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. مقدمة١۱

يیة خابي للديیمقرااـط هد ااالنـت بارركك، ـحصل االمـع عد ـم ما ـب لة  في مرـح قد  شريیعيیة تـع سيیة ـت اباتت تناـف عة أأوولل اانتـخ عد متاـب  ـب
اسيیة اباتت االرـئ عة ااالنتـخ ثة لمتاـب شر بـع اسيیة لـن اباتت االرـئ يیا لالنتـخ نة االعـل من االلـج لى ـتصريیح  يیا ـع في أأفريیـق ستداامة   االـم

 في جمهورريیة مصر االعربيیة. ٢۲٠۰١۱٢۲ مايیو ٢۲٤ وو٢۲٣۳االتارريیخيیة االتي عقدتت يیومي 

 أأجرتت بعثة االمعهد ااالنتخابي تقيیيیًما للجولة ااألوولى من ااالنتخاباتت االرئاسيیة ووأأددررجت ما لديیها من مالحظاتت وونتائج
 . تقومم مالحظاتنا على إإعالنن االمباددئئ االتي تحكم ااالنتخاباتت االديیمقرااطيیة فيووتوصيیاتت مبدئيیة في هذاا االبيیانن االمبدئي

 أأفريیقيیا االصاددرر عن ااإلتحادد ااألفريیقي ووإإعالنن مباددئئ مرااقبة ااالنتخاباتت االدووليیة، وومباددئئ ااإلددااررةة ااالنتخابيیة وواالرصد
وواالمرااقبة. 

 سوفف يیصدرر االمعهد ااالنتخابي تقريیًراا ختاميًیا شامًال حولل ااالنتخاباتت االرئاسيیة بنهايیة االعمليیة، ووسوفف يیحتويي ذذلك
وصيیاتت من ـت قدمته  ووما  تائج  من ـن يیه  وصلت إإـل ووما ـت ثة  ًقا لمالحـظاتت االبـع لى تحليیًال عميـی ريیر ـع ستمراالتـق ما سيـی  . ـك
يیومي  إإعاددةة  يیة عـقد جـولة  مع مـرااعاةة ااحتماـل ها  حتى نهايیـت يیة  عة االعمـل في متاـب خابي  يیو١۱٧۷ وو١۱٦االمعـهد ااالنـت   يیوـن

٢۲٠۰١۱٢۲ .

ددستورريي  ررصد االمعهد ااالنتخابي بذلل االدوولة االـمصريیة ووااألطراافف ـغيیر االتابعة للدوولة لجهودد من أأجل ووضع نظامم 
عد مـبارركك ما ـب في عـصر  يیة  ووإإررساء االديیمقرااطـيیة ااالنتخاـب منجـديید  شهدته  ما  يیة ـب عة ااالنتخاـب شيید بعـثة االمتاـب  . ووـت

اسيیيین ـعلي ـحسب ما شهدته في  ـمشارركة متحـمسة ووسلميیة من جانب االـمصريیيین ووـمؤيیديي ووددااعمي االـمرشحيین االرـئ
ااأليیامم ااألخيیرةة من فترةة االحملة ااالنتخابيیة. 

 كانن من ددووااعى سروورر االمعهد ااالنتخابي مالحظة أأنن االسلطاتت االمصريیة قد أأخذتت بعيین ااالعتبارر بعض االتوصيیاتت
عبر عن شكرها اسيیة. تودد االبـعثة أأنن ـت يیة وونفذتها في ااالنتـخاباتت االرـئ ناء ااالنتـخاباتت االبرلماـن  االتي قدمها االـمتابعونن أأـث
لة أأـعضاء االبعثة ووتباددلل  لـلشعب االمصريي ووأأطراافف االعمليیة ااالنتخابيیة االمحليیيین لكرمم ضيیافتهم ووتوفيیر االوقت لمقاـب
اسيیة يیا لالنتخـاباتت االرـئ لوززااررةة االخاررجـيیة ووااللجـنة االعـل شكر  خابي باـل هد ااالنـت توجه االمـع ما يـی هم. ـك ظر مـع هاتت االـن  ووـج

إلتاحة االفرصة للمعهد لمتابعة هذهه ااالنتخاباتت االتارريیخيیة. 

عبيیر داايیة مرـحلة االفرزز، تـمكن ااـلشعب من االـت يیم ااألوولى ااـلصاددرر عن االمـعهد ااالنـتخابي لفترةة االـتصويیت ووـب ًقا للتقيـی  طب
. عن إإررااددته بحريیة، ووسوفف تستمر االبعثة في متابعة إإنهاء االنتائج ووااإلعالنن عنها قبل إإصداارر تقريیرها االختامي
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. تشكيیل االبعثة٢۲

سيیاددةة ررـئيیس جمهورريیة مورريـیشيیوسس ااـلسابق يیاددةة  ثة ـتحت ـق ثة ااـلسيید\كانت االبـع يیم يـیساعدهه نائب مديیر االبـع اسامم أأووـت  \ ـك
 دديینيیس كادديیما، االمديیر االتنفيیذيي للمعهد ااالنتخابي للديیمقرااطيیة االمستداامة في أأفريیقيیا. تشكلت االبعثة من متابعيین من

من  يیة  غو االديیمقرااطـيیة،١۱٤منظـماتت غـيیر حكوـم ورريیة االكوـن عاجج، ووجمـه ووساحل ااـل كاميیروونن،  هي: ااـل يیة  ددوولة أأفريیـق   
 ووكيینيیا، ووليیبيیا، وومورريیشيیوسس، ووموززمبيیق، وونيیجيیريیا، وواالسنغالل، ووسيیيیراا ليیونن، ووجنوبب أأفريیقيیا، ووجنوبب االسودداانن،

ووتونس، ززيیمبابويي. 

منهجيیة االبعثة. ٣۳

 ما أأنن حصلت االبعثة على االتصارريیح االالززمة قبل بدء االتصويیت بفترةة قصيیرةة، شرعت االبعثة في تنفيیذ سلسلة من
. ااألنشطة تغطي ااأليیامم ااألخيیرةة من فترةة االحملة ااالنتخابيیة، االتصويیت، ووبداايیة عمليیة االفرزز

اسيیة ـعلى اباتت االرـئ يیا لالنتـخ هم االلـجنة االعـل يیة من بيیـن يیة ااالنتخاـب أأطراافف االعمـل مع مجـموعة متـنوعة من  ثة   االـتقت االبـع
حزاابب االسيیـاسيیة، وومنظـماتت االوطني ووعـلى مـستوىى االمحافـظاتت، ووممثـلي االمـرشحيین االمتنافـسيین، ووااأل  االمـستوىى 

االمجتمع االمدني، ووووسائل ااإلعالمم، مجموعاتت االمتابعة االدووليیة وواالمحليیة. 

  فريیًقا من١۱٧۷، ووززعع االمعهد ااالنتخابي ٢۲٠۰١۱٢۲ مايیو ١۱٨۸ وو١۱٧۷بعد جلسة تعريیفيیة ااستمرتت لمدةة يیوميین بالقاهرةة في 
يیومم االـسبت االمـواافق  مايیو ١۱٩۹االمـتابعيین  ووأأسواانن، وواالـقاهرةة، وواالمنـيیا،١۱٥ لتغطـيیة ٢۲٠۰١۱٢۲  سكندرريیة،    محافـظة: ااأل

 وواالفيیومم، وواالجيیزةة، ووااإلسماعيیليیة، ووااألقصر، وومرسى مطرووحح، وواالمنوفيیة، ووبوررسعيید، وواالقليیوبيیة، وواالبحر ااألحمر،
وواالشرقيیة، وواالسويیس. 

مع شارريیة  اعاتت ااسـت قد ااجتـم في ـع بدأأوواا  مذكوررةة  ظاتت ااـل إإلى االمحاـف خابي  هد ااالنـت عة للمـع فرقق االتاـب ووصلت ااـل  ما أأنن 
 أأطراافف االعمليیة ااالنتخابيیة االمحليیيین ووغيیرهم من االمتابعيین االدووليیيین، ووخاللل تلك االفترةة تعرفت االفرقق على االسيیاقق

االمحلي ووتابعت ااأليیامم ااألخيیرةة من فترةة االحملة ااالنتخابيیة وواالتجهيیز لالقترااعع. 

  لجنة اانتخابيیة ووتابعة إإجرااءااتت االفتح وواالتصويیت٥٨۸٨۸في يیومي ااالنتخاباتت، ززااررتت االفرقق االتابعة للمعهد ااالنتخابي 
وواالفرزز في االلجانن ااالنتخابيیة. 

  حيیث تباددلواا االمالحظاتت٢۲٠۰١۱٢۲ مايیو ٢۲٥ثم عاددتت االفرقق إإلى االقاهرةة لحضورر جلسة الستخالصص االمعلوماتت يیومم 
 حولل خبرااتهم االميیداانيیة ووووضعواا االتقيیيیم ااألوولى للعمليیة ااالنتخابيیة حتى مرحلة فرزز ااألصوااتت كما صدرر عن االبعثة.

االنتائج ااألووليیة. ٤

ساتت وثائق ووحـضورر جـل شريیعاتت ووااـل عد مرااجـعة االـت يیة ـب تائج االتاـل إإلي االـن خابي  هد ااالنـت عة للمـع وصلت االبعـثة االتاـب  ـت
يیة ووااإلطالعع على تقارريیر إإعالميیة وواالتعرفف على مالحظاتت مختلف االفرقق  تعريیفيیة عقدها أأطراافف االعمليیة ااالنتخاـب
ررشاددااتت مة عـلى ااإل عن االبعـثة قاـئ صاددررةة  وصيیاتت ااـل تائج وواالـت كونن االـن ضرووررةة أأنن ـت مع مـرااعاةة   االمـوززعة مـيیداانيیًِا 

االمدررجة بالوثائق االمذكوررةة أأعالهه. 

 ااإلطارر االدستورريي وواالقانوني لالنتخاباتت االرئاسيیة في مصر٤.١۱

  مجموعة من االقواانيین ووااألحكامم أأبرززها: ااإلعالنن االدستورريي٢۲٠۰١۱٢۲نظم ااالنتخاباتت االرئاسيیة االتي عقدتت في مايیو 
 ٧۷٣۳ ووقرااررااته ووتعديیالته كما أأصدررهه االمجلس ااألعلى للقوااتت االمسلحة، ووقانونن ررقم ٢۲٠۰١۱١۱ ماررسس ٣۳٠۰االصاددرر في 
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ـسنة  ررقم ١۱٩۹٥٦ـل ووقانونن  ـعديیالته،  ـاسيیة ووـت حولل مـمـاررسة االـحـقوقق االسيـی ـسنة ١۱٧۷٤    لتنـظـيیم ااالنتـخـاباتت٢۲٠۰٠۰٥ ـل
االرئاسيیة. 

هم االحـريیاتت ااألسـاسيیة ضمن ـل قانونن وويـی أأمامم ااـل موااطنيین  يیع ااـل يین جـم ساووةة ـب دستوررىى االـم ضمن ااإلعالنن ااـل  . ووتحـظريـی
ماددةة  سبب االـجنس أأوو ااألصل،٤ااـل رقة ـب االديین أأوو االتـف أأساسس  لى  مة ـع اسيیة قاـئ شطة سيـی دستوررىى أأىى أأـن من ااإلعالنن ااـل   

ماددةة  ماددةة ٢۲٦ووـتنص ااـل دستورريي ووااـل اسيیة ـعلى شرووطط اانـتخابب١۱ من ااإلعالنن ااـل اباتت االرـئ قانونن االمـنظم لالنتـخ   من ااـل
االرئيیس. 

سادد قانونن إإـف اسيیة، إإـحتوىى  اباتت االرـئ ووقانونن ااالنتـخ دستورريي  من ااإلعالنن ااـل ها كال  االتي يـینص عليـی يیودد  إإلى االـق  إإضافة 
 "بقانونن االعزلل" على االمزيید من االقيیودد ووقد أأقرهه االمجلس ااألعلى للقوااتت االمسلحةاالحيیاةة االسيیاسيیة االمعرووفف محليًیا 

ريیل  يیرةة لـنظامم٢۲٠۰١۱٢۲في أأـب سنوااتت ااألـخ اسيًیا خاللل االـعشر  تولى مـنصًبا سيـی من  كل  تبر  قانونن، يیـع هذاا ااـل موجب   . ووـب
 ) سنوااتت. ووقد أأثارر إإقراارر "قانونن االعزلل" أأسئلة٥مبارركك محرووًما من االمشارركة في ااألنشطة االسيیاسيیة لمدةة خمس (

حولل ما إإذذاا كانن بعض االمتنافسيین ااألساسيیيین مؤهليین للمشارركة في ااالنتخاباتت. 

 الحظت االبعثة أأنن ااالنتخاباتت االرئاسيیة قد عقدتت قبل ااالنتهاء من صيیاغة االدستورر، وونتيیجة لذلك يیفتقر توززاانن االقوةة
هذهه االمرحـلة في  وضوحح  إإلى ااـل شوررىى  شعب ووااـل سي ااـل ذيیة وومجـل سلطة االتنفيـی يین ااـل قاددةةـب كن ااـل  . تتمـنى االبعـثة أأنن يیتـم

االمصريیونن من االتوصل إإلى تواافق لتجنب مأززقق سيیاسي محتمل في االمستقبل. 

 االنظامم ااالنتخابي٤.٢۲

 يیتم اانتخابب ررئيیس االجمهورريیة من خاللل ااقترااعع عامم، ووعلى االفائز في ااالنتخاباتت االحصولل على أأغلبيیة مطلقة مما
صحيیحة، أأيي  أأصوااتت  من  به  ماددةة ١۱٪+٥٠۰تم ااإلددالء  اسيیة ـعلى٤٠۰. ـتنص ااـل اباتت االرـئ ظم لالنتـخ قانونن االمـن من ااـل   

 ) أأيیامم في حالة عدمم حصولل أأيي من االمرشحيین في ااالنتخاباتت٧۷عقد جولة إإعاددةة بعد مروورر ما ال يیقل عن سبعة (
سنوااتت يیـجوزز أأرربع  مدةة االرئـاسة   االرئـاسيیة عـلى ااألغلبـيیة االمطلـقة االمطلـوبة. يیـنص ااإلعالنن االـدستورريي عـلى أأنن 

تجديیدها مرةة ووااحدةة فقط. 

 إإددااررةة ااالنتخاباتت االرئاسيیة ٤.٣۳

من ااـلـماددةة  كل  من ااإلعالنن ااـلـدستورريي ووااـلـماددةة ٢۲٨۸تـكـلف  ررقم ٥  من ااـلـقانونن    االلـجـنة االعـلـيیا٢۲٠۰٠۰٥ ـلـسنة ١۱٧۷٤ 
مع اررسة ااختصـاصاته  يیانن االـقضائي في مـم هذاا االـك بدأأ  اسيیة. يـی اباتت االرـئ اسيیة باإلشراافف ـعلى ااالنتـخ اباتت االرـئ  لالنتـخ
 بداايیة مرحلة تسجيیل االمرشحيین وويینتهي من ذذلك بعد ااإلعالنن عن االنتائج. تتشكل االلجنة االعليیا لالنتخاباتت االرئاسيیة
نائب ااألوولل لرـئيیس قاهرةة، ووااـل ااستئنافف ااـل يیرأأسس االلـجنة، ووررـئيیس محـكمة  االذيي  يیا  دستورريیة االعـل  من ررـئيیس االمحـكمة ااـل

االمحكمة االدستورريیة االعليیا، وواالنائب ااألوولل لرئيیس محكمة االنقض، وواالنائب ااألوولل لرئيیس مجلس االدوولة. 

ماددةة  ًقا لـل ما٢۲٨۸ووطـب يیة، ـك اززااعاتت ااالنتخاـب في االمـن عن االـفصل  يیا ـمسئولة  نة االعـل تبر االلـج دستورريي، تـع من ااإلعالنن ااـل   
ماددةة  اباتت. يـیضمن٢۲٨۸تـجعل ااـل ما يـیخص شئونن ااالنتـخ قراارر ااألـخيیر فيـی صانع ااـل يیا  دستورريي االلـجنة االعـل   من ااإلعالنن ااـل

يیة، اررساتت االدووـل فق ووأأـفضل االمـم ما يیـت ضد االـطعن. ووـب ها  نة وويیـحصن قرااررـت سلطة للـج امل ااـل دستورريي ـك كم ااـل  هذاا االـح
 توصي االبعثة بأنن تأخذ ااإلصالحاتت ااالنتخابيیة بعيین ااالعتبارر إإضافة آآليیاتت للطعن على قرااررااتت االسلطة ااالنتخابيیة
االدووررةة من  شديید ااألهـمـيیة  حل االـنـزااعاتت ااالنتخابـيیة يیـعد جانـًبا  وومن ااـلـضروورريي مالحـظة أأنن  ددعت االحـاجة.   إإذذاا 

ااالنتخابيیة يیؤثر على نتيیجة ااالنتخاباتت. 

  تسجيیل االناخبيین ووقواائم االناخبيین٤.٤

ررقم  قانونن  سنة ٧۷٣۳يیـنظم ااـل إإجرااء١۱٩۹٥٦ ـل تم  لم يـی إإنه  يید  ناخبيین، ـب يیة ـتسجيیل ااـل اسيیة عمـل اررسة االـحقوقق االسيـی حولل مـم   
 عمليیة تسجيیل ناخبيین لالنتخاباتت االبرلمانيیة ااألخيیرةة أأوو لقاعدةة بيیاناتت االرقم االقومي االخاصة بمصلحة االسجل االمدني

من  أأكثر  غونن  االذيین يیبـل مؤهليیيین  صريیيین ااـل سجيیل االـم تم ـت يیة. يـی لوززااررةة االدااخـل عة  نزلل١۱٨۸االتاـب نواانن االـم ًعا لـع   عـاًما تـب
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 االمدررجج في بطاقة االرقم االقومي. ترىى االبعثة أأنن أأكثر االطرقق فاعليیة للمحافظة على قواائم االناخبيین هي قيیامم مصلحة
 ااـلسجل االمدني بـتحديیثها ـبصوررةة ـمستمرةة. ووقد الحظت االبـعثة ااستبعادد بعض االناخبيین من االقواائم ـقبل ااإلعالنن عن
ناخبيین كونن ااـل ثة أأنن يـی يیا. تتـمنى االبـع ها االلـجنة االعـل وورردديیة" ووززعـت مة  ناء ـعلى "قاـئ فترةة ـقصيیرةة ـب يیة ااالقترااعع ـب  بدء عمـل
كانت قراارر إإذذاا  ذذلك ااـل قد ـحصلواا ـعلى ـفرصة االـطعن ـعلى  ونواا  حدووثه ووأأنن يیـك بل  قد ـعرفواا باالستبعادد ـق تأثريین   االـم
 هناكك ضرووررةة. وورردد إإلى االبعثة تقارريیر متضارربة حولل حصولل ااألحزاابب وواالمرشحيین على قواائم االناخبيین قبل يیومم
 ااالقترااعع، لذاا توصي االبعثة بإتاحة قواائم االناخبيین لألحزاابب وواالمرشحيین االمتنافسيین قبل االيیومم ااالنتخابي بوقت كافف.

 تسجيیل ااألحزاابب االسيیاسيیة ووتسميیة االمرشحيین٤.٥

 يیجب أأنن تكونن ااألحزاابب االسيیاسيیة في مصر مسجلة كي تتمكن من االعمل بصوررةة قانونيیة باعتباررها كيیاناتت معترفف
 .٢۲٠۰١۱٢۲. كانن يیحق لمرشحي ااألحزاابب االسيیاسيیة وواالمرشحيین االمستقليین االتسجيیل للتنافس في ااالنتخاباتت االرئاسيیة بها

  عضو منتخب من مجلسي االشعب وواالشوررىى٣۳٠۰تضمنت شرووطط االترشح حصولل االمرشح على ددعم ما ال يیقل على 
ناخب من ٣۳٠۰،٠۰٠۰٠۰أأوو ددعم  قدميین للـترشح إإلى ١۱٥  عددد االمـت ووقد ووصل إإـجمالي    ـمرشًحا٢۲٣۳ محاـفظة ـعلى ااألقل. 

اسيیة ـترشح  يیا لالنتـخاباتت االرـئ عامم. قـبلت االلـجنة االعـل اسيیة هذاا ااـل فترةة١۱٣۳لالنتـخاباتت االرـئ هاء  اسيًیا ـعند إإنـت   ـمرشًحا ررـئ
 االترشح، ووبالرغم من اانسحابب أأحد االمرشحيین قبل يیومم ااالقترااعع، فقد بقي مدررًجا على بطاقاتت االتصويیت االتي كانن

رشح  ررفض ـت تم  عل.  ها بالـف تم طباعـت لم٥٠۰قد  بأنهم  يید  قوالتت تـف شارر ـم يًیا وواانـت هم جناـئ ظًراا إلدداانـت من االـمرشحيین ـن  ٪ 
يیستوفواا شرطط االموااطنة ووعدمم قدررتهم على االحصولل على االدعم االمطلوبب. 

 االحملة ااالنتخابيیة ووتمويیل االحملة٤.٦

 تمت االدعايیة ااالنتخابيیة في شكل ملصقاتت وومسيیرااتت عامة وومؤتمرااتت صحفيیة ووالفتاتت إإعالنيیة ووووضع االملصقاتت
 ـعلى عرباتت تابعة للجمالتت ووعرضض صورر االمرشحيین ـعلى ـشاشاتت تليیـفزيیونن عمالقة باـلسفن ووغيیرها من طرقق

االدعايیة. 

  االدعايیة ااالنتخابيیة االرئاسيیة االتي تبدأأ ثالثة أأسابيیع قبل االيیومم ااالنتخابي ووتنتهي٢۲٠۰٠۰٥ لسنة ١۱٧۷٤يینظم االقانونن ررقم 
في ٤٨۸ يیة  لة ااالنتخاـب فترةة االحـم بدأأتت  قترااعع.  بل ااال ساعة ـق ريیل ٣۳٠۰  مالي٢۲٠۰١۱٢۲ أأـب ددعم  ااستخداامم  قانونن   . يیحـظر ااـل

 ١۱٠۰أأجنبي وواالمالل االعامم وواالمباني وواالمراافق االعامة في االدعايیة ااالنتخابيیة. وويیحددد االقانونن سقف االقانونن ااالنتخابي عند 
  مليیونن٢۲ ددووالرر أأمريیكي) في االجولة ااألوولى من ااالنتخاباتت االرئاسيیة وو١۱،٧۷٠۰٠۰،٠۰٠۰٠۰مليیونن جنيیه مصريي (حواالي 

(حواالي  صريي  يیه ـم رشحيین بالحـصولل عـلى٣۳٣۳٠۰،٠۰٠۰٠۰جـن قانونن للـم سمح ااـل في جـولة ااإلعاددةة. يـی كي)    ددووالرر أأمريـی
 ٪ من سقف ااالنفاقق. تنص االماددةة٢۲ااسهاماتت ماليیة من ااألحزاابب االتي ررشحتهم ووااألشخاصص االطبيیعيیيین بما يیصل إإلى 

  على ووجوبب ااإلفصاحح عن مصاددرر تمويیل االحمالتت. تتمنى االبعثة ووضع آآليیة٢۲٠۰٠۰٥ لسنة ١۱٧۷٤ من االقانونن ررقم ٢۲٦
مناسبة للتحقق من ااحتراامم سقف ااإلنفاقق ااالنتخابي. 

من يین  صرتت عـلى ااثـن ناظرةة ااقـت لك االـم ها الحـظت أأنن ـت من نوعـها، إإال إإـن اسيیة  ناظرةة ررـئ قد أأوولل ـم ثة بـع رحب االبـع  ـت
 مرشًحا. توصي االبعثة بمنح تلك االفرصة لجميیع االمرشحيین في االمستقبل. ١۱٣۳إإجمالي 

 ددوورر قوااتت ااألمن ٤.٧۷

 ررحبت االبعثة بتوااجد قوااتت ااألمن بصوررةة ملحوظة حولل االمرااكز ااالنتخابيیة خاللل االيیوميین ااالنتخابيیيین، ووفي أأغلب
سم حو ااـت لى ـن ناخبيین االمنتـظريین لإلددالء ـبصوتهم ـع من إإددااررةة ااـل نت  ًقا ووتمـك ثل عاـئ قوااتت ااألمن تـم كن  لم ـت حاالتت   ااـل

بالفاعليیة. 

 االتثقيیف االمدني ووتثقيیف االناخبيین ٤.٨۸
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يیف مدني ووتثـق يیف ااـل قديیم االتثـق سئوليیة ااألسـاسيیة االخـاصة بـت قع االـم اسيیة ال ـت االتي تحـكم ااالنتخـاباتت االرـئ قواانيین  ًقا لـل  طـب
ررقم  قانونن  اسيیة، إإال ااـل يیا لالنتخـاباتت االرـئ عاتق االلجـنة االعـل ناخبيین عـلى  سنة ١۱٧۷٤ااـل نص عـلى أأنن االلجـنة٢۲٠۰٠۰٥ ـل   يـی

أأطراافف أأكد  ووقد  اسيیة.  في ااالنتخـاباتت االرـئ موااطنيین  شارركة ااـل يیة ـم ناخبيین بأهـم ريیف ااـل في تـع عب ددوورًراا  ها أأنن تـل  عليـی
االتي تعـمل عـلى تثقـيیف كانت االجـهاتت  االذيین ااستـشاررتهم االبعـثة أأنن االمنظـماتت غـيیر االحكومـيیة   االعملـيیة ااالنتخابـيیة 
 االناخبيین في أأغلب االحاالتت قبل ااالنتخاباتت، إإال أأنن االبعثة الحظت أأنه ال يیزاالل هناكك أأعداادد كبيیرةة من االناخبيین غيیر

االعاررفيین بعمليیة االتصويیت ووتوصي بإعطاء ااألوولويیة لبراامج االتثقيیف االمدني ووتثقيیف االناخبيین في االمستقبل. 

 متابعو ااالنتخاباتت٤.٩۹

  االصاددرر عن االلجنة االعليیا لالنتخاباتت االرئاسيیة ليیحكم االمتابعة ااالنتخابيیة االدووليیة يیعطي٢۲٠۰١۱٢۲ لسنة ١۱٢۲ االقراارر ررقم 
االلجنة االعليیا سلطة ااإلشراافف عل مشارركة االمنظماتت غيیر االحكوميیة االدووليیة في متابعة ااالنتخاباتت االرئاسيیة. 

توفيیر االـتصارريیح االالززمة للمـعهد ااالنـتخابي االذيي يیعد اسيیة ـل  بيینما ـتشعر االبـعثة بالعرفانن للـجنة االعليیا لالنتخاباتت االرـئ
 ووااحد من االمنظماتت االدووليیة االثالثة االتي حصلت على تصارريیح، فإنن االتأخر في ووصولل االتصارريیح لم يیسمح للمعهد

. ااالنتخابي بتوززيیع متابعيین طويیلي ااألجل قبل االجولة ااألوولى من ااالنتخاباتت االرئاسيیة

ررقم ٢۲٣۳في  اسيیة قـرااررها  يیا لالنتخـاباتت االرـئ أأصدررتت االلجـنة االعـل ريیل،  سنة ١۱٢۲ أأـب عة٢۲٠۰١۱٢۲ ـل ضواابط متاـب شأنن    ـب
االدووليیيین أأثـناء٢۲٠۰١۱٢۲االمنظـماتت االدوولـيیة لالنتخـاباتت االرئـاسيیة  سلوكك االمـتابعيین  حولل  إإررشاددااتت  هذاا االـقراارر  قدمم   . 

  ددقيیقة مما يیحد٣۳٠۰ااالنتخاباتت االرئاسيیة بما يیتضمن عدمم بقاء االمتابعيین ددااخل أأىى لجنة ااقترااعع ووفرزز لفترةة تزيید على 
هد عة للمـع فرقق االتاـب ديید من ااـل لم تتـمكن االـع يیة.  عة االعمـل قدررتهم ـعلى متاـب لل من  تابعيین في االـحركة وويیـق  من ـحريیة االـم

  ددقيیقة كما نص االقراارر. ووعالووةة ـعلى ذذلك، بحددد هذاا االقراارر ااإلررشاددااتت٣۳٠۰ااالنتخابي من متابعة االفرزز حتى لمدةة 
 االتي تحد من قدررةة االمتابعيین على إإصداارر بيیاناتت حولل إإجرااءااتت االعمليیة حتى لحظة ااإلعالنن عن االنتائج. تشعر بعثة
يیومم يیا عـشيیة ااـل ماعع عـقد بمـقر االلجـنة االعـل من خاللل ااجـت عة للمعـهد ااالنتـخابي بالعـرفانن حـيیث عـرفت  عة االتاـب  االمتاـب
 ااالنتخابي على أأنن بعثاتت االمتابعة يیمكنها إإصداارر بيیاناتت بعد اانتهاء عمليیة االتصويیت في االيیومم االثاني. تكمن أأهميیة
 إإعطاء االمتابعيین االحق في إإصداارر بيیاناتت أأووليیة في توفيیر االفرصة للتشارركك في أأفضل االمماررساتت وولتحسيین االعمليیة

في االمستقبل. 

ررقم  قراارر  في ااـل مذكورر  يید ااـل فس االـق يیونن لـن تابعونن االمحـل سنة ١۱٩۹ـخضع االـم مع٢۲٠۰١۱٢۲ ـل عة منظـماتت االمجـت شأنن متاـب   ـب
االمدني االمحليیة لالنتخاباتت االرئاسيیة. 

 مندووبو ااألحزاابب\االمرشحيین ٤.١۱٠۰

حزاابب\االـمـرشحيین بـحـريیة ـحـضورر عمـلـيیة ررصدتها االبـعـثة تـمـتع ـمـندوووو ااأل االتي  ضمن ااـلـجواانب ااإليیجاـبـيیة   وومن 
 االتصويیت وواالفرزز وواالتوااجد ددااخل جميیع االلجانن االتي ززااررتها االفرقق االتابعة للمعهد ااالنتخابي. لم يیرتد جميیع مندووبي
 ااألحزاابب\االمرشحيین عالماتت أأوو شاررااتت مميیزةة، ووااألهم من ذذلك أأنن مندووبي ااألحزاابب\االمرشحيین بدوواا ووكأنهم ليیسواا

على ددرراايیة كاملة بأددووااررهم وومسئوليیاتهم. 

 تمثيیل االنوعع ااالجتماعي ٤.١۱١۱

 الحظت االبعثة غيیابب االعنصر االنسائي بيین االمرشحيین االرئاسيیيین بعد اانسحابب االمرشحة االوحيیدةة من االسباقق االرئاسي
. بسبب عدمم نجاحح محاووالتها لجمع عددد االتوقيیعاتت االالززمم للترشح

 مالحظاتت االيیومم ااالنتخابي ٤.١۱٢۲

باإلددالء ناخبيین  سمح لـل ما  عامم ـم شكل  االبيیئة ـب هدووء  ووسادد ااـل ماسس  من االـح جداًا  عالٍل  قدرر  يیانن ـب ومانن ااالنتخاـب سم االيـی  ااـت
. مالحظاتنا في االيیوميین ااالنتخابيیيین كالتالي: بأصوااتهم بحريیة
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 فتح االلجانن ااالنتخابيیة١۱.٤.١۱٢۲

 الحظت االبعثة في االيیومم ااالنتخابي ااألوولل أأنن معظم االلجانن االتي ززااررتها االفرقق االتابعة للمعهد ااالنتخابي فتحت أأبواابها
 ددقيیقة. ٣۳٠۰في االموعد االمحددد باستثناء عددًداا قليیًال من االلجانن االتي شهدتت تأخيیًراا ووصل إإلى 

 شهد االيیومم ااالنتخابي االثاني االمزيید من حاالتت االتأخر في فتح االلجانن االتي حدثت بسبب مشكالتت في اانتقالل مسئولي
 ااالنتـخاباتت ووفي حاالتت قليیلة االمواادد االتي لم تكن مخزنة في االلجانن ااالنتخابيیة باإلضافة إإلى تأخر ووصولل مندووبو

\االمرشحيین. ااألحزاابب

  االلجانن ااالنتخابيیة٢۲.٤.١۱٢۲

  لجنة عن طواابيیر طويیلة ووحالة من ااالززددحامم١۱٣۳،٠۰٩۹٩۹ لجنة إإلى ٥٢۲،٠۰٠۰٠۰أأسفر تقليیص عددد االلجانن ااالنتخابيیة من 
سمح خاررجج االلـجانن ااالنتخابـيیة مـما  كانت معلـقة  قواائم االـناخبيین  من االلـجانن ااالنتخابـيیة، إإال أأنن  في االـكثيیر   االـشديید 
مع ااالنتخـاباتت اررنة  هذهه ااالنتخـاباتت بالمـق طرأأ عـلى  هذاا تحـسًنا  تبر  سبًقا، وويیـع يیة ـم جانهم ااالنتخاـب ناخبيین بتحـديید ـل  لـل

االبرلمانيیة.  

جانن إإلي االـل وصولل  من ااـل سن  بارر ااـل اجاتت االخـاصة ووـك من ذذووىى ااالحتيـی هائل  عددد  كن  عدمم تـم لق  ثة بـق  الحـظت االبـع
. ااالنتخابيیة

  أأووررااقق االتصويیت، وواالصنادديیق ااالنتخابيیة، وواالمواادد ااالنتخابيیة٣۳.٤.١۱٢۲

طرأأتت بـعد االتي  وومن االتحـسناتت  االوقت االمـحددد ووبكمـيیاتت كافـيیة خاللل االعملـيیة.  في   تم تـوززيیع االـمواادد ااالنتخابـيیة 
 ااالنتخاباتت االبرلمانيیة هي ووضع أأررقامم مسلسلة على أأووررااقق االتصويیت مما سهل من االتعامل معها ووجعل تحديید عددد

ااألووررااقق االمستخدمة ووغيیر االمستخدمة أأيیسر. 

 عمليیة االتصويیت٤.٤.١۱٢۲

 تم إإجرااء عمليیة االتصويیت بكفاءةة بشكل عامم، إإال أأنن االفرقق االتابعة للمعهد ااالنتخابي ررصدتت في معظم االلجانن االتي
 ززررااتها عدمم فحص مسئولو ااالنتخاباتت ألصابع االناخبيین للتأكد من عدمم قيیامهم بالتصويیت من قبل، وولم يیكن هناكك

. ووكانت هناكك بعض االحاالتت االتي لم يیستخدمم فيیها االحبر كما يیجب. ااتساقق فيیما يیخص غمس ااألصابع في االحبر

 تمت االمحافظة على سريیة االتصويیت بشكل عامم باستثناء حاالتت فردديیة لم يیحدثث فيیها ذذلك نظًراا لضيیق االمساحة في
وضع أأووررااقق ناخبيین ـب صويیت ووكيیفـيیة قـيیامم ااـل يیة االـت خابي ووعمـل صندووقق ااالنـت يیة وومـكانن ااـل جانن ااالنتخاـب من االـل كثيیر   ااـل

. االتصويیت ددااخل االصنادديیق

 مسئولو ااالنتخاباتت ٥.٤.١۱٢۲

 لم يیكن من االسهل االتعرفف على موظفو ااالنتخاباتت حيیث ااررتدىى عددد محدوودًداا مالبس مميیزةة، كما الحظنا أأنن مسئولو
ااالنتخاباتت طبقواا ااإلجرااءااتت بشكل يیفتقر إإلى ااالتساقق. 

 توصي االبعثة بأنن يیرتديي مسئولو ااالنتخاباتت مالبس أأوو شاررااتت مميیزةة طواالل االوقت ووتطالب بتدرريیب أأقوىى ووأأكثر
ااتساًقا لمسئولي ااالنتخاباتت. 

 عمليیتا غلق االلجانن ااالنتخابيیة وواالفرزز٦.٤.١۱٢۲
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هد عة للمـع عة االتاـب فرقق االمتاـب قد الـحظت  سق، ـف حو مـت لى ـن فرزز ـع جانن ووااـل لق االـل يیتي ـغ إإجرااءااتت عمـل طبيیق  تم ـت  لم يـی
 ااالنتخابي في االلجانن االتي تمكنت من االمتابعة بها أأنن عمليیة مطابقة أأعداادد أأووررااقق االتصويیت أأثناء االفرزز لم تتم على

نحو سليیم. 

حزاابب وواالمـرشحيین بحـريیة حـضورر عملـيیتي في تمـتع مـندووبو ااأل آآخر تمـثل  ررصدتت جانـًبا إإيیجابـيًیا   إإال أأنن االبعـثة 
إإلى ذذلك، خابي. باإلضافة  فرقق االمـعهد ااالنـت ها  االتي ززااررـت جانن  كل االـل ددااخل  وااجد  هم من االـت فرزز ووتمكـن  االـتصويیت ووااـل
 حصل هؤالء االمندووبونن على نسخ من االنتائج االرسميیة في االلجانن ااالنتخابيیة بعد ااالنتهاء من االفرزز، ووهو ما يیعتبر

تتطورًراا في ااالنتخاباتت االرئاسيیة بالمقاررنة باالنتخاباتت االبرلمانيیة. 

االتوصيیاتت .٥

بناء على ما توصلت إإليیه االبعثة من نتائج توصي بالتالي: 

ااإلطارر االدستورريي وواالقانوني•
 الحظت االبعثة أأنن ااالنتخاباتت االرئاسيیة تمت قبل ااإلنتهاء من صيیاغة االدستورر،مما أأسفر عن اافتقارر توززاانن–

ثة أأنن نى االبـع هذهه االمرحـلة. تتـم في  وضوحح  إإلى ااـل شوررىى  شعب ووااـل سي ااـل ذيیة وومجـل سلطة االتنفيـی يین ااـل قوةة ـب  ااـل
يیتمكن االقاددةة االمصريیونن من االتوصل إإلى تواافق لتجنب مأززقق سيیاسي محتمل في االمستقبل. 

توصي االبعثة بأنن توفر ااإلصالحاتت ااالنتخابيیة االمستقبليیة آآليیاتت ووااضحة لرفع االشكاووىى. –
  توصي االبعثة بتوفيیر قواائم االناخبيین لألحزاابب وواالمرشحيین االمتنافسيین قبل االيیومم ااالنتخابيقواائم االناخبيین:•

بفترةة كافيیة. 
ندووبو ااألحزاابب\االـمرشحيین: • ددووررهم ووـمسئوليیاتهمـم حولل  ندووبي ااألحزاابب  تدرريیب لـم توفيیر  ثة ـب  ـتوصي االبـع

ووحولل ااإلجرااءااتت وواالقوااعد ااالنتخابيیة من أأجل تطبيیق االقوااعد ااالنتخابيیة على نحو متسق. 
عمليیة االفرزز: •

تم االتي  عددد ااألصوااتت  ستخدمة ـب ستخدمة ووغـيیر االـم صويیت االـم قة أأووررااقق االـت بإجرااء مطاـب ثة  وصي االبـع  - ـت
بع أأووررااقق غي تـت فرزز. وويینـب يیة ااـل في عمـل بدء  بل ااـل ناخبيین ـق قواائم ااـل في  وجوددةة  عاتت االـم ًقا للتوقيـی ها طـب  ااإلددالء ـب

االتصويیت االناقصة في حالة ووجودد فرووقق في االعددد. 
  توصي االبعثة بتشجيیع االقضاةة على تطبيیق ااإلجرااءااتت بدًال من ااالعتمادد على ررؤؤيیتهممسئولو ااالنتخاباتت:•

 فيیما يـیخص إإجرااء عمليیة ااالقترااعع. ووتوصي االبعثة بأنن يیرتديي موظفو ااالنتخاباتت شاررااتت تعريیفيیة طواالل
االوقت ووتطالب بتدرريیب أأقويي ووأأكثر ااتساًقا لموظفي ااالنتخاباتت. 

 يیحتاجج متابعو ااالنتخاباتت إإلى االتمكن من متابعة عمليیتي االتصويیت وواالفرزز بالكامل ددووننمتابعو ااالنتخاباتت: •
قيیودد، حيیث سوفف يیسمح ذذلك بالتشارركك في أأفضل االمماررساتت ااالنتخابيیة. 

- توصي االبعثة بنشر بتعليیق االنتائج على مدااخل االلجانن ااالنتخابيیة بعد االفرزز. 

. االخاتمة ٦

 ٢۲٤ وو٢۲٣۳ توصلت بعثة متابعة ااالنتخاباتت االتابعة للمعهد ااالنتخابي إإلى أأنن ااالنتخاباتت االرئاسيیة االتي عقدتت يیومي 
تائج من ـن يیه االبعـثة  وصلت إإـل ما ـت ناء عـلي  ررأأيیه بحـريیة ـب عن  بالتعبيیر  شعب مـصر  سمحت ـل صوررةة  مت ـب  مايیو ـت
باددئئ ااإلددااررةة يیة، ووـم اباتت االدووـل بة ااالنتـخ باددئئ مرااـق قي، ووإإعالنن ـم حادد ااألفريـی إإررشاددااتت ااإلـت في  دررجة   ووااإلررشاددااتت االـم

ااالنتخابيیة وواالرصد وواالمرااقبة، ووإإعالنن مباددئئ االمرااقبة االدووليیة لالنتخاباتت. 

 نبذةة عن االمعهد ااالنتخابي للديیمقرااطيیة االمستداامة في أأفريیقيیا

عام  في أفريـقـيا  في ـمـجال ا+نـتـخا+ت١٩٩٦ـتـأسس ا&ـعـهد ا+نـتـخابي للديمقراـطـية اـ&ـستدامة  الرائدة  أحد ا&نـظـمات  وصار    
 والديمقراطية في أفريقيا، وقد تحول ا&عهد ا+نتخابي من مجرد منظمة غير حكومية تعمل في مجال ا+نتخابات في جنوب القارة
 ا(فريقية إلى منظمة أكثر تنوعًا تعمل في جميع أنحاء القارة مع شركاء محلي' وإقليمي' وأفارقة وعا&ي'. ومن الجدير بالذكر أن
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التي تتـضمن تنمـية ا(حزاب بل يمـتد ليغـطي مـجا+ت الديمقراطـية والحوكـمة  وحدها،  صر عـلى ا+نتخـابات  شاط ا&عـهد + يقـت  ـن
 السياسية وإدارة الصراعات والدعم التشريعي وا)لية ا(فريقية +ستعراض ا(قران والحكم ا&حلي وال,مركزية. يقع ا&قر الرئيسي
ضمن التي تـت لدان  من الـب في العـديد  أخرى للمعـهد  إلى مـكاتب  يا، با*ضافة  سبرج بجـنوب أفريـق في جوهاـن خابي   للمعـهد ا+نـت
 أنجو+، وبوروندي، وتشاد، وساحل العاج، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكينيا، ومدغشقر، وموزمبيق، والسودان، وزيمبابوي مما

يعكس قدرة ا&عهد على تغطية القارة جغرافيًا. 

. ٢٢يقع مكتب البعثة في القاهرة، أبراج نايل سيتي البرج الشمالي، الدور – 

جاست, دوا، ا+دير ا+يداني، على    و٢٠١٠١٤٥٨٧١٥٩\للمزيد من ا+علومات حول البعثة، يرجى ا-تصال بالسيد
 . jus*n@eisa.org.za أو ٢٠٢٢٤٦١٨٥٢١
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