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المنظمة العربية لحقوق اإلنسان 
منظمة غير حكومية دولية 

بيدف  1983تأسست في العام 
تعزيز احترام وحماية حقوق 
اإلنسان في المنطقة العربية 

فرع  24وتنمية الوعي بيا، وليا 
بمدًا  16ومؤسسة عضوة في 

عربيًا وبين المياجرين العرب في 
بمدين أوروبيين، وكذا عضوية 

دولة عربية  70فردية في نحو 
 وأجنبية.

 
مزيد من التفاصيل، أنظر الممحق ل

 "التعريف بالمنظمة" 1رقم 
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 مقدمة
جميورية مصر تابعت المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف مجريات االنتخابات الرئاسية في 

، والتي اقتصرت عمى مرشحيف اثنيف ىما: المرشح "عبد الفتاح السيسي" )الرئيس 8102العربية 
الحالي لمبالد، والمرشح "موسى مصطفى موسى" زعيـ حزب الغد، وجرت عمى جولة واحدة في 

 ، وسبقيا إجراء التصويت لمناخبيف المصرييف المقيميف في8102ذار آمارس/ 82 – 82الفترة 
 .8102مارس/آذار  02 – 02الخارج في الفترة 

جرت االنتخابات تحت الوالية واإلشراؼ الكامؿ لمييئة الوطنية لالنتخابات التي تحظى 
 (.8102لسنة  092باالستقالؿ والصالحيات الكاممة بموجب الدستور وقانوف تأسيسيا )

 02ؿ مف بمغ ألؼ ناخب، حيث يحؽ لك 011مميوف و 99تشمؿ قاعدة الناخبيف نحو  
 عامًا التصويت في االنتخابات، ويتـ تسجبمو تمقائيًا دوف حاجة إلى أية إجراءات.

حظيت االنتخابات الرئاسية باإلشراؼ القضائي الذي عاوف الييئة الوطنية لالنتخابات،  
ألؼ قاضيًا اصميًا واحتياطيًا لإلشراؼ عمى مجريات االنتخاب الذي يجري في  02وعينت الييئة 

لجنة عامة يشرؼ  122لجنة فرعية )صندوؽ لكؿ لجنة فرعية بإشراؼ قاضي(، تتبع  01222
لجنة قضائية مختصة برئاسة رؤساء محاكـ  12عمى كؿ لجنة عامة أحد القضاة، ومتابعة مف 

 االستئناؼ.
 
 
 
 

  
موظفيف تحت إشراؼ  2ألؼ موظؼ منتدبيف لمعمؿ بمعدؿ  001عاوف الييئة أكثر مف 

 مركز انتخابي. 01929القاضي في كؿ لجنة فرعية، يتوزعوف عمى 
منظمة محمية مرخص  95ُأجريت االنتخابات في ظؿ متابعة محمية ودولية، تقـو بيا  
صادرة لممنظمات بداية ثـ ألشخاص أعضاء فرؽ منظمات أجنبية، بموجب تصاريح  9ليا و

 المنظمات المشكمة لممتابعة.
مراساًل أجنبيًا بموجب تصاريح خاصة باالنتخابات  221وتابع مجريات التصويت 

 مراساًل زائرًا. 051مراساًل مقيمًا، ونحو  951أصدرتيا الييئة الوطنية لالنتخابات، بينيـ نحو 
ألؼ مف ضباط وأفراد الشرطة،  111ت أكثر مف شارؾ في تأميف مجريات التصوي

باإلضافة لمساندة مف القوات المسمحة، في ظؿ ارتفاع تحديات اإلرىاب الذي سبؽ أف استيدؼ 
 .8105الناخبيف لمتأثير في مجريات العمميات االنتخابية في العاـ 

، تستيدف المنظمة متابعة ستة استحقاقات 2019 - 2018في سياق جيودىا لتفعيل خطة عمميا 
ية في أربعة بمدان عربية عمى األقل، تتنوع فييا االستحقاقات بين عمميات استفتاء عام وانتخابات انتخاب

رئاسية وانتخابات نيابية وانتخابات بمدية، مع االىتمام بتفعيل آليات الحكم الديمقراطي الداخمي في 
 روابط(. –نقابات  –مؤسسات المجتمع المدني والتجمعات الشعبية المتنوعة )أحزاب 
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في سياق تفعيل المرحمة الثانية من 
استراتيجية عمل المنظمة لمفترة 

، تعمل المنظمة 2020 -2015
عمى تعزيز الدفاع عن حقوق 
اإلنسان عبر تطوير عمميات الرصد 
والتدخل والحماية، بما في ذلك 

جيود المراقبة والرصد  تنمية
والتحقق في المجاالت المتعمقة 
بمجريات االنتقال في البمدان 
العربية وتعزيز السياق الديمقراطي 
بالتركيز عمى تفعيل الحريات العامة 
بما يشمل المشاركة في إدارة 
الشئون العامة جنبًا إلى جنب مع 
حريات التعبير والتجمع والمجتمع 

 المدني.
 

 
 
 
 
 
 

المشرفيف وتأميف مجريات ولعبت القوات المسمحة الدور األكبر في نقؿ القضاة 
االنتخابات في المناطؽ الحدودية ومناطؽ األطراؼ ذات الكثافات السكانية المحدودة خارج 

 مناطؽ القاىرة والدلتا والوادي.
قاـ وفد مف المنظمة بصحبة بعض أعضاء فريؽ المتابعيف بزيارة مقر المجمس القومي 

عقد لقاء مع األميف العاـ لممجمس السفير لحقوؽ اإلنساف وغرفة العمميات المركزية لديو، و 
 مخمص قطب" لالطالع عمى جيود المجمس وذلؾ في ظييرة اليـو الثاني مف أياـ االنتخابات."

كما قاـ وفد المنظمة يصاحبو بعض أعضاء فريؽ المتابعيف بزيارة مقر الييئة الوطنية 
ة والمستشارة "ريـ ىندي" عضو لالنتخابات وعقد لقاء مع المستشار "ياسر المعبدي" عضو الييئ

 الجياز التنفيذي بالييئة في صباح اليـو الثالث. 
 

 ريعي لمعممية االنتخابية اإلطار التش
وفؽ ما يتمثؿ اإلطار القانوني لمعممية االنتخابية 

تمتع المواطنيف بالحؽ في  مفلدستور المصري ا نظمو
باعتباره واجب وطني،  (22)لممادة  اً وفقالمشاركة السياسية، 

بإنشاء قاعدة بيانات  -وألوؿ مرة-التزاـ الدولة مدى كذلؾ و 
المواطنيف المتمتعيف بالحقوؽ المدنية  تمقائياً لمناخبيف يقيد فييا 

( بكفالة 22) الزمت المادةكما . اً دوريوتنقيتيا والسياسية، 
 .مشاركة المصرييف بالخارج في االنتخابات
عمى ، 801إلى 812كما أكد الدستور في المواد 

نشاء الييئة الوطنية لالنتخابات واختصاصيا دوف غيرىا إ
 –النيابية  –لعمميات االنتخابية )الرئاسية بإدارة االستفتاءات وا
عداد قاعدة بيانات الناخبيف وتحديثيا إالمحمية( بدءًا مف 

واقتراح تقسيـ الداوئر، وضوابط الدعاية، والتمويؿ واالنفاؽ 
شراؼ عمى مجريات التصويت في الداخؿ والخارج، وغير ذلؾ مف االنتخابي، والرقابة واإل

، 1987البمدان العربية منذ العام تاريخيًا، عممت المنظمة عمى رصد االستحقاقات االنتخابية في مختمف 
وعكست األعداد الثالثين من التقرير السنوي لحالة حقوق اإلنسان في الوطن العربي )الصادرة عن 
المنظمة( تقييمات أساسية حول الجوانب اإليجابية والسمبية، ومستويات التقدم المحرز والتحديات 

ية بحالة حقوق اإلنسان واالنتقال إلى الديمقراطية بصفة والفجوات، مع ارتباط مجريات االستحقاقات االنتخاب
عامة، وكانت المنظمة صاحبة الدعوة المتراكمة لضمان الرقابة الوطنية واألجنبية باعتبارىا إحدى 

 الضمانات األساسية لنزاىة االنتخابات وعدالة نتائجيا.
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شاركت المنظمة بصفة رسمية 
في الرقابة عمى ثمة من 
االستحقاقات االنتخابية في 
البمدان العربية، وخاصة خالل 
االستحقاقات التي جرت عقب 
اندالع الثورات العربية في 

، وشمل ذلك 2011العام
انتخابات مجمسي الشعب 

، 2011والشورى في مصر 
وانتخابات المجمس التأسيسي 

نتخابات ، وا2011في تونس 
المؤتمر الوطني العام في ليبيا 

، وانتخابات مجمس 2012
 – 2012األمة الكويتي 

، واالنتخابات التشريعية 2013
 .2014والرئاسية في تونس 

جنبًا إلى جنب مع الرصد 
بالطرق التقميدية المعتادة لبقية 
االستحقاقات التي لم تراقبيا 

 المنظمة بصفة رسمية.

تائج، كما يتـ االشراؼ عمى العمميات االنتخابية التي تجري في جراءات حتى إعالف الناإل
تحت إشراؼ قضائي كامؿ. كما  8185السنوات العشر التالية لتاريخ العمؿ بالدستور حتى العاـ 

قرارات الييئة أماـ المحكمة اإلدارية العميا فيما يتعمؽ باالنتخابات  عمىالطعف بسمح الدستور 
المحكمة اإلدارية فيما يخص الطعوف في الرئاسية والنيابية، و 

 092انتخابات المحميات. وىو ما تـ ترجمتو فعميًا في القانوف رقـ 
بشأف الييئة الوطنية لالنتخابات الصادر في األوؿ  8102لسنة 

 .8102 / آبمف أغسطس
بتنظيـ  8105لسنة  88كما أوضح القانوف رقـ 

لترشح لمنصب االنتخابات الرئاسية عمى معايير ومتطمبات ا
بتنظيـ  8105لسنة  59فيما عدد القانوف رقـ  رئيس الجميورية.

مباشرة الحقوؽ السياسية عدد مف الجرائـ والعقوبات بشأنو تتعمؽ 
ع منو المعنوف باالنتخابات بوجو عاـ وذلؾ في الفصؿ التاس

الفصؿ السادس )العقوبات( مف قانوف  لؾ، وكذبجرائـ االنتخابات
 االنتخابات الرئاسية.

فضاًل عف حؽ متابعة المجتمع المدني لمجريات العممية 
االنتخابية في إطار ما نصت عميو تمؾ التشريعات وما أصدرتو 
الييئة الوطنية لالنتخابات مف ضوابط وواجبات متابعة منظمات 

ات التقدـ وتسجيؿ المجتمع المدني المحمية والدولية واجراء
 .8102 لسنة 2المتابعيف وفؽ القرار رقـ 

الييئة فقد مارست وفي سياؽ إدارة العممية االنتخابية، 
قرارًا(  99)قد أصدرت بشكؿ كامؿ ومستقؿ و حياتيا صالالوطنية 
 النتخاب.لبدعوة الناخبيف  8102يناير/ كانوف ثاف  2واجرائيًا بدء مف القرار األوؿ في  تنظيماً 

كما أنشأت الييئة موقعًا وتُنشر قراراتيا في الجريدة الرسمية وُتعامؿ معاممة الموائح والقوانيف، 
جميع  ىاالطالع عم مف خاللو، اتاحت شبكة االنترنت ىعم (www.elections.eg) الكترونياً 

إجراءات وضوابط العممية االنتخابية، والجدوؿ الزمني لمواعيد االنتخابية، ونوافذ الكترونية لتقديـ 
، وكافة القرارات الصادرة عف يفطمبات وتسجيؿ المتابعيف المحمييف واألجانب، وتسجيؿ الوافد

    .الييئة
 
 
 

مراقبًا مصريًا وعربياً  33شكمت المنظمة فريقًا متنوعًا من أصحاب الخبرات في مجال الرقابة عمى االنتخابات، ضم 
 –موريتانيا  –الجزائر  –ليبيا  –مصر  -اليمن  –سوريا  –العراق  –الكويت  –دولة ىي: اإلمارات  11وأجنبيًا من 

بمجيكا، ويضم الفريق أعضاء في المنظمة، وقيادات في منظماتيا العضوة، وقيادات في المنظمات الشريكة  –إيطاليا 
 والمعنية بشئون مصر والمنطقة العربية. 
 2لمزيد من التفاصيل، أنظر الممحق رقم 

http://www.elections.eg/
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االنتخابات تحت والية وبإدارة مباشرة من جرت 
"الييئة الوطنية لالنتخابات" والتي تأسست خالل 

 2014بموجب دستور مصر لمعام  2017العام 
من الدستور(، وتحظى الييئة  208)المادة رقم 

بموجب الدستور والقانون بالوالية الكاممة لإلشراف 
عمى االنتخابات بكافة أنواعيا في مصر، وتعد 

أول استحقاق انتخابي  2018نتخابات الرئاسية اال 
شراف الييئة.  شامل يجري تحت والية وا 

وتحظى الييئة باالستقالل الكامل بموجب الدستور 
 8من األعضاء، بينيم  10والقانون، وتتشكل من 
 2من محكمة النقض، و 2من الييئات القضائية )
 2من مجمس الدولة، و 2من محاكم االستئناف، و

يئة النيابة اإلدارية( باإلضافة إلى عضوين من ىمن 
وأنشأت الييئة الوطنية جياز الرقابة اإلدارية، 

لالنتخابات موقعًا الكترونيًا تفاعمياً 
(www.elections.eg)  عمي الشبكة الدولية

لممعمومات، أتاحت فيو االطالع العام عمي جميع 
وضوابط العممية االنتخابية، باإلضافة إلى  إجراءات

إتمام إجراءات تسجيل المتفاعمين مع الييئة 
الصحفيين( من  –المتابعين  -)الناخبين الوافدين 
 خالل موقع الييئة.

وافقت الييئة بمنح شارة قد تنظيـ عمؿ متابعة منظمات المجتمع المدني، ف وفي إطار
 فيما منظمات دولية.  تسعالمتابعة ل ىمحمية، كما وافقت عم منظمة اثناف وخمسوفالمتابعة 
كما  .لعدـ استيفاء األوراؽ المطموبةالييئة أوراؽ المتابعة ألربعة عشر منظمة مصرية، رفضت 

عشر قناة فضائية، وستة مواقع  ىمنحت شارة المتابعة لخمسة وثالثوف صحيفة محمية، واحد
المؤسسات التابعة التحاد اإلذاعة والتمفزيوف المصري، والمركز الصحفي  إلىضافة إالكترونية، 

 .لممراسميف األجانب بمصر
 
 
 

 
كما تميزت الييئة باستجابتيا السريعة لتنفيذ أحكاـ القضاء حيت سمحت إلحدى 

ت تنفيذًا لحكـ القضاء عمى الرغـ مف عدـ موافقتيا المنظمات غير الحكومية بمتابعة االنتخابا
سابقًا، ورغـ صدور الحكـ بعد انتياء فترة تسجيؿ المتابعيف قد منحت الييئة المنظمة أكواد 

 خاصة لتسجيؿ متابعييا. 
 

التزام  األداء اإلعالمي في انتخابات الرئاسة ...
  بالضوابط وتأثير بعيد عن النتيجة

النتخابات الرئاسة لعاـ قمؿ السياؽ ا
المرئية  –مف فرص وسائؿ اإلعالـ  المصرية

في نتيجتيا لمتأثير  –والمسموعة والمقروءة 
في مقابؿ ذلؾ، فرصة  النيائية، لكنو منحيا

لتعزيز دورىا في رقابة الجانب اإلجرائي لعممية 
التصويت، في ظؿ تعاوف ممحوظ مف جانب 

 .مختمؼ مؤسسات الدولة
وأتاحت الييئة الوطنية لالنتخابات 
الفرصة لمصحفييف مف مختمؼ وسائؿ اإلعالـ 
المحمية واألجنبية لمتابعة عممية التصويت 

( لسنة  9والفرز، وذلؾ التزاًما بقرارىا رقـ ) 
8102 . 

لمتابعة مجريات المسار االنتخابي عمى الصعيدين الموضوعي واإلجرائي التشريعي  شكمت المنظمة فريقًا مركزياً 
، وتمييداً 2018واإلعالمي لمتابعة مجريات االنتخابات في مرحمة ما قبل التصويت من منتصف يناير/كانون ثان 

 لوصول كافة أعضاء الفريق في المرحمة قبل األخيرة الخاصة بالتصويت.
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 من الدستور المصري 208المادة 
الييئة الوطنية لالنتخابات ىيئة 
مستقمة، تختص دون غيرىا بإدارة 
االستفتاءات واالنتخابات الرئاسية 
والنيابية والمحمية، بدءًا من إعداد 
قاعدة بيانات الناخبين وتحديثيا، 
واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط 

والتمويل واإلنفاق االنتخابي،  ةالدعاي
واإلعالن عنو، والرقابة عمييا، وتيسير 
إجراءات تصويت المصريين المقيمين 
في الخارج، وغير ذلك من اإلجراءات 
حتى إعالن النتيجة، وذلك عمى النحو 

 الذي ينظمو القانون.
 

، موزعيف عمى (8201)في متابعة االنتخابات  بمغ عدد اإلعالمييف الذيف شاركواو 
ت الفضائية، عمًما بأف الييئة الوطنية وضعت ضوابط عامة لعمميـ مف مختمؼ الصحؼ والقنوا

 .بينيا عدـ نشر استطالعات رأي، إال إذا جاءت مطابقة لألصوؿ المينية المتعارؼ عمييا
ولـ يرد لفريؽ المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف شكاوى تخؿ بأداء اإلعالمييف ألدوارىـ، 

معالجتيا سريًعا، كاف أبرزىا منع أحد الصحفييف مف ، تمت محدودة حاالت استثنائيةعدا 
اصطحاب كاميرا تصوير إلى داخؿ لجنة مخصصة لتصويت النساء، فيما نوه إعالميوف بسالسة 

 .التنظيـ وتعاوف القضاة المشرفيف معيـ
يئة الوطنية لإلعالـ، أي ولـ ترصد لجنة تقييـ األداء اإلعالمي باالنتخابات الرئاسية بالي

، باستثناء تسجيؿ مالحظات أولية عمى قياـ صحيفة "المصري اليوـ" بنشر عنواف تتجاوزا
حيفة االلكتروني في اليوـ األخير لمتصويت، وكذلؾ قياـ موقع الص "المسيء لمدولةػ "وصؼ ب

 ."موسى مصطفى موسى"، اعتبرتو الييئة مييًنا لممرشح بنشر مقطع فيديو
عالـ المحمية، تشمؿ صحًفا ومواقًعا الكترونية وتشير متابعة أداء عينة مف وسائؿ اإل

، إلى أف االىتماـ الكثيؼ باالنتخابات الرئاسية لـ يبدأ ميفزيونية متنوعة في نمط الممكيةوقنوات ت
/آذار مارس 02، 02،02إال في األياـ السابقة عمى بدء تصويت المصرييف في الخارج )

 .نياية التصويت بالداخؿ (، ثـ استمر عمى نفس الوتيرة تقريًبا حتى8102
وبشكؿ عاـ، ركزت وسائؿ اإلعالـ عمى أمريف 

ار العممية بعة الخبرية لمسأساسييف؛ أوليما: المتا
الفتاح  عبد": تحركات مؤيدي المرشح االنتخابية. وثانييما

موسى "، دوف إىماؿ لتصريحات المرشح "السيسي
ف جاء بعضيا بصيغ تيكمية أثرت "مصطفى موسى ، وا 

  .عمى صورتو العامة
وعمى الرغـ مف توافر مؤشرات عديدة تؤكد 

ف بأالقوؿ  ال يمكف، "الفتاح السيسي عبد"انحيازىا لممرشح 
وسائؿ اإلعالـ لعبت دوًرا ممموًسا في التأثير عمى النتيجة 
النيائية لالنتخابات، لكف المؤكد أنيا ساىمت في تحفيز 

ي لخطاب المواطنيف عمى المشاركة، وفي التصد
في وسائؿ التواصؿ  اً المقاطعة، الذي وجد رواج

خواف اإل"االجتماعي وبعض المنصات الموالية لجماعة 
 ."المسمميف
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 680تابع مجريات التصويت 
مراساًل أجنبيًا بموجب تصاريح 
خاصة باالنتخابات أصدرتيا 
الييئة الوطنية لالنتخابات، 

مراساًل مقيمًا،  540بينيم نحو 
 مراساًل زائرًا. 140ونحو 

 

ـ بإبراز أما في أياـ التصويت، فعنيت وسائؿ اإلعال
: إقباؿ الناخبيف عمى التصويت والمشاىد جانبيف أساسيف، أوليما

في الالفتة فيو، سواء ما يتصؿ منيا بتواجد نجوـ الفف والرياضة 
أو تكبد أصحاب الحاالت الخاصة كالمرضى  لجاف التصويت

 وكبار السف المشاؽ لإلدالء بأصواتيـ.  اإلعاقةوذوي 
وثانييما: قدرة الجيات الرسمية )الجيش والشرطة( عمى 

الحدث ومساعدة المواطنيف في ممارسة حؽ االختيار، تأميف 
 وكذلؾ حرص القضاء عمى ضماف نزاىة االنتخابات.

وفي إطار ىذا التوجو، تجاىمت وسائؿ اإلعالـ مالحظات شيدتيا عممية التصويت 
عمى الجوانب اإليجابية فقط،  -بداًل مف ذلؾ –وسجمتيا فرؽ المتابعة المحمية والدولية، مركزة 

   ة.، وفي مقدمتيا القوات المسمحمظاىر الدعـ الشعبي لمؤسسات الدولة السيما
وحرصت وسائؿ اإلعالـ، عمى ربط المشاركة في االنتخابات بمطمب حماية الدولة مف 
المتآمريف عمييا، وىو ما فتح الباب لتوجيو انتقادات حادة لممقاطعيف، بمغت حد وصميـ بالسمبية 

 .اإلساءة لصورة مصر ولية والمساىمة فيئوعدـ المس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جيود المتابعة
وشكمت المنظمة ليذا الغرض فريقًا مف أعضائيا والخبراء في مجاؿ مراقبة االنتخابات  

دولة(، وبينما تابع فريقًا مركزيًا بالمنظمة المسار االنتخابي عند انطالقو،  00عضوًا مف  11)
، الؽفقد تابع الفريؽ بكامؿ تشكيمو مجريات العممية االنتخابية منذ انطالؽ التصويت وحتى اإلغ

نسقت المنظمة مع جيود المجمس القومي لحقوؽ اإلنساف والمنظمة المصرية لحقوؽ اإلنساف كما 
 خالؿ أياـ االنتخابات.

 1948من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  21المادة 
ارادة الشعب ىي مناط السمطة ويجب أن تتجمى ىذه اإلرادة من خالل انتخابات نزيية تجرى دوريًا باالقتراع العام إن "

 21ية التصويت ) المادة وعمى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حر 
 "من االعالن  العالمي لحقوق االنسان

 من الدستور المصري 87المادة 
بداء الرأي في االستفتاء،  "مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق االنتخاب والترشح وا 

مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طمب منو وينظم القانون مباشرة ىذه الحقوق ... وتمتزم الدولة بإدراج اسم كل 
.... وتضمن الدولة سالمة إجراءات االستفتاءات واالنتخابات وحيدتيا ونزاىتيا، ويحظر استخدام المال العام 
والمصالح الحكومية ومؤسسات قطاع األعمال والجمعيات والمؤسسات األىمية في األغراض السياسية أو الدعاية 

 االنتخابية".
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تشمل قاعدة الناخبين 
 100مميون و 59نحو 

ألف ناخب، حيث يحق 
عاماً  18لكل من بمغ 

 التصويت في االنتخابات.
 

راقب الفريؽ عينة مختارة ذات طبيعة متنوعة، باإلضافة إلى عينة عشوائية اختارتيا و 
مف بيف  محافظات متنوعة 01لجنة فرعية في  991المجموعات خالؿ تغطيتيا، بما يصؿ لنحو 

 عمى امتداد الجميورية.  لجنة فرعية 01222
وأنشأ الفريؽ غرفة عمميات مركزية لتمقي تقارير المتابعيف فضاًل عف الشكاوى التي تمقتيا 
الغرفة وعممت عمى فحصيا، كما قامت بتقديـ ستة بالغات تفصيمية إلى الييئة المشرفة عمى 

قارير غطت خالليا سمات العممية االنتخابية االنتخابات لمعالجتيا، وأصدرت الغرفة خمسة ت
 والمالحظات التي شكمت بعض الظاىرات الميمة.

وبينما أشاد الفريؽ بمجريات العممية االنتخابية ونزاىتيا وتقدميا النوعي عمى صعيدي 
اإلجراءات واألداء العاـ، فضاًل عف إيجابية اإلقباؿ الشعبي في انتخابات دورية لـ تكف تنافسية، 

د خمص الفريؽ إلى عدد مف المالحظات والتوصيات ذات األىمية باالستحقاقات االنتخابية فق
 المقبمة.
ويعرب كؿ مف المنظمة وفريؽ المتابعة عف تقديرىما لمييئة الوطنية لالنتخابات عمى  

 حسف إدارتيا لمعممية االنتخابية في أوؿ استحقاؽ انتخابي شامؿ، وعمى تفاعميا اإليجابي والسريع
 مع المالحظات التي قدميا الفريؽ.

 
 
 

 موجز تقارير الفريق
مركزًا انتخابيًا،  191اإلنساف لمتابعة االنتخابات نحو زار فريؽ المنظمة العربية لحقوؽ  
 لجنة فرعية. 199ضـ نحو 
ويخمص فريؽ متابعة االنتخابات إلى أف مجريات العممية االنتخابية في ضوء العينة  

المختارة والعشوائية بصورة عامة قد اتسمت بالنزاىة والتطور، ويسجؿ 
 بتقدير:
دارة الييئة الوطنية لالنتخابات  - إجراء االنتخابات بإشراؼ وا 

التي تنعـ باالستقالؿ التاـ والوالية الكاممة وتبسط واليتيا عمى 
 .مجريات العممية االنتخابية في داخؿ البالد بصورة واضحة

بإجراء االنتخابات بصورة دورية في مواعيدىا رغـ التمسؾ  -
 .التحديات األمنية الكبيرة التي سبقت وواكبت المسار االنتخابي

إجراء االنتخابات تحت إشراؼ قضائي، وىو ما وفر ضمانات إضافية لنزاىة العممية  -
 .االنتخابية

 التياجراءات ترشيح وانتخاب رئيس الجميورية، وىى القواعد القانونية من الدستور  144 - 140نظمت المواد 
 .بتنظيم انتخابات الرئاسة 2014 لسنة 22 رقم قانونالالقرار ب فيفصمت 
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تمت مجريات التصويت في 
الخارج بمقار البعثات 

والقنصمية الدبموماسية 
لجميورية مصر العربية في 

 18و 17و 16الخارج أيام 
 مارس/آذار الجاري.

 

ألف قاضيًا أصمياً  18
واحتياطيًا لإلشراف عمى 
مجريات االنتخاب الذي يجري 

لجنة فرعية  13687في 
)صندوق لكل لجنة فرعية 

 367بإشراف قاضي(، تتبع 
لجنة عامة يشرف عمى كل 
لجنة عامة قاضي، ومتابعة 

لجنة مختصة برئاسة  38من 
 رئيس محكمة االستئناف.

 

قباؿ الناخبيف  - جيود التأميف التي أتاحت توفير المناخ اآلمف لمعممية االنتخابية وا 
وممارسة المتابعيف واإلعالمييف المحمييف واألجانب لدورىـ، ونجحت في مرور العممية 

داء واحد رغـ التيديدات التي أشر عمييا تفجير اإلسكندرية االنتخابية دوف تسجيؿ اعت
 .اإلرىابي الذي وقع قبؿ أقؿ مف يوميف مف بدء التصويت

ارتفاع مؤشرات اإلقباؿ الجماىيري عمى الرغـ مف طبيعة  -
االنتخابات غير التنافسية، وممارسة قطاع واسع مف 

 .الناخبيف لحقيـ في إبطاؿ أصواتيـ
التكنولوجيا ووسائؿ االتصاؿ  ارتفاع منسوب مدخالت -

الذكية في مجريات العممية االنتخابية، وخاصة االستعالـ 
عف الموطف االنتخابي والبيانات التفصيمية، سيما وأف 

 .مميوناً  99قاعدة الناخبيف تجاوز 
لجنة فرعية )صندوؽ انتخابي( عمى  01222تيسير عممية التصويت عبر توزيع  -

مرة األولى في البالد، ما منح الناخبيف قدرة أفضؿ عمى لم انتخابياً مركزًا  01929
 .الوصوؿ ومنع التكدس رغـ ما يشكمو ذلؾ مف عبء إداري وأمني ىائؿ

أسيـ العدد الكبير مف المراكز االنتخابية في إبقاء مقار المجاف الفرعية في الطوابؽ  -
 .ة الحركيةاألرضية ما عزز مف يسر التصويت لمناخبيف مف كبار السف وذوي اإلعاق

ساىـ القضاة بأنفسيـ في مساعدة كبار السف وذوي اإلعاقة الحركية والبصرية في عممية  -
 .التصويت وقتما تبرز الحاجة لذلؾ

آالؼ موظؼ معاوف لمقضاة المشرفيف في تيسير عممية  001أسيـ توفير أكثر مف  -
موظفيف معاونيف لمقاضي المشرؼ في كؿ لجنة  2التصويت بشكؿ إيجابي )بواقع 

 .فرعية(
إجراءات التصويت التي جعمت المتوسط الزمني سالسة  -

 ثانية 91العاـ إلدالء الناخب بصوتو في أقؿ مف 
تيسير القضاة المشرفيف وقوات التأميف لعمؿ المتابعيف  -

 .واإلعالمييف بصفة عامة، رغـ أحداث متفرقة ومحدودة
متطوع لمساعدة الناخبيف  رتوفير اإلدارات المحمية لعنص -

ـ عف بياناتيـ االنتخابية خارج مراكز عند الحاجة لالستعال
 .االنتخاب

توفير الموحات اإلرشادية بالصور التوضيحية الوافية  -
لمناخبيف داخؿ كافة مراكز االقتراع، واستمرارىا في الغالبية 
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متابعة محمية ودولية، تقوم بيا 
منظمة محمية مرخص ليا  54
موجب منظمات أجنبية، ب 9و

تصاريح صادرة لممنظمات بداية 
ثم ألشخاص أعضاء فرق 

 المنظمات المشكمة لممتابعة.
 

 .األكبر مف المراكز خالؿ اليوميف الثاني والثالث مف التصويت
 .بصوتو في الحيمولة دوف التالعبأسيـ استخداـ الحبر الفسفوري لمف أتـ اإلدالء  -
يومًا  91لممرة األولى منح الجياز المشرؼ عمى االنتخابات )الييئة الوطنية لالنتخابات(  -

لتسجيؿ رغبات الوافديف بحيث يمكنيـ التصويت في دوائر تواجدىـ الفعمي خالؿ أياـ 
ستفتاءات ، وىي آلية مسموح بيا في االنتخابات الرئاسية والتصويت عمى االالتصويت
 .العامة فقط

قاـ القضاة المشرفيف والطواقـ المعاونة باإلدالء بأصواتيـ في كشؼ خاص في كؿ لجنة  -
 .فرعية وفؽ تعميمات الييئة الوطنية لالنتخابات

قاـ القضاة المشرفيف خالؿ اليوـ األوؿ بتنقية جدوؿ الناخبيف في لجانيـ الفرعية مف  -
 .الخارج الناخبيف الذيف أدلوا بأصواتيـ في

توفير كراسي متحركة مخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقات الحركية وكبار السف في  -
 .كافة المراكز االنتخابية

 .تـ توفير خدمة تمريض في كؿ المراكز االنتخابية لتوفير اإلسعافات العاجمة الضرورية -
لى تخصيص الييئة الوطنية لالنتخابات رقـ فاكس لتمقي الشكاوى المكتوبة باإلضافة إ -

 .البريد االلكتروني ومندوبي المؤسسات المتابعة المتواجديف في مقر الييئة الرئيسي
توفير الييئة الوطنية لالنتخابات لخط ىاتفي ساخف برقـ مختصر لتقديـ الشكاوى  -

 .واالستفسارات، باإلضافة إلى أرقاـ الييئة المعمنة ووسائؿ االتصاؿ األخرى
ات لمدعوة بإلغاء ساعة الراحة الممنوحة منتصؼ النيار استجابت الييئة الوطنية لالنتخاب -

)مف الساعة الثالثة إلى الساعة الرابعة عصرًا( بداية مف اليوـ الثاني لمتصويت، وذلؾ 
ضمف تدابير التيسير، حيث تتفؽ ساعة الراحة مع توقيت خروج العماؿ والموظفيف مف 

 .أعماليـ بما ييسر عمييـ التوجو لإلدالء بأصواتيـ
رار الييئة الوطنية لالنتخابات بمد التصويت بصفة عامة في ختاـ اليوـ الثالث لمدة ق -

ساعة إضافية الستيعاب إقباؿ الناخبيف، سيما وأف ظاىرة اإلقباؿ في المحظات األخيرة 
 .لمتصويت ال تزاؿ حاكمة

قرارات الييئة بمد التصويت لمدد أكبر في بعض المجاف  -
خر ألتعويض أية فترات جرى تعطيؿ التصويت فييا أو الت

في بدء عمؿ المجاف بناء عمى تقارير المتابعيف المؤيدة 
  .بتقارير لجاف المتابعة

 
وعمى صعيد المالحظات، سجؿ الفريؽ العديد مف 



11 
 

شارك في تأمين مجريات التصويت 
ألف من ضباط  300أكثر من 

وأفراد الشرطة، باإلضافة لمساندة 
 من القوات المسمحة.

 عممية اقتراع سمسة .. كيف؟
عدد المراكز االنتخابية الموزع عمييا 
المجان الفرعية األكبر في تاريخ 

مركزًا يتوزع عمييا  10980مصر، 
 1.2لجنة فرعية، بمعدل  13700

لجنة فرعية لكل مركز انتخابي واحد، 
ما حال دون التكدس عمى أبواب 

 مراكز االقتراع.
 

المالحظات التي تـ إبالغ الييئة الوطنية لالنتخابات بيا تفصياًل، وتتمثؿ في المالحظات 
 العامة اآلتية:

في ثالث حاالت، منع القضاة المشرفيف في بعض المراكز االنتخابية المتابعيف مف دخوؿ  -
 .الفرعية في اليـو األوؿ وصباح اليـو الثانيمراكز االنتخاب أو مقار المجاف 

بالمائة مف الحاالت، عطمت قوات التأميف دخوؿ  00في  -
دقائؽ، وُيعزى ذلؾ  01المتابعيف لفترات بيف دقيقتيف و

لمخاوفيـ مف معمومات حوؿ قياـ أشخاص  جزئياً 
باستخداـ بطاقات متابعة مزورة، أو استخداـ بطاقات 

  .متابعة الستحقاقات انتخابية سابقة
 01بالمائة مف المجاف في اليوـ األوؿ لمدد تفاوتت بيف  08التأخر في بدء التصويت في  -

لتنقية قائمة الناخبيف مف  دقيقة لألغمبية وارتبط ذلؾ بجيد القضاة المشرفيف 89دقائؽ و
دقيقة في حاالت  91الناخبيف الذيف أدلوا بأصواتيـ في الخارج، لكف التأخر وقع لمدد بمغت 

معدودة في اليوـ األوؿ، فيما أجبرت ظروؼ الطقس وانقطاع الطرؽ في بعض المحافظات 
 .ؽعمى تأخر فتح بعض المجاف بيف ساعتيف وثالثة ساعات جرى تعويضيا عند اإلغال

المراكز االنتخابية، استمرت مظاىر الدعاية االنتخابية في المحيط  بالمائة مف 11في نحو  -
مف المراكز االنتخابية، وعادة ما كاف  2الخارجي المباشر، مع استمرار الدعاية عمى مدخؿ 

بقاء الفتات وممصقات الدعاية مقرونة مع تجمعات مف المحيط الخارجي لتمؾ المراكز، 
ناشيد واألغاني الوطنية الحماسية بصوت شكؿ إزعاجًا واستخداـ أغمب التجمعات إلذاعة األ

في غالبية الحاالت، وبعض األغاني المذاعة كانت تفتقد لمحياد االنتخابي، وقاؿ القضاة 
المشرفيف أنو وفقًا لتعميمات الييئة الوطنية لالنتخابات، فالقضاة مسئوليف فقط عف المركز 

ضاة أنيـ أمروا بإزالة ممصقات الدعاية في االنتخابي دوف محيطو الخارجي، وقاؿ بعض الق
المحيط الخارجي المباشر، كما منعوا التجمعات وبث 

 .األغاني في المحيط المباشر
تراجع الموحات اإلرشادية باضطراد في اليوميف الثاني  -

 .والثالث
ال تزاؿ أعداد الناخبيف الموزعة عمى المجاف الفرعية  -

سجالت في كبيرة، حيث تصؿ أعداد الناخبات الم
آالؼ  5المجاف الفرعية المخصصة لمنساء لمتوسط 

ناخبة لكؿ لجنة فرعية، فيما يبمغ عدد الناخبيف 
 2111المسجميف في المجاف المسجمة لمذكور نحو 
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 عممية اقتراع سمسة .. كيف؟
منحت الييئة الوطنية لالنتخابات 
الحق لموافدين لتسجيل رغباتيم في 
التصويت في أماكن إقاماتيم الفعمية 
أو المؤقتة التي يتواجدون بيا خالل 

الثالثة، وذلك خالل أيام التصويت 
يومًا، وىي  50ميمة امتدت الى 

الميمة األكبر في تاريخ االنتخابات 
المصرية، حيث كانت أطول ميمة 

 14في االستحقاقات السابقة نحو 
 يومًا.

 

ناخب في كؿ لجنة فرعية، وىي أعداد كبيرة ال تتفؽ مع أفضؿ الممارسات المتعارؼ عمييا 
 .في مجاؿ االنتخابات دولياً 

واحدة، كاف القاضي المشرؼ مف سكاف نفس الدائرة االنتخابية، وحاؿ نزاع عائمي في حالة  -
 .دوف تمكينو مف مباشرة ميامو، وىو أمر يجب تجنبو مستقباًل بصورة معيارية

تـ استخداـ الدعاية الدينية باستخداـ ميكروفونات مف المساجد في بعض المناطؽ لحث  -
ت جاء الحث مقرونًا بتيديد الناخبيف مف الغرامة الناخبيف عمى التصويت، وفي إحدى الحاال

 .المالية المقررة حاؿ عدـ المشاركة
اإلعالف الصادر عف الييئة الوطنية لالنتخابات منتصؼ اليوـ الثالث حوؿ إمكانية المجوء  -

لتطبيؽ الغرامة المالية لغير المشاركيف يجافي المعايير الدولية وأفضؿ الممارسات، ولـ ُتسيـ 
 .رة نفسيا في االستحقاقات االنتخابية السابقة في تعزيز نسب اإلقباؿاإلشا

لوحظ تفاوتًا بيف المراكز االنتخابية، حيث قاـ بعض المراكز بتعميؽ كشوؼ الناخبيف بجوار  -
 .المجاف الفرعية، بينما لـ يتـ تطبيؽ ذلؾ في مراكز أخرى، في ظؿ غياب تعميمات واضحة

 00قميؿ مف أسماء الناخبيف في عدد محدود مف المجاف ) ثبت وقوع أخطاء في تسجيؿ عدد -
 .لجاف فرعية( 1ناخبًا في 

اضطر بعض القضاة لمتحرؾ بالصندوؽ لمساعدة كبار  -
السف وذوي اإلعاقة الحركية عمى التصويت نظرًا الرتفاع 

المخصصة لمجنة عف المستوى األرضي في نحو الغرفة 
 .بالمائة مف المجاف 9

بالرغـ مف تعميمات الييئة الوطنية لالنتخابات صباح  -
اليوـ الثاني مف التصويت بإلغاء ساعة الراحة، فقد قرر 
أحد المشرفيف عمى لجنة فرعية بوقؼ التصويت لمدة 

 .ساعة بدعوى الراحة منتصؼ اليـو الثالث
انتخابييف بإغالؽ المجاف في تماـ الساعة قاـ مركزيف  -

التاسعة والنصؼ مساء اليوـ الثالث بالمخالفة لتعميمات 
الييئة الوطنية لالنتخابات بمد التصويت إلى الساعة 

 .العاشرة مساء، وحاؿ ذلؾ دوف تمكيف ناخبيف مف اإلدالء بأصواتيـ
مية الفرز واحتساب األصوات منع المشرفيف في مركزيف انتخابييف المتابعيف مف متابعة عم -

 .في نياية اليـو الثالث بدعوى غياب التعميمات
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 عممية اقتراع سمسة .. كيف؟
يستطيع كل من لو حق االنتخاب 
االطالع عمى مقره االنتخابي شاماًل 
رقم المجنة العامة والمجنة الفرعية واسم 
المقر االنتخابي وعنوانو تفصياًل، 

في كشف باإلافة إلى رقم الناخب 
الناخبين، وذلك عبر الوسائل المقررة 
باستخدام الرقم القومي لكل ناخب من 
خالل الموقع الرسمي لمييئة الوطنية 
لالنتخابات، أو عبر رسالة نصية 
بالياتف المحمول، أو من خالل 
االتصال بدليل االستعالمات عمى 
الياتف األرضي واتباع التعميمات 

 الرقمية.
 

 عممية اقتراع سمسة .. كيف؟
عاون القاضي المشرف في المجنة 

موظفين في المتوسط، بينيم  7الفرعية 
موظفين بحوزتيم نسخة من قائمة  3

الناخبين المسجمين بالمجنة الفرعية، 
بحيث يمكن لثالثة ناخبين التوصل 
ألسمائيم في قائمة الناخبين في نفس 

 التوقيت، والتوقيع أماميا.
 

اإلعالـ المحمية بصفة عامة بالصمت لـ تمتـز وسائؿ  -
مارس/آذار  85االنتخابي المقرر بداية مف يوـ السبت 

، وكاف الخرؽ الفتًا بصورة كبيرة مف جانب 8102
  .وسائؿ اإلعالـ المستقمة بالمقارنة بالوسائؿ العامة

وجدير بالذكر أف األداء اإلعالمي كاف محكومًا بصفة  -
اإلعالـ الدولي  كبيرة بالضغوط مف قبؿ بعض وسائؿ

خالؿ الفترات السابقة لمعممية االنتخابية، وأشار كثير 
اإلعالـ األجنبي في ضوء تغطية منيـ لعدـ حيادية 

السابقة عف  BBCذاعة البريطانية فزيوف ىيئة اإليتم
إدعاءات باالختفاء القسري في مصر والتي تـ تفنيدىا، 

 89وتراجع وكالة رويترز لألنباء يـو الخميس 
  .عف تغطياتيا لمجريات التصويت 8102رس/آذار ما

ويعرب فريؽ المنظمة عف تقديره لمييئة الوطنية 
لالنتخابات عمى تفاعميا اإليجابي مع طمب المنظمة 

المشاركة في متابعة االنتخابات، والترخيص لكافة أعضاء الفريؽ الذيف سجمتيـ المنظمة لدى 
 الييئة.

مارس/آذار  89يئة لتوصية الفريؽ مساء األحد كما يشيد فريؽ المنظمة باستجابة الي
بتخصيص رقـ فاكس لتمقي بالغات المتابعيف، وتخصيص 
خط ىاتفي ساخف واإلعالف عنو لتمقي شكاوى المواطنيف 

 ومالحظاتيـ وطمباتيـ.
كذلؾ ُيثمف فريؽ المنظمة تجاوب الييئة مع غالبية 

ودة مالحظاتو التي تقدـ بيا في بالغاتو الستة، وخاصة معا
الييئة لنشر التعميمات لكافة القضاة المشرفيف وقوات 
التأميف بمراجعة الدليؿ اإلرشادي الذي أصدرتو الييئة، 
والتعاوف مع المتابعيف، وىو ما كاف ممموسًا في تيسير قياـ 
المتابعيف بمياىـ خالؿ اليوميف الثاني والثالث. فضاًل عف 

ة لوفد مف فريؽ المنظمة دوف ترتيب مسبؽ في مطمع االستقباؿ والتفاعؿ المتميز مف قبؿ المجن
 اليـو الثالث لمناقشة التحديات الرئيسية.
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 عممية اقتراع سمسة .. كيف؟
لجنة فرعية عمى  13687شكل توزيع 

مقرًا انتخابيًا أداة تيسير  10989
مناسبة، حيث تقع الغالبية الساحقة من 
المراكز االنتخابية في المدارس 
ومؤسسات تعميمية قد تتسع كما كان 

لجنة  12 – 10معمواًل بو سابقًا لنحو 
فرعية في المتوسط، ورغم ما رافق ىذا 
دارية،  التوزيع الوساع من أعباء أمنية وا 
فقد تم اختيار غرف المجان الفرعية في 
الطابق األرضي، ما شكل عنصر ميم في 
إقبال وسيولة مشاركة كبار السن وذوي 

 اإلعاقة الحركية.
 

  وُيوصي فريق المنظمة بما يمي:
متر كحـر لممقر االنتخابي لمنع الالفتات  811أىمية إعادة االعتبار إلى مسافة  -

إدالء الناخبيف وممصقات الدعاية وأية تجمعات، والتي مف شانيا أف تؤثر عمى حرية 
بأصواتيـ، والتي يمكف أف تشي بمحاولة توجيو الناخبيف مف ناحية، والتي أدت في 

 .بعض الحاالت لعزوؼ ناخبيف اعتزموا المشاركة لعدـ رضاىـ عف التجمعات
التمسؾ بتقميد االستعانة بالقضاة لإلشراؼ عمى االنتخابات ومجريات التصويت نظرًا  -

العمميات االنتخابية، فرغـ أف  في اإلشراؼ القضائي عمىلمثقة الممحوظة لمناخبيف 
شراؼ القضائي يبقى لمرحمة مؤقتة، إال أنو ليس ىناؾ حائؿ قانوني ممـز ُيعيؽ إلا

 .استمرار اإلشراؼ القضائي عمى االنتخابات والتي تبقى ميمة وطنية
متر  811أىمية أف يمتد سمطاف المشرفيف إلى محيط الحـر االنتخابي وفؽ مسافة الػ  -

 .عاليةالمشار إلييا 
أىمية أف تقوـ الييئة بتوفير األدوات الضرورية  -

مطتيا المباشرة الكاممة عمى تصويت لمد س
 .المصرييف في الخارج مستقبالً 

إعادة النظر في تطبيؽ الغرامة المالية عمى  -
الناخبيف غير المشاركيف نظرًا الستحالة تطبيقيا 
مف الناحيتيف القانونية والعممية، والنظر في مبادرة 
الييئة إلى اقتراح تعديؿ تشريعي إللغاء ىذا 

  .النص
ح تعميمات واضحة لممسئوليف التنفيذييف ضرورة من -

ومسئولي الحكـ المحمي لقصر تصريحاتيـ 
اإلعالمية خالؿ المجريات االنتخابية عمى 
جيودىـ المعاونة دوف التطرؽ إلى أمور تدخؿ 
في صميـ عمؿ الييئة، وخاصة فيما يتعمؽ بمنح 

 .مؤشرات عمى نسب اإلقباؿ
جمس الوطني لإلعالـ والييئة الوطنية لمصحافة باإلضافة إلى إحاطات الييئة لكؿ مف الم -

بحكـ واليتيما الدستورية والقانونية عمى وسائؿ اإلعالـ، ىناؾ أىمية ألف تباشر الييئة 
دورىا في معاقبة وسائؿ اإلعالـ التي تمارس خرقًا لتعميماتيا، وأف تجري تقييمًا عمميًا 

ف في االستحقاقات االنتخابية لألدوات التي تكفؿ إتاحة فرص وصوؿ عادلة لممتنافسي
 .عبر وسائؿ اإلعالـ مستقبالً 
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عمى الييئة القياـ بجيود واضحة في مجاؿ بناء الكوادر البشرية في الجيات المعاونة  -
 بحيث تحافظ عمى عمميات التطوير والتأىيؿ المستمر لمبنية التحتية لمعمميات االنتخابية

الحكومييف وغير الحكومييف الطالؽ برامج  أىمية اضطالع الييئة بالتعاوف مع الفاعميف -
 .توعية ذات طبيعة عامة ومتخصصة لتنمية الوعي االنتخابي

أىمية تخفيؼ التكدس في أعداد الناخبيف عمى مستوى المجنة الفرعية بما يتفؽ مع  -
 .المعايير الدولية وأفضؿ الممارسات في مجاؿ االنتخابات

 
 سمطاتو التشريعية والرقابية بما يمي:كما يوصي الفريؽ مجمس النواب في إطار 

تقتضي المسئولية الرقابي لمسمطة التشريعية توفير ممارسات تتفؽ مع تمبية ىذه  -
المسئولية، ويشكؿ تأييد الغالبية النيابية ألحد المتنافسيف حدًا مف شروط ممارسة ىذه 

مرشحيف محتمميف المسئولية الرقابية مف ناحية، فضاًل عف كونو مف ناحية أخرى يحـر 
 .مف الحصوؿ عمى الدعـ النيابي وفؽ شروط الترشح

يعد توسيع المجاؿ العاـ عامؿ جوىري في تحسيف البيئة السياسية وتوفير الحيوية  -
الضرورية لالستحقاقات االنتخابية، وبموجب المعايير الدولية لحقوؽ اإلنساف والفقو 

الجمعيات والنقابات يشكؿ عنصرًا الدستوري، فإف تعزيز حريات التجمع واالجتماع و 
إيجابيًا في تعزيز الحياة الديمقراطية، ومف ىنا فإف مجمس النواب مطالب بتحسيف البيئة 
الموضوعية لممشاركة السياسية والمنافسة الديمقراطي عبر تعزيز ىذه الحريات وفؽ 

 .الضمانات الدستورية التي تتوفر بثراء في الدستور المصري
ف المجمس الوطني لإلعالـ والييئة الوطنية لمصحافة ونقابة الصحفييف العمؿ مع كؿ م -

ونقابة اإلعالمييف لمتوصؿ إلى مدونة سموؾ تحكـ األداء اإلعالمي خالؿ االستحقاقات 
 .االنتخابية

إعادة النظر في التشريع االنتخابي بيدؼ إلغاء النص الخاص بعقوبة مالية عمى  -
 .ويتالناخبيف غير المشاركيف في التص

عمى مجمس النواب مسئولية أساسية في دعـ الييئة الوطنية لالنتخابات مف ناحية، وفي  -
المساىمة بدور قوي في تحسيف الشروط الموضوعية واإلجرائية لمتمييد النتخابات 

لما ليا مف أىمية كبرى في ضخ دماء  8109المجالس المحمية المتوقعة في العاـ 
 .جديدة إلى الحياة السياسية

 ما يوصي الفريؽ األحزاب السياسية المصرية بما يمي:ك
البدء في إعداد وتمكيف مرشحييا لالستحقاقات االنتخابية المقبمة، بما في ذلؾ انتخابات  -

 8188الرئاسة المزمعة في العاـ 
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العمؿ بسرعة وجدية عمى اإلفادة مف استحقاؽ االنتخابات المحمية المتوقعة العاـ المقبؿ  -
ىمية بالغة في توفير مجالس محمية منتخبة لمباشرة مياميا عمى لما لذلؾ مف أ

المستويات المحمية مف ناحية، ومف ناحية أخرى اإلفادة مف كوف عشرات اآلالؼ مف 
بالمائة لكؿ منيما، ما يعني  89المقاعد قد خصصت لكؿ مف المرأة والشباب بواقع 
لناخب المصري في األحزاب بعد توافر الفرصة لتعزيز الحياة الحزبية، واستعادة ثقة ا

 .8100معاناة تجربة المرحمة االنتقالية بعد ثورة يناير 
التفكير بجدية في تأسيس التحالفات السياسية عمى صمة بتقارب البرامج واألجندات  -

السياسية في سياؽ اإلعداد لمتنافس في انتخابات مجمس النواب المزمعة في نياية العاـ 
8181. 

 يؽ رئيس الجميورية المقبؿ بما يمي:كذلؾ يوصي الفر 
المبادرة إلى إطالؽ حوار وطني موسع بيدؼ التوصؿ لبرنامج عمؿ يضمف تعزيز الحياة  -

السياسية والوعي الديمقراطي بمشاركة الحكومة ومجمس النواب والسمطة القضائية 
ؿ واألحزاب السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات األعماؿ، والعم

عمى تعزيز التمتع بحقوؽ اإلنساف والحريات العامة بما يوفر الشروط الرئيسية لمحياة 
 .الديمقراطية والمشاركة العامة

*   *  *  
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 (1الممحق رقم )
 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان

 التعريف
 

 وتعزيزىا اإلنساف حقوؽ حماية إلى تيدؼ دولية حكومية غير كمنظمة 0921 عاـفي ال تأسست
 والمواثيؽ المتحدة األمـ إجماع عمييا استقر التي الدولية لممعايير طبقاً  العربي الوطف في

. والقيـ الروحية المستمدة مف األدياف السماوية العربية البمداف عمييا صادقت التي الدولية والعيود
 مصر جميورية حكومةقع مع وتتخذ مف القاىرة مقر ألمانتيا العامة بموجب اتفاؽ المقر المو 

 .8111 أيار/مايو 2 في العربية
 
، وصفة المتحدة لألمـ واالجتماعي االقتصادي المجمس في االستشارية الصفة عمى حصمت وقد

المراقب لدى جامعة الدوؿ العربية، وصفة المراقب لدى االتحاد األفريقي، وصفة "العالقات 
شراكات ممتدة مع ىيئات وبرامج األمـ المتحدة، وفي التنفيذية" لدى منظمة اليونسكو. وليا 

 مقدمتيا مكتب المفوض السامي لحقوؽ اإلنساف وبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي.
 

 سياسية نشاطات أية في تنغمس وال القانونية، الوسائؿ أىدافيا تحقيؽ سبيؿ في المنظمة تستخدـ
 لمقوانيف بالمخالفة اإلنساف حقوؽ ليا تتعرض التي االنتياكات عمى فقط وتنصب معارضة،

 .الحكومات أو األىمية الجماعات جانب مف سواء العنؼ أعماؿ تناىض كما. والوطنية الدولية
 

-العراؽ -الكويت -البحريف -اإلمارات) اً عربيبمدًا  02 في مؤسسية وعضوية أفرع لممنظمة
 ،(موريتانيا-المغرب-لجزائرا-تونس-ليبيا-السوداف-مصر-اليمف-فمسطيف-لبناف-األردف-سوريا

 المنظمة تعمؿ كما. العربية البمداف باقي في فردية وعضوية قطرية، مجموعاتباإلضافة إلى 
فرعيف مف الجاليات العربية في  وليا. العربي الوطف خارج الكبرى العربية التجمعات أوساط في

 (.النمسا-ألمانيا) أوروبا
 

 في المقيميف سواء العربية، البمداف مواطني مف بأىدافيا يؤمف مف لكؿ مفتوحة المنظمة عضوية
التزامًا بمبادئ الحكـ الديمقراطي  باالنتخاب القيادية مناصبيا وجميع. خارجو أو العربي الوطف

 الداخمي وجماعية القرار والشفافية والعمنية والنزاىة.
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 وتضـ. تنفيذية ولجنة أمناء، مجمس وتنتخب سنوات ثالث كؿ العمومية جمعيتيا المنظمة تعقد
-والتعبير الرأي حرية لجنة-القانونية المجنةمثؿ: ) نوعية لجافو  فنية أمانة الداخمية تشكيالتيا

 (.الموارد تنمية لجنة-المرأة حقوؽ لجنة-العضوية لجنة
 

 مع باالشتراؾ وذلؾ بتونس، اإلنساف لحقوؽ العربي المعيد 0929 عاـفي ال المنظمة أسست
 حقوؽ مركز وبمساعدة اإلنساف، حقوؽ عف لمدفاع التونسية والرابطة العرب، المحاميف اتحاد

 والتوثيؽ والتدريب التعميـ في المؤسسة، والمنظمات بأىدافيا لمنيوض المتحدة، األمـ في اإلنساف
 عاـ عف اإلنساف حقوؽ لتعميـ اليونسكو جائزة عمى المعيد حاز وقد. اإلنساف حقوؽ مجاؿ في

0991. 
 

 العرب، المحاميف واتحاد اإلنساف، لحقوؽ العربي المعيد مع بالتعاوف المنظمة شاركت
 حقوؽ حوؿ والمعمومات لمتوثيؽ العربية الشبكة تأسيس في حكومية غير منظمة 10 وبمساىمة
 نظـ وتطوير المشاركة المنظمات بيف وتبادليا المعمومات تدفؽ مستوى لتطوير اإلنساف،

 .فييا المعمومات
 

 في اإلنساف حقوؽ حالة”  بعنواف سنويال أبرزىا التقريرو  ،العديد مف األدبيات المنظمة تصدر
 ثقافية وسمسمة ”العربي الوطف في اإلنساف حقوؽ قضايا“ بعنوافومجمة عممية  ،”العربي الوطف
 مجاالت في المنظمة أفرع تنظميا التي الندوات لخالصة تعرض ”فكرية ندوات“ بعنواف

 البيانات مثؿ الحاجة اقتضت كمما المطبوعات مف أخرى أشكاال المنظمة تصدر كما. اىتماميا
 الكتب وبعض الحقائؽ، تقصى وبعثات الميدانية الزيارات بنتائج الخاصة والتقارير الصحفية،

عالء اإلنساف حقوؽ مبادئ ترويج في تساعد التي  .القانوف حكـ وا 
 
ومساىمات الميتميف بحقوؽ اإلنساف، ومف  أعضائيا وتبرعات اشتراكات مف المنظمة تمويؿ يتـ

 أية المنظمة تقبؿ والخالؿ الشراكات مع ىيئات غير حكومية تتفؽ في األىداؼ والمبادئ، 
 .العمومية جمعيتيامجمس أمنائيا و  في وميزانيتيا الختامي حسابيا ويناقش. حكومية تبرعات

*** 
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 األفرع والمنظمات العضوة
 

  األردف في اإلنساف لحقوؽ العربية المنظمة
 

  اإلنساف لحقوؽ اإلماراتية الجمعية
 

  اإلنساف لحقوؽ البحرينية الجمعية
 

  اإلنساف حقوؽ عف لمدفاع التونسية الرابطة
 

 اإلنساف لحقوؽ الجزائرية الرابطة
 

  لبناف –( حقوؽ) اإلنساف لحقوؽ الفمسطينية المنظمة
 

  اإلنساف لحقوؽ يالسودان المرصد
 

 سوريا في اإلنساف لحقوؽ العربية المنظمة
 

  والتنمية اإلنساف لحقوؽ العراقية الشبكة
 

  اإلنساف لحقوؽ الفمسطيني المركز
 

  اإلنساف لحقوؽ الكويتية الجمعية
 

 الكويت -منظمة الخط اإلنساني 
 

  اإلنساف لحقوؽ المبنانية الجمعية
 

  ليبيا في اإلنساف لحقوؽ العربية المنظمة
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  اإلنساف لحقوؽ المصرية المنظمة
 

 اإلنساف لحقوؽ المغربية المنظمة
 

  اإلنساف لحقوؽ المغربية الجمعية
 

 المغرب -مركز دراسات حقوؽ اإلنساف والديمقراطية 
 

  انياموريت في اإلنساف لحقوؽ العربية المنظمة
 

  الديمقراطية والحريات اإلنساف حقوؽ عف لمدفاع اليمنية المنظمة
 

  ألمانيا – العربية الدوؿ في اإلنساف حقوؽ منظمة
 

 النمسا في اإلنساف لحقوؽ العربية المنظمة
 
 يف تسسأت -"ةبستنم" ىمظعلا ايناطير بو  ةدحتملا ةكممملا يف فاسنإلا ؽو قحل ةيبر علا ةمظنملا
 8102 ـاعلا
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