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UNION EUROPÉENNE 
Mission d’Observation Électorale en Tunisie 2011 
Élection de l’Assemblée Nationale Constituante  

 

 

3122أكتوبر  32تونس في   

نحو الديمقراطّية ةشّجعخطوة أولى م  

 

 استنتاجات أّولّية:

ٌّون بؤعداد كبٌرة جّدا فً انتخابات  فٌها عملٌات تصوٌت  وقد تّمت ،أكتوبر 32شارك الناخبون التونس

ٌّة تعبٌر واسعة  ٌّد اجماال. وقد أتاح الوفاق السٌاسً القوي الذي وجد تعبٌرا عنه فً إطار من حر بشكل ج

ٌّة للشعب التونسً فً أن تحكمه سلط من ،جّدا تخبة دٌمقراطٌا إقامة هذه اإلنتخابات الناتجة عن إرادة قو

 الهتمّكنت القانون. وقد تحترم دولة 

ٌّة. من ٌبة العلٌا المستقلّة لئلنتخابات  أن تنظم هذه اإلنتخابات فً إطار من الشفاف

  "ٌّا )بنعتها "حسن جّدا ٌّم مبلحظو بعثة اإلتحاد األوروبً لمراقبة اإلنتخابات تقٌٌما إٌجاب ق

ٌّة بنسبة   من مكاتب اإلقتراع التً تّمت مبلحظتها. 97%و"حسن"( العملٌات اإلنتخاب

  ًتـُقّدم التشرٌعات الجاري بها العمل إطارا مناسبا لتنظٌم انتخابات دٌمقراطٌة  ًسٌاق اإلنتقالالف

ٌّة فً هذا المجال. فقد صادقت تونس على أهّم االتفاقٌات  ٌّة وللمعاٌٌر الّدول طبقا للقوانٌن التونس

ٌّة فً مجال اإلنتخاب ٌّة واإلقلٌمٌة التً تمثـّل اإللتزامات الدول  ات.الدول

 من أجل بناء الدٌمقراطٌة إلى تفتٌت العرض  لدى التونسٌٌن الحماس وااللتزام الجماعً أدى

قابمة مستقلّة وذلك فً  654منها  1517السٌاسً المتمّثل فً كثرة قابمات المترشحٌن، وعددها 

 قابمة بالخارج. 145 دون اعتبار الـ دابرة فً تونس 37

  الحملة مفّصلة لكّن آلٌاتها فً مجال الّرقابة متداخلة وتطبٌقها جاءت القوانٌن المتعلّقة بتموٌل

ٌّة. وفً هذا السٌاق فإّن اآلجال الممنوحة للهٌبة العلٌا  ٌّة والقضاب صعب على الكٌانات اإلدار

المستقلّة لئلنتخابات إللؽاء نتابج بعض قابمات المترّشحٌن فً حالة خرق تلك القوانٌن تبدو 

ٌّة. قصٌرة جّدا إذ أنـّها  تنتهً عند إعبلن النتابج األّول

  ٌّة لئلنتخابات والمحاكم اإلبتدابٌة ؼالبا ما طّبقت معاٌٌر مختلفة فً قبول أو أّن الهٌبات الفرع

ٌّة التً ٌمكن تهنبتها لشفافٌتها  ٌّة للمحكمة اإلدار رفض الترّشحات، على عكس الّدوابر اإلستبناف

حّددها القانون. وقد ضمنت دوابرها االستبنافٌة، إالّ فً ولطرابق عملها والحترامها اآلجال التً 

 حاالت استثنابٌة قلٌلة، تجانسا فً الحكم وأنشؤت فً بعض الحاالت فقه قضاء مجّددا.

 ٌّة تعمل  تمّكنت الهٌبة العلٌا المستقلّة لئلنتخابات من أن ترّكز فً آجال قصٌرة جّدا إدارة انتخاب

ٌّة وتتمّتع بثقة ٌّة اإلنتخابٌة ؼٌر أّن فروع الهٌبة  فً إطار الشفاف قد اضطّروا الفاعلٌن فً العمل

من الهٌبة  أن ٌحّددوا وأن ٌطّبقوا طرابقهم الخاصة فً العمل، فً ؼٌاب تعلٌمات كافٌة إلى

ٌّة  .المركز
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  تشٌد بعثة االتحاد األوروبً لمراقبة االنتخابات بحرص الهٌبة العلٌا المستقلـّة لئلنتخابات على

ٌّة ل الطابع الّشمولًاعطاء  ٌٌّن فً اإلنتخاب وذلك بمواصلة عمل تسجٌل بعد المشاركة التونس

 .مسّبقااآلجال المحّددة 

  أكتوبر ولم ٌكتشفها أؼلب  33لم ٌتّم الكشؾ عن ورقة اإلنتخاب إالّ على شبكة اإلنترنات ٌوم

ٌّن اقتراعالناخبٌن إالّ ٌوم اإل -كان ٌمكن  ألخطاء التً. ولم ٌمّكن هذا النشر المتؤّخر من تب

 ّدي إلى إلؽاء انتخابات دابرة بؤكملها.إت أن -افتراضا

  ٌّات العنؾ المعزولة. وظلـّت كانت الحملة محتشمة جّدا وقد اكتنفها الهدوء باستثناء بعض عمل

ٌّة فارؼة.  مواضع كثٌرة مرصودة لتعلٌق القابمات والبرامج االنتخاب

 ٌّة التعبٌر. وقد م الناخبٌن. وفً اعبل اإٌجابٌ االصحافة دور لعبت قامت وسابل تّم احترام حر

ٌّة ٌّة-اإلعبلم واإلتصال السمع ٌّة البصر ٌّة باعتبارها مرفقا عاّما وذلك  العموم بمهّمة حقٌق

باحترامها احتراما دقٌقا قاعدة المساواة فً التعامل مع قابمات المترشحٌن. وقد أتاحت 

ٌّة للتعبٌر عن أفكارها، وسابل اإلعبلم واإلتصال الخاّصة اإل ٌّة ألهّم الحساسٌات السٌاس مكان

ٌّتها للحملة كانت على العموم متوازنة.  وإذا ما نظرنا إلٌها فً مجموعها، وجدنا أّن تؽط

 المرسوم االنتخابً، مبدأي التناصؾ والتناوب  جمع بٌن المبدأٌن اللذٌن أقّرهماكان ال

امرأة أن ٌكّن  5555التجدٌد، هو الذي أتاح لحوالً امرأة/رجل، وهو جمع على ؼاٌة من 

من المترشحٌن المرتـّبٌن فً رأس  7%ٌمثـّلن إالّ نسبة  مل هنّ مترشحات لبلنتخاب، ؼٌر أنّ 

 القابمة.

  وتشٌد بعثة اإلتحاد األوروبً لمراقبة اإلنتخابات بتجّند ممثـّلً قابمات المترشحٌن

تجّند المبلحظٌن كذلك بتً تّمت مبلحظتها ومن مكاتب اإلقتراع ال 93%الحاضرٌن فً 

 من مكاتب اإلقتراع. 70%الوطنٌٌن الحاضرٌن فً 

  توّد بعثة اإلتحاد األوروبً لمراقبة اإلنتخابات أن تتؤكـّد من أّن الهٌبة العلٌا

ٌّة  عند الفراغ منأي انه المستقلّة لئلنتخابات تفً بالتزاماتها،  النتابج  تبوٌبعمل

ٌّة ٌكون تتّبع النتابج مكتب اقتراع فمكتب اقتراع  وإعبلن أولى النتابج الوقت

ٌٌّن عن طرٌق اطبلعهم على اإلنترنات.  متوفـّرا للتونس

 اإلطار السياسي

ٌّة التً ٌرأسها الباجً قابد السبسً، منذ شهر فٌفري  ، تنظٌم انتخابات حّرة 3511قّررت الحكومة االنتقال

وشّفافة بهدؾ انتخاب مجلس وطنً تؤسٌسً. واستكملت الهٌبة العلٌا لتحقٌق أهداؾ الثورة واإلصبلح 

مجتمع المدنً وعن اثنً ن عن الٌممثل ضّمتالسٌاسً واإلنتقال الدٌمقراطً )هٌبة ابن عاشور( التً 

ٌّةعشر حزبا سٌاسٌا، الجهاز المإسساتً لل ٌّة اإلنتقال ، الذي تّم تركٌزه إلى تارٌخ انتخاب ذلك المجلس. عمل

وستكون مهّمة المجلس التؤسٌسً صٌاؼة دستور جدٌد وانتخاب ربٌس جدٌد للجمهورٌة وتعٌٌن حكومة 

 جدٌدة.

ٌّزت الفترة االنتقالٌة بمنح التراخٌص ٌّة كانت ممنوعة فً عهد الحكم الّسابق  وتم ٌّة ألحزاب سٌاس القانون

ٌّة.  ٌّزت بإنشاء عدد كبٌر من األحزاب الجدٌدة والقابمات المستقلّة، المتنّوعة االتجاهات االدٌولوج كما تم

وٌدّل هذا الفوران الّسٌاسً على إرادة عمٌقة لدى التونسٌٌن فً أن تبلػ ثورتهم مداها وهً التً فتحت 

القانون فً المنطقة كلّها. ؼٌر أن ذلك الحماس وااللتزام الجماعً من أجل الطرٌق أمام النهوض بدولة 

بناء الدٌمقراطٌة قد أّدى أٌضا إلى تفتٌت العرض السٌاسً المتمّثل فً كثرة قابمات المترشحٌن، وعددها 
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دوابر  6مة بالخارج فً قاب 145إلى جانب دابرة فً تونس  37قابمة مستقلّة وذلك فً  654منها  1517

 انتخابٌة.

 

 االطار القانوني

، تمثل القوانٌن المعمول بها إطاًرا مبلبما لتنظٌم 3511جانفً  14فً هذا السٌاق االنتقالً الذي بدأ منذ 

ٌّة والمعاٌٌر الدولٌة. فقد صادقت تونس على أهم االتفاقٌات  انتخابات دٌمقراطٌة طبقا للقوانٌن التونس

ٌّة قد ٌة دولال المكونة لبللتزامات الدولٌة فً مجال االنتخابات. فاالطار القانونً للعملٌة االنتخابٌة التونس

عدد  المرسومب المنّقح، 3511ماي/اٌار  15فً المإّرخ  3511لسنة  25عدد  المرسوم -أساسا–حّدده 

رات الصادرة فً وقد مّكنت تلك التعدٌبلت والقرا 3511أوت/أؼسطس  2فً  مإّرخال 3511لسنة  73

عن الهٌبة العلٌا المستقلـّة لبلنتخابات، من تحسٌن هذا اإلطار. وقد لجؤت الهٌبة  3511سبتمبر/أٌلول  2

لسّد ثؽرات وفراؼات  وذلكبعض جوانب العملٌة االنتخابٌة  ضبط قواعدالعلٌا المستقلـّة لبلنتخابات إلى 

ٌّة، ولت لى اإلطار القانونً وعلى العقوبات المتعلـّقة . ؼٌر أن المصادقة عحكامبعض األ وضٌحقانون

ٌّا كان له أثر  ،ومعالجة النتابج جمٌعوبت ،بمرحلة ما قبل الحملة االنتخابٌة ونشرها بصفة متؤخرة نسب

 سلبً على مبدأ األمن القانونً.

 

 اإلطار القانونً لتموٌل الحملة االنتخابٌة

قـّدة. وكانت آلٌات رقابتها متداخلة وتطبٌقها صعبا كانت القواعد المحددة لتموٌل الحملة مفّصلة ومع

ٌّر  بالنسبة إلى الكٌانات اإلدارٌة والقانونٌة. فتموٌل الحملة خاضع لنظام السقؾ )الحد األقصى( وهو متؽ

التموٌل العمومً، وفً ثلثٌه من التموٌل  ةبحسب الدوابر، وٌتكّون التموٌل فً نسبة الثلث من ِمنح

رٌؾ التموٌل الذاتً كان ٌنبؽً تدقٌقه فً نّص القانون، أضؾ إلى ذلك أّن التؤخٌر الذاتً. ؼٌر أّن تع

الذي حصل فً تحوٌل التموٌل العمومً قد أدخل بعض البطء على أنشطة الحملة إذ أّن أؼلب القابمات لم 

ٌكن لها تموٌل ذاتً، وٌرجع سبب هذا التؤخٌر إلى نقص فً االتصال وبعض الخلل فً التنسٌق بٌن 

ٌّة. ونشٌر أخٌرا إلى أّن كّل  إضافةالهٌبة العلٌا المستقلـّة لبلنتخابات ووزارة المالٌة،  إلى مشاكل تقن

 تموٌل متؤت من الخارج أوؼٌر معلوم المصدر ممنوع.

لٌا المستقلّة لئلنتخابات مكلـّفة بالتثّبت من أن الفابزٌن فً االنتخابات قد احترموا القواعد إن الهٌبة الع

احتراما دقٌقا، وٌمكنها، فً حالة خرق تلك القواعد، إلؽاء نتابج القابمات التً لم تلتزم بالقانون، وذلك 

ٌّة، ولكن من المرسوم االنتخابً. وٌكون إلؽاء تلك النتابج قبل اال 75عمبل بالفصل  عبلن عن النتابج األّول

ٌّة. وٌمكن أن تإدي  الوقت المخّصص لذلك قصٌر جّدا. وٌمكن استبناؾ اإللؽاء لدى المحكمة اإلدار

عقوبات مالٌة. وٌمكن للقاضً الجنابً أن فرض الرقابة البلحقة التً تقوم بها دابرة المحاسبات إلى 

 حّق التتّبع وٌسقطمن الخارج.  تموٌل متؤت نه بوجودتفط فً صورة ٌحكم بالفقدان اآللً لصفة منتخب

 االعبلن عن النتابج. تارٌخ سنتٌن من مرورب
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 اإلدارة االنتخابّية

أّما هٌآتها الفرعٌة نظمت الهٌبة العلٌا المستقلـّة لئلنتخابات، انتخابات المجلس التؤسٌسً فً سّتة أشهر. 

وسّت بالخارج، فقد بدأت تشتؽل قبل ٌوم االنتخاب بما  بتونس 37منها  22عددها التً ٌبلػ لبلنتخابات 

ٌّة االنتخابٌة، إلى حّد الٌوم، أن الهٌبة العلٌا  ٌقّل عن أربعة أشهر. وقد اعتبر الفاعلون التونسٌون فً العمل

المستقلـّة لئلنتخابات مإسسة تعمل بطرٌقة شّفافة وقد أبدت أٌضا تعاونا مع بعثة االتحاد األروبً لمراقبة 

 االنتخابات.

ٌّة التً صاحبت  وقد استطاعت الهٌبة العلٌا المستقلـّة لئلنتخابات أن تستجٌب للتحدٌات التقنٌة واللّوجست

 اإلنتخابات. إعداد

ٌّة على ؼاٌة التعقٌد بسبب الجمع بٌن  وتّم طبع أوراق االنتخاب بمساعدة المطبعة الّرسمٌة، وكانت عمل

ٌّة ونجاع أعداد الدوابر االنتخابٌة وقابمات ٌّة ةالمترشحٌن وقد أنجز ذلك بحرف . ونظمت الهٌبات الفرع

لئلنتخابات عملٌات التصوٌت باستلهامها التجارب المكتسبة فً مرحلة التسجٌل اإلرادي، وآلٌات التنسٌق 

ٌّة الهٌبة العلٌا المستقلـّة لئلنتخابات. ؼٌر أنـّه أمام انعدام التعلٌمات لجؤت الهٌبات التً رّكزتها  الفرع

 لئلنتخابات إلى تحدٌد واستخدام طرقها الخاصة فً العمل.

وقد أتاحت التحضٌرات الشاملة التً نظمتها الهٌبة العلٌا المستقلـّة لئلنتخابات فً مكاتب اإلقتراع قبٌل 

 ذلك التكوٌناعتمد  وجستٌة، ودعم تكوٌن أعضاء مكاتب االقتراع. وقدٌوم االنتخاب اختبار المعّدات اللّ 

ٌّة  لجمٌع األعضاء.توّفرت  محامل تعلٌم

مكتب اقتراع بالخارج  455مكتب اقتراع ٌشتؽل فً تونس كما كان حوالً  8822وكان ٌوم اإلنتخاب 

بلدا. وكان عدد المكاتب ؼٌر كاؾ الستٌعاب الطوابٌر الطوٌلة  55أكتوبر فً قرابة  33و 35فً ما بٌن 

أحٌانا إلى حّد سبع ساعات قبل أن ٌتمّكنوا من التصوٌت. ولكّن  من الناخبٌن الذٌن كان علٌهم أن ٌنتظروا

 نزاهة اإلنتخاب.ٌؤّثر على هذا النـّقص لم 

وجستً واألمنً وقد اضطلعت اللجنة الوزارٌة لدى الوزٌر األّول بدور مهّم جّدا لدعمها اإلداري واللّ 

حراسة العّدات االنتخابٌة الحّساسة تحت الذي قّدمته للهٌبة العلٌا المستقلـّة لئلنتخابات. وقد وضعت الم

 ة لقوات أمن الّدولة.المتواصل

 

 تسجيل الناخبين

لطابع تشٌد بعثة االتحاد األوروبً لمراقبة االنتخابات بحرص الهٌبة العلٌا المستقلـّة لئلنتخابات على ا

ٌٌّن فً اإلنتخاب. وقد اُستخِدمت قاعدة بٌانات بطاقات ل الشمولً ٌّة التً مشاركة التونس التعرٌؾ الوطن

ٌّة الجدٌدة.1992ركـّزت سنة   ، لتكوٌن القابمات االنتخاب

 التسجٌل اإلرادي

ٌٌّن المسّجلٌن فً القابمات الئلنتخابٌة عند نهاٌة مرحلة التسجٌل اإلرادي  ملٌون  1،4كان عدد التونس

ٌّة التً  بالخارج. إالّ أنّ  228.715بتونس و الهٌبة العلٌا المستقلـّة لئلنتخابات اقترحتها اآلجال اإلضاف

ٌرتفع المسّجلٌن  الناخبٌن عدد تجعلدابرة إقامتهم لم كابن بمكتب اقتراع  التسجٌل فً لتمكٌن الناخبٌن من
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ٌّات إعداد الهٌبة على تؤخٌر طبع القابمات اإلنتخابٌةبشكل واضح مّما أجبر  ، فً حٌن دخلت عمل

 اإلنتخاب مرحلة نشٌطة جّدا.

 ل اآللًالتسجٌ

ولم ٌتّم تسجٌل نسبة كبٌرة من الناخبٌن . فً وقت متؤّخرقابمات الناخبٌن المسّجلٌن آلٌا إالّ  طبعلم ٌبدأ 

 المحتملٌن.

 خارجنسبة إلى الالتسجٌل التكمٌلً بال

أكتوبر بتركٌز سجّل للتسجٌل التكمٌلً فً جمٌع  16الهٌبة العلٌا المستقلـّة لئلنتخابات ٌوم كان قرار 

مكاتب اإلقتراع بالخارج قرارا مفٌدا ألنـّه أتاح لعدد من التونسٌٌن بالخارج أن ٌنتخبوا دون أن ٌكونوا 

مسجلٌن مسّبقا على القابمات ولعّل اتخاذ اجراءات مخصوصة بؽاٌة التسجٌل بالخارج  ٌمّكن من اجتناب 

 العجلة التً تّم فً سٌاقها هذا القرار.

 

 تسجيل الترشـّحات

. مرحلة متؤّخرةالهٌبة العلٌا المستقلـّة لئلنتخابات فً الرسمً عن قابمة الترشـّحات من طرؾ  ناإلعبل تمّ 

ٌّة التً انخرطت فٌها  فقد كان اإلطار القانونً المتصل بتسجٌل الترشحات مطابق اجماال لبللتزامات الدول

ٌة مثبتة بؤمر، ضمن تونس باستثناء صنفٌن من االقصاء، ٌّتصل أّولهما بكّل شخص تحّمل المسإول

التجّمع الّدستوري الدٌمقراطً أوضمن حكومة فً نظام بن علً، باستثناء من لم ٌكونوا منتمٌن للتجمع 

الّدستوري الدٌمقراطً. لكن هذه القابمة التً حّددتها الهٌبة العلٌا المستقلـّة لئلنتخابات لم ٌتّم نشرها 

 3514ذٌن ناشدوا بن علً للترّشح لوالٌة أخرى سنة للعموم. أّما الّصنؾ الثانً فٌعنً األشخاص ال

)المناشدٌن(. وهذه القابمة الثانٌة التً حّددتها هٌبة ابن عاشور لم تنشر هً األخرى. ولبن كانت بعثة 

اإلتحاد األروبً لمراقبة االنتخابات تدرك أن نشر هذه القابمات لٌس مناسبا فً هذا الظرؾ فإّنها تعتبر 

 عبلم األشخاص المدرجة أسماإهم بالقابمتٌن.أّنه كان ٌنبؽً ا

أّما مرحلة النزاعات فكانت معّقدة وذلك خاصة بسبب "المناشدٌن" وبسبب االنشقاقات داخل حزب حركة 

حالة طعن فً قرارات الهٌبات الفرعٌة لبلنتخابات  145ت حوالً سّجلالدٌمقراطٌٌن االشتراكٌٌن وقد 

ت الهٌبات ناؾ. وقد اعتمدبحالة است 95المحكمة اإلدارٌة فً دوابر لنظر المحاكم االبتدابٌة كما نظرت 

الترشحات  محاكم االبتدابٌة ؼالبا معاٌٌر مختلفة فً ما ٌخّص قبول أو رفضأمام الالفرعٌة لئلنتخابات 

ٌّة التً ضمنت، إالّ فً حاالت استثنابٌة قلٌلة، تجانسا فً بعلى عكس الدوابر االست نافٌة للمحكمة اإلدار

لحكم وأنشؤت فً بعض الحاالت فقه قضاء مجّدد وتهنـّا بعثة اإلتحاد األوروبً لمراقبة االنتخابات ا

ٌّتها وطرٌقة عملها واحترامها لآلجال التً ٌحّددها القانون.  المحكمة اإلدارٌة لشفاف

 

 الحملة االنتخابّية

ٌّات التخرٌب المعزولة. وقد أثارت  كانت الحملة محتشمة جّدا وقد اكتنفها الهدوء باستثناء بعض عمل

ٌّة ومدٌرها، بعد بّث شرٌط الرسوم المتحّركة  بعض القلق عملٌات عنؾ تعّرضت لها قناة "نسمة" التلفز
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ؾ، ووقعت حادثة "برسً بولٌس" )ببلد فارس( اعتبر المهاجمون أحد مشاهد الشرٌط من باب التجدٌ

أخرى فً جامعة سوسة حٌن رفضت اإلدارة ترسٌم امرأة متنقـّبة وقد أثـّرت هذه األحداث فً المناخ 

ٌّام دون أن تقٌم عراقٌل أمام سٌر الحملة االنتخابٌة.  السٌاسً خبلل بضعة أ

الحملة كانت  أحزاب وتحالفات وقابمات مستقلـّة بؤنشطة فً تونس الكبرى ولكن 15ولم تقم إالّ حوالً 

حزب حركة "النهضة"، وحزب "التكتـّل"، والحزب فً سابر مناطق الببلد. وقد كان  أقّل كثافة

األحزاب  أكثر ة، و"القطب" الدٌمقراطً الحداثًالدٌمقراطً التقّدمً، وحزب المإتمر من أجل الجمهورٌّ 

 فً نشاطهم.ظهورا 

ٌّة فارؼة ألسباب منها النقص المبلحظ وظلـّت مواضع كثٌرة مرصودة لتعلٌق القابمات والبرا مج االنتخاب

ٌّة لمساندة الحملة االنتخابٌة.  فً نشاط كثٌر من القابمات والتؤخٌر الذي شهده تقدٌم منح المساعدة العموم

استخدام أماكن منع خرق القوانٌن المّتصلة بن م تحاالبعض الالهٌبة العلٌا المستقلـّة لئلنتخابات  توسّجل

ٌّة بشكل محاٌد  لجامعات فً خدمة الحملة االنتخابٌة.العبادة وا  .الحملة أثناءوتصّرفت اإلدارة العموم

  

 وسائل اإلعالم واالتصال

ًّ عموما فً اعبلم الناخبٌن. وقد تمكـّن من  ٌّة بدور إجاب اضطلعت وسابل اإلعبلم واالتصال التونس

ٌّة. وخّصصت تلك الوسابل الحدٌث  عبرها خبراء وممثلون عن المجتمع المدنً طوال  الفترة االنتخاب

ٌّنت المتابعة التً تولـّتها بعثة االتحاد األوروبً  مساحات عرٌضة لقابمات المترشحٌن طوال الحملة. وب

ٌّة  31إلى  1لمراقبة االنتخابات، من  ٌّة واإلذاع أكتوبر، لوسابل االعبلم واالتصال، أّن القنوات التلفز

ٌّة أبدت إرادة وا ٌّة باعتبارها مرفقا عاّما وذلك العموم ضحة للقطع مع الماضً. وقد قامت بمهّمة حقٌق

باحترامها احتراما دقٌقا قاعدة المساواة فً التعامل مع قابمات المترشحٌن المنصوص علٌها فً المرسوم 

ٌّة تّم بثـّها حسب النظام ال ترتٌبً الذي االنتخابً. وكانت تؽطٌتها محاٌدة، كما أّن اعبلنات الحملة الرسم

 سبتمبر. 13تّم اإلقتراع علٌه ٌوم 

أكثر مرونة لمبدإ المساواة فً المعاملة بالنسبة إلى  اطبٌقالعلٌا المستقلـّة لئلنتخابات بت الهٌبة اعتمدوقد 

ٌّة تضّم  ٌّة التً وضعتها منافسة انتخاب وسابل اإلعبلم واالتصال الخاّصة، وذلك اعتبارا للضؽوط التقن

ٌّة. وكانت الفروق فً المعاملة بٌن القابمات  تمّتعقابمة. فلم ت 1517 كثٌر من القابمات المستقلّة بؤي تؽط

ٌّة قد أمكنها  ٌّات السٌاس ٌّة نشاطها مهّمة من وسٌلة اعبلم إلى أخرى. إالّ أّن جمٌع الحساس التً تّمت تؽط

ٌّة الحملة فً مجمو عها من طرؾ وسابل اإلعبلم واالتصال أن تعّبر عن أفكارها، وإذا ما نظرنا إلى تؽط

ٌّنت المتابعة التً تولـّتها بعثة االتحاد األوروبً  ٌّا. وقد ب الخاصة وجدناها متوازنة اجماال ومحاٌدة نسب

ٌّة فً  لمراقبة االنتخابات، أّن حزب حركة "النهضة" كان الحزب الذي فاز بؤعلى نسبة من التؽط

الصرٌح، البراس( بٌنما كانت أحزاب الٌسار ووسط الٌمٌن أكثر الصحافة المكتوبة )الشروق، الصباح، 

ٌّة )شمس ؾ.م، موزاٌٌك ؾ.م، اكسبراس ؾ.م،  حضورا فً وسابل اإلعبلم واالتصال المسموعة والمرب

ٌّة(.  نسمة التلفزٌة، وحنبعل التلفز

إلعبلم من المرسوم االنتخابً على أّنه "ٌمكن للمترشحٌن االستعانة بوسابل ا 44وٌنص الفصل 

ٌّة دون ؼٌرها" ؼٌر أّن الهٌبة العلٌا المستقلـّة لئلنتخابات قد رأت أنه ٌمكن لوسابل  واالتصال الوطن

ٌّة أن تؽّطً الحملة بشرط احترام قاعدة المساواة فً معاملة القابمات. وقد  اإلعبلم واالتصال األجنب
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ٌّتان "الجزٌرة" و"فرنسا  تلك الحملة وتابعت بعثة اإلتحاد األوروبً " )بالعربٌة( 34ؼّطت القناتان الفضاب

ٌّة قناة "فرنسا  33إلى  18لمراقبة االنتخابات تؽطٌتهما من  " مخّصصة أساسا 34أكتوبر. فكانت تؽط

ٌّة قناة "الجزٌرة" أكثر توازنا ولكنـّها تواصلت خبلل ٌوم الصمت هبحزب "النـّ  ضة" بٌنما كانت تؽط

 االنتخابً.

ٌّة فإّن وسابل اإلعبلم واالتصال قد وإذا استثنٌنا أعمال ال عنؾ التً تعّرضت لها قناة "نسمة" التلفز

التعبٌر، وهً حّرٌة ٌضمنها مشروع اإلطار  . كما تّم احترام حّرٌةاستطاعت أن تقوم بعملها دون عراقٌل

تصال القانونً الجدٌد الذي تّم اعداده من طرؾ هٌبة ابن عاشور والهٌبة العلٌا إلصبلح االعبلم واال

ٌٌّن. ٌّة للصحافٌٌن التونس  والنقابة الوطن

 

 التربّية المدنية للناخبين

ٌّة، أن تقوم بحملة مناسبة  كان على الهٌبة العلٌا المستقلـّة لئلنتخابات، بالنظر إلى مسإولٌاتها القانون

ٌّة. فقد الحظت بعثة اإلتحاد األوروبً لمراقبة اإلنتخابات أن الّناخبٌن ٌن قصهم اإلعبلم بشؤن للتربٌة المدن

 .وصبلحٌات المجلس التؤسٌسً رهانات هدؾ هذه اإلنتخابات ومعناها وكذلك بشؤن

 

 مشاركة النساء

ّل الٌسبء  هوب الفصل  46%توثـ لٍي ئسادٌب. وكبى الجوغ ثٍي الوجذأٌي اللزٌي أقّش هي الوسّج

هي الوشسىم االًتخبثً، هجذأي التٌبصف والتٌبوة اهشأح/سجل وهى جوغ ػلى غبٌخ هي  61

اهشأح أى ٌكّي هتششذبد الًتخبة الوجلس الىطًٌ  0555التجذٌذ، هى الزي أتبح لذىالً 

ّلي ًسجخ  ّجٍي  7%التأسٍسً. فبلٌسبء ٌوثـ سأس القبئوخ، هغ استفبع  ػلىهي الوتششذٍي الوشتـ

فً  5%ي ػقّل ت، ئالّ أّى تلك الٌسجخ 7فً تىًس  17%تلك الٌسجخ ئلى الذذّ األقصى وهى 

ّخ. ولزلك فاّى تىسٍغ هجذأ التٌبصف وسذجه ػلى 72ثلثً الـ  تؼٍٍي دائشح فً الجالد التىًسٍ

ًّ هٌبسجب لؼذدهّي  ّسبء ضوبى توثٍل ثشلوبً سؤسبء القبئوبد قذ ٌكىى اهتذادا هٌسجوب ٌتٍخ للٌـ

ّخ لإلًتخبثبد ئلى تذقٍق هذف  ذٍي. ولن تتىّصل الهٍئخ الؼلٍب الوستقل فً قبئوبد الوتششّ

ّخ كوب ٌٌّص ػلٍه الوشسىم لسٌخ  72ػذد  التٌبصف فً اًتذاة أػضبء اإلداسح اإلًتخبثٍ

ر فًوال 7566 ّخ لإلًتخبثبد.  7566أفشٌل  63 وإّس والقبضً ثاًشبء هٍئخ ػلٍب هستقل

ّلي ئالّ  ّخ لإلًتخبثبد و  % 0،67فبلٌسبء ال ٌوث  هي 16%هي أػضبء الهٍئخ الؼلٍب الوستقل

ّخ لالًتخبثبد. ئضبفخ ئلى أّى  أػضبء كّي هي أػضبء هكبتت اإلقتشاع  % 72الهٍئبد الفشػٍ

 لتً الدظتهب ثؼثخ اإلتذبد األوسوثً لوشاقجخ اإلًتخبثبد.ورلك فً الوكبتت ا ،ًسبء

 

 المجتمع المدني

الدور الذي ودولٌٌن الوطنٌٌن والمبلحظٌن من الساهم حضور عدد كبٌر من ممثلً قابمات المترشحٌن و

ٌّة على االنتخابات.  قاموا به، فً اضفاء نزاهة كبٌرة ودرجة عالٌة من الشفاف
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 ممثلو قابمات المترشحٌن

ٌّة وعن التحالفات حاضرٌن فً حوالً  التً  من مكاتب اإلقتراع 93%كان ممثلون عن األحزاب السٌاس

ٌّة تّمت مراقبتها. ( والحزب الدٌمقراطً التقّدمً 53%حزاب "النهضة" ): وكانت األحزاب األحسن تمثٌل

ٌّة )7%( واالتحاد الوطنً الحّر )%12) مثلون عن ( كما كان م5%( والمإتمر من أجل الجمهور

( من 43%( من مكاتب اإلقتراع فً حٌن تمثـّل تلك القابمات )18%حاضرٌن فً ) ةالقابمات المستقلـّ 

ممثـبّل للقابمات  14555مجموع قابمات المترّشحٌن فً تونس. وفً الجملة تّم اسناد اإلعتماد بحاولً 

 المترشحة.

ٌّة  المبلحظة الوطنٌة والدول

ٌّة لنزاهة ودٌمقراطٌة اإلنتخابات بـأهّم الهٌاكل الوطنٌة التً  ٌّة التونس  3555نشرت مبلحظٌن هً الجمع

 2775مبلحظا، والمرصد الوطنً بـ 4535مبلحظا، ومراقبون بـ 795شاهد بـمرصد مبلحظا، و

مبلحظا. وقد تكّونت بعض هذه الهٌاكل للحصول على تكوٌن أومدفوعة  1445مبلحظا، وأوفٌاء بـ

 .بهاجس النجاعة والتنسٌق

من مكاتب  70% وقد الحظت بعثة االتحاد األوروبً لمراقبة االنتخابات حضور مبلحظٌن وطنٌٌن فً

 اإلقتراع التً تّمت مراقبتها.

وإضافة إلى بعثة االتحاد األوروبً فإّن اإلنتخابات تّمت مراقبتها من قبل "كارتر سنتر" والمعهد الوطنً 

ٌّة ومنظمة األمن والتعاون فً الدٌمقراطً والمعهد الدولً الجمهوري والمن ٌّة للفرنكوفون ظمة الدول

ٌّة التً حصلت على صفة " ". وفً ضٌؾأوروبا، ومجلس أوروبا، وعدد كبٌر من البعثات الدبلوماس

ٌّة.ضٌوؾمبلحظ، بما فٌهم "ال 855الجملة شارك أكثر من   " فً المراقبة اإلنتخاب

ٌّة وتؤسؾ بعثة االتحاد األوروبً لمراقبة  االنتخابات لما رأت لدى بعض ممثلً المجتمع المدنً من تسو

مبلحظٌها بما قد اعتبر "مبلحظً االتحاد األوروبً الذٌن قد ٌكونون شاركوا فً مبلحظة انتخابات 

 ، بدعوة من النظام السابق".3559

 

 النزاعات االنتخابية

كما  ،ٌوم اإلنتخاباتلقوانٌن لحالة خرق  44 إلى حّد الٌوم الهٌبة العلٌا المستقلـّة لئلنتخاباتت سّجل

منها باإلشهار السٌاسً وتشمل  80%ٌتعلـّق أكثر من لة خرق لقوانٌن الحملة. واح 789أحصت أٌضا 

ٌّة تلك ،بةلة خرق للصمت اإلنتخابً، وحالة هحا 158أٌضا   وحالة شراء أصوات. وقد تّمت تسو

ٌّة لئلنتخابات التً أسندت إلٌها مشموالت  اإلخبلالت دون إثارة مشكل كبٌر من طرؾ الهٌبات الفرع

الهٌبة العلٌا المستقلـّة لئلنتخابات فً ما ٌتعلـّق بتقنٌن ورقابة الحملة. ؼٌر أن الهٌبة العلٌا المستقلـّة 

لسنة  25عدد  لمرسوممن ا 47لئلنتخابات لم تعدَّ ولم تنشر اجراءات معالجة النزاعات طبقا للفصل 

ٌّة ال3511 ٌّا مع امكان أمام الدوابر  االستبناؾطعن ب، الذي ٌنّص على أّنها تنظر فً النزاعات ابتداب

للمحكمة اإلدارٌة. ورؼم أنـّه لم تسّجل أي شكوى فً هذا المجال فإّنه كان ٌنبؽً للهٌبة العلٌا  االستبنافٌة

لمناسبة لقبول ومعالجة الطعون، مثل دفتر الشكاوي ولجنة االجراءات ا ضعالمستقلـّة لئلنتخابات أن ت

 خاصة لمعالجتها.
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لمحكمة اإلدارٌة. وٌمكن اختصاص اهً واضحة وهً من فمعالجة طعون ما بعد االنتخابات  أّما آلٌات

ٌّة لئلنتخابات بعد ادخال تعدٌبلت محتملة علٌها، وذلك فً أجل ال ٌتجاوز الـ  48الطعن فً النتابج األّول

ساعة الموالٌة إلعبلنها من طرؾ الهٌبة العلٌا المستقلـّة لئلنتخابات. وٌعتبر تركٌز مكتب ضبط خاص 

ٌّة جّدا. وستبقى  بعثة االتحاد األوروبً لمراقبة لقبول الطعون لدى المحكمة اإلدارٌة مبادرة إجاب

ٌّة اإلنتخابٌة.  االنتخابات بتونس لمتابعة هذه المرحلة من العمل

ٌّة بالمنستٌر ففً الّداب كانت رموز ثبلث قابمات مستقلّة مؽلوطة على ورقة اإلقتراع. وتّمت رة اإلنتخاب

مبلحظة مشاكل تتعلـّق بورقة اإلنتخاب فً ثبلث دوابر أخرى: ؼٌاب قابمة من ورقة اإلنتخاب، وخطؤ 

قة التً ستتوّخاها فً كتابة اسم قابمة. وتظّل بعثة اإلتحاد األوروبً لمراقبة االنتخابات منتبهة للطرٌ

ٌّة لمعالجة هذه الحاالت. ٌّة وسابر األطراؾ المعن  اإلدارة اإلنتخاب

 

 م اإلنتخابايّ أ

ٌّة 38أكتوبر فً الـ 34انتخاب ٌوم   دابرة بالببلد التونس

بعثة االتحاد األوروبً لمراقبة االنتخابات فتح مكاتب االقتراع ومجرٌات عملٌات االقتراع الحظت 

مكتب  8822( من مجموع 19%مكتب اقتراع أي ) 1649وفرز األصوات وذلك فً وؼلق المكاتب 

صباحا السابعة والنصؾ اقتراع. وفً جمٌع الحاالت رأى المبلحظون أن مكاتب اإلقتراع فتحت قبل 

ٌّة متوّفرة. و كلّ وكان فٌها  على مكاتب اإلقتراع  كبٌر جّدا إقبال تّمت مبلحظةالمعّدات االنتخاب

ٌّاالمخّصصة لل لتوّجه إلى مراكز ٌّا فقد وجدوا صعوبة فً ا. أّما الناخبون المسّجلون آلمسّجلٌن إراد

 وقد جرى اإلقتراع دون حادث ٌذكر فً جّو من الحماس وفً محٌط مإّمن.ة. صّ اإلقتراع الخا

ٌّمت بعثة االتحاد األوروبً لمراقبة االنتخابات  ٌّا )بنعتها "حسن جّدا" و"حسن"(وق مكاتب  فتح   تقٌٌما إٌجاب

ٌّة ، وكذلك الشؤن بالنسبة إلى اإلجراءات من الحاالت 98%اإلقتراع فً   من الحاالت. 97%فً القانون

ٌّة وتّم استعمال الحبر حسب اإلجراءات من مكاتب اإلقتراع. أّما الناخبون الذٌن لهم  98%فً  القانون

ٌّة فقد ٌّة والمسجلون على القابمات االنتخاب  97%فً  دالء بؤصواتهمتمكـّنوا من اإل بطاقات تعرٌؾ وطن

ٌّة اإلقتراع فً   من الحاالت. 97%من الحاالت المرصودة. كما تّم احترام سّر

ٌّة فً  ٌّة الفرز التً تشمل تحرٌر محاضر النتابج، فقد تّمت وفق اإلجراءات القانون من  94%وأّما عمل

من طرؾ  عتراضاتنتخابات. وقّدم عدد من اإلالحاالت التً الحظتها بعثة اإلتحاد األوروبً لمراقبة اإل

ٌّة فً  من الحاالت التً تّمت مبلحظتها كما تّم تعلٌق النتابج فً مكاتب  4%ممثـّلً األحزاب السٌاس

 من الحاالت. 95%اإلقتراع فً أكثر من 

ٌّام   أكتوبر بالخارج 33و 32و 32االنتخاب أ

نظرا حلة اعداد االنتخاب بالخارج تحّدٌات مخصوصة فً مرواجهت الهٌبة العلٌا المستقلّة لئلنتخابات 

ٌّة وإلى تعّدد  معّقدة آلٌات التنسٌق مع سلطات بلدان االستقبال، وهً مسابل اختبلؾ المناطق الجؽراف

أال ٌعاد استخدام أماكن  ،. وقد طالبت الهٌبة العلٌا المستقلّة لئلنتخابات كذلك، دون أن تتوّفق دوماوعسٌرة

ٌّة وتركٌز اجراءات  .التً استخدمت فً النظام الّسابق اإلقتراع كما ُدفعت ؼالبا إلى العمل بصفة استعجال

ٌّة.  عارضة ال تتماشى واإلجراءات األّول
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 نقل النتائج

ٌّة 1537ٌتابع المبلحظون الحاضرون فً   عملٌات تجمٌع النتابج. ،مكتب تبوٌب النتابج بالببلد التونس

علٌمات الهٌبة العلٌا المستقلّة ثلثً الهٌبات الفرعٌة على تطبٌق ت مبلحظة قدرات ن بصفة أدقّ وٌواصلو

محاضر الجلسات تبعا لتطبٌق صندوق اقتراع ادرجت بداخلها  135ئلنتخابات فً ما ٌخّص حالة ل

 ئلجراءات.خاطا ل

المستقلّة لئلنتخابات تفً وتتمنى بعثة اإلتحاد األوروبً لمراقبة اإلنتخابات أن تتؤكـّد من أّن الهٌبة العلٌا 

ٌّة  عند الفراغ منه نّ أأي بالتزاماتها،  ٌّة ٌكون تتّبع ّولالنتابج األ ىوإعبلن أولوتبوٌبها النتابج  تجمٌععمل

ٌٌّن عن طرٌق اطبلعهمبكّل النتابج   اإلنترنات. شبكة على علٌها مكتب اقتراع متوفـّرا للتونس

فً وتبوٌبها النتابج  جمٌعمكتب ت 37االنتخابات مبلحظتها فً بعثة االتحاد األوروبً لمراقبة وستواصل 

ٌّة. ٌّة إلى نهاٌة هذه العمل  الببلد التونس

 

__________________________________________________ 

، بدعوة من الهٌبة 3222سبتمبر 9ة اإلنتخابات إلى تونس من ٌوم لمبلحظاءت بعثة االتحاد األوروبً ج

ٌّد مكاٌٌل قاالعلٌا  ٌّة التونسٌة. وٌدٌر البعثة الس ر، وهوعضو لٌالمستقلـّة لئلنتخابات ومن حكومة الجمهور

ٌّة، ٌنتمون إلى  292بالبرلمان األوروبً وقد تمّ نشر  دولة من  37مبلحظا فً مختلؾ أنحاء الببلد التونس

ٌّة االنتخابٌة دولة عضو فً االتحاد األوروبً، وإلى النروٌج وسوٌسرا وكندا، ب 38الـ هدؾ تقٌٌم العمل

ٌّة فً مجال االنتخابات الدٌمقراطٌة. إن بعثة  على ضوء قوانٌن الجمهورٌة التونسٌة والمعاٌٌر الّدول

االتحاد األوروبً لمراقبة االنتخابات مستقّلة فً استنتاجاتها وهً منخرطة فً اعبلن المبادئ من أجل 

 .3226منظمة األمم المتحدة فً أكتوبر  إلحتفال به فًتمّ ا الذيلئلنتخابات، وهو ة ٌّ دولالمراقبة ال

من  مكتب اقتراع :275بعثة االتحاد األوروبً لمراقبة االنتخابات زٌارة ٌوم اإلقتراع توّلى مبلحظو 

من جملة مكاتب اإلقتراع(  % 19)أي  ما ٌعادل  جمٌع جٌهات الببلد مكتبا، متوّزعة على 9944جملة 

ة تبقى بعثة االتحاد األوروبً لمبلحظعملٌات اإلقتراع واحتساب األصوات. وسبهدؾ مبلحظة 

ٌّا ولن تاالنتخابات بالببلد لمبلحظة التطّورات فً فترة ما بعد اإلنتخابات بعثة  قوم. وٌعتبر هذا البٌان أّول

. ن عنهاواعبل وتبوٌبها النتابج تجمٌع نهاٌةاستنتاج قبل  ؤيّ ة االنتخابات بمبلحظاالتحاد األوروبً ل

ٌّة وحّل النزاعات المحتملة بشؤن نتابج تختامن  شهرنشر تقرٌر نهابً بعد حوالً ٌُ وس ٌّة اإلنتخاب ام العمل

 اإلنتخابات.

ٌّد قبرٌالً ألبرتٌنً،  إلى وقد انضمّ وفد من البرلمان األوروبً متؤّلؾ من خمسة عشر عضوا ٌقوده الس

 بات، وهو ٌشاطر البعثة فً ما توّصلت إلٌه من نتابج مبلحظاتها.ة اإلنتخابعثة اإلتحاد األوروبً لمبلحظ

 

ٌّة، تحاد األوروبً لمبلحظتوّد بعثة اإل ة اإلنتخابات أن تعّبر عن شكرها لحكومة الجمهورٌة التونس

وللهٌبة العلٌا لتحقٌق أهداؾ الثورة واإلصبلح السٌاسً واإلنتقال الدٌمقراطً، وللهٌبة العلٌا المستقّلة  
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ٌّة، ولبعثات المراقبة الوطنٌة والّدولٌة، ولمنظمات  لئلنتخابات، ولكافة السلط الوطنٌة ولؤلحزاب السٌاس

ٌّة لما لقٌنا لدٌهم جمٌعا من حرارة استقبال وتعاون أثناء فترة مبلحظة اإلنتخابات.  المجتمع المدنً التونس

ٌّة األوروبٌة بتونس والبع ٌّة للدول األعضاء وللمنظمة وتعّبر عن امتنانها لبعثة المفّوض ثات الدبلوماس

ٌّة  ٌّة للهجرة لما حبوها به  من مساعدة طوال مهّمتها. وسٌكون هذا التقرٌر متوّفرا  بالّلؽتٌن العرب الّدول

ٌّة على حّد سواء، على موقع الواب للبعثة  u/tunisie2011http://www.eueom.e  والفرنس

ٌّة وحدها هً النسخة الّرسمٌة  .النسخة الفرنس

http://www.eueom.eu/tunisie2011

