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للمعهد االنتخابي للديمقراطية  متابعة االنتخابات بيان الوصول  الصادر عن بعثة
 –كتوبر خالل  أالتي تجرى االنتخابات  البرلمانية  المعنية بمراقبةالمستدامة في أفريقيا  

 في جمهورية مصر العربية 2015ديسمبر  
 2015أكتوبر   12القاهرة في  

عالمة أخرى بارزة في سعي مصر نحو  2015لعام البرلمانية  االنتخاباتيمثل أسلوب إدارة 
اهم في هام يس قرار االنتخابات لمراقبةتعيين بعثة قرار أن  االنتخابيحيث يرى المعهد  الديمقراطية،

 .االنتخابيةبناء ثقة الشعب في العملية 

لتولى  نتخابا اال مراقبةبعثة  في أفريقيا عن وصول المستدامةية للديمقراط االنتخابييعلن المعهد 
ديسمبر  –في جمهورية مصر العربية خالل ) أكتوبر تعقد البرلمانية التي  االنتخابا إلشراف على امهام 
اطية أساسي وجوهري لتدعيم العملية الديمقر  االنتخابية أمرالعملية أن نزاهة االنتخابي  يرى المعهد .(2015

.هذا، لثورةأعقاب ا في 2011منذ عام  االنتخابيشراف المعهد إل ، ومن ثم بدأ خضوع االنتخابا في مصر
 أخرى خطوة ويراها 2015  التي تجرى في عام البرلمانية  االنتخابا أهمية  االنتخابي يدرك المعهدو 
 لسالم واالستقرار في البالد. الديمقراطية و ا رساءأمانيهم إللشعب المصري نحو تحقيق ل

فريقيا بناء للديمقراطية المستدامة في إ نتخابياالالتابعة للمعهد  االنتخابا  مراقبةتأتي زيارة بعثة 
( مراقبين على المدى 10) عدد تتكون هذه البعثة من. لالنتخابا اللجنة العليا  التي تلقتها من دعوة العلى 

ى من ولالمرحلة األ متابعة أعمالو تم تعيينهم بغرض  2015راكتوب 6إلى مصر يوم  وصلواالطويل 
على أن يتم إعادة ، 2015خالل شهر أكتوبر االنتخابا افظا  التي يعقد بها البرلمانية في المح االنتخابا 
في المحافظا   2015نوفمبر نتخابا  التي تجرى خالل شهر خالل المرحلة الثانية من اال أخرى مرة  متعيينه
خالل فترة  .2015ديسمبر   12حتى يوم و تستمر إقامتهم في البالد  االقتراع ا فيها عملي تجرى التي 
و حتى  النتخابيةالحمال  بدءًا من ا الرئيسية االنتخابيةثة مهام متابعة األنشطة عالب أعضاءيتولى ، التعيين

دون وجه )ومن بينهم  االنتخابيةمع أصحاب المصالح  والتعامل مراحل تجميع نتائج التصوي الوصول ل
 و األحزاب السياسية ووسائل اإلعالم و منظما  المجتمع المدني  . لالنتخابا اللجنة العليا قصر( 
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 ( مراقب على المدى الطويل خالل10إلى عدد ) على المدى القصير مراقب( 12عدد )ينضم 
يرأس المرحلة األولى للبعثة الشيخ "عبدول كاريمو" رئيس مجلس إدارة اللجنة  البرلمانية. االنتخابا مرحلتي 
 جمهورية سرئي-فخامة السيد / كاسام أوتيم بينما يرأس المرحلة الثانية  بزيمبابوي  لالنتخابا القومية 

 االنتخابيينوب عن كالهما  السيد / دنيس كاديما المدير التنفيذي للمعهد  و - موريشيوس السابق
 في  أفريقيا . المستدامةللديمقراطية 

اإلعالن و  نتخابيةاالمستقل عن العملية  منصف و تقييمتقديم  مسؤوليةتتولى البعثة التابعة للمعهد 
 المبادئ على أساسقائم  الذي تقدمه البعثة تقييمال يكون  أنمن خالل إصدار بيانا  عامة عادية على عنه 

إعالن  و الحكم  و االنتخابا و المعايير المنصوص عليها في الميثاق األفريقي بشان الديمقراطية و 
مراقبتها و و متابعتها و  االنتخابا دارة إ ومبادئ نتخابا لالالمراقبة الدولية  مبادئشأن اإلتحاد األفريقي ب

 .االنتخابا ار القانوني المصري الذي يحكم اإلط

 

 


