
 
2011يناير  3  

 للنشر الفوريِّ 

، وجون هاردمانباو كارتر، وكوفي عنان، وجوزيف واريجيمي    

يقودون بعثة مركز كارتر لمراقبة االستفتاء حول تقرير مصير جنوب السودان   
 

:لالتصال  

  374 999 904 249+ديبورا هيكس : يناير 4يف السودان بدءاً من 

  dhakes@emory.eduأو على الربيد االلكرتوين 

  041 714 911 249+سان فان دي بريغ، : يف السودان

  

وجوزيـف كل من جيمي كارتر الرئيس األسبق للواليات املتحدة األمريكيـة، وكـويف عنـان األمـني العـام السـابق لألمـم املتحـدة،   يقومس : الخرطوم
الدوليــة ملراقبــة اســتفتاء ينــاير رئــيس مركــز كــارتر ومــديره التنفيــذي، بقيــادة بعثــة مركــز كــارتر  هاردمــان جــون . ، ودرئــيس وزراء تنزانيــا الســابقبــا واريو 

مراقـب يف مواقـع االقـرتاع داخـل وخـارج السـودان لتقيـيم  100هذا وسينشر مركز كارتر ما يزيـد علـى . حول تقرير مصري جنوب السودان 2011
  .  االقرتاع، والعد، وجتميع األصواتت عملياعملية االستفتاء ومراقبة 

إننا نأمل أن تساعد هذا العملية " مضيفاً ". يف تنفيذ اتفاقية السالم الشامل حامسةً  خطوةً  االستفتاء ميثلُ " وقال الرئيس األسبق جيمي كارتر  أن 
  ".ءض النظر عن نتيجة االستفتابالسالم، غ زاخرٍ  الشعب السوداين على العمل من اجل مستقبلٍ 



 ةوإظهــار االهتمــام الــدويل بعمليــ، االســتفتاء ةيــد جملمــل جــودة عمليــتتمثــل يف تقــدمي تقيــيم حمايف الســودان ن أهــداف بعثــة مركــز كــارتر للمراقبــة إ
حملليـــة هـــذا وســـيلتقي أعضـــاء بعثـــة مركـــز كـــارتر بالقـــادة السياســـيني الرئيســـيني، وســـلطات االســـتفتاء، وجمموعـــات املراقبـــة ا .يف الســـودان االســـتفتاء

  .والدولية، وأعضاء اجملتمع الدويل والدبلوماسي، ضمن آخرين

، اسـتفتاء موثوقـةلقد شعر مركز كارتر بالتشجيع  بالتزام حكومة السودان وحكومـة جنـوب السـودان بـإجراء العمليـة بشـكل سـلمي، وبقبـول نتـائج 
  .االنفصاللصاحل لوحدة أو واحرتام حقوق كافة املواطنني السودانيني، سواًء صوت اجلنوبيون لصاحل ا

م ب" ويقــول كــويف عنــان  ســالم مســتدام يف الســودان كمــا هــو مقــرر يف اتفاقيــة  إرســاءإنــه مــن األمهيــة مبكــان لكــل القــادة السياســيني احــرتام التزامــا
  ".السالم الشامل

ظم بعثة مراقبـة علـى املـدى الطويـل لالنتخابـات ، كما ن2008يف السودان منذ عام اخلاصة باالنتخابات ة تلقد حافظ مركز كارتر على وجود بعث
 4600يف السودان، ويشمل ذلك التدريب ونشر احملايدة يدعم مركز كارتر املراقبة احمللية عالوًة على ذلك، . 2010العامة يف السودان يف ابريل 

  .الستفتاء جنوب السودان املرتقبحملي مراقب  3000املاضي، وما يقدر حبوايل مراقب ملراقبة االنتخابات العامة يف السودان يف ابريل 

حتضـــريات  لرصـــد ،الســـودانعلـــى امتـــداد  ،مراقبـــاً علـــى املـــدى الطويـــل 16نشـــر مركـــز كـــارتر يف ســـبتمرب املاضـــي  2011قبـــل بـــدء اســـتفتاء ينـــاير 
 يف مراكز االسـتفتاء املوجـودة داخـل وخـارج السـودان إضافياً مراقباً  56ُنشر  ،املاضي يف نوفمربو . االستفتاء، وفرتة احلمالت، والتطورات السياسية

بـرغم التحـديات إىل أنـه ، مركـز كـارتر صُ وخيلُـ. ملراقبة عملية تسجيل الناخبني، واليت متثل متريناً حامسـاً حيـدد مـن الـذي ميكنـه املشـاركة يف االسـتفتاء
  .احلصول على فرصة التسجيلب اجلنوبينيلغالبية العظمى من ، ومسحت لة بشكل عامكانت موثوقتسجيل الناخبني  فإن عملية  ،املاثلة

يم مركـز  يقـو . مـن مفوضـية اسـتفتاء جنـوب السـودان ، اسـتجابًة لـدعوة 2010ملراقبـة االسـتفتاء يف السـودان يف أغسـطس أنشـطته مركز كارتر  ابتدر
االنتقــايل، وقــانون اســتفتاء جنــوب الســودان، الســودان القــومي دســتور شــامل، و الم اليف الســودان انطالقــاً مــن اتفاقيــة الســ االســتفتاء ةكــارتر عمليــ

يف االتفاقيـــات اإلقليميـــة والدوليـــة بشـــأن إجـــراء انتخابـــات دميقراطيـــة، مبـــا يف ذلـــك امليثـــاق اإلفريقـــي حلقـــوق اإلنســـان  مبـــا ورد لتزامـــات الســـودانوا
   .والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ،والشعوب

وجيُ ري مركز كارتر أنشطة مراقبة وفقاً إلعالن مبادئ املراقبة الدولية لالنتخابات، ومدونة قواعد السلوك، الذي اعتمدته األمم املتحدة عام 
 2005 وصادقت عليه 35 جمموعة مراقبة.

  

### 

 وحقــوق الدميقراطيــة، وتطــوير النزاعــات؛ حــلعــرب بلــداً  70 مــن أكثــر يف النــاس حيــاة حتســني علــىركــز امل ســاعد إذ حكوميــة، وغــري رحبيــة غــري منظمــةهــو مركــز 
 مركـز إنشـاء مت .احملاصـيل إنتـاج زيـادة يف البلـدان الناميـة كيفيـة املـزارعني وتعلـيم النفسـية؛ بالصـحة العنايـة وتطـوير األمراض؛ ومنع االقتصادية؛ والفرص اإلنسان،
 حـول والصـحة السـالم تعزيـزمـن أجـل  ،اميـوري جامعـة مع بالشراكة روزالني، وزوجته كارتر، يجيم السابق املتحدة الواليات رئيس بواسطة 1982 عام كارتر
  . العامل

 


