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 الفوري للنشر
  5024 نوفمبر 52

 don.bisson@tunisia.cceom.org  +(52152712502)دونالد بيسون : لالتصال

  soyia.ellision@emory.edu صويا اليسون   :لالتصال
 

  الديمقراطي النتقالل اتعزيز  مةمنظ   و سلمية رئاسية انتخابات جريت   تونس

 نوفمبر 32 يومو تنافسية  نزيهة انتخابات في للتصويت االقتراع لمكاتب التونسيون المواطنون توّجه
 االنتخابات هذه قامت كما. الّدستور على المصادقة بعد ئاسيةر  انتخابات أول للمشاركة في ذلك و 3102
 مثيرة األحيان بعض في كانت طويلة انتقالية مرحلة بعد تونس في الديمقراطي االنتقال بتعزيز الّرئاسّية
 مسار متابعة من 3100 ةثور  بعد تمّكن الذي العربي العالم في الوحيد البلد تونس تعتبر و. للجدل

 و تشريعية انتخابات تونس تجر ا خالل شهر واحد في و .ممنهجة و ناجعة بصورة الديمقراطي اإلصالح
 .منظمةناجحة و  رئاسية

 تهلمشارك التونسي الشعب كافة أهنئ" كارتر لمركز التنفيذية المديرة بيترز، نآ ماريالسفيرة  صرحت و
إيماننا  التونسي الشعبجّدد  "و أضافت  ."للبالد الّديمقراطي نتقالاال في البارزة الخطوة هذه في بحماس

 تنظيم و الدكتاتورية اقتالع يمكن بالمسار األطراف المعنية و نيالمواطن ه عند تضافر الجهود بينأنّ 
  "نابضة ديمقراطية انتخابات

 أّدت التي األمنية المخاوف من بالرغم أنه المالحظون أفاد اليوم، الصادر كارتر مركزل أولي بيان في و
 و هادئ مناخ في االنتخابات ُأجريت ،االقتراع يوم في كامل الجمهورية األمن قواتتعزيز حضور  إلى

 من قليل عددتسجيل  مع إيجابيجد  العدّ  و االقتراع عمليةلكارتر  مركز مالحظي تقييم كان. سلمي

mailto:don.bisson@tunisia.cceom.org
mailto:soyia.ellision@emory.edu


 2 

 من االنتهاء عدم و للّناخبين مناسبة تعليمات إعطاء عدم نذكر المثال سبيل علىف ،التقنية التجاوزات
 .االقتراع مكاتب فتح قبل المحاضر تعمير

 مني مركز كارتر مالحظبعض  يتمّكن لم و الجمع مراكز كامل في ةو شّفاف ةموّحد الجمع عملّية كنت لم
 يحث .اإلجراءاتلمتابعة  مالحظينلل لم تسمح بطريقة الجمع كزرام تهيئة نتيجةوذلك  بدقة العملّية متابعة
 لكل العمليات نفاذ أحسن لضمان الالزمة خطواتال تخاذال لالنتخابات المستقلة العلياالهيئة  كارتر مركز
لكل مراحل العملية  فعال تقييم من المالحظون ليتمكن ، اإلعادة جولة ذلك في بما المقبلة، النتخاباتفي ا

 .االنتخابية

 :في ما يلي كارتر مركزل نتخاباتاال مراقبة لبعثة الرئيسية المالحظاتتتمثل 

 االعتبار بعين خذاألب لالنتخابات المستقلة العليا الهيئةعمل  يثمن المركز :االنتخابات إدارة 
 و النقائص لتصحيح التشريعية االنتخابات بعد المعنية األطراف مختلف من المستخلصة الّدروس
 عليها المنصوص اإلجرائّية الخطوات من العديد عرفت لكنو  .المطروحة المسائل على لإلجابة

 .الّرئاسّية و الّتشريعّية االنتخابات بين الفاصلة الضيقة اآلجال بسبب تاخيرا القانوني اإلطارفي 
 اتالقرار  لتطبيق كاملةال تهاسلط تمارس لم الهيئة أنّ  معتبرين للّرئاسّية المترّشحين بعض تّذمر كما

 .أو منع التجاوزات بالحملة ةالمتعّلق
 و التشريعية لالنتخابات سابق وقت في أجري الذي الّناخبين تسجيل مّكن :الناخبين تسجيل 

 لالنتخابات المستقّلة العليا الهيئة قامت كما. الّتسجيل من في االقتراعرغب  مواطن كل الّرئاسّية
 على أسماؤهم يجدوا لم الذين المسّجلين الّناخبين لتمكين أسبوعبفتح  بعد االنتخابات التشريعية

 تمّ  .الّرئاسّية االنتخابات في للمشاركة إلعادة إدراج أسمائهم في قائمات الناخبين الّناخبين قائمات
 سجل على التشريعية االنتخابات في فقط اإلرادي بالتسجيل قاموا الذين الّناخبين بإدراج الّسماح
 .الّناخبين

 واجدمت تونس في الّرئاسّية باالنتخابات الخاص القانوني اإلطار أنّ  من بالّرغم :القانوني اإلطار 
 لالنتخابات الّدولّية المعايير مع عموما يتماشىااّل اّنه  القانونّية الّنصوص من العديد في

 قوات أعوان في ذلك حرمان بما للمراجعة قابلةال القانونية الجوانبهناك بعض  لكن. الديمقراطية
 .االنتخاب السّجنية من حق و الّصحّية المؤسسات في المتواجدين المواطنين وو الجيش  األمن
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 المتعلقة القيود و االنتخابي المسار مراحل لمختلفمناسبة  ةزمني أطر تحديد إلى باإلضافة
  .اإلنفاق سقف و الحملةب

 األحزاب و التونسية المدني المجتمع لمنّظماتكانت  :المترشحين ممثلي و المالحظين مشاركة 
 يوم مالحظ 01.111 قرابة بنشر ذلك و االنتخابي المسار مالحظة في فّعاال دورا الّسياسية
 منح في متأّخرة كانت الهيئة أنّ  إذ التذّمر من الّسياسّية األحزاب بعض قامت و. االقتراع

 الوقت في نشرهم عملّية الّصعب من جعل ما وهو بالخارج المترّشحين لممّثلي االعتمادات
 بينما مالحظتها تم التي االقتراع بمكاتب% 02 بنسبة حاضرين المترّشحين ممثٌلو كان. المناسب

 %.42 المالحظين نسبة كانت
 من العديد مّكنت و شاملة الّترّشحات تقديم عملّية كانت إجماال، :الت رش حات تقديم عملي ة 

 توّفر لعدم ترّشح ملفّ  20 ترفض و رّشحتم 32 قبولقامت الهيئة ب. الترّشح من المترّشحين
 .الّترّشحات لتقديم القانونّية الّشروط

 مّكنت االنتخابات الرئاسية الناخبين التونسيين ألول مرة فرصة حقيقية الختيار  :الحملة مناخ
و كانت حرية التعبير و حرية االجتماع مضمونة و مكفولة  مترشح من مجموعة المترشحين

 ما وهو المترشحين من العديد حمالت إستراتيجية على ةالّتشريعيّ  االنتخابات أّثرت .خالل الحملة
 بشكل حملتهم المترّشحين من العديد بدأ كما. الرئاسي السباق من مترّشحين 5 انسحابإلى   أّدى

 .الحملة فترة من األخيرة أّيام 01 خالل جّدي
 هيئة العليا المستقلة لل الناخبين تثقيفكانت حملة  الرئاسية النتخاباتو في ا :تثقيف الن اخبين

 األطراف دعوةب الهيئة تقم لم لألسف،و . التشريعية النتخاباتااستمرارية لحملة لالنتخابات 
أكثر  تثقيفال عملّية تكون أن باإلمكان كان أّنه إذ نطاق أوسع على توعوّية بأنشطة للقيام المعنية

 .ةيفعال
 أنّ  إالّ  للّرئاسة، مترّشح 32 بين مترّشحة واحدة امرأة هناك أنّ  من الّرغم على :المرأة مشاركة 

 فيما الجنسين بين عادل توازن وجود عموما أثبتت كارتر مركز قبل من االقتراع مكاتب مالحظة
و كانت نسبة مشاركة النساء في المالحظة المحلية حوالي  .الناخبين و المكاتب أعضاء يخّص 

 .مالحظتها تمت التي المكاتب ربع في إالّ  اقتراع مكتب كرئيسة حاضرة لم تكن المرأة بينما 54%
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 الّطعون و عتراضاتاال لتقديمالضيقة  اآلجال من الرغم ىعل و  :ابيةاالنتخ النزاعات حل 
 الوقت في الّطعون في البتّ  من اإلدارّية المحكمة تمكنت الّرئاسية، لالنتخابات بالترّشح المتعّلقة
 .حياديةب تأويل القانون فيو  النظر في الوقائعنسقا ثابتًا في  المحكمة أثبتت كما. المناسب

 ويحترم حقهم  لألطراف المتضررة فّعالة لّياتآ االنتخابي القانون يضمن :الط عون و عتراااتاال
 من الناخبين القانون يخول ال الدولية، المعايير خالفا لما تحدده لكن و. في المراجعة القضائية

 الّطعن أو االقتراعمكاتب المرتكبة في  شكاوى ضد بعض الممارسات الخاطئة أو المخالفات رفع
 .المحاكم أمام االنتخابات نتائج في

 ُأجري لكن. االنتخابات تعطيلل يهدف الذي اإلرهاب تهديد خطر من الّداخلّية وزارة حّذرت :األمن 
 هذا لكن و الرئاسية النتخاباتفي ا  األمن قوات حضور ازداد. كبيرة حوادث بدون االقتراع

 .كارتر مركز مالحظو به فادأ كما االقتراع عمليةعلى  مشّوشا يكن لم الحضور

 

 المركز و قام . االنتخابات ةالعليا المستقلة لالنتخابات لمالحظ الهيئةتم اعتماد مركز كارتر من قبل 
دائرة  32كل من الكز جمع في إلى مرا إضافةاقتراع  مكتب 251مالحظ الذين قاموا بزيارة  55بنشر 

بالمحكمة العليا في باكستان، السيدة  ةو المحامي المناضلة الحقوقيةرأست البعثة و قد ت. انتخابية في تونس
وفر و الرئيسة التنفيذية و مديرة مركز كارتر السفيرة قلأودري  الحقوقية السفيرةهينا جيالني، و المحامية 

 .جنسية 34أكثر من البعثة  و تمثل. ن بيترزآماري 

وقد الحظ كاًل من انتخابات المجلس الوطني  3100كان مركز كارتر متواجدا في تونس منذ سنة 
انطلقت . 3102التأسيسي و عملية صياغة الدستور التي توجت بالمصادقة على الدستور في جانفي 

الطويل في كامل أنحاء  مالحظين على المدى 01بنشر  3102بعثة مراقبة االنتخابات في جوان 
سيظل المركز في . متكون من خبراء تقنيين متواجدين في المكتب بالعاصمة رئيسيالجمهورية و فريق 

سيتم أيضًا إرسال بعثة مالحظة . تونس لمالحظة عملية التجميع النهائية و البت في النزاعات االنتخابية
 .ديسمبر أواخر شهرأثناء دورة اإلعادة في 

مالحظة االنتخابات في تونس إلى تقديم تقييم محايد لنوعية المسار االنتخابي  و تعزيز مسار  تهدف بعثة
و يقّيم مركز كارتر المسار االنتخابي بتونس بالمقارنة . النتقال الديمقراطيلشامل لكل التونسيين و دعما 
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قة باالنتخابات الديمقراطية و مع الدستور التونسي الجديد و اإلطار القانوني الوطني و التزاماتها المتعل
 . الواردة في المعاهدات اإلقليمية و الدولية

 األفراد و المدني المجتمع أعضاء و السياسية األحزاب أعضاء و التونسيين المسؤولين شكر مركزال يرغب
 .الرئاسية اتاالنتخاب لمراقبة المركز جهود لتسهيل وطاقتهم وقتهم قدموا الذين المدني المجتمع ممثلي و

و مستجدات مركز كارتر بتونس تابعونا على الفايسبوك  أخبارلمتابعة 
www.facebook.com/TCCTunisia 

 
#### 

 ."بناء األمل. مكافحة األمراض. نشر السالم"
أسهم مركز كارتر في تحسين حياة الشعوب في أكثر من  باعتباره منظمة غير حكومية ال تهدف للربح،

بلدا من خالل حل للنزاعات؛ وتشجيع الديمقراطية وحقوق اإلنسان والفرص االقتصادية؛ ومكافحة  21
وقد قام الرئيس األمريكي األسبق، جيمي كارتر، وزوجته . األمراض؛ وتطوير العناية بالصحة النفسية

، بمشاركة جامعة إيموري من أجل نشر السالم وتحسين الصحة 0053ام روزالين بتأسيس مركز كارتر ع
 .على مستوى العالم

 
 CarterCenter@ تابعنا على تويتر, CarterCenter.org زر موقعنا على الواب

تطلع على ,  Facebook.com/CarterCenter تابعنا على الفيس بوك
شاهدنا على  , Causes.com/CarterCenter قضايانا

اضفنا   YouTube.com/CarterCenter  يوتوب
 http://google.com+/CarterCenter  +  جوجل  على 

 

http://www.facebook.com/TCCTunisia
http://www.cartercenter.org/
http://www.twitter.com/cartercenter
http://www.twitter.com/cartercenter
http://www.facebook.com/cartercenter
http://www.causes.com/cartercenter
http://www.youtube.com/cartercenter
http://google.com/+CarterCenter
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 2014البيان األولي لمركز كارتر حول االنتخابات الرئاسية 
 2014 نوفمبر 25

 هذا البيان هو بيان أولي و سيتم نشر التقرير النهائي أربعة أشهر من نهاية العممية االنتخابية

 بيان حول االستنتاجات و المالحظات االولية

 الخمفية السياسية

، ستقاللاال منذ مرةو ألول . سممية و تنافسية رئاسية انتخاباتتنظيم  في إرادتيمعن  التونسيون أعرب
و . حقيقية انتخابات في لمرئاسة المترشحين من متنوعة مجموعة بين من االختيار فرصة لمتونسيين كان

و تعتبر ىذه االنتخابات الموعد .  في كنف الحيادية و المينيةنوفمبر 23ل الرئاسية االنتخاباتأديرت 
 الذي تمّكن بعد العربي العالم في الوحيد البمد تونسو تعتبر . تونس فيالثاني لتعزيز االنتقال الديمقراطي 

و بذلك يمكن اعتبار .  من متابعة مسار اإلصالح الديمقراطي بصورة ناجعة و ممنيجة2011 ثورات
 .ديمقراطية مؤسسات إرساء أجل من تكافح  التيالمنطقة وللد نموذجا تونس

فبرزت حركة نداء تونس . الرئاسية في الحممة حركية ظيور عمى التشريعية االنتخابات نتائج ساعدت
 69 ب الثانية  ذات المرجعية اإلسالميةالنيضة حركة كانت حين في مقعد 86 تحصل عمى حزب كأكبر
 قبل قبوليا بنتائج االنتخابات الرئاسية و ذلك السياسية األحزاب جميع أعمنت ايجابية، كخطوة و. مقعد

. لالنتخابات األولية النتائجعن  رسميا إعالن الييئة العميا المستقمة لالنتخابات

 القانوني إلطارا

 سيل يكون أنالمنظم لالنتخابات  عمى اإلطار القانوني ينبغي بأّنو ةالّدولي أفضل الممارسات تفيد
 لضمان  المتعمقة بنظام االقتراع و ذلك سعيااألساسّية شّفافا و أن يتناول كل المسائل  ولمعموم الوصول
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 مع  يتماشى عموماتونس في الّرئاسّية لالنتخابات القانوني اإلطار يمكن القول أّن 1.ديمقراطية انتخابات
 2.الّدولّية المعايير

 القرارات و  2014 لسنة االنتخابي القانون و 2014 جانفي دستور كل من االنتخابّية العممّية ينّظم
 و لالنتخابات المستقّمة العميا المحدث لمييئة القانون و لالنتخابات المستقّمة العميا الييئة عن الّصادرة
 الّسمعي ّتصال و الذي أحدث الييئة العميا المستقّمة لالالبصري و الّسمعي الّتصالابحّرية  المتعّمق القانون

 لمختمفالزمنية  األطرو ذلك بتحديد   ىذا اإلطار القانوني قابل لمّتحسين في بعض مجاالتو3.البصري و
 األحكام ففنّ  ذلك، إلى باإلضافة .لمتجاوزات المرتكبة المناسبة  وضع العقوباتو االنتخابي المسار مراحل
 و. احتراميا عمييم الّصعب من  جعل لممترّشحين مما جّدا ُمقّيدة  اّتسمت بالشّدة و كانتبالحممة المتعّمقة
  عمىأيضا الّصعب من القوانين و القرارات كان عدد كبير من ينقسم عمى القانوني اإلطاربما أّن 

من .  فيمياو موّحد مصدر  المنظمة لالنتخابات منالقواعدالنفاذ إلى كل  باالنتخابات المعنّية ألطرافا
. شاممة انتخابية مجّمة في األحكام كلّ  دمجذلك أىمية 

  االنتخابي النظام

 بفرض الدولية المعايير تقم لم. تمثيمية حكومة في الشعب إرادة ترجمة  ىوانتخابي نظام أي جوىرإّن 
  و االنتخابات دورّية و نزاىة و حرية مبدأ تونس في االنتخابي القانون يحترم 4.معين انتخابي نظام

 إلى باإلضافة و حرية االختيار بعيدا عن الضغط و الترىيب التصويت سرية و العام االقتراع حق يضمن
. المواطنين لجميع العادل الّتمثيل و التصويت في المساواة

                                                           
 4ص لالنتخابات القانوني اإلطار لمراجعة المبادئ : اإلنسان وحقوق الديمقراطية المؤسسات مكتب / أوروبا في والتعاون األمن منظمة 1
 القضاء اتفاقية و والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العيد و الّسياسّية و المدنّية بالحقوق الخاّص  الّدولي العيد :  من بينيا2

 ضروب من وغيره التعذيب لمناىضة المتحدة األمم اتفاقية و المرأة ضد التمييز أشكال جميع عمى القضاء اتفاقية و التمييز أشكال جميع عمى
 تّمت المصادقة  / والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاق و اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية و الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاممة

 .2008 أفريل 8عمييا في 
 األساسي القانون و (االنتخابي القانون ) االستفتاء و باالنتخابات المتعّمق و 2014 ماي 26 يوم المؤّرخ 2014 لسنة 16 عدد األساسي القانون 3

تمامو تنقيحو تمّ  كما لالنتخابات المستقّمة العميا بالييئة المتعّمق و 2012 ديسمبر 20 في المؤّرخ 23 عدد  في المؤّرخ 44 عدد األساسي بالقانون وا 
( لالنتخابات المستقّمة العميا الييئة قانون )2013 ديسمبر 28 في المؤّرخ 52 عدد األساسي القانون و 2013 نوفمبر 1
، 25 ب و مجمس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، التعميق العام 25المّتحدة العيد الّدولي الخاّص بالحقوق المدنية و السياسية المادة  األمم 4

 .  21فقرة
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 أفضل و الّدولّية االلتزامات معو ىو ما يتماشى  سنوات خمس لمّدة الّرئيس انتخاب يتمّ و وفقا لمدستور 
 الّدورة في بيا المصّرح األصوات من المطمقة األغمبّية عمى المترّشحين أحد يتحّصل لم إذا  5.الممارسات

 خالل  و ذلكاألصوات من عدد أكثر عمى تحّصال المذين المترّشحين بين ثانية دورة تُنّظم األولى،
. األولى لمّدورة الّنيائّية الّنتائج عن لإلعالن التّاليين األسبوعين

 و الّسياسّية و المدنّية حقوقو بكامل الُمتمّتع و 18 سنّ  بمغ مواطن لكلّ  التصويت حقّ  الّدستور يضمن
 6 الفصل أنّ  غير. االنتخابي القانون في عمييا المنصوص الحرمان صور من صورة بأيّ  المشمول غير
 مع يتماشى ال تقييد وىو الّتصويت من الّداخمي األمن قّوات و العسكريين  يمنع االنتخابي القانون من

 المواطنين تمّكن آلّية عمى ينّص  ال 2014 لسنة االنتخابي القانون أنّ  إلى باإلضافة 6.الدولية المعايير
مما يتعارض مع دستور  الّتصويت في حّقيم ممارسة من السّجنية و الّصحّية بالمؤّسسات المتواجدين

  7.البالد و التزاماتيا الدولية

 الترّشحات تقديم

 في الحق أنّ  رغم و 8.العامة الشؤون في المشاركة في األفراد حق من الواجب ضمان الدولي القانون وفق
 ليس أنو إال اإلقميمية و الدولية المعاىدات في واسع نطاق عمى بو معترف مبدأ ىو ُمنتخبا الفرد يكون أن

   تمّكن9.القانون يضبطيا موضوعية و معقولة بالرجوع الى معايير محدودا يكون أن مكن يوحقا مطمقا 
 مع عامّ  بشكل الترّشحات من تحقيق الشمولية و تتماشى المتعمقة بتقديم األحكام القانونية التونسية

 الوالدة منذ الجنسّية تونسّيو الّرئاسّية لالنتخابات المترّشحون يكون أن يجب 10.اإلقميمّية و الدُّولّية المعايير

                                                           
 ،3 21 فصل اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن ،19 و 9 فقرة 25 العامّ  التعميق" ب "25 الماّدة والسياسية المدنّية بالحقوق الخاص الدولي العيد 5

 .1.6 1 القسم االنتخابية، المسائل في ممارسة ألفضل السموك مدونة أوروبا، مجمس
 شخص 35.500 بينما يبمغ عدد الجيش تقريبا 93.486حسب ما ورد في ميزانّية وزارة الّداخمّية، يبمغ عدد أعوان قّوات األمن الّداخمي تقريبا  6

يكون لكل "  من العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسية 25انظر المادة . حسب ما أفادت بو بيانات من المعيد الوطني لمّدراسات األمنّية
أسباب رفض حق االقتراع لممواطنين  "14 فقرة 25أنظر أيضا التعميق العام ". أن ينتخب وُينتخب، في انتخابات نزيية... مواطن الحق و الفرصة 

  .يجب أن تكون موضوعية ومعقولة ويجب أن يحددىا القانون
 الميثاق" ب "25 الماّدة والسياسية المدنّية بالحقوق الخاص الدولي العيد القانون أمام المعاممة في التساوي أساس عمى العامّ  االقتراع في الحقّ  7

  . 3 الماّدة والحكم واالنتخابات الديمقراطية حول األفريقي
 26، فقرة 25المفوضية الّسامية لحقوق اإلنسان، التعميق العام " ا "25 العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسية الماّدة 8
؛ الميثاق العربي 13 الميثاق اإلفريقي الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، فقرة 25 العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسية الماّدة 9

 24لحقوق اإلنسان، فقرة 
يكون لكل مواطن "  من العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسية 25المادة  25 العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسية الماّدة 10

 . من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان و الشعوب13أنظر أيضا لممادة ". أن ينتخب وُينتخب، في انتخابات نزيية... الحق و الفرصة 
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 المتعمقة بعقيدة الّدستورّية األحكام مراجعة. سنة 35 األقلّ  عمى العمر من بالغين و اإلسالم دينيم و
  11.الّدولّية المعايير مع مطابقةتجعميا أكثر  المترّشح

 المترّشح حصول عند إالّ  استرجاعو يتمّ  ال دينار 10.000 بقيمة مبمغ تأمين المترّشحين كلّ  عمى يجب
 عمى المترّشح حصول يجب ذلك، إلى باإلضافة. بيا المصّرح األصوات عدد من األقلّ  عمى% 3 عمى
 األقلّ  عمى موّزعينناخب مرسم  الفآ 10  من قبلأو التّأسيسيالوطني  المجمس من نّواب 10 من تزكية
 التزكيات شرط أثبت 12.دائرة بكل ناخب 500 عن عددىم يقلّ  ال  أن عمى ،انتخابّية دوائر عشرة عمى

. المزورة لمتزكيات المزعوم االستخدامالتطبيق بسبب  حيث من وجود إشكالية

 22 غاية إلىو ذلك  سبتمبر 8 يوم االنتخابّية عميو الرزنامة  كما نّصتالّترّشحات تقديم جالآ فتح تمّ 
 مع العمم الُمحّددة اآلجال في إجماال ترّشح ممف 70 لالنتخابات المستقّمة العميا الييئة استممت. سبتمبر

 المجمس من أعضاء 3 و المترّشحين بينمن  نساء 5 نعدّ . يوم آخر في نصفيا من أكثر تقديم تمّ   قد أّنو
 ئيسالر القائمة ىذه تضمّنت و. عمي بن نظام في سابقين وزراء 3 و أعمال رجال 6 و التّأسيسي الوطني
 .  مصطفى بن جعفرالتّأسيسي الوطني المجمس رئيس و المرزوقي المنصف  محمدالحالي

 تمّ  و سبتمبر 30 يوم لالنتخابات المستقّمة العميا الييئة قبل من مترشحا 27 تتضّمن أّولّية قائمة قبول تمّ 
 تمّ  و . كما سحب مترّشحين اثنين ترّشحيماأعاله المذكورة الشروط توّفر لعدم ذلك و ترشح 41 رفض
 المستقّمة العميا الييئة من بين األسباب التي ذكرتيا 13. مترّشحاتالخمس ضمن امرأة ترّشح قبول

 الّتزكيات توّزع و  لمّتزكيات الكافي غير العدد ، يمكن ذكرالّترّشحات رفض وراء كانت التيو  لالنتخابات
 عدم و المطموب الشكل عمى لمتزكيات اإللكترونّية الّنسخ تقديمو عدم  انتخابّية دوائر 10 من اقلّ  عمى
   .المالي الضمان تأمين

 تءااإلجرا اّتخاذ عمى لالنتخابات المستقّمة العميا الييئة المدني المجتمع منّظمات من العديد حّثت و قد
 كردّ  و. الّتزكيات بيدف الّناخبين بيانات الستعمال تحّيل بعممّية قاموا الذين المترّشحين يخص فيما الاّلزمة

ال  أّنو و البيانات و األسماء تزوير في بالتحقيق القيام عمى قادرة تكن لم أّنيا الييئة أعمنت ىذا، ىعل

                                                           
 15، فقرة 25 المفوضية الّسامية لحقوق اإلنسان، التعميق العام 25 و2 العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسية الماّدة 11
 العام حسب مجمس أوروبا، مدونة السموك ألفضل ممارسة في المسائل االقتراعت و ذلك لممطابقة مع مبدأ ءا شرط جمع عدد من اإلمضا12

 .من الّناخبين المتواجدين في الّدائرة المعنية% 1ت ال يجب أن يتجاوز اءااالنتخابية و الذي ينّص عمى أن عدد اإلمض
 .الرئيسة السابقة لجمعية القضاة التونسيين كمثوم كّنو قاضية و 13
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 كما. القانونفي  عميو منصوص ىو كما الّشأن ىذا في دعوى رفع المعنيين شخاصلأل يحق قانونيا إالّ 
 بدون الّتزكيات بقائمات أسماؤىم وردت إن التّثّبت من الّناخبين ُيمّكن نداء مركز بفحداث الييئة قامت
. إذن

 ضدّ  حاالت 3 في االبتدائية المحكمة أمام دعاوى جزائية برفع لالنتخابات المستقّمة العميا الييئة قامت
 نيابة بعةرا حالة تّم رفع. بالبيانات الّتالعب موّظفوىا زعم التي عموميتين مؤّسستين ضدّ  و خاّصة شركة
 األربع الحاالت ىذه الزالت. موافقتيا بدون اسميا استعمال تمّ  التي فنيش خمائل  السيدةالييئة عضوة عن

 مقاضاة الممكن من و .االنتخابات الرئاسية بعد فييا البت من االنتياء سيتمّ  و المحكمة أمام منشورة
سيكون  ُمزّورة، الُمنتخب الّرئيس تزكيات إمضاءات أو بيانات أنّ  ثبت إذا أّما. الخاسرين المترّشحين

.  مما سيشكك في مشروعيتومنصبو في بالحصانة  قد تمتعالّرئيس

  اإلدارة االنتخابية

 لضمان فّعالة وسيمة ىي مينّية و بشفافّية تعمل محايدة و مستقّمة انتخابات ىيئة وجود بأنّ  دولّيا يعترف
 االنتخابية اإلدارة قامت 14.مصداقية ذات ديمقراطية انتخابات في المشاركة من المواطنين تمكين

 و الّنقائص لتصحيح الثّناء تستحق بمحاوالت قامت و محايدة و مستقّمة بطريقة 2014 في التزاماتياب
 .التشريعية االنتخابات بعد المعنّية األطراف مشاكل لمعالجة

 وقت ليا كان االنتخابّية ةالييئ أنّ أّدى إلى  2014 موّفى قبل الرئاسية و الّتشريعية االنتخابات إجراء قرار
 االنتخابية الفترات تقاطعت. لمتصويت دورات 3 وجود إمكانية معاثنين منفصمين  انتخابين إلجراء محدود

 تقديم فترة مع  متزامنالمرئاسية الترّشحات تقديم كان و شيرين خالل الرئاسية و التشريعية لالنتخابات
 العميا المستقمة الييئة أنّ  من بالّرغم و. التشريعية لالنتخابات الترّشحات تقديمالمتعّمقة ب الطعون و ىالشكاو

 اأّنو إالّ  الّتشريعية، االنتخابات يخّص  فيما الفرعّية لمييئات صالحّيتيا بعض بتفويض قامت لالنتخابات
 بعض ذلكعمى  زد .اآلخر عمى انتخابي مسار كلّ  تأثير عدم لضمان التوازن تحقيق واجيت صعوبة في

 لفترة تنفيذي مدير و غياب الييئة مجمس داخل لمعمل واضح  غيرتقسيم إلى ة الراجعاإلدارفي  القصور
 .طويمة

                                                           
 20، فقرة 25 المفوضّية الّسامية لحقوق اإلنسان التعميق العام 14
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 االنتخابية لمحممة الّرسمّية البداية و التشريعية النتخاباتل  بالنسبةقتراعاال يوم بين الفارقسبوع األ
 إلدارة من قبل المقادمة التحضير و لالنتخابات األولى الّدورة تقييم  قصيرا مما اثر فيكان لمرئاسية،
 األطراف مختمف مع المستخمصة بالّدروس الييئة عممت الّتحدّيات، ىذه من الرغم عمى و. االنتخابية
 الحمالت مديري و المدني المجتمع منظمات و الجيوية اإلدارات و الفرعّية الييئات مثل المعنية

 إلى باإلضافة  النتائججمع و العدّ  و بالتصويت المتعمقة تءااإلجرا في تغيير إلى أّدى ما وىو. االنتخابية
  15.األخرى اإلدارّية المسائل بعض

 عمى. القانوني اإلطار في عمييا المنصوص اإلجرائّية الخطوات تأخير إلى الضيق الّزمني اإلطار أدى
 و االنتخابية الحممة بداية بعد إالّ  االقتراع ورقة  العميا المستقمة لالنتخاباتالييئة لم تصدر المثال، سبيل

 دورات بتنظيم أيضا الييئة قامت كما  16.لممعّمقات المخّصص لمكانلتحديد ا قرعة أي ىناك يكن لم
 مراقبييا لفائدة و الحممة مديري و لممترّشحين الماليين الوكالء لفائدة الحممة تءاإجرا يخّص  فيما إعالمّية

 لعدم الييئة عن الرضا عدمالمترّشحون عن  أعرب و .حمالتيم أنشطة لمّرئاسة المترّشحون بدأ أن بعد
 في المشاركين المترّشحين معاقبة وعدم الحممة خالل االنتياكات لمنع  من الجيوديكفي بما قياميا

 .االنتياكات

 بين الموعدين الفاصمة الفترة في االقتراع مكاتب أعضاء من% 3 حوالي باستبدال الييئة قامت قد
 بطريقة عمميم ممارسة لعدم أو عمميم ممارسة عمى مستوى ممحوظ ضعف لوجود ذلك و االنتخابيين

 لالنتخابات االقتراع مكاتب أعضاء قائمة عن الييئة أعمنت كما. التشريعية االنتخابات في ونزيية محايدة
 االعتراض لممترشحين لمرئاسة إمكانّية لتوفير ذلك و نوفمبر 11 يوم االلكتروني موقعيا عمى الّرئاسية

 االقتراع، مراكز في العاممينمن  1.500  قامت الييئة باستبداللذلك ونتيجة .محايد غير يرونو من عمى
 .اقتراع مكاتب رؤساء 500 ذلك في بما

 مع االّتصالوسائل  عمى الييئة أبقت الّرئاسّية، و الّتشريعية االنتخابات بين امتّدت التي الفترة خالل و
 اإلعالمي مركزىا استعمال واصمت و المدني المجتمع منّظمات مع اجتمعت و.  مفتوحةالمعنية األطراف

                                                           
. 2014 أكتوبر 14 المؤّرخ في 32 و الذي ينّقح القرار عدد 2014 نوفمبر 6 المؤّرخ في 33 انظر لمقرار عدد 15
 . لترتيب المترّشحين عمى ورقة االقتراع2014 أكتوبر 24 بدال من ىذا، استخدمت الييئة القرعة الُمجراة في 16
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أوقات  تفاصيل المثال سبيل عمى ذلك في بما االنتخابي لممسار األساسية الجوانب عن إلعالم العموم
 17.االقتراع بمكاتب العمل

 تسجيل الناخبين 

 كلّ  حقّ  لضمان الوسائل أىمّ  من دقيقة و ُمحّينة و كاممة ناخبين قائمة إعداد و الناخبين تسجيل يعتبر
أال تشوبيا  وأن يقع تسييميا  ضرورية الّناخبين تسجيل عممّية كل ما كانت ينبغي". االنتخاب في مواطن
  19.اإلقميمية و الدولية المعايير مع بتونس الّناخبين تسجيل عممّية تماشتو قد . 18"عوائق

 جوان مرحمة أولى لتسجيل الناخبين من بين الذين لم 23افتتحت الييئة العميا المستقمة لالنتخابات يوم 
و .  جويمية29 جويمية و وقع تمديدىا إلى يوم 22 و تواصمت إلى يوم 2011يقوموا بالتسجيل في سنة 

. األشخاص من معينة فئات استيدفت فييا  أوت26 و 5 بين التسجيل من ثانية مرحمةت الييئة أجر
 359.530  بينيممن 5.285.136 كان المسجمين لمناخبين النيائي العدد نّ أ كتوبرأ 6 في ت الييئةأعمن

 الناخبين تسجيل عممية لسجل الناخبين خالل تونسي مواطن 1.029.862 مسجال بالخارج و قد أضيف
  2014.20لسنة  الكاممة

 و في داخل خارج في الناخبين الفآ أنّ   عدد من المواطنينو المدني المجتمع منظمات من العديد أفادت
 قائمات في أسماءىم يجدوا لم الّنيم التشريعية االنتخابات خاللمن االنتخاب  قد حرموا الجميورية
إلعادة إدراج  الناخبين ليؤالء  نوفمبر8و  2 بين أسبوعالييئة بفتح  قامت ذلك، عمى رّدا و. الناخبين

 لتأكد و إنما كان اليدف منيا  اجدد ناخبين تسجيل  الىالمرحمة ىذه ترم لم. أسمائيم في قائمات الناخبين
، الخارج فيو بالنسبة لمناخبين . الرئاسية االنتخابات في المشاركة المسجمين الناخبين لجميع اّنو يمكن من

الييئة العميا  أعمنت أيام، السبعة فترة نياية فيو . بيم الخاصة فقد تمكنوا أيضا من تغيير مراكز االقتراع
 1.129 عمى  الييئةوافقت  و قد.الخارج من منيا %87 مطمبا، 9.452 تمقت المستقمة لالنتخابات أنيا

 العدد يصبح وبذلك الناخبين، قائمات في دراجاإل عادةإل مطمب 489 و االقتراع مراكز لتغييرمطمب 

                                                           
 .  صباحا08 صباحا إلى 07 تم تغيير توقيت فتح مكاتب االقتراع من 17
 المتساوي النفاذ في الحق و االنتخاب حقوق العامة، الشؤون في المشاركة في الحقّ  "25 العام التعميق اإلنسان، لحقوق المتحدة األمم مجمس 18

 .11 الفقرة ،"العامة لممصمحة
 .11 الفقرة 25العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، التعميق العام   19
 الوطني المجمس انتخابات يخّص  فيما لالنتخابات المستقّمة العميا ةالييئ تقرير: المصدر )4.108.202 :2011 في إراديا المسّجمين عدد كان 20
 . (2012 فيفري يسي،سالتأ
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كانوا  الذين الناخبين منمقدمة  المرفوضة المطالب  كانت أغمبيةو 5.285.625 لمناخبين اإلجمالي
. 2014 انتخابات في التصويت ليتمكنوا من اإلرادي التسجيل لشرط ا و لم يمتثمو2011مسجمين آليا سنة 

 تثقيف الناخبين 

 و 21.إّن استيفاء المعايير الدولية حول االقتراع العام يستند جزئيا عمى عممية ناجعة لتثقيف الناخبين
 . افتقرت حمالت تثقيف الناخبين التي قامت بيا الييئة العميا المستقمة لالنتخابات إلى النجاعة و الفّعالية

 قد و. االقتراع يوم قبل  أيام فقط10 الناخبين لتثقيف تياحمالأطمقت الييئة العميا المستقمة لالنتخابات 
الدعوة  في حذرة الييئة كانت ذلك، ومع. الناخبين لتثقيف الجيود في المدني المجتمع منظمات ساىمت
 المدني المجتمع لمنظمات أتاحت الييئة أنّ  حين في. الناخبين عمى تأثيرأي  ظيور لتجنب دعميم لطمب
 عمميةالتثقيفية بما في ذلك الممصقات المتعمقة بموعد االنتخابات و المعمقات حول  المواد ىذه مثل

 بضعو قامت  22.ومتأخرة بكونيا ضعيفة الحممةت ىذه المنظمات انتقد ، الرئاسيةفي االنتخابات  االقتراع
األشخاص  مثل الناخبين من فئات معينة تاستيدف الناخبين تثقيفت لحمالب المدني المجتمع  منمنظمات

 23.الشباب و النساء و ذوي االحتياجات الخصوصية

قامت  التي الناخبين لتثقيف الحممة نفس تبنت الييئة العميا المستقمة لالنتخابات الرئاسية النتخاباتو في ا
 شرح إلى و االقتراع بفجراءات المسجمين الناخبين إعالم إلى و سعت الييئة. التشريعية النتخاباتبيا في ا
 والمرئية والمسموعة اإللكترونية اإلعالم وسائل استخدام عمى الحممة أنشطة اعتمدت. التصويتأىمية 
  .االنتخابات يوم قبل المتطوعين نشر أيضا و المطبوعة اإلعالم وسائل وكذلك

 مناخ الحممة االنتخابية

 كما ُيعتبر التعامل.  لمناخبين حاسمة لمديمقراطية المتاحةاالختيار حرية التعددية السياسية وتعتبر كّل من 
 مفتوح مناخ خالل االنتخابات وكذلك الحفاظ عمى  السياسيةاألحزاب بين  وبين المترشحينالمتساوي 
مّكنت االنتخابات الرئاسية الناخبين .  نزاىة انتخابات ديمقراطيةىاما لضمان لمحممة االنتخابيةوشفاف 

التونسيين ألول مرة فرصة حقيقية الختيار مترشح من مجموعة المترشحين و كانت حرية التعبير و حرية 

                                                           
 . 25 العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، المادة  21
 .قفصة في والتنمية اإلنسان لحقوق المدني القطب و  العاصمةتونس في اإلنسان لحقوق التونسية ابطة من بينيا الر 22
  من بينيا منظمة نحن الشباب في كل من والية القيروان و صفاقس و الميدية  23
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 قبل أي ساعة 48 االنتخابات إدارة إخطار شرطإاّل أّن  . االجتماع مضمونة و مكفولة خالل الحممة
كان صعب التطبيق حيث تغاضى أغمب المترشحين عن ىذا الشرط مما جعل  الحممةنشاط في نطاق 

.  ىذا الشرطفي النظر إعادة ينبغي. مراقبة الييئات الفرعية ليذه األنشطة صعبة

قام مترشحين اثنين من المذين كانت نتائج أحزابيما ضعيفة في االنتخابات التشريعية باالنسحاب من 
 مترشحين من االنتخابات الرئاسية خالل األسبوع 3السباق الرئاسي في األيام األولى لمحممة بينما انسحب 

 قام مصطفى بن جعفر و الذي لم يتحصل حزبو عمى أي مقعد في االنتخابات 24.األخير من الحممة
االجتماعية و المترشحين إلي االتحاد و التوافق عمى مترشح  التشريعية بدعوة كل األحزاب الديمقراطية

 منيجي بشكل الحالي الرئيس أثار كما 25.موحد أو اتخاذ برنامج موحد لمتصدي لرجوع حكم الحزب الواحد
 .الرئاسية االنتخابات في عمي بن نظام في سابق مسؤولفاز  إذا والدكتاتورية االستبداد شبح

 أو تقديم الترشحات عممية خالل  مترّشحياُرفض التي األحزاب بعض دعم لمرئاسة المترشحون بعض تمقى
 قرر ،"توافقي مترشح "لدعم النيضة دعوة حركة أخرى أحزاب رفضت أن بعدو . االنسحاب قررواممن 
لمن  بأصواتيم اإلدالء عمى ناخبييا و حثت حركة النيضة .مترشح أي تأييد عدم لمحركة الشورى مجمس

 ليا أن و التي ُتعتبر أحزاب ستة من الدعم  الحاليالرئيس تمقى. الديمقراطي التحول لقيادة يرونو األصمح
 ، لمناخبين النيائي االختيار ترك و المترشحين من العديد المسار حزب أّيد 26.النيضة بحركة وثيقة صمة
  27.السبسي قائد لمباجي دعمو تونس آفاق أعمن حزب حين في

                                                           
  نوفمبر 5 و اكتوبر 30 يوم التوالي عمى الديمقراطي، التحالف مرشح مدياحال محمد و الدستورية الحركة مرشح الزواري، الرحيم عبد أعمن  24

 وفاء حركةعن  العيادي الرؤوف عبد المرشح و النابمي، كمال ومصطفى حشاد الدين نور المستقمين المرشحين أن حين في .السباق من انسحابيم
 و الزواري الرحيم عبدو بالنسبة ل. االقتراع ورقة عمى ظمت أسماء ىؤالء المترشحين  االنتخابي لمقانون وفقاو . نوفمبر 17يوم  مانسحابو واأعمن
 .اليم المخصصة المجانية الدقائق ليتسجيقم كالىما ب لم مدياحال محمد

  و(الديمقراطي تيارال )عبو محمد و( الديمقراطي التحالف )مدياحال محمدكل من  جعفر بن مصطفى إلى باإلضافة جمعت التي  والمبادرة ىذه 25
 الصافي ىشام  و(جميوريال حزبال )الشابي وعصام الجريبي مية  و(الجميورية أجل من المؤتمر )الدايمي عماد  و(الشعبية الحركة )المغزاوي زىير

ىذه المبادرة حيث تعتبر كل  و لكن فشمت. الكيالني الرزاق عبد التونسيين المحامين و عميد المستقل المرشح وكذلك ،(الشعبية الوحدة حركة)
 .الثانية الدورة في إال ممكنا يكن لم التوافق أناألطراف 

 البناء حزب و والتنمية لمعدالة الوطنية الحركة و  التنميةو حزب اإلصالح  و يربامغال ءبناال حزب و الجميورية أجل من المؤتمر حزب وتشمل 26
 .الوطني

 لصالح التصويت الى التونسيين مسارال حزب ودعا. النابمي كمال مصطفى و كّنو كمثوم  واليمامي حمة  والسبسي قائد الباجيمن بينيم و 27
 الفسادمنظومة  مع القطع قرر والذي ،التشغيل و والكرامة الحرية أجل من الشباب مطالب وتمبية الثورة، أىداف تحقيق نحو ميال كثراأل المرشح

 .المواطنة مبدأ عمى تستند ومدنية ديمقراطية دولة بناء إلى سعىو ي والدكتاتورية
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ليست  التي بما فيياأغمب المترّشحين و األحزاب . كانت بداية الحممة الّرسمّية لالنتخابات الّرئاسّية بطيئة
ُعِقد عدد قميل من التجمعات .  في نتائج االنتخابات التشريعيةلمتفكير وقتيم مترّشح في الّسباق، أخذوا ليا

 مؤتمرات صحفّية المستقمون المترّشحونو نّظم البعض، خصوصا . لممترّشحين خالل األسبوع األول
 األنشطةو اشتّد تواتر الحممة في العشر أّيام األخيرة مع ارتفاع في عدد .  عن برامجيم االنتخابيةلإلعالن

 6.000 بين  من التي تابعيا مالحظو مركز كارتر  في بعض التجمعاتالمشاركة بمغتو . و المبادرات
 28  . االقتراعليوم السابق في نياية األسبوع 10.000و 

 حول الفرعّية الييئات بفعالم المترّشحين لم يقوموا فان التشريعية لالنتخابات بالّنسبة الحال كان كماو 
 سّجمت بأنيا الييئة أفادت كما. االنتخابات إدارة عمى  امرا صعبامراقبتيا جعل مّما حمالتيم أنشطة
 عدم و مسموحة غير أماكن في المعمقات بتمصيق يتعمق فيما االنتخابية الحممة نطاق في اتجاوز 1.900
 . عمى النيابة العمومية حالة 19 إحالة تمت و . االنتخابية الحمالت أنشطة عن اإلعالم

مييمنا خالل الحممة لالنتخابات خالفا لمحممة لالنتخابات التشريعية، كان استعمال الّموحات اإلعالنية 
الممصقات، المنشورات و األنشطة المباشرة و عمى  كما اعتمد المترّشحون 29. في كامل الجميوريةالرئاسية

و قد قام المترّشحون الذين لم يتمتعوا بدعم أي حزب من استعمال . عدد قميل من التجمعات الجيوية
  30.الشبكات االجتماعية عمى وجو الخصوص

 المترّشحين تعمقت بالتنمية برامج فاّن المسائل التي تناولتيا من الّصالحّيات المحدودة لمّرئيس، بالرغمو 
و حافظ المترّشحون المدعومون من قبل األحزاب  . االجتماعية و االقتصادية و األمن و محاربة اإلرىاب

 عمى أغمبية المترّشحينالتي شاركت في االنتخابات التشريعية عمى نفس البرامج االنتخابية  بينما رّكز 
. دور الّرئيس كضامن لمدستور

                                                           
 نوفمبر و 15 في 1 نوفمبر و الباجي قائد الّسبسي في المنزه 15 كان ىذا من األكبر إلى األصغر، اجتماع منصف المرزوقي في صفاقس في 28

 . نوفمبر16 في 1حمة اليمامي في المنزه 
 .النتخابات التشريعيةفي ا منع القانون االنتخابي استعمال الّموحات اإلشيارية خالل الحممة 29
سبسي معتمدا أكثر الباجي قائد المرزوقي المترّشح األكثر نشاطا عمى الفايسبوك بالعديد من صفحات الّدعم بينما كان المنصف محمد ال كان 30

 . البرامج التمفزيةفيعمى ظيور أعضاء نداء تونس 
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 أمني متوتر ، أفادت وسائل اإلعالم أن العديد من المترّشحين قد تمّقوا تيديدات بالقتل مناخ و في ظل
 و ىو ما دفع وزارة الّداخمّية لمنح المترشحين  31.مما أّدى بالبعض منيم إللغاء تجّمعاتيم االنتخابية

. حماية شخصّية

  االنتخابيةتمويل الحممة 

و ينبغي . االنتخابية نزيية وديمقراطية دون قواعد عادلة تحكم تمويل الحمالت انتخاباتال يمكن إجراء 
 موحد عرض خاصة شفافية التبرعات ألنشطة حمالت المترشحين و االنتخابيأن يضمن القانون 

 فضال عن الدوريةليات التقارير آنفقات الحممة و عمى  معقولةلحسابات الحزب و الحممة و حدود 
 دائرة المحاسبات صالحيات لمراقبة موارد و 2014 لسنة االنتخابي القانون منح. عقوبات فعالة و رادعة

و . 2011 مقارنة ب نفقات األحزاب السياسية كما تضمن عقوبات أكثر صرامة و تناسب ضد المخالفات
 و لذلك ينبغي الحممة بتمويل المتعمقةاألحكام القانونية  نجاعة  أضعفت من أوجو القصوربعض لكن

 32.االنتخابيةلحممة اثناء ا تقرير مالي مؤقت عدم اقتضاء  ذلكمراجعتيا بما في

حسب قانون .  سقف اإلنفاق و التبرعات و يسمح بالتمويل العمومي و الخاصاالنتخابي القانون يحدد
 عمى عدد استنادا اإلنصاف الرئاسية، يتم توزيع التمويل العمومي عمى أساس لالنتخاباتتمويل الحممة 

 10 ناخب لمدورة األولى و 1.000 دينار لكل 15و ىو عبارٌة عن . الناخبين عمى المستوى الوطني
 ألف 79.284و بالتالي يكون مجموع التمويل العمومي .  بالنسبة لمدورة الثانية ناخب1.000 لكل دنانير

 ألف دينار 792.840و يصل سقف النفقات لكل مترشح  ( دوالر أمريكي43.093حوالي )دينار تونسي 
 ضئيال العديد من األطراف المعنية مبمغًا اعتبرتوو ىو ما  ( ألف دوالر أمريكي430.938حوالي )تونسي 

 و كذلك من المجيولين األجانب أو الممولين من المساىمات يمنع القانون 33.لمقيام بحممٍة ىادفة و فعالة
  34.كما ال يسمح لألحزاب السياسية تمويل حمالت مترّشحييم السياسيين. الشركات و األشخاص المعنويين

عمى سبيل المثال ال ترد أي . التجاوزات المذكورة جميع  تتماشى مع أّن القانون ال ينّص عمى عقوباتإالّ 
 عدم نشر البيانات المالية في إحدى الصحف اليومية خالل شيرين من تاريخ إعالن  فيما يخصعقوبات

                                                           
  .المنستير و القيروان و صفاقس في ىم المقررةاجتماعات الزنايدي ومنذر الرياحي سميم ى كل منألغ نوفمبر، 12 و 11 في المثال، سبيل عمى 31
 . 7إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد المادة32 
 و سقف التمويل الخاص و سقف التمويل العمومي االنتخابية المتعمق بسقف النفقات في الحممة 2014 أوت 29 المؤرخ في 3038 مرسوم عدد 33

. 2014 الرئاسية لسنة لالنتخابات إجراءاتيمو شروطيم و 
.  حول تمويل الحممةلالنتخابات لمييئة العميا المستقمة 20 من قرار عدد 9 و الفصل االنتخابي من القانون 76 الفصل 34



 

12 

 الرقابة آليات نجاعة تن  تمّس  الثغرات هذه  . بتعيين وكيل إلدارة الحساباتااللتزامالنتائج النيائية أو عدم 

 .  باالترالتعنيين تساءلة في فاعليةو السياسي ال تويل نظام شفافية في الناخب ثقة تن  قلص و

 المالحظون المحميون و مالحظو المترشحين 

تعتبر المالحظة المحمية حاسمة و ىي تجسيد لحق المواطنين في المشاركة في الشؤون العامة ومساءلة 
تعترف مصادر القانون الدولي العام بالحق في المشاركة في منظمات المالحظة المحمية . الحكومات

 لعبت كل من منظمات المجتمع المدني و األحزاب السياسية دورا 35.والمساىمة في جيود تثقيف الناخبين
 .  التشريعية والرئاسيةاالنتخابات خالل االنتخابيةفعااًل في مالحظة العممية 

في االنتخابات  اضافي محمي مالحظ 13.000 باعتماد لالنتخاباتقامت الييئة العميا المستقمة 
 التشريعية و ىو ما لالنتخابات مالحظاتيا نشرت العديد من منظمات المجتمع المدني نتائج 36.الرئاسية

نذكر شبكة مراقبون و . االنتخابي حقيقيا بالمشاركة في تحسين المسار اىتماما و ايبرز جدية جيوده
مرصد شاىد و منظمة عتيد و القطب المدني لمتنمية وحقوق اإلنسان و رابطة الناخبات التونسيات و 

 و الرابطة أنا يقظوفياء و شباب بال حدود و منظمة ائتالف أ–  اإلسالم والديمقراطية ةمركز دراس
 . التونسية لحقوق اإلنسان

 بتسجيل لمرئاسة، لم يسمح إال لممترّشحين لالنتخابات لمييئة العميا المستقمة الحظةحسب قرارات الم
 التشريعية لالنتخاباتىذا يعني أن كل ممثمي األحزاب المعتمدين .  الرئاسيةاالنتخاباتممثمين لمالحظة 

و أفادت . االقتراع لكي يتمكنوا من الدخول لمكاتب لمرئاسة لممترّشحينوجب إعادة اعتمادىم كمالحظين 
  . الرئاسية لالنتخابات لممترّشحين ممثل 65.000 اعتمادالييئة أنو تّم 

 االنتخابيةالنزاعات في  البت

 المعنية الييئات مختمف مسؤوليات و الطعون و صالحيات إجراءات  بوضوحالقانون ينّظم أن ينبغي
إضافًة إلى ذلك، يجب منح حق التقاضي . لمقضاءلالختصاص بالنسبة  سمبي أو إيجابي تنازع أي لتجنب

                                                           
، رصد و مراقبة في منطقة الجماعة اإلنمائية لمجنوب االنتخابات الستدامة الديمقراطية في إفريقيا، مبادئ إدارة االنتخابي من المعيد 19 الفقرة 35

 .اإلفريقي
 27.000 الرئاسية كان لالنتخابات العدد الجممي لممالحظين المحميين المعتمدين 36
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بينما يمكن لممثمي المترشحين تقديم  37.االنتخابيةبصفة موسعة لكل ناخب و كل مترشح في الدائرة 
 المرتكبة في  رفع شكاوى ضد بعض الممارسات الخاطئة أو المخالفات االنتخابي القانونيخولال شكاوى 
 كما ال يمكن لمناخبين الطعن 38.التقاضي بالتالي حق الناخب في االقتراع من قبل الناخبين ممغيا مكاتب 

 39. المعايير الدوليةمع المحاكم، وىو ما ال يتماشى أمام االنتخاباتفي نتائج 

ما ىذا .  فعالة لألطراف المتضررة ويحترم حقيم في المراجعة القضائيةآليات االنتخابي القانون يوفر
 الفصل يسمح 40.االنتخابية بتسجيل المترشحين والنتائج يتعّمق فيما االنتخابية مستقمة لمعممية رقابةيضمن 
و  االقتراع سير المترشحين و المالحظين من تدوين ممحوظاتيم حول لممثمي االنتخابي من القانون 124
 . االقتراع عممية بمحاضر إرفاقيا يجب التي

الرغم من بو . كستدراالا وسائل نجاعة مبدأ من يتجّزأ ال جزء ىوالتقاضي في آجال معقولة  ضمان
أّن المحكمة اإلدارية تمّكنت من البّت في كل الشكاوى  ، إالّ االنتخابي في القانون المحّددة القصيرة اآلجال

 أثبتت.  ضغط الوقتالمتقاضين انتقدوا القضائية و ة السمطو لكن كل منو الطعون بصفة حينّية 
 في الشكاوى المتعمقة بتسجيل البتأثناء .  قراراتيااتخاذ فيت القانونية ا لإلجراءاحتراماالمحكمة حيادًا و 

 تأويل في النظر في الوقائع و لممحكمة نسقا ثابتًا في اإلستئنافية الدوائر أثبتت، لمّرئاسةالمترشحين 
 . القانون

 نتائج لغاء إلكبيرة صالحيات لالنتخابات الييئة العميا المستقمة االنتخابي من القانون 143يمنح الفصل 
ينبغي عمى الييئة إجراء . حتى قبل تأكيد حكم المحكمة لبعض المخالفات إن وجدتو ذلك  االنتخابات
و قد استعممت الييئة صالحياتيا في إلغاء مقعد في .  أيام قبل إعالن النتائج األولية3 اجلتقييميا في 
 كما انو بموجب الفصل 41.المحكمةمن قبل  في نياية األمر ارجاعو التشريعية، و الذي تم االنتخابات

في بعض  االنتخابات إعادة لالنتخابات يمكن أن تطمب الييئة العميا المستقمة  من القانون االنتخابي142

                                                           
. االنتخابية، ميثاق الشرف حول الممارسات الجيدة في المسائل (لجنة البندقية) المفوضية األوروبية لمديمقراطية من خالل القانون 37
 الديمقراطية االنتخابات من القسم الرابع من إعالن منظمة الوحدة اإلفريقية بشأن المبادئ التي تحكم 7المادة  و 25 من التعميق العام 20 الفقرة 38

. في إفريقيا
، مجمس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان 32 من التعميق العام 19 الفقرة 39
 ، مجمس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان32 من التعميق العام 19 الفقرة 40

 مقاعد لنداء تونس في 3 مقعدًا من لالنتخابات التشريعية، ألغت الييئة العميا المستقمة االنتخابات كان صالحًا أيضًا أثناء 143 بما أن الفصل 41
 143 عمى أساس أن الفصل  الييئة المحكمة اإلدارية قراررفضت.  القصرين عمى أساس عدة خروقات فادحة مما أثر في النتيجةاالنتخابيةالدائرة 

.  السمطة لمعاقبة المخالفين بفلغاء مقعدلالنتخاباتال ينّص عمى إلغاء جزئي لمنتائج و ال يمنح الييئة العميا المستقمة 
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 الرئاسية أو في االنتخاباتمن شأنيا أن تؤثر في نتيجة فييا إذا كانت النتائج الممغاة مكاتب االقتراع 
 . االنتخاباتلدورة الثانية من ا  المخول ليما المشاركة في المترشحينتحديد

 العميا ئة لدى الدوائر اإلستئنافية لممحكمة اإلدارية ضد قرارات الييا طعن23 لمّرئاسّيةرفع المترّشحون 
 شكاًل و تم 6 طعنا أصاًل و 15تم رفض .  تسجيل بعض المترشحينلم تقبل التي لالنتخاباتالمستقمة 

 من  قرار15 استئنافوقد تم . ترشحو  الصفة بما أّن القائم لم يقّدمسحب شكوى و رفض أخرى لعدم توفر
اإلستئنافية لممحكمة  الجمسة العامة لممحكمة اإلدارية التي أيدت قرارات الدوائر مامىذه القرارات أ

    42.اإلدارية

 6 لمنيابة العمومية، الحممة في بتجاوزات متعّمقة حالة 19 إحالة تمّ  لالنتخابات، المستقّمة العميا لمييئة وفقا
 من األجنبي اإلعالم باستعمال  حاالت5و تعمقت  .اإللكترونية و المكتوبة بالّصحافة متعّمقة كانت منيا
 ذلك و إداريين أعوان ضدّ  النيابة العمومية أمام دعوى أيضا الييئة رفعت كما. لمّرئاسة المترّشحين قبل

 .العمل أوقات خالل انتخابية حمالت في لمشاركتيم

 المؤّسسات وفي لمعموم مفتوحة غير خاّصة مؤّسسات في االنتخابّية بالحممة متعّمقة حالة 13 ُسّجمت
  في ممصقات في تعميق تتمثل تجاوزا 1.900 أن مراقبييا عاينوا الييئة أفادت كما. الّتعميمّية و الّصحّية

 ىذه أغمب حلّ  تم. بالتجمعات أو الّسياسّية باألنشطة الييئة إعالم عدم و مخّصصة لمغرض أماكن غير
. باألمر المعني المترّشح و االنتخابات إدارة بين إعالمي اتصال خالل من التجاوزات

 االقتراع  يوم 

انتخابات  من خاللالشعب تكريس حرية التعبير عن إرادة  لواجب حجر األساس االقتراع عممية تمّثل
االنتخابات أمرًا حاسمًا لتحديد ما إذا كانت يعتبر  االنتخابيوم االقتراع  جودة عممية . دوريةنزيية و
  االنتخاباتتتم  بموجب القانون الدولي أناألساسية التزامات من بين ىذهو .  التزاماتيا الديمقراطيةتحترم

    43. بحرّيةإرادتو وىي وسيمة معترف بيا لضمان أن الشعب قد عبر عن السري باالقتراع

 : و التصويت االفتتاح
                                                           

    . لرفع الشكوى بعد األجل المحددةاآلخرين طعون فقط شكاًل واحدٌة منيم لعدم إعالم الييئة و 3 تم رفض 42

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لألمم المتحدة، 23 من العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لألمم المتحدة، الفصل 25 المادة 43
 من المبادئ 24منتدى المجنة االنتخابية المعيد االنتخابي لمديمقراطية المستدامة في أفريقيا و دول الجماعة اإلنمائية لمجنوب األفريقي الفقرة 

. فريقياإللجنوب لالمتعمقة بفدارة االنتخابات، والرصد والمراقبة في دول  الجماعة اإلنمائية 
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و  المنّظمة مركز التي تمت زيارتيا باليادئة و 36  ب االفتتاح عمميات كارتر مركز مالحظو وصف
 عند مكتممة غير أو جزئيا إما كانت المراكز ببعض االفتتاح أن محاضر المالحظون أفاد لكن و. الفعالة
 .القانون ينص عميو كما االقتراع بداية

 االنتخابية والعممية قيم المناخ و االقتراع يوم خالل اقتراع مكتب 380 كارتر مركز مالحظو زار
 من التعميمات تطبيق قّيم المالحظون كما. زيارتيا تمت التي جممة المكاتب في عامة بصفة بااليجابي

 كفء بكونيم االقتراع مكاتب موظفي تقييم تم. الحاالت كل في تقريباً  جيد أنو عمى االقتراع موظفي قبل
 المشاركة نسبة أن لالنتخابات المستقمة العميا الييئة أفادت. الحاالت معظم في مساعدين و متعاونين و
  .64.6% كانت تونس في

 قبل الناخبين أصابع عمى حبر ىناك كان ما إذا تفقد عدم ذلك في بما المخالفات بعض مالحظة تّمت
  و.الحبر من أصابعيم الناخبون يمسح كي األوراق من يكفي ما وجود وعدم االقتراع، مكاتب إلى دخوليم
 كما االقتراع مكاتب موظفي قبل من لمناخبين المعطاة التوجييات غياب التشريعية االنتخابات منذ تواصل

 الرغم وعمى. االقتراع مكاتب من % 20 في لمناخبين توجييات أي تقديم يتم فمم. القانون ينّص عمى ذلك
 من % 98 في بالجيد االنتخابية لمعممية الناخبين فيم كارتر مركز مالحظو قّيم النقائص، ىذه من

.   االنتخابية العممية عمى كبيراً  تأثيراً  يؤثر لم  الناخبين توجيو نقص أنّ  زيارتيا و تمت التي المراكز

 مراكز خمت االقتراع، مراكز بعض أمام طويمة الصفوف كانت حين في أن كارتر مركز مالحظو أشار
 في الناخبين لترتيب نتيجة ىذا و كان الصفوف متفاوتا في المسنين و باإلضافة كان عدد. منيا أخرى

.   أرقام وثائق اليوية حسب القائمات

 العدّ  و االقتراع مكاتب غمق

 اإلجمالي التقييم كان. اقتراع مكتب 34 في العدّ  عممّية و االقتراع مكاتب غمق كارتر مركز مالحظو تابع
 أشار كما. ُمرّحبين كانوا االقتراع مكاتب أعضاء أن المالحظون أفاد و إيجابيا المكاتب ىذه في لمعممّية

 .شفافا و منظما و مينيا كان االقتراع مكاتب داخل المناخ أن المالحظون

  عمى االكثردقيقة 30 لمّدة راحة ىناك كانت إذ المكتب غمق بعد حاالّ  العدّ  يبدأ لم الحاالت، بعض في
 و المالحظين وجود تزامن و الّراحة  فترةقبل المحاضر تعمير يتم لم الحاالت، ىذه في. العممّيتين بين
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 ىذه اعتبار يتم لم و. الفرز لعممية  ىذه المكاتبإعداد يتم  كانبينما خارجيا االقتراع مكاتب  أعضاء
 .العممية عمى تأثير ليا أن أو الحاضرين المترشحين ممثمي و المالحظين قبل من مشكال الحاالت

 تمّ . تاإلجراءا من التثبت عممية و االقتراع أوراق عدّ  و فرز تإجراءا كارتر مركز مالحظو تابع كما
 .مالحظتيا تّمت التي االقتراع مكاتب من% 100 في اعميو التّنصيص تمّ  كما العدّ  نتائج تعميق

 الجمع

شّكمت مرة أخرى عممية نقل المواد االنتخابية من مراكز االقتراع إلى مراكز الجمع تأخرا خالل عممية 
و قد أوفد مالحظو مركز كارتر أّنو حوالي الساعة الثانية من صباح يوم . الجمع في االنتخابات الرئاسية

لم  الجمع كما رصد المالحظون أيضا أّن مراكز. 27 مراكز من بين 7االثنين لم تبدأ عممية الجمع في 
 الموادّ  وصول بعد المراكز بعض في حاالّ  بدأت العممية أنّ  حيث. موحدةتتناول مسألة التأخير بطريقة 

 بدأ قبل االقتراع مكاتب من المواد كلّ  وصول حتى العاممون انتظر اآلخر البعض في و االنتخابية
 بالرغم االثنين يوم صباح قبل تبدأ لن الجمع عممية أن المالحظين إعالم تم المراكز، بعض في. الجمع
 .الموادّ  بعض وصول من

 تمّكن بطريقة الجمع مراكز تييئة ستتمّ  أّنو صّرحت لالنتخابات المستقّمة العميا الييئة أنّ  من بالّرغم و
من فرق المالحظة المحمية و الدولية  %29 أنّ  إالّ  واضح، و مفيوم بشكل العممّية متابعة من المالحظين

 في الّنّية الجمع بمراكز العاممين لبعضو باإلضافة لم يكن . لم يتمكنوا من متابعة العممية كما ينبغي
و في .  حالة تمت مالحظتيا20 من 9 رفضحيث  المالحظين قبل من المطروحة األسئمة عمى اإلجابة

 . حاالت أخرى قام العاممين بمركز الجمع بجيود لشرح اإلجراءات

مالحظي  من %89اإلجراءات بالجيدة جدا حيث أفاد  المالحظون قّيم جارية، الجمع عممية كانتو حين 
 .العممية في تدخل أوألي تجاوزات  رصد ناكلم يكن هو فّعالة بطريقة تمّ  سير العممية أنّ مركز كارتر 

 حاالت 10ففي . الحظ مالحظو مركز كارتر تواجد ضئيل لممالحظين المحميين خالل عممية الجمع 
 . محميينمالحظين مراكز تجميع لم يكن ىناك حضور 3 و في المترّشحين ممثمي وجودلوحظ عدم 
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 الخمفية

  المركز و قام.  االنتخاباتة العميا المستقمة لالنتخابات لمالحظالييئةتم اعتماد مركز كارتر من قبل 
 دائرة 27كل من الكز جمع في إضافة إلى مرا اقتراع مكتب 380 مالحظ الذين قاموا بزيارة 85بنشر 

 بالمحكمة العميا في باكستان، السيدة ة و المحاميالمناضمة الحقوقية البعثة و قد ترأست. انتخابية في تونس
 و الرئيسة التنفيذية و مديرة مركز كارتر السفيرة قموفر أودري الحقوقية السفيرةىينا جيالني، و المحامية 

 . جنسية26أكثر من و تمثل البعثة . ن بيترزآماري 

 وقد الحظ كاًل من انتخابات المجمس الوطني 2011كان مركز كارتر متواجدا في تونس منذ سنة 
انطمقت . 2014التأسيسي و عممية صياغة الدستور التي توجت بالمصادقة عمى الدستور في جانفي 

 مالحظين عمى المدى الطويل في كامل أنحاء 10 بنشر 2014بعثة مراقبة االنتخابات في جوان 
سيظل المركز في .  متكون من خبراء تقنيين متواجدين في المكتب بالعاصمةرئيسيالجميورية و فريق 

سيتم أيضًا إرسال بعثة مالحظة . تونس لمالحظة عممية التجميع النيائية و البت في النزاعات االنتخابية
 . ديسمبرأواخر شيرأثناء دورة اإلعادة في 

تيدف بعثة مالحظة االنتخابات في تونس إلى تقديم تقييم محايد لنوعية المسار االنتخابي  و تعزيز مسار 
و يقّيم مركز كارتر المسار االنتخابي بتونس بالمقارنة .  الديمقراطيلالنتقالشامل لكل التونسيين و دعما 

مع الدستور التونسي الجديد و اإلطار القانوني الوطني و التزاماتيا المتعمقة باالنتخابات الديمقراطية و 
 . الواردة في المعاىدات اإلقميمية و الدولية

 األفراد و المدني المجتمع أعضاء و السياسية األحزاب أعضاء  والتونسيين المسؤولين شكر المركز يرغب
. الرئاسية االنتخابات لمراقبة المركز جيود لتسييل وطاقتيم وقتيم قدموا الذين  المدنيالمجتمع ممثمي و

 و مستجدات مركز كارتر بتونس تابعونا عمى الفايسبوك أخبارلمتابعة 
www.facebook.com/TCCTunisia 

 
#### 

http://www.facebook.com/TCCTunisia
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 ."بناء األمل. مكافحة األمراض. نشر السالم"
باعتباره منظمة غير حكومية ال تيدف لمربح، أسيم مركز كارتر في تحسين حياة الشعوب في أكثر من 

 بمدا من خالل حل لمنزاعات؛ وتشجيع الديمقراطية وحقوق اإلنسان والفرص االقتصادية؛ ومكافحة 70
وقد قام الرئيس األمريكي األسبق، جيمي كارتر، وزوجتو . األمراض؛ وتطوير العناية بالصحة النفسية

، بمشاركة جامعة إيموري من أجل نشر السالم وتحسين الصحة 1982روزالين بتأسيس مركز كارتر عام 
. عمى مستوى العالم

 
 @CarterCenterتابعنا عمى تويتر  ,CarterCenter.orgزر موقعنا عمى الواب 

تطمع عمى  , Facebook.com/CarterCenter تابعنا عمى الفيس بوك
  YouTube.com/CarterCenter شاىدنا عمى يوتوب  , Causes.com/CarterCenterقضايانا 

 http://google.com+/CarterCenter + جوجل  اضفنا عمى   
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