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المرحلة األولى –انتخابات مجلس الشعب   
 

  البيان الختامي 
1322نوفمبر  03  

 

 في المرحلة األولى: عملية تصويت طابعها العام الهدوء وإدارة انتخابية غير متسقة
 تمثلت المشكالت في  تعرض المراقبين للمنع من دخول اللجان أو الطرد منها واستمرار الدعاية

 

 

 مقدمة 

 

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

باستخدام أفضل ما توصل إليه مراقبو المجتمع المدني من ممارسات  بالمشاركة المجتمعية والجمعية المصرية لتنمية ونشر الوعي القانوني.

بعد تطبيقها على السياق المصري الفريد من نوعه، يجمع مشروع رقيب بين المبادئ اإلحصائية وأحدث ما توصلت إليه حول العالم و

 تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات لتنفيذ منهجية مراقبة تعرف "بجدولة األصوات المتوازية". 

 

من المراقبين المدنيين  ١،٢٦٧الثورة، يوزع مشروع رقيبوعلى مدار المراحل الثالث من أول انتخابات مجلس شعب تعقدها مصر بعد 

خالل اليومين واعد إحصائية. نشر مشروع رقيب في جميع أنحاء مصر على عينة عشوائية وتمثيلية من اللجان االنتخابية المختارة طبقًا لق

ى عينة من اللجان االنتخابية على مستوى من مراقبي المجتمع المدني غير الحزبيين عل 413االنتخابيين بأول مرحلة من التصويت 

المحافظات التسع بالكامل. وخالل كال اليومين االنتخابيين، أرسل مراقبو مشروع رقيب تقاريرهم عبر رسائل نصية قصيرة إلى مركز 

 البيانات الرئيسي بالقاهرة. 

 

ألحكام القانون المصري والمعايير الدولية لالنتخابات ( تقييم مدى نزاهة وشفافية االنتخابات طبقًا 1تتمثل أهداف مشروع رقيب في: 

ل جودة عملية وخابية، يصدر مشروع رقيب بيانات ح( تعزيز مشاركة المواطنين في العملية السياسية. بعد كل مرحلة انت2الديمقراطية، 

 انتخابات مجلس الشعب ككل. التصويت، وبنهاية المراحل االنتخابية الثالث، يصدر مشروع رقيب بيانًا ختاميًا حول جودة 

 

  ملخص النتائج:
 

ديمقراطيًا هاًما. فبالرغم من التخوف من احتمالية وقوع  اختباراً كانت المرحلة األولي من التصويت في انتخابات مجلس الشعب بمثابة 

ن هو ين االنتخابييطابع العام لليوملأحداث عنف نظًرا للوضع السياسي غير المستقر الذي ساد في األيام السابقة على االنتخابات، كان ا

الهدوء مع تقارير قليلة نسبيًا عن حاالت عنف. وتمثلت التحديات األساسية لهذه العملية في ضعف اإلدارة االنتخابية وعدم اتساقها 

ومنع مراقبين معتمدين ين ، مما يؤثر بشكل مباشر على اختيارات الناخبعاية داخل حرم اللجان االنتخابيةواستمرار أحزاب سياسية في الد

 . ، مما يشكل تحدياً لنزاهة العملية اإلنتخابيةمن متابعة العملية االنتخابية

 

كانت الطوابير الطويلة من الناخبين هي السمة المميزة ليوم التصويت األول مما عكس رغبة قوية من الشعب المصري لممارسة حقوقهم 

اللجان  ولديمقراطية. كانت عملية التصويت بطيئة في الكثير من اللجان االنتخابية حيث بدا مسئولالديمقراطية األساسية من خالل العملية ا

يا مرتبكين بشأن كيفية إدارة العملية، ويرجع ذلك إلى سببين، األول هو عدم وضوح اإلجراءات االنتخابية الصادرة عن اللجنة القضائية العل

للجان االنتخابية إلى التدريب قبل األيام االنتخابية. بينما اتسم اليوم االنتخابي الثاني بطوابير أقصر لالنتخابات، والثاني هو افتقار مسئولي ا

 أكثر تنظيًما نظًرا ألعداد الناخبين التي كانت إدارتها آسهل في اللجان االنتخابية. ومن الناخبين وعملية تصويت أسرع 
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 التي-بعد أن تم فتح أكثر من ثلث اللجان االنتخابية الشكل العام للعملية االنتخابية االنتخابية العملية إدارة  سوء وفي بداية اليوم األول، هدد

متأخرة أكثر من ساعة نظًرا لتأخر وصول المواد االنتخابية من بينها أوراق التصويت والصناديق  -عليهاتم توزيع مراقبي مشروع رقيب 

بالرغم من بطء إدارة العملية الناخبون  مابه تحلى نالذيوالهدوء . ومن ضمن اإليجابيات الصبر االنتخابية والحبر الفسفوري وقوائم الناخبين

. وكان قرار مد التصويت حتى الساعة التاسعة مساء إجراء إيجابيًا، بالرغم من عدم دراية خاصة في الساعات األولى من اليوم األول

 دم اتخاذهم لإلجراءات الالزمة لمد ساعات التصويت. المشرفين القضائيين في أغلب الحاالت بمد التصويت وع

 

ة االنتخابية، تمكن مشروع رقيب من إصدار تحليالً إحصائيًا للتوجهات العامة للعملية بناء على التقارير المرسلة من رافيما يخص اإلد

ما تم جمعه من بيانات من المراقبين في اليوم األول  المراقبين الذين تم توزيعهم على عينة عشوائية تمثيلية من اللجان االنتخابية. بناء على

 والثاني من التصويت، توصل مشروع رقيب إلى التالي: 

 

 

 

 

 النتائج اليوم األول اليوم الثاني

42% 
39% 

نسبة اللجان التي الحظ المراقبون بها حاالت عدم تمكن مواطنين من 

 ئهم بقوائم الناخبين بها.العثور على أسما

14% 
13% 

نسبة اللجان االنتخابية التي الحظ المراقبون بها حاالت تم السماح فيها 

 لمواطنين بالتصويت بها دون إظهار بكاقات الرقم القومي.

16% 
23% 

نسبة اللجان االنتخابية التي الحظ المراقبون بها حاالت عدم قيام مسئولي 

 عالمات أمام أسماء الناخبين بها طوال الوقت.اللجان االنتخابية بوضع 

14% 
16% 

نسبة اللجان االنتخابية التي الحظ المراقبون بها قيام مسئولو اللجان 

 االنتخابية بإصدار أوراق تصويت غير مختومة أو موقع عليها للناخبين

12% 
17% 

نسبة اللجان االنتخابية التي الحظ المراقبون بها حاالت عدم تمكن 

 اخبين بها من اإلدالء بأصواتها في سرية.الن

32% 
25% 

نسبة اللجان االنتخابية التي الحظ المراقبون بها حاالت لم يغمس فيها 

 مسئولو اللجنة أصابع الناخبين في الحبر الفسفوري بعد التصويت.

3% 
3% 

نسبة اللجان االنتخابية التي الحظ المراقبون بها عدم مداومة الناخبين 

 قيع أو البصم أمام أسمائهم بعد التصويت.على التو

 

 توقيت الفتح اليوم األول اليوم الثاني

صباُحا 9قبل  65% 95%  

صباًحا 11و 9بين  23% 5%  

صباًحا 11بعد  12% 0%  

 النتائج اليوم األول اليوم الثاني

مشمعة\مغلقة انتخابية قصنادي 91% 92%  

الفسفوري الحبر توافر 96% 97%  

اللجان داخل اآلمن رجال تواجد 23% 31%  

األحزاب\المرشحين مندوبي عدد متوسط 3-4 3-4  

 وقت الغلق اليوم األول اليوم الثاني

مساء 7قبل  3% 3%  

مساء 8و 7مساء أو بين  7 29% 87%  

مساء 8بعد  68% 10%  
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 يمكن مالحظة التحديات التالية في اليومين: ،بناء على التحليل اإلحصائي

 

 غير مغلقة بأقفال أو بالشمع األحمر مما رفع من احتماالت التالعب في  ةتخابية، كانت الصناديق االنتخابيفي بعض اللجان االن

 األصوات.

  ممارسة في الكثير من اللجان االنتخابية، تواجد رجال األمن داخل حرم اللجان االنتخابية دون داع مما زاد من احتماالت

 الناخبين. الضغوط على

  االنتخابية، بعض األفراد لم يستطيعوا العثور على أسمائهم على قوائم الناخبين إما بسبب عدم تأكدهم من في الكثير من اللجان

 مواقعهم االنتخابية أو بسبب وجود أخطاء في قوائم الناخبين. 

 نتخابية، لم تكن جميع أوراق التصويت الصادرة للناخبين غير مختومة أو موقع عليها من الخلف إلثبات في بعض اللجان اال

من كونها غير مختومة، وهو األمر الذي  ، أو قد يتم عدها كلها على الرغمصالحيتها مما يرفع من اعتبار هذه األوراق باطلة

 . يخالف القانون

 أو ممارسة  الناخبين التأثير على إرادةالناخبون من التصويت في سرية مما يرفع من  في بعض اللجان االنتخابية، لم يتمكن

 . الضغوط عليهم

  في الكثير من اللجان االنتخابية، لم يغمس مسئولو اللجان االنتخابية أصابع الناخبين )في بعض األحيان بسبب عدم توافر الحبر

 .مرة التصويت أكثر منالفسفوري( مما يرفع من احتماالت 

  في بعض اللجان االنتخابية، لم يضع عالمات على قوائم الناخبين لإلشارة إلى من تم السماح له بالتصويت أو لم يتأكدوا من قيام

أوراق  وفرز عند عدالخطأ الناخبين بالبصم والتوقيع أمام أسمائهم بعد التصويت على نحو مالئم مما يرفع من احتماالت 

 ة تزوير األصوات. التصويت ويزيد من إمكاني

 

التي واجهت إدارة االنتخابات مثل استمرار األحزاب السياسية في الدعاية، خاصة حزب الحرية والمخالفات التحديات  كما كان هناك بعض

. في اليوم األول لما لذلك من تأثير مباشر على اختيارات الناخبين كال اليومين االنتخابيين لوالعدالة، مما ثبت تسببه في عرقلة العملية خال

حالة فقط في  ٥١حالة دعاية انتخابية مختلفة داخل المراكز االنتخابية، بينما أبلغوا عن  ٧١من التصويت، أبلغ مراقبو مشروع رقيب عن 

الكتلة عن قيام حزب النور ومتفرقة بالغات أخرى  ما وصلت، كالحاالت لحزب الحرية والعدالةهذه معظم  كانتاليوم االنتخابي الثاني. 

حالة استخدم فيها أعضاء األحزاب شعارات دينية للتأثير على  ٣٠. وقد أبلغ المراقبون عن داخل حرم المراكز اإلنتخابية المصرية بالدعاية

 ما ندر. الناخبين في اللجان االنتخابية. ولألسف، لم يمنع مسئولو اللجان االنتخابية أنشطة الدعاية االنتخابية داخل أماكن التصويت إال في

 

أو من ضمن التوجهات المثيرة للقلق التي تمت مالحظتها في كال اليومين االنتخابيين منع المراقبين المعتمدين من دخول اللجان االنتخابية 

٪ من ١٩طردهم منها. وبالرغم من حصول مراقبي مشروع رقيب على تصاريح من اللجنة القضائية العليا لالنتخابات، فقد تعرض 

، بينما تعرض ما يقرب من مسئولي اللجانفي اليوم األول للمنع من دخول اللجان االنتخابية أو الطرد منها على يد  راقبواين الذين المراقب

ن ٪ منهم للمنع من دخول اللجان أو الطرد منها في اليوم الثاني. وفي حالتين، تم االعتداء بدنيًا على مراقبي مشروع رقيب أثناء طردهم م٥

وقواعد  تجاوز خطير يتناقض مع القانون المصري والمعايير الدولية ، يعتبر منع المراقبين من دخول اللجان االنتخابيةاالنتخابيةاللجان 

 .خابيةؤثر على مدى مصداقية العملية االنت، وياللجنة العليا

 

 :  رزها، أبوكما ذكرنا من قبل، شهد اليومان االنتخابيان إلى القليل من أحداث العنف ، بيد إنه كان هناك عدد كبير من االنتهاكات الخطيرة

 

  مراقب رقيب إما للمنع من دخول اللجان االنتخابية أو الطرد منها.  ٨٦تعرض 

 حالة دعاية انتخابية من قبل متنافسين سياسيين داخل اللجان االنتخابية وحولها، معظم الدعاية االنتخابية تمت علي يد حزب الحرية  ٧١

 والعدالة. 

 عارات دينية للتأثير على الناخبين. حاالت استخدم فيها ممثلو أحزاب سياسية ش ٣٠ 

 حاالت شراء أصوات. ١٥ 

 األحزاب للطرد من لجنة انتخابية. أو  حالة واحدة تعرض فيها أحد مندوبي المرشحين ١١ 

 حاالت تحرش جنسي ضد السيدات. ٨ 

 حاالت  استخدام بطاقات دوارة.  ٣ 
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 رقيب اللجنة القضائية العليا لالنتخابات بأن:   وأخيًرا بينما تسير العملية االنتخابية لألمام، يطالب مشروع

 

  عملية فرز األصوات بمراكز باللجان االنتخابية والتصويت عملية متابعة لقضائية العليا لاتضمن دخول المراقبين المعتمدين من اللجنة

 كما ينص ميثاق الشرف ومعايير االنتخابات الدولية والقواعد المنظمة الصادرة عن اللجنة القضائية العليا نفسها. الفرز

 مسئولي العملية االنتخابية بتطبيق إجراءات العملية االنتخابية الرسمية على نحو متسق للحد من االرتباك تضمن قيام المشرفين القضائيين و

 واألخطاء في اللجان االنتخابية. 

 توفر قنوات اتصال أفضل بين اللجنة القضائية العليا لالنتخابات والمشرفين القضائيين لضمان تعريف مسئولي اللجان االنتخابية بتغييرات 

 السياسات واإلجراءات االنتخابية.

  مؤقت إلى اللجان االنتخابية الستعادة النظام كما تنص أحكام القانون. فقط بشكل تضمن السماح لمسئولي األمن بالدخول 

 ر على اختيار ، لضمان عدم التأثيتستخدم ما لديها من سلطات لمنع استمرار األحزاب السياسية في الدعاية داخل المقرات االنتخابية وحولها

 .الناخب

 

، وخصوصاً داخل اللجان والمراكز االنتخابية في األيام االنتخابيةجميع األحزاب السياسية االمتناع عن الدعاية بمشروع رقيب  يهيبكما 

 كما تنص أحكام القانون المصري. نتخابية، الا

 

 يثني مشروع رقيب على الناخبين المصريين لمشاركتهم الهادئة في اليومين االنتخابيين األول والثاني من المرحلة األولى النتخابات مجلس

واإلحساس بالمسئولية خالل المراحل الشعب، ونتمنى مشاركة جميع األحزاب السياسية والمتنافسين والمواطنين على نحو يتسم بالهدوء 

 التالية من االنتخابات. 

 

 


