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 لثةالمرحلة الثا –انتخابات مجلس الشعب 
 البيان الثاني

 مساء 0011، 2102يناير،  3

 
 بما يخالف القانوناليوم األول للتصويت كان طابعه العام الهدوء، استمرار الحمالت االنتخابية 

 استمرار مشكلة منع المراقبين الحاصلين على تصاريح من دخول اللجان

 
 

< اُجٔؼٍح أُصشٌح ُِٜ٘ٞض أُؼٍ٘ح تٔشاهثح االٗرخاتاخٖ ٖٓ ٓ٘ظٔاخ أُجرٔغ أُذًٗ ٍٕٝ ٓشرشى تٍٖ اث٘رٓششٝع سهٍة ٛٞ ثٔشج ذؼا

  اُٞػً اُواًٗٞٗ. تنمٌةو نشرلتأُشاسًح أُجرٔؼٍح ٝاُجٔؼٍح أُصشٌح 

 

كً أُذاكظاخ اُرسؼح اُرً  ٓشاهة ٓذًٗ ؿٍش دضتً 7>7الٗرخاتاخ ٓجِس اُشؼة، ٗشش ٓششٝع سهٍة  ُجُٞح اُثاُثحٖٓ ا األٍٝكً اٍُّٞ 

 ذجشي تٜا االٗرخاتاخ. ذْ ذٞصٌغ ٓشاهثً ٓششٝع سهٍة ػِى ػٍ٘ح ػشٞائٍح ٝذٔثٍٍِح ٖٓ اُِجإ االٗرخاتٍح أُخراسج غثوًا ُوٞاػذ إدصائٍح.

 ٌؼَٔ أُشاهثٕٞ داًٍُا ػِى إسساٍ ذواسٌش أُشاهثح ػثش سسائَ ٗصٍح ُٔشًض اُثٍاٗاخ اُشئٍسً كً اُواٛشج. ٝ

 

 ٔد تاُٜذٝء تشٌَ ػاّ كً جٍٔغ أٗذاء اُثالد. سذاهثٞ أُششٝع إٔ ػٍِٔح اُرصٌٞد اأكاد ٓشُِرصٌٞد،  اٍُّٞ األٍٝ ٖٓ اُجُٞح اُثاُثح ٍٝخال

د داالخ اُؼ٘ق اُرً ذْ اإلتالؽ ػٜ٘ا هٍِِح جًذا. كً تذاٌح اٍُّٞ، الدظ أُشاهثٕٞ غٞاتٍش غٌِٞح كً اٌُثٍش ٖٓ األٓاًٖ ٝتشٌَ ػاّ، ًاٗ

 كً أُ٘اغن اُذعشٌح، إال إٔ ذِْ اُطٞاتٍش صاسخ أهصش كً ٓؼظْ األٓاًْ تٔشٝس اٍُّٞ. خاصح 

 

ٓٔا كً اُذػاٌح االٗرخاتٍح  األدضاب ااُسٍاسٍح ٝأُششذٍٖاسرٔشاس اُرً اذسٔد تٜا أُشدِرٍٖ األُٝى ٝاُثاٍٗح  ٖٝٓ اُرٞجٜاخ أُثٍشج ُِوِن

الٗرٜاًاخ اُذػائٍح ٓواسٗح تأُشدِح اُساتوح، الدظ ٓشاهثٞ ٓششٝع سهٍة سٔاح سجاٍ تٍ٘ٔا اٗخلط إجٔاًُ ػذد ا. خشهاً ُِوإٌٗٞؼرثش 

 .ٓ٘غ أٝ ذذخَدٕٝ األٖٓ ٝاُسِطاخ االٗرخاتٍح تٔٔاسسح ٛزٙ اُ٘شاغاخ 

 

ٖٓ  ًٔا ذْ اإلتالؽ ػٖ داالخ أهَضب اُذشٌح ٝاُؼذاُح ٝدضب اُ٘ٞس، ذُ ًٝاٗد ٓؼظْ داالخ اُذػاٌحداُح دػائٍح،  85سصذ ٓشاهثٞٗا 

ٝػالٝج ػِى رُي، أتِؾ ٓشاهثٞ ٓششٝع سهٍة ٓسروٍِٖ.دضب اُٞكذ، ٝدضب اُٞسػ، ٝاٌُرِح أُصشٌح، ٝاُذضب اُوًٞٓ، ٝٓششذٍٖ  جاٗة

أٓاّ أُشاًض االٗرخاتٍح ًٔا ًإ اُذاٍ كً أُشدِح االٗرخاتٍح ذوّٞ تاُذػاٌح األًشاى اُراتؼح ُذضب اُذشٌح ٝاُؼذاُح ٖٓ  ػذدػٖ ذٞاجذ 

 األًُٝ. 

 

ٖٝٓ األٓٞس أُثٍشج ُِوِن ٓ٘غ أُشاهثٍٖ ٖٓ دخٍٞ اُِجإ االٗرخاتٍح أٝ اُطشد ٜٓ٘ا ػِى اُشؿْ ٖٓ دصُٜٞا ػِى ذصاسٌخ ٖٓ اُِج٘ح 

كً أُائح( إُى اُطشد ٖٓ أُشاًض االٗرخاتٍح أٝ  >ٓشاهثًا ٖٓ كشٌن ٓششٝع سهٍة ) 75اُوعائٍح اُؼٍِا ُالٗرخاتاخ، دٍث ذؼشض إجٔاًُ 

ُِوٞاػذ  دخٍٞ اُِجإ االٗرخاتٍح اٗرٜاًاً  ٜا كً اٍُّٞ األٍٝ ٖٓ اُرصٌٞد. ٌؼذ ٓ٘غ أُشاهثٍٖ اُذاصٍِٖ ػِى ذصاسٌخ ٖٓأُ٘غ ٖٓ دخُٞ

 اُصادسج ػٖ اُِج٘ح اُوعائٍح اُؼٍِا ٍٝٓثام اُششف اُخاص تأُجِس اُوًٞٓ ُذوٞم اإلٗسإ ٝأُؼاٌٍش اُذٍُٝح ُالٗرخاتاخ. 

 

ػِى ذصاسٌخ، تٍ٘ٔا ذؼشظٞا ُِٔ٘غ ٖٓ دخٍٞ أُشاًض االٗرخاتٍح ػًِ ُوعائٍٕٞ أُشاهثٍٖ اُذاصٍِٖ كً أؿِة اُذاالخ، غشد أُششكٕٞ ا

كً اُؼٍِٔح  أُؼرٔذٌٖ ذذخالً ساكشاً ٌذ سجاٍ األٖٓ كً داالخ هٍِِح ًٔا ًإ اُذاٍ كً أُشدِح اُثاٍٗح. ٌؼذ غشد سجاٍ األٖٓ ُِٔشاهثٍٖ 

 ٍُح اُسِطاخ االٗرخاتٍح. االٗرخاتٍح ٌذذ ٖٓ ٗضاٛح اُؼٍِٔح ٝاسروال

 

 نوعية:المؤشرات ال

 

% ٖٓ أُشاهثٍٖ اُزٌٖ ذاتؼٞا ػٍِٔح اُرصٌٞد ٝؿِن اُِجإ االٗرخاتٍح، ٝجذ ٓششٝع سهٍة تؼط 8=ت٘اء ػِى ٓا ذْ جٔؼٚ ٖٓ تٍاٗاخ ٖٓ 

 < ًٔا ًٌِ داالخ اُرعاسب كً اإلجشاءاخ دٍث ذْ ذٞصٌغ أُشاهثٍٖ
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ٖ ٝجذ ٓششٝع سهٍة إٔ اُـاُثٍح اُؼظٔى ٖٓ اُِجإ االٗرخاتٍح هذ ذْ إؿالهٜا كً ٓٞػذٛا أٝ تؼذ أُٞػذ توٍَِ السرٍؼاب ٖٓ ًإ ٓرٞاجًذا ٓ

 ػٍذ اُـِن< ٓساء. ٓذسج أدٗاٙ جذٍٝ ذلصًٍِ تٔٞا ;اُ٘اخثٍٖ تاُطٞاتٍش درى اُساػح 

 

 

 

 

 

 ناخب 671مساًء وذلك بعد تصوٌت جمٌع الناخبٌن المسجلٌن والذي ٌصل عددهم إلى  2*لجنة واحدة بمحافظة مطروح أغلقت الساعة 

 االنتهاكات الخطيرة: 

ا من العنف ، ة الثالثةاب الٌوم األول من الجولش ًٌ  من االنتهاكات الخطٌرة:  اً عددومع ذلك تم رصد  من التصوٌت حاالت قلٌلة نسب

  مراقبً رقٌب للمنع من دخول اللجان االنتخابٌة أو الطرد منها. من  16تعرض 

 04  دعاٌة داخل اللجان االنتخابٌة وحولها.حالة  

 26  خابٌة. تواجد مواد دعائٌة داخل اللجان االنتحالة 

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

 وكالء أحزاب أو وكالء مرشحٌن للطرد من اللجان االنتخابٌة. 1 تعرض 

 5  ستخدام بطاقات دوارة. احالة 

 5 .حالة شراء أصوات 

 7  زب السالم الدٌمقراطً وأحد أنصار حزب النوروالتً تتضمن مشاجرة باألٌدي بٌن أحد مؤٌدي حالعنف أحداث من 

 النتائج النسبة
ن االنتخابٌة التً أبلغ فٌها مراقبو رقٌب عن عدم موجود بعض نسبة اللجا %06

 األفراد فً قوائم الناخبٌن 
نسبة اللجان االنتخابٌة التً أبلغ المراقبون عن السماح بدخول بعض األفراد  %0

 غٌر الحاملٌن لبطاقات الرقم القومً إلٌها
نسبة اللجان االنتخابٌة التً أبلغ المراقبون عن عدم قٌام مسئولً اللجان  %64

 االنتخابٌة بها بالتأشٌر أمام أسماء الناخبٌن فً بعض األحٌان
نسبة اللجان االنتخابٌة التً أبلغ المراقبون عن قٌام مسئولً اللجان  %2

 االنتخابٌة بها بإصدار بطاقات تصوٌت غٌر مختومة للناخبٌن
نسبة اللجان االنتخابٌة التً أبلغ المراقبون عن عدم تمكن الناخبٌن بها من  %0

 التصوٌت بسرٌة 
نسبة اللجان االنتخابٌة التً لم ٌقم المسئولون بها بغمس أصابع بعض  %69

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

 أو البصم أمام أسمائهم بعد التصوٌت 

 توقيت الغلق النسبة
% 8* مساء 7قبل    

مساء 8و 7بٌن  \مساء  7 %96  

مساء  8بعد  %6  



 (RakeebEG)وتوٌتر    (Project Rakeeb)ومتابعة مشروع رقٌب على الفٌسبوك  www.rakeeb.net للمزٌد من المعلومات حول مشروع رقٌبن ٌرجى زٌارة الموقع اإللٌكترونً:

أو رابحة فتحً على   s.abdulazim@mosharka.orgأو  01007434708ٌرجى االتصال بشرٌف عالء على رقٌب، للتعرف على آخر األخبار. فً حالة وجود أسئلة عن مشروع 

 .la2004@hotmail.comeadd أٝ 55:9968699

 

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

 نتخابٌة كما ٌن  مٌثا  ضمان السماح للمراقبٌن الحاصلٌن على تصارٌح من اللجنة القضائٌة العلٌا بالدخول إلى اللجان اال

 الشرف والمعاٌٌر الدولٌة لالنتخابات والقواعد الصادرة عن اللجنة العلٌا ذاتها. 

  .ٌترك تدخل القوات المسلحة أثًرا إذ ضمان التزام مسئولً األمن بأحكام القانون وعدم التدخل فً عمل اللجنة القضائٌة العلٌا

ا على مصداقٌة وشفافٌة العملٌة االن ًٌ  تخابٌة وٌقلل من شأن ما لدى اللجنة العلٌا من سلطات. سلب

  ًاستغالل ما تتمتع به من سلطة لمنع الدعاٌة داخل المراكز االنتخابٌة وفً محٌطها وضمان االلتزام بفترة الصمت االنتخاب

 طبًقا للقانون. 

كما  سٌاسٌة والتوقف عن استخدام الشعارات الدٌنٌةٌطالب مشروع رقٌب جمٌع األحزاب السٌاسٌة باالمتناع عن االستمرار فً الدعاٌة ال

 تن  أحكام القانون المصري. 

من التصوٌت فً انتخابات مجلس الشعب، ل الٌوم األول من الجولة الثالثة ٌثنً مشروع رقٌب على الناخبٌن المصرٌٌن لمشاركتهم خال

 .فً الٌوم الثانً من التصوٌت غداً  م باإلحساس بالمسئولٌةوالمواطنٌن على نحو هادئ ٌتسالمرشحٌن ونتمنى مشاركة جمٌع األحزاب و


