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الرئاسية
مركز كارتر يعلن عن قدوم وفد دولي ّ
للدور الثّاني من االنتخابات ّ
تونس  -أطلق مركز كارتر بعثة دولية لمالحظة الدور الثاني من االنتخابات الرئاسية المقررة يوم 21
ديسمبر .2014
سيرأس هذه البعثة كل من الوزير األول األسبق الدكتور عبد الكريم األرياني من اليمن و الذي شارك في
في بعثة االنتخابات التشريعية في تونس في شهر أكتوبر و السفيرة أودري غلوفر وهي محامية تشتغل
دوليا في مجال حقوق اإلنسان من المملكة المتحدة و التي قامت أيضا بالمشاركة في بعثة االنتخابات
الرئاسية في تونس في دورتها األول في شهر نوفمبر.
أحدث مركز كارتر مكتبا بتونس في جويلية  2011لمراقبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في
اكتوبر  2011و تابع عملية صياغة الدستور و مختلف التطورات المتعلقة باإلطار المؤسساتي و
القانوني و االنتخابي .و قام المركز بنشر  10مالحظين على المدى الطويل و بوضع فريق أساسي من
الخبراء في تونس العاصمة في جويلية  2014قبل مالحظة االنتخابات التشريعية في 26أكتوبر و
االنتخابات الرئاسية في  23نوفمبر .و استنتج مركز كارتر أن كلتا االنتخابات أجريت في مناخ هادئ و
كانت منظمة و شفافة.
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و قرر مركز كارتر نشر أكثر من  45مالحظ على المدى القصير خالل الدور الثاني لالنتخابات
الرئاسية إضافة ل 10مالحظين على المدى الطويل الذين راقبوا المسار االنتخابي في تونس منذ فترة
تسجيل الناخبين .و تتكون البعثة من مالحظين من  19بلد .و ستتابع البعثة العملية االنتخابية بكاملها
بما في ذلك االقتراع و العد و الجمع ثم ستقوم إصدار بيان أولي لالستنتاجات الرئيسية يوم  22ديسمبر
و الذي سيكون موجودا على . www.cartercenter.org
و قد تحصلت بعثة مركز كارتر لمالحظة االنتخابات على االعتماد من قبل الهيئة العليا المستقلة
لالنتخابات .و سيكون تقييم مركز كارتر للمسار االنتخابي مبنيا على دستور الجمهورية التونسية و
اإلطار القانوني و الوطني و التزاماتها المتعلقة باالنتخابات الديمقراطية والواردة ضمن القانون العام
الدولي و المعاهدات اإلقليمية و الدولية .و تعمل بعثة مركز كارتر وفقا إلعالن مبادئ المالحظة الدولية
لالنتخابات على نحو يتسم بالحيادية و المهنية.
####
لمتابعة أخبار و مستجدات مركز كارتر بتونس تابعونا على الفايسبوك أ و على الموقع اإللكتروني

www.facebook.com/TCCTunisia www.cartercenter.org/countries/tunisia.html
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####
"نشر السالم .مكافحة األمراض .بناء األمل".

باعتباره منظمة غير حكومية ال تهدف للربح ،أسهم مركز كارتر في تحسين حياة الشعوب في أكثر من
 70بلدا من خالل حل للنزاعات؛ وتشجيع الديمقراطية وحقوق اإلنسان والفرص االقتصادية؛ ومكافحة
األمراض؛ وتطوير العناية بالصحة النفسية .وقد قام الرئيس األمريكي األسبق ،جيمي كارتر ،وزوجته

روزالين بتأسيس مركز كارتر عام  ،1982بمشاركة جامعة إيموري من أجل نشر السالم وتحسين الصحة
على مستوى العالم.
زر موقعنا على الواب , CarterCenter.orgتابعنا على تويتر @CarterCenter
تابعنا على الفيس بوك  , Facebook.com/CarterCenterتطلع على
قضايانا  , CarterCenter/Causes.comشاهدنا على
يوتوب  CarterCenter/YouTube.comاضفنا
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