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تونس تنتخب رئيسا في عملية انتخابية ناجحة و شفافة
مع الدورة النهائية لالنتخابات الرئاسية المجراة في  21ديسمبر ،و كما افادت به تقارير مالحظي مركز
كارتر الى حدود  22ديسمبر ،استكملت تونس بنجاح أول انتخابات ديمقراطية في ظل الدستور الجديد.
يمثل انتقال البالد من نظام استبدادي سقط بعد ثورة سلمية في  14جانفي  2011إلى انتخابات شفافة
وانشاء مؤسسات ديمقراطية دائمة ،أمال مشراا في المنطقة النتقال ناجح وسلمي بعد الثورات العربية.
وبمجرد اتمام العملية االنتخابية ينبغي على القادة السياسيين العمل على تعزيز انجازات البالد و الوفاء
بأهداف الثورة و ذلك بتكريس مبادئ الدستور الجديد في التشاريع الوطنية ومعالجة المسائل االاتصادية
واالجتماعية العاجلة.
و اد أفادت السفيرة أودري غلوفر و التي شاركت في رئاسة بعثة مركز كارتر أن " تونس مثال يبرهن
عما يمكن تحقيقه عندما يعمل كل من المواطنين واألحزاب السياسية والمجتمع المدني والمؤسسات معا
لتحقيق التفاهم ونقل البالد إلى األمام في طريق الديمقراطية" .و أضاف رئيس الوزراء اليمني األسبق
الدكتور عبد الكريم األرياني "نحن نهنئ الشعب التونسي لهذا اإلنجاز الرائع ،فقد ولد الربيع العربي في
تونس وفيها شب و ترعرع و هو اليوم يبلغ رشده".
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و على الرئيس الجديد والحكومة الجديدة اآلن أن يسرعا لمعالجة القضايا الحرجة التي تواجهها البالد ،بما
في ذلك ارتفاع معدل البطالة عند الشباب و ضعف النمو االاتصادي و المخاوف األمنية الناجمة عن
جوار غير مستقر .و بالرغم من أن الحملة االنتخابية للرئاسية كانت في أواات متوترة و حادة بين
المترشحين االثنين إال أنه ينبغي على الفائز و اثر االعالن النهائي للنتائ العمل على توحيد البالد من
االنقسامات الجهوية التي بلورتها نتائ كل من االنتخابات التشريعية و الرئاسية .اد تغلب الشعب التونسي
على تحديات جسيمة لتحقيق معالم الديمقراطية ،وذلك بفضل ارادته الى الوصول الى التوافق و الوحدة
الوطنية .ينبغي على الرئيس الجديد أن يسعى إلى مواصلة هذه الجهود وتعزيز منه حوكمة شاملة.
تم تسجيل أحداث عنف بمنطقة الحامة بوالية اابس بعد غلق مراكز االاتراع .اام المتظاهرون بتهديد
أعضاء مراكز االاتراع و المالحظين .و استجابت الشرطة الى طلبات المساعدة الموجهة لها .و حسب
مصادر في و ازرة الداخلية ،واجهت تعزيزات اوات األمن المتظاهرين الذي كان ردهم عنيفا .و اد أصيب
عدد من األشخاص في أعمال

العنف.

و تختتم العملية االنتخابية بتجميع النتائ و البت في النزاعات االنتخابية واإلعالن عن النتائ النهائية
من ابل الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات .و سيستمر الفريق األساسي و المالحظون على المدى الطويل
لمركز كارتر في تقييم التطورات ما بعد االنتخابات حتى نهاية العملية .وعموما ،و على الرغم من ان
المسار االنتخابي مازال متواصال اال انه يمكن الجزم بان الهيئة االنتخابية نظمت هذه االنتخابات بنجاح
و أجرت عملية شاملة في إطار زمني ضيق.
تتمثل المالحظات الرئيسية لبعثة مراابة االنتخابات لمركز كارتر في ما يلي:
االنتخابية :يثمن مركز كارتر الجهود المبذولة من ابل الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات
 اإلدارة
ّ
لتحسين إدارة االنتخابات و لضمان الحيادية و النزاهة الشاملة لموظفيها .كما اامت الهيئة
بتحسين العملية في الفترة الفاصلة بين دورتي االنتخابات الرئاسية و ذلك بتسهيل االاتراع بالنسبة
لألشخاص ذوي اإلعااة و بتسريع عملية نقل المواد الحساسة االنتخابية من مراكز االاتراع
لمراكز التجميع باإلضافة الستعمال مسطرة في عملية التجميع الجتناب األخطاء .لكن الهيئة
اتخذت إجراءات مشطة بهدف حماية حرية اختيار الناخبين من التأثير الخارجي عندما أعطت
تعليمات لمنع تواجد المالحظين و ممثلي األحزاب وسط ساحات مراكز االاتراع .و اذ ان الهيئة
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العليا المستقلة لالنتخابات لم تعلم بوضوح حول هذا االجراء الجديد فان ذلك خلق بعض االرتباك
في صفوف المالحظين و المسؤولين عن تنفيذ هذا االجراء في مراكز االاتراع .ينبغي على الهيئة
أن تعتمد طراا أخرى لحماية الناخبين من التأثير الخارجي في مراكز االاتراع و ذلك دون منع
المالحظين من ممارسة حقهم.
 تثقيف ال ّناخبين :كما هو الحال في االنتخابات السابقة ،كانت الحمالت التثقيفية محتشمة.
فعوضا عن بذل الجهود الستهداف الناخبين الذين لم يشاركوا في الدورة األولى ،أبقت الهيئة على
نفس وسائل الحملة القديمة و انتظرت اإلعالن عن النتائ النهائية للدورة األولى ابل بدء حملة
تثقيف الناخبين في الدورة الثانية .كما أن منظمات المجتمع المدني التي اامت بحمالت حثت
على مشاركة الشباب في انتخابات الدورة الثانية كانت اليلة .ينبغي على الهيئة أن تضاعف
جهودها في االنتخابات القادمة إلعالم الناخبين فيما يخص اإلجراءات التي يجب إتباعها يوم
االاتراع.
عملية االقتراع :أفاد مالحظو مركز كارتر أن أعضاء مكاتب االاتراع ااموا بتطبيق أغلب

ّ
اإلجراءات بفعالية في كل مراحل عملية االاتراع.

و كانت أغلب نقاط الضعف الملحوظة

كالمعتاد تتعلق بالتقصير في إعطاء التعليمات للناخبين كما كان الحال بالنسبة للدورة األولى .لم
تأثر هذه النقائص على ادرة الناخبين لإلدالء بأصواتهم .وكان التقييم العام للمناخ والعملية
االنتخابية خالل غلق مكاتب االاتراع جيدا جدا أو معقوال في جميع المراكز التي تمت زيارتها.
وتم تطبيق إجراءات غلق مكاتب االاتراع كما ينبغي في  23مكتب من  26التي تمت
مالحظتها .و في حاالت معزولة ،لم يقع إتمام إجراءات محاضر غلق مكاتب االاتراع كما
ينبغي .تم تقييم إجراءات عملية العد بأنها جيدة جدا أو معقولة في  22من  25مكتب ااتراع
تمت زيارته .ونشرت محاضر النتائ خارج مكاتب االاتراع كما هو مطلوب في  24مكتب الذي
تمت مالحظتها .اام مالحظو مركز كارتر بزيارة  20مركز جمع بينما كانت العملية سائرة .يفيد
تقييمهم إلى حد االن بأن العملية كانت منظمة و فعالة .و كانت عملية استالم النتائ

و التثبت

منها أحسن تنظيما و أكثر فاعلية بالمقارنة مع الدورة األولى لالنتخابات .أفاد أغلبية المالحظين
بأن الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات مكنت من متابعة اإلجراءات بصورة أفضل من الدورة األولى
مما خول لهم

مالحظة كل مراحل العملية بنجاعة .ووصفوا تطبيق اإلجراءات و المناخ

االنتخابي باإليجابي لجميع المراكز التي تمت زيارتها .باإلضافة إلى ذلك ،كان العاملون في 19
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مركز جمع من جملة  20التي تمت زيارتها متعاونين و ادموا معلومات و أجابوا على األسئلة .و
كان ممثلو المترشحين حاضرين و شاركوا في العملية في كل مراكز االاتراع التي تمت زيارتها ما
عدا في  3منها .و ال زالت عملية التجميع مستمرة.
شحين :اعتمدت منظمات المجتمع المدني و األحزاب
 مشاركة المالحظين و ممثّلي المتر ّ
السياسية عددا كبي ار من المالحظين .و اد اام المترشحون النهائيون بنشر العديد من المالحظين
في الدورة الثانية %67 .من جملة  88ألف مالحظ معتمد ،كانوا من ممثلي المترشحين .كان
ممثلو األحزاب حاضرين في المكاتب ال  282التي تمت زيارتها ما عدا عشرة منها .و لم يكن
المالحظون المحليون حاضرون خالل عملية االاتراع ب  %43من مكاتب االاتراع التي زارها
مالحظو مركز كارتر .في حين دعمت السلطات االنتخابية عموما دور المالحظين المحليين
وممثلي المترشحين ،و سهلت وصولهم إلى مراكز االاتراع ،إال أن التعليمات األخيرة بمنع
المالحظين و ممثلي المترشحين من التواجد بساحات مراكز االاتراع تعتبر تضييقا على
مالحظتهم.
 مناخ الحملة :تميزت الحملة االنتخابية بمناخ طغى عليه الخطاب االستقطابي الذي أدى إلى
تصاعد التوترات بين المترشحين و أنصارهما .و بالرغم من هذا المناخ فانه لم يبدو مأث ار على
الحملتين ما عدا بعض الحاالت المعزولة التي أثرت على أنشطة فردية .و تدخلت كل من
الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات و منظمات المجتمع المدني و الهيئة العليا المستقلة لالتصال
السمعي البصري و النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و الحوار الوطني لدعوة المترشحين
لتلطيف الخطاب .و على الرغم من عدم تنظيم مناظرة تلفزية إال أن انوات التلفزة الوطنية بثت
ار مع كل مترشح خالل األسبوع األخير من االنتخابات .و أجرى كل من المترشحين حمالت
حو ا
مختلفة .حيث نظم المترشح المنصف المرزواي تجمعات كبيرة في كامل الجمهورية و ادم نفسه
على أساس أنه سد منيع ضد عودة النظام القديم .و نظم المترشح اائد السبسي تجمعات أصغر
في تونس العاصمة مع فئات مستهدفة من الناخبين مبر از نفسه كموحد لكل التونسيين.
 تمويل الحملة :خصصت الدولة مبلغا محدودا جدا في نطاق التمويل العمومي للمترشحين للدورة
دينار أي  28.00دوالر أمريكي .و أفادت األطراف المعنية في هذا
ا
الثانية بلغ 52.851
الخصوص أن المبلغ كان ضئيال إلجراء حملة هادفة و فعالة في كل تراب الجمهورية .فشل 19
مترشح في الحصول على أكثر من  %3من األصوات و هي النسبة المحددة في الدورة األولى
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للتمتع بالتمويل العمومي و هم اآلن مطالبون بإرجاعه .ينبغي مراجعة الق اررات المتعلقة بتمويل
الحملة االنتخابية و من ضمنها سقف اإلنفاق المنخفض و توحيد القوانين المتعلقة باالنتخابات
في مجلة انتخابية.
االنتخابية :اام المترشح المرزواي بتقديم  8طعون في نتائ الدورة األولى من
البت في ال ّنزاعات

ّ
ّ
االنتخابات الرئاسية .و اامت المحكمة اإلدارية بالبت في القضايا بسرعة و بفعالية و ذلك خالل

جلسات يوم غرة ديسمبر كما اامت بالتصريح باألحكام في نفس اليوم .رفضت المحكمة 7
طعون .أما الطعن البااي فقد ابل شكال و رفض أصال .كما أارت المحكمة بأن االنتخابات
الرئاسية تجرى على مستوى دائرة انتخابية وطنية واحدة لذلك فإن الطعن ال يكون إال في
خصوص النتائ الجملية .باإلضافة إلى ذلك ،حتى و إن كان هذا الطعن ناجحا ،فلن يكون
مغي ار للنتائ  .كان الفرق في األصوات بين المترشحين  200.000تقريبا و هو عدد يفوق بكثير
العدد األاصى المعني بالطعن .و استأنف المترشح المرزواي ا اررات المحكمة أمام الجلسة العامة
القضائية للمحكمة اإلدارية إال أن هذا االستئناف اد اوبل بالرفض.
 األمن :تمت عملية االاتراع دون حصول أحداث أمنية خطيرة من شأنها أن تمس من العملية
االنتخابية .و اد الص  124مركز ااتراع ساعات عملهم ألسباب أمنية .كما تواصلت يوم
االاتراع العمليات العسكرية في غرب القصرين و وفقاً لتقارير مالحظي مركز كارتر لم يكن
حضور اوات األمن مرهباً و اد تم توزيعها بشكل محكم في هذه المراكز.
برهنت االنتخابات أن تونس على الطريق الصحيح نحو مجتمع ديمقراطي .و ينبغي على كل من الرئيس
الجديد و النواب و الحكومة القادمة أن يحققوا أهداف الثورة و التطلعات المطروحة أثناء االنتخابات .و
على مجلس نواب الشعب الجديد الحفاظ على مبادئ الدستور الجديد من خالل التشاريع الوطنية .كما
ينبغي مراجعة اإلطار القانوني التونسي الذي يعود معظمه للنظام السابق ،لكي يعكس مبادئ حقوق
اإلنسان المضمنة في الدستور .و على مجلس نواب الشعب أن يحدث الهيئات الدائمة التي نص عليها
الدستور بما في ذلك المحكمة الدستورية والمجلس األعلى للقضاء خالل األطر الزمنية المحددة و أن يقوم
بإعداد اانون انتخابي لكي ينظم سير االنتخابات المحلية المتواعة في  .2015ستساعد هذه الخطوات في
تعزيز المكاسب الديمقراطية للبالد التونسية.
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يقر مركز كارتر باالنجازات العظيمة التي حققها المجلس الوطني التأسيسي بالمصاداة على اإلطار
القانوني الذي ينظم إجراء االنتخابات التشريعية و الرئاسية و إلرساء الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات
كهيئة انتخابية دائمة .ينبغي على الهيئة و األطراف المعنية باالنتخابات أن تستفيد من الدروس
المستخلصة من المسار االنتخابي لتحسينه الحقا و بالرجوع كذلك إلى استشارات جهوية .و على مجلس
نواب الشعب المنتخب حديثا أن يأخذ بعين االعتبار توصياتهم في مراجعته للقوانين و التشريعات
االنتخابية .و يجب العمل على توحيد هاته التشريعات في مجلة انتخابية واحدة .و يمثل ارساء مجلة
انتخابية موحدة جديدة فرصة لتضمينها في اانون أساسي يضمن المساواة في االنتخاب.
ينبغي على مجلس نواب الشعب أن يمضي ادما للنظر في اوانين تنظم االنتخابات البلدية و العمليات
المتصلة بها بما في ذلك إعادة تنظيم السجل االنتخابي .و تعتبر االنتخابات البلدية ذات نتائ مؤثرة في
الحياة اليومية للمواطنين ،وهي لم تعقد منذ فترة ما ابل الثورة .ينبغي كذلك على األطراف المعنية
باالنتخابات إجراء مراجعة شاملة لقانون و اواعد تمويل الحملة .كما ينبغي أن تراجع ا اررات و سقف
االنفاق بهدف جعلها أكثر وااعية لتمكين المترشحين من إجراء حملة فعالة.
ينبغي على الهيئة ،كونها هيئة انتخابية دائمة ،أن تضع استراتيجية اتصال واضحة مع المواطنين
واألطراف المعنية باالنتخابات .و بالرغم من أن مركز كارتر يشهد عن تعاون و انفتاح مسؤولي الهيئة إال
أنه ينبغي على هاته األخيرة أن تحسن من شفافية عملياتها الداخلية خاصة عملية صنع القرار و أن
تضاعف جهودها فيما يخص عملية تثقيف الناخبين ،اذ ان نسبة مشاركة الشباب المسجلين بدت
منخفضة في مراكز االاتراع التي تمت مراابتها .و اد يخشى على هذه الفئة التي كانت في صدارة الثورة
من خطر التهميش في الشؤون السياسية و المدنية في بالدهم.

الخلفية
تم اعتماد مركز كارتر من ابل الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات لمالحظة االنتخابات .و اام المركز
بنشر  60مالحظ الذين ااموا بزيارة  282مكتب ااتراع إضافة إلى 20مركز جمع .و اد ترأست البعثة
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المحامية الحقواية السفيرة أودري الوفر و رئيس الوزراء اليمني األسبق الدكتور عبد الكريم األرياني .و
تمثل البعثة أكثر من  19جنسية.
كان مركز كارتر متواجدا في تونس منذ سنة  2011واد الحظ كالً من انتخابات المجلس الوطني
التأسيسي و عملية صياغة الدستور التي توجت بالمصاداة على الدستور في جانفي  .2014انطلقت
بعثة مراابة االنتخابات في جوان  2014بنشر  10مالحظين على المدى الطويل في كامل أنحاء
الجمهورية و فريق رئيسي متكون من خبراء تقنيين متواجدين في المكتب بالعاصمة .و تختتم العملية
االنتخابية بتجميع النتائ

و البت في النزاعات االنتخابية واإلعالن عن النتائ النهائية من ابل الهيئة

العليا المستقلة لالنتخابات .سيستمر الفريق األساسي و المالحظين على المدى الطويل ل مركز كارتر
بتقييم التطورات ما بعد االنتخابات حتى نهاية العملية.
تهدف بعثة مالحظة االنتخابات في تونس إلى تقديم تقييم محايد لنوعية المسار االنتخابي و تعزيز مسار
شامل لكل التونسيين و دعما لالنتقال الديمقراطي .و يقيم مركز كارتر المسار االنتخابي بتونس بالمقارنة
مع الدستور التونسي الجديد و اإلطار القانوني الوطني و التزاماتها المتعلقة باالنتخابات الديمقراطية و
الواردة في المعاهدات اإلاليمية و الدولية.
تعمل بعثة مراابة االنتخابات لمركز كارتر وفقا إلعالن مبادئ المراابة الدولية لالنتخابات ومدونة اواعد
السلوك التي تم تبنيها في األمم المتحدة في عام  2005والتي صادات عليها الى حد اآلن  49منظمة.

لمتابعة أخبار و مستجدات مركز كارتر بتونس تابعونا على الفايسبوك
www.facebook.com/TCCTunisia
####

"نشر السالم .مكافحة األمراض .بناء األمل".
باعتباره منظمة غير حكومية ال تهدف للربح ،أسهم مركز كارتر في تحسين حياة الشعوب في أكثر من
 70بلدا من خالل حل للنزاعات؛ وتشجيع الديمقراطية وحقوق اإلنسان والفرص االاتصادية؛ ومكافحة
األمراض؛ وتطوير العناية بالصحة النفسية .واد اام الرئيس األمريكي األسبق ،جيمي كارتر ،وزوجته
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روزالين بتأسيس مركز كارتر عام  ،1982بمشاركة جامعة إيموري من أجل نشر السالم وتحسين الصحة
على مستوى العالم.
زر مواعنا على الواب , CarterCenter.orgتابعنا على تويتر @CarterCenter
تابعنا على الفيس بوك  , Facebook.com/CarterCenterتطلع على

اضايانا  , CarterCenter/Causes.comشاهدنا على يوتوب CarterCenter/YouTube.com
اضفنا على جوجل CarterCenter+/http://google.com +
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اﻟﺒﻴﺎن اﻷوﻟﻲ ﻟﻤرﻛز ﻛﺎرﺘر ﺤوﻝ اﻟدورة اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻼ ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻟرﺌﺎﺴﻴﺔ 2014
 22دﻴﺴﻤﺒر 2014

ﻩدئئﻙﺎﻱﺌ م ﻩه ﺎﻱﺌ م آهﻙﻰ ه ﺯﻱﺔﻝ ﻤﺴذئﻙﺔﻕذﻱذئﻙﻤﻪﺌﺉﻰ ﺎﺼﻊ ﺒ آﺴﻪذ ﻠ م ﻤﻪﺌﻱ ﺒئﻙﻊ ﻠﻛﻱ ﺒئﻹﻤﺔﺥﺌﺎﻱ ﺒ
ﺒﻴﺎن ﺤوﻝ اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت و اﻟﻤﻼﺤظﺎت اﻷوﻟﻴﺔ
اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺘوﺠﻬوا إﻟﻰ ﻤراﻛز
وﻨﺴﻴون اﻟﺘزاﻤﻬم اﻟﻤﺘواﺼﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠّق ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎﻝ ّ
أﺜﺒت ّ
اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ ﻋﻨدﻤﺎ ّ
اﻟﻨﺎﺨﺒون اﻟﺘّ ّ

ﺌﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ دورﺘﻬﺎ اﻟﺜّﺎﻨﻴﺔ وﻫﻲ ﺜﺎﻟث اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺘﺠرى ﻓﻲ ﻏﻀون  3أﺸﻬر .ﺠﺎءت
اﻟر ّ
اﻻﻗﺘراع ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ّ
ﻫﺎﻤﺔ ﻤن اﻻﻨﺘﻘﺎﻝ
ﻫذﻩ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺒﻌد ﺜﻼث ﺴﻨوات ﻤن اﻹطﺎﺤﺔ ﺒﻨظﺎم اﺴﺘﺒدادي و ﺘُﻌﺘﺒر ﺨطوة ّ

اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ ﻓﻲ ﺘوﻨس .و ﺒﻌد اﺘﻤﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒﻨﺠﺎح ،ﻓﺎن اﻨﺘﺨﺎب ﻛﻝ ﻤن رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ و
اﻟدﺴﺘور اﻟﺠدﻴد
ﻟﻤدة ﺨﻤس ﺴﻨوات ﻴﻀﻊ اﻷﺴس اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ طرﻴق ﺘﻛرﻴس و اﺤﺘرام ّ
ﻨواب اﻟ ّﺸﻌب ّ
ﻤﺠﻠس ّ
ﻤﺴﺘﻘرة ذات ﻤﺸروﻋﻴﺔ .و ﻗد ﺘﻐﻠّب اﻟﺸﻌب اﻟﺘوﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﻴﺎت ﺠﺴﻴﻤﺔ
اطﻴﺔ
ﻤؤﺴﺴﺎت دﻴﻤﻘر ّ
و ﺒﻨﺎء ّ
ّ
ﻟﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ اﻹﻨﺠﺎزات ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺘﻌزﻴز اﻟﺘﺤوﻝ اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ ﺒﺎﻟﺒﻼد.

ﺤﺼﻼ ﻋﻠﻰ أﻛﺒر
اﻟﺴﺒﺴﻲ و ﻤﺤﻤد اﻟﻤﻨﺼف اﻟﻤرزوﻗﻲ ّ
ّ
ﻟﻠدورة اﻟﺜّﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌدﻤﺎ ﺘ ّ
ﺘﻘدم اﻟﻤﺘر ّﺸﺤﻴن اﻟﺒﺎﺠﻲ ﻗﺎﺌد ّ

اﻟﻤﺠراة ﻴوم  23ﻨوﻓﻤﺒر ب  %39.46و
ﻨﺴب ﻤن اﻷﺼوات ﻓﻲ ّ
اﻟر ّ
اﻷوﻟﻰ ﻤن اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ّ
ﺌﺎﺴﻴﺔ ُ
اﻟدورة ّ
1
 %33.43ﻤن اﻷﺼوات ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ.
اﺸﺘد اﻟﺘّوﺘّر ﺒﻴن اﻟﻤﺘر ّﺸﺤﻴن و أﻨﺼﺎرﻫﻤﺎ إﺜر اﻟ ّدورة اﻷوﻟﻰ ﻤن
ّ
F0

أﺼدر ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻓﻲ وﺴﺎﺌﻝ اﻹﻋﻼم اﻟوطﻨﻴﺔ و اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ طﻐﻰ
ا
أن ﻛ ّﻝ ﻤن اﻟطرﻓﻴن
اﻟر ّ
ﺌﺎﺴﻴﺔ إذ ّ
اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ّ

ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺨطﺎب اﻻﺴﺘﻘطﺎﺒﻲ و اﻟﺘﻬﺠم ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼم .و ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ اﻨﻘﺴﺎم و ﺘوﺘّر ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎخ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ .أﺜّر

1
ﺌﺎﺴﻴﺔ
ﻬﺎﺌﻴﺔ ّ
ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ّ
ﻗرار اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠّق ﺒﺎﻟﺘّﺼرﻴﺢ ّ
اﻟر ّ
اﻟﻨ ّ
ﻟﻠدورة اﻷوﻟﻰ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ّ
http://www.isie.tn/index.php/fr/elections-presidentielles.html

1

اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘر ّﺸﺤﻴن ﺤﻴث أﻟﻐﻰ اﻟﻤﻨﺼف اﻟﻤرزوﻗﻲ اﻟﺘظﺎﻫرات و ﻗﻠّﻝ
ﻫذا اﻟﻤﻨﺎخ ﻻﺤﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻼت
ّ

اﻟﺴﺒﺴﻲ ﻴﺘﻨﻘﻝ ﻟﺒﻌض اﻷﻤﺎﻛن ﻤﺼﺤوﺒﺎ ﺒﺘﻌزﻴزات أﻤﻨﻴﺔ ﻛﺒﻴرة.
ﻓﻲ ﻋددﻫﺎ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻗﺎﺌد ّ

اﻟﺴﺒﺴﻲ و ﻤﺤﻤد اﻟﻤﻨﺼف اﻟﻤرزوﻗﻲ ﻫﻤﺎ اﻟذان
اﻟرﻏم ﻤن ّأﻨﻪ ﻛﺎن ﻤن اﻟواﻀﺢ ّ
أن اﻟﺒﺎﺠﻲ ﻗﺎﺌد ّ
و ﻋﻠﻰ ّ

ﺘوﺠﻪ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺒﺜﻤﺎﻨﻴﺔ طﻌون ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻌدﻴد ﻤن ﻤﻛﺎﺘب
ﺴﻴﺨوﻀﺎن ّ
أن ﻫذا اﻷﺨﻴر ّ
اﻟدورة اﻟﺜّﺎﻨﻴﺔّ ،إﻻ ّ

اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻛﻤﺔ اﻹدارّﻴﺔ ﺒرﻓض طﻌون اﻟﻤﻨﺼف اﻟﻤرزوﻗﻲ،
اﻻﻗﺘراع .و ﺒﻌد أن ﻗﺎﻤت اﻟﺠﻠﺴﺔ
ّ
ﺌﺎﺴﻴﺔ ﻟﻴوم  21دﻴﺴﻤﺒر.
ﺤددت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻤوﻋد ّ
ّ
اﻟر ّ
اﻟدورة اﻟﺜّﺎﻨﻴﺔ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ّ

ﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘّﻔﺎوض ﻓﻲ ﺸروط ﺘﺸﻛﻴﻝ
اﺠﺘﻤﻌت آ ّﻟﻴﺔ اﻟوﺴﺎطﺔ اﻟﺘﻲ ﻋرﻓت ﺒﺎﻟﺤوار اﻟوطﻨﻲ ﺒﻌد اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻟﺘّﺸر ّ

2
اﻟرﺌﻴس اﻟﺠدﻴد اﻟﻤﻨﺘﺨب ﻫو اﻟوﺤﻴد اﻟذي
اﻟﺤﻛوﻤﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ .اﻋﺘﺒرت ﻫذﻩ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻓﻲ ﻗراءﺘﻬﺎ ﻟﻠدﺴﺘور ّ
أن ّ
F1

ﻨواب اﻟ ّﺸﻌب ﺒﺘﻌﻴﻴن
ﻟﻪ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﻛﻠﻴف ﻤر ّﺸﺢ اﻟﺤزب اﻟﻤﺘﺤﺼﻝ ﻋﻠﻰ أﻛﺒر ﻋدد ﻤن اﻟﻤﻘﺎﻋد ﺒﻤﺠﻠس ّ
اﻟرﺌﻴس اﻟﻤؤﻗت ﻤﺤﻤد اﻟﻤﻨﺼف
اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ّإﻻ ّ
ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن ﻫذا اﻻﺘﻔﺎق ّ
أن ّ
رﺌﻴس اﻟﺤﻛوﻤﺔ و ﺘﻛوﻴﻨﻬﺎ .و ّ

اﻟدﺴﺘور ﺒﺤذاﻓﻴرﻩ و ﻗﺎم ﺒدﻋوة ﺤرﻛﺔ ﻨداء ﺘوﻨس ﻟﺘﻌﻴﻴن رﺌﻴس ﺤﻛوﻤﺔ 3 .و
ﻨص ّ
أﺼر ﻋﻠﻰ إﺘﺒﺎع ّ
اﻟﻤرزوﻗﻲ ّ
F2

اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋن اﻟﺤوار
اﻟرﺌﻴس اﻟﻤؤﻗّت ﻓﻲ وﻗت ﻻﺤق ﺒﺴﺤب طﻠﺒﻪ ﺒﻌد أن ّ
ﺘدﺨﻝ رﺌﻴس ﺤرﻛﺔ ّ
ﻗﺎم ّ

اﻟوطﻨﻲ.

ﻨواب اﻟ ّﺸﻌب ﺒﻌﻘد ﺠﻠﺴﺘﻪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺔ ﻴوم  2دﻴﺴﻤﺒر  2014و اﻨﺘﺨب رﺌﻴس اﻟﻤﺠﻠس ﺒﻌد
و ﻗﺎم ﻤﺠﻠس ّ
ﺘﺤﺼﻝ اﻟﺴﻴد ﻤﺤﻤد اﻟﻨﺎﺼر اﻟﻤﺘر ّﺸﺢ اﻟوﺤﻴد ﻟرﺌﺎﺴﺔ اﻟﻤﺠﻠس ،و ﻫو ﻨﺎﺌب ﻤن ﻨداء ﺘوﻨس و
ﻴوﻤﻴن .و
ّ
وزﻴر ﺴﺎﺒق أﺜﻨﺎء ﺤﻛم اﻟرﺌﻴس اﻟﺤﺒﻴب ﺒورﻗﻴﺒﺔ ،ﻋﻠﻰ  176ﺼوت ﻤن ﻤﺠﻤوع  214ﺼوت.

4

F3

ﻛﻤﺎ اُﻨﺘﺨب

ﻨواب اﻟ ّﺸﻌب ب 157ﺼوت و
اﻟﻨﺎﺌب ﻋن ﺤرﻛﺔ ّ
ّ
اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺴﻴد ﻋﺒد اﻟﻔﺘّﺎح ﻤورو ﻛﻨﺎﺌب أوﻝ ﻟﻤﺠﻠس ّ
اﻟﺤر ﻛﻨﺎﺌب ﺜﺎن ب  150ﺼوت .و أﻋﻠﻨت ﺤرﻛﺔ ﻨداء ﺘوﻨس
اﻟﺴﻴدة ﻓوزّﻴﺔ ﺒن ّ
ﻓﻀﺔ ﻤن اﻻﺘّﺤﺎد اﻟوطﻨﻲ ّ

اﻟرﺒﺎﻋﻲ ﻗﺒﻝ ﺘﻌﻴﻴن رﺌﻴس ﻟﻠﺤﻛوﻤﺔ و ﺘﺸﻛﻴﻠﻬﺎ.
ّأﻨﻬﺎ ﺴﺘﺘﺸﺎور ﻤﻊ ّ

2
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ و اﻟﺘّﺠﺎرة و ّ
اﻟﻌﺎم اﻟﺘّوﻨﺴﻲ ﻟﻠ ّﺸﻐﻝ و اﻻﺘّﺤﺎد اﻟﺘّوﻨﺴﻲ ّ
اﻟﺤوار اﻟوطﻨﻲ اﻟذي ﻋرف ﺒ ّ
ﺎﻟرﺒﺎﻋﻲ ﺒﻘﻴﺎدة ﻛ ّﻝ ﻤن اﻻﺘّﺤﺎد ّ
اﻟوطﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴن.
ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن و اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟراﺒطﺔ
اﻟﺘوﻨﺴﻴﺔ ّ
ّ
ّ
ّ
اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ و ّ
3
4

2

اﻟﻔﺼﻝ  89ﻤن اﻟدﺴﺘور

ﻟﻨواب ﻤﺠﻠس اﻟ ّﺸﻌب .217
ﻴﺒﻠﻎ اﻟﻌدد اﻟﺠﻤﻠﻲ ّ

اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ
ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻟﻤﻨظم ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت أن ﻴﻛون ﺴﻬﻝ
ﺘﻔﻴد أﻓﻀﻝ اﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت ّ
اﻟدوﻟﻴﺔ ّ

اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظﺎم اﻻﻗﺘراع و ذﻟك ﺴﻌﻴﺎ ﻟﻀﻤﺎن
اﻟوﺼوﻝ ﻟﻠﻌﻤوم و ﺸﻔّﺎﻓﺎ و أن ﻴﺘﻨﺎوﻝ ﻛﻝ اﻟﻤﺴﺎﺌﻝ
ّ

5
ﺌﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘوﻨس ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻋﻤوﻤﺎ ﻤﻊ
اﻟر ّ
اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت دﻴﻤﻘراطﻴﺔ .ﻴﻤﻛن اﻟﻘوﻝ ّ
أن اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ّ
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6
ﺌﺎﺴﻴﺔ و ﻟم ﺘﻘم اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر ّ
اﻟد ّ
اﻟر ّ
وﻟﻴﺔ .و ﻟم ﻴط أر أي ﺘﻐﻴﻴر ﻋﻠﻰ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﺨﻼﻝ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ّ
F5

أي ﻗرار ﺠدﻴد.
ﺒﻨﺸر ّ

اﻹدارة اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
ﺘوﻀﺢ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻔﺴﻴرﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﻴﺔ ّأﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ إرﺴﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ و ذﻟك ﻟﻺﺸراف ﻋﻠﻰ
ّ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒرﻤﺘّﻬﺎ وﻀﻤﺎن إﻨﺼﺎﻓﻬﺎ وﻨزاﻫﺘﻬﺎ وﺴﻴرﻫﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻨﻴن اﻟﻤﻌﻤوﻝ ﺒﻬﺎ و اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ

7
اﻷوﻟﻰ ﻤن اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت
ﻴﻌﻴﺔ و ّ
اﻟﻤﻌﺎﻫدات اﻟﻤذﻛورة .و ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺤﺎﻝ ّ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻟﺘّﺸر ّ
اﻟدورة ّ
ﺤﻴﺎدﻴﺔ.
ﻓﺈن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻗد أدارت اﻟﻤﺴﺎر اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺤﺘﻰ اﻵن ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ و
ّ
اﻟر ّ
ﺌﺎﺴﻴﺔ ّ
ّ
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و ﺘﺨﺘﺘم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ و اﻟﺒت ﻓﻲ اﻟﻨزاﻋﺎت اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ واﻹﻋﻼن ﻋن اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ

ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت .ﺴﻴﺴﺘﻤر اﻟﻔرﻴق اﻷﺴﺎﺴﻲ و اﻟﻤﻼﺤظﻴن ﻋﻠﻰ اﻟﻤدى اﻟطوﻴﻝ
ﻟﻤرﻛز ﻛﺎرﺘر ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴم اﻟﺘطورات ﻤﺎ ﺒﻌد اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
ﺌﺎﺴﻴﺔ و ذﻟك ﻗﺼد
اﻟر ّ
و ﻗﺎﻤت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺒﺒذﻝ اﻟﺠﻬود ﺒﻴن دورﺘﻲ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ّ

أﻫم
اﻟﺘّﺤﺴﻴن ﻓﻲ اﻹدارة اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ .و ﻗﺎﻤت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺘﻨظﻴم ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن ﺤﻠﻘﺎت ّ
اﻟدروس اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤﻊ ّ

ﻤدرﺒﻲ أﻋﻀﺎء ﻤراﻛز اﻻﻗﺘراع و رؤﺴﺎء و
اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت و ﻤن ﺒﻴﻨﻬم أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻔر ّ
ﻋﻴﺔ و ّ

اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﺌﻴﺔ ﻗﺼد ﺘﺤﺴﻴن
ّ
ّ
أﻋﻀﺎء ﻤراﻛز اﻻﻗﺘراع .و ﻗﺎﻤوا ﺒﺈدﺨﺎﻝ اﻟﻌدﻴد ﻤن اﻟﺘّﻐﻴﻴرات اﻹﺠر ّ
اﻟﻨﺎﺨﺒﻴن ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﻤراﻛز اﻻﻗﺘراع و اﺴﺘﻌﻤﺎﻝ ﻤﺴطرة ﻓﻲ
اﻟدور اﻟﺜّﺎﻨﻲ
ﻓﻲ ّ
ﺘﻀﻤﻨت ﺘﻴﺴﻴر وﺼوﻝ ّ
ّ
5

ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤن واﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ أوروﺒﺎ  /ﻤﻛﺘب اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن  :اﻟﻤﺒﺎدئ ﻟﻤراﺠﻌﺔ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت
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6
ﻴﺎﺴﻴﺔ و اﻟﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺒﺎﻟﺤﻘوق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و
اﻟﺨﺎص ﺒﺎﻟﺤﻘوق
اﻟدوﻟﻲ
ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ  :اﻟﻌﻬد ّ
اﻟﺴ ّ
ّ
اﻟﻤدﻨﻴﺔ و ّ
ّ
اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ أﺸﻛﺎﻝ اﻟﺘﻤﻴﻴز و اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ أﺸﻛﺎﻝ اﻟﺘﻤﻴﻴز ﻀد اﻟﻤرأة و اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ

اﻟﺘﻌذﻴب وﻏﻴرﻩ ﻤن ﻀروب اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ أو اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﻘﺎﺴﻴﺔ أو اﻟﻼإﻨﺴﺎﻨﻴﺔ و اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ و اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻷﻓرﻴﻘﻲ

ﺘﻤت اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ  8أﻓرﻴﻝ .2008
ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻟﺸﻌوب ّ /
 7اﻟﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘوق اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و اﻟﻤدﻨﻴﺔ ،اﻟﺘﻌﻠﻴق اﻟﻌﺎم  ،25ﻓﻘرة 20
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ﺤدث ﻤﻊ
اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ .ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻤت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﺘّ ّ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺠﻤﻊ ﻻﺠﺘﻨﺎب اﻷﺨطﺎء ﻋﻨد ﺘدوﻴن اﻷرﻗﺎم ﻋﻠﻰ ﺠداوﻝ ّ
ّ

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘﻝ اﻟﻤو ّاد ﻤن ﻤراﻛز اﻻﻗﺘراع ﻟﻤراﻛز اﻟﺠﻤﻊ
ﻗوات اﻟﺠﻴش اﻟوطﻨﻲ و ذﻟك ﻟﻠﺒﺤث ﻋن ﺴﺒﻝ ﻟﺘﺴرﻴﻊ
ّ
ّ
اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ .اﻟﻰ ﻴوم  22دﻴﺴﻤﺒر
اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
ﺘﻔﺎدﻴﺎ ﻟﻤﺎ ﺤدث ﻤن ﺘﺄﺨﻴر ﻓﻲ ﻨﻘﻝ اﻟﻤو ّاد
ّ
اﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﻓﻲ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ّ
ّ
ﺘﺸﻴر ﺘﻘﺎرﻴر ﻤﻼﺤظﻲ ﻤرﻛز ﻛﺎرﺘر أن ﻫذﻩ اﻟﺠﻬود ﻛﺎﻨت ﻨﺎﺠﺤﺔ إﻟﻰ ﺤد ﻛﺒﻴر.

اﻟﺤﻴﺎدﻴﺔ اﻟ ّﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎر اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻴوم
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻤت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺒﺘﻌزﻴز ﺠﻬودﻫﺎ ﻟﻀﻤﺎن
ّ

اﻟدورة اﻟﺜّﺎﻨﻴﺔ .و ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻤﺎ ﻗﺎﻤت ﺒﻪ ﻓﻲ اﻟ ّدورة اﻷوﻟﻰ
ﺨوﻓﺎ ﻤن اﻟﺘّوﺘّرات اﻟﻤﻤﻛﻨﺔ ﻓﻲ ّ
اﻻﻗﺘراع و ذﻟك ﺘ ّ
ﻗﺎﻤت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺘﻐﻴﻴر ﻤوظﻔﻲ ﻤراﻛز اﻻﻗﺘراع اﻟذﻴن ﻛﺎن أداؤﻫم ﻀﻌﻴﻔﺎ أو اﻋﺘﺒروا ﻤﻨﺤﺎزﻴن ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ 8 .ﻛﻤﺎ
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ﻋﻴﺔ ﺒﺘﻌﻴﻴن ﻤوظﻔﻲ ﻤراﻛز اﻻﻗﺘراع ﺒﻤﻛﺎﺘب ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻨﻔس ﻤراﻛز اﻻﻗﺘراع.
ﻗﺎﻤت اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻔر ّ
اﻟدورة اﻷوﻟﻰ
ﺘﻘدﻤت ﺒﻪ ﻤﻨظّﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ و ﻤﻤﺜّﻠﻲ اﻟﻤﺘر ّﺸﺤﻴن ﻤن ﺸﻛﺎوى ﻓﻲ ّ
و اﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ّ
اﻟﺼﻔوف أﻤﺎم
اﻟﻨﺎس أرادوا اﻟﺘّﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ّ
أن ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻤن ّ
ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴد ّ
اﻟﻨﺎﺨﺒﻴن ﻓﻲ ﻤراﻛز اﻻﻗﺘراع و ﻓﻲ ّ

ﻤﻛﺎﺘب اﻻﻗﺘراع  ،طﻠﺒت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻤن رؤﺴﺎء ﻤراﻛز اﻻﻗﺘراع ﺒﺘطﺒﻴق اﻟﻘﺎﻨون و
اﻟﻘ اررات ﺒﺼراﻤﺔ ﻓﻘد ﺴﻤﺤت ﺒﺤﻀور ﻤﻤﺜّﻝ واﺤد ﻟﻛ ّﻝ ﻤﺘر ّﺸﺢ ﻓﻲ ﻛ ّﻝ ﻤﻛﺘب اﻗﺘراع 9.ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك،
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اﻟﻨﺎﺨﺒﻴن
أﻋطت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
ﻟﻘوات اﻷﻤن ﻟﻤﻨﻊ ﻤﺤﺎوﻻت اﻟﺘّﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ّ
ّ
ﺨﺎﺼﺔ ﻟرؤﺴﺎء ﻤراﻛز اﻻﻗﺘراع و ّ
ﺨﺎرج ﻤراﻛز اﻻﻗﺘراع و اﻹﺒﻼغ ﻋﻨﻬﺎ .و ﺒﻘرب ﻴوم اﻻﻗﺘراع ،أﺼدرت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺘﻤﻨﻊ اﻟﻤﻼﺤظﻴن و
ﺒﻔض
ﻤﻤﺜّﻠﻲ اﻟﻤﺘر ّﺸﺤﻴن ﻤن اﻟﺘّواﺠد ﺒﺴﺎﺤﺎت ﻤراﻛز اﻻﻗﺘراع و أﻋطت ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟرؤﺴﺎء ﻤراﻛز اﻻﻗﺘراع ّ

اﻟﻨﺎﺨﺒﻴن ﻗد ﻏﺎدروا ﻤراﻛز اﻻﻗﺘراع ﺒﻌد اﻹدﻻء ﺒﺄﺼواﺘﻬم.
أن ّ
ﺠﻤﻌﺎت و ﺒﺎﻟﺘّﺄ ّﻛد ﻤن ّ
اﻟﺘّ ّ

اﻟﺘوﺠﻴﻪ ﺘﻘﻴﻴدا ﻻ ﻤﺒرر ﻟﻪ ﻹﻨﺠﺎز أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ.
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أن ﻫذا
و ﻴﺒدو ّ

و ﺒﻌد رﺴﺎﻟﺔ ﻤﻔﺘوﺤﺔ ﻤن اﻟﻌدﻴد ﻤن ﻤﻨظّﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ ﻴوم  4دﻴﺴﻤﺒر داﻋﻴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﺘّﺼرﻴﺢ
ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﺤﺎﻀر ﺠﻠﺴﺎت ﻤﺠﻠس اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون
اﻟداﺨﻠﻲ ،ﻗﺎﻤت ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﺒﻨﺸر ﻤﺤﺎﻀر
اﻟﻤﺤدث ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت و ﺒﻨظﺎﻤﻬﺎ ّ

8

ﻨﺘﺞ ﻋن ﻫذا ﺘﻐﻴﻴر  %1.2ﻤن ﻤوظّﻔﻲ ﻤﻛﺎﺘب اﻻﻗﺘراع و ذﻟك ﺤواﻟﻲ  50.000ﻤوظف

9
اﻟﻨﺎﺨﺒﻴن .ﻛﻤﺎ ﺘواﺠد أﻴﻀﺎ
ﺠﻤﻌﺎت داﺨﻝ ﻤراﻛز اﻻﻗﺘراع ﻫم ﻤﻤﺜّﻠوا اﻟﻤﺘر ّﺸﺤﻴن و اﻟﻤﻼﺤظﻴن و ّ
و وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻓﺎن اﻟﻤﺴؤوﻟﻴن ﻋن اﻟﺘّ ّ
أﻨﺎس ﻏﻴر ﻤﺴﻤوح ﻟﻬم ﺒﻤراﻛز اﻻﻗﺘراع.

اﻟﺤق ﺒﺎﻟﺒﻘﺎء ﻟﻔﺘرة أطوﻝ ﻓﻲ
اﻟﻨﺎﺨﺒﻴن و ﻛ ّﻝ ﻤن ﻟﻴس ﻟﻪ
 10اﺴﺘﻬدﻓت ﻫذﻩ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻤﺎت ﻤﻤﺜّﻠﻲ اﻟﻤﺘر ّﺸﺤﻴن و اﻟﻤﻼﺤظﻴن
ّ
اﻟﻤﺤﻠﻴﻴن و ّ
ّ
ﻤراﻛز اﻻﻗﺘراع.
4

اﻟﻨﺎﺨﺒﻴن.
اﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﺎ اﻟﻤﻨﻌﻘدة ﻤن ﻴوم  15ﻤﺎي ﻟﻴوم  21أوت ﻛﻤﺎ ﻨﺸرت ﻤﻠﺨص ﺘدﻗﻴق أﻨظﻤﺔ ﺘﺴﺠﻴﻝ ّ

11
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ﻟﻛن ﺘﻘﺘﺼر ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟ ّﺸروط و ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻟﺘّداﺒﻴر اﻟﺘﻲ اﺘﺨذﺘﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ
ﺘوﺼﻴﺎت وﺤدة اﻟﺘّدﻗﻴق.
ﺘﺜﻘﻴف اﻟﻨﺎﺨﺒﻴن
ﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ،ﺘُﻤ ّﻛن ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ واﻋﻴﺎ ﻤن
ﻓﻌﺎﻟﺔ أن ﺘُﺼﺤب ﺒﺤﻤﻼت
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﺠﻴﻝ ّ
ّ
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ّ
اﻟﻨﺎﺨﺒﻴن ﻛﻲ ﺘﻛون ّ

ﺎﻟﻴﺔ.
ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺤﻘّﻪ ﻓﻲ اﻻﻨﺘﺨﺎب ﺒﻔﻌ ّ

12
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ﺜﻘﻴﻔﻴﺔ
اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ،ﻛﺎﻨت اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘّ ّ
و ﻛﻤﺎ ﻫو اﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ّ

اﻟدورة اﻷوﻟﻰ ،أﺒﻘت اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻨﺎﺨﺒﻴن اﻟذﻴن ﻟم ﻴﺸﺎرﻛوا ﻓﻲ ّ
ﻤﺤﺘﺸﻤﺔ .ﻓﻌوﻀﺎ ﻋن ﺒذﻝ اﻟﺠﻬود ﻻﺴﺘﻬداف ّ
اﻟﻨﺎﺨﺒﻴن ﻓﻲ
ﻬﺎﺌﻴﺔ ﻗﺒﻝ ﺒدء ﺤﻤﻠﺔ ﺘﺜﻘﻴف ّ
اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ّ
ﻋﻠﻰ ﻨﻔس وﺴﺎﺌﻝ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻘدﻴﻤﺔ و اﻨﺘظرت اﻹﻋﻼن ﻋن ّ
اﻟﻨ ّ

اﻟدورة اﻟﺜّﺎﻨﻴﺔ.
ّ

أن
ﺒﻌد ّ
اﻟر ّ
ﺌﺎﺴﻴﺔ ،أﺼدرت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺒﻴﺎﻨﺎت أﻓﺎدت ّ
اﻟدورة اﻷوﻟﻰ ﻤن اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ّ

اﻟﻤﺴﺠﻠﻴن ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ
ﻨﺴﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب أﻗ ّﻝ ﻤن  21ﺴﻨﺔ ﻟم ﺘﻤﺜّﻝ ّإﻻ  %4.59ﻤن ﺠﻤﻠﺔ اﻟﻨّﺎﺨﺒﻴن
ّ

اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺒﺎﻟﻐﻴن ﻤن اﻟﻌﻤر أﻗ ّﻝ ﻤن  30ﺴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻛﺎد  .%20و أﺸﺎر ﻤﻼﺤظو ﻤرﻛز ﻛﺎرﺘر أن اﻟﻘﻠﻴﻝ ﻤن
اﻟدورة اﻷوﻟﻰ و
اﻟﻨﺎﺨﺒﻴن ﻓﻲ اﻟﻔﺘرة
اﻟﻤﻤﺘدة ﺒﻴن ّ
ّ
ﻤﻨظﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ ﻗد ﺸﺎرﻛت ﻓﻲ أﻨﺸطﺔ ﺘﺜﻘﻴف ّ

اﻟدورة اﻟﺜّﺎﻨﻴﺔ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻟرﺌﺎﺴﻴﺔ .و اﻟﻘﻠﺔ ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﺒﺤﻤﻼت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة ﺤﺜّت
ّ
ﺌﺎﺴﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟ ّﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ّ
ﻟﻠر ّ
اﻟدورة اﻟﺜّﺎﻨﻴﺔ ّ
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ﻤﻨﺎخ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
اﻟﻀروري أن ﻴﻛون ﻛ ّﻝ اﻷﺤزاب و
ﻟﺘرﺠﻤﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴر اﻟﺤر ﻹرادة اﻟﻨﺎﺨﺒﻴن ﻋﺒر ﺤﻛوﻤﺔ
ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻓﻤن ّ
ّ

اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و اﻟﺤﻠوﻝ اﻟﻤﻘﺘرﺤﺔ -ﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻬم ﺨﻼﻝ
اﻟﻤﺘر ّﺸﺤﻴن ﻗﺎدرﻴن ﻋﻠﻰ ﺘوزﻴﻊ ﺒراﻤﺠﻬم ﺒﺤرﻴﺔ -ﻤﺴﺎﺌﻠﻬم
ّ
اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ.

14
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ﺌﺎﺴﻴﺔ ،ﻛﺎن اﻟﻤﺘر ّﺸﺤون
و ﻛﻤﺎ ﻫو اﻟﺤﺎﻝ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ّ
اﻟر ّ
ﻟﻠدورة اﻟﺜّﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ّ

ﺒﺤرﻴﺔ .و ﻓﻲ ﻤﻨﺎخ ﺘوﺘّر ﻤﺘﺼﺎﻋد ﺒﻴن اﻟﻤﺘر ّﺸﺤﻴن طﻐﻰ ﻓﻴﻪ
ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺒﺤﻤﻼﺘﻬم اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ّ
11
اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ ،ﻨواة ،ﻤراﻗﺒون ،اﻟﺤوﻛﻤﺔ اﻟﻤﻔﺘوﺤﺔ23 ،ء ،10أﻨﺎ ﻴﻘظ و
اﻟﻤﻨظّﻤﺎت اﻟﻤوﻗّﻌﺔ ﻫﻲ :ﻋﺘﻴد ،ﺘواﻨﺴﺔ ،ﺘوﻨس ﺘﻨﺘﺨب ،اﻟﻤﺨﺒر ّ
اﻟﺒوﺼﻠﺔ .اﻨظرhttp://www.opengov.tn/fr/lettre-ouverte-aux-membres-de-lisie/ :
12

اﻟﻤﺎدة 13
اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة ﻟﻤﻛﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎدّ ،

14

اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻺطﺎر اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ص 214
اﻟﻤﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﻤﺴﺎﻋدات اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ،اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟدوﻟﻴﺔ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت  ،اﻟﻤﺒﺎدئ ّ

13

5

ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ :أﻨﺎ ﻴﻘظ و اﻟﺸﺒﺎب ﻴﻘرر و اﻨﺘرﻨﺎﺸﻨﻝ اﻨﺴﺘﻴﺘوت اوف دﻴﺒﺎﻴت

اﻟﺘﻬﺠﻤﻴﺔ و اﻟﻤﺘوﺘّرة و أداﻨت ﻛ ّﻝ اﻟﺨطﺎﺒﺎت
اﻟﺨطﺎب اﻻﺴﺘﻘطﺎﺒﻲ ،اﺘّﺨذت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺘداﺒﻴر ﻟوﻗف اﻟﺨطﺎﺒﺎت
ّ

ﻤﺼداﻗﻴﺔ و ﻨزاﻫﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت.
اﻟﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﺸ ّﻛك ﻓﻲ
ّ

أن ﻛﻼ
ﻟﻠدورة اﻟﺜّﺎﻨﻴﺔ ﻟم ﺘﺒدأ
أن اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ّ
ّ
رﺴﻤﻴﺎ ّإﻻ ﻴوم  9دﻴﺴﻤﺒرّ ،إﻻ ّ
اﻟرﻏم ﻤن ّ
و ﻋﻝ ّ

اﻟدورة اﻷ ّوﻟﻰ
اﺴﺘﻤر ﻓﻲ اﻟﺤﻀور ﺒﺸﻛﻝ ﻤﻛﺜّف ﻓﻲ اﻷﻤﺎﻛن
ّا
اﻟﻤﺘر ّﺸﺤﻴن
اﻷﻴﺎم اﻟﺘﻲ ﺘﻠت ّ
اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺨﻼﻝ ّ
ّ
اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ.
ﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ ظﻬورﻫﻤﺎ ﻓﻲ وﺴﺎﺌﻝ اﻹﻋﻼم
ّ
ّ
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ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﺘر ّﺸﺤﻴن ﺤﺎﻀرﻴن أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ

ﺘﺒﻴن رؤﻴﺘﻴن
اﻟﺸﺒﻛﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ذﻟك ﻤن ﺨﻼﻝ إﻋﺎدة ّ
ﺒث ﻤﻘﺎطﻊ ﻓﻴدﻴو ﻤن ﺤﻤﻠﺔ ّ
اﻟدورة اﻷ ّوﻟﻰ ّ
16
ﻤﺘﻌﺎرﻀﺘﻴن ﻟﺘوﻨس.
F15

ﺼوﺘوا
أﺠرى اﻟﻤﺘر ّﺸﺢ اﻟﺒﺎﺠﻲ ﻗﺎﺌد ّ
اﻟﺴﺒﺴﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻴوم  24ﻨوﻓﻤﺒر ﻤﻊ إذاﻋﺔ ﻓرﻨﺴﻴﺔ ﺤﻴث وﺼف اﻟذﻴن ّ
اﻟﺴﻠﻔﻴﻴن اﻟﺠﻬﺎدﻴﻴن و اﻟﻤﻨﺘﻤﻴن ﻷﺤزاب وﺼﻔﻬﺎ
ﻟﻠﻤﺘر ّﺸﺢ ﻤﺤﻤد اﻟﻤﻨﺼف اﻟﻤرزوﻗﻲ ﺒﺎﻹﺴﻼﻤﻴﻴن و ّ
ﺒﺎﻟﻤﺘطرﻓﺔ و اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ.
ّ

17
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ﻛﺒﻴر.
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أﺜﺎرت ﻫذﻩ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻘﺎت ﻤظﺎﻫرات وﺴط و ﺠﻨوب اﻟﺒﻼد أﻴن ﻴﺘﻤﺘّﻊ ﻫذا اﻷﺨﻴر ﺒدﻋم

ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻤت اﻟﻌدﻴد ﻤن اﻷطراف ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ رﺒﺎﻋﻲ اﻟﺤوار اﻟوطﻨﻲ و اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ

وﻨﺴﻴﻴن
اﻟﻨﻘﺎﺒﺔ
اﻟﺴﻤﻌﻲ و اﻟﺒﺼري و ّ
ﺤﻔﻴﻴن اﻟﺘّ ّ
ﻟﻠﺼ ّ
ّ
اﻟوطﻨﻴﺔ ّ
ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت و اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻟﻼﺘّﺼﺎﻝ ّ
اﻟﺤﺎدة .و ﺘواﺼﻝ
وﻤﻨظّﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ ﺒدﻋوة ﻛﻼ اﻟﻤﺘر ّﺸﺤﻴن ﻟﻼﻤﺘﻨﺎع ﺨﻼﻝ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋن اﻟﺨطﺎﺒﺎت
ّ

ﺤد أدﻨﻰ ﺒﻴن ﻤﻤﺜّﻠﻲ ﻛﻼ اﻟﻤﺘر ّﺸﺤﻴن ﻤﺘّﻬﻤﻴن
ﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ و إﻟﻰ ّ
اﻟر ّ
اﻟﺨطﺎب اﻟﻤﺘﺼﺎﻋد ﺤﺘّﻰ اﻟﺒداﻴﺔ ّ
ﺴﺒب ﻓﻲ اﻻﻨﻘﺴﺎم.
ﺒﻌﻀﻬم اﻟﺒﻌض ﺒﺎﻟﺘّ ّ

15
ﻨﺴﻴﺔ اﻟﻤر ّﺌﻴﺔ و اﻟﻤﺴﻤوﻋﺔ
ﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠدور اﻟﺜّﺎﻨﻲ ،ﻗﺎم اﻟﻤﺘر ّﺸﺤون ﺒﺎﺠراء ﻤﻘﺎﺒﻼت ﻓﻲ وﺴﺎﺌﻝ اﻹﻋﻼم اﻟﻔر ّ
اﻟر ّ
ﻓﻲ اﻟﻔﺘرة اﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘت اﻟﺤﻤﻠﺔ ّ
ﻤﺜﻝ ﻓراﻨس  RMC RFI ،24ﻟو ﻤوﻨد و ﻟو ﺒﺎرﻴﺴﻴﺎن و اﻟﺠزﻴرة و ﻟو ﺒوان و ﺠون أﻓرﻴك

16
ث
اﻨظر  https://www.youtube.com/watch?v=5HiUn_mntPc&list=UUY0NMzgINOyw4AqecyI1TzAاﻟذي ُﺒ ّ
ﻟﺴﺒﺴﻲ ﻟﻤﻛﺎﻓﺤﺔ
ﻴوم  20ﻨوﻓﻤﺒر  2014و اﻟذي ﻴﻘوم ﺒﺘﺼوﻴر ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺸﺎب ﻗد ﻗُﺘﻠت ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ و ّ
أن اﻟﺤ ّﻝ ﻫو اﻟﺘّﺼوﻴت ﻟﺒﺎﺠﻲ ﻗﺎﺌد ا ّ

ﻴﺒﻴن ﺼور ﺸﻬداء
اﻹرﻫﺎب و ﻤﻘطﻊ اﺨر ُ https://www.youtube.com/watch?v=B5VSETI2nRwﺒ ّ
ث ﻴوم  12ﻨوﻓﻤﺒر ّ
اﻟﻘﻨﺎﺼﺔ
اﻟﺜّورة ،ﻗﺘﻠﻰ و ﺠرﺤﻰ و ﻴﺘﺎﻤﻰ ﻤﻊ ﺼوت اﻟﺒﺎﺠﻲ ﻴﺸ ّﻛك ﻓﻲ وﺠود ّ
17

 ،ٱﻨظر https://www.youtube.com/watch?v=W5OP5qQufZA. :ﻛﺎﻨت اﻟﻤظﺎﻫرات ﻴوم  27و  28و  29ﺒﻤدﻨﻴن و
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ﻗُﺘﻝ ﺸﺨص إﺜر ﺴﻘوطﻪ ﻤن ﻤﺒﻨﻰ

ﺒن ڨردان و ﺘطﺎوﻴن و ﻗﻔﺼﺔ و ﻗﺒﻠّﻲ
6

أن ﻛﻼ اﻟﻤﺘر ّﺸﺤﻴن ﻛﺎﻨﺎ ﻤﻀطران ﻓﻲ ﺒﻌض اﻟﺤﺎﻻت ﻟﺘﻌدﻴﻝ ﺒرﻨﺎﻤﺞ
و ﻗد أﻓﺎد ﻤﻼﺤظو ﻤرﻛز ﻛﺎرﺘر ّ

ﺤﻤﻼﺘﻬﻤﺎ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘوﺘّرات.
ﺒﺤرﻴﺔ.
ﻤﺘر ّﺸﺢ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺒﺤﻤﻠﺘﻪ ّ
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ﻛﻝ
أن اﻟﺘّوﺘّرات اﻟﻤﺘﺼﺎﻋدة ﻟم ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻗدرة ّ
ﻟﻛن ﻤن اﻟظّﺎﻫر ّ

ﻗدم اﻟﻤﺘر ّﺸﺤﻴن ﺤﻤﻠﺘﻴن ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺘﻴن .ﻗﺎم اﻟﻤﺘر ّﺸﺢ ﻤﺤﻤد اﻟﻤﻨﺼف اﻟﻤرزوﻗﻲ ﺒﺠوﻟﺔ ﻓﻲ وﻻﻴﺎت اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ
ّ
ﻗدم
ﺘﺠﻤﻌﺎت و ﺘظﺎﻫرات ﻓﻲ اﻷﻤﺎﻛن
ﻴﺎﻀﻴﺔ .و ّ
اﻟر ّ
ّ
اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻤﺜﻝ اﻷﺴواق و اﻟﻤﺴﺎﺠد و اﻷﻤﺎﻛن ّ
وﻨظّم ّ

اﻟوطﻨﻴﺔ و ﻤﻨﺎﺼ ار ﻟﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻟﻔﻘر .و ﻗﺎم
اﻟﻨظﺎم اﻟﻘدﻴم ﻤداﻓﻌﺎ ﻋن اﻟوﺤدة
ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ّأﻨﻪ درع أﻤﺎم ّ
ّ

ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن
اﻟﺴﺒﺴﻲ
ﺒﺘﺠﻤﻌﺎت أﺼﻐر و أﻛﺜر ّ
ودّﻴﺔ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺘوﻨس ﻤﺴﺘﻬدﻓﺎ ﻓﺌﺎت ّ
اﻟﻤﺘر ّﺸﺢ اﻟﺒﺎﺠﻲ ﻗﺎﺌد ّ
ّ

ﺼ ّﻤﻤت ﻟﻠﻘطﻊ ﻤﻊ ﺼورة اﻟﻤﺘر ّﺸﺢ
ّ
اﻟﻨﺎﺨﺒﻴن و وﺴﺎﺌﻝ إﻋﻼم ﻤﺨﺘﺎرة .ﻴﺒدو و ّ
أن ﺒﻌض ﻫذﻩ اﻟﺘظﺎﻫرات ُ
اﻟﻨظر ﻋن اﻨﺘﻤﺎءاﺘﻬم .ﻛﻤﺎ ﺸ ّﻛﻝ اﻟﻤﺘر ّﺸﺢ اﻟﺒﺎﺠﻲ
اﻟﻨﺨﺒوي و ﻹﺒراز اﻟﻘﺎﺌد اﻟﺴﺒﺴﻲ
وﻨﺴﻴﻴن ﺒﻘطﻊ ّ
ﻛﻤوﺤد ﻟﻠﺘّ ّ
ّ

اﻟﺴﺒﺴﻲ ﻟﺠﺎن دﻋم ﻓﻲ ﻛﺎﻤﻝ أﻨﺤﺎء اﻟﺒﻼد ﺠﻤﻌت ﺒﻴن أﺤزاب ﻟﻬﺎ ﻨﻔس اﻟﺘوﺠﻪ و ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻤن
ﻗﺎﺌد ّ
ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﺒرز ﻛﻤﺘر ّﺸﺢ ﻷﻛﺜر ﻤن ﺤزب.
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ و ﺸ ّ
ﺨﺼﻴﺎت ّ

ذم ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ اﻵﺨر ﻋوﻀﺎ ﻋن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺒراﻤﺠﻬﻤﺎ .أﻋﻠن اﻟﻤﺘر ّﺸﺢ
ﻋﻤوﻤﺎ ،أﺒرز اﻟﻤﺘر ّﺸﺤﻴن اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ أﻛﺒر ﺒ ّ
ﻴﺎﺴﻴﺔ
اﻟﺴﺒﺴﻲ ﻋن ﺒرﻨﺎﻤﺠﻪ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ّ 6أﻴﺎم ﻗﺒﻝ ﻴوم اﻻﻗﺘراع .و
اﻟﺴ ّ
اﻟﺒﺎﺠﻲ ﻗﺎﺌد ّ
ﺘﻀﻤن ﺒراﻤﺞ اﻷﺤزاب ّ
ّ

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ
ﺘﻬم اﻟﻤﺴﺎﺌﻝ
اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨت دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻪ و اﻟﺘﻲ
ّ
ّ
ﺘﻀﻤﻨت ﺘداﺒﻴر ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ّ
و اﻷﻤن.
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ﻤرة أﺨرى ﺒﺒرﻨﺎﻤﺠﻪ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻟﻠدورة اﻷوﻟﻰ
ﻋرف اﻟﻤﺘر ّﺸﺢ ﻤﺤﻤد اﻟﻤﻨﺼف اﻟﻤرزوﻗﻲ ّ
ﻛﻤﺎ ّ

واﻟذي ﻛﺎن ﻫدﻓﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻝ اﻟﻔﻘر و ﺘﺤﺴﻴن اﻟﻤﻨﺎخ اﻷﻤﻨﻲ ﺒﺘوﻨس و إرﺴﺎء إﺼﻼﺤﺎت ﻟﻠﺘّﻌﻠﻴم.

اﻟﺴﺒﺴﻲ ﻫذﻩ
و ﻤﻨذ اﻟﺒداﻴﺔ ،دﻋﺎ ﻤﺤﻤد اﻟﻤﻨﺼف اﻟﻤرزوﻗﻲ ﺨﺼﻤﻪ ﻟﻤﻨﺎظرة ﺘﻠﻔزّﻴﺔ ﻓرﻓض اﻟﺒﺎﺠﻲ ﻗﺎﺌد ّ

ﻗرر اﻟطّرﻓﺎن إﺠراء ﻤﻘﺎﺒﻼت ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ وﻗﻊ ﺒﺜّﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨوات اﻟوطﻨﻴﺔ اﻷوﻟﻰ و اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ّ
اﻟدﻋوة .و ﻟﻛن ّ

اﻷﻴﺎم اﻷﺨﻴرة ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ.
ّ
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ﺒﺘﺠﻨب ﺒﻌض اﻷﻤﺎﻛن ﺨوﻓﺎ ﻤن اﻟﻤواﺠﻬﺔ و ﻋﻨدﻤﺎ ﻗﺎم اﻟﻤﺘرﺸﺢ
ﻟﺴﺒﺴﻲ ّ
ﻤﺜﻼ ﻓﻲ وﻻﻴﺔ ﻗﺒﻠﻲ ،طُﻠب ﻤن أﻨﺼﺎر اﻟﻤﺘر ّﺸﺢ ﺒﺎﺠﻲ ﻗﺎﺌد ا ّ
اﻟرﺌﻴس اﻟﺤﺎﻟﻲ .ﻛﻤﺎ اﺨﺘﺎر
اﻟﻤرزوﻗﻲ ﺒﺤﻤﻠﺘﻪ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻴﺎﻨﺔ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻟﻘﺎﺌﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻤﺘظﺎﻫرﻴن اﻟذﻴن ﺤﺎوﻟوا رﻤﻲ أﺸﻴﺎء ﻋﻠﻰ ّ

ﻀدﻩ.
اﻟﺴﺒﺴﻲ
ﻤﺘﺠﻤﻌون ﻟﻠﺘظﺎﻫر ّ
اﻟﻤﺘر ّﺸﺢ اﻟﻤرزوﻗﻲ إﻟﻐﺎء زﻴﺎرﺘﻪ ﻟﻤﺎطر إﺜر اﻹﺸﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻘوﻝ ّ
أن أﻨﺼﺎر ّ
ّ
ﻟﻠطﻼب
ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎطق
 20ﺸﻤﻝ ﻫذا :ﺨطّﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻨﻔﺎﻴﺎت و دﻋم ﻤﺎﻟﻲ إﻀﺎﻓﻲ ّ
اﻟﺤدودﻴﺔ ،ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻟﺘّ ّﻠوث و ﺨطّﺔ/ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﺘّﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ّ
ّ
ّ
اﻟﻤﺨدرات و دﻋوة ﻝ %25ﻤن ﺘﻤﺜﻴﻝ اﻟﺸﺒﺎب
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓرﻴن ﻤن اﻟﻤﻐرب اﻟﻌرﺒﻲ و ﻤراﺠﻌﺔ ﻗﺎﻨون اﺴﺘﻬﻼك
ّ
و إﻟﻐﺎء اﻟطﺎﺒﻊ اﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ّ
ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺘورﻴد اﻟﺴﻴﺎرات.
و اﻟﻤرأة ﻓﻲ اﻟﺤﻛوﻤﺔ اﻟﺠدﻴدة و ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون ﻟﺘﻤﻛﻴن اﻟﻘرﻴن ﻤن اﻟﺘّﻤﺘّﻊ ﺒﻀرﻴﺒﺔ
ّ

7

و أﻋﻠن اﻟﻤﺘر ّﺸﺤون اﻟﺨﺎﺴرون ﻋن دﻋﻤﻬم ﻷﺤد ﻤن اﻟﻤﺘر ّﺸﺤﻴن اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﻴن ﻓﻲ اﻟﺴﺒﺎق إﺜر اﻟدورة اﻷوﻟﻰ.
اﻟﻌﻴﺎدي ﻋن ﺤرﻛﺔ وﻓﺎء ﻓﻲ ﺒﻴﺎن واﻀﺢ دﻋﻤﻪ ﻟﻠﻤﺘر ّﺸﺢ ﻤﺤﻤد اﻟﻤﻨﺼف
أﻋﻠن اﻟﺴﻴد ﻋﺒد اﻟرؤوف ّ
اﻟﻨﺎﺒﻠﻲ
ﻛﻤﺎﻝ ّ

اﻟزﻨﺎﻴدي و اﻟﺴﻴد ﻤﺼطﻔﻰ
اﻟﻤرزوﻗﻲ ﺒﻴﻨﻤﺎ أﻋﻠن اﻟﻤﺘر ّﺸﺤون اﻟﻤﺴﺘﻘﻠّون اﻟﺴﻴد ﻤﻨذر ّ

اﻟﺴﺒﺴﻲ.
اﻟﺤر ﻋن دﻋﻤﻬم ﻟﻠﻤﺘر ّﺸﺢ اﻟﺒﺎﺠﻲ ﻗﺎﺌد ّ
اﻟرﻴﺎﺤﻲ ﻤن اﻹﺘّﺤﺎد اﻟوطﻨﻲ ّ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻴد ﺴﻠﻴم ّ

ﻛﻤﺎ ﺘﻠﻘّﻰ ﻫذا اﻷﺨﻴر دﻋﻤﺎ ﻤن ﻤﺘر ّﺸﺤﻴن ﻤﺴﺘﻘﻠّﻴن آﺨرﻴن و  7أﺤزاب أﺨرى أﺴﺒوﻋﺎ ﻗﺒﻝ ﻴوم اﻻﻗﺘراع
وﺸ ّﻛﻠوا "ﻟﺠﻨﺔ دﻋم" ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺤﻪ.
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ﻛﻤﺎ واﺼﻝ اﻟﻤﺘر ّﺸﺢ ﻤﺤﻤد اﻟﻤﻨﺼف اﻟﻤرزوﻗﻲ ﺒﻨﻴﻝ دﻋم اﻟﻌدﻴد ﻤن

اﻟدورة اﻷوﻟﻰ ﻤن اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت.
اﻷﺤزاب اﻟﺘﻲ دﻋﻤﺘﻪ ﻓﻲ ّ
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ﺒﻌض اﻷﺤزاب و اﻟﻤﺘر ّﺸﺤﻴن ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻟ ّرﺌﺎﺴﻴﺔ ﻟم ﻴطﻠﺒوا ﻤن أﻨﺼﺎرﻫم اﻟﺘّﺼوﻴت ﻷﺤد ﻤن

اﻟﻤﺘر ّﺸﺤﻴن.
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ﻬﻤﺎﻤﻲ
طﻠب اﻟﻨﺎطق اﻟرﺴﻤﻲ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ اﻟ ّﺸ ّ
ﻌﺒﻴﺔ و اﻟﻤﺘر ّﺸﺢ ّ
اﻟﺴﺎﺒق ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ّ
ﺤﻤﺔ اﻟ ّ
اﻟرﺌﺎﺴﻴﺔ ّ

ﺸﺢ
اﻟذي
ﺘﺤﺼﻝ ﻋﻠﻰ  ٪ 7.82ﻤن اﻷﺼوات ﻓﻲ اﻟدورة اﻷوﻟﻰ ﻤن أﻨﺼﺎرﻩ اﻻﻤﺘﻨﺎع ﻋن اﻟﺘّﺼوﻴت ﻟﻠﻤﺘر ّ
ّ

اﻷﻴﺎم اﻷﺨﻴرة ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ
اﻟﺴﺒﺴﻲ  .و ﻟﻛن ﺨﻼﻝ ّ
ﻤﺤﻤد اﻟﻤﻨﺼف اﻟﻤرزوﻗﻲ ﺒدون دﻋم اﻟﻤﺘر ّﺸﺢ اﻟﺒﺎﺠﻲ ﻗﺎﺌد ّ

ﺠدد ﺤﻤﺔ اﻟﻬﻤﺎﻤﻲ دﻋوﺘﻪ ﻟﻌدم اﻟﺘﺼوﻴت ﻟﻠﻤﺘر ّﺸﺢ اﻟﻤرزوﻗﻲ ﻟﻛن دﻋﺎ أﻨﺼﺎرﻩ ﻟﻠﺘﺼوﻴت ﻟﻠﻤﺘر ّﺸﺢ اﻟﺒﺎﺠﻲ
ّ
ﺘﺤﺼﻠت ﻋﻠﻰ ﺜﺎﻨﻲ أﻛﺒر ﻋدد ﻤﻘﺎﻋد
اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺘﻲ
أﻤﺎ ﻋن ﺤرﻛﺔ ّ
ّ
ﻗﺎﺌد اﻟﺴﺒﺴﻲ أو اﻟﺘﺼوﻴت ﺒورﻗﺔ ﺒﻴﻀﺎءّ .

ﻤرة
ﻗررت ّ
ﻓﺒﺎﻟرﻏم ﻤن دﻋوات اﻟﻤﺘر ّﺸﺢ اﻟﻤرزوﻗﻲ أﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻻ ﺘظ ّﻝ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎدّ ،
ﻨواب اﻟ ّﺸﻌب ّ
ﺒﻤﺠﻠس ّ
اﻟرﺌﻴس 24.اﺴﺘﺒﺎﻗﺎ ﻟﻬذا
أﺨرى ﻋدم دﻋم ّ
أي ﻤﺘر ّﺸﺢ وﺘرك اﻟﺤرﻴﺔ ﻷﻨﺼﺎرﻫﺎ ﻻﺨﺘﻴﺎر اﻟﻤﺘر ّﺸﺢ اﻷﻨﺴب ﻟدور ّ
F23

ﺼرح اﻷﻤﻴن اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺒق ﻟﺤرﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ و اﻟوزﻴر اﻷوﻝ اﻷﺴﺒق اﻟﺴﻴد ﺤﻤﺎدي اﻟﺠﺒﺎﻟﻲ أﻨﻪ
اﻻﻋﻼنّ ،

اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ و اﻟﻤﺒﺎدرة.
 21و ﺸﻤﻠت :اﻟﺠﺒﻬﺔ
اﻟﺤر ،ٱﻓﺎق ﺘوﻨس ،ﺤزب اﻟﻌﻤﻝ اﻟوطﻨﻲ ّ
ّ
اﻟوطﻨﻴﺔ ﻟﻼﻨﻘﺎذ ،اﻟﻤﺴﺎر ،اﻟﻤﺒﺎدرة ،اﻟﺤزب اﻟوطﻨﻲ ّ
ﺸﺨﺼﻴﺎت
اﻟﻨﺎﺒﻠﻲ و ﺴﻤﻴر اﻟﻌﺒدﻟﻲ و ﻋﻠﻲ ﺸوراﺒﻲ و
ﻛﻤﺎ
ﺘﻀﻤﻨت ﻫذﻩ اﻟﻠّﺠﻨﺔ اﻟﻤﺘر ّﺸﺤﻴن اﻟﻤﺴﺘﻘﻠّﻴن ّ
ﻟﻠدورة اﻷوﻟﻰ ﻤﺜﻝ ﻛﻤﺎﻝ ﻤﺼطﻔﻰ ّ
ّ
ّ
ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻷﺤزاب أﺨرى ﻤﺜﻝ اﻟطﻴب ﻫوﻴدي ﻤن اﻟﺠﻤﻬوري.

 22اﻟﺘﺤﺎﻟف اﻟدﻴﻘﻤراطﻲ و اﻟﻤؤﺘﻤر ﻤن أﺠﻝ اﻟﺠﻤﻬورّﻴﺔ و ﺤزب اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ و اﻹﺼﻼح و اﻟﺤرﻛﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌداﻟﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ و ﺤزب اﻟﺒﻨﺎء
اﻟوطﻨﻲ.

23
اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻷﻨﺼﺎرﻩ ﻻﻨﺘﺨﺎب اﻟﻤﺘر ّﺸﺢ اﻟذي ﺴﻴﻘوم ﺒﺎﻟدﻓﺎع ﻋن
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻴد اﻟﻬﺎﺸﻤﻲ اﻟﺤﺎﻤدي اﻟذي ﺘرك اﻻﺨﺘﻴﺎر ّ
ﻛﺎن ﻫذا ﻫو اﻟﺤﺎﻝ ّ
ﻗﻴم ﺜورة  17دﻴﺴﻤﺒر.
24

اﻨظرhttp://www.tap.info.tn/en/index.php/politics2/presidential-elections/23321-ennahdha-does- :

not-endorse-any-candidate-for-the-presidential-runoff.
8

اﺴﺘﻘﺎﻝ ﻋن ﺤزﺒﻪ ﻓﻲ  12دﻴﺴﻤﺒر ﻤﻤﻬّدا اﻟطّرﻴق ﻟﺘﺒﻠور اﻨﻘﺴﺎم ﻓﻲ ﺼﻔوف ﻨﺎﺨﺒﻲ ﺤرﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻛﻤﺎ ﺘد ّﻝ

اﻟدﻋوات اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻﺜﻨﻴن ﻤن ﻗﺎدة اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻟﻠﺘﺼوﻴت ﻟﻠﻤﺘر ّﺸﺢ اﻟﻤﻨﺼف اﻟﻤرزوﻗﻲ.
ﻋﻠﻴﻪ ّ
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اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻠﺘّﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎخ ﺴﻠﻴم ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻠﺔ
اﺘﺨذ ﻤﺠﻠس اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻹﺠراءات ّ
ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ ﻀﻤﺎن
ﺒﺄن
اﻻ
ّ
ّ
ّ
ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ و ذﻟك وﻋﻴﺎ ﻤﻨﻪ ﺒﻀرورة ﺘﻔﺎدي اﻟﻌﻨف و اﻗﺘﻨﺎﻋﺎ ﻤﻨﻪ ّ

و
ﻤرﻛز اﻻﻗﺘراع ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻛﺒﻴرة
ﻤﺼداﻗﻴﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت .و ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟرؤﺴﺎء ا
ّ

ﺘداﺒﻴر ﻟﺘﻬدﺌﺔ اﻟﺨطﺎب ﺒﻴن اﻟﻤﺘر ّﺸﺤﻴن ﻤذ ّﻛرة ﺘﻌﻬّدﻫﻤﺎ
ا
ﻓﻲ ﻤﺤﻴط ﻤراﻛز اﻻﻗﺘراع ،اﺘّﺨذت اﻟﻬﻴﺌﺔ أﻴﻀﺎ
دﻴﺔ و ﻨزﻴﻬﺔ و ﺸﻔّﺎﻓﺔ .و ﺤ ّذرت
ﺤرة و ّ
ﺘﻌد ّ
ﺒﻤﻴﺜﺎق ﺸرف ُﻤﻤﻀﻰ ﻓﻲ ﺠوﻴﻠﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت دﻴﻤﻘراطﻴﺔ و ّ

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺘر ّﺸﺢ ﻤﺤﻤد اﻟﻤﻨﺼف اﻟﻤرزوﻗﻲ ﻤن اﻹدﻻء ﺒﺘﺼرﻴﺤﺎت ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﺸ ّﻛك ﻤن ﻨزاﻫﺔ اﻟﻤﺴﺎر
أن ﻤﻨﺎﻓﺴﻪ ﻟن ﻴﺘﻤ ّﻛن ﻤن اﻟﻔوز ﺒدون
ﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺤﻤﻠﺘﻪ
ّ
ﺼرح ّ
اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ أﻴن ّ
اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻤﺜﻝ ﻤﺎ ﻓﻌﻝ ﺨﻼﻝ ّ
ﺘدﻟﻴس .و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺴﻴﺎق أﻤرت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺈزاﻟﺔ ﻻﻓﺘﺎت وﻀﻌﺘﻬﺎ ﺸرﻛﺔ إﻋﻼﻨﺎت و اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴر ﺴﻠﺒﺎ إﻟﻰ

اﻟﻼﻓﺘﺎت ﺘدﺨﻝ ﻓﻲ ﻨطﺎق ﺤﻤﻠﺔ ﻤﺘﺨﻔﻴﺔ
أن ﻫﺎﺘﻪ ّ
اﻟﺴﻨوات اﻟﺜﻼث ﻤن ﻓﺘرة اﻟﺤﻛم اﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻲ .اﻋﺘﺒرت اﻟﻬﻴﺌﺔ ّ
اﻟﻌﺎم و ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت.
ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﺨ ّﻝ ّ
ﺒﺎﻟﻨظﺎم ّ
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ﺘﻤوﻴﻝ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
اﻟﻘﺎﻨون اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﻓﻌﻼ ﺒﺎﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤوﻴﻝ اﻟﻌﻤوﻤﻲ و اﻟﺘﻤوﻴﻝ اﻟﺨﺎص ،أو اﻻﺜﻨﻴن ﻤﻌﺎ إﻻ ّأﻨﻪ

ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻀﻤن اﻹﻨﺼﺎف ﺒﻴن ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺤزاب اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و اﻟﻤﺘرﺸﺤﻴن ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺘﻤوﻴﻝ اﻟﺤﻤﻠﺔ

وﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ.

27
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ﻴﻌﻴﺔ ،أﻋرب ﺒﻌض ﻤن وﻗﻊ اﻟﺤدﻴث ﻤﻌﻬم ﻓﻲ
و ﻛﻤﺎ ﻫو اﻟﺤﺎﻝ ّ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻟﺘّﺸر ّ

ﻤﻛﺎﺘب اﻟﺤﻤﻼت و ﻤن ﺒﻴن ﻤﻨظﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ ﻋن ﻗﻠﻘﻬم ﺒﺸﺄن اﻨﺨﻔﺎض ﺴﻘف اﻟﺘﻤوﻴﻝ اﻟﻌﻤوﻤﻲ
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺘﺸﻤﻝ ﻛﺎﻤﻝ ﺘراب اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ.
وﺴﻘف اﻹﻨﻔﺎق اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘر ّﺸﺢ ﻟﺘﻤﻛﻴﻨﻪ ﻤن ّ
ﺸن ﺤﻤﻠﺔ ّ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻴﺘم ﺘوزﻴﻊ اﻟﺘّﻤوﻴﻝ اﻟﻌﻤوﻤﻲ ّ
و وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘرار اﻟﻤﺘﻌﻠّق ﺒﺘﻤوﻴﻝ اﻟﺤﻤﻠﺔ ّ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ّ
اﻟرﺌﺎﺴﻴﺔّ ،
اﻟﻤﺴﺠﻠﻴن ﺒﻘﻴﻤﺔ  10دﻨﺎﻨﻴر ﻟﻛ ّﻝ  1000ﻨﺎﺨب .وﻴﺒﻠﻎ
اﻟﻨﺎﺨﺒﻴن
ّ
ﻟﻠدورة اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻋدد ّ
ّ
25

اﻨظرhttp://www.businessnews.com.tn/Habib-Ellouze-et-Sadok-Chourou- :

pr%C3%83%C2%A9parent-l%C3%82%E2%80%99explosion-de-la-cocotted%C3%82%E2%80%99Ennahdha,520,51982,3.

26
ش اﻟﻤؤﻗّت" و "اﻟوﺴﺦ اﻟﻤؤﻗّت" و اﻟﻌﻨف اﻟﻤؤﻗّت" و "اﻟﻐﻼء
ﻛﺎﻨت ﻫﺎﺘﻪ ّ
اﻟر ّ
اﻟﻼﻓﺘﺎت ﻤوﺠودة ﺒﺘوﻨس ﺘﺤﻤﻝ ﺸﻌﺎر "اﻟﻔﻘر اﻟﻤؤﻗّت" و " ّ
اﻟﻤؤﻗّت".
 27أﻤﺎﻨﺔ اﻟﻛوﻤﻨوﻟث ،اﻟدﻟﻴﻝ اﻟﻤرﺠﻌﻲ ﻟﻤراﻗﺒﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت  ،ﺼﻔﺤﺔ .24

9

ﻻر و ﻴﺒﻠﻎ ﺴﻘف
دﻴﻨﺎر أي  28.000دو ا
ا
ﻟﻠدورة اﻟﺜّﺎﻨﻴﺔ 52.851
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻛ ّﻝ ﻤﺘر ّﺸﺢ ّ
اﻟﺘّﻤوﻴﻝ اﻟﻌﻤوﻤﻲ ّ
ﻻر.
دﻴﻨﺎر أي  284.400دو ا
ا
ﺠﻤﻠﺔ اﻹﻨﻔﺎق ﻟﻛ ّﻝ ﻤﺘر ّﺸﺢ 528.513

اﻟرﺌﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺜر ﻤن
و
ﺘﻘدﻤوا ّ
ﺘﺤﺼﻝ  5ﻤﺘر ّﺸﺤﻴن ﻓﻘط ﻤن ﺠﻤﻠﺔ ّ 27
ّ
ﻟﻠدورة اﻷوﻟﻰ ﻤن اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ّ

ﻴﺤق ﻟﻬم اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻤﺒﻠﻎ
 %3ﻤن اﻷﺼوات و ﺒﺎﻟﺘّﺎﻟﻲ ،اﺴﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻝ  78ﻤن اﻟﻘﺎﻨون اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲّ ،
اﻟﺘّﻤوﻴﻝ اﻟﻌﻤوﻤﻲ ﻛﺎﻤﻼ .ﻤن ﺒﻴن  22ﻤﺘر ّﺸﺢ اﻟﻤﺘﺒﻘّﻴن ،ﻟم ﻴطﻠب  3ﻤﺘرﺸﺤﻴن اﻟﺘﻤوﻴﻝ اﻟﻌﻤوﻤﻲ ﺒﻴﻨﻤﺎ وﺠب
ﺤﺼﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻋﻠﻰ  19اﻟﺒﺎﻗﻴن إرﺠﺎع اﻟﻤﻨﺤﺔ
ّ
اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘ ّ
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اﻟﻤﻼﺤظون اﻟﻤﺤﻠﻴون و ﻤﻼﺤظو اﻟﻤﺘرﺸﺤﻴن
ﺘﻌﺘرف اﻟﻤﻌﺎﻫدات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺄن ﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻼﺤظﻴن اﻟﻤﺤﻠﻴﻴن ﻴؤدي إﻟﻰ ﺘﻌزﻴز ﺠﻤﻴﻊ ﺠواﻨب اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
أن ﻨﻔﺎذ اﻟﻤﺘرﺸﺤﻴن و ﻤﻤﺜﻠﻴﻬم إﻟﻰ رﺼد ﺠﻤﻴﻊ ﺠواﻨب
اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺘﻔﻴد ﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟدوﻝ
اﻟﻤدوﻨﺔ اﻟﻰ ّ
ّ
29
أن اﻟدورة
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻴﺠب أن ﻴﻛون ﻤﻀﻤوﻨﺎ .أﻓﺎدت ﻤﻨظﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺎرﻴرﻫﺎ ّ
F28

أن أداء اﻹدارة اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻛﺎن أﻓﻀﻝ ﻤﻤﺎ
اﻷوﻟﻰ ﻤن اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻟرﺌﺎﺴﻴﺔ أﺠرﻴت دون ﻤﺸﺎﻛﻝ ﻛﺒرى و ّ

ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ.
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ﻗﺎﻤت اﻟﻌدﻴد ﻤن ﻤﻨظﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻤﻨظﻤﺔ ﻋﺘﻴد و ﺸﺒﻛﺔ ﻤراﻗﺒون ﻤﺒﺎدرات ﻀد
اﺴﺘﺨدام اﻟﻌﻨف ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠدورة اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻟرﺌﺎﺴﻴﺔ .و ﻗد ﻗﺎﻤت ﺒﺘوزﻴﻊ ﻤﻠﺼﻘﺎت
وﺒﺘﻨظﻴم اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ﺒﻴن ﻤﻤﺜﻠﻲ اﻟﻤﺘر ّﺸﺤﻴن ﻓﻲ ﻋدة ﻤﻨﺎطق ﻓﻲ أﻨﺤﺎء اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ .وﻓﻲ ﻴوم  16دﻴﺴﻤﺒر،
ﻤؤﺘﻤر ﺼﺤﻔﻴﺎ ﻟﺘﻘدﻴم
ا
ﻋﻘدت ﺨﻤس ﻤﻨظﻤﺎت ﻤن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ ﻤﻤن ﻗﺎﻤت ﺒﻤﻼﺤظﺔ اﻟدورة اﻷوﻟﻰ

اﻟزواري ،و ﻤﺘر ّﺸﺢ اﻟﺘّﺤﺎﻟف
 28و
ﺘﻀﻤﻨت ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻟﻤﺘر ّﺸﺤﻴن اﻟذﻴن ﻟم ﻴطﻠﺒوا اﻟﺘﻤوﻴﻝ اﻟﻌﻤوﻤﻲ :ﻤﺘر ّﺸﺢ اﻟﺤرﻛﺔ ّ
اﻟرﺤﻴم ّ
اﻟدﺴﺘورﻴﺔ ﻋﺒد ّ
ّ
ﻤﺤﻤد اﻟﺤﺎﻤدي و ﺼوت اﻟ ّﺸﻌب اﻟﻌرﺒﻲ ﻨﺼرة.
ّ
اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ ّ
29

اﻟﻤﺎدة  22-19ﻤن اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻷﻓرﻴﻘﻲ ﻟﻠدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت واﻟﺤﻛم ؛ اﻟﻔﻘرة  2ﻤن اﻟﻤﺎدة  1ﻤن اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ راﺒطﺔ اﻟدوﻝ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﺸﺄن

ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ راﺒطﺔ اﻟدوﻝ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ؛ اﻟﻔﻘرة  8ﻤن وﺜﻴﻘﺔ ﻛوﺒﻨﻬﺎﺠن ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤن واﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ أوروﺒﺎ ؛ اﻟﻤﺎدة -23

 25ﻤن اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ ﻟﻠﺒﻠدان اﻷﻤرﻴﻛﻴﺔ ﻟﻤﻨظﻤﺔ اﻟدوﻝ اﻷﻤرﻴﻛﻴﺔ ؛ اﻟﻤﺎدة  5ﻤن إﻋﻼن اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴﻊ أﺸﻛﺎﻝ
اﻟﺘﻤﻴﻴز اﻟﻌﻨﺼري ؛ اﻟﻤﺎدة  9ﻤن اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة ﻟﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ .
30

ﻤن ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻟﻤﻨظﻤﺎت :ﺸﺒﻛﺔ ﻤراﻗﺒون و ﻤﻨظﻤﺔ ﻋﺘﻴد و اﺌﺘﻼف أوﻓﻴﺎء .و ﻤن ﺠﺎﻨﺒﻪ ،أﺸﺎر ﻤرﺼد ﺸﺎﻫد ﻻﻨﺘﻬﺎﻛﺎت ﻤﺘﻌددة و ذﻟك

ﺘﺴﻬﻴﻼ ﻤن ﻀﻌف اﻟﻬﻴﺌﺔ واﻟﻘﻴود اﻟﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻤراﻗﺒﻴﻪ.
10

ﺘوﺼﻴﺎت و ذﻟك ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻤﻼﺤظﺎﺘﻬم ﻟﻺدارة اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ و ﻟﻠﻤﺘر ّﺸﺤﻴن و ﻟﻠﻨﺎﺨﺒﻴن و ﻟوﺴﺎﺌﻝ اﻹﻋﻼم
ﺒﻬدف ﻀﻤﺎن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺴﻠﺴﺔ وﻫﺎدﺌﺔ ﻓﻲ ﻴوم اﻻﻗﺘراع.
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و ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﺠوﻟﺘﻴن اﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴن ﻤن اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ،ﻗﺎﻤت ﻤﻨظﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ ﺒﻨﺸر ﻋدد ﻛﺒﻴر ﻤن
ﺘم اﻋﺘﻤﺎد ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب
اﻟﻤﻼﺤظﻴن ﻓﺎق  29.000ﻤﻼﺤظ .و ﻗد أﻓﺎدت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت أﻨﻪ ّ
اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﻴن
 59.000ﻤﻤﺜﻝ ﻟﻠﻤﺘر ّﺸﺤﻴن اﻻﺜﻨﻴن ﻓﻲ اﻟدورة اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 32 .و ﻻ ﻴﺤﺘﺎج ﻤﻤﺜﻠﻲ اﻟﻤﺘر ّﺸﺤﻴن اﻻﺜﻨﻴن
ّ
F31

ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻤﻨذ اﻟدورة اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ إﻋﺎدة طﻠب اﻋﺘﻤﺎد ﺠدﻴد ﻟﻤﻼﺤظﺔ اﻟدورة اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت

اﻟرﺌﺎﺴﻴﺔ.
دﻋﻤت اﻟﺴﻠطﺎت اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻋﻤوﻤﺎ دور اﻟﻤﻼﺤظﻴن اﻟﻤﺤﻠﻴﻴن وﻤﻤﺜﻠﻲ اﻟﻤﺘر ّﺸﺤﻴن ،وﺘﺴﻬﻴﻝ
ﻓﻲ ﺤﻴن ّ

أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻷﺨﻴرة ﺒﻤﻨﻊ اﻟﻤﻼﺤظﻴن و ﻤﻤﺜّﻠﻲ اﻟﻤﺘر ّﺸﺤﻴن ﻤن اﻟﺘّواﺠد
وﺼوﻟﻬم إﻟﻰ ﻤراﻛز اﻻﻗﺘراعّ ،إﻻ ّ
ﺒﺴﺎﺤﺎت ﻤراﻛز اﻻﻗﺘراع ﻴﻌﺘﺒر ﺘﻀﻴﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻼﺤظﺘﻬم ﻟﻤﻨﺎخ اﻻﻗﺘراع ﺒﺸﻛﻝ ﻋﺎم .وﻛﺎﻨت اﻟﻤﻨظﻤﺎت

ﻋﺒرت ﻋن ﻤﺨﺎوف ﻤن أن ذﻟك ﺘﻘﻠﻴص
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻼﺤظﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻗد اﻨﺘﻘدت ﻫذﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت و ّ
ﻟﺘﺤرﻛﺎﺘﻬم و ﻤس ﻤن اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت.

اﻟﺴﻤﻌﻲ و اﻟﺒﺼري ﻋﻘوﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﺨﻤس وﺴﺎﺌﻝ إﻋﻼم ﺴﻤﻌﻲ
ﻓرﻀت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎﻝ ّ
ﺌﺎﺴﻴﺔ ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ إذاﻋﺘﻲ ﺸﻤس أف أم و ﻤوزاﻴﻴك أف أم و  3ﻗﻨوات ﺘﻠﻔزّﻴﺔ
اﻟر ّ
ﺘﻲ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ّ
ﺒﺼري ﺒﻴن دور ْ
اﻟﻤﺘوﺴط و ﺘوﻨﺴﻨﺎ و ﻨﺴﻤﺔ .ﻓُرﻀت ﻋﻘوﺒﺎت ﺒﻘﻴﻤﺔ  20أﻟف دﻴﻨﺎر ﻋﻠﻰ ﻛ ّﻝ ﻤن ﻤوزاﻴﻴك أف أم و
وﻫﻲ
ّ

اﻟرأي ﻛﻤﺎ ﻓرﻀت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎﻝ
ّ
اﻟﻤﺘوﺴط ﻴوم  5دﻴﺴﻤﺒر ﻟﺒﺜّﻬﺎ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن اﺴﺘطﻼﻋﺎت ّ

ﻴر ﻴوم  17دﻴﺴﻤﺒر ﺤوﻝ
اﻟﺴﻤﻌﻲ و اﻟﺒﺼري ﻋﻘوﺒﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ  10أﻻف دﻴﻨﺎر ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎة ﻨﺴﻤﺔ ﻟﺒﺜّﻬﺎ ﺘﻘر ا
ّ
إﺸﻬﺎر ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ.
ا
اﻟﺴﺒﺴﻲ وﻫو ﻤﺎ اﻋﺘﺒرﺘﻪ
اﻟﻤﺘرﺸﺢ اﻟﺒﺎﺠﻲ ﻗﺎﺌد ّ
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ﺸﻤﻠت اﻟﺨﻤس ﻤﻨظﻤﺎت ﻛﻝ ﻤن ﻤرﻛز دراﺴﺔ اﻹﺴﻼم و اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ )ﻤداد( و ﺸﺒﻛﺔ ﻤراﻗﺒون و اﺌﺘﻼف أوﻓﻴﺎء و ﻤرﺼد ﺸﺎﻫد و

ﻗرر ﻋدم
أن ﺘﻛون ﻤﻨظﻤﺔ ﻋﺘﻴد ﺠزءا ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺒﺎدرة إﻻ ّ
ﺸﺒﺎب ﺒﻼ ﺤدود .و ﻛﺎن ﻤن اﻟﻤﻘرر ﻓﻲ اﻟﺒداﻴﺔ ّ
أن رﺌﻴس ﻤﻨظﻤﺔ ﻋﺘﻴد ّ
اﻻﻨﻀﻤﺎم ﺒدﻋوى أن واﺤدة ﻤن ﻤﻨظﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ ﻟم ﺘﻛن ﻤﺤﺎﻴدة.

32
ﺘم اﻋﺘﻤﺎد  27.869ﻤﻤﺜﻼ ﻋن اﻟﻤﺘر ّﺸﺢ اﻟﺒﺎﺠﻲ ﻗﺎﺌد اﻟﺴﺒﺴﻲ و  31.054ﻤﻤﺜﻼ
و ﺼرﺤت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت أﻨﻪ ّ
ﻋن اﻟﻤﺘر ّﺸﺢ ﻤﺤﻤد اﻟﻤﻨﺼف اﻟﻤرزوﻗﻲ.

11

اﻟﺒت ﻓﻲ اﻟﻨزاﻋﺎت اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد ﻤﺼداﻗﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ إﻟﻰ ﺤد ﻛﺒﻴر ﺒﺎﻟرﺠوع اﻟﻰ ﻗدرة اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻝ اﻟﻨزاﻋﺎت اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻓﻌﺎﻝ .و ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘﻌﺘﺒر اﻟطﻌون ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت أو ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻛﻌﻼﻤﺔ
ﻀﻌف ﻟﻠﻨظﺎم اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ و إﻨﻤﺎ ﻋﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤروﻨﺘﻪ.
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و ﻓﻲ اﻟﻴوم اﻷﺨﻴر ﻤن اﻨﻘﻀﺎء اﻵﺠﺎﻝ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻟﻠطﻌن ،ﻗ ّدم اﻟﻤﺘر ّﺸﺢ ﻤﺤﻤد اﻟﻤﻨﺼف اﻟﻤرزوﻗﻲ  8طﻌون
ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻟرﺌﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ دورﺘﻬﺎ اﻷوﻟﻰ .و ﺘﺘﻤﺜﻝ ﻫذﻩ اﻟطﻌون ﻓﻲ ﺘﺠﺎوزات رﺼدت ﻓﻲ ﻤراﻛز
اﻗﺘراع ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺘوﻨس  1و  2و ﺒﻨزرت و ﺴﻠﻴﺎﻨﺔ و ﻨﺎﺒﻝ  1و ﺴوﺴﺔ و ﺒن ﻋروس .و
ﻋز و ﺠﻝ" طﻌﻨﺎ ﻀد اﻟﻤﺘﺴﺎﺒﻘﻴن اﻻﺜﻨﻴن اﻷوﻟﻴن و ﻀد اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻗدم رﺌﻴس ﺤزب "اﷲ ّ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟكّ ،
أن ﻫﺎذﻴن اﻟﻤﺘرﺸﺤﻴن ﻟم ﻴﺤﺼﻼ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻛﻔﻲ ﻤن اﻷﺼوات ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت زاﻋﻤﺎ ّ

ﻓﻲ دورة اﻹﻋﺎدة و أﻨﻬﻤﺎ ﻟم ﻴﻘدﻤﺎ أي ﺒراﻤﺞ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ .و ﺒﻤﺎ أن اﻟطﺎﻋن ﻟﻴس ﻤﺘر ّﺸﺤﺎ ﻓﻲ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت
اﻟرﺌﺎﺴﻴﺔ ﻗﻀت اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ ﺒﻌدم ﻗﺒوﻝ اﻟدﻋوى ﻟﻌدم ﺘوﻓر اﻟﺼﻔﺔ ﻟدﻴﻪ ﻟﺘﻘدﻴم طﻌن ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت وذﻟك
ﺒﻤوﺠب اﻟﻔﺼﻝ  145ﻤن اﻟﻘﺎﻨون اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ.
ﻋﻤﻠت اﻟدواﺌر اﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻛﻤﺔ اﻹدارﻴﺔ ﻟﻠﺒت ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺠﻬد ﻴﺴﺘﺤق اﻟﺜﻨﺎء و ذﻟك
ﻓﻌﺎﻝ و ﺴرﻴﻊ .ﻋﻘدت اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ ﺠﻠﺴﺎت ﻤراﻓﻌﺔ ﻓﻲ ﻏرة دﻴﺴﻤﺒر
ﺤرﺼﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺠراء ﻤﺴﺎر اﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ّ
اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟرﺌﻴس
وﺼرﺤت ﺒﺎﻟﺤﻛم ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟﻴوم .و ﻗد رﻓﻀت اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ ﺴﺒﻌﺔ ﻤن اﻟطﻌون اﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ّ
ّ

اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أﻨﻬﺎ طﻠﺒت إﻟﻐﺎءا ﺠزﺌﻴﺎ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﻤراﻛز اﻗﺘراع ﻤﺤددة .وﻗد ﻋﻠّﻠت اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ ﺤﻛﻤﻬﺎ
ﺒرﻤﺘﻬﺎ
ﺒﺎﻟرﺠوع إﻟﻰ ّ
أن اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻟرﺌﺎﺴﻴﺔ ﺘُﺠرى ﻓﻲ داﺌرة وطﻨﻴﺔ واﺤدة و ّأﻨﻪ ﻴﺠب اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ّ

ﻛﻲ ﻴﻛون اﻟطﻌن ﻤﻘﺒوﻻ .و ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻟم ﻴﻛن ﻟدى اﻟﻤﺘر ّﺸﺢ ﻤﺤﻤد اﻟﻤﻨﺼف اﻟﻤرزوﻗﻲ أي ﻤﺼﻠﺤﺔ

ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ،ﺤﻴث أّﻨﻪ ﻛﺎن ﻗد أﺸﺎر إﻟﻰ ﻨﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟدورة اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ،وﺤﺘﻰ و ﻟو
ﻓﺎﻨﻬﺎ ﻟم ﺘﻛن ﻟﺘﻐﻴر اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.
ﻛﺎﻨت اﻟطﻌون ﻤﻘﺒوﻟﺔ ّ

و ﻗد ﺘم اﻟﻘﺒوﻝ ﺸﻛﻼ ﺒطﻌن واﺤد ﻤن اﻟطﻌون اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻤن اﻟﻤﺘر ّﺸﺢ ﻤﺤﻤد اﻟﻤﻨﺼف اﻟﻤرزوﻗﻲ و رﻓﻀﻪ
أﺼﻼ .و ﻴﺘﻤﺜّﻝ اﻟطﻌن ﻓﻲ طﻠب إﻟﻐﺎء اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﻲ ﺘم اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟوطﻨﻲ ﻤن ﻗﺒﻝ
اﻟﻤﺘر ّﺸﺢ اﻟﺒﺎﺠﻲ ﻗﺎﺌد اﻟﺴﺒﺴﻲ .و ﻟﻛن وﺠدت اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ أن اﻟﺘﺠﺎوزات اﻟﻤذﻛورة ﻟن ﺘﻛون ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴر ﻛﺒﻴر
33
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ﻴﺎﺴﻴﺔ ،اﻟﻤﺎدة 26
اﻟدوﻟﻲ
اﻟﻌﻬد ّ
اﻟﺴ ّ
اﻟﺨﺎص ﺒﺎﻟﺤﻘوق اﻟﻤ ّ
دﻨﻴﺔ و ّ
ّ

أن اﻟﻔﺎرق ﻓﻲ اﻷﺼوات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟوطﻨﻲ ﺒﻴن اﻟﻤﺘر ّﺸﺤﻴن اﻻﺜﻨﻴن ﻛﺎن ﺘﻘرﻴﺒﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﻴث ّ
 200.000ﺼوﺘﺎ وﻴﺒﻠﻎ ﻋدد اﻷﺼوات ﻓﻲ ﻤﻛﺎﺘب اﻻﻗﺘراع اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺤواﻟﻲ  64.166ﺼوﺘﺎ .و ﻗﺎم

اﻟﻤﺘر ّﺸﺢ ﻤﺤﻤد اﻟﻤﻨﺼف اﻟﻤرزوﻗﻲ ﺒﺎﻟطﻌن ﻓﻲ اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋن اﻟدواﺌر اﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ أﻤﺎم اﻟﺠﻠﺴﺔ
اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻛﻤﺔ اﻹدارﻴﺔ و ﻟﻛن ُرﻓﻀت ﻫذﻩ اﻟطﻌون ﻴوم  7دﻴﺴﻤﺒر.
أن اﻟﻬﻴﺌﺔ أﺤﺎﻟت  113ﺠرﻴﻤﺔ اﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻛﺎﻨت ﻗد ارﺘﻛﺒت
وأﻓﺎد رﺌﻴس اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ّ

ﺨﻼﻝ دورﺘﻲ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻟرﺌﺎﺴﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺒﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ .و ﻛﺎﻨت أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻻﻨﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻔﺘرة
اﻟﺼﻤت اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ و اﻟﺤﻤﻼت ﻏﻴر اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ .و ﻗد ذﻛر أﻴﻀﺎ أن اﻻﻨﺘﻬﺎﻛﺎت ﻟم ﺘؤﺜر ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدورة
اﻷوﻟﻰ ﻷﻨﻬﺎ ﺤﺎﻻت ﻤﻌزوﻟﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺤﻴﺎن ﺘﻤﺜّﻠت إﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻨف ﺘﺠﺎﻩ أﻋﻀﺎء ﻤراﻛز اﻻﻗﺘراع أو ﻓﻲ
ﺤﻤﻼت ﻏﻴر ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ وﻤﺤﺎوﻻت ﻟﻠﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺨﺒﻴن ﺨﻼﻝ ﻓﺘرة اﻟﺼﻤت اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ.

اﻟﺴﻤﻌﻲ و اﻟﺒﺼري ﻋﻘوﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﺨﻤس وﺴﺎﺌﻝ اﻋﻼم ﺒﻴن دورﺘﻲ
ﻓرﻀت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻟﻼﺘّﺼﺎﻝ ّ
ﺌﺎﺴﻴﺔ ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ إذاﻋﺘﻲ ﺸﻤس أف أم و ﻤوزاﻴﻴك أف أم و  3ﻗﻨوات ﺘﻠﻔزّﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻤﺘوﺴط و
اﻟر ّ
اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ّ

اﻟﺴﻤﻌﻲ و اﻟﺒﺼري ﻋﻠﻰ ﻤوزاﻴﻴك أف أم و
ﺘوﻨﺴﻨﺎ و ﻨﺴﻤﺔ .ﻓرﻀت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻟﻼﺘّﺼﺎﻝ ّ

ﻟﺒث ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤوﻝ اﺴﺘطﻼع ﻟ ّﻠرأي .ﻛﻤﺎ
اﻟﻤﺘوﺴط ﻋﻘوﺒﺔ ﻗدرﻫﺎ  20أﻟف دﻴﻨﺎر ﻴوم  5دﻴﺴﻤﺒر و ذﻟك ّ
ّ

اﻟﺴﺒﺴﻲ
ﻓرﻀت ﻋﻘوﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎة ﻨﺴﻤﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ  10أﻻف دﻴﻨﺎر ﺒﻌد ّ
ﺒث ﺘﻘرﻴر ﺤوﻝ اﻟﻤﺘر ّﺸﺢ اﻟﺒﺎﺠﻲ ﻗﺎﺌد ّ
إﺸﻬﺎر ﺴﻴﺎﺴﻲ.
ا
ﻴوم  17دﻴﺴﻤﺒر و ﻫو ﻤﺎ اﻋﺘﺒرﺘﻪ

ﻴوم اﻻﻗﺘراع
اﻟﻬدف اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤن اﻻﻗﺘراع ﻫو ﻀﻤﺎن ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺤق اﻟﺘﺼوﻴت ﻋن طرﻴق اﻻﻗﺘراع اﻟﺴري ،أو ﻤﺎ ﻴﻌﺎدﻟﻪ
ﻤن إﺠراء ﻴﺤﺘرم اﻟﺤرﻴﺔ و اﻟ ّﺴرﻴﺔ ،و ذﻟك ﺘﻛرﻴﺴﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴر اﻟﺤر ﻋن إرادة اﻟﻨﺎﺨﺒﻴن.

34
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اﻻﻓﺘﺘﺎح و اﻟﺘﺼوﻴت
وﺼف ﻤﻼﺤظو ﻤرﻛز ﻛﺎرﺘر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻓﺘﺘﺎح ﻤﻛﺎﺘب اﻻﻗﺘراع ﺒﺎﻟﻬﺎدﺌﺔ و اﻟﻤﻨظّﻤﺔ و وﺼﻔوا اﻟﻤﻨﺎخ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺠﻴدا
اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒﺎﻻﻴﺠﺎﺒﻴﻴن ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ اﻟﻤﻛﺎﺘب اﻟﺘﻲ ﺘﻤت زﻴﺎرﺘﻬﺎ .و اﻋﺘﺒروا أن اﻟﻤﻨﺎخ ﻛﺎن ّ

34
ﻴﺎﺴﻴﺔ ،اﻟﻤﺎدة  .25اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟدوﻟﻴﺔ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت :ﻤﺒﺎدئ ﺘوﺠﻴﻬﻴﺔ ﺒﺸﺄن اﻷطر اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ
اﻟﺨﺎص ﺒﺎﻟﺤﻘوق
اﻟدوﻟﻲ
اﻟﻌﻬد ّ
اﻟﺴ ّ
ّ
اﻟﻤدﻨﻴﺔ و ّ
ّ
 2014ﻟﻠﻤﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋدة اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ،ﺼﻔﺤﺔ 238
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أن
إﺠﻤﺎﻻ و ﻤﻌﻘوﻻ ﻓﻲ ﻛﻝ اﻟﺤﺎﻻت .و ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ّ
اﻟدورة اﻷوﻟﻰ ،أﻓﺎد اﻟﻌدﻴد ﻤن اﻟﻤﻼﺤظﻴن ّ
إﺠراءات إﺘﻤﺎم ﺘﻌﻤﻴر ﻤﺤﺎﻀر اﻻﻗﺘراع ﻟم ﻴﺘم اﺘّﺒﺎﻋﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ.

ﻗوات اﻷﻤن
أن ﻛ ّﻝ ﻤراﻛز اﻻﻗﺘراع ﻓﺘﺤت ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻛﻤﺎ أﻓﺎدوا ّ
أﺸﺎر ﻤﻼﺤظو ﻤرﻛز ﻛﺎرﺘر ّ
ﺒﺄن ﺤﻀور ّ
ﺘﺘﻀﻤن ﺘﻘﺎرﻴرﻫم اي
ﺒﺎﻟدورة اﻷوﻟﻰ ،وﻟﻛن ﻟم
داﺨﻝ ﻤ ارﻛز اﻻﻗﺘراع ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎح ﻛﺎن ﻤﻛﺜّﻔﺎ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ّ
ّ
ّ

ﺒﺄﻴﺔ ﺤﺎﻝ .ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻋﻠﻰ اﻷﻗ ّﻝ ﻤﻤﺜّﻝ ﻤﺘر ّﺸﺢ ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺘﺎح ﻓﻲ ﻛ ّﻝ
ﺘدﺨﻝ ﻓﻲ
ﻤﻼﺤظﺔ ﺘﻔﻴد وﺠود ّ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ّ
ّ

اﻟﻤﺤﻠﻴﻴن ﺠزﺌﻴﺎ.
ﺘﻤت ﻤﻼﺤظﺘﻬﺎ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﺤﻀور اﻟﻤﻼﺤظﻴن
ّ
ﻤﻛﺎﺘب اﻻﻗﺘراع اﻟﺘﻲ ّ

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘراع أُﺠرﻴت ﻓﻲ ﻤﻨﺎخ ﻫﺎدئ
أﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠّق
أن ّ
ّ
ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘراع ،ﻓﻘد اﻋﺘﺒر ﻤﻼﺤظو ﻤرﻛز ﻛﺎرﺘر ّ
ّ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘراع
أي اﻀطراﺒﺎت ﻓﻲ ﻛﺎﻤﻝ اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﺘﻘﻴﻴﻤﻬم ﻟﺘطﺒﻴق اﻹﺠراءات ﺨﻼﻝ
ّ
و ﺒدون ّ

ﺘم
ﺠﻴد ّ
ّ
ﺠدا أو ﻤﻌﻘوﻻ ﻓﻲ ﻛ ّﻝ ﻤﻛﺎﺘب اﻻﻗﺘراع اﻟﺘﻲ ﺘﻤت زﻴﺎرﺘﻬﺎ و اﻟﺘﻲ ﻴﺒﻠﻎ ﻋددﻫﺎ  282ﻤﻛﺘب اﻗﺘراع .و ّ

ﺘﺘم ﻤﻼﺤظﺔ
اﻟﺼﻨﺎدﻴق ﺒﺸﻛﻝ ﺼﺤﻴﺢ و ﻛﺎن ّ
اﻏﻼق ّ
اﻟﻨﺎﺨﺒون ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻹدﻻء ﺒﺄﺼواﺘﻬم ّ
ﺒﺴرﻴﺔ و ﻟم ّ
ﻟﻠﻨﺎﺨﺒﻴن.
أي ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ّ
ّ
اﻟﻀﻌف اﻟﻤﻠﺤوظﺔ ﻛﺎﻟﻤﻌﺘﺎد ﺘﺘﻌﻠّق ﺒﺎﻟﺘّﻘﺼﻴر ﻓﻲ إﻋطﺎء
ﻓﺈن أﻏﻠب ﻨﻘﺎط ّ
و ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟ ّدورة اﻷوﻟﻰ ّ

اﻟﻨﺎﺨﺒﻴن ﻟﻺدﻻء ﺒﺄﺼواﺘﻬم.
اﻟﻨﻘﺎﺌص ﻋﻠﻰ ﻗدرة ّ
ﻟﻠﻨﺎﺨﺒﻴن ﻋﻨد ﺘوزﻴﻊ ورﻗﺔ اﻟﺘﺼوﻴت .ﻟم ﺘﺄﺜّر ﻫذﻩ ّ
اﻟﺘّﻌﻠﻴﻤﺎت ّ
ﺘﻤت زﻴﺎرﺘﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﺘﻘﻴﻴم اﻟﻤﻼﺤظﻴن ّ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﻬم اﻟﻨّﺎﺨب ّ
ﺠﻴدا ب %98ﻤن ﻤﻛﺎﺘب اﻻﻗﺘراع اﻟﺘﻲ ّ

اﻟﻨﺎس ﻤن
طﺒق أﻏﻠب رؤﺴﺎء ﻤراﻛز اﻻﻗﺘراع ﻓﻲ اﻷﻤﺎﻛن اﻟﺘﻲ ﺘﻤت زﻴﺎرﺘﻬﺎ ،ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﺎﻨﻌﻴن ّ
و ّ

اﻟﺴﺎﺤﺎت .ﻏﻴر ّأﻨﻪ ﻨﺘﺞ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺒﺎس ﻓﻲ ﺒﻌض اﻟﻤراﻛز ﺤﻴث ﻟم ﻴﻛن واﻀﺤﺎ إن
اﻟﺘواﺠد ﻓﻲ ّ
وﻟﻴﻴن و اﻟﻤﺤﻠّﻴﻴن ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ّأﻨﻬﺎ ﻟم ﺘﻛن
ﻛﺎﻨت ﻫذﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺘﻨطﺒق ﻋﻠﻰ ﻛ ّﻝ ﻤن اﻟﻤﻼﺤظﻴن ّ
اﻟد ّ

ﺘﻤت زﻴﺎرﺘﻬﺎ.
ّ
ﻤوﺤدة ﺒﻛ ّﻝ اﻟﻤراﻛز اﻟﺘﻲ ّ

ﺘﻤت ﻤﻼﺤظﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﻋدا ﻓﻲ  9ﻤﻛﺎﺘب ﻓﻘط .ﻛﺎﻨت
ﻛﺎن ﻤﻤﺜّﻠو اﻟﻤﺘرﺸﺤﻴن ﺤﺎﻀرﻴن ﺒﻛ ّﻝ اﻟﻤﻛﺎﺘب اﻟﺘﻲ ّ

ﺘﻤت ﻤراﻗﺒﺘﻬﺎ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻨت ﻨﺴﺒﺔ
ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻤﺜّﻠﻲ اﻟﻤﺘر ّﺸﺢ اﻟﺒﺎﺠﻲ ﻗﺎﺌد ّ
اﻟﺴﺒﺴﻲ  % 86ﻓﻲ ﻛ ّﻝ اﻟﻤﻛﺎﺘب اﻟﺘﻲ ّ
ﻤﻤﺜّﻠﻲ اﻟﻤﺘر ّﺸﺢ اﻟﻤﻨﺼف اﻟﻤرزوﻗﻲ  .%80ﻛﻤﺎ أﻓﺎد ﻤﻼﺤظو ﻤرﻛز ﻛﺎرﺘر أن ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻼﺤظﻴن

اﻟدورة اﻷوﻟﻰ و ﻻﺤظوا ﻏﻴﺎﺒﻬم ﻓﻲ  %43ﻤن اﻟﻤﻛﺎﺘب اﻟﺘﻲ وﻗﻌت
اﻟﻤﺤﻠﻴﻴن ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ّ
زﻴﺎرﺘﻬﺎ.
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ﻛﻤﺎ اﻓﺎد ﻤﻼﺤظو ﻤرﻛز ﻛﺎرﺘر ان  %16ﻤن اﻟﻤﻛﺎﺘب اﻟﺘﻲ زاروﻫﺎ ﻟم ﺘﻛن ﺴﻬﻠﺔ اﻟوﺼوﻝ ﻟذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ إذ
ﻛﺎن ﻤﻌظﻤﻬﺎ ﻴﺘﻀﻤن درﺠﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻤدﺨﻝ و ﺘﻔﺘﻘر ﻟﻤﻨﺤدر أو ﻤدﺨﻝ ﺒدﻴﻝ.

ﻏﻠق ﻤﻛﺎﺘب اﻻﻗﺘراع و اﻟﻌد
اﻟﺘﻘﻴﻴم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻨﺎخ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺨﻼﻝ ﻏﻠق ﻤﻛﺎﺘب اﻻﻗﺘراع وﺼف ﺒﺠﻴد ﺠدا أو ﻤﻌﻘوﻝ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ
ﺘم ﺘطﺒﻴق إﺠراءات ﻏﻠق ﻤﻛﺎﺘب اﻻﻗﺘراع ﻛﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻓﻲ  23ﻤﻛﺘب ﻤن 26
اﻟﻤراﻛز اﻟﺘﻲ ﺘﻤت زﻴﺎرﺘﻬﺎ .و ّ
ﻤﻛﺘب اﻟﺘﻲ ﺘﻤت ﻤﻼﺤظﺘﻬﺎ .و ﻓﻲ ﺤﺎﻻت ﻤﻌزوﻟﺔ ،ﻟم ﻴﻘﻊ إﺘﻤﺎم إﺠراءات ﻤﺤﺎﻀر ﻏﻠق ﻤﻛﺎﺘب اﻻﻗﺘراع
ﻛﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ .وﻛﺎن ﻤﻤﺜﻠو اﻟﻤﺘرﺸﺤﻴن ﻤوﺠودﻴن ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻛﺎﺘب اﻻﻗﺘراع اﻟﺘﻲ ﺘﻤت ﻤﻼﺤظﺘﻬﺎ .وأﻓﺎد
ﻤﻼﺤظو ﻤرﻛز ﻛﺎرﺘر أﻨﻪ ُﺴﻤﺢ ﻟﻬم ﺒﺎﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ ﻛﺎﻤﻝ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
ﻗﻴم
ﺘم ﺘﻘﻴﻴم إﺠراءات ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌد ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺠﻴدة ﺠدا أو ﻤﻌﻘوﻟﺔ ﻓﻲ  22ﻤن  25ﻤﻛﺘب اﻗﺘراع ﺘﻤت زﻴﺎرﺘﻪّ .

اﻟﻤﻼﺤظون ﺴﻠﺒﺎ ﺜﻼث ﻨﻘﺎط و ﻫﻲ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﻏﻴﺎب اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌد واﻟﻔﺸﻝ ﻓﻲ اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻤﺎ
وﻨﺸرت ﻤﺤﺎﻀر اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﺎرج ﻤﻛﺎﺘب اﻻﻗﺘراع ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤطﻠوب ﻓﻲ  24ﻤﻛﺘب اﻟذي
ﻫﻲ اﻟورﻗﺔ اﻟﻤﻠﻐﺎةُ .
ﺘﻤت ﻤﻼﺤظﺘﻬﺎ.

ﺘﺠﻤﻴﻊ اﻻﺼوات
ﺒﺄن
ﻗﺎم ﻤﻼﺤظو ﻤرﻛز ﻛﺎرﺘر ﺒزﻴﺎرة  20ﻤرﻛز ﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻨت
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺴﺎﺌ ّرة .ﻴﻔﻴد ﺘﻘﻴﻴﻤﻬم إﻟﻰ ّ
ّ
ﺤد اﻻن ّ

ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ و اﻟﺘّ ّﺜﺒت ﻤﻨﻬﺎ أﺤﺴن ﺘﻨظﻴﻤﺎ و أﻛﺜر
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺴﺘﻼم ّ
ّ
ﻓﻌﺎﻟﺔ .و ﻛﺎﻨت ّ
ّ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛﺎﻨت ﻤﻨظّﻤﺔ و ّ

ﺒﺄن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻤﻛﻨت
اﻟدورة اﻷوﻟﻰ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت .أﻓﺎد
ﺒﺎﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ّ
ّ
أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻼﺤظﻴن ّ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﻨﺠﺎﻋﺔ.
اﻟدورة اﻷوﻟﻰ ﻤﻤﺎ ﺨوﻝ ﻟﻬم ﻤﻼﺤظﺔ ﻛ ّﻝ ﻤراﺤﻝ
ﻤن ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻹﺠراءات ﺒﺼورة أﻓﻀﻝ ﻤن ّ
ّ
ﺘﻤت زﻴﺎرﺘﻬﺎ .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ووﺼﻔوا ﺘطﺒﻴق اﻹﺠراءات و اﻟﻤﻨﺎخ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤراﻛز اﻟﺘﻲ ّ

ﻗدﻤوا ﻤﻌﻠوﻤﺎت و
ﺘﻤت زﻴﺎرﺘﻬﺎ ﻤﺘﻌﺎوﻨﻴن و ّ
ذﻟك ،ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻤﻠون ﻓﻲ  19ﻤرﻛز ﺠﻤﻊ ﻤن ﺠﻤﻠﺔ  20اﻟﺘﻲ ّ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻛ ّﻝ ﻤراﻛز اﻻﻗﺘراع اﻟﺘﻲ
أﺠﺎﺒوا ﻋﻠﻰ اﻷﺴﺌﻠﺔ .و ﻛﺎن ﻤﻤﺜّﻠو اﻟﻤﺘر ّﺸﺤﻴن ﺤﺎﻀرﻴن و ﺸﺎرﻛوا ﻓﻲ
ّ
ﺘﻤت زﻴﺎرﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﻋدى ﻓﻲ  3ﻤﻨﻬﺎ .و ﻻ زاﻟت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺴﺎﺌرة.
ّ
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اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ
ﺘم اﻋﺘﻤﺎد ﻤرﻛز ﻛﺎرﺘر ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻟﻤﻼﺤظﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت .و ﻗﺎم اﻟﻤرﻛز
ﺒﻨﺸر  60ﻤﻼﺤظ اﻟذﻴن ﻗﺎﻤوا ﺒزﻴﺎرة  282ﻤﻛﺘب اﻗﺘراع إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ  20ﻤرﻛز ﺠﻤﻊ .و ﻗد ﺘرأﺴت اﻟﺒﻌﺜﺔ
اﻷوﻝ اﻷﺴﺒق اﻟدﻛﺘور ﻋﺒد اﻟﻛرﻴم اﻷرﻴﺎﻨﻲ ﻤن اﻟﻴﻤن .و
اﻟﻤﺤﺎﻤﻴﺔ اﻟﺤﻘوﻗﻴﺔ اﻟﺴﻔﻴرة أودري ﻗﻠوﻓر و اﻟوزﻴر ّ
ﺘﻤﺜﻝ اﻟﺒﻌﺜﺔ أﻛﺜر ﻤن  19ﺠﻨﺴﻴﺔ.
ﻛﺎن ﻤرﻛز ﻛﺎرﺘر ﻤﺘواﺠدا ﻓﻲ ﺘوﻨس ﻤﻨذ ﺴﻨﺔ  2011وﻗد ﻻﺤظ ﻛﻼً ﻤن اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻟﻤﺠﻠس اﻟوطﻨﻲ
اﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟدﺴﺘور اﻟﺘﻲ ﺘوﺠت ﺒﺎﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺴﺘور ﻓﻲ ﺠﺎﻨﻔﻲ  .2014اﻨطﻠﻘت
ﺒﻌﺜﺔ ﻤ ارﻗﺒﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻓﻲ ﺠوان  2014ﺒﻨﺸر  10ﻤﻼﺤظﻴن ﻋﻠﻰ اﻟﻤدى اﻟطوﻴﻝ ﻓﻲ ﻛﺎﻤﻝ أﻨﺤﺎء
اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ و ﻓرﻴق رﺌﻴﺴﻲ ﻤﺘﻛون ﻤن ﺨﺒراء ﺘﻘﻨﻴﻴن ﻤﺘواﺠدﻴن ﻓﻲ اﻟﻤﻛﺘب ﺒﺎﻟﻌﺎﺼﻤﺔ .و ﺘﺨﺘﺘم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ و اﻟﺒت ﻓﻲ اﻟﻨزاﻋﺎت اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ واﻹﻋﻼن ﻋن اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت .ﺴﻴﺴﺘﻤر اﻟﻔرﻴق اﻷﺴﺎﺴﻲ و اﻟﻤﻼﺤظﻴن ﻋﻠﻰ اﻟﻤدى اﻟطوﻴﻝ ﻟﻤرﻛز ﻛﺎرﺘر ﻓﻲ
ﺘﻘﻴﻴم اﻟﺘطورات ﻤﺎ ﺒﻌد اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
ﺘﻬدف ﺒﻌﺜﺔ ﻤﻼﺤظﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻓﻲ ﺘوﻨس إﻟﻰ ﺘﻘدﻴم ﺘﻘﻴﻴم ﻤﺤﺎﻴد ﻟﻨوﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎر اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ و ﺘﻌزﻴز ﻤﺴﺎر
ﻴﻘﻴم ﻤرﻛز ﻛﺎرﺘر اﻟﻤﺴﺎر اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺒﺘوﻨس ﺒﺎﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ
ﺸﺎﻤﻝ ﻟﻛﻝ اﻟﺘوﻨﺴﻴﻴن و دﻋﻤﺎ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎﻝ اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ .و ّ
ﻤﻊ اﻟدﺴﺘور اﻟﺘوﻨﺴﻲ اﻟﺠدﻴد و اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻟوطﻨﻲ و اﻟﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ و

اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻫدات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ و اﻟدوﻟﻴﺔ.
ﻴرﻏب اﻟﻤرﻛز ﺸﻛر اﻟﻤﺴؤوﻟﻴن اﻟﺘوﻨﺴﻴﻴن و أﻋﻀﺎء اﻷﺤزاب اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ و اﻷﻓراد
و ﻤﻤﺜﻠﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ اﻟذﻴن ﻗدﻤوا وﻗﺘﻬم وطﺎﻗﺘﻬم و دﻋﻤﻬم ﻟﺘﺴﻬﻴﻝ ﺠﻬود اﻟﻤرﻛز ﻟﻤراﻗﺒﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت
اﻟرﺌﺎﺴﻴﺔ.
ﺘﻌﻤﻝ ﺒﻌﺜﺔ ﻤراﻗﺒﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻟﻤرﻛز ﻛﺎرﺘر وﻓﻘﺎ ﻹﻋﻼن ﻤﺒﺎدئ اﻟﻤراﻗﺒﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت وﻤدوﻨﺔ ﻗواﻋد
اﻟﺴﻠوك اﻟﺘﻲ ﺘم ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة ﻓﻲ ﻋﺎم  2005واﻟﺘﻲ ﺼﺎدﻗت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻰ ﺤد اﻵن  49ﻤﻨظﻤﺔ.
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ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ أﺨﺒﺎر و ﻤﺴﺘﺠدات ﻤرﻛز ﻛﺎرﺘر ﺒﺘوﻨس ﺘﺎﺒﻌوﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻴﺴﺒوك
www.facebook.com/TCCTunisia
####

"ﻨﺸر اﻟﺴﻼم .ﻤﻛﺎﻓﺤﺔ اﻷﻤراض .ﺒﻨﺎء اﻷﻤﻝ".

ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤﻨظﻤﺔ ﻏﻴر ﺤﻛوﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﻬدف ﻟﻠرﺒﺢ ،أﺴﻬم ﻤرﻛز ﻛﺎرﺘر ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴن ﺤﻴﺎة اﻟﺸﻌوب ﻓﻲ أﻛﺜر ﻤن
 70ﺒﻠدا ﻤن ﺨﻼﻝ ﺤﻝ ﻟﻠﻨزاﻋﺎت؛ وﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻟﻔرص اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ؛ وﻤﻛﺎﻓﺤﺔ
اﻷﻤراض؛ وﺘطوﻴر اﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ .وﻗد ﻗﺎم اﻟرﺌﻴس اﻷﻤرﻴﻛﻲ اﻷﺴﺒق ،ﺠﻴﻤﻲ ﻛﺎرﺘر ،وزوﺠﺘﻪ

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

زر ﻤوﻗﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟواب , CarterCenter.orgﺘﺎﺒﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘوﻴﺘر @CarterCenter
ﺘﺎﺒﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻴس ﺒوك  , Facebook.com/CarterCenterﺘطﻠﻊ ﻋﻠﻰ

ﻗﻀﺎﻴﺎﻨﺎ  , CarterCenter/Causes.comﺸﺎﻫدﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻴوﺘوب CarterCenter/YouTube.com
اﻀﻔﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺠوﺠﻝ CarterCenter+/http://google.com +
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