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تقرير جمعية شباب بال حدود
حول مراقبة انتخابات المجلس األعلى للقضاء سنة 2016

تقديم
شهدت تونس سنة  2016حدثا تارخييا جديدا عىل درب مواصلة االنتقال الديمقراطي وتركيز املؤسسات
الدستورية وإرساء مقومات دولة القانون من خالل انتخاب أعضاء املجلس األعىل للقضاء الذي أسند إليه
الدستور مهمة ضامن "...حسن سري القضاء واحرتام استقالله" (الفصل  114من الدستور).
وقد حرصت مجعية شباب بال حدود عىل مراقبة انتخابات املجلس األعىل للقضاء لتواصل متابعة تركيز
مؤسسات ما بعد الثورة واملؤسسات واهليئات الدستورية التي أقرها دستور  27جانفي  ،12014واملشاركة
الفعلية يف إنجاح عملية االنتقال الديمقراطي خاصة بعد نجاحها يف التأثري يف املرشع الدستوري وتبني
العديد من مقرتحاهتا ضمن مرشوع الدستور ،ثم تبنيه أيضا ملقرتح القانون االنتخايب التي تقدمت به يف
ديسمرب .22013
وهبدف ضامن مقومات النجاح لعملية مراقبة انتخابات املجلس األعىل للقضاء ،عملت مجعية شباب بال
حدود عىل متابعة تنظيم هذه االنتخابات منذ إصدار اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات للنصوص الرتتيبية

1عملت مجعية شباب بال حدود عىل مراقبة انتخابات املجلس الوطني التأسييس يوم  23أكتوبر  2016هبدف إضفاء مزيد من النزاهة عىل العملية االنتخابية
والقطع مع عمليات التزوير إلرادة الناخب التي شابت كل االنتخابات التي تم تنظيمها منذ االستقالل يف عهد الرئيسني السابقني ،وإرساء سلطة تأسيسية
منبثقة فعليا عن املواطن صاحب السيادة .كام حرصت اجلمعية عىل مراقبة انتخابات اهليئة الوقتية للقضاء العديل التي تم تنظيمها يوم  7جويلية  2013بمقر
جملس املستشارين باإلضافة إىل االنتخابات الترشيعية والرئاسية سنة  2014والتي أدت خاصة إىل انتخاب أول رئيس للجمهورية يف تاريخ تونس تم اختياره
بصفة مبارشة وفعلية من املواطنني.
 2تم تبني املقرتح من  15نائبا ينتمون إىل عدة حساسيات سياسية باملجلس الوطني التأسييس واعتامده بالتايل كمرشوع قانون انتخايب متت مناقشته من قبل
جلنة الترشيع العام وجلنة املالية ثم املصادقة عليه من اجللسة العامة للمجلس الوطني التأسييس بعد إدخال بعض التغيريات عليه .وقد ساهم هذا املرشوع،
الذي تم إعداده من قبل ثلة من اخلرباء التونسيون ،يف إطار مجعيتي شباب بال حدود ومركز مواطنة ،يف وضع مرشوع متكامل عىل ذمة املجلس الوطني
التأسييس يمكن للنواب االنطالق منه ،وبالتايل تفادي االنطالق من ورقة بيضاء التي قد تؤدي إىل إضاعة سنوات أخرى يف صياغة قانون انتخايب ،عىل غرار
ما شهدته عملية إعداد الدستور .وقد سمح هذا املرشوع بترسيع عملية االنتقال الديمقراطي نحو إرساء سلط دستورية دائمة قادرة عىل إعداد برامج تنمية
دائمة وتنفيذها.
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املنظمة ملختلف مراحل هذه العملية االنتخابية وإىل غاية صدور النتائج النهائية لالنتخابات واإلعالن عنها
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اجلمعة  18نوفمرب .2016
ويف هذا اإلطار عمدت مجعية شباب بال حدود إىل إتباع املنهجية التالية:
 دراسة املنظومة القانونية املتعلقة بانتخابات املجلس األعىل للقضاء:
 القانون األسايس عدد  34لسنة  2016املؤرخ يف  28أفريل  2016واملتعلقباملجلس األعىل للقضاء،
 قرار اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد  2لسنة  2016املؤرخ يف  9جوان 2016واملتعلق بضبط روزنامة انتخابات املجلس األعىل للقضاء لسنة ،2016
 قرار اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد  3لسنة  2016املؤرخ يف  9جوان 2016واملتعلق بقواعد وإجراءات ضبط قائامت الناخبني النتخابات املجلس األعىل للقضاء،
 قرار اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد  4لسنة  2016املؤرخ يف  28جوان 2016واملتعلق بقواعد وإجراءات الرتشح لعضوية املجلس األعىل للقضاء،
 قرار اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد  5لسنة  2016املؤرخ يف  10أوت 2016واملتعلق بقواعد وإجراءات االقرتاع والفرز واإلعالن عن نتائج انتخابات املجلس
األعىل للقضاء.
 مراقبة عملية ضبط قائامت الناخبني األولية والنهائية،
 مراقبة عملية تقديم الرتشحات،
 مراقبة عمليات االقرتاع والفرز واحتساب النتائج يوم  23أكتوبر .2016
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فريق المراقبة
سعت مجعية شباب بال حدود إىل تغطية كافة مراحل املسار االنتخايب ،باإلضافة إىل تواجد مالحظيها بمراكز
االقرتاع الثالثة عرش التي تم ختصيصها لتحتضن عمليات االقرتاع والفرز ،واملكتب املركزي جلمع النتائج
بقرص املؤمترات بتونس العاصمة .وقد توزعت فرق املالحظة كام ييل:
 منسق مهمة املالحظة :بلقيس نصكي
 املنسق املركزي للمالحظني :مكرم بو شعالة
 الناطق الرسمي :منذرمحدي
 املدربون

أمحد العلوش

منذر محدي

هيثم العرفاوي

مكرم بو شعالة

بلقيس نصكي

مكرم احليوين

فتحي املالكي

أمل الشيخ

سهام الساملي

 قاعة العمليات

 إعداد التقرير

بلقيس نصكي

باسم احلبيب

إيناس الشعباين

هيثم العرفاوي

رانية القليبي هيثم العرفاوي

فتحي املالكي
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آمنة مربوك
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وقد تم بمناسبة هذه االنتخابات اعتامد  180مالحظا تابعا جلمعية شباب بال حدود من قبل اهليئة العليا
املستقلة لالنتخابات ،توىل  123مالحظا منهم متابعة عمليات االقرتاع والفرز يوم  23أكتوبر  2016وفق
ما ييل:

التوزيع الجغرايف

عدد مراكز االقرتاع 13 :مركزا

ملالحظي جمعية شباب بال حدود

عدد مكاتب االقرتاع 106 :مكتبا

وقد بلغت نسبة تغطية مالحظي اجلمعية ملراكز االقرتاع قرابة  %85وتواصلت عمليات املالحظة من الساعة
 7و 30دقيقة صباحا إىل حني االنتهاء من عمليات الفرز بكافة مكاتب االقرتاع.
تقرير جمعية شباب بال حدود حول مراقبة انتخابات المجلس األعلى للقضاء سنة 2016

6

منهجية العمل
هبدف اإلعداد ملراقبة االنتخابات ،عملت مجعية شباب بال حدود منذ سنة  2011عىل دعم قدراهتا يف هذا
املجال من خالل تنظيم عدة دورات بريدج  Bridgeسواء عىل املستوى الوطني أو بعدة دول عربية،3
باإلضافة إىل إعداد مقرتح قانون انتخايب تم اعتامده من املجلس الوطني التأسييس سنة  ،2014وتنظيم عدة
دورات تكوينية بمناسبة االنتخابات الترشيعية والرئاسية سنة  2014ونرش مراقبيها بعدة دوائر انتخابية.
تم رسم خ ّطة عمل تتلخص يف النقاط التالية:
أ ّما فيام يتعلق بمراقبة انتخابات املجلس األعىل للقضاء ،فقد ّ
 إحداث نواة دائمة من املالحظني :اعتمدت اجلمعية يف هذه املرحلة عىل خربات املنظامتالدولية الرشيكة والعاملة يف جمال االنتخابات ،والتي سبق العمل معها بمناسبة عمليات
مالحظة سابقة ،وذلك لتدريب مالحظني تابعني جلمعية شباب بال حدود ملدة أسبوعني من
قبل مركز كارتر ثم املشاركة يف الدورات التدريبية التي نظمتها سنة  2016منظمة التقرير
حول الديمقراطية  DRIحول النظام القانوين النتخابات املجلس األعىل للقضاء.
 تكليف النواة بـ: دراسة القانون األسايس عدد  34لسنة  2016والنصوص الرتتيبية واألدلة الصادرة عن
اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات،
 اإلرشاف عىل تنظيم كافة جوانب عملية مالحظة انتخابات املجلس األعىل للقضاء سنة
 2016من إعداد املحامل التدريبية واستامرات املالحظة واستقطاب املالحظني....
 تكوين قاعدة مالحظني من خالل توسيع عملية انتداب املالحظني وعدم االعتامد فقط
عىل منخرطيها والعاملني معها ،وذلك من خالل نرش بالغ أول عىل موقعها عىل الواب
والتمديد يف آجال املشاركة ملرتني.4

مرص واألردن ولبنان.
www.jsf.tn4
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 جتميع كافة مطالب املشاركة يف مالحظة انتخابات املجلس األعىل للقضاء عىل مستوى
الواليات الثالث عرش التي تضم مراكز االقرتاع بمناسبة هذه االنتخابات ،ثم تقديم
مطالب االعتامد إىل اهليئة،
 تنظيم الدورات التدريبية لكافة املالحظني ،حتت إرشاف املدربني أمحد العلوش ومنذر
محدي ،وفق ما ييل:
التاريخ والتوقيت

تونس

اجلمعة  14أكتوبر2016

هيثم العرفاوي

الساعة  14إىل الساعة 17

بلقيس نصكي

السبت  15أكتوبر2016
الساعة  10إىل الساعة 13

بلقيس نصكي

السبت  15أكتوبر2016

سوسة7

الكاف6

هيثم العرفاوي

فتحي املالكي

مكرم بوشعالة

مكرم احليوين

صفاقس

مدنين5

أمل الشيخ

الساعة  14إىل الساعة 17
األحد  16أكتوبر2016

مكرم احليوين

باسم احلبيب

مكرم بوشعالة

الساعة  10إىل الساعة 13

بلقيس نصكي

سهام الساملي

هيثم العرفاوي

األحد  16أكتوبر2016

بلقيس نصكي

سهام الساملي

الساعة  14إىل الساعة 17

فتحي املالكي

باسم احلبيب

وقد استفادت مجعية شباب بال حدود عند إعدادها لوثائق وأدوات التكوين من دليل االقرتاع والفرز الذي
أعدته اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات بالرغم من صدوره بصفة متأخرة نسبيا ،بتاريخ  6أكتوبر .2016
وتوزع مالحظو اجلمعية عىل كافة مراكز االقرتاع باستثناء مركزي االقرتاع بواليتي الكاف وسيدي بوزيد
لعدم ترشح متطوعني للمشاركة يف عملية املراقبة .وتم يف مراكز االقرتاع التي مل تسجل عددا من املالحظني
يساوي عدد مكاتب االقرتاع اعتامد آلية التنقل بني هذه املكاتب لتغطيتها بالكامل.

5املالحظون املعتمدون بمدنني-قفصة-قابس.
6املالحظون املعتمدون بالكاف-القرصين.
7املالحظون املعتمدون بسوسة-املنستري-القريوان.
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مالحظات جمعية شباب بال حدود وتوصياتها حول المسار االنتخابي

نص القانون األسايس عدد  34لسنة  2016عىل أن تتوىل اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات ضبط قائامت
الناخبني بناء عىل املعطيات التي متدها هبا اهلياكل املعنية هبذه االنتخابات ،ونرش اهليئة قائامت الناخبني
بموقعها اإللكرتوين ،أو بأي طريقة أخرى تضمن إعالم الناخبني .ويمكن لكل من له مصلحة االعرتاض
أمام اهليئة هبدف شطب اسم أو ترسيم اسم أو إصالح خطأ يف اآلجال التي حتددها اهليئة .كام يمكن لكل
ذي مص لحة أن يطعن يف قرار اهليئة املتعلق باالعرتاضات عىل قائامت الناخبني طبقا ألحكام الفصلني 29
و 30من هذا القانون.
وقد تولت اهليئة بناء عىل ذلك إعداد قائامت الناخبني يف انتخابات املجلس األعىل للقضاء ونرشها بموقعها
اإللكرتوين بتاريخ  20جوان  2016وإىل غاية  1أوت  2016أي لفرتة متتد لـ 43يوما ،وهي فرتة كافية
لضامن االطالع الناخبني عىل القائامت واالعرتاض عليها هبدف شطب اسم أو ترسيم اسم أو إصالح خطأ،
باإلضافة إىل املجهودات التي قامت هبا اهليئة إلعالم الناخبني سواء عىل مستوى مراكز عملهم أو من خالل
موقع الواب اخلاص هبا أو صفحتها عىل موقع التواصل االجتامعي الفايسبوك.
غري أن اهليئة ،عىل إثر حتيينها لقائامت الناخبني األولية ،مل تقم
بنرشها يف آجال معقولة بل بصفة متأخرة جدا قبل يومني
من انقضاء أجل نرش هذه القائامت واالعرتاض عليها ،وهو
ما يوافق يوم السبت  30جويلية  .2016وحيول هذا
اإلخالل دون متكني الناخبني من الوقت الالزم إلعادة
التثبت يف تسجيلهم وصحة بياناهتم بقائامت الناخبني،
خاصة أن اهليئة مل تقم بأي جمهود إعالمي يف هذا اخلصوص
إال من خالل موقعها عىل الواب وصفحتها عىل الفايسبوك،
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وهي أدوات ال تأخذ بعني االعتبار خصوصيات الناخبني املعنيني هبذه االنتخابات يف استقاء املعلومة ،وكان
من األجدر تعليقها ملدة أطول باملحاكم والكليات.
ومن ناحية أخرى ،تثري عملية ضبط قائامت الناخبني وحتيينها من قبل اهليئة ،سواء بناء عىل املعطيات املقدمة
إليها من اهلياكل املعنية أو بناء عىل طلب من الناخب نفسه ،مسألة مدى شفافية هذه العملية بأكملها ،فقد
الحظت مجعية شباب بال حدود أن اهليئة مل تصدر أي وثيقة تبني هبا التحيينات أو اإلصالحات التي أدخلتها
عىل قائامت الناخبني األولية ،ذلك أهنا اكتفت بنرش قائامت هنائية وإصدار بالغ مقتضب بتاريخ  5أوت
 .2016وتويص مجعية شباب بال حدود يف هذا اخلصوص اهليئة بالعمل عىل إضفاء مزيد من الشفافية عىل
عملها يف االنتخابات القادمة من خالل نرش قائامت تعرض التغيريات بصفة واضحة حتى يتسنى
للمالحظني متابعتها والتثبت فيها.

الحظت مجعية شباب بال حدود أن اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات حددت فرتة قبول الرتشحات ملدة 10
أيام ابتداء من  2سبتمرب  2016إىل غاية  11سبتمرب  ،2016وهي فرتة كافية إلعداد امللفات من قبل الراغبني
يف الرتشح خاصة أن اهليئة نرشت القرار املتعلق بالرتشحات الذي يضبط رشوط الرتشح وإجراءاته
والوثائق املطلوبة يف فرتة سابقة بتاريخ  29جوان .2016
ومن ناحية أخرى ،ومن خالل متابعتها للقضايا املرفوعة لدى املحكمة اإلدارية يف خصوص الرتشحات
لعضوية املجلس األعىل للقضاء ،والبالغات التي أصدرهتا املحكمة ،والتي أرفقتها ببعض األحكام اهلامة،
تبني للجمعية أن اهليئة قد أصابت فيام ذهبت إليه يف تأويل أحكام القانون األسايس عدد  34لسنة ،2016
ّ
وخاصة فيام يتعلق برشطي النزاهة واحلياد وعدم االنتامء إىل أي حزب سيايس (الفصالن  2و )17مع التذكري
بأن اعتامد صيغة مطلقة يف هذا اخلصوص قد يتعارض مع أحكام الفصل  48من الدستور ،ذلك أن الضوابط
التي يضعها القانون للحقوق واحلريات املضمونة بالدستور جيب أن ال تنال من جوهرها وأن ال توضع ّإال
لرضورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وهبدف محاية حقوق الغري مع احرتام التناسب بني هذه الضوابط
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وموجباهتا . 8بالتايل ولئن كانت غاية املرشع واهليئة نبيلة من خالل سعيهام إىل محاية املرفق العمومي للقضاء
من االخرتاق من قبل األحزاب السياسية ،فإن مجعية شباب بال حدود تؤكد عىل أن حق الرتشح هو من
يتعني عىل املرشع إضفاء مزيد من املرونة عىل
احلقوق األساسية التي ضمنها الدستور يف فصله  34وأنه ّ
رشوط النزاهة واحلياد وعدم االنتامء إىل أي حزب سيايس من خالل اشرتاط فرتة دنيا من عدم االنتامء إىل
أي حزب.

 دليل االقتراع والفرز
هبدف تبسيط املبادئ والقواعد املتعلقة بعمليتي االقرتاع والفرز يف انتخابات املجلس األعىل للقضاء،
تضمن
أصدرت اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات بتاريخ  6أكتوبر  2016دليل االقرتاع والفرز ،والذي
ّ
إضافات توضيحية خاصة فيام يتعلق بتطبيق مبدإ التناصف عىل مستوى اختيار الناخب يوم االقرتاع .وتؤكد
مجعية شباب بال حدود يف هذا اخلصوص عىل أنه كان عىل اهليئة توضيح هذه املسألة بصفة قاطعة يف قراراها
عدد  5لسنة  2016عوض تركها لدليل إجراءات خاصة أن املسألة أثارت عديد النقاشات عىل مستوى
القطاعات املهنية املعنية بانتخابات املجلس األعىل للقضاء والذي انعكس بصفة واضحة يف ردة فعل
املحامني يوم االقرتاع عىل كيفية تطبيق مبدإ التناصف ،إذ يالحظ من خالل قرار اهليئة املتعلق بالترصيح
بالنتائج األولية النتخابات املجلس األعىل للقضاء 9عددا هائال من أوراق التصويت امللغاة يف املجالس
القضائية الثالث يف صنف املحامني:

 8الفصل  49من الدستور " :حيدد القانون الضوابط املتعلقة باحلقوق واحلريات املضمونة هبذا الدستور وممارستها بام ال ينال من جوهرها .وال توضع هذه
الضوابط ّإال لرضورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وهبدف محاية حقوق الغري ،أو ملقتضيات األمن العام ،أو الدفاع الوطني ،أو الصحة العامة ،أو اآلداب
العامة ،وذلك مع احرتام التناسب بني هذه الضوابط وموجباهتا .وتتك ّفل اهليئات القضائية بـحامية احلقوق واحلريات من أي انتهاك.
ألي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق اإلنسان وحرياته املضمونة يف هذا الدستور.
ال جيوز ّ
 9قرار اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات املؤرخ يف  24أكتوبر  2016واملتعلق بالترصيح بالنتائج األولية النتخابات املجلس األعىل للقضاء سنة .2016
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عدد أوراق التصويت الملغاة
مجلس القضاء العدلي

 272ورقة

مجلس القضاء اإلداري

 230ورقة

مجلس القضاء المالي

 494ورقة

المجموع

عدد المحامين الناخبين

 8361ناخب

عدد المحامين المقترعين

 3101ناخب

 996ورقة اقرتاع ملغاة

وإذ تؤكد مجعية شباب بال حدود عىل وجاهة ما ذهبت إليه اهليئة يف تأويلها للفصل  26من القانون األسايس
عدد  34لسنة 102016الذي يقدم مبدأ التناصف عىل مبدإ االختيار احلر للناخب وينسجم بالتايل إىل حد
كبري مع أحكام الفصل  46من الدستور الذي جعل من تكريس مبدإ التناصف آلية لتغيري العقليات داخل
املجتمع التونيس هبدف إعطاء املرأة مكانتها التي تستحقها ودعم مكتسباهتا ،إذ ينص هذا الفصل عىل أن:
"تلتزم الدولة بـحامية احلقوق املكتسبة للمرأة وتعمل عىل دعمها وتطويرها.
تضمن الدولة تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة يف حتمل خمتلف املسؤوليات ويف مجيع املجاالت.
تسعى الدولة إىل حتقيق التناصف بني املرأة والرجل يف املجالس املنتخبة."...
 توزيع الناخبين على مراكز ومكاتب االقتراع
شهدت عملية توزيع الناخبني حسب األصناف
املنتمني إليها ومراكز ومكاتب االقرتاع ونرشها تأخريا
كبريا من اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات ،11وهو ما منع
مجعية شباب بال حدود من تدريب مالحظيها بحسب
توزعهم عىل مكاتب االقرتاع بمختلف الواليات

 10الفصل " :26تعترب ملغاة كل ورقة غري معدّ ة للغرض أو حتتوي أكثر من العدد املقرر لكل رتبة أو صنف ،أو ال تعرب بوضوح عن إرادة الناخب ،أو تتعارض
مع مبادئ رسية أو حرية االقرتاع.
كام تعترب ملغاة كل ورقة ال حترتم مبدأ التناصف يف عدد املرتشحني الذين خيتارهم الناخب لكل صنف ،وذلك يف حدود ما حيتمه العدد الفردي من املقاعد
املخصصة لكل صنف ورتبة ،ويستثنى من ذلك احلاالت التي ال يرتشح فيها عدد كاف من املرتشحني من أحد اجلنسني.
ال يتم احتساب األوراق البيضاء ضمن النتائج".
 11تم نرش قائمة الناخبني موزعني حسب مراكز ومكاتب االقرتاع بتاريخ  15أكتوبر .2016
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والرتكيز كلام تعلق األمر بمكاتب االقرتاع املخصصة للمحامني أو املدرسني الباحثني املختصني يف القانون
العام عىل اخلصوصيات التي مت ّيز إجراءات االقرتاع والفرز اخلاصة هبم .كام منع هذا التأخري اجلمعية من
اختيار أفضل مالحظيها للحضور بمكاتب االقرتاع تلك ومن إعداد استامرات مالحظة تراعي خصوصيات
هذه املكاتب.
 مالحظة عمليات االقتراع والفرز
أكدت اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات يوم  23أكتوبر  2016عىل تطور قدراهتا يف تسيري عمليات االقرتاع
والفرز يف انتخابات تتميز بخصوصيات فنية جتعلها ختتلف بشكل كبري عن االنتخابات الترشيعية والرئاسية
وذلك عىل عدة مستويات أبرزها:
 التصميم الناجح ألوراق االقرتاع الذي يسمح للناخب بتمييز أوراق االقرتاع بوضوح،باعتبارها ختتلف عن بعضها البعض يف مكاتب االقرتاع التي تتضمن أكثر من صندوق
واحد لالقرتاع ،وحسب الصنف املرتشح .كام يسمح تصميم ورقة االقرتاع بتطبيق مبدإ
ميرسة من خالل استعامل األلوان لتمييز جنس املرتشح والتنصيص
التناصف بصفة ّ
بوضوح بورقة االقرتاع عىل العدد األدنى والعدد األقىص للمرتشحني الذين خيتارهم
الناخب مع مراعاة مبدا التناصف.
 إملام أعوان مكاتب االقرتاع بكافة اإلجراءات وتشبعهم هبا، حسن تنظيم مكاتب االقرتاع بام سمح من ناحية للناخبني من ممارسة حقهم وواجبهميف االقرتاع دون تقاطعات داخل املكتب أو مس برسية االقرتاع ،ومن ناحية أخرى
للمالحظني من متابعة عمليتي االقرتاع والفرز بكل يرس.
ورغم الكفاءة التي أظهرهتا اهليئة يف تنظيم عمليتي االقرتاع والفرز إال أن مالحظي مجعية شباب بال حدود
عاينوا عدة إخالالت من أمهها:
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 صعوبة التعرف عىل مكاتب االقرتاع لغياب اإلشارات الكافية التي تدل عليها (تونس -سوسة) ،وقد أدى تواجد بعض مكاتب االقرتاع بكلية احلقوق والعلوم السياسية بتونس
يفرس ضعف اإلقبال عليها،
بأماكن مكتنفة إىل صعوبات كبرية يف التعرف عليها ،وهو ما قد ّ
 عدم تعليق قائمة الناخبني أمام مكاتب االقرتاع مبارشة (تونس -مدنني)، خلل يف التنظيم والتنسيق ومالحظة تشنج عند توزيع املهام بني أعضاء عدة مكاتب اقرتاع(تونس  -قابس)،
 أدى غياب عضو مسؤول عن الصف أمام مكتب االقرتاع إىل حدوث بعض االزدحام يف عدةمكاتب اقرتاع وتشكّل صفوف للناخبني داخل مكاتب االقرتاع،
مطولة بني الناخبني ببعض مكاتب االقرتاع (املنستري)،
 السامح بمحادثات جانبية ّ حماولة التأثري يف الناخبني من خالل سعي بعض احلارضين أمام مكاتب االقرتاع إىل توجيهالناخبني إىل األسامء التي يتعني عليهم التصويت هلا (بنزرت  -قفصة)،
 منع بعض الناخبني من التصويت فقد أراد ناخبان عن صنف املحامني حيمالن اجلنسيةالفلسطينية واألردنية التصويت لكن تم منعهام بالرغم من تواجد اسميهام عىل قائمة الناخبني،
وقد تع ّلل أعضاء مكتبي االقرتاع بأهنام ال حيمالن بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر .ويثري
هذا احلدث إشكاالت تتعلق بعدم تنصيص القانون عىل رشط اجلنسية التونسية لالنتخاب
والرتشح يف انتخابات املجلس األعىل للقضاء ،وكان عىل اهليئة عدم منعهام من التصويت
باعتبار أن القانون ال يمنع ذلك .كام أن عبارات "بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر"
وردت عامة ومل تتضمن أي إشارات إىل أنه جيب أن تكون وثائق تونسية حتى يتمكن الناخب
من التصويت بواسطتها (تونس)،
 تواجد أكثر من مالحظ وحيد عن عدة مجعيات ببعض مكاتب االقرتاع يف حني أن دليلاالقرتاع والفرز الذي أصدرته اهليئة يمنع ذلك (تونس)،
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 تم السامح لصحفيني ومصورين بالتصوير داخل مكاتب االقرتاع يف حني أهنم مل يكونواحاملني لبطاقة االعتامد الصادرة عن اهليئة ،وكان عىل رئيس مركز االقرتاع وأعوان مكاتب
االقرتاع االلتزام بالقوانني والقرارات الرتتيبية للهيئة يف كل األحوال ومنعهم من الدخول
دون بطاقة اعتامد،
 عدم هتيئة بعض مكاتب االقرتاع بطريقة تسمح بمتابعة املالحظني لعملية التثبت يف هويةالناخبني وتسليم أوراق االقرتاع جللوس عوين مكتب االقرتاع املكلفان هباتني املهمتني باملقعد
األمامي باملدرج أمام املالحظني (تونس)،
 تكرر عدم قراءة حمرض االقرتاع بعد تعمريه من قبل العديد من رؤساء مكاتب اقرتاع (قفصة-تونس،)-
 عدم احرتام بعض الناخبني ملبدإ رسية االقرتاع من خالل ترصيح الناخب باملرتشحني الذينصوت هلم داخل مكتب االقرتاع بكلية احلقوق بسوسة ،أو من خالل تعمري ورقة االقرتاع
ّ
خارج اخللوة يف بعض األحيان (تونس)...
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الخاتمة
لئن سجلت مجعية شباب بال حدود عدة جتاوزات ونقائص إال أهنا مل متس بنزاهة العملية االنتخابية وتبقى
يف أغلبها جتاوزات ناجتة عن ترصفات شخصية لبعض أعضاء مكاتب االقرتاع.
وتؤكد اجلمعية عىل الدور اهلام للهيئة إلثراء املنظومة القانونية لالنتخابات من خالل القرارات الرتتيبية التي
تصدرها لتنظيم خمتلف مراحل املسار االنتخايب ،وتدعوها إىل تقديم مقرتحات مفصلة لتطوير القانون
األسايس امل تعلق باملجلس األعىل للقضاء يف اجتاه تفادي النقائص الكثرية التي اعرتته وعدم وضوح العديد
من فصول ،عىل غرار مزيد توضيح الفئة التي يمكنها الرتشح لعضوية جملس القضاء املايل عن صنف
املدرسني الباحثني املختصني يف املالية العمومية واجلباية وتوسيعها إن أمكن يف ظل عدم تسجيل أي ترشح
عن هذا الصنف ،أو اشرتاط اجلنسية التونسية يف الناخبني واملرتشحني لعضوية املجالس القضائية الثالثة
وغزالة كل غموض يف تفسري مبدإ التناصف يف اختيار الناخب.
كام تدعو اجلمعية أخريا اهليئة إىل مزيد تدريب أعضاء مراكز ومكاتب االقرتاع لتفادي النقائص املسجلة
تعول عليها يف خمتلف املسارات االنتخابية مع العمل عىل ترشيكهم يف دورات تدريبية
وبناء قاعدة بيانات هلم ّ
دورية.
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