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 المواطنين لمشاغل لالستجابة للسياسيين فرصة ،ناجحة انتخابات عملية مع

يجابيا ، مهّما   إنجازا   بالمصداقية اتسمت التي التونسية الرئاسية االنتخابات من األولى الدورة إدارة تمثل -تونس  في يساهم وا 
 الديمقراطي لمعهدل الدولية البعثة عن صدرت التي األولية للمالحظات وفقا   البالد، في الواعدة الديمقراطي االنتقال عملية تعزيز

 الوطني.

 منذ المعتمدة اإلجراءات تحسين على عملت االنتخابات هيئة أنّ  إلى األولي بيانه في الوطني الديمقراطي المعهد وأشار
 عن والتونسيات التونسيون عّبر الوطني، الديمقراطي للمعهد ووفقا   ومهنيتها. احترافيتها عن ينم بشكل التشريعية اتاالنتخاب
 والتي السواء، على ومالحظين كناخبين نوفمبر 42 يوم انتخابات في الكبيرة المشاركة خالل من االنتخابية بالعملية ثقتهم
 بحرية. رئيسهم الختيار البالد تاريخ في لىاألو  الفرصة التونسيين المواطنين منحت

حدى البرتغال من األوروبي البرلمان عضو غوميز، آنا وقالت  التي اإلنجازات "ألهمتني الدولية: المالحظة بعثة قيادات وا 
 دارةوا   سياسية، أحزاب من الديمقراطية: العملية جوانب مختلف في التونسيين مشاركة إلى باإلضافة اليوم، حتى تحّققت

 ويجدر كما الالفتة؛ التونسيين مثابرة خالل من ستستمرّ  الطويلة العملية هذه أن وأضافت ”.المدني والمجتمع االنتخابات،
 لها. ودعمه التزامه يظهر أن الدولي بالمجتمع

حدى الكندي، البرلمان في السابق العضو شو، أوليفيا وأضافت  من الثانية للدورة بةبالنس خاص وبشكل "اليوم، البعثة: قيادات وا 
 العملية مراحل كامل في فعليا   الشباب بإشراك المدني والمجتمع الرئاسيون المترّشحون يقوم أن يجب الرئاسية، االنتخابات

  الحقة". لسنوات مشاركتهم لتستمرّ 

 عن اإلعالن يتمّ  إن "ما رايس:ب إ. دايفيد الشمالية، كاروالينا والية في الديمقراطي الحزب عن األميركي النائب قال جهته، من
 إيجابي تغيير لتحقيق سعيا   المواطنين، لتطّلعات أعمالهم تلبية من التأّكد مسؤولية تحمل من المنتَخبون للمسؤولون بد ال النتائج،



 

 

ثبات  المستمرّ  عدادهماست عن السياسيون القادة يعّبر أن يجب أنه وأضاف ”.المرجّوة النتائج تحقيق على قادرة الديمقراطية أنّ  وا 
 الطويل. المدى على السياسية العملية من جزءا   وجعلهم القضايا، في الناخبين إلشراك

 شهر أواخر الطويل المدى على مالحظين نشر خالل من االنتخابات لمالحظة الدولية بعثته الوطني الديمقراطي المعهد وأطلق
 بعثة في وشارك أكتوبر. 42 في التشريعية االنتخابات لمالحظة مشابهة ثة  بع استقبل ثمّ  الناخبين، تسجيل فترة بداية عند جوان،

 دولة. 42 يمّثلون مالحظا   وسّتون أربعة الرئاسية االنتخابات مالحظة

 من واضحة برامج بصياغة المترّشحان يقوم أن في: تتمثل توصيات، عدة المعهد يقّدم االنتخابات، من الثانية الدورة تنظيم وقبل
 وأن المترّشَحين؛ بين تلفزية مناظرات اإلعالم وسائل تعقد وأن منهم؛ الشباب سّيما ال أفضل، بشكل   المواطنين راكإش أجل

 إضافية   جهودا   االنتخابات هيئة تبذل وأن المترّشَحين؛ بين الفرص تكافؤ لضمان الحملة تمويل شروط االنتخابات هيئة توّضح
 المقبل. االنتخابي الموعد في المشاركة على هموحثّ  التصويت بعملية الناخبين لتثقيف

 المؤسسات وترسيخ دعم سبيل في تعمل حكومية، وغير منحازة وغير ربحية غير منظمة هو الوطني الديمقراطي المعهدو
 لمزيد الحكم. مؤسسات في والمساءلة االنفتاح ثقافة وتعزيز المواطنين، مشاركة خالل من العالم أنحاء جميع في الديمقراطية
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