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  بيان بعثة جامعة الدول العربية

  لمتابعة انتخابات مجلس النواب المصري

  اإلعادة جولة – الثانيةالمرحلة 

  ــــــــ

بعثة التابعت ، نتخابات مجلس النواب المصريجامعة الدول العربية البعثة ة لمتابعاستكماالً 

مبر  ديس2و1 نوفمبر و30أيام ات للمرحلة الثانية لالنتخاب ملية االنتخابية لجولة اإلعادةمجريات الع

محافظات  9 وكذلك من خالل المتابعين المنتشرين في ، دول6 من خالل مكاتب الجامعة في ،2015

 – الدقهلية – الشرقية – المنوفية – القليوبية –القاهرة : ( وهيالمرحلة الثانيةتجري فيها انتخابات 

 .) جنوب سيناء– السويس – بورسعيد -اإلسماعيلية 

هـا بمقـر األمانـة    العملية االنتخابية من خالل غرفة عمليات جامعة الدول العربية     تابعت بعثة    كما

 ومنظمـات المجتمـع     والصحافة اإلعالم وسائل تنشره ماحيث أصدرت تقارير يومية حول       العامة

ـ    أمنـت  كما .المدني والمنظمات اإلقليمية والدولية في ما يتعلق بسير االنتخابات         ات غرفـة العملي

تلقت مالحظاتهم بشكل دوري وكانت تنقلهـا        و الميدان في نمتابعيال مع الساعة مدار على التواصل

 .باستمرار إلى رئاسة البعثة

ما جاء وفقاً لبمهمتها طوال الفترة التي جرت فيها العملية االنتخابية   الدول العربيةقامت بعثة جامعة

إعالن مبادئ المراقبة "وفقاً لـ كذلك  و،ليا لالنتخاباتمذكرة التفاهم التي وقعتها مع اللجنة العفي 

عدة صدرت كانت البعثة قد أ و. مؤخراً جامعة الدول العربيةصادقت عليهي الذ "الدولية لالنتخابات

 عن اًموضوعي اًتقييمتضمنت  انتخابات مجلس النواب المصريمراحل  من كل جولةعقب بيانات 

انتخابات الذي جرت وفقه القانوني الدستوري و اإلطار إلىاستندت كما  ،العملية االنتخابيةمجريات 

  . النوابمجلس

لجنـة فـرز    ) 16(لجنة اقتـراع  و    ) 876 ( لجولة اإلعادة  زارت فرق البعثة خالل يومي االقتراع     

  .مركز اقتراع) 317(تواجدت في 
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  : للمرحلة الثانية لالنتخاباتاإلعادة حول جولة مالحظات البعثة

  :الدعاية االنتخابيةة فتر: أوالً

ال سيما استمرارها خالل فترة الصمت االنتخـابي        شهدت فترة الدعاية االنتخابية بعض التجاوزات       

 . النهائيناولها البعثة مفصالً في تقريرهاالتي ستتو ،يومي االقتراعو

  :افتتاح اللجان: ثانياً

في الوقت المحدد  الدول العربية االقتراع التي زارتها فرق بعثة جامعة لجان من  % 51.4افتتحت

 عـدم هو  ، وكان سبب التأخر في معظم الحاالت        تمام الساعة التاسعة صباحاً     في ، أي لقانونلطبقاً  

في تجهيز  مما أدى إلى التأخر      ،في الوقت المحدد  مواد االقتراع    وأاللجان االنتخابية   رؤساء  وصول  

  .اللجان

  :األمن: ثالثاً

 حيث قامت بتأمين جميع ،الجيش والشرطة دوراً هاماً ومتميزاًلعبت قوات كما في الجوالت السابقة، 

محكمة في المنية األخطة الكما ساهمت ، مراكز االقتراع دون التدخل في مسار العملية االنتخابية

التي د الشرطة النسائية ضمن القوات اجوت والجدير بالذكر .إتمام عملية االقتراع دون حوادث تذكر

  . االقتراعتؤمن مراكز

  :قضائيال مراقبال: رابعاً

 قضائيين مراقبينجان التي تمت زيارتها وجود بعثة جامعة الدول العربية في بعض الل  رصد متابعي   

طلق، تـشيد   هذا المن ومن  . داخل مراكز االقتراع  المخالفات االنتخابية التي قد تحدث      ضبط  دورهم  

  .نتخابات القادمةفي االبهذا اإلجراء وتوصي بتعميمه بعثة الجامعة 

  : لجان االقتراعيموظف: خامساً
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كما تعاون  ،مام بإجراءات العملية االنتخابيةبالمهنية واإلل بصفة عامةاتسم موظفو لجان االقتراع 

العنصر النسائي ضمن موظفي ن تواجد وقد سجل المتابعو. مع متابعي بعثة الجامعة  اللجانيموظف

ه في بعض اللجان التي إال أن.  االقتراع التي تمت زيارتهالجاناجمالي من  % 91.2 فياللجان 

 بعض إلى التعريفشارات  أو أعضاء اللجان للسترات عدم استخدام زارتها فرق البعثة، أدى

  .لتمييز بين موظفي اللجان ومندوبي المرشحيناالتعرف عليهم وفي  الناخبين لدىالصعوبات 

  :مواد االقتراع: سادساً

 جامعة بعثة فرق زارتها التي االقتراع لجان غالبية في االقتراع مواد من كافيةال الكمية توفرت

 الملصقات التوضيحية الخاصة بتعريف الناخبين تكن لم لجان،ال بعض في أنه إال العربية، الدول

 األقالم لم تكن صالحة للكتابة بعضأن ، كما معتادوفقاً لل خارج اللجان  معلقة التصويتبإجراءات

 100 منأو أكثر قل أتحتوي على عدد رقم مسلسل ويوجد عليها ال االقتراع أوراق دفاتر  وبعض

  .وهو العدد الذي حددته اللجنة العليا لالنتخاباتورقة، 

  :إتاحة دخول المتابعين: سابعاً

بالدخول إلى اللجان  نمتابعي تم السماح لل،العربية الدول جامعة بعثة زارتها التي المراكز غالبية في

التي منع فيها المتابعين من والقيام بمهام المتابعة دون معوقات تذكر، باستثناء بعض الحاالت 

 .لمام الكافي بدور المتابعين وحقوقهمدخول المراكز، وقد يرجع ذلك إلى عدم اإل

  :ناخبين المشاركةاإلقبال وفئات ال: ثامناً

مقارنةً بالجولة األولى، ها وزارفي اللجان التي هذه الجولة  خالل  ضعيفاً نسبياًإقباالًرصد المتابعون 

الريفية قياساً في المناطق  إال أنه كان أفضل ،نادراً ما تم تسجيل وجود طوابير أمام المراكزو

كبار السن بين ال سيما لسيدات واتصدر  في مجدداً المشهد االنتخابي ويتكرر .بالمناطق الحضرية

إلجراءات الخاصة بعملية األغلبية با إلمام إقبال الشباب، ولوحظ عدم ضعف معالمصوتين 

  .التصويت
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  :التأثير على الناخبين: تاسعاً

تـم   حيـث    ،أمام بعض المراكز التي زارها متابعو البعثة      التأثير على الناخبين    محاوالت  استمرت  

 سـيارات دعائيـة   كذلك تواجد    ،مراكز االقتراع وجود ملصقات دعائية على جدران بعض        تسجيل

إقامة شوادر انتخابية بالقرب من المراكـز لحـث         ، كما تم رصد عمليات شراء األصوات و       أمامها

  .بعض المرشحينالناخبين على التصويت لصالح 

  :فترة الراحة: عاشراً

ي األوقات القانونية باستثناء بعض لجان االقتراع فمعظم تم إغالق وفتح خالل فترة الراحة، 

األمر الذي أفسح المجال أمام .  اإلغالق مما أدى إلى تأخر الفتح أيضاً فيهاتأخري التالحاالت 

  .أنصار المرشحين لتوجيه الناخبين المنتظرين خارج المراكز والتأثير على إرادتهم

  : المرشحينيمندوبالمتابعين المحليين و: حادي عشر

،  التي زارها متابعو البعثةنتخابية اللجان االمن%  71.4داخل ئم ا المرشحين والقويتواجد مندوب

ثر االيجابي الدور الهام واألمن رغم على المع تواجد أقل نسبياً لمتابعي منظمات المجتمع المدني، 

 . في تعزيز ودعم العملية االنتخابية هذه المنظماتالذي تلعبه

  :في الخارجالمصريين انتخابات : ثاني عشر

بعثة الجامعة العربية في الخارج على حسن سير وتنظيم العملية أكدت التقارير الواردة من متابعي 

،  وفي ظل إقبال أوسع من المرحلة األولىاالنتخابية وسالمة إجراءاتها وفقاً لما نص عليه القانون

  . تسجيل غياب تام لممثلي المرشحين في المقرات التي تواجدت فيها بعثة الجامعةمع

  :ز والفر االقتراعاختتام: ثالث عشر
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 مع لجان االقتراع التي زارتها بعثة جامعة الدول العربية في الوقت المحدد قانونياً معظم أغلقت

، وتمت عملية الفرز وفقاً لإلجراءات بعض االستثناءات في بعض اللجان التي أغلقت قبل الموعد

  .ين والدوليالتي نص عليها القانون، وبحضور مندوبي المرشحين وبعض المتابعين المحليين

س النواب المصري بالتنظيم الجيـد       للمرحلة الثانية النتخابات مجل    جولة اإلعادة ، اتسمت   بشكل عام 

كمـا  ،  والقوانين المنظمة لهذه العمليـة    المصري  ما نص عليه الدستور     وفقاً ل  سلميةأجواء  جرت في   و

المالحظات السلبية التي  تؤكد البعثة أن وفي هذا اإلطار. سرية وأتاحت للناخب التعبير عن إرادته بحرية

  . على النتائج النهائيةلن تؤثر جوهرياً رصدت خالل هذه الجولة 

 

عربية تصدر بعثة جامعة الدول المن المزمع أن ، تحسين العمليات االنتخابية المقبلة في البالدسعياً ل

انتهاء فترة وئي للنتائج اإلعالن النهابعد وذلك  ،هاتوصياتصيلية و التفهامالحظاتتقريرها النهائي متضمناً 

إلى   نسخة منهالطعون، لترفعه لمعالي الدكتور نبيل العربي األمين العام لجامعة الدول العربية، وترسل

  .اللجنة العليا لالنتخابات

لجمهورية مصر العربية شعباً وحكومةً خالص التهاني ببعثة جامعة الدول العربية تتقدم ، وختاماً

ألعضاء تمنياتها اق الثالث واألخير من خارطة الطريق، كما تعرب عن أطيب بمناسبة انجاز االستحق

والقوانين مجلس النواب المنتخبين بالنجاح والتوفيق في تأدية مهامهم ومسؤولياتهم وانجاز التشريعات 

 .وتحقق ما يصبو إليه في بناء دولة القانون والمؤسسات ،طموحات الشعب المصريتلبي التي 

 

  


