
 

 االتحاد االوروب   
 بعثة المالحظة االنتخابية

2019تونس   

 
 

  
 2019أكتوبر  8 –بالغ صحف 

ي لمالحظة االنتخاباتبعثة  يعي   االتحاد األوروب  سمت بتونس: انتخابات تشر
 
د ات ة ذات تنظيم جي 

 ةبانخفاض نسبة المشاركة إثر حملة انتخابية حجبتها االنتخابات الرئاسي  

  
 
يعي   -2019أكتوبر  8تونس ف التصويت  إلجراءاتد للغاية تطبيق جي  ظام مع نأكتوبر ب 6يوم  ةجرت االنتخابات التشر

ت الشفافيةوقواعد    نشر
   95، حسب بعثة االتحاد األوروب   لمالحظة االنتخابات بتونس الت 

 
اع يوم  479مالحظا ف مكتب اقت 

  نسبة المشاركة  انخفاضا ل البعثة أيضا سج  تاالنتخاب. " 
 
رئيس بعثة االتحاد  لدو اح السيد فابيو ماسيمو كاستص   "،ملموسا ف

 . االنتخاباتاألوروب   لمالحظة 

  االتحاد األوروب   أن " الهيئة العليا المستقلة اكما أكد السيد كاست
قد رفعت بنجاح  لالنتخاباتلدو رئيس مالحظ 

يعي     رهان تنظيم هذه االنتخابات التشر
  اجريت قبل أسبوع فقط من موعد الدور الثاب 

ر ليوم المقر  الرئاسية  لالنتخاباتة الت 

 .أكتوبر " 13

اع قد تعز  االسيد فابيو ماسيمو كاست والحظ  زت بحضور ممت   لدو أن "شفافية االقت 
 
  ل  لممث

 
ش حة القائمات المت 

 من المالحظة دون عوائق "
ً
   ة فرز عملي   االتحاد األوروب   كما تابع مالحظو   .والمالحظي   الذين تمكنوا عموما

األصوات الت 

  
 
  تواجدوا بها باإلضافة اىل عملية تجميع النتائج ف

اع الت  موها إيجابيا بمكاتب االقت  مختلف مراكز التجميع. ومن ناحية قي 

  1506ال تسجل البعثة أنه من بي    أخرى،
 
ش يعية، فقط  لالنتخاباتحة قائمة مت  أسها نساء. 14.5التشر  % تت 

  االنتخابيةخالل الحملة 
 
 لت فض

 
ش  حة خاصة أنشطة قريبة من القائمات المت 

 
 اخبي   الن

 
ش حي   للدور . ومن بي   المت 

  
م  لم الرئاسية لالنتخاباتالثاب 

 
د، قيس يقد ةسعي  يعي  شر

 
حة لالنتخابات الت

 
ش   حي    أو يساند أي  قائمة مت 

 
ن ف

ّ
نبيل لم يتمك

م حزبه قائمات بال 
 
ا، والذي قد ظي 

 
ا خالل هذا االنتخاب.  33القروي، الموقوف تحف ة، من القيام بحملته شخصي   دائرة انتخابي 

  تم رصدها من قبل البعثة، قامت وسائل اإلعالم العمومية بتغطية 
ومن بي   وسائل اإلعالم السمع  البرصي الت 

شح   حي   لم تضمنتعددية وعادلة بي   القائمات المت 
 
اموسائل اإلعالم الخاصة  بعض ة، ف هذه المبادئ، وخاصة قناة  احت 

ونية بنشاط مكثف عل شبكات التواصل االجتماع  وبخروقات    ال تملك رخصة بث. اتسمت الحملة االلكت 
نسمة الت 

يعية مما أص  بالقائم مت قواعد الحملة. متواصلة تتعلق بنشر رسائل مدفوعة األجر، محجرة خالل الحملة التشر   احت 
 ات الت 

لمان األوروب   المتواجدة بتونس لمالحظة يومن جانبه أكد السيد إمانويل مور  يعية  االنتخاباتل، رئيس بعثة الت  التشر

اتيجية. أن:  ديمقراط  فريد،  انتقال بمرافقة مسار وأكتر أهمية من ذلك، أنه  " دعم االتحاد األوروب   لتونس يكتس  صبغة إست 

".  ترسخ  من مجرد مصالح أو قيم: وحدة المصت 
 لدينا الوع  بأننا نتقاسم أكتر

  حلت بتونس منذ يوم  واصلتو 
 االنتخاب    اوت، مالحظة المسار  23بعثة االتحاد األوروب   لمالحظة االنتخابات، الت 

يع     و  التشر
 . أكتوبر  13ر ليوم المقر   الرئاسية لالنتخاباتالدور الثاب 

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

ي لمالحظة االنتخابات بتونس 
 
حاد األوروب 

 
صال ببعثة االت

 
 : 2019لالت

  -آالن شابوه 
حف   الملحق الص 
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