
 
 

 

 فّعالبشكل منظّم و يف تونس  يعلن مركز كارتر عن سري االنتخاابت الرائسّية، ختصرةامل اآلجال االنتخابّيةضغط   لرغم مناب

 15اليت أجريت يف  يف تونس ةائسياالنتخاابت الر  حول  بياًنا أوليااأصدر مركز كارتر اليوم  - 2019 سبتمرب 17يف تونس 
على من جديد كيز ياسي يف البالد، وتعزيز ثقافتها الدميقراطية، و الت  الس إلحياء االنتقال تونس فرصة منحتواليت  سبتمرب
 .فيها من شأهنا حتسني ظروف عيش املواطننيحات اليت اإلصال

، فقد بلغت يتخبني على الت صو انسبة اقبال الن  لتعزيز  لبالد يف ا لالنتخاابت قل ةتاملس العلياغم من اجلهود اليت بذلتها اهليئة لر  اب
 الر اهنالسياسي املشهد التونسيني من أيس  تجمي   ي با لآلمالا خماخنفاضي نسبة  تعكس يف املائة ، وه 45.02ة املشاركة نسب
ابلظ هور  حني ش  ت من املكبري   لعدد مسحتاالنتخاابت  ملواطنني أن يفخروا أبن  اب جيدرمع ذلك، لكن االقتصادي للبالد. و  ساروامل

 اليت  يوما 90يف  ةختصر املاآلجال غم من على الر   عملي ة االنتخاابتة لالنتخاابت جنحت يف تنظيم ل  عليا املستقيئة الوأبن اهل
 جويلية. شهر بسي يفئيس الباجي قايد الس  وفاة الر  أملتها 

ئيس الوزراء السابق للسلطة مالحظا، السيد سالم فياض ، ر  90املكونة من أكثر من  ملالحظة االنتخاابتارتر ترأس بعثة مركز ك
 30مواطنني من أكثر من  يق املالحظني ، الذي ضم  ر فر . زاعضوة سابقة يف الربملان االيطايلولويتا ، الفلسطينية ، واتًن دي ز 

 اوزات جتسوى املالحظون  رصديو مل يوم االنتخاابت.  27ونس البلغ عددها يف تمركز اقتاع ومجيع مراكز الفرز  317دولة ، 
فية حول كيفية غري كا تعليماتمن بسيطة يف عدد حمدود من مراكز االقتاع اليت متت زايرهتا تتعلق معظمها بتمكني الناخبني 

 اإلدالء أبصواهتم.

نب من اجلوا يشمل هذا البيان مجلةمل و أدًنه.  املذكورة ئيسيةالر   للن تائج  تقييماا أولياا اليوم مركز كارترالذي أصدره بيان اليقدم 
سيقدم و عون. ط  الكاوى و يف الش   بت  ، مبا يف ذلك اإلعالن عن النتائج النهائية والاليت مل تكتمل بعد ئيسية للعملية االنتخابيةالر  

 ة االنتخابية.العملي   انتهاءمبجرد  املركز تقييما اكثر مشولي ة و تفصيال 

 فرتة ما قبل االنتخاابت

د احلق األساسي للمواطنني يف التشح ن شأهنا أن تقي  لقانون االنتخايب واليت كان م، أقر الربملان تعديالت على ايف جوان
ولكن . ةائسح للر  وسائل اإلعالم ومديري اجلمعيات اخلريية من التش   إىل منع مالكي عمليا كان سيفضيحنو  على لالنتخاابت 
 السبسي امضاء هذا القانون. قايد رفض الرئيس

https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/tunisia-presidential-preliminary-statement-arabic-091719.pdf
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/tunisia-presidential-preliminary-statement-arabic-091719.pdf


للعملي ة  ةمنيالز   اآلجال، مما أدى إىل اختصار كبري يف بشكل كبريالرائسة  منصب على املشهد الت نافسياجئة املف ة الر ئيست وفاغري  
ن يؤدي أبالدستور التونسي  ويقضي. اجلديدة حتام اآلجالامن أجل  األطراف املعني ةمع زايدة الضغط على مجيع  االنتخابي ة 

قانون على الالربملان تعديالت  أدخلت. يف حني يس املؤق  الرئ   تعينييوماا من  90يف غضون  الد ستوري ة رئيس جديد اليمني
حالة تنظيم الرزًنمة االنتخابي ة اجلديدة ال تضمن ضرورة احتام تونس لآلجال الد ستوري ة يف  ن، فاالطعون ةفت االنتخايب لتقصري 

 دورة انتخابية رائسية اثنية.

منتصف جويلية،  اجملراة يفاستطالعات الرأي  تفو ق يفح نبيل القروي ، الذي ش  ت امل افإبيق لطاتالس   قامتيف أواخر أوت، 
ان  إيقاف ب الضرييب. التهر  األموال و  غسيل بتهم ،ها الرئيسءورفض امضا اليت اقر ها الربملان لتعديالتا ابمستهدفيعترب والذي 

. وال نعلم على وجه اليقني مدى على العملي ة ككل   هلك و يلقي بظالليثري انطباعات بوجود دوافع سياسي ة وراء ذتواصل القروي امل
  سار االنتخايب.قية امله يف بأتثري وضعيته على مشاركت

 االستنتاجات الرئيسية

اثبتة ة ميكن العمل على تطوير بعض جوانب اإلطار القانوين لالنتخاابت، ويشمل ذلك إرساء جداول زمني  : اإلطار القانوين• 
قة حكام املتعل  ها األمبا في،ختضع األحكام القانونية اليت تضبط احلملة االنتخابية تلف مراحل العملية االنتخابية. ة ملخمناسبو 

 .ا، األمر الذي يشج ع على انتهاكهاد هبا تقي دا اتم  حون ع سرا يف التقي  لعدد من القيود، وجيد املتش   ،عائيةقات الد  ابإلشهار واملعل  

لقانونية يما يف قسم الشؤون ااملتمثل يف وجود مناصب شاغرة داخل اهليئة، ال س  ي : على الرغم من التحد  خاابتإدارة االنت• 
فشلت يف إدارة اتصاالهتا  مع ذلكلكن ها جدول زمين مضغوط. و يف ظل  ، فقد أجرت اهليئة االنتخاابت بكفاءة يبوقسم التدر 

 رحيات متناقضة.بتص يف بعض احلنيا التنفيذي أدىل أعضاء مكتبهكما العامة بطريقة متناسقة،  

يف اآلجال إجراءات تلقي التشحات بطريقة مهنية  طبيقبتة لالنتخاابت العليا املستقل  فو اهليئة : قام موظ  تقدمي الرتشحات• 
مت  . و رةتزكيات مز  مشل بعضها مطلبا71مطلب ترش ح ورفضت منها  26متش حا مبلف اهتم ، قبلت منها اهليئة  71م . تقد  احملد دة

يف اإلفصاح عن أسباب رفض لتام ة في ة اابلشفااهليئة  تلتزمشحني الستخدامهم موافقات احتيالية. مل ت استجواب بعض امل
 ة.أوت ، أي قبل يومني من بدء احلملة االنتخابي   31ة يف هائي  حني الن  قائمة املتش   ت اهليئةنشر و حني. ش  ت امل

يوم قبل أسبوعني من وذلك سية على االنتخاابت الرائ   زت بشكل خاص  اخبني رك  هليئة محلة لتوعية الن  قت اأطل توعية الناخبني:• 
يوم ل حتضريااخبني زم للقيام حبمالت توعية شاملة للن  الال   الت مويلا تفتقر إىل مات اجملتمع املدين أهن  أفادت منظ  و االقتاع. 

 الحظةة ابالنتخاابت مثل توعية الناخبني ومألنشطة املتعلق  دعم امتويالا لاقل  املدين تمع اجمل ماتمنظ   وعموما، تلق تاالنتخاابت. 
 مويالت.على الت  فرص حصوهلم ر تقدمي موعد االنتخاابت الرائسية على أث   وقد ابت.االنتخا

االنتخايب  ملناخأن ا ملالحظة االنتخاابت كارترمركز    املالحظون على املدى الطويل الت ابعون لبعثة: أفاد االنتخابّية احلملة مناخ• 
متزامنة يف بعض املناطق.   محالتتنظيم  حني مت   حت   ق يف البالديف خمتلف املناط ياسيةإجيايب وال يوجد توتر بني أهم األحزاب الس  

حون يف مناظرات تلفزيونية ش  ت ، شارك املاملنطقةيف و غري مسبوق يف البلد ر يف تطو  و  ة تذكر.حوادث أمني  ة مل تسج ل أي  كما ان ه 
 املنطقة العربية. يفها ومت بث   لني يف البالداخبني املسج  رب نصف الن  امباشرة ، شاهدها ما يق



 

 

وحات واستخدموا اخليام والل  عات  جتم  حون ش  ت م املبوع الثاين ، حيث نظ  يف األس تسارعت وتريهتابدأت احلملة ببطء ولكن 
بكات التواصل حون أيضاا بشكل كبري من ش. استفاد املتش  مباشرة يف دايرهم اخبنيالن  توج هوا اىل ، و شوراتعوا املنة ، ووز  اإلعالني

 .احلمالت االنتخابية يف اإلعالن عنخاصةا  ،االجتماعي و ابألساس الفيسبوك

خبني على املستوى الوطين. على الرغم احني على أساس عدد الن  ش  ت ساوي بني املابلت   موميمويل العتوزيع الت   : يتم  متويل احلملة• 
فيع يفمن  لشأن االنتخايب اب تزال األطراف املعني ة ال،  2014 سنةبعد انتخاابت  ت االنتخابي ةسقف اإلنفاق على احلمال الت 

 فقات ابلكامل.عن الن   الت صريحوعدم  لإلنفاق األقصى على جتاوز احلد  حني ع املتش  منخفضاا ، مما شج   تعتربه

ون االنتخايب ، متك نت احملكمة من القان 49الفصل  املختصرة اليت ينص  عليها جالاآلابلر غم من  :النزاعات االنتخابية ضّ ف •
االداري ة من الن ظر يف  مجيع الط عون واالستئنافات يف اآلجال احملد دة. ولكن تلق ت هذه اآلجال املضغوطة انتقادات من طرف كل  

حيادها واحتامها أظهرت احملكمة و ة.  مبا عابوا عليها من كوهنا هتد د احلق  يف االنتصاف والرقابة القضائي  من القضاء واملتقاضني
 لإلجراءات القانونية الواجبة يف قراراهتا لكنها مل تتوىل اإلفصاح علناا عن تفاصيل الطعون والقرارات.

ثلثي  ويعد  . واصل االلكتوينت  خاص  ينظ م شبكات ال قانوين حت اآلن، ال يوجد إطار :وسائل التواصل االجتماعيمراقبة • 
صفحات حني ش  ت استخدم معظم املوقد  ة موقع الفيسبوك.خاص  ، واصل االجتماعي ملواقع التشطني الن   ستخدمنياملونسيني من الت  

ة. مسي  صفحاهتم الر   علىومياا ياإلعالًنت  عشراتشحني ملا يصل إىل ت املدفوعة، مع عرض بعض امل إلعالًنتعرض الالفيسبوك 
واليت تظهر حني ش  ت اإلعالًنت املدفوعة اليت تدعم عدداا من امل نوجود مجلة م ، الحظ مركز كارترلالنتخاابتويف اليوم الس ابق 

لفتة  اانتهاكيعترب  ، وذلك ذات انتماءات غري واضحةأخرى  وكذلك على صفحات مسية على الفايسبوك،صفحاهتم الر   على 
 .االنتخايبالصمت 

 اخللفّية

، وتوىل نشر أكثر ا املستقل ة لالنتخاابت ملراقبة االنتخاابت يف تونسدعوة و اعتمادا رمسيني  من قبل اهليئة العلي مركز كارتر  تلق ى
 األصوات.مركزاا لتجميع  27مركز اقتاع ابإلضافة إىل  317 زاروا مالحظا 90من 

ذ مركز كارتر له مكتبا يف ت واالنتخاابت  2011 سنةالوطين التأسيسي  اابت اجمللس. وقد الحظ انتخ2011منذ سنة  ونساخت 
 .2014 جانفيجت ابعتماد الدستور يف ، فضالا عن عملية وضع الدستور اليت تو   2014 لسنةية والتشريعية الرائس

كز  ابلتعاون مع ، قام املر  جويلية. ويف منتصف 2019يف ماي  مركزاي  من اخلرباءابلنسبة هلذه االنتخاابت، نشر مركز كارتر فريقاا 
على  املالحظونو  املركزي. ميثل الفريق ا على املدى الط ويلمالحظ 16يف أفريقيا  بنشر املعهد االنتخايب للدميقراطية املستدامة 

 .دولة خمتلفة 18ويل املدى الط  

  



رسال صوات و فض النزاعات االنتخابية. وسوف يقوم املركز كذلك إبسيواصل املركز مالحظته يف تونس اىل انتهاء عملي ة جتميع األ
تشريعي ة والد ور الث اين احملتمل لالنتخاابت الر ائسي ة يف أكتوبر. ان  اهلدف من بعثة مالحظة االنتخاابت بعثة ملالحظة االنتخاابت ال

كل عام   و تعزيز مشولي ة هذه العملي ة جلميع التونسي ني ودعم ركز هو تقييم حمايد حول كيفي ة سري العملي ة االنتخابي ة بشالتابعة للم
 .ساالنتقال الدميقراطي يف تون

ابت وااللتزامات يقي م مركز كارتر العملي ة االنتخابية يف تونس يف مدى تالئمها مع الدستور التونسي واإلطار القانوين الوطين لالنتخا
تخاابت الدولية. و تتم مهمة مالحظة االنتخاابت للمركز وفقاا إلعالن مبادئ املراقبة الناشئة عن املعاهدات الدولية ومعايري االن

 .ة لالنتخاابتالدولي

واألفراد وممث لي اجملتمع الد ويل الذين يود املركز أن يشكر املسؤولني التونسيني وأعضاء األحزاب السياسية وأعضاء اجملتمع املدين 
 .سري جهود املركز ملالحظة عملية االنتخاابت الرائسيةقدموا بسخاء من وقتهم وطاقتهم لتي

 

 n )  (Soyia Elliso -  soyia.ellison@cartercenter.org ليسونإ ايللتواصل: صو 

  Don Bisson(  don.bisson@cartercenter.org+216 76 82 08 or(   دون بيسون           

 

 مركز كارتر

 ."افحة األمراض. بناء األملمك نشر السالم."

  نزاعات ال  بلدا من خالل حل   70في تحسين حياة الشعوب في أكثر من  وغير ربحي ة ة مة غير حكومي  مركز كارتر باعتباره منظ   ساهم

لرئيس وتطوير العناية بالصحة النفسية. وقد قام ا ،ومكافحة األمراض ،ق اإلنسان والفرص االقتصاديةالديمقراطية وحقو عزيزوت

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

 .في العالمالصحة مستوى وتحسين 

 

 Instagram | تابعونا على CarterCenter@| تابعونا على تويتر CarterCenter.org ني اإللكتروموقعنا  ازورو

entercrtertheca@لفيسبوكتابعونا على ا  Facebook.com/CarterCenter  |  شاهدونا على

YouTube.com/CarterCenter 
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