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تونس ،في  52نوفمبر 5102

بـــــيــــان صــحــفي

البــيــــان األ ّولــي
سكه بالدّيمقراطيّة خالل أ ّول انتخابات رئاسيّة ذات مصداقيّة وشفافيّة.
الشّعب التّونسي يجدّد تم ّ
قدمت رئيسة بعثة االتحاد األوروبي لمالحظة االنتخابات السيدة نيتس اوتربروك صباح اليوم ،مع رئيس بعثة المراقبة
االنتخابية للبرلمان األوروبي السيد مايكل كاهلر ،النتائج األولية لمالحظة االنتخابات الرئاسية التي انعقدت في  52نوفمبر
.5102
بعثة االتحاد االوروبي لمالحظة االنتخابات متواجدة بتونس منذ  01سبتمبر مدعمة بدبلوماسيين من الدول األعضاء
باالتحاد األوروبي والمعتمدين لدى تونس وبوفد متكون من  1اعضاء في البرلمان األوروبي يشاطرونها استنتاجاتها وفي
المجمل فقد تابع  005مالحظ من االتحاد األوروبي وسويسرا والنرويج سير مختلف مراحل االنتخابات في  51دائرة
انتخابية يوم االقتراع.
تشيد السيدة نيتس اوتربروك رئيسة بعثة االتحاد األوروبي لمالحظة االنتخابات بأول انتخابات رئاسية تع ّددية وشفّافة،
ج ّدد من خاللها الشعب التونسي تمسّكه بالقيم الديمقراطية وذلك في جوّ هادئ.
أثبتت "الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات" مج ّددا استقالليّتها وحياديّتها وكفاءتها .كما برهنت هيئاتها الفرعيّة عن
المدني العالي .الهيئة أع ّدت تقييما لعملها مع انطالق االنتخابات الرّئاسيّة م ّما أ ّدى
حياديتها وحسن تنظيمها والتزامها
ّ
إلى تدعيم التّكوين وإلى اتّخاذ جملة من التّحسينات التّقنيّة.
وقيّم مالحظو بعثة االتّحاد األوروبّي لمالحظة االنتخابات بصفة "إيجابيّة" و "إيجابيّة ج ّدا" سير التّصويت والفرز،
وكذلك شفافيّته في جلّ المكاتب ال 282التي ت ّمت مالحظتها.
تم اليوم االنتخابي في أجواء هادئة وبصفة منظمة ،تجميع النّتائج في المكاتب المركزيّة كان أكثر سالسة منه في االنتخابات
التّشريعيّة ،وذلك خاصّ ة بفضل التّدابير التي اتّخذتها "الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات".
من جهته ،شدد رئيس بعثة المراقبة االنتخابية للبرلمان األوروبي السيد مايكل كاهلر على أن استكمال هذه االنتخابات سيمثل
خطوة مهمة جدا لدخول مرحلة من المؤسسات المستدامة وتوطيد الديمقراطية في تونس.
وتنتظر بعثة االتّحاد األوروبّي لمالحظة االنتخابات نشر المحاضر على الموقع االلكتروني "للهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات"
وستقوم بمالحظة مرحلة النّزاع االنتخابي في حال وجودها.
وستظل البعثة متواجدة في البالد حتى إعالن النتائج النهائية لالنتخابات الرئاسية.
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