
   

 

   
 

 ملالحظة يوم اإلقتراع االنتخابات"شركاء من أجل نزاهة "التقرير األولي إلئتالف 

  2019في االنتخابات التشريعية 

 

 امللخص التنفيذي

 31مالحظا موزعين على  1432جمعية بنشر  28قام ائتالف شركاء من اجل نزاهة االنتخابات املتكون من 

 دائرة انتخابية داخل و خارح تراب الجمهورية.

اعتمد االئتالف في االنتخابات التشريعية يوم االقتراع منهجية مالحظة قائمة على االنتشار االستراتيجي 

بهدف ردع املخالفين لضمان مناخ انتخابي سليم ولضمان حد أدنى من السالمة في تطبيق اإلجراءات وعلى 

مالحظ جوال. تمحورت عملية الرصد حول إجراءات   309مالحظ ثابت و  1123ف  هذا األساس نشر االئتال 

فتح املراكز وسير العملية االنتخابية وصوال الى مرحلة الغلق والعد بالنسبة للمالحظين الثابتين فيما تركز 

 راععمل املالحظين املتجولين على رصد املناخ االنتخابي واحترام الصمت االنتخابي خارج مراكز االقت

كانت عملية االقتراع متماشية عموما مع املعايير الدولية والسلوكيات الحسنة لالنتخابات النزيهة والحرة 

خصوصا فيما يتعلق بضمان الشفافية واتاحت املجال لجميع الفاعلين من مترشحين وممثليهم، إعالم، 

نفس الوقت ضمنت إجراءات ومنظمات دولية ووطنية ملتابعة ورصد جميع جوانب اليوم االنتخابي. في 

 أن مزيد من املجهودات يمكن تحقيقها نحو نزع جميع العقبات أمام 
ّ
االقتراع في العموم سرية التصويت إال

 مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة.

بغض النظر على االختالالت التي رصدها االئتالف، إال أن اإلجراءات الجوهرية للعملية االنتخابية تمت 

عموما حيث تجاوزت الهيئة عموما االرتباك واللبس الذي أصاب أعونها في االنتخابات بطريقة سليمة 

 الرئاسية السابقة ألونها. 

فتحت مكاتب االقتراع أبوابها على الساعة الثامنة في جل املكاتب التي زارها مالحظي االئتالف مع توفر 

تب ومراكز االقتراع مما سهل انطالق املعدات االنتخابية االساسية وتواجد ألعضاء الهيئة داخل مكا

 العملية االنتخابية وهذا دليل على الجاهزية اللوجستية للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات. 



   

 

   
 

يثمن االئتالف املجهودات التي بذلتها الهيئة لتعزيز املشاركة السياسية للمرأة خصوصا في املناصب القيادية 

فس اإلطار، لم يرفع ممثلو املترشحين تجاوزات أو تحفظات على سير عملية في إدارة العملية االنتخابية. في ن

االقتراع إلى في عدد قليل نسبيا من املكاتب التي زارها مالحظو االئتالف، وهذا دليل على حسن سير إجراءات 

د ألعضاء االقتراع )التدقيق في هوية الناخبين، التحبير، الغلق، العد والفرز، إلخ( ونتيجة التكوين الجي

 مكاتب االقتراع.

حادث حرج تنوع بين محاولة التأثير على الناخبين والعنف اإلنتخابي  234تالف ئمن ناحة اخرى، رصد اإل 

)املادي و اللفظي( وبعض الحاالت املتفرقة من تخويف وترهب. يعتبر عدم احترام الصمت االنتخابي يوم 

ابية في تونس حيث تزداد وتيرة وحجم التجاوزات في محاولة االقتراع أحد النقاط األبرز في العملية االنتخ

لتأثير على الناخب يوم االقتراع. ويهّم اإلتالف اإلشارة إلى استمرار الدعاية االنتخابية يوم االقتراع بشكل 

ة وتوّزعت على عّدة دوائر 
ّ
ملحوظ وذلك من طرف العديد من القائمات الحزبّية واالئتالفية واملستقل

وسيدي  2، صفاقس1، صفاقس2، تطاوين، تونس1ة )سوسة، الكاف، املنستير، جندوبة، نابلانتخابي

 بوزيد(.

 ندعو مجلس نّواب الشعب إلى:

منه املتعلق بشراء األصوات من خالل تحديد  161تعديل القانون االنتخابي وذلك بإعادة صياغة الفصل 

ن من تسهيل تتّبع املخالفين وردعهم للحّد من هذه 
ّ
تعريف دقيق لهذه الجريمة وخّصه بنظام قانوني يمك

 الظاهرة.

حين واألحزاب إلى:
ّ

 ندعو املترش

ر على شفافّية ونز 
ّ
اهة العملّية احترام أخالقّيات العمل السياس ي وذلك بتجّنب كّل ما من شأنه أن يؤث

 االنتخابية خصوصا شراء األصوات وعدم التقّيد بالصمت االنتخابي والدعاية انتخابية.

 

 

 



   

 

   
 

 التقرير األولي ملالحظة االنتخابات التشريعية

  

I.  مقدمة عامة 

ت يتوجه التونسّيون للمرة الثانية على التوالي في ظرف وجيز الى مكاتب االقتراع لإلدالء بأصواتهم في االنتخابا

وتكتس ي االنتخابات البرملانّية أهمّية كبيرة ملا عرفه املشهد السياس ي  2014التشريعية الثانّية بعد دستور 

( من أزمات سياسية بدأت بانقسام الكتلة البرملانية األولى وبروز 2019 -2014خالل املدة النيابية األولى )

ذي انبثقت عنه، مّما أّدى إلى ظهور مكونات سياسّية جديدة قّدمت نفسها 
ّ
صراع بين الحكومة والحزب ال

بديال عن املشهد الحزبي املألوف، حيث شهدنا ظهور رجال أعمال وأصحاب وسائل إعالم وجمعّيات ذات 

ّية غزت الساحة السياسية عبر منافذ إعالمية وأنشطة جمعّياتية وتقّدمت إثرها بقائمات أهداف سياس

 حزبّية وائتالفية لالستحقاق االنتخابي التشريعي.

كّل هذه العوامل جعلت من االنتخابات التشريعّية رهانا لجميع الفاعلين في الساحة السياسّية التونسّية  

ة لالنتخابات من خالل السهر على نزاهة املسار االنتخابي من مترشحين وأحزاب وتحد للهيئة  
ّ
العليا املستقل

ة االنتخابية من خالل التشهير بكّل الخروقات 
ّ
واملجتمع املدني الوطني والدولي الذي سعى لتأمين هذه املحط

إذ جاءت محدودة التي تشوبها. لقد كان لسابقّية االنتخابات الرئاسّية على التشريعّية أثر كبير على اإلقبال  

 الزخم إعالميا وشعبيا رغم أهمّية الرهان. 

منظمة أنا يقظ وهي منظمة غير حكومية تعمل على محاربة الفساد ودعم الحوكمة الرشيدة والشفافية في 

مرورا  2011الحياة العامة، عملت على االنتخابات منذ الثورة ابتداء بانتخابات املجلس التأسيس ي سنة 

إيمانا منها  2018واختارت في االنتخابات البلدية لسنة  2014تشريعية والرئاسية السنة باالنتخابات ال

 25بضرورة توازي مسار المركزية الدولة مع المركزية املجتمع املدني أن تفوض مالحظة عملية االقتراع لـ 

اختارت  2018ة وبعد نضج تجرب 2019منظمة من شركائها وأقتصر دورها على الدعم التقني واملالي. وفي 

جمعية من شركائها الدخول في ائتالف انتخابي " ائتالف شركاء من أجل نزاهة االنتخابات" 27املنظمة مع 

مالحظ معتمد من قبل الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.   1432الذي يعّد األكبر على املستوى الوطني ضّم  

شركائها من املجتمع املدني وقدمت في هذا اإلطار  واصلت املنظمة من خالل هذا االئتالف برنامجها لدعم

منحة لتشمل أعمال املالحظة كل الدوائر انتخابية املوجودة داخل التراب التونس ي وبعض  27مجموع 

 الدوائر في الخارج.



   

 

   
 

II. منهجية املالحظة 

مهورية جمعية موزعة على كامل تراب الج 28قام ائتالف شركاء من اجل نزاهة االنتخابات املتكون من  

 دائرة انتخابية. 31مالحظا موزعين على  1432بنشر 

اعتمد االئتالف في االنتخابات التشريعية يوم االقتراع منهجية مالحظة قائمة على االنتشار االستراتيجي 

بهدف ردع املخالفين لضمان مناخ انتخابي سليم ولضمان حد أدنى من السالمة في تطبيق اإلجراءات وعلى 

% مالحظين متجولين. وكلف  30% مالحظين ثابتين و 70هذا األساس نشر االئتالف مالحظيه موزعين بين 

املالحظ الثابت بمهام إضافية غير اعتيادية تتمثل في تغطية كامل املركز وهو ما يضمن حماية املركز من 

صفة وساحة من أعمال دعاية وعنف كما يجنب االئتالف مشقة نشر مالحظين جوالين بنفس املراكز التي 

 يتواجد في أحد مكاتبها أحد مالحظي االئتالف. 

فيما يتعلق باملالحظين الجوالين فعلى خالف االنتخابات الرئاسية السابقة ألونها في دورها األول أختار 

االئتالف الترفيع في عدد املالحظين الجوالين بهدف رصد أكبر عدد من الحاالت الحرجة من شراء أصوات 

 ودعاية انتخابية.

ها كناخبين وذلك أوال ضمانا حق املالحظين كناخبين نشر املالحظين ميدانيا في نفس املراكز املسجلين في

وتجنيبهم التنقل الى مراكز أخرى. وثانيا لتحقيق انتشار أكبر يمكن االئتالف من رصد أوسع واشمل للمراكز 

مالحظا ثابتا أوكلت لهم  1123االنتخابية ومحيطها انطالقا من املعرفة امليدانية للمالحظين. يضم اإلتالف 

 مالحظا متجوال خارج املراكز االنتخابية. 309ظة داخل املراكز االنتخابية فيما توزع مهمة املالح

وتمحورت عملية الرصد حول إجراءات فتح املراكز وسير العملية االنتخابية وصوال الى مرحلة الغلق والعد 

تخابي واحترام الصمت بالنسبة للمالحظين الثابتين فيما تركز عمل املالحظين املتجولين على رصد املناخ االن

االنتخابي خارج مراكز االقتراع. ولضمان منهجية موحدة بين كل املالحظين اعتمد االئتالف استمارات 

 مالحظة معدة مسبقا إثر سلسلة من الحصص التكوينية. 

 

 

 

 



   

 

   
 

III.   نتائج املالحظة 

سالمة ونزاهة العملية  بغض النظر على االختالالت التي رصدها االئتالف فإننا نعتبر أّنها لم تؤثر على

االنتخابية حيث تجاوزت الهيئة عموما االرتباك واللبس الذي أصاب أعونها في االنتخابات الرئاسية السابقة 

 ألونها واحترمت عموما اإلجراءات الجوهرية املنظمة للعملية اإلنتخابية .

 أدناه أهم نتائج املالحظة:   

 استعدادات الهيئة  .1

%( وتواجد ألعضاء   97.66باالستعداد اللوجستي للهيئة فقد سجلنا توفر املعدات االنتخابية بـ )فيما يتعلق  

الهيئة داخل مكاتب ومراكز االقتراع مما سهل انطالق العملية االنتخابية. هذا ونثمن املجهودات التي بذلتها 

إدارة العملية االنتخابية، حيث  الهيئة لتعزيز املشاركة السياسية للمرأة خصوصا في املناصب القيادية في

 % من مكاتب االقتراع.40.27سجلنا ترأس املرأة لـ 

% من املكاتب التي زارها مالحظي االئتالف.  94.73فتحت مكاتب االقتراع أبوابها على الساعة الثامنة في 

الف توفر املواد وهذا دليل على الجاهزية اللوجستية للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات. كما سجل االئت

 % من املكاتب التي تّم رصدها.97.88االنتخابية في 

% من املكاتب التي الحظ فيها فريق  98.25كما قّدر مالحظو االئتالف أّن الخلوة تضمن سرية االقتراع في 

  املالحظين.

سجلنا غياب   % من املراكز التي وقع رصدها من قبل االئتالف كما11.11غير أنه غابت قائمة الناخبين على  

 % منها.5.35امللصقات التي تبين خطوات التصويت خارج مكاتب االقتراع في 

 

 إجراءات فتح مكاتب االقتراع .2

تمت عملية فتح مكاتب االقتراع في مناخ سليم عموما. فمن الناحية األمنية شهد أغلب مراكز االقتراع 

 %(.96.19تواجد االمن والجيش لتأمين العملية االنتخابية )



   

 

   
 

احترم أعضاء الهيئة في املجمل إجراءات فتح مكاتب االقتراع على غرار قيام رئيس املكتب بعرض صندوق 

% أو فيما يتعلق بإغالق الصناديق بواسطة   95.15االقتراع فارغا أمام الخضور قبل بدء عملية االقتراع في  

%. كما قام رؤساء   98.75ن قفل  األقفال البالستيكية املعدة للغرض مع ترك الفتحة العلوية للصندوق دو 

 % من املكاتب.  93.73املكاتب بتعمير محاضر عملية االقتراع أمام في 

% من املكاتب ورفض 24لكن سجل املالحظون عدم قيام أعضاء الهيئة بتالوة املحضر أمام الحاضرين في 

 % من املكاتب.  11,86ممثلو املترشحين التوقيع على املحاضر في 

 

 ة االنتخابيةسير العملي .3

على عكس االنتخابات الرئاسية السابقة ألونها التي عرفت ارتباكا نسبي في عمل أعضاء الهيئة، نجحت 

الهيئة العليا لالنتخابات في إنجاح سير عملية االنتخاب في االنتخابات التشريعية حيث قام أعوان الهيئة في 

ف من التثبت من هوية الناخبين حيث اننا لحظنا % من مكاتب االقتراع التي تابعها مالحظو االئتال 97.54

% فقط من املكاتب لم يقع التأكد من تصويت الناخب بفحص الحبر على سبابة اليد اليسرى قبل   2.17ان  

%( 98.72أن يقوم باالنتخاب. هذا باإلضافة إلى التأكد الدائم من وجود اسم الناخب في قائمة الناخبين )

% ( وأخيرا تم التحقق من تسلم الناخب 90.64زواياها األربعة من الخلف ) ومن ختم ورقة التصويت في

 % (   92.71لورقة التصويت بمفرده بالنسبة ل)

% من املكاتب التي زارها مالحظو االئتالف، وهذا 3.55لم يرفع ممثلو املترشحين تجاوزات أو تحفظات إلى في  

 التكوين الجيد ألعضاء مكاتب اإلقتراع. ونتيجةات اإلقتراع ءدليل على حسن سير اجرا

 املناخ اإلنتخابي  •

يوم اإلقتراع أحد النقاط األبرز في العملية اإلنتخابية في تونس، حيث  االنتخابيم الصمت ايعتبر عدم إحتر 

تزداد وتيرة وحجم التجاوزات في محاولة لتأثير على الناخب يوم اإلقتراع. تنبه مالحظو االئتالف الى وجود 

% من مراكز االقتراع كما أثر ممثلو املترشحين على الناخبين باإليحاء أو القول أو 11اية انتخابية داخل  دع

 % من املراكز التي الحظها االئتالف. 6اإلشارة في 



   

 

   
 

% من املالحظين الجوالين لإلتالف حملة إنتخابية يوم اإلقتراع خارج مراكز 24.88من ناحيٍة أخرى، سجل   

من جهٍة ثانية، تواجد أطراف تدعم أحد املترشحين تواجه الناخبين إلى مراكز اإلقتراع أو أو في محيطها. 

% من املالحظين 28.67تمدهم بقصاصات تحمل رامز أو رقم أحد املترشحين في محيط املراكز حسب 

نتظر % من املالحظين الجوالين تواجد أطراف تدعم أحد املرشحين ت30.57الجوالين. في نفس الوقت، رصد  

الناخبين بعد خروجهم من مراكز اإلقتراع. سجل املالحظين الجوالين أنشطة حملة إنتخابية يوم اإلقتراع 

 %. 14.45% و في فضاءات تجارية أو أسواق عامة بنسبة 20.38في أماكن عامة على غرار املقاهي بنسبة 

  مشاركة ذوي اإلعاقة •

رصد مالحظو االئتالف عدم جدية الهيئة مرة أخرى فيما يتعلق بتسهيل ممارسة ذوي اإلعاقة لحقهمفي 

% من مراكز االقتراع ال تسمح بتنقل الكراس ي املتنقلة  21.28االنتخاب حيث وجد مالحظو االئتالف أن 

وة واحدة على األقل لذوي اإلعاقة لوجود درج أو منحدر. أضف إلى ذلك عاين االئتالف أنه ال توجد خل

%   من املكاتب.  كما دّون املالحظون عدم إعطاء األولوية في الدخول للتصويت   16.55للكراس ي املتحركة في  

للحوامل واملسنين وخاصة ذوي اإلعاقة وهو نتيجة لغياب دور منظم الصف حيث تترك األولية بصفة 

ملالحظون أيضا منع أعضاء املكاتب ألشخاص % من املكاتب. ورصد ا 47.68دائمة لهذه الفئات فقط في 

%(. في 6.30تعوزهم القدرة عن الكتابة لوجود إعاقة بصرية أو عضوية من دخول الخلوة مع مرافق )

في حين سمح ألشخاص   %(  ,28.57املقابل لم توفر الهيئة محامل ورقة اقتراع براي لذوي اإلعاقة البصرية )

 % من املكاتب املتابعة. 9.64في  ذوي إعاقة ذهنية واضحة من االنتخاب

% من مراكز االقتراع ولم يكن صندوق  38.62أخيرا الحظنا غياب دورات املياه املهيئة لذوي اإلعاقة في 

 % من املكاتب التي الحظ فيها االئتالف.25.02االقتراع ذا ارتفاع مناسب لألشخاص ذوي اإلعاقة في 

 الغلق .4

%  في املكاتب 99غلق أبواب مراكز االقتراع في الوقت املحدد بنسبة قاربتعلى مستوى اغالق املراكز فقد تم  

التي تم رصدها. باإلضافة إلى ذلك، تّم السماح لكّل الناخبين املوجودين داخل املركز باالقتراع وذلك بنسبة 

 % حسب ما سّجله مالحظو االئتالف.98تجاوزت 

 



   

 

   
 

 العد والفرز  .5

من املكاتب   16%عد والفرز نقصا في املواد الالزمة للعملية في أكثر من  رصد مالحظو االئتالف خالل عملية ال

وهو ما من شأنه ان يعيق ويعطل هذه العملية. أّما بالنسبة لعملّية املطابقة فقد احترم موظفو الهيئة جّل 

م هذه العملّية فقد قام جّل رؤساء املكاتب في مرحلة أولى بإحصاء أوراق الت
ّ
صويت التعليمات التي تنظ

. وفي نفس الوقت قام رؤساء املكاتب باحترام اجراء مصادقة %(  98.01)الباقّية والتالفة وعدد اإلمضاءات  

األوراق املسلمة للمركز مع عدد أصوات الصندوق وعدد األوراق التالفة وعدد األوراق الباقية بنسبة 

 %  97تجاوزت ال 

املستخرجة ومجموع األصوات التي تحّصلت عليها كّل قائمة مع عدد . وبذلك تمت املطابقة بين عدد األوراق  

األوراق البيضاء وامللغاة في املكاتب املرصودة. من ناحّية أخرى تّم إعداد محضر الفرز والعّد في جّل املكاتب 

 %( أيضا قام تقريبا كّل رؤساء املكاتب بقراءة محضر الفرز على مسمع من99.7التي شملتها املالحظة )

% من ممثلي املترشحين قاموا بإمضاء محضر الفرز وهو ما يعكس   87.61الحضور. ويشير االئتالف إلى أّن  

 % من املكاتب.  98عدم احتجاجهم على عملّية الفرز وإقرارهم بنتائجها وتم تعليق محضر الفرز في 

  شفافّية عملّية العّد والفرز  •

فافّية ومتماشيا مع حسن السلوكيات لالنتخابات تّمت عملّية العّد والفرز في مناخ اتسم بالش 

ه سمح ألكثر من 
ّ
% املالحظين ملتابعة عملية العد والفرز. وفي نفس اإلطار تّم 99الديموقراطّية حيث أن

% من املكاتب املشمولة 99.53ترتيب املكتب بصورة تسمح للحاضرين بمتابعة عملية الفرز كاملة في 

ة كانت عملّية الكشف عن األصوات بطريقة علنّية. ومن ناحّية أخرى سّجل باملالحظة وبقرابة نفس النسب

  %.   14.14مالحظو االئتالف إشكالّيات محدودة التأثير على غرار تدخل ممثلو املترشحين في عملية الفرز في  

كما غادر بعض الحاضرين املكتب أثناء عملية الفرز في مخالفة واضحة لإلجراءات وكان ذلك بنسبة 

  عملية العد والفرز. على سير% غير انه وجب اإلشارة إلى أن هذه املخالفات لم تأثر 11.62

 

 

 



   

 

   
 

IV.  الحوادث الحرجة 

تم خالل فترة املالحظة رصد مجموعة من الحوادث الحرجة التي يمكن أن تصنف إلى صنفين: حوادث ذات 

 طابع تنظيمي ولوجيستي، وأخرى ذات طابع قانوني وإجرائي. 

   :ولوجيستي ( حوادث ذات طابع تنظيمي 1

مسؤول عن تنظيم العملية تتعلق هذه الحوادث أساسا بمهام الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات كجهاز 

 االنتخابية.

( تتعلق بنقص التجهيزات واملواد االنتخابية األساسية والالزمة لحسن سير 5) رصد حوادثفي البداية، تم 

بمدرسة الواحة القطار )قفصة( وغياب ورقة   2العملية االنتخابية، وتتمثل في غياب االقفال باملكتب عدد

بدوز، دائرة قبلي، غياب الظروف  25إلى  1الكشف التابعة لعملية الفرز الحاملة ألعداد القائمات من 

الخاصة باألقفال املستعملة واألوراق بالتالفة بدائرة سوسة، عدم وجود الورقة التي توضح موضع كل 

لفرز ببنقردان، دائرة مدنين ووصول نظيرين من محضر الفرز عوضا ثالثة مادة انتخابية بعد انتهاء عملية ا

 نظائر في دائرة بن عروس.

املناوشات وتبادل  دائرة انتخابية، ويتمثل أهمها في  15حالة فوض ى موزعة على حوالي  42وقد تم رصد 

محاوالت الناخبين  راعالعنف اللفظي وأحيانا الجسدي بين الناخبين وممثلي القائمات وأعضاء مكاتب االقت 

أو ممثلي القائمات التأثير على نوايا الناخبين اآلخرين واعتراضهم على منعهم من ذلك من طرف أعوان 

الهيئة، أو رغبة البعض منهم البقاء في ساحة مركز االقتراع والتجاء رؤساء املراكز في بعض األحيان إلى 

باإلضافة إلى محاوالت عدة ناخبين إلى اصطحاب  االستنجاد بقوات األمن إلخراجهم من مركز االقتراع،

 مرافق إلى الخلوة في غير الصور التي أجازها القانون.

قد تفاقمت بعض هذه الحاالت إلى توقف عملية االقتراع، حيث تم رصد توقف عملية االقتراع بصفة 

 وقتية بمركزي اقتراع بواليتي املنستير والكاف ملدة متفاوتة.  

وع من الحوادث يمكن أن يعكس لنا حول مدى جاهزية الهيئة والهيئات الفرعية على وجه إن رصد هذا الن

 الخصوص وذلك فيما يتعلق بالجانب التكويني واللوجيستي كجزء من االستعداد لالستحقاق االنتخابي. 

 



   

 

   
 

 :وإجرائي ( حوادث ذات طابع قانوني 2

ن قبل أعضاء مركز االقتراع إلدخال املالحظين قبل منذ بداية العملّية االنتخابية رصد اإلتالف مماطلة م 

عملّية الفتح دون اإلدالء بأي تبرير وقد رصد ذلك في دائرة القصرين وسيدي بوزيد. كما علمنا بأنه لم يتّم 

السماح ملالحظين بمالحظة إجراءات الفتح في عّدة مراكز انتخابية بتراب الجمهورّية أبرزها مدرسة علي بن 

 بوزيد. الصادق سيدي 

ل عن قائمة حزبّية بمدرسة ساقية 
ّ
كما رصد االئتالف حالة تخويف وترهيب ملالحظة اإلئتالف من قبل ممث

لة في إرسال أحد العّمال   1الزيت صفاقس
ّ
على إثر تبليغها ملخالفة قام بها رئيس القائمة داخل املركز واملتمث

 الذين يعملون لديه لتقديم القهوة ألعضاء مكتب االقتراع باعتباره صاحب ملقهى باملنطقة.

هما االنتخابي أّما بالنسبة لسير عملّية االقتراع فقد رصد االئتالف حادثين منعا ناخبين من ممارسة حّق 

حيث تّم في الحالة األولى املنع بسبب إمضاء ناخب آخر في الخانة املخصصة لها في السجل االنتخابي دون 

لت في رفض عضو مكتب االقتراع ملّد الناخب 
ّ
ن عضو املكتب لذلك، أما الحالة الثانية فقد تمث

ّ
أن يتفط

 بورقة اقتراع جديدة إثر إتالف الورقة األولى.

تالف اإلشارة إلى استمرار الدعاية االنتخابية يوم االقتراع وذلك من طرف العدة قائمات حزبّية ويهّم اإل

ة وتوّزعت باألساس على عّدة دوائر انتخابية )سوسة، الكاف، املنستير، جندوبة، نابل
ّ
، 1وائتالفية ومستقل

 وسيدي بوزيد(.  2، صفاقس1، صفاقس2تطاوين، تونس

مالحظا في  26لتشمل شبهات شراء أصوات و/أو رشوة وهو ما رصده حوالي إذ امتدت أنشطة قائمات  

. وقد تّم فعليا 2، توزر، وتونس2العديد من الدوائر االنتخابية ومن أبرزها الكاف، صفاقس، املنستير، نابل

اء معّينة رصد العديد من السّيارات الّتي كانت بصدد التأثير على الناخبين ومّدهم بمبالغ مالّية النتخاب أسم

، كما تمكن أحد مالحظي االئتالف من تصوير عملّية شراء أصوات 1ومن أبرزها منطقة باب سويقة بتونس  

 وتحديدا بمدرسة جوهر البساتين.  2من قبل ممثلي قائمة حزبّية في دائرة صفاقس 

تحاد الشعبي كما تم رصد عدة حاالت عنف، تمثلت أساسا في تبادل عنف بين ممثلي قائمة عيش تونس واال

الجمهوري واعتداء نائب رئيس مركز االقتراع بالعنف املادي واللفظي على أحد مالحظي االئتالف إثر 

محاولته االتصال بغرفة العمليات بدائرة املنستير، تبادل العنف اللفظي واملادي وتراشق بالحجارة بين 



   

 

   
 

ب اقتراع بعد رفضه اصطحاب املعتدي ممثلين عن قائمات وناخبين بدائرة قفصة واالعتداء على عضو مكت

 البنته داخل الخلوة بمركز االقتراع برنوصة بدائرة الكاف.

إن رصد هذه اإلخالالت الجوهرية هي جزء أساس ي من عملية مالحظة يوم االقتراع، ملا لها من أثر على سير 

 العملية االنتخابية وعلى املناخ السياس ي بصفة مطلقة.

 

  



   

 

   
 

V.  التوصيات 

ة لالنتخابات إلى:ندعو 
ّ
 الهيئة العليا املستقل

. العمل على تدعيم تكوين وتأطير أعضاء مكاتب االقتراع لتفادي سوء تطبيق أو الفشل في تأويل األعوان 1 

 للقانون االنتخابي بما يؤثر على سيرورة عملية االقتراع وعزوف الناخبين عنها. 

 خالفين لردع كّل مساس بنزاهة االنتخابات. . تسليط العقوبات املضّمنة في القانون على امل2

. اعتماد تدابير تتماش ى مع مبادئ املعلومات االنتخابية املفتوحة خاصة فيما يتعلق برزنامة أنشطة 3

 املترشحين خالل فترة الحملة االنتخابية.

ع العقبات . البحث عن آليات حقيقية تهدف إلى تعزيز مشاركة الفئات الهشة كذوي اإلعاقة ونزع جمي4 

. تهيئة 5التي تحد من مبدأ املشاركة املباشرة في العملية االنتخابية دون الحاجة إلى أي مساعدة خارجية. 

 مراكز ومكاتب االقتراع لتسهيل مشاركة الناخبين من ذوي اإلعاقة.

 ندعو الحكومة إلى:  

بات بالقطع مع استغالل النشاط . تجّنب الخلط بين العمل الحزبي والحكومي في الفترة السابقة لالنتخا1

الحكومي واإلداري الدوري النجاز حمالت انتخابية مبكرة واإلصرار على مراودة الناخبين عن طريق تكثيف 

املجالس الجهوية الرامية الى إصدار قرارات حكومية فضفاضة، ليتم استغاللها الحقا خالل زيارات البحث 

 عن أصوات الناخبين. 

 لشعب إلى:ندعو مجلس نّواب ا

منه املتعلق بشراء األصوات من خالل  161. تعديل القانون االنتخابي وذلك بإعادة صياغة الفصل 1 

ن من تسهيل تتّبع املخالفين وردعهم للحّد من 
ّ
تحديد تعريف دقيق لهذه الجريمة وخّصه بنظام قانوني يمك

 هذه الظاهرة. 

 قات التي يمكن أن يتعّرضوا لها. . سّن قواعد قانونّية تحمي املالحظين من املضاي2

حين واألحزاب إلى:
ّ

 ندعو املترش



   

 

   
 

. احترام ضوابط القانون االنتخابي والحرمة الجسدية واملعنوية للمالحظين، املنافسين، الصحفيين 1 

 واملواطنين.

ر على شفافّية ونزاهة 2 
ّ
العملّية . احترام أخالقّيات العمل السياس ي وذلك بتجّنب كّل ما من شأنه أن يؤث

 االنتخابية خصوصا شراء األصوات وعدم التقّيد بالصمت االنتخابي والدعاية انتخابية. 

. حسن تكوين ممثلي األحزاب واملترشحين بما يحترم كرامة وحرية الناخبين درئا لكل ما من شانه ان يعكر 3

 املناخ االنتخابي او ان يساهم في تفاقم عزوف املواطنين عن املشاركة.

 

 

 

 قائمة منظمات ائتالف "شركاء من أجل نزاهة االنتخابات"

 الجمعية 

 أنا اغير 

 خطى جديدة

 ارادة توزر 

 الجمعية الوطنية للعدالة االجتماعية والتنمية الثقافية بتوزر 

 جمعية إرادة للتنمية بالقصر 

 شباب قفصة 

 جمعية رؤى بعقارب 

 مجلس الشباب املواطن 

 نقومنحن 

 نحن نغير 

 صوتكم 

 جمعية رؤية للمواطنة والتنمية املستدامة بقبلي 

 بالدي

 جمعية املواطنة والديمقراطية بحمام الغزاز 

 ابولون 

 جمعية الفكر الوطني الحر 



   

 

   
 

 

 

 

 كشاف بال حدود

 جمعية رؤى املسعدين 

 الجمعية التونسية لحماية الطبيعة واملحيط بزغوان 

 باجة جمعية صوت الشاب 

 مرساة 

 جمعية صوت الشاب الكاف 

 جمعية سيكا فن 

 شباب نحو الريادة

 جمعية التنمية والدراسات االستراتيجية بمدنين 

 جمعية املواطنة والديموقراطية. 

 

We love bizerte 

 منظمة أنا يقظ 


