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 البيان األّولي

الّشعب الّتونسي يجّدد تمّسكه بالّديمقراطّية خالل أّول انتخابات رئاسّية ذات مصداقّية 

 وشفافّية.

 2102بر فمون 25تونس، في 

 

 استنتاجات أّولّية

 

 خالل أّول انتخابات ،تمّسكه بالقيم الّديمقراطّية في جّو هادئ يجّدد الّشعب الّتونسي 

 .وشفّافةرئاسّية تعّددّية 

 الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات" مجّددا استقاللّيتها وحيادّيتها وكفاءتها. كما  أثبتت"

لهيئة ا .برهنت هيئاتها الفرعّية عن حياديتها وحسن تنظيمها والتزامها المدنّي العالي

ن وإلى يالّتكو دعيماالنتخابات الّرئاسّية مّما أّدى إلى ت مع انطالقأعّدت تقييما لعملها 

 من الّتحسينات الّتقنّية. جملةاّتخاذ 

  الموّزعة حسب الجنس والفئة العمرّية تبرز قلّة تمثيلّية المرأة  الّناخبين سجيلتمعطيات

من الّناخبين المسّجلين، في حين أّنها  %24الّسجّل االنتخابي: تمّثل المرأة بوالّشباب 

سنة،  20و 01أّما الّشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  .عدد الّسّكانمن  % 50تمّثل 

 أقّل من يمّثلون غير أّنهممن عدد الّسّكان في سّن االنتخاب  %01تقريبا فإّنهم يمّثلون 

ناخبا كانوا قد قاموا  214بإعادة إدراج قامت الهيئة  من الّناخبين المسّجلين. 5%

 ، أغلبهم بالخارج.النتخابيبالّتسجيل ولكنهم لم يجدوا أسماءهم بالّسجّل ا

 عتبرت المعقول  مالي ضمان وتأمين المواطنين أو النّواب قبل من المترشحين تزكية 

 20 الهيئة قبلت مترشحا، 01 جملة ومن. الترشح حق من مجحفة بصفة تحدّ  شروطا

 بالتثبت "لالنتخابات المستقلة العليا "الهيئة قامتو .، من بينهم امرأة واحدةوقتية بصفة

 ياتوبإمكان قصير وقت في المترشحين من مقّدمة شعبية تزكية 1110111 يقارب مما

                                                                                                     .الملفّات من به يستهان ال عدد في إخالالت عاينت ، كمامحدودة

  حرّية التعبير ضمان ممارسة. وقد تّم مناخ هادئ وتعّددي فيتّمت الحملة االنتخابية 

ّل قكان أ هاتبّين أن تنفيذواحترم المترّشحون عموما قواعد الحملة حيث  واالجتماع.

 خالفاتموكانت الغالبية العظمى لل .مّما كان عليه األمر في االنتخابات التشريعية تعقيدا

 بعثة االّتحاد األوروّبي لمالحظة االنتخاباتومالحظي  المسّجلة من قبل مراقبي الهيئة

 ذات أهمّية محدودة.



 وروّبياالّتحاد األ

 4102لمالحظة االنتخابات تونس بعثة االتحاد األوروبي 

 ّرئاسّيةاالنتخابات ال

 

2 
 

  وسائل اإلعالم العمومّية وجزء من وسائل اإلعالم الخاّصة التي تّمت متابعتها ضمنت

عموما تغطية متوازنة للمترّشحين خاّصة من خالل حوارات تّمت إدارتها بصفة 

ما ك توازنةم صفةبة اإلعالم مهمّ  عدد المترشحين لالنتخابات الرئاسية بّسط .محايدة

ة، من مزيد الّتركيز العموميّ خاّصة منها و ة،البصريّ و ةعالم السمعيّ إلا مّكن وسائل

 وساهمت الهيئة العليا .مقارنة باالنتخابات الّتشريعّية على المترّشحين ورسائلهم

ّتغطية ال المستقلّة لالّتصال الّسمعي والبصري، بطريقة إيجابّية، في احترام قواعد

 اإلعالمّية للحملة االنتخابّية.

  عّزز المجتمع المدنّي التّونسّي مشاركته في المسار االنتخابي بدرجة كبيرة. حيث أنّه

مالحظا، وهذا ما  00.222 ات لعتما تّم منح االتّم، بالنّسبة إلى االنتخابات الّرئاسيّة، 

 أكتوبر. 02تقريبا مقارنة بانتخابات يوم  %02يمثّل ارتفاعا بنسبة 

  كان اليوم االنتخابي جّيد الّتنظيم وقد تّم في مناخ من االحترام. وقّيم مالحظو بعثة

صويت سير التّ  االّتحاد األوروّبي لمالحظة االنتخابات بصفة "إيجابّية" و "إيجابّية جّدا"

ّمت مالحظتها. وسّجلت البعثة التي ت 512والفرز، وكذلك شفافّيته في جّل المكاتب ال

 %44، وحضور مالحظين تونسّيين في من المكاتب %41حضور ممّثلي األحزاب في 

أكتوبر. تجميع الّنتائج في المكاتب  24منها، وهي نسبة مطابقة للّنسبة المسّجلة في 

 رالمركزّية كان أكثر سالسة منه في االنتخابات الّتشريعّية، وذلك خاّصة بفضل الّتدابي

وّبي بعثة االّتحاد األور. وتنتظر التي اّتخذتها "الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات"

لمالحظة االنتخابات نشر المحاضر على الموقع االلكتروني "للهيئة العليا المستقلّة 

 وستقوم بمالحظة مرحلة الّنزاع االنتخابي في حال وجودها. لالنتخابات"

 

 الّتقييم األّولي

 

I.  االنتخابّيةاإلدارة 

حضير مجّددا استقاللّيتها وحيادّيتها وكفاءتها خالل التّ " "الهيئة العليا المستقلّة لالنتخاباتأثبتت 

 وينطبق ذلك عموما على هيئاتها الفرعّية.لالنتخابات الّرئاسّية. 

رز لفحسن سير االقتراع وا ضمانوبالّرغم من تمّكن "الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات " من 

وتجميع الّنتائج خالل االنتخابات الّتشريعّية، فإّنها قامت بإعداد تقييم لعملها بغية تحسينه مع 

اصدة أخطاء ر انطالق االنتخابات الّرئاسّية. وقد تناولت الهيئة آداءها بالّتحليل الّدقيق والّنقدّي،

   االنتخاب.على نزاهة  تأثير ، مع ذلك،لم يكن لها
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الّتقييم كّل مصالح "الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات" وأعضاء كّل الهيئات وقد شمل هذا 

، برنامجا لتدعيم تكوين أعضاء الهيئات الفرعّية ى هذا األساسعل الفرعّية. وقد أعّدت الهيئة،

المكلّفين بالّتنسيق واللوجستيك  عوانلالنتخابات، وكذلك رؤساء مكاتب االقتراع واأل

تقلّة كما قّررت "الهيئة العليا المس توزيع المواّد االنتخابّية وتجميع النتائج. والمسؤولين عن 

 ر دعم آليتوفي ضافة إلىإالمكلّفين بالّتثّبت من المحاضر  عوانلالنتخابات " ترفيع عدد األ

تبسيط مسالك جمع المحاضر، وتوضيح الّتعليمات  أيضاوقد حاولت للّتجميع اليدوي.  أفضل

 نشرها بصورة أسرع.يتسّنى حّتى  المحاضر المنسوخة ضوئّيارسال المتعلّقة بإ

ّمت ت عملّية اعتماد ممّثلي المترّشحين، والتي طرحت إشكالّيات خالل االنتخابات الّتشريعّية،

الهيئة "وقد قامت  أكثر واقعّية بغاية تسهيل إعداد وتوزيع بطاقات االعتماد.هذه المّرة في آجال 

ريقة ظرف معّد على ط أدوات بسيطة وناجعة، على غرار وفيربت "لالنتخاباتالعليا المستقلّة 

للّتأّكد خاّصة ة مسطرالمكفوفين من الّتصويت بطريقة مستقلّة، وكذلك لتمكين الّناخبين  "براي"

ناسب على قائمة الّناخبين مّما يسّهل في المكان الم ضعهامن أّن إمضاءات الّناخبين قد تّم و

قة بين عدد الّناخبين الذين قاموا بالّتصويت وعدد بطاقات االقتراع داخل صندوق عملّية المطاب

  االقتراع.

II. تسجيل الّناخبين 

تقلّة ، فتحت "الهيئة العليا المسات الّتشريعّية والّرئاسّيةفي الفترة الفاصلة بين االنتخاب

ولكّنهم لم يجدوا  قاموا بالّتسجيللفائدة الّناخبين الذين  ، وذلك" أجال استثنائّيا للّتثّبتلالنتخابات

 "الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات" قامتوتبعا لهذا الّتمّشي، أسماءهم بالّسجّل االنتخابي. 

ناخب  4.111وقد طلب أكثر من  ناخبا، أغلبهم بالخارج. 214عدم إدراج أسماء بتدارك 

هيئة "المحت كما س فعلّيا بالّتسجيل.منهم قّدموا دليال على قيامهم  0.401إدراجهم، ولكن فقط 

 .تغييرا لمكاتب االقتراع لناخبين مسّجلين بالخارج 0.024العليا المستقلّة لالنتخابات" بالقيام ب

معطيات تسجيل الّناخبين الموّزعة حسب الجنس والفئة العمرّية قلّة تمثيلّية المرأة  تبرز

   من الّناخبين المسّجلين، في حين أّنها تمّثل %24والّشباب بالّسجّل االنتخابي: تمّثل المرأة 

سنة، فإّنهم يمّثلون  20و 01من عدد الّسّكان. أّما الّشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  % 50

من الّناخبين  %5من عدد الّسّكان في سّن االنتخاب غير أّنهم يمّثلون أقّل من  %01تقريبا 

من عدد  % 22سنة يمّثلون  01و 22مارهم بين والتونسّيون الذين تتراوح أع المسّجلين.

 فقط من عدد الّناخبين. % 21الّسّكان، ولكن 
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III. لالنتخابات الّرئاسّية الّترّشحات تقديم 

 لعامةا الخزينة لدى المالي الضمان وتأمين المواطنين وأ النّواب قبل من ينالمترشح تزكية

 ،مترشحا 01 جملة منو. الترشح حق من مجحفة بصفة تحد شروطا تعتبر ال التونسية للبالد

 .المطلوبة الشروط يستوفون ال اآلخرين نأ بما وقتية بصفة 20 الهيئة قبلت

 مقّدمة شعبية تزكية 0111111 يقارب مما بالتثبت "لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة" قامت

 ال عدد في إخالالت الهيئة عاينت وقد. محدودة وبإمكانيات قصير وقت في 1المترشحين من

 كثرأل تزكية حاالت وعّدة ،مسجلّين غير مواطنين قبل من كالتزكية الملفّات من به يستهان

 ستقلةالم العليا الهيئة" قامت وقد. موّقعة غير تزكيات وأ ،الشخص نفس قبل من مترشح من

 من بتالتث من المواطنين لتمكين منظومة ضعوو المزّكين قائمات بعض نشرب "لالنتخابات

 النيابة لدى دعاوى المواطنين من العديد رفع وقد. علمهم ندو هوياتهم استعمال إمكانية

تمال احو خاّصة لشركة بيانات قاعدة سرقة في دعوى رفعت التي الهيئة جانب لىإ العمومية

 .رةمزوّ  لتزكيات كمصدر استعمالها

 للمترشحين ةالنهائي القائمة بنشر "لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة" قامت أكتوبر، من 22 في

 الطور لدى اطعن 20ال رفض ّ تم وقد. اإلدارية المحكمة مامأ النزاع آجال انتهاء بعد المقبولين

 عدب الّطعون في اإلدارية المحكمة بّتت وقد. االستئنافي المقّدمة في طعنا 05وال االبتدائي

 اآلجال في عينالمدّ  طرف من مةالمقدّ  المطاعن كل عن واإلجابة مدقّقة بصفة فيها النظر

 .القصيرة القانونية

IV. الحملة االنتخابّية 

تّمت الحملة االنتخابية في هدوء، دون عنف وبصفة عامة دون خطابات محّرضة على 

مترّشحا من بينهم امرأة  20تنافس وقد احترام حرّية التعبير واالجتماع.  الكراهية. وقد تمّ 

أثر قانوني في  2ن بعد اإلعالن عن القائمة النهائيةمترّشحي 5نسحاب ولم يكن الواحدة. 

 لى تغيير في ورقة االقتراع.إ ذلك لم يؤدّ  ، كمااحتساب النتائج

مر في االنتخابات التشريعية كان أسهل مّما كان عليه األ3ن تنفيذ القواعد المتعلّقة بالحملةأتبّين 

وذلك بفضل العدد األقل من المترّشحين وتنظيم الحملة على المستوى الوطني وليس الجهوي. 
                                                           

دوائر  01ناخب موّزعين على األقل على  010111نّواب من المجلس او  01القانون االنتخابي ينص على ضرورة أن تتم تزكية المترّشح من قبل 1 

 يقل عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها. انتخابية على أن ال

 عبد الرحيم الزواري ومحمد الحامدي ومصطفى كمال النابلي وعبد الرؤوف العيادي ونورالدين حشاد. وهم: 2 

كام القانون االنتخابي أح بمناسبة الحملة االنتخابية الرئاسية قامت "الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات"، من خالل مذكرات تفسيرية، بالتذكير ببعض3 

، ومن جهة لوبقرارها المتعلّق بقواعد الحملة االنتخابية. من جهة، ذكرت الهيئة ان استعمال المترّشحين لموارد أحزابهم ممكنة بشرط ان تكون بمقاب
تخابي فيما مت الهيئة بتأويل سلس للقانون االنأخرى، منع التمويل األجنبي للحمالت يبقى ساريا حّتى بالّنسبة للحمالت االنتخابّية بالخارج. كذلك قا

ائية وغير قيتعلّق باستعمال وسائل االعالم األجنبية وذلك بالسماح للمترشحين مثال بالتحدث لوسائل االعالم األجنبية بشرط أن يكون ذلك بطريقة تل
 متكررة وأالّ يندرج ذلك في إطار الدعاية السياسية.
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سّجلة من الم مخالفاتوقد احترم المترشحون بصفة عاّمة التراتيب وكانت الغالبية العظمى لل

رفع دعاوى ب "لالنتخابات قلةالمست العليا الهيئة" وقامت همّية محدودة.أقبل مراقبي الهيئة ذات 

مخالفة انتخابّية تتعلّق بعدم احترام القواعد الخاّصة بتعليق  22لدى النيابة العمومية في شأن 

شهار السياسي وحالة تتعلق بخطاب اإلبو ،استعمال وسائل االعالم األجنبيةبو ،الملصقات

 يدعو للكراهية.   

االنتخابية الرئاسية أكبر من دورها في الحملة االنتخابية. عالم في الحملة كان دور وسائل اإل

قام فقط  ،وفقا لمالحظاتناوهورا في الشارع. ظقل أكانت الحملة هذه المّرة  ،في المقابل

المترّشحون الباجي قايد السبسي والمنصف المرزوقي وحّمة الهمامي باجتماعات كبرى. وقد 

قام الباجي قايد السبسي والمنصف المرزوقي وحمة الهمامي وسليم الرياحي بحمالت قريبة 

ومقاهي سياسّية(. وقد  ،وزيارات لألسواق ،جتماعيةاال لمواقععبر او ،"من باب الى باب")

كالباجي قايد السبسي والعربي نصرة ومنذر الزنايدي وياسين الشنوفي  ،بعض المترشحينقام 

 .4شهارية كبرى على المحاور الرئيسية للمدنإبتسويغ مواقع  ،وسليم الرياحي ومحمد فريخة

 سمت باستقطاب ثنائين الحملة اتّ أي أمقاالت الركذلك اعتبر العديد من المترشحين ووقد 

 كبير. 

هي دينار و 110111موارد المترّشحين من مساعدة عمومية متواضعة في حدود  وتكّونت

وتجدر من جهة أخرى.  ،تمويل ذاتي وتمويل خاصّ  ، ومنمخّصصة لكل المترشحين من جهة

يوم الجمعة إالّ المساعدة العمومية  الّدفعة األولى من ستلمواي لممترشحا  22 نّ أ اإلشارة إلى

العاّم قف سّ ال. وقد حّددت الحكومة 5د قانوناأسابيع من الموعد المحدّ نوفمبر أي بعد ثالثة  02

 المساعدة العمومية.قيمة ضعاف أ 01نفاق االنتخابي لكل دورة من االنتخابات الرئاسية بإلل

V. المناخ اإلعالمي 

احترام حرية الرأي والتعبير والمعلومات المضمونة  االنتخابات التشريعية، تمّ  على غرار
 .دون عراقيلتغطية الحملة الرئاسية  ة منعالم التونسيّ اإل تمّكنت وسائل دوق الدستورب

ليا المستقلة والهيئة الع "الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات"يفرض القانون االنتخابي وقرارات 
محايدة ومنح  إعالمّية بتغطية القيام عالماإلوسائل البصري على ولالتصال السمعي 

 ،خالل االنتخابات التشريعية ،م واجب اإلنصافرااحت وتبّين أنّ  .البث مّدةالمترشحين نفس 
وقد  قائمة. 1.033الذي يفوق بسبب العدد الكبير للقائمات  ذلكو ،مستحيال بل، اصعبكان 
- ةمن عدد القائمات المترّشح بكثير الذي كان أقلّ عدد المترشحين لالنتخابات الرئاسية سّهل 

اإلعالم ة مهمّ  – ة االنتخابيةملالح خاللقبل أو  ترّشحينم 5 بينهم من ا، انسحبمترشح 72
يد من مزة، العموميّ خاّصة منها و ة،البصريّ و ةعالم السمعيّ إلا كما مّكن وسائل توازنةم صفةب

                                                           
 لحملة االنتخابية لالنتخابات التشريعية، يسمح القانون االنتخابي بتسويغ أماكن اشهارية كبرى في االنتخابات الرئاسية.خالفا للقواعد المتعلقة با4 

 يجب أن يتم تحويل المساعدة العمومية للمترّشحين قبل بدء الحملة االنتخابية بسبعة أّيام.5 
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ومية القناة العمولعّل أحسن مثال على ذلك، تخصيص  الّتركيز على المترّشحين ورسائلهم.
من الوقت أكثر ة مرّ  30بر ما يقدّ -خارج حصص التعبير المباشر -" للمترشحين 1"الوطنية 

 .النتخابات التشريعيةخالل ا ذي تّم تخصيصهال

ن تنظيم مناظرات ع 6تهامتابع التي تّمت البصريوعالم السمعي اإل وسائل جلّ  تامتنعو
 1الوطنّية ) ةعالم العموميّ اإل ت وسائلبرهن وقد حوارات مع المترشحين. بثّ واختاروا 

س نف عمومامخّصصة  ،بتقديم حوارات مع المترشحين ذلكوا، واالذاعة الوطنية( على حياده
لخاصة اورت القناة احإضافة إلى ذلك،  .االقتراع ةترتيبهم على ورقل وفقاالوقت لكٍل منهم، 

 ت كّل وسائلسهر كما .وازنةمت طريقةالمترشحين ب جلّ  ف.م" موزاييك"وإذاعة  "لعبحنّ "

  .ةاإلخباريّ  هابرامج صلبوازن على ضمان التّ  ةعالم المذكوراإل

 منزصت بصفة ملحوظة أكثر ها خصّ لكنّ  ،نفاذ المترشحين للحوارات "نسمة"ضمنت قناة و

ستها القناة من التغطية التي كرّ  75%رب اما يق تلقّىهمامي الذي ال حّمةللمترشح  بثّ 

مترشحين  2 برامج إخبارية، إالّ  التي ال تبثّ  "،التونسيالحوار "ولم تحاور قناة  .7للمترشحين

 .روةفي وقت الذّ 

شهار اإل بثّ البصري منع و معيعالم السّ اإل ت وسائلاحترمما عدا بعض االستثناءات، 

، في بثّ  وضوحا األكثروتمثل الخرق  .8الفترة االنتخابية خاللراء بر اآلسياسي ونشر السّ 

جي قايد السبسي على قناة ابالرشح تألول اجتماع انتخابي للم ،ري واضحاشهذي طابع إ

عي مالهيئة العليا المستقلة لالتصال السّ  من طرف عليها عقوبة مّما أّدى إلى تسليط "نسمة"

 .البصريو

وقد  .الفرص بين المترشحين"ن تساوي اعلى "ضم إالّ  الصحافة المكتوبة ليست مجبرة
ا مّما كان عليه حووضأكثر  توّجهات تحريرّية مالحظتها،تي تّمت حف الجل الصّ  أظهرت

يس ئلرّ لبصفة واضحة  " ناقدةالمغرب"جريدة  وكانت .االنتخابات التشريعية خالل األمر
ست جريدة كرّ وصة له كانت سلبية. المخصّ  الّتغطيةمن  %75لي احو :المرزوقي المنصف

 %17 ريباتق امنه، بقّية المترّشحين منمساحة أكبر جي قايد السبسي ابالللمترشح  "الشروق"
 وهي صحيفة " الّتونسّية،ساالبر"وفي المقابل، كانت تغطية صحيفة  .ذات طابع إيجابي

 ّية.وحياد اأكثر توازن حكومّية،

                                                           
و  ،2 و 0 الوطنية وهي(تلفزّية قنوات 5 بمتابعة االنتخابات لمالحظة األوروبي االتحاد بعثة قامت ،نوفمبر 20و  0في الفترة الممتّدة ما بين  6 

 أف وشمس، أم أف وموزاييك،  الوطنيةاإلذاعة  وهي) إذاعية محطات 0و .الليل ومنتصف مساء السادسة بين ما )التونسي والحوار نسمة،و حّنبعل، 
ولم يتّم أخذ حصص الّتعبير المباشر  .االنتخابية الحملة كامل طيلة منتصف الّنهار و الّثانية بعد الّزوال بين ما ثم صباحا الّتاسعة و السابعة بين ما أم

نوفمبر. كما قّيم المتابعون نوعّية  22و  2( ما بين صحف وطنّية يومّية )البراس، والّشروق و المغرب 0بعين اإلعتبار. كما ضّمت عملّية الّرصد 

 (.مواقع انترنات )تونسكوب، وأفريكان مانجر، و بيزنس نيوز، و واب مانجر سنتر 2محتوى عّينة من 

ي تمّتع ببرنامج ذي طابع خالفا لبقّية المترّشحين، تّمت محاورته مّرتين، وتّمت إعادة بّث الحوار األّول. حّمة الهّمامي هو المترّشح الوحيد الذ 7 

 إيجابي كّرس لتقديمه داخل محيطه العائلي.

ألف دينار من طرف الهايكا تبعا لتعليقها على نتائج سبر  21تّمت معاقبة قناة "نسمة" و راديو "اكسبرس ف.م" و قناة "الّزيتونة" بخطّية مالّية ب 8 

 آراء متعلّقة باالنتخابات الّرئاسّية.
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 األوروبي االتحا  بعثةمن قبل واالتّصال وسائل اإلعالم متابعة وتنشر النتائج التفصيلية ل

 األولي.هذا البيان لفي ملحق  االنتخابات لمالحظة

VI. المجتمع المدني 

ّم، حيث أنّه ت .درجة كبيرةبفي المسار االنتخابي  مشاركتهالمجتمع المدنّي التّونسّي  عّزز

بعثة، وهذا ما يمثّل  00ينتمون إلى  امالحظ 00.222الّرئاسيّة، اعتما   االنتخابات بالنّسبة إلى

 أكتوبر. 02يوم  اتانتخابمقارنة بتقريبا  %02ارتفاعا بنسبة 

VII.  الّنتائج وتجميعيوم االقتراع 

خابات ومثلما هو الّشأن أثناء االنت كان اليوم االنتخابي جيّد التّنظيم وقد تّم في مناخ من االحترام.

التّشريعيّة، تمّكن النّاخبون من التّعّرف على مكاتب االقتراع الخاّصة بهم بسهولة وكان األعوان 

ت تمّ والمواّ  الاّلزمة موجو ة على عين المكان وفي الوقت المحّد . وفي مراكز االقتراع التي 

، مثّلت النّساء أكثر من نصف مالحظة االنتخاباتا  األوروبّي لبعثة االتّح مالحظتها من قبل

 أعضاء مكاتب االقتراع، ولكن ثلث المديرين فقط.

مالحظو بعثة االتحا  األوروبي لمالحظة االنتخابات سّجلوا أّن أعضاء مكاتب االقتراع 

ل في ك "إيجابية جّدا"و أ "إيجابية"متمكنون من اإلجراءات وقيّموا فتح المكاتب بطريقة 

 "يّدا جّداج"و أ "جيّدا"ن سير االقتراع وشفافيّته كان أ كما سّجلوااتب التي تمت مالحظتها. المك

" جيّدا جّدا "و أ "جيّدا"من الحاالت التّي تمت مالحظتها وكان الجو العام لالقتراع % 99في 

 من مراكز االقتراع. % 97في

تّمت مالحظتها من قبل بعثة ي تمن مكاتب االقتراع ال% 90وقد حضر ممثّلو األحزاب في 

 %02االتحا  األوروبي لمالحظة االنتخابات. ممثّلو الباجي قايد السبسي كانوا حاضرين في 

. ممثلو حّمة الهّمامي وسليم الرياحي كانوا حاضرين في 02%وممثّلو المنصف المرزوقي في 

 وروبي لمالحظةبعثة االتحا  األ سّجلتعلى التوالي. وقد  االقتراع من مكاتب %99و 02%

وهي نسبة االقتراع من مكاتب  %22االنتخابات حضور مالحظي االنتخابات التونسيين في 

 تمّكن كما هو الشأن بالنّسبة لممثّلي األحزاب،و أكتوبر. 02مطابقة للنسبة المسّجلة في 

 م بكل حّرية. مهاّمهب من القيام المالحظون

قد وبات الّتشريعّية، ولكن دائما في إطار الّشفافّية: تّم استكمال الفرز بصورة أسرع من االنتخا

مالحظو بعثة االّتحاد األوروّبي لمالحظة االنتخابات إلى أّنه قد تّم احترام نّية الّناخبين أشار 

إسناد األصوات بطريقة صحيحة للمترّشحين. و تّم إمضاء المحاضر من طرف وأّنه قد تّم 

  من الحاالت التي تّمت مالحظتها. %  011المكاتب في خارج تعليقهاممّثلي المترّشحين، و
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تم تنظيم عملية تجميع النتائج في المكاتب المركزية بطريقٍة أفضل من االنتخابات التشريعية 
 المحاضر ليم: تس"الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات"ة من قبل ّتخذخاصًة بفضل التدابير الم

ي ما و ف .ن من أن تكون العملية أكثر سالسةً األعوان مكّ  دعيموت ،أسرع كانت منها الّتثّبتو
من يوم  أحسنللمعطيات نفاذ بن والمترشحين والمالحظ وممثل تمّتع بعض االستثناءات،عدا 
بعثة االّتحاد األوروّبي لمالحظة االنتخابات نشر المحاضر على الموقع وتنتظر  . أكتوبر 72

 لالنتخابات" وستقوم بمالحظة مرحلة الّنزاع االنتخابي فيااللكتروني "للهيئة العليا المستقلّة 
 حال وجودها.

 

 00بدعوة 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

 أنحاء، وذلك في كامل روّبي، وكذلك من سويسرا والنرويجاالّتحاد األوبعضوا دولة  21دولة من جملة  24مالحظا من  40نشر 

ة تّ وفد من البرلمان األوروّبي متكّون من سضوء المعايير الّدولّية والقوانين الّتونسّية.  في ّرئاسّيةبهدف تقييم مسار االنتخابات ال البالد

 انضّم إلى هذه البعثة، ويؤّيد هذه االستنتاجات.  Michael Gahlerأعضاء بالبرلمان ويترأسه الّسّيد ميكائيل غالير

ل المالحظة ادئ من أجبكّل استقاللّية طبقا إلعالن المباألّولّية تقوم بعثة االتحاد األوروبي لمالحظة االنتخابات بصياغة استنتاجاتها و

. يوم االقتراع، قام مالحظو بعثة االتحاد األوروبي لمالحظة االنتخابات 2115الّدولّية لالنتخابات الّصادر عن األمم المّتحدة في أكتوبر 

التصويت، ودائرة انتخابّية بالبالد بغاية مالحظة عملّيات الفتح،  20من مجموع المكاتب( في ال %530مكتب اقتراع ) 512بزيارة 

 الفرز و تسليم الّنتائج. و

، تا، ستواصل بعثة االتحاد األوروبي لمالحظة االنتخابات مالحظة الّتطّورات الاّلحقة لالنتخابمت بذلك خالل الحملة االنتخابّيةومثلما قا
عثة ب وبالّتحديد تجميع الّنتائج وكذلك مرحلة الّنزاعات االنتخابّية في حال وجودها، بما في ذلك معالجة المخالفات االنتخابّية. كما ستقوم

د بعمان يووستصدر بيانا آخر  تخابات الّرئاسّية في كّل مراحلهاالنالّدور الّثاني من االتحاد األوروبي لمالحظة االنتخابات بمالحظة 
 قتراع.يوم اال

ار األسابيع الموالية لنهاية المس وستنشر البعثة تقريرا نهائّيا حول مجمل مالحظاتها قد تضّمن فيه جملة من الّتوصيات، وذلك في
 االنتخابي. 

خابات، وللهيئة العليا لالنت وتوّد بعثة االتحاد األوروبي لمالحظة االنتخابات التعبير عن شكرها للحكومة الّتونسّية، وللهيئة العليا المستقلّة

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

حاد البعثة مفّوضّية االتّ  الوطنّية والّدولّية، ولمنّظمات المجتمع المدني، وذلك لتعاونها وحسن استقبالها خالل مّدة المالحظة.  كما تخصّ 

 األوروّبي بتونس والبعثات الّديبلوماسّية للّدول األعضاء بأخلص عبارات العرفان.  

.     http://www.eueom.eu/tunisie2014وسيتّم 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+) الهاتف: (، الملحق الّصحفي،Alessandro Goriاالساندرو غوري )

 4102تونس  –بعثة االتحاد األوروبي لمالحظة االنتخابات 
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