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قامــت منظمــة البوصلــة بمالحظــة أشــغال الجلســة العاّمــة العاديــة التاســعة والخارقــة للعــادة للجامعــة الوطنيــة 

للمــدن التونســية المنعقــدة أيــام 22 و23 و24  نوفمبــر2019، إثــر دعوتهــا رســميا للقيــام بذلــك مــن قبــل الجامعــة 

الوطنية للمدن التونسّية.

ويكتســي هــذا الحــدث أهميــة بالغــة نظــرا ألنــه يمثــل مرحلــة مفصليــة فــي حيــاة الجامعــة مــن خــالل مرورهــا مــن 

هيــكل اداري تابــع لــوزارة الداخليــة الــى جمعيــة مســتقلة فــي اطــار مســار المركــزي بصــدد التشــكل واالرســاء ومــا 

ينجر عن ذلك من رهانات كبرى تتعلق بتمثيل كل البلديات التونسية، على تنوعها، صلب هيكل جامع.

في هذا االطار، انقسم جدول األعمال الى 3 جلسات عامة: 

    - جلسة عامة عادية للمصادقة على التقريرين األدبي والمالي خاللفي اليوم األول.

    -  جلســة عامــة خارقــة للعــادة للمصادقــة علــى مشــروع النظــام األساســي الجديــد للجامعــة فــي اليــوم 

الموالي.

    -  جلسة عامة انتخابية في اليوم األخير.

وقــد عهــدت لمنظمــة البوصلــة هــذه المهّمــة باعتبارهــا مكّونــا مــن مكّونــات المجتمــع المدنــي المهتــّم بمراقبــة 

ــة  ــة الــذي يشــتغل علــى عــدة محــاور مترابطــة متصل ــات التونســّية فــي اطــار مشــروعها مرصــد بلدّي عمــل البلدي

بالعمــل البلــدي كالشــفافية والمشــاركة المواطنيــة والمناصــرة مــن أجــل اســتكمال ارســاء منظومــة قانونيــة 

تجسد بصفة فعلية استقاللية البلديات ونجاعتها.

وفــي هــذا اإلطــار قامــت البوصلــة بتكليــف عضويــن مــن المنّظمــة للقيــام بعمليــة مالحظــة الجلســة المذكــورة 

طيلــة أّيــام 23 و24 نوفمبــر ورصــد االخــالالت التــي شــابتها، وبنــاء علــى ذلــك تضــع البوصلــة علــى ذمتكــم التقريــر 

التالي.

قــام ممثــال منظمــة البوصلــة بمواكبــة أشــغال الجلســة العامــة الخارقــة للعــادة للجامعــة التونســية للمــدن 

التونســية وذلــك يومــي 23 و24 نوفمبــر 2019 مــن خــالل رصد مختلف الجوانــب االجرائية المتعلقة بمنهجية تســيير 

الجلسة اضافة الى متابعة كل النقاشات، خاصة فيما يتعلق بالفصول الخالفية.

ــك  ــة تل ــة، خاص ــات العام ــف الجلس ــال مختل ــق بأعم ــو المتعل ــجيل الفيدي ــى تس ــوع ال ــم الرج ــك، ت ــب ذل ــى جان ال

المتعلقــة بالجلســة العامــة العاديــة التاســعة المنعقــدة يوم 22 نوفمبــر 2019 لضمان التحقــق والتثبت من مختلف 

االخالالت والمالحظات المضمنة بهذا التقرير.

������ ������ .3

تــّم توزيع"مقترحــات تنظيــم وســير الجلســة العاّمــة الخارقــة للعــادة" أو مــا ســّمي، بعبــارة الســيدة رئيســة الجلســة 

ســعاد عبــد الرحيــم، "باألحــكام االنتقاليــة لســير أعمــال الجلســة العامــة الخارقــة للعــادة" والتــي قامــت بصياغتهــا 

لجنــة ال24 - التــي تــّم انتخابهــا خــالل الجلســة العاّمــة المنصرمــة لســنة -2018 علــى الحاضريــن منــذ بدايــة 

أشغال الجلسة يوم 22 نوفمبر 2019. وهي عبارة عن 4 فصول تهدف الى ضبط المنهجية المتبعة في المصادقة 

علــى مشــروع النظــام األساســي الجديــد للجامعــة.  وقــد تــّم عرضهــا، اثــر االنتهــاء مــن المصادقــة علــى التقريريــن 

األدبي والمالي، في ساعة متأخرة من ليلة 22 نوفمبر2019  على التصويت. 
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وقد أثارت هاته األحكام االنتقالية نقاشا بين صفوف ممثلي البلدّيات خاّصة فيما يتعّلق بالفصول التالية:

ــه " يتــم عــرض مشــروع النظــام األساســي علــى الجلســة العاّمــة      مقتــرح الفصــل الثالــث والــذي ينــّص علــى أّن

ــن، علــى أن ال يقــّل  ــة المطلقــة لألعضــاء الحاضري وتالوتــه فصــال فصــال وتقــع المصادقــة علــى كّل فصــل باألغلبي

عدد األصوات المصّرح بها عن ثلث عدد األعضاء المسجلين عند افتتاح الجلسة.

 فــي صــورة عــدم المصادقــة علــى أحــد الفصــول يمكــن تقديــم مقترحــات جديــدة فــي صيغــة مكتوبــة وممضــاة 

مــن قبــل 10 أعضــاء علــى األقــّل يقــع عرضهــا علــى المصادقــة مــع الصيغــة األصلّيــة ويتــم فــي هــذه الحالــة اعتمــاد 

ــس  ــوت رئي ــوال ص ــع األح ــي جمي ــون ف ــاوي يك ــد التس ــوات. وعن ــن األص ــدد م ــر ع ــى أكب ــرزت عل ــي أح ــة الت الصيغ

الجلسة مرجحا.

 يكون التصويت برفع األيدي أو بنظام الي."

      مقتــرح الفصــل الرابــع والــذي ينــّص علــى أّنــه " يعــرض مشــروع النظــام الداخلــي الخاّص بالجلســة العاّمــة الخارقة 

للعــادة للمصادقــة عليــه برّمتــه. واذا لــم يحــض بمصادقــة األغلبيــة المطلقــة لألعضــاء الحاضريــن تتــّم اعــادة عرضــه 

للمصادقة فصال فصال.

 فــي صــورة عــدم حصــول فصــل أو أكثــر علــى مصادقــة األغلبّيــة المطلقــة، يمكــن تقديــم صيــغ جديــدة للفصــل أو 

ــة  ــّم فــي هــذه الحال ــى األقــّل. ويت ــن عل ــل عشــرة أعضــاء مــن الحاضري ــا وممضــاة مــن قب ــة كتابي الفصــول المعنّي

اعتماد الصيغة التي أحرزت على أكبر عدد من األصوات وعند التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.

 يكون التصويت برفع األيدي أو بنظام الي." 

اعتبــر بعــض الحاضريــن أّن ال معنــى لعــرض النســخة المقترحــة مــن لجنــة ال24 أّوال وان لــم تتحصــل علــى المصادقــة 

يتــّم المــرور الــى عــرض المقترحــات باعتبــار أن مــا قدمتــه لجنــة ال24 ليــس ســوى مقترحــا يتــم االنطــالق منــه وال 

يجــب مصــادرة حريــة الحاضريــن فــي تقديــم متقرحــات التعديــل التــي يجــب أن تناقــش مثلهــا ويتــم التصويــت عليهــا 

دون أي ترابيــة أو تفضيــل للنــص األصلــي ألن تفضيــل مقتــرح اللجنــة علــى اآلخريــن يفــرغ تجميــع مقترحــات ممثلــي 

البلديات من معناه.

كمــا أثــارت مســألة األغلبيــة المطلوبــة للتصويــت علــى الفصــول مشــروع النظــام االساســي فصــال فصــال، و مــن ثمــة 

ــة أو  ــة المنصــوص عليهــا فــي األحــكام االنتقالي ــق بالمحافظــة علــى األغلبي ــه اشــكاال يتعل ــه برمت التصويــت علي

تغييرها في اتجاه الرفع منها.

وعليــه تــّم تقديــم مقترحــات تعديــل فــي خصــوص الفصليــن شــفوّيا ليلــة 22 نوفمبــر مــن طــرف رئيســة الجلســة 

الســيدة ســعاد عبــد الرحيــم. وبالرجــوع الــى تســجيل الفيديــو، لــم يكــن واضحــا التعديــالت التــي اقترحتهــا رئيســة 

الجلســة علــى الحاضريــن، ذلــك ألنــه تــم الخلــط بيــن االنطــالق مــن النــص األصلــي فــي بعــض الجوانــب واقتــراح بعــض 

التعديالت في بعض الجوانب األخرى. 

وتــّم التصويــت علــى مــا اقترحته رئيســة الجلســة، على ضبابيته،  لتســيير جلســة يومي 23 و24 نوفمبــر، دون أن يتّم 

تدويــن ذلــك كتابيــا ودون أن يعــرض علــى الشاشــة فــي صيغتــه المعّدلــة ليقــوم الحاضــرون بالتصويــت وهــم علــى 

بّينه. 

كمــا غابــت فــي تســيير الجلســة أي ضبــط لمنهجّيــة التصويــت فــي حــال تعــّدد المقترحــات فهــل يتــّم عرضهــا ســوّيا 

ويعتمــد المقتــرح الــذي تحّصــل علــى أكبــر عــدد مــن األصــوات، أم يعــاد التصويــت  فــي دورة ثانيــة علــى 

المقترحيــن الذيــن تحصــال علــى أكبــر عــدد مــن األصــوات خــالل الــدورة األولــى. وفــي حــال عــدم تحّصــل أي مقتــرح 

على األغلبية المطلوبة، هل يتّم العودة الى مقترح اللجنة األصلي أم ال. 

ــال  ــف أعم ــى توق ــي أدى ال ــام األساس ــروع النظ ــول مش ــى فص ــة عل ــي المصادق ــة ف ــة الواضح ــاب المنهجي غي

الجلســة العامــة فــي عــدة مناســبات نتيجــة احتجــاج ممثلــي بعــض البلديــات، ممــا انجــر عنــه الرجــوع فــي كل مــرة 

الــى تســجيل فيديــو وعرضــه للتأكــد مــن التعديــالت التــي تــم ادخالهــا علــى النــص األصلــي. وقــد تــم فــي هــذا 

ــح  ــم تنقي ــم يت ــه ل ــذي أكــد أن ــة أشــغال الجلســات، ال ــف بمواكب ــذ المكل ــى عــدل التنفي ــك الرجــوع ال االطــار كذل

الفصلين 3 و4. 
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وأمــام هــذا التذبــذب تقدمــت منظمــة البوصلــة الــى جانــب منظمتي أنا يقــظ و مراقبون بلفت نظر رئيســة الجلســة 

للمســألة شــفاهيا  ليلــة 23 نوفمبــر والتــي تعّهدت بدورهــا بأن يتّم عرض الفصول منقحة أمــام الحضور صبيحة يوم 

األحــد24 نوفمبــر. وأمــام عــدم عــرض الفصــول المنقحــة كتابيــا أمــام الحضــور، والمعتمــدة فــي تســيير الجلســة، 

وتواصــل الغمــوض فــي المنهجيــة والتذبــذب فــي اعتمــاد نصــاب مختلــف كّل مــرة، تقدمــت البوصلــة رفقــة 

المنظمــات المذكــورة أعــاله بمطلــب كتابــي الــى رئيســة الجلســة للحصــول علــى الصيغــة الكتابيــة المعّدلــة 

المصــادق عليهــا مــن الفصــول 3 و4 المتعلقيــن باليــات المصادقــة علــى النظــام األساســي واألحــكام االنتقالية التي 

جــرى بمقتضاهــا تســيير أعمــال الجلســات صبيحــة يــوم 24 نوفمبــر. وقد جــددت الرئيســة تعّهدهــا دون تطبيقه الى 

حين تعليق الجلسة يوم 24 نوفمبر 2019.

 المطلب الكتابي المقّدم من المنظمات المكلفة بمالحظة سير الجلسات
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رصــدت البوصلــة فــي اطــار مالحظتهــا لســير أعمــال الجلســة العاّمــة العاديــة والخارقــة للعــادة للجامعــة الوطنيــة 

ــدت  ــن أّك ــون األساســي للجامعــة، فلئ ــى فصــول مشــروع القان ــت عل للمــدن التونســية حــاالت غــّش فــي التصوي

الهيئــة االداريــة للجامعــة والتــي عهــد لهــا تســيير الجلســة أّن التصويــت شــخصي ، ولضمــان ذلــك تــم تأميــن االت 

بعــض  تعّمــد  فقــد  رقمــه،  تتضمــن  التــي  الخاّصــة  التــه  بلدّيــة  ممثــل  لــكّل  ســّلمت  بعــد  عــن  للتصويــت 

ممثلــي البلديــات القيــام بالتصويــت باســتعمال آالت زمالئهــم الذيــن غــادروا قاعــة الجلســة وعوضــا عنهــم. وهــو مــا 

ــت  ــت بالتصوي ــاقية الزي ــة س ــل بلدي ــام ممث ــل األول، اذ ق ــى الفص ــت عل ــاء التصوي ــده أثن ــن رص ــة م ــت البوصل تمّكن

عــوض زمالئــه ال5 الذيــن لــم يكونــوا فــي القاعــة. وقــد تكــّررت نفــس الوضعّيــة أثنــاء التصويــت على الفصــل14 حيث 

قامــت ممثلــة بلدّيــة العوابــد الخزانــات  بالتصويــت لصالــح زميلتهــا، وهــو مــا  قــام بــه كذلــك ممثــل بلديــة حمــام 

ــاء عــرض الفصــل 18 علــى  األنــف بالتصويــت لزميلــه ممثــل بلديــة الزهــراء وبواســطة آلتــه االلكترونيــة الخاّصــة أثن

التصويت. هذا وقد رصدت البوصلة جمع بعض الحاضرين بين طريقتي التصويت برفع اليد وكذلك التصويت االلي.

هــذا اإلخــالل الخطيــر يجعــل مــن المســتحيل التثّبــت مــن وجــود نصــاب فــي القاعــة خصوصــا وأّن بعــض الفصــول مــّرت 

بما يناهز النصاب ال غير، كما أّن بعض المقترحات سقطت في التصويت بفارق بسيط  لألصوات.
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رصــدت البوصلــة عــدم عــرض جــدول أعمــال مفّصل ليومــي 24 و25 نوفمبر وذلــك على عكس اليــوم األول الذي كان 

برنامجــه واضحــا ومعلومــا مســبقا وكتابــة لــدى الحاضريــن وهــو مــا أّدى الــى تأخيــر فــي تعطيــل ســير األشــغال 

وتأخــر االنتهــاء منهــا. كمــا رصــدت البوصلــة أّنــه لــم يتــّم االتفــاق مــع الحاضريــن علــى كيفيــة تنــاول النقــاش العــام 

وال ضبــط وقــت محــدد للمداخــالت وهــو مــا جعــل تنظيــم الحــوار متذبذبــا ومــا أّثــر بصفــة مباشــرة علــى امكانيــة 

فــي  متدّخــل  لــكّل  دق)   1) الوقــت  ضبــط  اليــة  اعتمــدت  فلئــن  النقــاش.  فــي  المشــاركة 

بعــض فتــرات النقــاش صبيحــة 24 نوفمبــر 2019 اّال أّن هاتــه القاعدة لم تكن واضحة في أذهــان المتدخلين مّما جعل 

النقاش العاّم  متذبذبا.
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بنــاء علــى قــرار الجلســة العامــة المنعقــدة فــي بتاريــخ 8 و9 ديســمبر بالمهدّيــة 2018  و بناء على الفصــل الثاني من 

ــة  ــة والخارق ــة العادي ــة العام ــال الجلس ــي  أعم ــة ف ــل البلدي ــن أن يمث ــه يمك ــرر أن ــة"، تق ــراءات التنظيمي ــاب "االج ب

للعــادة واالنتخابيــة  للجامعــة الوطنيــة للمــدن التونســية المنعقــدة أيــام 24-22 نوفمبــر 2019 الممثــل القانونــي 

للبلدية أي رئيس البلدّية أو من يفّوض له الحضور بمقتضى تفويض كتابي منه.

وفي هذا االطار رصدت البوصلة حضور الســيد محســن مدايني مســاعد ثالث لرئيس بلدية القصرين بمقتضى توكيل 

موقع من رئيس البلدية المعفى قانونا الســيد كمال الحمزاوي مؤرخ في 19 نوفمبر 2019 في حين أّن هذا األخير 

أعفــي قانونــا مــن مهامــه بتاريــخ 8 نوفمبــر 2019، تاريــخ االعــالن عن النتائــج النهائية لالنتخابــات التشــريعية، باعتباره 

أصبح عضوا في مجلس نواب الشعب  ومنذ ذلك التاريخ 8- نوفمبر- لم يعد مخّوال قانونا الجراء أي تصّرف قانوني 

-بما في ذلك التوكيل- باعتباره فقد صفته كممثل لبلدية القصرين.

ــة القصريــن وتصويتــه يعــّدان غيــر قانونيــن باعتبــاره وقــع بمقتضــى  وعليــه تعتبــر البوصلــة أّن حضــور ممثــل بلدّي

تفويض من شخص ليست له صفة التفويض.
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تــّم توزيع"مقترحــات تنظيــم وســير الجلســة العاّمــة الخارقــة للعــادة" أو مــا ســّمي، بعبــارة الســيدة رئيســة الجلســة 

ســعاد عبــد الرحيــم، "باألحــكام االنتقاليــة لســير أعمــال الجلســة العامــة الخارقــة للعــادة" والتــي قامــت بصياغتهــا 

لجنــة ال24 - التــي تــّم انتخابهــا خــالل الجلســة العاّمــة المنصرمــة لســنة -2018 علــى الحاضريــن منــذ بدايــة 

أشغال الجلسة يوم 22 نوفمبر 2019. وهي عبارة عن 4 فصول تهدف الى ضبط المنهجية المتبعة في المصادقة 

علــى مشــروع النظــام األساســي الجديــد للجامعــة.  وقــد تــّم عرضهــا، اثــر االنتهــاء مــن المصادقــة علــى التقريريــن 

األدبي والمالي، في ساعة متأخرة من ليلة 22 نوفمبر2019  على التصويت. 

لالطالع بأكثر وضوح على تاريخ امضاء التفويض من قبل رئيس البلدّية المعفى السيد كمال الحمزاوي:
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من جملة فصول مشــروع النظام االساســي الجديد للجامعة التونســية للبلديات التونســية، أثار الفصلين 18 و19 منه 

اختالفــات حــادة بيــن رئيســات ورؤســاء البلديــات والتــي كانــت ســببا فــي مغــادرة العديــد منهــم للقاعــة ومقاطعــة 

الجلسات واعالنهم االنسالخ عن الجامعة عن طريق عريضة ممضاة. 

يتعلق الفصل 19 بتركيبة الهيئة االدارية للجامعة، ونص المشروع االصلي على أن تتركب من : 

   -  أعضاء الهِينة التنفيذية، 

   -   ممثليــن (2) عــن كل واليــة يتــم انتخابهمــا لمــدة نيابيــة كاملــة خــالل الجلســة العامــة االنتخابيــة المشــار اليهــا  

النظام األساسي من قبل أعضاء الجامعة المتواجدين ترابيا بالوالية المعنية. 

تم تقديم 3 مقترحات  تعديل تتمثل في:

     مقترح تعديل 1: التمثيل النسبي للمرأة داخل الهيئة االدارية (ال يقل عن ال3/1).

     مقتــرح تعديــل 2:   تتكــون الهيئــة االداريــة (اضافــة الــى أعضــاء الهيئــة التنفيذيــة) مــن عضويــن اثنيــن مــن كل 

والية (48) موزعين كاآلتي: 

   -  16 عضو ممثلين عن البلديات مراكز الواليات بالصفة.

   -  32 عضــو ممثليــن عــن البلديــات الداخليــة يتــم انتخابهــم مــن قبــل أعضــاء الجامعــة المتواجديــن ترابيــا بالواليــة 

المعنية خالل الجلسة العامة االنتخابية لكامل المدة النيابية البلدية. 

     مقتــرح تعديــل 3:  تتكــون الهيئــة االداريــة (اضافــة الــى أعضــاء الهيئــة التنفيذيــة) مــن ممثليــن اثنيــن (2) عــن كل 

واليــة يتــم انتخابهمــا لمــدة نيابيــة كاملــة خــالل الجلســة العامــة االنتخابيــة المشــار اليهــا بهــذا النظــام االساســي 

من قبل أعضاء الجامعة. 

فــي األخيــر، تــم ســحب مقتــرح التعديــل األول بنيــة تقديمــه كمقتــرح اضافــة فصــل (وهــو مــا لــم يتــم)، فــي حيــن 

تمــت المصادقــة علــى مقتــرح التعديــل الثانــي بفــارق بســيط (134 صوتــا مــع، 130 صوتــا ضــد)، األمــر الــذي اعتبــره 

معارضــو الفصــل يمــس مــن مبــدأ المســاواة المنصــوص عليه بالفصل 5 من مشــروع النظام االساســي، ممــا أدى الى 

تعطيل سير عمل الجلسة. 

أمــا فــي خصــوص الفصــل 18 الــذي يتعلــق بتركبيــة الهيئــة التنفيذيــة، فقــد نصــت صيغــة المشــروع األصلــي علــى 

أنهــا تتركــب مــن ممثــل عــن كل واليــة يقــع انتخابــه مــن قبــل أعضــاء الجامعــة المتواجديــن تراببيــا بالواليــة المعنيــة 

خالل الجلسة العامة االنتخابية المشار اليها النظام األساسي ولكامل المدة النيابية البلدية.

تم تقديم 2  مقترحات تعديل،  اضافة الى النص األصلي ، تتمثل في :

     مقترح التعديل 1:  تتكون الهيئة التنفيذية من:

 24 عضوا باعتبار عضو واحد عن كل والية.

ما ال يقل عن 3/1 األعضاء ممثلي البلديات مركز الوالية (أي 8 على أقصى تقدير)

ما ال يزيد عن 3/2 الهيئة التنفيذية عن البلديات الداخلية (أي 16 على أقصى تقدير).

     مقترح التعديل2: تتكون الهيئة التنفيذية من 24 عضوا باحتساب عضو واحد عن كل والية على النحو التالي:

    -  8 أعضاء ممثلين عن البلديات مراكز الوالية

    -  16 عضو عن البلديات الداخلية من بقية البلديات.

    -  رئيس الجامعة عضو بصفته بالهيئة التنفيذية ويمثل واليته.

ــام  ــذا النظ ــا به ــار اليه ــة المش ــة االنتخابي ــة العام ــالل الجلس ــة خ ــة العام ــاء الجلس ــل أعض ــن قب ــم م ــم انتخابه   يت

األساسي     وذلك لكامل المدة النيابية.

نتائــج التصويــت رجحــة كفــة المقتــرح عــدد1 الذي تحصل علــى 139 صوتا، في حين تحصل النــص األصلي الذي تحصل 

على 130 صوتا ، ولم يتحصل المقترح عدد2 على أي صوت.
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بنــاء علــى مــا تــم رصــده، مباشــرة أو عــن طريــق فيديــو التســجيل، مــن اخــالالت متعــددة شــابت 
الجلسة العاّمة، وبهدف تالفيها، توصي منظمة البوصلة بما يلي:

- اعتمــاد منهجيــة واضحــة ومصــادق عليهــا منــذ البدايــة  يتــم فيهــا تحديــد مختلــف القواعــد 
والضوابــط المتعلقــة بتســيير الجلســة (النصــاب، األغلبيــة المطلوبــة، طريقــة تنــاول الفصــول 
ــن حســب  ــة تقســيم المتدخلي ــة مــع امكاني ــل بلدي ــكل ممث ــل،  مــدة التدخــل ل ومقترحــات التعدي

الواليات أو االنتماء السياسي).
- عــرض تنقيــح األحــكام االنتقاليــة وجميــع التنقيحــات المســتقبلّية بصفــة كتابيــة وحينّيــة علــى 
الشاشــة طيلــة أيــام الجلســة القادمــة ومــّد ممثلــي البلديــات بنســخة كتابيــة مــن األحــكام 

المنّقحة سابقا.
ــة  ــرة وخاّص ــة المدي ــر أعضــاء الهيئ ــة ألعضــاء مــن الجامعــة مــن غي ــة الجلســة العام ــناد رئاس -  اس

منهم المعنّيون باالنتخابات الموالية.
ــس  ــوب رئي ــن ين ــند لم ــض المس ــن التفوي ــة وم ــة العاّم ــي الجلس ــن ف ــة الحاضري ــن صف ــت م -  التثب
البلدّيــة ومــن تاريخــه، خاّصــة فيمــا يتعّلــق بالبلدّيــات التــي شــهدت اعفــاء لرؤســاء بمقتضــى 

القانون أو استقاالت في صفوفها.
- اقتــران الخــروج مــن القاعــة يكــون بارجــاع الــة التصويــت أو اعتمــاد مــكان اخــر يســمح بالتأكــد مــن 

التصويت الشخصي.
- االعتماد على الّية موّحدة للتصويت للحول دون التصويت مرتين.

- مراعاة ممثلي البلديات ذوي اإلعاقة من خالل تقديم المقترحات والمشاريع بتقنية براي.
- توفير الموارد البشرية الالزمة للتحقق من عدم وجود حاالت غش في التصويت.

- عدم احتساب تصويت ممثل بلدّية القصرين.




