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 للنشر الفوري

 2102أوكتوبر  27
 

في إنتظار العمل من اجل المزيد من المحطات ديمقراطية محطة بلغالتونسية ت  اإلنتخابات 
 

في السادس و العشرين  ةالديمقراطيبشكل قوي عن  المواطنون التونسيون بتونس و خارجهاتحدث  -نس, توالعاصمة تونس

ان  للمعهد الجمهوري الدوليبعثة دولية تابعة  صرحتأول برلمان للبالد بعد الثورة. و قد  انتخابمن شهر أكتوبر من اجل 

   ألمعنيةفا و سمح للتنافس السياسي بين مختلف األطراف السياسية المسار كان "نزيها و شفا
 
 انتخابات عتبر. ت2100الشعور بالفخر إزاء الخطوات المعتبرة التي أنجزتها البالد منذ ثورة  نالتونسييى المواطنين لع

طية في البالد. إذ أدلى السادس و العشرين من أكتوبر محطة أساسية من محطات تعزيز المؤسسات و الممارسات الديمقرا

البرلمانية التي سماها رئيسة  االنتخاباتمليون ناخب مسجل بأصواتهم في  2.2أي من  ينالتونسيبالمائة من  01ما يقارب 

 "للديمقراطيةالبعثة السيد أندرو س.ناتسيوس "خطوة إلى األمام في طريق تونس الصعب 
 

 حتى 2110الفترة الممتدة من  لخال بوكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية كإداري خطة و قد عبر ناتسيوي الذي إشتغل

في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البالد. "تونس  االنتخاباتعن إعجابه بقدرة التونسيين على القيام بهذه  2110

يطمحون إلى إيقاف الديمقراطية من تكريس خطوة إلى المتشددين الذين لم تكن تواجه فقط التهديدات بالعنف من طرف 

بالتزامن مع  االنتخاباتاألمام في المنطقة بل كان على البالد أيضا معالجة التحديات اللوجيستية التي تعترض القيام بهذه 

 القادمة" القليلة سية التي ستنعقد في األسابيعئاالر لالنتخاباتالتحضير 
 

السادس و العشرين من أكتوبر سوف تضع تونس  انتخاباتالتحديات فقد صرح المعهد الجمهوري الدولي أن  و رغم هذه

رئاسية في الثالث و العشرين من نوفمبر و بإعادة  بانتخاباتفي مسار محكم لتعزيز مؤسساتها الديمقراطية الجديدة 

في إطار الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه في  تنتخابااالة في شهر ديسمبر. لقد جرت هذه رئاسية ممكن انتخابات

شامل و هو ما  انتخابيو المصادقة على قانون  لالنتخاباتو في إطار إنشاء هيئة مستقلة  2102شهر جانفي من سنة 

 حقوق اإلنسان. احتراممن اجل التعددية و  تعهديؤشر على 

 
و السفير السابق للوليات المتحدة االمريكية و العضو بالكونغرس  و قد أعرب مارك قرين رئيس المعهد الجمهوري الدولي

الديمقراطي بتونس الذي لزال يواجه العديد من  االنتقالمثلت خطوة مهمة من خطوات  االنتخاباتاألمريكي أن "هذه 

أكبر في الحكومة للمطالبة بصوت  2110التحديات إذا ما تمكنت تونس من تحقيق آمال الذين نزلوا إلى الشوارع في سنة 

 أليوميةو بالمزيد من الحرية في حياتهم 
 

و  211رقم  انتخاباتهتمكن المعهد الجمهوري الدولي من بلوغ محطته الخاصة في السادس و العشرين من أكتوبر بمراقبة 

التي  و تونس. هذا كما كشف المعهد غير الربحي عن إحدى الصور الجديدة اأوكرانيبإرسال بعثات في كل من  210

 حول أداء تونس في جملة من األقسام من بينها: االستعمالإلتقطها و التي تعطي للمواطنين و لوسائل اإلعالم مرجعا سهل 

 
  التوجيهات و المسارات االنتخابيةالقوانين 
  االنتخابيالمحيط 
  االنتخابيةالنزاهة 
 تمكين الناخب 
  االنتخابيةحرية تنظيم الحمالت 
 بابمشاركة النساء و الش 
 حرية المشاركة 

 المعهد الجمهورى الدولى
1225 Eye St. NW, Suite 700 
Washington, DC 20005 
(202) 408-9450 
www.iri.org | @IRIGlobal 

http://www.iri.org/
http://www.iri.org/
http://www.usaid.gov/
http://www.usaid.gov/


  االنتخاباتلوجيستيات يوم  
  عملية الحساب و الجدولة 

 
و تعتمد هذه الصورة على مؤشرات مفاتيح مبنية على أساس معايير دولية للقيام بإنتخابات ديمقراطية مفقتوحة و شفافة 

 تضفي قيمة أساسية للمؤشرات بناءا على مالحظات مراقبي المعهد.
 

 االنتخاباتري الدولي لصورة تحليل المعهد الجمهو
 

 االنتخاباتو لوجيستيات يوم  االنتخاباتنزاهة 
 

على إدارة  لالنتخاباتالمستقلة  اإلقليميةو السلطات  لالنتخاباتالهيئة العليا المستقلة يثني المعهد الجمهوري الدولي كل من 

كل حرية و سرية. لقد بدى كل ب االنتخابسمح للناخبين بالتعبير عن إرادتهم في صندوق مسار نزيه منظم بشكل جيد  قد 

واعون  باإلجراءات  لالنتخاباتو السلطات اإلقليمية  لالنتخابات المستقلةلكل من الهيئة العليا  االنتخاباتمن موظفي 

 .االنتخاباتو تم تدريبهم قبل يوم  االنتخابية
 

األصوات و الجدولة  احتساببما في ذلك  االنتخابياألحزاب السياسية بنفاذ تام للمسار  مراقبوون و تمتع المراقبون المستقل

 .االنتخاباتمن اجل تأكيد طابع شفافية 
 

فإن حضور قوات  االقتراعو على الرغم من مالحظة مراقبي المعهد في الكثير من األحيان لعمال األمن داخل مراكز 

 أو قد شكل تهديدا. االنتخابي عملية من ال يبدو قد تدخل فاأل
 

القادمة. و على الرغم من تحقيق تحسن منذ  االنتخاباتالحظ المعهد ان هناك العديد من المناطق التي يمكن تعزيزها في 

نتج عنه تدريب متأخر لعمال  االنتخابيةالمتأخر لإلجراءات  اإلصدارللمجلس الوطني التأسيس فإن  2100سنة  انتخابات

 .تخاباالن
 

 شفافية أفضل
من مجهودات المراقبة  االستخالص. كما تم االنتخابيةالقادمة ان تعزز بإعالم دقيق بالقواعد و اإلجراءات  لالنتخاباتيمكن 

بر في نشر بيانات كببذل جهد أ لالنتخاباتالمستقلة  العلياأنه لو قامت الهيئة  االنتخابيةخالل تسجيل الناخبين و قبل الفترة 

 .االنتخابيةنتج عن ذلك شفافية أكبر في قراراتها و وعي أفضل بين األطراف السياسية المعنية باإلجراءات تلقية عامة إستبا
 

 نجاعة أفضل
هو ان المعهد  لالنتخاباتالتي يقترحها المعهد على الهيئة العليا المستقلة  االنتخابيةو من بين النقاط المفاتيح للتحسين العملية 

. إن مهمة االقتراعالرئاسية بتوزيع أكثر عدال للناخبين المسجلين داخل مراكز  االنتخاباتيئة أن تقوم قبل سوف يشجع اله

 متعمدةحسب قوائم متسلسلة ألرقام بطاقات التعريف الوطنية في سجل التصويت إن كانت  االقتراعالناخبين داخل مكاتب 

 .و بين الناخبين الشبان قات تعريف أقلاين المسننين الذين يملكون أرقام بطفإنه من شأنها التأثير على الفرقة بين الناخب الاو 
 

و القليل من الناخبين في المكاتب ذات  االنتخاباتو نتج عن ذلك صفوف طويلة في مكاتب ذات أعداد اقل في صبيحة يوم 

خلق أيضا  حمل عمل اكبر على بعض لبعض الناخبين و لكنه قد  االنتظاراعداد أكبر. و هذا لم يؤثر فقط في إطالة وقت  

نتخابات القادمة بأكثر سالسة و سيقل الحمل على عمال اإلقتراع إذا ما تم تعيين مكاتب . سوف تمر االاالنتخاباتعمال 

بشكل مختلف مثل عبر األلقاب او حسب التوزيع العشوائي ألرقام بطاقات تعريف الناخبين أو حسب عنوان منزل  االقتراع

 الناخب.
 

 و جدولة األصوات احتساب
نتخابية المصادق عليها فإن نجاعة و تنظيم حسب اإلجراءات االو الجدولة قد تمت  االحتسابعلى الرغم من أن عملية   .

 يالمستقلين و مراقب المراقبين. على االقتراعالقادمة ستكون أكثر تماسكا متى تم تنظيم تدريب إضافي لعمال  االنتخابات

 و الجدولة  االحتسابو عدم التدخل في عملية  االنتخابأكبر لقواعد  احتراماألحزاب إظهار 
 

من شأنه توزيع  االقتراعإن القيام بهذه التغييرات باإلضافة إلى تغييرات أخرى لتوزيع الناخبين المسجلين داخل مراكز 

 .و تقليل التعب عند نهاية اليوم االنتخاباتحمل العمل بشكل أكثر تكافؤ بين عمال 
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 تمكين و مشاركة الناخبين

 
 التزامبالمائة يترجم بالفعل  01إلى ما يقارب  20من  2100المجلس الوطني التأسيس في  انتخاباتاإلقبال منذ  ارتفاعإن 

السادس و  انتخاباتو يعكس تحمسهم حول حرياتهم الجديدة. غير ان مشاركة الناخبين في التونسيين بانتقالهم الديمقراطي 

من اكتوبر قد تمثلت في نسبة أكبر بقليل من نصف الناخبين المؤهلين تعكس أهمية القيام بالمزيد من العمل من  العشرين

دعوة الناخبين الشبان على اإلقبال بشكل أقل من  لفظيةبشكل كامل. من شأن األدلة ال تشاركيهشاملة و  انتخاباتاجل تعزيز 

المدني للشبان  االلتزامنه من الواضح ان هو يجب التشديد بشكل اكبر على الناخبين كبار السن. و بغض النظر عن ظلك فإ

 التونسيين حتى تبلغ البالد كل إمكانياتها الديمقراطية.
 

 دور المجتمع المدني
تلك  احتسابناجحة ينحصر فقط في مواطنين يقومون باإلدالء بأصواتهم ثم  بانتخاباتيعتقد العديد من الناس ان القيام   .

و  داخل كل من الحكومةعدد ال يحصى و ال يعد من المواطنين  بفضلتتم في نهاية المطاف  االنتخاباتوات. فحين ان األص

حزب سياسي و  0.311بأكثر من  االنتخاباتدور المجتمع المدني التونسي ذا اهمية كبرى في  يعتبرالمجتمع المدني. 

 .2100الديمقراطية الثانية التي تعرفها البالد منذ ثورة  خاباتاالنتهي  االنتخاباتخاصة و ان هذه  انتخابيةقوائم 
 
نتخابات. كما ساعد ايضا على لمدني  قد ساهم في شفافية يوم االإن الحضور الكبير للمراقبين المستقلين الممثلين للمجتمع ا .

 انتهاكاتو بالتوعية حول  نتخابيةاالعن وعودها  ةمسؤولي االنتخابيةتعليم الناخبين و جعل األحزاب السياسية و القوائم 

 و جعل المسار ككل أكثر تماسكا و قوة. االنتخابيةقواعد الحمالت 
 

 االنتخابيةحرية الحمالت 
 

فقد ظهرت األحزاب السياسية   يومأ 20على الرغم من الحمالت السياسية الكثيفة على مدار فترة الحملة التي دامت 

. هذا كان جزئيا بسبب وجود عدد كبير من بشكل واضح السياسة قائمة علىوالمرشحين في النضال لتحديد المنصات 

جعل من الصعب على الناخبين  للحمالت ييد مفرطولكن كان أيضا بسبب وجود تق ألمرشحيناألحزاب السياسية وقوائم 

  .ياسيينلتمييز بين المتنافسين السا
 

لمعهد الجمهوري الدولي أن العديد من األطراف المنخرطة في أنشطة مثل حملة لكشفت جهود المراقبة على المدى الطويل 

قعت على نطاق واسع دون احترام لطرف أو مجموعة معينة. وأن هذه الممارسة  الرسمية و االنتخابيةقبل بدء فترة الحملة 

النتخابات المقبلة توفر الناخبين التونسيين مع المزيد من الفرص التخاذ خيارات مدروسة ان قواعد الحملة االسترخاء في ا

  .القسري إلدارة قواعد المرهقة دون داع عن أنشطة الحملة االنتخابيةوسيخفف أيضا العبء على المؤسسات 
 

  الحملة المالية
غير المشروع خالل فترة ما قبل  االنتخابيةت عددا من االتهامات حول تمويل الحمال المعهد الجمهوري الدولي سمع

 االنتخابيةعلى استخدام أموال الحملة  االنتخابيةفإن وضوح أكبر من السلطات  ألمقبلةاالنتخابات. إذ ي في االنتخابات 

عد تمويل وقواعد إعداد التقارير واإلنفاق أكثر واقعية تنتج بيئة حملة أكثر حيوية مع مزيد من الوضوح وتحسين تطبيق قوا

 .االنتخابيةالحمالت 
 

 التطلع إلى المستقبل 

سوف يحتاج القادة التونسيون الى العمل بجد من اجل االيفاء بتطلعات الناس للحرية واالزدهار واالستقرار. وقد صرح 

لى على تونس أن تحول لغة الدستور السامية ا ألدوليرئيس الحكومة التونسي مهدي جمعة مؤخرا للمعهد الجمهوري 

وقد اعلم التونسيون قادتهم السياسيين بأنهم يتوقعون منهم أن يعملوا معا من  .لسلوك إذا كان ذلك من اجل دفع ديمقراطيتها

اجل تحقيق انتقال ديمقراطي ناجح وتحقيق االستقرار السياسي المطلوب و اجراء اإلصالحات االقتصادية الالزمة. كان 

ولكن يبقى تحقق أحالمهم رهبن تعاون جميع  2100ين خرجوا الى الشوارع في عام هذا امل الناشطين الديمقراطيين الذ

 .األطراف السياسية

 الخلفية 

 211التصويت وفرز األصوات في أكثر من  عملية مراقبا تابعا للمعهد الجمهوري الدولي 23من  متكون وفد دولي حضر

المعهد الجمهوري الدولي فرق  قد أرسلاالنتخابات في تونس، ف نقطة اقتراع في جميع أنحاء البالد. وباإلضافة إلى مراقبة

نظام فريد في البالد يسمح للمواطنين التونسيين الذين يعيشون في الخارج  فضلبعمل في بلجيكا وفرنسا والواليات المتحدة 

  .ان يكون لهم ممثلين في البرلمان التونسي



شهدوا عملية تسجيل الناخبين واالستعدادات  الدولي على المدى الطويل معهد الجمهوريالمراقبي باإلضافة إلى ذلك فان 

 .أكتوبر 20ى وجهة نظر كاملة عن انتخابات للحصول عل االنتخابيةالسابقة لالنتخابات وفترة الحملة 

وأستاذ  للوكالة األميركية للتنمية الدوليةوقد قاد أندرو س. ناتسيوس، وفد المعهد الجمهوري الدولي وهو المدير السابق 

وقد   .A & Mفي جامعة تكساس كلية بوش للحكم والخدمة العامةتنفيذي حاليا ومدير معهد سكوكروفت للشؤون الدولية في 

سفير الواليات المتحدة  ، رئيس المعهد الجمهوري الدولي، السفير مارك غرينانضم غرين ناتسيوس الى الوفد من طرف 

 .السابق لدى تنزانيا وعضو الكونغرس األميركي السابق عن المقاطعة الثامنة لوالية ويسكونسن

، وسكوت ماستيك، مدير برامج الشرق األوسط وشمال للمعهد الجمهوري الدولي جودي فان ريست، نائب الرئيس التنفيذي

 وكانت الوفود األخرى كاالتي  .البعثة أفريقيا المعهد الجمهوري الدولي ساعد أيضا في

  • .عضو في مجلس النواب االمريكي التي يمثل المقاطعة السادسة لوالية ويسكونسن النائب توم بيتري •.

. وعضو في معهد القيادات النسائية العربيةتامي لونجا بيرجر، الرئيس التنفيذي لشركة ونجابيرجير، رئيس مجلس إدارة •.

 مجلس إدارة المعهد الجمهوري الدولي

  .اسات األمن القومي في مجلس العالقات الخارجية، وجين كيركباتريك جيه زميل بارز لدرماكس بوت .• 

  .جوجل لألفكارسكوت كاربنتر، نائب مدير   •

  .بروس شابمان، رئيس مجلس إدارة معهد ديسكفري • 

 الصندوق الوطني للديمقراطيةبربارا هيغ، نائبة رئيس السياسات واالستراتيجيات في • 

  .مركز المجلس األطلسي رفيق الحريري لمنطقة الشرق األوسطآمي هوثورن، زميل مقيم في • 

يجيات وحمالت االتصاالت والمدير السابق لجمع التبرعات واالتصاالت للتعبئة بيير بريفو ليقوني مستشار االسترات • 

 .المباشرة في فرنسا

، مدير برامج الشرق األوسط وشمال وسكوت ماستيكولي نائبة الرئيس التنفيذي لمعهد الجمهورية الد جودي فان ريست

 .أفريقيا لمعهد الجمهوري الدولي قام ايضا بالمساعدة في هذه المهمة

على  إطالعهم و قبل إجراء االنتخابات االنتخابات التونسية مسئولي ممثلي األحزاب السياسية و عنالمندوبون التقى  و قد 

حقوق ومسؤوليات المراقبين الدوليين وقانون االنتخابات التونسية. وقد تم نشر المندوبون في جميع أنحاء البالد حيث قاموا 

قتراع من اجل تحديد وتقييم نقاط القوة والضعف في النظام االنتخابي في في مراكز اال االنتخابيةبمالحظة سير العملية 

 .وعملية االقتراع وفرز االصوات وإعداد التقارير االنتخابيةتونس بما في ذلك قوانين الحملة 

الجمهوري  فقد أصدرت بعثة المراقبين طويلة المدى التابعة للمعهد ألدوليباإلضافة إلى النتائج التي توصل إليها وفدها 

: تسجيل الناخبين 2افادة انتخابات تونس رقم و  ألناخبين: تسجيل 0افادة انتخابات تونس رقم الدولي تقارير وهي متاحة في 

 .: فترة ما قبل االنتخابات3انتخابات تونس رقم  وإفادة 

 للمعهد الوطني الديمقراطيبعثة تقييم مرحلة ما قبل االنتخابات  أفادتفي الفترة ما بين التاسع والثاني عشر من سبتمبر 

ومن اجل الحفاظ على ثقة  انهللمعهد الجمهوري الدولي أن تونس كانت على المسار الديمقراطي بال ريب لكنها حذرت من 

انتخابات برلمانية ورئاسية خالية من أي تدخل حزبي ال مبرر له او أي تالعب . التقرير الكامل  يجب أن تضمن يألجمهور

  الفرنسيةو العربيةو اإلنجليزيةمتاح باللغات 

 إعالن مبادئ المراقبة الدولية لالنتخابات ومدونة قواعد السلوك لمراقبي االنتخابات الدوليين الدولييؤيد المعهد الجمهوري 

 .دولة 20وواحد عملية انتخابية في من خالل بعثات مراقبة االنتخابات الدولية والتقييمات،ومراقبة مائتين  0893منذ عام 
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