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 - Iالسياق االجتامعي والسيايس لالنتخابات

تعتــرب االنتخابــات مــن بــني الخصائــص األساســية «للدميقراطيــة التمثيليــة» وحجــر الزاويــة يف املامرســة الدميقراطيــة .فهــي تعطــي
للشــعب فــرص االختيــار لقادتهــم بطريقــة منتظمــة ومعرفــة برامجهــم السياســية .كــام تعتــرب االنتخابــات مســارات تنافســية والتــي،
إذا مل يتــم إدارتهــا بشــكل جيــد ،ميكــن أن تــؤدي إىل تجذيــر العنــف وإىل أنظمــة اســتبدادية.
لقــد أصبحــت االنتخابــات يف تونــس ،بعــد الحـراك االجتامعــي يف جانفــي  ،2011عنـرا مركزيــا يف املشــاركة الشــعبية يف مســار الحوكمــة
الدميقراطيــة .إذ كانــت جــل التونســيات يف قلــب الثــورة للتظاهــر واملطالبــة بالكرامــة والحريــة واملســاواة .كــام كــن كذلــك ناشــطات
جــدا خــالل مرحلــة االنتقــال ملقاومــة كل أشــكال عــدم املســاواة .هــذا باإلضافــة إىل تأكيدهــن عــىل متســكهن بالقيــم الدميقراطيــة
والدفــاع عــن حقوقهــن ومكتســباتهن.
بــرزت املشــاركة االجتامعيــة والسياســية للنســاء من خالل شــكل تطور الفضاء العــام واملواطني .إذ انخرطت النســاء بقوة
يف هــذه الديناميكيــة الجديــدة عــرب خلــق العديــد مــن الجمعيــات التــي تنشــط يف مجــال املســاواة يف الحظــوظ والفــرص والحقــوق بــني
النســاء والرجــال .وعــىل مــدى الســنوات األربــع املاضيــة ازداد عــدد هــذه الجمعيــات عــرشة أضعــاف (وأغلــب مؤسســاتها ناشــطات
يف جمعيــات قدميــة .)1إذ راهنــت جــل هــذه الجمعيــات عــىل تعبئــة النســاء وتوعيــة الــرأي العــام والسياســيني بحقــوق وحاجيــات هــذه
األخــرية .إضافــة إىل الحشــد واملنــارصة مــن أجــل إدراج املســاواة يف اإلصالحــات القانونيــة الجاريــة.
إن اآلفــاق والفــرص التــي بــرزت نتيجــة إعــادة تشــكل الفضــاء الســيايس قــد اصطحبهــا دخــول النســاء يف األحـزاب السياســية التــي تجاوز
عددهــا املائــة .إذ يوجــد عــدد كبــري مــن النســاء الــاليت كــن مناضــالت منــذ فــرتة طويلــة بصفــة غــري مرئيــة .إضافــة إىل األخريــات الــاليت
انخرطــن يف املجــال الســيايس انطالقــا مــن ســنة  ،2011نظـرا لفهمهــن أن املــرأة ال تنتخــب مــن قبــل الشــعب ،يف النظــام الدميقراطــي،
إذا مــا مل تكــن مندرجــة ضمــن قامئــة حزبيــة.
كــام واجهــت هــذه النســاء عقبــات مختلفــة يف طريقهــا إىل الســلطة السياســية وأهمهــا :االختيــار مــن طــرف األح ـزاب السياســية
واالنتخــاب مــن قبــل الشــعب .ولكــن رغــم تعــود املجتمــع الســيايس وفئــات عريضــة مــن التونســيني بعــد الثــورة بتواجــد النســاء
يف الحقل السيايس ،فإن نفاذهن إىل مستويات صنع القرار بقي يشمل أقلية مميزة.

 -IIدور النساء يف الديناميكية السياسية واالنتخابية

متيــز املنــاخ االجتامعــي والســيايس ،خــالل فــرتة االنتقــال الدميقراطــي ،بالفقــر والبطالــة وصعــود إيديولوجيــات محافظــة قــد ركــزت عــىل
رضب حقــوق النســاء .وبعيــدا عــن إرجاعهــن إىل منازلهــن ،لقــد تعــززت قدراتهــن يف الدفــاع عــن حقوقهــن االجتامعيــة والسياســية،
واملســاهمة يف اقتصــاد البــالد واالنخـراط بشــكل واضــح يف الحيــاة العامــة والسياســية .فقــد مثلــت مشــاركة التونســيات عنـرا أساســيا
يف خلــق قوانــني جديــدة ويف إنجــاح التغــري الدميقراطــي.
كــام أن تعبئــة النســاء والرجــال مــن الدميقراطيــني أساســا مــن أجــل ســن قانــون حــول املناصفــة االنتخابيــة ولرفــع التحفظــات عــىل
اتفاقيــة الســيداو وإلدراج املســاواة والتناصــف يف دســتور جانفــي  2014الجديــد ،قــد ســاهم يف النهــوض بحقــوق النســاء يف املشــهد
الســيايس إال أنهــا ال ت ـزال غــري متكافئــة رغــم املكاســب.
إن إدراج التناصــف يف القانــون االنتخــايب ،بوصفــه آليــة تســمح بتطويــر متثليــة النســاء يف الهيئــات السياســية ،يبقــي مبثابــة نصــف
مكســب عــىل اعتبــار أنــه يهــم التناصــف العمــودي وليــس التناصــف األفقــي (التناصــف عــىل مســتوى تــرأس القامئــات) ،ورغــم ذلــك
فهــو يســاهم يف تعويــد الــرأي العــام عــىل اعتــامد التناصــف وفتــح أفــاق لتطبيقــه يف مجــاالت أخــرى.
ويف الســياق ذاتــه ،بينــت دراســة ميدانيــة قــام بهــا «برنامــج األمــم املتحــدة للتنميــة ( »)PNUDيف ديســمرب  2013حــول «ســرب
أراء عــن نظــرة التونســيني إىل مشــاركة املــرأة يف الحيــاة السياســية يف تونــس» بــأن حــوايل نصــف املســتجوبني يؤيــدون التناصــف يف
انتخابــات  2014و  51%يحبــذون أن تخصــص األحـزاب السياســية حصــة ( ) quotaخاصــة بالنســاء أثنــاء تقديــم الرتشــحات .كــام بينــت
هــذه الدراســة أن أغلبيــة املســتجوبني أي مبعــدل  7مــن  10مســتجوبني يرحــون بــأن مشــاركة النســاء يف الحيــاة السياســية ميكــن أن
تســاهم يف تحســني وضعيــة البــالد والطبقــات الهشــة يف املجتمــع التونــيس.
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رسم بياين عدد  :1نسبة التونسيني الذين رصحوا بقبولهم امرأة يف أعىل الهيئات السياسية

املصدر :تقرير برنامج االمم املتحدة للتنمية 2013
ســمح قانــون التناصــف ،رغــم كل يشء ،بارتفــاع عــدد النســاء رئيســات قامئــات وعــدد النســاء املنتخبــات بــني االنتخابــات الترشيعيــة
 2011واالنتخابــات الترشيعيــة  ،2014عــىل اعتبــار أنــه مــن مجمــوع  217نائــب تطــور عــدد النســاء املنتخبــات مــن  49إىل  68امــرأة.
ففــي الحمــالت االنتخابيــة اســتعمل النســاء مــوارد ذاتيــة هامــة .فهــن لديهــن مســتوى تعليمــي مرتفــع يتجــاوز يف أغلبــه مســتوى
الرجــال األمــر الــذي مكنهــن مــن الدخــول يف املنافســة بحظــوظ أوفــر .هــذا باإلضافــة إىل امتالكهــن ملهــارات خاصــة بهــن مثــل القــرب
والقــدرة عــىل التواصــل والتجــذر أكــر يف املعيــش اليومــي األمــر الــذي مكنهــن مــن اكتســاب تأييــد قــوى انتخابيــة نســائية.
ولكــن يبــدو أنــه رغــم توفــر هــذه اإلمكانيــات واملــوارد للنســاء ،فإنهــن مازلــن يقاومــن الذهنيــات الذكوريــة .ففــي نفــس الدراســة
الســابقة ،التــي قــام بهــا برنامــج األمــم املتحــدة للتنميــة  ،2013لقــد كشــفت أنــه عندمــا يتعلــق األمــر بنوايــا التصويــت يف االنتخابــات
الترشيعيــة  ،2014ال يوجــد ســواء  18%يســاندون املــرأة.
كــام أنــه ،منــذ انطــالق املســار االنتخــايب يف ســنة  ،2014الحظنــا أن كل التونســيني ،رجــاال ونســاء ،ليســوا متأقلمــني مــع الثقافــة
السياســية ،بــل لديهــم مواقــف متناقضــة نــوع مــا وتنقســم بــني مــن هــم يؤيــدون مجتمــع تونــيس متســاوي ومــن هــم يريــدون
املحافظــة عــىل الفــوارق بــني الرجــال والنســاء وهيمنــة الثقافــة األبويــة.
ال ميكننــا الحديــث عــن الســياق االنتخــايب والتكافــؤ يف الحظــوظ بــني النســاء والرجــال أثنــاء مامرســتهم لحقوقهــم كمواطنــني ،دون
اإلشــارة إىل مســألة «العنــف االنتخــايب» والعنــف القائــم عــىل النــوع االجتامعــي الــذي يتزامــن مــع الــدورة االنتخابيــة .فهــو معطــى
مهــم يف ســياق الصعوبــات التــي تعــرتض تأســيس نظــام انتخــايب وســيايس دميقراطــي ومســتديم قائــم عــىل النــوع االجتامعــي ،إضافــة
إىل تأثــريه يف مشــاركة النســاء.
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لقــد ب ّينــت تجربــة االنتقــال الدميقراطــي وانتخابــات  2011أن انخ ـراط النســاء يف الحيــاة السياســة قــد أفــرز عنفــا قامئــا عــىل النــوع
االجتامعــي تـراوح بــني املقاومــة والرفــض وإىل حــد االعتــداءات اللفظيــة والبدنيــة والتهديــد والتخويــف ،إضافــة إىل األمنــاط الثقافيــة
التحقرييــة للمــرأة.
ففــي الســياق الــذي رصح فيهــا نصــف النســاء املســتجوبات أنهــن تعرضــن إىل شــكل مــن العنــف عــىل األقــل خــالل فــرتة حياتهــن
(كــام بينــت نتائــج الدراســة الوطنيــة األخــرية للديــوان الوطنــي لــأرسة والعمـران البــرشي ( )ONFPيف ســنة  ،)2010إن االنتخابــات قــد
جــذرت رصاعــات وأشــكال جديــدة مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتامعــي واملوجهــة للمرتشــحات والناخبــات عــىل حــد الســواء.
علــام أن هــذه األشــكال مــن العنــف تهــدد مكاســب وحقــوق النســاء ،وتعزلهــم يف أدوار سياســية مــن درجــة ثانيــة.
إن موضــوع هــذا التقريــر يتمحــور حــول تحليــل املســار االنتخــايب وســريه ،مبــا ميكننــا مــن إثبــات مــدى احـرتام القواعــد الدميقراطيــة
حســب القانــون ،ومالحظــة كيفيــة تشــكل العالقــات الجندريــة عــالوة عــن إعــادة بنائهــا يف فــرتة مميــزة مــن نســق التغــري االجتامعــي.
يربز لنا تأثري املنطق التناصفي ،كلمحة أوىل ،من خالل متثيلية املرأة داخل اإلدارة االنتخابية طيلة مسار االنتقال الدميقراطي.

إن ارتفــاع عــدد النســاء ضمــن تركيبــة الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات الثانيــة ســنة  2014تعتــرب خطــوة هامــة نحــو تحقيــق
املناصفــة رغــم أن عــدد النســاء مل يرتفــع يف املطلــق .إذ تــم انتخــاب  3نســاء مــن مجمــوع  16عضــو يف تركيبــة الهيئــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات األوىل ونفــس العــدد مــن مجمــوع  9أعضــاء يف تركيبــة الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات الثانيــة ،وذلــك رغــم تبنــي
التناصــف أثنــاء الرتشــح ويف كل اختصــاص.
ففــي تركيبــة الهيئــات الفرعيــة املســتقلة لالنتخابــات تنخفــض نســبة تواجــد النســاء إىل حــد االنعــدام يف بعضهــا بتعلــة الرهانــات
االنتخابيــة واملنافســة الرتابيــة بــني املرتشــحني الذيــن ليســوا دامئــا عــىل اســتعداد لتنفيــذ مبــدأ التناصــف رغــم قبولهــم بــه.

 -IIIاإلطار القانوين املنظم لالنتخابات و النوع االجتامعي يف تونس
 .1 IIIاالنتخابات بني القانون واملامرسة :من دستور  1959إىل دستور 2014

عرفــت الجمهوريــة التونســية مواعيــد انتخابيــة مهمــة دوريــة أحيانــا و أحيانــا أخــرى فرضتهــا املســتجدات السياســية ،و كانــت أوىل
هــذه االنتخابــات بعــد إعــالن اســتقاللها عــن االســتعامر الفرنــيس يف  20مــارس  ،1956و تــم يف ظــرف  5أيــام انتخــاب  98عضــوا
باملجلــس القومــي التأســييس  1956لكتابــة دســتور.
ولــن مل يتســن لنســاء تونــس انتخــاب أعضــاء املجلــس القومــي التأســييس ســنة ، 1956إالّ أنّــه و عــىل إثــر أول انتخابــات بلديــة شــهدتها
الجمهوريــة التونســية تــ ّم االعــرتاف لهــن بالحــق يف االنتحــاب مبقتــى األمــر العــيل املــؤرخ يف  13مــارس  1957املتعلــق بقانــون
البلديــات ،إىل أن متــت دســرتة حــق املــرأة يف االنتخــاب و الرتشــح مبقتــى دســتور غــرة جــوان .1959
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عــرف القانــون التونــيس تطــورا نوعيــا فيــام يتعلــق بضــامن حقــوق النســاء عامــة و حقهــن يف املشــاركة يف الحيــاة السياســية دون
أي متييــز أو إقصــاء ،و قــد ســاهمت االتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا الجمهوريــة التونســية يف تطويــر املنظومــة القانونيــة
التونســية و مالءمتهــا مــع املعايــري الدوليــة املتعلقــة باالعـرتاف للنســاء التونســيات كــام الرجــال بجميــع الحقــوق عــىل قــدم املســاواة.
و تجــرى اإلنتخابــات عــادة وفــق نصــوص قانونيــة ســابقة الوضــع  ،و ذلــك إثــر انتهــاء مــدة نيابيــة ح ّددهــا القانــون ملجلــس منتخــب
أو لرئيــس منتخــب و يكــون تنظيــم إنتخابــات مــن أجــل ضــامن تــداول ســلمي عــىل الســلطة .
غــري أنّــه لــن كانــت هــذه املامرســة متداولــة يف تونــس منــذ اإلســتقالل إالّ أ ّن مــا يرتتــب عنهــا مــن نتائــج يفقــد هــذه اآلليــة كل
جــدوى أل ّن النتائــج معروفــة مســبقا وأل ّن محــاوالت التأثــري عــىل الناخبــني تحــت ســلطة اإلســتبداد واردة ،حتــى أ ّن الفصــل  48مــن
املجلــة اإلنتخابيــة مل يلــزم الناخــب  ،عمــال مببــدأ املســاواة بــني املرتشــحني و رسيــة اإلنتخابــات  ،بــأن يحمــل كل بطاقــات الرتشــح بــل
تــرك لــه الحريــة إن أراد ذلــك ، 2و عندهــا يجــرب الناخــب تحــت ضغــط الســلطة الحاكمــة التــي تــرشف عــىل اإلنتخابــات ،عــىل تنــاول
ورقــة واحــدة يــوم اإلقـرتاع .رغــم أ ّن النصــوص القانونيــة تبــدو يف ظاهــرة محرتمــة للمعايــري الدوليــة ،إال أ ّن بعــض اإلجـراءات تخفــي يف
باطنهــا خرقــا ملبــدأ اإلنتخابــات الحــرة و النزيهــة و الشــفافة .كــام أ ّن الســلطة التقديريــة الواســعة التــي تتمتــع بهــا اإلدارة املرشفــة عــىل
اإلنتخابــات يف إســناد بطاقــات الناخبــني مــن عدمــه 3و كذلــك خــوف املواطــن مــن الطعــن يف صــورة التعــدي عــىل حقــه يف اإلنتخــاب
جعلــت مــن هــذه اإلنتخابــات تأخــذ شــكل مبايعــة ســواء بصفــة إراديــة مــن قبــل الناخبــني و الناخبــات أو بتزويــر بعــض البطاقــات
،فضــال عــن أ ّن طــرق اإلقـرتاع التــي أقرتهــا النصــوص اإلنتخابيــة تــؤدي بالــرضورة إىل تغـ ّول حــزب حاكــم عــىل بقيــة األحـزاب «نظــام
األغلبيــة املطلقــة» .
وأل ّن الغايــة الحقيقيــة مــن اإلنتخابــات هــي مامرســة الشــعب لســيادته باختيــار مــن ميثلــه رشط أن تعكــس هــذه اإلنتخابــات اإلرادة
الحــرة و النزيهــة و الحقيق ّيــة لــه دون توجيــه أو تزويــر أو حيــاد عنهــا  ،فــإن غيــاب هــذه املــآالت أ ّدت إىل وجــود هـ ّوة عميقــة بــني
الشــعب بصفتــه صاحــب الســيادة و أصحــاب القـرار املنتخبــني و إىل عــدم تبنــي مــن تـ ّم انتخابهــم مطالــب ناخبيهــم،و هــو مــا نتــج
عنــه يف تونــس ثــورة أدت إىل القطــع مــع التنظيــم العــادي للســلط و إقـرار تنظيــم مؤقــت يف إنتظــار انتخــاب مجلــس وطنــي تأســييس .
أدى هــذا الحـراك إىل القطــع مــع الهيــاكل املنتخبــة و ذلــك مبوجــب املرســوم عــدد  14لســنة  2011املــؤرخ يف  23مــارس  2011املتعلــق
بالتنظيــم املؤقــت للســلط العموميــة الــذي اقتــى حـ ّـل الهيــاكل املنتخبــة واملمثلــة للســلطة الترشيعيــة ،إذ جــاء بالفصــل  2منــه
أ ّن »:تحـ ّـل مبقتــى هــذا املرســوم املجالــس اآلتية»:مجلــس النــواب ،مجلــس املستشــارين ،املجلــس اإلقتصــادي و اإلجتامعــي ،املجلــس
الدســتوري».4
ـوىل وضــع دســتور جديــد للبــالد ،وهــو مــا
وأفــرز مســار التغيــري اتخــاذ قـرار ســيايس يهــدف إىل انتخــاب «مجلــس وطنــي تأســييس» ليتـ ّ
اســتوجب سـ ّن املرســوم عــدد  27لســنة  2011املــؤرخ يف  18أفريــل  2011املتعلــق بإحــداث هيئــة عليــا مســتقلة لالنتخابــات.5
وكانت أوىل التجارب الدميقراطية يف اإلنتخابات التي عرفتها الجمهورية التونسية غري أنّه كان لهذه اإلنتخابات عديد النقائص
واالخالالت .وبعد املصادقة عىل الدستور توىل املجلس املنتخب اتخاذ قوانني جديدة لتنظيم استحقاقات اإلنتخابات القادمة.

 .2 IIIاإلطار القانوين والنوع االجتامعي بعد الثورة
نص قانوين منظم لالنتخابات ال
إ ّن القطع مع تجربة املايض مي ّر بالرضورة عرب التخيل عن إدارة انتخابية خاضعة غري محايدة و كذلك ّ
.يحرتم مبادئ الدميقراطية املبنية عىل االنتخابات العامة و الحرة و املبارشة و الرسية وفق مبادئ النزاهة و الشفافية و املساواة
عــرف اإلطــار القانــوين التونــيس تكريســا لحــق النســاء يف اإلنتخــاب و الرتشــح منــذ ســنة  1957و ذلــك إســتنادا إىل مبــدأ املســاواة بــني
الجنســني الــذي تـ ّم تكريســه الحقــا يف الفصــل  6مــن دســتور  1959و كان الحافــظ لحــق املــرأة يف االنتخــاب و الرتشــح و الضامــن لهــا
بعــدم اإلقصــاء ،6ثــم صــدر دســتور  27جانفــي  2014الــذي كان أكــر تحــررا يف إقـرار حقــوق النســاء و دعــم مكاســبها .فلــم يكتــف
بتخصيــص فصــل ي ّنــص عــىل املســاواة يف الدســتور بــل تــم ّكذلــك التنصيــص عــىل هــذا املبــدأ يف التوطئــة ،واعتــامده كذلــك إلبـراز
حضــور املــرأة يف مجتمــع املواطنــة و ضــامن مشــاركتها السياســية فضــال عــن التنصيــص عــىل عــدم التمييــز تجاههــا.

10

 .1 2 IIIتكريس الدستور لحق االنتخاب والرتشح والتدابري اإليجابية لضامنه:
مبدأ املساواة و عدم التمييز :
متــت دســرتة مبــدأ املســاواة يف توطئــة دســتور 2014باعتبارهــا اإلطــار العــام املحـ ّدد لهويــة الدولــة ملّــا اقتــى أن» تضمــن الدولــة
علويــة القانــون واح ـرتام الحريــات وحقــوق اإلنســان واســتقاللية القضــاء واملســاواة يف الحقــوق والواجبــات بــني جميــع املواطنــني
واملواطنــات والعــدل بــني الجهــات» و تعـ ّد التوطئــة جــزءا ال يتجــزأ مــن الدســتور وفــق الفصــل  145منــه ،وهــي بالتــايل مصــدرا مــن
مصــادر الرشعيــة القانونيــة التــي ميكــن اإلســتناد إليهــا للمطالبــة بحقــوق النســاء.
ـص الفصــل  21مــن الدســتور عــىل أن« :املواطنــون واملواطنــات متســاوون يف الحقــوق والواجبــات ،وهــم ســواء أمــام القانــون
كــام نـ ّ
مــن غــري متييــز .تضمــن الدولــة للمواطنــني واملواطنــات الحقــوق والحريــات الفرديــة والعا ّمــة ،وتهيــئ لهــم أســباب العيــش الكريــم».
وبقـراءة لغويــة لهــذا الفصــل ،يتبـ ّـني أنّــه اعتمــد التأنيــث يف صياغتــه ليؤكـ ّد عــىل املســاواة بــني الجنســني مــن جهــة و يف تحميــل الدولــة
مــن جهــة أخــرى التزامـ ٍ
ـات بضــامن التكافــؤ يف الحقــوق و الحريــات عــىل أســاس املســاواة فيــام يتعلــق بالعيــش الكريــم.
يع ـ ّد هــذا التنصيــص الدســتوري عــىل مبــدأ املســاواة ضامنــة مهمــة تحجــب عــن كل متدخــل يف املنظومــة القانونيــة التونســية أيــة
محاولــة لتجــاوزه أو خرقــه أو تعديلــه باعتبــار أ ّن كل النصــوص القانونيــة ســواء كانــت ذات صبغــة ترشيعيــة أو ترتيبيــة وجــب أن
تحرتمــه و تنصــاع إليــه وخاصــة يف املجــال الســيايس مبــا يتيــح الفرصــة للنســاء يف املشــاركة السياســية والتدخــل يف صنــع القـرار ورســم
السياســات الوطنيــة.

مبدأ املشاركة السياسية للمرأة :
يع ّد الحق يف اإلنتخاب أساسا لولوج النساء يف الحياة العامة و لتمكينها عرب هذه اآللية من التعبري عن رأيها يف الشأن العام
و ذلــك باختيــار مــن ميثلهــا .كــام أ ّن التمتــع بصفــة ناخبــة تكــون رشطــا ملامرســة الحــق يف الرتشــح .و يظـ ّـل حــق االنتخــاب آل ّيــة
قانونيــة يق ّرهــا الدســتور ويتّــم تنظيمهــا بنـ ٍ
ـص ترشيعــي.
ـص رصاحــة بالفصــل  34منــه عــىل أ ّن  »:حقــوق اإلنتخــاب
وكان دســتور الجمهوريــة التونســية لســنة  2014مبدئ ّيــا بهــذا الخصــوص إذ نـ ّ
و اإلق ـرتاع و الرتشــح مضمونــة طبــق مــا يضبطــه القانــون» ،و ذلــك يف بــاب الحقــوق و الحريــات .و مل يكتــف بهــذا التنصيــص بــل
دع ّمــه يف البــاب املتعلــق بالســلطة الترشيعيــة،إذ نــص الفصــل  « 54يُعــد ناخبــا كل مواطــن تونــيس الجنســية بلــغ مــن العمــر مثــاين
عــرشة ســنة كاملــة وفــق الــرشوط التــي يحددهــا القانــون االنتخــايب» .لكــن امللفــت لالنتبــاه أنّــه رغــم عــدم اعتــامد التأنيــث بخصــوص
الشــخص الــذي يتمتــع بهــذا الحــق عــىل مســتوى اللغــة ( الناخــب و الناخبــة ) ،فــإ ّن تأويــل هــذا الفصــل ال يكــون إالّ يف إطــار قـراءة
متكاملــة تجعــل مــن هــذا الحــق مســندا للنســاء و الرجــال عــىل قــدم املســاواة بالرجــوع إىل الفصــل  21مــن الدســتور وكذلــك ضمــن
التوطئــة.
نــص عــىل «أ ّن الرتشــح ملنصــب رئيــس
كــام أ ّن إقــرار حــق اإلنتخــاب يكــون كذلــك عــىل ضــوء الفصــل  74مــن الدســتور الــذي ّ
الجمهوريــة حــق لــكل ناخبــة أو ناخــب تونــيس الجنســية منــذ الــوالدة ،دينــه اإلســالم» .مبــا يعنــي أ ّن املــرأة مؤهلــة ألعــىل مســتويات
القيــادة السياســية يف الدولــة و كذلــك ملبــارشة كل املناصــب العامــة دون متيــز عمــال باملبــدأ العــام القائــل بــأ ّن «مــن أمكنــه األكــر
أمكنــه األقــل»  .إ ّن التنصيــص عــىل مبــدأ املســاواة عــىل أهميتــه  ،يبقــى غــري كاف إذا مل يت ّدعــم بتدابــري خاصــة تضمــن تكريســه عــىل
مســتوى الواقــع أل ّن املــرأة يف وضعيــة اجتامعيــة و اقتصاديــة و ثقافيــة وسياســية ال تســمح لهــا مبامرســة فعليــة لحقوقهــا .لــذا كان ال ب ّد
مــن متكــني النســاء مــن خــالل إقـرار تدابــري إيجابيــة ووقتيــة لتفعيــل مبــدأ عــدم التمييــز بــني الجنســني وهــو مــا يســاهم يف التعجيــل
باملســاواة يف الحقــوق بــني النســاء والرجــال.

التدابري اإليجابية لصالح النساء :
ـص الدســتور
ســاهم الحـراك االجتامعــي للمجتمــع املــدين يف تكريــس الدســتور لتدابــري ترمــي إىل إقـرار متييــز إيجــايب لصالــح النســاء :نـ ّ
يف فصلــه  46أنــه « تضمــن ال ّدولــة تكافــؤ الفــرص بــني ال ّرجــل واملــرأة يف تح ّمــل مختلــف املســؤوليّات و يف جميــع املجــاالت» .و يرتتــب
عــن ذلــك اتخــاذ هــذه األخــرية كل التدابــري الالزمــة للتشــجيع عــىل تواجــد النســاء يف مراكــز الق ـرار ال فقــط يف املجــال الســيايس بــل
يف جميــع املياديــن دون إقصــاء و ميكــن أن تتحمــل هــذه املســؤوليات عــن طريــق اإلنتخــاب أو عــن طريــق التعيــني مــن الســلطة
السياســية أو اإلداريــة املختصــة.
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كــام تدعمــت مكانــة النســاء مــن خــالل الفصــل  34يف فقرتــه األخــرية ملّــا أق ـ ّر بــأ ّن» تعمــل الدولــة عــىل ضــامن متثيليــة املــرأة يف
املجالــس املنتخبــة» و بالتــايل فــإ ّن وجــود النســاء يف املجالــس املنتخبــة ســواء كانــت سياســية أو علميــة أو مهن ّيــة أو نقابيــة أضحــى
معطــى بديهــي وجــب عــىل املــرشع تكريســه بــرف النظــر عــن نســبة التمثيليــة املخصصــة لهــا .ويف نفــس الفلســفة الداعمــة لتكافــؤ
الفــرص متــت دســرتة مبــدأ التناصــف يف املجالــس كغايــة وهــدف تســعى الدولــة إىل تحقيقــه ،إذ جــاء بالفصــل  46أنــه» :تســعى ال ّدولــة
إىل تحقيــق التّناصــف بــني املــرأة و ال ّرجــل يف املجالــس املنتخبــة « .وكانــت عبــارات الفصــل واضحــة و رصيحــة إذ أ ّن الغايــة هــي
تحقيــق التناصــف يف املجالــس املنتخبــة وليــس يف الرتشــح.
ومــن خــالل هــذا الفصــل فــإ ّن الدولــة و لــن كانــت غــري ملزمــة بتحقيــق هــذه النتيجــة حــاالّ ،إال أ ّن إلتزامهــا يكمــن يف اتخــاذ كل
التدابــري املمكنــة و املتاحــة و الالزمــة لتحقيــق هــذا الهــدف و كل تقصــري مــن جانبهــا يكــون أساســا إلق ـرار مســؤوليتها.

مناهضة العنف املسلط عىل النساء يف االنتخابات :
منــع الدســتور كل أشــكال العنــف املســلط عــىل النســاء خــالل املســار االنتخــايب .ويتخــذ العنــف ضــد املــرأة أشــكاال مختلفــة منهــا
العنــف املــدين والجنــيس والنفــيس وتتفــاوت مســتوياته ومظاهــره باختــالف الســياق االجتامعــي واالقتصــادي والســيايس والثقــايف مــن
مجتمــع إىل آخــر .ويعـ ّرف العنــف الســيايس بأنّــه كل األعــامل واملامرســات املوجهــة مــن قبــل الدولــة أو منظــامت سياســية ضــد األفـراد
واملجموعــات الخاضعــة تحــت ســيطرتها.
ولضــامن املنــاخ الســيايس املالئــم ملامرســة النســاء لحقهــن يف االنتخــاب والرتشــح فــإ ّن الدســتور قــد أقــر ذلــك مــن خــالل الفصــل  46منه
الــذي نــص عــىل أ ّن «تتّخــذ ال ّدولــة التّدابــري الكفيلــة بالقضــاء عــىل العنــف ضـ ّد املــرأة» .ووجــب أن تشــمل هــذه التدابــري بالــرضورة
العنــف املســلط عــىل الناخبــات واملرتشــحات ألنهــن تتعرضــن إىل انتهــاكات مزدوجــة فتســلط عليهــن عنــف باعتبارهــن مواطنــات مثلهــا
مثــل الرجــال وعنــف خــاص بهــن باعتبارهــن نســاء .

 .2 2 IIIتكريس املعاهدات الدولية لحق االنتخاب والرتشح والتدابري اإليجابية لضامنه:
مبدأ املساواة و عدم التمييز :
إ ّن املعاهــدات الدوليــة املصــادق عليهــا مــن مجلــس نــواب الشــعب هــي حســب الفصــل  20مــن دســتور  2014أعــىل درجــة مــن
القانــون و أقــل درجــة مــن الدســتور ،7لــذا فــإ ّن املعاهــدات جــزء ال يتجــزأ مــن املنظومــة القانونيــة  ،وبالتــايل تلــزم الدولــة التونســية
وتحفــظ بالتبعيــة حقــوق النســاء وتكــون أساســا ملطالبتهــن أمــام القضــاء بحقوقهــن.
وجــاء باملــادة األوىل لإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان أنّــه »:يولــد النــاس أحـرارا و متســاوين يف الكرامــة و الحقــوق « ،كــام اقتضــت
املــادة الثانيــة أنّــه « :لــكل إنســان حــق التمتــع بجميــع الحقــوق والحريــات املذكــورة يف هــذا اإلعــالن دومنــا متييــز مــن أي نــوع».
ونصــت املــادة  3مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة أن »:الــدول األطـراف تتعهــد بضــامن مســاواة
الذكــور واإلنــاث يف حــق التمتــع بجميــع الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة املنصــوص عليهــا يف هــذا العهــد».
أمــا العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية فهــو يقــر ّكســابقه مبــدأ املســاواة يف املــادة  3إذ اقتــى أن «تتعهــد الــدول
األط ـراف يف العهــد بكفالــة تســاوي الرجــال والنســاء يف حــق التمتــع بجميــع الحقــوق املدنيــة والسياســية املنصــوص عليهــا يف هــذا
العهــد».
8
كــام يرتتــب عــن الت ـزام الدولــة التونســية مبــا ورد بأحــكام الفصــل  2مــن اتفاقيــة القضــاء عــىل كل أشــكال التمييــز ضــد املــرأة أن
تنتهــج سياســة تســتهدف القضــاء عــىل التمييــز ضــد املــرأة مبــا يف ذلــك اتخــاذ تدابــري لصالحهــا قصــد تكريــس املســاواة الفعليــة
و تجنب كل مامرسة أو عمل متييزي ضدها.
وأقــرت كل املعاهــدات الدوليــة مبــدأ املســاواة بــني النســاء والرجــال باعتبــاره أساســا يف التمتــع بحقــوق اإلنســان ألن كل الحقــوق
الكونيــة يتمتــع بهــا الجميــع دون متييــز .و كانــت املــادة  21مــن اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان ترجمــة لهــذه الفلســفة األمميــة
التــي انخرطــت فيهــا جـ ّـل الــدول يف العــامل و الــذي أق ـ ّر الحــق للنســاء و الرجــال يف املشــاركة يف االنتخــاب و الرتشــح.9
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مبدأ املشاركة السياسية للمرأة :
أق ـ ّرت اتفاقيــة الحقــوق السياســية للمــرأة 10للنســاء حقهــن يف مامرســة جميــع الحقــوق ذات البعــد االنتخــايب الراميــة إىل اختيــار
مــن ميثلهــا يف جميــع أشــكال االنتخابــات رئاســية كانــت أو ترشيعيــة أو جهويــة أو محليــة .و ال يقــع إقصاءهــا مــن إي حــدث انتخــايب
مهــام كانــت الرهانــات .وت ّنــص هــذه االتفاقيــة عــىل حــق االنتخــاب يــوم االقـرتاع دون إضافــة رشوط أو قيــود خاصــة بالنســاء .ومتــارس
النســاء هــذا الحــق بنفــس الــرشوط التــي يخضــع لهــا الرجــال .11وتطبيقــا ملقتضيــات هــذه االتفاقيــة املصــادق عليهــا مــن الجمهوريــة
التونســية،تتمتع النســاء مثلهــن مثــل الرجــال بحــق الرتشــح لجميــع االنتخابــات املقــررة بالقانــون التونــيس .و ال ميكــن مهــام كانــت
األســباب منعهــن مــن مامرســة هــذا الحــق طاملــا كانــت مســتجيبات للــرشوط التــي يضبطهــا القانــون .ويجــب أن ال تتضمــن هــذه
النصــوص أي حاجــز مينعهــن أو أســباب متييزيــة تعيقهــن عــن الولــوج إىل الحقــل الســيايس. 12
ـص يف فصلــه  25عــىل رضورة تجــاوز كل القيــود التــي تحــول دون مشــاركة
أ ّمــا العهــد الــدويل للحقــوق السياســية و املدنيــة ،فقــد نـ ّ
13
النســاء يف الشــأن العــام و التعبــري الح ـ ّر عــن إرادتهــن يف اختيــار ممثليهــا يف االنتخابــات و خاصــة فرصــة تقلدهــن لوظائــف عامــة .

التدابري اإليجابية لصالح النساء :
أقرت إتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ض ّد املرأة يف فصلها  2هذه التدابري االيجابية التي تلْزم الدول املصادقة عليها
و مــن بينهــا تونــس ،رضورة اتخاذهــا لكــن و يف املقابــل تبقــى هــذه التدابــري وقت ّيــة ،مــع العلــم أ ّن تقديــر الزمــن نســبي مقارنــة بحيــاة
الشــعوب ،فاملؤقــت ميكــن أن يــدوم لســنني و يبقــى املعيــار املعتمــد للتخــيل عــن التدابــري املؤقتــة هــو النجــاح يف تكريــس املســاواة
عــىل مســتوى الواقــع .وعــىل املســتوى الســيايس جــاء الفصــل  7منهــا مك ّرســا لــرضورة املشــاركة السياســية للنســاء مؤكــدا عــىل رضورة
اتخــاذ الدولــة جميــع التدابــري أي كل مــا هــو متــاح وليــس البعــض منهــا فقــط للقضــاء عــىل التمييــز ضــد املــرأة يف املجــال الســيايس.14
كــام جــاء بـــــإعالن ومنهــاج عمــل بيجــني لســنة  ،1995رضورة متكــني املــرأة ومشــاركتها الكاملــة عــىل قــدم املســاواة يف جميــع جوانــب
حيــاة املجتمــع ،مبــا يف ذلــك املشــاركة يف عمليــة صنــع الق ـرار وبلــوغ مواقــع الســلطة ،15و هــي مســائل أساســية لتحقيــق املســاواة
والتنميــة والســلم.

مناهضة العنف املسلط عىل النساء يف االنتخابات
بخصــوص املنــاخ الســيايس املالئــم ملامرســة النســاء للحــق يف اإلنتخــاب و الرتشــح ،فــإ ّن اإلعــالن العاملــي ملناهضــة كل أشــكال العنــف
ضــد املــرأة الصــادر يف  20ديســمرب  1993وبرنامــج عمــل فيينــا تضمــن تأكيــدا عــىل عامليــة حقــوق النســاء باعتبارهــا حقــوق إنســان
ودعــوة إىل القضــاء عــىل العنــف القائــم عــىل أســاس نــوع الجنــس .16كــام يضــع هــذا اإلعــالن سلســلة مــن التدابــري التــي يجــب أن
تتخذهــا الــدول ،مبــا فيهــا تونــس ،ملنــع هــذا العنــف والقضــاء عليــه والتــي مــن أهــم آثارهــا أن تديــن الــدول العنــف ضــد املــرأة وال
تتــذرع بالعــادات أو التقاليــد أو الديــن يك تتجنــب واجباتهــا يف القضــاء عــىل هــذا العنــف.17
ويف ســنة  1995و مــن خــالل إعــالن ومنهــاج عمــل بيجــني 18حصــل اإلتفــاق الــدويل عــىل أ ّن العنــف ضــد املــرأة انتهــاك لحقــوق
اإلنســان وعائــق لتمتــع املــرأة التــام بــكل حقــوق اإلنســان .وتحولــت املطالبــة مــن اع ـرتاف بالعنــف كانتهــاك لحقــوق اإلنســان إىل
املطالبــة مبســائلة الدولــة عــن تدابــري منــع العنــف ضــد املــرأة والقضــاء عليــه التــي اتخذتهــا .و أرىس منهــاج عمــل بيجــني املتعلــق
بالعنــف ضــد املــرأة أهدافــا إس ـرتاتيجية لتجــاوزه.19

 .3 2 IIIمبدأ االنتخاب والرتشح يف القانون االنتخايب
مبدأ املساواة والتدابري االيجابية
يتبــني مبراجعــة القانــون األســايس عــدد  16لســنة  2014مــؤرخ يف  26مــاي  2014املتعلــق باالنتخابــات واالســتفتاء انــه مــن خــالل
ـص كان مبدئيــا وفيــا ملــا ورد بالدســتور واإلتفاقيــات الدوليــة بخصــوص إقـرار مبــدأ املســاواة لهذيــن النصــني األكــر
الصياغــة اللغويــة للنـ ّ
علويــة منــه.
اســتعمل القانــون االنتخــايب التأنيــث أو الجنــدرة عــىل مســتوى بعــض الفصــول كــام هــو الشــأن بالنســبة للفصــل 5منــه ـــلام اعتــرب
أنّــه «يعـ ّد ناخبــا كل تونسـ ّية وتونــيس مرســم يف ســجل الناخبني(.»)...وحافــظ الفصــل  19عــىل نفــس الصياغــة فيــام يتّعلــق بالرتشــح
لعضويــة مجلــس نــواب الشــعب مؤكــدا أنّــه حــق لــكل «ناخبــة أو ناخــب تونــيس الجنســية منــذ عــرش ســنوات عــىل األقــل».
13

كــام كان الفصــل  40مــن القانــون اإلنتخــايب املتعلــق بــرشوط الرتشــح إىل رئاســة الجمهوريــة متطابقــا مــع أحــكام الفصــل  74مــن
الدســتور إذ اقتــى أنّــه «يحــق يحــق لــكل ناخبــة أو ناخــب تونــيس الجنســية منــذ الــوالدة ،دينــه اإلســالم الرتشّ ــح ملنصــب رئيــس
الجمهوريــة.20
اإلنتخــايب يبــدو أ ّن هــذا األخــري رغــم تبنــي مبــدأ املســاواة مل يكـ ّرس اآلليــات الضامنــة و الكفيلــة بتحقيــق مســاواة فعليــة عــىل مســتوى
التمثليــة يف املجالــس املنتخبــة  .اكتفــى القانــون االنتخــايب بإقـرار التناصــف و التنــاوب يف الرتشــح الــذي جــاء بــه املرســوم عــدد  35لســنة
 2011خــالل الفــرتة اإلنتقاليــة األوىل ،والحــال أ ّن هــذا املبــدأ أضحــى مكســبا وجــب تطويــره يف ظــل أحــكام الفصــل  .21 46و مل يتخــذ
املــرشع التدابــري الكفيلــة بالوصــول إىل التناصــف عــىل مســتوى املجالــس وذلــك مــن خــالل إقـرار مبــدأ التناصــف األفقــي وذلــك عــىل
مســتوى رؤســاء القامئــات مثلــام طالبــت بذلــك مكونــات املجتمــع املــدين ومنهــا رابطــة الناخبــات التونســيات .

مناهضة العنف املسلط عىل النساء يف االنتخابات
مل يــالءم القانــون اإلنتخــايب يف أحكامــه مــا جــاء بــــالفصل  46مــن الدســتور ،إذ مل يــدرج أي إشــارة إىل العنــف املســلط عــىل النســاء
خــالل املســار اإلنتخــايب و مل يفردهــا ببنــد يف هــذا املجــا لخصوصيــة العنــف املســلط عليهــا مقارنــة مــع الرجــال الناخبني أو املرتشــحني.22
واكتفــى بنــص عــام ال يرتقــي إىل االتفاقيــات الدوليــة و الدســتور ،و اقتــر عــىل فــرتة الحملــة اإلنتخابيــة والدعايــة و الحــال أ ّن مجــاالت
العنــف أوســع مــن ذلــك.
و يف املقابــل تعــرض القانــون اإلنتخــايب إىل العنــف بصفــة عامــة دون تخصيــص بالنســبة للناخبــة أو املرتشــحة  ،و اكتفــى بالنتصيــص
عــىل ذلــك يف فصلــني يف الفصــل  52و  57منــه عــىل ذلــك.

 .4 2 IIIالقرارات الرتتيبية املنظمة للعملية اإلنتخابية :
ـص الدســتوري الحامــل ملبــادئ املســاواة ومتكــني النســاء مــن أجــل مشــاركة
لــن مل يتّخــذ القانــون االنتخــايب التدابــري الكفيلــة برتجمــة النـ ّ
23
سياســية فاعلــة ،فــإ ّن ال يشء مينــع تنزيــل النــص الدســتوري يف إطــار الســلطة الرتتيبيــة مــن خــالل األوامــر التــي تـ ّم إتخاذهــا
مــن جهــة أو مــن خــالل القـرارات الرتتيبيــة الصــادرة عــن الهيئــة العليــا املســتقلة إلنتخابــات .24و يتبــني مبالحظــة املنظومــة الرتتيبيــة
أنّهــا و عــىل مســتوى الشــكل مل تعتمــد الجنــدرة مــا عــدى يف حــاالت نــادرة يفرضهــا الســياق العــام و ذلــك عنــد تنظيــم مبــدأي
التناصــف و التنــاوب عنــد الرتشــح مبقتــى قـرار الهيئــة العليــا املســتقلة لإلنتخابــات عــدد  16املــؤرخ يف  1أوت  2014و املتعلــق بقواعــد
وإج ـراءات الرتشــح لالنتخابــات.25
أمــا مــن حيــث املوضــوع ،فإنّــه تـ ّم تغييــب كل اآلليــات القانونيــة الكفيلــة بضــامن املبــادئ الدســتورية و أه ّمها تلــك املتعلقة باملســاواة
بــني املرتشــحني و املرتشــحات عــىل مســتوى الحملــة اإلنتخابيــة أو متويلهــا أو مــن خــالل تفعيــل الفصــل  46املتعلــق بالتنصيــص عــىل
منــع كل أشــكال العنــف املســلط عــىل النســاء و ذلــك بوضــع تدابــري خاصــة بالنســاء مثلــام وردت باإلتفاقــات الدوليــة املصــادق عليهــا
مــن الجمهوريــة التوســية .و ورد امتيــاز وحيــد فيــام يتعلــق بإعطــاء األولويــة للنســاء الحوامــل يف التســجيل باملكاتــب أو يــوم اإلقـرتاع
مثلــام جــاء بدليــل اإلقـرتاع و التصويــت.

التوصيات:
عىل املرشع التونيس:
 اعتامد مبدأ التمثيلية الواردة بالفصل  34من الدستور بإدراجه بالقوانني املنظمة ملختلف القطاعات. اتخاذ التدابري الالزمة للوصول إىل هذه التمثيلية سواء باعتامد:حصة أو نسبة معيّنة للنساء للفوز بها.
* اعتامد آلية املحاصصة ( الكوتا) واملتمثلة يف تخصيص ّ
عام ستنتجه االنتخابات التنافسية.
معني من املقاعد للنساء وذلك برف النظر ّ
* بتخصيص عدد ّ
املصادقة عىل مرشوع القانون الشامل املتعلق مبناهضة العنف املسلط عىل النساء والبنات. إفراد النساء بفصل خاص يف جميع القوانني االنتخابية يتعلق بكل أشكال العنف التي تسلط عليهاو تشديد العقاب بخصوصها لضامن ولوجها للشأن العام.
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 . 3 IIIاإلدارة االنتخابية
كانــت اإلنتخابــات تنظــم مــن قبــل اإلدارات الجهويــة وخاصــة منهــا الواليــات بالنســبة لإلنتخابــات الرئاســية والترشيعيــة و كذلــك
البلديــات بالنســبة لإلنتخابــات البلديــة و ذلــك تحــت إرشاف وزارة الداخليــة .وقــد انجــر عــن هــذا الخيــار املقصــود إخضــاع االنتخابــات
رشع قانونيــا و سياســيا
إىل واليــة الحاكــم باعتبــار أ ّن تدخلهــا مل يشــمل فحســب مجــرد الســهر عــىل حســن ســري اإلنتخابــات بــل ّ
لتدخلهــا يف الشــأن اإلنتخــايب.

 .1 3 IIIاإلدارة االنتخابية وانتخاب «املجلس الوطني التأسييس»2011
للقطــع مــع االرتبــاط الهيــكيل بــني العمليــة االنتخابيــة و الســلطة التنفيذيــة ،وذلــك باســتبعاد اإلدارات املركزيــة بــوزارة الداخليــة
والجهويــة التــي كانــت تــرشف عــىل االنتخابــات ،تـ ّم مبوجــب املرســوم عــدد  27لســنة  2011املــؤرخ يف  18أفريــل  2011إحــداث هيئــة
عليــا مســتقلة لالنتخابــات ،غــري أ ّن دورهــا حســب املرســوم املحــدث لهــا اقتــر عــىل اإلرشاف عــىل انتخــاب املجلــس الوطنــي التأســييس
حســب الفصــل األول مــن املرســوم املحــدث لهــا ،إذ نــص عــىل أنّــه «وتنتهــي مهامهــا باإلعــالن عــن النتائــج النهائيــة لهــذه االنتخابــات».

 .2 3 IIIاإلدارة االنتخابية وانتخاب «مجلس نواب الشعب» و «رئاسة الجمهورية »2014
عــىل الرغــم مــن وجــود عديــد املطالــب التــي تتجــه نحــو املحافظة عــىل الهيئة التــي أرشفت عــىل انتخابــات  2011وضــامن اســتمراريتها
بالنظــر لنجاحهــا يف تأمــني انتخابــات حــرة ومســتقلة رغــم النقائــص ،إال أ ّن أعضــاء وعضــوات املجلــس الوطنــي التأســييس اتجهــوا نحــو
إصــدار القانــون األســايس عــدد  23لســنة  2012املــؤرخ يف  20ديســمرب  2012املتعلــق بالهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات .
ولــن تــم إصــدار القانــون يف أجــل يعـ ّد مبدئيــا معقــوال مقارنــة ســنة مــع تاريــخ إجـراء االنتخابــات ( 26أكتوبــر و  23نوفمــرب ،)2014
إالّ أن تركيــز الهيئــة و انتخــاب أعضائهــا م ـ ّر بصعوبــات تعــود مــن جهــة إىل صعوبــة التوافــق داخــل لجنــة الفــرز باملجلــس وخاصــة
إىل الطعــون املقدمــة مــن جمعيــات املجتمــع املــدين يف أشــخاص املرتشــحني أمــام املحكمــة اإلداريــة ،26ومل يتـ ّم انتخــاب أعضائهــا إالّ يف
جانفــي . 2014

تواجد النساء عىل مستوى الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
انطالقــا مــن عــدم تنصيــص املرســوم عــدد  35لســنة  2011عــىل رضورة تواجــد النســاء ضمــن تركيبــة الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات
التــي تـ ّم انتخابهــا مــن قبــل الهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة واإلصــالح الســيايس واالنتقــال الدميقراطــي ،27مل يتجــاوز عــدد النســاء
املنتخبــات  3نســاء مــن مجمــوع  16عضــوا منتخبــا أي بنســبة .% 18.75
أمــا يف مــا يتعلــق بتمثيليــة النســاء يف الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات املكلفــة باإلعــداد لالنتخابــات الترشيعيــة والرئاســية لســنة
 ،2014فــإ ّن القانــون األســايس عــدد  23لســنة  2012قــد تضمــن قبــل تنقيحــه 28تنصيصــا عــىل رضورة االلت ـزام مببــدأ التناصــف بــني
الرجــال والنســاء يف قامئــة املرتشــحني لعضويــة الهيئــة كل حســب اختصاصــه .وتعهــدت لجنــة الفــرز بتمريــر قامئــة عــن كل صنــف
تحــرتم مبوجبــه مبــدأ التناصــف ويف املقابــل تبقــى الســلطة التقديريــة للجلســة العامــة للمجلــس الوطنــي التأســييس عنــد اختيــار
أعضــاء الهيئــة . 29وتـ ّم التخــيل عــن هــذه القاعــدة باعتــامد مبــدأ اإلنتخــاب املبــارش مــن الجلســة العامــة للمجلــس الوطنــي التأســييس
حتــى يتـ ّم تفــادي الطعــون يف قـرارات لجنــة الفــرز .30و رغــم غيــاب نــص قانــوين ملــزم لتكريــس تواجــد النســاء يف تركيبــة الهيئــة ،فــإ ّن
النــواب كرســوا متثليــة النســاء و ذلــك بانتخــاب  3نســاء مــن مجمــوع  9أي بنســبة  % 33و هــي ولــن كانــت عتبــة مهمــة لهــا تأثــري يف
اتخــاذ القـرارات داخــل الهيئــة لكنهــا تبقــى بعيــدة عــن تحقيــق التناصــف يف املجالــس املنتخبــة مثلــام جــاء بالفصــل  46مــن الدســتور.
(أنظــر الجــدول عــدد )1
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التوصيات:
ان توافــق نــواب و نائبــات املجلــس الوطنــي التأســييس عــىل ضــامن متثليــة النســاء كان نتيجــة توافــق ســيايس ،غــري
أ ّن هــذا التوجــه غــري كاف خاصــة و أنــه عمــال بأحــكام الفصــل  32مــن القانــون املحــدث للهيئــة ســيتم تجديــد ثلــث
مجلــس الهيئــة العليــا املســتقلة لإلنتخابــات لــذا الب ـ ّد مــن تنقيــح الفصــل  6مــن تركيبــة الهيئــة بطريقــة تضمــن
مبــدأ التناصــف بــن الجنســني يف تركيبــة الهيئــة وتعميمهــا عــىل تركيبــة أعضــاء هيئــة الحقيقــة والكرامــة لتــي
تأسســت مبقتــى القانــون األســايس عــدد  53لســنة  2013املــؤرخ يف  24ديســمرب .2013
يتّجــه و بصفــة احتياطيــة عنــد تجديــد أعضــاء الهيئــة الحاليــة اح ـرتام نســبة دنيــا ال تقــل عــن الثلــث يف الرتكيبــة(اســتبدال امــرأة بامــرأة أو إن أمكــن رجــل بامــرأة).

تواجد النساء عىل رأس الهيئات الفرعية
يرجــع اختيــار رؤســاء الهيئــات الفرعيــة املســتقلة لالنتخابــات التــي تســهر عــىل مســاعدة الهيئــة املســتقلة لالنتخابــات عــىل القيــام
مبهامهــا مبختلــف الدوائــر اإلنتخابيــة وميكــن ملجلــس الهيئــة أن يفـ ّوض بعــض صالحياتــه للهيئــات الفرعيــة التــي متارســها تحــت إرشافــه
وطبقــا لقراراتــه .وال يتجــاوز عــدد أعضــاء الهيئــة الفرعيــة الواحــدة أربعــة أعضــاء عــىل األكــر .ويتّــم اختيــار املرتشــحني و املرتشــحات
مــن طــرف مجلــس الهيئــة باألغلبيــة املطلقــة ألعضائــه .
وتتــوىل هــذه الهيئــات الفرعيــة 31اإلرشاف بصفــة مبــارشة عــىل اإلنتخابــات بالدوائــر املعنيــة واتخــاذ كل الق ـرارات املتعلقــة بســري
العمليــة اإلنتخابيــة منــذ بدايــة عمليــة التســجيل إىل الرتشــح ،ثــم مراقبــة الحمــالت اإلنتخابيــة و اتخــاذ التدابــري الالزمــة تحــت رقابــة
الهيئــة املركزيــة و كذلــك اإلرشاف عــىل عمليــة التصويــت و الفــرز .و تعـ ّد بالتــايل مركـزا مــن مراكــز صنــع القـرار يف املســار االنتخــايب
عــىل املســتوى الجهــوي و الالمركــزي ،و يكــون مــن املفــروض أن يقــع اســتنادا إىل أحــكام الفصــل  46مــن الدســتور ضــامن متثليــة النســاء
يف هــذه الهيئــات ال فقــط عــىل مســتوى العضويــة بــل خاصــة عــىل مســتوى الرئاســة.
إ ّن غيــاب النســاء مبراكــز القيــادة و متثليتهــن املتواضعــة كعضــوات يف الهيئــات الفرعيــة لإلنتخابــات مل يكــن مــربرا مــن الهيئــة املركزيــة.
خاصــة أنّــه كان للهيئــة ســلطة تقديريــة يف ذلــك .وبالنظــر إىل امللفــات املقدمــة كان بإمــكان هــذه االخــرية إجـراء محــاورات و اختيــار
النســاء عــىل رأس الهيئــات إلعطــاء مثــال يف ذلــك و التمهيــد إلدمــاج هــذه املقاربــة يف القوانــني الالحقــة  .وبخصــوص تربيــر عــدم ترشــح
عــدد كاف مــن النســاء فإنّــه ال يســتقيم ،طاملــا أقـ ّرت الهيئــة لنفســها ،مبوجــب الفصــل  4مــن القـرار عــدد  8لســنة  2014واملــؤرخ
يف  3جوان  2014واملتعلق بإحداث هيئات فرعية لإلنتخابات و ضبط مشموالتها ،إمكانية استكامل النقص يف الرتشحات وبالتايل
يف صورة عدم وجود ترشحات من النساء تعمل الهيئة عىل تواجدها وفق ما أق ّرته لنفسها من وسائل يف الغرض.

التوصيات:
رضورة إدخــال تعديــل عــىل الفصــل  21عــىل القانــون اإلنتخــايب و كذلــك الفصــل  12مــن قــرار الهيئــة العليــااملســتقلة لالنتخابــات عــدد  5لســنة  2014املــؤرخ يف  24أفريــل  2014و املتعلــق بضبــط النظــام الداخــيل للهيئــة
العليــا املســتقلة لإلنتخابــات يضمــن متثليــة النســاء عــىل مســتوى تركيبــة الهيئــات مــن جهــة و كذلــك عــىل مســتوى
الرئاســة ،و هــو مــا مــن شــأنه أن يح ّفــز النســاء للتقــدم برتشــحاتها طاملــا أ ّن إمكانيــة تقلّــد هــذه املهــام أضحــى
مضمونــا قانونا.ويبقــى يف جميــع الحــاالت معيــار الكفــاءة و اإلســتقاللية و الحيــاد مســتوجبا.
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متثيل النساء عىل مستوى مكاتب و مراكز االقرتاع
ضمنــت الهيئــة العليــا املســتقلة لإلنتخابــات تواجــدا محرتمــا للنســاء عــىل مســتوى عضويــة مكاتــب اإلق ـرتاع قــارب التناصــف بــني
النســاء و الرجــال بنســبة تناهــز  .50%ويعــود ذلــك إىل أ ّن أغلــب املرتشــحني واملرتشــحات كانــوا مــن املنتمــني إىل ســلك التعليــم و مــن
املبارشيــن باملــدراس واملعاهــد التــي تح ّولــت إىل مراكــز إقـرتاع  .ومبــا أ ّن النســاء تحتّــل نســبة مهمــة يف ســلك التعليــم ،فــإ ّن تواجدهــن
كان مهــام .ويف هــذا اإلطــار ،ومــن خــالل املالحظــة غــري املبــارشة تــم اســتجواب إحــدى عضــوات الهيئــة املركزيــة لالنتخابــات وأكــدت
أ ّن املكاتــب التــي أرشفــت عليهــا نســاء كانــت األقــل أخطــاء و األكــر حرفيــة .كــام الحــظ مالحظــات و مالحظــي رابطــة الناخبــات
التونســيات أ ّن جـ ّـل النســاء املعينــات يف مكاتــب اإلقـرتاع كانــت األكــر إلتزامــا باحـرتام الوقــت و اإلجـراءات  ،كــام تعاملــن مــع الناخبــني
و الناخبــات بطريقــة مرنــة ودون تشــنج أو إثــارة .لكــن مــا متــت مالحظتــه هــو أنّــه مل متنــح للنســاء مراكــز قياديــة برئاســة املكاتــب أو
رئاســة مراكــز اإلقـرتاع  ،رغــم أ ّن للهيئــة إمكانيــة لتعيينهــم يف هــذه املراكــز.

نسبة النساء رئيسات املكاتب
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توصية:
يتجــه اســتنادا إىل مقتضيــات الدســتور ضــامن أكــر متثليــة للنســاء يف االنتخابــات القادمــة ،وذلــك بتحســيس
الهيئــة بــرضورة تعيــني نســبة هامــة منهــن يف رئاســة املراكــز واملكاتــب خاصــة يف اإلنتخابــات البلديــة والجهوية
القادمــة لضــامن أكــر سالســة و مرونــة يــوم اإلقـرتاع و الفــرز.

تكوين أعوان مراكز و مكاتب اإلقرتاع
إ ّن نجــاح العمليــة االنتخابيــة يبقــى رهــني حســن إدارتهــا وذلــك باألســاس يــوم االقـرتاع ويحتــاج ذلــك إىل تخطيــط مســبق مــن اإلدارة
االنتخابيــة يأخــذ يعــني اإلعتبــار تكويــن املعنيــني ليــس فقــط نظريــا بــل خاصــة عمليــا بوضــع كل ســيناريوهات ممكنــة يــوم االقـرتاع.
و بالنظــر إىل أ ّن الهيئــة قامــت بنــرش قامئــة أعضــاء الهيئــة املقبولــني مبدئيــا يف  24ســبتمرب  2014يف انتظــار أن تقــدم االعرتاضــات يف 29
ســبتمرب  ، 2014فــإ ّن هــذه األخــرية كانــت ملزمــة بالتجــاوب مــع اإلعرتاضــات أو تعليــل قـرارات الرفــض .
و عــىل خــالف مــا يقتضيــه مبــدأ الشــفافية مل تبـ ّـني الهيئــة عــدد اإلعرتاضــات التــي وجهــت إليهــا و مــدى جديتهــا و تأثريهــا يف اســتبعاد
أو إق ـرار أعوانهــا املقبولــني مبدئيــا .وانطلقــت بالتــايل عمليــات التكويــن بالنســبة لرؤســاء املكاتــب حســب بــالغ الهيئــة يف  7أكتوبــر
 2014ليــدوم مــدة  3أيــام  ،ثــم يقــوم رؤســاء املراكــز و املكاتــب بتكويــن األعــوان.
واســتنادا عــىل نتائــج املالحظــة امليدانيــة لفريــق عمــل رابطــة الناخبــات التونســيات بدائــرة بــن عــروس تبـ ّـني أ ّن تكويــن أعضــاء الهيئــة
مل يتّــم بصفــة معمقــة و أنّــه كان مجــرد رس ٍد ملــا ورد بدليــل اإلق ـرتاع و الفــرز الــذي أع ّدتــه الهيئــة ،و كان املك ـ ّون يف أغلــب األحيــان
غــري قــادر عــىل اإلجابــة عــىل أســئلة األعــوان .وقــد تأكــدت هــذه املالحظــة عنــد أول تجربــة يــوم االقـرتاع و الفــرز يف  26أكتوبــر ،2014
مــن خــالل عــدم متكــن بعــض األعــوان مــن حســن تســيري املراحــل املتعلقــة بإج ـراءات االق ـرتاع والفــرز :مثــال التنصيــص عــىل إقفــال
الصنــدوق و تحريــر املحــارض و توزيــع الحارضيــن يف املكتــب حســب األولويــة ( مدرســة مقريــن  ،حــي التضامــن  ،العــال ).
كــام رصــدت املالحظــات خــالل الفــرز عــدم متكــن أعــوان املكتــب مــن طريقــة عـ ّد األوراق وتبوبهــا مــام دفــع باملالحظــني و ممثــيل
القامئــات املرتشــحة للتدخــل و احتســاب األصــوات معهــم و مشــاركتهم يف اتخــاذ الق ـرار إن كانــت البطاقــة ملغــاة أو صحيحــة (عــىل
عكــس مــا تقتضيــه مهامهــم مــن رضورة الحفــاظ عــىل الحيــاد و عــدم التدخــل يف أعــامل أعــوان املكاتــب).
و تــم اعــالن الهيئــة بغيــاب املهن ّيــة مــن قبــل مكونــات املجتمــع املــدين و مــن بينهــم رابطــة الناخبــات التونســيات التــي توجهــت
بتقريــر أويل للهيئــة يتعلــق باإلنتخابــات الترشيعيــة وتقدمــت بتوصيــة تتعلــق بــرضورة إعــادة تكويــن األعــوان مبكاتــب اإلقـرتاع لضــامن
أكــر سالســة ومهنيــة يــوم اإلقـرتاع والصمــت االنتخــايب .تفاعلــت الهيئــة إيجابيــا مــع هــذه التوصيــة و متــت برمجــة دورات دعــم ألعــوان
مكاتــب االقـرتاع وكان أدائهــم خــالل الــدورة األوىل والثانيــة لإلنتخابــات الرئاســية أفضــل بكثــري مــام كانــوا عليــه خــالل يــوم اإلقـرتاع
و الفــرز يف االنتخابــات الترشيعيــة .كــام الحظــت رابطــة الناخبــات أنّــه و عــىل مســتوى التعاطــي واقعيــا كان هنــاك تداخــل يف املهــام
املوكولــة ملختلــف األعــوان مــن بينهــا تدخــل رئيــس املركــز يف أعــامل األعــوان داخــل مكاتــب اإلق ـرتاع وكذلــك عــدم تطبيــق رئيــس
مكتــب اإلق ـرتاع لســلطته يف حفــظ األمــن داخــل القاعــة و كان يلتجــأ مبــارشة إىل أعــوان األمــن أو الجيــش دون القيــام مبحــاوالت
يف الغرض ( مدرسة ابتدائية بقفصة ).
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التوصيات:
 ال بـ ّد مــن وضــع مخطــط اسـرتاتيجي إداري يغطــي كل حاجيــات الهيئــة اإلداريــة والبرشيــة مــن أجــل إجـراء كلاإلنتخابــات يف منــاخ يضمــن معيــار املهن ّيــة العاليــة بوصفــه األســاس يف إقـرار النزاهــة و الشــفافية ،ثــم يتــم وضــع
خطــة لإلنتــداب تعتمــد معايــري الكفــاءة و النزاهــة و الحيــاد ومتثيليــة النســاء حتــى تكــون اإلدارة االنتخابيــة قــادرة
يف كل مناســبة عاديــة أو طارئــة مــن التفاعــل مبهنيــة و بطريقــة إيجابيــة مــع اإلســتحقاقات اإلنتخابيــة .
 وضع قاعدة بيانات تتعلق باألعوان املتعاقدين بطريقة عرضية وإبقاء عالقة دامئة مبن ثبت حيادهمو القيــام بــدورات تكوينيــة يف آجــال معقولــة حتــى تتــم املحافظــة عــىل هــذه الكفــاءات و منهــا النســائية خاصــة
وتجنــب تخصيــص مــوارد ماديــة يف كل انتخابــات لتكويــن األعــوان.
 تكويــن األعــوان بخصــوص املهــام املوكولــة لهــم و طــرق التنســيق مــع بقيــة املتواجديــن باملكتــب و املركــزومامرســة هــذه املهــام دون تفويضهــا للغــري ،و تعميــق التكويــن مــن خــالل اإلســتناد إىل معايــري االنتخابــات النزيهــة
و املبــادئ و اآلليــات التــي تكرســها و ذلــك دون االقتصــار عــىل األمثلــة الــواردة بالدليــل أل ّن العــون ميكــن أن يتعــرض
إىل حــاالت أخــرى يجــد نفســه يف صــورة عــدم تشــبعه بتكويــن جيــد غــري قــادر عــىل حلّهــا .

اإلمكانيات املادية والبرشية للهيئة وظروف عملها
القــت الهيئــة صعوبــات ماديــة و لوجســتية مل متك ّنهــا مــن البــدء يف العمــل يف ظــروف مالمئــة ،و كان للتأخــري يف تركيــز الهيئــة و تجهيــز
املقـرات الراجعــة لهــا تأثــري واضــح يف املســار االنتخــايب وانعكــس عــىل مهن ّيــة العمــل داخــل الهيئــة وضبــط روزنامــة عملهــا.
ومل يضمــن النــص القانــوين إلـزام املتداخلــني يف الشــأن اإلنتخــايب بتوفــري الحاجيــات الالزمــة ،إذ اقتــى الفصــل  22مــن القانــون األســايس
املحــدث لهــا أ ّن « كل اإلدارات العموميــة مطالبــة يف حــدود اإلمــكان بــأن تضــع عــىل ذمــة الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات جميــع
الوســائل املاديــة والبرشيــة وجميــع القواعــد البيانيــة واملعلوماتيــة مبــا يف ذلــك اإلحصــاءات واملعطيــات ذات العالقــة بالعمليــات
االنتخابيــة مبــا يســاعد عــىل حســن أداء مهامهــا ،وعنــد االمتنــاع غــري املــربر مــن قبــل اإلدارة املعنيــة ميكــن اســتصدار إذن يف الغــرض مــن
املحكمــة اإلداريــة .وتعمــل مصالــح رئاســة الحكومــة مبناســبة االنتخابــات أو االســتفتاءات عــىل تيســري تعــاون جميــع اإلدارات العموميــة
مــع الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات».
الحــظ مالحظــوا و مالحظــات رابطــة الناخبــات التونســيات وجــود عوائــق جمــة مــن اإلدارات العموميــة حالــت يف بعــض األحيــان
دون متكــني الهيئــة مــن القيــام مبهامهــا بصفــة سلســة ،رضورة أ ّن األعــوان الراجعــني بالنظــر مثــال لــوزارة الرتبيــة و الســاهرين عــىل
القيــام بشــؤون املــدارس أو املعاهــد مل يكــن البعــض منهــم متعاونــا بخصــوص تهيئــة القاعــات( تنظيــف ونقــل كـرايس الدراســة و إفـراغ
قاعــات الــدرس )..وإعدادهــا يــوم اإلقـرتاع مــام خلــق بلبلــة يــوم اإلقـرتاع و اضطــر أعــوان الهيئــة إىل التدخــل للقيــام بذلــك مــام نتــج
عنــه تأخــري يف بعــض مكاتــب اإلقـرتاع.
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توصية :
 يتّجــه تنقيــح الفصــل  22مــن القانــون اإلنتخــايب و متكــني الهيئــة العليــا مــن كل الوســائل اإلداريــة لتنظيــم العمليــةاإلنتخابيــة و تســخري أعــوان يف الغــرض.
 يتّجــه إعتــامد آليــة اإللحــاق عوضــا عــن الوضــع عــىل الذمــة مثلــام جــاء باألمــر تحــت عــدد  3272لســنة 2014املــؤرخ يف  7أوت  2014و املتعلــق بوضــع األعــوان العموميــني عــىل ذمــة الهيئــة العليــا املســتقلة لإلنتخابــات مبناســبة
اإلنتخابــات و اإلســتفتاء ،الــذي تضمــن وضــع أعــوان ملــدة ســنة فقــط عــىل ذمــة الهيئــة إلج ـراء اإلنتخابــات ،و مل
متكــن الهيئــة بوصفهــا هيئــة دامئــة مــن موظفــني وأعــوان عــىل ذمتهــا بصفــة دامئــة.
 يتجــه تفعيــل الفصــل  31مــن القانــون  23لســنة  2012املــؤرخ يف  20ديســمرب  2012و املتعلــق بالهيئــة العليــااملســتقلة لإلنتخابــات أنّــه »:يضبــط النظــام األســايس الخــاص بأعــوان الهيئــة بأمــر باق ـرتاح مــن مجلســها « و ذلــك
بانتــداب أعــوان بصفــة دامئــة يتّــم ضبطهــا بأمــر ترتيبــي يف الغــرض خاصــة أنــه منــذ إحــداث الهيئــة املعنيــة مل
يصــدر األمــر املذكــور و هــو مــا يــدل عــىل أ ّن الهيئــة مل متكــن مــن املــوارد الالزمــة لهــذه اإلنتدابــات الدامئــة التــي
تضمــن وجــود إدارة دامئــة.
 رضورة تنقيــح مــا ورد باألحــكام اإلنتقاليــة بالقانــون املحــدث للهيئــة الــذي أعطــى الفصــل  36منــه األوليــة يفإنتــداب أعــوان الهيئــة لأعــوان الذيــن بــارشوا مــع الهيئــة العليــا لإلنتخابــات املحدثــة باملرســوم عــدد  27لســنة 2011
ملــا يتضمنــه مــن حـ ّد مــن مبــدأ املســاواة و الكفــاءة يف الولــوج إىل الوظيفــة .فضــال عــن أ ّن إســناد األفضليــة ألعــوان
الهيئــة الســابقة املعطلــني عــن العمــل منهــم والتــي لــن كانــت مــربرة بأســباب اجتامعيــة وخاصــة بعامــل الخــربة
ّإال أنهــا ليســت بالــرضورة بديهيــة بالنســبة للجميــع فيــام يتعلــق بالجــدارة ،و بالتــايل يعـ ّد هــذا الفصــل حــدا مــن
ســلطة الهيئــة يف اإلنتــداب و كذلــك مــن الولــوج إىل هــذه املناظـرات .
 رضورة تجــاوز العراقيــل املاليــة املتعلقــة مبيزانيــة الهيئــة التــي حالــت دون متكــني األعــوان املتعاقديــن بصفــةعرضيــة مــع الهيئــة و مــن بينهــم مثــال أعــوان التنظيــف و الحراســة مــن رصف املنــح املخولــة لهــم يف أجــل معقــول
حتــى يتــم التجــاوب مــع حاجيــات الهيئــة دون خلــق منــاخ متوتــر .
 رضورة إصــدار نــص قانــوين يضبــط النظــام األســايس ألعــوان الهيئــة  ،حتــى يتــم ضــامن اســتقرار يف املــوارد البرشيــةللهيئــة و دميومــة و تواصــل العمــل مــع ضــامن االنفتــاح عــىل الكفــاءات األخــرى ومنهــا خاصــة الكفــاءات النســائية
إضافــة إىل مــن عمــل ســابقا بهيئــة .2011

الرزنامة االنتخابية
مــن املتعــارف عليــه حســب املعايــري الدوليــة أن تتــوىل اإلدارة االنتخابيــة إعــداد الرزنامــة االنتخابيــة أخــذا بعــني االعتبــار القوانــني
ســارية املفعــول واملتعلقــة بانتهــاء املــدة النيابيــة و اســتعداد اإلدارة االنتخابيــة للقيــام بذلــك وهــو مــا متــت مالحظتــه خــالل انتخابــات
املجلــس الوطنــي التأســييس ملّــا اقرتحــت الحكومــة أن تتــم االنتخابــات يف  24جويليــة  ، 2011إالّ أ ّن الهيئــة رفضــت هــذا التاريــخ لعــدم
جاهزيتهــا .غــري أنّــه بالرجــوع إىل الرزنامــة االنتخابيــة املتعلقــة باالنتخابــات الترشيعيــة و الرئاســية  2014تبــني أنّــه تـ ّم ضبطهــا بأجــل
دســتوري يف الفصــل  148ملّــا أقـ ّر أجــال أقــى ال ميكــن تجــاوزه .
و بالنظــر إىل انتخــاب أعضــاء الهيئــة يف جانفــي 2014و وجــود صعوبــات يف اســرتجاع مقـرات الهيئــات الفرعيــة و عــدم جهازيتهــا عــىل
املســتوى املــادي و البــرشي فــإ ّن األجــل املحــدد كان ضاغطــا خاصــة أنّــه مل يقــع تهيئــة منــاخ مــالءم و إمكانيــات الزمــة للقيــام بهــذه
اإلنتخابــات يف أفضــل الظــروف .
و خــالل اإلنتخابــات الترشيعيــة و الرئاســية أق ـ ّر القانــون عــدد  36لســنة  2014املــؤرخ  8جويليــة  2014و املتعلــق بتحديــد مواعيــد
انتخابــات ترشيعيــة و رئاســية بعــد املصادقــة عــىل الدســتور بفصلــه الثــاين أن يتــم اإلقـرتاع لإلنتخابــات الترشيعيــة داخــل الجمهوريــة
يــوم  26أكتوبــر  2014و بالنســبة إىل التونســيني بالخــارج أيــام  24و  25و  26أكتوبــر  .2014كــام جــاء بالفصــل  3منــه أن يتــم اإلقـرتاع
للــدورة االوىل لالنتخابــات الرئاســية داخــل الجمهوريــة يــوم األحــد  23نوفمــرب  ،2014وبالنســبة إىل التونســيني بالخــارج أيــام الجمعــة
والســبت واألحــد  1و 22و 23نوفمــرب .2014
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أثــار تحديــد الرزنامــة االنتخابيــة عديــد الصعوبــات مــن أهمهــا ضبــط تاريــخ دســتوري مــن قبــل نــواب املجلــس الوطنــي التأســييس
وجــب عــىل الفاعلــني عــدم تجــاوزه و كانــت سياســة األمــر املقــي ومــا عــىل الهيئــة إالّ التفاعــل معهــا و اتخــاذ التدابــري الالزمــة لتأمينهــا
رغــم عــدم جهازيــة الهيئــة .أثــارت مســألة أولويــة إج ـراء االنتخابــات الترشيعيــة منهــا أو الرئاســية جــدال سياســيا كب ـريا مــن قبــل
األحـزاب املمثلــة يف املجلــس و غريهــا مــن األحـزاب األخــرى .و لتجــاوز هــذا الخــالف الســيايس السياســوي تــم طلــب الهيئــة لتحديــد
الرزنامــة االنتخابيــة .إال أن الهيئــة مل تجــاري هــذا الطلــب و حفاظــا عــىل حيادهــا عرضــت عــىل املجلــس الوطنــي التأســييس األجنــدات
املمكنــة عــىل ضــوء التاريــخ الدســتوري و أعــادت لهــم الخيــار و كان أن اختــار السياســيون أن تســبق االنتخابــات الترشيعيــة االنتخابــات
الرئاســية لكــن نظ ـرا أل ّن الجــدول الزمنــي كان ضيقــا أدى يف النهايــة إىل تداخــل يف عديــد املراحــل ،32خاصــة أنّــه تــم اإلعــالن عــن
النتائــج النهائيــة بالنســبة لإلنتخابــات الترشيعيــة يف  21نوفمــرب  ،2014ثــم تــم التصويــت بالنســبة لإلنتخابــات الرئاســية بعــد يومــني
مــن اإلعــالن النهــايئ عــن النتائــج الترشيعيــة  23نوفمــرب  .2014ولــن كان الفصــل بــني الترشيعيــة والرئاســية مــن حيــث املبــدأ واضحــا،
إال أن تداخل املسارات وضغط الرزنامة االنتخابية أدى إىل وجود تداخل بني املسارين ،و هو ما خلق إرباكا يف املسار االنتخايب.

التوصيات:
 بالنســبة لالنتخابــات الجهويــة و البلديــة القادمــة ال بــد مــن وضــع رزنامــة واضحــة تحــرتم األجــل املعقــول يفالفصــل بــني االنتخابــات الجهويــة و البلديــة وخاصــة وضــوح الرؤيــة بالنســبة للناخــب فيــام يتعلــق برهانــات كل
مرحلــة انتخابيــة .
 رضورة األخــذ بعــني اإلعتبــار األعيــاد و املناســبات الدينيــة و الدراســية و برمجــة الرزنامــة عــىل أن ال تجــرى خــاللهــذه األيــام .
 إســناد االختصــاص للهيئــة التــي لهــا الســلطة التقديريــة بخصــوص إج ـراء اإلنتخابــات حســب التدابــري الواجــبتوفريهــا إلنتخابــات حــرة و نزيهــة و عــدم تقييــد إج ـراء هــذه اإلنتخابــات بأجــل قانــوين ملــزم مثلــام تــم ذلــك
بالنســبة لالنتخابــات الترشيعيــة و الرئاســية ،و رضورة اعتــامد التشــاور مــع الهيئــة و مكونــات املجتمــع املــدين يف
هــذا الصــدد.

اعتامد املالحظات واملالحظون من قبل الهيئة
ضبــط القانــون األســايس عــدد  16لســنة  2014مــؤرخ يف  26مــاي  2014املتعلــق باالنتخابــات واالســتفتاء يف فصلــه  4مهمــة املالحظــني
و هــي متابعــة املســار االنتخــايب وشــفافيته وأحــال إىل الهيئــة مهمــة تحديــد رشوط اعتامدهــم وإجراءاتــه .و يف هــذا اإلطــار ت ـ ّم
إصــدار قـرار الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات عــدد  9مــؤرخ يف  9جــوان  2014املتعلــق بضبــط رشوط وإجـراءات اعتــامد املالحظــني
املحليــني واألجانــب لالنتخابــات واالســتفتاء .ومــن أهــم رشوط املالحــظ أو املالحظــة أن يكــون لــه ـــصفة الناخــب،وأن ال يكــون منتميــا
إىل الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات ،أو ترشــح لالنتخابــات موضــوع املالحظــة .وـــيجب أن يكــون مرشــحا مــن منظمــة أو جمعيــة
تنشــط يف املجــال االنتخــايب أو مجــاالت الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان واملواطنة،مــع تلقــي تكويــن يف مجــال مالحظــة االنتخابــات.
متســك الهيئــة الســجل اإلنتخــايب املتضمــن لــكل أســامء الناخبــني و الناخبــات  ،و هــو ســجل متـ ّر مــن خاللــه كل تدقيقــات للتأكــد مــن
توفــر رشط الناخــب مــن عدمــه  ،و مــن البديهــي أ ّن إســناد أي اعتــامد مــن الهيئــة ســواء كمالحــظ أو مراقــب أو ممثــل حــزب أو ممثــل
قامئــة أو عــون أحــد مراكــز أو مكاتــب االقـرتاع ميـ ّر بالــرضورة عــرب هــذه القاعــدة البيانيــة التــي هــي تحــت تــرف الهيئــة دون غريهــا .
متــت مالحظــة إســناد الهيئــة لبطاقــات اعتــامد متعــددة كمالحــظ لشــخص واحــد للعمــل يف جمعيــات مختلفــة ،وهــو مــا مــن شــأنه
أن يدخــل إربــاكا عــىل مســتوى املالحظــة االنتخابية.
إن املالحظــة تعتمــد باألســاس عــىل توفــر عنــر الحيــاد ،غــري أّ ّن إســناد الهيئــة بطاقــات اعتــامد ممثلــني عــن مرتشــحني ألشــخاص
ســبق اعتامدهــم كمالحظــني يف االنتخابــات الترشيعيــة ،فيــه تعــارض صــارخ مــع مبــدأ شــفافية العمليــة االنتخابيــة .وكان عــىل الهيئــة
رفــض هــذه االعتــامد ملجــازاة املالحــظ الــذي مل يكــن محايــدا عــوض الســامح لــه بتغيــري مركــزه مــن محايــد إىل مــوال . 33
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كــام كان هنــاك غيــاب لــكل تنســيق فيــام يتعلــق بالتكويــن بــني الهيئــة و مكونــات املجتمــع املــدين  ،فقــد تـ ّم يف البداية تقديــم مكونات
املجتمــع املــدين بطاقــات اعتــامد للمالحظــة االنتخابيــة و بــدأت عديــد الجمعيــات يف دوراتهــا التكوينيــة ملالحظيهــا و مالحظاتهــا
عــىل هــذا األســاس  ،غــري أنّــه وعنــد فتــح بــاب الرتشــح للعضويــة ملكاتــب و مراكــز االقـرتاع تــم انتــداب عديــد املالحظــني الذيــن تــم
اعتامدهــم بصفــة مســبقة ومل تقــم الهيئــة قبــل االنتــداب مــن التأكــد مــن عــدم التزامهــم بالعمــل يف املالحظــة االنتخابيــة رغــم أ ّن
قاعــدة البيانــات كانــت تحــت ســلطتها .عــالوة عــىل أنّــه عنــد انتــداب املالحظــني املعتمديــن كان عليهــا إلغــاء بطاقــات االعتــامد حتــى
ال يتــم اســتعاملها لغــري املعنــي باألمــر .34
يف إطــار الشــفافية املطلوبــة حيــال الهيئــة و مكونــات املجتمــع املــدين و حتــى ال تصبــح املالحظــة االنتخابيــة يف املزايــدات و املغالطــة
،فإنّــه عــىل الهيئــة تحيــني قاعــدة بياناتهــا بخصــوص قامئــة املالحظــني و املالحظــات و اإلعــالن عنهــا و نرشهــا  :تــم النــرش يف بدايــة
االنتخابــات الترشيعيــة لكــن مل تقــم الهيئــة الحقــا بنــرش اإلعتــامدات اإلضافيــة  ،وذلــك حتــى تكــون الجمعيــات املعتمــدة يف املالحظــة
تحــت املجهــر و تكــون اإلحصائيــات املقدمــة مــن مكونــات املجتمــع املــدين أكــر شــفافية و مصداقيــة.

التوصيات:
 يتّجــه اتخــاذ إج ـراءات تجــاه الجمعيــات التــي قدمــت مرتشــحني للمالحظــة مل يثبــت الحقــا قيامهــا بالتحريــاتالالزمــة عنــد اعتامدهــم ( تغيــري مــن مالحــظ إىل ممثــل حــزب أو مرتشــح).
عــىل الهيئــة قبــل إســناد االعتــامد للجمعيــات املالحظــة االنتخابيــة التحــري يف حيادهــا مــن عدمهــا والتنســيق مــعإدارة األحـزاب و الجمعيــات.
 رضورة التقــي قبــل اعتــامد الجمعيــات يف املالحظــة االنتخابيــة و التفريــق بــني حيــاد الجمعيــة مــن عدمــه أووقــوع هــذه األخــرية ضحيــة تالعــب املرتشــحني بهــا.
توصيــة قانونيــة  :ال بـ ّد مــن تحميــل املســؤولية لــكل جمعيــة تتقــدم مبطالــب اعتامد ملالحظــني ال تتحــرى يف حيادهم
ويف صــورة ثبــوت إجرائهــا التحريــات الالزمــة و أ ّن املرتشــح هــو املســؤول عــن مغالطــة الجمعيــة تســلط عقوبــة عــىل
املعنــي بالرتشــح و يف صــورة ثبــوت عــدم الحيــاد تســلط مخالفــات إداريــة (خطايــا ماليــة أو ســحب االعتــامد منهــا أو
ســحب الرخصــة إن كان موضوعهــا املالحظــة اإلنتخابيــة ال غــري ) عــىل الجمعيــة املعنيــة حتــى ال تنحــرف املالحظــة
اإلنتخابيــة عــن أهدافهــا و تصبــح رقــام غــري محايــد مــن شــأنه التأثــري ســلبا عــىل شــفافية اإلنتخابــات .
 توصيــة لوجســتية ذات تأثــري موضوعــي عــىل املســار اإلنتخــايب :اعتــامد قاعــدة بيانــات تضمــن تقاطــع اإلعتــامداتو عــدم متتــع نفــس الشــخص بأكــر مــن صفــة لضــامن نزاهــة العمليــة اإلنتخابيــة مــع رضورة التقــي مــن الجمعيات
ا ملعنية

 -IVبرنامج رابطة الناخبات التونسيات ملالحظة انتخابات 2014

ففــي الســياق الــذي عقــب اعتــامد دســتور  2014واإلعــداد لالنتخابــات الربملانيــة ،قامــت العديــد مــن جمعيــات املجتمــع املــدين
التونــيس مببــادرات لتحســيس املواطنــني وتعزيــز املســار وضــامن ســبل احـرتام القانــون .فمــن بــني هــؤالء الفاعلــني يف املجتمــع املــدين
راهنــت «رابطــة الناخبــات التونســيات» ( )LETعــىل تطويــر وتشــجيع املشــاركة النســائية الفعالــة يف االنتخابــات ،والحــد مــن التمييــز
والعنــف الــذي ميكــن أن يحصــل.

 .1 IVأهداف وأنشطة الربنامج
تحســيس أصحــاب الق ـرار واملجتمــع املــدين والناخبــني ،ومناهضــة الالمســاواة والتمييــز القائــم عــىل النــوع االجتامعــي (ومضــة
اشــهارية يف  8مــارس  2013حــول تحســيس النســاء التونســيات باالنتخــاب « ســوف ننجــح ســيدي الطاهــر الحــداد»).
تكوين وتعزيز قدرات النساء (الناخبات ،املرتشحات ،املالحظات) يف مختلف الجهات.
إنتاج وسائل خاصة مثل دليل مالحظة املسار االنتخايب لسنة .2014
مرافقة الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات أثناء القيام بحملة تسجيل استهدفت النساء والشباب خاصة.
مالحظة املسار االنتخايب.
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قامــت رابطــة الناخبــات التونســيات (إىل جانــب مختلــف الفاعلــني يف املجتمــع املــدين اآلخريــن املنخرطــني يف املســار االنتخــايب) بعمــل
تحســيس ومنــارصة هــام موجــه للســلطات املحليــة لــي متكــن للنســاء الناخبــات مــن الحصــول عــىل بطاقــة هويــة وطنيــة ( 3000امــرأة
مــن أحيــاء شــعبية أساســا).
ارتكــزت مالحظــة املســار االنتخــايب لســنة  2014عــىل كامــل الــدورة االنتخابيــة لالنتخابــات الترشيعيــة واالنتخابــات الرئاســية بدورتيهــا
األوىل والثانيــة ،عــالوة عــىل يــوم التصويــت والحمــالت االنتخابيــة ونتائــج التصويــت .إذ تــم اســتهداف :درجــة مشــاركة الناخبــات
والناخبــني ،ودور وســائل اإلعــالم يف ضــامن التســاوي يف الحظــوظ بــني الرجــال والنســاء ،عــالوة عــىل دور األح ـزاب السياســية ومــدى
األخــذ بعــني االعتبــار للنســاء والنــوع االجتامعــي يف الخطــاب والربامــج االنتخابيــة.

 .2 IVمكونات مالحظة املسار االنتخايب
تركزت عملية املالحظة حول عدة جوانب:
دور اإلدارة االنتخابيــة :الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات والهيئــات الفرعيــة املســتقلة لالنتخابــات وأعــوان مراكــز ومكاتــب
االق ـرتاع لضــامن مســار انتخــايب شــامل ومرتكــز عــىل النــوع االجتامعــي.
املنــاخ اإلعالمــي خــالل الحملــة االنتخابيــة ويــوم التصويــت مــع الرتكيــز عــىل مســألة املســاواة بــني الجنســني واملناصفــة وبــروز
أمنــاط مرتكــزة عــىل النــوع االجتامعــي.
األحـزاب السياســية :الكيفيــة التــي عملــت مــن خاللهــا األحـزاب السياســية عــىل تبنــي التناصف أثنــاء اختيار املرتشــحني واملرتشــحات
وكيفيــة إدراجهــم ملســاواة النــوع االجتامعــي يف برامجهــم االنتخابيــة ويف خطاباتهــم خــالل الحمالت.
التغريات بني االنتخابات الترشيعية والرئاسية عىل مستوى إدارة االنتخابات ،وعىل مستوى سلوك الناخبني والناخبات.

 3 IVمنهجية املالحظة

 1- 3 IVتقنيات املالحظة
استبيان ما قبل االقرتاع
استبيان يوم التصويت
تضمنــت منهجيــة مالحظــة يــوم التصويــت إعــداد اســتبيانات شــاملة لكامــل مراحــل العمليــة االنتخابيــة (أنظــر املالحــق) .كــام تجــدر
اإلشــارة إىل أن عمليــة املالحظــة قــد ارتكــزت عــىل نتائــج دراســتني ميدانيتــني :إذ متحــورت األوىل حــول عينــة تتكــون مــن  2000ناخبــة
وناخــب والثانيــة مــن  200مرتشــحة ومرتشــح لالنتخابــات الترشيعيــة .حيــث ســتتم نــرش نتائجهــام بصفــة منفصلــة.
تحليل مضمون برامج وصحف وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية واملكتوبة
لقــد تــم رصــد وســائل اإلعــالم املســموعة واملرئيــة خــالل فــرتة التســجيل والرتشــح والحملــة االنتخابيــة  .أمــا يف مــا يتعلــق بوســائل
اإلعــالم املكتوبــة لقــد امتــدت فــرتة الرصــد عــىل مــا قبــل و مــا بعــد يــوم االق ـرتاع .كــام تجــدر اإلشــارة إىل أن منهجيــة العمــل قــد
اســتندت إىل الدليــل املنهجــي املتعلــق «مبالحظــة مكانــة النســاء يف املســار االنتخــايب والــذي أنجــز يف الغــرض.
 2- 3 IVمعايري اختيار فريق املالحظات واملالحظني
إن اختيــار فريــق املالحظــات واملالحظــني للمســار االنتخــايب التونــيس ،مــن قبــل «رابطــة الناخبــات التونســيات» ،قــد اســتند إىل عــدة
معايــري موضوعيــة ومؤسســاتية .35إضافــة اىل اختيــار فريــق مراقبــني طيلــة املســار االنتخــايب .فمــن بــني هــذه املعايــري ميكــن اإلشــارة
إىل املعطيــات التاليــة:
انخـراط املالحظــات واملالحظــني طويــيل املــدى يف منظــامت املجتمــع املــدين املحليــة والجهويــة :لــن يعــد انخـراط الفــرد يف منظامت
املجتمــع املــدين والتشــبع بقيــم التطــوع والعمــل الجمعيــايت غــري الربحــي مــن بــني املــؤرشات التــي تعكــس مــدى نشــاطه وإميانــه
بالعمــل املــدين واملســاهم يف املنفعــة الجامعيــة ،فــإن «رابطــة الناخبــات التونســيات» قــد اختــارت الشــباب والشــابات الناشــطني/ات يف
الجمعيــات املحليــة والجهويــة التــي يعرفونهــا .كــام يــربر االســتناد إىل هــذا املعيــار مــن خــالل توفــر متغــري الدرايــة واملعرفــة الشــاملة
للمالحــظ/ة للمرتشــحني/ات لالنتخابــات الترشيعيــة والرئاســية مــن ناحيــة ،ومعرفتهــم للفضــاءات العموميــة املخصصــة للحمــالت
االنتخابيــة وملراكــز االقـرتاع مــن ناحيــة ثانيــة.
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عــدم انخــراط املالحظــات واملالحظــني يف أحــزاب سياســية أو تنظيــامت سياســية أخــرى :مثــل معيــار عــدم انخــراط أو نشــاط
املالحــظ/ة يف األحـزاب السياســية مــن أبــرز املعايــري التــي تــم التأكيــد عليهــا .وذلــك لتفــادي كل أشــكال الصعوبــات التــي مــن شــأنها
أن تعيــق عمليــة املالحظــة أو تــؤدي إىل التشــكيك يف تقاريــر ونتائــج املالحظــني/ات بصفــة عامــة.
املســتوى التعليمــي :اســتند اختيــار فريــق املالحظــني واملالحظــات للمســار االنتخــايب التونــيس إىل معيــار املســتوى التعليمــي .إذ
تنــدرج كل املســتويات التعليميــة ضمــن املســتوى الجامعــي لتتــوزع بــني اإلجــازة واألســتاذية واملاجســرت .كــام توزعــت االختصاصــات
التعليميــة بــني العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة والعلــوم الصحيحــة واللغــات واآلداب .ولذلــك تضمــن فريــق املالحظــة مجموعــة كبــرية
مــن الطلبة/الطالبــات والعاطلــني عــن العمــل مــن أصحــاب الشــهائد الجامعيــة...
مالحظــني شــباب مــن الجنســني :كــام تــم الرتكيــز عــىل فئــة الشــباب للمالحظــني أساســا ومــن مجمــوع الجنســني .إال أنــه تجــدر
اإلشــارة إىل أن اختيــار املراقبــني لفــرق املالحظــات واملالحظــني قــد تجــاوز معــدل أعامرهــم معــدل أعــامر الفئــة الشــبابية .وذلــك بهــدف
ضــامن نجــاح عمليــة املالحظــة مــن خــالل خــربة وقــدرة املراقبــات واملراقبــني عــىل املتابعــة والتأطــري واملراقبــة (أنظــر الجــدول عــدد
 ،2املالحــق).
 .3 3 IVالدوائر االنتخابية املغطاة من خالل مالحظة رابطة الناخبات التونسيات
ترتكــز هــذه الدراســة عــىل عينــة تتكــون مــن  735مالحظــة تــم إعدادهــا يــوم التصويــت يف عــدة مراكــز وذلــك خــالل ثــالث محطــات
انتخابيــة وهــي :محطــة االنتخابــات الترشيعيــة والــدور األول والــدور الثــاين مــن محطــة االنتخابــات الرئاســية.
إذ يتــوزع مجمــوع املالحظــات بــني  330مالحظــة متــت خــالل االنتخابــات الترشيعيــة و 189مالحظــة خــالل الــدور األول مــن االنتخابات
الرئاســية و 216مالحظــة خــالل الــدور الثــاين مــن االنتخابــات ذاتها.

كــام تتــوزع عينــة املناطــق املالحظــة مــن طــرف رابطــة الناخبــات التونســيات عــىل  11واليــة مثــل واليــات :أريانــة وبــن عــروس
وتونــس 2وبنــزرت ونابــل وسوســة واملنســتري والقريــن وقفصــة وقابــس ومدنــني (أنظــر القامئــة املفصلــة للمــدارس ومراكــز التصويــت
يف املالحــق) .كــام تــربز عــدد املالحظــات يف كل جهــة يف الرســوم البيانيــة عــدد  5و 6و 7املواليــة:
مثلــت نســبة تغطيــة ِ
مالحظــات رابطــة الناخبــات التونســيات ملراكــز االقـرتاع يف  11واليــة معــدل  .7%ففــي واليــة أريانــة ونابــل ،لقــد
مت ْكــن مــن زيــارة عــدد مــن مراكــز االق ـرتاع تراوحــت نســبتهم بــني  14و ،% 15إذ تغطــي هــذه املراكــز بــني  9و 30%مــن مجمــوع
الناخبــني .وبالتــايل فهــي عينــة ،رغــم تواضعهــا تســمح ،مــن خــالل تعددهــا ودقــة عمــل املالحظــات ،مــن إعطــاء صــورة حــول ســري
االنتخابــات واملخالفــات وتأث ـريات أبعــاد النــوع االجتامعــي عــىل االنتخابــات وعــىل ســلوك مختلــف الفاعلــني املنخرطــني ( موظفــي
اإلدارة االنتخابيــة ،املالحظــني ،ممثــيل القامئــات واملرتشــحات.)...

24

جدول عدد  :2الدوائر االنتخابية املغطاة من طرف رابطة الناخبات التونسيات:

الواليات واملعتمديات ومراكز التصويت

 -Vمالحظة املسار االنتخايب الترشيعي والرئايس قبل يوم االقرتاع
 1 -Vمرحلة التسجيل

النساء ومرحلة التسجيل
تع ـ ّد مرحلــة التســجيل أهــم مرحلــة ملامرســة الحــق االنتخــايب وحــق الرتشــح يف االنتخابــات الترشيعيــة والرئاســية و أيضــا لالعتــامد
كمالحــظ أو مالحظــة أو ممثــل أو ممثلــة عــن قامئــة أو مرتشــح يف االنتخابــات.و قــد اعتمــد القانــون االنتخــايب طريقــة موحــدة
للتســجيل و هــي التســجيل التلقــايئ أو اإلرادي  36عــىل خــالف انتخابــات  2011التــي مل تقتــر عــىل الناخبــني املســجلني إراديــا ،بــل
ســمحت ملــن هــم مــن املســجلني بطريقــة آليــة مــن مامرســة الحــق يف اإلنتخــاب .37وضبــط القـرار عــدد  7املــؤرخ يف  3جــوان 2014
قواعــد و إجـراءات تســجيل الناخبــني النتخابــات واالســتفتاء  .وطاملــا كانــت اإلرادة متّجهــة إىل اعتــامد التســجيل اإلرادي كان عــىل كل
املتداخلــني يف الشــأن االنتخــايب وعــىل رأســهم مصالــح وزارة الداخليــة أن تتخــذ التدابــري الالزمــة الكفيلــة بالتحســيس بــرضورة الحصــول
عــىل بطاقــة التعريــف الوطنيــة التــي متّكــن املواطنــني واملواطنــات مــن االنتخــاب.
و متــت مالحظــة غيــاب تــام لهــذه الحمالت،خاصــة أ ّن التســجيل يكــون مببــادرة شــخصية للمواطنــة واملواطــن وهــو رهــني االســتظهار
ببطاقــة تعريــف وطنيــة ،و حســب رئيــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات هنــاك مــا ال يقــل عــن  300ألــف امــرأة بــدون بطاقــة
تعريــف وطنيــة ،و قــد ن ّبــه املجتمــع املــدين إىل هــذا العائــق و كان للرابطــة توصيــة يف الغــرض ألصحــاب القـرار مبــا يف ذلــك الهيئــة و
املجلــس الوطنــي التأســييس .و تســجل رابطــة الناخبــات التونســيات تفاعــل الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات مــع املجتمــع املــدين
إيجابيــا رغــم أنّهــا غــري معن ّيــة بصفــة مبــارشة .قامــت مبناســبة حملتهــا مــع أعــوان مــن وزارة الداخليــة بتمكــني  3.000امــرأة مــن
بطاقــة تعريــف وطنيــة يف أحيــاء شــعبية و مناطــق مه ّمشــة .يف املقابــل غابــت كتابــة الدولــة لشــؤون املــرأة عــن هــذه الحملــة ،كــام مل
تشــمل كل تـراب الجمهوريــة لعــدم مواصلــة وزارة الداخليــة هــذه الحملــة .و متــت مالحظــة عمــل الهيئــات الفرعيــة يف هــذا املجــال يف
عــىل غـرار دائــرة نابــل  1و دائــرة بنــزرت عندمــا قامــا باالتصــال بعــامدات واألريــاف لتحديــد النســاء غــري املتمتعــات ببطاقــة تعريــف
لكــن وزارة الداخليــة مل تتجــاوب مــع هــذه املبــادرة بدعــوى انشــغالها مبحاربــة اإلرهــاب.
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إدارة االنتخابات وتسجيل الناخبات والناخبني
أمـ ّن عمليــة التســجيل  2500عــون تــم التعاقــد معهــم بطريفــة عرضيــة ،كــام ســاهم املجتمــع املــدين مــن خــالل  2500متطــوع مــن
 140جمعيــة يف مســاندة الهيئــة ومرافقتهــا يف التســجيل قصــد مزيــد التوعيــة بأهميــة التســجيل .و يف املقابــل ورغــم التمديــد ملرتــني يف
فــرتة التســجيل ،38فــإ ّن الهيئــة مل تتمكــن رغــم اعتــامد آليــات جديــدة غــري التســجيل املبــارش مبكاتــب قــارة (مكاتــب متنقلــة و كذلــك
التســجيل عــن بعــد (عــن طريــق الهاتــف الجــوال أو الــواب) إال مــن تســجيل  963.696ناخــب و ناخبــة ومثّلــت الفئــة العمريــة
الغالبــة بنســبة  63باملائــة حســب الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات بــني . 40-18
بلــغ العــدد الجمــيل للناخبــني املســجلني يف االنتخابــات الترشيعيــة و الرئاســية  5ماليــني و 236ألــف ناخــب وناخبــة و تــم تســجيل 964
ألــف ناخــب منــذ انطــالق عمليــة التســجيل يــوم  23جــوان  2014إىل غايــة يــوم غلــق عمليــة التســجيل يف  26أوت  2014ليبلــغ بذلــك
العــدد الجمــيل للمســجلني القدمــى يف انتخابــات  2011واملســجلني الجــدد يف  5 , 2014ماليــني و  236ألــف ناخــب.
الحظــت رابطــة الناخبــات التونســيات أ ّن هنــاك مــوارد هامــة يف اإلعــداد لهــذه الحملــة التحسيســية ،غــري أ ّن النتيجــة مل تكــن يف
مســتوى اإلنتظــارات .ويعــود ذلــك ألســباب تخــرج عــن نطــاق الهيئــة أهمهــا األداء الســيايس للمتداخلــني يف الشــأن العــام الــذي مل
يشــجع املواطنــني و املواطنــات عــىل التســجيل .ومل يــربز بالنســبة النتخابــات  2011هــذا الســلوك إذ كانــت أول تجربــة انتخابيــة
دميقراطيــة أقبــل عليهــا املواطنــون آملــني يف إخـراج البــالد مــن األزمــات التــي مـ ّرت بهــا .لذلــك و يف ظــرف شــهر و 3أيــام  39تـ ّم تســجيل
 4ماليــني و 300ألــف ناخــب.
وعنــد بدايــة عمليــة التســجيل بعنــوان ســنة  2014كان عــىل الهيئــة الدامئــة العمــل عــىل تســجيل الناخبــني املحتملــني الذيــن بلــغ
عددهــم حســب الهيئــة العليــا املســتقلة لإلنتخابــات  3ماليــني و  700ألــف مواطــن .و كان عــىل الهيئــة تطويــع حملتهــا اإلعالميــة عــىل
ضــوء هــذا العــزوف وعــدم االقتصــار عــىل بيــان إجـراءات التســجيل و إمنّ ــا التأكيــد عــىل أ ّن االنتخابــات هــي أداة لتجــاوز الواقــع الــذي
مل يــرض عنــه املواطنــون و أ ّن عــدم اإلنتخــاب قــد تــؤدي إىل نتائــج وخيمــة.
ورغــم عــدم متتــع أكــر مــن  30ألــف امــرأة ببطاقــات التعريــف فإنّــه متــت مالحظــة أن نســبة النســاء يف ســجل الناخبــني فاقــت نســبة
الرجــال إذ بلغــت  ،% 50.5وقــد ارتفعــت هــذه النســبة مقارنــة بســنة  2011إذ بلغــت نســبة النســاء  % 48مــن جملــة املســجلني .
ويعكــس هــذا اإلقبــال اهتــامم النســاء بالشــأن العــام ،وبالتــايل فــإ ّن الرتويــج لعزوفهــن يبــدو مــن خــالل هــذه اإلحصائيــات يف غــري
طريقــه.

الشباب و التسجيل
ـص عــىل أن تحــرص الدولــة
تــرى رابطــة الناخبــات التونســيات أنّــه و رغــم تكريــس حقــوق الشــباب يف الفصــل  8مــن دســتور الــذي نـ ّ
عــىل توســيع إســهامه يف التنميــة السياســية  ،فــإ ّن مــا رصدنــاه عــىل مســتوى الواقــع ال يتــامىش و مقتضيــات الدســتور  ،رضورة أ ّن عمليــة
التســجيل قــد أهملــت عــددا هامــا مــن الشــباب و الشــابات الذيــن بلغــوا سـ ّن  18ســنة انطالقــا مــن يــوم  27أوت  2014تاريــخ غلــق
بــاب التســجيل اإلســتثنايئ إىل غايــة  9نوفمــرب  .40 2014و لــن كان هنــاك تداخــل يف الرزنامــة بــني االنتخابــات الترشيعيــة و اإلنتخابــات
الرئاســية ،فــإن للهيئــة صالحيــات متكنهــا مــن تســخري املــوارد البرشيــة الالزمــة حتــى بالتعــاون مــع اإلدارات التونســية أو جربهــا عــىل
التعــاون إلمتــام عمليــة تســجيل الشــباب.

املسجنون و املسجونات واملوقوفون و املوقوفات و التسجيل
إ ّن حــق اإلنتخــاب و بالتــايل حــق التســجيل ملامرســته مضمــون دســتوريا  ،لــذا فــإ ّن املبــدأ يطبــق عــىل إطالقــه مــا عــدى يف الحــاالت
رســم بســجل الناخبــني األشــخاص املحكــوم عليهــم
التــي ورد فيهــا مانــع قانــوين ،وقــد اقتــى الفصــل  6مــن القانــون اإلنتخــايب أنّــه ال يُ ّ
بعقوبــة تكميل ّيــة عــىل معنــى الفصــل  5مــن املجلــة الجزائ ّيــة ،و التــي جــاء بهــا أنّــه مــن بــني العقوبــات التكميليــة ،الحرمــان مــن
مامرســة حــق اإلقـرتاع .و يســتخلص منــن الفصــل املذكــور أ ّن األشــخاص املحكــوم عليهــم بعقوبــات أصليــة مهــام كانــت مــدة الســجن
ال تحــول دون متكينهــم مــن حــق االنتخــاب .وحســب إحصائيــات رســمية إلدارة الســجون 41فــإ ّن النســاء املوقوفــات ســنة  2014بلغــن
 389امــرأة مقابــل  10832مــن الرجــال و عــدد النســاء املســاجني بلــغ  281مقابــل  12353مــن رجــال  .والحظــت رابطــة الناخبــات
التونســيات أ ّن هــذه الفئــة مــن املتمتعــني بحــق االنتخــاب مل تشــملها اإلدارة االنتخابيــة بــأي إجـراء لتســجيلهم كــام لــن تبــني الهيئــة
موقفهــا مــن هــؤالء املواطنــني واملواطنــات.
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نرش القامئات االنتخابية
ألــزم القانــون االنتخــايب الهيئــة بنــرش قامئــة الناخبــني و الناخبــات حتــى يتمكــن املواطــن و املواطنــة مــن التثبــت مــن تســجيله مــن
عدمــه .والحظــت الرابطــة فيــام يتعلــق بنــرش القامئــات االنتخابيــة يف الدوائــر التــي متــت تغطيتهــا أ ّن مكاتــب الهيئــة مل تقــم بصفــة
آليــة بنــرش هــذه القامئــة وتعليقهــا بالبلديــات والعــامدات املعن ّيــة و مل تســخر أعوانــا يف املناطــق التــي ال تتوفــر فيهــا هــذه املؤسســات
لإلعــالم بالقامئــات .وميكــن النــرش مــن إعــالم الناخبــني والناخبــات بتســجيل أســامئهم مــن عدمــه بالقامئــات و تقديــم اإلعرتاضــات يف
صــورة تــرسب خطــأ يف القامئــات املعنيــة.

النساء و االعرتاض عىل قامئات التسجيل

الحظــت الرابطــة أهميــة النــرش يف حفــظ حــق الناخبــات ،ذلــك أنهــن قمــن مــن خــالل مــا متــت مالحظتــه مــن العينــات أ ّن االعـرتاض
تـ ّم بطريقــة متســاوية بــني الناخبــني والناخبــات .وكمثــال عــىل ذلــك:

الدائرة االنتخابية نابل واحد

اعـرتاض أمــام الهيئــة لــــ 2نســاء و  2رجــال(يف الفــرتة األوىل للتســجيل) ،واعـرتاض مــن  2نســاء و  1رجــل (الفــرتة الثانيــة للتســجيل
) .إذ وقــد تــم قبــول اعـرتاض النســاء و رفــض اعـرتاض الرجــل لقيامــه باملطلــب خــارج اآلجــال.

الدائرة االنتخابية أريانة

أريانــة  13اع ـرتاض منهــا  6نســاء و 7رجــال (يف الفــرتة األوىل للتســجيل) ،و 10اعرتاضــات منهــا  6نســاء و  4رجــال خــالل الفــرتة
الثانيــة للتســجيل .
تعتــرب الهيئــة هــي الجهــة املكلفــة قانونــا بإعــداد و مســك و تحيــني ســجل الناخبــني مهــام كان االســتحقاق االنتخــايب ســواء أن كان
ترشيعــي أو رئــايس أو جهــوي أو محــيل و نحــن عــىل أبــواب تحــدي انتخــايب مهــم و لعلّــه األهــم و هــي اإلنتخابــات البلديــة و الجهويــة
خاصــة يف إطــار دســتور  2014الــذي ك ـ ّرس يف البــاب الســابع الســلطة املحل ّيــة .و يظــل ّ التســجيل هــو املحــدد يف مشــاركة النســاء
السياســية و فتــح آفــاق يف الرتشــح الــذي يفــرتض بداهــة أن تكــون املعنيــة مســجلة.

التوصيات:
 يجــدر عــىل وزارة املــرأة و بالرجــوع إىل الهيــاكل الراجعــة إليهــا بالنظــر و خاصــة مركــز البحــوث والدراســاتوالتوثيــق واإلعــالم حــول املــرأة وبالتنســيق مــع وزارة الداخليــة الترسيــع يف ســتخراج بطاقــات تعريــف بعــد ضبــط
قامئــة النســاء البالغــات ســن  18و كذلــك اللــوايت ســيبلغن مــن العمــر  18ســنة قبــل يــوم مــن تاريــخ اإلق ـرتاع و
ليــس يــوم قبــل التســجيل و متكنهــن مــن حقهــن يف االق ـرتاع أو الرتشــح مــع متتيــع املعــوزات منهــن مــن إعفــاء
جبــايئ فيــام يتعلــق مبعلــوم الطابــع الجبــايئ .
عــىل الهيئــة بالتنســيق مــع وزارة العــدل تســجيل الناخبــني و الناخبــات املوقوفــني و املســجونني الــذي مل تصــدر يفشــأنهم حكــم قضــايئ بــات يقــي بعقوبــة تكميليــة .
عــىل الهيئــة أن تبــارش عمليــة التســجيل يف أقــرب اآلجــال حتــى يتســنى لهــا تحيــني ســجلها اإلنتخــايب ثــم تأهيــلالهيئــات الفرعيــة لإلتخــاذ التدابــري الالزمــة عــىل مســتوى الدائــرة اإلنتخابيــة لتحيــني الســجل وفــق متطلبــات
اإلنتخابــات الجهويــة و املحليــة ،رضورة أن رشط اإلقامــة بالجهــة أو اإلرتبــاط مبــن يقيــم بالجهــة بعقــد مــدين كالــزواج
مثــال يصبــح رضوريــا عــىل عكــس اإلنتخابــات الترشيعيــة و الرئاســية التــي ال ترتبــط بالــرضورة بهذيــن الرشطــني .
لتــاليف العراقيــل التــي واجهــت عمليــة التســجيل إلنتخابــات  2014ال ب ـ ّد مــن تدعيــم الهيئــة لوجســتيا و ماديــا و
متكــني أعوانهــا مــن اإلنتشــار داخــل املناطــق البلديــة و العــامدات مــع توفــري األمــن لهــم ،و خاصــة متكينهــم مــن
الولــوج إىل مناطــق تكــون فيهــا النســاء عــىل غــري علــم بذلــك ،خاصــة أ ّن اإلنتخابــات املحليــة تجلــب الناخبــني و
الناخبــات اعتــامدا عــىل القــرب الجغ ـرايف .
 رضورة تكويــن أعــوان الهيئــة يف طــرق التواصــل و التشــجيع عــىل التســجيل حســب الفئــة املســتهدفة و ذلــكبهــدف تجنــب القوالــب الجاهــزة القامئــة عــىل النــوع االجتامعــي.
 رضورة اعتــامد اسـرتاتيجية شــاملة يف التســجيل ال فقــط مــن قبــل الهيئــة بــل كذلــك بالتنســيق مــع مصالــح وزارةالداخليــة ومكونــات املجتمــع املــدين الوطنيــة لتحســني نجاعــة عمليــة التســجيل عــرب املكاتــب املتنقلــة .
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 2 -Vالرتشح النتخابات الترشيعية والرئاسية
الرتشح لالنتخابات الترشيعية و تواجد النساء عىل مستوى رئاسة القامئات
مكـ ّن تفعيــل مبــدأ التناصــف مــن تواجــد  % 48مــن النســاء عــىل مســتوى الرتشــح لإلنتخابــات الترشيعيــة ،و هــذا العــدد مل يكــن خيــارا
مــن األح ـزاب أو القامئــات بــل فرضــه القانــون اإلنتخــايب وكان مــن املفــرتض نظريــا أن تكــون النســبة  ، % 50إالّ أنّــه و بالنظــر إىل أ ّن
هنــاك دوائــر انتخابيــة يكــون عــدد املقاعــد بهــا فرديــا فإنّــه و عــىل مســتوى الخيــار الغالــب للقامئــات الحزبيــة و املســتقلة كان رئيــس
القامئــة يف أغلــب األحيــان مــن الرجــال وهــو مــا يفــرس هــذه النســبة  . 42مل يكــن القانــون اإلنتخــايب التونــيس يف تــالءم مــع دســتور
الجمهوريــة التونســية و حافــظ عــىل مبــدأي التناصــف و التنــاوب دون دعمــه بالتناصــف األفقــي عــىل مســتوى تــرأس القامئــة.و طعــن
بعــض نــواب املجلــس الوطنــي التأســييس يف الفصــل  24منــه أمــام الهيئــة الوقتيــة ملراقبــة دســتورية القوانــني غــري أنهــا انتهــت إىل
دســتورية هــذا الفصــل الــذي مل ينــص عــىل التناصــف األفقــي.
و يتّجــه مالحظــة أ ّن عــدم التنصيــص رصاحــة عــىل التناصــف األفقــي ال مينــع األحـزاب مــن متكــني النســاء ال فقــط مــن أن يرتأســن نصــف
القامئــات عــىل مســتوى الدوائــر التــي ترشــحت بهــا ،بــل بإمكانهــا حتــى تجــاوز التناصــف .و تأكـ ّد عــىل مســتوى الواقــع الســيايس أ ّن
األحـزاب و القامئــات املســتقلة و االئتالفيــة مل تحــرتم هــذا املبــدأ أو حتــى الحـ ّد األدىن املتعــارف عليــه دوليــا و هــو نســبة  .% 30لــن
تطــور عــدد النســاء رئيســات القامئــات مــن  % 7ســنة  2011إىل  % 12يف  ، 2014إالّ أ ّن هــذه النســبة ال تعكــس مكانــة النســاء يف تونــس
و عملهــم عــىل مســتوى األحـزاب و النقابــات و جمعيــات املجتمــع املــدين.

ـب عنــه القانــون رصاحــة ســقوط
أمــا بخصــوص تكريــس مبــدأي التناصــف و التنــاوب مثلــام جــاء بالقانــون اإلنتخــايب فإنّــه لــن رتـ ّ
القامئــة و أقــ ّر بذلــك فقــه قضــاء املحكمــة اإلداريــة منــذ انتخابــات ، 43 2011فإنّــه مبناســبة مامرســة الهيئــة العليــا املســتقلة
لإلنتخابــات لســلطتها الرتتيبيــة اعتــربت يف قرارهــا الصــادر تحــت عــدد  13لســنة  2014و املتعلــق بــرشوط الرتشــح لالنتخابــات
الترشيعيــة أ ّن هذيــن الرشطــني قابلـ ْـني للتصحيــح ،مبعنــى أنّــه يف صــورة إغفــال القامئــة عنهــام و تقديــم ترشــحها دون احرتامهــام ســواء
يف القامئــة األصليــة أو التكميليــة فــإ ّن الهيئــة تكــون ملزمــة بالتنبيــه عــىل القامئــة يف أجــل  48ســاعة لــي تصحــح قامئتهــا.
وتــرى رابطــة الناخبــات التونســيات أ ّن فتــح إمكانيــة التصحيــح فيــه مرونــة قــد تســمح باالســتخفاف بهذيــن املبدأيــن و ميكــن أن تجعل
مــن إمكانيــة االســتغناء عنهــام واردة الحقــا بدعــوى مثــال عــدم توفــر نســاء ميكنهــا الرتشــح و حينهــا نفتــح البــاب لالســتثناءات التــي
قــد تــؤدي إىل إفـراغ املبــدأ مــن جــدواه
رابطــة الناخبــات التونســيات مــن الجمعيــات التــي تؤمــن بــأ ّن  ،القانــون هــو القاطــرة الدافعــة للتغيــري وال تنحــر وظيفتــه يف تكريــس
واقــع إجتامعــي ال يضمــن تكافــؤ الفــرص تتعلــل بــه األحـزاب و السياســيني عامــة لرفــض إدمــاج النســاء يف املجــال الســيايس .و دون
إنتظــار تغيــري العقليــات يف أصحــاب الق ـرار داخــل األح ـزاب  ،ال ب ـ ّد مــن تكريــس املبــادئ الدســتورية لتمثيــل املــرأة اعتــامدا عــىل
املحاصصــة داخــل مراكــز القـرار فيهــا.

تواجد الشباب يف القامئات االنتخابية
جــاء بالقانــون االنتخــايب رضورة متثيــل الشــباب يف القامئــات االنتخابيــة وذلــك يف املرتشــحني األربعــة األوائــل ولكنهــا مل ترتــب عــن عــدم
احـرتام هــذا الــرشط ســقوط القامئــة بــل يقتــر الجـزاء عــىل الحرمــان مــن نصــف املنحــة العموميــة . 44
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والحظــت رابطــة الناخبــات التونســيات أ ّن األح ـزاب الكــربى التــي كان تأمــل يف الحصــول عــىل أكــر مــن أربعــة مقاعــد ارتــأت عــدم
احـرتام هــذا الــرشط باعتبــار أن لهــا مــوارد ماليــة متك ّنهــا مــن التضحيــة بنصــف املنحــة العموميــة و تكــون قادرة عــىل توفــري الحاجيات
يف حــدود الســقف االنتخــايب أو تتجــاوزه يف عديــد املناســبات ،و هــو مــا يفــرغ متثيــل الشــباب مــن كل جــدوى و يجعلــه مجــرد ديكــور
ال غــري .كــام ان تقريــر الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات مل يتضمــن إحصائيــات حــول القامئــات التــي مل تحــرتم متثيليــة الشــباب.

النساء واالنتخابات الرئاسية :التزكيات
أرىس الدســتور رســالة إيجابيــة مبوجــب الفصــل  74الــذي جــاء بــه أ ّن « الرتشــح ملنصــب رئيــس الجمهوريــة حــق لــكل ناخبــة و ناخــب
تونــيس منــذ الــوالدة ،دينــه اإلســالم»  ،غــري أنّــه أق ـ ّر رشوطــا متشــددة للرتشــح لهــذا املنصــب و تع ـ ّد هــذه الــرشوط مبدئيــا معقولــة
بالنظــر إىل رضورة عقلنــة الرتشــح .
فــرض القانــون االنتخــايب 45عــىل املرتشــح أو املرتشــحة تزكيــة مــن  10نــواب مــن مجلــس الشــعب أو  10.000تزكيــة مــن الناخبــني و
الناخبــات رشط أن يتّــم متثيــل مــا ال يقــل عــن  10دوائــر انتخابيــة ال يقــل فيهــا عــدد املزكــني عــن  500ناخــب .و مثلــت هــذه التزكيــة
عائقــا هامــا للنســاء املرتشــحات رضورة أ ّن عــدم قبــول مطالــب  3مرتشــحات (ليــىل الهاممــي ،آمنــة القــروي  )..يعــود إىل عــدم حصولهن
عــىل التزكيــات الالزمــة .و بالنظــر إىل أ ّن العقليــة الغالبــة ألعضــاء املجلــس الوطنــي التأســييس كانــت أكــر مســاندة للمرتشــحني املنتمــني
إىل أحزابهــم (مل يرشّ ــح أي ٍ حــزب ســيايس امــرأة أو املقربــني منهــم سياســيا أو حتــى ماديــا ،كــام أ ّن العديــد منهــم مل يكــن منــارصا
لرتشــح النســاء إىل هــذا املنصــب.
ويعــود ذلــك إىل غيــاب خطــة عمــل داخــل األحـزاب لتشــجيع النســاء عــىل الريــادة والقيــادة السياســية مــن خــالل تكويــن كفــاءات
نســائية و مســاندتهن و تخصيــص مــوارد ماليــة كافيــة خــالل الحمــالت االنتخابيــة لصالحهــن .كــام تواجــه النســاء صعوبــات يف حضــور
االجتامعــات الهامــة داخــل الحــزب لربمجتهــا يف أوقــات ال تأخــذ بعــني االعتبــار التزامــات النســاء العائليــة وتعـ ّد بطريقــة غــري مبــارشة
إقصــاء لهــن مــن املشــاركة السياســية داخــل األحـزاب و فــرض مكانتهــا يف مجــال اتخــاذ القـرارات . 46و يف ضــوء مــا تقــدم ال ميكــن فصــل
غيــاب ترشــحات نســائية مــن اإلحـزاب يف اإلنتخابــات الرئاســية عــن العقليــة الذكوريــة الســائدة و الغالبــة داخــل األحـزاب .
و يتّــن بالرجــوع إىل املطالــب التــي تـ ّم تقدميهــا إىل الهيئــة املركزيــة للرتشــح إىل اإلنتخابــات الرئاســية أ ّن عــدد النســاء املرتشــحات بلــغ
ـص قانــوين يســمح عــىل ح ـ ّد الســواء بالرتشــح للجنســني إالّ أ ّن
 5عــىل  70ترشــح اي بنســبة  % 7.14مــام يعنــي أنّــه و رغــم وجــود نـ ّ
العقليــة الســائدة حتــى يف صفــوف النســاء مل تكــن لتســمح بذلــك ،لكــن يف املقابــل نســجل و ألول مــرة يف التاريــخ املعــارص ترشــح
نســاء لرئاســة الجمهوريــة.47
و بعــد قيــام الهيئــة بدراســة املطالــب املقدمــة تبــني أنّــه مل يتــم قبــول إالّ  27مطلبــا مــن بينهــم ترشــح أحــد النســاء وهــي الســيدة
«كلثــوم كنــو» كمســتقلة فيــام تــم رفــض ترشــح االربــع نســاء متبقيــات و بلغــت نســبة تواجــد النســاء  3.70%و ثبــت بالنســبة ألحدهن
ـحتني املتبقيتــني فكانــت أحدهــام رئيســة حــزب فيــام تقدمــت الثانيــة كمســتقلة .ومل
أ ّن ترشــحها مل يكــن جديــا ،أمــا بالنســبة للمرتشـ ْ
يتس ـ ّن لــأوىل تقديــم تزكيــات الناخبــني بــكل الدوائــر االنتخابيــة فيــام اختــارت الثانيــة التزكيــة مــن قبــل النــواب باملجلــس لكنهــا
مل تظفــر بالتزكيــات الالزمــة ،باعتبــار أ ّن عديــد النــواب مل يكونــوا مــن املنارصيــن للمســتقلني مــن جهــة و خاصــة النســاء منهــم .و
مــا ميكــن اســتنتاجه مــن هــذه التجربــة األوىل أ ّن النســاء النائبــات و اللــوايت بلــغ عددهــن باملجلــس الوطنــي التأســييس  68مل تكــن
متضامنــات مــع النســاء املرتشــحات مبــا فيــه الكفايــة.
يتبــني أنّــه باإلضافــة إىل عــدم نجــاح أي حــزب يف تقديــم مرتشــحة للرئاســة فإنّــه مــن جملــة  27مرتشــح تـ ّم قبولهــم ظفــر  11مرتشــح
بتزكيــة مــن نــواب املجلــس الوطنــي التأســييس أي بنســبة  .% 40.74واقتــر القانــون اإلنتخــايب عــىل حالــة وحيــدة يتــم فيهــا رفــض
الرتشــح و ذلــك يف صــورة تفطــن الهيئــة العليــا املســتقلة لإلنتخابــات إىل أ ّن نفــس الناخــب قــد قــام بتزكيــة أكــر مــن مرتشــح واحــد
أو أ ّن التزكيــة متــت مــن شــخص ال تتوفــر فيــه صفــة الناخــب ،وعليهــا حينهــا إعــالم املرتشّ ــحني بــأي وســيلة تــرتك أث ـرا كتابيــا وذلــك
لتعويضــه يف أجــل  48ســاعة مــن تاريــخ اإلعــالم.
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قد قامت بالتنبيه عىل املرتشحني واملرتشحات عىل هذا األساس وأعلمتهم برضورة تصحيح التزكيات ،غري أ ّن التثبت من الهيئة
و املعايــري املعتمــدة للتصحيــح غــري واضحــة و شــفافة ،لكــن مل تكــن محـ ّـل احتجــاج مــن قبــل املرتشــحني مــام يعنــي مــن جهــة أن
الحملــة التــي قــام بهــا املرتشــحني لجمــع التزكيــات مل تكــن قامئــة عــىل بداهــة صدقيــة التزكيــات وكذلــك وجــود ثقــة مــن املعنيــني
يف قاعــدة البيانــات التــي هــي تحــت إرشاف الهيئــة .و يعـ ّد أجــل  48ســاعة غــري كاف بالنســبة لبعــض املرتشــحني الســتكامل إجـراءات
التصحيــح بالنظــر إىل العــدد كبــري مــن املزكــني الذيــن ال تتوفــر فيهــم رشوط و كذلــك الدوائــر الواجــب احـرتام عــدد الناخبــني بهــا.
ويف املقابــل فــإ ّن الرتشــح لرئاســة الجمهوريــة يقتــي جديــة يف التقــدم لــذا عــىل املرتشــح أن يربهــن عــن ذلــك مــن خــالل التأكــد مــن
املزكــني و تصحيــح الخلــل يف أقــرب اآلجــال .بالرجــوع إىل القـرار الــذي اتخذتــه الهيئــة يف الغــرض تحــت عــدد  18املــؤرخ يف  4أوت 2014
واملتعلــق بقواعــد و إجـراءات الرتشــح لإلنتخابــات الرئاســية  ،يتبـ ّـني أنـ ّه اقتــر عــىل إعــادة مــا جــاء بالقانــون اإلنتخــايب و مل ي ّنــص عــىل
أي إج ـراء يف الغــرض للتثبــت مــن صحــة التزكيــات مــن عدمهــا أو الج ـزاء املرتتــب عــن عــدم الصحــة أو اآلليــات القانونيــة املتعلقــة
بالتزكيــة التــي تقتــر عــىل مجــرد اإلمضــاء أو التعريــف باإلمضــاء . 48وقــد أثــارت هــذه املســألة عديــد التجــاوزات مــن البديهــي أن
يكــون لهــا تأثــري عــىل نزاهــة اإلنتخابــات مــن ذلــك أنّــه ت ـ ّم تزويــر عديــد التزكيــات و اإلســتيالء عــىل املعطيــات الشــخصية لبعــض
املؤسســات ولكــن مل ينتبــه القانــون أو قـرار الهيئــة إىل اإلشــكاالت القانونيــة و الواقعيــة التــي ميكــن أن تطرحهــا مســألة التزكيــات.
و يف غيــاب معالجــة قانونيــة عنــد وجــود شــبهات تتعلــق بتزويــر التزكيــات قامــت الهيئــة مــن تلقــاء نفســها بإحالــة ملفــات عــىل
النيابــة العموميــة إســتنادا إىل القانــون العــام و املجلــة الجزائية،غــري أ ّن املعالجــة الجزائيــة ملثــل هــذه التجــاوزات ال تتــامىش و التحديات
اإلنتخابيــة رضورة أ ّن التصــدي لهــا وجــب أن يكــون مواكبــا لعمليــة الرتشــح ليتــم أخذهــا بعــني اإلعتبــار عنــد النظــر يف مــدى صحــة
الرتشــح مــن عدمــه .فضــال عــن أنــه و عــىل فــرض إق ـرار التزويــر أو التالعــب فــإ ّن اآلثــار املرتتبــة عــن ذلــك غــري واضحــة بالنســبة
لإلنتخابــات .كــام تجــدر اإلشــارة أن تقريــر الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات مل يتضمــن أيــة إحصائيــات حــول عــدد االحــاالت.
أمــا واقعيــا فقــد الحظــت رابطــة الناخبــات أ ّن النيابــة العموميــة مل ت ّبــت إىل مــا بعــد اإلنتخابــات يف اإلحــاالت الــواردة عليهــا ســواء مــن
املواطنيــني أو املرتشــحني أو الهيئة،األمــر الــذي يفــرغ األحــكام الصــادرة الحقــا مــن كل جــدوى فيــام يتعلــق باإلنتخابــات ،خاصــة أ ّن
القانــون اإلنتخــايب مل ي ّرتــب آثــارا مبــارشة عــىل التزويــر أو التالعــب بقاعــدة البيانــات أو عــن األحــكام الصــادرة الحقــا 49و تأثــري قيــام
املرتشــحني بتزويــر تزكيــات عــىل مصداقيتهــم أمــام ناخبيهــم .
كــام الحظــت الرابطــة غيــاب كل حملــة توعيــة حــول هــذه اآلليــة التــي مل يكــن املواطنــون واملواطنــات التــي تعـــاملوا معهــا أل ّول
م ـ ّرة قــد أثــار التباســا لــدى الناخبــني و الناخبــات .و مــن خــالل اســتجواب املرتشــحة الوحيــدة لإلنتخابــات تبـ ّـني أ ّن بعــض الناخبــات
و الناخبــني امتنعــوا عــن التزكيــة رغــم مســاندتهم لهــا ،خوفــا مــن اســتغالل معطياتهــم الشــخصية ألغ ـراض أخــرى  .كــام وجــد
خلــط بالنســبة للبعــض اآلخــر بــني آليــة التزكيــة و املناشــدة ،فيــام امتنــع البعــض عــن التزكيــة خوفــا مــن أن يقــع تقييــد إرادتــه يــوم
اإلنتخــاب بالتصويــت للشــخص الــذي قــام بتزكيتــه.
كــام تـ ّم رصــد متعهديــن بالتزكيــة لبعــض املرتشــحني و ذلــك مبنــح مبلــغ مــايل مقابــل تزكيــة .و لــن كانــت هــذه املامرســة مدانــة أخالقيا
و فيهــا خــرق واضــح ملبــدأ املســاواة بــني املرتشــحني واملرتشــحات غــري أ ّن القانــون اإلنتخــايب مل يج ـ ّرم هــذه املامرســة املتعلقــة ب ـرشاء
ـص قانــوين.
التزكيــات عــىل غـرار رشاء أصــوات الناخبــني .وال يجــوز تســليط عقوبــة دون نـ ّ
إن الرتشــح للرئاســية يقــوم عــىل مبــدأ املســاواة بــني املرتشــحني و املرتشــحات و ال ميكــن تكريــس هــذا املبــدأ اســتنادا فحســب إىل
تزكيــات املنتخبــني ســواء تعلــق األمــر مبجلــس نــواب الشــعب أو رؤســاء مجالــس الجامعــات املحليــة  ،باعتبــار أ ّن هــؤالء ميثلــون يف
نهايــة املطــاف أحـزاب و تكتــالت معيّنــة قــد تحـ ّد مــن الحــق للرتشــح للرئاســة .و تعـ ّد التزكيــات مــن أهــم اآلليــات التــي تفتــح املجــال
خاصــة للمســتقلني يف الرتشــح ،لــذا ولضــامن أكــر مصداقيــة و شــفافية لهــذه اآلليــة فإنّــه البـ ّد مــن وضــع إجـراءات تحفــظ الجــدوى
منهــا
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التوصيات:
يف صــورة املحافظــة عــىل رشط التزكيــات يف اإلنتخابــات الرئاســية القادمــة البـ ّد مــن حســن تنظيــم هــذه املســألةو ذلــك بــــــــ :
رضورة قيام الهيئة بحملة توعية للتعريف بالتزكية و الهدف منها و بيان الفرق بينها و بني املناشدةو التصويت و غريها من املفاهيم املتقاربة.
ـص قانــوين يجـ ّرم رشاء التزكيــات والتالعــب بهــا و تحديــد اآلثــار املرتتبــة عــن رشاء التزكيــات عــىل مســتوى
إتخــاذ نـ ّالرتشــح بإلغائــه و منعــه مــن الرتشــح ملــدد نيابيــة مع ّينــة و ذلــك بــرف النظــر عــىل العقوبــات الجزائيــة .
 حــر التزكيــة يف اإلنتخابــات الرئاســية دون غريهــا و عــدم تعميمهــا عــىل اإلنتخابــات البلديــة أو الجهويــة إذا تـ ّمإعتــامد اإلنتخــاب عــىل االفـراد.

سحب الرتشحات الرئاسية :
عــىل خــالف الفصــل  32مــن القانــون اإلنتخــايب املتعلــق بالرتشــح لعضويــة مجلــس نــواب الشــعب الــذي تعــرض بصفــة رصيحــة إىل
ســحب الرتشــحات و رتّــب عنهــا جـزاء ملــن قــدم ترشــحه خــارج أجــل  15يومــا مــن تاريــخ انطــالق الحملــة 50و اعتــرب أنّــه ال يكــون
ملطلــب ســحب الرتشّ ــح املقـ ّدم بعــد انقضــاء األجــل أي تأثــري عــىل القامئــة وال يحتســب املرتشــح املنســحب يف النتائــج  ،فــإ ّن القانــون مل
يتعــرض إىل آجــال ســحب الرتشــحات بالنســبة لإلنتخابــات الرئاســية أو اآلثــار املرتتبــة عــن ســحب الرتشــح .
و الحظــت رابطــة الناخبــات التونســيات أنّــه يف غيــاب تنصيــص رصيــح بخصــوص ســحب الرتشــحات رأت الهيئــة اإلبقــاء عــىل املرتشــحني
املنســحبني يف ورقــة التصويــت و هــو مــا أدى إىل التصويــت لهــم مــن قبــل بعــض الناخبــني . 51وتطــرح هــذه املســألة إشــكاال نظريــا
لكــن ال يشء مينــع حدوثــه و هــو فــوز أحــد املتخلــني و مــآل األصــوات املتحصــل عليهــا.

التوصية:
يتجــه إضافــة فصــل للقانــون اإلنتخــايب يتعــرض إىل ســحب مطالــب الرتشــح بعــد صــدور القامئــة النهائيــة و أجــل
الســحب ثــم اآلثــار املرتتبــة عنــه و التــي ميكــن أن تكــون ردعيــة بالنســبة لإلنتجابــات الرئاســية كتســليط عقوبــة
ماليــة عــىل كل مرتشــح يســحب ترشــحه أو تخطئتــه بتكاليــف إعــادة طبــع أوراق الرتشــح مثــال و هــو مــا يســاهم
يف ترشــيد الرتشــحات.

 3 -Vمرحلة الحملة االنتخابية
خالل االنتخابات الترشيعية
تعتــرب مرحلــة الحملــة االنتخابيــة مــن أهــم مراحــل املســار االنتخــايب و يســمح فيهــا بالقيــام باألنشــطة التــي خ ّولهــا القانــون قصــد
إســتاملة الناخبــني و الناخبــات و هــي مــدة حاســمة يف املســار و يــوم التصويت.وأقــر القانــون االنتخــايب جملــة مــن الضوابــط لســري
الحملــة االنتخابيــة بغايــة تحقيــق منافســة نزيهــة بــني كافــة املرتشــحني واملرتشــحات دون متييــز أو إقصــاء .و تقــوم الحملــة عــىل
اعتــامد مبــدأ حيــاد البيئــة االنتخابيــة و منهــا خاصــة اإلدارة العموميــة و املؤسســات الرتبويــة و الجامعيــة و التكوينيــة و دور العبــادة و
الخاصــة غــري املفتوحــة للعمــوم  .كــام نــص القانــون عــىل اعتــامد قواعــد املنافســة النزيهــة يف ســري الحملــة اإلنتخابيــة
أخـريا املؤسســات
ّ
بالنســبة للمرتشــحني/ات و الناخبــني/ات و فرضهــا املــرشع خــالل الحملــة االنتخابيــة عــىل مســتويات ثــالث وهــي الخطــاب االنتخــايب
وفضــاء الدعايــة االنتخابيــة و التغطيــة اإلعالميــة االنتخابيــة.
أكـ ّد جميــع املالحظــني و املالحظــات عــىل وجــود صعوبــة يف الرتويــج لربامــج القامئــات املرتشــحة يف غيــاب اإلشــهار الســيايس  ،الــذي كان
ال بـ ّد مــن تقنينــه قصــد ضــامن املســاواة بــني املرتشــحني و املرتشــحات ووضــع قامئــة حريــة يف وســائل الدعايــة عــن طريــق اإلشــهار
مبــا يضمــن تكافــؤ الفــرص و لكــن دون منعــه كــام هــو الحــال يف القانــون اإلنتخــايب .
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و بالرجــوع إىل شــكل املعلقــات يتبــني أ ّن عديــد القامئــات املرتشــحة مل تضــع صــورة مرتشــحات عنهــا واســتبدالها بشــعارات أخــرى ،و
الحــال أنّــه عمــال مببــدأ الشــفافية و املســاواة أيضــا كان مــن الــرضوري وضــع صــورة املرتشــحة حتــى يتعـ ّرف عليهــا الناخــب أو الناخبــة
.و تعللــت بعــض القامئــات بأنهــم اضطــروا إىل ذلــك لعــدم موافقــة املرتشــحة نفســها .و تــرى رابطــة الناخبــات التونســيات أ ّن الرتشــح
يف اإلنتخابــات يقتــي تح ّمــل املســؤولية تامــة و احـرتام مبــادئ اإلنتخابــات الحــرة و النزيهــة و قواعــد املنافســة بهــا يقتــي تكريــس
مبــدأ املســاواة داخــل نفــس القامئــة .و تح ّمــل املســؤولية كاملــة يف الشــأن العــام .
كــام الحظــت رابطــة الناخبــات التونســيات أنّــه ت ـ ّم تشــويه صــور املرتشــحات بالقامئــات  ،و ذلــك بوضــع لحيــة للنســاء أو متزيــق
يســتهدف النســاء دون غريهــن .ويكشــف هــذا التــرف عــن ثقافــة ســائدة باملجتمــع تتصــدى لولــوج النســاء للحيــاة السياســية و
تعتربهــن دخيــالت عــىل هــذا املجــال .و هــذه املامرســات تؤكــد النظــرة التميزيــة التــي ترمــي إىل إقصــاء النســاء مــن تقلــد مراكــز
الســلطة التــي تعتربهــا حك ـرا عــىل الذكــور دون غريهــم  .و مــن أهــم مــا تــم تســجيله بخصــوص العبــث باملعلقــات اإلنتخابيــة هــو
اإلعتــداء يف كل الدوائــر عــىل هــذه املعلقــات و عــدم إلت ـزام كل القامئــات املرتشــحة بالتعليــق يف األماكــن املخصصــة لهــا .وامللفــت
لأنتبــاه هــو مــا أقدمــت عليــه إحــدى القامئــات املرتشــحة بحاميــة معلقاتهــا بواقــي بلســتيي 52ويكــون مــن األجــدى اعتــامد هــذه
املامرســة مــن الهيئــة.

التوصيات:
احــرتام مبــادئ حريــة اإلختيــار أن تضمــن تعــ ّرف الناخــب عــىل هويــة املرتشــحة و متكينــه مــن اإلختيــار دون
غمــوض و تكريــس مبــدأ حريــة اإلختيــار ،و ذلــك بعــدم قبــول الرتشــحات التــي ال تحــرتم هــذا املبــدأ  ،و تفــادي
اعتبــار ترشــح النســاء مجــرد شــكلية ال غــري و التســويق لصــور مهينــة ال تحــرتم كرامــة اإلنســان .
 اتخاذ التدابري الالزمة ض ّد التشويهات التي علقت بصور بعض املرتشحات.اســتعامل الواقــي البلســتيي للمعلقــات أثنــاء اإلنتخابــات القادمــة لضــامن عــدم انتهاكهــا مــن جهــة و متكــنيالناخــب و الناخبــة مــن اإلطــالع عــىل القامئــات  ،كذلــك الحفــاظ عــىل جامليــة األماكــن التــي تعلــق بهــا و كذلــك
توجيــه عمــل الهيئــة و مراقبيهــا إىل مخالفــات جــادة  ،كــام ميكــن هــذا اإلج ـراء مــن تفــادي مخلّفــات مــا بعــد
اإلنتخابــات بتســخري هــذه األماكــن لصالــح املــدارس و تشــجيع التالميــذ لوضــع إبداعاتهــم و تعليقهــا بهــا .

خالل االنتخابات الرئاسية :
الحظــت رابطــة الناخبــات التونســيات ،خــالل الــدور االول مــن هــذه االنتخابــات ،أ ّن املرتشــحني للرئاســة مل يقومــوا كلهــم بتعليــق
معلقاتهــم باالماكــن املخصصــة لذلــك ،واعتمــد البعــض منهــم املعلقــات و األعمــدة اإلشــهارية يف أماكــن مختلفــة .و لــن مل مينــع القانــون
ذلــك غــري أ ّن لهــذه املســألة تأثــري عــىل الســقف اإلنتخــايب للمرتشــحني .واقتــرت املرتشــحة الوحيــدة عــىل املعلقــات باألماكــن العمومية،
ومل تشــمل جميــع املناطــق (مدرســة ســيدي رزيــق  ،رادس املدينــة  ،رادس مليــان  )....و هــو مــا يعكــس اإلمكانــات البرشيــة و املاديــة
الضئيلــة مقارنــة بغريهــا مــن املرتشــحني و خاصــة منهــم املرتشــحني عــن أحـزاب .
كــام اعتمــد أحــد املرتشــحني عــىل معلقــات خــارج األماكــن املعنيّــة و مل تتضمــن الربنامــج بــل فقــط تضمنــت رســائل لحــثّ املواطنــني
و املواطنــات عــىل اإلنتخــاب لصالحــه .
و فيــام يتعلــق باإلعتــداء عــىل معلقــات املرتشــحة لإلنتخابــات الحظــت الرابطــة أنّــه مل يتّــم اســتهدافها بصــورة خاصــة و أنّــه و حتــى يف
ـس كل املرتشــحني (أريانــة  ،ســيدي رزيــق  . ) ،أما
صــورة وجــود متزيــق للمعلقــات فــإ ّن القائــم بذلــك ال يســتهدفها بصفــة خاصــة بــل ميـ ّ
خــالل الــدور الثــاين ،لقــد الحظنــا أ ّن التعليــق مل يعــد الطاغــي خــالل هــذه الفــرتة االنتخابيــة و كان اإلشــهار قامئــا باألســاس عــىل األعمدة
اإلشــهارية يف العاصمــة بصفــة خاصــة و يف بعــض املناطــق الداخليــة كالقريــن و ســبيطلة وتالــة وقابــس و مدنــني فــإ ّن ملصقــات عــدة
ألحــد املرتشــحني كانــت غالبــة حتــى عــىل إشــارات املــرور .
كــام تجــدر االشــارة إىل أن رابطــة الناخبــات التونســيات خــالل الحملــة االنتخابيــة ركــزت عــىل عنريــن وهــام الخطــاب والربامــج
االنتخــايب لأح ـزاب ،وعــىل وســائل اإلعــالم الســمعية واملرئيــة واملكتوبــة.
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احرتام مبدأ الحياد
حجـ ّر القانــون االنتخــايب القيــام بحمــالت انتخابيــة داخــل اإلدارة العموميــة واملؤسســات الرتبويــة والجامعيــة و التكوينيــة و دور العبادة
الخاصــة غــري املفتوحــة للعمــوم .و يعــود هــذا التحجــري إىل رضورة ضــامن تكافــؤ الفــرص بــني كل املرتشــحني و
و أخ ـريا املؤسســات
ّ
املرتشــحات مــن جهــة وكذلــك الحفــاظ عــىل األمــوال العموميــة و هيبــة هــذه املؤسســات و عــدم اســتغالل مواردهــا ألغـراض سياســية .
انتخابــات ترشيعيــة  :الحظــت رابطــة الناخبــات التونســيات أنّــه تــم اســتغالل دور العبــادة و خاصــة املســاجد لدعــوة املصليــني
إلنتخــاب بعــض القامئــات دون أخــرى  ،و يف املقابــل مل نلحــظ وجــود مراقبــني عــن الهيئــة خــالل صــالة يــوم الجمعــة بصفــة خاصــة
و كذلــك خــالل الــدروس التــي تقــام داخــل املســاجد( مســجد الغف ـران رادس) .كــام عملــت هــذه املســاجد عــىل تشــويه بعــض
القامئــات و توجيــه الناخبــني بطريقــة ضمنيــة إلنتخــاب قامئــة دون أخــرى .و الحظــت الرابطــة أ ّن إثــارة دعــاوى ضــد القامئــني عــىل
املســاجد كان إثــر تســليط الضــوء عــىل هــذه التجــاوزات مــن قبــل اإلعــالم و تحولهــا إىل قضايــا رأي عــام و ليــس يف إطــار التعهــد
التلقــايئ مــن الهيئــة  .كــام ت ـ ّم رصــد اســتعامل اإلطــار الرتبــوي باملؤسســات العموميــة لهــذا الفضــاء قصــد الرتويــج لبعــض القامئــات
االنتخابيــة .
خــالل االنتخابــات الرئاســية متــت خــالل الــدور االول حمــالت انتخابيــة يف بعــض املنشــآت العموميــة ومنهــا مثــال قيــام أحــد املرتشــحني
بحملتــه يف مستشــفى محمــود املاطــري أريانــة  ،وقــد تـ ّم التصــدي لــه مــن قبــل إحــدى موظفــات املستشــفى و تقدمــت بشــكوى يف
الغــرض .كــام الحظــت الرابطــة أ ّن مرتشــح آخــر قــد اســتغل فريــق املندوبيــة الجهويــة للفالحــة للقيــام بحملتــه ،و قامــت الهيئــة باتخــاذ
التدابــري الالزمــة و ذلــك بإحالــة مــن قــام بذلــك عــىل النيابــة العموميــة .
كــام تــم رصــد توجــه املرتشــحني إىل الزوايــا خــالل الحملــة االنتخابيــة ،و بــرف النظــر عــن إدراج الزوايــا يف دور العبــادة مــن عدمــه
مــن قبــل القانــون اإلنتخــايب ،فــإ ّن تأثــري القامئــني عليهــا معنويــا عــىل مرتاديهــا تكفــي إلدراجهــا ضمــن األماكــن التــي ال يجــوز اســتعاملها
مــن قبــل املرتشــحني ألنّهــا تخــرق مبــدأ املســاواة بــني املرتشــحني الذيــن يتوجهــون إىل ناخبــني هــم تحــت الســلطة املعنويــة للقامئــني
عليهــا مــن جهــة كذلــك تــؤدي إىل تســييس هــذه األماكــن التــي هــي محــل تع ّبــد و ليســت فضــاءات ملامرســة السياســة .أمــا الــدور
الثــاين فقــد كان املرتشــحان أكــر حــذرا فيــام يتعلــق بالفضــاءات املحمولــة عــىل الحيــاد ،إالّ أ ّن ذلــك مل مينــع منــارصي أحــد املرتشــحني
داخــل املــدارس أو املعاهــد مــن القيــام بحمــالت غــري رســمية للحــث عــىل التصويــت ألحــد املرتشــحني دون غــريه .كــام الحظــت رابطــة
الناخبــات التونســيات عــىل مســتوى دائــرة مدنــني أن املراقبــني مل يلتزمــوا بالحيــاد.

التوصيات:
رضورة تعزيــز عــدد املراقبــني املنتدبــني مــن الهيئــة يف إطــار الضابطــة االنتخابيــة و ضــامن انتشــارهم يف كل املناطــققصــد معاينــة املخالفــات ردعهــا يف أجــل معقــول حتــى يتــم ضــامن القيــام بالحمــالت االنتخابيــة يف بيئــة ســليمة.
-رضورة تكويــن مراقبــني الهيئــة خاصــة عــىل مســتوى اإلتصــال و عــدم اإلنــزالق يف التجاذبــات السياســية مــاميفقدهــم كل مصداقيــة تجــاه الفاعليــني السياســيني و يفقــد عملهــم كل جــدوى .
التعريــف بالعقوبــات املرتتبــة عــن خــرق مبــدأ الحيــاد و تفعيــل هــذه العقوبــات قصــد التصــدي الحقــا لــكلمحاولــة يف الغــرض .
رضورة التأكيــد عــىل تحييــد دور العبــادة و التوســيع يف قامئــة دور العبــادة و إدراج الزاويــا و كل مــكان يؤمــهاملؤمنــون مهــام كانــت الديانــة أو املذهــب و تفعيــل العقوبــات الناجمــة عــن خــرق حيــاد دور العبــادة .
 التصــدي لــكل مخالفــة مهــام كانــت درجــة خطورتهــا و اتخــاذ الج ـزاء املســتوجب قانونــا و ذلــك لتــاليف ثقافــةعــدم العقــاب التــي تشــجع القامئــات و األحـزاب و الشــخصيات املرتشــحة عــىل خــرق القانــون بدعــوى أنّهــا لــن تؤثــر
بصفــة فادحــة يف النتائــج
توصيات خاصة بعقلنة الحملة اإلنتخابية
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تعميــق الوعــي االنتخــايب لــدى املواطنــني و املواطنــات و وضــع الخطــط الدقيقــة الكفيلــة بتحقيقــه ورصــداإلمكانيــات املاديــة له،وتأمــني املجتمــع املــدين مــع الهيئــة العليــا املســتقلة لإلنتخابــات عليــه بــدال مــن األح ـزاب.
دعوة األحزاب إىل ترشيد الخطاب السيايس االنتخايب وبناؤه عىل أسس املنافسة النزيهة ال العداء واإلقصاء.تحميــل وســائل اإلعــالم مســؤولياتها أثنــاء الحمــالت عــن طريــق املراقبــة و املحاســبة ألنهــا قــادرة عــىل توجيــهالحمــالت بشــكل مؤثــر جــدا.

 1 -3 Vمتويل الحملة االنتخابية
تطور اإلطار القانوين للتمويل الحمالت االنتخابية وأصبح أكر جدوى فيام يتعلق بالحفاظ عىل األموال العمومية  ،إذ مل ترف املنحة
العمومية كاملة قبل االنتخابات مثلام كان الشأن يف انتخابات  2011و التي تعذر الحقا عىل الدولة اسرتجاع األموال العمومية ملن يثبت
عدم جدية ترشحه .و ت ّم اإلكتفاء يف انتخابات  2014برف نصف املنحة العمومية فقط وال يرف النصف املتبقي إال بحصول القامئة
أو املرتشح للرئاسة عىل عتبة  % 3من أصوات الناخبني  .كام عهد لوزارة املالية إلسرتجاع هذه األموال باستعامل بطاقات الجرب.
كــام كان القانــون اإلنتخــايب أقــل تشــددا فيــام يتعلــق بـرشاء أصــوات الناخبــني و الناخبــات مقارنــة بالقوانــني املقارنــة ،إذ جــاء بالفصــل
« 161يعاقــب بالســجن مــن ســتة أشــهر إىل ثــالث ســنوات وبخطيــة ماليــة مــن ألــف إىل  3آالف دينــار كل شــخص تـ ّم ضبطــه بصــدد
تقديــم تربعــات نقديــة أو عينيــة قصــد التأثــري عــىل الناخــب أو اســتعمل نفــس الوســائل لحمــل الناخــب عــىل اإلمســاك عــن التصويــت
ســواء كان ذلــك قبــل االقـرتاع أو أثنــاءه أو بعــده ».و مــن خــالل قـراءة لهــذا النــص يتبــني أنّــه ربــط رشاء األصــوات فقــط باإلقـرتاع أي
قبــل القيــام بعمليــة التصويــت أو أثناءهــا أو بعدهــا  ،و طاملــا مل يشــمل بريــح النــص املقصــود مبــا قبــل اإلقـرتاع فإنّهــا ال ميكــن أن
تشــمل فــرتة الحملــة االنتخابيــة بتأويــل هــذا الفصــل أل ّن تعريــف املصطلحــات بالقانــون واضــح و رصيــح و كان بإمــكان املــرشع أن
يجـ ّرم كل رشاء لأصــوات خــالل الحملــة و هــو األكــر تــداوال و تــم تأكيــده واقعــا مــن خــالل مــا متــت مالحظتــه مــن توزيــع لحــوم
و أمــوال وخرفــان خــالل الحملــة.و يع ـ ّد عــدم املعاقبــة عــىل هــذه املامرســات خــرق واضــح ملبــدأ اإلنتخابــات الحــرة وخــرق ملبــدأ
املســاواة.
االنتخابــات الترشيعيــة  :أقـ ّر القانــون اإلنتخــايب ســقفا انتخابيــا لــكل القامئــات املرتشــحة اســتنادا إىل املنحــة العموميــة ،و أوكل القانــون
اإلنتخــايب مراقبــة متويــل الحمــالت إضافــة إىل مراقبــي الهيئــة  ،قضــاة دائــرة املحاســبات ،غــري أ ّن االجتامعــات التــي قامــت مالحظــات
و مالحظــي الرابطــة مل تلحــظ وجــدود القضــاة بهــذه التظاه ـرات أو حتــى يف صــورة وجودهــم فإنّــه مل يتــم رصــد البطاقــات التــي
تعـ ّرف بهــم .
و تفــاوت متويــل الحمــالت بــني القامئــات الحزبيــة و القامئــات املســتقلة و خاصــة الشــبابية منهــا ،إذ عكســت اجتامعــات الحزبيــة
متويــال مهــام بالنظــر إىل املــوارد املاديــة و البرشيــة املســخرة و حضــور حتــى رؤســاء األحـزاب رغــم أنهــم غــري مرتشــحني عــىل االنتخابــات
الترشيعيــة و تـ ّم يف عديــد االجتامعــات اســتغالل الحمــالت للرتويــج لرئيــس الحــزب أو رئيــس القامئــة املســتقلة (خاصــة أنّهــم مرتشــحني
النتخابــات رئاســية ) ،و هــو مــا يعتــرب انحرافــا بأمــوال القامئــة الترشيعيــة ألغـراض أخــرى .الحظــت رابطــة الناخبــات التونســيات وجــود
تفــاوت بــني واضــح بــني النســاء اللــوايت ينشــطن يف إطــار قامئــات مســتقلة ،واملرتشــحات عــن األحـزاب السياســية.
ومــن خــالل مالحظــة غــري مبــارشة للمرتشــحات تبــني أن متويــل القامئــات يقتــر فحســب عــىل نصــف املنحــة العموميــة لغيــاب كل
دعــم حــزيب وراء القامئــة ،وبالتــايل فــإن تجــاوز الســقف ال يطــرح بالنســبة لهــن.
أمــا التمييــز الــذي تــم رصــده أيضــا بخصــوص النســاء داخــل القامئــات الحزبيــة يتضــح مــن خــالل حجــم التظاه ـرات التــي تخصــص
للمرتشــحني الرجــال مقارنــة املرتشــحات عــن نفــس القامئــة الحزبيــة والتــي ترصــد لهــا تفقــات.
كام الحظت رابطة الناخبات التونسيات أنه بخصوص خطة الوكيل املايل:
تداخل بني خطة الوكيل املايل ورئيس القامئة،
عدم وجود رشوط موضوعية الختيار الوكيل فيام بعد
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االنتخابــات الرئاســية  :الحظــت الرابطــة أ ّن القانــون اإلنتخــايب مل يبــني رصاحــة كيفيــة تطبيــق مبــدأ املســاواة بــني املرتشــحني باعتبــار
أنّهــم ينطلقــون مــن وضعيــات غــري متســاوية و خاصــة عنــد ترشــح رئيــس الجمهوريــة لإلنتخايبــات الرئاســية .و طرحــت هــذه املســألة
فيــام يتعلــق باســتعامل رئيــس الجمهوريــة للمــوارد املاديــة و البرشيــة والخدماتيــة التــي يتمتــع بهــا قانونــا بحكــم خطتــه و يتّــم
توظيفهــا خــالل الحملــة اإلنتخابيــة .و مل يجــب القانــون عــن هــذه املســألة ،و يبقــى لدائــرة املحاســبات مهمــة إدراجهــا مــن عدمــه يف
النفقــات اإلنتخابيــة ســواء كانــت نقديــة أو عينيــة و ذلــك عنــد احتســابها مثــال يف التمويــل العمومــي للمرتشــح  .و تـ ّم كذلــك قانونــا
التعامــل بطريقــة مختلفــة بخصــوص متويــل األح ـزاب للقامئــات الترشيعيــة و مرشــح الحــزب يف الرئاســية ،إذ بإمــكان الحــزب متويــل
القامئــة فيــام يحجــر عليــه متويــل مرشــح الحــزب .و هنــا تطــرح مســألة اســتغالل املرتشــح ملقـرات الحــزب للقيــام بحملتــه أو التحضــري
لتظاهـرات انتخابيــة ،هــل يتــم إدراجهــا ضمــن النفقــات اإلنتخابيــة.
وبقــاء الحــال عــىل مــا هــو عليــه ميكــن أن يــؤدي إىل خــرق مبــدأ املســاواة بــني املرتشــحني الحزبــني الذيــن لهــم عــىل ذمتهــم مقـرات
األح ـزاب 53واملســتقلني الذيــن يضطــرون إىل ك ـراء محــالت لعقــد اجتامعاتهــم .أمــا إذا اعتــربت دائــرة املحاســبات مثــال أ ّن اســتعامل
مق ـرات و فضــاءات الحــزب تنــدرج يف النفقــات اإلنتخابيــة فإنّهــا ســتفتح بــاب العقــود الصوريــة و املجاملــة مــن الحــزب لصالــح
مرشــحهم و طرحهــا و احتســابها ضمــن املصاريــف االنتخابيــة و هــي بالــرضورة كذلــك .

التوصيات:
رضورة ضــامن تكافــؤ الفــرص بــني املرتشــحني و املرتشــحات داخــل القامئــة اإلنتخابيــة الواحــدة عمــال مببــدأ تكافــؤ
الفــرص بــني النســاء و الرجــال ،و تنقيــح املرســوم املتعلــق باألحـزاب قصــد ضــامن معاملــة متكافئــة بــني أعضائهــا و
عضواتهــا و كذلــك عنــد الرتشــح لالســتحقاقات انتخابيــة .
رضورة دعــم الشــفافية يف متويــل الحمــالت اإلنتخابيــة و عــدم اقتصــار هــذه املراقبــة عــىل فــرتة الحمــالت بــلتعديهــا إىل مراقبــة املــوارد املاليــة لأح ـزاب و الجمعيــات بصفــة مســتمرة و دامئــة  ،و ذلــك مــن خــالل تفعيــل
مراقبــة األحـزاب و الجمعيــات وفــق املرســوم عــدد  87لســنة  2011املتعلــق باألحـزاب و فرضهــا قانونــا أمــام دائــرة
املحاســبات و كذلــك تفعيــل رقابــة اإلدارة العامــة ألح ـزاب و الجمعيــات بتنقيــح املرســوم عــدد  88لســنة . 2011
رضورة تشــديد عقوبــة رشاء أصــوات الناخبــني و الناخبــات و تجريــم أيضــا الناخبــة أو الناخــب الــذي قبــل الهبــاتو اإلعانــات العينيــة أو النقديــة ليــس يــوم اإلقـرتاع بــل خاصــة خــالل الحملــة اإلنتخابيــة.
مخــل
ّ
حملــة توعيــة مــا قبليــة للمخالفــات املتعلقــة بــرشاء األصــوات و العقوبــة املرتتبــة عنهــا و معاقبــة كلبالقانــون اإلنتخــايب حتــى ال تتكــرر هــذه املخالفــة .
تفــادي انحـراف بتمويــالت عينيــة كانــت أو نقديــة و تنقيــح القانــون اإلنتخــايب يف اتجــاه الســامح للحــزب بتمويــلحملــة مرشــحه للرئاســية و ذلــك ملزيــد الشــفافية يف إســناد املرتشــح مقارنــة باملرتشــحني املســتقلني.
رضورة إضافة معايري موضوعية الختيار الوكيل املايل كإشرتاط اإلختصاص يف املحاسبة أو املالية تعزيــز الضابطــة اإلنتخابيــة للهيئــة العليــا املســتقلة لإلنتخابــات مــن خــالل مراقبيهــا مراقباتهــا مــن حيــث العــددو أيضــا التكويــن يف املجــال املــايل و خاصــة ضــامن حيادهــم .
 رضورة تدعيــم املــواد البرشيــة بدائــرة املحاســبات و انتــداب موظفــني يعملــون و يؤطــرون مــن قبــل دائــرةاملحاســبات تحــت إرشاف القاضيــات و القضــاة املاليــني لدعــم تواجدهــم يف التظاه ـرات و معاينــة األنشــطة و
رح بــه يف قامئــات و جــداول املحاســبة بالواقــع املعايــن ،مــع رضورة حملهــم لبطاقــات
مقارنــة التمويــالت بــني املـ ّ
اعتامدهــم حتــى يتســنى مــن جهــة التعــرف عليهــم مــن قبــل املالحظــني أيضــا فيــام يتعلــق مبصداقيــة تقاريرهــم
و كذلك تفادي مخالفات من املرتشحني أو القامئات اإلنتخابية.

35

 -VIمالحظة املسار االنتخايب الترشيعي والرئايس يوم االقرتاع

 1 -VIاملرحلة التحضريية للمالحظة
شهدت مالحظة ومتابعة املسار االنتخايب:

انتداب مالحظني ومالحظات طوييل وقصريي املدى ( )LTO - STOومؤطرين وتوزيع املهام وفرق العمل حسب الجهات.
الحصول عىل بطاقة اعتامد من طرف الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.
تكويــن وتعزيــز قــدرات املالحظــات واملالحظــني والتــي متــت وفــق مراحــل متعــددة يف مختلــف الجهــات مــن طــرف خب ـريات
ومنخرطــات رابطــة الناخبــات التونســيات.
إنتاج دليل مرجعي ملعرفة املراسيم والنصوص القانونية ،عالوة عىل املهام املوكولة طيلة مختلف مراحل املسار االنتخايب.
تحسيس الناخبات والناخبني بأهمية مشاركة املرأة يف االنتخابات الترشيعية والرئاسية.
اعتامد نفس االستبيان يف املواعيد االنتخابية الثالث.
اعتــامد اســتبيان خــاص ملالحظــة يــوم التصويــت مــن خــالل تدعيمــه برســائل أنيــة ( ( )Alerte par SMSوالصــور والتســجيالت
وبتقاريــر كيفيــة.
متكــني املالحظــني واملالحظــات مــن إمكانيــة اإلجابــة عــن أســئلة مفتوحــة لوصــف وضعيــات الفــوىض أو العنــف بــكل جزئياتهــا،
عــالوة عــىل إمكانيــة إضافــة معطيــات أو شــواهد مل تكــن متوقعــة أو مدرجــة يف االســتبيان.

 2 -VIمحاور ومؤرشات املالحظة يوم االقرتاع
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متحــورت مالحظــة االنتخابــات حــول املحــاور التاليــة  ،مــع التأكيــد عــىل التمييــز بــني متثيليــة النســاء والرجــال ،واملواقــف املختلفــة
تجــاه الناخبــات والناخبــني ،والســلوكات املختلفــة بــني النســاء والرجــال:

محيط مراكز االقرتاع

• مدى نفاذ الناخبني ملراكز االقرتاع ،ودرجة تأمني املكان (فضاء واضح ،معروف ،حضور أعوان األمن أو أعوان الجيش.)...
• اســتمرار الحملــة االنتخابيــة يف محيــط مراكــز االق ـرتاع (تعليــق واســتعامل مختلــف وســائل الدعايــة )...و محــاوالت تأثــر ممثــي
األح ـزاب أو القامئــات أو املرتشــحني يف الناخبــني (التهديــد ،العنــف ،رشاء األصــوات.)...
• االختالط يف الصفوف ( مفروضة أو اختيارية).

التمييز والعنف املوجه للنساء

• العنف يف مدخل مراكز التصويت ويف الصفوف ويف أماكن االنتظار.
• أشكال العنف و مرتكبيه .
• أصناف النساء الاليت كن موضوع للعنف (املتحجبات ،ذوي االحتياجات الخصوصية ،املسنات.)...
• أصنــاف النســاء الــاليت انتفعــن باألولويــة :نســاء حوامــل ،النســاء املرفقــات بأطفــال ،النســاء ذوي االحتياجــات الخصوصيــة ،النســاء
املســنات)...

الظروف املادية يف مكاتب التصويت ،تطبيق اإلجراءات وضامنات الهيئات الفرعية املستقلة لالنتخابات ،خاصة:

• احرتام توقيت فتح مكاتب التصويت.
• تعليق قامئات الناخبني يف مدخل املكاتب.
• الخلوة وضامن رسية التصويت.
• حضور مراقبني وطنيني ودوليني ،ودرجة االختالط ،وممثي القامئات واألحزاب السياسية (العدد الكايف).
• حضور وسائل اإلعالم (الصحف ،القنوات التلفزية ،اإلذاعات).
• حضور أشخاص غر مسموح لهم حسب القانون.

أعضاء مكاتب التصويت واحرتام اإلجراءات:

• االنضباط وتوزيع عدد األعوان ورؤساء املراكز واملكاتب حسب الجنس.
• التثبت من صناديق االقرتاع يف بداية عملية التصويت وغلقها ،ومالحظة الخروقات.
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عالقة أعوان اإلدارة االنتخابية بالناخبني والناخبات:

• التثبت من هوية املقرتعني واحرتام كل اإلجراءات.
• مرافقة بعض الناخبني والناخبات إىل مكتب االقرتاع.
• املنع من االنتخاب واألسباب والخروقات املسجلة.
• التثبت من وضع الناخبني والناخبات إلصبعهم/هن يف الحرب االنتخايب.
• محاوالت تأثر أشخاص يف الناخبني والناخبات لصالح حزب أو قامئة.
• تدخل وسائل اإلعالم للتأثر يف تصويت الناخبني والناخبات لصالح حزب أو قامئة.
• الدعاية السياسية للمرتشحني داخل مكتب التصويت.
• مواقف مسؤويل مراكز ومكاتب االقرتاع ،والعقوبات املفرتضة واملطبقة (الغيابات ،التثبت ،املراقبة).
• التمديد يف أوقات فتح مكاتب التصويت.

غلق مكاتب التصويت

• احرتام التوقيت القانوين لغلق مكاتب التصويت.
• تعليق محارض التصويت.
• حضور مالحظني ومالحظات وممثي وممثالت القامئات داخل مكاتب التصويت بعد الغلق وأثناء الفرز.
• إدراج مالحظات املالحظني واملالحظات وممثي وممثالت األحزاب يف محرض الفرز داخل مكتب االقرتاع.

 -VIIاملالحظة يوم االقرتاع :محيط مراكز التصويت

ارتكزت مالحظة رابطة الناخبات التونسيات لالنتخابات عىل  3فرتات من املسار االنتخايب:

االنتخابات الترشيعية  26 :أكتوبر 2014
االنتخابات الرئاسية :الدور األول  23نوفمرب 2014
االنتخابات الرئاسية :الدور الثاين  21ديسمرب 2014

كــام أنــه تــم اعتــامد نفــس املــؤرشات والخصائــص خــالل املواعيــد االنتخابيــة الثــالث .ولذلــك ســوف نحــاول تقديــم كل املعطيــات
للثــالث ف ـرتات يف نفــس الجــداول والرســوم البيانيــة مبــا مــن شــأنه أن ميكننــا مــن ســهولة الق ـراءة واملقارنــة.
إن أول االنطباعــات التــي ميكــن اســتخالصها مــن ق ـراءة النتائــج هــو التطــور الحاصــل بــني الثــالث ف ـرتات االنتخابيــة التــي تعــود إىل
عــدة املــؤرشات ،والتــي ميكــن تفســريها مــن خــالل عــدة عوامــل مؤثــرة:
 بعــض التطــورات الناتجــة عــن اإلج ـراءات املتخــذة مــن طــرف الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات والهيئــات الفرعيــة املســتقلةلالنتخابــات (تغيــري وتعويــض عــدد مــن رؤســاء املراكــز أو أعــوان مكاتــب التصويــت ،إج ـراءات محــددة لتنقــل املالحظــني يف الفضــاء
االنتخــايب للمراكــز ،إلــخ…).
 اكتساب الناخبات والناخبني معرفة حول إجراءات وأماكن واالختيارات املتعلقة باالنتخاب. -تقلص عدد الناخبني وكرة العزوف.

 1 -VIIالنفاذ إىل مراكز التصويت ودرجة التأمني
لقــد بينــت املالحظــات يــوم التصويــت خــالل االنتخابــات الترشيعيــة ،أن  % 60مــن املراكــز املالحظــة مــن طــرف رابطــة الناخبــات
التونســيات (غالبــا مــا تكــون مــدارس ابتدائيــة) ،كانــت مهيــأة لتســهيل وصــول الناخبــني إليهــا .لكــن مــن ناحيــة أخــرى ،يوجــد مبعــدل
 4مراكــز عــىل  10مراكــز مل يكــن الوصــول إليهــم بالطريقــة الكافيــة وهــو مــا يــؤدي إىل إضاعــة الوقــت واإلقصــاء الغــري مبــارش لبعــض
الناخبــني.
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رسم بياين عدد  :5نسبة مراكز االقرتاع املجهزة باشارات النفاذ

رسم بياين عدد : 6نسبة مراكز التصويت املعروفة وسهلة النفاذ ()%

مــن خــالل ِ
مالحظــات رابطــة الناخبــات التونســيات ،يوجــد بعــض املكاتــب التــي ال ميكــن الوصــول إليهــا بالنســبة لبعــض الناخبــني .إذ
يوجــد بعضهــا يف الطابــق األول األمــر الــذي يفــرتض الصعــود يف الســلم ،وهــو مــا يعــد صعبــا إىل درجــة عــدم القــدرة عــىل إذاللــه خاصــة
بالنســبة لبعــض الناخبــات والناخبــني املســنني وذوي االحتياجــات الخصوصيــة وأيضــا للنســاء الحوامــل (مثلــام هــو الحــال يف بنــزرت).
كــام تجــدر اإلشــارة إىل وقــوع بعــض التطــورات فيــام بــني االنتخابــات الترشيعيــة والرئاســية وخاصــة يف دورهــا الثــاين ،وذلــك بتدخــل
اإلدارة االنتخابيــة ،بعــد مطالــب وتوصيــات منظــامت املجتمــع املــدين املنخرطــة يف عمليــة املالحظــة.
رسم بياين عدد  :7نسبة مراكز التصويت اآلمنة ()%

إن تأمــني محيــط مراكــز التصويــت مــن قبــل قــوات األمــن والجيــش (مــن بينهــم بعــض النســاء وخاصــة يف املــدن) قــد امتــد عــىل كامــل
يــوم التصويــت خــالل االنتخابــات الترشيعيــة ( % 95مــن مراكــز التصويــت املالحظــة مــن طــرف رابطــة الناخبــات التونســيات قــد توفــر
فيهــا األمــن) .ويف مقابــل ذلــك انخفضــت درجــة األمــن خــالل االنتخابــات الرئاســية وخاصــة يف دورهــا األول عــىل اعتبــار أن مــا يقــارب
مركزيــن عــىل  10مراكــز مل تكــن مؤمنــة بالقــدر الــكايف (.)% 83.6
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 2 -VIIتواصل الحملة االنتخابية يف محيط مراكز التصويت
إضافــة إىل درجــة النفــاذ وتأمــني مراكــز التصويــت التــي ميــزت انتخابــات  ،2014فــإن عــدم اح ـرتام الصمــت االنتخــايب كان مــن بــني
املميـزات األخــرى .إذ تواصلــت الحملــة االنتخابيــة يــوم التصويــت بأشــكال مختلفــة :غــري مبــارشة (أثــار وبقايــا مــن الكتابــات ،صــور،
قامئــات املرتشــحني ،الفتــات ،عالمــات عــىل الجــدران القريبــة مــن مراكــز التصويــت ،إلــخ .)...وأشــكال مبــارشة مــن طــرف بعــض أنصــار
املرتشــحني الناشــطني للدفــاع عــن قامئاتهــم.
كــام تؤكــد املعطيــات املالحظــة مــا أشــار إليــه مختلــف املالحظــني واملالحظــات (الرســم البيــاين عــدد  8و .)9ففــي يــوم التصويــت خــالل
االنتخابــات الترشيعيــة هنــاك حــوايل مركزيــن عــىل  10مراكــز قــد شــهدت خروقــات واضحــة عــىل مســتوى تواصــل الحمــالت االنتخابيــة
أمــام أنظــار املالحظــني واملالحظــات وممثــيل اإلدارة االنتخابية.
رسم بياين عدد  : 8نسبة املراكز التي شهدت بقايا وعالمات الحملة االنتخابية ()%

رسم بياين عدد  :9نسبة املراكز التي شهدت تواصال للحملة االنتخابية

ففــي نفــس الجانــب ،كــام هــو الشــأن لبقيــة الجوانــب ،تــم اتخــاذ بعــض التدابــري التــي ســاهمت يف انخفــاض الخروقــات تدرجيــا رغــم
أنهــا شــملت أكــر مــن مركــز تصويــت عــىل  10مراكــز ( )% 12.2خــالل الــدور الثــاين مــن االنتخابــات الرئاســية (مثــل حــي التضامــن،
ســيدي ســفيان ،سوســة ،املنســتري ،القريــن)...
اســتوجبت هــذه الوضعيــة يقظــة املجتمــع املــدين واملزيــد مــن الرامــة مــن طــرف اإلدارة االنتخابيــة املهتمــة بالتــرف يف االنتخابــات
وتطبيــق القانــون .إذ تــم اخــذ بعــض اإلجـراءات الخاصــة مبــا يــدور داخــل مراكــز التصويــت والحــال أنــه كان ينبغــي تعزيــز القــدرات
يف محيــط هــذه األخــرية.
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 - 3 -VIIتأثري النوع االجتامعي واملواقف تجاه الناخبات
إن تأثــري النــوع االجتامعــي يف االنتخابــات قــد تــم تحديــده مــن خــالل بعــض املــؤرشات التــي تعكــس االختــالط واألولويــات املخصصــة
لبعــض األصنــاف مــن النســاء والعنــف املوجــه إليهــن :
 1- 3 -VIIاالختالط يف صفوف االنتظار
شــهد يــوم االق ـرتاع إقبــال مكثفــا مــن قبــل النســاء والرجــال األمــر الــذي افــرتض منهم/هــن االنتظــار للتصويــت :إذ بينــت املالحظــة
أنــه يوجــد يف أغلــب مراكــز التصويــت صفــوف مــن املنتظريــن املنفصلــني بــني النســاء والرجــال ،ورغــم عــدم وجــود رضورة قانونيــة
منصــوص عليهــا يف القانــون لتنظيــم املنتظريــن ،فــإن عــدم االختــالط كان مفروضــا مــن بعــض الرؤســاء أو املالحظــني أو الناخبــني
ُ
والناخبــات .وقــد يكــون ذلــك تحــت تأثــري املحيــط االجتامعــي للمــدارس االبتدائيــة .كــام تــم أيضــا انفصــال الناخبــني وتوزعهــم بــني
رجــال ونســاء بصفــة عفويــة يف بعــض األحيــان.
إال أن أغلبيــة الناخبــني بقــوا مخرييــن لالختــالط والــذي تطــور بــني املوعــد االنتخــايب األول واملوعــد األخــري ( 69.9%مــن املراكــز خــالل
االنتخابــات الترشيعيــة مقابــل  % 75.3مــن املراكــز كانــت فيهــا الصفــوف مختلطــة خــالل الــدور الثــاين مــن االنتخابــات الرئاســية).

رسم بياين عدد  :10املراكز التي انفصل فيها النساء والرجال أثناء االنتظار ()%

 2 -3 -VIIمحاوالت التأثري عىل الناخبات والناخبني
يجــدر التذكــري بأنــه يف محيــط مراكــز االق ـرتاع وجــد بعــض األشــخاص الذيــن واصلــوا يف اســتهداف الحملــة االنتخابيــة وعمــدوا إىل
توجيــه الناخبــني :كــام تجلــت محــاوالت التأثــري يف اســتهداف كال الجنســني وقــد بــرز أكــر خــالل االنتخابــات الترشيعيــة ويف ُخمــس
املراكــز التــي متــت مالحظتهــا مــن طــرف رابطــة الناخبــات التونســيات .كــام كانــت محــاوالت التأثــري عــىل النســاء أكــر مــن الرجــال
اعتقــادا منهــم أن املواقــف السياســية للنســاء ميكــن التأثــري فيهــا بســهولة أكــر مــن الرجــال( .أنظــر الرســم البيــاين عــدد  18و .)19كــام
ســجل املالحظــون واملالحظــات أنــه يوجــد يف أغلــب األحيــان نســاء مســنات وأميــات يف وضعيــات تــردد عــالوة عــىل عــدم درايتهــم
بعمليــة التصويــت .كــام كانــت بعــض النســاء مصطحبــات ألحــد أبنائهــن ملســاعدتهن ،إال أنــه مــن املحتمــل أن تتعــرض هاتــه النســوة
إىل التأثــري املبــارش أو الغــري مبــارش.
كــام عمــدت بعــض الجمعيــات التــي لهــا انتــامءات حزبيــة عــىل توجيــه تصويــت النســاء ميدان ّيــا لصالــح مرشــح دون غــريه (يف جنــوب
البــالد ويف واليــة مدنــني خاصــة) .ويف دوائــر انتخابيــة أخــرى ،مثلــام هــو الحــال يف واليــة قفصــة ،عمــد بعــض املالحظــني عــىل التأثــري
عــىل النســاء الناخبــات.
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رسم بياين عدد  :12املراكز التي شهدت
محاوالت التأثري يف النساء

رسم بياين عدد  :11املراكز التي وجدت
فيها محاوالت التأثري يف الرجال

إن محاولــة توجيــه االختيــار االنتخــايب يتــم يف بعــض األحيــان بصفــة مبــارشة وذلــك مــن خــالل محــاوالت رشاء األصــوات (مدنــني،
القريــن ،سوســة ،قفصــة ،قابــس) .إذ تســتهدف هــذه املحــاوالت بصفــة خاصــة أصنــاف الناخبــني األكــر هشاشــة ماديــة وثقافيــة
والنســاء الفق ـريات واألميــات بدرجــة أوىل.

 3 -3 -VIIاألولويات والعنف االنتخايب املوجه ضد النساء
إن أوىل التوصيــات الــواردة يف القانــون والتــي تعطــي األولويــة للمــرأة شــملت باألســاس  % 76.2يف االنتخابــات الترشيعيــة وبنســبة أكــرب
يف االنتخابــات الرئاســية بدورتيهــا األوىل والثانيــة ،مقارنــة بنســبة  % 77.4و  % 83.6للرجــال .إذ انتفعــت باألولويــة النســاء املســنات
بدرجــة أوىل وذوي االحتياجــات الخصوصيــة والحوامــل بدرجــة ثانيــة .كــام أنــه تجــدر اإلشــارة إىل أن بعــض الناخبــني مــن الرجــال قــد
رفضــوا طلــب إعطــاء األولويــة للنســاء املســنات وطالبــوا بتطبيــق املســاواة ( مثلــام هــو الحــال يف مراكــز التصويــت يف جرزونــة ببنــزرت
ونابــل وأريانــة).
جدول عدد  : 4مراكز التصويت التي شهدت حاالت من العنف ضد النساء

إن وضعيــات العنــف التــي متــت مالحظتهــا كانــت جلهــا خــالل االنتخابــات الترشيعيــة والتــي بلغــت نســبتها يف  % 13مــن مجمــوع
املراكــز املالحظــة مــن قبــل رابطــة الناخبــات التونســيات .إذ كان جلــه يف شــكل عنــف لفظــي مــامرس مــن طــرف الرجــال ،ومــن بعــض
النســاء أيضــا املنتميــات إىل قامئــات متنافســة (املالحظــة املســجلة يف منــزل بورقيبــة خاصــة).
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التوصيات:
تحسني النفاذ إىل مراكز التصويت،
 املقاومة بطريقة ناجعة ومعاقبة كل محاوالت التأثري عىل الناخبني، منع كل أشكال مواصلة الحملة االنتخابية يف مراكز التصويت، يجــب أن ال ينحــر تنظيــم الصفــوف أمــام مراكــز ومكاتــب التصويــت مــن طــرف أعــوان الهيئــة العليــا املســتقلةلالنتخابــات ،الذيــن ال يجــب عليهــم تقســيم الصفــوف حســب الجنــس بصفــة الزاميــة ،عــالوة عــىل إعطــاء األولويــة
حســب القانــون (نســاء ،مســنات ،حوامــل ،ذوي االحتياجــات الخصوصيــة،)...
 اخــذ اإلج ـراءات الرضوريــة ملناهضــة العنــف أمــام مراكــز ومكاتــب التصويــت والعنــف املوجــه للنســاء بصفــةخاصــة،

 -VIIIاملالحظة يف مراكز التصويت

إن احــرتام اإلجــراءات االنتخابيــة منــذ انطــالق عمليــة التصويــت تتحــدد مــن خــالل مؤرشيــن أساســيني :وهــام انضبــاط واحــرتام
التوقيــت القانــوين لفتــح املكاتــب ،وتعليــق قامئــة الناخبــني يف املداخــل.

 1 -VIIIالظروف املادية لعملية االقرتاع
 1 -1 -VIIIاحرتام توقيت فتح مكاتب التصويت
إن التوقيــت املنصــوص عليــه يف القانــون واإلج ـراءات املعتمــدة مــن طــرف الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات قــد نصــت عــىل أن
عمليــة التصويــت تنطلــق مــن الســاعة الســابعة صباحــا وتنتهــي عــىل الســاعة السادســة مســاءا .وأنــه تتخــذ عقوبــات يف صــورة تأخــر
انطــالق عمليــة التصويــت دون وجــود مــربرات تذكــر (الفصــل  151مــن القانــون عــدد  23املــؤرخ يف  20ديســمرب .)2012
لقــد فتحــت ثــالث أربــاع مكاتــب االق ـرتاع يف التوقيــت املحــدد يــوم التصويــت خــالل االنتخابــات الترشيعيــة ،إال أنــه يوجــد مكتــب
وحيــد عــىل أربــع مكاتــب قــد فُتــح متأخ ـ ًرا وقــد أجــرب الناخبــون عــىل االنتظــار لســاعات يف بعــض األحيــان (مثلــام هــو الحــال يف
سوســة) مــن مجمــوع املراكــز املغطــاة رابطــة الناخبــات التونســيات .كــام بينــت املالحظــة امليدانيــة أن بعــض املــدارس االبتدائيــة التــي
احتضنــت عمليــة التصويــت مل تكــن مهيــأة ومعــدة ونظيفــة .إذ قــام أعضــاء الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات بإعــداد مــا كان يجــب
فعلــه مــن قبــل يــوم األحــد املوافــق ليــوم التصويــت حتــى يصبــح املركــز مطابقــا للقواعــد القانونيــة.

رسم بياين عدد  :13نسبة مراكز التصويت التي فتحت يف التوقيت املحدد ()%
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 2 -1 -VIIIتعليق قامئات الناخبني
ففــي مــا يتعلــق بتعليــق قامئــات الناخبــني والناخبــات ،اعتمــدت الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات إج ـراءات ميــرسة .إذ مكنــت
الناخبــني مــن معرفــة عــدد املكتــب املســجلني فيــه بصفــة مســبقة .إال أنــه و ِجــد حــوايل ثلــث مراكــز التصويــت مل يقومــوا بتعليــق هــذه
القامئــات ،اآلمــر الــذي أدى إىل إضاعــة الناخبــني والناخبــات للوقــت والذهــاب إىل مراكــز أخــرى للتصويــت يف بعــض األحيــان وخاصــة
عندمــا يكونــون يف مناطــق ريفيــة منعزلــة.
رسم بياين عدد  : 14نسبة مراكز التصويت التي علقت فيها قوائم الناخبني

لقــد اســتنتجنا ،يف مــا يتعلــق بتعليــق قامئــات الناخبــني ،أنــه وقعــت تطــورات ايجابيــة خــالل االنتخابــات الرئاســية .ولكــن رغــم ذلــك
فــإن قامئــات الناخبــني مل تكــن واضحــة وقابلــة لالطــالع عليهــا يف أكــر مــن مكتــب اقـرتاع ( 23.3%خــالل االنتخابــات الرئاســية الثانيــة)
عــىل أربعــة مكاتــب متــت مالحظتهــا.

 2 -VIIIتطابق مكاتب التصويت مع الرشوط املنصوص عليها يف القانون
هنــاك العديــد مــن املــؤرشات التــي توضــح مجهــودات الســلط العموميــة والهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات لتجهيــز املؤسســات
الرتبويــة املختــارة كمراكــز تصويــت .إذ اعتــرب تأثيــث املكاتــب والخلــوة واملــكان املخصــص للمالحظــني وممثــيل القامئــات املرتشــحة كاف
يف  9مراكــز عــىل  10مغطــاة مــن طــرف رابطــة الناخبــات التونســيات (الجــدول .)5
ونظ ـرا لتجــاوز عــدد املالحظــني واملالحظــات مــا كان متوقــع يف بعــض املراكــز ،فــإن بعضهــم مل يتمكــن مــن القيــام بوظيفتــه داخــل
كاتــب التصويــت .إذ بــرزت هــذه الوضعيــة يف االنتخابــات الترشيعيــة ويف الــدور األول مــن االنتخابــات الرئاســية ( 19.7%و18.2%
مــن مجمــوع املراكــز ،وانخفضــت خــالل املوعــد االنتخــايب األخــري نظـرا ،حســب مالحظــي رابطــة الناخبــات التونســيات ،لتقلــص عــدد
املالحظــني الوطنيــني والدوليــني.
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كــام تبــني لنــا كذلــك أنــه مل تتــم التثبــت مــن بطاقــات االعتــامد لــدى عــدد كبــري مــن الناخبــني يف املكاتــب التــي متــت مالحظتهــا
مــن طــرف رابطــة الناخبــات التونســيات ( 12.8%مــن مجمــوع الناخبــني والناخبــات الذيــن صوتــوا يف انتخابــات  26أكتوبــر ،و% 7.2
مجمــوع الناخبــني والناخبــات الذيــن صوتــوا يف انتخابــات  26ديســمرب).

 3 -VIIIحضور وسائل اإلعالم
إن مــن بــني املالحظــات الهامــة خــالل يــوم االقـرتاع وفــرز هــو الــدور البــارز لوســائل اإلعــالم مثــل القنــوات التلفزيــة والصحــف ،إال أن
هــذه الوســائل قــد غابــت يف عــدة مراكــز ومكاتــب يــوم االقـرتاع.
ففــي يــوم االق ـرتاع خــالل االنتخابــات الترشيعيــة ،حســب مالحظــي ومالحظــات رابطــة الناخبــات التونســيات ،وجــد أكــر مــن ثلثــي
مراكــز التصويــت مل تتلقــى زيــارة أي صحفــي (جــدول عــدد  .)6كــام تزايــد انخفــاض تواجــد وســائل اإلعــالم خــالل االنتخابــات الرئاســية
ليصــل إىل وجــود صحفيــني يف مركـزا وحيــد مــن مجمــوع أربعــة مراكــز ( ،)74.2%وهــو مــا يخــول لنــا افـرتاض أن غيــاب وســائل االعــالم
ميدان ّيــا ميكــن أن يفــرس مــن خــالل عــدم االهتــامم أو عــدم االلتـزام أو وجــود صعوبــات ومخاطــر.

ففي الوضعيات التي وجدت فيها وسائل اإلعالم ،الحظنا محاوالت نادرة للتأثري يف سري عملية التصويت (جدول عدد .)7
إذ استهدفت هذه املحاوالت القليلة الرجال ( )5%من مجموع املراكز املغطاة وأيضا النساء بنسبة أقل ()1.8%
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 4 -VIIIالسلوك االنتخايب والنوع االجتامعي
إن عالقــة التونســيني والتونســيات بصناديــق االق ـرتاع تعــد ظاهــرة حديثــة .ولذلــك فــإن مامرســة الحريــة واالختيــار دون ضغوطــات
ومخاطــر تعــد مــن بــني الحقــوق املدنيــة الجديــدة و املكتســبة والتــي تفــرتض الدفــاع عنهــا.
فهنــاك العديــد مــن االحتياطــات التــي اتخــذت مــن طــرف الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات لضــامن الظــروف املالمئــة لرسيــة
التصويــت.
 1- 4 -VIIIاحرتام رسية التصويت
ففي بعض املراكز املغطاة من طرف رابطة الناخبات التونسيات ،بينت املالحظة أن:
بروز بعض االخالالت مع بعض التطورات خالل الفرتات االنتخابية الثالث.
هناك اختالفات بني النساء والرجال رغم أنه اختالف طفيف.
دخلت النساء خالل االنتخابات الترشيعية إىل الخلوة أكرث من الرجال ( 95.2%مقابل ،92%
الرسم البياين عدد  ،)13ويف أغلب الحاالت مبفردهن (الرسم البياين عدد .)14
رسم بياين عدد :15هل دخل الناخبات والناخبون للخلوة مبفرهم/هن؟
( %االجابات بنعم )

وتحيــل هــذه املعطيــات عــىل أن النســاء أكــر انضباطــا بالقواعــد وأكــر حرصــا عــىل القيــام باختيــار انتخــايب حــر ،والتحــرر مــن كل
أشــكال التأثــري.
عمــل القانــون االنتخــايب عــىل مســاعدة ومعاضــدة الناخبــات والناخبــني الذيــن هــم يف وضعيــة إعاقــة مــن خــالل الســامح لهــم
باصطحــاب أحــد أفــراد عائالتهــم أو بشــخص أخــر يكــون مختــار مــن طــرف املعنــي.
ففــي  3مراكــز مــن مجمــوع  ،10متــت مســاعدة هــؤالء األشــخاص ذوي االحتياجــات الخصوصيــة بهــدف مامرســة حقهــم يف االنتخــاب،
إال أنــه مازلــت هنــاك بعــض املجهــودات التــي يجــدر بذلهــا لضــامن املســاواة يف الفــرص بــني مجمــوع الناخبــني.
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رسم بياين عدد  :16هل متت مساعدة الناخبات /الناخبون ذوي االحتياجات الخصوصية
( %االجابات بنعم )

إن نســبة انتفــاع النســاء بهــذه املســاعدة أقــل مــن نســبة انتفــاع الرجــال وخاصــة خــالل الــدورة الثانيــة مــن االنتخابــات الرئاســية (37.6
 %مقابــل  ،42%الرســم البيــاين عــدد  .)17وهــو مــا يفــرتض التقليــص يف فــوارق النــوع االجتامعــي مــع الرتفيــع يف مســتويات التســاوي
يف فــرص التصويــت بــني الجنســني عــىل قــدم املســاواة.

 2 - 4 -VIIIاملنع من التصويت
إن منــع بعــض الناخبــني مــن التصويــت غالبــا مــا كان يــربر مــن خــالل عــدم وجــود اســم الناخــب أو الناخبــة يف قامئــة الناخبــني أو مــن
خــالل شــطب اســمه/ها .ولذلــك مل تتمكــن بعــض الناخبــات والناخبــني مــن التصويــت لعــدة أســباب .ففــي عــدة دوائــر انتخابيــة ،رغــب
بعــض الناخبــني يف التصويــت مــكان أزواجهــن أو بناتهــن .بــرز هــذا الســلوك يف بعــض الدوائــر االنتخابيــة الريفيــة (قفصــة ،القريــن).
حيــث متحــورت األســباب املقدمــة مــن الرجــال حــول ال ُبعــد واملــرض واإلعاقــة ،مؤكديــن عــىل أنهــا تحــول دون ذهــاب النســاء ملكاتــب
التصويــت .كــام بــرزت كذلــك لــدى بعــض الرجــال رغبــة متتلــك اختيــار النســاء بتعلــة «أنهــن ال يفهمــن كثـريا يف االنتخابــات والشــؤون
السياســية» .يعكــس هــذا املوقــف الذكــوري إعــادة إحيــاء مامرســات النظــام الســابق ( زمــن الدكتاتوريــة وتزويــر االنتخابــات) ،الــذي
ميكــن ناخبــا وحيــدا مــن التصويــت باســم عــدة أعضــاء مــن عائلتــه وغالبــا النســاء.

رسم بياين عدد  :17هل هناك بعض الناخبات/الناخبون منعوا من التصويت

وإىل جانــب هــذه املعيقــات ،أشــارت املالحظــات (خاصــة خــالل االنتخابــات الترشيعيــة) إىل أن بعــض الناخبــات والناخبــني الذيــن ليــس
لديهــم بطاقــة هويــة مل يتمكنــوا مــن التصويــت ،رغــم مجهــودات املجتمــع املــدين ،مبــا يف ذلــك رابطــة الناخبــات التونســيات وبالتعــاون
مــع الســلط العموميــة ،الذيــن عملــوا عــىل متكــني بعــض النســاء مــن بطاقــات تعريــف وطنيــة( .بــني  5للرجــال و 8%فأكــر للنســاء)
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رسم بياين عدد  :18مراكز التصويت التي وقعت فيها حمالت انتخابية ()%

إن القانــون واإلج ـراءات املتخــذة مــن قبــل الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات ،متنــع كل النقاشــات والتحــاور بــني الناخبــني داخــل
مكاتــب التصويــت .بالرغــم مــن ذلــك عمــد بعــض الناخبــني عــىل القيــام بالدعايــة االنتخابيــة لصالــح قامئــة أو مرشــح معــني وذلــك يف
عــدد قليــل مــن املراكــز.
لقــد انخــرط الرجــال أكــر مــن النســاء يف عمليــات التأثــري عــىل الناخبــني .وقــد بــرز ذلــك خاصــة خــالل االنتخابــات الترشيعيــة (7.7
 %رجــال مقابــل  % 2.9نســاء) ،وخــالل الــدور األول مــن االنتخابــات الرئاســية .كــام أن اإلج ـراءات املتبعــة مــن طــرف الهيئــة العليــا
املســتقلة لالنتخابــات قــد ســاهمت يف التقليــص مــن هــذه املحــاوالت ولكنهــا مل تتمكــن مــن حذفهــا نهائيــا.
إن أوقــات فتــح وغلــق مكاتــب التصويــت قــد حــددت بالقانــون املعــد مــن طــرف الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات ،إال أنــه وجــد
نوعــا مــن الليونــة قــد أخــذ بعــني االعتبــار عامــل بُعــد املســافة وأمــن الناخبــني يف بعــض جهــات البــالد والضغوطــات العائليــة املســلطة
عــىل الناخبــات.
رسم بياين عدد  :19املراكز التي تم فيها متديد وقت التصويت للناخبني املوجودين يف ساحة املركز ()%
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لقــد الحظنــا أنــه (الرســم البيــاين عــدد  )17يف عــدة مراكــز تــم التمديــد يف التوقيــت خاصــة للرجــال :ومــن بــني هــؤالء الشــباب (الذيــن
كانــوا يتوافــدون لصناديــق االقـرتاع) الذيــن أتــوا بعــد الظهــر ويف بعــض األحيــان يف وقــت متأخــر .كــام أشــار مالحظــي رابطــة الناخبــات
التونســيات إىل إقبــال النســاء عــىل مراكــز التصويــت وغالبــا صحبــة أحــد أبنائهــن يف آخــر اليــوم .وهــو مــا يبقــي فرضيــة أنهــن يحاولــن
إنهــاء االلتزامــات املنزليــة قبــل الذهــاب إىل مراكــز االقـرتاع.

التوصيات:
 يجــب أن يــويل املســؤولني يف مراكــز التصويــت أكــر اهتاممــا لإلعــداد املــادي للمراكــز واملكاتــب قبــل يــوم االقـرتاع(ويكونــون متكونــني لهــذا) ،بهــدف تفــادي التأخــري وإضاعــة الوقــت بالنســبة للناخبــني والناخبــات.
 احرتام توقيت فتح مراكز التصويت. املنع املطلق لكل محاولة دعائية انتخابية داخل مراكز ومكاتب التصويت. رضورة احرتام رسية التصويت. -منع دخول كل األشخاص الغري املعتمدين من قبل الهيئة (الصحافيني ،الضيوف ،املرتجمني ،إلخ)...

 IXسري عملية التصويت

 1 -IXالتثبت وصحة التصويت

بينــت مختلــف املــؤرشات املعتمــدة بصفــة عامــة (الجــدول عــدد  ،)8أن نســبة الخروقــات ليســت كبــرية وتشــمل  % 10مــن املراكــز
املغطــاة مــن طــرف رابطــة الناخبــات التونســيات .ويف مــا يتعلــق بالتثبــت مــن وضــع اإلصبــع يف الحــرب االنتخــايب (املــؤرش  8مــن
الجــدول عــدد  ،)8مل تقــم الناخبــات ( )18%والناخبــني ( )20.5بوضــع أصابعهــم/ن .ومل يشــمل هــذا اإلج ـراء إال ناخبــا أو ناخبــة مــن
مجمــوع  10ناخبــني وخــالل االنتخابــات الرئاســية.
كام أن عمليات التثبت التي تتم من قبل أعضاء املكاتب مل تكن فيها تفرقة دالة بني النساء والرجال.
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كــام بينــت لنــا قـراءة مختلــف مــؤرشات ســري عمليــة التصويــت أن مبــدأ الرسيــة مل يحــرتم بالشــكل الــكايف .إذ أن املــرور عــرب الخلــوة
رضوري يف كل الحــاالت لضــامن صفــة الرسيــة و شــخصية التصويــت .إذ قــام بعــض الناخبــني بعمليــة التصويــت مــن خــارج الخلــوة
خــالل االنتخابــات الترشيعيــة (حــوايل  4%مــن النســاء و 6%مــن الرجــال) وبنســبة أقــل خــالل االنتخابــات الرئاســية ( 4%مــن الرجــال
خــالل الــدور األول).

 2 -IXالتدخالت والتأثري عىل الناخبات والناخبني
لقــد الحظنــا أن املنافســة االنتخابيــة كان لهــا أثــر يف محيــط مراكــز التصويــت ويف داخلــه .إذ متكــن العديــد مــن التدخــل لصالــح حــزب
ســيايس أو قامئــة أو مرتشــح/ة.
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فقــد بينــت مالحظــة رابطــة الناخبــات التونســيات أن هــذه املحــاوالت قليلــة وعندمــا توجــد فهــي تســتهدف الرجــال أكــر مــن النســاء.
إذ بــني الجــدول عــدد  9مــدى حياديــة رؤســاء مكاتــب التصويــت وممثــيل وممثــالت الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات ،وأن عــدد قليل
مــن املرتشــحني قــد تجــرؤا عــىل القيــام بتريحــات داخــل مكاتــب التصويــت (أقــل مــن .)4%

التوصيات:
تكوين وتعزيز قدرات موظفي مكاتب التصويت ،لحسن معرفة وتطبيق القواعد واإلجراءات االنتخابية.
احرتام القواعد القانونية من طرف ممثيل األحزاب السياسية واملالحظني الحارضين داخل مراكز التصويت.

 -Xغلق باب االقرتاع وفرز األصوات
 1 -Xغلق باب االقرتاع

تــم تحديــد توقيــت غلــق مكاتــب االق ـرتاع مــن طــرف الهيئــة العليــا املســتقلة عــىل الســاعة السادســة مســاءا مــع بعــض التغ ـريات
والتعديــالت يف بعــض املناطــق ألســباب أمنيــة  .ومــن بــني االدوار املوكولــة لرئيــس مكتــب التصويــت غلــق بــاب مكتــب االقـرتاع أمــام
كل الحضــور يف التوقيــت املحــدد وعــدم الســامح بإج ـراء أيــة عمليــة تصويــت بعــد الغلــق.
رسم بياين عدد  :20غلق مكاتب التصويت
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لكننــا ســجلنا أن أغلبيــة مكاتــب التصويــت املالحظــة مــن طــرف رابطــة الناخبــات التونســيات مل يغلقــوا يف الوقــت املحــدد خــالل يــوم
التصويــت يف االنتخابــات الترشيعيــة ( )87%ويف الــدور األول مــن االنتخابــات الرئاســية ( )81.1%والــدور الثــاين (.)80.6%
رسم بياين عدد  :21مكاتب التصويت التي حرض فيها ممثيل القامئات واملرتشحني/ات أثناء الغلق

ويف مقابــل ذلــك ،حــرض ممثــيل القامئــات أثنــاء غلــق املكاتــب يف أغلــب املراكــز املالحظــة وبقــوا بدورهــم حارضيــن يف مراكــز التصويــت
إىل حــدود الغلــق يف  72.5%خــالل االنتخابــات الترشيعيــة مــن مجمــوع املراكــز.

ترتبــط مصداقيــة ورشعيــة التصويــت بحضــور املالحظــني وممثــيل القامئــات يــوم التصويــت إىل حــدود غلــق مكاتــب االقـرتاع والفــرز،
حيــث الحظنــا غيــاب املالحظــني وممثــيل القامئــات أو املرتشــحني يف  27.1%مــن مجمــوع املراكــز خــالل االنتخابــات الترشيعيــة واملثــل
ذاتــه خــالل االنتخابــات الرئاســية رغــم تحســن مــردود الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات خاصــة عــىل مســتوى األداء وتســيري العمليــة
االنتخابيــة الرئاســية .كــام الحظــت رابطــة الناخبــات التونســيات أنــه مل تــدون املالحظــات واملالحظــني وممثــيل األحـزاب مالحظاتهــم/
هــن يف محــارض االقـرتاع .إذ بلغــت نســبة املالحظــات واملالحظــني الذيــن مل يدونــوا مالحظاتهــم يف محــارض االقـرتاع .34.7%

 2 -Xفرز األصوات
إن عمليــة التفريــغ واإلحصــاء تبــدأ حــني تغلــق مكاتــب التصويــت .ولذلــك فــإن رهانــات هــذه املرحلــة مــن املســار االنتخــايب تتطلــب
حضــور مالحظــات ومالحظــني وممثلــني للقامئــات بهــدف تفــادي إمكانيــة التزويــر .كــام تتطلــب العمليــة االنتخابيــة تحريــر رئيــس
املكتــب ملحــرض يتضمــن ســري عمليــة التصويــت بعــد الفــرز مبــارشة وبحضــور املمثلــني املعتمديــن مــن طــرف الهيئــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات واملالحظــني وممثــيل القامئــات .هــذا باإلضافــة إىل إمضــاءه مــن طــرف كل مــن ممثــيل القامئــات واملرتشــحني.
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إن املــؤرشات املعتمــدة يف مالحظــة موضوعيــة وشــفافية عمليــة الفــرز ،والبالــغ عددهــا  ،12قــد بينــت أنهــا متــت بحضــور ممثــيل
القامئــات واملالحظــني عمومــا ( 88%مــن املراكــز خــالل االنتخابــات الترشيعيــة ومــا يقــارب كل املراكــز خــالل االنتخابــات الرئاســية) .إذ
تــم فتــح صناديــق االقـرتاع والتثبــت منهــا أمــام كل الحارضيــن ،كــام تــم احصــاء بطاقــات االقـرتاع قبــل فتــح الصناديــق ،ورغــم أن هــذا
االجـراء قانــوين فإنــه مل يتــم احرتامــه يف  % 15.1مــن املراكــز خــالل االنتخابــات الترشيعيــة .هــذا االضافــة إىل مقارنــة االصــوات املســندة
للمرتشــحني واملرتشــحات يف  8مراكــز عــىل  10مراكــز ،وأن مختلــف االعتــداءات كانــت قليلــة.
ولكــن مل يتــم االخــذ بعــني االعتبــار لتحفظــات املمثلــني واملالحظــني والتنصيــص عليهــا يف محــارض الفــرز يف  8مراكــز عــىل  10مراكــز
وحــوايل ثلــث املراكــز فقــط متــت فيهــا مرافقــة محــارض الفــرز..

 3 -Xمشاركة النساء يف عملية الفرز
غالبــا مــا يعتقــد أن النســاء ال يبقــني إىل أخــر يــوم التصويــت نظـرا لكــرة املســؤوليات العائليــة أو الســباب أمنيــة .إال أن نتائــج املالحظــة
قــد بينــت أن النســاء ،ســواء كــن مالحظــات أو ممثــيل املرتشــحني ،قــد بقــني إىل حــدود غلــق بــاب التصويــت واملــرور إىل مرحلــة الفــرز
ومل يتعرضــن إىل أي شــكل مــن أشــكال التمييــز.

التوصيات:
السهر عىل االحرتام التام إلجراءات عملية الفرز يف كل املراكز.
 يجــب حضــور املالحظــني وممثــيل القامئــات أثنــاء عــد األصــوات وإىل حــدود الفــرز ،وهــو مــا مــن شــأنه أن يقلــصيف إمكانيــات التزويــر ويعطــي أكــر مصداقيــة يف النتائــج.
 يجب أن يدرج كل من املالحظني واملالحظات مالحظاتهم يف محارض الفرز. رضورة تعليق محارض التصويت من طرف رئيس مراكز التصويت أمام املكتب. -تعزيز تكوين يف مجاالت محددة.

 -XIنرش نتائج التصويت
 1 -XIالترشيعية
إن مالحظــة االنتخابــات الترشيعيــة والرئاســية  1و 2مــن طــرف رابطــة الناخبــات التونســيات قــد بينــت أن النســاء قــد شــاركت مثلهــا
مثــل الرجــال .إذ طٌبــق مبــدأ عــدم التمييــز واحــرتم مــن طــرف االدارة االنتخابيــة بهــدف حثهــن عــىل املشــاركة يف املســار االنتخــايب يف
ظــروف متســاوية (يف أغلــب الحــاالت) مــع الرجــال.
إن نظــام االقـرتاع ورضورة املناصفــة قــد ســمحوا ملشــاركة عــدد كبــري مــن املرتشــحات وانتخــاب عــدد ال يســتهان بــه مــن بينهــن رغــم
البعــد ،الــذي مــازال قامئــا ،عــن التناصــف الحقيقــي بــني املنتخبــني.
ويجدر التذكري بالتطورات االيجابية التي حصلت بني سنتي  2011و:2014
  1524 :2011قامئة مرتشحة من بينها  128ترتأسها نساء وذلك بنسبة .% 7  1326 :2011قامئة مرتشحة من بينها  148ترتأسها نساء وذلك بنسبة .% 1253

لقــد مكنــت انتخابــات ســنة  2014مــن متثيــل النســاء يف الربملــان بنســبة  31%مقارنــة بنســبة متثيلهــن يف املجلــس الوطنــي التأســييس
التــي بلغــت  .27%ويتــوزع التمثيــل الســيايس  68امــرأة منخبــة خــالل االنتخابــات الترشيعيــة عــىل أربعــة أحـزاب أساســية:
رسم بياين عدد  :22النساء النائبات املنتخبات يف  2014حسب االنتامءات الحزبية
نائبات منتخبات ينتمني
إىل حزب النهضة ()%

نائبات منتخبات ينتمني
إىل حزب نداء تونس ()%

نائبات منتخبات ينتمني إىل حزب االتحاد
الوطني الحر ()%

نائبات منتخبات ينتمني إىل حزب الجبهة
الشعبية ()%

كام يتوزع عدد النساء املمثالت يف «مجلس نواب الشعب» كام ييل:
 33مقعد لنساء ُيثلن حزب نداء تونس.
 27مقعد لنساء ُيثلن حزب النهضة (مقابل  47مقعد خالل انتخابات .)2011
 3مقاعد لنساء يثلن حزب الجبهة الشعبية.
 2مقاعد نساء احداهام متثل حزب تيار املحبة واالخرى متثل حزب التيار الديقراطي.
كــام تعتــرب أغلــب النســاء املنتخابــات شــابات عــىل اعتبــار أن مــا يقــارب  % 40منهــن يبلغــن مــن العمــر أقــل مــن  40ســنة و26%
فقــط يبلغــن أكــر مــن  50ســنة.
رسم بياين عدد  : 23النساء النائبات املنتخبات سنة  2014حسب الفئة العمرية ()%
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إن أغلبيــة النســاء املنتخابــات يشــتغلن مــا عــدا  5منهــن فقــط طالبــات .فهــن لديهــن شــهائد جامعيــة ويشــتغلن بوصفهــن إطــارات
عليــا يف الوظيفــة العموميــة أو يف القطــاع الخــاص ( ،)16أو مدرســات تعليــم ثانــوي وعــايل ( ،)24ولديهــن وظائــف حــرة ( 17محاميــة).
رسم بياين عدد  :24النساء النائبات املنتخبات سنة 2014
حسب الخصائص االجتامعية واملهنية (العدد)

إن أغلــب النســاء املنتخابــات لديهــن تجربــة يف الحيــاة العامــة و/أو الجمعايتيــة وأيضــا قــد تقلــدن مهمــة نيابيــة خــالل املجلــس
الوطنــي التأســييس لكتابــة الدســتور.

 2 -XIالرئاسية
مــن بــني الرتشــحات النســائية لرئاســة الجمهوريــة املقبولــة مــن طــرف الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات ،ترشــحت إمــرأة وحيــدة
مســتقلة (كلثــوم كنــو) ،والتــي أعتــربت نفســها « مرشــحة كل التونســيني وليســت مرشــحة االح ـزاب السياســية « .إن دور النســاء كان
محــددا خــالل االنتخابــات الرئاســية لكــن خياراتهــن مل تكــن منصبــة عــىل املــرأة .وهومــا يعنــي أن النســاء مســاهامت يف الوصــول إىل
الســلطة إال أن فرصــة الوصــول إليهــا غالبــا مــا تكــون نــادرة.

 -XIIمالحظة املسار االنتخايب من خالل الربامج االنتخابية ووسائل اإلعالم
 1 -XIIمكانة النساء يف الربامج االنتخابية لألحزاب والقامئات
منهجية اختيار األحزاب والقامئات
إن املراهنــة عــىل بنــاء نظــام دميقراطــي يضمــن الحظــوظ لــكال الجنســني وكل الفئــات االجتامعيــة مــن النفــاذ إىل كل مجــاالت الحيــاة
العامــة بنفــس املســتويات واإلمكانيــات ،ال ميكــن أن يتحقــق إذا مــا مل يتبنــى كل الفاعلــني السياســيني ،مــن تنظيــامت وأحــزاب
ومنظــامت ،وكل الفاعلــني االجتامعيــني ملبــادئ املســاواة يف الحظــوظ حســب الكفــاءة وقيــم العدالــة االجتامعيــة .إال أن تفعيــل هــذه
العدالــة واملســاواة بــني الجنســني تســتوجب بالــرضورة إدراجهــا ضمــن الربامــج االنتخابيــة لأح ـزاب السياســية عمومــا.
وعليــه ،تعــد ق ـراءة مضمــون الربامــج االنتخابيــة لأح ـزاب السياســية والقامئــات املســتقلة التــي ترشــحت للمشــاركة يف كل املحطــات
االنتخابيــة التــي شــهدها املجتمــع التونــيس خــالل ســنة  2014ومتكنــت مــن الحصــول عــىل مقاعــد داخــل «مجلــس نــواب الشــعب»،
مــن بــني التقنيــات األساســية التــي ســتمكننا مــن فهــم مــدى اســتيعاب هــذه األحـزاب ملبــادئ املســاواة بــني الجنســني دون أي متييــز،
عــالوة عــىل فهــم مــدى إدراجهــم ملعايــري النــوع االجتامعــي ضمــن مشــاريعهم االقتصاديــة والسياســية واالجتامعيــة والثقافيــة مــن
ناحيــة ،وكيفيــة توجههــم للنســاء بصفــة خاصــة مــن ناحيــة ثانيــة .كــام أنــه تجــدر اإلشــارة إىل أن مجمــوع أعضــاء «مجلــس نــواب
الشــعب» ينتمــون إىل  15حزبــا و 3قامئــات مســتقلة.
55

وعليــه ،عملنــا عــىل اختيــار الخمســة األحـزاب السياســية األوىل والتــي تصــدرت ترتيــب نتائــج االنتخابــات الترشيعيــة لســنة  .2014كــام
عملنــا عــىل اختيــار الربامــج االنتخابيــة للقامئــات املســتقلة والتــي نجحــت يف االنضــامم إىل تركيبــة هــذا األخــري.

النساء يف الربامج االنتخابية لألحزاب السياسية
إن قـراءة مضمــون الربامــج االنتخابيــة مــن منظــور النــوع االجتامعــي لأحـزاب السياســية األكــر متثيــال يف مجلــس النــواب والقامئــات
املســتقلة قــد مكننــا مــن الوصــول إىل اســتنتاج أســايس مفــاده أن كل هــذه التنظيــامت السياســية مل تــويل أي اهتــامم ملكانــة النســاء
وحقوقهــن .إذ تراوحــت صــورة املــرأة بــني الــرؤى العموميــة وغــري الواضحــة وبــني حرهــا يف بعــض األدوار والوظائــف التقليديــة
واملعاضــدة لوظيفــة الرجــل يف املجتمــع .كــام تبـ ّـني لنــا كذلــك يف الســياق ذاتــه:
ارتبطــت الــرؤى املســتقبلية املتعلقــة بالنســاء برهــان تحقيــق «التــوازن األرسي» ومقاومــة «مظاهــر التفــكك االجتامعي»:
بــرزت املــرأة يف الربامــج االنتخابيــة لــكل مــن حــزب «االتحــاد الوطنــي الحــر» وحــزب «حركــة النهضــة» ضمــن رهــان تحقيــق
التــوازن األرسي والتامســك االجتامعــي وذلــك انطالقــا مــن أن املــرأة واألرسة هــام «القلــب النابــض للمجتمــع» .كــام اعتــربت
املــرأة مــن بــني الفاعلــني األساســيني املســاهمني يف بنــاء مجتمــع متــوازن واقتصــاد متطــور.
عــدم الرهــان عــىل مكانــة ودور املــرأة يف املجــال الســيايس بالتحديــد :لقــد متوقعــت رؤى كل األحـزاب السياســية للمــرأة
يف املجــال االجتامعــي واالقتصــادي فقــط .إذ غُيبــت رهانــات هــذه األح ـزاب تجــاه املــرأة يف املجــال الســيايس ســواء عــرب
املشــاركة الفعالــة أو املســاهمة أو التمثيــل يف الهيــاكل والتنظيــامت ،إذ مل يحــدد أي حــزب مرشوعــا أو نشــاطا يهــدف إىل
تطويــر دور املــرأة يف املجــال الســيايس أو يف املناصــب القياديــة والرياديــة داخــل األحـزاب .فغالبــا مــا يتــم اإلشــارة إىل «تعزيــز
مكاســب/حقوق املــرأة وتوســيعها» أو «تفعيــل دورهــا الســيايس واالقتصــادي واالجتامعــي» مثلــام هــو الشــأن يف الربنامــج
االنتخــايب لحــزب «حركــة النهضــة» وحــزب «أفــاق تونــس» وحــزب «الجبهــة الشــعبية».
املراهنــة عــىل مقاومــة «العنــف املســلط عــىل املــرأة و»التمييــز املبنــي عــىل الجنــس» أساســا :لقــد تجلــت صــورة املــرأة
التونســية يف مضامــني الربامــج االنتخابيــة واألحـزاب السياســية عــىل شــاكلة املــرأة املضطهــدة واملعنفــة واملســتغلة اقتصاديّــا.
إذ مل يشــري أي برنامــج انتخــايب إىل صنــف النســاء ذوات الكفــاءة والقــدرة عــىل التســيري واملســاهمة يف الحيــاة السياســية
واالجتامعيــة .ولذلــك هيمنــت رؤيــة بعــث «مراكــز ملقاومــة املــرأة املعنفــة» و»التصــدي لــكل مظاهــر التهميــش واالســتغالل
املوجــه لهــا» .إذ تنســحب هــذا الخاصيــة عــىل مضمــون كل الربامــج االنتخابيــة.

حضور النساء يف الربامج االنتخابية للقامئات املستقلة
إن التأمــل يف الربامــج االنتخابيــة للقامئــات املســتقلة الثــالث واملمثلــة ضمــن تركيبــة «مجلــس نــواب الشــعب» ،ميكننــا مــن القــول بأنــه
ال توجــد أيــة هــدف أو رهــان يتعلــق بالنــوع االجتامعــي صلبهــا .إذ تعكــس أهــداف هــذه القامئــات املطالــب االجتامعيــة والتنمويــة
واالقتصاديــة املـراد تحقيقهــا مســتقبال .حيــث غالبــا مــا يتــم اإلشــارة إىل مجمــوع املواطنــني واملواطنــات دون أن يكــون هنــاك تخصيــص
لجنــس معــني .هــذا باإلضافــة إىل محافظــة كل قامئــة مســتقلة عــىل خصوصيــة دوافــع ترشــحها .فمــن هــذه الزاويــة تراهــن كل مــن
قامئــة:
«رد االعتبــار» عــىل املطالبــة بــرد االعتبــار ملنطقــة «قفصــة» و»الحــوض املنجمــي» وذلــك مــن خــالل تلبيــة املطالــب االجتامعيــة
واالقتصاديــة مــن قبيــل حــل مشــكل البطالــة وتوفــري التغطيــة الصحيــة لــكل املواطنــني .هــذا باإلضافــة إىل العمــل عــىل تحقيــق العدالــة
االجتامعيــة والتوزيــع العــادل للــروات الجهويــة.
«مجــد الجريــد» عــىل مســاعدة العائــالت املعــوزة ومتكينهــم مــن الخدمــات الصحيــة واالجتامعيــة .عــالوة عــىل دعــم القطــاع
الفالحــي والســياحي يف املنطقــة ملعالجــة إشــكالية البطالــة والتهميــش.
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«نــداء التونســيني بالخــارج» عــىل إدمــاج حقــوق التونســيني بالخــارج يف بنــود دســتورية والدفــاع عــن حقــوق اإلنســان والحريــات
الفرديــة واملســاواة بــني املــرأة والرجــل دون متييــز.
كام تراهن هذه القامئة عىل الدفع نحو املزيد من «التامسك االجتامعي وقيم التضامن بني أبناء تونس بالداخل والخارج».
وعليــه ،ميكــن القــول بــأن مضمــون الربامــج االنتخابيــة للقامئــات املســتقلة ال تختلــف هــي األخــرى عــن مضمــون الربامــج االنتخابيــة
لأحـزاب السياســية ،حيــث بقــي معيــار الشــمولية والغمــوض وغيــاب بعــد النــوع االجتامعــي مــن بــني القواســم املشــرتكة بــني كل هــذه
الربامــج .كــام تبــني لنــا أن القامئــات املســتقلة التــي فــازت يف االنتخابــات الترشيعيــة مل تقــدم أيــة امــرأة كرئيســة قامئــة.

التوصيات:
تنقيــح املرســوم عــدد  87لســنة  2011املــؤرخ يف  24ســبتمرب  2011و املتعلــق باألحـزاب السياســية وذلــك لضــامن
حضــور دائــم للنســاء يف األحـزاب بدفــع األحـزاب الســتقطاب النســاء وخاصــة الشــباب مــن أجــل التمثيــل يف القامئات
املرتشــحة وكذلــك املراكــز القياديــة باألحـزاب مــن خــالل تخصيــص نســبة يف املكاتــب التنفيذيــة لهــا لصالــح النســاء
والشــباب مــع التريــح و ترتيــب البطــالن عــن املكاتــب التــي ال تحــرتم هــذه املبــادئ و كل األعــامل و الق ـرارات
املنبثقــة عنهــا.
بالنســبة للقانــون االنتخــايب الجهــوي و البلــدي ال بـ ّد مــن تكريــس املبــادئ الدســتورية و املتمثلــة يف ضــامن حــق
املــرأة يف التمثليــة يف املجالــس املنتخبــة عــىل املســتوى الجهــوي والبلــدي عمــال بالفصــل  34مــن الدســتور مــن جهــة
و ال بــد مــن تطويــر املكاســب التــي حققتهــا النســاء التونســيات عمــال بالفقــرة األوىل مــن الفصــل  46مــن الدســتور
ومــن أه ّمهــا تحقيــق التناصــف داخــل املجالــس املنتخبــة مــن جهــة أخــرى .
و إذا ت ّم اعتامد االنتخاب عىل القامئات
 +ال ب ـ ّد مــن تبنــي مبــدأي التناصــف العمــودي و التنــاوب و كذلــك التناصــف األفقــي عــىل مســتوى الجهــات أو
البلديــات التــي ترشــحت بهــا القامئــة املعنيــة .
 +تنقيــح قـرار الهيئــة واعتبــار أ ّن عــدم احـرتام مبــدأي التناصــف و التنــاوب عنــد الرتشــح إجـراء غــري قابــل ألي وجــه
مــن أوجــه التصحيــح مثلــه مثــل فقــدان صفــة الناخــب :تشــديدله بعــد بيداغوجــي لتــاليف خــرق القاعــدة و اعتبــار
التناصــف مبــدأ جوهريــا .
أما إذا ت ّم اعتامد مبدأ اإلنتخاب عىل األفراد ،ال ب ّد من اعتامد أحد الخيارين :
 +املقاعــد املحجــوزة للنســاء يف املجالــس املنتخبــة و تخصيــص مقاعــد ال يرتشــح إليهــا أو يتنافــس عليهــا إالّ النســاء
بــرف النظــر عـ ّـام تبقــى مــن مقاعــد مفتوحة لــكل املرتشــحني و املرتشــحات .
 +أو كذلــك اعتــامد املحاصصــة أو الكوتــا لتأمــني ح ـ ّد أدىن ال ميكــن أن يقـ ّـل عــن  % 40لتكريــس ح ـ ّد أدىن مــن
التمثليــة املؤثــرة يف صنــع القـرار ( يف صــورة عــدم تحقيــق هــذه النســبة يتــم متريــر أفضــل الخــارسات مــن النســاء
املرتشــحات ) .
ال ب ّد من إلغاء القامئة التي ال تحرتم متثلية الشباب بالنسبة لإلنتخابات الترشيعية القامئة .
الشباب
أمــا بالنســبة النتخابــات الجهويــة و البلديــة ،فقــد متــت مالحظــة تواجــد فئــة هامــة مــن الشــباب التــي ســاهمت
يف الشــأن املحــيل بصفــة فاعلــة و كانــت لهــم درايــة هامــة بحاجيــات املنطقــة و الحلــول املفرتضــة بأقــل اإلمكانــات
املتاحــة ،وهــذه الفئــة يف حاجــة إىل الوصــول إىل مركــز القـرار لتكريــس رؤاهــم الجــادة:
إذا ما اعتمدنا التصويت عىل القامئات:
 +يت ّجــه إعطــاء الشــباب املكانــة التــي يســتحقها و ذلــك بــأن يكــون عــىل األقــل ثلــث رؤســاء القامئــات مــن الشــباب
و أن يكــون بالــرضورة مــن بــني املرتشــحني و املرتشــحات اإلثنــني األوائــل يف القامئــة مــن الشــباب الذيــن ال يقــل سـ ّنهم
عــن  30ســنة
 +إذا كان االنتخاب عىل األفراد فال ب ّد من ضامن متثلية % 30من الشباب باملجالس الجهوية
و البلدية .
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 2 -XIIالنساء يف وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية واملكتوبة
منهجية الرصد لوسائل اإلعالم
انطالقــا مــن مضمــون فصــول القـرار املشــرتك بــني الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات ( )ISIEوالهيئــة العليــا لإلعــالم الســمعي والبــري
( )HAICAوالــذي يجــرب وســائل اإلعــالم بالحياديــة تجــاه كل املرتشــحني واملرتشــحات وبتوفــري مســاحات إعالميــة متســاوية حتــى
يتمكنــوا مــن التعريــف بربامجهــم االنتخابيــة للمواطنــني ،فــإن رصــد مــردود وســائل اإلعــالم املســموعة واملرئيــة يتطلــب بــدوره االلتـزام
بضوابــط منهجيــة وزمنيــة دقيقــة .إذ انطلقــت فــرتة الرصــد يف هــذا الصنــف مــن وســائل اإلعــالم ،والــذي قامــت بــه رابطــة الناخبــات
التونســيات ،منــذ انطــالق الحملــة االنتخابيــة لالنتخابــات الترشيعيــة .إذ امتــدت بــني  5أكتوبــر إىل حــدود  16أكتوبــر  2014بالنســبة
لوســائل اإلعــالم املســموعة وإىل بــني  6أكتوبــر إىل حــدود يــوم  17أكتوبــر بالنســبة لوســائل اإلعــالم املرئيــة .إذ تــم الرتكيــز عــىل رصــد
الربامــج التلفزيــة التــي خصصــت للحديــث عــن املجــال الســيايس واالنتخــايب وهــم برنامــج «نســمة االنتخابــات» وبرنامــج» »10/26
الخاصــة بقنــاة التونســية ويف ذلــك إحالــة عــىل موعــد االنتخابــات الترشيعيــة.
أمــا بالنســبة لعمليــة الرصــد وســائل اإلعــالم املكتوبــة خــالل املســار االنتخــايب التونــيس فقــد اســتندت إىل عــدة ضوابــط منهجيــة مثلــام
هــو الحــال أثنــاء رصدنــا محتــوى مضمــون املــادة اإلعالميــة للربامــج اإلذاعيــة والتلفزيــة ،وهــي التاليــة:
 اختيــار الصحــف املرصــودة :إن أول املتغ ـريات التــي وقــع أخذهــا بعــني االعتبــار أثنــاء اختيــار قامئــة الصحــف ،هــو الرتكيــز عــىلالصحــف األكــر نــرش واألكــر قـراءة وذلــك مــن خــالل النظــر يف عــدد الســحب لــكل صحيفــة .ولذلــك وقــع االختيــار  8صحــف تونســية
لرصــد محتواهــا املنشــور واملوزعــة بــني صحــف يوميــة وصحــف أســبوعية ،إضافــة إىل األخــذ بعــني االعتبــار لطبيعــة ملكيتهــا والتــي
تتأرجــح بــني العموميــة والخاصــة .كــام اســتند االختيــار إىل متغــري صنــف الصحيفــة لتتــوزع بــني النقابيــة والحزبيــة واملســتقلة ويف مــا
يــيل قامئــة الصحــف املرصــودة وخصائصهــا:

 فــرتة الرصــد :انطالقــا مــن أن نهايــة مســار االنتقــال الدميقراطــي يف املجتمــع التونــيس قــد شــهد ثــالث محطــات انتخابيــة موزعــة بــنياالنتخابــات الترشيعيــة النتخــاب أعضــاء «مجلــس نــواب الشــعب» وبــني االنتخابــات الرئاســية  ،فــإن فــرتة الرصــد للصحافــة املكتوبــة
قــد شــملت املحطــات االنتخابيــة الثــالث وذلــك طيلــة أســبوع كامــال عــىل أن يكــون يــوم التصويــت مبثابــة يــوم نصــف األســبوع .مبعنــى
أخــر ،لقــد شــملت عمليــة الرصــد ثالثــة أيــام قبــل يــوم التصويــت و ثالثــة أيــام بعــد هــذا األخــري .إذ توزعــت فـرتات الرصــد كــام يــيل:
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• االنتخابات الترشيعية :امتدت فرتة الرصد بني يومي  23و 29أكتوبر 2014؛
• الدور األول من االنتخابات الرئاسية :انطلقت فرتة الرصد من يوم  20نوفمرب إىل حدود  26نوفمرب 2014؛
• الــدور الثــاين مــن االنتخابــات الرئاســية :تراوحــت فــرتة رصــد الصحافــة املكتوبــة خــالل الــدول الثــاين مــن االنتخابــات الرئاســية بــني
يومــي  18ديســمرب و 24ديســمرب 2014؛
 فئــة الرصــد :تتمحــور عمليــة الرصــد يف هــذا البحــث حــول فئــة النســاء بصفــة عامــة ســواء كانــت املــرأة املشــاركة يف االنتخابــات أواملــرأة الريفيــة املســتهدف خــالل الحمــالت االنتخابيــة لأح ـزاب واملرتشــحني أو فئــة الفتيــات والشــابات عــىل وجــه التحديــد .مبعنــى
أخــر ،يرتكــز رصــد محتــوى وســائل اإلعــالم عــىل كل األخبــار والتغطيــات اإلعالميــة املتعلقــة باملــرأة ســواء كانــت الناخبــة أو املرتشــحة،
و ال عــىل املقــاالت املتطرقــة إىل مواضيــع أخــرى مثــل العنــف املســلط عــىل املــرأة أو العاملــة واملســتغلة...

حضور النساء يف وسائل اإلعالم املسموعة
االنتخابــات الترشيعيــة  :بــرف النظــر إىل حجــم املســؤولية واملهمــة املنوطــة بعهــدة وســائل اإلعــالم تجــاه إنجــاح مرحلــة االنتقــال
الدميقراطــي عمومــا واالســتحقاقات االنتخابيــة أساســا ،فــإن توفــر نفــس الحظــوظ للمرتشــحني واملرتشــحات يعــد مــن بــني الــرشوط
األساســية التــي مــن شــأنها أن متكــن املــرأة مــن الوصــول إىل مراكــز قياديــة وتقريريــة إىل جانــب الرجــل .فمــن خــالل نتائــج عمليــة
الرصــد ملــردود وســائل اإلعــالم خــالل األســبوع األول والثــاين مــن انطــالق الحملــة االنتخابيــة الترشيعيــة ،تبـ ّـني لنــا ،كــام هــو وارد يف
الرســم البيــاين املــوايل ،بــأن نفــاذ النســاء املرتشــحات يف القامئــات االنتخابيــة مل يكــن باملســتوى املأمــول وفقــا ملبــدأ التناصــف وتكافــؤ
الفــرص.

بلغــت نســبة نفــاذ النســاء املرتشــحات لالنتخابــات الترشيعيــة إىل الفضــاءات اإلعالميــة للتعريــف بقامئتهــن وبربامجهــن حــوايل 30
 %يف كل مــن إذاعــة «اكسـرباس أف أم» و»موزييــك أف أم» حســب تقييــم رابطــة الناخبــات التونســيات .ويف املقابــل تراوحــت نســبة
تواجــد الرجــال يف هــذه الفضــاءات اإلعالميــة حــوايل  % 70وهــو مــا يعكــس عــدم احـرتام هــذه الوســائل اإلعالميــة ملبــدأ التناصــف بــني
الجنســني والتعدديــة السياســية يف القنــوات اإلعالميــة مبــا يضمــن املنافســة النزيهــة والشــفافة خــالل املســار االنتخــايب.
ضعــف مــردود وســائل اإلعــالم املســموعة تجــاه املــرأة املرتشــحة خــالل االنتخابــات الترشيعيــة يرتبــط برغبــة اإلعالميــني وحرصهــم
يف اســتضافة ضيــوف لهــم وزن ســيايس وشــعبي كبــري مبــا مــن شــأنه أن ميكنهــم مــن جلــب أكــر مــا ميكــن مــن األصــوات االنتخابيــة.
وبالتــي تنخــرط هــذه الوســائل يف إعــادة إنتــاج تصــورات ومتثــالت اجتامعيــة مفادهــا أن الرجــال قادريــن عــىل التأثــري يف الجمهــور
أكــر مــن املــرأة .ولعــل اقتصــار هــذه اإلذاعــات الثــالث عــىل اســتضافة نســاء سياســيات لهــم صيــت يف الســاحة السياســية التونســية،
وقــد كــن نائبــات يف «املجلــس الوطنــي التأســييس» مــن قبيــل «محرزيــة العبيــدي « و»نجــالء بــوروال» و»ميــة الجريبــي» ،خــري دليــل
عــىل هــذا التوجــه العــام للصحافــة املســموعة .وبذلــك يبقــى مــردود هــذه الوســائل خــري مشــجع وداعــام للمــرأة ،ســواء مــن خــالل
التعريــف بهــا أو تثمــني كفاءتهــا وقدراتهــا ،يف املحطــات االنتخابيــة.
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ومواصلــة يف ســياق ضعــف املــردود اإلعالمــي يف وســائل اإلعــالم املســموعة تجــاه املــرأة خــالل االنتخابــات الترشيعيــة ،فــإن توزيــع
مــدى حضــور ممثــيل قامئــات انتخابيــة مســتقلة مقارنــة بحضــور ممثــيل أح ـزاب سياســية خــالل الحمــالت االنتخابيــة ،وذلــك عــىل
اعتبــار أن أغلبيــة النســاء املرتشــحات خــرين االنضــامم إىل قامئــات مســتقلة بعيــدا عــن الضغوطــات والعراقيــل التــي تواجههــا داخــل
األح ـزاب ،قــد مكننــا مــن التوصــل إىل اســتنتاجات أساســية مفادهــا أن:
جــل اإلذاعــات املرصــودة قــد مكنــت ممثــيل األح ـزاب مــن النفــاذ إىل الفضــاء اإلعالمــي واســتغالله لتدعيــم حمالتهــم االنتخابيــة
أكــر مــام توفــر ملمثــيل القامئــات االنتخابيــة املســتقلة .إذ بلغــت نســبة حضــور ممثــيل األح ـزاب السياســية يف إذاعــة «اكس ـرباس أف
أم «حــوايل  % 86مقابــل  % 14فقــط كانــت نســبة حضــور القامئــات املســتقلة .كــام بلغــت نســبة حضــور ممثــيل األحـزاب يف إذاعــة
«موزييــك أف أم»  % 100مقابــل عــدم حضــور أي ممثــل/ة عــن قامئــة مســتقلة .وبالتــايل ميكــن القــول بأنــه عــالوة عــن تفضيــل
اإلذاعــات ومتكــني الرجــال مــن النفــاذ للفضــاء اإلعالمــي اـــكر مــن النســاء فإنهــم يفضلــون ولــوج األحـزاب السياســية أكــر مــن القامئات
االنتخابيــة املســتقلة كــام هــو مبـ ّـني يف الرســم البيــاين املــوايل عــدد  .8وهــو مــا مــن شــأنه أن يســاهم يف مضاعفــة حجــم الصعوبــات
والعراقيــل التــي واجهتهــا املــرأة خــالل املســار االنتخــايب الترشيعــي.

وانطالقــا مــن نســبة تــرأس النســاء للقامئــات االنتخابيــة حــوايل  % 12فــإن عــدم متكنهــن مــن النفــاذ إىل الفضــاءات اإلعالميــة بوصفهــن
ممثــالت يف قامئــات مســتقلة يعــد مــن بــني االســتنتاجات األساســية األخــرى .إذ يســجل هــذا املعطــى ضمــن املعيقــات التــي مــن شــأنها
أن تعيــق نجــاح املســار االنتخــايب ويحــول دون وصــول املــرأة إىل مناصــب.

حضور النساء يف وسائل اإلعالم املرئية
خــالل االنتخابــات الترشيعيــة  :ارتكــزت عمليــة الرصــد لوســائل اإلعــالم املرئيــة خــالل األســبوع األول والثــاين للحملــة االنتخابيــة عــىل
الربامــج التلفزيونيــة املخصصــة للحمــالت االنتخابيــة يف كل مــن «قنــاة نســمة» و»قنــاة الحــوار التونــيس» .حيــث شــملت فئــة الرصــد
كل النســاء املرتشــحات لالنتخابــات الــاليت حــرضن يف الربنامــج بصفــة مبــارشة للتعبــري عــن برنامجهــن االنتخــايب .فقــد تبـ ّـني لنــا ،وفقــا ملــا
هــو وارد يف الرســم البيــاين املــوايل ،بــأن نســبة حضــور النســاء  % 30مــن مجمــوع الضيــوف يف كل مــن برنامــج «نســمة االنتخابــات»
وبرنامــج « »10/26بنســبة .% 25
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رسم بياين عدد  :27نسبة حضور النساء املرتشحات لالنتخابات الترشيعية
يف القنوات التلفزية

واجهــت النســاء املرتشــحات االنتخابــات الترشيعيــة صعوبــة يف النفــاذ للقنــوات التلفزيــة خــالل فــرتة الحملــة االنتخابيــة .حيــث مل
تحتــل ســوى ثلــث مســاحة الربامــج اإلعالميــة ( )% 30يف مقابــل هيمنــة العنــر الرجــايل عــىل أكــر مــن ثلثــي املســاحة ( .)% 70وهــو
مــا يتناقــض مــرة أخــرى مــع مبــدأ التناصــف والتعدديــة السياســية يف القنــوات اإلعالميــة املرئيــة التــي أشــارت إليهــا كل مــن الهيئــة
العليــا املســتقلة لالنتخابــات والهيئــة العليــا املســتقلة لإلعــالم الســمعي والبــري.
خــالل االنتخابــات الرئاســية :ينــدرج الحضــور اإلعالمــي للمرتشــحة «كلثــوم كنــو» ،بالنظــر إىل عــدد املرتشــحني البالــغ  27مرتشــحا ،ضمــن
رضورة اح ـرتام مبــدأ املســاواة بــني املرتشــحني الــذي كان مبدئيــا منصفــا يف حقهــا .كــام أ ّن أغلــب الربامــج اإلعالميــة السياســية قــد
اســتضافت املرتشــحة .وقــد مثّــل ترشــحها كامــرأة وحيــدة خصوصيــة وامتيــاز جعلهــا تكــون حــارضة يف أغلــب الربامــج.
لكــن مــا متــت مالحظتــه أنّــه متــت برمجتهــا يف برنامــج تلفــزي بقنــاة خاصــة ،لكــن تــم إلغــاؤه بالنظــر إىل اســتدعاء مرتشــح ثــان
ميكــن أن يحقــق نســبة مشــاهدة أكــر ،ويف املقابــل متــت برمجتهــا يف برنامــج آخــر بنفــس القنــاة لكــن يف ح ّيــز زمنــي أقــل .ومــا ميكــن
لنــا أن نســتنتجه هــو أن التنــاول اإلعالمــي يعكــس مواقــف سياســية وانتخابيــة للمؤسســات أكــر منــه التزامــا مببــادي التنــاول املحايــد
واملســاواة.
أمــا خــالل الــدور الثــاين ،مل تكــن وســائل اإلعــالم الخاصــة محايــدة يف التغطيــة ،وكانــت هنــاك أفضليــة يف البعــض منهــا ملرتشــح عــىل
حســاب اآلخــر ،و إذا مــا متــت مقارنــة نســب املشــاهدة ،فــإ ّن أحدهــم كان األكــر حظــا مــن الثــاين.

حضور النساء يف وسائل اإلعالم املكتوبة
يعــد رهــان البحــث يف دالالت ومضامــني املقــاالت الصحفيــة مــن منظــور النــوع االجتامعــي أحــد أهــم األهــداف األساســية التــي
وقعــت املراهنــة عليهــا خــالل عمليــة الرصــد لوســائل اإلعــالم املكتوبــة طيلــة املســار االنتخــايب التونــيس منــذ شــهر أكتوبــر إىل حــدود
شــهر ديســمرب  .2014كــام مثــل البحــث يف كيفيــة تنــاول وســائل اإلعــالم املكتوبــة لصــورة املــرأة ،وواقعهــا االجتامعــي واالقتصــادي ،يف
االنتخابــات التونســية عمومــا مــن بــني األهــداف األخــرى التــي تــم تبنيهــا.
تبـ ّـني لنــا مــن خــالل رصــد مضمــون الصحــف اليوميــة واألســبوعية التونســية خــالل كل محطــة انتخابيــة ،الترشيعيــة والرئاســية بدورتيها،
بــأن التنــاول اإلعالمــي للمــرأة والنــوع االجتامعــي يف الصحافــة املكتوبــة يختلــف بــني االنتخابــات الترشيعيــة واالنتخابــات الرئاســية مــن
ناحيــة ،وبــني مــا قبــل يــوم التصويــت ومــا بعــده:
خــالل االنتخابــات الترشيعيــة :إن حضــور املــرأة يف وســائل اإلعــالم املكتوبــة مل يكــن بالشــكل املطلــوب الــذي يتــامىش وأهميــة املرحلــة
االنتقاليــة التــي ميــر بهــا املجتمــع التونــيس مــن ناحيــة ،ومل يكــن يتطابــق مــن حيــث األهميــة مــع رهانــات املســار االنتخــايب الــذي شــهد
مشــاركة فعالــة للنســاء يف عــدة محطــات مــن ناحيــة ثانيــة .فمــن خــالل رصــد مضمــون بعــض الصحــف اليوميــة واألســبوعية ،تبـ ّـني لنــا
ضعــف مــردود الصحافــة املكتوبــة تجــاه املــرأة بصفــة عامــة .إذ بلــغ عــدد املقــاالت املتطرقــة إىل املــرأة ،ســواء كانــت املــرأة املرتشــحة
أو الناخبــة ،حــوايل  30مقــاال مــن مجمــوع  8صحــف طيلــة أســبوع كامــال مــن تاريــخ االنتخابــات الترشيعيــة الــذي وافــق  26أكتوبــر
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يتــوزع هــذا العــدد بــني  17مقــاال قبــل موعــد االنتخابــات الترشيعيــة و 3مقــاالت يــوم التصويــت ،قــد وردت يف الصحــف اليوميــة التــي
صــدرت يــوم األحــد ،وبــني و 13مقــال بعــد هــذا األخــري.
رسم بياين عدد  :28عدد املقاالت املرصودة خالل االنتخابات الترشيعية
يف الصحافة املكتوبة

كــام ب ّينــت لنــا عمليــة الرصــد أن تعامــل وســائل اإلعــالم املكتوبــة مــع كل القضايــا واملشــاغل التــي تهــم النــوع االجتامعــي مل يكــن
ضمــن إس ـرتاتيجية واضحــة وموضوعيــة ،بــل كانــت كل التغطيــات مندرجــة ضمــن العمــل الصحفــي التقليــدي القائــم عــىل مجــرد
نقــل الخــرب وتغطيــة األحــداث بصفــة عامــة .فمــن خــالل تحليــل مضمــون املقــاالت الــواردة توصلنــا إىل اســتنتاج أصنــاف متعــددة
مــن الصــورة املجســدة املــرأة التونســية ،تختلــف يف مــا بينهــا بحســب اختــالف الف ـرتات الزمنيــة مقارنــة بيــوم االنتخــاب .إذ بــرزت
املــرأة «اإلرهابيــة» واملــرأة املجاهــدة» واملــرأة «املغتصبــة واملعنفــة» قبــل االنتخابــات الترشيعيــة عوضــا أن يكــون الرتكيــز عــىل النســاء
املرتشــحات لعضويــة مجلــس نــواب الشــعب أو عــىل حمالتهــن االنتخابيــة ،علــام بــأن جــل الصحــف ركــزت عــىل األحــداث اإلرهابيــة
التــي جــدت يف «منطقــة وادي الليــل» قبــل موعــد االنتخابــات الترشيعيــة بيومــني تقريبــا .ويف مقابــل ذلــك بــرزت بعــد االنتخابــات
صــورة «املــرأة الواعيــة» و»املــرأة ذات الكفــاءة» و»املتشــبعة بأخــالق املواطنــة» واملــرأة «املؤثــرة يف املشــهد الســيايس» نظـرا لنســب
إقبــال النســاء عــىل االنتخابــات مقارنــة بنســب الشــباب بصفــة عامــة.
إن صــورة املــرأة يف وســائل اإلعــالم املكتوبــة خــالل مســار االنتخابــات الترشيعيــة مل تكــن مخالفــة عــن مــا هــو معتــاد
يف املــايض .إذ بقــي تعامــل هــذه الوســائل اإلعالميــة مــع املــرأة بصفــة عامــة بطــيء وغــري متالئــم مــع أهميــة دورهــا يف العمليــة
االنتخابيــة .إذ توجــد بعــض املقــاالت التــي أشــارت إىل املكاســب القانونيــة واملجتمعيــة للمــرأة التونســية مبــا يجعلهــا قــادرة عــىل أن
تتبــوأ مناصــب قياديــة ومركزيــة يف املجتمــع مــن منظــور شــامل .وتعــد املقــاالت التــي تطرقــت إىل أنشــطة نــدوات املنظــامت الدوليــة
أو تريحــات بعــض النقابيــات (نجــوى مخلــوف) أو السياســيات (لبنــى الجــريب ،كلثــوم كنــو ،إميــان شوشــة ،ســامية هاممــي )...مــن
أبــرز املقــاالت االيجابيــة التــي ميكــن تثمينهــا يف هــذا الســياق .لكــن يف مقابــل ذلــك هيمنــت املقــاالت املرتبطــة بواقــع االغتصــاب
والعنــف واالســتغالل االقتصــادي واالجتامعــي عــىل أغلــب مقــاالت الصحــف املرصــودة .كــام أنــه ال بــد مــن اإلشــارة إىل أن انخ ـراط
بعــض الفتيــات يف أحــداث اإلرهــاب مبنطقــة «وادي الليــل» قبــل االنتخابــات الترشيعيــة كان لهــا دورا كبـريا يف تحديــد صــورة املــرأة يف
الصحافــة املكتوبــة .ميكــن أن نســتنتج أنــه اذا تحققــت املســاواة فهــي تشــمل مجــاالت ســلبية مــن قبيــل االرهــاب.
«حرايــر تونــس» وتأثريهــن يف املشــهد الســيايس بعــد االنتخابــات الترشيعيــة .ارتفــع عــدد املقــاالت املخصصــة لنتائــج
االنتخابــات الترشيعيــة يف وســائل اإلعــالم املكتوبــة ،ليكــون بذلــك التطــرق إىل دور املــرأة التونســية كأحــد أهــم القواســم املشــرتكة
ملضمــون املــادة اإلعالميــة .حيــث أضحــى حديــث الصحــف يشــيد بأهميــة دور املــرأة التونســية التــي انتقلــت «مــن النضــال الســيايس
واالجتامعــي إىل احتــالل «مواقــع رياديــة ومركزيــة صلــب مجلــس نــواب الشــعب» .هــذا باإلضافــة إىل التأكيــد عــىل نســب مشــاركة
النســاء يف االنتخابــات الترشيعيــة التــي تجــاوزت التوقعــات املمكنــة ليعــزز الحضــور القــوي للمــرأة يف الربملــان التونــيس الجديــد 32%
مقارنــة بباقــي فئــات املجتمــع.
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«نســاء لبـ ّـني النــداء» ويطمحــن يف تحقيــق ديقراطيــة فعليــة .كــام تــم التأكيــد بعــد موعــد االنتخابــات الترشيعيــة عــىل أن
حضــور النســاء بقــوة يف االنتخابــات يعكــس الحــس املواطنــي والوعــي املســؤول لــدى املــرأة تونســية بهــدف تحقيــق الدميقراطيــة
الفعليــة وتقمصهــا ملراكــز قياديــة علهــا تســاهم مــن خاللهــا يف تحديــد التوجهــات املجتمعيــة الجديــدة بعــد الثــورة .إذ ارتبــط هــذا
التوجــه ،املؤكــد عــىل أهميــة دور املــرأة ،مبــا جــاء يف النــدوات الصحفيــة التــي عقدتهــا عــدة منظــامت مدنيــة وطنيــة مثــل «رابطــة
الناخبــات التونســيات» ومركــز شــاهد» و»مراقبــون» «مرصــد جنــدر ملالحظــة االنتخابــات» (جمعيــة النســاء الدميقراطيــات ،الرابطــة
التونســية للدفــاع عــن حقــوق االنســان ،وجمعيــة نســاء التونســيات للبحــث حــول التنميــة) ومنظــامت دوليــة كذلــك مثلمركــز
«كارتــر» بعــد مراقبتهــم لالنتخابــات الترشيعيــة يف  26أكتوبــر .2014
إن مــا ميكــن اإلشــارة إليهــا ،يف مــا يتعلــق مبــردود الصحافــة املكتوبــة تجــاه املــرأة خــالل االنتخابــات الترشيعيــة هــو عــدم إعطائهــا
األهميــة الالزمــة ،خاصــة عــىل مســتوى دعــم النســاء املرتشــحات لعضويــة مجلــس نــواب الشــعب وعــىل مســتوى تثقيفهــن وتوعيتهــن
بأهميــة املرحلــة االنتخابيــة ،قبــل االنتخابــات الترشيعيــة .ويف مقابــل ذلــك ،لقــد توصلنــا كذلــك إىل أن مضمــون املقــاالت الصحفيــة بعــد
االنتخابــات الترشيعيــة قــد تغــري بشــكل ملحــوظ والفــت .إذ أصبــح الرتكيــز عــىل خصــال وصفــات الوعــي واملســؤولية والنضــال وغريهــا
مــن الخصائــص االيجابيــة األخــرى مــن بــني النقــاط االيجابيــة.
خــالل االنتخابــات الرئاســية  :إن التغطيــة اإلعالميــة يف الصحافــة املكتوبــة للمــرأة خــالل االنتخابــات الرئاســية مل تختلــف مــن حيــث
طريقــة التغطيــة ومــن حيــث عــدد املقــاالت املنشــورة عــن مســتوى التغطيــة اإلعالميــة خــالل االنتخابــات الترشيعيــة .إذ بقــي االهتــامم
منصبــا عــىل مــا بعــد االنتخابــات بصفــة عامــة .فرغــم وجــود مرتشــحة وحيــدة لالنتخابــات الرئاســية يف الــدور األول إال أن تغطيــة
حملتهــا االنتخابيــة يف الجهــات مل تكــن مســتندة إىل مبــدأ املســاواة يف الحظــوظ وال مبــدأ الحياديــة مــن قبــل الصحافــة مبــا يســاهم يف
تعزيــز حظوظهــا وإمكانياتهــا .مبــا مــن شــأنه أن يســاهم يف إعــادة بنــاء العقليــة الذكوريــة والفــوارق بــني الجنســني .إذ حيــث غالبــا مــا
يتــم اإلشــارة إىل تحــركات املرتشــحة «كلثــوم كنــو» ميدانيــا ،وتنقالتهــا إىل مختلــف مناطــق الجمهوريــة ،مــع الرتكيــز عــىل حظــوظ فوزهــا
يف االنتخابــات وذلــك مــن خــالل إبــداء بعــض التوقعــات حــول النتائــج النهائيــة.
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بلــغ عــدد املقــاالت املرصــودة خــالل االنتخابــات الرئاســية ،بدورتيهــا األوىل والثانيــة 44 ،مقــاال يف عينــة رصــد شــملت  8صحــف.
حيــث تبـ ّـني لنــا بــأن وســائل اإلعــالم املكتوبــة قــد اهتمــت باملــرأة بعــد مواعيــد االنتخابــات ليصــل عــدد املقــاالت التــي أشــارت إىل
املــرأة التونســية ،بــكل خصائصهــا ومجــاالت تدخلهــا ،إىل  25مقــال .فحــني بلــغ عــدد املقــاالت قبــل موعــد االنتخابــات ( 23نوفمــرب21/
ديســمرب  15 )2014مقــال ،وهــو مــا يجعلنــا نتســاءل عــن هــذا التغــري؟ فهــل يعــود هــذا التغيــري إىل اقتنــاع الصحافــة املكتوبــة بأهميــة
املــرأة؟ أو أنهــم يعملــون كمضخــم صــوت للمرتشــحني لجلــب أكــر مــا ميكــن مــن األصــوات؟
التغطيــة اإلعالميــة للمرتشــحة «كلثــوم كنــو» خــالل الــدور األول مــن االنتخابــات الرئاســية :يعتــرب ترشــح القاضيــة «كلثــوم
كنــو» لالنتخابــات الرئاســية مــن بــني املــؤرشات التــي تعكــس مســتوى الوعــي والقــدرة والكفــاءة التــي متيــز املــرأة التونســية اليــوم .إذ
حاولــت جــل الصحــف تغطيــة تحــركات هــذه املرتشــحة خــالل حملتهــا االنتخابيــة يف جــل مناطــق الجمهوريــة .لكــن مــا مييــز هــذه
التغطيــة هــو عــدم تناولهــا كمنافســة سياســية فعليــة بــل غالبــا مــا تكــون املقــاالت الصــادرة مقتضبــة أو يف أســفل الصفحــة وأن يقتــر
مضمونــه عــىل تريحــات للقاضيــة مــن قبيــل «ســأدعم مكاســب املــرأة» أو «ســأدافع عــن حقــوق املــرأة التونســية» .مبعنــى أخــر ،مل
تكشــف هــذه التغطيــة اإلعالميــة للمرتشــحة عــن جديــة وإميــان الصحــف املكتوبــة بقــدرة وحظــوظ املرتشــحة «كلثــوم كنــو» مقارنــة
بتغطيتهــم للمرتشــحني اآلخريــن مثــل «الباجــي قائــد الســبيس» وســليم الرياحــي» و»املنصــف املرزوقــي» و»حمــة الهاممــي» عــىل وجــه
التحديــد.
حقــوق املــرأة والدفــاع عــن مكتســباتها خــالل الحمــالت االنتخابيــة الرئاســية :أدرجــت حقــوق املــرأة ومكاســبها ضمــن
املقــاالت الصحفيــة املتعلقــة بتغطيــة الحمــالت االنتخابيــة للمرتشــحني لالنتخابــات الرئاســية .فغالبــا مــا يتــم اإلشــارة إىل مثــل هــذه
الجزئيــات يف إطــار تريحــات املرتشــحني أو يف إطــار حوصلــة للخطــاب االنتخــايب .ولذلــك فــإن بــروز املــرأة يف هــذا الســياق ليــس مــن
قبيــل التأكيــد حــىل حقوقهــن واإلميــان بهــا ،بــل هــو مــن قبيــل الدعايــة االنتخابيــة وجلــب املنارصيــن عمومــا والنســاء خصوصــا.
التغطيــة اإلعالميــة لنتائــج االنتخابــات الرئاســية مــن منظــور النــوع االجتامعــي :قــد ال يعــي الصحفيــني والصحفيــات عــىل
أن تغطيتهــم لنتائــج االنتخابــات الرئاســية كانــت قامئــة عــىل إســهامات وأثــر املــرأة التونســية فيهــا عــىل وجــه التحديــد .إذ ال يخلــو
مقــاال مــن التطــرق إىل نســبة مشــاركة املــرأة يف االنتخابــات الرئاســية ،ســواء كانــت مــن فئــة الشــباب أو الكهــول أو املســنات ،األمــر
جعــل مــن فــوز حــزب نــداء تونــس باألغلبيــة الربملانيــة وبرئاســة الجمهوريــة يكــون «مبثابــة االنعــكاس املبــارش ملســتوى طمــوح وتحــدى
النســاء التونســيات» .ففــي الســياق ذاتــه ،لقــد أشــارت العديــد مــن املقــاالت الصحفيــة املرصــودة بعــد االنتخابــات أن املــرأة التونســية
الناخبــة هــي التــي ســاهمت يف إعــادة تحديــد التوجهــات املجتمعيــة «البورقيبيــة» منــذ االســتقالل والقطــع مــع خيــارات «الرجعيــة»
و»التقليديــة».
إجــامال ،إن مــا ميكــن التأكيــد عليــه هــو أن حضــور النســاء املرتشــحات يف وســائل اإلعــالم املســموعة واملكتوبــة واملرئيــة مل يكــن
يتــامىش واالســتحقاق االنتخــايب الــذي يفــرتض توفــري نفــس الحظــوظ والفــرص لــكال املرتشــحني واملرتشــحات .إذ احتــل املرتشــحني املمثلــني
لأحـزاب السياســية جــل برامــج وصفحــات وســائل اإلعــالم ،فحــني مل تتــم تغطيــة ممثــيل القامئــات املســتقلة والنســاء املرتشــحات إعالميــا
بالقــدر الــكايف واملتســاوي.
كــام أنــه ميكــن إلقـرار بــأن جــل وســائل اإلعــالم تنــدرج ضمــن بوتقــة الصعوبــات والعراقيــل التــي واجهتهــا املــرأة املرتشــحة والناخبــة
خــالل املســار االنتخــايب التونــيس بصفــة عامــة .حيــث بقــي املشــهد اإلعالمــي والســيايس ذكوريــا رغــم وصــول عــدد مــن النســاء إىل
«مجلــس نــواب لشــعب».
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 .XIIIالدعاوى املرفوعة مبناسبة اإلنتخابات
 1 -XIIIالدعاوى غري النزاعات اإلنتخابية
يتجــه مالحظــة غيــاب كل تنســيق بخصــوص مختلــف الدعــاوى املقدمــة عــن كل املتداخلــني يف الشــأن اإلنتخــايب رغــم الرتابــط بينهــا إذ
نــرشت عديــد القضايــا املتعلقــة بالطعــن باإللغــاء يف القـرارات الرتتبيــة للهيئــة العليــا املســتقلة لإلنتخابــات 56و كذلــك قـرارات فرديــة
تتعلــق بتعيــني أعضــاء هيئــات فرعيــة .
و رغــم تأثــري مــآل الدعــاوى املرفوعــة ضــد قـرارات الهيئــة عــىل املســار اإلنتخــايب باعتبــار أ ّن إلغــاء أحدهــا ســيؤدي إىل تغيــري إحــدى
مراحــل اإلنتخابــات بالنســبة للقـرارات الرتتيبيــة أو تعويــض أحــد األعضــاء بالنســبة للقـرارات الفرديــة  ،فــإ ّن املحكمــة اإلداريــة مل تصــدر
أحكامــا يف الغــرض مواكبــة للرزنامــة اإلنتخابيــة  ،مــام تفقــد معــه األحــكام الصــادرة الحقــا بعــد اإلعــالن عــن النتائــج النهائيــة كل
جــدوى بالنســبة للمســار اإلنتحــايب املعنــي .
و بخصــوص الجرائــم اإلنتخابيــة  ،فقــد شــهدت نفــس املــآل لعــدم تخصيــص إج ـراءات خاصــة بالجرائــم اإلنتخابيــة يصــدر يف شــأنها
القــايض العــديل أحكامــه بطريقــة يكــون فيهــا التأثــري مبــارش عــىل اإلنتخابــات (مثــال إق ـرار بوجــود تزويــر يف التزكيــات يرتتــب عنــه
بصفــة بديهيــة إتخــاذ الهيئــة ق ـرار يف إلغــاء الرتشــح ).

التوصيات:
رضورة مالمئــة الترشيــع العــام املتعلــق بالطعــون اإلداريــة ( دعــاوى تجــاوز الســلبطة ) و الجرائــم اإلنتخابيــة ليكــونمصاحبــا للمســار اإلنتخــايب بضــامن تدخلــه يف الوقــت املناســب و ذلــك بتخصيــص آجــال مختــرة للبــت يف القضايــا
املعن ّيــة مــع التأكيــد رضورة إحـرتام مبــادئ املحاكمــة العادلــة بالحفــاظ عــىل حــق الدفــاع و املواجهــة
و مبدأ التقايض عىل درجتني .

 2 -XIIIالنزاعات اإلنتخابية
أوكل القانــون اإلنتخــايب اختصــاص النظــر يف النزاعــات اإلنتخابيــة و خاصــة منهــا املتعلقــة بالرتشــحات إلنتحابــات الترشيعيــة عــىل
مســتوى اســتئناف أحــكام املحاكــم اإلبتدائيــة العدليــة و كذلــك الرتشــحات الرئاســية و نتائــج اإلنتخابــات الترشيعيــة منهــا و الرئاســية
إىل املحكمــة اإلداريــة .
و تــم رصــد تواجــد النســاء القاضيــات باملحكمــة اإلداريــة خــالل مالحظــة اإلنتخابــات إذ بلــغ عــدد النســاء رئيســات دوائــر اســتئنافية
 5نســاء مــن ضمــن  6دوائــر اســتئنافية .
و اختلفــت متثيليتهــم بالجلســة العامــة حســب الن ـزاع املطــروح عليهــم إذ مل يقــل عددهــم يف جميــع الحــاالت عــىل  6قاضيــات مــن
ضمــن  15قــايض يف الهيئــة الحكميــة للجلســة العامــة القضائيــة أي بنســبة .% 40
واصلــت املحكمــة اإلداريــة خــالل نظرهــا يف النزاعــات االنتخابيــة التمــي الفقــه قضــايئ القائــم عــىل األخــذ بعــني اإلعتبــار خصوصيــة
النـزاع اإلنتخــايب مــن حيــث اإلجـراءات و اإلطــار القانــوين و خاصــة اآلثــار القانونيــة املرتتبــة عــن النزاعــات املرفوعــة أمامهــا.
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مبادئ توجيهية تتعلق باملجتمع املدين و عمل الهيئة
الالفــت لإلنتبــاه يف أحــكام املحكمــة اإلداريــة مبناســبة نظرهــا يف النزاعــات اإلنتخابيــة لســنة  ، 2014و ذلــك عــىل خــالف  ، 2011هــو
تعرضهــا إىل دور جمعيــات املجتمــع املــدين التــي مل يســمح لهــا القانــون اإلنتخــايب بالتدخــل قضائيــا كطــرف يف الدعــوى ،إالّ أ ّن فقــه
قضــاء املحكمــة اإلداريــة قــد أوىل أهميــة لــدور مكونــات املجتمــع املــدين .و تعرضــت املحكمــة اإلداريــة إىل عمــل الجمعيــات املختصــة
يف املالحظــة اإلنتخابيــة و اعتبارهــا مــن الضامنــات لتــاليف التزويــر مــن جهــة و كذلــك أحالــت إىل عملهــا لإلســتئناس بــه مــن قبــل
املتقاضــني إلثبــات املخالفــات و أخـريا بينــت الواجبــات املحمولــة عــىل الهيئــة تجــاه املالحظــني و ذلــك كــام يــيل :
 +اعتبــار حضــور املالحظــني و املراقبــني و ممثــيل القامئــات املرتشــحة عمليــة فتــح الصنــدوق ضامنــة إلحـرتام الهيئــة مقتضيــات شــفافية
اإلنتخابــات و نزاهتهــا. 57
+كــام أقـ ّرت أنّــه و رغــم عــدم وجــود ختــم الهيئــة عــىل أحــد املحــارض عــىل فــرض ثبوتــه ليــس مــن شــأنه التأثــري عــىل صحــة و حجيــة
نتيجــة اإلقـرتاع خاصــة أنــه كان مذيــال بإمضــاء ممثــيل أحــد األحـزاب .
 +أقـ ّرت املحكمــة اإلداريــة 58رضورة التـزام اإلدارة اإلنتخابيــة بواجــب الســهر عــىل حســن ســري عمليــة جمــع نتائــج اإلقـرتاع و الحــرص
عــىل النظــام داخــل مراكــز التجميــع  ،و هــي مطالبــة مــن جهــة أخــرى بتمكــني املالحظــني و املراقبــني و ممثــيل القامئــات املرتشــحة مــن
الحضــور و توفــري الوســائل الالزمــة و الظــروف املالمئــة لهــم ملراقبــة العمليــة اإلنتخابيــة مــع العمــل عــىل أن ال يكــون تطبيــق مبــدأ
العلنيــة صوريــا و ميكنهــا يف هــذا الصــدد مثــال توفــري شاشــات عمالقــة يف مراكــز التجميــع .
+واجهــت املحكمــة املتقاضــني يف الن ـزاع اإلنتخــايب بــرضورة إثبــات املخالفــات وأق ـ ّرت يف إطــار املرونــة املعتمــدة مــن قبلهــا بتقاريــر
املالحظــني يف اإلنتنخابــات كســند للمرتشــح أو القامئــة أمــام القضــاء و يف ذلــك رســالة إيجابيــة تجــاه املجتمــع املــدين يف مشــاركة فاعلــة
و أكــر مهنيــة يف مالحظــة اإلنتخابــات.و انتهــت املحكمــة 59إىل أنّــه ميكــن اعتــامد تقاريــر هيــاكل املجتمــع املــدين إلثبــات املخالفــات،
و أ ّن مســألة اإلثبــات ليســت حكـرا عــىل الهيئــة .
+أمــا فيــام يتعلــق بــدور املراقبــني املعتمديــن مــن الهيئــة فقــد حــد ّد قــايض اإلنتخابــات صالحياتــه و ن ّبــه مــن انحرافــه بهــا 60إذ انتهــت
املحكمــة إىل أ ّن مــا أجــازه القانــون ألعــوان املراقبــة مــن صالحيــات تحريــر املحــارض الرســمية ال يقــف حائــال دون مامرســة الســلطة
القضائيــة لرقابتهــا عــىل صحــة مــا يقــع تضمينــه بهــا لكونهــا ال تكتــيس صبغــة نهائيــة و ال ميكــن أن تكــون محصنــة مــن كل رقابــة بــل
تبقــى قابلــة للدحــض بشــتى وســائل اإلثباتــات املمكنــة مــن ذلــك البينــة بالشــهادة .
 +اعتــربت املحكمــة 61أ ّن محــارض األعــوان تجــاوزت وضــع و وصــف العلــة أو املخالفــة إىل التكييــف القانــوين مــام منــع املحكمــة مــن
التأكــد مــن صدقيــة ماديــة الواقعــة مــن عدمهــا ألنــه ميكــن أن تكــون للمحكمــة تكييــف مختلــف .

مبادئ عامة تنسحب عىل النزاعات االنتخابية :
 لــن نــص القانــون املتعلــق باملحكمــة اإلداريــة يف فصلــه 21أن الجلســة العامــة القضائيــة تنظــر يف الطعــون املوجهــة ضــد األحــكامالنهائيــة و التــي تقتــي توحيــد اآلراء القانونيــة بــني الدوائــر التعقيبيــة أو التــي تخــوض يف مســائل قانونيــة جوهريــة  ،فــإن القانــون
اإلنتخــايب مل يقـ ّوض رصاحــة مــن هــذا اإلختصــاص يف اعتبارهــا محكمــة قانــون ال غــري  ،غــري أن األحــكام الصــادرة عــن الجلســة العامــة
خ ّولــت لنفســها صالحيــات قــايض املوضــوع الــذي ال يقتــر عــىل مــا يثــار أمامــه مــن مطاعــن تتعلــق بالقانــون فحســب  .واعتــربت
املحكمــة أ ّن الجلســة العامــة يف الن ـزاع اإلنتخــايب محكمــة موضــوع و ليســت محكمــة قانــون  ،تأويــل مــن القــايض اإلداري بالنظــر
لخصوصيــة الدعــوى  ،مفعــول انتقــايل لإلســتئناف النظــر يف مســتندات جديــدة مســألة إفــراغ النــزاع مهمــة بالنظــر لإلســتحقاق
62
اإلنتخــايب
 عــىل الرغــم مــن أ ّن القانــون اإلنتخــايب مل يرتــب أي جــزاء بخصــوص عــدم احــرتام املحكمــة اإلداريــة آجــال البــت يف القضايــا،فــإ ّن املحكمــة اإلداريــة قــد احرتمــت هــذه اآلجــال ســواء بخصــوص النزاعــات املتعلقــة باملجلــس الوطنــي التأســييس ســنة  2011أو
بانتخابــات مجلــس نــواب الشــعب يف  ،2014بــل و أنّــه و يف بعــض األحيــان كانــت قــد قلصــت منهــا يف .2014
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و يعــد اح ـرتام الرزنامــة اإلننتخابيــة املحــددة مرافقــة لحســن ســري املســار اإلنتخــايب  ،و غيــاب كل إربــاك ينعكــس بالــرضورة عــىل
املجــال الســيايس و اإلجتامعــي .
تــم اعتــامد مرونــة يف التحقيــق و تنقــل عــىل عــني املــكان مــع ضــامن حضــور كل أطـراف الدعــوى للقيــام مبعاينــة مكتبيــة بحضــور63
طــريف النـزاع
 مل تعتمــد املحكمــة آليــة اإلدخــال يف القضايــا املعروضــة عليهــا التــي كان موضوعهــا التشــطيب عــىل أحــد القامئــات املقبولــة بإدخــالالقامئــة املعنيــة  ،و بــررت املحكمــة ذلــك بق ـراءة متشــددة للنــص القانــوين معتــربة أنّــه مل يــرتك هامشــا للمحكمــة يف اعتــامد آليــة
اإلدخــال و مواصلــة التحقيــق و أعــزت ذلــك لقــر اآلجــال .

أهم املبادئ يف األصل
التشــدد يف إلغــاء أو تعديــل النتائــج اإلنتخابيــة نظـرا للرهــان الــذي متثلــه اإلنتخابــات و تــم عــىل هــذا األســاس إقـرار املبــادئ التــيأرســاها فقــه قضــاء املحكمــة ســنة  2011و قــد ت ـ ّم تبنــي هــذا املوقــف الفقــه قضــايئ مــن املــرشع يف القانــون اإلنتخــايب ملّــا ق ّيــد
الهيئــة بهــذا الــرشط عنــد النظــر يف تأثــري املخالفــات عــىل النتائــج 64و ذلــك باعتبــار :
 قــايض النتائــج مســتأمن عــىل أصــوات الناخبــني و ال يقــي بإلغائهــا ملجــرد شــكوك أو إشــاعات أو حتــى وقائــع بســيطة أو محــدودة أومتفرقــة و أ ّن إلغــاء النتائــج ال يكــون رضوريــا إالّ متــى كانــت الحجــج املقدمــة قويــة و ثابتــة و مــن شــأن اإلخــالالت املحتــج بهــا التأثــري
بصــورة حاســمة يف النتائــج .و ال يســتجيب القــايض اإلنتخــايب لطلــب تعديــل النتائــج أو إلغائهــا إالّ متــى ثبــت لديــه وجــود إخــالل
بقواعــد إجرائهــا و أن هــذا اإلخــالل كان مؤثـرا بصفــة حاســمة و جوهريــة عــىل النتائــج املعلــن عنهــا ، 65مــن ذلــك مثــال أ ّن تواصــل
تعليــق اإلعالنــات و الالفتــات و امللصقــات خــالل فــرتة الصمــت اإلنتخــايب مل يكــن ليؤثــر بصفــة حاســمة يف نتائــج اإلنتخابــات الترشيعيــة
بالنظــر للفــارق الكبــري يف األصــوات بــني القامئتــني 66أو حتــى صــدور حكــم ضــد املتهــم يقــي بإدانتــه مــن أجــل الجرميــة اإلنتخابيــة
التــي ارتكبهــا لعــدم ثبــوت قيمــة األمــوال املوزعــة بالفعــل عــىل الناخبــني و عددهــم و اتســاع عمليــة التوزيــع (تقديــم تربعــات نقديــة)
67
الواقعــة أن كانــت جزائيــة تعــد معزولــة و ليــس لهــا تأثــري حاســم عــىل نتيجــة اإلنتخابــات بالدائــرة

التوصيات:
الترسيــع بتنزيــل أحــكام الدســتور املتعلقــة بإحــداث محاكــم إداريــة جهويــة مثلــام نــص عليــه الفصــل  114مــنالدســتور و تأهيلهــا و تعصــري إمكانياتهــا اللوجســتية لإلنتخابــات الجهويــة و البلديــة .
ـت يف القضايــا املرفوعــة مبناســبة اإلنتخابــات منهــا دعــاوى تجــاوز الســلطة و الدعــاوى
تقليــص آجــال التحقيــق و البـ ّاملتعلقــة بالجرائــم اإلنتخابيــة .
 لــن كانــت األجــال املختــرة ح ـ ّدا تفرضــه طبيعــة الن ـزاع ،إالّ أنّــه عــىل القــايض اإلداري أن يتأقلــم مــع هــذهالخصوصيــة و ذلــك بإعــالء املبــادئ العامــة للمحاكمــة العادلــة مثلــام وردت بالدســتور و خاصــة حقــوق الدفــاع
،باعتبــار أ ّن عــدم متثيــل القامئــات املطعــون يف رشعيتهــا ميكــن أن يحرمهــا مــن حــق الرتشــح دون أن متكــن مــن حقهــا
يف مواجهــة القائــم بالطعــن  ،و عليــه تكريــس آليــة إدخــال أو فرضهــا بالقانــون اإلنتخــايب .
 ال ب ـ ّد مــن متكــني املحكمــة اإلداريــة مــن إمكانــات كافيــة للقيــام بإج ـراءات التحقيــق بصفــة رسيعــة و تعصــريآليــات عملهــا و عمــل املتقاضــني أيضــا.
-وضع قاعدة بيانات مشرتكة بني الهيئة و املحكمة لتسهيل إمكانية الولوج للوثائق
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 3 -XIIIاإلنتخابات الترشيعية :
النساء و نزاعات الرتشح لالنتخابات الترشيعية
ـص فقــط قـرارات رفــض الرتســيم بالطعــن فــإ ّن القانــون اإلنتخــايب عــدد  16لســنة 2014
خالفــا للمرســوم عــدد  35لســنة  2011الــذي خـ ّ
قــد مكـ ّن املرتشــح أيضــا مــن الطعــن يف قـرارات قبــول ترســيم قامئــات منافســة .
و مل يتســن لرابطــة الناخبــات التونســيات رصــد القامئــات التــي ترتأســها إمــرأة و تــم رفضهــا مــن الهيئــة و كذلــك جــرد كل النزاعــات
عــىل املســتوى اإلبتــدايئ لوجــود صعوبــة يف تغطيــة كل املحاكــم اإلبتدائيــة املختصــة ترابيــا  ،و اكتفــت مالحظتهــا عــىل مســتوى
اإلســتئناف ال غــري .واســتنادا إىل تقريــر الهيئــة  ،فإنّــه ت ـ ّم الطعــن يف  135ق ـرار يتعلــق بالرتشــحات الترشيعيــة مــن ضمــن  178ق ـرار
رفــض أي تقريبــا % 75.84منهــا كانــت محـ ّـل طعــن.

عىل املستوى الدوائر اإلستئنافية باملحكمة اإلدارية
الحظــت رابطــة الناخبــات التونســيات أن عــدد الطعــون املتعلقــة بالرتشــح قــد ارتفعــت مقارنــة بإنتخابــات املجلــس الوطنــي التأســييس
الــذي ســجل  89طعنــا باإلســتئناف يف أحــكام صــادرة عــن املحاكــم اإلبتدائيــة العدليــة فيــام بلــغ عــدد الطعــون ســنة  2014عــدد 111
طعنــا .وبلــغ عــدد النســاء رئيســات قامئــات أو عضــوات يف قامئــات بالطعــن يف قـرارات الهيئــة  7طعــون .
و كانــت هــذه الطعــون مقدمــة يف أغلبهــا مــن نســاء مســجالت بقامئــات حزبيــة إذ بلــغ عددهــن  6فيــام تقدمــت امــرأة وحيــدة عــن
قامئــة مســتقلة .
و تــم رفــض كل الطعــون املقدمــة مــن النســاء .و تعــود أســباب الرفــض يف أغلبهــا إىل مســائل شــكلية  4منهــا عــدم اح ـرتام إج ـراءات
رفــع الدعــوى و تــم رفــض  3قضايــا أصــال و تأســس ذلــك عــىل عــدم توفــر صفــة الناخــب يف املرتشــحة .
كــام أنّــه و بخصــوص قيــام الهيئــة ضــد نســاء مرتشــحات بقامئــات انتخابيــة باعتبارهــا مســتأنف ضدها،فقــد تـ ّم رفــع  8طعــون مل تفلــح
إثرهــا  4مرتشــحات يف املحافظــة عــىل أحــكام ابتدائيــة لصالحهــا .

التوصيات:
رضورة دعــم قــدرات النســاء القانونيــة و خاصــة منهــا النســاء غــري املؤطــرة داخــل األح ـزاب و توجيههــن قصــدالولــوج إىل القضــاء و تفــادي رفــض الطعــون ألســباب شــكلية لتكريــس مزيــد النجاعــة أمــام القضــاء .
-وضع دليل إجراءات مبسط للنزاعات اإلنتخابية .

بالنسبة الحرتام رشطي التناصف و التناوب يف القامئات
لــن اشــرتط الفصــل  19مــن املرســوم عــدد  35لســنة  2011رشط التناصــف و التنــاوب يف القامئــات املرتشــحة  ،إالّ أنّــه مل يرتّــب رصاحــة
عليــه جـزاءا بريــح النــص .و اعتــربت املحكمــة اإلداريــة يف فقــه قضائهــا حينهــا أن رشطــي التنــاوب والتناصــف ليــس فقــط إلزاميــني
بــل و أيضــا غــري قابلــني للتصحيــح باعتبارهــام مبدئــن جوهريــني. 69
ـب رصاحــة عــىل عــدم اح ـرتام
و قــد كان إلســهام املحكمــة اإلداريــة دور يف تطويــر النــص القانــوين الــذي صــدر الحقــا و الــذي رتـ ّ
مبــدأي التناصــف و التنــاوب ال فقــط يف القامئــة األصليــة بــل أيضــا يف القامئــة التكميليــة عــدم قبــول القامئــة .
و أق ـ ّرت املحكمــة اإلداريــة إلزاميــة الرشطــني و انتهــت يف أحــكام مبدئيــة 70إىل أ ّن «الغايــة مــن إق ـرار مبــدأ التناصــف بــني املــرأة و
الرجــل صلــب الفصــل  46مــن الدســتور ال تتحقــق يف ظــل نظــام اقـرتاع يعتمــد عــىل التمثيــل النســبي ،إال بإعــامل قاعــدة التنــاوب عنــد
ترتيــب املرتشــحني ضمــن القامئــة املرتشــحة»
كــام انتهــت املحكمــة إىل رضورة تكريــس هذيــن الرشطــني ال فقــط يف القامئــة األصليــة بــل أيضــا يف القامئــة التكميليــة إذ  »:يؤخــذ مــن
ق ـراءة الفصلــني ( 21و  24مــن القانــون اإلنتخــايب) و خاصــة يف صيغــة الوجــوب التــي أوردهــا الفصــل  21و مــن إحالتــه إىل الفصــل
 7124إىل القامئــة األصليــة و القامئــة التكميليــة تخضعــان إىل نفــس النظــام القانــوين و ينطبــق عــىل كلتيهــام رشطــا التناصــف و التنــاوب
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«و يف املقابــل و عــىل خــالف مــا أق ّرتــه املحكمــة اإلداريــة يف غيــاب نصــوص قانونيــة تحــدد إمكانيــة التصحيــح مــن عدمــه خــالل
ـص عــىل إمكانيــة التصحيــح إذ جــاء بالحكــم
انتخابــات املجلــس الوطنــي التأســييس فــإن املحكمــة كانــت مق ّيــدة بقـرار الهيئــة الــذي نـ ّ
الصــادر يف القضيــة عــدد  100024بتاريــخ  18ســبتمرب  2014أن إمكانيــة التصحيــح واردة إســتنادا إىل الفصــل  13مــن قـرار الهيئــة عــدد
 16املــؤرخ يف  1أوت  2014املتعلــق بقواعــد و إجـراءات الرتشــح لإلنتخابــات الترشيعيــة. 72و أقـ ّرت يف هــذه األحــكام أ ّن عــدم التصحيــح
رغــم تنبيــه الهيئــة يرتتــب عنــه ســقوط القامئــة .

التوصيات:
كان عــىل املحكمــة اعتــامدا عــىل دورهــا التوجيهــي الــذي اســتقر عملهــا عــىل إعاملــه التشــديد بخصــوص احـرتامهذيــن املبدئــني ألهميتهــام يف تكريــس أحــكام الدســتور رضورة أن القــول بأنهــام قابلــني للتصحيــح مــن شــأنها أن
يرســل رســالة ســلبية بالتغــايض عنهــام رمبــا الحقــا .
-العمل عىل أن تكون املحكمة دافعا لإلقرار املبادئ الدستورية

النساء و نزاعات النتائج
الطعن يف نتائج اإلنتخابات الترشيعية :
• أمام الدوائر اإلستئنافية :
قدمــت النســاء باســم أحزابهــا و قامئاتهــا املســتقلة  5طعــون مــن جملــة  44طعنــا أي بنســبة  % 11.66و وكانــت أغلبيــة الطعــون مــن
مرتشــحات عــن أحـزاب سياســية بعــدد  4فيــام كانــت مرتشــحة وحيــدة عــن قامئــة مســتقلة .
• أمام الجلسة العامة القضائية :
أمــا عــىل مســتوى الطعــن يف األحــكام الصــادرة عــن الدوائــر اإلســتئنافية أمــام الجلســة العامــة القضائيــة فقــد بلــغ  3مــن جملــة 19
طعنــا أي بنســبة . % 15.78
و تجــدر اإلشــارة أن كل املرتشــحات اللــوايت واصلــن التقــايض أمــام الجلســة العامــة كــن تنتمــني إىل أحـزاب و يف املقابــل مل ينجــح أي
طعــن يف نقــض قـرارات الهيئــة .
 4 -XIIIنزاعات اإلنتخابات الرئاس ّية :2014
أســند القانــون األســايس عــدد  16لســنة  2014املــؤرخ يف  26مــاي  2014املتعلّــق باالنتخابــات واالســتفتاء للمحكمــة اإلداريــة اإلختصــاص
الحــري للنظــر يف النزعــات املتعلقــة بالرتشــح لرئاســة الجمهوريــة ،رضورة أ ّن هــذه الرتشــحات متــت عــىل مســتوى اإلدارة املركزيــة و أ ّن
مســألة تقريــب املعنيــني بالقضــاء ال تطــرح  ،و تـ ّم عــىل هــذا األســاس عــىل خــالف الرتشــحات الترشيعيــة إســناد إختصــاص النظــر فيهــا
ابتدائيــا و اســتئنافيا للمحكمــة اإلداريــة  ،و نظـرا ألهميــة التحديــات فلــم يتّــم إســناد النظــر ابتدائيــا يف طعــون الرتشــحات إىل الدوائــر
اإلبتدايــة بــل تــم أمــام الدوائــر اإلســتئنافية التــي يكــون أعضــاء الهيئــة الحكميــة ممــن لهــم أقدميــة ال تقــل عــن  6ســنوات بالعمــل
القضــايئ .أمــا اســتئناف هــذه األحــكام فيتــم أمــام أعــىل ســلطة قضائيــة يف املحكمــة و هــي الجلســة العامــة القضائيــة :
نزاعات الرتشح لإلنتخابات الرئاسية

النزاعات أمام الدوائر اإلستئنافية
تعهــدت  6دوائــر اســتئنافية باملحكمــة اإلداريــة بالطعــون املوجهــة ضـ ّد قـرارات الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات املتعلقــة بالرتشــح
لالنتخابــات الرئاســية التــي بلــغ عددهــا  23قضيــة ، 73و تــم رفــض كل الطعــون املقدمــة ضــد قـرارات رفــض الرتشــحات .
خــالل الــدورة األوىل تلقــت الدوائــر اإلســتئنافية للمحكمــة اإلداريــة  23طعنــا مــن املرتشــحني الذيــن تــم رفــض ترشــحهم و كان مــن
ـحتني واحــدة عــن حــزب و أخــرى بصفتهــا مســتقلة .
بينهــا  2طعــون قدمــت مــن قبــل مرتشـ ْ
و من أهم ما متت إثارته من قبل كل املرتشحني و خاصة النساء منهم هي مسألة التزكيات .
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و بخصــوص هــذه املســألة أجــازت إحــدى الدوائــر اإلســتئنافية للقضــاء اإلداري مراقبــة دســتورية القانــون اإلنتخــايب 74فيــام يتعلــق
بالتزكيــات طاملــا مل يســبق للهيئــة الوقتيــة ملراقبــة دســتورية مشــاريع القوانــني أن بتّــت يف مســألة التزكيــات ،مــام يجــوز معــه لهــذه
املحكمــة النظــر فيهــا 75فيــام مل تســمح لنفســها مبراقبــة رشط تأمــني  10آالف دينــار باعتبــار أ ّن الهيئــة الوقتيــة ملراقبــة دســتورية
القوانــني قــد بتّــت فيــه ،و بالتــايل فإنّــه ال يجــوز للمحكمــة إعــادة النظــر فيــام بتــت فيــه الهيئــة الوقتيــة ملراقبــة دســتورية القوانــني . 76
و انتهــت املحكمــة إىل رشعيــة إجـراء التزكيــة مثلــام ورد بالقانــون اإلنتخــايب معتــربة أ ّن اشـرتاط تزكيــة املرتشــح مــن قبــل  10آالف ناخــب
ال يع ـ ّد أم ـرا تعجيزيــا و ال يضيّــق مــن حــق املرتشــح املضمــون بالدســتور و ال ينــال مــن جوهــر حــق الرتشــح لإلنتخابــات بــل الغايــة
منــه هــي التأكيــد عــىل جديــة الرتشــح و أهم ّيــة املنصــب املرتشــح لــه .كــام أ ّن عــدد املزكــني املطلــوب مناســب و ال يــؤدي إىل اإلقصــاء
املتعمــد لبعــض الراغبــني يف الرتشــح باعتبــار أ ّن القاعــدة الجمليّــة للناخبــني املســجلني تفــوق الخمــس ماليــني ناخــب.
قامــت املحكمــة مبعاينــة مكتبيــة بحضــور طــريف النـزاع مبقــر الهيئــة و أثبتــت أ ّن هــذه األخــرية بــادرت يف نطــاق مــا هــو مخــول لهــا
بتوجيــه مراســلة إلكرتونيــة للمعنــي باألمــر قصــد مطالبتــه باســتكامل ملــف ترشــحه بــاإلدالء بالقامئــة اإللكرتونيــة لكنــه قــام بذلــك بعــد
انقضــاء األجــل القانــوين .و اعتــربت أ ّن الربيــد اإللكــرتوين يعتــرب مــن الوســائل التــي تــرتك أثـرا كتابيا.كــام أقــرت أنّــه مــن حــق املرتشــح
اإلطــالع عــىل هويــة املزكــني الذيــن رفضــت تزكياتهــم. 77
قامــت املحكمــة مبعاينــة لإلطــالع عــىل القامئــات الورقيــة املــدىل بهــا مــن املدعــى و النســخة اإللكرتونيــة مــن قامئــة التزكيــات و تســنى
لهــا أن تعايــن منهجيــة التثبــت يف التزكيــات و اإلخــالالت املتعلقــة بقامئــات التزكيــة.78
 اعتــربت أ ّن عــدم تقديــم املرتشــح العــدد املســتوجب قانونــا مــن املزكــني إج ـراء غــري قابــل للتصحيــح و الهيئــة غــري ملزمــة بطلــبتصحيــح اإلجـراء مــا عــدى يف الحــاالت التــي يتبــني مــن خاللهــا أ ّن املرتشــحني متــت تزكيتــه مــن نفــس الناخــب أو مــن شــخص ال تتوفــر
فيــه صفــة الناخــب و أ ّن ال يشء مينــع الناخــب مــن انتخــاب شــخص غــري الــذي زكاه و بالتــايل ال يوجــد خــرق ملبــدأ رسيــة اإلنتخــاب.
ـحتني للرئاســة فــإ ّن املحكمــة قــد انتهــت إىل رفــض الطعــن بالنســبة ألحدهــن 79لعــدم توفــر عــدد املزكــني وعــدم
و فيــام يتعلــق باملرتشـ ْ
تصحيــح بالعــدد املطلــوب و حتــى عــىل فــرض اعتبــار توفــر رشط  10.000مــزك فإنهــم مل يكونــوا موزعــني عــىل دوائــر . 10أمــا املرتشــحة
الثانيــة فتــم رفــض طعنهــا ألنهــا مل تحــرتم أجــل رفــع الطعــن الــذي كان خــارج األجــال القانونيــة.80
و مــا متــت مالحظتــه مــن خــالل أحــكام املحكمــة اإلداريــة أنهــا كانــت متشــددة يف رفــض الرتشــحات ،و هــو محمــود لتجنــب الرتشــحات
اإلعتباطيــة بــني املســاواة يف الرتشــح والجديــة يف الرتشــح أيضــا ملنصــب رئيــس الجمهورية.81

نزاعات الجلسة العامة القضائية
واصلــت املحكمــة نظرهــا يف الطعــون املقدمــة ضــد األحــكام الصــادرة عــن الدوائــر اإلســتئنافية التــي بلغــت  14طعنــا  .ومتســكت
املرتشــحتني مبواصلــة التقــايض فيــام تخلــف  9مرتشــحني مــن الرجــال عــىل مواصلــة التقــايض و لكــن تــم إقــرار حكمــي الدوائــر
اإلســتئنافية بالنســبة لهــام .

التوصيات:
رضورة تهيئــة املرتشــحات للرئاســة و تكوينهــن قبــل التقــدم بالرتشــحات قصــد تــاليف عــدم احـرتام بعــض الــرشوطاإلجرائيــة التــي تعتــرب عائقــا أمــام وصولهــن إىل مركــز القـرار.
رضورة اعتــامد نصــوص قانونيــة واضحــة و غــري قابلــة للتأويــل و اختيــار آليــات ضامنــة لنجــاح الرتشــح مــن خــاللإجـراءات ذات مصداقيــة.
رضورة التدقيــق يف جميــع الــرشوط املتعلقــة بالرتشــح لرئاســة الجمهوريــة وإحالــة تنظيمهــا إىل الهيئــة التــي تحــدداآلليــات الضامنــة لحســن احرتامهــا دون اإلقتصــار عــىل إعــادة مــا ورد بالنــص و اســتخالص النتائــج مــن تجربــة 2014
واعتــامد املامرســات الجيــدة يف التجــارب املقارنــة .
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 -XIVالتوصيات العامة
تفــادي اســتغالل األطفــال مــن القامئــات املرتشــحة و املرتشــحني خــالل الحمــالت اإلنتخابيــة وتجريــم هــذه املامرســات
يف القانــون اإلنتخابيــي خاصــة إذا انطــوت عــىل إســتغاللهم إقتصاديــا و معنويــا وذلــك متاشــيا مــع مقتضيــات الفصــل  20مــن مجلــة
حاميــة حقــوق الطفــل.
رضورة تعزيــز الهيئــة باملــوارد البرشيــة و املاديــة و املعلوماتيــة لتكريــس نجاعــة عمــل و التــي تنعكــس بالــرضورة
عــىل حســن ســري املســار اإلنتخايب-.اإلبتعــاد عــن سياســة اإلفــالت مــن العقــاب التــي يكــن أن تولــد العــود مهــام كان حجــم املخالفــة
واتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة للــردع و إلعطــاء مثــال ألحــزاب و كل الفاعلــني السياســيني أنّ املخالفــات موجبــة للعقــاب
و خاصــة التشــهري بذلــك يف وســائل اإلعــالم بغايــة ضــامن منــاخ انتخــايب فيــه أقــل خروقــات ،خاصــة يف املرحلــة اإلنتخابيــة القادمــة
املتعلقــة باإلنتخابــات الجهويــة و البلديــة.
رضورة التنسيق بني الهيئة العليا املستقلة لإلنتخابات ممثلة يف هيئاتها الفرعية و السلطات املحل ّية (واليات
و معتمديات و بلديات) بالجهة إلزالة هذه امللصقات ووضع إسرتاتيجية موحدة و خاصة توفري املوارد البرشية الالزمة لذلك.
اســتعامل ســلطة الضبــط اإلنتخــايب املخولــة للهيئــة العليــا املســتقلة لإلنتخابــات حســب الفصــل  22مــن القانــون عــدد
 23لســنة  2012و فــرض احـرتام اإلدارات العموميــة لذلــك باعتبــار أنّ الهيئــة بوصفهــا ســاهرة عــىل رهــان وطنــي ذو أهميــة قصــوى
لهــا أن تســخر و تضــع جميــع الوســائل املاديــة والبرشيــة وجميــع القواعــد البيانيــة واملعلوماتيــة مبــا يف ذلــك اإلحصــاءات واملعطيــات
ذات العالقــة بالعمليــات االنتخابيــة الراجعــة لــكل اإلدارات العموميــة مبــا يســاعد عــىل حســن آداء مهامهــا ،خاصــة أنّ مــا تطلبــه
الهيئــة هــو يف جميــع الحــاالت و حســب مــا اســتقر عليــه طلبهــا كان يف حــدود اإلمــكان و مل يعطــل الســري العــادي لهــا.
رضورة إحــداث مكاتــب إقـرتاع بالســجون و مراكــز اإليقــاف لتمكــني مــن مل يصــدر يف شــأنه عقوبــة تكميبليــة تحرمــه مــن
حقــه يف اإلنتخــاب مــن مامرســة حقــه يف اإلنتخــاب.
رضورة إحــداث لجــان داخــل الهيئــات الفرعيــة لفــرز املرتشــحني لــإلدارة اإلنتخابيــة عــىل مســتوى الدوائــر و التأكــد مــن
توفــر عنــرص الحيــاد و املهنيــة و الشــفافية يف أعــوان املكاتــب ،باعتبارهــم الضامنــني واقعيــا و عــىل امليــدان لفــرض اح ـرتام القانــون
و مبادئ و معايري االنتخابات الديقراطية.
رضورة تدخــل الهيئــة بإعطــاء تعليــامت واضحــة بخصــوص املالحظــني و ممثــيل املرتشــحني فيــام يتعلــق بالنفــاذ
ـص عــىل أن «الدولــة تضمــن الحــق يف اإلعــالم والحــق يف النفــاذ إىل
للمعلومــة عمــال بأحــكام الفصــل  32مــن الدســتور الــذي ينـ ّ
ـس مــن شــفافية و نزاهــة
املعلومــة «مــع بيــان الحــاالت اإلســتثنائية للحــدّ مــن مبــدأ الولــوج إىل املعلومــة و املتعلقــة بالخصــوص باملـ ّ
العمليــة اإلنتخابيــة عنــد التدخــل لتوجيــه آراء الناخبــني و الناخبــات و خــرق مبــدأ الحيــاد املحمــول عــىل املالحظــات و املالحظــني .
ي ّتجه باعتبار الهيئة حسب الفصل  2من القانون عدد  23لسنة  2012الساهرة عىل تأمني انتخابات حرة
و نزيهــة و شــفافة تســهيل عمليــة اإلقـرتاع بالنســبة لألميــني و املســنيني و ذوي اإلحتياجــات الخصوصيــة إعــداد أوراق التصويــت كبــرية
الحجــم يف أجــل معقــول قبــل يــوم اإلقـرتاع و تعليقهــا بصفــة مســبقة لتســهيل عمليــة التصويــت.
أخــذ الهيئــة للتدابــري الالزمــة لتــاليف التأخــر يف فتــح مكاتــب اإلقـرتاع و فــرض مبــدأ املســاواة بــني كل الناخبــني و الناخبــات
داخــل ت ـراب الجمهوريــة و ذلــك باألخــذ بعــني اإلعتبــار العراقيــل التــي يكــن أن تحــول دون وصــول املعــدات يف األجــل املحــدد
و اتخاذ تدابري خاصة تتعلق باملناطق التي تتعرض إىل تهديدات أمن ّية أو الجغرافية .
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رضورة تفعيــل دور رؤســاء مكاتــب اإلق ـرتاع للفصــل  125مــن القانــون اإلنتخــايب الــذي ينــص عــىل أن يحفــظ رئيــس
مكتــب االق ـرتاع النظــام داخــل املكتــب ويتعـ ّـني عليــه اتخــاذ التدابــري الالزمــة لضــامن حســن ســري العمليــة االنتخابيــة أو االســتفتاء
ومنــع كل عمــل مــن شــأنه التأثــري عليهــا ،ويكنــه االســتعانة بالقــوة العامــة عنــد االقتضــاء.
رضورة إرســاء ثقافــة معاديــة للعنــف املســلط عــىل النســاء أثنــاء العمليــة اإلنتخابيــة مــن قبــل األعــوان املنتدبــني مــن
الهيئــة العليــا املســتقلة لإلنتخابــات و تج ّنــب املامرســات التــي مــن شــأنها إحـراج النســاء و دفعهــن إىل عــدم املشــاركة يف اإلنتخابــات
ـم ذلــك عــن قصــد أو عــن غــري قصــد ،وي ّتجــه تبعــا لذلــك إدراج هــذه املســألة الجوهريــة يف الــدورات التكوينيــة لألعــوان
ســواء تـ ّ
الهيئــة بالنظــر خاصــة إىل أهميــة عــدد الناخبــات يف الســجل اإلنتخــايب لتفــادي عــزوف النســاء عــن التصويــت بســبب العنــف املســلط
عليهــن  ،و هــو مــا مــن شــأنه املســاس باملعيــار الــدويل لإلنتخابــات املتعلــق بحــق كل مواطنــة تتوفــر فيهــا الــرشوط مــن مامرســة
حقهــا الدســتوري يف اإلنتخــاب.
ـم إعتامدهــم مــن قبــل الهيئــة ســواء
يتجــه ردع كل محاولــة للتأثــري عــىل الناخبــني و الناخبــات و عــدم الســامح ملــن تـ ّ
كانــوا أعضــاء مكاتــب أو مالحظــني و مالحظــات أو ممثــيل و ممثــالت األح ـزاب بالحيــاد عــن مهامهــم املســتوجبة قانونــا و القيــام
بحمــالت لصالــح قامئــات أو أشــخاص داخــل مراكــز جعلــت لتأمــني نزاهــة اإلنتخابــات ،و صــدّ هــذه املحــاوالت بســحب اإلعتــامد
و إحالة عىل النيابة العمومية بتهمة رشاء و توجيه إرادة الناخبني و الناخبات.
بخصــوص النســاء املنقبــات  ،فــإنّ تعامــل بعــض أعضــاء الهيئــة مل يكــن مطابقــا للقانــون الــذي ينــص عــىل رضورة التأكــدّ
مــن هويــة الناخبــة أو الناخــب ،و تطبيــق القانــون عــىل قــدم املســاواة بــني جميــع املواطنــني و املواطنــات بالكشــف عــن الهويــة
و احـرتام تواجــد كل أعضــاء املكتــب عنــد التصويــت و ذلــك لتج ّنــب التدليــس و التزويــر و مــن أه ّمهــا تطابــق يف هويــة الناخــب
أو الناخبــة مــع بطاقــة التعريــف ،لــذا ي ّتجــه احـرتام هــذا الــرشط القانــوين إلرســاء انتخابــات شــفافة و نزيهــة.
رضورة اإلرساع يف ضبــط إجـراءات اســتطالع الــرأي يــوم اإلقـرتاع بتدخــل الهيئــة اســتنادا إىل ســلطتها الرتتيبيــة يف الغــرض
يف انتظــار صــدور قانــون ينظــم هــذه املســألة حتــى ال تحيــد هــذه املؤسســات عــن دورهــا األســايس و تتح ـ ّول إىل منــارص ألحــد
القامئــات أو املرتشــحني  ،و ي ّتجــه كذلــك اعتــامد ســلطة ردعيــة باتخــاذ التدابــري القانونيــة الالزمــة تجــاه كل مــن يحــاول التأثــري عــىل
الناخبــات و الناخبــني عمــال بأحــكام بالفصــول  160و  161مــن القانــون اإلنتخــايب.
رضورة تعميــم تصنيــف الناخبــني حســب الجنــس عــىل كافــة املراكــز يف االنتخابــات القادمــة الجهويــة منهــا و البلديــة
و إرســائها كآليــة قــارة يف كل اإلســتحقاقات اإلنتخابيــة.
عــىل ضــوء تداخــل املهــام و الصالحيــات بــني مختلــف الهيــاكل و املتدخلــني يف العمليــة اإلنتخابيــة ي ّتجــه وضــع ميثــاق أو
مدونــة ســلوك فيــام بينهــا لتســهيل التواصــل و فــرض النجاعــة ( الهيئــة  ،اإلدرات العموميــة  ،أجهــزة القضــاء العــديل و اإلداري و
املــايل :مثــال و يف غيــاب إجـراءات خاصــة بالبــت يف القضايــا التــي لهــا عالقــة بالجرائــم اإلنتخابيــة و التــي يكــون لهــا بالــرضورة تأثــري
عــىل النتائــج ،يتجــه التأقلــم مــع ظرفيــة التأكــد و إعطاءهــا األولويــة مــع الترسيــع يف البــت فيهــا).
رضورة تحســني السياســة اإلتصاليــة للهيئــة و توضيــح مهامهــا و كذلــك تداخــل الصالحيــات متداخلــني يف الشــأن اإلنتخــايب
لتفــادي التقييــامت غــري املوضوعيــة و غــري املســندة للعملهــا و التأكيــد يف هــذه السياســة عــىل أن نجــاح املســار اإلنتخــايب يف مختلــف
اســتحقاقاته هــو شــأن عــام و ليــس حك ـرا عــىل الهيئــة ،و ذلــك بالحــرص عــىل خلــق عقليــة و ثقافــة تشــاركية و ليســت نزاعيــة .
رضورة الرجــوع إىل كل املخالفــات و الجرائــم اإلنتخابيــة خــالل الحملــة اإلنتخابيــة لتقييــم نزاهــة اإلنتخابــات إضافــة إىل
مــا هــو مســجل خــالل يــوم اإلقــرتاع و الفــرز .
النظــر يف إمكانيــة وضــع إج ـراءات تحفيزيــة وقتيــة ملــن يثبــت أنّــه قــام بالتصويــت أثنــاء اإلســتحقاقات اإلنتخابيــة
(بالنســبة مثــال لإلنتدابــات العموميــة أو الخاصــة مثــال :إضافــة نقطــة واحــدة ملــن يثبــت أنــه قــام بالتصويــت )...لتفــادي العــزوف
خاصــة مــن الشــباب.
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 -XVالهوامش املرجعية
 - 1ملزيد من املعطيات العودة إىل قاعدة البيانات ودراسة «الكريديف» بعنوان:
«»Recherche sur les associations qui œuvrent pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes en Tunisie› par Dorra
.Mahoudh Draoui et all - Edition CREDIF/UNFPA – 2014
 2الفصــل  48مــن القانــون عــدد  25لســنة  1969مــؤرخ يف  8أفريــل  1969يتعلــق باملجلــة االنتخابيــة ( نقــح بالقانــون األســايس عــدد  71لســنة 1981
املــؤرخ يف  9أوت  – ) 1981يتنــاول الناخــب بنفســه عنــد دخولــه قاعــة االقـراع وبعــد اإلدالء ببطاقتــه االنتخابيــة واثبــات هويتــه مــن طــرف رئيــس املكتــب
مــن فــوق منضــدة مخصصــة لهــذا الغــرض ظرفــا أو عنــد إجـراء االنتخابــات لرئاســة الجمهوريــة ومجلــس النــواب ظرفــن أحدهــا مــن الــورق األبيــض
واآلخــر مــن الــورق األصفــر حســب مــا هــو مبــن بالفصــل  45مــن هــذا القانــون ويتنــاول أن أراد ذلــك نظـرا مــن كل ورقــة تصويــت قدمهــا املرشــحون
وبــدون أن يغــادر قاعــة االقـراع يتوجــه نحــو الخلــوة ليضــع يف الظــرف املخصــص لذلــك الورقــة أو األوراق التــي وقــع عليهــا اختيــاره بعــد أن يدخــل عليهــا
التغيـرات التــي قــد يراهــا
 - 3ال يتم اإلنتخاب إال بواسطتها إستنادا إىل التسجيل اآليل وفق قاعدة بيانات لدى وزارة الداخلية
 - 4و بعــد حـ ّـل هــذه الهيــاكل اتجهــت إرادة الشــعب مثلــا جــاء بديباجــة املرســوم عــدد  35لســنة  2011املــؤرخ يف  10مــاي  2011و املتعلــق بانتخابــات
املجلــس الوطنــي التأســييس إىل « القطــع مــع النظــام الســابق املبنــي عــى االســتبداد وتغييــب إرادة الشــعب بالبقــاء غــر املــروع يف الســلطة  ،ووفــاء
ملبــادئ ثــورة الشــعب التونــيس الهادفــة إىل إرســاء مروعيــة أساســها الدميقراطيــة والحريــة واملســاواة والعدالــة االجتاعيــة والكرامــة والتعدديــة وحقــوق
اإلنسان»
 - 5تم سن هذا املرسوم باقراح من «الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي».
 - 6كان مبــدأ املســاواة املنصــوص عليــه يف الدســتور أساســا بالنســبة للمحكمــة اإلداريــة يف القضيــة عــدد  14232الصــادر فيهــا الحكــم بتاريــخ  10مــارس
 1998لدحــض اإلدعــاء بــأ ّن نجــاح العنــر النســايئ يف مناظــرة عــدول اإلشــهاد يخالــف الريعــة اإلســالم ّية لعــدم تســاوي شــهادة املــرأة والرجــل باعتبــار
أ ّن نجــاح العنــر النســايئ يف هــذه املناظــرة د هــو مطابــق ملبــدأ املســاواة بــن الجنســن الــوارد بالفصــل  6مــن الدســتور
 - 7صادقت الدولة التونسية عى أغلب االتفاقيات الدولية التي تخص حقوق اإلنسان للنساء نذكر منها :
 1إتفاقيــة القضــاء عــى كل أشــكال التمييــز ضــد املــرأة لســنة  1979 :صادقــت الدولــة التونســية عــى هــذه االتفاقيــة ســنة 1985م قبــل انعقــاد مؤمتــرنــرويب (كينيــا) مبقتــى القانــون عــدد  68املــؤرخ يف 21جويليــة 1985؛لكــن بعــد أن قدمــت تحفظــات فيــا يتعلــق بعــض الفصــول الخاصــة بالعائلــة
( 15و1و) .تــم رفــع هــذه التحفظــات مبقتــى املرســوم عــدد  103لســنة  2011بتاريــخ  24أكتوبــر  2011يتعلــق بالرخيــص يف املصادقــة عــى ســحب
بيــان وتحفظــات صــادرة عــن الحكومــة التونســية وملحقــة بالقانــون عــدد  68لســنة  1985املــؤرخ يف  12جويليــة  1985املتعلــق باملصادقــة عــى اتفاقيــة
القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة املرســوم عــدد  103لســنة  2011بتاريــخ  24أكتوبــر  2011يتعلــق بالرخيــص يف املصادقــة عــى ســحب
بيــان وتحفظــات صــادرة عــن الحكومــة التونســية وملحقــة بالقانــون عــدد  68لســنة  1985املــؤرخ يف  12جويليــة  1985املتعلــق باملصادقــة عــى اتفاقيــة
القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة
 2الروتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهضــة التمييــز ضــد النســاء يف :2008يعتــر توقيــع تونــس عــى اتفاقيــة مناهضــة التمييــز ضــد النســاء 1985والروتوكــول االختيــاري لهــذه االتفاقيــةيف 2008تعبـرا عــن التزامهــا تجــاه املســاواة كقيمــة إنســانية وقــد قدمــت التقاريــر التــي عرضتهــا تونــس عــى نظــر
الجنــة متابعــة تطبيــق االتفاقيــة شــاهدا عــى التق ـ ّدم املس ـ ّجل يف مجــال تطبيــق مقتضيــات هــذه االتفاقيــات الدوليــة رغــم تحفــظ تونــس عــن بعــض
البنــود خاصــة املتعلقــة بامل ـراث ألن الدولــة تعتمــد الريعــة االســالمية يف هــذا الخصــوص أمــا عــن قانــون الجنســية فقــد تــم تعديلــه
 3االتفاقية بشأن الحقوق السياسية للنساء  :صادقت الدولة التونسية عى هذه االتفاقية مبقتى القانون  -41 67املؤرخ يف  21نوفمر . 1967 4-االتفاقية الخاصة بجنسية املرأة املتزوجة  :وصادقت تونس أيضاً عى هذه االتفاقية مبقتى القانون  -41 67املؤرخ يف  21نوفمر . 1967
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 5االتفاقيــة املتعلقــة باملوافقــة عــى الــزواج وبإب ـرام عقــود الــزواج وبتســجيل عقــود الــزواج :وصادقــت الدولــة التونســية أيض ـاً عــى هــذه االتفاقيــةمبقتــى القانــون  -41 67املــؤرخ يف  21نوفمــر .1967
- 6االتفاقية الدولية حول عمل املرأة اللييل يف .1957
 7إتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة حــول املســاواة يف األجــور عنــد القيــام بنفــس العمــل بــن اليــد العاملــة النســائية والرجاليــة :صادقــت تونــس عــىهــذه االتفاقيــة ســنة .1968
 8األتفاقية الدولية للعمل حول املساواة يف املعاملة )الضان االجتاعي (:صادقت تونس عى هذه االتفاقية يف.1967املؤمتر العاملي املعني باملرأة املنعقد يف بيجن خالل الفرة  4و  15سبتمر 1995
1قـرار مجلــس األمــن باألمــم املتحــدة رقــم  1325حــول املــرأة والســالم واألمــن يف  31أكتوبــر  2000و هــو قـرار ملــزم للجمهوريــة التونســية عمــال بالفصــل
الســابع :فيــا يتخــذ مــن األعــال يف حــاالت تهديــد الســلم واإلخــالل بــه ووقــوع العــدوان مــن ميثــاق األمــم املتحدة
 - 8املــادة  : 2تشــجب الــدول األطـراف جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،وتتفــق عــى أن تنتهــج ،بــكل الوســائل املناســبة ودون إبطــاء ،سياســة تســتهدف
القضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة ،وتحقيقــا لذلــك تتعهــد بالقيــام مبــا يــيل:
(أ) إدمــاج مبــدأ املســاواة بــن الرجــل واملــرأة يف دســاترها الوطنيــة أو تريعاتهــا املناســبة األخــرى ،إذا مل يكــن هــذا املبــدأ قــد أدمــج فيهــا حتــى اآلن،
وكفالــة التحقيــق العمــيل لهــذا املبــدأ مــن خــالل التريــع وغــره مــن الوســائل املناســبة.
(ب) اتخاذ املناسب من التدابر ،تريعية وغر تريعية ،مبا يف ذلك ما يناسب من جزاءات ،لحظر كل متييز ضد املرأة،
(ج) فــرض حايــة قانونيــة لحقــوق املــرأة عــى قــدم املســاواة مــع الرجــل ،وضــان الحايــة الفعالــة للمــرأة ،عــن طريــق املحاكــم ذات االختصــاص
واملؤسســات العامــة األخــرى يف البلــد ،مــن أي عمــل متييــزي،
(د) االمتناع عن مبارشة أي عمل متييزي أو مارسة متييزية ضد املرأة ،وكفالة ترف السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام؛
(هـ) اتخاذ جميع التدابر املناسبة للقضاء عى التمييز ضد املرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
(و) اتخــاذ جميــع التدابــر املناســبة ،مبــا يف ذلــك التريعــي منهــا ،لتغيــر أو إبطــال القائــم مــن القوانــن واألنظمــة واألعـراف واملارســات التــي تشــكل
متييـزا ضــد املــرأة.
(ي) إلغاء جميع األحكام الجزائية الوطنية التي تشكل متييزا ضد املرأة
 -1 - 9لكل فرد الحق يف االشراك يف إدارة الشؤون العامة لبالده إما مبارشة وإما بواسطة ممثلن يختارون اختيارا ً حرا ً.
 2لكل شخص نفس الحق الذي لغره يف تقلد الوظائف العامة يف البالد.
 3إن إرادة الشــعب هــي مصــدر ســلطة الحكومــة ،ويعــر عــن هــذه اإلرادة بانتخابــات نزيهــة دوريــة تجــري عــى أســاس االق ـراع الــري وعــى قــدم
املســاواة بــن الجميــع أو حســب أي إج ـراء ماثــل يضمــن حريــة التصويــت.
 - 10عرضت االتفاقية للتوقيع والتصديق بقرار الجمعية العامة / 640د -7املؤرخ يف  30ديسمر .1952
انخرطت تونس يف هذه االتفاقية مع االحراز عى فصلها التاسع ،مبقتى القانون عدد  41لسنة 1967املؤرخ يف  21نوفمر.1967
 - 11املــادة  1مــن إتفاقيــة الحقــوق السياســية للمــرأة  :للنســاء حــق التصويــت يف جميــع االنتخابــات ،بــروط تســاوي بينهــن وبــن الرجــال ،دون أي
متييــز.
 - 12املادة  1من إتفاقية الحقوق السياسية للمرأة :
للنســاء األهليــة يف أن ينتخــن لجميــع الهيئــات املنتخبــة باالقـراع العــام ،املنشــأة مبقتــى التريــع الوطنــي ،بــروط تســاوي بينهــن وبــن الرجــال دون
أي متييــز.
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املــادة : 3للنســاء أهليــة تقلــد املناصــب العامــة ومارســة جميــع الوظائــف العامــة املنشــأة مبقتــى التريــع الوطنــي ،بــروط تســاوي بينهــن وبــن
الرجــال ،دون أي متييــز.
 - 13و يقتــي هــذا الفصــل أن «يكــون لــكل مواطــن ،دون أي وجــه مــن وجــوه التمييــز املذكــور يف املــادة  ،2الحقــوق التاليــة ،التــي يجــب أن تتــاح لــه
فرصــة التمتــع بهــا دون قيــود غــر معقولــة:
أ) أن يشارك يف إدارة الشؤون العامة ،إما مبارشة وإما بواسطة ممثلن يختارون يف حرية،
ب) أن ينتخــب وينتخــب ،يف انتخابــات نزيهــة تجــرى دوريــا باالقـراع العــام وعــى قــدم املســاواة بــن الناخبــن وبالتصويــت الــري ،تضمــن التعبــر الحــر
عــن إرادة الناخبــن،
ج) أن تتاح له ،عى قدم املساواة عموما مع سواه ،فرصة تقلد الوظائف العامة يف بلده».
ـص عــى أنّــه« :تتخــذ الــدول األط ـراف جميــع التدابــر املناســبة للقضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة يف الحيــاة السياســية والعامــة للبلــد،
 - 14عندمــا نـ ّ
وبوجــه خــاص تكفــل للمــرأة ،عــى قــدم املســاواة مــع الرجــل ،الحــق يف:
أ  -التصويت يف جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة ،واألهلية لالنتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها باالقراع العام،
ب  -املشــاركة يف صياغــة سياســة الحكومــة وىف تنفيــذ هــذه السياســة ،وىف شــغل الوظائــف العامــة ،وتأديــة جميــع املهــام العامــة عــى جميــع املســتويات
الحكومية،
ج  -املشاركة يف أية منظات وجمعيات غر حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
 - 15أقـ ّر يف هــذا الســياق «رضورة إلتـزام الحكومــات :بتحديــد هــدف التــوازن بــن الجنســن يف الهيئــات واللجــان الحكوميــة ويف الكيانــات اإلداريــة العامــة
ويف النظــام القضــايئ مبــا يف ذلــك وضــع أهــداف محــددة وتنفيــذ تدابــر مبــا يحقــق زيــادة ملموســة يف عــدد النســاء بغــرض الوصــول إيل متثيــل متســا ٍو بــن
املــرأة والرجــل يف كل املناصــب الحكوميــة واإلداريــة العامــة باتخــاذ تدابــر إيجابيــة.
 - 16وي ّنــص هــذا اإلعــالن عــى »:أن العنــف ضـ ّد املــرأة مظهــر لعالقــات قــوى غــر متكافئــة بــن الرجــل واملــرأة عــر التاريــخ أدت إىل هيمنــة الرجــل عــى
املــرأة ومارســته التمييــز ضدهــا والحيلولــة دون النهــوض باملــرأة نهوضــا كامــال.
 - 17تقرير األمن العام الجمعية العامة–األمم املتحدة– دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد املرأة.
 - 18اعتمدته  189دولة من بينها تونس يف املؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة يف .1995
 - 19تتمثل هذه االسراتيجيات يف:
إتخاذ تدابر متكاملة ملنع العنف ضد املرأة والقضاء عليه.
دراسة أسباب العنف ضد املرأة وعواقبه وفعالية التدابر الوقائية.
القضاء عى االتجار باملرأة ومساعدة ضحايا العنف الناتج عن البغاء واالتجار.
 .ويف إطــار هــذه األهــداف وضــع منهــاج العمــل سلســلة مــن التدابــر التــي يجــب أن تتخذهــا الــدول و مــن أه ّمهــا رضورة تنفيــذ الصكــوك الدوليــة
لحقــوق اإلنســان والسياســات والرامــج الهادفــة إىل حايــة النســاء الــاليئ وقعــن ضحايــا للعنــف ومســاندتهن .
 - 20و تجــدر اإلشــارة إىل أ ّن املســاواة تــم تكريســها أيضــا يف النصــوص املتعلقــة باألحـزاب السياســية و منهــا مثــال مــا جــاء بالفصــل  3مــن مرســوم عــدد
 87لســنة  2011مــؤرخ يف  24ســبتمر  2011يتعلــق بتنظيــم األحـزاب الســيايس اقتــى أن « ـ تحــرم األحـزاب السياســية يف نظامهــا األســايس ويف نشــاطها
ومتويلهــا مبــادئ الجمهوريــة وعلويــة القانــون والدميقراطيــة والتعدديــة والتــداول الســلمي عــى الســلطة والشــفافية واملســاواة وحيــاد اإلدارة ودور العبــادة
واملرافــق العامــة واســتقالل القضــاء وحقــوق اإلنســان كــا ضبطــت باالتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا الجمهوريــة التونســية».و هــو تنصيــص
محتشــم مل يتــم ترجمتــه عــى بقيــة الفصــول بتكريــس آليــات ضامنــة لهــذه املســاواة .
 - 21الفصل  46تلتزم الدولة بحاية الحقوق املكتسبة للمرأة وتدعم مكاسبها و تعمل عى تطويرها.
 - 22كناخبات من خالل التأثر عى إرادة املرأة الحرة و املبارشة يف اإلختيار من خالل توجيه األصوات:
براء األصوات باملال خاصة أ ّن نسبة الفقر مرتفعة يف صفوف النساء
أو من خالل العنف املادي
و منها السلطة املعنوية للمحيط العائيل ( -الزوج ، -األب  ،األخ )
السلطة الشغلية ( الرئيس يف العمل).
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 كنساء مرشحات :فهن ضحايا للعنف املادي و املعنوي الذي قد يؤدي إىل :تخيل بعض النساء عن حقهن يف الرشح
انسحابهن من القامئات ،
أو حتى رفضهن تعويض نواب يف املجلس املنتخب.
كمالحظات أو مراقبات عندما يطلب منها مثال مغادرة قاعة الفرز أو اإلقراع ألسباب تتعلق بخصوصيتها كامرأة
كأعــوان بــاإلدارة اإلنتخابيــة  ،يف مكاتــب اإلقـراع  ،وذلــك بدعــوى حايتهــا مــن املشــاق و التعــب و الحــال أ ّن يف هــذه املطالبــة اســتبطان لعنــف معنــوي
مسـلّط عــى النســاء .
 - 23تم إتخاذ  3أوامر ترتيبية:
 أمــر عــدد  2761لســنة  2014مــؤرخ يف  1أوت  2014يتعلــق بتحديــد الســقف الجمــيل لإلنفــاق عــى الحملــة االنتخابيــة وســقف التمويــل الخــاصوبتحديــد ســقف التمويــل العمومــي وضبــط رشوطــه وإجراءاتــه بالنســبة إىل االنتخابــات التريعيــة لســنة .2014
 أمــر عــدد  3038لســنة  2014مــؤرخ يف  29أوت  2014يتعلــق بتحديــد الســقف الجمــيل لإلنفــاق عــى الحملــة االنتخابيــة وســقف التمويــل الخــاصوبتحديــد ســقف التمويــل العمومــي وضبــط رشوطــه وإجراءاتــه بالنســبة إىل االنتخابــات الرئاســية لســنة 2014
 أمــر عــدد  3272لســنة  2014مــؤرخ يف  7أوت  2014يتعلــق بوضــع األعــوان العموميــن عــى ذمــة الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات مبناســبةاالنتخابــات واالســتفتاء.
 - 24تم إتخاذ  20قرار ترتيبي من بينهم  3مدونات سلوك
 - 25تم تنقيحه مبوجب القرار عدد  22يف  13أوت 2014
 - 26قرار توقيف التنفيذ
 - 27تــم إحــداث هــذه الهيئــة مبوجــب املرســوم عــدد  6لســنة  2011املــؤرخ يف  18فيفــري  2011واملتعلــق بإحــداث الهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة
واإلصــالح الســيايس واإلنتقــال الدميقراطــي و أوكلــت إليهــا حســب الفصــل  2مــن املرســوم املذكــور مهمــة الســهر عــى دراســة النصــوص التريعيــة ذات
العالقــة بالتنظيــم الســيايس وإقـراح اإلصالحــات الكفيلــة بتجســيم أهــداف الثــورة ،ولهــا إبــداء الــرأي بالتنســيق مــع الوزيــر األول حــول نشــاط الحكومــة
 - 28تــم تنقيــح الفصــل  6يف مناســبتن و ذلــك مبوجــب القانــون األســايس عــدد  44لســنة  2013مــؤرخ يف  1نوفمــر  2013ثــم القانــون األســايس عــدد
 52لســنة  2013مــؤرخ يف  28ديســمر 2013إذ اصبحــت صيغــة الفصــل  6جديــد كــا يــيل  :لفصــل ( 6فقــرة  7جديــدة)  -تتــوىل اللجنــة الخاصــة دراســة
ملفــات الرشــح والتــداول عــى ضــوء ملــف كل مرشــح باالعتــاد عــى رشوط العضويــة املقــررة بالفصــل  7مــن هــذا القانــون .وتتــوىل ترتيــب املرشــحن
عــن كل صنــف مــن األصنــاف املذكــورة بالفصــل  5واملســتوفن للــروط املذكــورة ترتيبــا تفاضليــا طبقــا للســلم التقييمــي .ويف صــورة التســاوي بــن
مرشــحن أو أكــر تســند لهــم نفــس الرتبــة مــع ترتيبهــم ترتيبــا أبجديــا .وتنــر القامئــة النهائيــة للمرشــحن املرتبــن تفاضليــا باملوقــع االلكــروين للمجلــس
التريعــي وال يعتــد بــأي ســحب للرشــح بعــد النــر وال أثــر لــه عــى بقيــة إجـراءات انتخــاب مجلــس الهيئــة.
الفصــل ( 6فقــرة  8جديــدة)  -يحيــل رئيــس اللجنــة الخاصــة القامئــة النهائيــة للمرشــحن املرتبــن تفاضليــا حســب كل صنــف عــى الجلســة العامــة
للمجلــس التريعــي النتخــاب األعضــاء التســعة ( )9ملجلــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات يف أجــل أقصــاه يومــان مــن تاريــخ انتهــاء آجــال الطعــن.
الفصــل ( 6فقــرة  9جديــدة)  -يتــم التصويــت صلــب الجلســة العامــة للمجلــس التريعــي النتخــاب األعضــاء التســعة ( )9ملجلــس الهيئــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات وذلــك بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء املجلــس التريعــي وبالتصويــت الــري عــى األســاء صنفــا صنفــا يف دورات متتاليــة إىل حــن اكتــال الركيبــة.
الفصــل ( 6فقــرة  10جديــدة)  -يختــار كل عضــو يف املجلــس التريعــي تســعة ( )9أعضــاء مــن بــن املرشــحن املنصــوص عليهــم بالفقــرة  8مــن هــذا
الفصــل باعتــاد الركيبــة املنصــوص عليهــا بالفصــل  5مــن هــذا القانــون.
 - 29إذ جــاء بالفصــل  6مــن القانــون املذكــور يف صيغتــه األصليــة أن « تتــوىل اللجنــة الخاصــة اختيــار ســتة وثالثــن ( )36مرشــحا عــى أســاس أربعــة ()4
مرشــحن عــن كل صنــف مــن األصنــاف املذكــورة بالفصــل الخامــس مــن هــذا القانــون باعتــاد التناصــف عــن طريــق التصويــت بأغلبيــة ثالثــة أربــاع
أعضــاء اللجنــة الخاصــة يف دورات متتاليــة بنفــس األغلبيــة إىل حــن اكتــال العــدد».
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 - 30اعتــرت املحكمــة اإلداريــة ق ـرارات لجنــة الفــرز ق ـرارات إداريــة قابلــة للطعــن وانتهــت إىل إلغــاء الســلم التفاضــيل الــذي اعتمدتــه لجنــة الفــرز،
ثــم قامــت بإلغــاء بعــض قـرارات اللجنــة املتعلقــة باختيــار املرشــحن عــن بعــض األصنــاف ،مــا أعــاق عمــل اللجنــة و تـ ّم ترحيــل التصويــت مبــارشة إىل
األعــال التريعيــة مــن خــالل االختيــار مــن قبــل كل النــواب .
 - 31انظر الفصل  7من القرار عدد  8لسنة  2014و املؤرخ يف  3جوان  2014واملتعلق بإحداث هيئات فرعية لإلنتخابات وضبط مشموالتها
 - 32واتضــح مبالحظــة تركيبــة هــذه الهيئــات أنــه يف بدايــة املســار تـ ّم اختيــار امرأتــن لرئاســة هيئتــان فرعيتــان بأمريكيــا و بقيــة دول أوروبــا (بكنــدا)
وأخــرى بالدائــرة االنتخابيــة بإيطاليــا،أي بنســبة  % 6.06لكــن مل ي ّتــم اإلبقــاء عليهــا ،رضورة أنــه تـ ّم اســتبعاد األوىل مــن أجــل قرينــة عــدم الحيــاد والثانيــة
بعــد تقديــم اســتقالتها.
تداخل مرحلة التسجيل و الرشح لإلنتحابات انظر الفقرة املتعلقة بالتسجيل و نزاعات الرشح
 - 33يف غيــاب إج ـراءات قانونيــة تفصيليــة تتعلــق باالعتــاد كان عــى الهيئــة تفعيــل ســلطتها بوصفهــا الســاهرة عــى شــفافية اإلنتخابــات والضامنــة
لحيادهــا تبليــغ رســالة توجهيــة ترفــض مــن خاللهــا إعتــاد املالحظــن كممثــيل مرشــحن ملــا يف ذلــك ردع للجمعيــات التــي اعتمدتهــم كمالحظــن و
كرســالة الحقــة يف اإلنتخابــات القادمــة تتضمــن عــدم الخلــط بــن املالحظــة االنتخابيــة املبنيــة عــى الحيــاد و متثيــل القامئــات واملرشــحن التــي هــي
بالــرورة تعمــل لصالــح الجهــات التــي قامــت باعتــاده يف الخطــة املعنيــة .و يرجــم منــح الهيئــة لبطاقــات إعتــاد ممثــيل مرشــحن يف الرئاســة إىل
اشــخاص تــم اعتادهــم ســابقا كمالحظــن غيــاب كل متابعــة مــن الهيئــة يرتــب عنهــا بالــرورة تداخــل يف األدوار ينعكــس عــى مصداقيــة الجمعيــة
املعنيــة مــن جهــة و خاصــة عــى مهن ّيــة الهيئــة يف تعاملهــا مــع اإلعتــاد باعتبــاره مجــرد وثائــق ترفــع للهيئــة دون أن ي ّتــم التحقــق و التدقيــق يف الجــدوى
و الغايــة مــن القاعــدة القانونيــة .
 - 34تجــدر اإلشــارة إىل أنــه تــم انتــداب عــدد مــن مالحظــات رابطــة الناخبــات التونســيات كأعــوان مكاتــب إقــاراع و مل تتلــق الرابطــة أي طلــب مــن الهيئة
إلســرجاع بطاقــات اعتادهــم ،لكــن يف املقابــل قامــت الرابطــة مــن تلقــاء نفســها بإرجــاع بطاقــات اإلعتاد .
 - 35تجــدر اإلشــارة إىل أن العــدد الجمــيل للمالحظــن واملالحظــات للمســار االنتخــايب التونــيس قــد تقلــص أثنــاء مرحلــة االنتخابــات الرئاســية وخــالل
الــدورة الثانيــة بصفــة خاصــة .وهــو مــا يعــود إىل اســتقطاب األحـزاب السياســية واملرشــحن لالنتخابــات الرئاســية للشــباب بصفــة عامــة عــر الرفيــع يف
األجــور املقدمــة لهــم أثنــاء فــرة الحمــالت االنتخابيــة ويــوم التصويــت .وانطالقــا مــن محدوديــة اإلمكانيــات املاديــة لجمعيــات املجتمــع املــدين التونــيس
وبطالــة جــل املالحظــن واملالحظــات الشــبان والشــابات ،فإنهــم قــد اختــاروا االنضــام لألح ـزاب السياســية أثنــاء االنتخابــات الرئاســية وتــرك املالحظــة
الجمعياتيــة التــي توفــر لهــم مقابــل مــادي أقــل مــن نظــره الحــزيب.
 - 36يقــوم عــى مبــادرة املواطنــة أو املواطــن إراديــا بالتســجيل باملكاتــب املعلــن عنهــا مــن الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات .و تتــم عمليــة التســجيل
بنــاء عــى رزنامــة تضبطهــا الهيئــة .و يتقـ ّدم الناخــب أو الناخبــة بصفــة شــخصية ملكاتــب أو أعــوان الهيئــة قصــد تســجيل أســائهم يف القامئــات اإلنتخابيــة.
و أجاز القانون اإلنتخايب للفرد الواحد تسجيل القرين ( الزوج أو الزوجة )واألصول ( الوالدين أو الجدين) والفروع حتى الرتبة الثانية(األبناء
و األحفاد ).
 - 37يتم بتسجيل املواطنن و املواطنات يف قامئة الناخبن و الناخبات دون طلب خاص منهم بناء عى البيانات املتوفرة يف إدارة السجالت املدنية.
 - 38من  23جوان  2014إىل غاية  29جويلية  2014ثم من  6أوت  2014إىل  26أوت 2014
 - 39فرة  1من  11جويلية  2011إىل  2أوت  2011تم التمديد فيها إىل غاية  14أوت .2011
 - 40و ذلك أخذا بعن االعتبار فرة االعراضات التي تدوم  16يوما منذ تاريخ التسجيل.
 - 41اإلدارة العامة للسجون :اإلكتظاظ يف السجون :الواقع و اآلفاق
 - 42قامئة بها  7مرشحن عندما يكون رئيسها رجل يكون بها  4رجال و  3نساء
 - 43انتهــت املحكمــة اإلداريــة يف حكمهــا الصــادر يف القضيــة عــدد  28944الصــادر بتاريــخ  23ســبتمر  2011أن « إســقاط القامئــة التــي مل تحــرم قاعــدة
التناصــف والتنــاوب إجـراء غــر قابــل للتصحيــح  ،و هــو مــا مــن شــأنه أن يدعــم هــذا املبــدأ.
 - 44الفصــل  25ـ يتعــن عــى كل قامئــة مرشــحة يف دائــرة يســاوي عــدد املقاعــد فيهــا أو يفــوق أربعــة أن تضــم مــن بــن األربعــة األوائــل فيهــا مرشــحاً أو
مرشــحة ال يزيــد سـ ّنه عــن خمــس وثالثــن ســنة .ويف حالــة عــدم احـرام هــذا الــرط تُحــرم القامئــة مــن نصــف القيمــة ال ُجمليــة ملنحــة التمويــل العمومــي
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 - 45الفصل  40ـ يحق لكل ناخبة أو ناخب تونيس الجنسية منذ الوالدة ،دينه اإلسالم الرشّ ح ملنصب رئيس الجمهورية.
ترشّ ــحه أن يكــون بالغــا مــن العمــر خمسـاً وثالثــن ســنة عــى األقــل .وإذا كان حامــال لجنســية غــر الجنســية التونســية فإنــه يقــدم ضمــن ملــف ترشّ ــحه
تع ّهــدا بالتخــيل عــن الجنســية األخــرى عنــد التريــح بانتخابــه رئيســا للجمهوريــة.
الفصــل  41ـ تتــم تزكيــة املرشّ ــح لالنتخابــات الرئاســية مــن عــرة نــواب مــن مجلــس نــواب الشــعب ،أو مــن أربعــن مــن رؤســاء مجالــس الجاعــات
املحليــة املنتخبــة أو مــن عــرة آالف مــن الناخبــن املرســمن واملوزعــن عــى األقــل عــى عــرة دوائــر انتخابيــة عــى أن ال يقـ ّـل عددهــم عــن خمســائة
ناخــب بــكل دائــرة منهــا .مينــع عــى أي مـ ِّ
ـزك تزكيــة أكــر مــن مرشّ ــح .وتضبــط الهيئــة إجـراءات التزكيــة والتث ّبــت مــن قامئــة املزكّــن.
وتتــوىل الهيئــة ،خــالل األجــل املنصــوص عليــه بالفصــل  45مــن هــذا القانــون ،إعــالم املرشّ ــحن الذيــن تبـ ّـن تزكيتهــم مــن نفــس الناخــب أو مــن شــخص ال
تتوفــر فيــه صفــة الناخــب بــأي وســيلة تــرك أثـرا كتابيــا وذلــك لتعويضــه يف أجــل  48ســاعة مــن تاريــخ اإلعــالم ،وإال ترفــض مطالــب ترشّ ــحهم.
الفصــل  42ـ يؤ ّمــن املرشّ ــح لــدى الخزينــة العامــة للبــالد التونســية ضانــا ماليــا قــدره عــرة آالف دينــار ال يتــم اســرجاعه إالّ عنــد حصولــه عــى ثالثــة
رح بهــا.
 %عــى األقــل مــن عــدد األصــوات املـ ّ
 - 46تؤمن النساء حسب دراسة أكر من  5ساعات عمل منزلية مقارنة بالرجل الذي ال تتجاوز مساهمته يف األعال املنزلية  39دقيقية
 - 47انظر الرسم البياين املتعلق بقبول التونسين و التونسيات لرشح النساء ملراكز القيادة العليا  % 31يقبلون بأن ترأسهن إمرأة
 - 48تعاملت الهيئة عن طريق بالغات و تريحات إعالمية ،غياب الشفافية و وضوح الرؤية
 - 49عمال مببدإ رشعية العقوبة  ،عى خالف ما رتّبه القانون رصاحة عى تجاوز سقف التمويل سحب العضوية من النائب
 - 50الفصــل  32ـ ميكــن ســحب الرشــحات يف أجــل أقصــاه  15يومــا قبــل انطــالق الحملــة االنتخابيــة ،ويقــدم املرشــح إعالمــا كتابيــا بالســحب للهيئــة وفــق
نفــس إجـراءات تقديــم الرشــحات .تتــوىل الهيئــة فــورا ً إعــالم ممثــل القامئــة أواملمثــل القانــوين للحــزب بانســحاب املرشّ ــح بــأي وســيلة تــرك أثـرا كتابيــا،
وإذا كان ممثــل القامئــة هــو املنســحب ،تتـ ّ
ـوىل أيضـاً إعــالم باقــي أعضــاء القامئــة .ويتــوىل رئيــس القامئــة يف أجــل  24ســاعة تــدارك النقــص فيهــا اعتــادا ً
عــى القامئــة التكميليــة ولــه إعــادة ترتيــب القامئــة ،ويراعــى يف كل ذلــك أحــكام الفصــول  24و .25ال يكــون ملطلــب ســحب الرشّ ــح املقـ ّدم بعــد انقضــاء
األجــل أي تأثــر عــى القامئــة وال يحتســب املرشــح املنســحب يف النتائــج.
 - 51مصطفــى كــال النابــيل  6723 :صــوت و عبــد الــرؤوف العيــادي  3511 :صــوت و عبــد الرحيــم الــزواري  1701صــوت و محمــد الحامــدي  593 5و
حشــاد  2181صــوت = املجمــوع  19709صــوت
 - 52قامئة التيار الدميقراطي
 - 53لكن ميكن للحزب أيضا معارضة الغر بكونها ال تتعدى تحضرات تتعلق بالحزب ال غر
 - 54أنظر االستبيان الوارد يف املالحق
 - 55بقـرار مــن الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات ،تــم تقديــم ســاعة الغلــق يف بعــض الواليــات وهــي الــكاف والقريــن وقفصــة والتأخــر يف ســاعات
الفتــح والغلــق مــن الســاعة الحاديــة عــر إىل الســاعة الثالثــة بعــد الــزوال.
 - 56القرار عدد  5املؤرخ يف  24أفريل  2014املتعلق بضبط النظام الداخيل للهيئة العليا املستقلة لإلنتخابات
القرار عدد 8لسنة  2014املؤرخ يف  3جوان  2014و املتعلق بإحداث هيئات فرعية لإلنتخابات و ضبط مشموالتها و طرق سر عملها
قرار الهيئة عدد  7لسنة املؤرخ يف  3جوان  2014 2014و املتعلق بقواعد و إجراءات التسجيل
القرار عدد  16املؤرخ يف  1أوت  2014املتعلق بقواعد و إجراءات الرشح لإلنتخابات التريعية
القرار عدد  18املؤرخ يف  1أوت  2014املتعلق بقواعد و إجراءات الرشح لإلنتخابات الرئاسية
القـرار عــدد  20املــؤرخ يف  8أوت  2014املتعلــق بضبــط قواعــد متويــل الحملــة اإلنتخابيــة و إجرائتــه و طرقــه فضــال عــن وجــود طعــون تتعلــق بتســميات
يف هيــاكل فرعيــة لإلنتخابــات و عضــو بالهيئــة املركزيــة
طعن يف قرارات إزالة معلقات إشهارية
مع الطعون املتعلقة بتعين أعضاء الهيئات الفرعية املستقلة لإلنتخابات
 5أذون استعجالية
 - 57الحكم الصادر يف القضية عدد  5005بتاريخ  19نوفمر 2014
 - 58الحكم الصادر يف القضية  50018بتاريخ  20نوفمر 2014
 - 59الحكم الصادر يف القضية عدد  20027بتاريخ  8نوفمر 2014
 - 60الحكم الصادر يف القضية  50006بتاريخ  19نوفمر 2014
 - 61الحكم الصادر يف القضية عدد  50002بتاريخ  18نوفمر 2014
 - 62الحكم الصادر يف القضية عدد  60001بتاريخ  17أكتوبر 2014
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 - 63الحكم الصادر يف القضية عدد  30007بتاريخ  10أكتوبر 2014و الحكم الصادر يف القضية عدد  30008بتاريخ  10أكتوبر 2014
 - 64الفصــل  142ـ تراقــب الهيئــة ق ـرارات مكاتــب االق ـراع واملكاتــب املركزيــة ومراكــز الجمــع يف مجــال االق ـراع والفــرز ،وتقــوم بالتحقيــق يف أســباب
عــدم التطابــق بــن عــدد أوراق التصويــت وعــدد املقرعــن وإصــالح األخطــاء املاديــة والحســابية يف محــارض الفــرز إن وجــدت .وللهيئــة أن تعيــد الفــرز يف
مكتــب اقـراع أو أكــر .ولهــا أن تلغــي النتائــج فيــه أو يف دائــرة انتخابيــة إذا تبـ ّـن لهــا وجــود إخــالالت جوهريــة وحاســمة شــابت عمليــة االقـراع والفــرز
 - 65الحكــم الصــادر يف القضيــة عــدد  20042بتاريــخ  18نوفمــر 2014و الحكــم الصــادر يف القضيــة عــدد  5004بتاريــخ  19نوفمــر  2014و  5002بتاريــخ
 18نوفمر 2014
 - 66الحكم الصادر يف القضية عدد  20043بتاريخ  8نوفمر 2014
 - 67الحكم الصادر يف القضية عدد  50012بتاريخ  20نوفمر 2014
 - 68هنــاك نســبة ضئيلــة مــن الطعــون تعلقــت بالطعــن يف قامئــات مقبولــة مــن الهيئــة ال تقــل عــى  3طعــون (التــي تــم شــطبهم مــن حكــم قضــايئ
اإلداريــة )
 - 69الحكــم االســتئنايف عــدد  28944الصــادر بتاريــخ  23ســبتمر  2011أن « إســقاط القامئــة التــي مل تحــرم قاعــدة التناصــف و التنــاوب إجـراء غــر قابــل
للتصحيح
 - 70الحكــم االســتئنايف عــدد  10054الصــادر بتاريــخ  20ســبتمر  2014و الحكــم االســتئنايف عــدد  10056الصــادر بتاريــخ  20ســبتمر  2014و الحكــم
االســتئنايف عــدد  10057الصــادر بتاريــخ  20ســبتمر 2014
 - 71الحكــم االســتئنايف عــدد  10054الصــادر بتاريــخ  20ســبتمر  2014و الحكــم االســتئنايف عــدد  10056الصــادر بتاريــخ  20ســبتمر  2014و الحكــم
االســتئنايف عــدد  10057الصــادر بتاريــخ  20ســبتمر 2014
 - 72الحكــم اإلســتئنايف الصــادر يف القضيــة عــدد 10100بتاريــخ  22ســبتمر  2014و الحكــم اإلســتئنايف الصــادر يف القضيــة عــدد  10058بتاريــخ 20
ســبتمر  2014و الحكــم اإلســتئنايف الصــادر يف القضيــة عــدد  10054بتاريــخ  20ســبتمر 2014
 - 73تـ ّم التريــح باألحــكام التــي توزعــت كــا يــيل  6 :قضايــا مرفوضــة شــكال وو 15قضيــة مرفوضــة أصــال وعــدم قبــول الدعــوى  :قضيــة واحــدة وبقبــول
مطلــب رجــوع املدعــي يف طعنــه :قضيــة واحــدة
 - 74يعتر مبدئيا هذا املوقف مخالف ألحكام الفصل  148من الدستور
 - 75الحكم الصادر يف القضية عدد  30006بتاريخ  10أكتوبر  2014و الحكم الصادر يف القضية عدد  30008بتاريخ  8أكتوبر 2014
 - 76الحكم الصادر يف القضية عدد  30009بتاريخ  10أكتوبر 2014
 - 77الحكم الصادر يف القضية عدد  30007بتاريخ  10أكتوبر 2014و الحكم الصادر يف القضية عدد  30008بتاريخ  10أكتوبر 2014
 - 78الحكم الصادر يف القضية عدد  30008بتاريخ  10أكتوبر 2014
 - 79الحكم الصادر يف القضية عدد  30018بتاريخ  9أكتوبر  2014أمنة القروي /الهيئة العليا املستقلة لإلنتخابات
 - 80الحكم الصادر يف القضية عدد  30023بتاريخ  10أكتوبر  2014ليى الهامي  /الهيئة العليا املستقلة لإلنتخابات .
 - 81القضية عدد  3001بتاريخ  10أكتوبر  2014ثبوت أن قرار الهيئة مل يكن مؤسسا عى سبب صحيح غر كاف إللغاء قرار الهيئة برفض الرشح،
ميكــن للمحكمــة اســتبدال ســبب الرفــض باعتبــار أن توفــر رشوط الرشــح متزامنــة و متالزمــة  ،تــم رفــض الرشــح لعــدم تقديــم وصــل تأمــن الضــان املــايل
بالخزينــة التونســية  ،تــدارك املرشــح ذلــك غــر أ ّن عــدم صحــة هــذا الســبب ال يــؤدي بالــرورة إللغــاء قـرار الهيئــة طاملــا ثبــت مــن جهــة ثانيــة أ ّن (
ليــس مثــل قضــاء اإللغــاء ) «لــن  ...كان قـرار الهيئــة املطعــون فيــه مل يكــن يف طريقــه  ،فــإ ّن ذلــك ال يــؤدي إىل إلفــاء قـرار الهيئــة و ترســيم املدعــي يف
قامئــة املرشــحن املقبولــن  ،رضورة أ ّن رشوط الرشــح لإلنتخابــات هــي رشوط متالزمــة إن اختــل رشط منهــا
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