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بـــــيــــان صــحــفي

البــيــــان األ ّولــي
تونس تنتخب رئيسھا أل ّول م ّرة خالل انتخابات شفافة وذات مصداقيّة وتختتم طورا انتخابيّا
مطابقا للمعايير الدّوليّة.
قدمت رئيسة بعثة االتحاد األوروبي لمالحظة االنتخابات السيدة نيتس اوتربروك صباح اليوم ،مع رئيس بعثة المراقبة
االنتخابية للبرلمان األوروبي السيد سانتياغو فيساس ،النتائج األولية لمالحظة االنتخابات الرئاسية التي انعقدت في 21
ديسمبر .2014
بعثة االتحاد االوروبي لمالحظة االنتخابات متواجدة بتونس منذ  17سبتمبر والتحق بھا وفد من البرلمان األوروبي
يشاطرھا استنتاجاتھا .وفي المجمل فقد حلّل  70مالحظ من االتحاد األوروبي وسويسرا والنرويج سير مجمل المسار
االنتخابي في  27دائرة انتخابية بالبالد.
ث ّمنت السيدة نيتس اوتربروك رئيسة بعثة االتحاد األوروبي لمالحظة االنتخابات تم ّكن ال ّشعب التونسي ،ألول مرّة في
تاريخ البالد ،من "التوجّه إلى صناديق االقتراع الختيار رئيس خالل انتخابات تع ّدديّة وشفّافة .اذ ح ّدد اقتراع يوم
األحد الفارط نھاية مرحلة انتقاليّة برھن خاللھا التّونسيّات والتّونسيّون ،بالرّغم من ظروف صعبة أحيانا ،عن ش ّدة
تمسّكھم بالقيم ال ّديمقراطيّة".
والحظت البعثة ّ
ان "الھيئة العليا المستقلّة لالنتخابات" وھيئاتھا الفرعيّة قد أثبتت حياديّتھا واستقالليّتھا وحرفيّتھا،
وذلك طوال كامل الطّور االنتخابي .حيث م ّكنت التّجربة المتراكمة خالل االقتراعين السّابقين الھيئة من أن تكون ذات
نجاعة عالية في تنظيم ال ّدور الثّاني لالنتخابات الرّئاسيّة.
وقد قيم مالحظو بعثة االتحاد األوروبي لمالحظة االنتخابات جميع مراحل يوم االقتراع بكونھا إيجابيّة جداً مؤ ّكدين
على حرفية أعضاء مكاتب االقتراع واحترام اإلجراءات .كما كان ممثلو المترشحين متواجدين في الغالبية العظمى
لمكاتب االقتراع التي تمت مالحظتھا
من جانبه شدد رئيس بعثة المالحظة االنتخابية للبرلمان األوروبي السيد سانتياغو فيساس أنه يح ّ
ق للشعب التونسي أن يكون
فخورا ،ألنه يمكن لتونس أن تصبح نموذجا يحتذى بالنسبة لدول المنطقة واعتبر أن االستقرار المؤسسي الذي حقّقته أمر
ضروري لالزدھار الذي يستحقّه الشعب ".
وستظل البعثة متواجدة في البالد حتى إعالن النتائج النھائية لالنتخابات الرئاسية لتقوم بمالحظة مرحلة النّزاع
االنتخابي في حال وجودھا .وفي الشھرين المواليين لإلعالن عن النتائج النھائية ،تعود السيدة نيتس الى تونس لتسليم
السلطات الرسمية وفاعلين محليين اخرين تقريرا نھائيا أكثر تدقيقا ھذه المرة ،ويشمل ،ان اقتضى االمر ،توصيات
عملية تھدف لتحسين المسارات االنتخابية القادمة.
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