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المشاركةُفيُنسبةُُديادازعلىُالمعهدُاالنتخابيُُ.ُيحثفيُجوُسلميمنُالناحيةُالفنيةُجريتُاالنتخاباتُالبرلمانيةُأ ُ

ُإثباتُشرعيةُالبرلمانُالجديد.فيُُتهاجوهريلُنسبةًُُةالعمليةُاالنتخابي

 المقدمة  -1
وزارةُالخارجيةُالمصريةُوُُجهتهاُإليهوعلىُالدعوةُالتيُبناًءاُُ-بيُللديمقراطيةُالمستدامةُقامُالمعهدُاالنتخا

يُجمهوريةُمصرُالعربيةُفُةالبرلمانيثةُلمتابعةُاالنتخاباتُبإرسالُبعُتلالنتخابااللجنةُالعلياُُعنالتصريحُالصادرُ

ُ ُُيعرضُهذاُ،2015ُلعام ُتوصل ُالتوصياتُالتي ُو ُاألولية ُالنتائج ُاألولىُُإليهاالبيان ُيخصُالمرحلة ُفيما المعهد

ُأكتوبر28ُ-25خاللُُأجريتجولةُاإلعادةُالتيُُوُأكتوبر19ُ-17الفترةُمنُُخاللُأجريتُالبرلمانيةُالتيلالنتخاباتُ

2015.ُُ

ُةقوميالالمفوضيةُرئيسُالشيخُ/ُعبدُالكريمُنورُالدينُساوُُالبرلمانيةفيُلمتابعةُاالنتخاباتُُ)إيسا(بعثةُُترأس

ُ ُموزبيق، ُالمعهدُُينوبُعنهُولالنتخاباتُبدولة ُتتألفُبعثة ُاالنتخابي. ُالتنفيذيُللمعهد ُالمدير ُدنيسُكاديميا /ُ السيد

ًُ(10ُ)ُاالنتخابيُمنُعدد مختلفة.ُُ(ُدولة14ًُ)أربعُعشرةُالمدىُمنُللمتابعةُقصيرةُ(ُمتابع10ُوُ)للمدىُالطويل،ُُمتابعا

ُاإلسكندريةُ:ُوُهمُ(ُمحافظة12ًُ)عشرُُاثنتيعددُفي2015ُُقامتُالبعثةُبمتابعةُالمرحلةُاألولىُلالنتخاباتُالبرلمانيةُ

ُالمنياُُ،ُمطروحىُمرسُ،األقصرقناُوُُ،ُالجيزةُ،ُالفيوموُُالجديد،ُالواديُبنيُسويفُُ،البحيرةُُ،أسوانُُ،أسيوطُُ،

ُوسوهاج.

ُ ُعلى ُاالنتخابية ُللعملية ُاألولي ُالتقييم ُاُالمبادئيستند ُفي ُعليها ُالمنصوص ُالمعايير ُاألفريقيُو لميثاق

وُ،ُُمبادئُالمنظمةُلالنتخاباتُالديمقراطيةُفيُأفريقياللوُإعالنُاالتحادُاإلفريقيُ،ُُلديمقراطيةُواالنتخاباتُوالحكمل

ُُالمبادئ ُلالنتخابات ُالدولية ُللمراقبة ُ،الدولية ُومراقبتهامو ُورصدها ُاالنتخابات ُإدارة ُاإلطارُ ،بادئ ُإلى باإلضافة

البعثةُُإليهاالنتائجُالتيُتوصلتُُاقتصرتهذاُوقدُفيُجمهوريةُمصرُالعربية.ُُةيُالذيُيحكمُالعمليةُاالنتخابيونالقان

ُ.2015ُأكتوبر29ُُُتاريخمانيةُحتىُالبرلالمرحلةُاألولىُلالنتخاباتُُفي

ُُُ

الجهاتُمنُاالجتماعاتُاالستشاريةُمعُلفيفُمنُُعددًاالمعنيةُبمتابعةُالعمليةُاالنتخابيةُاالنتخابيُُلمعهدأجرتُفرقُاُ

عددُأحدُعشرهُُفيالمتواجدينُاآلخرينُُفرقُُالمتابعةوُغيرهمُمنُُعلىُالمستوىُالمحليُالنتخابيةاالمهتمةُبالعمليةُ

(11ُ ُالُوُمحافظة( ُالبعثةتي ُفرق ُتابعتتغطيها ُكما ُالحمالُالفرقُ. ُعملية ُو ُاالنتخابية ُالدعاية واستالمُُتسليمتُو

 ُفيُعددُمنُاللجانُاالنتخابية.ُتاالنتخاباُمستلزمات
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ةُانتخابيةُفيُ(ُلجن512ًُ)عشرُاثنتيوُُةخمسمائبزيارةُعددُُا(ُمتابع21ًُقامُ)ُتلالنتخاباخاللُالمرحلةُاألولىُ

12ُ)ُثنتيُعشرا ُُةومتابعُهمحافظ( ُالتصويتُعملية ُوالفرزو ُُالعد ُالنتائج. ُالمعهدُُهذاوإعالن ُبعثة ُإقامة وتستمر

ُُياالنتخاب ُمصر ُالنهائيةفي ُالنتائج ُمامُوُلمتابعة ُاالنتخاباُتابعة ُالُتبعد ُحيثُتستعد ُاألولى ُلمتابعةُبللمرحلة عثة

ُُ.ديسمبرُُ-نوفمبرُيهرالمرحلةُالثانيةُلالنتخاباتُالمزمعُعقدهاُخالُش
 

 األولية النتائج  -2

 االنتخاباتالمواضيع المتعلقة بفترة ما قبل  2-1
 

جاءتُفيُخريطةُالطريقُاالنتقاليةُالتيُُةُبارزةًُعالمًُُاانتظارهطالُُالمصريةُالتيتمثلُاالنتخاباتُالبرلمانيةُ

ُُبعد ُالرئيسُالسابقُمحمد ُفيُيوليوُُمرسياستبعاد البرلمانيةُُتاالنتخابانُلجديرُبالذكرُأفمنُاُ،2013منُمنصبه

ُ ُمنُنوفمبر ُالفترة ُخالل ُعقدها ُتم ُُالبرلمانُهذاُاستمرو2012ُينايرُُ–2011ُالسابقة ُالمجلسُُحتىُفيُعمله قام

الُيوجدُُوُمنذُذلكُالوقتُ،بقرارُمنُالمحكمةُالدستوريةُالعلياُبمصر2012ُُوفيُيونيُحلهاألعلىُللقواتُالمسلحةُُب

ُمن2015ُُُعامُُانتخاباتُتنبثقُأهميةُومنُثمُ،ُلقراراتُالرئاسيةبموجبُاالبالدُُتحكمُحيثتشريعيُُفيُمصرُمجلس

ُنفيذيةُبالبالد.ومسائلةُالهيئةُالتُوضعُالقوانينيتعلقُبُمافيُالجديدُالبرلمانالدورُالذيُسيضلعُبهُ

 

بقرارُُانعقادهاُلتأجوُ،2015ُيلُإبرُ-مارساألمرُكانُمنُالمزمعُعقدُاالنتخاباتُالبرلمانيةُخاللُُبادئفيُ

مراجعةُُنوعلىُالرغمُمُ،قانونُتقسيمُالدوائرُاالنتخابيةدستوريةُُبعدمُفيُجمهوريةُمصرُالمحكمةُالدستوريةُالعليا

وُلمُيتوجبُهذاُ،ُُ.االنتخاباتُجدولإطالةُاستيائهمُمنُُنعُأعربواقدُُنالمرشحيوُإالُأنُاألحزابُالسياسيةُُُ،ُالقانون

ُلخوضشحينُعلىُالمر ُأسمائهم ُبتسجيل ُقاموا ُُةالبرلمانياالنتخاباتُُالذين ُُمارسخالل ُطلبات2015ُُأبريل تقديم

ُ.أخرىالترشيحُمرةُ
 

بسببُُوُذلكهذهُاالنتخابات،ُُامنيةُالمشددةُُالتيُحظتُبهاإلجراءاتُاألُتالحظُأعضاءُبعثةُمراقبةُاالنتخابا

ُارهابية ُأعمال ُلوقوع ُالمتزايد ُالُالتهديد ُداخل ُُبالد. ُالحظت ُكما ُالبعثة ُحجم ُ ُفي ُاالنخفاضُالكبير وُالمنافسة

ُعلىُأصحابُاآلراءُالمعارضةُإلقاءُالقبضُبُالخاصةُُقراراتانخفاضُعددُالُُالبعثةُتابعتكماُالمعارضةُالسياسية.ُ

ُوالحكمُعليهم.
 

 

الشعبُماُتميزُبهُأشادتُبُبعثةالأنُإالُُ،لالنتخاباتُفيُالمرحلةُاألولىنسبةُاإلقبالُُانخفاضعلىُالرغمُمنُ

يُهذاُالنهجُالسلميُطوالُاالستمرارُفعلىُوتشجعُالبعثةُالناخبينُالمصريينُ،ُأيامُالتصويتُُأثناءمسالمةُوُصبرُُمن

  .بيةنتخافترةُالعمليةُاال
 

 
 

ُ ُاُالتيوُسواء،تطبقُمصرُالمعاييرُالدوليةُوُالمحليةُعلىُحد ُالدوليُمنُأهمها ُلعهد ُالمتحدة وقُلحقللألمم

تنصُُثحيُ،الشعوبلميثاقُاألفريقيُلحقوقُاإلنسانُوامصرُعلىُصادقتُفيُاإلاقليمُاالفريقيُأماُُ.المدنيةُوالسياسية

التيُتعتبرُمصرُجزاًءُمنها،ُحصولهاُحصولُهذهُالعهودُوُالمواثيقُُعلىُورتالدسُنمُ(93مُثالثُوتسعينُ)المادةُرق

ُعلىُقوةُالقانون.ُ
      

وبقرارُرئيسُالجمهورية2014ُُيناير18ُُُلـالجديدُُدستورالبموجب2015ُُبرلمانيةُلعامُأجريتُاالنتخاباتُال

مماُجعلُالهيئةُُالسابقة،ُئةُالتشريعيةُفيُمصرُخاللُاألعوامُالثالثالحظتُالبعثةُغيابُالهيُ.ُبرلمانالُغيابلعدمُ



3 
 

ُالمادةُرقمُاإلخاللُبنصالمتوقعُانتهاءُُعليهُفمنُُتنفيذها.ُوكذلكُُالقوانيندورُوضعُُهما:ُبدورين،التنفيذيةُتضلعُ

ُمعُانتخابُالمجلسُالجديد.ُالمبادئُالمنظمةُلالنتخاباتُالديمقراطيةُفيُأفريقياإعالنُمنُُ(3)

وُقدرتهاُُلالنتخاباتُفيُحياديةُاللجنةُالعلياُهمنُثقتعأعربُأصحابُالمصلحةُاالنتخابيةُُوُبصورةُعامة،  

الرغمُمنُوجودُبعضُالمخاوفُحولُقصرُالمدةُالمتاحةُلتقديمُالشكاوىُوُالطعونُُبنجاحُعلىُتعلىُإدارةُاالنتخابا

ُ.ُاالنتخاباتبعدُ
 
 
 
 
 

 الحملة االنتخابية و تمويلها  2-2
  

ُقانونالالبابُالرابعُمنُُيشتملُسلمي.ُحيثُأجريتُفيُإطاركانتُالحمالتُاالنتخابيةُهادئةُعلىُنحوُملحوظُ

صُالموادُحيثُتنُ.األحزابُوُالحمالتنصوصُواضحةُفيُشأنُتمويلُمصرُُأنُلجمهوريةلىُع45/2014ُُُرقم

هاُوُالحدُاألقصىُلماُينفقهُالمرشحُفيُعلىُُفترةُاستمرارها،ُالقيامُبدعايةُانتخابيةالمرشحُفيُ(ُعلىُحقوق26ُُ-23)

ُبتمويلُالمصادرُالتيُي ُ ُإلىُُ.ينحمالتُالمرشحسمحُلها ُُ(2)ُمليونيُمبلغُينصُالقانونُعلىُتوفيرُُذلكباإلضافة

مبلغُينخفضُالُتاالنتخاباوُفيُحالةُإعادةُ،ُأقصى(ُلمصاريفُالدعايةُاالنتخابيةُلكلُمرشحُُجنيهُمصريُ)حدًُُنمليو

القانونُعلىُحقُالمرشحُفيُفتحُحسابُبنكيُبالجنيهُُن(ُم27)سبعُوعشرينُتنصُالمادةُرقمُ(ُمليونُجنيه.1ُ)إلىُ

ُ.لالنتخاباتُةُالعلياالمصريُفيُالبنكُالذيُتحددهُاللجن

ُ

لجنةُلاإخطارُيتوجبُعلىُكالًُمنُالبنكُوُالمرشحُُأنهُ-ُبالقانونُمنهاُلمتابعةُااللتزامُفيُمحاولةُُ-الحظتُالبعثةُُ

ُبهدفُزيادةُشفافيةُالعمليةُوُكوذل،ُإيداعُعلىُالحسابُالمخصصُللمرشحُُأوعملياتُسحبُُةبأيُلالنتخاباتُالعليا

ُ.امصداقيته

ُ

 ة الناخبينمشارك 2-3

وُُ.أكتوبرُ(ُالسابعُعشرُمن17ُ)يومُُبمزاولةُالتصويتُالناخبينُُالسيدُالرئيسُعبدُالفتاحُالسيسيُطالبُ

ادةُنسبةُوزيُ،ُبأصواتهماإلدالءُعلىُتشجيعُالمواطنينُبهدفُعليهُتمُمنحُنصفُيومُعملُللعاملينُبالجهازُاإلداريُ

علىُنصفُيومُعملُُنوُمنُحصولُالعاملي،ُلتماسُالرئيسُالسيسيُولكنُعلىُالرغمُمنُااإلقبالُعلىُاالنتخابات.ُ

خاللُيوميُُ%26.5نسبةُاإلقبالُكانتُُنتقريراًُمفادهُأُةأصدرتُالسلطاتُالمعنيةُباإلشرافُعلىُالعمليةُاالنتخابي

ُُُُُانتخاباتُالمرحلةُاألولى.

ُتستط ُاالنتخابععُبولم ُالمعهد ُاالنتخاباتُيثة ُُالوقوفُعلىُسببُلمتابعة ُهذا ُوراء خاللُهذهُسلوكُالمحدد

مُلدفعُالناخبُإلىُاإلدالءُبصوتهُُحماسةُأوُالشغفُالالزالوجودُوُلكنهاُأرجعتُذلكُإلىُعدمُ،ُهُتفسيرأوُُتاالنتخابا

ُ ُ ُو ُاالنتخابية ُالدعاية ُفترة ُقصر ُبعضوب ُ، ُالناخبينُُعد ُعن ُفيُأماكنُُناللجاُخاصةًُاللجانُاالنتخابية غيرُالواقعة

مُيقتصرُاألمرُعلىُذلكُفحسبُولُتبالسكان.ُكلُهذهُاألسبابُقدُتسببتُفيُضعفُنسبةُاإلقبالُعلىُاالنتخاباُةمكتظ

ُوُفقدُرأتُالبعثةُُأنُضعفُاإلقبالُُقدُيرجعُأيضاًُإلىُعدمُاهتمامُالمصريينُباالنتخاباتُوُإصابتهمُبحالةُمنُالتعب

ُواستمرارُعملياتُاالقتراعُمنذُع ُنتيجةُكثرة ُالفترة6ُحيثُأجريتُ)2011ُامُاإلجهاد ُانتخاباتُخاللُهذه ُالُ( كما

ُُجبي ُالجديدة ُالسياسية ُباألحزاب ُالناخبين ُمعرفة ُعدم ُحقيقة ُعلى ُمرشحيهالتغاضي ُُاو ُ ُوضوح ُالبرنامجوعدم

ُ.ُللسادةُالمرشحينيُاالنتخاب
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 حل النزاعات المتعلقة باالنتخابات 2-4

أصدرتُاللجنةُالعلياُُعلىُتقديمُالشكاوىُوُالطعون.2014ُُةُ(ُلسن45رقمُ)ُنالبابُالسادسُمنُقانوُيختص

ًُبيانُتلالنتخابا ُُا ُفي26ُُيوم ُانتخاباتُاإلعادة ُوقفُإجراء ُأكتوبرُيفيد ُوُهي4)أربع ُدوائرُانتخابية ُدمنهورُُ( وُ:

ُالقرارُيأتيُتنفيذُذكرتُاللجنةُالعلياُلالنتخاباتُوُ.بنيُسويفوُُالرملُُالوسطى، ُأنُهذا اًُلحكمُالمحكمةُفيُبيانها

 اإلداريةُ.

ُ ُُتقاريرأفادت ُُنالمراقبيبعثة ُللمعهد ُالمصُياالنتخابالتابعة ُمن ُكبير ُعدد ُمعرفة ُعدم ُضمنهمُريين من

قلةُالمعلوماتُلعُالبعثةُمنُتقييمُإجراءاتُتقديمُالشكاوىُنظراًُلمناسبُلتقديمُالشكاوى.ُولمُتستطبالمكانُاُالمرشحين

اللجنةُالتيُتنتهجهاُلمعلوماتُعنُالقواعدُوُاإلجراءاتُنُوجودُالمزيدُمنُاأالبعثةُُذكرتوُفيُهذاُالشأن.ُُتوفرةُالم

ُ.نفعًاُأكثرقدُيكونُوُاإلفصاحُعنهاُللفصلُفيُالنزاعاتُالمتعلقةُباالنتخاباتُُتالعلياُلالنتخابا
 

التيُتمُهاُفيُالشكاوىُالقانونُلمُيحددُاإلطارُالزمنيُالذيُتستغرقهُالمحكمةُإلصدارُقرارُنكماُرأتُالبعثةُا

ُ ُُ،رفعها ُو ُفي ُقراراتُالمحكمة ُتأخيرُصدور ُأن ُهذه ُيؤثر ُالشكاوىُقد ُعلى ُاالنتخاباتُحال ُقرارُإعادة صدور

ُُالمحكمةُفيُشانهاُباإلعادة.ُ

 

   مشاركة المرأة في االنتخابات  2-5

ُالنصابُالقانونيُلل ُتحديد همشةالُمجموعاتتقدرُالبعثة ُهوُمُم  ُرقمُوُاألقلياتُكما ُفيُالمادة نصوصُعليه

ُم224) )ُ ُدستور 2014ُُن ُاالقتراعفي ُأوراق ُحيثُأعربتُالجهاتُُنظام ُالمغلقة ُبالعملية عنُُُاالنتخابيةالمعنية

ُفيُالعمليةُاالنتخابية.ُتيُطرأتُعلىُنسبةُمشاركةُالمرأةُرضاهمُبالتحسيناتُالكبيرةُال
 

السادةُُداخلُاللجانُاالنتخابيةُووجودهمُضمُالعملُالسيداتُضمنُفريقُعيينبتُإعجابُالبعثةعلىُالرغمُمنُ

بينُُالسيداتُقلةُأعدادتأسفتُالبعثةُأنُإالُُةاللجانُخاللُالمرحلةُاألولىُلالنتخاباتُالبرلمانيُفيمندوبيُالمرشحينُ

ُ.المرشحينُفيُكافةُالمحافظات

ُ

ُ

 لتي زارتها: فيما يلي ملخص مالحظات بعثة متابعة االنتخابات على اللجان االنتخابية ا

  االنتخاباتنتائج يوم  -3
(ُمحافظة13ُُ)ُعشرُثالثةُ(ُلجنةُانتخابيةُمنتشرةُفي512تابعتُبعثةُالمعهدُاالنتخابيُالعمليةُاالنتخابيةُفيُ)

ولكنُتلكُاللجانُالتيُتأخرتُفتحتُعندُالساعةُُفتحتُفيُالموعدُالمحدد،ُلجانُاالقتراعُمنُُ%68نسبةُُنأورأتُ

ًُ فيُتجهيزُُمسؤليُاالقتراعُأوُتباطؤرجعُذلكُإلىُتأخرُوصولُالقاضيُالمسؤلُعنُفتحُُاللجنةُويُالعاشرةُصباحا

ُاللجان.

ُ

الداخلُُمنجوُسلميُُيسودهاُمنظمةُوُالتيُزارتهاُالفرقُالتابعةُللمعهدُاالنتخابيُلجانُالتصويتمنُُ%99ُكانتُ

مماُُللتعرفُعلىُهويةُالناخبينريبيُالكترونيُجوجودُمشروعُتالحظتُالبعثةُ.ُوفيُبعضُاللجانُاالنتاخبية،ُالخارج

ُالبعثة.ُاستحسانمرُوقدُنالُهذاُاألُ،عملُاللجانُسهل

ُكبارُأوُاالعاقةُلمُيكنُالوصولُأليهاُسهالًُبالنسبةُلذوياللجانُاالنتخابيةُُنمُ%27ُنسبةأنُُالحظتُالبعثةُ

 .ُبأصواتهمُفيُاإلدالءُلهمُُةًُصعوبُشّكلمماُُفيُالمبانيُوارُعليادفيُأُُهذهُاللجانُبسببُوجودُالسن
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ُ ُالبعثة، ُالتيُزارتها ُاالنتخابية ُاللجان ُافي ُكانتُأعداد ُاالنتخابية ُالعملية ُعلى ُالقائمين واظهرُُ،كافيةلسادة

ُاللجان ًُفهمُموظفو ُُا ُكبيراً ُتمالتصويتُُتإلجراءاُواستيعابا ُُالذي 3ُ)بمعدل ُدقائق ُكل( ومثلتُُ،ناخبُيستغرقها

 منُالعاملينُبداخلُاللجانُاالنتخابية.ُ%29السيداتُنسبةُ

ُالحظُولكنُأالنتخابيةداخلُاللجانُمنُممثليُاألحزابُأوُالمرشحينُ(2ُوجودُمتوسطُعددُ)ُُالحظتُالبعثة

حيثُكانُمتوسطُوجودهمُخاللُُ،أوُالمرشحينُداخلُاللجانُبممثلينُلكافةُاألحزاُعدمُوجودُمتابعيُبعثةُ)إيسا(

ُُُ.زارهاُالمتابعينُتقريباًُفيُكلُلجنةُاحداًُُوعادةُُممثالًُإلجولةُا

ُ

جراءاتُإعدمُتطبيقُُ.ُالحطتُالبعثةأوُخالفاتأيُقالقلُُعمليةُالعدالفرزُوُُعمليةلمُيشوبُعمليةُاإلغالقُو

ُاللجانُاالنتخابية.ُفيُمقارالنتائجُُنشرلمُيتمُُكماُاللجانُالتيُزارتهاُالبعثةُفيُجميعُتساقباعدُالبطاقاتُ

ُالحظت ُُكما ُالكبيرالبعثة ُالتصويتُالعدد ُيومي ُخالل ُالباطلة ُبعثةُ.لألصوات ُترى متابعةُلُ)إيسا(ُلذا

ُيمكنُأنُيكونُالسببُوراءناخبينُلاتثقيفُأنشطةُلُمنُتعقيدُوُعدمُإجراءُاالنتخابينظامُُهاالنتخاباتُأنُماُيتسمُب

 وجودُعددُكبيرُمنُاألصواتُالباطلة.

فيُمحافظةُالجيزةُوُبعضُممثليُاألحزابُوُُةلمتابعينُللعمليةُاالنتخابيعدمُالسماحُلبعضُاُالبعثةُتأسفُو

ُُيوميُاالقتراع.عمليةُالفرزُوُالعدُوذلكُفيُمدرسةُالجيزةُاالبتدائيةُخاللُُةالمرشحينُمنُمتابع

 التوصيات المبدئية

ُ:توصيُبعثةُالمعهدُاالنتخابيُبالتوصياتُالتاليةماُتوصلتُإليهُمنُنتائجُُإلىاستناداًُ

 لحكومة:ل

ُلالنتخاباتتوصىُالبعثةُالحكومةُو ًُُاللجنةُالعليا وُغيرهاُمنُالجهاتُالمهتمةُباالنتخاباتُللوقوفُعلىُُمعا

أسبابُانخفاضُنسبةُاإلقبالُعلىُاالنتخاباتُوتحليلهاُثمُمعالجتهاُقبلُبدايةُالجولةُالثانيةُلالنتخاباتُوهوُاألمرُالذيُ

ُالمستقبل.ُنتخاباتُفيوكذلكُاالنتائجُالسيؤكدُعلىُشرعيةُ

ُُ

 : للجنة العليا لالنتخابات

  

 ُ ُيُمستقبالا  االنتخابيةبزيادة فترة الحمالت نوصى ُواُتمكنحتى توصيلُُنمُالسياسيةُاألحزابلمرشحين

 .فيُوقتُكافيُبينُجمهورُالناخبينُةوبرامجهمُاالنتخابيرسائلهمُ

  االنتخابية.الخاصةُللجانُُاالحتياجاتذويُلسنُواُوصولُكبار:ُنرجوُضمانُسهولةُُاالنتخابيةأماكن اللجان 

 التصويت.علىُُلإلقبال:ُتوفيرُتوعيةُقويةُللناخبينُلحثهمُالتوعية المدنية وتثقيف الناخبين 

 ُُإجراءات عملية إحصاء األصوات :ُ ُالعليا ُاللجنة ُاُلالنتخاباتنوصي ُإلبتعميم ُعمليةُُالمتبعةجراءات في

ُ ُإحصاءُاألصواتُواإلعالنُعنها ُُو، ُالكذلكُتعميم ُبقواعد لمرشحينُوُاألحزابُبدخولُاُالسماحالخاصة

عدُاللجنةُاالنتخابيةُبُلدىئجُُكماُتوصيُالبعثةُباإلعالنُعنُالنتاُ،تفعيلهاُواالنتخابيةُوممثليهمُُإلىُاللجانُ

 االنتهاءُمنُعمليةُالعد.

  وكذلكُ؛ُاالقتراعفيُكافةُلجانُُُالنتائجُشرنعلىُ:ُتحثُالبعثةُاللجنةُالعلياُلالنتخاباتُُنتائج االنتخاباتإصدار

ُُالنتائجُالنهائيةُفيُكلُلجنةُمنُاللجانُاالنتخابيةنشرُ ممارساتُدوليةُهذهُكماُتعتبرُلضمانُسهولةُتتبعها

 نتائجُاالنتخابات.عمليةُنشرُهدفُإلىُتعزيزُثقةُالشعبُفيُمحمودةُُت
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 ُلىُاالنتخاباتُتوفيرُمعلوماتُعنُالشكاوىُُالطعونُالسلطاتُالقائمةُعُن:ُتلتمسُالبعثةُمُالشكاوى الطعون

ُ ُبالعمليةُاالنتخابيةُفيُحينها ُالشكاوىُوأنُللجهاتُالمهتمة ُتتطلبُالبعثةُتخصيصُوقتُمعقولُلتقديم كما

 تصدرُالمحكمةُقرارهاُفيُشأنُهذاُالقضاياُفيُأسرعُوقتُممكن.ُ

 تقييدُحتىُُدونبأكملهاُالتصويتُوُالعدُُعملياتةُكافمنُمتابعةُُلمتابعينلُُنرجوُالسماحُ:االنتخابات تابعيم

 شامالً.وُتقيماًُحراًُمنُتقييمُالعمليةُاالنتخابيةُُالبعثةُمكنتت

 

ُ:المرشحينبالنسبة لألحزاب و 

وُالتصويت،جانُاالنتخابيةُمنذُبدايةُلتوصيُالبعثةُممثليُاألحزابُوُالمرشحينُزيادةُنسبةُالتواجدُداخلُالُ

 .ُومصداقيتهاُاالنتخابيةلزيادةُشفافيةُالعمليةُ؛ُواتُوإحصائهاُحتىُمرحلةُفرزُاألص

 ُ ُالمشجعين ُحث ُفي ُاالستمرار ُالمرشحين ُو ُالسياسية ُاألحزاب ُعلى ُالعمليةُيتوجب ُفي ُالمشاركة على

 .االنتخابية

 

 المالحظات النهائية -5
ُاالنتخابيُت ثني ُالمعهد ُالشعبُالمصريُمنُمسالمةُُ)إيسا(ُبعثة ُبه ُاتسم خاللُأيامُُصبروُعلىُما

ُكما ُاالنتخابات.ُتحثُاالنتخابات. ُالنهجُطوالُعملية ُفيُهذا ُالمصريينُاالستمرار ُالناخبين الحظتُُالبعثة

حيثُأجريتُفيُجوُسلميُولكنهاُتأملُفيُوجودُنسبةُإقبالُدارةُاالنتخاباتُمنُالناحيةُالفنيةُالبعثةُكفاءةُإ

ُجديد.اكبرُبينُالناخبينُلضمانُمشروعيةُالبرلمانُال

ُ ُالمستدامة ُللديمقراطية ُاالنتخابي ُالمعهد ُسيواصل ُ)إيسا( ُإفريقيا ُخاللُفي ُمن ُاالنتخابات متابعة

ُ ُالمدىالمتابعين ُُطويلي ُانتهائها. ُتقريرًُُحتى ُالمعهد ُآمبدئيُاوسيصدر ً ُالثانيةُُاًُخرا ُالمرحلة ُنهاية بعد

ُ.تقريرُنهائيُشاملُصدوروُسيليهُبعدُعدهُشهورُُ،ُلالنتخابات

ُ

ُ)إيسا(ُدمُالمعهدُاالنتخابيُللديمقراطيةُالمستدامةيتق ُالخارجيةُُالجزيلُبالشكرُفيُإفريقيا إلىُوزارة

فيُالتاريخُالسياسيُلمصرُُالمهمةبعةُهذهُاللحظةُابمتُلهةُالعلياُلالنتخاباتُإلتاحةُالفرصةُنالمصريةُوُاللج

 لمعاصرة.ا
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