
 

  
 بالغ صحف 

يعية  من أجل    بعثة   طالق مركز كارتر يقوم بإ    تونس مالحظة االنتخابات التشر
 
 ف

 

يعالنتخابات الالمالحظة    بعثة  بإطالقلقد قام مركز كارتر    –(  2022أكتوبر    31)  أتالنتا  ي ستجر  تشر
ى بتاري    خ  ية الت 

ي تونس. 
 السابع عشر من شهر ديسمبر المقبل ف 

 

يعية للسنة   ولقد قامت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بدعوة المركز واعتماده من أجل مالحظة االنتخابات التشر

 الجارية  
 
يعي والسيابمالحظة    كان قد قامالمركز    علًما وأن المجلس    نتخاباتا، بدًءا ب2011ثورة    منذ   سي المسار التشر

ي التأسيسي 
ي الوطت 

 . 2011سنة  ف 

 

   كونيتو 
 
 فريق المالحظة عىل المد

 
اءويل من  ى الط ي    ةمتواجد   مجموعة خبر

  نة من ومجموعة متكو  العاصمة  تونس  ف 

الطويل    مالحظ  14 المدى   عىل 
 
الجمهورية   عي   موز أرجاء  ي كامل 

 بحساب    ف 
 
شهر    من بداية    بكل منطقة  ي    مالحظ

سيتعاون   المحىلي والجهوي ومالحظة الحملة.  ي   ي  عىل المستو    لالنتخابات   االستعداداتتقييم  من أجل  أكتوبر الحالي  

 الدولية والمحلية.   ي   ومجموعات المالحظ المتداخلة  الوطنيةيعمل مع أهم األطراف سكارتر و   مركز 

 

ة الس    بمالحظة وتحليل أهم    بعثة ستقوم ال ي الفب 
ابقة لالنتخابات وتسجيل  جوانب العملية االنتخابية، السيما المناخ ف 

شحاتو   الناخبي    الب  االجتماعي   تقديم  التواصل  وسها وتمويل  والحمالت  وشبكات  بعد  يتابع  .  ما  مرحلة  الفريق 

ي ذلك االنتخابات،  
ةبما ف  ي ال  فب 

 . االنتخابات  نتائج طعون ف 

 

الس    ويحث مركز  الكىلي لكارتر  ام 
شحي    ل  األساسية  حقوقللطات عىل االحب  ة االنتخابية  لمواطني   والمب  الفب  خالل 

يضمنها الو  ي 
وتتضم    2022دستور    ت  التونسية.  ولة 

 
الد ي صادقت عليها 

الت  الدولية  امات  وااللب   ن هذه  واالتفاقيات 

الحق      الحقوق 
 
ش والب  التصويت  ي 

لالنتخابات  ف  التجمع  وحري  ح  هو    فكر والوالرأي  ة  والنشر كما  واإلعالم  والتعبب  

الفضىل   الدولية  والممارسات  تونس  امات  الب   مع  يتماسر  وبما  التونسي  الدستور  ي 
 
ف عليه  نتخابات  ال لمنصوص 

 . الديمقراطية 

 

 
 
للتعهداسيقد امتثالها  ومدى  االنتخابية  للعملية   

 
مستقّل تقييما  مركز كارتر  الوطنية    تم  وقوانينها  لتونس  الدولية 

ي توص  حول ال   قوم المركز بإصدار بيان أولي  سي  . ومعايب  االنتخابات الديمقراطية
ة    بعد ل إليها  نتائج الت  ة وجب  

  منفب 



 بعثةال   ءد انتها نتقريًرا نهائيا عصدر  سي و يوم االنتخابات  
 
قارير متاحة عىل موقع المركز  . وستكون جميع البيانات والت

www.cartercenter.org  .   

 

 
 
ى  وت ل   بعثاتجر   حظة  مال المركز 

ً
وفق لالنتخاباتاالنتخابات  الدولية  المالحظة  مبادئ  إلعالن  يقدم   ا  ا  مباد  الذي 

ً
ئ

ة    توجيهي 
 
افية. ولقد وقع اعتماد هذا اإلعالن خالل من أجل مالحظة دولية لالنتخابات تت جلسة    سم بالحياد واالحب 

ي سنة 
ي االنتخابات.  50وحصل عىل تأييد ما يزيد عن  2005لألمم المتحدة ف 

 مجموعة من مالحظ 

 
### 
 

 : لالتصال

don.bisson@cartercenter.org   أو soyia.ellison@cartercenter.org 

 

 

 مركز كارتر

 .""نشر السالم. مكافحة األمراض. بناء األمل

ي أكبر من  
ي تحسي   حياة الشعوب ف 

ة ف  ة وغب  ربحي  مة غب  حكومي 
ّ
اعات وتعزيز    70ساهم مركز كارتر باعتباره منظ ب  

ّ
بلدا من خالل حل  ال

االقتصادية، ومكافحة األمراض، وتطوير العناية بالصحة النفسية. وقد قام الرئيس األمريكي األسبق  الديمقراطية وحقوق اإلنسان والفرص  

ي  1982جيمي كارتر وزوجته روزالي   بتأسيس مركز كارتر سنة  
اكة مع جامعة إيموري بهدف نشر السالم وتحسي   مستوى الصحة ف 

بالشر 

 العالم. 
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