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 ةلثالمرحلة الثا –انتخابات مجلس الشعب 
 البيان األول

 مساء   03:1 – 2102يناير،  4

 
 في اليوم الثاني، استمرار حمالت الدعاية االنتخابية دون عقاب بداية طابعها الهدوء لعملية التصويت

 ى تصارٌح من دخول اللجان ٌن علاستمرار مشكلة منع المراقبٌن الحاصلطوابٌر أقصر فً بداٌة ٌوم التصوٌت الثانً، و
 

: اىغَؼٍخ اىَصشٌخ ىيْٖ٘ض اىَؼٍْخ ثَشاقجخ االّزخبثبدِ ٍِ ٍْظَبد اىَغزَغ اىَذًّ ٍٍششٗع سقٍت ٕ٘ صَشح رؼبُٗ ٍشزشك ثٍِ اصْز

  اى٘ػً اىقبًّّ٘.رٍَْخ ْٗشش ثبىَشبسمخ اىَغزَؼٍخ ٗاىغَؼٍخ اىَصشٌخ ى

 

ٍشاقت ٍذًّ غٍش ؽضثً فً اىَؾبفظبد اىزسؼخ اىزً  787يس اىشؼت، ّشش ٍششٗع سقٍت الّزخبثبد ٍغىغ٘ىخ اىضبىضخ ٍِ ا األٗهفً اىًٍ٘ 

 رغشي ثٖب االّزخبثبد. رٌ ر٘صٌغ ٍشاقجً ٍششٗع سقٍت ػيى ػٍْخ ػش٘ائٍخ ٗرَضٍيٍخ ٍِ اىيغبُ االّزخبثٍخ اىَخزبسح غجقًب ىق٘اػذ إؽصبئٍخ.

 ئو ّصٍخ ىَشمض اىجٍبّبد اىشئٍسً فً اىقبٕشح. ٌؼَو اىَشاقجُ٘ ؽبىًٍب ػيى إسسبه رقبسٌش اىَشاقجخ ػجش سسبٗ

 

ٍِ صجبػ  9جخ ىْزبئظ األٍس، أفبد ٍشاقج٘ اىَششٗع أُ اىغبىجٍخ اىؼظَى ٍِ اىيغبُ االّزخبثٍخ قذ رٌ فزؾٖب قجو اىسبػخ ٗمَب مبُ اىؾبه ثبىْس

 غذٗه اىَذسط أدّبٓ أٗقبد اىفزؼ: ئ٘ىٍٖب. ٌ٘ظؼ اىىزأخش ٗص٘ه ٍس زخبثٍخ فزؾذ أث٘اثٖب ٍزأخشح ّظشاً اىًٍ٘، إال أُ اىقيٍو ٍِ اىيغبُ االّ

 

 

 

 

 

 

 

، ٗػيى ذ ارسَذ ثبىٖذٗء ثشنو ػبًخ ٍِ االّزخبثبد، ٗعذ ٍشاقج٘ ٍششٗع سقٍت أُ ػَيٍخ اىزصٌٌ٘خ اىًٍ٘ اىضبًّ ٍِ اىغ٘ىخ اىضبىضفً ثذا

  .ػنس اىًٍ٘ األٗه ىيزصٌ٘ذ، الؽظ ٍشاقج٘ اىَششٗع غ٘اثٍش أقصش أٍبً اىيغبُ االّزخبثٍخ

 

ٍش ٗصو داخو اىَشامض االّزخبثٍخ ٗفً ٍؾٍطٖب، ؽ ٍششؾُ٘ ٗأؽضاة سٍبسٍخاسزَش ٍشاقج٘ اىَششٗع فً سصذ اّزٖبمبد دػبئٍخ اسرنجٖب 

ػِ االسزَشاس فً اىذػبٌخ، ٗمَب مبُ اىؾبه ثبألٍس الؽظ ٍشاقج٘ اىَششٗع أُ اىذػبٌخ االّزخبثٍخ رَذ ػيى ٌذ  ثالغبً  85ؽزى ٕزٓ اىيؾظخ 

 األؽضاة.ٍِ ٍغَ٘ػخ 

 

ٗصيذ رقبسٌش ػِ اّزٖبمبد دػبئٍخ اسرنجٖب مو ٍِ ؽضة قذ  ٔإال أُّّسجذ ٍؼظٌ االّزٖبمبد إىى ؽضة اىؾشٌخ ٗاىؼذاىخ ٗؽضة اىْ٘س،  ٗقذ 

٘سػ، ٗاىنزيخ اىَصشٌخ، ٗؽضة ٍصش اىقًٍ٘، ٗاإلرؾبد اىَصشي اىؼشثً، ٍٗششؾٍِ ٍسزقيٍِ. ٗػالٗح ػيى رىل، أثيغ ٍشاقج٘ ٍششٗع اى

ربثؼخ ىؾضة اىؾشٌخ ٗاىؼذاىخ أٍبً ٍشامض اّزخبثٍخ مَب مبُ اى٘ظغ فً اىَشؽيخ األٗىى  ىإلسزؼالٍبدسقٍت ػِ سصذٌٕ ىيقيٍو ٍِ أمشبك 

 ٗثبألٍس. 

 

ثٍِ ٍؤٌذي األؽضاة اىسٍبسٍخ ثسجت اسزَشاس اىذػبٌخ االّزخبثٍخ خبسط  ٍشبعشادسصذ ٍشاقج٘ اىَششٗع ّش٘ة  ثؼط اىؾبالدفً 

اىَشامض االّزخبثٍخ ٍِ ثٍْٖب ٍشبعشح ثبألٌذي ثٍِ ٍؤٌذي ؽضثً اى٘فذ ٗاىْ٘س فً ٍطشٗػ، ٍٗ٘اعٖخ ثٍِ أؽذ ٍششؾً اىنزيخ اىَصشٌخ 

 ً قْب. ٍَٗضيٍِ ىؾضة اىؾشٌخ ٗاىؼذاىخ ٗؽضة اىْ٘س ف

 

اسزَش ٍشاقج٘ ٍششٗع سقٍت فً اىزؼشض ىيَْغ ٍِ دخ٘ه اىيغبُ االّزخبثٍخ أٗ اىطشد ٍْٖب ثبىشغٌ ٍِ ؽص٘ىٌٖ ػيى رصبسٌؼ، ؽٍش مبُ 

 ٍشاقجًب ؽزى اىيؾظخ اىشإْخ ٍِ اىًٍ٘ اىضبًّ ىيزصٌ٘ذ.  55إعَبىً ٍِ رؼشض إىى اىطشد ٍِ اىيغبُ االّزخبثٍخ أٗ اىطشد ٍْٖب 

 

 وقت الفتح  نسبة اليوم األول نسبة اليوم الثاني
صباًحا 9قبل  92% %92  

صباًحا 11و 9بٌن  8% %8  

صباًحا 11بعد  0% %0  
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يطشد ػيى ٌذ اىَششفٍِ اىقعبئٍٍِ ، إال فً ؽبىخ ٗاؽذح ٍْغ فٍٖب سعبه األٍِ أؽذ اىَشاقجٍِ ٍِ ؽٍبُ، رؼشض اىَشاقجُ٘ ىٗفً أغيت األ

ٍِ ٌؾذ  إر فً اىؼَيٍخ االّزخبثٍخ سبفشاً  ىؾبصيٍِ ػيى رصبسٌؼ رذخالً ٌؼذ غشد سعبه اىق٘اد اىَسيؾخ ىيَشاقجٍِ اٗدخ٘ه ٍشمًضا إّزخبثًٍب. 

 ّضإخ اىؼَيٍخ ٗاسزقالىٍخ اىسيطبد االّزخبثٍخ. 

 

 المؤشرات النوعية:

  

% ٍِ ٍشاقجً اىَششٗع اىزٌِ أسسي٘ا رقبسٌش فزؼ اىيغبُ ٗرغٍٖضٕب، ر٘صو ٍششٗع سقٍت إىى 99ثْبء ػيى ٍب رٌ عَؼٔ ٍِ ثٍبّبد ٍِ 

 بمِ اىزً رٌ ّشش اىَشاقجٍِ ثٖب:اىَؼيٍ٘بد اىزبىً رمشٕب ثخص٘ص األٍ

 

 

 االنتهاكات الخطيرة: 

 

 مبُ ْٕبك ػذد ٍِ االّزٖبمبد اىخطٍشح اىزً أثيغ ػْٖب ٍشاقج٘ اىَششٗع رَضيذ فً اىزبىً: 

  ٍشاقجً ٍششٗع سقٍت إىى اىَْغ ٍِ دخ٘ه اىيغبُ االّزخبثٍخ أٗ اىطشد ٍْٖب.  55رؼشض ٍِ 

 85  ّزخبثٍخ داخو اىيغبُ االّزخبثٍخ.فً اىذػبٌخ اال األؽضاة ٗاىَششؾُ٘ٗاقؼخ اسزَش فٍٖب 

 55  ،ٗاقؼخ ر٘اعذ ٍ٘اد دػبئٍخ داخو ؽشً اىيغبُ االّزخبثٍخ، رْزًَ ٍؼظٌ ريل اىَ٘اد ىؾضة اىؾشٌخ ٗاىؼذاىخ ٗؽضة اىْ٘س

 ثبإلظبفخ إىى ؽضة اى٘فذ، ٗاىنزيخ اىَصشٌخ، ٍٗششؾٍِ ٍسزقيٍِ. 

 : اسزخذً فٍٖب ٍَضيُ٘ ألؽضاة اىسٍبسٍخ شؼبساد دٌٍْخ ىيزأصٍش ػيى اىْبخجٍِ.  ؽبالد 

 ثبىٍَْب.سَبى٘غ فً اسزخذاً ثطبقبد دٗاسح  ؽبىخ 

 7 فً ٍطشٗػ ٗاىٍَْب ٗشَبه سٍْبء ششاء أص٘اد ؽبالد . 

 8 أؽذاس اىؼْف، رزؼيق ثبىذػبٌخ ؽ٘ه اىَشامض االّزخبثٍخ.  ؽبالد 

 

اىيغْخ ٍِ أخطبء فً اىغ٘ىخ األٗىى، ٌٗ٘صً ٍششٗع سقٍت ٗقغ يغْخ اىقعبئٍخ اىؼيٍب ثبى٘فبء ثبىزضاٍٖب ثزصؾٍؼ ٍب ٌطبىت ٍششٗع سقٍت اى

 بىزبىً:ثاىؼيٍب 

 

  ضمان السماح للمراقبٌن الحاصلٌن على تصارٌح من اللجنة القضائٌة العلٌا بالدخول إلى اللجان االنتخابٌة كما ٌنص مٌثاق

 ها. الشرف والمعاٌٌر الدولٌة لالنتخابات والقواعد الصادرة عن اللجنة العلٌا ذات

  .ٌترك تدخل القوات المسلحة أثراً إذ ضمان التزام مسئولً األمن بأحكام القانون وعدم التدخل فً عمل اللجنة القضائٌة العلٌا

 على مصداقٌة وشفافٌة العملٌة االنتخابٌة وٌقلل من شأن ما لدى اللجنة العلٌا من سلطات.  اً سلبٌ

 نتخابٌة بتطبٌق إجراءات االنتخابات الرسمٌة على نحو متسق للحد من ضمان قٌام المشرفٌن القضائٌٌن ومسئولً اللجان اال

 االرتباك واألخطاء فً المراكز االنتخابٌة ومحٌطها. 

  الدعاٌة داخل المراكز االنتخابٌة وفً محٌطها. استغالل سلطتها لمنع 

كما  اسٌة والتوقف عن استخدام الشعارات الدٌنٌةٌطالب مشروع رقٌب جمٌع األحزاب السٌاسٌة باالمتناع عن االستمرار فً الدعاٌة السٌ

 تنص أحكام القانون المصري. 

وٌتمنى أن من التصوٌت فً انتخابات مجلس الشعب،  ى الناخبٌن المصرٌٌن لمشاركتهم الهادئة فً الجولة الثالثةٌثنً مشروع رقٌب عل

 طابع الهادئ للعملٌة خالل الٌوم.ٌستمر ال

اليوم الثاني نسبة،ال نسبة، اليوم األولال   النتائج 
المشمعة\الصنادٌق االنتخابٌة المغلقة 86% %99  

الفسفوريتوافر الحبر  99% %99  

 تواجد عناصر أمنٌة داخل اللجان 37% %38

المرشحٌن \متوسط عدد مندوبً األحزاب 4-5 4-5  


