
A nonprofit organization dedicated to advancing democracy worldwide 
 

 

 
 بيان عاجل

  2011ديسمبر  31

  

  المعھد الجمھورى الدولى سيتابع المرحلة الثالثة �نتخابات مجلس الشعب فى مصر

  

متابعة المرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب واشنطن, أعلن المعھد الجمھورى الدولى اليوم عن الوفد الدولى الذي سيقوم ب
و ذلك بناءا على دعوة من الحكومة المصرية. و قد قام المعھد الجمھورى الدولى بمتابعة  2012من يناير  4,  3المصرية في يومى 

من  15, 14حلة الثانية يومى بمتابعة المرأيضا قام  كذلكو  2011من نوفمبر  29, 28ى من ا�نتخابات المصرية يومى المرحلة ا�ول
  .2011ديسمبر 

  

للشئون   مسئول للشئون ا�فريقية و مساعد ا�مريكية كونستانس بيرى نيومان , مساعد سابق لوزير الخارجيةالسيدة / بقيادة الوفد
و ارة شركة ويثنجتون الدولية أولين ويثنجتون , مؤسس و رئيس مجلس اد السيد / , و أيضاسابقا ا�فريقية بالوكالة ا�مريكية للتنمية
  كK من نيومان و ويثنجتون يعملون فى مجلس ادارة المعھد الجمھورى الدولى. ,سابقا مفوض دبلوماسى خاص فى الصين

  

  : يشمل الوفد أيضاكما 

 ؛الشرق اQوسط فى ديمقراطية دعم الكول بوكينفيلد, مدير برنامج المدافعة فى مشروع  •

الوكالة ا�ميركية فى شؤون آسيا والشرق ا�دنى لمساعد مسئول المؤسس لمؤسسة أوراسيا و الرئيستشارلز جرينليف,  •
 ؛سابقاللتنمية الدولية 

 لمجلس النواب اQمريكى لجنة القواعد؛ اتراشيل ليمان، مدير السياس •

 ليندسي غراھام ؛ مجلس الشيوخ ا�ميركي لعضو ريمكوناس ، المدير التشريعي اثيوم •

 ؛عضو الكونغرس اQميركي ديفيد درايردير فريق عمل مبراد سميث ،  •

المعھد  لدىالعراق باكستان وفي أفغانستان و  سابقا المقيمالعامة والمدير  للعKقات، مؤسس شركة مافين ب فارزالونرو •
  .الجمھورى الدولى

  

موظفى المعھد الجمھورى مھمة. سيقود كما سيقوم موظفى المعھد الجمھورى الدولى بمتابعة اQنتخابات و سوف يساعدون فى ھذه ال
كK من لورين كرانر, رئيس المعھد الجمھورى الدولى, و جودى فان ريست, نائب الرئيس التنفيذى للمعھد الجمھورى الدولى , و الدولى 

د , المدير المقيم فى لبرامج المعھد الجمھورى الدولى فى الشرق ا�وسط و شمال أفريقيا , و سام لحو المدير ا�قليميسكوت ماستيك, 
 مصر.

 

وجود تحديات أستمرار  لقد Qحظت بعثة المعھد الجمھورى الدولى فى كK من المرحلتين اQولى و الثانية من اQنتخابات أنه بالرغم من
داء مسئولياتھا ادارية و تحديات فى اQجراءات اQنتخابية اQ أن المسئولين على اQنتخابات و السلطات المختصة كانت حريصة على أ

أن اللجنة العليا لiنتخابات و ھيئات حكومية أخرى قد  Qحظ المعھد الجمھورى الدولى كماتبعا للقوانين اQنتخابية و اللوائح الرسمية. 
بناءا على الدروس المستفادة من المرحلة اQولى من اQدارة الشاملة للعملية اQنتخابية فى المرحلة الثانية وذلك أستمرت فى تحسين 

  التصويت.

  

مھورى الدولى فى المرحلة الثالثة بالتركيز على النقاط التالية و التى تم مKحظتھا فى المرحلتين اQولى و الثانية جوفد المعھد ال يقومس
  من التصويت :

و تعقيدات  كما أن زالت ا�كثر تحديا فى العملية اQنتخابية الى اlن. Q  ا�صوات فرزالعامة للجان ال الىنقل صناديق اQقتراع  •
وينبغي اتخاذ الخطوات  خلق فرصة للمخالفات اQنتخابية.ت نقل المئات من صناديق ا�قتراع الى مكان واحد للفرزعبء 

 ية ككل.عملية اQنتخابال الKزمة لضمان فرز ا�صوات بطريقة أكثر تنظيما �نھا سوف تضفي المزيد من الشفافية في

أنه اذا تم في المرحلة الثانية. ويعتقد المعھد  نوعا ما حدوثا اQقتراع حدثا ملحوظا ولكن كان أقل لجانظل  التأخير في افتتاح  •
  أثناءاQقتراع في الوقت المحدد  فى فتح لجان إلى زيادة النسبة المئوية  سيؤدى بدوره ھذا الشأنمزيد من التحسينات في 

 .المرحلة الثالثة من التصويت

 المعھد الجمھورى الدولى
1225 Eye St., NW, Suite 700 
Washington, DC 20005 
(202) 408-9450 
(202) 408-9462 fax 
www.iri.org 



بشكل  داخل وخارج مراكز اQقتراعفى فرض قانون منع الحمKت اQنتخابية كان ھناك تحسنا ملحوظا خKل المرحلة الثانية  •
المحيطة في المناطق  متناثرة على اQرض شوھد Qفتات و ملصقات و مطبوعات الحمKت اQنتخابية  قدو .أكثر فاعلية 

 .معظم مراكز اQقتراع ج خارمباشرة 

لجان في تحديد  الناخبين من قبل بعض ا�حزاب السياسية لمساعدةجھزة الكمبيوتر مزودة بأأكشاك استخدام كذلك  و قد أستمر •
أتخاذ  على اللجنة العليا لKنتخابات والسلطات اQنتخابية ا�خرى و قد شجع ذلك. خKل المرحلة الثانية من اQنتخابات اQقتراع

 لقواعد اQنتخابية خKل المرحلة الثالثة.اانتھاك  و لمنع حدوث ھذا النشاط التدابير الKزمة 

  

 قبل على البيئة السياسية في مصر و قانون اQنتخاب المصرى وحقوق ومسؤوليات المتابعيين الدوليين الوفد الدولى سوف يتم اطKعو 

اQقتراع وتحديد  لجان بمتابعةالتصويت  ىخKل يوميقوم الوفد الدولى س. نتخاباتاQ لمتابعةالمرحلة الثالثة محافظات  ھم علىتوزيع
وإعداد صوات ا�فرز وعملية اQقتراع واQنتخابية  الحملةقواعد وتقييم نقاط القوة والضعف في النظام اQنتخابي في مصر بما في ذلك 

 التقارير.

   

  . 1983عام ا و ذلك منذ بلد 45في أكثر من  ة أنتخابيةعملي 135أكثر من راقب المعھد الجمھورى الدولى 
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