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 بيان عاجل

  2012 من يناير 2

  

  فى مصرعمله  تشويه رأستمراستنكر يالمعھد الجمھورى الدولى 
  

  بخصوص طبيعة أنشطة المعھد الجمھورى الدولى  فى مصر. تشويهھناك  *يزال مصر , - القاھرة

  

يسعى للتعاون الكامل مع القانون المصرى. و لقد تقدم  يحترم  المعھد الجمھورى الدولى السيادة  و القوانين المصرية و
غه أن الطلب مكتمل فى و لقد تم اب: 2006المعھد الجمھورى الدولى بطلب تسجيل الى وزارة الخارجية المصرية فى يونيو 

من أجل  رامرافى العمل مع السلطات المصرية   2011الى عام  2006فى الوقت من عام و لقد سعى المعھد وقت تقديمه . 
  ثناء كان المعھد يبلغ السلطات المصرية عن كافة  أنشطته.ا* ھذه للتسجيل و فى

  

* يقوم المعھد الجمھورى الدولى بتقديم دعم مادى أو عينى لJحزاب السياسية المصرية أو لمنظمات المجتمع المدنى حيث 
على لحكومة المصرية مرارا برنامجه حيث يوفر تدريبات مفتوح و شفاف. و قد أظھر المعھد لاطار فى عمله ب يقومأن المعھد 

التنمية الطويلة اQمد ل:حزاب السياسية و  تركيزا على استنادا إلى مجموعة واسعة من الخبرات الدولية  المھارات الفنية
ن دون اQنحياز الى تثقيف الناخبي على عمل المعھد الجمھورى الدولى مع المجتمع المدنى المصرىو يركز المجتمع المدنى . 

مع عدم التدخل أو التأثير على نتائج  تعزيز المشاركة الديمقراطيةبھدف المشاركة المدنية أيضا أى من اQحزاب السياسية و 
  ا*نتخابات .

  

م:يين دو*ر سنويا من  9بلغ مجموعھا ابتداءا من ھذا العام  اتفاقيتين من قبل يتم تمويل برنامج المعھد الجمھوري الدولي
برنامج  يشكل . الديمقراطية وحقوق ا]نسان والعمل مكتب الوكالة اQميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية اQميركية

مع المعرفة  تمتالمعھد ما يزيد قلي: على نصف واحد في المئة من إجمالي المساعدات اQميركية السنوية لمصر والتي 
و لقد تم مشاركة الحكومة المصرية سابقا  عن جميع المعلومات التنفيذية والتشريعية. اQمريكية  ات الحكوميةللسلط  لكاملةا

فى الحقيقة  أرسل المعھد المجمھورى الدولى متابعيين  و التفصيلية  عن تمويل المعھد الجمھورى الدولى و طبيعة عمله .
بناءا على دعوة الحكومة  ذلك  وو الثانية من أنتخابات مجلس الشعب التاريخية  فى مصر  دوليين لمتابعة المرحلتين ا*ولى 

انع من قيام المعھد الجمھورى الدولى " أنه * يوجد م 2011من نوفمبر  19بتاريخ  ھاو التى جاء فى خطابالمصرية  
  بمتابعة ا*نتخابات البرلمانية المصرية "

  

يحصل أيضا أن و  التسجي:ت وممتلكاته  دولى أنه من المحتمل أن يعود لمكاتبه و يحصل علىو لقد فھم المعھد الجمھورى ال
وذلك لتستأنف عملھا فى دعم التحول الديمقراطى فى مصر.  الذى طال انتظاره و ذلك دون ترھيب أو مضايقة  الترخيصعلى 

  و نأمل تنفيذ ما وعدنا به.
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