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 9950-90-51تقرير أولي عن الدورة األولى لالنتخابات الرئاسية التونسية السابقة ألوانها في 

 قبال شعبي ضعيفجراءات مع إنتخابات سلسة ومطابقة إلى حد كبير لإلا

عقدت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات مؤتمرها الصحفي لتقديم نتائج  9970-90-71ــ بعد ظهر اليوم الموافق ل
 1 ء عمليات االقتراع التي تابع سيرهاجراإ ، وذلك بعد يومين منالسابقة ألوانها لدورة األولى لالنتخابات الرئاسيةا

العراق، األردن، ليبيا ولبنان، مع مراقبين متطوعين من شبكة االنتخابات في العالم العربي قدموا على نفقتهم من 
الذين يستحقون جزيل الشكر  ”فريق شباب بال حدود"العربي  عضو شبكة اإلنتخابات في العالمل مشاركة محلية
  .لتعاونهم الكريم

: إثنان لم يتمكنا من القيام بحملتهما االنتخابيةمنهم  ،مرشحا   92، توزعت أصواتهم بين %45بلغت نسبة المقترعين 
ج البلد ر كان خا( ياحيسليم الر )تقديم ملف ترشيحه، وإثر  وهو قيد اإليقاف على ذمة التحقيق( يل القروينب)

محسن )مرشح آخرلصالح  ، بعد مشاركته في المناظرة التلفزيونية،فيما انسحب مرشح ثالث قضائية، لمالحقات
 .مرشح 92ـــ سماء الألكن لوائح التصويت حملت (. مرزوق لصالح عبد الكريم الزبيدي

واإلثنان %. .75.5ـــ تاله نبيل القروي ب، فيما %1..7بلغت  حيثقيس سعيد  :المرشح الذي فاز بالنسبة األكبر
والتي من المحتمل أن  ،سبتمبر 70و .7نتظار مرحلة الطعون في إب ،يذهبان للدورة الثانية التي لم يحدد موعدها بعد

 .9970كتوبر أ 2ــــ نتخابات التشريعية الموافقة ل، األسبوع التالي لإلكتوبرأ 71تكون في 

أحالتها الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات للنيابة العمومية يفترض البت بها ( الفةمخ 215من أصل )محضرا   719 
يوم من  09الخروقات والتجاوزات طبيعية، خاصة وأن الهيئة أخذت على عاتقها تنظيم االنتخابات خالل مدة  .سريعا  

 .وفاة رئيس الجمهورية السابق الباجي قائد السبسي وفق الدستور

المقرة من الهيئة  و بتطابق إلى حد كبير مع اإلجراءات هدوءسالسة و ، مر يوم االقتراع بلشبكةي اظبحسب مالح
اإلقبال على  ضعفدون ورود أخبار مقلقة، ما عدا  ألف رجل أمن 19وبتأمين من  العليا المستقلة لإلنتخابات

% 19ا رفع النسبة التي بقيت ما دون إال في الساعات األخيرة، بم اع وعدم اكتظاظ في طوابير كثيرة،صناديق اإلقتر 
أن مليون  وذلك رغم دعوة هيئة االنتخابات والرئيس المؤقت للجمهورية لممارسة هذا الحق، وعلما  . لما بعد الظهر

 . 9971اضيفوا للخمسة ماليين ونصف ناخب في انتخابات  -هم بالطبع من فئة الشباب-ونصف مسجل جديد 
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شكل وبالنظر ال تطعن بشفافية االنتخابات من حيث ال المالحظات التي وردت من مراقبينا خالل اليوم االنتخابي 
كما . رادة الناخب بشكل أو بآخرإللجوانب التقنية، كما بالنظر لما يحدث في بلدان عربية أخرى ما زالت تضيق على 

 .حدث في عديد عمليات االقتراعي

  :التي سجلها مالحظي الشبكة في يوم االقتراع ، وهيمتفرقة الت خروقاأبرز ال تاليا   

محاوالت التأثير على إرادة الناخبين للتصويت لمرشح بعينه دون آخر، مواصلة تعليق معلقات انتخابية  .7
 ؛في محيط بعض المراكز

  ؛لتصويتتسجيل حاالت عنف لفظي عند بعض الناخبين أمام مراكز االقتراع تجاه آخرين  بسبب نوايا ا .9

  ،غياب مسؤولين عن تنظيم الطوابير أمام مكاتب االقتراع .1

ب من مزاولة عملهم بالشكل األفضل أو عدم تمكينهم من معارف عدم تمكين بعض مسؤولي المكات .1
وخبرات كافية للسهر على الضمانات المتعلقة بسرية االقتراع أو التثبت من معطيات بطاقة تعريف 

  ؛ى أصبعهالناخب أو وجود الحبر عل

ممثلي األحزاب بعض األحيان بسبب ألوان الشارات ين والخلط بينهم و عدم توفر أماكن كافية للمالحظ .5
 .التي خصصت لهم

في إدارة سير العمليات في المراكز أو كناخبة، وهذا  مالتنويه بالتواجد الكبير للمرأة إلكن بالمقابل يجب ا .2
 . األمر يحسب لتونس

غفاله هو أن الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات وفرت كل الظروف المناسبة التي تساوي بين إم ما يجدر في النهاية عد
دخل على خط الحملة  عن إرادتها وفي مكان آخر سياسي أو قضائي عوامل أخرى خارجة في حين أنالمترشحين، 

هذا المرشح على عندما أبقى خرين، المرشحين اآلالموقوف نبيل القروي و  هذه المساواة المطلوبة بينيؤمن شروط لم و 
على المرتبة ولمدة طويلة في المرتبة الثانية بعد أن كان يحوز  ذلك أتى مع. نفس حظوظهممن في السجن وحرمه 

عدم شرعيتها ي مجرى هذه االنتخابات وبالتالي األمر الذي قد يعطيه الحجة للطعن ف. في عمليات سبر اآلراء األولى
  .الدورتين كفيلة بتوضيح مآالت هذه األزمةاأليام التي تفصل بين ف. افيتهاأو أقله نزاهتها وشف

  51/90/9950تونس في 


