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 رلمانية في مصرمركز كارتر يعلن عن إرسال وفد دولي من أجل االنتخابات الب
 

بعد الحصول على موافقة وزارة الخارجية المصرية وتصديق اللجنة القضائية العليا لالنتخابات، 
أعلن مركز كارتر اليوم عن إرسال وفد دولي لمتابعة االنتخابات البرلمانية في مصر والتي من 

ل نقطة فارقة في فاالنتخابات الناجحة والشفافة ستمث. 2011نوفمبر  28المقرر أن تبدأ في 
االنتقال إلى الحكم الديمقراطي في مصر، ويؤيد مركز كارتر حق جميع المصريين في انتخاب 

 .ممثليهم بطريقة حرة في بيئة سلمية ومتسامحة
والموظفين من المتابعين والخبراء  20الذي يتكون من أكثر من  الدولي شارك الوفدوقد 

140Fتمثل  رادوهو مجموعة متنوعة من األف- األساسيين

قبل  من التوجيهاتفي ثالثة أيام  -دولة ∗
وسيقوم أعضاء الوفد بتقييم إدارة االنتخابات، والحمالت . إرساله إلى مختلف محافظات مصر

 العمليةالتصويت وفرز األصوات، باإلضافة إلى أمور أخرى تتعلق بمجمل االنتخابية، وٕاجراءات 
مسؤولي االنتخابات، وممثلي األحزاب السياسية كما سيقومون بلقاء . االنتخابية في مصر

وسوف يتم  .وآخرون ممن لهم عالقة باالنتخاباتوالمجتمع المدني، وأعضاء المجتمع الدولي، 
نوفمبر حيث سيتابعون مراحل االنتخابات  28قبل بدء االنتخابات في إرسال متابعين إضافيين 

يرة مكتب مصر، قيادة عملية المتابعة من سنا فان دين بيرخ، مدوسوف تتولي السيدة  .الثالث
 .القاهرة

العليا لالنتخابات قد أكدت لنا، أنه بالرغم من  القضائية اللجنة"وقد قالت السيدة فان دين بيرخ إن 
، إال أنها ستوفر للوفد كل الوسائل )followers" (متابعين"أو  )witnesses" (مشاهدين"وضعنا كـ



التي نعتبرها ضرورية من أجل أن تكون عملية تقييم االنتخابات محايدة وذات مصداقية، كما هي 
  ".العادة في المهام التي قمنا بها حول العالم من قبل

قواعد للدليل اإلرشادي ومدونة إن المهام االنتخابية التي يقوم بها مركز كارتر إنما تتم وفقا 
السلوك للمراقبين التي أصدرتها اللجنة الوطنية لالنتخابات، إلى جانب إعالن مبادئ المراقبة 

األمم المتحدة في  اعتمدتهاوالتي  الدولية لالنتخابات ومدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين
ركز بتقييم وسوف يقوم الم .مجموعة لمراقبة االنتخابات 37وتم التصديق عليها من قبل  2005

 والتزامات مصر بإجراء انتخابات ديمقراطيةبناء على اإلطار القانوني المصري العملية االنتخابية 
 .المنصوص عليها في االتفاقات اإلقليمية والدولية

 
#### 

 
 ."بناء األمل. األمراض مكافحة. السالم نشر"

ي تحسين حياة الشعوب في باعتباره منظمة غير حكومية ال تهدف للربح، أسهم مركز كارتر ف
وحقوق اإلنسان والفرص  تشجيع الديمقراطيةو  من خالل حل للنزاعات؛ بلدا 70أكثر من 

في الدول  المزارعينتعليم و بالصحة النفسية؛  وتطوير العنايةمكافحة األمراض؛ و االقتصادية؛ 
مي كارتر، وزوجته وقد قام الرئيس األمريكي األسبق، جي. نتاج المحاصيلالنامية كيفية زيادة إ

وتحسين ، بمشاركة جامعة إيموري من أجل نشر السالم 1982روزالين بتأسيس مركز كارتر عام 
 .الصحة على مستوى العالم

 
                                                 

، وكندا، وفرنسا، وأيرلندا، وٕايطاليا، وماليزيا، وهولندا، وفلسطين، وسلوفاكيا، النمسا: تتضمن الدول الممثلة في الوفد ∗
  .مال، والسودان، وتونس، والمملكة المتحدة والواليات األمريكية ألمتحدةوالصو 


