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 ممخص عام 
قامت الشبكة بمتابعة  انتخابات مجمس الشورى التي  (2011/2012)استكماال لنشاطيا في متابعة انتخابات البرلمان المصري 

 ، وذلك بعدان أتمت متابعتيا النتخابات مجمس الشعب وأصدرت تقريرا وافيا  تضمن 2012أجريت خالل شيري  يناير وفبراير 
 كثير من الحقائق المتعمقة بالعممية االنتخابية واالطر الحاكمة ليا  واىم ما تم رصده

http://www.arabew.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1705:-
20112012&catid=106:2012-02-28-10-17-59&Itemid=900 
 وفيما يمي تقرير نتائج متابعة الشبكة النتخابات مجمسي الشورى لمصري والذي سوف نعتمد فيو عمى نفس منيجية إعداد تقرير 

متابعة انتخابات مجمس الشعب ، ولكننا لن نكرر ما ذكر في التقرير االول متن معمومات عامة عن مصر ،ولكننا سنكتفي 
بالغشارة إلى بعض الموضوعات ذات الصمة المباشرة بالعممية االنتخابية ، ولمن يريد أن يطمع عمى مزيد من التفاصيل يمكنو زيارة 

 الرابط السابق  
 2012وقد شيدت انتخابات مجمس الشورى أجريت انتخابات مجمس الشورى المصري عمى مرحمتين  خالل شيري يناير وفبراير 

حيث لم تزيد نسبة مستويات منخفضة من االىتمام والمشاركة بين الناخبين واألحزاب السياسية، والمنظمات غير الحكومية 
في أقصى الحاالت ، وىوما يعد متناقضا تماما  مع الوضع في انتخابات مجمس الشعب الذي بمغ متوسط % 16المشاركة عن 

 من إجمال الناخبين المسجمين % 60المشاركة فييا أكثر من 
اإلطار المؤسساتي في مصر ومكانة مجمس الشورى  

النظام السياسي لمدولة، ويحدد   - 2011الذي أسقط وأعمن بدال منو اإلعالن الدستوري في مارس  - 1971ينظم دستور 
 السمطات العامة واختصاصاتيا كالتالي 

 السمطة التشريعية -1
قرار السياسة العامة لمدولة والرقابة عمي مجمس الشعبتتكون من مجمسي الشعب والشورى  حيث   يختص   بسمطة التشريع وا 

والمدة الدستورية لممجمس خمس سنوات ميالدية من تاريخ أول · ونصف أعضاء المجمس من العمال والفالحين· أعمال الحكومة
 ·  يوما السابقة عمي انتياء مدتو60اجتماع لو وتجري االنتخابات لتجديد المجمس خالل

 فيتولي دراسة واقتراح ما يراه كفيال بالحفاظ عمي دعم الوحدة الوطنية والسالم االجتماعي وحماية المقومات مجمس الشورىأما 
· األساسية لممجتمع ، ومدة المجمس ست سنوات، ويتجدد انتخاب وتعيين نصف األعضاء بعد مضي ثالِث سنوات

 السمطة التنفيذية -2
الذي  يتولي رئاسة السمطة التنفيذية وىو الذي يعمل عمي تأكيد سيادة الشعب واحترام  (رئيس الجميورية) رئيس الدولةتتكون من 

الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنيةويضع رئيس الدولة باالشتراك مع مجمس الوزراء السياسة العامة لمدولة ويشرف عمي 
يحل  )تنفيذىا، كما يتولي منصب القائد األعمى لمقوات المسمحة، ورئيس المجمس األعمى لمشرطة، ورئيس مجمس الدفاع الوطني 

  (محمو األن المجمس االعمى لمقوات المسمحة
 ىي العنصر الثاني من عناصر السمطة التنفيذية حيث تعتبر الييئة التنفيذية واإلدارية العميا والتي تقوم بإدارة (مجمس الوزراء )

عداد مشروعي الموازنة العامة لمدولة والخطة العامة  أعمال الدولة من توجيو وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والييئات العامة وا 
كما تشترك الحكومة مع رئيس الجميورية في وضع السياسة العامة لمدولة واإلشراف عمي تنفيذىا · لمدولة وعقد القروض ومنحيا

http://www.arabew.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1705:-20112012&catid=106:2012-02-28-10-17-59&Itemid=900
http://www.arabew.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1705:-20112012&catid=106:2012-02-28-10-17-59&Itemid=900
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وتعمل الحكومة أيضا عمي مالحظة تنفيذ القوانين والمحافظة عمي أمن الدولة وحماية حقوق · وفقا لمقوانين والقرارات الجميورية
·  المواطنين ومصالحيم
السمطة القضائية  

ىي سمطة مستقمة تتوالىا المحاكم وتصدر أحكاميا وفقًا لمقانون كما أن القضاة مستقمون وال يجوز ألي سمطة التدخل في شئون 
مجمس ) اإلداريوالقضاء  (جزئية وابتدائية واستئناف ونقض  )العدالة وتتشكل السمطة القضائية من المحاكم عمي اختالف أنواعيا 

.   ·، والمحكمة الدستورية العميا(الدولة
مجمس الشورى  

والذي وافق  1979 أبريل 19ىو أحد المجمسين النيابيينفي مصر،وقد  تأسس المجمس  نتيجة االستفتاء الشعبي الذي أجري في  
وال زال المجمس يحتفظ بكامل  .2007عميو الشعب، وقد أضيفت لممجمس أدوار جديدة بعد التعديالت الدستورية التي أقرت في عام 

  1971صالحياتو حتى بعد  وقف العمل  بدستور 
ويفترض أن يضم مجمس الشورى مجموعة من الخبرات الوطنية المنتخبة والمعينة  والتي يمكن من خالل خبراتيا ان تساعد في 

تطوير التشريعات المصرية ومساعدة مجمس الشعب في اتخاذ القررا السميم  
تكوين مجمس الشورى ومدة عضويتو  

    عضوا باالقتراع السري العام المباشر، ونصفيم عمى 180 عضوا، يتم انتخاب 270إجمالي عدد أعضاء مجمس الشورى يبمغ 
. األقل من العمال والفالحين، عمى أن يتم تعيين الثمث الباقي من قبل رئيس الجميورية

وليس من سمطة رئيس المجمس األعمى لمقوات المسمحة تعيين األعضاء المعينين  وفقا لإلعالن الدستوري ، وبالتالي سيعمل 
 .المجمس باألعضاء 

  2012- المصري ىاإلطار التشريعي الحاكم النتخابات مجمس الشور:- ثانيا 
الصكوك التشريعية المنظمة  

:-  أجريت انتخابات مجمس الشورى وفقا إلطار تشريعي يتكون من عدة صكوك دستورية وقانونية  وىي 
 ، بتاريخ 1971الصادر عقب االستفتاء عمى تعديالت دستور عام – الدستور المؤقت  –الدستورياإلعالن  -1

 2011مارس30

 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وتعديالتو التي صدرت بمراسيم من المجمس األعمى لمقوات 1956لسنة 73القانون رقم  -2
 المسمحة 

الالئحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية   -3
  لمجمس الشورى وتعديالتو الصادرة بمراسيم من المجمس األعمى لمقوات المسمحة 1980 لسنة 120القانون  -4

  2011المرسوم بقانون لتقسيم الدوائر االنتخابية الصادر في سبتمبر  -5

 :- ووفقا ليذه الوثائق فإن مجمس الشورى  لو مجموعة من الصالحيات تتمثل في 
دراسة واقتراح ما يراه كفيال بدعم الوحدة الوطنية والسالم االجتماعى  -1
حماية المقومات االساسية لممجتمع وقيمو العميا والحقوق والحريات والواجبات العامة  -2
: وجوب موافقتو عمى االتى  -3
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االقتراحات الخاصة بتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور  -
مشروعات القوانين المكممة لمدستور  -
معاىدات الصمح والتحالف وجميع المعاىدات التى يترتب عمييا تعديل فى اراضى الدولة او التى تتعمق بحقوق  -

السيادة 
: يؤخذ رأى المجمس فيما يمى -4

مشروع الخطة العامة لمتنمية االجتماعية واالقتصادية   -
 مشروعات القوانين التى يحيميا اليو رئيس الجميورية -

ما يحيمو رئيس الجميورية الى المجمس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة لمدولة  وبسياستيا فى الشئون  -
 العربية او الخارجية

 

 
 نظام إجراء انتخابات مجمس الشورى  في مصر 

 بحيث يكون ثمث األعضاء المنتخبين في المجمس  بالقوائم الحزبيةالفرديواالنتخاب أالنتخاب نظامي بالجمع بين ات  أالنتخابأجريت
 منتخبا عن طريق النظام الفردي  والثمثين  منتخبين  عن طريق القوائم الحزبية المغمقة

 دائرة انتخابية تخصص لالنتخاب 30 دائرة تخصص لالنتخاب بالنظام الفردي ، 30لذا فقد قسمت جميورية مصر العربية إلى 
 بنظام القوائم الحزبية

، ويعرف القانون  من العمال والفالحين األقل ينتخب عن كل دائرة عضوان يكون احدىما عمى الفرديووفقا لالنتخاب بالنظام 
ال و في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات الذىني أو اليدوي من يعتمد بصفة رئيسة عمى دخمو بسبب عممو المصري العامل بأنو 

من تكون الزراعة ، أما الفالح فيو . أو من حممة المؤىالت العاليةالتجارييكون منضما الى نقابة مينية أو يكون مقيدا في السجل 
 أفدنة 10 أكثر من إيجارا أو االقصر ممكيحوز ىو وزوجتو وأوالده  وال يكون مقيما في الريف وعممو الوحيد ومصدر رزقو

 :- فينتخب عن كل دائرة أربعة مرشحين وفقا لمقواعد التالية  بنظام القوائم الحزبية أما بالنسبة لالنتخاب 
  يكون نصف المرشحين عمى األقل من العمال والفالحين 

  يجب أن يمي في القائمة  مرشح الفئات مرشحا من العمال والفالحين 

  يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء عمى األقل 

  يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر 

 يخصص رمز موحد عمى مستوى الجميورية لقوائم الحزب أو األحزاب المتآلفة 

 إدارة العممية االنتخابية في مصر
  لجنة عميا ذات تشكيل قضائى كامل االشرف  أجريت انتخابات مجمس الشورى المصري تحت إشراف قضائي كامل ، وتولت

وتتشكل المجنة من  وحتى اعالن نتيجة االنتخابات "بقاعدة بيانات الناخبين "عمى االنتخاب ، وتباشرالمجنة  عمميا بدءا من القيد 
واقدم رئيسين بمحاكم االستئناف تاليين لرئيس محكمة  ، رئيسا و اقدم نواب رئيس محكمة النقض –رئيس محكمة استئناف القاىرة 

 استئناف القاىرة 



Elections Network in the Arab Region  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tel: 962-6-4655045, fax: 962-6-4655043,Mobile: (+962777370650) 

P.O Box 212524Amman, http://www.arabew.org/, 
5 
 

 

عمى اعضاء المجنة الجمع بين عضوية ىذه المجنة وعضوية اى لجنة اخرى تشرف عمى اعمال االنتخابات او  القانون ويحظر 
المجنة شخصية اعتبارية عامة ، يمثميا قانونا رئيسيا ويكون ليا امانة فنية دائمة يصدر رئيس ، والمجنة االستفتاءات العامة 

الجميورية قرارا بتنظيم اعماليا ويكون مقرىا القاىرة الكبرى  
 اختصاصات المجنة المشرفة عمى االنتخابات 

. تشكيل المجان العامة لالنتخابات ولجان االقتراع والفرز  وتعيين أمين لكل لجنة -1
من واقع بيانات الرقم القومى ومحتوياتيا وطريقة مراجعتيا وتنقيتيا "  قاعدة بيانات الناخبين "اإلشراف عمى إعداد  -2

. وتحديثيا واإلشراف عمى القيد بيا وتصحيحيا
. وضع وتطبيق نظام لمرموز االنتخابية بالنسبة لمرشحى األحزاب السياسية والمستقمين -3
زالة أسبابيا -4 . تمقى البالغات والشكاوى المتعمقة بالعممية اإلنتخابية والتحقق من صحتيا وا 
. وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية فى متابعة كافة العمميات اإلنتخابية -5
وضع القواعد المنظمة لمدعاية االنتخابية   -6
وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة فى أوقات الذروة لمبث التمفزيونى واإلذاعى بغرض الدعاية اإلنتخابية فى  -7

. أجيزة اإلعالم الرسمية والخاصة عمى أساس المساواة التامة
. إعالن النتيجة العامة لالنتخابات -8
 .تحديد مواعيد االنتخابات التكميمية -9

إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعمقة باالنتخابات  -10
 إجراءات التقدم لمترشيح لعضوية مجمس الشورى المصري 

يقدم طمب التشريح كتابة عمى النموذج المعد لذلك إلى لجنة أالنتخابات  بالمحافظة التي يرغب في الترشيح في إحدى الدوائر 
: أالنتخابية الواقعة مصحوبا بالمستندات اآلتية 

. صورة معتمدة من قائمة الحزب الذي ينتمي إليو  -1
جنيو بخزانة المحكمة االبتدائية الواقع في دائرتيا الدائرة أالنتخابية لمطالب 1000إيصال إيداع مبمغ  -2
 سنة ميالدية عمى االقل يوم أالنتخاب  35 شيادة ميالد المرشح أو بطاقة الرقم القومى ،وذلك الثبات بموغو  -3
شيادة رسمية من مأمور القسم أو المركز تفيد ان طالب الترشيح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين وانو لم يطرأ عميو سبب  -4

يستوجب إلغاء قيده أو وقفو أو إعفاءه  
صحيفة الحالة الجنائية   -5
إثبات صفة الفالح أو العامل   -6
. شيادة اداء الخدمة العسكرية االلزامية أو االعفاء من ادائيا طبقا لمقانون  -7
. شيادة رسمية تفيد تقديم االستقالة إذا كان طالب الترشيح من اعضاء الييئات القضائية -8
. بالنسبة لرجال الشرطة والقوات المسمحة فيجب تقديم شيادة رسمية تفيد قبول االستقالة  - -9

 من ليم حق الترشيح لمجمس الشورى المصري 
 مصرى الجنسية من اب مصرى  -1
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 ان يكون اسمو مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجميورية  -2

  سنة عمى االقل يوم االنتخاب 35ان يكون بالغا من العمر  -3

ان يكون حاصال عمى شيادة اتمام مرحمة التعميم االساسى او ما يعادليا عمى االقل ،ويكتفى بإجادة القراءة والكتابة  -4
 1970بالنسبة لمواليد ما قبل اول يناير 

 ان يكون قد ادى الخدمة العسكرية االلزامية او اعفى من ادائيا طبقا لمقانون -5

اال يكون قد اسقطت عضويتو بقرار من مجمس الشعب او مجمس الشورى بسب فقد الثقة او االعتبار او االخالل  -6
 .بواجبات العضوية

ال يجوز ترشيح رجال القوات المسمحة او الشرطة واعضاء المخابرات العامة واعضاء الرقابة االدارية واعضاء الييئات  -7
 .القضائية والمحافظين ،اال قبل تقديم استقاالتيم من وظائفيم وتعتبر االستقالة مقبولة من تاريخ تقديميا 

  ال يجوز الجمع بين عضوية مجمس الشعب وعضوية مجمس الشورى او المجالس الشعبية المحمية  -8
 الشورىمن ليم حق التصويت في انتخابات مجمس 

 عاما ان يمارس حقوقو التصويتية في االنتخابات العامة واالستفتاءات ، 18يعطي القانون المصري الحق لكل مصري بمغ 
لكنو في نفس الوقت يحرم بعض األشخاص حرمانا مؤقتا ، كما يعفي بعض الفئات األخرى مؤقتا من ىذا الحق  وىو الفئات 

:-  المحرومة والمعفية ىي 
. المحكوم عميو في جناية ما لم يكن قد رد إليو اعتباره -1
سنوات من تاريخ صدور الحكم  5من صدر حكم من محكمة القيم بمصادرة أموالو ويكون الحرمان لمدة  -2
المحكوم عميو بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك بدون رصيد أو خيانة أمانة أو  -3

غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شيادة زور أو إغراء شيود أو ىتك عرض أو 
إفساد أخالق الشباب أو انتياك حرمة اآلداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت لمتخمص من الخدمة العسكرية والوطنية 

والمحكوم عميو لشروع منصوص عميو إلحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم .
. عميو قد رد إليو اعتباره 

المحكوم عميو بعقوبة سالبة لمحرية في إحدى الجرائم أالنتخابية ،وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم  -4
. عميو قد رد اليو اعتباره 

سنوات من تاريخ الفصل إال 5من سبق فصمو من العاممين في الدولة أو القطاع العام ألسباب مخمة بالشرف ما لم تنقض  -5
إذا كان قد لصالحو حكم نيائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنو  

 سنوات من تاريخ شير إفالسيم ما لم يرد إلييم اعتبارىم قبل ذلك5الذين شير إفالسيم مدة  -6

المصابون بامراص عقمية المحجوزون مدة حجزىم   -7
 ضباط القوات المسمحة والشرطة مدة خدمتيم  -8
 الشبكة  لمعممية االنتخابية متابعي تقييم 
 :المنيجية :- أوال 
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تمقت شبكة االنتخابات في العالم العربي موافقة المجنة العميا لالنتخابات في مصر لمتابعة انتخابات مجمسي الشعب والشورى لعام 
طمب تم تقديميم ، وينتمى المراقبون  الثنا  (67)مراقبًا دوليًا ينتمون لمشبكة من أصل  (63)حيث تم اعتماد  . 2012 – 2011

. (االردن، فمسطين، لبنان، سوريا، العراق، الكويت، البحرين، اليمن، السودان، السعودية، ُعمان، وتونس)عشرة دولة عربية وىي 
وباشر فريق الشبكة عممو في ىذه المتابعة تطوعًا ودون تمويل من اي جية  ، وحتى تكون عممية الرصد اكثر منيجية وأكثر بعدا 

تغطي مرحمتي االقتراع   ( مؤشرا 20)عن األحكام غير الموضوعية فقد تم تطوير استمارة استبيان تتناول مجموعة من المؤشرات 
والفرز  وتعبر عن مدى توفر معايير الحرية والنزاىة في ىذه االنتخابات  

واعتمدت منيجية التقييم عمى أن  كل بند من البنود العشرين  كانت إجابتو تتراوح  ما بين نعم أو ال ، وقد قام كل مراقب بممىء 
( 200)استمارة واحدة لكل مقر انتخابي قام بزيارتو خالل أعمال المتابعة  ومن ثم فقد بمغ عدد االستمارات الخاضعة لمتحميل  

:-  استمارة  ، والمحاور المتضمنة في استمارة التقييم ىي   
 ىل كانت حرية إبداء الرأي االنتخابي والتعبير عنو تصويتا مكفولة ؟ 

 ىل كانت حرية وكالء المرشحين في متابعة سير العممية مكفولة ؟ 

 ىل كان المتابعين المحميين موجودين في متابعة االنتخابات ؟ 

 ىل كانت عممية الوصول لممقر االنتخابي ميسرة بالنسبة لمناخبين ؟ 

 ىل كانت ىناك أي مؤثرات من شأنيا  التأثير السمبي في اختيارات الناخبين ؟ 

 ىل كانت ىناك أي تدخالت من السمطة التنفيذية  في العممية االنتخابية ؟ 

 ىل شيدت االنتخابات حاالت عنف واستخدام قوة ؟ 

 ىل كانت ممارسات اإلدارة االنتخابية المسئولة عن االقتراع مينية ومحايدة ؟ 

 ىل كان المقر االنتخابي مالئما إلجراء االنتخابات ؟ 

 ىل شيدت االنتاخابات تدخالت غير قانونية من قبل المرشحين أو أنصارىم ؟ 

 ىل كانت األدوات والتسييالت الالزمة لمعممية االنتخابية متوفرة ؟ 

 ىمى كانت سرية عممية االقتتراع مصانة ؟ 

 ىل كان الوقت المتاح لمتصويت متوافقا مع القواعد القانونية الحاكمة ؟ 

 ىل كانت ىناك أي شكوك متعمقة بسالمة نقل  صناديق االقتراع إلى مقرات الفرز ؟ 

 ىل كانت حرية المرشحين ووكالئيم في متابعة عممية الفرز مكفولة ؟ 

 ىل تمت إجراءات عممية الفرز وفقا لمقواعد القانونية الحاكمة ؟ 

 ىل شيدت عممية الفرز أي أحداث غريبة يمكن أن تؤثر عمى سالمتيا ؟ 

 ىل شيدت عممية الفرز أي تدخالت من السمطة التنفيذية؟ 

 ىل كانت ممارسات اإلدارة االنتخابية المسئولة عن الفرز مينية ومحايدة؟ 

  ىل تم إعالن النتائج وفقا لما انتيت إليو عممية الفرز؟
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وسوف يتبع عرض نتائج تحميل استجابات المراقبين ليذه المحاور الثالثة عشر ، عرضا ممخصا في نقاط ألىم المالحظات العامة 
التي أبداىا فريق الشبكة ، وأخيرا سنقدم توصيات مبنية عمى ىذه النتائج يمكن ان تفيد في تجويد العمميات االنتخابية في المستقبل 

 .
  

نتائج تحميل االستمارات  :- ثانيا 
 ال نعم المؤشر م

1   2 198ىل كانت حرية إبداء الرأي االنتخابي والتعبير عنو تصويتا مكفولة ؟ 

 
 

 ال نعم المؤشر م

2   7 193ىل كانت حرية وكالء المرشحين في متابعة سير العممية مكفولة ؟ 

 

  

نعم

ال

نعم

ال
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 ال نعم المؤشر م

3  ىل كان المتابعين المحميين موجودين في متابعة االنتخابات ؟ 

  
124 76 

 

 ال نعم المؤشر م

4   12 188ىل كانت عممية الوصول لممقر االنتخابي ميسرة بالنسبة لمناخبين ؟ 

 

 ال نعم المؤشر م

5   133 67ىل كانت ىناك أي مؤثرات من شأنيا  التأثير السمبي في اختيارات الناخبين ؟ 

نعم

ال

نعم 

ال
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نعم

ال
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 ال نعم المؤشر م

6   199 1ىل كانت ىناك أي تدخالت من السمطة التنفيذية  في العممية االنتخابية ؟ 

 

 ال نعم المؤشر م

7   178 22ىل شيدت االنتخابات حاالت عنف واستخدام قوة ؟ 

 

 ال نعم المؤشر م

8   10 190ىل كانت ممارسات اإلدارة االنتخابية المسئولة عن االقتراع مينية ومحايدة ؟ 

نعم

ال

نعم

ال
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 ال نعم المؤشر م

9   8 192ىل كان المقر االنتخابي مالئما إلجراء االنتخابات ؟ 

 

 ال نعم المؤشر م

10   191 9ىل شيدت االنتخابات تدخالت غير قانونية من قبل المرشحين أو أنصارىم ؟ 

نعم

ال

نعم

ال
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 ال نعم المؤشر م

11   6 194ىل كانت األدوات والتسييالت الالزمة لمعممية االنتخابية متوفرة ؟ 

 

 

 ال نعم المؤشر م

12   3 197ىمى كانت سرية عممية االقتتراع مصانة ؟ 

نعم

ال

نعم

ال
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 ال نعم المؤشر م

13   16 184ىل كان الوقت المتاح لمتصويت متوافقا مع القواعد القانونية الحاكمة ؟ 

 

 ال نعم المؤشر م

14  كانت ىناك أي شكوك متعمقة بسالمة نقل  صناديق االقتراع إلى مقرات ىل 
الفرز ؟ 

2 198 

نعم

ال

نعم

ال
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 ال نعم المؤشر م

15   11 189ىل كانت حرية المرشحين ووكالئيم في متابعة عممية الفرز مكفولة ؟ 

 

 ال نعم المؤشر م

16   2 198ىل تمت إجراءات عممية الفرز وفقا لمقواعد القانونية الحاكمة ؟ 

نعم

ال

نعم

ال
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 ال نعم المؤشر م

17   194 6ىل شيدت عممية الفرز أي أحداث غريبة يمكن أن تؤثر عمى سالمتيا ؟ 

 

 ال نعم المؤشر م

18   200 0ىل شيدت عممية الفرز أي تدخالت من السمطة التنفيذية؟ 

نعم

ال

نعم

ال
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 ال نعم المؤشر م

19   8 192ىل كانت ممارسات اإلدارة االنتخابية المسئولة عن الفرز مينية ومحايدة؟ 

 

 ال نعم المؤشر م

20   0 200ىل تم إعالن النتائج وفقا لما انتيت إليو عممية الفرز؟ 

نعم

ال

نعم

ال
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 أىم المالحظات 

 :- المتابعين المحميين في االنتخاباتوجود  -1

من استمارات تقييم المتابعين عن الغياب الكمي او الجزئي لمسئولي المنظمات المدنية الميتمة بمتابعة االنتخابات، % 38كشفت 
وقد يرجع ذلك إلى نقص االىتمام العام في مصر بانتخابات مجمس الشورى من جانب ، وكذلك نقص التمويل الذي يمكن ىذه 

 .المنظمات من متابعة كل ىذا الكم من االنتخابات والدوائر االنتخابية 
 :-لممقر االنتخابي الناخبين وصول سيولة  -2

كشف تحميل استمارات التقييم عن أن ىذا المحور شيد انتياكا محدودا يتمثل في صعوبة الوصول لمقرات االقتراع في حوالي 
من المجان التي تم زيارتيا ، وقد ارجع المتابعة ذلك في معظم الحاالت  إلى نقص المعمومات المتعمقة بارشاد الناخبين  (6%)

 .لمقار االقتراع المسجمين فييا  ، وبعد مقار االقتراع عن محل اإلقامة األصمي 

  :-حاالت عنف واستخدام قوة -3

من المجان التم زيارتيا حاالت الستخدام العنف او القوة ، ولكن في معظميا لم تكن % 11فيما يتعمق بيذا المحور فقد شيدت 
 .مؤثرة عمى سير العممية االنتخابية ، ومن امثمة العنف الذي تم استخدامو التراشق المفظي بين انصار المرشحين 

 ،ممارسات اإلدارة االنتخابية المسئولة عن االقتراع مينية وحيادية  -4

من المجان التي تم زيارتيا % 5 أفادت المالحظات الواردة باستمارات السادة المتابعين بأن ىذا المحور شيد انتياكات محدودة في 
، وتمثمت أىم المالحظات في تصرفات بعض موظفي المجان االنتخابية الذين بدا منيم بعض االنحياز لصالح فصيل معين ، كما 

 .بدت بعض مالمح ىذا االنتياك في ضعف معرفة بعض الموظفين باالجراءات القانونية التي يجب اتباعيا 

 ،مالءمة المقر االنتخابي -5

من االستمارات إلى أن المقر االنتخابي لم يكن مالءما بدرجة كافية ، ومن ذلك  (%4) اشار بعض المتابعين في استمارتيم   
 سوء حالة بعض النوافذ المطمة عمى الشوارع أو عمى الفناء 

 قانونية من قبل المرشحين أو أنصارىمالتدخالت غير ال -6

% 4.5كشف تحميل استمارات المتابعين عن أنو تم رصد حاالت لتدخالت غير قانونية من بعض المرشحين وأنصارىم في 
من المجان التي تم زيارتيا ، وربما كانت أبرز مالمح ىذا االنتياك قيام بعض انصار المرشحين بتوجيو الناخبين وكذلك 

 .الدعاية االنتخابية غير الشرعية أمام باب المجان 

نعم

ال
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 األدوات والتسييالت الالزمة لمعممية االنتخابيةتوفر 

من المجان التي تم زيارتيا ال تتوفر فييا بعض التجييزات % 3أفادت المالحظات الواردة في استمارات المتابعين أن حوالي 
 .الالزمة لمعممية االنتخابية ، ومن أبرز التسييالت الغائبة كانت الستائر الحاجبة  والحبر الفوسفوري في عدد قميل من المجان 

 الوقت المتاح لمتصويت مع القواعد القانونية الحاكمةتوافق  -7

رغم مد فترة الثصويت في االنتخابات إلى يومين في الجولة االولى بدءا من الثامنة صباحا حتى السابعة مساءا ، إال أن المتابعين 
من المجان نقص االلتزام الكامل بيذه الفترة حيث شيدت عديد من المجان تأخر فتح باب المجنة أو إغالقيا مبكرا  (%8)رصدوا في 

 .في عدد قميل من المجان

 حرية المرشحين ووكالئيم في متابعة عممية الفرزكفالة  -8

أفادت مالحظات متابعي الشبكة أنو تم رصد حاالت لنقص الحرية المتاحة لبعض وكالء المرشحين في متابعة عمميات الفرز ، 
 وقد كان السبب الرئيسي في ذلك بعض مظاىر  نقص التنظيم التي أصابت عدد محدود من المجان 

 وجوداي أحداث غريبة يمكن ان تؤثر عمى عممية الفرز -9

وقد كانت من أبرز   (%3)كشف تحميل استمار ات متابعي الشبكة عن ان ىذا المحور شيد مشكالت في عدد محدود من المجان 
ىذه األحداث  انقطاع الكيرباء لوقت قصير أو نشوب معارك بين بعض الموجودين بمجنة الفرز أو الغياب المؤقت لبعض 

 .المسئولين 

 الفرزممارسات اإلدارة االنتخابية المسئولة عن مينية وحيادية  -10

لنقص المينية في  (من االستمارات % 4)يرتبط ىذا المحور بالمحورين السابقين ، حيث أفاد متابعي الشبكة برصدىم حاالت 
 ممارسات  بعض مسئولي لجان الفرز ، وىو ما بدت مالمحو أحيانا في عدم اإلتباع الحرفي لمقواعد القانونية المنظمة 

استخالصات نيائية وتوصيات 
دارة العممية االنتخابية  عمى تكرر الشبكة توصيتيا المتعمقة بضرورة  -1 إنشاء  آلية مؤسسية مستقمة ودائمة  لإلشراف عمى وا 

دارتيا عمى االنتخابات   .أن تتوفر ليا كافة اإلمكانيات المادية واإلدارية والبشرية الالزمة لحسن إشرافيا وا 

 االنتخابية وذلك نحو اعتماد تحسين األطر التشريعية المنظمة لمعممية كما تؤكد الشبكة عمى توصياتيا السابقة بخصوص  -2
 .طريقة أبسط وأكثر تشجيعا لممشاركة السياسية 

 .االىتمام بأنشطة الدعوة ورفع الوعي بأىمية العممية االنتخابية لضمان مشاركة أكبر من قبل الناخبين المسجمين  -3

 العمل عمى توفير فرص تدريب كافية لمموظفين المختارين لمعمل في لجان االقتراع والفرز  -4

 تحسين بيئة الفرز والتأكد من توفر التسييالت الالزمة  -5

 
 
 

 


