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  الفوري للنشر
  2012 أوت  2 

  
 : لالتصال
 )0021650666649(ماریون فولكمان  تونس، ، وفي)0014044205124(دیبورا ھایكس  بأطلنطا،

marion.volkmann@tunisia.cceom.org   

  تونس على ضمان استقاللیة الهیئة االنتخابیة یحث مركز كارتر

دائمة و یحث المجلس  انتخابیةهیئة  حداثمركز كارتر الجهود التي تبذلها الحكومة التونسیة إل یثّمن

حتى یتّم  مؤخراً  علیهالذي أحیل مشروع القانون من الوطني التأسیسي على تعزیز الجوانب الرئیسیة 

  .القادمةو شفافیة عمل الهیئة االنتخابیة  یةو استقالل مشروعیةضمان 

استشارة  إطالق على السلطات التونسیة ،جویلیة 10 الذي أصدره یوم بیانالفي ،مركز كارتر شّجعو لقد 

لمالمح ا بناء التوافق حول جمیع األطراف المعنیة و ذات الصلة، من أجل تشملشفافة  و موسعة

 قبلو بالفعل،  .1االنتخابات القادمة في تونس مسؤولیة تنظیم عهد إلیهاست التي مستقلةاللهیئة لالرئیسیة 

 مع المناقشات من سلسلة الحكومة ،عقدتالتأسیسيالمجلس الوطني  إلى هذه الهیئة قانون مشروع تقدیم

 علما و أنّ . لمحامینالهیئة الوطنیة ل و اإلنسان لحقوق التونسیة الرابطة و للشغل التونسي العام االتحاد

 المستقلة لهیئةا عملو  إنشاء بدورها مشروع قانون مشترك حول كانت قد أعّدت هذه المنظمات

آلیات ترشیح وتعیین  حول الخالفات استمرت توافق،ال لتحقیق المبذولة الجهود ، رغملكن. نتخاباتلال

 لمجلسإلى  ا الخاص مشروعهابتقدیم  جویلیة 27یوم  الحكومةانتهت  و أعضاء الهیئة االنتخابیة

  .التأسیسي الوطني

 نطاق لتوسیع فرصةلس الوطني التأسیسي جملإلى ا لهذا المشروع  الحكومة و یرجى أن یكون تقدیم

 المشاركة في المواطنین حق و ذلك للمحافظة على جمیع األطراف المعنیة و ذات الصلة مع المشاورات
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 األحزاب كل من التأسیسي الوطنيلمجلس ا داخل المشاوراتتشمل  أن وینبغي. 2العامة الشؤون في

 منهمالبعض  خاّصة و أنّ  ،الناشطین في مجال االنتخابات التونسیینالمالحظین  مجموعات و السیاسیة

  .القانونهذا  مشروع على تعقیبا أعد كان قد

 یةشفاف و یةاستقالل و شرعیة لضمان السابقة توصیاته یكرر أن كارتر مركز یود السیاق، هذا في و 

  . لمقبلةلهیئة اا

 ممثلین من تتألف أن االنتخابیة الهیئة ما إذا كان یجب على حددت ال الدولیة المعاییر أنّ  على الرغم من

بالثقة و  النطاق واسع تأییدب االنتخابیة هیئةال أعضاء تعیین آلیة تحظى أن ینبغي ،تقنیینمن  أو سیاسیین

و قدرتها على  االنتخابیةهیئة ال نزاهة في الثقةتعزیز من  كما یجب أن تمّكن هذه اآللیة. الالزمة

 على القائمةو –الحكومة مشروع في المقترحة اآللیات تضمن ال قدف. 3ةیداحی كلب مهامهاب االضطالع

 مشروعیة على سلبا یؤثرو هو ما من شأنه أن  ،النطاق واسع سیاسیا وفاقا-المطلقة األغلبیةب تصویتال

لجنة  إحداثینص مشروع القانون المتعلق بالهیئة المستقلة لالنتخابات على  إذ .المقبلة االنتخابیةهیئة ال

تتولى اختیار س النیابیة رؤساء الكتلتتكّون من  المجلس المكلف بالسلطة التشریعیةصلب خاصة 

المجلس إثرها، یجتمع  .باألغلبیة المطلقة لألعضاء فبالتصویت تعذر إن  و التوافق بطریق  امترشح  16

 القائمة من  أسماء  8  نائب اختیار  في جلسة عامة یتولى خاللها كلّ  المكلف بالسلطة التشریعیة

  .األسماء  على  السري  قتراعاال  عبر  مرشحینلل  األولیة

عدد   بحسب  اتفاضلیّ  ترتیبهم بعد المطلقة  األغلبیة  على المحرزین الثمانیة  المرشحین اختیار یتمثّم  

و في هذا اإلطار و بهدف ضمان قبول و تأیید أعضاء الهیئة االنتخابیة . األصوات المتحصل علیها

الموصوفة ، یشجع مركز كارتر جمیع األطراف المعنیة على النظر في إمكانیة التصویت باألغلبیة القادمة

-كفیلةآلیات  یدعو إلى التفكیر في سنّ  كما. 5، على األقل على مستوى اللجنة الخاصة4أو المعززة

 .6عضویة متوازنة بین الجنسینضمان ب

سلطات من من موارد و  هاكل ما یلزمتوفیر و ینبغي أیضًا تعزیز استقاللیة الهیئة االنتخابیة عبر ضمان 

و .ات العمومیةالحكومة و اإلدار  أن تكون قید إرادة دونو بما یقتضیه حسن أداء الهیئة لمهامها 

 إالّ  ،الموارد البشریة و المادیةكل - توفیر  الحكومةیتطّلب  من  سیر العملیة االنتخابیة من كون بالرغم

توفیر القواعد ب سوى اإلدارة العمومیةیلزم ال  مشروع القانون المتعلق بالهیئة المستقلة لالنتخابات أن
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مما یمكن  ،ذات العالقة بالعملیات االنتخابیةو التي هي البیانیة و اإلحصاءات و المعطیات التي لدیها 

یشجع مركز كارتر السلطات التونسیة لذا، .أن یتسبب في عرقلة الجهود المبذولة لتنفیذ العملیة االنتخابیة

كل الموارد بمّدها ب العمومیة اإلداراتأن تطالب اآللیات الالزمة لتمكین الهیئة االنتخابیة من  وضععلى 

التي أحدثت مثلت اللجنة الوزاریة المشتركة و لقد  .البشریة و المادیة الالزمة لسیر العملیة االنتخابیة

 الطارئة اإلشكاالتالهیئة و لمعالجة  لتلبیةآلیة أساسیة و فعالة  2011أكتوبر  23انتخابات  بمناسبة

رفیعة المستوى اللیة بمثل هذه اآل على ضرورة األخذ مجّدداو یؤید مركز كارتر  . العملیة االنتخابیة طیلة

بدال من إحداث لجنة إداریة للمتابعة و التنسیق على مستوى رئاسة الحكومة وفقا لما ینص علیه مشروع 

  .القانون

 بین الثقة لبناء ةضروری التي تعتبر الشفافیة لضمان آلیات ىعل القانون في بوضوح صیصتنال وینبغي

 االنتخابیة هیئةال مهامالمتعّلقة ب الدولیة المعاییر الحترام ومن جهة  جمیع األطراف المعنیة و ذات الصلة

 فيللهیئة فقط  القرارات الترتیبیة نشرعلى وجوب  مشروعال ینّص  ،ةالحالیّ  صیغته في. من جهة أخرى

، نواحيال متعددة الشفافیة ذلك،فإن ومع. الكتروني موقع وجود یكتفي بالتنصیص على و ،الرسمي رائدال

في  االنتخابیة للعملیة التقنیة الجوانب و شغالاأل و و اإلعالم بالقرارات ةالمعلوم إلى النفاذ عنيتهي ف

 بصفة االنتخابیة العملیةفي  المشاركین استشارة أیضاتستوجب  كما .7حینها و بصفة منتظمة وفعالة

 الشفافیةمبدأي  لضمان تدابیر في القانون درجت أن ینبغي لذا، .8لقراراتل و تقّبلهم فهمهم لتعزیز ةمنتظم

  .والمساءلة

   التأسیسي، یتابع مركز كارتر عملیة صیاغة الدستور الجدید  الوطني  بعد مالحظته النتخابات المجلس

 .باإلطار المؤسساتي و القانوني لالنتخابات المقبلة التطورات المتعلقة و مختلف

بموجب  هاالتزامات و التونسیةالدولة هذه العملیات بالمقارنة مع قوانین  كل من مركز كارتر  و یقّیم

 .بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةالتي أبرمتها المعاهدات الدولیة 

القانون التأسیسي المتعّلق في تونس كما نص علیها  دائمةهیئة انتخابیة لتأسیس الكز كارتر أطوار تابع مر 

إلى  السلط التونسیة یدعو فیه انشر مركز كارتر بیان جویلیة01فيو .التنظیم المؤقت للسلط العمومیةب

و یمكن  .انتخابیة دائمةهیئة ل المحدثلقانون ا إلصدارو  موسعة استشارة تنظیملإجراءات سریعة  تخاذا

 gwww.cartercenter.or طالع على جمیع تقاریر و بیانات مركز كارتر علىاال
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 10 ،"هیئة انتخابیة دائمة و مستقلة ینشئالعاجل لقانون  تمریرلل  واسعة النطاق استشارةإجراءات سریعة لضمان  التخاذ مركز كارتر یدعو" 1
  .2012جویلیة 

؛ اإلعالن المتعلق بحق ومسؤولیة األفراد والجماعات وهیئات المجتمع في )أ( 25العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، المادة 2
 .)2) (1( 8. تعزیز وحمایة حقوق اإلنسان المعترف بها عالمیا والحریات األساسیة، المادة

   .13-11، الفقرة )1997(للدیمقراطیة و دعم االنتخابات  المؤسسة الدولیة .مدونة قواعد السلوك لإلدارة األخالقیة والمهنیة لالنتخابات3
  .الثلثین مثال كأغلبّیة.توافق أوسع ما یمكن منالتي تقتضیها القرارات التي تحتاج تلك معززة هي الموصوفة أو الغلبیةاأل4

تركیبة اإلدارة االنتخابیة و أدوارها و طریقة عملها . 4الفصل , أشكال اإلدارة االنتخابیة, الدولیة للدیمقراطیة و دعم االنتخاباتالمؤسسة 5
  .85ص 2006

  .15، الفقرة 5؛ سیداو، التوصیة العامة رقم 3.اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، المادة6
  .19فقرة  ،34بالحقوق المدنیة والسیاسیة، التعلیق العام العهد الدولي الخاص 7

  .17-15، الفقرة)1997(للدیمقراطیة و دعم االنتخابات  المؤسسة الدولیة ،مدونة قواعد السلوك لإلدارة األخالقیة والمهنیة لالنتخابات8

  

 


