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وو االرئيیس  أأعلن مركز كاررتر االيیومم أأنن االرئيیس االسابق لجزرر االمورريیس وو عضو نادديي مدرريید قسامم أأووتيیم, 
وواالرئيیس االمديیر االعامم للمركز االدكتورر جونن هھھھاررددمانن سوفف يیتوالنن قيیاددةة االوفد االدوولي االتابع للمركز 
لمالحظة اانتخاباتت االمجلس االتأسيیسي االتي ستقامم في 23 أأكتوبر. كما ستكونن االسيیدةة ااألوولى االسابقة 

 ررووززااليین كاررترمن بيین أأعضاء هھھھذاا االوفد.

وو قد صرحح االرئيیس أأووتيیم أأنن " تونس ستكونن االدوولة ااألوولى في االربيیع االعربي االتي ستقومم بإجرااء اانتخاباتت 
وو أأنن مركز كاررتر يیتشرفف بالدعوةة االتي تلقاهھھھا لمالحظة هھھھذاا االحدثث االتارريیخي. نحن نتطلع إإلى عمليیة 

دديیمقرااططيیة وو سلميیة وو ذذااتت مصدااقيیة كما نشجع لجنة ااالنتخاباتت لوضع االلمساتت ااألخيیرةة على االتحضيیرااتت 
 االمتبقيیة"

وو سوفف يیلتقي االرئيیس أأووتيیم ووقيیاددةة مركز كاررتر مع أأصحابب االمصلحة االرئيیسيیيین في االعمليیة ااالنتخابيیة بما 
في ذذلك االهھيیئة االعليیا االمستقلة لالنتخاباتت ووااألحزاابب االسيیاسيیة وواالمرشحيین االمستقليین  وومنظماتت االمجتمع 
االمدني  وواالمسؤووليین االحكوميیيین  ووممثلي االمجتمع االدوولي ٬، ووسوفف يیالحظ االمركز سيیر عمليیة ااالقترااعع 

 وواالفرزز وو نظظامم جددوولة االنتائج  في يیومم ااالنتخاباتت ووكذلك قرااررااتت االبت في االشكاووىى ااالنتخابيیة.

 
اا على االمددىى مالحظً  40في أأووتت االماضي وو اانظظمم إإليیهھمم ااآلنن  على االمددىى االططوويیلل مالحظيینقدد تمم نشرر وو 

في مختلفف االددوواائرر ااالنتخابيیة ليیتمم تأططيیررهھھھمم في توونسس االعاصمة وو نشررهھھھمم  االقصيیرر منن جنسيیاتت مختلفة
 قبيیلل يیوومم ااالقتررااعع.  

 زز عمليیةووتعززيی ااالنتخابيیة٬،ة االتابعة للمرركزز في توونسس لتقدديیمم تقيیيیمم محايیدد لجووددةة االعمليیة مالحظظتهھددفف بعثة اال
ووسيیتمم تقيیيیمم هھھھذذهه  لجميیع وو إإظظهھارر ااالهھھھتمامم وواالددعمم االددووليیيینن لهھذذاا االتحوولل االدديیمقررااططي االططمووحح.تشملل اا

ااالنتخاباتت في ااإلططارر االقانووني االتوونسي ٬، وو اااللتززااماتت االددووليیة لتوونسس  إلجررااء اانتخاباتت دديیمقررااططيیة 
حقيیقيیة.  

 :ي متاحة على مووقعهھ على ااالنتررنتت٬، ووهھھھااالنتخاباتتيیقوومم االمرركزز بإصدداارر بيیاناتت عامة ددوورريیة عنن 
 www.cartercenter.org  



######## 

 ”ددفع عمليیاتت االسالمم, مكافحة ااألمرااضض, بناء ااألمل "

  1982قامم االررئيیسس ااألسبقق للوواليیاتت االمتحددةة جيیمي كاررترر وو ززووجتهھ ررووززاا ليینن بإنشاء مرركزز كاررترر سنة 
ء بالصحة في جميیع أأنحاء االعالمم. مرركزز كاررترر بالشررااكة مع جامعة اايیموورريي لددفع عمليیاتت االسالمم وو ااالررتقا

بلدداا  70هھھھوو منظظمة غيیرر حكووميیة وو ذذااتت أأهھھھدداافف غيیرر رربحيیة تساعدد على تحسيینن حيیاةة االناسس في أأكثرر منن 
عبرر حلل االنززااعاتت , ددعمم االدديیمقررااططيیة وو حقووقق ااإلنسانن وو االفررصص ااالقتصادديیة, مكافحة ااألمررااضض وو 

عيینن على ززيیاددةة إإنتاجج االمحاصيیلل. تططوويیرر خددماتت االصحة االنفسيیة وو تددرريیبب االمززاارر  

 

 
 
 
 
	  


