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انـــــــيـب  

أهمية بالغة في مستقبل تونس إذ تمثل نقلة نوعية نحو تكريس الالمركزية, كما أن هذه  2018تكتسي االنتخابات البلدية لسنة 

  أنالبيئية للبالد بصفة خاصة. إذ  لى الوضعيةاالنتخابات سيكون لها انعكاس مباشر على الشؤون اليومية للمواطنين و ع

تدهور الوضعية البيئية   شهدت ,التي تميزت بإشراف النيابات الخصوصية أو المعتمدين على الشأن المحلي ,الفترة الفارطة

 مما انعكس سلبا على المجال البيئي, االجتماعي و االقتصادي.

البيئة بقصيبة المديوني أن تكون عنصرا فاعال و أن تقوم بالدور و بمناسبة هذا الحدث التاريخي, قررت جمعية حماية 

مجموعات: 3الرئيسي للمجتمع المدني المتمثل في الرقابة, المسائلة و المحاسبة. لذلك تم تكوين فريق مالحظين ينقسم إلى   

وعود االنتخابية لتكوين قاعدة تهتم بفترة الحملة االنتخابية و تتمثل مهامها األساسية في مالحظة الالمجموعة األولى:  -

بيانات ستمكن الجمعية من اعتماد الوسائل القانونية في المسائلة و المحاسبة في صورة عدم اإليفاء بالوعود أو في صورة  

و حياد اإلدارة. ديمقراطية. كما تهتم هذه المجموعة بمالحظة تجاوزات القائماتحياد البلدية القادمة عن مبادئ ال   

تهتم بمالحظة حياد اإلدارة و احترام الصمت االنتخابي. الثانية: المجموعة -  

تهتم بمالحظة يوم االقتراع )اإلجراءات و التجاوزات(. المجموعة الثالثة: -  

و يأتي هذا المشروع في إطار برنامج دعم المجتمع المدني لمنظمة أنا يقظ و بتمويل من مبادرة الشراكة بين الواليات 

الشرق األوسط.المتحدة و   

ملية المالحظة في مراحلها الثالث كما نؤكد أن فريق المالحظة اتخذ نفس المسافة من جميع نعرض أمامكم ملخصا لعو 

و أن أعضاء فريق المالحظة قاموا بنقل الصورة كما هي دون تأويل األطراف و دون كافة المخالفات دون استثناء 

 للتجاوزات.
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مالحظة الحملة االنتخابية:  -1  

التجاوزات: -أ  

 التجاوز األطراف المعنية التفاصيل و األدلة األدلة

 توظيف اإلدارة

 شهون عيان )معلمين( 

قامت إحدى القائمات باستغالل المدارس 

للتعريف ببرنامجها االنتخابي للمعلمين 

 و العملة

 قائمة نداء تونس
توظيف اإلدارة )المدارس 

 االبتدائية(

 صور

قامت قائمة حركة النهضة بتوزيع 

الفتاتها على األطفال الذين دخل بعضهم 

 إلى قصر البلدية حاملين لالفتات.

 قائمة حركة النهضة
 توظيف اإلدارة

 )قصر البلدية(

 صور

تم استغالل أعوان البلدية في تهيئة سوق 

الزربية الحتضان االجتماع الشعبي 

 28يوم السبت لقائمة نداء تونس و ذلك 

. 2018أفريل   

 قائمة نداء تونس
 توظيف اإلدارة

 )أعوان البلدية(

 الحملة االنتخابية

 صورة عدد

تم تمزيق القائمات االنتخابية لكافة 

يوجد دليل القائمات المترشحة لكن ال 

 عن مرتكب أو مرتكبي هذا التجاوز

 تمزيق القائمات االنتخابية 

 المالحظ
تلقى أعضاء فريق المالحظة تهديدات 

 باقصاءهم  و اخراجهم من البلدية
 عون بلدية

محاولة تهديد و هرسلة 

 المالحظين

 صورة عدد و فيديو عدد

شهدت الحملة تبادال للعنف اللفظي سواء 

التواصل االجتماعي أو على صفحات 

 بالمقاهي

 قائمة نداء تونس
الدعوة للكراهية و العنف و 

 التعصب و التمييز

 صور

مساهمة األطفال في توزيع تبرعات 

 عينية خالل اجتماع شعبي

 البرنامجاألطفال  في تقديم  استغالل

و توزيع المطوياتاالنتخابي   

 قائمة نداء تونس
الحملة استغالل األطفال في 

 االنتخابية

 صور و فيديو

و  استغالل األطفال في توزيع مناشير

و ارتداء قباعات تحمل  األعالمحمل 

 شعارات قائمة حركة النهضة

 قائمة حركة النهضة
استغالل األطفال في الحملة 

 االنتخابية

 صور
استغالل االطفال خالل االتصال المباشر 

 مع المواطنين
المديونيقائمة كلنا قصيبة   

استغالل األطفال في الحملة 

 االنتخابية

 صور

تقديم القائمة المستقلة لهدايا خالل يوم 

 تنشيطي لألطفال

توزيع قائمة النهضة لمشروبات و 

 حلويات على المواطنين في الخيمات

توزيع قائمة نداء تونس للحلويات خالل 

 اجتماع شعبي

 كافة القائمات
األنشطة توزيع تبرعات عينية في 

 الجماهيرية

 استمارة الممثل القانوني للقائمة

خالل تقديم رئيس القائمة لبرنامج حملتها 

االنتخابية, أعلنت أنها قامت ببرمجة 

 زيارات ميدانية للمصانع.

 نداء تونس
حملة انتخابية بالمؤسسات 

 الخاصة الغير مفتوحة للعموم

 المالحظ

بمحاولة قام أحد أعضاء إحدى القائمات 

استمالة أحد أعضاء فريق المالحظة من 

خالل دعوته لـمساعدة القائمة بطريقة 

 غير مباشرة.

 محاولة استمالة المالحظين نداء تونس

 المالحظ

تلقى أعضاء فريق المالحظة تهديدات 

متكررة باللجوء الى القضاء و تم توجيه 

تهم باالنحياز إلحدى القائمات لضرب 

 مصداقية الجمعية

اء تونسند  
محاولة تهديد و هرسلة 

 المالحظين

 صور
تغيير مكان حاوية أثناء اختتام الحملة 

 االنتخابية للقائمة 
 توظيف اإلدارة )البلدية( نداء تونس
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: ترتيب القائمات حسب عدد التجاوزات   

)متكررة( تجاوزات  10: نداء تونس  -1  

تجاوزات )متكررة( 3:  حركة النهضة -2  

)حاالت معزولة(  ات تجاوز 2:  قصيبة المديونيكلنا  -3  
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الوعود االنتخابية:  -ب  

حركة النهضة قائمة    

 الوعود  رأي الجمعية 

 من أجل حوكمة تشاركية و شفافة و عصرية

وعود واقعية ألنها أصبحت تمثل ضرورة 

 قصوى للرقي بالعمل البلدي.

بتحديد مدة سنة )مالحظة: قامت رئيسة القائمة 

 النجاز هذه الوعود(

إحداث موقع واب تفاعلي باالشتراك مع المجتمع المدني يمكن المواطنين من التواصل 

مع المصالح البلدية و التفاعل مع أعضاء المجلس البلدي مما يساهم في قضاء شؤون 

 المواطنين بكل سرعة و نجاعة.

1 

الخدمات االمسداة للمواطنين لتقليص اجال تعصير العمل اإلداري البلدي و رقمنة 

االنتظار في الحصول على رخص البناء و الربط بشبكة الماء الصالح للشراب و التنوير 

 و التطهير.

2 

إحداث هيكل بلدي يعنى بالعالقة مع المجتمع المدني -  

إحداث هيكل بلدي يعنى بالعالقة مع مواطنينا بالخارج -  
3 

التواصل المباشر مع المواطنين بصفة دورية و تشريكهم في اتخاذ القرار الحرص على 

 في كل ما يخص المدينة من مشاريع.
4 

هيكلة إدارة البلدية و تدعيمها بالموارد البشرية و اللوجستية -  5 

رسكلة و تكوين اإلطارات و العملة بصفة دورية -  6 

 من أجل مدينة حديثة, نظيفة و جميلة

وعود فضفاضة ألنها ال تخضع لبرمجة 

 واضحة و مسقفة زمنيا

االنخراط الفاعل في المشاريع الكبرى للمجلس الجهوي و العمل مع جميع الهياكل 

 اإلدارية لمواصلة انجاز مشروع حماية الشريط الساحلي.
7 

 8 السعي إلى إتمام األعمال الخاصة بتحويل محطة التطهير بواد السوق و ما يتبعها

تحسين البنية األساسية للمدينة و ذلك بتعبيد الطرقات و صيانتها و تهيئة األرصفة 

الرئيسية و الفرعية, تعميم التنوير العمومي, تغطية كامل المدينة بشبكة التطهير و العمل 

على صيانتها, تغطية بقية األحياء بالغاز الطبيعي, العمل على حماية المدينة من 

 الفيضانات و تحيين و توسيع شبكة تصريف مياه األمطار.

9 

تهيئة المناطق الخضراء الموجودة و صيانتها و العمل على احداثات   

 جديدة.
10 

تهيئة و صيانة المسلك الصحي و العمل على حسن توظيف الفضاءات العائلية 

 الموجودة.
11 

 12 العمل على صيانة واد السقال و تهيئته.

 13 تركيز خارطة تجسم الطرقات و األنهج بالمدينة و أهم مكوناتها العمرانية و الصناعية.

 خدمات اجتماعية و ثقافية و شبابية ذات جودة

 14 تركيز منظومة تعنى بجودة الخدمات و مراقبتها 

وعود فضفاضة ألنها ال تخضع لبرمجة 

 واضحة و مسقفة زمنيا

مختلف الخدمات للمواطنين )الصندوق الوطني للتأمين على إحداث شباك موحد إلسداء 

المرض, الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة االجتماعية, الصندوق الوطني للضمان 

االجتماعي, الشركة التونسية للكهرباء و الغاز, الشركة الوطنية الستغالل و توزيع 

 المياه...(

 

15 

بمكوناته و منظماته الكشفية و الرياضية و الثقافية.دعم و مساعدة المجتمع المدني   16 

 17 إحياء األيام التجارية و الثقافية بالمدينة. 

تشجيع الصناعات الحرفية و العمل على بعث قطب صناعي حرفي بالتشارك مع 

 المجتمع المدني
18 

لتحسين الخدمات.إقامة عالقات شراكة مع البلديات المجاورة و التعاون معها   19 

 20 ربط عالقة توأمة مع مدن من بلدان صديقة و شقيقة.

 خدمات اجتماعية و ثقافية و شبابية ذات جودة

وعود فضفاضة ألنها ال تخضع لبرمجة 

 واضحة و مسقفة زمنيا

تهذيب وسط المدينة و العمل على بعث مركز تجاري و اقتصادي متطور بالشراكة مع 

الخاص.القطاع   
21 

 22 اإلسراع بمراجعة مثال التهيئة العمرانية بالتعاون مع المصالح المختصة. 

 23 تحيين الرصيد العقاري للبلدية و مساعدة المواطنين على حل اإلشكاالت العقارية العالقة.

 24 تدعيم الموارد البشرية و حسن توظيفها في مشاريع تعود بالنفع على المواطنين.
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بالمائة  12.5نسبة الوعود المتعلقة بالبيئة:   

بالمائة   75نسبة الوعود الفضفاضة:  بالمائة,  25نسبة الوعود الواقعية:    
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 قائمة كلنا قصيبة المديوني  

 الوعود  رأي الجمعية 

 بلدية عصرية: بلدية رائدة في خدمة المواطن 

وعود واقعية ألنها أصبحت تمثل ضرورة 

بالعمل البلدي.قصوى للرقي   

)مالحظة: قام رئيس القائمة بتصنيف هذه 

الوعود في صنف الوعود المبرمجة على 

 المدى القصير(

إقرار خطة لتدعيم الموارد البشرية للبلدية عن طريق االنتداب حسب الحاجيات  

الحقيقية و الوظائف األساسية التي تتطلبها كل هيكلة إضافة إلى تكوين و رسكلة  

ري في مجال التكنولوجيات الحديثة. العنصر البش  

1 

اعتماد وسائل التكنولوجيا الحديثة إلحكام متابعة و تقييم و ترشيد استعمال المال  

 العام
2 

 3 السعي إلى توفير موارد مالية إضافية للبلدية  وعود فضفاضة 

وعود واقعية ألنها أصبحت تمثل ضرورة 

 قصوى للرقي بالعمل البلدي.

)مالحظة: قام رئيس القائمة بتصنيف هذه 

الوعود في صنف الوعود المبرمجة على 

 المدى القصير(

السعي إلى فض المشاكل العقارية حالة بحالة حسب جدولة زمنية تأخذ بعين 

 االعتبار األولويات. 
4 

العمل على مراجعة مثال التهيئة العمرانية وفق تصورات مستقبلية تقوم على  

شاكل و تهيئة المدينة بشكل عصري و المصالحة مع الوسط استشراف الم 

 البيئي لتكوين فضاء حضري نموذجي.

5 

تأمين المراقبة و متابعة أشغال البناء بتطبيق القانون و التصدي لكافة التجاوزات  

 التي تهدد المشهد الحضري للمدينة.
6 

 وعود فضفاضة 

إطار حوكمة مفتوحة مع العمل على تركيز مبادئ الديمقراطية التشاركية في 

ضمان مشاركة فعلية لكافة المتساكنين في مختلف مراحل إعداد برنامج التنمية و 

التهيئة الترابية و متابعة تنفيذها و تقييمها باستعمال كل االليات بما في ذلك 

 استبيان اآلراء و االستفتاء إن استدعى األمر ذلك. 

7 

 وعود فضفاضة 

عالي من الشفافية و االنفتاح بما يسمح لكل مواطن أيا كان موقعه  خلق مستوى 

بأن يكون على علم بكافة مشاريع القرارات الترتيبية, التسيير المالي, التصرف  

في األمالك, العقود المبرمة و األشغال و االستثمارات المزمع انجازها من طرف  

 البلدية.

8 

و كبارنا رأس مالنا  أسرة متماسكة: أطفالنا و شبابنا أملنا,  

وعود فضفاضة ألنها ال تخضع لبرمجة 

 واضحة و مسقفة زمنيا

العمل على نشر الثقافة الصحية الجسدية و النفسية و الطرق التربوية لدى  

 األمهات
9 

إعادة استغالل رياض األطفال البلدية مع إعطاء األولوية لألطفال المنتمي 

 للعائالت ذات الدخل المحدود 
10 

تنظيم دورات توعوية للصحة المدرسية بالتعاون مع السلطات المعنية و 

الجمعيات المختصة و العمل على االنتباه المبكر لحاالت التالميذ الذين يالقون 

 صعوبات في التأقلم مع المحيط المدرسي و التعليمي.

11 

االنحراف. حماية محيط المؤسسات التربوية من كل مظاهر التسيب و   12 

تشجيع العمل الجمعياتي ذو الصبغة العلمية و التكوينية و التطوعية الموجه  

للشباب. خاصة الذي يعنى بتطوير ذواتهم و مهاراتهم و يزيد من حظوظهم في  

 التشغيل و استعداداتهم لتحمل و تقاسم المسؤوليات داخل المجتمع.

13 

االحتياجات الخصوصية و تسهيل تنقلهم و تمتعهم اإلحاطة باألشخاص من ذوي 

 بمختلف الخدمات. 
14 

 15 تقديم الخدمات المختلفة لمتقدمي السن.

 البيئة و جودة الحياة: القصيبة دارنا و لصغار صغارنا 

وعود فضفاضة ألنها ال تخضع لبرمجة 

 واضحة و مسقفة زمنيا

التصدي للتدهور البيئي بالشراكة مع العمل على إزالة كل أشكال التلوث و 

المجتمع المدني و وضع إستراتيجية جديدة في التصرف في النفايات المنزلية و  

 المشابهة و العمل على تثمينها. 

16 

العناية بالمساحات الخضراء و العمل على تطويرها و بعث منتزهات عائلية  

 الئقة. 
17 

الطرقات و األنهج و إيقاف نزيف االعتداء على  تطوير البنية التحتية بصيانة  

األرصفة و تعصير مختلف الشبكات )اإلنارة, التطهير, االتصاالت...( بالتعاون  

 مع المؤسسات المعنية بها. 

18 

العمل على تهيئة مجاري المياه و األودية و ازالة كل أشكال التلوث بها و إعادة   19 
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 تهيئتها وفق رؤية عصرية. 

لى تعصير و تطوير الخدمات العمومية في كل المجاالت )الصحة و  العمل ع

 التعليم و الشؤون االجتماعية و المالية و األمنية...( 
20 

العمل على تهيئة محطة الئقة للنقل و تركيز خدمة النقل الحضري داخل المدينة و 

 وضع حد للمشاكل التي يعاني منها قطاع سيارات التاكسي. 
21 

آمنة بتوفير اإلضاءة الكافية و مراقبة مداخيل المدينة و تنظيم حركة  مدينة 

 المرور بما في ذلك تهيئة مفترقات الطرق الخطرة. 
22 

 الثقافة و الرياضة: مناعة للفكر و الجسد 

وعود فضفاضة ألنها ال تخضع لبرمجة 

 واضحة و مسقفة زمنيا

البلدية مقابل معلوم رمزي تمكين كل الجمعيات من استغالل المنشئات   23 

توفير اإلمكانيات المادية و البشرية الالزمة لضمان حسن التصرف و صيانة 

 المنشات التي تضعها البلدية على ذمة الجمعيات و تطوير البعض منها. 
24 

 25 بعث فضاءات جديدة لتعاطي أنشطة رياضية كالتنس و الكرة الحديدية. 

تظاهرات ثقافية و رياضية و ذلك لضمان مزيد تفاعل و تكامل تبني أنشطة و 

 األنشطة البلدية مع األنشطة الجمعياتية.
27 

تشجيع بعث جمعيات رياضية و ثقافية جديدة خاصة الموجهة للفتيات و لذوي  

 االحتياجات الخصوصية. 
28 

 29 بعث مسلك صحي لتعاطي الرياضة للجميع.

المدينة و حفظ ذاكرتها.صيانة معالم   30 

 التنمية: بلدية تخلق الفرص 

وعود فضفاضة ألنها ال تخضع لبرمجة 

 واضحة و مسقفة زمنيا

العمل على بعث قطب تنموي جديد على طول الشريط الساحلي يدمج بين 

ياحية و الثقافية و خلق مواطن  -األنشطة البحرية و الخدمات الترفيهية و الس

من البطالة.  شغل تساهم في الحد  

31 

 32 إعادة تهيئة وسط المدينة لدفع عجلة التنمية و االقتصاد 

 33 إعادة تنظيم السوق البلدي و إيجاد حل لمشكل انتصاب السوق األسبوعية.

السعي إلى تطوير المركب الرياضي لجعله مركز تربصات رياضية راقية لفائدة  

يخلق مواطن شغل. الشباب و يوفر مداخيل قارة للبلدية و   
34 

تطوير قطاع الصيد البحري و الميناء بالعمل على تحسين مردوديتهما و 

 إدماجهما في القطب التنموي على الشريط الساحلي 
35 

 36 تركيز حي للصناعات التقليدية.

 المجتمع المدني و عالقات التعاون: تحرير للطاقات و أفق أرحب 

لبرمجة وعود فضفاضة ألنها ال تخضع 

 واضحة و مسقفة زمنيا

العمل على تشجيع النشاط الجمعياتي على االنخراط و التفاعل مع النشاط البلدي 

 و ذلك ببناء شراكة مع المجتمع المدني تحدد عالقة البلدية بالجمعيات. 
37 

رسم سياسة محلية لضمان مزيد انفتاح المصالح البلدية على الجمعيات المحلية  

على اإلدارات المحلية و الجهوية التي تعنى بصفة مباشرة بتأطير  من جهة و 

الشباب و المرأة و الطفولة و الفئات االجتماعية الضعيفة و ذلك عبر عقد لقاءات  

 تنسيقية و تنظيم أنشطة مشتركة بين كافة األطراف. 

38 

العمل على بعث جمعية محلية للدراسات تثمن ما يختزنه المجتمع المدني من 

لخبرات و الكفاءات القادرة على أن تكون رافدا مهما للعمل البلدي و ذلك لبلورة ا

 حلول و تصورات استشرافية في كافة المجاالت. 

39 

تطوير قطاع الصيد البحري و الميناء بالعمل على تحسين مردوديتهما و 

 إدماجهما في القطب التنموي على الشريط الساحلي 
40 

للصناعات التقليدية.تركيز حي   41 

إنشاء مرصد بالشراكة مع المجتمع المدني لمتابعة سير المرافق العامة و استبيان 

 آراء المواطنين
42 

 43 العناية بدار الجمعيات من أجل حسن استغاللها و صيانتها و المحافظة عليها.

المشاكل المشتركة  الشراكة مع بلديات مجاورة و التنسيق معها في التعاطي مع 

 لمزيد النجاعة و حسن التصرف في الموارد المالية 
44 

توأمة مع مدن أجنبية بالتعاون مع مواطنينا بالخارج و العمل على إبرام عقود  

التعاون و الشراكة معها لتبادل الخبرات و التجارب في مختلف الميادين التي  

المستدامة...( تهم المواطنين )الطاقة البديلة, التنمية   

45 
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بالمائة 13.33نسبة الوعود المتعلقة بالبيئة:   

بالمائة 88.89نسبة الوعود الفضفاضة:    بالمائة, 11.11نسبة الوعود الواقعية:   
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 قائمة حركة نداء تونس 

 الوعود  رأي الجمعية 

 إدارة منظمة و شفافة: تنظيم اإلدارة 

وعود واقعية ألنها أصبحت تمثل ضرورة 

 قصوى للرقي بالعمل البلدي.

ت رئيسة القائمة بتصنيف هذه )مالحظة: قام

النقاط كإجراءات عاجلة خالل مداخلة أجرتها 

(بإذاعة خاصة  

 1 إعادة هيكلة اإلدارات البلدية و توزيع الموظفين حسب مؤهالتهم

 2 انتداب عملة و موظفين لسد الشغور 

 3 دورات تكوينية في جميع المجاالت 

إحداث موقع وب مواكب لتطور الخدمات عن بعد و تقبل تشكيات المواطنين و 

 آلية مراقبة. 
4 

بلدية انجاز  –بلدية بموارد عالية   

 مغالطة 
إحداث لجنة استعجالية مؤقتة لالستخالص )الزبلة و الخروبة( و معاليم الكراء 

 الغير مستخلصة مع دراسة الملفات حالة بحالة. 
5 

فضفاضة ألنها ال تخضع لبرمجة وعود 

 واضحة و مسقفة زمنيا

 6 تنمية الموارد المالية للبلدية

 7 ربط المنظومة الجبائية للبلدية بمنظومة القباضة المالية 

 8 الدخول مع الخواص إلحداث مشاريع تنموية و ترفيهية و رياضية. 

رمزيةإقامة مأوى جماعية للسيارات حيث ما أمكن بمعاليم   9 

 10 تنظيم وقوف و توقف السيارات لتنظيم حركة المرور و تطبيق القانون

 11 تشييد مركب تجاري جديد مكان القديم )سوق الزربية( 

النظر في تغيير موقع السوق األسبوعي بعد التشاور مع المواطنين و توسيع 

 مجال نشاطه سوق للسيارات 
12 

أكولوجية و قطب تكنولوجي تهيئة منطقة صناعية   13 

 14 رسكلة النفايات المنزلية و تثمينها 

اإلسراع بإتمام إجراءات عقد اللزمة لألراضي المردومة بالبحر الستغاللها حسب  

 دراسة مسبقة 
15 

 بلدية نظيفة, بلدية لجودة الحياة 

وعود فضفاضة ألنها ال تخضع لبرمجة 

 واضحة و مسقفة زمنيا

النظافة بتوفير مقومات العمل السليم دعم عمال   16 

 17 إحداث وحدة صيانة متنقلة للعيانة الدائمة باألرصفة و الحدائق و الطرقات 

 18 تدعيم معدات و أسطول النظافة عبر التوأمة مع بلديات خارجية 

 19 تنظيم أوقات رفع الفضالت عبر برنامج دقيق 

لتطبيق القانون تعزيز البلدية بخلية شرطة بيئية   20 

 بلدية تدعم الشباب و الثقافة و الرياضة و المجتمع المدني بلدية للمستقبل 

وعود فضفاضة ألنها ال تخضع لبرمجة 

 واضحة و مسقفة زمنيا

بالمائة من ميزانية البلدية لدعم الجمعيات المحلية, التظاهرات   10تخصيص 

دور الشباب و دور الثقافة و األنشطة  الثقافية و البيئية, مراكز تكوين الشباب و 

 الرياضية. 

21 

 بلدية الحوكمة و المسار التشاركي بلدية ديمقراطية 

وعود فضفاضة ألنها ال تخضع لبرمجة 

 واضحة و مسقفة زمنيا

 22 إعداد الميزانية بالشراكة مع المجتمع المدني

المدنيإعداد مخطط خماسي لالستثمار بالتعاون مع المجتمع   23 

تحيين مثال التهيئة و إعادة رسم الحدود حتى يتسنى لنا تكوين رصيد عقاري  

 جديد مما يسمح للبلديات بالتعويضات. 
24 

 25 التزام البلدية بحل المشاكل العقارية العالقة. 

 بلدية اجتماعية, بلدية مواطنة 

وعود فضفاضة ألنها ال تخضع لبرمجة 

زمنياواضحة و مسقفة   

 26 إحداث دار للخدمات االجتماعية و مجمع طبي خاص. 

 27 إحداث شباك موحد بالبلدية لتقريب الخدمات اإلدارية. 

 

بالمائة   22.22نسبة الوعود المتعلقة بالبيئة:   

  3.70نسبة المغالطات   بالمائة,  81.49نسبة الوعود الفضفاضة:   بالمائة, 14.81نسبة الوعود الواقعية:  

 بالمائة.
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 ملخص مالحظة البرامج االنتخابية 

97عدد الوعود:   

بالمائة( .515)بنسبة  15النقاط المتعلقة بالبيئة:   

بالمائة( .515)بنسبة  15عدد الوعود الواقعية:   

بالمائة( 83.5)بنسبة  81عدد الوعود الفضفاضة:   

بالمائة( 1)بنسبة  1عدد النقاط التي تضمنت مغالطات:   

: بيئةال  

 غياب التركيز على الطاقة المتجددة و خاصة اإلنارة العمومية بالطاقة الشمسية

 االيجابيات: 

بالمائة من الوعود مع ما جاءت به مجلة الجماعات المحلية من صالحيات. 98.97تناغم   

القائمات على ضرورة الشروع مباشرة في إجراء إصالح إداري بالبلدية. اتفاق كافة   

تحليل مشاكل المدينة.في تشابه   

 السلبيات:

صياغة الوعود االنتخابية, التي يفترض أن تمثل أهداف القائمة في صورة حصولها على األغلبية, تمت بطريقة غير  -

كميا و زمنيا(, و بالتالي ال يمكن إجراء تقييم جدي لمدى تقدم انجاز  علمية ) من المفترض أن تكون األهداف قابلة للقياس 

 الوعود خالل الفترة النيابية القادمة في صورة عدم تدارك المجلس البلدي المنتخب لهذا الخطأ عند تحديد أهدافه. 

لسنوات القادمة.و بالتالي, يمكن اعتبار البرامج االنتخابية مجرد رؤية أو تصور لمدينة قصيبة المديوني في ا  

لجنة خاصة تعنى باالستخالص )الزبلة و   النقطة المتعلقة بإحداث فيقائمة نداء تونس برنامج  وجود مغالطة في - 

: الخروبة(  

أوال: ال يوجد اصطالحا ما يعبر عنه بالزبلة والخروبة, فهذا المصطلح موجود قبل االستعمار وعّوض باالداءات على  

ضي الغير المبنية.اواألرضي المبنية ااألر  

ثانيا: ال دخل للبلدية في تحصيل واستخالص هذا النوع من األداءات ووحدها وزارة المالية من تقوم باستخالص هذا النوع 

مجلة المحاسبة    وزارة المالية( ,القباضةالصرف )رئيس البلدية( و القابض )ب األمرمن الجباية استنادا على مبدأ الفصل بين 

ة.العمومي  

أخيرا: يقف تدّخل البلدية في الجباية المحلية على جزء صغير يتعلق باألداءات والمعاليم الغير مباشرة كمعلوم أشغال السوق 

 األنشطةالمفروض على  واألداءالمبنية والغير المبنية  األراضيعلى  كاألداءالبلدي ورخص البناء ... أما المعاليم المباشرة 

االقتصادية واالداءات المفروضة على النزل وحده المركز من يقوم باالستخالص ممثال في وزارة المالية ووحده المركز 

 من ينظم حجمه ونسبته ممثال في البرلمان عن طريق قانون أساسي.

 منهجية التحليل:
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المحلية.مقارنة الوعود المقدمة مع صالحيات البلديات في مجلة الجماعات  -  

الوعود التي صيغت على شكل   -  

S.M.A.R.T (Spécifique/Mesurable/Atteignable/Réaliste/Temporel) 

أو التي تم تحديد سقفها الزمني شفاهيا بوسائل اإلعالم أو األنشطة الجماهيرية أو في االجتماعات التي عقدها مالحظي 

كوعود واقعية.الحملة االنتخابية مع رؤساء القائمات تم تصنيفها   

الوعود التي ال تتناغم مع صالحيات البلديات في مجلة الجماعات المحلية صنفت كمغالطات. -  

و الوعود التي ال يمكن قياسها )كميا و/أو زمنيا( صنفت كوعود فضفاضة.  -  

 

 

 

 

 

 

 

: صمت االنتخابيمالحظة ال -2  

 

 التجاوزات  القائمة المعنية 

االنتخابية خرق الصمت   

 تجمعات أمام مراكز االقتراع  كافة القائمات 

 مقاهي سياسية  قائمة النهضة و القائمة المستقلة

حملة انتخابية على وسائل التواصل االجتماعي    حركة النهضة 

 )صفحة رسمية(  

 العنف االنتخابي 

 تالسن حاد بين مالحظي و مناصري القائمات  كافة القائمات 

تونس قائمة نداء  ضغط مسلط على الناخبين )نقل أعضاء و أنصار  

 قائمة للمواطنين بالسيارات( 
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: يوم االقتراع -3  

اإلجراءات: -  

 إجراءات الفتح

 1 عدم عرض محتويات الصندوق أمام الحاضرين

 2 عدم السماح للمالحظين باالطالع على أرقام األقفال

دقيقة 20فتح أحد المكاتب بتأخير   3 

 إجراءات االقتراع

 4 صف الناخبين داخل مكتب االقتراع

 5 عدم التأكد من تغطية الحبر لثلث السبابة, و عدم التأكد من جفاف الحبر

 6 عدة ناخبين لم يقوموا بوضع الحبر االنتخابي

 7 دخول صاحب إعاقة دون بطاقة إعاقة, و دخول مرافقه دون بطاقة تعريف

أعضاء الهيئة باإلشارة إلى رقم إحدى القائماتقيام أحد   8 

 9 استعمال الهاتف الجوال داخل المكاتب و حتى داخل الخلوة

األوراق للناخبين باليد مباشرة تقديم   10 

 11 طي الورقة بطريقة تلغي مبدأ السرية )الناخب أبرز اختياره بطريقة مقصودة أو غير مقصودة(

بالدخول مع والدها للخلوةالسماح لقاصر   12 

 13 خروج أعضاء الهيئة من مكتب االقتراع رغم تواجد بعض الناخبين داخل و أمام المكتب

 14 قيام امرأة بالتصويت باستعمال دفتر عالج

 15 عدم وجود عضو من الهيئة حذو صندوق االقتراع

 16 ختم عدة أوراق اقتراع في نفس الوقت

رمز إحدى القائماتعالمة تشير إلى   17 

 18 مشادة كالمية بين أعضاء الهيئة

 19 مغادرة أعضاء و رؤساء المكاتب لمكاتب االقتراع في عدة مناسبات و نقص عدد األعضاء

 20 أحد رؤساء المكاتب سمح البنته )قاصر( برفع فتحة صندوق االقتراع أمام الناخبين

الصفحة الرسميةب الخروقاتر شهرسلة مالحظي الجمعية اثر ن  21 
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بسجل الناخبينشخص متوفي مسجل   22 

 إجراءات الغلق

 22 مطالبة المالحظين بمغادرة المكتب قبل إعادة المواد االنتخابية للصناديق.
 

  :اإلدارة -

 الخروقات 

 1 عامل بالبلدية جلب األكل و الماء لمالحظي إحدى القائمات

مدرسة الفتح لفترة طويلة عدم تواجد الجيش و األمن أمام   2 

 3 هرسلة أحد مالحظينا من قبل أحد أعوان األمن و منعها من التوثيق 

 

القائمات: -  

 التجاوزات

 1 قيام رئيس إحدى القائمات بإثارة الفوضى داخل مركزي اقتراع

 2 تأثير مالحظي القائمات على الناخبين

 3 حملة انتخابية خارج المراكز 

العنف اللفظي بين كافة القائمات و بين المترشحين و أعضاء الهيئة و األنصار تبادل   4 

 5 تهديد إحدى القائمات

 

 


