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ا بالنسخة الفرنسّية
ّ

ا إل
ّ
ر باللغة الفرنسّية و العربية وال يعتد

ّ
 .هذا البيان متوف

 

 

ي  البيان األّول 

2019أكتوبر  8 ،تونس  

بإقبال منخفض على إثر حملة حجبتها االنتخابات الرئاسيّة  تيعيّة اتّسمشرتنظيم جيّد النتخابات ت  

 

ليم هذا البيان يقد   تشريعية نتخاباتقبل استكمال اال االنتخاباتلبعثة اإلتحاد األوروبي لمالحظة  األو  تبق ى إتمام بعض ي. وال 

. وال يمكن لبعثة االت حاد األوروب ي لمالحظة ةالمحتمل اتالن زاع البت فيمن بينها أساسا اإلعالن عن الن تائج والمراحل الجوهري ة 

ح إال  بخصوص  ن إلى حد  هذه المرحلة من المسار، وستنشر الحقا تقريرا نهائي ا ما تم ت مالحظته االنتخابات أن تصر  يتضم 

حليال كامال للمسار وتوصيات لالنتخابات القادمة. ويمكن لبعثة االت حاد األوروب ي لمالحظة االنتخابات تقديم بيانات الحقة حول ت

 ذلك.ما رأت موجبا ل تقد م المسار الجاري إذا

______________________________________________________________________ 

 ملّخص

____________________________________________________________ 

 

اب الش عب مفرزة بذلك  721من تجديد ال  1أكتوبر 6 تمك ن انتخابات  • عضوا من أعضاء مجلس نو 

قائمة  1506. وقد تمت ع الن اخب، من خالل ال 2014المجلس التشريعي  الث اني منذ إصدار دستور 

، بعرض سياسي  تعد دي  يمث ل شخصيات ومشاريع سياسي ة 33متنافسة في الد وائر االنتخابي ة ال 

ئ هانات  15اسي ة الس ابقة ألوانها يوم متعد دة. كان لتنظيم االنتخابات الر  سبتمبر أثر ملحوظ على الر 

ئاسي ة حاضرا بشد ة  الس ياسي ة وعلى تنظيم االنتخابات الت شريعي ة. كان الن قاش العام  حول االنتخابات الر 
 أيضا خالل هذه الحملة الت شريعي ة.

غم من الت حد   • وزنامة االنتخابي ة.تم  اإلعداد لليوم االنتخابي بشكل جي د على الر   يات التي فرضتها الر 
المساعدة على  وقد جرى هذا اليوم بصورة منظ مة وفي كنف احترام قواعد الش فافي ة وكذلك اإلجراءات

الحفاظ على نزاهة المسار. قي مت بعثة االت حاد األوروبي لمالحظة االنتخابات إيجابي ا إجراءات االفتتاح 
التي تم ت مالحظتها في كل الد وائر االنتخابي ة  479ال مكاتب االقتراع والت صويت والفرز في جل  

من مكاتب االقتراع التي تم ت مالحظتها  %95بالجمهوري ة التونسي ة. كان ممث لو القائمات حاضرين في 

. تم ت وقد تمك نوا، تماما كما هو الش أن بالن سبة للمالحظين، من مواكبة العملي ات االنتخابي ة دون عوائق
عملي ة جدولة الن تائج في مراكز الت جميع بالد وائر االنتخابي ة بطريقة أسرع وأكثر إحكاما منها في الد ور 

ئاسي ة رغم وجود عدد أكبر من المترش حين ل لالنتخابات الر  األولية داخل  نسبة اإلقبالبلغت . األو 
األول  وبالد ور 2014خابات التشريعية وهو يعتبر في انخفاض مقارنة باالنت %41.7التراب التونسي 

 لالنتخابات الرئاسية. 

                                                           
ت ة بالخارج. 6و 4التأم االقتراع بين  1  أكتوبر في الد وائر االنتخابية الس 
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ها تسجيلالتي تم   جنحعرفت الحملة االنتخابي ة داخل الد وائر االنتخابي ة عددا محدودا من الت جاوزات وال •
على مستوى الهيئات الفرعي ة لالنتخابات. من بين وسائل اإلعالم الس معي البصري التي تم  رصدها 

المترش حة، بينما من قبل البعثة، احترمت وسائل اإلعالم العمومي ة تغطية تعد دية ومنصفة بين القائمات 
ة لم . على شبكات الت واصل احترام هذين المبدأين ، من جانبها،تضمن كل  وسائل اإلعالم الخاص 

االجتماعي وفي الميدان، ترك زت خطابات الحملة على الش خصي ات الس ياسي ة أكثر منها على البرامج. 
 تواصلت الحملة االلكتروني ة خالل يوم الص مت االنتخابي ويوم االقتراع. 

االنتخابي ة عن  سبتمبر حيث فض لت األنشطة 15 من انتخاباتدروس الالقائمات المترش حة  خلصتاست •

ي قة. قيس سعي د، الذي ال ي ، لم  نتمي الىقرب مثل الت واصل المباشر أو االجتماعات الض  حزب سياسي 
يقد م أو يساند أي  قائمة مترش حة لالنتخابات الت شريعي ة. نبيل القروي، الموقوف تحف ظي ا، والذي قد م 

 القيام بحملته شخصي ا خالل هذا االنتخاب.  انتخابي ة، لم يتمك ن من  ةدائر33حزبه قائمات بال 

 إال  أن   يةولالد   الممارسات الجي دةمتوافق عموما مع  ةلتمويل الحملة التشريعي  المنظم طار القانوني اإل •
 كاملغير ال من رقابة عمومي ة غير ناجعة. إذ أن  التطبيق الغير كافي للعقوبات واإللمام شكوتطبيقه ي

زان عدم احترام المقتضيات القانونية من قبل الفاعلين السياسي ين.  حول  لن يصبح النقاشبالقواعد يعز 
قف ال يشك ل إلى حد  بما أن  الس ،رقابة عمومي ة ناجعة ركيزإال  بعد ت ،جدوى االسقف الجملي لإلنفاق ذ

 قيدا حقيقي ا.  ،اليوم
ت • من الحفاظ عموما  وتمك نت،استقالليتها وحيادها  في إثبات ،الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات استمر 

وضمنت الكفاءة اللوجستية على المستوى المركزي والتزام . في المسار على ثقة األطراف المتداخلة
رغم من اآلجال الضيقة للتخطيط بال  وذلك  ،قتراعتنظيما جي دا لال ،وتجاوبها لالنتخابات الهيئات الفرعي ة

لالنتخابات  الدور األولبتقييم عملها خالل  الهيئة العليا المستقل ة لالنتخاباتوالتحضيرات. وقامت 
ام، الرئاسية  .العديد من التحسينات التقنية في مراكز تجميع النتائجإدخال وكوين إلى تعزيز التأد ى  م 

اب، المحد دة فيعضوية مجلس لشروط الترش ح  تنص  ال  •  ،غير معقولة منع حاالت على ،الدستور النو 
حات أمام كان نزاع الترش  . وقائمة من المشاركة في االنتخابات 1.506شخص و 15.000وتمك ن 

وهو ما يمكن تأويله بفهم واسع لإلجراءات  2014المحكمة اإلدارية محدودا مقارنة بنفس النزاع سنة 

 لالنتخابات.  الهيئات الفرعي ةاإلدارية والقضائية من قبل القائمات المترش حة وكذلك 

ا بمواضيع  بعثة اإلتحاد األوروبي لمالحظة االنتخاباتالحظت  • أن  وسائل اإلعالم أولت اهتماما خاص 
من المعلومات المتاحة  صا قل  مم   ة،تشريعيعلى حساب تغطية االنتخابات الالرئاسية حملة االنتخابية ال

صدومع ذلك، كرست وسائل اإلعالم التي  للناخبين.  للحملة التشريعية. اجتهممن بر اجزء ،شملها الر 

من قدرة وسائل  تغطية الحملة التشريعية يحد  فيما يتعل ق ب فإن تعقيد اإلطار القانوني أخرى،من ناحية 
لت ة.بدق   تطبيقهة على جهوي  اإلعالم الوطنية وال عد ة  بعثة اإلتحاد األوروبي لمالحظة االنتخابات سج 

 تجاوزات لقواعد تغطية الحملة التشريعية. 

وتواصل الخروقات المتعل قة ى مواقع التواصل االجتماعي بنشاط مكث ف علات سمت الحملة اإللكترونية  •
لة ا ،التشريعية االنتخاباتمحضورة خالل  ،بنشر رسائل ممو  القائمات التي احترمت القواعد. ب أضر   مم 

ا مدفوع األجر لصالح عالنإ 840بتسجيل  ،أكتوبر 6سبتمبر إلى  16في الفترة الممتد ة من  بعثةالقامت 

مواقع التواصل  استعمال . تم  مت االنتخابيإشهارا تم  بث ه خالل الص   241منها  ،مترش حة قائمة 58

على نطاق واسع من قبل مختلف األطراف المتداخلة في المسار  ،وخاص ة فايسبوك ،االجتماعي
 .العليا المستقل ة لالنتخاباتالهيئة  وكذلكم والناخبون وهرش حون ومؤي دتاالنتخابي: الم
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للدولة، الدستور  حيلهي واجبوهو  المنتخبة،بين النساء والرجال في المجالس  ناصفتطبيق الت شهدلم ي •
اب الش   ألخيرةمنذ االنتخابات ا تقد ما قائمة مترش حة لالنتخابات  1506من بين ال عب. لمجلس نو 

. وتوجد العديد من النساء داخل اإلدارة االنتخابية إال  أن  منها تترا سها نساء%14.5الت شريعي ة، فقط 

 من الرجال.  على مستوى المناصب القيادي ة أقل   ن  تمثيله
ت

ّ
ي لمالحظة  حل حاد األوروب 

ّ
ة لالنتخابات  2019أوت 23منذ يوم  بتونس االنتخاباتبعثة االت

ّ
بناءا عىل دعوة الهيئة العليا المستقل

ور األّول  (ةالّرئاسي اتمالحظة االنتخابلالتونسية  والحكومة
ّ
ي  15الد

ور الثاب 
ّ
يعّية) أكتوبر 13سبتمب  والد س . ) أكتوبر 6 (والتشر

ّ
أ بعثة  ويبر

ي لمالحظة االنتخابات حاد األوروب 
ّ
لمان  االت ي السّيد فابيو ماسيمو كاستالدو، نائب رئيس الب 

ّ
تواجدت بعثة من أرب  ع و  . ) إيطاليا (األوروب 

يعية. و  لخال ،) فرنسا (عىل رأسهم السّيد ايمانويل موريل ،برلمانيي   أوروبيي    ي  ،إجماال االنتخابات التشر قامت بعثة االتحاد األوروب 

ي أعضاء دولة  28من  مالحظ 100بنشر لمالحظة االنتخابات  ي االتحاد األوروب 
 
وي    ج وكندا  ،ف ي  والب  وسويشا لتقييم كامل المسار االنتخاب 

امات ،ضوء القانون التونسي  عىل اع المالحظون وقامالمعايب  الدولّية لالنتخابات الديمقراطية.  وكذلكالدولّية لتونس  وااللبر   يوم االقبر

ي ال  479بزيارة 
 
اع ف ال تقوم بعثة مالحظة االنتخابات بمالحظة تصويت التونسيي    (والفرزتصويت والية لمالحظة ال 24مكتب اقبر

ا ستظلّ و  . ) بالخارج ي و لمالحظة   بالبالد  متواجدة لمالحظة االنتخابات بعثة االتحاد األوروب   التطورات الالحقة كامل المسار االنتخاب 

ي صياغة استنتاجاتها وهي 
ة ف 

ّ
ي لمالحظة االنتخابات مستقل مة بإعالن المبادئ من أجل المالحظة لالنتخابات. بعثة االتحاد األوروب  ملبر 

ي أكتوبر 
 . 2005الدولية الصادر عن األمم المتحدة ف 

 المالحظات األّوليّة

 لّسياقا -1

اب الشعب من أعضاءعضوا  721ال من تجديد  2أكتوبر 6كن انتخابات تم المجلس  مفرزة بذلك ،مجلس نو 

اب الشعب بدور رئيسي في الهيكلة 2014منذ المصادقة على دستور  شريعي الثانيالت   . ويتمت ع مجلس نو 

 1.506 وبوجود. التنفيذيةلطة عمل الس  يراقب و ع،يشريقوم بالت ونسي،الت  كجهاز يمثل المواطن ساتية المؤس  

 ة.خصيات والمشاريع السياسي  ل العديد من الش  دي يمث  استفاد الناخب من عرض تعد   انتخابية،دائرة  33قائمة في 

تأثير قوي على تنظيم االنتخابات  ،سبتمبر 15كان للتنظيم المبك ر للدور األول من االنتخابات الرئاسية يوم 

 النقاش العام المتعل ق باالنتخابات الرئاسية موجودا بكثافة خالل الحملة التشريعية.  وكانالتشريعية. 

 ةالحملة االنتخابيّ  -2

من االنتخابات  الثاني وردّ ة بقرب الرت بشدّ ام األخيرة وتأثّ األيّ  ااّل فيلحملة االنتخابية فعليًا لم تنطلق ا

 الرئاسية

 اخبون من عرض سياسي تعددي.استفاد الن   االنتخابية،وائر الد  نافسة في بعض تقائمة م 60وجود أكثر من ب

في  اتتغيير قبل االنتخابات التشريعية الرئاسية االنتخاباتور األول من زنامة وتنظيم الد  وقلب الر فرض

 رد وأظهرت حملة ال ،ائماتالقسبة للعديد من المحاورين وممثلي بالن   حة.الحملة للقائمات المترش   تاستراتيجيا

 ة.رجو  بالضرورة إلى النتائج الم لم تؤد   كبرىمن االنتخابات الرئاسية أن االجتماعات االنتخابية ال األول

أو بين ات مباشرة وجهاً لوجه لقاءاالستماع والتواصل المباشر مع الناخبين من خالل  ائماتالق أغلبلت فض  و

 أوعن طريق تنظيم "المقاهي السياسية". االنتخابية،الخيام  مثل رة،صغ  م مجموعات

                                                           
 أكتوبر.  6الى  4تم  االقتراع بالنسبة للست ة دوائر بالخارج من   2
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 ،. ولم يتمك ن نبيل القروييةتشريعلالنتخابات ال ائمات مترش حةق حزب،غير منتمي لال د،سعي  س قيم لم يقد  

من القيام بالحملة شخصي ا في هذه  ،دائرة انتخابية 33ال الموقوف تحفظي ا والذي قد م حزبه قائمات في 

 االنتخابات. 

بتنظيم القائمات ة وائتالفات . وقامت األحزاب السياسي  صفة كافيةة بمرئيكانت الحملة االنتخابية غير عموما 

االنتخابات التشريعية بطريقة المركزية: كان منس قو الدوائر ورؤساء القائمات مكل فين بالتنظيم وبتكييف رسائل 

 خاصة على فايسبوك.  ،ة للواقع المحل ي، وتم  التكييف أيضا على مستوى الحملة االلكترونيةالحمل

ت تعل ق. لالنتخابات الهيئات الفرعي ةمن قبل  ،االنتخابيةوائر الد  تم  تسجيل عدد محدود من التجاوزات والجنح ب 

االنتخابية ملصقات الحمالت تمزيق ب الفرعي ةالهيئات  يمراقب ت معاينتها من قبلتم  التي  خروقاتمعظم ال

حاالت  بعض ىرشحين آخرين وحت  ت  اللفظي ضد م تعد يوال الحملة،قة باستخدام األطفال خالل متعل   وجنح

 جسدي.  عنف

تغطية ال ،رصدتها بعثة مالحظة االنتخاباتي الت  مومية وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة الع وبينما احترمت

 وقامت احترام هذه المبادئ. لم تضمن صةوسائل اإلعالم الخا  اال  أن   ،ةرشحتالم لقائماتدية والعادلة لالتعد  

خصيات السياسية على الش   بالتركيز ،الميدان أو علىوسائل التواصل االجتماعي  ىعلسواء ، الحملةرسائل 

تالبرامجبدالً من   .قتراعويوم اال يصمت االنتخابالالحملة عبر اإلنترنت خالل يوم  . واستمر 

واإلشهار السياسي الممنوع  ،من جهة المسموح بها ،توضيح مفاهيم الدعاية االنتخابية مجديوسيكون من ال

 التعامل بينؤد ي الى فروق في يمن شأنه أن  ما وهو بين الدوائرلتجن ب التأويالت المختلفة  ،من جهة أخرى

ات األساسية سلبي على الحري   ، تأثيرالتونسي على الترابة ريايكن لحالة الطوارئ الس   لمو. ةالمترش ح القائمات

 حياد.بالت اإلدارة عموًما اتسمو جمع،والت  للتعبير والتنقل 

 تمويل الحملة  -3

فاعلين السياسيّين الكامل بقواعد التمويل يعّززان عدم احترام ال غير التطبيق الغير كافي للعقوبات واإللمام

 للمقتضيات القانونية

 شكوتطبيقه ي إال  أن  . الممارسات الجي دة الد وليةلتمويل الحملة التشريعية متوافق عموما مع طار القانوني إلا

لعقوبات، محدود ل تطبيقات سم تاريخيا ب في سياقآجال معالجة طويلة للغاية.  وو من رقابة عمومي ة غير ناجعة

 ة.فقات المالية الفعلي  عزمهم على تقديم حسابات ال تعكس التد  عن  عثةبلللين السياسيين العديد من الممث   عربأ

يسبوك، اف على مدفوعة األجرأيًضا أنهم استخدموا المنشورات  ةرشحتالم سؤولي القائماتالعديد من م يقر  و

لى الرغم من جهود التوعية عو .3مماثلة حاالتبنفسها بعثة ال عاينتو هذه الممارسة، رتحجيعلى الرغم من 

ة تبقى القواعد وأهدافها غير معروفة جزئيًا من قبل الجهات السياسي   ،لالنتخاباتالعليا المستقل ة الهيئة  التي بذلتها

 .4الفاعلة

                                                           
 انظر الى القسم السابع: مواقع التواصل االجتماعي واالنترنت. 3
 االعتبارنفقات الحملة من خالل التمويل العمومي دون األخذ بعين  استردادمحاسبة بغية  مسك يرى بعض رؤساء القائمات أنه من المهم المحافظة على 4
 اإلطار القانوني يسعى قبل كل شيء إلى تحقيق اإلنصاف بين المترشحين وتقليل تأثير المال على االنتخابات. أن
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التشريعية وهو ما يتجاوب مع توصية  االنتخاباته تم الرفع من السقف الجملي لإلنفاق على أن   ،من االيجابي

، في موميةالع منحةقف اآلن بستة أضعاف مبلغ الهذا الس   ويُحد د ابقة.قامت بها بعثة مالحظة االنتخابات الس  

راء بين الجهات الفاعلة ال يوجد توافق في اآلو .5بخمس أضعاف هذا المبلغ 2014حين تم تحديده في عام 

ة املكال تهذا النقاش أهميه تسيلن يك لكن ه.مزيد رفع ة حول ما إذا كان السقف الجديد كافياً أم أنه ينبغيالسياسي  

 .اآلنى حت   ناجعاقيًدا   يشك لسقف اإلنفاق ال ألن   لة،فعا  ة مومي  رقابة ع ركيز عند تإال  

غم من أن  اإلطار  ر شراء األصوات واستغالل الموارد العمومي ة، فإن  عددا من الفاعلين القانوني  يحج  على الر 

الس ياسي ين والس لط الوطني ة ومن الممث لين عن المجتمع المدني قد عب روا للبعثة عن انشغالهم بشأن هذه 

 ها. الممارسات وكذلك بشأن صعوبة الن زاع القانوني في هذه القضايا والمد ة التي يستغرق

 اإلدارة االنتخابيّة -4

نجحت الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات في تنظيم االنتخابات التّشريعيّة، رغم روزنامة انتخابيّة مضغوطة 

 جّدا، مبرهنة مجّددا عن استقالليّتها وحيادها

حافظت، من جانب آخر، عموما واصلت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات برهنتها على استقاللي تها وحيادها كما 

ا مك نها من تنظيم االنتخابات  على ثقة األطراف الفاعلة في المسار. وأثبتت الهيئة مجد دا قدراتها اللوجستي ة مم 

 الت شريعي ة بشكل جي د رغم الظروف غير المواتية للت خطيط.

، لم تتمك ن الهيئة العليا المستقل ة 6لوبالفعل، في حين كان تاريخ االنتخابات الت شريعي ة محد دا منذ زمن طوي

ئاسي ة الس ابقة ألوانها لن يتم  يوم االقتراع  لالنتخابات من الحسم قطعي ا أن  إجراء الد ور الث اني لالنتخابات الر 

سبتمبر. وبما أن  الخيارين يطرحان مستلزمات  26لالنتخابات الت شريعي ة ولكن بعد أسبوع من ذلك، سوى يوم 

 الممتد ة من فترة الت حضيرات إلى أسبوع واحد فقط. مختلفة، فقد قل صت حالة عدم اليقين عملي ة 

رغم هذه الص عوبات، جمعت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات أعضاء الهيئات الفرعي ة والمنس قين الجهوي ين 

ة. وتمث ل ذلك أساسا في تعويض بغاية استعراض حصيلة االقتراع المجرى وتحسين تنظيم االنتخابات الت شريعي  

( وفي إجراء تكوين إضافي  لرؤساء مراكز ومكاتب االقتراع %5أعضاء مكاتب االقتراع األقل  فعالي ة )حوالي 

كان التزام الهيئات الفرعي ة لالنتخابات والمنس قين الجهوي ين  رك ز بصفة خاص ة على كيفي ة تعمير المحاضر. وقد

 ان لتفعيل هذه اإلجراءات في وقت وجيز للغاية.ن جوهري  يوتجاوبهم عامل

للن تائج داخل مراكز الت جميع، خاص ة  ةاليدوي جدولةحاولت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات تسريع عملي ة ال

عبر توفير أعوان إضافي ين وبتعزيز الت جهيزات )حواسيب، آالت نسخ( بحسب اإلمكان وكذلك بإضافة تطبيقة 

ا المطابقة بين النتائج اليدوي ة واآللي ة. ويهدف هذا الت مش ي كذلك إلى تسهيل نشر النتائج، مكتب اقتراع تؤك د آلي  

.  بمكتب اقتراع، بشكل أنجع. وتمت ع أعوان مراكز الت جميع بتكوين إضافي 

                                                           
اورو( بالنسبة لكل  23.300دينار ) 73.388اورو( وب  31.700دينار ) 100.052دوائر االنتخابية بالخارج هو ل, معدل السقف بالنسبة ل2019في  5

دينار أي ما  33.000اورو( وأقل نسبة بتوزر ) 31.400دينار، أي ما يقارب  98.904دائرة انتخابية بالتراب الوطني، وسجلت أهم نسبة بسوسة )

 ين.اخبين المسجل  تعكس تكلفة المعيشة وعدد الن  هي وم تحديدها بأمر حكومي قبل كل اقتراع، يتمنحة العمومية، بالنسبة لل .اورو( 10.500يقارب 
ئاسي المتعل ق بدعوة الن اخبين يوم  6 ، غير أن ه يؤك د التواريخ المعروفة مسب قا نظرا النبثاقها عن مقتضيات الد ستور في 2019جويلية  5تم  ختم األمر الر 

 ".ة النيابيةخالل األيام الستين األخيرة من المد   ،يُنتخب مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات : "56فصله 
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الت عامل مع مطالب االعتماد لممث لي تول ت الهيئات الفرعي ة لالنتخابات والهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات بفاعلي ة 

عت   بطاقة اعتماد. 97.656القائمات حيث وز 

 تسجيل الترّشحات -5

 التّرّشحات يداعإل معقّدة إجراءاتبم أكثر فأكثر إلما

اب الش عب، المنصوص عليها بالد ستورعضوية الت رش ح ل شروطتحتوي ال  مجلس نو 
، على حاالت إقصاء 7

مبدأ  ص  القانون االنتخابي علىينو. مشط ة القانونية وحاالت عدم الجمع ليستالحرمان . حاالت اعتباطية

جال. وأخيرا، يعتبر وجوب احتواء  ي تالد وائر االنتخابي ة الالقائمات بالت ناصف وقاعدة الت ناوب بين الن ساء والر 

سنة، وسيلة غير مباشرة  35جاوز عمره )ها( أو أكثر على مترش ح أو مترش حة ال يت 4يكون فيها عدد المقاعد 

 . 8لتعزيز ترش ح الش باب

إجراءات إيداع ترش حات قائمات المترش حين لدى الهيئات الفرعي ة لالنتخابات، الواردة بالقانون االنتخابي 

لها قرار تم  إيداع قرابة  الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات، كثيرة وتتطل ب تحضيرا بعناية. غير أن ه 9والتي فص 

جويلية. في  29و 22هيئة فرعي ة خالل عملي ة إيداع الت رش حات التي امتد ت بين  33ال قائمة لدى  1.600

لي ا 1.503البداية، تم  قبول  قائمة أو 
مقارنة بما كان عليه سنة دا ومحدالن زاع المتعل ق بالت رش حات  كان. و10

لهيئات او واسع لإلجراءات اإلدارية والقضائية من قبل القائمات المترش حةوهو ما يمكن تأويله بفهم  112014

ل، ثم   40الفرعي ة لالنتخابات على حد  الس واء. تم  تسجيل  طعنا  19طعنا أمام المحاكم االبتدائي ة في الط ور األو 

ت بص 12في الط ور الث اني فة واسعة قرارات الهيئات الفرعي ة أمام الد وائر االستئنافي ة للمحكمة اإلداري ة التي أقر 

لالنتخابات. أد ى هذا الن زاع، الذي تم ت معالجته في اآلجال المنصوص عليها ضمن القانون االنتخابي، إلى 

أوت عن القبول الن هائي  31. أخيرا، أعلنت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات يوم 13إعادة إدماج ثالث قائمات

 ة مترش حة لالنتخابات الت شريعي ة.قائمة نهائي   1.506ل 

 وسائل اإلعالم -6

 إطار قانونّي يحّد من قدرة وسائل اإلعالم على ضمان تغطية منصفة

 خاص ة وضعتها الهايكا ترتيباتتم  استكمال اإلطار القانوني المتعل ق بالت غطية اإلعالمي ة للحملة الت شريعي ة ب

التي تضبط قواعد توزيع زمن  ترتيباتسبتمبر، أي يومان بعد انطالق الحملة. ولم يتم  نشر هذه ال 16بتاريخ 

                                                           
، بالغا 10تقتضي هذه الش روط أن يكون المترش ح ناخبا، حامال للجنسي ة الت ونسي ة منذ  7 سنة كاملة من العمر في تاريخ تقديم ترش حه،  23سنوات على األقل 

أي  حالة من حاالت المنع القانوني ة )مثال كأن يكون محكوما من أجل الحصول على تمويل خارجي لحملته االنتخابي ة خالل  وأال يكون مشموال ضمن
 .انتخابات سابقة أو محكوما بعقوبة تكميلي ة تحرمه من حق ه في الت صويت، وذلك بمفعول حكم قضائي  بات(

 ائمة من نصف القيمة اإلجمالي ة للمنحة العمومي ة.في صورة عدم احترام هذا الش رط، يتم  حرمان الق 8
 .2019جوان  14بتاريخ  17-2019القرار عدد  9

فض، وتحتفظ الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات  ولم. 2019أوت  6حسب ما تم  نشره بموقع الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات بتاريخ  10 يتم  نشر أسباب الر 

 حد  اآلن.بهذه المعلومات إلى 
 طعنا استئنافي ا. 111طعنا ابتدائيا و 133. قامت المحكمة اإلداري ة بمعالجة 1.326، كان عدد القائمات الن هائي ة 2014في  11
 مد ع مراجعة قرار الد ائرة االستئنافي ة. وطلبتم  رفضها شكال،  4، فقط 91ال من بين هذه الط عون  12
ت إعادة إدماجه هي الت الية: قائمة "االت حاد الد يمقراطي االجتماعي" بتونس 13 وقائمتان "للحزب الد يمقراطي للعدالة والت نمية"  2القائمات الثالثة التي تم 

 العالم.  في دائرتي أمريكا وباقي الد ول األوروبي ة والعالم العربي وباقي بلدان
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سبتمبر، أي بعد تسعة أي ام من انطالق  24البث  بين القائمات المقبولة نهائي ا لالنتخابات الت شريعي ة سوى يوم 

ا قبل الحملة عديد وسائل اإلعالم من فهم القواعد التي الحملة. وقد ساعدت حصص الت كوين التي نظ متها الهايك

ة قبل الحملة  تم  اعتمادها رغم هذا الت أخير في نشرها. ولكن، نظرا لتعقيد الت شريع، يعتبر نشر القواعد الخاص 

 ضروري ا.

 1506ال ملة بالن سبة لالنتخابات الت شريعي ة، كان من المفترض أن تضمن وسائل اإلعالم نفاذا عادال ألنشطة ج

قائمة مترش حة المتنافسة. تم  تقسيم القائمات المترش حة إلى أربعة أنواع بحسب عدد الد وائر التي ترش حت بها، 

وتم  تخصيص زمن البث  على أساس الت ناسب لكل  مجموعة دون تحديد معيار للت وزيع داخل كل  مجموعة
14 .

تفاع عدد القائمات المترش حة واإلمكاني ات الت قني ة التي تتطل بها. ويتجل ى أن  هذه القواعد صعبة الت فعيل بسبب ار

وقد استنتجت البعثة أن  الهايكا قد عاقبت الت جاوزات المتعل قة بقواعد الت غطية اإلعالمي ة المرتكبة خالل الحملة 

ئاسي ة.   الت شريعي ة أقل  من تلك المرتكبة خالل الحملة الر 

غم من  حت غالبي ة وسائل اإلعالم التي  قاعدةتعقيد بالر  ، صر  أن ها قامت ب التقتها البعثةتوزيع زمن البث 

أسابيع. ولكن، خالل األسبوع  3بتخصيص جانب من برمجتها للحملة الت شريعي ة التي تواصلت على مدى 

ل، رك زت وسائل اإلعالم المرصودة من قبل بعثة االت حاد األوروب ي لمالحظة االنتخابات ا هتمامها على األو 

ة المشمولة بالعي نة المرصودة في  ئاسي ة ورهاناتها. ولم تشرع أغلب وسائل اإلعالم الخاص  نتائج االنتخابات الر 

. الحظت البعثة أن  وسائل اإلعالم العمومي ة 15تغطية االنتخابات الت شريعي ة سوى في األسبوع الث اني للحملة

ئاسي ة والت شريعي ة صلب نفس البرنامج، وذلك وإذاعة موزاييك قد احترمت عموما منع ال مزج بين الحملتين الر 

ة المرصودة.  خالفا للقنوات الت لفزي ة الخاص 

ل، تم  تنظيم ثالث مناظرات تلفزي ة جديدة خص صت لالنتخابات  ئاسي ة للد ور األو  على إثر نجاح المناظرات الر 

عشوائي ة مخالفة لمبدأ اإلنصاف الذي ينظ م قواعد الت غطية الت شريعي ة. لكن تحديد المشاركين بالقرعة بصفة 

ا حد  من نفاذ الن اخبين إلى المعلومة وهو أمر ضروري   27اإلعالمي ة للحملة. وبذلك،  قائمة فقط كانت ممث لة مم 

 . 16الختيار مستنير

بذلت وسائل اإلعالم  غط ت وسائل اإلعالم التي تم  رصدها الحملة االنتخابي ة بصورة محايدة عموما. وقد

العمومي ة مجهودا لضمان تغطية تعد دي ة ومنصفة، عبر توفير إمكاني ة تسجيل حصص للت عبير المباشر لنفس 

المد ة لكل  القائمات المترش حة. غير أن  عديد المحاورين الجهوي ين انتقدوا هذه الص يغة بسبب محدودي ة الوقت 

صد الذي قامت به بعثة االت حاد األوروب ي لمالحظة المتاح للمترش حين لعرض برامجهم. وو فقا لنتائج الر 

قواعد توزيع زمن البث  بين المجموعات الصارم لحترام االاالنتخابات، لم تضمن وسائل اإلعالم الخاص ة 

، داخل كل  مجموعة، حضت بعض القائمات المترش حة  األربعة للقائمات المتنافسة. كما الحظت البعثة أن 

                                                           
 .2014خالفا لقواعد تغطية حملة االنتخابات الت شريعي ة في  14
مني  15 ة نسمة ، الت اسعة، الحوار الت ونسي؛ اإلذاعة )األخبار المقروءة  1(: القناة العمومي ة الوطني ة 23-18القنوات الت لفزي ة )الحي ز الز  و القنوات الخاص 

مني  7-9 ة موزاييك؛ وسائل اإلعالم االلكتروني ة:(: اإلذاعة 14-12و الحي ز الز  www.shemsfm.net ,العمومية اإلذاعة الوطني ة و اإلذاعة الخاص 
, www.businessnews.com, www.tuniscope.com, .babnet.netwww, www.lapresse.tn, www.alchourouk.com
  www.tunisienumerique.com, www.akherkhabaronline.com  www.kapitalis.com 

 26أكتوبر. ترتيب مرور ممث لي القائمات تم  بواسطة قرعة أجريت يوم  2و 1سبتمبر ويومي  30برنامج "الط ريق إلى باردو، تونس تختار"، يوم  16
 سبتمبر.  

http://www.businessnews.com/
http://www.businessnews.com/
http://www.tuniscope.com/
http://www.tuniscope.com/
http://www.babnet.net/
http://www.babnet.net/
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http://www.lapresse.tn/
http://www.alchourouk.com/
http://www.alchourouk.com/
http://www.tunisienumerique.com/
http://www.tunisienumerique.com/
http://www.akherkhabaronline.com/
http://www.akherkhabaronline.com/
http://www.kapitalis.com/
http://www.kapitalis.com/
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ية أكبر. فقد خص صت قناة الحوار الت ونسي جانبا كبيرا من الت غطية للن هضة وقلب تونس وعيش تونسي بتغط

من المخص ص للحملة، فيما أسهمت قناة الت اسعة في بروز أكثر لتحيا تونس،  %52ب التي حضت معا  من الز 

ا قناة نسمة، فقد مي زت بشكل كبير % 54تونس و ائتالف الكرامة ) وقلبثم  الن هضة  من الجملي(. أم  من الز 

من إجمالي  الت غطية % 42قلب تونس بنسبة 
 ا للت ربية المدني ة.. وقد شك لت الت لفزة الوطني ة مصدرا مهم  17

 نترنتمواقع التواصل االجتماعي واال -7

يز بانتهاكات عديدة للحظر المفروض تتمّ  لّكنهااالجتماعي التواصل حملة انتخابية نشطة للغاية على شبكات 

 على اإلنترنت دعاية االنتخابيةعلى ال

ودارت الحملة بشكل أساسي على الفايسبوك وبصفة  تسمت حملة االنتخابات التشريعية على االنترنت بالكثافة.ا  

جتماعي للترويج تواصل االاستخدام شبكات ال تم  محدودة على منصات أخرى كاليوتيوب وتويتر وانستغرام. 

خيارات الا يسمح للناخبين بالتعرف على مم   ،والبث المباشر عن طريق الفيديولألحداث ورسائل الحملة 

ل ة المختلفة.ي  السياس يسبوك الجديدة لصالح اإنشاء عدد كبير من صفحات الف بعثة مالحظة االنتخاباتت سج 

يسبوك اإدارة صفحات الفب ،ةالمستقل  ، وخاصة ةحرش  تالم اتقائمالبعض  قامت خالل الحملة.ة رشحت  الم القائمات

األحزاب السياسية الرئيسية عموًما من شبكة كبيرة من  قائماتبينما استفادت  ،بصفة شخصيةبهم الخاصة 

 .18ا يعكس قدراتها المالية والتنظيميةمم   والمجموعات،الصفحات 

ويمكن معاقبة  ،ةممنوع ةتشريعيلالنتخابات ال بالنسبة اإلنترنت رعب األجر ةمدفوع ةياالنتخاب عالناتاإل

 .19اإللغاء الكلي أو الجزئي للنتائجب االجتماعيالتواصل على شبكات  اتعالناإلالمخالفات المتعلقة بنشر هذه 

مدركين جيًدا  بعثة مالحظة االنتخاباتا التي اجتمعت به ائماتمن مختلف الق تالحمال مسؤولي لبغأ كان

قامت خروقات. على معاقبة هذه الليا فع   لالنتخاباتالعليا المستقل ة الهيئة في قدرة  شكك والهذا الحظر لكنهم 

 قائمة 58إشهارا مدفوع األجر لصالح  840بتسجيل  ،أكتوبر 6سبتمبر إلى  16في الفترة الممتد ة من بعثة ال

رتبث ه خالل الصمت االنتخابي. بالت الي  إشهارا تم   241منها  ،مترش حة التي  المترش حة القائمات فقد تضر 

العليا الهيئة ت أرسل االقتراع،قبل يوم على مواقع التواصل االجتماعي. المنظمة للحملة  احترمت القواعد

 .مدفوعة األجرمنشورات بة متعلُّقتجاوزات  ة بخصوصحرش  تالم اتمائقالًرا إلى إنذا 21 لالنتخاباتالمستقل ة 

من خالل  ات وذلكجتماعي قد سه لت بشكل غير مباشر التجاوزتواصل االتجدر اإلشارة إلى أن شبكات ال

الرغم وب ذلك،عالوة على  .ائماتة قا عد  ، وهي فرصة استفادت منهاألجرمدفوعة الدعاية للتوفير مساحات 

على  ةالمنشور األجرإنشاء أرشيف لإلعالنات مدفوعة ك ،فايسبوكا موقع قام بهمن بعض جهود الشفافية التي 

القانون االنتخابي  منعي المعلومات حول المبالغ المنفقة على هذه اإلعالنات ليست متاحة بعد. ن  إال  أ صفحاته،

لتو. للحمالت أجنبي أي تمويل يسبوك اعلى صفحات فمنشورا إعالنًا  158 مالحظة االنتخابات بعثة سج 

أيضا  بعثةالوقامت  .منعلمما يطرح مشكلة الشفافية فيما يتعلق بهذا ا مخفية،يديرها مسؤولون تكون مواقعهم 

هؤالء إعالنا منشورا على صفحات يديرها على األقل شخص مقيم بالخارج. وتبقى هوي ة  280 بتسجيل

                                                           
نف. تم  تحليل تغطية القائمات المستقل ة على حد17   ة.عملي ة رصد وسائل اإلعالم احتسبت القائمات االئتالفي ة والحزبي ة حسب الص 
 األخرى.من األحزاب  كثرشبكة صفحات تدعمه في االنتخابات التشريعية على الفايسبوك أتمت ع حزب النهضة ب 18
 . 2019أوت  22المؤرخ في  2019-22من قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عدد  34و  8من القانون االنتخابي والفصول  143الفصل  19
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العليا الهيئة المديرين مخفي ة. ومن الممكن أن تساهم هذه الضبابية في تعطيل تتب ع هذه التجاوزات من قبل 

 لالنتخابات والمجتمع المدني. المستقل ة 

غم من االلتجاء الى صور م هم واستعمال استطالعات لإلساءة بغرض اللمترش حين  من سياقها ةخرجوبالر 

حملة  منة مغلوطبدو أن حملة االنتخابات التشريعية كانت أقل تأثراً بنشر المعلومات الإال أنه ي، رأي مغلوطة

 األول من االنتخابات الرئاسية. ورد  ال

 مشاركة المرأة - -8

 تفعيل قاعدة التّناصف صلب مجلس نّواب الّشعب في غياب تدابير جديدة جمود

بالن سبة لالنتخابات الت شريعي ة، ينص  القانون االنتخابي على مبدأ الت ناصف صلب كل  القائمات المترش حة، بما 

يتم  قبولها. ولم يشهد فيها القائمات المستقل ة، وكذلك على قاعدة الت ناوب امرأة/ رجل صلب كل  قائمة، وإال  ال 

صلب المجالس المنتخبة، وهو التزام فرضه الد ستور على الد ولة، تقد ما منذ االنتخابات  اصفتطبيق قاعدة التن

قد أضاف الت ناصف األفقي على  2017. بيد أن  تنقيح القانون االنتخابي في 2014الت شريعي ة األخيرة في 

جهوي ة، دون أن يتم  إقرار هذه بالن سبة لالنتخابات البلدي ة وال20مستوى رئاسة القائمات الحزبي ة واالئتالفي ة 

يغة النتخابات مجلس نواب الش عب.  الص 

قائمات  وأغلبهامنها تترا سها نساء، %14.5قائمة مترش حة لالنتخابات الت شريعي ة، فقط  1506من بين ال 

خلي ة وفي ، الن ساء اللواتي يترأ سن قائمات هن  أقل  عددا في الجهات الد ا2014ألحزاب سياسي ة. كما في سنة 

 . 21جنوب البالد

 والث قافي ةفي العموم، تظل  مشاركة المرأة في المجال الس ياسي ضعيفة. ويتواصل ذكر التحف ظات الت اريخي ة 

مستوى مواقع  وعلىإلضافة إلى العوائق االقتصادي ة من بين أبرز العوامل المتسب بة في هذه الالمساواة. 

كتابة  11وزارة. ومن بين  29من بين 22فقط يوجدن على رأس وزارة  المسؤولي ة الس ياسي ة، ثالث نساء

 للد ولة، اثنان فقط تسي رهما امرأة.

توجد عديد الن ساء صلب اإلدارة االنتخابي ة غير أن هن ممث الت تمثيال ناقصا على مستوى مواقع الت سيير. ولئن 

على مبدأ الت ناصف بالن سبة النتخاب أعضائها، فإن   ينص  القانون المتعل ق بالهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات

ا فيما يتعل ق بالهيئات الفرعي ة لالنتخابات، ثلث ) ( 24امرأة واحدة فقط توجد ضمن أعضاء المجلس الت سعة. أم 

منها تترأ سها امرأة.  5هيئة فرعي ة بالجمهوري ة، فقط  27ال عضوا بالهيئات الفرعي ة نساء. ومن ضمن  88ال 

من أعضاء مكاتب االقتراع التي تم ت زيارتها من قبل بعثة االت حاد األوروب ي لمالحظة  %64وم االقتراع، وي

                                                           
جال على مستوى رئاسة القائمات الحزبي ة واالئتالفي ة المترش حة في أكثر من دائرة يجب تقديم الت رش حات على  20 أساس مبدأ الت ناصف بين الن ساء والر 

 انتخابي ة.
ين أو سليانة مترش حة رئيسة لقائمة. في المقابل، مدن %20أو بن عروس أو أيضا أريانة التي تعد  أكثر من  2أوتونس 1بالن سبة للد وائر االنتخابي ة تونس 21

 امرأة في هذا المركز. وفي دائرة تطاوين، ال توجد أي ة امرأة رئيسة لقائمة. %5أو زغوان لديها أقل  من 
ياضة )وهي اآلن وزيرة الص حة بالن يابة( ووزيرة الت كوين المهني والت شغ 22  يل.وزيرة المرأة واألسرة والط فولة، وزيرة شؤون الش باب والر 
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من المالحظين الت ونسي ين  %60من هذه المكاتب ترأ ستها نساء. إضافة إلى ذلك،  %45االنتخابات كن  نساء، و

 من ممث لي القائمات. %46هن  من الن ساء وكذلك كن  

للحملة.  23 الت نصيص على الت ناصف بين الجنسين بالن سبة لتغطية وسائل اإلعالم الس معية البصري ةختاما، تم  

الحظت وحدة رصد وسائل اإلعالم لبعثة االت حاد األوروب ي لمالحظة االنتخابات أن  أغلب تغطية الحملة 

فقط. وفي هذا االت جاه، عكست  %14.5 الت شريعي ة قد رك ز فقط على رؤساء القائمات، والتي تمث ل الن ساء منهم

تغطية تمثيلي ة الن ساء من قبل جل  وسائل اإلعالم المرصودة واقعي ة هذه الن سبة. وقد حرصت وسائل اإلعالم 

من الت غطية.  %15العمومي ة على الس عي إلى ضمان حضور مترش حات في برامجها مخص صة لهن  نسبة 

ا القنوات الت لفزي ة  % 21ذلك حيث خص صت لهن   وذهبت إذاعة موزاييك إلى أبعد من . أم  من زمن البث 

ة، فقد خص صت قناتا نسمة والحوار الت ونسي  من الت غطية التي تم  رصدها للن ساء، وقناة الت اسعة  % 19الخاص 

 فقط. % 9

 المالحظة االنتخابيّة المواطنيّة - -9

 مالحظة انتخابيّة تّمت دون عوائق

مالحظا تونسي ا. ووفقا لمالحظات بعثة االت حاد  17.500الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات عملي ة اعتماد سه لت 

تهم دون عوائق. وقد كان مالحظو  األوروب ي لمالحظة االنتخابات، تمك ن هؤالء المالحظون من القيام بمهم 

من المكاتب التي تم ت مالحظتها،  %30أكثر من االت حاد العام الت ونسي للش غل األكثر حضورا بفارق بعيد في 

 من نفس هذه المكاتب.    %11تتبعها شبكة مراقبون في 

 لتّصويت والفرز وجدولة النّتائجا -10

  في سياق اتّسم بانخفاض نسبة اإلقبالالهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات تؤّكد قدرتها التّقنيّة 

حت الهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات وهيئاتها الفرعي ة في تنظيم يوم جرى اليوم االنتخابي بشكل جي د، وقد نج
وهو يعتبر في  %41.7داخل التراب التونسي  نسبة اإلقبالبلغت االقتراع لالنتخابات الت شريعي ة في اآلجال. 
 . وبالد ور األول لالنتخابات الرئاسية 2014انخفاض مقارنة باالنتخابات التشريعية 

تم  فتح مكاتب االقتراع التي تم ت مالحظتها في الوقت المحد د بوجود المواد  االنتخابي ة الض روري ة وبحضور 

لت البعثة تطبيقا ممتازا إلجراءات ا لفتح وقي مت بداية هذه العملي ة االنتخابي ة األعوان على عين المكان. سج 

 بصورة إيجابي ة في كل  األماكن التي تم ت مالحظتها.

ة منها تلك المتعل قة بالت ثب ت من هوي ة  كما جرى الت صويت بطريقة منظ مة مع تطبيق جي د جد ا لإلجراءات، خاص 

ي ة االقتراع. وإلى جان ب اإلجراءات المعتمدة للحفاظ على سالمة المسار، الن اخبين وتسجيلهم وكذلك باحترام سر 

تم  تعزيز الش فافي ة عبر حضور ممث لي القائمات والمالحظين الذين تمك نوا من المالحظة دون صعوبة أو حواجز 

من مكاتب  %95مكاتب االقتراع التي تم ت مالحظتها. كان ممث لو القائمات حاضرين في  (%99) في جل  

. األحزاب األكثر ممث لي قائمات مختلفة 3منها حضر على األقل  47%ت مالحظتها، وفياالقتراع التي تم  

                                                           
  .25، الفصل 2019ان وج 21ك بين الهايكا والهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات بتاريخ القرار المشتر23
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 %24، وتحيا تونس في %42في  من المكاتب، وقلب تونس %79تمثيلي ة كانت حركة الن هضة الحاضرة في 

 منه. %50من مكاتب االقتراع التي تم ت مالحظتها. وقد حضر مالحظو االنتخابات الت ونسي ون في 

(، تم  %99.5في الغالبي ة العظمى لمكاتب االقتراع التي زارتها بعثة االت حاد األوروب ي لمالحظة االنتخابات )

افي ة وتمك ن أعضاء مكاتب االقتراع من تقييم سير عملي ة الت صويت إيجابي ا، وكذلك الش أن بالن سبة للش ف

من المكاتب التي تم ت زيارتها، لم تكن قائمة الن اخبين معل قة في المدخل كما ينص  على  % 8اإلجراءات. في 

ه نحو مكاتبهم بفضل أعوان مراكز االقتراع والت طبيقة الهاتفي ة  ذلك القانون، غير أن  الن اخبين تمك نوا من الت وج 

من مكاتب االقتراع لم تكن مهي أة  %21سبتمبر،  15لذلك. رغم الت هيئة التي تم  إجراؤها منذ اقتراع المعد ة 

بعد لنفاذ األشخاص ذوي الحركة المحدودة. وفي الد وائر االنتخابي ة التي تضم  عددا كبيرا من القائمات 

اخبين بأصواتهم أصعب، وخاصة منهم االقتراع جعلت عملي ة إدالء بعض الن   وراقالمترش حة، الحجم الكبير أل

 األكبر سن ا.

بعثة هذه المرحلة بصورة إيجابي ة في كل  التم  الفرز بطريقة شف افة وفي إطار احترام اإلجراءات. وقد قي مت 

ة  أوراقالمكاتب التي تم ت مالحظتها. وتم  عرض  االقتراع لكل  األشخاص الحاضرين، كما تم  تحديد صح 

من مكاتب االقتراع التي تم ت  %93األصوات وفقا لإلجراءات. كان ممث لو القائمات المترش حة حاضرين في 

( ممث لي القائمات قاموا %75محاضر الن تائج. عند اكتمال المحضر، أغلب ) زيارتها وقد أمضى جميعهم على

بتصويره، في حين اكتفى آخرون بتدوين ذلك. تم  تعليق الن تائج خارج كل  مكاتب االقتراع التي تم ت مالحظتها، 

ب التي تم ت وقد قام مدير مكتب االقتراع بأخذ صورة للمحضر قصد إرساله لمركز الت جميع في أغلب المكات

 (.%90مالحظتها )

ا كان عليه الحال خالل الد ورة  تم ت جدولة الن تائج بمراكز الت جميع بالد وائر االنتخابي ة بطريقة أكثر انسيابي ة مم 

ئاسي ة، وذلك رغم عدد أكثر ارتفاعا للمترش حين. ويرجع هذا الت حس ن أساسا لتنظيم  األولى لالنتخابات الر 

مختلف الفرق بمراكز الت جميع وكذلك، إلى تعزيز صفوف األعوان والت جهيزات المتاحة  بين أفضل تنسيقو

في مراكز عديدة. وكان ممث لو القائمات حاضرين وتمك نوا من مالحظة العملي ة. ولكن تواجدهم قل  أثناء المسار: 

ة االت حاد األوروب ي لمالحظة أكتوبر، لم يكن أحد منهم موجودا في ثلث المراكز. وقي مت بعث 7ففي صبيحة يوم 

 االنتخابات عملي ة تجميع الن تائج بصفة إيجابي ة في كل  مراكز الت جميع.
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