
 
 
 

افق واسع بيان ما بعد ال  د مجّددا الحاجة إلى تو
ّ

 نتخابات: ضعف اإلقبال على النتخابات التونسية يؤك
 جانفي مجّددا في    29فشلت الدورة الثانية من االنتخابات التشريعية التونسية التي أجريت يوم    —  2023  غّرة فيفري تونس العاصمة في  

ّ
 حث

ها رئيس الجمهورية يوم على االقتراع الناخبين 
ّ
د رفض الشعب التونس ي للعملية السياسية التي استهل

ّ
 .  2021جويلية  25، مّما يؤك

د 
ّ
للمّرة الثانية في غضون شهرين مجددا على ضرورة انخراط جميع األطراف املعنّية التونسية في حوار وطني  املشاركة الضعيفة غير املسبوقةتؤك

ر في البالدشامل وشفاف إلحياء مسار اال 
ّ
توافق بشأن حلول للمشاكل السياسية واالقتصادية واالجتماعية  والتوّصل إلى  نتقال الديمقراطي املتعث

 في البالد. 

ي تقدر بحوالي املحتشمةتعكس نسبة مشاركة الناخبين  
  انتكاسة للتجربة الّتونسّية في االنتقال الديمقراطي الذي،  % في كلتا الّدورتين 11  ، والت 

ي رئيس الجمهورية التحكم في جميع أدوات السلطة في جويلية عن  خرج
ّ
وينبغي للقادة السياسيين وقادة املجتمع املدني، فضال    .2021مساره بتول

بين حديثا، أن يسعوا نحو التوّصل إلى توافق 
َ
 الديمقراطي.  إلى املسارإلعادة البالد واسع عن أعضاء مجلس نواب الشعب املنتخ

رئيس الجمهورية بأن اإلجراءات التي اتخذها كانت ردا على فشل مجلس نواب الشعب في معالجة القضايا االجتماعية  صريحات  تعلى الرغم من  و 

 أّن العملية غير الشاملة 2011البالد منذ ثورة الياسمين في  عصفت بواالقتصادية التي  
ّ
. كما تعتبر  2014دستور البالد الذي تّم إقراره في    غّيرت  ، إال

الدولة  شيطنة   عليها  تقوم  التي  للهياكل  تقويضا  الجمهورية  رئيس  قبل  من  الدولة  مؤّسسات  مختلف  واستهداف  التغييرات  هذه  معارض ي 

أوت   في  النفاذ  حيز  التي دخلت  الدستورية  التعديالت  عّززت  الحقيقّية.  صت    2022الديمقراطّية 
ّ
وقل الرئيس  باصالحيات  املتصلة  لّسلطة تلك 

 دعو إلى مراجعتها.التشريعية، وهو ما ي

عن حقوق مركز كارتر باملبادرة الجديدة التي أطلقتها أكبر نقابة عمالّية في تونس االّتحاد العام التونس ي للشغل والّرابطة التونسّية للدفاع    يرحب

  ركة في حوار وطني. وإضافة إلى ذلك،اإلنسان والهيئة الوطنّية للمحامين بتونس واملنتدى الّتونس ي للحقوق االقتصادية واالجتماعية من أجل املشا

ز على برنامج إصالح يشمل تعديل دستور  يعكف عدد من  
ّ
بين حديثا على تشكيل ائتالف برملانّي يرك

َ
، 2022أعضاء مجلس نواب الشعب املنتخ

 من حرية التعبير. الذي يحّد  54ودعم ارساء فوري للمحكمة الّدستورية، وتعديل القانون االنتخابي والنظام السياس ي واملرسوم 

ب حديثا على االنضمام إلى الجهات الفا
َ
 البرملان املنتخ

ّ
علة التي باشرت يجّدد مركز كارتر توصياته التي قّدمها إثر الّدورة األولى لالنتخابات ويحث

 : على وجه االستعجالبمبادرة الحوار الوطني وتناول القضايا التالية 

 عيد تأسيس هيئة انتخابية مستقلة؛قانون انتخابي جديد ي وضع الحاجة إلى •

 مراجعة وتنقيح النظام االنتخابي لتسهيل وضع سياسات وطنية فّعالة؛  •

 من قبيل الفساد وإصالح قطاع األمن واإلدارة العمومية؛ مسائل مهّمة وضع سياسات تتناول  •

 إعادة التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية؛ •

املدنيةتعزيز   • على   التوعية  تأثير  لها  التي سيكون  الوطني  الحوار  في مشاورات وإصالحات  الشعب  عاّمة  الناخبين إلشراك  وتحسيس 

 حياتهم اليومية؛

تعزيز األحزاب السياسية وتوطيد أواصر الديمقراطية الداخلية لألحزاب، مّما يؤّدي إلى تمثيلية أكثر فاعلية لألحزاب السياسية، بما   •

 والشباب والفئات املهمشة. في ذلك تمثيلية املرأة 

عب الّتونس ي حكومة شّفافة تسعى إلى معالجة القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية امللّحة التي أدت الى اندالع الثو 
ّ
رة. يجب يستحّق الش

 . 2011على قادة تونس االستجابة لهذه التطلعات وإعادة تونس إلى املسار الديمقراطي الذي شرعت فيه منذ سنة 



 نبذة عاّمة 

ة لالنتخابات  2011يتواجد مركز كارتر في تونس منذ سنة  
ّ
ملالحظة املسار االنتخابي. أوفد املركز بعثة  ، وحصل على اعتماد الهيئة العليا للمستقل

ة من الخبراء الذين قّدموا تقييما الستفتاء    2022ملالحظة االنتخابات في جوان  
ّ
جويلية. ونشر   25تحت إشراف فريق مالحظين أساس ي صغير يضم ثل

في شهر ديسمبر  مالحظا على املدى القصير    60وأكثر من    مالحظا على املدى الطويل في شهر أكتوبر  14جميع الواليات األربع والعشرين،  املركز، في  

التشريعية  بمناسبة   املدى 2022ديسمبر    17االنتخابات  املركز مالحظة محدودة دون مالحظين على  في شهر جانفي، أجرى  الثانية،  الّدورة  وفي   .

 القصير، ولم يسّجل أي انتهاكات جسيمة يوم االقتراع.  

ل أهداف املالحظة التي 
ّ
يقوم بها املركز في تونس في تقديم تقييم محايد لجودة العملية االنتخابية إجماال، وتعزيز عملية انتخابية شاملة لجميع    تتمث

 التونسيين، ودعم مسار االنتقال الديمقراطي في تونس.

زامات واملعايير املستمّدة من املعاهدات اإلقليمية  يقّيم مركز كارتر العملية االنتخابية على ضوء الدستور التونس ي، واإلطار االنتخابي املحلي، وااللت

 . 2005ت لسنة  والدولية والهيئات التفسيرية وممارسات الدول. وينّفذ املركز بعثة مالحظة االنتخابات طبقا إلعالن مبادئ املراقبة الدولية لالنتخابا

لسنة   التأسيس ي  الوطني  املجلس  انتخابات  املركز  الر   2011الحظ  لسنتي  واالنتخابات  إلى  2019و  2014ئاسية والتشريعية  الذي  املسار  ، إضافة 

 . 2014اعتماد دستور  أفض ى إلى

# # # 

 maria.cartaya@cartercenter.orgفي أتالنتا )الواليات املتحدة األمريكية(، ماريا كارتايا: : للتواصل

 don.bisson@cartercenter.orgفي تونس، دون بيسون:                   

 

 مركز كارتر 

 نشر السالم. محاربة املرض. بناء األمل.

 

دولة من خالل حّل النزاعات؛ والنهوض   80تحسين حياة الناس في أكثر من ربحية، على حكومية وغير  غير منظمةوهو   ساعد مركز كارتر،

على يد  1982بالديمقراطية وحقوق اإلنسان والفرص االقتصادية؛ والوقاية من األمراض؛ وتحسين رعاية الصحة النفسية. وتأّسس املركز سنة 

الين كارتر، بالشراكة مع جامعة إيموري، بهدف تعزيز السالم والصحة في الرئيس األمريكي السابق جيمي كارتر وحرمه السيدة األولى السابقة روز 

 جميع أنحاء العالم.
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