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 سابينة فيغاني تونس، 
 

 مرآز آارتر اعلن بعثة مراقبة االنتخابات في تونس
 

 بعثة المراقبة الدولية بمرآز آارتر رسميا للتحضيرات استجابة لدعوة من اللجنة االنتخابية التونسية، بدأت
حيث تم دعم البعثة بمكتب في تونس،  بقيادةا .  اآتوبر23النتخابات الجمعية التأسيسية التونسية المرتقبة يوم 

 . مديرة المكتب الميداني  سابينة فيغاني
 

 شعبية واسعة لالصالح التي اثارت مرآز آارتر يؤيد انتخابات سلمية وشفافة في تونس، حيث قامت دعوات"
انتخابات الجمعية . "قال الرئيس االميرآي السابق آارتر" حرآات ديمقراطية في جميع أنحاء العالم العربي،

 ."التأسيسية في تونس سيكون اختبارا مهما لنجاح االنتقال في البلد ونأمل ان توفر اساسا قويا للديمقراطية
 

 مراقبين على المدى 10مي من اللجنة العالية المستقلة لالنتخابات وقد نشر مرآز آارتر تلقى اعتماد رس
 مجموعة -المراقبون والموظفون االساسيون . الطويل لمراقبة عملية تسجيل الناخبين واالستعدادات االنتخابية

 السياسية  سيجتمعون مع مسؤولي االنتخابات؛ ممثلين األحزاب- بلدا 12خبراء االنتخابات من  متنوعة من 
والمجتمع المدني، شامل مجموعات المراقبة المحلية؛ اعضاء المجتمع الدولي؛ والجهات المعنية االخرى، 

لتقييم االنتخابات، وتسجيل الناخبين، مدة الحملة االنتخابية، وإجراءات التصويت والحساب االصوات، 
 مراقبا من جنسيات مختلفة 40علما بان . نسوغيرها من القضايا المتصلة بالعملية االنتخابية الشاملة في تو

 .سينضمون للمراقبة على مدى قصير حول يوم االنتخابات
 

مرآز آارتر يقوم بأنشطتهي بطريقة غير حزبية ومحترفة، وفقا للقانون والمعايير الدولية المطبقة لمراقبة 
االنتخابات المنصوص عليها في إعالن المبادئ الدولية المراقبة لالنتخابات، التي اعتمدت في األمم المتحدة 

 المرآز على اتصال وثيق مع و سوف يظل. مجموعة لمراقبة االنتخابات35 وأيدتها 2005في عام 
السلطات التونسية، وجميع األحزاب السياسية والمرشحين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم، 

سيقوم المرآز باصدر بيانات عامة دورية عن نتائج . وغيرها من بعثات المراقبين الدوليين والمحليين
 .www.cartercenter.org: االنتخابات، وهي متاحة على موقعها على االنترنت 



 
#### 

 بواسطة رئيس الواليات المتحدة السابق جيمي آارتر وزوجته روزالين، 1982تم إنشاء مرآز آارتر عام 
والمرآز منظمة . بالشراآة مع جامعة ايموري، لدفع عمليات السالم واالرتقاء بالصحة في جميع أنحاء العالم

 بلدا عبر حل النزاعات؛ ودعم 70سين حياة الناس في أآثر من غير ربحية وغير حكومية، وقد ساعد على تح
الديمقراطية، وحقوق اإلنسان، والفرص االقتصادية؛ ومكافحة األمراض؛ وتطوير خدمات الصحة النفسية؛ 

ويعمل مرآز آارتر في السودان، و ألآثر من عشرين عاما، . وتعليم المزارعين على زيادة إنتاج المحاصيل
للمزيد من التفاصيل حول المرآز يرجى زيارة موقعنا. بالصحة وحل النزاعات و منعهاعلى االرتقاء    

www.cartercenter.org 
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