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 المرحمة الثالثة –انتخابات مجمس الشعب 
 البيان األول

 مساء 12:11 – 2102، يناير 3

 
 التصويت، وطوابير طويمة في الكثير من األماكنعممية بداية هادئة ل

 طرد ومنع مراقبين معتمدين من لجان اإلنتخاب
 

معنية بمراقبة االنتخابات: الجمعية المصرية لمنيوض ن من منظمات المجتمع المدني اليمشروع رقيب ىو ثمرة تعاون مشترك بين اثنت
 الوعي القانوني.  وتطوير نشرللمجتمعية والجمعية المصرية بالمشاركة ا

 
مراقب مدني غير حزبي في المحافظات التسعة التي  383النتخابات مجمس الشعب، نشر مشروع رقيب  لجولة الثالثةمن ا األولفي اليوم 

تم توزيع مراقبي مشروع رقيب عمى عينة عشوائية وتمثيمية من المجان االنتخابية المختارة طبًقا لقواعد إحصائية. تجري بيا االنتخابات. 
 يعمل المراقبون حالًيا عمى إرسال تقارير المراقبة عبر رسائل نصية لمركز البيانات الرئيسي في القاىرة. و 
 

مجان تم فتحيا صباًحا، إال أن بعض ال 9قبل الساعة الستقبال الناخبين أبوابيا  تحتف المجان االنتخابيةأن معظم  مشروع رقيب مراقبوأفاد 
يوضح الجدول المدرج أدناه  .وكشوف الناخبينلتأخر وصول مسئولي المجان أو مواد التصويت مثل أوراق التصويت  راً في وقت متأخر نظ

 أوقات الفتح: 
 
 
 

    
 
 
 

في بداية يوم التصويت األول، رصد مراقبو مشروع رقيب طوابير طويمة أمام الكثير من المراكز االنتخابية وطابع من اليدوء العام الذي 
 نزااليي توجيان شابا المرحمتين األولى والثانية وال يبق نولك، قميمة نسبياً انتياكات  عنالمراقبون  أبمغعام.  ت بشكلساد عممية التصوي

 يمثالن مصدًرا لمقمق: 
 

 وقت الفتح  النسبة
صباًحا 9قبل  99%  
صباًحا 11و 9بين  8%  
صباًحا 11بعد  0%  
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  .استمر مراقبو مشروع رقيب في التعرض لممنع من دخول المجان االنتخابية أو الطرد منيا، بالرغم من حصوليم عمى تصاريح
في المائة( حتى ىذه  8و الطرد منيا ثالثين مراقًبا )بمغ إجمالي عدد المراقبين الذين تعرضوا لممنع من دخول المراكز االنتخابية أ

المحظة من اليوم األول لمتصويت. تمت أغمب حاالت طرد المراقبين عمى يد المشرفين القضائيين، بينما تعرض عدد قميل من 
 الثانية. المراقبين لممنع من دخول المراكز االنتخابية عمي يد رجال األمن كما كان الحال في المرحمتين األولى و 

  داخل المراكز االنتخابية وفي استمر مراقبو مشروع رقيب في اإلبالغ عن استمرار المتنافسين السياسيين في الدعاية االنتخابية
محيطيا، بيد إنو تم اإلبالغ عن عدد أقل من حاالت الدعاية مقارنة بما تم اإلبالغ عنو من حاالت خالل المرحمتين األولى 

، ولكن ستمر وصول تقارير لإلبالغ عن الدعاية االنتخابية نسب معظميا إلى حزب الحرية والعدالة وحزب النوروالثانية. بينما ا
 . والكتمة المصرية وحزب مصر القومي وبعض المرشحين المستقمين والوسط ىناك بعض حاالت الدعاية من الوفدأيضًا كانت 

 
الذي يعتبر تدخاًل سافًرا في العممية و المشروع عمى يد رجال القوات المسمحة  مراقبيطرد  القمق لدى مشروع رقيبيثير  ومن أكثر ما

 االنتخابية ويقمل من نزاىة العممية واستقاللية السمطات االنتخابية. 
 

 المؤشرات الكيفية: 
 

توصل مشروع رقيب إلى % من مراقبي المشروع الذين أرسموا تقارير فتح المجان وتجييزىا، 99بناء عمى ما تم جمعو من بيانات من 
 اكن التي تم نشر المراقبين بيا:المعمومات التالي ذكرىا بخصوص األم

 
 
 
 
 
 
 
 

 االنتهاكات الخطيرة: 
 

، أبمغ مراقبو مشروع رقيب عن عدد قميل جًدا من االنتياكات أو حاالت اإلرىاب، وكانت االنتياكات اليوم مساءمن الساعة الثانية  حتى
 الخطيرة التالي ذكرىا من أبرز االنتياكات التي تم رصدىا: 

 
  االنتخابية أو الطرد منيا. من مراقبي مشروع رقيب إلى المنع من دخول المجان  33تعرض 
 99 زب الحرية استمر فييا متنافسون سياسيون في الدعاية االنتخابية داخل المجان االنتخابية، ُنسبت معظم الحاالت إلى ح حالة

 والعدالة، وحزب النور. 
 11 ة حزب الحرية والعدالة حالة تواجد مواد دعاية انتخابية داخل حرم المجان االنتخابية، وتخص معظم تمك المواد الدعائي

 وحزب النور. 
 6 استخدم فييا ممثمون ألحزاب السياسية شعارات دينية لمتأثير عمى الناخبين.  حاالت 

 النتائج النسبة
المشمعة\الصناديق االنتخابية المغمقة %86  
 توافر الحبر السري %99
 تواجد عناصر أمنية داخل المجان %37

1-5 المرشحين و  متوسط عدد مندوبي األحزاب   
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 ا مندوبون عن مرشحين أو أحزاب سياسية إلى الطرد من المجان االنتخابية. متعرض فيي واقعتان 
 .واقعتا شراء أصوات 
 يا. حالة واحدة تم استخدام بطاقات دوارة في  
  .ثالث حاالت استخدام العنف في المنيا بين الناخبين 

 
، ويطمب مشروع ما وقع من أخطاء في الجولتين األولى والثانيةيكرر مشروع رقيب مطالبتو لمجنة القضائية العميا بالوفاء بالتزاميا بتصحيح 

 رقيب من المجنة العميا التالي:
 

 ح من المجنة القضائية العميا بالدخول إلى المجان االنتخابية كما ينص ميثاق ضمان السماح لممراقبين الحاصمين عمى تصاري
 الشرف والمعايير الدولية لالنتخابات والقواعد الصادرة عن المجنة العميا ذاتيا. 

  .أثًرا  يترك تدخل القوات المسمحة اذضمان التزام مسئولي األمن بأحكام القانون وعدم التدخل في عمل المجنة القضائية العميا
 سمبًيا عمى مصداقية وشفافية العممية االنتخابية ويقمل من شأن ما لدى المجنة العميا من سمطات. 

  ضمان قيام المشرفين القضائيين ومسئولي المجان االنتخابية بتطبيق إجراءات االنتخابات الرسمية عمى نحو متسق لمحد من
  االرتباك واألخطاء في المراكز االنتخابية ومحيطيا.

  استخدام ما لدييا من سمطات لمنع الدعاية داخل حرم المراكز االنتخابة وفي محيطيا وضمان االلتزام بفترة الصمت عن الدعاية
 كما ينص القانون. 

 كما يطالب مشروع رقيب جميع األحزاب السياسية باالمتناع عن االستمرار في الدعاية السياسية والتوقف عن استخدام الشعارات الدينية
 تنص أحكام القانون المصري. 

ويتمنى أن يستمر الطابع اليادئ لمعممية ، من االنتخابات اليادئة في المرحمة الثالثةيثني مشروع رقيب عمى الناخبين المصريين لمشاركتيم 
 خالل اليوم. 


