
 

 

 االتحاد االوروبي
 بعثة مالحظة االنتخابات

2019تونس   

 
 

 بعثة االتحاد األوروبي لمالحظة االنتخابات في تونس
يعيةاالنتخابات الرئاسية  2019 والتشر  

www.eueom.eu/Tunisie2019 

ي 
  2019سبتمبر  17 -بالغ صحف 

ي تراجعتنظيم جّيد للدور األول من االنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها و 
 
 . مشاركة شعبّية ف

ي 
 
ي  -2019سبتمبر  17تونس ف

 
ي جرت ف

اع لالنتخابات الرئاسية التر  تنظيم يوم االقبر
ّ
ي لمالحظة االنتخابات إىل أن خلصت بعثة االتحاد األوروبر

مة.  15
ّ
ي أجواء هادئة ومنظ

 
، و ف

ّ
، قد سار بطريقة جّيدة  سبتمبر

م للصحافة االستنتاجات األوىل لفريق المالحظي   وّّصح السيد فابيو ماسيمو كاستالدو، رئيس البعثة ونائب رئيس 
ّ
ي الذي قد لمان األوروبر البر

ي 
 
ات بطريقة ناجعة، وذلك بالّرغم من التقليص ف  " الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات قامت بالتحضب 

ّ
ي الجاري أن حول المسار االنتخابر

ي بناء الروزنامة االنتخابية الذي فرضته االنتخابات الرئاسية السابقة 
 
ور األول يعتبر مرحلة أخرى ف

ّ
 " هذا الد

ّ
ألوانها". وأضاف السيد كاستالدو أن

ي المنطقة". 
 
ي تفرض نفسها كمثال ف

 الديمقراطية التونسية التر

ي غالبية المكاتب ال 
 
ي التصويت والفرز بالشفافة ف

ي لمالحظة االنتخابات عمليتر ي تمت مالحظتها  510وتقّيم بعثة االتحاد األوروبر
. حيث التر

ي 
 
 اآلن عىل  27كانت البعثة متواجدة ف

ّ
مركز تجميع لمتابعة عملية تجميع النتائج. وقد برهنت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات، إىل حد

 استقالليتها وحيادها، وحافظت عىل ثقة األطراف المتداخلة. 

ام الحريات االساسية، وذل ية وقد تّم احبر
ّ
نت أنشطة الحملة كانت الحملة االنتخابية تعدد

ّ
ك بالرغم من حالة الطوارئ الساري بها العمل. ومك

وز.  شحي   من البر قات اإلشهارية بصفة عامة المبر
ّ
  عىل الميدان ووسائل التواصل االجتماعي إىل جانب المعل

خذ التدا
ّ
 السلطات المعنّية لم تت

ّ
ام باستقاللية السلطة القضائية، تسّجل البعثة أن

ّ
حي   حتر يتست  لهم ومع اإلقرار الت

ّ
ش بب  الالزمة لكافة المبر

 . ي القانون التونسي
 
ام مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه ف ي كنف احبر

 
 القيام بحملة انتخابية ف

ي تاري    خ البالد إىل جز 
 
ء غطت وسائل االعالم المسموعة والمرئية والمكتوبة الحملة بطريقة واسعة. وقد استجاب تنظيم أول مناظرات تلفزية ف

ي الحصول عىل المعلومة. 
 
 من تطلعات المواطني   ف

ص لها. واتسم النشاط عىل مواقع التواصل االج 
ّ
ام منع الحمالت االنتخابية عىل وسائل االعالم المسموعة والمرئية غب  المرخ تماعي لم يتم احبر

نت إىل نقص خالل الحملة باللجوء المكثف اىل المعلومات المغلوطة. عالوة عىل ذلك، أدى غياب إطار  ي مالئم لرصد الحملة عىل االنبر
قانوب 

 . ي شفافية تمويل الحمالت عىل مواقع التواصل االجتماعي
 
 ف

، بحكم أنها  آلية شحي   بطيئة للغاية. إضافة إىل ذلك،  آليةمراقبة الحسابات البنكية الخاصة بالحملة االنتخابية ال تضمن تكافؤ الفرص بي   المبر

ي فرضها التعديل األخب  فإن تقليص آجال الطعون ا
، قد يؤثر  لتر ام اآلجال الدستورية عىل إثر وفاة الرئيس السبسي ي بهدف احبر للقانون االنتخابر

ل. 
ّ
ي ممارسة طعن فعا

 
 عىل الحق ف

ي حلت بتونس منذ يوم 
ي لمالحظة االنتخابات، التر خابية، ، بمالحظة مختلف مراحل المسارات االنت2019اوت  23تقوم بعثة االتحاد األوروبر

ي تونس إىل غاية اإلعالن عن النتائج النهائية. 
 
يعية، وستضل متواجدة ف  الرئاسية منها والتشر

ي لمالحظة االنتخابات بتونس                 
ّ
حاد األوروب 

ّ
صال ببعثة االت

ّ
 : 2019لالت

ي -آالن شابوه 
 الملحق الّصحف 
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