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 مقدمة
 هذا التقرير

 2011يناير  والعشرين منالمصري في الخامس  وثورة الشعبلعل الصلة بين هذا التقرير 
صلة ان ال لكن الحقيقة الثورة،كونه تقرير عن أول إنتخابات برلمانية تتم عقب  واضحة،تبدو 

 بكثير من ذلك. أعمقبين الواقعتين 
 

رنا في جهة نظتكن هدفا في حد ذاتها من و  والشورى لمفاإلنتخابات البرلمانية بغرفتيها الشعب 
ا يجب يلة من خاللهقدر ما هي وس االنسان،وحدة دعم االنتخابات بالمجلس القومي لحقوق 

خ المالئمة لصياغة إطار عام يتيح خلق منا وتلمس السبل االحتياجات،رصد النواقص و 
 ديمقراطي حقيقي مستقبلي.

 
 باشرةالمكان واضحا من الوهلة االولي ان اية تعديالت ستدخل على التشريعات ذات الصلة 

د لبي لعهو ع السالطاب غلب عليهالن تغير كثيرا من واقع تأثر بثبات ثقافة انتخابية  باالنتخابات
 سلبية وسياساتفضال عن تشريعات  االنتخابية،الثقة في العملية  وأفقدت الناخبين طويلة،

ا وغيره، ادومكافحة الفس واستقالل القضاء وتداول المعلوماتوالتعبير تتعالق بحريات الراى 
خ خ مناالقوانين المنظمة للمجتمع كان من المستحيل تعديلها جميعا او تطويرها لترسي من

 ري في سياقه االنتخابات.جديد تج
 

م تهتم لالتقرير بمنهجية مختلفة  والتنفيذ لهذاواالعداد هذه الخلفية جاء التخطيط  على
ت ستهدفإقدر ما  ثبوتها،أدلة المخالفات و تعلقة باالنتهاكات و باالنخراط في التفاصيل الم

ير المعايو يتها بالقواعد عموم والمخالفات فيالمنهجية الجديدة الربط بين هذه االنتهاكات 
لصورة اارات ثم تحديد اط اولويتها،و لرصد أبرز النواقص  النزيهة،لالنتخابات الحرة و  الدولية

 آن. والثقافية فيالمطلوبة لخلق مناخ ديمقراطي من الناحيتين التشريعية 
 

خابات النتانت الذا لم يرسخ في اهتمامنا البحث عن إجابة للسؤال التقليدي في مصر ... هل ك
ظ مصري الذي آثرنا اإلبتعاد عنه تماما ... فمصطلح نزيهة لف وهو السؤال ؟؟النزيهة أم 

مكن من مطاطا للغاية ي وهو لفظ االنتخابية،خالص لم نجد له ترجمة محددة في المصطلحات 
 كلها.العملية االنتخابية  وأيضا بخطأخالله القول بصحة االنتخابات 
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 خاباتركز التقرير في البحث عن إجابة ألسئلة محددة و واضحة .. هل كانت االنت من هنا
ملة عد كاحرة و عادلة و حقيقية ؟؟ و هي االسئلة التي تستطيع ان تتلمس لها معايير و قوا
ضال فات ، المعالم  في أوراق دولية سواء كانت صادرة عن االمم المتحدة او غيرها من الهيئ

مينها ذات صلة مباشرة بكل مكونات العملية االنتخابية بمراحلها و مضاعن كونها أسئلة 
 المتعددة .

 
مركزية ات الو لتحقيق هذا الهدف كان لزاما ان يسبق تحليل الشكاوي التي تلقتها غرفة العملي
ي تلت ر التبوحدة االنتخابات ، رصدا للبيئة السياسية و التشريعية و المجتمعية خالل األشه

ابات إنتخ امس والعشرين من يناير و حتي اعالن دعوة الناخبين للدالء بأصواتهم فيثورة الخ
 مجلسي الشعب و الشوري.

 
 ها منو ترتبط اهمية هذا الرصد بتوضيح المناخ الذي سبق االنتخابات مباشرة و ما تضمن
 لفمختوقائع و تطورات جاءت وثيقة الصلة و ذات تأثير مباشر على العملية االنتخابية ب

 مراحلها في الغرفتين سواء كان سلبا أم إيجابا .
 

ل نتقاو قد ساعد هذا الرصد علي تحديد جوانب عديدة وراء ما واجهته مرحلة التحول و اال 
ت الديمقراطي في مصر ، كما أوضحت االسباب الحقيقية للعديد من المظاهر التي أحاط

تين مطلوبة للمستقبل من الناحيبالعملية االنتخابية ، و ساهمت في تحديد االهداف ال
 التشريعية و االجرائية او التنفيذية اإلدارية .

 
ات و صفحة بين ثناياه رصد دقيق لكل المخالف 33و يتكون الباب الثاني في التقرير من 

عيات ون جماإلنتهاكات التي تلقتها الوحدة في شكاوي من مرشحين او ناخبين او مراقبين يتبع
خضاع إالنتخابات بتدريبهم و تأهيلهم علي أعمال المراقبة ، حيث تم اهلية قامت وحدة ا

ة الدولية شكاوي للمعايير االساسي 2505الشكاوي و البالغات و التقارير و التي بلغ عددها 
ادرة ي الصلالنتخابات الحرة و العادلة و الحقيقية ، و التي وردت في سلسلة التدريب المهن

عام  نسان و االنتخابات "ق االنسان تحت عنوان " حقوق اال عن االمم المتحدة مركز حقو
1994 . 

بية و نتخاو يتضمن التقرير جداول إحصائية و رسوم بيانية ترصد االنتهاكات و المخالفات اال 
  ابية ، والنتختقوم بتصنيفها نوعيا و جغرافيا ، و جداول و رسوم بيانية ترصد نتائج العملية ا
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ا لكنها ر عددة تمثيل االحزاب ، او من ناحية التعبير عن الفئات االكثما إنتهت عليه من ناحي
 أقل قدرة في التعبير عن نفسها .

 
و ينتهي التقرير بمجموعة من التوصيات و المقترحات تضمنت عشرين بندا ، بعضها 

 نشاءإل تشريعات مقترحة و بعضها جوانب إدارية و تنفيذية مطلوبة ، و لعل أهمها الدعوة 
ها دائمة مستقلة لإلشراف على االنتخابات ، ينص عليها في الدستور ، و يخصص ل هيئة

ريعات التش بندا خاصا في الموازنة العامة للدولة ، و إصدار قانون موحد لإلنتخابات يضم كل
 ضائية .ة القذات الصلة المباشرة بالعملية االنتخابية ، و إصدار قانون تدعيم إستقالل السلط

 
ت في ذي جر اإلشارة هنا إلي مارصدته الوحدة في ما يتعلق بالنظام االنتخابي ال و من المهم

الطعن  كانيةإطاره اإلنتخابات البرلمانية بغرفتيها " الشعب و الشوري " من مخاوف تتعلق بإم
م ابطاله تو  1987علي هذا النظام ، في ضوء تكراره لذات النظام الذي سبق العمل به العام 

ي إطار ، و إن كنا نؤكد هنا بأننا نتحرك ف 1990الدستورية العليا العام  بجكم المجكمة
  .المخاوف و ليس اليقين الذي ستحدده المحكمة الدستورية في الطعن المعروض عليها 

 
ن مإننا نأمل في أن يعكس هذ التقرير واقع حقيقي عاشته مصر منذ الخامس و العشرين 

صحيحا  ، و يقدم نقال 2012العشرين من فبراير العام و حتي الثامن و  2011يناير العام 
فات و لمخالللبيئة الحاضنة لالنتخابات خالل هذه الفترة ، و أن يتضمن رصدا دقيقا لوقائع ا
صر في م تحليال مطابقا للواقع ، و ان يحدد األهداف المطلوبة لخلق مناخ ديمقراطي حقيقي

لتعددية اية و لي إيمان و ممارسة لثقافة الديمقراطيتجاوز إرادة الحاكم و النصوص التشريعية إ
راطية لديمقاو إحترام حقوق اآلخر و اإلعتراف بنتائج اإلنتخابات ، في إطار الدولة الحديثة 
ب في الشع التي يصون فيها القانون الحقوق ، و تصبح اإلنتخابات الوسيلة للتعبير عن إرادة

 إختيار ممثليه .
 

 يرحازم من                                                                    
 جلسعضو الم                                                                    

 ة اإلنتخابات رئيس وحد                                                                   
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 ال اإلنتخابات فى مصرح إستهاللة:
 المناخ السياسى 
 البيئة التشريعية 
 الواقع المجتمعى 
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 عامة: مقدمة
 حال االنتخابات  :

خبين اصدر المجلس االعلي للقوات المسلحة قرارين بدعوة النا 2011سبتمبر عام   27في 
 انتخابات تشهدهاالمصريين النتخاب اعضاء مجلسي الشعب و الشوري ، و ذلك في اول 

اريخ تيناير من نفس العام ، و مثلت هذه االنتخابات متغيرا مهما في  25مصر عقب ثورة 
ير غالبالد الديمقراطي ، حيث شهدت بروزا غير معتاد في الدور الشعبي من خالل حشود 
دني مسبوقة من الناخبين و حرصا علي التصويت ،ومشاركة واسعة من منظمات المجتمع الم

 ة لمتابعة العملية االنتخابية ،.نية و االجنبيالوط
ي لم جرت االنتخابات في اجواء متباينة المضامين ، فقد سبقها حالة من العنف المجتمع
 تي انتشهدها البالد عبر تاريخها الحديث من حيث مظاهرها او ادواتها او مضامينها ، ح

لك نف ، و سرعان ما غابت تالعديد طالب بتأجيل االنتخابات خشية تأثرها بموجات الع
  .ناخب المظاهر فور بدء العملية االنتخابية و توافر مناخ آمن لالنتخابات و لتأمين ال

 
ا ة، كمو علي الصعيد السياسي شهدت البالد موجة حادة من االنقسام بعضه علي خلفية ديني

 54 زاب )بين االحشهدت تطورات دراماتيكية متسارعة  في التحالفات و االنقسامات السياسية 
 لنظامحزبا( انعكس بشكل واضح علي المناخ التشريعي الذي شهد ايضا تغييرات عديدة في ا

 به . االنتخابي و التشريعات ذات الصلة
ية لسياساو تسببت التغييرات المتتالية للتشريعات في ارباك الناخبين بشكل خاص و البيئة 

عدم بلطعن ويتية بل و آثارت مخاوف من امكانية ابشكل عام ،وتركت آثارها علي العملية التص
دأ دستورية النظام االنتخابي لوجود شبهة تعارض بعض مواد القانون المنظم له مع مب

 منصوص عليه في االعالن الدستوري.المساواة بين المواطنين ال
مد ، وخرج الرئيس السابق مح 2011فبراير  11ومنذ إسقاط النظام السياسى السابق فى 

لقوات خضعت مصر لقيادة المجلس االعلي ل حسنى مبارك من الحكم تنفيذًا لمطالب الثورة 
ثورة  م بالالمسلحة الذي بدا من ادائه منذ لحظة نزول الجيش للشارع عدم الرغبة في االصطدا
 ا بعضه ، غير ان الصورة العامة شهدت متغيرات جذرية بمصادمات عنيفة بين الطرفين تواكب

هات و توج العملية االنتخابية و تركت آثارها بدرجة كبيرة علي المشهد االنتخابيزمنيا مع 
 بعض القطاعات من الناخبين .
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عملية لي العو استمر العمل بحالة الطوارىء أثناء االنتخابات ، اال انها لم تترك آية آثار 
 الة ل لحاء الكاماالنتخابية ، و في حين  طالبت االحزاب و منظمات المجتمع المدني بااللغ

 
 

اوب مع م يتجالطوارى اثناء االنتخابات على االقل ، اال ان المجلس االعلي للقوات المسلحة ل
 هذا المطلب   .

 

مقراطي يناير متغيرا مهما في التطور الدي 25لقد مثلت أول انتخابات  في مصر عقب ثورة 
طنية ت المجتمع المدني الو للبالد ، من حيث ، االقبال الضخم للناخبين ، و عدد منظما

و خلو  المشاركة في متابعة االنتخابات والتي فرضت دورا شعبيا متناميا في هذا الصدد ،
عدم و ها ، التشريعات من اي سياسات  ممنهجة مقصود منها التالعب بارادة الناخبين او تغيير 
هم الخارج حقفرض اية قيود علي حقوق المرشحين و الناخبين ، الي جانب ممارسة مصريي 

 في المشاركة و التصويت في االنتخابات ألول مرة .
 

الف  25و خضعت العملية االنتخابية لرقابة اهلية من منظمات المجتمع المدني شارك فيها 
 ة فيجمعية اهلية وطنية ، الي جانب مشاركة منظمات اجنبية الول مر  132متابعا من 

 متابعة االنتخابات في مصر .
دارة اشرافتحت االنتخابات  جرتتطور الديمقراطي و في اطار ال هعلى علي كامل هقضائي وا 

كما  مراحل ، تنفيذه في اجراء االنتخابات علي، و هو االمر الذي تسبب مختلف المراحل 
ظ بها من قضاة فقط ، و تضمنت نصوص القانون صالحيات للجنة لم تح العلياتشكلت اللجنة 

 رجات االستقاللية للجنة عن الجهاز التنفيذي من قبل مثلت درجة متقدمة من د
 

انون ي القلكن اللجنة بحكم تكوينها و توقيت تشكيلها و طبيعتها وادواتها المنصوص عليها ف
فاء ، الي جانب  بعض الثغرات القانونية في تشريعات ذات صلة، لم تكن قادرة على الو 

انتهاء  وخبين اعداد قاعدة بيانات النا بمتطلبات ادارة العملية االنتخابية بكل تفاصيلها منذ
 بالطعن علي نتائج االنتخابات .

 
القوة بين بلقد خلت تلك االنتخابات الول مرة منذ سنوات طويلة من ظواهر العنف و منع الناخ
لة صا ذو ،كما شهدت في الوقت ذاته ارتباك واخطاءعدة تتعلق بالترتيبات و االجراءات بعضه

 بالجوانب االدارية و التحضيرية. نتخابية و بعضهامباشرة بالعملية اال 
و جرت انتخابات مجلس الشعب خالل مايقرب من شهر و نصف علي ثالث مراحل ، امتدت 
كل مرحلة السبوعين ، في حين جرت انتخابات مجلس الشوري علي مدار شهر بعد تعديل 

اجواء انتخابات لمدة عدد مراحلها ألثنتين فقط ، و الول مرة يعيش المجتمع المصري في 
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فبراير  28متدت الي أو بدعوة الناخبين 2011سبتمبر27اشهر متتالية بدأت في  خمسة
 لس الشوري.موعد انعقاد اول جلسة لمج 2012

 
 

 خاباتو تسببت الصراعات السياسية في تعديالت عديدة للنظام االنتخابي و مواعيد االنت
سليم نتقال لتة اال لمرحلة االنتقالية ، و االسراع بعمليالبرلمانية ، لجهة تقليص المدة الزمنية ل

 ج لعمليةيلتتو االسلطة للمدنيين ، وهو االجراء الذي مثل الهدف االكبر و اعتبر تنفيذه بمثابة 
 االنتقال الديمقراطي .

بل ت ، قكما تسببت االحكام القضائية في اجراء بعض التعديالت علي التشريعات و االجراءا
 من بدء عملية التصويت  لإللتزام بتنفيذ حكم مشاركة مصريي الخارج فيتسعة ايام 

قوق التصويت، و هو ما تسبب في اصدار اعالن دستوري جديد، و تعديل قانون مباشرة الح
 م .ناخبين لتتوافق مع تنفيذ الحكالسياسية ، و ادخال تعديالت على قاعدة بيانات ال

لمستقرة اعد اعملية االنتخابية ، كونها تتعارض مع القو و مثلت االجراءات السابقة ارباكا لل 
دة ية استفاية خشباالمتناع عن تعديل او تغيير تركيبة قوائم الناخبين قبل االنتخابات بفترة كاف

 البعض منها و االضرار بمواقف البعض االخر من المتنافسين .
 

سبب بومين رسمي  للبرلمان بيلقد ظلت النتائج الرسمية معلقة الي ما قبل موعد االنعقاد ال
ي لحزبية فاوائم االرتباكات التي نجمت عن احكام القضاء االداري المتوالية باعادة انتخابات الق

ذا ده، إفي موع مجلس الشعبعدد من الدوائر ، و هو ما أثار مخاوف من امكانية عدم انعقاد 
 زبية.صلة بانتخابات القوائم الح ما تواصلت ظهور احكام جديدة ذات

جواء م لالوتم التخطيط و التنفيذ للعملية االنتخابية بعجالة شديدة ، دون التأهيل المالئ
ك  في ي للشاالنتخابية ، و تم اختيار معاوني رؤساء مقار االقتراع وفقا إلجراءات ربما تؤد

 يفسببت توافر مبدأ الحياد ،و جاء إختيار مقار الفرز بطريقة تفتقد للدقة و التخطيط فت
 اخطاء و مشكالت عديدة ترتب علي بعضها اعادة االنتخابات في عدد من الدوائر.

 

د لقواعاو كشفت وقائع العملية االنتخابية ان االعداد الصحيح لها بكل مراحله غابت عنه 
 ي سلبية ف خاباتالعلمية المؤهلة الكتمال صورة االنتخابات الحرة والعادلة ،و جاءت نتائج االنت

د نة بعدبالبرلمان مقار ب مهمة تتعلق بنسب مشاركة الشباب و النساء واالقباط ثالثة جوان
 االعضاء..

ات و قرار وقائع و تطورات العملية االنتخابية تشير الي عدم وجود سياسات او تشريعات اإن 
اد و ء اعدادارية او تنفيذية استهدفت تزييف اراداة الناخبين ، قدر ما عانت من تسرع و سو 

 ريع و القرار و ضعف في االدارة .تخبط في التش تخطيط و
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ءات اجرا و تمت العملية االنتخابية لمجلسي الشعب و الشوري في اطار من  قواعد قانونية و
 ت صبغت عليها صفة االنتخابات الحرة رغم بعض الشوائب، في حين تسببت بعض الممارسا

 
 

هتها مواج الصمت" و ضعف االدارة  في ) الشعارات الدينية ( وخرق فترات حظر الدعاية "أيام
ة و و قصور  بعض النصوص القانونية في هذا السياق إخالال بمبدئي االنتخابات العادل

 الفرص المتساوية بين المتنافسين .
 

زية ت مركلقد تابعت وحدة دعم االنتخابات مجريات العملية االنتخابية من خالل غرفة عمليا
صر بين و مراقبين من جمعيات اهلية في مختلف محافظات متلقت شكاوي من مرشحين و ناخ

ة لعملي، و تم رصد و تقييم و تحليل تلك الشكاوي و االنتهاكات ، و القوانين المنظمة ل
صلة قة الاالنتخابية  و القرارات االدارية ذات الصلة ، في ضوء مبادىء حقوق االنسان وثي

تعهدات  مات وات الحرة و العادلة و في ضوء التزاباالنتخابات ، و المعايير الدولية لالنتخاب
 مصر الدولية .
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 المناخ السياسي:

شهد مرحلة فاصلة في الم 2011مثل االستفتاء علي االعالن الدستوري في شهر مارس عام 
طنعت السياسي المصري الذي شهد إنقساما عميقا و إستقطابا حادا علي خلفية مواجهات أص

تقلت ات دينية و إستخدمت شعارات دينية و دور العبادة في حمالت تحريض بعد ما انخالف
لي وم" عأجواء عملية االستفتاء من التصويت علي المبادىء العامة للدولة إلي تصويت "مزع

 حماية الشريعة االسالمية أو إستبعادها من الوثيقة االساسية للدولة . 

م ا مشوها ، أصطلح علي تسميته في وسائل االعالو كرست هذه المواجهات مناخا سياسي
ني آخر و بمعابالمواجهات و الخالفات بين معسكري االسالميين و الليبراليين أو العلمانيين ، 
 م تتويجهلذي تالصراع بين انصار "الدولة المدنية" و "انصار الدولة الدينية" ، و هو المشهد ا

حيث اطلق  الم ،الدولة المدنية و الثانية لحماية االس بتنظيم مليونيتين متضادتين االولي لدعم
معة " بج كل فريق حملة مضادة لآلخر ، فاشتهرت االولي "بمليونية العلمانيين " و الثانية

 قندهار " . 

الق ورغم الفارق بين بدء تشكل مالمح هذا المشهد السياسي ) بداية مارس ( و بين انط
لها علي بظال  بر ( ، اال ان اجواء هذا الصراع المزعوم القتالعملية االنتخابية ) نهاية سبتم

ي ورا فدالعملية االنتخابية ، وبدت واضحة في الحمالت و الدعايات االنتخابية ، و لعبت 
 تشكيل مالمح خارطة تصويت الناخبين خصوصا في المناطق الريفية .

ت فتاء و االنتخاباوسيطرت اجواء هذه الصراعات علي المرحلة الفاصلة ما بين االست
و  شقت ،البرلمانية ، و تشكلت تحالفات و تكتالت سياسية متنوعة ، سرعان ما أنفضت او ان

 د علينتج عنها تحالفات سياسية أخري ، و كانت المالمح االساسية لكل تجمع سياسي تستن
 الموقف من خطوات اعادة بناء المؤسسات الدستورية.
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ية الساسالعالن الدستوري ، إعادة صياغة مواقف االطراف او أسفرت نتيجة االستفتاء على ا
 لى رية االفاعلة في المشهد السياسي ، و فرضت اتجاه العادة عملية بناء المؤسسات الدستو 

 

 

ادر دت بو بنقطة الصفر ، بعد ان تباينت المواقف من الخطوة التالية لألعالن الدستوري ، و 
 صراع سياسي مختلف .

رف خالف بين " االسالميين " و بين " العلمانيين " حسب توصيف كل طو هيمنت حالة ال
عملية بدء بلألخر علي أجواء الخالف السياسي في البالد ، إذ سرعان ما دعا الطرف الثاني لل

ع الصرا باجراء االنتخابات، و هو ما اطلق عليه الطرف األولاعداد الدستور في حين طالب 
بعض  ع وجودو أنصار " االنتخابات اوال " ، غير ان ذلك لم يمنبين انصار " الدستور أوال " 
 . معسكر األخرالجماعات من الطرفين داخل 

ضمن لذي تاو إستند انصار االنتخابات أواًل الي نتيجة االستفتاء على االعالن الدستوري و 
لى انه  االً اجراء االنتخابات قبل البدء في صياغة الدستور ، في حين استند فريق الدستور أو 

 يعني لم يتم استفتاء الناخبين علي كل االعالن الدستوري و انما مجموعة مواد فقط مما
 امكانية تعديله و تغيير نصوصه بقرارات من السلطات المعنية .

ي فقباط و تواكب مع هذه االجواء تفجر موجة من االحداث و المواجهات بين المسلمين و اال
حقوق ات شمال و جنوب البالد ، علي خلفية مزاعم انتهاك للعدد من المناطق ببعض محافظ

 الدينية لآلخر ، و التعرض لدور العبادة ،  والتي أسفرت سقوط ضحايا من الطرفين

 ة  منو شهدت تلك الفترة انتشارا واسعا لتأسيس أحزاب جديدة لمختلف التوجهات السياسي
تفع عدد ا جديدا حتي شهر سبتمبر(،لير حزب 30يناير )  25القوي الشبابية التي فجرت ثورة 

 حزبا ، و يشهد المجتمع تنوعا سياسيا غير مسبوق. 54االحزاب السياسية الي 

و ألول مرة يتبلور توجه اإلسالم السياسي في صورة أحزاب رسمية وفقا لقانون االحزاب  
ها عام الجديد ، حيث أسست جماعة االخوان المسلمين حزبا سياسيا هو االول منذ تأسيس

و شاركت الجماعات السلفية الول مرة في تاريخها في الحياة السياسية بتأسيس ثالثة  1928
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احزاب ، وصعدت الجماعة االسالمية )معسكر التغيير بالعنف في عهود سابقة (  للسطح 
 بتأسيس حزب سياسي مشارك في العملية  الديمقراطية .

ن راطيير يسار الوسط و االشتراكيين الديمقو شكل الليبراليون أربعة أحزاب ، و برز تيا
 بتأسيس حزبين ، و حصل الشيوعيون علي أربعة رخص لتأسيس أحزاب تحت مسميات 

 

الي  مختلفة ، الي جانب العديد من االحزاب الوطنية ، و إنضمت كتلة االحزاب الجديدة
 .  تعددممتنوع و  مثيالتها القائمة منذ ما قبل ثورة يناير لتشكل جميعا الوان طيف سياسي

ابق و تبلور تيار عريض دعا لصدور قرار بحل الحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس الس
يطرة سمبارك ، و جاء صدور حكم قضائي في هذا الصدد ليضع نهاية لهذا الخالف ، و ينهي 

 عاما . 34الحزب علي الحكم و الحياة السياسية و التي إستمرت 

ة ز من الحزب المنحل بحكم قضائي لتأسيس أحزاب جديدة ) ستو مع توجه قيادات و رمو 
أحزاب نالت الترخيص ( ، تصاعدت ضغوط و مطالبات واسعة إلصدار قانون عزل سياسي 

ي ئيا فألعضاء الحزب المنحل قضائيا و حظر مشاركتهم في الحياة العامة ، وصدر حكما قضا
فساد انون اقالجدل بالغاء الحكم. ثم صدر هذا الشأن غير ان المحكمة االدارية العليا  حسمت 

ن غير ية كاالحياة السياسية قبل ايام قليلة من بدء عملية التصويت في االنتخابات البرلمان
 مؤثرا علي المشهد السياسي العام . 

ض و تسبب تصاعد الصراع بين االطراف المختلفة الي مصادمات بلغت مستوي دموي في بع
ها وقائع شباب الثورة و بين المجلس االعلي للقوات المسلحة ، جرتاالحيان بين جماعات من 

اير علي فترات مختلفة من شهر اغسطس و حتي انتهاء انتخابات مجلس الشوري بنهاية فبر 
 و أسفرت سقوط عشرات الضحايا و مئات المصابين .

 لطرقاطع و إنتشرت حاالت التعبير عن االحتجاج و التظاهرات الفئوية ، و تنامي ظاهرة ق
ومية، الحك للتعبير عن الغضب ، و إحتالل الميادين ، و محاصرة المنشأت العامة ، و المباني

 ولشعب و بلغت حد الدعوة لإلضراب العام و العصيان المدني بعد انتهاء انتخابات مجلس ا
 مجلس الشوري بأيام . بعد بدأ انتخابات
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لية العم بكة من النواحي المختلفة ، بدأتفي سياق هذه االجواء الحافلة المضطربة و المرت
 عمليةباالنتخابية في مناخ يعكس تعمق حالة عدم الثقة بين االطراف المعنية ذات الصلة 

ضحة علي را واالتحول الديمقراطي في البالد ناحية تسليم السلطة للحكم المدني ، كما تركت آثا
 انوني ديالت واسعة متتالية علي قتع 4البيئة التشريعية في البالد و التي شهدت ادخال 

 

 

و  تخابياالنتخابات و مباشرة الحقوق السياسية في شهرين منها ثالثة تتعلق بالنظام االن
 االخير بمشاركة مصريي الخارج في عملية التصويت  . 

 النتخابيظام اانعكس كل ذلك علي ارتباك المشهد االنتخابي ، إذ تسببت التعديالت العديدة للن 
 م الكاملاللماالتشريعات المنظمة له الي ارتباك الناخبين نظرا لتعقد المشهد العام ،و عدم و ا

ملية ة للعبالنظام االنتخابي المزدوج ) القوائم و الفردي(، و تأخر صدور القرارات المنظم
اعي الجتمااالنتخابية، كما برزت مخاوف واسعة من تأثر االنتخابات بموجة العنف السياسي و 

ار و إختلت بعض معايير االنتخابات الحرة و العادلة جراء دخول عنصر الدين في اط، 
 المعادلة الشعبية و الشعارات الدينية و الحمالت االعالمية للبعض .

 قد تبدلتفيرة، شهدت تحالفات األحزاب أثناء االعداد و التحضير للعملية االنتخابية تغيرات كبو 
نظام م وتشكلت أخري جديدة ، مع كل تطور او تغير في الخارطة التحالفات، و سقطت قوائ

ضد  االنتخابي ، او مع تبدل موقع الحزب تجاه االولويات المطلوبة و االنحياز مع او
 المتغيرات السياسية و االحداث الجارية في البالد.

نتخابات ض اال فنجد حزب الوفد )الليبرالي( يترك تحالفه مع الحرية و العدالة )االخوان( و يخو 
ي( الليبرالرار )منفردا ، بينما يغرد حزب العدل ) ليبرالي( منفردا . و يتجه حزب المصريين االح

)  لتجمعللتحالف مع الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي )اشتراكي ديمقراطي ( ومع حزب ا
 يسار الوسط(  تحت اسم تحالف الكتلة المصرية.

صري و التحالف الشعبي لحزب االشتراكي المو تحت مسمي الثورة مستمرة يتحالف ا
يسار( ومصر الحرية ،المساواة والتنمية ) ليبرالي( والتحالف المصري  االشتراكي)

ئتالف شباب الثورة ) ابرز قادة ثورة يناير( مع حزب التيار الرئيس المصري    )ناصري(وا 
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بقيادة اإلخوان المسلمين )انشقاق شباب االخوان المسلمين ( في مواجهة التحالف الديمقراطي 
من أحزاب النور  الكتلة االسالميةحزبا منهم حزب الكرامة ) ناصري(، في مواجهة تحالف  11
والتغيير والتنمية  ) سلفي( و البناء و التنمية ) جماعة اسالمية (الفضيلة –االصالة  -

االنتخابات منفردا ، و يخوض كاًل من الحزب الناصري وحزب الوفد والعربى للعدالة والمساواة
 في مواجهة الجميع .

 

 خاباتوفاجئ حزب المصريين األحرار حلفائه فى الكتلة المصرية بإعالن اإلنسحاب من أنت
عدين مجلس الشورى ، غير أن أعضائه خاضوا المنافسات وحصدوا مقعدين تصادف إنهما المق

ت نافساراطى المصرى المالوحيدين لألقباط فى المجلس كما خاض حلفائه من االتجمع الديمق
 مقاعد . 8وحصدوا 

ر ، تحيط يناي 25هكذا بدا المشهد السياسي المصري عشية اول انتخابات برلمانية عقب ثورة 
كس ية تعبه الصراعات السياسية الحادة و المصادمات الدموية ، و انشقاقات و تحالفات حزب

مالت حخابي ، كل ذلك في سياق اضطرابا شديدا ،  و تحوالت دراماتيكية في النظام االنت
نكار مكن ايمتصاعدة يستخدم بعض اطرافها الشعارات الدينية ، لتمثل االخيرة ملمحا مهما ال 

م دأ يو تأثيره علي بعض جوانب العملية االنتخابية وتداعياتها و نتائج  التصويت الذي ب
 نوفمبر . 28اإلثنين 
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 البيئة التشريعية :

ن كافة متباك ات البرلمانية بغرفتيها " الشعب و الشوري " وسط اجواء بالغة االر جرت االنتخاب
و التي  ريعاتالزوايا و علي مختلف المستويات ، سواء بالتعديالت المتكررة المتعددة علي التش

ت ساؤالزادت من تعقيد الموقف لدي الناخبين ، او من خالل ماتثيره بعض التعديالت  من ت
 ها بالقانون او اتهامها بانتهاك القانون .عن مدي التزام

نوفمبر من العام نفسه ، جرت مياه كثيرة في نهر  28سبتمبر و  25و مابين يومي 
ابات النتخاالتشريعات المصرية بصورة مغايرة تماما لمفهوم االستقرار التشريعي السابق علي 

و ابين( اعدة بيانات الناخفي ما يتعلق بالنظام االنتخابي ، او بقوائم قيد الناخبين )ق
انب جبالمصريين في الخارج ، و التي بلغت حد اللجوء الصدار اعالنات دستورية لتحصين 

 من هذه التعديالت .

ن يتكون ايوليو نص علي  19مرات ، االولي مرسوم بقانون في  3تم تعديل النظام االنتخابي 
لفردي و النصف اآلخر بالنظام ا عضوا نصفهم انتخابا بنظام القائمة 504مجلس الشعب من 

مبر سبت 25، و تحت ضغوط االحزاب لجأ المشرع بعد شهرين الي اصدار اعالن دستوري في 
لقة و مارس للنص علي تخصيص ثلثي مقاعد المجلس للقوائم الحزبية المغ 30بتعديل اعالن 

، و  فردينظام الالثلث للمستقلين بالنظام الفردي و حظر علي اعضاء االحزاب الترشح علي ال
وم التالي سبتمبر ،  و في الي 26أصدر مرسوم قانون بذلك في اليوم التالي مباشرة الموافق 

 سبتمبر صدر قرار دعوة الناخبين الختيار اعضاء مجلسي الشعب  الشوري. 27

و رغم ذلك ظلت طبيعة النظام االنتخابي مرتبكة في اذهان الناخبين بسبب الصراع السياسي 
مع المجلس العسكري ،و ازدادت الصورة غموضا مع االعالن عن احتماالت تعديل  الدائر

يوما  علي قرار دعوة الناخبين ، فوجيء الرأي العام في  11النظام االنتخابي ، و بعد مرور 
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اكتوبر بتعديل قانون النظام االنتخابي للمرة الثالثة في اقل من ثالثة اشهر تحت ضغط  8
ر المفروض علي خوض  اعضاء االحزاب لالنتخابات بالنظام الفردي االحزاب ليلغي الحظ

 متنافسين مع المستقلين ، فضال عن احتكار االحزاب لنظام القوائم . 

 

 

لقوانين ترة او الالفت هنا لجوء المشرع الي اسوء اإلجراءات في العملية التشريعية وهي " دس 
 م في تليها بعدم الدستورية ، و هو ما " بالنص عليها في الدستور لتحصينها من الطعن ع

 

لنظام اسبتمبر بخصوص النظام االنتخابي المزدوج بالقائمة الحزبية المغلقة و  25اعالن 
 الفردي . 

ب علي الحزااو الالفت ايضا ان تغيير النظام االنتخابي تم بمراسيم قوانين الغت حظر مشاركة 
رصة فذلك بمنافسة المستقلين ، الي جانب المقاعد الفردية و اتاحت فرصة اضافية لهم ب

بهة شذلك  االحزاب الكبري بإحتكار ثلثي مقاعد البرلمان بنظام القوائم الحزبية ، قد أثار
ن النسااإلخالل بمبدأ المساواة بين المرشحين ، و هو ماحذر منه المجلس القومي لحقوق ا

انعقاد  قبل 2012يناير  21في  في بيانه المعنون بمؤثرات االنتخابات البرلمانية الصادر
عليا ية الالبرلمان بيومين ، و تقدم فعال مرشح بالطعن علي ذلك ، و احالت المحكمة االدار 

 الطعن علي المحكمة الدستورية للبت فيه .

ى فصادر ويؤخذ على هذه المراسيم بقوانين شبهة مخالفه حكم المحكمة الدستورية العليا ال
 وذلك لكونه 1990مايو  19ضائية دستورية والصادر بتاريخ ق 9لسنة  37الدعوى رقم 

 تمع (يقلص من فرص المرشحين المستقلين ) على الرغم من أنهم يمثلون األغلبية فى المج
في  الحصول على مقاعد بسبب مزاحمة أعضاء األحزاب لهم على المقاعد المخصصة 

ائرة ب عليه اتساع مساحة الدلالنتخاب الفردى كما أن تقليل عدد المقاعد الفردية ترت
ما مرى ( االنتخابية ) االمرالذى أصبحت معه المحافظة دائرة واحدة كما فى انتخابات الشو 
ى فملها تمثل ارهاقا على الناخب والمرشح معا بحيث ال يستطيع المرشح تغطية الدائرة بأك

 تى يتمكن منالدعاية كما ال يستطيع الناخب التعرف بشكل جيد على كافة المرشحين ح
 االختيار الصحيح .
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حكم باكتوبر  25اكتوبر للمجلسين فاجأ القضاء المشرع في  12وبعد فتح باب الترشح في 
لي جئة ايلزم بمشاركة مصريي الخارج في االنتخابات ، و اضطره في سبيل مواجهة هذه المفا

 رة نتخابات ممارس  لتفادي الطعن على اال  30اصدار اعالن دستوري رابع بتعديل اعالن 

 

 

ويض ثانية بالنص علي الغاء االشراف القضائي على انتخابات المصريين في الخارج و تف
 القناصل و السفراء بذلك.

رسوم منوفمبر قبل االنتخابات بثمانية ايام ، و ترتب عليه اصدار  19وصدر االعالن في 
 ي  ارج فتصويت مصريي الخ بقانون جديد في اليوم ذاته قبل االنتخابات بثمانية ايام ينظم

اء جانون االنتخابات و قاعدة بيانات الناخبين و عملية ادالئهم بأصواتهم ، لكن  هذا الق
 ال اىمخالفا للمادة العاشرة من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تنص" اليجوز ادخ

ما اضطر م"،  ستفتاءتعديل علي قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين الى االنتخاب او اال
 المشرع للتحايل علي ذلك باصدار قانون جديد بدال من تعديل القائم .

ذا كان القانون الجديد ذو اولويه على ما سبقه ، فإن السؤال القائم حول مدي  الفة دم مخعوا 
 و تم أصدار تشريع جديد وسط إنتخابات قد بدأت بالفعل و صدر فيها قرار دعوة الناخبين

ئم خر قاآراق المرشحين و إنطلقت الحمالت الدعائية ، إضافة الى تعارضه مع تشريع تلقي او 
ن مخاوف بالفعل يحظر تعديل قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوتهم لالنتخاب. كل ذلك يثير م
حظات ي مالإمكانية اتهام المشرع بمخالفة القانون أو من تشريع يخالف آخر قائم بالفعل، وه

 ًا حول استقاللية بعض التشريعات ذات الصلة باالنتخابات.ربما تثير شكوك

غيير مت بتوبسبب  االرتباك التشريعي  انتهكت اللجنة العليا لالنتخابات القانون ، حيث قا
د بقيو  صناديق االقتراع في انتخابات مجلس الشوري و استخدمت صناديق حديثة يتم اغالقها

ي غلق عل 28لحقوق السياسية الذي نص في مادته بالستيكية ، بالمخالفة لقانون مباشرة ا
 الصناديق بالشمع االحمر و بصمها بخاتم رئيس اللجنة.

و تسبب االرتباك ايضا في إنتهاك قانون تصويت مصريي الخارج لمبدأ سرية االقتراع 
المنصوص عليه في القانون ، حيث منحت االجراءات المتبعة الفرصة لالداريين في إمكانية 
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اسم الناخب و اتجاه تصويته ، من خالل تسليم مظروفي بطاقة االقتراع و اقرار الناخب معرفة 
بالتصويت مفتوحين في ظرف واحد كبير ،و هو ما يمثل انتهاكا لحق الناخب في االمان و 

 ضمان عدم معرفة اتجاهه التصويتي .

 

 

ين لناخبللمرشحين و اوظلت الدوائر االنتخابية غير محددة المساحة و غير معروفة جغرافيا 
 سبتمبر قبل يوم واحد من دعوة الناخبين 26في  122و  121حتي صدر القانوني رقمي 

 ها فيوقبل االنتخابات بشهرين فقط يحدد عدد الدوائر المخصصة لكل محافظة و عدد مقاعد
 و مكوناتها الجغرافية المحلية . القوائم و النظام الفردي ،

ساد يت لمجلس الشعب بسبعة ايام ، أصدر المشرع قانون " أفو قبل انطالق عملية التصو 
م و لقوائالحياة السياسية " و الذي اربك االحزاب خشية انطباقه على اى من مرشحيها على ا
لحزب خيا لاستبعاده قبل التصويت بوقت غير كاف للتعويض ، كما اربك االحزاب المنتمية تاري

 ي هذافدتها من استبعادهم ، و يمكن تخيل المشهد الوطني " المنحل بحكم قضائي" خشية قا
بيئة ير الالسياق ، و الذي يعد بمثابة إخالال بمبدأ الفرص المتساوية بين المرشحين و توف

سمعة ، لى العاالمنة لهم ، كونه ترك آثارًا سلبية على البعض من المرشحين من زاوية التأثير 
بل قا الجراءات ال تؤدي الستبعاد مرشح قغير ان نصوص القانون قد تبين انطباقها وف

 االنتخابات . لذلك لم يستخدم القانون حتي صدور هذا التقرير.

عديل تو لمواجهة ظاهرة تفشي العنف المجتمعي بسبب االنفالت االمني ، لجأ المشرع الي 
 ىات علقانون ممارسة الحقوق السياسية قبل االنتخابات  بنحو شهر و نصف  لتغليظ العقوب
ر نف غيعالجرائم االنتخابية  بلغت السجن لمرتكب الجريمة ، لمواجهة حالة افالت امني و 

 مسبوقة في التاريخ المصري المعاصر . 
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 الواقع المجتمعي :

، و حتي بدء موعد  2011بلغت موجات العنف في المجتمع المصري منذ نهاية فبراير 
ببحث  طالبةوي بالغ الخطورة دفع العديد من المعنيين للماالنتخابات في نهاية نوفمبر ، مست

 ة بينامكانية تأجيل االنتخابات خشية ان تتحول المنافسة االنتخابية الي تصفيات دموي
 المرشحين و أنصارهم سواء في المحافظات او داخل العاصمة القاهرة.

ا ضحاي ات عنف و سقوطو لعبت وقائع االنتخابات البرلمانية السابقة و ما شهدته من عملي
 تراجعقتلي و جرحي دورا في تزايد المخاوف من تداعيات المنافسات االنتخابية في ظل ال
تي ني الالواضح في دور الشرطة و عدم قدرتها على استتباب االمن ، و حالة االنفالت االم

مال فة شلتخلعديد من المناطق بالمحافظات المسادت المجتمع و تحولت الي ظاهرة يومية في ا
 البالد و جنوبها و داخل العاصمة.

صر يناير ، فلم تقت 25و حسب وقائع عايشها المصريين علي مدار تسعة اشهر عقب ثورة 
بائل بل و القاعمال العنف علي الجوانب االجتماعية او الخالفات بين المواطنين او العائالت ا

لخالفات السياسية الي تجاوزت ذلك مستويات غير معهودة في مصر إثر تحول بعض ا
ناء ات اثمصادمات دموية ، و هي و إن خفتت قبل االنتخابات مباشرة اال انها تكررت عدة مر 

حداث االنتخابات في مجلس الوزراء و محمد محمود  ، و قبلها في ماسبيرو ، الي جانب ا
 علي خلفيات طائفية .

رسمية فقد شهدت تلك الفترة النات بياالوسائل االعالم المحلية و لما أمكن حصره من  و وفقا
 44حادث  عنف رئيسي ، منها  132العديد من اشكال العنف المجتمعي ، و بلغت االحداث 

واقعة مصادمات بين مواطنين و  12حادث مرتبط باإلنفالت االمني ،  40حادث بلطجة ، 
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 8فية بلغت إحتجاج فئوي تحول إلي أعمال عنف ، أحداث ذات مظاهر طائ 15افراد االمن ، 
 حادث تدخل في اطار العنف المجتمعي الناجم عن تردي الواقع االقتصادي . 13وقائع ، 

تم  ظةمحاف 18الملفت ان اعمال العنف لم تقتصر على محافظات بعينها و إنما أمتدت إلي 
 ، و ظهرت مصادمات جديدة علي المصريين و منها  محافظات الجمهوريةمن بين  رصدها

 

 

يس و لمتار ااالشتباكات بين قريتين في مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ و إقامة  مثال تبادل
 حفر الخنادق المحيطة بالقرية لحماية سكانها .

ي ، إل و أنتجت ظاهرة االنفالت االمني و تراجع دور الشرطة عن تطبيق القانون و حمايته
يل التنك والجناة و اللصوص ، إتجاه المصريين للقيام بمهام الشرطة في مطاردة البلطجية و 

عبر  نتشرتابهم عالنية و قتلهم و التمثيل بجثثهم الثارة مخاوف الخارجين على القانون ، و 
 وسائل االعالم و المواقع االلكترونية هذه الوقائع و صور الضحايا .

اضح و كان طبيعيا ان تنعكس معطيات الواقع و مايتضمنه من مظاهر عنف  و توتر إجتماعي 
ي م قبطعلى االنتخابات ، سواء بالحديث عن قوائم و تحالفات إسالمية او بإشارات الي دع

 .يدية التعامل مع القضايا التقل رسمي إلحدى القوائم ، و هو مازاد من ابعاد العنف في

لة يق حاو ساعد مناخ االحتقان السياسي الناجم عن إصطناع خالفات دينية و طائفية في تعم
دمات ي مصافلمصريين ، و زيادة حدة االحداث " الطائفية " و التي بلغت ذروتها التوتر بين ا

ما  بسبب بين المتظاهرين وقوات تأمين مبنى اإلذاعة والتليفزيون من أفراد الجيش ماسبيرو
ن مفي وقوع عشرات الضحايا  األحداث و تسببت أشيع من تعديات على دور عباده قبطية 

 الدينية عاراتو ترك ذلك آثاره في رفع الش  لمسلمين ومن قوة التأمينوبعض أفراد من ا االقباط
بعض  من بعض االتجاهات خالل االنتخابات مما تسبب في إثارة نعرات دينية و طائفية في

 ة.تكافئاالحيان ، و انتهك مبدأ حظر التمييز الديني ،و أخل بحق المرشحين في الفرص الم

 ن المشرعابة مة بالغاء حالة الطوارىء أثناء اإلنتخابات إستجو لم تلق دعوات األحزاب المطالب
 ي ظلالنتخابات ف، علي خلفية تصاعد و تزايد موجات العنف الدموي في المجتمع ، فجرت ا

 حالة الطوارىء .
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او  لم ينعكس استمرار حالة الطوارىء علي االنتخابات سواء بفرض  سياسات او تشريعات
د علي ة قيو جة بقصد تزييف ارادة الناخبين او تغييرها، و غابت ايقرارات تتيح اجراءات ممنه

ذلك  يمنع الحق في الترشح و حرية الدعاية االنتخابية و وصول المرشح الي الناخبين ، و ال
 لقضاءلمن القول باحتماالت حدوث بعض االنتهاكات إلرادة الناخب في بعض الدوائر سيكون 

 القول الفصل فيها . 
 
 
 

 ئع عنفوقائع االنتخابات مغايرة تماما لما ساد قبلها من مناخ حيث لم تشهد وقاو جاءت 
رة ة بصو إنتخابي ، و تراجعت و أنخفضت اعداد أحداث و وقائع العنف في المحافظات المختلف
 وهريةجالفتة ، و شهدت االنتخابات حشود و اقبال كثيف من الناخبين ، و مثل ذلك ضمانة 

 ختياراته لممثليه في البرلمان ،.دة الناخب و او اساسية لحماية ارا
 

و  قتراعلية تأمين مقار االالتي تولت مسئو  والشرطة و توافرت بيئة أمنية من قوات الجيش
وره رسة د، وكانت هذه اإلجراءات كفيلة بحماية االمان الشخصي للناخب و حقه  في مماالفرز

صول ن الو ، و أنهتظاهرة منع الناخبين م ، و حماية مقار و صناديق االقتراع من العبث بها
 الى صناديق االقتراع .

 
د في و ساعد على تراجع موجات العنف االنتخابي في جانب منها مقارنة بما شهدته البال

غاء تعلق بالي ما ينتخابات بتنفيذ احكام القضاء فلال االنتخابات السابقة ، التزام اللجنة العليا 
مانة مثل ض و اعادتها الخطاء شابت العملية االنتخابية ، و هو مااعالن نتائج بعض الدوائر 

هدؤ رض الحقيقية مؤكدة لثقة الناخب في العملية االنتخابية ، و ساهم ذلك بقدر كبير في ف
 لعنف.لجوء لخالفاتهم بداًل من العلى العملية االنتخابية . ولجوء المتنافسين للقضاء لحسم 

 
لضغوط ايد اة السائدة ، و إنتشار احداث العنف المجتمعي ، في تز لقد تسببت األجواء المتوتر 

بل يذه قالمطالبة بتغليظ العقوبات علي الجرائم االنتخابية ، و هو ما سارع المشرع لتنف
نوات ساالنتخابات بنحو شهرين ، و زادت عقوبة بعض الجرائم الى السجن لمدد تجاوز خمس 

بسبب  تفرقةفي جرائم الدعاية الدينية او علي اساس ال ، كما الزم بعقوبتي السجن و الغرامة
 الجنس او االصل .
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اجه لفة و غير ان تنفيذ ما ورد في القانون علي المخالفين طوال المراحل االنتخابية المخت
 لقدرةامشكالت عديدة ، حتي ان المخالفات التي بدأت محدودة تزايدت و تصاعدت امام عدم 

ق لتحقيتشرت و تفاقمت و لم يتم احالة قضية واحدة علي جهات اعلي تطبيق القانون ، و أن
اهر دت ظو ، ألسباب تتعلق بآليات تطبيق القانون ، و االدوات المسئولة عن التنفيذ... وسا
قق في التح خرق فترات الصمت واستخدام دور العبادة والشعارات الدينية .. ولم يتمكن أحد من

  دعاية االنتخابية ومدى التزام المرشحين بذلك.ما يتعلق باإلنفاق المالي على ال

 

 الباب الثانى
 مقدمة توضيحية للتحليل واالنتخابات الحرة والعادلة

 مدخل عام 
 

 هل كانت االنتخابات حرة ؟ 
 هل كانت االنتخابات عادلة ؟ 

 

  مستخلصات 
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 مدخل عام
 انتخابات حرة و عادلة ؟

نوان " تحت ع 2لعادلة في سلسلة التدريب المهني رقم وردت معايير االنتخابات الحرة و ا
جنيف "  -حقوق االنسان و االنتخابات " الصادرة عن االمم المتحدة " مركز حقوق االنسان 

 . 1994عام 
 

مد ا هو مستقا لمو قد تضمن هذا الكتيب نواة المعايير الدولية لالنتخابات الحرة و العادلة ، وف
ذات  العهود الدولية األخريلحقوق االنسان و االتفاقيات و  من صكوك االعالن العالمي

 .الصلة
 

ت وأدخلت عدة تطويرات و إضافات علي هذه المعايير من خالل أبحاث و دراسات و مقاال
شري ع البمتخصصة لتجعل المعايير اكثر مواكبة للواقع العملي و التطورات المحيطة بالمجتم

 عالم سواء علي المستوي النظري او الواقعي .المصاحبة لحركة الديمقراطية في ال
 

ات و وفقا لذلك التزمت وحدة دعم االنتخابات في رصد و تصنيف االنتهاكات و المخالف
،  السابقة قواعداالنتخابية و تحليل كل الشكاوي الواردة الي غرفة العمليات المركزية  وفقا  لل

و  ،ابات نسان و ما يتعلق منها باالنتخإضافة إلي التزامات مصر الدولية في شأن حقوق اال 
 القوانين الوطنية ذات الصلة و مدي التزامها بالمعايير الدولية .

 
صاحبه  و ما و إرتبطت عملية التقييم و التحليل بمستويين أساسيين .. االول الواقع التشريعي

م دي إلتزاو م خاباتمن ممارسة فعلية ، و الثاني القرارات التنفيذية للجهات المسئولة عن االنت
 المرشحين و الناخبين بالقواعد . االحزاب و 
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ط ت شرو و يسعي التقرير في هذا السياق إلي تقديم إجابة عن سؤالين أساسيين .. هل توافر 
ل صفف تم االنتخابات الحرة ؟ و مدي توافر شروط االنتخابات العادلة ؟ و لتحقيق هذا الهد

 المعايير إلي جانبين أساسيين :
بير عن ات تعلجانب األول : ما يتعلق بمعايير االنتخابات الحرة ونستعرض أواًل هل االنتخابا

لرأي إرادة الشعب، أم كانت غير ذلك، وثانيًا مدي توافر الحقوق األساسية من "حرية ا
 ابات والتعبير، وحرية الوصول للمعلومات، وحرية التجمع، وحرية تكوين الجمعيات والنق

 

 

 وارئ"، واستقالل السلطة القضائية، وتأمين المشاركة للجميع، ووضع حالة الطو واألحزاب، 
 ثالثًا هل تم االقتراع في سرية.

 تراع عاماالق الجانب الثاني : ما يتعلق بمعايير االنتخابات العادلة، و نستعرض أواًل هل كان
ك، و ه ذليجابية تجامتساوي غير تمييزي، وثانيًا هل كان هناك تمييز و ما هي التدابير اإل

 عن خامساً و ثالثًا هل كان لكل مواطن صوت واحد، ورابعًا عن الضمانات القانونية والتقنية، 
 بين .من، وسابعًا عن دور المراقدورية االنتخابات، وسادسًا عن دور الشرطة وقوات األ

طلح لمصو ربما يتالحظ غياب  مصطلح نزاهة االنتخابات و محاولة تلمس مدي تطابق هذا ا
لح علي العملية االنتخابية في مصر ، و يرجع السبب في ذلك إلي عدم ورود هذا المصط

هود و العأضمن المعايير الدولية المقرة من االمم المتحدة و ال في الوثائق إو االتفاقات 
طاط مالدولية و هو مجرد ترجمة عربية بتصرف للقواعد المحددة ، إضافة الي أنه مصطلح 

تبط قة تر اقه علي االنتخابات أو غيابه الكامل عنها ، حيث ال يوجد ممارسات حقييسهل إنطب
ين كصفت بكلمة النزاهة قدر ما ترتبط كل الممارسات الحقيقية بمعني " الحرة و العادلة "
 .يقية مالزمتين لالنتخابات بكل قواعدها و معاييرها لتعكس الواقع و تصبح انتخابات حق

 
ل صر خال مدي توافر قواعد االنتخابات الحرة و العادلة علي ما جري في و بعد أإلجابة عن م

تم ، سي إنتخابي مجلسي الشعب و الشوري و عبر ما ورد من شكاوي لغرفة العمليات المركزية
ذا عرض المستخلصات الناتجة عن تحليل و تصنيف الشكاوي ، و التوصيات المقترحة في ه

 الشأن .  
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 ابات حرة ؟هل كانت االنتخ

 أوال: إرادة الشعب :

 عاييرمإرادة الشعب الحرة هي التى ال يتم تغيرها قسرًا دون موافقة المواطنين معيار مهم وجوهري من 
ها ير أناالنتخابات الحرة، وقد تجلت  إرادة  الشعب المصرى ورغبته خالل ثورة الخامس والعشرون من ينا

 ية والعدالة االجتماعية .إرادة مستنيرة عندما طالب الشعب بالحر 

ن يمثله يار موتتويجًا لتلك اإلرادة الحرة استخدم الشعب حقوقه وفقًا لما منحه القانون ليعبر عنها فى أخت
 فى  انتخابات مجلسى الشعب والشورى .

من  ولممارسة هذه اإلرادة بشكل حر، دون تدخل أي طرف لتوجيه هذه اإلرادة، يتطلب الحال توافر عدد
 راطات والقواعد الجوهرية.االشت

 نسانفى هذا االطار ورد لغرفة العمليات المركزية بوحدة دعم االنتخابات بالمجلس القومي لحقوق اإل 
 % من إجمالى أعداد الشكاوى تتعلق بخرق الحظر، في فترة الصمت االنتخابي، 5.9شكوى بنسبة  116

 وأثناء ممارسة الناخبين لحقهم في االقتراع.

ذه الشكاوى ورد في خصوص محاولة التأثير على إرادة الناخبين من خالل الضغط على عدد من ه
الوازع الدينى، حيث وردت شكاوى بقيام سيدات منتقبات بتوجيه إرادة الناخبين والناخبات أمام بعض مقار 

رشحيهم  اإلقتراع وحثهم على إختيار مرشحى حزبى الحرية والعدالة، والنور السلفى بدعوى أن اختيار م
 يدعم ويعزز اإلسالم. 
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 ووردت شكاوى أخرى حول ما أسماه الشاكين استغالل األمية بين الناخبين فى عدد من الدوائر، في
ثناء أمحاولة توجيه إرادتهم من خالل قيام أنصار بعض المرشحين بتلقينهم الرمز اإلنتخابى الختياره 

 اول الشائعات الكاذبة ضد بعض المرشحين لدفعالتصويت دون علمهم باسم المرشح،  وأيضًا نشر وتد
 الناخبين إلى تغيير إرادة الناخبين المحددة سلفًا .

وجاءت شكاوى أخرى متضمنة قيام أنصار بعض األحزاب بتوجيه إرادة الناخبين بمخالفة جديدة من 
م اتوجيه نوعها، وهى استخدام نموذج الستمارات إبداء رأى بها عالمة أمام أسم مرشح معين، ويت

 الناخبين بها أمام مقار اإلقتراع لتصبح هذة العالمة عالقة بأذهان الناخبين عند التصويت .

 

إضافة إلى شكاوى من توجيه إرادة الناخبين من خالل شباب حاملين الب توب أمام معظم اللجان 
ختيار ين ألالناخب بتوجيهاإلنتخابية بزعم  إرشاد الناخبين بمكان ، وأرقام اللجان االنتخابية  و يقومون 

 مرشح بعينه  .

حرية الوصول  –يتضمن هذا البند مبادئ ) حريات الرأى والتعبير و  -ثانيًا : تأمين الحقوق األساسية : 
 –إستقالل السلطة القضائية  –حرية تكوين الجمعيات واألحزاب  –حرية التجمع السلمى  –للمعلومات 

 رئ( ومدى توافرها في تفاصيل العملية االنتخابية بكل مراحلها.احالة الطو  –تأمين المشاركة للجميع 

 حرية الرأي والتعبير  : -1
ا .. كفلت الممارسات العملية بعد الثورة حريات الرأي والتعبير دون عوائق تؤثر سلبًا على ممارسته

ة الصحاف ويشتمل هذا الحق على حريات اعتناق اآلراء دون مضايقات والتعبير عنها .. سواء من خالل
. ووسائل اإلعالم أو من خالل حقوق التظاهر واالعتصامات واإلضراب وتنظيم المؤتمرات والندوات .

 ن لهذه الحقوق أثناء االنتخابات.ولم تتلق الوحدة شكاوى تتعلق بمنع ممارسة األحزاب والمرشحي
ن كانت البالد قد شهدت بعض األمور التي مثلت قيود على حرية الرأي والتع بير، أشهرها حالة وا 

جنيه مصري، على خلفية  200المواطن مايكل نبيل، والذي صدر حكم ضده بالحبس عامين وغرامة 
و در عفصانتقاده ألداء المجلس األعلى للقوات المسلحة إلدارة البالد، وعلى الرغم من ذلك الحكم، فقد 

 يناير. 25عنه في الذكرى األولى لثورة 
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تحقيق مع الناشطة أسماء محفوظ على خلفية اتهامها بتوجيه إهانات تم ال 2011وفي شهر مارس 
لية للمجلس العسكري على صفحتها على موقع التواصل اإلجتماعي تويتر ، وتم إخالء سبيلها بكفالة ما

 قدرها عشرون ألف جنيه. 
 

حسن  على فاطمة الزهراء محمد وسالى2011ديسمبر  11وحالة ثالثة خاصة بالحكم الصادر بتاريخ 
 ذ حكمالصحفيتين بجريدة الفجر، حكم على األولى بالحبس شهرين، والثانية بالحبس شهر، مع إيقاف تنفي

ذا الحبس ضدهما لمدة ثالثة سنوات، وذلك بعد أن قامتا بنشر تحقيق صحفي تناول أحد الشيوخ. ومع ه
 نتهم. ن لمهعلق بممارسة الصحفييالحكم ازدادت األصوات المطالبة بإلغاء العقوبات المقيدة للحرية فيما يت

 
 

 تم إلقاء القبض على المواطن جابر السيد على خلفية توزيع منشورات تنتقد 2011وفي شهر ديسمبر 
ت أداء المجلس العسكري وتطالب المواطنين باستكمال ثورتهم، وتم تحويله إلى محاكمة عاجلة، وحكم

تم  جنيه، ولم تكن تلك هي الواقعة الوحيدة التي 200عليه محكمة جنح الوايلي بالحبس سنة وتغريمه 
 إلقاء القبض على ناشطين على خلفية توزيعهم منشورات.

 
 حرية الوصول للمعلومات :  -2

ضمانًا لحرية االنتخابات، توجب على الحكومة االلتزام بعدد من اإلجراءات، في مقدمتها وصول 
 ذا اإلطار يجب أن تكون هناك آليات واضحةالمعلومات إلى المرشحين واألحزاب والمواطنين. وفي ه

 وغير قابلة للتغير أو التقدير الشخصي، تضمن وصول هذه المعلومات بشكل متساوي وغير تمييزي.
 

وتقع في مقدمة حرية الوصول للمعلومات، تمكين المرشحين من الوصول لقاعدة بيانات الناخبين 
أحد المرشحين على مقعد مجلس الشورى فئات  بدوائرهم، وقد وردت شكوى وحيدة عن هذا األمر من

اء للقض بدائرة محافظة اإلسكندرية، لم يتمكن من الحصول على قاعدة بيانات الناخبين بدائرته، وقد لجأ
لحكم اإلداري، الذي أصدر حكم بتمكينه من الحصول على قاعدة بيانات  الناخبين بدائرته، وجاء هذا ا

كم على يوم االقتراع، ولم يتمكن المرشح من تنفيذه، مما جعل الح متأخر حيث صدر في اليوم السابق
 عديم الجدوى، ولم يمكن المرشح من المنافسة المتساوية مع خصومه.
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 دعايةومن الجوانب األخرى المتعلقة بتنظيم وصول المعلومات للناخبين، الدعاية االنتخابية، وتتم ال
 لحقوقابث التليفزيوني واإلذاعي، وقد ألزم قانون مباشرة االنتخابية بمختلف الوسائل، في مقدمتها ال

عة، مكرر )و( الفقرة السادسة والساب 3في الباب األول )مكرر( المادة  1956لسنة  37السياسيه رقم 
صة في اح خااللجنة العليا لالنتخابات وضع القواعد المنظمة للدعاية االنتخابية وقواعد توزيع الوقت المت

صة لخاوا للبث التليفزيوني واإلذاعي بغرض الدعاية االنتخابية في أجهزة اإلعالم الرسميةأوقات الذروة 
 على أساس المساواة التامة.

بإلزام كل  –( 14دة )الما 21رقم  -وتنفيذًا لنص القانون، قامت اللجنة العليا لالنتخابات بإصدار قرارها 
 ح وقت المتايع الار اللجنة العليا بأية مخالفة تتعلق بتوز من وزارة اإلعالم واتحاد اإلذاعة والتليفزيون بإخط

 
 
 

 ن وضعللدعاية االنتخابية في أجهزة اإلعالم الرسمية والخاصة بالمخالفة ألساس المساواة التامة، دو 
 زيع األوقات على أساس المساواة. قواعد تو 

المتخصصين، وقد أصدروا وتم تشكيل لجنة لرصد وتقييم لألداء اإلعالمي، ضمت عدد من الخبراء و 
عات اإلذاتقرير هام عن تقييم األداء اإلعالمي، وتناول التقرير العديد من المخالفات بمختلف القنوات و 

 ر. لتكراالتابعة التحاد اإلذاعة والتليفزيون أو الخاصة، وأوصى بتدابير محددة لمواجهتها ومنعها من ا
 

 اذ أحداالنتخابية بالشوراع بما يضمن العدل، وعدم استحو ولم ينظم القانون أو لوائحه وضعية الدعاية 
 ، فقدالمرشحين لغالبية المشهد في مقابل عدم تمكن اآلخرين من الوصول للناخبين من خالل نفس اآللية

كنا في حاجة لضوابط تسمح للمرشحين بنشر الدعاية االنتخابية في الشوارع بشكل متساوى، وبدون 
 تكتل على المشهد في الشارع دون اآلخرين، وال يترك األمر لالجتهاداتاستحواذ مرشح أو حزب أو 

 الشخصية، والقدرات المالية فقط.
 

أو  خرينوجاء قانون مباشرة الحقوق السياسية صارمًا في مواجهة استخدام الدعاية االنتخابية لتشويه اآل
 للتفرقة بين المصريين أو إثارة الفتن.

مباشرة الحقوق السياسية الفقرة الرابعة بأن يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ( من قانون 48فنصت )المادة 
سنة وغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تتجاوز مائة ألف جنيه، كل من نشر أو أذاع أقوااًل أو 
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أخبارًا كاذبة عن موضوع االنتخاب أو االستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخالقه مع علمه 
 قصد التأثير في نتيجة االنتخاب أو االستفتاء. بذلك ب

ات ( مكرر من ذات القانون حظرت الدعاية االنتخابية القائمة على استخدام الشعار 50ونصت )المادة 
حبس الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو األصل ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بال

 مة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تتجاوز عشرة آالف جنيه. مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبغرا
 ( مكرر )ح( من ذات القانون رتبت على مخالفة الدعاية االنتخابية لحظر استخدام3ونصت )المادة 

ب ة بسبشعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية االنتخابية ذات الطابع الديني أو على أساس التفرق
ب اسم المرشح من قائمة المرشحين من الدائرة. ويتولى رئيس اللجنة العليا الجنس أو األصل، شط

ة لالنتخابات، إلى ما قبل انتهاء عملية االقتراع طلب شطب اسم المرشح في تلك الحالة من المحكم
 اإلدارية العليا...

 
 

رشحين أو وعلى الرغم من هذه النصوص التي تجرم إذاعة األخبار الكاذبة عن االنتخابات أو الم
 عض حاالت تضمنت خرق لهذه النصوص.استخدام الدعاية االنتخابية، ظهرت ب

شكاوى( عن إذاعة أخبار كاذبة، منهم شكاوتين تخص إذاعة أحد المرشحين خبر  5فقد وردت عدد ) 
ة لثانيانتهاء إجراء االقتراع لمجلس الشعب "مرحلة اإلعادة" على يوم واحد وأنها ستنتهي في الساعة ا

 قتراعهرًا، لدفع الناس للتصويت بأول يوم انتخاب بمرحلة اإلعادة. وشكوى عن إذاعة شائعات يوم االظ
عن استبعاد المرشح محمد أنور السادات من كشوف المرشحين. هذا باإلضافة إلى منشور تم توزيعه 

 اطل شرعًا"،بمحافظة البحيرة عنوانه "التصويت لصالح الكتلة المصرية والمصريين األحرار باطل ب
، 1973لسنة  270وصدر هذا المنشورمنسوبا الي جمعية أنصار السنة المحمدية بدمنهور والمشهرة برقم 

ية وبجواره اسم رئيس بخاتم الجمع -صفحتين يفند ما يدعم عنوانه  المكتوب على -وينتهي المنشور 
صص للمرفقات. كما وردت جمعية أنصار السنة المحمدية بدمنهور. ومرفق نص المنشور بالجزء المخ

 شكوى عن إذاعة أخبار كاذبة عن أحد المرشحين من ضيف أحد البرامج التليفزيونية.
 

لحرية شكاوى( عن استخدام دور العبادة في الدعاية االنتخابية، إثنين منهم عن مرشحي ا 5ووردت عدد )
ن مد بورسعيد قاما بتكفير والعدالة، وأخرى عن مرشح مستقل. باإلضافة إلى شكوتين ضد خطباء بمساج

 يساند المرشحين من غير المسلمين، وحث الناخبين على التصويت لصالح الملتزمين دينيًا.
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انونية الق جراءاتوعلى الرغم من إحالة هذه الشكاوى إلى اللجنة العليا لالنتخابات، إال أنها لم تتخذ اإل
 حيال مرتكبيها.

لى عاتق الحكومة في توعية وتثقيف الناخبين بنظامهم ويقع جزء من حرية الوصول للمعلومات، ع
ت د قامقاالنتخابي وأهمية المشاركة في االنتخابات، وفي هذا الصدد نجد أن اللجنة العليا لالنتخابات 
ذاعية وأخرى بالشورا نب ع بجابإصدار أفالم تعريفية قصيرة عن هذه األمور بجانب إعالنات تليفزيونية وا 

ة لناحيائد، ولكن لم تكن هذه المواد بالكافية، فقد كانت ضعيفة للغاية، ولم تراعي ما تم نشره بالجرا
 قافية لمختلف الفئات االجتماعية.الث

يصال المعلومات للناخبين، ذه ب ومن نتائج تخلي اللجنة العليا عن دورها في التثقيف والتوعية وا 
جنة من وجود هذه البيانات على موقع اللالناخبون لالنتخاب دون علمهم بلجانهم الفرعية على الرغم 

صار العليا لالنتخابات، وتوفيرها من خالل االتصال التليفوني، وهذا األمر الذي ساعد على وجود أن
 حمل تالمرشحين أمام اللجان، وقيامهم باستخراج اسم الناخب ورقم لجنته ورقمه االنتخابي على أوراق 

 
 

ن تو  ا مة، مفر هذا األمر من جانب اللجنة العليا لالنتخابات أو الحكو دعاية للمرشح يوم االنتخاب، وا 
 كان لهذا الشكل من الدعاية والخرق للصمت االنتخابي أن ينجح. 

 
 حرية التجمع السلمي -3

ن اتفقا في ظاهرهما، ولكنهما يحتاجان الطرح في نقاط منفصلة.  نتناول هذا الحق من جانبين، وا 
على  ات واالعتصامات واإلضرابات، وهو األمر صاحب التناول األكثرهي المتعلقة بالمظاهر  األولى -

ئمة ة وداالساحة السياسية، وهو أمر طبيعي ألي دولة في مرحلة انتقالية، ال توجد به قنوات شرعية مسئول
ة لسن 10تستطيع أن تعطي الوعود ويثق بها متلقيها، وعلى الرغم من استمرار العمل بالقانون رقم 

ن بشأن االجتماعات العامة والمظاهرات ، إال أ 1923لسنة  14التجمهر ، والقانون رقم بشأن  1914
ن هذه القوانين لم تفعل بشكل كامل بعد الثورة، وهي القوانين التي تحكم األوضاع في مصر منذ زم

 م"بتجري 2011لسنة  34االحتالل وحتى قيام الثورة، وبعد الثورة المصرية صدر مرسوم بقانون رقم 
االعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت". والذي واجهته اعتراضات عنيفة من مختلف النخب 

 واألحزاب والجماعات السياسية والحقوقية. 
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صرية. ة المويعود عدم تنفيذ هذه القوانين إلى تعسفها وانتهاكها للحريات العامة، والتي خرجت ضدها الثور 
 .2011لسنة  34لمرسوم بقانون رقم لها ا ورغم ذلك لم تلغ حتى اآلن بل أضيف

 ويذكر هنا محاوالت فض االعتصامات التي اتخذت ميدان التحرير مقر لها، وما ترتب عليه من أمور
من، دموية، أودت بحياة الكثيرين من المدنيين، وشهدت استخدام مفرط للقوة من قبل الجيش وقوات األ

"، خابيةود "والتي جرت وقائعها أثناء ممارسة العملية االنتآخرها المعروفة إعالميًا بأحداث محمد محم
 جريح. 4500شهيد، باإلضافة إلى عدد 60والتي راح ضحيتها

 
عات ، من تجمهي المتعلقة مباشرة بالعملية االنتخابية، وما يلتصق مباشرة بإجراء هذه العملية الثانية -

قامة المؤتمرات والندوات للمرشحين، ة، متعسفوعلى الرغم من استمرار عمل القوانينال سياسية وحزبية، وا 
إال أنه لم ترد أي شكوى بخصوص هذا األمر، وقد يكون السبب هو عدم استخدام الجهات التنفيذية 

لزم يوما  سلطاتها في عرقلة الحق المخول للمرشحين بإقامة مؤتمراتهم الجماهيرية واالجتماعات التنظيمية
رطه التحضير لها من تجمعات، أو أن المرشحين لم يسعوا لتطبيق ما اشتعمليات الدعاية االنتخابية و 

 ولم تعلق الدولة على هذا المنحى.القانون، 
 
 
 حرية تكوين الجمعيات واألحزاب  -4

فى  قراطىحرية تكوين الجمعيات والنقابات واألحزاب السياسية من المعايير المهمة فى إطار التحول الديم
الجمعيات واألحزاب السياسية من الحقوق األساسية التى ركزت عليها مصر كما يعتبر حق تكوين 

المجلس األعلى  –المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان فى سياق االنتخابات، وعقب الثورة أخذ المشرع 
 طوات نحو تعديل القوانين المنظمة  لتكوين األحزاب السياسية .خ  -للقوات المسلحة 

ت على هذا  القانون هى تأسيس الحزب باإلخطار كتابة ويقدم للجنة ومن أهم التعديالت التى جاء
األحزاب، وهى التى ورد على تشكيلها تعديل  فى نص المادة الثامنة من القانون، حيث أقر القانون 
تشكيل لجنة األحزاب السياسية من النائب األول لرئيس محكمة النقض رئيسًا ، وعضوية نائبين لرئيس 

رئيسين بمحاكم االستئناف يختارهم مجلس القضاء األعلى، ونائبين لرئيس مجلس محكمة النقض، و 
الدولة يختارهما المجلس الخاص. وتكون محكمة النقض مقرًا للجنة وتختص اللجنة بفحص ودراسة 

وال يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إال .إخطارات تأسيس األحزاب السياسية طبقًا ألحكام هذا القانون
ها وأربعة من أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات على األقل، ويمثل بحضور رئيس
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هذا التعديل استجابة لمطالبات انتشرت قبل الثورة للفصل بين الحكومة والحزب الحاكم، وبين لجنة 
 األحزاب.

ار أو فى اختيكما أشارت التعديالت إلى عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه 
غة قياداته أو أعضائه على أساس دينى أو طبقى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى أو بسبب الجنس أو الل

 أو الدين أو العقيدة .

وعلى الرغم من هذا النص  قامت بعض الجماعات االسالمية بتأسيس أحزاب سياسية بعد توفيق 
 فاهيممي" ما بين مفاهيم الجماعة الدينية وبين أوضاعها من الناحية القانونية، وحققت الفصل "الظاهر 

ة لسلفيالحزب، كما فعلت جماعة اإلخوان المسلمين حيال حزبها السياسى "الحرية والعدالة"، والجماعة ا
ى ية علوفى ظل ذلك حصل "حزب البناء والتنمية" التابع للجماعة اإلسالم حيال حزبها السياسى "النور"،
ف لمخالفته النص ساللتأسيسه ض قبول أوراقه من لجنة األحزاب السياسية حكم بتأسيس الحزب بعد رف

 الذكر .

 

 

 

 كما أعلن المجلس األعلى للقوات المسلحة  تحمله  نفقات إشهار األحزاب كاملة معربًا بذلك دعم
ة األحزاب الصغيرة التى شرعت فى الـتأسيس من أجل المساعدة على وجود تعددية حزبية متنوعة فاعل

 .  2011ديدة، غابت عن مصر فى الفترة السابقة علٰى الثورة، وقد صدر هذا التصريح في مايو وج

يصبح " حزبًا حتى موعد االنتخابات  ل 30وعقب قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير تم تأسيس عدد "
اء لمانية سو "حزب سياسى  جميعهم خاض االنتخابات البر  54إجمالى عدد األحزاب السياسية المصرية " 

 حزب بمفرده أو بصورة تحالفات حزبيبة بين عدد من األحزاب  التى خاضت العملية اإلنتخابية .

 من محكمة 2011ابريل  16وتم حل الحزب الوطني الديمقراطي بموجب الحكم القضائي الصادر بتاريخ 
قضائية  57لسنة  20459 – 20279 – 20030مجلس الدولة الدائرة األولى فى الطعون أرقام 

 عليا،وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الدولة.
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ارى برفع دعوى أمام محكمة القضاء اإلد 2011أكتوبر  13وأدى هذا الحكم إلى قيام أحد المرشحين فى 
ف إدراج المرشحين بقوائم المرشحين النهائية مطالبًا بوق -ق 34سنة ل 1593برقم  -بالمنصورة 

بدائرة الدقهليةممن كانوا ينتمون للحزب الوطنى  2011/2012 النتخابات مجلس الشعب والشورى
 الديمقراطى سابقا.

صدر الحكم في الدعوى  بإستبعاد أسماء المرشحين من أعضاء الحزب  2011نوفمبر  10وبتاريخ 
وفمبر ن 14الوطنى، وتم الطعن على هذا الحكم أمام محكمة اإلدارية العليا والتي أصدرت حكمها بتاريخ 

 بإلغاء حكم أول درجة والسماح لمن صدر ضدهم حكم أول درجة بالترشح. 2011

بتعديل  2011لسنة  131صدر مرسوم بقانون رقم  2011نوفمبر  12وعقب صدور هذا الحكم وبتاريخ 
والمعروف  1953لسنة  173المعدل بالقانون رقم  1952لسنة  344بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 

 مجااًل للتنفيذ على أرض الواقع. سى والذى لم يجدبأسم قانون العزل السيا

 استقالل السلطة القضائية -5
أن هذا  ة، أيوالمقصود هنا باستقالل السلطة القضائية هو استقاللها دون ارتباطهابإدارة العملية االنتخابي

نه ألفر الشرط غير موقوف على التشكيل القضائي للجنة العليا لالنتخابات، فهذا الشرط يتوجب أن يتوا
  عمليةالضمانة لجميع أطراف العملية االنتخابية لالعتراض على أيه انتهاكات أو مخالفات قد تواكب ال

 
 

االنتخابية، لذا يتوجب أن تكون السلطة القضائية بمعزل عن أي تأثير من أي جهة رسمية أو غير 
 رسمية تشارك في االنتخابات.

ة لحصينده من خالل الرأي العام بأن القضاء هو أحد القالع اوفي هذا األمر يكفي أن نذكر ما يتم تردي
ة المستمرة بعد الثورة دون انهيار، وأن ما يقوم به القضاء من إصالح داخلى هو عملية حرجة وهام
ار يتوجب أن يتوافر لها المناخ المالئم، وقد سعى المجلس األعلى للقضاء ما قبل االنتخابات إلصد

جلس ، وتسبب في تعطيل هذه الخطوة خالفات حول مشروع القانون المقدم من المقانون السلطة القضائية
األعلى للقضاء مع نادي القضاة والمحامين، وأعلن المجلس األعلى للقوات المسلحة صاحب 

تخاب االختصاص التشريعي االستثنائي قبل انتخاب المجالس النيابية أنه سيترك هذا األمر لما بعد ان
 األصيل.صاحب االختصاص 
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طة السل ومن جانب آخر، وبعيد عن ما يتعلق بقانون السلطة القضائية، نذكر أمر هام يتعلق بتنفيذ أحكام
 عديالت تتعلق بنفاذ هذه األحكام.القضائية، وما حل عليه من ت

ي، أول هذه األمور ما عرف باالستشكال في األحكام الصادرة من القضاء اإلداري أمام القضاء المدن
على وقف تنفيذ أحكام القضاء اإلداري الخاصة باالنتخابات، وفي هذا  –سابقًا  –ي كانت تساعد والت

 األمر لحق قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانوني مجلس والشعب ومجلس الشورى تعديالت نصت على
 حال العليا عدم جواز وقف أحكام القضاء اإلداري إال إذا صدر قرار بوقف الحكم من المحكمة اإلدارية

قة لمتعلالطعن على هذا الحكم، وبهذا التعديل تم قطع الطريق على عرقلة تنفيذ أحكام القضاء اإلداري ا
عادتها دون تعطي اهم ل. وسباالنتخابات، و اتاح ذلك اعمال مبدأ تنفيذ احكام القضاء بوقف االنتخابات وا 

 لثقة فيها.بدرجة كبيرة في تحسين مناخ العملية االنتخابية وتعميق ا
 

مر وقد جعل القانون بعض هذه األحكام واجبة النفاذ بمسودتها وبدون اإلعالن بها. وقد وفر هذا األ
ن قام أالضمانات التي تكفل سرعة نفاذ القانون وأحكام القضاء دون عراقيل، إال أنه يتوجب في هذا الم

 عن معوقات أخرى واجهت هذا األمر.نتحدث 
في  مجلسي الشعب والشورى عدة أحكام بوقف االنتخابات أو إعادتها أو تغيير فقد صدر خالل انتخابات

 في  حكامالقائمة النهائية للمرشحين أو األحزاب بالحذف أو اإلدراج، وظهرت اإلشكالية في تنفيذ هذه األ
 
 

 م، أوعدم تمكن الصادر لصالحهم أحكام القضاء بإخطار اللجنة العليا لالنتخابات مباشرة بهذه األحكا
 ة من ى حالاإلخطار بهذه األحكام بعد بدء تنفيذ االنتخابات بدون التعديل المقرر، فقد أدى هذا الخلط إل

 
 التخبط والمساعدة على زيادة الشائعات، وما كان له من أثر بالغ على جمهور الناخبين. وكان من

ابات ري واللجنة العليا لالنتخالممكن تالفي هذا األمر بوجود شبكة اتصال مباشرة بين القضاء اإلدا
 ال منولجانها بالمحافظات ، و هو ما يشير الى ضرورة النص في القانون على اليات لتنفيذ االحكام بد

 ترك االمر اداريا لسلطة ادارة االنتخابات.
 
 تأمين المشاركة للجميع -6
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ى الجهات الرئيسة ف نستعرض فى معيار تأمين المشاركه للجميع القرارات واإلجراءات التى اتخذتها
احة ة إلتاالنتخابات البرلمانية وعلى رأسها اللجنه العليا لإلنتخابات، والمجلس األعلى للقوات المسلح

 وتأمين فرص المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب والشورى .
 

ن فى يناير على الحياة السياسية والحزبية زاد من رغبة المواطني 25ويجب أن نؤكد على أن وقع ثورة 
عتاب أالمشاركه السياسية وامتد إلى رغبتهم فى إدارة الشأن العام، إال أن آثار الرغبة اندثرت على 

رى انتخابات مجلس الشورى، وقد أرجع عدد من المحللين تراجع نسب المشاركة في انتخابات مجلس الشو 
رى نب آخر أن مجلس الشو كونه تعبير من الناخبين عن رغبتهم في عدم التمديد لهذا المجلس، ورأى جا

سبة نظل بنسبة مشاركة ضئيلة منذ تأسيسه، وهذه النسبة ليست بالجديدة على انتخاباته، ويظل انخفاض 
 ابات مجلس الشورى عالمة استفهام.مشاركة الناخبين في انتخ

 األحزاب  -

 وضاعن األبعد إصدار القانون الجديد لألحزاب، والذي تناولناه في محله بهذا التقرير، تم تقني
لها  السياسية للعديد من الكيانات والجماعات، مما أتاح لها العمل والحركة بشكل أوسع، وأتاح

 االندماج مع الجماهير بشكل أكثر تأثير، ظهرت نتائجه مع نتائج االنتخابات.

ظهرت ولم تكن الفترة التى منحت لألحزاب بالكافية لالستعداد لخوض االنتخابات البرلمانية، فأ
  تائج االنتخابات أن أغلب األحزاب ) خصوصا الجديدة منها و التي اسسها شباب الثورة بعدن

 

 

لتي ااسقاط النظام السابق ( لم تستعد لالنتخابات بشكل كامل، وظهر ذلك مع نتيجة االنتخابات 
 واكب ظهورها خروج العديد من األحزاب من سباق االنتخابات البرلمانية.

مل إجراء االنتخابات جاء لصالح األحزاب ذات المرجعيه الدينية، التى تعو نرى هنا أن قرار 
 على قطاع عريض من المواطنين منذ فترات طويلةفي الجانب الدعوي والخيري، وقبل أن تشكل 

حزاب إطارها القانونى للعمل السياسي ... غير أنه البد من اإلشارة لضغوط مارستها غالبية األ
 نية.برلماسراع من عملية التحول لسلطة مدنية والتبكير بإجراء االنتخابات الالقديمة والجديدة لإل
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حالة لى الو يبدو أن عدم السماح بالتعددية الحزبية الحقيقية ما قبل الثورة، كان له بالغ األثر ع
 األحزاب باالنتخابات. التي ظهرت عليها نتائج

 النظام اإلنتخابي -

 قوائملعمل بالنظام المزدوج الجامع للنظام الفردي ونظام التغير نظام اإلنتخاب المصرى و تم ا
لقوائم ظام االحزبية المغلقة، فأقر النظام االنتخابي ثلث المقاعد للنظام الفردي، وثلثي المقاعد لن

ر المغلقة، وحظر القانون ترشح األحزاب على المقاعد الفردية، كان لرفض األحزاب لهذا الحظ
 ليسمح لمرشحي األحزاب بالترشح على المقاعد الفردية.أثره في تعديل القانون 

فردية، عد الوقد أثار هذا التمييز لصالح األحزاب، باإلنفراد بالقوائم ومنافسة المستقلين على المقا
سان شبهة اإلخالل بمبدأ المساواة بين المرشحين، وهذا ما حذر منه المجلس القومي لحقوق اإلن

قبل انعقاد  2012يناير  21النتخابات البرلمانية الصادر في في بيانه المعنون بمؤثرات ا
 لعلياالبرلمان بيومين، وهو ما دعى أحد المرشحين بالطعن على ذلك، وأحالت المحكمة اإلدارية ا

 الطعن للمحكمة الدستورية للفصل في دستورية هذا القانون.

 19ضائيًا والصادر بتاريخ ق 9لسنة  37وفي هذا السياق يذكر الحكم الصادر في الدعوى رقم 
والقاضي بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذي سمح لمرشحي األحزاب بمنافسة  1990مايو 

المرشحين المستقلين على مقاعد النظام الفردي، وذلك لكون هذا القانون يقلص من فرص 
حصول مقاعد ي الف -لى الرغم من أنهم يمثلون األغلبية في المجتمع ع -المرشحين المستقلين 

 بسبب مزاحمة أعضاء األحزاب لهم على المقاعد المخصصة لالنتخاب الفردي كما أن تقليل عدد
  حافظةالمقاعد الفردية ترتب عليه اتساع مساحة الدائرة االنتخابية )األمر الذي أصبحت معه الم

 

 معًا بحيث الدائرة واحدة كما في انتخابات الشورى( مما تمثل إرهاقًا على الناخب والمرشح 
يد يستطيع المرشح تغطية الدائرة بأكملها في الدعاية، كما ال يستطيع الناخب التعرف بشكل ج

 حتى يتمكن من االختيار الصحيح.  على كافة المرشحين

 قاعدة بيانات الناخبين وآلية التصويت -

ين خاضعة لقد شهدت قاعدة بيانات الناخبين تطور مهم، بعد أن أصبحت قاعدة بيانات الناخب
للجنة العليا لالنتخابات، وأصبح التسجيل من واقع بيانات مصلحة األحوال المدنية، وكفل القانون 
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طرق للتظلم من األخطاء الواردة بقاعدة بيانات الناخبين، والطعن بغير رسوم أمام محكمة 
د اسمه القضاء اإلداري المختصة، ولم يجعل التظلم والطعن للمتضرر فقط، بل لكل ناخب مقي

 بقاعدة البيانات.

لتي بية اكما جعل القانون مزاولة حق االنتخاب ببطاقة الرقم القومي، دون الحاجة للبطاقة االنتخا
كانت تصريح ممارسة الحق سابقًا. األمر الذي جلب ضمانة هامة لممارسة الحق، وأغلق 

 الله في "تزييف" إرادة الناخبين.الطريق أمام التالعب به واستغ

 كة المصريين فى الخارج مشار  -

يث ألول مره يحدد القانون مشاركة المصريين المقيمين إقامه مستقره فى خارج القطر المصرى ح
صدر إعالن دستوري، وقانون تصويت المصريين المقيمين بالخارج في االنتخابات العامة 

عتبار السفراء والق ؤساء ر ناصل بمثابة واالستفتاء، وتحدد آلية تصويتهم بالقنصليات المصرية وا 
لجان تصويت، ورغم المآخذ التى واجهها تصويت المصريين فى الخارج إال أنها خطوة مطلوبة 

 فى  تأمين حق المشاركة.

 حالة الطوارئ : -7
حالة الطوارئ هي حالة استثنائية تمر بها البالد تتطلب مواجهتها منح بعض السلطات 

ع وأكثر فاعلية، ليمكن هذه السلطات من اختصاصات أوسع وبشكل قابل للتطبيق بشكل أسر 
ربأ حمواجهة الظرف االستثنائي، وتم توصيف الظرف االستثنائي في القانون المصري بأنه "وقوع 

 وقيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث إضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو إنتشار وباء"،
 وحتى  1967ارئ على مصر منذ عام وعلى الرغم من هذا التحديد إال أنه تم فرض قانون الطو 

 
-1980صدور هذا التقرير، وتوقف العمل بهذا القانون في فقط خالل مدة قصيرة بين عامي 

1981. 

وقد تم تناول هذا الوضع بالكثير من الدراسات واألبحاث، والمطالبات الشعبية وتكتالت 
عضاء جماعة اإلخوان المعارضة بوقفه، وقد كان في مقدمة المتضررين من هذا القانون أ

ة المسلمين، باإلضافة لباقي المواطنين المعرضين للتدخل من قبل السلطات في شئونهم الخاص
 وحرياتهم األساسية.
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بضمانات جديدة لتضييق نطاق  2011مارس عام  30وقد خرج اإلعالن الدستوري الصادر في 
 حالة الطوارئ. 

 من اإلعالن الدستوري" 59"المادة 

الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، حالة الطوارئ  )يعلن رئيس
على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا اإلعالن على مجلس 

 الشعب خالل السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

فإذا تم اإلعالن في غير دور االنعقاد وجبت دعوة المجلس لالنعقاد 
يعاد المنصوص عليه في الفقرة فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الم

 السابقة.

ذا كان مجلس الشعب منحاًل يعرض األمر في أول اجتماع له.  وا 

ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعالن حالة 
 الطوارئ.

وفي جميع األحوال يكون إعالن حالة الطوارئ لمدة محددة ال تجاوز 
 عب وموافقته على ذلك.(ستة أشهر وال يجوز مدها إال بعد استفتاء الش

ة من أهم الضمانات الجديدة عدم سريان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الشعب إال لمد
 ستة أشهر، وللزيادة عن هذه المدة يكون الفصل الستفتاء الشعب.

 

 

وعلى الرغم من مرور األشهر الستة بنهاية شهر سبتمبر، إال أنه لم يتم االستفتاء على 
طوارئ، ثم أعلن رئيس المجلس األعلى للقوات المسلحة عشية الذكرى استمرار حالة ال

األولى لثورة يناير انقضاء حالة الطوارئ إال في حالة البلطجة، وتتناول وسائل اإلعالم 
، الذي يضيف تطبيق حالة الطوارئ على 2011لعام  193لقرار المجلس العسكري رقم 

ى حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل حاالت مواجهة أعمال البلطجة، واالعتداء عل
المواصالت وقطع الطرق، وبث إذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة. باإلضافة لما 
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والخاص بحالة الطوارئ في مصر  2010لسنة  126ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 
مى لمواجهة حدوث اضطرابات فى الداخل وكافة أخطار اإلرهاب واإلخالل باألمن القو 

والنظام العام بالبالد أو تمويل ذلك كله وحيازة األسلحة والذخائر واإلتجار فيها وجلب 
 ر المواد المخدرة واإلتجار فيها.وتصدي

 االقتراع السري: -ثالثًا :

مة من المعايير الفاصلة فى تجارب االنتخابات سرية التصويت، الذي يكفل للناخب السرية التا
 ه في االنتخاب، مما ال يمكن آخر من معرفة رأيه الذي أبداه علىأثناء ممارسة الناخب لحق

ه، استمارة إبداء الرأي، ويحمى الناخب بسرية التصويت من أي نظام متسلط قد يعاقبه على رأي
أو أي حسابات أخرى قد يضار منها نتيجة هذا التصويت، أو أي تأثير قد يصاحب هذه 

 اللحظة.

اوى( شك 9دعم االنتخابات بالمجلس القومي لحقوق اإلنسان عدد ) وقد ورد لغرفة العمليات بوحدة
 تخص عدم وجود ساتر بلجان انتخابية، أو عدم استخدام الساتر الموجود.

ع وجدير بالذكر استحداث اللجنة العليا لالنتخابات قطاع رباعي يسهل إتمام سرية التصويت م
بالتصويت في ذات اللحظة دون وجود  وجود ضغط الناخبين، والذي يسمح بقيام أربعة ناخبين

 سواتر.

شكوى( تخص التأثير على إرادة الناخبين من قبل رؤساء 37ولقد ورد لغرفة العمليات عدد )
شكوى( تخص  116اللجان الفرعية أو معاونيهم أومندوبي المرشحين باللجان، من إجمالي )

ن رؤساء تدخل سافر م -ثبت تحققه  ذا ماإ -التأثير على اإلرادة بشكل عام،و يعد هذا االنتهاك 
  وجود اللجان واجب التحقيق وأخذ الالزم تجاهه من قبل اللجنة العليا لالنتخابات، خاصة مع عدم

 

م لجرائعقوبة في القانون لرؤساء اللجان حال تدخلهم بالسلب في العملية االنتخابية وثبوت هذه ا
ن وظفين أو المندوبين، كما أغفل المشرع ستجاههم، أو تخاذلهم تجاه صدور هذا الجرم من الم

 عقاب للموظفين أو المندوبين حال ارتكابهم هذا الجرم.
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ى ية لدوقد كان هذا الجرم أبعد من الحفاظ على سرية االقتراع، ويثبت واقع عدم إعمال مبدأ السر 
ع متوازي القائمين على عملية االنتخابات. ويؤكد على أن سرية التصويت يحتاج الترسيخ له بال

 وجود الساتر باللجان.

ا، و قد وجهت الغرفه بالغات فوريه فى تلك الوقائع إلى اللجنه العليا ،فى كل واقعة على حد
 غرفة وأصدرت بيانًا عاجاًل بضرورة إجراء تحقيقًا فوريًا ، إال أن اللجنه لم ترد على بالغات

 هذا الشأن.العمليات لها وال على البيانات الرسمية التي أصدرها في 

وقد وردت نسبه ضئيله من الشكاوى فيما يخص حاالت تصويت جماعى ، لكنها لم تشكل نمطًا 
 ظاهرًا على أداء التصويت باللجان .

    هو   و نتناول جانبًا هامًا فى ضمان سرية التصويت أغفله القائمين على العمليه اإلنتخابيه و
 تصويت المصريين فى الخارج "." 

 بشأن تصويت المقيمين خارج نطاق جمهورية 2011لسنة  130للمرسوم بقانون رقم   فإنه وفقاً 
مصر العربيه،فقد تم اإلخالل بسرية التصويت من األليات التى رسمها القانون فى تسجيل 
الناخب، حيث يجري استقبال تصويته فى خطابات مرسلة للقنصليات غير مغلقة ومرفق معها 

ضمن إقرارًا من الناخب وصورة بطاقته، يتم فضها وفحصها من مظروف آخر مفتوح أيضًا يت
بات نتخاهيئة القنصليات التي تم إعتبارها مقرات إقتراع، و قد ورد لغرفة العمليات بوحدة دعم اإل

 شكوى تفيد انتفاء معايير تلك الضمانة للمصريين المقيمين فى الخارج.

 

 

 

 

 

 هل كانت االنتخابات عادلة  ؟

 تراع العام المتساوي وغير التمييزي :االقأواًل : 



43 

 

 ه عددويعني بذلك أن يكون حق االقتراع متاح للجميع دون وجود أية تفرقة، وبالطبع حق االنتخاب يلزم
ذلك  من الضوابط لممارسته، وهذه الضوابط يجب أال تتعدى كونها منظمة لممارسة الحق، وال تتجاوز في

 على حق قطاع معين من الناخبين.لحرمان فئة من هذا الحق، أو التأثير 

وقد كانت الضوابط الموضوعة من قبل قانون مباشرة الحقوق السياسية في هذا اإلطارشروطًا يصبح 
خل المواطن بعد توافرها ناخبًا وله حق التصويت، ويعتبر صوته صوت فعال ضمن الكتلة التصويتية دا

 الدولة، وكانت الشروط الموضحة بالقانون هى:

مصري أو مصرية وبلغ ثمانية عشر عاما ، وأن يكون مقيد فى جداول األنتخاب. ويعفى من  أن يكون
رطة ة الشأداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية واإلضافية وضباط وأفراد هيئ

 طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة .

 :ى األحوال األتيةويعتبر الناخب محروم من هذا الواجب  ف

 ،أمواله  المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره  ،من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة -
 ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم ، المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو

وذلك ما لم يكن الحكم  و خيانة أمانة إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك ال يقابله رصيد أ
 موقوفًا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.

 51إلى  41لمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من ا  -
من  ه ،عتبار قد رد إليه امن قانون العقوبات، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفًا تنفيذه، أو كان المحكوم عليه 

ن مسبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام ألسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات 
 تاريخ الفصل إال إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه .

 وهناك ناخبين موقوف حقهم في االنتخابات وهم: -

ة دة الحجر ،المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم ،الذين شهر إفالسهم مدالمحجور عليه م
 خمس سنوات من تاريخ شهر إفالسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.

 

 مبدأ عدم التمييز واتخاذ التدابير اإليجابية :ثانيًا : 

واطنين بتنوع أصولهم و تعدد من المبادىء العامه " مبدأ عدم التمييز " و هو يهدف إلى وضع الم
 مرجعياتهم على درجه واحده بشكل متساوى .
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افة " لك هدافه و هو "التمثيل المتوازنو إعمال هذا المبدأ بشكل مطلق هنا قد يؤدى إلى اإلخالل بأهم أ
ند ينا عالفئات و اإلتجاهات و األعراق بسبب عدم تناسب القوة بين هذه الفئات والجماعات، لذا توجب عل

رائح شت أو اإلعداد للقيام بانتخابات برلمانية، الـتأكد من أن إعمال مبدأ عدم التمييز لم يجور على فئا
 ضمتها عمليات اإلنتخاب.

تي ، ويأتجه نحو التمثيل المتوازن للجميع، يتوجب على المشرع أن يقوم بإجراءات تضمن تمثيل الكافةولن
 بية".تحت مسمى "التدابير اإليجا النص على هذه اإلجراءات في القانون، من أجل المساواة بين الجميع

 64صيص لينص على تخ 2009لسنة 194وفي هذا الصدد تم تعديل قانون مجلس الشعب بقانون 
انون قعديل مقعدًا للمرأة بمجلس الشعب. وبعد قيام الثورة المصرية قام المجلس األعلى للقوات المسلحة بت

 مجلس الشعب بموجب السلطة التشريعية االستثنائية، وألغى هذا النص 

ئات هم الف هوتشير معطيات الواقع إلى احتياج فئات لتدابير إيجابية تمكنها من التمثيل بالبرلمان، أول هذ
 الشباب عامود الثورة واللذين ضحو بأرواحهم من أجل الثورة، ومن أجل بداية عهد جديد يقوم على
يل الديمقراطية ويعطي للشعب حقوقه األصيلة وحرياته المنتزعة منه. فقد قام المجلس العسكري بتعد

أو يوفر ضمانات  عام. لكن لم يخصص لهم مقاعد 25عام إلى  30القانون ليخفض سن الترشح من 
 إلدراجهم على قوائم األحزاب.

ن رغم مفي ما يتعلق بالمرأة اكتفى القانون الحالي باشتراط إدراج مرشحة امرأة في كل قائمة. وعلى ال
 ذلك فنجد أن مختلف األحزاب والتكتالت قد تعاملت مع هذا األمر برؤية خاصة بكل حزب على حدًا،

من عدد  %2بمجلس الشعب منهم اثنتان بالتعيين بإجمالي  نساء فقط 10وما نتج عن ذلك دخول
من إجمالي أعضاء مجلس  %1.8نساء منتخبين بمجلس الشورى بنسبة  5أعضاء مجلس الشعب، وعدد

ى أن كد علالشورى المنتخبين. فقد كان دخول المرأة مرتبط بنجاح القائمة لنهايتها في الغالب. وهو ما يأ
 ر تجاه المرأة والشباب ليحدث الدمج المطلوب تجاه هذه الفئات.القوانين تحتاج إعادة النظ

 

 

 صوت واحد لكل شخص :ثالثًا : 

وهو مبدأ الهدف منه أن يكون لكل صوت من األصوات نفس الوزن وأن تقام الدوائر على أساس 
 منصف، ولتعكس النتائج بدقة وعلى وجه شامل إرادة جميع الناخبين.
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ا أن القانون قد ساوى بين أوزان األصوات، ولكنه في تقسيم الدوائر ومن الممكن أن نقول في هذ
خالل االنتخابية أبرز إشكالية أخرى ذات تأثر سلبي على ثقل األصوات االنتخابية وتدخل في إطار اإل

 بمبدأ الفرص المتساوية، وهي اتساع مساحة هذه الدوائر، فقد أخذت في االتساع عن سابقتها، حتى
ة لمقعد الفردي في انتخابات مجلس الشورى محافظة كاملة في كل المحافظات عدا ثالثأصبحت دائرة ا

نافسة ل المهم القاهرة والجيزة والدقهلية، وبالطبع هذا التقسيم ال يتيح للجميع إمكانية المنافسة، ويجع
ويزيد  شأة،ثة النالحقيقية بين تيارات بعينها واألحزاب ذات النفوذ المالي، ويقلل من مقدرة الألحزاب حدي

عاية دعلى  من مقدرة تلك المتواجدة بشكل منظم في فترات سابقة، ولديه القدرة على إنفاق المبالغ الطائلة
 خابية تشمل رقعة انتخابية واسعة.انت

 الضمانات القانونية والتقنية :رابعًا : 

شكل بر هذه الضمانات الضمانات القانونية والتقنية، صاحبة الدور األهم في االنتخابات، وتوفي
 ة.تتاليكامل ودقيق له أثره البالغ عل االنتخابات، ونتناول هذه الضمانات في عدد من النقاط الم

 اللجنة العليا لالنتخابات -

ا فق هذكانت أول هذه الضمانات هو تشكيل اللجنة العليا لالنتخابات بهيئة قضائية كاملة، وقد وا
اخبين، لثقتهم الواسعة في القضاء، وخاصة بعد محاولة األمر رغبة الجمهور العريض من الن

 النظام السابق إقصاء القضاء عن هذا األمر.

ن مولكن أتى هذا التشكيل ليفرغ عضوية اللجنة العليا لالنتخابات من الخبرات وأصحاب الرؤى 
 دامخارج القضاء، كما أضفى التشكيل هالة من القداسة حول اللجنة، حدت بأعضاء اللجنة استخ
 لعلياااسم "اللجنة العليا القضائية لالنتخابات" بدل من االسم المذكور بالقانون وهو "اللجنة 
 ليست لالنتخابات"، والذي يعطي انطباعا للرأي العام أن ما يصدر من اللجنة العليا لالنتخابات

 بقرارات إدارية، ولكن أحكام قضائية.

 

جنة العليا من أهمها تشكيل اللجان العامه ولجان و قد كفل القانون العديد من الصالحيات لل
اإلقتراع والفرز، فضاًل عن اإلشراف على القيد فى جداول اإلنتخابات و اختيار الرموز 
االنتخابية، كما تقوم بتنظيم قواعد الدعاية اإلنتخابية، وتكون أيضًا مهمة اللجنة العليا لإلنتخابات 
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بابها، إلى أخره من تكوين و إختصاصات اللجنه، تنتهى تلقي الشكاوى و البالغات و إزالة أس
 بإعالنها نتيجة اإلنتخابات النهائية .

 الدعاية االنتخابية -

نص القانون على عقوبات تخص الدعاية االنتخابية، بالحبس والغرامة حال إذاعة األخبار 
 نس أورقة بسبب الجالكاذبة، والحبس والغرامة الستخدام الشعارات الدينية أو القائمة على التف

شكاوى( تخص انتهاك هذه النصوص  10األصل. وعلى الرغم من رصد غرفة العمليات لعدد )
لعليا جنة االقانونية، إال أنه لم يتم إنفاذ القانون بحق مرتكبيها، ويرجع ذلك إلى عدم امتالك الل

 وى أمام القضاءلالنتخابات حق اتخاذ إجراءات فورية تجاه مرتكبيها، وذلك من خالل رفع دع
كم اإلداري قبل انتهاء عملية االقتراع لينظر القضاء اإلداري في شطب اسم المرشح من خالل ح

 ت.يصدره بذلك. إال أن اللجنة العليا لالنتخابات لم تحرك دعاوى تجاه أي من هذه االنتهاكا

بتحريك وفي حالة انتهاك الصمت االنتخابي توقف القانون عن تحديد عقوبة، مكتفي فقط 
وقد  الدعوى من اللجنة العليا لالنتخابات أمام القضاء اإلداري لنظر الحكم بشطب اسم المرشح،
 آلية حددت اللجنة العليا سلطتها في ذلك حتى انتهاء االقتراع. وبعد انتهاء االقتراع ال يوجد

 كم الوحيدبالقانون لمعاقبة من خرق الصمت االنتخابي، لتصبح السلوكيات األخالقية هي الحا
ملي الحترام الصمت االنتخابي، فغالب الخرق للصمت االنتخابي يتم يوم االقتراع، والواقع الع

 م قصرأثبت عدم قيام اللجنة العليا لالنتخابات بتحريك الدعاوى يوم االقتراع، ومن غير المفهو 
ين ن من المرشحتحريك الدعوى على اللجنة العليا لالنتخابات، وعدم السماح بتحريكها للمتضرري

 المنافسين، ويبقى الناتج واحد، وهو عدم معاقبة من خرق القانون ولوائحه.

 %42.8شكوى( بنسبة  837وقد ورد عن الدعاية االنتخابية الخارقة للصمت االنتخابي عدد )
 من إجمالي الشكاوى الواردة لغرفة العمليات المركزية.

قصى للصرف على الدعاية االنتخابية مبلغ وفي تمويل الدعاية االنتخابية، أتى الحد األ
 جنيه مصرى، وعلى الرغم من حظر القانون للتمويل األجنبي، إال أنه لم يجد آلية  500.000

 

للرقابة على هذا األمر، ومع هذا الرقم الضخم للدعاية، لم نجد عقوبة لمن يتخطاه، ولم تكن 
ن أن تقوم اللجنة العليا لالنتخابات بإلزام هناك آلية لمراقبة إلتزام المرشحين، فكان من الممك



47 

 

المرشح بفتح حساب للدعاية يضم جميع األموال الخاصة بالدعاية، ويخضع هذا الحساب 
للرقابة، ويتابع تحركات الصرف من الحساب وواقع الدعاية للمرشح، ومازال هذا األمر يحتاج 

 للعالج السريع والشامل.

 المصريين فى الخارج  -

زها تصل بالضمانات القانونيه واجهت العمليه اإلنتخابيه بعض العقبات كان من أبر و على نحو م
تصويت المصريين فى الخارج و التجأ المجلس العسكرى إلصدار تعديل على اإلعالن الدستوري 

صدار قانون تصويت المصريين المقيمين بالخارج، لتمكينهم من التصويت واختيار ممثليهم  ى فوا 
الشعب و الشورى و لكن ماتم منحه من ضمانات قانونية للمواطنين المقيمين إنتخابات مجلس 

داخل مصر إختلف عن ما وصل لمثالئهم من المقيمين فى الخارج ، فنجد أن مصرييى الخارج 
ا لم رغم كافة الضمانات التى حاول المجلس العسكرى و اللجنه العليا لإلنتخابات التأكيد عليه

حيهم هذا من جانب ومن جانب آخر إنفصل ممارسة الحق فى يتمتعوا بتواصل مع مرش
 التصويت عن ألية التصويت نفسها.

قًا كما ال يمكن اعتبار المصوتين فى الخارج قد تمتعوا بإشراف القضاء على عملية التصويت وف
 لما حدده التعديل على اإلعالن الدستوري.

ات فى الخارج بالواليات المتحدة و قد ورد لوحدة دعم اإلنتخابات شكوى من إحدى المقيم
األمريكية تتضرر من آليات التسجيل والتصويت و شكوي من السعودية تتعلق بعدم توافر 

 .ضمانات سرية التصويت و عدم متابعة االنتخابات عبر مراقبين محايدين 

ز نضيف إلى ذلك أن التعديل الذى طرأ على تصويت المصريين فى الخارج لم يراع مواعيد الفر 
عالن النتائج فى ضم نتائج التصويت الوارده من القنصليات المصرية.  وا 

 تقسيم االنتخابات إلى مراحل  -

جرت االنتخابات على ثالث مراحَل في مجلس الّشعب و مرحلتين فى مجلس الشورى بواقع 
 جولتين للمرحله و يومي تصويت للجوله و كان الهدف من تقسيم البالد إلى ثالث نطقات 
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لمجلس الشعب و نطاقين جغرافيين لمجلس الشورى هوتسهيل عملية اإلنتخاب حتى  فيهجغرا
 . تمكن إدارة اإلنتخابات من توفير اإلشراف القضائى و أيضًا توفير التأمين المطلوب للجان

 أوراق االقتراع -

دم أتت أوراق االقتراع بشكلها المعتاد، وكان من الممكن إدخال التطورات عليها، مما يضمن ع
حمل تالتالعب بها أو فيها، فقد كان من الممكن أن تحمل أوراق االقتراع أرقام مسلسلة، أو أن 

 عالمة مائية، للحد من التالعب من خالل أوراق االقتراع.

 وقد أتى اإلعالن عن ختم أوراق االقتراع بخاتم يحمل رقم اللجنة كضمانة من التالعب بهذه
األول من االنتخاب وجد الناخبون بطاقات االقتراع غير األوراق، ولكن ونحن بصدد اليوم 

 مختومة، مما أثار لديهم حالة من التشكك في قانونية هذا األمر، وهناك رؤساء لجان قاموا
تم نه سيبالتوقيع على بطاقات االقتراع أو ختمها بخاتمهم الخاص، ولكن آخرين أجابوا الناخبين بأ

ى من إجمالي الشكاو  %6شكوى( بنسبة  116هذا الصدد عدد )ختم البطاقات أثناء الفرز، وورد ب
 الواردة لغرفة العمليات المركزية.

كما ورد عدد من األخطاء ببطاقات االقتراع، بعضها خاص بتغيير رموز المرشحين، أو تغيير 
لى عأرقامهم، وأخرى متعلقة بتضمين بطاقة االقتراع متوفين، وهو األمر الذي تم بوجود متوفى 

مة أحد األحزاب بدائرة الشرقيه حصل بالفعل على خمسة آالف صوتًا مما أدى إلى وقف قائ
 14لسنة  3848إعالن نتيجة االنتخابات بالدائره بعد صدور حكم محكمة القضاء اإلدارى رقم 

. أضف إلى ذلك شكاوى تلقتها غرفة وحدة اإلنتخابات تفيد تضارب فى 20/12/2011ق فى 
 ة االقتراعمع األرقام التى ذهب على أساسها عدد من الناخبين مناصرةً أرقام المرشحين بورق

 لمرشحيهم فلم يجدوا الرمز اإلنتخابى متوافق مع الرقم المعطى لهم.

ت وبالنسبه لشكاوى تأخر وصول بطاقات اإلقتراع فإن المرحله األولى فى يومها األول للتصوي
يد وصول بطاقات اإلقتراع مع المواعيد بإنتخابات مجلس الشعب قد شهدت عدم مواكبه مواع

 سبياً نالمقرره فى القانون وقد ورد للغرفه عدد كبير من الشكاوى تؤكد على هذا اإلنتهاك وتقلص 
فى المرحله الثالثه لمجلس الشعب ومرحلتى مجلس الشورى . وقد ورد في تأخر وصول بطاقات 

 ية.وى الواردة لغرفة العمليات المركز من إجمالي الشكا %6.2شكوى( بنسبة  123االقتراع عدد )
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 قاعدة بيانات الناخبين -

رصدت غرفة العمليات شكوى عن وجود اسم متوفي بكشوف قاعدة بيانات الناخبين، باإلضافة 
شكاوى( عن عدم وجود أسماء ناخبين بقاعدة بيانات الناخبين، وعلى الرغم من  7إلى عدد )

 ق.لتدقيإال أن قاعدة بيانات الناخبين تحتاج لمزيد من ا محدودية الشكاوى المتعلقة بهذا األمر،

وجاءت شكاوى يتضرر فيها الشاكين من التوقيع فى كشف واحد، إذ تصور أغلب الناخبين وجود 
ن كان هذا األمر سببه عد م كشف خاص بالقوائم و كشف أخر للفردى، مما أربك العديد منهم، وا 

 جان الفرعية.ة ومحددة للعمل باللوجود تعليمات واضح

 االلتزام بمواعيد فتح اللجان وغلقها -

ة تخابيلم يرتب القانون عقاب على القائمين على اللجان الفرعية حال تسببهم في غلق اللجان االن
عيد في غير مواعيدها، وهذا الغلق انتهاك لممارسة الناخبين لحق االقتراع، حيث أن هذه الموا

ت صادرة لحق الناخب في االقتراع، ولم يكن امتداد الوقمحددة من قبل القانون، وغلقها هو م
لساعات على مدار اليوم، وامتداد االنتخاب على مدار يومين، برخصة للقائمين على اللجان 
لغلقها في أي وقت، فمن حق الناخب وقت حضوره للجنة أن يقوم بممارسة حقه دون تعطيل من 

ن  ان كان هناك تضرر واقع على القائمين على اللجالمكلفين على تأمين ممارسته لهذا الحق، وا 
 ن.لقانو ااالنتخابية، فيتوجب على اللجنة العليا توفير آلية واضحة لتنظيم راحاتهم بما ال يخالف 

، كما وردت شكاوى  %13.6شكوى( بنسبة  266وقد ورد شكاوى عن تأخر فتح اللجان بعدد )
 د أو عدملتمديلنية أو عدم االلتزام بالمواعيد المقررة تتعلق بغلق اللجان قبل انتهاء المواعيد القانو 

نسبة بشكوى(  34االلتزام بإتاحة التصويت لمن تواجدوا في الفضاء االنتخابي وقت الغلق بعدد  )
 من إجمالي الشكاوى الواردة لغرفة العمليات المركزية. 0.7%

 األدوات اإلنتخابيه  -

ائم قيها اللجنه العليا لإلنتخابات إستحداث تقسيم و أيضًا من أدوات التصويت التى ارتكنت إل
 ناخبين فى المره الواحدة. 4رباعي لتوفير سرية التصويت تستوعب حتى 
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القانون على أحد األدوات وهياستخدام الحبر الفسفورى لمنع التصويت أكثر من مرة  أبقى 
نقص  المركزيه عدد من شكاوىللناخب الواحد ومنع التالعب أو التزوير،وقد ورد لغرفة العمليات 

إجمالي الشكاوى، وشكاوى عدم مطالبة ناخبين بإغماس أصبعهم فى  %1الحبر الفسفوري بنسبة 
عب و الحبر لعدم توافره ، ورافقت شكاوى الحبر الفسفورى المراحل الثالثه إلنتخابات مجلس الش

 وخلل، لالنتخابات أصابها ال أيضًا وردت بانتخابات مجلس الشورى، أى أن ترتيبات اللجنة العليا
 ذلك وفقًا للشكاوى المقدمه من ناخبين ومراقبيبن رصدوا هذا األمر.

شبى و بالنسبه لصناديق اإلقتراع نفسها، أبقت اللجنه على الصناديق الزجاجيه ذات اإلطار الخ
 واألقفال المعدنية فى مراحل إنتخابات مجلس الشعب.

كاوى عن سهولة العبث بالصناديق خاصًة بعدما شهدت و قد ورد لوحدة دعم اإلنتخابات ش
إنتخابات مجلس الشعب عدد من شكاوى إنتهاك قواعد التعامل مع صناديق االقتراع ، كما 
رصدت عملية المتابعة شكاوى عن عدم تمكن عدد من الناخبين من وضع بطاقات اإلقتراع 

 خرى .بأنفسهم داخل الصناديق إلمتالء الصناديق أو ألى أسباب أ

و تم تغيير تلك الصناديق فى مرحلتى مجلس الشورى بصناديق بالستيكيه مغلقة بعدد من 
يما األبزيمات كنوع من تطوير لتلك الصناديق ،و هو اإلجراء الذى يمكن وصفه بالغير قانونى ف
 هللجنأقره القانون من إشتراط غلق صناديق اإلقتراع بالجمع األحمر و الختم عليه بخاتم رئيس ا

 (.28)سية "الباب الثاني" المادة لمنع التالعب فيها، وهو ما ورد بقانون مباشرة الحقوق السيا

 رؤساء اللجان اإلنتخابيه و معاونيهم  -

عامة ألف من القضاة و المستشارين و أعضاء النيابات لرئاسة اللجان ال 12استعانت اللجنه بنحو
ة ألف موظف تابعين إلدارات حكومية و محلي 160و الفرعية باإلضافة إلى استعانتها بانتداب 

لمعاونة رؤساء اللجان فى إدارة لجان التصويت النتخابات مجلس الشعب، وانخفض عدد 
 ألف موظف. إال أنه لم يتم توفير التأهيل 120الموظفين بانتخابات مجلس الشوري ليصل إلى 

ًا في عجزهم عن تحقيق أمور والتدريب المناسبين للمشرفين من القضاه والموظفين، ظهر جلي
ني، تقنيه هامه، باإلضافة للشكاوى الواردة عن التدخل في العملية االنتخابية بشكل غير قانو 

 وعدم اإللمام بالمهام الموكلة لرئيس اللجنة وموظفيها. 
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فقد وردت شكوى عن رفض رئيس لجنة فرعية تصويت متحدي اإلعاقة )المكفوفين( بدعوى أنهم 
 االنتخاب بموجب القانون، بالمخالفة لنص القانون، و فى  إطار متصل ورد لغرفةمعفيين من 

ح العمليات المركزية بوحدة دعم اإلنتخابات اتصال من الصحفية / نشوى الحوفى )وكيلة المرش
اضها عمرو الشوبكى( ، لتبلغ عن احتجازها من قبل رئيس أحد اللجان الفرعية بإمبابة بعد اعتر /

لتوقيع على بطاقات إبداء رأى بنفسه لصالح مرشحي حزب الحرية و العدالة ، على قيامه با
 بعد تدخل وحدة دعم وأصدرت وحدة دعم االنتخابات بيان عاجل عن الواقعة وتم اإلفراج عنها

 االنتخابات. 

 شاب اختيار أعضاء اللجان من الموظفين عدم االلتزام بالمعايير األساسية، فقد وردت شكوى
لموظفات بأحد اللجان الفرعية شقيقة لمرشحة، وتقوم الموظفة بتوجيه الناخبين عن أحد ا

للتصويت لصالح شقيقتها المرشحة. وفي هذا الصدد يتوجب أن يتوفر التدريب الكافي لكافة 
 ه عددبالقائمين على العملية االنتخابية من قضاة وموظفين. وجدير بالذكر في هذا األمر ما قام 

 اعتصام قبل عملية الفرز اعتراضًا على عدم صرف البدالت، أو عدم تناسبها من الموظفين من
 مع المجهود المبذول. 

على  و الجدير بالذكر هنا أنه كان يتوجب على اللجنه العليا لإلنتخابات البرلمانيه أن تشترط
 عاونالموظف المنتدب إليها أن يكون محل عمله و إيضًا محل إقامته خارج عن الدائره التى ي

فى اإلشراف فيها ، على النحو الذى يزيل معه أية إعتبارات راجعه للمصلحه الشخصيه و هو 
ا مظفين يزاول مهام اإلنتداب المكلفه إليه ، و قد ورد لنا فى شكاوى توجيه اإلراده من قبل المو 

 يفيد وجود مصالح شخصيه للموظفين يعملون على تحقيقها من خالل توجيههم إلرادة ناخبين
عندما تسنح الفرصه لهم القيام بهذا اإلنتهاك، خصوصًا وأن عملهم باللجان كان في إطار 

 ومجال إقامتهم وأعمالهم الوظيفية الدائمة. 

 الفرز -

ى فأدى سوء تعامل اللجنه العليا لالنتخابات مع جوالت الفرز إلى حد عشوائية الفرز، خاصًة 
عادة يمه أصابت نتيجة بعض الدوائر بالبطالن واإلالمرحله األولى التى وقعت فيها إنتهاكات جس

مام و ساهم فى ذلك سوء إختيار مقار الفرز بالدوائر اإلنتخابيه و التى أتاحت بيئة خصبة إلت
 تلك اإلنتهاكات .
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رغم  كما شارك عدم التأهيل و قلة الخبرة لدى القائمين على الفرز فى تعميق مفهوم العشوائية،
ورد ألسباب بعيده عن تعمد التالعب بنتائج الفرز، وقد وجهت غرفة أن هذا االنتهاك قد 

 ل ماالعمليات المركزية بيانًا عاجاًل للجنة العليا لالنتخابات يخص الفرز، أعربت فيه من خال
ورد لها من شكاوى وبالغات مدعمة باألدله المصورة تخص إنتهاكات وقعت بعدد من مقار 

قع وتحرر عنها محاضر تشكك فى مطابقة واقع نتائج الفرز لوا الفرز وأفزعت كل المتابعين لها
نسحاب لبعض قضاة الفرز فى عدد من الدوائر.  التصويت، و إستتبعها وقوع أحداث عنف وا 

و بالنظر فى الشكاوى التى وردت عن فرز أصوات الناخبين و إعالن نتائجها فإننا نجد أن 
شعب مراحل الثانية و الثالثة النتخابات مجلس الاللجنه العليا قد طورت من أداءها فى فرز ال

د وجوالت فرز إنتخابات مجلس الشورى بمرحلتيها، ولكن أيضَا كان يشوبه سمة عدم التنظيم.وق
 شكوى(. 21ورد عن الفرز عدد )

 دورية االنتخابات :خامسًا : 

 ثل الشعب كل خمسةمن المتعارف عليه إجراء االنتخابات التشريعية  )مجلس الشعب( ألختيار من يم
 سنوات طبقًا لمدته الدستورية.

الة وعلى الرغم من ذلك ورد إستثناءات على هذا المعيار وهو إجراء االنتخابات فى غير موعدها فى ح
تى ر والوجود ظروف إستثنائية تمر بها البالد وهو ما نحن بصدده  لقيام ثورة الخامس والعشرين من يناي

لشعور الشعب  2010شرعية المجلس التشريعى المنتخب فى فبراير  كان من أهم مطالبها إسقاط
من المجلس العسكرى  5المصرى بان هذا المجلس ال يعبر عن إرادته  وكذلك صدور اإلعالن رقم 

ل والذى أعلن فيه عن إسقاط الدستور وحل مجلسى الشعب والشورى  األمر الذى يتوجب معه تحديد جدو 
 عية النتخاب المجلس التشريعى  والرقابى بالدولة .زمنى إلجراء انتخابات تشري

ن مجلس الشعب المنتخب فى نوفمبر   23يعتبر منذ إنعقاده بجلسته األولى فى  2012 – 2011وا 
معيار ثم إجراء أنتخابات تشريعية محققه ل 2017مجلسًا شرعيًا حتى إنتهاء دورته فى عام  2012يناير 

 ف ذلك فى الدستور القادم . دورية االنتخابات مالم ينص على خال
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 دور الشرطة وقوات األمن :سادسًا : 

لألمن دور محدد فى أى إنتخابات ، حيث أن توافر األمن ضرورى لصون العملية االنتخابية 
 وضمان سالمتها وصون حقوق الناخبين والمرشحين.

بما  حديداً عملية اإلقتراع تو قد حدد القانون دور قوات األمن فى العمليه اإلنتخابيه برمتها و فى 
 ية منفى ذلك أماكن توزيع تلك القوات ،بما يحقق أن يقتصرهذاالدور على تأمين اللجان االنتخاب

 الخارج فقطدون التدخل مطلقا فى فاعليات التصويت.

 رها وو خول القانون لرئيس اللجنه أن يستعين بقوات األمن وفقًا لما يطرأ أمامه من مواقف يقد
 راراته فيها .يتخذ ق

يت و و لتوضيح المشهد األمنى فى اإلنتخابات البرلمانيه ْفاننا بصدد جهتين تؤمن أليات التصو 
نتقاليه ه اإلالفرز و هما القوات المسلحه و وزارة الداخليه و اللذان إقتسما هذه المهمه نظرًا للفتر 

 التى تمر بها البالد .

ت إلنتخابيه عدد من الشكاوى التى مثلت فيها حاالو قد ورد فى حق دور قوات تأمين اللجان ا
 % من إجمالى الشكاوى و تعتبر هذه النسبه منخفضه للغايه و تعبر عن تواجد 1،1العنف فقط 

 أمنى مكثف لرجال القوات المسلحه و الشرطه .

% و  1،7و على جانب أخر فقد ورد شكاوى عن حاالت منع مراقبين من دخول اللجان بنسبة 
من  ذه النسبه فى جوالت الفرز ، و أكدت نسبه كبيره من المراقبين الممنوعين أن المنعتزيد ه

ع مإال  دخول اللجان جاء من قبل قوات التأمين التى هى دورها لم يرد فيه المنع لعملية المتابعه
 تداخلهامع سير العمليه اإلنتخابيه و بقرار من رئيس اللجنه .

 قبل األمن مصاحبًا له إجراء أخر للمراقب  و هو اإلحتجاز و قد ورد إحدى شكاوى المنع من
داخل الفضاء اإلنتخابى الداخلى ، لتنظيمه صفوف الناخبين ، مع اإلصرار على عدم إطالق 
ن سراحه، تواصلت وحدة دعم اإلنتخابات مع اللجنه العليا لإلنتخابات وصواًل لإلفراج عنه م

 المقر اإلنتخابى .
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ردت شكوى لغرفة العمليات المركزيه لوحدة اإلنتخابات بالمجلس القومى و على جانب أخر و 
ى لحقوق اإلنسان ، عن تعرض مرشح قائمة الثوره مستمره /ياسر محمد سعيد عبد الرحمن الرفاع
رى ، للضرب المبرح من قبل أحد ضباط القوات المسلحه من قوات تأمين لجنة مدرسة عبد اهلل فك

يه . و تم نقله للعنايه المركزه فى حاله سيئة، حسب نص الشكوى التجارية بمحافظة الشرق
 الواردة.

فدت ًأصدرت وحدة دعم اإلنتخابات بيانًا عاجاًل أدانت فيه حادثة  اإلعتداء على المرشح و أو 
اقعه أحد أعضائها لتقصى حقيقة الواقعه و لألسف تم منعه من دخول اللجنه اإلنتخابيه مسرح الو 

 لمراقبه و وجوده فى بعثه رسميه فى الواقعه .رغم حمله شارة ا

، لم  2012 - 2011و الجدير بالذكر فى هذا اإلطار أن عملية تأمين اإلنتخابات البرلمانيه 
ى تمنع أشكال خرق القانون التى وقعت أمام لجان التصويت و من أهمها الدعايه اإلنتخابيه ف

 ثير على الناخبين و على إراداتهم .فترات الصمت ، و إستخدام الشعارات الدينيه للتأ

 و  لكن يمكننا أن نؤكد أنه لم يرد شكاوى عن تدخل فى تصويت الناخبين من قبل قوات تأمين
ي أاإلنتخابات و أية قوات أو مجموعات تابعه لها سواء من القوات المسلحه أو الداخليه، أو 

 إجراء يؤدي إلى منع الناخبين من ممارسة حقهم االنتخابي.

 و لكن ورد شكاوى عن إستعانة رؤساء اللجان بالضباط و المجندين من قوات تأمين اللجان فى
د جوالت الفرز و إحصاء أعداد األصوات و يرجع ذلك لقلة خبرة موظفى اللجان و عدم إلمام عد

على  كبير منهم بالعملية اإلنتخابيه و نتكلم عن ذلك القصور فى رصد معيار الجاهزيه للقائمين
 نتخابات البرلمانيه و الفرز .اإل

 دور المراقبين :سابعًا : 

لرأي فية لتعتبر المراقبة الوطنية التى تتمتع بالحيادية من أهم اآلليات لنقل حالة االنتخابات بكل شفا
 العام.

نه وعلى الرغم من ذلك تعمد النظام السابق على استخدام لفظ )متابع( بدل من لفظ )مراقب( سعيًا م
ضعاف تأثيرها لدى الرأي العام، واستبقى مشرع المرحلة االنتقالتهميش   ى لية علدور المراقبة كليًا، وا 
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من  2012- 2011لفظ)متابع( وهو يقرراإلطار القانونى للقائمين على رصد اإلنتخابات البرلمانيه 
 المجتمع المدنى.

تمع بأحقية منظمات المج 2011ر أكتوب 16" فى 20فقد أصدرت اللجنة العليا لالنتخابات القرار رقم "
ى كما تم إعطاء األحقية ف 2002لسنة  84المدنى المصرية المشهرة والتى تعمل وفقًا للقانون رقم 

ات لمنظماالمراقبة الدولية للمنظمات األجنبية المعتمدة من وزارة الخارجية المصرية وفيما يخص مراقبة 
دل ور داخل جمهورية مصر العربية و بعد فترة من الجالدولية تم إعطاء الحق لها بالقيام بهذا الد

ار السياسى والشعبى على طبيعة عملهم وهل هو تدخل فى سيادة الدولة ؟ أم غير ذلك ، جاء هذا القر 
ليات معبرًا عن أحقية المنظمات الدولية كما المنظمات األهلية المحلية فى متابعة جميع مراحل العم

 يحدث فى تاريخ مصر المعاصر .االنتخابية  األمر الذى لم 

 راقبةمكما شمل البيان كيفية إصدار تصاريح المراقبة لمنظمات المجتمع المدنى  المصرية الراغبة فى  
 االنتخابات ، وخصت المجلس القومى لحقوق اإلنسان بتلقى طلبات إستخراج تصاريح المراقبة وأيضاً 

عقاد أعدهما المجلس القومى لحقوق اإلنسان بعد إن إشتراط التوقيع على مدونتى سلوك المراقبين الذى
عدد من ورش العمل مع المنظمات األهلية العاملة فى مجال حقوق اإلنسان والديمقراطية حول تلك 

 ت . المدونتين وما يتضمنهما من قواعد يلتزم بها المراقبين أثناء ممارسة عملهم وأخرى تخص الهيئا

 حقوق اإلنسان فى تمديد فترة إستالم التصاريح الخاصة بمنظماتوبناء على رغبة المجلس القومى ل
 2011" لسنة 24بيانها رقم " 2011أكتوبر  31المجتمع المدنى أصدرت اللجنة العليا لالنتخابات فى 
 . 2011نوفمبر  19بمد ميعاد تقديم الطلبات للحصول على تصاريح إلى 

راقب على مستوى محافظات الجمهورية  جميعهم ألف م 25000تم إصدار تصاريح مراقبة  ألكثر من  
 تابعين لجمعيات ومنظمات أهلية تعمل فى مجال حقوق اإلنسان والديمقراطية . 

ية وفيما يتعلق بالشكاوى التى تخص المراقبين من منعهم من  ممارسة مهامهم أثناء متابعتهم العمل
 %(. 1.5شكوى بنسبة  29النتخابات )االنتخابية فقد تلقت غرفة العمليات المركزية بوحدة دعم ا

ن كما وردت بعض شكاوى مرشحين عن ما أسموه عدم اإللتزام بمعايير المراقبة من قبل بعض المراقبي
ما مابية والناخبين  وممارستهم أعمال المراقبة لصالح أحد المرشحين بل والتدخل فى سير العملية اإلنتخ

 يخالف شروط المراقبة .
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إلفصاح شكوى( تتعلق بقيام مراقبين بالتحدث لإلعالم و ا 13حدة دعم اإلنتخابات عدد )و أيضًا ورد لو  
سير  عن معلومات و توقعات بنتائج، و التى تخل بسالمة المراقبة طبقًا للقانون، وتناولت التدخل فى

دعاية  ك فىتراالعمليه اإلنتخابيه ، محاولة التأثير على اإلرادة أو توجيهها لصالح أحد المرشحين ، واالش
يه إنتخابية بالمخالفه للقانون و هنا تنطوى الشكوى على شقين األول يخص اإلشتراك ضمن حمالت دعا
ثناء لصالح مرشح أو أكثر ، و الثانى أن تلك الدعايه مخالفه للقانون لوقوعها فى فترات الصمت أو أ

 التصويت . 
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 مستخلصات و نتائج
 اتهل كانت االنتخاب
 حرة و عادلة

 االنتخابات الحرة
لية تعرضنا في الجزء السابق من التقرير الي عرض تحليلي و نقدي ، للعالقة بين العم

ادها عن ابتع االنتخابية المصرية من الناحيتين القانونية و التنفيذية و بين مدي تطابقها او
 مم المتحدة . المعايير الدولية لالنتخابات الحرة و العادلة التي أقرتها اال

 
ها د شابقو في إطار ما سبق يمكن القول أن االنتخابات من زاوية كونها إنتخابات " حرة " 
بما  صويتيالعديد من الظواهر ، و إن كانت جميعها عرضية غير مؤثرة علي تغيير االتجاه الت

 تجعله متعارض مع الحقيقة .
 

خابات األنت"ترق الشوائب المحيطة بمبدأ  الشكاوي الواردة لغرفة العمليات ، لم و وفقا لنسب
يث حيقة ، االنتخابات الحقيقية اال في حدود ضو نسبة التقاطع مع مبدأ الحرة" إلي مستوي ا

ي تلقتها % من اجمالي عدد الشكاوي الت 6لم تصل نسبة الشكاوي الواردة في هذا الصدد الي 
تطعن  ها اليعي في المستقبل ، إال أنغرفة العمليات ، و هي نسبة إذا كانت تحتاج لتدخل تشر 

 علي العملية االنتخابية بكاملها.
 

ق ألفا و في ما يتعلق بالحقوق األساسية ، مازلنا امام تشريعات متهالكة تعوق اإلنطالق
جع أرحب في مجال الحريات ، حيث جرت االنتخابات في اطار تشريعات متهالكة بعضها ير 

 تداول القرن الماضي ، و مازلنا بال اطار تشريعي ينظملزمن االستعمار البريطاني مطلع 
يب يث تغحالمعلومات ، و اطار تشريعي ال يعطي لتدريب القائمين على االنتخابات اى اهمية 

ازال الجوانب التثقيفية عن اهتمامات المسئولين ، ما ترتب عليها مشكالت عديدة ، و م
ة لقضائيحتي االن قانون استقالل السلطة االمجتمع يعيش أسير حالة الطوارىء، و لم يصدر 

ول ، حتي التشريعات التي صدرت عقب الثورة يكتنفها العديد من المالحظات العميقة ح
حماية  زمة لابتعادها عن المعايير و المواصفات الدولية و عدم تلبيتها لتوفير القواعد الال 

 حقوق المواطن االساسية.
ة لعملياج الى مزيد من الجهد و تدريب القائمين على او مازال مبدأ اإلقتراع السري يحت

ل تأهي واالنتخابية في خصوص اهميته لتامين الناخب و إختياراته ، فضال عن اهمية تدريب 
 القائمين على العملية االنتخابية لتغيير الثقافة السائدة في هذا االصدد.
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 خلصات تدخالت ، إذ أن المستإن ماسبق اليعني ان كافة الدوائر شهدت انتخابات حرة بال

ابات النتخترتكز علي الشكاوي الواردة ، و هو ما يعني امكانية وجود مخالفات لمبدأ حرية ا
وثها ، بت حدهنا او هناك ، و هي انتهاكات محدودة االثر بدوائرها و يحسمها القضاء إذا ما ث

 .في مختلف الدوائرلكنها ال ترتبط بالحديث عن المجمل العام للعملية االنتخابية 
 

 االنتخابات العادلة:
لية تشير عمليات رصد و تحليل الشكاوي ذات الصلة بضمانات االنتخابات العادلة ان عم

ع وفقا ا للجميحيث جاء حق االقتراع متاحفى حدود االقتراع " العام المتساوي" ،  تمتاالقتراع 
اية ابية لحمااليج ان توافر مبدأ التدابير في حينللقانون و القرارات التنفيذية دون أية تفرقة ، 

في  لفئاتاالفئات االقل قدرة على المنافسة لم تتوافر بالصورة المالئمة لضمان تمثيل هذه 
لي احتاج يالبرلمان بغرفتيه بصورة مالئمة لنسبتهم في المجتمع. و مازال المجتمع باحزابه 

 ربما وتحتاج الي مزيد من التطوير  المزيد من الجهد في هذا الصدد ، كما ان التشريعات
 فسة.الفئات األقل قدرة علي المناالنص علي مبادىء تحفيزية لتشجيع زيادة نسب تمثيل 

 
ص المؤكد ان تقسيم الدوائر االنتخابية خصوصا في مجلس الشوري قد انتهك مبدأ الفر 

ثر قدرة االك ر لالحزاباالكبالمتساوية ، حيث منحت الدوائر الكبري ) المحافظة دائرة( الفرصة 
ن مبابية ، و أضعفت هذه الدوائر من فرص و قدرات االحزاب الجديدة و الش أ و األقدم مالي

حيح المنافسة ، و هو ما يتطلب تغييرات واسعة في المستقبل تتيح تعديل الميزان و تص
 المسار لخلق مناخ الفرص المتساوية من هذه الزاوية.

 
 ولصمت لشكاوي متعلقة بممارسة الدعاية االنتخابية في فترات اجاءت النسبة االعلي من ا

اردة، و من اجمالي الشكاوي الو  %42،8أمام مقار االقتراع و احيانا بداخل المقار بنسبة 
سبة عجزت اللجنة العليا لالنتخابات عن التعامل مع هذه المخالفات و محاصرتها و محا

 ي متعلق بعجز النص القانوني عن مواجهةمرتكبيها ، و هو ما اكد وجود عوار تشريع
رج ية خاممارسات ال تحترم القانون و التلتزم به ، و هو ما تسبب في انتشار ظاهرة الدعا

 كو يرتبط بذل ،اطار القانون بما يتيح فرص اكثر للمخالفين ، و يخل بمبدأ االنتخابات العادلة 
و رغم نص  و التي جري التحايل عليها ،ظاهرة الدعاية الدينة و استخدام الشعارات الدينية 

دوات جد االتالقانون علي عقوبات محددة في هذا الشان ، اال ان الجهات المعنية بالتنفيذ لم 
 المساعدة لها على تحقيق ذلك .

 
 



59 

 

 
تقدم و يمثل تطوير صناديق االقتراع في انتخابات مجلس الشوري خطوة مهمة في ادخال ال

ص ع النمتخابية ، و رغم تعارض طبيعة صناديق االقتراع الجديدة التقني علي االدوات االن
ية مثل للغا القانوني الخاص بالجمع االحمر ، اال ان االقدام علي تطوير االدوات مسألة مهمة

 بطاقات االقتراع ، او اساليب و ادوات الفرز و احصاء النتائج و اعالنها.
 

 قتراع وار اال( فقد تم توفير البيئة األمنة لمق و في ما يتعلق بدور االمن ) الجيش و الشرطة
 ة ، وللناخبين ، و تراجعت المخاوف من تسرب مظاهر العنف المجتمعي للعملية االنتخابي

اردة من اجمالي الشكاوي الو  %1،1بلغت نسبة الشكاوي المتعلقة بالعنف في االنتخابات 
ودة و تالسنات و مشاجرات محد لغرفة العمليات ) كلها عن احتكاكات بين انصار مرشحين

 ها فياالثر و االنتشار( ، لكن ذلك لم يمنع بعض المخالفات مثل تجاوز هذه القوي لدور 
ع او التأمين إلي تدخالت اخري ، حيث وردت شكاوي بمنع مراقبين من دخول مقار االقترا

 .، و واقعة تتعلق باالعتداء علي مرشح الفرز 
 

ت العمل اليا بية مدي االحتياج للتدريب علي القوانين و القواعد ولقد اظهرت العملية االنتخا
علي  الكفيلة برفع مستوي المسئولين عن العملية االنتخابية علي مختلف مستوياتهم ، و

 والمستوي التشريعي تحتاج االنتخابات لهيكلة تشريعية تتيح نصوص منضبطة و فعالة 
كامل تطوير تقني يساعد علي امتالك منتج متمتجانسة و قابلة للتطبيق و التنفيذ ، مع 

 المواصفات .  
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 قراءة تحليلية فى أعداد ونسب الشكاوى 
 

 قراءة تحليلية فى التصنيف الجغرافى للشكاوى 
 مستخلص 
 الجداول والرسوم البيانية 
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 تحليل انتهاكات و مخالفات
 وريانتخابات مجلسي الشعب و الش

 
راحل  مشكاوي من ناخبين و مراقبين و مرشحين  خالل  2505تلقت غرفة العمليات المركزية 

 27و جوالت انتخابات مجلسي الشعب و الشوري و التي إنطلقت منذ دعوة الناخبين في 
 .  2012فبراير  28و انتهت في  2011سبتمبر 

 
 افظاتلمخالفات ، و اعلي المحو من واقع هذه الشكاوي يمكن تحديد ابرز االنتهاكات و ا

ي مرتكبلممارسة لها و اقلها انتهاكا او مخالفة للقانون ، و تتضمن الشكاوي أحيانا رصد 
ة المخالفات و االنتهاكات مما يساعد في بعض االحوال علي رصد أعلي االحزاب مخالف

 للقانون و اكثرها التزاما به .
 

ة في تخابيواردة فقد إحتلت ممارسة الدعاية االنو في ضوء رصد و قراءة و تحليل الشكاوي ال
رف فترات الصمت االنتخابي صدارة المشهد ، و في اطار الرصد الميداني لم يحرك اي ط
ركا رسمي ساكنا في محاولة لتطبيق القانون علي المخالفين ، في حين ابدي مراقبين تح

دارية اية و ياج لتعديالت تشريعقانونيا لكنه لم يسفر نتائج محددة. ، ما يكشف عن مدي االحت
عيدا ار بح له االختيلمواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة و التي تنتهك حق الناخب في مناخ يتي

 عن الضغوط .
صول و و حل انتهاك القانون في ما يتعلق بمواعيد فتح مقار االقتراع ، و مخالفة تآخر 

 ضو رغم إنخفا ،العام للشكاوي الواردة  بطاقات اإلقتراع ثانيا وثالثا علي التوالي في الترتيب
إال أن  لشوريامؤشرات هذا االنتهاك و هذه المخالفة  في الجوالت التالية بإنتخابات الشعب او 

حق  حمايةإستمرار الظاهرة في حد ذاته مؤشر علي اإلحتياج إلجراءات محددة تمنع تكرارها ل
 اركة و ممارسة الحق في االختيار.الناخبين في المش

بات نتخاو المالحظ تراجع انتهاكات و مخالفات للمراكز األخيرة ، كان لها الصدارة في اال 
رسة ن مماالسابقة منها منع الناخبين من الوصول الى مراكز االقتراع ، و منع المراقبين م

و  ،مهامهم المنصوص عليها بالقانون ، و وقوع اعمال عنف و شغب امام مقار االقتراع 
 ات الناخبين   تسويد  بطاق

رتبة ي المو جاءت االنتهاكات المتعلقة بمحاولة التأثير علي إرادة الناخبين او توجيهها ف
تخابات من الشكاوي المتلقاة ، و هي تعكس تراجعا واضحا مقارنة باالن %6الخامسة بنسبة 

 فاع ارتي السابقة ، وتمثل انخفاضا مقارنة باالنتهاكات و المخالفات االخري ، و مؤشرا عل
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ود هذا رد وجنسبة تعبير نتائج االنتخابات عن الحقيقة . و أن كان ذلك ال يمنع القول بأن مج

ب يتطل واالنتهاك يمثل ازعاجا كونه يعد ضمن قائمة التصنيفات االخطر على االنتخابات ، 
 او اجرائية لمحاصرته.تدابير محددة قانونية 

شرة ضت مبامرتبة المخالفات و االنتهاكات سواء تعر و حلت وقائع العنف االنتخابي تاسعا في 
صول او و  المن مقار االقتراع او هددت أمان الناخبين او منعت مواصلة العملية االنتخابية

ما يشير  ، %1،1الناخبين لمقار االقتراع ، و بلغت نسبة المخالفات وفقا للشكاوي الواردة 
يد من العد االنتخابات ، و كذلك تأثير توافر الي توافر عناصر السيطرة و التامين علي مقار

في  صادرةالضمانات القانونية مثل حق الطعن علي القرارات او النتائج و تنفيذ االحكام ال
 شأنها.

 
ت خالل عمليانتائج الرصد و التحليل و التصنيف النوعي و الجغرافي للشكاوي الواردة لغرفة ال

 تعديلو الشوري ترسم خريطة طريق للتطوير و ال مراحل العملية االنتخابية لمجلس الشعب
خضاع من ا المطلوب في التشريع المصري و في القرارات االدارية المنظمة ، بما يحقق المزيد

ر من تعبي لمزيدااالنتخابات للقواعد و المعايير الدولية لالنتخابات الحرة و العادلة ، و يضمن 
 وتطوير سيرد الحقا في التوصيات و المقترحات لنتائجها عن الحقيقة و الواقع ، و هو ما 
   تعزيز ضمانات االنتخابات في المستقبل  .

عات لمتابوفى إطار ما رصدته غرفة العمليات المركزية سواء من خالل الشكاوى الواردة أو ا
 اإلعالمية فإن التشريع يحتاج إلى تعديل واضح لحماية حقوق المعاقين بهدف تعزيز

 اع .النتخابات من خالل إجراءات تيسر عليهم المشاركة فى عملية اإلقتر مشاركتهم فى ا
جلسي مو قد تم تحديد حجم و نوع االنتهاكات و المخالفات في مختلف المراحل النتخابات 
غرفة لاردة الشعب و الشوري ، و توزيعها جغرافيا علي المحافظات المختلفة وفقا للشكاوي الو 

اسعة ة و و جداول احصائية و رسوم بيانية ، تتيح امكانيات سريع العمليات المركزية من خالل
ت و للتحليل و المقارنة و تحديد المستهدفات و الوسائل المطلوبة لمحاصرة االنتهاكا

 المخالفات.
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  الشكاوى  أعداد ونسبقراءة تحليلية فى 

شكوى إلنتهاكات و  2505من واقع ما تلقته  الغرفه المركزيه من شكاوى و التى بلغ عددها 
 شكوى بين حفظ نهائى لعدم وجود إنتهاك أو لتكرار الشكوى. 550مخالفات و تم حفظ 

لنحو و  توزعت نسب الشكاوى فى كل إنتهاك أو مخالفه وفقًا للمراحل اإلنتخابيه الثالثه على ا
 التالى : 

  اكات من إجمالى اإلنته% 42،8شكوى بنسبة   837ممارسة الدعاية االنتخابية
من إجمالى ما جاء بالمرحله األولى  %48.26والمخالفات التى وردت مقسمة بنسبة  

 %38.70شكوى ، و تقل النسبه فى المرحله الثانيه لتصل   404فى جولتيها  بعدد  
 شكوى . 109بواقع   %13.02شكوى و تنحصر فى المرحله الثالثه بنسبة   324بعدد 

 % 43.33شكوى بنسبة  13ابات مجلس الشورى ممارسة الدعاية اإلنتخابية انتخ -
 تيهمامن إجمالى اإلنتهاكات والمخالفات التى وردت بالمرحلتين األولى والثانية بجول

. 
  من إجمالى اإلنتهاكات و المخالفات  %13.6شكوى بنسبة  266تأخر فتح اللجان

ولى فى % من إجمالى ما جاءبالمرحله األ 67،3بالمراحل الثالثه  مقسمه بنسبة  
 شكوى ،  203جولتيها  بعدد  

شكوى و تنحصر فى المرحله  51بعدد %19.1و تقل النسبه فى المرحله الثانيه لتصل 
 شكوى .12بواقع   %4.5الثالثه بنسبة 

من إجمالى  % 20شكاوى بنسبة  6تأخر فتح اللجان انتخابات مجلس الشورى  -
 لى والثانية بجولتيهما .اإلنتهاكات والمخالفات التى وردت بالمرحلتين األو 

  من إجمالى  % 6.2شكوى بنسبة  123تأخر وصول البطاقات إلى مقار اإلقتراع
لى االنتهاكات والمخالفات جميعها جاءت من المرحلة األولى فقط ، األمر  الذى يشير إ

إنحصار هذا االنتهاك ولم تتلقى غرفة العمليات شكاوى تخص هذا االنتهاك فى 
 ية والثالثة باالنتخابات.المرحلتين الثان

 من إجمالى االنتهاكات  % 6شكوى بنسبة  116عدم ختم بطاقات أبداء الرأى
 والمخالفات جميعها جاءت من المرحلة األولى فقط ، األمر  الذى يشير إلى إنحصار 
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انية هذا االنتهاك ولم تتلقى غرفة العمليات شكاوى تخص هذا االنتهاك فى المرحلتين الث

 ة باالنتخابات.والثالث
 % 6.66شكوى بنسبة  2عدم ختم بطاقات إبداء الرأى انتخابات مجلس الشورى  -

 من إجمالى اإلنتهاكات والمخالفات التى وردت بالمرحلة األولى فقط ولم ترد أية
 شكاوى بشأن هذه المخالفة بالمرحلة الثانية .

  ت إلنتهاكات و المخالفامن إجمالى ا %6شكوى بنسبة  116التأثير على إرادة الناخبين
من إجمالى ما جاءبالمرحله األولى فى  %24.13بالمراحل الثالثه  مقسمه بنسبة  

 61بعدد  %52.5شكوى ، لترتفع النسبه فى المرحله الثانيه لتصل   28جولتيها  بعدد  
 شكوى . 27بواقع   %23.2شكوى و تنحصر فى المرحله الثالثه بنسبة 

  من إجمالى اإلنتهاكات و المخالفات بالمراحل  %1.8نسبة شكوى ب 36منع الناخبين
  27من إجمالى ما جاءبالمرحله األولى فى جولتيها  بعدد   %75الثالثه  مقسمه بنسبة  

شكاوى و تنحصر  7بعدد  %19.4شكوى ، لتنخفض النسبه فى المرحله الثانيه لتصل 
 شكوى . 2بواقع   %5.5فى المرحله الثالثه بنسبة 

 من إجمالى اإلنتهاكات % 1.7شكوى بنسبة  34لجان قبل إنتهاء موعد التصويت غلق ال
من أجمالى ما جاء بالمرحله  %20.8و المخالفات بالمراحل الثالثه مقسمه بنسبة  

 %54.1شكوى ، وترتفع النسبه فى المرحله الثانيه لتصل   5األولى فى جولتيها  بعدد  
 شكاوى . 6بواقع   %25الثه بنسبة شكوى و تأتى فى المرحله الث 13بعدد 

من إجمالى  % 3.33شكاوى بنسبة  1غلق اللجان انتخابات مجلس الشورى  -
ذه هاإلنتهاكات والمخالفات التى وردت بالمرحلة األولى فقط ولم ترد أية شكاوى فى 

 المخالفة بالمرحلة الثانية  .
  لى اإلنتهاكات و من إجما% 1.5شكوى بنسبة  29منع مراقبين من ممارسة مهامهم

لى من إجمالى ما جاءبالمرحله األو  %6.89المخالفات بالمراحل الثالثه  مقسمه بنسبة  
د بعد %48.27شكوى ، وترتفع النسبه فى المرحله الثانيه لتصل   2فى جولتيها  بعدد  

 شكوى . 13بواقع   %44.82شكاوى و تأتى فى المرحله الثالثه بنسبة  14
 3.33شكوى بنسبة  1رسة مهامهم فى انتخابات مجلس الشورى منع مراقبين من مما -

ية من إجمالى اإلنتهاكات والمخالفات التى وردت بالمرحلة األولى فقط ولم ترد أ %
 شكاوى فى هذه المخالفة بالمرحلة الثانية  .
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 من إجمالى اإلنتهاكات و % 1.1شكوى بنسبة  24أعمال عنف وشغب خارج اللجان

ولى من أجمالى ما جاء بالمرحله األ %20.8حل الثالثه  مقسمه بنسبة  المخالفات بالمرا
 بعدد %54.1شكوى ، وترتفع النسبه فى المرحله الثانيه لتصل   5فى جولتيها  بعدد  

 شكاوى . 6بواقع   %25شكوى و تأتى فى المرحله الثالثه بنسبة  13
من  % 3.33شكاوى بنسبة  1أعمال عنف وشغب انتخابات مجلس الشورى  -

كاوى إجمالى اإلنتهاكات والمخالفات التى وردت بالمرحلة الثانية فقط ولم ترد أية ش
 فى هذه المخالفة بالمرحلة األولى .

 من إجمالى اإلنتهاكات و المخالفات % 1شكوى بنسبة  21عدم وجود حبر فسفورى
لى فى % من أجمالى ما جاء بالمرحله األو  76.20بالمراحل الثالثه  مقسمه بنسبة  

 3بعدد  %14.28شكوى، وتأتى النسبة فى المرحلة الثانية لتصل   16جولتيها  بعدد 
 شكوى . 2بواقع   %9.52شكاوى و تأتى فى المرحله الثالثه بنسبة 

من  % 3.33شكوى بنسبة  1عدم وجود حبر فسفورى انتخابات مجلس الشورى  -
اوى ولى فقط ولم ترد أية شكإجمالى اإلنتهاكات والمخالفات التى وردت بالمرحلة األ

 فى هذه المخالفة بالمرحلة الثانية  .
 من إجمالى اإلنتهاكات% 0.6شكوى بنسبة  11منع وكالء ومندوبين من التواجد باللجان 

من أجمالى ما جاء بالمرحله  %27.2و المخالفات بالمراحل الثالثه مقسمه بنسبة 
 %45.4نسبه فى المرحله الثانيه لتصل شكاوى ، وترتفع ال 3األولى فى جولتيها  بعدد  

 شكاوى . 3بواقع   %27.2شكاوى و تأتى فى المرحله الثالثه بنسبة  5بعدد 
 من إجمالى اإلنتهاكات و المخالفات بالمراحل % 0.5شكاوى بنسبة  9تسويد بطاقات

  من أجمالى ما جاء بالمرحله األولى فى جولتيها  بعدد %22.22الثالثه مقسمه بنسبة 
 شكاوى و لم تأتى 7بعدد  %77.77شكوى ، وترتفع النسبه فى المرحله الثانيه لتصل  2

 فى المرحله الثالثه  شكاوى بشأن هذا االنتهاك.
 من إجمالى اإلنتهاكات و المخالفات بالمراحل % 0.4شكاوى بنسبة  8تصويت جماعى

 4تيها  بعدد  من أجمالى ما جاء بالمرحله الثانية فى جول %50الثالثه مقسمه بنسبة 
شكاوى فى المرحلة الثالثة ولم تأتى فى المرحله  4بعدد  %50شكاوى ، و بنسبة فى 

 األولى أية شكاوى تخص تلك المخالفة .
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  يأتى بعد ذلك عدد من المخالفات واالنتهاكات المتنوعة والتى فى بلغت مجملها عدد
بالمراحل الثالثه % من إجمالى اإلنتهاكات والمخالفات  15.3شكوى بنسبة  300

 -عدم معرفة لجان االنتخاب –اللجان  تغيير مقار  -وتمثلت فى ) عدم وجود ساتر 
غياب التنظيم  –إدراج أسم متوفى ضمن كشوف الناخبين  –عدم تجهيز مقار اإلقتراع 

تغير الرمز  –عدم إغالق صناديق اإلقتراع بالجمع األحمر  –األمنى حول اللجان 
عدم وجود أسم  –بًة عن الناخبين يت من قبل رئيس اللجنة نياالتصو  –اإلنتخابى 

ضم بعض  –افق مع ناخبين ذو إعاقة منع دخول مر  -الناخبين بالكشوف االنتخابية
 كاوى تخص الناخبات المنتقبات (ش –اللجان 

 

% من  16.66شكاوى بنسبة  5وأيضًا بعض االنتهاكات والمخالفات المتنوعة عدد  -
ت والمخالفات بالمرحلتين بانتخابات مجلس الشورى )عدم وجود إجمالى األنتهاكا

 عدم وجود كشوف للناخبين خارج اللجان( . –رئيس اللجنة داخل اللجنة اإلنتخابية 
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 قراءة تحليلية فى التصنيف الجغرافى للشكاوى 

 9حل كل مرحلة أجريت أنتخابات مجلس الشعب بعد تقسيم محافظات الجمهورية على ثالثة مرا
محافظات على أن تجرى االنتخابات فى كل مرحلة على حدى فى يومين لمرحلة التصويت 
 ويموين لمرحلة اإلعادة  ، كما أجريت أنتخابات مجلس الشورى على مرحلتين أشتملت المرحلة

 محافظة على أن تجرى االنتخابات فى كل 14محافظة ، والمرحلة الثانية على  13األولى على 
 رحلة من تلك المراحل يومين لمرحلة التصويت ويوم واحد مرحلة اإلعادة .م

 محافظات المرحلة األولى )انتخابات مجلس الشعب( 

%  على  61،02شكوى بنسبة   1193ورد لغرفة العمليات من محافظات المرحلة األولى عدد 
 النحو التالى :

% من إجمالى  73،76ى بنسبة شكو  880بلغت أعداد الشكاوى الواردة منها  القاهرة : -
 االنتهاكات والمخالفات الواردة من كل محافظات المرحلة ، وهى أعلى نسبة فى أعداد

 % . 45الشكاوى من محافظات الجمهورية فى الثالث مراحل من االنتخابات بنسبة 
% من  14،08شكوى بنسبة  168بلغت أعداد الشكاوى الواردة منها  األسكندرية : -

 نتهاكات والمخالفات الواردة من كل محافظات المرحلة .إجمالى اال
% من إجمالى  7،12شكوى بنسبة  85بلغت أعداد الشكاوى الواردة منها  كفر الشيخ : -

 االنتهاكات والمخالفات الواردة من كل محافظات المرحلة .
شكوى بنسبة  16تساوية فى أعداد الشكاوى وهى م  الفيوم –وجاءت محافظتى أسيوط  -

 % لكل محافظة من محافظات تلك المرحلة . 1،34
من  %1،25شكوى بنسبة  15بلغت أعداد الشكاوى الواردة منها  البحر األحمر : -

 إجمالى االنتهاكات والمخالفات الواردة من كل محافظات المرحلة .
% من إجمالى  0،41شكاوى بنسبة  5بلغت أعداد الشكاوى الواردة منها  دمياط : -

 مخالفات الواردة من كل محافظات المرحلة .االنتهاكات وال
شكاوى بنسبة  4تساوية فى أعداد الشكاوى وهى م األقصر -وجاءت محافظتى بورسعيد  -

 % لكل محافظة من محافظات تلك المرحلة . 0،33
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 محافظات المرحلة الثانية   

على النحو %   28،54بنسبة   558ورد لغرفة العمليات من محافظات المرحلة الثانية عدد 
 التالى :

من إجمالى  %35،84شكوى بنسبة  200بلغت أعداد الشكاوى الواردة منها  الجيزة : -
االنتهاكات والمخالفات الواردة من كل محافظات المرحلة ، وتلك المحافظة تأتى فى 

ن مالمرتبة الثانية فى نسبة  أعداد الشكاوى من محافظات الجمهورية فى الثالث مراحل 
 . %10،2ت بنسبة  االنتخابا

% من إجمالى  23،56شكوى بنسبة  132بلغت أعداد الشكاوى الواردة منها  سوهاج : -
 االنتهاكات والمخالفات الواردة من كل محافظات المرحلة .

من إجمالى  %13،97شكوى بنسبة  78بلغت أعداد الشكاوى الواردة منها  الشرقية : -
 فظات المرحلة .االنتهاكات والمخالفات الواردة من كل محا

من إجمالى  %10،57شكوى بنسبة  59بلغت أعداد الشكاوى الواردة منها  بنى سويف : -
 االنتهاكات والمخالفات الواردة من كل محافظات المرحلة .

من إجمالى  %5،19شكاوى بنسبة   29بلغت أعداد الشكاوى الواردة منها  المنوفية : -
 افظات المرحلة .االنتهاكات والمخالفات الواردة من كل مح

% من إجمالى  4،65شكاوى بنسبة  26بلغت أعداد الشكاوى الواردة منها  البحيرة : -
 االنتهاكات والمخالفات الواردة من كل محافظات المرحلة .

% من إجمالى  3،04شكاوى بنسبة  17بلغت أعداد الشكاوى الواردة منها  أسوان : -
 ظات المرحلة .االنتهاكات والمخالفات الواردة من كل محاف

من  %2،32شكاوى بنسبة   13بلغت أعداد الشكاوى الواردة منها  اإلسماعيلية : -
 إجمالى االنتهاكات والمخالفات الواردة من كل محافظات المرحلة .

% من إجمالى  0،71شكاوى بنسبة  4بلغت أعداد الشكاوى الواردة منها  السويس : -
 افظات المرحلة .االنتهاكات والمخالفات الواردة من كل مح
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 محافظات المرحلة الثالثة   

%  على   10،43شكوى بنسبة  204ورد لغرفة العمليات من محافظات المرحلة الثانية عدد 
 النحو التالى :

من إجمالى  %56،37شكوى بنسبة  115بلغت أعداد الشكاوى الواردة منها  الغربية: -
المرحلة ، وتلك المحافظة تأتى فى  االنتهاكات والمخالفات الواردة من كل محافظات

ن مالمرتبة الثالثة فى نسبة  أعداد الشكاوى من محافظات الجمهورية فى الثالث مراحل 
 % . 5،88االنتخابات بنسبة  

% من إجمالى  23،52شكوى بنسبة  48بلغت أعداد الشكاوى الواردة منها  الدقهلية : -
 ت المرحلة .االنتهاكات والمخالفات الواردة من كل محافظا

% من إجمالى  11.27شكوى بنسبة  23بلغت أعداد الشكاوى الواردة منها  قنا : -
 االنتهاكات والمخالفات الواردة من كل محافظات المرحلة .

% من إجمالى  3،43شكاوى بنسبة  7بلغت أعداد الشكاوى الواردة منها  المنيا : -
 حلة .االنتهاكات والمخالفات الواردة من كل محافظات المر 

% من إجمالى  2،94شكوى بنسبة  6بلغت أعداد الشكاوى الواردة منها  شمال سيناء : -
 االنتهاكات والمخالفات الواردة من كل محافظات المرحلة .

% من إجمالى  1،96شكاوى بنسبة  4بلغت أعداد الشكاوى الواردة منها  القليوبية : -
 مرحلة .االنتهاكات والمخالفات الواردة من كل محافظات ال

% من  0،49شكاوى بنسبة  1بلغت أعداد الشكاوى الواردة منها  الوادى الجديد : -
 إجمالى االنتهاكات والمخالفات الواردة من كل محافظات المرحلة .

تساوية فى عدم تلقى أية إنتهاكات فى تلك م مطروح -وجاءت محافظتى جنوب سيناء  -
 المرحلة.
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 انتخابات مجلس الشورى

 االولى المرحلة 

%  على  76،66شكوى بنسبة   23ورد لغرفة العمليات من محافظات المرحلة األولى عدد 
 النحو التالى :

% من إجمالى  43،47شكوى بنسبة  10بلغت أعداد الشكاوى الواردة منها  الدقهلية :
ى او االنتهاكات والمخالفات الواردة من كل محافظات المرحلة ، وهى أعلى نسبة فى أعداد الشك

 % . 33.33من محافظات الجمهورية فى مرحلتيها من االنتخابات بنسبة 

كات % من إجمالى االنتها 17،39شكاوى بنسبة  4بلغت أعداد الشكاوى الواردة منها  القاهرة :
والمخالفات الواردة من كل محافظات المرحلة ، وتساوت معها فى نفس عدد الشكاوى والنسبة 

 .  محافظة اإلسكندرية

ات % من إجمالى االنتهاك 21،73شكاوى بنسبة  5بلغت أعداد الشكاوى الواردة منها :لغربية ا
 والمخالفات الواردة من كل محافظات المرحلة .

 –الفيوم  –ولم تتلقى غرفة العمليات من باقى محافظات المرحلة أية شكاوى وهم ) أسيوط 
 البحر األحمر( . –لوادى الجديد ا –ء جنوب سينا –شمال سيناء  –ا قن –لغربية ا –المنوفية 

 المرحلة الثانية 

%  على  23،33شكاوى بنسبة   7ورد لغرفة العمليات من محافظات المرحلة األولى عدد 
 النحو التالى :

% من إجمالى  28،57شكوى بنسبة  2بلغت أعداد الشكاوى الواردة منها  بنى سويف :
 حافظات المرحلة  .االنتهاكات والمخالفات الواردة من كل م
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اإلسماعيلية  –سوهاج  –% من محافظات ) كفر الشيخ  71،42شكاوى بنسبة  5وقد ورد عدد 
المنيا( مقسمين شكوى لكل محافظة من إجمالى االنتهاكات والمخالفات الواردة من  –لقليوبية ا –

 كل محافظات المرحلة.

 –الشرقية  –أية شكاوى وهم ) الجيزة  ولم تتلقى غرفة العمليات من باقى محافظات المرحلة
 ورسعيد ( .ب –مطروح  – السويس –لبحيرة ا -ألقصر ا –أسوان 
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نخفاض  نستخلص مما سبق إرتفاع كبير فى نسب بعض االنتهاكات والمخالفات بالشكاوى وا 
هى ممارسة نسب إنتهاكات ومخالفات أخرى ، ومن أهم المخالفات التى وردت بنسبة مرتفعة 

 الدعاية اإلنتخابية سواء  أثناء فترة الصمت التى تسبق عملية التصويت ، او أثناء عملية
ينية ودور عبادة فى تللك التصويت وُتمارس أمام مقار اإلقتراع كما تم أستخدام شعارات د

 .الدعاية

ب ،  وكذا تكررت تلك المخالفة  طوال الثالثة مراحل االنتخابية النتخابات مجلس الشع   
مرحلتى انتخابات مجلس الشورى كما هو مشار إليه فى السابق ، ومؤدى ذلك عدم إحترام 

فاع القانون ومن ثم عدم توقيع عقوبات على المخالفين ، األمر الذى ساعد بنسبة كبيرة فى إرت
 عدد الشكاوى الخاصة بممارسة الدعاية اإلنتخابية.

الذى يحكم العملية  1956لسنة  73السياسية رقم  وجدير بالذكر أن قانون مباشرة الحقوق
مكرر " 3)  اإلنتخابية حدد قانونية ممارسة هذا الحق وألزم اللجنة العليا لالنتخابات فى مادته رقم

 لباب أول مكرر( بوضع القواعد المنظمة  للدعاية اإلنتخابية .ا -و" الفقرة السادسة

 (  متضمنًا ثالثة مواد يحظر في67رارها رقم )وفى هذا أصدرت اللجنة العليا لالنتخابات ق
مادتين عدم ممارسة الدعاية اإلنتخابية فى غير موعدها ، وأيضًا حظر مطلق على إستخدام 

 إحترامبمن األحزاب أو المرشحين المستقلين  الكثيرالشعارات الدينية والرموز رغم ذلك لم يلتزم 
 نصوص القانون فى هذا الشأن .

بية ، مكرر( بذات القانون بشأن مخالفة القواعد المنظمة للدعاية االنتخا 50)  وكذلك المادة  
والتى تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة ال تقل عن ثالثة أشهر وغرامة ال تقل عن خمسة االف 

 جنيه وال تجاوز عشرة أالف جنيه .

طب شخابات حق طلب مكرر"ح"( والتى تعطى اللجنة العليا لالنت 3وايضًا ما جاء بالمادة رقم ) 
س ك رئياسم المرشح من قائمة المرشحين فى الدائرة من المحكمة اإلدارية العليا على أن يتولى ذل

 اللجنة العليا لالنتخابات قبل إنتهاء عملية اإلقتراع  .
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فة فى لمخالاولم تمارس اللجنة العليا لالنتخابات هذا الحق المخول إليها إعمااًل للقانون بشأن هذا 
 مراحل انتخابات مجلس الشعب والشورى و لم تتخذ إجراءات عقابية ضد المخالفين طبقًا لما 

جراءات تنظيمية على األقل تحد من الظ اهرة اورده القانون من عقوبات ، كما لم تتخذ تدابير وا 
 وتحاصرها.

سبة ة بعد نكما تأتى نسبة إنتهاك القانون من خالل الـتأخر فى فتح اللجان فى المرتبة الثاني
ولى ممارسة الدعاية االنتخابية ، وان هذا االنتهاك ظهر مع مطلع عملية التصويت بالمرحلة اال
 قانونمن انتخابات مجلس الشعب ،وورد شكاوى تفيد فتح اللجان متأخرة عن وقتها المقرر طبقًا لل

المدنين عن ،والمحدد فى تمام الساعة الثامنة صباحًا ، ويرجع هذا لتأخر بعض الموظفين 
الحضور إلى اللجان وتأخر بعض رؤساء اللجان أيضًا أدى إلى عدم فتح بعض اللجان فى 

 موعدها .

كما نستخلص أيضًا مما سبق أن يوجد بعض االنتهاكات أرتفعت نسبتها فى المرحلة الثانية 
ادة يه إر والثالثة رغم إنخفاض النسبة فى المرحلة األولى ، وظهر ذلك فى مخالفات محاولة  توج

 الناخبين ،و غلق اللجان قبل انتهاء موعد التصويت ،و منع المراقبين ، ومنع بعض الوكالء
 والمندوبين من التواجد داخل اللجان .

واهمها  تلك االنتهاكات والمخالفات تزايدت نسبة إرتكابها فى المراحل التالية للمرحلة االولى ،
 مرشح اء مرحلة التصويت وأمام مقار اإلقتراع الختيارمخالفة محاولة توجيه إرادة الناخبين أثن

ن مصويت بعينه ، إضافة إلى التأثير على إرادة الناخبين داخل مقار اإلقتراع وتحديدًا أثناء الت
 وبعض رؤساء اللجان االنتخابية . قبل بعض معاونى اللجان

 خفضة للغاية فى مجملوايضًا نسبة إنتهاك تسويد بطاقات إبداء الرأى والتى تعتبر نسبة من
ق الشكاوى يجب أيضًا أن نشير إلى إنعدامها فى المرحلة الثالثة من االنتخابات حيث لم تتل

 الغرفة أية شكاوى بشأنها فى تلك المرحلة.

و فيما يخص شكاوى الناخبات المنتقبات فلم يتم مراعاة إشتراط وجود إمرأه من ضمن موظفى 
 تقبات و رؤية وجوههن و مطابقتها بالصوره الموجوده على اللجان للكشف على الناخبات المن
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بطاقة الرقم القومى الخاصه بهن و التى يرفضن فى أغلب الحاالت السماح لرجل بالتحقق من 
وجوههن ،و بالتالى واجهن مشكله إما بخرق القانون فى حالة السماح لهن بالتصويت دون 

ا لتالى المنع من ممارسة هذمهن بالتصويت  و باالتحقق أو فى الحالة الثانيه و هى رفض قيا
 الحق،

ه و هنا يجب التأكيد على أن اسباب وقوع تلك المخالفات راجع دون شك إلى ضعف تدابيراللجن 
اس العليا لإلنتخابات ،إذا ما أضفنا أن أغلب المنتقبات أبين أن يخلعن قفازات اليدين إلغم

لجنه ئمين على اللجان لهن بذلك مما يعبر عدم قدرة الأصبعهم فى الحبر الفسفورى عند طلب القا
 العليا على مواجهة تلك الشكوى و التعامل معها .

م األمر الذى أفسح المجال للشك فى إحتمالية التصويت أكثر من مرة فى بعض اللجان أو القيا
 بالتصويت بداًل من الناخبة األصلية المقيدة بلجنة اإلنتخاب .
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 ب()مجلس الشع  -لىالجولة األو -تصنيف جغرافى ونوعى لإلنتهاكات فى المرحلة االولى 

 المحافظة
 
المخالفة 
 اإلنتهاك

 
 القاهرة

 
 اإلسكندرية

كفر 
 الشيخ

 
 أسيوط

 
 الفيوم

البحر 
 األحمر

 
 بورسعيد

 
 دمياط

 
 األقصر

 
 إجمالى

إستمرار 
الدعاية 
 االنتخابية

191 90 39 4 4 1 1 1 - 331 

تأخر فتح 
اللجان عن 

 الميعاد

176 13 5 3 3 1 - - 2 203 

عدم ختم 
 البطاقات

83 8 2 - 2 1 - - - 116 

تأخر وصول 
 البطاقات

112 6 5 - - - - - - 123 

رشاوى 
 انتخابية

5 3 1 1 - - - - - 10 

تأثير على 
 إرادة الناخب 

14 - - - - - - - - 14 

عدم وجود 
 حبر فسفورى

10 - - - - - - - - 10 

منع الناخبين 
 من التصويت

15 2 - 1 3 3 - - - 24 

تصويت  
 جماعى

- - - - - - - - - - 

 2 - - - - - - - - 2 تسويد بطاقات

منع وكالء  
 ومندوبين

- - 2 - - 1 - - - 3 

 - - - - - - - - - - منع مراقبين 
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غلق اللجان   
 قبل إنتهاء
 الميعاد

1 - - - - - - - - 1 

مال شغب أع  
 وعنف

- - 2 1 - - - - - 3 

إنتهاكات  
 أخرى

199 12 3 4 4 5 1 3 2 233 

 1073 4  4 2 12 16 14 59 134 828 اإلجمالى 
 

 ب()مجلس الشع  -دة جولة اإلعا  -تصنيف جغرافى ونوعى لإلنتهاكات فى المرحلة االولى 

 المحافظة
 
المخالفة 
 اإلنتهاك

 
 القاهرة

 
 اإلسكندرية

كفر 
 يخالش

 
 أسيوط

 
 الفيوم

البحر 
 األحمر

 
 بورسعيد

 
 دمياط

 
 األقصر

 
 إجمالى

إستمرار 
الدعاية 
 االنتخابية

33 26 12 - - - 1 1 - 73 

تأخر فتح 
اللجان عن 

 الميعاد

- - - - - - - - - - 

عدم ختم 
 البطاقات

- - - - - - - - - - 

تأخر وصول 
 البطاقات

- - - - - - - - - - 

رشاوى 
 انتخابية

- 5 1 - - 1 - - - 7 

تأثير على 
 إرادة الناخب 

13 - - 1 - - - - - 14 

عدم وجود 
 حبر فسفورى

2 - 3 - - 1 - - - 6 

منع الناخبين 
 من التصويت

1 - 1 - - 1 - - - 3 

تصويت  
 جماعى

- - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - تسويد بطاقات

منع وكالء  
 ومندوبين

- - - - - - - - - - 
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 2 - - 1 - - - - 1 - منع مراقبين 

غلق اللجان   
 قبل إنتهاء
 الميعاد

1 - 1 - - - - - - 2 

أعمال شغب 
 وعنف

- - 1 1 - - - - - 2 

إنتهاكات  
 أخرى

2 2 7 - - - - - - 11 

 120 - 1 2 3 - 2 26 34 52 اإلجمالى 
 

 ب()مجلس الشع  -لجولة األولىا -تصنيف جغرافى ونوعى لإلنتهاكات فى المرحلة الثانية 

 المحافظة
 
المخالفة 
 اإلنتهاك

 
 الجيزة
 

 
 الشرقية 

 
 المنوفية

 
 سوهاج

 
 البحيرة

 
 أسوان

 
 اإلسماعيلية

 
بنى 

 سويف 

 
 السويس

 
 إجمالى

إستمرار 
الدعاية 
 االنتخابية

100 50 7 50 15 6 3 28 1 260 

تأخر فتح 
اللجان عن 

 الميعاد

6 5 3 15 4 1 1 9 1 45 

عدم ختم 
 البطاقات

- - - - - - - - - - 

تأخر وصول 
 البطاقات

- - - - - - - - - - 

رشاوى 
 انتخابية

- 1 - 1 - 1 - - - 3 

تأثير على 
 إرادة الناخب 

13 7 - 10 1 3 4 7 - 45 

عدم وجود 
حبر 

 فسفورى

- - - 2 - - 1 - - 3 

منع الناخبين 
من 

 التصويت

6 - - 1 - - - - - 7 

تصويت  
 جماعى

2 - - 1 - - 1 - - 4 

تسويد 
 بطاقات

2 - - 1 - - - 2 - 5 
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منع وكالء  
 ومندوبين

- - - 4 - - - - - 4 

 14 - 1 1 1 - 5 - 3 3 منع مراقبين 

غلق اللجان   
 قبل إنتهاء
 الميعاد

7 1 1 5 2 1 - 1 - 18 

أعمال   
 شغب وعنف

  1 2 2 5 - - - - - 10 

إنتهاكات  
 أخرى

10 6 4 7 1 - 1 6 - 35 

 453 2 54 12 13 23 107 17 75 150 اإلجمالى 
 ب()مجلس الشع  -اإلعادة  –تصنيف جغرافى ونوعى لإلنتهاكات فى المرحلة الثانية 

 المحافظة
 

المخالفة 
 اإلنتهاك

 
 الجيزة
 

 
 الشرقية 

 
 المنوفية

 
 سوهاج

 
 البحيرة

 
 أسوان

 
 اإلسماعيلية

 
بنى 

 سويف 

 
 السويس

 
 إجمالى

تمرار إس
الدعاية 
 االنتخابية

37 1 10 9 2 3 - 1 1 64 

تأخر فتح 
اللجان عن 

 الميعاد

- 1 - 3 - 1 - 1 - 6 

عدم ختم 
 البطاقات

- - - - - - - - - - 

تأخر وصول 
 البطاقات

- - - - - - - - - - 

رشاوى 
 انتخابية

- - - - - - - - - - 

تأثير على 
 إرادة الناخب 

5 - 1 8 1 - - 1 - 16 

عدم وجود 
حبر 

 فسفورى

- - - - - - - - - - 

منع الناخبين 
من 

 التصويت

- - - - - - - - - - 

تصويت  
 جماعى

- - - - - - - - - - 

تسويد 
 بطاقات

- - - 1 - - - 1 - 2 
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منع وكالء  
 ومندوبين

- - - 1 - - - - - 1 

 - - - - - - - - - - منع مراقبين 

غلق اللجان   
 قبل إنتهاء

 ميعادال

2 - - 1 - - - - - 3 

أعمال   
 شغب وعنف

2 - - 1 - - - - - 3 

إنتهاكات  
 أخرى

4 1 1 1 - - 1 1 1 10 

 105 2 5 1 4 3 25 12 3 50 اإلجمالى 
 مجلس الشعب()  -ى الجولة األول – الثالثةتصنيف جغرافى ونوعى لإلنتهاكات فى المرحلة 

 المحافظة
 

المخالفة 
 اإلنتهاك

 
 الغربية

 
 قنا

 
 المنيا

 
 الدقهلية

 
 قليوبية

 
 مطروح

 
شمال 
 سيناء

 
جنوب 
 سيناء

 
الوادى 
 الجديد

 
 إجمالى

إستمرار 
الدعاية 
 االنتخابية

65 2 - 34 - - 1 - - 102 

تأخر فتح 
اللجان عن 

 الميعاد

5 2 - 2 - - - - - 9 

عدم ختم 
 البطاقات

- - - - - - - - - - 

تأخر وصول 
 البطاقات

- - - - - - - - - - 

رشاوى 
 انتخابية

- 2 1 - - - - - 1 4 

تأثير على 
 إرادة الناخب 

17 2 2 4 - - 1 - - 26 

عدم وجود 
حبر 

 فسفورى

- - - - - - 1 - - 1 

منع الناخبين 
من 

 التصويت

1 1 - - - - - - - 2 

تصويت  
 جماعى

- 2 - 1 1 - - - - 4 

تسويد 
 بطاقات

- - - - - - - - - - 
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ء منع وكال 
 ومندوبين

2 - - 1 - - - - - 3 

 13 - - 1 - 1 2 - 4 5 منع مراقبين 

غلق اللجان   
 قبل إنتهاء
 الميعاد

5 - - 2 2 - - - - 9 

أعمال   
 شغب وعنف

1 - - 2 - - - - - 3 

إنتهاكات  
 أخرى

- 3 2 - - - 1 - - 6 

 182 1 - 5 - 4 48 5 18 101 اإلجمالى 
 ب()مجلس الشع  - إلعادةا –اكات فى المرحلة الثالثة تصنيف جغرافى ونوعى لإلنته

 المحافظة
 

المخالفة 
 اإلنتهاك

 
 الغربية

 
 قنا

 
 المنيا

 
 الدقهلية

 
 قليوبية

 
 مطروح

 
شمال 
 سيناء

 
جنوب 
 سيناء

 
الوادى 
 الجديد

 
 إجمالى

إستمرار 
الدعاية 
 االنتخابية

7 - - - - - - - - 7 

تأخر فتح 
اللجان عن 

 الميعاد

1 2 - - - - - - - 3 

عدم ختم 
 البطاقات

- - - - - - - - - - 

تأخر وصول 
 البطاقات

- - - - - - - - - - 

رشاوى 
 انتخابية

1 - - - - - - - - 1 

تأثير على 
 إرادة الناخب 

1 - - - - - - - - 1 

عدم وجود 
حبر 

 فسفورى

- - - - - - 1 - - 1 

منع الناخبين 
من 

 التصويت

- - - - - - - - - - 

تصويت  
 جماعى

- - - - - - - - - - 

تسويد 
 بطاقات

- - - - - - - - - - 
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منع وكالء  
 ومندوبين

- - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - منع مراقبين 

غلق اللجان   
 قبل إنتهاء
 الميعاد

1 - - - - - - - - 1 

أعمال   
 شغب وعنف

2 - 1 - - - - - - 3 

إنتهاكات  
 أخرى

1 3 1 - - - - - - 5 

 22 - - 1 - - - 2 5 14 اإلجمالى 
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 الباب الرابع

 نتائج االنتخابات
 مدخل عام 

 

  قراءة تحليلية 
 

 

 جداول نتائج االنتخابات 
 

 الرسوم البيانية 
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 رصد نتائج انتخابات

 مجلسي الشعب و الشوري
 

مة مع بين نظامي القائجرت انتخابات مجلسي الشعب و الشوري في إطار نظام إنتخابي ج
ار الحزبية المغلقة و النظام الفردي ، ومنح فرصتان لالحزاب لخوض المنافسات في إط

د كل النظامين علي كل المقاعد ، و منح المستقلين فرصة مشاركة االحزاب علي ثلث مقاع
 مجلس علي حدة ، مما أتاح تكوين تحالفات و تكتالت لبعض االحزاب ، في حين خاض

 االخر االنتخابات منفردة.البعض 
 

أو  تحالفات أو تكتالت 4منهم في  27حزبا ، تحالف  54في انتخابات مجلس الشعب شارك 
عدا من اجمالي مق 263إئتالفات ، و جاءت النتائج بنظام القوائم بفوز التحالفات االربعة بعدد 

 69ردة بعدد احزاب خاضت االنتخابات منف 9مقعدا مخصصا لألحزاب فقط.، و فازت  332
 مقعدا. 332قاعد المخصصة لالحزاب مقعدا ، ليصبح اجمالي الم

 131عدد و في نظام المقاعد الفردية انتهت المنافسات الي فوز تحالفين ) من االحزاب  (ب
 مقعدا فقط من 27مقاعد ، و حصد المستقلون  8أحزاب بعدد  7مقعدا ، في حين فازت 

 مقعدا . 166عددها  اجمالى المقاعد المخصصة و البالغ
 

ين مقعدا علي نظام القوائم ، في ح 102تحالفات  3و في إنتخابات مجلس الشوري حصدت 
د مقعدا من اجمالي عدد المقاع 18فازت اربعة أحزاب خاضت االنتخابات منفردة بعدد 

 مقعدا . 120المخصصة لنظام القامة و البالغ عددها 
 56عدد بنافسات الي فوز تحالفين  ) من االحزاب ( و في نظام المقاعد الفردية إنتهت الم
 .الحزابامقعدا تنافست عليها  60ي مقاعد من اجمال 4مقعدا ، في حين فاز المستقلين بعدد 
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 التالي :كبات خاو جاءت نتائج إنتخابات المجلسين تفصيال وفقا لما اعلنته اللجنة العليا لالنت
 (:مجلس الشعب  ) نظام القوائم 
 اوال : التحالفات و اإلئتالفات :

لعمل ، االتحالف الديمقراطى من أجل مصر ) الحرية والعداله ، الكرامه ، غد الثوره ،  –أ 
ر ، ألحراااإلصالح والتنميه ، الحضاره ، الجيل الديمقراطى ، مصر العربى اإلشتراكى ، 

 .%25ه مقعد بنسب 127الحريه والتنميه ، اإلصالح ( حيث قد حصل على 
  ،التنميه و الميه  ) النور ، األصاله ، الفضيله ، البناء والتنميه ، التغير الكتله اإلس -ب

    %19.2مقعد بنسبه  96العربى للعداله والمساواه ( وقد حصل على 
 
صرى صريه ) المصريين األحرار ، التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى ، المالكتله الم  -ج 

 .%6.6مقعد بنسبه  33عى ( حصل على الديمقراطى اإلجتما
،  إئتالف الثوره مستمره  ) الحزب اإلشتراكى المصرى ، التحالف الشعبى اإلشتراكى –د 

 لتيارامصر الحرية ، المساواه والتنميه ، التحالف المصرى،إئتالف شباب الثوره ،حزب 
 % . 1.4مقاعد بنسبه  7الرئيسى المصرى ( وقد حصل على

 منفردة ( :  9ب  ) ثانيا : األحزا
،  %2مقاعد بنسبه  10، الوسط   %7.2مقعد بنسبه  36حزب الوفد حصل على 

، مصر  %1.6مقاعد بنسبه  8،اإلصالح والتنميه  %0.8مقاعد بنسبه  4الحريه 
،اإلتحاد   %0.6مقاعد بنسبه  3،المواطن المصرى %0.8مقاعد بنسبه  4القومى 

 ،السالم %0.4، االتحاد مقعدين  بنسبه   %0.2المصرى العربى مقعد واحد بنسبه 
 . %0.2الديمقراطى مقعد واحد بنسبه 

 النظام الفردي :
قعد م 30، و الكتله اإلسالميه  %20.3مقعد بنسبه  101حصل التحالف الديمقراطى على   

ن ، المواط %0.2% ، الحريه مقعد واحد بنسبه 0.4، الوفد مقعدين بنسبه %6.0بنسبه 
 الح اإلص   %0.2، المصريين األحرار مقعد واحد بنسبه  %0.2د واحد بنسبه المصرى مقع

عد ، العدل مق %0.2، مصر القومى مقعد واحد بنسبه  %0.2والتنميه  مقعد واحد بنسبه
 % .5.4مقعد بنسبه  27، أما المستقلين %0.2واحد بنسبه 
 رابعًا المرآه: 
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من  %2نائبات بنسبه   10نين وعددهم وتتضمن أعضاء تابعين لألحزاب و أعضاء معي

 .  508إجمالى المجلس 
لمصرية ا،  تحالف الكتلة  %0.6مقاعد للمرآه بنسبه   3وقد حصل التحالف الديمقراطى على 

عد مقا 3، الوفد  %0.2، اإلصالح والتنمية مقعد واحد بنسبه  %0.2مقعد واحد بنسبه 
 . %0.4، أما المعينين مقعدين بنسبه  %0.6بنسبه 

 خامسًا األقباط : 
من  %2.1نائب بنسبه  11ويتضمن أعضاء تابعين لألحزاب و أعضاء معينين وعددهم 

 . 508إجمالى المجلس 
 3  ، تحالف الكتله المصرية %0.2وقد حصل التحالف الديمقراطى على مقعد واحد بنسبه 

 ، %0.2بنسبه ، الحرية مقعد واحد  %0.2، الوفد مقعد واحد بنسبه  %0.6مقاعد بنسبه
 . %1مقاعد بنسبه  5أما المعينين 

 
 سادسًا المعينون: 

 21من رئيس المجلس األعلى للقوات المسلحه بتاريخ  2012لسنه  43صدر قرار رقم  
يتضمن تعيين عشره أعضاء فى مجلس الشعب منهم ثمانيه رجال و  2012يناير لسنه 

  سيدتان .

 مجلس الشوري ) نظام القوائم ( 
 لتحالفات و اإلئتالفات :أوال ا

مل ، التحالف الديمقراطى من أجل مصر ) الحرية والعداله ، الكرامه ، غد الثوره ، الع –أ 
الحريه  ،حرار اإلصالح والتنميه ، الحضاره ، الجيل الديمقراطى ، مصر العربى اإلشتراكى ، األ

 .%31مقعد بنسبه  56ث قد حصل على والتنميه ، اإلصالح ( حي
لتنميه ، يه ، التغير واكتله اإلسالميه  ) النور ، األصاله ، الفضيله ، البناء والتنمال -ب

 . %21مقعد بنسبه  38وقد حصل على العربى للعداله والمساواه ( 
 صريه ) المصريين األحرار ، التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى ، المصرىالكتله الم  -ج

 .%4عد بنسبه مقا 8الديمقراطى اإلجتماعى ( حصل على 
 منفردة (:  4ثانيا : األحزاب ) 

به ، السالم الديمقراطى مقعد واحد بنس %7،7مقعدا  بنسبه  14حزب الوفد حصل على 
 . %1.6مقاعد بنسبه  3، الحريه   0.5%
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 ثانيا : النظام الفردي :

 دمقاع 6، و الكتله اإلسالميه  %27.7مقعد بنسبه  50حصل التحالف الديمقراطى على 
 % .  2.2قاعد بنسبهم 4، أما المستقلين  %3.3بنسبه 

 ثالثا :المرآه: 
    . %2عضوا بنسبه   180نائبات من أجمالى   5بلغ عدد النائبات السيدات فى المجلس 

مقعد  ، تحالف الكتلة المصرية %1مقاعد للمرآه بنسبه   3حصل التحالف الديمقراطى على 
 .  %0.5مقعد واحد بنسبه الجديد  ، الوفد %0.5واحد بنسبه 

 االقباط : رابعاً 
     .         %1.1نائبا  بنسبه  180بلغ عدد األقباط فى المجلس قبطيان من اجمالى 

 %  . 100مقاعد بنسبه  2حصلت الكتله المصريه على 
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 0122 - 2011نتخابات مجلس الشعب لنتائج إاإلحصائيات النهائيه 

 

 قوائم 

 النسبه االجمالى المرآه فالحين عمال فئات هالقائم م
التحالف الديمقراطى  1

)حزب الحريه 
 والعداله(

 فئات/1 11 43 69
 عمال/1
 فالحين/2

127 %25 

 الكتله اإلسالميه 2
 )حزب النور(

55 14 27 --- 96 %19.2 

تحالف الكتله  3
 المصريه

 6.6% 33 عمال/1 9 8 15

إئتالف الثوره  4
 مستمره

2 5 --- --- 7 %1.4 

 7.2% 36 عمال/3 9 12 12 حزب الوفد 5
 2.0% 10 --- 3 5 2 حزب الوسط 6
 0.8% 4 --- 2 --- 2 حزب الحرية 7
حزب اإلصالح  8

 والتنمية
 1.6% 8 فئات /1 2 3 2

 0.8% 4 --- 2 2 --- حزب مصر القومى 9
حزب المواطن  10

 المصرى
--- 1 2 --- 3 %0.6 

اإلتحاد القومى  11
 العربى 

--- --- 1 --- 1 %0.2 

 0.4% 2 --- 1 --- 1 حزب اإلتحاد 12
حزب السالم  13

 الديمقراطى
--- 1 --- --- 1 %0.2 

 

 ( %66.6نائب بنسبه  )  332إجمالى عدد نواب القوائم فى مجلس الشعب 
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 0122 - 2011نتخابات مجلس الشعب لنتائج إ اإلحصائيات النهائيه

 فردى

أحزاب /  م
 قلينمست

 النسبه إجمالى فالحين عمال فئات

التحالف  1
الديمقراطى  )حزب 
 الحريه والعداله(

56 35 10 101 20.3% 

 الكتله اإلسالميه 2
 )حزب النور(

11 6 13 30 6.0% 

 %0.4 2 --- 1 1 الوفد الجديد 3
 %0.2 1 1 --- ---- الحريه 4
 %0.2 1 --- 1 --- المواطن المصرى 5
 %0.2 1 --- --- 1 حرارالمصريين األ 6
 %0.2 1 1 --- --- اإلصالح والتنميه 7
 %0.2 1 --- --- 1 مصر القومى 8
 %0.2 1 --- --- 1 العدل 9
 %5.4 27 6 9 12 المستقلين 10

 

 %(33.3نائب )  166إجمالى عدد نواب مجلس الشعب عن المقاعد الفرديه : 
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  0122 – 2011جلس الشعب نتخابات ملنتائج إاإلحصائيات النهائيه 

 مرآه

 النسبة  العدد الحزب / المعين  م 
 التحالف الديمقراطى  1

 )حزب الحريه والعداله (
3 0.6% 

 %0.2 1 تحالف الكتلة المصرية  2
 %0.2 1 اإلصالح والتنمية  3
 %0.6 3 الوفد 4
 %0.4 2 المعينين 5

 

 (%2ئبات بنسبه ) نا 10إجمالى عدد نواب المرآه فى مجلس الشعب :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

 0122 – 2011نتخابات مجلس الشعب لنتائج إاإلحصائيات النهائيه 

 األقباط

 النسبة  العدد الحزب / المعين  م
 التحالف الديمقراطى  1

 )حزب الحريه والعداله(
1 0.2% 

 %0.6 3 تحالف الكتله المصرية  2
 %0.2 1 الوفد 3
 %0.2 1 الحرية  4
 %1 5 المعينين 5

 

( من إجمالى عدد  %2.1نائب )  11إجمالى عدد األعضاء األقباط فى مجلس الشعب : 
 عضو( 508األعضاء بالمجلس المنخبون والمعينون )
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 0122 – 2011نتخابات مجلس الشعب لنتائج إاإلحصائيات النهائيه 

 المعينين 

 

 

 

 نبذه مختصره عن النائب اإلسم م
نائب رئيس البيت المصرى بأمريكا الذى يمثل اكبرتجمع للجالية  طارق مكرم شاكر 1

 المصرية
عبد اهلل محمد  2

 مغازى
 عضو االتحاد العام للثورة

ياسر صالح عبد  3
 المجيد

 عضو بحزب جبهة التحرير القومية

عبد اهلل إسليم  4
 جهامه

 رئيس مجلس إدارة إتحاد قبائل وسط سيناء

 اعد بقسم االقتصاد بكلية الحقوق جامعة اإلسكندريةاستاذ مس سوزى عدلى ناشد 5
طي المستشار الثقافي ومدير التعاون الدولي بالمركز الثقافي القب ماريان مالك كامل 6

 األرثوذكسي
 متخصص في التراث المصري ذو الطابع الديني حنا جرجس جرجس 7
 دكتور صيدلى جورج ناجى مسيحه 8
شريف محمد عبد  9

 الحميد
 المجلس االستشاريعضو 

عمر صابر عبد  10
 الجليل

 سابقأستاذ اللغات السامية بكلية اآلداب جامعة القاهرة والعميد ال
 لكلية االداب فرع جنوب الوادي بأسوان
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 2012 نتخابات مجلس الشورىلنتائج إاإلحصائيات النهائيه 

 قوائم

 النسبه االجمالى المرآه فالحين عمال فئات القائمه م
التحالف الديمقراطى  1

)حزب الحريه 
 والعداله(

 فئات/2 7 19 27
 عمال/1

56 31% 

 الكتله اإلسالميه 2
 )حزب النور ( 

26 9 3  38 21% 

تحالف الكتله  3
 المصريه

 %4 8 عمال/1 3 3 1

 %7 14 فالحين/1 5 7 1 حزب الوفد الجديد 4
حزب السالم  5

 الديمقراطى
1 --- --- --- 1 0.5% 

 %1 3 --- 1 1 1 الحريةحزب  6
 

 ( %66.6يمثلون )  180نائب من أصل 120إجمالى عدد نواب القوائم فى مجلس الشورى
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 2012 إنتخابات مجلس الشورىلنتائج اإلحصائيات النهائيه 

 فردى

أحزاب /  م
 مستقلين

 النسبه إجمالى فالحين عمال فئات

التحالف  1
الديمقراطى)حزب 
 (الحريه والعداله 

26 18 6 50 27.7% 

 الكتله اإلسالميه 2
 )حزب النور(

1 3 2 6 3.3% 

 %2.2 4 1 2 1 مستقلين 3
 

)  180نائب من أصل  60إجمالى عدد نواب مجلس الشورى عن المقاعد الفرديه : 
33.3)% 
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  2201 نتخابات مجلس الشورىلنتائج إاإلحصائيات النهائيه 

 المرآه

 سبة الن العدد الحزب  م 
 التحالف الديمقراطى  1

 ) حزب الحريه والعداله(
3 1% 

 %0.5 1 تحالف الكتلة المصرية  2
 %0.5 1 الوفد الجديد  3

 

 (%2عضو بنسبه ) 180نائبات من أصل   5إجمالى عدد نواب المرآه فى مجلس الشورى :
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  2012نتخابات مجلس الشورى لنتائج إاإلحصائيات النهائيه 

 األقباط

 النسبة  العدد الحزب  م
 %1.1 2 الكتله المصريه  1
 

 عضو 180( من إجمالى %1.1إجمالى عدد األعضاء األقباط فى مجلس الشورى نائبان)
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 الباب الخامس
 

 

  توصياتمقترحات و 
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 مقترحات و توصيات
 

 حقوق وفيها القانون هو الحامي للفي إطار هدف بناء دولة حديثة ديمقراطية عصرية يكون 
كزية المر  االنتخابات هي الوسيلة الختيار ممثلي الشعب ، وفي ضوء ما تلقته غرفة العمليات

و  بوحدة دعم االنتخابات بالمجلس القومي لحقوق االنسان  من شكاوي تضمنت انتهاكات
مرشحين و  مخالفات  خالل انتخابات مجلسي الشعب و الشوري ، شكا منها ناخبون و

ر االم رصدها مراقبون ميدانيون ، و ما انتهت له عمليات التحليل لهذه الشكاوي ، يتطلب
ت للقرارا ون اواتخاذ تدابير و اجراءات تضمن محاصرة االنتهاكات و المخالفات االنتخابية للقان

 .التنفيذية و ذلك في االطار التالي 
 

 أوال : علي المستوي التشريعي :
 
هيئة دائمة مستقلة لالشراف علي كل مراحل العملية االنتخابية بدء من اعداد إنشاء  -1

قاعدة بيانات الناخبين و حتي الفرز و إعالن نتائج اإلنتخابات علي ان  ينص عليها في 
1الدستور ، و يتم ادراج رقم خاص بها فى الموازنة العامة للدولة   .  

 
 .المقرة لية الدو عايير طة القضائية وفقا للمالسل إصدار قانون دعم و تعزيز إستقالل -2
 
 .موحد لالنتخابات يضم كل التشريعات ذات الصلة بالعملية االنتخابية  إصدار قانون -3
 
لتزامات اريعات االنتخابية بالمعايير الدولية لالنتخابات الحرة و العادلة و مطابقة التش -4

 مصر و تعهداتها الدولية في هذا الشأن .
 
 ورة الغاء حال الطوارىء قبل اول انتخابات عامة مقبلة . ضر  -5
 
ر عن ريعات الوطنية من العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر و التعبيتنقيح  التش -6

 الرأي وفقا للمعايير الدولية.
                                                           

سيقوم المجلس بإعداد دراسة تفصيلية حول التصور المتكامل للهيئة الدائمة المستقلة  1
 لالشراف علي االنتخابات
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ديمقراطي ينظم عمليات التجمع السلمي و يضمن ممارسة حقوق التظاهر  إصدار تشريع -7

ن النساام و االضراب وفقا إللتزامات مصر و تعهداتها الدولية امام لجنة حقوق و االعتصا
 باالمم المتحدة .

 
د نصوص تشريعية منضبطة بأليات محددة تمنع إستخدام دور العبادة و أهمية اعتما -8

 بها. لمصرحاالشعارات الدينية ، و تحاصر ظاهرة ممارسة الدعاية االنتخابية في غير االوقات 
 
ة انهاء التضارب و التعارض بين نصوص التشريعات المختلفة ذات الصلة بالعملي -9

 االنتخابية.
 

لخارج حق الترشيح في االنتخابات العامة بعد منحهم حق التصويت ، و امنح مصريي   -10
 يها .فذلك من خالل نظام " كوتة مصريي الخارج " وفقا لالقاليم الجغرافية المتواجدين 

 
عية حق تمثيل الفئات االجتما دابير ايجابية في النظام االنتخابي تضمن حمايةتبني ت -11

 ع نسبتهمائم ماالكثر عددا في المجتمع و األقل قدرة علي التأثير في األنتخابات وفقا لما يتو 
 المئوية من عدد السكان .

 
اعد ايير و قو عادة النظر في تقسيم الدوائر االنتخابية بالقانون و تخطيطها وفقا لمعا -12

رص مستقرة و واضحة علي أساس من  عدد السكان و التقسيم االداري المحلي و مبدأ الف
 المتكافئة بين المرشحين .

 
دون  إستثناء و من حق مراقبة االنتخابات لكل مراحل العملية االنتخابية من دون تنظيم -13

 قيود و النص علي ذلك في القانون .
 

لومات وحق الحصول عليها، و النص على  حق داول المعإصدار قانون حرية ت -14
 المواطنين في الحصول عليها في الدستور .
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 ثانيا : علي المستوي االجرائي :
 
ي عملية للسيطرة علي ظاهرة المال السياسي ، و تحقيق مراقبة دقيقة عل تبني تدابير -1

لصدد ، اهذا  رارات السقوف المالية فيمصادر تمويل الحمالت االنتخابية و إلتزام المرشحين بق
من خالل نظام الحسابات المصرفية المخصصة لتمويل الحمالت ، او مكاتب المحاسبة 

 المعتمدة من الهيئة الدائمة لالنتخابات . 
 
و  كامل لتطوير التقنيات االنتخابية بدء من نظام التصويت االلكتروني ،وضع تصور مت -2

قتراع ات االإحصاء األصوات و إعالن النتائج ، و مرورا بتجهيز بطاقإنتهاء بعمليات الفرز و 
 لمنع تزويرها و استخدام شاشات الدوائر المغلقة في مقار الفرز .

 
تي عاوني رؤساء مقار االقتراع و إنتدابهم ، من ذات المناطق السكنية المحظر إختيار  -3

 تراع .لالق تم إختيار مبانيها  كمراكزيشرفون عليها ، أو من العاملين في مؤسسات حكومية  ي
 
 حق المعاقين في االشتراك باالنتخابات و ممارسة حق التصويت من خالل حماية و صون -4

عملية  أكثر مراعاة إختيار أماكن اإلقتراع بما ال يعيق مشاركة المقعدين، و التوصل لتدابير
 ة و األمان .إلدالء المكفوفين بأصواتهم في أجواء تضمن حقهم في السري

 
دلة ة و العالة بمسئولية تثقيف الناخبين وفقا لما ورد في قواعد االنتخابات الحر التزام الدو  -5

 و الحقيقية.
 
هامها ة تدريب و تعزيز مهارات كل األطراف المعنية باالنتخابات علي أداء مإعتبار عملي -6

 بي.في التشريع االنتخا جزء أساسيا من العملية االنتخابية ، و تحديد المسئول عنها
 

******* 
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 وحدة دعم االنتخابات 

 عضو المجلس

 حازم منير  

 رئيس الوحدة

 

 رضا عبد العزيز 

 منسق وحدة االنتخابات

 باحثين

 حمد طلعتم                                                                          شريف الشريف

 الد معتصمخ                                                                             خالد معروف

 خيت الواحىب                                                                              أسامة نشأت

 مرو عبد الحكيمع         إسالم شقوير                                                                

 حمود خليلم                                                                               خضر محمد

 ادر عالمن               أحمد نصر                                                                   

 لمى السماحىس                                                                        أحمد عبد الجيد

 ند حسينه                                                                                 وائل مختار

 ادبراهيم فؤإ                                                                             طه القصراوى

 امى عصامر              محمد عبد الباقى                                                            

 حمد كمالأ               أسامة الواحى                                                               

 ها أحمدس                                                                                  هاجر ياسين

 وحدة اإلعالم

 ىأسماء الشهاو -انى الحسينى ه -أمجد فتحى 

 خدمات إدارية
 أحمد عبد السالم
 خدمات معاونة
 رزق جمعة  


