
 
یطلق بعثة دولیة لمالحظة االنتخاباتكز كارتر مر  

بھدف تقییم المسار االنتخابي  في تونس   
2019أوت  7في   

  

 سبتمبر 15 تونس في جراؤھا فيإئاسیة المقّرر الرّ  االنتخاباتلمالحظة  ةبعثة دولیّ كارتر مركز أطلق  – اتالنتأ

اكتوبر. 6في  ىشریعیة التي ستجرواالنتخابات التّ   

  

من جملة المركز مراقبةتولّى وقد   نتقالاالخالل فترة  ةیاسیّ شریعیة والسّ التّ  اتوالعملیّ  اإلجراءات 

یمقراطيالدّ  للبالد  بعد  الثورة،  ایةبد   دعوةھذه السنة المركز  تلقّى كما  التأسیسي.انتخابات المجلس الوطني ب 

تسمح لھ (ISIE) الھیئة العلیا المستقلة لالنتخاباتمن  ینرسمیّ  واعتماداً  .القادمةِ ة االنتخابات الوطنیّ  مالحظةب   

) لدمج جھود EISAمع المعھد االنتخابي للدیمقراطیة المستدامة في أفریقیا ( كارتر شراكةً أرسى مركز 

وتوزیعھم  ھموتدریبالمالحظین  اِختیار ةق بعملیّ فیما یتعلّ نسیق الوثیق یل وذلك بالتّ ویھم على المدى الطّ الحظِ مُ 

على المدى  المالحظةالمشترك المكلّف بفریق الن . یتكوّ لمنھجیة مشتركةة االنتخابیة وفقًا تقییم العملیّ  بھدف

 جھاتٍ ي ثمانِ  علىشخصین من  ھامنكّل تكّون ی جویلیة في فرق 22توزیعھم یوم تم ّوقد . مالحظا 16من  الطویل

 جھويعیدین العلى الصّ  ة االنتخابیةللعملیّ  حضیراتالتّ  تقییمسعى لفي مَ  ةتراب الجمھوریّ  كاملعلى  تمتدّ 

 10منذ  في تونس ینَ المستقرّ من الخبراء  مركزيٍّ  إلى فریقٍ  وااِنَضمّ الذین  الحظونالمي. سوف یعمل والمحلّ 

.دائرةً  27والبالغ عددھا  تونس داخلوائر االنتخابیة الدّ  كلّ  الحظة االنتخابات فيعلى مُ  جوان  

 أبرزمع  كذلك سیتعاون المركز یمقراطیة المستدامة في أفریقیا،المعھد االنتخابي للدّ  مع شراكتھباإلضافة إلى 

.والمحلیةّ ة الدولیّ  المالحظینیین وغیرھم من مجموعات المحلّ  الفاعلین  

 لالنتخابات ةابقالسّ الفترة بما في ذلك  ظر فیھا،والنّ  ةاالنتخابیّ ة ئیسیة للعملیّ الجوانب الرّ الحظة ستقوم البعثة بم

 ّ مالحظة إلى بعثة كذلك  ستنضمّ و. ھاوتمویل ةاالنتخابیّ  والحمالت قدیم الترّشحاتاخبین وتتسجیل النّ  توعملیا

لمالحظة رفیعة المستوى ات القیادوعلى المدى القصیر  الحظینمن الم للمركز مجموعاتالتابعة االنتخابات 

 وسیتابع الفریقأكتوبر.  6وسبتمبر  15انتخابات كل من خالل وتجمیع االصوات صویت والفرز إجراءات التّ 

.االنتخابات نتائجعون في طّ البما في ذلك  االنتخابات،ما بعد  كذلك فترة  



.ةالرئیسیّ االستنتاجات  تشملة بیانات دوریّ  فترة االنتخاباتخالل سیصدر مركز كارتر  مالحظة ة مھمّ بانتھاء و 

ً مستقالً سیقدّ  ،االنتخابات ة الدولیّ  تونساللتزامات  متثالھااومدى  والرئاسیةّ  تشریعیةال لالنتخاباتم المركز تقییما

 الموقع االلكتروني قاریر متاحة علىجمیع البیانات والتّ ستكون قانون الوطني ومعاییر االنتخابات الدیمقراطیة. للو

www.cartercenter.org.  

 

الذي یوفر مبادئ إلعالن مبادئ المراقبة الدولیة لالنتخابات للمركز وفقًا االنتخابات التابعة تعمل بعثات مالحظة 

اإلعالن في األمم المتحدة  اعتماد تمّ  لقد ة. ة والحیادیّ المھنیّ م بسعلى نحو یتّ الدولیة لالنتخابات الحظة توجیھیة للم

.االنتخابات الحظةمجموعة لم 50ت المصادقة علیھ من قبل أكثر من وتمّ  2005 سنة  

:بیانات التواصل  

في تونس، دون بیسون، مدیر البعثة،   don.bisson@cartercenter.org  

في أتالنتا،  إلیسون،صویا    soyia.ellison@cartercenter.org  
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