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 ،٢٠١١ يناير   ٢٥إلى شهداء ومصابي ثورة     
إلـى   . وضحايا تصحيح مسار الثورة    وشهداء

 .انتهكت كرامته وحقوقه اإلنسانية   كل مواطن   
 إلى المواطن البسيط الذي لبى نـداء الثـورة        

إلى أبناء هذا الوطن  .واعتصم بميادين التحرير
من التضحيات على    الكثيرون قدموا العديد    الذي
سـعيا فـي النهـوض        العقود الماضية  دىم

إلى  .حقوق مواطنيه بالوطن وبما يكفل احترام   
الوطن المناضـلين فـي      اءنبالمخلصين من أ  

 أو المبعـدين    األضواءالبعيدين عن    - صمت
الذين يقدمون تضحياتهم لوجه الوطن      - عنها

  .والمواطن
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تشكل االنتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في مصر نقطة عبور أساسية 
لـى المجتمـع   للمجتمع المصري باتجاه تحقيق آماله المعقودة في إنجاز التحـول إ    

الديمقراطي الحر وبناء دولته المدنية العصرية التي تعتمد أسس المواطنة والمساواة 
 .ونبذ التمييز وضمان تكافؤ الفرص

 لتطلعات المصريين بما لهـا      اً مصيري اًوتمثل االنتخابات المصرية اختبار   
 عبـر  من أثر في إنتاج الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور الجديـد للـبالد        

البرلمان القادم، وهي مهمة كبيرة، وينبغي على البرلمان المنتخب أال يستأثر بهـا،         
وأن يتعامل بأفق متسع، ويعي أن وضع الدستور هو مهمة كافة قطاعات المجتمـع    

  .وقواه الحية، ال القوى السياسية وحدها
ودون تقليل من أهمية انتخابات المجلس التأسيسي فـي تـونس الثـورة             

، ألنها ستشكل مؤشراً مهماً     اً خاص اًتها المهمة، فإن لالنتخابات المصرية مذاق     ودالال
على مستويات الحراك الثوري واإلصالحي في مجمل الوطن العربي، الذي تراهن       
شعوبه على ما ستشكله التجربة المصرية من نموذج ملهم للتحـول الـديمقراطي             

  .رها اإلقليميالمنشود، باإلضافة إلى استعادة مصر عافيتها ودو
وختاماً، ال يفوتني أن ُأثمن المبادرة الذاتية التي دفعت بالزميلين العزيزين           
إلعداد هذا الكتيب المهم تحقيقاً لرغبتهما في اإلسهام في تنمية الـوعي بـالحقوق              

فضالً عن امتناني الكبير ألنهما خصا      . االنتخابية ودعم الممارسة االنتخابية الحرة    
  .صدارهالمنظمة بمهمة إ
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 يناير هي عـدم اليقـين      ٢٥لشهور الماضية منذ ثورة     لة  إن السمة الرئيس  

 في تدهور األوضاع علـى      انعكسبشأن خريطة طريق المرحلة االنتقالية وهو ما        
طراف والقوى المعاديـة    الكثير من الصعد وساهم في فتح الباب أمام العديد من األ          

لمجتمع إلى حافة الهاوية في العديد من اللحظات، مما يؤكد   دفع ا لعمل على   لللثورة  
ففيما . على ضرورة تركيز الجهود للخروج من هذا المأزق في أقرب وقت ممكن           

 في بنده الثاني على أن مدة ٢٠١١ فبراير ١٣نص اإلعالن الدستوري الصادر في 
ن الدسـتوري    من اإلعال  ٦١المرحلة االنتقالية هي ستة أشهر نجد أنه وفقا للمادة          

 والترتيبات الخاصة بإجراء انتخابات مجلسي الشعب ٢٠١١ مارس ٣٠الصادر في 
ة سوف والشورى ووضع دستور جديد وانتخاب رئيس الجمهورية أن الفترة االنتقالي

ك حالة من االرتبـاك     فهنا ولم يقتصر األمر على ذلك       .تمتد إلى ما يقارب العامين    
ل في التعديالت المختلفة والجزئيـة والمتالحقـة        انعكست على سبيل المثا   والتردد  
الكتيـب  حتى وقت دفع هذا     فالمنظمة النتخابات مجلسي الشعب والشورى      للقوانين  

 عن قرب تحديد سقف مـالي للدعايـة         اًأخباراإلعالم  تناقلت وسائل   إلى المطبعة   
يوم الموافق ال" بوابة األهرام" لـ صرح رئيس اللجنة العليا لالنتخاباتفقداالنتخابية، 

 بخصوص السقف المالي ، أنه سيصدر خالل األيام المقبلة قرارا٢٠١١ً أكتوبر ١٠
  . للدعاية االنتخابية

عدة مرات بسبب التغييرات العديدة     الكتيب  ولقد تم تأجيل االنتهاء من هذا       
التي طالت التشريعات المنظمة للعملية االنتخابية ولم يكن هناك بد سوى           المتكررة  

 خاصة مـع    ،على إصداره وفقا آلخر التعديالت التي صدرت حتى تاريخه        العمل  
 وألنه من غير الواضح ما إذا كـان         ،فتح باب الترشيح لمجلسي الشعب والشورى     
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ولقد جرى   .التشريعات المتعلقة بالعملية االنتخابية   مختلف  هناك موعد ستستقر فيه     
ة بالعملية باإلطار القانوني    على كافة التشريعات ذات الصل     كتيباالعتماد في هذا ال   

  .  والئحةاً قانونعة عشر إعالنات دستورية وسبةثالثلالنتخابات والتي تتمثل في 
 أهمية خاصة في هذه    والشورىوتشكل االنتخابات القادمة لمجلسي الشعب      

المرحلة الهامة من تاريخ مصر الحديث إذ تأتي بعد ثورة قدم فيها الشعب المصري 
 على أن  آالف من المصابين، واألمل معقود شهيد فضال عن عدةما يزيد على ألف   

ة يتشكل هذه الثورة قطعية مع أساليب ممارسة السلطة وأن تؤسس لديمقراطية حقيق           
وهو ما يمكن أن يساهم فيه أن يتم وضع دستور ديمقراطي يؤسس لدولـة مدنيـة                

جتمـع   تطلعـات الم نأن انتخاب مجلسي شعب وشورى يعكساحديثة، وفضال عن    
سيساعد علـى   من سلطة تشريعية ورقابية     ذين المجلسين   بما له والمصري وآماله   

جوانب الخلل في التشريعات القائمة ويعيد التوازن للعالقة بين الـسلطات           معالجة  
وفضال . حقوق اإلنسان االرتقاء بالوضع المتردي لحالة     وهو ما يساهم بالطبع في      

الجمعية أعضاء نتخاب  بانسوف يقومان الشعب والشورى القادمي مجلسيعن ذلك ف
على ما إذا كـان  كبير الجديد وهو ما سيؤثر بشكل     جنة وضع الدستور    للالتأسيسية  

هذه يعكس   أم ال وإلى أي حد سوف        سيعكس أهداف ثورة يناير   القادم  هذا الدستور   
  .هدافاأل

ات القواعد المتعلقة باالنتخابعلى تبسيط الذي بين أيدينا الكتيب حرص وقد 
  :حيث جرى تناول بما يساهم في توعية المواطن بحقوقه، القادمة

الجدول الزمني  تم استعراض    حيث   : الجدول الزمني للمرحلة االنتقالية    -
 نـوفمبر   ٢٨النتخابات مجلسي الشعب والشورى والتي ستجرى خالل الفترة من          

وات ، كما أشير أيضا إلى عدم تحديد موعد باقي خط٢٠١٣ مارس ١١ إلى ٢٠١١
المرحلة االنتقالية سواء فيما يخص اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستكلف           

 وكذلك عدم تحديـد     ، أو موعد االستفتاء على هذا الدستور      ،بوضع الدستور الجديد  
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موعد فتح باب الترشيح النتخابات رئاسة الجمهورية وموعـد االنتخـاب وتـولي             
  .رئيس الجمهورية الجديد لسلطاته

اإلطار القانوني المنظم النتخابـات مجلـسي الـشعب         جرى بيان   كما   -
  .  والئحةاً قانون إعالنات دستورية وسبعة عشرةالمتمثل في ثالثووالشورى 
 وفيما يخص تأثير إجراء االنتخابات على تولي المجلس األعلى للقوات           -

 من  ٦١، و ٥٧،  ٥٦،  ٤١المسلحة إلدارة وحكم للبالد جرى إيراد نصوص المواد         
 موعد بدء ٤١، إذ تناولت المادة  ٢٠١١ مارس   ٣٠اإلعالن الدستوري الصادر في     

 الختصاصات المجلس ٥٦ الشعب والشورى، فيما عرضت المادة يانتخابات مجلس
أوضـحت  و الختصاصات مجلس الـوزراء،    ٥٧األعلى للقوات المسلحة، والمادة     

اختـصاصاته  سـة   في ممار  استمرار المجلس األعلى للقوات المسلحة       ٦١المادة  
 الختصاصاتهما وحتـى    والشورىالمحددة في اإلعالن لحين تولي مجلس الشعب        

 المادة  كما تم إيراد نص   . مباشرته لمهامه كل في حينه    وانتخاب رئيس الجمهورية    
 من اإلعالن الدستوري السابق اإلشارة إليه والمتعلقة بقيام أعـضاء مجلـسي             ٦٠

عضاء الجمعية التأسيسية والتي ستتولى إعداد الشعب والشورى المنتخبين بانتخاب أ
علـى أن   من تـاريخ انتخابهـا      مشروع الدستور الجديد في خالل مدة ستة أشهر         

 . يوما من إعداده   ل خمسة عشر  خالالستفتاء الشعب عليه    ع الدستور   ومشريعرض  
وبعد ذلك جرى استعراض األجهزة الرئيسية لمجلس الشعب وحقـوق وواجبـات            

  .أعضائه
تنظيم مباشرة الحق في مباشرة الحقوق السياسية فقد جـرى          نسبة ل بال و -

 ،تهاتوضيح من لهم الحق في مباشرة الحقوق السياسية، والمحرومين من مباشـر           
، وكـذلك الحكـم     تهاأسباب وقف مباشرة الحقوق السياسية، والمعفيين من مباشر       و

  .الخاص بمن اكتسب الجنسية المصرية بطريقة التجنس
الترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشورى فقد جرى       اءات  إجر أما عن    -

المستندات التي يجب أن يقدمها كافة المترشحين لعضوية مجلسي الـشعب         توضيح  
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 والمستندات الالزمة إلثبات صفة الفالح والمستندات الالزمـة إلثبـات           ،والشورى
قـضائية   وكذلك مستندات إثبات االستقالة بالنسبة ألعضاء الهيئات ال        ،صفة العامل 

إجراءات التصرف فـي طلـب     استعرضت  ورجال الشرطة والقوات المسلحة، ثم      
 .الترشيح

في البداية إلقاء نظرة عامة علـى       تم   وفيما يخص النظام االنتخابي فقد       -
اإلطار العام للنظام االنتخابي وعدد األعضاء والدوائر، وتوضيح عـدد أعـضاء            

ظام القائمـة والنظـام الفـردي،    مجلسي الشعب والشورى من كل محافظة وفقا لن       
 والتنازل عـن    ،وكيفية التعامل مع خلو مكان في القائمة الحزبية قبل بدء االنتخاب          

ثم .  ونقض عدد المرشحين في نظام القائمة والنظام الفردي،الترشيح وتعديل القوائم
تم االنتقال بعد ذلك لتناول عملية التصويت وحساب أصوات الناخبين وعملية فرز            

صوات وإعالن النتائج واالنتخابات التكميلية والفصل في صحة عضوية أعضاء          األ
  .مجلسي الشعب والشورى

تنظيم العملية االنتخابية جرى استعراض مهام      ل وفي الجزء المخصص     -
اللجنة العليا لالنتخابات وهيئاتها الفرعية، حيث تم تناول طبيعـة اللجنـة العليـا              

ملها واختصاصاتها، وتشكيل أمانتها العامة ولجـان    لالنتخابات وتشكيلها وطريقة ع   
األمانة العامة واختصاصاتها، كما تم عرض اختصاص اللجان المعنية باإلشـراف     
على القيد والفحص والتحديث لقاعـدة بيانـات النـاخبين ولجـان الفـصل فـي               
االعتراضات المتعلقة بقاعدة بيانات الناخبين، وعمل اللجان الرئيـسية والفرعيـة           

ضـوابط عمليـة    ، و نتخابات بالمحافظات، وقواعد استخدام الدعاية االنتخابيـة      لال
  .التصويت، وحقوق وواجبات مندوب المرشح وحقوق وكيل المرشح/االنتخاب

الجرائم االنتخابية سواء التخلـف عـن التـصويت أو          كما استعرضنا    -
 أو ،تهمهـان إاستخدام القوة ضد رئيس أو أعضاء لجنة االنتخـاب أو تهديـدهم أو      

ـ  أو العمل على تغي، المباني ووسائل النقل المستخدمة في عملية االنتخاب  إتالف ر ي
 علـى  مإكـراهه النتيجة أو تعطيل االنتخاب ومنع األفراد من اإلدالء بأصواتهم أو   
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 أو إشاعة أقوال أو أخبار كاذبة بقصد التـأثير  ،ين أو رشوتهمإبداء رأيهم بشكل مع 
خالفات الدعاية االنتخابية كاستخدام شعارات أو رموز أو         أو م  ،في عملية االنتخاب  

القيام بأنشطة للدعاية االنتخابية ذات طابع ديني أو على أسـاس التفرقـة بـسبب               
ارج لإلنفاق على الدعايـة االنتخابيـة أو        خ وتلقي أموال من ال    ،الجنس أو األصل  
توضيح العقوبـة   ، وقد جرى     وغير ذلك من الجرائم االنتخابية     ،إلعطائها للناخبين 

  .المحددة لكل من هذه الجرائم
وفي النهاية جرى التعريف بعدد من المصطلحات الهامة ذات الـصلة            -

 ، ووكيل المرشح  ، والمندوب ، وقاعة االنتخاب  ،ة االنتخاب ي وجمع ،كلجان االنتخاب 
  .والمراقب وجرى استعراض دور كل من هؤالء

 ١٣توريين الـصادرين فـي      نصي اإلعالنين الدس  الكتيب  وقد ألحقنا بهذا    
 اإلطار الدسـتوري للـبالد ولمـا        نا يشكال م باعتباره ٢٠١١ مارس   ٣٠فبراير و 

جوانـب المرحلـة االنتقاليـة بـشكل عـام          مختلف  لنصوصهما من صلة وثيقة ب    
اإلعالن الخاص بمعايير االنتخابات الحرة      وكذلك نصي    .واالنتخابات بشكل خاص  

ذين اعتمدهما مجلـس االتحـاد      لوال ديمقراطية واإلعالن العالمي بشأن ال    والنزيهة
  .البرلماني الدولي

كل مواطن في أن يـشارك فـي إدارة         التوضيح أن حق    بومما هو جدير    
له فرصة تقلـد    الشؤون العامة، وحقه في أن ينتخب أو ينتخب، وحقه في أن تتاح             

 من حقوق اإلنسان األساسـية التـي أقرتهـا العديـد مـن              ، هي الوظائف العامة 
الفقرة الـسادسة مـن     التفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر والتي هي بحكم          ا

تعتبر جـزءا    ٢٠١١ مارس   ٣٠ من اإلعالن الدستوري الصادر في       )٥٦(المادة  
من العهد الـدولي    ) ٢٥(فعلى سبيل المثال تنص المادة      . من النظام القانوني للدولة   

  : إليه مصر، على أنالخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي انضمت
 ٢يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المـذكور فـي المـادة         -١"
العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، [
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أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثـروة، أو النـسب، أو غيـر ذلـك مـن                  
التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير           ، الحقوق التالية،    .]األسباب
  : معقولة

أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين           ) أ(
  يختارون في حرية،

أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا باالقتراع العام          ) ب(
تضمن التعبير الحر عن إرادة وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، 

  الناخبين،
أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف            ) ج(

  ".العامة في بلده
وقد تناولت اللجنة المعنية بـالحقوق المدنيـة والـسياسية التـي تتـولى              
اإلشراف على مدى وفاء الدول األطراف في العهد بالتزاماتها بمقتـضى العهـد              

 إليـه   ت، ومن بين مـا أشـار      ٢٥ح أحكام هذه المادة في تعليقها العام رقم         توضي
هو مفهوم واسـع    ) أ(أن مفهوم إدارة الشؤون العامة المشار إليه في الفقرة          اللجنة  

يتعلق بممارسة السلطة السياسية، وعلى وجه الخصوص، الـسلطات التـشريعية           
العامة كما يخص تحديد وتنفيذ     والتنفيذية واإلدارية؛ وهو يشمل شتى أوجه اإلدارة        

. السياسة العامة التي ستتبع على األصعدة الدولية والوطنية واإلقليميـة والمحليـة           
تنص على أحكام محددة تتناول حـق المـواطنين   ) ب(وأوضحت اللجنة أن الفقرة    

في المشاركة في إدارة الشؤون العامة كناخبين أو مرشحين لالنتخـاب، وأنـه وال    
من إجراء انتخابات دوريـة نزيهـة لـضمان شـعور           ) ب(لى الفقرة   بد استنادا إ  

تنفيذية الممثلين بأنهم محاسبون أمام الناس عما يمارسونه من سلطات تشريعية أو            
 تلك االنتخابات بصورة دورية على فترات ال تكـون          ىويجب أن تجر  . تعهد إليهم 

مة علـى التعبيـر     متباعدة أكثر مما ينبغي لتضمن أن سلطة الحكومة ما زالت قائ          
ويجب أن يتمتع المؤهلـون لالنتخـاب بحريـة اإلدالء          . الحر عن إرادة الناخبين   
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بصوتهم لمن يختارون من بين المرشحين ولصالح أو ضـد أي اقتـراح يطـرح               
لالستفتاء الشعبي أو االستفتاء العام، وأن يتمتعوا بحريـة مناصـرة الحكومـة أو              

قسر من أي نوع كان، مما قـد يـشوب   معارضتها دون إخضاعهم لنفوذ مفرط أو    
وينبغي تمكين الناخبين من تكـوين      . أو يكبت حرية الناخب في التعبير عن مشيئته       

رأيهم بصورة مستقلة دون التعرض للعنـف أو التهديـد باسـتخدام العنـف، أو               
هـذا كمـا    . اإلكراه، أو اإلغراء، أو محاوالت التدخل بالتالعب مهما كان نوعها         

أن تتخذ تدابير إيجابية للتغلب على صعوبات معينـة،         ى أنه ينبغي    اللجنة إل نوهت  
من قبيل األمية، والفقر، أو ما يعيق حرية التنقل، مما يحول دون تمكن األشخاص              

وأكدت اللجنة أيضا على أن . المؤهلين لالنتخاب من ممارسة حقوقهم بصورة فعلية    
أساسـية  كل شـروطا  حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيـات تـش       
  .لممارسة حق االنتخاب بصورة فعالة، لذا يجب حمايتها تماما

المصرية في العديد من أحكامها العديد أكدت المحكمة الدستورية العليا  كما  
، فعلى سـبيل المثـال      مافي الترشيح واالنتخاب والحقوق المرتبطة به     من المبادئ   

علـى   ١٩٩٥ أبريل ١٥مؤرخ  قضائية ال١٥ لسنة ٦نص حكمها في الدعوى رقم    
أن حق المرشحين في الفوز بعضوية المجـالس التـي كفـل            " :أنه من المقرر أن   

الدستور أو المشرع صفتها التمثيلية، ال ينفصل عن حـق النـاخبين فـي اإلدالء               
ذلـك أن هـذين الحقـين مرتبطـان،         . بأصواتهم الختيار من يثقون فيه من بينهم      

 مباشرة أيهما تلـك     ىوال يجوز بالتالي أن تفرض عل     . اويتبادالن التأثير فيما بينهم   
أو بمـا يكـون     القيود التي ال تتصل بتكامل العملية االنتخابية وضمان مصداقيتها          

 إنصافها، وتدفق الحقائق الموضوعية المتعلقة بها، بل يجب أن تتـوافر لهـا          كافال
بـين  بوجه عام أسس ضبطها، بما يصون حيدتها، ويحقـق الفـرص المتكافئـة              

كذلك فإن حق الناخبين في االجتماع مؤداه، أال تكون الحملـة           ... المتزاحمين فيها 
 - التي تعتبر قاعدة لتجمعاتهم وإطارا يحددون من خاللـه أولويـاتهم    -االنتخابية  

محدودة آفاقها، بما تفضي إليه من تضاؤل فرصهم التي يفاضلون من خاللها بـين          
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قادرا ن يكون من بينهم شريكا معهم في أهدافهم      عدد أكبر من المرشحين، وانتقاء م     
 وفيما يتعلق بحرية التعبير أوضح الحكم أنها تعد         .". النضال من أجل تحقيقها    ىعل
وبـدونها تفقـد حريـة    . الحرية األصل التي ال يتم الحوار المفتوح إال في نطاقها  "

 يتهيبون موفقا، وبها يكون األفراد أحرارا ال   . االجتماع مغزاها، وال تكون لها فائدة     
 أن حريـة   الحكـم كما أوضح" وال يترددون وجال، وال يتصفون لغير الحق طريقا    

أبلغ ما تكون أثرا في مجال اتصالها بالشئون العامة، وعرض أوضـاعها            "التعبير  
تبيانا لنواحي التقصير فيها، وتقويما العوجاجها، وكان حق الفرد في التعبير عـن             

 صحتها، وال مرتبطا بتمشيها مع االتجاه       ىا، ليس معلقا عل    يريد إعالنه  اآلراء التي 
وإنما أراد الدسـتور  . العام في بيئة بذاتها، وال بالفائدة العملية التي يمكن أن تنتجها 

 مظاهر الحياة في أعماق منابتها، بما ىمها علبضمان حرية التعبير أن تهيمن مفاهي     
قل العام، فال تكـون معاييرهـا    العى السلطة العامة وفرض وصايتها عليحول بين 

وأكد نفس الحكم   .".  لتقييم اآلراء التي تتصل بتكوينه، وال عائقاً دون تدفقها         عامرج
فـنص  على أهمية الحق في التجمع موضحا التداخل بينه وبين حرية التعبير         أيضا  

متداخال مع حرية التعبير، ومكونا ألحد ] الحق في التجمع[وكان هذا الحق "على أن 
تباع الوسائل الموضـوعية    اخصية التي ال يجوز تقييدها بغير       اصر الحرية الش  عن

واإلجرائية التي يتطلبها الدستور أو يكفلها القانون، واقعا عند البعض فـي نطـاق      
الحدود التي يفرضها صون خواص حياتهم وأعماق حرمتها بما يحول دون اقتحام            

 ولو لـم يـرد      نها، الزما اقتضاء  جوهرية لها معي  أغوارها أو تعقبها لغير مصلحة      
بشأنه نص في الدستور، كافال للحقوق التي أحصاها ضماناتها، محققا فعالياتهـا،             
سابقا عليه وجود الدساتير ذاتها، مرتبطا بالمدنية في مختلف مراحل تطورها، كامنا 

وهو فوق هذا من الحقوق التـي ال يجـوز      . في النفس البشرية، تدعو إليه فطرتها     
م كذلك فإن هدم حرية االجتماع، إنما يقوض األسس التي ال يقـو           ....  عنها النزول

قراطيـة فيـه    تكون الديم وال  .  إلى اإلرادة الشعبية   بدونها نظام الحكم يكون مستندا    
 بل شكال مثاليـا .  مرحليا لتهدئة الخواطر   ، أو إجماعا زائفا، أو تصالحا     بديال مؤقتا 
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 والزم ذلك امتناع تقييد حرية االجتماع إال        .لتنظيم العمل الحكومي وإرساء قواعده    
قراطية، وترتضيها القيم التي ود التي تتسامح فيها النظم الديموفق القانون، وفي الحد

مزيد من االهتمـام    وننتهز هذه الفرصة إلى التأكيد على أنه توجيه ال        . ".تدعو إليها 
  .لمواطنين بشكل عام وانللمعنييلما تتضمنه االرتقاء بالوعي والثقافة القانونية 

هذا وال ينبغي النظر إلى االنتخابات الدورية والنزيهة على أنها مجرد 
أدوات للحكم الديمقراطي، وإنما هي جوانب هامة إلرسائه، إذ يستطيع المواطنون 
عبر انتخابات دورية حرة ونزيهة تغيير الحكومات والعمل على الحد من تركيز 

وضع حد بسيا أو اقتصاديا أو حتى إعالميا، وذلك السلطات، أيا كان طابعها  سيا
وتعد الديمقراطية  نظام الحكم الوحيد الذي . للقمع الذي يصاحب مثل هذا التركيز

 أكبر إلعمال حقوق عرف بقدرته على تصحيح نفسه بنفسه، والذي يتيح مجاالً
ها تمثل اإلنسان والحريات األساسية، وينبغي أن تؤخذ معايير حقوق اإلنسان على أن

 للديمقراطية، ويجب العمل دوما على تعزيز دور مغزىأساس أي تصور ذي 
 تقوم به الهيئات المنتخبة كمجلسي الشعب والشورى، وكفالة الفصل الذيالمراقبة 

بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وضمان استقالل السلطة القضائية 
  . ودعمها

ي عملية مستمرة ال تنتهي أبدا، وتتطلـب        إن عملية تحقيق الديمقراطية ه    
وتشكل عمليـة   . جهودا مستمرة من أجل ترسيخها وضمان عدم االنقضاض عليها        

بناء مجتمع ديمقراطي أهم الضمانات وهو ما يرتبط بتجـاوز المفـاهيم الـضيقة              
للديمقراطية إلى تصور أكثر شموال يتضمن الجوانب اإلجرائيـة والموضـوعية،           

ة وغير الرسمية، مختلف فئات المجتمع ويشمل أيضا المجـال          والمؤسسات الرسمي 
وهناك العديـد مـن الدراسـات ذات     . السياسي واالقتصادي والتربوي واإلعالمي   

الصلة بهذا الموضوع وأيضا العديد من التعاريف للمجتمع الديمقراطي نشير منهـا   
  :إلى التعريف التالي
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تتألف من رجال ونـساء     يمكن تعريف المجتمع الديمقراطي بأنه مجموعة       
يتمتعون بصفة المواطنين المتساويين أمام القانون بصرف النظر عـن العـرق أو          

ويشترك هؤالء األشخاص بشكل مباشر أو غير مباشـر،         . اللون أو اللغة أو الدين    
 مسبقا تحتـرم مبـادئ المـساواة        ةعن طريق ممارسة حقوقهم طبقا لقواعد محدد      

أما العالقات بين المواطنين    .  وفي رقابة اإلدارة   واإلنصاف، في النشاط التشريعي   
والعالقات بينهم وبين الدولة، فإن تنظيمها يخضع للقانون بالتأكيد، ولكـن تحكمـه             

وتتم دراسة وحل النزاعات التي تنشأ في مجتمع مـن هـذا            . أيضا مبادئ أخالقية  
ل القبيل، حسب أهميتها، إما من خالل هيئات متخصصة وحيادية وإما مـن خـال             

قرار يتخذه المواطنون أو ممثلوهم بأغلبية محددة سلفا وتختلف بـاختالف القـرار        
وتكفل وسائط  . الواجب اتخاذه ولكن مع احترام حقوق ومصالح األقليات أو األقلية         

اإلعالم داخل هذا المجتمع وبحرية تامة تحقيق الشفافية من خالل نشر المعلومـات   
ر ضرورية لتوضيح األمور أمام الـرأي العـام   والبيانات وطرح األسئلة التي تعتب   

وحفزه ومساعدته في التماس حلول للمشاكل االجتماعية واالقتـصادية والـسياسية     
. التي يواجهها المجتمع أو التي يعتقد أنه سيواجهها في األجل القريـب أو البعيـد              

ماماتهم ويجوز أن يتجمع المواطنون بحرية كاملة، تلقائيا أو بشكل منظم، تبعا الهت           
ومصالحهم وميولهم المشتركة، في أحزاب سياسـية أو جمعيـات أو نقابـات أو               
منتديات أو أي شكل آخر من أشكال التجمع، ولفترات متفاوتة اآلجـال، وال تتـيح    

 فحـسب   – أو مالذا يسوده الهدوء      – التخاذ المبادرات    اً قوي هذه التجمعات تشكيالً  
الدفاع عن المواطن وحمايته ومـساعدته      وإنما تشكل أيضا سلطة موازنة تستطيع       

على تحقيق آماله من خالل تعايشه مع بيئته، وتمثيله والتحدث بالنيابة عنـه، عنـد    
ومن هنا تأتي أهمية ممارسة الحريات العامة،       . االقتضاء، في المجاالت التي تهمه    

  مع كل ما تنطوي عليه من إمكانات إلقامة الحوار واالتصال والتصرف للتأثير
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  .*لى سير األمور في المجتمعع
وقد حرصنا في الفقرات السابقة على إلقاء الضوء علـى التـرابط بـين              

 ال  ذاالنتخابات الحرة والنزيهة وإرساء الديمقراطية واالرتقاء بحقوق اإلنـسان، وإ         
 سوى أن نعبـر     يتسع المجال للمزيد من التفاصيل فال يسعنا في نهاية هذه المقدمة          

أن يكون مبسطا وموجزا في حرصنا على  والذي كتيبهذا ال همعن أملنا في أن يس  
تعريف المواطن المصري بحقوقه خالل هذه الفترة الهامة والحساسة مـن تـاريخ         

 يناير بما فـي ذلـك   ٢٥ وأن يساهم في تفعيل دوره بما يحقق أهداف ثورة      ،وطننا
إلـى المنظمـة     كما نتوجه بالشكر     .االرتقاء بحالة حقوق اإلنسان وكفالة ضماناتها     

العربية لترحيبها بإصدار هذا الكتيب آملين أن يشكل إضافة إلى جهودها وجهـود             
كافة المعنيين بإجراء انتخابات حرة ونزيهة كلبنة أولى لبناء مجتمـع ديمقراطـي             

  .يكفل احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية
  
  

  ٢٠١١ أكتوبر ١٦       
  محمود قنديل 
  عالء قاعود

                                                
ورد هذا التعريف يف ورقة عمل بشأن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان عن طريق املمارسة الدميقراطية وإقامـة           *

وثيقـة األمـم املتحـدة    (نـة حقـوق اإلنـسان       ي قدمها الـسيد عثمـان احلجـة إىل جل         جمتمع دميقراط 
E/CN.4/Sub.2/1997/30( 
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 :الجدول الزمني للمرحلة االنتقالية  
  

  اإلجراء  التاريخ
 

 أكتـوبر  ١٨ إلـى   ١٢من  
٢٠١١  

  .فتح باب الترشيح النتخابات مجلسي الشعب والشورى

  ٢٨/١١/٢٠١١تبدأ في 
  .) مراحل٣تجرى على (انتخابات مجلس الشعب   ١٠/١/٢٠١٢وتنتهي في 

  .سة لمجلس الشعبانعقاد أول جل  ١٧/٣/٢٠١٢
  ١٩/١/٢٠١٢تبدأ في 

  .) مراحل٣تجرى على (انتخابات مجلس الشورى   ١١/٣/٢٠١٢ في تنتهي

  .انعقاد أول جلسة لمجلس الشورى  ٢٤/٣/٢٠١٢

 
  اإلجراء  الموعد

  غير محدد
ي شعب وشـورى    عقد اجتماع مشترك ألعضاء مجلس    

 شهور من انتخابهم النتخاب جمعية تأسيـسية        ٦خالل  
  . عضو إلعداد مشروع دستور جديد للبالد١٠٠من 

  غير محدد
تقوم الجمعية التأسيسية بإعداد مشروع الدسـتور فـي      
خالل ستة أشهر، ويعرض على الشعب لالستفتاء عليه        

  .خالل خمسة عشر يوما
  .ستورموعد االستفتاء على الد  غير محدد

 
  اإلجراء  الموعد

  .الترشح النتخابات رئيس الجمهوريةفتح باب   غير محدد
  .موعد انتخاب رئيس الجمهورية  غير محدد
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 ١٢ خالل الفترة مـن  والشورى يتم فتح باب الترشيح النتخابات مجلسي الشعب     -

  .٢٠١١ر  أكتوب١٨إلى 
 ينـاير   ١٠ وتنتهـي فـي      ٢٠١١ نوفمبر   ٢٨ تبدأ انتخابات مجلس الشعب في       -

  : ، حيث ستجرى على ثالث مراحل كما يلي٢٠١٢
  

  المحافظات  التاريخ  المرحلة

ولى
األ

  

  ٢٨/١١/٢٠١١تجرى في 
  ٥/١٢/٢٠١١واإلعادة في 

 - دميـاط    - بورسـعيد    - الفيوم   -القاهرة  
 األقصر -  أسيوط- كفر الشيخ -اإلسكندرية 

  . البحر األحمر-

نية
الثا

  

  ١٤/١٢/٢٠١١تجرى في 
ــي   ــادة فــ واإلعــ

٢١/١٢/٢٠١١  

 - الشرقية - المنوفية - بني سويف -الجيزة 
 سوهاج  - البحيرة   - السويس   -اإلسماعيلية  

  . أسوان–

لثة
الثا

  

  ٣/١/٢٠١٢تجرى في 
  ١٠/١/٢٠١٢واإلعادة في 

 - الدقهليـة    - الغربيـة    - القليوبية   -المنيا  
 مرسـى   - جنـوب سـيناء      -شمال سيناء   

  . الوادي الجديد- قنا -مطروح 

  .٢٠١٢ مارس ١٧ ستنعقد أول جلسة لمجلس الشعب في -
  
 
 ١٢ خالل الفترة مـن  والشورى يتم فتح باب الترشيح النتخابات مجلسي الشعب     -

  .٢٠١١ أكتوبر ١٨إلى 
، حيـث   ٢٠١٢ مـارس    ١١ وتنتهي فـي     ٢٠١٢ يناير   ٢٩ت في    تبدأ االنتخابا  -

  : ستجرى على ثالث مراحل كما يلي
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  المحافظات  التاريخ  المرحلة

ولى
األ

  

  ٢٩/١/٢٠١٢تجرى في 
  ٥/٢/٢٠١٢ في اإلعادة

 - دميـاط    - بورسـعيد    - الفيـوم    -القاهرة  
 األقصر  - أسيوط   - كفر الشيخ    -اإلسكندرية  

   البحر األحمر-

نية
الثا

  

  ١٤/٢/٢٠١٢ في تجرى
  ٢١/٢/٢٠١٢ في اإلعادة

 - الشرقية   - المنوفية   - بني سويف    -الجيزة  
 - سوهاج - البحيرة - السويس -اإلسماعيلية 

  أسوان

لثة
الثا

  

  ٤/٣/٢٠١٢تجرى في 
  ١١/٣/٢٠١٢ في اإلعادة

 شمال - الدقهلية - الغربية - القليوبية -المنيا 
 قنا  - مرسى مطروح    - جنوب سيناء    -سيناء  

   الوادي الجديد-

  .٢٠١٢ مارس ٢٤ ستنعقد أول جلسة لمجلس الشورى في -
  

 
  اإلجراء  الموعد

  غير محدد
 شهور  ٦شورى خالل   الشعب و العقد اجتماع مشترك ألعضاء مجلسي      

عداد مـشروع    عضو إل  ١٠٠من انتخابهم النتخاب جمعية تأسيسية من       
  .دستور جديد للبالد

  .تقوم الجمعية التأسيسية بإعداد مشروع الدستور في خالل ستة أشهر  غير محدد

يعرض مشروع الدستور على الشعب لالستفتاء عليه خالل خمسة عشر            غير محدد
  .يوما

  .موعد االستفتاء على الدستور  غير محدد
  

 
  اءاإلجر  الموعد
  .الترشح النتخابات رئيس الجمهوريةفتح باب   غير محدد
  .موعد انتخاب رئيس الجمهورية  غير محدد
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 :اإلطار القانوني المنظم لالنتخابات  
  

يتمثل اإلطار القانوني المنظم النتخابات مجلسي الشعب والـشورى فـي           
قائمـة بهـذه     والئحـة، وفيمـا يلـي        اً قانون  إعالنات دستورية وسبعة عشر    ةثالث

  .اإلعالنات والقوانين واللوائح
  
 
 ينـاير  ٢٥ الصادر عقب ثورة ٢٠١١ فبراير ١٣اإلعالن الدستوري المؤرخ    )  أ(

، وتنحي الرئيس السابق وتولي المجلس األعلى للقوات المسلحة إدارة وحكم   ٢٠١١
  .البالد، أصدره المجلس األعلى للقوات المسلحة

الـصادر  ) الدستور المؤقـت  (٢٠١١ مارس ٣٠اإلعالن الدستوري المؤرخ   ) ب(
، أصدره المجلس األعلى للقـوات  ١٩٧١عقب االستفتاء على تعديالت دستور عام  

  .المسلحة
 مـن  ٣٨بتعديل نص المـادة   (٢٠١١ سبتمبر ٢٥اإلعالن الدستوري المؤرخ    ) ج(

لقائمة الحزبية المغلقة  باألخذ بنظام ا  ٢٠١١ مارس   ٣٠اإلعالن الدستوري المؤرخ    
، أصدره المجلس األعلى للقوات )والنظام الفردي بنسبة الثلثين لألولى والثلث للثاني

  .المسلحة
  
 
 بتنظيم مباشرة الحقوق الـسياسية، وتعديالتـه        ١٩٥٦ لسنة   ٧٣القانون رقم   )  ١(

  .٢٠٠٥ لسنة ١٧٣ والقانون ٢٠٠٠  لسنة١٦٧الالحقة بالقانون 
 لسنة ٧٣ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٠١١ لسنة ٤٦مرسوم بقانون رقم   ) ٢(

، أصدره المجلس ٢٠١١ مايو ١٩ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، المؤرخ ١٩٥٦
  .األعلى للقوات المسلحة
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يل ، بتعـد  ٢٠١١ يوليـه    ١٩، المؤرخ   ٢٠١١ لسنة   ١١٠مرسوم بقانون رقم    ) ٣(
 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، أصدره ١٩٥٦ لسنة ٧٣بعض أحكام القانون رقم   

  .المجلس األعلى للقوات المسلحة
  . بشأن مجلس الشعب١٩٧٢ لسنة ٣٨القانون رقم ) ٤(
  . في شأن مجلس الشورى١٩٨٠ لسنة ١٢٠القانون ) ه(
عديل بعض ، بت٢٠١١ يوليه لسنة ١٩ المؤرخ ٢٠١١ لسنة١٠٨مرسوم بقانون ) ٦(

 في شأن مجلس الشعب، أصدره المجلس األعلـى         ١٩٧٢ لسنة   ٣٨أحكام القانون   
  .للقوات المسلحة

، بتعـديل بعـض   ٢٠١١ يوليه ١٩ المؤرخ ٢٠١١ لسنة ١٠٩مرسوم بقانون   ) ٧(
 في شأن مجلس الشورى، أصدره المجلس األعلى ١٩٨٠ لسنة ١٢٠أحكام القانون   

  .للقوات المسلحة
 بتعديل أحكام قانوني مجلسي الـشعب       ٢٠١١ لسنة   ١٢٠رقم  مرسوم بقانون   ) ٨(

، أصدره المجلـس    والشورى لتكون االنتخابات بنظام الثلثين للقوائم والثلث للفردي       
  .األعلى للقوات المسلحة

 لتحديد الـدوائر االنتخابيـة لمجلـس        ٢٠١١ لسنة   ١٢١مرسوم بقانون رقم    ) ٩(
  .، أصدره المجلس األعلى للقوات المسلحةالشعب

 لتحديد الدوائر االنتخابيـة لمجلـس       ٢٠١١ لسنة   ١٢٢مرسوم بقانون رقم    ) ١٠(
  .، أصدره المجلس األعلى للقوات المسلحةالشورى

 بدعوة الناخبين النتخاب أعضاء مجلس الشعب       ٢٠١١ لسنة   ١٩٩قرار رقم   ) ١١(
  .، أصدره المجلس األعلى للقوات المسلحة مراحل٣على 

 بدعوة النـاخبين النتخـاب أعـضاء مجلـس      ٢٠١١ لسنة   ٢٠٠قرار رقم   ) ١٢(
 .، أصدره المجلس األعلى للقوات المسلحة مراحل٣الشورى على 

 بـشأن إصـدار الالئحـة    ٢٠١١ لسنة ١قرار اللجنة العليا لالنتخابات رقم    ) ١٣(
  .التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٢٦

 بشأن تكليف لجنة بإعـداد   ٢٠١١ لسنة   ٢قرار اللجنة العليا لالنتخابات رقم      ) ١٤(
  .قاعدة بيانات الناخبين

 بشأن تشكيل لجنة دائمـة      ٢٠١١ لسنة   ٣قرار اللجنة العليا لالنتخابات رقم      ) ١٥(
  .لتحديث قاعدة بيانات الناخبين

  . بشأن تشكيل لجنة القيد٢٠١١ لسنة ٤قرار اللجنة العليا لالنتخابات رقم ) ١٦(
 بشأن إجراءات الترشيح    ٢٠١١ لسنة   ١١تخابات رقم   قرار اللجنة العليا لالن   ) ١٧(

  .لمجلسي الشعب والشورى
بشأن تنظـيم دور  ٢٠١١لسنة) ٢٠( اللجنة العليا لالنتخابات رقم   سقرار رئي ) ١٨(

   متابعة االنتخابات في المدنيمنظمات المجتمع 
ة  بالقواعد المنظم  ٢٠١١لسنة)٢١(قرارا رئيس اللجنة العليا لالنتخابات رقم       ) ١٨(

  لحمالت الدعاية االنتخابية 
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  : توليتأثير إجراء االنتخابات على  
  المجلس األعلى للقوات المسلحة إلدارة وحكم للبالد

  
 ينورد فيما يلي النصوص ذات الصلة بتأثير إجراء االنتخابات على تـول        

إلعـالن  المجلس األعلى للقوات المسلحة إلدارة وحكـم الـبالد والـواردة فـي ا      
اإلعـالن  ذات   مـن    ٦٠، ونص المادة    ٢٠١١ مارس   ٣٠الدستوري الصادر في    

الدستوري والمتعلقة بقيام أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبـين بانتخـاب           
مشروع الدستور الجديد في خـالل  إعداد أعضاء الجمعية التأسيسية والتي ستتولى      

على الشعب الستفتائه   ع  وشرمالعلى أن يعرض    من تاريخ انتخابها    مدة ستة أشهر    
ة  األجهزة الرئيـس   وبعد ذلك سنستعرض  . ه خالل خمسة عشر يوما من إعداده      علي

  .حقوق وواجبات أعضائهولمجلس الشعب 
  

  
       

  
، ٤١ في مواده    ٢٠١١ مارس   ٣٠اشتمل اإلعالن الدستوري الصادر في      

 على القواعد المنظمة لتولي المجلس األعلى للقوات المسلحة إلدارة ٦١، و٥٧، ٥٦
 موعـد بـدء     ٤١وحكم البالد، وتأثير االنتخابات على ذلك، حيث تناولت المـادة           

 اختـصاصات المجلـس األعلـى       ٥٦ والمادة   ،خابات مجلس الشعب والشورى   انت
 مجلس الوزراء، فيما أوضحت المـادة       ت اختصاصا ٥٧للقوات المسلحة، والمادة    

المجلس األعلى للقوات المسلحة الختصاصاته المحددة فـي        ممارسة   استمرار   ٦١
 الختصاصاتهما وحتى انتخاب رئيس     والشورىاإلعالن لحين تولي مجلس الشعب      

وفيما يلي نص المواد السابق اإلشـارة       . ه لمهامه كل في حينه    مباشرتوالجمهورية  
  : إليها
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  ٢٨

)٤١: (  
تبدأ إجراءات انتخاب مجلسي الشعب والشورى خالل سـتة أشـهر مـن      
تاريخ العمل بهذا اإلعالن، ويمارس مجلـس الـشورى اختـصاصاته بأعـضائه           

 المجلس بتعيـين    المنتخبين، ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل       
ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤالء الستكمال المدة الباقيـة للمجلس علـى النحـو             

  .المبين بالقانون
  

)٥٦: (  
يتولى المجلس األعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البالد، وله في سـبيل            

  : ذلك مباشرة السلطات اآلتية
  . التشريع-١
  .الموازنة العامة ومراقبة تنفيذها إقرار السياسة العامة للدولة و-٢
  .تعيين األعضاء المعينين في مجلس الشعب -٣
 العاديـة وفـضها والـدعوة       ما دعوة مجلسي الشعب والشورى النعقاد دورته      -٤

  .الجتماع غير عادي وفضه
  . حق إصدار القوانين أو االعتراض عليها-٥
االتفاقيـات الدوليـة،     تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهـدات و         -٦

  .وتعتبر جزءا من النظام القانوني في الدولة
  . تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم-٧
 تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه          -٨

  . السياسيينالمبين في القانون، واعتماد ممثلي الدول األجنبية
  . العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فال يكون إال بقانون-٩

 السلطات واالختصاصات األخرى المقررة لـرئيس الجمهوريـة بمقتـضى           -١٠
  .القوانين واللوائح
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  .وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته
  

 )٥٧: (  
زراء السلطة التنفيذيـة كـل فيمـا يخـصه،          يتولى مجلس الوزراء والو   

  :وللمجلس على األخص مباشرة االختصاصات اآلتية
 االشتراك مع المجلس األعلى للقوات المسلحة في وضع السياسة العامة للدولة، -١

  .واإلشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية
 التابعـة لهـا والهيئـات        توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهـات       -٢

  .والمؤسسات العامة
 إصدار القرارات اإلدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة          -٣

  .تنفيذها
  . إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات-٤
  . إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة-٥
  . إعداد مشروع الخطة العامة للدولة-٦
  .القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية عقد -٧
 مالحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المـواطنين            -٨

  .ومصالح الدولة
  

)٦١: (  
يستمر المجلس األعلى للقوات المسلحة في مباشرة االختصاصات المحددة        

ورى في هذا اإلعالن وذلك لحـين تـولي كـل مـن مجلـسي الـشعب والـش                  
الختصاصاتهما، وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كُل فـي           

  .حينه
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  اختصاصات مجلس الشورى  اختصاصات مجلس الشعب
  . سلطة التشريع-
 يقرر السياسة العامة للدولة     -

ــة  ــة للتنمي ــة العام والخط
  .االقتصادية واالجتماعية

  .الموازنة العامة للدولة يقرر -
 الرقابة على أعمال السلطة     -

  :التنفيذية، عن طريق
سئلة للـوزراء   توجيه األ ) أ(

  .ءورئيس مجلس الوزار
ــتجوابات  ) ب( ــه اس توجي

للــوزراء ورئــيس مجلــس 
  .الوزراء

  .طرح الثقة من الحكومة) ج(
تقصي الحقـائق حـول     ) د(

نــشاط إحــدى المؤســسات 
  .العامة

 ما يراه كفيال بدعم الوحدة الوطنيـة         دراسة واقتراح  -
  .والسالم االجتماعي

 حماية المقومات األساسية للمجتمـع وقيمـه العليـا     -
  .والحقوق والحريات والواجبات العامة

  : يجب أن يوافق المجلس على اآلتي-
االقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر مـن مـواد          

  .الدستور
  .لة للدستورمشروعات القوانين المكم) 
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهـدات التـي     ) 

يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق         
  .بحقوق السيادة

  : يؤخذ رأي المجلس فيما يلي
  .مشروع الخطة العامة للتنمية االجتماعية واالقتصادية

مشروعات القـوانين التـي يحيلهـا إليـه رئـيس           ) 
  .ريةالجمهو

ما يحيله رئـيس الجمهوريـة إلـى المجلـس مـن            ) 
موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة وبسياستها      

  .في الشئون العربية أو الخارجية
  :يحظر على عضو أي من مجلسي الشعب والشورى

أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله      
  .ا عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاوالأو أن يقايضه
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يجتمع األعضاء غير المعينين ألول مجلسي شعب وشورى في اجتمـاع           "

مشترك، بدعوة من المجلس األعلى للقوات المسلحة، خالل ستة أشهر من انتخابهم، 
 تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبالد     جمعية تأسيسية من مائة عضو،      النتخاب  

في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع، خالل خمـسة             
عشر يوما من إعداده، على الشعب الستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ             

ي الصادر  اإلعالن الدستور  من   ٦٠المادة  (." إعالن موافقة الشعب عليه في االستفتاء     
  )٢٠١١ مارس ٣٠في 
  
 

فيما يلي سنعرض الختصاصات رئيس مجلس الشعب وبعد ذلك، تـشكيل          
واختصاصات كل من مكتب مجلس الشعب، وتشكيل واختصاصات اللجان العامـة      

ركة، والـشعبة   للمجلس، ولجنة القيم، واللجان النوعية، واللجان الخاصة والمـشت        
  :البرلمانية

  :اختصاصات رئيس مجلس الشعب ) أ(
منه ونظامـه وكرامتـه وكرامـة       أ يمثل المجلس ويتكلم باسمه محافظا على        ’١‘
  .عضائهأ
 نهائهـا، إعمال المجلس، وافتتاح الجلسات و    أشراف على حسن سير جميع      اإل’ ٢‘

 رأيـه فـي   ين يبـد أه ل و،دارة المناقشات وتحديد موضوعات البحث   إوضبطها و 
  .المسائل المعروضة للنقاش

 و عاجل،أية لجنة من لجان المجلس لالنعقاد لبحث موضوع هام          أن يدعو   أله   ’٣‘
  .ويرأس جلسات اللجان التي يحضرها

  .و كليهما في بعض اختصاصاتهأحد الوكيلين أن يفوض أله  ’٤‘
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جـراءات  إعضاء اثنان منهم بالتنـاوب لمعاونتـه فـي     من األ٦ن يندب أله   ’٥‘
  .الجلسة

 :تشكيل واختصاصات مكتب المجلس ) ب(
 

  . رئيس المجلس’١‘
   الوكيلين’٢‘
  . من غير أعضاء الحكومة أو وكالء الوزارة لشئون مجلس الوزراء-

 
  . وضع خطة نشاط المجلس ولجانه’١‘
ونة أعـضاء المجلـس فـي أداء         اإلشراف على نشاط المجلس ولجانه ومعا      ’٢‘

  .مسئولياتهم البرلمانية
  . له أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم النتائج والتوصيات’٣‘
 وضع جدول أعمال الجلسات، وإدراج مشروعات القـوانين، والموضـوعات        ’٤‘

  .الهامة الجارية
ـ           ’٥‘ ات الـسياسية    تشكيل الوفود البرلمانية مع مراعاة تمثيـل مختلـف االتجاه

  .بالمجلس
  :تشكيل واختصاصات اللجان العامة للمجلس ) ج(

:   
  . رئيس المجلس’١‘
  . الوكيلين’٢‘
  . رؤساء لجان المجلس’٣‘

  .ممثلي الهيئات البرلمانية لألحزاب الممثلة بالمجلس
  .بينهم عضو مستقل عضاء يختارهم مكتب المجلس،أ ٥ و’٤‘
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 مناقشة الموضوعات العامة واألمور الهامة التي يرى رئيس الجمهوريـة أو            ’١‘

  .رئيس المجلس أو رئيس الحكومة تبادل الرأي في شأنها مع اللجنة
 دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القـوانين             ’٢‘

عامة والشكاوى الهامة التي تمثـل ظـاهرة اجتماعيـة أو           والقرارات التنظيمية ال  
  .اقتصادية أو سياسية عامة والموضوعات المحالة من لجنة القيم

 دراسة ما يحيله إليها مكتب المجلس من تقارير الجهاز المركزي للمحاسـبات       ’٣‘
  .وتقارير أجهزة وهيئات الرقابة

ل مجلس الـشعب فـي لجنـة     أعضاء في بداية كل دور انعقاد لتمثي٧ اختيار  ’٤‘
مشتركة مع مجلس الشورى لمناقشة أي خالف حول صـياغة القـوانين المكملـة         

  .للدستور
 للجنة العامة دعوة رئيس الحكومة أو الوزراء أو رئيس الجهـاز المركـزي              ’٥‘

  .إليهمللمحاسبات لالستماع 
  :تشكيل واختصاصات لجنة القيم ) د(

 :  
  .المجلس أحد وكيلي ’١‘
 رؤساء لجان الشئون الدستورية والتشريعية والـشئون الدينيـة واالجتماعيـة         ’٢‘

  . واالقتراحات والشكاوى وحقوق اإلنسانواألوقاف
 مـن ممثلـي الهيئـات البرلمانيـة     ٢ من أعضاء اللجنة العامة من بينهم        ٥ و ’٣‘

  .لألحزاب المعارضة والمستقلين
  .قرعة على أن تكون بينهم إحدى النساء من أعضاء المجلس يختارون بال٥ و’٤‘

 
   النظر فيما ينسب لألعضاء من مخالفات تشكل خروجا عن القيم الدينية أو ’١‘
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 أو االجتماعية أو المبادئ األساسية الـسياسية واالقتـصادية للمجتمـع             األخالقية
  .المصري

  . توقيع الجزاءات البرلمانية’٢‘
  :صاصات اللجان النوعية تشكيل واخت) هـ(

 
ــتورية   ’١‘ ــشئون الدس  لجنــة ال

  .والتشريعية
  . الخطة والموازنة’٢‘
  . الشئون االقتصادية’٣‘
  . العالقات الخارجية’٤‘
   الشئون العربية’٥‘
 الدفاع واألمن القـومي والتعبئـة       ’٦‘

  .القومية
  . االقتراحات والشكاوى’٧‘
  ة القوى العامل’٨‘
  . الصناعة والطاقة’٩‘
  . الزراعة والري’١٠‘
  . التعليم والبحث العلمي’١١‘

 الشئون الدينيـة واالجتماعيـة      ’١٢‘
  .واألوقاف

  . الثقافة واإلعالم والسياحة’١٣‘
  
  .ةيالشئون الصحية والبيئ’ ١٤‘
  . النقل والمواصالت’١٥‘
ــة ’١٦‘ ــق العام ــكان والمراف  اإلس

  .والتعمير
ــ’١٧‘ ــات  اإلدارة المحلي ة والتنظيم

  .الشعبية
  . الشباب’١٨‘
  .اإلنسان حقوق ’١٩‘

 
لجنة من اللجان النوعية السابقة عدة اختصاصات، وإذ ال يتسع المجـال هنـا     لكل  

  :الستعراضها، فسنكتفي فقط باالختصاصات العامة لهذه اللجان 
  .ية والرقابية معاونة المجلس في ممارسة اختصاصاته التشريع’١‘
 إبداء الرأي في مشروعات القـوانين واالقتراحـات بمـشروعات القـوانين             ’٢‘

  .والقرارات بقوانين
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 ١٩( تحدد الئحة المجلس وطريقة عمل واختصاص كل لجنة من اللجان النوعية     -
  ). لجنة

  :تشكيل واختصاصات اللجان الخاصة والمشتركة ) و(
 :  

  .الخاصةيختار رئيس المجلس رئيس وأعضاء اللجنة  -
  . يرأس اللجنة المشتركة أحد وكيلي المجلس أو أقدم رؤساء اللجان ثم أكبرهم سنا-

 
دراسة أو بحث مشروع قانون أو اقتراح بمشروع قـانون أو قـرار بقـانون أو                

  .مجلس تقرير بشأنها للوإعدادموضوع أو مسألة محددة، 
 

  .للمجلس أو رئيسه إحالة موضوع معروض عليه إلى لجنة مشتركة لبحثها
  :تشكيل واختصاصات الشعبة البرلمانية ) ز(

 
  .ية للمؤتمرات البرلمانية الدولية مجلس الشعب هو شعبة جمهورية مصر العرب-
  . المجلسأعضاء للشعبة من جميع  تشكل الجمعية العمومية-
  :  تشكل اللجنة التنفيذية للشعبة من-
  . مكتب المجلس’١‘
  . رئيس لجنة العالقات الخارجية’٢‘
  . من األعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية٨ و’٣‘

 
الـشعبة   عالقات   أية منظمة برلمانية دولية أو إقليمية وفي       بحث االشتراك في     ’١‘

  .جنبيةوغيرها من المنظمات األ
ت والهيئـات   تحقيق توصيات االتحاد البرلماني الدولي وغيره مـن االتحـادا       ’٢‘

  .والمنظمات البرلمانية
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 توجيه الرسائل إلى برلمانات الدول األخـرى أو االتحـادات أو الهيئـات أو             ’٣‘
  .اسة الخارجيةن الموضوعات المتعلقة بالسيأالمنظمات البرلمانية الدولية بش

 تحديد قيمة االشتراك السنوي الذي تؤديه الشعبة لالتحاد البرلماني الـدولي أو         ’٤‘
  .غيره من الهيئات

  . اعتماد الموازنة والحساب الختامي للشعبة’٥‘
  
 
  :حقوق عضو مجلس الشعب ) أ(
 جنائية ضد عضو    إجراءاتية  أذ   غير حالة التلبس بالجريمة اتخا     فيال يجوز    -١

  .مجلس الشعب إال بإذن سابق من المجلس
مجلس عند  ويخطر ال  ،يس المجلس خذ إذن رئ  أفى غير دور انعقاد المجلس يتعين       و
  .جراءإتخذ من اول دور انعقاد له بما أ

حد شروط العضوية أفقد ذا فقد الثقة واالعتبار أو إال إ عضويته إسقاط ال يجوز -٢
  .خل بواجبات عضويتهأساسها أو أنتخب على  االتيعامل أو الفالح أو صفة ال

  .أعضائه ثلثيسقاط العضوية من المجلس بأغلبية إن يصدر قرار أويجب 
داء أ فـي  واآلراءفكـار    مجلس الشعب عما يبدونه مـن األ       ال يؤاخذ أعضاء   -٣
  .لجانه المجلس أو فيعمالهم أ

 ،القطاع العاممن العاملين بالدولة أو   ذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه        إ -٤
 في وتحتسب مدة عضويته     -يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله         

  .المعاش أو المكافأة
 من الجهة   األصليويتقاضى المرتب والبدالت والعالوات المقررة لوظيفته وعمله        

  .المعين بها طوال مدة عضويته
صـلية وتجـب    عمله األ  جهة وظيفته أو     فيوية  يخضع لنظام التقارير السن    وال -

  .د حلول دوره فيها عنباألقدميةترقيته 
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 كان يشغلها التيلى الوظيفة إنتهاء عضويته امجلس الشعب بمجرد ويعود عضو   -
  .ليهاإ ي يكون قد رقالتيقبل انتخابه أو 

بخـالف   - جنيـه    ٧٠٠٠ يتقاضى عضو مجلس الشعب مكافأة شهرية قدرها         -٥
  . تستحق من تاريخ حلف اليمين- وية اللجانبدالت عض

  .نواع الضرائبأيجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفى من كافة  ال -
 األولى يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب اشتراك للسفر بالدرجة            -٦

خـرى أو   حدى وسـائل المواصـالت العامـة األ       إو   أ الممتاز بسكك حديد مصر،   
  .لى القاهرةإ دائرته االنتخابية في يختارها لتياالطائرات من الجهة 

 ما يتقاضاه نائب رئـيس   يتقاضى رئيس مجلس الشعب مكافأة مساوية لمجموع  -٧
  .الجمهورية

يـة  أويمتنع رئيس مجلس الشعب عن مزاولة مهنة تجارية أو غير تجاريـة أو               -
  .وظيفة عامة أو خاصة

  :نية واجبات عضو مجلس الشعب والجزاءات البرلما) ب(
  :واجبات عضو مجلس الشعب 

  . حضور اجتماعات المجلس ولجانهفي االنتظاميجب على العضو  -١
مراعاة االحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصـول اللياقـة مـع             -٢

  .زمالئه بالمجلس ورئيس المجلس
أو حكام الدستور أو القانون    أ داخل المجلس أو خارجه تخالف       فعالأعدم إتيان    -٣

  .الئحة مجلس الشعب
 شـيئا  يستأجر أو ين يشترأثناء مدة عضويته  أ ال يجوز لعضو مجلس الشعب       -٤

ن أو أ مواله أو يقايضها عليه     أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من       أو   أ موال الدولة، أمن  
  .يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاوال

وظائف حكومية أو القطاع العـام       فين يعين عضو مجلس الشعب      أ ال يجوز    -٥
  .ثناء مدة عضويتهأجنبية  حكمها أو الشركات األفيوما 
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  .ين على خالف ذلكي تعأيويبطل  -
حدى الوظائف العامة   إ فين يقبل التعيين    أعالن انتخابه   إال يجوز للعضو فور      -٦

ة أو نقل ذا كان التعيين نتيجة ترقيإال إ حكمها، في الحكومة أو القطاع العام وما   في
  .قضائيخرى أو كان بناء على حكم ألى إمن جهة 

جنبية خارج الـبالد أو     ألى دولة   إصلية  عارة العضو من وظيفته األ    إال يجوز    -٧
ن يقدم استقالته من أال بعد إية جهة أ الخارج مع فيية وظيفة أو عمل   أالتعاقد على   

  .العضوية
حـدى الـشركات    إ فـي تعيين  ن يقبل ال  أعالن انتخابه   إال يجوز للعضو فور      -٨

  العربـي س المـال  أ المشروعات الخاضـعة لقـانون اسـتثمار ر        في أو   األجنبية
  .واألجنبي

دارة الشركات المساهمة أو مجالس     إن يقبل عضوية مجالس     أ ال يجوز للعضو     -٩
ذا إال   إ  والشركات ذات المسئولية المحدودة،    باألسهم شركات التوصية    فيالمراقبة  

و  أ سهم رأس مال الـشركة،    أقل من   على األ % ١٠و مالكا    أ ين،حد المؤسس أكان  
  .عالن انتخابهإكان قد سبق له شغل عضوية هذه المجالس قبل 

حدى لجانه إ موضوع معروض على المجلس أو     أي على العضو عند مناقشة      -١٠
ن يخطر رئـيس  أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أحد يتعلق بمصلحة شخصية له أو أل 

  .الرأيبداء إ المناقشة أو فيلجنة بذلك قبل االشتراك المجلس أو ال
 

خل بواجبات العضوية أو ارتكب فعـال       أنه  أ يثبت   ييوقع على العضو الذ   
  : اآلتيةحد الجزاءات أفعال المحظورة عليه من األ

  .اللوم: ً والأ
بشرط موافقة  (ده   وفود المجلس طوال دور انعقا     في االشتراكالحرمان من     :ًثانيا

  .)غلبية أعضاء المجلسأ
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تزيد عمال المجلس مدة ال تقل عن جلستين وال         أ فيالحرمان من االشتراك     :ً  ثالثا
  .)غلبية أعضاء المجلسأبشرط موافقة (على عشر جلسات 

عمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات وال أ فيالحرمان من االشتراك : ً رابعا
  .)المجلس غلبية أعضاءأشرط موافقة (قاد تجاوز نهاية دور االنع

  : ورابعاًثالثاً :  البندفيسباب توقيع الجزاء أ
  .هانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته إ-١
  .يجهزته البرلمانية أو التأثير على حرية إبداء الرأأحد أهانة المجلس أو  إ-٢
و رئيس الحكومة أو    استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أ         -٣
  .حد أعضاء المجلسأعضائها أو أحد أ

  .) أعضاء المجلسثلثيشرط موافقة (سقاط العضوية  إ:  خامساً
  : البند رابعا وخامسافيسباب توقيع الجزاء أ

تهديد رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب أو رئيس الحكومة لحمله على         -١
  .ختصاصه افيداء عمله أو االمتناع عن عمل يدخل أ

 حرية فيعمال المجلس أو لجانه أو للتأثير       أاستخدام العنف لتعطيل مناقشات و     -٢
  .الرأيإبداء 

قواله وتحقيق  أال بعد سماع    إ من هذه الجزاءات على العضو       أيال يجوز توقيع     -
لى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القـيم     إويعهد المجلس بذلك     دفاعه،

  .اصةلى لجنة خإأو 
عمال المجلـس   أ فييترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من االشتراك          -

  .الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء
ترتب على   اللجان أو عضوا بمكتبها،إلحدىذا كان من وقع عليه الجزاء رئيسا  إ-

اللـه   وقع خ  ي دور االنعقاد الذ   فيذلك تنحيته عن رياسة اللجان وعضوية مكاتبها        
  .الجزاء
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 : الحق في مباشرة الحقوق السياسيةضوابط ممارسة  
  

يرد فيما يلي توضيح لمن لهم الحق فـي مباشـرة الحقـوق الـسياسية،               
أسباب وقف مباشرة الحقوق السياسية، والمعفيين من       و ،تهاوالمحرومين من مباشر  

  . التجنس، وكذلك الحكم الخاص بمن اكتسب الجنسية المصرية بطريقتهامباشر
  

 
من له الحق في مباشرة 

  من مباشرة الحقوق السياسية نوالمحروم  الحقوق السياسية

مـصرية   /كل مصري  -
 سنة، له مباشرة    ١٨بلغ  

  :اآلتيةالحقوق السياسية 
 الرأي في كل    إبداء :أوال

اســتفتاء يــنص عليــه 
  .الدستور

  : انتخاب كل من:ياثان
 . رئيس الجمهورية-
 أعضاء مجلسي الشعب    -

 .والشورى

 أعضاء المجالس الشعبية -
 .المحلية

  

  . اعتبارهإليه المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد -١
 من صدر حكم بمصادرة أمواله ويكون الحرمان لمدة         -٢
  . سنوات من تاريخ صدور الحكم٥
 أشياء إخفاء الحبس في سرقة أو       المحكوم عليه بعقوبة   -٣

مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك بدون رصيد أو خيانـة           
أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتـدليس أو تزويـر أو           
استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو          
هتك عرض أو إفساد أخالق الشباب أو انتهـاك حرمـة           

للتخلص من الخدمة اآلداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت 
والمحكوم عليه لـشروع منـصوص      . العسكرية والوطنية 

عليه إلحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكـن الحكـم           
  .موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره

 المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم         -٤
 تنفيـذه أو كـان   االنتخابية، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا    

  .المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره
 من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام   -٥

 سنوات من تـاريخ     ٥ألسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض       
الفصل إال إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهـائي بإلغـاء         

  .قرار الفصل أو التعويض عنه
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  .المحجور عليه مدة الحجر) أ(
  .المحجوزون مدة حجزهموالمصابون بأمراض عقلية ) ب(
 سنوات من تاريخ شهر إفالسهم ما لم يـرد إلـيهم   ٥الذين أشهر إفالسهم مدة   ) ج(

  .اعتبارهم قبل ذلك
  
 
  .ة والفرعية واإلضافيةلحة الرئيسي وأفراد القوات المسضباط) أ(
وذلك طوال مدة خدمتهم بـالقوات المـسلحة أو          ضباط وأفراد هيئة الشرطة،   ) ب(

  .الشرطة
  
 

يقيد في قاعدة بيانات الناخبين من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إال            ال  
  .به إياها سنوات على األقل على اكتسا٥إذا مضت 
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  :ضوابط الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى  
  

ضوابط الترشح لعضوية مجلسي الـشعب والـشورى،        اول فيما يلي    نسنت
ح لعضوية مجلسي الشعب والـشورى، وكـذلك        يوالشروط الواجب توافرها للترش   

الضوابط المتعلقة بمن لهم حق الترشح لعـضوية مجلـسي الـشعب والـشورى،              
  .الفالحصفة الفالح وكيفية إثبات صفة العامل وصفة تعريف صفة العامل وو
  


 

 .أن يكون مصري الجنسية من أب مصري)  أ(

 .أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية) ب(

 سنة على األقل يوم االنتخاب بالنسبة للمرشـح         ٢٥من العمر   أن يكون بالغا    ) ج(
 سـنة علـى األقـل يـوم       ٣٥لعضوية مجلس الشعب، وأن يكون بالغا من العمر         
 .االنتخاب بالنسبة للمرشح لعضوية مجلس الشورى

 مرحلة التعليم األساسي أو ما يعادلها علـى       إتمامأن يكون حاصال على شهادة      ) د(
 .١٩٧٠ القراءة والكتابة بالنسبة لمواليد ما قبل أول يناير  بإجادةويكتفياألقل، 

 . طبقا للقانونأدائهاأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية اإللزامية أو أعفي من ) هـ(

 عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلـس الـشورى           أسقطتأال يكون قد    ) و(
  . بواجبات العضويةاإلخالل فقد الثقة أو االعتبار أو ببسب
  


 
ال يجوز ترشح رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة      ) أ(

أو أعضاء الرقابة اإلدارية أو أعضاء الهيئات القضائية أو المحافظين، إال بعد تقديم 
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بولة من تاريخ تقديمها، ويلزم تقديم مـا        استقاالتهم من وظائفهم وتعتبر االستقالة مق     
  .يفيد قبول االستقالة بالنسبة لرجال القوات المسلحة والشرطة

وال يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلـس الـشورى أو             ) ب(
كما ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ووظائف   . المجالس الشعبية المحلية  

  .العمد والمشايخ
 عضو مجلس الشعب عند انتخابه من العاملين في الدولة أو القطـاع             إذا كان ) ج(

وتحتسب مدة عضويته   . العام، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله        
وفي هذه الحالة يتقاضى عضو مجلس الـشعب المرتـب          . في المعاش أو المكافأة   

هـا طـوال مـدة      والبدالت والعالوات المقررة لعمله األصلي من الجهة المعين ب        
  .عضويته

  
 

 ٣٢ في مادتيـه     ٢٠١١ مارس   ٣٠نص اإلعالن الدستوري الصادر في      
 على أن يكون نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين من العمال            ٣٥و
والمستندات الالزمة الفالحين، وسنوضح في الجدول التالي تعريف العامل والفالح و

  : إلثبات صفة العامل أو الفالح
  الفالح  العامل

 من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي          -
  .أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات

 ال يكون منضما إلى نقابة مهنية أو يكون مقيـدا فـي             -
  .السجل التجاري أو من حملة المؤهالت العالية

  :استثناء
 أعضاء النقابات المهنية من غيـر حملـة المـؤهالت           -

  .العالية

 من تكون الزراعة عمله     -
 .الوحيد ومصدر رزقه

 . يكون مقيما في الريف-

 يحوز هو وزوجتـه      أال -
وأوالده القصر ملكـا أو     

  . أفدنة١٠ أكثر من إيجارا
ويكون إثبات صفة الفالح    
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  . من بدأ حياته عامال وحصل على مؤهل عال-
وفي الحالتين يجب العتبار الشخص عامال أن يكـون         

  .مقيدا في نقابة عمالية
ال تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما تـوافرت          

في نقابـة  فيه شروط اكتساب صفة العامل ويكون مقيدا     
  .عمالية

  :ويكون إثبات صفة العامل بـ
 بتقديم شهادة من رب العمل مصدق عليها من مكتـب           -

التأمينات االجتماعية التابع له تفيـد العمـل واألجـر          
والمؤهالت الدراسية الحاصل عليها مقدم الطلب حسب       

  .الثابت في ملف عمله أو ملف خدمته
 عضو فيها توضـح      شهادة من النقابة العمالية التي هو      -

  .رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها
 إثبات ما يفيد أنه بدأ حياته عامال إذا كان حاصال على            -

مؤهل جامعي أو عال أو من إحدى الكليات العسكرية،         
  .وأنه ال زال باقيا في نقابته العمالية

  :بـ
ــازة - ــستند حي ــديم م  تق

األراضي الزراعية التـي   
يحوزهـا هــو وزوجتــه  

  .وأوالده القصر
 شهادة من مأمور القسم أو -

المركز بـأن الزراعـة     
مــصدر رزقــه وعملــه 

  .الوحيد
ثبات  في إ  يكتفي يجوز أن    -

ــازة  ــة الحي ــك ببطاق ذل
الزراعية أو شهادة مـن     

  .الجمعية التعاونية

هذا ويشترط الستمرار عضوية أعضاء مجلس الشعب من العمال والفالحين أن يظلوا 
  .محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها

 عنه العضوية وذلـك بأغلبيـة ثلثـي أعـضاء      أسقطتوعليه إذا فقد العضو صفته      
  .المجلس
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  : الشعب والشورىيمجلسلعضوية ترشيح الإجراءات   
  

كافة المترشـحين لعـضوية     على  المستندات التي يجب    سنوضح فيما يلي    
والمستندات الالزمـة إلثبـات صـفة الفـالح         تقديمها،  مجلسي الشعب والشورى    

  وكذلك مستندات إثبات االستقالة بالنـسبة      ،والمستندات الالزمة إلثبات صفة العامل    
إجراءات سنتناول ألعضاء الهيئات القضائية ورجال الشرطة والقوات المسلحة، ثم        

 .التصرف في طلب الترشيح

  


 
  :المستندات التي ينبغي على كافة المرشحين تقديمها) أ(
 على النموذج المعد لذلك إلى -له  من المرشح أو وكي- يقدم طلب الترشيح كتابة -

لجنة االنتخابات بالمحافظة التي يرغب في الترشح في إحدى دوائرها االنتخابيـة،            
ومقر اللجنة هو محكمة االستئناف بالمحافظة أو مأموريتهـا، وينبغـي أن يكـون              

  :اآلتيةب مصحوبا بالمستندات لالط
  .الناخبينبيان يفيد أن اسم المرشح مدرج بقاعدة بيانات )  أ(
 إليه بالنسبة لمرشـحي القـوائم       ينتميصورة معتمدة من قائمة الحزب الذي       ) ب(

  .الحزبية
 جنيه بخزانة المحكمة االبتدائية الواقع في دائرتهـا   ١٠٠٠إيصال بإيداع مبلغ    ) ج(

  .الدائرة االنتخابية لطالب الترشيح
لمخصـصة   جنيه على المرشحين في الـدوائر ا ١٠٠٠ يسري شرط إيداع مبلغ   -

 .لالنتخاب بالنظام الفردي، وعلى المرشحين بنظام القوائم الحزبية

 بعد إعالن نتيجة االنتخابات يرد إلى طالب الترشيح المبلغ الذي أودعه خزانـة              -
 .المحكمة االبتدائية بعد خصم ما قد يكون مستحقا عليه
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  .بطاقة الرقم القومي وصورة منها) د(
 ٢٥يح أو بطاقة الرقم القومي، وذلك إلثبات بلوغه         شهادة ميالد طالب الترش   ) هـ(

سنة ميالدية على األقل يوم االنتخاب بالنسبة للترشح لعـضوية مجلـس الـشعب،     
 . سنة ميالدية بالنسبة للترشح لعضوية مجلس الشورى٣٥وبلوغه 

 .شهادة ميالد األب أو بطاقة الرقم القومي) ح(
  .شهادة رسمية بالمؤهل الدراسي) ط(
  ادة رسمية من مأمور القسم أو المركز تفيد أن طالب الترشيح مقيد بقاعدة شه) ي(

  .بيانات الناخبين وأنه لم يطرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده أو وقفه أو إعفاءه
  .صحيفة الحالة الجنائية) ك(
  . أو اإلعفاء من أدائها طبقا للقانوناإللزاميةشهادة أداء الخدمة العسكرية ) ل(
مرشح أن يقدم طلب الترشيح بواسطة وكيل عنه، وتثبت الوكالة بمحضر  يجوز لل-

  .مصدق عليه من جهة االختصاص، ويرفق هذا المحضر بالطلب عند تقديمه
  . يحصل المرشح على إيصال تسليم مستندات الترشيح-
  : مستندات إثبات صفة الفالح) ب(
 الترشح هو وزوجته     تقديم مستند حيازة األراضي الزراعية التي يحوزها طالب        -

  .وأوالده القصر
 شهادة من مأمور القسم أو المركز بأن الزراعة مصدر رزق والعمـل الوحيـد             -

  .لطالب الترشح
 في إثبات ذلك ببطاقة الحيازة الزراعية أو شهادة من الجمعيـة            يكتفي يجوز أن    -

  .التعاونية
  : مستندات إثبات صفة العامل) ج(
ل مصدق عليها من مكتب التأمينات االجتماعية التابع  بتقديم شهادة من رب العم-١

له تفيد العمل واألجر والمؤهالت الدراسية التي يحصل عليها مقدم الطلب حـسب             
  .الثابت في ملف عمله أو ملف خدمته
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 شهادة من النقابة العمالية التي هو عضو فيها تفيد رقم قيده ونـوع عـضويته                -٢
  .وتاريخها

بدأ حياته عامال إذا كان حاصال على مؤهل جامعي أو عـال   إثبات ما يفيد أنه     -٣
  .أو من إحدى الكليات العسكرية، وأنه ال زال باقيا في نقابته العمالية

مستندات إثبات االستقالة بالنسبة ألعضاء الهيئات القضائية ورجال الـشرطة          ) د(
  :والقوات المسلحة

   الترشيح من أعضاء الهيئات شهادة رسمية تفيد تقديم االستقالة إذا كان طالب-
  .القضائية

 بالنسبة لرجال الشرطة والقوات المسلحة فيجب تقديم شهادة رسمية تفيد قبـول             -
  .االستقالة

  . رسمية وفقا لقانون العقوباتقاًاوتعتبر األوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أور
  
 
 تاريخ ورودها في سـجلين، يخـصص أحـدهما          تقيد طلبات الترشيح بحسب   ) أ(

 .للمرشحين بالنظام الفردي، ويخصص الثاني لمرشحي القوائم

تتولى فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح لجنة في كل محافظـة             ) ب(
وعـضوية قاضـيين    ) أ(برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة االبتدائية من الفئة         

، ويتولى األمانة الفنيـة للجنـة       األعلىس القضاء   بالمحاكم االبتدائية يختارهم مجل   
 .ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها

يعرض في اليوم التالي إلقفال باب الترشيح كشفان يخصص أولهما لمرشحي           ) ج(
 إليها المرشح، ويخصص الثاني لمرشحي ينتميالقوائم متضمنا القائمة الحزبية التي 

. أسماء المرشحين والصفة التي ثبتت لكل مـنهم       ويتضمن الكشفان   . النظام الفردي 
 .ويستمر عرض الكشفين لمدة ثالثة أيام
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تشكل بقرار من اللجنة العليا لالنتخابات لجنة للنظر في االعتراضـات علـى             ) د(
كشوف المرشحين، ويرأس اللجنة قاض بمحاكم االستئناف، وعـضوية قاضـيين           

س القضاء األعلى، ويتولى األمانـة      بدرجة رئيس بالمحاكم االبتدائية يختارهم مجل     
  .الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها

 أيام من تاريخ إقفـال      ٧وتفصل اللجنة في االعتراضات خالل مدة أقصاها        ) هـ(
  .باب الترشح

ـ      صاء لجنة الف  بعد انته ) و( د لجنـة االنتخابـات     ل في االعتراضات من عملها، تع
 يتضمن أحدهما أسـماء المرشـحين بالنظـام الفـردي           ين نهائيين بالمحافظة كشف 

ويتضمن اآلخر أسماء مرشحي القوائم، ويتضمن كل كشف الصفة التي ثبتت لكل             
 إليه والرمز االنتخابي لكل مرشـح فـردي أو قائمـة    ينتميمرشح والحزب الذي   

  .حزبية
يكون الطعن على القرار الصادر من لجنة الفصل فـي االعتراضـات أمـام        ) ز(

 أيام التالية إلعالن كشوف المرشـحين وتفـصل         ٧مة القضاء اإلداري خالل     محك
 أيـام   ٧ الدولة، وذلك خالل     يي الطعن، دون عرضه على هيئة مفوض      المحكمة ف 

  .على األكثر
والحكم الصادر من محكمة القضاء اإلداري واجب النفاذ ال يجـوز وقفـه أو              ) ح(

 العليـا وقـف     اإلداريةقررت المحكمة   االستشكال في تنفيذه أمام أية جهة، إال إذا         
  .التنفيذ عند الطعن على الحكم

تنشر اللجنة العليا لالنتخابات أسماء المرشحين كل في دائرته االنتخابية وفي           ) ي(
  .صحيفتين واسعتي االنتشار
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 :النظام االنتخابي  
  

دوائر اإلطار العام للنظام االنتخابي، وعدد األعضاء وال   : سنتناول فيما يلي  
بالنسبة لكل من مجلسي الشعب والشورى بشكل إجمالي وفيما يخص كل محافظـة    
سواء على صعيد نظام القائمة أو النظام الفردي، وقواعد التغيير في القائمة قبل بدء 

 والتنازل عن الترشيح ونقص عدد المرشـحين، وعمليـة التـصويت،            ،االنتخاب
النتخابات التكميلية،  ن النتائج، وا  وحساب أصوات الناخبين، وفرز األصوات وإعال     

  .ل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورىصوأخيرا الف
 
 
ففيمـا يتعلـق    .  تجرى االنتخابات بالجمع بين نظامي القوائم والنظام الفـردي         -

 ٨٣لقوائم و  دائرة على صعيد نظام ا     ٤٦بانتخابات مجلس الشعب قسمت البالد إلى       
بينما قسمت البالد فيما يتعلق بانتخابات مجلـس        . دائرة فيما يخص النظام الفردي    

  . دائرة سواء فيما يخص النظام الفردي ونظام القوائم٣٠الشورى إلى 
 ووفقا للنظام الفردي ينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على األقل من              -

 .العمال والفالحين

 : قوائم الحزبية يجب وبالنسبة لنظام ال-

أن يكون عدد المرشحين على أي من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة            )  أ(
 .للدائرة

  .أن يكون نصف المرشحين على األقل من العمال والفالحين) ب(
  .أن تبدأ القائمة بمرشح عن العمال والفالحين) ج(
  .لفالحينأن يلي في القائمة مرشح الفئات مرشحا من العمال وا) د(
 .أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على األقل) هـ(

 .يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر) و(
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 األحـزاب يخصص رمز موحد على مستوى الجمهورية لقـوائم الحـزب أو          ) ز(
 .المتآلفة

  
 

  

  مجلس الشورى  مجلس الشعب  

ضاء
ألع

د ا
عد

  

   عضوا٤٩٨
نصفهم على األقـل مـن العمـال        

  .والفالحين
ينتخبون بطريق االنتخاب الـسري     

  .المباشر
 ١٠ين  ييجوز لرئيس الجمهورية تع   

  .أعضاء على األكثر

   عضوا٢٧٠
 نصفهم على األقل مـن العمـال       

  والفالحين 
  

ـ    أعـضاء المجلـس     اينتخب ثلث
  .باالنتخاب السري المباشر

يعين رئـيس الجمهوريـة الثلـث      
  .قيالبا

ائر
لدو

د ا
عد

  

  .لالنتخاب بالنظام الفردي% ٣٣
  .لالنتخاب بنظام القوائم% ٦٧

 دائـرة فيمـا     ٨٣د إلى   قسمت البال 
  .نظام الفردييخص 

 دائـرة فيمـا     ٤٦قسمت البالد إلى    
  . يخص نظام القوائم

  .لالنتخاب بالنظام الفردي% ٣٣
  .لالنتخاب بنظام القوائم% ٦٧

  دائرة سواء  ٣٠قسمت البالد إلى    
فيما يخص النظام الفردي ونظـام      

  .القوائم
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  النظام الفردي  نظام القائمة
  عدد األعضاء 
  وفقا لكل دائرة

ظة
حاف

الم
  

ولى
األ

نية  
الثا

لثة  
الثا

بعة  
لرا

ا
  

إجمالي 
عدد 

  األعضاء

عدد 
  الدوائر

عدد 
  ءاألعضا

إجمالي 
عدد 

أعضاء 
كل 

  محافظة
  ٥٤  ١٨  ٩  ٣٦  ١٠  ٨  ٨  ١٠  القاهرة

  ٢٤  ٨  ٤  ١٦      ١٠  ٦  اإلسكندرية
  ٦  ٢  ١  ٤        ٤  بورسعيد

  ٦  ٢  ١  ٤        ٤  اإلسماعيلية
  ٦  ٢  ١  ٤        ٤  السويس
  ١٨  ٦  ٣  ١٢      ٨  ٤  القليوبية
  ٣٠  ١٠  ٥  ٢٠      ١٠  ١٠  الشرقية
  ٣٦  ١٢  ٦  ٢٤    ٨  ٨  ٨  الدقهلية

  ١٢  ٤  ٢  ٨        ٨  طدميا
  ١٨  ٦  ٣  ١٢      ٤  ٨  كفر الشيخ

  ٣٠  ١٠  ٥  ٢٠      ١٠  ١٠  الغربية
  ٢٤  ٨  ٤  ١٦      ٨  ٨  المنوفية
  ٣٠  ١٠  ٥  ٢٠      ٨  ١٢  البحيرة
  ٣٠  ١٠  ٥  ٢٠      ١٠  ١٠  الجيزة
  ١٨  ٦  ٣  ١٢      ٤  ٨  الفيوم
  ١٨  ٦  ٣  ١٢      ٤  ٨   سويفبني

  ٢٤  ٨  ٤  ١٦      ٨  ٨  المنيا
  ٢٤  ٨  ٤  ١٦      ٨  ٨  أسيوط
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  ٣٠  ١٠  ٥  ٢٠      ٨  ١٢  سوهاج
  ١٨  ٦  ٣  ١٢      ٨  ٤  قنا

  ٦  ٢  ١  ٤        ٤  األقصر
  ٦  ٢  ١  ٤        ٤  أسوان
  ٦  ٢  ١  ٤        ٤  مطروح

ــوادي  الـ
  ٦  ٢  ١  ٤        ٤  الجديد

ــر  البحــ
  ٦  ٢  ١  ٤        ٤  األحمر

ــمال  شــ
  ٦  ٢  ١  ٤        ٤  سيناء

جنــــوب 
  ٦  ٢  ١  ٤        ٤  سيناء

  ٤٩٨  ١٦٦  ٨٣  ٣٣٢          المجموع


 
ظة

حاف
الم

  

عدد 
  ائروالد

عدد األعضاء 
وفقا لنظام 

  القوائم

عدد األعضاء 
وفقا للنظام 

  الفردي

مجموع عدد 
األعضاء لكل 

  محافظة
  ١٢  ٤  ٨  ٢  القاهرة

  ٦  ٢  ٤  ١  اإلسكندرية
  ٦  ٢  ٤  ١  بورسعيد

  ٦  ٢  ٤  ١  اإلسماعيلية
  ٦  ٢  ٤  ١  السويس

  ٦  ٢  ٤  ١  لقليوبيةا
  ٦  ٢  ٤  ١  الشرقية
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  ١٢  ٤  ٨  ٢  الدقهلية
  ٦  ٢  ٤  ١  دمياط

  ٦  ٢  ٤  ١  كفر الشيخ
  ٦  ٢  ٤  ١  الغربية
  ٦  ٢  ٤  ١  المنوفية
  ٦  ٢  ٤  ١  البحيرة
  ١٢  ٤  ٨  ٢  الجيزة
  ٦  ٢  ٤  ١  الفيوم
  ٦  ٢  ٤  ١   سويفبني

  ٦  ٢  ٤  ١  المنيا
  ٦  ٢  ٤  ١  أسيوط
  ٦  ٢  ٤  ١  سوهاج

  ٦  ٢  ٤  ١  قنا
  ٦  ٢  ٤  ١  األقصر
  ٦  ٢  ٤  ١  أسوان
  ٦  ٢  ٤  ١  مطروح

ــوادي  الــ
  الجديد

٦  ٢  ٤  ١  

  ٦  ٢  ٤  ١  البحر األحمر
  ٦  ٢  ٤  ١  شمال سيناء
  ٦  ٢  ٤  ١  جنوب سيناء

  ١٨٠  ٦٠  ١٢٠  ٣٠  المجموع
 
 يومـا  ١٥ب بــ   إذا خال مكان أحد المرشحين في قائمة حزبية قبل بدء االنتخا  -

  على األقل، بسبب التنازل أو الوفاة أو بقرار لجنة الفصل في االعتراضات على 
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  :اآلتيةالترشيح، تتبع القواعد 
  .يلتزم الحزب بترشيح آخر من ذات صفة من خال مكانه ليكمل العدد المقرر) أ(
رشح وعلى الحزب إعادة ترتيب مرشحي القائمة مع مراعاة أن تبدأ القائمة بم           ) ب(

  .عن العمال والفالحين، ومرشحا من النساء على األقل
يعرض اسم المرشح الجديد خالل يومين من تاريخ ترشيحه، ويخضع لـذات            ) ج(

قواعد االعتراض على الترشيح السابق ذكرها، وتفصل اللجنة في االعتراض في           
  . أيام من تاريخ ترشيحه٥مدة أقصاها 

، تتبـع  يوما من بـدء االنتخـاب ألي سـبب     ١٥إذا خال مكان في القائمة بعد        -
  :اآلتيةالقواعد 

تجرى االنتخابات في موعدها رغم نقص عدد المرشحين في القائمة عن العدد            ) أ(
  .المقرر

إذا أسفرت االنتخابات عن فوز القائمة الناقصة بعدد من المقاعد يجاوز العدد            ) ب(
 عن طريق القوائم الحزبيـة      الباقي بها، يستكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية      

  .على أن يكون المرشح بذات صفة من خال مكانه في القائمة
  
 
للمرشح وفقا للنظام الفردي أن يتنازل عن الترشيح بإعالن على يد محضر إلى ) أ(

  .قل يوما على األ١٥لجنة االنتخاب بالمحافظة، وذلك قبل يوم االنتخاب بـ 
وبالنسبة لمرشحي القوائم الحزبية فيجوز التعديل أو التنازل عـن الترشـيح            ) ب(

بطلب يقدم إلى اللجنة العليا لالنتخابات من الهيئة المختصة بالحزب أو األحـزاب             
  . يوما على األقل١٥ذات الصلة قبل االنتخاب بـ 

النظـام الفـردي أو   تتولى اللجنة العليا لالنتخابات نشر التنازل فيما يتعلـق ب         ) ج(
التعديل والتنازل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي االنتـشار قبـل             

  .الموعد المحدد لالنتخاب بوقت كاف
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ويعلن التنازل عن الترشيح يوم االنتخاب على باب مقـر الـدائرة االنتخابيـة      ) د(
  .واللجان الفرعية

  
 

  نظام القوائم  النظام الفردي
  النتيجة  الحالة

إذا لم يرشح في الـدائرة      
سوى شخصين أحـدهما    
على األقل من العمـال     

  والفالحين

تجـرى االنتخابـات فــي   
موعدها ويعلن انتخاب من    

% ٢يحصل منهما علـى     
من عدد الناخبين المقيدين    

  .بالدائرة
إذا رشح فـي الـدائرة      

  واحدشخص 
يعلن انتخابـه إذا حـصل      

من عدد الناخبين % ٢على 
ــدائرة،  ــي ال ــدين ف المقي
ويجرى انتخـاب تكميلـي     
الختيار العضو الثاني مع    
ــال  ــسبة العم ــاة ن مراع

  .والفالحين
إذا رشح في الدائرة أكثر     
من مرشحين وأحدهم فقط 

  من العمال والفالحين 

يعلن فوز هذا المرشح إذا     
من % ٢حصل على نسبة    

دد الناخبين المقيدين في    ع
ثم يجرى االنتخاب   . الدائرة

الختيار العضو الثاني من    
بين الباقين ويعلن انتخاب    
من حـصل مـنهم علـى       

  .األغلبية المطلقة
وإذا لم تتـوافر األغلبيـة      
المطلقة ألي مـنهم أعيـد      
االنتخاب بين الحاصـلين    

  .على أعلى األصوات

إذا لم تقـدم فـي الـدائرة        
االنتخابية أكثر من قائمـة     
يعلن انتخـاب المرشـحين     
الواردة أسماؤهم بالقائمـة    
المقدمـة شـرط حــصول   

% القائمة على نسبة نصف   
علــى األقــل مــن عــدد 
األصوات الصحيحة بدوائر   
ــصة  ــة المخص الجمهوري

  .للقوائم
ستوف هذه النسبة   وإذا لم ت  

يجرى انتخاب تكميلي لشغل 
  .المقاعد المخصصة للدائرة
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  ام القوائمنظ  النظام الفردي

 ينتخب عضوان عن كل دائرة أحـدهما        -
 . على األقل من العمال والفالحين

 يجرى التصويت فـي بطاقـة مـستقلة         -
ويخصص لها صندوق مستقل، في الوقت      
ذاته الذي يجري فيـه التـصويت علـى      

 . القوائم، وفي ذات قاعة االنتخاب

 تبطل األصوات التي تنتخب أكثر أو أقل        -
 ). اثنان(وب انتخابه من العدد المطل

 . تبطل األصوات المعلقة على شرط-
 تبطل األصوات التي يثبت أنهـا علـى         -

بطاقة غير التي سـلمها رئـيس اللجنـة       
 .للناخب

 تبطل األصوات التي يوقع عليها الناخب       -
  .أو يضع إشارة أو عالمة تدل عليه

 يبدي الناخب رأيه باختيار إحدى القوائم       -
  .بأكملها

 أي تعديل فـي     إجراء للناخب    ال يجوز  -
القائمة، أو التأشير على أحد المرشـحين       

  .في القائمة
 تبطل األصوات التي تنتخب أكثر مـن        -

  .قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة
  . تبطل األصوات المعلقة على شرط-
 تبطل األصوات التي يثبت أنهـا علـى         -

بطاقة غير التي سلمها رئـيس اللجنـة         
  .للناخب

 األصوات التي يوقع عليها الناخب       تبطل -
  . أو عالمة تدل عليهإشارةأو يضع 

 
  نظام القوائم  النظام الفردي

 يعلن انتخاب المرشحين الحاصلين على      -
لألصـوات  ) ١%+٥٠(األغلبية المطلقة   

 . الصحيحة

 إذا كان المرشحان الحاصالن على أغلبية -
ل والفالحين يعلن األصوات من غير العما

انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من 
األصوات، ويعاد االنتخاب في الدائرة بين 

 يعلن انتخاب القائمة التي حصلت علـى        -
صـوات  على األقل من عدد األ    % نصف

الصحيحة بدوائر الجمهورية المخصصة    
 . للقوائم

 من مقاعـد     تحصل كل قائمة على عدد     -
الدائرة بنسبة عدد األصوات الـصحيحة      
التي حصلت عليها إلى مجمـوع عـدد        
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المرشحين من العمال والفالحين الـذين      
حصال على أكبر عدد مـن األصـوات        
ويعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر      

 .عدد من األصوات

 إذا لم تتوافر األغلبية المطلقة ألي مـن         -
أعيد االنتخاب بـين األربعـة   المرشحين  

الحاصلين على أكبر عدد من األصوات      
على أن يكون نصفهم على األقـل مـن         
العمال والفالحين، ويعلن انتخاب االثنين     
الحاصلين على أعلى األصوات بشرط أن 

  . من العمال والفالحينايكون أحدهم

األصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة     
  .التي حصلت عليها قوائم االحزاب

 توزع المقاعد المتبقية بعد على القـوائم        -
تبعا لتوالي أعلى األصوات الباقية لكـل       

  .قائمة

 

 
  االنتخاب بنظام القائم الحزبية  االنتخاب بالنظام الفردي  

ات
صو

 األ
فرز

  

 بمقــر اللجنــة العامــة -
 .وتحت إشرافها

  . يتم الفرز في عالنية-

 . بمقر اللجنة العامة وتحت إشرافها-

  .ز في عالنية يتم الفر-
ائج

النت
ن 

عال
إ

  
 يعلنها رئـيس اللجنـة      -

  .العامة
 يعلن رئيس اللجنـة العامـة عـدد األصـوات       -

  .الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة
 يرسل رئيس اللجنة العامـة أوراق االنتخـاب         -

  .ومحاضرها إلى اللجنة العليا لالنتخابات
 يعلن رئيس اللجنة العليا لالنتخابـات النتيجـة         -

عامة، بعد حساب النسبة التي حـصلت عليهـا     ال
  .القائمة على مستوى الجمهورية

 
  إذا خال مكان أحد األعضاء المنتخبين بالنظام الفردي يجري انتخاب تكميلي )  أ(
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 .بذات الطريقة التي تم بها انتخاب العضو الذي خال مكانه

نتخبين بنظام القوائم يحل محله المرشح الـذي  إذا خال مكان أحد األعضاء الم    ) ب(
 .كان يليه في القائمة مع مراعاة نسبة العمال والفالحين

  .وتستمر مدة عضوية العضو الجديد حتى تستكمل مدة عضوية سلفه) ج(
  
 
مجلـسي الـشعب    تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء         )  أ(

  .والشورى
 يومـا   ٣٠تقدم الطعون في صحة العضوية إلى المحكمة خالل مدة ال تجاوز            ) ب(

  .من تاريخ إعالن نتيجة االنتخاب
 يومـا مـن تـاريخ    ٩٠تفصل المحكمة في الطعن في صحة العضوية خالل       ) ج(

  .وروده لقلم كتاب المحكمة
ن بقـرار المحكمـة بـبطالن       وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبالغ المجلسي      ) د(

  .العضوية
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 :تنظيم العملية االنتخابية  
  

سنعرض فيما يلي مهام اللجنة العليا لالنتخابات وهيئاتها الفرعية، حيـث           
سنتناول طبيعة اللجنة العليا لالنتخابات وتشكيلها وطريقة عملها واختـصاصاتها،          

امـة واختـصاصاتها، كمـا سـنعرض     وتشكيل أمانتها العامة ولجان األمانـة الع   
الختصاص اللجان المعنية باإلشراف على القيد والفحص والتحديث لقاعدة بيانات           
الناخبين ولجان الفصل في االعتراضات المتعلقة بقاعدة بيانات الناخبين، وبعد ذلك           
سنعرض لعمل اللجان الرئيسية والفرعية لالنتخابات بالمحافظات، ثـم سـنتناول           

ــاول ضــوابط عمقواعــد اســتخ ــم ننتقــل لتن ليــة دام الدعايــة االنتخابيــة ث
ستعراض حقوق وواجبات مندوب المرشح وحقوق الالتصويت، ثم نتوقف /االنتخاب

  .وكيل المرشح
  
 

تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل اإلشـراف علـى االنتخابـات         
وحتـى  " بقاعدة بيانات الناخبين  "ت، وتباشر اللجنة عملها بدءا من القيد        واالستفتاءا

  .إعالن نتيجة االنتخابات
 :تعريف باللجنة العليا لالنتخابات) أ(

  . اللجنة شخصية اعتبارية عامة، يمثلها قانونا رئيسها-
 . للجنة أمانة فنية دائمة يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتنظيم أعمالها-

 .لقاهرة الكبرى مقرها ا-

 . يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل اللجنة بناء على عرض وزير العدل-

  : تشكيل اللجنة العليا لالنتخابات) ب(
الـذي يتـولى العمـل فـي أول         ( رئيـسا    - رئيس محكمة استئناف القـاهرة       -

  ).٢٠١١اكتوبر
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  .وأقدم نواب رئيس محكمة النقض -
  . لرئيس مجلس الدولةنائبين أقدم -
 . وأقدم رئيسين بمحاكم االستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة-

ويحظر على أعضاء اللجنة الجمع بين عضوية هذه اللجنة وعـضوية أي لجنـة              
 .أخرى تشرف على أعمال االنتخابات أو االستفتاءات العامة

مختارين يتولى رؤساء الهيئات القضائية إخطار وزير العدل بأسماء أقدم النواب ال          
 .من كل هيئة قضائية

 لكل  -وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية الممثلة في اللجنة عضوا احتياطيا           
  .  وفقا لنظام األقدمية-من أعضاء اللجنة 

  : طريقة عمل اللجنة العليا لالنتخابات) ج(
  تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وال يكون اجتماعها صحيحا إال بحضور رئيسها       -
 . أعضاء على األقل٤و

 . تكون مداوالت اللجنة سرية-

 . من تشكيلها على األقل٤ تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية -

 . تنشر القرارات التنظيمية للجنة في الوقائع المصرية-

 . ينشر ملخص واف لقرارات اللجنة في جريدتين صباحيتين واسعتي االنتشار-

 أقدم رؤسـاء محـاكم   - مدة قيام المانع -محله  إذا قام مانع برئيس اللجنة يحل  -
 .االستئناف

 العـضو   - مدة قيام المـانع      - إذا وجد مانع لدى أحد أعضاء اللجنة حل محله           -
  .االحتياطي الذي رشحه المجلس األعلى للجهة التي يعمل بها

  : اختصاصات اللجنة العليا لالنتخابات) د(
  .ن االقتراع والفرز وتعيين أمين لكل لجنةتشكيل اللجان العامة لالنتخابات ولجا -١
من واقع بيانات الـرقم القـومي       " قاعدة بيانات الناخبين  " اإلشراف على إعداد     -٢

  ها ـد بـى القيـومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها واإلشراف عل
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  .وتصحيحها
لـسياسية   وضع وتطبيق نظام للرموز االنتخابية بالنسبة لمرشحي األحـزاب ا          -٣

  .والمستقلين
 تلقي البالغات والشكاوى المتعلقة بالعملية االنتخابية والتحقـق مـن صـحتها         -٤

  .وإزالة أسبابها
 وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والدوليـة           -٥

  .في متابعة كافة العمليات االنتخابية
  :  وضع القواعد المنظمة للدعاية االنتخابية-٦
 بشأن حظر األنشطة المعادية     - من اإلعالن الدستوري     ٤ بمراعاة أحكام المادة     -

 سرايا ذات طابع عسكري، فضال عن حظـر أي نـشاط            إنشاءلنظام المجتمع أو    
 ديني أو بناء على التمييز بسبب الجـنس أو          أساسسياسي أو قيام أي حزب على       

  .في شأن مجلس الشعب ١٩٧٢ لسنة ٣٨ من القانون رقم ١١ والمادة - األصل
 على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة              -

للدعاية االنتخابية ذات الطابع الديني أو على أساس التفرقـة بـسبب الجـنس أو               
  .األصل

 وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة في أوقات الذروة للبـث التلفزيـوني       -٧
ية االنتخابية في أجهزة اإلعالم الرسمية والخاصـة علـى          واإلذاعي بغرض الدعا  

  .أساس المساواة التامة
  . إعالن النتيجة العامة لالنتخابات واالستفتاءات-٨
  . تحديد مواعيد االنتخابات التكميلية-٩

  .إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة باالنتخابات -١٠
  :  لالنتخاباتتشكيل األمانة العامة للجنة العليا) هـ(

  : عضوا؛ على النحو التالي١٦تشكل األمانة العامة للجنة العليا لالنتخابات من      
  . أو من في درجته- برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض -
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  . عضوية عدد كاف من القضاة يختارهم مجلس القضاء األعلى-
  . ممثل لوزارة الداخلية-
  .يا المعلومات ممثل لوزارة االتصاالت وتكنولوج-
  . ممثل لوزارة التنمية المحلية-
  .وزارة ويتم اختيار ممثلي الوزارات بمعرفة الوزير المختص بكل -
النتخابات طلب ندب من يرى االسـتعانة بـه مـن بـين     ل لرئيس اللجنة العامة   -

  .العاملين في الدولة والخبراء المتخصصين
  . المستحقات المالية للمنتدبين تسددها الجهات المنتدب منها طوال مدة الندب-
  :  تشكيل لجان األمانة العامة للجنة العليا لالنتخابات واختصاصاتها) و(
 لجان يتولى رئاسة كل منها عضو باللجنة العليـا لالنتخابـات،            ٦ تقرر تشكيل    -

 . للجنة العامةاألمانةوتضم في عضويتها عدد من أعضاء 

 وتختص هذه اللجان بشكل عام بجميع الترتيبات واالستعدادات الالزمـة إلدارة            -
  .العملية االنتخابية من بدايتها وحتى نهايتها

  اختصاصها  اللجنة
تشكيل اللجان االنتخابية بالمحافظات واللجان العامة ولجان االقتراع ولجان       األولى 

  .الفرز واللجان الفرعية
راف على قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي بمصلحة اإلش  الثانية

  .األحوال المدنية، ومراجعتها وتحديثها
  .وضع وتطبيق الرموز االنتخابية  الثالثة 
 البالغات والشكاوى المتعلقة بالعملية االنتخابية والتحقق من صـحتها          يتلق  الرابعة 

  .وإزالة أسبابها
عد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية وضع القوا  الخامسة 

  .في متابعة االنتخابات
  .وضع القواعد المنظمة للدعاية االنتخابية طبقا لما قرره القانون  السادسة
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 اللجان الثالث المعنية باإلشراف بالقيد والفحص والتحديث لقاعدة          اختصاصات )ز(
  :بيانات الناخبين

  هااختصاص  اللجنة

ولى
األ

  

 قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي بقاعدة مـصلحة          إعداد -
  .األحوال المدنية

 تنقية قاعدة بيانات الناخبين من الفئات المحرومة والموقوفة والمعفاة مـن             -
  مباشرة الحقوق السياسية 

القـرى وفقـا    إعداد قاعدة بيانات الناخبين للمحافظات واألقسام والمراكز و -
لمحل إقامة الناخب الثابـت ببطاقـة الـرقم القـومي والمقيـدين حتـى               

٢٠/٧/٢٠١١.  
 وتشمل قاعدة بيانات الناخبين اسم الناخب ثالثيا على األقل ونوعه ومحـل          -

 .إقامته ورقمه القومي

  . ال يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من قاعدة بيانات واحدة-

نية
الثا

  

  . الناخبين تحديث قاعدة بيانات-
 تتولى تلقي البيانات من األجهزة المعنية بالدولة وخاصة مصلحة األحـوال    -

، والمحـاكم المختـصة ووزارة      اإلداريـة المدنية، والنيابة العامة، والنيابة     
  .الصحة

 تقوم بإعداد بيان لمن توافرت فيهم شروط مباشرة الحقوق السياسية، وبيان            -
، وبيان بمن كان مقيدا اإلعفاء الوقف أو بمن زالت عنهم أسباب الحرمان أو     

  .ولحق به سبب من هذه األسباب أو تحققت وفاته أو تغيرت بياناته

لثة
الثا

  

 تتولى القيد بقاعدة بيانات الناخبين، وفقا لما يرد لها من لجنة تحديث قاعدة              -
  .بيانات الناخبين

  :لجان الفصل في االعتراضات المتعلقة بقاعدة البيانات) ح(
ي الطلبات الخاصـة    ـة قضائية للفصل ف   ـ لجن ٢٨ل  ـا تقرر تشكي  ـكم

   ٢٨وتشكل هذه اللجان على مستوى . باالعتراض على قاعدة بيانات الناخبين
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محكمة ابتدائية ويتولى رئاسة كل لجنة رئيس المحكمة االبتدائية ويعاونه قاضـيان            
 اسمه من قاعدة    ولكل من رفض طلبه أو تقرر حذف      . من الرؤساء بالمحكمة ذاتها   

بيانات الناخبين حق الطعن على القرار أمام محكمة القـضاء اإلداري قبـل يـوم              
١٥/٩/٢٠١١. 

  : اللجان االنتخابية الرئيسية بالمحافظات) ك(
  االختصاص  التشكيل

 تتشكل لجنة انتخابية بكل     -
 :محافظة من

برئاسة رئيس بمحـاكم    ) أ(
  .االستئناف

ــشار  ) ب( ــضوية مست ع
  .لةبمجلس الدو

رئــيس بالمحكمــة  ) ج(
  .االبتدائية

أحد نواب رئيس هيئـة     ) د(
  .اإلداريةالنيابة 

أحد نواب رئيس هيئة    ) هـ(
  .اإلداريةالنيابة 

ــن  - ــارهم م ــتم اختي  ي
  .مجالسهم العليا

ـ  تختار مجا  - سهم العليـا   ل
عضوا احتياطيا يحل محل    
العضو األصلي عند قيـام     

  .مانع لديه

ية عرض قاعدة بيانات  على عمل  واإلشراف التنظيم   -١
  :الناخبين في نطاق اختصاصها، على النحو التالي

من خالل الكشوف المطبوعة فـي مقـار العمـد          ) أ(
 ومراكز الشرطة ومقار المحاكم     وأقسامومشايخ القرى   

 .الجزئية

من خالل النسخ اإللكترونية في الموقع اإللكتروني ) ب(
لي بمقـار   للجنة العليا لالنتخابات، وأجهزة الحاسب اآل     

اللجــان االنتخابيــة بالمحافظــات، وعلــى المواقــع 
  .اإللكترونية للحكومة المصرية

      ويجب أال يسمح نظـام العـرض اإللكترونـي         
بالتعديل في قاعدة بيانات الناخبين أو الحذف منهـا أو          

  .إليهااإلضافة 
  . معاينة مقار اللجان الفرعية والعامة-٢
صادرة من المرشـحين   التصديق على التوكيالت ال  -٣

  لوكالئهم أمام اللجان العامة والفرعية 
 إخطار اللجنة العليا لالنتخابات باألحكام الـصادرة   -٤

  .بتعديل قاعدة بيانات الناخبين
 تنفيذ ما تعهد إليها به اللجنة العليا لالنتخابات مـن       -٥

  .مهام في نطاق المحافظة
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  :اللجان الفرعية لالنتخابات) ل(
 .لجنة العليا لالنتخابات تشكيل اللجان الفرعية لالنتخاب تتولى ال-

  : وتتشكل اللجنة الفرعية من-
ـ   رئيس من أعضاء الهيئات القضائي ) أ( ن، ية وعدد من األعضاء ال يقـل عـن اثن

  .نالكل لجنة أمينويعين 
 بإجراءات االقتراع بالنظام الفردي، ويخـتص الثـاني         األمينينيختص أحد   ) ب(

  .راع بنظام القوائمبإجراءات االقت
 ٣يجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية وبما ال يجاوز              ) ج(

 الفعلي اإلشرافلجان على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها 
  .عليها جميعا

  
 
 .لمرشحين عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة ألي من ا-١

 االلتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، واالمتناع عن اسـتخدام الـشعارات            -٢
 .الدينية على نحو يهددها أو يسئ إليها

 حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل واالنتقال المملوكة للدولـة أو            -٣
لـة فـي    لشركات القطاع العام وقطاع األعمال العام وللشركات التي تـساهم الدو          

 .رأسمالها في الدعاية االنتخابية

 حظر إنفاق األموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع األعمال العام            -٤
  .والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في أغراض الدعاية االنتخابية

 حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم           -٥
  .دعاية االنتخابيةفي ال

   حظر تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية -٦
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أو من يمثلها في الداخل لإلنفاق في الدعاية االنتخابية، أو إلعطائها للناخبين مقابل             
  .االمتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين

 لغيـره   أوعد بإعطائه لنفسه     الو أو عرض   أو شخص   يإ إعطاء االمتناع عن    -٧
 غير ذلك من المكاسب المادية      أو معنزية   أو منفعة عينية    أو فائدة   أية أومبالغ نقدية   

 أبدائـه  أو االنتخابات   في الرأي أبداء المعنوية ،وذلك لحمله على االمتناع عن        أو
  .على وجه معين 

 التدليس علـيهم    أو على خداع الناخبين     تنطويحظر القيام بأية دعاية انتخابية      -٨
 عن سلوك احد المرشحين     أو كاذبة عن موضوع االنتخابات      أخبار إذاعة أوبنشر  

 أو الرمـوز  أو المـامى   أو الـصور    أو التشهير به من الكلمات      أو أخالقه عن   أو
 بقصد التأثير على العملية االنتخابية      آخر شكل   يإ أو حيل الجرافيك    أو اإليماءات

  . االمتناع عنهأو على وجه معين الرأي اءإبد إلى توجيه الناخبين أو
 غيـر   في وسائل الدعاية االنتخابية     باستعمال السماح   أواالمتناع عن استعمال    -٩

 يتنازل لغيره عـن     أنكما ال يجوز له      ) االنتخابيوهى الدعاية لبرنامجه     (أهدافها
  .المكان المخصص لحملته االنتخابية

ـ  فـي  إالالدعاية االنتخابية    إلغراضحظر استعمال مكبرات الصوت     -١٠ ة  حال
  .االجتماعات االنتخابية المنظمة

 االمتناع عن االعتداء على وسائل الدعاية االنتخابية لغيره مـن المرشـحين        -١١
   .اإلزالة أو اإلتالف أووسائل المحو  غير ذلك من أو التمزيق أوسواء بالشطب 

 الدعاية لبرنامجه   يف الحق   حزبي ائتالف أولكل مرشح مستقل ولكل حزب       -١٢
  . التلفزيونية الرسمية والخاصةالقنوات أو اإلذاعة من خالل شبكات االنتخابي

وذلك  ، المرشحين المساواة التامة دون تمييز بينأساس يوزع الوقت المتاح أنعلى 
مـع مراعـاة التـزام       . بالنسبة لوقت البـث    أو ،النسبة لمدة الدعاية المتاحة لهم    ب

  . القانونفي بقواعد الدعاية االنتخابية الواردة واألحزابالمرشحين 
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 بإتاحة الفرصـة للمرشـحين      نوالتلفزيو اإلذاعة واتحاد   اإلعالموتلتزم وزارة    -
 .القواعد مخالفة لهذه بأية اللجنة العليا لالنتخابات وإخطار ،واألحزاب

  : الدعاية االنتخابية وتوقفبدأ 
الكـشوف النهائيـة بأسـماء     عـن  ناإلعال تبدأ الحملة االنتخابية من وقت       -

  .المرشحين
  . كل مرحلة من المراحلفي على االقتراع السابقين اليومين في وتوقف -
، وتوقـف    النتيجة إلعالن التالي تكون من اليوم     اإلعادة وفى حالة انتخابات     -

   .إجرائها اليوم السابق على في
  . االنتخابية الدعايةإجراء وسيلة وبأي غير هذه المواعيد فيويحظر  -
  : على الدعاية االنتخابيةالمالي اإلنفاق
 الدعايـة   فـي  لما ينفقه كل مرشح      األقصى جنيه هو الحد     ألف ٥٠٠ مبلغ   -

   .االنتخابية
   .اإلعادة حالة في لما ينفقه كل مرشح األقصى جنيه هو الحد ألف ٢٥٠

 الفـردي أو مرشـحي القـوائم      تسرى هذه القواعد على المرشحين بالنظام        -
  .الحزبية

  :الرقابة على الدعاية االنتخابية
 أو تختص اللجنة القضائية العليا لالنتخابات بمراقة مدى التزام المرشـحين            -

  .ة بقواعد الدعاية االنتخابياألحزاب
، ابات بتلقي الشكاوى من ذوى الشأن العامة للجنة العليا لالنتخاألمانة تختص -
 مـن   أو ، من النيابة العامـة    أو ،لشرطة ترد لها من جهات ا     التي البالغات   أو

   . اللجان االنتخابية بالمحافظاتمستشاري
   وغيرها من وسائل الملصقات بإزالة باألمر العليا لالنتخابات للجنة ويعهد -
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، وعلـى نفقـة      الدعاية االنتخابية  لقواعد المستخدمة بالمخالفة    األخرىالدعاية  
   .المخالف

  . هذا الشأنفي تنفيذ قرارات اللجنة المختص األمن ويعهد للمحافظ ومدير -
 
 
  . ال يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي-١
  . الموطن االنتخابي للناخب هو محل اإلقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي-٢
 تلقائيا مـن واقـع       تجرى االنتخابات وفقا لقاعدة بيانات للناخبين التي تقيد بها         -٣

بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة األحوال المدنية بوزارة الداخلية           
  .أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب

 وتقوم النيابة العامة بإبالغ اللجنة العليا لالنتخابات ووزارة الداخليـة باألحكـام             -
ويجـب  . لحقوق السياسية أو وقفهاالنهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة ا    

 يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكـم أو القـرار            ١٥أن يتم اإلبالغ في خالل      
  .نهائيا

 وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام ألسباب مخلة بالشرف تقوم              -
  .الجهة التي يتبعها العامل بهذا اإلبالغ

ة بيانات الناخبين بعد دعوة النـاخبين إلـى         ال يجوز إدخال أي تعديل على قاعد       -
  .االنتخاب

رئـيس المجلـس   / يحدد ميعاد االنتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهوريـة    -٤
  .األعلى للقوات المسلحة

  . وبالنسبة لالنتخابات التكميلية تحدد بقرار من رئيس اللجنة العليا لالنتخابات-
الميعاد المحدد إلجراء االنتخابات بــ      يصدر قرار تحديد موعد االنتخابات قبل        -

  . يوما على األقل٣٠
  .  تبدأ عملية االنتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلى السابعة مساء-٥
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 يتولى رئيس اللجنة مراجعة كشف الناخبين باللجنة ومطابقة عدده بعدد بطاقات      -٦
نتخاب ومن  من وجود ساتر إلبداء الرأي ووجود صندوق اال       يتأكد  االنتخاب وكذلك   

  .سالمته وغلقه واالحتفاظ بمفتاحه معه
  . يتقدم الناخب للجنة المقيد بها اسمه حامال إثبات الشخصية-٧
 يتولى رئيس اللجنة بمعاونة أمين اللجنة التأكد من شخصية الناخب وأن اسمه             -٨

ان تان مخصصت اثن٤ضمن المقيدين في اللجنة، ثم يسلمه بطاقات االنتخاب وعددها 
ان النتخابات مجلس الـشورى، وذلـك       تان مخصص تخابات مجلس الشعب واثن   النت

  :على النحو التالي
بطاقة االنتخاب مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحين في دوائر االنتخاب بالنظام   ) أ(

  .الفردي
بطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها أسماء األحزاب أو االئتالفات الحزبيـة            ) ب(

 .ةبنظام القوائم الحزبي

 ينتحي الناخب خلف الساتر ويثبت رأيه في البطاقات ثم يطويها ويضعها فـي              -٩
  .الصندوق االنتخابي المخصص لكل مجلس، ويتأكد من هبوطها في الصندوق

  . ثم يوقع الناخب في الكشف ويغمس إصبعه في قارورة الحبر الفسفوري-١٠
ي اللجنة ويخـصص     ويمسك أمين سر اللجنة كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخب         -١١

صندوقان النتخابات كل مجلس، توضع في األول بطاقات االنتخاب بالنظام الفردي        
  .وتوضع في الثاني بطاقات االنتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة

 وال يترتب على بطالن أو فساد أي إجراء من إجراءات االقتـراع بالنـسبة              -١٢
كما ال يترتب علـى تلـف أو        .  األخرى ألحد الصناديق أي أثر بالنسبة للصناديق     

بطالن بطاقات االنتخاب في أحد الصناديق أي أثر بالنسبة إلى بطاقات الـصناديق      
  .األخرى

 بعد نهاية عملية االنتخاب يحرر رئيس اللجنة محضرا يثبت فيه عدد الناخبين  -١٣
األحمـر   وختمه بالشمع  - إذا وجدت    -الذين تقدموا للجنة وعدد البطاقات المتبقية       
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واصطحابه في وسيلة نقل آمنة إلى مقر اللجنة العامة إلجراء عملية الفرز بها في              
  .وجود المرشحين ووكالئهم المعتمدين

، يحـرر   خاب بعد الساعة السابعة مساء    ن داخل جمعية االنت   و إذا تواجد ناخب   -١٤
رئيس اللجنة العامة كشفا بأسماء هؤالء الناخبين الحاضـرين، وتـستمر عمليـة             

ويقتصر األمر على من دون اسمه فـي  (االنتخاب إلى أن ينتهي من أخذ أصواتهم        
  ).الكشف فقط

 بعد نهاية عملية االنتخاب يقوم رئيس اللجنة الفرعية بتحرير محـضر مـن              -١٥
تي اتخذت، ويوقع عليه هـو      صورتين يدون فيه موعد انعقاد اللجنة واإلجراءات ال       

   .نون والمندوباواألمين
صندوق بالشمع األحمر بخاتم رئيس اللجنة، ويتم نقله إلى مقر لجنة الفرز ثم يختم ال

ثم يقوم رئيس اللجنة بنفسه بتسليم الـصندوق        . تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية    
  .إلى رئيس اللجنة العامة

: ويسلم المظاريف المختومة بالشمع األحمر بخاتم رئيس اللجنة والتي تحتوي على          
 مظروف بطاقات االنتخاب الباقية بدون استعمال؛ إن        - مظروف كشوف الناخبين  

 مظـروف  - مظروفين يحتوي كل منهما على صورة من محضر اللجنة   -وجدت  
  .يحتوي على الشكاوى التي وردت للجنة واإلجراءات التي اتخذتها اللجنة بشأنها

  
 

  :ن من المندوبينالكل مرشح نوع
 خاص ودوره تمثيل المرشح في اللجنة من بدء فتح اللجنـة             مندوب األول

  .في الثامنة صباحا وحتى غلق اللجنة
وكيل عام له الحق في المرور على اللجان االنتخابية أثناء عملية           والثاني  

التصويت دون المكوث في اللجنة وينص في التوكيل العام على ما إذا كان من حقه   
  .حضور عملية الفرز أم ال
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تحـرر  ( لمندوب المرشح إبداء المالحظات على العملية االنتخابية         ويحق
  ).في حالة رفضه يحرر محضر بقسم الشرطة أو النيابة. بكتاب يقدم لرئيس اللجنة

  : وذلك في الحاالت اآلتية
 الـصناديق غيـر     -عدم وجود ساتر  ( عدم توافر الشروط في قاعة االنتخاب        -١

 وجود دعايـة انتخابيـة   -و غير محكمة الغلقمالئمة وغير شفافة أو غير فارغة أ  
  ). عدم وجود قارورة الحبر الفسفوري-ألحد المرشحين 

  :  التحقق قبل بدأ عملية االنتخاب من وجود-٢
 المظروف المشتمل على بطاقات االنتخاب، المختومة بخـتم اللجنـة ومطابقـة            -

مـدعوين أمـام   عددها لما هو مكتوب على المظروف، ومطابقته لعدد النـاخبين ال   
إذا وجد نقصا بها يستكمله رئيس اللجنة من رئيس اللجنة العامة، وإثبـات      . (اللجنة

  ).هذه العملية في محضر الجلسة
 . عملية االنتخابء التأخير في بد-٣

 عدم وجود قارورة الحبر الفسفوري غير القابل لإلزالة إال بعد أربع وعشرين             -٤
 .ساعة

 .خابية مفتوحة وعلى ظهرها خاتم اللجنة عدم وجود البطاقات االنت-٥
 . وجود أشخاص غير الناخبين في قاعة االنتخاب-٦

 . تكرار قيام الناخب باإلدالء برأيه أكثر من مرة-٧

 . وجود أحد الناخبين أو األشخاص داخل قاعة االنتخاب حامال سالح-٨

 . إثبات اعتراض أحد المندوبين على إثبات شخصية أحد الناخبين-٩

 قيام أحد المرشحين أو أنصاره بالتأثير أو تهديد أو إجبار أو إكراه النـاخبين       -١٠
 . لصالحهبرأيهملإلدالء 

 . دخول أحد رجال الشرطة قاعة االنتخاب دون أن يطلبه رئيس اللجنة-١١

 قيام أحد الناخبين بالتصويت أكثر من مرة، أو التصويت رغم عدم قيد اسمه              -١٢
 .في كشف اللجنة
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  : تحقق قبل بدأ عملية االنتخاب من وجود ال-١٣
 المظروف المشتمل على بطاقات االنتخاب، المختومة بخـتم اللجنـة ومطابقـة            -

عددها لما هو مكتوب على المظروف، ومطابقته لعدد النـاخبين المـدعوين أمـام      
إذا وجد نقصا بها يستكمله رئيس اللجنة من رئيس اللجنة العامة، وإثبـات      . (اللجنة
  ).لعملية في محضر الجلسةهذه ا

  
 

 بذلك، الحق في الدخول والخروج      اً عام لوكيل المرشح الذي يحمل توكيالً    
  .في جمعية وقاعة االنتخاب وله كافة حقوق مندوب المرشح الواردة أعاله

  :وكذلك حضور عملية الفرز وإبداء وإثبات المالحظات اآلتية
ي لجنة فرعية لم يسلم مباشرة من رئيس اللجنة الفرعية           إذا تبين أن صندوق أ     -١

والبـد مـن التـسجيل الكتـابي        . إلى رئيس اللجنة العامة وإنما سلم إلى الشرطة       
  .باالعتراض على فرز هذا الصندوق

 إذا تبين أن صناديق االنتخاب غير مغلقة قبل الفرز وغير مختوم علـى كـل                -٢
  .داها في حالة تلف ظاهر، والعبث بهاأو وجود إح. واحد منها بالشمع األحمر

 في حالة اختالف عدد بطاقات االنتخاب عن عدد الناخبين المقيـدين باللجنـة              -٣
  ).سواء كان االختالف بالزيادة أو النقصان(
  . في حالة استخدام القوة ضد المرشحين ووكالئهم لمنعهم من حضور الفرز-٤
أو وكيله على فـرز صـندوق        في حالة عدم إثبات اعتراض أحد المرشحين         -٥

  .معين
  . في حالة تواجد رجال الشرطة في غير الحاالت التي تلزم ذلك-٦
أو رفـض   .  في حالة رفض رئيس اللجنة إثبات اعتراض على عملية الفـرز           -٧

رئيس اللجنة إعالن النتائج وبيان عدد األصـوات الـصحيحة والباطلـة وعـدد              
  .األصوات التي حصل عليها كل مرشح
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بات هذه المالحظات في محضر جلسة الفرز وفي حال االعتراض يتم تحرير       يتم إث 
محضر بقسم الشرطة أو النيابة أو مكتب النائب العـام ورئـيس اللجنـة العليـا                

  .لالنتخابات
وكذلك إخطار الجهات والهيئات التي تتولى مراقبة العملية االنتخابية الممثلة فـي            

  .اإلعالمإليها وكذلك أجهزة  اإلشارةمؤسسات المجتمع المدني سالف 
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  :الجرائم االنتخابية  
  

  العقاب  الجريمة
   جنيه٥٠٠غرامة ال تجاوز   .التخلف بدون عذر عن التصويت

استخدام القوة ضـد رئـيس أو أعـضاء لجنـة      
   سنوات٥سجن ال تجاوز مدته   .االنتخاب بقصد منعهم من أداء عملهم

االنتخـاب بقـصد    تهديد رئيس أو أعضاء لجنة      
  . من أداء عملهمممنعه

  الحبس

إهانة رئيس أو أعضاء لجنة االنتخاب باإلشـارة        
  .أو القول

  الحبس

إتالف عمدي للمباني أو وسائل النقل المستخدمة       
  .في عملية االنتخاب، بقصد عرقلة سيرها

حبس ال يقل عن سنة وغرامـة ال    
 جنيه وال تجـاوز     ١٠٠٠تقل عن   

  .مة ما أتلف جنيه، ودفع قي٣٠٠٠
 إتالف جداول أو بطاقـات      أواختالس أو إخفاء    

االنتخــاب، أو أوراق أخــرى متعلقــة بعمليــة 
ير حقيقة النتيجة أو إعادة أو      ياالنتخاب بقصد تغ  

  .تعطيل االنتخاب

  الحبس

 في جـداول    - أو اسم الغير   -قيد أو حذف االسم   
  .االنتخاب على خالف أحكام القانون

  الحبس

أو التهديد بها، لمنع شخص مـن       استعمال القوة   
التصويت أو إكراهه على التصويت على وجـه        

  .معين

 شهور وغرامة ٦حبس ال يقل عن  
 جنيه وال تجاوز ١٠٠٠ال تقل عن 

  . جنيه٥٠٠٠
كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص : أوال

عن إبداء الرأي في االنتخـاب أو االسـتفتاء أو          
  .ى وجه معينإلكراهه على إبداء الرأي عل

كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن         : ثانيا

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة     
جاوز خمس سنوات وبغرامة    وال ت 

ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال       
  .تجاوز مائة ألف جنيه
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يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كـي يحملـه علـى           
االمتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه علـى وجـه          
معين، ولرئيس اللجنة العليا لالنتخابات الحق في       
إبطال األصوات االنتخابية الناتجة عن ارتكـاب       

  .هذه الجريمة
و طلب فائدة من هذا القبيـل       كل من قبل أ   : ثالثا

  .لنفسه أو لغيره
كل من نشر أو أذاع أقـواال أو أخبـارا          : رابعا

كاذبة عن موضوع االنتخاب أو االستفتاء أو عن        
سلوك أحد المرشحين أو عن أخالقه مع علمـه         
بذلك بقصد التـأثير فـي نتيجـة االنتخـاب أو           

فإذا أذيعت تلك األقوال أو األخبار في       . االستفتاء
 ال يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة     وقت

  .ضوعفت الغرامة
كل من قام بأي من األفعـال الخاصـة         : خامسا

بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأي أو األوراق        
المستخدمة في العملية االنتخابية دون إذن مـن        

  . السلطة المختصة
ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الـواردة       

ال وثالثا ورابعا وخامسا المشار إليها    بالفقرات أو 
بنفس عقوبة الفاعل األصلي إذا تبـين علمـه         
وموافقته على ارتكابها وتحكم المحكمة فـضال       
عن ذلك بحرمانه مـن الترشـيح لالنتخابـات         

 ية لمدة خمس سنوات من تـاريخ صـدور      النياب
  .الحكم الجنائي نهائيا وباتا
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كل من أبدى رأيه في انتخاب أو اسـتفتاء         : أوال
  .وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك

  .كل من أبدى رأيه منتحال اسم غيره: ثانيا
 كل من اشترك في االنتخاب أو االسـتفتاء         :ثالثا

  .الواحد أكثر من مرة
 اللجنة العليا لالنتخابات الحق في إبطال       ولرئيس

األصوات االنتخابية الناتجة عـن ارتكـاب أي        
  .جريمة من هذه الجرائم

  الحبس

خطف أو االستيالء أو إتالف صندوق االنتخابات       
  .وبه بطاقات االنتخاب

  السجن

   مخالفة الدعاية االنتخابية للقانون
حظر استخدام شـعارات أو رمـوز أو        مخالفة  (

يام بأنشطة للدعاية االنتخابية ذات طابع ديني      الق
  .)أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو األصل

 من اإلعـالن الدسـتوري،      ٤ وفقا لنص المادة    
 في شأن ١٩٧٢ لسنة ٣٨ من القانون ١١والمادة 

  .مجلس الشعب

 شطب اسم المرشح من قائمـة       -
  .المرشحين بالدائرة
  :اآلتيةوفقا لإلجراءات 

تقدم رئيس اللجنـة العليـا       حيث ي  -
لالنتخابات بطلب الـشطب مـن      

  .المحكمة اإلدارية العليا
 العليا في   اإلدارية تفصل المحكمة    -

الطلب على وجـه الـسرعة دون       
  .عرضه على هيئة المفوضين

 يتم تنفيذ الحكـم بمـسودته دون        -
  .إعالن

 في تنفيذ الحكم ال يجوز      شكالاإل -
  :تهإال أمام المحكمة التي أصدر

  : العملية االنتخابيةأثناء الشطب -  
 في حالة إذا قـضت المحكمـة        -١
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بالشطب قبل بدء عملية االقتـراع      
 بعد استبعاد من اإلجراءاتتستكمل 
  .تم شطبه

 بدأت عملية االقتراع قبـل      إذا -٢
فصل المحكمة في الطلب، تستمر     

 االقتراع، وعلى اللجنـة     إجراءات
العليا لالنتخابات وقـف إعـالن      
النتيجة إذا كان المرشح المطلوب     
شطبه حاصال علـى عـدد مـن        
األصوات يسمح بفوزه أو بإعـادة      

وإذا . االنتخاب مع مرشـح آخـر     
قضت المحكمـة بـشطبه تعـاد       

  .االنتخابات بين باقي المرشحين
 يكون لـرئيس لجنـة االنتخـاب     -

  .سلطة مأمور الضبط القضائي
 يعاقب على الشروع فـي هـذه        -

ة المقررة للجريمة الجريمة بالعقوب
  .التامة

تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من         
جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها فـي الـداخل       
لإلنفاق في الدعايـة االنتخابيـة، أو إلعطائهـا         
للناخبين مقابل االمتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه        

  .على وجه معين

الحبس مدة ال تقـل عـن سـنة         
 جنيه  ألف ٥٠ن  وبغرامة ال تقل ع   

 ألف جنيه، فضال    ١٠٠وال تجاوز   
عن مصادرة ما تـم تلقيـه مـن         

  .أموال
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 التعرض لحرمـة الحيـاة الخاصـة ألي مـن           -
  .المرشحين

 عدم االلتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنيـة،        -
واستخدام الشعارات الدينية على نحو يهـددها أو     

  .ئ إليهاييس
ـ       - ائل النقـل    استخدام المبـاني والمنـشآت ووس

واالنتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام 
وقطاع األعمال العام وللشركات التـي تـساهم        

  .الدولة في رأسمالها في الدعاية االنتخابية
 إنفاق األموال العامة وأموال شـركات القطـاع         -

العام وقطاع األعمال العام والشركات التي تساهم 
اض الدعايـة   الدولة في رأسـمالها فـي أغـر       

  .االنتخابية
 استخدام دور العبـادة والمـدارس والجامعـات       -

وغيرها من مؤسـسات التعلـيم فـي الدعايـة          
  .االنتخابية

 الحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر  -
 آالف جنيه   ٥ عن   وبغرامة ال تقل  

 ألف جنيه أو بإحدى     ٢٠وال تجاوز 
  .هاتين العقوبتين

 للمحافظ المختص أن يأمر بإزالة      -
لملصقات وجميع وسائل الدعايـة     ا

األخـرى المـستخدمة بالمخالفـة    
  .لألحكام السابقة

تحظر الدعاية االنتخابية القائمة علـى اسـتخدام     
الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بـسبب        

  .الجنس أو األصل

ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هـذا      
الحظر بالحبس مدة ال تقـل عـن        

ل عـن   ثالثة أشهر وبغرامة ال تق    
خمــسة آالف جنيــه وال تجــاوز 

  .عشرة آالف جنيه
تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم السابقة تحقيقا قضائيا، ولها أن تأمر بحـبس المـتهم      

  .احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية
دائرة أو أكثر للنظر في وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد 

  .الجرائم االنتخابية والفصل فيها على وجه السرعة
 إيداع المحكوم عليه أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم عليه بها :عقوبة الحبس

  . سنوات٣ ساعة وال أن تزيد على ٢٤وال يجوز أن تنقص على 
مركزية أو العمومية المدة المحكوم عليه بها  إيداع المحكوم عليه أحد السجون ال:عقوبة السجن

  . سنة١٥ سنوات وال أن تزيد على ٣وال يجوز أن تنقص على 
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 :  االنتخابية العملية على المدنيمراقبة منظمات المجتمع   
  

 : لها حق الرقابة التيالمنظمات  -١
 يحددها  لتيا مصر وفقا للضوابط     في المشهر والعاملة    المدنيمنظمات المجتمع    -أ

  .٢٠٠٣ لسنة ٨٤القانون 
  . الدولية المعتمدة من وزارة الخارجية المصريةالمدني المجتمعمنظمات  -ب
 المصرح بها لهذه المنظمات المدنية أنشطة التنمية        األنشطة يكون من    أن على   -ت

  . اإلنسان حقوق أو دعم الديمقراطية أوالسياسية 
  :طبيعة دور المراقبة -٢

 جميع المعليات االنتخابية ،شرط الحـصول        متابعة -ب,بند أ  –ظمات  لهذه المن  -
 . العليا لالنتخاباتالقضائية الخاصة بذلك من اللجنة التصاريحعلى 

 ومالحظـة مراحـل     وتتبـع  كل اعمل رصد     تعنى : متابعة العمليات االنتخابية   -
 أو الناخبيـة   التأثير علـى  أو إعاقتها أو سيرها   في  التدخل دون ،العملية االنتخابية 

 . السياسيةاألحزاب أوالدعاية للمرشحين 

 الترشيح والدعاية واالقتـراع والفـرز       إجراءات جميع   هي : العملية االنتخابية  -
 .  النتيجةوإعالن

 : نتائج عملية المراقبة -٣
ومالحظات حول العمليـة     تقارير متابعة    إصدارلمن صرح له بعملية المتابعة حق       

  .بمالحظاتهم الجهات المعنية بالدولة أو اللجنة العليا لالنتخابات ، وتزويداالنتخابية
   :"متابعة االنتخابات" الحصول على تصريح  إجراءات-٤
 وبيـان  إشهارها العليا لالنتخابات موضحا اسم المنظمة ورقم      للجنةيقدم الطلب    -أ

، وصورة  القومي، وبيانات بطاقة الرقم      المتابعين وصفاتهم  أسماءوبيان   ،بأنشطتها
  .ونطاق عمله المكنى ومؤهله العلميشمسية حديثة لكل متبع 

  م المنظمة وبيان بأسماء المتابعين ـ، يوضح اساألجنبيةة للمنظمات ـبالنسب -ب
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وما يفيـد    ،زات سفرهم وصورة حديثة لكل متابع     وصفاتهم وجنسياتهم وصور جوا   
   .ر مصفيتصريح وزارة الخارجية للمنظمة بمباشرة هذا النشاط 

 مـن بدايـة     أسبوعين قبل   اإلنسان لحقوق   القومي المجلس   إلىتقدم الطلبات    -ت
 اللجنة، ويتولى المجلس تسجيل وفحص الطلبات وعرضها على األقلاالقتراع على 

  . ساعة من تاريخ وروود الطلب٢٤ل العليا خال
المتابعة  تصاريح واإلجرائيةتمنح اللجنة للمتابعين المستوفين للشروط القانونية  -ث

  .ه نطاق عمل المتابع وضوابط عملهمبينة في
 ":المتابعة" تقوم بعملية المراقبة التيواجبات المنظمات  -٥
 تضعها اللجنـة لعمليـة      التي والضوابط   والقرارات واللوائح   بالقوانينااللتزام   -أ

  .المتابعة
  .االلتزام بالدقة والحيادية -ب
   .ئع موضوعية يمكن إثباتها بيانات دقيقة قائمة على وقاإعداد -ت
   .األوانعدم استخالص النتائج قبل  -ث
 عن جميع المعلومات    واإلعالن عن طرق جميع المعلومات      باإلفصاحااللتزام   -ج

  . تم الحصول عليهاالتي
 سلوك متابعـة االنتخابـات      مدونتي فيااللتزام بالقواعد االسترشادية الواردة      -ح

   .اإلنسانوق  لحقالقوميالصادرة من المجلس 
 يأ في العملية االنتخابية في التدخل أو التأثير على التصويت أويحظر التدخل    -خ

 أراء اسـتطالع    أو توجيه العمليـة االنتخابيـة       إلى السعي أومرحلة من مراحلها    
   .الناخبين عن اتجاهات التصويت

 أو ألفرادا أو لإلعالم استنتاجات   أو سياسية   أو بتعليقات شخصية    اإلدالءيحظر   -د
   .خالل العمليةالتقارير والتصريحات حول سير العملية االنتخابية 

   . يترتب جزاء سحب ترخيص المتابعة لمخالفة هذه الضوابط-ز
 فـي ، ويطبق  التدخل فيهاأو يحظر على المتابعين إعاقة سير العملية االنتخابية  -ذ

   لسنة ٧٣وق السياسية الحقشأن ذلك العقوبات الواردة بالبا الربع من قانون مباشرة        
  .وتعديالته ١٩٥٦
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  :األلفاظ/تعريف بالمصطلحات  
 

  :يقصد بالمصطلحات واأللفاظ التالية المعنى المحدد قرين كل منها
  

 
فصل مدرسة أو غرفة    : مثل(هي المكان الذي تجرى فيه عملية االنتخاب        

ن أحـدهما   اويوجد بكل لجنة فرعية صندوق    ...) في وحدة محلية أو جمعية زراعية     
لنظام القائمة واآلخر للنظام الفردي ويرأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية ويعاونه        

 . اثنان من العاملين بالدولة وقطاع األعمال العام- أمين اللجنة -

وتضم كل لجنة ألف ناخب فقط كحد أقصى بهدف تيسير العملية االنتخابية والحـد              
  .التكدس خارج اللجانمن 

 
 

هي المبنى الذي تجرى فيه عملية االنتخاب وكذلك الفضاء المحـيط بـه             
اء الهيئـات   ويرأسها أحد أعض  ...) مثل مدرسة أو وحدة محلية أو جمعية زراعية       (

  .ها في قسم أو مركز شرطةؤويحظر إجرا. القضائية
 

 
. ة التي تشرف على عمل اللجـان العامـة والفرعيـة          هي الجهة القضائي  

وتختص بتوزيع العمل على اللجان العامة والفرعيـة وتلقـي مـستندات عمليـة              
 .االنتخاب والفرز وإعالن نتيجة االنتخاب

ويصدر رئيس اللجنة العليا لالنتخابات قرار تشكيل اللجان الرئيسية العامة    
  .والفرعية

  

 
  الذي يوجد بها قاعات االنتخاب ...) مدرسة، وحدة محلية،(بنى هي الم
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عمليـة   والفضاء الذي حولها، ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبـل بـدء            
  .االنتخاب

  

 
ويسمح بالدخول فيهـا للناخـب      ...) قاعة، فصل،   ( هي اللجنة الفرعية    

مراقبي منظمات المجتمع المدني دون     والمرشح ومندوب المرشح ووكيل المرشح و     
  .اإلخالل بالنظام داخل اللجنة

ثـم  . ويحظر دخول أي من أفراد الشرطة إال باستدعاء من رئيس اللجنة          
  .ينصرف بعد تلقي وتنفيذ تعليمات رئيس اللجنة

ويحظر دخول اللجنة لغير رئيـسها وأمينهـا والمرشـحين ووكالئهـم            
 .ومندوبيهم المعتمدين والناخبين

   :يوجد بهاو
 . ساتر ينتحي خلفه الناخب إلبداء رأيه-

 . صندوق االنتخاب-

  . قارورة الحبر الفسفوري-
يحظر وجود أي دعاية أو عالمة أو إشارة للمرشحين داخل مقار اللجان            

  .االنتخابية
 

 
 اًويشترط أن يكون حامال إثبات. كل مواطن مصري بلغ الثامنة عشرة عاما     

 ).ال يعتد إال ببطاقة الرقم قومي (اًميللشخصية رس

تم قيدهم تلقائيا   ي ١٩٨٦ إلى عام    ١٩٨٢بالنسبة للمصريين مواليد من سنة      
تصويت في  وعليهم ال . ومن ثم ال يشترط حمل البطاقة االنتخابية      . بكشوف الناخبين 

  .هم بالوسيلة السابق إيضاحهاؤاللجنة المقيد بها أسما
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اخبين المقيد أسماؤهم في جدول انتخاب اللجنـة الفرعيـة          مواطن من الن  

ويكون ممثال للمرشح في ذات اللجنة الفرعية بتوكيل عام رسمي موثق من الشهر             
  .العقاري من المرشح للمندوب بحضور عملية االنتخاب والفرز

 آخر من المقيد أسماؤهم في اللجنة العامة        اًويجوز أن يندب المرشح مندوب    
ويخطر رئيس اللجنة كتابيا بأسماء المنـدوبين فـي         . ذات اللجنة العامة  لتمثيله في   

  .اليوم السابق على عملية االنتخاب
وإذا مضت نـصف سـاعة مـن        .  مندوبين ستةويوجد بكل لجنة فرعية     

 اثنـين الميعاد المحدد للبدء في عملية االنتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلـى   
بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفـون القـراءة   أكمل رئيس اللجنة هذا العدد من     

  .والكتابة والمقيدة أسماؤهم في نطاق اللجنة
وإذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر اتفاق المرشحين على عـددهم،            

وفي جميع األحوال تجري    . يجري رئيس اللجنة قرعة فيما بينهم الختيار ستة فقط        
عاد المحدد لها، دون أن يتقدم المرشحون   عملية االنتخاب إذا مضت ساعة على المي      

  .بمندوبيهم ولم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال العدد من الناخبين الحاضرين
  .ويحظر أن يكون مندوب المرشح عمدة أو شيخ ناحية ولو كان موقوفا

 

 
مواطن من الناخبين المقيدين في ذات الدائرة االنتخابية يمثل المرشح في           

ويكون له حق الدخول والخروج فـي جمعيـة وقاعـة           . كل لجنة عامة أو فرعية    
وله أن يطلب من رئيس اللجنة إثبات مـا         . االنتخاب أثناء مباشرة عملية االنتخاب    

 . يعن له من مالحظات بمحضر جلسة االنتخاب
والبد أن يكون الوكيل حائزا على توكيل صادر من المرشـح، ويـصدق             

  ومذكور فيه التمثيل أمام اللجنة العامة. اإلدارة وبدون رسمعليه من إحدى جهات 
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  .ويحظر أن يكون وكيل المرشح عمدة أو شيخ ناحية ولو كان موقوفا
 

 
  .تودع فيه استمارات إبداء الرأي

 بحيث يتأكد القاضي مـن    .اً فارغ – اً مغلق - اًشفاف: ويشترط فيه أن يكون   
 ويكـون . الحيته وسالمته ثم يغلقه ويحتفظ بمفتاحه معـه  خلوه من أي أوراق، وص    

  . عليه رقم الدائرة واسمها ورقم اللجنةاًمدون
وبعد انتهاء عملية االنتخاب على القاضي أن يختم عليه بالشمع األحمـر،            
لغلق المكان المخصص لوضع بطاقات إبداء الرأي في الصندوق بحضور مندوبي           

  .المرشحين
 

 
هي استمارة إبداء رأي الناخب، وهي عبارة عن صحيفة بها أسماء وأرقام    

ويوجد بها مكان مخصص إلبـداء      . ورموز جميع المرشحين في الدائرة االنتخابية     
  .رأي الناخب
  :ويشترط فيها

  .أن تسلم للناخب مفتوحة وعلى ظهرها ختم اللجنة وتاريخ االنتخاب) أ(
  .ها الناخب رأيه في مكان به ساتر داخل قاعة االنتخابأن يثبت في) ب(
  .ال يجوز أن يثبت فيها الناخب رأيه بقلم رصاص) ج(
  .يضعها الناخب مطوية في صندوق االنتخاب) د(
حيـث  . على الناخب أن يثبت رأيه بعالمة داخل المكان المخصص بالبطاقة         ) هـ(

ألكثر أو أقـل مـن العـدد        تبطل جميع اآلراء المعلقة على شرط أو التي تعطى          
  .المطلوب انتخابه أو وضع أي عالمة أو شارة تدل على شخصيته

 الـذين ال    ذوي االحتياجـات الخاصـة     وغيـرهم مـن      يجوز للمكفوفين 
يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقة إبداء الرأي، أن يبدي شفاهة أمـام   
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اخب في بطاقته ويوقع عليهـا      ويثبت أمين الجنة رأي الن    . أعضاء اللجنة والقاضي  
ويؤشر قرين اسم الناخب في كشف الناخبين بما يفيد إبـداء الـرأي       . رئيس اللجنة 

 إلى من يحضر معهـم أمـام        ايتعهدوويجوز لهؤالء الناخبين أن     . على ذلك الوجه  
اللجنة تدوين الرأي الذي يبدونه على بطاقة إبداء الرأي، ويثبت رئيس اللجنة اإلنابة 

  .جلسة االنتخابفي محضر 
  

 
  . إثبات رأي الناخب بمداد جاف-
واحد فئات والثاني عمال، : بالنسبة للنظام الفردي اختيار  ( اختيار العدد المطلوب     -

  ).وبالنسبة لنظام القائمة اختيار أحد القوائم فقط. ويجوز اختيار اثنان عمال
  .مخصص لذلك في البطاقة اإلدالء بالرأي داخل المكان ال-
  . إثبات الرأي بإشارة صح-
 تبطل جميع اآلراء المعلقة على شرط أو إثبات أية إشارة أو عالمة تدل علـى                 -

  .أو اختيار أكثر أو أقل من العدد المطلوب. شخصية الناخب
  

 
مـس  يقوم الناخب بغ  . مداد غير قابل لإلزالة إال بعد أربع وعشرين ساعة        

  .إصبعه فيه بعد وضع بطاقة إبداء الرأي في الصندوق
ومن ثـم فعلـى منـدوب المرشـح ووكيلـه           . البد أن يوجد في قارورة    

  "الختامة"االعتراض على استخدام 
 

 
القـضاء  : وتم التوسع في مفهومها لتـشمل     . هم أعضاء الهيئات القضائية   

ومن ثـم فـال     .  هيئة قضايا الدولة   -نيابة اإلدارية    ال - القضاء اإلداري    -العادي  
  .تفاجئ من وجود رئيسة لجنة سيدة فهي تنتمي لهيئة النيابة اإلدارية
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يقتصر دور الشرطة فقط في تأمين عملية االنتخاب، ويحظر عليهم دخول           

ة وعليهم  قاعة االنتخاب أو المكان المعد لفرز األصوات، إال إذا طلبهم رئيس اللجن           
  .أن ينصرفوا بعد تلبية أوامره

وحفظ النظام داخل جمعية االنتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب 
  .أفراد الشرطة عند الضرورة

  

 
 - اإلنـسان منظمـات حقـوق   (ينتمي إلى أحد مؤسسات المجتمع المدني      

   ...).-حامين  لجنة الحريات بنقابة الم- اإلنسانالمجلس القومي لحقوق 
  : وفيما يلي عدد من النقاط فيما يتعلق بدور المراقب ومهامه

  .  يبدأ عمل المراقب منذ فتح باب الترشيح لالنتخابات وحتى إعالن النتائج-١
 يقوم عمل المراقب على المالحظة والمشاهدة، وتدوين المالحظات سواء داخل           -٢

  .اللجنة أو خارج اللجنة
ب أن يتدخل في عمل القاضي داخل اللجنة حتى لو شاهد            ليس من حق المراق    -٤

وعلى المراقب تدوين مالحظاته وتقديمها فيما بعد إلى جهات         (تجاوزا يحدث أمامه    
  ).االختصاص

 ليس من حق المراقب القيام بدعاية انتخابية أو المشاركة فيها أو إبـداء رأيـه      -٥
  .ةعالنية ألحد المرشحين أثناء قيامه بعملية المراقب

 من حق المراقب اإلبالغ عن أي تجاوز أو انتهاك للجنة العليا المشرفة علـى               -٦
  .االنتخابات أو المجلس القومي لحقوق اإلنسان أو الجمعية التابع لها

  . يحق للمراقب حضور عملية الفرز وإعالن النتائج-٧
ة في  من واجب المراقب إعداد تقرير عن مالحظاته على سير العملية االنتخابي          -٨

  .اللجان التي قام بمراقبتها، على أن يراعي توثيق الوقائع المثبتة في تقريره
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  ٨٩

  *٢٠١١ فبراير ١٣اإلعالن الدستوري الصادر في 
 

إن المجلس األعلى للقوات المسلحة وعيا منه بهذه المرحلة الدقيقـة مـن             
اء بمسئولياته التاريخية والدستورية في حماية البالد، والحفـاظ   تاريخ الوطن،  ووف   

 بتكليفه بإدارة شئون البالد ، يدرك       طالعاًضعلى سالمة أراضيها، وكفالة أمنها، وا     
إدراكا واضحا أن التحدي الحقيقي الذي يواجه وطننا الغالي مصر يكمن في تحقيق         

من أبناء شعبنا العظـيم، وذلـك       التقدم عبر إطالق كافة الطاقات الخالقة لكل فرد         
بتهيئة مناخ الحرية، وتيسير سبل الديمقراطية مـن خـالل تعـديالت دسـتورية              
وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها شـعبنا مـن خـالل األيـام               

سـطر  الماضية، بل وتتجاوزها آلفاق أكثر رحابة، بما يليق بمكانة مصر الـذي             
 .نسانية على صفحات التاريخ سطور الحضارة اإلىشعبها أول

ن حرية اإلنسان   أ ب اً راسخ اًإن المجلس األعلى للقوات المسلحة يؤمن إيمان      
وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالـة االجتماعيـة ،     
واجتثاث جذور الفساد هي أسس الشرعية ألي نظم حكم يقود الـبالد فـي الفتـرة      

 يؤمن المجلس األعلى للقوات المسلحة ذات اإليمان بأن كرامة الوطن           كما. المقبلة
 لكرامة كل فرد من أفراده، فالمواطن الحر المعتز بإنسانيته هو           اًما هي إال انعكاس   

  .حجر الزاوية في بناء الوطن القوي
وانطالقا مما سبق وبالبناء عليه ورغبة في تحقيق نهضة شعبنا فقد أصدر            

 :قوات المسلحة القرارات اآلتيةالمجلس األعلى لل

  . تعطيل العمل بأحكام الدستور-١
 يتولى المجلس األعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البالد بصفة مؤقتة لمدة ستة -٢

  .أشهر أو انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئيس الجمهورية

                                                
 .٢٠١١ فرباير ١٣، املؤرخ )مكرر (٦اجلريدة الرمسية، العدد  *

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٩٠

ة الجهـات فـي      يتولى رئيس المجلس األعلى للقوات المسلحة تمثيله أمام كاف         -٣
  .الداخل والخارج

  . حل مجلسي الشعب والشورى-٤
  . للمجلس األعلى للقوات المسلحة إصدار مراسيم بقوانين خالل الفترة االنتقالية-٥
 تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد قواعد االستفتاء عليهـا مـن              -٦

  .الشعب
ر في أعمالها لحين تـشكيل      أحمد محمد شفيق باالستمرا   / تكليف وزارة الدكتور   -٧

  .حكومة جديدة
  . إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، واالنتخابات الرئاسية-٨
  . تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها-٩

  
  ،،،واهللا الموفق والمستعان،

  
  حسين طنطاوي/المشير 

  القائد العام للقوات المسلحة
  األعلى للقوات المسلحةرئيس المجلس 
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  *٢٠١١ مارس ٣٠اإلعالن الدستوري الصادر في 

  

علـى    من فبراير،  ١٣بعد االطالع على اإلعالن الدستوري الصادر في        
 من  ١٩نتائج االستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذي جرى يوم            

 ،٢٠١١ من مارس سـنة      ٢٠ وأعلنت نتيجة الموافقة علية في       ٢٠١١مارس سنة   
 من مارس سنة    ٢٣وعلى البيان الصادر من المجلس األعلى للقوات المسلحة في          

  :ررـــق ،٢٠١١
 )١(  

جمهورية مصر العربية دولة نظامهـا ديمقراطـي يقـوم علـى أسـاس       
والشعب المصري جزء من األمة العربية يعمل على تحقيـق وحـدتها             .المواطنة
  .الشاملة
 )٢(  

، واللغة العربية لغتها الرسـمية، ومبـادئ الـشريعة          اإلسالم دين الدولة  
  .اإلسالمية المصدر الرئيسي للتشريع

)٣(  
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة          

  .ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية
)٤(  

 للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات واالتحادات واألحـزاب        
ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديـا     . وذلك على الوجه المبين في القانون     

  .لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري
وال يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أسـاس              

  .ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو األصل
                                                

 .٢٠١١ مارس سنة٣٠، املؤرخ )ب( مكرر١٢اجلريدة الرمسية، العدد  *
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 )٥(  
 العربية على تنمية النشاط االقتـصادي      يقوم االقتصاد في جمهورية مصر    

  . والعدالة االجتماعية وكفالة األشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال
)٦(  

للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كـل مـواطن وفقـا             
 والملكية الخاصة مصونة، وال يجوز فرض الحراسة عليها إال في األحوال. للقانون

المبينة في القانون وبحكم قضائي، وال تنزع الملكية إال للمنفعـة العامـة ومقابـل             
  .وحق اإلرث فيها مكفول. تعويض وفقا للقانون

)٧(  
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فـي الحقـوق والواجبـات            

  .و العقيدةالعامة، ال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أ
 )٨(  

الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة ال تمس، وفيمـا عـدا حالـة        
التلبس ال يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بـأي قيـد أو              
منعه من التنقل إال بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر             

ويحدد  .ابة العامة، وذلك وفقا ألحكام القانونهذا األمر من القاضي المختص أو الني 
  .القانون مدة الحبس االحتياطي

 )٩(  
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما              
يحفظ عليه كرامة اإلنسان، وال يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما ال يجوز حجـزه               

  .وانين الصادرة بتنظيم السجونأو حبسه في غير األماكن الخاضعة للق
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد              

  .بشيء منه يهدر وال يعول عليه
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)١٠(  
للمساكن حرمة فال يجوز دخولها وال تفتيشها إال بأمر قضائي مسبب وفقا            

  .ألحكام القانون
)١١(  

  .ها القانونلحياة المواطنين الخاصة حرمة يحمي
وللمراسالت البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسـائل         
االتصال حرمة، وسريتها مكفولة، وال تجوز مـصادرتها أو االطـالع عليهـا أو              

  .رقابتها إال بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا ألحكام القانون
)١٢(  

 الشعائر الدينية، وحرية الـرأي      تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة     
مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير              
ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسالمة             

  .البناء الوطني
)١٣(  

فولة، والرقابة علـى  حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل اإلعالم مك      
الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤهـا بـالطريق اإلداري محظـور،             
ويجوز استثناء في حالة إعالن الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف          
والمطبوعات ووسائل اإلعالم رقابة محددة في األمور التي تتصل بالسالمة العامة           

  .ه وفقا للقانونأو أغراض األمن القومي، وذلك كل
 )١٤(  

ال يجوز أن تحظر على أي مواطن اإلقامة في جهة معينة وال أن يلـزم               
  .باإلقامة في مكان معين إال في األحوال المبينة في القانون

)١٥(  
  ال يجوز إبعاد أي مواطن عن البالد أو منعه من العودة إليها، وتسليم
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  .الالجئين السياسيين محظور
)١٦(  

للمواطنين حق االجتماع الخاص في هدوء غير حـاملين سـالحا ودون            
حاجة إلى إخطار سابق، وال يجوز لرجال األمن حضور اجتماعـاتهم الخاصـة،             

  .واالجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون
)١٧(  

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصـة للمـواطنين            
وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة ال تسقط 
الدعوى الجنائية وال المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادال لمن            

  .وقع عليه االعتداء
)١٨(  

وال يعفى  . إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها ال يكون إال بقانون         
وال يجوز تكليف أحد أداء غيـر  . أحد من أدائها إال في األحوال المبينة في القانون  

  .ذلك من الضرائب أو الرسوم إال في حدود القانون
 )١٩(  

  .العقوبة شخصية
ال جريمة وال عقوبة إال بناء على قانون، وال توقـع عقوبـة إال بحكـم                 

  .خ نفاذ القانونقضائي، وال عقاب إال على األفعال الالحقة لتاري
 )٢٠(  

المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيهـا ضـمانات          
  .الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه

)٢١(  
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق االلتجاء إلى           

  تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة 
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  .في القضايا
ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قـرار إداري مـن              

  .رقابة القضاء
)٢٢(  

  .حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل االلتجاء إلى القضاء والدفاع عن        

  .حقوقهم
)٢٣(  

يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فـورا،              
ويكون له حق االتصال بمن يرى إبالغه بما وقع أو االستعانة به على الوجه الذي               
ينظمه القانون، ويجب إعالنه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيـره             

 حريته الشخصية، وينظم القـانون حـق        التظلم أمام القضاء من اإلجراء الذي قيد      
  .التظلم بما يكفل الفصل فيه خالل مدة محددة، وإال وجب اإلفراج حتما

)٢٤(  
تصدر األحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون االمتناع عن تنفيذها أو تعطيـل       
. تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليهـا القـانون           

 في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائيـة مباشـرة إلـى المحكمـة               وللمحكوم له 
  .المختصة
) ٢٥(  

  رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى 
احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة االجتماعية وذلـك           

  .على الوجه المبين بهذا اإلعالن والقانون
ويباشر فور توليه مهام منصبه االختصاصات المنصوص عليها بالمـادة          

  . منها٢ و١من هذا اإلعالن عدا المبين في البندين ) ٥٦(
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)٢٦(  
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكـون مـصريا مـن أبـوين              
مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأال يكون قد حمـل أو أي              

، وأال تقل سنه    ةمن والديه جنسية دولة أخرى، وأال يكون متزوجا من غير مصري          
  .عن أربعين سنة ميالدية

 )٢٧(  
  .ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق االقتراع السري العام المباشر

ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثالثـون           
المنتخبين لمجلسي الـشعب أو الـشورى، أو أن         عضوا على األقل من األعضاء      

يحصل المرشح على تأييد ما ال يقل عن ثالثين ألف مواطن ممن لهم حق االنتخاب 
في خمس عشرة محافظة على األقل، بحيث ال يقل عدد المؤيدين في أي من تلـك                

  .المحافظات عن ألف مؤيد
ـ            ح، ويـنظم   وفي جميع األحوال ال يجوز أن يكون التأييد ألكثر من مرش

  . القانون اإلجراءات الخاصة بذلك كله
ولكل حزب من األحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على           
األقل بطريق االنتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن             

  .يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية
)٢٨(  

  اإلشراف على " خابات الرئاسيةلجنة االنت"تتولى لجنة قضائية عليا تسمى 
انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من اإلعالن عن فتح باب الترشيح وحتى إعـالن             

  .نتيجة االنتخاب
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كـل           
من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليـا،            

  . نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولةوأقدم
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وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بـأي            
طريق وأمام أية جهة، كما ال يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو اإللغاء، كما 

  .للجنةتفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون االختصاصات األخرى 
وتشكل لجنة االنتخابات الرئاسية اللجان التي تتـولى اإلشـراف علـى             

  ).٣٩(االقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 
ويعرض مشروع القانون المنظم لالنتخابات الرئاسـية علـى المحكمـة           

  .الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور
 العليا قرارها في هذا الشأن خالل خمسة عشر وتصدر المحكمة الدستورية

يوما من تاريخ عرض األمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دسـتورية نـص أو      
أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفي جميع األحوال يكـون    
قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريـدة الرسـمية       

  .ثالثة أيام من تاريخ صدورهخالل 
)٢٩(  

مدة الرئاسة أربع سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ إعالن نتيجة االنتخـاب،            
  .وال يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إال لمدة واحدة تالية

)٣٠(  
  :يؤدي الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين اآلتية

يم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحتـرم          أقسم باهللا العظ  "
الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملـة، وأن أحـافظ علـى              

  ".استقالل الوطن وسالمة أراضيه
)٣١(  

يعين رئيس الجمهورية، خالل ستين يوما على األكثر من مباشرته مهـام            
ه، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه       منصبه، نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصات      
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 الشروط الواجب توافرها فـي رئـيس الجمهوريـة    يوجب أن يعين غيره، وتسر 
   .والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية

)٣٢(  
يشكل مجلس الشعب من عدد من األعضاء يحدده القانون على أال يقل عن 

ى األقل من العمال والفالحين، ويكون انتخابهم ثالثمائة وخمسين عضوا، نصفهم عل   
ويبين القانون تعريف العامل والفالح،     . عن طريق االنتخاب المباشر السري العام     

  .ويحدد الدوائر االنتخابية التي تقسم إليها الدولة
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من األعضاء           

  .ال يزيد على عشرة
)٣٣(  

تولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامـة           ي
للدولة، والخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية، والموازنة العامة للدولـة،          

   .كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية
 )٣٤(  

   .مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميالدية من تاريخ أول اجتماع له
)٣٥(  

يشكل مجلس الشورى من عدد من األعضاء يحدده القانون على أال يقـل             
عن مائة واثنين وثالثين عضوا، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس باالقتراع المباشـر            
السري العام على أن يكون نصفهم على األقل من العمال والفالحين، ويعين رئيس             

  .الجمهورية الثلث الباقي
  .دوائر االنتخابية الخاصة بمجلس الشورىويحدد القانون ال

 )٣٦(  
  .مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات
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)٣٧(  
يتولى مجلس الشورى فور انتخابه دراسة واقتراح ما يراه كفيال بالحفـاظ     
على دعم الوحدة الوطنية والسالم االجتماعي وحماية المقومات األساسية للمجتمـع     

ريات والواجبات العامة ويجب أخذ رأي المجلس فيمـا         وقيمه العليا والحقوق والح   
  :يلي
  . مشروع الخطة العامة للتنمية االجتماعية واالقتصادية-١
  . مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية-٢
 ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة      -٣

  .ن العربية أو الخارجيةللدولة أو بسياستها في الشئو
  .ويبلغ المجلس رأيه في هذه األمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب

 )٣٨(  
لنظام انتخـابي  ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا         

يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردي بنسبة الثلثين لألولى والثلث الباقي 
  .*للثاني
 )٣٩(  

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فـي أعـضاء مجلـسي الـشعب             
  .والشورى، ويبين أحكام االنتخاب واالستفتاء

وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل اإلشـراف علـى االنتخـاب            
واالستفتاء، بدءا من القيد بجداول االنتخاب وحتى إعالن النتيجة، وذلك كله علـى             

ويجرى االقتراع والفرز تحت إشراف أعـضاء مـن         . القانونالنحو الذي ينظمه    
  .هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا

 

                                                
 )٢٠١١ سبتمرب ٢٥مقرر  (٣٨العدد - اجلريدة الرمسية-٢٠١١ سبتمرب ٢٥معدلة باإلعالن الدستوري يف  *
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  ١٠٠

)٤٠(  
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب          

  .والشورى
ـ            ن تـاريخ   وتقدم الطعون إلى المحكمة خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوما م

إعالن نتيجة االنتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خالل تسعين يوما من تـاريخ             
  .وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبالغ المجلسين بقرار المحكمة

)٤١(  
تبدأ إجراءات انتخاب مجلسي الشعب والشورى خالل سـتة أشـهر مـن      

  .تاريخ العمل بهذا اإلعالن
  .الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبينويمارس مجلس 

ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث         
أعضائه، ويكون تعيين هؤالء الستكمال المدة الباقية للمجلس على النحـو المبـين            

  .بالقانون
)٤٢(  

يقسم كل عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن            
  :اشر عمله اليمين اآلتيةيب

أقسم باهللا العظيم أن أحافظ مخلـصا علـى سـالمة الـوطن والنظـام               "
  ".الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون

)٤٣(  
ال يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسي الشعب والـشورى أثنـاء مـدة              

أو أن يؤجرهـا أو يبيعهـا   عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة،        
شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو                

  .موردا أو مقاوال
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)٤٤(  
ال يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى إال إذا فقد            

لتي انتخب  الثقة واالعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفالح ا            
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العـضوية     . على أساسها، أو أخل بواجبات عضويته     

   .من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه
)٤٥(  

ال يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضـد             
أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى إال بإذن سابق من مجلسه، وفي غيـر دور              

المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد لـه     انعقاد  
  .بما اتخذ من إجراء

)٤٦(  
السلطة القضائية مستقلة، وتتوالهـا المحـاكم علـى اخـتالف أنواعهـا         

  .ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون
)٤٧(  

 تأديبيـا، وال    القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم       
سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وال يجوز ألية سلطة التدخل في القضايا أو 

  .في شئون العدالة
 )٤٨(  

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفـصل فـي المنازعـات            
  .اإلدارية وفي الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته األخرى

)٤٩(  
 الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون          المحكمة

غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص          
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  ١٠٢

ويعين القانون االختصاصات   . التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون       
  .ااألخرى للمحكمة وينظم اإلجراءات التي تتبع أمامه

 )٥٠(  
  ات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها،ـون الهيئـيحدد القان

  .ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم
 )٥١(  

  .اصاته في حدود المبادئ الدستوريةينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختص
)٥٢(  

ها سرية مراعاة للنظـام  جلسات المحاكم علنية إال إذا قررت المحكمة جعل 
  .العام أو اآلداب، وفي جميع األحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية

)٥٣(  
القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية الـبالد وسـالمة أراضـيها            
وأمنها، وال يجوز ألية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيالت عسكرية أو شبه عـسكرية،          

ويبـين   .اجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون     والدفاع عن الوطن وأرضه و    
  .القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة

)٥٤(  
 ويتـولى رئـيس الجمهوريـة     " مجلس الدفاع الوطني  "ينشأ مجلس يسمى    

رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البالد وسالمتها، ويبين           
  .خرىالقانون اختصاصاته األ

 )٥٥(  
الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدي واجبها فـي خدمـة الـشعب، وتكفـل      
للمواطنين الطمأنينة واألمن، وتسهر على حفظ النظام واألمن العام واآلداب وفقـا            

  للقانون
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ١٠٣

)٥٦(  
يتولى المجلس األعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البالد، وله في سـبيل            

  :تيةذلك مباشرة السلطات اآل
  . التشريع-١
  . إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها-٢
  . تعيين األعضاء المعينين في مجلس الشعب-٣
 دعوة مجلسي الشعب والشورى النعقاد دورته العادية وفضها والدعوة الجتماع      -٤

  .غير عادي وفضه
  . حق إصدار القوانين أو االعتراض عليها-٥
ثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهـدات واالتفاقيـات الدوليـة،             تم -٦

  .وتعتبر جزءا من النظام القانوني في الدولة
  . تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم-٧
  تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه         -٨

  .المبين في القانون، واعتماد ممثلي الدول األجنبية السياسيين
  . العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فال يكون إال بقانون-٩

 السلطات واالختصاصات األخرى المقررة لـرئيس الجمهوريـة بمقتـضى           -١٠
  .القوانين واللوائح

  .ختصاصاتهوللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من ا
)٥٧(  

يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذيـة كـل فيمـا يخـصه،             
  :وللمجلس على األخص مباشرة االختصاصات اآلتية

 االشتراك مع المجلس األعلى للقوات المسلحة في وضع السياسة العامة للدولة، -١
  .واإلشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية
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توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهـات التابعـة لهـا والهيئـات              -٢
  .والمؤسسات العامة

 إصدار القرارات اإلدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة          -٣
  .تنفيذها

  . إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات-٤
  . إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة-٥
  . إعداد مشروع الخطة العامة للدولة-٦
  . عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية-٧
 مالحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المـواطنين            -٨

  .ومصالح الدولة
)٥٨(  

ال يجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عمال تجاريـا              
ناعيا، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو ماليا أو ص

  .أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه
)٥٩(  

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، حالـة الطـوارئ            
على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا اإلعالن على مجلس الشعب خالل 

  .أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنهالسبعة 
فإذا تم اإلعالن في غير دور االنعقاد وجبت دعوة المجلس لالنعقاد فـورا    

  .للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة
وإذا كان مجلس الشعب منحال يعرض األمر على المجلس الجديد في أول            

  . أعضاء مجلس الشعب على إعالن حالة الطوارئاجتماع له، ويجب موافقة أغلبية
وفي جميع األحوال يكون إعالن حالة الطوارئ لمدة محددة ال تجاوز ستة            

  .أشهر وال يجوز مدها إال بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك
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 )٦٠(  
يجتمع األعضاء غير المعينين ألول مجلسي شعب وشورى في اجتمـاع           

 األعلى للقوات المسلحة، خالل ستة أشهر من انتخابهم، مشترك، بدعوة من المجلس
النتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للـبالد          
في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع، خالل خمـسة             

تاريخ عشر يوما من إعداده، على الشعب الستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من             
  .إعالن موافقة الشعب عليه في االستفتاء

 )٦١(  
يستمر المجلس األعلى للقوات المسلحة في مباشرة االختصاصات المحددة        
في هذا اإلعالن وذلك لحـين تـولي كـل مـن مجلـسي الـشعب والـشورى                   
الختصاصاتهما، وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كُل فـي           

  .حينه
)٦٢(  

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبـل صـدور هـذا اإلعـالن               
الدستوري يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقـا للقواعـد             

  .واإلجراءات المقررة في هذا اإلعالن
 )٦٣(  

ينشر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتـاريخ      
  .نشره

خـر سـنة     من ربيـع اآل    ٢٥ر هذا اإلعالن الدستوري بالقاهرة يوم       صد
  ).م٢٠١١نةس مارس ٣٠الموافق (هـ ١٤٣٢

  

  حسين طنطاوي/المشير        
   للقوات المسلحةاألعلىرئيس المجلس 
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١٠٦

  *اإلعالن الخاص بمعايير االنتخابات الحرة والنزيهة
  اعتمد باإلجماع من قبل االتحاد البرلماني الدولي

  ١٩٩٤ مارس ٢٦بتاريخ دورته المنعقدة في باريس في  
  

  إن مجلس االتحاد البرلماني الدولي،
تأكيدا على أهمية ما ورد في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد 
الدولي الخاص بالحقوق السياسية من أن سلطة الحكم ينبغي أن ترتكز على إرادة 

  ونزيهة،الشعب وفق ما يعبر عنها في انتخابات دورية 
وإقرارا وتأييدا للمبادئ الرئيسية المتعلقة باالنتخابات الحرة والنزيهة 

حقوق اإلنسان، بما في الدولية واإلقليمية لوثائق الالمعترف بها من قبل الدول في 
أو الشئون العامة لبلده إما مباشرة ذلك حق كل شخص في االشتراك في إدارة 

قه في التصويت في االنتخابات عبر بواسطة ممثلين يختارون في حرية، وح
االقتراع السري، وفي التمتع بفرص متكافئة في الترشيح في هذه االنتخابات، وفي 

  أن يعرض وجهات نظره السياسية، بمفرده أو باالشتراك مع آخرين، 
وإدراكا لحقيقة أن لكل دولة حقها السيادي، بما يتفق مع إرادة شعبها، في 

 السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية بحرية، دون اختيار وتطوير أنظمتها
  تدخل من الدول األخرى، وبما يتفق مع ميثاق األمم المتحدة،
مختلف في لحكم النيابي ورغبة في تعزيز إقامة أنظمة تعددية ديمقراطية ل

  أرجاء العالم،
واعترافا بأن تأسيس وتقوية العمليـات والمؤسـسات الديمقراطيـة هـي        

جـراء  إن وللقـوى الـسياسية المنظمـة، وأن       لية مشتركة للحكومة وللناخبي   مسؤو
انتخابات دورية ونزيهة عنصر هام ال غنـى عنـه لحمايـة حقـوق ومـصالح                

                                                
   :نترنت على العنوان التايلص اإلجنليزي املنشور على شبكة اإلترمجة غري رمسية نقال عن الن *

http://www.ipu.org/cnl-e/154-free.htm 
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١٠٧

المحكومين، ومن واقع التجربة العملية فإن حق كل فرد في االشـتراك فـي إدارة      
سان والحريـات   الشؤون العامة لبلده يمثل عامل حاسم في التمتع بجميع حقوق اإلن          

  األساسية،
وترحيبا بالدور المتنامي لألمم المتحدة، واالتحاد البرلماني الدولي، 
والمنظمات اإلقليمية والتجمعات البرلمانية والمنظمات غير الحكومية الوطنية 

  والدولية في تقديم المساعدة االنتخابية بناء على طلب الحكومات،
اإلعالن الخاص "د البرلماني الدولي بناء على ما تقدم يعتمد مجلس االتحا

ويحث الحكومات والبرلمانات في أرجاء العالم " بمعايير االنتخابات الحرة والنزيهة
  :على االسترشاد بالمبادئ والمعايير التالية

 -االنتخابات الحرة النزيهة   
تنبع سلطة الحكومة في أية دولة من إرادة الشعب دون غيرها، وفق ما 

نزيهة، تجرى في فترات منتظمة على أساس و حرة ةيحقيقا في انتخابات يعبر عنه
  .اقتراع عام متكافئ وسري

  

 -التصويت وحقوق االنتخاب   
  .التصويت في االنتخابات دون تمييزفي حق الكل مواطن راشد  ل-١
 وغير تمييزية الوصول إلى إجراءات فعالة ونزيهةفي حق ال لكل مواطن راشد -٢

 .جداول الناخبينللقيد ب
أو استبعاد قيده من جداول في التصويت  ال يحوز حرمان أي مواطن من حقه -٣

موضوعية يمكن التحقق منها ومنصوص عليها في لمعايير الناخبين إال وفقا 
 . للقانون الدوليتمشى تلك المعايير مع التزامات الدولة وقفاًت وبشرط أن ،القانون

لتصويت أو منع من التسجيل كناخب، الحق في  لكل فرد حرم من حقه في ا-٤
لقرارات يعترض على ذلك أمام جهة قضائية مختصة إلعادة النظر في مثل هذه ا

 .ليةعاوتصحيح األخطاء فورا وبف
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١٠٨

 لكل ناخب الحق في الوصول بصورة متكافئة وفعالة إلحدى لجان االقتراع -٥
 .لمباشرة حقه في التصويت

حقه في التصويت بصورة متكافئة مع اآلخرين، ة ممارس لكل ناخب الحق في -٦
 .وأن يكون لصوته نفس الوزن المقرر ألصوات اآلخرين

  . الحق في التصويت السري حق مطلق وال يجوز تقييده بأية وسيلة كانت-٧
  

 -يح واألحزاب والحمالت االنتخابيةشرلحقوق والمسئوليات المتعلقة بالت ا  
 في إدارة الشئون العامة لبلده، ويجب أن تتوفر له  لكل فرد الحق المشاركة-١

 تحديد معايير المشاركة في الشئون نيعويت. ح في االنتخاباتيفرصة متكافئة للترش
  .العامة وفقا للدساتير والقوانين الوطنية، وبما ال يتعارض مع االلتزامات الدولية

شتراك مع آخرين  لكل فرد الحق في االنضمام لحزب أو منظمة سياسية أو اال-٢
 .لتأسيسها من أجل المنافسة في االنتخابات

  :االشتراك مع آخرين، الحق في ب لكل فرد، سواء بمفرده أم -٣
  . التعبير عن آرائه السياسية دون تدخل-
 . المعلومات والحصول عليها ونقلها والقيام باتخاذ قرارات مستنيرةي تلق-
 .يام بحملته االنتخابية التنقل بحرية داخل البالد من أجل الق-
 القيام بحملته االنتخابية على أساس متكافئ مع األحزاب السياسية األخرى بما في -

 . يشكل الحكومة القائمةالذيذلك الحزب 
 في استخدام كافئة لكل مرشح أو حزب سياسي الحق في التمتع بفرص مت-٤

   عرض وجهات ، خاصة وسائل اإلعالم الجماهيرية، للتمكن مناإلعالموسائل 
  .نظره السياسية

 . يجب االعتراف بحق المرشحين في تأمين أرواحهم وممتلكاتهم وحمايتها-٥
تعويض لكل فرد وحزب سياسي التمتع بحماية القانون والحصول على يحق  -٦

 .السياسية واالنتخابيةألي انتهاك لحقوقه 
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١٠٩

 ذات طبيعـة     يمكن أن تخضع الحقوق المذكورة أعاله وفقـا للقـانون لقيـود            -٧
استثنائية، على أن تكون هذه القيود ضرورية لدواعي األمن القومي أو النظام العام           

فـي  أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق وحريات اآلخرين             
 مراعاة هذه القيود اللتزامات الدولـة وفقـا القـانون           وشريطه مجتمع ديمقراطي، 

وح بها على الترشيح، وتشكيل األحـزاب       ميود المس ويجب عدم تطبيق الق   . الدولي
السياسية ونشاطها وحقوق الحملة االنتخابية بما ينتهك مبدأ عدم التمييز على أساس            

أو الرأي السياسي أو غيره من اآلراء        العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين        
  .ك من األسبابأو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو النسب، أو غير ذل

 فرد أو حزب سياسي جرى إنكار أو تقييد حقه في الترشيح أو القيام               يحق لكل  -٨
بحملته االنتخابية التظلم أمام هيئة قضائية مختصة إلعادة النظر فـي مثـل هـذه               

  .اإلجراءات وتصويب األخطاء فورا وبفاعلية
سئوليات تجـاه   تتضمن حقوق ترشيح األفراد واألحزاب والحمالت االنتخابية م  -٩

المجتمع، وبصفة خاصة عدم اشتراك المرشح أو األحزاب السياسية فـي أعمـال             
  .عنف
 يجب على كل مرشح أو حزب سياسي مشارك في االنتخابات أن يحترم -١٠

  .حقوق وحريات اآلخرين
 يجب على كل مرشح أو حزب سياسي مشارك في االنتخابات أن يتقبل -١١

  .نتخابات الحرة والنزيهةالنتيجة التي تسفر عنها اال
 

-حقوق ومسئوليات الدول   
 يتعين على الدول اتخاذ الخطوات التشريعية الضرورية واإلجراءات األخرى، -١

وفقا لقواعدها الدستورية، لكفالة الحقوق واإلطار المؤسسي إلجراء انتخابات دورية 
وينبغي على .  الدولينزيهة، حرة وعادلة، بما يتفق مع التزاماتها وفقا للقانون

  :الدول بشكل خاص
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١١٠

  . وضع إجراءات فعالة محايدة وغير تمييزية لقيد الناخبين-
 وضع معايير واضحة لقيد الناخبين كالعمر والمواطنة واإلقامة، مع كفالة تطبيق -

  . نوعدونتمييز من أي دون هذه الشروط 
 بحرية، وربما تنظم  أن توفر الشروط المناسبة لتشكيل وعمل األحزاب السياسية-

تمويل األحزاب السياسية والحمالت االنتخابية، والتأكد من الفصل بين الحزب 
  .والدولة، ووضع شروط للمنافسة السياسية على أساس متساو

طالع الشعب انية للتربية المدنية، للتأكد من  وضع أو تيسير إعداد برامج وط-
  .على اإلجراءات والقضايا االنتخابية

ضافة إلى ذلك ينبغي على  الدول أن تتخذ الترتيبات السياسية والمؤسسية  باإل-٢
 بما في ذلك تأسيس آلية ،يز األهداف الديمقراطية وترسيخهاالضرورية لكفالة تعز

وللقيام بذلك ينبغي من بين . غير منحازة أو متوازنة إلدارة االنتخابات وأمحايدة 
  :أمور أخرى، أن تقوم الدول بما يلي

لتأكد من أن األشخاص المسئولين عن مختلف جوانب االنتخابات، مدربون  ا-
لتصويت واضحة لويؤدون عملهم دون تحيز، وكذلك التأكد من وضع إجراءات 

  .وأنه جرى تعميمها على جمهور الناخبين
وذلك  ،قيد الناخبين واستكمال جداول قيدهم وإجراءات التصويتالتأكد من  -

  .ن ودوليين على النحو المالئمبمساعدة مراقبين وطنيي
 تشجيع األحزاب والمرشحين ووسائل اإلعالم على تبني مجموعة قواعد سلوك -

  .ضبط الحمالت االنتخابية وعملية التصويتتتعلق ب
 التأكد من نزاهة عملية التصويت عبر اتخاذ اإلجراءات المناسبة لمنع التصويت -

  .س لهم حق التصويتأكثر من مرة أو التصويت من جانب أفراد لي
  . التأكد من نزاهة عملية فرز األصوات-
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١١١

الموجودين في جميع األفراد ل يجب على الدول احترام وضمان حقوق اإلنسان -٣
وفى فترة االنتخابات، يتعين على الدولة وأجهزتها . إقليمها والداخلين في واليتها

  :ضمان
 وخاصة في ،تعبير عن اآلراء احترام حرية التنقل والتجمع وتكوين الجمعيات وال-

  .إطار التجمعات واللقاءات السياسية
 حرية المرشحين واألحزاب في توصيل وجهات نظرهم للناخبين، وتمتعهم بالحق -

  .في الوصول إلى أجهزة اإلعالم الرسمية والعامة على قدم المساواة
والعامة في  اتخاذ اإلجراءات الالزمة لكفالة عدم تحيز وسائل اإلعالم الرسمية -

  .تغطيتها لالنتخابات
 يجب على الدول، من أجل كفالة انتخابات حرة، اتخاذ اإلجراءات الالزمة -٤

  .لضمان تمتع المرشحين واألحزاب بفرص معقولة لعرض برامجهم االنتخابية
 الالزمة والخطوات المناسبة لضمان اإلجراءات يجب على الدول اتخاذ كافة -٥

 بأصواتهم بحرية ودون ءالداإلن من ين الناخبي السري، وتمكاحترام مبدأ االقتراع
  .خوف أو ترهيب

 وعالوة على ذلك، يجب على السلطات أن تضمن أن عملية التصويت تتم -٦
بطريقة تتجنب أي تزوير أو أعمال غير قانونية أخرى، وأن تحافظ على سالمة 

قبل أشخاص مدربين، وأمن العملية االنتخابية، وأن عملية فرز األصوات تتم من 
  .أو المراجعة المحايدة/ وأنها خاضعة للمراقبة و 

 ينبغي على الدول أن تتخذ كافة التدابير الضرورية والمالئمة لضمان شـفافية             -٧
بما في ذلك، على سبيل المثال، حضور ممثلـين عـن           . العملية االنتخابية برمتها  

  .األحزاب ومراقبين معتمدين
خاذ كافة التدابير الضرورية لـضمان تمتـع المرشـحين           يتعين على الدول ات    -٨

، وعلـى الـسلطات اتخـاذ كافـة         على نحو متكافئ  باألمن  واألحزاب ومؤيديهم   
  .اإلجراءات الضرورية لمنع حدوث وقوع أعمال العنف
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١١٢

 يتعين على الدول أن تضمن أن يتم الفصل في انتهاكـات لحقـوق اإلنـسان                -٩
ـ        والشكاوى المتعلقة بالعملية االن    ة دتخابية فورا وبفعالية من قبل هيئة مستقلة ومحاي

 .كلجنة انتخابية أو المحاكم
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  ١١٣

  *اإلعالن العالمي للديمقراطية
  اعتمد من قبل االتحاد البرلماني الدولي في ختام دورته 

  ١٩٩٧ سبتمبر ١٥-١١المنعقدة في القاهرة خالل الفترة من 
  

  إن مجلس االتحاد البرلماني الدولي،
 جديد التزام االتحاد البرلماني الدولي نحو السالم والتنمية واقتناعه بأن           إذ يؤكد من  

تعزيز الديمقراطية والمؤسسات النيابية من شأنه اإلسهام بقسط عظيم في تحقيق هذا 
  الهدف،

وإذ يؤكد من جديد أيضا رسالة االتحاد البرلماني الدولي والتزامه بترسيخ دعـائم             
ددية للحكم النيابي في العالم، وحرصا منه على تعزيز         الديمقراطية وإقامة نظم التع   

  ما يضطلع به في هذا المجال من عمل متواصل متعدد األشكال،
وإذ يذكر بأن لكل دولة حقا سياديا في أن تختار وتحدد بحرية نظمهـا الـسياسية                
واالجتماعية واالقتصادية والثقافية وفقا إلرادة شعبها ودون تـدخل دول أخـرى،            

  ا يتفق تماما مع ميثاق األمم المتحدة،وذلك بم
 ديـسمبر   ١٠وإذ يذكر أيضا باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي اعتمـد فـي             

، وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص         ١٩٤٨
، ١٩٦٦ ديـسمبر    ١٦بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اللذين اعتمدا في        

 ٢١التفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي اعتمدت في      وا
، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتي اعتمدت ١٩٦٥ديسمبر 

  ،١٩٧٩ ديسمبر ١٨في 

                                                
املعممة أثناء الدورة الثانية ) ١١٧الصادرة عن مجعية االحتاد يف دورا  (٣٣وثيقة االحتاد الربملاين الدويل رقم  *

 ].بعد مراجعة الترمجة[ من جدول األعمال، ١٢ يف إطار البند ٥٧/٤٧والستني للجمعية العامة، عمال بالقرار 
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  ١١٤

وإذ يذكر أيضا باإلعالن الخاص بمعايير االنتخابات الحرة والنزيهة الذي اعتمـده            
وأكد فيه على أن سلطة الحكومة في كل دولة ال يمكن أن تبنى             ،  ١٩٩٤في مارس   

  إال على إرادة الشعب كما تعبر عنها االنتخابات الحرة والنزيهة والعادلة،
 األمين العام لألمم المتحدة إلى      قدمهوإذ يشير إلى برنامج إرساء الديمقراطية الذي        

  مسين،الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الحادية والخ
يعتمد اإلعالن العالمي للديمقراطية التالي بيانه، ويهيب بجميع الحكومات وجميـع           

  .البرلمانات في كل أنحاء العالم أن تستلهم مضمونه ومحتواه
  -مبادئ الديمقراطية   

 الديمقراطية هي مبدأ معترف به عالميا، وهي هدف يقوم على القيم المـشتركة     -١
مع العالمي بأسره، بغض النظر عن الفروق واالختالفات الثقافية         للشعوب في المجت  

ن أوهي بذلك حق أساسي للمـواطن ينبغـي      . والسياسية واالجتماعية واالقتصادية  
يمارس في ظل مناخ من الحرية والمساواة والشفافية والمسؤولية مع احترام التعدد            

  .في اآلراء ومراعاة المصلحة
تعين السعي لبلوغه، وأسلوب من أساليب الحكم ينبغي         الديمقراطية مثل أعلى ي    -٢

تطبيقه وفقا لألشكال التي تجسد تنوع الخبرات والخصائص الثقافية، دون إخـالل            
وهي على هذا النحو حالة أو وضع يمكـن         . بالمبادئ والمعايير المعترف بها دوليا    

وامـل  العمل دوما الستكماله وتحسينه، ويتوقف مساره وتطوره على مختلـف الع          
  .السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية

 تهدف الديمقراطية أساسا، باعتبارها، مثال أعلى، إلى صون وتعزيز كرامـة            -٣
الفرد وحقوقه األساسية، وتحقيق العدالة االجتماعية، ودعـم التنميـة االقتـصادية            

 تهيئـة   واالجتماعية، وتوطيد االستقرار الوطني والسالم االجتماعي، فضال عـن        
المناخ المناسب إلرساء دعائم السالم الدولي، وتعد الديمقراطية، بوصفها شكال من           
أشكال الحكم أفضل السبل لتحقيق هذه األهداف جميعا، كما أنهـا تعتبـر النظـام               

  .السياسي الوحيد القادر على التصحيح الذاتي
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ة فـي إدارة   إن تحقيق الديمقراطية يقتضي شراكة حقيقية، بين الرجل والمـرأ       -٤
شؤون المجتمع الذي يعمالن فيه على قدم المساواة وعلى نحو متكامل مما يكفـل               

  .لهما إثراء متبادال نظرا لما بينهما من اختالف
ى السلطة وممارستها وتداولها تفسح المجال فـي ظـل          إل إن عملية الوصول     -٥

ة وحرة دون   الديمقراطية لمنافسة سياسية مفتوحة، نابعة من مشاركة شعبية عريض        
  .تمييز، وتمارس وفقا للقانون نصا وروحا

 إن الديمقراطية ال تنفصم عن الحقوق المنصوص عليها في الوثـائق الدوليـة         -٦
المذكورة في ديباجة اإلعالن، مما ينبغي معه تطبيق هذه الحقوق تطبيقا فعاال على             

  .أن تقترن ممارستها بالمسؤولية الشخصية والجماعية
وفـي الدولـة    . قراطية على سيادة القانون ومباشرة حقوق اإلنسان       تقوم الديم  -٧

  .الديمقراطية ال يعلو أحد على القانون، والجميع متساوون أمام القانون
 يمثل السالم والتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة شـرطا للديمقراطيـة        -٨

نمية واحترام سـيادة    وثمرة من ثمارها، ومن ثم، فإن الترابط وثيق بين السالم والت          
  .اإلنسانالقانون وحقوق 
 -مقومات الحكم الديمقراطي ووسائل ممارسته   

 تقوم الديمقراطية على توافر مؤسسات محكمة البناء تضطلع بمهامها على نحو           -٩
مرض، باإلضافة إلى توافر مجموعة من المعايير والقواعد، كما تتوقف أيضا على       

  .مدرك تماما لحقوقه ومسؤولياتهإرادة المجتمع ال
 يتعين على المؤسسات الديمقراطية أن تقوم بدور الوسيط في تخفيـف حـدة              -١٠

التوتر والحفاظ على التوازن بين التنوع والتوحد، وبين الفردي والجماعي، وذلـك      
  .من أجل دعم الترابط والتضامن على الصعيد االجتماعي

 في المشاركة في إدارة الشؤون العامـة،        تقوم الديمقراطية على حق كل فرد      -١١
األمر الذي يستلزم وجود مؤسسات نيابية على كافة المستويات، وخاصة برلمـان            

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ١١٦

يمثل جميع عناصر المجتمع، وتتوافر لديه السلطات والصالحيات التي تمكنه مـن            
  .التعبير عن إرادة الشعب وذلك عن طريق التشريع ومراقبة أعمال الحكومة

صر الرئيسي في ممارسة الديمقراطية يتمثل في إجراء انتخابات حرة          إن العن  -١٢
ويجب إجراء انتخابـات  . ونزيهة على فترات منتظمة يعبر فيها الشعب عن إرادته        

على أساس االقتراع العام، والعادل، والسري، حتى يتسنى لكل من يدلي بصوته أن 
ي تحفـز علـى المنافـسة       يختار من يمثله في ظل المساواة والحرية والشفافية الت        

سـيما الحـق فـي    ية الحقوق المدنية والـسياسية وال   ومن هنا تبرز أهم   . السياسية
التصويت واالنتخاب، والحق في حرية التعبير والتجمع والحصول على المعلومات          

ن يخـضع   أتنفيذ األنشطة السياسية، وينبغي     والحق في تنظيم األحزاب السياسية و     
وشؤونها المالية وتمويلها ومبادئها األخالقية لنظم سديدة       تنظيم األحزاب وأنشطتها    

  .ومحايدة لضمان سالمة الديمقراطية ونزاهتها
 إن من المهام األساسية التي تقع على عاتق الدولة ضمان حصول مواطنيها             -١٣

ومن ثم، فـإن    . على حقوقهم المدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية      
نمو مع وجود حكومة فعالة تتصف باألمانة والشفافية، وتقـوم علـى            الديمقراطية ت 

  .االختيار الحر، وتتحمل المسؤولية عن إدارتها لألمور العامة
 المساءلة العامة عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية ويصدق ذلك علـى            -١٤

كل من يشغل منصبا عاما، سواء كان منتخبا أو غير منتخب، وعلى كل األجهـزة           
وتتطلب هذه المساءلة أن يكفـل للـشعب حـق       . السلطة العامة، دون استثناء   ذات  

لتماسات الحصول على المعلومات التي تتعلق بأنشطة الحكومة، والحق في تقديم اال     
  .إلى الحكومة والمطالبة باإلنصاف من خالل آليات إدارية وقضائية نزيهة

ع األخالقـي وأن تتـسم    ينبغي أن تتحلى الحياة العامة في مجموعها بالطـاب       -١٥
  .بالشفافية، مما يقتضي وضع المعايير والقواعد التي من شأنها أن تكفل ذلك

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ١١٧

 يتعين تنظيم المشاركة الفردية في العملية الديمقراطية والحياة العامة على كل      -١٦
المستويات بصوره عادلة ونزيهة، مع تجنب أي شكل من أشكال التفرقة أو خطـر       

  .ملين في الحكومة أو غيرهمالترويع من قبل العا
 المؤسسات القضائية وآليات الرقابة المستقلة المحايدة والفعالة هي األجهـزة           -١٧

ولتمكـين هـذه    . التي تكفل سيادة القانون، وسيادة القانون هي ركيزة الديمقراطية        
المؤسسات واآلليات من تأمين االحترام الكامل للقانون وتحسين سالمة اإلجراءات          

مظالم، يتعين فتح الطريق أمام الجميع على قدم المساواة التامة السـتخدام            ورفع ال 
الوسائل اإلدارية والقضائية التي تكفل لهم حقوقهم، وتضمن احترام أجهزة الدولـة           

  .وممثلي السلطة العامة وأعضاء المجتمع للقرارات اإلدارية والقضائية
مة للديمقراطية، إال أنـه ال   إن قيام مجتمع مدني نشط هو أحد العناصر الالز        -١٨

يمكن اعتبار قدرة األفراد واستعدادهم للمشاركة في العملية الديمقراطية واختيـار           
نظام الحكم مسألة مفروغا منها، بل يتعين تهيئة المناخ الفعـال لممارسـة حقـوق     
المشاركة بصورة فعالة، مع إزالة العقبات التي تحـول دون هـذه الممارسـة أو               

ا يتعين العمل دوما على تعزيز المساواة والشفافية والتعليم بوجه خاص ولذ. تعرقلها
وإزالة المعوقات مثل الجهل والالتسامح، والالمباالة، وغيبة االختيارات والبـدائل          
الحقيقية، وقصور التدابير الرامية إلى معالجـة الخلـل والتفرقـة ذات الطبيعـة              

  .ية أو التي ترتكز على اختالف الجنساالجتماعية أو الثقافية أو الدينية أو العرق
 إن تحقيق استدامة الديمقراطية يتطلب من ثم تهيئة مناخ ديمقراطـي وثقافـة    -١٩

ديمقراطية ودعمها بالتربية والتعليم، وغير ذلك من وسائل اإلعالم والثقافة وبنـاء            
سـيما  طي أن يلتزم بتعزيـز التربيـة، وال       على ذلك، يتعين على المجتمع الديمقرا     

  .المسئوللتربية المدنية وتنشئة المواطن الصالح ا
 تزدهر العملية الديمقراطية في البيئة االقتصادية المواتية األمر الذي يتطلـب     -٢٠

من المجتمع أن يركز فيما يبذله من جهـود إنمائيـة علـى إشـباع االحتياجـات            
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ي العملية  االقتصادية األساسية للفئات األقل حظا، وذلك لضمان اندماجها الكامل ف         
  .الديمقراطية

 إن الديمقراطية تفترض توافر حرية الرأي والتعبير بما ينطوي عليه ذلك من       -٢١
الحق في اعتناق الرأي دون تدخل أو عائق وتلمس المعلومات واألفكـار وتلقيهـا        
ونشرها من خالل أي وسيلة من وسائل اإلعالم بغض النظر عـن الحـواجز أو               

  .الحدود
مؤسسات والعمليات الديمقراطية أن تكفل مشاركة الجميع فـي          يتعين على ال   -٢٢

المجتمعات المتجانسة وغير المتجانسة على السواء وذلك من أجل الحفـاظ علـى             
  .التنوع والتعددية والحق في االختالف في ظل مناخ من التسامح

 يتعين على المؤسسات والعمليات الديمقراطية أن تعزز الطابع الالمركـزي           -٢٣
مة واإلدارة، سواء على الصعيد المحلي أو اإلقليمي، وهو ما يعتبر حقا وأمرا للحكو

  .ضروريا من شأنه توسع قاعدة المشاركة العامة
  -البعد الدولي للديمقراطية   

 يتعين أيضا االعتراف بالديمقراطية كمبدأ دولي يجب تطبيقه في المنظمـات            -٢٤
وال يعني مبدأ الديمقراطية الدولية التمثيل المتكافئ أو . الدولية وفي العالقات الدولية

  .العادل للدول فحسب، وإنما يشمل أيضا حقوقها وواجباتها االقتصادية
 يتعين تطبيق مبادئ الديمقراطية في مجـال اإلدارة الدوليـة للقـضايا ذات              -٢٥

  .اإلنسانسيما بيئة  والتراث المشترك لإلنسانية، والاألهمية العالمية
 يتعين على الدول من أجل الحفاظ على أسس الديمقراطية الدولية، االلتـزام             -٢٦

بقواعد القانون الدولي واإلحجام عن استخدام القوة وكل ما من شـأنه انتهـاك أو               
ذ الخطـوات   اتعريض سيادة الدول أو سالمتها السياسية أو اإلقليمية للخطر، واتخ         

  .الالزمة لتسوية خالفاتها بالطرق السلمية
وفي هذا المقام، يتعين    .  ينبغي دعم المبادئ الديمقراطية في العالقات الدولية       -٢٧

على األنظمة الديمقراطية أن تكف عن أي سلوك ال ديمقراطي، وأن تعبـر عـن               
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تضامنها مع الحكومات الديمقراطية واألطراف غير الحكومية العاملة فـي مجـال    
 الحكوميـة، وأن تتـضامن مـع         مثل المنظمات غير   اإلنسانالديمقراطية وحقوق   

وعلـى  .  التي تقترفها األنظمة غير الديمقراطيـة      اإلنسانضحايا انتهاكات حقوق    
األنظمة الديمقراطية من أجل تقوية العدالة الدولية الجنائية، أال تغض الطرف عن            

 اإلنـسان  عن الجرائم الدولية واالنتهاكـات الجـسيمة لحقـوق           المسئولينمعاقبة  
  .*تساند إنشاء محكمة دولية جنائية دائمةاألساسية، وأن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ه جرى يف وقت الحق العتماد هذا اإلعالن تأسيس حمكمة جنائية دولية دائمة مبوجب              من اجلدير بالذكر أن    *

 ١٩٩٨يوليـه   / متـوز  ١٧معاهدة دولية هي نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الذي اعتمد يف             
ـ    . ٢٠٠٢يوليه  / متوز ١ودخل حيز النفاذ يف      ات يف واحملكمة هي مؤسسة قضائية مستقلة مكلفة بإجراء حتقيق

أكثر اجلرائم خطورة من اجلرائم اليت تشغل بال اتمع الدويل، وهي جـرائم اإلبـادة اجلماعيـة واجلـرائم                
غري أن مصر ليـست     .  عن ارتكاا  مسئولوناإلنسانية وجرائم احلرب وحماكمة األفراد الذين يزعم أم          ضد

 .طرف بعد يف النظام األساسي للمحكمة
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 كمنظمة دولية إقليمية غير حكومية للدفاع عن حقوق اإلنـسان           ١٩٨٣تأسست عام   *   
 بالقاهرة بموجب اتفاق مقـر مـع        الرئيسمقرها  *العربي   الوطن   فيوحرياته األساسية   
واالجتمـاعي   االقتصادي على الصفة االستشارية بالمجلس      حاصلة* الحكومة المصرية 

  .٢٠٠٤وحاصلة على صفة عالقات العمل مع منظمة اليونسكو عام  *باألمم المتحدة
  

  عالء شلبي.أ:   امــاألميـن العـ
  راجي الصوراني.أ:  رئيس مجلس األمناء

  مها البرجس.أ:   ســائب الرئيـنـ
  .ع.م.ج١١٣٤١ مصر الجديدة القاهرة -الميرغنيشارع  ٩١ : الرئيسالمقر 
   ٢٤١٨١٣٩٦: ت    
   ٢٤١٨٥٣٤٦: فاكس
  :إلكترونـيد ـبري

com.gmail@aohrarab 
net.link@aohr 

  : تـع اإلنترنـموق
net.ohra.www   

org.arabhumanrights.www 
  

تحول االشتراكات والتبرعات بشيكات أو صكوك أو حواالت باسم المنظمة إلى البنك      
  ٢٠٤٢٤٤٨ ي حساب جار. فرع ثروت- المصري الوطني

Alwatany Bank of Egypt Sarwat.  
Account 2042448.  
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