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 المرحلة الثانية –انتخابات مجلس الشعب 
 البيان الثاني

 مساء 44:11 – 1144ديسمبر،  41

 
 الهدوء، واستمرار المتنافسين السياسيين في الدعاية الحظ مشروع رقيب عملية تصويت سادها

 استمرار مشكلة منع المراقبين الحاصلين على تصاريح من دخول اللجان

 
 

: اٌجّؼ١ح اٌّصش٠ح ٌٍٕٙٛض اٌّؼ١ٕح تّشالثح االٔرخاتاخٓ ِٓ ِٕظّاخ اٌّجرّغ اٌّذٟٔ ١ِشرشن ت١ٓ اثٕر ِششٚع سل١ة ٘ٛ ثّشج ذؼاْٚ

  تاٌّشاسوح اٌّجرّؼ١ح ٚاٌجّؼ١ح اٌّصش٠ح ٌر١ّٕح ٚٔشش اٌٛػٟ اٌمأٟٛٔ.

 

ٟ اٌّذافظاخ اٌرسؼح اٌرٟ ِشالة ِذٟٔ غ١ش دضتٟ ف 174الٔرخاتاخ ِجٍس اٌشؼة، ٔشش ِششٚع سل١ة  ٌجٌٛح اٌثا١ٔحِٓ ا األٚيفٟ ا١ٌَٛ 

 ذجشٞ تٙا االٔرخاتاخ. ذُ ذٛص٠غ ِشالثٟ ِششٚع سل١ة ػٍٝ ػ١ٕح ػشٛائ١ح ٚذّث١ٍ١ح ِٓ اٌٍجاْ االٔرخات١ح اٌّخراسج غثمًا ٌمٛاػذ إدصائ١ح.

 ٠ؼًّ اٌّشالثْٛ دا١ًٌا ػٍٝ إسساي ذماس٠ش اٌّشالثح ػثش سسائً ٔص١ح ٌّشوض اٌث١أاخ اٌشئ١سٟ فٟ اٌما٘شج. ٚ

 

ػٍٝ ػ١ٍّح اٌرص٠ٛد ػثش اٌثالد. ٚتشىً غٍة لذ اٌٙذٚء  أِْشالثٛ ِششٚع سل١ة  أتٍغا١ٌَٛ األٚي ِٓ اٌجٌٛح اٌثا١ٔح ٌٍرص٠ٛد،  ٚخالي

 ل١ٍٍح.  اٌثٍطجحػاَ، وأد داالخ اٌؼٕف أٚ 

 

فٟ اٌذػا٠ح االٔرخات١ح ٠ؼرثش ِشىٍح وث١شج. ٚػٍٝ ػىس اٌجٌٛح  األدضاب اٌس١اس١ح ٚاٌّششذ١ِٓٓ  ػذداً ِٚٓ اٌجذ٠ش تاٌزوش أْ اسرّشاس 

أتٍغ ِشالثٛ اٌّششٚع ػٓ اسرّشاس ِجّٛػح وث١شج ِٓ ضب اٌذش٠ح ٚاٌؼذاٌح ٚدضب إٌٛس، داألٌٚٝ اٌرٟ ُٔسثد ف١ٙا ِؼظُ االٔرٙاواخ إٌٝ 

ِششٚع سل١ة  ٚلذ الدظ، ٚدضب اإلصالح ٚاٌر١ّٕح، ٚاٌىث١ش ِٓ اٌّششذ١ٓ اٌّسرم١ٍٓ. تّا فٟ رٌه اٌىرٍح اٌّصش٠حفٟ اٌذػا٠ح؛  اٌّششذ١ٓ

أْ رٌه ٌُ ٠رُ ذفؼ١ٍٗ تشىً ِٛدذ  غ١ش٠ح دٛي اٌٍجاْ االٔرخات١ح، ؤٚي دْٚ أػّاي اٌذػاػٍٝ اٌذلذ ػٍّد لٛاخ األِٓ فٟ تؼط اٌّٛالغ  أْ

 ػٍٝ ِسرٜٛ اٌثالد. 

 

ِششٚع سل١ة إٌٝ إٌّغ ِٓ دخٛي اٌٍجاْ االٔرخات١ح أٚ اٌطشد ِٕٙا تاٌشغُ ِٓ دصٌُٛٙ ػٍٝ ٚػالٚج ػٍٝ رٌه، اسرّش ذؼشض ِشالثٟ 

فٟ داالخ  ذصاس٠خ ِٓ اٌٍجٕح اٌمعائ١ح اٌؼ١ٍا ٌالٔرخاتاخ. ذؼشض اٌّشالثْٛ ٌٍّٕغ ِٓ دخٛي اٌّشاوض االٔرخات١ح ػٍٝ ٠ذ ػٕاصش ِٓ األِٓ

اٌمٛاػذ اٌرٟ ٚظؼرٙا اٌٍجٕح ا ٌٚذمٛق ِشالثٟ االٔرخاتاخ اٌذا١ٍِٓ ٌٍرصاس٠خ وّا ذٕص ٌسٍطح اٌٍجٕح اٌمعائ١ح اٌؼ١ٍ ل١ٍٍح ِّا ٠ؼذ أرٙاواً 

 اٌؼ١ٍا ٚاٌّؼا١٠ش اٌذ١ٌٚح ٌالٔرخاتاخ.

 

استمرار تطبٌق اإلجراءات اإلنتخابٌة بطرٌقة غٌر منظمة وغٌر متسقة من قبل المشرفٌن القضائٌٌن، وٌبدو ومن ناحٌة أخرى فقد لوحظ 

ذلك بسبب ضعف التواصل بٌن رؤساء اللجان واللجنة العلٌا لإلنتخابات. فعلى سبٌل المثال أبلغ المراقبون فً بعض اللجان عن إغالق 

على الرغم من وجود ناخبٌن بالطوابٌر، بٌنما فً لجان أخرى أعاد المشرفون فتح اللجان مرة  اللجان اإلنتخابٌة فً تمام الساعة السابعة

تصوٌت لضغوط التً مورست من الناخبٌن الذٌن لم ٌسمح لهم بالأخرى بما ٌتعارض مع إجراءات اللجنة العلٌا لإلنتخابات، وذلك بسبب ا

باإلضافة إلى ذلك فقد استخدم بعض رؤساء اللجان سلطتهم لمنع الدعاٌة داخل الحرم اإلنتخابً بٌنما تجاهل البعض اآلخر بسبب الزحام. 

 هذا التجاوز.
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 نوعية:المؤشرات ال

 

ة تؼط % ِٓ اٌّشالث١ٓ اٌز٠ٓ ذاتؼٛا ػ١ٍّح اٌرص٠ٛد ٚغٍك اٌٍجاْ االٔرخات١ح، ٚجذ ِششٚع سل59١تٕاء ػٍٝ ِا ذُ جّؼٗ ِٓ ت١أاخ ِٓ 

 داالخ اٌرعاسب فٟ اإلجشاءاخ د١ث ذُ ذٛص٠غ اٌّشالث١ٓ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٓ ٚجذ ِششٚع سل١ة أْ اٌغاٌث١ح اٌؼظّٝ ِٓ اٌٍجاْ االٔرخات١ح لذ ذُ إغاللٙا فٟ ِٛػذ٘ا أٚ تؼذ اٌّٛػذ تم١ًٍ السر١ؼاب ِٓ واْ ِرٛاجًذا ِ

ِساء. ٚٔظًشا ٌرأخش فرخ اٌٍجاْ االٔرخات١ح فٟ تؼط األِاوٓ، أػٍٓ اٌٍجٕح اٌمعائ١ح اٌؼ١ٍا ٌالٔرخاتاخ ػٓ  7تاٌطٛات١ش درٝ اٌساػح إٌاخث١ٓ 

 ِساء فٟ ذٍه األِاوٓ. ِذسج أدٔاٖ جذٚي ذفص١ٍٟ تّٛاػ١ذ اٌغٍك:  5ِذ اٌرص٠ٛد درٝ اٌساػح 

 

 

 

 

 

 

 االنتهاكات الخطيرة: 

ا من العنفشاب الٌوم األول من الجولة الثانٌة من التص ًٌ ، لكن مراقبو مشروع رقٌب أبلغوا عن عدد من االنتهاكات وٌت حاالت قلٌلة نسب

 الخطٌرة: 

  مراقبً رقٌب للمنع من دخول اللجان االنتخابٌة أو الطرد منها. من  99تعرض 

 66  دعاٌة داخل اللجان االنتخابٌة وحولها. حالة 

 66  مواد دعائٌة داخل اللجان االنتخابٌة ٌنتمً معظمها لحزب الحرٌة والعدالة وحزب النور ومرشحٌن بها تواجد حالة

 مستقلٌن. 

 21  استخدام مندوبً األحزاب السٌاسٌة لشعارات دٌنٌة للتأثٌر على الناخبٌن. حالة 

  أحزاب أو وكالء مرشحٌن للطرد من اللجان االنتخابٌة. وكالء 6تعرض 

  فً البحٌرة. فً حالتٌن استخدام بطاقات دوارة 

جالنتائ النسبة  
وجود بعض ً أبلغ فٌها مراقبو رقٌب عن عدم نسبة اللجان االنتخابٌة الت 47%

 األفراد فً قوائم الناخبٌن 
نسبة اللجان االنتخابٌة التً أبلغ المراقبون عن السماح بدخول بعض األفراد  11%

املٌن لبطاقات الرقم القومً إلٌهاغٌر الح  
نسبة اللجان االنتخابٌة التً أبلغ المراقبون عن عدم قٌام مسئولً اللجان  16%

 االنتخابٌة بها بالتأشٌر أمام أسماء الناخبٌن فً بعض األحٌان
6% نسبة اللجان االنتخابٌة التً أبلغ المراقبون عن قٌام مسئولً اللجان  

طاقات تصوٌت غٌر مختومة للناخبٌناالنتخابٌة بها بإصدار ب  
28% نسبة اللجان االنتخابٌة التً أبلغ المراقبون عن عدم تمكن الناخبٌن بها من  

 التصوٌت بسرٌة 
29% نسبة اللجان االنتخابٌة التً لم ٌقم المسئولون بها بغمس أصابع بعض  

 الناخبٌن فً الحبر بعد التصوٌت
6% نسبة اللجان االنتخابٌة التً أبلغ المراقبون عن عدم قٌام الناخبٌن بها بالتوقٌع  

 أو البصم أمام أسمائهم بعد التصوٌت 

 توقيت الغلق النسبة
6% مساء 7قبل    

78% مساء 8و 7بٌن    

26% مساء  8بعد    
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 5 منها اشتباك بالٌد بٌن عناصر األمن والناخبٌن فً أحد الطوابٌر بالبحٌرةأحداث عنف ، . 

 باآلتً: ها وٌوصٌما شاب المرحلة األولى من أخطاء، زامها بتصحٌح لوفاء بالتامشروع رقٌب اللجنة القضائٌة العلٌا لالنتخابات ب ٌطالب

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

 الشرف والمعاٌٌر الدولٌة لالنتخابات والقواعد الصادرة عن اللجنة العلٌا ذاتها. 

  .ٌترك مسلحة تدخل القوات الحٌث أن ضمان التزام مسئولً األمن بأحكام القانون وعدم التدخل فً عمل اللجنة القضائٌة العلٌا

ا على مصداقٌة وشفافٌة العملٌة االنتخابٌة وٌقلل من شأن ما لدى اللجنة العلٌا من سلطات.  ًٌ  أثًرا سلب

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

 .باللجان اإلنتخابٌةأخطاء وقوع و التخبط

 ٌها من سلطات لمنع الدعاٌة اإلنتخابٌة داخل الحرم اإلنتخابً وضمان احترام فترة الصمت اإلنتخابً وفقاً استخدام ما لد

  للقانون.

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

 تنص أحكام القانون المصري. 

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

 ً الٌوم الثانً من التصوٌت غداً.ف والمواطنٌن على نحو هادئ ٌتسم باإلحساس بالمسئولٌة المرشحٌنونتمنى مشاركة جمٌع األحزاب و


