
 

 ، الق اهرة.  ٢٤شقة    الثانير  الدو ،    المعادي  دأوتوستراامتداد االمل  ،    ١٠١برج  
 

 

 

 

 

 حافة الهاوية  

راقبة على املرحلة الثانية  تقرير أ  عمال امل

   2012برملان  -البرملانية    لالنتخابات

 

 
 

  2012 ديسمبر 

 ملتقى الحوار للتنمية وحقوق االنسان  تقرير 

 



 

 

2 

 

ًالمصاحبًللمرحلةًالثانيةًمنًالنتخاباتًالبرلمانيةولًاأ ً:ًالمناخًالسياسي

 و شارع الشيخ ريحان  ، شارع القصر العيني   ةعازله  اسمنتي  نابالبارحةًجدًرًالليلةًًهشبأماً -
 .ةمماثل  جدرانالمرحلة االولى بدأت بجدران اسمنتيه عازلة بشارع محمد محمود و الثانية تختتم بثالث   -

رع شاالعلى اننا امام حالة انقسام شديدة في    اء المشهد السياسي المصاحب للعملية االنتخابية في جولته الثانية مؤكدا  ج
دولة الشباب  هي  دولتين االولىما جعل البعض يشير الى ان هذا المشهد يجعلنا نشعر و كأننا امام  وهوالمصري 
 .االنتخاباتئر االنتخابية و امام اللجان لدواو دولة اخرى في ا المدينة،وسط  من ثوار 

 و هي   مصر  في  ةسياسيوى ث قثالالعنيف الذي تشهده   مدى الجدلاالنقسام السياسي ليعبر عن   جاء هذا وقد

 الحاكم الفعلي للبالد.المجلس العسكري  .1
 .  المادية و البشرية تملك االمكانيات  التي  الدينيةالتيارات السياسية ذات المرجعية   .2
  القوى الشبابية المفجرة للثورة في الشارع المصري.   .3

بعدما شعر بأنه بقصد   الدينيةقوة و نفوذ القوى    شعرتاست  والتيللبالد  القوة الحاكمةاما بالنسبة للقوى االولى و هي  
المقاعد بسهولة شديه لم تكن تتوقعها تلك   بأغلبيةالمرحلة  االولى  او بدون قصد افسح لها الطريق و بعدما فازت في 

 المجلساسههتشههعر  هذا و قد يث وجدت نفسههها فجأة على بعد خطوات من الولههول الى مقاعد البرلمان  حنفسههها  القوه 
ههك  ههه ههه ههه هه هههههي لههذه القوه  ان تلهك القوة بهاتهه تههدده ري العسه ههه ههه هه لتحقق حلمهها في امتال  االغلبية   بهاعتبهاره المنهافس الرئيسه
 .البرلمانية

ههقي رحا     الدينية المرجعية    القوة ذاتن ناحية اخرى وجدت  م و  هه ههها بعد الفوز في المرحلة االولى بين شه هه اما و هي نفسه
هههاراته ان تحافظ على  ههه هه هههل الطريق للو ولى بالة االفي الجو   اانتصه ههه هه هههول الى االغلبية البرلمانية و تعادي عتبارها نصه ههه هه له
هههبابية   هه هههتفيد من العملية ا"  الثورة  مفجرة القوى الشه هه هههبة من المقاعد  بأكبرالنتخابية للفوز و تسه هه و اما ان "   البرلمانيةنسه

 ثمةفي البرلمان و من   يةغلبلألحلمها في الولهول   رما يهدمعارضهة للمجلس العسهكري و هو التنضهم لقوى الشهباب  
  الولول لكرسي الحكم في البالد.

الصههراعات السههياسههية و ابعادها عن ميدان  باالنتخابات وهائها ان عملية إلو هم الشههباب فقد ادركه   الثالثةاما القوى 
ههارتها الفادحة في اال هه ههافة الى خسه هه ههاحة الثورية بالميدان اضه هه ههأنه ان جعلها تفقد السه هه و ات و ه نتخابالتحرير  كان من شه

 .ةاالنتخابياتضح لهم جليا بعد انتهاء المرحلة االولى من العملية 
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في جولتها الثانية محققا للخسائر اكثر مما يكسب االنتخابية   بدأ العملية العسكري كان قد المجلس  ن إو في العموم ف
هههحة هو موقفه من االعتداء المفرم على المت اهرين و  هههارته الواضه هههاء و اليات  م الفتهو كانه خسه انتقادات   اوظهرو نسه

 ري بسبب استخدام القوة المفرطة ضد المت اهرين سك مره للمجلس الع  ألولدولية  

ههه  هه هههلميين وعلى ال اؤ و لعل السه هه هههد المت اهرين السه هه هههكري تلك القوة المفرطة ضه هه هههتخدم المجلس العسه هه لمنطقي هو لماذا يسه
ههه  هه هههكري اللس  المج  ن ر ةمن وجه   -ان هؤالء المت اهرين ارتكبوا جرائم    يةفرضه هه فلماذا تعمد  االتالف الحرق و   -عسه
ههههلطة   التنكيلالجيش   هه ههههة لجنائية  ا حالتهم للمحاكمة أعليهم و القاء القبض  بهم وهو يملك سه هه ان قانون العقوبات و خاله

من  أيه اعمال بل انه يجرم كذلك  الدولة راضي  أمن أالمصري يتضمن نصولا مجرمة لالعتداءات على سالمة و 
 .بأعمالهاالقيام   لدولة عنات امؤسسشأنها تعطيل  
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ًالرقابةًعلىًالنتخاباتً:ًمنهجيةًًًثانياًا ًعمال

الرقابة وهي االعتماد على تقارير المراقبين على ارض    ألعمالعلى نهجية اساسية و ثابته  مؤسسة ملتقى الحوار تقوم  
 االنتخابية.الواقع ممن تم توزيعهم على كافة اللجان 

لسير العملية االنتخابية بمدى استعداد الدولة   ثناء مراقبتهأاالول  في المقام معني كان  الملتقىن إا فى هذأضافة ال
 .المشرفين  على العملية االنتخابين( –المرشح   –بمؤسساتها بتوفير االمن لعنالر العملية االنتخابية )الناخب  

مؤسسة ملتقى  اما في المرحلة الثانية كانه ،   ملتقىلال عبر التقرير االول الصادر عن اعما  و هو ما اتضح جليا  
أضافة الى تقييم اداء اللجنة  بنسب التصويه و كيفية تعامل قوات الجيش و الشرطة مع الناخبين   ةمهموم  الحوار

 العليا لالنتخابات و تعامالتها مع المواقل المختلفة للعملية االنتخابية.

ًًتنتخابالالياًاللجنةًالعلًألداءتقييمًًً-ثالثاً:ً

و غضه الطرف عن االنتهاكات كثيرا ، و من خالل اعمال الرلد الخالة   طويال،لمته اللجنة العليا لالنتخابات  
  رال غي وجدنا ان االمر ال يقتصر على كون اللجنة العليا لم تتصدى الي انتهاكات فقط   الملتقىبغرفة عمليات حملة 

 اخرى.  تارة مباشرو بشكل غير  تارة اشرل مببل هي شريك في تلك االنتهاكات بشك 
ً:ًاللجنةًالعلياًلالنتخاباتًتصرًعلىًمخالفةًالقانونً.1ًً

ألرت اللجنة العليا لالنتخابات على تجاهل نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية في اكثر من موضع مباشر 
 مباشر.خر غير  آو 

 ليالتايخص المخالفة بشكل مباشر فكان على النحو  اما فيما 
 تمكين المصرين بالخارج من االدالء بصوتهم  - 

بح لوت كافة التيارات السياسية في طلب تمكين المصريين المقيمين بالخارج من التصويه اعماال لنصوص قانون  
ر اللجنة على تمكين المصريين بالخارج من تم اجبامباشرة الحقوق السياسية اال ان اللجنة رفضه هذا االمر و 

 كام قضائية.حاوجب  ه بم التصوي
 االدالء بصوتهم  تمكين المحبوسين احتياطيا   -
 

في العملية االنتخابية و كالعادة تم  بألواتهمرفضه اللجنة تنفيذ القانون و تمكين المحبوسين احتياطيا من االدالء 
 اللجوء للقضاء من اجل اجبار اللجنة على االلتزام بنصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية  
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 ق القانون فيما يخص الدعاية الدينية  طبيم تدع  -
بشأن استمرار ظواهر الدعاية الدينية على الرغم من وضوح النص القانوني   جنة العليا لالنتخابات ساكنا  لم تحر  الل

  ةنيديالاكتفه اللجنة بما قام به بعض رؤساء لجان االنتخابات من نهر القائمين على الدعاية لتلك ال اهرة و  مالمؤاث
اذ اجراءات قانونية حاسمة و حازمة و هو االمر الذي هم من امام لجان االقتراع او من داخله فقط دون اتخلرفو 

 تكرر في اكثر من مره و سيتكرر طالما ان اللجنة غله يدها في التصدي لمثل تلك االنتهاكات
ًاللجنة2ًًً ًالىًحالةًمنًالرتباكًاأ:ًنقصًالخبراتًوًالمهاراتًلدى ًًًيستيللوجدى

التردد و عدم وجود رؤية لفريق العمل باللجنة و هو ما ادى الى اللجنة هو االضطراب و  ألداءبرز كانه الثمة األ
اعتصامات اضرابات و النتخابية و العديد من االشكاليات كانه ابرزها اعتذار مجموعة من القضاة المشرفيين على اللجان ا

من لندوق اقتراع بالساحل و  90دى الى استبعاد  أهو ما و   زان الفر على لج  ةيطر السموظفي اللجان اضافة الى فقدان  
 رلدتها غرفة العمليات على النحو التالي   التيبرز النقام  أ، و كانه ثم تم الغاء نتيجة االنتخابات في تلك الدائرة

  اعتذار اعضاء الهيئات القضائية المشرفين على اللجان    -
توزيعهم على المحاف ات الى العديد انتداب او تكليف رؤساء اللجان و  ييرح معام وضو عدو ليا أدى ارتبا  اللجنة الع 

في اماكن بعيدة من االشكاليات ما بين اعضاء الهيئات القضائية المشرفة فمنهم من اعترض على توزيعه الجغرافي 
 ن المدن.اجلامة و الع  لجانتم توزيعهم في ال  القضائيةعلى الرغم من كبر سنه في حين ان شباب الهيئة  

له في اداء العملية االنتخابية مثل   الداعمةخرين باالعتذار عن المشاركة ن را لغياب الوسائل  آضافة الى قيام  إ
 الدعم اللوجيستي.وسائل النقل و 

 غلق اللجان  على مواعيد فتح و   السيطرةالفشل في  -
تعلن عنها  التيللجان بالمواعيد ن رؤساء التزم أي م لم ين و لم تتمكن اللجنة من ضبط مواعيد فتح و اغالق اللجا

لم السابعة و   قبل من اللجانبعد السابعة اغلقه العديد  اعلنه اللجنة مد فترات التصويه لما التياللجنة ففي المراحل  
 اجبر الناخبون فيما رؤساء اللجان على استمرار التصويه.    التيتمتد اي من اللجان اال تلك 

 على الفرز  السيطرةي شل فالف    -
و هو ما تسبب في العديد من  السيطرةنطاق  الفرز خارجفشله اللجنة في السيطرة على اعمال الفرز و باته لجان 

و التاسعة بالقاهرة و دائرة الساحل في  الثامنةت و اهمها الطعن على نتائج الفرز في الدائرة االشكاليات و االزما
 لندوق اقتراع بسبب التالعب فيهم . 90تبعاد تم اس التي  ائرةالد  المرحلة االولى و هي
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 المعلومات الغير لحيحة الصادرة عن اللجنة      -
على الرغم من اعالنها عبر المؤتمرات   ةهي الدارها لبيانات غير لحيح اكثر المشكالت االدارية للجنة العليا

 لمرحلة االولىشاركة في اة بنسب الم تعلقالم   الصحفية الخالة باللجنة و كانه ابرز تلك التصريحات
   الموظفينو اضرابات    اعتصامات   -

 خدتهمر الذي تصاعدت  األ وهوالخالين بلجان االقتراع  فشله اللجنة العليا لالنتخابات في احتواء غضب الموظفين  
 .ليصل الى الت اهر و قطع الطريق في منطقة السيدة عائشة

 
ًالستجابةًلطلب3ًً  ًالمعاركًمعهاًماتًالحقوقيةلمنظاتًا:عدم ًافتعال ًو

 الحقوقية علىالمن مات  تصر على التعامل مع   واللجنةمن اللح ة االولى لبدء فعاليات اللجنة العليا لالنتخابات  
 انها من مات منافسة و ليسه شريكه.

و   ماتالمناللجنة و   نما بي  فصالاللجنة اي من طلبات المن مات المجتمع المدني و كانه ابرز مشاهد االن  تع ولم
 عدم االستجابة لطلبات االخيرة على النحو التالي. 

 اقامة االنتخابات على اكثر من يوم          -
من موضع على استحاله تن يم العملية االنتخابية في يوم واحد و انه هنا    ثرك اطالبه المن مات الحقوقية في 

ة و اشارت الى انه يمكن الذي رفضته اللجنومين و هو االمر من يكثر ضرورة ملحه لتن يم االنتخابات على ا
 .  اللجنة تراجعه عنهما و  تن يم العملية االنتخابية في يوم واحد و ه

 عدم التصدي لالنتهاكات         -
ن بل ارلدتها من مات المجتمع المدني او وسائل االعالم  التيلم تسعى اللجنة الى التصدي الي من االنتهاكات 

هو ما يعني ان اللجنة تسعى الى  اشاعات واال  وما هن انتهاكات لمن مات م ما تأتي به ا اعتبرت ان كل اللجنة
 ت و افتعال المشاكل مع من مات المجتمع المدني الدخول في مصادما

 
  
 
 
ً

ً
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ًالعامةًللعمليةًالنتخابيةًثالثاً: ًالمشاهد

من االنتخابات ومثله تلك  المرحلة االولىلم تكن موجوده في امة اله   شهدت المرحلة الثانية مجموعة من ال واهر 
الى استمرار مجموعة من االنتهاكات  باإلضافةم هذا 2012عملية االنتخابية لبرلمان الشواهد متغيرات جديدة في ال

 دون التصدي لها .

ًالقائمةًًفيتأجيلًالنتخاباتً .1  ثالثًدوائرًانتخابيةًعلىًمقاعد

التصويه على القوائم في ثالث دوائر انتخابية   بإيقافء امس قرار يقضي  لجنة العليا لالنتخابات مساالت  در أل   -
 المنوفية و البحيرة و سوهاج .بمحاف ات  

تقضي    باألمسو كانه اللجنة العليا قد اشارت في قرارها الى ان هذا التأجيل جاء بموجب احكام قضائية لدرت      -
ة حيرة والدائرة االولى المنوفية والدائر ك في الدائرة الثانية محاف ة الببية جديدة لبطاقات االقتراع و ذلنتخائم اقوا بإضافة

و ارجعه اللجنة سبب التأجيل الى استحاله طباعة بطاقات اقتراع جديدة تتضمن القوائم المضافة   . الثانية سوهاج 
 21ئر المنوه عنها يوميي  نتخاب على ن ام القوائم في الدواء االاجراساعة و قررت اللجنة العليا  24من  خالل اقل

 دة على الفردي بر و هي االيام المخصصة لجوالت االعاديسم   22-
ًالمنيًالمكثفًلتأمينًاللجانًالنتخابيةً. .2  التواجد

ظاهرا في  يكن مالمشهدت الساعات االولى من عملية االقتراع تواجد امني ظاهر و مكثل امام لجان االقتراع و هو  
ا ، حيث شهدت  ر االقتراع و ليس خارجه مني داخل مقافي المرحلة االولى كان التواجد االالمرحلة االولى حيث ان  

المرحلة االولى للعملية االنتخابية تواجد امني مستتر و غير ظاهر بشكل قوي حيث اختفى افراد و قوات الشرطة  
 داخل مقار االقتراع و ليس خارجها. 

 اتًالعمليةًالنتخابياجراءًًسالمةًبماًهددًًًالنتخابيةالدعايةًارًًتمًرسا .3

تهدد سالمة   التيالمرشحين على خرق قرار ح ر الدعاية االنتخابية أحد اهم المؤشرات   من قبل    هنا  الراركان 
انها ستتصدى  ات بتخابقطعتها اللجنة العليا لالن التياجراءات العملية االنتخابية ؛ على الرغم من الوعود العديدة 

ان تتخذ ايه اجراءات او قرارات حيال  لم تستطع  ان اللجنة  نه من المالحظ بانتخابية اال ا ية اعمال دعايةبحزم أل
 اعمال الدعاية تلك.

 -جماعيتصويتًً .4
 كان هنا  استمرارا ملحوظا لحاالت التصويه الجماعي في الجولة االولى من المرحلة الثانية  
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ًالنورًالحريةًوالعدالةًًوًًمرشحيصارًبينًانناتًمشاحارهاصاتًتوترًًو .5  السلفيحزب

انصار حزبي الحرية و العدالة و حزب النور   نما بيالمشاجرات  المشاحنات و مجموعة من شهدت العملية االنتخابية  
 النصار حزب الوفد . محدودةالسلفي و كانه هنا  م اهر لمشاجرات و ان كانه  

فه مشاجرات االعادة ظهور السالح  ر عو  العدالة  الحريةالنور و   نما بيراع الصدة و في جولة االعادة تطورت ح
 االولى .  للمرةاالبيض  

ًالمالًواللجنةًالعلياًلزالتًتتسامحًً .6 ًالقانونًًًفياستخدام  تطبيق
و ه اليوم االول للمرحلة الثانية بدء استخدام سالح المال في عمليات شراء االلوات و االخيرة فيشهدت الساعات  

 ادمات و المشاحنات بين انصار المرشحين  االمر الذي ادى الي وقوع العديد من المص
 

 SMSحمالتًتكفيريةًعبرًرسائلًً .7
  

تهدف   التيو   الدينيةففي أطار اعمال الدعاية    استمرار اعمال الدعاية الدينية امام اللجان مؤسسة ملتقى الحوار رلدت  
على المواطنين و قد جاء  "sms"من المحاف ات توزيع رسائل يد لعدللتأثير على ارادة الناخبين رلد مراقبينا في ا

باتباع محمد و ان معارضيهم   الرسالة)ولفتهم     التيي لكل من يعارض االخوان و السلفيين و بشكل تكفير   الرسالةنص  
اال  وما هبأنه   المصري هجوما على االعالم و ولفه الرسالة االعالم  الرسالةهم من كفار قريش كما شنه ذات 

 المسلمين(. تباع محمد من السلفيين و االخوانوسيله لكفار قريش لمحاربة ا
ًحزبًالنورًبالسويسًإجبارًالناخبين .8 ًعلىًالتصويتًلصالحًمرشح
لاحبه العملية  التيواحدة من اخطر االنتهاكات  بمحاف ة السويس دائرة السويس  الملتقىلد مراقبي ر 

 النور السلفي .مرشحي حزب    اختيارخبات على مرحلة الثانية حيث تم إجبار أحدى الناة للعاداالنتخابية في جولة اال

ًالمرحلةًالثانيةًًفياللجنةًالعلياًلالنتخاباتًوتهدرًمبدأًالمشروعيةًً .9
حيث    انونالمرحلة الثانية وال زاله اللجنة العليا لالنتخابات تستمر في عدم احترامها للق في لإلعادةبدأت الجولة الثانية  

داري ، حيث قامه اللجنة بتجاهل حكم محكمة النتخابات احكام القضاء االاللجنة العليا المشرفة على ا تجاهله 
دوائر محاف ة الشرقية ، حيث أكد رئيس المكتب الفني للجنة العليا  فياالنتخابات   بإيقافالقضاء االداري الصادر 

نتخابات مجلس الشعب في ة اإلعادة بالنسبة للمرحلة الثانية الجول  جراءلالنتخابات أن اللجنة لم تصدر قرارا بوقل إ
اف ة مشددا على أن االنتخابات ستجري في كافة الدوائر االنتخابية للمحاف ة اليوم وغدا كما هو مقرر لها دون المح
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جراء االنتخابات  قل إق بو بإن اللجنة العليا لالنتخابات لم يتم إعالنها بأية أحكام قضائية تتعل أي تأجيل ، متحججا  
 لية االنتخابية ستسير وفقا للمواعيد المقررة لها . ة الشرقية، ومن ثم فإن العم في أي من دوائر محاف

ًلجانًالقتراع .10 ًاشكاليةًداخل  ًالنقابًليزال
د من لعديلى ااستمرت اللجنة العليا لالنتخابات في اداءها الغير منضبط للعملية االنتخابية و هو االمر الذي يؤدي ا

كافة لجان االقتراع حيث أن رئيس اللجنة يفشل في على   مسيطرةالمنتقبات  االشكاليات و ظله مشكلة النساء  
اء رفضها في الكشل عن وجهها لرئيس اللجنة  ز وهو ما قد يجعله يمنعها من حقها في االقتراع ا  الناخبةالتعرف على 

مؤتمرات الصحفية و نة العليا لالنتخابات في العديد من الاللجئيس  ر   هو كالهما على حق ، و هو االمر الذي ناقش
في العديد  المشكلةسيدات لجان االقتراع اال ان هذا االمر لم يتم وهو ما ادى الى استمرار تلك  بإيفادانه سيقوم    قرر

 من لجان االقتراع حتى االن.
ًببنيًسويفًً .11 ًتحالفًقبطيًاخواني

قبام و حزب الحرية و اال  نما بيل وجود تحال وهي  في المرحلة الثانية  احدة من اهم ال واهرو  الملتقىمراقبي  رلد 
 العدالة في محاف ة بني سويف  

ًالجيشً .12 ًللمخالفاتًالنتخابيةًًًدتتودقوات ًتتصدى  للناخبينًو
االنتخابية خالة  اللجانوجود حوارات موسعة بين الناخبين و قوات الجيش الخالة بتأمين   الملتقىمراقبي  رلد 

 نتهاكات .الات الجيش للتصدي للعديد من في ظل تدخل قوا
الحوارات الدائرة بين قوات الجيش و الناخبين بنوع من الحميمية الواضحة و هو ما جعل العديد من   وتميزت 

خلفية احداث مجلس  الناخبين يؤكدوا على ان قوات الجيش تسعى الى تحسين لورتها امام المواطنين و ذلك على 
 الوزراء االخيرة.

 حزبًالنورًوالحريةًوالعدالةًجريمةًاخالقيةًًحيلمرشالدعايةًًفيالطفالًًاللًًاستغ .13
 

قيام حزب النور السلفي باستخدام االطفال في اعمال الدعاية االنتخابية و ذلك عبر مجموعة  الملتقىمراقبي  رلد 
طفال خارج انتخابية و اوراق دعاية و أما عن طريق ايقاف االمن الصور اما عن طريق قيامهم بتوزيع اعالنات  

واالدعية    الدينية  األناشيدبعض   ن يقوم االطفال بترديدأ  ىدينه علذات طبيعة  مرتدين مالبسنتخابية  اللجان اال
 هالخالة بحزب النور و مرشحي
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فًقوائمًًترتكبًجملةًمنًالخطاءًفيًكشًوًً-بتراخيهاً-اللجنةًالعلياًالمشرفةًعلىًالنتخابات .14

ًبالمنوفيةً  المرشحين

ي الدائرة االولى بمحاف ة المنوفية تأجله الى جولة االعادة بسبب تعديل  القوائم فابات على ن ان االنتخعلى الرغم م 

ب الوفد حيث تم القوائم الحزبية اال ان مراقبي الحملة رلدوا اشكاليتين غايتا في الخطورة االولى خالة بقائمة حز 

 االسم وتغيرمن انسحابه   الرغملى القائمة ععلى  5رقم  أسم المرشح تضمن بهاقبل اللجنة العليا و  نشر القائمة من

تكرر الموقل في قائمة حزب االلالح والتنمية حيث فوجئ انصار الحزب بقيام اللجنة العليا بطرح اسماء القائمة و 

 على رأس القائمة.الذي وضعه الحزب    خاليه من المرشح

ًالًالتيالنتهاكاتً:ًًرابعاًا ًمرحلةًالثانيةًتمًرصدهاًفي

 على النحو التالي االنتهاكاترلدها مراقبي الحملة و كانه تلك   التين االنتهاكات  كانه هنا  مجموعة م 

 محاف ة بنى سويف -

 بدائرة مركز ببا   -

واجد امنى كثل من قبل افراد الشرطة ت الملتقى  مراقبيرلد   (92-91لجان)االعدادية  ماضيبلجنة مدرسة بنى   -
 للجانمقرات اش خارج والجي

 القائمة على تامين اللجان   هي( قوات الجيش  7-6لجان )غالى االعدادية   بلجنة مدرسة والل -

يام المرشح واضح ابو جبل التابع  ق قىالملت  مراقبي رلد  17 -12بدائرة ببا بلجنة مدرسة السالم االعدادية لجان  -
 صالحةتصويه لحاف ين بدخول اللجنة وحث الناخبين على اللحزب الم 

 اقبال كبير الناخبين على عملية التصويه  الملتقىرلد  52نة  درسة غياضة االبتدائية لجدائرة مركز ببا بلجنة م  -
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ن على اقبال من الناخبي  الملتقى  مراقبي( رلدا 92  -91بدائرة ببا بلجنة مدرسة بنى ماضى االعدادية بلجان ) -
 عملية التصويه

توافد اعداد كبيرة من الناخبين    الملتقى قبيمرا( رلدا  7-6لى االعدادية بلجان)بدائرة ببا بلجنة مدرسة والل غا -
 الى لجان االقتراع 

فتح  في  تأخر الملتقى  مراقبي( رلدا 94 -91االعدادية بنين بلجان ) ماضيبدائرة ببا بلجنة مدرسة بنى   - 
 نة نصلاللجان الى الثام 

قيام نقيب من قوات الجيش    تقىالمل مراقبيرلد   9 –  8ة بلجان االبتدائي  هندىبدائرة ببا بلجنة مدرسة نصر  -
بدائرة ببا مركز   الحزب مرشحيبالدعاية االنتخابية لصالح   همندوب حزب النور السلفى من اللجنة الستمرار   بإخراج
 سدس  

بيع  ح محمد ر المرش  مندوبيقيام   الملتقى  مراقبيرلد 137  -133بلجنة مدرسة احمد شديد االبتدائية بلجان   -
 داخل اللجان هعاية االنتخابية لبع لحزب النور بالدالتا

والحرية والعدالة   السلفي( حدوث مشاجرات داخل اللجان بين حزب النور 24  -22) بلجنة الوحدة الصحية بلجان  -
 . خبين داخل اللجنة للتصويه لصالح مرشح النورعلى النا  بالتأثيرحزب النور   مندوبيقيام   بسبب

اقبال ضعيف على لناديق االقتراع وتواجد من قوات  لتقىالم   مراقبيرلد   نآة ببا بلجنة جمعية تحفيظ القر بدائر  -
 الجيش للتامين.

ناخبين وتواجد من قوات  اقبال ضعيف من ال  الملتقى  مراقبي( رلد  24-22لصحة بلجان )بدائرة ببا بلجنة مدرسة ا  -
 الجيش للتامين.

اقبال ضعيف من الناخبين    الملتقى مراقبي( رلد 146-142شنه االبتدائية بلجان )بدائرة ببا بلجنة مدرسة هرب -
 على لجان االقتراع.

 اقبال ضعيف من  الملتقى  مراقبي( رلد 7-4)بلجان االعدادية بنين   بدائرة ببا بلجنة مدرسة والل غالى -
 الناخبين على لناديق االقتراع .
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لسلفية بالنداء بالميكرفونات على  ابع للدعوة اقيام مسجد ت الملتقى  مراقبيبدائرة ببا بلجنة قرية كوم الصعايدة رلد  -
 المواطنين للذهاب الى اللجان

سلفية بالنداء بمكبرات الصوت  قيام مسجد الدعوة التابع للدعوة ال  الملتقى مراقبيهربشنه رلد  بدائرة ببا بلجنة قرية 
   للتصويه  للذهابعلى مواطنين القرية  

اقبال ضعيف على لناديق االقتراع وتواجد من قوات  الملتقى  مراقبيد ن رلرآجمعية تحفيظ القبلجنة  ة ببا  بدائر  -
 الجيش للتامين.

اقبال ضعيف من الناخبين وتواجد من  الملتقى( رلد مراقبى  24-22ائرة ببا بلجنة مدرسة الصحة بلجان )بد -
 قوات الجيش للتامين.

اقبال ضعيف من الناخبين    الملتقى مراقبيد ( رل146-142بتدائية بلجان )بدائرة ببا بلجنة مدرسة هربشنه اال -
 على لجان االقتراع.

اقبال ضعيف من   الملتقى  مراقبي( رلد 7-4)بلجان بلجنة مدرسة والل غالى االعدادية بنين    بدائرة ببا -
 الناخبين على لناديق االقتراع .

االقتراع وتامين للجان من على لجان   اقبال ضعيف  الملتقى  مراقبيبدائرة اهوا بلجنة مدرسة اهوا االبتدائية رلد  -
 جانب قوات الجيش.

وة السلفية بالنداء بالميكرفونات على  قيام مسجد تابع للدع الملتقى  مراقبيبلجنة قرية كوم الصعايدة رلد بدائرة ببا   -
 المواطنين للذهاب الى اللجان

السلفية بالنداء بمكبرات الصوت   ة التابع للدعوةقيام مسجد الدعو   تقىملال  مراقبيبدائرة ببا بلجنة قرية هربشنه رلد    -
 ب للتصويه  رية للذهاعلى مواطنين الق

دعاية  الملتقى مراقبي دائية ومدرسة والل غالى االعدادية رلداالبت هنديبدائرة ببا بلجنة مدرسة فؤاد نصر  -
 الكتلة المصرية  مرشحيانتخابية لصالح 
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تابع  المرشح محمد ربيع ال مندوبيقيام    الملتقى مراقبيرلد  137  -133لجان ائية بمد شديد االبتدحأبلجنة مدرسة  -
 داخل اللجان  هلحزب النور بالدعاية االنتخابية ل

ًبنىًً- ًويفًًسًدائرة

بين   باأليديمشاجرات كادت ان تتطور  الملتقى مراقبي( رلد 25-22بلجنة مدرسة الشعب االعدادية بلجان ) -
داخل اللجان بسبب   السلفيسيدة منتقبة تابعة لحزب النور وبين   مجدييدعى ايهاب شح الحرية والعدالة و وكيل مر 

 دعاية االول للحزب داخل اللجان.

 تواجد لقوات الشرطة والجيش لتامين العملية االنتخابية  الملتقىرلد مراقبي حملة بلجنة مدرسة الشعبة   -

منى مكثل من قبل قوات الجيش  تواجد ا  الملتقى  بياقمر ( رلدا 45-44ان)بلجنة مدرسة على مبار  االبتدائية لج -
 رطة لتامين اللجان.والش

لورة  فيية  دعاية انتخاب الملتقى  مراقبي ( رلد254  -252لجان)لجنة مدرسة اهوة االبتدائية  سويف  بدائرة بنى   -
 داخل وخارج اللجان السلفيحزب انور   مرشحيخطب دينية لصالح  

حزب   مندوبيقيام  الملتقى مراقبي ( رلد265 -620المجلس القروى لجان)وم بلبار سويف لجنة ابدائرة بنى  -
 خارج اللجان لصالح مرشحيهمبتوزيع دعاية انتخابية داخل و   السلفيالحرية والعدالة والنور 

 ن  بير من الناخبي اقبال ك   الملتقى  مراقبي  ( رلد45-44بدائرة بنى سويف لجنة مدرسة على مبار  االبتدائية بلجان )  -

بتوزيع وجبات على   السلفيقيام انصار حزب النور  الملتقى  مراقبي بدائرة بنى سويف بلجنة الساحة الشعبية رلد -
 . الناخبين امام اللجان

حزب الحرية والعدالة وحزب   مرشحيحدوث مشاجرات بين انصار    الملتقى  مراقبي  ة مدرسة اهوة االبتدائية رلدجنبل  -
 .  ن قبل رئيس اللجنةة ساعة م لجان لمداالمة وتم قفل ال

مرشح حزب   طنطاويحدوث مشاجرات بين المرشح خالد   الملتقى  مراقبي صمد رلدبلجنة مدرسة الشهيد عبد ال -
 زهران مرشح حزب الحرية والعدالة حمديشح العدل مع المر 



 

 

14 

 

دالة وانصار المرشح لع واالحرية   مرشحيحدوث مشاجرات بين انصار    الملتقى  مراقبي بلجنة نادى المعلمين رلد  -  
 . احمد يونس مستقل

حدوث مشاجرة بين انصار حزب   الملتقى مراقبي ( رلد88 -87 -86البتدائية بلجان)بلجنة مدرسة هارون ا - 
  . وناخبين منتمين لحزب العدل مما ادى الى توقل العمل بلجنة لحين تدخل االمن  السلفيالنور 

 .  غلق اللجان  الملتقى مراقبي دائية رلداالبتبدائرة بنى سويف بلجنة مدرسة اهوة   -

فتح اللجان بها  تأخر الملتقى مراقبي رلد 76-74ة المدرسة الخيرية االبتدائية بلجان بدائرة بنى سويف بلجن -
8.30   . 

فتح   في تأخر  الملتقى  مراقبي رلد  49  – 48بدائرة بنى سويف بلجنة مدرسة على مبار  االبتدائية لغات بلجان   -
 8.30لجان ال

   8.45فتح اللجان بها  في تأخر  الملتقى مراقبي بدائرة بنى سويف بلجنة مدارس دلجات باروم رلد -

الحرية  فة من قبل انصار مرشحي حزب  يوجود اعمال دعاية كث  الملتقى  مراقبوبلجان مدرسة الرحبة االبتدائية رلد  -
 .  158-156العدالة و حزب النور السلفي و ذلك في اللجان الفرعية  و 

انصار حزب    نما بي  باأليديتشابك  قعه مشاجرة و و   158-156اللجان الفرعية    -بلجان مدرسة الرحبة االبتدائية    - 
 .  لتهدئة المواطنين  الشرطةل الدعاية االنتخابية تدخله قوات العدالة بسبب اعماحزب الحرية و النور و 

قيام سيدات   الملتقى مراقبي( رلد 48 -47نين بلجان )بدائرة بنى سويف بلجنة المدرسة الثانوية الزراعية ب -
 حرية والعدالة يقومون بتوزيع دعاية انتخابية داخل وخارج اللجان  منتقبات تابعين لحزب ال

دعاية انتخابية داخل اللجان لصالح   الملتقى  مراقبي رلد  352دائية لجنة  نة مدرسة اهوة االبتدائرة بنى سويف بلجب  -
 .  ى الى تدخل افراد الشرطةما ادوالعدالة م   حزب الحرية مرشحي
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  مندوبيقيام قوات الجيش بطرد  الملتقى مراقبي رلد 352بدائرة بنى سويف بلجنة مدرسة اهوة االبتدائية بلجنة  -
عبان عبد العليم التابع لحزب النور الشتباكهم مع رئيس اللجنة بسبب قيامه بسحب التوكيالت الخالة بهم المرشح ش
 . الحرية والعدالة حزب   مندوبي   تجاوزاتعن  يوالتغاض

و مقرها مدرسة الشعب االبتدائية   24،   23، 22تواجد مكثل من قبل االقبام و ذلك بلجان   الملتقى  مراقبورلد  -
االقبام    بألواتذلك بهدف الفوز  و    حمدي زهران عن حزب الحرية و العدالة لكنيسة المطرانية عقاب زيارة  ذلك في ا و 

 سلفي.النور الشحي حزب  ضد مر 

العدالة و الحرية  مرشحيدعاية انتخابية لصالح  الملتقى مراقبيرلد  208بلجنة مدرسة الشهيد االبتدائية بلجنة  -
  . داخل اللجان

حزب الحرية والعدالة وحزب النور  مندوبيمشاجرة بين   الملتقى مراقبيبنات رلد صفا االعدادية بلجنة مدرسة ال -
  .  ابيةتخبسبب الدعاية االن  اللجانداخل   السلفي

دعاية انتخابية لفتيات تابعين    الملتقى مراقبيرلد   30 29  28بلجنة مدرسة النصر االبتدائية المشتركة بلجان  -
 خل اللجاندا  السلفيحزب النور  لمرشحي

لمشاركة في كما رلد مراقبينا وجود سيارات بمكبرات لوت تجوب في المدن و القرى لحث الناخبين على ا -
 لخروج لمنح الواتهم لحزب الحرية و العدالة.ا العملية االنتخابية و

لحرية والعدالة ا مرشحيانتخابية لصالح  ةدعاي  الملتقى مراقبيرلد   208بلجنة مدرسة الشهيد االبتدائية بلجنة   -
  . داخل اللجان

ور نلحزب الحرية والعدالة وحزب ا  مندوبيين  مشاجرة ب الملتقى  مراقبيبلجنة مدرسة الصفا االعدادية بنات رلد  -
 داخل اللجان بسبب الدعاية االنتخابية    السلفي

بية لفتيات تابعين  دعاية انتخا  الملتقى مراقبيرلد   30 29  28بلجنة مدرسة النصر االبتدائية المشتركة بلجان  -
 .  داخل اللجان  السلفيحزب النور  لمرشحي
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حدوث مشاجرة   الملتقىد مراقبوا  لر   288الى    285تضم اللجان الفرعية من    التيد  بلجان مدرسة الشهيد عبد الحمي  -
 بأعمالما بين انصار حزب الحرية و العدالة و انصار مرشحي حزب النور بسبب قيام احد موكلي حزب النور 

 اية امام لجان االقتراع .الدع

  السلفي( مشاجرات بين انصار حزب النور  310  -309بلجنة الوحدة الصحية بسنور بلجان )  الملتقىرلد مراقبى    - 
 .وانصار حزب الحرية والعدالة بسبب الدعاية

سلفى وحزب الحرية  ( مشاجرات بين حزب النور ال35-34بلجنة مدرسة ام المؤمنين االعدادية بنات بلجان )  -
 لنور .والعدالة بسبب دعاية داخل اللجان لسيدات منتقبات تابعين لحزب ا

وانصار   السلفيبين انصار حزب النور  باأليدي( مشاجرات  54-50جان )لب  النموذجيالعدوى رسة سعد بلجنة مد -
 لعدالة.على الناخبين من قبل انصار الحرية وا  التأثيرحزب الحرية والعدالة بسبب  

ًبنىًسويفًًًً- تقبات  ت منسيدا  ىالملتق  مراقبي( رلد 166  -164بنات بلجان ) ةاإلعداديبلجنة مدرسة الرحبة  بدائرة
 الحزب   مرشحييه لصالح يوجهون الناخبات الى التصو   السلفيتابعين لحزب النور 

ًبنىًسويفًًًً- بات  سيدات منتق  الملتقى  مراقبي( رلد 166  -164بنات بلجان ) ةاإلعداديبلجنة مدرسة الرحبة  بدائرة
  .  الحزب مرشحييوجهون الناخبات الى التصويه لصالح   السلفيتابعين لحزب النور 

بين   باأليديمشاجرات كادت ان تتطور  الملتقى مراقبي( رلد 25-22لجان )بلجنة مدرسة الشعب االعدادية ب -
داخل اللجان بسبب   السلفيقبة تابعة لحزب النور وكيل مرشح الحرية والعدالة ويدعى ايهاب مجدى وبين سيدة منت

 دعاية االول للحزب داخل اللجان.

حزب الحرية والعدالة   مندوبيقيام    الملتقى  مراقبيا  ( رلد262  -260ة ام االبطال بلجان )بدائرة الفشن بلجنة مدرس  -
 ى مقرات االنتخاب ال  30820  -100984  –  100259لصالح انصارهم بميكروبالات ارقام  جماعيل  بعمليات نق

 قبال ضعيف من الناخبين على لجان االقتراع .ا  الملتقى  مراقبية باروم رلد بدائر  -

اقبال ضعيف على لجان االقتراع وتامين للجان من   ىالملتق  مراقبيتدائية رلد هوا بلجنة مدرسة اهوا االبئرة ا بدا -
 جانب قوات الجيش.
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ًالفشنًًً- ًبدائرة

وحزب   السلفيحدوث مشاجرات بين انصار حزب النور  الملتقى  مراقبي االعدادية رلداالبطال  بلجنة مدرسة  -
 االمن لفض المشاجرات خارج اللجانالكتلة المصرية وتدخل قوات  

حدوث مشاجرة بين انصار حزب النور   الملتقى مراقبي( رلدا  241  -240بلجنة مقر مجلس المدينة بلجان) - 
 دى الى تدخل افراد االمن لفض االشتبا لة مما اوحزب الحرية والعدا  السلفي

الكتلة  تحالل    مندوبيالحملة قيام قوات الجيش بطرد  مراقبي بدائرة الفشن بلجنة المدرسة الجديدة االبتدائية رلد - 
 الدعاية داخل اللجنة   في هالمصرية من اللجنة الستمرار 

ًباروطًً- ًًبدائرة

كبيرة من قبل انصار حزب الحرية و العدالة امام لجان االقتراع بمجلس محلي وجود تجمعات  الملتقى مراقبورلد 
تراض انصار باقي المرشحين على هذا  ة امام اللجان و هو ما ادى الى اعباروم و قاموا بعمل دعاية انتخابية موسع 

 االمر

باروم بسبب الدعاية انصار الحرية و العدالة و بعض المواطنين عند المجلس المحلي ب نما بيوقعه مشاحنات 
لدر رؤساء اللجان قرار  االنتخابية داخل لجان االقتراع و حاول انصار الحرية و العدالة افساد العملية االنتخابية و ا

ل التصويه و طرد جميع المندوبين و وكالء المرشحين من لجان االقتراع و اقتصار التواجد داخل لجان اعما  بإيقاف
 ن.االقتراع على موظفي اللجا

ًبياضًالعرب ً.بدائرة

نب سيدات تابعين  دعاية انتخابية بمكبرات لوت من جا  ىالملتق مراقبيمدرسة الشيخ على االبتدائية رلد  بلجنةً
   السلفيلحزب النور 

دعاية انتخابية لصالح  الملتقى مراقبي( رلد 353 -352بدائرة اهوا بلجنة مدرسة اهوا االبتدائية بلجان مدرسة )
ًبواسطة اطفال يقودون دراجات وبمكبرات لوت لحث الناخبين على اختيار مرشحيهم   السلفية والعدالة والنور الحري
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انتخابية بمكبرات لوت من جانب سيدات تابعين   ةدعاي الملتقى مراقبيبتدائية رلد يخ على االمدرسة الش بلجنة
   السلفيلحزب النور 

انتخابية لصالح  ةدعاي الملتقى مراقبي( رلد 353 -352ئية بلجان مدرسة )بدائرة اهوا بلجنة مدرسة اهوا االبتدا
 رشحيهم ى اختيار م لناخبين عللحث ا  دراجات وبمكبرات لوت  بواسطة اطفال يقودون  السلفيالحرية والعدالة والنور 

 
 محاف ة الشرقية   -

ًالولىًً- ًبالدائرة

ال تامين قوات الجيش للعملية وجود اعم  الملتقى( رلد مراقبي حملة 6-1)بلجان  بلجنة مدرسة السالم االبتدائية   -
 االنتخابية  

  475باللجان الفرعية من   دائيةاالبت 3ة بالجان مدرسة النالر وجود اعمال للدعاية االنتخابي  الملتقى مراقبورلد  -
  . ة و العدالةتابع لحزب الحري و ذلك من قبل انصار المرشح السيد نجيدة فئات مستقل  748حتى  

دعاية داخل    الملتقى مراقبي( رلدا  977  -966بالدائرة االولى بلجنة مدرسة عثمان بن عفان االعدادية بلجان") -
 عمال مستقل    الحناويستقل و المرشح سيد  د عبد الرازق فئات م صالح المرشح محمد احم اللجان ل

لصالح  جماعيتصويه    الملتقى مراقبي  ( رلدا977-976بلجنة مدرسة عثمان بن عفان االبتدائية لجان )  -
 اللجان   الحرية والعدالة داخل مرشحي

 لناخبين للتصويه  اقبال كثيف من ا  الملتقى  مراقبي( رلدا 6-1)االولى لجنة مدرسة السالم االبتدائية لجان  بالدائرة  -

رات داخل اللجان  حدوث مشاج الملتقى  مراقبي  ( رلد977-966لجنة مدرسة عثمان بن عفان االعدادية بلجان )   -
 ةعمال مستقل وتدخله الشرطة لفض المشاجر   الحناويبين انصار المرشح محمد احمد عبد الرازق فئات مستقل والسيد  

 6.40لساعة تمام ا فيتم غلق اللجان   251  -246يدة لجان بالدائرة االولى بلجنة مدرسة التجارية الجد -
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  بإعطاءان جود سيدتان منقبتان تقوم و  الملتقى مراقبو  926-925في اللجان ارقام   مدرسة السالم االبتدائية -
االمر   رئيس اللجنة  اكتشاففور  حزب الحرية و العدالة و   ة انتخابية لحثهم على االقتراع لصالحالناخبين اوراق بها دعاي
 الدعاية تلك . بأعمالقام بمنعها من القيام 

وجود أعمال دعاية  الملتقى مراقبورلد  88حتى  81ن بلجنة مدرسة الشمال االعدادية في اللجان الفرعية م  -
 ع اعمال الدعاية تلك.ية و العدالة و قامه قوات الجيش بمنانتخابية لحزب الوسط و حزب الحر 

دعاية انتخابية   الملتقى  مراقبي رلد  138؛   137 رقمي  الثانوي  األزهريد السادات معه   بلجنتيبالدائرة االولى  -
 الكشوف فيالناخبين الختيار مرشحيهم ورقمة   هوحزب الحرية والعدالة بتوجي السلفيحزب النور   مرشحيلصالح 

  مندوبييس اللجنة بطرد قيام رئ الملتقى مراقبيرلد 6- 1الم االعدادية بلجان بالدائرة االولى بلجنة مدرسة الس - 
دعاية االخير لحزب المصريين    باكات بينهم بسببحزب الحرية والعدالة واحد انصار الكتلة المصرية بسبب حدوث اشت

   راألحرا

قيام رئيس اللجنة بمنع مراقب    الملتقى  مراقبي  رلد  737-736تدائية بلجان  بالدائرة االولى بلجنة مدرسة النصر االب  -
  .  ل لجان االنتخابالحملة من دخو 

المرشح   مندوبيقيام   الملتقى  مراقبي رلد  77 -68بالدائرة االولى بلجنة مدرسة السيدة عائشة االعدادية بلجان   -
  .  للجانملة امام المدرسة ومنعة من دخول ايسرى البطريق فردى فئات باالعتداء على احد مراقبين الح

الحرية   ومندوبي  السلفيحزب النور   مندوبيقيام   الملتقى  مراقبيرلد  40-  20بلجنة مدرسة الزراعة الثانوية بلجان 
  .  للجانوالعدالة بالدعاية االنتخابية داخل ا

الحرية   ومندوبي  السلفيحزب النور   مندوبيقيام   الملتقى  مراقبيرلد  40-  20بلجنة مدرسة الزراعة الثانوية بلجان 
  .  والعدالة بالدعاية االنتخابية داخل اللجان

 6.40بن الخطاب االبتدائية تم غلق اللجان فى تمام  عمرمدرسة بلجنة  
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ًالثانيةًًً- ًالدائرة

من قبل قوات  تواجد امنى  دوجو   الملتقى( رلد مراقبي  414  -409)بابو حماد لجان  األزهري  الدينيبلجنة المعهد  -
 ل اللجانوداخ خارج والشرطة الجيش  

يام انصار حزب الحرية  ق  الملتقى مراقبي( رلدا  337  -334لفار بلجان )الدائرة الثانية بلجنة مدرسة االعدادية با -
 (100لصالحهم وولل سعر الصوت )  التصويهى الناخبين باللجان والعدالة بتوزيع مبالغ مالية عل

ة توزيع مبالغ مالي  الملتقى  مراقبي رلد  (160-159بلجان)انوية  بلجنة مدرسة جمال عبد النالر الث  بالدائرة الثانية  -
 الحرية والعدالة مرشحيلحث الناخبين على التصويه لصالح  

ين سيدات منقبات تابعين  حدوث مشاجرة ب  الملتقى  مراقبي ( رلد337  -334بلجنة مدرسة االعدادية بالفار لجان)  -
 ناخبينحزب الكتلة المصرية وذلك للسباق على ال  ومندوبي  السلفيلحزب النور 

 8.45ان الى فتح اللج في تأخر  الملتقى  مراقبي بالدائرة الثانية بابو حماد رلد -

دعاية انتخابية داخل اللجان لصالح  الملتقى  مراقبي ( رلد414  -410)  بلجان  الدينيالثانية بلجنة المعهد بالدائرة    -
 ل  فئات مستق المرشح يحيى منصور

وجود اجهزة كمبيوتر امام اللجان الملتقى   مراقبي ب االبتدائية رلدالرابعة بلجنة مدرسة عمر بن الخطا  بالدائرة -
 السلفيتابعة لحزب النور  

دعاية انتخابية داخل اللجان لصالح   الملتقى  مراقبي ( رلد414  -410بلجان )  الدينيائرة الثانية بلجنة المعهد بالد  - 
 صور فئات مستقل  من  المرشح يحيى

دعاية انتخابية داخل وخارج اللجان   الملتقى مراقبيرلد  76 -70 بلجنة مدرسة شيبة االعدادية بنين بلجان -
   .أيوبلصالح المرشح المستقل طالل 

دعاية انتخابية داخل وخارج اللجان    الملتقى  مراقبيرلد  76  -70بلجنة مدرسة شيبة االعدادية بنين بلجان  -
 أيوبالمستقل طالل المرشح  لصالح 
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تدخل رجال القوات   الملتقى مراقبي( رلد 425 -421بتدائية بلجان )التجريبية اال الشرقي الوجهبلجنة مدرسة  -
للجان بفض مشاجرة نشبه بين انصار المرشح يحيى منصور مرشح حزب الوسط  المسلحة القائمة على تامين ا

عمليات دعاية موسعة امام  بإجراءنصار حزب النور قيام ا ، بسبب السلفيحزب النور  مرشحيوبين انصار 
 تخابية .اللجان االن

ًالزقازيقً

رئيس اللجنة   نما بيوث مشاجرة بمحاف ة الشرقية بلجان مدرسة عبد العزيز رضوان حد الملتقى مراقبورلد  -
ستائر   الناخب على عدم وجود  المستشار أحمد حجازي و احد الناخبين حينما اعترض 62،63الفرعية رقم 

ما بين الطرفان و تم استدعاء الشرطة   باأليديى تشابك  لضمان سرية عملية االقتراع و هو االمر الذي تطور ال
 تحف ه على الناخب داخل اللجنة.  التي

ًبلبيسًًًائرةد

 بألواتهم لألدالء  وجود مسيرة لحزب الحرية و العدالة تجوب شوار بلبيس لحث المواطنين الملتقى  مراقبورلد  -
 العدالةالحرية و  مرشحيين شعارات دينية تزكى  لحرية و العدالة مرددل

 حاف ة البحيرةم 

ًالولىًبدمنهورًً- ًالدائرة

 تواجد امنى من قوات الجيش . الملتقى  مراقبي بلجنة مدرسة لالح الدين االبتدائية رلد -

  .  تواجد امنى من قبل قوات الجيش بلجنة مديرية الطرق والنقل بدمنهور -

تواجد امنى مكثل من قبل قوات    الملتقى  مراقبي ( رلد64-59سة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بلجان)لجنة مدر ب -
 الجيش .

دعاية انتخابية داخل اللجان    أعمال "لغات  ةالتجريبي"معاذ بن جبل   مدرسة بلجنة   ىالملتقحملة   مراقبورلد  -
 .  حزب النور مرشحيلصالح 
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المسلمين داخل اللجان تواجد النصار جماعة االخوان   الملتقى  مراقبي الزراعية رلدانوية  بلجنة مدرسة نالر الث - 
 . يدعون النتخاب مرشح حزب الحرية والعدالة

على الناخبين لصالح   بالتأثيرة والعدالة قيام انصار حزب الحري الملتقى مراقبيريد رلد مدرسة محمد ف بلجنة -  
 ن كتب دينية على الناخبينيوزعو   فيالسلرمز الميزان وانصار النور 

بالدعاية االنتخابية لصالح  السلفيقيام انصار حزب النور  الملتقى مراقبي ة رلدمدرسة الحديثة االعدادي بلجنة -
 حزب من خالل منتقباتال مرشحي

  –قل  مست  –ل  اعمال دعاية انتخابية لصالح المرشح عالء نوف  الملتقى مراقبومدرسة الحديثة الخالة رلد  بلجنة -
 وم بحث الناخبين على التصويه لصالحه.( و يق  8745  –و ذلك عن طريق سيارة تحمل رقم ) ب ص ر 

كثفة لصالح مرشحي حزب النور وجود اعمال دعاية انتخابية م  الملتقى مراقبورلد  –يثة االعدادية دمدرسة الح - 
 التواجد المكثل لقوات الجيش.رغم من ذلك على الالدعاية و  بأعمالالسلفي حيث تقوم سيدات منتقبات  

 الحرية والعدالة  مرشحيدعاية انتخابية داخل اللجان لصالح   الملتقى  مراقبيية رلد بلجنة مدرسة دنشال االبتدائ -

 نشال رية دق

دعاية انتخابية لصالح  بأعمالتقوم وجود سيارات بمكبرات لوت تطوف انحاء القرية و  الملتقىًمراقبورصدً -
   36303يكروباص رقم ( و م   5348  و العدالة و تحمل تلك السيارات ارقام )ب ع أ  الحريةمرشحي حزب  

نتخابية لصالح  بالدعاية اال السلفيالنور  قيام انصار حزب   الملتقى  مراقبيبلجنة مدرسة الحديثة االعدادية رلدا  -
 الحزب من خالل منتقبات مرشحي

وسيارة ربع نقل أمام  -  53480ب ع ا   -عاية بأرقام م سيارات دقيا  الملتقى  مراقبيي لجان مدرسة دنشال رلد ف -
الحرية    يقوم بالدعاية عن طريق مكبرات الصوت لصالح مرشحي حزب  36309وميكروباص أجرة البحيرة رقم اللجنة  
 .والعدالة

ن قبل  االقتراع م اقبال كبير على عملية   الملتقى  مراقبي ئرة االولى دمنهور لجنة مدرسة الحديثة الخالة رلدالدا -
 . الحرية والعدالة مرشحيالناخبين لصالح 
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الناخبين على  اقبال كبير من الملتقى  مراقبي ولى بلجنة مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض االبتدائية رلدالدائرة اال -
 .  تراععملية االق

 رية والعدالة الح مرشحين لصالح  دعاية انتخابية داخل اللجا  الملتقى  مراقبيبلجنة مدرسة دنشال االبتدائية رلد  -

ًالرابعةًًً-  بكوم حمادة  -الدائرة

خل  دعاية انتخابية دا الملتقى مراقبي ( رلد398 -390فاروق شلش االعدادية المشتركة لجان)  سةبلجنةًمدًرً-
 .  السلفيحزب الحرية والعدالة والنور  مرشحياللجان لصالح  

ال دعاية مكثفة لصالح مرشحي حزب النور وجود اعم  الملتقىراقبي  رلد م  خربتها االعدادية بنات  بلجانًمدرسةً-
الدعاية لصالح مرشحي  بأعمالود شادر كبير و الفتات دعاية و سيدات منتقبات تقوم وجالسلفي حيث تم رلد 

 .النور

ب  قيام انصار المرشح حامد الطحان عن حز   الملتقى  مراقبورلد   بكوم حمادة  –مدرسة السيدة لفية  بلجانًً-
  . تخابية امام المدرسةدعاية ان  بأعمالالنور 

 دعاية انتخابية امام نفس المقر االنتخابي   بأعمالبالقيام   مسعودد مياضافة الى قيام المرشح محمد عبد الح

وجود اعمال دعاية انتخابية امام اللجان من انصار مرشحي حزب    الملتقى مراقبوبولين رلد مدرسة كفر بلجانً -
 دالة و حزب النور الحرية و الع 

ثفة لصالح حزبي النور و الحرية و مك وجود اعمال دعاية   الملتقى  مراقبورلد   مدرسة السيدة لفيةبلجان   -
 العدالة امام المقر االنتخابية

جود اعمال دعاية انتخابية من جانب  و   الملتقى  مراقبور دسوس التجارية باتاي البارود رلد  بمقر لجان مدرسة حيد -
ن الشباب  م  استخدام كمبيوتر امام لجان االقتراع و ذلك بمعرفة مجموعة  و العدالة و ذلك عن طريقحزب الحرية  

 يرتدون تي شيرت و كاب دون عليه اسم و شعار الحرية و العدالة .

 سنه بتوزيع اعمال دعاية انتخابية لصالح حزب النور السلفي. 11ام اطفال دون ضافة الي قيا
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رية  الح  مندوبيالبيضاء بين    باألسلحةمشاجرات   ثحدو   الملتقى  مراقبيكريا االبتدائية رلد بلجنة مدرسة ابراهيم ز  -
 داخل اللجان.الحرية والعدالة على الناخبين   مرشحي  مندوبي  تأثيربسبب   السلفي والعدالة والنور

ًالدلنجاتً ًقريةًطيبةًً–مركز

ًمجمعةًطيبة ل سرادق كبير بمساحة قيام انصار حزب النور بعم   الملتقى  مراقبواالساسي رلد   للتعليم  بلجانًمدرسة
القتراع مباشرة و ذلك لعمل دعاية لمرشحي حزب النور و تعريف الناخبين  متر تقريبا امام مقار ا 1.50متر ×  4

 النتخابية.بمقار للجان ا

حزب   مرشحيوقيام   ةعدالالحرية وال مرشحياية انتخابية لصالح  الدائرة الرابعة بلجنة مدرسة بخربتها االبتدائية دع -
 حزبال مرشحيبحمل الفتات داخل اللجان وخارجها لصالح   السلفير النو 

ية والعدالة بتوزيع ارقام اللجان الحر  مرشحيقيام انصار  الملتقى  مراقبيبالدائرة الرابعة بلجنة محلة احمد رلدا  -
 رعليهم النتخاب مرشح الحزب مكارم بك   للتأثيرواسمائها على الناخبين  

حزب الحرية   مرشحيام قي الملتقى مراقبي مدرسة عبد الرسول النقيدس رلد بلجنةًبالدلنجاتبالدائرةًالرابعةً -
ايضا قيام انصار حزب النور بالدعاية خارج  الب توب محمولة ورلدوا بأجهزةالحزب  لمرشحيوالعدالة بالدعاية 

 الحزب مرشحيالح اللجنة بمكبرات لوت لص

لعدالة الحرية وا  مرشحيالبيضاء بين انصار    باألسلحة  تمشاجرا  الملتقى  مراقبياالعدادية رلد    واديالبلجنة مدرسة   -
 من قاضى اللجنة. بأمرة ساعة حزب النور بسبب الدعاية داخل اللجان مما ادى الى قفل اللجان لمد ومرشحي

ًبلجنًً- ًالرابعةًبكومًحمادة ًالطودبالدائرة  مرشحيح  اية انتخابية داخل اللجان لصالدع  الملتقى  مراقبي رلد  ةًمدرسة
 من قبل المندوبين    السلفيالنور  حزب  

عين لحزب النور مرتدين  قيام مجموعة من الشباب تاب  الملتقى  مراقبيرابعة بكوم حمادة لجنة الدلنجات رلدا  الدائرة ال-
 للتصويه للحزب  الناخبينويدعون    السلفياوشحة وتيشرتات مطبوع علية حزب النور 
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ًالرابعةً ًكومًحمادةًًًً–الدائرة

و جود علميات    الملتقى  مراقبوية رلد بمدرسة دسه االشراف االبتدائ  324-323للجان الفرعية ارقام با -
 تصويه جماعي بعديا عن سواتر االقتراع.

حزب النور  مرشحي مندوبيلجنة بطرد قيام رئيس ال الملتقى مراقبي جنة مدرسة محلة احمد االبتدائية رلدبل -
 الناخبينالحميد مسعود مستقل داخل اللجان بعد قيمهما بالتأثير على المرشح محمد عبد  ومندوبي  لسلفيا
حدوث مشادة كالمية ومشاجرات بين    الملتقى مراقبي الطحان االبتدائية رلد حمديبلجنة كفر بولين ومدرسة  -

  . زب الحرية والعدالةوح السلفيحزب النور   مرشحيانصار 
انصار حدوث مشاجرات بين    الملتقى  مراقبي ( رلد352  -351)نة المدرسة االعدادية بنين لجانكوم حمادة بلج -

 ةبالدعايوالعدالة الحرية  مرشحي مندوبيبسبب قيام احد  السلفيحزب النور  ومرشحيالحرية والعدالة  بحز 
 لصالح الحزب داخل اللجان

ن لصالح مرشح دعاية انتخابية داخل اللجا  لملتقىا  مراقبيبلجنة مدرسة الشهيد فاروق شلش االبتدائية رلد   -
  . السلفيالنور    يحزب

غلق اللجان من قوات الجيش    الملتقى  مراقبي( رلد  291  -288اب االبتدائية بلجان)بلجنة مدرسة عمر بن الخط -
وجود   ناخبين داخل وخارج اللجان، و هو االمر الذي ادى الىدة نصل ساعة وذلك بسبب التزاحم الشديد من اللم 

  .  على الوضع  السيطرةاستدعى ايقاف عمليات التصويه حتى يتم   حاله من الهرج امام اللجان مما

سنوات   9سالم زايد  قيام عقيد شرطة بالتحفظ على طفل يدعى محمد احمد عبد ال  الملتقى  مراقبيما رلد ك   -
  ه.  سبيل إلخالءات الجيش  لمحمول وتم اخالء سبيلة بعد تدخل عنالر من قو لقيامة بالتصوير بهاتفة ا

( مشاجرات بين انصار حزب النور 360  -358خنيزة االبتدائية بلجان )  زاويةبلجنة مدرسة   الملتقى  مراقبيرلد  -
ه قوات الشرطة لفض  على الناخبين وتدخل  التأثيرن االقتراع بسبب  السلفى وانصار حزب الحرية والعدالة داخل لجا

 . االشتبا   

حزب   انصار  حدوث مشاجرات بين  (329-323دة بلجان)ه االشراف االبتدائية بمركز كوم حمابلجنة مدرسة دس -
 . بسبب الدعاية داخل اللجان  السلفيالة والنور الحرية والعد
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ومنتقبات    السلفيمنتقبات تابعين لحزب النور  ( حدوث مشاجرات بين سيدات  57  -55)بلجنة مدرسة اطلميس بلجان  -
 . ل اللجانعلى الناخبين داخ  تأثيرهملة بسبب  تابعين للحرية والعدا

غلق اللجان  الملتقى  مراقبي  رلد327  -323شراف بلجان الدائرة الرابعة بكوم حمادة بلجنة مجمع دسه اال -
 غفيرة من الناخبين خارج اللجان مع العلم بوجود اعداد  6.30

غلق للجان مع وجود   الملتقى  مراقبي ( رلدا392  -392بدائرة كوم حمادة بلجنة مدرسة قانون شلش بلجان) -
 اخبين خارج اللجان لم يصوتوان

 8.50تاخر فى فتح اللجان الى   الملتقى  مراقبيالخطاب االبتدائية رلدا  بكوم حمادة بمدرسة عمرو بن -

 ن ( لم تفتح اللجان بها الى اال253-250ارمنية االعدادية بلجان )ايتاى البارود بلجنة مدرسة مجمعة بدائرة   -

 ئية لم تفتح بها اللجان الى االنبلجنة مدرسة عبد الرسول االبتدا -

 دسه االشراف االبتدائية لم تفتح اللجان بها الى االن   بكوم حمادة بلجنة مجمع -

للحرية و العدالة   مال دعاية انتخابية موسعةوجود اع الملتقىتدائية رلد مراقبي  بمجمع دسه االشراف االب -
 اللجنة.  الة مع بدء تكدس الناخبين بسبب تأخر فتححزب النور خو 

دعاية انتخابية لصالح التيار السلفي   ألعمالجود م اهر و  الملتقى مراقبوبلجان المدرسة االعدادية بنات رلد  - 
 ثل من قبل الناخبين.لجان االنتخابية ال تشهد اقبال مك على الرغم من ان ال

 داخل اللجان لصالح مرشحالحملة دعاية انتخابية    مراقبيائية رلد بلجنة مدرسة الشهيد فاروق شلش االبتد -
  السلفيالنور    يحزب

ًالخاب ًمسةًبايتاىًالبارودالدائرة

الحرية والعدالة حزب    مرشحيقيام انصار    الملتقى  مراقبي( رلدا  347  -346بمقر لجنة اسمانيا االبتدائية بلجان ) -
 .  مبيوتر امام اللجانالحزب حاملين اجهزة ك  مرشحيبالدعاية لصالح  
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قيام انصار حزب الحرية والعدالة   الملتقى  مراقبي  رلد  285منشية االبراهيمية االبتدائية لجنة    الدائرة االولى بلجنة -
 .  بتوزيع مبالغ مالية داخل وخارج اللجان

حزب   مرشحيصار  قيام ان  الملتقى مراقبي رلد  ةرياض االبتدائيعبد المنعم ئرة االولى بلجنة مدرسة الشهيد الدا -
 ة على الناخبين عن طريق جمعية انصار السنة بالبحيرةبتوزيع مبالغ مالي  السلفيالنور 

 مرشحياللجان لصالح    وجود دعاية داخل  الملتقى  مراقبية مدرسة ايتاى البارود المشتركة االبتدائية رلد بلجن -
   السلفيعدالة والنور الحرية وال

 مرشحيداخل اللجان لصالح   وجود دعاية  الملتقى  مراقبيركة االبتدائية رلد بلجنة مدرسة ايتاى البارود المشت -
   السلفيالحرية والعدالة والنور 

ذلك العدالة و ي الحرية و وجود اعمال دعاية انتخابية لصالح مرشح الملتقىرلد مراقبي    ارمينهبمدرسة مجمعة  -
  253  –  250في اللجان من 

حثهم بين للجان االقتراع و ية عن طريق قيام مجموعات شبابية بتوجيه الناخجود اعمال دعاو   الملتقىرلد مراقبي    -
نور و الحرية و العدالة و ذلك في لجنة مدرسة التجارة بدائرة ايتاي البارود  لعلى التصويه لصالح مرشحي حزب ا

الفئات والعمال  ث رلد المراقبين قيام الشباب بتوجيه الناخبين باختيار رمز ورقة الشجر والهدهد وهما رمزاحي
لصالح رموز المثلث   بألواتهم لإلدالءما كانه المجموعة الثانية توجه الناخبين الحرية و العدالة في لمرشحي

 وغصن الزيتون وهى رموز الفئات والعمال لحزب النور.

 ًالثانيةئرةًًبالداً 

بتوزيع اوراق على شكل  السلفينور قيام اعضاء حزب ال  الملتقى مراقبي بلجنة المدرسة التجريبية االبتدائية رلد -
 . الفردياالقتراع وعيلها اسماء مرشحين استمارات  

مام اللجان  بممارسة الدعاية االنتخابية الدينية ا  السلفيابو وافيه قام انصار حزب النور  وبلجنة مدرسة سعدهللا -
 .  واالناشيد الدينية األغانيمرددين 

 ينية امام مقار اللجانبدعاية د  السلفيقيام انصار النور   الملتقى اقبيمر  بلجنة مدرسة الرحمانية الثانوية رلد -
والحرية    السلفيبين انصار النور   باأليدي(حدوث مشاجرات 593  -594بلجان)   بلجنة مدرسة الثانوية بنات -

 لفض االشتبا .  األهاليلة خارج اللجان وتدخل  والعدا
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اقبال ضعيف من   الملتقى مراقبي رسة حيدر دبوس التجارية رلدبالدائرة الخامسة فردى والثانية قوائم بلجنة مد -
  .  الناخبين على لجان االقتراع

 
اقبال ضعيف من   الملتقى مراقبية الرابعة بكوم حمادة بلجنة مدرسة عمر بن الخطاب االبتدائية رلد بالدائر  -

 االقتراع .الناخبين على لجان 
 

انتخابية بعربات   ةالملتقى دعاي  مراقبيبنات رلد  ةاإلعداديربتها بالدائرة الرابعة بكوم حمادة بلجنة مدرسة خ -
 وتقوم بنقل الناخبين .  14263رسة وتحمل ارقام امام المد  السلفيتحمل شعار حزب النور 

 وانمحاف ة اس

ًالولىًً ًاسوانًًً–الدائرة ًمركز

وات الشرطة داخل المقرات  بلجنة مدرسة ابطال اكتوبر تواجد امنى مكثل من قبل قوات الجيش فيما استترت ق -
أسوان من النوبة على خلفية   أهاليان ال تريد استفزاز  االمن بأسو  مديريةأن   الملتقى  مراقبيالنتخابية وعلم ا

 .  الشرطة أيدىحاف ة التى شهدت مصرع مواطن من اسوان على  بالم االحداث االخيرة 
بلجان مدرسة ابو الكتلة المصرية و ذلك  وجود اعمال دعاية انتخابية لصالح مرشحي الملتقى  مراقبورلد  -

   الريش البحري
 . ة ابو الريش البحريمدرسوجود اعمال دعاية مكثفة للكتلة المصرية و ذلك امام لجان    الملتقىحملة    مراقبورلد   -
وجود عمليات نقل جماعي للمواطنين من قبل ميكروبالات عليها شعارات دعاية لصالح  الملتقى مراقبورلد  -

 .حزب النورمرشحي 

ير للناخبين وطوابير طويلة , وهنا  طابور للمنقبات  كب ازدحامفي لجنة مدرسة ابطال اكتوبر بدائرة مدينة اسوان  -
 .  دعاية مكثفة لصالح حزب النورو   لألقبامواخر 

ائمة في لجان نجع الملقطة بالدائرة االولي بابو الريش البحري محاف ة اسوان تواجدت سيدات يدعين لصالح ق -
 ويوجهن الختيار مرشحو الوفد )رمز النخلة( الناخبينحزب الوفد 
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كما رلد   لجان مدرسة أبطال أكتوبر قتراع فيازدياد معدالت االقبال للناخبين على لجان اال  الملتقىاقبي رلد مر  -
النور كما رلد  مرقبي الحملة تزايد اعمال الدعاية المواكبة لزيادة معدالت المشاركة و ذلك لصالح مرشحي حزب

للمنتقبات من اتباع حزب النور و الصل الثاني   وجود لفين للناخبات االول همشهد االول من نوع الملتقى مراقبو
 المحجبات و غالبيتهم من االقبام. ات من غيرخاص بالسيد

ه عدد الناخبين  جود اعمال للدعاية مكثفة و ذلك بعد زيادو  الملتقى مراقبوبلجنة مدرسة ابو الريش بحري رلد  -
 النور.حزب  المصرية و   الكتلةحالل  مقبلين على االقتراع و كانه غالبية اعمال الدعاية لصالح تال

 ت الحضور للناخبين بلجان مدرسة الزخرفية الثانوية المعمارية .تفاع معدالكما رلد المراقبون ار  -

ًاسوانًً  بدائرةًمدينة

الحملة قيام انصار حزب الحرية    مراقبي رلدا 258  -255جان  االبتدائية بل  بحريبلجنة مدرسة غرب اسوان  -
  . على الناخبين للتصويه لمرشحيهم  بالتأثيروالعدالة 

دعاية انتخابية داخل اللجان لسيدات منتقبات    الملتقى  مراقبيرلد  52  -41بلجنة مدرسة ابطال اكتوبر بلجان  -
 .  السلفيتابعين لحزب النور 

دعاية انتخابية داخل اللجان لسيدات منتقبات    الملتقى  مراقبيرلد  52  -41بلجان بلجنة مدرسة ابطال اكتوبر   -
 .  السلفيتابعين لحزب النور 

انتخابية لصالح المرشح محمد ابو   ةالملتقى دعاي مراقبيو الريش رلد بلجنة مدرسة اب قبليرةًابوًالريشًبدائ -
 .  على الناخبين  وتأثيرهمات داخل اللجان العال عمال مرشح حزب الحرية والعدالة عن طريق سيدات منتقب

 مرشحيورقية لصالح  ةالملتقى دعاي مراقبي( رلد 16-15ت بلجان)بلجنة المدرسة الثانوية بنا بدائرةًسوان -
 .  من جانب االطفال لتوزيعها على الناخبين  السلفيالنور 

بية  انتخا ةدعاي الملتقى راقبيم ( رلد 102 -101بلجان )طه بلجنة مدرسة الشهيد عبد القادر بدائرةًاسوانً -
 ام اللجان .سنوات .ام   10 نال يتعدو   ألطفال السلفيلصالح حزب النور  

( دعاية انتخابية داخل  285-276فى ابراهيم االبتدائية بلجان )دراو بلجنة مدرسة الشهيد محمد مصطبدائرة  -
 .  السلفياللجان لصالح مرشح الحرية والعدالة ومرشح النور 

للمرشح   انتخابية  ةالملتقى دعاي  مراقبي( رلد  102-101بلجان)  هقادر طن بلجنة مدرسة الشهيد عبد البدائرة اسوا -
 محمد العمدة .  المستقل
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انتخابية داخل اللجان لصالح  ةالملتقى دعاي مراقبيرلد   85-78لجنة االدارة الزراعية بلجان مبو بأبدائرة كوم  -
 الحرية والعدالة  مرشحي

ًادفوًًًً- ًدائرة

عدالة وحزب النور عدوة دائرة ادفو محاف ة اسوان يقوم أنصار حزبي الحرية والبالوحدة الصحية بال 848ي لجنة ف -
  .  ي مقرات اللجان , وتم تعطيل اللجنة لمدة ساعة تقريبابنقل الناخبين بالسيارات حت

 جماعيلحرية والعدالة بنقل الحملة قيام انصار حزب ا مراقبي ( رلد848بلجنة الوحدة الصحية بالعدوة لجنة)  -
  .  ين الى اللجانللناخب

امنى من قبل   تواجد الملتقى  مراقبي رلد اقبال كبير من الناخبين   لي ابطال اكتوبر بالدائرة االو  في لجنة مدرسة -
 .  ةقوات الجيش والشرط

على الناخبين   بالتأثير  السلفيقيام سيدات تابعين لحزب النور  الملتقى مراقبي بلجنة الوحدة الصحية بالعدوة رلد -
 الحزب. مرشحيالختيار 

 .  زبالح مرشحيب النور بالدعاية االنتخابية لصالح  بالمعمارية قام انصار حز   الصحيةوبلجنة الوحدة  -

ًمبوأبدائرةًكومًًً-

انصار  واالسلحة البيضاء بين باأليدي تمشاجرا الملتقى مراقبي( رلد 85 -78االدارة الزراعية بلجان) بلجنة -
لعدالة حالل ما بين المرشح محمد ابو العال عمال عن حزب الحرية واالمرشحين بسبب اعمال الدعاية الدينية ضد ت

و هي الدعاية التى قام بها فى مواجهة المرشح   –رمز التلفزيون   -ق حسين فئات  والمرشح عبد الراز  -رمز القبعة   -
 .هللادى لحزب النور فرج جاد شح الفر والمر   -رمز الهليكوبتر -المستقل محمد العمدة
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    اف ة المنوفيةمح       -

ًتالً ًدائرة

وجود اعمال دعاية   23-22جان ارقام مدرسة ام االبطال االعدادية المشتركة اللفي لجان   الملتقى  مراقبورلد  -
 انتخابية لصالح مرشحي حزب النور.

غلق للجان فى تمام السادسة  الملتقى مراقبيلدا ر  27-22بلجنة مدرسة ام االبطال االعدادية بنات لجان  -
 صلون

اخبين من قبل  على الن  وتأثيرالحملة دعاية انتخابية   مراقبي رلد 8-1بلجنة المدرسة الثانوية المشتركة بلجان    -
 .  السلفيانصار حزب الحرية والعدالة والنور 

حزب   مرشحي مندوبية قيام رئيس اللجنة بطرد الحمل مراقبي بدائرة تال بلجنة مدرسة كفر ربيع االعدادية رلد  -
 ب حدوث مشاجرات بينهم داخل اللجنة  حزب الحرية والعدالة من اللجان وذلك بسب  ومندوبي  السلفير النو 

قيام رئيس اللجنة بمنع   الملتقى مراقبيرلدا  227جنة الدائرة االولى بمركز تال بلجنة مدرسة الوحدة االبتدائية لب -
 منتهية الصالحية قوميطاقة رقم يحمل ب ألنه  همن االدالء بصوت العادليابراهيم  المواطن سعيد 

ًطوخًتلكه ً مجمعًمدارس

ة  قيام المرشح الفردي سعيد ابو الخير رمز الدباب  الملتقى مراقبورلد  191حتى  188للجان الفرعية ارقام في ا
وم  ه يقوم بالحديث مع رؤساء لجان االقتراع كما يقبالمرور على اللجان االنتخابية و ذلك منذ التاسعة لباحا حيث ان

 . اختيارهالمرشح بحث الناخبين على  

افراد لديهم   8الحرية و العدالة و حزب النور عددهم جود مندوبين خارج المدرسة من اتباع حزبي  الى و  باإلضافةهذا  
م باختيار حزب الحرية و العدالة او حر  و يقوموا من خالله بنقل المعاقين و كبار السن على ان يتم حثه كرسي مت

 .السلفيحزب النور 

للجان  ت و الالتي رفضن الكشل عن وجوهن لرؤساء اخالة بالمنقبا ةوجود مشكل الملتقى  مراقبوكما رلد  -
 . خالة في ظل عدم وجود موظفات سيدات بتلك اللجان
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رلد المراقبين وجود عزوف من  33تى  ح  28ان مدرسة الزهراء االبتدائية المشتركة في اللجان الفرعية من بلج -
  ى التوجه للجان االقتراعالناخبين عل

ًطوخًتلكهًم ًجمعًمدارس

قيام المرشح الفردي سعيد ابو الخير رمز الدبابة   الملتقى  مراقبورلد   191حتى   188ن الفرعية ارقام في اللجا -
م بالحديث مع رؤساء لجان االقتراع كما لمرور على اللجان االنتخابية و ذلك منذ التاسعة لباحا حيث انه يقو با

 .  اختيارهلمرشح بحث الناخبين على يقوم ا
رلد المراقبين وجود عزوف من  33حتى   28 البتدائية المشتركة في اللجان الفرعية منبلجان مدرسة الزهراء ا  -

 ه للجان االقتراع  الناخبين على التوج

قبال ضعيف على ا  الملتقى  مراقبي( رلد 241-236لمشتركة بلجان )بدائرة تال بلجنة مدرسة طبلوها االبتدائية ا - 
 لجان االقتراع وتامين لقوات الجيش للجان .

خبين  اقبال ضعيف للنا  الملتقى مراقبي( رلد 235-227بزرقان بلجان) بدائرة تال بلجنة مدرسة الوحدة المجمعة -
 على لجان االقتراع.

ضعيف    إقبال  الملتقى  مراقبي( رلد 21-15عدادية المشتركة بلجان )بدائرة تال بلجنة مدرسة سعد درويش اال -
 على لجان االقتراع.

ًتالً  - انتخابية داخل   ةدعاي  الملتقى  مراقبي( رلد 191  -188المشتركة بلجان)  ةاإلعدادية الوحدة بلجنة مدرسبدائرة
 وتوزيع دعاية ورقيةمن جانب مندوبيهم   السلفيحزب الحرية والعدالة والنور  مرشحيلصالح   اللجان

ًتالًً  - تتراوح اعمارهم  ألطفالحزب النور    ماستخدا  الملتقى  مراقبي( رلد  203  -188ن )بلجنة قرية طوخ بلجاوبدائرة
 امام اللجان  النور يقوموا بتوزيع دعاية انتخابية لمرشحيدعاية  فيعام  15الى   11من 

انتخابية لصالح  ةدعاي الملتقى مراقبيرلد  (925-923ن )بالدائرة االولى بلجنة مدرسة السالم االبتدائية بلجا -
  .  ح عصام همام عمال مستقل داخل اللجنةالمرش

 جاننصار حزب الحرية والعدالة بتوزيع وجبات افطار على جميع اللا  مقيا الملتقى  مراقبيوبنفس الدائرة رلد  -
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ًدائرةًمنوفًً

مكثل من قبل قوات    تواجد امنى  الملتقى مراقبي ة رلدمحاف ة المنوفي مدرسة السيد بحبح االبتدائية   جانل -
 .  الجيش

تواجد امنى مكثل   الملتقى  مراقبي  رلد146الي    143اللجان من  االبتدائية فيالبتانون بمدرسة النهضة   ئرةبدا   -
 من قبل قوات الجيش

ًالكومًد ًائرةًشبين

فرد تابعين لحزب الحرية و العدالة   50رب من تجمع ما يق 16حتى    1بلجنة المدرسة الثانوية بنات باللجان من  -
 اعاقوا سير العملية االنتخابية   تجمعوا امام اللجان و

ين الكوم بعض بطاقات ابداء الرأي غير مختومة وبلفه ن ر رئيس  قبام بنات بدائرة شببمدرسة اال  284اللجنة   -
 (جنة قال )هنختمهاالل

عدادية بنات بالمنوفية نقيب جيش يدعي حسين يمنع المراقبين  بمدرسة االقبام اال 206الي   204اللجان من  -
 بين من دخول اللجانوالناخ

اقبال كبير من الناخبين للتصويه    الملتقى  مراقبي( رلد  16-1وية بنات بلجان )دائرة شبين الكوم بلجنة مدرسة الثان  -
  . الحرية والعدالة مرشحيلصالح 

بها فتح اللجان  في تأخر  الملتقى مراقبي( رلدا  626-625وية بنين بلجان)بدائرة شبين الكوم بلجنة المدرسة الثان -
8.45 

  مراقبي ( رلد203 -201ة بلجان )االبتدائية المشترك   بدائرة شبين الكوم بلجنة مدرسة عمرو بن الخطاب -
 الثامنة والنصل.فتح اللجان الى  في تأخر  الملتقى

فة وجود دعاية انتخابية مكث  الملتقى  مراقبي ( رلد626-625بنين بلجان)بدائرة شبين الكوم بلجنة المدرسة الثانوية    -
  . الحرية والعدالة مرشحيلصالح 
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  الملتقى  مراقبي ( رلد203  -201الخطاب االبتدائية المشتركة بلجان )لجنة مدرسة عمرو بن  بدائرة شبين الكوم ب -
 .  لمواطنين للتصويهالمساجد لخروج ا في باإلذاعةقيام انصار حزب الحرية والعدالة 

 بدائرةًشبينًالكومًًً-

ب  قيام انصار حز   الملتقى  مراقبي( رلدا 203  -201اب االبتدائية المشتركة بلجان )بلجنة مدرسة عمرو بن الخط  -
  .  المساجد لخروج المواطنين للتصويه لصالح مرشحي الحزب في ةباإلذاعالحرية والعدالة 

  مندوبيقيام قوات الشرطة بمنع    الملتقى  مراقبي( رلدا  16-1ية بنات بلجان)بدائرة شبين الكوم بلجنة المدرسة الثانو   -
 . على الناخبين داخل اللجان  والتأثيرالدعاية  في  حزب الحرية والعدالة من دخول اللجان بسبب استمرارهم

ابية داخل اللجان  دعاية انتخ  الملتقى  مراقبيبلجنة مدرسة الثانوية بنات ومدرسة الحرية التجارية االبتدائية بنين رلد    -
 .  الناخبين وتوزيع وجبات على السلفي  حزب النور مرشحيلصالح 

قبض على المواطن أحمد محمد سعيد كشك و تم القاء ال 321عية  بلجنة مدرسة السادات االعدادية في اللجنة الفر  -
قة بيضاء داخل  هو احد انصار مرشح حزب الوفد د / ابراهيم كامل و الذي تم القاء القبض عليه و هو يضع ور 

ارج اللجنة و قد تم تحرير محضر بتلك الواقعة من قبل رئيس  بطاقة االقتراع خ  إلخراج لندوق االقتراع في محاولة
هو بهدف استخدام البطاقة الدوارة في العملية   اللجنةر بالذكر ان محاوله اخراج بطاقة اقتراع خارج  اللجنة ، و من الجدي

 .االنتخابية لصالح مرشح الوفد

دعاية انتخابية داخل اللجان    الملتقى  مراقبيبنين رلد    حرية التجارية االبتدائيةرسة الثانوية بنات ومدرسة الدبلجنة م   -
 وتوزيع وجبات على الناخبين. السلفيحزب النور   مرشحيح لصال

انتخابية   ةدعاي الملتقى مراقبي( رلد 228-227بلجنة مدرسة منشية شتوان االبتدائية بلجان)بدائرةًشبينًالكومً -
 لمنتقبات تابعين للحزب  سعد حسين داخل اللجان السلفي  لصالح مرشح حزب النور

ً

ً
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ًابدائرةًقويسن

 دارس حديثة بمجمع الم في لجان المدرسة ال

يجلسون امام مقار اللجان و يحملون    وجود انصار لحزب الحرية و العدالة و حزب النور الملتقى مراقبورلد  -
بصوتهم لمرشحي  لإلدالءوا بتعريف الناخبين بمقار االقتراع الخالة بهم و توجيهم اجهزة الب توب و يقوم 

   احزابهم

انتخابية  كروباص تحمل مكبرات لوت تقوم بعمل دعاية رات ميوجود سيا الملتقى مراقبوقويسنا رلد  وبدائرة - 
 العدالة.  الحريةلصالح مرشحي حزب  

حدوث اشتباكات كالمية بين انصار حزب    الملتقى  مراقبي ( رلد416  -400بلجنة مدرسة التجارة بنات بلجان ) -
  .  نتخابيةالدعاية اال  بسبب السلفيلحرية والعدالة وانصار حزب النور  ا
الملتقى   مراقبي( رلد 5-4بلجنة مدرسة الشهيد محمد عبد الرحمن االبتدائية المشتركة بلجان)قويسناًًبدائرة -

  . ة والعدالة من سيدات منتقبات تابعين للحزب الحرية والعدالةالحري مرشحيانتخابية لصالح  ةدعاي

اقبال ضعيف    الملتقى  مراقبي( رلد 99-95بلجان)ائرة قويسنا بلجنة مدرسة كفور الرمل االبتدائية المشتركة  بد -
  . على لجان االقتراع

 على اللجان .اقبال ضعيف   الملتقى  مراقبي( رلد 410-401بلجان)مدرسة التجارة المشتركة   و بلجنة -

ًالرابعةً ًالدائرة

   6.20 تمام الساعة  في ناللجاغلق   الملتقى  مراقبي رلد 7  -1ن لجان بني  منوف بلجنة مدرسة الشهيد يحيى -

ًالبتدائيةًرصدلجنبً- ًبوقفًالتصويت الملتقىًمراقبيًةًمدرسةًعمرًبنًالخطاب ًرئيسًاللجنة لحصول   قيام
 السلفيهزة كمبيوتر امام اللجان تابعة لحزب النور مشاجرات بسبب الدعاية االنتخابية ووجود اج
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  الملتقى  مراقبي دادية بنات رلدلمدرسة االعابعة بكوم حمادة بلجنة مدرسة عمر بن الخطاب االبتدائية وابالدائرة الر   -
لى ع  التأثيربسبب  السلفيوسيدات تابعين لحزب النور  حدوث اشتباكات بين سيدات تابعين لحزب الحرية والعدالة

 اسبقية التصويه   فيالناخبين  

ان لصالح ة داخل اللجدعاية انتخابي الملتقى مراقبي السيدة لفية االبتدائية رلدبالدائرة الرابعة بلجنة مدرسة  -
 .  السلفيالحرية والعدالة والنور  مرشحي

جود دعاية انتخابية داخل  الحملة و  مراقبي د فاروق شلش االعدادية بنين رلدبالدائرة الرابعة بلجنة مدرسة الشهي -
  . ية والعدالةحزب النور وحزب الحر  مرشحياللجان لصالح  

ًالثانيةً. ًالدائرة

بدء توافد الناخبين و ان كان بشكل ضعيف   241الى   236فرعية ارقام ي اللجان البلجان مدرسة كفر طبلوها ف -
 الدعاية لحزب الحرية و العدالة.  مع تزامن ذلك بأعمال

دعاية انتخابية داخل    الملتقى مراقبي ( رلد586-581انية بلجنة مدرسة محمد انور االعدادية بلجان )بالدائرة الث -
 .  على الناخبين  وتأثير السلفيلة وحزب النور  حرية والعداحزب ال مرشحياللجان لصالح  

بعين لحزب النور اطفال تا مقيا الملتقى مراقبي( رلد 67 -64بالدائرة الثانية بلجنة مدرسة بابل للبنات بلجان ) -
 للناخبين .   بتوزيع اوراق دعاية انتخابية امام اللجان  السلفي

مشاجرات    ثحدو   الملتقى  مراقبي( رلد  130-124دائية بلجان )ى االبتبالدائرة الثانية بلجنة مدرسة عبد العزيز عل  -
 مرشحيتخابية لصالح داخل اللجنة بسبب الدعاية االن السلفيبين انصار مرشح حزب الحرية وانصار حزب النور 

 الحرية والعدالة .

بين    باأليديشاجرات  م   ثحدو   الملتقى  مراقبي( رلد 583-579نالر االبتدائية بلجان)بلجنة مدرسة جمال عبد ال  -
و انصار حزب الحرية والعدالة داخل اللجان بسبب الدعاية االنتخابية مما ادى الى تدخل   السلفيانصار حزب النور  
 الشتبا .قوات الجيش لفض ا

 



 

 

37 

 

ًالثالثةًبالباجور ًبالدائرة

بطرد  المسلحةوات  ققيام ال  الملتقى مراقبي( رلد 76  -71دادية المشتركة بلجان)بلجنة معهد انس بن مالك االع -
ولم يستجب مما ادى   بتحذيرهعلى الناخبين وقاموا   لتأثيرهالخشن عمال مستقل من داخل اللجنة  مندوب المرشح محمد 
 نهم وتم القبض عليةالى حدوث مشاجرة بي

ن انصار ي( حدوث مشاجرات ب76  -71ن مالك االعدادية المشتركة بلجان)بلجنة معهد انس ب  الملتقى  مراقبيرلد     -
  .  بسبب الدعاية االنتخابية السلفيشن وبين انصار مرشح النور  المرشح عمال مستقل محمود الخ

  ومندوبيالحرية والعدالة  مندوبي( حدوث مشاجرات بين  45-32ان )بلجنة مدرسة اشمون الثانوية الصناعية بلج -
 النور بسبب الدعاية لمرشح النور داخل اللجان.  حزب

  السلفي( اشتباكات بين انصار حزب النور 260 -256المشتركة بلجان )لجنة مدرسة مناع االقطان االبتدائية  ب  -
 .  ى الناخبينعل  التأثيروانصار حزب الحرية والعدالة بسبب  

 
ًالسويس ًمحافظة

ًالسويسً  ًدائرة

وجود دعاية انتخابية لصالح    الملتقى  مراقبيرلد   6و 3  رقميرسة الخليفة االبتدائية اللجنتين  دائرة السويس لجنة مد-
هم  الناخبين للجانهم ويطالبو   يوجهواالحرية والعدالة    مرشحيالحرية والعدالة ووجود اجهزة كمبيوتر بحوزة انصار    مرشحي
 حزب الحرية والعدالة مرشحيبانتخاب  

رلد فريق المراقبة دعاية  10و 9االعدادية الجديدة بنين لجان ارقام   السويسمدرسة   بلجنة يضا  أوبدائرة السويس   -
 . حزب النور مرشحية لصالح انتخابي

يه الجماعي حاالت من التصو  الملتقى مراقبورلد  10-9مدرسة السويس االعدادية الجديدة بنين في اللجان  -
  .  لصالح مرشحي حزب النور
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اية انتخابية داخل لجان عجود حاالت درلد المراقبون و   22-19من   الفرعيةي اللجان االبتدائية ف ةالقنا وبمدرسة -
  . لصالح حزب النور  االقتراع

ن الجيش  قام رئيس اللجنة باستدعاء قوات تأمين اللجان م  79-70مدرسة السويس الثانوية بنين اللجان ارقام  -
 ن و داخلها.الشرطة بسبب تشاجر الناخبين من جراء الزحام امام اللجاو 

توزيع رشاوى انتخابية    الملتقى  مراقبي( رلد 260  -255ئية بلجان  ابدائرة السويس بلجنة مدرسة سعد زغلول االبتد  -
 . حزب النور مرشحيعلى الناخبين للتصويه لصالح  

الحملة توزيع رشاوى  مراقبي ( رلد390 -378عدادية بلجان ) بدائرة السويس بلجنة مدرسة طلعه حرب اال -
  .  الحرية والعدالة للناخبين مرشحيبية لصالح انتخا

صار حزب النور نقيام ا الملتقى مراقبي( رلد 324 -317ان)القديم لج األزهريبلجنة المعهد  سبدائرة السوي -
 .  الناخبين ىنقدية علالحرية والعدالة بتوزيع مبالغ و   السلفي

ر مكرم حدوث مشاجرات بين انصار حزب  االبتدائية ومدرسة عم   الباروديبدائرة السويس بلجنة مدرسة سامى  -
  . زب الحرية والعدالةحوانصار   السلفيالنور 

 مرشحيدعاية انتخابية داخل اللجان لصالح    الملتقى  مراقبيرلد   324  -317القديم بلجان    األزهريالمعهد بلجنة    -
 .  داخل اللجنة حزب الحرية والعدالة

حزب الحرية والعدالة  مندوبيمنع   الملتقى مراقبيرلدا ( 304  -299بلجنة مدرسة احمد زكى االبتدائية بلجان ) -
 .  على الناخبين  التأثير فيكالمية بينهم وبين رئيس اللجنة الستمرارهم   مشادةول اللجان بعد حدوث  خمن د

 مرشحيدعاية انتخابية داخل اللجان لصالح    الملتقى  مراقبيرلد    324  -317القديم بلجان    األزهريبلجنة المعهد    -
 .  ة والعدالة داخل اللجنةحزب الحري

قيام قوات الجيش بالقبض على انصار  الملتقى مراقبي( رلد 74-59بلجان) ةبلجنة مدرسة تل القلزم االبتدائي -
 الحرية والعدالة وبحوزتهم اجهزة كمبيوتر محمول من امام اللجان. مرشحي
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  السويسبدائرة  

قيام قوات الجيش بالقبض على انصار  الملتقى مراقبي( رلد 74-59بلجنة مدرسة تل القلزم االبتدائية بلجان) -
 اجهزة كمبيوتر محمول من امام اللجان.والعدالة وبحوزتهم    ةالحري مرشحي

بالقبض على شقيق    قوات الجيش مالملتقى قيا  مراقبيبالدائرة االولى بلجنة مدرسة السيدة عائشة االعدادية رلد  -
ز المنزل ويدعى عاطل كمال اثناء قيامه بتوزيع رشاوى المرشح عبد الحميد كمال مرشح الكتلة المصرية رم 

 ن..بية على الناخبيانتخا
الحرية والعدالة  مرشحيانتخابية لصالح  ةالملتقى دعاي مراقبيبدائرة السويس بلجنة مركز شباب المدينة رلد  -

 م االطفال وحدوث مشاجرات بسبب اسبقية الدعاية .باستخدا  السلفيوالنور 
ضعيف على   اقبالالملتقى   مراقبيرلد    (16-15االعدادية بلجان)  الباروديجنة مدرسة سامى بدائرة السويس بل -

  . لناديق االقتراع
ضعيف  اقبال  الملتقى مراقبي( رلد 168-161وبدائرة السويس بلجنة مدرسة عمر مكرم االعدادية بلجان ) -

 ين على لجان االقتراعللناخب

ًالربعينًًد ًائرة

ون حاالت للتصويه  رلد المراقب 7-5ية الجديدة بنين في اللجان الفرعية ارقام لجنة مدرسة السويس االعداد -
  والعدالة. الجماعي لصالح مرشحي حزب الحرية  

عي لصالح مرشحي حزب الحرية  حاالت من التصويه الجما الملتقى مراقبومدرسة قاسم امين االبتدائية رلد  -
 لة.العداو 
زحام شديد واقبال من  الملتقى  مراقبي رلد 57ة لويس االعدادية الجديدة بنين بلجنة  دائرة االربعين بلجنة مدرس -

  .  للتصويه  الناخبين

 


