
 

 

 

 

 

 »أنا يقظ «ةجمعي و» شباب بال حدود «جمعية في إطار إئتالف مع »أوفياء «شبكة تقرير

3122أكتوبر  34المجلس الوطني التأسيسي في  النتخاباتحول نتائج المالحظة الوطنية  

 

 

فٌها الشعب  عّبرالدٌمقراطً  االنتقال من مرحلة أساسٌةالمجلس الوطنً التأسٌسً  انتخاباتمثلت 

بسٌادته كاملة عبر مشاركته  هتمسك عن تصمٌمه على استكمال أهداف ثورته المجٌدة و عنالتونسً 

 .االقتراعالواسعة فً 

 

 إذ االنتخابٌةثقة الناس فً العملٌة  استعادةولقد كانت مشاركة المالحظٌن الوطنٌٌن ذات أهمٌة كبرى فً 

 .االقتراعرا لنزاهة وشفافٌة البارز على المٌدان دعما كبٌ همحضورمثل 

 

تم " أنا ٌقظ"وجمعٌة " اب بال حدودشب"جمعٌة مع ( جمعٌة مشاركة 23" )أوفٌاء"شبكة  تحالف رفً إطا

بمالحظة عملٌات سٌر منهم  1240قام مالحظ من طرف الهٌأة العلٌا المستقلة لإلنتخابات  1445اعتماد 

العد  كما تمت متابعة. دائرة إنتخابٌة 19على اإلقتراع الموزعة اإلقتراع ونتائج الفرز والعد فً مكاتب 

وإعالن النتائج األولٌة من طرف الهٌئات الفرعٌة والهٌأة العلٌا المستقلة  فً مراكز التجمٌع والفرز

 .لإلنتخابات

 

 



 المالحظة الوطنية استنتاجات

 

النتائج الرئٌسٌة  قرٌرا فًت، نقدم 2011أكتوبر  24ً استكماال للبٌان األولً الذي أصدره اإلئتالف ف

 :ما ٌلً ك دائرة إنتخابٌة وهً 19المنتشرٌن فً  التحالف أفرادلمهمة المالحظة الوطنٌة لكل 

 تقييم المحيط  -2

 من الحاالت % 82اإلقتراع فً  عملت الهٌئات الفرعٌة على توفٌر اإلرشاد واإلشارات الكافٌة لمراكز

ولم ٌعاٌن مالحظونا الذٌن  .منها % 99 نٌة من أمن داخلً وجٌش أمامها فًاألموتواجدت القوى 

 (.% 14)تواجدوا أمام مراكز اإلقتراع أي شكل من أشكال الدعاٌة إال فً حاالت قلٌلة 

 

 تقييم اإلفتتاح  -3

د على التأكٌمع ( % 95)أوقات فتح مكاتب اإلقتراع والمحدد بالساعة السابعة صباحا فً جلها تم إحترام 

ٌضا إلى تواجد على األقل أحد مندوبً أونشٌر . %( 97) فٌها عند الفتح تواجد جمٌع أعضاء المكاتب

 (. % 93) تهامالحظالتً تمت األحزاب أو المترشحٌن داخل المكاتب 

إلتزموا بإجراءات إفتتاح عملٌة اإلقتراع خاصة  أعضاء مكاتب اإلقتراع أنومن ناحٌة أخرى، الحظنا 

وقد  .ثم وضعه فً مكان بارز للجمٌعما ٌتعلق بالتحقق من فراغ الصندوق قبل بداٌة اإلقتراع وغلقه فٌ

وكانت المواد اإلنتخابٌة  .% 97بنسبة ضمن موقع الخلوات عموما سرٌة إدالء المواطنٌن بأصواتهم 

 (.% 3)اسة متوفرة إال فً حاالت قلٌلة الحس

 

 تقييم سير عمليات اإلقتراع  -4

ت اإلقتراع من تحقق فً بطاقات الهوٌة وإستعمال الحبر اإلنتخابً واإلمضاء أمام إجراءا إحترامسجلنا 

 وسحب ورقة واحدة لإلقتراع بعد ختمها فً الزواٌا األربع لها من طرف العون المكلف بذلك إسم الناخب

المتعلقة بمساعدة ذوي اإلحتٌاجات  كما تم إحترام توصٌة الهٌأة العلٌا المستقلة لإلنتخابات .(% 97)

  .(% 85)الخصوصٌة من قبل ناخب واحد 

وفً المقابل الحظنا صعوبات كبٌرة للناخبٌن األمٌٌن فً ممارسة حقهم اإلنتخابً وذلك بعدم إعتماد 

تكرار عملٌة  أن إعتماد الحبر اإلنتخابً كان من الضمانات األساسٌة لعدم ونرٌد التنوٌه هنا .مرافق لهم

 .إال فً حاالت نادرة جداالتصوٌت من الناخبٌن 

مما ٌؤكد التعامل %  84وقد الحظنا أن نسبة إحترام غلق الهاتف الجوال عند القٌام باإلقتراع تجاوزت  

 .اإلٌجابً للناخبٌن مع هذا اإلجراء



فً سٌر  القائمات المترشحة وممثلو لم ٌتدخل ( %12) قلٌلةحاالت إال فً عملٌة االقتراع  لم تتوقف

 .من الحاالت% 91فً ن وآخر ونمالحظ تواجدومن ناحٌة أخرى،  (.% 91)عملٌة التصوٌت 

 

 تقييم غلق مكاتب اإلقتراع -5

ن ووتمكن الناخب % 92بغلقها على الساعة السابعة مساءا بنسبة  سجلنا إلتزام رؤساء مراكز اإلقتراع

 .إتمام عملٌة اإلقتراع من راكزالموجودون داخل الم

أخذ أعضاء المكتب  فً حٌن .من الحاالت%  79فً الفرز مباشرة بعد إغالق مكاتب اإلقتراع بدأ 

 . منها % 21 إستراحة لبعض الوقت قبل الشروع فً العد والفرز فً

إلى ساعة مبكرة من  والعد وقد تواصل الفرز. % 10حوله بنسبة إحتجاجات  تقعوكان الفرز علنٌا و 

نظرا لعدم تطابق عدد المقترعٌن مع  عدخاصة فً بعض المكاتب التً أعادت ال 24/10/2011ٌوم 

 .% 68بنسبة  عدد األوراق المحصاة

 .%( 95) ونرٌد التنوٌه بتطبٌق رؤساء المكاتب لتوصٌة الهٌأة بتعلٌق محاضر الفرز إثر إنتهاء العملٌة

 .المكاتب  جلاإلقتراع داخل الصندوق وأغلق بخمس أقفال خضراء فً كما تم وضع جمٌع وثائق 

 

 التقييم العددي للتصويت -6

األوراق و بلغت نسبة  .% 70 توزع فٌها مالحظونا نسبة المشاركة العامة فً المكاتب التً وصلت

 %. 3األوراق الملغاة و نسبة % 4 البٌضاء

 

 و إعالن النتائج األولية  تقييم عمل مكاتب التجميع -7

 عناء، وقد لقوا  26/10/2011إلى ٌوم  23/10/2011تحول مالحظونا إلى مكاتب التجمٌع من مساء 

كبٌرا فً التعرف على مراكز التجمٌع نظرا إلى أن القائمة الكاملة لمواقعها لم تصدرها الهٌأة إال ٌوم 

ومن ناحٌة أخرى، لم تصدر الهٌأة إجراءات الفرز الٌدوي واآللً المعتمد فً  .اإلقتراع ولم تعلنها للعموم

متابعة عملٌات  توقد تم .مراكز التجمٌع مما جعل مالحظاتنا ال تخضع إلى إستمارة تقٌٌم معدة مسبقا

ئج التثبت فً نتائج محاضر الفرز من كل معتمدٌات الدوائر بالعد الٌدوي ثم العد اآللً للتوصل إلى النتا

و قد استغرقت هذه العملٌة وقتا مطوال مما تسبب فً تأخر اإلعالن عن النتائج األولٌة عن . األولٌة

 .الموعد المحدد مسبقا من قبل الهٌئة

 

 

 



 تقييم للحوادث يوم اإلقتراع -8

 نذكر منها بالخصوص انوع 19 إلىوقع تصنٌفها  خالل ٌوم اإلقتراع حادثة 169عن  اإلعالمقع و

 :الحوادث األكثر تكررا 

 18: سٌر عملٌة التصوٌت تعطٌل  اإضطرابات فً مكاتب اإلقتراع نتج عنه % 

  مثل إرتداء بعض الناخبٌن )%  14 :حمالت دعائٌة إنتخابٌة فً بعض مكاتب اإلقتراع

 .(لقمصان ولقبعات تحمل شارات األحزاب قصد التأثٌر فً إختٌار المواطنٌن

  فً مراكز اإلقتراع وخارجه خاصة بوجود صفوف طوٌلة و أصواتعملٌات شراء 

 %.10:ساعات عدة الناخبٌن فٌها ل انتظار

  نقص فً المعدات األساسٌة عند إفتتاح مكاتب اإلقتراع مثل عدم توفر أوراق اإلقتراع

 %.6: بأعداد كافٌة 

 

 توصيات

 

حرة نزٌهة و شفافة فإننا نتمسك  نظرا لنجاح الهٌأة العلٌا المستقلة لالنتخابات فً تنظٌم إنتخابات .1

العمل نوصً ب والنقائص بعض  باإلشراف المستقل و المحاٌد لإلنتخابات القادمة مع تدارك

 : على

  على قاعدة بٌانٌة نهائٌة تدرج جمٌع الناخبٌن  لكً نحصلإستكمال بٌانات قائمات الناخبٌن

 .محٌنةدقٌقة و وتكون معطٌاتها 

  إنتظار  واإلقتراع بما ٌجنب االكتظاظ أمام مكاتب اإلقتراع الزٌادة فً عدد مكاتب

 .الناخبٌن ساعات طوٌلة لإلدالء بأصواتهم

  اإلعالن عن اإلجراءات اإلنتخابٌة مسبقا فً آجال معقولة تمكن من تدرٌب أعضاء

 .مكاتب اإلقتراع والمالحظٌن



 القرابة حتى ٌسهل من ذوي والطاعنٌن فً السن  التفكٌر جدٌا فً تقدٌم مرافق لألمٌٌن

 .علٌهم القٌام بواجبهم اإلنتخابً

 مرة واحدةلتصوٌت الكسبٌل ناجع لضمان الحبر اإلنتخابً إجراء التمسك ب. 

  ظر منها التً ٌنتالمهام الرئٌسٌة للهٌأة وهو من بٌن  وتثقٌفهم انتخابٌاتوعٌة الناخبٌن مزٌد

 .مع جمعٌات المجتمع المدنً تنظٌما وتموٌال أكبر تعاون

 :على كل األحزاب السٌاسٌة .2

 ًاالمتناع عن أي دعاٌة انتخابٌة ٌوم االقتراع و احترام الصمت االنتخاب. 

  العمل على بذل مجهود أكبر لتعرٌف منخرطٌهم والمتعاطفٌن معهم بالرمز الخاص

 .  خطأ بالنسبة لألمٌٌن والتقلٌص من الوقت المستغرقالبقائمتهم حتى ٌتم تالفً التصوٌت 

 : أنإلى المجتمع المدنً  دعوة .3

 ًٌلعب دورا أكثر فاعلٌة فً عملٌة وأن  ٌواصل مجهوداته فً إنجاح عملٌة االنتقال الدٌمقراط

 .وخاصة األمٌٌن منهم توعٌة المواطنٌن

 ٌل مراحل المسار االنتخابًامالحظ ك. 

 جغرافٌا فٌما ٌتعلق بتوزٌع المالحظٌن ٌنسق أكثر. 



رسوم بيانية ألهم نتائج المالحظة: الملحق  

 

 

   

  

  

  

 

98% 

2% 

 بالمكتب توفر جميع المعدات الالزمة

 نعم

 ال

97% 

3% 

 احترام اإلجراءات األساسية لعملية اإلنتخاب

 نعم

 ال

12% 

88% 

 توقف عملية االقتراع في وقت ما

 نعم

 ال

9% 

91% 

 تنظيم حملة أو تجمهر  في مكان االقتراع

 نعم

 ال

8% 

92% 

 تدخل مندوبي المترشحين في سير عملية االقتراع

 نعم

 ال

91% 

9% 

 تواجد مالحظين آخرين في مكتب االقتراع

 نعم

 ال

79% 

21% 

 الشروع في الفرز مباشرة بعد انتهاء عمليات االقتراع

 نعم

 ال

90% 

10% 

 تصرف أعضاء المكتب بحياد

 نعم

 ال


