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 2014 الرئاسية لالنتخابات الثانية الدورة حول كارتر لمركز األولي البيان
 

 الفوري للنشر
  2014 ديسمبر 22

 don.bisson@tunisia.cceom.org  +(21621768208دونالد بيسون )لالتصال: تونس، 

  on@emory.edusoyia.ellisأطلنطا،  صويا اليسون   لالتصال:

 
 شفافة في عملية انتخابية ناجحة و انتخب رئيستتونس 

تقارير مالحظي مركز ما افادت به و ك ،ديسمبر 21في  المجراة النهائية لالنتخابات الرئاسية الدورةمع 
. يمقراطية في ظل الدستور الجديدانتخابات د بنجاح أولتونس  تكملت  اس ،ديسمبر 22كارتر الى حدود 

ة إلى انتخابات شفاف 2011 جانفي 14 فيثورة سلمية  سقط بعدانتقال البالد من نظام استبدادي ل مث  ي
نشاء مؤسسات ديمقراطية دائمة الثورات العربية.  بعدفي المنطقة النتقال ناجح وسلمي   مشرااأمال، وا 

و الوفاء البالد  انجازات تعزيزالعمل على السياسيين  قادةالعلى  ينبغي االنتخابية العملية اتمام وبمجرد
 االاتصادية المسائلومعالجة  تشاريع الوطنيةالمبادئ الدستور الجديد في  و ذلك بتكريسثورة ال بأهداف

 .العاجلة واالجتماعية

مثال يبرهن تونس  "و التي شاركت في رئاسة بعثة مركز كارتر  أن   أودري غلوفرو اد أفادت السفيرة 
المواطنين واألحزاب السياسية والمجتمع المدني والمؤسسات معا  يعمل كل من يمكن تحقيقه عندما عم ا

 األسبق اليمنيرئيس الوزراء أضاف . و طريق الديمقراطية" فيونقل البالد إلى األمام  التفاهملتحقيق 
في  ولد الربيع العربيفقد  ،"نحن نهنئ الشعب التونسي لهذا اإلنجاز الرائع ريانيعبد الكريم األالدكتور 
   " .و هو اليوم يبلغ رشده ترعرعشب  و  فيهاو تونس 
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البالد، بما  هاي تواجهلمعالجة القضايا الحرجة الت أن يسرعا ناآل والحكومة الجديدة الجديد الرئيسعلى  و
عن المخاوف األمنية الناجمة  ضعف النمو االاتصادي و الشباب و عند في ذلك ارتفاع معدل البطالة

بين  حادة في أواات متوترة و كانت رئاسيةللالحملة االنتخابية  ن  أو بالرغم من . غير مستقر جوار
من  العمل على توحيد البالد عالن النهائي للنتائ  و اثر االالفائز ه ينبغي على ن  أإال   المترشحين االثنين 

 التونسي الشعباد تغل ب الرئاسية.  االنتخابات التشريعية و من نتائ  كل الجهوية التي بلورتهااالنقسامات 
وحدة ال توافق وال رادته الى الوصول الىديمقراطية، وذلك بفضل االمعالم  لتحقيق جسيمة تحدياتعلى 

 .ةشامل حوكمة منه يسعى إلى مواصلة هذه الجهود وتعزيز أن على الرئيس الجديد  ينبغيوطنية. ال

غلق مراكز االاتراع. اام المتظاهرون بتهديد بعد اابس تسجيل أحداث عنف بمنطقة الحام ة بوالية  تم  
. و حسب طلبات المساعدة الموجهة لها لىاالش رطة  استجابتو  أعضاء مراكز االاتراع و المالحظين.

أصيب  و اد مصادر في وزارة الد اخلي ة، واجهت تعزيزات او ات األمن المتظاهرين الذي كان رد هم عنيفا.
 .عدد من األشخاص في أعمال العنف

 النهائية النتائ  عن واإلعالن  و البت في النزاعات االنتخابية النتائ  بتجميع االنتخابية العملية و تختتم 
ن على المدى الطويل المالحظو  و األساسي الفريق سيستمرو . قلة لالنتخاباتالهيئة العليا المست ابل من
و على الر غم من ان  وعموما،  .العملية نهاية حتى االنتخابات بعد ما التطورات تقييمفي  كارتر مركزل

  بنجاحبات هذه االنتخامت نظ  االنتخابية  الهيئةالمسار االنتخابي مازال متواصال اال  ان ه يمكن الجزم بان  
  عملية شاملة في إطار زمني ضيق. و أجرت

 :يلي ما في كارتر لمركز االنتخابات مراابة لبعثة الرئيسية المالحظات تتمثل

 لالنتخابات المستقل ة العليا الهيئة ابل الجهود المبذولة من كارتر مركز يثم ن: االنتخابّية اإلدارة 
 الهيئة اامت كما. لموظ فيها الشاملةو النزاهة   ةالحيادي   لضمان و االنتخابات إدارة لتحسين
 بالن سبة االاتراع بتسهيل ذلك و الر ئاسي ة االنتخابات دورتي بين الفاصلة الفترة في العملي ة بتحسين

 االاتراع مراكز من االنتخابي ة الحس اسة المواد   نقل عملي ة بتسريع و اإلعااة ذوي لألشخاص
 الهيئة لكن  . األخطاء الجتناب التجميع عملي ة في مسطرة الستعمال ةباإلضاف الت جميع لمراكز
 أعطت عندما الخارجي الت أثير من الن اخبين اختيار حرية حماية هدفب ةمشط   تاءاإجر  ات خذت
 الهيئة ان   اذ و. االاتراع مراكز ساحات وسط األحزاب ممث لي و المالحظين تواجد لمنع تعليمات
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 االرتباك بعض خلق ذلك فان   الجديد االجراء هذا حول بوضوح تعلم لم نتخاباتلال المستقل ة العليا
 الهيئة على ينبغي. االاتراع مراكز في االجراء هذا تنفيذ عن المسؤولين و المالحظين صفوف في
 ذلك دون منع و االاتراع مراكز في الخارجي الت أثيرن م خبيناالن   أخرى لحماية طراا عتمدت أن

 .حق هم ممارسة من المالحظين
 محتشمة الت ثقيفي ة الحمالت كانت الس ابقة، االنتخابات في الحال هو كما :الّناخبين تثقيف .

 على الهيئة أبقت ،ىلو األ ةالد ور  في يشاركوا لم الذين الن اخبين الستهداف الجهود بذل عن فعوضا
 حملة بدء ابل ىلو األ ةلد ور ل ئي ةالن ها الن تائ  عن اإلعالن انتظرت والقديمة  الحملة وسائل نفس
التي اامت بحمالت حث ت  المدني المجتمعمنظمات  ن  أكما  .ةالث اني ةالد ور  في الن اخبين تثقيف
 تضاعف أن الهيئة على ينبغي. كانت اليلة ةالث اني ةالد ور  انتخابات في الش باب مشاركة على

 يوم إتباعها يجب التي تاءااإلجر  يخص   مافي الن اخبين إلعالم القادمة االنتخابات في جهودها
 .االاتراع

 أغلب بتطبيق ااموا االاتراع مكاتب أعضاء أن   كارتر مركز مالحظو أفاد :االقتراع عملّية 
 الملحوظة الض عف نقاط أغلب كانت و.  االاتراع عملي ة مراحل كل   في بفع الية اإلجراءات
لم . األولى للد ورة بالن سبة الحال كان كما للن اخبين يماتالت عل إعطاء في بالت قصير تتعل ق كالمعتاد

 والعملية للمناخ العام التقييم وكان تأث ر هذه الن قائص على ادرة الن اخبين لإلدالء بأصواتهم.
. التي تمت زيارتها المراكز جميع في معقوال أو جدا اجيد غلق مكاتب االاتراع خالل االنتخابية

التي تمت  26 من مكتب 23 فيكما ينبغي  لق مكاتب االاتراعغ إجراءاتوتم  تطبيق 
كما  غلق مكاتب االاتراع محاضر إجراءات إتماميقع  لم معزولة، حاالت فيو . امالحظته

 اتراعا مكتب 25 من 22 في معقولة أو جدا جيدة بأنها العدعملية  إجراءات تقييم تم. ينبغي
 يذمكتب ال 24 في مطلوب هو كما االاتراع كاتبم خارج النتائ  محاضر شرتون  . تمت زيارته

ر ة. يفيد سائمركز جمع بينما كانت العملي ة  20بزيارة  كارتر اام مالحظو مركز .اتمت مالحظته
تقييمهم إلى حد  االن بأن  العملي ة كانت منظ مة و فع الة. و كانت عملي ة استالم الن تائ   و الت ثب ت 

اعلي ة بالمقارنة مع الد ورة األولى لالنتخابات. أفاد أغلبي ة المالحظين منها  أحسن تنظيما و أكثر ف
أفضل من الد ورة األولى  بصورة اإلجراءات متابعة مكنت من لهيئة العليا المستقل ة لالنتخاباتابأن  

و المناخ  اإلجراءاتتطبيق  ووصفوا. بنجاعة كل  مراحل العملي ة ةمالحظ  مما خول لهم
 19يجابي لجميع المراكز التي تم ت زيارتها. باإلضافة إلى ذلك، كان العاملون في باإلاالنتخابي 
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التي تم ت زيارتها متعاونين و اد موا معلومات و أجابوا على األسئلة. و  20مركز جمع من جملة 
ا مكان ممث لو المترش حين حاضرين و شاركوا في العملي ة في كل  مراكز االاتراع التي تم ت زيارتها 

  و ال زالت عملي ة الت جميع مستمر ة. .منها 3في  اعد
 األحزاب و المدني المجتمع منظ مات اعتمدت :المترّشحين ممّثلي و المالحظين مشاركة 

 المالحظين من العديد بنشر نو ئي  الن ها نو المترش ح اام اد و. المالحظين من كبيرا عددا الس ياسي ة
 كان. المترش حين ممثلي من  واكان معتمد، مالحظ ألف 88 جملة من %67. الث انية الد ورة في

 يكن لمو  .منها عشرة اعد ما زيارتها تم ت التي 282ال  مكاتبال في حاضرين األحزاب ممث لو
زارها  التي االاتراع مكاتب من% 43 ب خالل عملية االاتراع نو حاضر  المحليون المالحظون

 المالحظين المحليين دور عموما االنتخابية اتالسلط متدع   حين في. مالحظو مركز كارتر
 منعاألخيرة ب تعليماتال إال  أن   االاتراع، مراكز إلى وصولهم تسهل و حين،رش  تالم وممثلي

عتبر تضييقا على ت االاتراع مراكز بساحات الت واجد من المترش حين ممث لي و المالحظين
 مالحظتهم. 

 ىإل أد ى الذي االستقطابي الخطاب عليه ىبمناخ طغ ةاالنتخابي   الحملة تتمي ز  :الحملة مناخ 
 على مأث را يبدو لم  فانه مناخال هذا من بالر غم و. أنصارهما و المترش حين بين الت وت رات تصاعد
 من كل   تتدخل و. فردي ة أنشطة على أث رت التي المعزولة الحاالت بعض  اما عد الحملتين
 لالت صال المستقل ة العليا الهيئة و المدني المجتمع منظ مات و باتلالنتخا المستقل ة العليا الهيئة

 المترش حين لدعوة الوطني الحوار النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و و البصري الس معي
 بث ت الوطني ة الت لفزة انوات أن   إال   تلفزية مناظرة تنظيم عدم من الر غم ىعل و. الخطاب لتلطيف

 حمالت المترش حين من كل   أجرى و. االنتخابات من األخير األسبوع خالل مترش ح كل   مع احوار 
 نفسه اد م و الجمهوري ة كامل في كبيرة تجم عات المرزوايالمنصف  المترش ح نظ محيث . مختلفة
 أصغر تجم عات السبسياائد  المترش ح نظ م و. القديم الن ظام عودة ضد   منيع سد   نهأ أساس على
دك مبرزا نفسه الن اخبين من مستهدفة فئات مع العاصمة تونس في  .التونسي ين لكل   موح 

 للد ورة للمترش حين العمومي الت مويل في نطاق جد ا محدودا مبلغا دولةال خص صت :الحملة تمويل 
 هذا في المعني ة األطراف أفادت و. مريكيأ دوالر 28.00 أي ادينار  52.851 بلغ الث انية

 19 فشل. الجمهوري ة تراب كل   في فع الة و هادفة حملة إلجراء ضئيال كان مبلغال أن   الخصوص
 األولى ةالدور  في المحد دة الن سبة هي و األصوات من% 3 أكثر من على الحصول في مترش ح
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 بتمويل المتعل قة القرارات مراجعة ينبغي .هبإرجاع م طالبون ناآل هم و العمومي الت مويلللتمتع ب
 باالنتخابات المتعل قة القوانين توحيد و المنخفض اإلنفاق سقف ضمنها منو  نتخابيةاال الحملة

 .مجلة انتخابية في
  ّمن األولى الد ورة نتائ في  طعون 8 بتقديم المرزواي المترش ح اام :االنتخابّية الّنزاعات في البت 

 خالل ذلك و بفعالي ة و بسرعة االقضاي في بالبت   اإلداري ة المحكمة اامت و. الر ئاسي ة االنتخابات
 7 المحكمة رفضت. اليوم نفس في باألحكامتصريح بال اامت كما ديسمبر غرة يوم جلسات
 االنتخابات بأن   المحكمة أار ت كما. أصال ر فضو  شكالابل  فقد البااي الط عن أم ا. طعون

في  إال   يكون ال الط عن فإن   لذلك واحدة وطني ة انتخابي ة دائرة مستوى على ت جرى الر ئاسي ة
 يكون لنف ناجحا، الط عن هذا كان إن و حت ى ذلك، إلى باإلضافة. الجملية الن تائ  خصوص

 بكثير يفوق عدد هو وتقريبا  200.000 المترش حين بين األصوات في الفرق كان. للن تائ  مغيرا
 العام ة الجلسة أمام المحكمة ارارات المرزواي المترش ح استأنف و. بالط عن المعني األاصى العدد

 .بالر فض بلو  ا اد تئنافساال هذا أن   إال  للمحكمة اإلدارية  القضائية
 :دون حصول أحداث أمنية خطيرة من شأنها أن تمس من العملية  االاتراعتمت عملية  األمن

ساعات عملهم ألسباب أمنية. كما تواصلت يوم  ااتراعمركز  124. و اد الص االنتخابية
العمليات العسكرية في غرب القصرين و وفقًا لتقارير مالحظي مركز كارتر لم يكن  اتراعاال

 حضور اوات األمن مرهبًا و اد تم توزيعها بشكل محكم في هذه المراكز. 

الرئيس  كل من تونس على الطريق الصحيح نحو مجتمع ديمقراطي. و ينبغي على أن   االنتخابات برهنت
. و االنتخاباتالثورة و التطلعات المطروحة أثناء  أهداف وايحققأن  حكومة القادمةالجديد و النواب و ال

. كما تشاريع الوطنيةال من خاللمبادئ الدستور الجديد  علىالحفاظ على مجلس نواب الشعب الجديد 
نبغي مراجعة اإلطار القانوني التونسي الذي يعود معظمه للنظام السابق، لكي يعكس مبادئ حقوق ي

 عليها نص  التي  الهيئات الدائمة حدثأن ي نو اب الشعب على مجلس ونسان المضمنة في الدستور. اإل
يقوم أن  الدستور بما في ذلك المحكمة الدستورية والمجلس األعلى للقضاء خالل األطر الزمنية المحددة و

تساعد هذه الخطوات في . س2015المتواعة في  المحلية االنتخاباتلكي ينظم سير  انتخابياانون  بإعداد
 .  للبالد التونسية مكاسب الديمقراطيةالتعزيز 
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 اإلطار على مصاداةبال الت أسيسي الوطني المجلس حق قها التي العظيمة باالنجازات كارتر مركز ي قر  
 نتخاباتلال المستقل ة العليا الهيئة إلرساء و الر ئاسي ة و الت شريعي ة االنتخابات إجراء ينظم الذي القانوني
 الد روس من تستفيد أن باالنتخابات المعني ة األطراف و الهيئة على ينبغي. دائمة انتخابي ة كهيئة

 مجلس على  و. جهوي ة استشارات إلىو بالرجوع كذلك  الحقا لتحسينه االنتخابي المسار من المستخلصة
 الت شريعات و للقوانين تهاجعمر  في توصياتهم االعتبار بعين يأخذ أن حديثا الم نتخب الش عب نو اب

مجلة  و يمثل ارساء .مجلة انتخابية واحدة في الت شريعات هاته توحيد العمل على يجب و. االنتخابية
د انتخابية  .االنتخاب في المساواة يضمن أساسي اانون في لتضمينها فرصة ةجديد ةموح 

 عملي اتال و البلدي ة االنتخابات تنظ م اوانين في للن ظر يمضي ادما أن الش عب بانو   مجلس على ينبغي
مؤثرة في  نتائ  ذات البلدي ة االنتخابات عتبرو ت   .االنتخابي السجل تنظيم إعادة ذلك في بما المتصلة بها

 المعني ة األطراف علىكذلك   ينبغي. الث ورة فترة ما ابل منذ ت عقد لم وهي  للمواطنين، اليومية الحياة
 سقف و ارارات ت راجع أن ينبغي كما. الحملة تمويل اواعد و لقانون شاملة اجعةمر  إجراء باالنتخابات

 .فع الة حملة إجراء من المترش حين لتمكين وااعية أكثر جعلها بهدف االنفاق

 المواطنين مع واضحة ات صال استراتيجي ة تضع أن دائمة، انتخابي ة هيئة كونها الهيئة، على ينبغي
 إال   الهيئة يمسؤول انفتاح و تعاون عن شهدي كارتر مركز أن   من بالر غم و. نتخاباتباال المعني ة واألطراف

ة الد اخلي ة عملي اتها شفافي ة من تحس ن أن األخيرة هاته على ينبغي أن ه  أن و القرار صنع عملي ة خاص 
لينالم   الش باب مشاركة نسبة اذ ان   ،الن اخبين تثقيف عملي ة يخص   فيما جهودها تضاعف بدت   سج 
 الث ورة صدارة في تي كانتال الفئة هذه و اد يخشى على .مراابتها تم ت التي االاتراع مراكز في منخفضة

 .بالدهم في المدني ة و ةالس ياسي   الش ؤون في لت هميشمن خطر ا

 

 
 الخلفية

 المركز و اام . اتاالنتخاب ةالعليا المستقلة لالنتخابات لمالحظ الهيئةتم اعتماد مركز كارتر من ابل 
البعثة  ترأستو اد . كز جمعمر  20إضافة إلىااتراع  مكتب 282مالحظ الذين ااموا بزيارة  60بنشر 
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و . ألريانيا الكريم عبد الدكتور اليمني األسبقرئيس الوزراء و  الوفرأودري  الحقواية السفيرةالمحامية 
 .جنسية 19أكثر من تمثل البعثة 

واد الحظ كاًل من انتخابات المجلس الوطني  2011ا في تونس منذ سنة كان مركز كارتر متواجد
. انطلقت 2014التأسيسي و عملية صياغة الدستور التي توجت بالمصاداة على الدستور في جانفي 

مالحظين على المدى الطويل في كامل أنحاء  10بنشر  2014بعثة مراابة االنتخابات في جوان 
 العملية و تختتم كون من خبراء تقنيين متواجدين في المكتب بالعاصمة.مت رئيسيالجمهورية و فريق 

الهيئة  ابل من النهائية النتائ  عن واإلعالن  و البت في النزاعات االنتخابية  النتائ  بتجميع االنتخابية
 ركارت مركز المالحظين على المدى الطويل ل و األساسي الفريق سيستمر. العليا المستقلة لالنتخابات

  .العملية نهاية حتى االنتخابات بعد ما التطورات تقييمب

تهدف بعثة مالحظة االنتخابات في تونس إلى تقديم تقييم محايد لنوعية المسار االنتخابي  و تعزيز مسار 
الديمقراطي. و يقي م مركز كارتر المسار االنتخابي بتونس بالمقارنة  لالنتقالشامل لكل التونسيين و دعما 

دستور التونسي الجديد و اإلطار القانوني الوطني و التزاماتها المتعلقة باالنتخابات الديمقراطية و مع ال
 الواردة في المعاهدات اإلاليمية و الدولية. 

 اواعد مدونةو  لالنتخاباتوفقا إلعالن مبادئ المراابة الدولية  بعثة مراابة االنتخابات لمركز كارتر عملت
 .منظمة 49عليها الى حد اآلن  تصادا والتي 2005 عام في المتحدة األمم في اتبنيه تم التي السلوك

 

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

 
#### 

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

بلدا من خالل حل للنزاعات؛ وتشجيع الديمقراطية وحقوق اإلنسان والفرص االاتصادية؛ ومكافحة  70
مي كارتر، وزوجته األمراض؛ وتطوير العناية بالصحة النفسية. واد اام الرئيس األمريكي األسبق، جي

http://www.facebook.com/TCCTunisia
http://www.facebook.com/TCCTunisia


 

8 

، بمشاركة جامعة إيموري من أجل نشر السالم وتحسين الصحة 1982روزالين بتأسيس مركز كارتر عام 
 على مستوى العالم.

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

, تطلع على  Facebook.com/CarterCenter تابعنا على الفيس بوك
  YouTube.com/CarterCenter  شاهدنا على يوتوب , Causes.com/rterCenterCa اضايانا

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

 

  

 

 

http://www.cartercenter.org/
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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 2014نتخابات الرئاسية لال  ةالثاني ةالدور البيان األولي لمركز كارتر حول 

 2014 ديسمبر 22

م آهكى ه زيةل مسذ ئكةقذيذ ئكمهئئى  هه ايئ م  بهدئ ئكايئ ب اصع ب ئإلمةخئاي لكي ب ئكع م مهئي ل  آسهذ 

 األوليةبيان حول االستنتاجات و المالحظات 

 الخلفية السياسية

 مراكز إلى توّجهوا عندما الّديمقراطي باالنتقال يتعّلق فيما المتواصل التزامهم الّتونسّيون الّناخبون أثبت

جاءت . أشهر 3 تجرى في غضون انتخابات ثالث وهي الثّانية دورتها في الّرئاسّية لالنتخابات االقتراع

االنتقال  منهاّمة  خطوة ُتعتبر و استبدادي بنظام طاحةبعد ثالث سنوات من اإل االنتخابات ذهه

 و الجمهورية ئيسر  كل من نتخابن ااو بعد اتمام العملية االنتخابية بنجاح، ف. تونس في الديمقراطي

 الجديد الّدستور و احترام طريق تكريس فياألولى  األسسيضع  سنوات خمس لمّدة الّشعب نّواب مجلس

 جسيمة تحدياتعلى  التونسي الشعبو قد تغّلب . ةذات مشروعي مستقّرة ديمقراطّية مؤّسسات بناء و

 .بالبالد الديمقراطي التحول تعزيز في بالغةال هميةاأل ذات اإلنجازات هذه لتحقيق

 أكبر على الحصّ تة بعدما الثّاني ةللّدور  المرزوقي منصفال محمد و الّسبسي قائد باجيالن يحالمترشّ  تقّدم

 و% 39.46 بنوفمبر  23يوم الُمجراة ن االنتخابات الّرئاسّية م ىاألّول ةالّدور  في األصوات من نسب

 من األولى ةّدور ال إثر اأنصارهم و المترّشحين بين الّتوّتر اشتدّ  0F1.على التوالي من األصوات% 33.43

طغى  األجنبية و ةوطنيال اإلعالموسائل  في بيانات اأصدر  الطرفين من كلّ  أنّ  إذ الّرئاسّية االنتخابات

 أّثر. االنتخابي المناخ في توّتر و انقسام عنها نتجو . و التهجم على الخصم يستقطابالخطاب االعليها 

                                                           
قرار الهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات المتعّلق بالّتصريح بالّنتائج الّنهائّية للّدورة األولى لالنتخابات الّرئاسّية  1

presidentielles.html-http://www.isie.tn/index.php/fr/elections  

http://www.isie.tn/index.php/fr/elections-presidentielles.html
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 لقلّ  و التظاهرات المرزوقيالمنصف  ألغى حيث نيللمترّشح ةاالنتخابيّ  الحمالتعلى  الحقا المناخ هذا

 .كبيرة مصحوبا بتعزيزات أمنية األماكن لبعضيتنقل  الّسبسي قائد كان بينما هاعدد في

 ناالذ هما المرزوقي المنصفمحمد  و الّسبسي قائد الباجي أنّ  الواضح من كان أّنه من الّرغم على و

العديد من مكاتب  تائجن في طعون توّجه للقضاء بثمانية هذا األخير أنّ  إالّ  ،ةالثّاني ةالّدور  سيخوضان

 المرزوقي،المنصف  طعون برفض دارّيةاإل للمحكمة القضائية العاّمة الجلسة قامت أن بعد و. االقتراع

 .ديسمبر 21 ليوم الّرئاسّية لالنتخابات ةالثّاني ةالّدور  موعد لالنتخابات المستقّلة العليا الهيئة حّددت

 شكيلت شروط في للتّفاوضاالنتخابات الّتشريعّية بعد  بالحوار الوطنيالتي عرفت  ساطةالو  لّيةآ تاجتمع

 الذي الوحيد هو المنتخب الجديد الّرئيس أنّ  في قراءتها للدستور المجموعة هذه اعتبرت 1F2.المقبلة الحكومة

 تعيينب الّشعب نّواب بمجلسالمتحصل على أكبر عدد من المقاعد  حزبال تكليف مرّشح صالحية له

محمد المنصف  المؤقت الّرئيس أنّ  إالّ  الّسياسي االتفاق هذا من بالّرغم و. هاتكوين ورئيس الحكومة 

 و 2F3.رئيس حكومة لتعيين تونس نداءحركة  بدعوة قام و هبحذافير  الّدستور نّص  إتباع على أصرّ  مرزوقيال

 الحوار عن نيابة الّنهضة حركة رئيس تدّخل أن بعد طلبه بسحب الحق وقتفي  المؤّقت الّرئيس قام

  .الوطني

 بعد المجلس رئيس انتخب و 2014 ديسمبر 2 يوم االفتتاحية جلسته بعقد الّشعب نّواب مجلس قام و

 و تونس نداء من ائبو هو ن ،المترّشح الوحيد لرئاسة المجلس السيد محمد الناصر تحّصلو . يومين

 ُانتخبكما   3F4.صوت 214مجموع  من صوت 176 على ،بورقيبة الحبيبالرئيس  أثناء حكم ابقس وزير

 و صوت 157ب الّشعب نّواب مجلسل لأو  ائبنك مورو الفتّاح عبد السيد الّنهضة حركة عن الّنائب

 تونس نداءت حركة أعلن و .صوت 150 ب ثان كنائب الحرّ  الوطني االّتحاد من فّضة بن فوزّية السيدة

 .و تشكيلها حكومةلل رئيس تعيين قبل الّرباعيمع  ها ستتشاورأنّ 

 

 
                                                           

 الّصناعات و الّتجارة و للّصناعة الّتونسي االّتحاد و للّشغل الّتونسي العامّ  االّتحاد من كلّ  بقيادة الّرباعيب الحوار الوطني الذي عرف 2
  .للمحامين الوطنّية الهيئة و اإلنسان حقوق عن للّدفاع التونسّية الّرابطة و التقليدّية

 لدستورمن ا 89الفصل  3
 . 217يبلغ العدد الجملي لنّواب مجلس الّشعب  4
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 القانوني إلطارا

 سهل يكون أنالمنظم لالنتخابات  نيعلى اإلطار القانو  ينبغي هبأنّ  ةالّدولي أفضل الممارسات فيدت

 لضمان المتعلقة بنظام االقتراع و ذلك سعيا األساسّية ا و أن يتناول كل المسائلشّفاف و للعموم لو الوص

 مع يتماشى عموما تونس في الّرئاسّية لالنتخابات القانوني اإلطارمكن القول أّن ي 4F5.ديمقراطية انتخابات

 الهيئة تقم لم و ةالّرئاسيّ  النتخاباتخالل ا القانوني اإلطارأي تغيير على  رأيطلم و  5F6.الّدولّية المعايير

 .جديد قرار أيّ  بنشر

  اإلدارة االنتخابية

 على شرافو ذلك لإل مستقلة انتخابية هيئة إرساء ه ينبغيأنّ  الدولية للمعاهدات التفسيرية مصادرال حتوضّ 

 مع تتماشى التيبها و  المعمول للقوانين وفقا وسيرها زاهتهاون إنصافها وضمان برمّتها االنتخابية العملية

 االنتخابات من ىاألّول ةالّدور  و الّتشريعّية لالنتخابات بالّنسبة الحال كان كما و 6F7.المذكورة المعاهدات

 .حيادّية وباستقاللية  حتى اآلن قد أدارت المسار االنتخابي لالنتخابات المستقّلة العليا الهيئةفإّن  الّرئاسّية

 النهائية النتائج عن واإلعالن  و البت في النزاعات االنتخابية  النتائج بتجميع االنتخابية العملية و تختتم

المالحظين على المدى الطويل  و األساسي الفريق سيستمر. الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات قبل من

 .العملية نهاية تىح االنتخابات بعد ما التطورات تقييمفي   كارتر مركزل

 قصد ذلك و الّرئاسّية االنتخابات دورتي بين الجهود ببذل لالنتخابات المستقّلة العليا الهيئة قامت و

 أهمّ  مع المستخلصة الّدروس حلقات من سلسلة بتنظيم الهيئة قامت و. ةاالنتخابيفي اإلدارة  الّتحسين

 و رؤساء و االقتراع مراكز أعضاء مدّربي و الفرعّية تاالهيئأعضاء العاملين في االنتخابات و من بينهم 

 االنتخابّية العملّيات حسينت قصد اإلجرائّية الّتغييرات من العديد بإدخالوا قامو  .االقتراع مراكز أعضاء

 في مسطرة استعمال و االقتراع لمراكز اإلعاقة ذوي الّناخبين وصول تيسير تضّمنت الثّاني الّدور في

                                                           
المبادئ لمراجعة اإلطار القانوني لالنتخابات : مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان / منظمة األمن والتعاون في أوروبا  5

 4ص
خاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية و العهد الّدولي الخاّص بالحقوق المدنّية و الّسياسّية و العهد الدولي ال: من بينها  6

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة 
وي اإلعاقة و الميثاق األفريقي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية و اتفاقية حقوق األشخاص ذ

 .2008أفريل  8تّمت المصادقة عليها في   /لحقوق اإلنسان والشعوب 
   20، فقرة 25العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية، التعليق العام  7
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مع  بالّتحّدث الهيئة قامت كما. الّنتائج جداول على األرقام تدوين عند األخطاء الجتناب الجمع عملّية

 الجمع لمراكز االقتراع مراكز من الموادّ  نقل عملّية لتسريع سبل عن للبحث ذلك و الوطني الجيش قّوات

 ديسمبر 22 الى يوم .ةابقالسّ  االنتخابات في الحّساسة االنتخابّية الموادّ  نقل في تأخير من حدث لما تفاديا

 .كبير حد إلى ناجحة كانت الجهود هذه أن كارتر مركز مالحظي تقاريرتشير 

 يوم االنتخابي للمسار الّشاملة الحيادّية لضمان جهودها تعزيزب لالنتخابات المستقّلة العليا الهيئة قامت كما

األولى  ّدورةو على غرار ما قامت به في ال .نيةالثّا الّدورةالممكنة في  الّتوّترات من فاخوّ ت ذلك و االقتراع

 كما 7F8.اعتبروا منحازين سياسيا أو ضعيفا أداؤهم كان نالذي االقتراع مراكز موظفي بتغيير الهيئة قامت

  .االقتراع مراكز نفس في مختلفة مكاتبب االقتراع مراكز موظفي بتعيين الفرعّية الهيئات قامت

 األولى الّدورة في ىشكاو  من المترّشحين ممّثلي و المدني المجتمع ماتمنظّ  به تقّدمت ما اجابة على و

أمام  الّصفوفو في  االقتراع مراكز في الّناخبين على التّأثير أرادوا الّناس من مجموعات أنّ  يفيد بما

 و نونالقا تطبيقب االقتراع مراكز رؤساء من لالنتخابات المستقّلة العليا الهيئة طلبت ، مكاتب االقتراع

 ذلك، إلى باإلضافة 8F9.اقتراع مكتب كلّ  في رّشحتم لكلّ  واحد ممّثل بحضور سمحت فقد صرامةب القرارات

 الّناخبين على التّأثير محاوالت لمنع األمن لقّوات و االقتراع مراكز لرؤساء خاّصة تعليمات الهيئة أعطت

 و المالحظين تمنع تعليمات الهيئة صدرتأ ،االقتراع يوم بقرب و .عنها اإلبالغ و االقتراع مراكز خارج

 بفّض  االقتراع مراكز لرؤساء تعليمات أعطت و االقتراع مراكز بساحات الّتواجد من المترّشحين ممّثلي

 هذا أنّ  يبدو و 9F10.بأصواتهم اإلدالء بعد االقتراع مراكز غادروا قد الّناخبين أنّ  من بالتّأّكد و الّتجّمعات

  .المعلنة أهدافها إلنجاز له مبرر ال اتقييد التوجيه

 بالّتصريح الهيئة داعية ديسمبر 4 يوم المدني المجتمع منّظمات من العديد من مفتوحة رسالة بعد و

 بالقانون منصوص عليه هو كما الهيئة مجلس جلسات محاضر بينها من باالنتخابات المتعّلقة بالبيانات

 محاضر بنشر األخيرة هذه قامت الّداخلي، بنظامها و لالنتخابات المستقّلة العليا هيئةلل المحدث

                                                           
 موظف  50.000و ذلك حوالي من موّظفي مكاتب االقتراع % 1.2نتج عن هذا تغيير  8
كما تواجد أيضا . ن عن الّتجّمعات داخل مراكز االقتراع هم ممّثلوا المترّشحين و المالحظين و الّناخبينيالمسؤولفان وفقا للهيئة و  9

 .أناس غير مسموح لهم بمراكز االقتراع
أطول في استهدفت هذه الّتعليمات ممّثلي المترّشحين و المالحظين المحلّيين و الّناخبين و كّل من ليس له الحّق بالبقاء لفترة   10

 .مراكز االقتراع
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10F.الّناخبين تسجيل أنظمة تدقيق ملخص نشرت كما أوت 21 ليوم ماي 15 يوم من المنعقدة اجتماعاتها

11 

 اعتمادا على الهيئة اتخذتها التي الّتدابير قائمة على و الّشروط على فقط المعلومات هذه تقتصر لكن

 .الّتدقيقوحدة  توصيات

 ف الناخبين تثقي

 ا واعيا منمجتمع ُتمّكن تثقيفّية، حمالتبأن ُتصحب  فّعالة تكون كي الّناخبين تسجيل عملّيةعلى  ينبغي

 التّثقيفّية الحمالت كانت الّسابقة، االنتخابات في الحال هو كما و 11F12.الّيةعبف االنتخاب في حّقه ممارسة

 الهيئة أبقت ،ىلو األ ةالّدور  في يشاركوا لم لذينا الّناخبين الستهداف الجهود بذل عن فعوضا. محتشمة

 في الّناخبين تثقيف حملة بدء قبل الّنهائّية الّنتائج عن اإلعالن انتظرت و القديمة الحملة وسائل نفس على

  .ةالثّاني ةالّدور 

 أنّ  أفادت ناتبيا لالنتخابات المستقّلة العليا الهيئة أصدرت الّرئاسّية، االنتخابات من ىلو األ ةالّدور  بعد

 نسبة بلغت بينما المسّجلين الّناخبين جملة من% 4.59 لم تمّثل إالّ  سنة 21 من أقلّ  الشباب نسبة

 من القليل أن كارتر مركز مالحظو أشار و%. 20 بالكاد سنة 30 من أقلّ البالغين من العمر  الشباب

 و األولى الّدورة بين الممتّدة فترةال في الّناخبين تثقيف أنشطة في شاركت قد المدني المجتمع منظمات

و القلة من هذه المنظمات التي قامت بحمالت في هذه الفترة حّثت . الرئاسية لالنتخابات الثّانية الّدورة

 12F13.للّرئاسّية ةالثّاني ةالّدور  انتخابات في الّشباب مشاركة على

 مناخ الحملة االنتخابية

 و األحزاب كلّ  ونيك أن الّضروري منفتمثيلّية  حكومة الحر إلرادة الناخبين عبر تعبيرال لترجمة

لناخبيهم خالل  -المقترحة الحلول و السياسّية مسائلهم- برامجهم بحرية توزيع على قادرين المترّشحين

 المترّشحون كان الّرئاسّية، االنتخابات من ةالثّاني ةللّدور  بالنسبة الحال هو كما و  13F14.الحملة االنتخابية

 طغى فيه المترّشحين بين متصاعد توّتر مناخ في و. بحّرية االنتخابية تهمحمالب القيام ىعل نو قادر 

                                                           
، أنا يقظ و 10ء23عتيد، توانسة، تونس تنتخب، المخبر الّديمقراطي، نواة، مراقبون، الحوكمة المفتوحة، : المنّظمات الموّقعة هي 11

  lisie/-de-membres-aux-ouverte-/fr/lettrehttp://www.opengov.tn: انظر. البوصلة
 13اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، الماّدة  12
 انترناشنل انستيتوت اوف ديبايت الشباب يقرر و  و أنا يقظ: من بينها 13
 214ة لإلطار القانوني ص المعهد الدولي للديمقراطية ومساعدات االنتخابات، االلتزامات الدولية لالنتخابات ، المبادئ العامّ  14

http://www.opengov.tn/fr/lettre-ouverte-aux-membres-de-lisie/
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 الخطابات كلّ  أدانت و المتوّترة و ميةالتهجّ  الخطابات لوقف دابيرت الهيئة اّتخذت االستقطابي، الخطاب

 .االنتخابات نزاهة و مصداقّية في تشّكك أن شأنها من التي

 كال أنّ  إالّ  ديسمبر، 9 يوم إالّ  رسمّيا تبدأ لم ةالثّاني ةور للدّ  االنتخابية حملةال أنّ  من الّرغم عل و

 ىلوّ األ ةالّدور  تلت التي األّيام خالل العمومّية األماكن في مكّثف بشكل الحضور في استمّرا حينالمترشّ 

 على أيضا حاضرين المترّشحين كان كما 14F15 .األجنبّية اإلعالم وسائل في ظهورهما خالل من خاّصة

 رؤيتين تبّين ىلوّ األ ةالّدور  حملة من فيديو مقاطع بثّ  إعادة خالل من ذلك و االجتماعية الشبكات

  15F16 .لتونس متعارضتين

 صّوتوا الذين وصف حيث فرنسية إذاعة مع نوفمبر 24 يوم مقابلة الّسبسي قائد الباجيالمترّشح  أجرى

 وصفها ألحزاب المنتمين و الجهاديين الّسلفيين و باإلسالميين مرزوقيالح محمد المنصف مترشّ لل

 بدعم األخيرهذا  يتمّتع أين البالد جنوب و وسط مظاهرات الّتعليقات هذه أثارت 16F17.ة و العنيفةبالمتطّرف

 المستقّلة العليا الهيئة و الوطني الحواررباعي  بينها من األطراف من العديد قامت كما 17F18.كبير

 الّتونسّيين للّصحفّيين الوطنّية الّنقابة و البصري و الّسمعي لالّتصال المستقّلة ياالعل الهيئة و لالنتخابات

 تواصل و. الحاّدة الخطابات عنالحملة  خالل لالمتناع المترّشحين كال بدعوة المدني المجتمع ومنّظمات

 مينهمتّ  ترّشحينالم كال ممّثلي بين أدنى حدّ  إلى و للحملة الّرسمّية البداية حّتى المتصاعد الخطاب

 . بالّتسّبب في االنقسام البعض بعضهم

                                                           
وعة في الفترة التي سبقت الحملة الّرسمّية للدور الثّاني، قام المترّشحون باجراء مقابالت في وسائل اإلعالم الفرنسّية المرئّية و المسم 15

 لو موند و لو باريسيان و الجزيرة و لو بوان و جون أفريك RFI RMC، 24مثل فرانس 
الذي ُبّث  https://www.youtube.com/watch?v=5HiUn_mntPc&list=UUY0NMzgINOyw4AqecyI1TzAانظر  16

لّسبسي لمكافحة و الذي يقوم بتصوير عائلة شاب قد ُقتلت في سوريا و أّن الحّل هو الّتصويت لباجي قائد ا 2014نوفمبر  20يوم 
نوفمبر يبّين صور شهداء  12ُبّث يوم   https://www.youtube.com/watch?v=B5VSETI2nRwاإلرهاب و مقطع اخر 

 الّثورة، قتلى و جرحى و يتامى مع صوت الباجي يشّكك في وجود القّناصة
بمدنين و  29و  28و  27كانت المظاهرات يوم  https://www.youtube.com/watch?v=W5OP5qQufZA.: ، ٱنظر 17

 ردان و تطاوين و قفصة و قبّليڨبن 
 ُقتل شخص إثر سقوطه من مبنى 18

https://www.youtube.com/watch?v=5HiUn_mntPc&list=UUY0NMzgINOyw4AqecyI1TzA
https://www.youtube.com/watch?v=B5VSETI2nRw
https://www.youtube.com/watch?v=W5OP5qQufZA
https://www.youtube.com/watch?v=W5OP5qQufZA
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 برنامج لتعديل الحاالت بعض في مضطران كانا المترّشحين كال أنّ  كارتر مركز مالحظوو قد أفاد 

 كلّ  قدرة على تؤثر لم المتصاعدة الّتوّترات أنّ  الّظاهر منلكن  18F19.للتوّترات نتيجة ةاالنتخابي هماحمالت

 . بحّرية لتهبحم للقيام مترّشح

 الجمهورية واليات في بجولة المرزوقي محمد المنصف المترّشح قام. متباينتين حملتين المترّشحين قّدم

 قّدم و. الّرياضّية األماكن و المساجد و األسواق مثل العمومّية األماكن في تظاهرات و تجّمعات ونّظم

 قام و. الفقر لمحاربة مناصرا و الوطنّية الوحدة عن مدافعا القديم الّنظام أمام درعأّنه  أساس على نفسه

 من معّينةات فئ مستهدفا تونس في مايس ال وّدّية أكثر و أصغر بتجّمعات الّسبسي قائد الباجي حالمترشّ 

 حالمترشّ  صورة مع للقطعيبدو و أّن بعض هذه التظاهرات ُصّممت . مختارة إعالم وسائل و الّناخبين

 باجيال المترّشح شّكل كما. انتماءاتهم عن الّنظر بقطع للّتونسّيين كموّحدالسبسي  القائد إلبراز و نخبويال

 من مجموعات و التوجه نفس لها أحزاب جمعت بين البالد أنحاء كامل في دعم لجان الّسبسي قائد

 .حزب من ألكثر كمترّشح مّما جعله يبرز خصّياتش و المدني المجتمع

 المترّشح أعلن. ابرامجهمب االهتمام عن عوضا اآلخرا بعضهم ذمّ ب أكبر ااهتمام نيالمترّشح أبرز عموما،

 الّسياسّية األحزاببرامج  تضّمن و .االقتراع يوم قبل أّيام 6 االنتخابي برنامجه عن الّسبسي قائد باجيال

 لدبلوماسيةا و االجتماعية و االقتصادّية المسائلتهّم  ثمانية تدابير تضّمنت التي و له دعمها أعلنت التي

 األولى ورةللد االنتخابي ببرنامجه أخرى مّرة المرزوقي محمد المنصف المترّشح عّرف كما 19F20 .األمن و

 .لّتعليمل إصالحات إرساء و بتونس األمني المناخ تحسين و الفقر عل القضاء هدفه كان الذيو 

 هذه الّسبسي قائد باجيلا رفضف تلفزّية لمناظرة خصمه المرزوقي محمد المنصف ادع ،البداية منذ و

 فيالوطنية األولى و الثانية  القنوات على وقع بّثها منفصلة مقابالت إجراء الّطرفان قّرر و لكن. الّدعوة

  .للحملة األخيرة األّيام

                                                           
لّسبسي بتجّنب بعض األماكن خوفا من المواجهة و عندما قام المترشح مثال في والية قبلي، ُطلب من أنصار المترّشح باجي قائد ا 19

كما اختار . المرزوقي بحملته االنتخابية في سليانة كان في لقائه مجموعة من المتظاهرين الذين حاولوا رمي أشياء على الّرئيس الحالي
 .الّسبسي متجّمعون للتظاهر ضّده المترّشح المرزوقي إلغاء زيارته لماطر إثر اإلشاعات التي تقول أّن أنصار

سياسة الّتعامل مع الّنفايات  و دعم مالي إضافي للطّالب /خّطة تنمية خاّصة للمناطق الحدودّية، محاربة الّتلّوث و خّطة: شمل هذا 20
من تمثيل الشباب % 25و إلغاء الطابع الجبائي بالّنسبة للمسافرين من المغرب العربي و مراجعة قانون استهالك المخّدرات و دعوة ل

 .و المرأة في الحكومة الجديدة و مشروع قانون لتمكين القرين من الّتمّتع بضريبة خاّصة لتوريد السيارات
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. الدورة األولىالمتبقيين في السباق إثر  المترّشحين من ألحد دعمهم عن الخاسرون المترّشحون أعلن و

 محمد المنصف للمترّشح دعمه واضح بيان في وفاء حركة عن العّيادي ؤوفالر  عبدالسيد  أعلن

 الّنابلي كمال  مصطفىالسيد  و الّزنايدي منذرالسيد  المستقّلون المترّشحون أعلن بينما المرزوقي

. الّسبسي قائد باجيال للمترّشح دعمهم عن الحرّ  الوطني اإلّتحاد من الّرياحي سليمإلى السيد  باإلضافة

 االقتراع يوم قبلا أسبوع أخرى أحزاب 7 و خرينآ مستقّلين مترّشحين من دعما األخير هذا تلّقى كما

20F .صالحه في" دعم لجنة" وشّكلوا

 من العديد دعمنيل ب المرزوقيالمترّشح محمد المنصف كما واصل  21

  21F22.االنتخابات من األولى الّدورة في دعمته التي األحزاب

 من ألحد لّتصويتام أنصاره من لم يطلبوا ّرئاسيةنتخابات اللال ّشحينالمتر  و األحزاب بعض

 هّماميال حّمة الّرئاسية لالنتخابات الّسابق المترّشح و الّشعبّية جبهةلل الناطق الرسمي طلب 22F23.المترّشحين

 للمترّشح الّتصويت عن االمتناع أنصاره من األولى الدورة في األصوات من ٪ 7.82 على تحّصل الذي

  للحملة األخيرة األّيام خاللو لكن  . الّسبسي قائد باجيال المترّشح دعمبدون  المرزوقيمحمد المنصف 

 باجيال للمترّشح للتصويت أنصارهدعا  لكن المرزوقي للمترّشح التصويت لعدم دعوتهحمة الهمامي  جّدد

 مقاعد عدد أكبر ثاني على لتتحصّ  التي الّنهضة حركة عن أّما. بيضاء ةرقالتصويت بو  أو السبسي قائد

 مّرة قّررت حياد،في ال تظلّ  ال أن ينبغي أنه المرزوقي المترّشح دعوات من فبالّرغم الّشعب نّواب بمجلس

استباقا لهذا  23F24.الّرئيس لدور األنسب المترّشح الختيار ألنصارها الحرية وترك مترّشح أيّ  دعم عدم أخرى

لحركة النهضة و الوزير األول األسبق السيد حمادي الجبالي أنه االعالن، صّرح األمين العام السابق 

                                                           
. الجبهة الوطنّية لالنقاذ، المسار، المبادرة، الحزب الوطني الحّر، ٱفاق تونس، حزب العمل الوطني الّديمقراطي و المبادرة: و شملت 21

ه الّلجنة المترّشحين المستقّلين للّدورة األولى مثل كمال مصطفى الّنابلي و سمير العبدلي و علي شورابي و شخصّيات كما تضّمنت هذ
 .تنتمي ألحزاب أخرى مثل الطيب هويدي من الجمهوري

التنمية و حزب البناء حزب التنمية و اإلصالح و الحركة الوطنية للعدالة و  و التحالف الديقمراطي و المؤتمر من أجل الجمهورّية 22
 .الوطني

هاشمي الحامدي الذي ترك االختيار الّنهائي ألنصاره النتخاب المترّشح الذي سيقوم بالدفاع عن لسيد الكان هذا هو الحال بالّنسبة ل 23
 .ديسمبر 17قيم ثورة 

does-ennahdha-elections/23321-http://www.tap.info.tn/en/index.php/politics2/presidential-: انظر 24
.runoff-presidential-the-for-candidate-any-endorse-not  

http://www.tap.info.tn/en/index.php/politics2/presidential-elections/23321-ennahdha-does-not-endorse-any-candidate-for-the-presidential-runoff
http://www.tap.info.tn/en/index.php/politics2/presidential-elections/23321-ennahdha-does-not-endorse-any-candidate-for-the-presidential-runoff
http://www.tap.info.tn/en/index.php/politics2/presidential-elections/23321-ennahdha-does-not-endorse-any-candidate-for-the-presidential-runoff
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 تدلّ  كما النهضة حركة ناخبي صفوف في انقسام لتبلور الّطريقديسمبر ممّهدا  12استقال عن حزبه في 

  24F25.مرزوقيح المنصف المترشّ لل للتصويت النهضة قادة من الثنين المتتالية الّدعوات عليه

 حملةال مناخ سليم في على للّتشجيع الّالزمة تااءاإلجر  المستقلة لالنتخابات العليا الهيئة مجلس اتخذ

 ةشفافيّ  ضماناألولى هي  صالحّيته منه بأنّ  اقتناعا و عنفتفادي ال بضرورةمنه  وعيا ذلك و نتخابّيةاال

 الكبيرة عاتالتجم لمنع االقتراع كزامر  لرؤساء الهيئة  تعليمات إلى باإلضافة و .االنتخابات مصداقّية و

 تعّهدهما مذّكرة نيالمترّشح بين الخطاب لتهدئة اتدابير أيضا  الهيئة اّتخذت االقتراع، مراكز محيط في

 حّذرت و .شّفافة و نزيهة و تعّددّية و حّرة و ديمقراطية انتخابات لضمان جويلية في ىُممض شرف بميثاق

 المسار نزاهة من تشّكك أن شأنها من يحاتاإلدالء بتصر  من قيو المرز  المنصفمحمد  المترّشح الهيئة

 بدون الفوز من يتمّكن لن منافسه أنّ  أين صّرح االنتخابّية حملته في تجّمع خالل مثل ما فعل االنتخابي

إلى  تشير سلبا التي و إعالنات شركةوضعتها  الفتات بإزالة الهيئة أمرت و في هذا السياق .تدليس

 متخفية حملةتدخل في نطاق  الّالفتات اتهأّن ه الهيئة اعتبرت .النتقاليا الحكم فترة من الثالث السنوات

  25F26.باالنتخابات و العامّ  بالّنظام تخلّ  أن شأنها من

  االنتخابيةتمويل الحملة 

إال أّنه  االثنين معا أو الخاص، التمويل و العمومي التمويل على حصولبالفعال  القانون االنتخابي يسمح

 الحملة بتمويل يتعلق فيما رشحينتالم و السياسية األحزاب جميعنصاف بين يضمن اإل أن ينبغي

 في من وقع الحديث معهم بعض أعرب الّتشريعّية، لالنتخابات بالّنسبة الحال هو كما و 26F27.هاونفقات

 العمومي التمويل سقف انخفاض بشأن قلقهم عن المدني المجتمع منظمات بين من وت الحمال مكاتب

  .الجمهورية تراب كامل تشمل فّعالة حملة شنّ  من لتمكينه حللمترشّ  بالنسبة اإلجمالي قاإلنفا وسقف

 بالّنسبة العمومي الّتمويل توزيع يتمّ  الّرئاسية، لالنتخابات بالّنسبة الحملة بتمويل المتعّلق للقرار وفقا و

 ويبلغ. ناخب 1000 لكلّ  دنانير 10 بقيمة المسّجلين الّناخبين عدد أساس على عادلة بصفة ةالثاني ةللّدور 
                                                           

Chourou-Sadok-et-Ellouze-http://www.businessnews.com.tn/Habib-: انظر 25
-cocotte-la-de-sionl%C3%82%E2%80%99explo-pr%C3%83%C2%A9parent
.d%C3%82%E2%80%99Ennahdha,520,51982,3  

الغالء "و " و العنف المؤّقت" الوسخ المؤّقت"و " الّرّش المؤّقت"و " الفقر المؤّقت"كانت هاته الّالفتات موجودة بتونس تحمل شعار  26
 ."المؤّقت

 .24 فحةص ، لمراقبة االنتخابات المرجعي الدليل الكومنولث، أمانة 27

http://www.businessnews.com.tn/Habib-Ellouze-et-Sadok-Chourou-pr%C3%83%C2%A9parent-l%C3%82%E2%80%99explosion-de-la-cocotte-d%C3%82%E2%80%99Ennahdha,520,51982,3
http://www.businessnews.com.tn/Habib-Ellouze-et-Sadok-Chourou-pr%C3%83%C2%A9parent-l%C3%82%E2%80%99explosion-de-la-cocotte-d%C3%82%E2%80%99Ennahdha,520,51982,3
http://www.businessnews.com.tn/Habib-Ellouze-et-Sadok-Chourou-pr%C3%83%C2%A9parent-l%C3%82%E2%80%99explosion-de-la-cocotte-d%C3%82%E2%80%99Ennahdha,520,51982,3
http://www.businessnews.com.tn/Habib-Ellouze-et-Sadok-Chourou-pr%C3%83%C2%A9parent-l%C3%82%E2%80%99explosion-de-la-cocotte-d%C3%82%E2%80%99Ennahdha,520,51982,3
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 سقف يبلغ و ادوالر  28.000 أي ادينار  52.851ة الثّاني ةللّدور  مترّشح لكلّ  بالّنسبة العمومي الّتمويل

 .ادوالر  284.400 أي ادينار  528.513 مترّشح لكلّ  اإلنفاق جملة

 أكثر من على الّرئاسية االنتخابات من ىاألول ةللّدور  تقّدموا 27 جملة من فقط رّشحينتم 5 تحّصل و

 مبلغ من االستفادة لهم يحقّ  االنتخابي، القانون من 78 الفصل إلى استنادا بالتّالي، و األصوات من% 3

 وجب بينما العمومي التمويلمترشحين  3 يطلب لم المتبّقين، مترّشح 22 بين من. كامال العمومي الّتمويل

 27F28 .عليها حّصلالمت العمومّية المنحة إرجاع الباقين 19 على

 المالحظون المحليون و مالحظو المترشحين 

 العملية جوانب جميع تعزيز إلى يؤديالمالحظين المحليين  مشاركة بأن قليميةاإل معاهداتال تعترف

 جوانب جميع رصد إلى و ممثليهم رشحينتالمنفاذ أّن الى المدّونة  الدول ممارسات كما تفيد االنتخابية،

 الدورة أنّ  تقاريرها في المدني المجتمع منظمات أفادت 28F29.يجب أن يكون مضمونا ةاالنتخابي العملية

 مما أفضل كان االنتخابية اإلدارة أداء أنّ  وكبرى  مشاكل ونأجريت د الرئاسية االنتخابات من األولى

 29F30.التشريعية االنتخابات في عليه كان

 ضد مبادرات مراقبون شبكةو  عتيد منظمة ذلك في بما المدني المجتمع منظمات قامت العديد من

 و قد قامت بتوزيع ملصقات. من االنتخابات الرئاسية الثانيةاالنتخابية للدورة  الحملة في العنف استخدام

 ديسمبر، 16 يوم وفي .في أنحاء الجمهورية مناطق عدة في حينرشّ تالم ممثلي بين اجتماعات تنظيمبو 

 لتقديم اصحفي امؤتمر  األولىن قامت بمالحظة الدورة مم المدني المجتمع من منظمات خمس عقدت

                                                           
مترّشح الحركة الّدستورية عبد الّرحيم الّزواري، و مترّشح الّتحالف : و تضّمنت قائمة المترّشحين الذين لم يطلبوا التمويل العمومي 28

 .الّديمقراطي محّمد الحامدي و صوت الّشعب العربي نصرة
 بشأن المستقلة الدول رابطة اتفاقية من 1 المادة من 2 الفقرة ؛ والحكم واالنتخابات للديمقراطية األفريقي الميثاقمن  22-19 المادة 29

-23 المادة ؛  أوروبا في والتعاون األمن منظمة كوبنهاجن وثيقة من 8 الفقرة ؛ المستقلة الدول رابطة الديمقراطية االنتخابات معايير
 أشكال جميع علي للقضاء المتحدة األمم النإع من 5 المادة ؛ األمريكية الدول لمنظمة األمريكية للبلدان الديمقراطي الميثاق من 25

  .اإلعاقة ذوي األشخاص لحقوق المتحدة األمم اتفاقية من 9 المادة ؛ العنصري التمييز
و ذلك  متعددة نتهاكاتال شاهد أشار مرصد جانبه، منو . شبكة مراقبون و منظمة عتيد و ائتالف أوفياء: من بين هذه المنظمات  30

 .   مراقبيه على المفروضة والقيود ةالهيئ ضعفتسهيال من 
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 اإلعالم وسائلل و لناخبينل و حينرشّ تلمل و االنتخابية إلدارةل مالحظاتهم على ابناءو ذلك  توصيات

  30F31.االقتراع يوم في وهادئة سلسة عملية ضمان بهدف

 من كبير عدد بنشر مدنيال المجتمع منظماتقامت  ،االنتخابات من السابقتين الجولتين و على غرار

 ربايق ما ه تّم اعتمادأن لالنتخاباتالهيئة العليا المستقلة  أفادتقد  و. مالحظ 29.000 المالحظين فاق

لين المتحصّ  االثنين حينممثلي المترشّ ال يحتاج و  31F32.الثانية دورةالاالثنين في  حينرشّ تملل ممثل 59.000

 االنتخابات من الثانية طلب اعتماد جديد لمالحظة الدورة إعادة إلى منذ الدورة األولى اعتماد على

 .الرئاسية

 وتسهيل حين،رشّ تالم وممثلي المالحظين المحليين دور عموما االنتخابية السلطات متدعّ  حين في

 الّتواجد من المترّشحين ممّثلي و المالحظين منعاألخيرة ب تعليماتال إّال أنّ  االقتراع، مراكز إلى وصولهم

المنظمات  وكانت. عام بشكل االقتراع يعتبر تضييقا على مالحظتهم لمناخ االقتراع مراكز تبساحا

 تقليص ذلك أن من مخاوف عنو عّبرت  التعليمات المختصة في مالحظة االنتخابات قد انتقدت هذه

 . لالنتخابات العامة الشفافية و مس من تحركاتهمل

 سمعي إعالم وسائل خمس على عقوبات البصري و معيالسّ  لالتصال المستقّلة العليا الهيئة فرضت

 تلفزّية قنوات 3 و أم أف موزاييك و أم أف شمس إذاعتي بينها من الّرئاسّية االنتخابات دورتيْ  بين بصري

 و أم أف موزاييك من كلّ  على دينار ألف 20 بقيمة عقوبات ُفرضت. نسمة و تونسنا و المتوّسط وهي

 لالتصال المستقّلة العليا الهيئة فرضت كما الّرأي استطالعات عن معلومات بثّهال ديسمبر 5 يوم المتوّسط

 حول ديسمبر 17 يوم اتقرير  هالبثّ  نسمةقناة  على دينار أالف 10 بقيمة ةالبصري عقوب و الّسمعي

 .اسياسي اإشهار  اعتبرته ما وهو الّسبسي قائد باجيال المترشح

 

 

                                                           
و  شاهد ائتالف أوفياء و مرصد شبكة مراقبون و و )مداد(الديمقراطية  مركز دراسة اإلسالم وكل من منظمات الخمس شملت   31

عدم ر قرّ رئيس منظمة عتيد  إال أنّ  جزءا من هذه المبادرةمنظمة عتيد كون ت أنّ كان من المقرر في البداية و . شباب بال حدود
 .ةكن محايدتبدعوى أن واحدة من منظمات المجتمع المدني لم  االنضمام

ممثال  31.054 و السبسي قائد الباجي ممثال عن المترّشح 27.869أنه تّم اعتماد  لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة صرحت و 32
 .المرزوقي منصفال عن المترّشح محمد
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 االنتخابيةالنزاعات في  البت

 االنتخابية النزاعات حل على الدولة قدرة بالرجوع الى كبير حد إلى االنتخابية العملية مصداقية تحديد يتم

 في العملية االنتخابية كعالمة أو االنتخابات نتائجو ال ينبغي أن تعتبر الطعون في . فعال نحو على

 32F33.مرونته على عالمةإنما  و االنتخابي نظاملل ضعف

 طعون 8 المرزوقيمنصف الالمترّشح محمد  مدّ ق، للطعن القانونية اآلجال انقضاء من األخير اليومفي و 

 مراكز في و تتمثل هذه الطعون في تجاوزات رصدت . األولى تهاور في د الرئاسية االنتخابات نتائج في

 و. عروس بن و سوسة و 1 نابل و سليانة و بنزرت و 2 و 1 تونس بما في ذلك مختلفة اقتراع

و ضد الهيئة  األولين ثنينالمتسابقين اال ضد اطعن  "و جل عزّ  اهللا" حزب رئيس مقدّ  ذلك، إلى باإلضافة

 للمشاركة األصوات من يكفي ما على حصالي لمذين المترشحين اه أنّ  زاعماالعليا المستقلة لالنتخابات 

 االنتخابات في حاشّ ر تم ليس الطاعن أن بما و. سياسية برامج أي يقدما لم امأنه و  اإلعادة دورة في

 االنتخابات وذلك نتائج طعن في لتقديملديه  الصفةبعدم قبول الدعوى لعدم توفر  المحكمة قضت الرئاسية

 .االنتخابي القانون من 145 الفصل بموجب

 و ذلك الثناء يستحق جهدب اإلدارية للبت في الطعون المقدمة لها محكمةالدوائر االستئنافية لل عملت

 ديسمبر غرة في مرافعة جلسات المحكمة عقدت. سريع و الفعّ انتخابي  مسار إجراءلى حرصا منها ع

 الرئيس قبل من مةالمقدّ  الطعون الثمانية من سبعة المحكمة رفضتقد  و. اليوم نفس في وصّرحت بالحكم

 حكمها المحكمة لتعلّ  وقد. محددة اقتراع مراكز في للنتائج اجزئي اإلغاء طلبت أنها أساس على الحالي

 تهابرمّ  نتائجال الطعن في و أّنه يجب واحدة وطنية دائرة في ُتجرى الرئاسية االنتخابات أنّ بالرجوع إلى 

 مصلحة أي المرزوقي لدى المترّشح محمد المنصف يكن لم ذلك، على عالوة و. مقبوال الطعن كوني كي

 لوو  وحتى ،الثانية دورةال في المشاركة في نيته إلى أشار قد كان هنّ أ حيث النتائج، إلغاء إلى السعي في

 .النتيجة لتغير تكن لم هاالطعون مقبولة فانّ  كانت

 هرفضو  المرزوقي الطعون المقدمة من المترّشح محمد المنصف من واحد طعنب شكال قبولال تمو قد 

 قبل من الوطني المستوى على عليها الحصول تم التي النتائج إلغاء طلب يتمّثل الطعن في و. أصال

 كبير تأثير اله كونت لن المذكورة التجاوزات أن المحكمة وجدت و لكن. السبسيالمترّشح الباجي قائد 

                                                           
 26، المادة دنّية و الّسياسّيةالعهد الّدولي الخاّص بالحقوق الم 33
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 تقريبا كان االثنين حينرشّ تالم بين الوطني المستوى على األصوات في رقاالفحيث أّن  نتائجال على

و قام . صوتا 64.166في مكاتب االقتراع المعنية حوالي  األصوات عدد بلغيو  صوتا 200.000

 الجلسة أمام في األحكام الصادرة عن الدوائر االستئنافية بالطعن منصف المرزوقيالالمترّشح محمد 

  .ديسمبر 7 الطعون يوم هذه فضترُ لكن  و اإلدارية للمحكمة  القضائية العامة

 ارتكبت كانت قد ابيةانتخ جريمة 113 أحالت الهيئة أنّ  لالنتخاباتالهيئة العليا المستقلة  رئيس وأفاد

 فترةالمسجلة متصلة ب نتهاكاتاال غلبيةو كانت أ. العمومية النيابة إلى الرئاسية االنتخابات دورتي خالل

 الدورة نتائج في تؤثر لم االنتهاكات أن أيضا ذكرقد  و. قانونيةال غير الحمالت و االنتخابي الصمت

في و أ االقتراع مراكز أعضاء تجاهعنف في إما  لتتمثّ  األحيان غالب في معزولة حاالت ألنها األولى

 .االنتخابي الصمت فترة خالل الناخبين على للتأثير ومحاوالت قانونية  غيرت حمال

 دورتي بين اعالم وسائل خمس على عقوبات البصري و الّسمعي لالّتصال المستقّلة العليا الهيئة فرضت

 و المتوسط وهي تلفزّية قنوات 3 و أم أف موزاييك و أم أف شمس يتإذاع بينها من الّرئاسّية االنتخابات

 و أم أف موزاييك على البصري و الّسمعي لالّتصال المستقّلة العليا الهيئة فرضت. نسمة و تونسنا

 كما. لّرأيل استطالع حول معلومات لبثّ  ذلك و ديسمبر 5 يوم دينار ألف 20 قدرها عقوبة المتوّسط

 الّسبسي قائد الباجي المترّشح حول تقرير بثّ  بعد دينار أالف 10 بقيمة سمةن قناة على عقوبة فرضت

 .سياسي اإشهار  اعتبرته ما هو و ديسمبر 17 يوم

 االقتراع يوم

 يعادله ما أو ،السري االقتراع طريق عن التصويت حق ممارسة ضمانهو  االقتراع من األساسي الهدف

 33F34 .الناخبين إرادة عن الحر لتعبيرتكريسا لو ذلك  ة،ريسّ ية و الحر يحترم ال إجراءمن 

 االفتتاح و التصويت

 والعملية المناخ وصفوا و  المنّظمة بالهادئة و مكاتب االقتراع افتتاح ةعملي كارتر مركز مالحظو وصف

 جّيدا كان المناخ أن اعتبروا و .زيارتها تمت التي جملة المكاتب في عامة بصفة ينبااليجابي االنتخابية

                                                           
 القانونية األطر بشأن توجيهية مبادئ: لالنتخابات الدولية االلتزامات. 25، المادة العهد الّدولي الخاّص بالحقوق المدنّية و الّسياسّية 34

 238، صفحة االنتخابية والمساعدة للديمقراطية الدولي للمعهد 2014
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 أنّ  المالحظين من العديد أفاد األولى، الّدورة في الحال كان كما و. الحاالت كل في معقوال و الإجما

   .كما ينبغي اتّباعها يتم لم االقتراع محاضر تعمير إتمام تاءاإجر 

قّوات األمن  حضور بأنّ  واأشار مالحظو مركز كارتر أّن كّل مراكز االقتراع فتحت في الوقت كما أفاد

هم اي قارير لم تتضّمن ت لكنو  ،مقارنة بالّدورة األولى امكثّفكان في عملّية االفتتاح كز االقتراع داخل مرا

كان هناك على األقّل ممّثل مترّشح في االفتتاح في كّل . تدّخل في العملّية بأّية حال مالحظة تفيد وجود

 .اين جزئياالقتراع التي تّمت مالحظتها بينما كان حضور المالحظين المحليّ  مكاتب

 هادئ مناخ في تيُأجر  االقتراع عملّية أنّ  كارتر مركز مالحظو اعتبرفقد  االقتراع، فيما يتعّلق بعملّية أّما

 االقتراع عملّية خالل تاءااإلجر  لتطبيق تقييمهم كان كما. الجمهورية كامل في اضطرابات أيّ  بدون و

 تمّ  و. مكتب اقتراع 282 عددها يبلغ التي و زيارتها تتم التي االقتراع مكاتب كلّ  في المعقو  أو جّدا جّيد

 مالحظة تتمّ  لم و بسّرية بأصواتهم اإلدالء على قادرون الّناخبون كان و صحيح بشكل الّصناديق اغالق

 .للّناخبين مخالفة أيّ 

 اءإعط في بالتّقصير تتعّلق كالمعتاد الملحوظة الّضعف نقاط أغلب فإنّ  األولى ّدورةعلى غرار ال و

. بأصواتهم لإلدالء الّناخبين قدرة على الّنقائص هذه تأّثر لم. التصويت ورقة توزيع عند للّناخبين الّتعليمات

 .زيارتها تّمت التي االقتراع مكاتب من% 98ب جّيدا الّناخب لفهم بالّنسبة المالحظين تقييم كان كما

 من الّناس مانعين الهيئة تعليمات ارتها،زي تمت التي األماكن في االقتراع مراكز رؤساء أغلب طّبق و

 إنحيث لم يكن واضحا  المراكز بعضالتباس في  الّتعليمات هذه عن نتج أّنه غير. الّساحات في التواجد

 تكن لم أّنها إلى ضافةو المحّليين باإل الّدولّيين المالحظين كّل من تنطبق علىهذه التعليمات  كانت

  .زيارتها تتمّ  التي المراكز بكلّ  موّحدة

 كانت. فقط مكاتب 9 في اما عد مالحظتها تّمت التي المكاتب بكلّ  حاضرين المترشحين ممّثلو كان

 نسبة كانت بينما مراقبتها تّمت لتيا المكاتب كلّ  في%  86 الّسبسي قائد الباجي المترّشح ممّثلي نسبة

 المالحظين مشاركة نسبة أن رتركا مركز مالحظو أفاد كما%. 80 المرزوقي المنصف المترّشح ممّثلي

من المكاتب التي وقعت  %43هم في غياب و الحظوا األولى الّدورة مع بالمقارنة منخفضة المحليين

 .زيارتها
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إذ  اإلعاقة لذوي الوصول سهلة تكن لم زاروها التي المكاتب من% 16  ان كارتر مركز افاد مالحظو كما

 .بديل مدخل أو لمنحدر تفتقر و لالمدخ على مستوى ادرجيتضمن  معظمها كان

 غلق مكاتب االقتراع و العد

 جميع في معقول أو جدا جيدبوصف  غلق مكاتب االقتراع خالل االنتخابية والعملية للمناخ العام التقييم

 26 من مكتب 23 فيكما ينبغي  غلق مكاتب االقتراع إجراءاتو تّم تطبيق . التي تمت زيارتها المراكز

 غلق مكاتب االقتراع محاضر يقع إتمام إجراءات لم معزولة، حاالت فيو . ات مالحظتهمكتب التي تم

 وأفاد. التي تمت مالحظتها االقتراع مكاتب جميع في المترشحين موجودين ممثلو وكان. كما ينبغي

 .عمليةال كامل إلىبالنفاذ  لهم محسُ  هأن كارتر مركز مالحظو

 قّيم. تمت زيارته قتراعا مكتب 25 من 22 في معقولة أو جدا جيدة بأنها العدعملية  إجراءات تقييم تم

 ما على االتفاق في والفشل العد عملية في الشفافية غياب عن ةتجان هيو  ثالث نقاط  اسلب المالحظون

مكتب الذي  24 في مطلوب هو كما االقتراع مكاتب خارج النتائج محاضر شرتونُ  .الورقة الملغاة هي

  .اتمت مالحظته

 تجميع االصوات

يفيد تقييمهم إلى حّد االن بأّن . ّرةسائركز جمع بينما كانت العملّية م 20بزيارة  كارتر قام مالحظو مركز

و كانت عملّية استالم الّنتائج  و التّثّبت منها  أحسن تنظيما و أكثر فاعلّية . العملّية كانت منّظمة و فّعالة

مكنت  لهيئة العليا المستقّلة لالنتخاباتا أفاد أغلبّية المالحظين بأنّ . باتبالمقارنة مع الّدورة األولى لالنتخا

. بنجاعة كّل مراحل العملّية ةمالحظ  مما خول لهمفضل من الّدورة األولى أ بصورة اتاءإلجر ا متابعة من

إلضافة إلى با. يجابي لجميع المراكز التي تّمت زيارتهاباإلو المناخ االنتخابي  اتاءاإلجر تطبيق  ووصفوا

التي تّمت زيارتها متعاونين و قّدموا معلومات و  20مركز جمع من جملة  19ذلك، كان العاملون في 

االقتراع التي  و كان ممّثلو المترّشحين حاضرين و شاركوا في العملّية في كّل مراكز. أجابوا على األسئلة

  .ائرةو ال زالت عملية التجميع س .منها 3في  ما عدىتّمت زيارتها 
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 الخلفية

 المركز و قام . االنتخابات ةالعليا المستقلة لالنتخابات لمالحظ الهيئةتم اعتماد مركز كارتر من قبل 

البعثة  ترأستو قد . كز جمعمر  20إضافة إلى اقتراع  مكتب 282مالحظ الذين قاموا بزيارة  60بنشر 

و . من اليمن ألريانيا الكريم عبد الدكتور األسبق لاألوّ  الوزيرو  قلوفرأودري  الحقوقية السفيرةالمحامية 

 .جنسية 19أكثر من تمثل البعثة 

وقد الحظ كًال من انتخابات المجلس الوطني  2011كان مركز كارتر متواجدا في تونس منذ سنة 

انطلقت . 2014التأسيسي و عملية صياغة الدستور التي توجت بالمصادقة على الدستور في جانفي 

مالحظين على المدى الطويل في كامل أنحاء  10بنشر  2014قبة االنتخابات في جوان بعثة مرا

 العملية و تختتم. متكون من خبراء تقنيين متواجدين في المكتب بالعاصمة رئيسيالجمهورية و فريق 

الهيئة  بلق من النهائية النتائج عن واإلعالن  و البت في النزاعات االنتخابية  النتائج بتجميع االنتخابية

في  كارتر مركزالمالحظين على المدى الطويل ل و األساسي الفريق سيستمر. العليا المستقلة لالنتخابات

 .العملية نهاية حتى االنتخابات بعد ما التطورات تقييم

تهدف بعثة مالحظة االنتخابات في تونس إلى تقديم تقييم محايد لنوعية المسار االنتخابي  و تعزيز مسار 

و يقّيم مركز كارتر المسار االنتخابي بتونس بالمقارنة . الديمقراطي لالنتقاللكل التونسيين و دعما  شامل

مع الدستور التونسي الجديد و اإلطار القانوني الوطني و التزاماتها المتعلقة باالنتخابات الديمقراطية و 

 . الواردة في المعاهدات اإلقليمية و الدولية

 األفراد و المدني المجتمع أعضاء و السياسية األحزاب أعضاء و التونسيين سؤولينالم شكر المركز يرغب

 االنتخابات لمراقبة المركز جهود لتسهيل و دعمهم وطاقتهم وقتهم قدموا الذين المدني المجتمع ممثلي و

 .الرئاسية

 قواعد مدونةو  النتخاباتلوفقا إلعالن مبادئ المراقبة الدولية  بعثة مراقبة االنتخابات لمركز كارتر عملت

 .منظمة 49صادقت عليها الى حد اآلن  والتي 2005 عام في المتحدة األمم في تبنيها تم التي السلوك
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و مستجدات مركز كارتر بتونس تابعونا على الفايسبوك  أخبارلمتابعة 
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 

بلدا من خالل حل للنزاعات؛ وتشجيع الديمقراطية وحقوق اإلنسان والفرص االقتصادية؛ ومكافحة  70
وقد قام الرئيس األمريكي األسبق، جيمي كارتر، وزوجته . النفسيةاألمراض؛ وتطوير العناية بالصحة 

، بمشاركة جامعة إيموري من أجل نشر السالم وتحسين الصحة 1982روزالين بتأسيس مركز كارتر عام 
 .على مستوى العالم

 
 CarterCenter@ تابعنا على تويتر, gCarterCenter.or زر موقعنا على الواب

تطلع على ,  Facebook.com/CarterCenter تابعنا على الفيس بوك

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

 omhttp://google.c+/CarterCenter  +  جوجل  اضفنا على 

 

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

