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 تقرير أولي

7/01/9102 

 تالحظ االنتخابات التشريعية التونسية   شبكة االنتخابات في العالم العربي

 في أجواء آمنة االنتخاباتجرت      

  نجاح العملية االنتخابية التحدي األكبر كان نسبة المشاركة ل 

قلة لإلنتخابات في تونس لمراقبة حصلت شبكة االنتخابات في العالم العربي على موافقة الهيئة العليا المست 
دولة ( 09)مراقبا دوليا من ( 92)وقد تكون فريق الشبكة من . 9102االنتخابات التشريعية والرئاسية التونسية لعام 

 .عربية و أجنبية

وبة، تونس الدائرتين األولى والثانية، اريانة، من)دوائر انتخابية في كل من  8توزع المالحظون من فريق الشبكة على 
وقد حضر مالحظو الشبكة مع الموظفين في المكاتب االنتخابية عند (. بن عروس، بنزرت ، حمامات و منستير

 .اإلفتتاح

مركز ( 57)قام فريق الشبكة بمالحظة سير العملية االنتخابية خالل فترة االفتتاح واالقتراع واالغالق والفرز في
مالحظ ( 071)لي جمعية شباب بال حدود التي يالحظون بأكثر من مكتب االقتراع بالتعاون مع شريك المح( 018)و

 .محلي ، وتم تسجيل مالحظات منها االيجابية والسلبية، جرى تضمينها في التقرير األولي

وسوف تصدر الشبكة تقريرها التفصيلي عن مجمل العملية االنتخابية التشريعية والرئاسية بعد إعالن النتائج الرسمية 
   .النهائية

 :العملية االنتخابية التشريعية في يوم اإلقتراع أهم النقاط التالية أبرزت 

 :اإليجابيات 

 .إلى مكاتب االقتراع، وتسهيل مهمة اقتراعهم توفير مناخ آمن ومناسب لوصول المقترعين -0
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في  إعتماد المعايير الدولية لسرية االقتراع والتصويت المباشر وتوفير فرص متساوية للجميع للمشاركة -9 
 .االقتراع

توفر الشفافية الكاملة حول التعليمات واإلجراءات الخاصة بالعملية االنتخابية واالقتراع، خاصة في  -9
 .مجال توفر المعلومات بالموقع اإللكتروني و داخل المراكز االنتخابية 

 .تسهيل مهمة تصويت المعوقين -0
ن العاملين، وتوفير المستلزمات األساسية افتتاح مكاتب اإلقتراع في موعدها، وتواجد العدد المطلوب م -7

 .لعملية التصويت
 . المشاركة المقبولة من كبار السن -6
اتخاذ إجراءات سريعة وفورية بخصوص بعض المخالفات التي وصلت إلى الجهات المسؤولة عن  -5

 .العملية
ة ومالحظة مشاركة واسعة لممثلي المرشحين وللمجتمع المدني المحلي والدولي في عملية رصد ومراقب -8

 .االنتخابات
تقسيم المراكز بحسب الفئات العمرية، حيث أن المدارس التي تتألف من طبقتين خصصت الطوابق  -2

 .العلوية لفئات الشباب
استغالل تكنولوجيا المعلومات وذلك باستخدام الرسائل االلكترونية بخصوص تحديد مكاتب التصويت  -01

 .اح العملية االنتخابية كذلك لتدريب الموظفينللناخبين وتحفيزهم عبر وسائل التواصل النج

 :السلبيات 

عدم تقسيم المراكز االنتخابية وفقا للمعايير الدولية ان من حيث الحد األعلى لعدد الناخبين او ابتعاد  -0
 .م، مما انعكس سلبا على عملية التصويت( 711)مراكز االقتراع عن مكان اقامتهم أكثر من 

 .ناخبين في بعض المراكز في يوم اإلقتراععدم نشر قائمة أسماء ال -9
تفاوت مستوى العاملين في مكاتب االقتراع وتباين في تأويل تطبيق اجراءات اإلفتتاح واإلقتراع والفرز  -9

 .والعد
سجل استمرار مظاهر الدعاية االنتخابية من قبل بعض ممثلي مرشحين داخل و خارج بعض المراكز  -0

 .على تصويت الناخببما يؤثر االنتخابية 
عدم االلتزام الكامل لبعض القوائم بالقوانين واإلجراءات المرعية وتدخل بعض ممثلي االحزاب في سير  -7

 .العملية االنتخابية
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زيادة في عدد األوراق الملغاة واالوراق البيضاء وذلك الفتقار بعض الناخبين آلليات التصويت وخاصة  -6 
 .كبار السن منهم 

خبين من المشاركة في االقتراع بسبب تغير مراكز و مكاتب التصويت ما بين النا  حرمان بعض -5
االنتخابات الرئاسية و التشريعية إضافة الى بدء دوام الطلبة وعدم تمكنهم من العودة لاللتحاق 

 .بدوائرهم االنتخابية المسجلين فيها 

 :التوصيات 

 :أهم التوصيات فيما يتعلق باليوم اإلنتخابي

ائر االنتخابية وفقا للمعايير الدولية، بما يؤمن عدالة في تحديد عدد الناخبين في الماركز تقسيم الدو  .0
 711وتسهيل مهمتهم في الوصول لموقع االقتراع بحيث ال يتجاوز   االنتخابية و مكاتب اإلقتراع

 .متر من مكان سكنهم
 .ل التدريب المتخصصرفع مستوى مهارات العاملين في إدارة عمليات االقتراع والفرز من خال .9
م من مراكز االقتراع وفقا للمعايير  011اتخاذ إجراءات تجاه ممارسة الدعاية االنتخابية على مسافة  .9

 .الدولية
 .وضع قائمة اسماء الناخبين داخل مراكز االقتراع قبل فترة ليتسنى للمقترعين التأكد من اسمائهم  .0
 .االعتبار في تقييم العملية االنتخابية القادمةاعتماد تقارير وتوصيات المالحظين واخذها بعين  .7
اتخاذ إجراءات صارمة مع موظفين مخلين بتطبيق القوانين واجراءات الهيئة العليا المستقلة  .6

 .لالنتخابات 
 .زيادة عدد الموظفين من ثالثة إلى خمسة موظفين كحد أدنى في كل مكتب انتخابي .5

  

قد جرت بشكل عام وفقُا للقوانين واإلجراءات المعمول بها، وعليه تعتبر تجربة  يؤكد فريق الشبكة أن العملية االنتخابية
االنتخابات التشريعية التونسية واحدة من التجارب الناجحة في عالمنا العربي، وهذا ان دل على شيء فانه يدل على 

 .توفر شروط النتخابات حرة ونزيهة
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 : ـــفي تونس يرجى االتصال ب لمزيد من المعلومات والتواصل مع فريق الشبكة

 سم فريق المراقبة إرئيسة الشبكة والناطق الرسمي ب -فيوليت داغر. د

1190696580097 

 المدير الفني لفريق المراقبة  –الحقوقي هوكر جتو 

1190677967086 

  info@arabew.org   :او عبر البريد االلكتروني 

  

قامت دولة عربية، و  09مجتمع مدني من  ، بمشاركة خمسة وثالثين منظمة9116ر أن الشبكة تأسست في عام يذك
انتخابات تشريعية ورئاسية، وبشكل تطوعي دون تمويل من أحد، في كل من ( 90)الشبكة منذ تأسيسها بمراقبة 

  بنان، والسودان، وتونس، ومصر، وليبيا،اليمن، وموريتانيا، والمغرب، واألردن، والعراق، وكردستان العراق، ول
 ( .www.arabew.org)  وللشبكة مرصد عربي لالنتخابات
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