تقرير مركز كارتر :على البرلمانيين الجدد اتّخاذ خطوات سريعة لتعزيز المؤسسات الديمقراطية في
تونس
تونس ( 8أكتوبر - )2019 ،في بيان تمهيدي صدر اليوم ،أشاد مركز كارتر بإدارة االنتخابات التونسية إلجرائها
انتخابات برلمانية جيدة ،وأعرب عن قلقه إزاء تدني نسبة اإلقبال على التصويت وتراجع ثقة العموم في مؤسسة
البرلمان لتحقيق أهداف ثورة .2011
قدرت نسبة اإلقبال على التصويت ب 41في المائة ،أي أقل بنسبة  20في المائة من سنة  ،2014وهو ما يعكس
استياء الشعب التونسي من قل ة ما أنجزه البرلمان السابق .يجب على األحزاب والمستقلين الذين تم انتخابهم يوم األحد
أن يضعوا خالفاتهم جانبا ً وأن يتخذوا خطوات سريعة لتعزيز المؤسسات الديمقراطية الجديدة في تونس وتحسين
الوضع االقتصادي ،وتجديد ثقة المواطنين في قدرة البالد على استكمال االنتقال الديمقراطي.
وقادت بعثة مالحظة االنتخابات التابعة لمركز كارتر التي تضم ما يزيد عن  90مالحظا ً كل من السيدة تانا دي
زولويتا ،البرلمانية اإليطالية السابقة ،والسيدة كارين أبو زيد ،مفوضة لدى لجنة التحقيق المستقلة المعنية بالجمهورية
العربية السورية .وقد قام فريق المالحظين ،الذي ضم مواطنين من أكثر من  30دولة ،يوم االنتخابات بزيارة 392
مكتب اقتراع وجميع مراكز تجميع النتائج في تونس والتي عددها  .27وأبلغ المالحظون عن حدوث مخالفات بسيطة
في عدد محدود من مكاتب االقتراع التي زاروها.
ويقدم بيان اليوم الصادر عن مركز كارتر تقيي ًما أوليًا ،تم توضيح نتائجه الرئيسية أدناه .لم تكتمل بعد جوانب
عديدة مهمة من العملية االنتخابية ،بما في ذلك تجميع االصوات ،وإعالن النتائج النهائية ،وح ّل أية شكاوى أو
اول ّيا للمراحل
طعون .ولذلك فانّ هذا البيان ال يعكس تقييم المركز لمجمل المسار االنتخابي ولكنّه يقدّم تقييما ّ
المنجزة من العمل ّية االنتخاب ّية .سيقدم المركز المزيد من التقييمات بمجرد االنتهاء من العملية االنتخابية.

االستنتاجات الرئيسية
• فترة ما قبل االنتخابات :كان لنتائج االنتخابات الرئاسية المبكرة تأثير عميق على االنتخابات البرلمانية التي
أجريت في  6أكتوبر .كان المترشحون المستقلون يأملون في االستفادة من مواقف الناخبين المناهضة
للمنظومة السياسية التي سادت في الدور األول من االنتخابات الرئاسية ،بينما وجدت األحزاب صعوبات
إلعادة تعبئة أنصارها وتشجيع المشاركة في االنتخابات .وشعر كل من االحزاب والمستقلين بضرورة
تغيير استراتيجية حمالتهم في ظل رفض الناخبين للمنظومة السياسية وتقدم مترشحين اثنين من خارج
التيار السياسي السائد إلى الجولة الثانية .وقد احتل قيس سعيد ،المترشح المستقل الذي أعلن أنه سيرفض
التمتع بالتمويل العمومي وانه لن يشارك في الحملة االنتخابية ،المركز األول ،بينما تحصل نبيل القروي
الذي يعتبر أحد أقطاب االعالم على المرتبة الثانية.
أبلغ العديد من االطراف مالحظي مركز كارتر أن الحملة البرلمانية قد طغى عليها استمرار ايقاف نبيل
القروي وانه سيكون لذلك تأثير على الجولة الثانية من االنتخابات الرئاسية .وركزت وسائل اإلعالم بشكل
حصري تقريبًا على هذا الموضوع وعلى مسألة الطعون المحتملة في النتائج التي من شأنها أن تستند إلى
حرمانه من تكافؤ الفرص في الحملة ،مما جعل من الصعب على المترشحين البرلمانيين إيصال رسائلهم
إلى الناخبين.
• اإلطار القانوني :كما هو الحال بالنسبة الى االنتخابات الرئاسية ،فإن أحكام الحملة االنتخابية ،بما في ذلك
األحكام المتعلقة باستخدام الدعاية والملصقات وسقف تمويل الحمالت ،مقيدة ويصعب على المترشحين
احترامها.
• اإلدارة االنتخابيّة :لم توفق الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في التواصل الفعال مع المواطنين حول القضايا
االنتخابية الرئيسية أو في نشر المعلومات ذات الصلة على موقعها على شبكة اإلنترنت .بعد االنتخابات
الرئاسية ،أجرت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات تقيي ًما لمدة يومين .وبنا ًء على معلومات أفادت بها الهيئات
الفرعية المستقلة لالنتخابات ،قررت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات تالفي أوجه القصور بتدريب
الموظفين على تطبيق يجمع النتائج تلقائيًا على مستوى مركز تجميع النتائج والطرق التي استخدمها الجيش
لتجميع وايصال المواد االنتخابية إلى المراكز .وقد أدى ذلك إلى تحسين عملية تجميع االصوات.
• تقديم الترشّحات :تم قبول الترشحات لالنتخابات البرلمانية من قبل الهيئات الفرعية المستقلة لالنتخابات
من  22إلى  29جويلية .وكان موظفو الهيئات الفرعية لالنتخابات على استعداد جيد إلجراء هذه العملية،
وقد أشادت جميع االطراف المعنية باحترافيتهم وجديتهم في عملهم .وقامت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات
باإلعالن عن العدد النهائي للقائمات في  31أوت ،بعد تسوية الطعون القانونية .وقد تم قبول  1506قائمة
مترشحة ،بما في ذلك  1341في البالد و 165في الخارج.

• بيئة الحملة االنتخابية :في أعقاب الجولة األولى من االنتخابات الرئاسية ،كانت معظم األحزاب السياسية
بطيئة في بدء حملتها لالنتخابات التشريعية حيث كانت منشغلة بتقييم استراتيجيات حملتها للرئاسية ،في
حين كانت القائمات المستقلة سريعة في الشروع في حملتها للتشريعية ،بغية االستفادة من زخم مناهضة
المنظومة .وأفاد مالحظ و مركز كارتر على المدى الطويل بأن معظم األطراف قررت إدارة حمالت
انتخابية محدودة ،وأنها بنت حمالتها على توزيع المنشورات وأنشطة التواصل المباشر مع الناخبين في
محالتهم.
• تمويل الحملة :على الر غم من رفع سقف تمويل الحمالت االنتخابية في االنتخابات البرلمانية منذ سنة
 ،2014أشار العديد من األطراف المعنية إلى أنه ال يزال دون ما يستلزمه انجاز حملة فعالة .وتتراوح
دوالرا أمريكيًا) إلى اعلى مستوى في سوسة (34،616
األسقف بين أدنى مستوى في توزر (11،550
ً
دوال ًرا أمريكيًا).
• ح ّل النّزاع االنتخابي :لم تسمح المحاكم االبتدائية لمالحظي مركز كارتر بالقيام بمالحظة تامة لعملية تسوية
النزاعات االنتخابية في غالبية القضايا المنشورة على مستوى الدوائر االنتخابية .وعلى الرغم من الطلبات
الخطية الرسمية العديدة ،لم يتم تزويد المالحظين بمعلومات حول النزاعات االنتخابية ،أو السماح لهم
بحضور جلسات االستماع العامة ،أو الحصول على نسخ من األحكام.
• مراقبة وسائل التواصل االجتماعي :كشفت مراقبة مركز كارتر لصفحات األحزاب أو القائمات المستقلة
على الفايسبوك وكذلك الصفحات التي تدعمها ،أن األغلبية استخدموا وسائل التواصل االجتماعي كمنصة
لتقديم مرشحيهم أو اإلعالن عن فعاليات الحملة أو دعوة الناخبين إلى التصويت ،وليس كأداة للتواصل مع
الناخبين بشأن القضايا التي تهمهم .وقد تم مالحظة حمالت تشويه واستعمال لغة تحريضية على عدة
صفحات داعمة للمت رشحين لكل من االنتخابات الرئاسية والبرلمانية ،على الرغم من أن انتماءات هذه
الصفحات غير واضحة .كما أن غالبية األحزاب التي الحظ مركز كارتر صفحاتها انتهكت فترة الصمت
االنتخابي عن طريق عرض إعالنات مدفوعة على صفحات الحزب أو على صفحات داعمة له يوم السبت
 5أكتوبر ويوم االنتخابات.
الخلفية
كان للمركز وجود في تونس منذ سنة  .2011وقد قام بمراقبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011
واالنتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة  2014وكذلك عملية صياغة الدستور التي تُوجت باعتماد الدستور في جانفي
.2014

بالنسبة لهذه االنتخابات ،نشر مركز كارتر فريقًا أساسيًا من الخبراء في شهر ماي  .2019وفي منتصف شهر
جويلية ،قام المركز بالتعاون مع المعهد االنتخابي للديمقراطية المستدامة في إفريقيا بنشر  16مالحظا على المدى
الطويل في جميع أنحاء البالد التونسية .ويمثل الفريق األساسي والمالحظون على المدى الطويل  18دولة.
سيبقى المركز في تونس لمراقبة عملية التجميع النهائي للنتائج والبت في الطعون االنتخابية .وسيقوم بمالحظة الدور
الثاني لالنتخابات الرئاسية في  13أكتوبر .وتتمثل أهداف بعثة مالحظة االنتخابات التابعة للمركز في تونس في
تقديم تقييم محايد وشامل لجودة العملية االنتخابية ،والتشجيع على إجرائها بشكل يشمل جميع التونسيين ،وإظهار
دعمه لالنتقال الديمقراطي.
يقوم مركز كارتر بتقييم العملية االنتخابية في تونس بناء على الدستور التونسي ،واإلطار القانوني االنتخابي المحلي،
وااللتزامات المستمدة من المعاهدات الدولية والمعايير الدولية لالنتخابات .وتجري مهمة المراقبة بالنسبة إلى المركز
وفقًا إلعالن مبادئ المراقبة الدولية لالنتخابات .
ويود المركز أن يشكر المسؤولين التونسيين وأعضاء األحزاب السياسية وأعضاء المجتمع المدني واألفراد وممثلي
المجتمع الدولي الذين قدموا بسخاء وقتهم وطاقتهم لتسهيل جهوده لمالحظة عملية االنتخابات التشريعية.

لالتصال :صويا إليسون:

soyia.ellison@cartercenter.org

دون بيسون  +216 58 608 980 :أو don.bisson@cartercenter.org

مركز كارتر
تعزيز السالم .مكافحة األمرض .بناء األمل.
مركز كارتر ،منظمة غير حكومية وغير ربحية ،ساعدت على تحسين حياة الناس في أكثر من  80دولة من خالل
حل النزاعات؛ تعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان والفرص االقتصادية؛ الوقاية من األمراض؛ وتحسين الرعاية
الصحية العقلية .وقد تم تأسيس مركز كارتر في عام  1982من قبل الرئيس األمريكي السابق جيمي كارتر والسيدة
األولى السابقة روزالين كارتر ،بالشراكة مع جامعة إيموري ،لتعزيز السالم والصحة في جميع أنحاء العالم.
يرجى زيارة موقعنا على االنترنت

|  CarterCenter.orgومتابعتنا على تويتر

| @CarterCenter

وعلى االنستغرام |  @thecartercenterوالتواصل معنا على الفيسبوك Facebook.com/CarterCenter
| ومشاهدتنا على اليوتيوب YouTube.com/CarterCenter

