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  بيان صحفي

 للنشر الفوري

 للقانون،االنتخابات الرئاسية أديرت وفقًا 

 بيئة انتخابية لم تتفق والمبادئ الدستوريةفي 

 

جمهورية بمتابعي بعثة االتحاد األوروبي لمتابعة االنتخابات الرئاسية  رئيسصرح ماريو ديفيد،  – 9102مايو  92القاهرة، 

ة لم تتفق أن: "االنتخابات الرئاسية قد أديرت وفقًا للقانون في بيئة انتخابي مصر العربية في معرض تقديم البيان األولي للبعثة اليوم

 والمبادئ الدستورية".

 62، الذين تم توزيعهم في 051الـ  اأبلغنا متابعونأن: " الصحفي الذي أقامته البعثةالمؤتمر المتابعين أثناء  رئيسوقد أشار 

ت قد أدير –حتى اآلن  –عمليات االقتراع والفرز وجدولة النتائج  أنتمت في الغالب بسالم وهدوء. كما محافظة، أن اإلجراءات 

 قانونبالوالتزمت بمهنية  االنتخاباتأدارت االنتخابات الرئاسية كانت قد لجنة في حين أن : "هوأضاف أن". عموًما بشكل جيد

 في العملية االنتخابية". لهال داعٍ  عدم يقينفإن قرار تمديد التصويت ليوم ثالث تسبب في ، ككل

نفس  لم يكن علىفي حين وضع الدستور الجديد مجموعة متنوعة من الحقوق األساسية، فإن احترام تلك الحقوق وتابع قائالً: "

 حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع وحرية التعبير موضع قلق."ف .القدر المطلوب لتلك المبادئ الدستورية

لم يكن على نفس القدر من على الرغم من أن اإلطار القانوني يرسى قاعدة كافية إلقامة هذه االنتخابات، إال أنه كما علق مضيفًا: "

لم تتم  أنه الذكرجدير ب لمعايير العالمية واإلقليمية المعمول بها في االنتخابات الديموقراطية في بعض النواحي.ااالمتثال فيما يتعلق ب

حيث إن قانون االنتخابات الرئاسية ال يسمح باالستئناف على حماية الحق في التصويت والحق في الترشح لكل المواطنين بالكامل. 

فية للتعامل فرصة كا يتيحإال أنه يمكن لمشروع قانون االنتخابات البرلمانية الجديد أن . ت الرئاسيةالقرارات اإلدارية للجنة االنتخابا

 .مع هذه المسائل"

 يقدممن اجل اجراء تحسينات ممكنة في انتخابات مستقبلية وس المحتملة بالتوصيات بعد انتهاء العملية االنتخابية نهائي تقرير البعثة نشروست

 وألصحاب المصلحة اآلخرين. للسلطات العتبار

 : للمحررين مالحظة

 التنقل ريةح ضمانل الرئاسية نتخاباتاإل ولجنة العربية مصر جمهورية حكومة مع تفاهم مذكرة بتوقيع األوروبي تحادوقد قام اال

 ميعجإلى ، والوصول الصلة ذات والهيئات والمواقع االقتراع مراكز جميع إلىوالدخول  ،تحاد األوروبياال بعثة أعضاء لجميع

 لحيادا على البقاءب وملزمة األعضاء الدول أو األوروبي االتحاد مؤسساتمن  اأيً  عن مستقلة البعثة هذهو .الصلة ذات المعلومات

 ية.مصرال قوانينال وكذلك السلوك قواعد ومدونة نتخاباتلإل الدولية المتابعة مبادئ إعالنب وااللتزام

 :برجاء االتصالللألستفسارات اإلعالمية، 
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