
 

 االتحاد االوروب   
 بعثة المالحظة االنتخابية

2019تونس   

 
 

  
 2019أكتوبر 15 –بالغ صحف 

ي لمالحظة بعثة  د لمرحلة  : االنتخاباتاالتحاد األوروب 
ّ
ونسي يتجن

ّ
عب الت

ّ
ةالش من ماراطون  أخير

ّ ناجح ي رة ومحدودة ،انتخاب 
ّ
اتّسمت بحملة متأخ  

  
 
  من االنتخابات الرئاسيةال ىجر  -2019أكتوبر  15تونس ف

ور الثاب 
ّ
القيام بالعملّيات هدوء وتم أكتوبر ب 13يوم  د

  قامت بنش   االنتخاباتبعثة االتحاد األوروب   لمالحظة  ، أعلنتاالنتخابية بنجاعة وشفافية
   75بتونس الت 

 
 401مالحظا ف

اع.   مكتب اقت 

  االنتخاباتلمالحظة  رئيس بعثة االتحاد األوروب    كاستالدو،قال فابيو ماسيمو  و 
ّ
المكانة ز حسن ستر التصويت يعزّ “ أن

 
ّ
  تحت

  االتحاد األوروب   أو  ”. 2011لها تونس عىل الساحة الديمقراطية اإلقليمية منذ البارزة الت 
  ضاف رئيس مالحظ 

ّ
البعثة  "أن

   نسبة أعىلوه   ،%55بارتياح أن نسبة المشاركة المؤقتة ه  سّجلت 
 
يعية ورئاسية بدأت ف  15من ثالث انتخابات تش 

"  . سبتمت 

  ع ا البعثة إيجابيّ ت ّيمق
 
  تمت مالعظىم غالبية المليات التصويت والفرز ف

تسجيل  وتّم تها. الحظمن المكاتب الت 

  القد ونبيل يس سعيّ قشحير  ت  لمعن ا حضور ممثل
 
  تمت 70 حوال   روي ف

  ثلث  مالحظتها،٪ من المكاتب الت 
 
وكذلك ف

  تم مركًزا، 27النتائج البالغ عددها  عيجمتمراكز 
ها   يمها تقي والت 

ّ
نمن قبل البعثة. إيجابيا  كل

ّ
 ت  المممثلو  تمك

ّ
،ش وكذلك  حير 

  محلّيو ون الالحظالم
 
ون ف اع، بشكل كاتب٪ من م42ن الحاض    م راقيلالعمل دون ع منعام  االقت 

 
اع ومراكز  كاتبف االقت 

  
. قامت بمالتجميع الت   الحظتها بعثة االتحاد األوروب  

ام مبدأ تكافؤ  االنتخابية،الحملة  تنكاو    دعت البعثة خاللها مرة أخرى إل احت 
عموما مرئية بشكل  الفرص،الت 

 ت  تسارع نست   بعد اإلفراج عن الم معمحدود للغاية 
ّ
سّهل هذا اإلجراء و قروي قبل يومير  فقط من انتهاء الحملة. الح نبيل ش

  مشاركته إل جانب 
  اليس سعيّ قالقضاب 

 
  ا يةتلفز ال مناظرةد ف

ظم لت 
ُ
ن و  ة،موميالعأكتوبر عىل القناة الوطنية  11يوم  تن

ّ
مك

 ت  الم من التعّرف عىلناخبير  التونسيير  ال الحدثهذا 
ّ
 هم بشكل أفضل. برامجحير  و ش

ة الحملة   ت  كان الوصول المباش  للم  االنتخابية،خالل فت 
ّ
ا، عىل وسائل اإلعالمحير  ش

ً
وتركزت التغطية عىل  محدود

  
   نسمة،عىل قناة  خاّصة خروقات، االنتخاباتلمالحظة ة االتحاد األوروب   وسّجلت بعثقروي. النبيل لالوضع القضاب 

والت 

،خالل الصمت  ذلك،روي أحد المساهمير  فيها. باإلضافة إل القيعتت  السيد  ا  113الحظت البعثة  االنتخاب  
ً
ا مدفوع

ً
إعالن

نت    انتهاك للعت  اإلنت 
 
اتيبللمرشحير  ف  . ت 

  ستتواجد و 
ّ
  حل

ال غاية اإلعالن عن اوت،  23ت بتونس منذ يوم بعثة االتحاد األوروب   لمالحظة االنتخابات، الت 

يعّيةالنتائج النهائية لالنتخابات الرئاسية  م الحقا تقريرا نهائيا عن كامل  ،والتش 
ّ
بتوصيات لتعزيز  مرفوقا  المسار،وستقد

 قات االنتخابية الالحقة. االستحقا

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

ي لمالحظة االنتخابات بتونس 
ّ
حاد األوروب 

ّ
صال ببعثة االت

ّ
 : 2019لالت

  -آالن شابوه 
 الملحق الّصحف 
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