اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟدارات اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﻣﻠﺨﺺ ﺗﻘﺮﻳﺮ

ﺑﻌﺜﺔ اﻟﺰﻳﺎرة اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺗﻮﻧﺲ 2018

قائمة المحتويات
i

كلمة رئيس المكتب التنفيذي للمنظمة

ii

كلمة رئيس البعثة

01

مقدمة

01

أهداف البعثة

02

شركاء المنظمة بتنفيذ البعثة

03

تشكلية البعثة

05

فعاليات البعثة
•اليوم التعريفي
•الزيارات الميدانية لفعاليات يوم االنتخاب
•جلسة التغذية الراجعة

07

ملخص مالحظات وتوصيات البعثة
•التوصيات والمالحظات حول تنظيم البعثة
•مشاهدات وتوصيات البعثة حول مجريات العملية االنتخابية

11

مشاهد من فعاليات البعثة
•مشاهد من فعاليات اليوم التعريفي
•مشاهد من الزيارات الميدانية لفعاليات يوم االنتخاب
•مشاهد من جلسة التغذية الراجعة

15

قائمة المالحق

10

11
i
كلمة رئيس المكتب التنفيذي للمنظمة
الدكتور زهير أبو فارس

عضو مجلس المفوضين  /الهيئة المستقلة لالنتخاب (األردن)

بعد النجاح المشهود الذي حققته البعثة االستطالعية التي نظمتها المنظمة العربية

لإلدارات االنتخابية للمشاركة في متابعة االنتخابات البلدية ومجالس المحافظات في

المملكة األردنية الهاشمية ،وتعزيزاً وترسيخاً لهذا النهج في توفير وتطوير آليات التعاون
وتبادل الخبرات ومراكمة التجارب والمعارف ،وتعميم الفائدة بين اإلدارات االنتخابية

العربية ،ها هي المنظمة تحرك بعثتها االستطالعية النوعية الثانية لالنتخابات البلدية

في تونس الشقيقة ،وبالتعاون والتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة لالنتخاب في

الجمهورية التونسية  -صاحبة التجربة الديمقراطية المتميزة عربياً ودولياً .-

لقد شكلت البعثة من حيث سعة تمثيلها العربي والمستوى عالي الشأن للمشاركين

فيها ،مصدر خبرة رصين ومرجعية متخصصة ،سيكون لتقاريرها ومالحظاتها أهمية

نوعية في تعزيز المؤسسية ،واالرتقاء بمهنية وأداء العمليات االنتخابية في الوطن

العربي .ويقيناً أن المنظمة واإلدارات االنتخابية العربية ستربح الرهان المعقود على

مثل هكذا نشاطات وبرامج.

فلهم جميعاً الشكر لجهودهم وافكارهم ومساهماتهم؛ والشكر والتقدير لألشقاء

في الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في تونس على كل ما قدموه من كرم الضيافة

وحسن االستقبال ،وتوفير كل ما يلزم لنجاح البعثة في مهامها ،والشكر موصول

لشركائنا في تنظيم وترتيب أعمال ونشاطات البعثة :المشروع اإلقليمي للمساعدات

االنتخابية /برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( ،)UNDPوبرنامج افريقيا وغرب آسيا التابع

للمؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات (.)International IDEA

آملين أن تساهم مخرجات هذه البعثة في تحقيق أهداف المنظمة ورسالتها النبيلة.
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ii
كلمة رئيس البعثة
الدكتور عماد السائح

رئيس المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات (ليبيا)

إن الهدف من وراء بعثة المنظمة العربية لإلدارات االنتخابية المكلفة بالزيارة االستطالعية

لالنتخابات البلدية في الجمهورية التونسية ،لم يكن مراقبة العملية االنتخابية بقدر ما هي بعثة

لتقديم الدعم المعنوي ألحد أبرز أعضاء المنظمة ،واالطالع على تجربة الهيئة العليا المستقلة
لالنتخابات في تونس.

نحن ـ في المنظمة العربية لإلدارات االنتخابية ـ نؤمن بأن االرتقاء بمستوى العملية االنتخابية في

اقليمنا العربي إلى مستويات عالية من المبادئ والمعايير الدولية يتطلب بذل المزيد من الجهود،
والكثير من الوقت ،والقدر الكبير من األموال ،وهذا قد ال يتأتى في خطوة واحدة وإنما في
خطوات ،وعلى مراحل تتضمن تقديم الدعم المعنوي ،واالستشاري ،والمادي لعضو المنظمة،
حائال أمام تنفيذه
بما يجعله قادراً على مواجهة التحديات وتخطي العقبات التي يمكن أن تقف
ً

لعملية انتخابية تحظى آلياتها باستحسان المراقبين ،ونتائجها بقبول السياسيين.

ويبقى تحسين ظروف البيئة االنتخابية من الناحية الفنية في الدول األعضاء ،الغاية التي نسمو

إليها ،ونطمح إلى تحقيقها ،فجوهر الديمقراطية هو التداول السلمي على السلطة ،ذلك المبدأ
الذي ال يمكن إرساؤه في بلداننا العربية إال بانتخابات نزيهة ،وشفافة ،وذات مصداقية ،يقع قدر

كبير من أعبائها على كاهل إداراتنا االنتخابية.

لقد مثلت التجربة التونسية؛ من خالل إدارتها االنتخابية ،الصورة اإليجابية لما يجب أن تكون عليه
اإلدارة االنتخابية في بلداننا العربية ،وهي تنفذ عملية انتخابية تعد نواة دعم الديمقراطية في

الدول ،فاالنتخابات المحلية بقيت لمدة طويلة غير ذات أهمية في دولنا العربية ،ودور اإلدارات

االنتخابية العربية وهي تنفذ مثل هذه العمليات يضفي المزيد من األهمية على ذلك المستوى
من العمليات االنتخابية؛ فمزيداً من التقدم والنجاح إلداراتنا االنتخابية العربية.

1
مقدمة
في ضوء نجاح البعثة األولى لزيارة االنتخابات البلدية ومجالس المحافظات التي عقدت في المملكة األردنية الهاشمية في الخامس عشر من شهر
وتفعيال لمذكرات التفاهم مع شركائها ،فقد قامت
آب  /أغسطس للعام  ،2017وحرصاً من المنظمة على استمرارية أنشطتها ومتابعة برامجها،
ً

بتنظيم بعثة استطالعية لالنتخابات البلدية في الجمهورية التونسية والتي عقدت في السادس من أيار  /مايو للعام .2018

ً
ترجمة
تعتبر هذه البعثة النوعية الثانية للمنظمة ضمن البرنامج اإلقليمي للزيارات االنتخابية ،أحد البرامج المستمرة للمنظمة والذي جاء إعداده
ً
وتفعيال لدورها األساسي في توفير اآلليات الالزمة لتبادل الخبرات والمعارف بين اإلدارات
حقيقة لألهداف التي ُأنشئت من أجلها المنظمة،
ً

االنتخابية العربية ،وتعزيز المؤسسية والمهنية للمارسات االنتخابية بهدف االرتقاء باألداء االنتخابي في العالم العربي بشكل عام،

ً
ً
حقيقية لتبادل المعلومات والخبرات
فرصة
يستند البرنامج على حقيقة ّأن حضور أي عملية انتخابية من خالل تنفيذها على أرض الواقع يعتبر
واالطالع على التجارب االنتخابية المختلفة ،ويهدف إلى تمكين المتخصصين من العاملين في اإلدارات االنتخابية العربية وشركاء المنظمة من

المنظمات والمؤسسات الدولية من حضور االنتخابات المنعقدة في العالم العربي كضيوف ،وإتاحة الفرصة لهم لالطالع على التفاصيل الفنية

والتقنية واللوجستية المتبعة من قبل اإلدارة االنتخابية للتحضير إلجراء االنتخابات بمراحلها المختلفة .كما وتمكنهم من حضور إجراءات االقتراع والفرز
واستخراج النتائج وإعالنها.

أهداف البعثة
بعد النجاح الذي حققته البعثة االستطالعية األولى واالستحسان
الكبير من المشاركين والشركاء ،تم تنظيم البعثة االستطالعية الثانية

ضمن البرنامج اإلقليمي للزيارات االنتخابية ،لالطالع على االنتخابات

البلدية في الجمهورية التونسية  ،تأكيدا على تحقيق األهداف العامة

للبرنامج والمتمثلة بما يلي:

•تمكين مسؤولي اإلدارات االنتخابية العربية المشاركة من االطالع
على تجربة االنتخابات البلدية التونسية خالل تنفيذها على أرض

الواقع.

•توفير منصة للتشبيك وتبادل المعلومات والخبرات بين اإلدارات
االنتخابية العربية المشاركة.

•إتاحة الفرصة للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات (تونس) من عرض
تجربتها االنتخابية والتعريف بتفاصيلها إقليمياً  ،بما يساهم في

تعميم الفائدة ونشر التجارب الناجحة عربياً.

كما وحرصت المنظمة من خالل تنفيذ هذه البعثة على االنفتاح

والتعاون مع شركاء جدد تم التعاون معهم ألول مرة  ،وتفعيل مذكرة

التفاهم التي تم توقيعها في  2كانون أول  /ديسمبر للعام  2017مع

المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات (،)International IDEA

األمر الذي كان له أثر كبير في تسهيل وإنجاح تنفيذ البعثة.

2
شركاء المنظمة بتنفيذ البعثة

كما قدم شركاء المنظمة الدعم الفني من خالل مشاركة المؤسسة

نفذت البعثة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة

معايير اختيار كوادر الدعم (المرافقين ،المقررين ،ضباط االتصال في

االنتخابية  /برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( ،)UNDPوبرنامج

ً
إضافة للتعاقد
وتدريبهم على مدار يوم كامل في مبنى المؤسسة،

لالنتخاب في تونس ،وبدعم من المشروع اإلقليمي للمساعدات
إفريقيا وغرب آسيا التابع للمؤسسة الدولية للديمقراطية
واالنتخابات (.)International IDEA

الدولية للديمقراطية واالنتخابات ( )International IDEAفي تحديد
غرفة العمليات) ،واجراء المقابالت -وفقاً لمعايير خاصة للتقييم-

مع السيد أمين دلة كضابط عمليات للبعثة وتحضير مسارات للزيارات

الميدانية التي قامت بها فرق البعثة ،كما قام بوضع خطة توزيع

أعضاء البعثة واتخاذ االحتياطات األمنية لسالمتهم.
الملحق رقم ( )١يوضح معايير اختيار كوادر الدعم.

باإلضافة إلى تقديم الدعم الفني في تحضير الكتيب اإليضاحي

عملت الهيئة ممثلة برئيسها ومجلس مفوضيها والعاملين فيها

لالنتخابات البلدية التونسية  ،2018والذي تم تجهيزه خصيصاً لغايات

المنظمة من عقد بعثة الزيارة من خالل تسهيل عملية اعتماد

العام لالنتخابات البلدية في تونس والنظام االنتخابي المعتمد

 -وعلى الرغم من االنشغال بالتحضير لالنتخابات  -على تمكين

البعثة وأعضائها ،وتنسيق حصول المشاركين على تأشيرات الدخول
للجمهورية التونسية ،إضافة إلى دعم تنفيذ اليوم التعريفي وتوفير
الرعاية لفعالياته ،من ناحية أخرى ساهمت في تقديم الدعم الفني من

خالل قيام أعضاء المجلس بتقديم العروض حول العملية االنتخابية

المتعلقة بالمواضيع التي تضمنتها أجندة اليوم التعريفي باإلضافة
إلى توفير البيانات والمواد والمطبوعات للمعرض االنتخابي المقام

على هامشه.

كما كان الستضافة فعاليات اليوم التعريفي ضمن حرم المركز

اإلعالمي وإدراج الجلسات ضمن أجندة األنشطة في المركز اإلعالمي
وعدم التزام األعضاء بأي ظهور إعالمي خالل اليوم التعريفي ،أثراً
كبيراً في إنجاحه وإعطائه زخماً واضحاً في الحضور.

قدم شركاء المنظمة الدعم اللوجستي للبعثة ،حيث قاموا بتغطية
كافة تكاليف عقد البعثة لتشمل المشاركين وموظفي الدعم
والقاعات والمستلزمات والنقليات والخدمات اللوجستية األخرى،

إضافة الى عمل حجوزات اإلقامة والسفر وأعمال التعاقد مع مزودي
الخدمات ،والمساهمة بإدارة أنشطة الفعالية لضمان سيرها بسهولة
ويسر ،باإلضافة لتغطية تكاليف استضافة ضابط التنسيق والمتابعة

الفنية للمنظمة السيد عبدالله العمري ،على مدار شهر قبل بدء
االنتخابات ،وتقديم كافة التسهيالت لزيارة فعاليات التدريب ،وحضور

افتتاح المركز اإلعالمي للهيئة ،وحضور فعاليات العملية البيضاء،

انتخابات العسكريين واألمنيين التي أجريت يوم  29نيسان /أبريل
.2018

البعثة حيث تم فيه استعراض كل التفاصيل الفنية المتعلقة باإلطار
وتقديم رؤية شاملة لمراحل العملية االنتخابية واإلحصاءات المتعلقة
بها .والذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط التالي
.https://goo.gl/NPNc8J

كما ساهمت المؤسسة في إدارة وتيسير جلسات اليوم التعريفي

والتغذية الراجعة من خالل قيام السيدة آمنة زغندة مسؤولة برامج
المسارات االنتخابية  /برنامج افريقيا وغرب آسيا .إضافة للتنسيق مع

السيد اسالم العمراني مستشار دعم القدرات بمشروع المساعدة

االنتخابية التابع لبرنامج االمم المتحدة االنمائي بتونس ،للمشاركة

في إدارة وتيسير جلسات اليوم التعريفي.

3
تشكلية البعثة

الفريق التنظيمي

المشاركون

قام فريق المنظمة بزيارة قصيرة الى تونس خالل الفترة ما بين (6

تشكلت بعثة الزيارة برئاسة األمينة العامة للمنظمة السيدة بدرية

 )-9آذار  /مارس  2018وذلك لبدء التحضير للبعثة ،وقد تم  -تحت

العليا لالنتخابات في ليبيا ،الذي لم يتمكن من الحضور نتيجة االعتداء

من العاملين في المنظمة وشركائها في الهيئة العليا المستقلة

البلبيسي نيابة عن الدكتور عماد السائح  /رئيس المفوضية الوطنية
اإلرهابي على مبنى المفوضية بتاريخ  2018/5/2وعضوية ()8
مشاركات و ( )17مشاركاً  ،من رؤساء ومفوضي ومسؤولي اإلدارات

االنتخابية العربية (األعضاء الدائمين بالمنظمة) في كل من األردن
والصومال وفلسطين وموريتانيا وجزر القمر ،وعدد من ممثلي
اإلدارات االنتخابية العربية (غير األعضاء) في كل من قطر والجزائر،
إضافة لموظفة من اإلدارة العامة لشؤون االنتخابات في جامعة

الدول العربية ومفوضة من الجمعية األوروبية لمسؤولي االنتخابات.
الملحق رقم ( )2يوضح بيانات المشاركين.

االشراف المباشر لألمينة العامة للمنظمة  -تشكيل فرق عمل
لالنتخابات (تونس) وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ()UNDP
والمؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات ( )IDEAباإلضافة إلى

موظفين مؤقتين من المتخصصين في العملية االنتخابية والعمليات
اللوجستية.

وقد تم تحديد دور كل فريق وتوزيع الموظفين المتخصصين إلنجاز

المهام المطلوبة منه ،خالل فترة التحضير والتنفيذ لعقد البعثة
حسب التصنيفات الرئيسية التالية (المهام الفنية ،المهام اللوجيستية،

المهام العملياتية)

الملحق رقم ( )3يوضح بيانات الفريق التنظيمي.

الملحق رقم ( )4يوضح ملخص الزيارة التحضيرية.
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إدارات انتخابية

كما شارك في فعاليات البعثة وفد رفيع المستوى من المؤسسة

الدولية للنظم االنتخابية ( )IFESتمثل بالرئيس والمدير التنفيذي /
السيد بيل سويني ،المدير اإلقليمي للشرق األوسط وشمال افريقيا

 /السيدة زينب عبدالكريم ،ونائب المدير اإلقليمي  /السيد أمبار زبير،
ووفد ليبي تشكل من رئيس اللجنة المركزية النتخابات المجالس

البلدية في ليبيا وموظف مختص من اللجنة.

كوادر الدعم

شارك في البعثة ( )31من موظفي الدعم اللوجتسي والذين قاموا

بدعم أعضاء البعثة أثناء فترة تنفيذ فعالياتها المختلفة بما فيهم

ضباط ارتباط ومرافقين وسائقين ومترجمين ومصورين.
الملحق رقم ( )5يوضح أعداد كوادر الدعم.
المتطوعون

إيماناً من المنظمة بدور الشباب وقدراتهم ،فقد تم االستعانة

بمجموعة من الشباب التونسي (كمتطوعين) وإسناد المهام اليهم
بعد تدريبهم لدعم تنفيذ فعاليات البعثة ،وقد كان لهم دور بارز وأثر

واضح في إنجاح فعاليات البعثة ،حيث تمثل دورهم بمرافقة الفرق
خالل يوم االنتخاب ،والتواجد في غرفة العمليات المعدة خصيصاً

لمتابعة سير زيارات الفرق ،وتغطية البعثة إعالمياً على مواقع
التواصل االجتماعي للمنظمة وشركائها خالل فترة البعثة ،باإلضافة
لرصد المالحظات والمداخالت من المشاركين خالل جلسات اليوم

التعريفي ويوم التغذية الراجعة لتضمينها في التقرير النهائي للبعثة.
الملحق رقم ( )6يوضح بيانات فريق المتطوعين.
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فعاليات البعثة
ُعقدت البعثة على مدار ثالثة أيام متتالية خالل الفترة ما بين ( )07 - 05أيار  /مايو للعام  ،2018حيث اشتملت البعثة على األنشطة والفعاليات

الرئيسية التالية:

 .1اليوم التعريفي

عقدت المنظمة يوم السبت الموافق

5

( )5أيار (مايو)  2018يوماً تعريفياً تحت

عنوان « رؤية شاملة للمسار االنتخابي
 »2018في قاعة ضمن حرم المركز

اإلعالمي للهيئة (قصر المؤتمرات)،

جـ ـ ـ ــلسات
حـ ـ ـ ـ ـ ــوارية

ابتدأت فعالياته بوقوف المشاركين

دقيقة صمت على أرواح الشهداء الذين

قضوا نتيجة الهجوم اإلرهابي على مبنى المفوضية الوطنية العليا
لالنتخابات (ليبيا) ،واستمرت فعالياته من الساعة التاسعة صباحاً

مساء.
ولغاية الساعة الرابعة
ً

اشتمل اليوم التعريفي على جلسة افتتاحية ترحيبية تحدث فيها

كل من:

•السيد محمد التليلي المنصري /رئيس الهيئة العليا المستقلة
لالنتخابات (تونس) /رئيس المنظمة العربية لإلدارات االنتخابية
(.)ArabEMBs

•السيدة بدرية البلبيسي بالنيابة عن رئيس البعثة  /األمينة
العامة للمنظمة العربية لإلدارات االنتخابية (.)ArabEMBs

•السيد اديبايو اولوكوشي  /المدير
اإلقليمي لبرنامج إفريقيا وغرب آسيا
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في المؤسسة الدولية للديمقراطية

واالنتخابات (.)International IDEA
•السيد دييقو زوريال  /الممثل المقيم
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

عرض تقديمي

( )UNDPفي الجمهورية التونسية.

تالها أربع جلسات حوارية متخصصة اشتملت على عشرة عروض

تقديمية ،والتي تم تقديمها من قبل أعضاء الهيئة العليا المستقلة
العامة لإلشراف والمرافقة
لالنتخاب (تونس) ورئيس الهيئة
ّ

المحلية والبيئة،
والمصادقة على الالمركزية التابعة لوزارة الشؤون
ّ
ورئيس الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري،

باإلضافة لخبير في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

6
وقد تناولت الجلسات العناوين الرئيسية التالية:
.1

اإلطار العام لالنتخابات البلدية.

.3

إدارة الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات للمسار االنتخابي.

.2

.4

مقدمة عامة حول إدارة المسار االنتخابي.
الحملة االنتخابية (تنظيمها ومراقبته).

الملحق رقم ( )7يوضح العروض التقديمية لليوم التعريفي.
أتاح اليوم التعريفي الفرصة أمام أعضاء البعثة للتعرف على السياق
الذي تم فيه تنظيم االنتخابات البلدية وكيفية إدارتها من قبل الهيئة

العليا المستقلة لالنتخابات(تونس) وإنجازات الهيئة خالل فترة التحضير
للعملية االنتخابية وأهمها انتخابات األمنيين والعسكريين التي تم

اجراؤها يوم األحد الموافق  29نيسان /أبريل  ،2018باإلضافة إلى
تسليط الضوء على أهمية هذه االنتخابات كأول انتخابات بلدية

تشهدها البالد منذ  ،2010إضافة للتعرف على مالمح النظام

االنتخابي المستخدم وانعكاساته على آليات الترشح والتصويت

واستخراج النتائج وشكل ورقة االقتراع.

كما وتمكن أعضاء البعثة من اإلطالع على التدابير الجديدة المتخذة
من قبل الهيئة في إدارة بعض جوانب العملية االنتخابية ومنها،
استخدام آليات التواصل الرقمي من خالل خدمة البيانات غير المهيكلة
 USSDفي مختلف مراحل العملية االنتخابية للوصول الى الناخبين

بشكل عام والسعي لزيادة مشاركة الشباب والناخبين الجدد بشكل

خاص ،إضافة للتعرف على ضمانات نزاهة العملية االنتخابية ومهنية
العاملين  ،وآليات وأساليب تدريب الكوارد البشرية العاملة في

االنتخابات.

كما وتم خالل الجلسة األخيرة شرح إجراءات االقتراع والفرز وتسليط

الضوء على المراكز المدمجة التي سيتم بها خلط أوراق اقتراع
األمنيين وفرزها ،وإجراءات استخراج النتائج والتي إطلع المشاركون

على تطبيقها خالل زياراتهم الميدانية يوم االنتخاب.

باالضافة الى ذلك ،تم تنظيم معرض انتخابي على هامش اليوم
التعريفي ،تضمن عدداّ من المطبوعات والمنشورات الخاصة

باالنتخابات البلدية والصادرة عن الهيئة التونسية ،المنظمة العربية
لإلدارات االنتخابية ،برنامج األمم المتحدة االنمائي ،المؤسسة الدولية
للديمقراطية واالنتخابات وعدد من المنظمات والمؤسسات الدولية

الشريكة األخرى .هذا وقد تم تزويد المشاركين بنسخ الكترونية أيضاً

من هذه المنشورات على قرص تخزين.
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 .2الزيارات الميدانية للفعاليات يوم االنتخاب

 .3جلسة التغذية الراجعة

قام أعضاء البعثة يوم األحد الموافق ( )6أيار /مايو ( 2018يوم

عقدت المنظمة يوم اإلثنين الموافق ( )7أيار  /مايو ( 2018اليوم

محطات (مراكز) االقتراع والفرز ،وقاعات العمليات االنتخابية ومراكز

المشاركين ،وقد استمعت السيدة بدرية البلبيسي  /األمينة العامة

االنتخاب) بزيارات ميدانية للفعاليات االنتخابية المختلفة بما فيها

تجميع النتائج.

التالي ليوم االنتخاب) جلسة للحصول على التغذية الراجعة من
للمنظمة و السيد لويس بيتانزوس المستشار إلقليمي لالنتخابات

في المنطقة العربية من المشروع االقليمي للمساعدات االنتخابية
 /برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،والسيدة آمنة زغنده  /مسؤولة

البرامج في المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات لمالحظات

3

5

25

مركز تجميع

غرفة عمليات
انتخابية

م ـ ـ ـ ــركز
اقتراع وفرز

تم تقسيم المشاركين إلى خمسة فرق ،وقد تم تزويد كل فريق
بمرافق وسائق ومترجم (عند اللزوم) ،باإلضافة إلى أنه تم تحديد
مسار مخصص لكل فريق وفق خطة دقيقة بالتنسيق مع الهيئة

التونسية ،كما تمت متابعة سير الفرق وتقدمها بشكل حثيث ومباشر

من خالل قاعة العمليات التي تم تجهيزها لهذه الغاية وتزويدها

بشاشة لمتابعة حركة المركبات من خالل نظام تحديد المواقع ،GPS

األمر الذي ساعد على تجاوز حاالت عدم االستدالل على المواقع.

تمت الزيارات على ثالث فترات (صباحية ،مسائية وليلية) ،حيث بدأت
الفترة الصباحية في الساعة السابعة صباحاً لتتمكن الفرق من حضور

افتتاح عملية االقتراع؛ واستمرت لغاية الساعة الثانية عشرة ظهراً ،
حيث زار كل فريق في الفترة الصباحية أربعة مراكز (محطات) اقتراع

وفرز تم اختيارها وفقاً لمعايير معينة.

مساء ،حيث
أما الفترة المسائية ،فبدأت في تمام الساعة الرابعة
ً
زار كل فريق قاعة عمليات انتخابية ومركز اقتراع وفرز من المراكز

المدمجة وقد تم حضور إجراءات انتهاء االقتراع وعملية الفرز فيه.

مساء ،قامت الفرق
وفي الفترة الللية التي ابتدأت الساعة العاشرة
ً
بزيارة لمركز تجميع النتائج لإلطالع على عملية تدقيق المحاضر الورقية

الواردة من محطات (مراكز) االقتراع واستالم اللوازم الحساسة
من لجان االقتراع ،إضافة لإلطالع على عملية تجميع النتائج على

مستوى الدائرة االنتخابية .وانتهت الزيارات بوصول الفرق وعودتهم
إلى الفندق.

المشاركين على مدار ساعتين ،وتم إتاحة الفرصة أمامهم لمقارنة
بعض الممارسات االنتخابية في بلدانهم مع ما شاهدوه في تونس،

وقد تمحورت الجلسة حول موضوعين أساسيين:

• آرائهم ومالحظاتهم حول تنظيم البعثة وأنشطتها الفنية وترتيباتها
اللوجستية والتوصيات لتطويرها.

• أهم مشاهداتهم وتوصياتهم حول مجريات العملية االنتخابية.

ملخص مالحظات وتوصيات المشاركين في
البعثة
حول تنظيم البعثة
•أشاد المشاركون بالمستوى العالي للتنظيم اللوجيستي والفني
للبعثة وعبروا عن شكرهم للجهود المبذولة من قبل المنظمة
وشركائها في عملية التنظيم.
ً
ً
ومميزة ،تمكنوا خاللها
ً
وفريدة
ً
رائعة
تجربة
•اعتبر المشاركون البعثة
من تبادل الخبرات والمعارف واإلطالع على التجربة التونسية
واالستفادة من بعض التدابير المتخذة من قبل الهيئة العليا
المستقلة لالنتخاب (تونس).
•أكد المشاركون على مناسبة مدة البعثة والتي استمرت ثالثة أيام
(باستثناء أيام السفر) كما عبروا عن اعجابهم باليوم التعريفي الذي
أتاح لهم االطالع على التحضيرات التي قامت بها الهيئة بما فيها
انتخابات العسكريين واألمنيين التي جرت في  29نيسان  /أبريل
.2018
•نجاح المنظمة في تشكيل فرق البعثة من حيث عدد األعضاء في
الفريق الواحد وتنوع تجاربهم االنتخابية ،األمر الذي ساعد على
تبادل الخبرات والمعارف.
•أبدى المشاركون اعجابهم ببرنامج الزيارات ،من حيث كفاية عدد
مواقع الزيارات وتناسبها مع المعايير التي تم وضعها لالختيار.
الملحق رقم ( )8يوضح معايير اختيار جهات الزيارات.
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•التأكيد على استفادة المنظمة من التجارب السابقة ومتابعة
مالحظات المشاركين ،كتفادي حاالت عدم استدالل السائقين
والمرافقين على المواقع المخصصة للزيارات التي حدثت في البعثة
االستطالعية األولى لالنتخابات البلدية ومجالس المحافظات
األردنية ،2017
•التأكيد على أن زيارات الفعاليات االنتخابية كانت سلسة بالمجمل،
وإن تخلل بعضها تعطيل لمواصلة الزيارة حسب الجدول الزمني
نتيجة بعض التوترات بين العاملين في لجان (مكاتب) االقتراع
والفرز وبعض المواطنين.
•أثنى المشاركون على المرافقين خالل يوم الزيارات ،وعلى حسن
تعاملهم وصبرهم وتحملهم وقيامهم بالمهام المطلوبة منهم
على أكمل وجه ،مؤكدين أن هذا ثمرة تدريبهم وتحضيرهم للمهمة.

حول مجريات العملية االنتخابية
•اتفق أعضاء البعثة على أن االنتخابات البلدية في الجمهورية
التونسية للعام  2018قد تمتعت بمستوى جيد من النزاهة
والحياد ،وقد جرت بهدوء وشفافية ضمن مناخ انتخابي
مناسب ،والتي تحققت بفضل التدابير المتخذة من قبل الهيئة
وحسن التعامل مع األحزاب السياسية وشركاء العملية االنتخابية،
والتي نتج عنها سلسلة متكاملة من إجراءات أمان التصويت والفرز
ووفرت ضمانات حقيقة للمواطن ليعبر عن إرادته ويختار من يمثله
بحرية ،إضافة لحماية هذا الخيار من أي تجاوز على القانون.
•كان انطباع البعثة العام أن التجربة التونسية في إدارة
ً
ومتميزة من النواحي التنظيمية
ً
ناجحة
العملية االنتخابية
والتقنية واللوجستية ،ومليئة بالتدابير اإليجابية التي من الممكن
االسترشاد بها واالستفادة منها من قبل أعضاء البعثة للتعامل مع
مشاكل مشابهة تواجههم في بالدهم.
•خرجت البعثة بعدد من المالحظات التي ال تؤثر على نجاح وشفافية
ونزاهة العملية االنتخابية ،حيث تضمنت المالحظات نقاط قوة
للبناء عليها وأشارت إلى بعض المشاهدات التي قد تساعد الهيئة
في عملية التطوير والتحسين للعمليات االنتخابية المستقبلية:

االنتخابات بشكل واضح كناخبة ومرشحة وعاملة في إدارة
العملية االنتخابية.
 3.3الحملة التوعوية والتثقيفية التي قامت بها الهيئة من
خالل الومضات التوعوية والمنشورات كانت جيدة وتوصي
البعثة بتطويرها وتوجيهها واستهداف فئة الشباب (35-18
سنة) التي تمثل شريحة كبيرة من حجم الناخبين والتي تبلغ
 33%من عدد الناخبين المسجلين ،لرفع نسبة المشاركة
بشكل عام.
 4.4الحظت البعثة الكفاءة والمهنية للعاملين في لجان
(مكاتب) االقتراع والفرز ،األمر الذي يعود لنجاح الهيئة
في عملية تدريب الكوادر العاملة باالنتخابات والتي اعتمدت
على األسلوب العملي وليس النظري ،وتوصي بضرورة تركيز
مستقبال على إجراءات اقتراع كبار السن واألميين
التدريب
ً
وذوي االحتياجات الخاصة ،والعمل على توحيد هذه االجراءات
في كافة المراكز.
 5.5أشادت البعثة بتقسيم السجل االنتخابي على مراكز
(مكاتب) االقتراع والفرز حسب رقم بطاقة التعريف
الوطنية دون الفصل بين الذكور واإلناث ،وتوصي البعثة
بهدف التطوير ورفع نسبة المشاركة:
• تقترح البعثة على الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات،
دراسة تمكين أعضاء المكاتب والعاملين يوم االنتخاب في
المراكز من ممارسة حقهم في التصويت ،حيث بلغ عدد
الموظفين  60الف ولم يتمكنوا من اإلدالء بأصواتهم.
• إعادة النظر في تجميع فئة الشباب ضمن مكاتب مستقلة،
حيث لوحظ أن المكاتب التي تحتوي هذه الفئة من الناخبين
أقل اكتظاظاً وأحياناً تكون فارغة من الناخبين ،على العكس
من المكاتب التي تحتوي فئة كبار السن.
 6.6أبدت البعثة إعجابها بمستوى التنظيم الهيكلي
واللوجستي للعملية االنتخابية وجاهزية المراكز وتوفر
المواد واللوازم االنتخابية الحساسة وغير الحساسة بما
فيها البوسترات الخاصة بالفرز والمحاضر وعلب الحبر االنتخابي
والمناديل ،وغيرها من المستلزمات االنتخابية .إال أن البعثة
وبهدف التطوير توصي بما يلي:

 1.1فعالية التطبيقات اإللكترونية (البيانات غير المهيكلة
 )USSDالتي اعتمدتها الهيئة لالستعالم عن الرقم التسلسلي
في سجل الناخبين ،األمر الذي انعكس إيجاباً على سرعة
العملية االنتخابية ،وتوصي البعثة بتطوير األنظمة اإللكترونية
وتوفير الربط اإللكتروني بين مراكز االقتراع والفرز والمركز
الرئيسي للهيئة لما توفره من معلومات هامة عن سير العملية
االنتخابية ونسب وإحصاءات لدعم القرارات وسرعة اتخاذها.

•إعادة النظر بجاهزية غرفة (مكتب) االقتراع والفرز من
حيث حجم الكراسي والطاوالت ،كون أغلب المدارس
ابتدائية وتجهيزاتها غير مريحة للعاملين والمراقبين ومندوبي
القوائم والضيوف.

 2.2أشاد أعضاء البعثة بالحضور المكثف للمرأة التونسية في

•تجهيز المراكز بما يتناسب مع ذوي االحتياجات الخاصة
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(توفير رمبات) وتمكينهم من الوصول الى مكتب االقتراع
بكل سهولة ويسر.
•تأمين المراكز بتجهيزات خارجية كوجود مظالت للناخبين
لوقايتهم من أشعة الشمس أو المطر ووجود إنارة كافية
في الساحات الخارجية.
•تحديد عدد المراقبين في كل مكتب ،حيث لوحظ تفاوت
في عددهم من مكتب آلخر.
•توحيد عدد المعازل في مكاتب االقتراع والفرز.
•زيادة تدريب العاملين على عملية الفرز (العاملين في
المراكز المدمجة) ،حيث الحظت البعثة بطء في عملية
الفرز وتعبئة المحاضر الخاصة به ،ال سيما وأنها التجربة األولى
النتخاب األمنيين في تاريخ الجمهورية.
 7.7عرض ورقة االقتراع خالل عملية الفرز ،أمر جيد وعزز من
مصداقية النتائج وقبولها .وتوصي البعثة تطوير هذه
التدابير من خالل توفير شاشات عرض ووضعها بأماكن مرتفعة
لتمكين المراقبين والمندوبين من رؤيتها بشكل أفضل.
 8.8أشار اعضاء البعثة بإيجابية الى بساطة ورقة االقتراع
التي إستطاع الناخب من خاللها األستدالل على القائمة
التي يريدها بسهولة نتيجة وجود رموز وأسماء القوائم
المترشحة.
 9.9أبدت البعثة اعجابها ببساطة بعض الحلول المستخدمة،
سواء كان في احترام الناخبين الكفيفين من خالل توفير مغلف
مصمم بطريقة لغة برايل في كل مركز اقتراع وفرز ،أو الحلول
المستخدمة لتفادي حدوث األخطاء خالل توقيع الناخبين في
السجل االنتخابي ،من خالل استخدام المسطرة المخصصة
لتوقيع الناخبين.
 1010أبدى المشاركون اعجابهم بانفتاح الهيئة على شركاء
العملية االنتخابية واشراكهم في صناعة القرار ،حيث تم
اعتماد الحبر االنتخابي خالل االنتخابات البلدية يوم  6أيار
 ،2018بعد أن كانت الهيئة قد أصدرت قراراً بعدم اعتماده،
مع المحافظة على عدم اعتماده يوم  29نيسان  2018خالل
اقتراع العسكريين وأعوان قوات االمن الداخلي (لضمان عدم
كشف هويتهم والحفاظ على حرية اختيارهم).
 1111أبدى المشاركون إعجابهم بالدور األمني أمام مراكز
االقتراع والفرز ،حيث كان مناسباً من حيث العدد لتوفير البيئة
األمنية للناخبين.
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ملحق رقم  - 1معايير اختيار كوادر الدعم
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ملحق رقم  - 2بيانات المشاركين

حليمة ابراهيم

رئيسة اللجنة

اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات
الصومال

عبد القادر بلحاج
رئيس اللجنة

الهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات
الجزائر

فيصل الشبول

عضو مجلس المفوضين

الهيئة المستقلة لالنتخاب
األردن

عباس عمار

عضو اللجنة الدائمة

الهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات
الجزائر

حمود ابوه
مفوض

اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات
موريتانيا

هشام كحيل

الرئيس التنفيذي للجنة وعضو المكتب
التنفيذي للمنظمة

لجنة االنتخابات المركزية
فلسطين

سالم المريخي

مدير إدارة الشؤون القانونية
وزارة الداخلية

قطر

عائشة بشير

عضو اللجنة الدائمة
الهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات

الجزائر

جانجا دربنجاك
مفوض

الجمعية األوروبية لمسؤولي االنتخابات
كرواتيا

لميس العلمي

األمين العام

لجنة االنتخابات المركزية
فلسطين
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سعيد دفين

األمين العام

اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات
جزر القمر

ناصر الحباشنه

راضية عبدالسالم

موظفة دائمة بجامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
تونس

ياسمين محمد

مدير مديرية العمليات االنتخابية

مديرة االعالم

األردن

الصومال

الهيئة المستقلة لالنتخاب

سلطان القضاه

مدير وحدة الرقابة الداخلية
الهيئة المستقلة لالنتخاب
األردن

مبارك عبدالله

مساعد مدير إدارة االنتخاب
وزارة الداخلية

اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات

علي طويليبو

مسؤول االتصاالت
اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات
جزر القمر

انجاي كان

مسؤول العمليات االنتخابية

اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات

قطر

موريتانيا

محمد رافع

فاطمة محمد

مسؤول العالقات اإلدارية

اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات
موريتانيا

مستشارة النوع االجتماعي

اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات
الصومال

20

محمد انتليت

مدير تقنية المعلومات والملف االنتخابي
اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات
موريتانيا

انزيماتا عبدو

مسؤول التدريب

اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات
جزر القمر

غسان أبو الحسن

منسق منطقة انتخابية

لجنة االنتخابات المركزية
فلسطين

سعود الدوسري

رئيس قسم الشؤون الفنية
وزارة الداخلية
قطر

خالد سليمان

منسق منطقة انتخابية

لجنة االنتخابات المركزية
فلسطين
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ملحق رقم  - 3بيانات الفريق التنظيمي
الفريق الفني
بدرية البلبيسي

آمنة زغندة

المنظمة العربية لإلدارات االنتخابية

برنامج افريقيا و غرب آسيا

األمينة العامة

()ArabEMBs

ناجيا هاشمي

أخصائية سياسات انتخابية

المشروع اإلقليمي للمساعدات
االنتخابية UNDP /

مسؤولة برامج المسارات االنتخابية
المؤسسة الدولية للديمقراطية

واالنتخابات ()International IDEA

عبدالله العمري

ضابط التنسيق والمتابعة الفنية

المنظمة العربية لإلدارات االنتخابية
()ArabEMBs

فريق العمليات
أمين دلة

قائد فريق العمليات

المؤسسة الدولية للديمقراطية

واالنتخابات ()International IDEA

أمين كريفي

فريق العمليات

المؤسسة الدولية للديمقراطية

واالنتخابات ()International IDEA

فريق البروتوكوالت واألمور اإلدارية واللوجستية
بان قسطو

مسؤولة إدارية ولوجستية

سنا الشرباتي

مسؤولة إدارية ولوجستية

المشروع اإلقليمي للمساعدات

المشروع اإلقليمي للمساعدات

السيد رضا المباركي

وصال العطواني

االنتخابية UNDP /

مسؤول البروتوكول والعالقات العامة

الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات  -تونس
()ISIE

االنتخابية UNDP /

مساعدة إدارية

المؤسسة الدولية للديمقراطية

واالنتخابات ()International IDEA
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ملحق رقم 4

ملخص الزيارة التحضيرية
للبعثة االستطالعية لالنتخابات البلدية في الجمهورية التونسية
( )9-6آذار  /مارس 2018

قام فريق المنظمة بزيارة قصيرة الى تونس خالل الفترة ما بين ( )-9 6آذار  /مارس  2018وذلك لبدء التحضير للبعثة ،حيث تم دعم الزيارة التحضيرية
من الناحية اللوجستية (طيران واقامة وتنقالت داخلية) من قبل المشروع اإلقليمي للمساعدات االنتخابية  /برنامج األمم المتحدة اإلنمائي()UNDP
وبرنامج أفريقيا وغرب آسيا التابع للمؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات (.)International IDEA
كما قامت المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات بتقديم الدعم الفني للزيارة من حيث تحضير برنامج الزيارة وعمل الترتيبات حولها مع الهيئة
العليا المستقلة لالنتخابات في تونس ،اضافة الى تعيين ضابط عمليات للبعثة وتحضير قائمة من المرشحين للعمل كمتطوعين مع البعثة ،وتحضير
األجندة االولية لليوم التعريفي ومعايير اختيار الفعاليات االنتخابية التي سيتم زيارتها من قبل المشاركين.
وقد تم خالل الزيارة تحقيق ما يلي:
ُ .1عقد اجتماع مع الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في تونس واالتفاق معهم على انشطة وحيثيات بعثة الزيارة االستطالعية والحصول على
دعمهم الكامل لنجاحها .حيث اشاد الحاضرين من المجلس بمستوى بعثة المنظمة التي عقدت في االردن وأكدوا انها من حيث التنظيم والمستوى
المعرفي المتحصل تضاهي بعثات لمؤسسات دولية ،وبينوا ان هذا االمر يلقي عبء على جميع االطراف بحيث تكون بعثة تونس بنفس المستوى
او أفضل.
حضر االجتماع سعادة رئيس الهيئة السيد محمد منصري وسعادة المفوض رياض بوحوشي وسعادة المفوضة نجالء براهم .وقد عملت المؤسسة
الدولية للديمقراطية واالنتخابات ( )International IDEAعلى ترتيب موعد االجتماع وتسهيل عقده مع الهيئة.
 .2االتفاق مع الهيئة على أجندة اليوم التعريفي للبعثة وعلى شخصية المتحدثين في كل جلسة ،واالتفاق أيضاً على المواد التوعوية والتثقيفية
واإلجرائية (المكتوبة او المقروءة) ليتم عرضها في المعرض االنتخابي الذي سيتم عقده على هامش اليوم التعريفي.
 .3االتفاق مع الهيئة على آليات واجراءات اعتماد اعضاء البعثة المشاركين وتأمين الفيز ا لدخولهم للتونس.
 .4رفضت الهيئة التدخل في تحديد المراكز او الفعاليات االنتخابية التي سيتم زيارتها من قبل البعثة ،لتفادي اي شك بأن الهيئة توجه البعثة الى مراكز
معينة ،حيث اكدت الهيئة على ان البعثة لها مطلق الحرية (ودون محددات) في زيارة اي فعالية انتخابية (ضمن حدود ونطاق االعتماد) ،وتوثيق
ونقل أي مالحظات ايجابية او سلبية حول االنتخابات .كما أوصت الهيئة ضرورة ان يتم زيارات مركز وفعاليات انتخابية في مناطق مختلفة من البالد
وعدم اقتصارها على تونس العاصمة ،كون المناطق المختلفة داخل الجمهورية التونسية قد يكون لها خصوصية انتخابية.
 .5تم اختيار الفندق التي سيقيم فيه المشاركين والتي سيعقد فيه اليوم التعريفي وجلسة التغذية الراجعة اضافة لغرفة عمليات البعثة.
 .6تم االتفاق مع المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات ( )International IDEAعلى أهداف البعثة ومعايير اختيار مراكز ومكاتب االقتراع
والفرز وغرف استخراج النتائج التي ستزورها البعثة .حيث قامت ( )International IDEAبتعيين السيد أمين دله كضابط عمليات سيقوم بالتحضير
للزيارات الميدانية اضافة الى ادارة غرفة عمليات البعثة يوم االنتخاب ،وكتابة الجزئية المتعلقة بالزيارات في تقرير البعثة.
 .7قام فريق المنظمة وفريق ( )International IDEAبمقابلة ( )18مرشح للعمل كمرافق متطوع في البعثة االستطالعية ،حيث تم اختيار ()10
منهم للعمل مع البعثة ،تم اختيارهم بطريقة تنافسية من خالل عقد مقابالت واختيار االفضل بعد إخضاعهم لمعايير تقييم موحدة.
 .8اتفق فريق المنظمة و( )International IDEAعلى محتويات الكتيب التوضيحي لالنتخابات الذي سيتم اعداده لتعريف المشاركين من
المتخصصين بالتفاصيل التقنية والفنية للعملية االنتخابية في تونس .باستخدام الرسومات التوضيحية (.)Info graph
 .9قامت ( )International IDEAبعقد لقاءات عمل لفريق المنظمة على العشاء والغذاء طيلة مدة الزيارة ،واحد من هذه اللقاءات كانت على
شرف رئيس واعضاء الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في تونس ،اضافة الى لقاءات مع بعض الخبراء في المجال االنتخابي بتونس تمهيدا للتحضير
ألنشطة مستقبلية معهم.
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ملحق رقم  - 5أعداد كوادر الدعم

المرافقين 5

مترجم 6

ضباط ارتباط غرفة العمليات 2

مصور فوتوغرافي 2

ضابط تواصل اجتماعي 1

مقرر (كتابة التقارير) 3

سائقين

مصور فيديو 2

ملحق رقم  - 6بيانات فريق المتطوعين

عبدالعزيز العبدلي

هيكل الخبازي

ضابط تواصل اجتماعي

مرافق فريق

إسكندر غدورة

حمزة بن معاوي

ضابط اتصال (غرفة العمليات)

أيمن الجبالي

ضابط اتصال (غرفة العمليات)

مرافق فريق

أسماء الحاج حسن
مرافق فريق

6
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اشراق الغديري

أسامة اللموشي

آمنة الكشو

صفاء الورتاني

مقرر

مرافق فريق

مرافق فريق

مقرر

فاطمة بوقديدة
مقرر

ملحق رقم  - 7العروض التقديمية لليوم التعريفي
الجلسة األولى :افتتاح و ترحيب
السيد محمد التليلي المنصري رئيس

الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات (تونس)/
رئيس المنظمة العربية لإلدارات االنتخابية
(.)ArabEMBs

السيدة بدرية البلبيسي بالنيابة عن رئيس
البعثة  /األمينة العامة للمنظمة العربية
لإلدارات االنتخابية (.)ArabEMBs

السيد دييقو زوريال  /الممثل المقيم لبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPفي
الجمهورية التونسية.

السيد اديبايو اولوكوشي  /المدير

اإلقليمي لبرنامج إفريقيا وغرب آسيا في

المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
(.)International IDEA
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الجلسة الثانية :االطار العام لالنتخابات البلدية
العرض األول بعنوان:

العرض الثاني بعنوان:

االطار العام لالمركزية في تونس

قراءة في القانون االنتخابي

الدستور،

القانون،

التقسيمات

اإلدارية والمجالس المشكلة
رابط العرض:
https://goo.gl/LXLB3o

السيد مختار الهمامي

العامة لإلشراف
رئيس الهيئة
ّ
والمرافقة والمصادقة على
الالمركزية التابعة لوزارة
المحلية والبيئة
الشؤون
ّ

رابط العرض:

السيدة نجالء برهم

https://goo.gl/KjdTmy

عضو مجلس الهيئة العليا

المستقلة لالنتخابات (تونس)

الجلسة الثالثة :مقدمة عامة حول إدارة المسار االنتخابي
العرض األول بعنوان:

العرض الثاني بعنوان:

لمحة عامة عن كيفية إدارة العملية

خطة التوعية واالتصال وتثقيف

االنتخابية

رابط العرض:
https://goo.gl/PxqFRx

الناخبين
السيد انيس الجربوعي

عضو مجلس الهيئة العليا

المستقلة لالنتخابات (تونس)

العرض الثالث بعنوان:
دور تكنولوجيا االتصال في إدارة

العملية االنتخابية

رابط العرض:
https://goo.gl/s8xsdY

السيد رياض بوحوشي

عضو مجلس الهيئة العليا

المستقلة لالنتخابات (تونس)

رابط العرض:
https://goo.gl/3UeFhD

السيد عادل البرينصي

نائب رئيس مجلس الهيئة العليا
المستقلة لالنتخابات (تونس)
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الجلسة الرابعة :إدارة الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات للمسار االنتخابي
العرض األول بعنوان:

العرض الثاني بعنوان:

مرحلة التسجيل والترشحات

مراقبة الحملة االنتخابية

رابط العرض:
https://goo.gl/iv1Ctt

السيد فاروق بوعسكر

عضو مجلس الهيئة العليا

المستقلة لالنتخابات (تونس)

السيد أنور بن حسن

رابط العرض:
https://goo.gl/yLifMw

عضو مجلس الهيئة العليا

المستقلة لالنتخابات (تونس)

الجلسة الخامسة :الحملة االنتخابية  ...تنظيمها ومراقبتها
العرض األول بعنوان:

العرض الثاني بعنوان:

إجراءات عملية االقتراع والفرز

مراقبة وسائل االعالم السمعي

البصري خالل الحملة االنتخابية

واستخراج النتائج

السيد نبيل بفون

رابط العرض:
https://goo.gl/DgpkxG

عضو مجلس الهيئة العليا

المستقلة لالنتخابات (تونس)

العرض الثالث بعنوان:
دور الهياكل القضائية في المسار
االنتخابي

رابط العرض:
https://goo.gl/SFqDPT

السيد لطفي بالل
مستشار الشؤون القانونية
لمشروع المساعدة االنتخابية
التابع لبرنامج االمم المتحدة
االنمائي

رابط العرض:
https://goo.gl/3Rcmzp

السيد النّ وري اللّ جمي

رئيس الهيئة العليا المستقلة
لالتصال السمعي والبصري
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ملحق رقم  - 8معايير اختيار جهات الزيارات
معايير اختيار جهات الزيارات

مراكز االقتراع والفرز
 .1مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأهداف مهمة

االستطالع

 -مهام كالسيكية

 مهام في عالقة بخصوصيةاالنتخابات البلدية التونسية

 .2مرتبطة بمجموعة من الخصائص مثل:
 -خصائص اإلدارات الفرعية

لهيئة االنتخابات  /الدوائر
االنتخابية

 -البلديات المتداخلة 		 /

المشبعة

 طبيعة الوسط الحضري/االجتماعي/الديمغرافي

 العدد اإلجمالي للناخبين /المسجلين وخصائصهم

 .3وفقاً لألحداث اآلنية الطارئة يوم

االنتخاب

 -وفقاً نسب التصويت في

االنتخابات السابقة

 تفاوت تمثيلية القائماتاالنتخابية

 المناطق الداخلية والبعيدةعن التغطية االعالمية

مراكز استخراج النتائج وغرف العمليات
 .1وفقاً لطبيعة اإلدارات الفرعية لهيئة

االنتخابات  /الدوائر االنتخابية (فرعية /

مركزية  /مركز اعالمي)

 .2وفقاً

للعدد

اإلجمالي

واعتمادها لفرز االمنيين

 .3وفقاً

االنتخابية

للناخبين

لتفاوت تمثيلية القائمات

 .4وفقاً لنسب التصويت في االنتخابات

السابقة

28
مالحظات

البرنامج اإلقليمي للزيارات االنتخابية
المنظمة العربية لإلدارت االنتخابية ()ArabEMBs
بالتعاون مع

الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات (تونس)

المشروع اإلقليمي للمساعدات االنتخابية ()UNDP
برنامج إفريقيا و غرب آسيا ()International IDEA

