
 

 

 تقييم ومتابعةل EISAبعثة 

 مصر العربية في جمهوريةعلى الدستور  2102إستفتاء  

 

 بيان أولي

 2102ديسمبر  22 القاهرة

 ملخص تنفيذي .0

 منذ القانوني والدستوري عدم اليقينبحالة وتتسم الحاد تعاني من اإلستقطاب  في مصر ةالسياسي إن الحالة

 الرئيس صالحياتيحدد لإقرار الدستور  قبل الرئاسية في مصر 2102انتخابات عام  قرار عقد ذتخأ أن

 االستفتاء طريق اتسم، فقد عالوة على ذلك .التنفيذية والتشريعية والقضائية وميزان القوى بين السلطات

اإلعالن  وكان .القوى السياسيةصراع ك وكذل واالحتجاجات العنيفة الخالفاتب 2102 الدستوري في مصر

 قد استقبال لالستفتاءالدعوة و 2102عام  نوفمبر 22في  مرسيمحمد  الرئيس قبلمن  الدستوري

 نمعزوالن الحالة السياسية حيث ظهر معسكرا اإلستقطاب في الضوء على التي سلطت ارعالشباحتجاجات 

اليسارية القوى السياسية و الدستور مسودةالرئيس و تؤيدالتي  اإلسالميةالقوى السياسية ، نامتعارضو

 .المعارضة لمسودة الدستور الوطني جبهة اإلنقاذ المسماة الليبراليةو

عارض قطاع من و ،الماضية على مدى األشهر محل جدله مضمونت عملية صياغة الدستور وكانقد و

واألطفال  واألقليات حقوق المرأة التي تحد من بعض األحكام وي علىنه يحتأل مسودة الدستور مجتمعال

 على .والمؤسسات لشخصيات الدينيةل سياسيةال ةقوالبعض  يعطيوتسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا مما 

ويأتي  في مصر مبادئ اإلسالم خيرس سوفبأنه ذلك معللين  الدستور مسودة ومؤيدهناك  الجانب اآلخر

، االستفتاء لمقاطعة تدعقد  سابقفي وقت  المعارضة ىوكانت قو .ق االستقرار المنشودويحقبالديموقاطية 

 ".ال" بــ الخروج والتصويت علىالمواطنين  حثتو اهدعوا غيرتقبل االستفتاء بأيام قليلة ولكن 

 منذ مصر العربية في جمهوريةمتواجدا ( EISA) في أفريقيا المستدامة للديمقراطية االنتخابي المعهد وكان

 على في بيانه الختاميو .االنتخابات الرئاسية وكذلك البرلمانية االنتخابات مراحل جميع شهدو 2100نوفمبر 

استنادا إلى  دستوريمأزق حدوث  إمكانية االنتباه إلى EISA وجه في مصر الرئاسية 2102انتخابات 

 االنتخابات في وقت حل البرلمان تمفي حين ، تحدد بعدتلم  كانت الرئيس المنتخب أن صالحيات حقيقة

  :الرئاسية

 

 الشعب وصاية منح تتحدى التي المحورية والدستورية السياسية القضايا من عدد اكهن تظل أنه البعثة الحظت

 والتنفيذية التشريعية السلطات ونقل والبرلمان الدستور غياب باألخص، نتخابات،إلا هذه خالل من المنتخب للرئيس



 ولهذا .االنتخابات من الثاني اليوم في الصادر المكمل الدستوري اإلعالن خالل من المسلحة للقوات األعلى للمجلس

 وشفاف شامل دستور تأسيس عمليه تجاه بناء بشكل المنتخب الرئيس قيادة تحت مصر شعب يعمل أن البعثة تأمل
.  

 

يجب أن و عملية التحول الديمقراطي عنصر أساسي في يالدستور ه صياغة عملية بحقيقة أن EISA وتقر

 حقيقةل EISAوإدراكا من  .توافقي سعلى أسا المواطنين جميع ساهماتوم آراء عيجمل شاملة عمليةتكون 

القوانين األساسية تحظى  للتأكد من أن توافقية بطريقة في مصر الدستور صياغة عملية إجراء أنه لم يتم

لن تنفذ  الدستورفي  ة عديدةرئيس أحكامأن  يالحظ المعهد، ناحية أخرى من. واسعة من الشعب غالبية بدعم

جماعات لل متجددةفرصة عملية صياغة القوانين اعتبار  في حين يمكن .تعديالت كبيرة في القانونإال بعد 

للتأثير  الدستورمعارضي أيضا فرصة لومن الممكن إعتبار هذا ، قفهامو لتوحيد موالية للحكومةالسياسية ال

الشعب في المجلس بمقاعد  وافوزيوأن  تنظيما جيدا نمنظمي واكونشريطة أن ي، اإلطار القانوني علىالجدي 

من  التفاعل فيما بين البرلمانيين لمزيد من جيدة تيح فرصةت نيانوالقياغة ص مرحلة األهم من ذلك أن .الجديد

 حقيقة أناعترافا بو. توافقية بطريقة الدستورية والقانونية راألط تشكيلبهدف  ةلسياسياألطياف امختلف 

التنمية  عمليةمن مرحلة جديدة بداية ل ولكن للعملية السياسية ليست نهاية الدستورعلى الموافقة 

 الذي االستفتاء على الدستور إلىبعثتها نشر للتقييم الفني ب  EISAقامت بعثة فقد ، مصرالديموقراطية في 

 التي عملية االنتقال وتوثيق لمعهدا ييمتقعليه بني ني هذه البعثة نشرو .2102ديسمبر  22و  01في  ىجر

 .الديمقراطيةاالنتخابية و أفضل الممارسات الدولية تقاسم فضال عن 2100في نوفمبر  بدأت

 بعثةقدرة  مما حد منلإلنتخابات  لجنة العلياقبل ال وقد جاء التصريح لمجموعات المراقبة الدوليين متأخرا من

EISA بعثة فإنومع ذلك،  .االستفتاء عمليةمراحل متابعة جميع ل EISA  االقتراع  أيامإستطاعت متابعة

، االستفتاء الذي يحكمالمصري القانوني  اإلطاروقد أستخدم . عملية اإلستفتاءب الرئيسيينمقابلة المعنيين و

مبادئ االنتخابات ل االتحاد األفريقيلحكم، وإعالن اوالديمقراطية و حول االنتخاباتوالميثاق األفريقي 

 االنتخابات إلدارة والمبادئ المراقبة الدولية لالنتخابات المبادئ بشأنوإعالن ، أفريقيافي الديمقراطية 

 .ستفتاء على الدستورلال البعثة لتقييم كأساس ( PEMMO) الرصد والمراقبةو

إال أن  السياسي االستقطابمن  في سياقأجري  الستفتاءاأن  هو أنه على الرغم األولي EISA تقييمو

 االستقطابحالة  ومع ذلك، فإن .إرادتهم للتعبير عن نتخابلإل بحريةالذهاب من بكثرة تمكنوا  المصريين

اء ما لم االستفت تنبثق منسالسياسية التي البيئة االجتماعية و إلى حد كبير على تؤثرس دالراهنة في البال

 .لى سياسات توافقيةيسعى القادة السياسيون إ

 على الرغم منو. وإعالن النتائجية االستفتاء نها متابعةل في البالد البعثة بقيتاإلستفتاء  تيحلمتابعة مربعد و

لتعبير فرصة ا المصريين أعطي" استنتاج مفاده أنإلى  EISA بعثة، وصلت المذكورة أعاله أوجه القصور

 خال من في جو 2102ديسمبر  22 و 01في  من خالل صناديق االقتراع الدستور على مسودة إرادتهم عن

والتوتر  االستقطاب السياسيالتصويت بحالة من  مرحلة ما قبل تميزت ومع ذلك، العلني والتخويف العنف

 ". والعنف
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 تشكيل البعثة  .2

 البلدان األفريقية من متابعا 01 من البعثةتألفت ، EISA فيالعمليات  ةمدير يبت إيلونا السيدة تحت قيادة

 .وتونس وجنوب أفريقيا مبيق ونيجيرياوموزجمهورية الكونغو الديمقراطية ديفوار وكوت : التالية

 البعثةمنهجية  .1

 بسببو .المدى القصير تقييمبمنهجية  فنيبعثة تقييم  نشرب EISAقامت ، مكتملة بعثة المراقبة بدال منو

 .االقتراعمرحلة على ستفتاء لال البعثة تقييم اقتصر ،الدوليين متابعينلل تصريحالتأخر 

 .2102ديسمبر  22ى حتمتواجدون  ظلوا، و2102عام  ديسمبر 02يوم  في مصر أعضاء البعثة وصل

 مضمونعملية صياغة الدستور ووفي مصر  السياسيجملة أمور على السياق على  إحاطة تلقت البعثة

 00إلى  فرق (2) سبعة نشرت البعثة. البعثةقبل نشر 2102ديسمبر  01 يومومشروع قانون اإلستفتاء 

وخالل  .من العملية خالل المرحلة األولى الشرقيةوالقاهرة و أسوانو أسيوطو اإلسكندرية :هي ةمحافظ

 الجيزةو الفيوم :في محافظات فرق (2) سبعة علىمرة أخرى  EISA متابعي  تم نشر المرحلة الثانية،

 .والسويسالقليوبية والمنوفية و اإلسماعيليةو

اللجان  فتح واشهد محافظة، 00في  اقتراعمركز  021 ما مجموعه EISA فرق تزار، االقتراع في أيام

البيانات التي تم  انتقال لضمانو .العامة اللجانبعض  في التجميع وعمليات، هافي والفرزوالتصويت اإلنتخابية 

 .حاسوب محمول باليدب فنيالتقييم ال فرق تم تزويد االنتخابات، في الميدان أيام جمعها

 النتائج األولية .4

ل مرحلتي االنتخابي خالالمعنيين بالشأن إلى إحاطات من و في التشريعات والوثائق ذات الصلةبعد النظر 

واستناد نتائجها  ،المختلفة  EISAوالمالحظات المباشرة التي قدمتها فرق  وتقارير وسائل االعالم االستفتاء

 :نتائج األولية التاليةال EISAجدت بعثة ذكورة أعاله، والمالمبادئ التوجيهية الواردة وعلى  وتوصياتها

 السياسيالخلفية والسياق . 2.0

العديد من األعضاء  أوال انسحب. عدد من األسبابلالسياسية   قبل اإلستفتاء على الدستور ساءت الحالة

عما أسموه الجمعية التأسيسية احتجاجا على بعض مواد مسودة الدستور فضال  منإسالميين المحسوبين غير 

أصدر رئيس الجمهورية إعالنا دستوريا  2102نوفمبر  22يوم  فيثانيا، . لجمعيةعلى اهيمنة اإلسالميين 

، منع المتظاهرون 2102ديسمبر  2في يوم ثالثا . منحه سلطات تشريعية ال تخضع ألية مراجعة قضائية

لمحكمة الدستورية العليا لسماع الدعاوى القضائية للطعن في دستورية تشكيل القضاة من دخول مبنى ا

أسف أن لم تجر صياغة الدستور من خالل البعثة تلذلك، فإن . الجمعية التأسيسية وانتخاب مجلس الشورى

 . ؤيد للرئيس ومعارضأدت لإلتقسام ما بين ممحتوى مسودة الدستور تجاه لمشاعر أن اعملية توافقية و

أن يقوم الرئيس  إلى اشتباكات دامية في البالد مما أدى إلىلألسف أدت حاد االستقطاب الحالة أسابيع من ف

 .لحماية االنتخاباتباستصدار أمر نشر مؤقت للجيش 

عنف في المرحلة األولى ظلت متوترة وأشارت التقارير إلى أحداث  بعد السياسية أن البيئة وتالحظ البعثة

مما استدعى  إلستفتاءالمرحلة الثانية لفي اليوم السابق على  2شخصا 22األسكندرية أدت إلى إصابة 

 ةمتواجد EISA  لمدن الرئيسة حيث كانت فرق متابعوااإلنتشار الكثيف لرجال الجيش والشرطة في شوارع ا

 .حزاب السياسية بين مرحلتي االستفتاءألوالحظت البعثة أيضا الحمالت التي قامت بها ا .خالل هذه الفترة

 ستفتاء الحاكم لالاإلطار القانوني . 2.2
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اإلعالن : هان أهمكامن قبل مجموعة من القوانين واألنظمة و 2102كان يحكم االستفتاء الدستوري 

لعام  21رقم والمراسيم والتعديالت الصادرة عن المجلس العسكري وقانون  2100مارس  11الدستوري في 

 .بممارسة الحقوق السياسية وتعديالته  المعني 0512

ضمن الحقوق والحريات األساسية بما في ذلك الحق في بعثة أن اإلطار القانوني في مصر يوتالحظ ال 

تدار من قبل وكما ينص على إجراء االنتخابات واالستفتاءات العادية  ،التصويت في االنتخابات واالستفتاءات

 .السلطة االنتخابية

وتتكون . تجرى االستفتاءات في مصر تحت إشراف الهيئة العليا لالنتخابات 21رقم من قانون  1وفقا للمادة 

 :اللجنة العليا لالنتخابات من أعضاء من السلطة القضائية وهي

  يرأس اللجنة،والقاهرة  رئيس محكمة إستئناف 

 أقدم رئيسين في محكمة النقض، 

  الدولة،أقدم رئيسين في مجلس 

  االستئناف، إلى جانب رئيس محكمة االستئنافوأقدم رئيسن في محكمة. 

 الناخبين المؤهلين قاعدة بيانات، بما في ذلك العملية برمتها سير هي المسؤولة عن اللجنة العليا لالنتخابات

مجادالت الو الخالفات .النهائيةإعالن النتائج و أو ادعاءات أية شكاوى، والتحقيق في العمليةوالطعون على 

تراجعوا عن  موميونن العالقضاة والمدعو بعضمثل أن  ،عمل القضاة أيضا على أثرت االستفتاء التي سبقت

 .على مرحلتين االنتخابات إلجراءمما إضطر اللجنة العليا لإلنتخابات ، االستفتاء إلشراف علىا

على و هذه العملية، على نتائج أثر بينهماأسبوع  معسير العملية اإلنتخابية على مرحلتين  والحظت البعثة أن

في المجال ، فإن المعلومات المرحلة األولىنتائج  على المأل لم تعلن اللجنة العليا لالنتخابات الرغم من أن

 .في المرحلة الثانية الناخبينعلى أصوات أثرت تكون  مكن أنمن الم العام

  االقتراعيوم  نتائج .2.1

 النتخاباتالجان  فتح .2.1.0

قد تأخرت قليال في الفتح عن الموعد  EISA فرقتها التي زار اللجان الفرعية٪ من 12 الحظت البعثة أن

المتابعين  أن ولوحظ أيضا .احوالي نصف ساعة متأخر فتح لجان الفرعية قد هذه المعظم و، الرسمي

 ليشهدوامنحوا حق الدخول  األحزابممثلي و( والمجموعات الدولية لمراقبة المحليةمجموعات ا)المستقلين 

أن اجراءات الفتح تمت إلى حد  البعثةوالحظت  .الرئاسية على االنتخابات تحسناويعد هذا ، فتتا اجراءات اال

 .المنصوص عليها اإلجراءات بما يتفق معوكبير بطريقة شفافة 

 المواد اإلنتخابية و االقتراع. 2.1.2

. EISA فرق هاتالتي زار مراكز االقتراع في جميع على مدار اليوممتوفرة  المواد االنتخابية كانتقد و

حيث تقفل الصناديق في بعض  صناديق االقتراععلى األقفال يخص  مافي عدم إتساق أن هناك البعثة والحظت

لكل قفال أ أربعةباستخدام العليا ما نصت عليه اللجنة ، على الرغم من األحيان بما يتراو  بين قفلين أو ثالثة

 .ندوقص

 تصميم تختلف عنللتصويت خارج البالد  المستخدمة ورقة االقتراع أن تصميم إلى حقيقة أيضا البعثةنبهت و

على الجانب ' أوافق'دائرة  دداخل البال االقتراعحيث تجد في ورقة . دداخل البالتصويت لل ورقة االقتراع

على العكس من  كان التصميم في حين أن ،الجانب األيسرعلى ( البني)" ال أوافق"دائرة و( األزرق) األيمن

 . بعض الناخبين ضللمما قد يكون  دالبالفي ورقة االقتراع خارج  ذلك



 الفرعية  االقتراع لجان. 4.2.2

كانوا  أن الناخبين الحظت البعثة أيضاقد و  .المدارستتركز في و محايدة أماكن عامة االقتراع في لجان وتقع

االقتراع ألنهم لم يكونوا  لم يستطيعوا من الناخبين حاالت قليلة كما كانت هناك المخصصةبلجانهم  على علم

  مقيدين بتلك اللجان التي تمت زيارتها

غير ميسرة لكبار السن والحوامل وذوي  EISAالمتابعين  فرقزارتها  يالت مراكز االقتراعمن % 25 كانت

 بشكل كبير مزدحمةاللجان كانت  البعثة أن، الحظت وعالوة على ذلك. الطابق العلوي فيتوجد اإلعاقة ألنها 

 .هاتاريزتمت األماكن التي  فيناخب  2221مركز اقتراع  لكل المخصص الناخبين متوسط حيث وصل عدد

اللجان بما تنظيم  الصعب مما يجعل من الفصول الدراسية مثل ضيقة مساحات القتراع فيلجان ا وتقع معظم

 .التي تمت زيارتها من المحطات٪ 01 هذا هو الحال في كان. التدفق السهل للناخبينو سرية االقتراع يضمن

  االقتراعموظفي لجان . 2.1.2

وقد  .االستفتاء يميو االقتراعللقيام بالعمل في لجان  نموظفيمحدد من ال عدد أنه ال يوجد الحظت البعثة

 لوحظ أنو .التي تمت زيارتها مراكز االقتراع في 1-1من ثالثة إلى ثمانية  في الخدمة عدد الموظفين تراو 

التحقق من و االقتراعتسليم أوراق  مثل مزدوجة تحمل مسؤوليات عليهم كان االقتراع راكزفي م لينالمسؤ

هذه  بغض النظر عنو .المسؤولينبسبب إرتباك المخالفات  بعضفي حدوث  هذا ساهموقد الناخبين هوية 

  .قاموا بأداء جيد إلعتيادهم هذا العمل االقتراعلجان موظفي  البعثة أن، الحظت التحديات

سهل التعرف من ال كنلم ي االقتراعلجان موظفي  البعثة أن، الحظت في االنتخابات السابقة ما كان الحالك

 .معليه

 نيمستقلن المتابعيوال األحزاب السياسية وممثلي أفراد األمن. 2.1.1

فراد أ الجهود كافة البعثة الحظتكما  ،التي تمت زيارتها جميع مراكز االقتراع األمن في وجود أفراد لوحظ

الصحفيون  حيث منع قليلة كانت هناك حاالت ومع ذلك، .االقتراع في مراكز للحفاظ على النظام االمن

 .خالل المرحلة األولى من قبل مسؤولي األمن االقتراع لجانإلى الدخول  المحليون

وهم وشوهدوا  ،التي تمت زيارتها اكز االقتراعمر بعض في أحزابممثلي  دأيضا وجو تالحظ EISA بعثة

 مبدأ عدم التدخل يتناقض مع هذا وتالحظ البعثة أن ،هذه العملية في إجراء االقتراعلجان موظفي  ونيساهم

 .المستقلينالمتابعين من قبل 

التي تمت الفرعية  االقتراعلجان  بعض في ممثلي األحزاب السياسيةإلى وجود  EISAمتابعو  وأشار

، وفي الناخبين قرار على التأثير ونحاولي األحزاب كان ممثلو حيث حاالت قليلة وقد واجه متابعونا .زيارتها

 .مراكز االقتراعمحيط في دعاية مواد الوجدت بعض ، األخرىبعض الحاالت 

أصدر نفس التصاريح لكال من المراقبين المحليين وممثلي أيضا الحظت أن المجلس القومي لحقوق اإلنسان 

 . األحزاب مما جعل عملية التعرف عليهم صعبة داخل اللجان

 قوائم الناخبين. 2.1.2

 مفصلة نسخةهناك  أن ولوحظ أيضا .2102نوفمبر  11حتى  هاتم تنقيحقوائم الناخبين  البعثة أن غبالتم إ

من  حاالت قليلة كانت هناكو. EISA فرق هاتالتي زار قتراعاالكز امرفي كل  القوائم االنتخابية منومتاحة 

 .طبقا للقوانين لهم بالتصويتلم يسمح و الخاصة بهم بطاقات الهوية دون آتواالذين  الناخبين

 



 التصويتعملية  .2.1.2

التي تمت  اللجان في معظم المنصوص عليهالالجراءات طبقا التصويت جرت  عملية البعثة أن الحظت

 .علني أو إكراه دون ترهيب بحرية إرادتهم على التعبير عن قادرون ونالناخب انوك ،زيارتها

على أيدي الفسفوري من الحبر  التحققعدم  مثل إجراءات التصويت مع التناقضات الحظت البعثة بعض

 االقتراع الحبر بعدإستخدام ما يخص لوحظت في مخالفات كانت هناكوالناخبين قبل إعطائهم ورقة اإلقتراع، 

 تركي، الفرعية االقتراعلجان  العديد من في على وجه التحديد التي تمت زيارتهااللجان اإلنتخابية  في معظم

مس إصبع انين التي تنص على غبما ال يتسق مع القو، الناخبين لتقديرالفسفوري الحبر  غمس اإلصبع في

 االقتراعكانت ورقة  اللجان الفرعية أنه في بعض ولوحظ أيضا. السبابة بعد التصويت وقبل مغادرة الللجنة

لضمان عدم وصول ضروري إحتياط  ختم الرسميفال .أو توقيع القاضي االنتخابيةجنة الرسمي لل ختمال دون

 .صناديق االقتراع فيأوراق اقتراع غير سليمة 

 اإلقتراعإقفال مراكز . 2.1.1

إلي  في يوم واحد االقتراع وإجراء لجنة إقتراع فرعية لكل المخصصين من الناخبين وجود عدد كبير أدى

كما زار  .اإلستفتاء ييوم أربع ساعاتساعات اإلقتراع  تمديدستلزم ، مما االلجانأمام  طوابير طويلةوجود 

االقتراع  ساعات تمديدب لم يكونوا على علم القضاةووجدوا في قليل منها أن  مراكز االقتراع EISA امتابعو

كما لم يعرف بعد عدد . لجنة واحدة بعد المرحلة األولى النتائج في إبطالمبكر، تم الإلغالق لنتيجة كو

 .الشكاوى المقدمة بعد انتهاء مرحلتي االستفتاء

 .المنصوص عليها للوائحجاءت وفقا  إغالق إجراءاتأن  البعثة والحظت

 

 تجميع النتائجو عد. 2.1.5

العد والفرز  عمليات ليشهدواحق الدخول إلى لجان اإلنتخاب الفرعية واللجان العامة  EISA متابعو تم منح

العد والفرز  عمليات الوصول إلىالحق في نفس ممثلي األحزاب والمتابعون المحليون  تم منح كما. التجميعو

 .التجميعو

اإلجراءات المنصوص عدم استيفاء مع و، ومع ذلك ،ةيشفافب تمت الكلي عملية العد اءجرإ البعثة أن الحظت

مع  غير المستخدمةالمستخدمة و االقتراعأوراق عدد بمطابقة  فيما يتعلقوتحديدا ، اللجان في بعض عليها

 .الفرعية االقتراع لجان في بعض هذا اإلجراء إتخاذ أنه لم يتم لوحظ كما ،العدد الذي تم تسلمه في أول اليوم

 االنتخابات السابقة منا توصياته واحدة من اعتمادقد تم  أن تالحظ أنه البعثة وكان من دواعي سرور

 فقرار .في هذا االستفتاء في مراكز االقتراع النتائج ونشر وهي إعالن وأصبح من ضمن اإلجراءات

تحسن  هو اللجان العامة ومراكز في مراكز االقتراعنشرها و النتائج إلعالن العليا لالنتخابات اللجنة

عمليات الفرز شفافية  سيسهم في أن هذا البعثة تتوقعو .السابقة االنتخابية العمليات عن ملحوظ

 لجان العامة أثناء مرحلتيبعض الفي لهذا اإلجراء  لم يتم االمتثال أنه ومع ذلك الحظت البعثة .التجميعو

 .اإلستفتاء

 توصياتال .1

 :مالحظاتها في ضوء التوصيات التالية تقدم البعثة

 تقتر  فإن أفضل التجارب، خالل االستفتاء المزدحمة مراكز االقتراع التحدي المتمثل في بالنظر إلى •

زيادة في  حالة عدم وجود في. الفرعية للجان اإلقتراع الناخبينمن  0111 ما ال يزيد عن تخصيص



 عدد الناخبين والحد من على مدى يومين قتراعاال الجراء هناك حاجةفإن ، االقتراع مراكز أعداد

 .المقبلة االستفتاءات مركز اقتراع في المخصص لكل

 تخصيص حاجة إلىهناك ، في مراكز االقتراعاللجان موظفي  من المسؤوليات المطلوبة بالنظر إلى •

 .اللجان جميعفي  جراءاتاإلنفس  تطبيقاستمرار  للتأكد من في كل لجنة فرعية نموظفيال منمعين  عدد

 لجميع مراحل ورقة االقتراع ومحتوى تصميميكون أن ، من المهم أفضل الممارسات الدولية تماشيا مع •

هي  قتراعبأن تكون ورقة االتوصي البعثة لذلك  .الناخبينتضليل  لتجنب هو نفسه العملية االنتخابية

 .المقبلة واالستفتاءات االنتخاباتفي  البالد وخارجد باللانفسها لإلقتراع داخل 

 همريبتد عالوة على ذلك .همتدريبل هناك حاجةف ،طبقا لتقديرهم االقتراعلجان  اموظفوألداء ونظرا  • 

خاصة مطابقة أعداد أوراق اإلقتراع مع العدد األصلي  ةوحدمبطريقة  فرزال إجراءات تطبيق على

 .المستلم

 

 الدوليةالمتابعة مجموعة لتمكين  امبكر تصاريحال لتوفير المصرية السلطات EISAتناشد بعثة  •

 .للعملية االنتخابية إجراء تقييم شامل مناألجل  اوالمتابعون طويلو

 العملية  مصداقية المساهمة في حيوي في دوربتقوم مجموعات المراقبة المحلية  في حين

الدور  التي لوحظت في التناقضات لمعالجةو. عدم التدخل دأبمبدورها  يسترشدأن ، ينبغي االنتخابية

 نوا منتمكيلهم يتم تدريب فمن المهم أن، ل االستفتاءمجموعات المراقبة المحلية خال الذي تقوم به

 .في العملية االنتخابية أدوارهم ومسؤولياتهم فهم

 

 النتائج  .2

 الميثاق األفريقي الواردة فيالمبادئ التوجيهية االستفتاء و مرحلتي خالل النتائج التي توصل إليها استنادا إلى

التي تحكم االنتخابات  بشأن المبادئ االتحاد األفريقيوإعالن  الحكموالديمقراطية و حول االنتخابات

للمراقبين  اتجراءاإلمدونة قواعد و المراقبة الدولية لالنتخابات المبادئ بشأنوإعالن  في أفريقيا الديمقراطية

 ترى أنللتقييم الفني  EISA فإن بعثة، (PEMMO) الرصد والمراقبة االنتخابات إدارةدئ مباو الدوليين

 للتعبير عن مصرشعب يسمح لل على نحوتم  2102 ديسمبر 22و 01في  الذي عقد االستفتاء على الدستور

حالة و عملية الصياغة توافق في اآلراء بشأن عدم وجود على الرغم من على مشروع الدستور رأيه

 حكومة وشعب EISA بعثةكما تدعو  .التصويت قبلالتي جرت أعمال العنف و قبل االنتخاباتاالستقطاب 

 .في البالد االستقطاب السياسي لمعالجة والمشاورات من خالل الحوار المصالحة الوطنيةإلى سعي لل مصر

يخص أي على اللجوء للوسائل القانونية فيما  في مصر االنتخابية أصحاب المصلحة تحث EISA وبعثة

 .االستفتاء خالف بشأن

 منأي مكان في الجديد الدستور  اعتمادترى أن  EISAفإن ، االستفتاء نتيجةستسفر عنه  بغض النظر عما

صنع ل وفرصة بداية جديدة يمثل في كثير من األحيان، ولكن التحول الديمقراطي الطريق في نهاية ليس العالم

القادة ما اغتنم  مصر إذا في هو الحال أيضا يمكن أن يكون هذا . لجميع المواطنين نتيجة إيجابية يؤدي إلىما 

 نيانوالقصياغة  في سياق أوالضرورية  التعديالت من خالل الدستور إلتقان صةالفر السياسيين واالجتماعيين

األطياف مختلف  فيما بين الثقة بناء نحو نالمصريوما سعى  إذا فقط يحدث قد كل هذا .ن قبل البرلمانم

 المختلفة االجتماعية والدينيةاإلنتماءات و السياسية

 من خالل الحوار وبناء لمصالحة الوطنيةل وشعب مصروقادة المعارضة  الحكومة أيضا EISA بعثةلذا تدعو 

 .في البالد االستقطاب السياسي توافق لمعالجة



 .والمالحظات والتوصيات البعثةنتائج متعمقا ل تحلياليقدم  تقرير نهائي هناكسيكون و

على كرم  االنتخابية الوطنية أصحاب المصلحة من وغيره للشعب المصري بالشكرتتقدم البعثة ، مرة أخرى

تاحة الفرصة  إللجنة العليا لإلنتخابات لتشعر باإلمتنان  EISAوبعثة  .البعثة لقاء رغبتهم فيالضيافة و

 .المعاصرةمصر التاريخ السياسي ل حاسمة فياللحظة ال مثل هذهتابعة لم نتخابياإل لمعهدل

 EISA نبذة حول

في  كممثل رائد نفسه( EISA) في أفريقيا المستدامةديمقراطية للاالنتخابي  معهد، أنشأ ال991 في عام  شكلت          

لدول الجنوب األفريقي منظمة إنتخابية غير حكومية  من EISA وقد تطورت .في أفريقيا االنتخابات والديمقراطية مجال

شركاء و األفارقةوعموم  ينوإقليمي ينوطنيحيث تعمل بالشراكة مع   في جميع أنحاء القارة أكثر تنوعا إلى منظمة

 والحكم الديمقراطية مجاالت من غيرهيشمل لكن أيضا و فقط االنتخاباتومتابعة المساعدة  ال يشمل عمل المعهد. عالميين

 جوهانسبرغ مقرها في .والالمركزية والحكم المحلي، التشريعية، وتعزيز نزاعال، وإدارة تطوير األحزاب السياسية مثل

ديفوار  وكوتتشاد أنغوال وبوروندي و في دول مثل حالية وسابقة ميدانية لديها مكاتب EISA، (أفريقيا جنوب)

 جغرافية أوسع واليةالسودان، وهو ما يعكس وزيمبابوي مبيق ووموزمدغشقر وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية و

 .عبر الحدود

 www.eisa.org.za: الموقع اإلليكتروني

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


