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 الفوري للنشر

  1014 فيفري 11

   baya.kara@tunisia.cceom.org ( 1167670000117) باية قارةتونس، : لالتصال

 dhakes@emory.edu(  0014044104114)  ھايكس ديبورا بأطلنطا، 

 

 نحو تحقيق أھداف الديمقراطية مسيرتهامركز كارتر يحث تونس على مواصلة 

 

لنظر اعلى ، يا المستقلة  لالنتخاباتالمجلس الوطني التأسيسي و الهيئة العلكل  من مركز كارتر  يحث  

 .الالحقة للمضي قدما نحو تحقيق أهداف الديمقراطية المراحلبعناية في 

را في تحديد جدول من المهم أن يقع الشروع مبك  "  هويعتبر الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر أن  

 معالجةينصب  اهتمامها على  دائمة تشكيل حكومة المنتخبة للطبقة السياسيةحتى يتسن ى زمني لالنتخابات 

ومن األهمية بمكان بالنسبة  "و أضاف  ."واالجتماعية واألمنية التي تواجهها تونسالمسائل االقتصادية 

الالزمة إلجراء انتخابات ذات  قوانينوالاالنتخابية الجديدة الموارد هيئة لأن توفر لة يالتونس سلطاتلل

 ."مصداقية

قانون انتخابي  لوضع هتركيز جهودكارتر المجلس الوطني التأسيسي على  شجع مركزيتحقيقا لهذه الغاية، 

الوقت لهيئة العليا المستقلة لالنتخابات منح المركز السلطات التونسية ال، يحث ت نفسهقالوفي و . جديد

لترسيخ وجودها كهيئة دائمة و محايدة ومستقلة قبل الشروع في تحضير الالزم و الموارد الكافية 

 .االنتخابات
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لهيئة العليا المستقلة لالنتخابات فيها بدور مشتركة تضطلع ا تعد  عملية تنظيم انتخابات ناجحة مسؤولية

 سن  دور حاسم في ضمان نجاح االنتخابات و ذلك من خالل  لمجلس الوطني التأسيسيلغير أنه . محوري

وأن ينبغي على المجلس أن يسعى إلى استخالص الدروس من التجارب األخيرة ا لذ .شامل قانون انتخابي

ل الوقت وما يكفي من يخص ص  آليات التشاور المناسبة مع الخبراء وممثلي المجتمع المدني إلعداد يفع 

 .سليم من الناحية القانونية واضح و قانون انتخابي

لدعم اللوجستي والمادي لالوزارات والمؤسسات الحكومية األخرى  توفيرتتطل ب العملية االنتخابية  كما

يقع عليه االختيار واإلطار القانوني والجهود التي ستستغرقها وبحسب النظام االنتخابي الذي س. والتقني

رفانه من غير الواقعي أن  ، عملية تحيين سجل الناخبين و خاصة  ذات مصداقية إجراء انتخابات يقر 

  .انتخابات تشريعية في مدة تقل  عن أربعة إلى ستة أشهر انطالقا من دخول القانون االنتخابي حيز النفاذ

إال  أن . اتحت ضغط زمني هام و هو ما يعد في حد ذاته انجازا حقيقي   1122انتخابات تم إجراء 

ت جميع األطراف المعنية بالعملية . سجلوا بعض المشاكل أثناء العملية االنتخابية المالحظون و لقد أقر 

حزاب السياسية كما أن  الناخبين واأل. االنتخابية إمكانية إدخال بعض التحسينات على المسار االنتخابي

لذا، . والمجتمع المدني ووسائل اإلعالم سيطالبون مستقبال بعملية انتخابية تستجيب لمعايير جودة عالية

الجودة  معايير لبلوغ 1122من تجربة الدروس  ن على المجلس الوطني التأسيسي استخالصيتعي  

واكتساب لهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في بناء اة و يتعي ن على جميع األطراف المعنية مساعد. المطلوبة

ة و مستقل ة ثقة العموم    . تسيير العملية االنتخابيةوعلى تنظيم و إثبات قدرتها كهيئة مختص 

المجلس الوطني التأسيسي أعضاء ، يقدم مركز كارتر جملة من التوصيات لكل من  ولبلوغ هذه األهداف

والحكومة واألحزاب السياسية خابات و األطراف المعنية في الحوار الوطني والهيئة العليا المستقلة لالنت

  :على النحو التالي

 االنتخابي المسار في المتدخلة اآلخرى االطراف و السياسية حزاباأل ثقة تدعيم و بناء أجل من 

 كهيئة نفسها لتؤسس الموارد ومن الوقت من يكفي ما لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة منح يجب

 وتركيز هياكلها إحداث لها يُتاح أن قبل االنتخابات إجراء في الشروع منها يُطلب ال وأن ، دائمة

 .الفرعية هيئاتها

 ولويةاأل ئهيالا مع جديد انتخابي قانون صياغة في فورا الشروع التأسيسي الوطني المجلس على 

 القانون صياغة و إلعداد الالزمة الخبرات وتسخير الكافي الوقت تخصيص عليه كما. القصوى

 القانون على يجب إذ. وواضح شامل قانوني   إطار ظل   تحت االنتخابات تنظيم يؤم ن بما االنتخابي
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 الدولي ة و الوطني ة لاللتزامات وفقا ديمقراطية انتخابات إلجراء الضرورية الجوانب كل   تأطير

  .الجديد الدستور فيها بما التونسية للدولة

  صياغة على مسؤولةباعتبارها  التأسيسي الوطني بالمجلس العام التشريع لجنة علىينبغي 

 وتوصيات 1122 لسنة 53 عدد المرسومكل  من  تعتمد نأ ، االنتخابي القانون مشروع

 .منطلق ألشغالهاك المعني ة خرىاأل طرافاألمختلف و المدني المجتمع ومقترحات

 المستقلة العليا الهيئة بين العالقة توضيح على التأسيسي الوطني المجلس يعمل أن ينبغي 

 على الهيئة إشراف حسن يضمن بشكل الجديد االنتخابي القانون في العمومية والهياكل لالنتخابات

 .االنتخابي المسار

 لضبط الهيئة لمجلس الفرصة اعطاء التأسيسي الوطني المجلس على لالنتخابات موعد تحديد قبل 

 في المحددة جالاآلو االنتخابية، العمليات تزامن االعتبار بعين تأخذ لالنتخابات شاملة رزنامة

 المؤسسات رساءإل متزامنة انتخابات إجراء حال في المهمة وحساسية الجديد االنتخابي القانون

 .الجديدة السياسية

 توفير من خاللفي مهمتها الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات  مساندةعلى الحكومة الجديدة  ينبغي 

 .الاالنتخابات القادمة على نحو فع   إلجراء وتخصيص الميزانية المناسبة كل الدعم الالزم

  ثقة العموم في وكسب من جانبها، ينبغي أن تعمل الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات على بناء

يسمح للمالحظين التونسيين  وبشكلاستقالليتها وحيادها من خالل ضمان الشفافية في عملها، 

 تراتيبوذلك عن طريق نشر ال العموميةحضور اجتماعاتها و االطالع على الوثائق بوالدوليين 

 . االنتخابية وغيرها من الوثائق ذات الصلة على الموقع االلكتروني للهيئة

  لضمان الفهم الجي د لعملها من قبل األطراف المشاركة في العملية االنتخابية يتعي ن على الهيئة

استراتيجية فعالة لالتصال في وقت مبكر من العملية االنتخابية العليا المستقلة لالنتخابات أن تضع 

 تطاع إلىقدر المس ينبغي على الهيئة أن تسعىكما . و أن تعقد مؤتمرات صحفية بصفة دورية

 .  بالتوافق هااتخاذ قرارات

  نشاء هياكلها التنفيذية واإلدارية في أقرب على  إينبغي أن تعمل الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات

 . ويةاتخاذ قرارها بشأن هياكلها الجهعلى وقت ممكن و 

   وأنشطة حول دورات تدريبية تنظيم ل أن تخط طس الموارد الالزمة و ينبغي على الهيئة أن تكر

جميع األعوان و المسؤولين عن العملية االنتخابية فائدة الدروس المستفادة من االنتخابات السابقة ل

 . وخاصة على المستوى الجهوي والمحلي
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انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات والمصادقة على بخصوص يجد د مركز كارتر تهانيه 

 . الدستور الجديد وتعيين الحكومة الجديدة

 

 

 

بوجود محدود في تونس و قد  بعد بعثة مالحظة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، احتفظ مركز كارتر،

المؤسساتي و القانوني لالنتخابات تابع عملية صياغة الدستور و مختلف التطورات المتعلقة باإلطار 

و يقي م مركز كارتر هذه العملية بالمقارنة مع الدستور الجديد و القوانين التونسية و التزامات   .المقبلة

  .تونس بالقوانين و المواثيق الدولية

 

##### 

 

 "األمل توطيد األمراض، مكافحة السالم، تعزيز"

 في الناس بحياة االرتقاء في المساعدة ،للربح تهدف ال حكومية غير منظمة يمثل الذي كارتر، مركز يقدم

 اإلنسان، وحقوق الديمقراطية وتعزيز النزاعات، حل في اإلسهام خالل من دولة سبعين عن يزيد ما

 األمريكي الرئيس أسس وقد. النفسية الصحة وتنمية األمراض، من والوقاية االقتصادية، الفرص وزيادة

 كارتر مركز لين روزا وزوجته كارتر جيمي األسبق

##### 

لمتابعة أنشطة مركز كارتر تونس ومستجداته يمكنكم زيارة الصفحة الرسمية  على الفيسبوك  

www.facebook.com/TCCTunisia 

على @ |  CarterCenter على تويتر|  CarterCenter.org يمكن زيارة موقعنا على االنترنت

|  Causes.com / CarterCenterانضم إلينا على|  Facebook.com /CarterCenterالفيسبوك 

أضفنا إلى دائرة الخاص بك على جوجل |  YouTube.com / CarterCenterشاھدنا على يوتيوب 

rcenterhttp://google.com/+carte 
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 تونس على مواصلة مسيرتها نحو تحقيق أھداف الديمقراطية مركز كارتر يحث  

 1014فيفري  11

انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات والمصادقة على  بخصوصيجد د مركز كارتر تهانيه 

وتعيين الحكومة الجديدةالدستور 
1

ع.  المجلس الوطني التأسيسي والهيئة االنتخابية المركز كل  من  كما يشج 

 .أهداف الديمقراطية نحو تحقيق التقد م مواصلةلالمقبلة بالمراحل  هتماماالالجديدة على 

 عملية بأن   يتفه مأن من أجل إحراز هذا التقد م، يتعي ن على كل  من السلطات التونسية و الشعب التونسي 

ع مركز كارتر الهيئة العليا المستقل ة و. هياكل المؤس ساتية تتطل ب شيئا من وقتال فعيلتركيز و ت يشج 

هياكلها اإلدارية الداخلية في أقرب وقت ممكن حتى يتسن ى لها أن تتقد م في إرساء  لالنتخابات على

المحدَّدة في الدستور الجديداالستعداد إلجراء االنتخابات مع اعتبار اآلجال 
2
. 

يشجع مركز كارتر المجلس الوطني  ،و االنتخاباتحلإلسراع في المضي  قدما ن رغم الضغوطات الكبرى

 ينبغي على .التأسيسي على تخصيص الوقت الالزم والموارد المناسبة إلعداد إطار قانوني انتخابي شامل

استشارة الخبراء المختصين في  ،عند إعداده لمشروع القانون االنتخابي ،المجلس الوطني التأسيسي

تخابي، وذلك لضمان صياغة نتمع المدني الناشطة في المجال االمنظمات المجوالقانون و في االنتخابات 

لكل  الجوانب الضرورية لتأمين انتخابات ديمقراطية وفقا  شامالو دقيق، يكون  نتخابي واضحاقانون 

را و  .لبقي ة االلتزامات الوطني ة و الدولي ة للدولة التونسية للدستور التونسي المصادق عليه مؤخ 

 تركيبة الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات

األعضاء التسعة للهيئة العليا المستقل ة  نتخابإمن  1122 جانفي 8تمك ن المجلس الوطني التأسيسي في 

ل ومعق د عبر التصويت على كل وأحيانا محفوف بالصعوبات القانونية،  لالنتخابات تتويجا لمسار مطو 

ل كل  عضو من أعضاء الهيئة  و. وفق ما يقتضيه قانون الهيئة صنف من األصناف التسعة لقد تحص 

صوات تجاوزت أغلبية الثلثين منذ الدورة األولى من عملية الجدد، و من بينهم ثالث نساء، على نسبة أ

كما تمك ن المجلس الوطني . االقتراع، و هو ما يدل على التوافق الواسع الذي تحق ق داخل المجلس

                                                           
 

1
 1122جانفي  12بيان مركز كارتر الصادر في " مركز كارتر يهن ئ المجلس الوطني التأسيسي على اإلنجاز التاريخي " 

http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/pr/tunisia-012014-arabic.pdf . 

 1122جانفي  21بيان مركز كارتر الصادر في " ئة العليا المستقلة لالنتخابات مركز كارتر يرحب بانتخاب أعضاء الهي" 

http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/pr/tunisia-statement-011014-ar.pdf 
2
تُجرى االنتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة بدايتها أربعة أشهر من استكمال "من الدستور الجديد  228من الفصل  5حسب النقطة  

 ."1122إرساء الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات دون أن تتجاوز في كل الحاالت موفى سنة 
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ومن المتوق ع أن يضع أعضاء . التأسيسي في اليوم الموالي من اختيار السيد شفيق صرصار رئيسا للهيئة

كما أن  تواجد  .كل  من موقعه و مؤهالتهم المهنية العالية في خدمة الهيئة االنتخابية الهيئة الجدد خبراتهم

ثالثة أعضاء من الهيئة السابقة ضمن تركيبة الهيئة الجديدة سيُسهم في ضمان االستمرارية و تثمين 

  .1122التجربة االنتخابية لسنة 

 لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة تنظيم و ھياكل

 التركيز نفإ لالنتخابات المستقلة العليا للهيئة التسعة عضاءاأل انتخاب على شهر من كثرأ مرور رغم

 الذي العام التوافقي الجوكما أن  . العوامل و طرافاأل من العديد علىمتوق فا  ال زال الجديدة للهيئةالفعلي 

 المؤقتة الجديدة الحكومة على تصادق التي الواسعة غلبيةاأل و الدستور على للمصادقة العامة الجلسة مي ز

 علىبغي ينلذا . القادم االنتخابي المسار في الثقة بناء على يساعدا نأ يمكن التأسيسي الوطني المجلس في

 العمومية االدارات مختلف و لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة بين للتعاون ولويةاأل عطاءإ الجديدة الحكومة

 .االنتخابات تنظيمب التي لها عالقة

دائمة و مستقلة عمومية هيئة" لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة تُعتبر ،القانون يقتضيه لما وفقا
3
 ن  إال  أ. "

 السلط علىف. المالية االستقاللية بينها من معايير عدةعلى توف ر  تبقى متوق فة الجديدة الهيئة يةاستقالل

 زمةالال المالية المواردب وذلك بمد ها ،ضغوط يةأ دون االداري هيكلها حداثإ من الهيئة تمكين العمومية

 شاملة ميزانيةالهيئة ل إعداد انتظار وفي .الجهوي وأ المركزي المستوى علىسواء  مهامها آداء لحسن

لية التي  الالزمة المالية الموارد على توفير كارتر الحكومة مركز يشجع االنتخابية، للعملية لألعمال األو 

 .ستقوم بها الهيئة

هيئة دائمة ومستقلة  إرساءالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بسرعة على من المنتظر أن يعمل أعضاء 

 االنتخابيةلقانون تم اإلبقاء على الهيئة ل طبقا و. تعمل بشكل سليم قبل الشروع في التحضير لالنتخابات

إلى الهيئة الجديدة ت والوثائقالسابقة لكي يقع تسليم المقرات والمعد ات والسجال
4

يحث  مركز كارتر  لذا،. 

. مهمة الهيئة الجديدةل اليسهتاتخاذ جميع التدابير الالزمة إلجراء عملية التسليم في أقرب وقت ممكن  على

إضافي للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات خاصة فيما المركز الحكومة الجديدة على توفير دعم  يحث  كما 

ات  يجادإيتعلق ب  .لفروعها للهيئة و لإلدارة المركزي ةمالئمة مقر 

                                                           
3
 هيئة العليا المستقلة لالنتخاباتوالمتعل ق بال 1121ديسمبر  11مؤرخ في ال 1121لسنة  15من القانون األساسي عدد  األولالفصل   

 (.المشار اليه في هذا التقرير بقانون الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات)
4
 .بالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات من القانون المتعل ق 53الفصل   
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الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات القيام بجملة من األعمال التنظيمية الهامة التي تتولى بمجرد إنشائها س

ينص  القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات إذ . تتطلب متسعا من الوقت وجملة من الموارد

ى إحداث جهاز تنفيذي يتولى التسيير اليومي لعمل الهيئة طبقا لقرارات مجلس الهيئةعل
5
. 

 لهيئة انتداب المدير التنفيذي الذي سيسهر على تسيير شؤون جهازها التنفيذيالموكولة لمهام الولى و من أُ 

ثقة األطراف ل او على ضمان إجراء االنتخابات في كنف الحيادية و الشفافية والفعالية التامة تعزيز

وسيتولى المدير التنفيذي بمجرد تعيينه إعداد  .، في العملية االنتخابية ونتائجهابما في ذلك الناخبين، المعنية

التنظيم اإلداري والمالي والفني للهيئة ونظامها الداخلي وبرنامج الموارد البشرية ومشروع مشاريع 

الميزانية
6
هيئة للمصادقة عليهاعلى مجلس الالحقا يتم عرضها س التي 

7
ستشرع الهيئة في  وعلى إثر ذلك  .

الهيئة  ا سيفرض علىم  م ،قضائيةكاوى ش أن تكون محل  يمكن  ة هميبالغة األ عملي ة و هي انتداب موظفيها

 ببعملية االنتدا المتعل قة د باإلجراءاتتقي  ال
8

  .تهاوشفافي هاوضوحمع ضمان 

 انتخابات رزنامة بوضع أيضا أن تُعنى الهيئة على ينبغي الداخلية هياكلها و تفعيل تركيز إلى باإلضافةو

 القانون يحد دهاس التي الزمنية طراأل و االنتخابية لعملياتا مراحل سلسلت مناسب بشكل تراعي شاملة

ة الحساسة المتمث لة في تنظيم انتخابات  وذلك .االنتخابي  .تشريعي ة و رئاسيةحتى يتسنى للهيئة أداء المهم 

ل للهيئة  النتخابات القادمةيقوم بضبط تاريخ اقبل أن  يتعي ن على المجلس الوطني التأسيسيلذا  أن يخو 

مما سيساعد المجلس على اتخاذ قراره بهذا  ،وضع رزنامة مالئمة تمك ن من  تحديد موعد انتخابي واقعي

 .الشأن

 المهنية اختصاصاتهم أساس على مهامهم ممارسةب الهيئة مطالبين أعضاء يكون لن الهيئة قانونل طبقا

 مختلف يتمتع لديهم المتوفرة للخبرات فبالنظر. مختلفة مهنية مجاالت في خبراء كونهم من بالرغم

 العليا الهيئة أعمال مختلف على اإلشراف مسؤولية أن   إال الهيئة، مجلس داخل أساسي بدور األعضاء

 بلوغ إلى اإلمكان قدر سعىي أن هذا األخيرعلى  يتعي نو .ككل مجلسها عاتق على تقع لالنتخابات المستقلة

 . هقرارات اتخاذ عند التوافق

 الجوهرية بالمهام القيام تتولى فرعية هيئات إحداث للهيئة يخول لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة قانون ن  إ

 إحداث في مسألة بعناية لالنتخابات المستقلة العليا الهيئةتنظر  أن ينبغي. االنتخابية العملية بسير المتعلقة

 قدف فرعيةال هيئاتهذه ال إنشاء الهيئةت قرر ما إذاو . المحليةات اإلدار على االعتماد أو فرعيةال هيئاتال

 حول تقريرها في المحاسبات دائرة إليها خلُصت التي األولى للتوصية وفقا و. أشهر عدة ذلك يتطلب
                                                           

5
 . بالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات القانون المتعل ق الباب الثاني من  

6
 .بالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات من القانون المتعل ق 13الفصل   

7
 .يتعين عرض مشروع الميزانية على مصادقة المجلس الوطني التأسيسي بعد أخذ رأي الحكومة  

8
 .بالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات من القانون المتعل ق 12 و 52 نالفصال  
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 أهمية على يؤكد كارتر مركز فان السابقة، لالنتخابات المستقلة العليا للهيئة المالية العمليات على الرقابة

"تركيز الهياكل االدارية والمالية والفنية للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات قبل البدء في المسار االنتخابي"
9
. 

 وجود اختالف في طريقة العمل من هيئة فرعية إلى أخرى، 1122مركز كارتر خالل انتخابات  الحظ

           التخطيط  على مستوىفي التعيينات والنقص في التدريب والقصور  الحاصل لتأخيرلنتيجة  وذلك

ذلك يجب إيالء االهتمام واألولوية إلعداد الخطط ل" .لهيئة المركزية والهيئات الفرعيةالتواصل بين ا و

لة وااللت زام بالسياسات التي جرى االتفاق عليها وإعداد استراتيجيات االتصال التي تستهدف المفص 

األطراف المشاركة في العملية االنتخابية لكي يتمكن  المسؤولون  المعنيون من فهم األدوار المنوطة 

"بعهدتهم والتأكد من إدارة االنتخابات بصورة منسجمة على المستوى المحلي
10

 . 

تعزيز التواصل مع المجتمع المدني "أوصى مركز كارتر كذلك في تقريره بأن تتولى الهيئة االنتخابية 

"واألحزاب السياسية والناخبين فيما يتعلق بالقرارات الرئيسية
11

و هي توصيات ال تزال صالحة وذات . 

ا الفرعية ضمانا للتطبيق و من المهم أن تقوم الهيئة بإجراء تدريب مكث ف ألعضاء وأعوان هيئاته. أهمية

يحث  مركز كارتر الهيئة العليا المستقلة . الموحد للقانون االنتخابي المرتقب وللتراتيب االنتخابية

رصد جزء من ميزانيتها  مع 1122 انتخاباتمن " الدروس المستفادة" استخالص لالنتخابات على

ولضمان الفهم الجيد لعمل الهيئة من قبل . يئةتدريب جميع المسؤولين واألعوان العاملين في الهل التخطيطو

األطراف المشاركة في العملية االنتخابية يتعي ن على الهيئة أن تضع في وقت مبكر من العملية االنتخابية 

ويمكن للهيئة العليا المستقلة . استراتيجية فعالة لالتصال وأن تعقد مؤتمرات صحفية بصفة دورية

 .المجتمع الدولي لتعزيز أنشطتها اي يوفرهتمساعدة التقنية اللالنتخابات االستفادة من ال

 القانوني االطار

 ويعود االنتخابات، إجراء من قصير زمني حيز في لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة تمكنت 1122 سنة

 أُدخلت وإن االنتخابية الهيئة إحداث عند جاهزا مجمله في كان القانوني اإلطار كون إلى جزئيا ولو ذلك

الحقا التعديالت بعض عليه
12

 االنتخابات بتنظيم المتعل ق القانوني اإلطار الزال الراهن الوقت وفي ،لكن. 

 الخاص   القانون سن   من تمك ن قد التأسيسي الوطني المجلس أن من الرغم فعلى. العناصر مكتمل غير

 ان ه إال   باالنتخابات، المتعلقة الدستورية األحكام مختلف وضع و لالنتخابات المستقل ة العليا الهيئة بإحداث

                                                           
9
 .88 فحة، ص1125ماي   ،"لالنتخابات المستقلة العليا للهيئة المالية العمليات مراقبة حولتقرير "، المحاسباتدائرة   

10
 .31صفحة  ،"1122اكتوبر  15تونس  انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في"مركز كارتر،   

-http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/tunisia2011

ar.pdf-rpt-final  
11

 .31صفحة  ،"1122اكتوبر  15نتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس ا"مركز كارتر،   
12

 .1122 أوت 5 في المؤرخ 1122 لسنة 31 عدد المرسوم  

http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/tunisia2011-final-rpt-ar.pdf
http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/tunisia2011-final-rpt-ar.pdf
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ل لم  هو وكما. المقبلة لالنتخابات القانوني اإلطار سيوفر الذي االنتخابي القانون سن   إلى بَعد يتوص 

أساسي قانون شكل االنتخابي القانون يأخذ أن يجب الجديد، الدستور من 83 فصلال في عليه منصوص
13

 .

ا محدودة ستكون االنتخابات إجراء على الهيئة قدرة فإن   ،انتخابي تشريعي إطار غياب وفي  وسيكون جد 

 .مؤقتة انتخابية رزنامة مشروع و التراتيب بعض مشاريع إعداد على مقتصرا عملها

 القانون عدادإل جهوده تركيز التأسيسي الوطني المجلس على ينبغي الدستور، على المصادقة إثر على

 يمكن الشأن هذا في قوانين بمشاريع التونسي المدني المجتمع منظمات من العديد تقد مت ولقد. االنتخابي

ألشغالها كمنطلق تعتمدها أن العام التشريع للجنة
14

 الوطني المجلس على نيتعي   األحوال كل   في و. 

ين الخبراء استشارة االنتخابي القانون إعداد في شروعه عند التأسيسي  و القانونية الشؤون في المختص 

 المدني المجتمع منظمات ممثلي كذلك و االنتخابية بالعملية المعنيين ينالمهني   من غيرهم و االنتخابية

ع كما. االنتخابات مجال في الناشطة  إليها خلُص التي التوصيات جملة أخذ على المجلس كارتر مركز يشج 

 القانون لجعل االعتبار، بعين التأسيسي الوطني المجلس انتخاب إثر والدوليون الحظون المحليونالم

 بانتخابات الخاص   القانوني اإلطار في مالحظتها تم ت التي الثغرات و النقائص يتجاوز الجديد االنتخابي

1122
15

ت فلقد تاريخي ا، إنجازا 1122 انتخابات شك لت ولئن.   إدخال بإمكاني ة المعنية األطراف جميع أقر 

 اإلعالموسائل و المدني والمجتمع السياسية واألحزاب الناخبين كما أن  . االنتخابي المسار على تحسينات

عاليةجودة  تستجيب لمعايير ابيةانتخمستقبال بعملي ة  يطالبونس
16
. 

ع  أن من للتأكد الالزمين االهتمام و الوقت تخصيص على التأسيسي الوطني المجلس كارتر مركز يشج 

 وفقا ديمقراطية انتخابات تنظيم يضمن بشكل وشامال واضحا قانونا سيكون الجديد االنتخابي القانون

الجيدة بالممارسات وعمال والدولية الوطنية تونس اللتزامات
17

 القانون إلعداد الالزم الوقت تخصيصإن  . 

 ضمان في يسهم أن شأنه من المدني المجتمع وممثلي الخبراء مع للتشاور المالئمة اآلليات تفعيل مع
                                                           

13
 ".االنتخابي القانون: )...( التالية بالمسائل المتعل قة النصوص أساسية قوانين شكل تتخذ: "الجديد الدستور من 83 فصلال حسب  

14
 انتخابي قانون مشروع( بالحدود شباب منظمة و المواطنة مركز هي و) المدني المجتمع منظمات بعض أعد ت الحالي، الوقت في  

 على ُعرض كما.  التأسيسي الوطني لمجلسإلى ا به تقد مت و ،االنتخابات مجال في الفاعلة األطراف من العديد مع بالتشاور متكامل

 .شاهد مرصد هأعد   قد كان الناخبين بتسجيل يتعل ق قانون مشروع التأسيسي الوطني المجلس
15

 .83 صفحة ،"1122 اكتوبر 15 تونس في التأسيسي الوطني المجلس انتخابات" كارتر، مركز  

http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/tunisia2011-

final-rpt-ar.pdf 

 بإعداد وقام تونس في 1122 انتخابات واكب قد كان االنتخابات بمالحظة يعنى فريقا 12 قدمها التي المشتركة التوصيات يضاأ انظر

 الدولية والمؤسسة االوروبي لإلتحاد االنتخابية المساعدة بعثة مع بالتعاون كارتر مركز نظمها التي العمل ورشة خالل االقتراحات هذه

 االنتخابات مراقبة في المتخصصة التونسية المنظمات اهم من تعتبر منظمات 8 اصدرت االخيرة االونة وفي ، االنتخابية للنظم

 .القادمة االنتخابات دورة بشأن 33 الى عددها يصل التوصيات من مجموعة
16

 الوطني بالمجلس المتعل قة 1122 أكتوبر 15 النتخابات القانوني اإلطار تحليل ،(IFES) االنتخابية للنظم الدولية المؤسسة  

 .21. ص الفرنسية، باللغة ،1121 فيفري التونسية، الجمهورية -التأسيسي
17

 حثيثة جهود بذل الى الدول االنسان حقوق لجنة تدعو» 1121 لسنة 28 صفحة( A/HRC/RES/19/36)االنسان حقوق مجلس  

 إمكانية أي لتجنب القانون تطبيق خالل التوقع على والقدرة القانوني اليقين توفير بضمان وذلك ، والديمقراطية القانون سيادة لتعزيز

 CDL-AD) البندقية لجنة اصدرتها التي االنتخابية المسائل في الجيدة الممارسات حول السلوك مدونة في ايضا أنظر« . للتعس ف

(2002) 023rev )18 صفحة. 
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 على المسار من الالحقة المراحل في كبير تأخير حصول احتمال من يقل ص أن و االنتخابي المسار سالسة

 .لالنتخابات المستقل ة العليا الهيئة قانون مع مؤخرا حصل ما غرار

ع التأك د من   تخابات بمامختلف المسائل الهامة المتصلة باالنل االنتخابي اإلطار القانوني تضم نعلى المشر 

على المجلس الوطني  كما ينبغي. والدعاوى و آليات الطعن في ذلك تمويل الحمالت وتنظيم وسائل اإلعالم

ة لتجاوز الصعوبات  التأسيسي أن يضع مسألة اختيار طريقة تسجيل الناخبين ضمن أولويات عمله الهام 

 .1122التي عرفتها عملية تسجيل الناخبين خالل انتخابات 

 تنظيم االنتخابات

يتعي ن على الهيئة . يستوجب خطوات عديدة ومتسلسلةمعق دا و عمل الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات  يعتبر

عند دخول القانون االنتخابي حيز النفاذ أن تضبط بصفة نهائية رزنامة تشمل المراحل التقنية المختلفة من 

تكون االنتخابات التشريعية والرئاسية متزامنة  فإذا ما س. العملية االنتخابية وتحد د الوقت الالزم النجازها

ستكتسي الرزنامة أهمية أكبر نظرا للتعقيدات المترتبة عن اختالف اآلجال و القواعد القانونية ومتطلبات 

 .التدريب و تثقيف الناخبين

بعين االعتبار الجهود المكثفة الواجب بذلها للقيام أن تأخذ الهيئة على يتعي ن  االنتخابية رزنامةالعند ضبط 

ة بهم ووضع برامج  هة إليهم وتنفيذهابتسجيل الناخبين ونشر القوائم الخاص  باإلضافة وذلك  .التثقيف الموج 

ينبغي كذلك أن تخصص . إلى تطوير برامج التدريب وتكوين األعوان المسؤولين على العملية االنتخابية

مستقلة لالنتخابات ما يكفي من الوقت لتحديد مكاتب االقتراع وانتداب األعوان واقتناء الهيئة العليا ال

 ينبغي ،لذا. وتوزيع المواد الالزمة  إلجراء عملية التصويت واحتساب األصوات وجدولتها وتجميع النتائج

ين االعتبارأخذ كل  هذه المسائل بعبعد نتخابات ا لالأن يحد د موعدلمجلس الوطني التأسيسي على ا
18
. 

جميع جوانب ب إعداد التراتيب المتعل قةأن تعمل على  يتعي ن على الهيئة العليا المستقلة لالنتخاباتكما 

التي قد تكون مشروطة بإجراء التزكية المسبقة ) الترشحاتالعملية االنتخابية بما في ذلك تسجيل 

إجراءات  و الحظين،واعتماد الم ،تمويلها خابية ووضبط القواعد الخاصة بالحمالت االنت ،(للمترشحين

دخول القانون االنتخابي حيز بعد ة أشهر وقد يستغرق اإلعداد للعملية االنتخابية عد  . وما يليهاالقتراع يوم 

المحد دة في القانون  واآلجالو ذلك بحسب النظام االنتخابي المعتمد ومدى جاهزية سجل الناخبين النفاذ 

ةالمترابطة للعملية االنتخابية النجاز مختلف المراحل  .إذا تعل ق األمر باإلعداد النتخابات تشريعية ، خاص 

                                                           
18

من القانون المتعل ق بالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات على أن يتولى المجلس الوطني التأسيسي تحديد المواعيد  55ينص الفصل   

 .االنتخابية القادمة وعلى الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات اقتراح رزنامة على ضوئها
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ي تهما في ضمان مصداقي ة  كما يجب إيالء اهتمام خاص  لمراقبة المناخ األمني واإلعالمي نظرا ألهم 

 . االنتخابات

الهيئة   ةلالنتخابات ال يحد د بوضوح سلط من القانون المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة 11ن  الفصل إ

فحسب الفصل . العمومية داراتقتها مع مختلف الوزارات واإلفي اإلشراف على العملية االنتخابية في عال

وتبعا . بالتعاون مع الهيئة إلجراء االنتخابات" مكانفي حدود اإل"مطالبة  ستكون اإلدارات العمومية 11

ات محتملة بين الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات وغيرها من الهياكل دون أن لذلك، قد يُفتح الباب لنزاع

تكون هنالك آجال واضحة للبت في تلك النزاعات وهو ما من شأنه أن يتسب ب في تأخير و يطرح إشكاالت 

 اقتراح التأسيسي الوطني لمجلسل  مد  قُ  و الوطني الحوار في إطار المسألة هذه أثيرت وقد .باإلمكان تجنبها

الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات قانون أحكام بعض تنقيح بمناسبة الفصل لتعديل
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 أعضاء بعض واقترح. 

الهيئة  مع تعاونبالمومية العات اإلدار إللزام "في حدود اإلمكان" عبارة حذف التأسيسي الوطني المجلس

أو على  العام التشريع لجنةسواء على مستوى  المقترح هذا رفض تم ولكن. المطلوب بالدعم دهايوتزو

 التأسيسي الوطني المجلس كارتر مركز يوصي. التأسيسي الوطني لمجلسل العامة الجلسةمستوى 

كما  .الجديد االنتخابي القانون في العمومية والهياكل لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة بين العالقة توضيحب

تقديم كل بالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في مهمتها  مساندةإلى  الجديدة الحكومة كارتر مركز يدعو

 .الاالنتخابات القادمة على نحو فع   إلجراءالدعم الالزم 

 االستنتاجات والتوصيات

يتعي ن على المجلس الوطني التأسيسي أن يُحد د جدوال زمنيا لالنتخابات في غضون فترة زمنية معقولة من  

من  و. المسار االنتقالي وتطوير المؤسسات الديمقراطية على النحو الذي ينُص عليه الدستور أجل مواصلة

المهم  أيضا أن تكون االنتخابات حقيقي ة و أن ينُظر إليها كانتخابات حقيقة ديمقراطية تُعب ر على اإلرادة 

هموا في تعزيز بناء الثقة في عمل يتحت م على الشركاء في العملية االنتخابية أن يُس. الفعلية للشعب التونسي

ولبلوغ هذه  .الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات كهيئة مشرفة على االنتخابات تتمت ع بالكفاءة واالستقاللية

األهداف ، يقدم مركز كارتر جملة من التوصيات لكل من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي والهيئة العليا 

ف المعنية في الحوار الوطني والحكومة واألحزاب السياسية على النحو المستقلة لالنتخابات و األطرا

  :التالي

 االنتخابي المسار في المتدخلة اآلخرى االطراف و السياسية حزاباأل ثقة تدعيم و بناء أجل من 

 كهيئة نفسها لتؤسس الموارد ومن الوقت من يكفي ما لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة منح يجب
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وقُد م هذا  .يئة العليا المستقلة لالنتخاباتالهبالقضايا المتعلقة ب مكل فةهذا المقترح من قبل لجنة فرعية في الحوار الوطني  تم  إعداد  

 .1125أكتوبر  23المشروع  للمجلس الوطني التأسيسي في 
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 وتركيز هياكلها إحداث لها يُتاح أن قبل االنتخابات إجراء في الشروع منها يُطلب ال وأن ، دائمة

 .الفرعية هيئاتها

 ولويةاأل ئهيالا مع جديد انتخابي قانون صياغة في فورا الشروع التأسيسي الوطني المجلس على 

 القانون صياغة و إلعداد الالزمة الخبرات وتسخير الكافي الوقت تخصيص عليه كما. القصوى

 القانون على يجب إذ. وواضح شامل قانوني   إطار ظل   تحت االنتخابات تنظيم يؤم ن بما االنتخابي

 الدولي ة و الوطني ة لاللتزامات وفقا ديمقراطية انتخابات إلجراء الضرورية الجوانب كل   تأطير

  .الجديد الدستور فيها بما التونسية للدولة

  صياغة على مسؤولةباعتبارها  التأسيسي الوطني بالمجلس العام التشريع لجنة علىينبغي 

 وتوصيات 1122 لسنة 53 عدد المرسومكل  من  تعتمد نأ ، االنتخابي القانون مشروع

 .منطلق ألشغالهاك المعني ة خرىاأل طرافاألمختلف و المدني المجتمع ومقترحات

 المستقلة العليا الهيئة بين العالقة توضيح على التأسيسي الوطني المجلس يعمل أن ينبغي 

 على الهيئة إشراف حسن يضمن بشكل الجديد االنتخابي القانون في العمومية والهياكل لالنتخابات

 .االنتخابي المسار

 لضبط الهيئة لمجلس الفرصة اعطاء التأسيسي الوطني المجلس على لالنتخابات موعد تحديد قبل 

 في المحددة جالاآلو االنتخابية، العمليات تزامن االعتبار بعين تأخذ لالنتخابات شاملة رزنامة

 المؤسسات رساءإل متزامنة انتخابات إجراء حال في المهمة وحساسية الجديد االنتخابي القانون

 .الجديدة السياسية

  توفيرالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في مهمتها من خالل  مساندةينبغي على الحكومة الجديدة 

 .الاالنتخابات القادمة على نحو فع   إلجراءكل الدعم الالزم وتخصيص الميزانية المناسبة 

  ثقة العموم في وكسب من جانبها، ينبغي أن تعمل الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات على بناء

يسمح للمالحظين التونسيين  وبشكلاستقالليتها وحيادها من خالل ضمان الشفافية في عملها، 

 تراتيبوذلك عن طريق نشر ال العموميةحضور اجتماعاتها و االطالع على الوثائق بلدوليين وا

 . االنتخابية وغيرها من الوثائق ذات الصلة على الموقع االلكتروني للهيئة

  لضمان الفهم الجي د لعملها من قبل األطراف المشاركة في العملية االنتخابية يتعي ن على الهيئة

ة لالنتخابات أن تضع في وقت مبكر من العملية االنتخابية استراتيجية فعالة لالتصال العليا المستقل

 قدر المستطاع إلى ينبغي على الهيئة أن تسعىكما . و أن تعقد مؤتمرات صحفية بصفة دورية

 .  بالتوافق هااتخاذ قرارات
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  نشاء هياكلها التنفيذية واإلدارية في أقرب على  إينبغي أن تعمل الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات

 .اتخاذ قرارها بشأن هياكلها الجهوية على وقت ممكن و 

   دورات تدريبية وأنشطة حول تنظيم ل أن تخط طس الموارد الالزمة و ينبغي على الهيئة أن تكر

ية االنتخابية جميع األعوان و المسؤولين عن العملفائدة الدروس المستفادة من االنتخابات السابقة ل

 . وخاصة على المستوى الجهوي والمحلي

 

بوجود محدود في تونس و قد  بعد بعثة مالحظة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، احتفظ مركز كارتر،

تابع عملية صياغة الدستور و مختلف التطورات المتعلقة باإلطار المؤسساتي و القانوني لالنتخابات 

كارتر هذه العملية بالمقارنة مع الدستور الجديد و القوانين التونسية و التزامات و يقي م مركز   .المقبلة

  .تونس بالقوانين و المواثيق الدولية

##### 

 "األمل توطيد األمراض، مكافحة السالم، تعزيز"

 ما في الناس بحياة االرتقاء في المساعدة ربحية، وغير حكومية غير منظمة يمثل الذي كارتر، مركز يقدم

 وزيادة اإلنسان، وحقوق الديمقراطية وتعزيز النزاعات، حل في اإلسهام خالل من دولة سبعين عن يزيد

 األسبق األمريكي الرئيس أسس وقد. النفسية الصحة وتنمية األمراض، من والوقاية االقتصادية، الفرص

 كارتر مركز لين روزا وزوجته كارتر جيمي

##### 

لمتابعة أنشطة مركز كارتر تونس ومستجداته يمكنكم زيارة الصفحة الرسمية  على الفيسبوك  

www.facebook.com/TCCTunisia 

على @ |  CarterCenterعلى تويتر |  CarterCenter.org يمكن زيارة موقعنا على االنترنت

|  Causes.com / CarterCenterانضم إلينا على|  Facebook.com /CarterCenterالفيسبوك 

أضفنا إلى دائرة الخاص بك على جوجل |  YouTube.com / CarterCenterشاھدنا على يوتيوب 

http://google.com/+cartercenter 

http://www.facebook.com/TCCTunisia
http://google.com/+cartercenter

