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 المرحلة الثانية –انتخابات مجلس الشعب 
 البيان األول

 مساء 11:11 – 1111ديسمبر،  15

 
 ي من االنتخاباتعملية تصويت طابعها العام الهدوء في اليوم الثان

 استمرار مشكلة منع المراقبٌن الحاصلٌن على تصارٌح من دخول اللجان وانخفاض طفٌف فً الدعاٌة االنتخابٌة 

 
 

: اٌغّؼ١خ اٌّصش٠خ ٌٍٕٙٛض اٌّؼ١ٕخ ثّشالجخ االٔزخبثبدٓ ِٓ ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ١٘ٛ صّشح رؼبْٚ ِشزشن ث١ٓ اصٕز ِششٚع سل١ت

  اٌٛػٟ اٌمبٟٔٛٔ. ٚر١ّٕخ ٕششٌثبٌّشبسوخ اٌّغزّؼ١خ ٚاٌغّؼ١خ اٌّصش٠خ 

 

ذٟٔ ؿ١ش ؽضثٟ فٟ اٌّؾبفظبد اٌزسؼخ اٌزٟ ِشالت ِ 5;8الٔزخبثبد ِغٍس اٌشؼت، ٔشش ِششٚع سل١ت  ٌغٌٛخ اٌضب١ٔخِٓ ا األٚيفٟ ا١ٌَٛ 

 رغشٞ ثٙب االٔزخبثبد. رُ رٛص٠غ ِشالجٟ ِششٚع سل١ت ػٍٝ ػ١ٕخ ػشٛائ١خ ٚرّض١ٍ١خ ِٓ اٌٍغبْ االٔزخبث١خ اٌّخزبسح غجمًب ٌمٛاػذ إؽصبئ١خ.

 مب٘شح. ٠ؼًّ اٌّشالجْٛ ؽب١ًٌب ػٍٝ إسسبي رمبس٠ش اٌّشالجخ ػجش سسبئً ٔص١خ ٌّشوض اٌج١بٔبد اٌشئ١سٟ فٟ اٌٚ

 

اسزّش ِشالجٛ ِششٚع سل١ت فٟ اٌزؼشض ٌٍّٕغ ِٓ دخٛي اٌٍغبْ االٔزخبث١خ أٚ اٌطشد ِٕٙب ثبٌشؿُ ِٓ ؽصٌُٛٙ ػٍٝ رصبس٠ؼ ِٓ اٌٍغٕخ 

 اٌمعبئ١خ اٌؼ١ٍب ٌالٔزخبثبد، ؽ١ش ٠جمٝ ِٕغ اٌّشالج١ٓ ِٓ دخٛي اٌٍغبْ ِصذس ٌٍمٍك. 

 

ِٓ صجبػ  9اٌّششٚع أْ اٌـبٌج١خ اٌؼظّٝ ِٓ اٌٍغبْ االٔزخبث١خ لذ رُ فزؾٙب لجً اٌسبػخ جخ ٌٕزبئظ األِس، أفبد ِشالجٛ ٚوّب وبْ اٌؾبي ثبٌٕس

 : ا١ٌَٛ، إال أْ اٌم١ًٍ ِٓ اٌٍغبْ االٔزخبث١خ فزؾذ أثٛاثٙب ِزأخشح ٔظًشا ٌزأخش ٚصٛي ِسئ١ٌٛٙب. ٠ٛظؼ اٌغذٚي اٌّذسط أدٔبٖ أٚلبد اٌفزؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

فٟ ثذا٠خ ا١ٌَٛ اٌضبٟٔ ِٓ اٌغٌٛخ اٌضب١ٔخ ِٓ االٔزخبثبد، ٚعذ ِشالجٛ ِششٚع سل١ت أْ ػ١ٍّخ اٌزص٠ٛذ ارسّذ ثبٌٙذٚء ثشىً ػبَ، ؽ١ش رُ 

 اإلثالؽ ػٓ اٌم١ًٍ عًذا ِٓ أؽذاس اٌؼٕف. 

 

اٌصبدس ػٓ اٌٍغٕخ اٌمعبئ١خ اٌؼ١ٍب ٌالٔزخبثبد، أثٍؾ اٌّشالجْٛ ػٓ اسزّشاس ػذد ِٓ اٌّزٕبفس١ٓ اٌس١بس١١ٓ فٟ  ;:سلُ  ٚػٍٝ ػىس لشاس

اٌذػب٠خ االٔزخبث١خ؛ ِٚٓ اٌغذ٠ش ثبٌزوش أْ ػذد االٔزٙبوبد لذ أخفط أخفبًظب غف١فًب ِمبسٔخ ثبألِس. أثٍؾ ِشالجٛ ِششٚع سل١ت ػٓ 

ٓ اٌس١بس١١ٓ فٟ اٌذػب٠خ اٌس١بس١خ ِٓ ث١ُٕٙ ؽضة اٌؾش٠خ ٚاٌؼذاٌخ، ٚؽضة إٌٛس، ٚاٌىزٍخ اٌّصش٠خ، ٚؽضة اسزّشاس ػذد ِٓ اٌّزٕبفس١

، ٚؽضة ِصش اٌمِٟٛ، ِٚششؾ١ٓ ِسزم١ٍٓ. ٠ٚزفُٙ ِششٚع سل١ت أْ لٛاد األِٓ لذ صذسد ٌٙب رؼ١ٍّبد ثّٕغ اٌّزٕبفس١ٓ اٌس١بس١١ٓ اٌٛفذ

فٟ ٘زا اٌصذد فٟ ثؼط األِبوٓ، إال أْ ٘زٖ اٌغٙٛد اٌّششٚع ثأْ ِسئٌٛٛ األِٓ لذ ثزٌٛا عًٙٛدا ِٓ اٌم١بَ ثأػّبي دػبئ١خ، ٚلذ أفبد ِشالجٛ 

 ٌُ ٠غش إرخبر٘ب ػٍٝ ٔؾٛ ِٛؽذ فٟ ع١ّغ أٔؾبء اٌجالد. 

 

اٌسجت فٟ  اسزّش اٌّششفْٛ اٌمعبئ١ْٛ ِٚسئٌٛٛ اٌٍغبْ االٔزخبث١خ فٟ رطج١ك اإلعشاءاد االٔزخبث١خ ػٍٝ ٔؾٛ ٠فزمش إٌٝ اإلرسبق، ٠ٚجذٚ أْ

 رٌه ٘ٛػذَ رّىٓ اٌٍغٕخ اٌمعبئ١خ اٌؼ١ٍب ِٓ ششػ ٘زٖ اإلعشاءاد ػٍٝ إٌؾٛ اٌّطٍٛة. 

                                                           
1
  صباًحا بالجٌزة. 11أبلغ المراقبون عن لجنة انتخابٌة واحدة فتحت أبوابها بعد الساعة  

 وقت الفتح  نسبة اليوم األول نسبة اليوم الثاني

صباًحا 9قبل  91% 96%  

صباًحا 11و 9بٌن  9% 4%  

صباًحا 11بعد  0%1< 0%  
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 المؤشرات النوعية:

  

% ِٓ ِشالجٟ اٌّششٚع اٌز٠ٓ أسسٍٛا رمبس٠ش فزؼ اٌٍغبْ ٚرغ١ٙض٘ب، رٛصً ِششٚع سل١ت إٌٝ ;9ثٕبء ػٍٝ ِب رُ عّؼٗ ِٓ ث١بٔبد ِٓ 

 بوٓ اٌزٟ رُ ٔشش اٌّشالج١ٓ ثٙب:ألِاٌّؼٍِٛبد اٌزبٌٟ روش٘ب ثخصٛص ا

 

 

 

 االنتهاكات الخطيرة: 

 

 ثبٌشؿُ ِٓ اٌمٍخ إٌسج١خ ٌّب ٚلغ ِٓ أؽذاس ػٕف أٚ إس٘بة، وبْ ٕ٘بن ػذد ِٓ االٔزٙبوبد اٌخط١شح اٌزٟ أثٍؾ ػٕٙب ِشالجٛ اٌّششٚع رّضٍذ

 فٟ اٌزبٌٟ: 

  ِشالجٟ ِششٚع سل١ت إٌٝ إٌّغ ِٓ دخٛي اٌٍغبْ االٔزخبث١خ أٚ اٌطشد ِٕٙب.  ;رؼشض ِٓ 

 88 ؽبٌخ فٟ ِؾبفظخ اٌجؾ١شح  55ُِٕٙ فٟ اٌذػب٠خ االٔزخبث١خ داخً اٌٍغبْ االٔزخبث١خ،  اٌّششؾْٛ ٚاألؽضاة١ٙب ٚالؼخ اسزّش ف

 ُٔسجذ ِؼظُ اٌؾبالد إٌٝ ؽضة اٌؾش٠خ ٚاٌؼذاٌخ، ٚؽضة إٌٛس، ِٚششؾ١ٓ ِسزم١ٍٓ.ٚ

 67 .ؽبٌخ ٚعذ ف١ٙب ِٛاد دػبئ١خ داخً اٌٍغبْ اإلٔزخبث١خ  

 9 ؽضاة اٌس١بس١خ شؼبساد د١ٕ٠خ ٌٍزأص١ش ػٍٝ إٌبخج١ٓ. اسزخذَ ف١ٙب ِّضٍْٛ أل ؽبالد 

 9 رؼشض ف١ٙب ِٕذٚثْٛ ػٓ ِششؾ١ٓ أٚ أؽضاة س١بس١خ إٌٝ اٌطشد ِٓ اٌٍغبْ االٔزخبث١خ.  ؽبالد 

 7 ششاء أصٛاد، ؽبٌزبْ فٟ سٛ٘بط ٚؽبٌخ فٟ اٌششل١خ ؽبالد . 

 9 ثٟ اٌىزٍخ اٌّصش٠خ ٚؽضة إٌٛس فٟ ٚاؽذح، ٚث١ٓ ِٕذٚة ، ِٕٙب ؽبٌز١ٓ اشزجبن ثب١ٌذ فٟ اٌغ١ضح ث١ٓ ِٕذٚؽبالد اسزخذاَ اٌؼٕف

اٌؾش٠خ ٚاٌؼذاٌخ ٚاٌىزٍخ اٌّصش٠خ فٟ ؽبٌخ أخشٜ، ثبإلظبفخ إٌٝ اشزجبن ثبأل٠ذٞ ث١ٓ ِٕذٚثب ؽضة إٌٛس ٚاٌؾش٠خ ٚاٌؼذاٌخ فٟ 

 . ِؾبفظخ إٌّٛف١خ

 

ب ٚلغ ِٓ أخطبء فٟ اٌغٌٛخ األٌٚٝ، ٠ٚطٍت ِششٚع سل١ت ٠ىشس ِششٚع سل١ت ِطبٌجزٗ ٌٍغٕخ اٌمعبئ١خ اٌؼ١ٍب ثبٌٛفبء ثبٌزضاِٙب ثزصؾ١ؼ ِ

 ِٓ اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍب اٌزبٌٟ:

  ضمان السماح للمراقبٌن الحاصلٌن على تصارٌح من اللجنة القضائٌة العلٌا بالدخول إلى اللجان االنتخابٌة كما ٌنص مٌثاق

 ذاتها. الشرف والمعاٌٌر الدولٌة لالنتخابات والقواعد الصادرة عن اللجنة العلٌا 

 ا على  األمنٌترك تدخل ضائٌة العلٌا إذ ضمان التزام مسئولً األمن بأحكام القانون وعدم التدخل فً عمل اللجنة الق ًٌ أثًرا سلب

 مصداقٌة وشفافٌة العملٌة االنتخابٌة وٌقلل من شأن ما لدى اللجنة العلٌا من سلطات. 

 ابٌة بتطبٌق إجراءات االنتخابات الرسمٌة على نحو متسق للحد من ضمان قٌام المشرفٌن القضائٌٌن ومسئولً اللجان االنتخ

 االرتباك واألخطاء فً المراكز االنتخابٌة ومحٌطها. 

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

 الدعاٌة كما ٌنص القانون. 

كما  قٌب جمٌع األحزاب السٌاسٌة باالمتناع عن االستمرار فً الدعاٌة السٌاسٌة والتوقف عن استخدام الشعارات الدٌنٌةٌطالب مشروع ر

 تنص أحكام القانون المصري. 

ٌثنً مشروع رقٌب على الناخبٌن المصرٌٌن لمشاركتهم خالل الٌوم األول من الجولة الثانٌة من التصوٌت فً انتخابات مجلس الشعب، 

 تمنى أن ٌستمر الطابع الهادئ للعملٌة خالل الٌوم. وٌ

 النتائج نسبة، اليوم األول نسبة، اليوم الثاني
المشمعة\الصنادٌق االنتخابٌة المغلقة 82% %88  

 توافر الحبر السري 99% %98

 تواجد عناصر أمنٌة داخل اللجان 38% %33

المرشحٌن \متوسط عدد مندوبً األحزاب 3-4 3-4  


