
 

بعد  للس لطة لسشيد باالنتقال الس  ة وي  ة االنتخابي  فافية في العملي  الش   مزيد منمركز كارتر يدعو إلى 

 ئيسوفاة الر  

 

شهدت والتي  ،في تونس 2019 انتخاباتما قبل  يقيّم فترةأصدر مركز كارتر اليوم بيانًا سابقا لالنتخابات  -( 2019 سبتمبر 9تونس )

ح لالنتخابات الرئاسية نبيل والمترشّ  البارزينعمال أحد رجال األبسي واعتقال ئيس الباجي قائد السّ وفاة الرّ  من بينها أحداثا هاّمة

 حات.اخبين وتقديم الترشّ تسجيل النّ عمليّتي  الى ضافةباإل يقانون االنتخاب إدخالها على التمّ عديالت التي التّ  الى ويتطّرق البيانالقروي. 

 .العمليّة االنتخابيّة المعنيّة فيلية لألطراف م توصيات أوّ كما يقدّ 

 لالمدى الّطوي ا علىمالحظ 16و مركزيّا من الخبراءفريقًا  تضمّ هي و ماية مركز كارتر لمالحظة االنتخابات في شهر مهمّ  بدأت

عضو  ،تاياوزول يد تانادة األسبق والسيّ  ةالفلسطيني لطةوزراء السّ د سالم فياض، رئيس السيّ  في العاشر من سبتمبر إليهم سينظمّ الذين 

 أكثر ا يضمّ وفد اللذان سيقودان مجلس الشيوخ اإليطالي،في حقوق االنسان المعنيّة بالخاصة جنة لالوعضو سابق بالبرلمان اإليطالي 

( على EISAيمقراطية المستدامة في إفريقيا )المعهد االنتخابي للدّ بالتّعاون مع مركز كارتر  ويعمل .مالحظا على المدى القصير 50من 

 لالنتخابات التونسية. مالحظين نشر

لالنتخابات القائمة على اإلعداد  ياسيةمات المجتمع المدني، واألحزاب السّ منظّ وطات االنتخابية، لالسّ على جهود مركز كارتر  يثني

تقديم التي استدعت  المفاجئةوفاة الرئيس  بعدخاصة التي اتّسمت تحضيراتها بالّسالسة والفعالية وذلك المقبلة  والتّشريعيةئاسية الرّ 

اتّخاذ عملية تعزيز شفافيّة المؤسسات التونسية المشاركة في العملية االنتخابية إلى مختلف  يدعو المركزو. ئاسيةموعد االنتخابات الرّ 

بأّن  تهمثق دعمو التي تتّخذها القرارات القضائية واإلدارية الكامنة وراء سباباألب على إلمام العموم كوني في مسعى ألنالقرار فيها 

ة لمستقلّ هيئة العليا اال تكثّفان  يعدّ من الهامّ االنتخابات مع اقتراب و ولية والقانون الوطني.وفقًا للمعايير الدّ يتّمان االنتخابات  إدارة وسير

 واصل.التّ في  هالالنتخابات من جهود

إلى  ئاسة،للرّ حين رشّ تلملعدد من ا هارفض حول قرارات( ISIEمتها الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات )ة المعلومات التي قدّ قلّ لقد اّدت 

القرارات كانت بعض التّخمينات بأّن هذه  وجود إلى ،أحكامها التي استندت إليها في إصدار سبابعن األ كمامحال كشفجانب عدم 

 ارم للقانون.أخرى غير االمتثال الصّ  أسباب تحّركها

دستورية الزمة األحدوث  تخّطيتم بالتّالي و ة،دستوريّ محكمة  غيابغم من ئيس بسالسة على الرّ بعد وفاة الرّ  انتقال الّسلطةتم و لقد 

بالتعاون مع  تمّ  ، ولذاتقديم موعد االنتخابات الرئاسية على العليا المستقلّة لالنتخابات الهيئةئيس أجبرت وفاة الرّ لقد كانت محتملة. التي 

 .الّسابقة ألوانها لالنتخابات اريخ الجديدمع التّ  ليتماشىتمرير تعديالت على القانون االنتخابي  البرلمان

والتي انتهت االنتخابات  في هذه اخبينلتسجيل النّ  تنظيم حملة مكثّفةبقامت الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات وفي خطوة ايجابيّة منها 

 في المائة منهم من النساء والشباب. 63 جديًدا،ناخبًا  1،455،898 بتسجيل



لى وسائل اإلعالم إفي دعوتهم  معي والبصريالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات والهيئة العليا لالتصال السّ  جهود ثني المركز علىي  و

 اجراءات كذلك زت الهيئةعزّ وقد وزراء. والن يحكوميّ الن يمسؤولال هم منحين الذين تغطية أنشطة المترشّ  لدى بشكل خاصّ  االنتباه

 .االنتخابية حملةيتعلّق بالنشاط  ةأي لخدمةين من استخدام موارد الدولة رت المسؤولين الحكوميّ مراقبتها وحذّ 

 2017 جاِر منذ سنةبناًء على تحقيق االنتخابيّة و ة نبيل القروي قبل أسبوع واحد من بدء الحملةئاسيّ لالنتخابات الرّ ح المرشّ  توقيف أّدى

 ويعتبر هذا صحيحالقانون. لسيادة اارم غير االمتثال الصّ لتأثير اعتبارات أخرى تخضع ة االنتخابية بأن العمليّ الى وجود تخمينات 

سارية عديالت التّ تصبح هذه  القروي ) لم نبيل ها تستهدفأنّ عملياً  تبد تعديالت مّرر بسيالسّ وفاة قائد  قبلالبرلمان  بشكل خاص ألن

وضع  فانّه سيكون في ،سيظّل على ورقة االقتراعاسم نبيل القروي وعلى الّرغم من اّن . قبل وفاته( المفعول بما اّن الّرئيس لم يختمها

على وضع مشاركته في بقية  ايقافه تأثير ةكيفحول  وتبقى كذلك التصّورات االنتخابية. الحملةاذ ال يمكنه المشاركة في  من الحرمان

  .غير واضحة العملية االنتخابية

### 

بصفته منظمة  كارترسيقوم مركز و. تعمل بعثات مالحظة االنتخابات التابعة للمركز وفقًا إلعالن مبادئ المراقبة الدولية لالنتخابات

وصل إليها من خالل إصدار بيان تبالنتائج التي ت بشكل فوري بإبالغ السلطات التونسية والشعب التونسي  مستقلة،مالحظة انتخابات 

 شامل في األشهر التي تلي االنتخابات.  متبوًعا بتقرير نهائي االنتخابات،أولي بالنتائج واالستنتاجات بعد فترة وجيزة من يوم 

 

 soyia.ellison@cartercenter.org  ،تّواصلالالمكلّفة بمديرة ال مساعدة إليسون،: سويا االتصال

 don.bisson@cartercenter.org ،بعثةال، مدير نبيسودون 

 

 مركز كارتر

 ."مكافحة األمراض. بناء األمل نشر السالم."

  نزاعات الّ بلدا من خالل حلّ  70في تحسين حياة الشعوب في أكثر من   غير ربحيّةوة مة غير حكوميّ باعتباره منظّ مركز كارتر  ساهم

وتطوير العناية بالصحة النفسية. وقد قام الرئيس  ،ومكافحة األمراض ،الديمقراطية وحقوق اإلنسان والفرص االقتصادية عزيزوت

نشر السالم بهدف  جامعة إيموري  بالّشراكة مع1982 سنةبتأسيس مركز كارتر   ر وزوجته روزاليناألمريكي األسبق جيمي كارت

 .في العالمالصحة مستوى وتحسين 

 

 Instagram | تابعونا على CarterCenter@| تابعونا على تويتر CarterCenter.org اإللكتروني موقعنا  ازورو

entercrtertheca@تابعونا على الفيسبوك  Facebook.com/CarterCenter  |  شاهدونا على

YouTube.com/CarterCenter 
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