لجىح اإلتحاد اإلفزيمي

تعثح مالحظح االوتخاتاخ لالتحاد اإلفزيمي
االوتخاتاخ التشزيعيح ليىم  62أكتىتز 6102
تالجمهىريح التىوسيح
التمزيز الىهائي

أكتىتز 6102

 4102تقرير بعثة اإلتحاد اإلفريقي لمالحظة االنتخابات ; تونس
الملخص التىفيذي
األحد  37أكتوبر ،توجه التونسٌون إلى صنادٌق االقتراع النتخاب أعضاء مجلس نواب
الشعب .وتأتً هذه االنتخابات إثر انتخابات  34أكتوبر  3122التً انتهت إلى انتخاب
أعضاء المجلس الوطنً التأسٌسً .عالوة على ذلك فهً أول انتخابات ٌقع تنظٌمها منذ
المصادقة على الدستور فً  37جانفً  .3125ولتنظٌم هذه االنتخابات بذلت كل األطراؾ
المعنٌة جهودا للمحافظة على الحوار والتوافق وتؽلٌب المصلحة العلٌا للوطن.
أرسلت رئٌسة لجنة اإلتحاد اإلفرٌقً بعثة لمالحظة االنتخابات إلى الجمهورٌة التونسٌة
لمالحظة االنتخابات التشرٌعٌة وذلك طبقا لتوجهات اإلتحاد اإلفرٌقً لبعثات المالحظة
ومتابعة االنتخابات لسنة .3113
إلى جانب الدستور الجدٌد الذي تمت اإلشادة به لتطوره فً مجال النهوض بدولة القانون،
ت ّم سن إطار تشرٌعً خاص بتنظٌم االنتخابات إلى جانب تركٌز الهٌئة العلٌا مستقلة
لالنتخابات.
تعتبر انتخابات  37أكتوبر  3125أول تجربة للهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات الجدٌدة .فبعد
الصعوبات التً ارتبطت بمسار انتخاب أعضائها وعلى الرؼم من االحتجاجات التً شابت
مسار تركٌزها فإن الهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات تمكنت من تأمٌن إعداد هادئ نسبٌا لهذه
االنتخابات.
تبعا للتبادل مع مختلؾ األطراؾ المعنٌة بالمسار االنتخابً وعلى أساس المعطٌات التً ت ّم
جمعها من قبل المالحظٌن على المٌدان توصلت بعثة اإلتحاد اإلفرٌقً لمالحظة االنتخابات
إلى االستنتاجات التالٌة :


االنتخابات التشرٌعٌة لٌوم  37أكتوبر  3125جرت فً ظروؾ مرضٌة من الحرٌة
والشفافٌة رؼم الصعوبات المعترضة فإن كل األطراؾ المعنٌة بقٌت مصرة على
للذهاب إلى نهاٌة فترة االنتقال السٌاسً



اإلطار القانونً الموضوع بمناسبة هذه االنتخابات ٌتالءم مع المعاٌٌر الدولٌة
واإلقلٌمٌة فً مجال تنظٌم االنتخابات الدٌمقراطٌة.



تمكنت الهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات من إعداد هادئ نسبٌا لالنتخابات التشرٌعٌة
لٌوم  37أكتوبر .3125



عملت كل األطراؾ الفاعلة جنبا لجنب وسهرت على تمكٌن كل الناخبٌن الراؼبٌن
فً االنتخاب من التسجٌل بقائمة الناخبٌن.
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ّ
مث ل االحترام الصارم للقواعد المتعلقة بتموٌل ونفقات الحملة عنصرا هاما لتحقٌق
مصداقٌة المسار االنتخابً.



جرت الحملة االنتخابٌة فً كنؾ احترام األحكام القانونٌة فً المجال رؼم تسجٌل
بعض الحوادث.



لوحظت المجهودات المبذولة من قبل السلطات التونسٌة التخاذ إجراءات لفائدة
األشخاص حاملً اإلعاقة وخاصة عبر إدخال ورقة التصوٌت "بالبراي".



لوحظت جهود السلطات التونسٌة لتدعٌم وتطوٌر إجراءات جدٌدة لتمثٌلٌة أفضل
للمرأة فً تسٌٌر الشأن العام وبالخصوص فً االستحقاقات االنتخابٌة.



فً أؼلب مكاتب االقتراع التً تمت زٌارتها أثبت األعوان تمكنا من اإلجراءات.
ورؼم أن األمر لم ٌكن كذلك بالنسبة إلجراءات الفرز إال أن ذلك لم ٌؤثر على حسن
سٌر إجراءات ؼلق المكاتب.



على الحكومة مواصلة الجهود المبذولة مع كافة األطراؾ المعنٌة إلى ما بعد هذه
االنتخابات.



على الهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات مواصلة تكوٌن أعوان االنتخابات استعدادا
لالنتخابات القادمة.



على األحزاب السٌاسٌة احترام النتائج التً أفرزتها صنادٌق االقتراع واللجوء إلى
وسائل الطعن القانونٌة فً صورة االعتراض على النتائج.



على المجتمع المدنً مواصلة المجهودات لتدعٌم مشاركة أكبر للمواطنٌن إلنهاء
االنتقال السٌاسً.
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المقدمة
تلبٌة لدعوة حكومة الجمهورٌة التونسٌة قررت رئٌسة اللجنة باالتحاد االفرٌقً
.0
سعادة الدكتورة ناكوساز انادالمٌنً زوما إطالق بعثة لمالحظة االنتخابات التشرٌعٌة لٌوم
 26أكتوبر  2014بهذا البلد.
ٌُسٌٌر سعادة السٌد قاسم أوتٌما الرئٌس السابق لجمهورٌة المورٌس بعثة االتحاد
.6
اإلفرٌقً لمالحظة االنتخابات التً تضم  40مالحظا على المدى القصٌر قدموا من 17
دولة .1وقد جاؤوا لتعزٌز فرٌق من المالحظٌن على المدى الطوٌل ت ّم نشره منذ  1أكتوبر
 . 2014تتكون بعثة االتحاد االفرٌقً لمالحظة االنتخابات من سفراء لدى االتحاد اإلفرٌقً
بأدٌس أبابا ومن نواب عن البرلمان االفرٌقً ومن مسؤولٌن عن هٌئات انتخابٌة وأعضاء
من منظمات المجتمع المدنً.
باعتبار مهمتها تتمثل فً مالحظة االنتخابات التشرٌعٌة تولت بعثة اإلتحاد اإلفرٌقً
.3
لمالحظة االنتخابات تقٌٌمها طبقا ألحكام المٌثاق اإلفرٌقً للدٌمقراطٌة واالنتخابات
والحكومة لسنة  3118والذي دخل حٌز النفاذ فً ، 3123وإعالن االتحاد اإلفرٌقً حول
المبادئ التً تحكم االنتخابات الدٌمقراطٌة فً إفرٌقٌا لسنة ، 3113وتوجٌهات االتحاد
اإلفرٌقً لبعثات المالحظة ومتابعة االنتخابات لسنة  3112إلى جانب الدستور والقوانٌن
التونسٌة.
انتفعت بعثة اإلتحاد اإلفرٌقً لمالحظة االنتخابات بالدعم الفنً واللوجستً لخبراء
.2
من لجنة االتحاد االفرٌقً ومن مؤسسة االنتخابات من أجل دٌمقراطٌة مستدامة فً إفرٌقٌا.
ٌقدم هذا التقرٌر مالحظات واستنتاجات بعثة اإلتحاد اإلفرٌقً لمالحظة االنتخابات.
.5
وهو نتاج لمحادثات البعثة مع عدة محاورٌن ولمالحظاتها.

 1الجزائر ،البنٌن ،بوركٌنافاسو ،الكامرون ،الراس األخضر،ساحل العاج ،دجٌبوتً  ،الؽابون ،مالً ،مورٌتانٌا
،النٌجر،جمهورٌة الكنعو،الجمهورٌة الصحراوٌة  ،روندا ،السٌنؽال ،والتشاد.
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.I

هدف ومنهجٌة البعثة
أ -الهدف

تمثلت مهمة بعثة اإلتحاد اإلفرٌقً لمالحظة االنتخابات فً التقٌٌم الموضوعً
.2
والمحاٌد والمستقل لتنظٌم وسٌر انتخابات  37أكتوبر  3125فً إطار احترام قوانٌن
الجمهورٌة التونسٌة السارٌة المفعول والمبادئ المنصوص علٌها ضمن مواثٌق اإلتحاد
اإلفرٌقً ذات الصلة والمعاٌٌر الدولٌة المتعلقة باالنتخابات.
ب -المنهجٌة
تبعا لتوجٌهات اإلتحاد االفرٌقً لبعثات مالحظة ومتابعة االنتخابات لسنة 3113
.7
قا مت بعثة اإلتحاد اإلفرٌقً لمالحظة االنتخابات بسلسلة من المقابالت مع مختلؾ األطراؾ
المعنٌة بالمسار االنتخابً ومن بٌنهم أعضاء الهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات ووزٌر
الشؤون الخارجٌة ووزٌر الدفاع ووزٌر الداخلٌة وممثلٌن عن األحزاب السٌاسٌة وممثلٌن
عن المجتمع المدنً التونسً.
قبل نشرهم ،ت ّم تكوٌن المالحظٌن على تقنٌات المالحظة االنتخابٌة .كما شاركوا فً
.8
دورات إعالمٌة حول اإلطار السٌاسً واالنتخابً فً البالد التونسٌة.
بهدؾ فهم كل الجوانب التنظٌمٌة وصٌرورة المسار االنتخابً تم ّ نشر  5فرق من
.9
المالحظٌن على المدى الطوٌل و  21فرٌقا من المالحظٌن على المدى القصٌر على كامل
التراب الوطنً والمتمثلة فً الدوائر التالٌة  :تونس ، 1تونس ، 2منوبة  ،أرٌانة  ،بن
عروس ،بنزرت ،نابل  1ونابل  ، 2المنستٌر ،زؼوان  ،سوسة ،الكاؾ ،سلٌانة ،جندوبة
،سٌدي بوزٌد ،مهدٌة ،القٌروان ،صفاقس  1وصفاقس  ،2قفصة ،مدنٌن وقابس .تمكنت
فرق بعثة اإلتحاد اإلفرٌقً لمالحظة االنتخابات فً مختلؾ الدوائر بالجهات من التفاعل مع
المتدخلٌن فً المسار االنتخابً على المستوى المحلً.
تم تنظٌم جلسة لتبادل المعلومات حول ظروؾ تنظٌم هذه االنتخابات ٌوم  25أكتوبر
.01
 2014بمبادرة من بعثة مركز كارتر لمالحظة االنتخابات وذلك بٌن بعثة اإلتحاد االفرٌقً
لمالحظة االنتخابات وبعثات الدول العربٌة ،والمعهد الدٌمقراطً الجدٌد والمعهد الجمهوري
الدولً ،والمنظمة العالمٌة للفرنكوفونٌة ،واإلتحاد االوروبً والبرلمان االوروبً.
أقامت البعثة بتونس من  4إلى  31أكتوبر  . 2014وفً ندوة صحفٌة نظمت ٌوم
.00
 28أكتوبر  2014بنزل نوفوتال بتونس أعلنت بعثة االتحاد اإلفرٌقً لمالحظة االنتخابات
عن بٌانها األولً الذي قدمت من خالله مالحظاتها واستنتاجاتها.
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.II

إطار االنتخابات التشرٌعٌة لـٌوم  62أكتوبر 6102

ُتمثل االنتخابات التشرٌعٌة لٌوم  26أكتوبر  2014أول انتخابات تنظمها تونس منذ
.01
المصادقة على الدستور الجدٌد فً جانفً  .2014تمت المصادقة على الدستور من قبل
المجلس الوطنً التأسٌسً الذي تم تركٌزه فً أكتوبر  2011على إثر انتخابات اعتبرت
األكثر انفتاحا فً تارٌخ البالد التونسٌة وهً األولى إثر االنتفاضة الشعبٌة التً أدت إلى
سقوط نظام بن علً.
فً حٌن سمحت انتخابات  2011من تركٌز مؤسسات مهمتها قٌادة المسار التأسٌسً
.02
فإن انتخابات  26أكتوبر تكتسً رهانات أخرى .فبالنسبة للبالد التونسٌة هو انهاء انتقالها
السٌاسً بتمكٌن البالد من مؤسسات مستقرة .الرهان األخر لهذه االنتخابات التً تسبق
االنتخابات الرئاسٌة المقررة لٌوم  23نوفمبر ٌ 2014تمثل فً قدرة تونس على انهاء
مرورها من نظام استبدادي إلى نظام دٌمقراطً بطرٌقة سلمٌة وتوافقٌة .وفً إطار خٌبة
األمل تجاه صعوبات االنتقال التً شهدتها الثورات العربٌة كل األنظار كانت مثبتة على
تونس البلد الرائد فً التعبئة الشعبٌة ضد اإلستبداد فً البلدان العربٌة اإلسالمٌة .فقد كان
منتظرا من تونس أن تنٌر السبٌل مرة أخرى ولتحافظ على مكتسبات الثورة وتطمئن من
بدؤوا ٌقعون فرٌسة للشك.
فً الواقع ،شكل اؼتٌال كل من شكري بلعٌد ومحمد البراهمً المعارضٌن السٌاسٌٌن
.03
خالل سنة  ; 2013و استقطاب المجتمع التونسً بٌن تٌار دٌنً محافظ وتٌار علمانً اكثر
تقدمٌة; و اإلنتظارات االجتماعٌة المؤكدة مقابل ؼٌاب التداعٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة
للثورة والتهدٌدات اإلرهابٌة المنسوبة إلى الجماعات اإلسالمٌة مصدر قلق كبٌر داخل البالد
وخارجها .ولمواجهة هذه التحدٌات فإن انتخابات  26أكتوبر  2014ال بد أن تكون مرحلة
هامة إلعادة االستقرار السٌاسً والمؤسساتً للبالد التونسٌة.
وقد سجلت بعثة اإلتحاد اإلفرٌقً لمالحظة االنتخابات الجهود المبذولة من قبل كل
.04
األطراؾ المعنٌة التونسٌة للمحافظة على الحوار والتوافق وتفضٌل المصلحة العلٌا للبالد
عند األزمات التً عصفت بالبالد منذ  .2011فبالرؼم من الصعوبات المعترضة عرفت
البالد التونسٌة كٌؾ تبقى على الطرٌق .كما بقٌت كل االطراؾ المعنٌة مص ّرة على
استكمال االنتقال السٌاسً .وقد الحظت البعثة إجماال أن هذه االنتخابات جرت فً مناخ
توافقً شامل وسلمً.
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 .IVمالحظح ما لثل االوتخاتاخ
أ -اإلطار الماوىوي
إلى جانب االلتزامات الدولٌة التً انضمت إلٌها تونس ُنظمت االنتخابات التشرٌعٌة
.02
لٌوم  37أكتوبر  3125وفقا لدستور .فبعد ثالث سنوات من سقوط بن علً تمت المصادقة
على دستور جدٌد فً  37جانفً  3125من قبل المجلس الوطنً التأسٌسً.الذي جاء
لٌعوض دستور  2:6:الذي تم تعلٌقه منذ مارس  .3122هذا الدستور هو ثمرة وفاق بٌن
الحزب اإلسالمً النهضة والقوى السٌاسٌة األخرى الممثلة داخل المجلس الوطنً
التأسٌسً.
هذا الدستور الجدٌد ٌندرج كما تقره دٌباجته ضمن "أهداؾ ثورة الحرٌة والكرامة
.07
ثورة  28دٌسمبر  25 - 3121جانفً " 3122وهو ٌؤسس لنظام جمهوري تشاركً فً
إطار دولة مدنٌة السٌادة فٌها للشعب عبر التداول السلمً على الحكم بواسطة االنتخابات
الحرة وعلى مبدأ الفصل بٌن السلطات والتوازن بٌنها " .
لتونس نظام سٌاسً مختلط  :نظام برلمانً ٌحتكر فٌه رئٌس الجمهورٌة بعض
.01
االختصاصات .وٌكرس سلطة تنفٌذٌة برأسٌن حٌث تمارس السلطة التنفٌذٌة من قبل رئٌس
الجمهورٌة ورئٌس الحكومة (الفصل  82من الدستور)ٌ .نتخب رئٌس الجمهورٌة لمدة 6
سنوات انتخابا عاما ومباشرا (الفصل  86من الدستور) .وٌكلؾ مرشح الحزب أو االئتالؾ
االنتخابً المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس الشعب لتكوٌن الحكومة (الفصل
ُ .)9:ت مارس السلطة التشرٌعٌة من قبل الشعب عبر ممثلٌه بمجلس نواب الشعب أو عن
طرٌق االستفتاء (الفصل  61من الدستور)ٌ .نتخب أعضاء المجلس انتخابا عاما
ومباشرا(الفصل  66من الدستور) لمدة  6سنوات (الفصل  67من الدستور) كما ٌضمن
القانون االنتخابً كذلك حق االنتخاب والتمثٌلٌة للتونسٌٌن بالخارج (الفصل  66من
الدستور).
حٌث ٌنتخب ممثلً الشعب بالتمثٌل النسبً على القائمات مع األخذ بأكبر البقاٌا
.01
(الفصل  218من القانون االنتخابً) .هذه القائمات مؽلقة ولٌس هناك عتبة انتخابٌة ما عدا
الحاصل االنتخابً (الفصل  221من القانون االنتخابً) .فً حٌن ٌتم انتخاب رئٌس
الجمهورٌة باألؼلبٌة المطلقة على األسماء فً دورتٌنٌ .تم تقدٌم المترشح األكبر سنا
والتصرٌح بفوزه فً صورة تساوي عدد األصوات المتحصل علٌها(الفصل  223من
القانون االنتخابً).
ُتمّم اإلطار القانونً لهذه االنتخابات بنصوص قانونٌة وترتٌبٌة .حدد القانون
.61
االساسً عدد  27لسنة  3125المؤرخ فً  37ماي  3125المتعلق باالنتخابات واالستفتاء
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الجوانب العملٌة لتنظٌم االنتخابات من تقدٌم الترشحات إلى اإلعالن عن النتائج والنزاعات
االنتخابٌة  .فبمقتضى الفصل  218من القانون المؤرخ فً  37ماي ٌ 3125نتخب ممثلً
الشعب باالقتراع على القائمات .كما ضبط القانون عدد  47لسنة  3125المؤرخ فً 9
جوٌلٌة  3125تارٌخً أول انتخابات تشرٌعٌة وأول انتخابات رئاسٌة بعد المصادقة على
الدستور .إلى جانب هذه النصوص اتخذت الهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات كهٌكل منظم
لالنتخابات عدٌد القرارات واإلجراءات من بٌنها األمر عدد  2199المؤرخ فً  4أوت
 3122الذي حدد الدوائر االنتخابٌة وعدد المقاعد المخصصة لكل منها بالنسبة النتخابات
المجلس الوطنً التأسٌسً ; القرار عدد  8المؤرخ فً  4جوان  3125المتعلق بتسجٌل
الناخبٌن ; القرار عدد  9المؤرخ فً  5جوان  3125المتعلق بإحداث الهٌئات الفرعٌة
لالنتخابات والتً ٌضبط مشموالتها وطرق سٌر عملها أو القرار عدد  22المؤرخ فً 29
جوٌلٌة  3125المتعلق برزنامة االنتخابات.
وتسجل بعثة االتحاد االفرٌقً لمالحظة االنتخابات المجهودات المبذولة من قبل
.60
الهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات لتنظٌم سٌر العملٌات االنتخابٌة و ُتقدر أن اإلطار القانونً
الموضوع ٌتالءم مع المعاٌٌر الدولٌة واإلقلٌمٌة فً مجال تنظٌم االنتخابات الدٌمقراطٌة .
ب -اإلدارة االنتخابٌة
تنظم االنتخابات تحت مسؤولٌة الهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات وهً مؤسسة أحدثت
.66
فً إطار اإلصالحات المؤسساتٌة التً تلت ثورة جانفً  .2011أحدثت الهٌئة العلٌا المستقلة
لالنتخابات األولى بمقتضى المرسوم عدد  27لسنة  2011المؤرخ فً  18أفرٌل 2011
وأكلت لها مهمة خاصة ومحددة تتمثل فً تنظٌم انتخابات المجلس الوطنً التأسٌسً .كما
ٌنص القانون كذلك على انتهاء نشاط الهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات بنشرها للنتائج النهائٌة
النتخابات المجلس الوطنً التأسٌسً  .إثر نهاٌة مهامها كلفت هٌئة علٌا مستقلة لالنتخابات
جدٌدة ودائمة بتسٌٌر مختلؾ مراحل المسار االنتخابً واإلستفتائً للبالد احدثت بمقتضى
القانون عدد  23لسنة  2012المؤرخ فً  20دٌسمبر  2012المنقح والمتمّم بمقتضى القانون
عدد  44لسنة  2013المؤرخ فً  1نوفمبر  2013والقانون عدد  52لسنة  2013المؤرخ
فً  28دٌسمبر .2013
حسب الفصل  2من القانون األساسً عدد  34لسنة  3123المؤرخ فً  31دٌسمبر
.63
 3123والمتعلق بإحداث الهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات تعتبر الهٌئة "هٌئة عمومٌة مستقلة
ودائمة" وتختلؾ عن الهٌئة التً سبقتها بتركٌبتها وطرٌقة تعٌٌن أعضائها .ففً حٌن سمٌت
الهٌئة القدٌمة من قبل الهٌئة العلٌا لتحقٌق أهداؾ الثورة واإلصالحات السٌاسٌة واالنتقال
الدٌمقراطً والمعروفة أكثر بهٌئة بن عاشور فإن الهٌئة الجدٌدة ت ّم انتخابها من قبل المجلس
الوطنً التأسٌسً .وقد ضمت الهٌئة القدٌمة  16عضوا فً حٌن تضم الهٌئة الجدٌدة 9
أعضاء مستقلٌّن ومحاٌدٌن .وٌمثل أعضاء الهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات قطاعات مهنٌة
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واجتماعٌة مختلفة ف إلى جانب التونسٌٌن بالخارج  :قاضً عدلً  ،قاضً إداري  ،محامً،
عدل إشهاد أو عدل تنفٌذ  ،أستاذ جامعً ،مختص فً اإلعالمٌة  ،مختص فً االتصال
،ومختص فً المالٌة العمومٌة .وٌمارسون مهامهم لمدة  6سنوات ؼٌر قابلة للتجدٌد وال
ٌمكن أن ٌكون لهم أي انتماء سٌاسً.
ٌنص الفصل  35من القانون المحدث للهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات تمكٌن الهٌئة
.62
من جهاز تنفٌذي مكلؾ تحت إشراؾ مجلسها بالتصرؾ فً الشؤون اإلدارٌة والمالٌة
والفنٌة وٌرأسه مدٌر تنفٌذي .وللهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات فروع على مستوى الجهات.
وقد ت ّم تركٌز  33هٌئة فرعٌة لالنتخابات فً  2014بحساب واحدة فً كل من الدوائر
االنتخابٌة الـ  27بالبالد التونسٌة و 6بالخارج.
تركٌز الهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات وتفعٌلها ّ
مثال نتٌجة سعٌدة لمسار بطًء
.65
ومعقد .حٌث اتسم بنقاشات حول الجدوى من احداث مؤسسة جدٌدة عوض التمدٌد فً مهام
الهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات المحدثة فً  .2011وقُطعت أعمال المجلس الوطنً
التأسٌسً المتعلقة بتركٌز الهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات باؼتٌال قادة سٌاسٌٌن فً 2013
تبعها انسحاب ممثلً المعارضة من المداوالت .وفً األخٌر رافقت طرٌقة تعٌٌن أعضاء
الهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات عدٌد االحتجاجات .مما أدى إلى إٌقاؾ التنفٌذ ثم إلى رفض
قائمة المترشحٌن من قبل المحكمة قبل التسمٌة الجدٌدة ألعضاء مجلس الهٌئة العلٌا المستقلة
لالنتخابات فً  08جانفً .2014
إجماال مثلت انتخابات  37أكتوبر  3125أول تجربة للهٌئة العلٌا المستقلة الجدٌدة.
.62
فبعد الصعوبات التً ارتبطت بمسار انتخاب أعضائها فإن الرهانات التً واجهتها تمثلت
فً بناء إدارة انتخابٌة تتسم بالحرفٌة والنجاعة قادرة على إعداد وتنظٌم انتخابات تشرٌعٌة.
بالنسبة للبعثة وبؽض النظر عن االحتجاجات التً شابت مسار تركٌزها وتفعٌلها
.67
تمكنت الهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات من إعداد هادئ نسبٌا لالنتخابات التشرٌعٌة لٌوم 37
أكتوبر .3125
ت -تسجٌل الناخبٌن
مكنت حملة التسجٌل التً قامت بها الهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات والتً تم التمدٌد
.61
فٌها ألسابٌع من الترفٌع فً عدد الناخبٌن المرسمٌن تقرٌبا بملٌون ناخب مقارنة بسنة
 .3122وفً الواقع فإن تسجٌل الناخبٌن ت ّم على فترتٌن :من  34إلى  3:جوٌلٌة ومن  6إلى
 37أوت  .3125كل األطراؾ المعنٌة أي المجتمع المدنً واإلدارة االنتخابٌة الجهوٌة
والمواطنون عبروا عن رضاهم حول سٌر هذه العملٌة .والجدٌر بالذكر أنه منذ إحداث
الهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات أصبح تسجٌل الناخبٌن ٌتم بطرٌقة إرادٌة (الفصل  8من
القانون األساسً عدد  27لسنة  3125المؤرخ فً  37ماي  3125والمتعلق باالنتخابات
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واالستفتاء) .وقد بلػ عدد المسجلٌن حسب الهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات 6.396.247
ناخبا من بٌنهم  46:.641تونسٌا بالخارج مرسمٌن بالسجل االنتخابً تمهٌدا لالنتخابات
التشرٌعٌة لٌوم  37أكتوبر  .3125وبلؽت نسبة النساء تقرٌبا  % 6106من هذا العدد.
ٌكرس الدستور حق االنتخاب العام ولم ٌفرض القانون االنتخابً قٌودا ولكن حرم
.61
العسكرٌٌن وقوات األمن الداخلً من حق االنتخاب .لٌست هناك إجراءات عملٌة تمكن
المسجونٌن الذٌن لم ٌحرموا من حق االنتخاب وال الموقوفٌن من ممارسة حقهم فً
االقتراع .فً المقابل بذلت الهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات جهودا هامة لفتح االنتخاب أمام
التونسٌٌن المقٌمٌن بالخارج.
وسجلت البعثة أن الهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات والهٌئات الفرعٌة واإلدارة المكلفة
.31
باالنتخابات بالجهات ومنظمات المجتمع المدنً وكذلك األحزاب السٌاسٌة عملوا سوٌا
وسهروا على تمكٌن كل الناخبٌن الراؼبٌن فً االنتخاب من التسجٌل بقائمة الناخبٌن.
ث -التربٌة المدنٌة واالنتخابٌة
إن استٌفاء االلتزام الدولً حول االقتراع العام ٌعتمد فً جزء منه على نجاح تربٌة
.30
مدنٌة مناسبة للناخبٌن .ومن مهام الهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات والتً ت ّم تفوٌض جزء
منها إلى الهٌئات الفرعٌة لالنتخابات وضع وتنفٌذ حمالت تحسٌسٌة لفائدة العامة قصد حثهم
على الترسٌم بقائمات الناخبٌن والتوجه إلى صنادٌق االقتراع ٌوم االنتخابات .ورؼم بعض
التأخٌر فً وضع برنامجها فإن الهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات بذلت مجهودات تذكر
فتشكر لتحسٌس الناخبٌن.
وتحًٌ بعثة اإلتحاد االفرٌقً لمالحظة االنتخابات الهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات
.36
على مجمل الوسائل اإلعالمٌة المقدمة إلعالم المواطنٌن والنهوض بمشاركتهم .فإلى جانب
الحملة اإلعالمٌة تم وضع على ذمة المترشحٌن والناخبٌن عدٌد األدلة المتعلقة بمختلؾ
العملٌات االنتخابٌة .وتشٌد بعثة االتحاد االفرٌقً لمالحظة االنتخابات بالخصوص باللوحات
اإلشهارٌة التً تبٌن إجراءات التصوٌت بمراكز االقتراع.
طٌلة الفترة األولى من الحملة المخصصة لتسجٌل الناخبٌن فاعلون أخرون على
.33
ؼرار منظمات المجتمع المدنً وبصورة أقل األحزاب السٌاسٌة ووسائل اإلعالم نشطوا
خاصة فً مجال التحسٌس .إن مشاركة منظمات المجتمع المدنً كانت جوهرٌة فً نظر
الهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات التً ربطت عدد الناخبٌن المسجلٌن بالتزام المجتمع المدنً
خاصة على المستوى المحلً .ورؼم اختالؾ المقاربات المتعلقة بتشرٌك منظمات المجتمع
المدنً فً عملٌة التحسٌس بترسٌم الناخبٌن من قبل الهٌئات الفرعٌة فإن مشاركتهم كانت
إٌجابٌة فً مجملها وساهمت فً الترفٌع فً عدد الناخبٌن المسجلٌن .كما أن عددا من
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منظمات المجتمع المدنً استعملوا فً أنشطتهم التحسٌسٌة وسائل تحصلوا علٌها من الهٌئة
العلٌا المستقلة لالنتخابات.
وقد سجلت بعثة االتحاد اإلفرٌقً لمالحظة االنتخابات مجهودات مختلؾ األطراؾ
.32
المعنٌة لتحسٌس الناخبٌن للمشاركة فً االنتخابات التشرٌعٌة لٌوم  37أكتوبر 3125
واستعمال ورقة التصوٌت الموحدة وخاصة بالنسبة لألشخاص األمٌٌن.
ج -تعٌٌن المترشحٌن
ٌضمن الفصل  45من الدستور حق الترشح لكل مواطن تتوفر فٌه شروط الترشح
.35
المنصوص علٌها بالقانون.وقد ضبطت شروط الترشح لالنتخابات التشرٌعٌة بالقانون
األساسً عدد  27لسنة  3125المؤرخ فً  37ماي  3125المتعلق باالنتخابات واالستفتاء
وكذلك أحكام القرار عدد  27لسنة  3125المؤرخ فً  2أوت  3125والمنقح والمتمم
بمقتضى القرار عدد  33لسنة  3125المؤرخ فً  24أوت  3125والمتعلق بقواعد
وإجراءات الترشح لالنتخابات التشرٌعٌة .إن شروط الترشح لالنتخابات التشرٌعٌة التً
حددها القانون التونسً تتطابق مع المعاٌٌر الدولٌة والمبادئ المنصوص علٌها فً مٌثاق
االتحاد اإلفرٌقً حول الدٌمقراطٌة واالنتخابات والحوكمة .لم ٌنص القانون االنتخابً على
شرط من شروط الترشح المجحفة أو االعتباطٌة التً ترمً إلى تمٌٌز شرٌحة من السكان.
ت ّم تقدٌم الترشحات لالنتخابات التشرٌعٌة فً الفترة الممتدة من  33إلى  3:أوت
.32
 .3125كانت العملٌة شاملة وأدت إلى قبول ترشح  26 763مترشحا بـ  2 611قائمة قُدمت
بـ  44هٌئة فرعٌة قبل ؼلق اآلجال القانونٌة .توزعت القائمات المترشحة بالبالد التونسٌة
على النحو التـالً  918 :قائمة حزبٌة  245،قائمة ائتالفٌة  552،قائمة مستقلة .ضمت
القائمات المترشحة بالخارج  94قائمة حزبٌة و  28قائمة ائتالفٌة و  29قائمة مستقلة.
وبعد النظر فً الترشحات من قبل الهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات تم قبول 2438
.37
قائمة  % 72،منها حزبٌة تضم أكثر من  :611مرشحا  .وٌفسر هذا العدد الهام من
القائمات لهذه االنتخابات التشرٌعٌة بالنظام االنتخابً المالئم للتشكٌالت السٌاسٌة الصؽٌرة
وإلى الخالفات داخل األحزاب فً تعٌٌن المرشحٌن والذي تسبب فً انشقاقات وتقدٌم
ترشحات مستقلة .ورؼم العدد الهام من القائمات والمترشحٌن تمت عملٌة تقدٌم الترشحات
فً ظروؾ مرضٌة نسبٌا .أؼلب األحزاب السٌاسٌة اعترفت بالجهود المبذولة من قبل الهٌئة
العلٌا المستقلة لالنتخابات الستكمال هذه المرحلة من المسار االنتخابً على أحسن وجه.
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ح -الحملة االنتخابٌة
ُتنظم الحملة االنتخابٌة بالقانون االنتخابً وبقرار الهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات
.31
عدد  39لسنة  3125المؤرخ فً  26سبتمبر  3125المتعلق بضبط قواعد تنظٌم الحملة
االنتخابٌة .هذا القرار ٌؤكد من جدٌد على حٌاد اإلدارة ووسائل اإلعالم الوطنٌة والمساواة
بٌن كافة المترشحٌن واحترام الحرمة الجسدٌة للمترشحٌن والناخبٌن وكرامتهم .وفً هذا
المجال فإن تنظٌم الحملة االنتخابٌة فً الجمهورٌة التونسٌة تتالءم مع المعاٌٌر وحسن
الممارسات الدولٌة.
بصورة عامة جرت الحملة االنتخابٌة فً كنؾ احترام األحكام القانونٌة فً المجال.
.31
ولم ٌقع رفع أي خرق صارخ للقانون من شأنه المس بالعملٌة .ورؼم تسجٌل بعض
ال حوادث إال أن النضج واالحترام المتبادل اللذان أبداهما األحزاب المتنافسة ساهما فً إقامة
مناخ هادئ طٌلة الحملة االنتخابٌة التً امتدت من  5إلى  35أكتوبر .3125
اشتكت األحزاب السٌاسٌة من التموٌل المتواضع المسموح به قانونا .ففً صورة
.21
الحال نص الفصل  3من األمر عدد  3872لسنة  3125المؤرخ فً  2أوت  3125والذي
حدد السقؾ الجملً لإلنفاق على الحملة االنتخابٌة وسقؾ التموٌل الخاص إلى جانب سقؾ
التموٌل العمومً وشروطه وإجراءاته بالنسبة لالنتخابات التشرٌعٌة لسنة  .3125حٌث ٌتم
احتساب مبلػ المنحة بعنوان المساعدة العمومٌة على تموٌل الحملة االنتخابٌة المخصصة
لكل قائمة تم اإلعالن النهائً عن قبول ترشحها فً الدوائر االنتخابٌة داخل تراب
الجمهورٌة التونسٌة على أساس عدد الناخبٌن المسجلٌن بالدائرة االنتخابٌة وتطور كلفة
العٌش وذلك على النحو التالً:






 81دٌنار على كل ألؾ ناخب إلى حدود  61ألؾ ( )61111ناخب
 56دٌنار على كل ألؾ ناخب فٌما زاد عن  61ألؾ ناخب ()61111وفً حدود
 211ألؾ ( )211111ناخب
 46دٌنار على كل ألؾ ناخب فٌما زاد عن  211ألؾ ( )211111ناخب وفً حدود
 261ألؾ ناخب ()261111
 41دٌنار على كل ألؾ ناخب فٌما زاد عن  261ألؾ( )261111ناخب وفً حدود
 311ألؾ ( )311111ناخب
 36دٌنار على كل ألؾ ناخب فٌما زاد عن  311ألؾ ناخب.

وٌتم الترفٌع فً مبلػ المنحة بعنوان المساعدة العمومٌة على تموٌل الحملة االنتخابٌة
.20
حسب ما نصت علٌه الفقرة األولى من الفصل  3من األمر المؤرخ فً  2أوت 3125
بحسب حجم الدائرة االنتخابٌة وذلك على النحو التالً :
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 711 د بالنسبة إلى الدوائر االنتخابٌة التً ٌقل مستوى الكثافة السكانٌة فٌها عن 211
ساكن بالكٌلومتر المربع ( 211ساكن  /كم)²
 044 د بالنسبة للدوائر االنتخابٌة التً ٌزٌد مستوى الكثافة السكانٌة فٌها عن 044
ساكن بالكٌلومتر المربع ( 211ساكن  /كم )²وٌقل عن  044ساكن بالكٌلومتر المربع
( 411ساكن  /كم)²
 044 د بالنسبة للدوائر االنتخابٌة التً ٌزٌد مستوى الكثافة فٌها عن  044ساكن
بالكٌلومتر المربع ( 411ساكن  /كم)²
أرسى القانون االنتخابً وقرارات الهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات نظاما مبتكرا
.26
للرقابة المالٌة على القائمات المترشحة حٌث ال تقتصر هذه الرقابة على مجرد فحص
الحسابات المتعلقة بالمداخٌل والنفقات ولكن تتعداها إلى التقدٌر المباشر لكلفة أنشطة الحملة.
وٌتولى مراقبً الهٌئات الفرعٌة االنتخابٌة القٌام بذلك عبر محاضر تتمتع بالحجٌّة وٌمكن
استعمالها كأساس لتسلٌط العقوبات عند تجاوز سقؾ االنفاق .إلى جانب ذلك سخرت دائرة
المحاسبات جزءا هاما من إمكاناتها لفحص حسابات القائمات .وٌبدو مبكرا تقٌٌم سٌر هذا
النظام فانتخابات واحدة ال تكفً لتكو ٌن رأي قاطع حول هذه المسألة لكن مجرد وضعها
ٌترجم عن انشؽال حقٌق للمشرع بتكرٌس اإلنصاؾ والشفافٌة.
وتهنأ بعثة االتحاد االفرٌقً لمالحظة االنتخابات المشرع والهٌئة العلٌا المستقلة
.23
لالنتخابات على األحكام المتخذة لتحقٌق الشفافٌة والمساواة بٌن كافة المترشحٌن لالنتخابات
التشرٌعٌة .وتشٌد البعثة باإلجراءات المتخذة لتنظٌم ومراقبة حسابات الحملة مع الدور
المتنامً المسند إلى دائرة المحاسبات .حٌث م ّكن التموٌل العمومً مجمل القائمات
االنتخابٌة المترشحة من االنطالق فً أنشطة الحملة بطرٌقة عادلة .كما أن السقؾ االنتخابً
ساهم أٌضا فً تحقٌق هذا التوازن .وٌمثل االحترام الصارم للقواعد المتعلقة بتموٌل ونفقات
الحملة عنصرا هاما لتحقٌق مصداقٌة المسار االنتخابً.
خ -مشاركة النساء وحقوق األقلٌات:
للجمهورٌة التونسٌة إطار تشرٌعً مالئم لمشاركة النساء .ففٌما ٌتعلق بالوظائؾ
.22
االنتخابٌة نصّ الفصل  45من الدستور على التزام الدولة بالسهر على تمثٌلٌة المرأة
بالمجالس المنتخبة .وبصورة أخص كرس الفصل  57جملة من المبادئ التً تهدؾ لحماٌة
الحقوق المكتسبة للمرأة مثل تكافؤ الفرص والتناصؾ .فبتوفٌر الضمانات الدستورٌة
لمشاركة النساء دون تمٌٌز بٌن الجنسٌن من المواطنٌن خلق المشرع مجاال مالئما إلرساء
مساواة فعلٌة بٌن الرجال والنساء فً الشأن العام .وبموجب هذه األحكام وضع القانون
االنتخابً الذي نظم انتخابات  37أكتوبر  3125فً فصله  35مبدأ التناصؾ والتناوب بٌن
النساء والرجال كشرط لقبول ترشح القائمات لالنتخابٌة التشرٌعٌة.
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وقد سجلت بعثة االتحاد اإلفرٌقً لمالحظة االنتخابٌة بكل رضا أن هذا الشرط تم
.25
اعتماده للنظر فً القائمات المترشحة النتخابات  37أكتوبر  .3125وبالفعل رفضت الهٌئة
العلٌا المستقلة لالنتخابات عددا من الترشحات لعدم احترامها هذا الشرط .فبالسهر على
التطبٌق الصارم للقانون ساهمت الهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات فً تدعٌم مشاركة المرأة
حٌث مثلت تقرٌبا  %58من المترشحٌن فً هذه االنتخابات.
فً حٌن الحظت بعثة اإلتحاد اإلفرٌقً لمالحظة االنتخابات أن من بٌن  2438قائمة
.22
مترشحة لم تترأس المرأة سوى  258قائمة .هذا العدد الضعٌؾ للنساء على رأس القائمات
ٌتجه نحو المحافظة على شًء من عدم التوازن .فرؼم ضرورة األحكام المتعلقة بالتناوب
والتناصؾ إال أنها تبقى ؼٌر كافٌة إلحداث تؽٌٌر هام.
تسجل بعثة االتحاد اإلفرٌقً لمالحظة االنتخابات جهود السلطات التونسٌة
.27
لإلجراءات المتخذة لفائدة األشخاص حاملً اإلعاقة وخاصة عبر إدخال ورقة التصوٌت
"بالبراي".
ٌشجع الفصل  36من القانون االنتخابً على إدراج الشباب(دون  46سنة) وكل
.21
مخالفة لذلك ٌنجر عنها الحرمان من نصؾ قٌمة التموٌل العمومً المسند .وتالحظ بعثة
اإلتحاد اإلفرٌقً لمالحظة االنتخابات أن هذا اإلجراء ٌبدو أنه لم ٌعطً النتائج المرجوّ ة
منه .فالمساواة فً المشاركة بٌن كل المواطنٌن بدون تمٌٌز تشكل إحدى السمات األساسٌة
للدٌمقراطٌة.
د -اإلعالم
طب قا ألحكام القانون االنتخابً تسهر الهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات باالشتراك مع
.21
الهٌئة العلٌا لإلتصال السمعً والبصري الهٌئة المكلفة باإلعالم على ضمان الولوج العادل
لكل قائمات المترشحٌن لوسائل اإلعالم طٌلة الحملة االنتخابٌة .القواعد والشروط التً
ٌتعٌن على وسائل اإلعالم التقٌد بها ت ّم تعرٌفها فً القرار عدد  3125/ 36المؤرخ فً 9
سبتمبر  3125الصادر عن الهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخاباتٌ .نص القرار المنظم لوسائل
اإلعالم على الواجب المفروض على وسائل اإلعالم الحترام مبدأ الحٌاد فً التعاطً مع
األخبار المتعلقة باالنتخابات وبالحملة االنتخابٌة.
بصفة عامة لم تالحظ بعثة اإلتحاد اإلفرٌقً لمالحظة االنتخابات أي خرق فادح
.51
للتراتٌب المتعلقة بوسائل اإلعالم .وقد سهرت أؼلب وسائل اإلعالم السمعٌة والبصرٌة على
احترام مبدأ اإلنصاؾ فً الزمن المخصص للبث .إال أن متطلبات المعاملة العادلة واجهتها
التحدٌات التً فرضها العدد الهام للقائمات المترشحة .فالتؽطٌة اإلعالمٌة لكل القائمات
المترشحة لم ٌكن لٌتحقق دون التشكٌك فً حٌاد وسائل اإلعالم  .وقد اتخذت الهٌئة العلٌا
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لالتصال السمعً والبصري فً مناسبات قلٌلة عقوبات ضد بعض وسائل اإلعالم لخرقها
للقانون االنتخابً.
وتسجل بعثة اإلتحاد اإلفرٌقً لمالحظة االنتخابات بكل رضا أن وسائل اإلعالم
.50
تمكنت من ممارسة حرٌة التعبٌر وفقا للدستور التونسً ولمبادئ المٌثاق اإلفرٌقً
للدٌمقراطٌة واالنتخابات والحوكمة وإعالن اإلتحاد اإلفرٌقً حول المبادئ التً تحكم
االنتخابات الدٌمقراطٌة.
تلخٌص المالحظة حول فترة ما قبل االنتخابات:
رؼم ضعؾ الموارد البشرٌة والمادٌة الموضوعة على ذمة الهٌئة العلٌا المستقلة
.56
لالنتخابات ،الهٌكل المكلؾ بتنظٌم االنتخابات فً البالد التونسٌة ،وفروعها الجهوٌة فإن
اإلطارٌن المؤسساتً والقانونً سمحا بتنظٌم انتخابات شفافة ونزٌهة.
الحظت بعثة اإلتحاد اإلفرٌقً لمالحظة االنتخابات أن المجتمع المدنً التونسً الذي
.53
احتل منذ بداٌة الثورة مكانة جوهرٌة على الساحة السٌاسٌة عازم على مواصلة تحركه
بفاعلٌة طٌلة هذه الفترة الحاسمة.
شجعت بعثة اإلتحاد اإلفرٌقً لمالحظة االنتخابات كل الفاعلٌن فً المسار االنتخابً
.52
إلى اتخاذ جمٌع اإلجراءات الضرورٌة الكفٌلة بإنجاح االنتخابات .ودعتهم إلى العمل على
حسن سٌر هذه االنتخابات.
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مالحظة ٌوم اإلقتراع
أ -فتح مكاتب االقتراع:
الحظت بعثة اإلتحاد اإلفرٌقً لمالحظة االنتخابات أن  % :8من مكاتب االقتراع
.55
فتحت أبوابها فً الوقت المحدد لها .كما أن التأخٌر المالحظ فً المكاتب األخرى لم ٌتجاوز
 26دقٌقة والسبب فٌه تهٌئة المواقع.
من بٌن المكاتب التً تمت زٌارتها سجلت البعثة أن  % :4منها سهلة البلوغ بالنسبة
.52
لألشخاص ذوي اإلعاقة .وقد كانت هذه المكاتب مهٌأة بطرٌقة تضمن سٌولة عملٌات
التصوٌت.
ب -المعدات االنتخابٌة:
سجلت بعثة اإلتحاد اإلفرٌقً لمالحظة االنتخابات أن المعدات االنتخابٌة كانت
.57
متوفرة فً الوقت المحدد وبالكمٌة الكافٌة كامل ٌوم االقتراع .كما ت ّم حسن متابعة وتنفٌذ
الخطة الموضوعة من قبل الهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات لنشر المعدات االنتخابٌة.
كما الحظت بعثة اإلتحاد اإلفرٌقً لمالحظة االنتخابات أن القائمات االنتخابٌة كانت
.51
معلقة بمداخل مكاتب االقتراع.
ت -إجراءات االقتراع:
م ّكن حسن فهم اجراءات االقتراع والمناخ الهادئ الذي ساد المكاتب من حسن سٌر
.51
العملٌة .لم تقطع عملٌة االقتراع ولم ٌقع التشوٌش علٌها فً أي وقت من األوقات .وقد ظلت
أؼلب مكاتب االقتراع مفتوحة إلى حٌن التوقٌت القانونً لؽلقها .وأثبت أعوان مكاتب
االقتراع ،فً أؼلب المكاتب التً زارتها البعثة ،تمكنا من اإلجراءات.
ث -غلق مكاتب االقتراع والفرز
 % :1من المكاتب التً زارتها بعثة اإلتحاد اإلفرٌقً لمالحظة االنتخابات أؼلقت
.21
على الساعة السادسة بعد الزوال ،التوقٌت القانونً للؽلق .إال أنه سُمح للناخبٌن الذٌن
حضروا داخل مراكز االقتراع بالتصوٌت.
شرعت مكاتب االقتراع التً زارتها البعثة فً عملٌة فرز األصوات مباشرة بعد
.20
ؼلقها .وقد تمت عملٌة الفرز مجمال فً كنؾ الهدوء وطبقا لإلجراءات بحضور ومتابعة
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ممثلً األحزاب السٌاسٌة والمالحظٌن المحلٌٌن والدولٌٌن .ورؼم أن بعثة اإلتحاد اإلفرٌقً
لمالحظة االنتخابات سجلت فً بعض الحاالت عدم تحكم أعوان المكاتب تماما فً
إجراءات الفرز إال أن ذلك لم ٌؤثر على حسن سٌر عملٌات الؽلق.
ج -أعوان االنتخابات
الحظت البعثة حضور أعوان مكاتب االقتراع منذ االفتتاح وطٌلة العملٌة االنتخابٌة.
.26
ولم ٌؤثر ؼٌاب بعض أعضاء المكاتب على حسن سٌر عملٌات االقتراع.
الحظت بعثة اإلتحاد اإلفرٌقً لمالحظة االنتخابات أنه ال ٌمكن التمٌٌز بسهولة بٌن
.23
أعضاء مكاتب االقتراع وممثلً األحزاب السٌاسٌة فً كل المكاتب التً تمت زٌارتها.
فأعوان مكاتب االقتراع ال ٌلبسون صدرٌات وال حتى عالمات ممٌزة تم ّكن من ال ّتعرؾ
علٌهم بشكل أفضل.
أشار مالحظو اإلتحاد اإلفرٌقً أن أعوان مكاتب االقتراع كانوا فً مستوى المهمة
.22
المنوطة لهم وتفاعلوا بصفة عادٌة مع األطراؾ المعنٌة باالنتخابات وبالخصوص ممثلً
األحزاب السٌاسٌة والمالحظٌن.
ح -المالحظون المستقلون وممثلو المترشحٌن واألحزاب السٌاسٌة
الحظت بعثة اإلتحاد اإلفرٌقً لمالحظة االنتخابات انخراط كل األطراؾ المعنٌة
.25
طٌلة عملٌات االقتراع .حٌث التقى مالحظو اإلتحاد اإلفرٌقً بمالحظٌن وطنٌٌن ودولٌٌن
وكذلك العدٌد من ممثلً القائمات االنتخابٌة والمترشحٌن الذٌن ت ّم نشرهم لمتابعة العملٌات
االنتخابٌة.
خ -مشاركة النساء
ّ
مثلت النساء أكثر بقلٌل من  % 61من الناخبٌن المسجلٌن فً انتخابات  .3125وقد
.22
سجلت بعثة اإلتحاد اإلفرٌقً لمالحظة االنتخابات تعبئة قو ٌّة للمواطنات فً الـ  421مكتب
اقتراع الذي تمت مالحظته .وتحث البعثة الناخبات على المحافظة على هذا االلتزام وإلى
التوجه بعدد أكبر فً االنتخابات المقبلة.
سجلت بعثة اإلتحاد اإلفرٌقً لمالحظة االنتخابات الحضور القوي للنساء فً
.27
عضوٌة مكاتب االقتراع ( . )% 59حٌث كانت ممثلة بكافة الدرجات محتلة بذلك مختلؾ
الوظائؾ ضمن مكاتب االقتراع بما فً ذلك رئاسة المكتب .وتهنأ بعثة اإلتحاد اإلفرٌقً
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لمالحظة االنتخابات الهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات على سهرها على تحقٌق التوازن بٌن
النساء والرجال عند اختٌارهم ألعوان االنتخابات.
الحظت بعثة اإلتحاد اإلفرٌقً لمالحظة االنتخابات جهود السلطات التونسٌة لتدعٌم
.21
وتنمٌة إجراءات جدٌدة لتمثٌلٌة أفضل للنساء فً تسٌٌر الشأن العام وخاصة فً االستحقاقات
االنتخابٌة.
د -األمن
.21

نشرت السلطات التونسٌة  61111شرطٌا و  31111عسكرٌا لتأمٌن االنتخابات.

تمت مالحظة حضور قوات األمن فً كافة مراكز االقتراع التً نشر فٌها
.71
المالحظون  .وقد كان حضورهم ؼٌر ملفت لالنتباه طٌلة الٌوم .لم ٌقع تسجٌل أي حادث من
أي نوع ٌوم االقتراع.
تلخٌص مالحظة االقتراع والفرز
جرى ٌوم االقتراع فً جو هادئ وسلمً ومنظم وشفاؾ عبر كامل التراب التونسً.
.70
لم تشب عملٌة التصوٌت إخالالت جوهرٌة ٌمكن أن تمس من اختٌار الناخبٌن.
فً نظر المالحظٌن ومن خالل االستنتاجات التً قامت بها بعثة اإلتحاد اإلفرٌقً
.76
ل مالحظة االنتخابات فإن االنتخابات التشرٌعٌة للجمهورٌة التونسٌة تمت وفقا لإلجراءات
والقوانٌن الوطنٌة السارٌة المفعول.
.VI

مالحظة فترة ما بعد االنتخابات

تبعا للنتائج األولٌة التً أعلنت عنها الهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات فً  3:أكتوبر
.73
 3125تم توزٌع الـ  328مقعدا بمجلس نواب الشعب على النحو التالً:
 نداء تونس 96 :مقعدا ( )%4:028منها  87مقعدا بتونس و :بالخارج  35امرأة
منتخبة.
 النهضة 7: :مقعدا ( )%4208:منها  74مقعدا بتونس و 7بالخارج  62امرأة
منتخبة.
 االتحاد الوطنً الحر 27 :مقعدا ( 3 )%8048امرأتان منتخبتان.
 الجبهة الشعبٌة 26 :مقعدا ( 6 )%70:2امرأتان منتخبتان.
 آفاق تونس 9 :مقاعد ( 8 )%4079مقاعد بتونس ومقعدا على الخارج.
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المؤتمر من أجل الجمهورٌة 5 :مقاعد (.)%2095
التٌار الدٌمقراطً 4 :مقاعد ( )%2049امرأة منتخبة.
المبادرة 4 :مقاعد ( )%2049امرأة منتخبة.
تٌار المحبة :مقعدان (.)%10:3
حركة الشعب :مقعدان (.)%10:3
الجمهوري :مقعد (.)%1057
قائمة المجد للجرٌد :مقعد (.)%1057
قائمة رد االعتبار :مقعد (.)%1057
صوت الفالح :مقعد (.)%1057

بجمٌع االتجاهات تم انتخاب  78امرأة أي  % 41098من أعضاء مجلس نواب
.72
الشعب وهو تحسن مقارنة بـنتائج  3122حٌث لم ٌحتللن سواء  % 35من المقاعد .وتسجل
بعثة االتحاد اإلفرٌقً لمالحظة االنتخابات أنه رؼم هذا التقدم فمن الضروري بذل جهود
إضافٌة من قبل األحزاب السٌاسٌة ومنظمات المجتمع المدنً حتى ٌصبح التناصؾ فعلٌا
على المستوى العمودي واألفقً على حد السواء وأن ٌقع تعمٌمه فً المجاالت السٌاسٌة
واالقتصادٌة واالجتماعٌة فً المجتمع التونسً.
ت ّم قبول نتائج انتخابات  37أكتوبر ، 3125التً تؤكد االستقطاب الثنائً للمشهد
.75
السٌاسً بٌن حزب نداء تونس وحركة النهضة ،فً مناخ سلمً .ففً الٌوم الموالً
لالنتخابات هنأ رئٌس حركة النهضة راشد الؽنوشً خصمه الباجً قائد السبسً رئٌس نداء
تونس بنجاح حزبه فً االنتخابات التشرٌعٌة.
نقل مالحظو بعثة االتحاد اإلفرٌقً لمالحظة االنتخابات أنهم منعوا من الدخول إلى
.72
مركز التجمٌع فً الدائرة االنتخابٌة بتونس .سجلت بعثات دولٌة أخرى من بٌنهم االتحاد
األوروبً نفس المالحظة .تمت إجراءات التجمٌع والتثبت من النتائج فً قاعات رٌاضة
وكان المالحظون وممثلو األحزاب السٌاسٌة جالسٌن بالمدارج ممّا صعّب مهمتهم.
ٌسمح القانون االنتخابً من تقدٌم طعون إلى حدود ٌوم  3نوفمبر على الساعة
.77
منتصؾ اللٌل  54 :طعن تم تقدٌمها .تتولى الهٌئة الرد فً أجل  59ساعة أمام المحكمة
اإلدارٌة (الدائرة اإلستئنافٌة ) التً تتولى البت فً أجل  6أٌام .فً صورة الطعن
باالستئناؾ تتولى الجلسة العامة للمحكمة اإلدارٌة البت فٌها نهائٌا (الفصل  256و  257و
 258من القانون االنتخابً).
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تستؽرق اإلجراءات القضائٌة ٌ 35وما وال ٌمكن اإلعالن عن النتائج النهائٌة إال
.71
خالل األسبوع األخٌر من شهر نوفمبر .فً الوقت الحالً تم اتخاذ قرار رسمً تم اإلعالن
عنه ٌوم  41أكتوبر  3125على أساس الفصل  254من القانون االنتخابً .على ضوء
التجاوزات التً جدت ٌوم االقتراع داخل مكتب اقتراع الكائن فً مدرسة الجمهورٌة
بسبٌطلة بالقصرٌن وقرر أعضاء الهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات باإلجماع سحب مقعد من
جملة ثالث مقاعد تعود إلى نداء تونس وقد تم إسناده إلى التكتل وهً القائمة التً احتلت
المركز الثانً.
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.VII

االستنتاجات والتوصٌات
أ -االستنتاجات

تبعا للتبادل مع مختلؾ األطراؾ المعنٌة بالمسار اإلنتخابً وعلى أساس المعطٌات
.71
التً تم جمعها من قبل المالحظٌن على المٌدان تسجل بعثة اإلتحاد اإلفرٌقً لمالحظة
االنتخابات بكل رضا أن االنتخابات التشرٌعٌة لٌوم  37أكتوبر  3125تمت فً ظروؾ
مرضٌة من الحرٌة والشفافٌة .هذه االنتخابات مكنت الشعب التونسً من فرصة اختٌار
أعضاء مجلس نواب الشعب.
ناشدت البعثة كل الفاعلٌن السٌاسٌٌن التونسٌٌن إلى احترام إرادة الشعب كما ت ّم
.11
التعبٌر عنها من خالل النتائج التً أسفر عنها الصندوق واللجوء إلى طرق الطعن القانونٌة
دون سواها لتقدٌم الشكاوى أو االعتراضات المحتملة .كما حثتهم على المحافظة على المناخ
التوافقً الذي ساد طٌلة اإلعداد والتنظٌم لهذه االنتخابات إلتمام االنتقال السٌاسً وتعزٌز
دولة القانون والمحافظة على السلم واالستقرار.
ب -التوصٌات:
إلى الحكومة :


تشجع بعثة اإلتحاد اإلفرٌقً لمالحظة االنتخابات الحكومة على مواصلة جهودها
التوفٌقٌة مع كامل األطراؾ المعنٌة إلى ما بعد هذه االنتخابات.

إلى الهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات







تدعٌم تكوٌن أعوان االنتخابات استعدادا لالنتخابات المقبلة،
اتخاذ آلٌة تكفل التعرؾ بشكل أفضل على أعوان االنتخابات داخل مكاتب االقتراع،
مواصلة التحسٌس والتربٌة المدنٌة وتعزٌز التوعٌة فٌما ٌخص استعمال ورقة
التصوٌت الموحدة وخاصة بالنسبة لألمٌٌن،
تعزٌز اإلجراءات الكفٌلة بضمان مشاركة كاملة وفاعلة للشباب فً كامل مراحل
المسار االنتخابً.
تعزٌز اآللٌات المؤسساتٌة لمزٌد التفاعل مع الهٌئات الفرعٌة.
توضٌح وتعزٌز اآللٌات الكفٌلة بإجبار األحزاب السٌاسٌة والقائمات المترشحة على
احترام جملة الواجبات المحمولة علٌهم والمتعلقة بالشفافٌة فً مجال تموٌل الحملة
االنتخابٌة.
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إلى األحزاب السٌاسٌة



احترام نتائج الصنادٌق واللجوء إلى طرق الطعن القانونٌة فً صورة االعتراض
على النتائج،
مواصلة االلتزام بالمسار االنتخابً مع الحفاظ على مناخ التهدئة واالحترام المتبادل.

إلى المجتمع المدنً


مواصلة جهودها لتعزٌز وضمان مشاركة أكبر للمواطنٌن إلتمام االنتقال السٌاسً
وتعزٌز الدٌمقراطٌة فً البالد التونسٌة.
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