
 

 

يسا" لمتابعة يمقراطية المستدامة في أفريقيا "إدلمعهد االنتخابي للبعثة ا

 2015ديسمبر  -االنتخابات البرلمانية في جمهورية مصر العربية  خالل أكتوبر

ني بمتابعة معالعملية االنتخابية على المدى القصير ال فريق مراقبي بيان وصول

   المرحلة الثانية لالنتخابات البرلمانية 

 2015أكتوبر   12القاهرة في  صادر في   

 مراقبةبعثة  عن وصول)إيسا( في أفريقيا  المستدامةية للديمقراط االنتخابييعلن المعهد 

البرلمانية التي  النتخاباتالمرحلة الثانية لإلشراف على ا مهمةلتولى )على المدى القصير(  االنتخابات

 – في أفريقيا المستدامةية للديمقراط االنتخابيالمعهد قام أن، في هذا الش .في جمهورية مصر العربيةتعقد 

فريق من المتابعين المعنيين بمتابعة بإرسال  -)على المدى القصير( االنتخابات مراقبةبعثة وصول  قبل

أن البعثة الموفضة ، . هذا وجدير بالعلم 2015أكتوبر   6يوم منذ وذلك االنتخابات على المدى الطويل 

محافظة  14جمالي محافظة من إ 13االعادة في مرحلة  مرحلة االولى وال انتخاباتد قد تابعت من المعه

المراقبين المعنيين بمتابعة االنتخابات على المدى الطويل توبر.تولى خالل شهر أكاجري فيها االنتخابات 

على  ( مراقبين10دد)ع هذه المهمةمهام متابعة المرحلة األولى من االنتخابات البرلمانية وساعدهم في 

 .المدى القصير 

 في أفريقيا المستدامةية للديمقراط االنتخابيالمعهد  أما بالنسبة للمرحلة الثانية لالنتخابات، فسيقوم

 1محافظة( 13( محافظات من إجمالي عدد)9بإرسال فريق متابعة االنتخابات على المدى الطويل إلى )

. أما 2015ديسمبر  12حتى  أعضاء الفريق في هذه المحافظات وتستمر إقامة، رى فيها االنتخابات جي  

ر متاالنتخابات على المدى الطويل في مصر، فسوف تسلمراقبين المعنيين بمتابعة لفترة إقامة ابالنسبة 

طوال ثة عالب أعضاءيتولى  .2015ديسمبر  4( متابع على المدى القصير حتى 14إقامتهم بمصاحبة عدد)

لحمالت امرحلة إعداد متابعة بدءاً من  اتالنتخاباألساسية لمهام متابعة األنشطة ر فترة إقاتهم في مص

ً مسئولية نتائج التصويت عالنوصوالً إلى مرحلة إو وتنفيذها  االنتخابية  ، كما تتولى البعثة أيضا

 لالنتخاباتاللجنة العليا )دون وجه قصر(  اومن بينهالنتخابات هتمة باالمو الجهات  الهيئاتمع  التواصل

 و األحزاب السياسية ووسائل اإلعالم و منظمات المجتمع المدني  .

-أوتيم  قاسم فخامة السيد /المرحلة الثانية متابعة انتخابات الموكلة بيرأس بعثة المعهد الحالية 

 بياالنتخاالسيد / دنيس كاديما المدير التنفيذي للمعهد  هينوب عن و - موريشيوس السابق جمهورية رئيس

 في  أفريقيا . المستدامةللديمقراطية 
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و ال يخضع ألي  يتسم بالحيادية االنتخابيةلعملية ل تقييم إجراء مسؤوليةتتولى البعثة التابعة للمعهد 

 تقييمالدورية.يستند من خالل إصدار بيانات عامة التي تم التوصل إليها   نتائجال عناإلعالن وضغوط 

مبادئ إدارة االنتخابات ورصدها في و المعايير المنصوص عليها  لمبادئاأساس  إلى الذي تقدمه البعثة

و الحكم  و إعالن اإلتحاد األفريقي بشأن  االنتخاباتالميثاق األفريقي بشان الديمقراطية و ا و ومراقبته

 .إعالن مبادئ المراقبة الدولية لالنتخابات و نتخاباتلالالمراقبة الدولية  مبادئ

خالل عن النتائج التي توصلت إليها  بعثة متابعة االنتخابات بيان أولير من المزمع ان تصد

 .2015ديسمبر  3عقد مؤتمر صحفي يوم  عن طريقلمرحلة الثانية لالنتخابات متابعتها ل

 

 


