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2014ديسمبر  23تونس، في   
 

 بـــــيــــان صــحــفي
 

 البــيــــان األّولــي
  

تونس تنتخب رئيسھا ألّول مّرة خالل انتخابات شفافة وذات مصداقيّة وتختتم طورا انتخابيّا 
 مطابقا للمعايير الّدوليّة.

 
 

 المراقبة بعثة مع رئيس، صباح اليوم اوتربروك نيتسالسيدة  بعثة االتحاد األوروبي لمالحظة االنتخابات قدمت رئيسة
 12التي انعقدت في  الرئاسية مالحظة االنتخاباتالنتائج األولية ل، سانتياغو فيساسالسيد  األوروبي االنتخابية للبرلمان

  .2014ديسمبر 
 

البرلمان األوروبي وفد من والتحق بھا  سبتمبر 17االنتخابات متواجدة بتونس منذ  بعثة االتحاد االوروبي لمالحظة
مجمل المسار مالحظ من االتحاد األوروبي وسويسرا والنرويج سير  70 حلّلوفي المجمل فقد  .ھا استنتاجاتھايشاطر

.بالبالددائرة انتخابية  27في  االنتخابي  
 

الّشعب التونسي، ألول مّرة في تمّكن رئيسة بعثة االتحاد األوروبي لمالحظة االنتخابات نيتس اوتربروك  السيدة ثّمنت
توّجه إلى صناديق االقتراع الختيار رئيس خالل انتخابات تعّدديّة وشفّافة. اذ حّدد اقتراع يوم من "التاريخ البالد، 

األحد الفارط نھاية مرحلة انتقاليّة برھن خاللھا التّونسيّات والتّونسيّون، بالّرغم من ظروف صعبة أحيانا، عن شّدة 
"بالقيم الّديمقراطيّة. تمّسكھم  

 
، وحرفيّتھاحياديّتھا واستقالليّتھا أثبتت  قد وھيئاتھا الفرعيّة"الھيئة العليا المستقلّة لالنتخابات"  انّ  والحظت البعثة

. حيث مّكنت التّجربة المتراكمة خالل االقتراعين الّسابقين الھيئة من أن تكون ذات الطّور االنتخابي وذلك طوال كامل
                                     .نجاعة عالية في تنظيم الّدور الثّاني لالنتخابات الّرئاسيّة

 
قيم مالحظو بعثة االتحاد األوروبي لمالحظة االنتخابات جميع مراحل يوم االقتراع بكونھا إيجابيّة جداً مؤّكدين وقد 

كان ممثلو المترشحين متواجدين في الغالبية العظمى ا على حرفية أعضاء مكاتب االقتراع واحترام اإلجراءات. كم
 لمكاتب االقتراع التي تمت مالحظتھا

 
أن يكون  تونسيلشعب اللأنه يحّق سانتياغو فيساس  االنتخابية للبرلمان األوروبي السيد مالحظةرئيس بعثة ال شددمن جانبه 
قّقته أمر الذي حاالستقرار المؤسسي واعتبر أن  المنطقةلدول يحتذى بالنسبة نموذجا  تصبحتونس أن ليمكن  هفخورا، ألن

  لشعب ".ا يستحقّهضروري لالزدھار الذي 
  

تقوم بمالحظة مرحلة النّزاع ل الرئاسيةنتخابات لالالنتائج النھائية  إعالن حتى في البالدوستظل البعثة متواجدة 
لتسليم  تونسالى  نيتسالنھائية، تعود السيدة  النتائجلإلعالن عن  المواليينفي الشھرين و االنتخابي في حال وجودھا.

توصيات ، ، ان اقتضى االمريشملالسلطات الرسمية وفاعلين محليين اخرين تقريرا نھائيا أكثر تدقيقا ھذه المرة، و
 عملية تھدف لتحسين المسارات االنتخابية القادمة.

 


