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الفـهـرس



 مقّدمة

ســوف يكــون لســنة 2019 دور مهــم فــي تطــور العالــم السياســي فــي تونــس وذلك 
ألّن االنتخابات التشــريعية والرئاســية ســتجرى موفى هذه الســنة.

وألّن العديــد مــن المواطنيــن التونســيين، وخاصــة الناخبــات والناخبيــن الشــباب، 
الزالــوا يطالبــون، بشــكل كبيــر، بالحصــول علــى معلومــات تتعلــق بســير العمليــة 
الناخبــات  جعــل  بهــدف  وذلــك  المحــاكاة،  هــذه  بإعــداد  قمنــا  فقــد  االنتخابيــة، 
ــى يتســنى لهــم،  ــة حت ــة االنتخابي ــة ســير العملي ــن بكيفي ــن الشــباب ملمي والناخبي

بشــكل أفضــل، فهــم كيفيــة التصويــت وأهميــة القيــام بــه.
وبمــا أّن انتخابــات ســنة 2019 ســيكون لهــا تأثيــر علــى مســتقبل الّشــباب فإنــه 

يتوجــب عليهــم أن يقومــوا، هــم أيضــا، بتقريــر مصيــر تونــس.

 المحاكاة الّسياسية بصفة عامـّة

تكــون المحــاكاة السياســية عبــارة عــن أداء ألدوار معقــدة بغيــة محــاكاة عمليــات 
صنــع القــرار، يقــوم فيهــا المشــاركون بتقمــص دور السياســيين، ويهتمــون فيهــا 
بقضيــة محــددة يجــدون فيهــا أنفســهم أمــام العديــد مــن المصالــح المتضاربــة، 

وذلــك بهــدف فهــم العمليــة السياســية.
وتبقــى نتيجــة المحــاكاة مفتوحــة دائًمــا علــى جميــع االحتمــاالت، وذلــك ألنهــا تركــز 

علــى العمليــة وليــس النتيجــة.
فــي  المتمثــل  للخطــر  التمريــن،  أثنــاء  الدائــم،  التواجــد  مــن  نحــذر  أن  بنــا  وحــري 
استســهال الواقــع أو الذهــاب إلــى عكــس ذلــك وتصــّورأّن المحــاكاة تمثــل الواقــع 
الحصــري. وهنــا تأتــي أهميــة دور المســؤول عــن تأطيــر النشــاط الــذي يتوجــب عليــه 
التدخــل، كلمــا اقتضــى األمــر، إلعــادة توجيــه المشــاركين أو اإلجابــة عــن أســئلتهم 
ومســاعدتهم علــى الفهــم ورفــع كل لبــس، دون إهمــال عامــل الحيــاد بطبيعــة 

الحــال.
ــة للمشــاركين وذلــك مــن خــال  ــز الكفــاءة االجتماعي وتمكــن المحــاكاة مــن تعزي
التفــاوض ومحاولــة الحصــول علــى األغلبيــة. هــذاال يتيــح فقــط فهــم الطريقــة التــي 

تتــم بهــا األشــياء ولكــن أيًضــا استســاغة أهميــة المشــاركة.

 محاكاة االنتخابات التّشريعية بتونس

تهــدف محــاكاة االنتخابــات فــي تونــس إلــى إحاطــة الشــباب علمــا بكيفيــة ســير 
دافــع  لديهــم  يتكــون  حتــى  شــخصي  رأي  تكويــن  ومراحــل  االنتخابيــة  العمليــة 

بأصواتهــم. لــإدالء  للذهــاب  يحفزهــم 
وقــد تــم خــال إعــداد هــذه المحــاكاة مراعــاة ضوابــط ومتطلبــات حــق التصويــت 

فــي تونــس.
وليــس هنــاك وجــود لمحــاكاة نموذجيــة لانتخابــات التشــريعية، وذلــك ألنهــا تقــوم 

1 الرؤية القطاعية المتعلقة بالشباب في تونس، وزارة شؤون الشباب والرياضة، 2016.
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بمحــاكاة عمليــة االنتخــاب وليــس انتخــاب مجلــس. فمحــاكاة االنتخابــات تكــون 
ــن أداء ألدوار ومحــاكاة نموذجيــة. وتعــد عناصــر  ــج يجمــع بي ــارة عــن مزي ــا عب دائًم

محــاكاة االنتخابــات هــي نفســها التــي تؤســس لمحــاكاة انتخــاب مجلــس.

ويمكــن إحاطــة محــاكاة االنتخابــات بمناهــج أخرى من شــأنها أن تســهم في القيام 
بتحســيس الشــباب حــول االنتخابــات. ويقتــرح هــذا الدليــل ألعابــا ومنهجيــات 
ــى قابليتهــا للتكيــف مــع مواضيــع أخــرى تهــم  تتناســبوهذا الغــرض، باإلضافــة إل

التربيــة المدنيــة.

 عناصر المحاكاة

دائما ما تكون عناصر المحاكاة جد واضحة ومتشابهة:

1. الســيناريو: يقــوم الســيناريو بوصــف الوضــع األولــي )بمــاذا يتعلــق األمــر؟(، 
وبتســمية العناصــر المشــاركة )مــن يقــوم بالــدور؟( وبتحديــد الخطــوط العريضــة 
للخــاف )مــا هــي المواضيــع التي ســتتم مناقشــتها؟(. يقوم كل مشــارك باســتام 
ســيناريو ويتلقــى وصفالدورالشــخصية التــي ســيقوم بتقمصهــا )أحــزاب، دول، 
منظمــات، وســائل إعــام، إلــخ( بمــا فــي ذلــك رســما لمامــح دوره الفــردي: مــن هــو 

الفاعــل؟ مــن يمثــل؟ ومــا هــي حججــه؟

2. األدوار: يعتبــر وصــف األدوار هــو أســاس اســتراتيجية المشــاركين. إذ يقــوم 
مخطــط ســير العمليــة بتقديــم نظــرة عامــة علــى ســير المشــهد. ويمكــن توفــر 
مــوارد إضافيــة )معلومــات مواضيعيــة إضافيــة، شــارات، زخــارف، إلــخ( مــن تيســير 

ــد األدوار. ــة تحدي عملي

3. اإلعــداد : دائمــا مــا تتــم عمليــة ســير المحــاكاة بطريقــة مماثلــة أيًضــا؛ تبــدأ 
بمرحلــة التقديــم/ اإلعــداد والتــي تهــدف إلــى تقديــم المحــاكاة السياســية العامــة 
النقــاش. ويتــم خــال مرحلــة  تتــم محاكاتــه وموضــوع  الــذي  وتركيبــة المشــهد 

اإلعــداد توزيــع األدوار حتــى يتســنى للمشــاركين إعــداد اســتراتيجياتهم.

4. التنفيــذ: مرحلــة »أداء المحــاكاة« أو المحــاكاة نفســها. تتخلــل هــذه المرحلــة 
ــا تكــون  مقاطــع فــي شــكل جلســات عامــة وأخــرى فــي شــكل مجموعــات، وأحياًن
بالتنــاوب فيمــا بينهــا، يتــم البــدء واالنتهــاء فيهــا بجلســة عامــة. وفــي الختــام، نمــر 

إلــى مرحلــة التقييــم.
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 دليل تنشيط المحاكاة

دور وموضع ومهام المنشطين أثناء المحاكاة

الدور والموضع:
ال يقوم المنشطون بتقديم مقترحات والحكم على مقترحات المشاركين.

هنــاك  كانــت  كلمــا  والمرافقــة  المشــورة  تقديــم  فــي موضــع  يتواجــدون  فهــم 
الحاجــة: 

• أسئلة حول سير العملية
• مطالــب توضيــح تتعلــق موضــوع يحتاجــه المشاركون/المشــاركات للتعمــق فــي 

حجــج تتعلــق بمركزهــم
• مطالب دعم تتعلق بصياغة االستراتيجية

أشياء يتوجب القيام بها )مهام أو مسؤوليات(:
• تتمثــل المســؤولية الرئيســية لفريــق التنشــيط فــي الحــرص علــى أن تتــم عمليــة 
المحــاكاة بصــورة تكــون أقــرب قــدر اإلمــكان إلــى العمليــة األصليــة، مــع احتــرام 

التوقيــت والقواعــد.
• بمــا أن الهــدف يكمــن فــي أن يشــعر الجميــع بالقــدرة علــى القيــام بذلك،فإنــه مــن 
المهــم تشــجيع جميــع المشــاركين علــى المشــاركة -خاصــًة العناصــر األقــل خبــرة. 
إذ يتوجــب علــى المنشــطين الحــرص علــى أال يكــون أخــذ الكلمــة حكــرا علــى نفــس 

العناصــر وأن يتــم توزيــع األدوار ذات المســؤوليات الكبــرى بشــكل جيــد.
ويتوجــب علــى المنشــطة أو المنشــط أن يعيــر اهتمامــا كبيــرا إلــى درجــة التدخــل. 
فــإذا مــا قررتــم التدخــل فــي ســير المحــاكاة، فمــن المستحســن القيــام بذلــك 
بطريقــة قصيــرة ودقيقــة حتــى ال يؤثــر ذلك على اعتماد المشــاركين على أنفســهم.
وتشــكل الخافــات السياســية جــزًءا مــن اللعبــة، إذ تقتــرح المحــاكاة موضوعــات 
لهــا وجهــات نظــر ومواقــف متباينــة فــي المجتمــع التونســي. ويقــوم المشــاركون 
مــن خــال هــذه المحــاكاة بتعلــم مناقشــة الخافــات السياســية فــي إطــار محيــط 
خيالــي ومــن خــال تقمــص دور. فهــم يقومــون مــن خــال ذلــك بالتــدرب علــى تدبيــر 
النزاعــات دون التواجــد فــي إطــار شــخصي. وفــي حــال تواجــد تصعيــد للخــاف حــول 
ــق التدخــل فــي إطــار دور المستشــار. وفــي  ــع المحــاكاة، يمكــن للفري أحــد مواضي
ــق وقــف  حــال وجــود تعــارض بشــأن موضــوع خــارج إطــار المحــاكاة، يمكــن للفري

المحــاكاة لتدبيــر الخــاف ثــم العــودة بعــد ذلــك الســتكمال المحــاكاة.
وال يوجــد هنــاك تنشــيط مثالــي لمحــاكاة مــا، إذ يتوجــب علــى المنشط/المنشــطة 
األخــذ بعيــن االعتبــار الدعــم والمرافقــة الضرورييــن دون التدخــل فــي ديناميكيــات 
اللعبــة : تحلــوا بالثقــة فــي النفــس وقومــوا بتنشــيط المحــاكاة وفًقا لشــخصيتكم! 
ــة للغــرف والمعــدات ومــن  ــل مقترحــات حــول الظــروف المثالي ويقــدم هــذا الدلي

الممكــن دائًمــا ماءمتــه والظــروف القائمــة.
ويعتبــر مــا كنــا بصــدد اقتراحــه أداء ألدوار، أي لعبــة. ولهــذا يعتبرعامــل المتعــة، أي 

الســرور والمــرح، جــزء ال يقــل أهميــة عــن احتــرام القواعــد.
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بالنسبة للمنشطين:
• دليل تنشيط المحاكاة )نسخة لكل منشط(

بالنسبة للمشاركين:

• السيناريو: نسخة لكل مشارك/ة 
• وصف الدور: وصف واحد لكل دور  

• تعليمات تتعلق بعمل األحزاب )تعليمة واحدة لكل عضو 
ينتمي إلى الحزب(

• سير العملية: 6 أفراد )صلب كل مجموعة(
• قائمة المترشحين: 3 )من كل حزب(

• القائمة االنتخابية: 1
• نموذج لبطاقة ناخب: 1

• معلومات تتعلق برؤساء مكاتب التصويت والمراقبين: 2  

مذكرة إلعداد نسخ

الهدف
تحضير أجواء واقعية ومحفزة لتيسير قيام المشاركين بأداء 

أدوارهم.

تحضير القاعات

ما يتوجب القيام به
إعداد قاعة كبيرة:

خال المرحلة التمهيدية، توفير كرسي وطاولة لكل مشارك 
لقراءة السيناريو ووصف الدور.

بعد ذلك: 
بالنسبة لألحزاب: ثاث )03( طاوالت كبرى خاصة بمنصات 

األحزاب
بالنسبة لإعام: طاولة، سبورة لتعليق المعلومات، حاسوب، 

آلة طباعة، آلة تصوير
بالنسبة للشباب: طاولة كبيرة للتحضير

تحضير قاعة صغيرة خاصة بمكتب التصويت: 

طاولة وكراسي ألعوان االنتخابات باإلضافة إلى صندوق 
االقتراع. وضع الخلوة بمحاذاة هذه الطاولة.

كرسيان خاصان بالمراقبين

الهدف

مّد المشاركين بنسخة من البرنامج
تقديم النقاط القانونية

تقديم المنهجية، سير العملية وموضوع المحاكاة
تحفيز الشباب على المشاركة بشكل فعال وإثارة االهتمام 

بالموضوع.

المعدات

الصقة 
أو عارض 
وحاسوب

المقدمة

30 دقيقة
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ما يتوجب القيام به

عرض الملصقات والقيام بطرح أسئلة على المشاركين بهدف إضفاء الحيوية 
على العرض.

اإلجابة على األسئلة.
محتوى الملصقات
الملصقة األولى: مقدمة

الملصقة الثانية: التسجيل
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الملصقة الثالثة: الحملة االنتخابية

الملصقة الرابعة: العملية االنتخابية

الملصقة الخامسة: احتساب عدد المقاعد وإعالن النتائج

9



الملصقة السادسة: منهجية المحاكاة

سيناريو )خيالي، لكنه يصف الواقع(، يصف الحالة األولية )بماذا يتعلق األمر؟(، يقدم 
المشاركين )من سيؤدي األدوار؟( ويرسم الخطوط العريضة للصراع )ماهي الموضوعات التي 

يجب مناقشتها؟(

األدوار )خيالية، ولكنها تعبر عن الواقع(: وصف لألدوار التي يؤديها الممثلون بما في ذلك تصور 
لألدوار الفردية: من هو الممثل؟ ماذا يمثل؟ ما هي حججه؟ ويعّد وصف الدور أساسه.

يتم تحديد التسلسل بشكل واضح. كما يحدد مخطط سير العملية سيرها ويمدنا بنظرة 
عامة على سير العملية.

وتبقى نتائج المحاكاة مفتوحة: واآلن لكم الكلمة!
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سيناريو هذه المحاكاة:
في هاته المحاكاة ، أنتم تمثلون سكان مدينة تونسية خيالية.

وتعتبر هذه السنة سنة االنتخابات التشريعية.
ويتواجد في دائرتكم ثاثة أحزاب تدخل السباق من خال برامج انتخابية مختلفة.

ويتوجب عليكم متابعة الحملة االنتخابية والتصويت للقائمة التي تمثل اهتماماتك.
ومن المهم الحفاظ على النظرة العامة وجمع معلومات كافية حول البرامج حتى تتمكنوا من 

اتخاذ قرار.

األدوار:

مجموعة أعوان مكتب التصويت:
• رئيس/ة مكتب التصويت

• أعوان االنتخابات
مراقبو االنتخابات

مجموعة األحزاب:
• الحزب الوردي

• الحزب البرتقالي
• الحزب األصفر

مجموعات الشباب
ممثلو وسائل اإلعالم

• صحفيو التلفزة الوطنية
• المدونون الشباب

الملصقة السابعة: نتيجة المحاكاة

 

تبقى نتيجة المحاكاة مفتوحة.
وال يوجد هناك حل جيد وآخر سيء. األمر متروك لك لتقديم اهتماماتك ولكي تقّرر!

وتمثل نهاية المحاكاة مفاجأة لنا جميًعا.
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الملصقة الثامنة: نتمنى لكم محاكاة ممتعة!

نتمنى لكم محاكاة ممتعة! استمتعوا!

يشبه التسلسل سير عملية الحملة انتخابية ويوم االنتخابات. وهناك تواجد 
لمرحلة تحضير جماعية، ومرحلة الحملة االنتخابية وكذلك يوم االنتخابات. ليس 

من الضروري حفظ سير العملية عن ظهر قلب، سوف نمدكم بمخطط سير 
العملية:
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الهدف

فهم األدوار وتعليمات العمل
االستعداد للمحاكاة

المعدات

ما تمت طباعته

ملصقة
أوراق ملونة

أقام جافة للسبورة
مقصات

لوحة كبيرة الحجم
الواح ورقية قابة

حاسوب
آلة تصوير

ية
اد

عد
إل

ة ا
حل

مر
ال

قة
قي

 د
60

ما يتوجب القيام به

بالنسبة للمنشطين

توزيع السيناريو
توزيع االدوار عن طريق القرعة

توزيع وصف األدوار
اإلجابة على األسئلة

 مد القائمين على مكتب االقتراع بالقائمة االنتخابية
وبطاقة الناخب

 توزيع الئحة للمترشحين، ملصقة وكل مازم العمل
لكل حزب

مد مجموعة وسائل اإلعام بالحاسوب وبآلة التصوير
مراقبة التوقيت

بالنسبة للمشاركين

قراءة السيناريو ووصف األدوار
التسجيل بالسجل االنتخابي

إعداد يوم الحملة االنتخابية والنقاش
 وسائل اإلعام والشباب: بعث نقاش حول المواضيع

المهمة
إجراء حوارات ألخذ آراء مسبقة

اإلعالن

 خذوا الوقت الكافي لفهم الدور
 يتعين فهم الرأي السياسي للدور وكذلك التطلعات

المنتظرة من قبل السياسة والساسة
بعد ذلك، يمكن البدء باإلعداد ليوم الحملة االنتخابية

 على الجميع أال يغفل عن التسجيل في السجل
االنتخابي
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الهدف

 فهم معنى الحملة االنتخابية بكل ما فيها من فاعلين
ومواقف سياسية مختلفة

التعرف على عملية تكوين اآلراء

المعدات

آلة طباعة
آلة مسح
)سكانار(

ية
اب

خ
نت

ال
ة ا

مل
ح

ال
م 

يو
قة

قي
 د

30

ما يتوجب القيام به

بالنسبة للمنشطين

الحفاظ على النظرة الشمولية
اإلجابة على األسئلة

 تذكير وسائل اإلعام إلعداد تقديم للحملة االنتخابية
والنقاشات

 نسخ بطاقة ناخب والقيام بطباعة بطاقة لكل.
مشارك

)المنشط أو رئيسة مكتب االقتراع(

بالنسبة للمشاركين

التجول بين منصات األحزاب
التعرف بشكل مفصل على جميع البرامج االنتخابية

اإلعالن

 في بداية األمر، يملك كل حزب الحق في التعريف
بنفسه لمدة دقيتين في شكل ومضة إشهارية

احترام قواعد الحملة االنتخابية
 انتهزوا الفرصة للتحدث إلى جميع السياسيين وفهم

برامج األحزاب
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الهدف

ملّخص للحملة االنتخابية

المعدات

سبورة كبيرة الحجم
 وإذا كانت هناك

إمكانية
 حاسوب وشاشة

عرض لة
م

ح
ال

م 
دي

تق
قة

قي
 د

15

ما يتوجب القيام به

بالنسبة للمنشطين

مراقبة التوقيت
الحفاظ على النظرة الشمولية

اإلجابة على األسئلة

بالنسبة للمشاركين

تقديم أهم نقاط الحملة )المدونون(

مشاهدة التقديم

اإلعالن

 إن هذا يتيح إمكانية الحصول على خاصة للنقاط
 المهمة للحملة بعد ذلك، وخال النقاش، يمكنكم

طرح األسئلة
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الهدف

ملخص ليوم الحملة االنتخابية
ترسيخ فهم عملية تكوين اآلراء

المعدات

سبورة كبيرة الحجم
شاشة عرض

حاسوب
كراسي 4

 ميكروفون إن لزم
األمر

منصة إن أمكن ذلك
ش

قا
لن

ا
قة

قي
 د

45

ما يتوجب القيام به

بالنسبة للمنشطين

الحفاظ على النظرة الشمولية
متابعة التوقيت

 تمرير المصدح إذا لزم األمر، تقديم المساعدة
 اللوجستية للصحفيين

بالنسبة للمشاركين

متابعة النقاش
تهذيب النقاش )التلفزة الوطنية(

ترسيخ اآلراء حول البرامج

اإلعالن

 كونوا عادلين ومهذبين. احترموا توقيت أخذ الكلمة
 بالنسبة
لآلخرين.

 بالنسبة للناخبين: تعتبر هذه آخر فرصة لطرح األسئلة
 قبل

التصويت.
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الهدف

نهاية الحملة االنتخابية 24 ساعة قبل موعد التصويت
اختيار إلى من سيذهب الصوت

المعدات

ي
اب

خ
نت

ال
ت ا

م
ص

ال
م 

يو
قة

قي
 د

15

ما يتوجب القيام به

بالنسبة للمنشطين

 مساعدة المشرفين على التصويت على إعداد مكتب
 االقتراع

بالنسبة للمشاركين

اتخذ القرار

اإلعالن

 يتعلق األمر اآلن بيوم الصمت االنتخابي. وفي واقع
 األمر

يكون ذلك 24 ساعة قبل موعد االنتخابات.

 لقد توفرت لديكم إمكانية التأقلم مع البرامج
 االنتخابية لجميع

األحزاب. وقد حان اآلن موعد تقرير أي قائمة ستفوز.

خذوا 15 دقيقة للتفكير بشكل فردي في قراركم.

 ما هو البرنامج الذي يعبر بشكل أكبر عن اهتماماتكم؟
 ما هو البرنامج الذي تنتظرون أن يكون أكثر قدرة على

مدكم بنتائج إيجابية

17



الهدف

فهم عملية التصويت

المعدات

صندوق االقتراع
ختم

بطاقة ناخب
ت

با
خا

نت
ال

م ا
يو

قة
قي

 د
35

ما يتوجب القيام به

بالنسبة للمنشطين

متابعة التوقيت
الحفاظ على النظرة الشمولية

 وإذا لزم األمر، مساعدة القائمين على مكتب التصويت
 على التأكد بأن عملية التصويت تسير بالشكل

الصواب وفي هدوء

بالنسبة للمشاركين

الذهاب للتصويت

اإلعالن

 اذهبوا للتصويت، كونوا مهذبين واحترموا قواعد
 العملية

االنتخابية.

 انتظروا دوركم وأنتم في صف االنتظار، وانتبهوا إلى
تعليمات الرئيسة
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الهدف

فهم عملية فرز االنتخابات التشريعية

المعدات

 بطاقات الناخبين
 صابورة

رز
لف

ا
قة

قي
 د

30

ما يتوجب القيام به

بالنسبة للمنشطين

متابعة التوقيت
الحفاظ على النظرة الشمولية

 وإذا لزم األمر، مساعدة القائمين على مكتب التصويت
في عملية الفرز

بالنسبة للمشاركين

مراقبة عملية الفرز
انتظار إعان النتائج

اإلعالن

بالنسبة للفرز سوف ننتقل إلى قاعة أكبر
 في واقع األمر، ال يحق للناخبين والصحفيين البقاء
 داخل مكتب التصويت. يقوم كل حزب بتعيين أحد
 ممثليه للمكوث بمكتب التصويت ومتابعة عملية

الفرز

اليوم، يحق للجميع متابعة عملية الفرز

احترموا القواعد وتعليمات أعوان االنتخابات
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الهدف

اختتام االنتخابات

ج 
ائ

نت
ال

ن 
 ع

ن
ال

إلع
ا

ق
قائ

 د
5 

ن
ضو

 غ
ي

ف

ما يتوجب القيام به

متابعة التوقيت
الحفاظ على النظرة الشمولية

اإلعالن

 سوف تقوم رئيسة مكتب التصويت باإلعان عن نتائج
التصويت الذي قمنا به.

الهدف

ملخص بخصوص االنتخابات

المعدات

سبورة معلقات
 ميكروفون إذا لزم

األمر

ة 
في

ح
ص

ال
ة 

دو
لن

ا
قة

قي
 د

15
ما يتوجب القيام به

بالنسبة للمنشطين

متابعة التوقيت
الحفاظ على النظرة الشمولية

بالنسبة للمشاركين

متابعة الندوة الصحفية

اإلعالن

 القبول بالنتائج، واإلصغاء إلى المشاركين في الندوة
الصحفية.
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الهدف

إعادة أحداث الّتجربة
 منح المشاركين الفرصة للتفكير في مسار المحاكاة وسلوكيات اآلخرين.

وسلوكهم
القيام بربط ذلك مع الواقع.

ير
فك

لت
ة ا

حل
مر

يقة
 دق

30

ما يتوجب القيام به

بسرعة: كيف وجدتم المحاكاة؟
اإلبهام إلى أعلى = جّيدة

اإلبهام في وضع أفقي = متوّسطة
اإلبهام إلى أسفل = سيئة )ردود تلقائية(

 في البداية، يمكن مناقشة األسئلة التالية في مجموعات فرعية قبل اقتراح
 تبادل لآلراء

في الجلسة العامة.

في الجلسة العامة:

عرض نتائج تبادل اآلراء صلب المجموعات الفرعية

طرح أسئلة

تفكير بخصوص السلوك وسير العملية

 هل تعتقدون أن الجميع تمكن من أداء دور؟ هل كان من السهل أو الصعب
 عليكم أداء دوركم ولماذا؟ هل أتيحت للجميع الفرصة للمشاركة واللعب

بشكل استباقي؟
هل اعترضتكم لحظات معقدة؟ إذا كان األمر كذلك، هل وجدتم لها حًا وكيف؟

تفكير بشأن النتيجة

 كيف وجدتم النتيجة؟ هل كان من الصعب أو السهل بالنسبة لكم اتخاذ قرار
 بشأن التصويت؟ ولماذا؟ خال أي مرحلة قمتم باتخاذ قراركم النهائي؟ هل

قمتم بتغيير رأيكم أثناء المحاكاة؟ ولماذا؟

ربط مع الواقع

 هل تعتقدون أنكم أديتم أدواركم بشكل واقعي؟ هل تجدون النتيجة واقعية؟
 في الواقع،ما هو وقع النتيجة عليكم؟ هل كانت العملية واقعية؟ ولماذا نعم

/ ال؟

الخاتمة

هل تشعرون بأنكم تعرفتم اآلن بشكل أفضل على سير االنتخابات وإدارتها؟
هل تعتقدون أن الذهاب للتصويت يعتبر أمرا مهما؟
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الهدف

تقييم المحاكاة. التسلسل، األدوار، المنشط.

المعدات

 بطاقات ملونة
 )حمراء، صفراء,

 خضراء(

أقام جافة
عجين ملبد

ورق السبورة
اة

اك
ح

م
ال

ع 
 م

ل
اع

تف

ما يتوجب القيام به )مقترحات(

 يقوم المنشط برسم شجرة ذات جذور وفروع على
 إحدى

أوراق السبورة.

 يدون المشاركون على البطاقات الملونة
األخضر: نقاط إيجابية

األحمر: نقاط سلبية
 األصفر: ماذا تعلمت خال ورشة العمل أو ما الذي

تعنيه االنتخابات بالنسبة لي

يعرض المشاركون البطاقات على الشجرة:
األخضر: على الجذور

األحمر: على األرض )اوراق متساقطة(
األصفر: على األغصان، ثمار )الورشة(

 يمكننا فيما بعد تقديم عرض للنقاط في الجلسة.
العامة

طرح أسئلة تتعلق بالتفاعل

كيف وجدتم المحاكاة؟

ما الذي لقى استحسانكم؟

ما الذي لم يلق استحسانكم البتة؟

هل تعلمتم شيئا؟ إذا كان األمر كذلك، ماذا؟
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توزيع األدوار

المالحظ مكتب التصويت وسائل اإلعالم الشباب األحزاب دد
 ع

ن
كي

ار
ش

م
ال

األعوان الرئيسة مدونين تلفزة أ ب و

1 1 1 1 1 3 4 4 4 20

1 1 1 1 1 4 4 4 4 21

1 1 1 1 2 4 4 4 4 22

1 1 1 1 2 4 4 4 5 23

1 1 1 1 2 4 4 5 5 24

1 1 1 1 2 4 5 5 5 25

1 1 1 1 2 5 5 5 5 26

1 1 1 1 2 6 5 5 5 27

1 1 1 1 2 6 5 5 6 28

1 1 1 1 2 6 5 6 6 29

1 1 1 2 2 5 6 6 6 30

1 2 1 2 2 5 6 6 6 31

2 2 1 2 2 5 6 6 6 32

2 2 1 2 2 6 6 6 6 33

2 2 1 2 2 6 6 6 7 34

2 2 1 2 2 6 6 7 7 35

2 2 1 2 2 6 7 7 7 36

2 2 1 2 2 7 7 7 7 37

2 2 1 2 2 8 7 7 7 38

2 2 1 2 2 8 7 7 8 39

2 2 1 2 2 8 7 8 8 40

2 2 1 2 2 8 8 8 8 41
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ألعاب إحمائية تتالءم و إطار
التربية المدنية

كلمات متقاطعة
الهدف

التعرف على موضوع االنتخابات وباقي اآلراء.
التعرف على المشاركين اآلخرين.

التفعيل.
التعرف على مستوى مؤهات المشاركين.

المعدات

أوراق
أقام

سير العملية

 يكتب المشاركون أحرف كلمة »انتخاب« الواحد أسفل اآلخر. ثم
 يتعين

عليهم إرفاق كلمات مرتبطة باالنتخابات إلى كل حرف.

 بعد ذلك يقوم المشاركون بتقديم الكلمات خال الجلسة.
 الجماعية

 يشرف المنشط على العرض، ويدعم النقاش حول الكلمات
 المختلفة

ويقوم بطرح أسئلة تكميلية.

تعديل

إذا كانت المجموعة كبيرة شيئا ما، يمكن فصلها إلى مجموعتين.

 تتلقى كل مجموعة ورًقا كبيًرا ملصقا إلى الحائط/السبورة وقد
 كتب

عليه مسبقا كلمة »انتخاب« )كل حرف أسفل اآلخر(.

 تبدأ كل مجموعة بإرفاق الكلمات المرتبطة باالنتخابات. تعتبر
 المجموعة

التي تجد أكبر عدد من الكلمات أسرع ما يمكن، هي الفائزة.

 يمكننا أيضا استعمال كلمات أخرى غير »االنتخابات« بشرط أن
 تكون

مرتبطة بالموضوع.
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الزوايا األربع

الهدف

التعرف على موضوع االنتخابات وباقي اآلراء
التعرف على المشاركين اآلخرين.

التفعيل.
التعرف على مستوى مؤهات المشاركين.

المعدات

A 4 تصريحات خاصة 
 بالزوايا على ورق

شريط الصق أو فرشاة
بطاقات االعتدال واألقام
سبورة معلقات / حائط

سير العملية

 يتم تسمية الزوايا األربع للقاعة بتصريحات مختلفة تتعلق
 باالنتخابات

 يتوجب على المشاركين اختيار الزاوية التي يوجد بها التصريح  الذي
 يميلون إليه أكثر و التوجه نحوه.

 في الزوايا، يتناقشون فيما بينهم حول سبب اختيارهم لتلك
 الزاوية

 ويقومون بجمع حجج تدعم موقفهم ويدونونها على البطاقات.
 الصغيرة

 يقومون بتعليق البطاقات على سبورة التعليق وشرح الحجج خال
الجلسة الجماعية.

يشرف المنشط على العرض ويقوم بطرح أسئلة تكميلية.

مقترحات بخصوص تصريحات الزوايا

»أنا لن أصوت. فاالنتخابات لن تقوم بتغيير سلوك السياسيين.«
»أنا أصوت ألنه في حال عدم قيامي بذلك، لن يكون لي الحق في 

التذمر بعد ذلك.«
»أنا لست متأكدا بعد إذا كنت سأصوت ألنني ال أفهم الفرق بين 

األحزاب وليس لدي أدنى فكرة كيف يمكنني االستعام عن البرامج 
االنتخابية.« 

»أنا أصوت ألنه حق وامتياز وأريد التأثير بشكل فعال في السياسة 
من خال صوتي«
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صواب أم خطأ؟
الهدف

 التفعيل.
 إيقاظ االهتمام

التعرف على مستوى مؤهات المشاركين

المعدات

 قائمة لوقائع حول
االنتخابات

سير العملية

يقوم المنشط بقراءة الوقائع المختلفة بخصوص االنتخابات 
بصوت عاٍل. يأخذ المشاركون مكانهم في القاعة حسب الوقائع. 

تم تقسيم القاعة إلى جزأين. إذا ما اعتقدنا أن ذلك صوابا، نأخذ 
مكاننا جهة »الصواب« في القاعة، أما في صورة ما إذا اعتقدنا 

أن ذلك »خطأ«، فإننا نقف جهة الخطأ داخل القاعة. وفي صورة 
عدم استطاعتنا اإلجابة بشكل واضح على السؤال، نقف بين 

»الصواب« و »الخطأ«.

مقترحات تتعلق بالوقائع التي تخص االنتخابات

تم تحديد السن القانوني لانتخاب في 16 سنة. 
خطأ، السن القانوني لانتخاب هو 18 سنة. 

يتم انتخاب الرئيس من قبل البرلمان.
خطأ، يتم انتخاب الرئيس من قبل المواطنين التونسيين.

يجري التصويت عن طريق االقتراع العام والحر والمباشر والّسري 
والصادق والشفاف.

صواب
إذا كان هناك شخص غني جًدا، فإنه يتم احتساب صوته مرتين 

خطأ، تحظى جميع األصوات بنفس األهمية. يتم التصويت 
بطريقة سرية. لذلك ال أحد يكون على علم بالقائمة التي سنصوت 

لها.
أنا فقط أقرر القائمة التي أصوت لها. ال أحد لديه الحق في اتخاذ 

القرار عوضا عني.
صواب

يمثل نواب البرلمان التونسي الشعب التونسي بأكمله.
إّن ممثلي البرلمان ملزمون بتمثيل الشعب بأكمله واالهتمام 

بالمواضيع الوطنية وليس الجهوية. 
صواب
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الصور المقطوعة / البازل

الهدف

مقدمة حول الموضوع.

المعدات

صور
حاسوب
عارض

 عرض تقديمّي باور
 بوينت مع نموذج للصور

المقطوعة/البازل

http://www.schule-
bw.de/faecher-
und-schularten/
sprachen-und-

literatur/italienisch/
informationen-zum-
fach/methodik-und-

didaktik/dalliklick

 التعليمة: أنسخ
 الشريحة. انسخ الصورة

 على الشريحة األولى.
 قم بنقر الجهة اليمنى
 من فأرة الحاسوب في

 المخططات األخيرة. قم
 بنفس الشيء وبنفس

 الطريقة بالنسبة
.للشرائح األخرى

سير العملية

يعرض المنشط الصور المخفية
خطوة بخطوة يمكننا أن نرى المزيد عن الصور

يتوجب على المشاركين تخمين الصور
يجب أن تكون الصور ذات صلة باالنتخابات. بعد كل جولة/ بعد 

اللعبة، يقوم المنشط بطرح أسئلة حول الصور والروابط مع 
الموضوع.

27



األلعاب التي يمكن أن تؤطر المحاكاة

أسباب الذهاب للتصويت
الهدف

 تحفيز الشباب على التفكير في أهمية.
التصويت

منح الفرصة للتفكير وإبداء الرأي الشخصي
 منح فرصة للتعرف على أسباب الذهاب

للتصويت

المعدات

A4 تصريحات على أوراق

مقترحات تتعلق بالتصريحات
»أنا أصوت ألنه حق وامتياز«

»أنا أصوت ألنه في حال عدم قيامي بذلك، لن 
يكون لي الحق     في التذمر بعد ذلك.«

أنا أصوت احتراما ألولئك الذين ناضلوا من 
أجل حق التصويت«.

»أنا أصوت ألني أستطيع التأثير في السياسة 
من خال بصوتي«.

»أنا أصوت ألنه واجب المواطنة.
»أنا أصوت ألن لدي الفرصة للتصويت.وال اريد 

إهمال هذه الفرصة «.
»أنا أصوت ألنه أيضا األصوات غير الصحيحة / 

غير الصالحة تعتبر أيضا تعبيرا عن الرأي«.
»أصوت ألنني إذا لم أقم بذلك، فإن آخرين 

سيقررون مكاني«.
»أنا أصوت ألنه عمل وطني«.

»أنا أصوت ألن عدم التصويت ليس عامة 
على االحتجاج«.

»أنا أصوت ألن كل صوت يعتبر مهما، ويمكن 
أن يحدث الفارق«. 

»أنا أصوت ضد التوجه السياسي الذي أجده 
خطيًرا على المجتمع والديمقراطية«

سير العملية

يقوم المنشط بتوزيع األوراق التي تضم 
أسباب الذهاب للتصويت على طاوالت القاعة 

يقوم المشاركون بقراءة جميع األسباب

الجولة األولى: يتمسك المشاركون بالسبب 
الذي يجدونه أكثر إقناًعا. في الطاولة التي 

قاموا باختيارها، يقومون بالنقاش فيما بينهم 
حول السبب الذي جعلهم يميلون إلى هذا 
الخيار. يقومون بحشد الحجج للدفاع عن 

موقفهم. نقوم بمناقشة جميع الحجج خال 
الجلسة الجماعية.

 
الجولة الثانية: يتمسك المشاركون بالسبب 

الذي يجدونه أقل إقناًعا. في الطاولة التي 
قاموا باختيارها، يقومون بالنقاش فيما بينهم 

حول السبب الذي جعلهم يميلون إلى هذا 
الخيار. يقومون بحشد الحجج للدفاع عن 

موقفهم. نقوم بمناقشة جميع الحجج خال 
الجلسة الجماعية.

يشرف المنشط على المناقشة ويطرح 
األسئلة التكميلية. إذا لزم األمر، يشرح ويدعم 

أسباب الذهاب للتصويت.
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مقهى العالم

الهدف

 توفير فرصة للمشاركين لمناقشة القضايا السياسية في جو.
إيجابي وغير رسمي

التعرف على توّقعات المشاركين
جمع المواضيع للمناقشة حول طاولة مستديرة أو لقاء 

سريع مع السياسيين

المعدات

أوراق
أقام

الصقة لكل طاولة

سير العملية

حاولوا خلق أجواء غير رسمية كما هو الحال في المقهى.
يجلس المشاركون حول 3 إلى 4 طاوالت. على كل طاولة، توجد 

الصقة يمكن تلخيص النقاش عليها.
حول كل طاولة يتحدث المشاركون عن مواضيع مختلفة. من 

المهم أن تكون المواضيع واضحة ومهمة للغاية للشباب. 
تضم كل طاولة مضيف)ة( ويبقى في طاولته. ويقوم بالترحيب
بالمجموعات الجديدة ويعرض نتائج المجموعات التي سبقت. 
يبقى المشاركون اآلخرون في طاولة أخرى لمدة تتراوح بين 15 
و30 دقيقة. ويقومون بتكوين مجموعة جديدة في طاولة أخرى 

بعد ذلك. 
في نهاية المطاف، نجد أن كل مشارك قد أخذ مكانه في جميع 

الطاوالت وناقش جميع المواضيع. 
يشرف المنشط على التفكير بعد المقهى العالمي. يقوم كل 

مضيف بتقديم نتائج طاولته. يقوم المنشط بطرح األسئلة 
اإلضافية. 

يقوم المنشط بجمع الموضوعات.
تكملة

إذا كان المنشط قد خطط للقاء سريع أو مائدة مستديرة مع 
السياسيين، فيمكنه استخدام نتائج المقهى العالمي لصياغة 

األسئلة المتعلقة بهذه المناسبة )مع المشاركين(.
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ملحق 1
وثائق المحاكاة
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الّسيناريو

هــي مدينــة متوّســطة  لمدينــة خيالّيــة(.  )اســم  فــي......................  بكــم  مرحبــا 
العــدد فــي تونــس.

أنتــم مواطنــو دائــرة انتخابّيــة فــي......................... بعــد االنتخابــات الّتشــريعّية، 
ــّواب الّشــعب فــي تونــس. ــى مجلــس ن ــن إل ــة ممّثلي سترســل دائرتكــم االنتخابّي

قبــل يــوم االنتخابــات، تجــري فعالّيــات الحملــة االنتخابّيــة. وإحــدى هــذه الفعالّيــات 
تســتهدف الّناخبيــن الّشــباب الذيــن يمكنهــم مــن خالها االّطاع علــى المعلومات 
المتعّلقــة باالنتخابــات الّتشــريعّية بصــورة عاّمــة وعلــى البرامــج االنتخابّية لألحزاب 

المتنافســة فــي االنتخابات.

يتيــح هــذا اليــوم الفرصــة للّشــباب للّتعــّرف علــى اهتماماتهــم الّشــخصّية والّتعّرف 
علــى البرامــج التــي تتناســب مــع اهتماماتهــم، بينمــا تســتغّل األحــزاب المحّلّيــة 
بيــن  عاّمــة  علنّيــة  ومناظــرة  انتخابــّي  اجتمــاع  خــال  برنامجهــا  لتقديــم  الفرصــة 

مرّشــحي االحــزاب األوائــل. 

أّما وسائل اإلعام المحّلّية فستقوم بتغطية الحملة والمناظرة. 

يــوم االنتخابــات، مــن المهــّم أن يكــون جميــع الّناخبيــن علــى درايــة جّيــدة  قبــل 
بالبرنامــج التــي تتوافــق مــع مصالحهــم حّتــى يتمّكنــوا مــن تحديــد القائمــة التــي 
ســيصّوتون لهــا. وعلــى جميــع الّناخبيــن احتــرام إجــراءات شــكلّية معّينــة، مثــل 

الّتســجيل فــي قائمــة الناخبيــن، للتمّكــن مــن القيــام بالّتصويــت. 

الّرســمّية  القيــام باإلجــراءات  الّناخبيــن علــى  سيســاعد موّظفــو مركــز االقتــراع 
وســيحرصون علــى الّتحّقــق مــن صّحــة جميــع اإلجــراءات.

فــي الّنهايــة، يتــّم إرســال بعــض المرّشــحين إلــى تونــس لتمثيل الّشــعب الّتونســّي 
فــي البرلمــان كنّواب.

دعونا نرى ما إذا كانوا سيقومون بعمل جّيد. األمر ال يزال مشّوقا. 
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أنت عضو في الحزب الوردّي.

أنت أستاذ جامعي. سّنك 40 سنة وأنت متزّوج.

حزبكم يعّزز قيم األسرة الّتقليديـّة والّتقاليد الّتونسيـّة.
تلعــب القيــم الّتقليديــة دوًرا كبيــًرا فــي سياســة حزبكــم. فهــو يدعــم سياســة تتأّثــر 

بالقيــم واألعــراف الّتقليديـّــة فــي العالــم العربـّــي.

يدعم الحزب الوردّي دولة مقتدرة واقتصادا قويـّا.

الفكرة التي يقوم عليها برنامج حزبكم:
االقتصاد

مــن أجــل تعزيــز االقتصــاد الّتونســّي، تطالــب أنــت وزمــاؤك فــي الحــزب بتخفيــض 
ــة جــّدا  ــة مهمـّ ــرائب علــى الّشــركات. ألّنكــم تعتقــدون أّن الّشــركات الّتونسيـّ الضـّ
لاقتصــاد، وبالّتالــي تقومــون بتخطيــط برامــج دعــم للّشــركات القائمــة ولشــركات 

عائليـّة.

التّربية والتّعليم

بشكل عاّم، يدعم الحزب الوردّي تأثير القيم الّتقليديـّة على الّنظام المدرسّي.
ويهــدف الحــزب الــوردّي إلــى تعزيــز برامــج التربـّــص والّتكويــن فــي تونــس والعالــم 

العربــّي. كمــا يريــد تشــجيع الّتعــاون والّتبــادل بيــن الجهــات الّتونسيـّــة.

الثّقافة

دعــم  فكــرة  األعضــاء  ويدعــم  الّثقافيـّــة  الفضــاءات  الــوردّي  الحــزب  يدعــم 
الّثقافــّي. المجــال  فــي  االنخــراط  مــن  يتمّكنــوا  حّتــى  الّدينيـّــة  المؤسـّــسات 

الحزب الوردّي 
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أنت عضو في الحزب الوردّي.
سّنك 47 سنة، متزّوج ولديك طفالن. تعمل نجـّارا كما 

أنّك إمام الصـّلوات في حيـّك. 

حزبكم يعّزز قيم األسرة الّتقليديـّة والّتقاليد الّتونسيـّة.
تلعــب القيــم الّتقليديــة دوًرا كبيــًرا فــي سياســة حزبكــم. فهــو يدعــم سياســة تتأّثــر 

بالقيــم واألعــراف الّتقليديـّــة فــي العالــم العربـّــي.

يدعم الحزب الوردّي دولة مقتدرة واقتصادا قويـّا.

الفكرة التي يقوم عليها برنامج حزبكم:
االقتصاد

مــن أجــل تعزيــز االقتصــاد الّتونســّي، تطالــب أنــت وزمــاؤك فــي الحــزب بتخفيــض 
ــة جــّدا  ــة مهمـّ ــرائب علــى الّشــركات. ألّنكــم تعتقــدون أّن الّشــركات الّتونسيـّ الضـّ
لاقتصــاد، وبالّتالــي تقومــون بتخطيــط برامــج دعــم للّشــركات القائمــة ولشــركات 

عائليـّة.

التّربية والتّعليم

بشكل عاّم، يدعم الحزب الوردّي تأثير القيم الّتقليديـّة على الّنظام المدرسّي.
ويهــدف الحــزب الــوردّي إلــى تعزيــز برامــج التربـّــص والّتكويــن فــي تونــس والعالــم 

العربــّي. كمــا يريــد تشــجيع الّتعــاون والّتبــادل بيــن الجهــات الّتونسيـّــة.

الثّقافة

دعــم  فكــرة  األعضــاء  ويدعــم  الّثقافيـّــة  الفضــاءات  الــوردّي  الحــزب  يدعــم 
الّثقافــّي. المجــال  فــي  االنخــراط  مــن  يتمّكنــوا  حّتــى  الّدينيـّــة  المؤسـّــسات 
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أنت عضو في الحزب الوردّي.

سّنك 23 سنة وأنت أعزب.

حزبكم يعّزز قيم األسرة الّتقليديـّة والّتقاليد الّتونسيـّة.
تلعــب القيــم الّتقليديــة دوًرا كبيــًرا فــي سياســة حزبكــم. فهــو يدعــم سياســة تتأّثــر 

بالقيــم واألعــراف الّتقليديـّــة فــي العالــم العربـّــي.

يدعم الحزب الوردّي دولة مقتدرة واقتصادا قويـّا.

الفكرة التي يقوم عليها برنامج حزبكم:
االقتصاد

مــن أجــل تعزيــز االقتصــاد الّتونســّي، تطالــب أنــت وزمــاؤك فــي الحــزب بتخفيــض 
ــة جــّدا  ــة مهمـّ ــرائب علــى الّشــركات. ألّنكــم تعتقــدون أّن الّشــركات الّتونسيـّ الضـّ
لاقتصــاد، وبالّتالــي تقومــون بتخطيــط برامــج دعــم للّشــركات القائمــة ولشــركات 

عائليـّة.

التّربية والتّعليم

بشكل عاّم، يدعم الحزب الوردّي تأثير القيم الّتقليديـّة على الّنظام المدرسّي.
ويهــدف الحــزب الــوردّي إلــى تعزيــز برامــج التربـّــص والّتكويــن فــي تونــس والعالــم 

العربــّي. كمــا يريــد تشــجيع الّتعــاون والّتبــادل بيــن الجهــات الّتونسيـّــة.

الثّقافة

دعــم  فكــرة  األعضــاء  ويدعــم  الّثقافيـّــة  الفضــاءات  الــوردّي  الحــزب  يدعــم 
الّثقافــّي. المجــال  فــي  االنخــراط  مــن  يتمّكنــوا  حّتــى  الّدينيـّــة  المؤسـّــسات 

الحزب الوردّي 
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أنت عضو في الحزب الوردّي.

سّنك 35 سنة، أنت متزّوج لديك بنت وتعمل طبيبا.

 
حزبكم يعّزز قيم األسرة الّتقليديـّة والّتقاليد الّتونسيـّة.

تلعــب القيــم الّتقليديــة دوًرا كبيــًرا فــي سياســة حزبكــم. فهــو يدعــم سياســة تتأّثــر 
بالقيــم واألعــراف الّتقليديـّــة فــي العالــم العربـّــي.

يدعم الحزب الوردّي دولة مقتدرة واقتصادا قويـّا.

الفكرة التي يقوم عليها برنامج حزبكم:
االقتصاد

مــن أجــل تعزيــز االقتصــاد الّتونســّي، تطالــب أنــت وزمــاؤك فــي الحــزب بتخفيــض 
ــة جــّدا  ــة مهمـّ ــرائب علــى الّشــركات. ألّنكــم تعتقــدون أّن الّشــركات الّتونسيـّ الضـّ
لاقتصــاد، وبالّتالــي تقومــون بتخطيــط برامــج دعــم للّشــركات القائمــة ولشــركات 

عائليـّة.

التّربية والتّعليم

بشكل عاّم، يدعم الحزب الوردّي تأثير القيم الّتقليديـّة على الّنظام المدرسّي.
ويهــدف الحــزب الــوردّي إلــى تعزيــز برامــج التربـّــص والّتكويــن فــي تونــس والعالــم 

العربــّي. كمــا يريــد تشــجيع الّتعــاون والّتبــادل بيــن الجهــات الّتونسيـّــة.

الثّقافة

دعــم  فكــرة  األعضــاء  ويدعــم  الّثقافيـّــة  الفضــاءات  الــوردّي  الحــزب  يدعــم 
الّثقافــّي. المجــال  فــي  االنخــراط  مــن  يتمّكنــوا  حّتــى  الّدينيـّــة  المؤسـّــسات 
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أنت عضو في الحزب الوردّي.

سّنك 48 سنة، أنت متزّوجة ولديك 4 أطفال وتعملين 
مستشارة اقتصاديّة في شركة كبيرة.

حزبكم يعّزز قيم األسرة الّتقليديـّة والّتقاليد الّتونسيـّة.
تلعــب القيــم الّتقليديــة دوًرا كبيــًرا فــي سياســة حزبكــم. فهــو يدعــم سياســة تتأّثــر 

بالقيــم واألعــراف الّتقليديـّــة فــي العالــم العربـّــي.

يدعم الحزب الوردّي دولة مقتدرة واقتصادا قويـّا.

الفكرة التي يقوم عليها برنامج حزبكم:
االقتصاد

مــن أجــل تعزيــز االقتصــاد الّتونســّي، تطالــب أنــت وزمــاؤك فــي الحــزب بتخفيــض 
ــة جــّدا  ــة مهمـّ ــرائب علــى الّشــركات. ألّنكــم تعتقــدون أّن الّشــركات الّتونسيـّ الضـّ
لاقتصــاد، وبالّتالــي تقومــون بتخطيــط برامــج دعــم للّشــركات القائمــة ولشــركات 

عائليـّة.

التّربية والتّعليم

بشكل عاّم، يدعم الحزب الوردّي تأثير القيم الّتقليديـّة على الّنظام المدرسّي.
ويهــدف الحــزب الــوردّي إلــى تعزيــز برامــج التربـّــص والّتكويــن فــي تونــس والعالــم 

العربــّي. كمــا يريــد تشــجيع الّتعــاون والّتبــادل بيــن الجهــات الّتونسيـّــة.

الثّقافة

دعــم  فكــرة  األعضــاء  ويدعــم  الّثقافيـّــة  الفضــاءات  الــوردّي  الحــزب  يدعــم 
الّثقافــّي. المجــال  فــي  االنخــراط  مــن  يتمّكنــوا  حّتــى  الّدينيـّــة  المؤسـّــسات 

الحزب الوردّي 
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أنت عضو في الحزب الوردّي.

أنت شاّب أعزب عمرك 24 سنة. وعاطل عن العمل.

 

حزبكم يعّزز قيم األسرة الّتقليديـّة والّتقاليد الّتونسيـّة.
تلعــب القيــم الّتقليديــة دوًرا كبيــًرا فــي سياســة حزبكــم. فهــو يدعــم سياســة تتأّثــر 

بالقيــم واألعــراف الّتقليديـّــة فــي العالــم العربـّــي.

يدعم الحزب الوردّي دولة مقتدرة واقتصادا قويـّا.

الفكرة التي يقوم عليها برنامج حزبكم:
االقتصاد

مــن أجــل تعزيــز االقتصــاد الّتونســّي، تطالــب أنــت وزمــاؤك فــي الحــزب بتخفيــض 
ــة جــّدا  ــة مهمـّ ــرائب علــى الّشــركات. ألّنكــم تعتقــدون أّن الّشــركات الّتونسيـّ الضـّ
لاقتصــاد، وبالّتالــي تقومــون بتخطيــط برامــج دعــم للّشــركات القائمــة ولشــركات 

عائليـّة.

التّربية والتّعليم

بشكل عاّم، يدعم الحزب الوردّي تأثير القيم الّتقليديـّة على الّنظام المدرسّي.
ويهــدف الحــزب الــوردّي إلــى تعزيــز برامــج التربـّــص والّتكويــن فــي تونــس والعالــم 

العربــّي. كمــا يريــد تشــجيع الّتعــاون والّتبــادل بيــن الجهــات الّتونسيـّــة.

الثّقافة

دعــم  فكــرة  األعضــاء  ويدعــم  الّثقافيـّــة  الفضــاءات  الــوردّي  الحــزب  يدعــم 
الّثقافــّي. المجــال  فــي  االنخــراط  مــن  يتمّكنــوا  حّتــى  الّدينيـّــة  المؤسـّــسات 
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أنت عضو في الحزب الوردّي.

أنت فتاة عمرك 29 سنة وتعملين كمتربّصة
في شركة كبيرة.

حزبكم يعّزز قيم األسرة الّتقليديـّة والّتقاليد الّتونسيـّة.
تلعــب القيــم الّتقليديــة دوًرا كبيــًرا فــي سياســة حزبكــم. فهــو يدعــم سياســة تتأّثــر 

بالقيــم واألعــراف الّتقليديـّــة فــي العالــم العربـّــي.

يدعم الحزب الوردّي دولة مقتدرة واقتصادا قويـّا.

الفكرة التي يقوم عليها برنامج حزبكم:
االقتصاد

مــن أجــل تعزيــز االقتصــاد الّتونســّي، تطالــب أنــت وزمــاؤك فــي الحــزب بتخفيــض 
ــة جــّدا  ــة مهمـّ ــرائب علــى الّشــركات. ألّنكــم تعتقــدون أّن الّشــركات الّتونسيـّ الضـّ
لاقتصــاد، وبالّتالــي تقومــون بتخطيــط برامــج دعــم للّشــركات القائمــة ولشــركات 

عائليـّة.

التّربية والتّعليم

بشكل عاّم، يدعم الحزب الوردّي تأثير القيم الّتقليديـّة على الّنظام المدرسّي.
ويهــدف الحــزب الــوردّي إلــى تعزيــز برامــج التربـّــص والّتكويــن فــي تونــس والعالــم 

العربــّي. كمــا يريــد تشــجيع الّتعــاون والّتبــادل بيــن الجهــات الّتونسيـّــة.

الثّقافة

دعــم  فكــرة  األعضــاء  ويدعــم  الّثقافيـّــة  الفضــاءات  الــوردّي  الحــزب  يدعــم 
الّثقافــّي. المجــال  فــي  االنخــراط  مــن  يتمّكنــوا  حّتــى  الّدينيـّــة  المؤسـّــسات 

الحزب الوردّي 
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أنت عضو في الحزب الوردّي.

أنت أعزب. وعمرك 32 سنة وأنت رجل أعمال وشركتك 
راسخة القدم في مجال األعمال.

 
 

حزبكم يعّزز قيم األسرة الّتقليديـّة والّتقاليد الّتونسيـّة.
تلعــب القيــم الّتقليديــة دوًرا كبيــًرا فــي سياســة حزبكــم. فهــو يدعــم سياســة تتأّثــر 

بالقيــم واألعــراف الّتقليديـّــة فــي العالــم العربـّــي.

يدعم الحزب الوردّي دولة مقتدرة واقتصادا قويـّا.

الفكرة التي يقوم عليها برنامج حزبكم:
االقتصاد

مــن أجــل تعزيــز االقتصــاد الّتونســّي، تطالــب أنــت وزمــاؤك فــي الحــزب بتخفيــض 
ــة جــّدا  ــة مهمـّ ــرائب علــى الّشــركات. ألّنكــم تعتقــدون أّن الّشــركات الّتونسيـّ الضـّ
لاقتصــاد، وبالّتالــي تقومــون بتخطيــط برامــج دعــم للّشــركات القائمــة ولشــركات 

عائليـّة.

التّربية والتّعليم

بشكل عاّم، يدعم الحزب الوردّي تأثير القيم الّتقليديـّة على الّنظام المدرسّي.
ويهــدف الحــزب الــوردّي إلــى تعزيــز برامــج التربـّــص والّتكويــن فــي تونــس والعالــم 

العربــّي. كمــا يريــد تشــجيع الّتعــاون والّتبــادل بيــن الجهــات الّتونسيـّــة.

الثّقافة

دعــم  فكــرة  األعضــاء  ويدعــم  الّثقافيـّــة  الفضــاءات  الــوردّي  الحــزب  يدعــم 
الّثقافــّي. المجــال  فــي  االنخــراط  مــن  يتمّكنــوا  حّتــى  الّدينيـّــة  المؤسـّــسات 
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أنت عضو في الحزب البرتقالّي.

أنت رجل عمرك 50 سنة، متزّوج ولديك طفل واحد 
وتعمل محاميا.

حزبكم يعمل على تعزيز المساواة في المجتمع وفي األسرة.
وهــو يدعــم حقــوق العمـّــال وسياســة الّشــباب الّتشاركيـّــة. كمــا يشجـّــع علــى 

الّديــن والّدولــة. بيــن  الفصــل 

الفكرة التي يقوم عليها برنامج حزبكم:
االقتصاد

يعمل الحزب البرتقالّي مع الّنقابات من أجل دعم حقوق العمـّال
)مثــل الحــّق فــي اإلجــازة، والسـّــامة فــي مــكان العمــل، وحمايــة الّشــباب فــي مكان 

العمل...( 
لزيــادة  البرتقالــّي  الحــزب  يخّطــط  والفقــراء،  األغنيــاء  بيــن  الفجــوة  مــن  للحــّد 

المرتفعــة. األجــور  علــى  الضـّــرائب 
كمــا يريــد إنشــاء برامــج دعــم ألصحــاب المشــاريع الجديــدة وبرامــج إعــادة الّتأهيــل 

والّتكويــن المهنــّي، علــى أن تقــوم الّدولــة بتمويلهــا. 

التّربية والتّعليم

مجانــّي  وجامعــّي  مدرســّي  تعليــم  نظــام  وجــود  فكــرة  البرتقالــّي  الحــزب  يدعــم 
. للجميــع

ويرغــب أعضــاء الحــزب البرتقالــّي فــي إنشــاء برامــج تبــادل جامعيـّــة وبرامــج تربـّــص 
بيــن تونــس والــّدول األوروبيـّــة تمّولهــا الّدولــة.

الثّقافة

يريــد الحــزب البرتقالــي تشــجيع المجــال الفّنــّي والثقافــّي المتنــوع كمــا تشــجع 
ــية قائمــة علــى االبتــكار  ــة فنـّ البرامــج الهادفــة التــي مــن شــأنها خلــق حركــة ثقافيـّ

والقاطــب لغالبيــة شــرائح المجتمــع.

الحزب البرتقالّي
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أنت عضوة في الحزب البرتقالّي.

أنت فتاة عمرك 23 سنة، عزباء وال تزالين طالبة.

حزبكم يعمل على تعزيز المساواة في المجتمع وفي األسرة.
وهــو يدعــم حقــوق العمـّــال وسياســة الّشــباب الّتشاركيـّــة. كمــا يشجـّــع علــى 

الّديــن والّدولــة. بيــن  الفصــل 

الفكرة التي يقوم عليها برنامج حزبكم:
االقتصاد

يعمل الحزب البرتقالّي مع الّنقابات من أجل دعم حقوق العمـّال
)مثــل الحــّق فــي اإلجــازة، والسـّــامة فــي مــكان العمــل، وحمايــة الّشــباب فــي مكان 

العمل...( 
لزيــادة  البرتقالــّي  الحــزب  يخّطــط  والفقــراء،  األغنيــاء  بيــن  الفجــوة  مــن  للحــّد 

المرتفعــة. األجــور  علــى  الضـّــرائب 
كمــا يريــد إنشــاء برامــج دعــم ألصحــاب المشــاريع الجديــدة وبرامــج إعــادة الّتأهيــل 

والّتكويــن المهنــّي، علــى أن تقــوم الّدولــة بتمويلهــا. 

التّربية والتّعليم

مجانــّي  وجامعــّي  مدرســّي  تعليــم  نظــام  وجــود  فكــرة  البرتقالــّي  الحــزب  يدعــم 
. للجميــع

ويرغــب أعضــاء الحــزب البرتقالــّي فــي إنشــاء برامــج تبــادل جامعيـّــة وبرامــج تربـّــص 
بيــن تونــس والــّدول األوروبيـّــة تمّولهــا الّدولــة.

الثّقافة

يريــد الحــزب البرتقالــي تشــجيع المجــال الفّنــّي والثقافــّي المتنــوع كمــا تشــجع 
ــية قائمــة علــى االبتــكار  ــة فنـّ البرامــج الهادفــة التــي مــن شــأنها خلــق حركــة ثقافيـّ

والقاطــب لغالبيــة شــرائح المجتمــع.
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أنت عضو في الحزب البرتقالّي.

أنت شاّب عمرك 27 سنة، أعزب وتعمل مهندسا في 
شركة فرنسّية.

حزبكم يعمل على تعزيز المساواة في المجتمع وفي األسرة.
وهــو يدعــم حقــوق العمـّــال وسياســة الّشــباب الّتشاركيـّــة. كمــا يشجـّــع علــى 

الّديــن والّدولــة. بيــن  الفصــل 

الفكرة التي يقوم عليها برنامج حزبكم:
االقتصاد

يعمل الحزب البرتقالّي مع الّنقابات من أجل دعم حقوق العمـّال
)مثــل الحــّق فــي اإلجــازة، والسـّــامة فــي مــكان العمــل، وحمايــة الّشــباب فــي مكان 

العمل...( 
لزيــادة  البرتقالــّي  الحــزب  يخّطــط  والفقــراء،  األغنيــاء  بيــن  الفجــوة  مــن  للحــّد 

المرتفعــة. األجــور  علــى  الضـّــرائب 
كمــا يريــد إنشــاء برامــج دعــم ألصحــاب المشــاريع الجديــدة وبرامــج إعــادة الّتأهيــل 

والّتكويــن المهنــّي، علــى أن تقــوم الّدولــة بتمويلهــا. 

التّربية والتّعليم

مجانــّي  وجامعــّي  مدرســّي  تعليــم  نظــام  وجــود  فكــرة  البرتقالــّي  الحــزب  يدعــم 
. للجميــع

ويرغــب أعضــاء الحــزب البرتقالــّي فــي إنشــاء برامــج تبــادل جامعيـّــة وبرامــج تربـّــص 
بيــن تونــس والــّدول األوروبيـّــة تمّولهــا الّدولــة.

الثّقافة

يريــد الحــزب البرتقالــي تشــجيع المجــال الفّنــّي والثقافــّي المتنــوع كمــا تشــجع 
ــية قائمــة علــى االبتــكار  ــة فنـّ البرامــج الهادفــة التــي مــن شــأنها خلــق حركــة ثقافيـّ

والقاطــب لغالبيــة شــرائح المجتمــع.

الحزب البرتقالّي
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أنت عضوة في الحزب البرتقالّي.

أنت امرأة عمرك 27 سنة، متزّوجة وتعملين حرفّية 
)صاحبة حرفة(.

حزبكم يعمل على تعزيز المساواة في المجتمع وفي األسرة.
وهــو يدعــم حقــوق العمـّــال وسياســة الّشــباب الّتشاركيـّــة. كمــا يشجـّــع علــى 

الّديــن والّدولــة. بيــن  الفصــل 

الفكرة التي يقوم عليها برنامج حزبكم:
االقتصاد

يعمل الحزب البرتقالّي مع الّنقابات من أجل دعم حقوق العمـّال
)مثــل الحــّق فــي اإلجــازة، والسـّــامة فــي مــكان العمــل، وحمايــة الّشــباب فــي مكان 

العمل...( 
لزيــادة  البرتقالــّي  الحــزب  يخّطــط  والفقــراء،  األغنيــاء  بيــن  الفجــوة  مــن  للحــّد 

المرتفعــة. األجــور  علــى  الضـّــرائب 
كمــا يريــد إنشــاء برامــج دعــم ألصحــاب المشــاريع الجديــدة وبرامــج إعــادة الّتأهيــل 

والّتكويــن المهنــّي، علــى أن تقــوم الّدولــة بتمويلهــا. 

التّربية والتّعليم

مجانــّي  وجامعــّي  مدرســّي  تعليــم  نظــام  وجــود  فكــرة  البرتقالــّي  الحــزب  يدعــم 
. للجميــع

ويرغــب أعضــاء الحــزب البرتقالــّي فــي إنشــاء برامــج تبــادل جامعيـّــة وبرامــج تربـّــص 
بيــن تونــس والــّدول األوروبيـّــة تمّولهــا الّدولــة.

الثّقافة

يريــد الحــزب البرتقالــي تشــجيع المجــال الفّنــّي والثقافــّي المتنــوع كمــا تشــجع 
ــية قائمــة علــى االبتــكار  ــة فنـّ البرامــج الهادفــة التــي مــن شــأنها خلــق حركــة ثقافيـّ

والقاطــب لغالبيــة شــرائح المجتمــع.
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أنت عضو في الحزب البرتقالّي.

أنت شاّب عمرك 30 سنة، أعزب وعاطل عن العمل.

حزبكم يعمل على تعزيز المساواة في المجتمع وفي األسرة.
وهــو يدعــم حقــوق العمـّــال وسياســة الّشــباب الّتشاركيـّــة. كمــا يشجـّــع علــى 

الّديــن والّدولــة. بيــن  الفصــل 

الفكرة التي يقوم عليها برنامج حزبكم:
االقتصاد

يعمل الحزب البرتقالّي مع الّنقابات من أجل دعم حقوق العمـّال
)مثــل الحــّق فــي اإلجــازة، والسـّــامة فــي مــكان العمــل، وحمايــة الّشــباب فــي مكان 

العمل...( 
لزيــادة  البرتقالــّي  الحــزب  يخّطــط  والفقــراء،  األغنيــاء  بيــن  الفجــوة  مــن  للحــّد 

المرتفعــة. األجــور  علــى  الضـّــرائب 
كمــا يريــد إنشــاء برامــج دعــم ألصحــاب المشــاريع الجديــدة وبرامــج إعــادة الّتأهيــل 

والّتكويــن المهنــّي، علــى أن تقــوم الّدولــة بتمويلهــا. 

التّربية والتّعليم

مجانــّي  وجامعــّي  مدرســّي  تعليــم  نظــام  وجــود  فكــرة  البرتقالــّي  الحــزب  يدعــم 
. للجميــع

ويرغــب أعضــاء الحــزب البرتقالــّي فــي إنشــاء برامــج تبــادل جامعيـّــة وبرامــج تربـّــص 
بيــن تونــس والــّدول األوروبيـّــة تمّولهــا الّدولــة.

الثّقافة

يريــد الحــزب البرتقالــي تشــجيع المجــال الفّنــّي والثقافــّي المتنــوع كمــا تشــجع 
ــية قائمــة علــى االبتــكار  ــة فنـّ البرامــج الهادفــة التــي مــن شــأنها خلــق حركــة ثقافيـّ

والقاطــب لغالبيــة شــرائح المجتمــع.

الحزب البرتقالّي
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أنت عضوة في الحزب البرتقالّي.

أنت امرأة عمرك 51 سنة، متزّوجة ولديك طفالن 
وتعملين موّظفة.

حزبكم يعمل على تعزيز المساواة في المجتمع وفي األسرة.
وهــو يدعــم حقــوق العمـّــال وسياســة الّشــباب الّتشاركيـّــة. كمــا يشجـّــع علــى 

الّديــن والّدولــة. بيــن  الفصــل 

الفكرة التي يقوم عليها برنامج حزبكم:
االقتصاد

يعمل الحزب البرتقالّي مع الّنقابات من أجل دعم حقوق العمـّال
)مثــل الحــّق فــي اإلجــازة، والسـّــامة فــي مــكان العمــل، وحمايــة الّشــباب فــي مكان 

العمل...( 
لزيــادة  البرتقالــّي  الحــزب  يخّطــط  والفقــراء،  األغنيــاء  بيــن  الفجــوة  مــن  للحــّد 

المرتفعــة. األجــور  علــى  الضـّــرائب 
كمــا يريــد إنشــاء برامــج دعــم ألصحــاب المشــاريع الجديــدة وبرامــج إعــادة الّتأهيــل 

والّتكويــن المهنــّي، علــى أن تقــوم الّدولــة بتمويلهــا. 

التّربية والتّعليم

مجانــّي  وجامعــّي  مدرســّي  تعليــم  نظــام  وجــود  فكــرة  البرتقالــّي  الحــزب  يدعــم 
. للجميــع

ويرغــب أعضــاء الحــزب البرتقالــّي فــي إنشــاء برامــج تبــادل جامعيـّــة وبرامــج تربـّــص 
بيــن تونــس والــّدول األوروبيـّــة تمّولهــا الّدولــة.

الثّقافة

يريــد الحــزب البرتقالــي تشــجيع المجــال الفّنــّي والثقافــّي المتنــوع كمــا تشــجع 
ــية قائمــة علــى االبتــكار  ــة فنـّ البرامــج الهادفــة التــي مــن شــأنها خلــق حركــة ثقافيـّ

والقاطــب لغالبيــة شــرائح المجتمــع.
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أنت عضو في الحزب البرتقالّي.

أنت رجل عمرك 60 سنة، متزّوج ولديك 3 أطفال 
ومتقاعد من العمل.

حزبكم يعمل على تعزيز المساواة في المجتمع وفي األسرة.
وهــو يدعــم حقــوق العمـّــال وسياســة الّشــباب الّتشاركيـّــة. كمــا يشجـّــع علــى 

الّديــن والّدولــة. بيــن  الفصــل 

الفكرة التي يقوم عليها برنامج حزبكم:
االقتصاد

يعمل الحزب البرتقالّي مع الّنقابات من أجل دعم حقوق العمـّال
)مثــل الحــّق فــي اإلجــازة، والسـّــامة فــي مــكان العمــل، وحمايــة الّشــباب فــي مكان 

العمل...( 
لزيــادة  البرتقالــّي  الحــزب  يخّطــط  والفقــراء،  األغنيــاء  بيــن  الفجــوة  مــن  للحــّد 

المرتفعــة. األجــور  علــى  الضـّــرائب 
كمــا يريــد إنشــاء برامــج دعــم ألصحــاب المشــاريع الجديــدة وبرامــج إعــادة الّتأهيــل 

والّتكويــن المهنــّي، علــى أن تقــوم الّدولــة بتمويلهــا. 

التّربية والتّعليم

مجانــّي  وجامعــّي  مدرســّي  تعليــم  نظــام  وجــود  فكــرة  البرتقالــّي  الحــزب  يدعــم 
. للجميــع

ويرغــب أعضــاء الحــزب البرتقالــّي فــي إنشــاء برامــج تبــادل جامعيـّــة وبرامــج تربـّــص 
بيــن تونــس والــّدول األوروبيـّــة تمّولهــا الّدولــة.

الثّقافة

يريــد الحــزب البرتقالــي تشــجيع المجــال الفّنــّي والثقافــّي المتنــوع كمــا تشــجع 
ــية قائمــة علــى االبتــكار  ــة فنـّ البرامــج الهادفــة التــي مــن شــأنها خلــق حركــة ثقافيـّ

والقاطــب لغالبيــة شــرائح المجتمــع.

الحزب البرتقالّي
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أنت عضوة في الحزب البرتقالّي.

أنت امرأة عمرك 45 سنة، أنت متزّوجة ولديك طفالن. 
أنت ربّة بيت.

حزبكم يعمل على تعزيز المساواة في المجتمع وفي األسرة.
وهــو يدعــم حقــوق العمـّــال وسياســة الّشــباب الّتشاركيـّــة. كمــا يشجـّــع علــى 

الّديــن والّدولــة. بيــن  الفصــل 

الفكرة التي يقوم عليها برنامج حزبكم:
االقتصاد

يعمل الحزب البرتقالّي مع الّنقابات من أجل دعم حقوق العمـّال
)مثــل الحــّق فــي اإلجــازة، والسـّــامة فــي مــكان العمــل، وحمايــة الّشــباب فــي مكان 

العمل...( 
لزيــادة  البرتقالــّي  الحــزب  يخّطــط  والفقــراء،  األغنيــاء  بيــن  الفجــوة  مــن  للحــّد 

المرتفعــة. األجــور  علــى  الضـّــرائب 
كمــا يريــد إنشــاء برامــج دعــم ألصحــاب المشــاريع الجديــدة وبرامــج إعــادة الّتأهيــل 

والّتكويــن المهنــّي، علــى أن تقــوم الّدولــة بتمويلهــا. 

التّربية والتّعليم

مجانــّي  وجامعــّي  مدرســّي  تعليــم  نظــام  وجــود  فكــرة  البرتقالــّي  الحــزب  يدعــم 
. للجميــع

ويرغــب أعضــاء الحــزب البرتقالــّي فــي إنشــاء برامــج تبــادل جامعيـّــة وبرامــج تربـّــص 
بيــن تونــس والــّدول األوروبيـّــة تمّولهــا الّدولــة.

الثّقافة

يريــد الحــزب البرتقالــي تشــجيع المجــال الفّنــّي والثقافــّي المتنــوع كمــا تشــجع 
ــية قائمــة علــى االبتــكار  ــة فنـّ البرامــج الهادفــة التــي مــن شــأنها خلــق حركــة ثقافيـّ

والقاطــب لغالبيــة شــرائح المجتمــع.
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أنت عضو في الحزب األصفر.

أنت رجل تبلغ من العمر 36 سنة، أنت أعزب وتعمل 
مهندسا فالحيـّا.

حزبكم يعمل على تعزيز حقوق األفراد وحقوق أرباب العمل.
وهو يدعم نظاما اقتصاديـّا قويـّا مستقّلا تماما عن الّدولة.

كما يشجـّع على الفصل بين الّدين والّدولة.

الفكرة التي يقوم عليها برنامج حزبكم:
االقتصاد

مــن أجــل تعزيــز االقتصــاد الّتونســّي، يدعم الحزب األصفر فكرة تخفيض الضـّــرائب 
بشــكل عــاّم. كمــا يريــد ســّن القوانيــن التــي تسهـّــل عمــل الّشــركات الّتونسيـّــة 

وتيسـّــر إنشــاء شــركات جديــدة.

التّربية والتّعليم

أّي نظــام تكويــن جامعــّي جيـّــد يعتمــد  بــأّن  الحــزب األصفــر مقتنعــون  أعضــاء 
حتمــا علــى تجهيــزات جيـّــدة. وهــم يريــدون تعزيــز مجــاالت الّتعــاون بيــن الجامعــات 

والّشــركات الّتونسيـّــة.
كمــا يرغــب أعضــاء الحــزب األصفــر فــي إنشــاء برامــج تربـّــص بيــن تونــس والــّدول 
الجــزء األكبــر منهــا القطــاع  األوروبيـّــة فــي المجــال االقتصــادّي يقــوم بتمويــل 

الخــاّص.

الثّقافة

بالّنســبة للحــزب األصفــر، المجــال الثقافــّي ال يحظــى باألولويـّــة. ولكّنــه يدعــم فكــرة 
ــرى أّن تشــجيع هــذا المجــال يكــون بإيجــاد  ــرّي. وهــو ي ــّي وثقافــّي حــّر وث مجــال فّن

حلــول ال تكّلــف الدولــة شــيئا. 

الحزب األصفر 
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أنت عضوة في الحزب األصفر.

أنت امرأة تبلغين من العمر 52 سنة، أنت متزّوجة، 
لديك طفل واحد وتعملين محامية. 

حزبكم يعمل على تعزيز حقوق األفراد وحقوق أرباب العمل.
وهو يدعم نظاما اقتصاديـّا قويـّا مستقّلا تماما عن الّدولة.

كما يشجـّع على الفصل بين الّدين والّدولة.

الفكرة التي يقوم عليها برنامج حزبكم:
االقتصاد

مــن أجــل تعزيــز االقتصــاد الّتونســّي، يدعم الحزب األصفر فكرة تخفيض الضـّــرائب 
بشــكل عــاّم. كمــا يريــد ســّن القوانيــن التــي تسهـّــل عمــل الّشــركات الّتونسيـّــة 

وتيسـّــر إنشــاء شــركات جديــدة.

التّربية والتّعليم

أّي نظــام تكويــن جامعــّي جيـّــد يعتمــد  بــأّن  الحــزب األصفــر مقتنعــون  أعضــاء 
حتمــا علــى تجهيــزات جيـّــدة. وهــم يريــدون تعزيــز مجــاالت الّتعــاون بيــن الجامعــات 

والّشــركات الّتونسيـّــة.
كمــا يرغــب أعضــاء الحــزب األصفــر فــي إنشــاء برامــج تربـّــص بيــن تونــس والــّدول 
الجــزء األكبــر منهــا القطــاع  األوروبيـّــة فــي المجــال االقتصــادّي يقــوم بتمويــل 

الخــاّص.

الثّقافة

بالّنســبة للحــزب األصفــر، المجــال الثقافــّي ال يحظــى باألولويـّــة. ولكّنــه يدعــم فكــرة 
ــرى أّن تشــجيع هــذا المجــال يكــون بإيجــاد  ــرّي. وهــو ي ــّي وثقافــّي حــّر وث مجــال فّن

حلــول ال تكّلــف الدولــة شــيئا. 
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أنت عضو في الحزب األصفر.

أنت رجل تبلغ من العمر 60 سنة، متزّوج، وتشتغل 
كرجل أعمال.

حزبكم يعمل على تعزيز حقوق األفراد وحقوق أرباب العمل.
وهو يدعم نظاما اقتصاديـّا قويـّا مستقّلا تماما عن الّدولة.

كما يشجـّع على الفصل بين الّدين والّدولة.

الفكرة التي يقوم عليها برنامج حزبكم:
االقتصاد

مــن أجــل تعزيــز االقتصــاد الّتونســّي، يدعم الحزب األصفر فكرة تخفيض الضـّــرائب 
بشــكل عــاّم. كمــا يريــد ســّن القوانيــن التــي تسهـّــل عمــل الّشــركات الّتونسيـّــة 

وتيسـّــر إنشــاء شــركات جديــدة.

التّربية والتّعليم

أّي نظــام تكويــن جامعــّي جيـّــد يعتمــد  بــأّن  الحــزب األصفــر مقتنعــون  أعضــاء 
حتمــا علــى تجهيــزات جيـّــدة. وهــم يريــدون تعزيــز مجــاالت الّتعــاون بيــن الجامعــات 

والّشــركات الّتونسيـّــة.
كمــا يرغــب أعضــاء الحــزب األصفــر فــي إنشــاء برامــج تربـّــص بيــن تونــس والــّدول 
الجــزء األكبــر منهــا القطــاع  األوروبيـّــة فــي المجــال االقتصــادّي يقــوم بتمويــل 

الخــاّص.

الثّقافة

بالّنســبة للحــزب األصفــر، المجــال الثقافــّي ال يحظــى باألولويـّــة. ولكّنــه يدعــم فكــرة 
ــرى أّن تشــجيع هــذا المجــال يكــون بإيجــاد  ــرّي. وهــو ي ــّي وثقافــّي حــّر وث مجــال فّن

حلــول ال تكّلــف الدولــة شــيئا. 

الحزب األصفر 
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أنت عضوة في الحزب األصفر.

أنت امرأة تبلغين من العمر 35 سنة، أنت متزّوجة، 
لديك بنت واحدة وتشتغلين كسيدة أعمال. 

حزبكم يعمل على تعزيز حقوق األفراد وحقوق أرباب العمل.
وهو يدعم نظاما اقتصاديـّا قويـّا مستقّلا تماما عن الّدولة.

كما يشجـّع على الفصل بين الّدين والّدولة.

الفكرة التي يقوم عليها برنامج حزبكم:
االقتصاد

مــن أجــل تعزيــز االقتصــاد الّتونســّي، يدعم الحزب األصفر فكرة تخفيض الضـّــرائب 
بشــكل عــاّم. كمــا يريــد ســّن القوانيــن التــي تسهـّــل عمــل الّشــركات الّتونسيـّــة 

وتيسـّــر إنشــاء شــركات جديــدة.

التّربية والتّعليم

أّي نظــام تكويــن جامعــّي جيـّــد يعتمــد  بــأّن  الحــزب األصفــر مقتنعــون  أعضــاء 
حتمــا علــى تجهيــزات جيـّــدة. وهــم يريــدون تعزيــز مجــاالت الّتعــاون بيــن الجامعــات 

والّشــركات الّتونسيـّــة.
كمــا يرغــب أعضــاء الحــزب األصفــر فــي إنشــاء برامــج تربـّــص بيــن تونــس والــّدول 
الجــزء األكبــر منهــا القطــاع  األوروبيـّــة فــي المجــال االقتصــادّي يقــوم بتمويــل 

الخــاّص.

الثّقافة

بالّنســبة للحــزب األصفــر، المجــال الثقافــّي ال يحظــى باألولويـّــة. ولكّنــه يدعــم فكــرة 
ــرى أّن تشــجيع هــذا المجــال يكــون بإيجــاد  ــرّي. وهــو ي ــّي وثقافــّي حــّر وث مجــال فّن

حلــول ال تكّلــف الدولــة شــيئا. 
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أنت عضو في الحزب األصفر.

أنت رجل تبلغ من العمر 41 سنة، متزّوج و لديك 
طفالن وتعمل موّظفا في بنك.

 

حزبكم يعمل على تعزيز حقوق األفراد وحقوق أرباب العمل.
وهو يدعم نظاما اقتصاديـّا قويـّا مستقّلا تماما عن الّدولة.

كما يشجـّع على الفصل بين الّدين والّدولة.

الفكرة التي يقوم عليها برنامج حزبكم:
االقتصاد

مــن أجــل تعزيــز االقتصــاد الّتونســّي، يدعم الحزب األصفر فكرة تخفيض الضـّــرائب 
بشــكل عــاّم. كمــا يريــد ســّن القوانيــن التــي تسهـّــل عمــل الّشــركات الّتونسيـّــة 

وتيسـّــر إنشــاء شــركات جديــدة.

التّربية والتّعليم

أّي نظــام تكويــن جامعــّي جيـّــد يعتمــد  بــأّن  الحــزب األصفــر مقتنعــون  أعضــاء 
حتمــا علــى تجهيــزات جيـّــدة. وهــم يريــدون تعزيــز مجــاالت الّتعــاون بيــن الجامعــات 

والّشــركات الّتونسيـّــة.
كمــا يرغــب أعضــاء الحــزب األصفــر فــي إنشــاء برامــج تربـّــص بيــن تونــس والــّدول 
الجــزء األكبــر منهــا القطــاع  األوروبيـّــة فــي المجــال االقتصــادّي يقــوم بتمويــل 

الخــاّص.

الثّقافة

بالّنســبة للحــزب األصفــر، المجــال الثقافــّي ال يحظــى باألولويـّــة. ولكّنــه يدعــم فكــرة 
ــرى أّن تشــجيع هــذا المجــال يكــون بإيجــاد  ــرّي. وهــو ي ــّي وثقافــّي حــّر وث مجــال فّن

حلــول ال تكّلــف الدولــة شــيئا. 

الحزب األصفر 
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أنت عضوة في الحزب األصفر.

أنت امرأة تبلغين من العمر 38 سنة، أنت متزّوجة 
ولديك طفالن وتعملين موّظفة.

حزبكم يعمل على تعزيز حقوق األفراد وحقوق أرباب العمل.
وهو يدعم نظاما اقتصاديـّا قويـّا مستقّلا تماما عن الّدولة.

كما يشجـّع على الفصل بين الّدين والّدولة.

الفكرة التي يقوم عليها برنامج حزبكم:
االقتصاد

مــن أجــل تعزيــز االقتصــاد الّتونســّي، يدعم الحزب األصفر فكرة تخفيض الضـّــرائب 
بشــكل عــاّم. كمــا يريــد ســّن القوانيــن التــي تسهـّــل عمــل الّشــركات الّتونسيـّــة 

وتيسـّــر إنشــاء شــركات جديــدة.

التّربية والتّعليم

أّي نظــام تكويــن جامعــّي جيـّــد يعتمــد  بــأّن  الحــزب األصفــر مقتنعــون  أعضــاء 
حتمــا علــى تجهيــزات جيـّــدة. وهــم يريــدون تعزيــز مجــاالت الّتعــاون بيــن الجامعــات 

والّشــركات الّتونسيـّــة.
كمــا يرغــب أعضــاء الحــزب األصفــر فــي إنشــاء برامــج تربـّــص بيــن تونــس والــّدول 
الجــزء األكبــر منهــا القطــاع  األوروبيـّــة فــي المجــال االقتصــادّي يقــوم بتمويــل 

الخــاّص.

الثّقافة

بالّنســبة للحــزب األصفــر، المجــال الثقافــّي ال يحظــى باألولويـّــة. ولكّنــه يدعــم فكــرة 
ــرى أّن تشــجيع هــذا المجــال يكــون بإيجــاد  ــرّي. وهــو ي ــّي وثقافــّي حــّر وث مجــال فّن

حلــول ال تكّلــف الدولــة شــيئا. 
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أنت عضو في الحزب األصفر.

أنت رجل تبلغ من العمر 25 سنة.
أنت أعزب وال تزال طالبا.

حزبكم يعمل على تعزيز حقوق األفراد وحقوق أرباب العمل.
وهو يدعم نظاما اقتصاديـّا قويـّا مستقّلا تماما عن الّدولة.

كما يشجـّع على الفصل بين الّدين والّدولة.

الفكرة التي يقوم عليها برنامج حزبكم:
االقتصاد

مــن أجــل تعزيــز االقتصــاد الّتونســّي، يدعم الحزب األصفر فكرة تخفيض الضـّــرائب 
بشــكل عــاّم. كمــا يريــد ســّن القوانيــن التــي تسهـّــل عمــل الّشــركات الّتونسيـّــة 

وتيسـّــر إنشــاء شــركات جديــدة.

التّربية والتّعليم

أّي نظــام تكويــن جامعــّي جيـّــد يعتمــد  بــأّن  الحــزب األصفــر مقتنعــون  أعضــاء 
حتمــا علــى تجهيــزات جيـّــدة. وهــم يريــدون تعزيــز مجــاالت الّتعــاون بيــن الجامعــات 

والّشــركات الّتونسيـّــة.
كمــا يرغــب أعضــاء الحــزب األصفــر فــي إنشــاء برامــج تربـّــص بيــن تونــس والــّدول 
الجــزء األكبــر منهــا القطــاع  األوروبيـّــة فــي المجــال االقتصــادّي يقــوم بتمويــل 

الخــاّص.

الثّقافة

بالّنســبة للحــزب األصفــر، المجــال الثقافــّي ال يحظــى باألولويـّــة. ولكّنــه يدعــم فكــرة 
ــرى أّن تشــجيع هــذا المجــال يكــون بإيجــاد  ــرّي. وهــو ي ــّي وثقافــّي حــّر وث مجــال فّن

حلــول ال تكّلــف الدولــة شــيئا. 

الحزب األصفر 
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أنت عضوة في الحزب األصفر.

أنت امرأة تبلغين من العمر 40 سنة، أنت متزّوجة، 
وتعملين أستاذة جامعّية.

حزبكم يعمل على تعزيز حقوق األفراد وحقوق أرباب العمل.
وهو يدعم نظاما اقتصاديـّا قويـّا مستقّلا تماما عن الّدولة.

كما يشجـّع على الفصل بين الّدين والّدولة.

الفكرة التي يقوم عليها برنامج حزبكم:
االقتصاد

مــن أجــل تعزيــز االقتصــاد الّتونســّي، يدعم الحزب األصفر فكرة تخفيض الضـّــرائب 
بشــكل عــاّم. كمــا يريــد ســّن القوانيــن التــي تسهـّــل عمــل الّشــركات الّتونسيـّــة 

وتيسـّــر إنشــاء شــركات جديــدة.

التّربية والتّعليم

أّي نظــام تكويــن جامعــّي جيـّــد يعتمــد  بــأّن  الحــزب األصفــر مقتنعــون  أعضــاء 
حتمــا علــى تجهيــزات جيـّــدة. وهــم يريــدون تعزيــز مجــاالت الّتعــاون بيــن الجامعــات 

والّشــركات الّتونسيـّــة.
كمــا يرغــب أعضــاء الحــزب األصفــر فــي إنشــاء برامــج تربـّــص بيــن تونــس والــّدول 
الجــزء األكبــر منهــا القطــاع  األوروبيـّــة فــي المجــال االقتصــادّي يقــوم بتمويــل 

الخــاّص.

الثّقافة

بالّنســبة للحــزب األصفــر، المجــال الثقافــّي ال يحظــى باألولويـّــة. ولكّنــه يدعــم فكــرة 
ــرى أّن تشــجيع هــذا المجــال يكــون بإيجــاد  ــرّي. وهــو ي ــّي وثقافــّي حــّر وث مجــال فّن

حلــول ال تكّلــف الدولــة شــيئا. 
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تعليمات العمل ألعضاء األحزاب:

المرحلة التّمهيديّة )يمكنكم مشاركة المهاّم فيما بينكم(.

• ضعوا شعار لحزبكم.
• ضعوا قائمة المرّشحين الخاّصة بكم وإيداعها لدى مكتب االقتراع.

• سّجلوا أسماءكم في قائمة الّناخبين.
ــة  ــا خاّصــا بكــم. مــا هــي الّنقــاط الّرئيســّية؟ هــل لديكــم أّي • ضعــوا برنامجــا انتخابّي

ــة تتناســب مــع القيــم التــي يتبّناهــا حزبكــم؟ أفــكار إضافّي
• قوموا بإعداد كشك ليوم االنتخابات يستهدف الّناخبين الّشباب.

• أعّدوا عرض إشهارّي لبرنامجكم مّدته دقيقتان.
رؤســاء  بيــن  ثنائّيــة  لمناظــرات  القائمــة  ســيترّأس  الــذي  مرّشــحكم  عّينــوا   •

القائمــات.

يوم الحملة االنتخابّية

• فــي بدايــة يــوم الحملــة االنتخابّيــة، تتــاح لجميــع األحــزاب فرصــة تقديــم عــرض 
إشــهارّي مّدتــه دقيقتــان.

• قّدمــوا حزبكــم بطريقــة مقنعــة وإيجابّيــة وتعّرفــوا علــى برامــج األحــزاب األخــرى. 
حاولــوا مخاطبــة جميــع فئــات الجماهيــر للّتعريــف ببرنامجكــم.

يوم االنتخابات

• اذهبوا للّتصويت
• بعض ممّثلي الحزب لهم الحّق في مراقبة عملّية االقتراع.

المؤتمر الّصحفيّ

عــن  لإجابــة  مؤتمــر صحفــّي  فــي  القائمــة سيشــارك  يتــرأس  الــذي  مرّشــحكم 
االنتخابــات. بنتيجــة  المتعّلقــة  األســئلة 
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بعض الّنقاط المهمة حول الحملة:

• ضعوا في االعتبار حياد اإلدارة وأماكن العبادة.
• خذوا في االعتبار حياد وسائل اإلعام الوطنّية

• ضعوا في االعتبار المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرّشحين.
وشــرفهم  الجســدّية  والّناخبيــن  المرّشــحين  ســامة  احتــرام  االعتبــار  فــي  ضعــوا   •

امتهــم.  وكر
• ال تنتهكوا خصوصّية المرّشحين وبياناتهم الّشخصية.

• ال تحّرضوا على الكراهّية والعنف والّتعّصب والّتمييز.
تضّلــل  أن  مــن شــأنها  خاطئــة  االنتخابّيــة معلومــات  الّدعايــة  إطــار  فــي  تدرجــوا  ال   •

االنتخابّيــة.  العملّيــة 
• تذّكــروا أّنــه مــن الممنــوع القيــام بحملــة انتخابّيــة داخــل أو حــول مركــز االقتــراع، أوارتــداء 

عامــات تشــير إلــى االنتمــاء الّسياســّي.
• تذّكروا أّن الحملة االنتخابّية يجب أن تنتهي قبل 24 ساعة من بدء االنتخابات.
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ناخب شاب

أنت ناخب شاّب. عمرك 18 سنة. أنت طالب وأعزب.

بالّنســبة لــك ولعائلتــك، يلعــب الّديــن دورا كبيــرا فــي الحيــاة اليومّيــة. أنــت نشــط 
فــي المجتمــع الّدينــي ّفــي حّيــك.

بعــد المدرســة تريــد دراســة الهندســة. وهدفــك هــو العثــور علــى وظيفــة بأجــر جّيــد 
فــي شــركة تونســّية كبيــرة.

نتيجــة  علــى  للتأثيــر  الفرصــة  تغتنــم  أن  وتريــد  الّتصويــت،  المهــّم  مــن  أّنــه  تجــد 
االنتخابــات عبــر المشــاركة بصوتــك. وخــال يــوم الحملــة االنتخابيــة، تريــد البحــث 
اإلرث  ويمّثــل  الّتونســّي  االقتصــاد  تعزيــز  يســتهدف  برنامجــا  يقــّدم  حــزب  عــن 

التونســي.

توجيهات طريقة العمل

المرحلة التّمهيديّة

• ناقش القضايا المهمـّة مع الّناخبين الّشبـّان اآلخرين.
ــون؟ ومــا  • فــي رأيــك، مــا هــي المواضيــع التــي يجــب أن يتعامــل معهــا السـّياسيـّ

ــا؟ ــة بالّنســبة لــك شخصيـّ هــي المواضيــع المهمـّ
ــة وأثنــاء  • قــم بإعــداد الماحظــات التــي ستســاعدك خــال يــوم الحملــة االنتخابيـّ

ــة بيــن المرّشــحين. المناظــرات الثنائيـّ
• أجب عن أسئلة وسائل اإلعام لمنحهم انطباعات حول توّقعات الّشباب.

• سجل نفسك في قائمة الّناخبين.

يوم الحملة االنتخابّية

• تعّرف على برامج األحزاب.
مــا هــي النقــاط التــي أقنعتــك، ومــا هــي النقــاط التــي ال تفهمهــا. تحــّدث مــع أعضــاء 
ــة حتــى تعــرف موقــف المرّشــحين مــن المواضيــع  الحــزب حــول قضايــاك المهمـّ

التــي تتعامــل معهــا.

المناظرات الثّنائّية بين المرّشحين األوائل )على رؤوس القائمات(

• يمكنك طرح األسئلة بانتظام على المرّشحين.

يوم االنتخابات

• اذهب للّتصويت.
ال تنس بطاقة هويـّتك وال تنس أّنه من المهّم وضع اختياراتك بوضوح تاّم.
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ناخب شاب

أنــت ناخبــة شــاّبة. عمــرك 29 ســنة. أنــت متزّوجــة منــذ ســنة اآلن وكنــت قــّررت بعــد 
الــّزواج البقــاء فــي المنــزل كرّبــة بيــت.

فــي حّيــك ال توجــد خيــارات ثقافّيــة وترفيهّيــة كثيــرة لقضــاء وقــت الفــراغ. أنــت 
تريديــن أن يكــون لديــك عديــد الخيــارات لقضــاء وقــت فراغــك خــال الّنهــار ولكــن 

أيضــا فــي المســاء.
ــه، ولكــن إذا وجــدت  ــذي ســتصّوتين علي أنــت لســت متأكــّدة بعــد مــن البرنامــج ال
هــي  كثيــرا  تهّمــك  التــي  المواضيــع  فســتصّوتين.  يقنعــك،  انتخابّيــا  برنامجــا 

والّترفيهــّي. الثقافــّي  المجــال  تســتهدف  التــي  المواضيــع 

توجيهات طريقة العمل

المرحلة التّمهيديّة

• ناقش القضايا المهمـّة مع الّناخبين الّشبـّان اآلخرين.
ــون؟ ومــا  • فــي رأيــك، مــا هــي المواضيــع التــي يجــب أن يتعامــل معهــا السـّياسيـّ

ــا؟ ــة بالّنســبة لــك شخصيـّ هــي المواضيــع المهمـّ
ــة وأثنــاء  • قــم بإعــداد الماحظــات التــي ستســاعدك خــال يــوم الحملــة االنتخابيـّ

ــة بيــن المرّشــحين. المناظــرات الثنائيـّ
• أجب عن أسئلة وسائل اإلعام لمنحهم انطباعات حول توّقعات الّشباب.

• سجل نفسك في قائمة الّناخبين.

يوم الحملة االنتخابّية

• تعّرف على برامج األحزاب.
مــا هــي النقــاط التــي أقنعتــك، ومــا هــي النقــاط التــي ال تفهمهــا. تحــّدث مــع أعضــاء 
ــة حتــى تعــرف موقــف المرّشــحين مــن المواضيــع  الحــزب حــول قضايــاك المهمـّ

التــي تتعامــل معهــا.

المناظرات الثّنائّية بين المرّشحين األوائل )على رؤوس القائمات(

• يمكنك طرح األسئلة بانتظام على المرّشحين.

يوم االنتخابات

• اذهب للّتصويت.
ال تنس بطاقة هويـّتك وال تنس أّنه من المهّم وضع اختياراتك بوضوح تاّم.
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ناخب شاب

أنــت ناخــب شــاّب أعــزب تبلــغ مــن العمــر 31 ســنة، بعــد المدرســة كنــت تعمــل 
كعامــل بنــاء لكّنــك اآلن عاطــل عــن العمــل.

خــال وقــت فراغــك تلعــب كــرة القــدم فــي فريــق للهــواة. وتتطــّوع مّرتيــن فــي 
األســبوع فــي فريــق الّناشــئين فــي الّنــادي.

أنــت غيــر مهتــّم بالّسياســة. لكــن بعــد عــّدة ســنوات مــن البطالــة، تأمــل بــأن يغّيــر 
برلمــان جديــد الوضــع فــي تونــس بشــكل عــاّم وكذلــك وضعــك الّشــخصّي. ومــا 
تتوّقعــه يــوم الحملــة االنتخابيــة، هــو أن تتلقــى معلومــات حــول البرامــج االنتخابيــة، 

خاّصــة وجهــات نظــر األحــزاب فيمــا يتعّلــق باالقتصــاد والّتكويــن المهنــّي.

توجيهات طريقة العمل

المرحلة التّمهيديّة

• ناقش القضايا المهمـّة مع الّناخبين الّشبـّان اآلخرين.
ــون؟ ومــا  • فــي رأيــك، مــا هــي المواضيــع التــي يجــب أن يتعامــل معهــا السـّياسيـّ

ــا؟ ــة بالّنســبة لــك شخصيـّ هــي المواضيــع المهمـّ
ــة وأثنــاء  • قــم بإعــداد الماحظــات التــي ستســاعدك خــال يــوم الحملــة االنتخابيـّ

ــة بيــن المرّشــحين. المناظــرات الثنائيـّ
• أجب عن أسئلة وسائل اإلعام لمنحهم انطباعات حول توّقعات الّشباب.

• سجل نفسك في قائمة الّناخبين.

يوم الحملة االنتخابّية

• تعّرف على برامج األحزاب.
مــا هــي النقــاط التــي أقنعتــك، ومــا هــي النقــاط التــي ال تفهمهــا. تحــّدث مــع أعضــاء 
ــة حتــى تعــرف موقــف المرّشــحين مــن المواضيــع  الحــزب حــول قضايــاك المهمـّ

التــي تتعامــل معهــا.

المناظرات الثّنائّية بين المرّشحين األوائل )على رؤوس القائمات(

• يمكنك طرح األسئلة بانتظام على المرّشحين.

يوم االنتخابات

• اذهب للّتصويت.
ال تنس بطاقة هويـّتك وال تنس أّنه من المهّم وضع اختياراتك بوضوح تاّم.
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ناخبة شابّة

أنــت ناخبــة شــاّبة. عمــرك 35 ســنة. أنــت متزّوجــة ولديــك طفــان. كنــت تعمليــن 
حّاقــة قبــل والدة طفليــك.

اليــوم بلــغ أطفالــك ســّنا مناســبة تســمح لــك بالعــودة إلــى العمــل. تريديــن فتــح 
صالــون تجميــل، ولكــّن األمــر ســيكون مخاطــرة كبيــرة بســبب مــواردك الماليــة 
المحــدودة. ولهــذا الّســبب تبحثيــن عــن برامــج دعــم ألصحــاب المشــاريع الّشــباب 

لتمويــل مشــروعك.

تعتقديــن أّن االنتخــاب شــأن وطنــّي وتأمليــن فــي العثــور علــى برنامــج يســتهدف 
مشــاكلك ووضعــك الّشــخصّي، مثــل برامــج الّدعــم ألصحاب المشــاريع الّشــباب.

توجيهات طريقة العمل

المرحلة التّمهيديّة

• ناقش القضايا المهمـّة مع الّناخبين الّشبـّان اآلخرين.
ــون؟ ومــا  • فــي رأيــك، مــا هــي المواضيــع التــي يجــب أن يتعامــل معهــا السـّياسيـّ

ــا؟ ــة بالّنســبة لــك شخصيـّ هــي المواضيــع المهمـّ
ــة وأثنــاء  • قــم بإعــداد الماحظــات التــي ستســاعدك خــال يــوم الحملــة االنتخابيـّ

ــة بيــن المرّشــحين. المناظــرات الثنائيـّ
• أجب عن أسئلة وسائل اإلعام لمنحهم انطباعات حول توّقعات الّشباب.

• سجل نفسك في قائمة الّناخبين.

يوم الحملة االنتخابّية

• تعّرف على برامج األحزاب.
مــا هــي النقــاط التــي أقنعتــك، ومــا هــي النقــاط التــي ال تفهمهــا. تحــّدث مــع أعضــاء 
ــة حتــى تعــرف موقــف المرّشــحين مــن المواضيــع  الحــزب حــول قضايــاك المهمـّ

التــي تتعامــل معهــا.

المناظرات الثّنائّية بين المرّشحين األوائل )على رؤوس القائمات(

• يمكنك طرح األسئلة بانتظام على المرّشحين.

يوم االنتخابات

• اذهب للّتصويت.
ال تنس بطاقة هويـّتك وال تنس أّنه من المهّم وضع اختياراتك بوضوح تاّم.
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ناخب شاب

أنت ناخب شاّب. عمرك 20 سنة، أعزب وطالب في اختصاص الّلسانّيات.  

ــا. ولهــذا الّســبب تعمــل نــادال لتوفيــر حاجياتــك  ال يســتطيع والــداك دعمــك ماّدّي
اليومّيــة. لكّنــك تخشــى عــدم الحصــول علــى عمــل فــي تونــس بعــد الّتخــّرج. ولهــذا 

الّســبب تريــد الهجــرة والعمــل فــي الخــارج لبضــع ســنوات علــى األقــّل.

ــن  ــن الّشــبان الذي ــه برنامــج يســتهدف األكاديمّيي ــاك حــزب لدي تأمــل أن يكــون هن
ــة. ــة الكافي ــى الخــارج ولكــن تعوزهــم المــوارد المادّي يرغبــون فــي الّســفر إل

توجيهات طريقة العمل

المرحلة التّمهيديّة

• ناقش القضايا المهمـّة مع الّناخبين الّشبـّان اآلخرين.
ــون؟ ومــا  • فــي رأيــك، مــا هــي المواضيــع التــي يجــب أن يتعامــل معهــا السـّياسيـّ

ــا؟ ــة بالّنســبة لــك شخصيـّ هــي المواضيــع المهمـّ
ــة وأثنــاء  • قــم بإعــداد الماحظــات التــي ستســاعدك خــال يــوم الحملــة االنتخابيـّ

ــة بيــن المرّشــحين. المناظــرات الثنائيـّ
• أجب عن أسئلة وسائل اإلعام لمنحهم انطباعات حول توّقعات الّشباب.

• سجل نفسك في قائمة الّناخبين.

يوم الحملة االنتخابّية

• تعّرف على برامج األحزاب.
مــا هــي النقــاط التــي أقنعتــك، ومــا هــي النقــاط التــي ال تفهمهــا. تحــّدث مــع أعضــاء 
ــة حتــى تعــرف موقــف المرّشــحين مــن المواضيــع  الحــزب حــول قضايــاك المهمـّ

التــي تتعامــل معهــا.

المناظرات الثّنائّية بين المرّشحين األوائل )على رؤوس القائمات(

• يمكنك طرح األسئلة بانتظام على المرّشحين.

يوم االنتخابات

• اذهب للّتصويت.
ال تنس بطاقة هويـّتك وال تنس أّنه من المهّم وضع اختياراتك بوضوح تاّم.
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ناخبة شابّة

الثانوّيــة،  المرحلــة  فــي  وطالبــة  عزبــاء  ســنة،   18 عمــرك  شــاّبة.  ناخبــة  أنــت 
القادمــة.  الّســنة  فــي  الباكالوريــا  امتحــان  وســتخوضين 

فــي الّســنوات األخيــرة، قمــت بتحســين مهاراتــك الحاســوبّية أثنــاء وقــت فراغــك. 
ا إلــى أّنــك قــد  كنــت تخّططيــن لدراســة علــوم الحاســوب بعــد البكالوريــا. ونظــًر
قمــت بالفعــل بتطويــر العديــد مــن المفاهيــم لتطبيقــات مختلفــة، فإّنــك تحلميــن 

بإطــاق بعــض المشــاريع كطالبــة ولكــن عنــد نهايــة دراســتك كأقصــى تقديــر.

أنــت تعتقديــن أّن الّذهــاب للّتصويــت مهــّم خاّصــة بالّنســبة للّشــباب، وتأمليــن 
خــال زيــارة يــوم الحملــة االنتخابّيــة للّشــباب العثــور علــى حــزب لديــه برنامــج يراعــي 

أفــكار الّشــّبان أصحــاب المبــادرة مّمــن لهــم رؤى مبتكــرة.

توجيهات طريقة العمل

المرحلة التّمهيديّة

• ناقش القضايا المهمـّة مع الّناخبين الّشبـّان اآلخرين.
ــون؟ ومــا  • فــي رأيــك، مــا هــي المواضيــع التــي يجــب أن يتعامــل معهــا السـّياسيـّ

ــا؟ ــة بالّنســبة لــك شخصيـّ هــي المواضيــع المهمـّ
ــة وأثنــاء  • قــم بإعــداد الماحظــات التــي ستســاعدك خــال يــوم الحملــة االنتخابيـّ

ــة بيــن المرّشــحين. المناظــرات الثنائيـّ
• أجب عن أسئلة وسائل اإلعام لمنحهم انطباعات حول توّقعات الّشباب.

• انضّم إلى قائمة الّناخبين.

يوم الحملة االنتخابّية

• تعّرف على برامج األحزاب.
مــا هــي النقــاط التــي أقنعتــك، ومــا هــي النقــاط التــي ال تفهمهــا. تحــّدث مــع أعضــاء 
ــة حتــى تعــرف موقــف المرّشــحين مــن المواضيــع  الحــزب حــول قضايــاك المهمـّ

التــي تتعامــل معهــا.

المناظرات الثّنائّية بين المرّشحين األوائل )على رؤوس القائمات(

• يمكنك طرح األسئلة بانتظام على المرّشحين.

يوم االنتخابات

• اذهب للّتصويت.
ال تنس بطاقة هويـّتك وال تنس أّنه من المهّم وضع اختياراتك بوضوح تاّم.
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ناخب شاب

أنــت ناخــب شــاّب. عمــرك 27 ســنة وأعــزب. لديــك شــهادة فــي الهندســة فــي 
كبيــرة.    فــرع شــركة فرنســّية  لــدى  المتجــّددة، وتعمــل  الّطاقــات  اختصــاص 

خال وقت فراغك، تتطّوع للعمل في جمعّية بيئّية.

تجــد  أن  فــي  وتأمــل  الّتصويــت،  إلــى  الّذهــاب  علــى  مــن تصميمــك  متأّكــد  أنــت 
ــز  ــة ولكــن أيًضــا برامــج تعزي ــا البيئّي ــه برنامــج ال يســتهدف فقــط القضاي ــا لدي حزب

الّتونســّي وتشــجيع مجتمــع مدنــّي نشــط ومتنــّوع. االقتصــاد 

توجيهات طريقة العمل

المرحلة التّمهيديّة

• ناقش القضايا المهمـّة مع الّناخبين الّشبـّان اآلخرين.
ــون؟ ومــا  • فــي رأيــك، مــا هــي المواضيــع التــي يجــب أن يتعامــل معهــا السـّياسيـّ

ــا؟ ــة بالّنســبة لــك شخصيـّ هــي المواضيــع المهمـّ
ــة وأثنــاء  • قــم بإعــداد الماحظــات التــي ستســاعدك خــال يــوم الحملــة االنتخابيـّ

ــة بيــن المرّشــحين. المناظــرات الثنائيـّ
• أجب عن أسئلة وسائل اإلعام لمنحهم انطباعات حول توّقعات الّشباب.

• انضّم إلى قائمة الّناخبين.

يوم الحملة االنتخابّية

• تعّرف على برامج األحزاب.
مــا هــي النقــاط التــي أقنعتــك، ومــا هــي النقــاط التــي ال تفهمهــا. تحــّدث مــع أعضــاء 
ــة حتــى تعــرف موقــف المرّشــحين مــن المواضيــع  الحــزب حــول قضايــاك المهمـّ

التــي تتعامــل معهــا.

المناظرات الثّنائّية بين المرّشحين األوائل )على رؤوس القائمات(

• يمكنك طرح األسئلة بانتظام على المرّشحين.

يوم االنتخابات

• اذهب للّتصويت.
ال تنس بطاقة هويـّتك وال تنس أّنه من المهّم وضع اختياراتك بوضوح تاّم.
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ناخبة شابّة

أنــت فتــاة شــاّبة عمــرك 25 ســنة وعزبــاء. بعــد انتهائــك مــن المدرســة، اشــتغلت 
كقابضــة )caissière( فــي مركــز تســّوق، ولكّنــك اليــوم عاطلــة عــن العمــل.

خــال أّيــام األســبوع، تعمليــن كجليســة أطفــال لــدى أختــك ألّنهــا تعمــل. أنــت 
تحّبيــن العمــل مــع األطفــال، وتحمليــن عملــك علــى محمــل الجــّد وتحاوليــن نقــل 
القيــم المهّمــة بالّنســبة لــك مثــل الديــن إلــى بنــات أختــك. ولــذا تحلميــن بالعثــور 

علــى وظيفــة فــي حضانــة تشــاطرك نفــس القيــم.

أنــت تتوّقعيــن مــن يــوم الحملــة االنتخابيــة المخّصــص للّشــباب الحصــول علــى 
فرصــة للتعــّرف علــى البرامــج االنتخابّيــة. وتأمليــن فــي العثــور علــى برنامــج يعكــس 

قيمــك الّدينّيــة ويوّفــر لــك مســتقبا للعمــل.

توجيهات طريقة العمل

المرحلة التّمهيديّة

• ناقش القضايا المهمـّة مع الّناخبين الّشبـّان اآلخرين.
ــون؟ ومــا  • فــي رأيــك، مــا هــي المواضيــع التــي يجــب أن يتعامــل معهــا السـّياسيـّ

ــا؟ ــة بالّنســبة لــك شخصيـّ هــي المواضيــع المهمـّ
ــة وأثنــاء  • قــم بإعــداد الماحظــات التــي ستســاعدك خــال يــوم الحملــة االنتخابيـّ

ــة بيــن المرّشــحين. المناظــرات الثنائيـّ
• أجب عن أسئلة وسائل اإلعام لمنحهم انطباعات حول توّقعات الّشباب.

• انضّم إلى قائمة الّناخبين.

يوم الحملة االنتخابّية

• تعّرف على برامج األحزاب.
مــا هــي النقــاط التــي أقنعتــك، ومــا هــي النقــاط التــي ال تفهمهــا. تحــّدث مــع أعضــاء 
ــة حتــى تعــرف موقــف المرّشــحين مــن المواضيــع  الحــزب حــول قضايــاك المهمـّ

التــي تتعامــل معهــا.

المناظرات الثّنائّية بين المرّشحين األوائل )على رؤوس القائمات(

• يمكنك طرح األسئلة بانتظام على المرّشحين.

يوم االنتخابات

• اذهب للّتصويت.
ال تنس بطاقة هويـّتك وال تنس أّنه من المهّم وضع اختياراتك بوضوح تاّم.

65



رئيسة مركز االقتراع

أنت رئيسة مركز االقتراع. تبلغين من العمر 35 عاما وتعملين أستاذة جامعّية. 
تعملين على ضمان حسن سير عملّية الّتصويت.

أنــت مجبــرة علــى التــزام الحيــاد بمــا أّنــك مســؤولة عــن مركــز االقتــراع. ولكّنــك فــي 
نفــس الوقــت مواطنــة تونســّية ولديــك الحــّق فــي الّتصويــت.

يحــّق  الوقــت  نفــس  وفــي  تصّرفــك.  تحــت  االنتخابــات  مكتــب  أعــوان  يعمــل 
احترامهــم. يرجــى  ولذلــك  عملــك.  مراقبــة  للمراقبيــن 

توجيهات طريقة العمل

المرحلة التّمهيديّة

• أنت مسؤولة عن تسجيل الّناخبين والمرّشحين.
• بعد انتهاء الجميع من الّتسجيل، تقومين بمراجعة القائمات.

• أنت مسؤولة عن إعداد بطاقة االقتراع.

يوم الحملة االنتخابّية

ومراقبــة ســير  كمواطنــة  رأيــك  لبلــورة  األحــزاب  برامــج  علــى  أيضــا  تتعّرفيــن   •
الحملــة.

يوم االنتخابات

• افتحي مركز االقتراع.
يجب عرض قائمة الّناخبين في مدخل المركز. 

• أنــت مســؤولة عــن مراقبــة هوّيــة أصحــاب بطاقات االقتراع، وحجزها وتســليمها، 
ومراقبــة صندوق االقتراع.

شاركي هذه المهاّم مع أعوان مكتب االقتراع، وإاّل ستغمر مهّمتك الفوضى.
تذكــري أّنــه مــن الممنــوع القيــام بحملــة داخــل أو حــول مركــز االقتــراع وارتــداء 

الّسياســّي. االنتمــاء  إلــى  تشــير  عامــات 
• بعد غلق مركز االقتراع، تفتحين صندوق االقتراع أمام المراقبين.

• عليــك التأّكــد أيضــا مــن تطابــق عــدد الّتواقيــع فــي قائمــة النّاخبيــن مــع عــدد 
االقتــراع. صنــدوق  مــن  المســحوبة  االقتــراع  بطاقــات 

• تقرئيــن محتويــات بطاقــات االقتــراع بصــوت عــال أثنــاء عرضهــا علــى الحاضريــن، 
وتعلنيــن مــا إذا كانــت البطاقــة منســوبة إلــى إحــدى القائمــات المترشــّحة أو مــا إذا 

كانــت تعتبــر بطاقــة بيضــاء أو ملغــاة.
• بعد احتساب المقاعد، يتّم إعان الّنتيجة.
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عون االنتخابات

أنت أحد أعوان االنتخابات تبلغ من العمر 27 سنة وعاطل عن العمل.
تقــوم بمســاعدة رئيــس مركــز االقتــراع فــي جميــع المجــاالت، وتعمــل علــى تأميــن 

حســن ســير عملّيــة الّتصويــت.
أنــت ملــزم بالحيــاد بمــا أّنــك موّظــف فــي مركــز االقتــراع. لكّنــك فــي نفــس الوقــت 

مواطــن تونســّي ولديــك الحــّق فــي الّتصويــت.
ويحّق للماحظين دائًما مراقبة عملك. ولذلك يرجى احترامهم.

توجيهات طريقة العمل

المرحلة التّمهيديّة

• أنت مسؤول عن تسجيل الّناخبين والمرّشحين.
• تقوم بإعداد بطاقة االقتراع.

يوم الحملة االنتخابّية

ومراقبــة ســير  كمواطنــة  رأيــك  لبلــورة  األحــزاب  برامــج  علــى  أيضــا  تتعّرفيــن   •
الحملــة.

يوم االنتخابات

االقتــراع  ومراقبــة  بطاقــات  تســليم  و  الهويــة  بطاقــات  تفّقــد  علــى  تســاعد   •
االقتــراع. صنــدوق 

تقاســم هــذه المهــاّم مــع رئيســة مركــز االقتــراع وجميــع أعــوان االنتخابــات وإاّل 
ــام بحمــات داخــل أو حــول  ــه ُيمنــع القي ــة. ال تنــَس أن ــا للغاي أصبــح األمــر فوضوّي

مركــز االقتــراع، أو ارتــداء عامــات تشــير إلــى االنتمــاء الّسياســّي.

• بعد غلق مركز االقتراع، يفتح الّرئيس صناديق االقتراع أمام األنظار. 

• يتأّكــد الّرئيــس أيضــا مــن تطابــق عــدد الّتواقيــع فــي قائمــة الّناخبيــن مــع عــدد 
ــات بطاقــات  ــراع. ويقــرأ محتوي ــدوق االقت ــراع المســحوبة مــن صن بطاقــات االقت
االقتــراع بصــوت عــاٍل، أثنــاء عرضهــا علــى الحاضريــن، ويعلــن مــا إذا كانــت البطاقــة 
منســوبة إلــى إحــدى القائمــات المترشــّحة أو مــا إذا كانــت تعتبــر بطاقــة بيضــاء أو 

ملغــاة. 

• تدّون الماحظات وتساعد الّرئيس عند االقتضاء. 

• بعد احتساب عدد المقاعد يقوم الّرئيس بإعان الّنتائج. 
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عون االنتخابات

أنت أحد أعوان االنتخابات تبلغ من العمر 35 سنة وعاطل عن العمل.

تقــوم بمســاعدة رئيــس مركــز االقتــراع فــي جميــع المجــاالت، وتعمــل علــى تأميــن 
حســن ســير عملّيــة الّتصويــت.

أنــت ملــزم بالحيــاد بمــا أّنــك موّظــف فــي مركــز االقتــراع. لكّنــك فــي نفــس الوقــت 
مواطــن تونســّي ولديــك الحــّق فــي الّتصويــت.

ويحّق للماحظين دائًما مراقبة عملك. ولذلك يرجى احترامهم.

توجيهات طريقة العمل

المرحلة التّمهيديّة

• أنت مسؤول عن تسجيل الّناخبين والمرّشحين.
• تقوم بإعداد بطاقة االقتراع.

يوم الحملة االنتخابّية

• تتعــّرف أيًضــا علــى برامــج األحــزاب لبلــورة رأيــك كمواطــن ومراقبــة حســن ســير 
الحملــة.

يوم االنتخابات

االقتــراع  ومراقبــة  بطاقــات  تســليم  و  الهويــة  بطاقــات  تفّقــد  علــى  تســاعد   •
االقتــراع. صنــدوق 

تقاســم هــذه المهــاّم مــع رئيســة مركــز االقتــراع وجميــع أعــوان االنتخابــات وإاّل 
ــام بحمــات داخــل أو حــول  ــه ُيمنــع القي ــة. ال تنــَس أن ــا للغاي أصبــح األمــر فوضوّي

مركــز االقتــراع، أو ارتــداء عامــات تشــير إلــى االنتمــاء الّسياســّي.
• بعد غلق مركز االقتراع، يفتح الّرئيس صناديق االقتراع أمام األنظار. 

• يتأّكــد الّرئيــس أيضــا مــن تطابــق عــدد الّتواقيــع فــي قائمــة الّناخبيــن مــع عــدد 
ــات بطاقــات  ــراع. ويقــرأ محتوي ــدوق االقت ــراع المســحوبة مــن صن بطاقــات االقت
االقتــراع بصــوت عــاٍل، أثنــاء عرضهــا علــى الحاضريــن، ويعلــن مــا إذا كانــت البطاقــة 
منســوبة إلــى إحــدى القائمــات المترشــّحة أو مــا إذا كانــت تعتبــر بطاقــة بيضــاء أو 

الغيــة. 
• تدّون الماحظات وتساعد الّرئيس عند االقتضاء. 

• بعد احتساب عدد المقاعد يقوم الّرئيس بإعان الّنتائج.
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المالحظ

أنت امرأة تبلغين من العمر 32 سنة.

أنــت عضــوة فــي منّظمــة غيــر حكومّيــة تونســّية تراقــب االنتخابــات لتجّنــب حــدوث 
تزويــر فــي االنتخابــات. 

ــراع، مكتــب  ــن، بطاقــة االقت ــات )قائمــة الناخبي ــة اإلعــداد لانتخاب ــن بمراقب تقومي
االقتــراع، الــخ(، عملّيــة االقتــراع، واحتســاب ونشــر نتائــج االقتــراع. والمســؤول 
عــن الّتصويــت ملــزم بمنحــك جميــع المعلومــات الّضرورّيــة لمراقبــة االنتخابــات. 

ــذا وجــب أخذهــا علــى محمــل الجــّد.  ــة، ول مهّمتــك أساســّية لدعــم الّديمقراطّي

توجيهات طريقة العمل

المرحلة التّمهيديّة

• تقومين بمراقبة تسجيل الّناخبين والمرّشحين. 

يوم الحملة االنتخابّية

• تتعّرفيــن أيضــا علــى برامــج األحــزاب لبلــورة رأيــك كمواطنــة ومراقبــة حســن ســير 
الحملة.

يوم االنتخابات

ــة  ــراع ومراقب ــة وتســليم بطاقــات االقت ــد  بطاقــات الهوي ــة تفّق • تاحظيــن عملّي
ــراع. صنــدوق االقت

ال تنَســْي أنــه ُيمنــع القيــام بحمــات داخــل أو حــول مركــز االقتــراع، أو ارتــداء عامــات 
تشــير إلــى االنتماء الّسياســّي.

• بعد غلق مركز االقتراع، ي)ت(فتح الّرئيس)ة( صناديق االقتراع أمام األنظار. 
الّناخبيــن  الّتواقيــع فــي قائمــة  الّرئيــس)ة( أيضــا مــن تطابــق عــدد  • )ت(يتأّكــد 
ــات  ــراع. ويقــرأ محتوي ــدوق االقت ــراع المســحوبة مــن صن مــع عــدد بطاقــات االقت
بطاقــات االقتــراع بصــوت عــاٍل، أثنــاء عرضهــا علــى الحاضريــن، ويعلــن مــا إذا كانــت 
البطاقــة منســوبة إلــى إحــدى القائمــات المترشــّحة أو مــا إذا كانــت تعتبــر بطاقــة 

بيضــاء أو ملغــاة. 
• تاحظين كّل ما يفعله الّرئيس. 

• بعد احتساب عدد المقاعد يقوم الّرئيس بإعان الّنتائج. 
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المالحظ

أنت رجل تبلغ من العمر 30 سنة.  

أنــت عضــو فــي منّظمــة غيــر حكومّيــة تونســّية تاحــظ االنتخابــات لتجّنــب حــدوث 
تزويــر فــي االنتخابــات. 

تقــوم بماحظــة اإلعــداد لانتخابــات )قائمــة الناخبيــن، بطاقــة االقتــراع، مكتــب 
االقتــراع، الــخ(، عملّيــة االقتــراع، واحتســاب ونشــر نتائــج االقتــراع. والمســؤول 
عــن الّتصويــت ملــزم بمنحــك جميــع المعلومــات الّضرورّيــة لمراقبــة االنتخابــات. 

مهّمتــك أساســّية لدعــم الّديمقراطّيــة، ولــذا وجــب أخذهــا علــى محمــل الجــّد.

توجيهات طريقة العمل

المرحلة التّمهيديّة

• تقوم بمراقبة تسجيل الّناخبين والمرّشحين. 

يوم الحملة االنتخابّية

• تتعــّرف أيضــا علــى برامــج األحــزاب لبلــورة رأيــك كمواطــن ومراقبــة حســن ســير 
الحملــة.

يوم االنتخابات

• تاحــظ عملّيــة تفّقــد بطاقــات الهويــة و تســليم بطاقــات االقتــراع ومراقبــة 
االقتــراع. صنــدوق 

ال تنَســْي أنــه ُيمنــع القيــام بحمــات داخــل أو حــول مركــز االقتــراع، أو ارتــداء عامــات 
تشــير إلــى االنتماء الّسياســّي.

• بعد غلق مركز االقتراع، يفتح الّرئيس صناديق االقتراع أمام األنظار. 

• يتأّكــد الّرئيــس أيضــا مــن تطابــق عــدد الّتواقيــع فــي قائمــة الّناخبيــن مــع عــدد 
ــات بطاقــات  ــراع. ويقــرأ محتوي ــدوق االقت ــراع المســحوبة مــن صن بطاقــات االقت
االقتــراع بصــوت عــاٍل، أثنــاء عرضهــا علــى الحاضريــن، ويعلــن مــا إذا كانــت البطاقــة 
منســوبة إلــى إحــدى القائمــات المترشــّحة أو مــا إذا كانــت تعتبــر بطاقــة بيضــاء أو 

ملغــاة. 

• تاحظ كّل ما يفعله الّرئيس. 

بعد احتساب عدد المقاعد يقوم الّرئيس بإعان الّنتائج.
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معلومات لموّظفي مركز االقتراع والمراقبين

أسباب اعتبار بطاقات االقتراع ملغاة:

• أّية بطاقة أخرى غير تلك التي توّفرها الهيئة للّناخبين. 
• أّية بطاقة غير مختومة. 

ــة الّناخــب. وال  ــة بطاقــة تحتــوي علــى إشــارة أو عامــة تســاعد علــى تحــدد هوّي • أّي
ــة الّناخــب. تعتبــر آثــار الحبــر عامــة مــن عامــات تحديــد هوّي

• أّية بطاقة تحمل تغييرا أو إضافة لمرّشح أو أكثر من غير قائمة المرّشحين. 
• أّيــة بطاقــة تحتــوي علــى تصويــت ألكثر من قائمة مرشــحة لانتخابات الّتشــريعّية 

أو تصويتا ألكثر من مرّشــح واحد لانتخابات الّرئاســّية. 
• أّية بطاقة ال تسمح بتحديد اختيار الّناخب. 

ــة بطاقــة ممّزقــة إلــى قطعتيــن أو أكثــر، بحيــث يكــون الجــزء الــذي يوجــد عليــه  • أّي
اســم المرّشــح أو القائمــة المرّشــحة مفصــوال. 

بعض الّنقاط المهّمة حول الحملة:

• ضع في االعتبار حيادّية اإلدارة وأماكن العبادة. 
• خذ بعين االعتبار حياد وسائل اإلعام الوطنّية. 

• ضع في االعتبار المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرّشحين. 
• ضــع فــي االعتبــار احتــرام ســامة المرّشــحين والّناخبيــن الجســدّية وشــرفهم 

وكرامتهــم. 
• ال تنتهك خصوصّية المرّشحين وبياناتهم الّشخصّية.  

• ال تحّرض على الكراهّية والعنف والّتعّصب والّتمييز.
تضّلــل  أن  يمكــن  خاطئــة  معلومــات  االنتخابّيــة  الّدعايــة  إطــار  فــي  تــدرج  ال   •

االنتخابــات.
• تذّكــر أنــّه يمنــع القيــام بحملــة داخــل أو حــول مركــز االقتــراع أو ارتــداء عامــات 

تشــير إلــى االنتمــاء الّسياســّي.
• تذّكر أّن الحملة يجب أن تنتهي قبل 24 ساعة من بدء االنتخابات.
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صحافّيو التلفزة الوطنّية

أنت صحفّي في قناة تلفزيونّية وطنّية.

تقــوم بإعــداد تقريــر عــن الحملــة االنتخابّيــة ويــوم االنتخابــات. ومــن المهــّم أن 
تجمــع الكثيــر مــن المعلومــات وتقييمهــا وتلخيصهــا قبــل تقديمهــا للمواطنيــن. 

لديــك الفرصــة لمقابلــة الّسياســّيين والمواطنيــن والمراقبيــن أيًضــا. وباإلضافــة 
إلــى ذلــك، يمكنــك كتابــة المقــاالت والّتعليقــات والعناويــن الكبيــرة ومــا إلــى ذلــك. 

وســتقوم بــإدارة الّنقــاش العــاّم بيــن مرّشــحي األحــزاب األوائــل.

الّصحافــة مهّمــة جــّدا للّديمقراطّيــة. ذلــك أّنهــا تطلــع المواطنيــن علــى الحيــاة 
الّسياســّية حتــى يتمّكنــوا مــن تكويــن آرائهــم الّسياســّية. لــذا يجــب أن تكــون عــادال 
وحاســما فــي نفــس الوقــت. ولهــذا الّســبب مــن المهــّم أن تكــون لديــك عاقــة 
جّيــدة مــع الّسياســّيين ولكــن أيًضــا مــن المهــّم أن تحافــظ علــى مســافة واضحــة 

بينــك وبينهــم.

الّتلفزيــون الوطنــّي ملــزم باإلبــاغ عــن الحملــة وعملّيــة الّتصويــت بطريقــة محايدة. 
ومــن المهــّم إعطــاء وقــت بــّث لجميــع األحــزاب بشــكل عــادل. 

لكّنك أيًضا مواطن تونسّي ولديك الحّق في الّتصويت أيًضا.

توجيهات طريقة العمل

المرحلة التّمهيديّة

• تقوم بإعداد األسئلة التي ستطرحها على المرّشحين خال يوم الحملة االنتخابّية.
• قم باإلعداد للّنقاش العاّم. اخترع اسما للمناقشة )البرنامج التلفزي(، وقم بإعداد مقّدمة 

صغيرة.
• قم بمقابات مع الّشباب للحصول على انطباع أّولّي عن الّتوّقعات الّسياسّية للّشباب. 

• ال تنَس تسجيل اسمك في قائمة الّناخبين.

72



 يوم الحملة االنتخابّية

• قم بإعداد أشرطة الّدعاية الخاّصة باألحزاب التي مّدتها دقيقتان. 
• تعــرف علــى برامــج األحــزاب، وتوّجه باألســئلة للمرّشــحين وكذلــك للّناخبين. لديك 

الفرصــة إلنشــاء العناويــن والتقــاط الّصــور وعرضهــا على لوحــة كبيرة الحجم. 

مناقشة المرّشحين األوائل )رؤوس القائمات( 

• أنــت ميّســر الّنقــاش. تطــرح علــى المرّشــحين أســئلة تتعّلــق بالبرامــج االنتخابيــة 
واألحــداث خــال يــوم الحملــة.

• كّل مرّشــح لديــه 3 دقائــق لتقديــم نفســه فــي البدايــة. بعــد ذلــك، عليــك أن تكــون 
حريصــا علــى أن يكــون لجميــع المرّشــحين نفــس وقــت الــكام. 

• أعط الكلمة للجمهور أيضا. عادة ما يريدون طرح أسئلة هم أيًضا.
• ال تنس الوقت.

يوم االنتخابات

• الّذهاب للّتصويت.
• خال المؤتمر الّصحفّي، تطرح على المرّشحين أسئلة حول الّنتيجة.  
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مدّون شاّب

أنت صحفّي.

تقــوم بإعــداد تقريــر عــن الحملــة االنتخابّيــة ويــوم االنتخابــات. ومــن المهــّم أن 
تجمــع الكثيــر مــن المعلومــات وتقييمهــا وتلخيصهــا قبــل تقديمهــا للمواطنيــن. 

لديــك الفرصــة لمقابلــة الّسياســّيين والمواطنيــن والمراقبيــن أيًضــا. وباإلضافــة 
إلــى ذلــك، يمكنــك كتابــة المقــاالت والّتعليقــات والعناويــن الكبيــرة ومــا إلــى ذلــك. 

وســوف تقــوم بــإدارة الّنقــاش العــاّم بيــن مرّشــحي األحــزاب األوائــل.

الّصحافــة واالعــام مهّمــة جــّدا للّديمقراطّيــة. ذلــك أّنهــا تطلــع المواطنيــن علــى 
الحيــاة الّسياســّية حتــى يتمّكنــوا مــن تكويــن آرائهــم الّسياســّية. لــذا يجــب أن تكــون 

عــادال وحاســما فــي نفــس الوقــت. ولهــذا الّســب

بمــن المهــّم أن تكــون لديــك عاقــة جّيــدة مــع الّسياســّيين ولكــن أيًضــا مــن المهــّم 
أن تحافــظ علــى مســافة واضحــة بينــك وبين الّسياســّيين.

فــي العــادة أنــت تكتــب مقــاالت عــن موضوعــات تحّفــز الّشــباب، مثــل البطالــة 
والّتعليــم وأيضــا المجــال الثقافــّي فــي تونــس. وبصفتــك مدوًنــا حــّرا، ال يتعّيــن 
عليــك اإلبــاغ بطريقــة محايــدة. لكــن ال تنــس دورك فــي إرســاء الّديمقراطيــة.  

لكّنك أيًضا مواطن تونسّي ولديك الحّق في الّتصويت أيًضا.

توجيهات طريقة العمل

المرحلة التّمهيديّة

يــوم الحملــة  التــي ســتطرحها علــى المرّشــحين خــال  • تقــوم بإعــداد األســئلة 
االنتخابّيــة.

الّتوّقعــات  عــن  أّولــّي  انطبــاع  علــى  للحصــول  الّشــباب  مــع  بمقابــات  قــم   •
للّشــباب.  الّسياســّية 

• ال تنَس تسجيل اسمك في قائمة الّناخبين. 
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يوم الحملة االنتخابّية

• تعــرف علــى برامــج األحــزاب، وتوّجه باألســئلة للمرّشــحين وكذلــك للّناخبين. لديك 
الفرصــة إلنشــاء العناويــن والتقــاط الّصــور وعرضهــا على لوحــة كبيرة الحجم. 

تقديم الحملة االنتخابّية 

• قبــل المناقشــة، تقــوم بتقديــم الّنقــاط المهّمــة للحملــة االنتخابّيــة. اســتخدم 
صــورك وعناوينــك علــى لوحــة كبيــرة الحجــم. 

يوم االنتخابات

• الّذهاب للّتصويت.
• بعــد إعــان النتائــج، يمكنــك أن تطــرح علــى المرّشــحين أســئلة حــول الّنتيجــة 
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مدّون شاّب

أنت صحفّي في قناة تلفزيونّية وطنّية.

تقــوم بإعــداد تقريــر عــن الحملــة االنتخابّيــة ويــوم االنتخابــات. ومــن المهــّم أن 
تجمــع الكثيــر مــن المعلومــات وتقييمهــا وتلخيصهــا قبــل تقديمهــا للمواطنيــن. 

لديــك الفرصــة لمقابلــة الّسياســّيين والمواطنيــن والمراقبيــن أيًضــا. وباإلضافــة 
إلــى ذلــك، يمكنــك كتابــة المقــاالت والّتعليقــات والعناويــن الكبيــرة ومــا إلــى ذلــك. 

وســوف تقــوم بــإدارة الّنقــاش العــاّم بيــن مرّشــحي األحــزاب األوائــل.

الّصحافــة واالعــام مهّمــة جــّدا للّديمقراطّيــة. ذلــك أّنهــا تطلــع المواطنيــن علــى 
الحيــاة الّسياســّية حتــى يتمّكنــوا مــن تكويــن آرائهــم الّسياســّية. لــذا يجــب أن تكــون 

عــادال وحاســما فــي نفــس الوقــت. ولهــذا الّســب

بمــن المهــّم أن تكــون لديــك عاقــة جّيــدة مــع الّسياســّيين ولكــن أيًضــا مــن المهــّم 
أن تحافــظ علــى مســافة واضحــة بينــك وبين الّسياســّيين.

فــي العــادة أنــت تكتــب مقــاالت عــن موضوعــات تحّفــز الّشــباب، مثــل البطالــة 
والّتعليــم وأيضــا المجــال الثقافــّي فــي تونــس. وبصفتــك مدوًنــا حــّرا، ال يتعّيــن 
عليــك اإلبــاغ بطريقــة محايــدة. لكــن ال تنــس دورك فــي إرســاء الّديمقراطيــة.  

لكّنك أيًضا مواطن تونسّي ولديك الحّق في الّتصويت أيًضا.

توجيهات طريقة العمل

المرحلة التّمهيديّة

يــوم الحملــة  التــي ســتطرحها علــى المرّشــحين خــال  • تقــوم بإعــداد األســئلة 
االنتخابّيــة.

الّتوّقعــات  عــن  أّولــّي  انطبــاع  علــى  للحصــول  الّشــباب  مــع  بمقابــات  قــم   •
للّشــباب.  الّسياســّية 

• ال تنَس تسجيل اسمك في قائمة الّناخبين.
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يوم الحملة االنتخابّية

• تعــرف علــى برامــج األحــزاب، وتوّجه باألســئلة للمرّشــحين وكذلــك للّناخبين. لديك 
الفرصــة إلنشــاء العناويــن والتقــاط الّصــور وعرضهــا على لوحــة كبيرة الحجم. 

تقديم الحملة االنتخابّية 

• قبــل المناقشــة، تقــوم بتقديــم الّنقــاط المهّمــة للحملــة االنتخابّيــة. اســتخدم 
صــورك وعناوينــك علــى لوحــة كبيــرة الحجــم. 

يوم االنتخابات

• الّذهاب للّتصويت.
• بعــد إعــان النتائــج، يمكنــك أن تطــرح علــى المرّشــحين أســئلة حــول الّنتيجــة 
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