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U تونسفي النتخابات ا لمالحظة دولية بعثة اطالقعن مركز كارتر يعلن 

 

التي ستجرى وطنية الالنتخابات اة ظلية لمالحدوبعثة جويلية  07 الثالثاءر يوم تركاز كرمق لأط

بعد بعثة مالحظة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي . تونسفي  2014  نوفمبر 23 وأكتوبر  26 في 

في تونس لمتابعة عملية صياغة الدستور الجديد ومختلف التطورات  عملهركز كارتر واصل م  2011لسنة 

د العتمااعلى ر تركاز كرحصل مد قو  .المتعلقة باإلطار المؤسساتي و القانوني لالنتخابات القادمة

 . القادمة الرئاسيةلمالحظة كل من االنتخابات التشريعية و  تلمستقلة لالنتخاباالعليا الهيئة ن اسمي مرلا

 في الديمقراطي االنتقال يتابعون ممن  العديد هناك" أن كارتر جيمي األسبق الرئيس صّرح قد و

 القادمة الرئاسية و التشريعية اإلنتخابات تعتبر و.  الدولي المجتمع من وأ المنطقة منسواء كان ذلك  تونس

 "احترامهو  الدستور تطبيق في حاسمة ستكون و الشعب إرادة تبلور مؤسسات لبناء مهمة خطوة

من ثماني جنسيات مختلفة في خمس جهات على تراب  يلطوال المدىعلى ن يظمالح 10 زالمرك قد نشرو  

يل المدى الطوعلى للمكتب الميداني لمركز كارتر و المالحظين سيقوم كل من الفريق الرئيسي . ريةالجمهو 

و سيقدم المركز . الى ما بعد االعالن على النتائج نلناخبياعملية تسجيل بمتابعة المسار االنتخابي من 
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تقييما مستقال ونزيها للعملية المتعلقة باالنتخابات التشريعية و الرئاسية، وسيقوم بتنسيق الجهود مع غيره من 

  . ين و األطراف المعنية األخرىالمالحظين المحليين و الدولي

 لسياسية زاب األحاممثلي و تلمستقلة لالنتخاباالعليا الهيئة ممثلي امع ر تركاز كرم ظويلتقي مالحوف س

لي دولالمجتمع ا و نلمحليين ايظلمالحرق ابما فيها ف نيدلمالمجتمع ت اماظمنوالمترشحين المستقلين و 

في جميع أنحاء  تنتخابااالالمحيط بتنظيم  المناخ ورات لتحضيام جل تقيين أمرى ألخالمعنية طراف األاو 

قعه وها على مرنشو نتخابيالالمسار ال وية حدورعامة ت بيانادار صإعلى ز كرلماكما سيعمل  .البالد

   www.cartercenter.org نيروإللكتا

و ية دبالحيام يتسنحو على ر وفقا إلعالن مبادئ المراقبة الدولية لالنتخابات تركاز كرميعمل 

، الدولية لالنتخاباتالمراقبة دئ مبان عالإعليها ص لتي ينا رلمعاييون والقانامع  قفواما يتبك ل، وذ لمهنيةا

م و يقيّ  .تالنتخابااقبة رامعنية بممنظمة  40عليه ت قدصاو 2005عام في دة لمتحم األماته دعتمذي الا

التزاماتها  الوطني واإلطار القانوني و مركز كارتر العملية االنتخابية بالمقارنة مع الدستور التونسي الجديد 

 .الواردة في المعاهدات اإلقليمية والدولية و النتخابات الديمقراطية اب المتعلقة

##### 

 "األمل توطيد األمراض، مكافحة السالم، تعزيز"

 ما في الناس بحياة االرتقاء في المساعدة ربحية، وغير حكومية غير منظمة يمثل الذي كارتر، مركز يقدم

 الفرص وزيادة اإلنسان، وحقوق الديمقراطية وتعزيز النزاعات، حل في اإلسهام خالل من دولة 80 عن يزيد

 كارتر جيمي األسبق األمريكي الرئيس أسس وقد. النفسية الصحة وتنمية األمراض، من والوقاية االقتصادية،

 كارتر مركز لين روزا وزوجته

 

لمتابعة أنشطة مركز كارتر تونس ومستجداته يمكنكم زيارة الصفحة الرسمية على الفيسبوك  

Uwww.facebook.com/TCCTunisiaU 
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