
 

 
 

مراقبًا ملراقبة تسجيل الىاخبني بالسودان  05مركز كارتر يىشر أكثر مه   
 

  0252ووفمرب،  51
 

 للىشر الفوريِّ
 لالتصال:

 041 714 911 249+عاْ فاْ دٌ تريؽ، : اخلشعىَ
 925 314 955 249+ِاظٍ ساٌ، : ظىتا                         
 5124 420 404 1+، ُ٘ىظ ثىسادَ: اذالٔرا                         

 

 
ِشالثًا ػًٍ اِرذاد اٌغىداْ وخاسظٗ، دلشالثح ػٍُّح ذغعًُ  12ٔىفّرب ٔشش ِشوض واسذش أوصش ِٓ  50يف 

وذضَذ ػٍُّح إٌشش احلاٌُح ِٓ حعمُ تؼصمح   . إٌاخثني متهُذًا العرفراء ظٕىب اٌغىداْ حىي ذمشَش ادلصري
ادلشوض يف ِىالغ اٌرغمعًُ ادلىظمىدج    ذىعغ ِٓ حضىس اسذش اٌذوٌُح ٌٍّشالثح تشىً وثري، وّاِشوض و

، واٌيت مت ذذشُٕها سمسًُا اٌُىَ تىاعغح ِفىضُح اعرفراء .خاسض اٌمغش يف مثأُح تٍذاْ أشٕاء ػٍُّح اٌرغعًُ
ِشالثًا ػًٍ ادلذي اٌغىًَ، وِىظفني  55ىىْ ِٓ ادلشوض ادلِشالثًا ٌفشَك  15ٕضُ اي َو. ظٕىب اٌغىداْ
  .يف اٌغىداْ سئُغني إضافُني

 
جية أْ َممذَ ذغمعًُ   " ٘زا ولذ لاٌد عاْ فاْ دٌ تريؽ، ِذَشج ادلىرة ادلُذاين اٌراتغ دلشوض واسذش 

إٌاخثني العرفراء ظٕىب اٌغىداْ أعاعًا ٌىافح اٌغىدأُني اجلٕىتُني ادلؤٍ٘ني ٌٍرصىَد، داخً اٌغمىداْ  



جنماغ  " ِضُفًح أْ " حىي ذمشَش ادلصري وخاسظٗ ػًٍ اٌغىاء، ٌٍرغعًُ ِٓ اظً اٌرصىَد يف االعرفراء
ػشَضح يف االعرفراء، اٌزٌ عُحذد إْ وماْ اٌغمىداْ   ػٍُّح اٌرغعًُ ِغأٌح ظى٘شَح ٌضّاْ ِشاسوح 

 ."عُظً ِىحذًا أو أْ ظٕىب اٌغىداْ عُىىْ شؼثًا ِغرماًل تزاذٗ
 

وّا ُٔشش . واجلٕىب وأتٍُ شّاي،ٌمذ ُٔشش شالشىْ ِشالثًا ػًٍ اِرذاد اٌغىداْ ٌضَاسج ِىالغ اٌرغعًُ يف اٌ
يف ِىالغ اٌرغعًُ اٌصّأُح خاسض اٌغىداْ اٌيت حذد٘ا لمأىْ اعمرفراء ظٕمىب    وػششَٓ ِشالثًا  حعر

. ، وادلٍّىح ادلرحذج، واٌىالَاخ ادلرحذجوأوغٕذا، ووُُٕا، وأشُىتُااٌغىداْ، وٍ٘ اعرشاٌُا، ووٕذا، وِصش، 
فراء، وممصٍٍ األحضاب اٌغُاعُح واجملرّغ ادلذين، مبا يف رٌمه  ِٓ ادلٕرظش أْ ٍَرمٍ ادلشالثىْ ِغ ضثاط االعر

، و آخشَٓ ِٓ روٌ اٌشأْ، دلشالثح وسفغ اٌرمماسَش  رلّىػاخ ادلشالثح اٌىعُٕح، وأػضاء ِٓ اجملرّغ اٌذويل
حىي ػٍُّح ذغعًُ إٌاخثني، ػالوًج ػًٍ ِشالثح فرشج احلّالخ االٔرخاتُح وِغائً أخشي ِرصٍح مبعّمً  

إمجااًل فئْ وً ِٓ ِىظفٍ ِشوض واسذش اٌشئُغُني، وِشاليب ادلذي اٌغىَمً،  . رفراء يف اٌغىداْػٍُّح االع
ح ّىػح ِرٕىػح َٕرّمٍ أػضماا٘ا ٌرغمؼ   وِشاليب ادلذي ادلرىعظ، وادلشالثني خاسض اٌغىداْ، َشىٍىْ رل

  1وػششَٓ تٍذًا
 

ٔمىفّرب إ  األوي ِمٓ    51عىف َشالة ِشالثى ِشوض واسذش أٔشغح ذغعًُ إٌاخثني يف اٌفرشج تمني  
ِىاذثٕا  ٘زا وعىف ذمذَ. ُ اٌشىاوي واٌغؼىْ، حُس َرثغ رٌه ٔشش وشىفاخ إٌاخثني وذغٍُدَغّرب

 . تؼصح ادلشالثحاٌذػُ إ  ادلُذأُح يف وً ِٓ ظىتا واخلشعىَ 
 

 خلفية حول بعثة مركز كارتر
، اعرعاتًح ٌذػىج ِٓ ِفىضُح  0252تذأخ أٔشغح ِشوض واسذش دلشالثح االعرفراء يف اٌغىداْ يف أغغغظ 

، عُمُُ ِشومض وماسذش   0252 وِصٍّا حذز يف تؼصح ِشالثح أرخاتاخ اتشًَ. اعرفراء ظٕىب اٌغىداْ
ػٍُّاخ االعرفراء يف اٌغىداْ أغاللًا ِٓ اذفالُح اٌغالَ اٌشاًِ، واٌذعرىس االٔرمايل، ولمأىْ اعمرفراء   

                                                 
1
ح اٌىٕغى اٌذميمشاعُح، اٌذمناسن، ِصش، أشُىتُا، فشٔغا، ادلأُا، اذلٕذ، اَشٌٕذا، اَغاٌُا، وُُٕا، وىعىفى، ِاالوٌ، اعرشاٌُا، وٕذا، مجهىسَ: ذشًّ ٘زٖ اٌثٍذاْ وً ِٓ  

 .، و صميثاتىٌِاٌُضَا، ٘ىٌٕذا، إٌشوَط، اٌغٕغاي، عرياٌُىْ، ظٕىب افشَمُا، اعثأُا، اٌغىَذ، عىَغشا، أوغٕذا، ادلٍّىح ادلرحذج، اٌىالَاخ ادلرحذج



الُاخ اإللٍُُّح واٌذوٌُح تشأْ إظشاء أرخاتاخ دميمشاعُمح،  واالٌرضاِاخ اٌىاسدج يف االذفظٕىب اٌغىداْ، 
   .2 مبا يف رٌه ادلُصاق اإلفشَمٍ حلمىق اإلٔغاْ واٌشؼىب واٌؼهذ اٌذويل ٌٍحمىق ادلذُٔح واٌغُاعُح

 
إْ أ٘ذاف تؼصح ِشوض واسذش ٌٍّشالثح ذرّصً يف ذمذمي ذمُُُ زلاَذ جملًّ ظىدج ػٍُّاخ االعرفراء، وذؼضَمض  

ْ   ػٍُّح شا . ٍِح جلُّغ اٌغىدأُني اجلٕىتُني، وإظهاس اال٘رّاَ اٌذويل تؼٍُّماخ االعمرفراء يف اٌغمىدا
وَُعشٌ ِشوض واسذش أٔشغح ِشالثح وفمًا إلػالْ ِثادا ادلشالثح اٌذوٌُح ٌالٔرخاتماخ، وِذؤمح لىاػمذ    

 .3رلّىػح ِشالثح 51وصادلد ػٍُٗ  0221اٌغٍىن، اٌزٌ اػرّذذٗ األُِ ادلرحذج ػاَ 
 

ْ ٘زٖ اٌثُأاخ ِراحًح يف ِىلؼمٗ  ، عرىىس ِشوض واسذش تُأاخ دوسَح حىي ٔرائط االعرفراءَصذ عىف
 :االٌىرشوين أدٔاٖ

.www.cartercenter.org 

 
### 

 ٌرؼضَض اميىسٌ ظاِؼح ِغ تاٌششاوح سوصاٌني رٗوصوظ واسذش ظٍُّ اٌغاتك ادلرحذج اٌىالَاخ سئُظ تىاعغح 5890 ػاَ واسذش ِشوض إٔشاء مت
 وذغىَش إٌضاػاخ؛ حبً 02 ِٓ أوصش يف إٌاط حُاج حتغني ػًٍ عاػذ حىىُِح وغري سحبُح غري ِٕظّح وادلشوض. اٌؼامل حىي واٌصحح اٌغالَ

. احملاصًُ إٔراض صَادج ادلضاسػني وذؼٍُُ ؛إٌفغُح تاٌصحح اٌؼٕاَح وذغىَش األِشاض؛ وِٕغ االلرصادَح؛ واٌفشص اإلٔغاْ، وحمىق اٌذميمشاعُح،
 ِٓ ٌٍّضَذ ِىلؼٕا صوسوا سظاًء. إٌضاػاخ وحً ِٕغ و اٌصحح حتغني أظً ِٓ ػاًِا ػششَٓ ِٓ ألوصش اٌغىداْ يف َؼًّ واسذش ِشوض ظً

 www.cartercenter.org  واسذش ِشوض حىي اٌرفاصًُ

 

                                                 
2
 أورىتش 05 يف اٌرٕفُز حُض األفشَمٍ ادلُصاق ودخً ،5895 ػاَ فرباَش 59 يف واٌشؼىب اإلٔغاْ حلمىق األفشَمٍ ادلُصاق ػًٍ اٌغىداْ صادق 

 5805 ػاَ ِاسط 05 يف اٌرٕفُز حُض دخً واٌزٌ ،5895 ِاسط 59 يف واٌغُاعُح ادلذُٔح ٌٍحمىق اٌذويل تاٌؼهذ اٌغىداْ اٌرحك وّا. 5895

 
3
: اٌرايل ادلىلغ يف واالجنٍُضَح اٌؼشتُح ٔغخرٗ يف ادلثادا إػالْ ػًٍ العاالع ميىٓ  

http://cartercenter.org/peace/democracy/des_declaration.html 
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