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 هيئة العليا المستقلة لالنتخاباتال أعضاءانتخاب  ٌرحة بمركز كارتر

 

الجدد للهٌئة  ءعضاواأل  المجلس الوطنً التأسٌسً بأحر التهانً الى كل من مركز كارترٌتوّجه

 ٍ٘ئت اٌذائّتايإٔؾبء ة مركز الّرحبي و. هٌئة العلٌا المستقلة لالنتخاباتالمجلس االنتخابٌة بمناسبة انتخاب 

 أخخبببث ٚطٍٕت راث ٔحٛ حٕظٍُ كبرىخطوة  هٌئةهذه ال عملٌة إحدايعّد حٌي تُت  ، االٔخخبببثداسةإل

 . اٌذعخٛساٌّقبدلت ػٍى اثشِقذالٍت 

هٌئة العلٌا المستقلة للحغؼت ايػضبء  األةاأخخمن  2014  خبٔفً 8 ٌَٛ المجلس الوطنً التأسٌسًحّّىٓ 

طًٌٛ ِٚؼمّذ ٖ حخٌٛدب ٌّغبس بباللخشاع اٌغشي ٚ بأغٍبٍت ثٍثً أػضبء  فً جلسة عامة لالنتخابات
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ّّج .  ح

ٚ آٌج  .هٌئةال ٌٍٗ لبْٔٛطبمب ٌّب ٌٕـ ع ػٍٍّت اٌخقٌٛج ػٍى وً فٕف ِٓ االفٕبف اٌخغؼت ػٍى حذة 

بأغٍبٍت   ٌٚٚىاأل اٌذٚسة ِٕز هٌئة العلٌا المستقلة لالنتخاباتللحغؼت ايػضبء األإٌى أخخبة ػٍٍّت االلخشاع 

 ِٓ األفٛاثِّٛعؼت
2

 اٌّدٍظ اٌٛطًٕ اٌخأعٍغً  اٌزي حّٛفً اٌٍٗٚاعغايحٛافك  ائخبئحاي ٚ ػىغج ٘زٖ. 

 . اٌٍٙئت اٌدذد أػضبءبخقٛؿ

 9ٌَٛ   ػٍى أخخببٗ، اٌمبْٔٛ خبِؼً ِخخـ فًأعخبرفشفبس،  ِحّذ ؽفٍك اٌغٍذ ٌٕٙئ ِشوض وبسحش

 ٚ .ٌإلٔخخبببث اٌّغخمٍت اٌؼٍٍب وشئٍظ ٌٍٍٙئت اٌخأعٍغً اٌٛطًٕ اٌّدٍظِٓ لبً أػضبء    ،2014  خبٔفً

 اٌخبشة ٚ اٌّؤ٘الث إٌٍّٙت اٌؼبٌٍت اٌخً ٌحظْٛ بٙب فً اٌدذد ٌّدٍظ اٌٍٙئت ػضبءِٓ إٌّخظش أْ ٌضغ األ

                                                           
1
ًّ  إٌى إٌى ٌذػٛ وبسحش ِشوض    . 2013 دٌغّبش 23االٔخخبببث ، بٍبْ ِشوض وبسحش اٌقبدس ٌَٛ  ححضٍش فً لذِب اٌّض

2
،  ( فٛث174)ِحّذ ؽفٍك فشفبس : أعخبر خبِؼً،  ( فٛث175)وّبي اٌخٛخبًٔ  :ِحبَ ، ( فٛث178)ٌٍّبء اٌضسلًٛٔ : لبضً ػذًٌ  

ِشاد : لبضً إداسي ،  ( فٛث163)فٛصٌت اٌذسٌغً : ػضٛ ِّثً ٌٍخٛٔغٍٍٓ ببٌخبسج،  ( فٛث149)أٔٛس بٓ حغٓ :ِخخـ فً اٌّبٌٍت اٌؼٍِّٛت 

 ي   سٌبك بٛحٛػ: ِٕٙذط ِخخـ فً ِدبي إٌّظِٛبث ٚاٌغالِت اٌّؼٍِٛبحٍت ،  ( فٛث187)ٔبًٍ بفْٛ : ػذي حٕفٍز  ، ( فٛث189)بٓ ًٌِٛ 

 (. فٛث173)خّبًٌ فٍٕؼ : ِخخـ فً اإلحقبي،  (فٛث176) 
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 ضمن تركٌبة الهٌئة 3كما أّن تواجد ثالثة أعضاء من الهٌئة السابقة.  وً ِٓ ِٛلؼٗخذِت اٌٍٙئت االٔخخببٍت

 .  2011الجدٌدة من شأنه أن ٌضمن االستمرارٌة و أن ٌثّمن التجربة االنتخابٌة لسنة 

  اٌىبفً ٚلج ايٌإلٔخخبببث اٌّغخمٍت اٌؼٍٍب اٌٍٙئت أػضبءاألطشاف اٌّؼٍٕت اٌى ِٕح ٌذػٛ ِشوض وبسحش خٍّغ 

حؼضٌضا  عٍٍُ دائّت ِٚغخمٍت حؼًّ بؾىً ٍ٘ئت اٌّٛاسد إٌّبعبت ٌخأعٍظ  ٚحّىٍُٕٙ ِٓخٍّغالوخغبة ثمت اي

 . اٌثمتٌٙزٖ 

 

 

بٛخٛد ِحذٚد فً حٛٔظ  بؼذ بؼثت ِالحظت أخخبببث اٌّدٍظ اٌٛطًٕ اٌخأعٍغً، احخفظ ِشوض وبسحش،

ٌّخببؼت ػٍٍّت فٍبغت اٌذعخٛس ٚ ِخخٍف اٌخطٛساث اٌّخؼٍمت ببإلطبس اٌّؤعغبحً ٚ اٌمبًٔٛٔ ٌالٔخخبببث 

ٚ ٌمٍُ ِشوض وبسحش ٘زٖ اٌؼٍٍّت ببٌّمبسٔت ِغ اٌمٛأٍٓ اٌخٛٔغٍت ٚ اٌخضاِبث حٛٔظ ببٌمٛأٍٓ ٚ .  اٌّمبٍت

 .  اٌّذٍٔت ٚ اٌغٍبعٍتلٛقاٌّٛاثٍك اٌذٌٍٚت بّب فً رٌه اٌٍّثبق اٌذًٌٚ اٌخبؿ ببٌح

 

##### 

 "األًِ حٛطٍذ األِشاك، ِىبفحت اٌغالَ، حؼضٌض"

 ِب فً إٌبط بحٍبة االسحمبء فً اٌّغبػذة سبحٍت، ٚغٍش حىٍِٛت غٍش ِٕظّت ٌّثً اٌزي وبسحش، ِشوض ٌمذَ

 ٚصٌبدة اإلٔغبْ، ٚحمٛق اٌذٌّمشاطٍت ٚحؼضٌض إٌضاػبث، حً فً اإلعٙبَ خالي ِٓ دٌٚت عبؼٍٓ ػٓ ٌضٌذ

 األعبك األِشٌىً اٌشئٍظ أعظ ٚلذ. إٌفغٍت اٌقحت ٚحٍّٕت األِشاك، ِٓ ٚاٌٛلبٌت االلخقبدٌت، اٌفشؿ

 وبسحش ِشوض ٌٍٓ سٚصا ٚصٚخخٗ وبسحش خًٍّ

##### 

ٌّخببؼت أٔؾطت ِشوض وبسحش حٛٔظ ِٚغخدذاحٗ ٌّىٕىُ صٌبسة اٌقفحت اٌشعٍّت  ػٍى اٌفٍغبٛن  

www.facebook.com/TCCTunisia  

عهى  @ | CarterCenterعهى توٌتر  | CarterCenter.org ٌّىٓ صٌبسة ِٛلؼٕب ػٍى االٔخشٔج

 | Causes.com / CarterCenterانضم إنٍنا عهى | Facebook.com /CarterCenterانفٍسثوك 

أضفنا إنى دائرج انخاص تك عهى جوجم  | YouTube.com / CarterCenterشاھذنا عهى ٌوتٍوب 

http://google.com/+cartercenter 
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  . ٔبًٍ بفْٛ ، ِشاد بٓ ًٌِٛ ، أٔٛس بٓ حغٓ  
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