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تونس في  92سبتمبر 9102

بيان صحفي
زيارة رئيسة بعثة االتحاد االوروبي لمالحظة االنتخابات وانتشار المالحظين
حلت بتونس اليوم االثنين  92سبتمبر السيدة انمي نييتس اوتربروك ،رئيسة بعثة االتحاد االوروبي لمالحظة
االنتخابات والنائبة بالبرلمان االوروبي
تبعا للعديد من اللقاءات مع السلطات السياسية واالنتخابية ،ولقاءات مع مرشحين لالنتخابات وممثلين عن المجتمع
المدني تشرف السيدة نييتس يوم الخميس  2أكتوبر على مؤتمر صحفي بمناسبة االنطالق الرسمي لبعثة االتحاد
االوروبي لمالحظة االنتخابات (نزل الشيراتون-قاعة اميلكار01،و01د)
في نفس اليوم ( 9أكتوبر) ينتشر  82مالحظا على المدى الطويل في ال  87دائرة انتخابية للبالد.
هذا وقد سبق لهؤالء المالحظين المتمتعين بخبرة عالية في المجال االنتخابي ان تابعو في تونس تكوينا في
خصوصيات القوانين االنتخابية التونسية والمسار االنتخابي التونسي ،إضافة الى الظرف السياسي واإلعالمي
الراهن.
حلت البعثة بتونس في  71سبتمبر بفريق متكون من  8خبراء في مختلف المجاالت االنتخابية .ينضاف إليهم 28
مالحظا إضافيا في  20أكتوبر .يد ّعمون بدبلوماسيين من الدول العضوة باالتحاد األوروبي معتمدين لدى تونس.
كما ينض ّم لهم وفد من البرلمان األوروبي عند اقتراب ايام االقترا..
في المجمل ،وخالل أيام االقتراع ،تع ّد البعثة حوالي مائة شخص من  82بلد عضو في االتحاد االوروبي إضافة
الى النرويج وسويسرا وكندا.

مالحظة للمحررين
استجابة للدعوة التي وجهتها السلطات التونسية ،قرّر االتحاد األوروبي ايفاد بعثة لمالحظة االنتخابات التشريعية
والرئاسية التونسية القادمة .تترأس البعثة السيدة انمي نييتس اوتربروك ،وهي بلجيكية الجنسية ونائبة بالبرلمان
األوروبي.
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نشر االتحاد األوروبي منذ  0221أكثر من  011بعثة عبر العالم ،ممولة كليا من ميزانيات أوروبية.
هذه البعثات المفوضة من طرف االتحاد األوروبي تعمل بصفة مستقلة عن أي مؤسسة أوروبية او أي دولة
عضوة في االتحاد .كل بعثة مطالبة بااللتزام بالحياد والموضوعية.
في اليومين المواليين لكل اقترا ،.تقدم رئيسة البعثة بيانا اوليا خالل ندوة صحفية تستعرض فيها اهم استنتاجات
البعثة .وفي الشهرين المواليين لإلعالن عن النتائج النهائية ،تعود السيدة نيتس الى تونس لتسليم السلطات الرسمية
وفاعلين محليين اخرين تقريرا نهائيا أكثر تدقيق هذه المرة ،ويشمل ،ان اقتضى االمر ،توصيات عملية تهدف
لتحسين المسارات االنتخابية القادمة.
تقوم البعثة بتحليل شامل ومعمق لمجمل المسار االنتخابي ،يتسم بالحيادية التامة والتطابق مع التشريعات
المحلية والمواثيق الجهوية والدولية ،مستندا الى مالحظة طويلة المدى.
يشمل هذا التحليل ميادين مختلفة ،مثل اإلطار القانوني ،أداء اإلدارة االنتخابية ،فعاليات الحملة االنتخابية
للمرشحين واألحزاب ،احترام الحريات األساسية ،تصرف االعالم ،االقترا ،.احتساب األصوات ،الطعون
وإجراءات االستئناف ،وإعالن النتائج النهائية.
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