للنشر الفوري
 41مايو 2142

لالتصال :في أطالنطا ،ديبو ار هيكس + 4 111 121 4421؛
وفي القاهرة ،سانا فان دين بيرغ+ 2 142 584 39149
مركز كارتر يعلن الوفد الدولي لمتابعة االنتخابات الرئاسية في مصر

تسلم مركز كارتر كمنظمة دولية تصريح االعتماد من اللجنة العليا لالنتخابات الرئاسية وسوف يقوم

بإرسال  22متابعا دوليا ،من  41دولة مختلفة ،وذلك لمتابعة االنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في

يومي  21 – 29مايو  .2142وسوف ينضم إليهم وفد أكبر مكون من  81متابعا ينتمون ألكثر من

 94دولة ،حيث سيصل هذا الوفد إلى مصر قبل إجراء االنتخابات الرئاسية بعدة أيام ،يقوده الرئيس

األمريكي األسبق جيمي كارتر.

وسوف يقوم وفد المركز بمتابعة األنشطة الخاصة بإدارة االنتخابات ،والحمالت االنتخابية،

والتصويت ،وعمليات العد والفرز ،وموضوعات أخرى ذات صلة بالعملية االنتخابية في مصر ككل.
كما سيقوم أيضا بمقابلة مسؤولي االنتخابات ،وممثلي األحزاب السياسية والمجتمع المدني ،باإلضافة

إلى أعضاء من المجتمع الدولي ،واألطراف المعنية األخرى.

ونظ ار إلى تأخر حصول المركز على االعتماد الالزم لمتابعة هذه االنتخابات التاريخية ،وعدم

الوضوح الذي يشوب قدرة منظمات المتابعة على التحدث بعالنية ،فإن بعثة متابعة هذه االنتخابات

هي ،لألسف ،بعثة محدودة النطاق.

إن المهام االنتخابية التي يقوم بها مركز كارتر إنما تتم وفقا للدليل اإلرشادي ومدونة قواعد السلوك

لمتابعي االنتخابات ،إلى جانب إعالن مبادئ المراقبة الدولية لالنتخابات ومدونة قواعد السلوك

للمراقبين الدوليين التي تبنتهما األمم المتحدة في  ،2114وتم التصديق عليها من قبل  11مجموعة

لمراقبة االنتخابات .وسوف يقوم المركز بتقييم العملية االنتخابية بناء على اإلطار القانوني المصري

والتزامات مصر المنصوص عليها في االتفاقات اإلقليمية والدولية ،والخاصة بإجراء انتخابات

ديمقراطية.

####

"نشر السالم .مكافحة األمراض .بناء األمل".

باعتباره منظمة غير حكومية ال تهدف للربح ،أسهم مركز كارتر في تحسين حياة الشعوب في أكثر

من  51بلدا من خالل حل للنزاعات؛ وتشجيع الديموقراطية وحقوق اإلنسان والفرص االقتصادية؛

ومكافحة األمراض؛ وتطوير العناية بالصحة النفسية؛ وتعليم المزارعين في الدول النامية كيفية زيادة

إنتاج المحاصيل .وقد قام الرئيس األمريكي األسبق ،جيمي كارتر ،وزوجته روزالين بتأسيس مركز

كارتر عام  ،4382بمشاركة جامعة إيموري من أجل نشر السالم وتحسين الصحة على مستوى

العالم.

