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 الفوري للنشر
  2014اكتوبر 20

 don.bisson@tunisia.cceom.org  +)21621768208(دونالد بيسون تونس، : لالتصال

  soyia.ellison@emory.edu صويا اليسونأطلنطا،  :لالتصال

 

 وفد دولي لالنتخابات الّتشريعّية في تونس قدوم  عن ُيعلن كارتر مركز

 

 بعثةمركز المن قبل الهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات، اطلق حصول مركز كارتر على االعتماد بعد 

 لاألوّ  الوزير البعثة هذه سيرأس و. 2014 أكتوبر 26 ليوم الُمقّررة التشريعية االنتخابات لمالحظة دولّية

  .ريانياأل الكريم عبدالّسيد  األسبق اليمني

 في التأسيسي الوطني المجلس انتخابات راقبةلم 2011 جويلية في بتونس مكتبا كارتر مركز احدث

 و المؤّسساتي باإلطار مختلف التطورات المتعلقة و الدستور صياغة عملّيةتابع  و 2011 أكتوبر

 جويلية في أحدثت التي الحالّية االنتخابات مالحظة بعثة طارإ في و .القادمة لالنتخابات القانوني

 على مالحظين 10نشر  و العاصمة تونس في الخبراء من أساسي فريق بوضع المركز قام ،2014

ن الفريق بوفد كبير يتكوّ  تعزيز سيتم أكتوبر 21 يومفي  و. الجمهورية مختلف مناطق في الطويل المدى

 20 يمثلون مالحظا 75 حوالي البعثة اعتمدت إجماال، و. القصير المدى على إضافي مالحظ 50 من

 بما في ذلك اكتوبر 26 يومالتي ستجرى  التشريعية االنتخابات بمالحظة البعثة ستقوم. مختلفا بلدا

 . العد و الفرز وكذلك تجميع النتائج و االقتراع

 بالجوانب المتعّلقة تناول فيه المسائل الذيو  االنتخابات قبل ما فترة في بيان بإصدار كارتر مركز قام  و

 المستقّلة العليا الهيئة أنّ  بالذكر يجدر و الّترشحات تقديم و الّناخبين تسجيل عملّية في التوعوية و التقنّية
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 للعملّية مستقلّ  تقييم بتقديم المالحظة بعثة ستقوم و. شاملة بطريقة تاءااإلجر  بهذه قامت قد لالنتخابات

 قد و. المعنية األطراف و المحّليين و األجانب المالحظين مع بالتنسيق الّتشريعية باالنتخابات المحيطة

 األحزاب و لالنتخابات المستقّلة العليا الهيئة ممثّلي مع منتظمة بمقابالت كارتر مركز مالحظو قام

 الذين المواطنين و الدولي المجتمع ممثلي و المدني المجتمع مكونات و المستقلين المترشحين و الّسياسية

 قبل ما مناخ و اكتوبر 26 النتخابات التحضيرات لتقييم ذلك و االنتخابات بمالحظة سيقومون

 و 2014 أكتوبر 28 يوم الّرئيسّيةلالستنتاجات  أولي بيان بإصدار كارتر مركز سيقوم كما. االنتخابات

 .  www.cartercenter.org  على موجودة ستكون التي

 القانوني اإلطار و الجديد التونسي الدستور مع بالمقارنة بتونس االنتخابي المسار كارتر مركز يقيم و

 يعمل. والدولية اإلقليمية المعاهدات في الواردة و الديمقراطية باالنتخابات المتعلقة ماتهااالتز  و الوطني

 . المهنية و بالحيادية يتسم نحو على لالنتخابات الدولية قبةاالمر  مبادئ إلعالن وفقا مركزال

 الفايسبوك على تابعونا بتونس كارتر مركز مستجدات و اخبار لمتابعة

www.facebook.com/TCCTunisia  اإللكتروني الموقع على و :

www.cartercenter.org/countries/tunisia.html 

#### 
 ."بناء األمل. مكافحة األمراض. نشر السالم"

باعتباره منظمة غير حكومية ال تهدف للربح، أسهم مركز كارتر في تحسين حياة الشعوب في أكثر من 
بلدا من خالل حل للنزاعات؛ وتشجيع الديمقراطية وحقوق اإلنسان والفرص االقتصادية؛ ومكافحة  70

وقد قام الرئيس األمريكي األسبق، جيمي كارتر، وزوجته  .األمراض؛ وتطوير العناية بالصحة النفسية
، بمشاركة جامعة إيموري من أجل نشر السالم وتحسين الصحة 1982روزالين بتأسيس مركز كارتر عام 

 .على مستوى العالم
 

 CarterCenter@ نا على تويترتابع, CarterCenter.org زر موقعنا على الواب
تطلع على ,  Facebook.com/CarterCenter تابعنا على الفيس بوك

شاهدنا على  , Causes.com/CarterCenter قضايانا
اضفنا   YouTube.com/CarterCenter  يوتوب

 http://google.com+/CarterCenter  +  جوجل  على 
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