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 الفوري للنشر

 2012 سبتمبر 26

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

  
و یدعو  األعمال تقدممستوى  ىالتي یبذلھا المجلس الوطني التأسیسي عل بالجھودكارتر یشید  مركز

   یةمزید من الشفاف إلىو توعیة المواطنین و  لمشاركةكبر أتفعیل إلى 

  

مستوى  ىالتي یبذلھا المجلس الوطني التأسیسي عل بالجھود الیوم، أصدره تقریر في كارتر مركز  یشید
من أن  للتأكد قدما المضيب التأسیسیة  المجلس لجان مركزالیحث  و. الدستورالمتصلة  األعمال تقدم

التزامات تونس بموجب المعاھدات الدولیة لحقوق اإلنسان والحریات  یأخذ بعین االعتبارالدستور المقبل 
 الھامة المسائل لمعالجةو ذلك   ،والمشاركة لشفافیةتكریس فعال ل أھمیة إلى اإلشارةكما تجدر . األساسیة

  .النھائي النص في المتبقیة

 منظمات المجتمع المدني التونسي علىقوي ال األثرنشر عمل اللجان في منتصف شھر أوت كان لھ 
و من القضایا المثیرة للجدل . دستوري واألطراف الدولیة  وغیرھمفي القانون الالخبراء و والمعارضة، 

 المواد لبعض غامضةال صیاغةتعتبر ال .م السیاسيا، والنظاتالمقدس مس منوضع المرأة، وتجریم ال
  .المجلس قبل من معالجتھا وینبغي ،امؤسف - قتراعاال حقتجاھل  ذلك في بما - وأحیانا السھو الواضح

یعتبره الكثیر غیر  يالمستمر لألجل النھائي و الذ تغییرالو وقد أدى عدم وجود خطة عمل واضحة 
خطة عمل محددة ل اقرب اآلجال في یجب اعتماد. إلى انعدام الثقة المتزاید في عملیة الصیاغة ،واقعي

أجل تحدید واضح و ذلك من  المجلس الوطني التأسیسيتعكس توافقا في اآلراء بین أعضاء  وواقعیة
المجلس الوطني أعضاء على  وباإلضافة إلى ذلك، ینبغي. ودقیق للخطوات المقبلة لعملیة صیاغة الدستور

و مدى إفادتھ لھذه العملیة في مدة صیاغة الدستور التمدید  للمواطنین سبب  بوضوح یشرحواالتأسیسي أن 
دستور یمثل جمیع التونسیین في تنوعھم و یشكل األساس المتین لقیام دولة دیمقراطیة : والنتیجة النھائیة

  .جدیدة

فشل في إجراء حمالت توعیة كافیة  قد أن المجلس الوطني التأسیسي في ھذا التقریر  مركز كارتریالحظ 
 .تھعیوشرد من مزیت و فھم الجماھیر لعمل المجلستعزز  ھذه الحمالت  أن على الرغم من أعمالھ، حول
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لذلك   و ،بالسطحیة األحیانفي بعض   المجلس الوطني التأسیسي ألعمال اإلعالمیةو قد اتسمت التغطیة 
المنتخبین  ساعد على سد الفجوة بینت أنیمكن  ، ا المسارتقدیم تغطیة مھنیة موضوعیة ومتوازنة لھذفان 

  .وناخبیھم

 من المواطنین مع  للتشاور المجلس الوطني التأسیسيبھا   قام التي األخیرة بالمبادرات یرحب المركز
 المجتمع منظمات مع مناقشات میظخالل تن ومن ،المجلس  موقع على االنترنت على شاراتتاس خالل

و یعتبر  . المجلس الوطني التأسیسي جداول مشاریع في الدستور حول وطني نقاش وإدراج ، المدني
. الدستور مشروع على شامل وطني تشاورب للقیام  كافي غیر الرزنامات  مختلف في درجالم الوقت

 تحلیللل ،ه بدقةنظر وجھات تسجیل و المواطن شراكإب للسماح الوقت من یكفي ما عطاءإ وینبغي
  .والتداول

 على  الست الدستوریة جانللا تقاریر جمیع نشرت ،2012 جوان شھر منتصف في أنھ كارتر مركز یشید
 .األخرى اللجان من تقریرا 22 نشر تم التقریر، ھذا كتابة  وقت وحتى  ،الموقع اإللكتروني للمجلس

اب و  مثل أخرى وثائق نشریتم   لمانھ  ذلك، مع مركز،ال الحظیو ل حضور النوّ  نتائج التصویت وسجّ
 الشفافیة لضمان ضروري أمر المعلومات لىإ نفاذال في الحق أن من الرغم على اللّجان محاضر جلسات

  .الدستور یاغةص عملیة في باألمرالمعنیین  جمیعل السماح و الفعالة والمشاركة

 
 كان و لكن یشیر النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسیسي إلى أن أعضاءه یقرون بأھمیة مبدأ الشفافیة

مما عرقل  و مقیدا اضیقكان   العامة والجلسات اللجان عمل جلساتل المدني المجتمع منظمات وصول
 .و متابعتھا للمداوالتالفعلي حضورھا 

 التي التاریخیة المھمةواعون بأھمیة   المجلس الوطني التأسیسي أعضاء غلبیةأ أن كارتر مركز شھدی
 في األعضاء لبعض و غیر المبرر المتكرر الغیابف ذلك، ومع. عھدت إلیھم و ملتزمون بالعمل الجدي

  . ینالتونسی المواطنین أمام  سلبیة نظرة  أضفى على  المجلس الوطني التأسیسي العامة والجلسات اللجان

یجب أن یحقق مشروع الدستور أغلبیة  2011 دیسمبر 16 في اعتمد الذي" الصغیر الدستور"ل وفقا
لتتم المصادقة  علیھ من المجلس  فبذات األغلبیة في قراءة ثانیة  ،فان تعذر ذلك في القراءة األولى الثلثین

 لجنة قبل من المقترحة لرزنامةل وفقاو . وإن تعذر ذلك مجددا یتم إجراء استفتاء. الوطني التأسیسي
  . 2013ماي  1 و الصیاغة سیجرى االستفتاء یوم التنسیق

 لضمان انتخابات إدارة ھیئة ینبغي إنشاء الدستوري، االستفتاء ھذا مثل جراءإل انھ كارتر مركز الحظی
 سیاسیة إرادة وجود من رغمالبو لكن  .لمواطنینل فعالة مشاركة مع مصداقیة ذاتو  دیمقراطیة عملیة

ھذه  إنشاء نحو كافي تقدم  الكھن یكن فانھ لم  الدستور، في االنتخابات إلدارة مستقلة ھیئة مبدأ لترسیخ
  .الھیئة

    :یوصي مركز كارتر بما یلي 
 اإلنسان لحقوق الدولیة المعاھدات بموجب تونس التزامات تكرس المقبل الدستور أحكام أن من تأكدال• 

 .المصادق علیھا األساسیة والحریات
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في المرحلیة  تقدم ومنھجي  تخطي لضمان الدستور وضعل زمني وجدول مفصلة عمل خطة وضع •
  .واضحة للعمومكذلك لتقدیم رؤیة و

 عملیةر و إعطاءه حظھ من الوقت ذلك أن الدستوحول   الالزم وطنيال نقاشال وإجراء إلعدادالتخطیط  •
 .یدالدستور الجد خصوص في توافقھي أحسن ضمان إلیجاد ال تشاركیة و شاملةصیاغة 

یفرز عنھا  التي و تسجیل تلك إجراءات رسمیة لتلقي و تحلیل كل من المالحظات و االقتراحات وضع •
 .نیالمواطن المجلس الوطني التأسیسي والحوار بین أعضاء 

 القیام الدستور على ستفتاءلال اللجوء حالة في لضمان ممكن وقت أقرب فيھیئة إدارة االنتخابات  إنشاء •
 .المقترحة الزمنیة األطر ضمن مصداقیة ذاتو  شاملة عملیةب

 الخبراء استشارة من االستفادة خالل من التونسیین والمواطنین اإلعالم وسائل مع التواصل تحسین •
 .االتصال مجال في لمجلساة أنشط لتعزیز الدولي المجتمع من المقدم المالي والدعم

 والمساعدة الھامة، العملیة لھذه ومتوازنة موضوعیة مھنیة تغطیة لتقدیم اإلعالم وسائل ممثلي تشجیع •
 .منتخبالناخب و ال بینثغرة ال سد على

نمیة لت المبرر غیر و المتكرر الغیاب حالة في عقوبات فرض تتمثل في يتال الداخلي النظام أحكام لیعتف •
 .ساسةالح القضایا التشجیع على المشاركة فيوؤولیة المساإلحساس ب

و  جعلھا مفتوحة للمالحظینو  اللجانجلسات تعزیز علنیة جلسات المجلس الوطني التأسیسي العامة و  •
منح منظمات المجتمع المدني و جمیع المواطنین و  االعتماد نظامعبر  وموضوعیة شفافةوضع إجراءات 

 . المجلس متابعة أعمالل مالحظ وذلك المھتمین بعملیة صیاغة الدستور صفة

الوثائق الرسمیة المتعلقة بأعمال المجلس الوطني التأسیسي من محاضر جلسات و تقاریر و  نشر •
  . في الوقت المناسب -بما في ذلك النشر على الموقع اإللكتروني للمجلس -قرارات 

  

 

  

بوجود محدود في تونس  بعد بعثة مالحظة انتخابات المجلس الوطني التأسیسي،  احتفظ مركز كارتر، 
لمتابعة عملیة كتابة الدستور الجدید و مختلف التطورات المتعلقة باإلطار المؤسساتي و القانوني 

و یقیم مركز كارتر ھذه العملیة بالمقارنة مع القوانین التونسیة و التزامات تونس   .لالنتخابات المقبلة
   .بالقوانین و المواثیق الدولیة بما في ذلك المیثاق الدولي الخاص بالحصص المدنیة و السیاسیة

قترحھا على ضوء اجتماعات ویوضح ھذا البیان النتائج التي توصل إلیھا مركز كارتر و التوصیات التي ی
و لقاءات عقدھا المركز مع العدید من األطراف المعنیة بما في ذلك أعضاء و إداریي المجلس الوطني 

و یعرب المركز عن تقدیره اللتزامھم الواضح . التأسیسي و منظمات المجتمع المدني وجامعیین
  .تملةواستعدادھم لتبادل المعلومات ومناقشة مجاالت التحسینات المح
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 .orgwww.cartercenter  : و یمكن اإلطالع على جمیع تقاریر و بیانات مركز كارتر على

 
#####  

  
  "تعزیز السالم، مكافحة األمراض، توطید األمل"

  

بحیاة الناس في ما  یقدم مركز كارتر، الذي یمثل منظمة غیر حكومیة وغیر ربحیة، المساعدة في االرتقاء
یزید عن سبعین دولة من خالل اإلسھام في حل النزاعات، وتعزیز الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان، وزیادة 
الفرص االقتصادیة، والوقایة من األمراض، وتنمیة الصحة النفسیة وتدریب المزارعین على زیادة إنتاج 

مي كارتر وزوجتھ روزا لین مركز كارتر وقد أسس الرئیس األمریكي األسبق جی. محاصیلھم الزراعیة
بالشراكة مع جامعة إیموري بغیة تعزیز فرص السالم والرعایة الصحیة في جمیع أنحاء  1982في العام 

   .العالم

 

 
 


