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  4182نوفمبر  81تونس في 
 

 بيان صحفي
 
 

 بعثة االتحاد األوروبي لمالحظة االنتخابات 

 تعلن إعادة انتشار المالحظين على المدى القصير 

 
إعادة نشر مالحظين على المدى القصير لتعزيز الفرق تعلن بعثة المالحظة االنتخابية التابعة لالتحاد األوروبي 

نوفمبر 42الموجودة في تونس لمالحظة االنتخابات الرئاسية التي ستنعقد يوم   
 

كما ينضم للبعثة وفد من البرلمان األوروبي ودبلوماسيون من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي و 

مائة مالحظ قادمين من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، المعتمدون بتونس، لتتكون البعثة في المجمل من 

 فضال عن النرويج وسويسرا. 
 

نوفمبر، و خالل مؤتمر صحفي، البيان  42يوم الثالثاء ، انمي نييتس اوتربروك تقدم رئيسة البعثة، السيدة 

اسية. األولي الذي سيحتوي على االستنتاجات الرئيسية للبعثة فيما يخص االنتخابات الرئ  
 

تجدر اإلشارة إلى أنه، واستجابة لدعوة من قبل السلطات التونسية، فان بعثة االتحاد االوروبي لمالحظة 

 االنتخابية،مختلف المجاالت  فيخبراء  1 منفريق متكون سبتمبر ب 81االنتخابات متواجدة في تونس منذ 

ية بالبالد منذ اوائل اكتوبر. ومالحظين على المدى الطويل منتشرين في جميع الدوائر االنتخاب  
 

، يتسم بالحيادية التامة والتطابق مع التشريعات االنتخابيلمجمل المسار  ومعمقتقوم البعثة بتحليل شامل 

، مستندا الى مالحظة طويلة المدى. والدوليةالمحلية والمواثيق الجهوية   

االنتخابية  الحملةإلدارة االنتخابية، فعاليات اإلطار القانوني، أداء ا مثل، مختلفةميادين  التحليليشمل هذا 

، االقتراع، احتساب األصوات، الطعون االعالمللمرشحين واألحزاب، احترام الحريات األساسية، تصرف 

 وإجراءات االستئناف، وإعالن النتائج النهائية.
 

مي انوتعود السيدة ستبقى بعثة مالحظة االنتخابات في تونس حتى إعالن النتائج النهائية لالنتخابات الرئاسية. 

لتسليم السلطات الرسمية وفاعلين محليين  تونس خالل الشهرين المواليين لالنتخاباتالى  نييتس اوتربروك

ى االمر، توصيات عملية تهدف لتحسين المسارات ، ان اقتضيشملاخرين تقريرا نهائيا أكثر تدقيقا هذه المرة، و

 االنتخابية القادمة.
 

بعثة عبر العالم، ممولة كليا من ميزانيات أوروبية. هذه  821أكثر من  8992نشر االتحاد األوروبي منذ 

البعثات المفوضة من طرف االتحاد األوروبي تعمل بصفة مستقلة عن أي مؤسسة أوروبية او أي دولة عضوة 

التحاد. كل بعثة مطالبة بااللتزام بالحياد والموضوعية.في ا  
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