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 للنشر الفوري
 4102نوفمبر  42

 

 اإلنتخابات الرئاسية االولى في تونس:خطوة إيجابية نحو األمام
 

الحكم نحو خطوة فارقة أخرى في انتقال البالد  4102 نوفمبر 42ل االنتخابات الرئاسية التونسية الجارية في تمثّ  - العاصمة واشنطن

بالتالي: "كانت أول إنتخابات رئاسية ديمقراطية في تونس منظمة وتمت ادارتها  المعهد الجمهوري الدوليصرح مراقبو  الديمقراطي. 

  ."االقتراعبشكل جيد مما سمح للناخبين بالتعبير الديمقراطي  عن ارادتهم في صندوق 
 

 42الجمهوري الدولي على الهيئة العليا المستقلة لإلنتخابات على استجابتها السريعة للدروس المستفادة من إنتخابات ويثني المعهد 

وكانت اإلجراءات الفورية المتخذة من قبل الهيئة لتحسين إدارة اإلنتخابات  أكتوبر التشريعية لتحسين سير عملية اإلنتخاب الرئاسي.

 الزمني القصير بين اإلنتخابات. مثيرة لإلعجاب نظراً للفاصل

 

عن اعجابه بالتغييرات السريعة التي تمت   بالشراكة عضو الكونغرس السابق جيم كولبي رئيس وفد المعهد الجمهوري الدولي عبرو قد 

في فترة شهر بين اإلنتخابات. و واصل قائالً: " كل الضروف في تونس اآلن مالئمة لتتقدم في انتقالها الديمقراطي مع إمكانية  وقوع 

رئيس ع اليد في اليد مع الجولة حسم رئاسية في الثامن والعشرين من ديسمبر. من المحبذ من  الحكومة االئتالفية القادمة، التي ستض

 القادم، إلى التحّرك بسرعة لخلق الثقة لدى المواطنين في المؤسسات الديمقراطية المكّونة حديثا. 

 

كما أضافت رئيسة الوفد بالشراكة و عضوة البرلمان االسباني مارتا غونزالس فاسكيس أنّها "تحّمست لرؤية عدد ناخبات مشابه لعدد 

 المسؤولين على االنتخابات و الناخبين على حدّ سواء".و االعتزاز لدى حظت شعورا واضحا بالفخر و الالذكور الناخبين 
 

 421والفرز في أكثر من  ( في تونس و في الخارج عملية التصويت85راقب مالحظو المعهد الجمهوري الدولي الثمانية و الخمسون )

مبعوثو المعهد الجمهوري الدولي في إنجلترا، فرنسا، ألمانيا والواليات المتحدة  مركز إقتراع. باإلضافة إلى المراقبين في تونس، راقب 

 عمليات التصويت التي قام بها التونسيون المقيمون بالخارج.

 

داء تونس حول أميّسرة التي يقدّمها المعهد الجمهوري الدولي مع هذا البيان األولي أداة مرجعية والفرنسية  بالعربية اللمحة الفوريّةتوفّر 

 عبر عدة أقسم تتضمن:وذلك 
 القوانين اإلنتخابية، اإلرشادات  و اإلجراءات 
 المحيط اإلنتخابي 
  النزاهة اإلنتخابية 
  تعزيز قدرات الناخب 
  حرية الصيت بحملة 
  مشاركة النساء والشباب 
  حرية المشاركة 
  لوجستية يوم اإلنتخابات 
 عمليات الفرز والعد 

 
 قيمة يينلتع مستندة على معايير دولية إلجراء انتخابات ديمقراطية حّرة و شفافة تستعمل اللمحة الفورية مؤشرات رئيسية

 .الجمهوري الدولي أساسية للمؤشرات استنادا إلى مالحظات مراقبي المعهد ا
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 الفورية لإلنتخابات لللمحةتحليل 
 

 التحضيرات اللوجستية المرتبطة بالعملية االنتخابية و يوم االقتراع

 
 دخلة على سير العملية االنتخابيةالم  التحسينات 

الحظ مراقبو المعهد الجمهوري الدولي،كما هو  .يبدو أن العاملين بالمراكز أكثر تدريباً وتنظيماً ولهم فهم أفضل لإلجراءات اإلنتخابية

ملية م يتدخل حضورهم في العالحال بالنسبة إلنتخابات أكتوبر، حضوراً للقوات األمنية داخل مراكز اإلقتراع في بعض الجهات، لكن ل

 اإلنتخابية ولم يبدو كنوعٍ من التخويف.

 

ين فى تحسين انتظام توقيعات الناخبلإستعمال المسطرة من قبل أعوان الهيئة في مراكز االقتراع تم القيام بعدة تحسينات تقنية ومنها  

ة أشدّ م في تسيير عمليية االقتراع بطريقتهاصوأب ئهمحتى إدال ، كما ساهم عدم اإلبقاء على بطاقات تعريف الناخبين لدى األعوانالسجلّ 

 .وساهما في تحسين عملية اإلنتخاب  التشريعيةانتخابات أكتوبربعد  أدخال انتغييرسالسة و هذان 

 

 42ت  اأشار مالحظو المعهد الجمهوري الدولي في الخارج الى أن نسبة منع الناخبين التونسيين من التصويت انخفضت في انتخاب

جل سنوفمبر الرئاسيّة وأثنوا على الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات و هيئاتها الفرعية بالخارج  الدخال تحسينات سريعة متعلّقة بتدقيق 

 خارج الجمهورية التونسية. مراكز االنتخابالناخبين في 

 

 تدعيم الشفافية
نوفمبر  42الحظ المعهد الجمهوري الدولي أيضا أّن الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بذلت جهودا حثيثة في الفترة التي سبقت انتخابات 

لتزويد الناخبين أكتوبر  42في التواصل مع الجمهور ووسائل اإلعالم على نحو أكثر تواترا مما كان عليه الحال في انتخابات 

يشجع المعهد الجمهوري الدولي الهيئةعلى مواصلة جهودها في االتصال االستباقي مع الجمهور في  .تخابية الهامة بالمعلومات اإلن

 ديسمبر. 45وقت مبكر من االنتخابات المقبلة، بما في ذلك في جولة الحسم الرئاسية يوم 

 

 النجاعة االنتخابيّة
 داخللناخبين ا بتوزيع تعلقت تشريعية نقطةاالنتخابات ال حولمها المعهد الجمهوري الدولي في بيانه الرئيسية التي قدّ  اتتوصيمن ال

 يفتعربطاقات ال أعدادتسلسل لالناخبين وفقا  تقسيمأن المعهد الجمهوري الدولي  الحظكاتب االقتراع. م على واحد مركز اقتراع

مما أدى إلى إطالة وقت اإلنتظار للناخبين و خلق أعباء أكبر  الناخبين األصغر سنا عنفصل الناخبين من كبار السن  يؤدّي الىالوطنية 

بتغيير طريقة التقسيم داخل مراكز االقتراع، مثل لقب وعنوان المنزل  أوصى المعهد الجمهوري الدولي. لبعض العاملين في االنتخابات

عين ب هذا التغيير يتم أخذلم و لكن  .عاملين في مراكز االقتراعالعبء على ال أو التوزيع العشوائي حسب أعداد البطاقات لتخفيف

على الرغم من أنها لم تسفر عن حرمان الناخبين من  نوفمبر 42 في انتخاباتمن قبل الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات  االعتبار

 مراكز االقتراع قبل االنتخابات داخلالناخبين  حول توزيعدراسة جادة بالقيام بوصي المعهد الجمهوري الدولي مرة أخرى ي. التصويت

 المقبلة.
 

 عملية عد األصوات 
و كذلك اإلنتخابات  42بما أن المعهد الجمهوري الدولي قام بمالحظة عملية العد في اإلنتخابات التشريعية التي اجريت في أكتوبر 

ر إرشادات أكثر تحديداً للعاملين باإلنتخابات القادمة حول عملية نوفمبر، ينصح المعهد الجمهوري الدولي  الهيئة بتوفي 42الرئاسية في 

مكتباً. وباإلضافة إلى  010111العد وذلك لتقصير وقت العد ولخلق إنتظام في إجراءات العد في مكاتب اإلقتراع في  تونس التي تفوق 

 زاب أو المترشحين الموجودين في مركز اإلقتراع.ذلك، ينبغي على الهيئة توفير إرشادات واضحة اللمراقبين المحليين وممثلي االح

 

 نزاهة االنتخابات

 

 تمويل الحملة
وصل عدد من االتهامات الى مسامع المعهد الجمهوري الدولي حول تمويل الحمالت االنتخابية بصورة غير قانونية خالل فترة ما قبل 

. وجد المترشحون صعوبة في االلتزام بجميع التراتيب ألن قانون تمويل الحمالت لكن لم يوجد أي إثبات لهذه اإلتهامات و االنتخابات

حمالت لتحايل على أنظمة تمويل القدرة على ان وحمالتهم أقل ورشحتالمسيكون   .تّسم بالغموض والتعقيدياالنتخابية الراهن في تونس 

وري الدولي وصي المعهد الجمهخابية و التواصل حولها بشكل واضح. ياذا تّم تبسيط قواعد تمويل الحمالت االنت االنتخابية في المستقبل

يم دتق، والتبرعات الفردية ويمموالتمويل الع لسقف ةمنظّ المالقواعد الحالية باالنعكاف على دراسة القادم في تونس نواب الشعب  مجلس

شارة الى و يجدر اإل. تالحمال داخل بشكل أكثر دقة اإلنفاقعكس أكثر ي طنظام مبسّ يمكن إرساء النفقات المالية لتحديد ما إذا كان تقارير

 .المكلّفةت هيئان قبل الأشدّ فعالية م و االنفاذ تطبيقالجعل تمبسطة الواعد أّن الق

 

 

 



 شراء األصوات
ة اثبات هذه االتهامات فاّن تواتر و بالرغم من صعوبي عدّ تقديم مقابل مالي لألصوات من أهّم الشكايات الصادرة بحّق المترّشحين. 

تمويل المتعلق ب نفاذ القانونكافية إلغموض وعدم وجود تدابير يسمح الالشكاوى يكشف عن مشكل كامن في مسار الحملة االنتخابية. 

وائح تمويل الحمالت و يعدّ اعداد للعقوبة. ا جدّا للوقوع تحت طائلة فرصة ضئيلة وجود شراء األصوات معبالحمالت االنتخابية 

خالفات ماللتقليص شراء األصوات و أمرا حاسما في المسعى تطبيقأدوات إنفاذ قابلة للبمة مدعّ و أكثر وضوحا بطريقة االنتخابية 

 مماثلة.ال

 

 في تونس يمن الضروري للقادة السياسيين والمترشحين أن يقودوا الطريق في كنف االحترام للقانون في السياق الديمقراطي االنتقال

جب على القادة يفباالضافة الى الجوانب المرتبطة بقانون تمويل الحمالت االنتخابية التي ينبغي تعديلها لتحسين االمتثال واإلنفاذ 

 السياسيين أن يقدّموا المثل في احترام سيادة القانون.

 

 حّرية القيام بالحملة

 

مترشحين وحمالتهم في االنتخابات الرئاسية بقدر ما فعل لألحزاب السياسية وضع االطار التنظيمي للحملة عبئا ال مبرر له على ال

ذ اوالقائمات المترشحة في االنتخابات التشريعية. و تعّسر اللوائح المعقّدة والعلوية حول أنشطة الحملة والدعاية قدرة الناخبين على اتخ

طية الوليدة في تونس. كما تعيق القيود غير الضرورية المفروضة خيارات مدروسة بشأن المترشحين في العملية االنتخابية الديمقرا

حول الوقت المخّصص للمترشحين لعرض برامجهم السياسية على شاشات التلفزيون و التي تمنعهم كذلك من خوض االنتخابات 

الرامية إلى التواصل مع الناخبين حول برامجهم السياسية القائمة على القضايا. جنبا  مالرئاسية تحت راية أحزابهم السياسية في جهوده

إلى جنب مع فترة الحملة المحدودة بشكل مفرط، تعطي التراتيب الحالية األفضلية للحمالت القائمة على األشخاص مقارنة بالحمالت 

مهوري الدولي بمراجعة قواعد الحملة االنتخابية للسماح لألحزاب القائمة على تبادل أعمق لألفكار و السياسات. يوصي المعهد الج

 السياسية والمرشحين مستقبال بالتفاعل بحرية أكبر مع الناخبين.

 

 مشاركة النساء و الشباب

 

د عد صّوتوا لم يضاهالى أن عدد الناخبين الشباب الذين  أكتوبرالتشريعية 42بيانه حول انتخابات أشار المعهد الجمهوري الدولي في 

على الرغم من أن مشاركة الشباب  نوفمبر. 42الناخبين األكبر سنا. ويبدو أن هذه االنزعة المقلقة تواصلت في االنتخابات الرئاسية يوم 

اإلنتخابات تعتبر تحدياً في الكثير من الديمقراطيات، فإن دور الشباب  التونسي في الثورة التونسية يجعل  مشاركتهم في المسار  في

كما صّرح المعهد الجمهوري الدولي في بيانه السابق، "من الجلّي أنّه يجب تحفيز المشاركة المدنية للشباب  السياسي أكثر  أهمية.

 تونس تصبو لتحقيق قدراتها الديمقراطية الكاملة التونسي إذا كانت

 

وفقا لمالحظي المعهد الجمهوري الدولي المنتشرين في كافة أنحاء البالد، ظلت نسبة مشاركة المرأة في االنتخابات الرئاسية عالية و 

كان عليه الحال في االنتخابات  تحّمس المعهد الجمهوري الدولي لرؤية عدد مرتفع من النساء يصوتن في االنتخابات الرئاسية كما

 التشريعية. ويشيد المعهد الجمهوري الدولي أيضا بالمرشحة الوحيدة كلثوم كنّو لريادتها في أول انتخابات رئاسية في البالد.

 

 معلومات عامة

 

والية أريزونا( الذي يشغل منصب نائب رئيس  –)الدائرة الثامنة  عضو الكونغرس األمريكي السابق هو جيم كولبيالوفد في تونس  قائد

أطلسّي، و مارتا -العبر صندوق مارشال األلماني للواليات المتحدةمجلس إدارة المعهد الجمهوري الدولي، وهوعضو بارز في 

 ، النائب التنفيذي لرئيس المعهد الجمهوري الدولي.جودي فان ريستا، و غونزاليس فاسكيز، عضوة البرلمان االسباني عن كورون

 

 من أعضاء بعثة المالحظة نذكر أيضا:

  أ السياسة الخارجية للسناتور السابق جون سابق في ومستشار هاوس  غروب كايل شركةمارتن باير، وهو شريك في. 

 سنونو.
 ؛لالنتخابات العالمية ، مستشار رابطة الهيئاتدي غريغريو بول 
  فريدوم هاوسناء مؤسسة عضو في مجلس إدارة المعهد الجمهوري الدولي وعضو في مجلس أم ي. فورتييه، وهبأليسون. 
 قناة فوكس نيوز. ين فيمساهماحدى ال و العامة لهوت اير ةماري كاثرين هام، المحرر 
 مكتب رئيس الوزراءكندا، نائب مدير االتصاالت في  من ستيفن ليتشي. 
 للميزانية والحسابات العامة والخدمة العامة وإصالح الدولة، و األسبق وزير الفرنسيدير ديوان م، فنسنت تالفاس 
 .تشيس أنترماير، سفير الواليات المتحدة السابق لدى قطر والمدير السابق لصوت أمريكا 
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 تي سبقت يوم اإلنتخاباتو راقب مراقبو اإلنتخابات على المدى الطويل التحضيرات اإلنتخابية  والحمالت اإلنتخابية ال
 

المعهد الجمهوري الدولي في إنجلترا وفرنسا وألمانيا والواليات المتحدة تصويت   راقب مالحظوفي تونس،  الحظينباإلضافة إلى الم

 المواطنين التونسيين الذين يعيشون في الخارج.
 

 نذكر: من بين هؤالء المالحظين

  مشروع الديمقراطية في الشرق األوسطفي  الترافع، مدير بوكنفيلدكول. 
 وهو ناشط سياسي مع االتحاد االجتماعي المسيحي في ألمانيا.هاتزلرمون سي ، 
 وستمنستر للديمقراطية في المملكة المتحدةمؤسسة دنكان ماكفارلين، وهو مستشار ل 
  ،المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الزراعيةاالتصاالت في  مديرايفان أوكونيل. 
  برنامج مشروع الديمقراطية في الشرق األوسط.في أليكس رسل، وهو شريك 
 مكتب الدولي لالتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانياال، مساعد مدير ريستيان ساندمايرك. 
  في مشروع الديمقراطية في الشرق األوسط. و عالمواال التطويرأروى الشوبكي، مدير 

 
هد المع ومراقبالذي شارك أيضا في البعثة. لشرق األوسط وشمال أفريقيا ل المعهد الجمهوري الدولي، مدير برامج سكوت ماستيك

و التحضيرات ما قبل االنتخابات أجواء رصد ل 4102 أوتفي تونس منذ  توجدوا، الذين الجمهوري الدولي على المدى الطويل

 في يوم االنتخابات. الحظأيضا بصفة م عملواالنتخابات، ل
 

وليين الد الحظينكما أطلعوا على حقوق ومسؤوليات الم ينممثلي أحزاب سياسية ومسؤولي االنتخابات التونسيب الحظونالم التقى

 ة.وقانون االنتخابات التونسي
 

، ومنذ الدولييناقبي االنتخابات إعالن المبادئ لمراقبي االنتخابات الدوليين ومدونة قواعد السلوك لمرالمعهد الجمهوري الدولي  يدعم

  بلدا من خالل بعثات مراقبة االنتخابات الدولية 82عملية انتخابية في  414قام المعهد الجمهوري الدولي  بمراقبة ، 0852 سنة
  

االنتخابي في تونس: حول المسار سابقةتقارير المعهد الجمهوري الدولي ال  
 تسجيل الناخبين0 بعثة االنتخابات التونسية رقم : 
  تسجيل الناخبين4بعثة االنتخابات التونسية رقم : 
  فترة ما قبل االنتخابات: 2بعثة االنتخابات التونسية رقم 
 ةوالعربي اإلنجليزيةكامل باللغة التقرير ال) و المعهد الديمقراطي الوطني لمعهد الجمهوري الدوليالتقرير التقييمي ل 

 (لفرنسيةوا
 (لفرنسيةاو العربيةتوفر أيضا باللغتين م) في تونس تشريعيةلمعهد الجمهوري الدولي حول االنتخابات الالبيان األولي ل 
  (لفرنسيةوا العربيةتوفر أيضا باللغتين م) 4102 في تونس التشريعيةاالنتخابات: االنتخابات عن  لمحة فوريّة 
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