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 الفوري للنشر
  1024 سبتمبر 91

 don.bisson@tunisia.cceom.org  +(12112712102)دونالد بيسون تونس، : لالتصال

  dcongil@emory.eduأطلنطا، ديانا كونجيلو  :لالتصال
 

  و المترشحين و يحث على المزيد من التواصل تسجيل الناخبين عملية جاحبن يشيد كارتر مركز
 االتصالو 

 

 أجل من السياسية األحزاب و المدني المجتمع منّظمات و االنتخابية السلطات من كلّ  كارتر مركز ُيشّيد
 أن من الرغم على. الّرئاسّية و التشريعية نتخاباتلال في نطاق اإلعداد بذلتها التي المتضافرة الجهود

 و الناخبين تسجيل عمليات أجرت أنها إال ،تحدياتعدة  شهدت لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة
 االنتخابات في مشاركةامكانية ال التونسيين للمواطنينو كاملة ضامنة بذلك  شاملةبصورة  حينرشّ تالم

 . المقبلة

 ةالتونسيالسلطات في هذه الفترة التي ستتخذ فيها : "وقد صّرح الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر 
الخطوات المتبقية من المسار االنتخابي،  نحن و مركز كارتر نحّثها على مزيد من الشفافية في العمل و 

 ."المقبلة االنتخابات نجاح ضمانعلى تكثيف الجهود لالتصال بالعموم ل

 تسجيل الناخبين

الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات والهيئات الفرعية المستقلة لالنتخابات و اإلدارات الفرعية  عملت كل من
المواطنين التونسيين  كل لتمكين بشكل فّعاللالنتخابات و منظمات المجتمع المدني و األحزاب السياسية 

الهيئة عانت  أن من الرغم ىعل و. من التسجيل التشريعية و الرئاسيةالراغبين في التصويت لالنتخابات 
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 وهو العام الهدفتعرقل لم تكن بالجسامة التي  المشاكل هذهإاّل أّن  فنية، و عملية و لوجيستية عوائقمن 
 لالنتخابات المستقلة العليا الهيئةتقبلت كل من  وقد .التونسيين المواطنين من ممكن عدد أكبر تسجيل

 تحّلت و المعنية األطراف من العديد عّبرت عنها التي المآخذ لالنتخابات المستقلة الفرعية والهيئات
 الناخبين عدد رتفاعا إلى و العملية تحسين إلى ىأدّ  ما هو و المآخذ هذه معظم مع تعاملفي ال بالمرونة

  .  المسجلين

 مواطن 996.999 الّتسجيل فترتي   خالل إضافة تّمت أنه لالنتخابات المستقّلة العليا الهيئة أعلنت قد و
 المستقلة العليا الهيئةو حسب ما أفادت به  .منهم %5..5 اإلناث نسبة مّثلتُ  الناخبين لقائمة تونسي

ناخب يفوق  5.469.422حوالي  4.02 النتخابات الُمسّجلين للّناخبين الجملي العدد لغب لالنتخابات
 من بالتّثّبت ُمسّجل ناخب مليون 6.6 حوالي قام و  .ناخب ......6 فيهم عدد المسجلين بالخارج 

 .الناخب اهتمام على تنم إيجابية عالمة ُيعتبر ما وهو على الواب بياناتهم

 الناخبين تسجيل عملية هاتنظيمل المعنّية األطراف قبل من لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة انتُقدت قد و
 الحصة بنظام التجارية و اإلدارية المصالح جميع تعمل حيث الصيف فصل و رمضان شهر خالل

 الناخبين تسجيل موعد تحديد على أّثرت الهيئة سيطرة خارج كانت والتي عوامل عدة لكن و. الواحدة
 تواريخ يحّدد لم التأسيسي الوطني المجلس أنّ  خاصة. االنتخابات إلعداد للهيئة المفتوحة الفترة وقّلصت

 على المصادقة و   1الهيئة أعضاء انتخاب في التأخير إلى باإلضافة ، جوان 45 يوم حتى االنتخابات
 .الدستور على للمصادقة التأسيسي الوطني المجلس استغرقها التي المدة طول و ، االنتخابي القانون

 المستقلة العليا الهيئةيشجع مركز كارتر  بالنجاح، تّوجت الناخبين تسجيل فترة أن من الرغم على و
عملية تسجيل الناخبين  خالل ظهرت التي المسائل من العديد لمعالجة الجهود تكثيف على لالنتخابات

 مجلس الهيئة عملفي  شفافيةال بتعزيز يوصي المركز. االنتخابات سير على تأثر أن شأنها من التي
و  اإلعالمبما في ذلك تحسين التواصل و االتصال مع العموم و الهيئات الفرعية و  لقراره لوصنع

جانب ذلك أن تمّيز  الهيئة العليا  إلىيجدر .  الضرورية القواعد على اإلّبانالحرص على المصادقة في 
لالنتخابات كما ينبغي  الفرعيةاإلدارات  و الفرعية الهيئات مهام و أدوار بين بوضوح المستقلة لالنتخابات

                                                           
1
خاللها ُنّقح القانون المحدث للهيئة مرتين و ُطعن فيه عدة مرات أمام المحكمة استغرقت عملية اختيار األعضاء حوالي سنة كاملة،  

 اإلدارية
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 تصدرها التي والقرارات للتعليمات الفرعية الهيئات طرف منمّوحد  تطبيق و فهم ضمان أن تسهر على
من المهم أخيرا أن تقوم الهيئة . األصوات سابتحا و الفرز و باالقتراع المتعلقة خصوصا تلك الهيئة

 عملية يخص فيما الناخبين لتوعية شاملة و في الوقت المناسب  بحمالت العليا المستقلة لالنتخابات
 .االقتراع

 تقديم الترّشحات 

 ونتج. ناجحة أوت 49 و 44 بين إجراؤها تمّ  التي الّتشريعّية لالنتخابات الّترّشحات تقديم عملّية كانت و
 فرعّية هيئة 66 لدى إيداعها تمّ  قد قائمة ..0.5 و ُمترّشحا 05.954 تسجيل شاملةال العملّيةعن هذه 

 حزبّية قائمة 7.8 العدد هذا شمل.  الترّشحات تقديم آجال من يوم آخرحدود  إلى لالنتخابات مستقّلة
 تمّ  بالخارج للدوائر بالنسبة أّما. الجمهورّية ترابب إيداعها تمّ  مستقّلة، قائمة 220 و ائتالفّية قائمة 062و

 العليا الهيئة كارتر مركز شيد قد و. مستقلة قائمة 07 و ائتالفية قائمة 08 و حزبية قائمة 76 تقديم
 عملّية و الّترّشحات تقديم عملّية يخّص  فيما مهنّيتها و حيادّيتها و نزاهتها أجل من لالنتخابات المستقّلة

 .المترّشحة القائمات في األّولي النظر

 42 الفصلو على الرغم من شمولية المسار إال أنه من المرجح أّن هدف التناصف المنصوص عليه في 
 مبنّية القائمات مع أن القانون االنتخابي يقتضي أن تكون. لن يقع لألسف تحقيقه االنتخابي القانون من

 عدم يعني ما وهو األفقي التناصف على ينّص  ال إال أّنه الرجال ، و النساء بين التناوب قاعدة على
 وجود عدم عن ينتج أن يمكن ،4.00 سنة غرار على و. قائمة رأس على امرأة هناك تكون أن اشتراط

 العديد تفوز أن المحتمل من أّنه إذ الشعبنواب  مجلس في النساء من قليل عدد انتخاب األفقي التناصف
 . دائرة أي في واحد بمقعد األحزاب من

من  جملي عدد تقديم تمّ  قد و .2قائمة 094 رفض تم أنه سبتمبر 9 يوم لالنتخابات المستقلة الهيئة أعلنت
 تمّ  و. االبتدائية المحاكم أمام اطعن 066 بلغالطعون ضد قرارات الهيئات الفرعية المستقلة لالنتخابات 

 للمحكمة اإلستئنافّية الّدوائر أمام سبتمبر 07 يومإلى من هذه القرارات  0.8 تقديم طلب استئناف
 لالنتخابات حاترشّ تال تقديم فترة انطلقت كما. 4.02 سبتمبر 44 يوم النهائية القائمات ستُنشر. اإلدارّية

                                                           
 بعض انسحاب و الثّانية، الفترة خالل بالّتسجيل قاموا مترّشحين تضمنت  قد  القائمات بعض أنّ  منها أسباب لعدة ذلك و  2

 النتخابات العمومي الّتمويل من الثّاني القسط إرجاع لعدم اآلخر البعض رفض وقع و القائمات بعض من تعويض دون المترّشحين
 الترّشحات تقديم عند سنة 46 دون مترّشحين لوجود أخرى و األصوات، من% 6 على تتحصل لم التي لألحزاب بالنسبة  4.00
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و تعتزم الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات نشر القائمات األولية للمترّشحين  .4.02سبتمبر 7 يوم الرئاسّية
 .سبتمبر 49لالنتخابات الرئاسية بعد يوم 

####  

لمالحظة  4.02جوان  47لالنتخابات يوم تّم اعتماد مركز كارتر بتونس من قبل الهيئة العليا المستقّلة   
 المسار  الّطويل المدى على المركز مالحظو وتابع .4.02االنتخابات الّتشريعّية و الّرئاسّية لسنة 

يل المدى الطوعلى ون مالحظيمّثل ال .4.02 جويلية 8 منذ التونسية الجمهورّية مناطق في االنتخابي
ن يالمالحظفريق وسيتم تعزيز . أحد عشر بلدا العاصمة تونسبجد او تالملمركز كارتر الرئيسي الفريق و 

 .4.02 أكتوبر .4على المدى القصير في  المالحظينوفد كبير من بعلى المدى الطويل 

 واألفراد المدني المجتمع و مكونات السياسية، األحزاب أعضاء و التونسيين المسؤولين المركز شكري
 االنتخابات عملية لمالحظة المركز جهود لتسهيل وطاقتهم وقتهم قدموا الذين الدولي المجتمع وممثلي

 .والرئاسية التشريعية

 القانوني اإلطار و الجديد التونسي الدستور مع بالمقارنة بتونس االنتخابي المسار كارتر مركز يقّيم و
يعمل  .والدولية اإلقليمية المعاهدات في الواردة و الديمقراطية االنتخاباتب المتعلقة التزاماتها و الوطني

ية دبالحيام يتسنحو على  لالنتخاباتوفقا إلعالن مبادئ المراقبة الدولية  كمنظمة مستقلة و رتركاز كرم
و سيعلم  ينتخابالالمسار ال وية حدورعامة ت بيانادار صإعلى ز كرلماكما سيعمل . لمهنيةو ا

السلطات التونسية و العموم باالستنتاجات األولية للمركز من خالل بيان أولي يصدر في وقت وجيز بعد 
 .االنتخابات من أشهربضع  بعد شامل نهائي تقرير يليهيوم االقتراع ثّم 

 للّتطّلع على البيان كامال اضغط هنا
http://www.cartercenter.org/news/publications/election_reports.html#tunisia 

و مستجدات مركز كارتر بتونس تابعونا على الفايسبوك  أخبارلمتابعة 
www.facebook.com/TCCTunisia 

 
#### 

 
 

http://www.cartercenter.org/news/publications/election_reports.html#tunisia
http://www.facebook.com/TCCTunisia
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 ."بناء األمل. مكافحة األمراض. نشر السالم"

باعتباره منظمة غير حكومية ال تهدف للربح، أسهم مركز كارتر في تحسين حياة الشعوب في أكثر من 
الديمقراطية وحقوق اإلنسان والفرص االقتصادية؛ ومكافحة بلدا من خالل حل للنزاعات؛ وتشجيع  .8

األمراض؛ وتطوير العناية بالصحة النفسية؛ وتعليم المزارعين في الدول النامية كيفية زيادة إنتاج 
وقد قام الرئيس األمريكي األسبق، جيمي كارتر، وزوجته روزالين بتأسيس مركز كارتر عام . المحاصيل

 .إيموري من أجل نشر السالم وتحسين الصحة على مستوى العالم، بمشاركة جامعة 0974
 

 CarterCenter@ تابعنا على تويتر, CarterCenter.org زر موقعنا على الواب
تطلع على ,  Facebook.com/CarterCenter الفيس بوكتابعنا على 

شاهدنا على  , Causes.com/CarterCenter قضايانا
اضفنا   YouTube.com/CarterCenter  يوتوب

 http://google.com+/CarterCenter  +  جوجل  على 

http://www.cartercenter.org/
http://www.twitter.com/cartercenter
http://www.twitter.com/cartercenter
http://www.facebook.com/cartercenter
http://www.causes.com/cartercenter
http://www.youtube.com/cartercenter
http://google.com/+CarterCenter
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 السلطات االنتخابية في تونس و المترشحين و يحث تسجيل الناخبين عملية جاحبن يشيد كارتر مركز
 و االتصال على المزيد من التواصل

 4112سبتمبر  91
 

بكل هياكلها المتضافرة التي تبذلها كل من الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات لجهود يشيد مركز كارتر با
 والرئاسية يعيةر التش لالنتخابات لالستعداد و منظمات المجتمع المدني و األحزاب السياسيةوفروعها 

 تواصل،ال و التنظيم في تحدياتعدة  شهدت لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة أن من الرغم على. المقبلة
 للمواطنينبذلك ضامنة و كاملة  شاملةبصورة  حينرش  تالم و الناخبين تسجيل عمليات أجرت أنها إال

 العليا كارتر الهيئة مركزيشجع . المقبلة والرئاسية التشريعية االنتخابات في مشاركةال إمكانية التونسيين
 ضمان في للمساعدة التوعية جهودو على تكثيف  الشفافية على العمل بمزيد من لالنتخابات المستقلة

 . المقبلة االنتخابات نجاح

عملت كل من الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات والهيئات الفرعية المستقلة لالنتخابات و اإلدارات الفرعية 
ين لالنتخابات و منظمات المجتمع المدني و األحزاب السياسية بشكل فاعل و ذلك بتمكين كل المواطن

ووفقا لتصريحات الهيئة . من التسجيل التشريعية و الرئاسيةالتونسيين الراغبين في التصويت لالنتخابات 
 الناخبين عدد يصبحل في سجل الناخبين اتونسي اطنامو  996.999 أضيفالعليا المستقلة لالنتخابات 

 .ماليين 5 من أكثر 4102 النتخابات المسجلين

 التنظيم في نقص األحيان بعض في شابهقد  الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عمل أن من الرغم ىعل و
 الهدفتعرقل لم تكن بالجسامة التي  المشاكل هذهإال  أن   فنية، و عملية و لوجيستية عوائق من ىعان و

 العليا الهيئة من تقبلت كل وقد .التونسيين المواطنين من ممكن عدد أكبر تسجيلالمرجو من  العام
 األطراف من العديد عب رت عنها التي المآخذ لالنتخابات المستقلة الفرعية الهيئات و لالنتخابات المستقلة

 إلى و العملية تحسين إلى ىأد   ما هو و المآخذ هذه معظم مع تعاملفي ال بالمرونة تحل ت و المعنية
ل ناخب مليون 6.6 حوالي قام .المسجلين الناخبين عدد رتفاعا  .على الواب بياناتهم من بالت ثب ت ُمسج 
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فيهم اوت ناجحة من ناحية تمكين من تتوفر  49الى  44حات التي دارت من تعتبر عملية تسجيل الترش  
تقديم الترشحات  عملي ة  عن نتج. شروط الترشح من التقدم و المشاركة في االنتخابات التشريعية القادمة

 49 ومي لالنتخابات مستقل ة فرعي ة هيئة 66 لدى إيداعها تم   قائمة 0.511 و اُمترش ح 05.954 تسجيل
 .حاتالترش   تقديم آجال من يوم آخرأي   أوت

 42 الفصلالتناصف المنصوص عليه في هدف  ه من المرجح أن  و على الرغم من شمولية المسار إال أن
 مبني ة القائمات يقتضي أن تكونمع أن القانون االنتخابي . تحقيقه لألسفلن يقع  االنتخابي القانون من

 عدم يعني ما وهو األفقي التناصف على ينص   ال إال أن ه ، الرجال و النساء بين التناوب قاعدة على
 وجود عدم عن ينتج أن يمكن ،4100 سنة غرار على و. قائمة رأس على امرأة هناك تكون أن اشتراط

 العديد تفوز أن المحتمل من أن ه إذ الشعبنواب  مجلس في النساء من قليل عدد انتخاب األفقي التناصف
 . دائرة أي في واحد بمقعد األحزاب من

 قبل من المستخدمة المنهجية على هارضاعن  السياسية األحزاب أعربت االستثناءات، بعضو ما عدى 
 090 رفض تم أنه سبتمبر 9 يوم لالنتخابات المستقلة الهيئة أعلنت .القائمات من للتحقق الهيئات الفرعية

بعض القائمات  قد  تضمنت مترش حين قاموا بالت سجيل خالل الفترة  -0و ذلك لعدة أسباب منها أن   قائمة
و وقع رفض البعض  -6، انسحاب بعض المترش حين دون تعويض من بعض القائمات -4 الث انية، 

 لم التي لألحزاب بالنسبة  4100ويل العمومي النتخابات اآلخر لعدم إرجاع القسط الث اني من الت م
 قد و. الترشحات تقديم عندسنة  46 دون رش حينتمأخرى لوجود  -2، األصوات من% 6 على تتحصل

 . القائمات رفض خلفي ة على االبتدائية المحاكم أمام اطعن 066تقديم  تم  

 المستقلة العليا الهيئةيشجع مركز كارتر  نجاح،بال تو جت الناخبين تسجيل عملية أن من الرغم لىو ع
عملية تسجيل  خالل ظهرت التي المسائل من العديد لمعالجة المبذولة الجهود تكثيف على لالنتخابات

مجلس  عملفي  شفافيةال تعزيزب يوصي المركز. االنتخابات سير على تأثر أن شأنها من التيالناخبين 
 اإلعالمبما في ذلك تحسين التواصل و االتصال مع العموم و الهيئات الفرعية و  لقراره لصنع و الهيئة

جانب ذلك أن تمي ز  الهيئة العليا  إلىيجدر .  الضرورية القواعد على اإلبانفي  المصادقةوالحرص على 
كما ينبغي  لالنتخابات الفرعيةاإلدارات  و الفرعية الهيئات مهام و أدوار بين بوضوح المستقلة لالنتخابات

 تصدرها التي والقرارات للتعليمات الفرعية الهيئات طرف من مو حد تطبيق و فهم ضمان أن تسهر على
من المهم أخيرا أن تقوم الهيئة . األصوات سابتحا و الفرز و باالقتراع المتعلقة خصوصا تلك الهيئة
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 عملية يخص فيما الناخبين لتوعية شاملة و في الوقت المناسب  بحمالت العليا المستقلة لالنتخابات
 .االقتراع

عملية تسجيل الناخبين وعملية للمركز كارتر  االنتخابات البعثة الدولية لمالحظةمن  ايقدم هذا البيان تقييم
بعض التوصيات األولية  يقدم البيانكما . 4102التشريعية بتونس لسنة  لالنتخاباتحات تقديم الترش  

 .ةاالنتخابيبالعملية  المعنية طرافلأل

 تسجيل الناخبين 

 أو سنة 01 البالغين الت ونسي ين المواطنين لكل   االنتخاب حق   الد ستور من 52 و 62 ينالفصل يضمن
 المواطنين حق ضمان في للمساعدة المتبعة من الممارسات الفضلى الناخبين تسجيلتعتبر عملية . أكثر

 الضروري العنصرب ليس الناخبين تسجيل أن من الرغم علىو . ملبلده العامة الشؤون في المشاركة في
فإن  المشاركة  للتصويت، من المؤهل تحديدل الناخبين تسجيلإال  أن ه إذا ما اعتمد  ناجحة، انتخابية عمليةل

  1 .يجب أن تكون واسعة لضمان عمومية االقتراع

المتضافرة التي تبذلها كل من الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات للجهود  عن ارتياحه مركز كارتر يعب ر
والهيئات الفرعية المستقلة لالنتخابات و اإلدارات الفرعية لالنتخابات و منظمات المجتمع المدني واألحزاب 

من  ةالتشريعية والرئاسيالسياسية و التي مك نت كل المواطنين التونسيين الراغبين في التصويت لالنتخابات 
 . التسجيل خالل الفترة المخصصة لذلك و المنقضية مؤخرا

و كانت  التسجيل عملية لتسهيل ذلك و  تسجيل مركز 66 أحدثت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات
 دائرة لكل تسجيل مركز و يةتونسالجمهورية ال فيدائرة انتخابية  42من  دائرة لكل تسجيل مركز بمعدل

 592 إحداث تم   وكما المراكز بهذه تسجيل عون 4511 تعيين تم  و . خارجبال الس ت   االنتخابية الدوائر من
 .مكتب متنقل 425 و قارمكتب 

                                                           
  الدولي الخاص بالحقوق المدني ة والسياسيةمن العهد  45عدد  التعليق العاممن  00و الفقرة  2الفقرة   1
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% 51.5 اإلناث نسبة مث لتُ . 2الناخبين لقائمة تونسي مواطن 996.999 ُأضيف الت سجيل، فترتي   خالل
لين من  العدد لغب لالنتخابات المستقلة العليا الهيئةو حسب ما أفادت  .من الذكور%  29.6 مقابل المسج 

لين للن اخبين الجملي  إراديا في انتخابات المسجلين الن اخبين عدد إضافةبعد  4102 النتخابات الُمسج 
ل ناخب 600.162 بينهم من بناخ 5.469.422 حوالي 4100   .خارجبال ُمسج 

 الناخبين لتسجيل األولى الفترة جالآ نهاية قبل أسبوع أي ،4102 جويلية 02 بعد اإلقبالنسبة  ترتفعا
ال اناخب 45.122 حدود ليصل و  اهاقصأ نسبة المسجلين بلغت األخيرين، اليومين خالل. 3يومي ا ُمسج 

 الفترة خاللأم ا . جويلية 44 ليوم 94.111 من أكثر و جويلية 40 ناخبا ليوم 26.111 ذلك بنسبة
 01.111 من أقل   اليومي للمسجلين بنسبة معد لال كان حيث اضعيف اإلقبال كان الن اخبين تسجيلل الثانية
 . ناخب

ح قرار أي   لالنتخابات المستقل ة العليا الهيئة تصدر لم المؤسسات السجنية و  في الت سجيل تءاإجرا ُيوض 
 هذا ُيشك ل بالت الي، و. المؤس سات هذه في الن اخبين بتسجيل يتعل ق مجهود بأي   تقم لم واالصالحية 

حين الن اخبين من لعدد اتعس في احرمان   .4دستوري و أساسي حق   ممارسة من المرج 

 رمضان شهر خالل الناخبين تسجيل عملية تنظيمختيارها ال لالنتخابات المستقلة علياال الهيئة تدقانتُ  قد و
 إلى باإلضافة . بنظام الحصة الواحدة التجارية و اإلدارية المصالح جميعتعمل  حيث الصيففصل  و

 .الريفية المناطق في الحصاد موسم مع تزامنت الناخبين تسجيل فترة أن كارتر مركز مالحظو أفاد ذلك،
و قل صت  الناخبين تسجيل موعد أث رت على تحديد الهيئة سيطرة خارج كانت والتي عوامل عدة و لكن

 تواريخ لم يحد د التأسيسيالوطني  المجلس و من بينها أن  . االنتخاباتإلعداد  هيئةلل الفترة المفتوحة
 نتخابا في التأخير باإلضافة إلى ،التي وقع اختيارهااالنتخابات  تواريخو  جوان 45 حتى يوم االنتخابات

                                                           
 في  ناخبا 466.014 و اناخب 291.502جوان كان  49 إلى 46 من األولى الممتد ة الفترة في أفادت الهيئة أن عدد المسجلين   2

 . أوت 49 إلى 5 من الُممتد ة الثانية الفترة
ل في األسبوع  09.269مقابل معد ل يومي بنسبة  3  .الفارطناخب ُمسج 
سجن بتونس  42مسجون في  42.111، هناك ما يقارب 4102وفقا لتقرير المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان لسنة 4

 .المؤق ت االحتجازرهن  06.111من بينهم 
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الوطني  المجلس استغرقها يتال طول المدة واالنتخابي،  القانون على المصادقة و  5الهيئة أعضاء
 . الدستور على لمصادقةل يالتأسيس

رة التسجيل فترة نهاية كانتفي البداية   تهامدد  لالنتخابات  المستقلة العليا الهيئة لكن جويلية 44ليوم  ُمقر 
لين للناخبين ةالضعيف بالرجوع للنسبة السياسية األحزاب نتقاداتا بعد . األولى الفترة خالل هذه الُمسج 

 مسألة بمعالجة قالمتعل  و  لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة تمديد التسجيل الذي اعتمدته قرارُيعتبر 
قرارا جديرا  نوفمبر 46 و أكتوبر 49 بين الممتدة الفترة في 01 سن سيبلغون الذين الناخبين تسجيل
  .مرة ألولالذين سيمارسون حقهم  لناخبينعدد من ال تعسفيالى عدم اقصاء  يؤدي هأن   إذبالثناء 

لي ة القائمات نشر في تأجيل إلى الن اخبين لتسجيل األولى المرحلة في الت مديد أد ى الذي كان  للن اخبين األو 
ر   نشر ُوجوب على نص   القانون أن   رغم أن ه كارتر ركزم يذكر و .أوت 9 يوم إلى أوت 4 ليوم اُمقر 

 ُمتاحة القائمات هذهكان هنالك تفاوت في الجهات على مستوى التطبيق إذ  للعموم، الن اخبين قائمات
المسجلين في  الن اخبينات قائمنشرت  .6في أخرى الوصول صعبة كانت بينما األماكن بعض في للجميع

 يوم لالنتخابات المستقل ة الفرعي ة بالهيئات الط عون إيداع تم   و 4102 سبتمبر 0 يوم للعموم الفترة الثانية
 عملية حول الناخبين تثقيفالمتعلقة ب المواد أن   مركز كارتر قد أفاد مالحظو و. سبتمبر 2 و 6 و 4

 .ملحوظ بشكل غائبةكانت  الناخبين قائمات من التحقق

 البالد داخل لالنتخابات مستقل ة فرعي ة هيئة 66 لدى الن اخبين قائماتا على اعتراض 54 إيداع تم  
 بشكل الفرعي ة الهيئات قبل من عظمهامُ ت معالجة تم   و .7الن اخبين لتسجيل األولى المرحلة بعد وخارجها

 بجوازات تعل قت ت أغلبهاكان و لالنتخابات المستقل ة العليا للهيئة ما تبقى من االعتراضات ُأحيلو . ض  مر 
 65 تقديم تم   و. تعريف بطاقة يملكون ال الذين أو البيانات بقاعدة جدوناو تي ال الذين المواطنين سفر

                                                           
استغرقت عملية اختيار األعضاء حوالي سنة كاملة، خاللها ُنق ح القانون المحدث للهيئة مرتين و ُطعن فيه عدة مرات أمام المحكمة  5

  .اإلدارية
على سبيل المثال، كانت قائمة . ختلف كثيرا من منطقة إلى أخرىاوجود القائمات على ذم ة العموم أفاد مالحظو مركز كارتر  6

بينما كانت القائمة معل قة على . و إنما كانت موجودة بمكتب الوالي بالقصرينس اغير ُمتاحة للجميع في منطقة ماجل العب  الن اخبين 
بالقائمات عند العمدة في حاالت أخرى أو لدى الهيئات الفرعي ة  االحتفاظو تم  . حائط اإلدارة العمومي ة في قرية أخرى من نفس الوالية

 .فقط
، 4، نابل 4تونس : الت الية لم تصلها أي  اعتراضات بعد المرحلة األولى من تسجيل الن اخبين لالنتخاباتعي ة المستقل ة الهيئات الفر 7

 .و إيطاليا و ألمانيا 4و الهيئات الفرعي ة فرنسا  قبلي ، مدنين، زغوان،قابس قفصة ،مهدية،   ، باجة، سليانة،قصرينجندوبة، 
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و لم يتم  تقديم اي ة طعون . اعتراضا للهيئات الفرعي ة المستقل ة لالنتخابات بعد الفترة الث انية لتسجيل الن اخبين
 .الناخبين تسجيل فترتي خالل االبتدائية المحاكم أمام

ل تصفية عملي ة بعد لين للن اخبين الجملي العدد عرف ،للتسجيل األولى الفترة بعد الن اخبين سج   المسج 
 25.109 الر قم هذا نتضم  . ناخب 000.455 بفارق أي 5.105.211 إلى 5.042.126 من انخفاضا

 عددهم الهيئة تحد د لم و اإلسم لنفس ثالث أو مر تين إعادة أن ها البقي ة عن قيل و  .غير مؤهل ناخب
 .بدقة

 سجل   تصفية عملي ة حول للعموم المعلومات نقل في بطيئة لالنتخابات المستقل ة العليا الهيئة كانت
 لكن ها. أوت غر ةفي  خارجها و بتونس الن اخبين قائمات بنشر الهيئة بدأت الواقع، في. نتائجها و الن اخبين
ل أصدرت  إلى مراقبون شبكة التواصل في النقص هذا دفع. الش أن هذا في أوت 9 يوم لها تصريح أو 

 .الت شويش و االرتباك من ةصور  خلق ما هو و اختفوا قد اناخب 000.454 أن   اإلفادة

 الّناخبين توعية

 بين من و .8الن اخبين توعية عملي ة نجاح على جزئي ا يعتمد العام االقتراعحول  الد وليإن استيفاء االلتزام 
 حمالت نفيذت و تطوير مهم ة الفرعي ة للهيئات جزئي ا و التي فوضتها لالنتخابات المستقل ة العليا الهيئة ممها

 الهيئة تقم لم تقني ة، ألسباب و .9االقتراع مركز لتغيير أو الت سجيل على المواطن لحث   تهدف تحسيسي ة
 . بأسبوع الن اخبين تسجيل عملي ة انطالق بعد إال   الت حسيسي ة حملتها بإطالق

 المناطق في وضوحا أكثر كانت األخيرة هذه أن   للحملة تقييم بعد كارتر مركز مالحظو أفاد بينما و
يفي ة بالمناطق مقارنة الحضري ة  وبعض لالنتخابات المستقل ة الفرعي ة الهيئات بعضأن   ، إال أنهم الحظواالر 
ة و المواطنين تستهدف بأنشطة قامتقد  المدني المجتمع منظ مات  فييعيشون  الذين الن ساء منهم خاص 
يفي ة المناطق  أعوان و الفرعي ة بالهيئات العاملين بين للن اخبين بالن سبة سالتبا هناك أن   تبين لهم كما. الر 

                                                           
لد ولي الخاص  بالحقوق المدني ة و الس ياسي ة على ان تضمن الدول تثقيف الن اخبين لتصل ألكبر عدد من العهد ا 45تنص  الماد ة 8

 (00، فقرة45بع لألمم المت حدة، الت عليق العام عدد امجلس حقوق اإلنسان الت  )ممكن من الن اخبين 
و المتعل ق  4102جوان  2المؤر خ في  1، و قرار الهيئة 04، فقرة 6، فصل  لالنتخاباتانظر إلى قانون الهيئة العليا المستقل ة 9

 (5) 9بإحداث هيئات فرعية لالنتخابات وضبط مشموالتها وطرق سير عملها، فصل 
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 ُوجوب يعني الت سجيل أن   الن اخبين من البعض ظن   بينما السياسي ة األحزاب في المنخرطين بين و الت سجيل
 .االقتراع يوم التصويت

 منظ مات مثل الن اخبين تسجيل من األولى المرحلة طوال ناشطة بالتوعية معني ة أخرى أطراف هناك كانت
 المجتمع منظ مات مشاركة كانت. اإلعالم وسائل و الس ياسي ة األحزاب حد  ما إلى و المدني المجتمع

 صلة هناك كانت أن ه اعترفت التي نفسها لالنتخابات المستقل ة العليا الهيئة نظر في ضروري ة المدني
لين الن اخبين عدد بين ايجابية  وبالر غم .10الجهوي المستوى على خصوصا المدني المجتمع إشراك و الُمسج 

 المجتمع منظ مات تشريك كيفي ة في  لالنتخابات المستقل ة الفرعي ة الهيئات في  مختلفة طرق وجود من
التهم اإلجمالي الت أثير أن   إال   الن اخبين، تسجيل التوعية حول في المدني  على عملوا و إيجابي اكان  لتدخ 

لين عدد زيادة  حملتها أنشطة في الهيئة من مع دات المدني المجتمع منظمات من العديد استعملت .الُمسج 
 . 11 الت حسيسي ة

 و مراقبونشبكة  و عتيد هي حاضرة كانت التي المنظمات أبرز من أن ه كارتر مركز مالحظو أفاد كما
 للدفاع التونسية الرابطة و يقظ أنا و صوتي و( الديمقراطية و اإلسالم دراسة مركز مع بالتعاون) أوفياء

 الهيئة عب رت كما. التونسية الكشافة و( المدني المجتمع من منظمة 00 مع بالتعاون)  اإلنسان حقوق عن
 اعمتطو   0.911 من أكثر و المدني المجتمع من منظمة 061 ل شكرها عن لالنتخابات المستقل ة العليا
 12.الفع الة مساهمتهم ألجل

هادفة في كل  وسائل اإلعالم  توعوي ةإجراء حملة ب لالنتخابات المستقل ة العليا الهيئة و يوصي مركز كارتر
والتي و ذلك ألجل تجن ب أي  التباس في صفوف الن اخبين  االقتراعت التي سيتم  تنفيذها يوم ءاحول اإلجرا

 يمكنالتي  الوثائق المدلية عن الهوية طبيعةكيف يمكن للن اخب الت ثب ت من مكان الت صويت و  تتضمن
باإلضافة إلى ذلك، ينبغي على الهيئة أن تتأك د من أن ه قد تم  إعالم القائمات المترش حة و . استخدامها

                                                           
 .جويلية 42مقابلة بين مركز كارتر ووحدة الهيئة المسؤولة عن العالقات مع المجتمع المدني يوم 10
ه رغم أن  الت عامل مع هذه األطراف المعني ة من قبل الهيئات الفرعي ة لم يكن سلسًا إال  أن  تدخلهم ساهم أفاد مالحظو مركز كارتر أن  11

لينافي   .رتفاع ملحوظ للن اخبين المسج 
 اباتلالنتخمتطو ع في التقرير األخير للهيئة العليا المستقلة  4.511منظمة من المجتمع المدني و  021ارتفعت هذه األرقام لحدود 12 

 .أوت 42حول تسجيل الن اخبين الذي تم  إصداره يوم 
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بالنسبة خصوصا  االقتراعقبل و بعد  االنتخابي ةالمترش حين و األحزاب باآللي ات الموجودة لحل  الن زاعات 
 . النتائج متقاربةبانتخابات  المتعلقةلطعون ل

  يةاالنتخاب دار اإل

 إجراءات شفافية لتعزيز الالزمة خطواتال تتخذ أن لالنتخابات المستقل ة العليا الهيئة مركز كارتريحث 
 أكثر بشكل االنتخابية عمليةبال المعنية األطراف جميع إلطالع وذلك ،ابه الخاصة القرارات واتخاذ العمل
 نصوص متواجد في القانوني اإلطارأن   ذلكأهمية  ذاتتــعتبر هذه الجهود  .المتبقية الفترة خالل فعالية

 من أشهر بضعة قبلصدرت أو ُنق حت  لى جانب أن  أغلب النصوص المزمع تطبيقهاا. عديدة قانوني ة
عدد كبير من إصدار ترتب عن ذلك  .االنتخابي المسارمراحل  خالل الحاالت بعض في أو االنتخابات

 إال أن ه .تقديم توضيحات و يةالقانون غراتثاللمعالجة  لالنتخابات المستقل ة العليا الهيئةمن قبل  القرارات
الحصول عليها في اإلب ان  ةأو إلى استحال معلوماتالاالرتباك في  إلى األحيان بعض في الوضع هذا أد ى

 .القانون مصداقية في إلى التشكيك وبالت الي بالنسبة لألطراف المعنية باالنتخابات

 في ستُنف ذ التي القرارات على المصادقة تسهر على أن لالنتخابات المستقل ة العليا الهيئة على ينبغي
د تطبيقل اضمانو ذلك  المناسب الوقت في ةاالنتخابي العملي ة  عن ُتعلن أن وينبغي. القانوني لإلطار موح 

 مستوىعلى  و الر سمي ة القنوات خالل من الت ونسي ة للجمهوري ة الر سمي بالر ائد نشرها فور عليها المصادقة
 .ةاإلدارات الجهوية االنتخابي

لم تفتح  .ينبغي على الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات توخي الخطوات الالزمة لتعزيز التواصل و االتصال
 محاضر بنشر تقم لمحيث  االنتخابي المسار بداية منذ للعموم و للمالحظين الهيئة اجتماعات مجلسها

للجمهورية التونسية كما نص عليه الفصل  الرسمي بالرائد أو اإللكتروني موقعها على نتظاماب مداوالتها
. 13للهيئة الد اخلي الن ظاممن  06لالنتخابات و الفصل  المستقلة العليامن القانون المحدث للهيئة  01

                                                           
كما أن هذه المحاضر  4102ماي  02محضر للمداوالت على الصفحة الر سمي ة إلى شهر  أوت و يعود تاريخ تحريره ل أخريعود  13

سمي  .للجمهورية التونسية  لم تُنشر قط  بالر ائد الر 
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و يوصي . 14 الهيئة عمل في السياسية األحزاب و الناخبين ثقة على سلبا الشفافية في النقص هذايؤثر 
 .المناسب الوقت في قراراتها و مداوالتها نشرب المستقبل في لالنتخابات المستقل ة العليا الهيئةالمركز 

محتمال  اناخب ماليين 2 الوصول إلىب يتعلق فيمالالنتخابات  المستقلة العليا للهيئة األولي التقدير إن  
أن ه  إذ يمث ل إشكاال هذا العدد التقديري  أصبح و تواصلال إستراتيجيةين م عن ضعف في  مسجال حديثا

 للهيئة بالنسبة واقعي غير الهدف هذا كان. المسجلين الجدد لن يبلغ هذا الحد الناخبين عدد أن   اتضح
 تم التي الضعيفة األرقام على استنادا السياسية األحزاب أن   غير .15الوقت بمرور عنه تراجعت التي

  .كافية غير بكونها الناخبين لتسجيل الهيئة جهود النتقاد التقدير هذا استخدمت تسجيلها

و يشجعها  ، الناخبين تسجيل عمليةنجاح  لىلالنتخابات ع المستقلة العليا الهيئةو يهنئ مركز كارتر 
 شأنها من التيعملية تسجيل الناخبين  خالل ظهرت التي المسائل من العديد لمعالجة الجهود تكثيف على

بما  لقراره لصنع و مجلس الهيئة عملفي  شفافيةال بتعزيز يوصي المركز. االنتخابات سير على تأثر أن
و الحرص على المصادقة  اإلعالمفي ذلك تحسين التواصل و االتصال مع العموم و الهيئات الفرعية و 

 جانب ذلك أن تمي ز  الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات إلىيجدر .  الضرورية القواعد على اإلبانفي 
 ت كما ينبغي أن تسهر علىلالنتخابا الفرعيةاإلدارات  و الفرعية الهيئات مهام و أدوار بين بوضوح
خصوصا  الهيئة تصدرها التي والقرارات للتعليمات الفرعية الهيئات طرف منمو حد  تطبيق و فهم ضمان

من المهم أخيرا أن تقوم الهيئة العليا المستقلة . األصوات سابتحا و الفرز و باالقتراع المتعلقة تلك
 .االقتراع عملية يخص فيما الناخبين لتوعية شاملة و في الوقت المناسب  بحمالت لالنتخابات

 

                                                           
ويشمل هذا الحق حريته . لكل إنسان حق في حرية التعبير: "بالحقوق المدنية والسياسية من العهد الدولي الخاص 4فقرة  09المادة  14

في التماس مختلف ضروب المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو 
: " 01، فقرة  لحقوق االنسلنللمفوضية السامية لألمم المتحدة  62 التعليق العام رقم" .في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها

 التي السجالت المعلومات هذه وتتضمن. العامة الهيئات بحوزة تكون التي المعلومات على االطالع حق 09 المادة من 4 الفقرة تشمل
من اتفاقية االتحاد اإلفريقي  9المادة ." إعدادها وتاريخ ومصدرها فيه تحفظ الذي الشكل عن النظر بصرف العامة الهيئة بها تحتفظ

 . من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 06المادة .  لمنع و مكافحة الفساد
 رقم وهو الناخبين، سجل في جديد ناخب مليون نحو إدراج: "...بيان الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات حول انتهاء مرحلة التسجيل 15

 عملية فيها تمت التي واألمنية والسياسية واالقتصادية االجتماعية الظروف باعتبار مرضيا لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة تعتبره
d-procedure-du-fin-01/125-24-04-10-06-/index.php/ar/2014http://www.isie.tn-." التسجيل

avec.html-inscription  

http://www.isie.tn/index.php/ar/2014-06-10-04-24-01/125-fin-du-procedure-d-inscription-avec.html
http://www.isie.tn/index.php/ar/2014-06-10-04-24-01/125-fin-du-procedure-d-inscription-avec.html
http://www.isie.tn/index.php/ar/2014-06-10-04-24-01/125-fin-du-procedure-d-inscription-avec.html
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  الّترّشحات تقديم

 القانوني اإلطار يمك ن. أوت 49الى  44دارت عملية تقديم الترش حات بالنسبة لالنتخابات التشريعية من 
 مع عام   بشكل ش حاتالتر  لتقديم  القانوني ة األحكام تتماشىمن تحقيق الشمولية و  الترش حات المنظ م لتقديم

يشيد مركز كارتر . 16الت رش ح في الحق   و الجمعي ات تكوين بحري ة يتعل ق فيما اإلقليمي ة و الدُّولي ة المعايير
تقديم الترش حات و النظر في  تسييرها لعمليةخالل  مهنيةال و الحياد و هةانز بالالهيئات الفرعية تحلي 

 . قائمات المترشحين

 42 الفصلو على الرغم من شمولية المسار إال أنه من المرجح أن  هدف التناصف المنصوص عليه في 
 مبني ة القائمات مع أن القانون االنتخابي يقتضي أن تكون. لن يقع لألسف تحقيقه االنتخابي القانون من

 عدم يعني ما وهو األفقي التناصف على ينص   ال إال أن ه الرجال ، و النساء بين التناوب قاعدة على
 وجود عدم عن ينتج أن يمكن ،4100 سنة غرار على و. قائمة رأس على امرأة هناك تكون أن اشتراط

 العديد تفوز أن المحتمل من أن ه إذ الشعبنواب  مجلس في النساء من قليل عدد انتخاب األفقي التناصف
 . دائرة أي في واحد بمقعد األحزاب من

 قبول يتم   لن أن ه أعلنت الن اخبين، تسجيلل الث انية الفترة لالنتخابات المستقل ة العليا الهيئة فتحت عندما
لوا الذين بين من إال   الت شريعي ة لالنتخابات  حينالمترش    الت رش ح في الحصر هذا أد ى. األولى الفترة في سج 

 .لالنتخابات المستقل ة الفرعي ة الهيئات قبل من القائمات من العديد لرفض تشريعي ةنتخابات اللال

 66 لدى إيداعها تم   قد قائمة 0.511 و اُمترش ح 05.954 عنها نتجو  شاملة العملي ة كانت و إجماال
. حاتالترش   تقديم آجال من يوم آخرأوت أي  49و ذلك الى حدود يوم  لالنتخابات مستقل ة فرعي ة هيئة
 كامل في إيداعها تم   مستقل ة، قائمة 220 و ائتالفي ة قائمة 062 و حزبي ة قائمة 112 العدد هذا شمل
قائمة  01قائمة ائتالفية و  02قائمة حزبية و  16أم ا بالنسبة للدوائر بالخارج تم  تقديم  .الجمهوري ة تراب

 . مستقلة

 ورفض مترش حة قائمة 0602 قبول تم   أن ه 4102 سبتمبر 9 يوم لالنتخابات المستقل ة العليا الهيئة أعلنت
 قائمة 052 و بالخارج 99 و تونس في حزبي ة قائمة 262 المقبولة القائمات بين من و. قائمة 090

                                                           
أن ينتخب وُينتخب، في ... يكون لكل مواطن الحق و الفرصة " من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني ة والسياسية  45 المادة 16

 .من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان و الشعوب 06 للمادةأنظر أيضا ". انتخابات نزيهة
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و حسب ما أفاد به رئيس . بالخارج 04 و بتونس مستقل ة قائمة 642 و بالخارج 05 و بتونس ائتالفية
تضم نها مترش حين  -0قائمة هي  090فإن  أسباب الرفض األولي ل لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة

عدم إرجاع القسط  -6 .انسحاب بعض المترش حين دون تعويضهم -4 .قاموا بالت سجيل في الفترة الث انية
 من% 6 على تتحصل لم التي لألحزاب بالنسبة  4100الث اني من الت مويل العمومي النتخابات 

 .الت شريعي ة لالنتخابات للت رش ح األدنى الس ن   وهوسنة  46 دون رش حينتموجود  -2. األصوات

القرار األخير فكان يؤخذ  الجهوي و أم ا المستوى على اقتراح القائمات تم    األحزاب، من للعديد بالن سبة
 المترش حين اختيار عملي ة شابت ،الرئيسية الس ياسي ة األحزاب بعض فيو  .المستوى المركزي على

 أو أخرى أحزاب إلى باالنضمام منهم البعض قام قد و. األعضاء استقالة بعض عنها نتج اخالالت حيث
 نائب 402 بين من انائب 51 حة لالنتخاباتالمترش   الحالية القائمات تتضمن .مستقل ة قائمات بتشكيل

  .الت أسيسي الوطني بالمجلس

 فيما مختلفة تجارب الجهات في أو العاصمة تونس في سواء ركارت مركز قابلها التي لألحزاب كانت
 الجمهوريالحزب  و وفاء حركة و النهضةحركة  من كل تاعتبر . القائمات على الن ساء بتعيين يتعل ق

 حين في .إختيار النساء بالنسبة للقائمات صعبا يكن لم أن ه المحبة تيار و الديمقراطي التحالف و والمسار
 خصوصا تحديا أكثر كان األمر أن المبادرةحزب  و تونس نداءحركة  و التكتلحزب  مثل آخرون ذكر

يفي ة المناطق في و الجنوب في  كن   أنفسهن   الن ساء أن األحزاب معظم أشارت عام ة، بصفة و. الر 
  .اتقائمال لرئاسة حالترش   في اتمتردد

 اطعن 066 بلغمن الطعون ضد قرارات الهيئات الفرعية المستقلة لالنتخابات  جملي عدد تقديم تم   قد و
 تقديم طلب استئناف تم   و. قائمة بالخارج 09قائمة في تونس و  002و تخص  االبتدائية المحاكم أمام

 ائماتالق ستُنشر. اإلداري ة للمحكمة اإلستئنافي ة الد وائر أمام سبتمبر 01 يومالى من هذه القرارات  012
 1 يوم الرئاسي ة لالنتخابات حاترش  تال تقديم فترة انطلقت كما. 4102 سبتمبر 44 يوم النهائية
 .4102سبتمبر

  :التوصيات

يقدم مركز كارتر التوصيات التالية في كنف التعاون و االحترام و يأمل أن تعمل هذه التوصيات على 
 :يخلق مواضيع للنقاش مفيدة للعمل المستقبل
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  ينبغي على الهيئة أن تضمن المصادقة على القواعد الالزمة لتنفيذ المسار في الوقت المناسب
أن  العليا المستقلة لالنتخابات على الهيئةو . وذلك ضمانا للتطبيق المتجانس لإلطار القانوني

ائد بالقواعد المصادق عليها فور نشرها في الر  الجهوية على المستوى االنتخابيُتعلم اإلدارة 
 . للجمهورية التونسية الرسمي

 و زيادة ثقة العموم في اإلدارة  العليا المستقلة لالنتخابات من أجل تكثيف الشفافية في عمل الهيئة
 .في آجال معقولة ة ينبغي على الهيئة نشر المداوالت و القرارات على موقعها االلكترونياالنتخابي

 الهيئات  كل من مهام و أدوار د بوضوحتحد   لالنتخابات أنعلى الهيئة العليا المستقلة  ينبغي
 يمكن تفاديها توتراتو ذلك تجنبا ل ة الجهوي ةاالنتخابي اإلدارات والفرعية المستقلة لالنتخابات 

 . ةاالنتخابي دارةاإل داخل
 الهيئات  كل من  مع فعالية أكثرب التواصلالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات  و ينبغي على

و ذلك  والعموم السياسية األحزاب و ة الجهوي ةاالنتخابي اإلدارات الفرعية المستقلة لالنتخابات و
و يعتبر ذلك ذو أهمية بالغة خاصة في ما . االقتراع يوم لإلجراءات متناقض تطبيق لتجنب

 . التجميع و العد  لالقتراع و  بالنسبة باعهاإت   الواجب اإلجراءاتيتعلق ب
 اإلداراتفي  العاملين من يكفي ماالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات أن توفر  على ينبغي 

 .مإليه المسندة المهام إنجاز من تمكينهمل تدريبهم أن تسهر على و الجهوي ة يةاالنتخاب

 تونس في عملهركز كارتر واصل م 1122لسنة  بعد بعثة مالحظة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي
 القانوني و المؤسساتي باإلطار المتعلقة التطورات ومختلف الجديد الدستور صياغة عملية لمتابعة

 المسار لمتابعةعلى المدى الطويل  قام المركز بنشر مالحظين 4102جويلية  2منذ . القادمة لالنتخابات
الفريق و يل المدى الطوعلى ون مالحظيمث ل ال. التونسيةالجمهورية مناطق مختلف في  االنتخابي
ن يالمالحظفريق وسيتم تعزيز . أحد عشر بلدا مختلفا العاصمة تونسبجد او تالملمركز كارتر الرئيسي 

 .4102 أكتوبر 41على المدى القصير في  المالحظينوفد كبير من بعلى المدى الطويل 

 المدني المجتمع و مكونات السياسية، األحزاب أعضاء و التونسيين المسؤولين شكري أن المركز يود  
 عملية لمالحظة المركز جهود لتسهيل وطاقتهم وقتهم قدموا الذين الدولي المجتمع وممثلي واألفراد

 .والرئاسية التشريعية االنتخابات
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 القانوني اإلطار و الجديد التونسي الدستور مع بالمقارنة بتونس االنتخابي المسار كارتر مركز يقي م و
يعمل  17.والدولية اإلقليمية المعاهدات في الواردة و الديمقراطية االنتخاباتب المتعلقة التزاماتها و الوطني

ية دبالحيام يتسنحو على  لالنتخاباتوفقا إلعالن مبادئ المراقبة الدولية  كمنظمة مستقلة و رتركاز كرم
و سيعلم  ينتخابالالمسار ال وية حدورعامة ت بيانادار صإعلى ز كرلماكما سيعمل . لمهنيةو ا

السلطات التونسية و العموم باالستنتاجات األولية للمركز من خالل بيان أولي يصدر في وقت وجيز بعد 
  .االنتخابات من أشهربضع  بعد شامل نهائي تقرير يليهيوم االقتراع ثم  

لمتابعة اخبار و مستجدات مركز كارتر بتونس تابعونا على الفايسبوك 
www.facebook.com/TCCTunisia 

 
#### 

 ."بناء األمل. مكافحة األمراض. نشر السالم"
باعتباره منظمة غير حكومية ال تهدف للربح، أسهم مركز كارتر في تحسين حياة الشعوب في أكثر من 

طية وحقوق اإلنسان والفرص االقتصادية؛ ومكافحة بلدا من خالل حل للنزاعات؛ وتشجيع الديمقرا 21
األمراض؛ وتطوير العناية بالصحة النفسية؛ وتعليم المزارعين في الدول النامية كيفية زيادة إنتاج 

وقد قام الرئيس األمريكي األسبق، جيمي كارتر، وزوجته روزالين بتأسيس مركز كارتر عام . المحاصيل
 .ن أجل نشر السالم وتحسين الصحة على مستوى العالم، بمشاركة جامعة إيموري م0914

 
 CarterCenter@ تابعنا على تويتر, CarterCenter.org زر موقعنا على الواب

تطلع على ,  Facebook.com/CarterCenter تابعنا على الفيس بوك
شاهدنا على  , Causes.com/CarterCenter قضايانا

اضفنا   YouTube.com/CarterCenter  يوتوب
 .http://google.com+/CarterCenter  +  جوجل  على 

 
                                                           

و  صادقت تونس على عدد من المعاهدات الد ولي ة المتعلقة بالمسار االنتخابي و من بينها العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية  17
. والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد. الذي يعتبر المصدر األساسي للقانون الدولي المتعلق باالنتخابات

 مناهضة اتفاقية. المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية. ريصالعن التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية االتفاقية
 لحقوق المتحدة األمم اتفاقية. فلالط حقوق اتفاقية. المهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب

 . والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاقكما صادقت تونس على . اإلعاقة ذوي األشخاص

http://www.facebook.com/TCCTunisia
http://www.cartercenter.org/
http://www.twitter.com/cartercenter
http://www.twitter.com/cartercenter
http://www.facebook.com/cartercenter
http://www.causes.com/cartercenter
http://www.youtube.com/cartercenter
http://google.com/+CarterCenter

