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 للديمقراطية المستدامة في أفريقيا لمتابعة االنتخابات البرلمانية المصرية يالمعهد االنتخاببعثة 

 الثانية خالل المرحلة

 2015 ( ديسمبر3) –( نوفمبر 5) نفي الفترة م

 بيان أولي
 

التي  ، 2015لعام ة في المرحلة األخيرة لالنتخابات البرلماني مالشعب المصري بأصواته أدلى جمهور الناخبين من 

في عام  يناير 25ثورة  عندالالفترة االنتقالية التي تمر بها البالد منذ افي ية ئنهاالخطوة المن المزمع أن تكون 

يساهم في تطوير العملية  ريادي   دور  الجديد بلبرلمان المنتخب يضطلع اأن  (إيسا)و لذا يأمل معهد ، 2011

 الديمقراطية في مصر.

 المقدمة  -1
 التي تهدف إلىخريطة الطريق  فيخطوات مصر النهائية  2011يناير 25ت فترة ما بعد اندالع ثورة شهد

متابعة ٌشرف بالمعهد االنتخابي للديمقراطية المستدامة )إيسا(  ، ومن ثم فإن في البالد حكم ديمقراطيإرساء 

فة االنتخابات التي أجريت و ، حيث أشرف المعهد على  كا 2011التي أجريت في مصر منذ عام  االنتخابات

استطاع معهد )إيسا(   غضون هذه الفترة في .في مرحلة ما بعد الثورةعلى عملية االستفتاء على الدستور 

نقاط  و التعرف على االنتخابات التنافسية التي أجريت في البالد طرأت علىمتابعة التطورات التدريجية التي 

كما استطاعت بعثة )إيسا(  ،تعزيز العملية االنتخابية ل التلل  عليها و التي يمكن من خالهاالضعف التي تشوب

السلطات  تمكنت  من جانبهافترة متابعتها لالنتخابات التي أجريت في البالد و طوا لبعض التوصيات  تقديم

نفيذها الن تقيد التنفيذ بعض األخر الزا ل يبينما ال ، تنفيذ بعض من هذه التوصيات المسئولة عن االنتخابات 

كبير  اشتراك عدد يستلزمولمرحلة االنتقالية، يتطل  القيام بعض اإلصالحات طويلة المدى خال ل فترة ما بعد ا

 هات المعنية بالعملية االنتخابية في تنفيذها.من الج

أصدر مؤخراً فحس ، حيث  انتهتنية لالنتخابات البرلمانية التي المرحلة الثا المبدئييتناو ل هذا التقرير  

جدير بالذكر أن معهد )إيسا( قام من قبل. تقريره المبدئي عن متابعة المرحلة األولى لالنتخابات إيسا( ) معهد

على  ا( متابعً 24عدد )  1مالمدى الطويل يصاحبه لإلشراف على االنتخابات على( متابعين 10إرسا ل عدد )ب

المعنيين بمتابعة . بالنسبة للمراقبين ولى و الثانيةة خال ل المرحلة األالمدى القصير لمتابعة سير العملية االنتخابي

من  وتبعهم عدد ،أسابيعبعدة  االنتخابيةبدء العملية  مصر قبلإلى  وصلوافقد  االنتخابات على المدى الطويل

تجرى  الجلرافية التيفة المناطق كابلرض تلطيه المعنيين بمتابعة االنتخابات على المدى القصير  قبيناالمر

و  ،بمتابعة الدعاية االنتخابية من خال ل مراقبيها خال ل هذه الفترة قامت بعثة معهد )إيسا( .النتخاباتفيها ا

مشاركة السيدات و الشباب مالحظة و  ،لالنتخابات وسائل اإلعالمتناو ل و ،ستعدادات اللجنة العليا لالنتخاباتا

   .إجرائها ووصوالً لنهايتهابات وخال ل فترة الذي ساد البالد قبل إجراء االنتخا مع مراعاة السياق السياسي
                                                           

لثانية وهم :القاهرة و الدقهلية و دمياط " أجريت فيها انتخابات المرحلة ا13" محافظة  من إجمالي عدد "11)شملت متابعة انتخابات المرحلة الثانية لالنتخابات عدد " 1

ف على انتخابات المرحلة الثانية و اللربية و اإلسماعيلية و كفر الشيخ و بورسعيد و القليوبية و السويس حيث بدأ عمل فريق المراقبين طويلي المدى المسئولين عن اإلشرا

  2015ر ( نوفمب17م ( نوفمبر و انظم إليهم فريق المتابعين على المدى القصير يو5يوم 
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بعثه معهد )إيسا( لمتابعة انتخابات  -رئيس دولة موريشيوس السابق –سعادة السيد / قاسم أوتيم يرأس 

بي للديمقراطية لمعهد االنتخال التنفيذي المدير –و يعاونه في هذه المهمة السيد / دنيس كاديما  ،المرحل الثانية

 المستدامة. 

الذي يحكم هذه  القانون المصريالتالية: و المعايير  المبادئالتقييم األولي للعملية االنتخابية على هذا تند يس

المبادئ و إعالن االتحاد اإلفريقي بشأن ،  لميثاق األفريقي بشأن الديمقراطية واالنتخابات والحكماو ،االنتخابات

بادئ إدارة مو  ،الدولية للمراقبة الدولية لالنتخابات  لمبادئاو ،  المنظمة لالنتخابات الديمقراطية في أفريقيا

نتائج ال  علي.النتائج التي توصلت لها البعثة خال ل متابعتها لهذه المرحلة  تستند .االنتخابات ورصدها ومراقبتها

 لمرحلة األولى من االنتخابات البرلمانية. التي تم توصل إليها في ا

 :بات و النتائج التي تم التوصل إليهالة ما قبل االنتخامرحمتابعة  -2

 توصلت )إيسا( إلى النتائج التالية

 جدول مواعيد إجراء االنتخابات 2-1

 المخصصةقصر الفترة الزمنية ب يتعلقفيما المرشحين  عدد منلدى  المخاوفالحظت البعثة وجود بعض 

 قصيرة فترة  هابعض الناخبين أن رأي و ،2015ر ( نوفمب19-3التي استمرت من )لمرحلة الثانية في اللدعاية االنتخابية 

كما الحظت البعثة  و يسر،برامج إلى الناخبين بسهولة  و توصيل ما يربون إليهم من أهدافلالفرصة الكافية لهم تيح ت ال

ة محاولة البعث رأتهالمعلن عنه في المحافظات فيما ول الموعد الرسمي المحدد بالدعاية االنتخابية قببعض الناخبين  بدء

 .ة القصيرة التي حددت لهذا اللرض ولم تنل استحسان المرشحينللمراوغة والتحايل على الفترة الزمنيمن المرشحين 

 

 االنتخابية الدعاية حمالت منية و البيئة السياسية و األ 2-2

بالهدوء و  حيث اتسم معظمها ارتهاياألماكن التي تم ز تساد ة التيالسياسياألجواء أعضاء البعثة  تابع

خال ل  حادثحيث شهدت البالد  ،أماكن كثيرة من بينها مصر  فياإلرهابية  األعما لعدد زيادة البعثة الحظت  .السكون

بمدينة العريش  "Swiss Inn" "سويس إن"في فندق أخر  نفجارا وقوع باإلضافة روسية انفجار لطائرة  شهر نوفمبر

 ظروف. غير المستقرة.هذه ال وإجراء االنتخابات  في شما ل سينا 

وقد الحظ على الرغم من الظروف سالفة الذكر، استمرت الدعاية االنتخابية ولم يشوبها أحداث عنف تذكر 

الدعاية االنتخابية  التي قام بها المرشحين قد تضمنت حمالت حشد أصوات و عقد مؤتمرات و  أنأعضاء البعثة 

 . المناز لمن خال ل طرق أبواب حمالت 
 

 

  الطعونو  الشكاوي 2-3

و إصدار األحكام القضائية الخاصة  الطعونأثرت الفترة الزمنية القصيرة المخصصة لتقديم 

االنتخابات على  إلجراءعلى المرحلة الثانية التي تلتها و على عملية التصويت نفسها وذلك  ابه

في  اً مقعد (13)على  التصويتوقف تسب  إعادة ، فعلى سبيل المثا ل  و كل مرحلة يليها جولة ،مراحل

و مقعدين في بني سويف بناء على  ،و أخر في البحيرة، مقعد في اإلسكندريةهم: أربعة دوائر انتخابية 

وجود أوراق القرار الصادر من المحكمة اإلدارية بالقاهرة ببطالن نتائج االنتخابات نتيجة اكتشاف 

  22015ديمسبر(  7-6ه الدوائر في )إعادة االنتخابات في هذ تسب  في اقتراع لمرشحين غير مقبولين

 

الصادر عن المرحلة األولى من االنتخابات  األوليالصحفي كما أشارنا في السابق في البيان 

النظر في الطعون المقدمة وإصدار أحكام فيها على جولة اإلعادة  تأخيرفقد سلطنا الضوء على تأثير 

                                                           
 (   لتوثيقها تقديم الطلبات والمستندات الالزمةو  التصويت أهليةعن  2014لسنة  46من قانون  12-10)انظر المادة رقم  2
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درت المحكمة الدستورية في المنصورة قراراً بإللاء فعلى سبيل المثا ل أص على سير العملية االنتخابية.

و لكن المحكمة اإلدارية العليا قامت بإللاء هذا القرار في مساء ليلة انتخابات اإلعادة مما ،  االنتخابات

   .تسب  في وجود حالة من التشتت بين الناخبين

 نتائج يوم االنتخابات  -3

 التصويت  عملية 3-1

وجود  و الحظت( محافظة 11)( لجنة انتخابية في 679عدد ) ية االنتخابية فيملالع (إيسا)تابعت بعثة 

 .من اللجان االنتخابية التي تم زيارتها  % 99المحيطة بـ  األجواءفي  الهدوء و التنظيم حالة من 

الحظت البعثة استمرار وجود تطورات في السعة التنظيمية للجنة العليا لالنتخابات ، على وجه العموم 

لورت في توافر المواد االنتخابية بكفاءة في معظم المحافظات و وصو ل المواد المستخدمة في العملية تب

من اللجان  %71في حوالي  القانونيو فتح اللجان االنتخابية في الموعد ،االنتخابية في موعدها المحدد 

ت ووجود عدد كاف من كما الحظت البعثة التنظيم الجيد لعملية التصوي،البعثة  أعضاءالتي زارها 

دقائق حتي  3ما يقرب من  سوىالناخ  لم يستلرق حيث اخل اللجان وكفاءة عملية التصويت؛ الموظفين بد

 يدلي بصوته .

 

اإلدالء بأصواتهم عملية على الناخبين يسر  معظم اللجان االنتخابية يتسم بالمرونة مما فيتنظيم الكان 

تي طرأت على أسلوب التعامل مع الناخبين من كبار السن و ذوي الالحظت اللجنة التطورات  ، و بسالسة

إليها من الناخبين وصو ل هذه الفئة  يصع   تتعدى نسبة اللجان التي كان حيث لم  ؛االحتياجات الخاصة

 ةتكنولوجيالالحظت اللجنة استخدام الوسائل ، أخرىفي أدوار عليا . مرة  هانتيجة تواجد بسب  %18نسبة 

اللجنة االنتخابية   خل اللجان حيث شاهدت أجهزة  تابلت مخصصة لمساعدة الناخ  في معرفةالحديثة بدا

كفاءة العملية االنتخابية و  سيزيد منوهو مشروع تجريبي ترى البعثة أنه باستخدام بطاقة الرقم القومي 

 قيتها لدى الناخ  مستقبالً .  ازيادة مصد

ممثل/ للمرشح في  2ين داخل اللجان االنتخابية بمعد ل البعثة الحظت تواجد ممثلي المرشح أنرغم 

دور المخو ل لهم أسف عدم استيعاب هؤالء الممثلين للبكل  اللجان التي تم زيارتها ، إال إنها الحظت

ً كامالً  )حيث لم تتخطى نسبة  منظمات المجتمع المدنيحظت التواجد الضعيف لممثلي كما ال استيعابا

 مقلق. أمرن االنتخابية التي تم زيارتها وهو ( في اللجا %0.2تواجدهم 
 

 السماح للمراقبين الحاصلين على تصريح بالدخول إلى اللجان االنتخابية  3-2

إلى اللجان االنتخابية   (إيسا)مراقبين التابعين لمعهد بدخو ل السماح عدد كبير من المسئولين  من رغمعلى ال

يكن دخو ل منها على سبيل المثا ل )بورسعيد( لم  األماكنكن في بعض ، ول تصريح اللجنة العلياطالع على بعد اال

المزيد من طالع على االمن أعضاء البعثة عن اللجان االنتخابية  ونحيث طل  المسئول اً يسير اً أمراللجان االنتخابية 

مهام المكلفين بها بكفاءة في تثبت شخصية المراقبين مما تسب  في تعطيل أعضاء اللجنة وعدم القيام بالالتي المستندات 

اللجان  أمام الموجودين المسؤلينالسادة  لدى أعضاء اللجنة عن الفكر  السائد بين  انطباعاوترك  هذه المناطق.

على السماح للمراقبين الدوليين بدخو ل اللجان االنتخابية ينظرون إلى ين يث رأى أعضاء البعثة أن المسئولح ،االنتخابية

قبين وهو ما يتعارض مع مبادئ المراقبة الدولية لالنتخابات وما تتيحه من حرية تحرك انبهم على المرتفضل من جانه أ

 للمراقبين الحاصلين على تصريح معتمد يمكنهم بموجبه متابعة سير االنتخابات. 

 إجراءات اإلغالق 3-3

( 9وعد اإلغالق الرسمي كان )م أنحيث الحظت البعثة  شائبة، ةعملية إغالق اللجان االنتخابية أي يشوبلم 

 أغلقتاللجان االنتخابية التي زارتها خال ل جولة اإلعادة قد  أنقد الحظت   (إيسا)و لكن على الرغم أن بعثة  مساءاً.
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 المنصوص عليها. باإلجراءاتالتزاماً صارماً  أن بعض اللجان لم تلتزم نها الحظت عدم إال إ أبوابها في الوقت المحدد،

أبوابها في تمام الساعة  أغلقتفي بلبيس بمحافظة الدقهلية قد النحلة  شبرااللجنة االنتخابية   أنالمثا ل  نجد فعلى سبيل 

الساعة و لم يسمح للناخبين الذين توافدوا إلى اللجنة بعد في الجولة األولى للمرحلة الثانية  خال ل أيام التصويت 8:30

الجولة األولى  فيبمحافظة المنصورة  شمينما حدث في لجنة  البعثةدت بالدخو ل لإلدالء بأصواتهم. هذا وقد شه 8:30

 قبل موعد اإلغالق الرسمي.  صواتحيث بدأت عملية إحصاء األالمرحلة الثانية  من

 عملية عد األصوات  3-4

 ل بالغات، إال األمر ال يزا ولم يتخللها أي تمت بسالسة ويسر وفرزها عملية عد األصوات  أنعلى الرغم من 

ظت البعثة أن ححيث ال ؛إتباعهان يتوج  على المسؤليمحددة  ثابتةيفتقر إلى وجود خطوات  2011هدناه منذ اكما ع

سلوب واحد بأعن النتائج النهائية اللجان  إعالن عدمو يختلف من لجنة ألخرى عملية عد األصوات األسلوب المتبع في 

 في المقار االنتخابية. ناخبين علنياً عنهاولم يتم إخطار الحيث لم يتم طباعة النتائج  ثابت

في مرحلة  وعدها  سماح للسادة األعضاء بمتابعة عملية فرز األصواتال البعثة في حالة من الرضي تابعت

سمح حيث لم ي   ؛قناة السويس بهذا األمربعثة المعهد المسئولة عن  تحظو لكن لألسف لم تذكر. صعوبات ةأيدون اإلعادة 

في  هحدوث ركرأمر تو هو  توفيقفي بور  ارسمداحد الفي وعدها حضور عملية فرز األصوات  ألعضاء البعثة

االنطباع البعثة الدخو ل إلى مدرسة الجيزة االبتدائية  وهو ما يؤكد  ألعضاءحيث لم يسمح  ،المرحلة األولى لالنتخابات

نتخابية للسماح للمراقبين الدوليين بالدخو ل إلى الذي وصلت إليه البعثة فيما يخص رؤية السادة المسؤلين عن اللجان اال

 اللجان االنتخابية على إنه تفضل منهم. 

 نسبة اإلقبال  -4

ً للبيانات   لالنتخابات  عن اللجنة العليا لالنتخابات كانت نسبة اإلقبا ل في المرحلة األولى الصادرةوفقا

لم تعلن  هاو لكن %29.8  إلى  الثانيةلمرحلة الجولة األولى لفي نسبة اإلقبا ل  وصلتبينما ،   26.67%

 . اآلنعن النسبة النهائية حتى 

الحظت البعثة نزوع جمهور الناخبين عن التصويت و خاصة الشباب حيث كانت أعداد الشباب ضئيلة 

 مشاركة الشباب في العملية االنتخابية. أهميةحيث ال يمكننا التلاضي عن  مهم أمروهو  ،جداً 

غري   أمرو هو  ،استمرار انخفاض نسبة اإلقبا ل خال ل المرحلة الثانية لالنتخابات (إيسا)الحظت بعثة 

في التقرير  أشارت البعثة  ولذا فكما ،ديمقراطيةحديثة العهد تخطو خطواتها األولى نحو ال لدولةبالنسبة 

بالعملية  الذي أصدرناه عق  انتهاء المرحلة األولى من االنتخابات، ينبلي على كافة الجهات المعنية

االنتخابات  إلنعاشها إلى أسباب هذه الظاهرة و الوقوف على حلو ل ل التوصلاالنتخابية في مصر 

 . البرلمانية في مصر

 نسبة مشاركة المرأة  -5

وجود نسبة مشاركة كبيرة بين  أمامال تزا ل العوائق الثقافية و المعوقات االقتصادية تقف حائالً 

ضمن فريق الموظفين داخل الالتي تواجدن  السيداتعدد تبلور في قلة ما  السيدات في الحياة العامة و هو

باللجان االنتخابية  الموظفين المتواجدين فريق نسبة وجود السيدات ضمن  حيث لم تتخط اللجان االنتخابية

 . %34نسبة

 :برلمانفي ال الحد األدنى للحصة القانونية لمشاركة المرأةعلى  46من القانون رقم ( 5المادة رقم ) تنص

 (14)يقوم رئيس الجمهورية بتعيين  و ،( مقعداً 596جمالي عدد )من إ اً للسيدات( مقعد70خصص عدد )ي  
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ً متنافس (5441)( سيدة من إجمالي308تنافس عدد) في هذا اإلطار،سيدة منهم.  بواقع  اً مقعد (568)على ا

 مبادئ( كما هو واردة في %30و )للمشاركة وه األدنىالحد  لم تتخطوهي نسبة ضئيلة جداً  ،(6%)

 2003.3 األفريقيالتكافؤ لالتحاد 

 التوصيات  -6

بما يتماشى مع اإلطار القانوني الذي يحكم االنتخابات توصي بعثة المعهد االنتخابي بالتوصيات التالية 

رض تحسين االنتخابات بلوذلك الدولية لالنتخابات المشار إليها أعاله  المبادئمع  ال يتعارضالبرلمانية في مصر و 

 المستقبلية في البالد: 

( 208كما هو وارد في المادة رقم ) دائمة إلدارة االنتخابات تتولى هيئةوتأسيس إنشاء عملية متابعة يج   6-1

حيث أن وجود هذه الهيئة سيعود ،وجودها قبل إجراء االنتخابات المحلية القادمة ضمان لو اإلسراع فيها  2014دستور ل

العملية مهام يمكنهم القيام بباستمرار تدري  موظفين محترفين يتم فيها أماكن  لما ستوفره ع على العملية االنتخابية بالنف

 ."ذاكرة مؤسسية"و من ثم توافر االنتخابية 

بل يج  ، يقتصر على الموظفين فحس   ال منهجي تدري النتخابية الجديدة مسئولية تقديم تتولى الهيئة ا 6-2

لك نضمن وجود حالة من التماثل و الثبات في ذوب ‘في اللجان االنتخابية  الموجودينالسادة ضباط الشرطة يضم  أن

 تعليقها باللجان االنتخابية.التصويت و اإلغالق و عمليات عد األصوات و اإلعالن عن النتائج و 

وتثقيفهم حتى يلم الناخ  الناخبين  ه، فنحن نرى ضرورة توعياالنتخابي أما فيما يخص تعقيد النظام 6-3

حزاب السياسية و ولذا تحث البعثة كافة الجهات المعنية باالنتخابات و من بينها األان  المختلفة للعملية االنتخابية؛ بالجو

استعداداً  هتوعية الناخ  وتثقيف من اجلالتعاون مع بعضهم البعض  اإلعالمو وسائل  منظمات المجتمع المدني

ً اهتمام إعطائهابشاركة الشباب في االنتخابات زيادة نسبة م، كما يج  عليهم العمل  بليةلالنتخابات المستق ً خاص ا  .ا

وقت كاف إلجراء الحمالت االنتخابية و تقديم الشكاوى و على تخصيص الجدو ل االنتخابي  ينصالبد أن  6-4

اف إلصدار قراراتها في الطعون عطاء المحكمة الوقت الكوإالطعون و االستئناف ويج  تعديل اإلطار القانوني 

المواعيد االنتخابية المحددة إلجراء الدعاية االنتخابية و  أن تكونكما يتوج  على الهيئة االنتخابية ضمان المقدمة.

 . كافية الشكاوى و االعتراضات و الطعون

 تحديد نصابخال ل حزاب السياسية من للوصو ل للمناص  القيادية في األ للمرأةزيادة الفرص المتاحة    6-5

 أخرى تراها مناسبة. آليات همن خال ل أي معقو ل أوقانوني 

 المالحظات النهائية

حيث  ،الحظت البعثة كفاءة إدارة االنتخابات من الناحية الفنية  األولىكما هو الحا ل بالنسبة النتخابات المرحلة 

خطواتها  في دولة مثل مصر تشهد نسبة اإلقبا ل بين الناخبين انخفاضأجريت في جو سلمي ولكن يؤسفنا 

أمر حتمي وضروري إلثبات شرعية  نتخاباتاالوجود نسبة إقبا ل كبيرة في  أنحيث األولى نحو الديمقراطية، 

 الهيئة المنتخبة.

                                                           
 .على أن يكون نصف هذه النسبة سيدات هذه المقاعدمن  %5يحق لرئيس الجمهورية تعيين بالبرلمان و(مقعد 568)يوجد  3
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و التي من  2015في المرحلة األخيرة لالنتخابات البرلمانية لعام  بالتصويتقام الشع  المصري  

بعثة  تأملو  يناير. 25 ثورةاندالع عد ب 2011منذ عام  تقالية التي تشهدها البالدتنهي الفترة االنالمزمع أن 

 في مصر   ةالديمقراطيالعملية  في تطوير  ريادياأعضاء البرلمان الجديد المنتخ  دوراً أن يلع   (إيسا)

 

نتخابات التي تم عادة االإو  اإلعادة سيواصل المعهد االنتخابي للديمقراطية المستدامة متابعة انتخابات

، موربمتابعة هذه األالمدى الطويل  المعنيين بمتابعة االنتخابات علىالمتابعين العاملين ، وسوف يقوم اإيقافه

 فيما بعد.ه النهائي وسيصدر المعهد تقرير

ة العليا ناللجكر إلى وزارة الخارجية المصرية ويتقدم المعهد االنتخابي للديمقراطية المستدامة بالش

كما يتقدم بالشكر للشع  المصري لما  215االنتخابات البرلمانية لعام بعة ابمت له تخابات إلتاحة الفرصة لالن

 وجدته البعثة من ترحاب وحسن استقبا ل. 

 

 

. 

 


