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  العربية الدول جامعة بعثة بيان

  المصري النواب مجلس انتخابات لمتابعة

  ولىاأل جولةال – الثانية المرحلة

  ــــــــ

ة بعثة جامعة الدول العربية للمرحلة األولى النتخابات مجلس نواب جمهورية مصر لمتابع ماالًكاست

 جرت التي الثانية للمرحلة األولى لجولةلالعملية االنتخابية  مجريات بعثةال تابعت ،2015العربية 

  .العربية مصر جمهورية داخل خارج و2015نوفمبر  23إلى  21 يومي

 عربية جنسية   18 متابع من موظفي األمانة العامة للجامعة ينتمون إلى        100ضمت البعثة أكثر من     

 – الدقهليـة  – الـشرقية  – المنوفية - القليوبية –اهرة الق: ( هي محافظات 9في تم نشرهم ،  مختلفة

، كما تابعت البعثة االنتخابات المـصرية فـي         ) جنوب سيناء  – السويس   – اإلسماعيلية   –بورسعيد  

 – بـرلين    – نيروبـي    – أديس أبابا    –موسكو  (: هي عواصم   6في  المتواجدة  الخارج عبر مكاتبها    

ها بمقر األمانـة    ات تابعت البعثة العملية االنتخابية من خالل غرفة عملي        وكذلك .) نيودلهي –نيويورك  

 لرصد ومتابعة تطورات األحداث على مدار الساعة والتواصل مع متـابعي البعثـة وتلقـي                العامة

مالحظاتهم بشكل دوري، وإبالغ المتابعين بالتعليمات واإلرشادات التي تصدر عن رئاسـة البعثـة،              

  .وإعداد تقارير حول سير العملية االنتخابية

 مركز اقتراع، وحضروا عملية العد والفرز 324تواجدت في فرعية   لجنة724زار متابعو البعثة 

  : على النحو التاليالبعثةوقد جاءت مالحظات  . لجنة فرز18في 

فـي الوقـت      االقتراع التي زارتها فرق بعثة جامعة الدول العربيـة         لجان من   %62.9افتتحت   -

 تمـام    في لى أن يكون االفتتاح   طبقاً لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذي ينص ع        المحدد  

 وصول أعـضاء اللجـان      عدم تأخر بسبب ال  كان    الحاالت معظمفي  الساعة التاسعة صباحاً، و   

 . باكراًكاألختام واألقفال المرقمةمواد االقتراع  وأاالنتخابية 
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وقد . مراكز التي تمت زيارتهافي سجل متابعو بعثة الجامعة تواجد قوات الجيش والشرطة  -

دون التدخل في مسار العملية  بتأمين المراكز واللجان تأميناً كامالً ومكثفاًقوات ه الهذ قامت

وعلى غرار المرحلة .  المساعدة لكبار السن وذوي االحتياجات الخاصةكما قدمت االنتخابية،

في إتمام أسهم  في العملية االنتخابية دوراً هاماً ومتميزاًالجيش والشرطة األولى، لعبت قوات 

 . دون حوادث تذكرللمرحلة الثانية  جولة األولىال

 وخطوات بإجراءات العملية االنتخابيةالجيد  همإلمام لجان االقتراع بالمهنية ويموظفأداء اتسم  -

ختيارهم في ورقة المطلوب اال سيما في إرشاد الناخبين إلى عدد المرشحين  عملية التصويت،

من لجان % 91.2في كموظفة  لمرأةاتابعين تواجد قد سجل المو. اإلقتراع على النظام الفردي

 .االقتراع التي تمت زيارتها

رصدت البعثة زيادة اإلقبال على التصويت في المرحلة الثانية بالمقارنة مع المرحلة األولى،  -

 اللجان في والضعيف المتوسطو  الكثيفبينما  الناخبين تفاوت إقبالحيث رصد متابعو البعثة 

 خاصةً في المناطق الريفية مقارنةً في محافظات الدلتاد سجلت البعثة إقباالً كثيفاً قو. زاروها التي

تصدر تكرار المشهد االنتخابي خالل المرحلة األولى من   والجدير بالذكر.بالمناطق الحضرية

 .لشباب لضعيف إقبال، مع كبار السنلسيدات وال سيما ل

لقيام بمهام وا ،بعثةال زارتها التي المراكز غالبية فين بالدخول إلى اللجا  البعثةمتابعيلتم السماح  -

عدم اإللمام الكافي بدور يكون سببها  بعض الحاالت التي قد  دون معوقات تذكر، باستثناءالمتابعة

 .م وحقوقهينالمتابع

 رصد لم يتمو لها، المحددة القانونية األوقات في االقتراع وفتح لجان إغالقتم  ،خالل فترة الراحة -

 .من قبل متابعي البعثة خالل هذه الفترة تجاوز أي

 مراكز االقتراع أمام بعض ، خاصةً خالل الفترة المسائية،استمرت مظاهر الدعاية االنتخابية -

 ، وكذلك توزيع مبالغ مالية توجيه الناخبين وحشدهمتم رصد حيث ،التي زارها متابعو البعثة
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 ووقوع اشتباكات ومشاجرات بين أنصار عدد ،صالح بعض المرشحينلتصويت لعلى الناخبين ل

 . في بعض الحاالت قوات األمناألمر الذي تم التصدي له سريعاً من قبل من المرشحين،

 خاص بتدقيق هوية الناخبتشيد بعثة جامعة الدول العربية باستخدام جهاز القارئ االلكتروني ال -

ي المحافظات، األمر الذي ساهم في فاالقتراع لجان  في بعض والتأكد من عدم قيامه بالتصويت

أن يتم تعميم استخدام وتأمل البعثة في ، تيسير عملية االقتراع على الناخب وإنجازها دون تعقيد

 . في المستقبلالمراكز االنتخابية الجهاز في جميع هذا

 أماكن تسهل فيالتي زارها متابعي بعثة جامعة الدول العربية تقع غالبية مراكز االقتراع  -

تشجيع الناخبين صول الناخبين إليها، األمر الذي يدل على حرص اللجنة العليا لالنتخابات على و

 إال أنه وفي بعض الحاالت، واجه الناخبين كبار .للمشاركة في عملية االقتراع دون جهد أو عناء

علوية، ة في عملية اإلقتراع بسبب تواجد اللجان الفرعية في األدوار الالسن وذوي اإلعاقة صعوب

تخصيص لجان لهم في األدوار األرضية بفضل مراعاته خالل مرحلة اإلعادة ياألمر الذي 

 .هذه الفئاتتقديراً لظروف 

 ، التي زارها متابعو البعثة اللجان االنتخابيةمن% 85.5داخل  والقوئم المرشحين ومندوب تواجد -

 الهام الدورمن  رغمعلى ال ،ان في اللجالمدني المجتمع منظمات لمتابعي مع تواجد أقل نسبياً

 .االنتخابية العملية ودعم تعزيز في  هذه المنظماتتلعبه الذيثر االيجابي واأل

أكدت التقارير الواردة من متابعي بعثة الجامعة العربية في الخارج على حسن سير وتنظيم  -

بال أوسع من المرحلة  وفي ظل إقالعملية االنتخابية وسالمة إجراءاتها وفقاً لما نص عليه القانون

  . تسجيل غياب تام لممثلي المرشحين في المقرات التي تواجدت فيها بعثة الجامعةمع، األولى

 قانونياً، المحدد الوقت في العربية الدول جامعة بعثة زارتها التي االقتراع لجانمعظم  أغلقت -

 وبعض المرشحين ندوبيم وبحضور القانون، عليها نص التي لإلجراءات وفقاً الفرز عملية وتمت

 .المحليين المتابعين
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وجرت الجيد، بالتنظيم  المصري النواب مجلس النتخابات  للمرحلة الثانيةاألولى الجولة اتسمتإجماالً، 

 أن البعثة وتؤكد. سرية وبحرية إرادته عن التعبير للناخب أتاحتحيث  القانون، عليه نص لما وفقاً

. النهائية النتائج على جوهري تأثير لها يكون لن المرحلة هذه اللخ رصدت التي السلبية المالحظات

 حتى مراحلها بكامل االنتخابية العملية متابعة العربية الدول جامعة بعثة ستواصل، اإلطار هذا وفي

 متضمناً النهائي تقريرها حينها البعثة وستصدر الطعون، فترة انتهاء بعد للنتائج النهائي اإلعالن

 العربية، الدول لجامعة العام األمين العربي نبيل الدكتور لمعالي لترفعه وتوصياتها التفصيلية مالحظاتها

  .لالنتخابات العليا اللجنة إلىه وترسل


