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إعﻼن المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني عن وصول الوفد
الدولي لمﻼحظة اﻻنتخابات التشريعية التونسية
تونس العاصمة ـ تونس،
أعلن المعهد الجمهوري الدولي ) (IRIوالمعهد الديمقراطي الوطني ) (NDIاليوم عن وصول بعثتهما المشتركة
لمﻼحظة اﻻنتخابات التي ستعمل أثناء اﻻنتخابات التشريعية يوم  6أكتوبر .وسوف يترأّس الوفد كل من أندرو
ناتسيوس ،مدير معهد سكوكروفت للشؤون الدولية وآنا لوهرمان ،نائبة سابقة في البرلمان اﻷلماني ونائبة مدير معهد
أنواع الديمقراطية ).(V-Dem
وقالت آنا لوهرمان " تُمثّل اﻻنتخابات الرئاسية والتشريعية التونسية الفرصة اﻷولى من نوعها ﻻنتقال السلطة من حكومة منتخبة
ديمقراطيا إلى أخرى منذ ثورة  .2011لقد تم فعﻼ تحقيق العديد من اﻹنجازات الديمقراطية بما في ذلك تسجيل أكبر عدد
مرة .إن التقدّم الديمقراطي لتونس من خﻼل إدارة
ﻷول ّ
للناخبين في تاريخ البﻼد إضافة إلى بث تلفزي للمناظرات الرئاسية ّ
اﻻنتخابات البرلمانية بإحكام من شأنه أن يواصل بعث رسالة قوية إلى كافة أقطار المنطقة".
كما قال ناتسيوس " :يستمر المواطنون التونسيون في إعطاء المثال في المنطقة من خﻼل مشاركتهم على نطاق واسع في المسار
الديمقراطي .قبل خمس سنوات ،شا هدت تونس تخطو خطواتها اﻷولى نحو إرساء ديمقراطيتها ،وأنا مسرور بعودتي ثانية ﻷشهد
الخطوة التالية في هذه الرحلة".
المتكون من  34عضوا ثلة من القادة السياسيين والدبلوماسيين والمسؤولين السابقين المنتخبين والحكوميين والخبراء
يض ّم الوفد
ّ
اﻹقليميين في مجال اﻻنتخابات .وسيلتحق الوفد بمﻼحظي المدى الطويل الثمانية للمعهد الديمقراطي الوطني/المعهد الجمهوري
الدولي واﻷعضاء السبعة من الفريق اﻷساسي الذين تم نشرهم منذ منتصف شهر أوت والذين سيظلون في تونس حتى انتهاء
العمليات اﻻنتخابية.
وسوف يقوم الوفد بالحفاظ علئ بوابة اﻻنتخابات التونسية خﻼل أعمال البعثة عبر تدوين آخر المﻼحظات التي يتم رصدها فضﻼ عن
صل إليها في مؤتمر صحفي من المقرر عقده يوم اﻻثنين  7أكتوبر  2019على الساعة
إصدار بيان أولي بالنتائج التي تو ّ
الثالثة مساء ،وذلك في نزل الكونكورد ضفاف البحيرة.

فيما يلي القائمة الكاملة ﻷعضاء الوفد المشاركين في البعثة الدولية لمﻼحظة اﻻنتخابات المشتركة بين المعهد الجمهوري الدولي
والمعهد الديمقراطي الوطني:
































آنا لوهرمان ،نائبة سابقة في البرلمان اﻷلماني عن الحزب اﻷخضر ونائبة مدير معهد أنواع الديمقراطية
أندرو ناتسيوس ،مدير وبروفيسور تنفيذي ،معهد سكوكروفت للشؤون الدولية
إيلي أبو عون ،مدير برامج الشرق اﻷوسط وشمال إفريقيا ،معهد الوﻻيات المتحدة للسﻼم
ّ
موظفي توم ﻻكي أحد أعضاء جمعية وﻻية كاليفورنيا
جورج أندروز ،رئيس
ابتسام عزاوي ،سياسية في حزب اﻷصالة والمعاصرة ،عضو في مجلس النواب المغربي
فرانك ديا ،مساعد في مجال تكنولوجيا المعلومات واﻻتصال ،منصة منظمات المجتمع المدني لمﻼحظة
اﻻنتخابات في ساحل العاج
مفمبا ديزوليلي ،مستشار أول في إفريقيا ،المعهد الجمهوري الدولي
بيتر دونولو ،مدير اتصاﻻت سابق لفائدة رئيس الوزراء جان كريتيان
مايكل دراكمان ،مدير برنامج مقيم ،المعهد الجمهوري الدولي
ميشال دان ،مديرة وباحثة رئيسية لبرامج الشرق اﻷوسط ،مؤسسة كارنيغي للسﻼم الدولي
كارﻻ أودي ،رئيسة شركة أودي )(Eudy
إنتصار فقير ،باحثة ورئيسة تحرير "صدى" ،مؤسسة كارنيغي للسﻼم الدولي

تريفور فيرون ،الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الجامايكية
دالية غانم ،باحثة مقيمة ،مؤسسة كارنيغي للسﻼم الدولي
خسرو كوران ،عضو سابق في برلمان إقليم كردستان العراق وعضو في المجلس القيادي بالحزب الديمقراطي
الكردستاني
ّ
المكلف بالسياسات واﻻستراتيجيات ،الصندوق الوطني للديمقراطية )(NED
باربارا هايغ ،نائبة الرئيس
َعمر حمزاوي ،باحث رئيسي غير مقيم ،مؤسسة كارنيغي للسﻼم الدولي
توماس هيل ،مسؤول أول عن البرامج ،معهد الوﻻيات المتحدة للسﻼم ،مكتب شمال إفريقيا
باتريك كينيدي ،رئيس موظفين سابق ،مكتب رئيس البرلمان بيتر ميليكان
تانجا ماكورا ،عضو برلمان ،الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا
روندا مايس ،نائبة المدير اﻹقليمي في آسيا ،المعهد الجمهوري الدولي
إيريك أوليريشو ،سياسي من حزب المحافظين ،عضو سابق في البرلمان ،حكومة المملكة المتّحدة
جان نيكو أوفربيك ،مستشار مستقل ،مدير مقيم سابق ،المعهد الديمقراطي الوطني
إيريك بولسن ،عضو سابق في الكونغرس ،مجلس نواب الوﻻيات المتحدة
بورل بيﻼي ،مديرة يوثﻼب ،جنوب إفريقيا
أنوش ترجانيان ،باحثة زائرة ،كلية الدراسات العليا للشؤون العمومية والدولية ،جامعة أوتاوا
كرستينا تسافولياس ،مديرة تشريعية ،مكتب النائب دايفد ترون
إبراهيم سيف ،الرئيس التنفيذي لمنتدى اﻻستراتيجيات اﻷردني
جوناثان شانزر ،نائب أول لرئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات
سامانثا شيفرين ،مستشارة في اﻷمن القومي ،مكتب عضو الكونغرس دايفيد برايس

يكمن هدف الوفد في إظهار دعم المجتمع الدولي المستمر للعمليات الديمقراطية في تونس إلى جانب تقديم تقييم موضوعي
للعملية اﻻنتخابية والبيئة السياسية المحيطة بها .ستنفذ البعثة أنشطتها وفقا ﻹعﻼن مبادئ المﻼحظة الدولية لﻼنتخابات ومدونة
قواعد السلوك لمﻼحظي اﻻنتخابات الدوليين  ،وستبني استنتاجاتها وتوصياتها على القوانين التونسية والمعايير الدولية لﻼنتخابات
الديمقراطية .سيلتقي أعضاء الوفد بممثلي اﻷحزاب والحمﻼت وموظفي الحكومة واﻻنتخابات ،عﻼوة على ممثلي المجتمع

المدني والمجتمع الدولي في تونس العاصمة وجميع أرجاء البﻼد .في يوم اﻻنتخابات ،سيزور أعضاء الوفد المشترك مراكز
اﻻقتراع من أجل عمليات اﻻفتتاح والتصويت واﻹغﻼق والفرز وذلك في المناطق المسندة إليهم.

###
المعهد الوطني الديمقراطي ) (NDIهو منظمة مستقلة غير ربحية وغير حزبية تعمل على دعم وتعزيز المؤسسات
الديمقراطية في جميع أنحاء العالم من خﻼل المشاركة المواطنية واﻻنفتاح والمساءلة في الشؤون الحكومية .ويمكن اﻻطﻼع
على المزيد من المعلومات علىwww.ndi.org :
المعهد الجمهوري الدولي ) (IRIهو منظمة غير ربحية وغير حزبية تعمل على تعزيز الحرية والديمقراطية في جميع أنحاء
العالم من خﻼل مساعدة اﻷحزاب السياسية على أن تصبح أكثر تخصصا واستجابة ،وعلى مساعدة المواطنين على المشاركة
في التخطيط الحكومي ،والعمل على الرفع من دور الفئات المهمشة في العملية السياسية ،بما في ذلك النساء والشباب .ويمكن
اﻻطﻼع على المزيد من المعلومات على الموقع www.iri.org

