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 البيان التمهيدي

 لبعثة جامعـة الـدول العربيـة

 2018ملتابعة االنتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 

 ــــ

في إطار حرص جامعة الدول العربية على دعم مسيرة الديمقراطية والحكم الرشيد في جمهورية 

 للدعوة التي تلقاها معالي السيد أحمد أبو الغيط ال 
ً
مي  العا  لاامعة الدول مصر العربية، وتلبية

 العربية من معالي املستشار الشي  إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات، وجه معالي السيد 

أحمد أبو الغيط المي  العا  لاامعة الدول العربية بتشكيل بعثة ملتابعة االنتخابات الرئاسية 

زالة المي  العا  املساعد لاامعة الدول لامهورية مصر العربية برئاسة معالي الدكتورة هيفاء أبو غ

( متابع من موظفي المانة العامة للاامعة 80)العربية، حيث ضمت هذه البعثة في عضويتها أكثر من 

مختلفة، ليس من بينها الانسية املصرية، وذلك لضما  الحيادية ( جنسية عربية 19ينتمو  إلى )

 التامة لكافة أعضاء البعثة

ابات الرئاسية "التي تعتبر أكبر بعثة دولية تابعت االنتخبعثة جامعة الدول العربية اعتمدت هذا وقد 

 االنتخابات على ما يلي: ةفي متابعفي كافة مراحل مهمتها " 2018املصرية لعا  

 القواني   في دستور جمهورية مصر العربية وكافة  واملتمثل  انوني املنظم للعملية االنتخابيةاإلطار الق .1

 عالقة باالنتخابات والقرارات التي أصدرتها الهيئة الوطنية لالنتخابات.ذات ال

، ووثيقة والتزامها باعال  مبادئ  املراقبة الدولية لالنتخابات البعثة عمل  االطار القانوني الذي ينظم  .2

 ،قوق االنسا حوامليثاق العربي ل ،2004التي اعتمدتها قمة تونس  االتطوير والتحديث واالصالح

 ذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الهيئة الوطنية لالنتخابات املصرية. وم

 مذكرة التفاهم املوقعة بين بعثة الجامعة والهيئة الوطنية لالنتخابات 

وقعت البعثة على مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية لالنتخابات حول حقوق وواجبات متابعيها، حيث 

لتحرك وإجراء اللقاءات مع مختلف الاهات املعنية بالعملية أتاحت مذكرة التفاهم للبعثة حرية ا

على الوثائق واملعلومات املتعلقة بالعملية االنتخابية، باإلضافة إلى متابعة والحصول االنتخابية، 

 املسار االنتخابي بمراحله املختلفة.
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  اللقاءات التي عقدتها البعثة

العديد مع لقاءات  البعثة على عقد  حرصت  ،ملعلى املشهد االنتخابي بشكل متكابهدف الوقوف 

الهيئة الوطنية بمعالي رئيس وأعضاء حيث التقت ، قبل االنتخابات شركاء العملية االنتخابيةمن 

املعنية باالنتخابات،  والاهات الحكوميةوسعادة نائب وزير الخارجية للشؤو  االفريقية  لالنتخابات،

املرشح موس ى مصطفى موس ى. وسيادة د الفتاح السيس ي ملة االنتخابية للرئيس عبحوأعضاء ال

االعلى لتنظيم  ورئيس املالسرئيسة املالس القومي للمرأة ومدير عا  منظمة املرأة العربية و 

مي  العا  لاامعة الدول وال ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة  ورئيس الهيئة الوطنية لالعال  ،عال اال 

تعرفت حيث ، االنتخابات تتابع املنظمات الدولية الخرى التي بعض   التنسيق معإضافة الى  ،العربية

البعثة من خالل هذه االجتماعات على مختلف وجهات النظر والرؤى املتعلقة بالعملية االنتخابية 

 .ومجرياتها

 مالحظات البعثة حول مجريات املراحل املختلفة للعملية االنتخابية

 
ا
 تسجيل الناخبين: أوال

اللانة املختصة بتحديث قاعدة بيانات الناخبي  حذفت أكثر  يئة الوطنية لالنتخابات أ  أعلنت اله

كما فتحت  من مليو  وخمسمائة ألف ناخب، بسبب الوفيات، واملانع القانوني، وطبيعة العمل.

الهيئة الوطنية لالنتخابات باب التسايل للوافدين، حيث سمحت للناخب الوافد بتقديم طلب 

 التي، إلى املحافظة القوميمن املحافظة محل إقامته املثبتة ببطاقة الرقم  االنتخابيطن تعديل املو 

 االنتخابات الرئاسية. فيسيتواجد بها خالل اليا  املحددة لالقتراع 

، ويحمل بطاقة رقم قومي،  18أعطى القانو  الحق في املشاركة في االنتخابات لكل مواطن بلغ 
ً
عاما

، وهو المر الذي ساعد في ضما  عملية وتنطبق عليه شروط ا
ً
لناخب املنصوص عليها قانونا

التسايل التلقائي لغالبية من يحق لهم التصويت على قاعدة بيانات الناخبي  التي تستمد بياناتها 

ال أ  البعثة الحظت أ  إالتابعة ملصلحة الحول املدنية، ومعلوماتها من قاعدة بيانات الرقم القومي 

املصريي  املقيمي  بالخارج، والذين ليس لديهم عنوا  داخل جمهورية مصر العربية على  املواطني 

بطاقة الرقم القومي "مقيم بالخارج"، لم يتمكنوا من التصويت بسبب عد  وجود أسمائهم في قاعدة 

بيانات الناخبي ، وهو أمر قد يستدعي املعالاة التشريعية لضما  حصول هذه الفئة على حقها في 

 لتصويت في االنتخابات املستقبلية.ا
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مليو   59بلغ العدد اإلجمالي للناخبي  املسالي  في قاعدة بيانات الناخبي  أكثر من في ضوء ما سبق، 

ناخب وناخبة، ويمثل هذا العدد أكبر جمهور للناخبي  الذين يحق لهم التصويت في االنتخابات على 

 مستوى الوطن العربي.

 
ا
 ملرشحينتسجيل افترة : ثانيا

( من القانو  املتعلق بتنظيم االنتخابات الرئاسية الشروط الواجب توفرها في 1تضمنت املادة رقم )

( على: "يلز  لقبول الترشح لرئاسة 2املرشح ملنصب رئيس  الامهورية، كما نصت املادة رقم )

 على القل من أعضاء مجلس النواب أو أ 
ً
 يؤيده ما ال الامهورية أ  يزكي املرشح عشرو  عضوا

خمس عشرة محافظة على القل  فييقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق االنتخاب 

هذه املبررات املنطقية التي تأسست عليها وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها"، وتقدر البعثة 

ي، إال أ  على املنصب الرئاس الحقيقي وقدرته على التنافس املرشح بحيث تضمن جدية  ،الشروط

 بتسهيل آليات تنفيذ ما جاء في هذه الشروط، وبشكل 
ً
البعثة وفي الوقت نفسه توص ي مستقبال

وربما النظر في أ  يتم هذا المر نية لالنتخابات، دات إلى الهيئة الوطييتأالخاص تيسير عملية تسليم 

، بم
ً
ا يضمن سرعة وسهولة وما يتعلق به من عمليات تدقيق وفحص عبر الوسائل املؤمنة إلكترونيا

 .وتوفير الاهد والوقت الذي يستغرق في عملية املراجعة والتدقيق وصول املعلومات ودقتها

 االنتخابية التي أصدرتها الهيئة الوطنية لالنتخابات الفترة ما بي  جندة ال  أتاحتهذا وقد 

ية، أي أ  هذه الفترة لتلقي طلبات الراغبي  في الترشح ملنصب رئيس الامهور  2018يناير  29 – 20

استمرت ملدة عشرة أيا  فقط. وفي هذا املاال، تعرب البعثة عن تفهمها لإلطار الزمني الضيق الذي 

 
ً
الفترة الزمنية لتلقي بزيادة عملت في ظله الهيئة الوطنية لالنتخابات، إال أ  البعثة توص ي مستقبال

لفترة املساحة الزمنية الكافية للمرشحي  طلبات الترشح، وذلك في إطار الرغبة في أ  تعطي هذه ا

 الراغبي  في خوض االنتخابات الرئاسية الستيفاء شروط ومتطلبات الترشح التي نص عليها القانو .

 
ا
  الدعاية االنتخابية: ثالثا

، حيث استمرت هذه 2018مارس  23وانتهت في  2018فبراير  24بدأت فترة الدعاية االنتخابية بتاريخ 

، وهي فترة كافية لقيا  املرشحي  بتنفيذ حمالتهم االنتخابية والنشطة املتصلة الفترة ملد
ً
ة شهر تقريبا

( 2بها، إال أ  البعثة سالت بدء الدعاية االنتخابية للمرشحي  قبل موعدها املحدد في القرار رقم )

 .الصادر عن الهيئة الوطنية لالنتخابات بشأ  "الادول الزمني لالنتخابات الرئاسية"
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 في تقريرها، ال وقد 
ً
شهدت فترة الدعاية االنتخابية بعض التجاوزات التي ستتناولها البعثة مفصال

سيما استمرارها في أيا  االقتراع، وتؤكد بعثة جامعة الدول العربية على أهمية تطبيق ما نص عليه 

 لعد  تكرارها في االستحقاقاتكبي هذه التجاوزاتالقانو  على مر 
ً
ت االنتخابية ، وذلك ضمانا

 املستقبلية.

 
ا
 (2018مارس  18 -16) انتخابات املصريين في الخارج: رابعا

شاركت جامعة الدول العربية في متابعة انتخابات الاالية املصرية في الخارج من خالل مكاتبها 

 –أنقرة  –باريس  –جنيف  –موسكو  –أديس أبابا  -برلي   -نيويورك  -ا  م  ع  الخارجية في كل من: )

لند (، وقد أكدت التقارير الواردة من متابعي بعثة الاامعة العربية في الخارج على حسن  –مدريد 

 ملا نص عليه قانو  االنتخابات، كما أشادت 
ً
سير وتنظيم العملية االنتخابية وسالمة إجراءاتها وفقا

هم في تيسير عملية باستخدا  جهاز الرابط االلكتروني الخاص بتدقيق هوية الناخب، المر الذي سا

مظاهر بعض في الخارج على الناخب وإنجازها دو  تعقيد. هذا وقد رصد متابعو البعثة التصويت 

المر الذي يتعارض مع ما نص عليه  ،املراكز االنتخابيةمقرات عدد من لدعاية االنتخابية خارج ا

 . في الخارج القانو  حول فترة الصمت االنتخابي أثناء أيا  االقتراع

: استعدادات البعثة لفترة االقتراع
ا
 خامسا

 تسجيل املتابعين .1

ملن يرغب بشكل تطوعي بالقيا   املتابعي أعلنت البعثة في بداية هذه الفترة عن الحاجة لتسايل 

من  متابع من  80انة العامة لاامعة الدول العربية، وقد تم تسايل عدد بهذه املهمة من موظفي الم

جنسية عربية، وبعد إعتمادهم من قبل معالي االمي  العا  للاامعة   19 موظفي الاامعة يمثلو  

 نحهم تصاريح املتابعة املطلوبة،م،  و لدى الهيئة الوطنية لالنتخابات لتشكيل البعثة ، تم تسايلهم 

تأهيلهم وتدريبهم من قبل إدارة شؤو  االنتخابات بالمانة العامة للقيا  باملهمة العمل على  تم حيث 

 طلوبة.امل

 العملياتغرفة  .2

واالتصال التابعة لقطاع اإلعال  بغرفة الزمات بعثة جامعة الدول العربية غرفة عمليات تم إنشاء 

فة بمجموعة من الجهزة السمعية والبصرية الحديثة ر بمقر المانة العامة، حيث تم تجهيز هذه الغ

، باإلضافة إلى التواصل والصحافةإلعال  ووسائل االتصال املختلفة، وذلك ملتابعة ما تنشره وسائل ا
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مع املتابعي  في امليدا  على مدار الساعة. وقد عملت غرفة العمليات على فترتي  صباحية ومسائية 

وأعدت على مدار أيا  االقتراع عدة تقارير بشأ  ما ورد إليها من مالحظات من املتابعي ، وحول ما 

 اإلعال  بشا  العملية االنتخابية.تناولته منظمات املاتمع املدني ووسائل 

 املتابعة االلكترونية لالنتخابات .3

مجريات عمليتي االقتراع والعد والفرز عن طريق ملء االستمارات لرصد املتابعو  تم تدريب وتأهيل 

االلكترونية على الجهزة اللوحية، وذلك من خالل تطبيق الكتروني يتلقى مالحظات املتابعي  ويحدثها 

ية وإحصائيات اصل، ويحول هذه املالحظات إلى غرفة العمليات على شكل رسو  بيانبشكل متو 

سير العملية االنتخابية البعثة لساعد على التعرف على املؤشرات املتعلقة بمتابعة مئوية، المر الذي 

 بسهولة ودقة عالية.

 
ا
 2018مارس  28 – 26في الداخل  االقتراع أيام: سادسا

 -البحيرة  -اإلسكندرية  -الايزة  –هي: )القاهرة داخل الامهورية و محافظة  14ي جرى نشر املتابعي  ف

 -أسيوط  -املنيا -الفيو  -الغربية  –الدقهلية  –املنوفية  –القليوبية  –اإلسماعيلية  –بورسعيد 

 ملاموعة من املعايير من ضمنها الكثافة السك(قنا
ً
 وفقا

ً
عدت مسبقا

ُ
 لخطة انتشار أ

ً
انية ، وذلك وفقا

( 1577زارت فرق البعثة أيا  االقتراع )والتواجد في مختلف املناطق في الشمال والوسط والانوب. 

 في املحافظات التي تواجدت بها البعثة. ( مركز اقتراع1012( لانة فرز تواجدت في )21لانة اقتراع  و)

إلى تقييم  االقتراع الثالثة في أيا  توصل متابعو بعثة جامعة الدول العربية خالل أدائهم ملهامهموقد 

مدى توافق مجريات عمليتي االقتراع والفرز خالل يومي االقتراع مع اإلجراءات املنصوص عليها في 

القانو  وفي القرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية لالنتخابات، ومنها إجراءات افتتاح لاا  االقتراع 

ية الالزمة إلتمامها، باإلضافة إلى تقييم سير عملية وغلقها، وخطوات عملية االقتراع واملواد اللوجست

 فيما يلي: املتابعي الفرز. وتتلخص مالحظات 

 افتتاح لجان االقتراع  .1

التاسعة في القانو   الساعة معظم لاا  االقتراع التي زارتها البعثة في الوقت املحدد لها افتتحت 

، إال أ  عدد
ً
 صباحا

ً
  ا

ً
منها فتحت متأخرة بسبب تأخر وصول رؤساء اللاا ، وقد تمت إجراءات  قليال

.
ً
 لإلجراءات املنصوص عليها قانونا

ً
 عملية االفتتاح وفقا



 

 
 بعةبعثة جامعة الدول العربية لمتا

 2018االنتخابات الرئاسية المصرية 

 
 
 

 

 

- 6 - 

 مواد االقتراع .2

ملست البعثة التحضيرات اللوجستية الايدة التي قامت بها الهيئة الوطنية لالنتخابات، حيث رصدت 

 لاا  التي زارتها بكميات كافية.البعثة توافر املواد االنتخابية في ال

 بطاقة االقتراع  .3

يتم كا  من السهل أ  يث ، حأ  بطاقة االقتراع ال تتوافرفيها معايير الخصوصية البعثةالحظت 

للفترة الزمنية املحدودة تقديرنا ، ومع الناخب فيها قبل وضعها في صندوق االقتراعإختيار االطالع على 

اال ا  البعثة توص ى بأ  يتم إعادة النظر  ،ية لالعداد للعملية االنتخابيةالتي عملت فيها الهيئة الوطن

 .املعايير الدولية املطلوبة بطاقة االقتراع مستقبال بحيث تتوافر فيها تصميم في 

 سرية االقتراع .4

وضع كابينة االقتراع بالطريقة التي توفر الخصوصية  ح  أعضاء البعثة في بعض الحيا  عد ال 

 عبر التنبيه بضرورة الكافية لل
ً
ناخب أثناء قيامه بعملية التصويت، وهو أمر يمكن معالاته مستقبال

 وضع الكابينة بالطريقة التي تضمن الخصوصية الكاملة للناخب أثناء عملية التصويت.

 لجان االقتراع رؤساء وموظفي .5

إملامهم وملست زارتها،  في اللاا  التيوموظفيها لاا  االقتراع لقضاة رؤساء لتواجد رصدت البعثة ال

من الانسي   ود البعثة اإلشادة بتواجد القضاةوهنا تالايد بإجراءات وخطوات عملية التصويت، 

 لنزاهة العملية االنتخابية أيا  االقتراع.
ً
 هامة

ً
 في رئاسة لاا  االقتراع، المر الذي يعد ضمانة

 إتاحة دخول املتابعين إلى لجان االقتراع .6

 ملتابعي البعثة في أغلب الحيا ، إال أنهم كا  دخول لاا  ا
ً
الدخول لبعض منعوا من القتراع متاحا

حيث أفاد املتابعو  أ  قائمة املنظمات املوجودة عند  ،والايش قوات المنقبل مراكز االقتراع من 

ابع مدخل املراكز االنتخابية لم تتضمن اسم جامعة الدول العربية كإحدى املنظمات املعتمدة التي تت

 ي املتابععد  وصول التعليمات املتعلقة بإتاحة الدخول وقد يرجع السبب في ذلك إلى  االنتخابات،

 .رئيس الهيئة الوطنية لالنتخاببمعالي وقد تم تذليل هذه الصعوبة بعد االتصال  ،إلى مراكز االقتراع

 هذا 
ً
قوائم املنظمات نة املعنية باملؤسسات االميلتزويد المر يستدعي بذل املزيد من الاهود مستقبال
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في وقت مبكر، إضافة الى التوعية بمها  املنظمات  الدولية والوطنية املتابعة للعملية االنتخابية

 . همإزالة املعوقات التي تواجهبهدف مع املتابعي  لية التعامل الدولية وآ

 املرأة .7

 املشهد االنتخابي، حيث رصد متابعو البعثة املصرية تصدرت املرأة 
ً
 للمرأةتواجدا

ً
كناخبة في  ملحوظا

وفي هذا الصدد . على املشاركة في عملية التصويت في مختلف املناطق التي تواجدت بها البعثةاإلقبال 

 للمرأة  تشير البعثة بالتواجد امللحوظ للمرأة في تشكيل لاا  االقتراع، حيث رصد
ً
املتابعو  تواجدا

سواء كرئيسة لانة )قاضية( أو كعضوة ضمن لاا   % من اللاا  التي زارتها البعثة، 95في 

 حملةالتوعوي الذي قاده  املالس القومي للمرأة خالل  للدور مالحظتها البعثة  وتسال .التصويت

 بمشاركة  تشيد البعثة ، كما باالنتخابات الرئاسيةاملشاركة  املرأة املصرية علىلتحفيز ( )طرق االبواب

 فاعلية في العملية االنتخابية .التي ساهمت ب املصرية املرأة 

 كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة .8

في معظم املراكز التي  تشيد البعثة بالتسهيالت التي تم توفيرها لكبار السن وذوي القدرات الخاصة

، السيما الاهود الكبيرة التي قا  بها قوات المن من أفراد الايش والشرطة ملساعدتهم زارها املتابعو  

وصول إلى لاا  االقتراع والقيا  بعملية التصويت. إال أنه وفي بعض الحيا ، تواجدت لاا  في ال

االقتراع في الدوار العليا في املراكز االنتخابية، وهو المر الذي وضع صعوبة في وصول كبار السن 

ملحتاجي  ، مما دعى بعض القضاة الى ترك اللانة ملساعدة اوذوي االحتياجات الخاصة لهذه اللاا 

 .اللانة قاعة من كبار السن أو املعاقي  على االدالء باصواتهم  خارج 

  الدعاية االنتخابية .9

في املحافظات التي  رصدت البعثة العديد من حاالت استمرار الدعاية االنتخابية خارج مراكز االقتراع

علقة على أسوار مراكز امللصقات واليافطات امل  في بعض الحيا  تابعو امل، كما رصد تواجدت فيها

 ملا نص عليه قانو  تنظيم االنتخابات الرئاسية في هذا الشأ .
ً
 االقتراع، وهو المر الذي يعد مخالفا

 فترة الراحة .10

موعدها املحدد في تما   يو  االقتراع الول في أغلقت غالبية لاا  االقتراع التي زارها املتابعو  في

، وقد رصد املتابعو  حاالت قليلة لإلغالق  4دد الساعة في موعدها املح وأفتتحت   3الساعة 
ً
عصرا
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وتود البعثة اإلشادة بقرار الهيئة إلغاء ساعة الراحة في  املبكر لبعض لاا  االقتراع التي زاروها.

 بعد
ً
 لعد    اليومي  الثاني والثالث لالقتراع، وتوص ي مستقبال

ً
إضاعة وجود ساعة راحة سعيا

 خاصة لفئة املوظفي  . ي يرغب في اإلدالء بصوته في هذه الفترة.الفرصة على الناخب الذ

 والدوليون املتابعون املحليون  .11

 
ً
 رصد متابعو البعثة تواجدا

ً
للمتابعي  املحليي  والدوليي  في مراكز االقتراع التي زاروها، وقد ضعيفا

املدني واملنظمات  من منظمات املاتمعاملشاركة  البعثاتفراد ل  للعدد املحدوديرجع هذا المر 

 إضافة لكثرة عدد مراكز االقتراع في املحافظات . ،ملتابعة االنتخابات املسالة الدولية 

  ين املرشح يمندوب .12

 
ً
 ملحوظا

ً
املرشحي  في لاا  التصويت، حيث رصدت البعثة تواجد ملندوبي الحظت البعثة تواجدا

في مندوبي املرشح الثاني في حي  تواجد  ،هامن اللاا  التي تم زيارت %75.4في مندوبي املرشح الول 

 .من اللاا  3.3%

 االعالم  .13

فالتغطية االعالمية لالنتخابات بدأت منذ  أ   االعال  كا  حاضرا بقوة في املشهد االنتخابي،لوح  

العملية االنتخابية واستمرت حتى عملية فرز  النتائج،  فقد غطت وسائل االعال   االعال  عن الترشح 

تها للدور وتسال البعثة مالحظ ب.مراكز االنتخافي معظم الساعة وكانت متواجدة دار على م

 توعية املواطني  وتحفيزهم على املشاركة .به جميع املؤسسات االعالمية في  قامت التوعوي الذي 

 عملية العد والفرز  .14

 لإلجراءات املنصوص عليها 
ً
، حيث رصد جرت اإلجراءات املتعلقة بعملية العد والفرز وفقا

ً
قانونا

متابعو البعثة الدراية الكافية من قبل رؤساء وموظفي لاا  االقتراع بالخطوات املتعلقة بإتما  

 عملية العد والفرز.

 األمنالجيش و قوات  .15

 لقوات المن من الايش والشرطة في محيط مراكز االقتراع لتأمينها 
ً
 مكثفا

ً
رصدت البعثة تواجدا

 أوقاتها، إال أنها لم ترصد تواجد خالل أيا  االقتراع بمختلف
ً
لهذه القوات داخل لاا  االقتراع،  ا

 ملا نص عليه القانو  في هذا الشأ .
ً
 وذلك تطبيقا
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ا
 الهيئة الوطنية لالنتخابات: سابعا

تعرب بعثة جامعة الدول العربية عن عميق شكرها لتعاو  الهيئة املستقلة لالنتخابات وعلى رأسها 

، حيث لم تتوا  الهيئة عن تقديم اإلجابات والرد على كافة شي  إبراهيمال  الاليلالقاض ي معالي 

ودعمتها بكافة املعلومات والوثائق التي طلبتها، وهو المر  ،االستفسارات التي وردت إليها من البعثة

 الذي سهل مهمة بعثة الاامعة وأسهم في إنجاحها.

بعد  تشرف عليه الهيئة الوطنية لالنتخاباتيعد هذا االستحقاق االنتخابي هو الول الذي هذا و 

 بذلت أ  الهيئة وتسال بعثة الاامعة ، تشكيلها
ً
 كا  لها الثر جهودا

ً
هذه  في إنجاح الكبير كبيرة

لتحسي  وتطوير ، وتؤكد على ضرورة بذلها املزيد من الاهود بالرغم من حداثة إنشائها االنتخابات

وفي هذا اإلطار، توص ي البعثة بتقديم مزيد من الدعم  ستقبلية.االستحقاقات االنتخابية امل الداء في

التدريبية  لعمل على تأهيل كوادرها عبر تلقي البرامجاملادي والفني للهيئة الوطنية لالنتخابات، وا

 بضرورة إنشاء مركز إعالمي كما وتوص ى املتخصصة في مجال االنتخابات، 
ً
مجهز البعثة مستقبال

 لللهيئة خالل فترة االنتخابات، تابع بأحدث التقنيات 
ً
مختلف وسائل اإلعال   تجتمع فيهيكو  مركزا

 .ل العمليات االنتخابية املختلفةخال الحدث االنتخابيفترة  وتتابع  املحلية والعاملية التي تغطي

مهمتها، وعلى رأسها ودعمت لكافة الاهات واملؤسسات التي التقتها  والتقديروتتوجه البعثة بالشكر 

، واملالس القومي للمرأة، ومنظمة املرأة والايش املصري  ل من وزارة الخارجية ووزارة الداخليةك

وكافة العربية، والهيئة الوطنية لإلعال  واملالس العلى لتنظيم اإلعال  والهيئة الوطنية للصحافة، 

 وسائل اإلعال  التي قامت بتغطية عمل بعثة الاامعة خالل مهمتها. 

لسيد أحمد ابو الغيط االمي  العا  لاامعة الدول عالي االبعثة بالشكر والتقدير مل ةيستتقد  رئكما 

، والشكر والتقدير لاميع ا ومتابعته الحثيثة لعمل أعضائهاالعربية لدعمه املتواصل للبعثة في مهامه

، مكتب االمي  العا بالذكر رئيس تخص و  ،قطاعات الاامعة التي ساهمت في إنجاح مها  البعثة

، إدارة الخدمات، ادارة املراسم، ادارة االمن ، ادارة االنتخابات، يةرئيس قطاع الشؤو  االدارية واملال

وجميع املؤسسات تب الصحفي وادارة الرصد واالزمات، قطاع االعال  واالتصال واملكالزمالء ب

 .جهود بعثة الاامعة على  ن ساهموا في القاء الضوءاالعالمية واالعالميي  الذي
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حاف  لكل من اصحاب السعادة محاف  القاهرة وم وتعرب رئيسة البعثة عن خالص تقديرها

الذين دعموا عمل بعثة الاامعة خالل  االسكندرية وجميع املحافظي  في جمهورية مصر العربية

 .ن أشرفوا على العملية االنتخابيةجالء الذيالقضاة ال وتثمن  دور  ،تواجدها في املناطق املحتلفة 

، السيد لة املرشحي  لالنتخابات الرئاسيةكما تعرب رئيسة البعثة عن شكرها وتقديرها للسادة حم

السيد املهندس املرشح  موس ى و ، واملستشار القانوني للحملة رئيس حملة الرئيس عبدالفتاح السيس ي

 .لةول برنامج كل حممصطفى موس ى وأعضاء حملته لتزويد بعثة الاامعة باملعلومات الالزمة ح

تؤكد بعثة جامعة الدول العربية على أ  االنتخابات الرئاسية في جمهورية مصر العربية جرت في و 

تعرب بعثة جامعة الدول كما  ،لالنتخاباتحترا  ما نص عليه الدستور والقواني  املنظمة إنطاق 

عملية  حسن سيرلكافة الاهود التي بذلتها الاهات املعنية لضما  تقديرها خالص العربية عن 

 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.الايد وتنظيمها  االقتراع

 مالحظاتها التفصيلية وتوصياتها بعد انتهاء و هذا 
ً
فترة الستصدر البعثة تقريرها النهائي متضمنا

وإعال  النتائج النهائية من قبل الهيئة الوطنية لالنتخابات، لترفعه ملعالي السيد  للطعو   املخصصة 

يئة الوطنية لالنتخابات، هول العربية، ليرسله بدوره إلى البو الغيط المي  العا  لاامعة الدأحمد أ

 ملذكرة التفاهم املوقعة بي  الاانبي .
ً
 وذلك وفقا

، تعرب 
ً
عن خالص التمنيات بالنجاح والتوفيق للرئيس املنتخب في قيادة الاامعة بعثة ختاما

ا التنموية والحضارية، وتعظيم دورها القيادي ضمن جمهورية مصر العربية نحو مواصلة نهضته

أسرتها العربية وفي محيطها اإلقليمي والدولي، وأ  يتمكن الرئيس من تحقيق طموحات وتطلعات 

 والتقد  واالزدهار.االستقرار والنماء الشعب املصري نحو مزيد من 

 


