انتخابات مجلس الشعب – المرحلة الثالثة
البيان الختامي
 9يناير3122 ،

رصد مشروع رقيب عملية تصويت غلب عليها الهدوء بالرغم من انتشار أعمال الدعاية االنتخابية دون عقاب
منع المراقبين الحاصلين على تصاريح من دخول اللجان االنتخابية ومراكز الفرز وهو األمر المثير للقلق

ِششٚع سل١ت ٘ ٛصّشح رؼبِ ْٚشزشن ث ٓ١اصٕزِٕ ِٓ ٓ١ظّبد اٌّغزّغ اٌّذٔ ٟاٌّؼٕ١خ ثّشالجخ االٔزخبثبد> اٌغّؼ١خ اٌّظش٠خ ٌٍٕٛٙع
ثبٌّشبسوخ اٌّغزّؼ١خ ٚاٌغّؼ١خ اٌّظش٠خ ٌٕشش ٚرّٕ١خ ٚاٌٛػ ٟاٌمبٔ .ٟٔٛثبسزخذاَ أفؼً ِب رٛطً إٌِ ٗ١شالج ٛاٌّغزّغ اٌّذِٔٓ ٟ
ِّبسسبد ؽٛي ا ٌؼبٌُ ٚثؼذ رطج١مٙب ػٍ ٝاٌس١بق اٌّظش ٞاٌفش٠ذ ِٓ ٔٛػٗ٠ ،غّغ ِششٚع سل١ت ث ٓ١اٌّجبدا اإلؽظبئ١خ ٚأؽذس ِب
رٛطٍذ إٌ ٗ١رىٌٕٛٛع١ب االرظبالد ٚاٌّؼٍِٛبد ٌزٕف١ز ِٕٙغ١خ ِشالجخ رؼشف "ثغذٌٚخ األطٛاد اٌّزٛاص٠خ".
ػٍِ ٝذاس اٌغٛالد اٌضالس ألٚي أزخبثبد ِغٍس شؼت رؼمذ فِ ٟظش ثؼذ اٌضٛسحٛ٠ ،صع ِششٚع سل١ت ;ِ 566:شالت ِذٔ ٟف ٟعّ١غ
أٔؾبء ِظش ػٍ ٝػٕ١خ ػشٛائ١خ ٚرّض١ٍ١خ ِٓ اٌٍغبْ االٔزخبث١خ اٌّخزبسح ؽجمًب ٌمٛاػذ إؽظبئ١خ .ف ٟاٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ أزخبثبد ِغٍس
اٌشؼتٔ ،شش ِششٚع سل١ت ِ 7<7شالت ِذٔ ٟغ١ش ؽضث ٟف ٟاٌّؾبفظبد اٌزسؼخ اٌز ٟرغش ٞثٙب االٔزخبثبد .رُ رٛص٠غ ِشالجِ ٟششٚع
سل١ت ػٍ ٝػٕ١خ ػشٛائ١خ ٚرّض١ٍ١خ ِٓ اٌٍغبْ االٔزخبث١خ اٌّخزبسح ؽجمًب ٌمٛاػذ إؽظبئ١خ٠ٚ .ؼًّ اٌّشالج ْٛؽبًٌ١ب ػٍ ٝإسسبي رمبس٠ش اٌّشالجخ
ػجش سسبئً ٔظ١خ ٌّشوض اٌج١بٔبد اٌشئ١س ٟف ٟاٌمب٘شح.
رزّضً أ٘ذاف ِششٚع سل١ت ف )1 >ٟرمِ ُ١١ذٔ ٜضا٘خ ٚشفبف١خ االٔزخبثبد ؽجمًب ألؽىبَ اٌمبٔ ْٛاٌّظشٚ ٞاٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٌالٔزخبثبد
اٌذّ٠مشاؽ١خ ) 2 ،رؼض٠ض ِشبسوخ اٌّٛاؽٕ ٓ١ف ٟاٌؼٍّ١خ اٌس١بس١خ .ثؼذ وً ِشؽٍخ أزخبث١خ٠ ،ظذس ِششٚع سل١ت ث١بٔبد ؽٛي عٛدح ػٍّ١خ
اٌزظ٠ٛذٚ ،ثٕٙب٠خ اٌّشاؽً االٔزخبث١خ اٌضالس٠ ،ظذس ِششٚع سل١ت ث١بًٔب خزبًِ١ب ؽٛي عٛدح أزخبثبد ِغٍس اٌشؼت وىً.
ملخص النتائج
الؽظ ِشالجِ ٛششٚع سل١ت أْ اٌغٌٛخ اٌضبٌضخ ِٓ اٌزظ٠ٛذ الٔزخبثبد ِغٍس اٌشؼت فِ ٟظش وبٔذ رغشثخ دّ٠مشاؽ١خ راد ِؼٕ ،ٝؽ١ش
وبْ اٌطبثغ اٌؼبَ ٌؼٍّ١خ اٌزظ٠ٛذ ػٍِ ٝذاس وال اٌ ٓ١ِٛ١االٔزخبث ٓ١١اٌٙذٚء ثبٌشغُ ِٓ ٚطٛي رمبس٠ش لٍٍ١خ ٔسج١خ ػٓ ٚلٛع أؽذاس ػٕف
أ ٚثٍطغخ .رّضٍذ اٌزؾذ٠بد اٌشئ١س١خ ف ٟأزشبس أػّبي اٌذػب٠خ االٔزخبث١خ اٌز ٟاسرىجٙب ػذد وج١ش ِٓ األؽضاة ٚاٌّششؾ ٓ١داخً ؽشَ
اٌّشاوض االٔزخبث١خ ٚؽٌٙٛبٚ ،لذ ٔزظ ػٓ رٌه ٔشٛة أؽذاس ػٕف ِزفشلخ ثِّ ٓ١ضٍِٚ ٟؤ٠ذ ٞاألؽضاة اٌس١بس١خ .أِب صبٔ ٟاٌزؾذ٠بد اٌشئ١س١خ
فىبْ اسزّشاس ِٕغ اٌّشالج ٓ١اٌؾبطٍ ٓ١ػٍ ٝرظبس٠ؼ ِٓ دخٛي اٌّشاوض االٔزخبث١خ ِٚشاوض اٌفشص ػٍ٠ ٝذ ِسئ ٌٟٛاألِٓ ػٍٚ ٝعٗ
اٌخظٛص.
ف ٟاٌ َٛ١األٚي ِٓ اٌغٌٛخ اٌضبٌضخ ِٓ االٔزخبثبد ،الؽظ ِشالجِ ٛششٚع سل١ت ؽٛاث١ش ؽٍ٠ٛخ ف ٟاٌىض١ش ِٓ األِبوٓ خبطخ ف ٟإٌّبؽك
اٌؾؼش٠خ ،إال أْ رٍه اٌطٛاث١ش أخزد ف ٟاٌزٕبلض ف ٟاٌىض١ش ِٓ األِبوٓ ثّشٚس اٌ .َٛ١ثّٕ١ب سطذ ِشالج ٛاٌّششٚع ف ٟاٌ َٛ١اٌضبٔ ٟؽٛاث١ش
ألظش أِبَ اٌٍغبْ االٔزخبث١خٚ .ف ٟوال اٌ ٓ١ِٛ١االٔزخبث ،ٓ١١أفبد ِشالج ٛسل١ت ثأْ ػٍّ١خ اٌزظ٠ٛذ سبد٘ب اٌٙذٚء ف ٟعّ١غ أٔؾبء اٌجالد ِغ
ػذد لٍٔ ً١سجً١ب ِٓ أؽذاس اٌؼٕف أ ٚاٌجٍطغخ ،غ١ش أْ اٌ َٛ١اٌضبٔ ٟشٙذ رمبس٠ش ػٓ ٚلٛع ثؼغ أؽذاس اٌؼٕف.
سطذ ِشالج ٛسل١ت <= ٚالؼخ اسزّشاس ف ٟأػّبي دػبئ١خ ُٔست ِؼظّٙب ٌؾضة اٌؾش٠خ ٚاٌؼذاٌخ ٚؽضة إٌٛس ،ثبإلػبفخ إٌ ٝؽضة اٌٛسؾ،
ٚاٌىزٍخ اٌّظش٠خٚ ،ؽضة ِظش اٌمٚ ،ِٟٛاإلرؾبد اٌّظش ٞاٌؼشثٚٚ ،ٟؽضة اٌؾش٠خٚ ،ؽضة اٌٛفذِٚ ،ششؾِ ٓ١سزمٍ.ٓ١
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ٚوّب وبْ اٌؾبي ف ٟاٌغٌٛخ األ ،ٌٝٚسطذ اٌّشالج ْٛرٛاعذ أوشبن ؽضث١خ أِبَ اٌّشاوض االٔزخبث١خ ف ٟاٌمٍ ِٓ ً١األِبوٓٚ ،وبٔذ رٕزِّ ٟؼظُ
٘زٖ األوشبن ٌؾضة اٌؾش٠خ ٚاٌؼذاٌخٔٚ .ز١غخ ٌزٌه ،أفبد ِشالج ٛاٌّششٚع ثٕشٛة طشاػبد ثِّ ٓ١ضٍِٚ ٟؤ٠ذ ٞاألؽضاة اٌس١بس١خ اٌزٟ
رزؼّٓ اٌزبٌ ٟد ْٚؽظش>
 خالف ػٕ١ف ثِّ ٓ١ضٍ ٟؽضة اٌؾش٠خ ٚاٌؼذاٌخ ٚؽضة إٌٛس ف ٟاٌذل١ٍٙخ أسفش ػٓ إطبثبد.
ِ شبعشح ثبأل٠ذ ٞثِّ ٓ١ضٍ ٟؽضة إٌٛس ٚؽضة اٌؾش٠خ ٚاٌؼذاٌخ ف ٟاٌمٍٛ١ث١خ ٔزظ ػٕٗ إغالق ِشو ًضا إٔزخبثً١ب ثشىً ِؤلذ.
ِ شبعشح ثبأل٠ذ ٞثِ ٓ١ؤ٠ذ ٞؽضث ٟاٌٛف ٚإٌٛس فِ ٟطشػ.
ِٛ اعٙخ ث ٓ١أؽذ ِششؾ ٟاٌىزٍخ اٌّظش٠خ ِّٚضٍ ٓ١ػٓ ؽضة اٌؾش٠خ ٚاٌؼذاٌ١خ ف ٟعٕٛة سٕ١بء.
ِٛ اعٙخ ثِّ ٓ١ضٍ ٟؽضة اٌؾش٠خ ٚاٌؼذاٌخ ٚؽضة إٌٛس ف ٟلٕب.
الؽظ ِشالجِ ٛششٚع سل١ت إٔٗ ػٍ ٝػىس اٌغٌٛخ اٌضبٔ١خ اٌز ٟشٙذد ثزي ثؼغ اٌغٛٙد ٌّٕغ أػّبي اٌذػب٠خ غ١ش اٌمبٔ١ٔٛخ٠ ٌُ ،زذخً
ِسئ ٌٟٛاألِٓ ٚاالٔزخبثبد ٌّٕغ ِضً ٘زٖ إٌشبؽبد إال فّ١ب ٔذس.
ِٓ األِٛس اٌّض١شح ٌٍمٍك اسزّشاس رؼشع ِشالج ٛسل١ت ٌٍّٕغ ِٓ دخٛي اٌٍغبْ االٔزخبث١خ أ ٚاٌطشد ِٕٙب ثبٌشغُ ِٓ ؽظ ٌُٙٛػٍ ٝرظبس٠ؼ
ِٓ اٌٍغٕخ اٌمؼبئ١خ اٌؼٍ١ب ٌالٔزخبثبد ،ؽ١ش وبْ إعّبٌ ٟػذد ِٓ رؼشع ٌٍّٕغ ِٓ دخٛي اٌٍغبْ أ ٚاٌطشد ِٕٙب ِٓ ِشالج ٟاٌّششٚع 88
ِشالجًب ػٍِ ٝذاس فزشح اٌزظ٠ٛذ اٌز ٟإِزذد ٌٚ .ٓ١ِٛ١ف ٟثؼغ األِبوٓ ،رؼشع ِشالج ٛاٌّششٚع ِٕٚذٚث ٛاألؽضاة ٌٍّٕغ ِٓ ؽؼٛس
ػٍّ١خ اٌغٍك ف ٟاٌ َٛ١اٌضبٔ ِٓ ٟاٌزظ٠ٛذ ػٍ٠ ٝذ اٌّششف ٓ١اٌمؼبئ ٓ١١ف ٟاٌمٍٛ١ث١خ ػٍٚ ٝعٗ اٌخظٛصٚ .ػالٚح ػٍ ٝرٌه ،فمذ أثٍغ ;6
ِشالجًب ِٓ اٌؾبطٍ ٓ١ػٍ ٝرظبس٠ؼ ػٓ ِٕؼ ِٓ ُٙدخٛي ِشاوض اٌفشص ٚػٓ ِٕغ ِٕذٚث ٟاألؽضاة ِٓ اٌذخٛي ف ٟؽبالد لٍٍ١خ.
ف ٟأغٍت اٌؾبالد ،رؼشع اٌّشالج ْٛاٌّظشػ ٌ ِٓ ُٙاٌذخٛي ػٍ٠ ٝذ اٌّششف ٓ١اٌمؼبئٚ ،ٓ١١ف ٟثؼغ اٌؾبالد ِٕغ سعبي األِٓ ِشالجٟ
سل١ت ِٓ دخٛي اٌٍغبْ االٔزخبث١خٚ .ف ٟإؽذ ٜاٌؾبالدِٕ ،غ سعبي األِٓ أؽذ ِشالجِ ٟششٚع سل١ت ِٓ دخٛي ِشوض اٌفشص ف ٟاٌذل١ٍٙخ
٘ٚذد ٖٚثئٌمبء اٌمجغ ػٍ٠ .ٗ١ؼذ ِٕغ اٌّشالج ٓ١اٌؾبطٍ ٓ١ػٍ ٝرظبس٠ؼ ِٓ دخٛي اٌّٛالغ االٔزخبث١خ أزٙبوب ً ٌٍمٛاػذ اٌظبدسح ػٓ اٌٍغٕخ
اٌمؼبئ١خ اٌؼٍ١ب ٌالٔزخبثبد ١ِٚضبق اٌششف اٌخبص ثبٌّغٍس اٌمٌ ِٟٛؾمٛق اإلٔسبْ ٚاٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٌالٔزخبثبدٚ .ثبإلػبفخ إٌ ٝرٌه ،فئْ
ِٕغ سعبي األِٓ ٌٍّشالج ِٓ ٓ١دخٛي اٌٍغبْ االٔزخبث١خ ٠شىً رذخالً سبفشاً ف ٟاٌؼٍّ١خ االٔزخبث١خ ٕ٠ٚزمض ِٓ ٔضا٘خ اٌؼٍّ١خ ٚاسزمالٌ١خ
اٌسٍطبد االٔزخبث١خ.
المؤشرات الكيفية:
رّىٓ ِششٚع سل١ت ِٓ عّغ ث١بٔبد ِٓ  =9ف ٟاٌّبئخ ِٓ اٌّشالج ٓ١ف ٟاٌ َٛ١األٚي  =;ٚف ٟاٌّبئخ ِٓ اٌ َٛ١اٌضبٔ ِّٓ ٟربثؼٛا ػٍّ١خ
اٌزظ٠ٛذ ٚغٍك اٌٍغبْ االٔزخبث١خ  ،ؽ١ش أشبساد رمبس٠ش اٌّشالج ٓ١ؽٛي اٌ ٓ١ِٛ١االٔزخبث ٓ١١إٌ ٝأْ اٌغبٌج١خ اٌؼظّ ِٓ ٝاٌٍغبْ االٔزخبث١خ
لذ فزؾذ أثٛاثٙب لجً اٌسبػخ = طجبؽب ً ،إال أْ اٌ َٛ١األٚي شٙذ اٌمٍ ِٓ ً١اٌٍغبْ االٔزخبث١خ اٌز ٟرأخشد ف ٟاٌفزؼ ٔظشاً ٌزأخش ِسئٙ١ٌٛب أٚ
اٌّٛاد اٌالصِخ ِضً لٛائُ إٌبخجٚ ٓ١أٚساق اٌزظ٠ٛذ .ثّٕ١ب رّضً اٌسجت اٌشئ١سٚ ٟساء اٌزبخش ف ٟفزؼ اٌمٍ ِٓ ً١اٌٍغبْ االٔزخبث١خ ف ٟاٌَٛ١
اٌضبٔ ٟف ٟرأخش ٚطٛي ِسئ ٌٟٛاٌٍغبْ اٌّزوٛسحِٚ .ذسط أدٔبٖ عذٚي رفظٌّٛ ٍٟ١اػ١ذ اٌفزؼ خالي اٌ>ٓ١ِٛ١
وقت الفتح
قبل  9صباحً ا
بٌن  9و 11صباحً ا
بعد  11صباحً ا

النسبة في اليوم األول
92%
8%
0%

النسبة في اليوم الثاني
92%
8%
0%

ثّٕ١ب غٍت اٌٙذٚء ػٍ ٝػٍّ١خ اٌزظ٠ٛذ ،سطذ ِششٚع سل١ت ثؼغ ؽبالد اٌزؼبسة ف ٟاإلعشاءاد ؽ١ش رُ رٛص٠غ اٌّشالجِ .ٓ١ذسط أدٔبٖ
عذٚي رفظٛ٠ ٍٟ١ػؼ ٔزبئظ ػٍّ١ز ٟرغ١ٙض اٌٍغبْ ٚاٌزظ٠ٛذ>
النتائج
الصنادٌق االنتخابٌة مغلقة \مشمعة
توافر الحبر الفسفوري
تواجد رجال األمن داخل اللجان
متوسط عدد مندوبً األحزاب \ المرشحٌن
النتائج

النسبة في اليوم األول
86%
99%
37%
4-5

النسبة في اليوم الثاني
95%
99%
38%
4-5
النسبة في

النسبة في
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نسبة اللجان االنتخابٌة التً أبلغ فٌها مراقبو رقٌب عن عدم وجود بعض األفراد فً قوائم
الناخبٌن
نسبة اللجان االنتخابٌة التً أبلغ المراقبون عن السماح بالتصوٌت لبعض األفراد غٌر الحاملٌن
لبطاقات الرقم القومً
نسبة اللجان االنتخابٌة التً أبلغ المراقبون عن عدم قٌام مسئولً اللجان االنتخابٌة بها بالتأشٌر
أمام أسماء الناخبٌن فً بعض األحٌان
نسبة اللجان االنتخابٌة التً أبلغ المراقبون بها عن قٌام مسئولً اللجان االنتخابٌة بها بإصدار
بطاقات تصوٌت غٌر مختومة للناخبٌن فً بعض األحٌان
نسبة اللجان االنتخابٌة التً أبلغ المراقبون عن عدم تمكن الناخبٌن بها من التصوٌت بسرٌة
نسبة اللجان االنتخابٌة التً لم ٌقم المسئولون بها بغمس أصابع بعض الناخبٌن فً الحبر بعد
التصوٌت
نسبة اللجان االنتخابٌة التً أبلغ المراقبون عن عدم قٌام الناخبٌن بها بالتوقٌع أو البصم أمام
أسمائهم بعد التصوٌت

اليوم األول
41%

اليوم الثاني
34%

4%

6%

10%

11%

2%

2%

4%
19%

8%
26%

1%

1%

ٚوّب رش١ش اٌّؤششاد اإلؽظبئ١خ اٌّزوٛسح أػالٖ ،اسزّش ِسئ ٌٛٛاٌٍغٕخ اٌمؼبئ١خ اٌؼٍ١ب ٌالٔزخبثبد ف ٟرطج١ك ِّبساسبد غ١ش ِزسمخ إلداسح
االٔزخبثبد ٔظشًا الفزمبس اإلعشاءاد اٌظبدسح ػٓ اٌٍغٕخ اٌؼٍ١ب إٌ ٝاٌٛػٛػٚ .ثٕبء ػٍ ٝاٌزؾٍ ً١اإلؽظبئ ،ٟشٙذ اٌِٛ١بْ اٌزؾذ٠بد اٌزبٌ١خ>








ف ٟثؼغ اٌٍغبْ االٔزخبث١خ ٌُ ،رىٓ اٌظٕبد٠ك االٔزخبث١خ ِغٍمخ ِّب سفغ ِٓ اؽزّبالد اٌزالػت ف ٟاألطٛاد.
ف ٟاٌىض١ش ِٓ اٌٍغبْ االٔزخبث١خ ،رٛاعذ سعبي األِٓ ف ٟاٌذاخً د ْٚداعِّ ،ب صاد ِٓ اؽزّبالد اٌزأص١ش ػٍ ٝإٌبخج.ٓ١
ف ٟاٌىض١ش ِٓ اٌٍغبْ االٔزخبث١خ٠ ٌُ ،زّىٓ اٌجؼغ ِٓ اٌؼضٛس ػٍ ٝأسّبئ ُٙثغذاٚي إٌبخج ٓ١إِب ثسجت ػذَ رأوذُ٘ ِٓ ِمشاد
االٔزخبة اٌخبطخ ث ُٙأٚ ٚعٛد أخطبء ثمٛائُ إٌبخج.ٓ١
ف ٟاٌمٍ ِٓ ً١اٌٍغبْ االٔزخبث١خ ٌُ ،رىٓ عّ١غ ثطبلبد اٌزظ٠ٛذ اٌظبدسح إٌ ٝإٌبخجِ ٓ١خزِٛخ أِٛ ٚلؼخ ف ٟاٌخٍف ٌٍذالٌخ ػٍٝ
طالؽ١زٙبِّ ،ب صاد ِٓ اؽزّبالد اػزجبس رٍه األطٛاد ثبؽٍخ.
ف ٟثؼغ اٌٍغبْ االٔزخبث١خ٠ ٌُ ،زّىٓ إٌبخج ِٓ ْٛاٌزظ٠ٛذ ثسش٠خِّ ،ب سفغ ِٓ اؽزّبالد رٛع ٗ١إٌبخجٚ ٓ١اٌزأص١ش ػٍ.ُٙ١
ف ٟاٌىض١ش ِٓ اٌٍغبْ االٔزخبث١خ٠ ٌُ ،غّس ِسئ ٌٛٛاٌٍغبْ أطبثغ إٌبخج ٓ١ف ٟاٌؾجش اٌفسفٛسٔ( ٞظشًا ٌؼذَ رٛافش اٌؾجش اٌفسفٛسٞ
ف ٟثؼغ األؽ١بْ)ِّ ،ب صاد ِٓ اؽزّبالد رض٠ٚش األطٛاد ثسجت اٌزظ٠ٛذ أوضش ِٓ ِشح.
ف ٟاٌمٍ ِٓ ً١اٌٍغبْ االٔزخبث١خ٠ ٌُ ،ؤشش ِسئ ٌٛٛاٌٍغبْ االٔزخبث١خ ػٍ ٝلٛائُ إٌبخج ٓ١ثشىً ِالئُ ٌإلشبسح إٌ ٝأْ اٌشخض
اٌّؼٕ ٟلذ رُ اٌسّبػ ٌٗ ثبٌزظ٠ٛذ أ٠ ٌُ ٚزأوذٚا ِٓ ل١بَ إٌبخج ٓ١ثبٌجظُ أ ٚاٌزٛل١غ أِبَ أسّبئ ُٙثؼذ اٌزظ٠ٛذِّ ،ب سفغ ِٓ
اؽزّبالد ؽذٚس أخطبء ٚرض٠ٚش األطٛاد ػٕذ ِشاعؼخ أٚساق اٌزظ٠ٛذ.

ػٍِ ٝذاس اٌ ٓ١ِٛ١االٔزخبث ،ٓ١١أشبس ِشالج ٛاٌّششٚع إٌ ٝأْ اٌغبٌج١خ اٌؼظّ ِٓ ٝاٌٍغبْ االٔزخبث١خ أغٍمذ أثٛاثٙب ف ٟؽٛاٌ ٟاٌسبػخ ;
ِسبء ،ثّٕ١ب ثم١ذ ثؼغ اٌٍغبْ ِفزٛؽخ ٌٍسّبػ ٌٍٕبخج ٓ١اٌّظطف ٓ١ف ٟؽٛاث١ش ثبٌزظ٠ٛذ .أدٔبٖ عذٚي رفظٛ٠ ٍٟ١ػؼ أٚلبد اٌغٍك>
توقيت الغلق
قبل  7مساء
 7مساء \ بٌن  7و 8مساء
بعد  8مساء

النسبة في اليوم األول
8%1
91%
1%

النسبة في اليوم الثاني
12%
88%
<0%

وفً بعض الحاالت ،أبلغ مراقبو المشروع عن عدم استكمال المشرفٌن القضائٌٌن لعملٌة مراجعة عدد أوراق التصوٌت قبل مرافقة
الصنادٌق االنتخابٌة إلى مراكز الفرز خاصة فً الدقهلٌة.

1

أغلقت إحدى اللجان االنتخابٌة فً مطروح أبوابها الساعة  2مساء ما أن أدلى جمٌع الناخبٌن المسجلٌن على قوائمها بصوتهم ،وٌبلغ عددهم 171
ناخبًا.
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االنتهاكات الخطيرة:
وكما ذكرنا من قبل ،فبالرغم من وقوع أحداث عنف أو بلطجة قلٌلة نسبٌا ً فً كال الٌومٌن االنتخابٌٌن ،شاب المرحلة التً استمرت لمدة
ٌومٌن عدد كبٌر من االنتهاكات الخطٌرة:


 44حالة تعرض فٌها مراقبو رقٌب للمنع من دخول اللجان االنتخابٌة أو الطرد منها.



 98حالة استمر فٌها مرشحون فً أعمال الدعاٌة داخل حرم اللجان االنتخابٌة وحولها.



 44حالة تواجد فٌها مواد دعائٌة داخل اللجان االنتخابٌة ،وتنتمً معظم هذه المواد لحزب الحرٌة والعدالة وحزب النور
ومرشحٌن مستقلٌن.



 24حالة استخدم فٌها مندوبون عن أحزاب سٌاسٌة أو مرشحٌن لشعارات دٌنٌة للتأثٌر على الناخبٌن.



 22واقعة عنف من بٌنها مشاجرة باألٌدي بٌن مؤٌدي حزب السالم الدٌمقراطً وحزب النور فً الغربٌة ومشاجرة أخرى بٌن
أحد المرشحٌن المستقلٌن وممثل لحزب الحرٌة والعدالة فً الغربٌة.



 14حالة شراء أصوات.



 8حاالت استخدام بطاقات دوارة.

٠ىشس ِششٚع سل١ت ِطبٌجزٗ ٌٍغٕخ اٌمؼبئ١خ اٌؼٍ١ب ثبٌٛفبء ثبٌزضاِٙب ثزظؾ١ؼ األخطبء اٌّزىشسح ف ٟاأل٠بَ االٔزخبث١خ اٌجبل١خ ٚف ٟاالٔزخبثبد
اٌّسزمجٍ١خٕ٠ٚ .بشذ ِششٚع سل١ت اٌٍغٕخ اٌؼٍ١ب ثبٌزبٌ>ٟ


النظر فً إمكانٌة إجراء عملٌة الفرز داخل اللجان اإلنتخابٌة بدءاً من جولة اإلعادة بالمرحلة الثالثة لتالفً ما شاب المرحلتٌن
األولى والثانٌة من قصور وأخطاء ناتجة عن نقل الصنادٌق قبل فرزها.



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



ضمان السماح للمراقبٌن الحاصلٌن على تصارٌح من اللجنة القضائٌة العلٌا بالدخول إلى اللجان االنتخابٌة ومراكز الفرز بما
ٌتفق مع القوانٌن والمعاٌٌر الدولٌة لالنتخابات والقواعد الصادرة عن اللجنة العلٌا ذاتها.



ضمان التزام مسئولً األمن بما ٌنص علٌه القانون وعدم التدخل فً عمل اللجنة القضائٌة العلٌا ،حٌث أن تدخل رجال األمن
ٌترك أثرً ا سلبًٌا على مصداقٌة العملٌة االنتخابٌة وشفافٌتها وٌنتقص من سلطة اللجنة القضائٌة العلٌا.



ضمان قٌام رؤساء ومسئولً اللجان االنتخابٌة بتطبٌق إجراءات االنتخابات الرسمٌة على نحو متسق للحد من األخطاء فً
المراكز االنتخابٌة.

ٌطالب مشروع رقٌب جمٌع األحزاب السٌاسٌة باالمتناع عن االستمرار فً الدعاٌة السٌاسٌة والتوقف عن استخدام الشعارات الدٌنٌة كما
تنص أحكام القانون المصري.
ٌثنً مشروع رقٌب على الناخبٌن المصرٌٌن لمشاركتهم خالل الجولة الثالثة من التصوٌت فً انتخابات مجلس الشعب ،ونتمنى مشاركة
جمٌع األحزاب السٌاسٌة والمتنافسٌن والمواطنٌن بشكل ٌتسم بالهدوء والشعور بالمسئولٌة فً األٌام االنتخابٌة الباقٌة واالنتخابات
المستقبلٌة.
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