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أهّم التحّديات السياسيّة  معالجةل مقاربات شاملةتبنّي في تونس على منح األولويّة ليدة الجد القيادةمركز كارتر يحّث 

 واالقتصاديّة

 

 العملي ة انتهاء إثرعلى عب التونسي وإدارته االنتخابية صدر اليوم، أشاد مركز كارتر بالش   ليبيان أو  في  –( 2019أكتوبر  15تونس )

للمشاركة في ثالث  إلى مكاتب االقتراعالذ هاب ن يالن اخب منتطل ب الذي  يمقراطيالد   مساروالتزامهم العميق بال بنجاح 2019لسنة االنتخابية 

ئاسي ة تمي ز باالنفتاح والت نافسي ة، حيث  ورغم أن  الجو  العام  . فترة تقل  عن الش هر متتالية فيعمليات انتخابي ة  الذي دارت فيه االنتخابات الر 

ل،  26تقد م  ن  المسار شابته أعمال بدت مبني ة على أغراض سياسي ة تمظهرت أساسا في سجن نبيل القروي على فامترش حا إلى الد ور األو 

أد ى الت وقيت الذي تم  فيه إيقاف القروي إلى ظهور مخاوف مشروعة تتعل ق بحق   اإلنتخابية.امتداد أغلب الفترة التي استغرقتها العملي ة 

 . التمت ع بفرص متكافئةالمترش حين في 

 

ل لكن ه ارتفع ارتفاعا   ئاسي ة. وقد  ملحوظا   كان االقبال على الت صويت ضعيفا في الد ور األو  ة أهميطغت في الد ور الثاني من االنتخابات الر 

ئاسي ة الت نفيذي ة بمقتضى أحكام الد ستور الت ونسي للبرلمان مقارنة بالس لطة  االنتخابات التشريعي ة رغم األهمي ة النسبي ة على االنتخابات الر 

 الجديد. 

 

حكومة قادرة على  السياسي ة، تكوينورئيس جديد يفتقد إلى الخبرة  تعد ديبرلمان  انتخاب ظل  في يتعي ن على القادة السياسيي ن الت ونسي ين، 

الخالفات  تركللمضي قدما ، يجب على المسؤولين المنتخبين إيجاد طريقة لوالمساهمة في تحقيق أهداف الث ورة وتطل عات الش عب الت ونسي. 

 المستقلة هيئاتأن يكون تشكيل المحكمة الدستورية وغيرها من اليجب و .تونس وشعبهاسعيا لخدمة مصلحة السياسية واأليديولوجية جانبا  

ئيس العمل معا لرفع التحد يات االقتصادية  الن طاق، كماباعتماد توافق سياسي  واسع وذلك العاجلة  اتولويألمن ا ينبغي على البرلمان والر 

 . 2011والسياسية المطروحة التي كانت من األسباب العميقة لثورة 

 

 المسالسي د الفلسطيني ة،  طةاألسبق للسل ئيس الوزراءمالحظا ر 80 التي تضم  أكثر من الت ابعة لمركز كارترمالحظة االنتخابات ثة بع قاد

عة  بعة والعشرينالس   الن تائج جميعتمكتب اقتراع وجميع مراكز  337دولة قاموا بزيارة  30مواطنين من  . شمل فريق المالحظينفي اض الموز 

 في مكاتب االقتراع التي زاروها.  بسيطةولم يرصد المالحظون سوى عدد محدود من المخالفات ال. في تونس يوم االقتراع

 

بما أّن جوانب هاّمة من العمليّة االنتخابيّة و. دناهيقّدم البيان الذي أصدره اليوم مركز كارتر التّقييم األّولي وأهّم النّتائج التي أوردناها أ

هذا البيان يقتصر على تقديم تقييم جزئّي  طعون، فإنّ شكاوى أو  ةوالبّت في ايّ اإلعالن عن النتائج النّهائيّة  بينهامن بعد، مازالت لم تكتمل 

في ة إضافيّ  تسيصدر مركز كارتر تقييماو. أكملهانتخابيّة بال يمثّل تقييم المركز للعمليّة االوالمنجزة من المسار االنتخابي، أّولي للمراحل 

 وعند اختتامه. لمسار االنتخابيلالية تّ الفترة ال

 

 أهّم االستنتاجات 

 

ئاسي ة مضاد  اللذان ن ين  المترش حأاعتبر الن اخب : الفترة الّسابقة لالنتخابات • ل من االنتخابات الر  لمنظومة ين فازا في الد ور األو 

مختص  في القانون الد ستوري وال ينتمي إلى اي  حزب سياسي  وقد هو أستاذ جامعي قيس سعي د، فغير مسي سين. وأن هما الحكم 

اخاض حملة غير  في  اسياسي   اوقد أس س حزب وسيلة إعالمية هامة ورئيس سابق لجمعي ة خيري ة، مالكيأحد القروي فهو  مألوفة، أم 

ل  االنتخابية للد ور خالل كامل فترة الحملة بالس جنإيقاف نبيل القروي قبيل االنتخابات وظل   ولقد تم  .  2019جوان سنة شهر  األو 

ئاسي ة و الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات  دتهاالتي رد  المتعد دة إلطالق سراحه  نتخابات الت شريعي ة رغم الد عواتاالمن االنتخابات الر 
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أكتوبر، يوم اإلعالن عن نتائج االنتخابات التشريعي ة ولم يتبق  آنذاك  9تم  اإلفراج عن القروي في  وقد وأغلب الط بقة الس ياسي ة.

ئاسي ة سوى يوم تهاء فترةعلى ان ترة الس ابقة لالنتخابات وعلى فترة الحملة مسألة مدى تمت ع القروي ن. وقد طغت على الفيالحملة الر 

 بحق ه في تكافؤ الفرص مع منافسه. 

 

 عبارة من القانون االنتخابي تكافؤ الفرص لجميع المترش حين خالل الحملة دون أن يحد د معنى 52يضمن الفصل  القانوني: إلطار •

الممارسات الفضلى الدولي ة ومصادر القانون الد ولي أن تتمت ع جميع األحزاب وكل  المترش حين بفرص تكافؤ الفرص". كما تقضي ل"

جميع بين يجب ضمان المساواة كما . على الجميع على حد  الس واءوينبغي على الد ولة أن تلتزم الحياد وتطب ق القانون . متكافئة

تم   وقد .أن تكون محايدة في مواقفها من الحملة االنتخابي ة والت غطية اإلعالمي ة على سلطات الد ولةنبغي األحزاب والمترش حين وي

محكمة االستئناف أساءت هام بدائرة اإلت  أكتوبر بقرار من محكمة الت عقيب خلصت فيه إلى أن   9االفراج عن نبيل القروي يوم 

استخدام سلطتها ولم تحترم المتطلب ات اإلجرائي ة األساسي ة بإصدارها بطاقة إيداع بالس جن في حق  نبيل القروي وقضت بإبطال 

 . مذكورةبطاقة الال

 

يشيد مركز كارتر بإشراف الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات على تنظيم ثالثة انتخابات تنظيما محكما في آجال  :إدارة االنتخابات •

 .انتخابيةخالالت جسيمة وقد اتخذت الهيئة خطوات لتعزيز المسار بعيد كل محطة امختصرة. لقد تمت الثالث انتخابات دون رصد 

، بذلت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات كل  ما في وسعها لضمان تمت ع باعتبارها و الجهة المسؤولة على تطبيق القانون االنتخابي 

نبيل القروي بمبدا تكافؤ الفرص وطرحت الملف  في مناسبات متعد دة أمام أنظار المؤس سات الحكومي ة والمسؤولين وطالبت باالفراج 

 من خوض حملته. وليست للهيئة أية صالحي ة لألمر باإلفراج عنه أو إلجبار الس لطة القضائي ة على ذلك.عن نبيل القروي ليتمك ن 

 

الي إلعالن هيئة االنتخابات تفي اليوم الأي  ،أكتوبر 3للد ور الثاني رسمي ا يوم  اإلنتخابية انطلقت الحملة: بيئة الحملة االنتخابيّة •

ل. عن ال ئاسي ة بالن سبة إلى المترش حين  االنتخابية تكانت الحمالون تائج الن هائي ة للد ور األو  ت تم   إذ محدودة نسبي اللد ور الثاني من الر 

ا قيس سعي د فقد واصل  ، في الس جن فترة الحملة االنتخابية القروي أغلب قض ى  ، فقدعبر شبكات الت واصل االجتماعي أساسا  أم 

 النشرات اإلخبارية. عناوين المترش حين باستمرار  ر كالتصد  ، فقد على الرغم من ذلك والمألوفة. حملته غير 

 

أن   سعيدقيس  واعتبراذ أن ه في الس جن، مثل ذلك ى القيام بأعلن قيس سعي د أن ه لن يقوم شخصي ا بحملته ألن  منافسه غير قادر عل

" الذي ينبغي اعتماد شبكات الت واصل االجتماعي. . بيد أن  أنصاره واصلوا الحملة على الميدان وعبر هذلك هو الموقف "االخالقي 

ة في فعاليات انتخابية  ةفي الفترة التي سبقت الد ور الثاني لم يرصد المالحظون على المدى الط ويل الت ابعون لمركز كارتر أي  و هام 

عون المطوي ات ويت صلون مباشرة بالمواطنين في إطارالحظوا جانب المترش حين لكن هم  الجهات من  أعدادا من المتطوعين يوز 

أكتوبر في شارع الحبيب  11الختتام الحملة يوم  نظ م أنصار كل  من المترش حين لقاء جماهيريا  وقد  كال المترش حين.  حملتي 

 لم يتم  تسجيل أي  مشاد ات بينهما.  من المناصرين ورغم اختالط الش قين، بورقيبة بالعاصمة 

 

د االفراج عن نبيل القروي شارك المترش حان في مناظرة نظ متها الت لفزة الوطني ة يعب   االنتخابي ة،  في اليوم األخير من الحملةو

قت إلى و ئيس بالبرلمان وبرئيس الحكومة، محاور تطر  مختلفة على غرار الد فاع واألمن الوطني، والسياسة الخارجي ة، وعالقة الر 

لمناظرة رون لصحفيون الميس  رغم الجهود التي بذلها الوكل  محور.  ط لب من المترش حين اإلجابة على ثالثة أسئلة فيوالعام . شأن وال

، التي شك لت حدثا غير المناظرة وتابع هذه كالهما في أغلب األحيان عن ذلك.لحث  المترش حين على الت فاعل فيما بينهما امتنع 

 ،  ن عبر العالم العربي وفي مناطق أخرى من العالم. يمشاهدإضافة إلى  ،تونسي    أكثر من ستة ماليينمسبوق في العالم العربي 

 

ئيس الباجي قائد الس بسيفّض النّزاعات االنتخابيّة • ئاسيإلجراء االنتخابات ضي قة مآجال  اعتماد : فرضت وفاة الر  ب ة بما تطل  الر 

ا حد  من عملي ة تقديم الش كاوى والط عون المتعل قة باالنتخابات الرئاسي ة ،التقليص آجال فض  الن زاعات االنتخابي ة  أفضىقد و ، مم 

رإلى  ذلك   إلقناع المحكمة بأن  الخروقات أدلةلتجميع جانب المحامين الذي اعتبروا أن ه لم يتوف ر لهم الوقت الكافي كبير من  تذم 

لة  على الن تائج.  حاسمكان لها تأثير  المسج 

 

نبيل القروي هو  ن. يرض المترش حاتساند وتعالتي فيسبوك المركز كارتر صفحات  الحظ: ة مواقع التّواصل االجتماعيالحظم •

المترش ح الوحيد الذي كانت له صفحة رسمي ة على الفيسبوك استعملها لخوض حملته. كما تول ت صفحات حزبه الس ياسي، قلب 
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رغم أن  قيس سعي د لم تكن له صفحة رسمي ة على الفيسبوك ومنتسبة للحملة الرسمي ة دعم المترش ح وحزبه.  تونس، وصفحات غير

فحات غير فقد تم  دعم ترش   نشرت بعض تلك وقد   صلة. ةها أي  بنفى سعي د أن تكون له  والتيله المنتسبة حه من قبل العديد من الص 

فحات إشاعات حول جهود يبذلها منافسه في سبيل تقويض نزاهة االنتخابات  . فيها الكراهية خطاباتتم  أيضا رصد بعض والص 

فحة و ل، عرضت الص    الرسمي ة لنبيل القروي إعالنات مدفوعة األجر.منذ الد ور األو 

على الحمالت عبر مواقع الت واصل االجتماعي لضمان المزيد  وضع قواعد تنظ م االنفاقعلى البرلمان مستقبال أن يفك ر  وينبغي

 . في الحمالت االنتخابي ةمن الشفافي ة واإلنصاف 

  

واالنتخابات  2011. وقد قام بمالحظة انتخابات المجلس الوطني الت أسيسي لسنة 2011 وات خذ المركز له مكتبا في تونس منذ سنة الخلفية:

ئاسية والت شريعية لسنة  جت باعتماد الدستور في جانفي  2014الر   .2014وكذلك عملية صياغة الدستور التي ت و 

 

. وفي منتصف شهر جويلية، قام المركز 2019ماي قام مركز كارتر في سياق هذه االنتخابات بنشر فريق أساسي  من الخبراء في شهر 

مالحظا على المدى الطويل في جميع أنحاء البالد التونسية. ويمثل  16بالتعاون مع المعهد االنتخابي للديمقراطية المستدامة في إفريقيا بنشر 

 دولة. 18الفريق المركزي والمالحظون على المدى الطويل 

 

تتمثل أهداف بعثة مالحظة و لمالحظة عملي ة البت  في الط عون االنتخابي ة واالعالن عن الن تائج الن هائي ة.وسيتواصل عمل المركز في تونس  

الت ونسي ين، االنتخابات الت ابعة للمركز في تونس في تقديم تقييم محايد وشامل لسير العملي ة االنتخابية، والت شجيع على إجرائها بشكل يشمل جميع 

ن  2019وسيقوم المركز بإصدار تقرير نهائي شامل لكامل المسار االنتخابي لسنة  تقال الديمقراطي.وإظهار دعمه لالن و سوف يتضم 

 توصيات لتعزيز العملي ة االنتخابية في المستقبل.

االنتخابي المحل ي، وااللتزامات المستمد ة يقوم مركز كارتر بتقييم العملي ة االنتخابية في تونس بناء على الدستور الت ونسي، واإلطار القانوني   

الدولية من المعاهدات الد ولية والمعايير الدولي ة لالنتخابات. وتعمل بعثة مالحظة االنتخابات التابعة للمركز وفق ا إلعالن مبادئ المراقبة 

 لالنتخابات.

عضاء المجتمع المدني واألفراد وممثلي المجتمع الدولي أن يشكر المسؤولين التونسيين وأعضاء األحزاب السياسية وأ كارتر يود  مركز

روا طاقتهم لتسهيل جهوده في مالحظة سير العملي ة االنتخابي ة.  الذين منحوه من وقتهم بسخاء وسخ 

 

  soyia.ellison@cartercenter.orgصويا إليسون:               :لالتصال

  don.bisson@cartercenter.orgأو  980 608 58 216+دون بيسون :                        

 

 

 

 مركز كارتر

 .ض. بناء األملامكافحة األمرتعزيز السالم. 

 

دولة من خالل حل  النزاعات؛  80منظمة غير حكومية وغير ربحي ة، ساعدت على تحسين حياة الن اس في أكثر من هو   مركز كارتر

تأسيس مركز وقد تم   .تعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان والفرص االقتصادية؛ الوقاية من األمراض؛ وتحسين الرعاية الصحية العقلية

من قبل الرئيس األمريكي السابق جيمي كارتر والسيدة األولى السابقة روزالين كارتر، بالشراكة مع جامعة  1982كارتر في عام 

 .إيموري، لتعزيز السالم والصحة في جميع أنحاء العالم

 

وعلى االنستغرام   CarterCenter@|ومتابعتنا على تويتر      CarterCenter.org |  يرجى زيارة موقعنا على االنترنت 

|@thecartercenter    والت واصل معنا   على الفيسبوك|Facebook.com/CarterCenter    ومشاهدتنا على اليوتيوب

YouTube.com/CarterCenter 
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