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 2022أكتوبر  23تونس في 

 حول االنتخابات التشريعية  لم الشمل انــــــبي

 – 22 يومي استجابة لدعوة المكتب التنفيذي التأمت الجلسة العامة االستثنائية لجمعية لم الشمل

ديسمبر لة تشريعي  النتخابات اال وتحديد موقف من نابالداهن في لتدارس الوضع الر   23/10/2022

2022 . 

 ي حكمتتال   خبهلسابق وناها للنظام السياسي ض  رف   دجد  ت  اذ  ملالش  ة لم فإن  جمعي   شاوروالت   قاشوبعد الن  

 فهي: ة الفارطةعلى مدى العشري  وعاثت في البالد 

اسة من طرف رئ عهااتباتي وقع ال   ةقي  الفو  و ةاألحادي  ريقة ط  ال موافقتها على م  ؤك د عد  ت    -1

 .اإلنتخابي ستور أو القانونق باالستشارة أو الد  سواء في ما يتعل   ةالجمهوري  

ل ت   -2 تأثر ت والنتخاباامن مصداقي ة  تمسال تي ومن الت جاوزات المتعل قة بالت زكي ات  العديدسج 

 .هاتائجنعلى قًب ول سلبا

عيفة لن ساء المترش حات ان سبة  ان ت شير  إلى  -3 غياب وزكيات نتيجة صعوبة الحصول على الت  ض 

 لس  ج  الم اخل  لي ة دعلى الت مثي مما سيؤثرسلباتحفيز قانوني لت واجد المرأة في قائمة المترش حين 

 الن يابي القادم.

نات المجتمع المدني يغيتا س ف  لت -4 لمواطنات اثقيف تت حسيس و  ت وعية و التي كان بإمكانهاب مكو 

 خاص ة منهم الش باب والن ساء للمشاركة في هذه االنتخابات.ووالمواطنين 

 لكل  ما سبق فإن  جمعي ة لم الش مل: إعتبارا

لْإرساءْديمقر المن هجْالسّياسّيْالحاليّْوْبشكلْعاجلْإلىْمراجعةْعْ دْ ت - شاركيّةْاطيّةْتمنْأج 

تونسيْشعبْالاالقتصاديّةْواالجتماعيةْالتيْينتظرهاْالْصالحاتقادرةْعلىْإنجازْاإل حقيقيّة

 منذْأكثرْمنْعقد.

نْيكونْأعلىْأمل2022ْْديسمبر17ْلمشاركةْفيْاالنتخاباتْالتّشريعيّةْالجميعْعلىْاْتشجع -

 نية.وطْهذاْالمجلسْعلىْقدرْالمسؤوليّةْمنْأجلْتجسيمْشعارْالثّورةْشغلْحريّةْكرامة

                                                                        

 ئيس جمعية لم الشملر                                                                                           

 ألستاذ منصف بن سليمانا                                                                                        
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