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  باألسبوعين األولين من عملية مالحظةعطيات الخاصة املتحليل 

 2019 التشريعيةالحمالت االنتخابية 

 

 املناخ العام:  (1

شبه كلي ألنشطة الحمالت  اانعدامالحظنا كما في األسبوع األول من املالحظة.  تم تسجيل أي حمالت تشريعية مسبقةلم ي

تواصل االشكال في قابس املدينة حول عدم قيام البلدية برسم األماكن املخصصة للمعلقات كما سبتمبر.  19قبل يوم 

 .، والذي تم رصده منذ االنتخابات الرئاسيةاالنتخابية

عدم وتنوه ب من طرف املنظمة الشاعة التي تم تكذيبهال حركة النهضة املتواصل ستغاللاتلفت املنظمة نظر العموم إلى ما ك

 .ضاها عن هذا التصرف الذي من شأنه أن يمس من حياد املنظمةر 

 أداء الهيئات الفرعية وعالقتها بالقائمات املترشحة: .أ

سبتمبر وإلى  9تذبذب نسق مد املالحظين بجدول األنشطة من طرف الهيئات الفرعية، خاصة خالل الفترة املمتدة من 

 سبتمبر، أي خالل فترة االقتراع واأليام التي تلتها. 18حدود 

تواصل عدم اعالم الهيئة باألنشطة أو عدم تحديث املعطيات املكانية والزمانية الخاصة بها أو القيام بذلك بفترة قصيرة 

اإلعالم بنشاط يدوم طوال اليوم دون  جدا يتعذر معها مد املالحظين باملعلومة الصحيحة والدقيقة، باإلضافة إلى تواصل

 تحديد توقيت معين للبداية والنهاية، وتواصل إلغاء األنشطة املعلنة دون إعالم الهيئة.

 العالقة مع القائمات املترشحة: .ب

  في عدة دوائر انتخابية.بعض مقرات األحزاب ال تزال مغلقة 

 اواضح ابروز  ناالحظكما الدوائر االنتخابية.  جلأغلب أنشطة قائمات عيش تونس ي غير معلنة في مالحظونا أن رصد 

لرئاسية في تخابات اللقائمات املستقلة على مستوى األنشطة امليدانية، وهو ما يمكن تأويله إلى تأثر األحزاب بنتائج االن

 مع املواطنين ونوعية الخطاب املستعمل. اتقييم استراتيجيات تواصله ادورها األول ومحاولته

تواجد املالحظين املعتمدين لدى الهيئة  عدم إدراك الشباب الناشطين في الحمالت بصفة عامة ملفهومنلفت النظر إلى كما 

 .ومحاوالتهم لتفاديهم أو حتى تعطيل عملية املالحظة
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  ( أبرز الخروقات والحوادث الحرجة:2

في االنتخابات التشريعية )قائمة عيش  تواصل ظاهرة استغالل األطفالضافة إلى باإل  ،تمزيق املعلقات االنتخابيةتواصل 

 .جل القائمات املترشحة في سليانة(تونس ي خالل أنشطة بجرزونة والعالية و 

تغليف سيارات وتعليق يافطات في األحياء ومعلقات انتخابية في غير أماكنها من طرف تمثل في  اشهار سياس يتم رصد كما 

وكذلك  وتطاوين توزردائرتي تعليق صورة كبيرة لرئيس قائمة مشروع تونس قرب مقر الحزب ب اإلضافة إلىبقائمات مستقلة 

 .سيدي بوزيدتحيا تونس في  قائمة من قبل

  :أنشطة أمام أو داخل مؤسسات عمومية

 منوبة –ام مؤسسة تربوية بالبطان أم :عيش تونس ي. 

  منوبة –اإلعدادية بوستيل  خيمة أمام املدرسة: النهضةحركة. 

 2صفاقس  –حملة حول وداخل املستشفى الجهوي بالصخيرة  :نداء تونس. 

 زغوان –د الثانوي بحمام الزريبة رسم غرافيتي يحمل رقم قائمة عيش تونس ي أمام املعهتونس ي: يش ع. 

  عنف لفظي:

  باجة: عنف لفظي بين ناشطين في حزب الجبهة وائتالف الجبهة بسبب أخذ الحزب لألماكن  –مجاز الباب

 املخصصة ملعلقات االئتالف.

  توجه رئيس قائمة حزب الجبهة الشعبية بخطاب الكراهية ضد ما اسماهم : 1 صفاقس –ساقية الزيت

  املنظومة الحاكمة واتهام حركة النهضة باإلرهاب.

  حريض أعضاء حملة الحزب الدستوري الحر ضد املرشح للرئاسة قيس سعيد واتهامه صيادة: ت –املنستير

 بالرجعية.

  املنستير: الحزب الدستوري الحر   عبير موس ي عنف لفظي وتحريض ضد حركة النهضة في اجتماع شعبي 

  لف والنهضة السبب في آفة رئيس قائمة عيش تونس ي يتهم األحزاب اإلسالمية باإلرهاب والتخ جندوبة: –طبرقة

 .اإلرهاب

  مدنين: خطاب تحريض من قبل أعضاء خملة نداء تونس ضد خزب تخيا تونس ويوسف  –حومة السوق، جربة

 .الشاهد

  :اللفظي بين  وتبادل للعنف اجتماع عام لحزب تحيا تونسوطرده من  تعنيف ومضايقة مواطنمدنين الجنوبية

 أعضاء الحزب القدامى وبين عضو جديد.

 الشرقية: مضايقة مواطن إلحدى الناشطات بالحملة االنتخابية لحزب مشروع تونس واالعتداء عليها  الكاف

 لفظيا مع تمزيق أحد املنشورات.

  عبير موس ي في مقهى : مشادات كالمية وتبادل للشتائم بين مواطنين رفضوا تواجد 2تونس  –املرس ى

 الصفصاف وأعضاء حملتها.
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  هو مؤشر سلبي على سالمة التحريض الستمالة دعم الناخبين  إن تواصل لجوء االحزاب لخطاب العنف و

املناخ االنتخابي وقد يؤدي الى تاجيج العنف لدى املتعاطفين مع املترشحين مع اقتراب موعد االستحقاق 

ياسية مدعوة الى الحد من العنف السياس ي و اقتصار املنافسة السياسية ين ان النخبة السحاالنتخابي في 

تحذر املنطمة من تواصل هذه الخروقات في ظل وفي هذا االطار  ريض.حعلى البرامج ال على التخويف و الت

على ملحافظة ا و  ملخول قانونا لردع  هذه الخروقاتالهيكل ا لالنتخابات بصفتها ضمت الهيئة العليا املستقلة

 .سالمة املناخ النتخابي

 

 :مضايقة أو تخويف

 الى  الصخيرة اثر تنقل فريق قائمة نداء تونس من سوق  :صفاقس – الصخيرة

 .يفهم لفظيا من قبل أعضاء الحملةو تعن   التصوير من حنبعل  قناة فريق منع   تم  الصخيرة مستشفى

 اثناء قيامه  الصور التي التقطها من هاتفهعلى مسح  املالحظ اجبار  تم تونس نداء: 2 تونس – الكرم

  .مالحظة النشاطعين املكان ومطالبتهم بالكف عن  ومضايقة فريق املالحظين املتواجدين على  بمهامه.

  هنالك خيمة دعائية في حومة سوق في جربة لحزب نداء تونس تم فيها تعنيف   :مدنين – جربة ،سوق الحومة

  .تدخل االمن الى أدى الى مما  الحملة أعضاءمنظمة انا يقظ من قبل  مالحظ

 

  ال يزال مالحظو املجتمع املدني الى جانب الصحفيين واإلعالميين هدفا للمضايقات و االستفزاز

افقيهم الذين يعانون من جهل بضوابط الحملة  أعضاء  قبل من الحمالت االنتخابية للمترشحين و مر

جهوزية األحزاب و القائمات لتساؤل حول جدية و ل يدفعنامما  ،للحراسة فقط االنتخابية و هم منتدبون 

خرق او تجاوز القانون االنتخابي و التضييق الى  اإللتجاء ملة انتخابية تستهدف اقناع الناخبين دون حلخوض 

و اإلعالميين والذين تصر املنظمة على دعمهم  افيينحالص قدر اإلمكان على مهام مالحظي املجتمع املدني و

  .املبدئي و تدعو الهيئة الى اتخاذ التدابير الالزمة لحسن أداء مهامهم

 :كراهيةال خطاب

 في  مرشح  قبل من خطاب كراهية ضد حزب النداء  ةحرك  النهضة حركة ل اجتماع في  :مدنين الجنوبية

 .الذي اتهم الحزب بالفسق و النرجسية "بشير اليوسفي "  القائمة

 كمال  حذر فيه رئيس قائمة تخيا تونس كراهية مستفز للنعرات الجهويةخطاب  :القصرين الشمالية

 .التوانسة" ة انتخاب "السواحلية ومن إعاد الحمزاوي 

 يرتكز على  خطاب التشريعية لنداء تونس من خالل لقائمةل للتصويتالناخبين  على إرادة التاثير

 .ل"والد البالد " دعو الى التصويتيو  الجهويات
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  مالحظو املنظمة حضورا لخطاب  دصر  ،الردعية للهيئة العليا املستقلة لالنتخاباتفي ظل غياب التدابير

الطبقة السياسية تعاني  الزالت لشديدالألسف و  .الكراهية و التفرقة الجهوية في بعض األنشطة االنتخابية

في السياق والتي ال تمثل سوى عامل سلبي  2011نس ي منذ ي لفظها الشعب التو من مخلفات النظام البائد الت

السياسية عامة سيما و ان هذا الخطاب لم ولن يؤدي الستمالة الناخبين بل الى  ياةحال ابي خاصة و فياالنتخ

   .االنتخابية القادمة قاقاتحاالست عزوفهم عن املشاركة فيمزيد نفورهم من الطبقة السياسية و من 

 

 :لخطاب الدينيااستغالل 

  اجتماع حركة النهضة بمقر الحركة بغار الدماء بحضور  جندوبة  وجوه دينية في  حضور  :جندوبة – غار الدماء

 .القيادي عبد الحميد الجالص ي   وحث املواطنين على انتخاب مرشحيهم النهم يمثلون فئة اإلسالم و املسلمين

 خطاب وبدء االجتماع تم استدعاء وجوه دينية معروفة باملنطقة وقيادين معروفين ايضا أللقاء   :ڤرمبالية – نابل

 .بتالوة القرآن

 

  تواصل حركة النهضة استغاللها للخطاب الديني وللوجوه الدينية واالئمة املعروفين في الجهات لكسب تأييد

وهو ما يتعارض مع الضوابط االنتخابية  ،لين لإلسالم "في الساحة السياسيةالناخبين عبر تقديمهم ك"ممث

يولد الكره و العنف تجاه  من شأنه أن مام ى اخر من ناحية ويستفز مشاعر الناخبين العقدية من ناحية 

 املترشحين املنافسين.

 :صواتاأل شراء 

 ملةحلبا ناشط قبل من االقتراع مركز خارج تونس ياحت حزب قبل من االقتراع يوم اصوات شراء شبهة  : قفصة 

 .االنتخابية

 ي في بنزرت املدينةتوزيع ملبالغ نقدية من قبل خملة قائمة عيش تونس شبهة    :املدينة – بنزرت. 

 السيد منصور  شخص ي من باشراف بباردو في مكتب نداء تونس و هدايا توزيع ملبالغ مالية  :2 تونس – باردو

 .املكتب الجهوي  باعتراف احد أعضاء 2بلحاج رئيس قائمة نداء تونس عن تونس 

 يا تونسحزب تحمن قبل  عينية متمثلة في أدوات مدرسية وهدايا توزيع مبالغ مالية شبهة :نابل – تاكلسة. 

 

 نمن البيو  ،بناء على شهادات املواطنين املنتفعين واتصاال  يواصل مالحظو املنظمة التبليغ عن شبهات شراء 

هدف ت سة ممنهجة لدى بعض االحزابسيا لألسف بحلتص ت الحوادث الفرديةتجاوز  قد الظاهرة هذه أن نال

 .االقتصادية واالجتماعية الهشة و الفئات رومةحللمناطق املاالجتماعية  األوضاعسوء  أساسا إلى استغالل
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 :التوصيات ( 3

ة العليا هيئ، تتقدم املنظمة بالتوصيات التالية لكل من التم رصدها من طرف الفريق امليدانيعلى املالحظات التي  بناءا

 قائمات املترشحة:والاملستقلة لالنتخابات 

 العليا املستقلة لالنتخابات لهيئةلت وصيات: 

 نسق  فيهع رتفي أن ي من املتوقعذالو ملة االنتخابية التشريعية حقبي الهيئة في االسبوع االخير للتكثيف تواجد مرا

 .د املقبلحقبيل يوم االقتراع اال  نشطةألا

 مزيد من التعاون في توفير كل املعلومات املتعلقة برزنامة مين سير عمل مالحظي منظمات املحنمع املدني عبر أت

 .ةحاملترشنتخابية للقائمات ملة اال حة الطانش

 ق يالحمالت للتضيممثلي و  االحزابردع محاوالت و  الصحفيينسير مهام مالحظي املجتمع املدني و  حسنمين أت

 .على عملهم

  لضمان مناخ انتهابي اتخاذ التدابير الردعية االزمة اليقاف لتجاوزات املرصودة طيلة الفترة املتبقية من الحملة

 .حر و ديمقراطي واقتراعنزيه 

 

 األحزابوصيات ت: 

 مالحظي املحنمع املدنيو  املنظمة مالحظيعن مضايقة  والكف مالت االنتخابيةحممثلي الاملرافقين و  كبح جماح 

 املنافسين من مختلف الفرقاء السياسيين.اإلعالميين و و  بصفة أعم

 له من  االخد من وتيرة العنف في حمالتها النتخابية ملو  خطاب الكراهيةطاب الديني و خالكف عن استغالل ال

تفاقم افة الى ضا ،ين الطبقة السياسية و الناخبينعلى سير املسار االنتخابي و تعميق الفجوة ب خطيرةانعكاسات 

 .السياسية حقوقهمعن اهم عزوف الناخبين  في جلّيا املتمظهرةشهد السياس ي و قة املتجذرة في املازمة الث

 دقيقة لألنشطة االنتخابية املزمع فير رزنامات واضحة و بتو  فيما يتعلق الهيئة لقانون االنتخابي وقراراتاترام حا

 .ملة االنتخابيةحعقدها فيما تبقى من اجال ال
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 عملية املالحظةحصائيات حول ض اإل بع ق:حاملل

 

 

 القائمات املترشحة. حسبنسب األنشطة التي تم رصدها : 1 عدد بيانيرسم 

 

 .وادث العنف االنتخابي املرصودة حسب نوع العنفحنسب : 2 عدد بيانيرسم 
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 .لدوائر االنتخابيةاوادث العنف االنتخابي املرصودة حسب حنسب : 3 عدد بيانيرسم 

 

 .ةشحلقائمات املتر اوادث العنف االنتخابي املرصودة حسب حنسب : 4 عدد بيانيرسم 
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 .لدوائر االنتخابيةاحسب  داخل مؤسسات عمومية املرصودة ألنشطةانسب : 5 عدد بيانيرسم 

 

 

 .ةشحلقائمات املتر احسب  داخل مؤسسات عمومية املرصودة ألنشطةانسب : 6 عدد بيانيرسم 
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 .لدوائر االنتخابيةاحسب  املرصودة وادث اإلشهار السياس يحنسب : 7 عدد بيانيرسم 

 

 

 .ةشحلقائمات املتر احسب  داخل مؤسسات عمومية املرصودة ألنشطةانسب : 8 عدد بيانيرسم 
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 .لدوائر االنتخابيةاحسب  املرصودة راء األصواتشوادث حنسب : 9  عدد بيانيرسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالة الناخبين املرصودة ونسب رصدها.طرق است: 01  عدد بيانيرسم 


