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 ملركز كارتر حول االنتخاابت الرائسية يف تونس األّويلالبيان 

 

2019سبتمرب  17  

 

  

سوف تكون هناك فرتة إليداع الطعون سبتمرب.  16وال يغّطي سوى جوانب العملّية االنتخابّية يف الفرتة اليت تنتهي يف  أّويلهذا بيان 

سوف يقوم مركز كارتر بنشر تقييمات اضافّية بعد انتهاء العملّية االنتخابّية. إضافة إىل ذلك، سيتّم نشر . احملتملة يف النتائج االولية

 لّتوصيات أربعة اشهر بعد انتهاء العملّية االنتخابّية.تقرير هنائي يشمل ا

 

    عرض النتائج واالستنتاجات األّولية

 

  ة السياسية:اخللفيّ  

للحّد التّعديالت اليت اقرتحها الربملان  زادت أكتوبر ونوفمرب على الّتوايل، ستجرى يف اليت على مشارف االنتخاابت الّرائسّية والّتشريعّية

اّن الوفاة املفاجئة التوتّر الّسياسي حول االنتخاابت يف تونس. من من احلقوق األساسّية للمواطنني املتمثّلة يف الرتّشح لالنتخاابت 

املناخ الّتنافسي على منصب الّرائسة. اّن الّتعديالت غّّيت بشكل كبّي  2019 للرّئيس الباجي قايد الّسبسي خالل عهدته يف جويلية

مل تصبح انفذة الّن الرّئيس مل حني من خوض غمار االنتخاابت ان متنع بعض املرتشّ املقرتحة على القانون االنتخايب اليت كان من شأهنا 

 خيتم مشروع القانون قبل وفاته، ومّت اختصار اآلجال االنتخابّية بشكل ملحوظ.

 

االنتخاابت التشريعية لكسب زخم خالل االنتخاابت الرائسية، لكنها ُأخذت على حني  لتوظيفوفاة الرئيس، خّططت األحزاب  قبل

الّسياسّية  قطت حساابهتا السياسية. وقد قّرر العديد من األحزابغرّة عندما تغّّي موعد االنتخاابت الرائسية فاختلطت أوراقها وس
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شاركة فيها بعد أن كانوا ُمْعرضني عنها يف البداية، غايتهم يف ذلك متديد مدة احلملة االنتخابية للرتويج املرتشحني املستقلني املو 

 شريعية.ألحزاهبم أو لقائماهتم املرتشحة لالنتخاابت التّ 

وفاة  إثرة للجمهوريّ  املؤّقت ئيسرّ الليصبح  اليمني القانونّية اصرواب حممد النّ رئيس جملس النّ  أبداء للّسلطة لسالسّ  االنتقالعقب 

وقد قبلت اهليئة العليا  سبتمرب إلجراء االنتخاابت الّرائسّية. 15حّددت اهليئة العليا املستقّلة لالنتخاابت اتريخ بسي، ئيس السّ الرّ 

 .بقة ألواهناامطلب ترّشح لالنتخاابت الّرائسّية السّ  97مرتّشحا من بني  26املستقّلة لالنتخاابت 

الّتصويت خالل االنتخاابت البلديّة  عننظرا لرتاجع اقبال الناخبني  قلقة، كانت الّسلطات االنتخابّية اقرتاب االنتخاابت الّرائسّيةمع  

الناخبني  توايناالنتخاابت  القائمات املستقّلة على القائمات احلزبّية. بيّنت نسبة االقبال املنخفضة على اتفّوقت فيه اليت 2018لسنة 

على خيبة كانت مبثابة العالمة   فأهنااملشاركة يف االستحقاق االنتخايب. اّما عن املشاركة املتدنّية يف االنتخاابت الّرائسّية عن ونسيني التّ 

 1يومّية.لأمل أغلب التونسّيني إزاء اهليكلة الّسياسية الرّاهنة يف البالد وانعدام ثقة العاّمة يف قدرة مؤّسسات الّدولة  على حتسني حياهتم ا

على مدى اخلمس سنوات املاضية اليت شهدت نزاعات  اّتسم ابالضطرابائسّية والبلديّة يف ظّل مشهد سياسي جرت االنتخاابت الرّ 

كما انّه   2014داخل أبرز األحزاب الّسياسّية. انقسم حزب نداء تونس، و هو احلزب الذي تفّوق يف االنتخاابت التشريعّية لسنة 

 اغلبيتهمن  هحرمان يفتسّبب من نصف أعضائه من الربملانّيني احلزب ممّا أكثر  اثر مغادرةي اليه الرّئيس، وذلك احلزب الذي ينتم

من األعضاء املؤّسسني هلذا احلزب غادروا و كّونوا أحزاهبم اخلاّصة، فيما تفّرق بعض األعضاء اآلخرين وانضّموا  بعض الربملانّية.

ان واّدى ذلك اىل ظهور حزب سياسي يف الربمل الفاعلنيألحزاب أخرى. وانقسم بدوره إئتالف اجلبهة الّشعبّية الذي كان يعّد من أبرز 

وقُبيل فرتة االنتخاابت، شهد كذلك حزب الّنهضة مشاكل داخلّية متحورت أساسا حول اختيار برتكيبة جديدة.  وائتالفجديد 

لزعيمها يف تعيني اشخاص يُعتربون على عالقة وثيقة به كمرتّشحني للقائمات يف  املبالغ فيه مرّشحها لالنتخاابت الّرائسّية والتدّخل

 االنتخاابت الّتشريعّية.

                                                      
 3,339,666) ة، ابملائ62.9بلغت نسبة  2014انخبا( و سنة  3,010,980) ابملائة  45.2بلغت نسبة  2019ال على الّتصويت يف االنتخاابت الّرائسّية لسنة ان نسبة االقب  1

 (. انخبا
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  الذين عديالت اخلالفّية املقرتحة على القانون االنتخايب اليت كان من شأهنا أن تقصي بعض املرتّشحنيحّدا للتّ وضعت  اّن وفاة الرّئيس

الّرغم من انّه مّت  عملّية انتقال الّسلطة. وعلىيف امكانّية حصول أزمة طرح غياب حمكمة دستوريّة قد بشعبّية متزايدة. و  كانوا حيظون

 .ملعاينة مثل هذا الّشغورإنشاء هذه احملكمة  دت على احلاجة امللّحة إىلأكّ تفادي هذه األزمة، فاّن وفاة الرّئيس خالل مّدته الّرائسّية 

 

. ويعترب األموال و التهرب الضرييب بتهمة تبييض ياحتفظّ  ايقافا نبيل القروي إبيقافلطات التونسية ، قامت السّ  يف أواخر شهر أوت

 عمليا الذين استهدفتهم التعديالت اليت كان من املزمع إدخاهلا على القانون االنتخايب على حنو كان سيفضي االشخاصأحد القروي 

به القروي يوم  الذي تقّدم جطلب االفرا مرفض مّت  ائسة.ح للرّ إىل منع مالكي وسائل اإلعالم ومديري اجلمعيات اخلّيية من الرتشّ 

قد أعلن عن دخوله يف إضراب جوع عقب قرار اإلدالء بصوته يف االنتخاابت. و  اجلمعة الّسابق ليوم االنتخاابت ومّت حرمانه من

 .العملّية ككلّ املستمّر يثّي انطباعات بوجود دوافع سياسّية وراء ذلك و يلقي بظالل كثيفة على احملكمة ابلرّفض. اّن إيقاف القروي 

حه، فإنه مل يكن قادرا على إدارة محلته بنفسه. وال نعلم على وجه اليقني مدى أتثّي أمرا معيقا لرتشّ  مل يكن القروي ايقافورغم أن 

 .وضعيته على مشاركته يف بقية املسار االنتخايب

 السياسية ابإلضافة اىل نتائج االنتخاابت تؤدي اىل درجة من عدم الثقة ابلعملية ككل. املمارساتهذه 

 

 اإلطار القانوين

قة جلميع املسائل املتعلّ  الا ومتناو  اس ة النّ متاحا لعامّ و  افاشفّ ة أن يكون اإلطار القانوين لالنتخاابت املمارسات الدوليّ افضل تقتضي 

 بشكل عامّ  اائسية يف تونس مطابقاإلطار القانوين لالنتخاابت الرّ  ويعدّ   2ة.ظام االنتخايب على حنو يكفل إجراء انتخاابت دميقراطيّ ابلنّ 

  3ولية.للمعايّي الدّ 

والقانون املتعلق ابهليئة العليا ، 2014م القانون االنتخايب لسنة وألحكا 2014ة االنتخابية ملقتضيات دستور سنة ختضع العمليّ 

                                                      
 4، الصفحة "ملراجعة اإلطار القانوين لالنتخاابتاملبادئ التوجيهية "، مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان /منظمة األمن والتعاون يف أورواب  2

( ، والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، واتفاقية القضاء على ICCPRوهي تشمل: العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية )  3
املعاملة الالإنسانية أو  واتفاقية مناهضة التعذيب و ( ، CEDAWمجيع أشكال التمييز ضد املرأة )( ، واتفاقية القضاء على CERDمجيع أشكال التمييز العنصري )

 (.ACHPRاتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب )و املهينة ، 
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صال السمعي ة لالتّ ست مبقتضاه اهليئة العليا املستقلّ معي البصري الذي أتسّ صال السّ ق حبرية االتّ املتعلّ  واملرسومة لالنتخاابت، املستقلّ 

مناسبة اثبتة و إرساء جداول زمنية  ويشمل ذلك لالنتخاابت،ميكن العمل على تطوير بعض جوانب اإلطار القانوين   4البصري.و 

قة ابإلشهار مبا فيها األحكام املتعلّ ،ختضع األحكام القانونية اليت تضبط احلملة االنتخابية  مراحل العملية االنتخابية. ملختلف

بعض . ويف هاانتهاك ّجع علىيشا، األمر الذي هبا تقّيدا اتمّ د حون ُعسرا يف التقيّ لعدد من القيود، وجيد املرتشّ  ،عائيةالدّ  قاتواملعلّ 

  5تتناسب العقوابت املنصوص عليها يف مع جسامة االنتهاكات.ال األحيان 

 

 ظام االنتخايبالنّ 

ولية على اعتماد نظام انتخايب املعايّي الدّ  ال تنصّ و حكومة متثّله.  إىل عبالشّ نظام انتخايب هي ترمجة إرادة  الغاية اليت يرمي إليها أيّ  إنّ 

صويت وعدم ية التّ العاّم وسرّ  االقرتاعمبدأ تنظيم انتخاابت نزيهة ودورية، ويكفل احلق يف ظام االنتخايب التونسي النّ  حيرتم 6.دحمدّ 

 مثيل املنصف للمواطنني مجيعا.بني الناخبني والتّ  صويتالتّ املساواة يف  هيب، إىل جانبالتعّرض للرتّ 

 ل أيّ ويف حال مل يتحصّ   7املمارسات.افضل مخس سنوات، وهذا ما يتوافق مع االلتزامات الدولية و  ّدةوفقا للدستور، يُنتخب الرئيس مل

 على  احلاصلنْي حنْي ، يتم اللجوء إىل دور اثن بني املرتشّ يف الدور األول ح هبااملصرّ من املرتشحني على األغلبية املطلقة من األصوات 

  ور األّول.دّ اتريخ إعالن النتائج الّنهائية للكرب عدد من األصوات يف غضون أسبوعني من أ

 

                                                      
قانون االنتخاابت( ، ب )يشار إليه فيما يلي 2019أغسطس  30، ويف  2017ر فرباي 14املتعلق ابالنتخاابت واالستفتاءات بصيغته املعدلة يف  2014قانون   4

 28و  2013نوفمرب  1املتعلق ابهليئة العليا املستقلة لالنتخاابت ، بصيغته املعدلة واملكملة يف  2012ديسمرب  20املؤرخ  2012-23والقانون األساسي رقم. 
 .(هيئة االنتخاابت)فيما يلي: قانون  2013ديسمرب 

من القانون  155و  69ألف دينار تونسي )الفصالن  20آالف و  3يعاقب القانون التونسي كل من يقوم ابحلملة االنتخابية خالل فرتة الصمت االنتخايب مبا بني  5
 ايب(.من القانون االنتخ 158و 58االنتخايب(. ويعاقب كل من خيصص رقم هاتف جماين بغرامة قدرها ثالثة آالف دينار )الفصالن 

 من القانون االنتخايب(. 150و 61دينار )الفصالن وألف  500يعاقب كل من يستخدم العلم التونسي أو شعار البالد يف املعلقات االنتخابية بغرامة مالية بني 
 اإلنسان التابع لألمم املتحدة.جمللس حقوق  21الفقرة  25)ب(، التعليق العام  25، املادة العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية  6 

( ؛ مدونة 3) 21؛ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ، املادة  19و  9، الفقراتن  25التعليق العام  )ب(؛ 25املادة  والسياسية،العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية   7
 .I.1.6. القسمجملس أورواب للممارسات اجليدة يف املسائل االنتخابية ، 
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مان من احلقوق شكل من أشكال احلر  كونوا عرضة أليّ ومل ي 18 سنّ  االنتخاب لكافة املواطنني الذين بلغوا حق ستوريكفل الدّ 

صويت يف االنتخاابت ني ابلتّ ني واألمنيّ للعسكريّ  ليسمح 2017سنة  االنتخايب املنصوص عليها يف القانون االنتخايب. نُ قّ ح القانون

  8ائسية، وهذا خمالف للمعايّي الدولية. شريعية والرّ ة، إال أنه ما زال مينع مشاركتهم يف االنتخاابت التّ البلديّ 

قانوين  اء غياب نصّ هم يف االنتخاب جرّ ممارسة حقّ  منااليقاف والسجون ومراكز عاية الصحية املواطنون املوجودون مبراكز الرّ ن مل يتمكّ 

  9ولية.يضبط آلية مشاركة هؤالء يف االنتخاابت، وهو أمر خمالف للدستور التونسي واللتزامات البالد الدّ 

 تقدمي الرتشحات  

ح لالنتخاابت، فرغم الرتشّ  حقّ  سبة إىلأما ابلنّ  10ويل.أن العام واجبا مبقتضى القانون الدّ يف املشاركة يف تدبّي الشّ  املواطن يُ َعّد حقّ 

ة ومعقولة يضبطها غّي مطلق وميكن تقييده استنادا إىل معايّي موضوعيّ  حقاّ  يظلّ  هة الواسع به، فإنّ ولية واإلقليميّ إقرار املعاهدات الدّ 

ولية الدّ  توافق عموماا مع املعايّيهي تحني و شّ رت شاملة للمة تسجيل ونسي إبجراء عمليّ يسمح اإلطار القانوين التّ  .11 القانون

. ولكن ينبغي أن ختضع املقتضيات على االقلّ  سنة 35عمره و ، ُمسلما ،ابلوالدة اتونسيّ ائسة للرّ  ّشحرت املجيب أن يكون  .12ةواإلقليميّ 

   13تكون متوافقة مع املعايّي الدولية. ح إىل املراجعة كيالدستورية املتعلقة بداينة املرتشّ 

 

 3ع إن متّكن من احلصول على دوالر أمريكي(، ُتسرتجَ  3508آالف دينار )ما يعادل  10 قدره إيداع مبلغ حمرتشّ  كليتعنّي على  

أعضاء من  10إىل جانب ذلك، ولكي يكون ترّشحه مقبوال، جيب أن حيصل على تزكية  .ح هبااملصرّ من األصوات  على األقلّ ابملائة 

                                                      
: "يتمتع كل مواطن ابحلق والفرصة ]...[ يف التصويت واالنتخاب يف انتخاابت دورية حقيقية ...." ، 25ة والسياسية، املادة ابحلقوق املدنيّ  ويل اخلاصّ العهد الدّ انظر   8

 ليها القانون".وجيب أن ينص ع : "جيب أن تكون أسباب حرمان املواطنني من حقوق التصويت موضوعية ومعقولة14، الفقرة  25التعليق العام رقم 
)ب(؛ امليثاق األفريقي للدميقراطية واالنتخاابت  25احلق يف االقرتاع العام على أساس املساواة أمام القانون: العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، املادة.   9

 (.3) 3واحلكم، مادة 
جمللس حقوق  25؛ التعليق العام  21)أ( ؛ العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ، املادة  25العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، املادة   10

 .26، الفقرة اإلنسان التابع لألمم املتحدة 
يب حلقوق ؛ امليثاق العر  13، املادة  لجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوبالحتاد االفريقي، ؛ اال 25العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ، املادة   11

 24، املادة اإلنسان

 "" لكّل مواطن احلّق يف ان تُتاح له الفرصة ...أن يَنتخب ويُنتخب يف انتخاابت نزيهة و دوريّة 25ة ة، املادّ ة والسياسيّ ابحلقوق املدنيّ  ويل اخلاصّ العهد الدّ   12

 .15جمللس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة  25؛ التعليق العام  25و  2العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية   13
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ة على دوائر انتخابيّ  10يف  لأدىن( مسج   آالف انخب )كحدّ  10رئيس جملس بلدي منتخب أو  40عب أو جملس نّواب الشّ 

  14على األقل. 500ني له يف كل دائرة اخبني املزكّ ، على أن يبلغ عدد النّ األقلّ 

 

ئيس. أاّيم فحسب على وفاة الرّ  7، أي بعد مرور  أوت 9و 2ة بني هلذه االنتخاابت يف الفرتة املمتدّ حات فتح آجال تقدمي الرتشّ  متّ 

ات حني أبوجه القصور يف ملفّ سجيل وإعالم املرتشّ غم من ضيق الوقت، متّكن أعضاء هيئة االنتخاابت من إمتام إجراءات التّ وعلى الرّ 

مرتشحا  26قُب ل ملف  امرأة. 11من بينهم  ،حا مبطالبهمتقّدم سبعة وتسعون مرتشّ دة. ويف اآلجال احملدّ  مهينحنو ترّشحهم على 

ملفا، وقد ُمن ح املرتشحون الذين مل يتمكنوا من تقدمي الواثئق املطلوبة فرصة إصالح األخطاء الواردة يف ملفاهتم. وقد  71فض ورُ 

يئة اهلزمة. نشرت الواثئق الالّ  زكيات أوتّ ال تقدميبعدم  ا بعدم إيداع املبلغ املطلوب أووذلك إمّ  يف الرتّشحلوحظ افتقار البعض للجدية 

، أي قبل يومني من بداية احلملة 2019أوت  31حا يف اتريخ مرتشّ  26هائية اليت ضّمت النتخاابت القائمة النّ العليا املستقّلة ل

 .امرأتنية نت هذه القائمة النهائيّ االنتخابية، وقد تضمّ 

 

حون الذين حني، مبن فيهم املرتشّ أرابع املرتشّ ات ثالثة دواعي رفض ملفّ معلومات مفّصلة أو  علنا عن  بعدُ  مل تفصح هيئة االنتخاابت

حني من املرتشّ  قة بذلك إالّ ه ال ميكن احلصول على املعلومات املتعلّ زمة. وقد أعلمت هيئة االنتخاابت مركز كارتر أنّ زكيات الالّ التّ  مواقدّ 

ابّن ختمينات حني إىل ستبعاد عدد من املرتشّ دواعي اعن  اإلفصاح علنا. ولقد أّدى تقصّي اهليئة يف ةوبصفة شخصيّ  ني أنفسهماملعنيّ 

 ارم للقانون.الصّ  غّي تطبيقها إىل اعتبارات أخرى يف رفض امللفات استندتاهليئة 

 

ة قصّية تتيح ات هاتفيّ مات اجملتمع املدين، إىل اعتماد خدمة إرساليّ ت هيئة االنتخاابت يف هناية املطاف، وبضغط من منظّ وقد اضطرّ 

شكوى أشار فيها أصحاهبا إىل وجود  245. وقد أفضى ذلك إىل ورود ةزكيتالق من وجود أمسائهم يف قائمات التحقّ اخبني للنّ 

                                                      
 من التوقيعات لقبول امللف، وهذا مطابق ملبدأ االقرتاع العام وفقا لقانون املمارسات احلميدة جمللس أورواب الذي ينص يلزم القانون االنتخايب املرتشحني جبمع عدد معني 14

 ابملائة من عدد الناخبني يف الدائرة املعنية. 1يتجاوز عدد التوقيعات املطلوبة  على أالّ 
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ورغم أن عدد الشكاوى الواردة كان ضئيال مقارنة ابلعدد اجلملي للتزكيات، فإن التقصّي   15.زكية دون علمهمتوقيعاهتم يف قائمات الت

 العملية االنتخابية. ادارة ض ثقتهم يف القائمني علىزمة من شأنه أن يقوّ يف إعالم عامة الناس ابملعطيات الال

 

 إدارة االنتخاابت

بتحفيز املواطنني على املشاركة يف انتخاابت دميقراطية نزيهة هي حتلي هيئة االنتخاابت ابالستقاللية واحلياد  الكفيل إن السبيل الوحيد

أن يتوفر للهيئة املشرفة على تنظيم االنتخاابت الوقت الكايف لتنفيذ  وينبغي  16وقيامها ابملهام املعهودة إليها على حنو شفاف واحرتايف.

وتشّي املمارسات احلديثة للدول إىل أن تنظيم االنتخاابت يقتضي منح اهليئة الوقت الكايف حىت   خمتلف مراحل العملية االنتخابية.

ن هيئة االنتخاابت هي اهليئة اليت تكفل انتظام العملية ينّص الدستور التونسي على أ  17تتمكن من إدارة العملية االنتخابية بنجاح.

  18االنتخابية ونزاهتها وشفافيتها وتعلن نتائجها.

 

لقد أّدت هيئة االنتخاابت مهاّمها بكفاءة على الرغم من قصر  املدة اليت ُمنحت هلا إلعداد االنتخاابت جرّاء وفاة الرئيس واإلعالن 

 جنحت اهليئة على وجه اخلصوص يف إدارة اجلوانب العملية لالنتخاابت على حنو احرتايف. عن انتخاابت رائسية مبّكرة. وقد 

 

يتكّون جملس هيئة االنتخاابت من تسعة أعضاء ينتخبهم الربملان لعهدة واحدة متتد على ست سنوات، ومن هيئة تنفيذية على 

ويسمح القانون هليئة االنتخاابت   19 اجمللس حبسب اتريخ انتخابه.الصعيدين املركزي واجلهوي. وختتلف عهدة كل عضو من أعضاء 

                                                      
كاوى، لكنها مل تتخذ أي إجراء حىت اآلن. ووفقا لتقارير وسائل اإلعالم، مت استدعاء العديد من املرشحني لالستجواب من قبل أعلنت اهليئة أهنا ستعاجل هذه الشّ   15 

 قاضي التحقيق بشأن اّدعاءات تتعّلق بتزكيات مزّورة.
 

 .20، الفقرة  25جملس حقوق اإلنسان ، التعليق العام   16
 75خاابت ، الفقرة األمم املتحدة ، حقوق اإلنسان واالنت 17
 .126، املادة 2014لسنة  الدستور التونسي  18
 جانفيي )من صر ليلي منت( ، حممد 2023من عام  جانفيإىل  2017 جانفيسكر )من ع( ، فاروق بو 2020 جانفيإىل  2014 جانفينبيل ابفون )من  19

( ، 2023 جانفيإىل  2017 جانفيي )من ع( ، أنيس اجلربو 2025 جانفيإىل  2019 جانفي( ، حسناء بن سليمان )من 2023من عام  جانفيإىل  2017
 جانفي( ، ونبيل عزيزي )من 2023 جانفيإىل  2017 جانفي( ، عادل برينسي )من 2025 جانفيإىل  2019 جانفيبلقاسم عياشي ( ، سفيان عبيدي )من 

 (.2023 جانفيإىل  2017
 اهليئات الفرعية املستقلة لالنتخاابتعلى  هيئة االنتخاابت ختضع اإلدارات اإلقليمية إلشراف اهليئة التنفيذية، بينما يشرف جملس 19
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( ملد يد املساعدة هليئة االنتخاابت يف أداء مهمتها والتنسيق مع IRIEsوهيئات فرعية مستقلة لالنتخاابت ) إبنشاء فروع جهوية

 هليئة االنتخاابت. الفرعيةاإلدارات 

 

وهو ال يعكس الرتكيبة احلالية. وهناك منصبان شاغران مها رئيس القسم  2014منذ سنة مل يتغّي اهليكل التنظيمي هليئة االنتخاابت 

أعفت هيئة  وقد  20القانوين وقسم التدريب )التكوين(، علما وأن منصب رئيس القسم القانوين ظل شاغرا طيلة فرتة االنتخاابت.

االنتخاابت الناطق الرمسي من مهامه بتاريخ غرّة سبتمرب حبّجة عدم تنصيص نظام اهليئة على وجوب تعيني انطق رمسي وحق كل عضو 

  21من أعضاء اهليئة يف اإلدالء بتصرحيات علنية.

ي هيئة واحدة يف كل دائرة انتخابية خارجها(، أ 6داخل البالد و 27هيئة فرعية مستقلة لالنتخاابت ) 33أنشأت هيئة االنتخاابت 

يئات الفرعية بكفاءة أعضاء اهلتتأّلف من أربعة أعضاء من مشارب خمتلفة على األقل. وقد أشرفت هيئة االنتخاابت على عملية تعيني 

الفرعية تبعا لذلك  وشفافية. مل يتقدم العدد الكايف من املرتشحني لسد الشغور والسيما القضاة، وقد تعّذر على الكثّي من اهليئات

شغل مجيع الوظائف القائمة، ومل يتسن  تشكيلها إال قبل يومني من بداية عملية تقدمي الرتشحات لالنتخاابت التشريعية. ورغم ذلك، 

 استطاعت اهليئات الفرعية تنفيذ مهامها على حنو ُمرض.

أن  على املدى الطويل وقد اعترب مالحظو مركز كارترألف شخص وأشرفت على تكوينهم،  55انتدبت هيئة االنتخاابت ما يربو عن 

العقبات اليت تواجهها هي اكرب اهليئة أجادت تنظيم هذا التكوين الذي استجاب ملعايّي اجلودة املطلوبة. واعتربت اهليئة أن إحدى 

احلمالت االنتخابية وحيّدد على مراقبة مدى التزام املرتشحني بقواعد احلملة وعدم انتهاكها. وأصدرت نظاما خمصوصا يضبط قواعد 

وخالفا النتخاابت   22حنو مفصل ما جيوز لألحزاب واملرتشحني القيام به وما ال جيوز، على غرار االمتناع عن استخدام موارد الدولة.

شخصا مكلفني مبراقبة  1500اليت مل تشهد رقابة صارمة على االنتهاكات من طرف هيئة االنتخاابت، انتدبت اهليئة  2014سنة 

                                                      
 .سبتمرب 20تقدمي الطلبات يف رئيس القسم القانوين مع حتديد موعد هنائي ل النتدابإعالانا  هيئة االنتخاابت نشرت 20
 .علناا ما إذا كانت قد صوتت على هذا القرار أم ال هيئة االنتخاابت مل تذكر 21
مع ممثلني عن املرشحني ومنظمات اجملتمع املدين لشرح قواعد احلملة. يف  لقاء هيئة االنتخاابت قبل يومني من بدء احلملة االنتخابية ، نظمتأي ، أوت 31يف  22

 .االجتماع ، طرح ممثلو املرشحني عدة أسئلة حول قواعد متويل احلملة
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أن  على املدى الطويل مدى التزام املرتشحني ابلقواعد العامة واملالية للحملة ونشرهتم يف خمتلف الدوائر. وقد نقل مالحظو مركز كارتر

 ؤالء املراقبني كانوا يتقدون نشاطا.ه

 

 اخبنيتسجيل النّ 

، وحسب جملس تسجيل الناخبني وإعداد قائمة انخبني كاملة ودقيقة من أهم الوسائل اليت تكفل حق كل مواطن يف االنتخاب نّ ا

إجراءاته واالمتناع عن وضع العقبات اليت : "عندما يقتضي القانون تسجيل الناخبني، جيب تسهيل حقوق االنسان لألمم املتحدة فإنه

  24للمعايّي الدولية واإلقليمية. كبّيّن إجراءات تسجيل الناخبني يف تونس مطابقة إىل حد  أب يتجه التنويه. و 23قد تعرقله"

 

ل َعّد تسجيسنة أو أكثر حق االنتخاب. وي ُ  18لكافة التونسيني البالغني  2014من دستور سنة  54و 34يكفل الفصالن 

اليت تساعد يف ضمان حق املواطن يف املشاركة يف تدبّي الشأن العام لبالدهم، وللتحقق من أهليتهم افضل املمارسات الناخبني من 

  25لالنتخاب. ويوجد التزام دويل متصل ابالقرتاع العام يقضي بضرورة حتفيز الناخبني على املشاركة بشكل واسع يف االنتخاابت.

 

، وقد أفضت احلملة إىل تسجيل 2019لتسجيل الناخبني استعدادا النتخاابت سنة  مكثفةهيئة االنتخاابت يف القيام حبملة  جنحت

. استخدمت اهليئة 7.074.565انخب حمتمل، ليبلغ عدد الناخبني اجلملي  مليون 3.5انخبا جديدا من بني  1.455.898

القارة واملتنقلة، وبذلت جهودا حثيثة للوصول إىل الناخبني املهّمشني. فتحت اهليئة طريقتني لتسجيل الناخبني ومها مراكز التسجيل 

جويلية. وقد منحت اهليئة املواطنني الوقت الكايف  4أفريل وأغلقته يوم  10ابب التسجيل للمشاركة يف هذه االنتخاابت يوم 

التقدم بطلب  وقد تسّّن للمواطنني  26طّلع عليها عامة املواطنني.للتسجيل، وعملت على نشر القائمة األّولية للناخبني املسّجلني حىت ي

                                                      
 .11خلدمة العامة" ، الفقرة ، "احلق يف املشاركة يف الشؤون العامة وحقوق التصويت واحلق يف املساواة يف احلصول على ا 25جملس حقوق اإلنسان ، التعليق العام   23

 .11، الفقرة  25العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، التعليق العام   24  

 .11و  4، الفقرة 25العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، التعليق العام   25 

 .اهليئات الفرعية يف مكاتب جويلية 14إىل  12مت نشر القائمة يف الفرتة من   26  
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قليل من طلبات اإلصالح املودعة وبعدم تقدمي أي  عددإصالح املعطيات أو الطعن فيها. وقد أحاطت اهليئة مركز كارتر علما بوجود 

  27طعن لدى احملكمة االبتدائية بتونس بشأن تسجيل الناخبني.

 

، ذلك أن تقدمي موعد 2019كان عدد املسجلني اجلملي أقل من العدد الذي أعلنت عنه هيئة االنتخاابت يف شهر جويلية من سنة 

 18 عدد األشخاص املؤهلني لالنتخاب. استبعدت اهليئة كافة الناخبني الذين مل يبلغ سنهم االنتخاابت الرائسية أثّر أتثّيا مباشرا يف

سنة قبل يوم االنتخاب. ويشيد مركز كارتر ابجلهود اليت بذلتها هيئة االنتخاابت للوصول إىل الناخبني حيثما كانوا مبن فيهم فئات من 

 سابقة، كما ينّوه املركز إبشراك اهليئة املزيد من الناخبني يف العملية االنتخابية.وقع استبعادهم خالل االنتخاابت ال الذين املواطنني

 

أي من خصوص سجّل الناخبني ودقّته من قبل يف  أبشكالاشعار أي  تتجه اإلشارة إىل أن مالحظي بعثة مركز كارتر  مل تتلقو 

 .املتدخلني يف الشأن االنتخايب

 

 تثقيف الناخبني

أطلقت هيئة   28االمتثال لاللتزامات الدولية ذات الصلة ابالقرتاع العام يف جانب منه على تنظيم محالت تثقيف فّعالة.يتوّقف 

قبل أسبوعني من إجرائها. ورغم قيام  ،ها بوجه خاص على االنتخاابت الرائسيةفيانصّب اهتمام  ،االنتخاابت محلة لتثقيف الناخبني

 انتخاابت حبمالت تثقيف ابلغة األمهّّية خالل فرتة التسجيل، فقد أشارت منظمات اجملتمع املدين إىل أهناهليئات الفرعية املستقلة لال

إىل التمويالت الكافية اليت تتيح هلا القيام حبمالت توعية شاملة للناخبني تستمّر إىل يوم االنتخاب. وبوجه عام، كان نصيب  تفتقر

خّصصة لألنشطة ذات الصلة ابالنتخاابت أقّل، فلم تتمّكن من املشاركة بفعالية يف محالت منظمات اجملتمع املدين من التمويالت امل

تثقيف الناخبني ومراقبة االنتخاابت. وال شك أن تنظيم االنتخاابت الرائسية بصفة مبّكرة منع تلك املنظمات من مجع املزيد 

 التمويالت بسرعة.

                                                      
 صرح مدير العمليات يف هيئة االنتخاابت ان عدد طلبات اإلصالح الواردة مل يتجاوز العشرة.  27 

 .25، املادة العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية  28 
 



 

11 
 

ولقد رمت احلملة اليت قامت هبا هيئة االنتخاابت، على قصر مدهتا، إىل إحاطة الناخبني املسّجلني علما إبجراءات االنتخاب وإىل 

 أمهية مشاركتهم فيها. وقد عّولت اهليئة يف محلتها على وسائل االتصال االلكرتونية ووسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملكتوبة. ابراز

 

 ملة االنتخابيّةمناخ احل

كفالة تُعترب التعّدديّة السياسّية ومناخ احلملة املنفتح، الذي يتيح االختيار احلقيقي للناخبني، من أهم مسات االنتخاابت الدميقراطية. ول

على أتمني مناخ  نزاهة العملية االنتخابية الدميقراطية، من املهم معاملة خمتلف املرتشحني على قدم املساواة خالل االنتخاابت والعمل

انتخايب منفتح وشّفاف أثناء احلملة. وإن إاتحة الفرصة للناخبني كي خيتاروا املرتشح الذي يرونه مناسبا، وأتمني مناخ انتخايب حّر 

 29منفتح وشّفاف خالل احلملة، وضمان تكافؤ الفرص بني املتنافسني، كل ذلك يكتسي أمهّّية ابلغة يف الدميقراطية.

على أسبوعني. بعض املرتشحني كانوا من الشخصيات العامة الذائعة اقتصارها ئيس يف اختصار مدة احلملة االنتخابية و وفاة الر  بتسب

الصيت، بينما كانوا اآلخرون وافدين جدد تقريبا على الساحة السياسية. وفّرت احلملة للمرتشحني كافة الفرصة لتعريف التونسيني هبم 

خالل االنتخاابت  مر بعض املرتشحني للرائسة مّدة محلة االنتخاابت الرائسية لكسب زخم يكون مفيدا هلوبرباجمهم االنتخابّية. استثم

سبتمرب، أي يوم الصمت االنتخايب اخلاص  14يوما، يوم  22التشريعية. بدأت احلملة اخلاصة ابالنتخاابت التشريعية، اليت تستمّر 

ستقلني منهم واملنتسبني إىل أحزاب، التقييد القانوين الذي مينع القيام حبملة انتخابية ابلرائسيات. وقد خرق الكثّي من املرتّشحني، امل

  30مبّكرة.

 

احرتام واسع النطاق للحقوق ذات الصلة حبرّيّة التعبّي  لوحظسبتمرب، وقد  2بدأت احلملة الرمسية اخلاصة ابالنتخاابت الرائسّية يوم 

رصد أن املتنافسني مل يلتزموا دوما، كما يف االنتخاابت السابقة، ابلقاعدة اليت تنّص على ضرورة إعالم السلطات مت والتجّمع. 

اهليئة الفرعية املستقلة ابعالم قوموا أن املرتشحني مل يوحظ ساعة من موعدها. إضافة إىل ذلك، ل 48االنتخابية أبنشطة احلملة قبل 

. ُرص د كذلك إحجام عدد من املرتشحني عن تقدمي معلومات مفّصلة ودقيقة عن مكان قاموا هبا ابلكثّي من األنشطة اليت لالنتخاابت

أن املراقبني التابعني هليئة  طويلاملالحظني على املدى الاألنشطة، األمر الذي عس ر عملية املراقبة كثّيا يف الكثّي من الدوائر. وقد أفاد 
                                                      

 .25العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، املادة   29
 دينار. 10.000دينار و  5.000احلملة السابقة لألوان خبطية ترتاوح بني  154يعاقب الفصل   30
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االنتخاابت كانوا موجودين ونشطني يف كافة اجلهات. وقد اشتكى الكثّي من القائمني على احلمالت االنتخابية من مبالغة هؤالء 

 .، ووصفوهم أبهنم فضولينياملراقبني يف طرح األسئلة

 

اللوحات اإلعالنية واإلعالانت على وسائل التواصل االجتماعي يف  معتمدة ابألساس علىبدأت احلملة ببطء يف مجيع أحناء البالد، 

 هي تنظيم املسّيات أهم األنشطة السياسية اليت قام هبا املرتشحون وأنصارهم. فقد زاد زخم احلملةيف األسبوع الثاين، أما اليوم األول. 

 من بينها تعليق، أساليب أخرى يف احلمالتأيضاا  االنتخابية وتوزيع املنشورات. استخدمت األحزاب واملرشحون اخليمات نصب و

يف  انصب اهتمام املرتشحني(. ابالساسالفيسبوك الشبكات االجتماعية )التواصل مع املواطنني عرب و  وطرق أبواب الناخبني،امللصقات 

أيضاا حبمالت هم مسائل األمن القومي والسياسة اخلارجية، واليت تقع ضمن صالحيات الرائسة. ومع ذلك، قام العديد من علىالغالب 

 .رئيس الدولةحول قضااي ال تدخل ضمن صالحيات 

 

مثانية متنافسني، بينما  ، بثت التلفزة الوطنية مناظرة مباشرة بني املرتشحني امتدت على ثالثة أايم متتالية، مجعت إحداها بنيألول مرةو 

ضّمت االثنتني األخريني تسعة متنافسني. وقد استندت اهليئة املشرفة على عقد املناظرة إىل القرعة لتحديد أمساء املرتشحني يف كل يوم 

 ب يف الربملان(من أايم املناظرة. وقد حدث مع ذلك جدل خبصوص األفضلية اليت ُمن َحها ثالثة مرتشحني )ينتمون إىل أكرب ثالثة أحزا

قيد اإليقاف على سائر املتنافسني، إذ مُسح هلم ابختيار يوم املناظرة الذي يناسبهم. ومل يتسن  ملرتشحني اثنني املشاركة، أحدمها كان 

 )نبيل القروي(، والثاين آثر عدم الرجوع إىل البالد )سليم الرايحي(. التحفظي

 

حزاب التقدمية إىل تراجع منسوب التوتر والصدام خالل احلملة االنتخابية مقارنة بسنيت أّدى تطبيع العالقات بني حركة النهضة واأل

االنتخايب إجيايب وال يوجد توتر بني   . وقد أّكد مالحظو مركز كارتر الذين يقومون ابملراقبة الطويلة األمد أن املناخ2014و 2011

 .املناطق. ومل تسّجل أية حوادث أمنية تذكر متزامنة يف بعضتنظيم فعاليات حني مت أهم األحزاب السياسية حىت 

 

شكوى خبصوص خرق قواعد احلملة االنتخابية. مشلت أهم  22انتهاكا وتلّقت قرابة  440رصدت هيئة االنتخاابت قرابة 

ماكن املخّصصة هلا واستغالل االنتهاكات القيام حبملة انتخابّية مبّكرة، وتنظيم فعاليات دون إعالم، ووضع ملصقات دعائية خارج األ



 

13 
 

األطفال يف احلمالت. وقد الحظ مراقبو مركز كارتر وجود أطفال يوزعون مطوايت إعالنية للمرشح عبد الكرمي الزبيدي يف بن عروس. 

 ابت.وقد صّرحت اهليئة أبّن اخلروقات املسّجلة إىل حد اآلن ال ترق إىل مرتبة اجلرم االنتخايب الذي يؤثر يف نتائج االنتخا

( وسائل اإلعالم الوطنية،  والسّيما براجمها املخصصة لنقل فعاليات HAICAراقبت اهليئة العليا لالتصال السمعي البصري )

 قنوات  ثالثاحلملة، وذلك حىت تضمن احرتام وسائل اإلعالم ملبدأ احلياد وتساوي الفرص بني املرتشحني يف الوقت. حظرت على 

 بث برامج تُعّن ابحلملة الرائسية جرّاء جُمانبتها للحياد ودعمها ملرشحني حمددين وألحزاب بعينها. من( القرانو  )نسمة والزيتونة تلفزية

منذ بدايتها وأصدرت حتذيرات وسّلطت عقوابت على الكثّي من القنوات. ولقد تراوحت الغرامات  االنتخاابت اهليئةراقبت 31

ألف دينار تونسي ملرتشحني بعينهم. ومن بني القنوات اليت ُسلّ طت عليها عقوابت مالية قناة  50آالف دينار و 10املفروضة بني 

على احملطات اليت نشرت  عقوابتكذلك   اهليئةلتونسي وتلفزة يت يف. وسّلطت نسمة التلفزية والقناة الوطنية احلكومية وقناة احلوار ا

 نتائج استطالعات الرأي ذات الصلة ابالنتخاابت أو عّلقت عليها.

 

إىل استعمال عدد من املرتشحني الذين كانوا يف سّدة احلكم موارد الدولة، مبا  على املدى الطويلوقد أشار بعض مالحظي مركز كارتر 

  32ك استخدام السيارات احلكومية وغّيها لنقل األنصار إىل أماكن التجمعات خالل احلملة.يف ذل

 

 متويل احلملة

 

ال ميكن إجراء انتخاابت دميقراطية دون سن قواعد منصفة تضبط متويل احلمالت االنتخابّية. وجيب أن تنّص التشريعات االنتخابّية 

اهلبات للحمالت االنتخابية يف كنف الشفافية وأن تكون احلساابت املالية للحمالت مطابقة على وجه اخلصوص على أن تُقّدم 

احملاسبات  حمكمةوّسع القانون االنتخايب صالحيات  33للمعايّي ووضع قيود على النفقات خالل احلملة وسّن عقوابت فّعالة ورادعة.

 القانون االنتخايب على تسليط عقوابت مناسبة وأكثر صرامة )مقارنة لتشمل التدقيق يف موارد ونفقات األحزاب السياسّية. كما نصّ 

                                                      
 .2يف تونس  الرمحةهو رئيس قائمة حزب  الكرمي القرآن إذاعة ومالك النهضة قناة من ازيتونة قريبقناة ال، ويعترب مالك قرويالنبيل لقناة نسمة مملوكة جزئياا   31
 رئيس احلكومة احلايل يوسف الشاهد )حزب حتيا تونس( ورئيس جملس النواب املؤقت عبد الفتاح مورو )حزب النهضة(.  32
 )ب(. 3، املادة  4( 2003توصيات جملس الوزراء )  33
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( على من يقرتف االنتهاكات. هناك الكثّي من أوجه القصور اليت قّوضت فعالّية األحكام القانونية اخلاصة بتمويل 2011ابنتخاابت 

  34عن متويل احلملة. نصيص على وجوب إعداد تقرير مؤقتاحلملة وينبغي مراجعتها، مبا يف ذلك عدم التّ 

 

على متويل عمومي وخاص. ينّص يبنّي القانون االنتخايب احلدود اليت جيب أال تتجاوزها النفقات واهلبات، ويتيح للمرتشحني احلصول 

على  املتعّلق بتمويل محالت االنتخاابت الرائسّية على وجوب توزيع التمويل العمومي ابلتساوي استنادا إىل عدد الناخبني االقرار

دينارا عن كل انخب ليصل مبلغ التمويل  25املستوى احملّلي. ابلنسبة إىل الدور األّول، يتحّصل املرتّشح على متويل عمومي قدره 

دينار  1.768.500 بدوالرا أمريكيا(. وقد ُحّدد سقف النفقات اجلملي لكل مرتّشح  62.052دينارا ) 176.850اجلملي إىل 

، فإن الكثّي من أصحاب املصلحة ما 2014دوالرا أمريكيا(. ورغم الرتفيع يف سقف النفقات عقب انتخاابت سنة  620.520)

كامل ب جتاوز سقف االنفاق وعدم الّتصريحزالوا يرونه متدنّيا وال يسمح ابلقيام حبملة فعالة وانجحة، األمر الذي يشجعهم على 

ظر القانون قبول املسامهات املالية املتأتية من اخلارج أو من ماحنني جمهولني أو مؤسسات وأشخاص معنويني. وإىل وحي  35للنفقات.

  36حيهم للرائسة.جانب ذلك، حيّجر على األحزاب السياسّية متويل احلمالت االنتخابية ملرشّ 

 

ولكن يتم تعويضهم عن املصاريف بعد  مقدما عموميمن التمويل ال جزءااملرشحون يتلقون مل يعد  2017 سنةونتيجة لتغيّيات 

 عنحني شّ رت التغيّي كان مدفوعاا ابلرغبة يف تثبيط امل . على الرغم من أنّ من األصوات على األقل ابملائة 3 حتّصلوا علىاالنتخاابت إذا 

 نه يثّي مخفإ ،موميمجع التمويل الع جملّرد التنافس

 

 يف ضمان تكافؤ الفرص جلميع املرشحني. العمومي التمويلاوف بشأن فعالية 

 

                                                      
 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املادة السابعة.  34

د أقصى للتمويل اخلاص وسقف التمويل العام وشروطهما وإجراءاهتما احل، و ن سقف اإلنفاق للحملة االنتخابيةبشأ 2014 أوت 29 يف املؤرخ 3038املرسوم رقم  35
 .2014لالنتخاابت الرائسية لعام 

 للهيئة العليا املستقلة لالنتخاابت حول متويل احلمالت االنتخابية. 20عدد  القانونيةالالئحة من  9من القانون االنتخايب واملادة  76املادة   36
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 مراقبة مواقع التواصل االجتماعي 

 

. حىت اآلن، ال 37والتواصلشبكات املعلومات  احلق يف استخدام إىل جانبحرية الرأي والتعبّي والنشر  2014سنة دستور  يكفل

رية الصحافة والطباعة والنشر معظم العقوابت املرسوم املتعلق حب ألغى. شبكات التواصل االلكرتوينخاّص بد يوجد إطار قانوين حمدّ 

وجملة املرافعات والعقوابت  اجلزائية اجمللة على غرارمن القوانني،  عددتتعارض األحكام املوجودة يف  .عبّيالتّ جرائم اجلنائية على 

حالة من عدم اليقني يفضي إىل  الذي  األمر، ومع املراسيمالدستور  أحكاممع  ،االتصاالت وقانون مكافحة اإلرهاب وجملة العسكرية

  38عبّي على شبكة االنرتنت.حرية التّ حرية التعبّي، مبا يف ذلك  ويعيق

 

وصلت إعالانت وقد  39.الفيسبوك موقعملواقع التواصل االجتماعي خاصة شطني النّ  ستخدمنياملونسيني هم من ثلثي التّ إن حوايل 

 ولكن الكثّي من إىل نشر إثين عشر إعالان يف اليوم من صفحاهتم الرمسية. موثوقةشحني الذين لديهم صفحات فيسبوك رت بعض امل

 وقد40قوية. تشكيل محلة ظلّ قامت بحني خالل الفرتة االنتخابية و شّ رت نشاط امل تمدعّ هلا مؤكد ال انتماء اليت  الفسيبوكصفحات 

مما يؤدي إىل عدم القدرة على  دفوعة من خالل محالت الظلمشحني كانوا مدعومني إبعالانت رت أن معظم امل رالحظ مركز كارت

 القائمني ابحلمالت اإلشهارية التعّرف على سقة يفإىل معايّي واضحة ومتّ  الفيسبوكيفتقر موقع و بني مصادر التمويل.  الفصل

على  االنتخابية الشفافية الكلية للحملة احلّد منناقضات و التّ  وجود ، مما يؤدي إىلمنصتهالقضااي السياسية على حتديد أو  ةياسيالسّ 

 اإلنرتنت.

 

                                                      
 32و 31الفصلين   37

، واجه تسعة مدونني هيومن رايتس ووتش نظمةوفقاا مل العسكريةمن قانون العقوابت وقانون العدالة  248إىل  245لسجن وفقاا للمواد إىل عقوبة ابالتشهّي  يؤدي 38
 للتعليق على برامج وسائل اإلعالم االجتماعية اليت تنتقد كبار املسؤولني العموميني. 2017جنائية منذ عام  اعلى األقل هتم

مليون  6،96ئل التواصل االجتماعي. وكان حوايل مليون تونسي هم مستخدمون نشطون لوسا 7،5، فإن 2018لسنة  Afrobarometer وفقاا ملقياس   39
 .لنابوليون كات، وفقاا 2019 شهر أوتشخص لديهم حساابت فيسبوك يف 

 على غرار صفحات املعجبني أو صفحات املرشحني غّي الرمسية أو صفحات األحزاب السياسية أو الصفحات جمهولة اهلوية.  40
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واصل االجتماعي بكثافة أثناء مت استخدام وسائل التّ و ".الطريق إىل قرطاج، تونس ختتارعنوان "بثالث مناظرات رائسية  وقد مت تنظيم

واصل صفحات وسائل التّ  ومت حتديثلفزيون واإلذاعة ات التّ على اهلواء مباشرة على حمطّ  املناظراتبث  ووقع. وإثرها املناقشات

شحني، نبيل القروي، الذي كان رهن االحتجاز رت أحد امل ونشر إجاابت معظمهم على األسئلة. بنشرشحني ابستمرار رت االجتماعي للم

 مت منعه من املشاركة. يقول فيها أبنه، املناظراتثناء أمنشورا على موقع تويرت، 

 

أن اإلعالانت املدفوعة اليت تدعم عدداا من املرشحني ال تزال تُعرض على  يف اليوم السابق لعملية االنتخاب مركز كارتر وقد الحظ

اليت خرقت واضحة الفحات ذات االنتماءات غّي شحني ابإلضافة إىل الصّ رت للم املتحقق منهامن خالل الصفحات  موقع الفيسبوك

من قبل  لفرتة الصمت اتالحظ مركز كارتر أيضاا خروقو . االنتخايب متخرقا لفرتة الصّ هذا ل يشكّ و  .االنتخايب الصمت قواعد

رشحه خالل ت مللتصويمستلميها إىل ا على األقل رسالة قصّية تدعو ة، بينما أرسل فريق محلة واحدموقع إنستغرامشحني على رت امل

 تلك الفرتة.

على الّصفحات اليت تقوم حبمالت أو محالت التشهّي  يةعالانت اهلجوماإلمت بعض و وأبلغ مالحظو مركز كارتر وشبكة مراقبون عن 

ا من اال مدى أتثّيات مل يتم بعد حتديدو  الظّل. خالل و  للدورة الثانية خالل احلملة االنتخابية نتباههذه الظاهرة. سيتطلب ذلك مزيدا

 االنتخاابت التشريعية.

 

 شحنيرت ملمالحظو اجملتمع املدين ومالحظو ا

 

 تعرتفو احلكومات.  مساءلةاملشاركة يف الشؤون العامة و  يف قمن مظاهر احل امهمّ  امظهر  ان مالحظة اجملتمع املدين لالنتخاابت يعدّ 

املسامهة يف جهود توعية الشرتاك يف منظمات اجملتمع املدين اليت تقوم مبالحظة االنتخاابت و دويل العام ابحلق يف امصادر القانون ال

 العمليات  مالحظالسياسية التونسية بدور نشط يف  قام كل من اجملتمع املدين واألحزاب وقد 41الناخبني.

 
                                                      

 .19، ص جمموعة التنمية ألفريقيا اجلنوبيةمبادئ إدارة االنتخاابت ورصدها ومراقبتها يف منطقة  ،لدميقراطيةستدامة ااملعهد االنتخايب ال  41
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النتخاابت الرائسية. خالل العملية االنتخابية، ا ةراقبمل امواطن 13000رب اما يق املستقلة لالنتخاابتاهليئة العليا وقد اعتمدت 

تقارير حول  شاهدرصد منشرت  وقد معينة من العملية االنتخابية. ملراحل مراقبتهاالعديد من منظمات اجملتمع املدين تقارير عن  تنشر 

حول مدى حرص النساء على التسجيل والتصويت، وخاصة يف املناطق تقارير  لتونسياتونشرت رابطة الناخبات اتسجيل الناخبني، 

إبجناز  أان يقظو  عتيدو  أوفياء منظماتوقامت  .هاحول انتهاكات احلمالت االنتخابية ومتويلتقارير  أان يقظ نشرت منظمةالريفية، و 

ونشرت عدة بياانت حول عمليات سرب آراء منظمة مراقبون مشاريع ملراقبة وسائل التواصل االجتماعي يف الفرتة االنتخابية. أجرت 

 أتييد الناخبني

 فض النزاعات االنتخابّية

جيب أن ينّظم القانون اجراءات الّطعون وخاّصة صالحّيات خمتلف اهلياكل املعنّية ومسؤولّياهتا    لتفادي تنازع االختصاص الّسليب و اإلجيايب بني احملاكم،

لّدائرة تنظيما واضحا. ابإلضافة اىل ذلك، جيب ان يشمل احلّق يف تقدمي الّطعون اجلميع على قدر املستطاع وجيب أن يكون متاحا لكّل انخب  يف ا

 42االنتخابّية و لكّل مرتّشح.

من القانون  49التمّتع بسبل انتصاف فّعالة. و ابلّرغم من أن آجال الفصل  يف احلّق يف االنتصاف يف آجال معقولة  يعترب جزءا ال يتجزّأ من احلقّ اّن ضمان 

ت هذه اآلجال املضغوطة انتقادات من االنتخايب خمتصرة، متّكنت احملكمة االداريّة من الّنظر يف  مجيع الطّعون واالستئنافات يف اآلجال احملّددة. ولكن تلقّ 

وقد اّتسمت قرارات احملكمة ابحلياد ومراعاة األصول  43طرف كّل من القضاء واملتقاضني مبا عابوا عليها من كوهنا هتّدد احلّق يف االنتصاف والرقابة القضائّية.

 القانونّية.

ق ابملمارسات املعيبة والّتجاوزات احلاصلة يف مكاتب االقرتاع وابلّتايل مما يرتب حرماهنم اّن القانون االنتخايب ال يسمح للناخبني إبيداع شكاوى فيما يتعلّ 

من القانون  124كما انّه ال يتسّّن للّناخبني الطّعن يف نتائج االنتخاابت لدى احملاكم. ويسمح الفصل   44احلّق يف احلصول على سبل االنتصاف الفّعال.

املالحظني من تسجيل مالحظاهتم حول سّي االقرتاع  وذلك يف تدوين ملحوظاهتم ضمن مذّكرة ترفق وجواب مبحضر عملّية االنتخايب ملمثّلي املرتّشحني و 

  االقرتاع.

                                                      
 .AD-CDL (2002 )23دليل املمارسات اجلّيدة يف املسائل االنتخابّية،  ))جلنة البندقّيةاللجنة األوروبية للدميقراطّية عرب القانون   42
 .32، الفقرة 32العام عدد  جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، الّتعليق  43
، الفصل الّرابع  ، واعالن االحتاد االفريقي املتعّلق مببادئ االنتخاابت  الدميقراطّية يف أفريقيا، القسم 20، الفقرة 25العهد الّدويل اخلاّص ابحلقوق املدنّية و الّسياسّية، التعليق العاّم عدد   44
7. 
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رتّشحني، وألغت طعنا لقرارات اهليئة العليا املستقّلة لالنتخاابت برفض بعض امل 15تلّقت احملكمة االداريّة فيما يتعّلق ابالنتخاابت الّرائسّية الّسابقة ألواهنا 

األربعة للهيئة العليا املستقّلة  القرارات يف اربع قضااي ابتدائيا. غّي أنه مت إيداع احدى عشر استئنافا أمام اجللسة العاّمة للمحكمة االداريّة اليت أّيدت القرارات

 لالنتخاابت، ورفضت مجيع االستئنافات األخرى.

كمة التنظيم و تسّّن لالطراف فرصة تقدمي قضاايهم اال اّن أجال الّطعون مل متنح احملامني وقتا كافيا لالعداد وعلى الّرغم من اّن جلسات احملكمة كانت حمُ 

)إن ذا املشكل عندما سُتقّدم طعون يف نتائج االنتخاابت الّرائسّية وسيتضاعف ه لقضاايهم مما أثّرعلى قدرة األطرف على دعم اّدعاءاهتم أبدّلة كافية.

 يوما. 90خاصة ابلنظر اىل اآلجال املختصرة اليت مّت وضعها لإليفاء ابآلجال الدستورية اليت تقضي ابنتخاب رئيس يف ظرف  وجدت( و ذلك

 يوم االقرتاع

اّن ُحسن سّي العملّية  45يف التزام الّدول بضمان حريّة التعبّي عن إرادة الشعب من خالل انتخاابت حقيقّية ودوريّة.تعترب العملّية االنتخابّية حجر أساس 

  ان تتمّ  على . وينّص القانون الّدويللتحديد ما إذا كانت االنتخاابت قد أجريت وفقاا لاللتزامات الدميقراطيةاالنتخابّية يوم االقرتاع  يعترب أمرا حامسا 

   46يّة.االنتخاابت ابالقرتاع السّري الذي يعترب آلّية معتمدة لضمان الّتعبّي عن ارادة الّشعب حبر 

للبالد ) الكاف، القصرين، جندوبة، قفصة، سيدي بوزيد( على صفحة التواصل االجتماعي   أعلنت ثالث هيئات فرعّية  يف الغرب والوسط الغريب

ئة العليا املستقّلة الفيسبوك اّن بعض مراكز االقرتاع سوف تفتح لساعات خمتصرة يوم االنتخاابت. وبناء على توصية من طرف وزارة الّداخلّية، قامت اهلي

مساءا  4صباحا و تغلق الّساعة  10ساعات من الوقت املخّصص لالقرتاع يف بعض املراكز يوم االنتخاابت، لتفتح على الّساعة  4لالنتخاابت ابختصار 

لّسابق لالنتخاابت على موقعها االلكرتوين. وبعد وذلك لدواٍع أمنّية. وأعلنت اهليئة العليا املستقّلة لالنتخاابت عن هذه الّتعديالت الوقتّية عشّية اليوم ا

وتتموقع مراكز االقرتاع اليت مشلها قرار االبقاء على أوقات عملها  مشاورات الحقة، عدلت اهليئة قرارها مما قلل من عدد مراكز االقرتاع والناخبني املتأثرين.

عن هذا املعلومات سوى من طرف اهليئة الفرعّية يف الكاف. مشل قرار التخفيض يف ساعات  االصلية يوم االنتخاابت يف املناطق العمرانّية. ومل يتّم اإلعالن

. اّن أوقات عمل مراكز االقرتاع املختصرة تعّد غّي كافية ملشاركة 47ابملائة من الّناخبني املسّجلني 1.9انخبا ما يعادل  112،795االقرتاع ما يقارب 

 الناخبني مشاركة كاملة.

                                                      
 .9)أ( و  25و  2العهد الّدويل اخلاّص ابحلقوق املدنّية و الّسياسّية، الفصول   45
 ؛23؛ األمم املّتحدة، اإلعالن العاملي حلقوق االنسان، الفصل  25حدة، العهد الّدويل اخلاّص ابحلقوق املدنية و الّسياسّية، الفصل األمم املتّ   46
 .24، الصفحة (SADC)   جمموعة الّتنمية ألفريقيا اجلنوبية ة املستدامة يف أفريقيا، مبادئ ادراة االنتخاابت ومراقبتها ومالحظتها يفللدميقراطيّ املعهد االنتخايب  

مركز اقرتاع فيهم  28سيدي بوزيد: -باانخ 29،334مكتب اقرتاع و  68مركز اقرتاع فيهم  40جندوبة:  -انخبا 49،940مكتب اقرتاع و  124مركز اقرتاع فيهم  105القصرين:   47
 انخبا. 9،653مكتب اقرتاع و  28مركز اقرتاع فيهم  20قفصة:   -انخبا 5،070مكتب اقرتاع و  50مركز اقرتاع فيهم  47الكاف:   -انخبا  18،021مكتب اقرتاع و  46



 

19 
 

 31,379مركز اقرتاع يف تسعة هيئات فرعّية. وقد مشل هذا الّتغيّي  28سبتمرب عن تغيّي مكان  11العليا املستقّلة لالنتخاابت كذلك يوم أعلنت اهليئة 

راكز االقرتاع وقد نسبت اهليئة هذا الّتغيّي اىل مسائل تتعّلق برتّدي البنية التحتّية وعدم اكتمال اشغال البناء وصعوابت يف الّدخول اىل بعض م 48انخبا.

حماولة العديد من  بسبب الفيضاانت. اّن مدى احاطة النّاخبني هبذا التغيّي و معرفتهم بعناوين مراكز االقرتاع اجلديدة غّي مؤّكد ، و ذلك على الّرغم من

 اهليئات الفرعّية االعالم بذلك عرب صفحات  الفيسبوك.

 عملّية افتتاح املراكز واالقرتاع

ا،  34كارتر العملية االفتتاحية يف مجيع مراكز االقرتاع البالغ عددها وصف مالحظو مركز   مركزاا اليت متت زايرهتا أثناء فتح االقرتاع أبهنا هادئة ومنظمة جيدا

مركز اقرتاع. يف عدة  32يف املائة من فرق املالحظني بتقييم تنفيذ اإلجراءات بشكل إجيايب. كان التقييم العام للبيئة االنتخابية إجيابيا يف  100حيث قام 

 ضعيفة. يف أحد مراكز االقرتاع اليت متت زايرهتا، مت فتح مجيع مكاتب االقرتاع متأخراا ألن اهليئة العليا  االنتظار كانت صفّ حمطات، ذكر املالحظون أن إدارة 

 

 املستقلة لالنتخاابت مل تقدم املواد االنتخابية يف الوقت احملدد. عالوة على ذلك، وصل موظفو االقرتاع يف ذلك املركز متأخرا.

كز اقرتاع خالل يوم االنتخاابت. قيموا البيئة االنتخابية العامة وتنفيذ اإلجراءات على أهنا إجيابية يف الغالبية العظمى مر  317قام مالحظو مركز كارتر بتقييم 

ن قلة لالنتخاابت أمن هؤالء. يف مجيع األماكن ابستثناء تسعة، قام املالحظون بتقييم فهم الناخبني لإلجراءات على أنه مناسب. وذكرت اهليئة العليا املست

 يف املائة يف تونس. 45.02نسبة املشاركة بلغت 

 

مركز كارتر بعض املخالفات البسيطة، مبا يف ذلك فشل موظفي االقرتاع يف توجيه الناخبني إىل اإلدالء أبصواهتم كما هو مطلوب مبوجب  وحظالحظ مال

يف املئة من مراكز االقرتاع اليت متت  94.8ابملائة(. يف  7.4مالحظة ) 24اللوائح. مت تقييم التعليمات على أهنا غّي كافية أو غّي مقدمة على اإلطالق يف 

 زايرهتا، متكن الناخبون من التصويت سراا.

حضر ممثلون عن مورو وشاهد وقروي يف غالبية مراكز االقرتاع اليت مت رصدها.   (،317من  309ع )وكان ممثلو املرشحني حاضرين يف معظم مراكز االقرتا 

 .53مركز اقرتاع مت رصدها، مع وجود شبكة مراقبون يف  317مركزاا فقط من أصل  60يف  ن موجودينيو ن احمللو كان املالحظ

 

 عملّية غلق املراكز و العدّ 

                                                      
منستّي: مركزي  -انخبا 5101مراكز اقرتاع و  7جندوبة:  -1،656الكاف: مركز اقرتاع و  –ا انخب 1،216سليانة: مركزي اقرتاع و   -انخبا 13،403مراكز اقرتاع و  3بنزرت:  48

 4،596انبل : مركزي اقرتاع و  -انخبا 355مراكز اقرتاع و 3مدنني:  -انخبا 2،241مراكز اقرتاع و  7قفصة:  -انخبا 1338بن عروس : مركز اقرتاع و  -انخبا 1،473اقرتاع و 
 انخبا.
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ا أو معقول يف  مركزاا واليت مت مالحظة  31من مراكز االقرتاع البالغ عددها  30مت تقييم تطبيق اإلجراءات وبيئة االنتخاابت بشكل عام على أنه جيد جدا

جلميع املصوتني اللذين يف املائة فقط من رؤساء مراكز االقرتاع. مت السماح  9.7يف املائة من رؤساء مكاتب االقرتاع ولكن  42إغالقها. شكلت النساء 

 تواجدوا يف الصف عند غلق املكاتب يف الساعة السادسة مساءاا ابلتصويت.

ئة مركز اقرتاع. مت تقييم تنفيذ اإلجراءات والبيئة الكلية بشكل إجيايب يف مجيع ما عدا مالحظة واحدة. وصف املالحظون العملية أبهنا هاد 29لوحظ العد يف 

 ومهنية ومفصلة.

 صواتجتميع األ

االنتخابية من  كان مالحظو مركز كارتر حاضرين يف مجيع املراكز السبعة والعشرين. أتخرت عملية اجلدولة إىل حد كبّي بسبب أتخر اجليش يف توصيل املواد

مركز اإلحصاء. ومع ذلك، فإن  مراكز االقرتاع. وذكر بعض املالحظني أنه مت حصر مالحظتهم يف املواقع اليت كانت بعيدة جداا عن العملية من قبل موظفي

 مالحظة. 25مالحظة، والتقييم العام للبيئة يف مراكز اإلحصاء كان إجيابيا يف  27من أصل  26تقييم تنفيذ اإلجراءات كان إجيابيا يف 

 

 :اخللفّية

 317مالحظا قاموا بزايرة  90تلّقى مركز كارتر دعوة و اعتمادا من طرف اهليئة العليا املستقّلة لالنتخاابت ملالحظة العملّية االنتخابّية و قام بنشر أكثر من 

سطينّية و السّيدة اتان دي زولويتا ، لّسلطة الفللمركز جتميع أصوات. أشرف على قيادة البعثة السّيد سالم فياض، رئيس الوزراء األسبق  27مكتب اقرتاع و 

 صحفّية و عضوة سابقة يف الربملان اإليطايل. وضّمت بعثة مالحظة االنتخاابت ممثّلني ألكثر من ثالثني دولة. 

 2014لّتشريعّية لسنة و االنتخاابت الّرائسّية و ا 2011. وقد الحظ  انتخاابت اجمللس الوطين الّتاسيسي لسنة 2011بدأ املركز عمله يف تونس منذ سنة 

 .2014ابلضافة اىل عملّية صياغة الّدستور اليت انتهت ابعتماد الّدستور يف جانفي من سنة 

لبدء مهّمة مالحظة العملّية االنتخابّية. ويف منتصف  2019مركز كارتز يف اطار هذه االنتخاابت فريقا مركزاّي من اخلرباء يف شهر ماي من سنة  استدعى

مالحظا على املدى الّطويل ملالحظة االنتخاابت يف خمتلف  16قام املركز ابلّتعاون مع املعهد االنتخايب للّدميقراطّية املستدامة يف أفريقيا بنشر شهر جويلية، 

 بلدا خمتلفا. 18املناطق ابجلمهورية التونسّية. و ميّثل أعضاء الفريق املركزي و املالحظني على املدى الّطويل 

ت مالحظته يف تونس اىل انتهاء عملّية جتميع األصوات و فض النزاعات االنتخابية. وسوف يقوم املركز كذلك ابرسال بعثة ملالحظة االنتخاابسيواصل املركز 

ايد حول كيفّية سّي العملّية يم حمالتشريعّية والّدور الثّاين احملتمل لالنتخاابت الّرائسّية يف أكتوبر. اّن اهلدف من بعثة مالحظة االنتخاابت التابعة للمركز هو تقي

 االنتخابّية بشكل عاّم  و تعزيز مشولّية هذه العملّية جلميع التونسّيني ودعم االنتقال الدميقراطي يف تونس.

ت الناشئة عن املعاهدات يقّيم مركز كارتر العملّية االنتخابية يف تونس يف مدى تالئمها مع الدستور التونسي واإلطار القانوين الوطين لالنتخاابت وااللتزاما

 الدولية ومعايّي االنتخاابت الدولية. و تتم مهمة مالحظة االنتخاابت للمركز وفقاا إلعالن مبادئ املراقبة الدولية لالنتخاابت.
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ويل الذين قدموا بسخاء من وقتهم يود املركز أن يشكر املسؤولني التونسيني وأعضاء األحزاب السياسية وأعضاء اجملتمع املدين واألفراد وممثّلي اجملتمع الدّ 

 وطاقتهم لتيسّي جهود املركز ملالحظة عملية االنتخاابت الرائسية. 

 

 

 

 


