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 المرحلة الثانية –انتخابات مجلس الشعب 
 ثانيالبيان ال

 مساء 61:21 – 1166ديسمبر،  61

 
 وتدخل سافر من األمن في عملية الفرز، توتر في الساعات األخيرة من المرحلة الثانية

 قلقلل المثير ومراكز الفرز وهو األمر االنتخابية منع المراقبين الحاصلين على تصاريح من دخول اللجان

 

 

: الجمعية المصرية للنهوض المعنية بمراقبة االنتخاباتن من منظمات المجتمع المدني يمشروع رقيب هو ثمرة تعاون مشترك بين اثنت

  تنمية والوعي القانوني.ونشر بالمشاركة المجتمعية والجمعية المصرية ل

 

مراقب مدني غير حزبي في المحافظات التسعة التي  575رقيب  النتخابات مجلس الشعب، نشر مشروع لجولة الثانيةمن ا األولفي اليوم 

 تجري بها االنتخابات. تم توزيع مراقبي مشروع رقيب على عينة عشوائية وتمثيلية من اللجان االنتخابية المختارة طبقًا لقواعد إحصائية.

 نات الرئيسي في القاهرة. يعمل المراقبون حاليًا على إرسال تقارير المراقبة عبر رسائل نصية لمركز البياو

 

في النسبي وكما كان الحال في اليوم األول من التصويت، أفاد مراقبو مشروع رقيب بأن عملية التصويت كان طابعها العام الهدوء 

وزادت تخابي النالمشهد اوساد التوتر . قليلة نسبياً  بلطجةأحداث عنف و وقعتاليوم الثاني في جميع أنحاء البالد، حيث الساعات األولى من 

 .من التصويت ومع بداية عملية الفرزأعمال العنف في الساعات األخيرة 

 

بالرغم من حصولهم على  أو الطرد منهاومراكز الفرز استمر مراقبو مشروع رقيب في التعرض للمنع من دخول اللجان االنتخابية 

. أثارت معاملة اللجنة القضائية العليا للمراقبين السلبية المستمرة التوجهات وهو أحدا لالنتخابات، تصاريح من اللجنة القضائية العلي

لقواعد اللجنة العليا  مشروع رقيب، مما يعتبر انتهاكـاً  الحاصلين على التصاريح  وعدم قدرتها على التعامل مع المشكلة القلق الشديد لدى

 . لالنتخابات دوليةمعايير الالوميثاق الشرف الصادر عن المجلس القومي لحقوق اإلنسان و

 

. بالرغم من قلة ما تم اإلبالغ واستمرت أعمال الدعاية داخل اللجان اإلنتخابية وحولها، وهو من أكثر السلبيات شيوعاً في العملية اإلنتخابية

المرشحين واألحزاب عنه من انتهاكات في اليوم الثاني من التصويت مقارنة باليوم األول، رصد مراقبو رقيب استمرار مجموعة كبيرة من 

حزب الحرية والعدالة، وحزب النور، والكتلة بنسب متفاوتة  في الدعاية االنتخابية، ومن األحزاب والقوائم التي ضلعت في الدعاية السياسية

ب الذين كان أكثرهم أعضاء سابقين بالحزعلى مقاعد الفردي المصرية، وحزب الوفد، وحزب مصر القومي، والكثير من المرشحين 

 الوطني الديمقراطي. 

 

بذل بعض عمال الدعاية االنتخابية، فقد رصد مراقبو رقيب الرغم من أن الجميع على دراية بصدور تعليمات لقوات األمن بمنع أوعلى 

مل مشروع رقيب يأالقيادات األمنية لجهود في بعض األماكن في هذا الصدد، إال أن ذلك لم يتم تنفيذه بشكل موحد على نطاق البالد بالكامل. 

كل من اللجنة القضائية العليا ومسئولي األمن ما لديهم من سلطات وأن يضمنوا إتخاذ الالزم لمنع استمرار هذه الممارسات غير  تستعملأن 

 القانونية. 
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 المؤشرات النوعية:

 

وغلق اللجان االنتخابية، وجد مشروع رقيب بعض  من المراقبين الذين تابعوا عملية التصويت % 77بناء على ما تم جمعه من بيانات من 

 حاالت التضارب في اإلجراءات حيث تم توزيع المراقبين: 

 

 

زيد من السرعة والنظام في اليوم الثاني للتصويت بشكل عام، بيد إنه كما تشير أفاد مراقبو مشروع رقيب بأن عملية التصويت اتسمت بالم

ممارساتها تتسم بالتضارب فيما يخص إدارة االنتخابات ال تزال تشير إلى أن اللجنة القضائية العليا المؤشرات اإلحصائية المبينة أعاله 

 نظًرا الفتقار إجراءات اللجنة إلى الوضوح. 

 

مساء بالرغم من اصطفاف  7وكما كان الحال في اليوم األول من التصويت، الحظ مراقبو رقيب إغالق بعض اللجان االنتخابية في الساعة 

الناخبين في طوابير. إال إن الضغط الذي مارسه الناخبون المحرومون من حقهم في التصويت أجبر المشرف القضائي إعادة فتح بعض 

 اصة في الجيزة، مدرج أدناه جدول تفصيلي بمواعيد الغلق:اللجان االنتخابية خ

 

 

 

 

 

 

 االنتهاكات الخطيرة: 

، لكن مراقبو مشروع رقيب رصدوا عدد من البلطجةالعنف وأعمال االت من شاب اليوم الثاني من الجولة الثانية من التصويت ح

 االنتهاكات الخطيرة: 

 31 رقيب للمنع من دخول اللجان االنتخابية أو الطرد منها.  حالة تعرض فيها مراقبو 

 65 ،حالة في البحيرة، 31من بينها  حالة استمر فيها متنافسون سياسيون في الدعاية داخل حرم اللجان االنتخابية وحولها 

 وحزب النور، ومرشحين مستقلين. وُنسبت معظم هذه الحاالت إلى حزب الحرية والعدالة، 

                                                           
1
  مساء في تلك األماكن.  9حتى في اليوم األول من التصويت الذي فتحت لجان انتخابية فيه أبوابها متأخرة، أعلنت اللجنة القضائية العليا مد التصويت  

النسبة في 
 اليوم الثاني

النسبة في 
 اليوم األول

 النتائج

نسبة اللجان االنتخابية التي أبلغ فيها مراقبو رقيب عن عدم موجود بعض األفراد في قوائم  47% 04%
 الناخبين 

بعض األفراد غير الحاملين بالتصويت لنسبة اللجان االنتخابية التي أبلغ المراقبون عن السماح  11% 9%
 لبطاقات الرقم القومي 

نسبة اللجان االنتخابية التي أبلغ المراقبون عن عدم قيام مسئولي اللجان االنتخابية بها بالتأشير  16% 31%
 أمام أسماء الناخبين في بعض األحيان

عن قيام مسئولي اللجان االنتخابية بها بإصدار بها نسبة اللجان االنتخابية التي أبلغ المراقبون  6% 6%
 في بعض األحيان بطاقات تصويت غير مختومة للناخبين

 نسبة اللجان االنتخابية التي أبلغ المراقبون عن عدم تمكن الناخبين بها من التصويت بسرية  18% 31%
ن االنتخابية التي لم يقم المسئولون بها بغمس أصابع بعض الناخبين في الحبر بعد نسبة اللجا 19% 13%

 التصويت
نسبة اللجان االنتخابية التي أبلغ المراقبون عن عدم قيام الناخبين بها بالتوقيع أو البصم أمام  3% 3%

 أسمائهم بعد التصويت 

 توقيت الغلق النسبة في اليوم األول النسبة في اليوم الثاني
 مساء 1قبل  6% 8%

 مساء 8و 1بين  \مساء  1 78% 90%

 مساء  8بعد  16%1 2%
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 10  مواد دعائية داخل اللجان االنتخابيةحالة تم العثور فيها على .  

 1 األحزاب السياسية لشعارات دينية للتأثير على الناخبين.  حاالت استخدم فيها مندوبو 

 6  وكالء أحزاب أو وكالء مرشحين للطرد من اللجان االنتخابية.فيها  تعرضحاالت 

 0  .حاالت شراء أصوات، حالتان في سوهاج وحالة في اإلسماعيلية، والرابعة في الشرقية 

 30 حزب الحرية والعدالةين واحدة منهما ب نشبت واقعة عنف تتضمن مشاجرتين باأليدي بين أحزاب سياسية في الجيزة 

حزب النور والكتلة المصرية، باإلضافة إلى مشاجرة أخرى نشبت بين حزب الحرية ، وأخرى وقعت بين مصريةوالكتلة ال

 والعدالة وحزب النور في المنوفية. 

 

ما بعد  أي تدخل أمني في سير العملية االنتخابية خاصة ومع نهاية المرحلة الثانية نهيب باللجنة العليا استخدام ما لديها من صالحيات لمنع

 شهدته عملية الفرز من تدخل غير مبرر من الجهات األمنية.

في مراكز للفرز  ويرى مشروع رقيب أن معظم األخطاء والتجاوزات التي حدثت في عملية الفرز حتى اآلن هي بسبب إجراء عملية الفرز

 نتخابيةوليس باللجان اال

 

تصحيح ما وقع من أخطاء في الجولة األولى، خصوص ببما وعدت به  لتزاميكرر مشروع رقيب مطالبته للجنة القضائية العليا باالو

 ويطلب مشروع رقيب من اللجنة العليا التالي:

 

 لتالفي ما شاب المرحلتين   بدءاً من جولة اإلعادة بالمرحلة الثانيةفي إمكانية إجراء عملية الفرز داخل اللجان اإلنتخابية  النظر

 اتجة عن نقل الصناديق قبل فرزها.األولى والثانية من قصور وأخطاء ن

  ومراكز الفرز بما ضمان السماح للمراقبين الحاصلين على تصاريح من اللجنة القضائية العليا بالدخول إلى اللجان االنتخابية

 والمعايير الدولية لالنتخابات والقواعد الصادرة عن اللجنة العليا ذاتها. يتفق مع القوانين 

 لطات لمنع الدعاية داخل حرم المراكز االنتخابة وفي محيطها وضمان االلتزام بفترة الصمت عن استخدام ما لديها من س

 الدعاية كما ينص القانون. 

  ومسئولي اللجان االنتخابية بتطبيق إجراءات االنتخابات الرسمية على نحو متسق للحد من االرتباك  رؤساءضمان قيام

 . واألخطاء في المراكز االنتخابية ومحيطها

كما  يطالب مشروع رقيب جميع األحزاب السياسية باالمتناع عن االستمرار في الدعاية السياسية والتوقف عن استخدام الشعارات الدينية

 تنص أحكام القانون المصري. 

ات مجلس الشعب، من الجولة الثانية من التصويت في انتخابريين لمشاركتهم خالل اليوم الثاني يثني مشروع رقيب على الناخبين المص

  ونتمنى مشاركة جميع األحزاب السياسية والمتنافسين والمواطنين بشكل يتسم بالهدوء والشعور بالمسئولية في األيام االنتخابية الباقية.

 

 


