
 

صائية أثناء انتخابات ألول مرة في العالم العربي ينظم مشروع رقيب بعثة مراقبة قائمة على مبادئ إح
 مجلس الشعب

 

  األولالبيان  
 ظهرا   1011 ،1144 ديسمبر41

 

 مسئولي اللجنة القضائية العليا لالنتخاباتعدم إتساق ممارسات مشروع رقيب0 

 اللجان أو طردهم منها استمرار منع مراقبين معتمدين من دخول 
 بعض الدوائرب التأخر في فتح اللجاناستمرار الدعاية داخل الحرم االنتخابي، و

 

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

  ة ونشر الوعي القانوني.بالمشاركة المجتمعية والجمعية المصرية لتنمي

 

مراقب مدني غير حزبي في المحافظات التسعة التي  174النتخابات مجلس الشعب، نشر مشروع رقيب  لجولة الثانيةمن ا األولفي اليوم 

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

 يعمل المراقبون حاليًا على إرسال تقارير المراقبة عبر رسائل نصية لمركز البيانات الرئيسي في القاهرة. و

 

صباحاً، غير أنه تأخر فتح بعض اللجان إما  9أفاد مراقبو مشروع رقيب أن معظم اللجان فتحت أبوابها الستقبال الناخبين قبل الساعة 

 للجان أو لتأخر وصول المواد االنتخابية مثل بطاقات اإلقتراع والحبر الفسفوري وكشوف الناخبين.لتأخر وصول مسئولي ا

 : إليكم بعض اإلحصاءات المتعلقة بمواعيد فتح اللجان االنتخابية

 النسبة المئوية موعد فتح اللجنة

 %99 صباحاً  9قبل الساعة 

 %9 صباحاً  99و 9بين الساعة 

 1% 0< صباحاً  99بعد الساعة 

  

% من اللجان التي تم توزيع مراقبي مشروع رقيب عليها في محافظة الجيزة فتحت أبوابها الستقبال الناخبين 91ومن الجدير بالذكر أن 

 صباحاً. 9بعد الساعة 

 

تصاريح متابعة على الرغم من حصولهم على أو الطرد منها اللجان االنتخابية للمنع من دخول  تعرضهم أبلغ مراقبو مشروع رقيب عن

، منعهم من دخول اللجان أو طردهم منهافي بعض الحاالت كان المشرفون القضائيون هم المسئولون عن ، ومن اللجنة العليا لالنتخابات

 وهو ما يعتبر تدخالً سافراً في سير العملية االنتخابية؛ ،هي المسئولة عن ذلك في حاالت أخرى القوات المسلحة عناصر منبينما كانت 

 وفي كلتا الحالتين يؤثر هذا على مدى نزاهة العملية االنتخابية.

وقد  مما يثير القلق. االقتراعبالغات عن وجود دعاية انتخابية داخل اللجان أو مراكز  تلقي ت غرفة عمليات مشروع رقيب في استمر

اإلسماعيلية لمنع أنصار حزب الحرية والعدالة من الدعاية  أشار مراقبونا إلى التدخل اإليجابي من قوات الشرطة العسكرية في محافظة

 خارج إحدى اللجان.

                                                           
.صباحاً  99لم تفتح حتى الساعة  بمحافظة الجيزة العينة إحدى لجان 
1
  



 

 

  0 مؤشرات نوعية

 

وجد مشروع رقيب ، % من المراقبين الذين أرسلوا تقاريرهم حول فتح اللجان االنتخابية وتجهيزها95بناء على البيانات التي تم جمعها من 

 بها مراقبو مشروع رقيب:أن التالي قد وقع في اللجان التي يتواجد 

 النسبة المئوية المالحظات
 %28 صندوقا اإلقتراع مغلقان ومختومان بختم اللجنة العليا

 %99 توافر الحبر الفسفوري

 %82 نتخابيةاتواجد عناصر أمنية داخل حرم اللجان ا

 مندوبين 4 -8 متوسط عدد مندوبي األحزاب والمرشحين داخل اللجنة

 

 طيرةهاكات الخاالنت

 

 2:00حتى الساعة كانت االنتهاكات الخطيرة المذكورة أدناه هي ما أبلغ عنه مراقبو مشروع رقيب بالرغم من قلة أحداث العنف نسبيًا، 

 :مساء

 

 14  ،بمحافظة  41حاالت منهم بمحافظة الجيزة و 41حالة تم فيها منع مراقبي مشروع رقيب من دخول اللجان أو طردهم منها

 بني سويف. 

 56  ،حالة في  41حالة قام فيها المتنافسون من األحزاب والمرشحين بأعمال دعائية داخل أو حول حرم اللجان االنتخابية

 محافظة البحيرة. 

 41  .حاالت مؤكدة استخدم فيها ممثلون ألحزاب سياسية شعارات دينية للتأثير علي الناخبين 

 6 اللجان االنتخابية.  حاالت تعرض فيهم مندوبي مرشحين وأحزاب للطرد من 

 3 .حاالت شراء أصوات؛ اثنتان منها في المنوفية، وواحدة في الجيزة 

 دوارة بمحافظة البحيرة. اتبطاق استخدام  حالتي اكتشاف 

  حاالت أعمال عنف، حالتان منهما بمحافظة البحيرة. 1اإلبالغ عن 
  اثنين من النور والحرية والعدالة، باإلضافة إلى  لجنة، معظم هذه المواد كانت تخص حزبي 16وجود مواد دعائية داخل

 المرشحين في دوائر الفردي في محافظة الشرقية.
 

تالفي أخطاء المرحلة األولى كما وعدت لما في ذلك من أثر على مدى جودة سير العملية يهيب مشروع رقيب باللجنة العليا لإلنتخابات 

لطات لمنع تدخل الجهات األمنية سواء عناصر الشرطة أو القوات المسلحة في سير استخدام ما لديها من صالحيات وس، ونتخابيةاال

لما تتمتع  تقليلمصداقية وشفافية العملية االنتخابية وعلى سلبي العملية االنتخابية إال في حدود ما يسمح به القانون لما لهذا التدخل من أثر 

 .من استقاللية عليا لالنتخاباتلاللجنة ا به

الرغم من التخبط شروع رقيب على الناخبين المصريين لخروجهم لممارسة حقهم الدستوري في المشاركة في العملية االنتخابية بي منويث

 دوائر رئيسية عشية اليوم االنتخابي. الذي شهدته ثالث


