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vi تقریر بعثة المتابعة التابعة للمعهد االنتخابي للدیمقراطیة المستدامة 

  شكر وتقدیر

  

تتقدم بعثة متابعة االنتخابات التابعة للمعهد االنتخابي للدیمقراطیة المستدامة في أفریقیا بالشكر لكل من أسهم في تنفیذ هذا 

  . المشروع وتسبب في نجاحه سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرة

  

االنتخابي عن امتنانها لشعب جمهوریة مصر العربیة لترحبیه بفرقنا واستضافتها، كما تعبر البعثة تعبر البعثة التابعة للمعهد 

عن امتنانها وتقدیرها لطریقة ترحیب وزارة الخارجیة بالبعثة وتوفیر التصریح لها لمتابعة االنتخابات البرلمانیة في مصر، كما 

ساعدت . ا بذتله من جهود لتیسیر عملیة إصدار تصاریح المتابعینتتقدم بالشكر للجنة القضائیة العلیا لالنتخابات لم

وتود البعثة . فیه االنتخابات وفي تحقیق أهدافها ة البعثة في فهم السیاق الذي جرتالمعلومات التي قدمتها السلطات المصری

المحافظات خالل مراحل االنتخابات أن تعبر عن تقدیرها لرؤساء اللجان الفرعیة الذین التقوا بفرقنا أثناء انتشارهم بمختلف 

  . النیابیة

  

لمنظمات المجتمع المدني والصحافیین واألكادیمیین الذین التقوا بالبعثة وأبدوا االهتمام بعمل البعثة  كما نود أن نتقدم بالشكر

  . لقد مكن هذا النوع من التعاون البعثة من فهم السیاق المصري فهًما واقعًیا. في مصر

  

ونود أن نعبر عن تقدیرنا لبعثات المتابعة الدولیة التي تفاعلنا معها وتبادلنا معها المعلومات وتعلمنا منها خاص مركز كارتر 

  . ووفد اإلتحاد األوروبي

  

الخارجیة البریطانیة في القاهرة ووازرة التنمیة الدولیة وسفارة فنلندا في القاهرة الذین وفوروا الدعم شكر لمكتب وزارة ونتقدم بال

  . والتمویل لهذه البعثة كي تؤدي مهمتها

  

  . أولوفونتو أكیندورو لكتابة هذا التقریر \جاستین دوا والسیدة \ونتقدم بالشكر للسید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



vii تقریر بعثة المتابعة التابعة للمعهد االنتخابي للدیمقراطیة المستدامة 

  ملخص تنفیذي

  

ات مجلسي الشعب والشورى لدعوة اللجنة القضائیة العلیا لالنتخابات، وزع المعهد االنتخابي سبع فرق لمتابعة انتخاباستجابة 

  . وتقییم مدى نزاهتها 2012فبرایر  22إلى  2011نوفمبر  28في جمهوریة مصر العربیة في الفترة من  التي جرت

االنتخابي من سبعة متابعین طویلي األجل وثالثة متابعین متوسطي األجل تشكلت بعثة متابعة االنتخابات التابعة للمعهد 

قصیر األجل من الكامیرون، وساحل العاج، وجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة، وكینیا، وموزمبیق،  امتابعً ) 14(وأربعة عشر 

بي مكتب المعهد االنتخاعثة على دعم أعمال الب. ودان، وتونسونیجیریا، والسنغال، وجنوب أفریقیا، وجنوب السودان، والس

تواجد المتابعون طویلو األجل التابعین للمعهد االنتخابي میدانًیا على مدار . یدانيفي القاهرة الذي یعمل تحت رئاسة مدیر م

عمل المتابعون طویلو األجل لمدة عشرة أیام في كل مرحلة من مراحل . المراحل الخمس النتخابات مجلسي الشعب والشورى

  . نتخاباتاال

  

كانت أنشطة البعثة قبل كل انتخابات تبدأ بجلسة تعریفیة للمتابعین قبل توزیعهم لتعریفهم بالسیاق السیاسي لالنتخابات 

نوفمبر  27عقدت الجلسة التعریفیة النتخابات مجلس الشعب في . والنظام االنتخابي لالنتخابات التشریعي في مصر

كان المتحدثون في تلك . 2012فبرایر  11ینایر و 26ن النتخابات مجلس الشورى في ، بینما عقدت جلستین تعریفیتی2011

ي لألمم المتحدة، باإلضافة إلي مثل البرنامج اإلنمائلالنتخابات الجلسات التعریفیة هم الشركاء الفنیون للجنة القضائیة العلیا 

انتشر . بعثات المتابعة مثل تلك التابعة لمركز كارتردولیة مثل المؤسسة الدولیة للنظم االنتخابیة وغیرها من منظمات 

القاهرة، : المتابعون یصاحبهم مترجمون فوریون في مختلف المحافظات خالل المراحل الثالثة من انتخابات مجلس الشعب

. یناء، والقلیوبیةاإلسكندریة، والفیوم، والغردقة، وأسوان، والجیزة، واإلسماعیلیة، والسویس، والمنیا، ومرسى مطروح، وجنوب س

القلیوبیة، والجیزة، وبورسعید، والسویس، : بالنسبة لمرحلتي انتخابات مجلس الشورى، انتشر المتابعون في المحافظات التالیة

، ، والفیوم، وجنوب سیناء)الغردقة(وأسوان، واإلسماعیلیة، ومرسى مطروح، والمنیا، والقاهرة، اإلسكندریة، والبحر األحمر 

  . أطراف مصریین في المناطق التي تم توزیعهم بهامع متابعو المعهد االنتخابي كما تشاور . لمنوفیةوأسیوط، وا

  

في مصر قائًما على  2012 – 2011االنتخابي لالنتخابات النیابیة التي جرت في  كان التقییم الصادر عن بعثة المعهد

االنتخابات والرصد والمراقبة، وٕارشادات اإلتحاد اإلفریقي،  اإلطار القانوني المصري، واإلرشادات المدرجة في مبادئ إدارة

وٕاعالن مبادئ مراقبة االنتخابات الدولیة، وٕارشادات بعثة مراقبة ورصد االنتخابات، وٕاعالن مبادئ مراقبة االنتخابات الدولیة 

من مالحظات وما توصلت إلیه من وبناء على ما رصدته البعثة . ومدونة السلوك الملحقة به للمراقبین الدولیین لالنتخابات

جرت بصورة تتسم بالمصداقیة عززت من ثقة الشعب وأعطتهم المساحة البعثة أن االنتخابات النیابیة  نتائج، استنتجت

كما رسخت االنتخابات إطاًرا لعملیة انتقالیة دیمقراطیة سلیمة . والفرصة للتعبیر عن إرادتهم في االنتخابات في جو من الحریة

  . أصدرت بعثة المعهد االنتخابي توصیات لتحسین العملیات االنتخابیة في المستقبل في مصر. رفي مص

  

قدت انتخابات فبرایر، حیث عُ  22نوفمبر إلى  28التي جرت في مصر في الفترة من  هذا التقریر االنتخابات النیابیةیغطي 

تخابات مجلس ى ثالث مراحل، بینما عقدت انعل 2012ینایر  11إلى  2011 نوفمبر 28مجلس الشعب في الفترة من 

هم المالحظات والنتائج التي یقدم هذا التقریر أ. على مرحتلین 2012فبرایر  22إلى  2012ینایر  29الشورى في الفترة من 

النتخابات إلیها بعثة المعهد االنتخابي، كما یشتمل على استنتاجات البعثة وتوصیاتها لتحسین العملیة االنتخابیة في ا توصلت

  . المستقبلیة
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  منهج المعهد االنتخابي في مراقبة االنتخابات

  

یسعى المعهد االنتخابي إلى تحقیق حكم فاعل ومستدام في إفریقیا من خالل دعم العملیات االنتخابیة والحكم الرشید وحقوق 

وفي هذا الصدد، یجري المعهد االنتخابي بحوث مطبقة، ویقدم خدمات بناء القدرات والمدافعة، . اإلنسان والقیم الدیمقراطیة

في هذا السیاق العام، تعمل بعثات متابعة االنتخابات التابعة للمعهد و . المستهدفة باإلضافة إلى غیرها من المبادرات

  .االنتخابي على تقییم سیاق االنتخابات وكیفیة عقدها في القارة

  

بعد حصول البعثة على تصریح وزارة الخارجیة یتبعه تصریح اللجنة القضائیة العلیا لالنتخابات، نشر المعهد االنتخابي بعثة 

لمتابعة انتخابات مجلسي الشعب والشورى في مصر تشكلت من سبعة متابعین طویلي األجل، وثالثة متابعین متوسطي 

كان المتابعون طویلو األجل متواجدون في مصر میدانًیا من نوفمبر إلى فبرایر . قصیر األجل ااألجل، وأربعة عشر متابعً 

  . كل مرحلة من مراحل االنتخابات لفترة مدتها عشرة أیام ینضم إلیهم متابعون قصیرو األجل فيأن قبل  2012

  

، وقبل توزیع المتابعین لمتابعة كل مرحلة من مراحل 2012نوفمبر  25بدأ أعضاء البعثة في الوصول إلى القاهرة من 

حول األساس كانت تلك الجلسات التعریفیة بمثابة تدریب تنشیطي . االنتخابات، كان یتم عقد جلسة تعریفیة في القاهرة

وخالل تلك الجلسات التعریفیة، كان المتحدثون هم شركاء فنیون للجنة القضائیة . المنطقي لمراقبة االنتخابات ومنهجیتها

العلیا مثل البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، ومنظمات دولیة تعمل في مصر مثل المؤسسة الدولیة للنظم االنتخابیة وغیرها 

لالنتخابات وعرض لمختلف  الجلسات تدور حول مستوى االستعدادل تلك التابعة لمركز كارتر، وكانت من بعثات المتابعة مث

  . وجهات النظر حول العملیة االنتخابیة

  

تم توزیع المتابعین في فرق یتكون كل منها من متابعان انتشرت في مختلف المحافظات یومین على األقل قبل كل مرحلة 

وخالل فترة . ورين كل فریق یتألف من متابع طویل األجل ومتابع قصیر األجل یرافقهما مترجم فمن مراحل االنتخابات، كا

أطراف العملیة االنتخابیة في مناطق انتشارهم للتعرف بشكل أفضل على تجهیزات االنتخابات مع الفرق  التوزیع، تشاورت

ي أسهم في التقییم الذي صدر عن البعثة حول كان على كل فریق إرسال تقریر أسبوع. ورؤیتهم فیما یخص االنتخابات

  . االنتخابات

  

في األیام االنتخابیة، زار متابعو المعهد االنتخابي لجان انتخابیة ومراكز فرز في مناطق انتشارهم لمراقبة عملیة فتح اللجان 

ي االستمارات التي قدموها وثق المتابعون مالحظاتهم ف. وعملیات التصویت وعملیة غلق اللجان وعملیتي الفرز والجدولة

  . لألمانة في القاهرة عند عودتهم

  

عادت فرق المتابعین إلى القاهرة بعد مرور یوم من االنتخابات لحضور جلسة استخالص معلومات قدم خاللها كل فریق 

االنتخابات، بعد كل مرحلة من مراحل . مالحظاته وأسهم في كتابة التقییم األولي الصادر عن البعثة حول االنتخابات

. تم توزیع تلك البیانات على مختلف أطراف العملیة المصریین والدولیین. ا یحتوي على مالحظاتهاتمهیدیأصدرت البعثة بیاًنا 
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  قائمة االختصارات

  

CD Compact Disk  إسطوانة مدمجة

EWM Election Witnessing Mission  بعثة متابعة انتخابات

FJP Freedom and Justice Party  حزب الحریة والعدالة

HEC Higher Elections Commission  اللجنة العلیا لالنتخابات

HPEC Higher Presidential Elections Commission  اللجنة العلیا لالنتخابات الرئاسیة 

IC Individual Candidate  مرشح فردي

IFES International Foundation for Electoral Systems  المؤسسة الدولیة للنظم االنتخابیة 

LE (or EGP): Egyptian Pound ($ 1= LE 6.03)  )جنیه مصري 6,03=  $1: (الجنیه المصري

NDP National Democratic Party  الحزب الوطني الدیمقراطي

PA People’s Assembly  مجلس الشعب

PR Proportional Representation  التمثیل النسبي

SADC Southern African Development Community  منظمة تنمیة الجنوب األفریقي 

SC Shura Council  مجلس الشورى

SCAF Supreme Council of the Armed Forces  المجلس األعلى للقوات المسلحة 

SCC Supreme Constitutional Court  المحكمة الدستوریة العلیا

SJCE Supreme Judicial Commission for Elections  اللجنة القضائیة العلیا لالنتخابات 

SMS Short Message Service  خدمة الرسائل القصیرة

SPEC Supreme Presidential Electoral Commission  اللجنة العلیا لالنتخابات الرئاسیة 

UNDP United Nations Development Programme  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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  مقدمة 

  

وقد شاب العملیات . لعقود منذ استقاللهامصر تحت حكم مستبد عاشت ثیر من بلدان شمال إفریقیا، كما هو الحال في الك

االنتخابیة السابقة إدعاءات بالتتزویر باإلضافة إلى افتقار المواطنین إلى الثقة في إمكانیة تغییر الحكومة من خالل 

  . التصویت

  

یوم "مظاهرات بدأت . في مصر 1"الربیع العربي"تجري بعد  التقریر هي أول انتخابات نیابیة ذااالنتخابات التي یغطیها ه

بالشباب الذین حرجوا للمطالبة بحریة التعبیر عن حقوقهم السیاسیة التي رأوا أنهم حرموا منها  2011ینایر  25في " الغضب

االجتماعي  لرسم قدرهم على خلفیة من الركود ایائسً  العقود، كما كانت إشارة واضحة على احتیاج المواطنین احتیاجً 

عاًما في السلطة حیث شهد نظامه رغبة متزایدة إلعادة بناء نظام  30، كان مبارك قد أمضى 2011قبل ثورة . واالقتصادي

 2الفقر المحليمنهم تحت خط % 22ملیون مواطن یعیش  81یفوق تعداد سكان مصر . حكم دیمقراطي وتحسین االقتصاد

یعتمد اقتصاد مصر على الزراعة، والصناعة، والخدمات، وبالرغم من . من القوى العاملة من البطالة %12.4ویعاني 

أثًرا ضئیًال نظًرا  إال  على المواطن المصري العاديال یترك النمو االقتصادي  مصر بأنها اقتصاد متنامي، فإناشتهار 

م في مصر تحدًیا، حیث ال یتعدى معدل المتعلمین من البالغین تبقى معدالت التعلیبینما  .والظلم 3الرتفاع معدالت الفساد

66,4.%4   

  

حریة التعبیر والتنظیم مع ظهور أحزاب سیاسیة جدیدة ورفع الحظر عن  2011أما على المستوى السیاسي، فقد جلبت ثورة 

تصاد المصري انخفاًضا منذ على المستوى االجتماعي واالقتصادي، شهد االقأما . اب التي كانت تعاني منه من قبلاألحز 

، حیث تركت االنتفاضة السیاسیة أثًرا على االقتصاد الكلي مما أدى إلى هبوط حاد في الثقة وتدفق ٢٠١١ثورة ینایر 

خلقت االنتفاضة وحالة الغموض السیاسي عدد من . االستثمار، باإلضافة إلى هبوط في إیرادات السیاحة واالستثمار األجنبي

في السنة المالیة التي انقضت في یونیو % 1.8قتصادیة، فقد هبط معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى مواطن الضعف اال

من أشد قطاعات االقتصاد ، وكان قطاعا التصنیع واإلنشاءات 2010 -  2006في % 6بعد أن كان متوسط معدله  2011

بین  %24مقابل  %41سبة األمیة بین األسر الفقیرة إلى ناتسعت رقعة الفقر خالل السنتین الماضیتین وارتفعت تأثًرا، بینما 

  5.األسر غیر الفقیرة

  

ة نتخابات النیابیاالستقرار السیاسي والتحدیات االجتماعیة والسیاسیة التي سادت الموقف، تقرر عقد اال وبالرغم من غیاب

، إال أن هذه التواریخ خضعت للمراجعة 2012إلى مارس  2011في بادئ األمر في الفترة من نوفمبر  2012 – 2011

وفي هذا السیاق، حرص المصریون على اإلدالء بأصواتهم في انتخابات . 2012الحًقا وانتهت االنتخابات في فبرایر 

النتخابات على المستوى اإلقلیمي، ومن الضروري أیًضا ذكر األهمیة التي تمثلها هذه ا. ة تعكس إرادة الشعبیقیتتنافسیة حق

ل ة المصریة ثاني انتخابات تعقد في منطقة شمال إفریقیا منذ الربیع العربي، بینما كانت أو كانت االنتخابات النیابیفقد 

كانت االنتخابات المصریة عالمة على المزید من . لیبیاا المظاهرات والثورات والحرب فیه انتخابات في تونس في فترة سادت

  . مال إفریقیااالنفتاح في الساحة السیاسیة بمنطقة ش
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لالنتخابات یهدف إلى اإلسهام في إضفاء الصبغة المؤسسیة على  6متابعة\كان قرار المعهد االنتخابي بنشر بعثة مراقبة

یعتبر المعهد االنتخابي . اإلجراءات الدیمقراطیة بصورة متدرجة من خالل تعزیز ثقة الشعب والناخبین في العملیة االنتخابیة

داة مفیدة في تبادل الخبرات ونشر بمثابة أداة لضمان نزاهة االنتخابات، وعالوة على ذلك فهو یؤمن بأن متابعة االنتخابات أ

  . معاییر االنتخابات الدولیة والتعلم من أفضل الممارسات االنتخابیة
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ةنظرة عامة تاریخیة وسیاسی.1

)1981 – 1970(عصر الرئیس السادات 1.1

)2011 – 1981(عصر الرئیس مبارك 1.2

نظرة العامة على االنتخابات في مصر1.3

 2011ثورة 1.4

2011مارس  19استفتاء 1.5

  

  

خلف الفراعنة . سنة 5,000تتمتع مصر التي تمیزت بأحدى أهم الحضارات في العالم القدیم بتاریخ یعود إلى أكثر من 

، صارت 1517في أما . الذین بنوا حضارة على ضفاف نهر النیل غزاة أجانب مثل الفرس والیونانیین والروم والبیزنطیین

، ثم 1789یون قطعوا هذه السیطرة عام ة، إال أن الفرنسیون بقیادة نابلجزء من اإلمبراطوریة العثمانیة المتوسع مصر رسمًیا

 1882تمكن محمد علي، ضابط ألباني في الجیش العثماني، من طرد الفرنسیین من مصر، ثم إحتل البریطانیون مصر عام 

العقود التالیة، عمل المصریون القومیون على المطالبة باالستقالل عن على مدار  .1914وأعلنوا علیها الحمایة رسمًیا عام 

حیث حكم  ،1992وقد مهد النفوذ األوروبي الطریق في القرن التاسع عشر إلنشاء ملكیة دستوریة عام . الحكم البریطاني

  . عاًما 30الملك فاروق ومن بعده ولده فاروق لمدة 

  

، لكن أول رئیس محمد 1953على الملك فاروق وأعلنوا مصر جمهوریة في ، إنقلب ضباط الجیش المبعدین 1952في 

عاًما بصمة كبیرة على المشهد  18 نجیب تعرض للعزل على ید جمال عبد الناصر الذي ترك حكمه الذي استمر على

ل تأمیم السیاسي واالقتصادي واالجتماعي المصري، فقد كان ناصر مسـئوًال عن تحویل مصر إلى االشتراكیة من خال

. الصناعة وتنفیذ سیاسات إصالح أراضي واسعة النطاق وتحویل الدولة إلى الموفر الرئیسي للبضائع والخدمات للمواطنین

، وبعد اغتیال 1981أكتوبر  6، تعرض نائبه أنور السادات إلى االغتیال في ١٩٧٠سبتمبر  ٢٨بعد وفاة ناصر في 

بعد حملة  2011فبرایر  11حتى تنحیه في  1981یمین وحكم مصر من السادات حلف حسني مبارك، نائب السادات، ال

  . مقاومة شعبیة قویة

  

یعكس ظهور األحزاب السیاسیة في مصر في القرن التاسع عضر التفاعالت االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة إضافة إلى 

الحكومیة الحدیثة والمجتمع في مصر مثل الظروف التاریخیة والوطنیة والسیاسیة التي أدت إلى نشأة مؤسسات اإلدارة 

  . البرلمان، ومجلس الوزارء، واألحزاب السیاسیة، واإلتحادات العمالیة

  

ینصب تركیز هذا التقریر على عصر التعددیة . ظهرت األحزاب السیاسیة في مصر بشكل تدریجي وعلى مراحل متتابعة

سني مبارك، وبالتالي لن یغطي فترة حكم الرئیس جمال عبد الحزبیة تحت حكم نظامي الرئیس أنور السادات والرئیس ح

  . الناصر
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  )1981 – 1970(عصر الرئیس السادات 1.1

  

عالمة على انتقال مصر من حكم الحزب االشتراكي الواحد إلى النظام  1977كان سن قانون األحزاب السیاسیة في یونیو 

بعد إعالن مصر جمهوریة ). 1970 – 1956(تعود االشتراكیة في مصر إلى عصر الرئیس جمال عبد الناصر . التعددي

  . وعمل على تنفیذها" القومیة العربیة"، روج عبد الناصر لسیاسات ما عرف ب1953یونیو  19في 

  

غي أال تصطدم بتعالیم الشریعة وأن تحافظ على الوحدة الوطنیة واألمن االجتماعي بانون على أن مبادئ األحزاب یننص الق

أو عنصري أو  يكما نص على عدم إنشاء أي حزب على أساس عرق. والنظام االشتراكي الدیمقراطي والمكاسب االشتراكیة

  . الدین أو العقیدة على أساس الجنس أو األصل أوئم جغرافي، أو تمییز قا

  

، نص القانون على أن مؤسسي الحزب وأعضائه ینبغي أال یكونوا من 1979بعد توقیع اتفاقیة السالم مع إسرائیل في و 

  : كانت األحزاب القائمة خالل عصر السادات هي. المعارضین التفاقیة السالم

  

الحزب الوطني الدیمقراطي-

  الحزب اللیبرالي االشتراكي-

  الوطني التقدمي الوحدوي حزب التجمع-

  حزب الوفد-

الحزب االشتراكي العمالي-

  

العدید من التحوالت السیاسیة الهامة التي حبذت إنشاء ) 1981 – 1977(شهدت مرحلة التعددیة في عصر السادات 

ًضا على لها أحداث شغب اعتراوقعت خالالمعروفة بإنتفاضة الخبز التي  ١٩٧٧أدى وقوع أحداث ینایر . تعددیة سیاسیة

  .ء الدعم الحكومي على الدقیق واألرز وزیت الطبخ، كما أدت زیارة السادات للقدس إلى تصعید المواجهة مع المعارضةإنها

  

  :لجأت السلطة الحاكمة إلى العدید من اإلجراءات لتقیید قنوات المشاركة السیاسیة من بینها

  

.المزید من القیود على أنشطة المعارضة السیاسیةسن مجموعة من القوانین التي تقید المعارضة وتفرض -

عرف  إتخاذ إجراءات صارمة ضد المعارضین والسماح للنائب العام باستجواب المفكرین بشأن انتمائتهم بموجب ما-

". المساءلة السیاسیة"باسم 

  

)2011 – 1981(صر الرئیس مبارك ع1.2

بعد اغتیال الرئیس السادات وسط ظروف سیاسیة  1981أكتوبر  15تولى الرئیس السابق حسني مبارك منصب الرئاسة في 

  .عصیبة، وكان هدفه استعادة االستقرار في البالد في أعقاب التوترات التي سادت األیام األخیرة من حكم السادات
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المعتقلین ضمنت إطالق سراح من التوترات على مستوى الحكومة تإتخذ مبارك بعض اإلجراءات التي من شأنها التخفیف 

حیث إرتفع عدد  القیود المفروضة على األنشطة السیاسیة السیاسیین والسماح بنشر بعض الصحف مرة أخرى والتخفیف من

حزًبا، وخالل تلك الفترة أیًضا دخلت تعدیالت على قانون األحزاب  24في عهد مبارك إلى  اب السیاسیة في مصراألحز 

من الدستور تسمح  76 ثم دخلت تعدیالت على المادة. خلفیة دینیةقائمة على أي أحزاب سیاسیة السیاسیة تمنع تشكیل 

من مقاعد مجلسي الشعب % 3وتتمتع بما ال یقل عن  2005لألحزاب القائمة منذ أكثر من خمس سنوات قبل انتخابات 

لمزید من المساحة السیاسیة، وقد وفرت معظم هذه التعدیالت ا. 2005والشورى المنتخبین بالمنافسة في االنتخابات الرئاسیة 

  .إال إنها لم تضع إطاًرا لعقد انتخابات تتسم بالتنافسیة الحقیقیة ألن القوانین كانت ال تزال في صف الحزب الحاكم

  

رة عامة على االنتخابات في مصرنظ1.3

االستفتاءات واالنتخابات الرئاسیة 1.3.1

    

سي أو رفضه من خالل استفتاء عام، بالموافقة على المرشح الرئا، تمت صیاغة دستور یسمح للمصریین 1956في سبتمبر 

بعد وفاة و . من األصوات حیث كان المرشح الوحید% 99.9وقد تم انتخاب الرئیس جمال عبد الناصر بعد حصوله على 

مع تاء بنعم أو ال أبقى فیه على نظام االستف 1971عبد الناصر، قدم خلیفته النائب أنور السادات دستوًرا جدیًدا في سبتمبر 

وقد فاز السادات بفترة رئاسیة جدیدة في االستفتاء الرئاسي . إضافة شرط حصول المرشح على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان

من % 98خلیفته النائب حسني مبارك رئیًسا لمصر بعد حصوله على  ببعد اغتیال السادات، تم انتخاو . 1976لسبتمبر 

في السنوات األربع وعشرین  ثم تم انتخاب مبارك أربع مرات من خالل استفتاء بنعم أو ال. و الاألصوات في استفتاء بنعم أ

تاء لكن نظًرا للضغوط الدولیة والمحلیة المتزایدة للسماح بإجراء انتخابات تنافسیة دیمقراطیة، تم عقد استف. من حكمه األولى

ج عنه تغییر نظام االستفتاء بنعم أو ال، حیث نصت المادة مما نت 1971من دستور 76ة لتعدیل الماد 2005مایو  25في 

حدد هذا التعدیل شروًطا صارمة على الترشح للرئاسة من بینها شرط حصول . من الدستور على شروط للترشح للرئاسة 76

ن من بینهم عضًوا منتخًبا من مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلیة المنتخبة على أن یكو  250المرشحین على موافقة 

مجالس ومجلسي ومن األهمیة بمكان ذكر أن هذه ال. عضًوا 444عدد أعضاء مجلس الشعب الذین كانوا من إجمالي  65

شحین كما كان على المر . تحت سیطرة أعضاء الحزب الوطني الدیمقراطي الوطني الحاكم الشعب والشورى كانت واقعة

وبالرغم من مطالبة المعارضة للناخبین بمقاطعة . ة تتعدى خمس سنواتالترشح من خالل أحزاب مسجلة لدى الحكومة لفتر 

  %. 80االستفتاء لعدم أهمیته، فاقت نسبة الموافقة 

  

من األصوات في االنتخابات الرئاسیة التي جرت في % 88بفضل دعم الحزب الوطني الدیمقراطي الحاكم، فاز مبارك ب

2005 .  
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 2007انتخابات مجلس الشورى  1.3.2

  

، حصل فیها الحزب الوطني 2007یونیو  18إلى  11رة من ُعقدت أخر انتخابات لمجلس الشورى قبل اندالع الثورة في الفت

مقعد، بینما فاز مرشحون مستقلون بثالثة مقاعد وحصل حزب التجمع على مقعد واحد، أما  88مقعد من إجمالي  84على 

  . نتخاباتحزب الوفد الجدید والحزب الناصري فقد قاطعا اال

  

2010انتخابات مجلس الشورى  1.3.3

مقعد، أما إجمالي  88، أصدر الرئیس حسني مبارك قراًرا بعقد انتخابات نصفیة لمجلس الشورى أي 2010أبریل  27في 

مرشًحا تابًعا  115مرشًحا من بینهم  452تنافس في هذه االنتخابات إجمالي . مقعًدا 176عدد مقاعد المجلس فقد كان 

  :وطني، وكانت النتائج كالتاليللحزب ال

  

  2010نتائج انتخابات مجلس الشورى : الجدول األول

  

  المقاعد  الحزب السیاسي

  80  الحزب الوطني الدیمقراطي

  4  المستقلون

  1  حزب الغد

  1  الحزب الناصري

  1  حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي

  1  حزب الجیل الدیمقراطي

  

www.ipu.org/parline-e/reports:المصدر

  

یتمكن مرشحو اإلخوان المسلمین من الفوز بتمثیل في المجلس، وباإلضافة إلى األعضاء المنتخبین في المجلس،  بینما لم 

  .سیدة 11أقباط و 8عضًوا من بینهم  44عین الرئیس مبارك 

  

2010مجلس الشعب  انتخابات1.3.4

  

، دعا الرئیس حسني مبارك لعقد انتخابات مجلس الشعب التي كانت أول انتخابات تجري منذ إدخال 2010أكتوبر  20في 

كما أضافت تلك . عضًوا 518إلى  454التي رفعت عدد أعضاء مجلس الشعب من  2009التعدیالت التشریعیة في یونیو 

  . فة إلى العشرة الذین كان یعینهم الرئیسمقعًدا للمرأة باإلضا 64التعدیالت 

  

، وكان توزیع المقاعد 2010) الجولة الثانیة(دیسمبر  5و) الجولة األولى(نوفمبر  28عقدت انتخابات مجلس الشعب في 

  :بعد االنتخابات كالتالي
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  2010نتائج انتخابات مجلس الشعب : 2جدول 

  

  المقاعد  الحزب السیاسي

  427  الحزب الوطني الدیمقراطي 

  69  المستقلون

  7  حزب الوفد الجدید

  5  حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي

  1  حزب الجیل

  1  حزب العدالة االجتماعیة

  1  حزب السالم الدیمقراطي

  1  حزب الغد

  

  www.ipu.org/parline-e/reports: المصدر

  

. معین من المقاعد للمرأة باإلضافة إلى سیدة عینها الرئیس سیدة بموجب شرط تخصیص عدد 64تخاب وبشكل عام، تم ان

  %). 12.7(من السیدات  65من الرجال و 447وبالتالي، كان مجلس الشعب یتألف من 

  

 2011ثورة 1.4

تحت التأثیر الكاسح للحزب الوطني، وخالل تلك الفترة كانت واقًعا النظام السیاسي لمصر  ، كان2011إلى  1981من 

النتخابات ینقصها عنصر التنافس، وقد  الحكومة تفتقر إلى الحریة وكانت تتحرش بالمعارضین السیاسیین إضافة إلى عقدها

كن سلسلة األحداث التي بدأت بالثورة التونسیة التي لم ت. استمر تطبیق هذا النظام تحت حكم مبارك حتى وقوع الربیع العرب

في  2011ینایر  25، حیث بدأت المظاهرات في منطقة شمال أفریقیا ومصروتردد صداها في  2010اندلعت في دیسمبر 

رتفاع الفساد، وغیاب حریة التعبیر، وا: مصر عندما خرج الشباب بأعداد كبیرة للتعبیر عن عدم رضاهم عن المشكالت التالیة

تضمنت المطالب الرئیسیة التي . أسعار األغذیة، وارتفاع معدالت البطالة، وانخفاض األجور، وزیادة ثروات الطبقة الحاكمة

حل جهاز أمن الدولة، وحق نشر الصحف بدون شرط الحصول على استقالة مبارك، وٕالغاء قانون الطوارئ، و : رفعها الثوار

في میدان التحریر لتغطي البالد بأسرها، وبالرغم من محاوالت الحكومة لقمع لتي بدأت إمتدت االحتجاجات ا. تصاریح مسبقة

استخدام وسائل اإلعالم االجتماعي مثل الفیسبوك وبفضل . االحتجاجات، فقد اتسم المواطنین باإلصرار واستمروا في التعبئة

األحداث في مصر بعًدا عالمًیا، ومع تطور األحداث، ت نشر انتهاكات حقوق اإلنسان وتعبئة الدعم الدولي، أخذلوتویتر 

، 2011فبرایر  11قطع الرئیس مبارك وعوًدا للمحتجین بإجراء إصالحات، بید أن هذا لم یكن كافًیا للوفاء بمطالبهم، وفي 

  .تم اإلعالن عن تنحي الرئیس مبارك عن السلطة

  

التي إنقلب فیها ضباط الجیش المبعدین على الملك  1952رة كانت هذه هي الثورة الثانیة في تاریخ مصر الحدیث بعد ثو 

، أعلن 2011فبرایر  11بعد استقالة مبارك في . فاروق لتحویل مصر إلى جمهوریة تحت قیادة أول رئیس محمد نجیب
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أس الفعلي في أعقاب ذلك، قام الجیش تحت قیادة الر . المجلس األعلى للقوات المسلحة تولیه شئون البالد حتى انتخاب رئیس

  .وحل مجلسي الشعب والشورى وحل الحزب الوطني التابع لمبارك 1971للدولة محمد حسین طنطاوي بوقف العمل بدستور 

2011مارس  19استفتاء 1.5

  

 2012 – 2011، جرى استفتاء لتعدیل الدستور وقد شكلت هذه التعدیالت اإلطار القانوني انتخابات 2011مارس  19في 

  :خالل هذا التقریر، وقد تضمنت التغییراتالتي نقیمها من 

تقلیص فترات والیة الرئیس إلى فترتین متتالیتین مدة الفترة الواحدة أربع سنوات.

 یوًما من انتخابه 30إلزام الرئیس باختیار نائًبا خالل .

 األقل عاًما على  40إضافة معاییر جدیدة الختیار المرشحین الرئاسیین تتضمن شرط بلوغ المرشح لسن

.وعدم زواجه من غیر مصریة

اإلشراف القضائي على العملیة االنتخابیة بالكامل.

  

منهم % 77ملیون ناخب یتمتع بحق االنتخاب، وافق  45من إجمالي % 41.2وصل معدل التصویت في االستفتاء إلى 

  .علي التغییرات

  

وانتخابات مجلس الشورى التي جرت في  2012 – 2011نظمت تلك التعدیالت انتخابات مجلس الشعب التي جرت في 

2012.  
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اإلطار الدستوري والقانوني والمؤسسي لالنتخابات في مصر.2

والقانوني الدستوري اإلطار2.1

مصر في االنتخابات إدارة2.2

االنتخاب النظام2.3

  المالحظات على اإلطار الدستوري والقانوني  ملخص2.4

اإلطار الدستوري والقانوني  2.1

أربعة قوانین باإلضافة إلى مواد اإلعالن الدستوري الذي تم نشره في  2012 – 2011المصریة نظم االنتخابات النیابیة 

وتعدیالته والقرارات الصادرة عن المجلس األعلى للقوات  2011مارس  30في ) ب) (مكرر( 12الجریدة الرسمیة عدد رقم 

 بشأن مباشرة 2011لسنة  110قانون رقم : هيلشورى، هذه القوانین المسلحة التي نظمت انتخابات مجلسي الشعب وا

مجلس الشعب المعدل لقانون بشأن  2011لسنة  108، وقانون رقم 1956لسنة  73قم الحقوق السیاسیة المعدل لقانون ر 

وقانون ، 1980لسنة  120الخاص بمجلس الشورى المعدل لقانون رقم  2011لسنة  120، وقانون رقم 1972لسنة  38رقم 

  .1990لسنة  206ترسیم الدوائر االنتخابیة المعدل لقانون رقم بشأن  2011لسنة  121رقم 

    

الدستور المصري2.1.1

، أكد هذا 1971الذي تم وقف العمل به بعد الثورة قد تم إقراره من خالل استفتاء عام جرى في سبتمبر  1971كان دستور 

مما ) 5المادة (القضاء، ورسخ مبدأ التعددیة الحزبیة باعتباره أساس للنظام السیاسي الدستور على سیادة القانون واستقاللیة 

سمح بتشكیل مختلف األحزاب السیاسیة، إال إنه لم یكن من المسموح إنشاء أحزاب تقوم على تمییز على أساس الدین أو 

  .العرق أو الجنس

  

الجدید للبالد الذي أقره   يالذي یعد القانون الرئیس 2011ر في یحكم جمهوریة مصر العربیة حالًیا اإلعالن الدستوري الصاد

ویعتبر " حریة الفرد حق طبیعي"ینص اإلعالن الدستوري على أن . 2011مارس  30المجلس األعلى للقوات المسلحة في 

ع، وحریة كل المصریین متساویین، كما یضمن مجموعة من الحریات مثل حریة العقیدة، وحریة التعبیر، وحریة التجم

إلدارة االنتخابات وتنظیم  بات عامة، حیث ینص على تأسیس جهةعقد انتخاالصحافة وغیرها من المطبوعات، ویضمن 

وسلطات كل  وأدوار إلعالن شروط االنتخابات النیابیةیحدد ا). 28المادة (االنتخابات وتطبیق آلیة لحل النزاعات االنتخابیة 

  ). 45إلى  32ة من الماد(ن من المجلسین النیابیی

  

التي تابعها المعهد االنتخابي للدیمقراطیة المستدامة في إفریقیا تحت مظلة  2012 – 2011 جرت االنتخابات النیابیة

اإلعالن الدستوري الذي ینص على حق البرلمان الجدید المنتخب في تشكیل جمعیة تأسیسیة لصیاغة دستور جدید لمصر 
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 1.5أنظر القسم (ي أضافها اإلعالن الدستوري فهي أیًضا مذكورة في الصفحات السابقة ، أما التغییرات الت)60المادة (

  ). أعاله

  

السلطة التنفیذیة2.1.2

  . تتألف السلطة التنفیذیة المصریة من المجلس األعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزارء

    

الرئاسة

المصرى، وقد تولى المجلس السلطة وصار یحكم مصر عضًوا من الجیش  20یتكون المجلس األعلى للقوات المسلحة من 

تعهد المجلس العسكري باإلشراف على الفترة االنتقالیة لضمان . 2011فبرایر  11منذ خلع الرئیس السابق حسني مبارك في 

مد شیر محیترأس المجلس العسكري الم. 2012انتقال السلطة إلى حكومة مدنیة من المقرر انتخابها في مایو أو یونیو 

من اإلعالن الدستوري، یتولى المجلس العسكري إدارة شئون  56رأس للدولة، وطبًقا للمادة حسین طنطاوي الذي یقوم بأعمال 

  .البالد

  

مجلس الوزراء

یتكون . من اإلعالن الدستوري 57مجلس الوزراء هو الكیان التنفیذي لجمهوریة مصر العربیة وتحدد مسئولیاته المادة 

  .الوزارء ووزراء، ویحتل منصب رئیس الوزراء حالًیا كمال الجنزوري الذي عینه رئیس المجلس العسكري المجلس من رئیس

  

السلطة التشریعیة2.1.3

  

الشعب الذي یتمتع بسلطة  نیابي أدنى یعرف بمجلس ، مجلسنیابیین تتكون السلطة التشریعیة في مصر من مجلسین

  .المشورة ذي یعد جهة تقدمالشورى ال نیابي أعلى یعرف بمجلس التشریع ومجلس

  

مجلس الشعب

قانون مجلس "المعروف باسم  1972لسنة  28یعمل مجلس الشعب، المجلس النیابي األدنى في مصر، طبًقا لقانون رقم 

  ". الشعب

  

صدرت أول نسخة من هذا القانون بعد ما غیر الرئیس السادات اسم البرلمان من المجلس الوطني إلى مجلس الشعب 

، خصص 1952ثورة واخالًصا للنظام المائل لالشتراكیة الذي بدأ تطبیقه في . 1971وأصدر دستوًرا جدیًدا في سبتمبر 

  .القانون نصف مقاعد المجلس للعمال والفالحین

  

، خضع القانون للتعدیل إلجراء االنتخابات طبًقا لنظام القوائم الحزبیة المعروف أیًضا بنظام التمثیل النسبي، وتم 1980في 

  . إلغاء النظام الفردي القدیم
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  . وأعاد تطبیق نظام االنتخاب الفردي، صدر تعدیًال فتت نظام القوائم الحزبیة 1990في 

  

 25إلى  30ري تعدیالت على القانون مرة أخرى لتخفیض سن الترشح من ، أدخل المجلس العسك2011سبتمبر  20في 

بنظام % 50من المقاعد بالنظام الفردي ویتم االقتراع على % 50، وطبًقا لهذه النسخة من القانون، یتم االقتراع على سنة

لعمال والفالحین وأسقطت شرط حافظت المسودة على الحصة المخصصة ل. القوائم الحزبیة مع االلتزام بنظام التمثیل النسبي

  .مقعد للمرأة 64تخصیص 

  

من إجمالي األصوات الصحیحة % 0.5من أجل الفوز بعضویة المجلس، یجب على القائمة الحزبیة الفوز بما ال یقل عن 

حصلت علیها بعثة المعهد االنتخابي خالل االستشارات مع أطراف  يعلى مستوى البالد، وقد أشارت كل المعلومات الت

مصریة إلى أن الكثیر من الكیانات السیاسیة وجهت نقًدا حاًدا للنظام الفردي قائلین أن هذا النظام یعطي فلول نظام مبارك 

  . القوة والفرصة إلعادة انتخابهم من خالل شراء األصوات

  

مقعد منها طبًقا  332مقعد یتم االقتراع على  508شعب على أن عدد المقاعد هو نصت أخر نسخة من قانون مجلس ال

تستطیع األحزاب . أعضاء 10مقعد طبًقا للنظام الفردي ویعین المجلس العسكري  166لنظام القوائم الحزبیة واالقتراع على 

. في السباقات التي تتم طبًقا للنظام الفرديترشیح مرشحین في السباقات التي تجري طبًقا لنظام القوائم الحزبیة و السیاسیة 

ویشترط القانون أن تحتوي كل قائمة حزبیة على امرأة واحدة على األقل، لكنه لم یضع شرًطا یلزم الحزب بوضع المرأة في 

عد فهذه الفجوة باإلضافة إلى إلغاء المقا) 5أنظر جدول (وكما هو موضح أدناه . موضع یتمتع بفرصة الفوز في القائمة

مقعد أسفرت عن انخفاًضا حاًدا في عدد السیدات المنتخبات في كال المجلسین  64المخصصة للمرأة التي وصل عددها إلى 

  . النیابیین

  

یتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشریع، ویقرر السیاسة العامة للدولة، "من اإلعالن الدستوري،  33طبًقا للمادة 

  ".، والموازنة العامة للدولة، كما یمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیةالقتصادیة واالجتماعیةوالخطة العامة للتنمیة ا

مجلس الشورى

بقرار من الرئیس السادات، ویحدد قانون  1980هو المجلس النیابي األعلى في مصر ویعرف بمجلس الشورى، تأسس عام 

  . سلطات مجلس الشورى وكیفیة انتخاب أعضائه 120رقم 

  

بالرغم من أن دور مجلس الشورى استشاري في األساس، فهو معني أیًضا بإعداد دراسات حول القضایا ذات األهمیة 

  . الوطنیة، باإلضافة إلى فحص ومراجعة مشروعات القوانین الخاصة بالحكومة قبل تقدیمها لمجلس الشعب

  

لس طبًقا لنظام قوائم التمثیل النسبي المغلقة بدًال من في الثمانینیات، خضع القانون للتعدیل للسماح بانتخاب أعضاء المج

  . ، خضع القانون للتعدیل مرة أخرى إلعادة تطبیق نظام األغلبیة الفردي1990النظام األغلبیة الفردي، وفي 
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أدخل المجلس العسكري تعدیالت على قانون مجلس الشعب مرة أخرى لتخفیض شرط سن الترشح من ، 2011یولیو  23في 

  . سنة 25إلى  30

  

مقعد طبًقا لنظام القوائم الحزبیة  120مقعد، یتم االقتراع على  270من إجمالي عدد مقاعد مجلس الشورى الذي یصل إلى 

 90) لیس رئیس المجلس العسكري(مقعد من خالل السباقات الخاضعة للنظام الفردي، ویعین الرئیس  60على واالقتراع 

  . كل قائمة حزبیة على سیدة واحدة على األقل دون  تحدید موضعها في القائمة یشترط القانون أن تشتمل. عضًوا

  

  . وفي كال االنتخابات، تـُرفع النزاعات المتعلقة بالترشح إلى المحكمة اإلداریة العلیا

السلطة القضائیة 2.1.4

  

السلطة القضائیة في مصر هي الذراع المستقل للحكومة وتتكون من المحكمة الدستوریة العلیا، ومحكمة النقض، ومحاكم 

االستئناف، ومحاكم الدرجة األولى، والمحاكم ذات السلطة المحدودة، ومحاكم االسرة، كما تشتمل على النیابة العامة والقضاء 

صر على أنه النظام الوحید الذي استمر في الحفاظ على استقالله الفعلي عن ینظر الناس إلى القضاء في م. اإلداري

  . السلطة التنفیذیة

  

إدارة االنتخابات في مصر 2.2

 

تطور اإلشراف القضائي على االنتخابات 2.2.1

  

، التاریخعلى مدار . ن الزماناستمرت قضیة اإلشراف القضائي على االنتخابات محل جدل بین القضاة والدولة لمدة عقد م

كانت السلطة القضائیة من مؤسسات الدولة التي تمتعت بالكثیر من االحترام، وبالتالي یراها المصریون كیاًنا جدیر بالثقة 

على تولي هیئة قضائیة اإلشراف على االنتخابات، لكن قبل عام  1971نص دستور . إلجراء االنتخابات بصورة محایدة

  . سئولة عن إدارة االنتخابات بینما لم یلعب القضاة أي دور إشرافيكانت وزارة الداخلیة هي الم 2000

  

ت المحكمة الدستوریة العلیا القانون االنتخابي ، عطل2000وفي أعقاب المطالبات المحلیة بإجراء إصالح انتخابي في یونیو 

وفرضت إشراًفا قضائًیا كامًال على االنتخابات ألول مرة في التاریخ المصري، وبالرغم من بعض التغییرات اإلیجابیة، بقي 

تضمن اإلشراف على االنتخابات تحت ید كل من وزارة الداخلیة ووزارة العدل المسئولة عن أعمال اإلشراف القضائي و 

  . الموظفون القضائیون الذین وقع االختیار علیهم لتغطیة اللجان االنتخابیة الكثیر من وكالء النیابة وآخرین من غیر القضاة

  

، قبل انتخابات مصر الرئاسیة والنیابیة، طالب القضاة بالمزید من االستقاللیة في اإلشراف على االنتخابات، 2005في 

من الدستور للتغییر وتأسست لجنتین مستقلتین تحت اسم اللجنة العلیا لالنتخابات ولجنة  76ونتیجة لذلك، خضعت المادة 

تتمكنا من الحد من التزویر االنتخابي بصورة فاعلة، لكن القضاة لعبوا دوًرا هاًما في  االنتخابات الرئاسیة، إال أن اللجنتان لم

كانت اللجنتان . ضمان درجة من النزاهة على األقل داخل اللجان االنتخابیة وفي وقف االنتهاكات في الكثیر من السباقات
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من الدستور إللغاء  88تغیرت لغة المادة  2007وعالوة على ذلك، ففي . 2005مؤقتتان وتوقفتا عن العمل بعد انتخابات 

اإلشراف القضائي المباشر على االنتخابات ووضع االنتخابات تحت سیطرة جهة جدیدة سمیت بعد ذلك باللجنة القضائیة 

لمطالبة تم إتخاذ بعض اإلجراءات التأدیبیة ضد القضاة الذین استمروا في ا. العلیا لالنتخابات ال تكاد تتمتع بأي استقاللیة

  . باإلشراف القضائي

  

  . 2011وحتى ثورة  2007بقیت المطالبة باإلشراف القضائي مطلب أساسي من مطالب المعارضة من 

اللجنة القضائیة العلیا لالنتخابات 2.2.2

  

نة نظمت اللجنة القضائیة العلیا لالنتخابات انتخابات مجلسي الشعب والشورى التي جرت بعد سقوط نظام مبارك، تقع اللج

بدًال من وزارة الداخلیة كما كان الحال ) اللجنة القضائیة العلیا لالنتخابات(العلیا لالنتخابات تحت سیطرة السلطة القضائیة 

كان هذا نصًرا عظیًما للمحتجین الذین أسقطوا نظام مبارك وأضافوا اإلشراف القضائي على . في معظم األحیان في مصر

  . قائمة مطالبهم

  

أن اللجنة العلیا لالنتخابات یرأسها  2011مارس  30من الدستور المؤقت الذي أقره المجلس العسكري في  39تنص المادة 

وبالرغم من أن اللجنة لیست تحت إشراف وزارة الداخلیة، یمكنها . وتتشكل بالكامل من القضاةرئیس محكمة استئناف القاهرة 

كانت استعادة اإلشراف القضائي الكامل على العملیة . لدولة لتنفیذ مهامهاطلب المساعدة من أي مؤسسة من مؤسسات ا

، حیث بدا أن المصریون قد ربطوا بین االنتخابات 2011االنتخابیة مطلًبا هاًما في المظاهرات التي اندلعت في انتفاضة 

  . ًرا هاًماذات المصداقیة باإلشراف القضائي، لذا كان تشكیل لجنة بالكامل من القضاة یعتبر نص

  

  : تفاصیل تشكیل اللجنة وعضویتها كالتالي 1956لسنة  73من قانون رقم  3توضح المادة 

  .رئیس محكمة استئناف القاهرة، عبد المعز إبراهیم، رئیًسا

  .أقدم نائبین لرئیس محكمة النقض

  .أقدم نائبین لرئیس مجلس الدولة

  .المحكمةأقدم عضوین بحكمة استئناف القاهرة بعد رئیس تلك 

  

  : من قانون مباشرة الحقوق السیاسیة الشروط المرجعیة للجنة القضائیة العلیا لالنتخابات كما یلي 3تحدد المادة 

إجراء االنتخابات العامة وتحدید اللجان االنتخابیة ولجان الفرز وتعیین أمین لكل لجنة .

 اإلشراف على تحضیر قوائم الناخبین ومحتواها، وكیفیة مراجعتها، وتنقیحها، وتحدیثها، والتسجیل، والتصحیح بناء على

. بیانات الرقم القومي

تطویر نظام الرموز االنتخابیة لألحزاب السیاسیة والمرشحین المستقلین وتطبیقه .

استقبال التقاریر والتظلمات المتعلقة بالعملیة االنتخابیة والتحقق من صحتها والقضاء على أسبابها .

وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصریة والدولیة في مراقبة جمیع العملیات االنتخابیة .

وضع القواعد المنظمة للحمالت االنتخابیة .
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الفترات الزمنیة خاصة خالل وقت الذروة في التلیفزیون والرادیو بالنسبة للحمالت االنتخابیة في تخصیص  وضع قواعد

. وسائل اإلعالم الرسمیة والخاصة على قدم المساواة

اإلعالن عن النتائج العامة لالنتخابات واالستفتاءات .

تحدید تواریخ انتخابات اإلعادة .

تعلقة باالنتخاباتتقدیم رأي حول مسودات القوانین الم .

  

یعملون على إدارة قوائم الناخبین وقاعدة یعمل من تختارهم اللجنة العلیا لالنتخابات في اللجان االنتخابیة ولجان الفرز، و 

بیانات الرقم القومي، ویضعون إرشادات عمل منظمات المجتمع المدني المحلیة والدولیة التي تقوم بأعمال المراقبة على 

  . االنتخابات

  

لمسئولة عن االستجابة تتولى اللجنة العلیا لالنتخابات إصدار القواعد الخاصة باالنتخابات واالستفتاءات وهي أیًضا الجهة ا

. للشكاوى المتعلقة بالعملیة االنتخابیة

النظام االنتخابي 2.3

یتم التنافس فیه على بعض المقاعد طبًقا لنظام األغلبیة وباقي المقاعد طبًقا ُینتخب البرلمان المصري من خالل نظام مختلط 

ُیطبق هذا النظام منذ التسعینیات وقد دخلت العدید من التعدیالت على عدد المقاعد التي . لنظام قائمة التمثیل النسبي المغلقة

  . أخذ النظام االنتخابي لفترة ما بعد الثورة الكثیر من النظام المطبق في فترة ما قبل الثورة. یتم انتخابها طبًقا لكل نظام

  

من إجمالي  444، تم التنافس على وات من األلفیة الجدیدةیات وأول عشر سنعینطبًقا للنظام االنتخابي المطبق في التس

، 2010وكما هو مذكور سلًفا في انتخابات . أعضاء 10من المقاعد طبًقا للنظام الفردي ذو الجولتین، وعین الرئیس  454

تخصیص تم . أعضاء 10منهم بالنظام الفردي ویعین الرئیس  508، یتم انتخاب 518زاد عدد مقاعد مجلس الشعب إلى 

من الدستور المعطل أن یكون واحد  87اشترطت المادة . مقعد في محافظات البالد للمرشحات 508مقعد من إجمالي  64

  ). من العضویة% 50أي " (فالح"أو " عامل"صفة ل األقل من المرشحین الفائزین حامًال  على

  

لمجلسي الشعب والشورى یتضمن دوائر تمثیل ) متوازي(نظام انتخابي مختلط  7أدخل النظام االنتخابي لفترة ما بعد الثورة

من المقاعد % 50حیث یتم االقتراع على ) نظام أغلبیة ذو جولتین ینتخب فیه عضوین(نسبي ودوائر للمرشحین الفردیین 

  . بيبموجب نظام التمثیل النس% 50بموجب نظام األغلبیة والمقاعد المتبقیة التي تبلغ نسبتها 

  

من قانون مجلس الشورى على طریقة  12والمادة ) النتخابات مجلس الشعب(من قانون مجلس الشعب  15تنص المادة 

  . تخصیص المقاعد في االنتخابات النیابیة
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كیف یتم تحدید الفائزین بمقاعد المرشحین الفردیین في كل دائرة

یحدد نتیجة االنتخابات على . فالح\لكل دائرة انتخابیة مقعدین یحصل علیهما مرشحان یجب أن یحمل أحدهما صفة عامل

یفوز المرشح بمقعد في الجولة االولى، . مقاعد دوائر المرشحین الفردیین األغلبیة المطلقة وااللتزام بشروط الحصة المحددة

  ). 1% +50(الي عدد ما تم اإلدالء به من أصوات من إجم% 50إذا حصل على عدد أصوات یفوق 

  

یحق لكل ناخب اختیار اثنین من المرشحین في بطاقة التصویت الخاصة بالنظام الفردي بحیث تحتوي كل بطاقة تصویت 

التصویت، یمكن ضمان في الجولة األولى من  1% + 50في حالة استیفاء اثنان من المرشحین شرط ال. على صوتین

فالح، أما المرشحین الذین لم یتمكنوا من \مقاعد في البرلمان في اإلعادة، شریطة حمل واحد من المرشحین لصفة عامل

  . الفوز بمقعد من خالل الحصول على النسبة المطلوبة من األصوات، فیدخلون مرحلة اإلعادة

  

  : ة هي مختلف الحاالت التي یمكن فیها إجراء إعادةبالنسبة إلى تنفیذ الحصة المهنیة، الحاالت التالی

 أغلبیة مطلقة، تكون المنافسة في اإلعادة بین أول اثنین من في حالة عدم حصول أي من المرشحین على

. مرشحي الفئات وأول اثنین من مرشحي العمال

 ،الفالحین في \یتنافس أول اثنین من مرشحي العمالإذا كان الفائز في الجولة األولى یحمل صفة الفئات

. اإلعادة

فالح، یتنافس المرشحان التالیان الحاصالن على أعلى عدد من \إذا كان الفائز األول یحمل صفة عامل

. األصوات في اإلعادة بغض النظر عن صفتهم االنتخابیة

اصل على أعلى فئات، یحصل المرشح الحإذا كان كال المرشحین المنتخبین في الجولة األولى من مرشحي ال

. الفالحین في اإلعادة\العمال بینما یتنافس أول اثنین من مرشحي وات على المقعد،عدد من األص

كیف یتم تحدید الفائزین في القوائم على مستوى كل دائرة

متتالیین في القائمة، ویمكن أن یأتي یأتي ترتیب قوائم األحزاب بصورة تضمن عدم ظهور مرشحان من الفئات في موضعین 

في كل دائرة انتخابیة، یتم تخصیص عدد من المقاعد لنظام القوائم، ویتم تحدید عدد األصوات . أي مرشح على قمة القائمة

المطلوب من كل حزب الفوز به من أجل ضمان مقعد من خالل حساب إجمالي عدد األصوات الصحیحة مقسوم على عدد 

كي تتمكن أي قائمة من الفوز بمقاعد، یجب أن تفوز بما ال یقل عن  8.ص للقوائم الحزبیة في كل دائرةالمقاعد المخص

  . من إجمالي عدد األصوات على المستوى الوطني% 0.5

  

بعد خصم حصة المقاعد . نظام المتبقي األكبربع كسور الحصة الكاملة ألي مقعد قواعد معینة یحددها نظام یعرف بتت

إجمالي عدد األصوات الحاصل علیها كل حزب، ینص هذا النظام في أبسط صوره على تخصیص مقعد للقائمة  بالكامل من

  . الحاصلة على أكبر عدد متبقي من االصوات
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تتمثل القاعدة العامة لتخصیص المقاعد في إطار القوائم الحزبیة أو االئتالفیة أن تحتوي كل قائمة على عدد مرتب من 

فازت إحدى ویفوز المرشحون المدرجون على القائمة بمقاعد تبًعا لترتیبهم في القائمة، على سبیل المثال إذا . المرشحین

  .رشحین في القائمة بمقاعد نیابیةیفوز اول ثالثة مالقوائم بثالثة مقاعد، 

في هذه الحالة، %. 50أما االستثناء الوحید لهذه القاعدة فهو تعدي عدد نواب الفئات في البرلمان للحصة المقررة التي تبلغ 

ات ئمة مما یجعل القائمة ذالفالحین التالي في القا\مرشح العمالح الفئات على القائمة، ویحصل على المقعد یتم تخطي مرش

  . في موقف أقل حًظا المعامل األقل

  

  . خصص لنظام القوائمیتم حساب الحصة من خالل قسمة إجمالي عدد األصوات الصحیحة على عدد المقاعد الم

من یحمل صفة العامل؟

من  2المادة (العامل هو من یعتمد دخله الرئیسي على عمل یدوي أو ذهني في مجال الزراعة أو الصناعة أو الخدمات 

ینبغي أن یكون هذا الشخص عضًوا في ). المعدل له 2011لسنة  108ومرسوم بقانون رقم  1972لسنة  38قانون رقم 

كان على مرشحي العمال تقدیم شهادة من صاحب عمل . اليإتحاد عمالي أو لدیه سجل تجاري أو یحمل مؤهل أكادیمي ع

معتمد لدى مكتب التأمینات االجتماعیة یحدد فیها مزایا الوظیفة والعائد منها والمؤهل، وشهادة من اإلتحاد الذي ینتمي إلیه 

جامعیة وٕانه ال یزال  قم تسجیله ونوع العضویة وتاریخها، ودلیل یثبت أن المرشح بدأ العمل قبل الحصول على شهادةتحمل ر 

  .مسجًال لدى اإلتحاد

من یحمل صفة الفالح؟

وال یمتلك ) منطقة ریفیة\قریة(ویقیم في الریف تكون الزراعة هي عمله الوحید ومصدر رزقه األساسي  الفالح هو كل من

كان على مرشحي الفالحین تقدیم وثائق رسمیة تثبت حیازة المرشح أو زوجته أو زوجاته أو أبنائه . أكثر من عشرة أفدنة

  . القصر ألرض زراعیة بغض النظر عن نوع الحیازة القانونیة سواء كانت ملًكا أو إیجاًرا

  

  : ب على المستوى الوطني كالتاليتخصیص مقاعد مجلس الشع

من إجمالي المقاعد 3\1( 166: عدد المقاعد الفردیة المنتخبة.(

من إجمالي المقاعد 3\2( 332: عدد مقاعد القائمة المنتخبة .(

 على األقل% 50: العمال\للفالحینإجمالي عدد المقاعد التي یجب تخصیصها.

والقانونيملخص المالحظات على اإلطار الدستوري  2.4

وجدت بعثة متابعة االنتخابات التابعة للمعهد االنتخابي أن اإلعالن الدستوري لجمهوریة مصر العربیة ینص على الحریات 

كما ینص اإلطار القانوني لالنتخابات على آلیات للتعامل مع . الرئیسیة وحقوق اإلنسان األساسیة والحقوق المدنیة والسیاسیة
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تتوافق هذه األحكام مع مبادئ إدارة ورصد ومراقبة . عملیة االنتخابیة وحق المتضررین في الطعنإدارة النزاعات في ال

   9.االنتخابات

  

" عمال\فالحین"الحظت بعثة المتابعة التابعة للمعهد االنتخابي أن تصنیف المرشحین المستقلین على أساس مرشحي 

العمال على حساب الفئات ال یتفق وأحد \من المقاعد في كال المجلسین للفالحین% 50وتخصیص حصة تبلغ " فئات"و

  . رشحینمبادئ الدیمقراطیة األساسیة المتمثل في المساواة بین الم

  

هذه الممارسة تقوض مبدأ الفصل بین . ن المقاعد یعین الرئیس من یشغلها من أعضاءكما الحظت البعثة تخصیص عدد م

السلطات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة، بالرغم من أن هذا المبدأ یمثل أهمیة عظیمة في األنظمة الدیمقراطیة، ومثل هذا 

  . لدولیة في االنتخابات الدیمقراطیةالنص ال یتفق وأفضل الممارسات ا

  

الخاص بتخصیص المقاعد، حیث لم یتمكنوا من الحظت البعثة أن الناخبین قد استغلق علیهم فهم نظام المتبقي األكبر 

  . الدینامیكیات الریاضیة والعملیات الحسابیة الالزمة لتحدید الفائزین بالمقاعدمتابعة 
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مرحلة ما قبل االنتخابات .3

  ترسیم الدوائر االنتخابیة   3.1

  تسجیل الناخبین وقوائم الناخبین  3.2

  المرشحین تسمیة وعملیة السیاسیة األحزاب 3.3

  السیاسي والتمثیل المرأة  3.4

  الناخبین وتثقیف المدني التثقیف 3.5

   االنتخابیة الحمالت 3.6

  

  ترسیم الدوائر االنتخابیة 3.1

  

دائرة تمثیل نسبي  46دائرة یمثلها عضوان فردیان و 83عضًوا في مجلس الشعب، تم تقسیم مصر إلى  498النتخاب 

  . توزیع المقاعد موضح في الجدول المدرج أدناه. متعددة األعضاء

  

  )مقعد 166(ومقاعد الدوائر الفردیة ) مقعد 332(مقاعد قائمة التمثیل النسبي : 3جدول 

  

المنتخبة عدد المقاعد 

طبًقا للنظام الفردي

عدد المقاعد المنتخبة طبًقا 

لنظام القائمة النسبیة

عدد الدوائر 2010السكان في  المحافظات

08 16 02 4,362,168 اإلسكندریة 1

02 04 01 1, 258,882 أسوان 2

08 16 02 3,701,392 أسیوط 3

10 20 02 5,071,346 البحیرة 4

06 12 02 2,470,960 بني سویف 5

18 36 04 7,137,218 القاهرة 6

12 24 03 5,338,831 الدقهلیة 7

04 08 01 1,180,991 دمیاط 8

06 12 02 2,721,478 الفیوم 9
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10 20 02 4,262,200 الغربیة 10

10 20 02 3,326,444 الجیزة 11

02 04 01 1,029,136 اإلسماعیلیة 12

06 12 02 2,798,942 الشیخكفر  13

02 04 01 484,132 األقصر 14

02 04 01 352,885 مرسى مطروح 15

08 16 02 4,481,879 المنیا 16

08 16 02 3,496,380 المنوفیة 17

02 04 01 199,810 الوادي الجدید 18

02 04 01 374,071 شمال سیناء 19

02 04 01 604,451 بورسعید 20

06 12 02 4,546,564 القلیوبیة 21

06 12 02 3,209,982 قنا 22

02 04 01 306,722 البحر األحمر 23

10 20 02 5,736,644 الشرقیة 24

10 20 02 4,004,613 سوهاج 25

02 04 01 154,941 جنوب سیناء 26

02 04 01 549,759 السویس 27

  

الموقع الرسمي للجنة القضائیة العلیا ( www.elections2011.eg:نتم تجمیعه باستخدام معلومات مأخوذة م

السكان في (  www.citypopulation.de/Egypt، و)موقع التلیفزیون الحكومي( www.egynews.net، و)لالنتخابات

01-01-2010 .(  
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الجدول أعاله، یتضح أن توزیع المقاعد على كل دائرة انتخابیة في مصر غیر  طالع على المعلومات الواردة فيبعد اإل

  . متوازن بصورة كبیرة، وهو ما ال ینتج عنه تساوي في قیمة األصوات على مستوى جمیع الدوائر

  

بورسعید، واإلسماعیلیة، (تنتخب كل محافظة من المحافظات  التالیة، التي تعتبر أصغر عشر محافظات في مصر، 

ستة أعضاء، أربعة ) والسویس، وشمال وجنوب سیناء، والبحر األحمر، والوادي الجدید، ومرسى مطروح، وأسوان، واألقصر

من السكان % 7وبالتالي في هذه االنتخابات اختار . من كل دائرة تمثیل نسبیة، واثنین من كل دائرة أغلبیة في اإلعادة

  . من مقاعد التمثیل النسبي% 12

  

مساحة والتي یمثلها عدد كبیر من األعضاء فرصة لألحزاب الجدیدة التي ال تحظى بدعم دوائر التمثیل النسبي أعطت أكبر 

لدیها درجة من التركیز الجغرافي، وقد وصلت الحصة الكاملة لالنتخاب في تلك الدوائر إلى قوي على المستوى الوطني لكن 

 10ن یمثل كل منهما دائرتا(في القاهرة تقع هذه الدوائر . من أصوات الدائرة% 8و% 10: التالي مع مراعاة الترتیب

ن یمثل دائرتا(، والغربیة )أعضاء 10نهما كل من یمثل دائرتا(، والشرقیة )أعضاء 10ثلها دائرة یم(، واإلسكندریة )أعضاء

دائرة (، وسوهاج )أعضاء 10ن یمثل كل منهما دائرتا(، والجیزة )عضًوا 12مثلها دائرة ی(، والبحیرة )أعضاء 10كل منهما 

  ). عضًوا 12یمثلها 

  

دائرة متعددة  30دائرة فردیة یمثل كل منها عضوان و 30عضو منتخب لمجلس الشورى على مستوى  180جرى انتخاب 

. انتخبت كل دائرة من الدوائر متعددة األعضاء أربعة أعضاء منتخبین. األعضاء باستخدام نظام قوائم التمثیل النسبي

باستثناء القاهرة، والدقهلیة، والجیزة التي كان بها دائرتین یمثل كل منها أربعة أعضاء، كانت كل محافظة عبارة عن دائرة 

كانت ممثلة بصورة زائدة ومن األهمیة بمكان مالحظة أن أصغر عشر محافظات . ثلها أربعة أعضاءتمثیل نسبي واحدة یم

  . من مجلس الشورى% 33من السكان % 7عن الحد في مجلس الشورى حیث انتخب 

  

  تسجیل الناخبین وقوائم الناخبین 3.2

  

عاًما على األقل وقادر على ممارسة حقوقه السیاسیة، أما المتجنسین فیتم  18یعتبر ناخًبا كل مواطن مصري یبلغ من العمر 

بشأن مباشرة الحقوق  1956لسنة  73من قانون رقم  4مادة (تسجیلهم بعد مرور خمس سنوات من اكتسابهم للجنسیة 

وتم جمع . قوائم الناخبین الخاصة باالنتخابات النیابیة باستخدام السجل المدني\تم إنشاء قاعدة البیانات. السیاسیة وتعدیالته

أسماء المستوفین لشروط التصویت باستخدام بیانات الرقم القومي المتوفرة في قاعدة بیانات مصلحة الحالة المدنیة التابعة 

  . لوزارة الداخلیة

  

ثالث لجان فرعیة، كانت اللجنة األولى مسئولة عن لعلیا لالنتخابات ولتحضیر القوائم االنتخابیة، شكلت اللجنة القضائیة ا

مسح أسماء المتوفین والمهاجرین وٕاضافة من تعرضوا للحرمان من حقوقهم السیاسیة اثناء تحدیث قوائم الناخبین من خالل 

جمع أسماء الناخبین المؤهلین أما اللجنة الثانیة فكانت منوطة بتحدیث القوائم من خالل . حكم مبارك إلى قوائم الناخبین

  . وكانت اللجنة الثالثة مسئولة عن تحدید عدد الناخبین المؤهلین بالضبط وتعیین اللجان االنتخابیة تبًعا لذلك. الجدد
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العنوان االنتخابي هو عنوان السكن الموضح . الحظت البعثة عدم وجود قوائم ناخبین محددة نظًرا لعدم إجراء تسجیل ناخبین

شهدت البعثة تعلیق . طاقة الرقم القومي التي تعتبر الوثیقة الوحیدة التي على كل فرد إبرازها للتمكن من اإلدالء بصوتهفي ب

القوائم االنتخابیة، وقد كان من السهل على الناخبین البحث عن أسمائهم ولجانهم االنتخابیة بمختلف الوسائل \قوائم الناخبین

من قانون  10وعالوة على ذلك، فطبًقا للمادة . و الموقع اإللیكتروني الخاص باللجنة العلیامثل الرسائل النصیة القصیرة أ

بیان بأسماء الناخبین المدرجین في هذه مجلس الشعب یحق لكل مرشح أو حزب له مرشحین في الدائرة الحصول على 

خابي شهدت حاالت نادرة حیث كانت القوائم جنیه مصري، إال أن بعثة المعهد االنت 200الدائرة على إسطوانة مدمجة مقابل 

  . االنتخابیة معلقة في مداخل اللجان االنتخابیة

  

عملیة تسمیة األحزاب السیاسیة والمرشحین3.3

األحزاب السیاسیة في مصر ما بعد الثورة 3.3.1

 

كما ذكرنا سلًفا، تواجدت األحزاب السیاسیة في مصر لوقت طویل، إال أن الساحة السیاسیة كانت واقعة تحت سیطرة الحزب 

عادت الكثیر من األحزاب غیر النشطة إلى . 2011في أبریل بعد سقوط مبارك، تم حل الحزب الوطني رسمًیا . الوطني

ینظم عمل األحزاب السیاسیة التي . الرئیسیة المذكورة في الجدول أدناهالمشهد وتشكل المشهد السیاسي الجدید باألحزاب 

 40الصادر عن المجلس األعلى للقوات المسلحة لتعدیل بعض مواد قانون رقم  2011لسنة  12ظهرت بعد الثورة قرار رقم 

التي  11یة والمادة التي تتحدث عن جودة العضو  6تتمثل أهم خصائص القرار في المادة . المذكور سلًفا 1977لسنة 

  . تتحدث عن تمویل الحزب

  

  قائمة باألحزاب السیاسیة التي تأسست بعد الثورة في مصر : 4جدول 

  

األحزاب األعضاء األیدیولوجیة والبرنامج السیاسي االئتالف\الحزب

حزب الحریة والعدالة

حزب الكرامة

حزب الحضارة

حزب العمل

  

المسلمینجماعة اإلخوان  –سالمي إ 

یدعم حزب الحریة والعدالة فكرة تأسیس دولة مدنیة حیث 

الدین اإلسالمي هو دین الدولة والشریعة اإلسالمیة 

مصدر التشریع، ویطالب الحزب بنظام برلماني ویروج 

.القتصاد السوق مع الحفاظ على العدالة االجتماعیة

التحالف الدیمقراطي من أجل 

مصر تحت قیادة حزب الحریة 

والعدالة

حزب النور

حزب البناء والتنمیة

حزب األصالة

  سلفي  –إسالمیة 

یطالب حزب النور بتطبیق الشریعة في مصر والحفاظ 

على حقوق الملكیة والمنافسة االقتصادیة الحرة طالما 

  .أنها لم تضر بمصالح المجتمع

تحت قیادة (الكتلة اإلسالمیة 

)حزب النور
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قومي لیبرالي

للتنمیة االقتصادیة من خالل مبادئ السوق  یروج الحزب

الحر اللیبرالي الجدید، ویدعم الحقوق الثقافیة والدینیة 

للمصریین جمیًعا والالمركزیة من خالل تفویض بعض 

.السلطات للمؤسسات الحكومیة المحلیة

حزب الوفد

 الحزب الدیمقراطي

المصري االجتماعي 

 حزب المصریین

األحرار

حزب التجمع

اشتراكیة لیبرالیة

مع ضمان العدالة االجتماعیة،  تروج الكتلة القتصاد حر

كما یدعم تركیز أعلى على الحقوق اللیبرالیة مثل حریة 

بینما . التعبیر والمساواة أمام القانون والحریة الدینیة

. تعارض الدولة الدینیة في مصر

الكتلة المصریة

إسالمي وسطي حزب الوسط

لیبرالي حزب اإلصالح والتنمیة

 حزب  التحالف الشعبي

االشتراكي

حزب مصر الحریة

حزب المساواة والتنمیة

یساري   تحالف الثورة مستمرة

منشق عن الحزب الوطني حزب مصر القومي

منشق عن الحزب الوطني حزب الحریة

منشق عن الحزب الوطني حزب المواطن المصري

منشق عن الحزب الوطني اإلتحاد حزب

الحزب المحافظ

حزب السالم الدیمقراطي

حزب العدل

حزب اإلتحاد العربي المصري
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  : هذا الجدول مبني على معلومات من

  2012\2011أحمد ابو ربه، األحزاب السیاسیة المصریة واالنتخابات الرئاسیة 

  .2011المركز العربي لألبحاث ودراسة السیاسات، الدوحة، دیسمبر 

 11: ، تاریخ زیارة الموقعwww.egyptcarnegieendowment.org: األحزاب واالئتالفات في المرحلة االنتقالیة بمصر

  .2011دیسمبر 

  . 2012ینایر  21، السبت، www.englishahram.org.egشریف طارق، 

المرشحینتسجیل  3.3.2

  

من قانون مجلس الشعب على معاییر تسجیل المرشحین النتخابات مجلس الشعب، حیث یجب أن تنطبق  5تنص المادة 

  :الشروط التالیة على مرشحي انتخابات مجلس الشعب

. مصري الجنسیة ومولود ألب مصري-

محافظة من محافظات الجمهوریة دون أي عوائق قد تتطلب شطب اسمه مسجل في قاعدة بیانات الناخبین في أي -

.من السجالت بما یتفق والقانون ذو الصلة

.سنة على االقل بحلول یوم االنتخاب 25یبلغ من العمر -

ا وأن یكون قادرً  1970ینایر  1یحمل شهادة إتمام التعلیم اإلبتدائي على األقل أو ما یعادلها بالنسبة للمولودین قبل -

. على القراءة والكتابة

.أدى الخدمة العسكریة اإلجباریة أو حصل على إعفاء منها طبًقا للقانون-

.أال یكون محروًما من عضویته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى نظًرا لخسارته للثقة أو السمعة الجیدة-

  

  : كما ینص القانون على جواز تسجیل المرشحین في أي من الحالتین التالیتین

ي صدر خاللها قرار حرمانه من عضویته، أو إذا أصدر مجلس الشعب أو الشورى قراًرا بإبطال إنقضاء الفصل التشریعي الذ

. العوائق التي منعت التسجیل

لمستقلین إرسال طلب مكتوب للترشح لعضویة مجلس الشعب في من قانون مجلس الشعب على المرشحین ا 6تشترط المادة 

كما ینص القانون على تقدیم طلب الترشح . اللجنة االنتخابیة في المحافظة التي ینون الترشح بها دوائر النظام الفردي إلى

جنیه لخزانة محكمة الدرجة األولى المعنیة باإلضافة إلى الوثائق التي تحددها اللجنة  1,000مبلغ تأمین قدره وفاتورة دفع 

على مرشحي العمال او . على استیفاء المرشح للشروط المنصوص علیها في القانونالعلیا لالنتخابات باعتبارها دلیًال 

  .على صفتهم الفالحین تقدیم الوثائق الداعمة المطلوبة للتأكید

  

تقع مسئولیة إتخاذ إجراءات الترشح على الجهة المعنیة في الحزب . تنطبق نفس الشروط على مرشحي القوائم الحزبیة المغلقة

جنیه المنصوص  1,000أو األحزاب ذات الصلة من خالل تقدیم طلب طبًقا الستمارة اللجنة العلیا لالنتخابات وٕایداع مبلغ 

  . ي القائمةعلیه لكل مرشح من مرشح
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كانت شروط الترشح لعضویة مجلس الشعب هي نفس شروط الترشح لعضویة مجلس الشورى كما ینص قانون مجلس 

  .الشورى

  

أن إجمالي عدد المرشحین  2011أكتوبر  25طبًقا لإلحصائیات التي نشرتها اللجنة القضائیة العلیا لالنتخابات في 

مرشح لمجلس الشورى، باإلضافة  2,036مرشح لمجلس الشعب و 6,591مرشح من بینهم  8,627المستقلین وصل إلى 

  .مرشح لمجلس الشورى 272قائمة حزبیة لمجلس الشعب و 590 إلى تسجیل

المرأة والتمثیل السیاسي 3.4

أن ، إال 1957بموجب اإلطار القانوني في مصر حصلت المرأة على حقها في االنتخاب بالكامل وبالتساوي منذ عام 

نظًرا لغیاب آلیات التنفیذ المناسبة على المستوى المحلي وعلى الخاصة بالمرأة محدودة  القانوني لحقوق اإلنساناألساس 

مستوى المجتمع، بالرغم من تولي المرأة لمناصب قیادیة مثل مناصب الوزراء والسفراء ومسئولي اإلعالم وأعضاء البرلمان 

  . وأستاذة الجامعات

  

تمثیل المرأة في البرلمان المصري مشكلة مستمرة، فمنذ حصول المرأة على حق المشاركة السیاسیة على مدار السنوات، كان 

بعد تطبیق %. 2.4و% 0.5، كان تمثیل المرأة في الجهات المنتخبة تمثیُال هامشًیا في العموم یتأرجح بین 1956في 

ي ف% 8.3و 1984- 1979في برلمان  من المقاعد% 9، شغلت المرأة 1979مقعد في  30حصة الترشیح التي تبلغ 

في . وانحدر تمثیل المرأة في البرلمان منذ ذلك الوقت 1986، إال أن هذه الحصة تم إسقاطها عام 1987-1984برلمان 

ما ال یتعدى تسعة مقاعد من إجمالي عدد مقاعد مجلس ، حصلت المرأة على 2005االنتخابات النیابیة التي جرت في 

مقعد، حصلت أربع منهن على المقاعد باالنتخاب بینما حصلت خمس على المقاعد بتعیین  454 الشعب الذي كان یبلغ

في % 5.7، و1980ي ف% 3.3(وبالرغم من ذلك، ارتفع تمثیل المرأة في مجلس الشعب على مدار السنوات  .رئاسي

  . ، ویرجع الفضل في ذلك جزئًیا إلى سلطة الرئیس بتعیین ثلث مقاعد المجلس)2007في % 8، و2002و 1996

  

بات مجلس ونظًرا النخفاض مستوى تمثیل المرأة في مجلس الشعب، تم تطبیق نظام حصة جدید لتمثیل المرأة في انتخا

لناخبین من مقعًدا ال تتنافس علیها إال المرشحات وقد تمكن جمیع ا 64، حیث تم تخصیص 2010الشعب التي جرت في 

، إال أن )سنوات 10(كان من المقرر تطبیق نظام الحصة الجدید على مدار فترتین تشریعیین . انتخاب أولئك المرشحات

أن تطبیق نظام الحصة  بالرغم من. البعض قال أن هذه الفترة ال تكفي لتغییر النظرة المحافظة المترسخة حول دور المرأة

  . كان خطوة هامة، فقد أسفرت عن تحدیات ملحوظة فیما یخص التثقیف المدني وتثقیف الناخبین

  

كان مصیرها  المكاسب التي حققها نظام حصة الترشح للمرأة في القوانین االنتخابیة التي وضعت في فترة ما بعد الثورة إال أن

المعدل على أن یضع كل حزب سیدة على األقل على قائمته الحزبیة دون أن یشترط قانون االنتخابات الضیاع، حیث نص 

  .أن تضع األحزاب المرشحات في المركز األول أو في مراكز في القائمة تضمن لهن الفوز
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تم وضع الحظ المعهد االنتخابي أن معظم القوائم الحزبیة لم تشتمل على سیدات إال بغرض استیفاء الشروط القانونیة، حیث 

في بعض الحاالت، ظهرت صور أزواج المرشحات أو 

بناء على الجلسات االستشاریة التي عقدتها البعثة مع األحزاب السیاسیة، 

إدراج المرأة على قوائمهم ع من الفساد وبالتالي كانوا ینظرون إلى 

  .كما قال بعض األطراف أن اإلسالم یحرم المشاركة السیاسیة على المرأة

الحزب بوضع أسمائهن في األولى إلقناع : 

ونتیجة لهذه التحدیات، لم . مواقع قریبة من قمة قائمة الحزب، والثانیة إلقناع الناخبین بأن المرأة تستطیع تمثیلهم في البرلمان

أما على مستوى القوائم الحزبیة لم . ي انتخابات مجلس الشعب

ثالث سیدات عینهن  من بینهن(سیدة  12شعب الجدید إال 

صة یعد هذا انخفاًضا ملحوًظا من حصة المقاعد التي كانت مخص

عضًوا  180یشتمل مجلس الشورى على خمس سیدات من إجمالي 

جنیه  500من قانون مباشرة الحقوق السیاسیة أن كل من یمتنع عن التصویت یدفع غرامة تصل إلى 

  . ي وسیلة واضحة للوصول إلى الشعب

مكرر ال تجعل اللجنة القضائیة العلیا لالنتخابات مسئولة عن تقدیم تثقیف مدني وتثقیف ناخبین، 

في المراكز االنتخابیة تتضمن  توافرت معلومات ضئیلة لتعریف الناخبین بشروط التصویت، باإلضافة إلى بعض الملصقات

لم تطلق أي من المنظمات غیر الحكومیة التي التقت بها البعثة أي مبادرات للتثقیف المدني وتثقیف 

تقریر بعثة المتابعة التابعة للمعهد االنتخابي للدیمقراطیة المستدامة 

الحظ المعهد االنتخابي أن معظم القوائم الحزبیة لم تشتمل على سیدات إال بغرض استیفاء الشروط القانونیة، حیث 

في بعض الحاالت، ظهرت صور أزواج المرشحات أو . لل من فرصهن في الفوزمما قالمرشحات بالقرب من ذیل القوائم 

بناء على الجلسات االستشاریة التي عقدتها البعثة مع األحزاب السیاسیة، . صور أزهار بدُال من صور المرشحات أنفسهن

ع من الفساد وبالتالي كانوا ینظرون إلى مرأة نو أدركت أن بعض األحزاب كانت تعتبر انتخاب ا

كما قال بعض األطراف أن اإلسالم یحرم المشاركة السیاسیة على المرأة

  بوستر إلحدى القوائم الحزبیة تظهر فیه زهرة بدُال من صورة المرشحة

: خوض معركتیني الشعب والشورى، كان على السیدات 

مواقع قریبة من قمة قائمة الحزب، والثانیة إلقناع الناخبین بأن المرأة تستطیع تمثیلهم في البرلمان

ي انتخابات مجلس الشعبتفز أي من المرشحات الالتي تنافسن في الدوائر الفردیة ف

شعب الجدید إال تحصل المرأة إال على تسع مقاعد، وبالتالي ال یشمل مجلس ال

یعد هذا انخفاًضا ملحوًظا من حصة المقاعد التي كانت مخص%). 2(عضًوا  508من إجمالي 

یشتمل مجلس الشورى على خمس سیدات من إجمالي . مقعد 64للمرأة في البرلمان الماضي والتي وصلت إلى 

التثقیف المدني وتثقیف الناخبین

من قانون مباشرة الحقوق السیاسیة أن كل من یمتنع عن التصویت یدفع غرامة تصل إلى 

ي وسیلة واضحة للوصول إلى الشعبعل التصویت إجبارًیا دون توفیر أ

مكرر ال تجعل اللجنة القضائیة العلیا لالنتخابات مسئولة عن تقدیم تثقیف مدني وتثقیف ناخبین،  3وبالرغم من أن المادة 

توافرت معلومات ضئیلة لتعریف الناخبین بشروط التصویت، باإلضافة إلى بعض الملصقات

لم تطلق أي من المنظمات غیر الحكومیة التي التقت بها البعثة أي مبادرات للتثقیف المدني وتثقیف 

تقریر بعثة المتابعة التابعة للمعهد االنتخابي للدیمقراطیة المستدامة 

الحظ المعهد االنتخابي أن معظم القوائم الحزبیة لم تشتمل على سیدات إال بغرض استیفاء الشروط القانونیة، حیث 

المرشحات بالقرب من ذیل القوائم 

صور أزهار بدُال من صور المرشحات أنفسهن

أدركت أن بعض األحزاب كانت تعتبر انتخاب ا

كما قال بعض األطراف أن اإلسالم یحرم المشاركة السیاسیة على المرأة. باعتباره شًرا

  

بوستر إلحدى القوائم الحزبیة تظهر فیه زهرة بدُال من صورة المرشحة

  

ي الشعب والشورى، كان على السیدات خالل انتخابات مجلس

مواقع قریبة من قمة قائمة الحزب، والثانیة إلقناع الناخبین بأن المرأة تستطیع تمثیلهم في البرلمان

تفز أي من المرشحات الالتي تنافسن في الدوائر الفردیة ف

تحصل المرأة إال على تسع مقاعد، وبالتالي ال یشمل مجلس ال

من إجمالي ) المجلس العسكري

للمرأة في البرلمان الماضي والتي وصلت إلى 

)2 .(%

التثقیف المدني وتثقیف الناخبین3.5

  

من قانون مباشرة الحقوق السیاسیة أن كل من یمتنع عن التصویت یدفع غرامة تصل إلى  40تنص المادة 

عل التصویت إجبارًیا دون توفیر أیجمصري، مما 

  

وبالرغم من أن المادة 

توافرت معلومات ضئیلة لتعریف الناخبین بشروط التصویت، باإلضافة إلى بعض الملصقات

لم تطلق أي من المنظمات غیر الحكومیة التي التقت بها البعثة أي مبادرات للتثقیف المدني وتثقیف . إجراءات التصویت
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الناخبین، كما علمت البعثة أن بعض األحزاب السیاسیة قامت بجهود لتثقیف الناخبین من خالل حمالت طرق أبواب وتوزیع 

كما نفذت األحزاب السیاسیة حمالت لتثقیف الناخبین باستخدام اإلعالم االجتماعي مثل فیسبوك . الناخبین منشورات على

  . وتویتر، إال أن هذه األنشطة كانت بهدف الترویج في إطار الحملة االنتخابیة أكثر من استهدافها تثقیف الناخبین

  

الحظت البعثة عدم معرفة الكثیر من الناخبین في اللجان االنتخابیة التي زارتها بإجراءات التصویت وترددهم بشأن من 

ان الناخبین یحصلون على المحافظة على سریة التصویت حیث ك البعثة حاالت متعددة لم تتم فیها رصدتكما . ینتخبون

وكان هذا هو الحال في المراحل األولى من االنتخابات البرلمانیة، بید . ونمساعدة المسئولین بعد طرح أسئلة بشأن من ینتخب

. أن هذه الممارسات قلت بصورة ملحوظة مع سیر العملیة، وبقیت المساعدة التي یقدمها قضاة اللجان ممارسة شائعة

الناخبین نظًرا للنظام االنتخابي وبالتالي أكدت البعثة التابعة للمعهد االنتخابي على الحاجة إلى التثقیف المدني وتثقیف 

بها وحقیقة أن الكثیر من الناخبین كانوا یدلون بأصواتهم ألول مرة في انتخابات تنافسیة  10المعقد في مصر ومعدل األمیة

.2012 – 2011خالل االنتخابات البرلمانیة التي جرت في 

الحمالت االنتخابیة 3.6

ة في مصر وثیقة واحدة رئیسیة هي قانون مباشرة الحقوق السیاسیة، وطبًقا االنتخابات النیابیخابیة أثناء نظمت الحمالت االنت

من قانون مباشرة الحقوق السیاسیة، كانت عقوبة الترویج لحمالت انتخابیة قائمة على شعارات دینیة أو تتضمن  50للمادة 

وقد . جنیه مصري 12,000إلى  6,000تتراوح بین  اعتبارات جنسیة أو عرقیة ال تقل عن ثالثة أشهر في السجن وغرامة

جنیه مصري للمرشحین المستقلین وملیون  500,000حددت اللجنة القضائیة العلیا سقف اإلنفاق في الحملة االنتخابیة بمبلغ 

  . جنیه مصري للقوائم الحزبیة

  

روف السیاسیة المربكة قد أثرت على الدعایة، وقد اشتكى أطراف العملیة االنتخابیة الذین التقت بهم بعثة المعهد من أن الظ

الذي تبعه نظر المحكمة اإلداریة لكل الطعون المقدمة على  2011نوفمبر  2فقد تأخر اإلعالن عن القوائم الحزبیة حتى 

یحظر أنواع یوًما ألن القانون  24نوفمبر واستمرت لمدة  2بدأت فترة الدعایة االنتخابیة في . یوًما قبل االنتخاب 27الترشیح 

.ساعة 48الدعایة االنتخابیة قبل الیوم االنتخابي ب 

  

  .تمت الدعایة االنتخابیة بصورة هادئة ومنظمة النتخابات مجلسي الشعب والشورى

  

في انتخابات مجلس الشعب، استخدمت الحمالت االنتخابیة الملصقات، واإلعالنات على الالفتات، والمسیرات السیاسیة، 

  . فزیونیة، باإلضافة إلى االتصال بالناخبین من خالل الصحف ورسوم الجرافیتي، وغیرها من الوسائلوالبرامج التلی
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  ملصقات دعائیة

  

خالل األیام االنتخابیة، رصد متابعو المعهد االنتخابي دعایة واسعة النطاق ونشطة في الشوارع واللجان االنتخابیة، وهو ما 

والحظ المتابعون عمل األحزاب . 11لالنتخابات الصادر عن اللجنة القضائیة العلیا 2011لسنة  21یعتبر خرًقا لقرار رقم 

والمرشحین الفردیین على توزیع منشورات واستخدام عربات ومیكروفونات للدعایة لدرجة أن بعض األحزاب قد وضعت 

مكاتب استعالمات مجهزة بأجهزة كمبیوتر لمساعدة الناخبین الباحثین عن معلومات حول لجانهم االنتخابیة لتحدید مكان 

ن أن توفیر المعلومات للناخبین یعد أمًرا مناسًبا، فقد الحظت البعثة أن هذا النوع من المساعدة في األیام وبالرغم م. لجانهم

االنتخابیة قد یتم تفسیره على إنه دعایة غیر قانونیة ألن مندوبي األحزاب كانوا یوزعون مطبوعات الحملة ویساعدون 

  . الناخبین في الوقت ذاته

  

أثنت البعثة على اللجنة القضائیة العلیا لوضعها حًدا لهذه الدعایة غیر القانونیة، حیث أصدر رئیس خالل المراحل التالیة، 

كما أكد . الذي أسهم في الحد من الدعایة في الیوم االنتخابي 2011دیسمبر  10في  2011لسنة  67اللجنة العلیا قرار رقم 

تشارین ورؤساء المحاكم االبتدائیة ورؤساء غرف العملیات وأعطى تعلیمات صارمة للمس 21القرار على نصوص قرار رقم 

  .وموظفي اللجان بشأن أي انتهاك) قضاة اللجان(

  

أثناء انتخابات مجلس الشورى، الحظت البعثة أن المناقشات التي دارت حول قیمة مجلس الشورى ودوره قد أثرت على 

  . ة السیاسیة ومعدل تصویت الناخبینمشاركة الناخبین، كما كان هناك انخفاًضا هائًال في الدعای
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مدرج ). 2012فبرایر  22 – 2011نوفمبر  28(یة على خمس مراحل تمت على مدار ثالثة أشهر جرت االنتخابات النیاب

  : أدناه الجدول الزمني لالنتخابات

  2012 – 2011الجدول الزمني لالنتخابات البرلمانیة : 5جدول 

االنتخاباتتواریخ   المحافظات التي تم تغطیتها   المراحل

  انتخابات مجلس الشعب

اإلسكندریة، كفر القاهرة، الفیوم، بورسعید، دمیاط، 

الشیخ، أسیوط، األقصر، البحر األحمر

2011نوفمبر  29و 28 المرحلة األولى

2011دیسمبر  6و 5 نتخابات إعادة المرحلة األولى من ا

  2011مجلس الشعب 

الشرقیة، اإلسماعیلیة،  الجیزة، بني سویف، المنوفیة،

  السویس، البحیرة، سوهاج، أسوان

2011دیسمبر  15و 14 المرحلة الثانیة

2011دیسمبر  22و 21 إعادة المرحلة الثانیة من انتخابات 

  مجلس الشعب

المنیا، القلیوبیة، الغربیة، الدقهلیة، شمال سیناء، مرسى 

  مطروح، قنا، الوادي الجدید

2012ینایر  4و 3 المرحلة الثالثة



29 تقریر بعثة المتابعة التابعة للمعهد االنتخابي للدیمقراطیة المستدامة 

2012ینایر  11و 10   إعادة المرحلة الثالثة من انتخابات 

  مجلس الشعب

  انتخابات مجلس الشورى

اإلسكندریة، أسیوط، القاهرة، الدقهلیة، دمیاط، الفیوم، 

الغربیة، المنوفیة، الوادي الجدید، شمال سیناء، قنا، 

  البحر األحمر، جنوب سیناء

2012ینایر  30و 29 المرحلة األولى

2012فبرایر  7 إعادة المرحلة األولى من انتخابات 

  مجلس الشورى

أسوان، البحیرة، بني سویف، الجیزة، اإلسماعیلیة، كفر 

الشیخ، األقصر، مرسى مطروح، المنیا، بورسعید، 

القلیوبیة، الشرقیة، سوهاج، السویس 

2012فبرایر  15و 14 المرحلة الثانیة

2012فبرایر  22 إعادة المرحلة الثانیة من انتخابات 

  مجلس الشورى

  

  اللجان االنتخابیة وموظفي االنتخابات  4.1

یة لتمكین حلة من مراحل االنتخابات النیابجهزت اللجنة العلیا لالنتخابات لجان انتخابیة في جمیع المحافظات في كل مر 

قبل . على درایة لموقع المراكز االنتخابیة التي تم إدراجهم بهابدا الناخبون . الناخبین من اإلدالء بأصواتهم بسهولة

االنتخابات، تم تخصیص خط ساخن لتمكین الناخبین من الحصول على معلومات حول اللجان االنتخابي التي تم إدراجهم 

تحتوي على ) 140رقم (وللحصول على هذه المعلومات، كان على الناخبین إرسال رسالة نصیة قصیرة إلى رقم مجاني . بها

كما كان یمكنهم البحث عن لجانهم االنتخابیة على موقع اللجنة . االسم، ثم یصلهم رد باسم اللجنة االنتخابیة ورقمها

)www.elections2011.eg (كانت معظم. الً ، وقد بدا أن الخط الساخن الذي خصصته اللجنة العلیا للناخبین كان فعا 

الحظت البعثة أن الكثیر من اللجان االنتخابیة كانت في الدور األول . اللجان االنتخابیة في أماكن محایدة مثل المدارس

على المساعدة من قوات األمن وقد حصل بعض منهم  والثاني والثالث مما شكل تحدًیا للمعاقیة وكبار السن من الناخبین،

، بالرغم من أن هذا لیس الدور الرئیسي لقوات األمن التي من االنتخابیة الواقعة في األدوار العلیاللوصول إلى اللجان 

  . المفترض أن تبقى خارج اللجان االنتخابیة
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في انتخابات مجلس الشعب، كانت غرفة االنتخاب الواحدة تحتوي على لجنتین انتخابیتین نظًرا لعدد قضاة اللجان المحدود 

وخالل انتخابات مجلس الشورى، كانت الغرفة االنتخابیة الواحدة تستوعب . مرحلتین بدًال من ثالثة تخابات فيواختصار االن

ناخب تقریًبا،  1,100إلىعدد الناخبین المسجلین في كل لجنة انتخابیة یصل بینما كان  . ما یصل إلى ثالث لجان انتخابیة

. لى اللجان االنتخابیة في حالة من الفوضى في معظم اللجان التي تم زیارتهاتسببت األعداد الكبیرة للناخبین الذین تدفقوا ع

  . بسهولة دخول الناخبین أو یضمن سریة التصویتوفي بعض الحاالت، لم یكن ترتیب اللجان االنتخابیة یسمح 

مل الموظفین العاملین كان عدد الموظفین في اللجان االنتخابیة مناسًبا، وكان القاضي المسئول عن كل لجنة یشرف على ع

  ). في أغلب الحاالت مدرسین من وزارة التربیة والتعلیم(في مؤسسات حكومیة 

، إال أن خالل المراحل األولى من االنتخابات، الحظت البعثة تمكن موظفي العملیة االنتخابیة من إدارة اللجان بصورة أفضل

ید البعثة بالعدد الملحوظ للسیدات من موظفي اللجان االنتخابیة تش. مستوى المعرفة االنتخابیة كان یختلف بین موظف وآخر

الحظ المتابعون عدم إرتداء موظفي اللجان . المخصصة للسیدات وحدهن واللجان االنتخابیة المخصصة للرجال وحدهم

بینهم وبین  والتمییز التعرف على موظفي اللجان االنتخابیة للمواد التعریفیة التي وفرتها اللجنة العلیا مما صعب من عملیة

  .باقي الحاضرین داخل اللجان االنتخابیة مثل مندوبي األحزاب االنتخابیة

  التصویت والمواد االنتخابیة بطاقات 4.2

. كانت المواد االنتخابیة متوفرة في جمیع اللجان االنتخابیة التي تم زیارتها في بدایة الیوم وكانت كافیة طوال عملیة التصویت

غرفة االنتخاب الواحدة تحتوي على صندوقین انتخابیین لكل لجنة انتخابیة، كانت  الجولة األولى من االنتخابات،الل خ

صندوق للقوائم الحزبیة وصندوق للمرشحین الفردیین، أما في جوالت اإلعادة فلم یكن هناك إال صندوق انتخابي واحد لكل 

التصویت على صور  لم تحتوي بطاقات. ن الفردیین وحدهملمرشحیلجنة انتخابیة حیث جرت انتخابات اإلعادة بین ا

المرشحین، بل كان للمرشحین رموز من كل نوع، إال أن تلك الرموز لم تكن سهلة الفهم على الناخبین في جمیع األحیان، 

ونظًرا . یهمحیث كانوا في بعض األحیان یلجأون لطلب المساعدة من موظفي اللجان للبحث عن الرموز التي تمثل مرشح

لضیق مساحة اللجان االنتخابیة، لم یكن هناك إال كابینة تصویت واحدة بدًال من اثنین في الكثیر من اللجان التي تم 

كان لدى كل لجنة نسخة من سجالت الناخبین التي تشتمل على أسماء وصور الناخبین المدرجین في اللجنة . زیارتها

لة االستخدام بالنسبة لموظفي اللجان الذین كان من السهل علیهم العثور على وسهكانت السجالت واضحة . االنتخابیة

  .كان الحبر الفسفوري متوافًرا في جمیع اللجان االنتخابیة. سجالت الناخبین
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  بطاقة التصویت في انتخابات المرشحیین الفردیین 

واستخدام صنادیق بالستكیة ت الواجهة الزجاجیة االخشبیة ذتثني البعثة على قیام اللجنة العلیا لالنتخابات بتغییر الصنادیق 

وقد عزز استخدام هذه . بدُال منها، تتمیز تلك الصنادیق بفتحة لوضع البطاقات في منتصف الصندوق یمكن تأمینها

الرغم من وب. الصنادیق من الشفافیة ومن إمكانیة تأمینها في المساء حیث جرت عملیة التصویت على مدار یومین متتالیین

الصعوبات المبدأیة التي ظهرت عند استخدام األقفال، كانت الصنادیق البالستیكیة تطوًرا ملحوًظا خاصة بالنظر إلى الفترة 

  . الزمنیة القصیرة بین انتخابات مجلسي الشعب والشورى

  

انتخابات مجلس الشعب الصنادیق الخشبیة المستخدمة في  
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التصویتعملیة التصویت ومعدل  4.3

 7:00صباًحا و 8:00من قانون مباشرة الحقوق السیاسیة على إجراء االنتخابات واالستفتاءات بین الساعة  28تنص المادة 

مساء في قائمة وأن تستمر عملیة  7:00مساء، كما تنص على تسجیل أسماء الناخبین المصطفین في طوابیر في الساعة 

  . ء بأصواتهمالتصویت حتى ینتهوا جمیًعا من اإلدال

الحظت البعثة أن خالل االنتخابات البرلمانیة فتحت الكثیر من اللجان االنتخابیة أبوابها بعد الوقت المحدد، وتضمنت أسباب 

تسبب هذا التأخیر في خلق حالة من القلق . المرشحین\التأخر في الفتح تأخر القضاة في الوصول وغیاب ممثلي األحزاب

بین خاصة في المراحل األولى التي كانت تصطف فیها طوابیر الناخبین بطول الشوارع قبل وقت واإلحباط في صفوف الناخ

إنه بالرغم من ترى البعثة . فتح اللجان بفترة طویلة وقد تكون تركت أثًرا على نزاهة بطاقات التصویت من وجهة نظر اآلخرین

خابیة في وقت الفتح، یقع العبء علیهم لضمان حضور حق األحزاب والمرشحین في الحصول على تمثیل داخل اللجان االنت

المرشحین ال ینبغي أن یعوق عملیة \الممثلین الحاصین على تصاریح في الوقت المحدد، إال أن غیاب ممثلي األحزاب

  . التصویت

مر بمد عمل اللجان ، أصدرت اللجنة العلیا لالنتخابات أوافي المرحلتین األولى والثانیة من انتخابات مجلسي الشعب والشورى

وقد تسبب هذا . مساء نتیجة الرتفاع عدد الناخبین وتأخر اللجان االنتخابیة في فتح أبوابها 9:00االنتخابیة حتى الساعة 

  . القرار الذي تم إتخاذه في أخر لحظة في إثارة الشكوك والتساؤالت في بعض اللجان االنتخابیة

الحظ متابعو البعثة سهولة العثور على أسماء الناخبین في سجالت الناخبین بعد وصولهم وعرض بطاقة الرقم القومي 

لم یكن هناك اتساق . التصویت مباشرة على بطاقةبعد التحقق من هویة الناخب، یحصل على ). الوثیقة الوحیدة المطلوبة(

لناخبین قبل إصدار بطاقة التصویت للتأكد من عدم قیامهم بالتصویت في عملیة التحقق من الحبر الفسفوري في أصابع ا

بعد التصویت، لم تتسم إجراءات استخدام الحبر باالتساق في التطبیق، حیث كان الحبر یوضع على أصابع . أكثر من مرة

إلى غیاب إطار قانوني قد یكون السبب في غیاب االتساق في التنفیذ . مختلفة بغض النظر عن الید التي یستخدمها الناخب

مما یترك تنفیذ اإلجراءات لتقدیر لتقدیم تفسیر نموذجي ومتسق لنص قانون مجلس الشعب وقانون مجلس الشورى منظم 

   . القضاة

یة، بموجب هذه المادة راءات التصویت لالنتخابات النیابمكرر من قانون مباشرة الحقوق السیاسیة على إج 29تنص المادة 

. یعد رئیس اللجنة منوًطا بتقدیم بطاقتي تصویت لكل ناخب، بطاقة للقوائم الحزبیة المغلقة وأخرى لنظام المرشحین الفردیین

كما ینص هذا القانون على أن تحتوي بطاقة التصویت الخاصة بنظام القوائم الحزبیة على أسماء وشعارات األحزاب بینما 

ویشترط القانون . ي بطاقة التصویت الخاصة بالنظام الفردي على أسماء المرشحین المتنافسین في الدائرةینبغي أن تحتو 

  .  توافر صندوقین انتخابیین منفصلین في كل لجنة انتخابیة
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ار وائم، یجوز للناخب التعبیر عن رأیه باختیمكرر من قانون مجلس الشعب، في شأن الدوائر المخصصة للق 5طبًقا للمادة 

تعتبر األصوات باطلة في حالة اختیار الناخب ألكثر من قائمة أو . تعدیالت علیها حدى القوائم بأكملها دون إدخال أيإ

حصل علیها من  لرأیه في ورقة تختلف عن البطاقة التي اختیار مرشحین من أكثر من قائمة أو في حالة تسجیل الناخب

  .لورقة علیها توقیعه أو وضع أي عالمة أو إشارة استأي خدام الناخبیس اللجنة أو في حالة ئر 

ینبغي أن یتم التصویت للمرشحین الفردیین في كل دائرة بنفس الطریقة التي تم بها التصویت على القوائم المغلقة في صندوق 

تسجیل  یعتبر الصوت باطًال في حالة اختیار الناخب انتخاب ما یزید أو یقل عن العدد المطلوب أو في حالة. منفصل

الناخب لرأیه على بطاقة انتخاب تختلف عن تلك التي حصل علیها من رئیس اللجنة أو في حالة استخدام ورقة علیها توقیع 

.الناخب أو وضع عالمة أو إشارة علیها

  

  ناخب مصري یدلي بصوته في انتخابات مجلس الشعب  

خالل المراحل األولى من االنتخابات البرلمانیة، كانت سریة التصویت مدعاة للقلق حیث شهدت البعثة عملیات تصویت 

تأثرت سریة . جرت فوق الصندوق االنتخابي وعلى المنضدة وعلى الحائط في عدد من اللجان االنتخابیة التي زارتها

من الناخبین بإجراءات التصویت أو بمن ینتخبون وبالتالي كانوا یلجأون التصویت تأثًرا كبیًرا نظًرا لعدم معرفة عدد كبیر 

لكن أثناء سیر العملیة، صار الناخبون على درایة أكبر بإجراءات التصویت وانخفض عدد حاالت طلب . لطلب المساعدة

  . المساعدة من موظفي اللجان

مسیطرة في المراحل األولى من انتخابات مجلس الشعب أثار قلق البعثة ما تمتع به الناخبون من حماس كان هو السمة ال

في انتخابات . إال إنه وصل إلى أقل معدالته خالل انتخابات مجلس الشورى 12)طبًقا لألرقام الرسمیة% 60أكثر من (

س وقد أشار رئی. مجلس الشورى، لم تكن هناك طوابیر أمام معظم اللجان االنتخابیة، حیث كان الناخبون یذهبون فرادي

) الجولة األولى% (15.4اللجنة القضائیة العلیا لالنتخابات إلى انخفاض معدل التصویت الذي كان في المرحلة األولى 

  ). اإلعادة% (7.2و) الجولة األولى% (12.2، بینما وصل في المرحلة الثانیة إلى )اإلعادة% (6.5و
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اف العملیة االنخفاض الشدید في معدالت التصویت إلى عزت المعلومات التي حصلنا علیها خالل جلسات استشاریة مع أطر 

كما ذكر أطراف العملیة أن المشكلة كانت . نظرة الناس لمجلس الشورى على إنه جهة استشاریة ال تحظى بأي سلطات فعلیة

المدني وتثقیف في إرهاق الناخبین نتیجة العملیة االنتخابیة التي كانت طویلة أكثر من الالزم باإلضافة إلى نقص التثقیف 

  . الناخبین

  قوات األمن ومندوبي األحزاب 4.4

بشأن مباشرة الحقوق السیاسیة وجود قوات األمن داخل اللجان  1956لسنة  73من قانون رقم  27و 26تحظر المادة 

نتخابیة وفي االنتخابیة ما لم یصرح بذلك رئیس اللجنة، وبالرغم من هذا القانون، شهدت البعثة تواجدهم داخل المراكز اال

كانت القوات المسلحة والشرطة منتشرة داخل جمیع اللجان التي زارتها، . بعض الحاالت داخل اللجان االنتخابیة التي زارتها

، وفي بعض الحاالت كانت قوات األمن تتدخل في إدارة عملیة كما لوحظ أن أدوار كال جهازي األمن لم تكن واضحة

  . االقتراع

خالل المراحل األولى، لوحظ تواجد مندوبي األحزاب في غالبیة اللجان االنتخابیة التي تم زیارتها، حیث حظي حزب الحریة 

ولكن مع إقتراب موعد غلق اللجان، كان هناك انخفاًضا حاًدا في نسبة . والعدالة وحزب النور بأكبر عدد من الممثلین

في أغلب اللجان االنتخابیة التي تم زیارتها خالل انتخابات مجلس الشورى، . لیةالمرشحین في العم\مشاركة مندوبي األحزاب

  . المرشحین\لم یكن هناك ممثلین لألحزاب

المرشحین الذین التقت بهم البعثة خالل العملیة بأكلمها لم یبدوا على درایة بما \الحظت البعثة أن معظم ممثلي األحزاب

وقد اختلف مستوى التجهیزات والیقظة اختالفًا . هم لمنهج نظامي لمراقبة االنتخاباتعلیهم من أدوار ومسئولیات أو إتباع

إال أن جمیع مندوبي األحزاب الذین التقت بهم البعثة أكدوا أن أنهم حضروا جلسات تعریفیة عن . ملحوًظا من مندوب ألخر

  . أعمال المراقبة للمندوبین ولیس تدریبات نظامیة

  ت المستقلینمتابعوا االنتخابا 4.5

یمثل دور المراقبین المحلیین والدولیین أهمیة كبیرة باعتباره وسیلة لتعزیز شفافیة ومصداقیة العملیة االنتخابیة وللسماح 

الحظت البعثة التابعة للمعهد االنتخابي أن اللجنة القضائیة العلیا إتخذت . 13بمراقبة وتعلیق وتوصیات محایدة على العملیة

  . كة المتابعین المحلیین بصورة أوسع من خالل توفیر تصاریح مجانیة لكل المراقبینقرار تسهیل مشار 

وبالرغم من هذا الضمانات، الحظت البعثة أن متابعي االنتخابات، سواء المحلیین أو الدولیین واجهوا صعوبات في دخول 

أن قوات األمن لیست على درایة بوجود المتابعین خالل المراحل األولى من االنتخابات، بدا . اللجان االنتخابیة ومراكز الفرز

بالرغم من حیازتهم  نهم من دخول أماكن االنتخاب بالصورة المطلوبةالدولیین، مما نتج عنه في بعض الحاالت عدم تمك

أبواب ا تطلب اإلطالع علیها علي للتصاریح وخطابات الدعوة الصادرة عن السلطات المحلیة التي كانت قوات األمن غالًبا م

كما أن غیاب اإلرشادات اإلجرائیة لم یساعد في حالة المتابعین نظًرا لوجود تسلسل قیادي غیر واضح . اللجان االنتخابیة
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الحظت البعثة تمكن المتابعین من دخول المراكز واللجان االنتخابیة بصورة أفضل . داخل المراكز االنتخابیة ومراكز الفرز

ومن األهمیة بمكان مالحظة أن عملیة دخول المتابعین الدولیین إلى المراكز واللجان . نتخاباتخالل المراحل األخیرة من اال

في بعض الحاالت، فات المتابعون . االنتخابیة بنهایة العملیة خضعت لرؤیة قوات األمن والقضاة المسئولین عن اللجان

  . ر بإجراء الفرز داخل اللجان االنتخابیةجوانب ضروریة من إجراءات الفتح وفرز األصوات بعد أن تم إتخاذ قرا

ترى البعثة التابعة للمعهد االنتخابي أنه بالرغم من ذلك فإن وجود جماعات متابعة محلیة یسهم في شفافبیة العملیة االنتخابیة 

غیابهم الكامل الحظت البعثة وجود القلیل من المتابعین المحلیین خالل انتخابات مجلس الشعب و . وتأكید إرادة الشعب فیها

  . عن اللجان االنتخابیة التي زارتها البعثة أثناء انتخابات مجلس الشورى

  عملیتا الغلق والفرز 4.6

اختلفت عملیة الفرز التي جرت أثناء انتخابات مجلس الشعب عن إجراءات الفرز التي تمت خالل انتخابات مجلس الشورى، 

 73من قانون رقم  34الشعب في مراكز فرز كبیرة ومركزیة كما تنص المادة حیث جرت عملیة الفرز أثناء انتخابات مجلس 

وبالرغم من ). 2000لسنة  167وجب المرسوم بقانون رقم مالذي جرى تعدیله ب(بشأن مباشرة الحقوق السیاسیة  1956لسنة 

أغلب المتابعین من متابعة  االختناقات المروریة التي عانت منها القاهرة والجیزة والقلیوبیة على وجه الخصوص، تمكن

الحظت البعثة أن وسائل المواصالت التي توافرت لموظفي اللجان . الصنادیق االنتخابیة حتى وصولها إلى مراكز الفرز

وقوات األمن أمنت عملیة نقل الصنادیق وموظفي اللجان، بید إنه بدا غیاب خطة لوجیستیة واضحة لنقل الصنادیق بصورة 

للجان الفرز، فقد لوحظ أن عملیة وصول الصنادیق وموظفي اأما في مراكز . یة إلى مراكز الفرزالنتخابمنظمة من اللجان ا

إجراءات واضحة لتسجیل وصول واستالم الصنادیق االنتخابیة وغیرها من مواد التصویت  كما بدا غیاب. اتسمت بالفوضى

واجهوا صعوبات في متابعة عملیة الترتیب فقد فرز، وبالرغم من تمكن المتابعین من دخول مراكز ال. في مراكز الفرز

  . االنتخابات بفرز األصوات في نفس الوقت في مراكز الفرز والجدولة نظًرا لنظام المراكز وقیام مسئولو

صدره بعثة متابعة االنتخابات التابعة للمعهد االنتخابي حول انتخابات مجلس الشعب التي جرت یومي في أول بیان مبدئي ت

، أوصت البعثة بالنظر في أمر إجراء فرز األصوات على مستوى اللجان االنتخابیة في انتخابات 2011نوفمبر  29و 28

وفي تغییر إجرائي ملحوظ من انتخابات مجلس الشعب إلى انتخابات مجلس . مجلس الشورى بغرض تعزیز الشفافیة والكفاءة

ء الفرز في اللجان االنتخابیة مما مكن القضاة المسئولین عن اللجان الشورى، أصدرت اللجنة القضائیة العلیا قراًرا بإجرا

وموظفیهم من تنفیذ إجراءات الغلق وٕاعادة ترتیب اللجان االنتخابیة والبدء في إجراءات الفرز في ظروف أفضل مما سهل 

  . من عملیة جدولة النتائج

عادة ما كانوا یتحققون من تواجد األشخاص المصرح لهم دون الحظت البعثة في اللجان االنتخابیة التي زارتها أن القضاة 

غیرهم داخل اللجان االنتخابیة أثناء الفرز، إال أن هذه العملیة قد شهدت حاالت بها عدم اتساق، حیث تم السماح للمتابعین 

قاء في الخارج ومتابعة ى الببالبقاء داخل بعض اللجان االنتخابیة أثناء الفرز بینما طلب القضاة من المتابعین في لجان أخر 
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بید إنه لوحظ قبل بدء عملیة الفرز قیام القضاة بتنظیم اللجان االنتخابیة بحیث تسهل على . الباب أو النافذة العملیة عبر

  .المتابعین رؤیة العملیة ومتابعتها في الحاالت التي تم السماح لهم بالتواجد داخل اللجان االنتخابیة

وقد . بل الفرز وعد بطاقات التصویت للتأكد من مطابقتها للعدد الفعلي للناخبین الذین أدلوا بأصواتهمتم إفراغ الصنادیق ق

النتائج  استماراتبعد الفرز، استكمل القضاة . جعل انخفاض معدل الناخبین في انتخابات مجلس الشورى العملیة أیسر

خرى، حیث الحظ المتابعون في بعض الحاالت، إجراء كانت طرق الفرز تختلف من لجنة أل. المطلوبة وعبأوا البطاقات

المطابقة قبل الفرز بینما شرع قضاة أخرون في عملیة عد بطاقات التصویت دون مطابقة عدد البطاقات المستلمة بعدد 

  . الناخبین الذین حضروا للتصویت

ات النتائج ولوحظ أن النتائج لم یتم المرشحین على قوائم واستمار \كما لوحظ عدم وجود نص یوجب توقیع مندوبي األحزاب

المرشحین على قوائم واستمارات النتائج \ترى البعثة أن توقیع مندوبي األحزاب. اإلعالن عنها أو تعلیقها في اللجان االنتخابیة

.لیة االنتخابواإلعالن عن النتائج وتعلیقها في اللجان االنتخابیة تعد من الممارسات الجیدة التي تعزز من شفافیة ونزاهة عم
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مرحلة ما بعد االنتخابات.5
  

  جدولة األصوات  5.1

  نتائج االنتخابات  5.2

   الشكاوى رفع عملیة 5.3

  : جدولة األصوات 5.1

  

الفرز الضخمة والجو  خالل انتخابات مجلس الشعب، لم تتمكن البعثة من متابعة عملیة الجدولة نظًرا لترتیب مراكز

سهل قرار إجراء الفرز على مستوى اللجان االنتخابیة أثناء انتخابات مجلس الشورى على المتابعین مراقبة . الفوضوي المحیط

  . عملیة الجدولة في مراكز الفرز

  
  

  أحد مراكز الفرز في انتخابات مجلس الشعب      

  

وبعض موظفیهم أخذ بطاقات التصویت، وقوائم الفرز، والمحاضر، وغیرها  ألصوات، كان على القضاة المسئولینبعد فرز ا

بعد التحقق من . األوراق للجان فرعیة التصویت وسلموا مختلفترك القضاة بطاقات  من الوثائق إلى مراكز التجمیع حیث

ال المعلومات على ملفات صحة تلك االستمارات، كان یتم تسلیمها إلى موظفین إداریین یعملون على أجهزة كمبیوتر إلدخ

الحظ متابعوا البعثة إجراء الفرز في اللجان . بدا أن النظام مصمم خصیًصا لضمان عوامل السرعة واألمان والدقة. إكسل

االنتخابیة قبل الوصول إلى مراكز تجمیع األصوات أثناء انتخابات مجلس الشورى مما جعل عملیة إدارة مراكز التجمیع أكثر 

  . اكز الفرز في انتخابات مجلس الشعبنظاًما من مر 
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  نتائج االنتخابات 5.2

  

بشأن مباشرة الحقوق السیاسیة على قیام رئیس اللجنة االنتخابیة باإلعالن عن نتائج  73من القانون رقم  37تنص المادة 

  .الدوائر المسئولین عنهااالنتخابات بإصدار قرار خالل ثالثة أیام بعد إعالن رؤساء اللجان العامة عن النتائج في 

  

حاالت تأخیر في النتائج وتخمینات، إال أن ذلك لم  2012 - 2011شهدت االنتخابات البرلمانیة التي جرت في مصر في 

یترك أي أثر یذكر على مزاج ما بعد االنتخابات، ولذا تثني البعثة على شعب جمهوریة مصر العربیة لتبنیهم ثقافة قبول 

االنتخابات (ج االنتخابات وتتمنى أن یستمروا في اتباع نفس السلوك خالل الخطوات التالیة من المرحلة االنتقالیة نتائ

  ). الرئاسیة واالستفتاء

  

  :تعرض الجداول المدرجة أدناه النتائج المجمعة لالنتخابات البرلمانیة

  

  ل حزب وكل ائتالف حزبيالمقاعد التي حصل علیها ك: نتائج انتخابات مجلس الشعب: 6جدول 

  

إجمالي المقاعد األحزاب واالئتالفات الحزبیة  مقاعد التمثیل النسبي  مقاعد الدوائر الفردیة

التحالف الدیمقراطي

218 حزب الحریة والعدالة  117  101

6 الكرامة  6  0

2 الحضارة  1  1

1 العمل  1  0

التحالف اإلسالمي

108 النور  87  21

13 والتنمیةالبناء   3  10

3 األصالة  3  0

الكتلة المصریة

حزب التجمع  3  0  3
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15 الحزب المصري الدیمقراطي   15  0

االجتماعي

15 حزب المصریین األحرار  14  1

أحزاب أخرى والمرشحین المستقلین

42 الوفد  40  2

10 اإلصالح والتنمیة  9  1

9 حزب الوسط  9  0

8 تحالف الثورة مستمرة  8  0

5 حزب مصر القومي  4  1

4 حزب المواطن المصري  3  1

3 حزب اإلتحاد  3  0

2 حزب الحریة  2  0

2 حزب العدل  0  2

2 حزب السالم الدیمقراطي  2  0

1 الحزب اإلتحاد المصري العربي  1  0

1 الحزب الناصري  1  0

25 المستقلون    25

مقعد 498 إجمالي المقاعد المنتخبة  مقعد 332  مقعد 166

10 إجمالي المقاعد التي عینها المجلس     

العسكري

مقعد 508 إجمالي عدد المقاعد    
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الموقع الرسمي للجنة القضائیة العلیا ( www.elections2011.eg:تم تجمیعه باستخدام معلومات مأخوذة من

  . 2012ینایر  21، السبت، www.english.ahram.org.eg، وشریف طارق على )لالنتخابات

  

  المرأة في مجلس الشعب: 7جدول 

المقاعد التي فازت بها 

المرأة

الحزب

4 حزب الحریة والعدالة

3 الوفد

1 الحزب المصري الدیمقراطي االجتماعي

1 حزب اإلصالح والتنمیة

3 السیدات اللواتي عینهم المجلس العسكري

12 اإلجمالي

الموقع الرسمي للجنة القضائیة العلیا ( www.elections2011.eg:تم تجمیعه باستخدام معلومات مأخوذة من

  . 2012ینایر  21، السبت، www.english.ahram.org.eg، وشریف طارق على )لالنتخابات

  

  لم تفز أي سیدة بمقاعد في سباقات الدوائر الفردیة**

  

  المقاعد التي فاز بها كل حزب وائتالف حزبي: نتائج انتخابات مجلس الشورى: 8جدول 

إجمالي 

المقاعد

الدوائر الفردیةمقاعد  مقاعد التمثیل 

النسبي

الحزب

105 49 56 بقیادة حزب (التحالف الدیمقراطي من أجل مصر 

)الحریة والعدالة

45 07 38 )بقیادة حزب النور(التحالف اإلسالمي 
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14 00 14 حزب الوفد الجدید

08 00 08 الكتلة المصریة

03 00 03 حزب الحریة

01 00 01 الدیمقراطيحزب السالم 

04 04 - المستقلون

180 60 120 إجمالي المنتخبین

90 - - النواب الذین یعینهم الرئیس *** 

270 - - اإلجمالي 

الموقع الرسمي للجنة القضائیة العلیا ( www.elections2011.eg:تم تجمیعه باستخدام معلومات مأخوذة من

  ). لالنتخابات

  

   . عضو 90ال 2012یعین الرئیس المنتخب بعد االنتخابات الرئاسیة المقررعقدها في مایو أو یونیو *** 

  

  عملیة رفع الشكاوى 5.3

  

لكن ). المعروفة أیًضا بمحكمة النقض(طبًقا للقانون، تنظر محكمة االستئناف العلیا في النزاعات المتعلقة بالنتائج االنتخابیة 

لم یبد الكثیر من األطراف الذین التقي بهم المتابعون على درایة بعملیة رفع الشكاوى، وترى البعثة ضرورة توافر آلیات 

لم تشهد البعثة أي . ق بها للتعامل مع انتهاكات الحقوق األساسیة المرتبطة بالعملیة االنتخابیةنزاعات تتسم بالكفاءة وموثو 

  . شكاوى
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الخاتمة والتوصیات.6
  

  الخاتمة  6.1

  

ة من نوعها قدمت تحدیات فریدة باعتبارها انتخابات فرید 2012 – 2011كانت االنتخابات البرلمانیة التي شهدتها مصر في 

، وبالتالي، كانت تلك االنتخابات تعتبر أول انتخابات تنافسیة حقیقیة في تاریخ 2011أول انتخابات دیمقراطیة تجري بعد ثورة 

وبالرغم من أن فرق بعثة متابعة . مصر، إال أن الجدول الزمني كان یتطلب حل قضایا كبرى في وقت قصیر نسبًیا

النتخابات التابعة للمعهد االنتخابي قد رصدت عدد من التحدیات اإلجرائیة والتنظیمیة، فإن البعثة تثني على إجراء اللجنة ا

كما تثني البعثة . القضائیة العلیا لتلك العملیة االنتخابیة المعقدة بصورة سلسة بالنظر إلى الظروف التي جرت فیها االنتخابات

وترى البعثة أن اللجنة العلیا قد وضعت األساس لعملیة انتقال . اتسم بالهدوء والمسئولیة في العمومعلى سلوك الناخبین الذي 

یة وأن تتعامل لضعف التي شابت االنتخابات النیابإلى نظام مدني دیمقراطي، وینبغي على مصر أن تتعلم من نقاط اسلسة 

یة قبل قاملیة خالل االنتخابات بصورة استبلمتابعون وأطراف العمع المشكالت الفنیة واإلجرائیة التي لفت إلیها االنتباه ا

  . االنتخابات الرئاسیة وما یلیها من انتخابات

  

وتدعم البعثة الرأي الذي یقول بأنه في منطقة یفوق فیها الحماس الدیمقراطي الخبرة الدیمقراطیة، یعد الصبر والجهود المستمرة 

  . ة في مصر وغیرها من الدول العربیة تكون على قدر التوقعات العالیة للجمهورضرورة لضمان إجراء انتخابات انتقالی

  

وبناء على ما توصلت له البعثة من نتائج في المرحلة األولى من انتخابات مجلس الشعب حتى المرحلة الثانیة واألخیرة من 

 ات على تطبیقها على مدار مختلف المراحل،إدارة االنتخاب تحسینات المتتالیة التي عملت جهةانتخابات مجلس الشورى، وال

ها، وٕارشادات اإلتحاد اإلفریقي، واإلطار القانوني المصري، واإلرشادات المدرجة في مبادئ إدارة االنتخابات ومراقبتها ورصد

وٕاعالن مبادئ مراقبة االنتخابات الدولیة، توصلت بعثة متابعة االنتخابات التابعة للمعهد االنتخابي إلى إنه بالرغم من حاالت 

جرت بصورة اتسمت بالنزاهة  2012 – 2011عدم االتساق المذكورة أعاله، فإن االنتخابات المصریة التي شهدتها مصر في 

حصل شعب جمهوریة مصر العربیة على المساحة والفرصة للتعبیر عن إرادتهم بحریة في االنتخابات في جو . والمصداقیة

  . من الحریة، كما تمتع كل من المرشحین واألحزاب بفرص متساویة

  التوصیات  6.2

  

النتقالیة المصریة یجب أن تجري بصورة بناء على ما توصلت إلیه البعثة من نتائج خالل العملیة وبالنظر إال أن المرحلة ا

  : التوصیات التالیة بهدف االسهام في تحسین مستقبل العملیة االنتخابیة في مصر تتسم بالهدوء والشفافیة، تقدم البعثة
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اإلطار الدستوري والقانوني :

  

طریقة انتخابیة واحدة تناسب جمیع الدول بأنه ال یوجد نظام سیاسي واحد أو "یسلم القانون الدولي واإلعالنات والقرارات 

وشعوبها بنفس المقدار، وبأن جهود المجتمع الدولي الرامیة إلى تعزیز مبدأ إجراء انتخابات دوریة ونزیهة ینبغي أال تمس 

 14".افیةالحق السیادي لكل دولة، وفقا الرادة شعبها، في حریة اختیار ووضع نظمها السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة والثق

  . ومن األهمیة بمكان مالحظة أن هناك مبادئ دولیة وممارسات فضلى ینبغي على المصریین تطبیقها

یفي  2012 – 2011یة التي شهدتها مصر في انوني الخاص باالنتخابات النیابوكما هو مذكور أعاله، فإن اإلطار الق

  : بالشروط األساسیة لعقد انتخابات دیمقراطیة، بید إنه هناك بعض نقاط الضعف التي یجب التعامل معها

ة القادمة في التمییز بین المرشحین وتصنیفهم إلى نظر في دورة االنتخابات النیابییجب إعادة ال

المجلسین  يمن المقاعد المنتخبة ف% 50تقل عن  بتخصیص حصة ال" فئات"و" عمال\فالحین"

العمال على حساب الفئات حتى یكون هناك قانون انتخابي یتفق والمبادئ الدیمقراطیة الدولیة \للفالحین

. بشأن المساواة بین المرشحین

یجب أن یتناسب تقسیم الدوائر وتخصیص المقاعد في كل محافظة مع حجم السكان، مما سیعالج التفاوت 

. الحالي بین قیمة األصوات على مستوى مختلف المحافظات

 النص الذي یسمح للرئیس بتعیین نواب في البرلمان ال یتفق مع المبدأ الدیمقراطي الخاص بالفصل بین

ینبغي أن تكون جمیع المقاعد في انتخابات مجلسي الشعب . السلطات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة

. بدًال من تخصیص عدد محدد من مقاعد نواب یعینهم الرئیسوالشورى محل التنافس 

تمثیل المرأة

  

یجة لألفكار المترسخة في مصر نت 15تشعر البعثة بالقلق بشأن عدم تمثیل المرأة بصورة كافیة في كال المجلسین النیابیین

تحث بعثة متابعة االنتخابات . المرأة في األنشطة السیاسیة وغیاب حصة مؤثرة لضمان التمثیل النسائي بشأن مشاركة

التابعة للمعهد االنتخابي لجنة صیاغة الدستور على اتخاذ خطوات حاسمة لتشجیع مشاركة المرأة وتمثیلها في الحیاة 

حد أدني لضمان تمثیل فاعل للمرأة في كال المجلسین وقد یتضمن ذلك، حصة ذات . السیاسیة في جمهوریة مصر العربیة

تشجع البعثة الجمعیات النسائیة تشجیًعا شدیًدا لعقد جلسات تعریفیة وتدریبیة لتثقیف المرأة بحقوقها ومكانتها في . النیابیین

  . مصر ما بعد الثورة ولتشجیه الرجال على التصویت للمرشحات الجیدات

اخبینالتثقیف المدني وتثقیف الن

  

توصي البعثة بأن تصدر اللجنة العلیا لالنتخابات الرئاسیة تعلیمات واضحة بعمل تثقیف للناخبین لالنتخابات القادمة 

كما ینبغي تقدیم التثقیف المدني وتثقیف الناخبین بصورة غیر . صة االنتخابات الرئاسیة التي سوف تواجه تحدیات أكبرخا

حیث إن وجود جمهور من الناخبین یحصل على معلوماته بشكل رسمي ومحاید یمثل حزبیة ومستقلة ومنسقة ومتسقة، 

ولتحقیق ذلك، ندعو اللجنة العلیا لالنتخابات الرئاسیة أن تعمل عن قرب مع . أهمیة هائلة للعملیتین االنتخابیة والدیمقراطیة
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اخبین لضمان مستوى متسق من الجودة الجمعیات غیر الحكومیة واألحزاب السیاسیة على التثقیف المدني وتثقیف الن

تشجع البعثة المنظمات غیر الحكومیة المحلیة على االنخراط . ني وتثقیف ناخبین بصورة متوازنة جغرافًیاوتوفیر تثقیف مد

إن اتباع منهج نظامي وقوي في التثقیف المدني وتثقیف الناخبین یمثل . بشكل أكبر في التثقیف المدني وتثقیف الناخبین

ترى البعثة التابعة للمعهد االنتخابي أن التثقیف المدني وتثقیف . یة بالغة في تشكیل ثقافة تقوم على دیمقراطیة تشاركیةأهم

البلد الذي  تخابات، حیث ینبغي أن یحصل مواطنوالناخبین یجب أن یكونا أنشطة طویلة األجل وال تقتصر فقط على االن

المدنیة والمعلومات یمقراطي وحقوق اإلنسان والمشاركة الدیمقراطیة والحكم الد یمر بمرحلة انتقالیة بمعلومات عامة حول

  . الخاصة بالناخبین لكل انتخابات، على أن یتم ذلك بصورة دائمة

  

حول معلومات لمؤیدیهم ومدهم ب تثقیف مدني وتثقیف ناخبین حزاب السیاسیة المصریة على توفیركما تشجع البعثة األ

ة التي ینبغي أن تكون متسقة مع ما تقدمه اللجنة العلیا لالنتخابات الرئاسیة من تثقیف ناخبین ومعلومات العملیة االنتخابی

  . لهم

تدریب موظفي اللجان االنتخابیة

  

ترى . یلعب موظفو اللجان االنتخابیة دوًرا حیوًیا في ضمان تمتع الناخبین والمرشحین ومندوبیهم بالثقة في العملیة االنتخابیة

في األساس عن غیاب  مختلف مراحل االنتخابات النیابیة نتجتالبعثة أن حاالت عدم االتساق اإلجرائي التي رصدتها خالل 

وفي بعض الحاالت، كانت حاالت عدم االتساق نتیجة لعدم . یب موظفي اللجان االنتخابیةدلیل إجراءات یشكل أساًسا لتدر 

نظًرا العتقادهم بأن قضاة اللجان على قدرة الموظفین علي استخدام األدلة التي وفرتها اللجنة القضائیة العلیا لالنتخابات 

إدارة االنتخابات واللجان االنتخابیة حتى یتمكنوا من یحتاج القضاة إلى حضور جلسات تدریبیة شاملة حول . درایة بالقانون

ینبغي أال یترك القضاة كي یعتمدوا على معرفتهم . التعرف على نفس المقاییس والمعاییر وتطبیق القواعد بصورة متسقة

  . تخاباتبالقانون وحدها، كما یحتاج موظفو اللجان الذین یأتون من مؤسسات تعلیمیة إلى التدریب على كل أعمال االن
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  الملحقات

  

  1ملحق 

  تشكیل بعثة متابعة االنتخابات التابعة للمعهد االنتخابي

  

  

البلد األصليالدورالنوعاالسم

جمهوریة الكونغو الدیمقراطیةرئیس البعثة ومتابع قصیر األجلذكردنیس كادیما1

جاستین جور دوا2

ذكر

طویل المدیر المیداني ومتابع 

ساحل العاجاألجل

جنوب السودانمتابع طویل األجلأنثيأنجلینا دانیالز سیكا فري3

الكامیرونمتابع طویل األجلأنثيسیسیل باسومو4

جمهوریة الكونغو الدیمقراطیةمتابع طویل األجلذكر)جونیور(بویندا موك 5

صفا أبو عبیدة إبراهیم 6

السوداناألجلمتابع طویل أنثيالبراجي

جنوب إفریقیامتابع طویل األجلذكرنافتالي سیكاموجنج7

جنوب إفریقیامتابع طویل األجلأنثيكارین أوجل8

موزمبیقمتابع طویل األجلأنثيأنسیة عز الدین9

عمار جاروشي10

ذكر

انتخابات (متابع قصیر األجل 

ومتابع متوسط ) مجلس الشعب

تونس  )ىمجلس الشور انتخابات (األجل 

تونسمتابع قصیر األجلأنثيمایسة بو دربالة11

السویدمتابع قصیر األجلأنثيإیرالدا فاهیدي12

السنغالمتابع متوسط األجلأنثيأیشاتو فال13
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نیجیریامتابع قصیر األجلأنثيأولوفونتو أكیندورو14

العاجساحل متابع قصیر األجلذكرفینسنت توبي15

جنوب إفریقیامتابع قصیر األجلأنثيإیلونا تیب16

جنوب إفریقیامتابع متوسط األجلأنثيفوناناني نیمایني17

ساحل العاجمتابع قصیر األجلذكرأیم كونان18

جنوب إفریقیامتابع متوسط األجلذكروسیم هوالند19

جمهوریة الكونغو الدیمقراطیةمتابع قصیر األجلذكرهیكتور لوبامبا20

جنوب إفریقیامتابع قصیر األجلذكرجاستون كالومبو21

جنوب إفریقیامتابع قصیر األجلذكرإبراهیم فكیر22

كینیامتابع قصیر األجلأنثيماجدالینا كایتي23

جنوب إفریقیامتابع قصیر األجلأنثيجاكي كالي24

كینیامتابع قصیر األجلذكرویلیس إیفانز كاوتشینج25
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  2ملحق 

  

  الشروط المرجعیة لبعثة متابعة االنتخابات التابعة للمعهد االنتخابي

  

انتشارها لمتابعة انتخابات  ت التابعة للمعهد االنتخابي أثناءتوضح الشروط المرجعیة دور ومسئولیات بعثة متابعة االنتخابا

تقدم هذه الشروط ملخًصا ألهداف البعثة وٕاطاًرا ألنشطة متابعي . 2012 – 2011مجلسي الشعب والشورى التي جرت في 

  . المعهد االنتخابي

  

ة ، ویشارك في االنتخابات والعملیات المتعلقة بها ویجریها كال من حكومجمیع متابعي المعهد االنتخابي ضیوف في مصر

وباعتبار أعضاء بعثة المعهد االنتخابي متابعین، فمن المتوقع منهم تقییم جمیع العملیات دون تدخل في أي . مصر وشعبها

  . منها

  

وبما یتفق ورؤیة المعهد االنتخابي لقارة إفریقیة یتم الحفاظ فیها الحكم الدیمقراطي وحقوق اإلنسان ومشاركة المواطنین في 

خبرات متابعة االنتخابات في تبادل ال\ز المعهد االنتخابي على الدور الخطیر الذي تلعبه مراقبةبیئة سلمیة، ینصب تركی

یؤمن المعهد االنتخابي أن المتابعین الدولیین یمكنهم لعب دوًرا داعًما شدید األهمیة یعزز من مصداقیة . والتجارب بین األمم

  . من ثقة الجماهیر في العملیة االنتخابیة بالكامل االنتخابات ویدعم عمل جماعات المتابعة المحلیة ویرفع

  

یعد توزیع البعثة جزًءا ضرورًیا من مشروع المعهد االنتخابي لتقییم النزاهة االنتخابیة في مصر، ومن خالل هذا المشروع، 

اقبیها، وفي إطار هذه نزاهة العملیة االنتخابیة المصریة ونقل ما لدیه من معرفة ومهارات لمر یسعى المعهد إلى اإلسهام في 

المحاولة، یأتي المراقبون من شمال إفریقیا وغیرها من البلدان المختارة من إفریقیا من أجل تشجیع التعلم بین األقران الذي 

  . سیوفر لهم معارف ومهارات جدیدة تساعد في تحسین العملیات االنتخابیة في بلدانهم

  

  أهداف البعثة

  

مع محاوالت المعهد االنتخابي لتعزیز انتخابات تتسم بالمصداقیة ومشاركة المواطنین، ولدعم یتوافق الهدف العام للبعثة 

  :تهدف البعثة على وجه التحدید إلى. المؤسسات السیاسیة من أجل دیمقراطیة مستدامة في إفریقیا

  

ات، والیوم االنتخابي، تقییم نزاهة العملیة االنتخابیة في مصر من خالل متابعة وتوثیفف مرحلة ما قبل االنتخاب

. وأنشطة ما بعد االنتخابات في مصر

 التأكد مما إذا كانت االنتخابات في مصر قد استوفت المعاییر العالمیة المنصوص علیها في إعالن اإلتحاد اإلفریقي

حول مبادئ وٕارشادات مراقبة االنتخابات، وٕاعالن مبادئ مراقبة االنتخابات الدولیة، ومدونة سلوك المراقبین، ومبادئ 

. إدارة االنتخابات ومراقبتها ورصدها

 الفرصة للتعلم بین األقران للمتابعین اآلتین من جمیع أنحاء القارةتوفیر .
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  المنهجیة 

  

سوف تتبنى البعثة منهًجا شمولًیا في متابعة وتوثیق العملیة االنتخابیة في مصر حتى تتمكن البعثة من إجراء تقییم مستنیر 

صیرو األجل لمتابعة المرحلة األولى من انتخابات ونظًرا لضیق الوقت، سوف یصل المتابعون طویلو وق. ومحاید لالنتخابات

وسوف تستمر البعثة طویلة األجل في االنتشار المیداني لمدة ثالتة أشهر قبل أن ینضم . مجلس الشعب ومجلس الشورى

. امإلیها مجموعات متتابعة من المراقبین قصیري األجل في مراحل مختلفة من العملیة االنتخابیة لفترة تصل إلى سبعة أی

المدیر المیداني للمعهد االنتاخبي الذي سیبقى في القاهرة خالل فترة عمل البعثة، وسوف یدع سوف ینسق أنشطة البعثة 

  . البعثة مجموعة من المترجمین الفوریین الذین سیرافقون المتابعین أثناء تحركاتهم في البالد

  

التي تعتبر بمثابة جلسة تدریبیة تنشیطیة حول الهدف من  قبل انتشار البعثة، سوف یتم عقد جلسات تعریفیة في القاهرة

وخالل تلك الجلسات، سوف یستمع إلى أطروحات یقدمها أطراف العملیة االنتخابیة في مصر . مراقبة االنتخبات ومنهجیتها

، واألكادیمیین، وغیرهم مثل اللجنة العلیا لالنتخابات، واألحزاب السیاسیة، ومنظمات المجتمع المدني، واإلعالم، وأجهزة األمن

  . من األطراف حول مستوى االستعداد لالنتخابات ومختلف جوانب العملیة االنتخابیة

  

سوف یتم توزیع المتابعین على الدوائر قبل یومین من االنتخابات على األقل وسوف یتشاورون مع أطراف العملیة في 

  . مناطق انتشارهم

  

في األیام االنتخابیة، سوق یراقب المتابعون عملیة فتح اللجان، وعملیات التصویت، وغلق اللجان االنتخابیة، والفرز، 

  . وعملیات تجمیع األصوات

  

بعد انتشار المتابعین، سوف یعود المتابعون إلى القاهرة لحضور جلسة استخالص معلومات یتبادلون فیها الخبرات ویناقشون 

  . یصیغون التقییم األولي لالنتخابات الصادر عن البعثةمالحظاتهم و 

  

  . سوف یتم نشر التقریر الختامي بعد انتهاء أعمال البعثة

  

  نمط التحلیل

  

على المتابعین ملئ قوائم واستمارات لتسجیل ما یحصلون علیه من معلومات خالل . تعتمد البعثة طریقة تحلیل كیفیة وكمیة

وسوف یتم التأكید على محتوى هذه . الجلسات االستشاریة مع أطراف العملیة، والتقاریر اإلعالمیة، والمالحظة المباشرة

  . عریفیة للمتابعینالوثائق وطریقة ملئها خالل الجلسات الت

  

سوف تحاول البعثة أن تضمن تغطیة المتابعین لجمیع جوانب العملیة االنتخابیة مع األخذ في االعتبار أن االنتخابات لیست 

االنتخابات التي تتضمن السیاق المؤسسي  ین األخذ في االعتبار مختلف مراحلینبغي على المتابع. حدثًا غیر قابل للتكرار
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تخابات وأنشطة ما قبل االنتخابات وأنشطة الیوم االنتخابي وأنشطة ما بعد االنتخابات، كما یتضمن ذلك والسیاسي لالن

  . الدعایة االنتخابیة، والتصویت والفرز، وتجمیع النتائج واإلعالن عنها

  

ملیة االنتخابیة االنتفاضات المستمرة واألحداث والتوجهات الجاریة في البالد وما لها من تداعیات على العتحظي سوف 

  . ونتیجتها باهتمام خاص

  

  متابعو االنتخابات

  

  : لتمكین المتابعین من التعرف بصورة مباشرة على السیاق المؤسسي والسیاسي لالنتخابات، سوف یكون علیها

  

التوقیع على تعهد بااللتزام بمدونة سلوك المتابعین .

اإلقامة في الدائرة التي تم نشرهم بها مع عمل زیارات لتغطیة دوائر إضافیة في حالة وقوعها ضمن منطقة انتشارهم .

 استشارة أطراف العملیة االنتخابیة من بینها اللجنة العلیا لالنتخابات، وممثلي األحزاب السیاسیة، ومنظمات المجتمع

.االنتخابات على المستویین الوطني والمحليالمدني، والمؤسسات األكادیمیة قبل 

المشاركة في الجلسات التعریفیة وجلسات استخالص المعلومات الخاصة بالمتابعین .

متابعة أنشطة الدعایة االنتخابیة.

تقییم مستوى استعداد أطراف العملیة االنتخابیة .

ینبغي تقدیمه خالل أول أسبوعین من االنتشار تقدیم تقریر حول السیاق المؤسسي والسیاسي لمناطق انتشارهم الذي.

 الخصائص اإلقلیمیة لمناطق انتشارهم أثناء الجلسات التعریفیة الخاصة بالمتابعین قصیري إعداد وتقدیم عرض حول

. األجل

العمل مع مكتب التنسیق المیداني إلتخاذ الترتیبات اللوجیستیة الالزمة لوصول المراقبین قصیري األجل .

رفع التقاریر للمدیر المیداني .

إرسال ملخص أسبوعي للمدیر المیداني .

اإلجابة عن كل تساؤالت المدیر المیداني .

متابعة فتح اللجان االنتخابیة، وعملیة التصویت، وانتهاء التصویت وغلق اللجان االنتخابیة .

متابعة فرز األصوات في اللجان االنتخابیة .

من اللجان االنتخابیة إلى مراكز الفرز المركزیة متابعة تحركات المواد .

متابعة تجمیع النتائج إلى أن تصل إلى اإلعالن الرسمي عن النتائج .

المساهمة في صیاغة التقریر المرحلي والختامي .

  

  مدونة السلوك الخاصة بمتابعي االنتخابات 

  

یسترشد المتابعون االنتخابیون بالمبادئ التالیة كما تنص قواعد اللجنة العلیا لالنتخابات، وٕاعالن مراقبة االنتخابات الدولیة 

  : ومدونة السلوك الخاصة بالمراقبین
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احترام سیادة مصر باعتبارها البلد المضیف وحقوق اإلنسان الخاصة بالمواطنین .

العلیا لالنتخابات احترام القوانین وسلطة اللجنة .

سلوك شخصي مالئم .

التزام عدم التحیز والحیادیة والمهنیة السیاسیة .

احترام نزاهة البعثة .

 ال تتدخل –المراقبة .

االمتناع عن التحدث إلى اإلعالم .

التعاون مع المراقبین اآلخرین .
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  3ملحق 

  انتخابات مجلس الشعب خالل الذین استشارتهم بعثة متابعة االنتخابات التابعة للمعهد االنتخابي طرافاأل

  

  األطراف الذین استشارتهم البعثة في محافظة البحر األحمر

اسم ومنصب من الشخصیات التي التقت بها البعثة تاریخ الزیارة  ةالجه

المستشار أكرم عمر، رئیس العملیات محكمة االستئناف العلیا 1/12/11  

عزت البنداري، المدیر التنفیذي \السید منظمة اإلتحاد المصري لحقوق اإلنسان 1/12/11  

مسعد صدقي، المدیر \السید سكاي للتنمیة

حسین عاصي، محامي \السید نقابة المحامین 2/12/11  

ممدوح ذكي \السید القدیسة ماري مینا 2/12/11 

ناصر الدشناوي، مدیر \السید المنظمة الوطنیة لحقوق اإلنسان 3/12/11 

رضا غنیم، أمین الحزب \السید حزب الحریة والعدالة 3/12/11

األطراف الذین استشارتهم البعثة في اإلسكندریة

یونس تراست 1/12/ 2011

حسني محمد دویدار حزب الحریة والعدالة 1/12/2011

الدیمقراطي الوطني ومركز كارترالمعهد  2/12/2011

األطراف الذین استشارتهم البعثة في الفیوم

یاسمین حسام، ممثل الحزب في الفیوم \األنسة حزب التیار المصري 1/12/2011

نبیل خالد، مدیر المنظمة \السید مركز ابن خلدون لدراسات التنمیة 1/12/2011

المنظمةسمیر عبد الباقي، مدیر  \السید الجمعیة المصریة للنهوض بالمشاركة 

المجتمعیة

2/12/2011 
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األطراف الذین استشارتهم البعثة في أسوان

جمال سالم، أقدم القضاة في أسوان والمسئول عن 

توزیع القضاة على المراكز االنتخابیة

وزارة العدل 11/12/2011 

أمینة محسن، مدیر فرع أسوان مناظرة –الدیمقراطي المعهد المصري  11/12/2011

على القائمة 2كریمة بكار، مرشحة رقم  حزب اإلتحاد العربي المصري 12/12/2011

سمیرة راغب، مرشحة الحزب المحافظ 12/12/2011

على القائمة 3منى محمد ربیع، مرشحة رقم  حزب التجمع 12/12/2011

مزن حسن، المدیر التنفیذي للدراسات النسویةجمعیة نظرة 

محمد حلمي إبراهیم، متابع محلي المنظمة الوطنیة لحقوق اإلنسان والتنمیة 

البشریة

رمضان أبو النور، األمین العام المحلي للحزب حزب الوفد 13/12/11

جوزیف فوزي، مرشح مستقل مسیحي –مستقل  13/12/11

مین على القائمة، األ 2محمد عبد الستار، المرشح رقم 

العام المحلي للحزب

حزب الحریة والعدالة 13/12/11

تامر محمد، محامي الحزب وناشط حقوق إنسان حزب الوسط 13/12/11

األطراف الذین استشارتهم البعثة في الجیزة

رئیس اللجنة –رشدي عمار  \السید اللجنة العلیا لالنتخابات 13/12/11

الخارجیة مسئول العالقات –شریف عتمان  \السید المنظمة المصریة لحقوق اإلنسان 13/12/11

قسم  –وفیق كامل الغیطاني، مسئول العملیات . د

االنتخابات

حزب الوفد 13/12/11
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األطراف الذین استشارتهم البعثة في اإلسماعیلیة

أشرف \السید اللجنة القضائیة العلیا لالنتخابات 11/12/11

رئیس اللجنة القضائیة العلیا لالنتخاباتاللجنة  11/12/11

محمد سلیم \السید محاضر من جامعة قناة  –الحزب اللیبرالي 

السویس

12/12/11 

متابعو مركز كارتر 13/12/11  

و16/12/11

رشا سلیم.د جمعیة بناء 17/12/11

مالك فرغل الجمعیة المصریة لتنمیة حقوق المواطنین 18/12/11

محمد مصطفيمصطفي  \الرئیس اللجنة القضائیة  العلیا لالنتخابات 20/12/11

عایدة الكیالني ینایر، حزب الوعي 25تحالف ثورة  20/12/11 

جورج خلة، الرئیس، وٕابراهیم شوقي، منسق وأستاذ 

مساعد في جامعة طنطا

الكتلة المدنیة 20/12/11

األطراف الذین استشارتهم البعثة في السویس

مسئول سیاسي –سامي  محمد \السید )حزب سیاسي(الكتلة المصریة  11-12-

2011

منسق الحزب –هاني ثابت  \السید )حزب سیاسي(حزب الجبهة الدیمقراطیة  12-12-

2011

أیمن \السید جماعة رقیب للمراقبة 16-12-

2011
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األطراف الذین استشارتهم البعثة في المنیا

ممدوح مجاهد مدیر األمن 29/12/2011

حاتم كمال اللجنة العلیا لالنتخابات 31/12/2011

هیام حسین حزب الحریة والعدالة 31/12/2011 

ریموند مكرم. د حزب الكتلة المصریة 01/01/2012

األطراف الذین استشارتهم البعثة في مرسى مطروح

أحمد عامر: الرئیس لجنة إزالة األلغام 31/12/11

المنعم على عبد: الرئیس منظمة محاربة الفساد 31/12/11

جاد المولى عبد اللطیف مرشح مستقل 02/01/12 

مصطفي محمد: رئیس المحكمة محكمة 02/01/12

متابعو المعهد الدیمقراطي الوطني ومركز 

كارتر

02/01/12

األطراف الذین استشارتهم البعثة في جنوب سیناء

صالحة فالیم، مرشحة \السیدة الوسطحزب  31/12/2011

رشا شعراوي، مرشحة \السیدة الحزب المصري الحدیث 01/01/12

محمد عبد الفتاح، المؤسس ورئیس التحریر \السید شرم الشیخ األسبوعیة 01/01/12

سامح حلمي، رئیس اللجنة \السید اللجنة العلیا لالنتخابات 02/01/12

سیناءأیمن الظواهري، أمین الحزب في جنوب  \السید حزب الحریة والعدالة 02/01/12

خالد فتحي، رئیس الحزب في جنوب سیناء \السید حزب النور 02/01/12
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  4ملحق 

  معهد االنتخابي خالل انتخابات مجلس الشورىعثة متابعة االنتخابات التابعة للاألطراف الذین استشارتهم ب

  

مطروحاألطراف التي استشارتها البعثة في مرسي 

اسم ومنصب األشخاص الذین التقت بهم البعثة الجهة التي تم زیارتها تاریخ الزیارة

محمود عبد الكریم: المدیر المساعد حزب النور 13/ 02/12

فؤاد محمود: رئیس فرع مطروح حزب الحریة والعدالة 13/ 02/12

محمد ناجي عبد القادر: المرشح المستقل مرشح مستقل 13/02/12

السید عبد السالم علي –ریس فرع غرب مصر  حقوق اإلنسان 15/02/12

األطراف الذین استشارتهم البعثة في جنوب سیناء

أحمد فایق الشحات \السید مرشح مستقل 27/01/12

عایدة عودة خطاب، مرشح \السیدة حزب الوفد 28/01/12

حسني محمد حسن \السید حزب الحریة والعدالة 28/01/12

سامح حلمي، رئیس اللجنة \السید اللجنة العلیا لالنتخابات 28/01/12

سامح حلمي، رئیس اللجنة \السید اللجنة العلیا لالنتخابات 01/02/12

سلیمان محمد موسي \السید مرشح فردي –حزب الحریة والعدالة  01/02/12

عوض محمد صالح \السید مرشح فردي –حزب النور  01/02/12
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األطراف الذین استشارتهم البعثة في أسیوط

عبد الملك القمیر:رئیس محكمة استئناف أسیوط اللجنة العلیا (محكمة االستئناف 

)لالنتخابات

28/01/2012

األطراف الذین استشارتهم البعثة في الفیوم

یاسر عرفة بحیرى \السید اللجنة العلیا لالنتخابات 28-01-

2012

)رئیس المنظمة( نبیل خالد \السید مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائیة 01-02-

2012

)رئیس المنظمة(سمیر عبد الباقي  \السید الجمعیة المصریة للنهوض بالمشاركة 

المجتمعیة

02-02-

2011

)الغردقة(األطراف الذین استشارتهم البعثة في البحر األحمر

عمر أكرم\السید نائب رئیس \اللجنة العلیا لالنتخابات

المحكمة

28/01/2012

محمد سعید، رئیس مجلس اإلدارة مجلس البحر األحمر 31/01/2012

سهیر صدقي، مرشحة \المهندسة الكتلة المصریة 01/02/2012

حسین فهمي عاصي متابع محلي\محامي 02/02/2012

مسعد سعدي، المدیر التنفیذي للتنمیة وحقوق اإلنسانمؤسسة سكاي  04/02/2012

لوكاس، رئیس مجلس اإلدارة اإلتحاد المصري لحقوق اإلنسان 04/02/2012

ناصر الدنوهي، رئیس المنظمة المنظمة الوطنیة لحقوق اإلنسان 04/02/2012

محمد عوض، عضو برلمان \المهندس حزب الحریة والعدالة 05/05/2012
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البعثة في المنوفیة األطراف الذین استشارتهم

محمد خلف \السید اللجنة العلیا لالنتخابات 28/01/2012

رمضان الدقي \السید حزب الحریة والعدالة 28/01/2012

عبد المنعم \السید حزب الوفد 28/01/2012

سیرینا البورغتي وندرا شیریج متابعو مركز كارتر 28/01/2012

تیمور عرفة \السید األحرارحزب المصریین  01/02/2012

شعبان سلیم\السید جمعیة التنمیة الریفیة 02/02/2012

األطراف الذین استشارتهم البعثة في أسوان

جمال سالم، أقدم قضاة أسوان المسئول عن توزیع القضاة على 

المراكز االنتخابیة

وزارة العدل 13/2/2012

مساعد رئیس الحزب حزب الوفد 13/02/2012

العام للحزباألمین  حزب الحریة والعدالة 13/02/2012

األطراف الذین استشارتهم البعثة في بورسعید

مؤمن شعبان، ضابط أمن\السید القیادة\الشرطة المحلیة، بورسعید 13/02/2012

سنا بعثة معهد كارتر 13/02/2012

محمد العطار، قاضي، رئیس لجنة انتخابیة اللجنة العلیا لالنتخابات 14/02/2012

أیمن جاد، صحفي 25قناة مصر  14/02/2012

محمد زكریا \السید حزب الحریة والعدالة 16/02/2012
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األطراف الذین استشارتهم البعثة في اإلسماعیلیة

عادل، أعلى قضاة دائرة اإلسماعیلیة اللجنة العلیا لالنتخابات 13/02/2012

عالقات المجلس، محافظة إبراهیم مرسي أبو العنین، رئیس 

اإلسماعیلیة

مجلس محافظة اإلسماعیلیة 13/02/2012

الشیخ محمد شاذلي، أحد قیادات حزب النور باإلسماعیلیة حزب النور 13/02/2012

جمال حسین، عضو برلمان. د حزب النور 15/02/2012

هشام السولي، عضو برلمان. د حزب الحریة والعدالة 16/02/2012

كاثرین فوساكي وباولو مالیجایاإلین  فریق المتابعین بمركز كارتر 13/02/2012

15/02/2012

األطراف الذین استشارتهم البعثة في السویس

مدحت خاطر، رئیس اللجنة العلیت لالنتخابات في السویس. د اللجنة العلیا لالنتخابات 13/02/2012

تادزرول أدهي وسالفة موسى بعثة مركز كارتر 13/02/2012

ممثل الحزب في السویس حزب الحریة والعدالة 13/02/2012

علي محمد، ومحمد مهران، ومحمد صالح، وفرج مخلوف حزب الوفد 13/02/2012

األطراف الذین استشارتهم البعثة في المنیا

هیلي سالسي، عضو مجلس شورى حزب الكتلة المصریة 19/02/2012

عزت إبراهیم عزت المصري لحقوق اإلنسانالمركز  19/02/2012

نیكوالس ألكسندر، وهیثم منكارا بعثة مركز كارتر 18/02/2011
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  برنامج الجلسات التعریفیة لبعثة متابعة االنتخابات: 5ملحق 

  التعریفي للمتابعین البرنامج

  هیلتون الزمالك، القاهرة

  2011نوفمبر،  27

  

  

  

  

  

  

  

  

المیسر\المقدم الموضوع الوقت

أنطونیو سبینیلي، مدیر بعثة المؤسسة 

الدولیة للنظم االنتخابیة

رؤیة المؤسسة الدولیة للنظم االنتخابیة بشأن االنتخابات 

2012 – 2011التشریعیة التي شهدتها مصر في 

09:00 – 09:45

كارلوس فالنزا فالنزویال، خبیر فني، 

البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، مصر 

وتونس

انخراط البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة في العملیة االنتخابیة 

ودوره فیها 2012 - 2011التي شهدتها مصر في 

09:45 -10:30

استراحة لتناول الشاي والقهوة 10:30 -10:45

سنا فان دن برج، المدیر المیداني، مركز 

كارتر، القاهرة

كارتررؤیة مركز : تقییم أولي للعملیة االنتخابیة 10:45 -11:30

دینیس كادیما، المدیر التنفیذي، المعهد 

االنتخابي للدیمقراطیة المستدامة

الیوم االنتخابي، الفرز، والملخص: االستمارات 11:30 -12:45

الغداء 12:45 -14:00

إیرالدا فاهیدي، مدیر مالي، المعهد 

االنتخابي للدیمقراطیة المستدامة

خطط التوزیع 14:00 -15:30

نهایة یوم الجلسات التعریفیة 15:30
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  بعثة متابعة االنتخابات التابعة للمعهد االنتخابات في مصر

  

  البرنامج التعریفي للمتابعین

  نوفوتل، برج القاهرة، القاهرة

  2012ینایر  26الخمیس، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المیسر\المقدم الموضوع

  

الوقت

جاستین دوا مدونة السلوك ترحیب، وتقدیم البعثة وشرح 11:00

جاستین دوا تحلیل النتخابات : نظرة عامة على االنتخابات البرلمانیة المصریة

مجلس الشعب قبل انتخابات مجلس الشورى

11:20

استراحة لتناول الشاي والقهوة 12:20

  كارین أوجل

جونیور موك

استمارات انتخابات مجلس الشورى 12:50

  جاستین دوا

سیسیل باسومو

خطط التوزیع وأدوات االنتخابات 13:50

نهایة الجلسة التعریفیة وصور جماعیة 14:30
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  بعثة المعهد االنتخابي لمتابعة االنتخابات في مصر

  البرنامج التعریفي للمراقبین

  نوفوتل، برج القاهرة، القاهرة

  2012فبرایر  11السبت، 

  

المیسر\المقدم

  

الموضوع

  

الوقت

دواجاستین  ترحیب، وتقدیم البعثة وشرح مدونة السلوك 12:00

جاستین دوا نتخابات تحلیل ا: بات البرلمانیة المصریةنظرة عامة على االنتخا

ونتائج المرحلة األولى من انتخابات مجلس الشورى مجلس الشعب

12:20

استراحة لتناول الشاي والقهوة 13:00

  كارین أوجل

جونیور موك

المرحلة الثانیة من انتخابات مجلس الشورىاستمارات  13:30

  جاستین دوا

سیسیل باسومو

خطط التوزیع وأدوات االنتخابات 14:00

نهایة الجلسة التعریفیة وصور جماعیة 14:30
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  6ملحق 

  

حول  أفریقیافيالمستدامةللدیمقراطیةاالنتخابيالبیانات التمهیدیة الصادرة عن بعثة متابعة االنتخابات التابعة للمعهد

  المرحلة األولى من انتخابات مجلس الشعب

  
  

  االنتخابي لمتابعة انتخابات مجلس الشعب االمصريبعثة المعهد 

  2011نوفمبر  29 – 28

  بیان تمهیدي

 :مقدمة.1

علي تصریًحا من وزارة الخارجیة المصریة وتصریًحا آخر من أفریقیافيالمستدامةللدیمقراطیةاالنتخابيالمعهدبعد حصول

تم تقسیم عملیة التصویت . المصريالشعبمجلسانتخاباتلمتابعةعثةاللجنة القضائیة العلیا لالنتخابات، نشر المعهد ب

 2011دیسمبر  14، و)المرحلة األولى( 2011نوفمبر  29 – 28: لتجري في ثالث مناطق في أیام انتخاب مختلفة تحدیًدا

المرحلة  ا البیان التمهیديیغطي هذ. ات إعادةمع احتمالیة إجراء انتخاب) المرحلة الثالثة( 2012ینایر  3، و)المرحلة الثانیة(

  . 2011نوفمبر  29و 28األولى من انتخابات مجلس الشعب التي جرت یومي 

  

أعضاء یمثلون منظمات مجتمع  10تشكلت البعثة التي عملت تحت قیادة السید دینیس كادیما، المدیر التنفیذي للمعهد من 

  . یمقراطیة وجنوب السودان وساحل العاج والكامیرونمدني في جنوب أفریقیا وتونس والسودان وجمهوریة الكونغو الد

  

أول انتخابات تنافسیة حقیقیة منذ سقوط النظام السابق بقیادة حسني مبارك في أعقاب ثورة  النیابیةكانت هذه االنتخابات 

وفي هذا السیاق، نشر . تتیح هذه االنتخابات فرصة فریدة لمصر كي تبدأ في بناء دولة دیمقراطیة. 2011فبرایر  –ینایر 

  . مصري المضنیة لتحقیق تغییر دیمقراطيالمعهد االنتخابي هذه البعثة كعالمة على التضامن مع جهود الشعب ال

  

نوفمبر وأصدرت نتائجها وتوصیاتها  29و 28أجرت بعثة المعهد االنتخابي تقییمها لالنتخابات المصریة التي جرت یومي 

  . األولیة كما یوضح هذا البیان

  

المبادئ الحاكمة لالنتخابات  تقوم رؤیتنا على دستور جمهوریة مصر العربیة وقوانینها وٕاعالن اإلتحاد األفریقي بشأن

بالعدید من التقت البعثة . الدیمقراطیة في أفریقیا وٕاعالن مبادئ مراقبة االنتخابات الدولیة وٕادارة االنتخابات ومراقبتها ورصدها

ة، نشر بعد عقد جلسة تعریفیة لمدة یوم واحد في القاهر . األطراف المحلیة في العملیة االنتخابیة وغیرهم من فرق المتابعة
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في األیام االنتخابیة، . القاهرة، واألسكندریة، والفیوم، والغردقة: المعهد االنتخابي فرق من المتابعین لتغطیة المناطق التالیة

  .لجنة انتخابیة وتابعت فرز استمارات التصویت في مراكز الفرز 162زارت فرق المعهد االنتخابي إجمالي 

  

جدولة، اقتصرت النتیجة التي توصلت لها البعثة حول عقد المرحلة األولى من االنتخابات تیجة الستمرار عملیتي الفرز والون

  . 2011نوفمبر  30حتى  النیابیة

  

النتائج والتوصیات .2

   :ئج األولیة التالیةبعثة المعهد االنتخابي إلي النتاتوصلت 

  

  ت ااإلطار الدستوري والقانوني لالنتخاب

وجدت البعثة أن اإلطار الدستوري والقانوني لالنتخابات في مصر تفي بأدنى شروط عقد انتخابات دیمقراطیة، إال أنه تم 

عمال ومرشحین \العثور على عدد من نقاط الضعف مثل التمییز بین المرشحین المستقلین وتقسیمهم إلى مرشحین فالحین

العمال على حساب الفئات، وهو ما  \منتخبة في المجلسین للفالحینمن المقاعد ال% 50بتخصیص حصة ال تقل عن فئات 

ال یتسق مع مبدأ المساواة بین المرشحین الذي یعد أحد المبادئ الدیمقراطیة األساسیة، وبالتالي نوصي بإعادة النظر في هذا 

  . القادمة النیابیةالنص في دورة االنتخابات 

  

  جو التصویت 

تثني بعثة المعهد االنتخابي شعب مصر على ارتفاع نسبة االقبال االنتخابي والهدوء والصبر خالل أیام التصویت .

. تشجع البعثة الناخبین المصریین على االستمرار في التصرف بصورة هادئة خالل العملیة االنتخابیة

 عملیتي التصویت والفرزكما تثني البعثة على اسهام قوات األمن في الجو الهادئ الذي ساد .

 تشید البعثة بالسلطات السیاسیة واالنتخابیة التخاذها قرار بمد عملیة التصویت لیومین مما سمح للمزید من

. الناخبین باإلدالء بالتصویت

  

  عملیات التصویت والفرز 

  

  : الحظ متابعو المعهد االنتخابي النقاط التالیة خالل عملیتي التصویت والفرز

كان هناك عدد كبیر من الموظفات في اللجان االنتخابیة وهو ما تعتبره البعثة تطوًرا إیجابًیا .

لم یكن تصمیم اللجان االنتخابیة غالًبا یسمح بسهولة تدفق الناخبین ولم یضمن سریة التصویت .

 أیادي الناخبین للتأكد من عدم في الكثیر من اللجان االنتخابیة، لم یتمكن موظفو اللجان االنتخابیة من التحقق من

وجود حبر بها وال من غمس أصابعهم في الحبر بصورة مالئمة بعد التصویت وهو ما یعد ضماًنا ضد التصویت 

. أكثر من مرة

 االستمرار غیر القانوني في الدعایة من خالل توزیع ملصقات المرشحین ورسائل الحزب على الناخبین المصطفین

. االنتخابیة في طوابیر في األیام

بدا عدم معرفة بعض الناخبین بإجراءات التصویت  .
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 لم یكن مندوبو األحزاب والمرشحین والمتابعین المحلیین ممثلین بدرجة كافیة في معظم اللجان االنتخابیة التي تم

. زیارتها

تعرض المتابعون الدولیون للمنع من دخول بعض اللجان االنتخابیة ومراكز الفرز .

توصي البعثة بالنظر في فرز استمارات التصویت على . مركزیة عملیة الفرز في تحدیات لوجیستیة وتأخیر تسببت

ترى بعثة المعهد . مستوى اللجان االنتخابیة في الدورة االنتخابیة القادمة من أجل المزید من الشفافیة والكفاءة

رائي یمكن تجنبها إذا تم وضع وتوزیع دلیل االنتخابي أن الكثیر من نقاط الضعف وحاالت عدم االتساق اإلج

. إجراءات على جمیع موظفي اللجان وٕاجراء تدریبات لهم

  

: النتیجة والخطوات المستقبلیة.3

  

في هذه المرحلة من العملیة، الحظت البعثة توفیر الفرصة للناخبین المصریین كي یعبروا عن إرادتهم الحرة وتتمنى البعثة أن 

بصورة تضمن أن النتیجة االنتخابیة النهائیة تعكس  النیابیةیتم إجراء الفرز والجدولة واإلعالن عن النتائج وٕاجراء االنتخابات 

  . نإرادة الناخبین المصریی

  

خطوات أساسیة من العملیة االنتخابیة، باإلضافة إلى تقریر ختامي سوف یصدر المعهد بیانات تمهیدیة متتابعة بعد إنتهاء 

یقدم التقریر تحلیًال عمیًقا ویعرض نتائج وتوصیات . النیابیةحول الثالث أشهر التالیة لالنتهاء من آخر مراحل االنتخابات 

  . الباقیة النیابیةطط المعهد االنتخابي  لمتابعة االنتخابات وفي الوقت ذاته، یخ. مفصلة

  

تعبر بعثة متابعة االنتخابات التابعة للمعهد االنتخابي عن امتنانها لشعب جمهوریة مصر العربیة على ترحیبهم واستضافتهم 

، كما  نقدر طریقة وزارة الخارجیة المصریة واللجنة القضائیة العلیا لالنتخابات التي اتسمت بالتهذیب والود في تقدیم لفرقنا

  . المساعدة لبعثتنا
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الثانیة من  البیانات التمهیدیة الصادرة عن بعثة متابعة االنتخابات التابعة للمعهد االنتخابي بشأن المرحلة: 7ملحق 

  انتخابات مجلس الشعب

  

لدیمقراطیة المستدامة في بعثة متابعة االنتخابات التابعة للمعهد االنتخابى ل

  الموفدة الى جمهوریة مصر العربیة أفریقیا

  بیان مرحلي

  2011دیسمبر  15ـ  14

  :مقدمة

بنــاء علــى دعــوة اللجنــه العلیــا لالنتخابــات فــى جمهوریــة مصــر العربیــة، نشــر المعهــد 

االنتخـــابى لـــدعم الدیمقراطیـــة المســـتدامة فـــي أفریقیـــا بعثـــة متابعـــة انتخابیـــة لمتابعـــة 

ا تمهیـدی، وقـد أصـدرت قامـت البعثـة بیاًنـا 2011 – 2011انتخابات مجلس الشـعب 

نــوفمبر وتلتهــا جولــه  29و 28جــرت یــومي حــول المرحلــة األولــى لالنتخابــات التــى 

  . 2011دیسمبر 6و  5اإلعادة یومى 

أجــرت بعثــة المعهــد االنتخــابى تقییمهــا للمرحلــة الثانیــة مــن انتخابــات مجلــس الشــعب 

، ویعــرض البیــان المرحلــي مــا رصــدته 2011دیســمبر  15و 14التــي جــرت یــومى 

تقـوم مالحظاتنـا ورؤانـا و . من مالحظات أولیة وما توصلت إلیه من نتائج وتوصـیات

على أساس إعـالن اإلتحـاد األفریقـى بشـأن المبـادئ الحاكمـة لالنتخابـات الدیمقراطیـة 

فــي أفریقیــا، وٕاعــالن مبــادئ مراقبــة االنتخابــات الدولیــة، وٕادارة االنتخابــات، ومراقبتهــا 

.ورصدها
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وًال وســیقوم المعهــد االنتخــابي بإصــدار تقریــر ختــامي باعــداد تقریــر نهــائى أكثــر شــم

یتناول العملیة االنتخابیة كاملة بعد إتمام المرحلـة االخیـرة النتخابـات مجلـس الشـوري 

  .وسوف یعرض التقریر تحلیًال متعمًقا ومالحظات ونتائج وتوصیات مفصلة. 

 16%62وقــد رصــد المعهــد االنتخــابي تحســًنا فــي نســبه التصــویت حیــث إرتفعــت مــن 

صــنادیق والمــواد االنتخابیــة فــى الیــوم فــى المرحلــة الثانیــة، ووصــول ال 17%67الــى 

الســابق الجــراء االنتخــابي ممــا ســاعد فــي ضــمان بــدء عملیــة التصــویت فــي موعــدها 

إال أن المعهــد االنتخــابي رصــد جانًبــا . فــي معظــم اللجــان االنتخابیــة التــي تــم زیارتهــا

ســلبًیا للعملیــة تمثــل فــي تعــرض متــابعین مــن مختلــف المنظمــات مــن ضــمنها المعهــد 

وعلـي الـرغم مـن ان العملیـة . تخابي من دخول مراكز الفرز علي یـد قـوات األمـناالن

االنتخابیـــة قـــد تمـــت فـــي منـــاخ یســـوده الســـلم واألمـــن ، فـــإن مشـــاهد العنـــف قـــد ألقـــت 

بظاللها علي الساحة حین تفجرت أحـداث العنـف أمـام  مبنـي مجلـس الـوزراء ومبنـى 

ماضــیة حیــث اشــتبك المتظــاهرون مــع البرلمــان فــى وســط القــاهرة فــي األیــام القلیلــة ال

وتعبــر البعثــة عــن بــالغ أســفها . قــوات األمــن ممــا أســفر عــن وقــوع قتلــى ومصــابین 

لوقــوع قتلــى وتــود البعثــة أن تعبــر عـــن قلقهــا بشــأن العنــف واالســتخدام غیرالمتكـــافئ 

وتوصى البعثة بعمل التحقیقات الالزمة على الفـور فـى . للقوة من جانب قوات األمن

  .وضوع هذا الم

خالل الجولة الثانیة، نشرت البعثة ثمانیـة متـابعین طـویلي األجـل : تشكیل البعثة. 2

  .یمثلون منظمات المجتمع المدنى من مختلف بلدان أفریقیا

انطالقـا مـن تحقیـق نسـق متكامـل لتقیـیم العملیـة االنتخابیـة قامـت :  منهج البعثة. 3

البعثــة بمواصــلة اللقــاء مــع مختلــف أطــراف العملیــة االنتخابیــة مــن بینهــا فــروع اللجنــة 

العلیـــا لالنتخابـــات بالمحافظـــات، واألحـــزاب السیاســـیة، ومنظمـــات المجتمـــع المـــدنى، 

  . لیین والمحلیینووسائل اإلعالم، وغیرهم من فرق المتابعین الدو 

وبعــد عقــد جلســة اســتخالص معلومــات اســتغرقت یــوم واحــد، نشــر المعهــد االنتخــابى 

لتغطیــــــة  2011دیســــــمبر  8أربعــــــة فــــــرق مــــــن المتــــــابعین یــــــوم الخمــــــیس الموافــــــق 

وفـــور وصـــول فـــرق .الجیـــزة، أســـوان، والســـویس ، واإلســـماعیلیة :المحافظـــات التالیـــة 
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، عقــدت البعثــة المزیــد مــن االجتماعــات مــع المعهــد االنتخــابي إلــى منــاطق انتشــارهم

كمـــا اســـتغلت الفـــرق تلـــك الفتـــرة للتعـــرف علـــى .  األطـــراف الرئیســـیة المحلیـــة للعملیـــة

  . السیاق المحلي ومتابعة األیام األخیرة من الدعایة االنتخابیة

وخالل المرحلة الثانیة من العملیة االنتخابیة ، وصل إجمالي عـدد اللجـان االنتخابیـة 

لجنــة  103زارتهــا فــرق المعهــد االنتخــابي وشــهدت عملیــة التصــویت بعــا إلــي  التــي

انتخابیــة، كمــا حاولــت فــرق المعهــد االنتخــابي متابعــة نتــائج الفــرز فــي مراكــز الفــرز 

بمنــاطق انتشــارهم، ولكــن لألســف تعــرض  متــابعو المعهــد االنتخــابى إلــى المنــع مــن 

  .دخول مراكز الفرز علي ید قوات االمن 

بعـد االطـالع علـى التشـریعات والوثـائق ذات الصـلة، والبیانـات :  ائج األولیةالنت. 4

الصــــادرة عــــن أطــــراف العملیــــة االنتخابیــــة والتقــــاریر الصــــحفیة والمالحظــــات التــــي 

رصدتها مختلف الفرق المنتشرة میدانًیا، وقـد اعتمـدت أعمـال البعثـة علـى اإلرشـادات 

إلیهــا، وتوصــلت إلــى النتــائج األولیــة المنصــوص علیهــا فــي الوثــائق الســابق اإلشــارة 

  :  التالیة

  :اإلطار القانونى لالنتخابات 4.1

الحظـت البعثــة وجــود العدیــد مــن البنــود التشـریعیة التــى تحكــم مســار تلــك االنتخابــات 

 38بشأن مباشرة الحقـوق السیاسـیة وقـانون رقـم  1956لسنة  73تتضمن قانون رقم 

مـــن  73مـــادة األولـــى مـــن قـــانون رقـــم تـــنص ال. بشـــأن مجلـــس الشـــعب 1972لســـنة 

علـى الشـروط األساسـیة لمشـاركة المـواطنین فـي العملیـة  1972لسنة  73قانون رقم 

كمــا الحظــت البعثــة شــعور العدیــد مــن أطــراف العملیــة االنتخابیــة بشــأن . االنتخابیــة

الـذي یلـزم النـاخبین بـاإلدالء بأصـواتهم وٕاال وجهـوا  1956لسـنة  73نص قانون رقـم 

  .غرامة

علــــى نــــص حــــول  1972لســــنة  38وفیمــــا یخــــص الشــــكاوى، یحتــــوي القــــانون رقــــم 

التعامل مع النزاعات المتعلقة بالعملیة االنتخابیـة وحـق المتضـررین فـي الطعـن علـى 

عملیــة الترشــح وصــالحیة عضــویة مجلــس الشــعب، بیــد إنــه نظــًرا لقصــر المــدة بــین 
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تم الفصــل فیهــا فــي تأجیــل مختلــف الجــوالت االنتخابیــة، تســببت الشــكاوى التــي لــم یــ

  .اإلعالن عن نتائج االنتخابات

وكمــا هــو مــذكور فــي البیــان المرحلــي الصــادر عــن المعهــد االنتخــابي، فــإن حصــة 

ال % 50العمـــال التـــي یجـــب أال تقـــل عـــن  \المقاعـــد المنتخبـــة المخصصـــة للفالحـــین

حین،  تتســق مــع مبــدأ رئیســي مــن مبــادئ الدیمقراطیــة یتمثــل فــي المســاواة بــین المرشــ

ویكرر المعهد ضرورة إعادة النظر في القانون االنتخابي الـذي یجـب أن یـنص علـى 

قواعــد وآلیــات واضــحة فیمــا یخــص تمویــل األحــزاب، كمــا ینبغــي التعامــل مــع مســألة 

  .  غیاب مدونة سلوك لألحزاب السیاسیة

  : النظام االنتخابى 4.2

مجلــس الشــعب التــي یبلــغ  یــنص النظــام االنتخــابي الحــالي علــى انتخــاب ثلثــى مقاعــد

مقعـــد طبًقـــا لنظـــام التمثیـــل النســـبي وانتخـــاب  498مقعـــد مـــن إجمـــالي  332عـــددها 

تــم تقســیم . مقعــد طبًقــا للنظــام الفــردي 166الثلــث المتبقــي مــن المقاعــد البــالغ عــددها 

دائرة تمثیل نسـبي، یصـل متوسـط التمثیـل فـي دوائـر  46دائرة فردیة و 83البالد إلى 

مقعـد للـدائرة الواحـدة، بینمـا كانـت الـدوائر  7.2عددة األعضـاء إلـى مجلس الشعب مت

ســـوف یعـــین المجلـــس األعلـــي . الفردیـــة التـــي یمثـــل كـــل منهـــا عضـــوان أكبـــر حجًمـــا

وبموجب القـانون االنتخـابي . مقاعد 10للقوات المسلحة أعضاء لشغل ما یصل إلى 

لمخصصـة للمـرأة ، سقطت حصة المقاعد ا2011الذي دخل حیز التنفیذ في أكتوبر 

  . مقعًدا 64في البرلمان التي وصل عددها إلى 

مـن إجمـالي مقاعـد مجلـس الشـعب طبًقـا ) 294% (50ویجب شـغل مـا ال یقـل عـن 

بالنسبة إلى قـوائم النسـبیة ال یحتـاج العمـال والفالحـین إلـى . لحصة العمال والفالحین

الظهـور علــي قمتهـا بینمــا ال یمكـن وضــع مرشــحي الفئـات فــي مركـزین متتــالیین بــأي 

ات مقعــد واحــد علــى األقــل مــن فئــ\یجــب أن یشــغل علــى األقــل مرشــح عمــال. قائمــة

وقد لفتت اللقاءات التي عقدتها البعثـة مـع أطـراف العملیـة . المقاعد الفردیة لكل دائرة

  . نظرها إلى الحاجة إلى مراجعة النظام االنتخابي وتبسیطه
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الحظت بعثة المعهد االنتخابى أن أول انتخابـات تجـري فـي :  دارة االنتخاباتإ 4.3

ارك، عقــدتها اللجنــة العلیــا لالنتخابــات تحــت إشــراف القضــاء فتــرة مــا بعــد حســني مبــ

ویـــرأس اللجنـــة العلیـــا لالنتخابـــات رئـــیس محكمـــة اســـتئناف , بـــدال مـــن وزارة الداخلیـــة 

كمـــــا الحظـــــت البعثـــــة ترحیـــــب الشـــــعب المصـــــرى بشـــــكل عـــــام باإلشـــــراف . القـــــاهرة 

ة القضـــاء القضـــائى علـــى العملیـــة االنتخابیـــة نظـــًرا لثقـــة الشـــعب المصـــرى فـــي حیادیـــ

  . ومصداقیته

تم مد فترة التصویت حتى الساعة التاسعة مساء فـى الیـوم األول لالنتخابـات، إال أن 

نبــأ مــد فتــرة التصــویت وصــل متــأخًرا حیــث علمــت بعــض اللجــان االنتخابیــة التــي تــم 

  . زیارتها باألمر قبل أن تغلق أو بعد غلق أبوابها فعلًیا

ابــــات علـــي نزاهتهـــا وعملهــــا بكـــد إلدارة انتخابــــات تهنـــئ البعثـــة اللجنــــة العلیـــا لالنتخ

بـالرغم مـن أن البعثـة . مجلس الشعب المعقدة التي جرت في ظـروف سیاسـیة صـعبة

قــد الحظــت تحســن  فــي أداء مــوظفي االنتخابــات مــن المرحلــة األولــي إلــى المرحلــة 

، الثانیــة، فــإن تفــاوت مســتویات المهنیــة بــین مــوظفي االنتخابــات ینبغــي التعامــل معــه

وهنـــاك بعـــض الجوانـــب اإلجرائیـــة التـــي تحتـــاج إلـــي التطـــویر مثـــل  صـــابع الیـــد فـــى 

الحبـــر طویـــل االســـتدامة ، فانـــه یجـــب تعیـــین وتحدیـــد االصـــبع المســـتخدم مـــن اجـــل 

  . التاكید على تطابق هویة الناخبین الذین لهم حق االقتراع دون غیرهم 

ـــاخبیین  - 4 -4 ن هنـــاك أي عملیـــات لقـــد علمـــت البعثـــة أنـــه لـــم تكـــ. تســـجیل الن

وعملیـــة التســـجیل المصـــریة تقـــوم فـــى األســـاس علـــى  –تســـجیل للنـــاخبین كمـــا یبـــدو 

والمقتـرعین المـؤهلین لالنتخـاب یـتم تسـجیلهم وفًقـا . قاعدة بیانات بطاقـة الـرقم القـومي

ولــذلك فــإن النــاخبین . لمحــل إقــامتهم المســجل فــي بطاقــة الــرقم القــومى الخاصــة بهــم 

ســـوى تقـــدیم بطاقـــات الـــرقم القـــومي كـــي یتمكنـــوا مـــن اإلدالء لـــم یكـــن یطلـــب مـــنهم 

  .بأصواتهم 

وأفضــل ممارســة انتخابیــة توصـــى بــأن عملیــات تســـجیل النــاخبین یجــب أن تتضـــمن 

وضــع قــانون تشــریعى یتــیح فتــرة كافیــة للنــاخبین للتحقــق مــن قــوائم النــاخبین وتمكــن 

لبین لم یتم العثـور علیهمـا األحزاب السیاسیة بیسر الى قوائم الناخبین وكال هذین الط

.  
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  . تسجیل األحزاب السیاسیة وتعیین المرشحین -4-5

من أجل أن تتمكن األحزاب السیاسـیة مـن العمـل ككیانـات معتـرف بهـا قانوًنـا، یجـب 

تمتعــت األحــزاب السیاســیة والمرشــحین المســتقلین بحریــة التســجیل . أن یــتم تســجیلها

لدینیــة أو التفرقــة علــى أســاس الجــنس أو للتنــافس شــریطة عــدم اســتخدام الشــعارات ا

وتثنـي البعثـة علـى أطـراف العملیـة المصـریین الحتـرامهم . اللغة أو األصل أو الدین 

لهــذا الــنص حتــى فــي الحــاالت النــادرة التــي تــم الطعــن فیهــا علــى ترشــیحات بعــض 

  .  المرشحین نظًرا لحملهم لجنسیتین

ع المرشــحات ومرشــحي األقلیــات وتالحــظ البعثــة میــل األحــزاب السیاســیة لعــدم وضــ

علـــي رأس قـــوائم التمثیـــل النســـبي، إال أن عقـــاب المرشـــحات لـــم یقتصـــر علـــى عـــدم 

وضعهن في حصة الترشح، بل إمتد أیًضا إلى غیـاب شـرط یلـزم األحـزاب بوضـعهن 

وهــذه الممارســات ال تتــواءم وأفضــل الممارســات .  فــي مواقــع قابلــة للفــوز علــى القــوائم

ة الخاصـــــة باالنتخابـــــات الدیمقراطیـــــة مـــــن أجـــــل تیســـــیر انتخـــــاب الدولیـــــة واإلقلیمیـــــ

  . المرشحات

  الدعایة االنتخابیة وتمویل الحمالت 4-6

لقــد الحظــت البعثــة درجــة الحمــاس التــى واكبــت فتــرة الدعایــة االنتخابیــة التــي جــرت 

أثنــاء المرحلــة الثانیــة وٕاتخــذت الدعایــة االنتخابیــة شــكل ملصــقات، ولوحــات إعالنیــة، 

تمــت عملیــة الدعایــة االنتخابیــة دون وقــوع انتهاكــات .  وغیرهــا مــن وســائل االتصــال

 2011دیسـمبر  10الصـادر فـى یـوم  2011ة لسـن 67وقد أسهم القرار رقـم . كبیرة 

عن رئیس اللجنة العلیا لالنتخابات فـى تقلـیص والدعایـة غیـر القانونیـة التـي انتشـرت 

تـم رصـد انتهاكـات دعائیـة مثـل وضـع الملصـقات علـى . بشدة خالل المرحلـة االولـى

العلیـا حوائط وجـدران المراكـز واللجـان االنتخابیـة، ، ولـذلك فـإن البعثـة تهیـب باللجنـة 

  . خالل المرحلة الثانیة )  67( لالنتخابات بتطبیق للقرار رقم 

لم تتلقى البعثة أى تقاریر حول ارتكاب مؤیدو األحزاب السیاسـیة ألي أعمـال عنـف، 

كــان تقیــیم البعثــة .  ولــم تشــهد البعثــة أي أحــداث أو انتهاكــات فــي منــاطق انتشــارها

  . ًما إیجابًیا بشكل عاملدرجة هدوء  فترة الدعایة االنتخابیة تقیی
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الــــذى یخـــــتص بانتخابــــات مجلـــــس الشــــعب ، وتعدیلـــــة  38/1972ان القــــانون رقـــــم 

یحظـــر اســــتخدام أى أمــــوال عامـــة فــــى أغــــراض  2011/ 108بمرســـوم قــــانون رقــــم 

وعلــى الــرغم مــن أن نــص القــانون یشــیر إلــى ســقف الدعایــة، لــم .الدعایــة االنتخابیــة 

ى ذلــك، فــإن القــانون یحظــر علــى األحــزاب  تلقــى وباإلضــافة الــ. یــذكر مبلًغــا محــدًدا

والبعثـة .واستخدام تمویـل مـن جهـات مانحـة أجنبیـة بغـرض تمویـل الحملـة االنتخابیـة 

تالحظ أن القانون قـد  التـزم الصـمت علـى واضـح بشـأن الكشـف عـن مصـدر تمویـل 

وتوصــى البعثــة بوضــع ألیــات قانونیــة ذات صــلة  وتطبیقهــا مــن . الحملــة االنتخابیــة

  . جل ضمان عنصري الشفافیة والعدالة في تمویل الحمالت االنتخابیةأ

تواجدت قوات االمن بشكل واضح في المرحلة الثانیـة مـن : دور قوات األمن -4-7

وما زال الجـیش منتشـًرا . انتخابات مجلس الشعب كما كان الحال في المرحلة االولى

فـي أغلـب المراكـز واللجـان . ةانتشاًرا میـدانًیا واسـع النطـاق علـى عكـس قـوات الشـرط

االنتخابیة التى تمت زیارتها كان وجود الجیش واضحا علـى نحـو كبیـر علـى مـداخل 

المراكــز االنتخابیــة ومراكــز الفــرز حیــث ســاهم ذلــك فــى خلــق منــاخ امــن خــالل یــوم 

  . االقتراع

ال تـق مسـئولیة تـوفیر التثقیـف المـدني :  التثقیف المـدني وتثقیـف النـاخبین -4-8

ـــا لقـــانون وتث  1956/  73قیـــف النـــاخبین علـــى عـــاتق اللجنـــة العلیـــا لالنتخابـــات وفًق

وأغلـب الجمعیــات األهلیـة التـى قابلتهــا البعثـة لــم . الخـاص بمباشـرة الحقــوق السیاسـیة

وقـد علمـت البعثـة ان . تبذل أي جهـود فیمـا یخـص التثقیـف المـدني وتثقیـف النـاخبین

ت طـــرق أبـــواب بغـــرض تثقیـــف النـــاخبین القلیــل مـــن األحـــزاب السیاســـیة نفـــذت حمـــال

كما أجرت األحزاب السیاسیة كذلك حمـالت تثقیـف . ووزعت منشورات على الناخبین

  . ناخبین عبر استخدام اإلعالم االجتماعي مثل تویتر وفیسبوك 

الحظت البعثة افتقار العدید من النـاخبین فـى المراكـز واللجـان االنتخابیـة إلـى معرفـة 

كمـــا تـــم رصـــد العدیـــد مـــن . وبـــدا تـــرددهم بشـــأن مـــن ینتخبـــون إجـــراءات التصـــویت،

الحـــاالت تـــم فیهـــا خـــرق ســـریة التصـــویت حیـــث تـــم حـــث النـــاخبین علـــى التصـــویت 

وتعتقـــد البعثـــة أن تـــوفیر التثقیـــف المـــدني وتثقیـــف .  لصـــالح مرشـــح أو حـــزب معـــین

صــر، النـاخبین أمـور تمثـل أهمیـة كبیـر نظـًرا لصـعوبة النظـام االنتخـابي المتبـع فـي م
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ومعــدالت األمیــة بهــا، وحقیقــة أن الكثیــر مــن النــاخبین یــدلون بأصــواتهم للمــرة األولــي 

  . في انتخابات تنافسیة

ــــابعون -4-9 ــــدوبو األحــــزاب والمت ــــة تواجــــد منــــدوبي األحــــزاب : من الحظــــت البعث

والمرشحین بشكل واضح في اللجان االنتخابیـة التـي تـم زیارتهـا، إال أن عـدًدا صـغیًرا 

ب السیاسیة اشتكي من عـدم تمكنـه مـن نشـر منـدوبین نظـًرا لغیـاب المـوارد من األحزا

والحظـــت البعثـــة كـــذلك تلـــك الجهـــود التـــى قامـــت بهـــا منظمـــات أهلیـــة . المتاحـــة لهـــم

  . محلیة، إال أن أعدادها كانت محدودة

بشــــــأن مباشــــــرة الحقــــــوق السیاســــــیة اللجنــــــة العلیــــــا  73/1956یمــــــنح قــــــانون رقــــــم  

القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المـدنى المحلیـة  لالنتخابات سلطة وضع

وتثنــي البعثــة الســلطات المصــریة بقیامهمــا . والدولیــة فــى متابعــة العملیــة االنتخابیــة 

.  بالســـــماح لمتـــــابعین دولیـــــین بالمشـــــاركة ألول مـــــرة فـــــى التـــــاریخ االنتخـــــابي للـــــبالد

مة فـــــى أفریقیـــــا، حصـــــلت وباإلضـــــافة الـــــى المعهـــــد االنتخـــــابى للدیمقراطیـــــة المســـــتدا

منظمــات أخــرى علــى تصــاریح مــن اللجنــة العلیــا لالنتخــاالت لمتابعــة االنتخابــات فــي 

مثل مركز كارتر، والمعهـد الجمهـورى الـدولى، والمعهـد الـدیمقراطى  2012و 2011

والبعثـــــة تشـــــعر باإلمتنـــــان للجنـــــة العلیـــــا لالنتخابـــــات إلصـــــدارها تصـــــاریح . الـــــوطنى

ابي قبل بدء المرحلـة األولـى مـن انتخابـات مجلـس الشـعب فـي لمتابعي المعهد االنتخ

  . 2011نوفمبر 

ولكن لألسف الحظت البعثة تعـرض متـابعي االنتخابـات سـواء الـدولیین أو المحلیـین 

وقـوات األمـن لـم تكـن علـى . لصعوبات عند دخـول المراكـز االنتخابیـة ومراكـز الفـرز

لـــم تـــف شـــارات التصـــاریح وخطـــاب  ونتیجـــة لـــذلك. درایـــة بوجـــود المتبـــاعین الـــدولیین

الدعوة الصـادرة عـن السـلطات الوطنیـة  بغرضـها، بـالرغم مـن أن قـوات األمـن كانـت 

كمــا أن غیــاب اإلرشــادات اإلجرائیــة لــم یســاعد فــي حالــة . تطلبهــا فــي أغلــب األحیــان

  . المتابعین خاصة مع غیاب تسلسل السلطة فى المراكز االنتخابیة ومراكز الفرز

الحظـت البعثـة تمثیـل المـرأة تمثـیًال معتـدًال للمـرأة : ل النوع االجتماعيتمثی -4-10

علــى مســتوى النــاخبین ومــوظفي اللجــان فــي معظــم اللجــان التــي تــم زیارتهــا، إال أن 
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عــدد القاضــیات كــان قلــیُال ولــم تكــن مشــاركة المــرأة علــى مســتوى منــدوبي األحــزاب 

  . والمتابعین المحلیین ملحوًظا بدرجة كبیرة

حصــة المــرأة التــي تبلــغ   2011ط القــانون االنتخــابى الــذى تــم ســنه فــى أكتــوبر أســق

بموجـب القـانون االنتخـابي الجیـد، كانـت األحـزاب المتنافسـة . مقعد برلمـانى 64نحو 

توصــي . فــي االنتخابــات ملزمــة قانوًنــا بترشــیح مرشــحات علــى قــوائم التمثیــل النســبي

القـانون لضـمان تمثیـل أكبـر للمـرأة فـي مواقـع البعثة التابعة للمعهد االنتخابي بتعـدیل 

  .  صناعة القرار

  األیام االنتخابیة – 4-11

  اللجان االنتخابیة  4-11-1

كانــت أغلــب اللجــان االنتخابیــة تقــع فــي مــدارس، وقــد الحظــت البعثــة صــعوبة دخــول 

تصـــمیم وحجـــم . بعـــض المراكـــز واللجـــان االنتخابیـــة بالنســـبة إلـــى النـــاخبین المعـــاقین

بعــض اللجــان االنتخابیــة لــم یكــن یســمح بســهولة دخــول النــاخبین أو یضــمن  مســاحة

سریة التصویت، كما تسبب اصـطفاف النـاخبین داخـل اللجـان االنتخابیـة فـي تقلـیص 

  . حجم اللجان بصورة أكبر

مـــن قـــانون مباشـــرة الحقـــوق السیاســـیة علـــى تـــوفیر المســـاعدة  29تـــنص المـــادة رقـــم 

جـــة المســـاعدة المقدمـــة للنـــاخبین األمیـــین تختلـــف مـــن للنـــاخبین المعـــاقین، إال أن در 

وتوصى البعثة بـأن یـنص القـانون بوضـوح علـى طبیعـة هـذه المسـاعدة . لجنة ألخرى

  . مع األخذ في االعتبار مسألة التالعب في اختیارات الناخبین

فتحــت معظــم اللجــان االنتخابیــة التــى تــم زیارتهــا أبوابهــا فــى الموعــد القــانوني الثامنــة 

وتثنــــي البعثــــة علــــى اللجنــــة العلیــــا لالنتخابــــات لقیامهــــا بارســــال صــــنادیق . ًحاصــــبا

انتخابیـــة، وكبـــائن تصـــویت إلـــى اللجـــان االنتخابیـــة فعشـــیة یـــوم االنتخـــاب األول فـــي 

محاولــــة منهــــا لتجنــــب التــــأخیر الــــذي وقــــع فــــي المرحلــــة األولــــى النتخابــــات مجلــــس 

.الشعب
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االنتخابیة والمواد االنتخابیةبطاقات التصویت والصنادیق  – 4-11-2

كانــــت اللجنــــة العلیــــا لالنتخابــــات تســــتخدم صــــنادیق انتخابیــــة خشــــبیة ذات واجهــــات 

زجاجیــــة  فــــي األمــــام لتمكــــین النــــاخبین وأصــــحاب المصــــالح مــــن رؤیــــة اســــتمارات 

وقامـــت اللجنـــة العلیـــا . التصـــویت، والصـــنادیق كانـــت مغلقـــة ولكنهـــا لـــم تكـــن مشـــمعة

وعلــى . جنـب اشــكال التــاخیر الـى حــدثت فــى المرحلـة االولــى لالنتخابـات مــن اجــل ت

الرغم من انه لم یتم توفیر التامین الالزم لتخزین استمارات االقتراع فى مقـار القضـاه 

اال ان المعنیــین بالعملیــة االنتخابیــة قــد عبــرو عــن مــدى ثقــتهم فــى نزاهــة القضــاه فــى 

قصــــور او نقــــص فــــى مــــواد ولــــم تســــجل البعثــــة ایــــة . حمایــــة مــــواد االنتخــــاب لــــیال 

االنتخــاب حیــث كانــت كــل المــواد متاحــة بكمیــات مناســبة فــى كــل المراكــز واللجــان 

  .االنتخابیة التى تم زیارتها 

  :عملیة التصویت – 4-11-3

كانــت ســریة التصــویت  مــدعاة للقلــق بالنســبة إلــى البعثــة حیــث رصــدت عملیــات 

دد مـن اللجـان االنتخابیـة تصویت فوق الصنادیق االنتخابیة وعلى الحـوائط فـي عـ

  . التي زارتها

تـأثرت سـریة التصـویت تـأثًرا سـلبًیا إذ لـم یكـن عـدد كبیـر مـن النـاخبین علـي درایــة 

  . بإجراءات التصویت أو بمن ینتخبون

لم یتم التحقق مـن أصـابع النـاخبین للتأكـد مـن عـدم وجـود حبـر بهـا قبـل إعطـائهم 

الحبــر لــم تــتم بصــورة متســقة مــن  اســتمارات التصــویت ، كمــا أن عملیــة اســتخدام

  . الناحیة اإلجرائیة حیث كان الحبر یوضع علي أصابع مختلفة

  . في بعض اللجان، لم یتم التحقق من هویة المنقبات

  عملیات الغلق، والفرز، الجدولة – 4-11-4

أغلب اللجان االنتخابیة التى تم زیارتها أغلقـت أبوابهـا فـى السـاعة السـابعة مسـاء 

تم السماح لجمیع الناخبین الـذین اصـطفوا فـي طـوابیر . الثانى للتصویت فى الیوم

إتبعــت معظــم اللجــان . فــي وقــت الغلــق المحــدد قانوًنــا  خــالل یــومي االنتخابــات
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فكانــــت الصــــنادیق االنتخابیــــة یــــتم : االنتخابیـــة التــــي تــــم زیارتهــــا إجــــراءات الغلــــق

ق تغلــق قبــل اســتكمال ختمهــا بالشــمع، كمــا كانــت الفتحــة الموجــودة أعلــي الصــندو 

وبعـــد عملیـــة غلـــق الصـــنادیق فـــى الیـــوم األول لالنتخابـــات تـــم . محاضـــر الغلـــق

تخـزین الصــنادیق لــیال تحــت إشــراف قــوات األمـن فــي كــل اللجــان االنتخابیــة التــي 

وكانـت . وتابعت البعثة وصول الصنادیق االنتخابیة إلـى مراكـز الفـرز. تم زیارتها

  . مناسب ومالئم الستقبال الصنادیق االنتخابیةمراكز الفرز تفتقر الى نظام 

تمكنت البعثة من متابعة نقل صنادیق انتخابیـة مـن اللجـان االنتخابیـة الـى مراكـز 

الفــرز، إال أنهــا لســوء الحــظ لــم تكــن فــي موقــف یســمح لهــا بــالتعلیق علــى عملیتــي 

الفــرز والجدولــة، حیــث تعــرض متــابعي المعهــد االنتخــابي إلــى المنــع مــن دخــول 

وتوصى البعثة بالنظر في  أمر إجـراء الفـرز فـي اللجـان االنتخابیـة . راكز الفرزم

فــي المســتقبل لتجنــب التــأخیر فــي بــدء الفــرز وٕارهــاق المــوظفین ومــن أجــل تیســیر 

  . عملیة مطابقة االستمارات وعملیتي الفرز والجدولة

  التوصیات  – 5

  : التوصیات التالیة  بناء على النتائج التى تم التوصل إلیها، أصدرت البعثة

اإلطار القانونى لالنتخابات -1

  . تشجع البعثة على سن قانون انتخابي شامل یتقث والمبادئ الدولیة

النظام االنتخابى -2

نظًرا لصعوبة النظام االنتخابى المصرى الحالى، كان من الواضح عـدم إجـراء نقـاش 

ین على النقـاش خـالل وتشجع البعثة المصری. حول أنسب األنظمة االنتخابیة لمصر

عملیة وضع دستور والوصول إلى اتفاق حـول نظـام انتخـابي یشـجع علـى ترجمـة مـا 

ینبغـــي أن تـــولي هـــذه المناقشـــات . یـــتم اإلدالء بـــه مـــن أصـــوات إلـــى مقاعـــد تشـــریعیة

. اهتماًما خاًصا للعالقة النظام االنتخابي والتمثیل العادل للمرأة

: إدارة االنتخابات-3

توصــى البعثــة باالهتمــام بعملیــة تــدریب مــوظفي االنتخابــات تــدریًبا دقیًقــا فــي المرحلــة 

الثالثــــة مــــن انتخابــــات مجلــــس الشــــعب، وانتخابــــات مجلــــس الشــــورى، واالنتخابــــات 



76 تقریر بعثة المتابعة التابعة للمعهد االنتخابي للدیمقراطیة المستدامة 

ولـذا فمـن الضـروري تـدریبهم علـى إدارة االنتخابـات .  الرئاسـیة، واالسـتفتاء الدسـتوري

االت عـــدم االتســـاق اإلجرائـــي التـــي تـــم ومـــدهم بـــدلیل إجـــراءات مـــن أجـــل تجنـــب حـــ

  . رصدها في المرحلة األولى والحد منها في المرحلة الثانیة

:حوار أطراف العملیة -4

تطالب البعثة اللجنـة العلیـا لالنتخابـات والسـلطات بخلـق قاعـدة حـوار شـامل بـین كـل 

والمعلومـات، األطراف المعنیة بالعملیة االنتخابیـة مـن أجـل تشـجیع مشـاركة البیانـات 

  .وشفافیة العملیة وقبول نتائج االنتخابات 

   

مدونة السلوك االنتخابیة-5

ي بــذل مجهــود أكبــر فــى االنتخابــات المســتقبلیة مــن أجــل وضــع وٕانفــاذ مدونــة غــینب

ســــلوك ملزمــــة لألحــــزاب السیاســــیة وضــــمان منــــاخ یتســــم بالســــلم واألمــــن خــــالل 

  . االنتخابات وخالل الفترة الالحقة للعملیة االنتخابیة 

  :تسجیل األحزاب السیاسیة وتسمیة المرشحین -6

ســــیة عبــــر القــــانون ومدونــــة الســــلوك لتــــدعیم توصــــى اللجنــــة بتشــــجیع األحــــزاب السیا

ینبغـــي أن تنفـــذ األحـــزاب . الممارســـات الدیمقراطیـــة الداخلیـــة عنـــد انتقـــاء المرشـــحین

  . آلیات تهدف إلى ضمان تمثیل فعلي للمرأة

  :األحزاب السیاسیة وتمویل الحملة االنتخابیة  -7

لقانونیـة الخاصـة توصى اللجنة بمراجعـة القـانون االنتخـابي كـي یـنص علـي القواعـد ا

ینبغـي . بتمویل األحزاب وعلى التمویل العام لألحزاب السیاسیة والحمـالت االنتخابیـة

كمــا .  أن یــنص القــانون بعــد مراجعتــه علــى ســقف االنفــاق فــي الحمــالت االنتخابیــة

ینبغــي وضــع آلیــات إنفــاذ قویــة لضــمان االلتــزام باألحكــام ومســائلة منتهكــي القــانون، 

شــفافیة والمســائلة، ینبغــي أن یــنص القــانون علــى إجــراء مراجعــة ومــن أجــل تشــجیع ال

. مالیة على جمیع حسابات األحزاب السیاسیة
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  :التثقیف المدني وتثقیف الناخبین – 8

تطالـــب البعثـــة اللجنـــة العلیـــا لالنتخابـــات ان تقـــوم خـــالل االنتخابـــات القادمـــة بالعمـــل 

ألحــزاب السیاســیة فــي تـــوفیر بشــكل وثیــق مــع منظمــات المجتمــع المـــدنى المحلیــة وا

التثقیــــف المــــدني وتثقیــــف النــــاخبین لضــــمان االتســــاق فــــي مســــتوي الجــــودة والتــــوازن 

یعــد وضــع مــنهج نظــامي وقــوي لتقــدیم التثقیــف المــدني . الجغرافــي فــي جهــود التثقیــف

  .وتثقیف الناخبین أمًرا ضرورًیا لتنمیة ثقافة الدیمقراطیة التشاركیة

  :عيتمثیل النوع االجتما – 9

توصــى اللجنــة بــإجراء إصــالحات قانونیــة واالهتمــام بوضــع آلیــات لضــمان انتخــاب 

ممـثالت بموجــب النظــامین الحزبــي والفــردي مـن خــالل إلــزام األحــزاب السیاســیة لــیس 

  .بمجرد ترشیح مرشحات بل بوضعهن في مواقع في القائمة تمكنهن من الفوز

  :اللجان االنتخابیة – 10

مســـألة دخــول المعـــاقین إلـــى المراكــز واللجـــان االنتخابیـــة  توصــى اللجنـــة بــالنظر فـــي

  . لضمان حصول جمیع الناخبین المؤهلین على فرص متساویة لإلدالء بأصواتهم

كما أن ترتیب وتنسیق اللجان سوف یسهم في وضع كبائن التصـویت بشـكل أفضـل  

وفـي ضــمان سـریة التصــویت، وسیضـمن ذلــك سـهولة تــدفق النـاخبین وتــوفیر مســاحة 

  . أكبر لمندوبي األحزاب والمتابعین المحلیین والدولیین من أجل المزید من الشفافیة

  :دیق االنتخابیة ومواد االنتخاباتاستمارات التصویت، والصنا – 11

تدعو البعثة القضاة ومسئولي العملیة االنتخابیة أن یكونوا أكثـر حزًمـا وصـرامة تجـاه 

. كبـــائن التصـــویت لضـــمان ســـریة التصـــویتالنـــاخبین فیمـــا یتعلـــق بأهمیـــة اســـتخدام 

وتوصــى البعثــة اللجنــة العلیــا لالنتخابــات باختیــار صــنادیق انتخابیــة شــفافة واســتخدام 

.أختام لضمان درجة أكبر من التأمین الستمارات االقتراع
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  :عملیة التصویت – 12

توصـــى البعثـــة بوضـــع إرشـــادات إجرائیـــة لمســـئولي اللجـــان االنتخابیـــة ومراكـــز الفـــرز 

للتعامل مـع حـاالت عـدم االتسـاق اإلجرائـي وضـمان التنـاغم فـى تنفیـذ المهمـات ولـذا 

فإن البعثة تقترح أیًضا حضور مسئولو اللجان االنتخابیـة لـورش عمـل توجیهیـة حـول 

بقوة بتعیـین سـیدات فـي منصـب مسـئولي  وتوصى اللجنة. إجراءات التصویت والفرز

اللجـــان االنتخابیـــة فـــي اللجـــان االنتخابیـــة المخصصـــة للســـیدات واللجـــان المختلطـــة 

ونظـــًرا لمـــد عملیـــة التصـــویت . لضـــمان التحقـــق مـــن هویـــة المنقبـــات بصـــورة مناســـبة

خـــالل المـــرحلتین األولیـــین، تقتـــرح البعثـــة أن تعلـــن اللجنـــة العلیـــا لالنتخابـــات بشـــكل 

عــن مــد التصــویت قبـل إجرائــه بالنســبة للمرحلــة النهائیـة مــن انتخابــات مجلــس رسـمي 

  . الشعب لتجنب االرتجال في أخر لحظة

  :عملیة الفرز – 13

بالنســبة للمرحلــة التالیــة فــإن البعثــة تــدعو اللجنــة العلیــا لالنتخابــات إلــى تــوفیر حزمــة 

الـــدولیین فـــى مراكـــز مـــن اإلرشـــادات اإلجرائیـــة لقـــوات األمـــن بشـــأن تواجـــد المتـــابعین 

  .الفرز

توصـــى البعثـــة بقـــوة اللجنـــة العلیـــا لالنتخابـــات بـــأن تـــتم عملیـــة الفـــرز فـــى كـــل لجنـــة 

انتخابیة لتجنب التحدیات اللوجسـتیة التـى تتعلـق بنقـل المـواد وانتقـال مسـئولي اللجـان 

. االنتخابیة وباعتبار ذلك حـًال لمسـألة دخـول المتـابعین الـدولیین والمتـابعین المحلیـین

في حالة االستمرار في إجراء الفرز علي مستوى مراكز الفرز، توصي البعثـة بتـوفیر 

  . الموظفین لضمان إتخاذ إجرائات كافیة في عملیة مطابقة األصوات

  خاتمة  – 6

. عنــد إصــدار هــذا البیــان، ســتكون عملیتــي الجدولــة واإلعــالن عــن النتــائج مســتمرتان

تقتصــر الخاتمــة التــي توصــلنا إلیهــا بشــأن كیفیــة إجــراء الجولــة األولــى مــن المرحلــة 

.  2011ســبتمبر  19الثانیــة مــن انتخاباتــا مجلــس الشــعب علــى متابعــة الفتــرة حتــي 

واإلرشـادات المنصـوص علیهـا فـي مبـادئ وبناء على ما تم التوصـل إلیـه مـن نتـائج  

إدارة االنتخابـــات ومراقبتهـــا ورصـــدها، وٕارشـــادات اإلتحـــاد األفریقـــي، وٕاعـــالن مبـــادئ 
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مراقبـــــة االنتخابـــــات الدولیـــــة، توصـــــلت بعـــــث متابعـــــة االنتخابـــــات التابعـــــة للمعهـــــد 

االنتخـــابى إلـــى أن الجولــــة األولـــى مــــن المرحلـــة الثانیـــة النتخابــــات مجلـــس الشــــعب 

فـى تسـع محافظـات فـى مصـر جـرت  2011دیسـمبر  15 – 14دة فى یـومى المنعق

بصـــــورة ســـــمحت للمصـــــریین بتلـــــك المحافظـــــات بالمشـــــاركة بشـــــكل نشـــــط فـــــي هـــــذه 

والبعثة على ثقة تامة بأن إعالن النتائج سوف یتم فـي منـاخ مـن الهـدوء . االنتخابات

وتناشـد البعثـة . نوالسلم لضمان أن النتیجة النهائیة تعكس اختیـار النـاخبین المصـریی

الشــعب المصــرى وجمیــع األحــزاب السیاســیة والمرشــحین بــالتزام بلهــدوء حتــى إعــالن 

  .النتائج واستخدام الطرق القانونیة لحل أى نزاعات تتعلق باالنتخابات

ــــة متابعــــة االنتخابــــات التابعــــة للمعهــــد االنتخــــابى عــــن اإلمتنــــان لشــــعب  وتعبــــر بعث

. م الضــیافة الــذى تمتعــت بــه فــرق المتــابعینجمهوریــة مصــر العربیــة علــى دفء وكــر 

وتعتــــرف البعثـــــة وتقـــــدر مـــــودة  وزارة الخارجیــــة المصـــــریة واللجنـــــة القضـــــائیة العلیـــــا 

  .لالنتخابات وما قدماه من مساعدة لفرق المعهد
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لثة واألخیرة البیان التمهیدي الصادر عن بعثة متابعة االنتخابات التابعة للمعهد االنتخابي بشأن المرحلة الثا: 8ملحق 

  من انتخابات مجلس الشعب

  

  

بعثة متابعة االنتخابات الموفدة من المعهد االنتخابي للدیمقراطیة المستدامة في أفریقیا لمتابعة المرحلة الثالثة واألخیرة 

  من انتخابات مجلس الشعب المصري

  2012ینایر  11 – 10

  تمهیديبیان 

  المقدمة  -1

استمراًرا في االلتزام بدعم عملیة بناء الدیمقراطیة فى جمهویة مصر العربیة، استجاب المعهد االنتخابى للدیمقراطیة المستدامة 

للدعوة قام التى تلقاها من اللجنة القضائیة العلیا لالنتخابات بنشر بعثة متابعة انتخابیة لمتابعة انتخابات مجلس الشعب 

تابعت بعثة المعهد االنتخابي هذه االنتخابات بمراحلها . 2012حتى ینایر  2011من نوفمبر المقسمة على ثالث مراحل 

یغطي هذا البیان المرحلة الثالثة واألخیرة من انتخابات . ة حول المرحلتین األولى والثانیةتمهیدیالثالثة وأصدرت بیانات 

یقدم هذا . 2012ینایر  11و 10إعادتها یومي  ، وتمت2011ینایر  4و 3مجلس الشعب التى جرت جولتها األول یومى 

البیان نتائج وتوصیات على هذه االنتخابات ویطرح رؤیة عامة عما توصلت إلیه البعثة بشأن كامل انتخابات مجلس الشعب 

  . مع اقتراب انتهاء أول مرحلة من مراحل االنتخابات النیابیة

تابعین قصیري األجل  من منظمات مجتمع مدنى في الكامیرون، تشكلت البعثة من ستة متابعین طویلي األجل وثالثة م

تابعت البعثة المرحلة . وساحل العاج، وجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة، وموزمبیق، وجنوب أفریقیا، وجنوب السودان، وتونس

علمت البعثة . سیناءمرسى مطروح، والمنیا، والقلیوبیة، وجنوب : الثالثة من انتخابات مجلس الشعب فى أربع محافظات هى
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بإلغاء وتأجیل االنتخابات بنظامي القوائم الحزبیة والمرشحین الفردیین فى أسوان، وٕاحدى مدن محافظة القاهرة، ودائرة  فى 

  . سوهاج، وجنوب سیناء، وبنها في محافظة القلیوبیة

  . 2012 ینایر19إلى  10كما علمت البعثة بأن االنتخابات الملغاة سوف تعاد فى الفترة من 

قام تقییم البعثة النتخابات مجلس الشعب على أساس اإلطار الدستورى والقانونى والتنظیمى فى مصر، ومبادئ إدارة ومتابعة 

االنتخابات، وٕاعالن اإلتحاد األفریقى بشأن المبادئ الحاكمة لالنتخابات الدیمقراطیة فى أفریقیا، وٕاعالن مبادئ متابعة 

ثل فإن تقییم بعثة  المعهد االنتخابى لالنتخابات یقوم على النتائج التي تم التوصل إلیها في المرحلتین بالم. االنتخابات الدولیة

  .األولى والثانیة من انتخابات مجلس الشعب

وخالل تلك العملیة، استمرت فرق المعهد االنتخابى في عقد لقاءات استشاریة بمختلف أطراف العملیة االنتخابیة وغیرهم من  

اإلسكندریة، وأسوان، والقاهرة، : محافظة 12فرق المتابعة علي المستوي الوطني وفى مختلف الدوائر محل االنتشار فى 

، )الغردقة، وسفاجا، ورأس غارب(لیة، و مرسى مطروح، والقلیوبیة، والبحر األحمر والمنیا، والفیوم، والجیزة، واإلسماعی

فى أیام االنتخابات، زارت البعثة . ، والسویس)شرم الشیخ، ودهب، ونوبیع، وأبو ردیس، وأبو زینمة، والطور(وجنوب سیناء 

  . لجنة انتخابیة ثم شهدت فرز استمارات التصویت في مراكز الفرز 455حوالى 

، اقتصرت النتیجة الختامیة التي توصلت إلیها البعثة بشأن 2012ینایر  19وبماأن انتخابات اإلعادة لن تجري قبل 

  .2012ینایر  13انتخابات مجلس الشعب على الفترة حتى 

  نتائج البعثة  - 2

مهوریة مصر العربیة وأفضل كان تقییم البعثة النتخابات مجلس الشعب بمراحلها الثالثة یقوم على اإلطار القانونى فى ج

توصلت بعثة المعهد االنتخابى إلى النتائج التالیة وأصدرت التوصیات التالیة بهدف اإلسهام . الممارسات اإلقلیمیة والدولیة

  :في تحسین العملیة االنتخابیة قبل انتخابات مجلس الشورى وغیرها من العملیات االنتخابیة المستقبلیة

یجب على الناخبین المصریین المشاركة في أیام االنتخابات، إال أن البعثة رصدت : مشاركة جمهور الناخبین

انخفاًضا في اإلقبال على التصویت خالل أیام اإلعادة  بالقیاس إلى الزیادة النسبیة في اإلقبال في الجوالت األولى 

تمتعت به الناخبات وخروجهن وعالوة على ذلك، تشید البعثة بالحماس الواضح الذي . من انتخابات مجلس الشعب

كان وجودهن ملحوًظا داخل المراكز . للتصویت بأعداد مثیرة لإلعجاب علي مدار المراحل الثالثة لالنتخابات

االنتخابیة الخاصة بالنساء وحدهن إضافة إلى المراكز االنتخابیة المختلطة، وكان الناخبون قادرون على ممارسة 



82 تقریر بعثة المتابعة التابعة للمعهد االنتخابي للدیمقراطیة المستدامة 

بید . اخبین كان لدیهم بطاقات الرقم القومي ولدیهم علم مسبق بلجانهم االنتخابیةواجبهم المدنى حیث أن معظم الن

أن البعثة الحظت بعد المراكز االنتخابیة فى بعض المناطق وخصوًصا فى المناطق قلیلة السكان مما شكل تحدًیا 

.أمام الناخبین عند المشاركة بفاعلیة فى االنتخابات

  

الحظت البعثة وجود قوات األمن فى جمیع المراكز االنتخابیة التى زارتها، إال إنه في بعض :  دور قوات األمن

الحاالت، شهدت البعثة فى بعض األماكن قوات األمن تشترك فى بعض مسئولیات موظفى اللجان، وهو ما یعتبر 

.ممارسة ینبغي إیقافها

 لتصویت والمستوى المنخفض للتعلیم فى بعض المناطق بسبب عدم تأكد الناخبین من إجراءات ا: سریة التصویت

و االزدحام ووضع كبائن التصویت في مواجهة موظفى اللجان االنتخابیة وضیق مساحة بعض اللجان االنتخابیة، 

فإن سریة التصویت لم تتمتع بالحمایة طوال الوقت فى المرحلتین األولى والثانیة من االنتخابات، بید إنه كان هناك 

ملحوظ فى حمایة سریة التصویت أثناء المرحلة الثالثة حیث كان عدد الوحدات االنتخابیة یضم انتخابى  تحسن

. واحد والتصویت كان أكثر تنسیقا

إن معرفة الناخبین بإجراءات االنتخاب لوحظت مراًرا على مدار انتخابات مجلس الشعب، وكانت  :تثقیف الناخبین

.قضاة بسبب عدم معرفة الناخبین بإجراءات التصویتهناك احتیاج متكرر لمساعدة ال

كانت المرأة ُممثلة تمثیًال كبیًرا علي مستوي مسئولي اللجان حیث كانت  :مشاركة وتمثیل المرأة في االنتخابات

كما . لجنة زارتها البعثة على مدار المراحل الثالثة 455لجنة انتخابیة من إجمالي  329الموظفات متواجدات في 

لجنة من إجمالي  116فع عدد موظفات االنتخاب زاد علي مدار الثالث مراحل حیث لوحظ وجود الموظفات فى ارت

لجنة انتخابیة فى المرحلة  171دائرة من إجمالي  137لجنة فى المرحلة األولى ووجدت البعثة موظفات فى  174

لكن لألسف، الحظت البعثة . ة الثالثةلجنة انتخابیة فى المرحل 110من إجمالي  75الثانیة ووجد موظفات فى 

وقد لوحظ القلة . انخفاض عدد وكیالت ومندوبات المرشحین المرشحات عبر المحافظات أثناء العملیة االنتخابیة

فمعظم ) مثل قمة القوائم الحزبیة(الشدیدة لعدد السیدات المدرجات في مراكز علي القوائم تمكنهن من الفوز 

بدا أن إدراج المرأة على القوائم . النساء فى ذیل القوائم مما حرمهن من فرصة انتخابهناألحزاب السیاسیة وضعت 

. الحزبیة كان بغرض استیفاء شرط قانوني بدُال من أن یكون بغرض ضمان تمثیل عادل للمرأة

لتصویت كان مندوبو األحزاب متواجدین بصورة ملحوظة في أیام ا :إسهام مندوبي األحزاب في شفافیة العملیة

وترى البعثة أن وجودهم كان إشارة على الشفافیة، إال إنه بدا أن . خاصة في المرحلة األخیرة من االنتخابات

. معلومات المندولبین عن دورهم ومسئولیاتهم كانت محدودة
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على  قل عدد المتباعین المحلین بصورة كبیرة ألن انتخابات مجلس الشعب  قاربت: مشاركة المتابعین المحلیین

وقد أسهم غیاب القدرات والتمویل . نهایتها، فقد كان من الواضح عدم كفایة عددهم أثناء المرحلتین الثانیة و الثالثة

.كما أشارت منظمات المجتمع المدني في االجتماعات االستشاریة في انخفاض أعداد المتابعین المحلیین

تحسنت إمكانیة الدخول إلى  :اللجان االنتخابیة ومراكز الفرز دخول المراقبین الدولیین إلى المراكز االنتخابیة و

المراكز االنتخابیة ومراكز الفرز بصورة عالیة عبر المراحل بالنظر إلي الصعوبات التى واجهها المتابعون الدولیون 

ترحیبا وتجاوًبا  فى المرحلتین األولى والثانیة بصفة خاصة أما فى المرحلة الثالثة من االنتخابات كان القضاة أكثر

مع المتابعین الدولیین وفى أماكن كثیرة أساء القضاة وقوات األمن فهم وجود ودور المتابعین الدولیین وفي حاالت 

قلیلة تعرضوا لبعض التحرش علي ید قوات األمن أوُ طلب منهم االنتظار للحصول على إذن من القضاة بدخول 

تابعین الدولیین كانوا غیر قادرین على متابعة خطوات حاسمة فى عملیة المراكز االنتخابیة ونتیجة لذلك فإن الم

وفي بعض األحیان، صنادیق البطاقات وفى بعض األحیان، كان ُیطلب من . التصویت مثل إجراءات الفتح والغلق

حظت البعثة وقد ال. المتابعین الدولیین الخروج من اللجان االنتخابیة قبل غلقها بسبب عدم إصدار القضاة لموافقة

.وجود إرتباك بالنسبة لمن یكون له الكلمة األخیرة فى السماح بالدخول إلى المراكز االنتخابیة

كانت الحمالت االنتخابیة النشطة من األمور التي حظیت باهتمام رئیسى خالل المرحلة األولى  :الحمالت الدعائیة

ه المرحلة فبالرغم من أن البعثة الحظت محاوالت حیث استخدمت األحزاب السیاسیة مختلف التكتیكات خالل هذ

للتواصل مع الناخبین ودعایة في أیام التصویت خالل المرحلة الثالثة من االنتخابات فقد كان هناك تحسًنا في 

الحظت البعثة الجهود التي تم بذلها ألجل رفع بوسترات الحمالت الدعائیة من على جدران . الدعایة االنتخابیة

كز االنتخابیة وتم عرض مواد الحمالت بصورة واضحة أثناء عملیة التصویت فى المرحلتین األولى بعض المرا

.ساعة قبل نهایة فترة الدعایة 48والثانیة وكانت البعثة سعیدة بمالحظة التزام األحزاب السیاسیة فى أخر 

خالل الثالث مراحل الحظت البعثة عدم اتساق في استخدام الحبر لدرجة  :االرتباك فى استعمال الحبر الفوسفورى

عدم استخدامه على اإلطالق فى بعض اللجان االنتخابیة، وطوال العملیة االنتخابیة لم یقم مسئولو اللجان بفحص 

ال الحبر وحاول مندوبو المرشحین استعم. وجود أثار الحبر على أصابع الناخبین قبل إصدار بطاقات االنتخاب

.على نفس األصابع مثلما حدث فى الجولت السابقة في بعض اللجان االنتخابة قلیلة المرحلة الثالثة

فى الدخول إلى المراكز  عانى المعاقون بدنًیا: دخول الناخبین المعاقین بدینا إلى المراكز واللجان االنتخابیة

ماكن بعض اللجان االنتخابیة فإن إقامة أجهزة الكشف واللجان االنتخابیة بسبب عدم وجود ترتیبات لوجستیة وأ

.المعدنیة فى إحدى المحافظات قید دخول المعاقین إلى المراكز االنتخابیة
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ال یزال هناك بعض االرتباك فیما یخص مطابقة استمارات التصویت، حیث  :مطابقة عدد استمارات التصویت

ففى بعض األحیان تمت مطابقة استمارات . ل الثالثة بالكاملشهدت البعثة طرق عد غیر متسقة علي مدار المراح

.التصویت الصادرة بالعدد األصلي قبل العد بینما فى أوقات أخرى استمر القضاة فى عد األوراق بدون أى مطابقة

تحسن  استمر عدم التنظیم أثناء عملیة العد فى المرحلتین األولى والثانیة من االنتخابات وقد وجد: عملیة الفرز

حیث أن مراكز العد كانت أكثر ترتیبا وتنظیما فى المرحلة الثالثة الحظت البعثة فى الثالث مراحل االفتقار إلى 

.اجراءات عد مقننة كما الحظت بقلق اعتبار بعض البطاقات باطلة أثناء العد

  

وق السیاسیة، وطبقا لهذه الخاص بممارسة الحق 1956/ 73من القانون رقم  33وتم رفض البطاقات طبقا للمادة  

المادة، تعتبر البطاقة باطلة إذا قام الناخب بانتخاب عدد أقل أو أكثر من المرشحین والحظت البعثة أن نیة الناخب 

الذى أدلي بصوت واحد فقط فى ورقة القائمة الفردیة بدًال من انتخاب اثنین من المرشحین لم یؤخذ فى الحسبان 

، وترى البعثة أن إلغاء البطاقات قد یؤدى إلي وقوع نزاع بین المرشحین حول )33(دة بسبب التفسیر الصارم للما

. صالحیة نتیجة االنتخابات

 شهدت البعثة عدد من حاالت االرتباك فى تطبیق إجراءات التصویت والفرز فبسبب عدم  :إجراءات االنتخاب

منظم للقضاة وموظفى اللجان والفرز تم  وجود إجراءات مكتوبة بخصوص التصویت والفرز وعدم توفیر تدریب

استعمال طرق مختلفة على سبیل المثال فى فتح اللجان االنتخابیة، واستخدام الحبر الفوسفورى، وغلق أقفال 

.الصنادیق، ومطابقة وفرز البطاقات، والتعامل مع المواد الحساسة بعد االنتخاب

  توصیات البعثة  -3

بناء على مالحظات ونتائج البعثة فإنها أصدرت التوصیات التالیة بهدف اإلسهام فى تحسین العملیات االنتخابیة مستقبال فى 

  : مصر 

اإلطار القانونى :  

ألجل غرض زیادة شفافیة عملیة إصدار النتائج فإن الفرز یجب أن یتم فى اللجان االنتخابیة وعرض النتائج -

  . الرسمیة على مستوى اللجان االنتخابیة ویجب أن یشمل التشریع أحكام تفصیلیة بشأن اإلعالن عن النتائج

عاییر لتحدید المراكز االنتخابیة یجب تعدیل التشریع لیتضمن نصوص حول ترسیم الدوائر بحیث ینص على م-

ویجب أن ینص التشریع على توفیر عدد كاف من اللجان االنتخابیة للوصول إلى أقصى مشاركة من قبل الناخبین 

.

یجب تفعیل التعدیالت الخاصة بالتشریع االنتخابى بصورة كافیة قبل االنتخابات لتزوید األحزاب السیاسیة ومنح -

.لیصبحوا على داریة بقواعد العملیة االنتخابیة الناخبین الوقت الكافى 
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یجب تطبیقها للتأكد من أن األشخاص المفوضین فقط قد سمح لهم ) 27(و ) 26(توصى البعثة بأن المادة -

. بالدخول إلى اللجان االنتخابیة، یضاف إلى هذا یجب عمل تعدیل یوضح دور الجیش والشرطة أثناء االنتخابات

الجیش والشرطة على مسافة مناسبة من اللجان االنتخابیة حسبما ذكر فى القانون  توصى البعثة بأن یظل

18.الحقوق السیاسیةبشأن مباشرة  1956لسنة  73من القانون ) 26(االنتخابى فى المادة 

توصى البعثة بأن ینص التشریع على حدود زمنیة معقولة ومحددة وكافیة من أجل التمكن من رفع االلتماسات -

. ة باالنتخابات وبحثها والبت فیها في وقت وجیز وبصورة فاعلةالمتعلق

لسنة ) 73(من القانون ) 33(ألجل التأكد من أن نیة الناخب تؤخذ فى الحسبان فإن البعثة توصى بتعدیل المادة -

.بشأن ممارسة الحقوق السیاسیة 1956

  

ناخبین أهمیة كبیرة في التأكد من أن المواطنین یمثل التثقیف المدنى وتثقیف ال :التثقیف المدنى وتثقیف الناخبین

وتوصى البعثة . المؤهلین على علم بحقوقهم فى االنتخاب وواجباتهم باإلضافة إلى معرفتهم بإجراءات التصویت

.بتطویر وٕاعداد برنامج موسع لتثقیف الناخبین

  

ت إجراءات مفصلة بخصوص التصویت توصى البعثة بأن تضع اللجنة العلیا لالنتخابا: تدریب مسئولو االنتخابات

  .والفرز وبأن تنفذ تدریب منظم لجمیع موظفى االنتخابات بما فیهم القضاة

  

توصى البعثة بإتخاذ إجراءات تصویبیة مثل االصالحات القانونیة المالئمة ومتطلبات  :تمثیل النوع االجتماعي

فقط فى عملیات الترشیح بل أیضا فى  منح حصة معینة من أجل تحقیق تمثیل عادل للنوع االجتماعي لیس

.ینبغي وضع آلیات قانونیة لضمان وضع المرأة في مواقع تسمح لها بالفوز. التشكیل النهائى للمجالس النیابیة

توصى البعثة بقوة بفرز األصوات على مستوى اللجان االنتخابیة حیث إن المركزیة الفرز سوف  :عملیة الفرز

وینبغي أن تصدر اللجنة العلیا لالنتخابات إرشادات نموذجیة وأن تدرب . تضمن المزید من الشفافیة والفاعلیة

.موظفي الفرز على هذه اإلجراءات

الخالصة والطریق إلى األمام  -4

  

إصدار هذا البیان، تجري انتخابات اإلعادة في عدد من المحافظات التي تم إلغاء االنتخابات فیها، یضاف إلى هذا فى وقت 

وبالتالي . أن ترتیب وٕاعالن النتائج الخاصة بالمرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب فى بعض المحافظات كان مستمًرا

د االنتخابي  بشأن انتخابات مجلس الشعب علي الفترة التي كان أخرها یوم إقتصرت النتیجة التي توصلت إلیها بعثة المعه

، وبناء على النتائج واإلطار القانونى المصرى فإن اإلرشادات المذكورة فى مبادئ إدارة االنتخابات ومراقبتها 2012ینایر  13

ت، توصلت بعثة متابعة االنتخابات التابعة ورصدها وٕارشادات اإلتحاد األفریقى وٕاعالن مبادئ المراقبة الدولیة لالنتخابا
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للمعهد االنتخابي إلي أن انتخابات مجلس الشعب قد جرت بطریقة سمحت  لشعب جمهوریة مصر العربیة بالتعبیر الحر عن 

  .اختیاره

  

تسم وتطالب البعثة اللجنة القضائیة العلیا لالنتخابات بضمان استكمال انتخابات مجلس الشعب في موعدها وبصورة ت

بالشفافیة والفاعلیة حیث أن طول العملیة قد یؤثر على اإلعداد النتخابات مجلس الشورى، وتثق البعثة بأن انتخابات اإلعادة 

وٕاعالن النتائج سوف یتمان بطریقة آمنة للتأكد من النتیجة الختامیة النتخابات مجلس الشعب تعكس خیارات الناخبین 

  .المصریین 

  .تخابى تقریر ختامى موسع عن كل االنتخابات النیابیة بعد متابعة انتخابات مجلس الشورىسوف یصدر المعهد االن

وتعبر لجنة المتابعة التابعة للمعهد االنتخابى عن عمیق امتنانها للشعب المصرى للحفاوة وكرم الضیافة الذى لمسته البعثة ، 

ابات لمساعدتهم الطیبة للجنة متابعة االنتخابات التابعة للمعهد وتشكر البعثة وزارة الخارجیة واللجنة القضائیة العلیا لالنتخ

  .أثناء العملیة االنتخابیة
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البیان التمهیدي الصادر عن بعثة متابعة االنتخابات التابعة المعهد االنتخابي حول المرحلة األولى من :  9ملحق

  انتخابات مجلس الشورى

  

  انتخابات مجلس الشوري المصري لمتابعة  االنتخابي للدیمقراطیة المستدامة في أفریقیابعثة المعهد 

  المرحلة األولى

  2012 فبرایر 7ینایر إلى  29من 

  بیان تمهیدي

  مقدمة – 1

المعهد االنتخابي ، نشر 2012ینایر  15إلى  2011نوفمبر  29بعد متابعة انتخابات مجلس الشعب التي جرت من 

المستدامة في أفریقیا بعثة متابعة انتخابیة لمتابعة المرحلة األولى من انتخابات مجلس الشورى التي جرت في  للدیمقراطیة

ووفقًا اللتزام المعهد  العلیا لالنتخابات اللجنة القضائیة بناء على دعوة من 2012فبرایر  7ینایر إلى  29الفترة من 

 30و 29التي جرت في  الجولة األولىب لبیانویختص هذا ا .صر العربیةم في جمهوریة في العملیة االنتقالیةبالمشاركة 

  .النتائج والتوصیات الخاصة بهایقدم و  2012فبرایر  7بتاریخ انتخابات االعادة التى جرت ینایر و 

  

 في منظمات مجتمع المدني وثالثة متابعین قصیري األجل قادمین من تألفت البعثة من أحد عشر متابع متوسط األجل

 جنوب السودان،جمهوریة وكینیا، و جنوب أفریقیا، وموزمبیق، و  الكونغو الدیمقراطیة، وجمهوریة وساحل العاج، الكامیرون،

 اإلسكندریة، :هيو  سبع محافظات في انتخابات مجلس الشورى من المرحلة األولىوقد شهدت البعثة . تونسوالسنغال، و 

.األحمر، وجنوب سیناءحر البوالفیوم، و  والمنوفیة،القاهرة، وأسیوط، و 

  

الرصد االنتخابات و  إدارةالقانوني والتنظیمي لمصر باإلضافة إلى مبادئ اإلطار الدستوري و ولقد تم االرتكاز على كل من 
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المراقبة ٕاعالن مبادئ في أفریقیا، و  التي تحكم االنتخابات الدیمقراطیة بشأن المبادئ االتحاد األفریقيوالمراقبة، وٕاعالن 

 بعثةمن جانب  االنتخابات تقییم وبشكل مماثل، فإن. نتخابات مجلس الشورىاللتقییم البعثة  كأساس یة لالنتخاباتالدول

  .مجلس الشعب انتخابات التي تم التوصل إلیها خالل النتائج المعهد االنتخابي یقوم على

  

على عقدت فرق المعهد االنتخابي احتماعات تشاوریة مع مختلف أطراف العملیة االنتخابیة وغیرعم من فرق المتابعة 

  .المحافظات السبع انتشارها في وفي مناطق المستوى الوطني

فرز بطاقات التصویت في  لجنة انتخابیة وشهدت بعد ذلك عملیة 331في أیام االنتخابات، زارت البعثة وقد قامت البعثة 

فبرایر  07ویقتصر استنتاج البعثة في المرحلة األولى من انتخابات مجلس الشورى على الفترة المنتهیة في . اللجان االنتخابیة

2012.  

  النتائج التي توصلت إلیها البعثة - 2

التالیة بهدف المساهمة في تحسین المرحلة  إلى النتائج والتوصیات توصلت بعثة متابعة االنتخابات التابعة للمعهد االنتخابي

  :الثانیة من انتخابات مجلس الشورى وغیرها من العملیات االنتخابیة المستقبلیة في مصر

الحظت بعثة متابعة االنتخابات التابعة للمعهد االنتخابي في البیان التمهیدي األول  :الفرز في اللجان االنتخابیة

. ، أن مركزیة الفرز نتج عنها تحدیات لوجستیة وتأخیر)2011نوفمبر  29-28(النتخابات مجلس الشعب 

ت مجلس الشورى وأوصت البعثة بأن یتم النظر في عملیة فرز االصوات على مستوى اللجان االنتخابیة في انتخابا

.وذلك لتعزیز الشفافیة والكفاءة

الحظت البعثة الضعف الشدید . یجب تشجیع الناخبین المصریین للمشاركة في العملیة االنتقالیة :مشاركة الناخبین

كما الحظت البعثة أن عدم كفایة توعیة الناخبین . في اإلقبال خالل المرحلة األولى من انتخابات مجلس الشورى

مالت االنتخابیة المحدودة والمسافات الطویلة إلى المراكز االنتخابیة في بعض المناطق وال سیما في المناطق والح

وعالوة على ذلك؛ فإن المزاج العام في أعقاب . ذات الكثافة السكانیة المنخفضة قد أثرت على نسبة المشاركة

إن ضعف إقبال الناخبین قد . ولى النتخابات االعادةمأساة ستاد بورسعید قد أثر أیضًا على اإلقبال في الجولة اال

المدرك لمجلس الشورى " الشرفي"وربما أثر الدور . یكون أیضًا نتیجة إجهاد الناخبین نظرًا لطول العملیة االنتخابیة

.في انخفاض نسبة المشاركة

  

وبالرغم من . لتي قامت بزیارتهاالبعثة وجود قوات األمن في كافة المراكز االنتخابیة ا الحظت: دور قوات األمن

ذلك؛ فقد شهدت البعثة في بعض الحاالت تدخل قوات األمن في إجراء التصویت والفرز وتولي بعض مسؤولیات 
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حتى أن قوات األمن كانت موجودة داخل اللجان االنتخابیة خالل جلسة  الفرز على الرغم من . موظفي اللجان

بشأن مباشرة الحقوق السیاسیة والذي یحظر وجود أفراد األمن  1956لعام  73من القانون رقم  27و 26المادتین 

وعالوة على ذلك؛ كانت هناك حاالت . ینبغي وقف هذه الممارسة.  في اللجان االنتخابیة إال بإذن من رئیس اللجنة

یجب . ل قوات األمنتم فیها طرد متابعي المعهد االنتخابي أو منعهم من متابعة عملیة االقتراع والفرز وذلك من قب

.تحدید دور قوات األمن في السماح للمتابعین المحلیین والدولیین بدخول اللجان االنتخابیة ومراكز الفرز

  

تعد مشاركة اإلناث من موظفي اللجان ومندوبي األحزاب مشاركة إیجابیة في المرحلة  :مشاركة وتمثیل المرأة

الحظت البعثة انخفاض عدد المرشحات في مختلف أنحاء ومع ذلك؛ . األولى من انتخابات مجلس الشورى

وقد تالحظ مرة أخرى قلة عدد النساء في . المحافظات في هذه المرحلة، كما هو الحال في انتخابات مجلس الشعب

.الموجودات في مواقع على القوائم الحزبیة تمكنهن من الفوز

  

المرشحین؛ /من الحضور الكثیف لمندوبي األحزابعلى الرغم  :مساهمة مندوبي األحزاب في شفافیة العملیة

كما الحظت البعثة أن مندوبي األحزاب في جمیع اللجان . الحظت البعثة محدودیة معرفتهم ألدوارهم ومسؤولیاتهم

.التي جرت فیها أعمال المتابعة لم یكن لدیهم استمارات لرفع التقاریر أو أي استمارات لتقییم العملیة

  

 ولألسف؛ . یلعب المتابعون المحلیون دوًرا حیوًیا في ضمان انتخابات ذات مصداقیة :المتابعین المحلیینمشاركة

.الحظت البعثة غیاب المتابعبن المحلیین عن اللجان االنتخابیة التي قامت بزیارتها

تعرض متحدي اإلعاقة من الناخبین إلى صعوبات  :إمكانیة دخول متحدي اإلعاقة إلي المراكز واللجان االنتخابیة

.وجود ترتیبات لوجستیة ومواقع بعض اللجان االنتخابیةفي الوصول إلى المراكز واللجان االنتخابیة بسبب عدم

الحظت البعثة باهتمام أن صغر حجم اللجان االنتخابیة بالنسبة لعدد موظفي  :تنسیق وترتیب اللجان االنتخابیة

.ویرجع ذلك إلى وجود أعداد كبیرة من الناخبین مسجلین في مكان واحد. ضریناللجان الحا

ال یزال هناك حالة من الشك بشأن مطابقة أعداد استمارات التصویت حیث : مطابقة أعداد استمارات التصویت

تمارات وفي بعض الحاالت، قام القضاة بمطابقة أعداد اس. شهدت البعثة تناقض في طرق الفرز من لجنة آلخرى

. التصویت قبل الفرز، بینما في حاالت أخرى شرع القضاة في عملیة فرز األصوات دون إجراء أي مطابقة

في الجولة % 6.5الحظت البعثة باهتمام ضعف إقبال الناخبین حیث وصل إلى  19:انخفاض عدد الناخبین

.األولى من انتخابات مجلس الشورى وجولة اإلعادة

  

  البعثةتوصیات - 3

بهدف المساهمة في تحسین العملیات االنتخابیة المقبلة بناء على المالحظاتها واالستنتاجات؛ قدمت البعثة التوصیات التالیة

:في مصر
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القانونياإلطار:

oتوصي البعثة بأن یتم لصق . ینبغي أن یتضمن قرار عملیة الفرز أیضًا أحكاما مفصلة لإلعالن عن النتائج

.راكز االنتخابیة بعد فرز األصواتالنتائج في مداخل الم

o لضمان السماح لألشخاص المصرح بهم فقط بالتواجد في  27و  26توصي البعثة بأن یتم تدعیم المادتین

. وباإلضافة إلى ذلك؛ ینبغي عمل تعدیل لتحدید دور واضح لعناصر الجیش والشرطة. اللجان االنتخابیة

ة بالحفاظ على مسافة مناسبة من اللجتم االنتخابیة وفقًا البعثة بأن تقوم عناصر الجیش والشرطوتوصي

 20.بشأن مباشرة الحقوق السیاسیة1956لعام  73من قانون االنتخابات رقم  26ألحكام المادة 

اللجنة العلیا لالنتخابات في برنامج بالنسبة لضعف اقبال الناخبین؛ توصي البعثة بأن تشرع :تثقیف الناخبین

.الناخبین بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في مختلف أنحاء البالدشامل لتثقیف 

توصي البعثة بأن تجرى االنتخابات في وقت واحد في مختلف أنحاء البالد لتجنب عدم مباالة : إجهاد الناخبین

المواطنین من وعلى المدى الطویل؛ ینبغي أن تتضمن اإلصالحات االنتخابیة النظر في توسیع مجموعة . الناخبین

حیث أن ذلك من شأنه السماح بزیادة عدد من . ذوي السمعة الحسنة الذین یمكن أن یساعدوا في عملیات االقتراع

من إجراء االنتخابات في نفس الوقت في جمیع أنحاء اللجان االنتخابیة مع توفیر عدد كاف من الموظفین للتمكن

.البالد

أن تقوم اللجنة العلیا لالنتخابات بتحسین استراتیجیة االتصاالت لرفع مستوى توصي البعثة ب :ستراتیجیة االتصالا

.االنتخابات الجاریةوعي الناخبین باإلجراءات والعملیات االنتخابیة بحیث یتم إعالم الناخبین بشكل أفضل عن

تخابات بتدریب موظفي لالنتوصي البعثة بشدة بأن تقوم اللجنة العلیا :عملیة الفرز مطابقة استمارات التصویت

.تطبیق هذه اإلجراءاتالفرز على إجراءات الفرز من أجل دقة النتائج واالتساق في

توصي البعثة بأن یتم تعدیل القانون االنتخابي لتوفیر قدر أكبر من تمثیل المرأة: تمثیل النوع االجتماعي.

االستنتاج ومقترحات التقدم -4

) PEMMO(الرصد والمراقبة االنتخابات و  إدارةمبادئ إلیها واإلطار القانوني و على النتائج التي تم توصل بناء

المراقبة الدولیة لالنتخابات؛ خلصت بعثة متابعة االنتخابات التابعة والمبادئ التوجیهیة لالتحاد االفریقي وٕاعالن مبادئ

رى على النحو الذي یسمح بحریة التعبیر تم إجراء المرحلة األولى من انتخابات مجلس الشو للمعهد االنتخابي إلى أنه
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وتثق البعثة من أنه سیجرى االعالن عن النتائج بطریقة سلمیة لضمان أن  .عن اختیار الشعب بجمهوریة مصر العربیة

  .الناخبین المصریینتعكس النتیجة النهائیة للمرحلة األولى من انتخابات مجلس الشورى اختیار

بإصدار تقریر نهائي شامل عن االنتخابات التشریعیة  "للدیمقراطیة المستدامة في إفریقیااالنتخابي المعهد "وسوف یقوم 

  .بعد انتهاء انتخابات مجلس الشورى

عن امتنانها العمیق لشعب  "االنتخابي للدیمقراطیة المستدامة في إفریقیاللمعهد "بعثة مراقبة االنتخابات التابعة تعرب 

كما تشكر البعثة كل من وزارة الشؤون الخارجیة واللجنة . الستقبال وكرم الضیافةجمهوریة مصر العربیة على حسن ا

االنتخابي للدیمقراطیة المستدامة في للمعهد "القضائیة العلیا لالنتخابات لقیامهم بمساعدة بعثة مراقبة االنتخابات التابعة 

.منذ بدایة االنتخابات البرلمانیة "إفریقیا
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البیان التمهیدي الصادر عن بعثةمتابعة االنتخابات التابعة للمعهد االنتخابي حول المرحلة الثانیة واألخیرة : 10ملحق 

  من انتخابات مجلس الشورى

  

  

   " المعهد االنتخابي للدیمقراطیة المستدامة في إفریقیا"بعثة 

  )والنهائیةالمرحلة الثانیة (انتخابات مجلس الشوري المصري لمتابعة 

  2012 فبرایر 22فبرایر إلى  14من 

  بیان تمهیدي

  مقدمة – 1

المعهد االنتخابي للدیمقراطیة المستدامة في أفریقیا بعثة لمتابعة بغیة تقییم نزاهة االنتخابات النیابیة في مصر، شكل 

التي  وانتخابات مجلس الشورى،  2012 ینایر 15إلى  2011نوفمبر  29انتخابات مجلس الشعب التي جرت في الفترة من 

  .بالترتیب 2012 فبرایر 22ینایر حتى  29 في الفترة منجرت 

الثانیة النتخابات مجلس الشورى و التي جرت  التمهیدي بما توصلت إلیه البعثة من نتائج حول المرحلة لبیانویختص هذا ا

  .2012فبرایر  22بتاریخ انتخابات اإلعادة التي جرت فبرایر و  15و 14في 

  

وساحل  الكامیرون، في منظمات المجتمع المدني متابع متوسط و قصیر األجل قادمین من 20نشر المعهد االنتخابي 

وقد . تونسوالسنغال، و  جنوب السودان،جمهوریة وكینیا، و جنوب أفریقیا، وموزمبیق، و  الكونغو الدیمقراطیة، وجمهوریة العاج،

أسوان، والمنیا، والجیزة، واإلسماعیلیة،  :هيو  ثمان محافظات في بات مجلس الشورىانتخا المرحلة الثانیة منتابعت البعثة 

  .ومرسى مطروح، وبورسعید، والقلیوبیة، والسویس
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القانوني اإلطار الدستوري و ولقد ارتكز التقییم في المرحلة الثانیة والنهائیة من انتخابات مجلس الشورى على كل من 

بشأن  االتحاد األفریقيوٕاعالن ) PEMMO(الرصد والمراقبة االنتخابات و  إدارةى مبادئ والتنظیمي لمصر باإلضافة إل

لتقییم البعثة  كأساس المراقبة الدولیة لالنتخاباتٕاعالن مبادئ في أفریقیا و  التي تحكم االنتخابات الدیمقراطیة المبادئ

التي تم  النتائج یبني على المعهد االنتخابي بعثةمن جانب  االنتخابات تقییم وبشكل مماثل، فإن. نتخابات مجلس الشورىال

  .مجلس الشورى انتخابات التوصل إلیها خالل

  

ویقدم البیان تغذیة راجعة ثریة بالمعلومات وبناءة إلي السلطات االنتخابیة التي تفضلت بإصدار تصریح لبعثة المعهد 

وتقدم هذه البعثة نتائجها واستنتاجاتها . عملیة االنتقالیة في مصراالنتخابي لمتابعة االنتخابات وٕالى غیرهم من أطراف ال

وتوصیاتها للمرحلة الثانیة من انتخابات مجلس الشورى في إطار التضامن الدولي تجاه شعب مصر الذي إلتزم بنظام 

  .دیمقراطي للحكومة، بما في ذلك انتخابات دیمقراطیة

، وبالتالي ال یتضمن 2012فبرایر   23من انتخابات مجلس الشورى حتى ویقتصر استنتاج البعثة في المرحلة الثانیة 

  . خطوات ما بعد الفرز مثل الجدولة واإلعالن عن نتائج االنتخابات

  النتائج التي توصلت إلیها البعثة - 2

قامت بتقریر النتائج المعهد االنتخابي في المحافظات الثماني المذكورة أعاله ومن خالل متابعتها للعملیة توصلت بعثة فریق 

  :والتوصیات التالیة بهدف المساهمة في تحسین العملیات االنتخابیة المستقبلیة في مصر

العلیا لالنتخابات اللجنة القضائیةتثني البعثة على الدور والجهود التي قامت بها  :مالحظات عامة )SJCE (

رتفاع معدل مشاركة المرأة ضمن صفوف موظفي كما تثني على ا. إلنجاح العملیة االنتخابیة بشكل سلمي ومنظم

كان . ویستحق استخدام الصنادیق االنتخابیة الشفافة القابلة للغلق وٕاعادة االستخدام الثناء أیًضا. العملیة االنتخابیة

دخول متابعي االنتخابات إلي اللجان االنتخابیة أسهل خالل هذه المرحلة من االنتخابات مقارنة باالنتخابات 

.بقةالسا

الحظت البعثة التأخر في فتح معظم اللجان االنتخابیة التي قامت البعثة  :التأخر في فتح اللجان االنتخابیة

وكان سبب هذا التأخر في بعض الحاالت في تأخر وصول ممثلي األحزاب وفي حاالت أخرى تأخر . بزیارتها

.وصول القضاة

الحظت . الناخبین المصریین علي المشاركة في العملیة االنتقالیةیجب تشجیع : انخفاض معدل إقبال الناخبین

البعثة اقبال ضعیف جدا خالل المرحلة الثانیة من انتخابات مجلس الشورى والتي وصلت إلى أدنى مستویاتها 

بین وأن كما الحظت البعثة في معظم اللجان االنتخابیة عدم وجود طوابیر للناخ. بالمقارنة باالنتخابات السابقة ككل

المعلومات التي وردت من المتابعین لتلك االنتخابات كانت تتعلق باإلقبال الضعیف جدا في انتخابات مجلس 
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ولقد ذكروا أیضا أن ضعف إقبال الناخبین قد . الشورى باعتباره مجرد جهة استشاریة ال تملك أي سلطة حقیقیة

یة، وأن عدم كفایة وتوعیة الناخبین المحدودة كانت سبًبا في یكون أیضًا نتیجة إجهادهم نظرًا لطول العملیة االنتخاب

  .انخفاض نسبة المشاركة

رصدت البعثة محدودیة تواصل وسائل اإلعالم ومنظمات المجتمع المدني  :عدم كفایة معلومات ومعرفة الناخبین

ة علي مستوى الثمان محافظات واألحزاب السیاسیة مع الناخبین، ومما زاد األمر تعقیًدا محدودیة الدعایة االنتخابی

  . التي تم تغطیتها

انتخابات مجلس الشورى، انخفضت نسبة مع اقتراب االنتهاء من : المشاركة المحدودة لممثلي األحزاب والمرشحین

الحظت البعثة عدم معرفة الممثلین لدورهم ومسئولیتهم بوضوح . مشاركو ممثلي األحزاب في العملیة انخفاًضا حاًدا

  .اعهم لمنهج منظم لمراقبة االنتخاباتوال اتب

البعثة وجود قوات األمن المكثف داخل المراكز االنتخابیة   الحظت: تواجد قوات األمن داخل اللجان االنتخابیة

كان رجال القوات المسلحة والشرطة منتشرین . وفي كثیر من الحاالت داخل اللجان االنتخابیة التي قامت بزیارتها

االنتخابیة التي تم زیارتها، إال أن البعثة الحظت أن دور كال المؤسستین األمنیتین لم یكن واضًحا في جمیع اللجان 

وبالرغم من ذلك؛ فقد شهدت البعثة في بعض .  ففي بعض الحاالت تدخل رجال األمن في إدارة عملیة االقتراع

وعلى الرغم من . موظفي االقتراع الحاالت تدخل قوات األمن في إجراء التصویت والفرز وتولي بعض مسؤولیات

بشأن مباشرة الحقوق السیاسیة والذي یحظر وجود أفراد  1956لعام  73من القانون رقم  27و 26أن المادتین 

. األمن في اللجان االنتخابیة إال بإذن من رئیس اللجنة، شهدت البعثة وجودهم داخل اللجان

وتؤمن البعثة بأن وجود . ومرة أخرى الحظت البعثة غیاب المتابعین المحلیین: غیاب المتابعین المحلیین

  . مجموعات المتابعة المحلیة تسهم في شفافیة العملیة االنتخابیة وملكیتها لشعب هذا البلد

بیة تشید البعثة بتواجد السیدات بأعداد كبیرة بین صفوف مسئولي اللجان في اللجان االنتخا :تحسن تمثیل المرأة

. المخصصة للسیدات فقط وتلك المخصصة للرجال وحدهم

الغرف المستخدمة كلجان انتخابیة والحظت أن  رصدت بعثة المعهد االنتخابي: صغر مساحة اللجان االنتخابیة

في حالة ارتفاع معدل اإلقبال، قد یشكل تدفق الناخبین . الغرفة الواحدة كانت تستوعب أكثر من وحدة انتخابیة

باإلضافة إلى أن اللجنة قد الحظت في بعض اللجان تواجد كابینة تصویت واحدة للعدید من طوابیر . تحدًیا

الناخبین، ففي بعض الحاالت كان أثر مكان كابینة التصویت على سریة التصویت حیث نتج عن ذلك إحتمالیة 

. إطالع طرف ثالث على اختیارات الناخبین

لم یرتد موظفو اللجان وال مندوبي األحزاب  :وظفي اللجان ومندوبي األحزابغیاب الشارات والمالبس الممیزة لم

  . أي شارات أو مالبس ممیزة تسهل من التعرف علیهم داخل اللجان االنتخابیة

استمر المتابعون الدولیون الحاصلین على تصاریح في الخضوع : المتابعون الدولیون الحاصلون على تصاریح

قوات األمن فیما یتعلق بدخولهم إلى اللجان االنتخابیة وفاتهم متابعة جوانب أساسیة من للنیة السلیمة للقضاة و 

. إجراءات الفتح وفي بعض الحاالت عملیة فرز األصوات
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كانت هناك العدید من حاالت عدم االتساق في تنفیذ إجراءات  :التطبیق غیر المتسق إلجراءات التصویت

:التصویت، تمثلت في

oشهدت البعثة بعض الحاالت التي لم یتم : عدم التحقق من هویة الناخبات المنقبات بصوة منتظمة

التحقق فیها من هویة الناخبات المنقبات كما تنص اإلجراءات مما قد یؤدي إلي التصویت أكثر من 

. مرة

oللجان االنتخابیة في معظم ا: عدم االلتزام بالتحقق من الحبر الفسفوري واستخدامه بالطریقة السلیمة

لم یقم طاقم اللجنة بالتحقق من أصابع الناخبین اآلتین إلي اللجنة للتأكد من عدم وجود حبر بها وال 

. وضعوا الحبر بصورة سلیمة على أصابع الناخبین المغادرین

oقلل إجراء عملیة الفرز على مستوي اللجان االنتخابیة من طول مدة عملیة الفرز : عملیة الفرز

ة كبیرة، ویعد تنفیذ مثل هذا القرار خطوة كبیرة لألمام من أجل تعزیز شفافیة وكفاءة ونزاهة بصور 

ومع ذلك،  والحظت . جهود السلطات االنتخابیة في تحقیق هذا التطوروتثني البعثة علي . العملیة

لتصویت البعثة حاالت عدم اتساق في إجراءات عملیة الفرز، حیث لم تتم عملیة مطابقة استمارات ا

  .في معظم اللجان االنتخابیة مما قد یشكل تحدًیا لشفافیة ودقة الفرز

  التوصیات - 3

  : توصي البعثة بالنظر في األمور التالیة عند إجراء إصالحات انتخابیة في االنتخابات المستقبلیة

ة معقدة وطویلة وربما أیًضا أسفر النظام االنتخابي الحالي والظروف المحیطة عن عملیة انتخابی: النظام االنتخابي

وبالتالي توصي البعثة بإعادة النظر في النظام . انخفاض تدریجي في اهتمام الناخبین بالعملیة االنتخابیة

: وفي هذا الصدد، تم تقدیم المقترحات التالیة. االنتخابي

oغي دراسة التبیان وینب. توصي اللجنة بأن یتناسب تخصیص المقاعد لكل محافظة مع حجم السكان: التمثیل

الحالي بین قیمة األصوات في كل محافظة، فطبقــــًا للتوزیع الحالي للمقاعد، حصلت أصغر عشر محافظات 

. من السكان% 7من مقاعد مجلس الشعب ل% 33بتمثیل زائد عن الحد یصل إلي 

o2011نوفمبر  29 – 28(تكرر البعثة توصیتها المذكورة في البیان التمهیدي األول  :تخصیص المقاعد (

في الدورة القادمة من االنتخابات "  الفئات"و" العمال\الفالحین"بإعادة النظر في النص الخاص بالتفرقة بین 

عد في المجالس كما أوصت بأن تخضع كافة المقا. النیابیة حیث إن ذلك ال یتسق والمبادئ الدیمقراطیة

. التشریعیة للمنافسة بدًال من تخصیص عدد من المقاعد یعین الرئیس شاغلیها

في ممارسة الحقوق السیاسیة لینص على وقت  73من القانون رقم  24تقترح اللجنة مراجعة المادة : إجراءات الفتح

وعلى الرغم من ذلك فإن العبء . محدد لفتح اللجان االنتخابیة بغض النظر عن تواجد مندوبي األحزاب من عدمه

یقع على عاتق األحزاب السیاسیة والمرشحین لضمان وجود ممثلیهم المعتمدین في الوقت المحدد للفتح وأیضا 

ینبغي تذكیر القضاة بأن علیهم الحضور إلى اللجان االنتخابیة قبل الوقت المحدد بفترة حتي یتمكنوا من بدء 

. التصویت في الوقت المحدد

إجراءات الفرز: 
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oتوصي البعثة بإعادة النظر في الشرك الملزم لكل ناخب بأن یقوم بعمل اختیارین  :استمارات التصویت الباطلة

كما ینبغي أن یتمكن . في استمارت التصویت وأن یتم احتساب استمارات التصویت التي تحوي خیاًرا واحًدا

. الناخب من اختیار مرشح واحد بدُال من اثنین

oتوصي اللجنة باستحداث نص بشأن تواجد ممثلي األحزاب والمرشحین  :تصدیق على نتائج االنتخاباتال

داخل اللجان االنتخابیة أثناء فرز أوراق التصویت للتوقیع علي االستمارات الالزمة التي یشهدون فیها بأنهم قد 

اللجان االنتخابیة حتي یتمكن مندوبو كما یجب توفیر االستمارات الالزمة في . راقبو العملیة ویصدقون علیها

. األحزاب والمرشحین من تسجیل شكاواهم واعتراضاتهم بشأن العملیة

oتوصي البعثة بتعدیل اإلجراءات بحیث تشترط قیام رؤساء اللجان : اإلعالن عن النتائج األولیة ونشرها

االنتهاء من الفرز لتحسین الشفافیة  االنتخابیة باإلعالن عن النتائج وتعلیقها في اللجان االنتخابیة بمجرد

. وٕامكانیة التحقق منها

االستنتاج . 4

الرصد والمراقبة االنتخابات و  إدارةمبادئ على النتائج التي توصلت إلیها البعثة واإلطار القانوني المصري و بناء

)PEMMO (لالنتخابات؛ خلصت بعثة متابعي المراقبة الدولیة والمبادئ التوجیهیة لالتحاد االفریقي وٕاعالن مبادئ

حصل شعب . المعهد االنتخابي إلى أن المرحلة الثانیة من انتخابات مجلس الشوري قد جرت بصورة اتسمت بالمصداقیة

جمهوریة مصر العربیة علي الفرصة للتعبیر عن إرادته في االنتخابات في مناخ من الحریة، إال إنه لألسف لم یستغل 

وتثق البعثة من أنه سیجرى اإلعالن عن النتائج بطریقة سلمیة لضمان أن تعكس النتیجة  ..یل منهمهذه الفرصة إال القل

  .الناخبین المصریینالنهائیة للمرحلة الثانیة من انتخابات مجلس الشورى اختیار

التشریعیة خالل تقریر نهائي شامل عن االنتخابات  "في إفریقیا المعهد االنتخابي للدیمقراطیة المستدامة"سوف یصدر 

  . الشهرین القادمین

عن امتنانها العمیق لشعب  االنتخابي للدیمقراطیة المستدامة في إفریقیاللمعهد "بعثة مراقبة االنتخابات التابعة تعرب 

وزارة الشؤون الخارجیة واللجنة  كما تشكر البعثة كل من. م الضیافةجمهوریة مصر العربیة على حسن االستقبال وكر 

االنتخابي للدیمقراطیة المستدامة في للمعهد "ة العلیا لالنتخابات لقیامهم بمساعدة بعثة مراقبة االنتخابات التابعة القضائی

  .منذ بدایة االنتخابات النیابیة إفریقیا

 تود بعثة متابعة االنتخابات التابعة للمعهد االنتخابي التعبیر عن عمیق امتنانها لكل من شعب جمهوریة مصر العربیة

على ما أظهره من طیبة وعلى استضافته للبعثة، واألحزاب السیاسیة والجماعات المدنیة التي أجابت عن أسئلة البعثة 

تتقدم البعثة بالشكر لوزارة الخارجیة واللجنة القضائیة العلیا لالنتخابات . وتبادلت معها الرؤى بشأن العملیة االنتخابیة

  . التابعة للمعهد االنتخابي منذ بدایة االنتخابات النیابیة على دعمهما لبعثة متابعة االنتخابات
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  مالحظات ختامیة 

                                                          
سلسلة من االنتفاضات والمظاهرات في العدید من البلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا بدأت في تونس في  1

تردد صدى االنتفاضة التي أدت إلى سقوط حكومة الرئیس بن علي في بلدان أخرى في المنطقة من بینها . 2010دیسمبر 

عندما حشد الشباب المصري ورتب لیوم الغضب،  2011ینایر  25مصر ولیبیا وسوریا، ففي مصر بدأت االحتجاجات في 

  . وقد أدت سلسلة من األحداث التالیة إلى سقوط نظام الرئیس مبارك
  data.worldbank.org/country/Egypt-arab-republic//: بیانات البنك الدولي  2
  . إلى فاسد جًدا 0یر حیث تش 10 – 0على مقیاس  2.9تبلغ درجة مصر في مؤشر الفساد العالمي   3

  hdrstas.undp.org/en/countries/profiles/EGY.html//: مؤشرات التنمیة الدولیة  4

  . البنك المركزي المصري ووزارة التخطیط المصري  5
ة تشعر السلطات المصری. باللغة العربیة تمتع المراقبین بدور إشرافي نشط على العملیة االنتخابیة" مراقب"یقترح لفظ  6

عند " متابعین انتخابیین"ونتیجة لذلك، یشیر المعهد االنتخابي ألعضاء البعثة ب". متابع"بارتیاح أكبر عند استخدام كلمة 

  . استخدام اللغتین اإلنجلیزیة والعربیة لتجنب الخلط والتعامل مع الحساسیات المحلیة
  .  2011فبرایر  13بموجب اإلعالن الدستوري الصادر في   7
  . ي عدد األصوات الصحیحة مقسوم على عدد المقاعد المخصصة لنظام القائمة في كل دائرةإجمال 8

  . مبادئ إدارة االنتخابات والرصد والمراقبة تعد من أدوات التقییم التي یستخدمها المعهد االنتخابي 9
  %. 66یبلغ معدل البالغین القادرین على القراءة والكتابة   10
تبدأ الحملة االنتخابیة من وقت اإلعالن عن الكشوف النهائیة بأسماء المرشحین، "على  21من القرار رقم  3تنص المادة  11

وتوقف في الیومین السابقین على االقتراع في كل مرحلة من المراحل، وفي حالة انتخابات اإلعادة تكون في الیوم التالي 

  ." ق على إجرائهاإلعالن النتیجة، وتوقف في الیوم الساب
  . www.egynews.netو www.elections2011.egعلى یمكن الحصول على هذه األرقام من  12
إحدى األدوات التي (إعالن مبادئ المراقبة الدولیة لالنتخابات ومدونة السلوك الخاصة بالمراقبین الدولیین لالنتخابات  13

  .2012 – 2011استخدمها المعهد االنتخابي في متابعة االنتخابات النیابیة المصریة لعام 
14 Goodwin-gill, Guy S. Free and Fair Elections, Inter-Parliamentary Union, 2006, p.113.  

  . من مجلسي الشعب والشورى% 2تشكل المرأة حوالي  15
  . 2011دیسمبر  4-3السبت واألحد  –دیلي نیوز إیجیبت  16
17 Egypt News .net 18  2011دیسمبر.  

، 1958لسنة  4، و1956لسنة  235: وتعدیالته بقوانین رقم(بشأن مباشرة الحقوق السیاسیة 1972لسنة  73قانون رقم  18

، ومرسوم بقانون 1984لسنة  46نون رقم ، وقا1979لسنة  41، ومرسوم بقانون رقم 1976لسنة  76، و1972لسنة  23و

 167، ومرسوم بقانون رقم 2000لسنة  13، وقانون رقم 1994لسنة  220، و1990لسنة  202، و1987لسنة  2رقم 

  ).2011لسنة  46، ومرسوم بقانون رقم 2007لسنة  18، و2005لسنة  173، وقانون رقم 2000لسنة 
  .2012فبرایر  12- 11دیلي نیوز إیجیبت،  19
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، 1958لسنة  4، و1956لسنة  235وتعدیالته بقوانین رقم (مباشرة الحقوق السیاسیة  – 1956لسنة  73قانون رقم  20

، ومرسوم بقانون 1984لسنة  46، وقانون رقم 1979لسنة  41، ومرسوم بقانون رقم 1976لسنة  76، و1972لسنة  23و

 167، ومرسوم بقانون رقم 2000لسنة  13ون رقم ، وقان1994لسنة  220، و1990لسنة  202، و1987لسنة  2رقم 

  ). 2011لسنة  46، ومرسوم بقانون رقم 2007لسنة  18، و2005لسنة  173، وقانون رقم 2000لسنة 
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نبذة عن ایسا

،عملھا االساسي ھو  توفیر المساعدات التقنیة في بناء  ھیئات  1996ایسا منظمة دولیة غیر حزبیة، غیر حكومیة والتي تاسست في عام 

قادرة على ادارة االنتخابات لالحزاب السیاسیة والبرلمانات والدوائر حكومیة المعنیة بمنظمات المجتمع المدني والتي تعمل في مجال 

.لقارة األفریقیةاوالحوكمة  في جمیع أنحاء الدیموقراطیة 

المجتمع االنمائي الفریقیا الجنوبیة وذلك منذ تاسیسھا حیث قامت بتوسعة نطاق عملھا لیشمل  (SADC)كما وان ایسا تعمل في دول

   .القارة

االتحاد االفریقي و لعموم البرلمان (یقیاحیث ان ھذه المؤسسة تقوم بتقدیم مجھود مقدر لھا في المشورات و المساعدات التقنیة لعموم افر

، والشركاء المواطنین، على مستوى انحاء القارة،وذلك من )المجتمع االنمائي الفریقیا الجنوبیة و شرق افریقیا(االفریقي في االقالیم مثل 

.اجل بناء قاعدة مؤسسیة صلبة للدیموقراطیة

اصالحات النظام االنتخابي، ومراقبتھا ورصدھا، وبناء ادارة الصراع، وتعزیز ھذه المساعدات التقنیة تتضمن نصائح الخبراء بشان 

، وكذلك تعزیز دور االحزاب السیاسیة ، مع تحسین القدرة المؤسسیة ) المنتخبة(دور البرلمانات والمؤسسات الدیمقراطیة  المختارة 

  .للھیئات االداریة لالنتخابات

ھیئة انتخابیة في  15والتي تتالف من  (ECF)ھیئة اللجان االنتخابیة) امانة(تعمل في سكرتاریةكانت ایسا في بدایتھا وفي سابق عھدھا 

، كانت قد بدات  SADCسكرتاریة تعمل في  EISAوفي نفس الوقت الذي كانت فیھ  .1998والتي تم تاسیسھا في   SADCمنطقة 

بات المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني القومي والتي اسست حدیثا  والتي تضم االنتخا  (ESN)العمل مع الـشبكة الداعمة لالنتخابات  

.1997في 

.وذلك لفترة قصیرة 2011في نطاق عملھا في شمال افریقیا من خالل انشاء مكتب للعمل المیداني منذ نوفمبر  EISAكما وتوسعت 

  یة والتي في الفترة ما بین بعثاتھا الرقابیة في جمیع الجوالت االنتخابیة البرلمان نشرت EISAكما وان  

بنشر بعثاتھا ایضا في جولتي االنتخابات الرئاسیة ، مع  واكثر من ذلك  ، كما وقامت حدیثا 2012حتي   فبرایر  2011نوفمبر 

.التخطیط في مواصلة العمل مع اصحاب المصالح المصریة في  االنتخابات، وذلك في مجال الدیموقراطیة  والحوكمة

، حالیا وسابقا ھذا ویشمل مكاتبھا في كل من انغوال، بروندي،تشاد، ساحل )جنوب أفریقیا(الرئیسي للمؤسسة في جوھانسبرغ المقر 

العاج،جمھوریة الكونغو  الدیموقراطیة ، مصر، كینیا،مدغشقر، موزیمبیق، السودان، وزیمباوي، والذي یدل على االمتداد الجغرافي 

.لھا
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:  الرؤیة

اأفریقیة تؤید الحكم الدیمقراطي وحقوق اإلنسان ومشاركة المواطن في بیئة سلمیةقارة 

  :  المھمة

للتمیز في تعزیز مصداقیة االنتخابات ومشاركة المواطن، وثقافة حقوق اإلنسان ، وتقویة  المؤسسات  السیاسیة من أجل  EISAتسعى 

.الدیمقراطیة المستدامة  في أفریقیا

:االستراتیجةاالھداف 

عملیات انتخابیة شاملة ، شفافة،سلمیة، تدار بشكل جید.

مشاركة فعالة دیموقراطیة من قبل المواطن.  

تادیة المؤسسات السیاسیة لعملھا بشكل فعال ودیموقراطي

االنشطة الجوھریة

البحث

  سیاسة الحوار

المنشورات والوثائق

بناء القدرات

مراقبة االنتخابات

نتخابیةمساعدات ا

تقصي الحقائق و بعثات تقییم االحتیاجات

  االقتراع وخدمات االنتخابات
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  تقاریر بعثة المراقبین

العنوان الرمز

.2000تقریر بعثة مراقبین انتخابات موریشیوس ،  1 EOR

.SADC - 1999/2000تقریر بعثة مراقبین الشبكة االنتخابیة الداعمة  2 EOR

2001مراقبین انتخابات تنزانیا ،تقریر بعثة  3 EOR

4  2001) الجنس(تقریر بعثة مراقبین تنزانیا للنوع EOR

2001تقریر بعثة مراقبین انتخابات زیمباوي،  5 EOR

1999تقریر بعثة مراقبین انتخابات جنوب افریقیا، دینیس كادیما  6 EOR

.1999كادیما تقریر بعثة مراقبین انتخابات بوتسوانا، دینیس  7 EOR  

1999تقریر انتخابات نامیبیا ، توم لودج، 8 EOR

.1999تقریر بعثة مراقبین انتخابات موزمبیق ، 9 EOR

1999جنوب أفریقیا یونیو ): المقاطعات(نتائج االنتخابات الوطنیة والمحافظات 10 EOR

.1998انتخابات سوازیالند ، اس رول،  11 EOR

.1998اس رول،انتخابات لوسوتو،  12 EOR

(P/C).2002/مارس 11 - 9،زیمباوي، االنتخابات الرئاسیة  EISA  نتقریر بعثة مراقبی 13 EOR

 14- 12) المقاطعات(االنتخابات الوطنیة المحافظات. ، جنوب افریقیا EISA  نتقریر بعثة مراقبی
2004ابریل 

14 EOR

2004/مایو/ 20لالنتخابات البرلمانیة والرئاسیة في مالوي  EISAتقریر بعثة مراقبین  15 EOR

.2004اكتوبر /30لالنتخابات البرلمانیة والحكومة المحلیة في بوتسوانا   EISAتقریر بعثة مر اقبین   16 EOR

2004دیسمبر  2- 1، لالنتخابات البرلمانیة و الرئاسیة في موزمبیق EISAتقریر بعثة مراقبین   17 EOR

.2004نوفمبر  16- 15، النتخابات نامیبیا  الرئاسیة والجمعیة الوطنیة EISAتقریر بعثة مراقبین   18 EOR

2005یولیو /3، النتخابات الجمعیة الوطنیة موریشیوس EISAتقریر بعثة مراقبین   19 EOR

دیسمبر  14،النتخابات رئاسة تنزانیا ، الجمعیة الوطنیة، والحكومة المحلیة EISAتقریر بعثة مراقبین  
2005 .

20 EOR

DRCفي  2005، النتخابات  االستفتاء الدستوري EISAتقریر بعثة مراقبین   21 EOR

 30. النتخابات الرئاسة في زنجبار ،و مجلس النواب ،والحكومة المحلیة EISAتقریر بعثة مراقبین  
.2005اكتوبر 

22 EOR

2006.النتخابات رئاسة زامبیا والبرلمان ، و الحكومة المحلیة EISAتقریر بعثة مراقبین   23 EOR

.2006دیسمبر  3النتخابات مدغشقر الرئاسیة  EISAتقریر بعثة مراقبي   24 EOR

/ 30، والبرلمانیة، و انتخابات المقاطعات  DRCلالنتخابات الرئاسیة  EISAتقریر بعثة مراقبین  
.2006اكتوبر   29یولیو و 

25 EOR

.2007فبرایر   17النتخابات جمعیة لوسوتو الوطنیة  EISAتقریر بعثة مراقبین   26 EOR

27   2007/ سبتمبر /23النتخابات جمعیة مدغشقر الوطنیة  EISAتقریر بعثة مراقبین   EOR
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 2008/مارس/29النتخابات زیمباوي الرئاسیة والبرلمانیة  المتوائمة في  EISAتقریر بعثة مراقبین  
 2008/یونیو/ 27في ) االعادة( و انتخابات الحكومة المحلیة مع ملحق لـ االنتخابات الرئاسیة التمھیدیة

2008/ سبتمبر/15المتعددة االطراف في  و االتفاقیة

28 EOR

2009سبتمبر  19سوازیالند ) الجمعیة(النتخابات مجلس نواب EISAتقریر بعثة مراقبین   29 EOR

2009مایو /19النتخابات مالوي الرئاسیة و االنتخابات البرلمانیة  EISAتقریر بعثة مراقبین   30 EOR

.2008/ اكتوبر / 30النتخابات زیمباوي  EISAتقریر بعثة مراقبي  31 EOR

اكتوبر /28النتخابات موزمبیق الرئاسیة  ، والبرلمانیة، و المحافظات  EISAتقریر بعثة مراقبین  
2009

32 EOR

2010/مایو/5. للتقییم التقني ، النتخابات موریشسوس الوطنیة  EISAتقریر فریق  33 EOR

نوفمبر / 28-  27للتقییم التقني النتخابات نامیبیا الرئاسیة والجمعیة الوطنیة ،   EISAتقریر فریق 
/2009

34 EOR

اكتوبر /16. للتقییم التقني لالنتخابات البرلمانیة والحكومة المحلیة في بوتسوانا  EISAتقریر فریق 
/2009

35 EOR

النتخابات جنوب افریقیا ، االنتخابات الوطنیة والمقاطعات   EISAتقریر بعثة مراقبین  
.2009/ابریل/22

36 EOR

37 EOR

. ،النتخابات  زنجبار الرئاسیة ، مجلس النواب، الحكومة المحلیة EISAتقریر بعثة مراقبین  
.2010/اكتوبر/31

38 EOR

39 EOR

2011/مایو/21- 19الرئاسیة في سیشل للتقییم التقني لالنتخابات   EISAتقریر فریق  40 EOR

.2011/فبرایر/18للتقییم التقني یوغندا ، االنتخابات الرئاسیة الیوغندیة والبرلمان   EISAتقریر فریق  41 EOR

.النتخابات زامبیا ، الرئاسیة والبرلمانیة، والحكومة المحلیة  EISAن  تقریر بعثة مراقبی

2011سبتمبر / 20

42 EOR


