
 

 للنشر فورا: 11 سبتمبر 2019

 للحصول على المزید من المعلومات، الرجاء االتصال بـ:

 جیسبر فرانت، jfrant@ndi.org،  رقم الهاتف في الوالیات المتحدة/تطبیق سیغنال+1 (202) 728-5500   /        رقم

 الهاتف في تونس:  +216 58 188 575

 ناتالي لونغویل، nlongwell@iri.org،  رقم الهاتف في الوالیات المتحدة/تطبیق سیغنال  +1 (202) 320-8257  / رقم
 الهاتف في تونس:  +216 58 186 611

 

 إعالن المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الدیمقراطي الوطني عن وصول وفد دولي
 لمالحظة االنتخابات الرئاسیة التونسیة

بعثتهما وصول عن الیوم الوطني الدیمقراطي و المعهد الدولي الجمهوري المعهد أعلن تونس، – العاصمة                تونس
من كل الوفد یترّأس وسوف سبتمبر. 15 یوم الرئاسیة االنتخابات أثناء ستعمل التي االنتخابات لمالحظة                 المشتركة
عن البرلمان في سابقة نائبة كوران، باتریشیا ومارغریت الدولي الجمهوري المعهد رئیس توینینغ ، دانیال                الدكتور

 حزب العمال اإلسكتلندي و لیسلي كامبیل ، مدیر المعهد الدیمقراطي الوطني في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا.

أن تونس لمثال ویمكن علیها. هائل تأثیر لها تونس فإن الدیمقراطیة، السلوكیات إلى تفتقر منطقة في " توینینغ الدكتور                     وقال

 یكون مصدر إلهام إذا ظلت مؤسساتها الدیمقراطیة صامده وضعت األساس لبلد أكثر استقرارا وازدهارا".

فإن السلمیة، االنتخابات عنه ُتعّبر كما الشعب، إرادة على بناء السیاسیة للسلطة السلمي االنتقال خالل "من كوران: قالت                    كما

 تونس تملك فرصة لُتظهر للعالم أن هذه الدیمقراطیة الفتیة قد دخلت مرحلة النضوج".

فیه تعیق الذي الوقت في حتى ،2012 سنة منذ الدیمقراطي اإلصالح في تونس أحرزته الذي التقدم "إن كامبیل                    وقال

بالنسبة بل فحسب، تونس في للدیمقراطیة لیس الرهانات أهمیة مدى إلى ُیشیر انتباهها، وتشتت المجاورة البلدان                  االضطرابات

 للبلدان األخرى الراغبة في صیاغة مساراتها الدیمقراطیة".

والخبراء والحكومیین المنتخبین السابقین والمسؤولین والدبلوماسیین السیاسیین القادة من ثلة عضوا 32 من المتكّون الوفد                 یضّم

االنتخابات، یوم في البالد أنحاء جمیع في األقل على انتخابیة دائرة 19 في الوفد نشر یتم وسوف االنتخابات. مجال في                      اإلقلیمیین

الفریق من السبعة واألعضاء الدولي الجمهوري الوطني/المعهد الدیمقراطي للمعهد الثمانیة الطویل المدى بمالحظي               وسیلتحق

 األساسي الذین تم نشرهم منذ منتصف شهر أوت وسیظلون في تونس حتى انتهاء العملیات االنتخابیة.
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فضال رصدها یتم التي المالحظات آخر تدوین عبر البعثة أعمال خالل التونسیة االنتخابات بوابة على بالحفاظ الوفد یقوم                    وسوف

الساعة تمام في 2019 سبتمبر 16 االثنین یوم عقده المقرر من صحفي مؤتمر في إلیها توّصل التي للنتائج أولي بیان إصدار                       عن

 الثالثة مساء بتوقیت وسط أوروبا، وذلك في نزل موفنبیك ضفاف البحیرة بتونس.

الدولي الجمهوري المعهد بین المشتركة االنتخابات لمالحظة الدولیة البعثة في المشاركین الوفد ألعضاء الكاملة القائمة یلي                  فیما

 والمعهد الدیمقراطي الوطني:

والبرلمان● البریطاني العموم مجلس البرلمان، في سابق عضو اإلسكتلندي، العمال حزب من سیاسیة كوران،                مارغریت

 اإلسكتلندي

 دانیال توینینغ، رئیس المعهد الجمهوري الدولي●

 لیسلي كامبیل، مستشار أول والمدیر اإلقلیمي لبرامج الشرق األوسط وشمال إفریقیا بالمعهد الوطني الدیمقراطي●

 ترومان أندرسون، رئیس الموظفین السابق للسناتور جون ماكین●

 بول بالك، شریك مساهم بشركة أطلس القابضة●

 باربارا بودین، مدیرة وأستاذة متمیزة في ممارسات الدیبلوماسیة بجامعة جورج تاون●

 فیكتور دیالج، زمیل أول في البحث ومسؤول عن االتصاالت بمؤسسة التجدید السیاسي●

 درو إیردمان، الرئیس التنفیذي للعملیات، والیة میسوري●

 حمزة الفاسي الفهري، مدیر البرمجة البرلمانیة والحزبیة بالمعهد الوطني الدیمقراطي●

 كالي فولر، زمیل زائر، معهد المؤسسات األمریكیة●

 كریستوفر فوسنر، عضو مجلس إدارة بالمعهد الجمهوري الدولي●

 ماریا تورتوسا غاریغوس، خبیرة في السیاسة واألمن على المستوى الدولي، مستشارة مستقلة●

 نیت غروبمان، باحث في السیاسة المقارنة في شمال إفریقیا، جامعة ییل●

 هوغو غوردون، رئیس تحریر، واشنطن اكزامینر●

 أنكوتا هانسن، المدیرة القطریة المقیمة في العراق، المعهد الوطني الدیمقراطي●

 إمیلي هاردینغ، كلیة لندن الجامعیة، المدیرة السابقة لقسم األحزاب السیاسیة في المعهد الدیمقراطي الوطني بتونس●

 نیكوال حواتمة، مستشار السناتور جون كینیدي، لجنة مجلس الشیوخ األمریكي المعنیة بالقضاء●

 إیمي هوثورن، نائبة مدیر األبحاث، مشروع حول الدیمقراطیة في الشرق األوسط●

 فرحناز اصفهاني، زمیلة عالمي، مركز وودرو ویلسون●

 براین جوزیف، نائب رئیس البرامج، المؤسسة الوطنیة للدیمقراطیة●

 كارولینا لیكوفیتش، مستشارة أولى في مجال حقوق اإلنسان، الحزب االجتماعي الدیمقراطي في كرواتیا●

 تامي لونغابیرغر، عضو مجلس إدارة المعهد الجمهوري الدولي●

 أمیرة معاطي، المدیرة األولى لبرامج الشرق األوسط وشمال إفریقیا، المؤسسة الوطنیة للدیمقراطیة●

 تیموثي میسبرغر، مدیر مركز التمیز في الدیمقراطیة، الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة●

 دانیال میتوف، المدیر المقیم لبرامج روسیا، المعهد الوطني الدیمقراطي●

 روبرت موسباخر جونیور، رئیس مجلس إدارة شركة موسباخر للطاقة●

 ماثیو ماورز، رئیس شركة مات ماورز●

 دومینیك رینیه، المدیر التنفیذي لمؤسسة التجدید السیاسي●

 یاب سوي سینغ، المدیر التنفیذي، بیرسیه 2.0●

●(ROSE)  تامبا تولنو، رئیس مجلس إدارة شبكة منظمات المجتمع المدني لمالحظة ومراقبة االنتخابات 

الوالیات● سفیر الدولي، للسالم كارنیغي مؤسسة األوسط، الشرق برنامج في مقیم غیر أّول زمیل والیس،                 جاكوب

 المتحدة السابق في تونس، وزارة الخارجیة األمریكیة

 سارة یركس، زمیلة في برنامج الشرق األوسط، مؤسسة كارنیغي للسالم الدولي●

https://www.tnelectionportal.org/


 

للعملیة موضوعي تقییم تقدیم جانب إلى تونس في الدیمقراطیة للعملیات المستمر الدولي المجتمع دعم إظهار في الوفد هدف                    یكمن

قواعد ومدونة لالنتخابات الدولیة المالحظة مبادئ إلعالن وفقا أنشطتها البعثة ستنفذ بها. المحیطة السیاسیة والبیئة                 االنتخابیة

لالنتخابات الدولیة والمعاییر التونسیة القوانین على وتوصیاتها استنتاجاتها وستبني الدولیین ، االنتخابات لمالحظي              السلوك

المجتمع ممثلي على عالوة واالنتخابات، الحكومة وموظفي والحمالت األحزاب بممثلي الوفد أعضاء سیلتقي               الدیمقراطیة.

مراكز المشترك الوفد أعضاء سیزور االنتخابات، یوم في البالد. أرجاء وجمیع العاصمة تونس في الدولي والمجتمع                  المدني

 االقتراع من أجل عملیات االفتتاح والتصویت واإلغالق والفرز وذلك في المناطق المسندة إلیهم.

 

### 

 المعهد الوطني الدیمقراطي (NDI) هو منظمة مستقلة غیر ربحیة وغیر حزبیة تعمل على دعم وتعزیز المؤسسات الدیمقراطیة

 في جمیع أنحاء العالم من خالل المشاركة المواطنیة واالنفتاح والمساءلة في الشؤون الحكومیة.  ویمكن االطالع على المزید من

www.ndi.org :المعلومات على 

 المعهد الجمهوري الدولي  (IRI) هو منظمة غیر ربحیة وغیر حزبیة تعمل  على تعزیز الحریة والدیمقراطیة في جمیع أنحاء

 العالم من خالل مساعدة األحزاب السیاسیة على أن تصبح أكثر تخصصا واستجابة ،  وعلى مساعدة المواطنین على المشاركة في

 التخطیط الحكومي، والعمل على الرفع من دور الفئات المهمشة في العملیة السیاسیة، بما في ذلك النساء والشباب. ویمكن

www.iri.org االطالع على المزید من المعلومات على الموقع 
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