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 برنامج الدعم الفنى للمرشحات
 (2013ديسمبر  15-13القاهرة: فندق تريومف للقوات المسلحة، ش الخليفة المأمون، ) المعسكر األول

 
 

 المسار القانونى لعملية االنتخاب

 المستشار/ عصام جاد عبدالكريم

 
 همية االنتخاب:أ

وتفويض  الحرة بإرادتهمن اختيار الشعب لممثلين تعنيه بالغة بالنسبة للديمقراطية لما  أهميةلالنتخابات 
على ممارسة هؤالء  المشروعيةوهو ما يضيف طابع  السياسيةهؤالء من قبل الشعب فى ممارسة سلطاته 

 النواب مهامهم بعد انتخابهم.
السياسى على نحو سلمى  نجاز التغييرإلتحقيق التحول السياسى و  ومقبولةلية مشروعة إفاالنتخابات 

 مخرجات سياسية. إلىوتقل رغبات ومطالب المواطنين الى الحاكمين ليتسنى تحويلها 
داة لحسم الصراعات القائمة فى المجتمع ومحاسبة شاغلى السلطة بشكل دورى أكما تعد االنتخابات 

 مهامهم. أدائهمبما يكفل حسن 
النسبية فى  ألوزانهاوفقا  المختلفةضمانه لتقاسم السيطرة على السلطة والحكم بين الجماعات  عتدا كما 

 المجتمع.
ال السلطة بشكل سلمى انتق – والشفافية النزاهةما جرت فى جو من  إذا –من شان االنتخابات أنكما 

 والثورات واالحتجاجات وغيرها. اإلضراباتبما يحول دون 
وتحتل دراسة االنتخابات حيزا متميزا فى العلوم االجتماعية عموما والعلوم السياسية خصوصا وهى 

 قوته. وأسباب ضعفهالتى تفصح عن كيفية عمل اى نظام سياسى ومشكالته وعوامل 
و السبل التى من شانها ى ه مصر مناقشات وحوارات موسعه حول ما ىتشهد الساحة السياسية فو 
 .السياسية التعددية –وبموضوعيه  –وتعميقها بما يحقق  ألحقه الديمقراطية ةالممارستعزيز 

 سيكون ذلك من زاويتين: االنتخابية للعمليةمالمح المسار القانونى المنظم  إبرازوفى سبيل 
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وكيف نظم القانون دور كل طرف وما هى حقوقه وواجبات  االنتخابية العملية أطراف: تحديد األولى
 .األطرافه كل طرف من هذ

 الزاويةشامله هذه  النتيجة إعالنمنذ فتح باب الترشح وحتى  االنتخابية العملية إجراءات: تنظيم الثانية
تحديد من له حق االنتخاب والمعفى والموقوف مباشرة  –شروط الترشح وتحديد هيئه الناخبين والمقصود بها

 .السياسيةحقوقه والمحروم منها فيما يتعلق بحقوقه 
 اللجنة. أوودور هذه الجهة  إليهاالتى تقدم  والجهة المطلوبة األوراق  -
 الناخب بصوته فى االنتخابات. بإدالءكيف نظم القانون عملية االنتخاب ذاتها فيما يتعلق   -
 .المختصة والجنةالنتائج  إعالن  -

 وذلك على النحو التالى:
 االنتخابية العملية أطراف: تحديد األولى الزاوية
من طرف ولذا فيتعدد  أكثراالنتخابية عمليه مركبه من عدة مراحل ويتداخل فى كل مرحلة  العملية

 بحيث يشملون كل من: االنتخابية العملية إطراف
على االنتخابات.  المشرفةلتامين اللجان، اللجنة  األمنالناخب، المرشح، المندوب، الوكيل، عناصر 

 ات.الجهات المصرح لها متابعة االنتخاب
 الناخب:-1

وهو الذى يكون مع غيره هيئة الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات  االنتخابية العمليةالناخب هو محور 
االجنبى  أما العربيةالناخبين وهذا الحق مقصور فقط على المصريين المتمتعين بجنسية  جمهورية مصر 

 26من قانون الجنسية رقم  9بقا للمادة الذى يتجنس بالجنسية المصرية فانه ال يكون له حق االنتخاب ط
ى أالتعيين فى  أو، كما ال يحق له الترشح الجنسيةقبل خمس سنوات من تاريخ اكتسابه هذه  1975لسنة 

وحتى يتمكن الناخب من التوجه  الجنسيةهيئه نيابية قبل مضى عشر سنوات من تاريخ حصوله على 
 الناخبيين اى مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين. يكون عضوا بهيئة أنلصندوق االنتخابات يتعين 

 ما هى حقوق وواجبات الناخب؟
التى تتحدد بدورها وفقا  تتحدد حقوق الناخب بحسب الفلسفة التى تقوم عليها عملية االنتخاب ذاتها و

يق ديكورا قكان ذلك الهدف ال يعدو كونه مجرد تح فإذا، االنتخابية العمليةوهدفها من  السياسية اإلرادةالتجاه 
فان حقوق  -على خالف الواقع –والشفافية الديمقراطيةفى جو من  ااتهءجراإو للتباهى بنزاهة االنتخابات 

من االنتخابات انتقال سلمى  السياسية رادةاإلتتراجع وذلك على خالف كون هدف  الحالةالناخب فى هذه 
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بالفعل كان ذلك كافيا  أرادوهاالتى  النتيجة إلى وإرادتهمالناخبين  أصواتلحق وترجمة بذلك ا واإلقرار للسلطة
 التى تتمثل فى: لكفالة حقوق الناخب و

 وخروجبالصوت داخل اللجنة االنتخابية بمعرفة رئيس اللجنة من حيث دخول  اإلدالءتنظيم عملية  -
بالقدر الذى يشجعه على  اللجنةوتنظيم كيفية وشكل انتظاره خارج باب  اللجنةداخل  إرباكهالناخب وعدم 

 بأصواتهم اإلدالءفكثيرا من الناخبين كرروا تجربة التوجه لصناديق االقتراح و  أخرى مره  التجربةتكرار 
متحملين بعد المسافات وطول الطوابير لسبق تجربة مشجعه من حيث بشاشة رئيس اللجنة وتنظيمه لعملية 

 بالصوت داخل اللجنة وخارجها. دالءاإل
هؤالء فى  أولويةمن حق الناخب تخصيص طابور لكبار السن وطابور للسيدات وتحديد قواعد  -
 .بأصواته اإلدالء

بصوته فى يسر  اإلدالءبحيث يتمكن من  اللجنةداخل  ءمن حق الناخب توفير جو من الهدو  -
 وسهوله.
وذلك كله يتوقف على رئيس  تامةيدلى بصوته فى سريه  أنيتوافر له حقه فى  أنمن حق الناخب   -
الحبر والستائر و  األوراقمثل تتوافر له قبل البدء فى عملية االقتراع  أن التى يجبللوجستيه ا واألدوات اللجنة

 رين على اختياراته.خاطالع اآل أومعرفة  إمكانيةمن الناخب عدم أوغيرها بحيث ي
من قبل  اللجنةالتوجيه داخل  أو للتأثرعرضه  آويكون هدف  أنكذلك من حق الناخب حمايته من  -
 األمربه الناخب وقد ينتهى  إرباك إلىبحيث يؤدى ذلك  أنفسهم اللجنة أعضاءو أ باللجنة آخرينناخبين 

 كان نتيجة خطا. أمذلك   أرادصوته سواء  إبطال إلى واإلرباكنتيجة التشويش   -      
 الصحيةلهم لظروفهم  بالنسبة المعاملةهناك فئات من الناخبين يتعين توفير قدر من التميز فى  -
 وغيرهم. واألقزاموالسيدات الحوامل  ةاإلعاقكذوى  والبدنية

 تكلم كانت هى حقوق الناخب فما فما هى واجباته؟ 
فى جو من  االنتخابية العمليةللناخب حقوقا فعليه واجبات يتعين عليه القيام بها حتى تنتهى  أنكما 

 هذه الواجبات: وأول والشفافية والديمقراطيةالهدوء 
 .اللجنة أبواببشان االنتظار وكيفيته وشكله خارج  اللجنةااللتزام بالنظام الذى يضعه رئيس  -
بعينهم دون  أشخاص أوتوجيه غيره من الناخبين بشان انتخاب شخص  أو التأثيريتعين عليه عدم  -
 .آخرين

 .اللجنةداخل حرم  االنتخابية الدعايةى صورة من صور أيتعين عليه عدم القيام ب  -
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 وتحقيق شخصيته. إلثبات اللجنةبطاقة الرقم القومى لدى دخوله  إبرازيتعين عليه   -
بالصوت داخل  اإلدالءرئيس اللجنة التى وضعها لتنظيم عملية  بأوامريتعين عليه كذلك االلتزام   -

عقب االنتهاء منها  مطوية االنتخابية البطاقةبصوته خلف السواتر وتسليمه  إدالئهاللجنة خاصة فيما يخص 
 فى الحبر الفسفورى. إصبعهوغمس 
 بصوته. إدالئهيتعين عليه كذلك االنصراف من اللجنة والخروج من حرمها عقب انتهاء عملية   -

بيسر وسهوله وفى جو من  االنتخابية العملية إتمام إلمكانه حقوق وواجبات الناخب أهمكانت تلك 
 .والنزاهة الشفافية
 المرشح: -2

 إجراءبمكان بحيث ال يمكن نصور  هميةاألالطرف الثانى فى عملية االنتخاب هو المرشح، وهو من 
 بدونه. االنتخابية العملية

 واجبات عده يتعين عليه االلتزام بها.المرشح بدوره يتمتع بقدر من الحقوق كما انه عليه  أنوال شك 
 حقوق المرشح:

 المنظمة اإلجراءات وشفافيةاالنتخابية فى جو من الحياد والتجرد  العملية إجراءمن حق المرشح   -
 .للعملية

وكالئهم من قبل  أومع مندوبيهم  أووالتكافؤ فيما بين كل المرشحين لدى التعامل معهم  المساواة  -
 بحيث يشعر المرشح بذلك ويدركه على ارض الواقع. االنتخابية بالعملية المعنيةاللجان والجهات 

 واألحكامفى ظل التزامهم  بالقواعد  المختلفة االنتخابيةتمكين مندوبين من الحضور داخل اللجان  -
 لذلك. المنظمة
 .العامة اللجنةداخل  الفرعيةوالمرور على اللجان  المتابعةتمكين وكيل المرشح من   -
تمثل  أنها رأواعملية االقتراع  أثناءما يعين لهم من مالحظات  إثباتتمكين المندوب والوكيل من   -

 انتهاكا لحقوق مرشحيهم.
 .والمتابعةعملية الفرز  أثناءتمكين مندوب المرشح من الحضور  -

 هذه هى حقوق المرشح فما هى واجباته.
 اإلدالءبشان تنظيم عملية   –اللجنةحرم  داخل الفرعيةااللتزام بالضوابط التى يضعها رئيس اللجنة  -

 بالصوت وتنظيم الطوابير.
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تكفل  إجراءاتبالصوت من  اإلدالءمقر  الفرعية اللجنةداخل  –اللجنةبما وضعه رئيس االلتزام  -
 دون تجاوز. الجزئيةتنظيم هذه 

خابات نتالعليا لال ةاللجنااللتزام بقرارات  .اللجنةداخل حرم  الدعايةى وجه من وجوه أعدم القيام ب -
 .وفترة الصمت الدعايةبشان فترات 

 .االنتخابية الدعايةبسقف االتفاق على  أيضاااللتزام  -
 داخل مقر التصويت. أو اللجنةتوجيههم داخل حرم  أوعلى الناخبين  التأثيرااللتزام بعدم  -
داخل مقر التصويت  أو اللجنةمنح ولو فى صورة قلم  سواء داخل حرم  أوى عطايا اعدم تقديم  -
 .اللجنة ألعضاء أمذلك للناخب  أكانوسواء 
 االلتزام بالضوابط التى تضعها قوة التامين. -

 .االنتخابية العملية أطرافكانت تلك اهم حقوق وواجبات الطرف الثانى من 
 المندوب: -3

 أنن لدرجة بمكا هميةاألانه وجوده ليس من  إال اللجنةالمندوب وان كان يعد عين المرشح داخل 
 تتم بدون وجوده غير انه متى وجد وجدت له حقوق وقرت له واجبات:  أوتجرى  أنالعملية االنتخابية يمكن 
 حقوق المندوب:

نظرا ألن المندوب يشترط أن يكون أسمه مقيدًا باللجنة التى ينتدب فيها ،فمن حقه أن يدلى بصوته  -
بصوتهم ومن ثم فهو يتمتع فى هذه الجزئية أى لدى  اإلدالءابتداء ليكون هو أول األشخاص المسموح لهم ب

حتى ينتهى . بصوته بذات الحقوق السابقة اإلشارة إليها لدى بيان حقوق الناخب وعليه ذات واجباته اإلدالء
 بصوته. اإلدالءمن عملية 

االنتخابية  من حق المندوب أيضًا أن يشعر بحياد وتجرد رئيس اللجنة وأعضائها فى إدارتهم للعملية  -
 وأنها تجرى فى جو من النزاهة والشفافية.

من حق المندوب أن يثبت فى محضر اللجنة المالحظات التى يراها تمثل انتهاكًا لحقوق المرشح   -
 ناخبين من خصومه أو ناخبين آخرين.المندوب عنه أو إذا تالحظ له وجود دعاية داخل اللجنة أو توجيه لل

بهذه المالحظات ليتولى هو طلب إثباتها بمحضر اللجنة بمعرفة رئيس من حقه كذلك إبالغ مرشحه  -
 اللجنة.

 ومن الواجبات الملقاة على عاتق المندوب:
 االلتزام بالضوابط والتنظيم ) الذى يضعه رئيس اللجنة بشأن عملية التصويت داخل اللجنة(. -
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المندوبين حال زيادتهم عن العدد المقرر االلتزام بما تسفر عنه القرعة التى يجريها رئيس اللجنة بين   -
 .قانونًا والمسموح به وهو ثمانى مندوبين

عدم القيام بدعاية انتخابية داخل اللجنة أو مقر التصويت ولو باإليحاء أو التوجيه الناخبين ولو   -
 خلسة دون علم رئيس اللجنة.

وأن يبرز بطاقة تحقيق شخصية يتعين عليه أن يكون أسمه مقيدًا بجداول اللجنة التى ينتدب لها   -
 الرقم القومى.

 إال بعد إذن رئيس اللجنة فى ذلك.–عدم مفاداة اللجنة  -

 الوكيل:  -4
فالمندوب فى لجنة فرعية واحدة داخل اللجنة  يتعين أوال أن نشير إلى الفرق بين الوكيل والمندوب،

ويتعدد  له حق التصويت فى هذه اللجنة،العامة ،ويشترط أن يكون أسمه مقيدًا بجدول تلك اللجنة ،ومن ثم ف
 المندوبون بتعدد اللجان الفرعية داخل اللجنة العامة الواحدة.

أما الوكيل: فهو وكيل عن المرشح باللجنة العامة كلها بما تشمله من لجان فرعية لمتابعة سير العملية 
شأنه أن يكون أسمه مقيدًا بأحد لجانها االنتخابية داخل اللجنة العامة وهو وكيل وحيد باللجنة وكل ما يشترط ب

الفرعية ويستطيع التنقل والمتابعة لكل اللجان الفرعية وال يكون له حق التصويت إال داخل اللجنة الفرعية 
ومن خالل ذلك الفارق بين الوكيل والمندوب يمكننا أن نخلص إلى أن حقوق الوكيل . المقيد أسمه بها فقط

 تخلص فى:
 ة سير العملية االنتخابية داخل اللجنة العامة بكل لجانها الفرعية.تمكينه من متابع  -
وفى هذه الحالة له ذات حقوق الناخب  له الحق فى التصويت داخل اللجنة الفرعية المقيد بها أسمه،  -

 وعليه ذات واجباته.

لدى له الحق فى طلب إثبات المالحظات التى يراها نمثل انتهاكا لحقوق مرشحه بمحضر اللجنة   -
 رئيس اللجنة الفرعية المختصة.

 له الحق فى العاملة المتساوية من قبل رؤساء اللجان الفرعية دون تحيز وبكل حياد وتجرد. -

له الحق فى تقديم شكاوى عن وقائع يراها تمثل انتهاكا لحقوق مرشحه أو ناخبى مرشحه لدى   -
 ة المختصة .الجهات المعنية سواء رؤساء اللجان الفرعية أو الجهات األمني

 فما هى واجباته:، فإذا كانت تلك هى حقوق الوكيل
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يجب على الوكيل عن المرشح االلتزام بالضوابط واألحكام التى تضعها اللجنة العليا لالنتخابات   -
 بشأن سير العملية االنتخابية.

نتخابية بيسر يتعين عليه االلتزام بما يضعه رؤساء اللجان الفرعية من ضوابط تكفل سير العملية اال  -
 وسهولة وحياد وتجرد.

ما يفيد وكالته عن المرشح لدى تردده على اللجان الفرعية المختلفة داخل اللجنة يتعين عليه إبراز   -
 العامة.

 يتعين عليه االلتزام بالقواعد التى تضعها قوات تأمين اللجان العامة والفرعية دون تجاوز.  -

 رئيس اللجنة الفرعية  -5
الفرعية هو أحد أعضاء الهيئات القضائية الذى يتمتع بثقة الشعب فى إشرافه على العملية رئيس اللجنة 

االنتخابية لما يتمتع به من حياد و تجرد واستقاللية بحيث ال يمكن ألى إنسان أيا كان موقعه أو منصبه أن 
 يمارس عمليًا أى صورة من صور الضغط أو مجرد الطلب.

رئيس اللجنة هو المشرف والمهيمن على أعمالها فهو الذى يحدد ابتداء  وعضو الهيئة القضائية بوصفه
حرم اللجنة ويعاين مقرها ومدى صالحيته للعملية االنتخابية وإمكانية إدالء الناخب بصورته فى يسر وسهولة 

 وسرية تامة وهو وحده الذى يعين بدء عملية االقتراع وانتهائها .وبدء أعمال الفرز.
وااللتزام بالضوابط التى يضعها داخل اللجنة من قبل قوات التأمين والناخبين وله حق الطاعة 

والمرشحين ومندوبيهم ووكالئهم وأعضاء اللجنة أنفسهم فيما يراه من تنظيم من شأنه إتمام العملية فى جو من 
 الحياد والتجرد والنزاهة وبكل يسر وسهولة وسرية.

 باطال ومتى يعد صحيحًا.وهو وحده الذى يقرر متى يعد الصوت   -
ويعلن نتيجة اللجنة الفرعية عقب انتهاء أعمال الفرز وتعليق نسخة من محضر إجراءات الفرز   -

 على باب اللجنة.

 فما هى إذن واجبات رئيس اللجنة:
يتعين على رئيس اللجنة االلتزام بأحكام القانون لدى تعامله مع الجميع ناخبين ومرشحين ومندوبين   -

 ويوجب طاعته.يرهم ،بما يبعث على الثقة فى تصرفاته وحيدتها وشفافيتها ونزاهتها ووكالء وغ
 .يتعين عليه المساواة فى التعامل فى التعامل مع جميع المرشحين ووكالئهم ومندوبيهم  -

 .إثبات ما يقدم إليه من المندوبين أو المرشحين أو الوكالء من مالحظات بمحضر أعمال اللجنة  -
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جراء دعاية انتخابية داخل حرم اللجنة وبأى صورة كانت وعدم السماح ألعضاء عدم السماح بإ -
 اللجنة بمواكلة أى من مندوب المرشحين أو المرشحين أو قبول بعض الهدايا منهم.

 القيام على كل من شأنه تيسير مهمة الناخب فى إدالئه بصوته فى يسر وسهولة وسرعة.  -

 أعضاء اللجنة : -6
أمين اللجنة وعضو اللجنة .وهم غالبا من بين العاملين المدنين  –رئيس اللجنة  وهم باإلضافة إلى

نتدبين كأعضاء بأحد لجانها الفرعية ،ولذا فهم ال يمكنهم مبالدولة وغالبا ما يتبعون لجانا غير اللجنة العامة ال
ما يكفل قدرًا من عدم التصويت باللجنة المنتدبين للعمل بعضويتها وليت لهم صلة بناخبى هذه اللجنة وهو 

ومن حقهم المعاملة الجيدة والحسنة من قبل رئيس اللجنة باعتباره . إمكانية توجيه أو التأثير على الناخبين
أعملهم فى يسر  اأنهم جزء أساسى من تشكيل هذه اللجنة التى ال تعقد بدونهم ،بما يسمح لهم بأن يؤدو 

وسهولة ودون إرباك وبما يساعد اللجنة ككيان مشترك فى أن تؤدى مهمتها جيدًا وبحياد وتجرد ونزاهة تنعكس 
 .إيجابا على الناخبين داخل اللجنة

 اإلدالءغير أن يتعين عليه االلتزام بالضوابط التى يضعها رئيس اللجنة بشأن تنظيم كيفية عملية 
توزيع الدوار عليهم والتزام كل منهم بالدور الذى يسنده إليه رئيس اللجنة لتحقيق بالصوت داخل اللجنة و 

 الهدف األسمى من ذلك كله وهو إجراء االنتخابات فى يسر وسهولة وسرية ونزاهة وحياد وتجرد كامل .
 .الجهات والهيئات المصرح لها متابعة سير العملية االنتخابية -7

ات لمنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية بمتابعة سير االنتخابات من تسمح اللجنة العليا لالنتخاب
خالل تصاريح خاصة تصدرها لهذا الغرض وذلك من أجل متابعة تلك المنظمات لعملية االنتخابات ومدى 

النتخابات نزاهتها وشفافيتها وحيدة القائمين على إدارتها، وتنظم القواعد الصادرة بهذا الشأن عن اللجنة العليا ل
 عمل تلك المنظمات بحيث تقرر لها حقوق وتقر عليها بواجبات.

فمن حق أعضاء هذه المنظمات متابعة سير عملية االنتخابات ودخول مقار االنتخاب واالطالع على 
بالصوت ومدى توافر المعايير الدولية فيما يتعلق بنزاهة وشفافية عملية االنتخابات وإعدادهم  اإلدالءعملية 

 تقارير موثقة بهذا الشأن  حول العملية االنتخابية وتزويد اللجنة العليا لالنتخابات بتلك التقارير. ال
 :العليل مانحة التصريح لهم ومنها ولكن يتعين عليه االلتزام بالضوابط التى تضعها اللجنة

الدخول إلى عن الجهة المختصة لرئيس اللجنة الفرعية قبل طلب ضرورة إبراز التصاريح الصادرة   -
 .داخل مقر التصويت
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االلتزام بأوامر رئيس اللجنة بشأن تحديد زمان دخول مقر عملية التصويت فى ضوء سير العملية   -
 خبين من عدمه.ومدى تزاحم النا

 عدم تدخل أعضاء تلك المنظمات والهيئات فى سير إجراءات عملية التصويت  -

 تباشر أعمالها بالدقة والحيادية. ة للعملية االنتخابية وانااللتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظم -

بتعليقات شخصية أو سياسية  اإلدالءعدم القيام باستطالع أراء الناخبين عن اتجاهات التصويت و   -
 أو استنتاجات لإلعالم واألفراد.

 .عملية االنتخابية أو التدخل فيهاويحظر كذلك على المتابعين إعاقة سير ال  -

 األمن المكلفة بتأمين عملية االنتخاب:عناصر  -8
ال شك أن قوة التأمين الخاصة باللجان الرعية تعد أحد أطراف العملية االنتخابية وتملك التأثير فيها 

 لم يتم ضبط الدور المنوط بها وعالقتها بباقى أطراف العملية االنتخابية المشار إليها . بطريق أو بأخر ما
بها تأمين مقر اللجنة بالكامل من أى عنف قدي قع على أى من  فقوة التأمين هى المنوط -

المتواجدين داخلها وتنظيم دخول وخروج الناخبين من المدخل الرئيسى لحرم اللجنة فى ضوء تعليمات رئيس 
 اللجنة.

ومن حق قوة التأمين التزام باقى األطراف كالمرشحين والناخبين والوكالء االلتزام بالضوابط التى   -
 دون تأثير أو توجيه أو عنف قبله. ى قوة التأمين أنها ضرورية إلمكان إجراء عملية إدالء بصوتهتر 

 وفى ذات الوقت يتعين على قوة التأمين:
االلتزام بالضوابط التى يقررها رئيس اللجنة بشأن تحديد حرم اللجنة وقفل الباب الرئيسى للجنة عقب  -

 انتهاء وقت العملية االنتخابية .
يتعين على قوة التأمين مساعدة رئيس اللجنة فى تنظيم دخول وخروج الناخبين وإدالئهم بصوتهم كما   -

 فى يسر وسهولة .

كذلك يتعين عليهم اطالع رئيس اللجنة عن أى صورة من صور الدعاية تتم داخل حرم اللجنة ليقرر  -
 ذ بمعرفة قوة التأمين .إ رئيس اللجنة ما يراه بهذا الشأن وتنفيذه حال

يتعين على قوة التأمين عدم دخول مقر التصويت بدون استدعاء من جانب رئيس اللجنة وإذن   -
 بذلك.
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يتعين على قوة التأمين معاملة الجميع معاملة واحدة تنطق بالتجرد والحياد والمساواة وتبعث على   -
تها كانت تلك حقوق الثقة من قبل أطراف العملية فيهم بما ينعكس إيجابيًا على العملية االنتخابية برم

 وواجبات أطراف العملية االنتخابية 
الزاوية الثانية: التنظيم القانونى للعملية االنتخابية من حيث تحديد الناخب، وشروطه أحقيته فى 
االنتخاب وحاالت إعفائه أو حرمانه من حقوقه السياسية. وشروط ترشحه وحاالت بطالن صوته االنتخابى 

عب فى هذا الشأن وذلك نتظمه قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشأوغيرها وذلك فى ضوء ما 
 على النحو التالى: 

 فتح باب الترشح والدعوة إلى االنتخاب أو االستفتاء. -1
من قانون مباشرة الحقوق السياسية يتضمن بأن يعتمد ميعاد االنتخابات بقرار من رئيس  22م 

الميعاد المحدد إلجراء  الجمهورية والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا لالنتخابات ويكون إصدار القرار قبل
 االنتخابات بثالثين يوما على األقل. 

مدة تقديم طلبات  2011لسنة  11كما نظمت المادة األولى من قرار اللجنة العليا لالنتخابات رقم 
 الترشيح لعضوية مجلس الشعب وحددت هذه المدة بسبعة أيام تقدم من خاللها الطلبات. 

 لعضوية مجلس النواب:  هى األوراق المطلوبة للترشيح ما -2
فى فقرتها الثانية بأن يكون  1972لسنة  38تضمنت المادة السادسة من قانون مجلس الشعب رقم 

طلب الترشيح مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ ألف جنيه بخزانة المحكمة االبتدائية المختصة، وبالمستندات التى 
 تحددها اللجنة العليا لالنتخابات بقرار منها. 

متضمنة بيانا  2011لسنة  11قد جاءت المادة الخامسة من قرار اللجنة العليا لالنتخابات رقم ولذا ف
 بالمستندات الواجب تقديمها بمعرفة طالب الترشيح وهى: 

المرشح مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين ومن شأن ذلك البيان إثبات ما يفيد  بيان يفيد أن اسم .1
 أن المرشح ليس معفيا أو محروما من مباشرة حقوقه السياسية. 

 جنيه بخزينة المحكمة االبتدائية المختصة لكل مرشح.  1000إيصال بإيداع مبلغ  .2
 بطاقة الرقم القومى للمرشح.  .3
ة منها على أن ترد البطاقة بعد مطابقة اللجنة للصورة عليها بطاقة الرقم القومى لألب وصور  .4

 وذلك للتثبت من جنسية والد المرشح. 
 شهادة رسمية بالمؤهل الدراسى الحاصل عليه المرشح.  .5
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 شهادة أداء الخدمة العسكرية اإللزامية أو اإلعفاء منها.  .6
 صحيفة الحالة الجنائية للمرشح.  .7
 .  إقرار المرشح لصفته فى الترشيح .8

هذه هى األوراق المطلوبة للتقدم للترشيح لعضوية مجلس النواب، ونرى أن استيفائها يستغرق وقتا 
 طويال وأنه من األنسب أن تزيد مدة تلقى طلبات الترشيح إلى عشرة أيام. 

 إلى من تقدم هذه األوراق بمعرفة طالب الترشيح أو وكيله.  -3
المشار إليه فى فقرتها األولى الجهة التى تقدم إليها  أشارت المادة السادسة من قانون مجلس الشعب

 تلك األوراق حيث تضمنت: 
"يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب .... من طالبى الترشيح كتابة إلى لجنة االنتخابات 

جنة بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها االنتخابية وذلك خالل المدة التى تحددها الل
 العليا لالنتخابات بقرار منها. 

 هى اإلجراءات المنوط بلجنة االنتخابات اتخاذها عقب تلقيها طلبات الترشيح.  ما   -4
أشارت المادة السابعة من قانون مجلس الشعب بأن تتولى لجنة االنتخابات بالمحافظة قيد طلبات 

ت فى صفة المرشح من واقع المستندات الترشيح بحسب تاريخ ورودها ثم تتولى فحص طلبات الترشيح والب
 التى يقدمها. وإعداد كشوف المرشحين. 

فى مادته السابعة بأن تقوم لجنة  2011لسنة  11كما تضمن قرار اللجنة العليا لالنتخابات رقم 
االنتخابات بالمحافظة بقيد طلبات الترشيح لعضوية أى من المجلسين بحسب تاريخ ورودها وساعة تقديمها. 

أشارت أيضا المادة الثامنة من ذلك القرار بأن تتولى تلك اللجنة فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة كما 
المرشح من واقع المستندات المقدمة منه والتحقق من توافر شروط الترشح وذلك تزويدا لما جاءا بالمادة 

 السابعة والثامنة من قانون مجلس الشعب المشار إليها. 
التاسعة من قرار اللجنة العليا لالنتخابات المشار إليه بأن تقوم لجنة االنتخابات كما أضافت المادة 

بالمحافظة بعرض كشوف المرشحين من اليوم التالى إلقفال باب الترشيح ولمدة أربعة أيام بمقر اللجنة 
رشحين بالمحافظة ومقار المحاكم الجزئية وذلك إلمكان االعتراض على ما شاب تلك الكشوف بمعرفة الم

وخصومهم وبحيث يقدم االعتراض إلى لجنة أخرى أشارت إليها المادة التاسعة مكررا من قانون مجلس 
التى تتولى الفصل فى االعتراضات خالل مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح  الشعب و
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ت المشار إليه. ويكون الطعن على وفق ما أشارت إليه المادة الحادية عشرة من قرار اللجنة العليا لالنتخابا
 دارى بمجلس الدولة. القرار الصادر منها أمام محكمة القضاء اإل

 شروط الناخب:  -5
أشارت المادة األولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية بأنه على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى 

أى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور عشرة سنة ميالدية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية اآلتية: إبداء الر 
انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والشورى والمجالس الشعبية والمحلية. ولذا يشترط فى –

 الناخب: 
 أن يكون مصريا.  -
 سنة.  18بالغا سن الرشد السياسى  -
 مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين.  -
غير معفى مؤقتا من مباشرة حق االنتخاب كأفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة خالل مدة  -
 خدمتهم. 
أال يكون موقوفا عن مباشرة حقوق السياسة كالمحجور عليهم مدة الحجر والمصابون بأمراض عقلية  -

 رهم. والذين أشهر إفالسهم مدة خمس سنوات من تاريخ إشهار اإلفالس ما لم يرد إليهم اعتبا
وأال يكون محروما من مباشرة حقوق السياسة. كالمحكوم عليه فى جناية ما لم يكن رد إليه اعتباره،  -

ومن فرضت الحراسة على أمواله بحكم قضائى طوال مدة فرضها، والمحكوم عليه بعقوبة فى أحدى الجرائم 
ه ومن سبق فصله من العاملين المدنيين االنتخابية بالحبس ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو رد للمتهم اعتبار 

 لم تنقضى خمس سنوات.  بالدولة ألسباب مخلة بالشرف ما
 كيف يتم التصويت فى االنتخابات؟  -6

 اإلدالءبالصوت "أن يكون  اإلدالءمن قانون مباشرة الحقوق السياسية طريقة  29حددت المادة 
ثير على البطاقة المعدة لذلك وعلى رئيس اللجنة أن بالصوت فى االنتخابات وإبداء الرأى فى االستفتاء بالتأ

يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم اللجنة وتاريخ االنتخاب ويتنحى الناخب جانبا ...إلبداء 
الرأى فى قاعة االنتخاب ذاتها وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها فى 

 يقوم الناخب بغمس أصبعه فى مداد غير قابل لإلزالة إال بعد أربع وعشرون ساعة. الصندوق الخاص ... ثم 
أما بالنسبة للمكفوفين فأشارت هذه المادة بالنسبة لهم ولغيرهم من ذوى العاهات بأن يبدو رأيهم شفاهة 

 ئيس. بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب فى بطاقته ويوقع عليها الر 
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 هى حاالت بطالن الصوت االنتخابى؟  ما -7
 من قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى حاالت بطالن صوت الناخب وهى:  33أشارت المادة 

إذا كان رأى الناخب معلقا على شرط وأثبت ذلك بالبطاقة االنتخابية كحصوله على وحدة سكنية  -
 مثال. 

 ب اختياره. إذا كان اختار أكثر أو أقل من العدد المطلو  -
 إذا أثبت رأيه على بطاقة أو ورقة غير التى سلمها له رئيس اللجنة.  -
 أو إذا وقع على ورقة االنتخاب أو وضع أى إشارة أو عالمة تدل عليه.  -
إذا أبدى الناخب رأيه بوضع عالمة صح أما المرشح الذى يريده ووضع عالمة أخرى أمام مرشحين  -
 آخرين. 
 الرصاص فى إبداء رأيه.  أو استخدم الناخب القلم -
 هى الشروط الواجب توافرها فى المرشح لعضوية المجلس؟  ما -8

 أوضحت المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب الشروط التى يتعين توافرها فى المرشح وهى:
 أن يكون مصرى الجنسية من أب مصرى.  -
 أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية.  -
 أن يكون بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة ميالدية على األقل يوم االنتخاب.  -
أن يكون حاصال على شهادة إتمام مرحلة التعليم األساسى أو ما يعادلها على األقل ويكتفى بإجادة  -

 . 1970قبل أول يناير  لمواليد ماالقراءة والكتابة بالنسبة 
 أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية اإللزامية أو أعف من أدائها طبقا للقانون.  -
 أال تكون قد أسقطت عضويته بسبب فقد الثقة أو االعتبار أو لسبب اإلخالل بواجبات العضوية.  -
 من الذى يحرمه القانون من الترشح بحكم وظيفته:  -9
القضاة حيث يحظر عليهم االشتغال بالعمل السياسى أو الترشح النتخابات مجلس الشعب وأعضاء  -

 الهيئات القضائية وهى المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والنيابة اإلدارية وهيئة قضايا الدولة. 
مباشرة  أعضاء القوات المسلحة والشرطة. إذ أعفى القانون أعضاء هاتين الطائفتين من حق  -

 االنتخاب وإبداء الرأى فى االستفتاء. 
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أعضاء المخابرات العامة. حيث حظر قانون المخابرات العامة على أفراده االنتماء إلى أى تنظيم  -
سياسى أو االشتراك فى الدعاية االنتخابية أو التقدم لالنتخابات العامة ويعتبر مستقيال من وظيفته كل من 

 تاريخ ترشيحه. يرشح نفسه لالنتخابات من 
 أعضاء هيئة الرقابة اإلدارية.  -
وتعديالته على المحافظين  1979لسنة  43المحافظون ونوابهم حيث حظر قانون الحكم المحلى رقم  -

 ونوابهم الجمع بين منصبهم وعضوية مجلس الشعب ويجوز لهم أن يرشحوا أنفسهم بعد تقديم استقالتهم. 
 التمثيل التجارى. أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى و  -

 من الذى يعلن نتيجة االنتخابات:  -10
من قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى " يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة االنتخابات  36أشارت المادة 

أو االستفتاء وفقا للنظام االنتخابى المتبع  ويوقع هو وأمين اللجنة العامة فى الجلسة على ثالث نسخ من 
حداها مع أوراق االنتخاب أو االستفتاء إلى اللجنة العليا لالنتخابات مباشرة والثانية إلى وزير محضرها ترسل أ

 الداخلية وتحفظ النسخة الثالثة بلجنة االنتخابات بالمحافظة. 
من ذات القانون إلى " يعلن رئيس اللجنة العليا لالنتخابات النتيجة العامة  37كما أشارت المادة 

الستفتاء بقرار منه خالل األيام الثالثة التالية إلعالن رؤساء اللجان العامة نتائج االنتخاب أو لالنتخابات أو ا
 االستفتاء فى الدوائر االنتخابية. 

 من الذى يفصل فى طلبات الطعن فى عضوية  أعضاء مجلس الشعب؟  -11
صحة  أشارت المادة العشرون من قانون مجلس الشعب إلى " تختص محكمة النقض بالفصل فى

عضوية أعضاء مجلس الشعب وتقدم الطعون مصحوبة ببيان أدلتها إلى المحكمة خالل مدة ال تتجاوز 
ثالثين يوما من تاريخ إعالن نتيجة االنتخاب وتفصل المحكمة فى الطعن خالل تسعين يوما من تاريخ وروده 

 إليها وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبالغ مجلس الشعب بقرار المحكمة. 
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