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  بيان صحفي

 للنشر الفوري

 المقبلة لالنتخابات والتوصيات النهائي التقرير تقدم االنتخابات لمتابعة األوروبي االتحاد بعثة

 اإلطار من ومواءمة أجزاء الجنسين، بين المساواة لتعزيز  المرأة مشاركة تقوية واالنتخاب، التصويت لحق أوسع ضمانات – 2102 يوليو 22القاهرة، 

 لمتابعة األوروبي االتحاد بعثة قبل من النهائي التقرير في الواردة التوصيات تناولتها التي الرئيسية المجاالت من بعض هي الدستور مع وتنفيذها القانوني

 .العربية مصر جمهورية إلى( االنتخابات متابعة بعثة األوروبي االتحاد) االنتخابات

 الرغم على الرئاسية، 4102 انتخابات مايو جوانب لجميع شامال تقييما يقدم صحفي، مؤتمر في ديفيد ماريو المتابعين رئيس اليوم من قبل المقدم التقرير

 ألصحاب للنظر المعروضة التوصيات من عددا التقرير يتضمن. الخارجية وزارة من بدعم والتي حلت المتابعين معداتب المتعلقة اإلدارية المسائل من

 انتخابات إلجراء المطبقة الدولية المعايير مع بالكامل تماشيةم المقبلة االنتخابات إلجراء السلطات، إلى شيء كل وقبل أوال الوطنية، المصلحة

 .ديمقراطية

 :الحالية التشريعات تعديل دون تنفيذها يمكن التي التوصيات، وتشمل بعض

 المحاكمة، انتظار في االحتجاز رهن واألشخاص االنتخابات، يوم في أو قبل 01 الذين يبلغون سن لألشخاص التصويت حق ضمان من مزيد 

 .يسرا أكثر االقتراع مراكز جعل خالل من الجسدية اإلعاقات ذوي واألشخاص

 إلى الناخبين على كيفية المشورة وتقديم االقتراع، مراكز مخطط بشأن مفصلة توجيهات إصدار خالل من االقتراع سرية تعزيز مواصلة 

 .االنتخابات إدارة الجهة المنوط بها قبل من رأن توف ينبغيالتي و مع االقتراع التعامل

 المناسب الوقت التحديث في عملية على والنهائية األولية التفصيلية المعلومات نشر طريق عن الناخبين تسجيل في الشفافية تعزيز. 

 ،السياسية العملية مجمل في العامة والمشاركة والتعددية الجمهور ثقة تعزيز تهدف إلى تشريعية إجراءات اتخاذ تتطلبالتي  األجل، طويلة التوصيات

 :تشمل وهي. المستقبل في نتخاباتالا إجراء عن فضال

 في حقهم ممارسة على قادرين ليكونوا القومي رقمبطاقة ال على والحصول بالتسجيل القياممن  فعال نحو على قادرات النساء أن من التأكد 

 بغية التظاهر قانونل علنية مناقشة. باالنتخاب تشغل التي المناصب في المرأة إشراك من المزيد لتشجيع قانونية التزامات تقديم. التصويت

 .الواجبة القانونية واإلجراءات العادلة المحاكمة في الحق وكذلك السلمي التجمع لحرية الكامل واالحترام لمراجعته النطاق واسع اتفاق ضمان

 نقل وحرية التعبير وحرية الجمعيات، تكوين حرية سيما وال األساسية، للحريات الكامل االحترام وضمان الدستورية، األحكام تنفيذ 

 .المعلومات

  الفرص تكافؤ تعزيز أجل من االنتخابية الحمالت تمويل لوائح مراجعة. 

 المجتمع ممثلي بمشاركة مستديرة مائدة ونظمت. العربية مصر جمهورية وحكومة االنتخابات إدارة الجهة المنوط بها إلى والتوصيات التقرير تقديم تم

 االنتخابات،لمتابعة  األوروبي االتحاد بعثة والية انتهاء من الرغم علىو. وتنفيذها التوصيات لمناقشة التقنية المساعدة وخبراء الدولية والمنظمات المدني

 .ديمقراطية انتخابات إلجراء بها المعمول الدولية المعايير مع بالكامل يتماشى بما االنتخابات إلجراء مصر جهود بدعم ملتزما األوروبي االتحاد يزال ال

 األوروبي االتحادبعثة  تابعتو. 4102 عام يونيو 01 إلى أبريل 01 من العربية مصر جمهورية إلى االنتخابات لمتابعة األوروبي االتحاد بعثة نشر تم

 االتحادبعثة . والنرويج وكندا األوروبي االتحاد في األعضاء 41ال الدول جميع من متابع 051ب  الرئاسية 4102 مايو نتخاباتا االنتخابات لمتابعة

 ةتابعالم مبادئ بإعالن والتقيد الحياد على البقاء وتلتزم األعضاء، الدول أو األوروبي االتحاد مؤسسات أيًا من عن مستقلة االنتخابات لمتابعة االوروبي

 .مصر قوانين عن فضال السلوك، قواعد ومدونة لالنتخابات الدولية

 :للألستفسارات اإلعالمية، برجاء االتصال
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