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.مصر إلى كارتر مركز وفد يرأس كارتر جيمي  

األسبوع  لمصر بزٌارة سٌقومركارت جٌمً األسبق األمرٌكً الرئٌس أن الٌوم كارتر مركز علنأ ...لقاهرةا

القادم، وذلك فً إطار مهمة المركز لمتابعة انتخابات مجلس الشعب للعام 3122. وسٌنضم الرئٌس األمرٌكً 

 متابعةل، تم إرسالهم منذ منتصف نوفمبر الماضً، مختلفة ةدول 32 ٌمثلون دولٌا مشاهدا 51 من لوفد سبقاأل

.التصوٌت من ثالثال بمراحلها البرلمانٌة االنتخابات  

وسٌقوم الرئٌس كارتر وقٌاده مركز كارتر بمقابلة األطراف المعنٌة باالنتخابات، ومن بٌنها اللجنة القضائٌة 

العلٌا لالنتخابات، واألحزاب السٌاسٌة، ومرشحٌن مستقلٌن، وممثلً منظمات المجتمع المدنً، ومسؤولٌن 

 حكومٌٌن  وممثلً المجتمع الدولً، باإلضافة لمشاهدة عملٌتً االقتراع  والفرز ٌومً 21-22 ٌناٌر.

 نتخاباتلال العلٌا القضائٌة اللجنة وتصدٌق المصرٌة الخارجٌة وزاره ةموافق كارترعلى مركز حصلهذا وقد 
 وإجراءات ،االنتخابٌة الحمالت، واالنتخابات دارةإ عملٌة تقٌٌمب المركز وٌقوم. 3122نوفمبر شهر فً

.مصر فً االنتخابٌة العملٌة بمجمل تتعلق أخرى أمور إلى باإلضافة األصوات، وفرز التصوٌت  

 للمراقبٌن السلوك قواعد ومدونة اإلرشادي للدلٌل وفقا تتم إنما كارتر مركز بها ٌقوم التً نتخابٌةاال المهام إن

 ومدونة نتخاباتلال الدولٌة المراقبة مبادئ إعالن جانب إلى ،نتخاباتلال العلٌا القضائٌة اللجنة أصدرتها التً

 43 قبل من علٌها التصدٌق وتم 3116 فً المتحدة األمم اعتمدتها والتً الدولٌٌن للمراقبٌن السلوك قواعد

 المصري القانونً اإلطار على بناء االنتخابٌة العملٌة بتقٌٌم المركز ٌقوم وسوف. نتخاباتاال لمراقبة مجموعة

.والدولٌة اإلقلٌمٌة االتفاقات فً علٌها المنصوص دٌمقراطٌة انتخابات بإجراء مصر والتزامات  

 

 موقع عبر كارتر مركز ٌصدرها التً الدورٌة للتقارٌر الكاملة النصوص على الحصول ٌمكن

 www.cartercenter.org . 

http://www.cartercenter.org/
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".األمل بناء. األمراض مكافحة. السالم نشر"  

 بلدا 07 من أكثر فً الشعوب حٌاة تحسٌن فً كارتر مركز أسهم للربح، تهدف ال حكومٌة غٌر مةمنظ باعتباره

 األمراض؛ ومكافحة االقتصادٌة؛ والفرص اإلنسان وحقوق الدٌمقراطٌة وتشجٌع النزاعات؛ حل خالل من

 قام وقد. المحاصٌل جإنتا زٌادة كٌفٌة النامٌة الدول فً المزارعٌن وتعلٌم النفسٌة؛ بالصحة العناٌة وتطوٌر

 جامعة بمشاركة ،2891 عام كارتر مركز بتأسٌس روزالٌن وزوجته كارتر، جٌمً األسبق، األمرٌكً الرئٌس

.العالم مستوى على الصحة وتحسٌن السالم نشر أجل من إٌموري  

 

 


