
 
                                     

 
ّ االت

 
 حاد األوروب 

 بعثة مالحظة االنتخابات

 2019تونس 

 

  
 بالغ صحف 

 

 

اع  ا لالقير ّ لمالحظة االنتخابات تدعو إىل مواصلة المجهودات تحضير ن  وإىلتونس: بعثة االتحاد األوروب  ام تكافؤ الفرص بير احير

ة.  ئاسي  ن خالل الحملة المتعلقة باالنتخابات الر  حير
 
ش  كافة المير

  
حاد األوروبر  لمالحظة االنتخابات بتونتشج   – 2019سبتمبر  09تونس، ف 

 
ة لالنتخابات عىل مواصلة مجهوداتها ع بعثة االت

ّ
س الهيئة العليا المستقل

  سبيل حسن سبر االنتخابات الرئاسية يوم 
  . سبتمبر  15ف 

ة لالنتخابات والهيئة العليا المستقلة لالتصال السمع  
ّ
حاد األوروبر  لمالحظة االنتخابات الهيئة العليا المستقل

 
ئ بعثة االت والبرصي )الهايكا(  كما تهن  

ام عىل حير  أي 
 
ش ة بير  المبر

لفزي 
 
ة سبتمبر  9و 8و 7 تنظيم المناظرات الت   إطار الحملة  وذلك عىل القناة العمومي 

 بادرة تستجيب ه  و  االنتخابية،ف 
 
تعد

  مبدئها إىل انتظارات المواطنير  
حير  المتنافسير  وبرامجهم.  ف 

 
ش   مجال النفاذ إىل المعلومات حول المبر

 ف 

 البعثة
 
ض  غبر أن حير  الذين كان من المفبر

 
ش  أحد المبر

 
ل أن   مناظرة يوم أتسج 

، وهو ال 7ن يشارك ف  حسبتمبر
 
ش ن من  نبيل القروي، مبر

ّ
لم يتمك

  من قبل العدال
ظ 
 
حف

 
عببر باعتبار وضعه تحت اإليقاف الت

 
 . أوت 23ة منذ يوم الت

 
 
امها  إن د عىل احبر

 
حاد األوروبر  لمالحظة االنتخابات، وليئ  تشد

 
لطةبعثة االت ة الس  ها  الكامل الستقاللي 

 
ة، فإن ة إىل القضائي  لطات المعني  تدعو الس 

زمة قصد تمكير   
 
خاذ اإلجراءات الال

 
،  ل  كات حير 

 
ش د نبيل القروي، من القيام بح ومنالمبر ةضمنهم السي  ئاسي  ام مبدأ  ملتهم لالنتخابات الر    إطار احبر

ف 

ونس  و  تكافؤ الفرص
 
 عليه القانون االنتخابر  الت

ة الجاري بها العمل. لطبقا وفقا لما ينص  تيبي 
  مقتضيات األحكام البر 

  ختاما، 
 
ة لالنتخابات  تحنر

ّ
دها عىل البعثة الهيئة العليا المستقل اع، ب تعه  اع بمكتب اقبر لية، مكتب اقبر تائج األو 

 
  نشر الن

وب  صلب موقعها االلكبر

تائج منذ اإلعالن عنوتدعوها للقيام بذلك 
 
  ممارسة طعون  تلك الن

   . فّعالةبغاية ضمان الحق  ف 

س
ّ
أ حاد األوروبر   يبر

 
ت بتونس منذ يوم  لمالحظة االنتخاباتبعثة االت

ّ
  حل

لمان  23النر د فابيو ماسيمو كاستالدو، نائب رئيس البر ، السي   
أوت المنقض 

 .  
 
ئاسية منها األوروبر ةستقوم البعثة بمالحظة مختلف مراحل المسارات االنتخابية الر  يعي  تائج عن عالن اإل متواجدة إىل غاية  وستظل  ، والتشر

 
الن

ة.  هائي 
 
  تضم   الن

حاد األوروبر  لمالحظة االنتخابات، والنر
 
ت بعثة االت ير  موجودين بتونس،  محللير   10نشر ويل  28انتخابي 

 
مالحظا عىل المدى الط

ة
 
ا  وسيتم   الواليات لتغطية كاف ين لمهام 30من  وبأكب   مالحظا عىل المدى القصبر  28ب دعمهم ميداني    مباشر

 
حاد األوروبر

 
ا من االت هم ديبلوماسي 

فبتونس. 
ّ
ة.  مالحظا  100سبتمبر من حواىل   15البعثة يوم  ستتأل ئاسي   لالنتخابات الر 

------------------------------------------------------- 

 : 2019تونس بلالتّصال ببعثة االتّحاد األوروبّي لمالحظة االنتخابات 

 الملحق الّصحفي-آالن شابوه 

+216 28 489 683/ +216 56 832 009 - alain.chabod@moeuetunisie2019.eu 

 

  لمالحظة االنتخابات بتونس
 
حاد األوروبر

 
 بعثة االت

ة  يعي  شر
 
ة والت ئاسي   2019االنتخابات الر 
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