فعال
ابلرغم من ضغط اآلجال االنتخابيّة املختصرة ،يعلن مركز كارتر عن سري االنتخاابت الرائسيّة يف تونس بشكل منظّم و ّ
بياًن أولياا حول االنتخاابت الرائسية يف تونس اليت أجريت يف 15
تونس يف  17سبتمرب  - 2019أصدر مركز كارتر اليوم ا
سبتمرب واليت منحت تونس فرصة إلحياء االنتقال السياسي يف البالد ،وتعزيز ثقافتها الدميقراطية ،و التكيز من جديد على
اإلصالحات اليت من شأهنا حتسني ظروف عيش املواطنني فيها.
ابلرغم من اجلهود اليت بذلتها اهليئة العليا املستقلة لالنتخاابت يف البالد لتعزيز نسبة اقبال الناخبني على التصويت ،فقد بلغت
نسبة املشاركة  45.02يف املائة  ،وهي نسبة تعكس اخنفاضا خميبا لآلمال يتجم أيس التونسيني من املشهد السياسي الراهن
واملسار االقتصادي للبالد .ولكن مع ذلك ،جيدر ابملواطنني أن يفخروا أبن االنتخاابت مسحت لعدد كبري من املتشحني ابلظهور
وأبن اهليئة العليا املستقلة لالنتخاابت جنحت يف تنظيم عملية االنتخاابت على الرغم من اآلجال املختصرة يف  90يوما اليت
أملتها وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي يف شهر جويلية.
ترأس بعثة مركز كارتر ملالحظة االنتخاابت املكونة من أكثر من  90مالحظا ،السيد سالم فياض  ،رئيس الوزراء السابق للسلطة
الفلسطينية  ،واتًن دي زولويتا  ،عضوة سابقة يف الربملان االيطايل .زار فريق املالحظني  ،الذي ضم مواطنني من أكثر من 30
دولة  317 ،مركز اقتاع ومجيع مراكز الفرز يف تونس البلغ عددها  27يوم االنتخاابت .و مل يرصد املالحظون سوى جتاوزات
بسيطة يف عدد حمدود من مراكز االقتاع اليت متت زايرهتا تتعلق معظمها بتمكني الناخبني من تعليمات غري كافية حول كيفية
اإلدالء أبصواهتم.
تقييما أولياا للنتائج الرئيسية املذكورة أدًنه .ومل يشمل هذا البيان مجلة من اجلوانب
يقدم البيان الذي أصدره مركز كارتر اليوم ا
الرئيسية للعملية االنتخابية اليت مل تكتمل بعد ،مبا يف ذلك اإلعالن عن النتائج النهائية والبت يف الشكاوى و الطعون .وسيقدم
املركز تقييما اكثر مشولية و تفصيال مبجرد انتهاء العملية االنتخابية.
فرتة ما قبل االنتخاابت
يف جوان ،أقر الربملان تعديالت على القانون االنتخايب واليت كان من شأهنا أن تقيد احلق األساسي للمواطنني يف التشح
لالنتخاابت على حنو كان سيفضي عمليا إىل منع مالكي وسائل اإلعالم ومديري اجلمعيات اخلريية من التشح للرائسة .ولكن
رفض الرئيس قايد السبسي امضاء هذا القانون.

غريت وفاة الرئيس املفاجئة املشهد التنافسي على منصب الرائسة بشكل كبري ،مما أدى إىل اختصار كبري يف اآلجال الزمنية للعملية
االنتخابية مع زايدة الضغط على مجيع األطراف املعنية من أجل احتام اآلجال اجلديدة .ويقضي الدستور التونسي أبن يؤدي
يوما من تعيني الرئيس املؤقت .يف حني أدخل الربملان تعديالت على القانون
رئيس جديد اليمني الدستورية يف غضون  90ا
االنتخايب لتقصري فتة الطعون ،فان الرزًنمة االنتخابية اجلديدة ال تضمن ضرورة احتام تونس لآلجال الدستورية يف حالة تنظيم
دورة انتخابية رائسية اثنية.
يف أواخر أوت ،قامت السلطات إبيقاف املتشح نبيل القروي  ،الذي تفوق يف استطالعات الرأي اجملراة يف منتصف جويلية،
والذي يعترب مستهدفا ابلتعديالت اليت اقرها الربملان ورفض امضاءها الرئيس ،بتهم غسيل األموال والتهرب الضرييب .ان إيقاف
القروي املتواصل يثري انطباعات بوجود دوافع سياسية وراء ذلك و يلقي بظالله على العملية ككل .وال نعلم على وجه اليقني مدى
أتثري وضعيته على مشاركته يف بقية املسار االنتخايب.
االستنتاجات الرئيسية
• اإلطار القانوين :ميكن العمل على تطوير بعض جوانب اإلطار القانوين لالنتخاابت ،ويشمل ذلك إرساء جداول زمنية اثبتة
ومناسبة ملختلف مراحل العملية االنتخابية .ختضع األحكام القانونية اليت تضبط احلملة االنتخابية ،مبا فيها األحكام املتعلقة
ابإلشهار واملعلقات الدعائية ،لعدد من القيود ،وجيد املتشحون عسرا يف التقيد هبا تقيدا اتما ،األمر الذي يشجع على انتهاكها.
• إدارة االنتخاابت :على الرغم من التحدي املتمثل يف وجود مناصب شاغرة داخل اهليئة ،ال سيما يف قسم الشؤون القانونية
وقسم التدريب ،فقد أجرت اهليئة االنتخاابت بكفاءة يف ظل جدول زمين مضغوط .ولكنها مع ذلك فشلت يف إدارة اتصاالهتا
العامة بطريقة متناسقة ،كما أدىل أعضاء مكتبها التنفيذي يف بعض احلني بتصرحيات متناقضة.
• تقدمي الرتشحات :قام موظفو اهليئة العليا املستقلة لالنتخاابت بتطبيق إجراءات تلقي التشحات بطريقة مهنية يف اآلجال
احملددة .تقدم  71متشحا مبلفاهتم  ،قبلت منها اهليئة  26مطلب ترشح ورفضت منها 71مطلبا مشل بعضها تزكيات مزورة .مت
استجواب بعض املتشحني الستخدامهم موافقات احتيالية .مل تلتزم اهليئة ابلشفافية التامة يف اإلفصاح عن أسباب رفض
املتشحني .ونشرت اهليئة قائمة املتشحني النهائية يف  31أوت  ،أي قبل يومني من بدء احلملة االنتخابية.
• توعية الناخبني :أطلقت اهليئة محلة لتوعية الناخبني ركزت بشكل خاص على االنتخاابت الرائسية وذلك قبل أسبوعني من يوم
االقتاع .وأفادت منظمات اجملتمع املدين أهنا تفتقر إىل التمويل الالزم للقيام حبمالت توعية شاملة للناخبني حتضريا ليوم
متويال لدعم األنشطة املتعلقة ابالنتخاابت مثل توعية الناخبني ومالحظة
االنتخاابت .وعموما ،تلقت منظمات اجملتمع املدين اقل ا

االنتخاابت .وقد أثر تقدمي موعد االنتخاابت الرائسية على فرص حصوهلم على التمويالت.

• مناخ احلملة االنتخابيّة :أفاد املالحظون على املدى الطويل التابعون لبعثة مركز كارتر ملالحظة االنتخاابت أن املناخ االنتخايب
إجيايب وال يوجد توتر بني أهم األحزاب السياسية يف خمتلف املناطق يف البالد حت حني مت تنظيم محالت متزامنة يف بعض املناطق.

كما انه مل تسجل أية حوادث أمنية تذكر .ويف تطور غري مسبوق يف البلد ويف املنطقة ،شارك املتشحون يف مناظرات تلفزيونية
مباشرة  ،شاهدها ما يقارب نصف الناخبني املسجلني يف البالد ومت بثها يف املنطقة العربية.

بدأت احلملة ببطء ولكن تسارعت وتريهتا يف األسبوع الثاين  ،حيث نظم املتشحون جتمعات واستخدموا اخليام واللوحات
أيضا بشكل كبري من شبكات التواصل
اإلعالنية  ،ووزعوا املنشورات ،وتوجهوا اىل الناخبني مباشرة يف دايرهم .استفاد املتشحون ا
االجتماعي و ابألساس الفيسبوك ،خاصةا يف اإلعالن عن احلمالت االنتخابية.

• متويل احلملة :يتم توزيع التمويل العمومي ابلتساوي بني املتشحني على أساس عدد الناخبني على املستوى الوطين .على الرغم
من التفيع يف سقف اإلنفاق على احلمالت االنتخابية بعد انتخاابت سنة  ، 2014ال تزال األطراف املعنية ابلشأن االنتخايب
منخفضا  ،مما شجع املتشحني على جتاوز احلد األقصى لإلنفاق وعدم التصريح عن النفقات ابلكامل.
تعتربه
ا
ض النزاعات االنتخابية :ابلرغم من اآلجال املختصرة اليت ينص عليها الفصل  49من القانون االنتخايب  ،متكنت احملكمة
•ف ّ
االدارية من النظر يف مجيع الطعون واالستئنافات يف اآلجال احملددة .ولكن تلقت هذه اآلجال املضغوطة انتقادات من طرف كل
من القضاء واملتقاضني مبا عابوا عليها من كوهنا هتدد احلق يف االنتصاف والرقابة القضائية .وأظهرت احملكمة حيادها واحتامها
لإلجراءات القانونية الواجبة يف قراراهتا لكنها مل تتوىل اإلفصاح علناا عن تفاصيل الطعون والقرارات.
• مراقبة وسائل التواصل االجتماعي :حت اآلن ،ال يوجد إطار قانوين خاص ينظم شبكات التواصل االلكتوين .ويعد ثلثي
التونسيني من املستخدمني النشطني ملواقع التواصل االجتماعي  ،خاصة موقع الفيسبوك .وقد استخدم معظم املتشحني صفحات
الفيسبوك لعرض اإلعالًنت املدفوعة ،مع عرض بعض املتشحني ملا يصل إىل عشرات اإلعالًنت يومياا على صفحاهتم الرمسية.
عددا من املتشحني واليت تظهر
ويف اليوم السابق لالنتخاابت ،الحظ مركز كارتر وجود مجلة من اإلعالًنت املدفوعة اليت تدعم ا

على صفحاهتم الرمسية على الفايسبوك ،وكذلك على صفحات أخرى ذات انتماءات غري واضحة ،وذلك يعترب انتهاكا لفتة
الصمت االنتخايب.

اخللفيّة
تلقى مركز كارتر دعوة و اعتمادا رمسيني من قبل اهليئة العليا املستقلة لالنتخاابت ملراقبة االنتخاابت يف تونس ،وتوىل نشر أكثر
كزا لتجميع األصوات.
من  90مالحظا زاروا  317مركز اقتاع ابإلضافة إىل  27مر ا
اختذ مركز كارتر له مكتبا يف تونس منذ سنة  .2011وقد الحظ انتخاابت اجمللس الوطين التأسيسي سنة  2011واالنتخاابت
الرائسية والتشريعية لسنة  ، 2014فضالا عن عملية وضع الدستور اليت توجت ابعتماد الدستور يف جانفي .2014
ابلنسبة هلذه االنتخاابت ،نشر مركز كارتر فري اقا مركزاي من اخلرباء يف ماي  .2019ويف منتصف جويلية  ،قام املركز ابلتعاون مع
املعهد االنتخايب للدميقراطية املستدامة يف أفريقيا بنشر  16مالحظا على املدى الطويل .ميثل الفريق املركزي واملالحظون على

املدى الطويل  18دولة خمتلفة.

سيواصل املركز مالحظته يف تونس اىل انتهاء عملية جتميع األصوات و فض النزاعات االنتخابية .وسوف يقوم املركز كذلك إبرسال
بعثة ملالحظة االنتخاابت التشريعية والدور الثاين احملتمل لالنتخاابت الرائسية يف أكتوبر .ان اهلدف من بعثة مالحظة االنتخاابت
التابعة للمركز هو تقييم حمايد حول كيفية سري العملية االنتخابية بشكل عام و تعزيز مشولية هذه العملية جلميع التونسيني ودعم
االنتقال الدميقراطي يف تونس.
يقيم مركز كارتر العملية االنتخابية يف تونس يف مدى تالئمها مع الدستور التونسي واإلطار القانوين الوطين لالنتخاابت وااللتزامات
الناشئة عن املعاهدات الدولية ومعايري االنتخاابت الدولية .و تتم مهمة مالحظة االنتخاابت للمركز وف اقا إلعالن مبادئ املراقبة

الدولية لالنتخاابت.

يود املركز أن يشكر املسؤولني التونسيني وأعضاء األحزاب السياسية وأعضاء اجملتمع املدين واألفراد وممثلي اجملتمع الدويل الذين
قدموا بسخاء من وقتهم وطاقتهم لتيسري جهود املركز ملالحظة عملية االنتخاابت الرائسية.

للتواصل :صواي إليسون ) soyia.ellison@cartercenter.org - (Soyia Ellison
دون بيسون )+216 76 82 08 or don.bisson@cartercenter.org (Don Bisson

مركز كارتر
"نشر السالم .مكافحة األمراض .بناء األمل".
ساهم مركز كارتر باعتباره منظمة غير حكومية وغير ربحية في تحسين حياة الشعوب في أكثر من  70بلدا من خالل حل النزاعات
وتعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان والفرص االقتصادية ،ومكافحة األمراض ،وتطوير العناية بالصحة النفسية .وقد قام الرئيس
األمريكي األسبق جيمي كارتر وزوجته روزالين بتأسيس مركز كارتر سنة 1982بالشراكة مع جامعة إيموري بهدف نشر السالم
وتحسين مستوى الصحة في العالم.
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