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  التمهيديالبيان 
 جامعـة الـدول العربيـةبعثة ل

 )الجولة األولى(التونسية الرئاسية االنتخابات ظة مالحل
 2019سبتمبر  15

 ـــــــــــ

حرص جامعة الدول العربية على دعم مسيرة الديمقراطية وترسيخ الحكم الرشييد وتوسيي  في إطار 
والتحييدي " التييي اعتمييدسا مجليي   التطييوير"مسيييرة لمييا جييا  فييي و يقيية تنفيييًا  المشيياركة السياسييية  و 

تحقييي  ميي   2004تييون   (16)القميية فييي دورتييد العاديييية ر ييم  جامعيية الييدول العربييية علييى مسييتو 
  العدالة والمساواة بي  المواطني  واحترام حقو  اإلنسا  وحرية التعبير في الدول العربية كافة

 لجامعييية اليييدول العربيييية األميييي  العيييام د  بيييو ال ييييط السييييد  حميييتلقاسيييا معيييالي لليييدعوة التيييي  وتلبيييية
ماحظيية اتنت ابييا  الرئاسييية لالهيئيية العليييا المسييتقلة لانت ابييا  رئييي   -ميي  السيييدي نبيييل بفييو  

 برئاسيييييية بتشييييييكيل بع يييييية األمييييييي  العييييييام معييييييالي د وجيييييي  2019السييييييابقة ألوانهييييييا لعييييييام  التونسييييييية
 ميييييي  ماحظييييييي  وعضييييييوية   العييييييام المسيييييياعد  األمييييييي - ليييييييل إبييييييراسيم الييييييًواد  السييييييفير السيييييييد 

 سيييييييي   عربييييييييةجنسييييييييا  ( 5)ميييييييوظفي األمانييييييية العامييييييية لجامعييييييية اليييييييدول العربيييييييية ينتميييييييو  إليييييييى 
  لضما  الحيادية التامة لكافية  عضيا  البع ية  و اليم ( -الم رب  –مصر  –العرا   –البحري  )

 لم تضم البع ة    ماحظ يحمل الجنسية التونسية 

لك وفقا    اتنت ابية العمليةم تلف مراحل  تقييمإلى امعة العربية الج بع ة سدف   عليدنص  لماًو
  هيئيية العليييا المسييتقلة لانت ابييا القييرارا  الصييادرة عيي  الو التونسييي  اتنت ابييا    ييانو الدسييتور و 
 المتعارف عليها.اتلتزاما  الدولية المعايير و إضافة إلى 
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 :لالنتخاباتالعليا المستقلة والهيئة العربية الجامعة مذكرة التفاهم الموقعة بين بعثة 
لانت ابيا  حيول حقيو  وواجبيا   العلييا المسيتقلةو ع  البع ة عليى ميًكرة تفياسم مي  الهيئية  -

جييرا  اللقييا ا  ميي  م تلييف للبع يية   حييي   تاحيي  مييًكرة التفيياسم حرييية التحييرك ماحظيهييا وا 
ائ  والمعلوميييييا  المتعلقييييية بالعمليييييية عليييييى الو يييييوالحصيييييول   باتنت ابيييييا الجهيييييا  المعنيييييية 

 اتنت ابية  باإلضافة إلى متابعة المسار اتنت ابي بمراحلد الم تلفة.

 اللقاءات التي عقدتها البعثة:
لييك بع يية جامعيية الييدول العربييية علييى اتلتقييا  بم تلييف شييركا  العملييية اتنت ابييية حرصيي   - ًو

   حييول مجريييا  العملييية اتنت ابييية ةعييرف علييى الييرخ  الم تلفييوجهييا  النظيير والتللاسييتما  
الهيئيية السيييد رئييي  و   العليييا المسييتقلة لانت ابييا الهيئيية بع يية ميي  السيييد رئييي  ال التقيي حييي  

بعض منظمييا  المجتميي  اتلتقييا  بييالعلييا المسييتقلة لاتصييال السييمعي والبصيير   إضييافة إلييى 
اف اوفيييا   مرصييد شيياسد  منظميية عتيييد  وائييتالعملييية اتنت ابييية منهييا  ترا ييبالمييدني التييي 

 جمعية شباب با حدود.

 لعملية االنتخابيةامالحظات البعثة حول مجريات مراحل 

 :الناخبين أواًل: تسجيل
لانت ابيا  والتيي  بالجهود التي بًلتها الهيئة العلييا المسيتقلةتشيد بع ة جامعة الدول العربية  -

 3.5م   صل   النسا و م  الشباب غالبيتهم  ا  نا با  جديد ونصف مليو نجح  في تسجيل 
 7.088.000و ييد وصييل العييدد اإلجمييالي للنييا بي  المسييجلي  غييير مسييجلي    امليييو  نا بيي
فييي تسييهيل عملييية   سيياسمالتييي حدي يية التكنولوجيييا الالهيئيية  اسييت دم حييي    امليييو  نا بيي
 .ال ارجالدا ل  و في  للمواطني سوا  التسجيل 

زييادة  ييام الهيئية العلييا المسيتقلة لانت ابيا  بة عليى ضيرورة تخكد بع ة جامعة الدول العربيو  -
بالتعيياو  ميي  شييركا  العملييية اتنت ابييية  تسييجيل النييا بي  ال اصيية بالتوعييية بييرامو و نشييطة 

لمييواطني  التونسيييي  ا اصيية يحيي  لهييم التصييوي     تسييتكمال تسييجيل بييا ي النييا بي  الييًي
 .المقيمي  في ال ارج
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 :الترشحفترة ثانيًا: 
سيييباب التيييي  د  إليييى الظيييروف واألالوضييي  اتسيييت نائي و تيييتفهم بع ييية جامعييية اليييدول العربيييية  -

حي  تيم فيتح بياب الترشيح   ومنها فترة الترشح اتنت ابيةمراحل العملية آجال بعض تقليص 
  وجييا    يير موعييد إلعييا  القائميية النهائييية 2019ي8ي9-2 يييام   ييال الفتييرة ميي   7لمييدة 

 .مرشحا  ل وض السبا  الرئاسي 26والتي ضم   2019ي8ي31بتاريخ للمرشحي  

 االنتخابية: الحملة: ثالثاً 
 نهيا      2019 سيبتمبر 13وانتهي  فيي  2019سبتمبر  2اتنت ابية بتاريخ  الحملة بد   -

لقييييام المرشيييحي    وبيييالرغم مييي   صييير سيييًي الفتيييرة نسيييبيا  فقيييط عشييير يوميييا    نيييا  لميييدةاسيييتمر  
التييي  لييى كامييل األراضييي التونسييية  فقييد  تاحيي  المنيياظرا  التلفزيونيييةعبحماتهييم اتنت ابييية 

للنييا بي  التعييرف علييى بييرامو المرشييحي  ميي   إًاعتهييا تميي جيير  ألول مييرة بييي  المرشييحي  و 
  جل ات اً  رارسم.

 الافتيييا   منهيييا ميييا يتعلييي  بوضييي  الم الفيييا بعيييض  إت    فتيييرة الحملييية اتنت ابيييية شيييهد  -
 البعض منها.  وتمزي  لهاغير م صصة في اماك  اتنت ابية 

علييى احتييرام مبييد  المسيياواة فييي م تلييف فعاليييا  فتييرة الحمليية اتنت ابييية البع يية  توكييدلييًلك   -
لتيييي ودو     اسيييت نا   بميييا يتماشيييى مييي   يييانو  اتنت ابيييا  التونسيييي والمعاسيييدا  الدوليييية ا

طبيييي  ميييا نيييص علييييد بع ييية عليييى  سميييية تالتخكيييد التونسيييية  كميييا  الجمهورييييةصييياد   عليهيييا 
لك ضمانا  لعدم تكرارسيا فيي اتسيتحقا ا  اتنت ابيية  القانو  على مرتكبي سًي التجاوزا   ًو

 المستقبلية.

 : يوم االقتراع:رابعاً 
إجرا ا  تواف  مد  تقييم يوم ات ترا  في بع ة جامعة الدول العربية  ماحظي تم ل  مهمة -

 اتنت يييابيقيييانو  الا ا  المنصيييوص عليهيييا فيييي مييي  اإلجييير الفيييرز العيييدر و عمليتيييي ات تيييرا  و 
 عضا  بع ة  و د تم نشر والقرارا  الصادرة ع  الهيئة العليا المستقلة لانت ابا    التونسي

وبي   2وتيون   1فيي تيون   الماحظة وفقيا  ل طية انتشيار للماحظيي  دا يل تيون  الكبير 
( 35لا تييرا  تواجييد  فييي ) ( مكتبييا  105  حييي  زار  فيير  البع يية )عييرو  و ريانييد ومنوبيية
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فـي هـذا الدـدد وتـتلخ  مالحظـات البعثـة  ( مكاتيب 4)مركزا  وحضر  عمليية الفيرز فيي 
 فيما يلي:

  االقتراع مكاتب افتتاح -1
    المحيدد الو ي  فييجامعية اليدول العربيية  بع يةزارتها  التي ات ترا  مكاتبمعظم  افتتح  -

القيييانو   لميييا نيييص علييييدإجيييرا ا  عمليييية اتفتتيييا  وفقيييا    تمييي و يييد  صيييباحا  ال امنييية  السييياعة
  وكيا   عضيا  مكتيب الهيئة العليا المستقلة لانت ابيا اتنت ابي والتعليما  التي  صدرتها 

 ات ترا  على دراية بإجرا ا  عملية اتفتتا .

 :مواد االقتراع -2
ميييواد اتنت ابيييية لعربيييية    ماحظيهيييا رصيييدوا تيييوافر وسيييامة التسيييجل بع ييية جامعييية اليييدول ا -

 بها بشكل كاٍف. تواجدوا التي ات ترا  مكاتب في الموجودة

 :مكاتب االقتراع موظفو -3
 طوال ييوم ات تيرا   في موا عهمكانوا متواجدي   ترا   مكاتب ات موظفي   تحظ  البع ة  -

 ييةبالمهنوالتيى اتسيم   التيي زارتهيامكاتيب ات تيرا   ميوظفي أدا بي البع ية تشيد عامة وبصفة
 .والحيادية والشفافية

 :سرية االقتراع -4
ضم  سرية عملية ات تيرا  بشيكل كياٍف فيي المكاتيب ت  كان ال لوةتحظ  عضا  البع ة     -

 التي زارتها فر  البع ة  حي  استطا  النا بو  اإلدت  بأصواتهم في سرية تامة.

 المشاركة االنتخابية: -5
ات تييرا  شييهد  ا بييات  ك يفييا  ميي   بييل  تحظيي  البع يية    سيياعا  الصييبا  اتولييى ميي  يييوم -

ترتيييب النييا بي  المسييجلي  فييي مكاتييب ات تييرا  جييا  كمييا تحظيي       النييا بي  كبييار السيي 
 د  إلييى إرسييا  الييبعض ميينهم  فييي طييوابير طويلييةممييا  د  إلييى تكدسييهم   وفقييا  للفئيية العمرييية
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مسيييتقبل لتسيييهيل عمليييية . سيييًا اتمييير يحتييياج للمعالجييية فيييي الوالم يييادرة دو  اإلدت  بصيييوتد
 التصوي  لهًي الفئة م  النا بي  وضما  مشاركتهم في العملية اتنت ابية.

كييا  للمييير ة حضييورا  ممييييزا  فييي العمليييية اتنت ابيييية سييوا   ضيييم   عضييا  مكاتيييب ات تيييرا   و  -
 نا بة في يوم ات ترا .كمرشحة  و بمشاركتها الفعالة 

لتها الهيئييية لتسيييجيل النيييا بي  مييي  الشيييباب  إت  نيييد عليييى اليييرغم مييي  الجهيييود الكبييييرة التيييي بيييً -
و ييد  ضييعف مشيياركة سييًي الفئيية ميي  النييا بي  عيي  المشيياركة فييي العملييية اتنت ابييية  تاحييظ

إلى  سيباب متعيددة تحتياج إليى الدراسية والمعالجية فيي  يادم األييام تعزييزا  لمشياركة يرج  ًلك 
 ا  للمسيرة الديمقراطية التونسية.دعمًلك اتستحقا ا  اتنت ابية المستقبلية  و الشباب في 

 الدعاية االنتخابية: -6
تشيييد بع يية جامعيية الييدول العربييية بييالجهود التييي  اميي  بهييا جمييي  الجهييا  المعنييية بالعملييية  -

مراكيز  و دا ل لدعاية اتنت ابية  ارج    مظاسر لوجود البع ة  رصدلم تاتنت ابية  حي  
 .التي تواجد  فيها ات ترا 

 :والدوليون نوالمالحظون المحليوالمرشحين  ممثلو -7
كما   في مكاتب ات ترا  المرشحي  مم ليبعض لتواجدا  جامعة الدول العربية  بع ة تحظ  -

 . ال يوم ات ترا لماحظي  المحليي  والدوليي  حضورا  محدودا  لتاحظ 

 :نـــاألم -8
 فيييي المراكيييز التيييي زارتهيييا   مييي األ لقيييوا مك فيييا   انتشيييارا  جامعييية اليييدول العربيييية  بع ييية سيييجل  -

   و تد ل في عمليتي ات تيرا  قوا  األم  دا ل المكاتبلولم تاحظ البع ة وجود عناصر 
 والفرز.

 وبدء عملية الفرز: االقتراع اختتام -9
لما السادسة مسا   وفقا   الساعةالعربية الدول جامعة  بع ةزارتها  التي  ترا ات مكاتب  غلق  -

بيد    الفيرزو  العيد ةعمليي   سيجلوا  ماحظيي البع ية    غيير.   اتنت يابيسو محدد بالقيانو 
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كما تاحظ عدم وجود دراية كافيية ليد   عضيا  بعيض المكاتيب  .في بعض المكاتبمتأ رة  
 .الفرزالعد و عملية بط  األمر الً   د  إلى   بإجرا ا  العد والفرز

 اإلدارة االنتخابية:خامسًا: 
المسيييتقلة العلييييا  الهيئيييةالعربيييية اليييدور الهيييام اليييً  اضيييطلع  بيييد  لاليييدو  بع ييية جامعييية تابعييي  -

تهييا  ييال مراحييل العملييية هفييي ظييل العديييد ميي  التحييديا  والصييعوبا  التييي واج لانت ابييا 
اتنت ابيييية  حيييي  تمكنييي  الهيئييية مييي  معالجييية العدييييد مييي  المشييياكل التيييي صييياحب  العمليييية 

اكتسيييييبتها  يييييال إشيييييرافها عليييييى العدييييييد مييييي  مسيييييتعينة بيييييال برا  الكبييييييرة التيييييي   اتنت ابيييييية
 اتستحقا ا  اتنت ابية التي جر  في الجمهورية التونسية على مدار السنوا  الماضية.

  تتقييدم بع ييية جامعيية اليييدول العربييية ب يييالص الشييكر والتقيييدير للهيئيية العلييييا وفييي سييًا الصيييدد -
عليى التعياو  واليدعم اليً   الممستقلة لانت ابا  وعلى ر سها السيد نبيل بفيو  رئيي  الهيئية

تشيد بالجهود التي بًلتها الهيئة والتيي كيا  لهيا األ ير   دمتد لبع ة الجامعة  وفي الو   ًاتد
ضيييي  الو ييي  وتيييدا ل بعيييض آجيييال  اصييية فيييي ظيييل الكبيييير فيييي إنجيييا  سيييًي اتنت ابيييا   

نتيجية للظيروف  اتنت ابا  الرئاسية السابقة ألوانها م  آجال اتنت ابيا  التشيريعية القادمية 
 اتست نائية التي مر  بها الجمهورية التونسية.

إجيرا  اتنت ابيا  ساسم في  مماوالحرفية في انجاز العمل الجدية المهنية و ب  دا  الهيئةاتسم  -
 .ية ونزاسة العملية اتنت ابيةحر مناخ يضم  في 

فيية  ييال م تلييف وسييائل اإلعييام التونسييية الم تللعبتييد تاحييظ للبع يية الييدور الحيييو  الييً   -
كانيييي  و مراحييييل العملييييية اتنت ابييييية  حييييي   اميييي  بعمييييل الت طييييية اإلعامييييية يييييوم ات تييييرا   

مراكز ات ترا  بداية م  ساعا  الصبا  األولى م  يوم ات ترا  ر م  متواجدة في عدد كبي
  وجتى اتنتها  م  عملية العد والفرز.

بحضييور ف اميية عليييا المسييتقلة لانت ابييا  الهيئيية ال افتتحتييداضييطل  المركييز اإلعامييي الييً   -
بييدور سييام فييي إيضييا  الحقييائ  والييرد علييى رئييي  الجمهورييية المخ يي  السيييد محمييد الناصيير  

اتستفسييييارا  وماحظييييا  الصييييحفيي  والمجتميييي  المييييدني  األميييير الييييً  عييييزز ميييي  شييييفافية 
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بية على مدار يوم بمسار العملية اتنت ا المتعلقةومصدا ية الهيئة في تقديم كافة المعلوما  
 ات ترا .

وفييييي سييييًا اإلطييييار  تعييييرب بع يييية جامعيييية الييييدول العربييييية لماحظيييية اتنت ابييييا  الرئاسييييية 
و جييوا  الهييدو  والنظييام التييي جيير   ات تييرا التونسييية عيي  ارتياحهييا لوعييداد والتنظيييم الجيييد لعملييية 

 فيها اتنت ابا .


