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 وفدالالمعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني عن وصول  إعالن
  التونسية التشريعيةدولي لمالحظة االنتخابات ال

  ،تونس ـتونس العاصمة 

بعثتهما المشتركة  وصولاليوم عن  )NDI( المعهد الديمقراطي الوطنيو )IRI( الدوليالمعهد الجمهوري أعلن  
أندرو من كل  وفدوسوف يترأّس ال .أكتوبر 6 يوم تشريعيةالاالنتخابات أثناء  التي ستعمل لمالحظة االنتخابات

األلماني ونائبة مدير معهد ، نائبة سابقة في البرلمان آنا لوهرمانو مدير معهد سكوكروفت للشؤون الدولية، ناتسيوس
  ).V-Demأنواع الديمقراطية (

تُمثّل االنتخابات الرئاسية والتشريعية التونسية الفرصة األولى من نوعها النتقال السلطة من حكومة منتخبة " آنا لوهرمان توقال
تحقيق العديد من اإلنجازات الديمقراطية بما في ذلك تسجيل أكبر عدد  فعال . لقد تم2011ديمقراطيا إلى أخرى منذ ثورة 

إدارة التقّدم الديمقراطي لتونس من خالل  إنللناخبين في تاريخ البالد إضافة إلى بث تلفزي للمناظرات الرئاسية ألّول مّرة. 
  ."ر المنطقةاالنتخابات البرلمانية بإحكام من شأنه أن يواصل بعث رسالة قوية إلى كافة أقطا

يستمر المواطنون التونسيون في إعطاء المثال في المنطقة من خالل مشاركتهم على نطاق واسع في المسار " :ناتسيوس كما قال
هدت تونس تخطو خطواتها األولى نحو إرساء ديمقراطيتها، وأنا مسرور بعودتي ثانية ألشهد اش قبل خمس سنوات، .الديمقراطي

  هذه الرحلة".الخطوة التالية في 

القادة السياسيين والدبلوماسيين والمسؤولين السابقين المنتخبين والحكوميين والخبراء ثلة من عضوا  34 المتكّون من الوفدضّم ي
لمعهد الديمقراطي الوطني/المعهد الجمهوري لالثمانية  الحظي المدى الطويلمب الوفد سيلتحق. وفي مجال االنتخاباتاإلقليميين 
 انتهاء سيظلون في تونس حتىالذين و شهر أوتالذين تم نشرهم منذ منتصف  من الفريق األساسي السبعة عضاءاألالدولي و

  .العمليات االنتخابية

فضال عن التي يتم رصدها مالحظات الآخر  عبر تدوين البعثةأعمال خالل  االنتخابات التونسيةبوابة  وسوف يقوم الوفد بالحفاظ علئ
الساعة  على 2019 أكتوبر 7يوم االثنين في مؤتمر صحفي من المقرر عقده  بالنتائج التي توّصل إليها إصدار بيان أولي

  ضفاف البحيرة. الكونكورد نزل، وذلك في مساء الثالثة



بين المعهد الجمهوري الدولي  المشتركة االنتخابات الحظةالمشاركين في البعثة الدولية لم عضاء الوفدفيما يلي القائمة الكاملة أل
  والمعهد الديمقراطي الوطني:

 آنا لوهرمان، نائبة سابقة في البرلمان األلماني عن الحزب األخضر ونائبة مدير معهد أنواع الديمقراطية 
 سكوكروفت للشؤون الدولية، مدير وبروفيسور تنفيذي، معهد أندرو ناتسيوس 
  ،معهد الواليات المتحدة للسالم ،مدير برامج الشرق األوسط وشمال إفريقياإيلي أبو عون 
 والية كاليفورنيا  توم الكي أحد أعضاء جمعية جورج أندروز، رئيس موّظفي 
 ابتسام عزاوي، سياسية في حزب األصالة والمعاصرة، عضو في مجلس النواب المغربي 
  فرانك ديا، مساعد في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال، منصة منظمات المجتمع المدني لمالحظة

 ساحل العاجاالنتخابات في 
 مفمبا ديزوليلي، مستشار أول في إفريقيا، المعهد الجمهوري الدولي 
 بيتر دونولو، مدير اتصاالت سابق لفائدة رئيس الوزراء جان كريتيان 
 دير برنامج مقيم، المعهد الجمهوري الدوليمايكل دراكمان، م 
 لبرامج الشرق األوسط، مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي باحثة رئيسيةميشال دان، مديرة و  
 ) كارال أودي، رئيسة شركة أوديEudy( 
  ،مؤسسة كارنيغي للسالم الدوليورئيسة تحرير "صدى"،  باحثةإنتصار فقير 
  ،غرفة التجارة الجامايكيةل تنفيذيالرئيس التريفور فيرون 
 باحثة مقيمة، مؤسسة كارنيغي للسالم الدوليغانم ةدالي ، 
  وعضو في المجلس القيادي بالحزب الديمقراطي  برلمان إقليم كردستان العراقخسرو كوران، عضو سابق في

 الكردستاني
  الصندوق الوطني للديمقراطية (اتواالستراتيجيباربارا هايغ، نائبة الرئيس المكّلف بالسياسات ،NED( 
  ،مؤسسة كارنيغي للسالم الدوليغير مقيم،  باحث رئيسيَعمر حمزاوي 
 ،معهد الواليات المتحدة للسالم، مكتب شمال إفريقيا توماس هيل، مسؤول أول عن البرامج 
  ميليكانباتريك كينيدي، رئيس موظفين سابق، مكتب رئيس البرلمان بيتر 
 تانجا ماكورا، عضو برلمان، الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا 
 روندا مايس، نائبة المدير اإلقليمي في آسيا، المعهد الجمهوري الدولي 
 إيريك أوليريشو، سياسي من حزب المحافظين، عضو سابق في البرلمان، حكومة المملكة المتّحدة 
 م سابق، المعهد الديمقراطي الوطنيجان نيكو أوفربيك، مستشار مستقل، مدير مقي 
 إيريك بولسن، عضو سابق في الكونغرس، مجلس نواب الواليات المتحدة 
 بورل بيالي، مديرة يوثالب، جنوب إفريقيا 
  ،زائرة، كلية الدراسات العليا للشؤون العمومية والدولية، جامعة أوتاوا باحثةأنوش ترجانيان 
  ،مكتب النائب دايفد ترونكرستينا تسافولياس، مديرة تشريعية 
 إبراهيم سيف، الرئيس التنفيذي لمنتدى االستراتيجيات األردني 
  انزر، نائب أول لرئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطياتشجوناثان 
  دايفيد برايس الكونغرس، مستشارة في األمن القومي، مكتب عضو يفرينشسامانثا 

  

تقديم تقييم موضوعي إلى جانب إظهار دعم المجتمع الدولي المستمر للعمليات الديمقراطية في تونس  فيهدف الوفد يكمن 
الدولية لالنتخابات ومدونة  مالحظةإلعالن مبادئ ال اللعملية االنتخابية والبيئة السياسية المحيطة بها. ستنفذ البعثة أنشطتها وفق

، وستبني استنتاجاتها وتوصياتها على القوانين التونسية والمعايير الدولية لالنتخابات االنتخابات الدوليين الحظيقواعد السلوك لم
 ممثلي المجتمع عالوة علىالديمقراطية. سيلتقي أعضاء الوفد بممثلي األحزاب والحمالت وموظفي الحكومة واالنتخابات، 



سيزور أعضاء الوفد المشترك مراكز  االنتخابات،البالد. في يوم  رجاءوجميع أ العاصمة المدني والمجتمع الدولي في تونس
  .المسندة إليهمالمناطق  وذلك فياالقتراع من أجل عمليات االفتتاح والتصويت واإلغالق والفرز 

 

### 

تعمل على دعم وتعزيز المؤسسات  حزبيةمنظمة مستقلة غير ربحية وغير  هو (NDI) المعهد الوطني الديمقراطي
ويمكن االطالع  .الديمقراطية في جميع أنحاء العالم من خالل المشاركة المواطنية واالنفتاح والمساءلة في الشؤون الحكومية

 www.ndi.org :على المزيد من المعلومات على

على تعزيز الحرية والديمقراطية في جميع أنحاء  عملت حزبيةمنظمة غير ربحية وغير هو  (IRI) عهد الجمهوري الدوليالم
وعلى مساعدة المواطنين على المشاركة  ،واستجابة العالم من خالل مساعدة األحزاب السياسية على أن تصبح أكثر تخصصا

بما في ذلك النساء والشباب. ويمكن  ،المهمشة في العملية السياسية فئاتال دورالرفع من في التخطيط الحكومي، والعمل على 
 www.iri.orgاالطالع على المزيد من المعلومات على الموقع 

 


