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بيان تمهيدي من مركز كارتر حول المرحمة الثانية من انتخابات مجمس الشعب المصري
أفاد متابعو مركز كارتر الذين قاموا بمتابعة انتخابات مجمس الشعب في مصر بوجود تقدم في نواح عدة
بالنسبة لمراكز االقتراع خالل المرحمة الثانية من التصويت والتي جرت خالل  11-11ديسمبر ،ومع ذلك،
فقد وجدوا العديد من أوجو النقص التي تحتاج إلى تحسين.
من الناحية اإليجابية ،كانت الخبرة التي حصل عمييا القضاة الذي قاموا باإلشراف عمى المرحمة األولى من
االنتخابات واضحة في المرحمة الثانية ،حيث وضح ذلك عمى العديد من العمميات اإلدارية والموجستية.
وباإلضافة إلى ذلك ،أفاد متابعو مركز كارتر بوجود انخفاض لعممية خرق الصمت االنتخابي في معظم
المناطق.
وبالرغم من ذلك ،فإن العديد من المشكالت التي تم مالحظتيا خالل المرحمة األولى مازالت موجودة خالل
المرحمة الثانية من االنتخابات .فمساعدة األميين من الناخبين مازالت تتم بشكل غير مطرد في الكثير من
مراكز االقتراع ،ومن الممكن تحسينيا إذا تم إصدار تعميمات واضحة لممسؤولين عن االنتخابات .واضافة
إلى ذلك ،ىناك مسائل خاصة بعممية فرز األصوات يجب تحسينيا ،ومن ضمنيا تطوير إجراءات محددة
وواضحة فيما يخص المسؤولين عن الفرز وتجميع النتائج.
وقد لوحظ ،في أثناء عمميات التصويت والفرز عدم التواصل بين مسؤولي القضاء وبين قوات األمن مما أدى
إلى عرقمة الوصول إلى مراكز االقتراع والفرز .وقد أفاد متابعو االنتخابات بأن إدارة عمميات الوصول إلى
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مراكز االقتراع والفرز بالنسبة لمسؤولى االنتخابات ،ومندوبي األحزاب والمرشحين ،والمشاىدين الدوليين
والمحميين ،قد كانت صعبة بشكل غير ضروري في معظم الحاالت .إن توعية قوات األمن بواجباتيم
ضرورية 1،باإلضافة إلى تنسيقيم تحت سمطة مسؤولي القضاء.
وبينما كانت البيئة المحيطة باالنتخابات سممية 2،في العموم ،شيد متابعو المركز ،بكثير من الندم ،موت
واصابة المتظاىرين والذي نتج عن العنف حول مجمس الوزراء وميدان التحرير .ويدين المركز ىذا العنف
واستخدام القوة المفرطة من قبل القوات األمنية ،ويحث عمى القيام بتحقيقات شاممة ودقيقة في ىذه األحداث.
حيث يفت مثل ىذا العنف في عضد الحق األساسي في األمان ،الذي يعتبر جوىريا لكل المواطنين
المصريين كما أنو يعتبر محوريا لضمان حقيم في حرية التعبير وحرية التجمع ،التي تعتبر ذات أىمية
خاصة خالل فترة االنتخابات.
لقد شيدت بعثة مركز كارتر المرحمة الثانية النتخابات مجمس الشعب المصري التي جرت يومي  11و11
ديسمبر وتمك عبر تسع من المحافظات المصرية السبع والعشرين 3.وقد أرسل المركز ما يزيد عن 10
مشاىدا دوليا إلى كل من المحافظات التسع لمتابعة البيئة ما قبل االنتخابات ،وعمميات االقتراع والفرز بشكل
مباشر.
وبما أن االنتخابات تجري خالل مراحل ،فسيشكل ىذا البيان جزءا من التقييم الشامل لمركز كارتر الذي يجب
أن يتم إكمالو في نياية انتخابات مجمس الشعب .ويبني ىذا البيان عمى البيانات السابقة التي تم إصدارىا

 s1االرحبد انجشنًبَ ٙانذٔن ،)IPU( ٙإػالٌ االرحبد انجشنًبَ ٙانذٔن ٙانخبص ثًؼبٛٚش االَزخبثبد انحشح ٔانُضٓٚخ ،يبدح :)8( 4
"ػهٗ انذٔنخ ارخبر كبفّ اإلخشاءاد انالصيخ نزٕفٛش األيٍ نألحضاة ٔانًششحٔ ٍٛيؤٚذٓٚى ٔنًُغ انؼُف االَزخبث".ٙ
ٚ 2مش يشكض كبسرش ثحذٔس أحذاس يُفشدح يٍ انؼُف اندسذ٘ انز ٙاسركجزٓب لٕاد األيٍ ف ٙثؼض انحبالد ٔيششحٕ ٔيؤٚذٔ
األحضاة انسٛبسٛخ ف ٙثؼض انحبالد األخشٖٔ .لذ رى َشش ْزِ األحذاس ثظٕسح يٕسؼخ فٔ ٙسبئم اإلػالو ،فف 51 ٙدٚسًجش
 1155رى ضشة ٚبسش انشفبػ( ٙائزالف انثٕسح يسزًشح) يٍ لجم انششطخ انؼسكشٚخ ػُذ يحبٔنزّ دخٕل أحذ يشاكض االلزشاع.
ٔالحظ يشبْذٔ يشكض كبسرش ف ٙانسٕٚس اشزجبكبد ث ٍٛلٕاد األيٍ ٔيؤٚذٔ حضة انحشٚخ ٔانؼذانخ .كًب ٚذػ ٙسئٛس َبد٘
انمضبح أٌ لٕاد األيٍ ف ٙيشكض الزشاع ف ٙانششلٛخ لذ أسبءد يؼبيهخ انؼذٚذ يٍ انمضبح.
 3رزضًٍ ْزِ انًحبفظبد انزسغ :ثُ ٙسٕٚفٔ ،اندٛضحٔ ،انجحٛشحٔ ،اإلسًبػٛهٛخٔ ،انششلٛخٔ ،انسٕٚسٔ ،انًُٕفٛخٔ ،سْٕبج،
ٔأسٕاٌ.
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خالل وبعد المرحمة األولى 4.وتيدف ىذه البيانات إلى أن تقدم معمومات وتعميقات حقيقية واستنتاجية
لمسمطات االنتخابية ،وىذا من أجل إنجاز تحسينات تقدمية في عممية االقتراع .وفي ىذا اإلطار يقدم مركز
كارتر لمجنة القضائية العميا لالنتخابات النصائح المحورية التالية:
عممية االقتراع
 تعيين مسؤولين قضائيين إضافيين لكل مركز اقتراع من أجل ىدف واحد وىو التنسيق مع ،واإلشراف
عمى ،واالتصال بالسمطات األمنية وادارتيا لدخول مواقع االقتراع؛
 ضمان إصدار تعميمات لكل القضاة المشرفين عمى المجان لتوضيح إجراءات تقديم مساعدة جزئية،
إن كانت ىناك ضرورة لذلك ،لمناخبين األميين؛
 التأكيد عمى التعميمات لمقضاة فيما يخص أىمية عمميات حصر أوراق االقتراع بعد نياية االقتراع.
 ضمان توصيل أي قرار خاص بتمديد ساعات االقتراع مبكرا ،بقدر اإلمكان .ومن أجل ضمان
الشفافية وتجنب التخمين ،من الضروري تقديم سبب التمديد .كما يجب توصيل مثل ىذه الق اررات
لمجميور عن طريق كل الوسائل المتاحة من أجل إعالم الناخبين بالتمديد.
نقل صناديق االقتراع
 تطبيق خطط لوجستية محسنة من أجل نقل صناديق االقتراع من مكاتب االقتراع إلى مراكز الفرز
بطريقة منظمة وضمان قدرة القاضي المشرف عمى مرافقة الصناديق؛
 تطبيق عمميات لتسجيل وصول وقبول صناديق االقتراع وأي مواد انتخابية أخرى مختمفة في مراكز
الفرز؛
مراكز الفرز

 4ثٛبٌ يشكض كبسرش انخبص ثجٛئخ يب لجم االَزخبثبد ف ٙيظشَٕ 21 ،فًجش 2011؛ ثٛبٌ يشكض كبسرش انزًٓٛذ٘ انخبص
ثبنًشحهخ األٔنٗ الَزخبثبد يدهس انشؼت ف ٙيظش 2 ،دٚسًجش  ،2011ثٛبٌ يشكض كبسرش انخبص ثُزبئح االَزخبثبد ٔػًهٛخ
إداسح انشكبٔ٘ 8 ،دٚسًجش 2011
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 تعيين مسؤولين قضائيين إضافيين لكل مركز اقتراع بيدف التنسيق مع ،واإلشراف عمى قوات األمن ،في
إدارتيا لدخول مواقع االقتراع ،لضمان الوصول المنظم وفي الوقت المحدد لمشخص المخول لو ذلك،
بما في ذلك القضاة ،ومندوبو األحزاب ،المتابعون المحميون والعالميون ،وآخرين،
 إصدار إجراءات واضحة لمسؤولي االنتخابات من أجل توحيد معايير إجراء عممية الفرز؛
 توفير معمومات إضافية لألطراف االنتخابية المعنية فيما يتعمق بكيفية ووقت إدخال أصوات المصريين
في الخارج في نتائج االنتخابات؛
عمميات تقديم الشكاوي
تعزيز وضوح عمميات تقديم الشكاوي وتطبيق أنظمة لتسجيل ومتابعة الشكاوي التي تم تقديميا؛
بذل جيود موحدة لإلعالن عن والتوعية بكيفية عممية تقديم الشكاوي ما بين األطراف االنتخابية المعنية؛
التوكيد من أن معالجة الشكاوي ،وعمميات الطعن ،والق اررات تتم وفقا لإلطار الشرعي.

يمكن الحصول عمى النص الكامل لبيان مركز كارتر التمييدي من موقع

.www.cartercenter.org

####

"نشر السالم .مكافحة األمراض .بناء األمل".
باعتباره منظمة غير حكومية ال تيدف لمربح ،أسيم مركز كارتر في تحسين حياة الشعوب في أكثر من 07
بمدا من خالل حل لمنزاعات؛ وتشجيع الديمقراطية وحقوق اإلنسان والفرص االقتصادية؛ ومكافحة األمراض؛
وتطوير العناية بالصحة النفسية؛ وتعميم المزارعين في الدول النامية كيفية زيادة إنتاج المحاصيل .وقد قام
الرئيس األمريكي األسبق ،جيمي كارتر ،وزوجتو روزالين بتأسيس مركز كارتر عام  ،2891بمشاركة جامعة
إيموري من أجل نشر السالم وتحسين الصحة عمى مستوى العالم.
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بيان تمهيدي لمركز كارتر فيما يخص المرحمة الثانية النتخابات مجمس الشعب في مصر
 81ديسمبر 1188
شيدت بعثة مركز كارتر المرحمة الثانية النتخابات مجمس الشعب المصري التي جرت يومي  11و11
ديسمبر وتمك عبر تسع من المحافظات المصرية السبع والعشرين 5.وقد أرسل المركز ما يزيد عن 10
مشاىدا دوليا إلى كل من المحافظات التسع لمتابعة البيئة ما قبل االنتخابات ،وعمميات االقتراع والفرز بشكل
مباشر .وبما أن االنتخابات تجري خالل مراحل ،فسيشكل ىذا البيان جزءا من التقييم الشامل لمركز كارتر
الذي يجب أن يتم إكمالو في نياية انتخابات مجمس الشعب .ويبني ىذا البيان عمى البيانات السابقة التي تم
إصدارىا خالل وبعد المرحمة األولى 6.وتيدف ىذه البيانات إلى أن تقدم معمومات وتعميقات حقيقية
واستنتاجية لمسمطات االنتخابية ،وىذا من أجل إنجاز تحسينات تقدمية في عممية االقتراع .وىذه ىي النتائج
الرئيسية لما شيده مشاىدو مركز كارتر خالل المرحمة الثانية لالنتخابات:
حمالت دعاية غير شرعية :الحظ المشاىدون تحسنا في أوجو عدة لعمميات االقتراع مقارنة بالمرحمة األولى.
وكان ىناك انخفاض ممحوظ في حمالت الدعاية السياسية غير الشرعية خالل فترة الصمت االنتخابي قبل
االنتخابات والتي استغرقت  18ساعة ،خصيصا في المدن ،مع أن نفس مستوى االنتياكات المتعمقة

 5رزضًٍ ْزِ انًحبفظبد انزسغ :ثُ ٙسٕٚفٔ ،اندٛضحٔ ،انجحٛشحٔ ،اإلسًبػٛهٛخٔ ،انششلٛخٔ ،انسٕٚسٔ ،انًُٕفٛخٔ ،سْٕبج،
ٔأسٕاٌ
ٚ 6مش يشكض كبسرش ثأٌ انهدُخ انمضبئٛخ انؼهٛب نالَزخبثبد لذ ارخز خطٕاد حذٚثب نزؼضٚض انؼًهٛخ االَزخبثٛخ ػٍ طشٚك إطذاس
َسخ خذٚذح نـ"رؼهًٛبد نهمضبح ٔانهدبٌ" لجم انًشحهخ انثبَٛخ نالَزخبثبد.
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بالحمالت ما زالت تجرى في عدة مناطق ريفية .وقد انخفضت حمالت الدعاية غير الشرعية داخل مكاتب
االقتراع بطريقة ممحوظة في أغمبية المناطق ،بسبب تزايد احتراس القضاة المشرفين بشكل جزئيا.
الوصول إلى مركز االقتراع :تم اإلبالغ عن تعقيدات إدارية ولوجستية سببت التأخير في فتح مراكز االقتراع
في المرحمة األولى بشكل أقل .وبرغم من ذلك ،ما زال التأخير في فتح المراكز يشكل مشكمة .حيث أفاد
مشاىدو مركز كارتر عن عدد من الحاالت التي منعت فييا القوات األمنية المسئولة عن الوصول إلى مراكز
االقتراع دخول مندوبي األحزاب والمرشحين .وىذه مشكمة حقيقية ألن حضور المندوبين داخل مركز االقتراع
ضروري لكي يقوم القضاة المشرفين بتحضير المكتب لمفتح .وفي ضوء انقطاع التواصل بين قوات األمن
والقضاة المشرفين ،يقدم مركز كارتر بعض التوصيات الخاصة بالجوالت المقبمة لالقتراع:
 يجب تعيين قاض إضافي لكل مركز اقتراع ليقوم ،فقط ،بالتنسيق واإلشراف عمى قوات األمن.
 يجب إطالع قوات األمن بصورة جيدة عمى واجباتيم ،والتي تتضمن االستجابة لتعميمات القضاة
المشرفين؛ و
 يجب إمداد ممثمي األحزاب والمرشحين المعتمدين ببطاقات تعريف يطمب منيم ارتدائيا في كل
األوقات لتسييل دخوليم إلى مراكز االقتراع.

داخل مراكز االقتراع :لقد تم ،بصورة واسعة ،تنفيذ التعميمات الحديثة من قبل المجنة القضائية العميا المشرفة
عمى االنتخابات بضرورة وجود امرأة داخل كل مركز اقتراع ،مما يعد تطو ار جيدا .ومع ذلك فإن التحقق من
وجود الحبر الفسفوري أو عدمو عمى أصابع الناخبين قبل االقتراع مازال ضعيفا ،مثمو في ذلك مثل غمس
إصبع الناخب في الحبر بعد االقتراع .ومما يحتل أىمية خاصة ،أيضا ،عدم الوضوح واالطراد فيما يخص
مساعدة الناخبين األميين وذوي االحتياجات الخاصة .إن المادة ( )18من قانون ممارسة الحقوق السياسية
واضحة فيما يخص إمكانية مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة التصويت ،ومع ذلك ،فيما يخص األميين،
فإن درجة المساعدة التي يمكن تقديميا إلييم غير منصوص عمييا ،ونتيجة لذلك فيي تتم بغير اطراد.
ولمتأكد من اطراد عممية التصويت ،وبالتالي ضمان مصداقيتيا ،يييب مركز كارتر بالمجنة القضائية العميا
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المشرفة عمى االنتخابات من أجل إصدار تعميمات لمقضاة رؤساء المجان من أجل توضيح اإلجراءات
الخاصة بتقديم مساعدة جزئية ،إن كان ىناك داع لذلك ،لمناخبين األميين.

تمديد ساعات االقتراع :لقد كان قرار المجنة القضائية العميا المشرفة عمى االنتخابات بتمديد ساعات
التصويت حتى التاسعة مساء خالل أول أيام التصويت مصد ار لالرتباك في العديد من مراكز االقتراع .وقد
أفاد متابعو مركز كارتر أنو ،في حاالت كثيرة ،كان يتم إعالم القاضي رئيس المجنة بالتمديد خالل الساعة
األخيرة أو ومركز االقتراع عمى وشك اإلغالق .وباإلضافة إلى ىذا ،فإن مسؤولي االنتخابات كانوا غير
واضحين فيما يخص سبب التمديد .واذا كانت المجنة القضائية العميا المشرفة عمى االنتخابات تنوي تمديد
ساعات التصويت في الجوالت المقبمة ،فإنو من المقترح أن تتأكد من أن أي قرار خاص بتمديد ساعات
التصويت يجب إن يصل إلى األطراف المعنية في وقت مبكر بقدر اإلمكان .ومن أجل ضمان الشفافية،
ولتجنب التكينات ،يجب تقديم سبب ليذا التمديد.

حصر أوراق االقتراع ونقل المواد الحساسة :يعد حصر أوراق االقتراع عند إغالق مركز االقتراع إجراء ىاما
من أجل ضمان نزاىة عممية التصويت 7.ومع ذلك فقد الحظ متابعو مركز كارتر وجود عدم اطراد فيما
يخص ىذه العممية .وباإلضافة إلى ذلك ،الحظ متابعو المركز وجود ما يمكن تسميتو بالفوضى واالرتباك في
عممية نقل الصناديق إلى مراكز الفرز .إن صناديق االقتراع التي فقدت من الدائرة األولى بالقاىرة (في منطقة
الساحل) خالل المرحمة األولى من االنتخاب ،والتي ستتم إعادتيا في يناير المقبل ،إنما تمقي الضوء عمى
 7األيى انًزحذح ،انؼٓذ انذٔن ٙانخبص ثبنحمٕق انًذَٛخ ٔانسٛبسٛخ ( ،)ICCPRانًبدح ٚ" :11كٌٕ نكم يٕاطٍ ،دٌٔ أ٘ ٔخّ يٍ
ٔخِٕ انزًٛٛض انًزكٕس ف ٙانًبدح ،1انحمٕق انزبنٛخ ،انزٚ ٙدت أٌ رزبذ نّ فشطخ انزًزغ ثٓب دٌٔ لٕٛد غٛش يؼمٕنخ( :ة) أٌ ُٚزخت
ُٔٚزخت ،ف ٙاَزخبثبد َضٓٚخ ردشٖ دٔسٚب ثباللزشاع انؼبو ٔػهٗ لذو انًسبٔاح ث ٍٛانُبخجٔ ٍٛثبنزظٕٚذ انسش٘ ،رضًٍ انزؼجٛش
انحش ػٍ إسادح انُبخجٍٛ؛ رمزشذ انًًبسسخ انؼبنًٛخ انسهًٛخ "أنو من الواجب أن يوفر اإلطار الشرعي بمغة واضحة وموضوعية
اإلجراءات الخاصة لنقل النتائج البروتوكولية لمفرز ،وبطاقات التصويت ،والمواد االنتخابية من المجان االنتخابية عمى المستوى البدائي إلى

المجان عمى المستوى المتوسط والعالي من أجل وضع الجداول والفرز"؛ يُظًخ األيٍ ٔانزؼبٌٔ ف ٙأٔسٔثب ،دنٛم انًشالجخ انًحهٛخ
نالَزخبثبد ،طفحخ " :73إٌ ػًهٛبد غهك يشاكض االلزشاع ٔػًهٛبد انفشص ٚدت انُض ػهٓٛب ف ٙانمبٌَٕ كًب ٚدت رٕفٛش
إخشاءاد أيُٛخ رضًٍ شفبفٛخ ٔسشػخ ٔدلخ انفشص ".االرحبد األٔسث ،ٙانذنٛم اإلسشبد٘ نًشالجخ اَزخبة االرحبد األٔسث ،ٙانطجؼخ
انثبَٛخ ،ص .81
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أىمية ضمان أن تتم ىذه العممة بشكل منظم .ولذلك يقترح مركز كارتر أن تقوم المجنة القضائية العميا
المشرفة عمى االنتخابات بالتأكيد عمى أىمية إجراءات حصر أوراق االقتراع في نياية االقتراع ،والتأكد من
وجود خطة لوجستية كافية ومنظمة لنقل صناديق االقتراع ،كما يجب التأكد ،أيضا ،من يرافق القاضي
المشرف عمى المجنة الصناديق في جميع الحاالت.
الوصول إلى مراكز الفرز :في مراكز الفرز نفسيا تم مالحظة الفوضى التي طبعت وصول الصناديق،
والقضاة ،وعمال االقتراع .وقد ساىمت الصعوبات التي صاحبت الدخول الفعمي لمراكز االقتراع في ىذه
المشكمة .لقد كانت المشاكل التي واجييا القضاة ،والمندوبين ،والمتابعين في الدخول إلى مراكز الفرز دليال
قويا عمى عدم وجود تواصل بين قوات األمن والقضاة المسؤولين عن اإلشراف 8.ومن أجل تحسين
اإلجراءات الخاصة بالوصول إلى مراكز في الجوالت القادمة من االقتراع ،يقترح مركز كارتر ،بشدة ،أن تأخذ
المجنة القضائية العميا المشرفة عمى االنتخابات االقتراحات التالية بعين االعتبار:
 تعيين مسؤولين قضائيين إضافيين لمراكز االقتراع من أجل اإلشراف عمى قوات األمن التي تتحكم في
الوصول إلى مراكز الفرز؛
 يجب توعية أفراد القوة األمنية بما في ذلك القادة واإلدارة بميام واجباتيم واالستجابة لتعميمات القضاة
المشرفين عمى االنتخابات؛
 يجب تنفيذ نظام لوصول وأخذ صناديق االقتراع والمواد األخرى الحساسة من مراكز االقتراع من أجل
تسجيل والتأكيد عمى وصول ىذه المواد؛
 يجب أن يكون ىناك فصل بين طريق دخول السيارات وطريق دخول المشاة إلى مراكز الفرز ،إذا أمكن
ذلك .وسوف يسمح ىذا بأن يصاحب القاضي المشرف عمى المجنة وبعض عمال االقتراع صناديق
االقتراع في السيارة ،بينما يأخذ بعض عمال االقتراع اآلخرين ،ومندوبي األحزاب والمرشحين ،والمتابعين
المحميين والدوليين طريق المشاة ،و

 8ف 1 ٙحبالد ػهٗ األلم نى ٚسزطغ يشبْذٔ يشكض كبسرش دخٕل يشكض انفشص ثسجت انجٛئخ انفٕضٕٚخ أٔ سفض دخٕنٓى يٍ لجم
لٕاد األيٍ ٔ/أٔ انمضبح ،األيش انز٘ ٚؼزجش رذْٕسا يمبسَخ ثبنًشحهخ األٔنٗ.
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 إذا كانت ىناك صعوبات فعمية في الوصول إلى مراكز االقتراع ،يجب استخدام موقع آخر من أجل
التحكم في وادارة تدفق السيارات والمواد وأطقم العمل إلى داخل مراكز الفرز
.

داخل مراكز الفرز :كان الجو داخل مراكز الفرز يوحي ىو اآلخر بالفوضى.وبالرغم من جيود وتعميمات
المجنة القضائية العميا المشرفة عمى االنتخابات ،فإن عدم وجود أثاث ومعدات كافية لعمال االقتراع والقضاة
المشرفين عمى المجان كثي ار ما أجبرتيم عمى تبني ترتيبات مرتجمة لمفرز .إن القصور الذي تعاني منو مراكز
الفرز ،والترتيبات المرتجمة لمفرز يعوقان الجيود التي يبذليا ممثمو األحزاب والمرشحين ،باإلضافة إلى
المتابعين ،من أجل متابعة عمميات فرز األصوات بشكل كاف .إضافة إلى ذلك ،الحظ متابعو مركز كارتر
أن عدم وجود إجراءات معيارية لمفرز قد أدى إلى تعدد الطرق المستخدمة .ومن الجدير بالذكر ىنا ،أنو عمى
الرغم من ىذه المشاكل التي تمت مالحظتيا فإن متابعي مركز كارتر قد تأثروا بتفاني القضاة ،وطاقم
العاممين في مراكز االقتراع والفرز ،وىخرين ،الذين عمموا لساعات طويمة من أجل إكمال عمميات الفرز .وفي
النياية ،فإنو مازال غير واضح كيف وأين يتم يتم دمج أصوات المصريين في الخارج في النتيجة .ويييب
مركز كارتر بالمجنة القضائية العيا المشرفة عمى االنتخابات أن تأخذ التوصيات التالية بعين االعتبار.
 يجب بذل المزيد من الجيود إلعداد مكان مناسب لمعمل وتوفير المعدات الكافية في مراكز االقتراع من
أجل عمل القضاة المشرفين وعمال االقتراع وذلك خالل عممية الفرز؛
 ومن أجل ضمان الشفافية ،يجب أن يتضمن تخطيط مراكز االقتراع مكانا كافيا لمندوبي األحزاب
والمرشحين ،باإلضافة إلى المتابعين الدوليين والمحميين ،لتمكينيم من مالحظة العممية بطريقة ذات
معنى.
 يجب أن تكون ىناك إجراءات واضحة إلجراء عممية الفرز من قبل مسؤولي االنتخابات لتوحيد معايير
عممية الفرز؛ و
 يجب أن تقوم المجنة القضائية العميا المشرفة عمى االنتخابات بتقديم توضيحات حول كيف وأين يتم دمج
أصوات المصريين في الخارج في نتيجة االنتخابات.
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عممية الشكاوي :بشكل عام ،عانت المرحمة الثانية من االنتخابات من مشكالت بنيوية ،تم تحديدىا ،قبال،
خالل المرحمة األولى من االنتخابات .وبشكل خاص ،مازلت عممية ترتيب وادارة الشكاوي االنتخابية
غامضة .وعمى سبيل المثال ،فقد أجبر الحكم الذي أصدرتو المحاكم المصرية ،يوم واحد قبل االنتخابات،
بإعادة األحزاب التي تم استبعادىا سابقا إلى أوراق االقتراع في ثالث دوائر لمتمثيل النسبي ،المرشحين عمى
تأجيل السباق االنتخابي إلى جولة اإلعادة .وبينما يسمح ،ىذا الحكم ليذه األحزاب بالمنافسة ،بوجود عممية
انتخابية أكثر شموال ،فإن الوقت الذي صدر فيو حكم المحكمة بخصوص الطعن يمثل إشكالية 9.فالمادة
التاسعة من قانون مجمس الشعب (كما تم تعديميا) تنص عمى المدى الزمني لمعالجة ىذه الطعون .إن إعاقة
أنشطة التصويت وحالة عدم اليقين التي نتجت عن عدم مراعاة ىذه الشروط قد عطمت العممية االنتخابية .إن
إدارة الشكاوي والطعون تعتبر عنص ار أساسيا ألي انتخاب ،إلى جانب معالجتيا في وقت كاف ،من أجل
تقميل حالة عدم الوضوح بالنسبة لألطراف المعنية بالعممية االنتخابية 10.ولذلك فإن مركز كارتر يييب بالمجنة
الفضائية العميا المشرفة عمى االنتخابات أن:
 تعمل عمى توضح إجراءات الشكاوي وتطبيق األنظمة التي تساعد عمى تسجيل وتتبع الشكاوي التي يتم
تقديميا؛
 تقوم بجيود منظمة من أجل إعالم األطراف المعنية بالعممية االنتخابية وزيادة وعييا بإجراءات تقديم
الشكاوي؛ و
 تتأكد من أن تسميم الشكاوي ،والطعون ،واألحكام إنما يتم من خالل إطار قانوني..
****

 9اَظش فًٛب ٚخض انًًبسسبد انؼبنًٛخ انسهًٛخ يثال ،يُظًخ األيٍ ٔانزؼبٌٔ ف ٙأٔسثب انزضايبد يزٕاخذح نالَزخبثبد
انذًٚمشاطٛخ ،ص ٚ" :31ؼزجش يٍ انًًبسسبد انسهًٛخ انخبطخ ثبنشكبٔ٘ االَزخبثٛخ :رٕفٛش ػًهٛخ رمذٚى سشٚؼخ نهشكبٔ٘
ٔانطؼٌٕ ٔ ،انسًبذ ثًؼبندخ انشكبٔ٘ ثطشٚمخ فؼبنخ –إٌ أيكٍ رنك -خالل فزشح االَزخبثبد"...".رزضًٍ يًبسسبد سهًٛخ
إضبفٛخ خبطخ ثًؼبندخ انشكبٔ٘ ٔانطؼٌٕ :انحك ف ٙانًؼبندخ فٔ ٙلذ كبف".
10األيى انًزحذح ،انؼٓذ انذٔن ٙانخبص ثبنحمٕق انًذَٛخ ٔانسٛبسٛخ ( ،)ICCPRانًبدح ( )7( 1أ) " :تتعهد كل دولة طرف فً هذا
العهد  ( :أ) بأن تكفل توفٌر سبٌل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه أو حرٌاته المعترف بها فً هذا العهد ،حتى لو
صدر االنتهاك عن أشخاص ٌتصرفون بصفتهم الرسمٌة".؛ ندُخ حمٕق اإلَسبٌ ثبأليى انًزحذح ,رؼهٛك ػبو سلى  ،74فمشح 51؛
االرحبد انجشنًبَ ٙانذٔن ،ٙاالَزخبثبد انحشح ٔانُضٓٚخ :انمبٌَٕ انذٔنٔ ٙانًًبسسخ ،ص " :518رزطهت َضاْخ انُظبو نٛس فمظ أٌ
رمٕو سهطخ يسزمهخ ٔيحبٚذح –يثم انهدبٌ االَزخبثٛخ أٔ انًحبكى -ثزُبٔل يثم ْزِ األيٕس [انشكبٔ٘ االَزخبثٛخ] ،ثم أٚضب أٌ ٚزى
ارخبر انمشاساد فٔ ٙلذ كبف ،نكٛال رزأخش َزبئح االَزخبثبد".
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لقد تم اعتماد ميمة مركز كارتر في مشاىدة االنتخابات البرلمانية في مصر من قبل المجنة القضائية العميا
لالنتخابات .ولقد أرسل مركز كارتر الفوج األول من وفده الدولي في  6نوفمبر  .1722وقد قام مركز كارتر
بإرسال  07متابع لفترات كبيرة ومتوسطة من  12دولة تتضمن :أستراليا ،كندا ،فرنسا ،ألمانيا ،أيرلندا،
إيطاليا ،كينيا ،لبنان ،ماليزيا ،المغرب ،ىولندا ،النرويج ،فمسطين ،الفمبين ،سموفاكيا ،الصومال ،أسبانيا،
السودان ،تونس ،المممكة المتحدة ،والواليات المتحدة األمريكية .وسوف يقوم ىؤالء بمشاىدة ومالحظة اإلدارة
االنتخابية ،والحمالت االنتخابية ،وعممية التصويت وعممية الفرز ،وأنشطة أخرى ذات صمة بالعممية
االنتخابية في مصر.
إن الميمة االنتخابية التي يقوم بيا مركز كارتر إنما تتم وفقا لمدليل اإلرشادي ومدونة قواعد السموك لممراقبين
التي أصدرتيا المجنة القضائية العميا لالنتخابات ،إلى جانب إعالن مبادئ المراقبة الدولية لالنتخابات ومدونة
قواعد السموك لممراقبين الدوليين والتي اعتمدتيا األمم المتحدة في  1776وتم التصديق عمييا من قبل 70
مجموعة لمراقبة االنتخابات .وسوف يقوم المركز بتقييم العممية االنتخابية بناء عمى اإلطار القانوني المصري
والتزامات مصر بإجراء انتخابات ديمقراطية منصوص عمييا في االتفاقات اإلقميمية والدولية.

"نشر السالم .مكافحة األمراض .بناء األمل".
باعتباره منظمة غير حكومية ال تيدف لمربح ،أسيم مركز كارتر في تحسين حياة الشعوب في أكثر من 07
بمدا من خالل حل لمنزاعات؛ وتشجيع الديمقراطية وحقوق اإلنسان والفرص االقتصادية؛ ومكافحة األمراض؛

وتطوير العناية بالصحة النفسية؛ وتعميم المزارعين في الدول النامية كيفية زيادة إنتاج المحاصيل .وقد قام

الرئيس األمريكي األسبق ،جيمي كارتر ،وزوجتو روزالين بتأسيس مركز كارتر عام  ،2891بمشاركة جامعة
إيموري من أجل نشر السالم وتحسين الصحة عمى مستوى العالم.
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