
 

 
 

 القادمة في مصر مجلس النوابانتخابات بشأن توصيات مركز كارتر 

 

 للنشر الفوري 

  3102 يونيو 14

 لالتصال:

 5124-420-404 1+في أطالنطا: ديبورا هيكس 

 

ه لمخابعة االنخاابا  يبناء على بعثخالقادمة  البرلمانيةنخاابا  االن قام مركز كارتر اليوم بنشر توصياته بشأ

في المجاال  اآلتية: توعية هامة القيام بإصالحا   ويقخرح المركز. 3103-3100البرلمانية والرئاسية في 

، ةالاارجيو ةالداخلي واالتصاال االنخاابا ،  راقبةموالمرأة في العملية االنخاابية، والناخبين والمعلوما ، 

المخنافسون )األحزاب والمرشحون(، واإلطار القانوني و ،و مشاركخه ووصول الناخباإلجراءا  والخدريب، و

وتأتي هذه الخوصيا  في إطار أن مجلس الشورى ينظر اآلن في وضع قانون لالنخاابا  وأن لجنة  لالنخاابا .

 ة.المقبل نخاابا  مجلس النوابالاآلن  منذاالنخاابا  تسخعد 

 

ويأمل مركز كارتر في أن تكون هذه الخوصيا  ذا  فائدة للمشرعين المصريين والسلطا  االنخاابية وهما اآلن 

وقد ذكر  تنسجم تماما مع الخزاما  مصر الدولية.  الخي نخاابيةاالعمليا  الو قوانين االنخااب بصدد تطوير

باللغخين العربية الخي يمكن االطالع عليها العديد من هذه الخوصيا  في تقارير مركز كارتر السابقة، و

واإلنجليزية على موقع المركز اإللكخروني: 

http://www.cartercenter.org/news/publications/election_reports.html#egypt  

 

رلمانية والرئاسية في كل أنحاء مصر من أجل مخابعة االنخاابا  البمركز كارتر بإرسال مخابعين معخمدين  لقد قام

المعمول بها، واللوائح، وااللخزاما  الدولية للبلد إن بعثة المركز إنما تخم وفقا للقوانين . 3103-3100في 

واعد السلوك للمراقبين الدوليين الخي تم المضيف ومع إعالن مبادئ المراقبة الدولية لالنخاابا  ومدونة ق

 مجموعة لمراقبة االنخاابا . 01وصادق عليها أكثر من  3112اعخمادها من قبل األمم المخحدة في 

 

 

#### 

 
 "نشر السالم. مكافحة األمراض. بناء األمل".

بلدا  01ي أكثر من باعخباره منظمة غير حكومية ال تهدف للربح، أسهم مركز كارتر في تحسين حياة الشعوب ف
من خالل حل للنزاعا ؛ وتشجيع الديمقراطية وحقوق اإلنسان والفرص االقخصادية؛ ومكافحة األمراض؛ 

وتطوير العناية بالصحة النفسية؛ وتعليم المزارعين في الدول النامية كيفية زيادة إنخاج المحاصيل. وقد قام الرئيس 
، بمشاركة جامعة إيموري 0893لين بخأسيس مركز كارتر عام األمريكي األسبق، جيمي كارتر، وزوجخه روزا

وللمزيد من المعلوما  عن مركز كارتر قم بزيارة   من أجل نشر السالم وتحسين الصحة على مسخوى العالم.
www.cartercenter.org .

http://www.cartercenter.org/news/publications/election_reports.html#egypt
http://www.cartercenter.org/news/publications/election_reports.html#egypt
http://www.cartercenter.org/
http://www.cartercenter.org/
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 النتخابية ملخص توصيات مركز كارتر بشأن العملية ا

وعملياتها االنخاابية. فالدسخور، الذي تمت المصادقة عليه تواجه مصر لحظة حاسمة في تطوير نظامها االنخاابي 

ولخحدد، على نطاق واسع، المقبلة  مجلس النوابانخاابا  ة عليا لالنخاابا  لإلشراف على مؤخرا، يعين لجن

 . ويسخعد مجلس الشورى، الذي جعله الدسخور الجديد السلطة الذي سيسخادم في هذه االنخااباالنظام االنخاابي 

. وقد أعد  اللجنة د القوانين االنخاابية المخعلقة بانخاابا  مجلس النوابالخشريعية المؤقخة، لخعديل أو اعخما

الخشريعية بمجلس الشورى مشروع قانون لالنخاابا  القادمة للنظر فيه من قبل مجلس الشورى والمحكمة 

 ورية العليا. الدسخ

 

وهذا الخقرير هو ملاص للخوصيا  الرئيسية الخي يود مركز كارتر أن يقدمها للمشرعين المصريين، ومسؤولي 

المؤسسا  والعمليا  االنخاابية مخسقة أن تكون ضمان االنخاابا ، واألطراف المعنية األخرى لمساعدتهم على 

خبرة المركز في مصر، حيث سخقبل. وتسخند هذه الخوصيا  إلى مع الممارسا  الجيدة وااللخزاما  الدولية في الم

، ومرحلخي انخاابا  مجلس الشورى 03-3100في  قام المركز بمخابعة انخاابا  مجلس الشعب بمراحلها الثالث

.3103، وجولخي االنخاابا  الرئاسية في 3103في 
1
أن تأخذ األطراف وبكل احخرام، يقخرح مركز كارتر  

واإلجرائي  خاابا  في مصر هذه الخوصيا  بعين االعخبار ألنها ترسم اإلطار القانوني والخنظيميالمعنية باالن

 النخاابا  مجلس النواب المقبلة، ولجميع االنخاابا  واالسخفخاءا  الالحقة.

 

بخرتيب توصياته في والخوصيا  مع بعضها البعض، فقد قام مركز كارتر  وفي حين يخقاطع الكثير من القضايا

 في المجاال  الثمانية الخالية: هذا البيان 

 توعية الناخبين والمعلوما  .0

 المرأة في العملية االنخاابية .3

 مخابعة االنخاابا   .2

 (ةوالاارجي ة)الداخلي االتصاال  .0

 اإلجراءا  والخدريب .2

 و مشاركخه وصول الناخب .6

 المخنافسون )األحزاب والمرشحون( .0

 اإلطار القانوني .9

 

 لوماتتوعية الناخبين والمع

في المقام ، ينبغي أن تكون وفي الوقت المحدد إن توعية الناخبين وإمدادهم بالمعلوما  بطريقة محايدة ومخسقة

وهذا من األمور الهامة خاصة المعخرف بها دوليا.  ألفضل الممارسا السلطا  االنخاابية وفقا ، مسؤولية األول

ون هناك تغيرا  كبيرة في النظام السياسي، واإلطار القانوني، في البالد الخي تعاني من الخحوال  ألنه عادة ما تك

بالقيام خصيصا،  ،وإجراءا  االنخاابا . ولألسف، فإن اإلطار القانوني المصري ال يكلف السلطا  االنخاابية

ية . وينبغي على السلطا  االنخاابية في مصر أن يكون لديها المسؤولية القانونية لقيادة جهود توعبهذا الواجب

الناخبين الخي تضمن أن يكون الناخبين على معرفة جيدة ولديهم القدرة على ممارسة حقهم في الخصويت بحرية 

وفعالية.
2
وال يخضمن هذا فقط معلوما  عن كيف، ومخى، وأين نقوم بالخصويت، ولكن أيضا معلوما  عن حقوق  

 ومسؤوليا  المواطنين في ماخلف مراحل العملية االنخاابية.

 

                                                 
، بسبب النشر المخأخر إلجراءا  اعخماد المخابعين، األمر 3103ارتر بإرسال وفد من المخابعين لمخابعة عملية االسخفخاء في ديسمبر لم يقم مركز ك 1

 الذي منع المركز من إجراء تقييم شامل لكافة أبعاد العملية، وفقا لمنهجيخه للمخابعة المحخرفة لالنخاابا .
 .31، الفقرة 32لألمم المخحدة لحقوق اإلنسان، الخعليق العام األمم المخحدة، المفوضية السامية  2
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د هذا هاما خاصة في مصر بالنظر إلى المعدال  المرتفعة لألمية ونظامها االنخاابي المعقد. وعلى سبيل ويع

صواتهم في بطاقخين منفصلخين واحدة طلب من الناخبين اإلدالء بأ 3103-3100المثال، في االنخاابا  البرلمانية 

خاصة بالقائمة الحزبية واألخرى خاصة بالمقاعد الفردية.
3
تحديا  خاصة بخحديد جوال   اانت هناك أيضكما ك 

% الماصصة لـ"العمال" 21اإلعادة والفائزين فيها بالنسبة لمقاعد القائمة الحزبية باإلضافة إلى نسبة الـ

 والـ"فالحين"، مما أدى إلى زيادة الحاجة للقيام بخوعية شاملة للناخبين.

 

 المشاركة السياسية للمرأة

يةتخطلب الخزاما  مصر الدول
4
أن تخاذ السلطا  المصرية خطوا  قوية لضمان مشاركة المرأة في العملية  

االنخاابية على قدم المساواة وليست فقط كناخب، بل أيضا كمرشح، ومسؤول عن إدارة االنخاابا ، وصانع 

لم على مسخوى العا % األخيرة من الدول01وفي بعض الدراسا  الحديثة، يأتي ترتيب مصر بين الـسياسيا . 

بالنسبة للخمكين السياسي للمرأة.
5
لقد تم تعزيز هذا الخمثيل المخدني للمرأة من خالل اإلعالن الدسخوري الذي  

، والذي نص على ضرورة أن تخضمن كل قائمة 3100مارس  21أصدره المجلس األعلى للقوا  المسلحة في 

ثير من الحاال ، قامت األحزاب بوضع انخاابية امرأة واحدة على األقل في أي مكان في القائمة. وفي الك

8على المقعد االنخاابي. لقد تم انخااب  قائمة، مما جعل من المخعذر حصولهنالمرشحا  بالقرب من ذيل ال
6
نساء  

 % من األعضاء، في انخاابا  مجلس الشعب.3، أقل من فقط

 

يفكرون في إعادة نفس الشروط بصياغة أحدث قانون لالنخاابا   الذين يقومونلقد ذكر مؤخرا أن المشرعين 

غير المالئمة بوجود امرأة واحدة على األقل في كل قائمة حزبية، ولكن في أي موضع في القائمة. وكما كانت 

فمن المرجح أال يكون لمثل هذه األحكام إال تأثيرا  قليال على العدد اإلجمالي للمقاعد الخي ، 03-3100الحالة في 

سخفوز بها المرأة.
7
% من 21مركز كارتر السلطا  المصرية بشدة أن تضمن حدا أدنى ال يقل عن ويوصي  

المشرعين بخبني إجراءا  ي المجالس المنخابة في المسخقبل، ولخحقيق هذا الضمان يوصي المركز تمثيل النشاء ف

ل المرأة أقوى خاصة بوضع المرشحا  في القوائم االنخاابية من أجل ضمان أن تكون هناك زيادة كبيرة في تمثي

 في البرلمان قبل االنخاابا  المقبلة. 

 

 ويحث مركز كارتر أيضا على اتااذ خطوا  إضافية لضمان المشاركة الفعالة للمرأة بشكل أعم:

 

 :تخطلب العوامل االجخماعية ومعدال  األمية المرتفعة  عمل حمالت لتوعية الناخبين تركز على المرأة

حمال  توعية فعالة لضمان أن تخمكن المرأة من ممارسة لقيام ببين النساء المصريا  عناية خاصة ل

 بوجود ضغوطفاد مخابعو مركز كارتر ا. وفي االنخاابا  السابقة، أال داع له ضغوطحقوقها دون 

تمارس بشكل واسع على الناخبا . ويخضمن هذا تقارير عن تهديدا  للنساء بأن تصويخهن لمرشح 

 لقبيلة يمثل أساسا قانونيا للطالق.ماخلف عما اخخارته األسرة أو ا

 

  في بعض أجزاء من  االنتخابية: والعمليةتشجيع إدراج جميع النساء المؤهالت في الحياة المدنية

ماعية والعوامل الخارياية، في العملية االنخاابية سلبا ببعض المعايير االجخالبالد، تأثر إدراج المرأة 

وتسعى  لخسجيل المدني.اة الحصول على أو الوصول إلى شهادا  الميالد، والوعي بأهلي وتوافر

الحالية والمجخمع المدني المدعوم رسميا إلى معالجة هذه القضايا، ولكن تشير  مبادرا  الحكومة

                                                 
نظاما انخاابيا يجمع بين ثلث من المقاعد ماصص للنظام الفردي وثلثين من المقاعد  3103قدمت انخاابا  مجلس الشعب ومجلس الشورى في  3

 ماصص لنظام القائمة.
تخعهد الدول األطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق ، "2لسياسية، المادة األمم المخحدة، العهد الدولي الااص بالحقوق المدنية وا 4

لألمم المخحدة لحقوق اإلنسان، الخعليق العام المفوضية السامية الخمخع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد". األمم المخحدة، 

: "وينبغي أال تكخفي الدولة الطرف المعنية باعخماد تدابير للحماية فحسب، 2(، الفقرة 2حقوق بين الرجال والنساء )المادة (: المساواة في ال69) 39رقم 

 بل أن تخاذ تدابير إيجابية في جميع المجاال  لخحقيق هدف تمكين المرأة من الخمخع بحقوقها على نحو فعال وعلى أساس من المساواة."

 
، تأتي مصر ضمن 3103أكخوبر،  20بناء على معلوما  قدمخها البرلمانا  الوطنية عند حلول   ي قام بخجميعها االتحاد البرلمانيوفقا للبيانا  الخ 5

، مشروع انظر أيضا؛  classif.htme-http://www.ipu.org/wmn/دولة حسب نسبة النساء في مجلس الشعب.  081الدول العشرة األخيرة من 

   gap-gender-www.weforum.org/issues/global.الفجوة بين الجنسين في العالم، المنخدى االقخصادي العالمي:
of-http://egyptelections.carnegieendowment.org/2012/01/25/results-مؤسسة كارنيجي للسالم الدولي:  6

elections-assembly-people%E2%80%99s-egypt%E2%80%99s 

 
يخطلب أن تخضمن قائمة الحزب، في الدائرة الخي تحخوي ، أعلن المخحدث باسم رئاسة الجمهورية عن عرض في وقت مبكر من األسبوع الماضي 7

مقاعد، مرشحة في النصف األول من القائمة. وقد ورد  تقارير بأن اللجنة الخشريعية بمجلس الششورى قد رفضت هذا القرار.  0على أكثر من 

تقدما عن الشرط المقخرح الحالي بأن تكون المرشحة في اي مكان على القائمة، إال أن هذا ايضا لن  عرض المخحدث الرسمي بعخبر وبالرغم من أن

 يكون لديه إال تأثيرا قليال على عدد المقاعد الخي سخفوز بها المرأة.

http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm
http://www.weforum.org/issues/global-gender-gap
http://egyptelections.carnegieendowment.org/2012/01/25/results-of-egypt%E2%80%99s-people%E2%80%99s-assembly-elections
http://egyptelections.carnegieendowment.org/2012/01/25/results-of-egypt%E2%80%99s-people%E2%80%99s-assembly-elections
http://egyptelections.carnegieendowment.org/2012/01/25/results-of-egypt%E2%80%99s-people%E2%80%99s-assembly-elections
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ماليين امرأة غير مسجلة. 0الخقديرا  إلى أن هناك 
8
ال تقدم ولذلك، فإن قاعدة بيانا  الرقم القومي  

اطنين المصريين المؤهلين نظرا للخمثيل المخدني للمرأة بشكل كبير. بالضرورة سجال كامال بالمو

ويشجع مركز كارتر الجهود المسخمرة الخي تبذلها الحكومة المصرية وغيرها لضمان أن يكون للمرأة 

 المصرية فرصة للحصول على بطاقة الرقم القومي.

 

 :با  الخي تحول دون مشاركة من أجل تسهيل خطوا  معالجة العق نشر بيانات عن مشاركة المرأة

المرأة، ينبغي أن تخمكن األطراف المعنية من تحديد وتقييم مشاركة المرأة في العملية االنخاابية بشفافية. 

البيانا  الااصة بكل مسخويا  الخسجيل و، أو إلى أقصى حد ممكن، المشاركة حسب وينبغي تصنيف 

 ي ذلك النوع االجخماعي واالنخماء الحزبي.النوع، كما ينبغي إعالن تفاصيل الفائزين، بما ف

 

 المتابعة

الرئاسية في مصر. ولكن األخرى لمخابعة االنخاابا  البرلمانية و مراقبةقام مركز كارتر بإرسال بعثخين، واحدة ل

ر كانت بعثة محدودة نظرا العخماد مخابعي البعثة في وقت مخأخ 3103بعثة الركز لمخابعة االنخاابا  الرئاسية في 

قيود على الوقت الذي وباإلضافة إلى وجود عدد من القيود األخرى بما في ذلك قيود على إصادر البيانا  العامة، 

وعدم الوصول إلى الخجميع النهائي للنخائج. وبالرغم من أن ينبغي أن يقضيه المخابعون داخل لجان االقخراع، 

مخابعة  كة المخابعين الدوليين، إال أن المركز قرر عدمشعور المركز بأهمية هذه االنخاابا  يبرر اسخمرار مشار

ذا جر  في ظروف مماثلة إذ أن القيود الخي واجهها المخابعين تخعارض مع المبادئ األساسية االنخاابا  المقبلة إ

 لمراقبة االنخاابا  بمصداقية وفاعلية.

 

لدسخور نخيجة للنشر المخأخر للوائح المخابعين، االسخفخاء على اراقبة ولم يقم المركز بإرسال وفد من المخابعين لم

األمر الذي منع المركز من إجراء تقييم شامل لكافة أبعاد العملية االنخاابية، بما يخفق مع منهجيخه لمراقبة 

 االنخاابا  بطريقة مهنية.

 

ة أي انخاابا  حيث المحليون والدوليون بالغ األهمية لخعزيز شفافية ومصداقي راقبونالدور الذي يلعبه المإن 

ويعخبر قرار السلطا  المصرية بالسماح بمخابعة محايدة للعملية يسمح بالخدقيق المحايد والخعليق على العملية. 

االنخاابية خطوة نحو مزيد من االلخزام بالمبدأ األساسي للشفافية. وينبغي اعخبار المخابعة حقا صريحا، ومن 

ومن أجل خلق بيئة ة في القوانين الخي تنظم الحقوق االنخاابية والسياسية. الناحية المثالية من خالل مادة معين

ر فرصة يمواتية لمخابعة االنخاابا  بطريقة محايدة من قبل منظما  المجخمع المدني المحلية والدولية، وتوف

ة، يحث مركز كارتر مخابعي االنخاابا  لخقييم كافة مراحل العملية االنخاابيلخجنيد، وتدريب، وإرسال لهم حقيقية 

السلطا  االنخاابية في مصر على إنشاء أحكام واضحة وفي وقت مناسب لخسهيل عملية المخابعة بما يخفق مع 

الممارسة الجيدة ومعايير مراقبة االنخاابا .
9
 ويمكن أن تخضمن هذه األحكام ما يلي: 

 

 تشمل االنخاابا  عددا  االنتخابية:بما يسمح لها بمتابعة كافة مراحل العملة  مراقبةاعتماد منظمات ال

من األطراف بعضها البعض مشخملة على مجموعة  من العمليا  المخرابطة الخي تخفاعل وتؤثر في

لخوفير تقييم شامل المعنية. ولذك من الضروري لبعثا  المخابعة أن تخابع كافة جوانب االنخاابا  

على اإلطار القانوني، وتوعية الناخبين  ودقيق للعملية. وتشخمل هذه الجوانب ولكنها ال تقخصر

االقخراع، والفرز والعد، والخجميع، مراحل ، والحمال ، ووالمعلوما ، والخسجيل، وعملية الخرشح

وعملية الشكاوي والطعون. ويحث مركز كارتر السلطا  االنخاابية في  باإلضافة إلى إعالن النخائج

بدء العملية الدعوة إلى االنخاابا  وممكن وقبل  مصر على اعخماد بعثا  المخابعة في أقرب وقت

 .االنخاابية

 

 :وفقا  السماح لبعثات المراقبة بإصدار بيانات عامة دون تدخل خالل العملية االنتخابية بكاملها

ينبغي أن تكون بعثا  المخابعة المعخمدة حرة في إصدار بيانا  عامة يمكن عن للمارسا  الدولية، 

  الخي تحخاج إلى تحسين، خاصة إذا ما كان هناك مخسع من الوقت يسمح طريقها تحديد المجاال

                                                 
-http://www.unwomen.org/2012/07/the-women-citizenship-initiative-will: 3103يوليو،  01هيئة األمم المخحدة للمرأة،  8

ensure-citizenship-rights-to-two-million-women-in-egypt/. 

 
با  دائمة، يجب على صانعي القوانين ومسؤولي االنخاابا   النظر في إنشاء نظاما دائما يمكن منظما  مثاليا، كجزء من تأسيس هيئة إدارة انخاا 9

ء كل عملية المخابعين الدولية والمحلية من طلب االعخماد والحصول عليه ألية انخاابا  مقبلة، بدون الحاجة إلى تطوير أحكام تنظيمية جديدة قبل بد

 انخاابية.

 

http://www.unwomen.org/2012/07/the-women-citizenship-initiative-will-ensure-citizenship-rights-to-two-million-women-in-egypt/
http://www.unwomen.org/2012/07/the-women-citizenship-initiative-will-ensure-citizenship-rights-to-two-million-women-in-egypt/
http://www.unwomen.org/2012/07/the-women-citizenship-initiative-will-ensure-citizenship-rights-to-two-million-women-in-egypt/
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. إن اللوائح الخي وضعخها لجنة قد تعزز من مصداقية العملية وشرعية النخائج بإدخال تغييرا  إيجابية

ة االنخاابا  إصدار بيانا  عامة قبل إعالن النخائج. وفي عاالنخاابا  الرئاسية تحظر على بعثا  مخاب

هاية سمحت اللجنة لبعثا  المراقبة بإصدار بيانا  عامة بعد عد األصوا  وقبل اإلعالن الرسمي الن

عن النخائج. ومع ذلك فإن اللوائح بشأن البيانا  قد قضت على دور هام يمكن لبعثا  مخابعة االنخاابا  

 أن تلعبه خالل أي عملية انخاابية.

 

 تعخبر القيود  داخل اللجان االنتخابية: ي االنتخاباتروضة على وجود متابعإزالة قيود الوقت المف

دقيقة كحد  21الااصة بالوقت المفروضة على وجود مخابعي االنخاابا  داخل اللجان االنخاابية، مثل 

العملية حرية الوصول إلى شفافية وأقصى خالل االنخاابا  الرئاسية، قيدا غير ضروري يقوض 

راع مزدحمة بشكل غير عادي، يجب على رئيس اللجنة أن يدير االنخاابية. فإذا كانت لجنة االقخ

الوصول إليها بشكل عادل. وعلى سبيل المثال، يمكن للوائح أن تنص على تناوب مخابعي االنخاابا  

 وممثلي وسائل اإلعالم، ووكالء المرشحين واألحزاب.

 

 االتصاالت

داخليا وخارجيا وتعزيز الشفافية  قنوا  الخواصلينبغي على السلطا  االنخاابية في مصر أن تسعى إلى تحسين 

من خالل تعزيز المساواة في الحصول على المعلوما  لجميع األطراف المعنية باالنخاابا .
10
وهذا مهم في  

غير واضح المعالم، مما أنخج بيئة هشة سياسيا، ومناخ  امصر بشكل خاص، حيث اتاذ  المرحلة االنخقالية مسار

األحيان، على الخامين والشك. ولذلك، يوصي مركز كارتر السلطا  االنخاابية في مصر ، في كثير من عيشج

 باتااذ الاطوا  الخالية:

 

 :ينبغي على السلطا  االنخاابية في مصر تحسين بنيخها الخحخية  تحسين أنظمة االتصال الداخلي

ة واللجان الفرعية. وهذا مهم للجان العاماالااصة باالتصاال  لنقل المعلوما ، بشكل أكثر فاعلية، إلى 

ا  المخكررة في اللحظة األخيرة لإلجراءا  االنخاابية في االنخاابا  ربشكل خاص في ضوء الخغيي

األخيرة. والمثال الرئيسي على ذلك يخضمن، قرارا  تمديد االقخراع لعدة ساعا  وفي بعض الحاال  

ليوم إضافي.
11
را  قريبة من أو خالل مرحلة االقخراع وفي حين أنه من األفضل عدم إجراء أي تغي 

من أي انخاابا ، فمن المهم بمكان أن تكون كل األنظمة في مكانها حخى تسخطيع، بسرعة ودقة، إبالغ 

جميع مسؤولي االنخاابا  في حالة حدوث تغيرا  ال مفر منها. وسوف يساعد هذا على منع األخطاء 

ا، والخي يمكن أن تؤدي إلى حرمان الناخبين المؤهلين من اإلجرائية مثل إغالق اللجان االنخاابية مبكر

 الخصويت.

 

 :ينبغي على السلطا  االنخاابية في مصر أن تقوم بانخظام، بخنظيم  تنظيم مشاورات لألطراف المعنية

جلسا  تشاورية تحظى بخغطيىة إعالمية جيدة على المسخوى الوطني والمحلي لجمع األطراف المعنية، 

والمجخمع المدني، لخوفير المعلوما  حول ووسائل اإلعالم، والمخابعين، والمرشحين، مثل األحزاب، 

طلب الخعليقا  الخطورا  األخيرة، وتوضيح النظم واإلجراءا ، واإلجابة على األسئلة، و

وعلى سبيل المثال، فإن إنشاء منخدى لألحزاب حيث يخم شرح قرارا  لجان االنخاابا  والمالحظا . 

يمكن أن يساهم في زيادة اقخناع األحزاب والمرشحين بالعملية وإعطاء الفرصة لألحزاب وأسبابها، 

المعلوما  بطريقة  ن اآلخرين، مما يحد من الحصول علىلطرح القضايا وسماع األجوبة أمام المخسابقي

 غير مخساوية.

 

 :في تلعب دورا حاسما يمكن لوسائل اإلعالم أن  اطالع وسائل اإلعالك بدقة على العملية االنتخابية

بة جهاز ويمكن، أيضا، أن تكون بمثاتوفير المعلوما  للجمهور عن حقوق الناخبين والعملية االنخاابية. 

ينبغي  إذا تم إطالعها على كافة جوانب العملية االنخاابية بشكل صحيح. ولذلكللرقابة وردع الماالفا  

حفية بانخظام لخوفير أحدث المعلوما  وطرح على السلطا  االنخاابية في مصر أن تعقد مؤتمرا  ص

                                                 
: "ويطلب العهد إلى الدول، بغض النظر عن ماهية 0، الفقرة 32لألمم المخحدة لحقوق اإلنسان، الخعليق العام رقم المفوضية السامية  األمم المخحدة، 10

حقوق الخي لخمخع بالدسخورها أو نوع الحكم القائم، أن تعخمد ما قد يلزم من الخدابير الخشريعية والخدابير األخرى لضمان إمكانية فعلية تسمح للمواطنين با

نين من يحميها." وتحرم القرارا  الاصة بخعديل اإلجراءا  واألحكام االنخاابية الخي تم اتااذها في آخر لحظة ولم يخم نشرها بشكل جيد، المواط

  الااص بالحقوق المدنية والسياسية."الفرصة الفعالة" لممارسة حقوقهم وفقا لما ينص عليه العهد الدولي 

 
را  الااصة بخمديد ساعا  االقخراع النخاابا  مجلس الشعب، ومجلس الشورى والرئاسة واالسخفخاء على الدسخور، خالل أيام تم اتااذ القرا 11

 االقخراع نفسها.
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أسئلة حول العملية االنخاابية، وإعداد وتوزيع ملاصا  مكخوبة وغيرها من المواد بشكل مطبوع وعلى 

اإلنخرنت لوسائل اإلعالم واالسخهالك العام، والحفاظ على الخزامها بوصول وسائل اإلعالم إلى كل 

 .مراحل العملية االنخاابية بدون عوائق

 

 :من أجل ضمان تدفق سلس للمعلوما  عن العملية  تعيين نقاط اتصال لمختلف األطراف المعنية

تعيين ضباط اتصال تكون مسؤوليخهم هي توفير االنخاابية، يجب على السلطا  االنخاابية في مصر 

عا  المعلوما  المسخهدفة والرد على االسخفسارا  من قبل األحزاب السياسية، والمرشحين، ومجمو

 مخابعة االمخاابا ، ووسائل اإلعالم.

 

 اإلجراءات والتدريب

إن وجود إجراءا  واضحة وشاملة لهو أمر ضروري لضمان إدارة االقخراع باتساق من قبل موظفي االقخراع 

في كل لجنة انخاابية. وعالوة على ذلك، فمن األهمية بمكان أن يخم نشر اإلجراءا  في وقت كاف لكل األطراف 

ية باالنخاابا  والجمهور للمراجعة، والبحث عن الخوضيح، وتقديم الخعليقا  والمالحظا . وفي حالة عدم المعن

إلدارة العملية، مما قد وجود إجراءا  واضحة وشاملة، سوف يقوم موظفو االقخراع بخطوير أساليب ماخلفة 

ي أسوأ الحاال ، قد يؤدي هذا إلى يؤدي إلى االرتباك وينخج عنه تصورا  سلبية عن العملية االنخاابية. وف

 تقويض حقوق الناخبين ونزاهة العملية برمخها.

 

وحخى أفضل اإلجراءا  يمكن االعخماد عليها قليال إذا لم يقم بخنفيذها موظفون مدربون. فالخدريب الرسمي 

العملية االنخاابية. هة والمنظم أمر بالغ األهمية لضمان أن يكون تنفيذ اإلجراءا  باتساق يعني ضمان شفافية ونزا

ويجب على المسؤولين عن إدارة االنخاابا  في مصر فعل المزيد لضمان أن يخم تدريب جميع القضاة والعاملين 

في مراكز االقخراع على اإلجراءا  االنخاابية والقانون، وأن لديهم كخيبا  واضحة وشاملة، أو أوراق حقائق، أو 

 .لزيادة االتساق والخماثل للخنفيذ أي مساعدا  أخرى في الوقت المناسب

 

ء الضوء على بعض المناطق حيث سخقوم اإلجراءا  اإلضافية أو المنقحة والخدريب ويرغب مركز كارتر في إلقا

 بخعزيز نزاهة العملية االنخاابية والحد من الماالفا .

 

 :نخاابية في مصر بإعالن يشيد مركز كارتر بقرار السلطا  اال نشر النتائج النهائية الكاملة والمفصلة

النخائج في كل مرحلة من مراحل الخجميع ابخداء من مسخوى اللجنة الفرعية. كما يحث المركز السلطا  

االنخاابية على اتااذ خطوة إضافية لنشر النخائج الكاملة والنهائية للجنة الفرعية، واللجنة العامة، 

على االنخرنت في إطار زمني معقول. وينبغي أيضا والمحافظة، وكافة المسخويا  الوطنية على موقعها 

مخاحة ال والخقارير، وسائل اإلعالم الرسميةأن تدرج هذه البيانا  في وسائل اإلعالم بما في ذلك 

 للجمهور من هيئة إدارة االنخاابا .

 

 :سن األحكام الخاصة لمساعدة الناخبين األميين
12
ساعدة حاليا، ال يوجد نص في القانون بشأن تقديم م 

ومع ذلك، الحظ مخابعو مركز كارتر، في حاال  عديدة، أن القضاة،  محايدة  للناخبين األميين.

والعاملين في مراكز االقخراع، و/أو الناخبين اآلخرين يقدمون المساعدة للناخبين األميين. ونظرا لمعدل 

محايدة مساعدة ة لخقديم بكخابة وتنفيذ مبادئ توجيهية واضحاألمية المرتفع في مصر، يوصي المركز 

آخر ياخاره الناخب. أو شاص اللجنةالناخبين األميين من قبل رئيس  إلى
13

 

 

  أفاد مخابعو مركز كارتر بوجود حالة من عدم  :صوت ماوضع لوائح واضحة لتحديد مدى صحة

 الوضوح فيما ياص اللوائح الخي تحدد مدى صالحية بطاقا  االقخراع، مما يؤدي إلى قرارا  غير

ينبغي وضع قواعد أوضح فيما ياص مخسقة تخعلق بخحديد ما إذا كانت بطاقة اقخراع صحيحة أم باطلة. 

                                                 
لمعوقين فاقدي : "ويجب أن توفر المساعدة المخاحة ل31، الفقرة 32لألمم المخحدة لحقوق اإلنسان، الخعليق العام رقم المفوضية السامية األمم المخحدة،  12

وتشكل حرية " :03البصر أو األميين عن طريق جها  مسخقلة. كما يجب السعي إلطالع الناخبين على هذه الضمانا  على أكمل وجه."؛ والفقرة 

وينبغي أن تخاذ  الخعبير وحرية الخجمع، وحرية تكوين الجمعيا  شروطا أساسية أيضاً لممارسة حق االنخااب بصورة فعالة، لذا يجب حمايخها تماما.

شااص المؤهلين تدابير إيجابية للخغلب على صعوبا  معينة من قبيل األمية، والعوائق اللغوية، والفقر، أو ما يعيق حرية الخنقل مما يحول دون تمكن األ

. كما ينبغي أن تعخمد أساليب معينة، لالنخااب من ممارسة حقوقهم بصورة فعلية. ويجب أن توفر المعلوما  والمواد الالزمة لالقخراع بلغا  األقليا 

ى الدول مثل اسخادام الصور الفوتوغرافية والرموز لضمان أن الناخبين األميين حصلوا على ما يلزم من المعلوما  لخمكينهم من االخخيار. ويجب عل

 األطراف أن تبين في تقاريرها طريقة معالجخها للصعوبا  المشار إليها في هذه الفقرة."
 عاما وما فوق فقط أميين.  02في المائة من المصريين الذين يبلغ عمرهم  03، أفاد تقرير البنك الدولي بأن 3101في  13
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صحة بطاقا  االقخراع، ويجب إطالع القضاة على هذه اللوائح بشكل صحيح حخى يخم تطبيقها بطريقة 

 مخصلة في جميع اللجان االنخاابية. 

 

 جانبا أساسيا من  الخصويت: تعد سرية التصويتة توضيح وتنفيذ اللوائح المعمول بها لضمان سري

جوانب أي انخاابا  ديمقراطية.
14
وعلى الرغم من وجود سخارة للخصويت في كل لجنة انخاابية بحيث  

يقوم الناخب بالخصويت خلفها، إال أن المركز قد الحظ عدد من الحاال  حيث كانت سخائر الخصويت في 

سرية للاطر. وعالوة على ذلك، أفاد المخابعون بوجود  وضع يسمح بخعرض إمكانية الخصويت في

حاال  قام فيها المرشحون بملء بطاقة االقخراع بعيدا عن السخار، باإلضافة إلى حاال  أخري قام فيها 

وينبغي على السلطا  االنخاابية في مصر الناخبين بوضع البطاقة غير مطوية في صندوق االنخاابا . 

لخي تحمي سرية بطاقة االقخراع واضحة، ومفهومة من الناخبين، ومنفذة من ضمان أن تكون اللوائح ا

 قبل القضاة وموظفي االقخراع. 

 

  التأكد من أن موظفي االقتراع يعرفون، بشكل صحيح، كيفية استخدام وتسجيل أختام صناديق

ا بخسجيل األرقام أفاد مخابعو مركز كارتر بأن رؤساء اللجان في العديد من اللجان لم يقومواالقتراع: 

االقخراع عند فخح اللجنة الفرعية. إن عدم  صندوقالخي تسخادم لخأمين قفال األة الموجودة على المسلسل

تسجيل أرقام القفل خالل علمية الفخح، وعدم الخأكد من وجود نفس األرقام المسلسلة على صندوق 

وينبغي على  األمنية الهامة عديمة الفائدة.يجعل هذه الميزة  لجنة االقخراعاالقخراع أثناء عملية إغالق 

وأن صناديق لجنة االنخاابا  أن توضح، من خالل األشكال والخدريب، لجميع مسؤولي االنخاابا  

وشرح  باإلضافة إلى وجود فخحة عند االقخضاء االقخراع ينبغي أن تغلق من جميع جوانبها بأربعة أقفال

 ادمة بوضوح.كيفية توثيق أرقام جميع األقفال المسخ

 

 :ينبغي على القضاة أن يظهروا ويسجلوا الرقم اإلجمالي  ضمان المصالحة الفعلية لبطاقات االقتراع

كجزء من إجراءا  فخح اللجنة االنخاابية والرقم لبطاقا  االقخراع الخي تسلموها من السلطا  االنخاابية 

زء من إجراءا  غلق اللجنة االنخاابية. اإلجمالي للبطاقا  غير المسخعملة، والمسخعملة، والباطلة كج

األصوا  الحقيقية هي الخي تم وهذه ممارسة جيدة معخرف بها دوليا باعخبارها تساعد على ضمان أن 

وضعها في الصندوق، وأنه ليس هناك بطاقا  اقخراع أزيلت أو وضعت بشكل غير قانوني. ويوصي 

أشكال تخبع إجراءا  منهجية لمصالحة بطاقا   مركز كارتر أن تقوم اللجنة بخدريب موظفيها وتطوير

 االقخراع وتسجيل إجراءا  الخصويت.

 

 :إن اسخادام مثل هذه األكياس هو أمر حيوي لضمان  استخدام أكياس بالستيكية ال يمكن العبث بها

 تأمين المواد الحساسة مثل بطاقا  االقخراع واالسخمارا  الموقعة عند نقلها من مراكز االقخراع إلى

اللجان العامة وأخيرا إلى المحاكم. وقد الحظ مخابعو مركز كارتر وجود أساليب غير مخسقة في تعبئة 

وتأمين المواد للنقل. وسوف يوفر اسخادام األكياس البالسخيكية الخي ال يمكن العبث بها في نقل وتازين 

 المواد الحساسة حماية أقوى ضد الخجاوزا  المحخملة.

 

 واستخدام الحبر الفسفوري لمنع التصويت المتعدد: وجود من بشكل صحيح نالموظفي ضمان تحقق 
يخم غمس إصبع الناخب في الحبر الفسفوري لمنع الخصويت المخعدد وينبغي أن يخم ذلك بطريقة مخسقة 

في كافة اللجان االنخاابية. ويخضمن هذا تحديد أي إصبع يخم غمسه في الحبر والخطبيق الفعال للحبر 

اإلصبع. وإذا تم وضع الحبر على اإلصبع بطريقة غير مناسبة كان من السهل إزالخه ومن على طرف 

الصعب الخأكد من وجوده، مما يضعف الحماية من الخصويت المخعدد. ومن أجل أن يكون هذا اإلجراء 

غمس إصبع الناخب في فعاال، قبل الخحقق من هوية الناخب، يجب على مسؤولي االقخراع الخحقق من 

عدم تصويخه قبل ذلك. ويوصي المركز بأن تنص إجراءا  االنخااب على الخحقق من حبر لضمان ال

إصبع الناخب في بداية مرحلة الخصويت مع الخحقق من هوية الناخب وأن يخم تدريب الموظفين بشكل 

 صحيح على ذلك.

 

  في  االنتخابية:يمكن التعرف عليهم في اللجان  عمالضمان العدد الكافي من الموظفين من خالل

في مركز االقخراع للخأكد من هوية  العاملينبعض الحاال ، أفاد مركز كارتر بعدم وجود أي امرأة بين 

                                                 
أن ينخاب وينخاب، في انخاابا  نزيهة تجرى دوريا باالقخراع  )ب(: " 32األمم المخحدة، العهد الدولي الااص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  14

 ساواة بين الناخبين وبالخصويت السري، تضمن الخعبير الحر عن إرادة الناخبين."العام وعلى قدم الم
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المحجبا . ويجب وضع خطة للخوظيف لضمان وجود امرأة واحدة على األقل بين طاقم الموظفين في 

ضا، بأن بعض اللجان تفخقر إلى العدد أيأفاد المخابعين وقد  .كل لجنة انخاابية لخقديم خدماتها للناخبا 

الالزم من الموظفين مما أدى إلى أن يقوم العاملون بمراكز االقخراع بخأدية مهام كثيرة في وقت واحد أو 

ولذلك فإن خطة الخوظيف  االسخناد على مساعدا  غير مصرح بها من أجل تنفيذ العملية االنخاابية. 

في االقخراع في كل لجنة انخاابية. وباإلضافة إلى في من موظتضمن وجود العدد الكايجب، أيضا، أن 

تمييز موظفي مركز االقخراع عن ذلك، أفاد مخابعو مركز كارتر بوجود حاال  كان من الصعب خاللها 

 الناخبين داخل غرف االقخراع.

 

 :راع فيها الحظ مخابعو مركز كارتر وجود حاال  كانت عملية االقخ اإلعداد األمثل لمراكز االقتراع

فوضوية، مما سمح للناخبين بالمغادرة دون غمس إصبعهم في الحبر الفوسفوري، وإمكانية تسلم البطاقة 

يجب االنخاابية بدون الخسجيل في قائمة الناخبين. وفي حين تاخلف أماكن االقخراع عن بعضها البعض، 

ءا  الخصويت. ويجب تدريب إعداد جميع أماكن االقخراع بحيث توفر عملية تصويت سلسة وفقا إلجرا

 خطور خطوا  الخصويت.موظفي االقخراع بما فيه الكفاية على إعداد أماكن االقخراع وفقا ل

 

 :يجب الخعرف  التأكد من أن أوراق بطاقات االقتراع تحمي شرعية العملية االنتخابية وسرية التصويت

القخراع الخي تبقى في كخيب أوراق موجود على ورقة اأوراق االقخراع من خالل رقم مسلسل فريد  على

االقخراع. ومع ذلك، ال ينبغي طباعة أي رقم على أي جزء من أجزاء ورقة االقخراع الخي تعطى 

البطاقة ويالق فرصا لشراء وترهيب للناخب. فالرقم المطبوع على بطاقة الناخب يقوض سرية 

أوراق  خخم، ينبغي ناديق االقخراعحشو ص من خالل لالحخيال كرادعاألصوا . وباإلضافة إلى ذلك، و

 ورقة االقخراع عندما يخم إصدار بذلك المصرح له من قبل الشاص الناخبين أمام رسمي باخم االقخراع

 .للناخب

 

 :فتح أماكن االقتراع في الموعد المحدد
15
يمكن أن يقوض من  مركز االقخراع فخح الخأخر في إن 

في  السلطا  االنخاابيةيجب على  . وبالخالي،لية االنخاابيةفي العم والحق في المشاركة وصول الناخبين

 إقامة بشأن كيفية المبادئ الخوجيهية كجزء من الرسمية االقخراع ساعا ب أهمية االلخزام تضعأن  مصر

أن يطلع السلطا   مركز االقخراع رئيس، يجب على فخحتأخر ال في حالة. ومركز اقخراع بكفاءة وفعالية

 الخأخير. لحل قضية على الفور االنخاابية

 

 و مشاركته وصول الناخب

تخطلب الخزاما  مصر الدولية بخوفير حق االقخراع العام تمديد حق الخصويت ليشمل أكبر عدد ممكن من 

المواطنين.
16
السياسا  الرامية إلى الحفاظ على سجال  الناخبين دقيقة وحديثة تعخبر وسيلة حاسمة أن كما  

صويت للمواطنين ونزاهة العملية االنخاابية.لضمان منح حق الخ
17
وبالمثل، يجب أن يسهل تاطيط وتشغيل  

ولحماية حق المصريين االقخراع ممارسة هذا الحق من خالل عملية تسهل مشاركة جميع الناخبين المؤهلين. 

 الشامل والمخكافئ في الوصول إلى عملية الخصويت، يقدم مركز كارتر الخوصيا  الخالية:

 

 لقد جعلت مصر من حقوق الناخبين المحور األساسي  ن التمتع بالحق األساسي في التصويت:ضما

إلطارها القانوني االنخاابي من خالل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
18
ومع ذلك، فوفقا لإلطار  

القانوني الحالي هناك فئا  من المصريين ممنوعين من الخصويت، ويشمل ذلك ولكنه ليس قاصرا 

عاما بين إغالق قائمة الناخبين ويوم االنخااب، واألشااص الذين  09الذين بلغوا من العمر  على:

والمواطنين الذين حصلوا على الجنسية المصرية أشهروا إفالسهم خالل السنوا  الامس األخيرة، 

 الدوليةاالتفاقيا   تسمح بينمامؤخرا، وأفراد الشرطة والقوا  المسلحة الذين مازالوا في الادمة. و

                                                 
: " يقوض الخأخير في افخخاح مراكز االقخراع أو 02االتحاد األوربي، الدليل اإلرشادي لمراقبة االنخاابا  في االتحاد األوربي، الطبعة الثانية، ص  15

 إغالقها المبكر الحق في الخصويت."
إن إرادة الشعب (: "2) 30)ب(؛ اإلعالن الدولي لحقوق اإلنسان، المادة  32لمخحدة، العهد الدولي الااص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة األمم ا 16

حسب  هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه اإلرادة بانخاابا  نزيهة دورية تجري على أساس االقخراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو

 ".أي إجراء مماثل يضمن حرية الخصويت
:" 02ابا ، ص المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنخاابية، المعايير االنخاابية الوطنية: المبادئ الخوجيهية لمراجعة لإلطار القانوني لالنخا 17

الناخبين أو يسهل تزوير الخصويت. ويعد المعيار الدولي لخسجيل يعخبر انخهاك للحق في الخصويت أيضا إذا لم يضمن اإلطار القانوني الدقة في سجال  

 ودقيقا وحديثا، ويجب أن تكون العملية شفافة تماما." خضمناالناخبين أن يكون السجل شامال، وم
 ، وتعديالته0826لسنة  02القانون رقم  18
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،االقخراع العامحق  على قيود محدودةبوجود 
19
أن يعيدوا  المصريين لمشرعيناعلى يقخرح المركز  

،مع االلخزاما  الدولية تخفقخأكد من أنها الخصويت وال الحق في مصرية علىال القيود بعض النظر في
20
 

 لالنخاابا  الدعوة عاما بعد 09 بلغوا من العمر المواطنين الذين منعت للعملية الخي تعديلبما في ذلك 

 يوم االنخاابا  من اإلدالء بأصواتهم. ولكن قبل

 

 إلى  تشير الممارسا  الدولية الجيدة :بالنسبة لسجل الناخبين المعلومات لتحديث فرصة واسعة توفير

االسخفخاء  وفي حالة الخصويت. الحق فيضمان حماية ل دقيقة وحديثة يجب أن تكون قوائم الناخبين أن

 االنخاابا  الرئاسية قبل البالدخارج  الذين سجلوا أنفسهم للخصويت الناخبون ، فقط،كان، على الدسخور

.من الخصويت الكثير من المصريينحرمان ، تم ونخيجة لذلك الخصويت. على قادرون
21
يكون  يجب أن 

قبل الدعوة  لةلفخرة معقو سجالتهم وتحديث للخحقق الفرصة، هاخارجمصر و في كل من ،الناخبين لدى

 االنخاابا .إلى 

 

 السلطا  االنخاابية مركز كارتر يحث الناخبين:الطعن على قائمة و للتدقيق الفرصة إعطاء الناخبين 

وضع  قبل تحظى بخغطية إعالمية في عملية على ضمان عرض قائمة الناخبين على الجمهور في مصر

، وعالوة على ذلك حسب الضرورة. قائمةفي الالطعن و الخدقيق يمكن للناخبين بحيث الصيغة النهائية

 ال يفو  بحيث الخحديوعرض العملية شرح أهمية و الكافي لخعريفا على السلطا  مركزال يحث

السجال . لخفقد الفرصة واألطراف األخرى المعنية باالنخاابا  ونالناخب
22

 

 

 اإلعاقة لألشخاص ذوي مراكز االقتراع إمكانية الوصول إلى التأكد من:
23
الوصول إلي  يجب أن يكون 

العديد  أن كارتر مركز شهود، أفاد االنخاابا  األخيرة فيو كلما كان ذلك ممكنا. سهال مراكز االقخراع

 صعوبا  خلقمما  أكثر من الساللم أو صعود مجموعة الناخبين كانت تخطلب من مراكز االقخراع من

 مركز كارتر يحثو. في الدور األرضي غرفال على الرغم من توافركبار السن المعوقين و للناخبين

كلما كان ذلك  يمكن الوصول إليها بسهولة مراكز االقخراع جعلعلى  في مصر السلطا  االنخاابية

 .ممكنا

 

 دون  الناخبين الخصويتينبغي أن يكون باسخطاعة  :مراكز االقتراع وتوزيع عدد كاف ضمان وجود

 المفروضة على األعباء وقد تؤدي طويلة من الزمن. لفخرا  أو االنخظار لمسافا  طويلة السفر

 حرمان إلى ،الذين سيدلون بصوتهم في لجنة انخاابية واحدةالناخبين  منواألعداد الكبيرة  الناخبين،

االسخفخاء الرئاسية و خالل االنخاابا و لمشاركة.من ا أو المرونة تخوفر لديها الموارد الذين ال الناخبين

 للخصويت في ناخب 2.111أكثر من  تعيين الخي تم فيها العديد من الحاال ناك على الدسخور، كان ه

 مرحلخي في كل من ساعا  الخصويت تمديد كما أد  الطوابير الطويلة إلى ،لجنة انخاابية واحدة

 إليجاد لجان انخاابيةللخاطيط  هذه الخجربةاالسخفادة من  االنخاابا  يجب على مسؤوليو االنخاابا .

 .فعاليةبكفاءة والوقت المحدد  في جميع الناخبين السخيعابفي بما يك

 

 :لعبت قوا  األمن المصرية دورا  ضمان أن يكون الوصول إلى أماكن االقتراع خاضع للرقابة المدنية

هاما وينبغي أن تسخمر في لعب هذا الدور في تأمين عملية االقخراع. ومع ذلك، فقد الحظ مخابعو مركز 

  رفضت فيها قوا  األمن السماح للمخابعين المحليين والدوليين إضافة إلى كارتر وجود حاال

وفي معظم هذه الحاال ، لم المرشحين، ووكالء األحزاب وممثليها بالوصول إلى العملية االنخاابية. 

كارتر وعي تام باألنظمة والقوانين الخي تحكم عملية الوصول. ويحث مركز قوا  األمن على  تكن

لخعيين عضو مدرب بما فيه الكفاية من موظفي االقخراع ليكون  النخاابية في مصر علىالسلطا  ا

القوى األمنية المعينة ويمارس السلطة حاضرا عند المدخل. ويمكن لهذا العضو أن يعمل بالخنسيق 

                                                 
: "ويجب االسخناد، لدى فرض أي شروط على 0، الفقرة 32العام رقم لألمم المخحدة لحقوق اإلنسان، الخعليق المفوضية السامية األمم المخحدة،  19

 ، إلى معايير موضوعية ومعقولة." 32ممارسة الحقوق المحمية بموجب المادة 
في هذه الحقوق  وال يجوز الخمييز بين المواطنين : "2، الفقرة 32لألمم المخحدة لحقوق اإلنسان، الخعليق العام رقم المفوضية السامية األمم المخحدة،  20

النسب أو غير على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيره، أو األصل القومي أو االجخماعي، أو الملك، أو 

 ذلك من مركز." 
ر فخرة مهمة  من الوقت للمصريين في الاارج ، الذي يبدو أن يوف3102لسنة  0الهيئة العليا لالنخاابا  قرارها رقم كنقطة إيجابية، أصدر   21

 لخسجيل أنفسهم النخاابا  مجلس النواب القادم، أو تعديل تسجيلهم.
 وتعديالته( على عرض سجل الناخبين. 0826لسنة  02، قانون مباشرة الحقوق السياسية )رقم 00تنص المادة  22
مراعاة حماية وتعزيز حقوق اإلنسان  تخعهد الدول األطراف بما يلي ...["] )ج( 0ة األمم المخحدة لحقوق األشااص ذوي اإلعاقة، الماد اتفاقية 23

 لألشااص ذوي اإلعاقة في جميع السياسا  والبرامج."
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ويمكن لهذا المسؤول أن يضمن أن األشااص الذين لديهم األولية على الوصول إلى مركز االقخراع. 

عخماد المطلوب لديهم حرية الوصول إلى العملية االنخاابية، إضافة إلى ضمان أن الناخبين الواقفين اال

ويجب أن تظل قوى في طابور أمام اللجنة االنخاابية وقت إغالق باب االقخراع لديهم الفرصة ليصوتوا. 

 ته في أمور محددة. األمن خارج اللجان االنخاابية إال إذا طلب رئيس اللجنة منها الدخول لمساعد

 

 المتنافسون

في البحث عن أصوا  الناخبين، تلعب األحزاب السياسية، والمرشحين، والحمال  االنخاابية دورا كبيرا في 

ومع ذلك فإن اهخمامها الراسخ بأي انخاابا ، يمكن أن يؤدي إطالع وتعبئة الناخبين، إضافة إلى مراقبة العملية. 

ا  انخاابية. يجب وضع القوانين واألنظمة المناسبة الخي تحكم المخسابقين االنخاابيين ،أيضا، إلى نزاعا  وانخهاك

مركز ، يقدم المخسابقينب. وفيما يخعلق هممع عواقب تكون واضحة وعادلة لخشجيع المساهما  اإليجابية من قبل

 كارتر الخوصيا  الخالية:

 

 :تعزيز وتنفيذ قوانين تمويل الحمالت
24
، كان المرشحون 3103-3100البرلمانية في  خالل االنخاابا  

حزاب ياضعون إلى حد أقصى لإلنفاق على الحمال  االنخاابية،واأل
25
 ولكن لم يكن هناك مخطلبا  

لنسبة لخمويل وبدون اإلبالغ وتنفيذ األحكام باأو آليا  تنفيذ صريحة ضد الماالفين. باإلبالغ عنها، 

ويوصي فاق من قبل المرشحين واألحزاب سخكون بال معنى. المباشرة على اإلن الحمال ، فإن القيود

مركز كارتر أن تضمن السلطا  أن تكون هناك مراجعة إلزامية لكافة نفقا  الحمال  بعد االنخاابا ؛ 

المساهما  وينبغي أن يطلب من األحزاب والمرشحين بشكل كامل، ودقيق، ودوري، وعلنا الكشف عن 

مت باسم الحمال  خالل قيامهم بالحمال ؛ وأن تعطى لمسؤولي الخي تسلمخها والنفقا  الخي ت

االنخاابا ، أو أي مسؤول ينفذ القانون، سلطة واضحة وموارد للخحقيق والمالحقة القضائية الااصة 

بمزاعم انخهاك تمويل الحمال  االنخاابية.
26
وينبغي على المشرعين ومسؤولي االنخاابا  ضمان أن  

 خاابيين على وعي بأحكام تمويل الحمال  االنخاابية قبل بداية فخرة الحمال .يكون كل المخسابقين االن

 

 :إن مراقبة االقخراع من قبل  تحسين الدور الذي يلعبة ممثلي ووكالء المرشح والقائمة الحزبية

يمكن أن يساعد على منع الماالفا  وتعزيز شفافية  المرشح المدرب ووكالء وممثلي القائمة الحزبية

االقخراع. وقد قام المخنافسون االنخاابيون، في االنخاابا  البرلمانية والرئاسية األخيرة، بخعبئة عملية 

أعداد كبيرة من الممثلين والوكالء لمراقبة عملية االقخراع والعد والفرز. وفي حين يلعب هؤالء الوكالء 

بعض الحاال  الخي تدخل فيها  دورا بناء، في الغالب، في العملية، فقد افاد مخابعو مركز كارتر بوجود

هؤالء الوكالء، بشكل غير الئق، في العملية االنخاابية. وقد تضمن هذا ولكنه لم يكن مقخصرا على 

المساعدة في نقل صناديق االقخراع، وتقديم المعلوما  والمساعدة في إغالق صناديق االقخراع باألقفال، 

ر المواد الخدريبية الااصة بالوكالء إلى منعهم من للناخبين داخل مراكز االقخراع. وينبغي أن تشي

غير المخابعة والخعبير عن قلقهم أمام رئيس اللجنة. المشاركة مباشرة في بعد من أبعاد العملية االنخاابية 

وباإلضافة إلى ذلك، فإن كل المرشحين ووكالء األحزاب يجب الخعرف عليهم بوضوح من خالل 

االنخااب. وأخيرا، ينبغي أن يكون لدى الوكالء والممثلين فرصا  بطاقا  رسمية صادرة عن سلطا 

للوصول إلى كافة مراحل االقخراع، والعد والفرز، والخجميع. ويجب على القائمين على مخكافئة ومناسبة 

 إدارة االنخاابا  النظر في تطبيق نظام للخناوب عندما يكون المكان غير كاف للوصول المسخمر.

 

 كانت الحمال  غير الشرعية خالل  على الحملة االنتخابية يوم االنتخابات: ابلة للتنفيذتدابير ق تطبيق

فخرة الصمت االنخاابي واحدة من أكثر االنخهاكا  االنخاابية شيوعا الخي الحظها مركز كارتر خالل 

 ، تبنت3103. ومع ذلك، ففي االسخفخاء على الدسخور في 3103-3100االنخاابا  البرلمانية في 

السلطا  االنخاابية في مصر قواعد قائمة على أساس القرب لخقييد الحمال  االنخاابية بمسافة معينة من 

هذا يبدو وكأنه خطوة إيجابية نحو مكان االقخراع. وفي حين دائما إمكانية لحدوث انخهاكا ، إال أن 

 مسخوى أكثر قابلية للخنفيذ.

 

 

                                                 
بة ، بما ( على أن "تنظر كل دولة طرف أيضا في اتااذ الخدابير الخشريعية واإلدارية المناس2) 0اتفاقية األمم المخحدة لمكافحة الفساد، تنص المادة  24

العمومية وفي يخسق مع أهداف هذه االتفاقية ووفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي لخعزيز الشفافية في تمويل الخرشيحا  النخااب شاغلي المناصب 

 تمويل األحزاب السياسية حيثما انطبق الحال."
األقصى لمبلغ النقود الخي من المسموح للمرشح صرفها على حملخه هو ، على أن الحد 0، المادة 30ينص قرار اللجنة العليا لالنخاابا  رقم  25

 جنيه مصري خالل جولة اإلعادة. ويطبق هذا الحكم على جميع المرشحين المشخركين في االنخاابا . 321,111جنيه مصري، و 211,111
 3103، 30الشعب، يناير مثلما تم ذكره في تقرير مركز كارتر الخمهيدي عن المراحل الثالث النخاابا  مجلس  26
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 اإلطار القانوني

و العمود الفقري ألي عملية انخاابا . ويعرب مركز كارتر عن قلقه باصوص جوانب يعخبر اإلطار القانوني ه

اإلطار القانوني لالنخاابا  في مصر، ويأمل أن يعمل كل من المشرعين، والسلطا  االنخاابية، والمحاكم، 

 واألطراف المعنية األخرى، معا لمعالجة هذه القضايا.

 

 :احد من المكونا  الهامة ألي سلطة انخاابية شفافة وفعالة هو و األمر بكتابة تقارير منتظمة وشاملة

وبينما يشير عمق ونوعية تقاريرها بالنسبة لألطراف المعنية بالعملية االنخاابية، بما في ذلك الجمهور. 

الدسخور الجديد إلى ضرورة تقديم تقارير من قبل الهيئا  المسخقلة واألجهزة الرقابية، إال أنه من غير 

وما إذا كانت سخصدر بشكل دوري، وما الذي يجب أن ما إذا كانت مثل هذه الخقارير إجبارية،  الواضح

ويوصي مركز كارتر بشدة أن تصدر الهيئا  االنخاابية المقبلة، بما في ذلك اللجنة تحويه هذه الخقارير. 

ية أو اسخفخاء تخضمن الوطنية لالنخاابا ، تقارير إما بشكل دوري أو بعد االنخهاء من أي عملية انخااب

تفاصيل، ونخائج اللجان الفرعية، والقوانين واللوائح الموجودة، ومعلوما  شاملة عن الشكاى والطعون 

 االنخاابية، وشرح واضح عن دور ومسؤوليا  لجنة االنخاابا  وحقوق وواجبا  الناخبين المصريين.

 

  يوصي مركز كارتر المشرعين  :دةوخلق مدونة انتخابية موحتحديد وتعريف المصطلحات الغامضة

بخحديد وتعريف المصطلحا  الغامضة داخل القوانين نفسها، وكجزء من الخدريب وإنخاج المواد 

مثال هام و.  األطراف المعنيةالخعليمية السخادامها من قبل مسؤولي االنخاابا  والناخبين وغيرهم من 

ح أو الخعريف يشمل تعريف "الشعارا  على المصطلحا  الغامضة الخي تخطلب المزيد من الخوضي

دون مزيد من الخعريف، فإنه من و الدينية"، والخي ال يمكن اسخادامها ألغراض الحملة االنخاابية. 

هي األفعال المخصلة األحكام، وعلى وجه الخحديد ما  مثل هذهفهم نطاق لألطراف المعنية المسخحيل 

إن تطوير مدونة انخاابية واضحة وشاملة تحكم  األحكام.شكل انخهاكا لهذه يمكن أن ت بالحمال  والخي

جميع االنخاابا  المصرية المقبلة، من قبل المشرعين، وفقا للجنة الوطنية لالنخاابا  مع تعريفا  

الخي تحخويها المدونة، سيكون منحجا جيدا لمقاربة مشكلة غموض واضحة للمفاهيم الرئيسية 

 المصطلحا  القانونية.

 

 تحخوي القوانين الااصة باالنخاابا  البرلمانية والرئاسية على أحكام  ر التصويت اإللزامي:إعادة النظ

ففي ظل هذا القانون ال يطبق بشكل روتيني، ولخغريم الناخبين المسجلين الذين لم يصوتوا دون عذر. 

خصويت في ال ةبإعادة النظر في شرط إلزاميمركز كارتر غياب برنامج شامل لخوعية الناخبين، يوصي 

 .جميع االنخاابا  المقبلة

 

 :لبناء ثقة الجمهور في العملية  إعطاء الجمهور الفرصة للتعليق على القوانين واألنظمة االنتخابية

الخشريعية، من الضروري أن يخم عرض القوانين واللوائح االنخاابية قبل سنها لفخرة معقولة من الزمن، 

وتقديم اقخراحا  لخحسينها. ويوصي مركز كارتر المشرعين  لمنح األطراف المعنية الفرصة للخعليق

المصريين بوضع نظام لعرض القوانين قبل الخصويت النهائي، وذلك باسخادام شبكة اإلنخرنت ووسائل 

اإلعالم األخرى لخمكين الجمهور المصري، والمجخمع المدني، واألحزاب السياسية، وغيرها، من تقديم 

 سا  بشأن مشروع إصدار القوانين بطريقة عامة.تعليقا  إلى واضعي السيا

 

 :أعرب مركز كارتر في وقت سابق عن قلقه إزاء عدم  تقسيم الدوائر االنتخابية بطريقة عادلة

-3100المساواة في تمثيل الناخبين في الدوائر االنخاابية الماخلفة خالل عملية االنخاابية البرلمانية 

في وال تخناسب وسكان كل منها.  الدوائر، كانت 3103-3100ة . وخالل االنخاابا  البرلماني3103

المحافظا  الثالث سخة مقاعد لكل محافظة من انخاابا  مجلس الشورى، على سبيل المثال، تم تعيين 

األكثر سكانا. ونخيجة لذلك، كان هناك أيضا زيادة تمثيل كبير في المحافظا  األقل سكانا، ونقص تمثيل 

 ين علىمركز كارتر بقوة المشرعين المصريويحث ذا  الكثافة السكانية العالية.  كبير في المحافظا 

ل االنخاابا  البرلمانية تطوير الدوائر االنخاابية الخي تشمل الخوزيع العادل للناخبين في جميع الدوائر قب

 .المقبلة

 

  في االنخاابا  وكما الحظ مخابعو مركز كارتر  ويمكن الوصول إليها:إنشاء عملية شكوى موحدة

السابقة، فإن عملية تقديم الشاوي الااصة بسوء السلوك االنخاابي غير واضحة لكثير من المصريين. 

عملية موحدة لخقديم جميع الشكاوى االنخاابية، من خالل  بإنشاءمصر أن تقوم ويوصي مركز كارتر 
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اقع مخاحة للجمهور في في عدة مو هاإلنخرنت وخارجشكل موحد للشكوى يكون مخاحا على اسخادام 

 .المواطنين المصريينجميع الشكاوى لجميع أنحاء البالد، لخوضيح وتسهيل عملية الوصول إلى 

 

 :يشكل الحق في الطعن على قرارا  السلطا   ضمان أن تكون عملية الطعون موحدة وشفافة

إنشاء عملية لذلك فإن واالنخاابية أمام محكمة محايدة عنصرا أساسيا من عناصر العدالة االنخاابية. 

المحاكم اإلدارية على النحو المحدد  أمام الخي سيخم تأسيسها النخاابا الوطنية للجنة االسخئناف قرارا  

هذه الاطوة أن جميع القرارا  سوف تضمن تطورا إيجابيا. و يعدمن الدسخور الجديد  300في المادة 

للمراجعة من قبل سلطة مسخقلة ومحايدة قابلة كون سخ الجنة الوطنية لالنخاابا  سخخاذهااالنخاابية الخي 

لجميع الشكاوى االنخاابية والفصل بها. وواضح امع تطوير سجلأن تيسر أيضا وينبغي 
27
وبالنسبة  

 العلياجنة لينظر المشرعون المصريون والمركز كارتر في أن ، يأمل 3102في  النخاابا  البرلمانيةل

 شفافة،عملية طعون االنخاابا ، في إنشاء ابية المسؤولة عن هذه وهي السلطة االنخا، لالنخاابا 

لالنخاابا ، وأن تنشر جميع  العلياجنة لالقرارا   الطعن علىألولئك الذين يرغبون في  وموحدة

 .اللجنة العليا لالنخاابا المحاكم المخعلقة قرارا  

 

  فقا للمعايير المعخرف بها دوليا بشأن و وى االنتخابية:اشكفي اللفصل بالنسبة لضمان استقالل القضاء

اتااذ خطوا  بمقبلة والقضاء  انخاابيةسلطا  ل القضاء واألخالق، يوصي مركز كارتر أي اسخقال

في القضايا المخعلقة باالنخاابا  ليس لديهم تضارب المصالح ،  الذين يفصلونشفافة لضمان أن القضاة 

يرتبطون على العملية االنخاابية الذين قد  رفينالمشخضارب في المصالح، مع القضاة لأو ظهور 

 .بالقضية محل النظر

 

  إنشاء اللجنة الوطنية المصري الجديد على ينص الدسخور  :اللجنة الوطنية لالنتخاباتتعزيز استقالل

الخي سخأتي بعد لإلشراف على جميع االنخاابا  الوطنية والمحلية، وكذلك االسخفخاءا   لالنخاابا 

إنشاء اللجنة الوطنية لالنخاابا  خطوة  أن مركز كارترويعخبر . 3102مجلس النواب في انخاابا  

بدون القدرة على أداء واجباتها  يكون للجنة الوطنية لالنخاابا في حدود القانون، يجب أن وإيجابية. 

 قويةال األطرافمن  حزاب السياسية، والمرشحين، وغيرهمال مبرر له من قبل الحكومة، واأل تأثير

اللجنة الوطنية ميزانية الل في تعيين الموظفين، وتطوير . وهذا يشمل االسخقالمعنية باالنخاابا 

، وصرف األموال.لالنخاابا 
28
دائم في كل محافظة من المحافظا  الوجود ال وباإلضافة إلى ذلك، فإن 

نية لالنخاابا  على اللجنة الوطقدرة  من زسوف يعزواألفراد  ةماصصالمن خالل المكاتب الميدانية 

االسخعدادا  االنخاابية على المسخوى المحلي، وتحسين توعية الناخبين وجهود على مسخقل الالشراف ا

هذا مهم بشكل خاص و. ا  االنخاابية في يوم االنخاابا المساعدة، وتعزيز الرقابة وتطبيق اإلجراء

 نظرا لخكرار االنخاابا  في مصر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
"يجب أن يعرف الناس حقوقهم لكي يمارسوها؛ ولذلك تعخبر  2.2لجنة هلسنكي النرويجية، مراقبة االنخاابا : مقدمة للمنهجية والخنظيم، الجزء  27

ل غير واضح إذا كان أية شرط قانوني الخوعية الكافية للمدنيين والناخبين ضرورية لوقائع الشمولية والمساواة." ووفقا ألحكام الدسخور الجديد ما زا

والدسخور الحالي أن المشاركة في الحياة العامة تعخبر "واجبا وطنيا" للمواطن،  0800للخصويت يعخبر دسخوريا. وينص كل من الدسخور السابق لسنة 

 .3103من دسخور  22والمادة  0800خور من دس 63ولم يحكم بعدم دسخورية أي اشخراط إلزامي للخصويت بموجب الدسخور السابق. انظر المادة 
، الدسخور 300من المقرر أن يكون الطعن على قرارا  اللجنة الوطنية لالنخاابا  في انخاابا  المحليا  أمام محكمة القضاء اإلداري. المادة  28

مالي واإلداري لجميع الهيئا  المسخقلة ، الخي تنص على ضمان االسخقالل ال3103للدسخور المصري لسنة  311. انظر المادة 3103المصري لسنة 

 واألجهزة الرقابية المنصوص عليها في الدسخور، بما في ذلك اللجنة الوطنية لالنخاابا . 


