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الملخص التنفيذي
لقد صّوت التونسيون، بعد حوالي ٩ سنوات من الثورة، في كل من االنتخابات الرئاسية في ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ 

واالنتخابات التشريعية في ٦ أكتوبر ٢٠١٩ وفي الدور الثاني من االنتخابات الرئاسية في ١٣ أكتوبر ٢٠١٩
الناخبون التونسيون إلى صناديق االقتراع وأعربوا عن إرادتهم بحرية واختاروا من سيمثلهم في  وتوّجه 

السنوات الخمس المقبلة. 
وقد شهدت تونس انتخابات رئاسية مبكرة للمرة األولى في تاريخها في ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ وذلك إثر وفاة 
الرئيس الباجي قايد السبسي في جويلية ٢٠١٩. وعلى الرغم من أن وفاة الرئيس قد أثرت بشكل مباشر على 
التوتر  من  خالية  تكن  لم  الوفاة  سبقت  التي  العامة  السياسية  األجواء  أن  إال  الرئاسية،  االنتخابات  توقيت 
الحكومة  تقديم  غرار  على  عوامل  عدة  إلى  ذلك  ويعود  االنتخابية.  العملية  في  المشاركين  بين  السياسي 
لمشروع قانون في جوان ٢٠١٩ لمراجعة قانون االنتخابات يهدف إلى استبعاد عدد معين من المرشحين. 
الذي هدد بدوره  التام  الرئيس السابق باإلحباط  العام قبل وبعد وفاة  الجو  النحو، فقد اتسم  وعلى هذا 
إجراء االنتخابات الرئاسية وضاعف رهان نجاح العملية االنتخابية، كما أثار العديد من المخاوف من التزوير 
بشكل مباشر أو غير مباشر. دفعت هذه المخاوف منظمات المجتمع المدني إلى التحّلي بالمزيد من اليقظة 
وأن تستعد لمواجهة مخاطر الفوضى أو الجرائم االنتخابية الخطيرة التي من المحتمل أن تغير أو تؤثر على 

خيارات الناخبين خارج اإلطار القانوني.
المستوى  على  انتخابي  ائتالف  أكبر   ،٢٠١٩ سنة  يشكلوا،  بأن  شركائها  من  و٢٦  يقظ  أنا  منظمة  اختارت 
الوطني، والذي ضّم أكثر من ١٣٠٠ مالحظ معتمد من قبل الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات. وقد واصلت 
ما  وقدمت  المدني  المجتمع  في  لشركائها  الداعم  برنامجها  االئتالف،  هذا  خالل  من  يقظ،  أنا  منظمة 

مجموعه ٢٦ منحة لتشمل أنشطة الرصد االنتخابي في ٢٧ دائرة انتخابية.
أي من  ثاني، حيث لم يحقق  إلى دور  االنتخابات  بأصواتهم في ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ وذهبت  التونسيون  أدلى 
المرشحين للرئاسة في الدور األّول أغلبية مطلقة. تصّدر كل من قيس سعيد ونبيل القروي الدور األّول من 
بالمائة.   ١٥,٥٨ على  القروي  ونبيل  األصوات  من  بالمائة   ١٨,٤٠ على  سعيد  قيس  تحّصل  حيث  التصويت، 

ووفقا للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات فقد بلغت نسبة اإلقبال على االنتخابات ٤٥ بالمائة.
وعلى الرغم من أن مجلس نّواب الشعب المتكون من ٢١٧ نائبا هو المؤسسة األهم في البالد من الناحية 

الدستورية، إال أن نسبة المشاركة في االنتخابات التشريعّية قد بلغت ٤١٪ فقط.
ولم ينتج عن االنتخابات التشريعّية أغلبية واضحة، إذ اتسمت بامتناع كبير عن التصويت. وبالتالي، فقد ظّل 
حزب النهضة في المقدمة بـ ٥٢ مقعدا يليه في المرتبة الثانية حزب قلب تونس، بـ ٣٨ مقعدا. وجاء حزب 
التّيار في المرتبة الثالثة بـ ٢٢ مقعًدا يليه كل من ائتالف الكرامة الذي فاز بـ ٢١ مقعًدا والحزب الدستوري 

الحر بـ ١٧ مقعًدا.
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أما بالنسبة للدور الثاني لالنتخابات الرئاسية فقد فاز المترشح المستقل استاذ القانون قيس سعيد ب ٧٢ 
الدور  في  للشباب  الملحوظة  المشاركة  بفضل   ٪٥٩ الناخبين  مشاركة  نسبة  بلغت  األصوات.  من  بالمائة 

الثاني الذي انتظم في ١٣ أكتوبر ٢٠١٩.
بمآزق  الحكومة  تشكيل  تميز  فقد  االنتخابات،  بعد  الحاصل  السياسي  للتشرذم  ونتيجة  آخر،  سياق  وفي 
تتحصل  لم  األخيرة،  سنوات  العشر  طوال  مثلها  نشهد  لم  سابقة  ففي  مطولة.  ومشاورات  سياسية 
الحكومة األولى التي تم اقتراحها، حكومة السيد الحبيب الجملي، على الثقة من قبل مجلس نواب الشعب، 
السيد  على  االختيار  تم  وقد  الحكومة،  لتشكيل  توافقية  شخصية  القتراح  سعيد  قيس  الرئيس  دعى  مما 

الياس الفخفاخ ليتولى تشكيل الحكومة، التي نالت الثقة في شهر فيفري ٢٠٢٠ .
عمليات  ينظم  الذي  القانوني  لإلطار  الشامل  االحترام  على  االنتخابات  مالحظة  في  االئتالف  جهود  ركزت 
التصويت، والذي يعتمده موّظفو الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في مراكز ومكاتب االقتراع. فضال عن 
ذلك، فقد رصد المالحظون المناخ العام لالقتراع مع التركيز بشكل خاص على محاوالت التأثير على الناخبين 
خارج و / أو داخل مراكز االقتراع أو مضايقتهم أو تخويفهم. وفي نفس الوقت، قام المالحظون بتقييم 

مدى احترام العملّية االنتخابّية للمعايير الدولية والممارسات الفضلى لالنتخابات النزيهة والحرة. 
في  وجّوالين  ثابتين  مالحظين  بنشر  لالنتخابات  الثالث  األدوار  خالل  االئتالف  قام  الغاية،  لهذه  وتحقيقا 
الدوائر االنتخابية الـ ٢٧ كما قام بتزويدهم باستمارات رصد وأدوات مبسطة لجمع البيانات من أجل ضمان 
لجمع  الكترونية  تطبيقة  لمالحظيه  االئتالف  وّفر  كما  وموثوقة.  دقيقة  مالحظة  نتائج  على  الحصول 
البيانات واعداد التقارير بشكل فوري. باإلضافة إلى ذلك، طّور االئتالف منصة لعرض البيانات لفائدة عموم 
الناس ساعدت في جعلهم يّطلعون على التقّدم المحرز في عملّيات الرصد طوال أيام االنتخابات (الرئاسية 
والتشريعية). كما نشر االئتالف أدوات مبتكرة لضمان المالحظة الشاملة لجميع جوانب يوم االنتخابات، 
بما في ذلك استخدام منصة حشد المصادر، للمرة األولى، من أجل جمع نتائج االنتخابات من مراكز االقتراع 

وكذلك استخدام طريقة جديدة للفرز الموازي لألصوات (PVT)، "العينة السابحة".
نجحت منّظمة أنا يقظ مع باقي الجمعيات المكونة لالئتالف في تأكيد النتائج الرسمية للدورة الثانية من 
االنتخابات الرئاسية وكانت الفوارق بين األرقام التي تم التوّصل إليها من خالل "العّينة السابحة" والنتائج 
األضيق،  هو  الفرق  هذا  يعتبر  جّدا.  ضئيلة  لالنتخابات  المستقّلة  العليا  الهيئة  عنها  أعلنت  التي  الرسمية 
اقتراع  سبر  وكاالت  أجرتها  التي  التوقعات  بجميع  مقارنة  المرشح،  نتائج  حالة  في  فقط   ٠،٠٧ ببلوغه 

الناخبين وبالتأكيد مقارنة بجميع مجموعات المالحظين الذين حاولوا إجراء عملّيات عد سريع ذلك اليوم.
لتعزيز  التالية  التوصيات  االقتراع،  يوم  المالحظون  إليها  خلص  التي  المالحظات  على  بناًء  االئتالف،  يقّدم 

االنتخابات في المستقبل والعملية الديمقراطية في تونس ككل:
إلى الهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات:
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• ندعو الهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات إلى ضمان حق الناخب في النفاذ إلى نتائج االقتراع والتحقق منها 
على مستوى مكتب أو مركز االقتراع الذي صّوت فيه، من خالل التنصيص صراحة على هذا الحق ضمن اإلطار 

القانوني المنّظم لالنتخابات. 
والقرارات  اإلجراءات  بجميع  وأعوانها  لالنتخابات  المستقّلة  العليا  الهيئة  التزام  وجوب  على  نشدد   •
التكوين  إلى مواصلة توفير  الهيئة  لالنتخابات. كما ندعو  القانوني  المنصوص عليها في اإلطار  االنتخابية 
المناسب ألعوان مكاتب االقتراع لتجنب سوء أو عدم تطبيق القانون االنتخابي بطريقة من شأنها أن تؤثر 

على تقّدم االنتخاب يوم االقتراع وأن تثني الناخبين عن المشاركة.
إلى وسائل اإلعالم والفاعلين السياسيين:

• ندعو وسائل اإلعالم إلى التحّلي بالمهنّية وضبط النفس في تغطية العملّية االنتخابية وتحقيق التوازن 
تخويف  تجّنب  أجل  من  المعلومات،  صحة  في  الجاد  والتحقيق  االنتهاكات  ونشر  توثيق  حرية  مبدأ  بين 

الناخبين والتشكيك كذبا في نزاهة العملية االنتخابية.
نشر  في  حقهم  ممارسة  في  المرشحين  بين  الفرص  تكافؤ  مبدأ  احترام  إلى  السياسية  القوى  ندعو   •
تنتهك  بطريقة  اإلعالمية  للمساحات  المفرط  االستخدام  إلى  يؤدي  ال  أنه  طالما  االنتخابية،  برامجهم 

أخالقيات العمل اإلعالمي.
إلى البرلمان:

• تنقيح الفصل ١٦١ من القانون االنتخابي رقم ٢٠١٤/١٦ (وتنقيحاته)، والذي يغّطي مسألة شراء األصوات، 
من خالل تقديم تعريف دقيق لهذه االنتهاكات واآلليات القانونية الخاصة التي يمكن أن تسهل التصّدي 

للمخالفين ومحاكمتهم.
• يطالب ائتالف "شركاء" من أجل نزاهة االنتخابات الحكومة والبرلمان بتسريع النظر في التنقيحات الالزمة 
وتحديدًا  النزيهة،  لالنتخابات  الجيدة  والممارسات  الدولية  المبادئ  مع  تتعارض  ال  بعبارات  القانوني  لإلطار 
في  الناخبين  ثقة  وتعزز  االنتخابية  المشاركة  على  تشجع  وبطريقة  واالستشراف،  القانوني  اليقين  مبدأ 

العملية االنتخابية.
إلى المنظمات الوطنية والدولية

متكاملة  رصد  منهجيات  لتنفيذ  الفّعال  التنسيق  إلى  والدوليين  الوطنيين  المالحظين  مجموعات  ندعو   •
وخطط نشر المالحظين من أجل ضمان رصد شامل لجميع جوانب العملية االنتخابية.
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لمحة عامة
 منّظمة أنا يقظ هي منظمة رقابّية تونسية غير ربحية تهدف إلى محاربة الفساد وتعزيز الشفافية. منّظمة

 .أنا يقظ هي رسمّيا الفرع التونسي لمنظمة الشفافية الدولية في تونس منذ عام ٢٠١٩
 تعمل منّظمة أنا يقظ بشكل رئيسي على محورين: الشفافية والفساد. أما فيما يختّص بالشفافية، فتلتزم
العمليات ذلك  في  بما  شفافيتها  لضمان  السياسية  األحداث  جميع  ومالحظة  برصد  يقظ  أنا   منّظمة 
 االنتخابية. تسعى منّظمة أنا يقظ أيًضا إلى تسهيل الّنفاذ إلى المعلومات. تحارب منّظمة أنا يقظ الفساد في
 جميع أنحاء البالد، من منطلق قناعتها أّن الفساد هو أحد األسباب التي أدت إلى اندالع الثورة. هذا الجهد
 هو امتداد لخبرات المنّظمة السابقة في رصد االنتخابات على مدى السنوات التسع الماضية. ومن منطلق
الموضوعة المنهجيات  فعلى  باستمرار،  ومتغّيرة  متقّلبة  والسياسة  االنتخابية  العملية  بأن   االعتقاد 

  .لمالحظة االنتخابات، بناء على هذا، أن تتطور باستمرار وتتكيف مع سياقنا السياسي
تونس، أنحاء  جميع  في  المحلية  المدني  المجتمع  منظمات  من  منّظمة   ٢٦ مع  يقظ  أنا  منّظمة   شّكلت 
التي انطلقت في إرساءها 'I Assist' كجزء من برنامج إلى المساهمة في تطوير الالمركزية   الذي يهدف 
 بالدنا منذ االنتخابات البلدية األخيرة في ماي ٢٠١٨، ائتالفا أطلق عليه اسم "ائتالف شركاء من أجل نزاهة

"(االنتخابات (شركاء
 وعليه، يعتبر هذا التقرير نتاج تطبيق هذه المنهجيات وتفاني فريق المشروع والـ ٢٧ منّظمة من منظمات
 .المجتمع المدني الشريكة في ٢٤ والية في تونس والتمويل السخي لـوكالة التعاون السويسري في تونس
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المقدمة
ديمقراطيتها  تعزيز  نحو  تونس  مسار  في  بارزة  عالمة   ٢٠١٩ لعام  والرئاسية  التشريعية  االنتخابات  كانت 
الفتية. بينما كنا نتجه نحو هذه العملية االنتخابية، كان هناك الكثير من القلق حول مخاطر االنزالق نحو 
تحّول جذري لألحداث. كان من األهمية بمكان الحفاظ على اليقظة وتعبئة الجهود للحفاظ على العملية 

وشرعيتها والحفاظ على اإلنجازات الديمقراطية بعد الثورة. 
يعترف مختلف أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين جّيدا بدور منظمات المجتمع المدني في الحفاظ على 
توازن العملية االنتخابية، لذلك، شرعنا في مواصلة دعم الجهود المحلية من خالل االنخراط في ائتالف من 
 .٢٠١٩ لعام  والتشريعية  الرئاسية  االنتخابات  لمالحظة  الوطني،  الصعيد  على  المدني،  المجتمع  منظمات 
العملّية  ونزاهة  شفافية  تعزيز  أجل  من  جهودها  تدعيم  إلى  يقظ  أنا  منّظمة  سعت  ذلك،  على  عالوة 
االنتخابّية بشكل أكبر من خالل رصد تمويل حملة االنتخابات التشريعية كما فعلت في انتخابات ٢٠١٤ و

  .٢٠١٨
لقد أثرى التاريخ الطويل لمنّظمة أنا يقظ في مالحظة االنتخابات، سواء بشكل مستقل أو في إطار االئتالف، 

وفي رصد تمويل الحمالت خبرة المنّظمة وسمح لها بوضع مقاربات ومنهجيات أكثر نجاعة. 
كانت أول تجربة للمنظمة في مالحظة االنتخابات هي انتخابات المجلس التأسيسي لعام ٢٠١١. حيث قمنا 
بإشراك وتكوين ونشر أكثر من ٦٠٠ مالحظ على الصعيد الوطني في ائتالف لمنظمات المجتمع المدني من 
أجل القيام بمهمة مالحظة تقليدية ليوم االقتراع. وقد أّدت تجربة ٢٠١١ إلى تقييم دورنا في رصد العملية 
العملية  على  المال  تأثير  شهدنا  حيث  التقييم،  هذا  نتائج  إحدى  الحمالت  تمويل  رصد  كان  االنتخابّية. 
االنتخابية. ونتيجة لذلك، لم نشارك في عام ٢٠١٤ بمهّمة مالحظة تقليدّية ليوم االقتراع فقط، ولكن 
حمالت  تمويل  على  األولى  المهّمة  رّكزت  االنتخابات.  لمالحظة  األمد  طويلتي  مهّمتين  بنشر  أيًضا  قمنا 
المهمة  وركزت  إفريقيا؛  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  رائد  مشروع  وهو  التشريعية،  االنتخابات 
الثانية على الحمالت نفسها. أنتجت جهود الرصد مجموعة من التوصيات التي حشدنا التأييد حولها رفقة 

عدد من منظمات المجتمع المدني األخرى، مّما أسفر عن تنفيذ عدد منها وتنقيح القانون االنتخابي.
أنا يقظ مساعيها لحماية العملية االنتخابية وشاركت مرة أخرى في رصد  في عام ٢٠١٨، واصلت منّظمة 
تمويل الحملة؛ من خالل نشر بعثة مالحظة في ١٢ دائرة انتخابية خالل االنتخابات البلدية. باإلضافة إلى ذلك، 
ساهمت المنظمة بشكل غير مباشر في الجهد العام لمالحظة يوم االقتراع. تم توجيه الجهود نحو دعم 
عملية  تعزيز  وبالتالي  بها،  الخاصة  االنتخابية  الدوائر  مالحظة  في  المحلي  المدني  المجتمع  في  الفاعلين 
الالمركزية. وقد قّدمت منّظمة أنا يقظ الدعم المالي والتقني لـ ٢٤ منظمة من منظمات المجتمع المدني 

في ٢٠ والية.    
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الخبرة  على  البناء  أجل  من  يقظ  أنا  لـمنظمة  فرصة   ٢٠١٩ لعام  والتشريعية  الرئاسية  االنتخابات  كانت 
بجمع  المنظمة  قامت  وقد  الماضية.  التسع  السنوات  في  تطويرها  تم  التي  التحتية  والبنية  والتجربة 
والية   ٢٤ في  المدني  المجتمع  من  محلًيا  شريًكا   ٢٦ من  أكثر  تضم  وطنية  شبكة  مع  الفردية  جهودها 

لضمان شفافية وعدالة العملية االنتخابية والمساهمة في عملية اإلصالح لالنتخابات المستقبلية.  
األهداف الرئيسية لهذا الجهد هي: 

 زيادة ثقة المواطنين في العملية االنتخابية 
الحفاظ على ديناميكية المجتمع المدني المحلي 

 تعزيز سيادة القانون 

السياق السياسي
في جوان ٢٠١٩، اعتمد البرلمان تنقيحات للقانون االنتخابي تهدف إلى منع أصحاب وسائل اإلعالم ورؤساء 
المنظمات الخيرية من الترشح للرئاسة. رفض الرئيس السابق الباجي قايد السبسي إصدار القانون. أدخل موته 
الرئاسي واختصر الجدول الزمني لالنتخابات بشكل  المفاجئ في ٢٥ جويلية ٢٠١٩ تغييرا جذرًيا على السباق 

كبير وضغط على جميع أصحاب المصلحة للوفاء بالمواعيد النهائية الجديدة. 
الرئيس  رئيس جديد في غضون ٩٠ يوًما من تنصيب  التونسي على تعيين  الدستور  ينّص  الحال،  ففي واقع 
الشكاوى  تقديم  عملية  تقصير  إلى  تهدف  االنتخابي  للقانون  تنقيحات  على  البرلمان  صادق  المؤقت. 
والطعون لضمان االلتزام بالمواعيد الدستورية المتعلقة بتنظيم الدور الثاني. تم استخراج ملف منّظمة أنا 
يقظ حول التهرب الضريبي وغسيل األموال، الذي لم يبّت فيه بعد منذ عام ٢٠١٦، إلثارة سجن المترشح 
نبيل قروي في نهاية أوت وتم إطالق سراحه من اإليقاف التحّفظي قبل أيام قليلة من يوم االقتراع للدور 

الثاني.
وجرت االنتخابات وسط رهانات اجتماعية واقتصادية هامة وفي خضّم سياق من انعدام الثقة الشعبية 

للطبقة السياسية المسيطرة منذ الثورة. 
االنتخابات الرئاسية - الدور األّول

مع عدم وجود مرشح واضح أوفر حّظا، يتنافس ستة وعشرون مرشًحا لسباق الرئاسة في ١٥ سبتمبر ٢٠١٩، 
بما في ذلك رئيس الحكومة يوسف الشاهد ونائب رئيس البرلمان والقيادي في النهضة عبد الفتاح مورو 
في  المختّص  األستاذ  سعيد،  قيس  السياسة  عن  والغريب  قروي  نبيل  تلفزّية  قناة  ومالك  األعمال  ورجل 

القانون. 
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أدلى التونسيون بأصواتهم واّتجهت االنتخابات إلى دور ثاني، حيث لم يحقق أّي من المرّشحين للرئاسة في 
الدور األّول ألغلبية مطلقة. تصدر كل من قيس سعيد ونبيل القروي الدور األّول من التصويت حيث تحصل 
قيس سعيد على ١٨,٤٠ بالمائة من األصوات ونبيل القروي على ١٥,٥٨ بالمائة. بلغت نسبة المشاركة في 

االنتخابات ٤٥٪ بحسب الهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات.
تم اإلفراج عن نبيل القروي من اإليقاف التحّفظي في قضية فساد قبل أيام قليلة من يوم االقتراع في 

الدور الثاني

االنتخابات التشريعية
جرت االنتخابات التشريعية في ٦ أكتوبر ٢٠١٩، بين الدور األّول والثاني من االنتخابات الرئاسية، بسبب تقّدم 

آجال االنتخابات الرئاسية بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي. 
كان هناك ١٥٧٣٧ مرشًحا ومرّشحة، موّزعين على ١٥٠٣ قائمة (١٣٤٠ قائمة في تونس و١٦٣ في الخارج)، 

يتنافسون على ٢١٧ مقعًدا في مجلس نواب الشعب.
وعلى الرغم من أن مجلس نّواب الشعب المتكون من ٢١٧ نائبا هو المؤسسة األهم في البالد من الناحية 

الدستورية إال أن نسبة المشاركة في االنتخابات التشريعّية قد بلغت ٤١٪ فقط.
ولم ينتج عن االنتخابات التشريعّية أغلبية واضحة، إذ اتسمت بامتناع كبير عن التصويت. وبالتالي، فقد ظّل 
حزب النهضة في المقدمة بـ ٥٢ مقعدا يليه في المرتبة الثانية حزب قلب تونس، حزب نبيل القروي، بـ ٣٨ 
مقعدا. وجاء حزب التّيار في المرتبة الثالثة بـ ٢٢ مقعًدا يليه كل من حركة كرامة المحافظة التي فازت بـ ٢١ 

مقعًدا والحزب الدستوري الحر بـ ١٧ مقعًدا.
من المرجح أال يكون أداء مجلس نّواب الشعب الجديد أفضل من سابقه، حيث ال توجد به أغلبية واضحة. 

أسفرت النتائج عن مشهد برلماني وسياسي معقد ومتناقض وال يمكن السيطرة عليه.

االنتخابات الرئاسية - الدور الثاني
تمت دعوة أكثر من سبعة ماليين ناخب تونسي إلى صناديق االقتراع يوم األحد ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ التخاذ قرار 
بين قيس سعّيد ونبيل قروي، المرّشحان المؤّهالن للدور الثاني من االنتخابات الرئاسية. كان موعد الدور 
الثاني من االنتخابات الرئاسّية هو موعد االنتخابات الثالث في أقل من شهر، بعد الدور األول في ١٥ سبتمبر 

واالنتخابات التشريعية في ٦ أكتوبر.
بين  متلفزة  مناظرة  بإجراء  سمح  مما   ،٢٠١٩ أكتوبر   ٩ األربعاء  يوم  القروي  نبيل  سراح  إطالق  تم 

المتنافسين في السباق نحو قرطاج.
.
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أخيًرا، أدت مناظرة تلفزيونّية غير مسبوقة حظيت بنسبة مشاهدة جّيدة إلى إثارة التنافس بين المتناِفَسْيِن 
مساء الجمعة في الساعات األخيرة من الحملة. بدا رجل األعمال نبيل القروي، والذي لديه مالمح الشخصّية 
البراغماتّية، متردًدا وأحياًنا غير دقيق بعد ٤٨ ساعة من إطالق سراحه. ومع ذلك، بدا المرشح الغامض قيس 

سعّيد أكثر ثقة وإقناًعا
.

ديناميكّيات/مشهد ما بعد االنتخابات
للطبقة  متزايد  ورفض  الديمقراطية  األحزاب  واختفاء  الشعبوية  الحركات  انفجار   ٢٠١٩ انتخابات  شهدت 
لبناء  الصعب  واالقتصادي  االجتماعي  الوضع  من  موسي  وعبير  قروي  نبيل  من  كل  استفاد  السياسية. 
المناسبات االنتخابية  التي كانت في  النهضة جزءا هاما من قواعدها  السياسي. وفقدت حركة  خطابهم 

الفارطة أكثر تماسًكا وانضباًطا. 
التشريعية، شهد  أعلى نسبة تصويت في االنتخابات  النهضة مرة أخرى على  وباستثناء حصول حزب حركة 
تراجع  عن  فضال  الحر  الدستوري  والحزب  تونس  وتحيا  تونس  قلب  مثل  جديدة  أحزاب  عدة  دخول  البرلمان 
 .٢٠١٤ انتخابات  في  الفائز  تونس  ونداء  الشعبية  الجبهة  سيما  ال  البارزة،  األحزاب  من  العديد  واختفاء 
وبشكل استثنائي، نجد من بين األحزاب القديمة التي لم تسقط، بل تزايد نجاحها، التّيار الديمقراطي وحركة 

الشعب.
ووفًقا للدستور، يكّلف الحزب أو االئتالف االنتخابي الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد بتشكيل الحكومة، 
المقاعد  من  األكبر  بالجزء  النهضة  فازت  الوزراء.  بدوره  يختار  الذي  الحكومة  رئيس  اختيار  ذلك  في  بما 
وأصبحت مسؤولة عن تسمية رئيس الحكومة. وقد أدى الجمود السياسي الناتج عن التجزؤ الحاد للبرلمان 
إلى تعقيد المناقشات بشأن تشكيل الحكومة وُرِفَضت حكومة حبيب الجملي المستقلة، بعد شهرين من 
المفاوضات الشاملة مع األحزاب السياسية والكتل البرلمانية، في ١٠ جانفي ٢٠٢٠ بـ ١٣٤ صوًتا مقابل ٧٢ 

صوتا لصالحها. ولم تعد األغلبية االنتخابية تعني في المشهد السياسي التونسي أغلبية برلمانية. 
واالئتالفات  السياسية  األحزاب  مع  مشاورات  الجمهورية  رئيس  يبدأ  الدستور،  من   ٨٩ للفصل  وفقا 
الحكومة،  تشكيل  عن  مسؤولة  جديدة  شخصية  لتكليف  أيام،  عشرة  غضون  في  البرلمانية،  والجماعات 

وهو ما من شأنه أن يمّهد الطريق ألزمة كبيرة ذات عواقب سياسية واقتصادية على تونس.
فإذا لم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الّثقة للحكومة خالل أربعة أشهر من التعيين األول، يجوز لرئيس 
يوما   ٤٥ أدناه  أجل  في  جديدة  تشريعية  انتخابات  و'تنظيم  الشعب  نواب  مجلس  حل  يقرر  أن  الجمهورية 

وأقصاه ٩٠ يوما'. "
نواب  مجلس  ثقة  على   ،٢٠٢٠ فيفري   ٢٦ األربعاء  يوم  الفخفاخ،  إلياس  اقترحها  التي  الحكومة  حصلت 

الشعب.
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عملية  في  نائبا   ٢١٧ جملة  من  نواب   ٢٠٧ شارك  الثقة،  على  للتصويت  المخصصة  العامة  الجلسة  وخالل 
التصويت حيث صوت ١٢٩ نائبًا لصالح الحكومة المقترحة، في حين أّنها احتاجت إلى ١٠٩ أصوات على األقل 
لكي يتّم منحها الثقة. باإلضافة إلى ذلك، صّوت ٧٧ نائبا ضد هذه الحكومة وامتنع نائب واحد عن التصويت. 
في  جملي  حبيب  فشل  ما  وهو  للحكومة،  كرئيس  الشاهد  يوسف  الفخفاخ  إلياس  خلف  فقد  وعليه 

تحقيقه. 

اإلطار القانوني
 القانون االنتخابي 

لمحة عن اإلطار القانوني العام 
يتم تنظيم االنتخابات في تونس بموجب القانون األساسي عدد ٢٠١٤-١٦ بتاريخ ٢٦ ماي ٢٠١٤ والمتعلق 
األساس  وأصبح   ٢٠١٤ عام  في  القانون  هذا  على  التأسيسي  المجلس  صادق  واالستفتاءات.  باالنتخابات 

القانوني إلجراء االنتخابات الوطنية في ٢٠١٤ و٢٠١٨ و٢٠١٩.  
انتخابية،  عملية  أي  لتنفيذ  الالزمة  األساسية  الرئيسّية والمبادئ  التوجيهية  المبادئ  القانون  هذا  يتضمن 
األصوات  وفرز  االقتراع  وأيام  وتمويلها  االنتخابية  والحملة  الترّشحات  وتقديم  الناخبين  تسجيل  مثل 

والنتائج والتقاضي االنتخابي والجرائم والمخالفات االنتخابّية.  
باإلضافة إلى هذا القانون، تتمتع الهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات بالسلطة لتقديم المزيد من التفاصيل 
إصدار  عبر  التنظيمية،  سلطتها  خالل  من  االنتخابية،  للعملية  المختلفة  المجاالت  جميع  في  والتوجيهات 

قرارات خاصة بكل انتخابات وتحديثها إذا لزم األمر.  
  تنقيحات القانون االنتخابي لسنة ٢٠١٩ 

منذ اعتماده سنة ٢٠١٤، تم تنقيح القانون االنتخابي مرتين، أوًال في فيفري ٢٠١٧ من خالل إضافة القسم 
المتعلق باالنتخابات البلدية والجهوّية، وكذلك تنقيح نظام الدعم العمومي، وتحويله إلى نظام استرجاع 
حدث  وقد  المسبق".  النقدي  "التمويل  على  يعتمد  والذي  المستخدم  السابق  النظام  من  بدًال  مصاريف 
القانون  لتنقيح  التنقيح أول محاولة  للقانون االنتخابي في أوت ٢٠١٩. ولكن، لم يكن هذا  الثاني  التنقيح 

االنتخابي في نفس السنة.  
 تنقيح شهر جوان ٢٠١٩ لم يحظى بالمصادقة 

في خطوة غير مسبوقة، وافق البرلمان على مشروع تنقيح للقانون االنتخابي لم يقم الرئيس الراحل الباجي 
قايد السبسي بالمصادقة عليه في نهاية المطاف، وبالتالي لم يتم نشره رسمًيا حتى وفاته في ٢٥جويلية.  

ب
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قوبل مشروع القانون بخالف قوي يتعلق بتوقيت التنقيح، على وجه الخصوص، والذي جاء قبل أسبوع 
واحد فقط من بدء تقديم الترشحات لالنتخابات الرئاسية والتشريعية؛ إضافة إلى القيود الجديدة التي تعيق 
بسبب  المحتملين  المرشحين  منع  (أي  رجعي  تأثيرا  لها  أن  وخاصة  االنتخابات،  في  للترشح  الدستوري  الحق 

أفعال سابقة لم يتم تجريمها في ذلك الوقت).  
لم تكن مثل هذه اإلجراءات من جانب البرلمان مخالفة للممارسات الجيدة فحسب، بل كانت ستخلق أيًضا 
سابقة خطيرة ألحزاب القيادة في المستقبل في إصدار قوانين تعرقل خصومها قبل أسابيع قليلة فقط 

من إطالق فترة تقديم الترّشحات.  
  تنقيح ٣٠ أوت ٢٠١٩ 

من  بد  ال  كان  السبسي،  قايد  الباجي  الرئيس  وفاة  أعقاب  في  الرئاسية  لالنتخابات  العاجلة  الطبيعة  بسبب 
تنقيح القانون االنتخابي من أجل تقصير فترات التقاضي بطريقة تتناسب مع مهلة الـ ٩٠ يوًما التي حددها 
القانون  على  البرلمان  وافق  الغرض،  لهذا  القسم.  أداء  الجديد  الرئيس  على  خاللها  ينبغي  والتي  الدستور، 

األساسي الجديد رقم ٢٠١٩-٧٦ في ٢٢ أوت ونشر في الرائد الرسمي في ٣٠ أوت ٢٠١٩.  
أدى هذا التنقيح إلى اختصار األطر الزمنية للتقاضي لالنتخابات المنتظرة / االستثنائّية، سواء كانت انتخابات 
للتقاضي  وكذلك  الرئاسية،  لالنتخابات  الترّشح  لمرحلة  الزمنّية  المهل  من  قّلص  مما  تشريعية،  أو  رئاسية 

بشأن النتائج األولية، من أجل احترام المواعيد الدستورية.  
 هيئة الرقابة

دور موّظفي مراكز االقتراع 
 كان من األهمية بمكان أن تقوم الهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات بإعداد أساس قوي لمراكز االقتراع 
في  اقتراع  أيام  وثالثة   ٢٠١٩ انتخابات  مثل  مهمة  فترة  مع  االقتراع،  مراكز  موّظفي  أي  عليه،  والحفاظ 
غضون شهر واحد. يمكن اعتبار هؤالء الموّظفين بمثابة الخطوط األمامية التي يتعامل معها المواطنون 
ويلعبون دوًرا مهًما في بلورة تجربة التصويت الخاصة بهم، إما من خالل تزويدهم بالتعليمات والدراية 
الالزمة أو من خالل إظهار السلوك غير المهني وجعل الهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات تظهر في مظهر 

سيئ في أعين الناخبين.  
التكوين  إلى  يفتقرون  االقتراع  مراكز  موّظفي  من  كبيًرا  جزًءا  أن  السابقة  االنتخابات  خالل  لوحظ  وقد 
أداء  التساهل في  أو  بالمعلومات  ارتباك بسيط فيما يتعّلق  العملّية، والذي يمكن أن يتراوح من  والدراية 
مالحظتهم  وطبيعة  المدني  المجتمع  منظمات  من  المالحظين  لدور  الفعلي  التفسير  سوء  إلى  عملهم 
(المالحظون  االقتراع  مركز  داخل  بحرية  التحرك  من  أو  الصباح  في  التصويت  فتح  مالحظة  من  ومنعهم 

الجّوالون) وحتى أخذ استمارات المالحظة الخاصة بهم ومحاولة تشويه سمعتهم.  

ب
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األمر  يتعلق  عندما  ملموًسا  صراًعا  تواجه  لالنتخابات  المستقّلة  العليا  الهيئة  أن  حقيقة  إلى  ذلك  ويرجع 
بتوظيف الموظفين المؤقتين، فإما أنها تفتقر إلى األشخاص المؤّهلين لتحقيق تكامل فريقها الجهوي، 
بسبب  وتكوينهم  انتدابهم  تّم  الذين  للموّظفين  فقدانها  أو  الوقت،  من  القصيرة  للفترة  خاصة  بالنظر 

الطبيعة المؤقتة لالنتداب وعدم قدرتها على المحافظة على األشخاص الذين استثمرت فيهم بالفعل. 

ضبط المخالفات المرتكبة يوم االقتراع ومعاقبة مرتكبيها 
الرئيسية ليوم االقتراع هو ضبط المخالفات ومعاقبة مرتكبيها. على الرغم من تكريس  إحدى المشاكل 
يوم  مرتكبة  مخالفات  معظمها  تعّد  والتي  االنتخابية"،  "الجرائم  لـ  االنتخابي  القانون  من  كامل  فصل 
االقتراع، ال تزال هناك مشكلة في ضبط هذه المخالفات في المقام األول، حيث أن معظم محاوالت التأثير 
على نزاهة االنتخابات نادرا ما تتم من خالل التالعب المباشر بالتصويت أو بصناديق االقتراع. بدًال من ذلك، 
تحدث المخالفات الخطيرة بالقرب من مراكز االقتراع، مثل كسر الصمت االنتخابي أو شراء األصوات أو نقل 

أعداد كبيرة من الناخبين، إلخ.  
العليا المستقّلة لالنتخابات لتدابير من أجل مواجهة هذه الظاهرة من خالل  اّتخاذ الهيئة  الرغم من  على 
نشر مالحظين لرصد مثل هذه الممارسات، ال تزال هناك مشكلة في الموّظفين المتوّفرين إضافة إلى عدم 
وجود تنسيق ملموس مع مالحظي منظمات المجتمع المدني، حيث أن الفرق بين عدد الحوادث التي قام 

مالحظو منظمات المجتمع المدني باإلبالغ عنها وعدد الحوادث التي أبلغت عنها الهيئة جّد ملحوظ.  
القضايا  إحدى  أن  حيث  المذكورة،  المخالفات  على  فعلي  عقاب  تسليط  هي  األخرى  الرئيسية  المشكلة 
بالتقادم والتي حّددت  الجرائم  الفترة القصيرة لسقوط هذه  بالجرائم االنتخابية هي  المتعلقة  األساسية 

بثالث (٣) سنوات، باإلضافة إلى التعريفات و / أو المعايير الغامضة لبعض من هذه الجرائم.   

منهجية ائتالف "شركاء" للمالحظة
عمليات  ينظم  الذي  القانوني  لإلطار  الشامل  االحترام  على  االنتخابات  مالحظة  في  االئتالف  جهود  ركزت 
التصويت الذي يعتمده موّظفو الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في مراكز ومكاتب االقتراع. فضال عن 
ذلك، فقد رصد المالحظون المناخ العام لالقتراع مع التركيز بشكل خاص على محاوالت التأثير على الناخبين 
خارج و / أو داخل مراكز االقتراع أو مضايقتهم أو تخويفهم. وفي نفس الوقت، قام المالحظون بتقييم 

مدى احترام العملّية االنتخابّية للمعايير الدولية والممارسات الفضلى لالنتخابات النزيهة والحرة. 
في  وجّوالين  ثابتين  مالحظين  بنشر  لالنتخابات  الثالثة  األدوار  خالل  االئتالف  قام  الغاية،  لهذه  وتحقيقا 
لضمان  مبّسطة  البيانات  جمع  وأدوات  مالحظة  باستمارات  بتزويدهم  قام  كما   ٢٧ الـ  االنتخابية  الدوائر 

الحصول على نتائج مالحظة دقيقة وموثوقة.
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كما أتاح االئتالف لمالحظيه تطبيًقا محموًال لجمع البيانات بشكل فوري من أجل ضمان إعداد التقارير في 
في  المصلحة  أصحاب  أجل  من  البيانات  لعرض  منصة  االئتالف  طّور  ذلك،  إلى  باإلضافة  المناسب.  الوقت 
أيام  الرصد طوال  التقّدم المحرز في عملّيات  الناس ساعدت في جعلهم يّطلعون على  االنتخابات وعموم 
لجميع  الشاملة  المالحظة  لضمان  مبتكرة  أدوات  االئتالف  نشر  كما  والتشريعية).  (الرئاسية  االنتخابات 
نتائج  جمع  أجل  من  األولى،  للمرة  المصادر،  حشد  منصة  استخدام  ذلك  في  بما  االنتخابات،  يوم  جوانب 
"العينة   ،(PVT) لألصوات  الموازي  للفرز  جديدة  طريقة  استخدام  وكذلك  االقتراع  مراكز  من  االنتخابات 

السابحة".

الدور األّول 
لالنتخابات 

الرئاسية

مجموع المالحظين المنتشرين

مجموع المالحظين من الذكور

مجموع المالحظين من اإلناث

االنتخابات 
التشريعية 

الدور الثاني 
لالنتخابات 

الرئاسية
معّدل التوزيع

١٢٩٩١٣٦٢١٣٤١١٣٤٣

٤١٪٥٣٣٥٥٩٥٥١

٥٩٪٧٦٦٨٠٣٧٩٠

جدول ١

خطة االنتشار
ثابتين  مالحظين  االئتالف  نشر  االنتخابية،  البيئة  وطبيعة  الرصد  لبعثة  اإلستراتيجية  األهداف  على  بناًء 
النحو الذي نّصت  التنفيذ الشامل إلجراءات االنتخابات على  وآخرين جّوالين. من شأن هذا أن يضمن متابعة 
مكاتب  خارج  العامة  االنتخابية  البيئة  تقييم  الوقت  نفس  وفي  لالنتخابات  المستّقلة  العليا  الهيئة  عليه 

ومراكز االقتراع.
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دور المالحظين الثابتين
اتبع المالحظون الثابتون إجراءات التصويت، بما في ذلك إجراءات فتح المراكز والمكاتب وإجراءات اإلدالء 
(دليل  لالنتخابات  المستقّلة  العليا  الهيئة  عليه  نّصت  الذي  النحو  على  والفرز،  اإلغالق  وإجراءات  باألصوات 
نشاط  أي  العتراض  متقطع  بشكل  االقتراع  مراكز  ساحات  لرصد  توجيههم  وتم  االقتراع)  يوم  التصويت 
تجهيز  تم  االقتراع.  مكاتب  إلى  للوصول  انتظارهم  أثناء  الناخبين  على  التأثير  يحاول  قانوني  غير  حملة 
المالحظين الثابتين بـ "قائمة التحّقق الخاّصة بالمالحظ الثابت" تتضّمن أسئلة محددة حول تنفيذ إجراءات 
التصويت وأنشطة الحملة ومشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة. تم توجيه المالحظين الثابتين إلدخال بيانات 
المالحظة في تطبيق على الهواتف الجّوالة مخّصص للغرض. تّم توجيه تعليمات للمالحظين الثابتين، في 
حالة وقوع حادث انتخابي حرج أو حادث ينتهك الحقوق األساسية للناخبين مثل سرية التصويت والحق في 
اختيار المرشح الذي يريدونه بحرية، بملء "قائمة تحّقق خاّصة بالحوادث االنتخابية الحرجة" واإلبالغ عنه 
عبر تطبيق الهاتف الجّوال. كان على المالحظ الثابت، قبل يوم االقتراع، أن يحدد على تطبيق الهاتف الجّوال 

مكتب االقتراع الذي سيقوم بمالحظته يوم االقتراع.

دور المالحظين الجّوالين
اتبع المالحظون الجّوالون إجراءات فتح مراكز ومكاتب االقتراع، إضافة إلى إجراءات اإلغالق وفرز األصوات، 
أنشطة  أن تحدث فيها  التي يمكن  المناطق  االقتراع وفي  بالقرب من مراكز  اليوم  وتم نشرهم معظم 
الحملة غير القانونّية، مثل محطات النقل العمومي والمساجد والمراكز التجارية. وقد تّم نشر المالحظين 
الجّوالين، على غرار المالحظين الثابتين، في مناطق يسهل عليهم بلوغها. تم تجهيز المالحظين الجّوالين بـ 
"قائمة تحّقق خاّصة بالمالحظ الجّوال" وتم توجيههم لملء وإدخال النتائج التي توصلوا إليها في تطبيق 
حادث  وقوع  حالة  في  الجّوالين،  للمالحظين  تعليمات  توجيه  تّم  للغرض.  مخّصص  الجّوال  الهاتف  على 
الهاتف  تطبيق  عبر  عنه  واإلبالغ  الحرجة"  االنتخابية  بالحوادث  خاّصة  تحّقق  "قائمة  بملء  حرج،  انتخابي 

الجّوال 
البيانات الجهوّية لمالحظي منظمات المجتمع المدني ومراكز جمع  باإلضافة إلى ذلك، أرسلت مراكز جمع 
أنا يقظ مالحظين جّوالين إلى مواقع الحوادث االنتخابية للتحقق من  البيانات المركزية لمالحظي منّظمة 
تطبيق  على  يحدد  أن  االقتراع،  يوم  قبل  الجّوال،  المالحظ  على  كان  عنها.  اإلبالغ  تّم  التي  الحوادث  تقارير 

الهاتف الجّوال المنطقة (الدائرة االنتخابّية والمعتمدّية) التي سيتّم نشره فيها يوم االقتراع.
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مجموع المالحظين المنتشرين

الدور األّول 
لالنتخابات 

الرئاسية

١٢٩٩١٣٦٢١٣٤١

(١٧٪) ٦٣٠ (٪٤٧)٤٣٦ (٪٣٢)٢٢١

(٨٣٪) ٧١١ (٪٥٣)٩٢٦ (٪٦٨)١٠٧٨

على أساس الحادثاستراتيجيتقليدي

االنتخابات 
التشريعية 

الدور الثاني 
لالنتخابات 

الرئاسية

مجموع المالحظين الجّوالين

مجموع المالحظين الثابتين

نوع االنتشار

جدول ٢

من  الرغم  على  بسهولة،  بلوغها  يستطيعون  التي  االقتراع  مكاتب  في  الثابتين  المالحظين  نشر  تم  وقد 
بالتصويت. من ناحية  الجغرافي، وترك لهم تقدير اختيار هذه المكاتب، عموما، حيث سيقومون  تنوعها 
أخرى، نشر االئتالف الحد األدنى من المالحظين الجّوالين نسبة إلى العدد اإلجمالي للمالحظين (المالحظون 
العامة  االنتخابية  البيئة  على  الوقوف  من  التأكد  مع   ،(٪١٧ الجّوالون  المالحظون  مقابل   ٪٨٣ الثابتون 
هذه  تسمح  واللوجستي.  التنظيمي  الِحْمل  من  األدنى  الحد  على  والحفاظ  االقتراع  مراكز  من  بالقرب 
المنهجية  هذه  مّكنت  االقتراع.  ومكاتب  مراكز  داخل  االقتراع  عمليات  على  التركيز  بزيادة  المنهجية 
لالنتخابات  المستقّلة  العليا  لـلهيئة  اللوجستي  واالستعداد  التصويت  إجراءات  سير  تقييم  من  االئتالف 

وجودة أداء أعوان مكاتب االقتراع. 
جمعها  تم  التي  المعلومات  فإّن  التكلفة،  وميسورة  مريحة  المالحظين  لنشر  التقليدّية  الطريقة  أّن  رغم 

باستخدام هذه الطريقة هي متواترة وغير تمثيلية على الصعيد الوطني.
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الحشود  من  المستقاة  البيانات  على  بناء  الخرائط  وتحديد  االستراتيجي  االنتشار  التشريعّية:  االنتخابات 
 'Crowdmapping'

التي حصل عليها مالحظوه خالل  الميدانية  الخبرة  للبناء على  التشريعية فرصة لالئتالف  االنتخابات  أتاحت 
التشريعية، من أجل بدء  انتخابات ١٥ سبتمبر. عالوة على ذلك، كان االئتالف مؤّهال أكثر، قبل االنتخابات 
تنفيذ عناصر مختلفة من منهجيات المالحظة المنتظمة نظرا إلى أن هيكل االئتالف حجب االختبار األول 
لتبّني  االنتشار  خطة  تحديث  في  بارتياح  االئتالف  شعر  وبالتالي،  األّول).  (الدور  الرئاسية  االنتخابات  خالل 
اللجنة  مسبًقا  حّددتها  استراتيجية  مناطق  في  المالحظين  نشر  يتّم  حيث  االستراتيجي،  االنتشار  منهجية 
المناطق  ذلك  في  بما  للخطر،  المعرضة  للمناطق  المالحظة  في  األولوية  وإعطاء  لالئتالف  التوجيهّية 

المعرضة للتزوير المرتبط باالنتخابات والمناطق المتنازع عليها سياسيًا أو "النقاط الساخنة" األخرى.
وبناًء على منهجية االنتشار هذه، نشر االئتالف ٦٨٪ من مالحظيه كمالحظين ثابتين و ٣٢٪ المتبقية 
الرئاسية.  االنتخابات  من  األّول  بالدور  مقارنة  الجّوالين  المالحظين  عدد  في  بزيادة  جّوالين،  كمالحظين 
مّكنت هذه الزيادة في عدد المالحظين الجّوالين االئتالف من التركيز بشكل أكبر على الحوادث االنتخابية 
تخويف  أو  األصوات  شراء  مثل  منها،  وبالقرب  العمومّية  واألماكن  االقتراع  مراكز  خارج  في  تحدث  التي 
الناخبين أو مضايقتهم. استند قرار التحّول من طريقة االنتشار التقليدية إلى طريقة االنتشار االستراتيجي 
االنتخابية  الرئاسية، حيث الحظ االئتالف أن معظم االنتهاكات  االنتخابات  الدور األّول من  نتائج  أيًضا على 
حدثت خارج مراكز االقتراع وليس داخل مكاتب االقتراع، مما يبرر الحاجة إلى زيادة عدد المالحظين الجّوالين.
لضمان االنتشار الفّعال والدقيق للمالحظين، استخدم االئتالف تطبيق 'Crowdmapping' للحصول على 
رؤية أفضل ألماكن المالحظين، وخاصة المالحظين الجّوالين. ونتيجة لذلك، تمّكن االئتالف من إرسال أقرب 
المالحظين الجّوالين على الفور إلى مواقع الحوادث االنتخابية للتحقق من صحة تقارير الحوادث المتعلقة 

باالنتخابات.
في حين أن هذا النوع من االنتشار هو أكثر استراتيجية من طريقة االنتشار التقليدية، ال يزال غير قادر على 
تقديم تقييم شامل لجودة العملّية ألن المالحظين يقتصرون على تغطية مناطق معينة. ومع ذلك، فهو 

عنصر فّعال للرصد يركز على التزوير المرتبط باالنتخابات.  
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 (PVT) الدور الثاني لالنتخابات الّرئاسّية: المالحظة القائمة على الحوادث والفرز الموازي لألصوات
 عقد االئتالف، على مشارف الخوض المحطة االنتخابية الثالثة وهي الدور الثاني لالنتخابات الّرئاسّية، ورشة 
عمل الستخالص المعلومات حيث ناقشت مختلف منظمات المجتمع المدني الشريكة نتائج عملّية الرصد 

وقيمت نجاحات مهمة الرصد وتحدياتها. 
االقتراع  مراكز  في  االنتخابّية  الحمالت  بأنشطة  المتعلقة  االنتخابية  الحوادث  في  حاد  متزايد  اتجاه  جعل 
ومحاوالت التأثير على الناخبين بالقرب من مكاتب االقتراع، فضال عن تزايد الشائعات حول رشوة األصوات، 
االئتالف يلجأ إلى نشر عدد متساوي من المالحظين الثابتين والجّوالين خالل فترة اإلدالء باألصوات ، بما في 
ذلك إجراءات فتح مكتب االقتراع. في الوقت نفسه، قّرر االئتالف إجراء فرز موازي لألصوات، حيث يتم نشر 
المبتكرة  المقاربة  مع  االقتراع.  مكاتب  من  إحصائيًا  سليمة  عشوائية  عينة  على  بناء  المالحظين  جميع 
المسّماة "العّينة السابحة" ، كان االئتالف قادًرا على تقليل العبء اللوجستي لنشر المالحظين استناًدا على 

عينات عشوائية ُتستخدم تقليدًيا في الفرز الموازي لألصوات.
المناطق  في  وكذلك  االقتراع،  مكاتب  وخارج  داخل  االقتراع  يوم  خالل  االئتالف  مالحظي  وجود  سمح 
المتعلقة  التزوير  عمليات  ردع  في  وساعد  الناخبين  ثقة  بزيادة  العمومي،  النقل  محّطات  مثل  العاّمة 
المالحظين  من  المتزايد  العدد  ساعد  وقد  المالحظين.  وجود  دون  لآلخرين  تحدث  قد  والتي  باالنتخابات، 

الجّوالين االئتالف على الحصول على تقييم أفضل للبيئة االنتخابية العامة في يوم االقتراع. 

التدريب وعملّيات المحاكاة 
مكاتبها  زيارة  خالل  من  انتخابية  محطة  كل  قبل  الشريكة  المنظمات  تدريب  من  يقظ  أنا  منّظمة  حرصت 
والمساعدة في العمليات اليومية للمنظمة الشريكة من خالل أنشطة مثل التدريب المصّغر ألعوان غرفة 
العمليات أو ورش العمل المصّغرة حول المنهجّية. قامت منّظمة أنا يقظ بضمان قيام كل شريك بإجراء 
عملية  جوانب  من  جانب  كل  تقريبا  المحاكاة  تختبر  الفعلي.  االقتراع  يوم  قبل  االقتراع  ليوم  محاكاة 
المركزية  البيانات  جمع  مراكز  إلى  الوهمية  البيانات  بإبالغ  المالحظين  توجيه  تم  االنتخابات.  مالحظة 
والجهوّية. وتّم معالجة المعلومات وتحليلها كما لو كان الحال يوم االقتراع. وقد ساعد هذا التمرين على 
التقارير  كشف نقاط الضعف في خطة الرصد وساعد المالحظين في فهم كيفّية استخدام أدوات إعداد 
إلتاحة  االقتراع  يوم  من  األقل  على  أيام   ٣ قبل  المحاكاة  إجراء  تّم  البيانات.  ومعالجة  التواصل  وأنظمة 
الوقت الكافي لتصحيح المشاكل. كانت هذه المحاكاة فرصة للمالحظين من أجل التعّرف على أدوات إعداد 

التقارير ولتمكين منظمات المجتمع المدني الشريكة من التدّرب على تشغيل مركز العمليات. 

 ١- التصويت من الساعة ٧ صباًحا حتى ٦ مساًء
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كان الهدف من المحاكاة هو:
اختبار جاهزية مراكز العمليات الجهوّية في معالجة البيانات وتحليلها.

اختبار تطبيق الهاتف الجّوال "شركاء" واكتشاف أي مشاكل تقنّية.
."Crowdmapping" اختبار تطبيق

تعويد المالحظين على أدوات وعمليات اإلبالغ المختلفة قبل يوم االقتراع.
السماح للمنّظمة بجمع معلومات االنتشار من المالحظين وتحديثها على لوحة القيادة (مكان وجودهم 

في يوم االقتراع).

١
٢
٣
٤
٥

أدوات الرصد
منصة جمع البيانات - تطبيق الهاتف الجّوال "شركاء"

استمارة  في  الواردة  األسئلة  إجابات  عن  اإلبالغ  من  المالحظين  "شركاء"  البيانات  جمع  منصة  مّكنت 
المالحظة وأتاحت الفرصة لفريق جمع البيانات المركزي لتلقي نتائج الرصد على الفور.  قام الفريق المركزي 
لجمع البيانات بتحليل البيانات التي تم جمعها واستخراج المعلومات ذات الصلة. وفي الوقت نفسه، تثّبت 
فريق التحقق من الوقائع من صحة الحوادث الحرجة التي أبلغ عنها المالحظون من خالل تطبيق الهاتف 
الجّوال ودّقتها. تواصل فريق التحقق من الوقائع الخاّصة بالحوادث الحرجة، عند الضرورة، مع فريق جمع 
البيانات الجهوي وطلب منهم متابعة بعض الحوادث االنتخابية، مثل شراء األصوات، مع المالحظين تحت 

إشرافهم.

 "Electionslive.tn" :منصة العرض المرئي للبيانات عبر اإلنترنت
وّفر االئتالف منصة عرض مرئي للبيانات من أجل أصحاب المصلحة في االنتخابات وعموم الناس إلبقائهم 
مّطلعين على تقدم سير الّرصد طوال يوم االنتخابات. قدمت منصة العرض المرئي للبيانات للجنة التوجيهّية 
سهلة  بيانّية  رسوم  باستخدام  وتحديثها  مرئي  بشكل  االنتخابات  مالحظة  بيانات  عرض  على  القدرة 
التشريعية،  االنتخابات  المهتمين بسهولة. خالل  المصلحة  الناس وأصحاب  االستعمال يستوعبها عموم 
خريطة  خالل  من  البالد  أنحاء  جميع  في  االئتالف  مالحظي  النتشار  مباشر  عرض  ببّث  أيًضا  المنّصة  قامت 

 ."crowd-map" مستندة على بيانات مستقاة من الحشود

 ٢- المزيد عن العينة العائمة أدناه
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تحسين رصد االنتخابات: العينة السابحة
على  لالنتخابات  المنتظمة  المالحظة  إجراء  وتعقيد  تكلفة  من  كبير  بشكل  السابحة  العينة  طريقة  تقّلل 
العملية  عن  تمثيلية  بيانات  بتقديم  المالحظين  لمجموعات  تسمح  فهي  اإلحصائية.  المبادئ  أساس 
للنتائج  دقيق  توّقع  رسم  من  تمّكن  كما  االقتراع)  مكاتب  في  التصويت  عملية  وإدارة  (إجراء  االنتخابية 

االنتخابية مع هوامش خطأ ضيقة للغاية. 
تعتمد مقاربة العّينة السابحة على الطريقة الكالسيكية للعد السريع (المعروفة أيًضا باسم الفرز الموازي 
الحرة  لالنتخابات  الفلبينية  الوطنيين  المواطنين  حركة  مّرة  ألّول  جّربتها  التي   ('PVT' أو  لألصوات 
(NAMFREL) عام ١٩٨٦ واعتمدها الحًقا المعهد الديمقراطي الوطني. ترتكز طريقة العد السريع بشكل 
رئيسي على نظرية الحد المركزي وقانون األعداد الكبيرة. من خالل سحب عينة تمثيلية من قائمة رسمية 
وعدد  االنتخاب  عملية  رصد  يمكنهم  مالحظين  نشر  المالحظين  لمجموعات  يمكن  االقتراع،  لمكاتب 
عّينة  من  جمعها  التي  البيانات  استخدام  ذلك  بعد  يمكن  اقتراع.  مكتب  كل  في  المنشورة  األصوات 
مالحظين إلجراء توّقعات ذات أسس إحصائية لنسبة المشاركة في االنتخابات ونتائج االنتخابات لكل مرشح 

أو قائمة وجودة تنفيذ اإلجراءات االنتخابية على مستوى مكاتب االقتراع.
وتعّد طريقة العّد السريع طريقة مجّربة وصحيحة. عندما يتم تنفيذها بشكل جيد، فإنها تنتج نتائج دقيقة 
للغاية. ومع ذلك، فإنه يتطلب تعبئة عدد كبير من المالحظين ومطالبتهم بالّسفر (أحياًنا لمسافات بعيدة) 
إلى مكاتب اقتراع يتم اختيارها عشوائًيا. هذا ال يخاطر فقط بحرمان عدد كبير من المواطنين (معظمهم 
من الشباب) من التصويت، ولكن أيًضا يكّلف المزيد من األموال التي يتّم صرفها في التنّقل والبدل اليومي 

واإلقامة وما إلى ذلك. وأخيًرا، يزيد هذا من خطر انقطاع المالحظين عن العمل.
 تمثل طريقة العينة الّسابحة حّال لهذه التحديات من خالل رسم عّينة من مكاتب االقتراع األقرب إلى الدائرة 
االنتخابّية التي قام فيها المالحظون المعتمدون بتسجيل أنفسهم و / أو يقيمون فيها. طّورت منّظمة 
الذكاء االصطناعي والمبادئ  العينة من خالل دمج  لرسم مثل هذه  أنا يقظ خوارزمّية فريدة من نوعها 
اإلحصائية. تعمل الخوارزمية من خالل أخذ قاعدة بيانات مكاتب االقتراع الرسمية "أ" وقاعدة بيانات أماكن 
مقابل  ذلك  واختبار  "ج"  االقتراع  مكاتب  من  عشوائية  عّينة  إنشاء  ثم  "ب"،  الحاليين  المالحظين  وجود 
قاعدة البيانات 'ب'. إذا لم تكن المطابقة على األقل بنسبة ١٢٪، ستقوم الخوارزمية بعد ذلك بإنشاء عينة 
تتم  حتى  تلقائًيا  العملية  وستتكرر  'ب'.  البيانات  قاعدة  مقابل  أخرى  مرة  واختبارها  "ج"  جديدة  عشوائية 
مطابقة قاعدة البيانات 'ب' و 'ج' قدر اإلمكان أو حتى يتّم استكمال مليوني تكرار. تسبح العينة النهائية 

فوق قاعدتي البيانات 'أ' و 'ب'، ومن هنا جاء اسم "العينة السابحة".
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ال تضمن هذه الطريقة عّينة مطابقة بنسبة ١٠٠٪ لمواقع المالحظين الحاليين، ولكنها تقلل إلى حد كبير 
من عدد المالحظين الذين سيتّم إعادة نقلهم وفًقا للعينة العشوائية، وبالتالي تزيد عدد المالحظين في 
الميدان وتخّفض تكاليف نشرهم. تتطلب هذه الطريقة، مثل العّد السريع التقليدي، أدوات موثوقة إلبالغ 

البيانات من أجل ضمان جمع البيانات في الوقت المناسب من المالحظين.
كان على منّظمة أنا يقظ اختبار ما إذا كانت سالمة مبادئ أخذ العينات العشوائية سوف تعّرض للخطر عند 
اإلحصائية  األسس  صحة  ضمان  أجل  من  فقط،  للمالحظين  مالءمة  األكثر  "العشوائية"  العينة  استخدام 
االنتخابات  خالل  الطريقة  هذه  اختبار  أجل  من  يقظ  أنا  لمنّظمة  الفرصة  أتيحت  الحظ،  لحسن  للمنهجية. 
التشريعية التي أجريت قبل أسبوع واحد من الدور الثاني لالنتخابات الرئاسية في ١٣ أكتوبر. خالل االنتخابات 
التشريعية، قامت منّظمة أنا يقظ بتتّبع معدل إقبال الناخبين عند نقطتين زمنّيتين طوال يوم االقتراع: في 
إقبال  أرقام  وبمقارنة  يقظ،  أنا  منّظمة  كانت  االقتراع).  مكاتب  (إغالق  مساًء  و٦  الظهر  بعد   ١ الساعة 
نشر  في  قدمًا  المضي  من  ستتمكن  أنها  من  واثقة  مالحظوها،  أنتجها  التي  باألرقام  الرسمية  الناخبين 

توقعات نتائج االنتخابات بدرجات عالية من الثقة اإلحصائية.
قّدم الدور الثاني لالنتخابات الرئاسية التونسية تحديات فريدة من نوعها كانت مثالية إلبراز كّل من الحاجة 
إلى العينة الّسابحة وفعاليتها. كان هذا هو الحدث االنتخابي الثالث للبالد في أقل من ٢٨ يوًما، وقد كان 
من  ومعظمهم  المالحظين،  من  العديد  اضطر  الناخبين.  وكذلك  المالحظين  على  أثر  االنتخابات  إلجهاد 
الّطالب، إلى العودة إلى جامعاتهم تاركين العديد من المناطق دون تغطية. عالوة على ذلك، فإن الموعد 
مجموعات  معظم  ذلك  جعل  وقد  بالفعل.  ُأغلق  قد  الجدد  للمالحظين  االعتماد  طلبات  إليداع  النهائي 
المالحظين في الدولة يقتصرون على المالحظين اّلذين حصلوا على االعتماد بالفعل، وكثير منهم لم يكن 
متوّفرا من أجل إعادة االنتشار خالل الدور الثاني. بينما فشلت مجموعات المالحظين األخرى بسبب العدد غير 
أنا يقظ باستخدام جميع مالحظيها المتوّفرين  الّسابحة لمنّظمة  العينة  الكافي من المالحظين، سمحت 
ُتْجِرَي حوالي ١،٤٤٠،٠٠٠  التمثيلية. كان على الخوارزمية أن  ونشرهم بشكل أكثر مالءمة وفًقا للعينات 

تكراًرا للعثور على العينة األكثر مالءمة.
تمّكنت منّظمة أنا يقظ من خالل االئتالف من إصدار توّقعات بنتائج االنتخابات بعد ست ساعات من إغالق 
الناخبين وعدد بطاقات  أنا يقظ بتتّبع معّدل إقبال  البالد. قامت منّظمة  أنحاء  مكاتب االقتراع في جميع 
ولديها  الرسمية  النتائج  تأكيد  في  يقظ  أنا  منّظمة  نجحت  مرّشح.  كل  ونتائج  والبيضاء  الملغاة  االقتراع 
فوارق ضيقة للغاية بين األرقام المحققة من خالل "العينة الّسابحة" والنتائج الرسمية التي أعلنتها الهيئة 
العليا المستقّلة لالنتخابات (انظر الجدول ٣). يعتبر هذا الفرق هو األضيق، ببلوغه ٠،٠٧ فقط في حالة نتائج 
بجميع  مقارنة  وبالتأكيد  الناخبين  اقتراع  سبر  وكاالت  أجرتها  التي  التوقعات  بجميع  مقارنة  المرشح، 

مجموعات المالحظين الذين حاولوا إجراء عملّيات عد سريع ذلك اليوم.
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نتائج العّينة السابحة 
لمنّظمة أنا يقظ

نسبة إقبال 

الناخبين

٥٨,٦٦ ٪
(٠,٨٤ ± ME) 

٠,٩٥ ٪
(٠,٤٣ ± ME) 

١,٥٦ ٪
(٠,١٧ ± ME) 

 ٢٧,٢٢ ٪
(١,٥ ± ME)

٧٢,٧٨ ٪
(١,٣٥ ± ME) 

٪٧٢,٧١٪١,٤٢٧,٢٩٪٠,٤٠٪٥٥ ٪

أوراق اقتراع 

بيضاء

أوراق االقتراع 

الملغاة

المرشح أ: 

نبيل القروي

المرشح ب: 

قيس سعّيد

النتائج الرسمية للهيئة 
العليا المستقّلة 

لالنتخابات

جدول ٣

Natija.tn :تتبع نتائج االنتخابات من خالل حشد المصادر
على  التصويت  نتائج  من  التحقق  في  المواطنين  لتشريك  يقظ  أنا  منّظمة  أنشأتها  مبادرة  هي   Natija.tn
مستوى مكتب االقتراع. وهي عبارة عن منصة على اإلنترنت لجمع نتائج عّد األصوات على مستوى مكتب 
االقتراع من الناخبين. تهدف هذه المبادرة إلى االستعانة بحشد المصادر لتتبع نتائج االنتخابات على الصعيد 
الوطني والتحقق بشكل مستقل من النتائج الرسمية لالنتخابات. ولدت المبادرة بسبب المخاوف المتزايدة 
من التالعب بالنتائج قبل الدور الثاني من االنتخابات الرئاسية، والتي صدرت عبر منصات التواصل االجتماعي. 
لزيادة ثقة الناخبين، أنشأ االئتالف هذه المنصة لزيادة تشريك الناخبين في التحقق من شفافية االنتخابات 
ونزاهتها من خالل السماح لهم بتوثيق وتبادل صورة محضر فرز األصوات المنشور على مستوى مكتب 

االقتراع.
من المحتمل أن يجد الناخبون نتائج مكتب االقتراع اّلذي قاموا بالتصويت فيه، إذا قام الناخبون من نفس 
مديرو  يقوم  البيانات،  ومشروعّية  دّقة  من  وللتأكد  بالبيانات.  المنّصة  بتزويد  االقتراع  مركز   / المنطقة 
المنّصة بالتحقق من كل إدخال بيانات على المنّصة بواسطة الناخبين، إذ يتثّبتون من صحة األرقام ويعيدون 
جمعها  تم  التي  النتائج  تجميع  يتم  ثم  الفرز.  بمحاضر  الخاّصة  الصورة  في  مبّين  هو  كما  منها  التحّقق 
مصادر  لحشد  المنصة  تصميم  من  الرغم  على  مرّشح.  لكل  األصوات  نسبة  باحتساب  المنصة  وتقوم 
المنصة قريبة  التي جمعتها  الوطنية  النتائج  النتائج على مستوى مكتب االقتراع، كانت  المعلومات ونشر 

للغاية من النتائج الرسمية التي نشرتها الهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات بعد ذلك. 
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رصد النتائج والتحليل
من  الثاني  والّدور  والتشريعية  الرئاسية  االنتخابات  من  المتوّقع  األّول  الدور   - انتخابات  لكل  التصويت  تم 
االنتخابات الرئاسية - خالل فترة يوم واحد للدوائر االنتخابية داخل تونس وعلى امتداد ثالثة أيام في الدوائر 
الست خارج البالد. سبق كل انتخابات، داخل تونس، يوم صمت انتخابي تّم خالله حظر كل الحمالت االنتخابية.

لم يتم تصميم هذه المنّصة من أجل إحصاء النتائج ونشرها، على الرغم من إمكانّية توفير المنّصة لنتائج 
سليمة إحصائًيا إذا تّم تحسينها باستخدام الّذكاء االصطناعي، بل صّممت لزيادة شفافية محاضر فرز نتائج 
الناخبين التي يتم نشرها على مستوى مكتب االقتراع ولتشجيع الناخبين على ضمان نزاهة عملية التصويت، 

وخاصة فرز األصوات.

التابعون للدوائر االنتخابية  الناخبون  تم استخدام المدارس العمومّية كمراكز اقتراع داخل تونس؛ صّوت 
 ١٣,٠٠٠ تونس  في  يوجد  والفنادق.  والقنصليات  السفارات  ذلك  في  بما  محددة،  مواقع  في  البالد  خارج 
مكتب اقتراع موزعة على ٤,٥٦٧ مركز اقتراع و٣٣ دائرة انتخابية في تونس وخارجها.قامت الهيئة العليا 
للجمهورية  الرسمية  المطبعة  وقامت    ٢٠١٩ النتخابات  االقتراع  أوراق  بتصميم  لالنتخابات  المستقّلة 

التونسية بطباعتها

مالحظة يوم االقتراع

مواعيد االنتخابات 
(الدوائر االنتخابّية 

في الخارج)

يوم الصمت االنتخابي 
(الدوائر االنتخابّية 

في تونس)

يوم االقتراع 
(الدوائر االنتخابّية 

في تونس)

االنتخابات الرئاسية المتوقعة

نوع االنتخابات

االنتخابات التشريعية

الدور الثاني لالنتخابات الرئاسّية

١٥ سبتمبر١٤ سبتمبر١٣ - ١٥ سبتمبر

٦ أكتوبر٥ أكتوبر٤ - ٦ أكتوبر

١٣ اكتوبر١٢ اكتوبر١١ - ١٣ أكتوبر

الجدول ٤
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القائمات  التشريعية، فقد تضّمنت أوراق/ قائمات االقتراع األرقام المخصصة لمختلف  أما عن االنتخابات 
الخاصة  االقتراع  أوراق  تتضمن  ورموزها.  أسمائها  مع  السياسية  واالئتالفات  واألحزاب  المستقلة 

باالنتخابات الرئاسية القائمة النهائية للمرشحين المختارين بأسمائهم وصورهم.

التصويت
وكان  بهم.  الخاّصة  االقتراع  مكاتب  في  بأصواتهم  المسجلون  الناخبون  أدلى   ،٢٠١٩ سبتمبر   ١٥ في 
الناخبون مطالبين باالستظهار ببطاقة التعريف أو جواز السفر ألعوان الهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات. 
لالنتخابات  األّول  الدور  في  مالحظا  و١٠٧٨  جّواال  مالحظا   ٢٢١ مالحظا:   ١٢٩٩ المالحظة  ائتالف  نشر 
الرئاسية. افتتحت مكاتب االقتراع أبوابها على الساعة ٨ صباحًا في ٩٤,٤٪ من مكاتب االقتراع التي زارها 

مالحظو االئتالف. يشهد هذا على االستعداد اللوجيستي للهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات. 
الهيئة  أعضاء  كان  معاينتها.  تم  التي  المكاتب  من   ٪٩٧,٥ في  االنتخابية  المواد  توافر  االئتالف  سّجل 

حاضرين في معظم المكاتب مما سهل إجراءات االفتتاح (٩٨,٧٪).
سجلنا غياب المعّلقات التي تظهر مراحل التصويت أمام ٩٪ من مكاتب االقتراع وغياب القائمات االنتخابية 
في ١٧٪ من المكاتب التي قام فيها ممثلو االئتالف بالمالحظة. باإلضافة إلى ذلك، لم يتم تعليق أنموذج 

ورقة االقتراع القديمة خارج ١٨,٢٪ من المكاتب التي تّم مالحظتها.
مكاتب  فتح  إجراءات  تنّظم  التي  التوجيهات  عام  بشكل  لالنتخابات  المستقّلة  العليا  الهيئة  أعوان  يحترم 
االستالم  وصل  في  المذكور  ذلك  مع  يتوافق  األقفال  عدد  أن  من  التأكد  خالل  من  سيما  وال  االقتراع، 
الصناديق  بإغالق  يتعلق  وفيما   (٪٩٦,٨) المشاركين  أمام  الفارغة  االقتراع  صناديق  وعرض   (٪٩٧,٤)

بأقفال بالستيكية مصممة لهذا الغرض مع تارك الفتحة العلوية للصندوق دون قفل (٩٨,٥٪).
لم يقم الناخب بأخذ ورقة االقتراع وحده في ١٨,٧٪ من المكاتب التي تمت مالحظتها، مما ساهم في 
في  دوري ومنتظم،  بشكل  المكتب  رئيس  يتحقق  لم  إلى ذلك،  باإلضافة  الدّوار.  الورق  استخدام  إمكانية 
حملة  مواد  اعتباره  يمكن  شيء  أي  أو  الخلوات  في  اقتراع  أوراق  وجود  عدم  من  الحاالت،  من   ٪١٤,٦

انتخابية.
بانتظام من توافر  التي الحظها االئتالف لم يتحققوا  المكاتب  أن ١٤,٧٪ من رؤساء  إلى  وتجدر اإلشارة 

األقالم المعدة للتصويت في الخلوة.

الدور األّول لالنتخابات الرئاسية



٢٤

الحظ االئتالف زيادة غير مسبوقة في محاوالت التأثير على اختيار الناخبين يوم االقتراع. أفاد المالحظون 
برقم  الفتات  المرشحين  ممثلو  وحمل   (٪١٩,٥) االقتراع  ومكاتب  مراكز  في  انتخابية  إعالنات  بوجود 
شهد   .(٪٨,٧) لالنتخابات  المستقّلة  العليا  الهيئة  أعضاء  قبل  من  حازم  تدخل  دون  اسمه  أو  المرشح 
مالحظو االئتالف على تأثير عون تنظيم الصّف على الناخبين وطلبه منهم التصويت لمرشح محدد (٧,٩٪).

كما الحظ المالحظون أن أولوّية التصويت لم تعط للنساء الحوامل وكبار السن، وخاصة األشخاص من ذوي 
اإلعاقة، بسبب غياب دور منظم الصّف (٥٢,٩٪).

ُسمح  بينما   ،(٪٥٧,٢) البصرّية  اإلعاقة  لذوي  برايل  بطاقات  لالنتخابات  المستقّلة  العليا  الهيئة  تقدم  لم 
لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية الواضحة بالتصويت في ١٢,٣٪ من المكاتب التي تّم رصدها.

إغالق وعد وفرز النتائج
فيما يتعلق بإغالق مكاتب االقتراع، تم إغالق األبواب في الوقت المحدد في ٩٥٪ من مكاتب االقتراع.

الحظ مالحظو االئتالف، خالل عملية العد، نقصا في المستلزمات التشغيلّية في أكثر من ٢١٪ من المكاتب، 
وهو أمر من شأنه إعاقة العملية.

فيما يتعلق باالمتثال، اتبع أعوان الهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات معظم المبادئ التوجيهية التي تنّظم 
هذه العملية: قام معظم أعوان الهيئة (٩٩,٦٪) باحتساب بطاقات االقتراع المتبقية والمتضررة وعدد 

اإلمضاءات.
وفرز   (٪٩٧,٥) البيضاء  األوراق  وعّد   (٪٩٧,٣) الملغاة  األصوات  عد  إجراء  احترام  تم  ذلك،  إلى  باإلضافة 
التي  األصوات  عدد  وإجمالي  المستخرجة  الوثائق  عدد  فإن  وبالتالي،  مرشح.  كل  عليها  حصل  التي  األصوات 

حصل عليها كل مرشح يقابل عدد األوراق البيضاء الملغاة في (٩٩,٧٪) من المكاتب التي تّم مالحظتها.

الصورة ١
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من ناحية أخرى، تم إعداد تقارير العد والفرز في معظم المراكز التي شملتها عملّية المالحظة (٩٩,٧٪) 
وقراءتها (٩٩,٨٪). وبحسب االئتالف، فإن ٩٧,٥٪ من ممثلي المرشحين وقعوا على محضر الفرز، مما 
يدل على عدم اعتراضهم على عملية الفرز ورضاهم عن النتائج. كما لوحظ أن تقارير الفرز نشرت في ٩٧,٥٪ 

من الحاالت.
تمت عملية الفرز في بيئة شّفافة، بما يتفق مع حسن سير االنتخابات الديمقراطية، مما سمح ألكثر من 
٩٩٪ من المالحظين بمتابعتها. وفي نفس السياق، تم تصميم مكاتب االقتراع بشكل يسمح للمشاركين 

باتباع عملية الفرز كاملة في ٩٩٪ من المكاتب التي تّم مالحظتها.
باإلضافة إلى ذلك، الحظ مالحظو االئتالف مشاكل ذات تأثير محدود، مثل عدم تنظيم بطاقات االقتراع في 

رزم بـ٥٠ بطاقة (١٢٪) وعدم استكمال ثالث نسخ من تقارير الفرز (٢٦,٦٪).

التنظيمية  فئتين:  إلى  تصنيفها  يمكن  المالحظة.  فترة  خالل  الحرجة  الحوادث  من  عدد  تحديد  تم 
واللوجستية، والقانونية واإلجرائية.

الحوادث االنتخابّية

الحوادث التنظيمية واللوجستية:
عن  مسؤولة  كهيئة  لالنتخابات  المستقّلة  العليا  الهيئة  بوظائف  رئيسي  بشكل  الحوادث  هذه  تتعلق 
لتوصيف  الهيئة  اعتمدته  الذي  واإلجرائي  التنظيمي  اإلطار  على  االئتالف  اعتمد  االنتخابية.  العملية  تنظيم 

الحوادث.
وكانت هناك ٤ حاالت تأخير في فتح مكاتب االقتراع تراوحت بين ٥ إلى ٢٠ دقيقة. الحظ المالحظون تأخيرا 
بـ٦ دقائق في افتتاح مكتب اقتراع في "عميرة الحجاج" و بـ١٥ دقيقة في افتتاح مكتب اقتراع في "منزل 
فارسي" بسبب نقص المعدات في المكتب رقم ٣، وهما مركزان يتبعان الدائرة االنتخابّية بالمنستير، إضافة 

إلى تأخير بـ٢٠ دقيقة خالل افتتاح مركز االقتراع بمدرسة "األخالق".
بسالسة،  االنتخابية  العملية  لسير  والضرورية  األساسية  االنتخابية  المواد  بنقص  تتعلقان  حالتان  لوحظت 
وهما وصول صندوق االقتراع دون نسخ من تقارير االقتراع إلى مكتب االقتراع رقم ٦ في مركز االقتراع 
األولمبية  المدينة  في  "العّمال"  مدرسة  في  الناخبين  قائمة  ودون   ١ تونس  "اإلدريسي"،  في  الواقع 

بالقصرين.



ال تضمن هذه الطريقة عّينة مطابقة بنسبة ١٠٠٪ لمواقع المالحظين الحاليين، ولكنها تقلل إلى حد كبير 
من عدد المالحظين الذين سيتّم إعادة نقلهم وفًقا للعينة العشوائية، وبالتالي تزيد عدد المالحظين في 
الميدان وتخّفض تكاليف نشرهم. تتطلب هذه الطريقة، مثل العّد السريع التقليدي، أدوات موثوقة إلبالغ 

البيانات من أجل ضمان جمع البيانات في الوقت المناسب من المالحظين.
كان على منّظمة أنا يقظ اختبار ما إذا كانت سالمة مبادئ أخذ العينات العشوائية سوف تعّرض للخطر عند 
اإلحصائية  األسس  صحة  ضمان  أجل  من  فقط،  للمالحظين  مالءمة  األكثر  "العشوائية"  العينة  استخدام 
االنتخابات  خالل  الطريقة  هذه  اختبار  أجل  من  يقظ  أنا  لمنّظمة  الفرصة  أتيحت  الحظ،  لحسن  للمنهجية. 
التشريعية التي أجريت قبل أسبوع واحد من الدور الثاني لالنتخابات الرئاسية في ١٣ أكتوبر. خالل االنتخابات 
التشريعية، قامت منّظمة أنا يقظ بتتّبع معدل إقبال الناخبين عند نقطتين زمنّيتين طوال يوم االقتراع: في 
إقبال  أرقام  وبمقارنة  يقظ،  أنا  منّظمة  كانت  االقتراع).  مكاتب  (إغالق  مساًء  و٦  الظهر  بعد   ١ الساعة 
نشر  في  قدمًا  المضي  من  ستتمكن  أنها  من  واثقة  مالحظوها،  أنتجها  التي  باألرقام  الرسمية  الناخبين 

توقعات نتائج االنتخابات بدرجات عالية من الثقة اإلحصائية.
قّدم الدور الثاني لالنتخابات الرئاسية التونسية تحديات فريدة من نوعها كانت مثالية إلبراز كّل من الحاجة 
إلى العينة الّسابحة وفعاليتها. كان هذا هو الحدث االنتخابي الثالث للبالد في أقل من ٢٨ يوًما، وقد كان 
من  ومعظمهم  المالحظين،  من  العديد  اضطر  الناخبين.  وكذلك  المالحظين  على  أثر  االنتخابات  إلجهاد 
الّطالب، إلى العودة إلى جامعاتهم تاركين العديد من المناطق دون تغطية. عالوة على ذلك، فإن الموعد 
مجموعات  معظم  ذلك  جعل  وقد  بالفعل.  ُأغلق  قد  الجدد  للمالحظين  االعتماد  طلبات  إليداع  النهائي 
المالحظين في الدولة يقتصرون على المالحظين اّلذين حصلوا على االعتماد بالفعل، وكثير منهم لم يكن 
متوّفرا من أجل إعادة االنتشار خالل الدور الثاني. بينما فشلت مجموعات المالحظين األخرى بسبب العدد غير 
أنا يقظ باستخدام جميع مالحظيها المتوّفرين  الّسابحة لمنّظمة  العينة  الكافي من المالحظين، سمحت 
ُتْجِرَي حوالي ١،٤٤٠،٠٠٠  التمثيلية. كان على الخوارزمية أن  ونشرهم بشكل أكثر مالءمة وفًقا للعينات 

تكراًرا للعثور على العينة األكثر مالءمة.
تمّكنت منّظمة أنا يقظ من خالل االئتالف من إصدار توّقعات بنتائج االنتخابات بعد ست ساعات من إغالق 
الناخبين وعدد بطاقات  أنا يقظ بتتّبع معّدل إقبال  البالد. قامت منّظمة  أنحاء  مكاتب االقتراع في جميع 
ولديها  الرسمية  النتائج  تأكيد  في  يقظ  أنا  منّظمة  نجحت  مرّشح.  كل  ونتائج  والبيضاء  الملغاة  االقتراع 
فوارق ضيقة للغاية بين األرقام المحققة من خالل "العينة الّسابحة" والنتائج الرسمية التي أعلنتها الهيئة 
العليا المستقّلة لالنتخابات (انظر الجدول ٣). يعتبر هذا الفرق هو األضيق، ببلوغه ٠،٠٧ فقط في حالة نتائج 
بجميع  مقارنة  وبالتأكيد  الناخبين  اقتراع  سبر  وكاالت  أجرتها  التي  التوقعات  بجميع  مقارنة  المرشح، 

مجموعات المالحظين الذين حاولوا إجراء عملّيات عد سريع ذلك اليوم.
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من  المزيد  في  أقالمهم  استخدام  على  الناخبين  من  العديد  وإصرار  المستخدمة  األقالم  مسألة  تسببت 
االرتباك. تفاقمت بعض هذه الحاالت لتصل إلى تعطيل عملّية التصويت، حيث لوحظ تعليق عملية التصويت 

في ثالث مكاتب اقتراع مختلفة في واليتي المنستير ومنوبة بفترات متفاوتة. 
الظهر في مركز االقتراع  إلى ٤:٤٠ بعد  الساعة ٤:١٥  التصويت من  بتعليق  الخصوص  نستشهد على وجه 
للعملّية على  للتصويت وإجراء بث مباشر  ناخبة على استخدام قلمها  إصرار  بعد  بالمنستير  القيروان  طريق 
وسائل التواصل االجتماعي. قام رئيس مكتب االقتراع بتحويل الناخبة المعنّية إلى مركز الشرطة لتقديم 

إفادتها.

الحوادث القانونية واإلجرائية:
ترتبط هذه الحوادث بشكل رئيسي باالنتهاكات التي تعيق جميع مراحل يوم االقتراع، والتي من شأنها أن 

تؤثر على كل من الجوانب القانونية واإلجرائية للعملية االنتخابية.
ألسباب  االفتتاح  قبل  المكتب  أمام  أو  المركز  أمام  لالنتظار  اضطروا  أنهم  مالحظين   ٨ أبلغنا  البداية  في 
تنظيمية، في واليات المنستير والقصرين ومدنين، أو حرموا من حق حضور عملّية االفتتاح (في المدرسة 

االبتدائية "تاوريت" في جربة، مدنين). 
أحد  الحظ  كما  النهار.  خالل  االقتراع  مراكز   / المدارس  ساحات  في  التواجد  من  بعضهم  منع  حّتى  وتّم 
مالحظينا حالة تفضيل في تخصيص مقاعد للمالحظين في مكتب اقتراع، حيث حجز رئيس المكتب مقعًدا 

البنته، التي لم تأت بعد، في المدرسة االبتدائية "فرحات حشاد رجيش" (المهدية). 
وفي هذا الصدد، نشدد على أن تعطيل عمل المالحظين أو منعهم من القيام بأعمال المالحظة من شأنه 
العام  المسار  في  والسرية  التكّتم  أسباب  حول  الشكوك  ويثير  االنتخابية  العملية  شفافية  يقّوض  أن 

للعملية االنتخابية.
مرشحيها  لدعم  االقتراع  مكاتب  داخل  االنتخابية  حمالتها  واصلت  السياسية  األحزاب  أن  بالذكر  جدير 
لالنتخابات التشريعية داخل وخارج مراكز االقتراع، وذلك في الدوائر االنتخابية المختلفة حيث تمت مشاهدة 

ذلك. 
كما تم تحديد العديد من حاالت شراء أو محاولة شراء األصوات في العديد من الدوائر االنتخابية (الكاف 
ومرشحين  مختلفة  بأحزاب  يتعلق  فيما  وقفصة)  وقابس  وسوسة   ٢ و   ١ وتونس  وبنزرت  عروس  وبن 
التصويت  مقابل  لشخص  الدفع  فيها  تم  بحالة  لالنتخابات  المستقّلة  العليا  الهيئة  علمت  وقد  للرئاسة. 

لمرشح معين وأدلى بإفادته للشرطة.
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االنتخابات التشريعية

       االقتراع
 قام االئتالف بتوزيع ما مجموعه ١٤٣٢ مالحظ على ٣١ دائرة انتخابية في جميع أنحاء البالد التونسية من 

أجل مالحظة االنتخابات التشريعية في يوم االقتراع.
توافر  مدى  بتسجيل  قمنا  فقد  لالنتخابات،  المستقلة  العليا  للهيئة  اللوجستي  باالستعداد  يتعلق  فيما   
المعدات االنتخابية (٩٧,٦٦٪) وحضور أعضاء من الهيئة في مراكز ومكاتب االقتراع، األمر الذي يّسر بدء 

العملية االنتخابية.
المالحظون  قام  التي  االقتراع  مكاتب  من   ٪٩٤,٧٣ في   ٨ الساعة  على  أبوابها  االقتراع  مراكز  فتحت 
التابعون لالئتالف بزيارتها، مما يدل على االستعداد اللوجستي للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات. كما قام 

االئتالف بتسجيل توافر المعدات االنتخابية في ٩٧,٨٨٪ من المراكز التي خضعت للرصد.

٪٢٥

٪٧ ٪١٩
٪١٤٩

Yes Always

Yes Sometimes

No

I did not notice

هل تم إعطاء األولوية لكبار السن والنساء الحوامل ؟ 

الطابور في ٤٩٪ من مراكز  الحوامل في  أنه قد تم إعطاء األولوية لكبار السن والنساء  الحظ االئتالف 
االقتراع. 

من   ٪٩٨,٢٥ في  التصويت  سرية  أّمنت  قد  الخلوة  فان  لالئتالف،  التابعين  المالحظين  لتقديرات  وفقًا 
المراكز التي تم ارسال فريق المالحظين اليها. ومع ذلك، فان قائمة الناخبين لم تكن موجودة في ١١,١١٪ 
من المراكز التي خضعت لرصد االئتالف، كما سجلنا غياب الُملصقات التي تبين خطوات عملية االقتراع خارج 

مراكز االقتراع في ٥,٣٥٪ من المراكز.

الرسم البياني ١
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مراكز  من   ٪٩٧,٥٤ في  الناخبين  هوية  من  بالتحقق  لالنتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  موظفو  قام 
إصبع  في  حبر  وجود  من  التحقق  عن  وعجزوا  اليها،  لالئتالف  التابعين  الُمالحظين  ارسال  تم  التي  االقتراع 
الى  باإلضافة  هذا  المراكز.  من  فقط   ٪٢,١٧ في  الخلوة  دخولهم  قبل  للناخبين  اليسرى  اليد  من  السبابة 
التأكد من ورود أسماء الناخبين في قائمة الناخبين بصفة مستمرة (٩٨,٧٢٪) والختم على الزوايا األربعة 
للجهة الخلفية من بطاقة االقتراع (٪٩٠,٦٤). كما تمت اإلشارة الى أن الناخبين قاموا بأخذ ورقة االقتراع 

بأنفسهم في ٩٢,٧١٪ من مراكز االقتراع.
عالوة على ذلك، قام ٢٤,٨٨٪ من المالحظين المتنقلين التابعين لالئتالف باإلبالغ عن الحمالت االنتخابية 
في يوم االنتخابات سواء خارج أو على مقربة من مراكز االقتراع من ناحية. ومن ناحية أخرى، أشار ما يصل 
الناخبين في  الى تواجد أطراف تؤّيد مرشحين بعينهم وتؤثر على  المتنقلين  الى ٢٨,٦٧٪ من المالحظين 
والحظ  االقتراع.  مراكز  داخل  المترشحين  أحد  رقم  أو  رمز  تحمل  بقصاصات  تزّودهم  أو  االقتراع  مراكز 
٣٠,٥٧٪ من المالحظين وجود أطراف تؤيد مرشحين بعينهم وهم بصدد انتظار الناخبين بعد مغادرتهم 
في  االنتخابات  يوم  في  االنتخابية  الحمالت  أنشطة  عن  باإلبالغ  أيضًا  المالحظون  وقام  االقتراع.  مراكز 

الفضاءات العمومية مثل المقاهي (٪٢٠,٣٨) والمساحات التجارية أو األسواق العاّمة (٪١٤,٤٥).

اإلغالق والعّد وفرز النتائج
بنحو ٩٩٪ من  لذلك  المحدد  الوقت  أبوابها في  االقتراع  أغلقت مراكز  المراكز، فقد  إغالق  على مستوى 
تزيد عن ٩٨٪  بالتصويت بنسبة  المراكز  للناخبين داخل  الى ذلك، ُسِمح  التي جرت رصدها. باإلضافة  المراكز 

وفقًا للمالحظين التابعين لالئتالف. 
خالل عملية فرز األصوات، قام المالحظون بالتبليغ عن نقص المواد الالزمة للعملية فيما يزيد عن ١٦٪ من 

المراكز، االمر الذي من شأنه أن يعيق سير العملية. 
ُمعظم  لالنتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  موّظفو  احترم  فقد  الُمطابقة،  بعملية  يتعلق  وفيما 
التوقيعات  وعدد  الُملغاة  واألوراق  أوًال  المتبقية  االقتراع  أوراق  عّد  خالل  من  لها  المنِظمة  التوجيهات 

 .(٪٩٨,٠١)
المركز والتي تتضمن  الى  التي تم تسليمها  بتوثيق األوراق  المتعلق  باإلجراء  تقّيد مديرو مكاتب االقتراع 

عدد األصوات وعدد األوراق الُملغاة وعدد أوراق االقتراع الُمتبقية وذلك بنسبة تزيد عن ٩٧٪. 



٢٩

 Yes

No

هل تم إدراج البيانات في التقرير عن عملية اإلقتراه 
(أوراق اإلقتراع الملغاة المتبقية وعدد التوقيعات ؟) 

٪٩٩,٩٢

٪٠,٠٨

قائمة  كل  عليها  حصلت  التي  األصوات  ومجموع  الُمستخرجة  االقتراع  أوراق  عدد  مقارنة  تمت  ذلك  بعد 
بعدد أوراق االقتراع البيضاء والملغاة في المراكز التي خضعت للرصد. ومن ناحية أخرى، تم اعداد محاضر فرز 

األصوات وتسجيل النتائج في ُمعظم المراكز المشمولة باالستقصاء (٩٩,٧٪).
قام المالحظون التابعون لالئتالف باإلبالغ عن مسائل ذات تأثير محدود مثل تدخل ُممثلي الُمترشحين في 
عملّية العّد في ١٤,١٤٪ من الحاالت. كما قام البعض من الحاضرين بمغادرة المركز خالل عملّية العّد في 
انتهاك واضح لإلجراءات (١١,٦٢٪)، ولكن ينبغي اإلشارة الى أن هذه االنتهاكات لم تؤثر على سير عملّية 

عّد األصوات. 

الرسم البياني ٢

التنظيمّية  الحوادث  هما:  فئتين  الى  وتصنيفها  الجسيمة  الحوادث  من  عدد  تحديد  تم  الرصد،  فترة  خالل 
واللوجستية، والحوادث القانونية واالجرائية. 

 الحوادث االنتخابية

حاالت الحوادث التنظيمّية واللوجستية:
ترتبط هذه الحوادث أساسًا بدور الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات باعتبارها الهيئة المسؤولة عن تنظيم 

العملية االنتخابّية.
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تم اإلبالغ عن خمسة حوادث تتعلق باالفتقار الى المعدات والمواد االنتخابّية األساسية والضرورية من أجل 
ُحسن سير العملية االنتخابية بما في ذلك: عدم وجود أقفال في مركز االقتراع ٢ في مدرسة الواحة في 
القطار، قفصة، عدم وجود ورقة العرض التي تتضمن أرقام القوائم (من ١ الى ٢٥) في دوز و قبلي، غياب 
مظاريف لألقفال الُمستعملة وأوراق االقتراع الُملغاة في الدائرة االنتخابية في سوسة، غياب الورقة التي 
ُتشير الى موضع كل مادة انتخابية بعد انتهاء عملّية العّد في مدينة بن قردان في والية مدنين، ونجد أخيرًا 

وصول ُنسختين من محاضر العّد ِعوضًا عن ثالثة ُنسخ في الدائرة االنتخابية ببن عروس. 
تم اإلبالغ عن ٤٢ حالة من الفوضى في حوالي ١٥ دائرة انتخابية، أهّمها المناوشات وتبادل الُعنف الّلفظي 

الذي يصل أحيانًا الى الُعنف البدني بين الناخبين وممثلي القوائم وأعضاء مراكز االقتراع.

حاالت الحوادث القانونية واالجرائية:
ِقبل  من  والترهيب  للتخويف  فيها  تعرضوا  حاالت  عدة  عن  بالتبليغ  لالئتالف  التابعون  الُمالحظون  قام 
ممثل قائمة أحد األحزاب السياسية في مدرسة ساقية الزيت في صفاقس ١ بعد القيام بالتبليغ عن جريمة 
أحد  ارسال  في  تمثلت  المنطقة،  في  مقهى  صاحب  وهو  القائمة،  رئيس  ِقبل  من  المركز  في  ارتكبت 

موظفيه من أجل تقديم القهوة ألعضاء مركز االقتراع. 
وفيما يتعلق بإجراء عملية االقتراع، فقد شهد الُمالحظون التابعون لالئتالف حادثتين تتمثالن في منع 
ناخَبين من ممارسة حقهما في التصويت. في الحالة األولى، تم منع الناخب من التصويت بسبب قيام ناخب 
آخر بالتوقيع امام اسمه على قائمة الناخبين من دون أن يالحظ الموظف ذلك. أما الناخب الثاني فقد تم 

رفض طلبه الحصول على ورقة اقتراع جديدة بعد اتالفه الورقة األولى، وُمنع بالتالي من التصويت.
من المهم اإلشارة الى مواصلة الدعاية االنتخابية وتنظيم الحمالت في يوم االنتخابات من ِقبل العديد من 
المنستير،  الكاف،  (سوسة،  انتخابية  دوائر  عدة  في  المستقلة  والقوائم  واالئتالفات  السياسية  األحزاب 

جندوبة، نابل ١، تطاوين، تونس ٢، صفاقس ١، صفاقس ٢ وسيدي بوزيد).
الرشوة،  أو  و/  األصوات  بشراء  تتعلق  شبهات  لتشمل  معّينة  بقوائم  المرتبطة  األنشطة  قوائم  امتّدت 
توزر   ،٢ نابل  المنستير،  صفاقس،  الكاف،  سيما  ال  انتخابية،  دوائر  عدة  في  مالحظ   ٢٦ الحظه  الذي  األمر 
وتونس ٢. كما جذبت عدة سيارات انتباه المالحظين بعد استخدامها من أجل محاولة التأثير على الناخبين 
الذين تلقوا مبالغ مالية من أجل انتخاب أسماء معّينة وفقًا للتعليمات، وعلى وجه الخصوص منطقة باب 
سويقة في تونس ١. وتمكن مالحظ تابع لالئتالف من تصوير عملية شراء لألصوات من ِقبل ممثلي قائمة 

انتخابية في الدائرة االنتخابية صفاقس ٢، بالتحديد في مدرسة جوهر البساتين.
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كما تم اإلبالغ عن عدة حاالت من العنف تمثلت أساسًا في تبادل للعنف بين ممثلي ائتالف عيش تونسي 
واالتحاد الشعبي الجمهوري، الى جانب االعتداء البدني واللفظي الذي مارسه نائب رئيس مركز اقتراع على 

أحد المالحظين التابعين لالئتالف والذي حاول االتصال بمركز جمع البيانات المحلي في المنستير. كما وقع 
تبادل للعنف البدني واللفظي وأيضًا الرشق بالحجارة بين الناخبين وممثلي القوائم. 

      االقتراع 
قام االئتالف بتوزيع ١٣٤٧ مالحظ خالل المناظرة الرئاسية في ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ على ٣١ دائرة انتخابية في 

تونس وفي الخارج.
بدأت عملية االقتراع على الساعة ٨ في أكثر من ٩٦ ٪من مراكز التصويت وُعِلقت الملصقات التي تشير الى 
خطوات عملية التصويت خارج المراكز في ٩٦,٤٥ ٪من مراكز التصويت الخاضعة لرقابة االئتالف. ووفقًا 
لتقديرات ما يزيد عن ٩٨ ٪من المالحظين، فقد ضمنت الخلوة سرّية عملية التصويت في المراكز التي تواجد 

بها المالحظون التابعون لالئتالف. 
وعلى سبيل المثال، فقد ُسمح للمالحظين بمتابعة إجراءات االفتتاح في ٩٨٪ من المراكز التي تّم رصدها. 
قام رؤساء محطات االقتراع بعرض صناديق االقتراع الفارغة على الحاضرين قبل بدء عملية االقتراع في 
ترك  مع  للغرض  المعدة  البالستيكية  األقفال  باستعمال  الصناديق  بغلق  قاموا  ثم  المراكز،  من   ٪٩٦
الفتحة العلوية للصندوق من دون قفل في أكثر من ٩٩٪ من المراكز التي تم ايفاد فريق االئتالف اليها، 
كما قام رؤساء المراكز بإنشاء محضر عملية االقتراع (٩٤,٩٪). من ناحية أخرى، لم يقم رؤساء المحطات 

بتالوة المحضر أمام الحضور (٢٣,٣٢٪) ورفض ما يقارب ٩٪ من ممثلي المرشحين التوقيع على المحضر
بالتحقق  العليا المستقلة لالنتخابات (ISIE) في تأمين سير عملية االقتراع، وقاموا  نجح موظفو الهيئة 
من هوية الناخبين (٩٨,٢٩٪) ومقارنة أسمائهم على قائمة الناخبين (٩٩,٤٣٪) والتثبت من وضعهم 
إلصبع السبابة من اليد اليسرى في الحبر (٩٦,٥٩٪) والتحقق من وجود ختم على ورقة االقتراع، وأخيرًا، 

تأكدوا من خلو الخلوة من أوراق االقتراع أو أي شيء آخر من شأنه أن يؤثر على المرشحين..

المناظرة الرئاسية
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 اإلغالق والعّد وفرز النتائج
فيما يتعلق باإلغالق، أفاد الُمالحظون التابعون لالئتالف بأن ٩٨,٨ ٪من المراكز قد قامت بإغالق أبوابها 
بالتصويت في ٩٧ ٪من  للناخبين  لالنتخابات، وُسمح  المستقلة  العليا  الهيئة  ِقبل  المحدد من  الوقت  في 

مراكز االقتراع. 
المرتبطة  االنتخابية  المواد  في   ٪  ١٨,٢٤ بنسبة  ُنقص  عن  بالتبليغ  لالئتالف  التابعون  المالحظون  قام 
بعملية  يتعلق  فيما  االقتراع.  عملية  يعيق  أن  شأنه  من  الذي  األمر  االقتراع،  مراكز  في  العّد  بعملية 
المطابقة، فإننا نالحظ أن الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات قد التزمت باإلجراءات المرتبطة بهذه العملية: 
قام ٩٩,٦ ٪ من مديري المراكز بعّد أوراق االقتراع المتبقية واألوراق الملغاة كما قاموا بمقارنة عدد 
االقتراع  أوراق  عّد  تم   .٪  ٩٨,٨ بنسبة  االقتراع  مراكز  جميع  في  الواردة  االقتراع  بأوراق  التوقيعات 

الُمستخرجة التي تطابقت مع عدد التوقيعات في ٩٨,٧ ٪ من المراكز الخاضعة للرقابة. 
فيما يتعلق بسالمة مراكز االقتراع، فقد سجلنا انعدام األمن في ١٢,٣٩ ٪ من المراكز خالل عملية العّد، 

األمر الذي من شأنه أن يشكل تهديدًا لنزاهة عملّية العّد.
لم تنجح الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في معالجة المسائل التي قد ُتعيق مشاركة األشخاص من ذوي 
يتعذر وصول األشخاص من ذوي اإلعاقة  المراكز  بأن ٢١,٩ ٪ من  االنتخابية. وجدنا  العملية  اإلعاقة في 
المراكز  ٪من   ١٦,٨٧ في  المتحركة  بالكراسي  اليها  الوصول  يسهل  التي  المراكز  انعدمت  كما  اليها، 

الخاضعة للرقابة.

       الحوادث االنتخابية 
قام المالحظون التابعون لالئتالف باإلبالغ عن ١٠ حاالت عنف و٤١ حالة من الفوضى داخل مراكز االقتراع، 
ال سيما االشتباكات اللفظية والبدنية في المدرسة االبتدائية "باش حامبة" ٢ في الدائرة االنتخابية تونس ١ 

بين رئيس مركز االقتراع وأحد المواطنين مما استوجب تدخل الشرطة.
شوهد شجار بين عضو الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات وناخب في الدائرة االنتخابية تونس ٢ وفي مركز 
االقتراع بمدرسة "البحر األزرق" والذي انتهى بتبادل للعنف البدني بين الطرفين. في صفاقس ٢ قام عضو 
في مركز االقتراع بالتهكم على ناخب حامل لبطاقة إعاقة، فقامت عائلة األخير باالعتداء عليه. أخيرًا وليس 
آخرًا، عّم الّذعر واالرتباك الدائرة االنتخابية "حشاد" في والية بنزرت إثر دخول مواطن في حالة سكر للمركز 

وقيامه بتهديد الناخبين إذا لم يقوموا بالتصويت للمرشح نبيل القروي. 



٣٣

االنتخابية،  الدوائر  من  عدد  في  حالة)   ٢٧) األصوات  بشراء  تتعلق  شبهات  عدة  االئتالف  فريق  الحظ 
مركز  أمام  مالية  مبالغ  توزيع  بين  ما  وتراوحت  وجندوبة.  قفصة   ،١ تونس  الكاف،  المنستير،  وباألخص 
المدرسة االبتدائية "سيدي سفيان" في سكرة في والية أريانة من ِقبل المرشح نبيل القروي وفي مدرسة 
المرشح،  نفس  لصالح  للتصويت  المواطنين  تحريض  اجل  من  مالية  مبالغ  توزيع  تم  أين  الغربية"  "الحاّمة 
مرشح  لصالح  بالتصويت  قاموا  ما  إذا  الطعام  أو  المال  اعطائهم  سيتم  بأنه  الناخبين  الى  وعود  وتقديم 

معّين (مدرسة ٢٠مارس ١٩٣٤في الدائرة االنتخابية تونس ٢). 

تأتي حاالت التأثير على الناخبين على رأس قائمة االنتهاكات التي تم اإلبالغ عنها من طرف ائتالف شركاء 
من أجل نزاهة االنتخابات، وُتعّرف على أنها أي شيء قد يضغط على الناخبين أو يوّجه ارادتهم في التصويت 
نحو مرشح معّين دون اآلخر سواء كان ذلك من خالل الكلمات أو األفعال أو التلميح. بلغ عدد الحاالت التي 

شهدت محاوالت لتوجيه والتأثير على إرادة الناخبين ٤٦ حالة. 
الدائرة  في  االقتراع  مركز  رئيس  قام  فقد  المراكز،  داخل  النقالة  الهواتف  استعمال  الى  بالنسبة  أما 

االنتخابية منوبة بتصوير ناخب أثناء ممارسته لحقه في االنتخاب بشكل خاص دون علمه. 

 Yes

No

هل الحظت عملية شراء لألصوات في محيط  مراكز األقتراع ؟

الرسم البياني ٣

٪٩٤

٪٦



٣٤

هل تنتظر أي أطراف مساندة لمرشح ما الناخبين 
بعد مغادرتهم مركز اإلقتراع ؟

الرسم البياني ٤

 Yes

No٪٩٤

٪٦

لصالح  التصويت  على  االقتراع  لمراكز  المتوجهين  الناخبين  حث  لغرض  مستأجرتين  سيارتين  استخدام  تم 
المرشح ٢. تم رصد السيارة األولى وهي تدور حول مدرسة "البلهوان" في "القصيبة" في والية سوسة، أما 

السيارة الثانية فقد تم رصدها في وسط مدينة بنزرت. 
التابعون لالئتالف العديد من حاالت انتهاك السرية من بينها السماح لفريق تلفزيوني  شهد المالحظون 

(سكاي نيوز) بالتصوير داخل مركز اقتراع ٤ في مركز االقتراع "الحبيب ثامر" في بنزرت.
في مدرسة (٢ مارس) في "بومهل"، والية جربة، لم تكن الخلوة في مركز االقتراع ١٩ مالئمة لألشخاص 
لها  الخلفية  الجهة  تصبح  بحيث  الخلوة  اتجاه  بتغيير  االقتراع  مركز  في  عضو  قام  كما  اإلعاقة،  ذوي 

ُمواجهًة له عوضًا عن الحائط في انتهاك واضح لسرية عملية االقتراع. 
أما بالنسبة الستعمال الهواتف النقالة داخل المراكز، فقد قام رئيس مركز االقتراع في الدائرة االنتخابية 

منوبة بتصوير شخص حامل إلعاقة خالل ممارسته لحقه في التصويت بشكل خاص بدون علمه.
ُنقل العديد من الناخبين الى مركز االقتراع للتأكد من قيامهم بالتصويت لمرشح معين. واقتصرت عمليات 
التي اتجهت ذهابًا  السيارات  المرشح رقم ٢ عن طريق  أبلغ عنها مالحظو االئتالف على  التي  الناخبين  نقل 
مدينة  في  سينافي"  "بن  مدرسة  منطقة  محيط  في  الناخبين  نقل  لضمان  االقتراع  مراكز  والى  ِمن  وايابًا، 

زغوان ودوز وسط وفي مركز "الخضر حسين" في توزر. 



٣٥

النتائج
يتم  أن  قبل   ٣٣ عددها  يبلغ  التي  االنتخابية  الدوائر  من  كل  داخل  أوًال  األصوات  فرز  يتم  انتخاب،  كل  في 
تجهيزها واالعالن عنها من ِقبل الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات على المستوى الوطني. قامت الهيئة 
العليا المستقلة لالنتخابات باإلعالن عن النتائج جزئّيًا وعلى مستوى الدوائر االنتخابية وعلى نحو تدريجي بدءًا 
من اليوم التالي لالنتخابات واستنادًا الى وقت تسّلم النتائج في العاصمة. بمجّرد أن تم استالم جميع النتائج 
على مستوى الدوائر االنتخابية، قامت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات باإلعالن عن النتائج األولية، وتم 
اإلعالن عن النتيجة النهائية في األسابيع التي َتلت يوم االنتخابات بعد أن قامت المحاكم بتجهيز الطعون 

المقدمة من المتنافسين السياسيين.
اإلعالن  وُقبيل  الثالث  الدورات  خالل  االنتخابات  نتائج  رسمية  الغير  الناخبين  اقتراع  مسح  عمليات  عكست 

الرسمي للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بفوارق محدودة.

استنادًا الى طريقة العّينة السابحة، تمكنت منظمة أنا يقظ من اإلعالن عن نتائج االنتخابات الُمتوقعة بعد 
ست ساعات من اغالق مراكز االقتراع في جميع أنحاء البالد. 

كان الفارق بين التوقعات التي نشرتها منظمة أنا يقظ خالل يوم االنتخابات والنتائج الرسمية التي أعلنت 
عنها الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات (ISIE) في اليوم الموالي ٠,٠٧٪ فقط. وُيعتبر هذا أضيق فارق 
من بين التوقعات التي أجرتها وكاالت استطالع الرأي، وبالتأكيد من بين ُمحاوالت فرق الُمالحظين إلجراء 

عّد سريع في ذلك اليوم. 

الصورة٢



٣٦

التوصيات 

المبدأ / االلتزام الدولي / اإلقليمي ذو الّصلةالجهة المسؤولةالتوصيةرقم

• يطالب تحالف "شركاء" من أجل 
نزاهة االنتخابات الحكومة والبرلمان 

باقتراح / بالمصادقة على التنقيحات 
الالزمة لإلطار القانوني بعبارات ال 

تتعارض مع المبادئ الدولية 
والممارسات الجيدة لالنتخابات 

النزيهة، وتحديدًا مبدأ اليقين القانوني 
واالستشراف، وبطريقة تشجع على 

المشاركة االنتخابية وتعزز ثقة 
الناخبين في العملية االنتخابية.

أفضل الممارسات
اليقين القانوني والقدرة على االستشراف.

 A / HRC /) قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان
.(٣٦/١٩ ، ٢٠١٢ / RES

"توفير درجة كافية من اليقين القانوني وإمكانية 
التنبؤ القانوني في تطبيق القانون تجنبًا ألي 

تعسف؛"

الهيئة العليا المستقلة 
لالنتخابات

 البرلمان

١

• نوصي الهيئة العليا المستقلة 
لالنتخابات بتسهيل الّنفاذ إلى جميع 

المعلومات ذات المصلحة العامة على 
الفور وبسهولة، بما في ذلك القرارات 

ومحاضر االجتماعات والتشريعات 
الرئيسية وبيانات تسجيل الناخبين 

ونشر نتائج االقتراع بشكل كامل وفي 
الوقت المناسب.

• ندعو الهيئة العليا المستقّلة 
لالنتخابات إلى ضمان حق الناخب في 

النفاذ إلى نتائج االقتراع والتحقق منها 
على مستوى مكتب أو مركز االقتراع 

الذي صّوت فيه، من خالل التنصيص 
صراحة على هذا الحق ضمن اإلطار 

القانوني المنّظم لالنتخابات.

المبدأ الدولي:
الحق في النفاذ إلى المعلومة.

اتفاقية األمم المتحدة
(UNCAC) لمكافحة الفساد

الفصل ٧، الفقرة ٤. "تسعى كل دولة طرف، 
وفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي، إلى 

اعتماد وصيانة وتعزيز األنظمة التي
من شأنها تعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح".

الفصل ١٠. "اعتمـاد إجـراءات أو لوائـح تمّكـن 
عامـة النـاس مـن الحصـول، عنـد االقتضــاء، على 

معلومات عن كيفيـة تنظيـم إداراتهـا العموميـة 
واشـتغالها وعمليـات اتخـاذ القـرارات فيـها"

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
 CCPR / C) والسياسية، التعليق العام رقم ٣٤

(٣٤ / / GC

الفصل ١٩. "ينبغي للدول األطراف أن تنشر 
للجمهور، بشكل استباقي، معلومات الحكومة 
ذات المصلحة العامة. وينبغي للدول األطراف أن 

تبذل كل المجهودات من أجل ضمان الّنفاذ إلى 
هذه المعلومات بطريقة سهلة وفورّية وفّعالة 

وعملّية"

الهيئة العليا المستقّلة 
لالنتخابات

٢



٣٧

المبدأ / االلتزام الدولي / اإلقليمي ذو الّصلةالجهة المسؤولةالتوصيةرقم

•  نحن نشجع الهيئة العليا المستقّلة 
لالنتخابات على اتخاذ تدابير فّعالة 

لضمان إمكانّية ممارسة جميع 
األشخاص المؤهلين لحقهم في 

التصويت، خاصة من خالل إعالم 
الناخبين في الخارج بأي تغيير في 

مكاتب االقتراع في غضون أوقات 
معقولة.

المبدأ الدولي

الحق في االنتخاب وإتاحة الفرصة لذلك

األمم المّتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنّية السياسّية، الفصل ٢٥ (ب) "لكل مواطن 
الحق والفرصة، دون قيود غير معقولة: (ب) في 

أن َيْنَتِخَب وُيْنَتَخَب".

األمم المتحدة، لجنة حقوق اإلنسان، لجنة 
الحقوق المدنّية والسياسّية، التعليق العام رقم 

٢٥، الفقرة. ١١. "يجب على الدول اّتخاذ تدابير فعالة 
لكي تضمن لجميع المؤهلين لالنتخاب إمكانية 
ممارستهم لحقهم ذاك. فينبغي، حيثما كان 

تسجيل الناخبين ضروريا، السهر على تيسير هذه 
العملية وعدم إعاقتها".

الهيئة العليا المستقّلة 
لالنتخابات

وزارة الشؤون الخارجية

٣

• ندعو إلى تنفيذ آليات حقيقية تهدف 
إلى تعزيز مشاركة الفئات الهّشة، مثل 

األشخاص ذوي اإلعاقة، وإزالة جميع 
العقبات التي تحد من مبدأ المشاركة 
المباشرة في العملية االنتخابية دون 

الحاجة إلى أي مساعدة خارجية.

المبدأ الدولي

الحق في االنتخاب وإتاحة الفرصة لذلك

االقتراع العاّم

الحق والفرصة للمشاركة في الشؤون العامة.

األمم المّتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنّية السياسّية، الفصل٢٥. "لكل مواطن الحق 

والفرصة، دون قيود غير معقولة: (ب) في أن 
َيْنَتِخَب وُيْنَتَخَب".

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

الفصل.٢٩-أ "ضمان قدرة األشخاص ذوي اإلعاقة 
على المشاركة بشكل فعال وكامل في الحياة 

السياسية والعامة على قدم المساواة مع 
اآلخرين، مباشرة أو من خالل ممثلين يتم 
اختيارهم بحرية، بما في ذلك كفالة الحق 

والفرصة لألشخاص ذوي اإلعاقة في التصويت 
واالنتخاب، من خالل أمور من بينها: (i) ضمان أن 

تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده 
مناسبة ويسهل النفاذ إليها وفهمها 

واستخدامها؛ " 

الهيئة العليا المستقّلة 
لالنتخابات

البرلمان

٤



٣٨

المبدأ / االلتزام الدولي / اإلقليمي ذو الّصلةالجهة المسؤولةالتوصيةرقم

• ندعو وسائل اإلعالم إلى التحّلي 
بالمهنّية وضبط النفس في تغطية 

العملّية االنتخابية وتحقيق التوازن بين 
مبدأ حرية توثيق ونشر االنتهاكات 

والتحقيق الجاد في صحة المعلومات، 
من أجل تجّنب تخويف الناخبين 

والتشكيك كذبا في نزاهة العملية 
االنتخابية.

• ندعو القوى السياسية إلى احترام 
مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين في 

ممارسة حقهم في نشر برامجهم 
االنتخابية، طالما أنه ال يؤدي إلى 

االستخدام المفرط للمساحات 
اإلعالمية بطريقة تنتهك أخالقيات 

العمل اإلعالمي.

المبدأ الدولي

الحق في التماس المعلومات وتلقيها 

األمم المّتحدة، العهد الّدولي الخاص بالحقوق 
المدنّية والسياسّية، الفصل ١٩، األمم المّتحدة 
ومنّظمة األمن والتعاون في أوروبا ومنّظمة 

الدول األمريكّية والّلجنة األفريقّية حول حقوق 
اإلنسان والشعوب، البيان المشترك حول وسائل 

اإلعالم واالنتخابات، ١٥ ماي ٢٠٠٩ "وسائل 
اإلعالم العامة ملزمة باحترام قواعد صارمة من 

الحياد والتوازن." 

 ٦٤/١٩٩٩/٤.E/CN .وثيقة األمم المتحدة
الفصل ١٦ "يجب على الدولة أن تضمن إعالم 

وسائل اإلعالم للجمهور باألحزاب السياسية 
والمرشحين وقضايا الحمالت وعمليات التصويت؛ 

وسائل اإلعالم الحكومية متوازنة ونزيهة في 
تغطية االنتخابات، وال تمّيز ضد أي حزب أو مرشح 
سياسي في منحها النفاذ إلى وقت البث وضمان 

عدم انحياز األخبار والمقابالت والبرامج اإلعالمية 
لصالح أو ضد أي حزب أو مرشح؛ 

األمم المّتحدة، العهد الّدولي الخاص بالحقوق 
المدنّية والسياسّية، التعليق العام رقم ٣٤، 

الفقرة ١٣."يفترض التواصل الحّر بالمعلومات 
واألفكار وجود صحافة ووسائط إعالم أخرى حّرة 
قادرة على التعليق على القضايا العامة دون رقابة 

أو تقييد وعلى إطالع الرأي العام. ويتمتع الجمهور 
أيضًا بحقوق في مقابل تلقي ما تنتجه وسائل 

اإلعالم."

اإلعالم

الفاعلون السياسيون 
(المرشحون، األحزاب 

السياسية)

٥

• نشدد على وجوب التزام الهيئة العليا 
المستقّلة لالنتخابات وأعوانها بجميع 

اإلجراءات والقرارات االنتخابية 
المنصوص عليها في اإلطار القانوني 

لالنتخابات. كما ندعو الهيئة إلى 
مواصلة توفير التكوين المناسب 

ألعوان مكاتب االقتراع لتجنب سوء أو 
عدم تطبيق القانون االنتخابي بطريقة 
من شأنها أن تؤثر على تقّدم االنتخاب 

يوم االقتراع وأن تثني الناخبين عن 
المشاركة.

المبدأ الدولي

تعزيز االنتخابات الدورّية
والنزيهة

 / A / RES قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة
١٦٤/٦٨ (٢٠١٣) "تالحظ الجمعية العامة أهمية 

الموارد الكافية إلدارة انتخابات تتسم بالكفاءة 
والشفافية على المستويين الوطني والمحلي، 

وتوصي الدول األعضاء بتوفير الموارد الكافية 
لتلك االنتخابات "

الهيئة العليا المستقّلة 
لالنتخابات



٣٩

المبدأ / االلتزام الدولي / اإلقليمي ذو الّصلةالجهة المسؤولةالتوصيةرقم

يحث ائتالف "شركاء" بقوة على: 

• تنقيح الفصل ١٦١ من القانون 
االنتخابي رقم ٢٠١٤/١٦ (وتنقيحاته)، 

والذي يغّطي مسألة شراء األصوات، 
من خالل تقديم تعريف دقيق لهذه 

االنتهاكات واآلليات القانونية الخاصة 
التي يمكن أن تسهل التصّدي 

للمخالفين ومحاكمتهم.

• احترام أخالقيات المشاركة السياسية 
من خالل تجنب أي إجراءات من شأنها 
أن تؤثر على شفافية ونزاهة العملية 
االنتخابية، وخاصة األفعال من قبيل 

شراء األصوات وعدم االمتثال ألحكام 
الصمت االنتخابي.

المبدأ الدولي:

الشفافية والحق في المعلومات. 

اتفاقّية األمم المّتحدة لمكافحة الفساد، الفصل. 
١- (ج) "أغراض هذه االتفاقية هي كاآلتي: (ج) 

تعزيز النزاهة والمساءلة واإلدارة السليمة 
للشؤون العامة والممتلكات العمومّية." 

اتفاقّية األمم المّتحدة لمكافحة الفساد، 
الفصل.٢٦, الفقرة.٤ "تكفل كل دولة طرف، على 

وجه الخصوص، إخضاع الشخصيات االعتبارية التي 
تلقى عليها المسؤولية وفقا لهذه المادة 

لعقوبات جنائية أو غير جنائية فّعالة ومتناسبة 
ورادعة، بما فيها العقوبات النقدية." 

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، القصل. 
٥. ١. "تضع كل دولة طرف وتنفذ أو تحافظ على 

سياسات فّعالة ومنّسقة لمكافحة الفساد تعزز 
مشاركة المجتمع وتعكس مبادئ سيادة القانون 

واإلدارة السليمة للشؤون العامة والممتلكات 
العامة والنزاهة والشفافية والمساءلة." 

اتفاقّية األمم المّتحدة لمكافحة الفساد، 
الفصل.٧. ٣. "يتعين على كل دولة طرف أن تنظر 

أيضا في اتخاذ التدابير التشريعية واإلدارية 
المناسبة... لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات 

النتخاب شاغلي المناصب العمومّية".

الهيئة العليا المستقّلة 
لالنتخابات

البرلمان

٦

• ندعو مجموعات المالحظين 
الوطنيين والدوليين إلى التنسيق 

الفّعال لتنفيذ منهجيات رصد متكاملة 
وخطط نشر المالحظين من أجل ضمان 

رصد شامل لجميع جوانب العملية 
االنتخابية.

أفضل الممارسات

التنسيق الفعال بين مجموعات المالحظين

الميثاق األفريقي حول الديمقراطية واالنتخابات 
II.الفصل ١٩ ،(ACDEG) والحكم

"تضمن كل دولة طرف شروط األمن وحرية النفاذ 
إلى

المعلومات وعدم التدخل وحرية التنقل والتعاون 
الكامل مع بعثة مالحظي االنتخابات".

اللجنة األوروبية للديمقراطية واتفاقية معايير 
االنتخابات الديمقراطية، الفصل ٧. ٥. "يجب أن 

يكفل احترام مبدأ االنفتاح واإلعالن عن 
االنتخابات تهيئة الظروف من أجل تنفيذ الهيئات 

العمومّية والدولية لعملّيات رصد االنتخابات".

مجموعات الرصد

٧



٤٠

المالحق

جدول أعمل مالحظ متجول
 االنتخابات التشريعية  ٢٠١٩ 

المالحظ الجوال

إسم الجمعية:

المعتمدية:

رقم االعتماد:

إسم المالحظ:

الدائرة االنتخابية:

رقم الهاتف:

 ساحة عامة 
 فضاء تجاري 

 دار عبادة 
محطة نقل عمومي 

مقهى 
أخرى:… 

ساحة عامة 
فضاء تجاري 

دار عبادة 
محطة نقل عمومي 

 مقهى 
أخرى:… 

ساحة عامة 
فضاء تجاري 

دار عبادة 
 محطة نقل عمومي 

مقهى 
أخرى:… 

ساحة عامة 
فضاء تجاري 

دار عبادة 
محطة نقل عمومي 

 

اسم مكان الزيارةنوع المكانوقت الوصولوقت المسافرينالمالحظات

الملحق ١: استمارة المالحظ الجّوال



٤١

اسم مكان الزيارةنوع المكانوقت الوصولوقت المسافرينالمالحظات

 مقهى 

 أخرى:… 
 ساحة عامة 
 فضاء تجاري 

 دار عبادة 
 محطة نقل عمومي 

 مقهى 
 أخرى:… 

 ساحة عامة 
 فضاء تجاري 

 دار عبادة 
  محطة نقل عمومي 

 مقهى 
 أخرى:… 

الملحق ٢: استمارة مالحظ ثابت على المدى القصير

الملحق ٣: استمارة مالحظ جّوال على المدى القصير

الملحق ٤: استمارة الحوادث الحرجة




