
 

 

 

 لمتابعة EISAبعثة 

 دستور في جمهورية مصر العربيةعلى الستفتاء اال

 بيان أولي

 

 4172يناير  71

 . مقدمة. 7

على الدستور من خالل ، عاد المصريون إلى صناديق االقتراع للتصويت 4141يناير  41و  41يومي في 

صياغة الدستور وإقراره في عملية وقد كانت . 4144يناير 41ستفتاء الثالث في ثالث سنوات بعد ثورة اال

في الحكم الديمقراطي ، اتسم مسار 4144يناير 41منذ ثورة و إما ليبرالي أو محافظ.االستقطاب شديد سياق 

قبل  4144للجمهورية في عام  امن عدم اليقين السياسي والقانوني، بما في ذلك انتخاب رئيسبحالة مصر 

عملية غير إنها على  هقراروا 4144دستور بعد ذلك، كان ينظر إلى صياغة وسلطاته. يحدد وضع دستور 

عملية صياغة دستور لم تتضمن في السياق نفسه و. ةشرائح المجتمع غير راضيبعض تركت حيث شاملة 

 من المجتمع.أخرى شرائح  4142

والمعارضين للنظام تصاعد بين المؤيدين بتوتر مفي سياق يتميز  تم 4141استفتاء أن  EISAتالحظ و

في سياق تغيير غير دستوري و .المؤقت والنظام السابق، مما يؤدي إلى االضطرابات واالحتجاجات

على الحاجة الملحة لمصر للعودة إلى النظام الدستوري. وقد واجه شعب مصر  EISAتدرك للحكومة، 

تمهيد هناك حاجة إلى ، وبالتالي ينتعدم استقرار سياسي واقتصادي هائلحالتا  مدى السنوات الثالث الماضية

االستفتاء على الدستور خطوة ضرورية و يكون تحقيقا لهذه الغاية، و ،مسار واضح للديمقراطية واالستقرار

 .يةعملية االنتقالالحاسمة في 

الذي وقسام أوتيم ، الرئيس السابق لموريشيوس،  /المبجل سعادة لمتابعة االستفتاء  EISAبعثة قد رأس و

، EISA ـالمدير التنفيذي لونائب رئيس البعثة و.  4144النتخابات الرئاسية في عام ا فيالبعثة أيضا رأس 

المدى تسعة متابعين على وعلى المدى المتوسط متابعين دينيس كاديما. وتتألف البعثة من سبعة  /السيد

لكونغو الديمقراطية ومدغشقر لبلدان التالية : جمهورية افي امن المجتمع المدني ون مستمد ،القصير

توزيع وموزمبيق ونيجيريا وجنوب أفريقيا وجنوب السودان والسودان و سيراليون وتونس و زيمبابوي. تم 

 .والجيزة ومطروح والقليوبيةالفيوم والقاهرة وأسوان واإلسكندرية محافظات في  EISAمتابعو 



صري المنظم لالستفتاء، والميثاق األفريقي للديمقراطية اإلطار القانوني المبويسترشد تقييم البعثة لالستفتاء 

لمبادئ التي تحكم االنتخابات الديمقراطية في أفريقيا، لواالنتخابات والحكم، وإعالن االتحاد األفريقي 

 (.PEMMOاالنتخابات)مراقبة ورصد  ووإعالن المبادئ بشأن المراقبة الدولية لالنتخابات و مبادئ إدارة 

من خالل هذه و. توزيعهامناطق القاهرة وأصحاب المصلحة في مع بعثة الكجزء من منهجيته، تشاورت و

على بدؤا العمل   EISAحيث لم يكن متابعو معلومات عن مرحلة ما قبل التصويت قامت بجمع المشاورات 

مزودون هم ومركز اقتراع  EISA 412متابعو زار ، خالل يومي االستفتاءفي و. بعد أرض الواقع

بحاسبات لوحية التي مكنتهم من نقل المعلومات في ذات الوقت من أماكن توزيعهم إلى مقر البعثة في 

 القاهرة.

 مسودة الدستورحتوى . م 4

ن على الدستور يبعض أنه تحسالردود فعل مختلفة حيث يرى  4142مسودة دستور حتوى موقد أثار 

 عن الدساتير السابقة.ختلف جوهريا ين ال وآخره في حين يعتبر 4144

أيضا ، قتصادية واالجتماعية و الثقافيةالحقوق المدنية واال خوتالحظ البعثة أن مشروع الدستور يرس

 . 1المساواة بين الجنسين ويحظر العنف ضد المرأة

لم يذكر شيئا بخصوص . غير أنه 2مسودة الدستور أيضا حقوق األقليات، مثل النوبيين والمسيحيينوتقر 

في هذا الصدد، من المهم و. مدنية كافيةرسخ المزيد من االستقاللية للجيش دون رقابة يو ،م االنتخابيالنظا

. اتتشكيل الحكومالحاكمة لالمبادئ على أن النظام االنتخابي مسألة دستورية هامة ألنها تنص نذكر أن 

ديمقراطية على النحو الدولة العلى المؤسسة العسكرية هي واحدة من مؤشرات المدنية  مراقبةالو

. عالوة على ذلك، 3من الميثاق األفريقي للديمقراطية واالنتخابات والحكم 41.4المنصوص عليه في المادة 

 المدنيين. حق محاكمة بعثة منح القضاء العسكري تستنكر ال

صالحيات هذه تحدد مؤسسات الدولة وتؤسس التي دولة والدستور هو الوثيقة القانونية األساسية لل  

فشل وقد والمجتمع. ات يحدد هذا القانون األساسي أيضا المبادئ العامة التي توجه السياسوالمؤسسات. 

وإرجاعها هامة توفير المبادئ األساسية بشأن القضايا الفي في العديد من الحاالت  4142مشروع دستور 

المنصوص عليها في الدستور. لذا مبادئ لابالدولية، تسترشد التشريعات  اتمن خالل الممارسو للتشريعات.

 البالد.في بنية قانونية لكافي غير رى البعثة هذا النهج ت

 

 
                                                           

2112و  1791تقدم صيغة أكثر وضوحا بشأن المساوة بين الجنسين مقارنة بدستوري  11مادة   
1
  
يعطيا النوبيين حق العودة إلى أراضيهم التي تم تهجيرهم منها منذ عدة عقود مضت، ويعالجا مسألة السيادة الغذائية واالقرار بالتنوع  232و 01المواد  

البرلمان سيقوم يوفرا للمسيحيين الحق الدستوري في قانون أحوال شخصية خاص بهم ويعد بأن  230و 3الثقافي والحفاظ على التراث الوطني. مادتى 

  خاص بترميم الكنائس.بتشريع قانون 
2
  
من الميثاق تنص على "يجب على جميع األطراف دعم وترسيخ المراقبة المدنية على القوات المسلحة وقوات األمن  1.41الفصل السادس، المادة  

لتوطيد دعائم الديموقراطية والنظام الدستوري" 
3
  



 اإلطار القانوني الذي يحكم االستفتاء على الدستور.  3

 4142يوليو  8الدستوري الصادر في عالن باإليسترشد اإلطار القانوني الذي يحكم االستفتاء الدستوري 

بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديالته. وقد تم تعديل  4511لسنة  32(، وكذلك قانون رقم 21)المادة 

قدم و. 4141استفتاء يناير بداية أقل من أسبوع قبل في التعديل األخير وجرى عدة مرات  73قانون 

التعديالت والتعديل األخير للقانون الفرصة للناخبين لإلدالء بأصواتهم خارج المحافظات التي يقيمون فيها. 

واللوجستية فنية االستعدادات الحتياجات الخاصة بالدقيقة األخيرة وضعت مزيدا من اإلالتي تمت في 

 للجنة العليا لالنتخابات إلجراء االستفتاء .المطلوبة من ا

  

 سياق االستفتاء . 2

أن عزل  EISAرسي من السلطة. وتالحظ بعثة لرئيس محمد ملالقسري عزل الفي سياق  4141استفتاء تم 

إلى سياسات تنظر على أساس استياء شريحة من المجتمع جاء أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر 

أحداث يوليو وجاءت . 4144يناير 41مكاسب ثورة عن  رجعةالحكومة التي يقودها االسالميون باعتبارها 

من ناحية و وممثليها. احتجاجات عنيفة ضد مؤسسات الدولةومصحوبة بلسيناريو السياسي لتعقيدا  4142

على بينة من االتجاه  EISAبعثة و لمحتجين والمعارضة.عنيفا ضد انهجا  الدولة أيضانتهجت أخرى، ا

تسعى السلطات المختلفة في السلطة لحماية مصالحهم والسياسة مقاليد يأخذ كل الذي المتزايد لنهج الفائز 

 ومصالح ناخبيهم.الخاصة 

حرية المصريين في التعبير بحرية عن رأيهم لضمن سياق حقوق مقيدة  4142مسودة دستور  صياغة تتم

، واعتقال الصحفيين ونشطاء 4142صدر في نوفمبر عام تظاهر الذى قانون الوتكوين الجمعيات.  والتجمع

المجتمع المدني واستمرار تضييق الخناق على االحتجاجات العامة خالل فترة صياغة الدستور و الفترة التي 

 الحقوق والحريات.على سبقت إجراء االستفتاء هي مؤشرات القيود 

على التوالي وكالهما تم تعيينه من  11لـخمسين اولجنة  41الـعشرة لجنة وقد تمت صياغة الدستور من قبل 

مستوى المشاركة الشعبية ذى جعل ال"من أعلى إلى أسفل" نتيجة لنهج قبل السلطة المؤقتة، وجاء هذا 

المجتمع. بينما عكست عملية صياغة على أنها تمثل كل أطياف لم ينظر إلى هذه اللجان لذلك ، محدودا

المسيحيين والفئات الضعيفة و األقليات مثل النساء بسبب إدراج نسبيا نا تحسالخمسين الدستور في لجنة 

ملية صنع دستور فع. ين نهائيامسلمالبعثة االستبعاد الكامل وحظر جماعة اإلخوان التالحظ والنوبيين، 

 استمراريتها.على مبادئ الشمولية والمشاركة لضمان شرعيتها وتتأسس ديمقراطي 

 االستفتاء . حمالت 5

االستفتاء تميل إلى حد كبير إلى االستفادة من مؤيدي ت كانت حمالفي أعقاب اإلعالن عن موعد االستفتاء، 

لنظام اتالحظ البعثة في هذا السياق، تركز حمالت االستفتاء إلى حد كبير على دعم وكذلك مشروع الدستور. 

 بشأن محتوى الدستور غير كافي.الوعي العام وكان الحالي في مقابل دعم للمحتوى الفعلي للدستور. 



وفي مشاوراتها سية لم تمنح االعتماد لمتابعة إجراءات التصويت. أن األحزاب السيا EISAعلمت بعثة و

من  متابعة االستفتاءمن جمعيات المجتمع المدني مع منظمات المجتمع المدني، أبلغت البعثة أيضا حرمان 

لتحقيق أقصى و. التي كانت في معارضة لمشروع الدستوروهي المجموعات قبل اللجنة العليا لالنتخابات 

هم الذين  جمعيات المجتمع المدنيتابعين من األحزاب السياسية والمينبغي أن تمنح قدر من المشاركة، 

نطاق في ومن أجل تعزيز ثقة الجمهور. قانونيين حق متابعة جميع مراحل االستفتاء أصحاب المصلحة ال

لضمان  4اللجنة العليا لالنتخابات استخدام واليتها بطريقة نزيهة و محايدةعلى نبغي ي شكل مستقلبو، ادوره

 ممارسة الحق في المشاركة في عملية االستفتاء من قبل جميع المواطنين.

 يومي التصويت على االستفتاء .  6

و قانون الحقوق السياسية اإلطار الزمني إلعداد باالقتراع  يتأثرت االستعدادات التشغيلية واللوجستية ليوم

دالء بأصواتهم باإلالرئيس المؤقت للناخبين سمح فيها قانون التي الوفقا آلخر تعديل في ومستمرة. ته المراجع

أجهزة كمبيوتر مزود بخاص مركز اقتراع  34، أنشأت اللجنة العليا لالنتخابات غير محل إقامتهمفي 

إذا لم تكن أجهزة الناخبين مع نظام الرسائل القصيرة على سبيل االحتياط أهلية محمولة للتحقق من 

كان طوابير طويلة إمتألت هذه االجان بفي اليوم األول من التصويت، و. الكمبيوتر متصلة بشبكة االنترنت

في تربين لجنة خاصة للمغ 14قامت اللجنة العليا بإضافة  الذالسيطرة عليها في بعض الحاالت. من الصعب 

 اليوم الثاني من التصويت.

اللجان بعض هذه لجنة خاصة بالمغتربين. وفي  44منهم قتراع امركز  412بزيارة  EISAوقد قامت بعثة 

، للتصويت للتحقق من أهلية الناخبينغير متصلة بشبكة االنترنت الخاصة كانت أجهزة الكمبيوتر المحمولة 

اللجنة على بعثة التثني وعلى سبيل االحتياط.   SMSلذا كان التحقق يتم عن طريق خدمة الرسائل القصيرة 

 النظام. هذابذلت لتشغيل العليا لالنتخابات للجهود التي 

بسبب المخاوف األمنية السائدة. خالل يومي االستفتاء  في مراكز االقتراعوكان هناك وجود أمني كثيف 

المئتي متر االقتراع خالفا لمسافة لجان اخل ين موجودون دالحاالت، كان أفراد األمن المسلحفي بعض و

 المقررة.

الحاجة إلى إجراءات موحدة في على عثة تؤكد البالنتخابات في مصر ، لكما هو الحال في التقييم السابق و

إلى حد كبير للسلطة التقديرية للقضاة في كل كانت متروكة اإلجراءات هذه إجراء االنتخابات واالستفتاءات. 

 للقانون. متسق تطبيق غير  اقتراع، وبالتالي يؤدي إلىلجنة 

إتساق في مطابقة أوراق أن هناك عدم إلى  EISAمتابعو ، أشار فرزغالق والاإلإجراءات في خالل 

. كذلك لم يتم إعالن صويتالذين قاموا بالتاألصوات وعدد الناخبين عدد فرز للتأكد من الاالقتراع قبل 

، بما ال يتفق مع قرار اللجنة العليا لالنتخابات صورة متسقةاالقتراع بعد الفرز بلجان النتائج في وعرض 

 . 4141( لعام 4رقم )

                                                           
بشأن قانون مباشرة الحقوق الساسية    1702لسنة  93و( من قانون رقم 3لالنتخابات منصوص عليها في المادة )  والية وواجبات اللجنة العليا   

4
  



الدخول إلى اللجان  EISAلم يستطع متابعو وبالمثل  .في اللجان العامةلم يكن مسموحا للمتابعين بالتواجد 

ات النتخابات اأن الشفافية في نظام إدارة النتائج في عمليمالحظة . من المهم والقليوبية العامة في الجيزة

 أمر أساسي لمصداقيتها و ينبغي عدم تجاهل هذا الجانب من قبل السلطات.واالستفتاء 

 بعثة تسليط الضوء على مالحظات أخرى :التود 

بدا و. طريقة تنظيمهاحجم الفصول ومثل إلى حد كبير لعدد من األسباب، مؤمنة االقتراع لم تكن سرية • 

 همية سرية االقتراع .غير مدركين ألالناخبون أيضا 

فصول بالمقارنة مع حجم الو. ناخب 1111و  2111قتراع بين لجنة االناخبين المخصص لكل كان عدد • 

 االقتراع صعبة.  كانت إدارة عمليةاالقتراع، عن المسؤولين  األفراد  و عدد

 مشاركة الشبابفي نسبة السابقة، كان هناك انخفاض نتخابات بالمقارنة مع اال• 

أن عملية على ل ويد. EISAالتي زارتها فرق لجان ٪ فقط من ال1في المحليون مراقبون تواجد ال• 

 لمواطنين.م تكن مملوكة بالكامل للاالستفتاء 

وكما هو منصوص في مشروع الدستور ينبغي على الجهاز المختص بإدارة االنتخابات معالجة التحديات 

 المذكورة أعاله. 

 توصياتال.  1

المصالحة الوطنية كجزء ال يتجزأ من عملية لتحقيق الحكومة الحالية إلى بذل جهد  EISAبعثة تحث 

 االنتقال.االنتقال وهذا أمر أساسي لنجاح و استدامة عملية 

المنظم للعملية القانون االنتخابي ينبغي صياغة وإقرار  ،على النحو المنصوص عليه في مشروع الدستورو

ينبغي صياغة القانون االنتخابي من خالل عملية توافقية وشاملة مع وقبل االنتخابات القادمة. االنتخابية 

 لنساء و األقليات.مراعاة مصالح و احتياجات جميع شرائح السكان بما في ذلك ا

 لنتائج . ا 8

على نطاق إليه ينظر وعلى مشروع الدستور.  اال يعدو أن يكون تصويت 4141يناير  41-41كان استفتاء 

بعد مرسي مع اإلدراك أن التصويت "بنعم" من ما لمرحلة االنتقال على شعبي واسع أيضا على أنه استفتاء 

في حين أن  ،لمتابعة تنفيذ خارطة الطريق التي تمر بمرحلة انتقاليةالمؤقتة  ةللسلطشأنه أن يعطي الشرعية 

تفسر سوف  ،إقبال الناخبين إلى حد كبير الناجمة عن مقاطعة االستفتاءانخفاض نسبة التصويت "بال" أو 

 إلى أن EISAه، توصلت بعثة سياقجراء االستفتاء وفي تقييمها إلولبرنامج االنتقالي. لعلى أنها رفض 

ال ، وكان السياق السائد قبل االستفتاء تقييدا العليا لالنتخابات أدارت االستفتاء بصورة مقبولة للغاية اللجنة

 لمشروع الدستور.المعارضة لمجموعات للحريات األساسية لداعي له 



على عاتقه واجب تعزيز جوانب  -الذي لم يتم انتخابه بعد-البرلمان المصري يأخذ  أن  EISAبعثة وتأمل 

شروع في على البعثة جميع المصريين وتحث الالدستور التي تتطلب بناء توافق في اآلراء بين المصريين . 

التحول ذي وضع الوالسياسية مقاليد لفائز كل اللمبدأ أن يأخذ اعملية المصالحة الوطنية و وضع حد 

 الديمقراطي المصري في حلقة مفرغة.

 

 

 EISA نبذة عن 

في مجال االنتخابات وأصبح عضوا بارزا ،  4551في عام  ( EISAالمعهد االنتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا ) تأسس 

تطوير األحزاب كالديمقراطية والحكم أخرى أيضا مثل يغطي عمل المعهد ليس فقط االنتخابات ولكن مجاالت ووالديمقراطية في أفريقيا. 

يقع مقره في جوهانسبرغ وواآللية األفريقية لمراجعة النظراء والحكم المحلي والالمركزية.  اتالتشريع عزيزالصراع وت السياسية وإدارة

مكاتب ميدانية حالية وسابقة في دول مثل أنغوال وبوروندي وتشاد و كوت ديفوار و جمهورية الكونغو  EISAولـ)جنوب أفريقيا( ، 

 .له الجغرافيمتداد لإل اهذا انعكاسيعد السودان وزيمبابوي ، وومبيق الديمقراطية وكينيا ومدغشقر وموز

 .في مصر 4144االنتخابات البرلمانية والرئاسية المصرية واالستفتاء عام بمتابعة  EISAوقد قامت بعثة 

جرت في الفترة بين نوفمبر خالل االنتخابات البرلمانية والرئاسية التي المتابعين ، و نشرت 4144في مصر منذ نوفمبر  EISAتواجدت 

 . 4144و االستفتاء على الدستور ديسمبر  4144و يونيو  4144

 :أمانة البعثةلمزيد من المعلومات حول البعثة، يرجى االتصال ب

Olufunto Akinduro +2010 22363370  ،olufunto@eisa.org.za نايل سيتي فيرمونت، القاهرة. في فندق 
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