يعلن مركز كارتر عن وصول مالحظيه على المدى القصير الى تونس
لمالحظة االنتخابات التّشريعيّة

تونس العاصمة ،تونس 3( ،أكتوبر  - )2019وصل العشرات من المالحظين على المدى القصير الى تونس لالنضمام الى البعثة
الدّوليّة لمالحظة االنتخابات الت ّابعة لمركز كارتر لمالحظة االنتخابات التشريعيّة .ستقود البعثة التي تشمل أكثر من  90مالحظا
مفوضة في لجنة التّحقيق الدّولية المستقلة المعنيّة
ك ّل من تانا دي زولويتا ،عضوة سابقة في البرلمان اإليطالي ،وكارين أبو زيدّ ،
بالجمهورية العربية السّورية.
بدأ عمل مركز كارتر في تونس منذ سنة  2011وقد تلقّى هذه السّنة دعوة رسميّة من الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات لمالحظة
الرئاسيّة والتّشريعيّة .انطلق عمل البعثة منذ شهر ماي  2019وذلك بتركيز فريق من الخبراء في تونس العاصمة
االنتخابات ّ
وتوزيع  16مالحظا على المدى ال ّ
الرئاسيّة
طويل على مختلف المناطق في البالد .واعتمد مركز كارتر مجمال لك ّل من االنتخابات ّ
والتشريعيّة أكثر من  90مالحظا من حوالي  25دولة.
التقى مالحظو مركز كارتر بصفة دوريّة مع ممثّلين عن الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات واألحزاب السّياسيّة والمتر ّ
شحين
المستقلّين ومن ّ
ظمات المجتمع المدني وممثّلي المجتمع الدّولي باإلضافة الى مالحظين من المجتمع المدني ،وذلك لتقييم التحضيرات
سابقة لالنتخابات .سوف تقوم بعثة مالحظة االنتخابات بإعداد تقييم
الجارية استعدادا النتخابات  6أكتوبر واألجواء العا ّمة للفترة ال ّ
مستق ّل لمختلف العمليّات المرتبطة باالنتخابات التشريعيّة بالتّنسيق مع مالحظي االنتخابات المحليّين والدوليّين وأبرز األطراف
المعنيّة.
يقيّم مركز كارتر العملية االنتخابية في تونس من حيث مدى تناسقها مع الدستور التونسي واإلطار القانوني الوطني ومختلف
صلة.
التزاماتها المتعلّقة بتنظيم انتخابات ديمقراطيّة بموجب القانون الد ّولي العا ّم والواردة في المعاهدات االقليميّة والدّولية ذات ال ّ
تعمل بعثة مالحظة االنتخابات التابعة للمركز وفقًا إلعالن مبادئ المراقبة الدولية لالنتخابات الذي يقدّم مبادئ توجيهيّة لمالحظة
االنتخابات بشكل مهني ومحايد.
ان االنتخابات أجريت بشكل من ّ
الرئاسية الذي أشار فيه إلى ّ
ظم تنظيما جيّدا
قام مركز كارتر بإصدار بيانًا أوليًا حول االنتخابات ّ
رغم اآلجال االنتخابيّة المختصرة.

االتصال:
سويا إليسون ،مساعدة المديرة المكلّفة بالتّواصلsoyia.ellison@cartercenter.org ،
دون بيسون ،مدير البعثةdon.bisson@cartercenter.org ،

###

مركز كارتر
"نشر السالم .مكافحة األمراض .بناء األمل".
ساهم مركز كارتر باعتباره ّ
منظمة غير حكوميّة وغير ربحيّة في تحسين حياة الشعوب في أكثر من  70بلدا من خالل ح ّل الّنزاعات وتعزيز
الديمقراطية وحقوق اإلنسان والفرص االقتصادية ،ومكافحة األمراض ،وتطوير العناية بالصحة النفسية .وقد قام الرئيس األمريكي األسبق
جيمي كارتر وزوجته روزالين بتأسيس مركز كارتر سنة 1982بال ّ
شراكة مع جامعة إيموري بهدف نشر السالم وتحسين مستوى الصحة في
العالم.
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