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 selima.djait@tunisia.cceom.org +(55050959216) سليمة جعّيطلالتصال: تونس، 

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

   الّرئاسية النتخاباتمن ا انيالثّ  ورللدّ  دولي وفد قدوم عنيعلن  كارتر مركز
 

رة الر ئاسي ة النتخاباتا من الث اني الد ور لمالحظة ةدولي   بعثة كارتر مركز أطلق  - تونس  21 يوم المقر 
 .2014 ديسمبر

ل الوزيركل من  البعثة هذه رأسيس من اليمن و الذي شارك في  ألريانيا الكريم عبد الدكتور األسبق األو 
 تشتغل محامية وهي غلوفر أودري الس فيرةفي شهر أكتوبر و  تونس في التشريعية االنتخابات بعثة في

 االنتخابات بعثة في بالمشاركة أيضا قامت التي و المت حدة المملكة من اإلنسان حقوق مجال في دولي ا
 .نوفمبر هرش في األول دورتها في تونس في الر ئاسي ة

 في الت أسيسي الوطني المجلس انتخابات لمراقبة 2011 جويلية في بتونس مكتبا كارتر مركز أحدث
 و المؤس ساتي باإلطار المتعل قة التطو رات مختلف و الد ستور صياغة ةعملي   تابع و 2011 كتوبرا

 من أساسي فريق بوضع و الط ويل المدى على مالحظين 10 بنشر المركز قام و. االنتخابيو  القانوني
 و أكتوبر  26في التشريعية االنتخابات مالحظة قبل 2014 جويلية في  العاصمة تونس في الخبراء

 و هادئ مناخ في أجريت االنتخابات كلتا أن كارتر مركز استنتج و. نوفمبر 23 في الر ئاسية االنتخابات
 .شف افة و منظ مة كانت
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ر و  لالنتخابات الث اني الد ور خالل القصير المدى على مالحظ45  من أكثر نشر كارتر مركز قر 
 فترة منذ تونس في االنتخابي المسار راقبوا الذين الط ويل المدى على مالحظين 10ل إضافة الر ئاسي ة
 العملية االنتخابية بكاملها ستتابع البعثةو . بلد 19 من مالحظين من البعثة تتكو نو . الن اخبين تسجيل

ليأ بيان إصدار ستقوم ثم   الجمع و العد   و االقتراع ذلك في بما  ديسمبر 22 يوم الر ئيسي ة لالستنتاجات و 
 . www.cartercenter.org على موجودا سيكون الذي و

 المستقل ة العليا الهيئة قبل من العتمادا مركز كارتر لمالحظة االنتخابات على بعثةو قد تحصلت 
 ر الجمهوري ة الت ونسي ة و و دست على مبني ا االنتخابي للمسار كارتر مركز تقييم سيكون و. لالنتخابات

 العام   القانون ضمن والواردة الديمقراطية باالنتخابات المتعل قة التزاماتها و الوطني و القانوني اإلطار
 الد ولي ة المالحظة مبادئ إلعالن وفقا كارتر مركز بعثة تعمل و. الدولي ة و اإلقليمية المعاهدات و الد ولي

 .المهني ة و بالحيادي ة يت سم نحو على لالنتخابات

#### 

  اإللكتروني الموقع على و أ و مستجدات مركز كارتر بتونس تابعونا على الفايسبوك أخبارلمتابعة 

www.cartercenter.org/countries/tunisia.html www.facebook.com/TCCTunisia &      

 
#### 

 ."نشر السالم. مكافحة األمراض. بناء األمل"
باعتباره منظمة غير حكومية ال تهدف للربح، أسهم مركز كارتر في تحسين حياة الشعوب في أكثر من 

ومكافحة بلدا من خالل حل للنزاعات؛ وتشجيع الديمقراطية وحقوق اإلنسان والفرص االقتصادية؛  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 ,تابعنا على تويتر CarterCenter.org زر موقعنا على الواب

تطلع على ,  Facebook.com/CarterCenter تابعنا على الفيس بوك
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اضفنا   YouTube.com/CarterCenter  يوتوب
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