
 

  

 التقرير األولي ملالحظة الدورة الثانية  

 من االنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها 

  

 

I. مقدمة عامة 

بانتخاب رئيس للجمهورية من بين مترشحين أثارا  2019يغلق التونسّيون اليوم صفحة االنتخابات لسنة 

 الرأي العام التونس ي واألجنبي. 

أولهما قض ى جّل الحملة االنتخابية داخل السجن في حالة إيقاف بتهم فساد تتعلق أساسا بتبيض األموال 

 الرئاسية في دورتها الثانية.راحه يومين قبل انتهاء الحملة االنتخابية لالنتخابات ستهرب ضريبي وأطلق الو 

أّما املترشح الثاني فقد رفض القيام بحملته االنتخابية في غياب منافس طليق تجنبا التهامه في حالة الفوز 

 بغياب تكافؤ الفرص الذي من شأنه أن يشكك في مشروعية فوزه. 

ا هي الهيئة العليا معضلة جعلت املتداخلين في العملية االنتخابية يتخبطون للخروج من األزمة فه

ن املترشح املعتقل ثم تطالب بحقه في الحملة االنتخابية ولو كان ذلك داخل و لالنتخابات تطالب باإلفراج ع

السجن من خالل لقاءات إعالمية. وها هي البعثات الدولية ملالحظة االنتخابات تطالب القضاء 

 شحين. باالستقاللية وتنادي باحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين املتر 

تخبط أصاب الجميع وتداخل في األدوار بين جميع األطراف كان ضحيته املواطن الذي فقد ثقته في املسار 

% في االنتخابات الرئاسية وفي   45وعّزز عزوفه على املشاركة في العملية االنتخابية بنسبة مشاركة في حدود  

 %   في االنتخابات التشريعية. 41حدود 



 

وثقة في الهياكل املشرفة واملتداخلة في العملية االنتخابية في ضمور  للتراجع، قابلةو نسبة مشاركة ضعيفة 

ون مخالفة القانون االنتخابي من شراء أصوات لخرق صمت انتخابي لدعاية 
ّ
متواصل، ومترشحون ال يكل

األمر الذي داخل وخارج مراكز االقتراع، وتشكيك متواصل في أداء الهيئة وقدرتها على تأمين االنتخابات. 

جّيش منظمات املجتمع املدني للوقوف على مالحظة العملية االنتخابية والتصدي للمخالفين ولضمان 

 مناخ انتخابي سليم. 

II. امللخص التنفيذي 

 موزعينالرئاسية  لالنتخابات    الثانية  الدورة  في  مالحظا1347االنتخابات    نزاهة  أجل  من  شركاء ائتالف  نشر

 .الجمهورية تراب وخارج داخل انتخابية دائرة 31 على

واعتمد في عملية املالحظة منهجية مغايرة عن تلك التي اعتمدها في الدورة األولى لالنتخابات الرئاسية )نشر 

تلقائي وتقليدي يقوم على نشر املالحظين ميدانيا في نفس املراكز املسجلين فها كناخبين( أو تلك التي 

تشريعية )منهجية مالحظة قائمة على االنتشار االستراتيجي تهدف إلى رصد أكبر اعتمدها في االنتخابات ال

عدد ممكن من املخالفات االنتخابية( وها هو اليوم يعتمد منهجية قائمة على طريقة االنتشار وفق عينة 

 عشوائية التمثيلية بهدف العد املوازي لألصوات. 

لجوالين وطبق بينهم وبين املالحظين الثابتين مبدأ التناصف ذهب االئتالف أيضا إلى تعزيز عدد املالحظين ا 

 وذلك لرصد أكبر عدد ممكن من املخالفات االنتخابية.

فيما يتعلق بمالحظة عملية االقتراع رصد االئتالف كامل العملية انطالقا بجاهزية الهيئة مرورا عملية الفتح 

 ثم سير عملية االقتراع فالغلق وأخيرا العد والفرز.:

وبينت النتائج في العموم جاهزية الهيئة واحترامها ملجمل اإلجراءات الجوهرية للعملية االنتخابية غير أننا 

نعيب على الهيئة عدم تداركها للنقائص التي واجهتها في االنتخابات الرئاسية في دورتها األولى واالنتخابات 



 

ملكاتب أو تأخر في انطالق عملية االقتراع في عدد التشريعية. من أهمها غياب املواد االنتخابية في عدد من ا

 أخر. هذه النقائص أو الخرقات وإن كانت معزولة فهي تؤثر ضرورة على سير العملية ولو بطريقة جزئية.

حادث حرج تنوعت باألساس بين حاالت لخرق الصمت االنتخابي  280من ناحية أخرى رصد االئتالف 

وأخرى متعلقة بعنف   يت للمترشح السيد نبيل القروي في بنزرت(ممثلي حزب قلب تونس التصو )دعوات 

بين رئيس املركز  1بالدائرة االنتخابية تونس  2 )تالسن وتشابك باأليدي في املدرسة االبتدائية باش حامبة

وأحد املواطنين( وفوض ى وشراء أصوات )توزيع األموال أمام املراكز )اريانة املدرسة االبتدائية سيدي 

سفيان سكرة من طرف املرشح نبيل القروي( وتوقف لعملية االقتراع واهمها الفتح املتأخر ملراكز االقتراع. 

 من أهمها 

خرق للصمت االنتخابي والقيام بأنشطة دعاية ومحاولة التأثير يمكن اإلشارة أيضا لوجود عديد حاالت ال

 على الناخبين من قبل املترشحين 

  :ندعو الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات إلى

مراجعة اإلطار القانوني املنظم لحضور األمن والجيش داخل مراكز االقتراع حيث منع تواجدهم في مراكز 

ي عنه.االقتراع إجراء مهجور، وتكون امل
ّ
 راجعة إّما بتفعيل هذا املنع أو التخل

كما نحّمل الهيئة مسؤولّية التعامل مع محاوالت خرق الصمت االنتخابي بما فيها الحمالت االنتخابية داخل 

وخارج مراكز االقتراع بأكثر شجاعة وتسليط العقوبات املضّمنة في القانون وبكّل صرامة على املخالفين 

 هة االنتخابات.لردع كّل مساس بنزا

حين واألحزاب إلى:
ّ
  ندعو املترش

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

 االنتخابية خصوصا شراء األصوات وعدم التقّيد بالصمت االنتخابي والدعاية انتخابية.



 

املترشحين في ممارسة حّقهم في التعريف ببرامجهم االنتخابية طاملا لم يؤدي احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين 

 إلى اإلفراط في توظيف املساحات اإلعالمّية بطريقة تمّس أخالقّيات العمل اإلعالمي.

 ندعو وسائل اإلعالم إلى:

توثيق ونشر اإلخالالت  التحلي باملهنية والرصانة في تغطّية العملّية االنتخابية واملوازنة بين مبدأ حرّية في

 والتحّري الجدّي في صّحة املعلومة لتفادي ترهيب الناخب والتشكيك في سالمة املسار االنتخابي.

III. منهجية املالحظة 

 موزعينالرئاسية  لالنتخابات    الثانية  الدورة  في  مالحظا  1347االنتخابات    نزاهة  أجل  من  شركاء  ائتالف  نشر

 .الجمهورية تراب وخارج داخل انتخابية دائرة 31 على

مكتب في  633واعتمد في عملية املالحظة منهجية انتشار استندت على عّينة عشوائية تمثيلية متكونة من 

دائرة انتخابية كما رفع االئتالف في عدد املالحظين الجوالين ليتساوى عددهم مع املالحظين الثابتين  27

 ت ومحاوالت التأثير على الناخبين خارج مراكز االقتراع.وذلك لرفع نجاعة االئتالف في التصدي للمخالفا

في خصوص اعتماد العينة فقد كان الهدف من اعتمادها مزيد التثبت من سالمة النتائج واملساهمة في 

  هاتقبل
ّ
 . من املهم أن يتحقق املجتمع املدني من سالمتها وتطابقها كان همن قبل جميع األطراف خاصة وأن

 

 

III. الحظة  نتائج عملية امل 

نجحت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عموما في تأمين العملية االنتخابية في الدورة الثانية  

 لالنتخابات الرئاسية واحترمت في املجمل اإلجراءات الجوهرية لسير العملية االنتخابية. 



 

 استعدادات الهيئة  .1

فيما يتعلق باستعدادات الهيئة عاين ائتالف شركاء من أجل نزاهة االنتخابات عدم تالفي النقائص 

الحاصلة في االنتخابات الرئاسية من الدور األول واالنتخابات التشريعية. حيث فيما يتعلق باملواد 

% في االنتخابات 3في حدود  % من املكاتب في حين كانت النسبة    5االنتخابية رصد االتالف غيابها في أكثر من  

التشريعية. نسبة وإن كانت ضئيلة فمن شأنها أن تأثر على انطالق العملية االنتخابية. وغاب أيضا عن أكثر 

 % من املراكز قائمة الناخبين وهو ما أربك الناخبين وأربك جزئيا انطالق العملية االنتخابية.7من 

% من املكاتب وألصقت املعلقات  96في املقابل، انطلقت عملية االقتراع على الساعة الثامنة في أكثر من 

% في املراكز التي حضر بها االئتالف.  وقدر أكثر 96.45التي تبين جميع خطوات التصويت خارج املكتب في 

 ملتواجد بها االئتالف. % مالحظي االئتالف ضمان الخلوات لسرية االقتراع في املكاتب ا 98من 

أخيرا نثمن مجددا املجهودات التي تبذلها الهيئة لتعزيز املشاركة السياسية للمرأة خصوصا في املناصب 

 . % من مكاتب االقتراع.43القيادية في إدارة العملية االنتخابية، حيث سجلنا ترأس املرأة لـ أكثر من 

 إجراءات فتح مكاتب االقتراع .2

 اءات الفتح احترمت عموما اإلجراءات الجوهرية لعملية الفتح وكانت جميع النسب عالية.فيما يتعلق بإجر 

% من املراكز املرصودة. 98حيث سمح على سبيل املثال ملالحظي االئتالف بمتابعة إجراءات الفتح في حدود   

% من  96د وعرض رئيس املكتب صندوق االقتراع فارغا أمام الحضور قبل بدء عملية االقتراع في حدو 

املكاتب وأغلق الصندوق بواسطة األقفال البالستيكية املعدة للغرض مع ترك الفتحة العلوية للصندوق 

% من املكاتب املتواجد بها فريق االئتالف. وقام أيضا رؤساء املكاتب بتعمير محاضر 99دون قفل في أكثر من  

 %(94.9عملية االقتراع )



 

% من ممثلو 9كما رفض قرابة %( 23.32املقابل لم يتلو رؤساء املكاتب املحاضر أمام الحاضرين ) في 

 املترشحين التوقيع على املحاضر.

 سير عملية االقتراع .3

نجح أعوان الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات في تأمين سير عملية االقتراع حيث تثبت أعوان الهيئة من  

%( ومن غمس الناخب 99.43%( ومن وجود اسم الناخب في قائمة الناخبين )98.29هوية املقترعين )

%( وأخيرا بالتثبت من عدم 82.94%( ومن ختم ورقة التصويت )96.59لسبابة اليد اليسرى في الحبر )

 وجود أوراق تصويت بالخلوات أو كّل ما من شأنه أن يمثل دعاية ألحد املترشحين.

تب أي شكل من أشكال الدعاية كما لم يؤثر حسب رصد مالحظي االئتالف % من املكا96.11كما غابت عن  

ممثلو املترشحين على الناخبين باإليحاء أو بالقول أو باإلشارة وهو ما يحسب للهيئة التي تجاوزت ما عاشه 

 أعونها من ارتباك في االنتخابات الرئاسية في دورتها األولى.

 خارج املكتب

% من مراكز االقتراع باإلضافة إلى غياب منظم 10عاين االئتالف حضور الدعاية االنتخابية في حدود 

 % املراكز وهو ما يسهل خرق الصمت والدعاية للمترشحين من قبل املتواجدين بالساحة. 20الصف في 

تأثير منظم الصف   %من مراكز االقتراع رصد مالحظو ائتالف شركاء من أجل نزاهة االنتخابات3وفي حدود  

على الناخبين الختيار مترشح بعينه وهو ما من شأنه أن يمّس من حياد الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات 

 وأعوانها.

 ذوي اإلعاقة



 

لم تنجح الهيئة في تدارك الهينات التي من شأنها تعطيل مشاركة ذوي اإلعاقة في العملية االنتخابية. فنجد   

كز غير مهيئة لدخول ذوي اإلعاقة كما غابت الخلوات النافذة للكراس ي املتحركة عن % من املرا21.9أّن 

% من املراكز التي حضر 37.16% من املكاتب املرصودة. وغابت دورات املياه املهيئة لذوي اإلعاقة في    16.87

 بها االئتالف.

االقتراع ومنع أصحاب إعاقة  % من مراكز 27.11هذا باإلضافة إلى غياب محامل ورقة اقتراع براي عن    

 %من املكاتب.6بصرية أو عضوية واضحة من التصويت باالستعانة بمرافق في أكثر من 

% من  10أخيرا سمح أعضاء مكاتب االقتراع ألشخاص حاملي إعاقة ذهنية واضحة باالنتخاب في قرابة 

 املكاتب التي حضر بها فريق االئتالف. 

 الغلق .1

% من املراكز اغلقت ابوابها في التوقيت  98.8ق، رصده مالحظو االئتالف أّن فيما يتعلق بعملية الغل

 املحدد وفق الهيئة . هذا وقد سمح للناخبين املوجودين داخل املركز من االقتراع

 % من املراكز املرصودة من فريق  97في   

 العد والفرز  .2

% في املواد االنتخابية املتعلقة بعملية العد والفرز  18,24رصد مالحظو االئتالف نقصا في املكاتب بنسبة  

وهو ما من شأنه ان يكون عائقا لهذه العملية. اما فيما يتعلق بعملية املطابقة، عملت الهيئة على احترام 

%( بإحصاء أوراق  99.6اإلجراءات املتعلقة بهذه العملية فقد قام جّل رؤساء املكاتب في مرحلة أولى )

% ومن  98.8قّية والتالفة وعدد اإلمضاءات ومطابقتها مع األوراق املسلمة في املركز بنسبة التصويت البا

% من املركز التي تمت 98.7ثم تم عد األوراق املستخرجة من الصندوق ومطابقتها مع عدد االمضاءات في 

 مالحظتها. 



 

من املراكز املرصودة خالل عملية %    12,39وفيما يتعلق بتامين مراكز االقتراع، فقد سجلنا غياب األمن في  

 العد والفرز وهو ما له ان يشكل تهديدا لسالمة عملية العد والفرز.

 شفافية عملية العد والفرز 

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

ه سمح ألكثر من 
ّ
 زظين من متابعة عملية العد والفر% من املالح 99الديموقراطّية حيث أن

% من املراكز   99.3ومن ناحية أخرى تم ترتيب املكتب بصورة تمكن الحاضرين من متابعة العملية كاملة في  

املرصودة وبنفس النسبة كانت عملية الكشف عن األصوات علنية، كما تم تالوة مضمون ورقت التصويت 

 %(.  97.4شملتها املالحظة )وعرضها على الحاضرين في جل املكاتب التي 

% من ممثلي املترشحين قاموا بإمضاء محضر الفرز وهو ما يعكس عدم احتجاجهم على عملّية الفرز وإقرارهم   87.3كم سجل االئتالف أّن 

 % من املكاتب. 98,3بنتائجها وتم تعليق محضر الفرز في 

 

% من املكاتب. كما 14,5ومن ناحية أخرى سجل مالحظو االئتالف حاالت تدخل املترشحين في عملية الفرز في 

%. 10بعض الحاضرين املكتب أثناء عملية الفرز في مخالفة واضحة لإلجراءات وكان ذلك بنسبة تقارب    غادر

  إشكالّيات محدودة ال تأثر على سير عملية العد والفرز.اال انها تبقى 

 

 

IV.  الحوادث الحرجة 

 



 

الحوادث الحرجة هي حوادث متفاوتة الخطورة تطرأ في التوقيت املخّصص لالقتراع ومن شأنها أن تؤثر 

 بطريقة سلبّية على سير العملّية االنتخابية وسالمته

 حادثا خرجا التي يمكن أن تصنف إلى: 280تم خالل فترة املالحظة رصد 

  العنف والفوض ى في مكتب أو مركز االقتراع:-1

العنف هو تسليط قّوة جسدّية )ضرب، دفع...( أو معنوّية )سّب، تفّوه بكلمات نابّية...( على شخص آخر 

نظام 
ّ

تنشأ في مركز أو في مركز أو مكتب االقتراع. أما الفوض ى في مكتب أو مركز االقتراع فهي حالة من الال

 مكتب االقتراع.

حالة فوض ى داخل مراكز ومكاتب االقتراع أهمها حالة تالسن  41حالة عنف و 10رصد االئتالف عدد 

بين رئيس املركز وأحد  1بالدائرة االنتخابية تونس  2 وتشابك باأليدي في املدرسة االبتدائية باش حامبة

على مستوى مركز االقتراع مدرسة البحر  2في دائرة تونس املواطنين األمر الذي استوجب تدخل االمن. و

األزرق، تّم رصد شجار بين عضو الهيئة املستقلة لالنتخابات وبين أحد الناخبين أنتهى بتبادل العنف املادي 

تسبب تهكم عضو مكتب اقتراع من أحد الناخبين الحامل لبطاقة إعاقة في  2بين الطرفين. وفي صفاقس 

أحد افراد عائلته. وأخيرا في بنزرت بمركز حي حشاد حصلت حالة من الذعر واالرتباك بعد   تعنيفه من قبل

 دخول مواطن في حالة سكر إلى املركز وهدد الناخبين في صورة عدم التصويت للمترشح نبيل القروي.

 

 شراء األصوات/ الرشوة: - 2

عينية للناخبين لقاء الحصول على أصواتهم هي تمكين املترشحين أو أعضاء حملتهم ألموال نقدية او هبات 

 في االنتخابات.



 

حالة( بعدد من الدوائر أهمها املنستير والكاف 27الحظ فريق االئتالف عديد شبهات شراء األصوات )

وقفصة وجندوبة وتراوحت بين توزيع األموال أمام املراكز )اريانة املدرسة االبتدائية سيدي  1وتونس 

سفيان سكرة من طرف املرشح نبيل القروي( و )مدرسة الحامة الغربية توزيع املال على الناخبين من أجل 

رشح بعينه )مدرسة التصويت لنفس املترشح( ووعد الناخبين بأموال أو مواد غذائية في حال تصويتهم ملت

 (.   2بدائرة تونس  1934مارس  20

   

   أنشطة الحملة االنتخابية وخرق الصمت االنتخابي- 3

أنشطة الحملة االنتخابية دعاية انتخابية عبر توزيع كّل ما من شأنه توجيه أو التأثير على إرادة الناخبين 

صل ألنشطة الحملة في األماكن العاّمة داخل املركز وفي محيطه. أّما خرق الصمت االنتخابي فهو توا

 )مستشفيات، مقاهي...(

لم يتوقف املترشحان وممثلوهم عن أنشطة الحملة االنتخابية والدعاية طيلة فترة الصمت االنتخابي 

نشاطا دعائيا طيلة يوم االقتراع شمل توزيع ألوراق  13وخاصة يوم االقتراع حيث رصد مالحظو االئتالف

ة للمترشح السيد نبيل القروي أمام مركز االقتراع باملدرسة االبتدائية بنهج اليونان الحملة االنتخابي

 بالدائرة االنتخابية ببنزرت. 

وفي نفس اإلطار الحظ االئتالف تواجد سيارة تحمل ملصقات املترشح السيد قيس سعّيد تجوب الدائرة 

ن نفس املترشح أعمال دعاية داخل في محيط عدد من مراكز االقتراع.  وصدر م 2االنتخابية صفاقس 

 املقاهي واملطاعم بنفس الدائرة االنتخابية.



 

الكباريه، خرق ممثلو حزب قلب تونس الصمت  2أمام املدرسة االبتدائية الوردية  1وفي دائرة تونس 

االنتخابي ودعوا املواطنين إلى التصويت للمترشح السيد نبيل القروي دون أي تدخل من مراقبي الهيئة 

 العليا املستقلة لالنتخابات.

 أخيرا حضرت في سوسة املسعدين امللصقات التي تدعو الناخبين للتصويت للمترشح السيد نبيل القروي. 

 

 

 الفتح املتأخر للمكاتب وعدم السماح للمالحظ باملالحظة أو الدخول ملركز االقتراع:  - 4 

حالة   53صباحا. ورصد االئتالف في هذا اإلطار عدد    8:15يعتبر فتحا متأخرا للمكتب كّل فتح الحق للساعة  

حدد من قبل الهيئة  فيها فتح متأخر للمكاتب. هذا وإن كان عدد املكاتب التي لم يتم فيها احترام التوقيت امل

 عملية الفتح عددا ليس بالكبير، فمن شأنه تعطيل سير العملية االنتخابية . 

 

ه في التصويت. - 5
ّ
 منع ناخب من حق

يعتبر الحق في التصويت من اهم الحقوق السياسية التي يحرص القانون االنتخابي على حمايتها املبدئية ملا 

عامة وشاملة تعكس نتائجها إرادة الناخبين، ولم تتجاوز خاالت املنع املعاينة   لها من دور في تحقيق انتخابات

 3من راصدي االئتالف ثالث حاالت 

من املدرسة االبتدائية بتاوريت جربة   من والية مدنين منع اعضاء مركز االقتراع زوج ناخبة   8ففي    املكتب  

 تخابية وهو ما سمح لها بممارسة حقها دون وكالة.من االقتراع مكانها رغم تحججه بجهلها بالعملية االن



 

اما في والية نابل، فوجئت ناخبة في مدرسة النجاح حمام الغزا ز   بتواجد امضاء يحمل اسمها في دفتر 

الناخبين قبل قياهما بخقها في التصويت مما حذا بها الى االحتجاج وابالغ مالحظي املجتمع املدني وحتى 

 ينة التجاوز وهو ما اثار حفيظة أعوان الهيئة.اخطار عدل تنفيذ ملعا

 

 التأثير على إرادة الناخبين: - 6

تتصدر حاالت التأثير على الناخبين قائمة االخالالت التي رصدها ائتالف شركاء تعتبر من قبيل التأثير كل 

كان رقم  46.ما يتوجه من قول او فعل او ايحاء للضغط على الناخب وتوجيه ارادته نحو مترشح دون اخر 

 الوضعيات التي شهدت فيها إرادة الناخبين محاوالت للتوجيه والتأثير.

ففي والية قفصة رقب مالحظو االئتالف محاوالت للتأثير عل الناخبين من قبل مجهولين من خالل استمالة 

 الناخبين ملتوجهين الى املركز ومحاولة اقناعهم بالتصويت ملرشح معين 

في حين و   وف تم رصد سيارة مستأجرة تجوب محيط مدرسة بلهوان بقصيبة سوسة وأخرى في وسط 

 2غرض حث الناخبين املتوجهين ملراكز االقتراع ملصلحة املترشح رقم مدينة بنزرت ب

بنعنين  من والية الكاف و مدرسة   1934مارس    2اما في    مدرسة الزهور باملكنيين الغربية باملنستير و مدرسة  

البساتين  بالقصرين الشمالية ,. فقد حاول منظمو الصفوف واعضاء مكاتب االقتراع نوجيه املواطنين 

لفائدة املترشح نبيل القروي في تجاوز صارخ لحياد الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات والتي ال يزال طاقمها 

 يفتقر الى ادبيات العملية االنتخابية. 

اال ان هذه الخاالت ال تزال مرتبطة بحداثة عهد الناخب التونس ي بثقافة االقتراع وحريته وسريته اذ ال يزال 

تس ي طابعا احتفاليا فريدا يجعل من خرق الصمت االنتخابي داخل مراكز االقتراع سواء   يوم االقتراع يك



 

باملحاججة والنقاش امرا بديهيا ال يرتقي لدى املواطن التونس ي الى التأثير على ارادته وهو ما يجانب الصواب 

 من منظور القانون االنتخابي.

 

أي عمل يكشف أو يؤدي إلى كشف إرادة الناخب مثل عدم ضمان الخلوة   املّس من سرّية االقتراع: هو  -  7

لسرّية االقتراع، استعمال اإلعالم للتصوير...وقد عاين االئتالف خاالت مختلفة من خرق سرية االقتراع 

بمركز الحبيب  4فقد تم السماع لطاقم قناة تلفزية )سكاي نيوز( بالتصوير داخل مكتب االقتراع عدد 

 ئرة بنزرتثامر بدا

مدرسة املسعدين بمساكن     2اما فيما تعلق بتامين الخلوة لسرية االقتراع تم التبليغ عن خلوة املكتب رقم 

بجانب النافذة مما يؤدي الى رؤية اختيار الناخب وامكانية التواصل معه من الخارج بما    سوسة تم تركيزها  

 ان الصف امام النافذة 

ونظرا لعدم مالئمة الخلوة لذوي اإلعاقة عمد عضو مكتب   10بة مكتب رقم  مارس بومالل جر   2وفي مدرسة  

 االقتراع لتغيير وضعية الخلوة في اتجاه األعضاء ال في اتجاه الخائط في خرق واضح لسرية االقتراع 

ر اما في ما تعلق باستعمال الهواتف الجوالة داخل املكاتب ففي دائرة منوبة منوبة  قام رئيس املركز بتصوي

 مقترع ذو إعاقة و هو يقوم بعملية االقتراع في الخلوة و من دون علمه .

في حين تم رصد استعمال للهاتف الجوال داخل املكتب اثناء االقتراع في دوائر سوسة واملنستير ومنوبة 

 ومدنين من قبل الناخبين.

 نقص التجهيزات األساسّية:  - 8



 

األساسّية كّل نقص في املواد التالّية: قائمة الناخبين، أوراق التصويت، محاضر يعتبر نقصا في التجهيزات 

االقتراع والفرز، دفتر مكتب االقتراع، الخلوة، الحبر االنتخابي، ختم الهيئة، صندوق االقتراع، أقفال 

 الصناديق، أكياس املواد بعد استعمالها،

مدرسة باش حامبة تونس   2من الصغير املكتب عدد  ولعل أبرز ما استقصاه املالحظون هو غياب الكيس اال 

والكيس الكبير الذي لم توضح الهيئة في اجال سابقة عن قرارها بعدم استعماله ابان الدورة الثانية من  1

 االنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها.

 تصويت جماعي: - 9

 ص في الخلوة دون موجب قانوني.ويمس هذا االخالل بسرية االقتراع وفرديته عبر تواجد أكثر من شخ

حاالت لخرق سرية االقتراع داخل الخلوة وتشترك الحاالت الثالث في مرافقة االبن او  3وقد رصد االئتالف 

من  2القرين للناخب والتأثير على ارادته من خالل توجيهه في اختيار املترشح كما هو الخال في املكتب عدد 

ملركز الزهور باملكنين الغربية من والية املنستير واملكتب  6واملكتب عدد  مركز على البلهوان بدائرة سليانة

 من مركز حي بورقيبة من معتمدية ساقية الداير بصفاقس 9عدد 

 

 النقل الجماعي للناخبين للتأثير على إرادتهم: - 10

ل الناخبين نقل عّدة ناخبين ملركز االقتراع لضمان تصويتهم ملترشح بعينه. وقد اقتصرت حاالت نق 

من خالل تواجد سيارات تتردد على مراكز االقتراع  2املرصودة من قبل مالحظي االئتالف على املترشح رقم 

لتقل الناخبين في كلمن محيط مدرسة بن سينافي من مدينة زعفران دوز الجنوبية و مركز الخضر حسين 

 بدائرة توزر

 



 

  التصويت :سرقة بطاقة  - 11

تصويت من أخطر الحوادث الحرجة وذلك لتأثيرها على نزاهة العملية االنتخابية من تعتبر سرقة بطاقة ال

 خالل إمكانية استغاللها في كأوراق دوارة وهي أخطر حاالت الغش االنتخابي

من مركز االخالق  6اذ تم رصد حالة سرقة وحيدة استغل فيها ناخب حالة الفوض ى في مكتب االقتراع عدد

دقائق جراء عنف بين ممثلي املرشح   5( لسرقة ورقة التصويت وتوقف عملية االقتراع ملدة  املكنين)املنستير

 الهيئة.واعضاء  1عدد

V.  التوصيات 

. تنّص املعايير الدولّية والسلوكّيات الحسنة لالنتخابات النزيهة على احترام مبدأ الشفافّية في العملّية 1

 
ّ
ق بنشر النتائج على مستوى مكاتب االقتراع علنا وفسح املجال االنتخابية في كّل جوانبها وخصوصا فيما يتعل

للناخبين لالطالع عليها. وفي هذا اإلطار ندعو الهيئة إلى ضمان حّق الناخب في االطالع والتحّقق من نتائج 

االقتراع على مستوى املكتب أو املركز الذي اقترع فيه بالتنصيص على هذا الحّق صراحة ضمن اإلطار 

م للعملّية االنتخابية لضمان ثقة الناخب بنزاهة االقتراع وفرز األصوات. القانوني
ّ
 املنظ

. ندعو الهيئة إلى مراجعة اإلطار القانوني املنظم لحضور األمن والجيش داخل مراكز االقتراع حيث منع 2

 
ّ
 ي عنه.تواجدهم في مراكز االقتراع إجراء مهجور، وتكون املراجعة إّما بتفعيل هذا املنع أو التخل

. نحّمل الهيئة مسؤولّية التعامل مع محاوالت خرق الصمت االنتخابي بما فيها الحمالت االنتخابية داخل 3

وخارج مراكز االقتراع بأكثر شجاعة وتسليط العقوبات املضّمنة في القانون وبكّل صرامة على املخالفين 

 لردع كّل مساس بنزاهة االنتخابات. 

. ندعو الهيئة إلى اتخاذ التدابير الفّعالة لكي تضمن لجميع املؤهلين إمكانّية ممارسة حّقهم في االنتخاب 4

 بإعالم 



 

. ندعو منظمات املجتمع املدني الناشطة في الجال االنتخابي للتنسيق الفعلي إلحداث تكامل في منهجيات 5

 جوانب العملّية االنتخابية.املالحظة وخطط نشر املالحظين لضمان متابعة شاملة لكّل 

. ندعو وسائل اإلعالم إلى التحلي ب املهنية والرصانة في تغطّية العملّية االنتخابية واملوازنة بين مبدأ حرّية 6

في توثيق ونشر اإلخالالت والتحّري الجدّي في صّحة املعلومة لتفادي ترهيب الناخب والتشكيك في سالمة 

 املسار االنتخابي. 

القوى السياسّية الحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين املترشحين في ممارسة حّقهم في التعريف ببرامجهم . ندعو  7

االنتخابية طاملا لم يؤدي إلى اإلفراط في توظيف املساحات اإلعالمّية بطريقة تمّس أخالقّيات العمل 

 اإلعالمي. 

ؤهلين إمكانّية ممارسة حّقهم في االنتخاب . ندعو الهيئة إلى اتخاذ التدابير الفّعالة لكي تضمن لجميع امل8

 خصوصا بإعالم الناخبين بالخارج والقنصلّيات بتغّيير مراكز االقتراع في آجال معقولة.

 

 


