
 
 

ویحث البرلمان على إرساء  2019مركز كارتر تقریره النھائي حول االنتخابات التونسیة لسنة  یصدر

 ھیئات مستقلة دائمة

 

األسبوع، ھذا    2019حول انتخابات سنة    تقریره النھائيأصدر مركز كارتر    -)  2020  جوان  30في (تونس  

 والجھدالظروف السیاسیة    ي طرحتھا تالتحدیات الالضوء على قدرة الشعب التونسي على تجاوز    فیھ  وسلّط 

مضغوط ذات مصداقیة في إطار زمني    لتنظیم انتخاباتة على االنتخابات  الملحوظ الذي بذلتھ الھیئة المشرف

  .ھبوھو في منصوفاة الرئیس  رإث

 والھیئات الدستوریة الدستوریّة المحكمة رساءخطوات فوریة إلعلى اتخاذ االن البرلمان مركز ویحّث ال

  .المستقلة

عتماد تدابیر استثنائیة قد یكون الوباء مبّررا الف   .ھذه الھیئاتوجود  أھمیة    19-جائحة كوفید  اندالع  وقد أبرز

 لم یكن فیھا  القرار ھذا اتخاذبھا ، ولكن الطریقة التي تم مراسیمإلصدار الوزراء  لرئیسسلطة الوإعطاء 

 اتم إلغاؤھالتي  (  تدابیراتخاذه بموجب ھذه الیتم    إجراءقوض شرعیة أي  تأن    ومن شانھاسیادة القانون  لتعزیز  

یكن   المحكمة لم  اذ انّھ في غیاب  القانوني،ھذا الغموض    منالمحكمة الدستوریة    لقد زاد غیاب  ).جوان  3في  

 ھذ التدابیر. في اعتماد تّبعالم راءأي سبیل للطعن في اإلجلألطراف المعنیة 

 ةالمعنیالبرلمانیة  قامت اللجنة ماي، عندما  6یوم دستوریة إلى وجود محكمة الحاجة  كذلك برزتوقد 

 45فصل  على ال  التعدیل المقترح  االنتخابیة باعتمادوالقوانین  القوانین البرلمانیة  والحصانة و  بالنظام الداخلي

النسخة النھائیة من تنّص  " .السیاحة البرلمانیة أو الحزبیة"یعاقب بشدّة  للبرلمان الذي النظام الداخليمن 

الذي ترشح مجلس النواب من الحزب او القائمة او االئتالف االنتخابي  واذا استقال عضالتعدیل على أنھ "

لشغور في كّل ذلك الى تحت اسمھ او الكتلة التي انضم الیھا فانھ یفقد ألیّا عضویتھ في المجلس. ویؤول ا

   " .الجھة التي استقال منھا 

ن یالعدید من األحزاب والباحثفقد أثار    عامة،في جلسة    التعدیل  ھذا  النظر في  ھ لم یتّم بعدُ على الرغم من أنو

ما إذا كان یمكن تحقیق مثل ھذا  واضحا لیس  ذلك،باإلضافة إلى و  .حول دستوریتھ تساؤالت في القانون

في . االنتخابي أو الدستور نفسھ قانونمن خالل تعدیل القواعد اإلجرائیة بدالً من تعدیل ال كبیرالتغییر ال

 القضایا.ھذه  مثل لّ یسمح بح ھیكل شرعيوجود  ینعدممحكمة دستوریة فاعلة،  غیاب
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مركز اّم، یشّجع  تبشكل    2014  لسنةحترام الحقوق والحریات المنصوص علیھا في الدستور التونسي  السعیا  

المحكمة   أعضاء  واتخاذ خطى عاجلة لتسمیة  والقوانین القائمة  القواعدحدود  العمل في    علىكارتر البرلمان  

أحدثھا  الخمسة التيقلة المست الدستوریة الھیئاتإرساء تشریعات لدعم  من الدستوریة واعتماد ما یلزم

 وھیئة االتصال السمعي البصري لالنتخاباتالھیئة العلیا المستقلة  . وتشمل ھذه الھیئات،وتفعیلھا الدستور 

التنمیة المستدامة وحقوق  وھیئةوھیئة حقوق اإلنسان  ة ومكافحة الفسادالرشید ةموالحك والھیئة الوطنیة

  القادمة.األجیال 

المماطلة في اتخاذ الخطوات یواصل  أولویّاتھ، وھوأولى  ھذه المؤسسات رساءإ من البرلمانلم یجعل 

 والعالقات الخارجیّة بالنّظر في والحریاتلجنة الحقوق  المثال، تقومعلى سبیل ف عملھا.الالزمة لتسھیل 

 الھایكا  مجلسوقد ادان  .الھایكا)( ھیئة العلیا المستقلة لالتصال السمعي البصريالمتعلّق بال تنقیح المرسوم

محاولة للسیطرة على  المقترح على أساس أّن فیھ عدیلالت ھذامنظمات المجتمع المدني منظمة من  16و

ویشجع مركز كارتر . القانونھذا كما انتقد العدید من وسائل اإلعالم والصحفیین مشروع  اإلعالم.قطاع 

یكل الذي سیحّل محّل الھایكا بدال من المنّظم للھاإلطار التشریعي    وضععلى إعطاء االولویة الى  المشرعین  

 لتكون ھیئة وقتیّة. أنّھا معنیّةوالیتھا بما الھایكا وتمدید على  الراھن بغیة االبقاءتعدیل المرسوم 

 

 النّھائي التقریر

 وسلمیة معاالنتخابیة الثالث على انّھا كانت منتظمة    العملیات  مركز كارترأصدره  ذي  ال  النھائيقیّم التقریر  

ونظمت الھیئة العلیا المستقلة لالنتخابات حملة تسجیل ناجحة تّوجت وجود سوى بضع المخالفات الطفیفة. 

المشرفة على  دارةناخبا جدیدا. واتسمت عملیة تسجیل الناخبین من طرف اال 1,455,898بتسجیل 

 . النجاعةو المھنیةباالنتخابات 

جانب السلطات االنتخابیة وغیرھا   عموما من  في الشفافیة  نقص  تخلّلھا   2019وجد المركز أن انتخابات    ولكن

األخیرة لتقیید  اتاللحظفي  تحدثالعملیة االنتخابیة محاوالت  شابتباإلضافة إلى ذلك، . من المؤسسات

األمر   ،2016  سنة  تھم جار التحقیق فیھا منذبأحد المرشحین    وسجن  ،النتخابات الرئاسیةفي الترشح لحق  ال

 القضائي.سیاسي في النظام تساؤالت حول وجود تدخل  الذي اثار

صالح النظام االنتخابي والعمل إل على منح االولویةواألحزاب السیاسیة  یحّث التقریر السلطات االنتخابیة

  2019انتخابات سنة  غییرات الالزمة للعملیة االنتخابیة استنادا إلى الدروس المستفادة من  التّ   یذفسویّا على تن

للعمل مع  مركز كارتر على استعداد الحظي االنتخابات المحلیین والدولیین. ویظلّ صیات معلى توو

 الخصوص.في ھذا السیاسیة  المدني واألحزابوالمجتمع  البرلمان والسلطات االنتخابیة

 للمركز:التقریر النھائي التي وردت في بعض التوصیات الرئیسیة وفیما یلي 



، بما في أن تعتمد أكبر قدر من الشفافیة في جمیع جوانب نشاطھا المستقلّة لالنتخاباتعلى الھیئة العلیا  .1

ذلك عن طریق نشر نتائج التّصویت داخل المجلس وتعلیل القرارات المتخذة؛ وكذلك نشر المعلومات على 

ح سیر الموقع اإللكتروني للھیئة في الوقت المناسب، بما في ذلك محاضر االجتماعات؛ إضافة إلى شر

عملیّة التّثبّت من التزكیات،  وأسباب رفض ملفّات التّرشح ؛ و كذلك اإلبالغ علنا عن المعلومات التي 

جمعھا مراقبو الھیئة حول االنتھاكات التي تّم رصدھا أثناء الحملة ، بما في ذلك تلك التي أعلم عنھا أولئك 

 الذین یراقبون وسائل التّواصل االجتماعي.

مع إدارات وسائل التواصل االجتماعي، وخاصة  علیا المستقلّة لالنتخابات أن تتواصلعلى الھیئة ال .2

عالقة لتبادل المعلومات المتعلقة  القادمة من خالل ارساءفایسبوك، وذلك قبل أن تبدأ الدورة االنتخابیة 

فیما ابي التونسي بأرشفة مناسبة لرصید اإلعالنات المرتبطة بتونس؛ والتّوّجھ إلى احترام القانون االنتخ

واالتفاق على آلّیة  االنتخابیة؛بفترات الصمت واستخدام وسائل التواصل االجتماعي في الحمالت  یتعلّق 

تسمح للھیئة العلیا المستقلة لالنتخابات بالنفاذ إلى المعلومات حول عدد وتكالیف اإلعالنات الّسیاسیة 

 وبنشرھا.

ون متعلّق بضبط مقاییس تقسیم الدوائر االنتخابیة وتحدید عدد وإقرار قان على البرلمان أن یقوم بصیاغة .3

المساواة في التصویت   ألمبدمقاعدھا باعتماد أحدث بیانات التعداد السكاني المتاحة من أجل االحترام الكامل  

من خالل معالجة الفجوة الواسعة بین الحاصل االنتخابي الذي یمّكن من الحصول على مقاعد في الدوائر 

 االنتخابیة صغیرة الحجم وذلك الذي یخّولھ في الدوائر االنتخابیة كبیرة الحجم.

واعتماد اإلطار القانوني  نتخاب باقي أعضاء المحكمة الدستوریةعلى البرلمان اتخاذ خطى مستعجلة ال .4

 كافة الھیئات المستقلة التي أحدثھا الدّستور وتعیین أعضاءھاعمل الّضروري ل

على المحكمة أن تتحلّى بأكبر قدر من الشفافیة في نشر الشكاوى واألحكام المتعلّقة بالمادة االنتخابیة لتعزیز  .5

 .في القضاء وضمان الحق في االنتصاف الفعّال ثقة العموم

األحزاب السیاسیة ي والمجتمع المدن ة العلیا المستقلّة لالنتخابات ومنظماتدر أن تكثّف كل ّ من الھیئیج .6

 دعم إقبالھموذلك من أجل  ،فئات المھّمشةالى الن تثقیف الناخبین، وخاصة منھم المنتمومن جھودھا في 

  على المشاركة في التصویت.

 

     :للتّواصل

  soyia.ellison@cartercenter.orgاالتّصاالت:  ، مساعدة مدیر إلیسونصویا        

 don.bisson@cartercenter.orgالبعثة:  ، مدیر دون بیسون

 

about:blank
about:blank


 مركز كارتر

 .تعزیز السالم. مكافحة األمراض. بناء األمل

 

 80حكومیة وغیر ربحیّة، ساعدت على تحسین حیاة النّاس في أكثر من منظمة غیر  ھو كارترمركز 

دولة من خالل حّل النزاعات؛ تعزیز الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان والفرص االقتصادیة؛ الوقایة من 

من قبل الرئیس  1982وقد تّم تأسیس مركز كارتر في عام  .األمراض؛ وتحسین الرعایة الصحیة العقلیة

ق جیمي كارتر والسیدة األولى السابقة روزالین كارتر، بالشراكة مع جامعة إیموري، األمریكي الساب

 .لتعزیز السالم والصحة في جمیع أنحاء العالم

 

ومتابعتنا على تویتر      CarterCenter.org |  یرجى زیارة موقعنا على االنترنت 

|@CarterCenter   وعلى االنستغرام|@thecartercenter    والتّواصل معنا   على الفیسبوك

|Facebook.com/CarterCenter    ومشاھدتنا على الیوتیوبYouTube.com/CarterCenter 
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