االنتخبببت التشريعية : 2014
حضور فبعل للموطنة في ضل ضعف الهيئة العليب
المستقلة لالنتخبببت

إن اإلنتخابات التشريعية لسنة  2014تأتي في إطار إنتقال البالد من مرحلة الحكم المؤقت إلى
مرحلة ترسيخ المؤسسات الدائمة للجمهورية التونسية الثانية.
ورغم مرور البالد بظروف سياسية صعبة فإن إرادة جميع األطراف توجهت نحو خلق بيئة
توجت في األخير بانتخابات نعتبرها ناجحة أمنيا.
انتخابية مناسبة ّ
و مساهمة منها في إنجاح العملية االنتخابية سارعت منظمة عتيد بتكوين عدد مهم من المالحظين
قاموا بمراقبة و مالحظة كامل المراحل االنتخابية انطالقا من اإلطار القانوني إلى حدود اإلعالن
عن النتائج النهائية.
يمثل ىذا العمل تقري ار أوليا يقدم حوصمة لما توصل إليو مالحظو عتيد طيمة المحطات االنتخابية اليامة بداية
من اإلطار القانوني و الدور الفاعل لعتيد في بمورتو مرو ار بمرحمة تسجيل الناخبين و الحممة االنتخابية وصوال إلى
يوم االقتراع و االعالن عن النتائج.
يقدم التقرير تقييما عاما مبر از أىم االنطباعات التي خمفتيا مالحظاتنا لما شاب المسار االنتخابي من نقائص
نذكرىا بيدف إصالحيا في المواعيد االنتخابية القادمة.
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اإلطار القانوني النتخابات 2014

تم وضع إلطار القانوني لالنتخابات والذي استغرق إجماال ثالث سنوات ،تحت ثالث عناوين رئيسية أوليا دستوري وثانييا
تشريعي وثالثيا مؤسساتي .وقد كان لعتيد دور فاعل خالل كامل مراحل المسار الدستوري والتشريعي وفي مسار تركيز الييئة العميا
المستقمة لالنتخابات من خالل المتابعة والمراقبة والمبادرة واالقتراح .فقامت ببعث خمية متابعة ومالحظة ألعمال المجمس الوطني
التأسيسي تمكنت من العمل ومن أداء مياميا رغم عديد الصعوبات كتمك المتعمقة بحضور المجان.

وعمى ضوء نشاطيا خالل كامل مراحل المسار االنتخابي منذ وضع النصوص إلى إجراء االنتخابات ،تمكنت الجمعية من
وضع تقييم أولي لإلطار القانوني الذي نظم انتخابات

 2014يتضمن رصدا لبعض مواطن الضعف فيو والتي تستدعي المراجعة

واإلصالح لمزيد تحسين المنظومة القانونية االنتخابية بشكل يكفل فعال انتخابات ديمقراطية حرة شفافة ونزيية.
- 1الدستور

تضمن الدستور عددا ىاما من األحكام ذات العالقة باالنتخابات وبقواعدىا األساسية .من ذلك:

 التنصيص عمى ضمان حقوق االنتخاب واالقتراع والترشح في باب الحقوق والحريات (الفصل )34 التنصيص عمى حرية تكوين األحزاب في إطار الشفافية المالية واحترام القانون (الفصل .)35 التنصيص عمى جممة من المبادئ الضرورية لممارسة ىذه الحقوقكمبدأ الشفافية ومبدأ المساواة والتناصف وتكافؤ الفرصوالحق في التقاضي ،إضافة إلى التنصيص عمى ضمان تمثيمية المرأة والشباب والتونسيين بالخارج.

وقد كان لجمعية عتيد حضور نشط وفاعل في المسار الدستوري من خالل:

 متابعة أعمال المجنة التأسيسية لمحقوق والحريات والمجنة التأسيسية لمييئات الدستورية، المشاركة في الحوار مع المجتمع المدني حول الدستور الذي نظمو المجمس الوطني التأسيسي بمقره يومي  14و 15سبتمبر،2012

 -المشاركة في الحوار الوطني حول الدستور الذي انتظم في كافة الجيات في أواخر سنة

 2012وبداية  .2013وتولت

المنظمة تقديم جممة من المقترحات والمالحظات حول مسودة الدستور.
 المساىمة الفعالة في دسترة الييئة العميا المستقمة لالنتخابات التي تمثل مكسبا يتجو الحفاظ عميو وتعزيزه .فقد كان لعتيد دورفعمي في صياغة الفصل  126من الدستور المتعمق بالييئة العميا المستقمة لالنتخابات ،حيث تقدمت إلى المجنة التأسيسية
لمييئات الدستورية بمقترح تضمن تصو ار كامال لدسترة الييئة العميا المستقمة لالنتخابات (االستقاللية ،الحياد ،تركيبة مجمس

الييئة ،مدة الوالية) .وبعد جمسة استماع إلى سبعة ممثمين عن الجمعية من طرف المجنة تم التبني شبو الكامل لممقترح.

وتم بناء عمى ذلك تكريس جممة من الضمانات الضرورية لتمكين الييئة من أداء مياميا كييئة تعديمية ورقابية مستقمة عن
السمطة السياسية:
 -التوسيع في مجال اختصاصيا ليشمل تنظيم جميع االنتخابات وعمميات االستفتاء،

 تمتيعيا بالشخصية القانونية وباالستقاللية المالية واإلدارية (الفصل  125من الدستور) تمتيعيا بالسمطة الترتيبية في مجال اختصاصيا أي في تنظيم االنتخابات وادارتيا، إلزام الدولة بتيسير عمميا (الفصل  125من الدستور)، -التنصيص عمى وظيفة الييئات الدستورية والمتمثمة في "دعم الديمقراطية" (الفصل .)125
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- 2القانون المتعمق بالهيئة العميا المستقمة لالنتخابات

أوكل القانون عدد  6لسنة  2011المؤرخ في  16ديسمبر  2011المتعمق بالتنظيم المؤقت لمسمط لممجمس الوطني التأسيسي

ميمة وضع قانون لمييئة العميا المستقمة لالنتخابات (الفصل  .)25وعمى ىذا األساس تم سن القانون األساسي عدد  23لسنة 2012
المؤرخ في  20ديسمبر  2012المتعمق بالييئة العميا المستقمة لالنتخابات والذي اختار فيو المشرع القطع مع ىيئة المرسوم عدد 27

لسنة  2011التي نظمت انتخابات  23أكتوبر  ،2011حيث نص الفصل  37منو عمى اعتبار ميام ىذه األخيرة منتيية بتاريخ 31
ديسمبر  2011وعمى انحالليا بمجرد مباشرة الييئة المحدثة بموجب القانون الجديد لمياميا.
ويبدو أن ىذا الخيار كان مكمفا جدا من الناحية المالية ومن ناحية تيسير استم اررية المرفق الذي تؤمنو ىذه اإلدارة االنتخابية
إضافة إلى ما تسبب فيو من ىدر لموقت عمى حساب المواعيد االنتخابية أفرز مزيدا من الضغط عمى الييئة الجديدة وأثر سمبا عمى
أدائيا.وكانت عتيد قد حذرت منذ بداية العمل عمى مشروع قانون الييئة من مثل ىذا القطع مع المؤسسة األولى.

واجماال كانت عتيد حاضرة بقوة خالل كامل ردىات إعداد ىذا القانون باالقتراح والمبادرة والمتابعة ومالحظة شفافية

األعمال .ويتجمى ذلك من خالل:
 صياغة مشروع قانون أساسي يتعمق بالييئة العميا المستقمة لالنتخابات تم تقديمو كمبادرة تشريعية من قبل عدد من النوابأحيل عمى أنظار لجنة التشريع إلى جانب عدد من المشاريع األخرى.

وقدموا
 دعوة عتيد إلى جمسة استماع بمجنة التشريع العام يوم  9أكتوبر  2012دافع خالليا ممثمو الجمعية عن مشروعيا ّتصورىا لمييئة العميا المستقمة لالنتخابات.

 تكوين ائتالف جمعياتي ضم ست منظمات من المجتمع المدني ناشطة في المجال االنتخابي لدراسة وتحميل مشروع القانونالذي تقدمت بو الحكومة وتقديم مقترحات تعديل بشأنو .وقد تم االستماع إلى االئتالف الجمعياتي بمجنة التشريع العام حول
ىذه الوثيقة.

ورغم العمل الكبير الذي قام بو المجتمع المدني لممساىمة في وضع قانون جيد ،لم يرتق القانون عدد  23لسنة  2012إلى
مستوى ضمان استقاللية حقيقية لمييئة العميا المستقمة لالنتخابات ال عمى المستوى اإلداري وال عمى المستوى المالي.كما تضمن
القانون أحكاما تسببت في إشكاالت تطبقية عويصة أبرزىا:
 -األحكام المتعمقة بانتخاب أعضاء مجمس الييئة من قبل المجمس الوطني التأسيسي :شابت أعمال المجنة الخاصة لفرز

الترشحات لعضوية مجمس الييئة عديد اإلخالالت التي أدت في النياية إلى إبطال أعمال المجنة من طرف المحكمة اإلدارية

عدة مرات إثر الطعون الكثيرة التي قدمت إلييا ومن ضمنيا الطعون التي قدمتيا منظمة عتيد إثر مالحظتيا ألعمال لجنة
الفرز .وكرد فعل عمى ذلك قام المجمس الوطني التأسيسي بتدخمين تشريعيين في ظرف شيرين لمحاولة تجاوز االنسداد الذي
وصل إليو المسار واستعادة زمام المبادرة من قبل السمطة التشريعية (القانون األساسي عدد  44لسنة  2013المؤرخ في 1

نوفمبر  2013والقانون األساسي عدد  52لسنة  2013المؤرخ في  28ديسمبر  .)2013ويدل ىذا التقارب الزمني بين
التنقيحين عمى ضعف صياغة القانون وقمة دقة أحكامو التي أدت إلى ما اتفق عمى تسميتو بـ"أزمة ىيئة االنتخابات".وأقر

ىذان التنقيحان حال أقل ما يقال عنو أنو غير ديمقراطي يتمثل في التضييق من طرق الطعن أمام القضاء وفي منع المجتمع
المدني من إمكانية الطعن في أعمال لجنة الفرز إضافة إلى تنقيح إجراءات عمل لجنة الفرز قصد إكسائيا شرعية وتطابقا
مع نص القانون.

ورغم دعوة عتيد من قبل الرباعي الراعي لمحوار لتقديم مقترحات حمول لمخروج من أزمة الييئة إال أن ما قدمتو الجمعية

والذي كان حصيمة أشغال الندوة التي احتضنتيا العاصمة يوم  12أكتوبر  2013لم تجد اآلذان الصاغية بالمجمس الوطني
التأسيسي واختار طريق التضييق في حق التقاضي عمى حساب شفافية ونجاعة أعمال لجنة الفرز.
 األحكام المتعمقة بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد صدور الدستور (الفصل  :)33سحبت ىذه األحكام منالييئة العميا المستقمة لالنتخابات اختصاصيا في تحديد تاريخ االنتخابات األولى بعد صدور الدستور وأسندتيا استثنائيا إلى
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المجمس الوطني التأسيسي .والحظت عتيد أن النقاش المتعمق بضبط ىذه المواعيد اكتسى بعدا سياسيا أسقط من اعتباراتو
الجوانب التقنية واإلمكانات العممية إلجراء انتخابات ناجحة تستجيب إلى المعايير الدولية رغم األىمية الشديدة ليذا

في إطار الحوار الوطني حول الفصل والوصل بين تواريخ

تعمق الجدل بين األحزاب السياسية
العنصر.و نذكر ىنا ّ
االنتخابات التشريعية والرئاسية ثم حول أسبقية إحدى ىذه االنتخابات عمى األخرى .وزاد ضغط الموعد الذي ألزم بو الدستور
المجمس الوطني التأسيسي وجميع السمطات العمومية والمتمثل في عدم تجاوز موفى سنة  2014من صعوبة المسألة وىو
ما أفضى إلى إقرار فصل بين مواعيد االنتخابات يشبو الوصل ضمن القانون عدد  36لسنة  2014المؤرخ في  8جويمية
 2014المتعمق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة عمى الدستور .فالمدة الزمنية التي بين تاريخ

االنتخابات التشريعية وتاريخ الدورة األولى لالنتخابات الرئاسية ال تستجيب إلى المعايير الدولية وال تكفي لمحديث عن حالة

فصل بينيما .وتمثل الييئة العميا المستقمة لالنتخابات أكثر األطراف تأث ار بمثل ىذه الوضعية بما أنيا المسؤولة األولى عمى
توفير الظروف الالزمة إلجراء انتخابات تستجيب لممعايير الدولية فقد مثل الوقت عامل ضغط كبير عمييا جاء عمى حساب
نوعية العمل و نجاعتو.

ويستخمص من كل ما تقدم أن القانون األساسي عدد  23لسنة  2012المؤرخ في  20ديسمبر  2012المتعمق بالييئة العميا
المستقمة لالنتخابات يستدعي مراجعة جدية تتجاوز مجرد التدخالت العالجية الظرفية لوضع تصور مؤسساتي يحترم الدستور ويسيم
في بناء مؤسسة ناجعة تتمتع بكل مقومات االستقاللية والحياد .ويمكن الجزم أن النص الحالي لمقانون المذكور بتنقيحاتو يكتسي عديد
اإلشكاالت الدستورية ومنيا التضييق من حق التقاضي والمساس بمبدأ حياد اإلدارة عبر إفراز نظام انتخابي ألعضاء الييئة تشوبو

المحاصصة الحزبية وعدم توفير الضمانات الكافية الستقاللية الييئة.
- 3القانون االنتخابي

يعتبر القانون األساسي عدد  16لسنة  2014المؤرخ في  26ماي  2014المتعمق باالنتخابات واالستفتاء أول النصوص

الجوىرية في مسار االنتقال الديمقراطي التي تصدر بعد الدستور .وىو كذلك أول نص عرض عمى الييئة الوقتية لرقابة دستورية
القوانين التي قدمت إلييا خمسة طعون رفضت أربعة منيا ولم تبت في خامسيا (الطعن المتعمق حق االقتراع لألمنيين والعسكريين).
وفي ضوء ق اررات الييئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين يمكن االكتفاء بإقرار دستورية األحكام التي كانت موضوع طعون

يعد  176فصال فال يمكن الجزم بكونيا دستورية لمجرد عدم الطعن فييا أمام الييئة.
مرفوضة من الييئة .أما بقية أحكام القانون الذي ّ
ويبقى السؤال المطروح ىو مدى نجاح ىذا القانون في ضمان انتخابات عامة حرة مباشرة سرية نزيية وشفافة طبقا لمدستور.
أول المالحظات التي يمكن أن نسوقيا في ىذا اإلطار ىو عدم ابتعاده عن الخيارات التشريعية الواردة بالمرسوم عدد
لسنة  2011المؤرخ في  10ماي  2011المتعمق بانتخاب المجمس الوطني التأسيسي في عديد الجوانب كنظام االقتراع
وتقسيم الدوائر االنتخابية وغيرىا .إال أنو في جوانب أخرى أخذ بعين االعتبار تجربة انتخابات
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و التمويل

المجمس الوطني التأسيسي وتجاوز

بعض األحكام الواردة بالمرسوم  35كحذف التسجيل اآللي ودعم الدور الرقابي لدائرة المحاسبات عمى تمويل الحمالت االنتخابية
والدور الرقابي لمييئة العميا لالتصال السمعي البصري عمى وسائل اإلعالم.
وقد قامت عتيد بمرافقة مسار إعداد القانون منذ بدايتو وتولت في ىذا اإلطار إعداد مشروع قانون يتعمق بانتخابات مجمس
نواب الشعب قدمو عدد من النواب كمبادرة تشريعية.وقام ممثمو الجمعية بعرض مقترحيم وتوضيح رؤيتيم لمقانون االنتخابي خالل
جمسة استماع إلى عدد من جمعيات المجتمع المدني ذات العالقة بالشأن االنتخابي بمجنة التشريع العام يوم  25فيفري .2014

واجماال لئن قام القانون عدد  16لسنة  2014بوضع إطار أكثر دقة لالنتخابات مقارنة بالمرسوم عدد  35لسنة  2011إال
عدة نقائص تعمقت بمدى نجاعة دور الييئة العميا لإلعالم السمعي البصري في الرقابة عمى وسائل اإلعالم
أن ذلك لم يخف ّ

وبإجراءات التقاضي وقصر اآلجال التي تجعل من ميمة القضاء صعبة ومرىقة ،إضافة إلى نظام التمويل التي استقر التوافق صمب

المجمس الوطني التأسيسي بشأنو عمى استعادة النظام الوارد بالمرسوم عدد  35لسنة  2011والذي أفضى إلى إخالالت بالجممة والى
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صعوبة في الرقابة وفي متابعة إرجاع األموال العمومية بالنسبة إلى القائمات التي ال تتحصل عمى العتبة .ولئن أرفق القانون
االنتخابي المخالفات في ىذا الشأن بعقوبات مالية وجزائية وانتخابية تصل إلى حد إسقاط القائمات ،إال أن اإلشكال يبقى عمميا من

حيث قدرة دائرة المحاسبات عمى المراقبة والتحقق من مدى احترام المترشحين لمقانون االنتخابي .وتبقى مسؤولية الييئة العميا المستقمة
لالنتخابات ودائرة المحاسبات كبيرة فيما يتعمق بالحد من ظاىرة المال السياسي التي شابت انتخابات  26أكتوبر .2014

.II

مرحمة التسجيل  :شهران من أجل تسجيل أقل من مميون ناخب

انطمقت عممية تسجيل الناخبين طبقا لرزنامة الييئة العميا المستقمة لالنتخابات يوم  23جوان  2014وامتدت إلى غاية 22
جويمية  .2014وتم المجوء إلى التمديد في فترة التسجيل مرة أولى بستة أيام وأعيد فتح باب التسجيل مرة ثانية خالل شير أوت عمى
حساب تجميع القائمات والتثبت فييا وتحيينيا.
وسجمت عتيد حضو ار فاعال منذ اليوم األول بتجنيد بفريق من مالحظييا المتطوعين داخل البالد وخارجيا تتكون من 299
مالحظا تم تكوينيم صمب الجمعية موزعين عمى

 253مكتب تسجيل في  27دائرة وفي  6دوائر بالخارج .وتوخت الجمعية في

مالحظة عممية التسجيل إستراتيجية مدروسة تقوم عمى وضع منيجية عمل دقيقة وعمى رزنامة تراعي تطور عممية التسجيل .إال أنها
اضطرت في مناسبات عدة إلى مراجعة رزنامة عممها حتى تتمكن من متابعة النسق غير المستقر لعمل الهيئة العميا المستقمة

لالنتخابات التي لم تنجح في وضع إستراتيجية واضحة منذ البداية مما أثر عمى حسن سير عممية التسجيل.

وتحقيقا ألىدافيا وبناء عمى ما توصمت إليو من نتائج في ضوء العمل الميداني واستمارات المالحظة التي بمغ عددىا 3004

استمارة ،قامت عتيد بعممية تقييم شاممة لمدى نجاعة عممية التسجيل ونجاحيا في تحقيق اليدف منيا والمتمثل في تحقيق أكبر عدد

ممكن من المسجمين إراديا  .وترتكز عممية التقييم عمى ثالث معايير أساسية ال يمكن دونيا الوصول إلى اليدف المنشود وىي:
الشمولية و الشفافية و المسؤولية.

وبناء عمى ذلك شممت عممية التقييم ثالث مستويات مترابطة من حيث تأثيرىا في نوعية التسجيل ،أوليا يتعمق بالظروف
العامة التي أحاطت بعممية التسجيل ،وثانييا سير عممية التسجيل ،وثالثيا عممية نشر القائمات ومدى تأثيرىا في قدرة المواطن عمى
الوصول إلى المعمومة قصد حفظ حقو في التثبت من و جود إسمو ضمن سجل الناخبين.
 - 1ظروف عممية التسجيل
تكتسي الظروف التي أحاطت بعممية التسجيل أىمية بالغة من حيث تأثيرىا المباشر والعميق في نتائج التسجيل كميا ونوعيا

بوصفيا شرطا أساسيا لحسن سير العممية.

أ – عممية التسجيل بالخارج حرمت المواطنين من حق أساسي :

ولية الحق في االنتخاب إالّ أن ما شاب ظروف التسجيل من
لئن ضمن الدستور التونسي و كل المعاىدات و المواثيق ّ
الد ّ
فمم تقم الهيئة ببذل الجهد الكافي لإلحاطة
جمة أثرت بشكل سمبي عمى حسن سير العممية وعمى عدد المسجمين،
مشاكل ّ

بالمواطنين بالخارج و تحسيسهم بأهمية التسجيل لالنتخابات ولم توفر الظروف المالئمة التي تمكنهم من ذلك ،إذ تم اإلعتماد
حرموا من ممارسة حق

بصفة أساسية عمى آلية التسجيل عبر االنترنت والتي تبين عدم دقتّها بدليل العدد الكبير لمناخبين الذين
االنتخاب ،كحق يضمنه الدستور ،بسبب غياب أسمائهم عن سجالت المقترعين أو وجودها بسجالت في دوائر أخرى غير التي

سجموا بها.
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و قد رصد مالحظو عتي ــد في ىذا اإلطار أن

ورقة التسجيل المتوفرة عمى موقع الواب لمييئة لم تكن موضوعة عمى ذمة

التونسيين بالخارج بمغات الدول التي يقيمون فييا (وخاصة المغة الفرنسية واالنقميزية)  ،وىو ما ش ّكل عائقا عن التسجيل أمام عديد
التونسيين.
كما الحظت عتيـ ــد عند نشر قائمات الناخبين المسجمين بالخارج تكرار بعض األسماء ضمن القائمات االنتخابية (مثال
مكتب ليموج بفرنسا).
عالوة عن وجود ناخبين تم تسجيميم مرتين في بمدين مختمفين.
و رغم تنبيو عتي ــد المتواصل لخطورة المسألة إال أن الييئة لم تعرىا االىتمام الكافي وىو ما نتج عنو نسبة ىزيمة لممسجمين

بالخارج لم تتجاوز .%23

كما انعكس سوء إدارة عممية التسجيل بالخارج عمى عممية االقتراع إذ لم يتمكن عدد كبير من الناخبين من ممارسة حقيم في
االقتراع وىو ما ّأدى إلى نسب مشاركة متدنية أضعفيا في إيطاليا بـ  %13.7من مجموع المسجمين ولم ترتقي في أحسن الحاالت إلى
( .%50حسب ما صرحت بو الييئة  %48.36 :بفرنسا  %27.45 ،1بفرنسا  %29 ، 2بألمانيا %29.9 ،باألمريكيتين وبقية
دول أوروبا و %34.38بالعالم العربي و بقية دول العالم).

بالداخل متذبذبة و ضعيفة :
ب – عممية التسجيل ّ
لئن انطمقت عممية التسجيل وفقا لمرزنامة التي وضعتيا الييئة العميا المستقمة لالنتخابات (  23جوان  ،)2014غير أنيا

اتسمت بغياب شبو كمي لمعمميات التحسيسية المشجعة لإلقبال عمى التسجيل.

لكن تدريجيا وتحت ضغط المجتمع المدني ومساىمتو الفاعمة في عممية التحسيس الحظت عتي ــد أن إقبال المواطنين عمى

التسجيل تزايد شيئا فشيئا ليبمغ ذروتو يوم  22جويمية بـ 92296مسجال.
وقد قامت عتيد بوضع  270عضوا متطوعا عمى ذمة الييئة موزعين عمى

 27ىيئة فرعية لمحث عمى عممية التحسيس

جنبا إلى جنب مع أعوان الييئة خاصة خالل النصف الثاني من شير رمضان (الخيمات المسائية والمّيمية).

و عالوة عمى ما ذكر أعاله الحظت عتي ــد إشكاالت عديدة تتعمق بأعوان التسجيل أثرت في سير عممية التسجيل ونجاعتيا

إذ أن الييئة لم توفر عددا كافيا من أعوان التسجيل و تم االقتصار عمى عون تسجيل وحيد في عديد األماكن و خاصة في أوقات

الذروة كيومي  21و 22جويمية . 2014

كما أن التوزيع الجغرافي لألعوان لم يكن محكما حيث لم تضبط الييئة منيجية واضحة في ذلك و اضطرت إلى تحويل

تمركز بعض األعوان بطمب واقتراح من المجتمع المدني والى وضع مكاتب تسجيل جديدة ببعض األماكن العمومية التي تشيد
تجمعات بشرية كالمطارات والموانئ والميرجانات دون أن تتوفق في تغطية معظم المناطق النائية .

من جانب آخر ،الحظت عتيد عدم التزام أعوان التسجيل بالتوقيت اإلداري فعادة ما يحضرون بعد انطالق العمل ،وفي

أغمب األحيان نجد مالحظي عتيد متواجدين قبل مجيء أعوان الييئة وقد بمغ معدل التأخر في فتح مكاتب التسجيل

 %14عمى

المستوى الوطني.
كما تم تسجيل حاالت غمق لممكاتب خالل فترة العمل وخاصة أيام السبت واألحد خالل شير أوت (دائرة تونس  )2زيادة

عن وجود تياونا في تعميق توقيت عمل مركز التسجيل بمغ نسبة  %76من ىذه المكاتب .

وقد طالبت عتيد الييئة في العديد من المناسبات اعتماد توقيت مغاير لمتوقيت اإلداري نظ ار لخصوصية عممية التسجيل
وتزامنيا مع شير رمضان لكن دون جدوى .
وتعود اإلخالالت المذكورة أعاله إلى غياب الرقابة اإلدارية لمييئة العميا المستقمة لالنتخابات عمى أعوانيا إلى جانب ضعف

التكوين ( إقتصر التكوين عمى يوم واحد و قد اىتم بالجوانب المتعمقة بالتطبيقة اإلعالمية لمتسجيل فقط) وعدم التوصل إلى تركيز و
إستكمال تركيبة معظم الييئات الفرعية وقد نبيت عتيد الييئة العميا المستقمة

الميني في انتداب أعوانيا و اإللتزام ببرنامج انتدابات مدروس وواضح .
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لالنتخابات إلى ضرورة إعمال معايير الكفاءة وااللتزام

الحظت عتيد خالل كامل فترة التسجيل غياب الالفتات والموحات الدالة عمى مواقع مكاتب التسجيل بنسبة  %77من جممة

مكاتب التسجيل التي تم مالحظتيا وىو ما أدى إلى صعوبة الوصول إلييا.

كما سجمت عتيد عدم األخذ بعين االعتبار الحتياجات ذوي اإلعاقة والمسنين عند تييئة مكاتب التسجيل بنسبة  %32من

جممة  2813مالحظة مثال ذلك وجود مكاتب التسجيل بطابق عموي (بمدية قابس الكبرى ،قميبية ،أزمور ،فرنانة ،غار الدماء ،مدنين،
حي الرياض المرسى ،زغوان ،الكرم الغربي ،باجة ،قربة )...وىو ما يشكل مخالفة لممعايير الدولية لالنتخابات ومس بحق جميع
المواطنين في الوصول إلى مكاتب التسجيل.

إلى جانب ما ذكر رصدت عتيد إشكاالت تنظيمية عميقة تعمقت با لمكاتب المتنقمة و االعوان المتنقمين ،ففي أغمب الحاالت

كانت الوجيات غير معمومة مسبقا والتحركات في المناطق الداخمية كانت عشوائية ولم تخضع لمقاييس موضوعية كالتركيز عمى
المناطق األقل تسجيال خالل . 2011
 -2سير عممية التسجيل
أ  -إخالل قانوني :

تقتضي نجاعة عممية التسجيل احترام اإلجراءات المنصوص عمييا بالقانون االنتخابي وبالنصوص الترتيبية لمييئة العميا

المستقمة لالنتخابات إال أن عتيـ ــد رصدت عدة حاالت لم يتم فييا احترام ىذه اإلجراءات من ذلك قبول وثائق أخرى كبطاقة العالج
عدة االكتفاء باعتماد رقم بطاقة التعريف أو نسخة منيا .وبمغت نسبة
ورخصة السياقة وبطاقة معاق وبطاقة قنصمية كما تم في حاالت ّ
عدم التثبت في هوية المسجل  %6من مجموع المكاتب التي تمت مالحظتيا.
كما الحظت عتي ــد قمّة حرص أعوان التسجيل عمى تسميم المواطن المسجل وصل تسجيل يتمكن بمقتضاه من مجابية الييئة

إذا لم يجد إسمو في سجل الناخبين ،وذلك بمعدل  %9من مجموع المكاتب التي تمت مالحظتيا.
ب -إخالل تقني :

تعد المنظومة المعموماتية وسيمة العمل األساسية في عممية التسجيل وشرطا ضروريا لنجاحيا وىي تحتوي عمى التطبيقة

التي تسمح بتسجيل المواطنين من طرف أعوان الييئة ومنظومة اإلرساليات القصيرة التي تسمح بالتسجيل الذاتي والتثبت من صحة
التسجيل.
وقد عاينت عتيد تعطل نظام اإلعالمية في العديد من المرات وفي مكاتب مختمفة بنسبة وصمت إلى

 %35من المكاتب

المالحظة مما أدى إلى توقف عممية التسجيل بنسبة بمغت  %19من جممة المكاتب المالحظة .
 -3نشر القائمات

الحظت عتيد تأخر كبير في تعميق قائمات المسجمين تجاوز اليومين في بعض الحاالت رغم ارتباط ذلك

بآجال الطعن

القصيرة التي لم تتجاوز ثالثة أيام (  5و 6و 7أوت  )2014واقتصر تعميق القائمات في الفترة الثانية من التسجيل عمى يوم واحد (1

سبتمبر  .)2014وقد تم تصحيح وضعية بعض المواطنين الذين تقدموا إلى الييئة بطعون وذلك عمى مستوى الييئات الفرعية ،مثل ما

تم بدائرة نابل  1وتونس .2

كما قامت الييئة العميا المستقمة لالنتخابات بنشر القائمات النهائية لمناخبين عمى موقع الواب لكن ذلك كان أيضا بصفة

متأخرة  ,الشئ الذي لم يسمح لمعديد من المواطنين من التحقق من وجود أسمائيم لعدم عمميم بذلك .

كل ىذه العناصر كانت أسبابا مباشرة لعدم تمكن المواطنين من التحقق من صحة تسجيميم ومن ممارسة حقيم في الطعن
قصد تصحيح العممية ،وىو ما أدى فيما بعد إلى اإلشكاالت التي برزت خالل عممية االقتراع باكتشاف بعض المواطنين غياب
أسمائيم عن سجالت الناخبين وبالتالي حرمانيم من حقيم في التصويت بداخل البالد و خاصة بخارجيا .
وقد توخت عتيد لمتثبت من صحة قائمات المسجمين

عمى طريقة عمل إعتمدت نماذج من المحيط العائمي والسكني

لمالحظييا قصد التحقق من عدم وجود مخالفات في التسجيل إذ يقوم كل مالحظ باالطالع عمى عشر بطاقات تعريف ألقاربو
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وأصدقائو وجيرانو يكون من بينيا أمنيون ومتوفون وتالميذ تحصموا عمى بطاقات تعريف حديثة وألشخاص ال يتمتعون بحق االنتخاب
طبقا لنص القانون وقد توصموا إلى وجود بعض اإلخالالت منيا تسجيل تعمق بموتى.
تستخمص عتيد من كل ما تقدم أن مسار تسجيل الناخبين لم يكن بالنجاعة المطموبة  .فطبقا لممعايير الدولية لالنتخابات
تعتبر عتيد أنو لئن كان مسار التسجيل في مجممو شفافا إال أن اإلقبال اليزيل عمى التسجيل بتونس والخارج في ظل حممة تحسيسية

باىتة جعل من مبدأ الشمولية غير متوفر إذ لم تبذل الييئة الجيد الكافي لتشجيع المواطنين عمى اإلقبال عمى التسجيل .ولعل أىم
مثال عمى ذلك حصيمة التسجيل في دائرة إيطاليا التي لم يتجاوز فييا عدد المواطنين المسجمين خالل

 18يوما كاممة بعد إنطالق

عممية التسجيل األولى  17مواطنا .كما لم تتمكن الييئة خالل كامل فترات التسجيل من إضافة سوى أقل من مميون ناخب جديد إلى
قاعدة بيانات المسجمين خالل . 2011
وبالرجوع إلى القانون األساسي المتعمق باالنتخابات واالستفتاء ،نجد أن الفصل  7منو يمزم الييئة بأن تعمل "عمى أن يكون
سجل الناخبين دقيقا وشفافا وشامال ومحينا " إال أنو بالنظر إلى التعثرات والثغرات التي عرفتيا عممية التسجيل سواء عمى مستوى

البرمجة أو اإلعداد أو التكوين أو التنظيم أو التنفيذ فإن الييئة لم تتمكن من تحقيق اليدف المنصوص عميو بالفصل  7المذكور ،وىو

ما نجد لو تأثي ار سمبيا فيما بعد عمى عممية االقتراع بحرمان عدد من المواطنين من حقيم في االقتراع لغياب أسمائيم من سجالت
الناخبين رغم إدالئيم بوصوالت تثبت التسجيل ،وذلك سواء عمى مستوى الدوائر داخل تراب الوطن أو خارجو.

لقد تقدمت عتيد بطمب لمييئة العميا المستقمة لالنتخابات أكدت فييا عمى ضرورة القيام بعممية تدقيق لسجل الناخبين

تسمح ليا برصد مواطن الخمل وتفادي أي إشكاالت إال أن الييئة لم تستجب إلى ذلك دون أي مبرر.

 .IIIالحممة االنتخابية
تكتسي الحممة االنتخابية أىمية خاصة في المسار االنتخابي باعتبارىا الفترة التي يحتدم فييا التنافس السياسي بين القائمات
المترشحة من أجل استمالة الناخبين لمتصويت ليا ،لذلك فيي تمثل مرحمة حاسمة لممترشحين بشكل يفتح بابا لمخروقات خاصة إذا
غابت الرقابة والردع وتطبيق القانون.
وقد استعدت عتيد لمالحظة الحممة بتكوين  26مشرفا عمى مراقبة الحممة االنتخابية كونوا بدورىم أكثر من  500مالحظ.

كما تم إعداد استمارة خاصة أكدت عمى ضرورة حضور االجتماعات االنتخابية لمقائمات المترشحة وتدوين كل ما من شأنو أن يشكل
مخالفة لقواعد القانون االنتخابي واعتمدت عتيد في استراتيجيتيا لرقابة الحممة عمى التواصل المباشر واليومي مع الييئات الفرعية
لمحصول أوال بأول عمى برامج القائمات المترشحة وتواريخ وأماكن أنشطتيا في إطار الحممة االنتخابية .وتبعا لذلك تمكنت عتيد من

وضع خارطة لمالحظة الحممة غطت كل الدوائر بتراب الجميورية .أما بالخارج فقد تعذر عمى عتيد متابعة الحممة االنتخابية لصعوبة
العممية بالنظر إلى انتشار الدوائر االنتخابية وتفرقيا في كامل أنحاء العالم.

وخالل كامل الحممة االنتخابية التي دامت  21يوما (من  4أكتوبر إلى  24أكتوبر  )2014رصدت عتيد مجموعة من

اإلخالالت والتجاوزات التي تخرق مبادئ الحممة كالحياد والمساواة والشفافية .ولعل أىم اإلخالالت المرصودة تتمثل تباعا في:


المال السياسي:

رصدت عتيد حاالت لشراء أصوات الناخبين وتوزيع مبالغ مالية و مساعدات عينية (خرفان ،أدوات مدرسية ،مواد بناء)... ،

من قبل بعض القائمات المترشحة في عديد الدوائر االنتخابية منيا تونس  ،1تونس  ،2سيدي بوزيد ،قابس ،القيروان ،باجة ،الكاف
(المحاسن ،بومفتاح ،قمعة سنان).
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اإلشهار السياسي

سجمت عتيد تجاوزات كثيرة تتعمق باإلشيار السياسي في جميع الدوائر ،ومنيا مثال:
 تعميق الفتات كبيرة الحجم لبعض األحزاب والقائمات المترشحة :المنتزه الترفييي بسبيطمة ،عديد المناطق بأريانة ،صفاقس،حائط الممعب البمدي بتطاوين ،شارع النخيل بجندوبة.

 كراء مساحات خاصة لتعميق الالفتات االشيارية عمى مستوى الطرقات الرئيسية (قرنبالية ،نابل ،فرنسا .)1 رفع الفتة إشيار عمى واجية المحالت الخاصة و التابعة لألحزاب(زغوان ،تونس  ،2المنستير). تمصيق الفتات عمى السيارات.

خرق مبدأ الحياد

تمثمت الخروقات المسجمة لمبدأ الحياد في القيام بالدعاية الحزبية داخل المساجد في تونس و في الخارج والمؤسسات التربوية

والتعميمية ،من ذلك:

 -حمالت انتخابية لبعض القائمات بالمساجد :خطبة الجمعة بعدد من مساجد الكاف كجامع الرحمة ،وفي أحد

هذهالمساجد

سجمت عتيد أن اإلمام رئيس قائمة.
 -الدعوة لمتصويت لألحزاب ذات المرجعية اإلسالمية :جامع الكبارة بالقيروان.

 حممة انتخابية بالمعيد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان (وضع ممصقات والفتات ،توزيع مطويات وذلك بعمم الكاتبالعام لممؤسسة .وقد تم تسجيل ذلك بمحضر عدل تنفيذ بتاريخ  11أكتوبر .2014
 وضع الفتة لقائمة حزبية عمى سياج محكمة ناحية سبيطمة بدائرة القصرين.

التحريض عمى العنف و التأثير عمى إرادة الناخبين

بشكل عام لم تعاين منظمة عتي ــد خالل الحممة االنتخابية حوادث عنف ممنيجة إال أنيا رصدت بعض الحاالت المعزولة

التي تم فييا اعتماد العنف أو خطاب عنيف ومحرض .و نورد الحاالت التالية:

 االعتداء بالعنف المفظي والجسدي عمى أحد مالحظي عتيد أثناء حضوره اجتماعات أحد األحزاب من طرف أحد المرشحينبالقائمة في تالة بدائرة القصرين وذلك بحضور مراقبي الييئة ورابطة الناخبات التونسيات.
 -تبادل عنف لفظي خالل زيارات بيتية ( )porte à porteبين أنصار حزبين مترشحين بسيدي بوزيد.

 دعوة الناخبين إلى القيام بشطب الحزب أو القائمة التي ال يرغب الناخب في التصويت ليا عوضا عن وضع عالمة فيخانة الحزب أو القائمة المرغوب فييا ،وىو ما يمثل مغالطة تجعل من ورقة التصويت ورقة ممغاة (تم رصد ذلك في عديد
الدوائر ومنيا دائرة الكاف).
 اعتماد خطاب تحريضي وتيديد الناخبين بالعودة إلى السجون وعودة القناصة في حالة التصويت ألحد المنافسين وبالعقاباإلليي في حالة عدم التصويت لقائمة أحد األحزاب األخرى مع شتم وثمب بعض المنافسين.

 تعرض مواكب بعض األحزاب إلى الرمي بالحجارة من قبل شبان ال تظير عمييم أية عالمة تدل عمى االنتماء إلى جية أوحزب معين :المطوية والحامة بدائرة قابس.
 دعوة حزب سياسي غير مترشح لمقاطعة االنتخابات وتحريميا وىو ما يشكل خرقا ألحكام الدستور والقانون االنتخابيوالمرسوم المنظم لألحزاب الذي يحجر الدعوة إلى التعصب :خيمة دعوية أمام بمدية باجة يوم

عروس ،تونس . 2


تمزيق المعمقات

 12أكتوبر  ،2014بن

تم رصد ىذه المخالفة في جميع الدوائر االنتخابية بدون استثناء .وقد طالت كل األحزاب والقائمات دون تمييز.
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تعميق معمقات في غير مكانها

رغم ما اتخذتو الييئة العميا المستقمة من إجراءات لتمكين القائمات المترشحة من التعريف ببرامجيا وفقا لمبدأ المساواة وتكافؤ
الفرص إال أن العديد منيا لم يحترم التراتيب التي أقرتيا الييئة .ورصدت عتيد في ىذا االتجاه أشكاال متعددة لممخالفة ،منيا:
 وضع معمقات في غير المكان المخصص ليا في عديد األماكن ،ومنيا المنستير والميدية وكامل معتمديات الكاف ،المنزه،ساحة باستور.

 تعميق إحدى القائمات لمعمقاتيا في أماكن مخصصة لقائمة أخرى :زغوان . تعميق ممصقات ألحد األحزاب عمى حائط إحدى اإلدارات العمومية :جرجيس ،حي الرياض المرسى دائرة تونس ،2

االجتماعات والمواكب غير المرخصة

رصدت عتيد اجتماعات كثيرة غير مرخصة لقائمات مختمفة ودون انتظار الحصول عمى ترخيص الييئة في أجل  48ساعة

من تاريخ انعقاد التظاىرة :بالشارع الرئيسي بزغوان  ،بدار ىارون بالفحص بالكاف وقد تم إعالم الييئة ولم تتدخل ،الممعب الرياضي

برادس ،منوبة ،القيروان ،الحديقة العمومية بباجة والطريق العام بنفزة  ،السوق األسبوعية بسكرة ،أريانة ،منزل خاص بتطاوين  ،ممعب
المنزه.
كما رصدت أيضا عدة مواكب غير مرخصة لعدة أحزاب :قمعة سنان بدائرة الكاف  ،خنيس بالمنستير  ،أريانة.


التزامن الفعمي على أرض الواقع بين االنتخابات التشريعية والرئاسية :

لئن حذرت جمعية عتيد من التزامن الفعمي بين االنتخابات الرئاسية والتشريعية ونبيت لخطورة ذلك نظ ار لإلرباك الذي
يحصل لمناخب ويؤثر عمي حسن سير العممية االنتخابية ورغم أن سباق االنتخابات الرئاسية لم ينطمق بعد فإن بعض الشخصيات
واألحزاب استغمت حممة االنتخابات التشريعية لمدعاية لبعض المترشحين لالنتخابات الرئاسية .وقد رصدت

عتيد في ىذا اإلطار
ــ

ممارسات من ىذا النوع في جيات مختمفة ،منيا:

 توزيع مطويات خاصة باالنتخابات التشريعية لبعض األحزاب والقائمات تحمل صورة رئيسيا المترشح لالنتخابات الرئاسية:الكاف ،المنستير ،منوبة ،قابس ،باجة ،أريانة.
 -اجتماع غير مرخص ألحد مرشحي االنتخابات الرئاسية خالل حممة االنتخابات التشريعية أمام مسجد (قابس).



خرق الصمت االنتخابي

عتيـد حاالت خرق الصمت االنتخابي والذي يمتد يوما قبل يوم التصويت وكامل
ـ
رصدت

أيام االقتراع إلى غاية غمق

المكاتب ونورد الحاالت التالية :
 توزيع المطويات عمى المواطنين من قبل بعض األحزاب ودعوتيم إلى التصويت ليم في يوم الصمت االنتخابي :الكاف،تونس  ، 2القصرين .

 الدعاية بواسطة سيارات تحمل شعار الحزب تجوب األنيج واألحياء يوم الصمت االنتخابي في معظم الدوائر االنتخابية . الضغط عمى فئة من المواطنين (عمال حضائر) لمتصويت ألحد األحزاب وصل إلى حد تيديدىم بالفصل من العمل:معتمدية السبالة سيدي بوزيد.
 بعث إرساليات قصيرة تحث الناخبين عمى التصويت لفائدة أحزاب معينة  :تونس ، 2جندوبة .

استغالل األطفال في الدعاية االنتخابية

أمام صمت القانون االنتخابي عن مثل ىذه الممارسات الحظت عتيد جنوح بعض األحزاب والقائمات المترشحة إلى استغالل
األطفال في حمالتيا االنتخابية ماسة بذلك براءة الناشئة :المنستير ،حي الرياض المرسى،بن عروس  ،تطاوين .وقد تواصمت الظاىرة
في عديد المناطق عمى مدى يوم االقتراع.
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إضافة إلى المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل القائمات المترشحة ،الحظت عتيد تقصي ار من اإلدارة االنتخابية خالل
مرده أساسا عدم قيام مراقبي الييئة بدورىم خالل ىذه المدة.
الحممة وذلك بنقص في التفاعل و اإللتزام بتطبيق القانون ّ
وتالحظ عتيد أنو وفيما يتعمق بالمراقبين فإن عددىم كان محدودا إلى جانب أنو لم تنشر قائمة في أسمائيم حتى يتمكن
المجتمع المدني والمواطنين أيضا من تبميغيم جممة التجاوزات التي تم رصدىا من طرفيم.
كما أن مراقبي الييئة لم يتمقوا تدريبا كافيا وقد كان حضورىم محتشما و اتسم تدخميم بالبطء في التتبع واالقتصار في أحسن
الحاالت عمى توجيو إنذارات إلى القائمات المخالفة مما دفع مالحظو عتيد إلى لفت نظرىم إلى ىذا األمر في عديد المرات.
ويبقى السؤال الميم أمام ىذه الخروقات ىو مدى تأثيرىا في إرادة الناخبين.

إن ىذا التأثير يبقى مرتبطا بحجم الخروقات من حيث الكم حسب القائمات وبمدى تواترىا خالل كامل الحممة.وتبقى أكبر

معضمة ىي تفشي المال السياسي وشراء األصوات الذي ال يمكن مقاومتو دون قضاء ناجع يتحمل مسؤوليتو في التتبع وفي الجزاء
وتطبيق القانون .كما ال ينفي ىذا مسؤولية الييئة العميا المستقمة لالنتخابات في الرقابة باعتبارىا ممزمة بمقتضى القانون االنتخابي
وخاصة الفصل  71منو بأن تتعيد "من تمقاء نفسيا أو بطمب من أي جية كانت بمراقبة احترام المترشح أو القائمة المترشحة أو
ومدتيا بمجموعة من مالحظاتيا حول
الحزب لمبادئ الحممة والقواعد واإلجراءات المنظمة ليا" .وكانت عتيد قد راسمت الييئة ّ
الخروقات المرتكبة خالل الحممة االنتخابية ،وىي تأمل في أن يتم تطبيق القانون كي نضمن نزاىة وديمقراطية االنتخابات.

 .IVيوم اإلقتراع وتجميع النتائج
عتيد ثالثة آالف ومائة (  )3100مالحظ متطوع معتمد قصد مالحظة يوم االقتراع وتجميع النتائج منيم
ــ
سخرت منظمة
ّ
 452مالحظا وزعوا عمى ستة عشرة دولة و أكثر من  120مدينة بالخارج والعدد المتبقي تم توزيعو عمى  27دائرة بتونس وفقا
إلستراتيجية عمل مدروسة.

وقد تم ّكن جميع مالحظي منظمة عتيد من رصد عممية تييئة مراكز ومكاتب االقتراع وأيضا كيفية سير عممية التصويت والعد والفرز
وتجميع النتائج و إحصائيا.
-1التحضير لبدء عممية اإلقتراع

بمعية بقية أعضائو تييئة المكتب وتنظيمو والتأكد من جاىزية القاعة التي سيتم استعماليا وىذا
يتولى رئيس مكتب االقتراع ّ
حسب دليل إجراءات االقتراع والفرز الصادر عن الييئة العميا المستقمة لالنتخابات.
وتستمزم عممية االقتراع توفر كامل المواد االنتخابية التي تتكون من وثائق وتجييزات ومعدات ضرورية لسير العممية

االنتخابية .و لئن عاينت منظمة عتي ــد توفر ذلك في غالبية المكاتب إال أنو لوحظ في بعضيا عدم تطابق المعدات الالزمة مع ما
ينص عميو القانون ،كما الحظنا عدم توفرىا في الوقت الالزم في بعض المكاتب األخرى مما تسبب في تأخير فتحيا.ففي مدرسة الفتح
بحي الرياض سوسة لم يقع إحضار أختام الييئة مما تسبب في تأخير فتح مركز اإلقتراع إلى حدود الساعة التاسعة و  45دقيقة كما

رصدنا وقوع إستعمال أقالم الرصاص بمكتب االقتراع عدد  2بالمدرسة اإلبتدائية بالطيران  1تونس 1واستعمال دفتر إمضاءات مكتوب
بخط اليد بمدرسة واد الزرقة باجة.
توصل بعض المكاتب بدفاتر اقتراع ال تتعمق بمكاتبيم األمر الذي تسبب في حصول فوضى في صفوف الناخبين مثال
كما الحظنا ّ
ذلك المكتب عدد  2بالمدرسة اإلبتدائية حي الفتح السيجومي أين تم فتح المكتب دون التثبت سمفا من جاىزيتيل إلقتراع واتضح فيما
بعد أن دفتر اإلمضاءات غير متعمق بالمكتب وقد حاولت رئيسة المركز اإلتصال بغرفة العمميات الفرعية وفقا لما نص عميو دليل
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اإلجراءات لكن دون جدوى مما جعل أحد الناخبين صاحب سيارة أجرة يتطوع ويصطحب رئيسة المركز إلى الييئة الفرعية لجمب
الدفتر المتعمق بالمكتب.

بتاكمسة

مد الناخبين ببطاقات اقتراع متعمقة بدائرة أخرى غير التي صوتوا بيا من ذلك مركز البكاكشة
كما ّ
عاينا إخالل متمثل في ّ
الذي سممت إليو بطاقات اقتراع دائرة الميدية عوضا عن تمك المتعمقة بدائرة نابل 2ولم يقع اكتشاف ذلك إال بعد قيام  56ناخب بعممية
التصويت وقد اتخذت الييئة الفرعية ق ار ار باعتبار تمك البطاقات ممغاة وىو ما صرح بو السيد لطفي المداغي عضو الييئة الفرعية
نابل. 2
نص الفصل  127من القانون عدد16عمى وجوب تعميق قائمات الناخبين بمدخل كل مكتب أو مركز اقتراع وقد توفر
من ناحية أخرى ّ
ذلك في غالبية مراكز االقتراع غير أننا رصدنا عدم تعميق القائمات االنتخابية في بعض المراكز بتونس(  )%27وبمعظميا بالخارج
(تجاوزت .)%80
مثال  :مدرسة البحيرة ،مدرسة السيجومي حي الفتح ،مدرسة قمعة سنان الكاف ،مدرسة مجاز الباب شارع الحبيب بورقيبة باجة،

مدرسة بالل بالمنزه السادس وىو أمر خطير باعتبار أن ىذه الوثائق صنفت من قبل الييئة من قبيل المواد االنتخابية الحساسة (دليل
إجراءات اإلقتراع والفرز).
وفيما يتعمق بالخموات فقد تم تركيزىا في غالبية(  )%96مراكز االقتراع وفقا لمقانون إالّ أنو في بعض المكاتب تم رصد تواجد

الخموة قرب النافذة وىو ما يعتبر مساس بمبدأ سرية

االقتراع (مدرسة دوار ىيشر التقدم  2ومدرسة الحطاب طريق الميدية صفاقس

ومدرسة حي محمد عمي رادس ومدرسة حشاد ببن عروس أين عاين رئيس مكتب اإلقتراع وجود شخص كان بصدد تمقين أحد الناخبين

من خالل النافذة وقد إكتفى بغمق النافذة دون إتخاذ أي إجراء آخر).
ولئن لم ينص القانون عمى إلزامية ذكر إسم و لقب ووضع صورة رؤساء و أعضاء مراكز و مكاتب االقتراع إالّ أنو ضمانا

لنزاىة و شفافية العممية االنتخابية كان عمى الييئة القيام بذلك ضمانا أيضا لحق الناخبين و المجتمع المدني و القائمات المترشحة في
معرفة الجية المنظمة عند التشكي و معرفة من يتحمل المسؤولية .و قد الحظت منظمة عتي ــد ان كل رؤساء و أعضاء مراكز االقتراع

و مكاتبيا يحممون شارات ال تتضمن ىوية الشخص و صورتو بل أكثر من ذلك فقد رصدنا عدم حمل أعضاء بعض مكاتب االقتراع
لمشارات التي تعرف بيم ( مثال مدرسة  2مارس سيدي عبد الحميد بسوسة ،مدرسة البحيرة بتونس  ،مدرسة  2مارس سيدي بوسعيد،
مدرسة فرحات حشاد صالمبو الرياض ).
و حيث فرضت الييئة عمى المالحظين المحميين و األجانب حمل شارات تتضمن ىويتيم كاممة وصورىم األمر الذي لم تمتزم بو فيما

يتعمق بأعوانيا مما ساىم في تزايد الشكوك حول حيادية بعض أعضاء المراكز و المكاتب خاصة مع تواتر اإلعتراضات و التشكيات
و اإلتيامات منذ نشر قائماتيم اإلسمية.
أما بخصوص تركيبة مكتب االقتراع فقد نص القانون عمى أن المكتب يتكون وجوبا من أربعة أعضاء وال يجوز أن يقل عدد
األعضاء في جميع الحاالت عن عضوين .
وحيث خالفا لما نص عميو القانون الحظت عتيد عدم حضور العدد المستوجب قانونا بالوقت المناسب في بعض المراكز

وىو ما ّأدى إلى تواصل غمق المكاتب لساعات طويمة مثال ذلك

بشنني قابس  :تواصل غمق أحد المكاتب أكثر من
مركز اإلقتراع ّ

ساعة إال ربع األمر الذي أجبر الييئة الفرعية عمى تعويض أعضاء ىذا المكتب بأشخاص آخرين .كذلك مدرسة

 8فيفري 1958

تغيب جميع الرؤساء و أعضاء المكاتب ولم يتواجد إال رئيس المركز وذلك ألكثر من ساعة مما احدث
ساقية سيدي يوسف الكاف ّ :
فوضى كبرى بين صفوف الناخبين ومغادرة العديد منيم لمركز االقتراع وقد تم اإللتجاء إلى أعضاء تسجيل قصد سد الشغور.

يعد إخالال جسيما باعتبار أن الفترة الصباحية
وتعتبر جمعية عتي ــد أن فتح مكاتب االقتراع بعد ساعة ونصف أو حتى أقل من ذلك ّ
تعد فترة الذروة بالنسبة لعممية التصويت إذ يكون فييا إقبال الناخبين ىاما مقارنة بكامل اليوم وقد سجمنا مغادرة العديد من الناخبين
لمراكز االقتراع نتيجة التأخير الحاصل في توقيت فتح المراكز وىو ما يعد مسا واضحا بمبدأ ضمان حق االقتراع.
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 -2سير عممية اإلقتراع

أىميا
رصدت عتيد خالل سير عممية اإلقتراع قرابة العشر آالف من الخروقات (  9821تجاوز ) ويعود ذلك إلى جممة من األسباب ّ

غياب التكوين أو التكوين غير الكافي ألعضاء مراكز ومكاتب االقتراع إلى جانب عدم توفر العدد الالزم من المراقبين التابعين لمييئة

العميا المستقمة لالنتخابات.

أىم التجاوزات التي تم معاينتيا :
نذكر في ما يمي ّ
 فتحت غالبية مراكز اإلقتراع وفقا لمتوقيت القانوني مع بعض التأخير الذي لم يتجاوز أحيانا الربع ساعةغير أن مالحظيعتيد عاينوا تأخيراغير مقبول تجاوز في أقصى الحاالت األربع ساعات مثال ذلكمدرسة اإلمتياز العيون القصرين أين فتح
مكتب اإلقتراع عمى الساعة الحادية عشر والنصف أيضا مركز مدينة بالرمو ايطاليا الذي فتح عمى الساعة العاشرة
والنصف.

 -إن التأخير في فتح مكاتب االقتراع ولئن يبدو ضئيال اال ان تجميع توقيت التأخير يؤدي الى الوصول الى

 27ساعة ما

يعادل توقيت عمل مكتبين ونصف ما يضاىي  1500ناخب تم حرمانيم من اإلدالء بأصواتيم الذي ىو حق دستوري تكفمو
المواثيق الدولية .
 -يتولى رئيس مكتب االقتراع وفقا لدليل اإلجراءات فتح صندوق االقتراع واخراج ما بو من مواد انتخابية أمام المالحظين وىو

عاينا في بعض المكاتب عدم التزام
إجراء تؤدي مخالفتيإلى تسميط عقوبة سجنية بشير وبخطية قدرىا ألف دينار .غير أننا ّ
رؤسائيا بيذا اإلجراء بنسبة بمغت  %3من مجموع المكاتب التي تم مالحظتيا (مدرسة اليادي بن حسين جندوبة)

 الحظنا أيضاعدم تولي بعض رؤساء المكاتب عد أوراق التصويت المستممة وىي عممية ضرورية وفقا لمقانون إذ يتولىرئيس المكتب تعمير محضر عممية االقتراع بادراج عدد اوراق التصويت التي تسمميا (مدرسة البساتين بالمنستير  ،مدرسة
اليادي بن حسين جندوبة ) .
 -سجل في بعضمكاتب اإلقتراععدم تطابق دفاتر اإلمضاءات مع القائمات اإلنتخابيةوعند التثبت إتضح أن سبب ذلك يعودإلى وقوع خطأ في إرسال الدفاتر ومثال ذلك مدرسة البحيرة  ،مدرسة حي الفتح السيجومي تحديدا بالمكتب.2

  -عاين مالحظو عتيد العديد من الحاالت التي تعمقت بعدم وجود أسماء الناخبين ضمن القائمات اإلنتخابيةرغم استظيارىمبوصوالت تسجيميم أو وجود ارساليات من الييئة تثبت انيم مسجمين مثال ذلك مدرسة تطاوين"رمادة" ومدرسة المروج بن

عروس أينعاينا وجود ناخبينمم يجدوا اسمائيم عمى القائماتوحرموا تماما من التصويت وناخبين آخرين تم توجيييم إلى مركز

اقتراع آخر ومدارس أخرى (مدرسة نيج اليند الفايات،مدرسة الطيب المييري  ،المرسى الغربية مدرسة فرحات حشاد  :فتاه
سنيا  18سنة تولت التسجيل بتاريخ  12أوت ولم تجد اسميا ضمن القائمة  ،مدرسة شارع الجميورية الزىراء ،مدرسة شط
مريم سوسة ) .

 -أما في الخارج فإن ىذا اإلخالل مثّل ظاىرة تعممت عمى كل الدوائر اإلنتخابية بدون إستثناء .

 لئن حجر القانون مواصمة الحممة اإلنتخابيةخالل فترة الصمت اإلنتخابي المتمثمة في يوم الصمت وأيام اإلقتراع إال أنناالحظنا ممارسة الدعاية اإلنتخابية داخل مراكز اإلقتراع في خرق واضح لمقانون وعل مرأى ومسمع من رؤساء مكاتب
اإلقتراع وممثمي الييئة المذين لم يتخذوا اإلجراء الالّزم حيال ىذا التجاوز الخطير

 وقد بمغت النسبة المتعمقة بيذا التجاوز %17من مجموع المكاتب التي تم مالحظتيا .وأىم األمثمة :

مدرسة اليواري ومدرسة عطية تستور باجة ومدرسة  2مارس بن عروس  :ممثمين عن قائمات مترشحة خاصة

حزبية يقومون بالدعاية اإلنتخابية داخل مركز اإلقتراع.


مدرسة الطيران  3والسيجومي والمالسين  :أطفال يحممون أعالم تابعة لحزب معين مصطفين أمام مركز اإلقتراع

قصد الدعوة لفائدة ىذا الحزب .
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مدرسة حي الكرمة القصرين  :توزيع مطويات قائمة مترشحة عمى ناخبين من كبار السن مما جعل رئيس المركز

يتدخل عن طريق اعوان وتم منعيم من مواصمة ذلك .


مدرسة فرحات حشاد الكاف  :إمرأة بصدد القيام بدعوة الناخبين إلى التصويت لفائدة قائمة حزبية وقد تم اإلتصال

بالييئة الفرعية التي تولت إنذار رئيس مركز اإلقتراع غير أنو لم يقم بطردىا وواصل التعامل معيا بمطف .


مدرسة حي النور السرس الكاف  :سيارة تابعة لقائمة حزبية تحمل رقم القائمة ومتواجدة أمام مركز اإلقتراعكما أن

أحد ممثمي قائمة حزبية قام بتدوين رقم قائمتو عمى يد أحد الناخبين .



مدرسة حي الزىور منزل بوزيان  :كتابة رقم قائمة حزبية عمى أيدي الشيوخ والنساء .

مدرسة بني خداش مدنين  :قيام مدير المدرسة التي استعممت كمركز اقتراع بمعية ابنائو وحارس المدرسة قياميم

جميعا بالتجمع داخل قاعة من قاعات المدرسة الموجودة قرب الباب الرئيسي قصد استغالليا لمدعوة االنتخابية لفائدة
قائمة حزبية .


مدرسة اليواري باجة  :ممثل عن قائمة حزبية متواجد داخل مكتب االقتراع ويتولى مخاطبة الناخبين حرفيا بما يمي

وتعدى لمحجام " وقدتم إعالم الييئة الفرعية قصد تنبيو رئيس مكتب االقتراع ليذا األمر لكن دون جدوى .
" ّ
ىنيني ّ
مدرسة الجميورية قميبية  :تم نقل الناخبين بواسطة سيارة رقميا المنجمي  5918تونس  132وقد عاينا تواجد امرأة

تصطحب السائق ذىابا وايابا تنتمي إلى حزب مترشح .


مدرسة حي الوصفان الشراردة القيروان  :وجود ممثمين عن قائمات حزبية مترشحة داخل مكاتب االقتراع يرتدون



مدرسة بيرة الواد القديم الكاف  :تولي مجموعة من االشخاص رمي مطويات دعائية داخل مركز االقتراع وعوض

قبعات تحمل شعارات أحزابيم .

االتصال باالمن لمتدخل الفوري اكتفى رئيس المركز باإلشارة لمالحظ عتيد بتدوين ذلك .


مدرسة ابن خمدون القمعة الكبرى سوسة  :قيام ثالث احزاب بمواصمة حممتيم الدعائية أمام مركز اإلقتراع مما

تسبب في احداث فوضى وازعاج لعموم الناخبين .

عتيد قيام العديد من الناخبين داخل بعض مكاتب اإلقتراع بالتصويت خارج الخموة في مخالفة واضحة لنص
 عاين مالحظو ـ ـالقانون (  %5من مجموع المكاتب التي تمت مالحظتيا ) مثال ذلك ما وقع بمدرسة العتبة سوسة مكتب عدد  2أين تولى
أحد الناخبين التصويت بالقائمة خارج الخموة عمى مرأى من أعضاء مكتب االقتراع والمالحظين دون أي تدخل من طرف
رئيس مكتب اإلقتراع .

 عدم حيادية أعضاء المراكز والمكاتب : نبيت عتيد الييئة العميا المستقمة لالنتخابات حول عدم حيادية بعض اعضاء مراكز ومكاتب اإلقتراع الذين تم إختيارىممؤكدة عمى خطورة ذلك عمى نزاىة العممية اإلنتخابية إال أن الييئة لم تولي األمر العناية الالزمة .
 وقد رصدنا عديد اإلخالالت المتعمقة بعدم حيادية أعضاء مراكز ومكاتب اإلقتراع الذين لم يمتزموابمبأ الحياد وحاولوا التأثيرعل إرادة الناخبين واألمثمة عديدة :



عتيد معاينة ذلك بواسطة عدل
ــ
مركز االقتراع عين الكرمة بتبرسق باجة  :رئيسة المكتب مترشحة عن قائمة االرادة وتولت
تنفيذ واعالم الييئة التيمم تتخذ القرار بإقالتيا إال عمى الساعة الرابعة مساءا.
* -مدرسة حي التضامن :3رئيس مكتب االقتراع عضو بالحممة االنتخابية لقائمة حزبية وىو معروف جدا بالمنطقة.



مدرسة واد الخريوع القيروان :رئيس مكتب االقتراع تدخل لمتأثير عمى أحد الناخبات وىي بصدد تعمير بطاقة التصويت

بالخموة .

* -مدرسة الفنك عمادة بوشبكة فريانة القصرين  :كامل أعضاء مكتب االقتراع ينتمون إلى حزب مترشح.
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مدرسة التوريد حومة السوق جربة (مكتب 3و : )4رئيسي مكتبي االقتراع شقيقان وىما معروفين بانتمائيما إلى حزب مترشح
مدرسة المحمدية 1بن عروس  :اعضاء مكتب االقتراع ينتمون جميعيم إلى حزب مترشح



مدرسة بورجين مساكن ومدرسة مطماطة القديمة ومطماطة الجديدة و مارث  :سجل بيده المراكز تجاو از خطي ار تمثل في
تولي رؤساء مكاتب اإلقتراع دعوة الناخبين إلى التصويت لفائدة قائمة معينة وقد تولت عتيد إعالم الييئة الفرعية التي وعدت

باتخاذ التدابير الالزمة .
 وجود صورة لعالمة تابعة لقائمة حزبية وراء الخموة وقد تم إعالم الييئة الفرعية بذلك وتدخمت مباشرة النذار رئيس مكتباالقتراع الزالتيا وتولى رئيس المكتب القيام بذلك  :مدرسة حي النور القصرين.

 -مرافقة األميين لمخموة رغم مخالفة ذلك لمقانون اذ يحجر إصطحاب

األميين لمرافق عند ممارسة حقيم في االقتراع مثال :

مدرسة المنجي سميم عين زغوان (مكتب ، )1مدرسة الطيب المييري الكاف  ،مدرسة حي حشاد الكاف .
 شراء أصوات الناخبين بالمال :

مدرسة دوار ىيشر اريانة  :ممثل عن قائمة حزبية يتولى في كل مرة مغادرة مكتب اإلقتراع وتمكين الناخبين



مدرسة فمسطين تالة القصرين ومدرسة الحبيب بورقيبة جرجيس  :توزيع األموال عمى الناخبين .



مدرسة الزيتونة سيدي بوزيد  :تواجد شخص يتولى توزيع مبالغ مالية عمى الناخبين المسنين مرددا " ال تنسوا " ...

المتواجدين خارج المركز من بعض االموال قصد حمميم عمى التصويت لفائدة قائمتو .

ذاك ار شعار القائمة .

 -ختم ورقة التصويت عمى زاوية فقط  :أمر تكرر بالعديد من مكاتب اإلقتراع من ذلك مدرسة المنار

 2والطيب المييري

والعوينة وىو أمر مخالف إلجراءات االقتراع المنصوص عمييا بدليل الييئة العميا المستقمة لالنتخابات الذي جاء بو صراحة
أن ختم ورقة التصويت من الخمف يكون عمى زواياىا األربعة وعدم ختميا يؤدي وجوبا إلى إلغائيا .
 إضافة أسماء ناخبين بخط اليد عمى القوائم االنتخابية وتمكينيم من التصويت مثال ذلك مدرسة حي الزىور برقو سميانة(مكتب )3و مدرسة غرة جوان بمساكن (مكتب )1أين تم إضافة  2ناخبين .

 وقد عاينا تكرر ىذا التجاوز بعدة دوائر إنتخابية بالخارج . -3التجميع و االحصاء

حيث تعيدت الييئة العميا المستقمة لالنتخابات خالل اجتماعيا الرسمي مع أىم منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال مالحظة

االنتخابات بتاريخ 2014/10/07بتمكينيم من مالحظة عممية التجميع و اإلحصاء عن قرب .
غير أنيا خالفا لما تعيدت بو قامتبمنع مالحظي المجتمع المدني من متابعة عممية التجميع و اإلحصاء عن قرب بشكل يمكنيم من

التدقيق في العممية وذلك في معظم مراكز التجميع واإلحصاء بحجة أن وجود المالحظين في ىذه المراكز يحدث ضجيجا يعطل عمل
األعوان ويربك سير العممية.
وحيث أن ما أتتو الييئة فيو مخالفة واضحة وصريحة لمبدأ نزاىة وشفافية االنتخابات و مس من مصداقيتيا و فيو خرق صريح
لمنصوص القانونية التي صدرت عنيا من ذلك دليل إجراءات اإلقتراع والفرز.
وقد رصدت منظمة عتيـ ــد عممية تمييز واضحة بين المالحظين المحميين و المالحظين األجانب إذ سمحت لممالحظين األجانب

مبرر.
قررت إبعاد المالحظين الوطنيين دون أي ّ
بالحضور والقيام بمياميم عمى أحسن وجو في مراكز التجميع و اإلحصاء في حين ّ
وبالرغم من إبعادىا عن مراكز التجميع تمكنت عتيد من رصد بعض اإلخالالت تمثمت فيما يمي :
الحظت عتيد أن محاضر الفرز وضعت داخل صناديق االقتراع في عدة مكاتب مما أجبر الييئات الفرعية بمراكز التجميع واإلحصاء

عمى فتحيا بحضور عدول تنفيذ و ممثمين عن القائمات الستخراج تمك المحاضر .
15

مكسرة و مثبتة بشريط الصق مثال ذلك صندوق مدرسة
كما الحظنا أن بعض صناديق االقتراع و صمت إلى مراكز التجميع بأقفال ّ
بمطة بجندوبة ( تم فتح الصندوق في مكتب االقتراع قبل إرسالو بحضور ممثمين عن القائمات والمالحظين ).

ىذا وتفطن مالحظو عتيد إلى تسرب أخطاء كثيرة في احتساب األصوات وقد قاموا بإعالم أعوان التجميع باألمر الذين بادروا بإعادة

االحتساب مثال ذلك مراكز التجميع بباجة و القصرين و القيروان األمر الذي تسبب في التأخير في التصريح بالنتائج األولية.
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الممحوظات الختامية
تمكنت عتيد من متابعة جميع مراحل المسار اإلنتخابي وتوصمت إلى النتائج التالية :
 -1تنامي مفهوم المواطنة لدى الناخب تجمى ذلك خاصة بتمسكه بممارسة حقه في التصويت
رغم ما اعترضه من صعوبات.
 -2تأصيل فكرة وجود إدارة انتخابية مستقمة موكول لها بمفردها مسألة التنظيم واإلشراف عمى
االنتخابات وقد كان ذلك بمساهمة فعالة من قبل المجتمع المدني .
 -3الهيئة العميا المستقمة لالنتخابات التي أحدثت بالقانون عدد  23لسنة  2012لم تبن عمى
تجربة هيئة انتخابات  2011وهو ما يفسر حجم التجاوزات التي سجمت خالل انتخابات .2014
 -4عدم تفاعل الهيئة العميا المستقمة لالنتخابات مع بقية األطراف المتداخمة في العممية
االنتخابية جعل أدائها ال يرتقي إلى المستوى المطموب.
 -5غياب تركيز إدارة انتخابية تنفيذية أدخل ارتباكا عمى عمل الهيئة وأثر سمبا عمى سير العممية
االنتخابية.
 -6تركيبة أعضاء مجمس الهيئة وطريقة

اختيارهم ال تضمن حيادية واستقاللية الهيئة ألنها

خاضعة لممحاصة الحزبية داخل البرلمان مما يقصي معيار الكفاءة ويدعم معيار الوالء .
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