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 المرحلة الثانية –انتخابات مجلس الشعب 

 ختاميالبيان ال
 ظهًرا 11:11 – 1111ديسمبر،  17

 
وجود تحديات بارزة في مراكز  -هادئة في بدايتها وشابها التوتر في ساعاتها األخيرة رصد مشروع رقيب عملية تصويت

 الفرز 
 للقلق المثير ومراكز الفرز وهو األمر يةاالنتخاب منع المراقبين الحاصلين على تصاريح من دخول اللجان

 

 

اٌغّؼ١خ اٌّظش٠خ ٌٍٕٙٛع : اٌّؼ١ٕخ ثّشالجخ االٔزخبثبدٓ ِٓ ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ١ِششٚع سل١ت ٘ٛ صّشح رؼبْٚ ِشزشن ث١ٓ اصٕز

جٛ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ِٓ ثبسزخذاَ أفؼً ِب رٛطً إ١ٌٗ ِشال .ر١ّٕخ ٚاٌٛػٟ اٌمبٟٕٔٛٔٚشش ثبٌّشبسوخ اٌّغزّؼ١خ ٚاٌغّؼ١خ اٌّظش٠خ ٌ

ِّبسسبد ؽٛي اٌؼبٌُ ٚثؼذ رطج١مٙب ػٍٝ اٌس١بق اٌّظشٞ اٌفش٠ذ ِٓ ٔٛػٗ، ٠غّغ ِششٚع سل١ت ث١ٓ اٌّجبدئ اإلؽظبئ١خ ٚأؽذس ِب 

  ".ثغذٌٚخ األطٛاد اٌّزٛاص٠خ"رٛطٍذ إ١ٌٗ رىٌٕٛٛع١ب االرظبالد ٚاٌّؼٍِٛبد ٌزٕف١ز ِٕٙغ١خ ِشالجخ رؼشف 

 

ِشالت ِذٟٔ فٟ ع١ّغ  56621ألٚي أزخبثبد ِغٍس شؼت رؼمذ فٟ ِظش ثؼذ اٌضٛسح، ٠ٛصع ِششٚع سل١ت ػٍٝ ِذاس اٌغٛالد اٌضالس 

فٟ اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ ِٓ أزخبثبد ِغٍس . ػشٛائ١خ ٚرّض١ٍ١خ ِٓ اٌٍغبْ االٔزخبث١خ اٌّخزبسح ؽجمًب ٌمٛاػذ إؽظبئ١خأٔؾبء ِظش ػٍٝ ػ١ٕخ 

رُ رٛص٠غ ِشالجٟ ِششٚع . ٟ فٟ اٌّؾبفظبد اٌزسؼخ اٌزٟ رغشٞ ثٙب االٔزخبثبدِشالت ِذٟٔ غ١ش ؽضث 515، ٔشش ِششٚع سل١ت اٌشؼت

٠ؼًّ اٌّشالجْٛ ؽب١ًٌب ػٍٝ إسسبي رمبس٠ش اٌّشالجخ ٚ. سل١ت ػٍٝ ػ١ٕخ ػشٛائ١خ ٚرّض١ٍ١خ ِٓ اٌٍغبْ االٔزخبث١خ اٌّخزبسح ؽجمًب ٌمٛاػذ إؽظبئ١خ

 . ػجش سسبئً ٔظ١خ ٌّشوض اٌج١بٔبد اٌشئ١سٟ فٟ اٌمب٘شح

 

رم١١ُ ِذٜ ٔضا٘خ ٚشفبف١خ االٔزخبثبد ؽجمًب ألؽىبَ اٌمبْٔٛ اٌّظشٞ ٚاٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٌالٔزخبثبد ( 1: ّضً أ٘ذاف ِششٚع سل١ت فٟرز

ي عٛدح ػ١ٍّخ ٛثؼذ وً ِشؽٍخ أزخبث١خ، ٠ظذس ِششٚع سل١ت ث١بٔبد ؽ. رؼض٠ض ِشبسوخ اٌّٛاؽ١ٕٓ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌس١بس١خ( 2اٌذ٠ّمشاؽ١خ، 

 .خ اٌّشاؽً االٔزخبث١خ اٌضالس، ٠ظذس ِششٚع سل١ت ث١بًٔب خزب١ًِب ؽٛي عٛدح أزخبثبد ِغٍس اٌشؼت وىًاٌزظ٠ٛذ، ٚثٕٙب٠

 

 ٍِخض إٌزبئظ 

 

الؽظ ِشالجٛ ِششٚع سل١ت أْ اٌغٌٛخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌزظ٠ٛذ الٔزخبثبد ِغٍس اٌشؼت فٟ ِظش وبٔذ رغشثخ د٠ّمشاؽ١خ راد ِؼٕٝ، ؽ١ش 

ثبٌشغُ ِٓ ٚطٛي رمبس٠ش ل١ٍٍخ ٔسج١خ ػٓ ٚلٛع أؽذاس ػٕف ػٍٝ ِذاس وال ا١ِٛ١ٌٓ االٔزخبث١١ٓ اٌٙذٚء  وبْ اٌطبثغ اٌؼبَ ٌؼ١ٍّخ اٌزظ٠ٛذ

اسزّشاس ِٕغ اٌّشالج١ٓ اٌؾبطج١ٓ ػٍٝ رظبس٠ؼ ٚ رّضٍذ اٌزؾذ٠بد اٌشئ١س١خ فٟ ػذَ وفب٠خ اٌزغ١ٙضاد اٌٍٛع١سز١خ ثّشاوض اٌفشص. أٚ إس٘بة

 . ِٓ ِزبثؼخ اٌؼ١ٍّخ

 

. ثبٌسالسخ إٌٝ ؽذ وج١ش، رظبػذد اٌزٛرشاد فٟ ثؼغ األِبوٓ ِغ الزشاة ِٛػذ غٍك اٌٍغبْ االٔزخبث١خ فٟ وال ا١ِٛ١ٌٓ ث١ّٕب ارسُ اٌزظ٠ٛذ

ف١ٓ ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ أْ اٌغبٌج١خ اٌؼظّٝ ِٓ اٌٍغبْ االٔزخبث١خ لذ أغٍمذ أثٛاثٙب فٟ اٌّٛػذ اٌّؾذد أٚ ثؼذٖ ثم١ًٍ السز١ؼبة إٌبخج١ٓ اٌّظط

ِسبء ث١ّٕب وبْ إٌبخجْٛ  1سبء، أثٍغ ِشالجْٛ ثجؼغ األِبوٓ أْ ٌغبًٔب أزخبث١خ لذ اغٍمذ أثٛاثٙب فٟ اٌسبػخ ِ 1فٟ ؽٛاث١ش اٌسبػخ 

فٟ ثؼغ اٌؾبالد، أعجش اٌؼغؾ اٌزٞ ِبسسٗ إٌبخجْٛ اٌز٠ٓ ؽشِٛا ِٓ ؽمُٙ فٟ اٌزظ٠ٛذ اٌّششف١ٓ اٌمؼبئ١١ٓ . ِظطف١ٓ فٟ ؽٛاث١ش

 . لغ رٌه فٟ أِبوٓ ِزؼذدح ثبٌغ١ضحػٍٝ إػبدح فزؼ اٌٍغبْ االٔزخبث١خ، ٚلذ ٚ

 

٠ٚشعغ اٌسجت فٟ  ؛الؽظ ِششٚع سل١ت أْ أوجش اٌّشىالد اٌزٟ شبثذ اٌؼ١ٍّخ االٔزخبث١خ رّضٍذ فٟ غٍك اٌٍغبْ االٔزخبث١خ ِٚشاوض اٌفشص

ؼف اإلداسح اٌٍٛع١سز١خ ِٚٓ األِٛس اٌّض١شح ٌٍمٍك وبْ ػ. ِٓ اٌٍغبْ االٔزخبث١خ ثشىً ػبَ اد ثّشاوض اٌفشص ثذالً ٛطرٌه ػذَ فشص األ

ٚػ١ك اٌّسبؽخ ثّشاوض اٌفشص ِّب دػب سعبي األِٓ إٌٝ رأخ١ش رّى١ٓ ِسئٌٟٛ اٌٍغبْ ِٕٚذٚثٟ اٌّششؾ١ٓ ٚاألؽضاة اٌس١بس١خ ٚاٌّشالج١ٓ 

١ٓ اٌؾبط١ٍٓ ػٍٝ رظبس٠ؼ ِٓ اٌذخٛي أٚ ِٕؼُٙ ِٓ رٌه، ٚلذ ٔزظ ػٓ ٘زا اإلعشاء فٟ ثؼغ اٌؾبالد ِٛاعٙبد ث١ٓ اٌّششف١ٓ اٌمؼبئ١
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فٟ اٌىض١ش ِٓ اٌؾبالد، سطذ ِشالجٛ اٌّششٚع رؼشع ٚوالء األؽضاة . ٚسعبي األِٓ ٚرأخ١ش ػ١ٍّخ اٌفشص خبطخ فٟ اٌغ١ضح ٚاٌششل١خ

ٚػالٚح ػٍٝ رٌه، رسجت . ػٍٝ ٠ذ سعبي األِٓ ٔز١غخ االصدؽبَ اٌشذ٠ذِٚشالجٟ االٔزخبثبد إٌٝ إٌّغ ِٓ دخٛي ِشاوض اٌفشص أٚ اٌطشد ِٕٙب 

ث١ٓ اٌىض١ش ِٓ اٌّشاوض االٔزخبث١خ ِٚشاوض اٌفشص فٟ ص٠بدح اٌّخبؽش اٌزٟ وبٔذ اٌظٕبد٠ك االٔزخبث١خ ػشػخ ٌٙب أصٕبء إٌمً فٟ ثؼذ اٌّسبفخ 

 .اٌفزشح ا١ٍ١ٌٍخ ٚفٟ رأخ١ش ػ١ٍّخ اٌفشص

 

األؽ١بْ ػٍٝ ٠ذ سعبي رؼشع ِشالجٛ اٌّششٚع ٌٍّٕغ ِٓ دخٛي اٌٍغبْ االٔزخبث١خ أٚ اٌطشد ِٕٙب ػٍٝ ٠ذ اٌّششف١ٓ اٌمؼبئ١١ٓ ٚفٟ ثؼغ 

أصبس رؼبًِ . ٍغٕخ اٌمؼبئ١خ اٌؼ١ٍب ٌالٔزخبثبد، ِّب ٠ؼزجش اسزّشاًسا ألؽذ اٌزٛعٙبد اٌسٍج١خاألِٓ ثبٌشغُ ِٓ ؽظٌُٛٙ ػٍٝ رظبس٠ؼ ِٓ اٌ

ٌذٜ ِششٚع سل١ت، ٍخ اٌمٍك اٌشذ٠ذ اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍب ٌالٔزخبثبد ِغ اٌّشالج١ٓ اٌؾبط١ٍٓ ػٍٝ رظبس٠ؼ ٚػذَ لذسرٙب ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ ٘زٖ اٌّشى

ؽ١ش ٠شىً رٌه أزٙبوـًب ٌٍمٛاػذ اٌظبدسح ػٓ اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍب ١ِٚضبق اٌششف اٌخبص ثبٌّغٍس اٌمِٟٛ ٌؾمٛق اإلٔسبْ ٚاٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ 

 . ٌالٔزخبثذ اٌالصَ ارجبػٙب ٌؼمذ أزخبثبد رزسُ ثبٌّظذال١خ

 

٠ٚأًِ ِششٚع سل١ت أْ رسزغً اٌٍغٕخ اٌمؼبئ١خ اٌؼ١ٍب ٚسعبي . ِٓ األِبوٓ وّب اسزّش اٌّزٕبفسْٛ اٌس١بس١ْٛ فٟ اٌذػب٠خ اٌس١بس١خ فٟ اٌىض١ش

 . ٛ ِزسك ٌٛلف اسزّشاس ٘زٖ اٌّّبسسبد غ١ش اٌمب١ٔٛٔخد ٚأْ ٠ؼّٕٛا إرخبر اٌالصَ ػٍٝ ؽاألِٓ ِب ٌذ٠ُٙ ِٓ سٍطب

 

ربثؼٛا ػ١ٍّخ اٌزظ٠ٛذ ٚغٍك اٌٍغبْ فٟ اٌّبئخ ِٓ اٌّشالج١ٓ اٌز٠ٓ  71ٚػٍٝ ِذاس ا١ِٛ١ٌٓ، رّىٓ ِششٚع سل١ت ِٓ عّغ ث١بٔبد ِٓ 

جً االٔزخبث١خ، ؽ١ش أشبساد رمبس٠ش اٌّشالج١ٓ ؽٛي ا١ِٛ١ٌٓ االٔزخبث١١ٓ إٌٝ أْ اٌغبٌج١خ اٌؼظّٝ ِٓ اٌٍغبْ االٔزخبث١خ لذ فزؾذ أثٛاثٙب ل

زأخش ِسئ١ٌٛٙب أٚ ِٛاد راد أ١ّ٘خ ثبٌغخ طجبًؽب، إال أْ ا١ٌَٛ األٚي شٙذ اٌم١ًٍ ِٓ اٌٍغبْ االٔزخبث١خ اٌزٟ رأخشد فٟ اٌفزؼ ٔظًشا ٌ 7اٌسبػخ 

ث١ّٕب رّضً اٌسجت اٌشئ١سٟ ٚساء اٌزبخش فٟ فزؼ اٌم١ًٍ ِٓ اٌٍغبْ االٔزخبث١خ فٟ . رزؼّٓ أٚساق اٌزظ٠ٛذ ٚلٛائُ إٌبخج١ٓ ٚاٌؾجش اٌفسفٛسٞ

 :ي ا١ِٛ١ٌِٓٚذسط أدٔبٖ عذٚي رفظ١ٍٟ ٌّٛاػ١ذ اٌفزؼ خال. ا١ٌَٛ اٌضبٟٔ فٟ رأخش ٚطٛي ِسئٌٟٛ اٌٍغبْ اٌّزوٛسح

 

 

 

 

 

 

 

عشاءاد ؽ١ش رُ رٛص٠غ ؽبالد اٌزؼبسة فٟ اإلث١ّٕب وبٔذ ػ١ٍّخ اٌزظ٠ٛذ ٘بدئخ ِٕٚظّخ ثشىً ػبَ، سطذ ِششٚع سل١ت ثؼغ 

 : ِذسط أدٔبٖ عذٚي رفظ١ٍٟ ٠ٛػؼ ٔزبئظ ػ١ٍّزٟ رغ١ٙض اٌٍغبْ ٚاٌزظ٠ٛذ. لج١ٓاٌّشا

 

 

 

                                                           
1
 .ثّؾبفظخ اٌغ١ضح 11رأخش فزؼ ٌغٕخ ٚاؽذح ثؼذ اٌسبػخ ػٓ " سل١ت"أثٍغ ِشالجٛ   

 وقت الفتح النسبة في اليوم األول النسبة في اليوم الثاني

96% صباًحا 9قبل  91%   

4% صباًحا 11و 9بٌن  9%   

0% صباًحا 11بعد  0%1<   

 النتائج النسبة في اليوم األول النسبة في اليوم الثاني
مشمعة\الصنادٌق االنتخابٌة مغلقة  82% 88%  

 توافر الحبر الفسفوري 99% 98%

 تواجد رجال األمن داخل اللجان 38% 33%

المرشحٌن \ندوبً األحزاب متوسط عدد م 3-4 3-4  

النسبة في 
 اليوم الثاني

النسبة في 
 اليوم األول

 النتائج

نسبة اللجان االنتخابٌة التً أبلغ فٌها مراقبو رقٌب عن عدم موجود بعض األفراد فً قوائم  47% 40%
 الناخبٌن 

بعض األفراد غٌر الحاملٌن بالتصوٌت لنسبة اللجان االنتخابٌة التً أبلغ المراقبون عن السماح  11% 9%
 لبطاقات الرقم القومً 

نسبة اللجان االنتخابٌة التً أبلغ المراقبون عن عدم قٌام مسئولً اللجان االنتخابٌة بها بالتأشٌر  16% 12%
 أمام أسماء الناخبٌن فً بعض األحٌان

جان االنتخابٌة بها بإصدار عن قٌام مسئولً اللبها نسبة اللجان االنتخابٌة التً أبلغ المراقبون  6% 5%
 فً بعض األحٌان بطاقات تصوٌت غٌر مختومة للناخبٌن

 نسبة اللجان االنتخابٌة التً أبلغ المراقبون عن عدم تمكن الناخبٌن بها من التصوٌت بسرٌة  18% 17%
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شاد اٌّؤشأْ أفبد ِشالجٛ ِششٚع سل١ت ثأْ ػ١ٍّخ اٌزظ٠ٛذ ارسّذ ثبٌّض٠ذ ِٓ اٌسشػخ ٚإٌظبَ فٟ ا١ٌَٛ اٌضبٟٔ ٌٍزظ٠ٛذ ثشىً ػبَ، ث١ذ 

ِّبسسبرٙب رزسُ ثبٌزؼبسة ف١ّب ٠خض إداسح االٔزخبثبد ٔظًشا الفزمبس ال رضاي رش١ش إٌٝ أْ اٌٍغٕخ اٌمؼبئ١خ اٌؼ١ٍب اإلؽظبئ١خ اٌّج١ٕخ أػالٖ 

 : ٚثٕبء ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ، ٠ّىٓ ِالؽظخ اٌزؾذ٠بد اٌزب١ٌخ فٟ وال ا١ِٛ١ٌٓ. إعشاءاد اٌٍغٕخ إٌٝ اٌٛػٛػ

 

 خبث١خ، ٌُ رىٓ اٌظٕبد٠ك االٔزخبث١خ ِغٍمخ ِّب سفغ ِٓ اؽزّبالد اٌزالػت فٟ األطٛادفٟ ثؼغ اٌٍغبْ االٔز . 

  إٌبخج١ٓ اٌزأص١ش ػٍٝ إسادحفٟ اٌىض١ش ِٓ اٌٍغبْ االٔزخبث١خ، رٛاعذ سعبي األِٓ فٟ اٌذاخً دْٚ داع، ِّب صاد ِٓ اؽزّبالد . 

 أسّبئُٙ ثغذاٚي إٌبخج١ٓ إِب ثسجت ػذَ رأوذُ٘ ِٓ ِمشاد فٟ اٌىض١ش ِٓ اٌٍغبْ االٔزخبث١خ، ٌُ ٠زّىٓ اٌجؼغ ِٓ اٌؼضٛس ػ ٍٝ

 . االٔزخبة اٌخبطخ ثُٙ أٚ ٚعٛد أخطبء ثمٛائُ إٌبخج١ٓ

  ٍٝفٟ اٌم١ًٍ ِٓ اٌٍغبْ االٔزخبث١خ، ٌُ رىٓ ع١ّغ ثطبلبد اٌزظ٠ٛذ اٌظبدسح إٌٝ إٌبخج١ٓ ِخزِٛخ أٚ ِٛلؼخ فٟ اٌخٍف ٌٍذالٌخ ػ

 .ػزجبس رٍه األطٛاد ثبؽٍخطالؽ١زٙب، ِّب صاد ِٓ اؽزّبالد ا

  اٌؼغؾ ٚاٌزأص١ش ػٍٝ ؽش٠خ اخز١بسفٟ ثؼغ اٌٍغبْ االٔزخبث١خ، ٌُ ٠زّىٓ إٌبخجْٛ ِٓ اٌزظ٠ٛذ ثسش٠خ، ِّب سفغ ِٓ اؽزّبالد 

 . إٌبخج١ٓ

  ٞفسفٛسٞ فٟ ٔظًشا ٌؼذَ رٛافش اٌؾجش اٌ)فٟ ثؼغ اٌٍغبْ االٔزخبث١خ، ٌُ ٠غّس ِسئٌٛٛ اٌٍغبْ أطبثغ إٌبخج١ٓ فٟ اٌؾجش اٌفسفٛس

 . أوضش ِٓ ِشح ، ِّب صاد ِٓ اؽزّبالد األطٛاد(ثؼغ األؽ١بْ

  فٟ اٌم١ًٍ ِٓ اٌٍغبْ االٔزخبث١خ، ٌُ ٠ؤشش ِسئٌٛٛ اٌٍغبْ االٔزخبث١خ ػٍٝ لٛائُ إٌبخج١ٓ ثشىً ِالئُ ٌإلشزبسح إٌٝ أْ اٌشخض

ٛل١غ أِبَ أسّبئُٙ ثؼذ اٌزظ٠ٛذ، ِّب سفغ ِٓ اٌز\اٌّؼٕٟ لذ رُ اٌسّبػ ٌٗ ثبٌزظ٠ٛذ أٚ ٌُ ٠زأوذٚا ِٓ ل١بَ إٌبخج١ٓ ثبٌجظُ

 . ػٕذ ِشاعؼخ أٚساق اٌزظ٠ٛذ ٚرض٠ٚش األطٛاد األخطبءاؽزّبالد 

 

ب وبْ ِسبء ث١ّٕ 1اٌٍغبْ االٔزخبث١خ فٟ ثؼغ األِبوٓ أغٍمذ أثٛاثٙب اٌسبػخ ػٍٝ ِذاس ا١ِٛ١ٌٓ االٔزخبث١١ٓ، أشبس ِشالجٛ اٌّششٚع إٌٝ أْ 

أػٍٕذ اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍب ٌالٔزخبثبد ػٓ ِذ ػ١ٍّخ ٚلذ  اٌٍغبْ االٔزخبث١خ فٟ ٚلذ ِزأخش ٔظًشا ٌفزؼ ٚرٌه إٌبخجْٛ ِظطف١ٓ فٟ ؽٛاث١ش،

 : ِذسط أٔبٖ عذٚي رفظ١ٍٟ ٠ٛػؼ أٚلبد اٌغٍك. ِسبء فٟ رٍه األِبوٓ 7اٌزظ٠ٛذ ؽزٝ اٌسبػخ 

 

 

 

 

 

 

 :وٌمكن تفصٌل حاالت اإلنتهاكات الخطٌرة التً وقعت خالل ٌومً اإلنتخاب كالتالً

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

 112  حولهال حرم اللجان االنتخابٌة وفً الدعاٌة داخ مرشحون وأحزابحالة استمر فٌها.  

 60  حالة وجود مواد دعاٌة داخل اللجان اإلنتخابٌة ُنسب معظمها إلى حزب الحرٌة والعدالة، وحزب النور، ومرشحٌن

 .مستقلٌن

 19 لشعارات دٌنٌة للتأثٌر على الناخبٌنأو مرشحٌن سٌاسٌة ن عن أحزاب استخدم فٌها مندوبو حالة . 

 11 أحزاب أو وكالء مرشحٌن للطرد من اللجان االنتخابٌةوكالء طرد ل حالة. 

 4 حاالت شراء أصوات. 

 حالتان استخدام بطاقات دوارة .  

حبر بعد نسبة اللجان االنتخابٌة التً لم ٌقم المسئولون بها بغمس أصابع بعض الناخبٌن فً ال 19% 21%
 التصوٌت

نسبة اللجان االنتخابٌة التً أبلغ المراقبون عن عدم قٌام الناخبٌن بها بالتوقٌع أو البصم أمام  3% 1%
 أسمائهم بعد التصوٌت 

 توقيت الغلق النسبة في اليوم األول النسبة في اليوم الثاني
 مساء 7قبل  6% 8%

 مساء 8و 7بٌن  \مساء  7 78% 90%

 مساء 8بعد  16% 2%
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 19 حزب الحرٌة والعدالةٌن واحدة منهما ب نشبت واقعة عنف تتضمن مشاجرتٌن باألٌدي بٌن أحزاب سٌاسٌة فً الجٌزة 

لمصرٌة، باإلضافة إلى مشاجرة أخرى نشبت بٌن حزب الحرٌة حزب النور والكتلة ا، وأخرى وقعت بٌن والكتلة المصرٌة

 . والعدالة وحزب النور فً المنوفٌة

 :٠ٕٚبشذ ِششٚع سل١ت اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍب ثبٌزبٌٟ. ٠ىشس ِششٚع سل١ت ِطبٌجزٗ ٌٍغٕخ اٌمؼبئ١خ اٌؼ١ٍب ثبٌٛفبء ثبٌزضاِٙب ثزظؾ١ؼ األخطبء اٌّزىشسح

 

 لتالفً ما شاب المرحلتٌن   بدءاً من جولة اإلعادة بالمرحلة الثانٌةل اللجان اإلنتخابٌة فً إمكانٌة إجراء عملٌة الفرز داخ النظر

 .األولى والثانٌة من قصور وأخطاء ناتجة عن نقل الصنادٌق قبل فرزها

  رز بما ومراكز الفضمان السماح للمراقبٌن الحاصلٌن على تصارٌح من اللجنة القضائٌة العلٌا بالدخول إلى اللجان االنتخابٌة

 . والمعاٌٌر الدولٌة لالنتخابات والقواعد الصادرة عن اللجنة العلٌا ذاتهاٌتفق مع القوانٌن 

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

 . كما ٌنص القانون

  حد من االرتباك ن االنتخابٌة بتطبٌق إجراءات االنتخابات الرسمٌة على نحو متسق للومسئولً اللجا رؤساءضمان قٌام

 . واألخطاء فً مراكز االنتخاب

كما  ٌطالب مشروع رقٌب جمٌع األحزاب السٌاسٌة باالمتناع عن االستمرار فً الدعاٌة السٌاسٌة والتوقف عن استخدام الشعارات الدٌنٌة

 . تنص أحكام القانون المصري

ونتمنى مشاركة الجولة الثانٌة من التصوٌت فً انتخابات مجلس الشعب، ٌٌن لمشاركتهم خالل رثنً مشروع رقٌب على الناخبٌن المصٌ

  .جمٌع األحزاب السٌاسٌة والمتنافسٌن والمواطنٌن بشكل ٌتسم بالهدوء والشعور بالمسئولٌة فً األٌام االنتخابٌة الباقٌة

 

 


