


 تقديم عام :

بتاريخ وذلك  العلمية،  بالمجالس  الطلبة  ممثلي  انتخابات  اجراء  بمناسبة 
 ٢٨ فيفري ٢٠١٩، قامت منظمة أنا يقظ بمالحظة سير العملية اإلنتخابية في ٣٧ 
البالد  أقاليم  جل  تشمل  والية   (١٤) عشر  أربعة  على  موزعة  جامعية  مؤسسة 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  مع  بالتنسيق  ذلك  كان  قد  و  التونسية. 
وباالعتماد على ٥٨ مالحظا ومالحظة تم توزيعهم على مؤسسات التعليم العالي 

المعنية.  

يتعين هنا التوضيح أنه على الرغم من أننا قمنا في البداية بتوزيع ٦٣ مالحظا على 
٤٥ مؤسسة جامعية بسبعة عشر (١٧) والية، فإن البيانات واألرقام التي تم جمعها 
إثر غلق  بها  التي تم مدنا  إلى اإلستمارات  التقرير استندت فقط  وعرضها في هذا 
اإلستمارات  إرسال  عن  تخلفوا  الذين  المالحظين  احتساب  دون  أي  اإلقتراع،  مكاتب 
التقرير النهائي، خاصة إذا تعلق األمر  النهائية، وذلك حرصا من المنظمة على دقة 
وحسن  الجامعية  بالمؤسسات  للمالحظين  الفعلي  التواجد  من  التأكد  بضرورة 

متابعتهم للعملية اإلنتخابية.

للعلوم  العالي  المعهد  تشمل  لم  المالحظة  عملية  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  كما 
اإلنسانية بتونس نظرا لتأجيل اإلنتخابات فيها إلى أجل غير مسمى.

و اذ تهنئ  المنظمة الطلبة الفائزين بشرف تمثيل زمالئهم داخل المجالس العلمية 
بمختلف  اإلقتراع  عملية  تخللت  التي  التجاوزات  من  مجموعة  الى  تشير  أنها   اال 

المؤسسات الجامعية. 

١



المؤسسات  بأغلب  اإلقتراع  مكاتب  داخل  الجوالة  الهواتف  استعمال  رصد  أيضا  تم 
ورقة  لتصوير  األحيان  بعض  في  األمر  وصل  وقد  الخلوة،  داخل  وخاصة  الجامعية، 

اإلقتراع (كلية الحقوق بصفاقس والمعهد العالي للغات بتونس). 

• تمكين ثمانية (٨) طلبة من اإلقتراع باستخدام بطاقة تعريف وطنية دون اإلستظهار 

بشهادة ترسيم (المعهد العالي للغات بتونس والمعهد العالي للتصرف بسوسة)، 
التعريف  بطاقة  و/أو  الطالب  بطاقة  عن  بنسخ  باإلقتراع  الطلبة  لبعض  السماح   •

الوطنية، وكان هذا اإلجراء يتغير بتغّير أعضاء المكتب (كلية الحقوق بتونس)،
(المعهد  جامعي  نقل  اشتراك  ببطاقة  إستظهاره  عند  اإلقتراع   تمكين طالب من   •

الوطني للشغل والدراسات اإلجتماعية)، 
• السماح لعدة طلبة بالدخول إلى الخلوة واإلقتراع قبل التثبت من هوياتهم (كلية 

اآلداب بسوسة والمعهد األعلى للتصرف بسوسة)، 
وإدارة  للمحاسبة  العالي  (المعهد  الخلوة  خارج  باإلقتراع  الطلبة  لبعض  السماح   •

المؤسسات بمنوبة)،
• عدم تمكين الطلبة من التوقيع أمام أسمائهم أمام السجل اإلنتخابي واإلكتفاء 

بتلوين الخانة بعدة مؤسسات جامعية، 
•  وضع أسماء طلبة الماجستير ضمن قائمة طلبة اإلجازة وتصويتهم لممثلي اإلجازة 

(المعهد الوطني للشغل والدراسات اإلجتماعية)، 
•  وضع أوراق اقتراع تخص اإلجازة داخل صندوق الماجستير دون أن يتم اعتبارها ملغاة 
للتصرف  العالي  (المعهد  لإلجازة  الصحيحة  األصوات  ضمن  واحتسابها  الفرز  أثناء 

بقابس)، 
•  تجاذب أطراف الحديث بين الطلبة في الخلوة (المعهد العالي للمحاسبة وإدارة 
التصويت  على  لحثها  الخلوة  إلى  زميلتها  مع  طالبة  ودخول  بمنوبة)  المؤسسات 

لطرف معين (معهد الصحافة وعلوم األخبار). 

٢

١ . إخالالت إجرائية : 

رصد مالحظونا عدة إخالالت إجرائية، خاصة فيما يتعلق بإجراءات اإلقتراع، ونذكر منها : 

 تجاوزات يوم اإلقتراع : 
كان خرق الصمت اإلنتخابي من قبل مختلف األطراف المترشحة أهم تجاوز تم رصده 
بأغلب المؤسسات الجامعية، سواء كان ذلك عن طريق عدم إزالة الملصقات الدعائية، 

أو توزيع منشورات دعائية تحمل أسماء المترشحين،
 أو حتى التأثير المباشر على المقترعين أمام مكتب اإلقتراع. 



• غياب التنظيم واإلكتظاظ أمام مكاتب اإلقتراع بعدة مؤسسات جامعية،
•  وضع الخلوة بطريقة ال تضمن سرية اإلقتراع بعدد من المؤسسات الجامعية،

من  بعدد  إصالحها  وقع  اإلقتراع  وأوراق  الناخبين  قائمات  طباعة  في  أخطاء    •
المؤسسات، مما تسبب في تأخر فتح مكاتب اإلقتراع  بكل من كلية اآلداب بصفاقس 

وكلية الحقوق بصفاقس،
•  استعمال صناديق كرتونية مغّلفة كصناديق اإلقتراع بالنسبة للماجستير والشهادة 

الوطنية في التعمير والتهيئة بالمعهد العالي للبناء والتعمير بتونس، 
•  حضور دخالء على بعض المؤسسات الجامعية بمعهد الصحافة وعلوم األخبار، 

•  تسريب نتائج اإلنتخابات بعدد من المؤسسات الجامعية قبل اإلعالن عنها رسميا،
•  تشويش على عملية الفرز وحصول توتر ومناوشات بين المترشحين إثر اإلعالن عن 

النتائج بجل المؤسسات الجامعية.

٣

٢ . إخالالت تنظيمية : 

رصد مالحظونا عدة إخالالت إجرائية، خاصة فيما يتعلق بإجراءات اإلقتراع، ونذكر منها : 

كما تندد المنظمة بالمضايقات التي تعرض إليها عدد من مالحظيها بعدد كبير من 
من  أو  اإلدارة  من  متأتية  المضايقات  هذه  كانت  سواء  الجامعية،  المؤسسات 
المترشحين أنفسهم، والتي وصلت أحيانا إلى الهرسلة ومحاولة الحد من تنقلهم 
وإدارة  للمحاسبة  العالي  (المعهد  المخالفات  لمعاينة  اإلقتراع  مركز  داخل 
األطراف  أحد  ممثل  من  محددة  بصفة  من  إستهدافهم  أو  بمنوبة)  المؤسسات 

المترشحة (كلية الحقوق بسوسة). 

لتجنب  والكليات  العليا  والمعاهد  الجامعات  وادارات  الوزارة  يقظ  أنا  منظمة  تدعو 
القانوني  اإلطار  تحسين  عبر  أساسا  ذلك  ويكون  المستقبل  في  االخالالت  هذه 
لالنتخابات، باإلضافة إلى توخي الحذر أثناء التحضير اللوجيستي للعملية االنتخابية 

لضمان احترام الحد األدنى من المعايير الدولية.
التونسي  العام  واالتحاد  تونس  لطلبة  العام  االتحاد  من  كل  المنظمة  تدعو  كما 
نزاعات  في  الجامعية  بالمؤسسات  الزج  عدم  في  مسؤوليتهم  تحمل  الى  للطلبة 
الطلبة  مصلحة  فيه  لما  منظوريهم  مطالب  على  والتركيز  سياسوية  أو  داخلية 

والجامعة التونسية. 

 التوصيات : 



كان يوم اإلقتراع حافال بعدة إخالالت في عدد من المؤسسات الجامعية التي تواجد 
بها مالحظونا، وكان أبرزها خرق الصمت اإلنتخابي باإلضافة إلى اإلخالالت التنظيمية. 
ولكن رغم وجود توتر ومناوشات، لم تصل هذه األخيرة إلى درجة تبادل العنف كما 

كان الحال في سنوات سابقة، وهو ما يحسب للمترشحين هذه السنة. 

٤

في األخير، تنوه المنظمة بمجهودات المنسقين الجهويين والمالحظين والمالحظات 
اللذين تابعوا بعناية سير يوم اإلقتراع وحرصوا على ملء استمارات المالحظة بدقة 
مع احترام اإلجراءات واآلجال، كما تدعو المتطوعين المهتمين بالمالحظة مستقبال 
إلى أخذ التجربة على محمل الجد والحرص على دقة وسالمة المعطيات الموجودة 

بتقاريرهم.

خاتمة :



الملحق :

٥

 
 بعض اإلحصائيات المتعلقة

 بالعملية اإلنتخابية :

نعم
٪٣٦

نعم
٪٧٥

 ال
  ال٢٥٪

٪٦٤

نعم
٪٦٦

  ال
٪٣٤

هل تم احترام غلق الهاتف الجوال
 داخل مكتب االقتراع؟

نعم
  ال٤١٪

٪٥٩

نعم
٪٨١

 ال
٪١٩

هل يوقع الناخب على قائمة الناخبين
 قبل قيامه بعملية االقتراع ؟

هل تم ختم ورقة االقتراع 
 من قبل العون المكلف بذلك؟

هل سحب الناخب بنفسه ورقة اقتراع
 واحدة مختومة؟

هل نظم في مكان االقتراع حملة أو تجمهر 
من شأنهما أن يؤثرا في الناخبين؟



الملحق :
 

 بعض اإلحصائيات المتعلقة
 بالعملية اإلنتخابية :

نعم
٪٩٥

نعم
٪٢٢

 ال
٪٧٨

  ال
٪٥

نعم
٪١٠

  ال
٪٩٠

هل تصرف أعضاء المكتب
 بشكل محايد؟

نعم
٪٤١ نعم

٪١٤
 ال

٪٨٦

هل تدخل مندوبو المترشحين 
في سير عملية االقتراع؟

 

هل حصلت احتجاجات أو اعتراضات
 شكلية حول الفرز؟

هل حاول البعض التشويش 
على عملية إحصاء األصوات؟

٦

نعم
٪١٠

  ال
٪٩٠

هل توقفت عملية 
االقتراع في وقت ما ؟


