
 
 

 2019مركز كارتر يثني على نجاح تونس في استكمال المسار االنتخابي لسنة 
 

 

مركز كارتر على جهود الّسلطات التونسيّة والّشعب  أثني اليوم،أصدره  بيانفي  -( 2020جانفي  7) تونس العاصمة، تونس

 فترة انتهاء قبل حكومة تشكيل في التّعجيل ىعلالتّونسي في إتمام العمليّة االنتخابيّة بنجاح وحّث القادة السياسيين في تونس 

 .2020 جانفي 15 في تنتهي والتي بشهر المحّددة التمديد

 مختصرةضغط اآلجال ال تحت العمليتمثل في  قد واجهت تحَديا إضافياالرغم من أّن الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات كانت  على

. لقد تظافرت جهود انتخابات نزيهة ثالث تنظيمفي  نجحت مالحظو مركز كارتر أّن الهيئة أشار فقط ،عن وفاة الّرئيس المترتّبة

تنصيب  وبعد. ناجحة تنافسيّة انتخاباتإجراء  إلى ضتوأف الّسياسية واألحزاب المدني المجتمع ومنظماتاالنتخابات  هيئة

نوفمبر، صارت تونس مثاال يحتذى به  13 فيالدستوريّة  لليمينالبرلمان الجديد  أعضاء وأداء أكتوبر 23الرئيس الجديد في 

      .لميسّ ال ديمقراطيال تقالاالن عمليّة تنظيمفي المنطقة العربيّة وفي العالم في 

التشريعيّة والّرئاسيّة،  االنتخابات سيرببعد إصدار المركز لبيانه األّولي حول مالحظاته المتعلًقة  جَدت البيان االحداث التي  يغّطي

  .االنتخابيّة عاتازوحّل النّ  األصوات تجميع عمليّةبما في ذلك 

  

 تدريجيا تحّسنا شهدتاألصوات  تجميعاالنتخابات التابعة للمركز أّن عمليّة  مالحظة ةبعث توجد االنتخابيّة، العمليّة انتهاء بعد

 .المحّددة القانونيّة اآلجال احترام مع تمّ  حّل النّزاعات االنتخابية مسار أنّ من انتخابات الى أخرى، و

 

 ، إال أنعلى الرغم من أن جلسات االستماع في المحكمة اإلدارية كانت منظمة وتم منح األطراف الفرصة لعرض قضاياهم

سمح للمحامين بوقت كاف إلعداد أو عرض قضاياهم، مما أثر على قدرة األطراف على دعم مطالباتهم بأدلة يلم اآلجال  قصر

 قانوني فعال.  انتصافعلى قانوني، والسعي للحصول الموثوقة والمنطق 

 

في  المتحصل على أكبر عدد من المقاعدالسياسي  بالحز ،النهضةوحركة  جمليالحبيب البرئيس الوزراء المكلف  حري  

 ويجدرتشكيل الحكومة.  عمليّة إلتمام جماعيّا جهدا يبذلوا انلة في البرلمان ياسية األخرى الممثّ البرلمان الجديد، واألحزاب السّ 

 للصعوباتشاملة  حلوال ويجدواخالفاتهم السياسية واإليديولوجية جانباً  به يتركون إلى سبيل المسؤولون المنتخبون يتوّصلأن 

على البرلمان  دريج ذلك،. باإلضافة إلى 2011سنة  فيلثورة التونسية ا ندالعال لّرئيسيالسياسية واالقتصادية التي كانت السبب ا

 تعويضبما في ذلك  ،اآلجالأقرب  فيالدستورية المستقلة  هيئاتوالحكومة الجديدة تشكيل المحكمة الدستورية وغيرها من ال

 .جانفيشهر  في مهاَمهمالذين تنتهي  لالنتخابات الثالث المستقلةالعليا  الهيئة أعضاء
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 .هنا من الكامل التقرير على االطالع يرجى

  :للتّواصل

     soyia.ellison@cartercenter.org صويا أليسون ،بأطلنطا

 don.bisson@cartercenter.orgدون بيسون  بتونس،

 

 ركارت مركز

 ".لاألم بناء األمراض. مكافحة السالم. "نشر

 70 من أكثر في الشعوب حياة تحسين في ربحيّة وغير حكوميّة غير منّظمة باعتباره كارتر مركز ساهم

 األمراض، ومكافحة االقتصادية، والفرص اإلنسان وحقوق الديمقراطية وتعزيز تالّنزاعا حلّ  خالل من بلدا
 بتأسيس روزالين وزوجته ارترك جيمي األسبق األمريكي الرئيس قام وقد النفسية. بالصحة العناية وتطوير

 .العالم في الصحة مستوى وتحسين السالم نشر بهدف إيموري جامعة مع بالّشراكة1982 سنة كارتر مركز

  

 تابعونا | r@CarterCenteرتويت على تابعونا | gCarterCenter.or  ياإللكترون موقعنا زوروا

 شاهدونا  | rFacebook.com/CarterCente  كالفيسبو على تابعونا r@thecartercente mInstagra ىعل

 rYouTube.com/CarterCente ىعل
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