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بيیانن صحفي

 في جمهورريیة مصر االعربيیة٢۲٠۰١۱٢۲يیطلق االمعهد ااالنتخابي للديیمقرااطيیة االمستداامة بعثة لمتابعة لالنتخاباتت االرئاسيیة 

     ٢۲٠۰١۱٢۲   مايیو   ١۱٨۸  االقاهرةة، 

عن هد ااإلعالنن  سر االمـع اسيیة، يـی اباتت االرـئ يیا لالنتـخ نة االعـل من االلـج صريیح  لى ـت يیا ـع في أأفريیـق ستداامة  يیة االـم خابي للديیمقرااـط هد ااالنـت عد ـحصولل االمـع  ـب
. ٢۲٠۰١۱٢۲ مايیو ٢۲٤ وو٢۲٣۳ووصولل بعثة متابعة ااالنتخاباتت إإلى مصر لحضورر ااالنتخاباتت االرئاسيیة االمقررر عقدها يیومي 

 متابع اانتخابي من بلداانن أأفريیقيیة مختلفة. ٣۳٣۳تحت قيیاددةة سيیاددةة ررئيیس جمهورريیة مورريیشيیوسس االسابق كاسامم أأووتيیم، تتكونن االبعثة من 

يیسر االبعثة أأنن تتوااجد في مصر لمتابعة ااالنتخاباتت كما صرحح ررئيیسها: 

 “يسرنا أن نكون جزء من هذه ا$نتخابات التاريخية والهامة في مصر، التي سوف تؤثر نتيجتها على مستقبل مصر. نحن على دراية
 بأن هذه ا$نتخابات سوف تترك أثرًا يتردد صداه في باقي بلدان شمال أفريقيا وقارة أفريقيا ومنطقة الشرق ا#وسط. نحث شعب

 . "مصر بكل أطيافه إلى ا"شاركة مشاركة سلمية في ا$نتخابات التي سوف تشكل مستقبل هذا البلد

من بيیـنـهم االلجـنة االعـلـيیا لالنتـخـاباتت االرـئـاسيیة، وواالـمـسئوليین أأطراافف االعمـلـيیة ااالنتخاـبـيیة  مع  سوفف يیـتـفاعلونن  فترةة اانـتـشارر أأـعـضآء االبـعـثة،   خاللل 
جانن تابعونن ـل يیزوورر االـم سوفف  اباتت،  قد ااالنتـخ في ااأليیامم االـمحدددةة لـع مدني.  تع ااـل اسيیة، ووااإلعالمم، وومنـظماتت االمجـم  االـحكوميیيین، ووممـثلي ااألحزاابب االسيـی

  محافظة بغرضض متابعة عمليیتي ااالقترااعع وواالفرزز. ووسوفف تصدرر ووتنشر االبعثة تقيیيیماتت مكتوبة للعمليیة ااالنتخابيیة تتناوولل تفصيیًال ما١۱٦اانتخابيیة في 
توصلت إإليیه من نتائج ووتوصيیاتت. 

 من االمقررر أأنن تبقى االبعثة في مصر لمدةة يیوميین بعد آآخر يیومم اانتخابي. لكن في حالة عقد إإعاددةة لالنتخاباتت بيین أأوولل ااثنيین من االمرشحيین، سوفف
 تبقى مجموعة من االمتابعيین طويیلي ااألجل في االبالدد على أأنن يینضم إإلى تلك االمجموعة متابعونن قصيیروو ااألجل قبل تارريیخ اانتخاباتت ااإلعاددةة بفترةة

قصيیرةة. في هذهه االحالة، سوفف يیصدرر االمعهد ااالنتخابي بيیانن لإلعالنن عن مد بعثة متابعة ااالنتخاباتت في مصر. 

لالتصالل بالبعثة: 

جستيین جورر ددوواا 
االمديیر االميیدااني 

بعثة متابعة ااالنتخاباتت االمصريیة االتابعة للمعهد ااالنتخابي للديیمقرااطيیة االمستداامة في أأفريیقيیا 
٢۲٢۲االقاهرةة، أأبرااجج نايیل سيیتي – االبرجج االشمالي، االدوورر 
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