انتخابات مجلس الشعب – المرحلة الثانية
البيان الثاني
 4يناير 00:11 – 2102 ،مساء

عملية تصويت طابعها العام الهدوء في اليوم االنتخابي الثاني ،انتشار الدعاية االنتخابية غير القانونية
حاالت متفرقة من الصراعات بين األحزاب والمرشحين ،واستمرار مشكلة منع المراقبين من دخول اللجان االنتخابية

ِشزٚع رل١ت ٘ ٛثّزح رؼبِ ْٚشززن ث ٓ١اثٕزِٕ ِٓ ٓ١ظّبد اٌّجزّغ اٌّذٔ ٟاٌّؼٕ١خ ثّزالجخ االٔزخبثبد? اٌجّؼ١خ اٌّظز٠خ ٌٍٕٛٙع
ثبٌّشبروخ اٌّجزّؼ١خ ٚاٌجّؼ١خ اٌّظز٠خ ٌٕشز ٚرّٕ١خ اٌٛػ ٟاٌمبٔ.ٟٔٛ
ف ٟاٌ َٛ١اٌثبٔ ِٓ ٟاٌجٌٛخ اٌثبٌثخ الٔزخبثبد ِجٍس اٌشؼتٔ ،شز ِشزٚع رل١ت ِ 8=8زالت ِذٔ ٟغ١ز حشث ٟف ٟاٌّحبفظبد اٌزسؼخ اٌزٟ
رجز ٞثٙب االٔزخبثبد .رُ رٛس٠غ ِزالجِ ٟشزٚع رل١ت ػٍ ٝػٕ١خ ػشٛائ١خ ٚرّث١ٍ١خ ِٓ اٌٍجبْ االٔزخبث١خ اٌّخزبرح ؽجمًب ٌمٛاػذ إحظبئ١خ.
٠ٚؼًّ اٌّزالج ْٛحبًٌ١ب ػٍ ٝإرسبي رمبر٠ز اٌّزالجخ ػجز رسبئً ٔظ١خ ٌّزوش اٌج١بٔبد اٌزئ١س ٟف ٟاٌمب٘زح.
ػٍِ ٝذار اٌ َٛ١اٌثبٔ ِٓ ٟاٌجٌٛخ اٌثبٌثخ ِٓ االٔزخبثبد ،أفبد ِزالجِ ٛشزٚع رل١ت ثأْ ػٍّ١خ اٌزظ٠ٛذ سبرد ػٍٔ ٝح ٛارسُ ثبٌٙذٚء اٌؼبَ
ثبسزثٕبء ثؼغ حبالد اٌؼٕف اٌّزفزلخ ف ٟجّ١غ أٔحبء اٌجالد ،إال إٔٗ ِٓ األِٛر اٌّمٍمخ وبْ رطذ اٌّزالج ْٛالسزّزار األحشاة
ٚاٌّزشح ٓ١ف ٟاٌذػب٠خ االٔزخبث١خ داخً اٌّزاوش االٔزخبث١خ ٚحٌٙٛب ف ٟاٌىث١ز ِٓ األِبوٓٚ .لذ ٚطً إجّبٌ ٟػذد ِب رطذٖ ِزالجٛ
اٌّشزٚع ِٓ أزٙبوبد رخض اسزّزار األحشاة اٌس١بس١خ ٚاٌّزشح ٓ١ف ٟاٌذػب٠خ االٔزخبث١خ إٌ := ٟأزٙبوب ً.
ٔست ِزالج ٛاٌّشزٚع ِؼظُ االٔزٙبوبد اٌذػبئ١خ إٌ ٝحشة اٌحز٠خ ٚاٌؼذاٌخ ٚحشة إٌٛر ،ثبإلػبفخ إٌ ٝرمبر٠ز ػٓ أزٙبوبد دػبئ١خ
اررىجٙب وً ِٓ حشة اٌٛسؾٚ ،اٌىزٍخ اٌّظز٠خٚ ،حشة ِظز اٌمٚ ،ِٟٛاإلرحبد اٌّظز ٞاٌؼزثٚ ،ٟحشة اٌحز٠خٚ ،حشة اٌٛفذ،
ِٚزشحِ ٓ١سزمٍ .ٓ١ف ٟثؼغ األِبوٓ ،رطذ اٌّزالجٚ ْٛجٛد أوشبن حشث١خ أِبَ اٌّزاوش االٔزخبث١خ ٕ٠زِّ ٟؼظّٙب إٌ ٝحشة اٌحز٠خ
ٚاٌؼذاٌخ.
الحظ ِزالج ٛرل١ت ػذَ رذخً رجبي األِٓ ِٚسئ ٌٟٛاالٔزخبثبد ٌّٕغ اٌذػب٠خ غ١ز اٌمبٔ١ٔٛخ إال فّ١ب ٔذرٚ .وّب أشبر ِشزٚع رل١ت ف ٟث١بٔٗ
األٚي ،فمذ ٔشجذ ثؼغ اٌخالفبد ثِّ ٓ١ثٍ ٟاألحشاة ِٚؤ٠ذٙ٠ب ٔز١جخ ٌٍذػب٠خ ف ٟاٌمٍ ِٓ ً١األِبوِّٓ ،ب رسجت ف ٟثؼغ أػّبي اٌؼٕف.
 ِٓٚأثزس اٌزجبٚساد اٌزٚ ٟلؼذ ف ٟاٌ َٛ١اٌثبٔ ِٓ ٟاٌّزحٍخ اٌثبٌثخ ٔشٛة ِشبجزح ث ٓ١أحذ أٔظبر حشة إٌٛر ٚأحذ أٔظبر اٌحز٠خ
ٚاٌؼذاٌخ ِّب أد ٜإٌٚ ٝلٛع إطبثبد ثبٌذائزح األ ٌٝٚثّحبفظخ اٌذل١ٍٙخٚ .ف ٟاٌذائزح اٌثبٔ١خ ثّحبفظخ اٌمٍٛ١ث١خ اػطز رئ١س إحذ ٜاٌٍجبْ إٌٝ
غٍك اٌٍجٕخ ثشىً ِؤلذ ٚٚلف ػٍّ١خ اٌزظ٠ٛذ ثسجت ِشبجزح أخز ٜثِٕ ٓ١ذٚث ٟحشة إٌٛر ٚحشة اٌحز٠خ ٚاٌؼذاٌخ.
 ِٓٚاألِٛر اٌّث١زح ٌٍمٍك اسزّزار ٚاٌز٠ ٟجت اٌٛلٛف ػٍٙ١ب رؼزع ِزالجِ ٛشزٚع رل١ت إٌ ٝإٌّغ ِٓ دخٛي اٌٍجبْ االٔزخبث١خ أ ٚاٌطزد
ِٕٙب ثبٌزغُ ِٓ حظ ٌُٙٛػٍ ٝرظبر٠ح ِٓ اٌٍجٕخ اٌمؼبئ١خ اٌؼٍ١ب اٌّشزفخ ػٍ ٝاالٔزخبثبد ،ح١ث ٚطً إجّبٌ ٟػذد ِٓ رؼزع ٌٍّٕغ ِٓ
دخٛي اٌٍجبْ أ ٚاٌطزد ِٓ ِزالج ٟرل١ت ف ٟاٌ َٛ١االٔزخبث ٟاٌثبٔ ٟإٌِ 13 ٝزالجًب .وّب رُ ِٕغ ٚؽزد <ِ ِٓ 7زالجٕ١ب اٌّؼزّذ ِٓ ٓ٠دخٛي
ِزاوش اٌفزس ِ ٛ٘ٚ ،ب ٠ؤثز ػٍِ ٝذ ٜشفبف١خ ػٍّ١خ اٌفزسٌٚ .ؼً أثزس رٍه اٌحبالد شٙذرٙب ِحبفظخ اٌذل١ٍٙخ.
ٚف ٟأغٍت األح١بْ ،رؼزع اٌّزالجٌٍ ْٛطزد ػٍ٠ ٝذ اٌّشزف ٓ١اٌمؼبئ ، ٓ١١إال ف ٟحبٌخ ٚاحذح ِٕغ فٙ١ب رجبي األِٓ ثبٌذل١ٍٙخ أحذ
اٌّزالج ِٓ ٓ١دخٛي ِزوش الززاع ٚرُ رٙذ٠ذٖ ثبإلػزمبي٠ .ؼذ ؽزد رجبي اٌمٛاد اٌّسٍحخ ٌٍّزالج ٓ١اٌحبطٍ ٓ١ػٍ ٝرظبر٠ح رذخالً سبفزًا فٟ
اٌؼٍّ١خ االٔزخبث١خ ٠حذ ِٓ ٔشا٘خ اٌؼٍّ١خ ٚاسزمالٌ١خ اٌسٍطبد االٔزخبث١خ ٠ٚخبٌف اٌمبٔ.ْٛ
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المؤشرات النوعية:
ثٕبء ػٍِ ٝب رُ جّؼٗ ِٓ ث١بٔبد ِٓ  ِٓ %>:اٌّزالج ٓ١اٌذ ٓ٠ربثؼٛا ػٍّ١خ اٌزظ٠ٛذ ٚغٍك اٌٍجبْ االٔزخبث١خٚ ،جذ ِشزٚع رل١ت ثؼغ
حبالد اٌزؼبرة ف ٟاإلجزاءاد ح١ث رُ رٛس٠غ اٌّزالج?ٓ١
النتائج
نسبة اللجان االنتخابٌة التً أبلغ فٌها مراقبو رقٌب عن عدم وجود بعض األفراد فً قوائم
الناخبٌن
نسبة اللجان االنتخابٌة التً أبلغ المراقبون عن السماح بالتصوٌت لبعض األفراد غٌر الحاملٌن
لبطاقات الرقم القومً
نسبة اللجان االنتخابٌة التً أبلغ المراقبون عن عدم قٌام مسئولً اللجان االنتخابٌة بها بالتأشٌر
أمام أسماء الناخبٌن فً بعض األحٌان
نسبة اللجان االنتخابٌة التً أبلغ المراقبون بها عن قٌام مسئولً اللجان االنتخابٌة بها بإصدار
بطاقات تصوٌت غٌر مختومة للناخبٌن فً بعض األحٌان
نسبة اللجان االنتخابٌة التً أبلغ المراقبون عن عدم تمكن الناخبٌن بها من التصوٌت بسرٌة
نسبة اللجان االنتخابٌة التً لم ٌقم المسئولون بها بغمس أصابع بعض الناخبٌن فً الحبر بعد
التصوٌت
نسبة اللجان االنتخابٌة التً أبلغ المراقبون عن عدم قٌام الناخبٌن بها بالتوقٌع أو البصم أمام
أسمائهم بعد التصوٌت
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ٚوّب وبْ اٌحبي ف ٟاٌ َٛ١األٚي ِٓ اٌزظ٠ٛذ ،الحظ ِزالج ٛرل١ت إغالق ثؼغ اٌٍجبْ االٔزخبث١خ ف ٟاٌسبػخ < ِسبء ثبٌزغُ ِٓ اططفبف
إٌبخج ٓ١ف ٟؽٛاث١زِ .ذرج أدٔبٖ جذٚي رفظ ٍٟ١ثّٛاػ١ذ اٌغٍك?
توقيت الغلق
قبل  7مساء
 7مساء \ بٌن  7و 5مساء
بعد  5مساء

النسبة في اليوم األول
8%1
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النسبة في اليوم الثاني
%33
%55
>%1

ورصد مراقبو المشروع أن القضاة لم ٌنتهوا من إجراءات الغلق بالشكل المناسب وفقا ً للقانون قبل اصطحاب صنادٌق اإلقتراع لمراكز
الفرز ،وكانت معظم هذه الحاالت فً الدقهلٌة.
االنتهاكات الخطيرة:
شاب الٌوم الثانً من الجولة الثالثة من التصوٌت حاالت من أعمال العنف ،وقد رصد مراقبو مشروع رقٌب عدد من االنتهاكات الخطٌرة:


 31حالة تعرض فٌها مراقبو رقٌب للمنع من دخول اللجان االنتخابٌة أو الطرد منها.



 85حالة استمر فٌها مرشحون وأحزاب فً الدعاٌة داخل حرم اللجان االنتخابٌة وحولها.



 31حالة تم العثور فٌها على مواد دعائٌة داخل اللجان االنتخابٌة.



 31حاالت استخدم فٌها مندوبو األحزاب السٌاسٌة لشعارات دٌنٌة للتأثٌر على الناخبٌن.



 31واقعة عنف من بٌنها خال ًفا بٌن أحد المرشحٌن المستقلٌن وممثل عن حزب الحرٌة والعدالة فً الغربٌة.

1

 .أغلقت أحد اللجان االنتخابٌة أبوابها الساعة  3مساء ما أن تمكن جمٌع الناخبٌن المسجلٌن على قوائمها الذٌن ٌبلغ عددهم  371فر ًدا من التصوٌت فً اللجنة
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 1حاالت استخدام بطاقات دوارة.

٠ٚطبٌت ِشزٚع رل١ت اٌٍجٕخ اٌمؼبئ١خ اٌؼٍ١ب ثبالٌزشاَ ثّب ٚػذد ثٗ ثخظٛص رظح١ح ِب ٚلغ ِٓ أخطبء ف ٟاٌجٌٛز ٓ١األٚ ٌٝٚاٌثبٔ١خ فٟ
ِب رجم ِٓ ٝأزخبثبد ِجٍس اٌشؼت ٚف ٟاالٔزخبثبد اٌّمجٍخ٠ٚ ،طٍت ِشزٚع رل١ت ِٓ اٌٍجٕخ اٌؼٍ١ب اٌزبٌ?ٟ


استخدام ما لدٌها من سلطات لمنع الدعاٌة داخل حرم المراكز االنتخابة وفً محٌطها وضمان االلتزام بفترة الصمت عن
الدعاٌة كما ٌنص القانون.



ضمان السماح للمراقبٌن الحاصلٌن على تصارٌح من اللجنة القضائٌة العلٌا بالدخول إلى اللجان االنتخابٌة ومقار الفرز بما ٌتفق
مع القوانٌن والمعاٌٌر الدولٌة لالنتخابات والقواعد الصادرة عن اللجنة العلٌا ذاتها.



ضمان إلتزام رجال األمن بالقانون وعدم التدخل فً عمل اللجنة العلٌا لالنتخابات ،إذ ٌترك تدخل القوات المسلحة أثراً سلبٌا ً
على مصداقٌة وشفافٌة العملٌة االنتخابٌة وٌحد من سلطة اللجنة العلٌا.

ٌطالب مشروع رقٌب جمٌع األحزاب السٌاسٌة باالمتناع عن االستمرار فً الدعاٌة السٌاسٌة والتوقف عن استخدام الشعارات الدٌنٌة
كما تنص أحكام القانون المصري.
ٌثنً مشروع رقٌب على الناخبٌن المصرٌٌن لمشاركتهم خالل الٌوم الثانً من الجولة الثالثة من التصوٌت فً انتخابات مجلس الشعب،
ونتمنى مشاركة جمٌع األحزاب السٌاسٌة والمتنافسٌن والمواطنٌن بشكل ٌتسم بالهدوء والشعور بالمسئولٌة فً األٌام االنتخابٌة الباقٌة.
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