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 Oدارةعلى ضرورة ضمان ھيئة مستقلة و شفافة  المجلس الوطني التأسيسيمركز كارتر  شجعي

  اSنتخابات

  

 فيما المجلس الوطني التأسيسيفي  العام التشريع جنةلالذي اتخذته  ستشاريا� نھجبالم كارتر مركز يشيد

 عززت ،ا=طراف المعنية و ذات الصلة إشراك خ5ل منف. ھيئة انتخابية قانونإنشاء  مشروعب يتعلق

 المقدم القانون مشروع فان ،جھودال ھذه من الرغم علىو. العامة المشاركة مبدأ العام التشريع جنةل

 و لشفافية ةمناضال تدابيرال يوفر �يزال و الذي ستتم مناقشته ا=سبوع المقبل  للمجلس الوطني التأسيسي

اMجراءات  كل المجلس الوطني التأسيسي على اتخاذ كارتر مركز حثي. ا�نتخابية اMدارة يةاستق5ل

  .ا�نتخابات المقبلةتق5لية و شفافية الھيئة المشرفة على ضمان اسالقانونية ل

 لتمكين المعلومات من يكفي ما ريوفت ا�نتخابية اMدارة نبغي علىي الشفافية لمبدأللمعايير الدولية طبقا 

 و خاصة ا�نتخابية، العملية مراحل جميع من نزاھة ثبتتمن ال والمواطنين السياسيين الفاعلين جميع

 تعزز العملية، ھذه من خطوة كل من ثبتتالسھيل ت خ5ل منف. 1النتائج وجدولة ا=صوات فرزعملتي 

  .ةالخارجي تالتدخ5 من نفسھا حميت و النتائج في الناخبين ثقة و ا�نتخابات نزاھة ا�نتخابية اMدارة

جداول ا=عمال و واMع5م بالقرارات  من خ5ل ةالمعلوم إلى نفاذالتسھيل  عنيت الشفافية فإن ،اعمليو

كما . 2في حينھا و بصفة منتظمة وفعالة ا�نتخابية للعملية التقنية الجوانب وشغال ا= اMجراءات و
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 لقراراتو تقبّلھم ل فھمھم لتعزيزة منتظما�نتخابية بصفة  العمليةفي  المشاركيناستشارة  أيضاتستوجب 

  .ا�نتخابية

على  فقط  مشروعال و ينص .كافيةغير  الشفافية ضمانات زالت � ،القانون مشروعل ةالحاليّ ة صيغال في

 إلى الكامل نفاذال اMجراء ھذا يضمن 5ف). 18 فصلال( الرسميرائد ال فيھيئة ال قوانين نشر وجوب

 نشرب القانون مشروع لزم� ي ذلك، على ع5وة. المناسب الوقتفي  بشان العمليات ا�نتخابية ةالمعلوم

 مراكز نتائج نشر وجوب الدولية ا�لتزاماتفي  درج ي لم أنه من الرغم على .نتخاباتل5التفصيلية  نتائجال

 أنھافي حين . ةالمعلوم إلىنفاذ وال بالشفافية الدولة التزام لتلبية فعالة و جيدة ممارسة عتبرت ھافإن ، ا�قتراع

  .جديدال يا�نتخاب قانونال في ذلك إدراج يمكن و .الحالي قانونال في تدرج لم

 القانوني اMطار في ا=ساسية الشفافية تدابير اتخاذ على المجلس الوطني التأسيسي كارتر مركز حثي

 :سيما �ينبغي و ،حدد مسؤوليتھامو ال جديدةا�نتخابية ال لjدارةالمؤسس 

 ا�نترنت؛ شبكة على الرسمي موقعھا على ا�نتخابية ھيئةال قوانينو قرارات لجميع الفوري نشرال -

خ5ل  ثبت ال5زمبالت للسماح وذلك ،في الوقت المناسب مفصلة بطريقة و كاملة ا�نتخابات نتائج نشر -

 .فترة الشكاوي و الطعون

 .5حظينوالم اMع5م ووسائل والمرشحين السياسية ا=حزاب مع المعلومات لتبادل جلسات دورية عقد -

  3اSنتخابيةالھيئة  ةاستق�لي

 التدخل عن وبمنأى بنزاھة ا�نتخابية العملية جراءM ضروري أمر ا�نتخابيةھيئة ال ةلياستق5 تعتبر

 ةليستق5ا� تطلبت ،اعمليو . ا�نتخابات نزاھة في والمتنافسين الناخبين ثقة عززت اأنھ كما. الخارجي

 ما ا�نتخابية ھيئةلليكون  وأن القانونية، ةناصبالح ھمتمتع و ا�نتخابية ھيئةال مجلس أعضاء استق5ل أساسا

 قرارات على ا�عتماد دون من بعملھا للقيام والمادية القانونية الوسائل و ،موارد البشريةال من يكفي

  .ا=خرى المؤسسات

 ا=غلبية تعتبر القانون، لمشروع وفقاف. ا�نتخابية ھيئةل=عضاء اة القانوني يةستق5لا� ينبغي تعزيزكما انه 

 إقالة إجراءات أنكما  ا�نتخابية، ھيئةالب عضوأي  عن الحصانة لرفع كافية التشريعي مجلسلل المطلقة

 رفع بھا يمكن التي النسبية السھولة و لكن.)14الفصل ( المطلقة ا=غلبية أيضا تطلبت ھيئةال أعضاء أحد

 تصرف تحت الكونھ كافي، غير ھيئةال =عضاء الممنوحة الحماية مستوى أن ثبحي القلق ثيرت الحصانة
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عن  الحصانة لرفع كبديل نثلثيال أغلبية المجلس الوطني التأسيسي ريعتب أن يمكن لذا .سياسيةال غلبيةا=

  .ا�نتخابية ھيئةالب عضو

 العام التشريع جنةل إضافةب كارتر مركز رحبي. ا�نتخابية ھيئةلل ةالوظيفي يةستق5لا� تعزيزأيضا ينبغي و

 فإن ذلك، ومع. ا�نتخابية ھيئةلل والمادية البشرية الموارد توفيرب ةوميالعم اMدارات لزمي حكمل

 بشأن تساؤ�ت يثير مما والمالية، اMدارية المسائل على معظمھا في تركزت التنفيذي المدير اختصاصات

بين  تعاونال سھلي" رئاسة الحكومة مكتب أن القانون مشروع وينص. ا�نتخابية العمليات عن المسؤول

انه  إ� ،بين الوزارات تعاونال ايجابيةرغم   ).21 فصلال( ا�نتخابية ھيئةال مع" ةوميالعم اMدارات جميع

 ص5حيات يوضح مشروع القانون أن ينبغي و. � يجب أن يتسبب في التبعية العملية للھيئة ا�نتخابية

   .ا�نتخابية ھيئةلل التنفيذي المدير إزاء التعاون وإجراءات  الحكومةرئاسة  مكتب

  اSنتخابية الھيئة مجلس تعيين

المجلس قبل  من ةالتسع ا�نتخابية ھيئةال مجلس أعضاء انتخاب يتم بأن اللجنة اقتراحب كارتر مركز يرحب

  .ھيئةال مجلس أعضاء بين من ارئيس ون بدورھمنتخبي ا=عضاء ھؤ�ء وأن ، الوطني التأسيسي

ما يخص شرط في 2011 ية لسنةنتخابا� ھيئةال تمشي على القانون مشروعالفصل الخامس من  حافظ

 ا�ختيار عمليةتتضمن  الحالية، صيغته في. 4ا�نتخابية ھيئةال =عضاء خبرةال أو محددةال مھنيةال خلفيةال

 مرشحا 27 ختارت و البرلمانية للمجموعات النسبي التمثيل لنظام وفقا خاصة لجنة تتألف .متعددة خطوات

قائمة  من أسماء 9 المجلس الوطني التأسيسي  أعضاءيختار قانون المشروع حسب   .أرباع ث5ثة بأغلبية

انه من الممكن  �إتنص على ث5ث جو�ت من التصويت  اMجراءات أنعلى الرغم من . أفضل المرشحين

على  أو من التصويت جولتين بعد ثلثي ا=صواتالھيئة ا�نتخابية التسعة على  أعضاء� يتحصل كل  أن

مما يمكن أن يتسبب في  كما ينص مشروع القانون ثالثةتصويت  جولةبعد   للحاضرين المطلقة ا=غلبية

 جميع انتخاب ناضمفي القانون ل التصويت إجراءاتبوضع  كارتر مركز وصيي. تعطيل العملية بأكملھا

  .التسعة ا=عضاء

 نص عليھامراعاة التركيبة المھنية كما ل. اعملي التصويت تنظيم كيفية القانون مشروع يحدد أن يجب 

 و .مرشحينال بين على كل مقعد من التصويت المجلس الوطني التأسيسي نواب يجب علىالفصل الخامس 

 .التصويت اتجراءM أكثر توضيحب كارتر مركز وصيي

" المرأة ضد التمييز جميع أشكال على القضاء" اتفاقية بموجب الدولية تونس لتزامات�طبقا و وأخيرا،

رغم . ا�نتخابية ھيئةال في الجنسين بين التناصف لتعزيز أحكاميتضمن ن أ القانون مشروعينبغي على 



 

4 

 ، محددة مھنية م5مح علىقائمة  انتخابية ھيئة تكوين في الجنسين بين التناصف شرط صعوبة تحقيق

بعين  الجنسين بين التناصف خذ جانب� المجلس الوطني التأسيسي يشجع أن القانون مشروععلى  ينبغي

  .5تصويتالو ا=ولي ا�ختيار خ5لا�عتبار

 

  

التأسيسي، يتابع مركز كارتر عملية صياغة الدستور   الوطني  لمجلسل أكتوبر 23بعد م5حظته �نتخابات

 مركز كارتر  و يقيّم .باMطار المؤسساتي و القانوني ل5نتخابات المقبلة  المتعلقةو مختلف التطورات  الجديد

التي بموجب المعاھدات الدولية ھا التزاماتو  التونسيةالدولة ھذه العمليات بالمقارنة مع قوانين  كل من

على جميع تقارير ط5ع و يمكن ا� .بما في ذلك العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةأبرمتھا 

  www.cartercenter.org  و بيانات مركز كارتر على

 

#####  
  

  "تعزيز الس5م، مكافحة ا=مراض، توطيد ا=مل"

  

يقدم مركز كارتر، الذي يمثل منظمة غير حكومية وغير ربحية، المساعدة في ا�رتقاء بحياة الناس في ما 
يزيد عن سبعين دولة من خ5ل اMسھام في حل النزاعات، وتعزيز الديمقراطية وحقوق اMنسان، وزيادة 

مزارعين على زيادة إنتاج الفرص ا�قتصادية، والوقاية من ا=مراض، وتنمية الصحة النفسية وتدريب ال
وقد أسس الرئيس ا=مريكي ا=سبق جيمي كارتر وزوجته روزا لين مركز كارتر . محاصيلھم الزراعية

بالشراكة مع جامعة إيموري بغية تعزيز فرص الس5م والرعاية الصحية في جميع أنحاء  1982في العام 
 .العالم
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  8 صفحة ،3.2 القسم في خاصة ،)CDL-AD (2002) 023rev( ا�نتخابية المسائل في السلوك مدونة البندقية، لجنة1 

 ومدونة ،ةالمعلوم إلى نفاذال حق على: 19فقرة  34عدد  ل5نتخابات والمھنية ا=خ5قية Mدارة السلوك قواعد مدونة   2

 .17و  15 فقرة  ،(1997) ل5نتخابات، والمھنية ا=خ5قية Mدارة السلوك قواعد

 البندقية، ولجنة ،20فقرة  25عدد  ل5نتخابات والمھنية ا=خ5قية Mدارة السلوك قواعد مدونة الخصوص وجه على انظر3 

 28-26 ص سابق، مرجع

 و جامعي، أستاذ و ن،امحامي و ،)والعادية اMدارية المحاكم من( القضاة من اثنين: تشمل أن ينبغي القانون، لمشروع فقاو 4

و  ،و اع5مي مختص في الدعاية و ا�شھار ، و في مجال المنظومات و الس5مة المعلوماتية البرمجياتمختص في  مھندس

  .الخارجب التونسيين عضو يمثلو محاسبخبير 

 باتخاذ إيجابي التزام الدولة فعلى ، "المرأة ضد التمييز جميع أشكال على القضاء" اتفاقية من 7 و 4 المادتين بموجب 5

  .والعامة السياسية الحياة ذلك في بما والمرأة، الرجل بين الفعلية المساواة لضمان مؤقتة خاصة تدابير


