بعثة  EISAلمتابعة االستفتاء
بيان إعالن الوصول
 9يناير 4102

يعلن المعهد االنتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا (  ) EISAعن نشر بعثة لمتابعة االستفتاء الدستور في ممهورية مصر العربية
والمقرر أن يمرى يومي  02و  01يناير 4102
تقوم  EISAبنشر بعثتها تمشيا مع التزامها في القارة األفريقية بدعم الحكم الديمقراطي وحقوق اإلنسان و مشاركة المواطنين في بيئة
سلمية ولقد تابعت  EISAعن كثب الفترة االنتقالية في مصر منذ عام  4100عندما أمريت االنتخابات البرلمانية
وتالحظ  EISAأن السياق الذ يعود بالمصريين إلى صناديق االقتراع للمرة الثالثة في ثالث سنوات للتصويت على الدستور هو سياق شديد
االستقطاب وتالحظ أيضا ،حقيقة أن االستفتاء الحالي يمر ضمن سياق تغيير حكومي غير دستور  ،وهو ما يعد محظورا تماما في الميثاق
األفريقي حول االنتخابات الديمقراطية والحكم ومع ذلك ،وفي إطار نفس السياق ،هناك حامة ملحة للعودة إلى النظام الدستور في مصر  ،و
على هذا األساس  ،قامت  EISAبتوزيع بعثتها إلضافة لبنة مديدة على المبادرات السابقة لدعم العملية االنتقالية الصعبة في مصر
و يقود بعثة  EISAلمتابعة االستفتاء سعادة  ،المبمل  /قسام أوتيم  ،الرئيس السابق لممهورية موريشيوس  ،وبمعاونة السيد  /دينيس
كاديما  ،المدير التنفيذ لـ EISAوتتألف البعثة من سبعة متابعين على المدى المتوسط وتسعة متابعين على المدى القصير وهم مستمدون
من منظمات الممتمع المدني من مختلف أنحاء القارة األفريقية وفي يومي االستفتاء ،سوف يقوم متابعو  EISAبزيارة مراكز االقتراع
لمتابعة إمراءات االقتراع والفرز فضال عن تمميع النتائج في االيام التي تعقب االقتراع وسوف يغادر متابعو المدى القصير البالد في 01
يناير ،في حين يبقى متابعو المدى المتوسط حتى  41يناير 4102
سوف تصدر بعثة  EISAبيانا بشأن تقييمها لمشروع الدستور واالستفتاء في نهاية العملية االنتخابية ،وسوف تصدر تقرير نهائي مفصل
للمالحظات والنتائج والتوصيات بعد ذلك وسوف يستند تقييم البعثة لالستفتاء على اإلطار القانوني المصر المنظم لالستفتاء  ،والميثاق
األفريقي للديمقراطية واالنتخابات والحكم  ،وإعالن االتحاد األفريقي من المبادئ التي تحكم االنتخابات الديمقراطية في أفريقيا  ،وإعالن
المبادئ بشأن المراقبة الدولية لالنتخابات و مبادئ إدارة و رصد ومراقبة االنتخابات ( ) PEMMO
________________________________________________________________________________
وقد تواجدت  EISAفي مصر منذ نوفمبر  ،1122و نشرت متابعيها خالل االنتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في الفترة بين نوفمبر  1122و يونيو 1121
واالستفتاء على الدستور في ديسمبر . 1121
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