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 البيان األّولي

 اطوروتختتم افة وذات مصداقّية تونس تنتخب رئيسها ألّول مّرة خالل انتخابات شفّ 

 الّدولّية. للمعايير امطابق اانتخابيّ 

 2102بر مديس 23تونس، في 

 استنتاجات أّولّية

 

  ألّول مّرة في تاريخ البالد، توّجه الّشعب الّتونسي إلى صناديق االقتراع الختيار رئيس

خالل انتخابات تعّددّية وشفّافة. وحّدد اقتراع يوم األحد الفارط نهاية مرحلة انتقالّية 

عن شّدة  ، بالّرغم من ظروف صعبة أحيانا،الّتونسّيونالّتونسّيات وبرهن خاللها 

وقد تّم الّتمّكن من إنهاء الّطور االنتخابي بفضل تعاضد  .الّديمقراطّية تمّسكهم بالقيم

مجهودات الفاعلين الّسياسّيين، والمجتمع المدني الّتونسي، والمؤّسسات المؤقّتة لالنتقال 

 الّديمقراطي.

  .وروبي قيم مالحظو بعثة االتحاد األوقد مّر اليوم االنتخابي في جّو هادئ وبنظام فائق

رفية حعلى  مؤّكدينجداً  ةإيجابيّ  هاكونبة االنتخابات جميع مراحل يوم االقتراع لمالحظ

ي دين فجاوتممثلو المترشحين موكان  .اإلجراءات شفافّيةكاتب االقتراع وم ضاءأع

 االقتراع. الغالبية العظمى لمكاتب

 لّدور الّثاني ل االنتخابية الحملة تّمت فقد السابقين، لالقتراعين بالنسبة األمر كان مثلما

 مبالّرغو. والتجّمع التعبير حّريات احترام تمّ  وقد. جّو هادئ ودون حوادث خطيرة في

فقد امتنع  ،للحملة االنتخابّية وبعض االنزالقات اللّفظّية الشديد الثنائي االستقطاب من

 قبل ما لفترة ي المنّظمالقانوناإلطار  ضعولم ي .المترّشحان عن الّتحريض على العنف

 .لمترّشحينأمام اوللحملة االنتخابّية عراقيل الحملة 

  طوال الّطور االنتخابي، أثبتت "الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات" وهيئاتها الفرعّية

حيادّيتها واستقاللّيتها وحرفّيتها. حيث مّكنت الّتجربة المتراكمة خالل االقتراعين 

عالية في تنظيم الّدور الّثاني لالنتخابات  نجاعةالّسابقين الهيئة من أن تكون ذات 

                                                                                                     .الّرئاسّية

  سهرت "الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات" على تأمين شفافّية المسار االنتخابي في كّل

فاذ تّم ضمان ن حيث مكانّية متابعة مسار الّنتائج والّتثّبت منهامراحله حّتى تضمن إ

ممّثلي المترّشحين والمالحظين إلى عملّيات االقتراع والفرز، كما تعّهدت الهيئة بنشر 

محاضر مكاتب االقتراع، مثلما قامت بذلك من قبل خالل االنتخابات الّتشريعّية والّدور 

 األّول لالنتخابات الّرئاسّية.
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 ،وقد قامت جّل وسائل  .ةيّ بحرّ  عالماإل وسائل إلى ّنفاذال من نوالمترشح نتمكّ  عموما

اإلعالم الّسمعي والبصري التي تمّ رصدها بمحاورة كال المترّشحين كما قامت بتغطية 

أنشطتهما المتعلّقة بالحملة االنتخابّية بطريقة متوازنة. قناة "نسمة تي. في" هي الوحيدة 

 هذا الّتوّجه.حادت عن التي 

  ومع انطالق الّدور الّثاني لعب المجتمع المدنّي دورا هاّما جّدا منذ بداية المسار

لالنتخابات الّرئاسّية، وذّكرت منّظمات المالحظة الوطنّية المترّشحين بأهّمية عدم 

 المساهمة في خلق انشقاقات بين الّتونسّيين أو الّتحريض على العنف عبر خطاباتهما.

 

 لّتقييم األّوليا

 

I. اإلدارة االنتخابّية 

الّطور االنتخابي، أثبتت "الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات" وهيئاتها الفرعّية حيادّيتها طوال 

واستقاللّيتها وحرفّيتها. حيث مّكنت الّتجربة المتراكمة خالل االقتراعين الّسابقين الهيئة من 

انب كبير في جذلك لّدور الّثاني لالنتخابات الّرئاسّية، وفي تنظيم اعالية  نجاعةأن تكون ذات 

لتي تّم ا في اختيار أعضاء مكاتب االقتراع وتكوينهم والّتحسيناتبفضل الجهود المبذولة 

 .أسرع تجميع الّنتائج تكون عملّيةإدخالها على المستوى اللّوجستي حّتى 

تخابي في كّل االن تأمين شفافّية المسارولقد حرصت "الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات" على 

تّم  فقد .قا للمعايير الّدولّيةطب الّنتائج والّتثّبت منها مسارمتابعة إمكانّية ى تضمن مراحله حتّ 

ضمان نفاذ ممّثلي المترّشحين والمالحظين الذين تّم اعتمادهم بعدد كبير إلى عملّيات االقتراع 

ضر مكاتب االقتراع، مثلما قامت بذلك من قبل خالل تعّهدت الهيئة بنشر محا ، كمازوالفر

عليا وتجدر اإلشارة إلى أّن "الهيئة ال االنتخابات الّتشريعّية والّدور األّول لالنتخابات الّرئاسّية.

نوفمبر، بنشر جداول الّنتائج التي تّم  23المستقلّة لالنتخابات" قد قامت أيضا، إثر اقتراع يوم 

ركة بكّل وبنسبة المشامعطيات تتعلّق بالّتسجيل  ة، باإلضافة إلى نشرتجميعها بكّل معتمديّ 

  مركز اقتراع.

ببادرة من  ،وبالّنسبة للّدور الّثاني لالنتخابات الّرئاسّية، قامت الهيئات الفرعّية لالنتخابات

في تعيين رؤساء مكاتب االقتراع بغاية تقليص احتمال حدوث ضغوطات  غييراتبت ،الهيئة

من أعضاء مكاتب االقتراع،  % 0.2حزبّية. كما قامت الهيئات الفرعّية لالنتخابات بتعويض 

الّدورات آخر  رّكزتوقد  .1المسّجلة بعد االنتخابات الّتشريعّية % 2.2 نسبة نسبة أقلّ منوهي 

                                                           
 أهّم األسباب المقّدمة: قلّة الكفاءة، الّتخلّي، مؤّشرات انتماء/تعاطف جزبي.  1 
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تدعيم فهم معايير صّحة األصوات على ألعوان مكاتب االقتراع بصورة واسعة  ّيةتكوينال

اجتناب أّي محاولة للّتأثير على الّناخبين داخل مراكز  بغايةالمّتخذة  التدابير الجديدةوتقديم 

  االقتراع.

II. لحملة االنتخابّيةا 

 تخاباتلالن الثاني الدور في السبسي قايد والباجي المرزوقي المنصف المترشحان تنافس

ّ  لالقتراعين بالنسبة مراألعليه  كان مثلماو. الرئاسية  ،النتخابيةا الحملة تتمّ  فقد ،بقينالسا

 االتحاد بعثة والحظت. والتجّمع التعبير حّريات احترام تمّ  وقد. هدوء في عاّمة، بصفة

 فعنال على المحّرضة الخطابات باتجنّ  قد المترشحين االنتخابات أنّ  لمالحظة األوروبي

 .وبعض االنزالقات اللّفظّية االنتخابّية ةللحمل الشديد الثنائي االستقطاب من بالّرغم

 منذ تامتدّ  التي 2االنتخابّية الحملة قبل ما فترةب خاصة قيود على ينصّ  ال االنتخابي القانون

إلى غاية  نوفمبر 22 في الرئاسية لالنتخابات لوراألوّ دّ لل ّولّيةاأل النتائج عن اإلعالن تاريخ

 االنتخابية الحملة قواعد احترام ، عموما،تمّ  وقد. ديسمبر 8 في النهائية النتائج عن اإلعالن

 التحادا بعثة قبل من المرصودة التجاوزات كانت وقد. للمترشحين عراقيل تسبب لم التي

 "النتخاباتل المستقلة العليا الهيئة" مراقبي قبل من المسّجلة وأ االنتخابات لمالحظة األوروبي

 .3 محدودة همّيةأ ذات

 دقو .ابقالسّ  االقتراع مّما كان عليه األمر خالل همّ أ دورا المرئية عالماإل وسائل لعبتوقد 

-المترشحين غياب وأ بحضور- كاالجتماعات الميدان على االنتخابّية الحملة أنشطة تتمّ 

 بعض حصول رغم هدوء في ةعامّ  بصفة المناشير، وتوزيع السياسية والمقاهي والمواكب

 ستخدما وقد. معزولة كانت التيو ،األنصار بين اللفظي العنف حاالت مثل ،الصغرى الحوادث

 .المرزوقي المنصف من أكثر الكبيرة االشهارية المعلقات السبسي قايد الباجي

، منها األول القسط تحويل تمّ  4متواضعة عمومية بمنحة الثاني للدور المترشحان عتمتّ و

 الحملة اتلنفق اإلجمالي السقفيبلغ و. بقليل االنتخابّية الحملة انطالق بعد، %  21 والمقّدرب

من ف ،لمالحظاتنا وفقاو. العمومية المنحة ضعافأ 01 االنتخابات الّرئاسّية لكّل دور من

 كانت حيث ،الكبرى تونس وبخالف. الدوراألول من قلّ ا أأنفققد  المترشحان المرّجح أن يكون

 بين اكبير فرقا تالحظ لم فالبعثة بقوة، حاضرة السبسي قايد للباجي االشهارية الحملة

 .المرصودة واردالم حيث منالمترشحين 

                                                           
االشهارية في فترة ما قبل الحملة االنتخابّية دون عالقة رسمية مع حملة الباجي قايد السبسي وقد تم تأويلها من تّم وضع مجموعة من المعلقات  2 

 قبل "الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات" كإشهار سياسي ممنوع وتمت إزالتها.

 مومية.تّم إحالة مخالفتين وحيدتين يمكن أن تشكال جريمتين انتخابيتين إلى النيابة الع 3 

 دينارا. 22.835 4 
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III. لمناخ اإلعالميا 

 النتائج عن عالناإل تاريخ نوفمبر، 22 يومبوسائل اإلعالم  فعلياً  االنتخابية الحملة نطلقتا

 عالماإل وسائل نةعيّ  خالل من ،المترشحين أنشطة تغطية كثافة وكانت. لوراألوّ للدّ  ليةاألوّ 

ا م ةفتر خالل ماثلةتم ،االنتخابات لمالحظة األوروبي االتحاد بعثة قبل من 5رصدها تم التي

 عالمواإل والتعبير أيالرّ  اتحريّ  احترام تمّ و .الرسمية الحملةخالل و االنتخابّية الحملة قبل

 ىنّ تسكما  ةيّ بحرّ  عالماإل وسائل إلى ّنفاذال من عموما، ،نوالمترشح وتمكن .واسع نحو على

 سيبالسّ  ديقا باجيال المترشح رفضوقد . كاف بشكل المعلومة على الحصول للناخبين

 .المرزوقي منصفال مع ةتلفزيّ  مناظرة يالمشاركة ف

 ئاسيةالر االنتخاباتي دور بين ما فترةبتغطية  رصدها تمّ  التي عالماإل وسائل معظم قامت

 هذا تعّمق. 51:21 معّدل تتجاوز لم المترشحين أنشطة تغطية: ما دّ لح ومنصفة محايدة بصفة

 علياال الهيئة" قواعد صبحتحيث أ الرسمية الحملة انطالق بعد التوازن من القريبتوّجه ال

 نافذة ايكا()اله "البصريو السمعي لالتصال المستقلة العليا الهيئة"و "لالنتخابات المستقلة

 اتلالنتخاب وراألولوالدّ  التشريعية االنتخاباتومثلما كان عليه األمر خالل . كاملة بصفة

 .ومتوازنة محايدة تغطية العمومّية عالماإل وسائل ضمنت الرئاسية،

ّضلت، ف ةالخاصّ  التلفزية القنوات تجدر اإلشارة إلى أنّ  اإليجابية، ّتوّجهاتال هذه من رغموبال

 لىعوذلك  المباشر، حديثلل صالمخصّ  الوقتمن حيث  بسيالسّ  لمترشحا بصورة جلّية،

 .مرزوقيال الرئيس حساب

 الجملي الوقت من %52 تونس نداء سمؤسّ  لتدّخالت صالمخصّ  البثّ  وقت بلغ ،وهكذا

 نيحللمترشّ  حفيةالصّ  المؤتمراتو خطابات،وال ،والّتصريحات الحوارات، لبث صالمخصّ 

 القناة األخيرة هذه كانت وقد .7تي.في نسمة قناة على  % 85و 6التونسي حوارال قناة على

 نع امتنعتكما  اإلعالمية برامجها في للمترشحين متوازنة تغطية رتوفّ  لم التي دةيالوح

 .مرزوقيال منصفال محاورة

                                                           
، و 2، و الوطنّية 0وطنية ال) ةتلفزيخمسة قنوات  االنتخابات األوروبي لمالحظة االتحادرصدت بعثة  ،رديسمب 05نوفمبر ويوم  22ما بين يوم  5 

في  ( م.ف م، شمس .ك فيموزاي ،نيةوطال ذاعةاإل)ذاعات إوثالثة الّساعة الّسادسة مساء و منتصف بين في ما تونسي( الحوار و ال نسمة،و، لعحنب
لرصد كذلك اوشمل . الّرصد الّساعة الّسابعة صباحا و الّتاسعة صباحا، و ما بين منتصف الّنهار و الّساعة الّثانية بعد الّزوال طوال كامل فترةبين ما 

لمحتوى عينة من أربعة  يفيبتقييم كقام أعون الرصد كما  ديسمبر.  05نوفمبر و 25بين  المغرب(الشروق،  س،االبر)يومّية وطنية  صحفثالثة 

 (.ويب منجر سنترونس نيوز، زن منجر، بيا، أفريك)تونسكوب إنترانت مواقع

  .ديسمبر 08القناة يوم  بحوار لهذهدالء اإلرفض السيد المرزوقي ب جزئّيا، ،يمكن تفسير هذا العدد 6 

الخاّصة الت نقّ بعض الت خاللهر علنا بجانب السبسي ظ قد قروي،الالسيد نبيل  ،تي.في. نسمةعام لقناة المدير الرئيس الأن  تجدر اإلشارة إلى 7 

  .لحملةبا
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 ةخاصّ  ، واتغطيته في جدا متوازنة( م .ف وشمس م .ف موزاييك) الخاصة ذاعاتاإلكانت 

 "سابرال" تاجريد صتخصّ فقد  المكتوبة، الصحافةتعلّق بي فيماو. اإلعالمية ابرامجه في

 انتقادا مبديتين في المقابل، مرزوقيالو السبسي للمترشحين متساوية شبه مساحة "الشروق"و

 مرزوقيلا للرئيس أكبر مساحة " اليومّيةالمغرب" جريدة صتخصّ  وقد. ليحاال للرئيس ،أكثر

  في غالب األحيان. سلبية بصفة لكن

 مالحظةل األوروبي االتحاد بعثة قبل من عالماإل وسائل لرصد ةالّتفصيليّ  النتائج تنشرو

 .األولي البيان لهذا ملحق في االنتخابات

 

IV. لمجتمع المدنيا 

ة خطولعب المجتمع المدنّي دورا هاّما جّدا منذ بداية المسار وما انفّك التزامه يتجّدد في كّل 

، مع انطالق الّدور الّثاني وقد ذّكرت منّظمات المالحظة الوطنّية من المسار االنتخابي.

سّيين أو ن الّتونيالمترّشحين بأهّمية عدم المساهمة في خلق انشقاقات ب لالنتخابات الّرئاسّية،

ركة ا. كما قامت بإطالق حمالت تحسيسّية تهمّ أساسا مشعبر خطاباتهما عنفال الّتحريض على

الحال خالل الّدور األّول، قامت "الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات"  كان عليهمثلما الّشباب. و

 مالحظ. 31.111باعتماد قرابة 

 

V. الّنتائج وتجميعوم االقتراع ي 

مّر اليوم االنتخابي في جّو هادئ وبنظام فائق. وبهدف تقليص خطر الّتأثير على الّناخبين، 
"الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات" منع أّي شخص من البقاء في ساحات المؤّسسات قّررت 

التّعليميّة حيث ترّكزت جّل مراكز االقتراع. وقد عاين مالحظو بعثة االتّحاد األوروبّي 

ا العمليّات االنتخابيّة. كم على هدوءال إضفاء أّن هذا التدبير قد ساهم فيلمالحظة االنتخابات 

"الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات" أيضا نظاما يسمح باستقبال معطيات دقيقة حول وضعت 

 في كنف احترام سّريّة التّصويت. ، وذلكمشاركة النّساء

 

 هاكونبوروبي لمالحظة االنتخابات جميع مراحل يوم االقتراع قيم مالحظو بعثة االتحاد األوقد  

ة ت بعثسّجلو .كاتب االقتراع واحترام اإلجراءاتم ضاءحرفية أععلى  مؤّكدينجداً  ةإيجابيّ 

 والفرز كانت مضمونة في كلّ  قتراعاالتحاد االوروبي لمالحظة االنتخابات أن شفافية اال

 ت مالحظتها.مكاتب االقتراع التي تمّ 
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حظتها. التي تمت مال االقتراع ين في الغالبية العظمى لمكاتبمتواجدوا ممثلو المترشحين كان

من المكاتب وممثلو المنصف المرزوقي  % 29وكان ممثّلو الباجي قايد السبسي حاضرين في 

 هو الشأنمن القيام بمهامهم بكل حريّة كما  المترّشحين وتمكن ممثّلو ا.منه %78حاضرين في 

مضاء إ قد تمّ من المكاتب. و %05حاضرين في  اونبالنّسبة لمالحظي المجتمع المدني الذين كا

من قبل ممثلي المترشحين وتعليقها خارج مكاتب االقتراع التي تمت  ، دائما،المحاضر

مالحظتها. وقد تّم تجميع النتائج بصفة سريعة وشفّافة بحضور ممثّلي المترّشحين ومالحظي 

 .المجتمع المدني

 

مرحلة  ةالحظبم قومالنتائج النهائية وستإلى غاية إعالن ستظل البعثة متواجدة في تونس و
   .الطعون إن وجدت

 

 

 01بدعوة من الحكومة التونسية والهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات، حضرت بعثة االتحاد األوروبي لمالحظة االنتخابات إلى تونس منذ 

عضو البرلمان األوروبي. تّم Annemie Neyts-Uyttebroeck. وتشرف على البعثة السيدة آنــّمي نايتس أويتـّبروك 2102سبتمبر

 البالد أنحاء، وذلك في كامل روّبي، وكذلك من سويسرا والنرويجاالّتحاد األو دولة أعضاء 28دولة من جملة  22 مالحظا من 11نشر 

عضاء أ أربعةضوء المعايير الّدولّية والقوانين الّتونسّية. وفد من البرلمان األوروّبي متكّون من  في ّرئاسّيةبهدف تقييم مسار االنتخابات ال

 انضّم إلى هذه البعثة، ويؤّيد هذه االستنتاجات.  Santiago FISAS تياغو فيساسنصابالبرلمان ويترأسه الّسّيد 

 بكّل استقاللّية طبقا إلعالن المبادئ من أجل المالحظةاألّولّية جاتها تقوم بعثة االتحاد األوروبي لمالحظة االنتخابات بصياغة استنتاو

. يوم االقتراع، قام مالحظو بعثة االتحاد األوروبي لمالحظة االنتخابات 2112الّدولّية لالنتخابات الّصادر عن األمم المّتحدة في أكتوبر 

التصويت، ورة انتخابّية بالبالد بغاية مالحظة عملّيات الفتح، دائ 21من مجموع المكاتب( في ال % 3.8مكتب اقتراع ) 325بزيارة 

 الفرز و تسليم الّنتائج. و

، تا، ستواصل بعثة االتحاد األوروبي لمالحظة االنتخابات مالحظة الّتطّورات الاّلحقة لالنتخابمت بذلك خالل الحملة االنتخابّيةومثلما قا
حال وجودها، بما في ذلك معالجة المخالفات االنتخابّية. وستنشر البعثة تقريرا نهائّيا حول مرحلة الّنزاعات االنتخابّية في وبالّتحديد 

 األسابيع الموالية لنهاية المسار االنتخابي.  مجمل مالحظاتها قد تضّمن فيه جملة من الّتوصيات، وذلك في

ئة العليا الّتونسّية، وللهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات، وللهي وتوّد بعثة االتحاد األوروبي لمالحظة االنتخابات التعبير عن شكرها للحكومة

ولكّل الّسلطات الوطنّية، وكذلك لألحزاب الّسياسّية، ولبعثات المالحظة  اإلدارّية،وللمحكمة  المستقلّة لالّتصال الّسمعي والبصري،

ستقبالها خالل مّدة المالحظة.  كما تخّص البعثة مفّوضّية االّتحاد الوطنّية والّدولّية، ولمنّظمات المجتمع المدني، وذلك لتعاونها وحسن ا

 األوروّبي بتونس والبعثات الّديبلوماسّية للّدول األعضاء بأخلص عبارات العرفان.  

. http://www.eueom.eu/tunisie20114  وسيتّم إتاحة الّنسخة الفرنسّية أيضا لهذا البيان األّولي بالموقع االلكتروني للبعثة: 

 فقط الّنسخة الفرنسّية تعّد رسمّية.

 للحصول على المزيد من المعلومات، الّرجاء االّتصال ب:

  423 268 71 (216+) رئيس المالحظين المساعد، الهاتف:،  (José Antonio De Gabriel)خوزي أنطونيو دي غابلاير

 506 754 98 (216+) (، الملحق الّصحفي، الهاتف:Alessandro GORIري )االساندرو غو

 4102تونس  –بعثة االتحاد األوروبي لمالحظة االنتخابات 

 ، تونس.4الّطابق الخامس، البحيرة  (Le Corail Suites)نزل المرجان 
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