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::::طبعة الثانيةطبعة الثانيةطبعة الثانيةطبعة الثانيةتقديم التقديم التقديم التقديم ال  
        

  
فـي إطـار   لـدليل  هـذا ا  تأتى الطبعة الثانية ل   

التعديالت التي تم إدخالها على المادة العلميـة        
حيـث جـاءت    سواء باإلضافة أو الحـذف،      

 واالحتكـاك   معبرة عن االسـتخدام    تالتعديال
 التـي    الدورات التدريبيـة   للدليل أثناء الفعلي  

  .نظمتها المجموعة المتحدة
 في إطار   يأتيطبع هذا الدليل    لذكر أن   با جدير

مشروع نظرة إلي المستقبل والذي تنفذه شبكة       
المحامين من اجل الدفاع عن حريـة التعبيـر         

 زيـادة   ومن أهم أهدافـه،   بالمجموعة المتحدة   
، وإثـارة   سبة المشاركة السياسية للمـواطنين    ن

اهتمامهم بالتصويت في االنتخابات البرلمانيـة      
مـل كـوكالء    محـامين للع  وكذلك تـدريب ال   

عمليــة الللمرشـحين للرقابــة علـي نزاهــة   
 لصالح المرشحين فـي االنتخابـات       يةاالنتخاب
   .٢٠٠٥ البرلمانية

وتتقدم المجموعة المتحدة بالـشكر لكـل مـن     
مبادرة الشراكة في الشرق األوسط و جماعـة        

، ومعهد األهـرام اإلقليمـي      تنمية الديمقراطية 
ية، لما  للصحافة، والتحالف من أجل الديمقراط    

قدموه من دعم وتعاون لتفعيل وإنجـاح هـذا         
  .المشروع

  المجموعة المتحدة

Second Edition 
Preface 

 
It is honor for United Group - 

Attorneys at Law, Legal Advisors & 
Human Rights Advocates, to present 
the second edition of the training 
manual distributed during the 
training courses of candidates' 
representatives for lawyers'. 

It should be mentioned that 
this manual is one of the most 
important publications that has been 
designed specifically for the project 
“Looking to the Future: Transparent 
Parliamentary Elections in Egypt” 
which is implemented by the 
Lawyers Network for Defending the 
Freedom of Expression of the United 
Group. The project aims to 
enhancing the awareness about the 
upcoming parliamentary elections 
due in November 2005. 

Finally, United Group would 
like to thank MEPI, the Group for 
Democratic Development (GDD), 
and every body supported us in order 
to achieve our goals. 

 

United Group 
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        ::::ديم ديم ديم ديم ــــــــــــتقتقتقتق
    

الشك أن إلمام المرشح ووكالئه وقيادات حملته االنتخابية بجميع المراحل القانونيـة            
هو واجب أولى الزم لتعظيم فرص نجاحه، والتقليل قدر اإلمكـان           للعملية االنتخابية   

قبـل   أو مـن     خصومهقبل  من  سواء  على معركته   ت تؤثر سلباً     محاوال ةمن أثر أي  
  .السلطات العامة

ال يسهم فقط في تعريف كل مرشح بحقوقه وتبصيره بجميع الوسـائل    إن هذا اإللمام في حقيقته        

 إذا أصـبح متاحـاً   إن هذا اإللمـام . ها والذود عنهاتيا وحمه اتخاذها للحفاظ على هذه الحقوقالتي يمكن 

المكاسب الشخصية للمرشحين فرادى باتجاه تحرير      مجرد  شحين سوف يتعدى     من المر  للغالبية العظمى 

  التـدخل الـسافر والتزويـر      أسـاليب ونقاء وابتعاداً عن    العملية االنتخابية نفسها وجعلها أكثر شفافية       

 للناخبين والمرشحين فـي إطـار        يكون التحكم فيها مرده    حيثالطبيعي  المفضوح، وردها إلى وضعها     

  .واعد المشروعةنين والقالقوا

 ةحملته قوة العلم بـالحقوق القانونيـة، وبـصير        ورجال  إن هذا اإللمام يمنح للمرشح ووكالئه         

المعرفة بوسائل الحفاظ على هذه الحقوق، وكذلك قوة اإلدراك بالواجبات وااللتزامات التي يتعين علـى             

ي كل طرف من أطـراف  المرشح نفسه أن يلتزمها، إن ذلك كله يكفل وضع كل شيء في نصابه ويعط             

ات التنفيذيـة  العملية االنتخابية حقوقه ويلزمه بواجباته بما في ذلك جهات اإلدارة التي تـصدر القـرار          

 التي تقوم عليها، وأجهزة الشرطة التي تتولى حمايتها، واللجان التي           للعملية االنتخابية، ولجان االنتخاب   

  .لنتائجتقوم بأعمال الفرز، والجهة المسئولة عن إعالن ا

ـ   أسلوب سهل    إتباعالدليل على   هذا  لكل ما تقدم فقد حرصنا في إعداد           ة وبسيط، وبعيد عـن أي

مواطن لديـه القـدرة علـى       نه دليل يستطيع أن يتعامل معه كل        إ. ات فقهية أو قانونية أو فلسفية     تعقيد

 ه من المرشـحين   ديمن يؤ يح نفسه، أو بالتعاون مع      شر اإليجابية في العملية االنتخابية سواء بت      المشاركة

 أمـا غيـر هـؤالء مـن المحـامين           ،من خالل أشكال الدعم المتعددة التي تتعلق بالعملية االنتخابيـة         

والمتخصصين فيمكنهم استخدام هذا الدليل كمفتاح فقط يساعدهم علي اإللمام بالقواعد والقوانين المختلفة            

  .يهاليبحث بنفسه عما يريد ويتوصل إلي النتائج التي يرغب ف

يق األهداف المتقدمة قد أوجب تقسيم العملية االنتخابية بحسب إجراءاتها القانونيـة مـن        قإن تح   

تخابية تبدأ من تاريخ إعالن فتح باب الترشـيح إال أنـه      بدايتها لنهايتها ومع أن البداية الفنية للعملية االن       

 التالية فقد رأينا أن ندخل إجـراءات  ونظراً ألهمية سالمة القيد في الجدول االنتخابي في جميع المراحل       

  :القيد في جداول االنتخابات ضمن هذه المراحل التي قسمناها إلى أربع مراحل هي 
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 .مرحلة القيد في الجداول االنتخابية .١

 والتي تمتد من يوم فتح باب الترشيح حتى يوم االنتخاب وتشمل الدعايـة              ،مرحلة الترشيح  .٢
 .الدعاية االنتخابية نفسهاجرائم خابية بما فيها  وكذلك الجرائم االنت.االنتخابية

متد من بداية فتح لجان أبواب االنتخاب حتى انتهاء الفـرز   ـ وت  مرحلة يوم االنتخاب نفسه .٣
 .وإعالن النتيجة

 .ما بعد إعالن النتيجةمرحلة  .٤

  .ذلك ببند خاص عن الطعون االنتخابية التي تتصل باالنتخاب اتصاالً وثيقاًوختمنا 

مع الدولي لنزاهة االنتخابات فقد رأينا أن نبدأ بإعطاء         تج ألن ثمة معايير قد استقرت في الم       ونظراً

 عن هذه المعايير لتكون في أذهان كل المهتمين بالعملية االنتخابية حيث يمكن التعويل عليها               ةنبذة سريع 

 ليست خالية مـن القيمـة       واستخدامها دائماً في مواجهة السلطات اإلدارية ولدى المحاكم المختلفة، فهي         

 إلى المعـايير   كما قد يظن البعض، إذ الحقيقة أن معظم القضاء المصري بفروعه المختلفة قد بدا يلتفت              

عـام   وأخذت بـه كمـنهج       ،وقد استقرت المحكمة الدستورية العليا على ذلك بالفعل       الدولية ويأخذ بها،    

على العديد مـن االتفاقيـات      قد وقعت   مصر    كما أن  . كما طبقته في العديد من أحكامها      ألسلوب عملها 

عن مدى التزام جمهورية مصر     الحديث  واإلعالنات الدولية التي يمكن من خاللها أن يثار لدى المحاكم           

 أطراف العملية االنتخابيـة  الذي نرى معه ضرورة تزويد األمر وهو العربية ـ قانوناً ـ بهذه المعايير  

  .يريبفكره عامة عن هذه المعا

   : عامة عن المعايير الدولية لنزاهة االنتخاباتفكرة �

للنظام االنتخابي المصري بجميع مراحله يمكنه على الفور مقارنـة          المنظمة  إن كل قارئ للقواعد     

هذا النظام خصوصاً فيما يتعلق بعمليات االنتخاب والفرز بهذه المعايير الدولية التي أصـبح المجتمـع                

ـ        ةتراف بسالمة النتائج المعلنة ألي    لالعالدولي يعتمدها هذه األيام       دولـة،   ة انتخابـات تجـري فـي أي

 بهذه المعايير في بعض الدول بهـدف التـدخل فـي            تستغل اإلخالل المتحكمة  ولية  د القوى ال  توأصبح

ات التـي    ووقف التعامل مع السلط    ،شئونها الداخلية من خالل رفض نتائج االنتخابات في الدولة المعنية         

ما حدث في بلدان كثيرة في أفريقيا وأمريكا الالتينية ودول          نحو  على  وذلك   ،نتخاباتتسفر عنها هذه اال   

  .السابقالسوفيتي االتحاد 
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  :جاز هذه المعايير فيما يلي ويمكن إي

 يتمتع فيه جميع المواطنين بحق االقتراع والمشاركة في الشئون          وجود نظام تشريعي حر وعادل     .١
دورياً وفي ظل احترام الحقوق األساسـية للمـواطنين مـع           العامة، ويضمن إجراء االنتخابات     

 .قتراع وسرية التصويت وصحة فرز بطاقات االنتخابضمان حرية اال

 ، عن باقي سلطات الدولـة واألحـزاب       أن تتم رقابة االنتخابات بواسطة هيئة انتخابية مستقلة        .٢
رة العمليـة االنتخابيـة ـ    بأوضـاع إدا أي القدرة والمعرفة ـ وأن تتمتع هذه الهيئة باالحترافية 

وال من تسفر عن فوزه سواء من بين        كذلك الحياد بمعنى أن هذه الهيئة ال يهمها نتيجة االنتخاب           
 .األحزاب أو المستقلين

 تضمن نزاهة العملية االنتخابية وتتمثل في الـشفافية         عامةالمعايير الدولية مبادئ    تضمنت  كما   .٣
جميـع   وأن تكـون فـي متنـاول    ،اصر العملية االنتخابيةالتي تعني المراجعة الدقيقة لجميع عن    

وأن يكـون   ين على العملية االنتخابيـة بوضـوح،        تحدد مسئوليات جميع القائم   وأن   ،المشاركين
. االقتراع سرياً، وأن توضع أنظمة فعالة لمنع تزوير االنتخابات بما في ذلك العقوبات الرادعـة              

 .بينوأن تكون المعلومات بالكامل متاحة للناخ

واالتجاهـات، وأن    صفة تمثيلية لكافة األحزاب      برلماناً ذا ضمن النظام االنتخابي    كما يجب أن ي    .٤
يضمن مشروعية السلطات المنتخبة، ويبلور المعارضة االنتخابية، وأن يراعي قـدرات الدولـة             

ومـة  ارب بين األحزاب السياسية، وبث روح المسئولية لدى الحك        ، وتشجيع التق  ة والمالية ياإلدار
 .والنواب المنتخبين

ائر بما يكفل   وبمعنى أن تقسم الد   بعض القواعد العادلة    في تقسيم الدوائر    كذلك يجب أن يراعى      .٥
التساوي النسبي في عدد الناخبين وضمان تمثيلهم فعالً، وأن يكون هذا التقسيم محدداً في القانون               

 .الحاكمةضد تدخالت السلطة واألحزاب مؤمناً بأقصى قدر 

لفرص وحرية  اتضمن تكافؤ   ة  لس عاد معاملة األحزاب والمرشحين على أس    يضمن النظام   وأن   .٦
التعبير، والحماية ضد التزوير والممارسات غير المشروعة، وتشجيع المواطنين على المـشاركة      

 االتفاق علـى    في الحياة السياسية، والشفافية المالية من قبل األحزاب والمرشحين في خصوص          
بية، والمراقبة سواء ما بين األحزاب المشاركة نفسها أو من خـالل الـصحافة              الحمالت االنتخا 
 .ووسائل اإلعالم

 عملية االنتخـاب بفتـرة      ىأي غير سابقة عل   جداول انتخابية حديثة    كما يجب أن يضمن النظام       .٧
يحرم مـن القيـد أي      ال   من ناحية أسماء وبيانات الناخبين، وشاملة بمعنى أن          طويلة، وصحيحة 
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ستوى األميـة،   ممراعاة  أو فئة، وكذلك أن تتكيف الجداول مع الظروف المحلية، فينبغي           جماعة  
 .ق الثقافي، والمناخ والكفاءة اإلدارية والبيئة السياسيةاوالسي

يضمن حضور ذوي الـشأن  أن يضمن النظام االنتخابي فرز األصوات بشكل علني         أخيراً ينبغي    .٨
 أو منعها مندوبي المرشحين من المراقبـة الدقيقـة   ،جرائه وعدم انفراد لجنة الفرز بإ،أو ممثليهم 

 وضمان نقلها مؤمنة بمختلف     ،لعملية الفرز، وتأمين سالمة بطاقات االنتخاب وأوراقه وصناديقه       
ـ من األحزاب والمرشحين، وأن تقوم بالفرز لجـان محتر        وسائل التأمين وبرقابة ذوي الشأن       ة ف

 .من األخطاء ويضمن تصحيح ما يقع منهاتتقن القيام بإجراءاته، وبشكل دقيق يؤ

وأن يتم الفرز بالسرعة المناسبة، وأن يكون المسئول عن كل مرحلة من مراحل الفـرز محـدداً      
دون عد محددة وواضحة تسري على الجميـع        ومعروفاً بدقة لدى كافة المعنيين، وأن يخضع الفرز لقوا        

  . ذلك وأن يجري الفرز في أماكن االقتراع كلما أمكن،تمييز

ما يشمله هـذا  مقارنتها بكل يمكن والتي العملية االنتخابية هذه هي مجمل المعايير الدولية لنزاهة  
  .الدليل من شرح للنظام االنتخابي المصري
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  ريــــابي املصــــام االنتخــمراحل النظ
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  زء األول ــــــــــــــــاجل�

  :اب ـداول االنتخـي جـد فـمرحلة القي
 طرق وشروط القيد فـي      ٢٠٠٥ لسنة   ١٧٣ والمعدل بالقانون رقم     ١٩٥٦ لسنة   ٧٣ظم القانون   ن

كمـا نـصت    ، ياسية التي استلزمها هذا القانون    جدول االنتخاب كشرط أولي الزم لممارسة الحقوق الس       
   .الالئحة التنفيذية للقانون علي تفاصيل إجراءات القيد

  لحقوق في بندين في مادته األولي هذه االقانون وقد حدد 
   في كل استفتاء ينص عليه الدستور الرأي إبداء :  ولهما أ

 والـشورى  مجلـسي الـشعب      وأعـضاء في انتخاب رئيس الجمهورية     أبداء الرآى    :  وثانيهما
    . المجالس المحليةوأعضاء

ية بلغ من العمر ثمانية عـشر        كل مصري ومصر   ىهذه الحقوق عل  ممارسة  قانون  ال أوجبوقد  
  حتمـاً  كل مواطن وواجباً    على إجبارياً يكون القيد في الجداول      أنالقانون  والمفروض طبقا لنص    . عاماً
 إن بـدأ  و، عليه العمل فـي الـسابق  ىولكن ذلك لم يكن هو ما يجر،  من تلقاء نفسها   اإلدارة جهة   ىعل

يـة فـي جـداول       ميالد  تلقائيا بقيد كل من بلغ ثمانية عشر عامـاً         اإلدارةبالفعل التوجه نحو قيام جهة      
   .االنتخاب

 بعـض  ىبمقتضاها يعفـ  ىأخروفي قوانين ـ نه ثمة حاالت وردت في القانون المذكور  أ على
 واجب ممارسـة الحقـوق      أي ، هذا الواجب  أداءالفئات من الموظفين العموميين في بعض الجهات من         

وأفراد وضباط   واإلضافيةة  القوات المسلحة الرئيسية والفرعي    وأفراد وهذه الفئات هي ضباط      ،السياسية
، قضائية وذلك كله طوال مدة خـدمتهم      الشرطة والسفراء ورجال السلك الدبلوماسي وأعضاء الهيئات ال       

كما يشترط لممارسة الحقوق السياسية سابقة اإلشارة إال يلحق بالمواطن أي سبب من األسباب المؤديـة       
  .رمانه من مباشرة الحقوق السياسيةلح

  : الثانية من القانون هذه األسباب وهي وقد حددت المادة
 .اعتبارهإليه المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد  .١
من صدر حكم من محكمة القيم بمصادرة أمواله ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ              .٢

  .صدور الحكم
قابلـه  أو نصب أو إعطاء شـيك ال ي    أشياء مسروقة   خفاء  إالمحكوم عليه بالحبس في سرقة أو        .٣

رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفـالس بالتـدليس أو تزويـر أو اسـتعمال أوراق        
مزورة أو شهادة مزورة أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخالق الشباب، أو انتهـاك                 

كذلك . والوطنية أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية          .حرمة اآلداب أو تشرد   
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المذكورة، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً       ه لشروع منصوص عليه إلحدى الجرائم       المحكوم علي 
 .تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره

 في إحدى الجرائم االنتخابية المنصوص عليها في المـواد          بعقوبة سالبة للحرية  المحكوم عليه    .٤
فاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد       من هذا القانون وذلك ما لم يكن الحكم موقو         ٥١ إلي   ٤١من  

 .رد إليه اعتباره
من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام ألسباب مخلة بالشرف ما لـم تـنقض                   .٥

خمس سنوات من تاريخ الفصل إال إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفـصل                 
 .هأو التعويض عن

دث له سبب من األسباب التي توقف تمتعه بـالحقوق الـسياسية   كذلك يجب أال يكون المواطن قد ح   �
  :سية بالنسبة لألشخاص اآلتي ذكرهمتقف مباشرة الحقوق السيا ٣/أنه طبق نص المادة وذلك 
 .المحجور عليهم مدة الحجر )١
 .المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم )٢
يهم اعتبـارهم  إلسهم ما لم يرد ر إفالاشهإالذين أشهر إفالسهم مدة خمس سنوات من تاريخ       )٣

 ".قبل ذلك

 القيد وذلك بنـصه     إجراءات  جوهريا على   تغييراً ٢٠٠٥ لسنة   ١٧٣وقد استحدث القانون رقم     
وقد جعل  ،  حددهم التعديل  آخرين لجنة عليا لالنتخابات برئاسة وزير العدل وعضوية عشرة          إنشاء ىعل

 بها العديد من االختصاصات التي تخص       وأناطمعنوية  التعديل هذه اللجنة لجنة دائمة تتمتع بالشخصية ال       
وتنفيـذ  ،  بمعاونتها في مباشرة اختـصاصاتها  الدولة أجهزة العملية االنتخابية والزم جميع      أوضاعسائر  

ل للجنة الحـق   كما جع ،ومات تتصل بهذه االختصاصات    معل أوقراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات       
  .  مهامهااءأد جهة في بأي تستعين أنفي 

 إعـداد بهذه اللجنة االختصاص بوضع قواعـد   أناط المشرع قد  أنويهمنا بالنسبة لمرحلة القيد     
  . ريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها وطاومحتوياتهجداول االنتخاب 

 المشرع لم ينص    أن  في المستقبل خصوصاً   بيراً ك  يثير هذا االختصاص جدالً    أنوإذا كنا نتوقع    
رغم أن هذه النـصوص     ، رابط بباقي نصوص القانون والئحته التنفيذية في هذا الشأن         بأيبطه   ر على

مما يثير الجـدل حـول   ..  االختصاص بها للجنة المستحدثة   أعطتقد تضمنت العديد من القواعد التي       
 تعـديل   أو إلغاء الشارع علي وضعها دون      أبقاها تجاوز هذه النصوص التي      أوسلطة اللجنة في تعديل     

 فانه لن يكون ثمة مجال لهذا الجدل في االنتخابات          األحوال كل   وعلى.  بسلطة اللجنة المذكورة   رانإق أو
كان يمكـن  والمدد واإلجراءات التي     المواعيد   ة الحالي ذلك لفوات كاف    ٢٠٠٥ في عام    إجراءاهاالمزمع  
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 النصوص التي لم     ذلك فإننا سوف نتناول شروط وطرق القيد طبقا لهذه         وعلى. أن تتدخل اللجنة بشأنها   
 -: النحو التالي ى يمضي علا التعديل وأبقاها علي حالها الذييمسه
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  :القيد في جدول االنتخاب  �
وهو الشرط الثاني لمباشرة الحقوق السياسية وفق المادة الرابعة من قـانون مباشـرة الحقـوق           

 .. اشرة الحقوق السياسية  مبحق  يجب أن يقيد في جدول االنتخاب كل من له          "السياسية بنصها على أنه     
ا كانت قد مضت خمـس سـنوات     ب الجنسية المصرية بطريق التجنس إال إذ      ومع ذلك ال يقيد من اكتس     

  ".ال من اكتسابه إياهعلى األق
 في جدول االنتخاب وهو مـرور  ومن خالل المادة الرابعة السابقة يتبين أن ثمة شرط آخر للقيد   

  .جنسية المصرية بطريق التجنسخمس سنوات على األقل على اكتساب ال
ق أن حددتها   حقوق السياسية التي سب   إن القيد في جداول االنتخاب هو الشرط الالزم لممارسة ال           

   -:بأنها المادة األولى من القانون 
أعـضاء  رئيس الجمهوريـة و   وانتخاب  التي نص عليها الدستور     إبداء الرأي في االستفتاءات     "  -

   ".الس المحلية الشعب والشورى والمجيمجلس
لب طويالحظ أن القيد أصبح إجبارياً على جهة اإلدارة بموجب هذه المادة وال يحتاج إلى تقديم                 -

 ويالحظ أن انتخاب رئيس الجمهورية قد افرد ألحكامه قانون خاص لـيس             "من صاحب الشأن  
  . هذا الدليلمجاله

ون مباشرة الحقوق الـسياسية     أما حقوق الترشيح وهي أحد أهم الحقوق السياسية فلم يوردها قان          
، حيث ورد في كـل قـانون نـص           إليها  اإلشارة القوانين الخاصة بالمجالس السابق   في  اكتفاء بإيرادها   

 وهو ما سوف نوضـحه      وط الترشيح لعضوية المجلس المعني،    يجعل القيد في جدول االنتخاب من شر      
  .في الحديث عن مرحلة الترشيح

  : االنتخاب مواعيد وإجراءات القيد في جدول �

طبقاً للمادة الخامسة فإن القيد في جداول االنتخاب يبدأ في أول نوفمبر من كـل عـام وحتـى                     
ويقيد كل من توافرت فيه شروط القيد سابقة اإلشارة ولم يلحقه مـانع مـن          . الحادي والثالثين من يناير   

  . السياسية وهي الموانع التي أوضحناها في السابق أيضاًهمباشرة حقوق

  .وطبقاً لذات المادة فإنه يتم عرض هذه الجداول في األول من شهر فبراير إلى اليوم األخير منه       

 الداخليـة بأحكـام     ةرا وز المادة السابعة على عاتق النيابة العامة وجهات العمل إبالغ        وأوقعت          
 جعلت المادة الثامنة مـن     وقرارات الفصل التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية كما          

  .هحق لجنة القيد أن تطلب ممن قيد اسمه إثبات شخصيته وجنسيته وسن

 في أكثر من جدول انتخابي واحد ومنعت المادة العاشرة          المواطن  كما منعت المادة التاسعة قيد      
  .داول االنتخاب بعد دعوة الناخبين إلى االنتخاب أو االستفتاءجإدخال أي تعديل على 
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 األصل هو قيد المواطن في الجهة التي يقيم فيها عـادة إال أنهـا               ةت المادة الحادية عشر   وجعل
بـين  مـن   ذلـك   و ،عادةفيها  أجازت له أن يختار جهة أخرى يقيد فيها نفسه بدالً عن الجهة التي يقيم               

  .عمله الرئيسي أو مقر عائلته أو الجهة التي له بها مصلحة جديةجهات متعددة هي محل 

، وتبين الالئحة التنفيذيـة طريقـة هـذا         عشر عرض جداول االنتخاب   الرابعة   المادة   وأوجبت
  . العرض وكيفيته

طـأ فـي    بغير حق أو حدث خ    في جداول االنتخاب     لكل من أهمل قيد اسمه       ١٥وجعلت المادة   
ن  أ ، فيه شروط الناخب، أو زالت عنه الموانع بعد تحريـر الجـداول            البيانات الخاصة بقيده أو توافرت    

جدول االنتخاب حق   اسمه في   وأعطت لكل ناخب مقيد     . يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة به       
بغير حق، أو حذف اسم من قيد بغير حق، أو تصحيح البيانـات الخاصـة      قيده  طلب قيد اسم من أهمل      

  .بالقيد

 أحـال   وقـد . هذه الطلبات غاية اليوم الخامس عشر من مارس كل سنة         لوحددت المادة موعد    
  :القانون لالئحة التنفيذية في كثير من التفاصيل التي تناولتها الالئحة كالتالي 

 يعد جدول عام ودائم لكل شياخة في كل قسم من أقسام المدينة ولكل حصة في القرية تدون                  :١/المادة  
بهم  أي مانع مـن موانـع        فيه أسماء األشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب ولم يلحق           

  .نتخاباال

ويجوز بقرار من مدير أمن المحافظة تقسيم الشياخة أو الحصة وإنشاء جدول لكل قـسم منهـا         
  .كما يجوز أيضاً بقرار ضم شياخة أو حصة أو أكثر إلى بعضها لينشأ لها جمعياً جدول واحد

ـ       ول الناخبين في المدن المقسمة إلى ش      ايقوم بتحرير جد  :  ٢/ المادة ه ياخات لجنة تـشكل علـى الوج
 ممـن تتـوافر     ةوثالثاألمن  مدير   موظف يندبه  : )رئيساً (نائب المأمور المأمور أو   : اآلتي
ممـن يجيـدون القـراءة      األمـن   مدير  اجب توافرها في الناخب يختارهم      م الشروط الو  هفي

  ).أعضاء(والكتابة 

فظـة  وفي هذه الحالة يندب مـدير أمـن المحا        اللجان في القسم  أو البندر الواحد        ويجوز تعدد   
  ".سة كل لجنة إضافية موظفاً ال تقل درجته عن السادسة أو ما يعادلهائالر

عين في عملها عن طريق المركز أو القـسم بمـن تـرى             تللجنة القيد في الجدول أن تس      " : ٤/ المادة
ضرورة االستعانة بهم من موظفي المصالح المختلفة وعند إنشاء الجداول الجديدة ألول مرة             

 ، وحـارة فحـارة  المقسمة إلى شياخات شارعاً فشارعاً   الناخبين بالمدن    تجري عملية حصر  
  ".من مصلحة المساحةذلك بخرائط تستعين في وللجنة أن 
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ويلزم أن يؤخذ في االعتبار أن إعداد الجداول وترتيب أسماء الناخبين فيها أن يكـون أبجـدياً                 
خ قيده   العادية، وتاري  قيد، ومحل إقامته  وبرقم متتابع، وتشمل اسم كل ناخب وصناعته وسنه في تاريخ ال          

ملمـاً  ويثبت ما إذا كـان الناخـب   . لب ممن يريد قيد اسمه أن يثبت هويته بالجدول ويحق للجنة أن تط    
 أحـداهما بالقراءة والكتابة، وتحرر الجداول من نسختين موقع عليهما من جميع أعضاء اللجنة، تحفـظ      

لدى العمدة، والنسخة الثانية ترسل إلـى  وأما في القرية فيحفظ   لدى مأمور المركز أو القسم في المدينة،        
مدير أمن المحافظة بمجرد االنتهاء من تحريرها وتوقيعها وتثبت لجنة القيد عدد الناخبين بعد االنتهـاء                

  .من تدوين جميع األسماء

اخة فـي   أماكن عرض الجداول خالل الموعد القانوني في كل شـي         فحددت  من الالئحة    )٨(مادة  أما ال 
  .المدينة وكل حصة في القرية في األماكن التي يعنيها قرار من مدير أمن المحافظة

  :اللجان المتصلة بعملية القيد  �

أشرنا في السابق إلى ما قررته المادة الثانية لالئحة التنفيذية بخصوص تشكيل لجنـة تحريـر                
  .جداول االنتخاب في المدن المقسمة إلى شياخات

على اللجان التي تحرر الجـداول فـي المـدن والقـرى          الثالثة من الالئحة     كذلك نصت المادة  
بدائل المادة  وتحدد   وشيخ الحصة والمأذون عضوين   المقسمة إلى حصص وهي تتكون من العمدة رئيساً         

  .غير الموجود من هؤالء

ب ح الالئحة طريقة عمل هذه اللجان فتوجب المادة الخامسة تحرير الجداول على ترتي            رشكما ت 
خب وأباه وجـده واسـم الـشهرة إن وجـد           حروف الهجاء وبأرقام متتابعة لكل حرف وتشمل اسم النا        

ت تاريخ ورود كـل   في الجداول، وإثباهعته وسنه في تاريخ القيد ومحل إقامته وعنوانه وتاريخ قيد وصن
  .إعطاء إيصال عنهطلب في سجل خاص 

هن أسـماؤ ن تدرج   أم منهن بطلب كتابي و    سة فقصرت قيد النساء على من يتقد      دأما المادة السا  
 موضوع في ظل أن القيد قـد أصـبح          يذ وهو نص أصبح غير      .في الصفحات التالية ألسماء الذكور    

النساء  تالية ألسماء الـذكور      اء  مسالحكم بقيد أ  وإن يظل   . واجب علي الجهة اإلدارية نفسها بغير طلب      
  .سارياً ما لم يبلغ

 مـن   ١٥،١٦دتـان   انصت عليهمـا الم   النص على لجنة أخرى     كذلك تضمن القانون والالئحة     
وتفصل فيها خالل أسبوع مـن تـاريخ تقـديمها وتبلـغ            ون تختص بالفصل في طلبات التصحيح       القان
ها لذوي الشأن وهي برئاسة رئيس المحكمة االبتدائية في المحافظة وعضوية مدير األمن ورئيس              تقرارا
  .نيابة
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في مراحل القيد المختلفة طبقـاً للقـانون        أمن المحافظة    لمدير   هناك السلطات الهامة  كذلك فإن   
 من القانون وهو عضو في اللجنة التـي         ١٤هو الذي يتلقى طلبات القيد طبقاً للمادة        ف. حة التنفيذية والالئ

وهو الذي يصدر قرار تقسيم الشياخة أو الحصة وإنـشاء          .  منه ١٦تفصل في هذه الطلبات طبقاً للمادة       
 وهـو يحـتفظ     ) الئحـة  ١م(ا أو دمج أكثر من شياخة أو حصة لينشأ لها جدول واحد             مهجدول لكل من  

هـذه  علـى   ويوقـع   )  الئحة ٨م(الجدول التي ترسل إليه بعد انتهاء اللجنة من تحريرها         نسختي   بإحدى
على  كما يوقع    ) الئحة ١٠م(النسخة بعد ورودها مباشرة كما يوقع على المحضر النهائي ألعمال اللجنة            

 ) الئحة ١١م(ديالت التي تجري على الجدول نتيجة القرارات واألحكام الصادرة وطلبات التصحيح            التع
) ١٢م(كما يرسل النسخة المحفوظة لديه إلى رئيس لجنة القيد األصلية في آخر أكتوبر من كـل عـام                   

  ). أول نوفمبر من كل عام كما قدمنايوذلك تمهيداً لفتح باب القيد ف(

 من الناخب الذي غير موطنه االنتخابي ليأمر بتنفيذ التغيير، وهو الـذي             وهو من يجب إعالنه   
  .يتلقى إبالغات الحرمان من الحقوق السياسية

 لكل ناخب مقيد في جدول االنتخاب أن يدخل خصماً أمام المحكمة            ١٨د أجازت المادة    أخيراً فق 
ر ل من رفض طلبـه أو تقـر        قد أعطت لك   ١٧وكانت المادة   . اع بشأن قيد أي اسم أو حذفه      زفي أي ن  
الطعن أمام محكمـة القـضاء اإلداري        ) ١٥( فيما يتعلق بالطلبات التي نصت عليها المادة         هحذف اسم 

  .وبحكم غير قابل للطعن بأي طريق) ١٩(كنص المادة علي وجه السرعة التي تفصل في الطعون 

الطعـن  إدارية يمكـن  هي قرارات وويجب التنبيه إلى جميع القرارات التي تخص مرحلة القيد     
 وسوف نخصص البند األخيـر للحـديث فـي مبـادئ      أمام محاكم القضاء اإلداري بمجلس الدولة      فيها

  .القضاء في هذا الخصوص

  لمسائل التي تثيرها مرحلة القيد ا �

  :من النصوص السابقة يتبين أن مرحلة القيد تثير المسائل العملية اآلتية 

 :المستندات المطلوبة  .١

ده واسم الشهرة إن وجد، كما أوجب أن        أن يثبت اسم الناخب واسم والده واسم ج       ون  أوجب القان 
  ).٥م( ومحل إقامته العادية وعنوانه وما إذا كان ملماً بالقراءة والكتابة يثبت صنعته وسنه

علـى  وومن البديهي أن يكون هناك من المستندات ما يثبت هذه األمور إذا طلبت اللجنة ذلـك               
 تكون ثابتـة مـن      ةشخصية طالب القيد وجنسيته، وفي الغالب فإن هذه األمور الثالث         األخص ما يثبت    

. واقع تحقيق الشخصية أو رخصة القيادة حيث تتضمن هذه البيانات إلى جانب محل اإلقامـة المعتـاد                
  .وعلى ذلك جرى العمل على تقديم صورة إثبات الشخصية مع طلب القيد
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من واجب  ء المتعلقة بالحرمان من الحقوق السياسية أو اإلعفاء         أما بالنسبة للموانع من القيد سوا     
أدائها أو وقفها، فهذه واجبات للنيابة العامة والجهات اإلدارية وال شـأن للناخـب أو المرشـح بهـا أو      

 ومع ذلك فإنه إذا توصل المرشح أو وكيلة إلي بطالن أي قيود أجريت بمعرفة خصومة أو                 .بمستنداتها
   . حقه اللجوء للقضاء اإلداري ألبطال هذه القيود ومحوها وسوف نوضح ذلك الحقاًلمصلحتهم فإن من

  :مواعيد القيد والتصحيح 

 من كل عام حتى نهاية يناير من السنة التالية ويستمر تقـديم             وهي كما قدمنا األول من نوفمبر     
  .ن مارس كل عامير البيانات إلى الخامس عشر ميطلبات التصحيح سواء باإلضافة أو الحذف أو تغ

ويالحظ أن تقديم طلبات التصحيح أو الحذف أو القيد هي حق لكل ناخب مقيـد فـي الجـدول              
بهذه الطلبات سواء    أن يتقدم    أي من مؤيديه  هنا يمكن للمرشح أو وكيله أو       بالنسبة ألي ناخب آخر ومن      

 مـن  ١٨المـادة  مع مالحظة أن    . في الجدول مدونه  كانت خاصة بصاحب الشأن أو بأي أسماء أخرى         
  .الالئحة حظرت اإلطالع على الجداول أو أخذ أي بيانات منه في غير المواعيد المقررة

  :الجدول الذي يتم فيه القيد 

الشخص يقيد في المكان الذي يقيم فيه عادة ولكن له الحق في طلب القيد في جدول آخـر فـي        
. أساسية أو يكـون فيـه محـل أسـرته         فيه عمله الرئيسي أو يكون له فيه مصلحة          نالمكان الذي يكو  

ويشترط في هذه الحالة أن يقدم شخصياً طلبا كتابياً بذلك لرئيس لجنة القيد في الجهة التـي يريـد قيـد      
نفسه فيها مصحوباً بشهادة من رئيس لجنة القيد في جهة إقامته األصلية بأنه طلب عدم قيد اسـمه فـي       

كز أو القسم وأن يكون ذلك قبل انتهاء الموعد المحـدد            ويجب ختم الشهادة من مأمور المر      ،تلك الجهة 
  .ال تم قيده في جهته األصليةإلمراجعة الجداول بخمسة عشر يوماً على األقل و

وعلى الناخب أن يتسلم من رئيس لجنة القيد ـ في جميع األحوال ـ شهادة بالقيد يـذكر فيهـا     
  .جميع بيانات القيد

ن خارج البالد يكون    يويالحظ أن المولود  . ها له يوقع من سلم   الشهادة كما    الناخب بتسلمه ويوقع  
؛ وإن كـان    من مصلحة األحوال المدنيـة     حيث تستخرج شهادات ميالدهم      ،محل ميالدهم القاهرة حكماً   

  .يحق لهم طبع نقل قيودهم إلى من األماكن السابقة اإلشارة وذلك في المواعيد المقررة
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  :مشاكل مرحلة القيد  �

   :نمشكلتين رئيسيتيفي مرحلة القيد جه نوا يمكن أن

وهي مشكلة نادرة الحدوث خصوصاً أن القانون يجعل القيد جبرياً          ... مشكلة تعنت لجنة القيد     : األولى  
كسي حيث ترغب الـسلطات فـي       علكن هذه المشكلة قد تحدث بشكل       . ويلزم به جهة اإلدارة   

خاذ اإلجـراءات لـضمان نجاحـه       ترشيح شخص معين في دائرة محددة بالذات، وتبدأ في ات         
 وأنصاره أو له هو نفسه في جداول        اء عمليات قيد لمجموعات من تابعيه     ويكون من بينها إجر   

وفي هذه الحالة فـإن     . انتخاب الدائرة المعينة دون مراعاة للضوابط القانونية واإلجرائية للقيد        
  .المرشحين المنافسين هم الذين يحملون عبء المواجهة والتصحيح

  : ازدواج القيد وعدم القيد ـلثانية ا

في القيد سواء بفعل الناخب نفسه أو بفعل        من العرض السابق يتبين أنه يمكن أن يحدث ازدواج          
كما أن الجهات اإلدارية قد     . سمه أو اسم غيره في الجداول     األي ناخب طلب قيد     ألن القانون أباح    غيره  

 أو الذين يمكن التأثير عليهم من أجـل التـصويت لمرشـح    أعداد من الناخبين التابعين لهاتقوم بإدراج   
 لعدة مرشحين في جداول متعددة ودون       ومعين، قد تقوم بإدراجهم في الجداول االنتخابية لهذا المرشح أ         
 حـذف   بما في ذلك اتخـاذ إجـراءات  ،أن تعني باتخاذ اإلجراءات السليمة للقيد كما نص عليها القانون 

 ففي كل هذه الحاالت يحدث ازدواج في القيد يترتب عليـه    . جداولهم األصلية  أسماء هؤالء الناخبين من   
  .ه القانونبد في أكثر من جدول انتخابي على خالف ما يوجيد الناخب الواحق

د الناخبين فـي أي مـن جـداول         ح يقيد اسم أ   أالمن ناحية أخرى فقد يحدث في حاالت نادرة         
نتيجة إهمال قيد اسمه رغم تقديمه طلب القيـد،         ويحدث ذلك   . حدهاأاالنتخاب التي يصرح له بالقيد في       

 دون أن يتصل    القيد أصالً، أو لقيام الغير باتخاذ إجراءات شطب االسم بعد تمام قيده فعالً            أو لعدم طلبه    
  . وقوع مثل هذا األمربعلمه

بقة قد   ننبه إلى أن األمور السا     ولكن في هذه الحاالت     إتباعهوسوف نبين في بند الحق ما يجب        
 أو حـذف  كل من توصل لقيد من القانون التي تعاقب بالحبس أو الغرامة ٤٧تخضع للعقاب طبقاً للمادة    

أن القيد أو الحذف الذي شـرحناه    إذ يالحظ   . اسمه أو اسم غيره من الجداول على خالف أحكام القانون         
 أو ، خالف أحكام القـانون ال يعدو أن يكون قيد االسم أو اسم الغير في جدول آخر أو عدة جداول على             

حـذف   وكذلك في حالة عدم وجود القيد بفعل اتخاذ الغير إجراءات            ،دون أن تتوافر فيه شروط الناخب     
  .الحقوق السياسيةمباشرة اسم الناخب دون علمه أو في غيبته، وهي جريمة انتخابية طبقاً لقانون 
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بجريمة التزوير في أوراق رسـمية  على أنه يجب التنبيه إلى أن هذه الجريمة قد تصبح مقترنة            
القواعـد   تم القيد أو الحذف باستخدام أوراق أو مستندات مزورة وفي تلك الحالة تطبـق                اأو عرفية إذ  

  .العامة وتعتبر الحالة نشاطاً إجرامياً واحداً يعاقب عليه بعقوبة الجريمة األشد

انهم مـن الحقـوق    يتعين حرمكما يجب التنبيه إلى أن المحكوم عليهم بالحبس في هذه الجريمة   
  .قف تنفيذ الحكم أو يرد إليهم االعتبارالسياسية ما لم ي

كما أن القيد في كل هذه األحوال يكون باطالً ويمكن محوه من خـالل اإلجـراءات اإلداريـة                  
  .والقضائية التي سنشرحها الحقاً

  :واجبات المرشح أو وكيله فيما يخص عملية القيد  �
لتـدارك كافـة     يقوم به المرشح أو وكالؤه       أن يظهر بوضوح ما يجب      إن العرض السابق كله   

بما يؤدي إلـى قيـد أو    التي تلحق بقيده أو قيد أنصاره أو قيد منافسيه وأنصارهم في الجداول             األخطاء  
  :ويمكن التركيز على الواجبات اآلتية . حذف أو الخطأ في البيانات على غير ما يوجبه القانون

  : نفسهواجب تأمين المرشح
علـى مـستوى الجمهوريـة،      يكون ذلك بالتأكد بداية من صحة قيده في أي جدول انتخـابي             

للجنة القيد في الجدول المعني الستخراج بدل فاقد لبطاقة         المرشح في أي وقت أن يتقدم بطلب        ويستطيع  
ذا يتأكد المرشح من صحة قيده في الجدول مـن عدمـه، وإ           سوف  ومن خالل ذلك    . االنتخاب الحمراء 

أو وقوع خطأ في بياناته كان عليه أن يطلـب إعـادة القيـد أو               تبين له عدم قيده في الجدول المذكور        
  .تصحيح البيانات

 المرشح ـ أو وكيله ـ أن يلجـأ    نامكإفي فإن وفي حالة عدم قيام اللجنة بذلك من تلقاء نفسها 
وكـذلك  .  أو التصحيح  إجراء القيد لمحكمة القضاء اإلداري مباشرة بدعوى إدارية مستعجلة لتمكينه من          

 إجراء القيد أو التصحيح مـع تـضمين صـحيفتها طلبـاً             م بعد بدعوى إلغاء القرار السلبي للجنة القيد     
  .مستعجالً لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه

  .وفي الحالتين يطلب من المحكمة األمر بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعالن

 على أحقية صاحب الشأن في طلب تعديل البيانات ومحـو  ريمحكمة القضاء اإلدا وقد استقرت 
القيود الباطلة في أي وقت على اعتبار أن القيد الخاطئ ال يتحصن بمضي الوقت وال يعطي ألصـحابه        

  .اإللغاء ووقف التنفيذمركزاً قانونياً يجعله بمنأى عن رقابة قضاء 

      يح فـي أحـد جـداول االنتخـاب         د المرشح أو وكيله من قيد اسمه بشكل صح        أما بعد أن يتأك   
ـ باعتبار ذلك أحد شروط الترشيح فإن عليه أن يتأكد من  قيده فيه  ل الذي يرغب في استمرارـ الجدو

  ."أي من عدم قيده في أي جداول انتخابية أخرى"عدم ازدواج قيده 
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ـ  ويكون ذلك بتقديم طلب استعالم لمدير األمن في المحافظة ـ أو المحافظـات ـ التـي     شك ي
  .المرشح أو يعلم أنه سبق له القيد في جداولها

فإذا ظهر من االستعالم وجود قيد آخر للمرشح كان عليه أن يسارع بطلب محو القيد الثاني أو                 
  .القيود المتعددة، عدا القيد في جدول وحيد كما قدمنا

ء القـانوني سـابق    فإن على المرشح أو وكيله أن يقوم باإلجرا    جراء المحو وإذا لم تقم اللجنة بإ    
لحكـم  ا مع طلب تنفيـذ      رفع إحدى الدعويين المشار إليهما بطلب المحو أمام القضاء اإلداري         باإلشارة  

  .ه ودون إعالن أيضاًمسودتب

أنه كان يكفي المرشح القيد في جدول واحد على مستوى الجمهورية للتقديم للترشـيح                 :ومن المعلوم 
ر تلك التي قيد في جداولها إال أنه يجب التنبيه إلـى       دائرة انتخابية ولو كانت غي     ةفي أي 
  . من القانون التي قدمنا شرحها٤٧القيد المزدوج يمثل جريمة طبقاً للمادة أن 

ـ كما قدمنا وهي جريمة إذا حكم بالحبس فيها حرم المحكوم عليه من حقوقه السياسية  
  .يحشرومنها بالطبع حق الت

اتخاذ اإلجراء المزدوج السابق بالتأكد مـن  ـ وكيل المرشح  ـ ي  يكون على المحام: وبناء على ذلك 
وذلـك كلـه   . قيد المرشح قيداً سليماً في أحد جداول االنتخاب وكذلك محو أي قيد زائد 
  .حتى ال يفاجأ المرشح عند تقديم طلب ترشيحه بفقدانه أحد شروط الترشيح

   . التأكد من سالمة قيد الناخبين المؤيدينـالواجب الثاني 

وهذه المرحلة قد تتراخى لحين بدء الترشيح وحصول المرشح على صورة من جداول الناخبين              
ت في القيد سواء بحذف أو إضافة أسـماء علـى خـالف     عحيث يمكنه وقتها اكتشاف األخطاء التي وق      

مـن  وفي هذه الحالة على المرشح أو       . القانون، أو بوجود أخطاء في بيانات الناخبين المؤيدين للمرشح        
التصحيح للجنة القيد فإذا امتنعت جـرى اتخـاذ ذات اإلجـراءات            يشاء من الناخبين أن يتقدم بطلبات       

  .القضائية السابقة

  : محو قيود المنافسين ـالواجب الثالث 

على أنه من المتصور أن تكون القيود الخاطئة للمرشحين المنافسين أو أنصارهم على النحـو                
هذه الحالة فإنه على المرشح أو وكيله أن ينتظر إلى اللحظات الحاسـمة          وفي  . الذي شرحناه في السابق   

 السابقة نفسها إلبطـال قيـود المرشـح         بعد فتح باب الترشيح ليلجأ إلى اإلجراءات اإلدارية والقضائية        
أن في إثبات بطالن هذه القيود بشكل جماعي        نجاحه  في حال   للمرشح  كما أنه يمكن    المنافس أو أنصاره    

  . حكم ببطالن االنتخابات نفسها بعد إجرائهاعلىيحصل 

  . وتخصص البند التالي لشرح مبادئ القضاء اإلداري في خصوص مرحلة القيد االنتخابي
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        د د د د ــــــــــــأن القيأن القيأن القيأن القيــــــــي شي شي شي شــــــــاء فاء فاء فاء فــــادئ القضادئ القضادئ القضادئ القضــــمبمبمبمب

مبادئ  مجموعة هأتيح للقضاء أن يتناول قواعد القيد في قضايا متعددة مما كان حاصل
   : منهاقضائية

 الذي تم على     في أحد جداول االنتخاب الالزم كشرط من شروط الترشيح هو القيد السليم            إن القيد  .١
مقتضى أحكام القانون وتضمن كافة البيانات السليمة الواجبة، ولم يحدث بطريق الخطأ أو بطريـق      

 ،ه، متمتعاً بكامل حقوقـه الـسياسية      مجاملة، وأن يكون صاحبه وقت إجرائ      أو ال  الغش أو التدليس  
.  تمتعه بها ألي من األسباب التي قدمنا شـرحها         اً أو معفياً من أدائها، أو موقوف      محروماً منها ليس  

د إذا لم يتم أو لم يستمر صحيحاً        يقكما أنه يجب أن يستمر القيد صحيحاً حتى موعد الترشيح وأن ال           
 أسـباب تبطلـه   هام فإذا لم يتم القيد سليماً على النحو المتقدم أو لحقت به بعد إتم.وجب إهدار أثره  

كان الترشيح فاقداً شرطه وتعين استبعاد المرشح الذي ال يتمتع بشرط القيد السليم في أحد جـداول          
 .االنتخاب

نه إذا رغب المواطن في قيد اسمه في جدول آخر من الجداول التي حددها القانون بـديالً عـن             إ .٢
القيد الجديد بأن تكون له مصلحة      فإنه يجب أن تتحقق فيه شروط       . قيده في جهة إقامته المعتادة    

 أو مكان إقامة عائلته، وفي واحدة ي في الجهة التي اختارها أو يكون فيها محل عمله الرئيس جديـة 
ي القيد في جدول    عل له حقاً ف   تجهم أحكام مجلس الدولة قضى بأنه ليس للوزير مصلحة جدية           أمن  

 وأن وجـود هـذه الهيئـات        ،ابعة لوزارته إحدى الدوائر التي تقع بها بعض الهيئات والشركات الت        
بل وأن المـصلحة التـي       عمله الرئيسي في هذه الدائرة        التابعة إدارياً له ال تجعل محل      والشركات

 بها إذ   لحة غير مشروعة وال يمكن االعتداد      تعتبر مص  يبتغيها الوزير من القيد في مثل هذه الدائرة       
 وأن المصلحة الحيوية    .للتأثير على إرادة الناخبين   تنطوي على شبهة سوء استغالل السلطة والنفوذ        

وأن القيد في جدول غير الجدول األصلي يـستلزم أيـضاً           . هي التي تكون لصيقة بشخص الناخب     
ه فـي الجـدول   ديآخر لمحو قيده أو عدم قد وطلبا طلبا شخصياً من الناخب لقيده في الجدول الجدي      

دارية متى تحققت في المواطن شروط الناخب وهـي  الجهة اإلاألصلي، وأن قيد الناخب هو واجب    
 . عاماً، وعدم وجود مانع من موانع الحقوق السياسية١٨الجنسية المصرية، وبلوغ العمر 

يد تشكل برئاسة مأمور القسم أو نائبه وعضوية موظف يندبه مدير أمن المحافظـة              قإن لجنة ال   .٣
ويجب . كتابة يختارهم مدير من المحافظة    وثالثة تتوافر فيهم شروط الناخب ويجيدون القراءة وال       

 يق الرقابة الشعبية المعاصـرة مـن أولئـك   ق وذلك لتحأن يتم القيد بواسطة هذه اللجنة الخماسية 
المختارين من هيئة الناخبين وهي ضمانة شكلية وموضوعية بالنسبة لتحرير الجداول والقيد بهـا،              

ه إذا تم القيد بواسطة المأمور أو نائبه منفرداً         والقيد بواسطة اللجنة شرط جوهري لصحة القيد، وأن       
 .ودون العرض على اللجنة كاملة تخلفت عنه شروط الصحة وأصبح عديم األثر



  ة  المجموعة المتحد      المرشحين  لوكالء  العمليالدليل 

 ٢٤

 جميع أعضاء لجنـة القيـد فـإذا    يجب تحرير جداول القيد من نسختين متطابقتين يوقع عليهما        
 .ى التطابق والتماثل بين نسختي الجدول يجب إهدار الجدولانتف

ه باإلضافة للشروط السابقة لصحة القيد من حيث تحريرها بواسطة اللجنة الخماسية ومـن              وأن
 الشروط األخرى من حيث القيد على حـسب ترتيـب حـروف          إتباع متطابقتين فإنه يلزم     نسختين

شهرته إن وجـد،  واسم أبيه واسم جده واسم      وتسجيل اسم الناخب     جاء وبرقم متتابع لكل حرف    ياله
العادية وعنوانه وتاريخ قيده في الجـدول، وإلمامـه بـالقراءة           لقيد، ومحل إقامته    وصناعته وقت ا  
 وبيان عدد الناخبين المقيدين تحت كل حرف بالحروف واألرقام في أول سطر             ،والكتابة من عدمه  

 وكذلك وجـوب تحريـر   .خال من الكتابة بحيث يلي ذلك مباشرة توقعيات رئيس اللجنة وأعضائها  
جنة في نهاية الجدول يكون بذاته ناطقاً بما قامت به من أعمال وشـاهداً بـذلك،      محضر بأعمال الل  

.  لألسماء دون ما يوحي بتكرار أي منهم بطريـق اللـزوم           وذلك كله منعاً لاللتباس وتحديدا قاطعا     
  بعـد توقيعـات األعـضاء      سطر خال وأن يقوم مدير األمن بتوقيع النسخة المرسلة إليه في أول           

 .ر اإلجراءات عند إجراء أي تعديل أو إضافة للجداولوااللتزام بسائ
حتميته ولزوميته على الجهة اإلدارية بقيد كل       : وحددت المحكمة الضوابط الموضوعية للقيد في        .٤

، وعدم جواز القيد في أكثر من جدول بالنسبة للناخب          ناخب في جهة إقامته دون حاجة لطلبه ذلك       
تساباً وفق أحكـام    غير جماعية، ومصرية الناخب أصالة أو اك       وأن القيد يتم بطريقة فردية       الواحد،

األصـلي أو  موطنه  القيد، وإطالق حرية الناخب في اختيار موطن انتخابي غير           القانون، وموطنية 
راجعـة  تعديل موطنه السابق قيده فيه، وذاتية الرقابة من اللجنة الخماسية التي لها الحـق فـي م                

ومبـدأ الرقابـة    . ط القانونية للحـذف واإلضـافة     و طبقاً للشر   باإلضافة والحذف  تي الجداول نسخ
 ومبدأ ثبات القيد بعـدم جـواز        ،القضائية من خالل الطعون التي تنظرها محكمة القضاء اإلداري        

 إال تنفيذاً لقرار أو حكم نهائي أو بناء على إبالغات تؤدي إلى الحرمان من               التعديل فيه أثناء السنة   
ة أو وقفها، وأن أي قيود تمرق من القيود اإلجرائية أو الموضوعية السابقة             مباشرة الحقوق السياسي  

 .عين إهدارهاهي قيود باطلة يت
ومن أعظم المبادئ التي أقرتها محكمة القضاء اإلداري في هذا الخصوص ما قـضت بـه مـن                   .٥

 يلزم  رفضها لدفاع الدولة عن وجود مراكز قانونية مكتسبة ألصحاب القيود غير القانونية بحيث            
المحكمة رداً على هذا الـدفاع    وقالت  . لحذفهم أو قيدهم في جداول أخرى أن يطلبوا ذلك بأنفسهم         

 يكون ما أثبت بتلك الجداول      أن ثمة رقابة شعبية مفروضة على تلك الجداول ال يحدها الزمن، وال           "
را لـم  ااب عـو  على الحذف والتعديل طالما اكتشف أحد الناخبين المقيدين في جداول االنتخ          عصياً

يكن بادياً من قبل، ولم تنهض الجهة اإلدارية بمقتضى رقابتها الذاتية إلى محوه، إذ بغية المـشرع                 
ناخبين مدرجة على أساس سليم يكون عونـاً علـى           بهيئة   سالمة تلك الجداول بحيث تكون ناطقة       

 ".تحقيق الديمقراطية المبتغاة 
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 مصلحة جدية في قيد نفسه في الدوائر التي تقـع        له سأن الوزير لي  فقد اعتبرت المحكمة    كذلك  
بها أكثر الجهات التابعة لرئاسته، ألن هذه المصلحة ال تعد مصلحة جدية بل ويـستطيل األمـر إلـى                   

ـ    مصلحة غير مشروعة أيضاً وتنطوي على شبهة نية إ        "اعتبارها    وأن  وصاًصساءة استعمال السلطة خ
داريـة  س للوزير عليها سوى اإلشراف والرقابة والتبعيـة اإل        الجهات التابعة للوزير مملوكة للدولة ولي     

  .والوظيفة للعاملين فيها
فوق ذلك فإن أحكام محكمة القضاء اإلداري قد درجت على اعتبار أن ركن االستعجال متوافر               
في كل الحاالت السابقة بحسبان أن األمر يتعلق بانتخابات فتح بابها وستجري في وقت قريب مما يعني                 

سوف يترتب على تنفيذ القرارات اإلدارية الطعينة نتائج يستحيل تداركها بما يقتضي الحكم بوقـف               أنه  
وقد شدد التعديل الجديد الغرامة التي يجوز للمحكمة أن تفرضـها علـي خاسـر               ، تنفيذ تلك القرارات  

زيد عـن ألـف     ال ت الدعوى فبعد أن كانت ال تتجاوز مائة جنيه جعلها التعديل ال تقل علي مائة جنيه و               
  . جنيه

 األول الخاص بجميع أوضاع مرحلة القيد في جداول االنتخاب          الجزءوبهذا نكون قد انتهينا من      
  .ل الذي يختص بهالمجالداخلية أو المحافظ كل بالنسبة اوزير اللجنة العليا التي يحددها 
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  ــــــــاني ــــزء الثـــاجل

  دعاية االنتخابيةــمرحلة الرتشيح وال

  

 النتخاب أعضاء مجلس الشعب ويتضمن القرار       خبيندر قرار رئيس الجمهورية بدعوة النا     يص  
 ،موعد فتح باب الترشيح الذي ينبغي تحديده قبل موعد االنتخاب بخمسة وأربعين يومـاً علـى األقـل                 

  .وينشر القرار في الجريدة الرسمية وبذلك تبدأ المرحلة األساسية لالنتخاب

حلة الترشيح، ثم مرحلة الدعاية االنتخابية وصوالً إلى يوم االنتخـاب           تتضمن هذه المرحلة مر     
 فرز األصوات وإعـالن النتيجـة ومـا         : خاصاً به وبما يتبعه من إجراءات مثل       اًنفسه الذي نفرد جزء   

  .يتبعها من مرحلة اإلعادة والطعون

ـ    ينعاية االنتخابية فنتناولها فـي جـزئ      أما مرحلة الترشيح والد      يح وإجراءاتـه    أولهمـا للترش
 والثانية للدعاية االنتخابية، وجوانبها القانونية المختلفة وما تثيره بدورها من مـسائل قانونيـة        ومشاكله،

وهذا الجزء يقتصر على الجوانب القانونية البحتة دون الجوانب األخرى التـي تخـص إدارة الحملـة                 
  .االنتخابية
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    ىـرحلة األولـامل

    ـــحـيــــــرشـــــتـالـــ  

  

 لـسنة   ١٧٣لمعدل بالقـانون     وا ١٩٥٦ لسنة   ٧٣ أرقامسية   قوانين مباشرة الحقوق السيا    تتكفل
مجلس  وقانون  ٢٠٠٥ لسنة   ١٧٥ والمعدل بالقانون    ١٩٧٢ لسنة   ٣٨رقم  مجلس الشعب   قانون   و ٢٠٠٥
 لي رقـم  المحومعها قانون الحكم     ٢٠٠٥ لسنة   ١٧٦ والمعدل بالقانون    ١٩٨٠ لسنة   ١٢٠ رقم   الشورى

وهرية إال فـي بعـض التفاصـيل    ون خالفات جببيان مراحل الترشيح وإجراءاته بد    ، ١٩٧٩ لسنة   ٤٣
ـ نموضوعنا فـي هـذا الـدليل و    المحلية التي ليست الجزئية والتي تتعلق أصالً بالمجالس    اول هـذه  تن

  .المراحل

  : شروط الترشيح ـأوالً 

  :لس الشعب وهيوقد نصت عليها المادة الخامسة من قانون مج

 .مصري الجنسية من أب مصريأن يكون  .١

  

  �ــ��ـ��

وهذا يعني أن تكون جنسيته مصرية خالصة وهو المستفاد من اشـتراط              
الشرط قاصر على األب، وال يشترط أن تكون        هذا  و. كونه من أب مصري   

 قبل التعديالت التـي     األم مصرية وهو ما استقرت عليه أحكام مجلس الدولة        
ألبناء المصريات  الجنسية المصرية   مصري وأعطت   لحقت بقانون الجنسية ال   

وهو مـا يعنـي أن      .  الجنسية المصرية  اكتسابالمتزوجات من أجانب حق     
 يكون  فلنمع ذلك   و. أم مصرية يصبح مصرياً بالميالد    د ألب أجنبي و   والمول

اكتـساب   مصرية األب كشرط للترشيح رغـم        له لحق الترشيح لفقده شرط    
  .مالجنسية بالميالد تبعاً لأل

ترشيح وعضوية مزدوجي الجنسية باعتبار أن مزدوج       استقرت األحكام أيضاً على بطالن      وقد    

 إذ يتوزع والؤه بين األوطان التي يتمتع بجنـسيتها بينمـا يـشترط              الجنسية يكون غير خالص الوالء    

 األعضاء مزدوجـي الجنـسية ومـن      سقط مجلس الدولة عضوية     أ وبناء عليه    ،القانون الوالء الخالص  

  .المؤكد أن هذا الشرط هو من الشروط التي ينبغي أن يتحرز لها المرشح أو وكيله
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أن العبرة في ازدواج الجنسية تكون بوقت الترشيح ولـم تعـرض            والمستقر في مجلس الدولة     

 وعلى ذلـك فإنـه      ،يح أو على اكتساب العضوية    شراالت ازدواج جنسية سابقة على الت     على المحاكم ح  

ـ أو تخاذ إجراءات التنازل عـن الجنـسية     ي أن يسارع بارسية المولود ألب مصيمكن لمزدوج الجن

وفي هـذا مـا يوسـع    . الجنسيات ـ غير المصرية وذلك كإجراء أولي تمهيدي إذا كان ينوي الترشيح 

من ناحية أخرى فإن المرشـح      .  إذا فاز في االنتخابات    فرصته في قبول ترشيحه وفي صحة عضويته        

 بحيث يستطيع اتخاذ وسـائل االعتـراض علـى أوراق        لومات الكافية عن منافسيه   جمع المع يمكن أن ي  

ه الطعن أمام مجلس الدولة في حالة رفض اعتراضه على        انمكثم يكون بإ    منهم، ترشيح مزدوج الجنسية  

وأيسر منـاالً وأقـوى فـي       وهذا اإلجراء أسهل     وقبول هذا الترشيح؛   ،ترشيح خصمه مزدوج الجنسية   

 إلى منع الخصم من الترشيح بداية بدالً من االنتظار حتى اكتـساب الخـصم عـضوية                 يؤدي تأثيره إذ 

 .المجلس والتعرض لتعقيدات اكتساب العضوية

أن يكون اسمه مقيداً في أحد جداول االنتخاب وأال يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيـده    .٢

 .طبقاً للقانون الخاص بذلك

 

�ــ��ـ��  

يد قي شرح مرحلة القيد في جداول االنتخاب فإن ال      فكما سبق أن أوضحنا       
ن يكون قد تم صحيحاً ومطابقاً للقانون وأن يتم في جداول المنطقـة             أينبغي  

ن يطلب قيده في جدول منطقة      أن كان له    إالتي يقيم فيها طالب القيد عادة، و      
أخرى يشرط أن يتقدم شخصياً بطلب القيد المذكور لرئيس اللجنة المختـصة      

 لشطب اسـمه ـ   د في المنطقة المطلوب القيد فيها وأن يتقدم بطلب آخربالقي
ـ بجدول المنطقة األصلية، وأن يحصل على شهادة بذلك          أو عدم قيده ابتداء   

من رئيس لجنة القيد في المنطقة األصلية يرفقه بطلب قيـده فـي المنطقـة               
 عدم  ة، وسبق أن أوضحنا ما هي األحكام المستقرة في ذلك، ووجوب          دالجدي

 وأن انعدام أي قيد صحيح في أحد الجداول يعني افتقـاد أحـد     ،ازدواج القيد 
القيد المخالف للقانون هو قيد باطل عديم األثـر ال           كما أن    ،شروط الترشيح 

التي يجـب   جراءات  إلى اإل وسبق أن أشرنا أيضاً     . فر به شرط الترشيح   ايتو
  .بشطبهااتخاذها لمواجهة القيود الباطلة سواء بتصحيحها أو 
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 وثالثـين سـنة     ترتفع إلى خمـس   (قل يوم االنتخاب     ثالثين سنة ميالدية على األ     كون سنه يأن   .٣
 ).بالنسبة لمجلس الشورى

�ــ��ـ��  

وقت الترشيح فإذا لم يكن قد بلغ سن الثالثين وقت          بال  العبرة هنا بوقت االنتخاب     
ف يبلغها فـي أي  الترشيح فهذا األمر ال يمنع من قبول أوراق ترشيحه مادام سو          

فإنـه  يوم االنتخـاب  أما إذا لم يكن سوف يبلغها . ابوقت الحق حتى يوم االنتخ 
  .يفتقد شرطاً من شروط الترشيح ويعتبر ترشيحه باطالً وانتخابه باطالً بالتالي

ويثبت تاريخ الميالد بموجب شهادات الميالد األصلية وما يقوم مقامها ـ في حالة فقدها ـ من   
  .ألخ...ة كشهادات الخدمة العسكرية والشهادات الدراسية وجوازات السفر ورخص القيادة أوراق رسمي

كما يمكن إهدار أية    ومع مالحظة أنه يمكن دائماً الطعن على عدم توافر السن القانونية للمرشح             
  يمكن الطعن على جميع األوراق المثبتة لتـاريخ         وكذلك .جرى تزويرها إذا كان   ورقة تثبت هذه السن     

ي أي من هـذه األوراق قـد جـرى    ن تاريخ الميالد الثابت فأالميالد بخالف شهادة الميالد ـ إذا ثبت  
  .صحة هذا التاريخ بغير شك هيل أو دون اعتماد على أوراق تؤكده على سبيل المجاملة أو التسإدراج

اق إال إذا كان    بوقف قبول األور  لكن مثل هذا الطعن ال يحتمل أن يحصل علي أحكام قضائية مستعجلة             
ظاهر األوراق المثبتة لتاريخ الميالد يرجح الشك في صحة هذا التاريخ ويشكك بقوة في اكتمال الـسن                 

 .الالزمة للمرشح

 الحصول علي شهادة إتمام التعليم األساسي أو ما يعادلها  .٤

  �ـ��ـ��
اكتفاء بإجادة القراءة    ١٩٧٠شرط مواليد ما قبل عام      وقد استثنى من هذا ال      
 ٢٠٠٥ لـسنة    ١٧٦ ، ١٧٥الكتابة  وكان النص قبل صدور القانون رقـم          و

ويجب توافر الشرطين معاً فإجادة القراءة دون        .يتطلب إجادة القراءة والكتابة   
الكتابة ال يتحقق بها شرط الترشيح ويثبت توافر الشرط أمـام لجنـة قبـول               

 االسـتدالل   كما يمكن  ،أوراق الترشيح أو أمام المحكمة من خالل االستكتاب       
 اختبارات أو استكتابات إذا تـوافرت أدلـة        ةعلى توافر الشرط دون إجراء أي     

قوية على تحقيق الشرط كحصول المرشح على دبلوم متوسط أو قيده بإحـدى      
 أو أي شيء من هذا القبيل تقتنع به المحكمة كشهادة اإلعدادية            ،كليات الجامعة 

إلي أن جاء التعديل    ، الخ...ة والكتابة مثالً أو التحاقه بعمل يشترط إجادة القراء      
 وأصـبح   ١٩٧٠ يسري علي مواليد ما قبل عام        ءبجعل هذا هو مجرد استثنا    

األصل هو الحصول علي شهادة إتمام التعليم األساسي أو ما يعادله كما سـبق      
  . أوضحنا
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 سواء من ناحيـة      كبيراً وفي تقديرنا فان هذا الشرط المستحدث يثير جدالً       
بالنسبة  الشهادة المطلوبة    لحصول على  ا أنالصياغة لما قد يفهم منه      عدم دقة   

 القراءة والكتابة من عدمه حيـث        إجادة  عن شرط   يغني ١٩٧٠لمواليد ما بعد    
  طـول   أنـساه  الشهادة المطلوبة قد     أن يكون الحاصل على    ،امن الوارد تمام 

ـ    أخري ومن ناحية    .ايهما أوجادة القراءة والكتابة    إالزمن   بهة عـدم    فـان ش
شـروط  يز بين طائفتين مـن المـواطنين فـي          الدستورية تظل قائمة حيث م    

 مجرد القراءة والكتابـة واسـتلزم مـن الثانيـة           األوليالترشيح استلزم من    
الحصول علي احدي الشهادات الدراسية وذلك دون تالزم حتمي بين الحصول           

  .   إجادة القراءة والكتابةعلي الشهادة المطلوبة وبين

 . قانوناًأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية اإللزامية أو أعفى منها. ٥  
  

  �ـ��ـ��

. ثار في هـذا الخـصوص     ر الذي   ي مجلس الدولة الجدل الكب    اكمحسمت مح 
واستقر األمر على ضرورة أن يتوافر في المرشح لعضوية مجلس الـشعب            

ـ     الشورى شرط أداء الخدمة العسكرية       وأ  .السالذي تطلبته قوانين هذه المج
 على أن التهرب من أداء الخدمة حتى تجاوز سن التجنيد            األمر أيضاً  واستقر

  وقد .وأداء الغرامة المالية المترتبة على ذلك ال يعد بمثابة اإلعفاء من أدائها           
نجحـوا  قـد   صدرت هذه األحكام بخصوص عدد من األعضاء الذين كانوا          

ب على صـدور هـذه      وترت. فعالً في االنتخابات واكتسبوا عضوية المجلس     
األحكام إسقاط عضوية هؤالء األعضاء األمر الذي يعنـي أن أداء الخدمـة           
العسكرية هو شرط في صحة الترشيح ابتداء، وأن اكتساب العضوية  بنـاء             

 العـضو    يتعين معه إسقاط عضوية     بدوره باطالً  على الترشيح الباطل يصبح   
 منهـا   رية أو اإلعفاء  اء شرط أداء الخدمة العسك    الذي رشح نفسه دون استيف    

  .قانوناً

وقد اعتبرت المحكمة اإلدارية العليا أن االستثناء من أداء الخدمة يعـد مـن       
  . الترشيحفيقبيل اإلعفاء منها وال يخل بحق المواطن المستثني 

  

 أن يكون حسن السمعة  .٦
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ن ن كان القانون لم يورد شرط حسن الـسمعة بـي          إوقد رأت المحكمة اإلدارية العليا أنه و      
إال أن المحكمة اعتبرت هذا الشرط من األصول العامة فـي           الشروط الواجبة في المرشح     

وهذا الشرط  . التوظف وتقلد الوظائف النيابية أو التنفيذية وال يحتاج إلى نص خاص يقرره           
كون قد اشتهر عنه قالة السوء أو التردي         للمرشح ويقصد به أال ي     يتعلق بالسلوك الشخصي  

 عن شروط عـدم   وأن هذا الشرط مستقل بذاته، السلطة التشريعية وهيبتهافيما يشين كرامة  
الحكم على المرشح في جناية أو بعقوبة الحبس في جنحة من الجنح التي حـددتها المـادة                 

 . بمباشرة الحقوق السياسية١٩٥٦ لسنة ٧٣ من القانون رقم ٢/٤

الشرف ضد المرشح ولكنهـا     أنه ال يشترط لسوء السمعة صدور أحكام ماسة ب        وأكدت المحكمة   
 وألغت حكـم محكمـة      .ط حسن السمعة لمجرد اتهام لم يغلب عليه اليقين        رتوافر ش رفضت القول بعدم    
برفض ترشيح مواطن حصل على شهادة إعفاء من الخدمة العـسكرية بـدعوى             قرار  القضاء اإلداري   

 .يق مـازال علـى قيـد الحيـاة     في العمليات العسكرية ثم تبين ـ الحقاً ـ أن هذا الشق  شقيقهاستشهاد 
 على قيد   د علم المرشح يقيناً بوجود شقيقه     وقررت المحكمة أن األوراق وظروف الدعوى خالية مما يفي        

وزارة الحربيـة بفقـده ثـم     الحياة وقت طلبه اإلعفاء من الخدمة العسكرية لهذا السبب بناء على إبالغ             
  .١٩٦٧استشهاده في سيناء عام 

  :يح شر موانع التـثانياً 

  :الحديث عن شروط الترشيح دون الحديث عن موانع الترشيح وهي ال يكتمل 

ال يكـون   أمانع أوردته الفقرة السادسة من المادة سابقة اإلشارة من قانون مجلس الـشعب يقـرر                 .١
قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو الشورى بسبب فقد الثقـة واالعتبـار أو      "المرشح  

 وقـد أوردت المـادة   . من الدسـتور ٩٦ات العضوية بالتطبيق ألحكام المادة     بسبب اإلخالل بواجب  
وليس من شـروط   استثناءات على هذا الشرط الذي يعتبر في حقيقته من أسباب المنع من الترشيح              

 وهو شرط غير مطروح في االنتخابات القادمـة لمجلـس           .ضمنها في القانون  الترشيح التي ورد    
هـو بالـضرورة     سوف تتم لدورة جديدة مما يسقط هذا الشرط الذي           الشعب لكون هذه االنتخابات   

الـذي اسـقطت    لية الختيار عضو بـديل للعـضو        ي إجراء انتخابات تكم   قتحق  على شرط يترتب 
  .عضويته مما ليس محالً لبرنامجنا هذا

  :فتنقسم إلى ثالث ح شيأما موانع التر

 ، والـشرطة  .ط وأفراد الجيش  اب مثل ض  ملينوهي التي تخص بعض طوائف العا      أسباب إعفاء : أولها  
الخ ونصت عليها المادة األولى من قانون الحقـوق الـسياسية            ..  والسلك الدبلوماسي  والقضاء

  .الهيئات القضائيةقوانين وبعض القوانين األخرى مثل 
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 التي تتعلق بصدور أحكام في بعض القضايا الجنائية كما أوضحنا في الجـزء              أسباب الحرمان : ثانيها  
  . وقد نصت عليه المادة الثانية من القانون، بمرحلة القيد فيرجع إليهالخاص

اإلفالس وقد نصت عليها المادة     أو   وتتعلق بفقدان األهلية المدنية      أسباب وقف مباشرة الحقوق   : ا  ثالثه
  .الثالثة من القانون وأوضحناها جميعاً في القسم الخاص بمرحلة القيد
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  �نــ����	

  

  :ول ال����� ا�
ع عين أحوال المنع من مباشـرة الحقـوق         المشر"استقرت األحكام على أن      .١

السياسية على سبيل الحصر وأنه يتعين التضييق ما أمكن من المعوقات التي            
تحول دون ممارسة هذه الحقوق وقصرها على ما حدده القـانون صـراحة             

 ".بشرط ثبوتها بأدلة دامغة ال يشوبها شك في مصداقيتها

اسم المطعون ضده عن اسم الصادر ضده حكم اإلفالس يجعـل           ف  ن اختال إ .٢
المحكمة غير مطمئنة لحكم اإلفالس كدليل مسوغ للحرمان مـن التـشريح            

 .لعضوية مجلس الشعب

 اتهام شخص باالستيالء على أموال إحدى الجمعيات دون صـدور        ن مجرد إ .٣
قامة الدعوى  حكم جنائي بإدانته واقتصار األمر على قرار النيابة بأال وجه إل          
 قطعياً علـى     لعدم األهمية نظراًُ لسداد المبلغ المستولي عليه ال ينهض دليالً         

 قد يكون السداد قد تـم مـن قبـل           أو إقراراً منه بارتكاب الجريمة إذ     إدانته  
 .شخص غيره

أصدرته محكمة القضاء اإلداري برفض     حكماً  العليا  أيدت المحكمة اإلدارية     .٤
أوراق مرشح كان قد قضى ضده باإلدانـة فـي   ل طلب وقف تنفيذ قرار قبو  

ـ ذ ألن ظاهر الحال الـذي يق   جريمة شيك بدون رصيد مع إيقاف التنفي       يه ضت
جعل وقف تنفيذ الحكم مـؤهالً للتمتـع بـالحقوق          نظر الدعوى المستعجلة    

 في هذا النص الـذي يعيـد الحقـوق          السياسية، برغم شبهة عدم الدستورية    
حكام الصادرة ضدهم رغم ثبوت إدانتهم شـان        السياسية لمن أوقف تنفيذ األ    

 .أقرانهم اآلخرين الذين لم يقف تنفيذ األحكام الصادرة ضدهم

وجوب دفع الكفالة قبل تقديم طلـب الترشـيح وإال          وأكدت المحكمة   
اعتبر الحكم غير موقوف التنفيذ وأصبح هناك مانع من الترشيح وأن العبرة            

بعد تقديم  لترشيح وال يعتد بدفع الكفالة      في دفع الكفالة هي وقت تقديم طلب ا       
  .الطلب

ن طبيعة حق االنتخاب وطبيعة حق الترشيح       يميزت المحكمة اإلدارية العليا ب     .٥
باعتبار حق التشريح ينطوي على والية عامة تلحق بالعضو ويتعين النزول           

أما . دها بهذه الشروط واألوضاع   ييعلى شروطها واألوضاع المقررة لها وتق     
 حق االنتخاب فيكون باإلباحة وليس بالتقييد ولـذلك ال تنـسحب            األصل في 

 .جميع أوضاع حق الترشيح على حق االنتخاب
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وبالمبادئ السابقة يواجه المرشح أو وكيله حقيقة أوضاعه وأوضاع         
  . الترشيحخصومه بخصوص موانع 

ـ       فيجب أن يجهز المرشح األدلة الدامغة      .١ ه علـى    التي تثبـت صـحة طعون
اسية أو  يمن ممارسة الحقوق الس    فيما يتعلق بكون المنافس محروماً       منافسيه

على أنه في الحالة األخيرة فإن أياً من أعـضاء          . موقوفاً عنها أو معفياً منها    
إذا أراد  ته  لسياسية يتوجب عليه تقـديم اسـتقال      االهيئات المعفاة من الحقوق     

 االستقالة وقـت تقـديم طلـب        ويجب أن تتوافر هذه   . التمتع بحق الترشيح  
 إال فيما يخص ضباط الجيش والشرطة فيجب قبول االستقالة وتقديم           الترشيح

 .شهادة بذلك مع طلب الترشيح

علـى  الدامغة إذا طعنوا    كذلك فإن على المرشح أن يطالب خصومه باألدلة          .٢
ؤكد تمتعـه   وأن يقدم هو كافة األوراق واألحكام التي ت       قبول أوراق ترشيحه  

أحكام رد االعتبار، وإثبات سقوط أو وقف أو عدم         : قوق السياسية مثل    بالح
نهائية األحكام في الجرائم المانعة من ممارسة الحقوق السياسية، وما يفيـد            

 .الخ...  أو الجنون أو اإلفالس  الحجرإنهاء حاالت

 : إجراءات الترشيح ـثالثاً 

وهي ذات القواعـد    (عب كاآلتي    بشأن مجلس الش   ١٩٧٢ لسنة   ٣٨نصوص القانون رقم    جرت  
  ).١٩٨٠ لسنة ١٢٠المنطقية على مجلس الشورى طبقاً لقانونه رقم 

يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى مديرية األمن بالمحافظـة             " : ٦/م
 بقرار  وذلك خالل المدة التي يحددها وزير الداخلية      . ها االنتخابية ر دوائ ىحدإالتي يرغب في الترشيح ب    

  .منه على أال تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح

 جنيـه خزانـة مديريـة األمـن         ١٠٠٠ويكون طلب الترشيح مصحوباً بإيصال إيداع مبلـغ         
والمستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، وتثبت صفة العامل والفالح بإقرار يقدمه المرشـح               

  .تنداتمصحوباً بما يؤيد ذلك من المس

  .المستندات التي يقدمها المرشح أوراقاً رسمية تطبق عليها أحكام قانون العقوباتوتعتبر 

ويعفي المرشح الذي تجاوز عمره الخامسة والثالثين من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية أو               
  -:اآلتية وتثير هذه اإلجراءات التعليقات اإلعفاء منها
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���أوراق و���: ول ا������ ال�   �ات ال�

نقسم إلى مستندات عامة ومستندات مثبتة للصفة واألخيرة سـوف نتحـدث            وت .١
  .عنها في التعليق الثاني الخاص بإثبات الصفة

ي قد تثير مشاكل للمرشح هو اإليصال الدال على         توأهم هذه األوراق وال   
 والذي جرى النص عليه في القـانون نفـسه، وكـذلك     "األلف جنيه "سداد مبلغ   
أو مـستخرج   وكذلك شهادة الميالد    .  الحالة الجنائية والبطاقة االنتخابية    صحيفة

 كما أن تقديم إثبات الموقـف مـن       .رسمي منها إلثبات السن القانونية المطلوبة     
أو باإلعفاء قانوناً منها قد أصبح مستنداً واجـب          بأدائهاالخدمة العسكرية سواء    

 أشرنا في الجزء الخاص بالجداول       وقد .طبقاً للتعديل الجديد كما سنوضح الحقاً     
 طريقة استخراج البطاقة االنتخابية وقت القيد مباشرة من رئيس لجنة القيـد      إلى

أو شـهادة مـن جـدول       " بدل فاقـد  "أو بطلب لذات الرئيس الستخراج بطاقة       
 .االنتخاب المقيد فيه المرشح تفيد القيد وبياناته

 للجهات اإلدارية  األوراق التي يمكن     المستندات الثالثة األولى تمثل أهمية ألنها      .٢
من خاللها أن تعيق أي مرشح عن استكمال أوراقه، وذلك باالمتناع عن إعطاء             
المرشح اإليصال الذي يفيد تسديده المبلغ المطلوب فـي مديريـة األمـن، أو              
االمتناع عن استخراج صحيفة الحالة الجنائية له أو إعطائه ما يفيد قيـده فـي               

من الخدمة العـسكرية وجوبيـة       أصبحت شهادة الموقف      وإذ .جداول االنتخاب 
عقبـات اإلداريـة التـي    اف إلـى ال ضمن أوراق ومستندات الترشيح فإنها تض   

يوجهها المرشح إذا كان قد فقد شهادته األصلية وأصـبح عليـه أن يـستخرج             
 .شهادة بديلة

 حـل المـشكلة  ع  في الحاالت السابقة إذا لـم يـستط     يكون على وكيل المرشح    .٣
 :بالطرق الودية أن يتخذ اإلجراءات اآلتية في نفس الوقت 

، وهي اللجنـة المـشكلة   جنة فحص الطلبات وإثبات الصفة    لإلى  بشكوى  م  التقد •
طبقاً للمادة الثامنة من قانون مجلس الشعب إلثبات تعنت مديرية األمـن معـه              

 المبلغ  وعدم إعطائها له اإليصال المثبت لدفع المبلغ المطلوب أو رفضها قبول          
من أساسه، أو تقاعس رئيس لجنة القيد عن إعطائه شـهادة القيـد أو البطاقـة        

 أو امتناع قسم أو مركز الشرطة المختص عن اسـتخراج صـحيفة             ،االنتخابية
 ورقـة  ة جهة إدارية بخصوص أية وكذلك أي امتناع من قبل أي     .الحالة الجنائية 

 .من األوراق الالزم تقديمها مع طلب الترشيح

 .عاليةعقبات الموضحة  عن الوجه للنيابة العامة بشكوى ضد المسئولينالت •
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 ومأمور القـسم    توجيه إنذار رسمي لمدير األمن المعني ولجنة فحص الطلبات         •
 . ةالمعني وأي مسئول في المصالح التي يتعلق بها استخراج األوراق المطلوب

ستها في نفـس   وتحديد جللقضاء اإلداري بدعوى مستعجلةاللجوء إلى محكمة ل    •
دون اليوم لتمكنيه من استخراج أوراق الترشيح، مع طلب تنفيذ الحكم بمسودته            

لبات لينفذ   المسئولة بما فيها لجنة فحص الط      إعالن ويختصم فيها جميع الجهات    
تنفيذياً إلدراج  سنداً  ويطالب المرشح باعتبار الحكم     . الحكم في مواجهتهم جميعاً   

 التي طلب ترشيح نفسه فيها مـع تنفيـذه       دائرةاسمه في كشف المرشحين في ال     
 .بمسودته ودون إعالن

إلـى  " الفاكـسات " و "التلغرافـات "كما يمكن أيضاً اللجوء إلى وسيلة إرسـال          •
 الداخلية والعدل ورئـيس الجمهوريـة ومنظمـات      يالرئاسات اإلدارية ووزير  

نية بحقوق  المجتمع المدني المعنية بحقوق اإلنسان عموماً وعلى رأسها تلك المع         
يالحـظ أن هـذه     . ( فضالً عن اللجوء لوسـائل اإلعـالم       ،الترشيح واالنتخاب 

اإلجراءات سوف تكون هي ذات اإلجراءات التي يتعين على وكيـل المرشـح             
ـ ل يصادفه عقبات إدارية تهدف إلى إعا      اتخاذها في كل حا     ترشـيحه وفـي     ةق

التـي  ) م المقـررة جميع األحوال عليه أن يبدي استعداده لدفع المبالغ والرسـو       
ل، أو إيداعها فـي خزينـة   يحددها القانون أو الوزير أو المحافظ بحسب األحوا 

 .المحكمة

البادئ من  " كان   ااستقرت الحكمة اإلدارية العليا في هذا الخصوص على أنه إذ          •
ظاهر األوراق أن الطاعن استجمع أوراق ترشيحه وأنه على مـا أكـد ولـم               

 استالم األوراق بعدما    ةالتجأ إلى اللواء مدير لجن    تدحضه جهة اإلدارة بدليل قد      
 عنتا من الموظف المسئول عن الخزانة بمديرية األمن فـي قبـول مبلـغ               يلق

 ولكنه حين   ،التأمين منه، وأنه حصل على إذن اللواء المدير بقبول تسديد المبلغ          
كما أنـه بـادر بإقامـة    . عاد وجد الموظف قد انصرف بدعوى انقضاء الوقت   

ى طالباً قبول أوراق ترشيحه مع استعداده لسداد مبلغ التأمين، فإن ذلـك             الدعو
عمـال حقـه فـي      إ والصحة، ويجعل    يحمل إدعاء الطاعن على محمل الجدية     

 إلـى إرادة    بعد ذلـك مـرده    أجدر من مصادرة حقه في ذلك واألمر        الترشيح  
 ".الناخبين تقرر ما تراه

لك على أنه ما دام األمـر يتعلـق         واستقرت أحكام المحكمة اإلدارية العليا كذ      •
وأن . بالحقوق الدستورية للمواطنين فإنه يتوافر به شـرط االسـتعجال دائمـاً           

األصل العام يقتضي أن يكون الترجيح لصالح تمتع المواطنين بهـذه الحقـوق             
وليس حرمانهم منها، وأن اشتراط دفع مبلغ مالي مع طلب الترشيح يقصد بـه              
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شيح وليس التمييز الممنوع دستورياً بـين القـادرين         التأكد من جدية طلب التر    
 .وغير القادرين

  

  إث$�ت ال#"! : ال��������� ال

. قررت المادة السادسة أن يقدم مع أوراق الترشيح األوراق المثبتة لصفة المرشـح            
والمعروف أن الدستور قد استوجب أن يكون نصف أعضاء المجلس علـى األقـل         

عمـال ـ   (وعلى ذلك تنقسم صـفات المرشـحين إلـى     ينن العمال والفالحيمن ب
  ).فالحين ـ فئات أخرى

بفرصة الفوز بالمقعـدين    الصفة بسبب أن العمال والفالحين يتمتعون       وتثور مشكلة   
المرشحون من الفئات األخـرى     المخصصين لكل دائرة انتخابية في حين يتصارع        

  . أو الفالحعلى مقعد واحد يشاركهم في الصراع عليه أصحاب صفة العامل

  
  : في تطبيق أحكام هذا القانون "الثانية من القانون على أنه المادة وقد نصت 

 ويكون مقيماً في الريـف  ي الرئيس بالفالح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه   يقصد •
 .اً أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنةوأوالده القصر ملك هو وزوجته زوال يحأوبشرط 

 من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو               ويعتبر عامالً  •
مهنية من غير حملة المؤهالت العالية وكذلك من        نضماً لنقابة   الصناعة أو الخدمات وال يكون م     

يجب العتبار الشخص عامالً أن يكون       وفي الحالتين    .بدا حياته عامالً وحصل على مؤهل عال      
 وال تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الـشروط             .ه العمالية مقيداً في نقابت  

 .مقيداً في نقابة عماليةوظل السابقة 
الشخص انتخابياً من حيث الصفة كفالح يجب أن تتـوافر فيـه مجموعـة مـن           ولكي يندرج    •

 :الشروط 
 وجـد عمـل   ن الرئيسي فإقهمن حيث العمل يجب أن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رز      :أوالً 

آخر إلى جانب الزراعة فينتفي الشرط ألن القانون أوجب أن           يرئيسيمكن إثباته قانوناً أو دخل      
 . ومصدر دخله الرئيسيتكون الزراعة عمله الوحيد

ينتفـي الـشرط ولكـن إذا    بالريف لشخص إقامة ثابتة  هو اإلقامة بالريف فإذا لم يكن ل:ألمر الثـاني   ا
 .فال ينتفي الشرط في الريف أحداهمان اوجدت اقامت

ـ  عشرة أفدنه ملكاً أو إيجاراً  زه الشخص علىعدم زيادة ما يحوإي  وهو شرط الحيازة :األمر الثالث 
وهذا األمر ليس مقصورا عليه وحده بل يدخل معه زوجته وأوالده القـصر بحيـث إذا زادت                 

فدنة دخل في عداد أ عشرة علىـ  فراد أسرته من زوجة وأوالد قصرهو وأـ ملكية الشخص  
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الد البالغون فال   ألو أما ا  الفئات ألن القانون هنا تحدث عن مجموع أفراد األسرة بالنسبة للحيازة          
 .ط ه ضمن هذا الشريدخل ما يحوزون

كما أن النص هنا لم يتحدث عن شرط المؤهل العالي بالنسبة للفالح فـإذا كـان الـشخص               •
 لكـن  "دكتوراه" "بكالوريوس" "ليسانس"نت درجة هذا المؤهل     ياً كا أعال  حاصالً على مؤهل    

كانت الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيس وكان مقيماً بالريف وكانـت حيازتـه ال      
 . ملكاً أو إيجاراً عد فالحاًةتتجاوز العشرة أفدن

  حيـث  ٢٠٠٠ انتخابات مجلس الشعب لعـام        في وهذا ما أخذت به المحكمة اإلدارية العليا       •
ن المادة الثانية من القـانون      أ ب ١٦/١٠/٢٠٠٠ جلسة   ٤٧ لسنة   ٤٢٣قضت في الطعن رقم     

  على وجه قاطع مـدلول الفـالح       ت حدد ٢٠٠٠ لسنة   ١٣ معدالً بالقانون    ١٩٧٢ لسنة   ٣٨
 :أن تتوافر فيه عدة شروط وهي ومؤداه 
  . عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسيأن تكون الزراعة : أوالً 
  .ون مقيماً بالريفأن يك: ثانياً 
 .أال يحوز هو وزوجته أكثر من عشرة أفدنه بطريق الملك أو اإليجار: ثالثاً 

التثبت من توافر صفة الفالح يكون بالتحقق من اكتمال الشرائط مطلوب قانوناً وقت تقـديم                •
مؤدي ذلك  .  توافرت تلك الشروط وقت تقديم الطلب يكتسب صفة الفالح         فإذاطلب الترشيح   

 . تعقب المرشح بالرجوع إلى تاريخ سابق على تقدمه بطلب الترشيحال يجوز
صيدالنيا قام بوقف قيده، من نقابة الصيادلة وبيع الصيدلية وإلغـاء الـسجل             وقد حدث أن     •

 ، وعند فتح الباب الترشـيح     ،التجاري وإلغاء البطاقة الضريبية وذلك قبل فتح باب الترشيح        
 وأن الزراعة هي عمله الوحيـد       ،والحيازة الزراعية  وهو بكالوريوس الصيدلة    قدم المؤهل 

 مـن    فاعتبرته لجنة تلقـي الطلبـات      .، وما يثبت إقامته في الريف      الرئيسي ومصدر رزقه 
 ثـم   فئات وكذا لجنة فحص الطعون واالعتراضات، ومحكمـة القـضاء اإلداري            ترشيح ال 

عبرة بثبوت الـصفة هـي      جاءت المحكمة اإلدارية العليا واعتبرته فالحاً وأرست مبدأ أن ال         
 . عبرة بالوقت السابق على الترشيحه النوأت الترشيح قوب

اً وجدت معـه حيـازة      صذلك أن أيسر الصفات هي صفة الفالح، فلو أن شخ         ج من   تويستن •
 أو كـان    ، عضواً في نقابـة مهنيـة      سزراعية وإقامة بالريف وأحيل إلى المعاش مثالً ولي       

أما بالنـسبة لـبعض     شروط السابقة فهو يعتبر فالحاً،       وتوافرت فيه ال   ،عضواً وأوقف قيده  
إذا أرادوا أن يرشحوا أنفسهم   االستقالة من أعمالهم    أوجب عليهم القانون    فقد  العاملين بالدولة   

أن يرشحوا أنفسهم كفالحين كان لهم ذلك طالما توافرت مـع هـؤالء    أما إذا أرادوا  ،كفئات
ط قبول االستقالة ولـيس مجـرد      ولكن بشر مة بالريف   الحيازة الزراعية ملكاً أو إيجاراً وإقا     

 .تقديمها
ـ لضابطي شرطة رشحا نفسيهمان وهناك حالتا • وتم قبولها  ه باستقالت بعد أن تقدم كل منهما 

 كفالحين فاعتبرتهما لجنة تلقي الطلبـات وفحـص الطعـون واالعتراضـات كفئـات               ـ
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اإلداري عن أمام محكمـة القـضاء    الطاإال أنهما أقام. ارهما حاصلين على مؤهل عال باعتب
الزراعية  أنهما من الفالحين لتوافر الشروط التي أوجبها القانون فيهما وهي الحيازة             باعتبار
تجاوز عشرة أفدنة واإلقامة بـالريف وقـضت لهمـا محكمـة القـضاء اإلداري               تالتي ال   

ات كفـالح  يجب على الشخص الذي يستعد لخوض االنتخابوعلي ذلك .  باعتبارهما فالحين 
والمسائل من باب االحتياط فقط على ـ  تكون معه حيازة سابقة بفترة كافية قبل الترشيح  أن

 اعتدت بصفة وقت الترشـيح ولـم        ٢٠٠٠العليا في انتخابات    اعتبار أن المحكمة اإلدارية     
 .تعتد بالصفة السابقة على وقت التقدم بطلب الترشيح

اً ومعه حيازة زراعية وقام بإلغاء الـسجل التجـاري          لو أن شخصا يحمل سجال تجاري      : اًَــأيض
 السجل التجاري من الفئات وتوافر له شرط الحيازة الزراعية واإلقامة           لةباعتبار أن حم  

بالريف وال يوجد له عمل آخر أو وجد هذا العمل ولكن يصعب إثباته من قبل اآلخرين                
 .فيعتد بصفته كفالح

 زراعية ومقيماً في الريف ويجمـع بينهـا   اً ألرضون حائزكما ال يوجد تعارض بين أن يك   •
قيـده قبـل   الغـي   فإذا   . في نقابة مهنية   اً عالياً ومقيد   ويحمل مؤهالً  ، إقامته في المدينة   وبين

 شريطة أن يستمر    ،نشاطه المهني، فإنه يمكن أن يخوض االنتخابات كفالح       وأوقف  الترشيح  
م أثنـاء عـضويته     ولكنه لو قـا   .  عليها فته التي ترشح   بص طوال الدورة البرلمانية محتفظاً   

أو وممارسة عمله المهنـي  أو السجل التجاري بمجلس الشعب بإعادة قيده في النقابة المهنية       
إعماالً لقانون مباشـرة الحقـوق      ووجب إسقاط عضويته    ة الفالح   سقطت عنه صف  التجاري  

 وهو شرط   العضويةالسياسية وألحكام المحاكم التي تجعل استمرار الصفة شرطاً الستمرار          
 إسـقاط ها، دون صفة الفئات التي ال يستدعى بغيرها         دقاصر على صفة العامل والفالح وح     

 .العضوية
لمـا اسـتطاع     كل ما في األمر أنـه طا       ،بالنسبة للصفات أنها متحركة وليست ثابتة     واألمر   •

 ٢ الصفات والشروط التي أوجبتها المـادة     شكال  تتحقق فيه   الشخص أن يرتب أموره بحيث      
من قانون مجلس الشعب فله الحق في خوض االنتخابات على الصفة التي يختارها، وكمـا               

 . من اليسير الحصول على صفة الفالح فهي أيسر من صفة العاملهقلنا أن
  :أما بالنسبة لمدلول العامل 

فـي    بسبب عمله اليدوي أو الـذهني      ويعتبر عامالً من يعتمد بصفة رئيسية على دخله       " :فالنص يقول   
  ."الزراعة أو الصناعة أو الخدمات

  .وال يكون منضماً إلى نقابة مهنية )١
 .أو مقيداً في السجل التجاري )٢
 .أو من حملة المؤهالت العليا )٣
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 حياتـه  أمن ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهالت العالية، وكذلك من بـد  ويستثنى  
عتبار الشخص عامالً أن يكون مقيداً فـي نقابـة    وفي الحالتين يجب ال   ،عامالً وحصل على مؤهل عال    

  .عمالية
 مقيداً في نقابـة  أستمرووال تتغير صفة العامل بعد انتهاء صفته طالما توافرت فيه الشروط السابقة  

  .عمالية
 بالفقرة األخيرة والتي تمت إضـافتها ليظـل         ٢٠٠٢ لسنة   ١٢هذا هو النص المعدل بالقانون رقم       

 ألن صفة العامل قبـل تعـديل هـذا          ،فة العامل حتى بعد إحالتهم للمعاش     بعض األشخاص يحملون ص   
بعد اإلحالة للمعـاش  إما النص كانت تنحصر في الشخص الذي يحمل صفة العامل قبل اإلحالة للمعاش         

عدم توافر كامل الشروط نتيجة وجود قرار لوزير الداخلية يلزم العامل بـأن يكـون      ل تفقد   الصفةفكانت  
ـ  .ونوعية العمل ماً بخاتم التأمينات االجتماعية من حيث األجر والمؤهل         عقد عمله مبصو   ذلك يجـب   ك

ال عبرة بنوعية العمل ولكن النقطة المهمة لمـدلول العامـل أال          أنه   ى صفة العامل إل   بخصوصاالنتباه  
الليمون هما من الفئات ألنهما صـاحبا       يكون صاحب عمل حتى ولو كان صغيراً فسائق التاكسي وبائع           

أو تعاقديـة مـع أحـد    ولكن لتحقق هذا المدلول ينبغي أن يكون العامل طرفاً في عالقة الئحية            .لعملا
وبالشروط التي أوجبها قرار وزير الداخليـة        أو الهيئات مهما كان نوع عمله أو مستوى دخله           األفراد  
  .بقرار منه
  .حجم الراتب الذي يتقاضاه الشخصبكما أنه ال عبرة  -
 ال تحمل صفة الدوام فهي يمكن أن تتغيـر  "فئات ـ عمال ـ فالحين  "اً كانت أيكما أن الصفة  -

 .طالما فقد المرشح شروط اكتسابها أو حاز شروطاً تكسبه صفة أخرىباستمرار 
ـ   يمتلك سـجالً   اً فلو أن إنسان   ،صفة ما بتوافرها وقت الترشيح    بثبوت  أن العبرة    -  وقـام   اً تجاري

 أو كونـه فالحـاً فـالعبرة    ذلك؛ ستندات تفيد كونه عامالً فلهقدم م قبل التقدم للترشيح و  بإلغائه
 .فال عبرة به التقدم للترشيحالصفة وقت التقدم للترشيح أما قبل قرائن بتوافر 

 إال إذا كانـت شـرائطها       مرشحال تثبت لل  أن صفة العامل     العليا   ةومن مبادئ المحكمة اإلداري    -
 اعتبار لمدى توافرها في فترة سابقة لتـاريخ         فرة في حقه وقت التقدم بطلب الترشيح دون       امتو

. يخ سـابق   ثبوت صفة الفئات له بتار     لمرشح سبق التقدم بهذا الطلب، إذ ال يحول دون تحققها         
 مـه د توافرت شرائطها في حقـه عنـد تقد        ما دام ق   "عامل"االعتداد بصفة المرشح    وأنه يجب   

سك بالصفة الحقيقية التي هو عليها       بطلب الترشيح أن يتم    بطلب الترشيح ألن من حقه وقد تقدم      
 :ن غايرت الصفة التي حازها قبل هذا التاريخ وهذه الشروط هيإحتى 

  .استمرارهوالقيد بالنقابة العمالية  .١
 .أن يكون عقد العمل مبصوماً بخاتم التأمينات االجتماعية .٢
ابتة فـإن  االعتماد بصفة رئيسية على الدخل الناتج من العمل فإذا تعددت الدخول وكانت ث     .٣

 .الصفة تنحسر عنه
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حالة اإلحالة للمعاش بسبب العجز أو بلوغ السن القانونية يجب لكي يـستمر قيـده فـي                  .٤
النقابة العمالية أن يطلب استمرار القيد خالل شهر من تاريخ اإلحالة للمعاش إعماالً لنص              

إلشارة في قانون   لتعديل األخير السابق ا   ل وذلك طبقا     من قانون النقابات العمالية    ٢٣المادة  
 .النقابات العمالية

  .أي صفة بوقت الترشيح ولو خاض الشخص انتخابات سابقة بصفة مغايرةالعبرة بثبوت و

 القول أن الصفة متحركة وليست ثابتة ويمكن للشخص اختيار الـصفة التـي              ةخالص
في انتخابـات   يريد الترشيح عليها حال توافر شروطها فيه ولقد أخذت المحكمة اإلدارية العليا             

. يحهش العبرة بتوافر الصفة هي وقت تقدم المرشح بأوراق تر         بأنم  ٢٠٠٠مجلس الشعب لعام    
دة كما يظن البعض ولكن صفة الفالح       يح والصفة ليست مؤب   شفالعبرة بوقت تقديم األوراق للتر    

  .أو العامل أو الفئات ممكن اكتسابها حال توافر شروطها

 تحت صفة العمـال     ر فإنه ال يندرج   يقيد في نقابة عمالية ويعمل كخب     لو أن شخصاً م   : مع مالحظة أنه    
 وتأتي أهمية توافر    .هائوذلك إعماالً لقانون النقابات العمالية والذي أخرج الخبراء من بين أعض          

واحد فإذا لم تتحقق شرائط الصفة يمكن في هـذه الحالـة            شروط الصفة حال خلو دائرة لمقعد       
  .لوكيل المرشح اإللمام بـ  وينبغي كليةًابات استبعاد المرشح من االنتخ

  .قانون مجلس الشعب )١
 .قانون مباشرة الحقوق السياسية )٢
 .قانون الخدمة العسكرية )٣
 .قانون النقابات العمالية )٤
 .قانون مجلس الشورى )٥
 .أحكام القضاء في خصوص الصفة )٦

ـ       وقد نص  ة مـن رجـال    قرار وزير الداخلية في هذا الشأن على إعفاء طلبات الترشيح المقدم
القضاء والجيش والشرطة من الشروط السابقة مع إلزام األولين بتقديم شهادة رسمية تفيد تقديم االستقالة               

 القرار تقـديم    كما أجاز . ادة رسمية بقبول االستقالة   بتقديم شه ) رجال الجيش والشرطة  (وإلزام األخيرين   
 .على أن يرفق سـند الوكالـة بالطلـب   طلب الترشيح على النموذج المعد لذلك بواسطة وكيل المرشح        

تقبل الطلبات من التاسعة    يه أو على توقيعه، و    يتعرف مدير األمن عل   أن  شخصية الوكيل   ويكتفي بإثبات   
 األمـن   رصباحاً حتى الواحدة والنصف ظهراً عدا اليوم األخير فيمتد الموعد إلى الخامسة، ويثبت مدي             

ظف المختص الذي يعطي إيصاالً موضحاً بـه البيانـات   مع كل طلب تاريخ وساعة تقديمه ويحيله للمو    
 خاص به ويختم بخاتم مديريـة األمـن         وعدد المستندات المرفقة بالطلب وهو إيصال معد على نموذج        

 يختاره مـدير    عن الثانية  تهويتولى موظف ال تقل درج    . وتبقى الصورة بالدفتر  ويعطي األصل للمرشح    
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خر كل يوم على مـدير  آفيه ساعة وتاريخ ورودها ويعرض األمن قيد الطلبات في سجل خاص مسجل      
وتوقيعه مع إثبات عدد الطلبات المقدمـة فـي هـذا اليـوم باألرقـام             األمن لمطابقته على اإليصاالت     

وتحـرر مديريـة   . وتحال الطلبات والمستندات للجنة الفحص في اليوم التالي على األكثـر       . والحروف
 تعرض في مقار الدائرة االنتخابية وعلـى أبـواب المـصالح            األمن مستخرجات من قوائم المرشحين    

 باب الترشـيح    يام التالية لغلق  الحكومية والمقر الرسمي للعمديات ومنازل مشايخ القرى خالل الخمسة أ         
  .ض ويحرر محضراً بساعة المرور وتاريخهرويمر ضابط شرطة مرتين يومياً للتأكد من الع

 مـن ي   في الطعن على القرار الذي يثبـت لـه أو أل           ومن العرض السابق يتأكد حق المرشح     
 ،في ذات الـصفة    حيث يكون من مصلحة المرشح أن يقلل من عدد منافسيه            ،ه صفة غير صفته   يفسمنا

في النجاح إال فـي حـاالت   وفي الغالب فإن صفة العامل أو الفالح أفيد للمرشح وأدعي لزيادة فرصته          
و ضعف تواجدهم وشعبيتهم في الدائرة، أو عدم تقـدم أي            عدد المرشحين من الفئات، أ     ةخاصة مثل قل  

حين أن مـصلحته    شرالت جميعاً يتصور أن يجد أحد الم      منهم بخالف مرشح واحد مثالً، ففي هذه الحا       
 ال يحتاج إلى أي أدلـة أو مـستندات، ألن         ه ضمن مرشحي الفئات، وهذا اإلدراج      اسم جتكون في إدرا  

ـ روبالتـالي قـد يخفـي الم   . و الفـالح أط بالنسبة لصفة العامل    تكون فق  الحاجة للمستندات المثبتة   ح ش
ـ           المستندات الدالة على صفته كعامل أو فالح       ات،  إذا وجد من مصلحته أن يرشح نفسه تحت صفة الفئ

ين كون على عاتق المرشحين المنافـسين الـذ       وفي هذه الحالة فإن عبء إثبات صفة العامل أو الفالح ي          
 كمـا اسـتقرت   ."الفئات األخـرى "إدراج المرشح المعني ضمن مرشحي  يرون أن من مصلحتهم عدم      

ـ       العـضو  هاالمحكمة اإلدارية العليا على ضرورة استمرار صفة العامل والفالح التي انتخب على أساس
  .طوال فترة العضوية وإال فقد العضوية

  

  الخدمة العسكرية: ثالث التعليق ال

 ضمن شروط الترشيح، أما فيما يتعلـق        فقد أشرنا إلى شرط أداء الخدمة العسكرية      
أن يقدم ضمن أوراق ترشيحه ما يفيد أدائـه للخدمـة    بالمستندات فإن على المرشح  

 قانون مجلـس    ، وكان تقبل أوراق ترشيحه   فلن   إالوو إعفائه منها قانوناً     العسكرية أ 
 تقـل   نصر تقديم شهادة الخدمة العسكرية على المرشحين الذي       الشعب قبل تعديله يق   

خـصومهم   عاماً مما كان يلقي عبء اإلثبات في هذا الشأن على            ٣٥عمارهم عن   أ
يفيـد تحقـق   وقد أحسن التعديل الجديد بإلغاء هذه التفرقة وألزم كل مرشح بتقديم ما    

وهو أن يقـدم    األصل الصحيح   وهذه عودة إلى    . شرط الخدمة العسكرية بالنسبة له    
شروط المطلوبـة باعتبارهـا شـروط       لموقع أو وظيفة ما يفيد إستيفائه ل      كل طالب   

 قـد  الذيناألفراد  هادات اآلخرينت وال تترك إلج   ،والية يجب أن تكون ثابتة بالكامل     
ال قـد   الترشيح فـي أشـخاص      شروط   توافر    عدم ال يكون بإمكانهم تقديم ما يفيد     

  .اتها إال بمناسبة فتح باب الترشيحشيئاً، بل قد ال يعرفون أسمائهم ذيعلمون عنهم 
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  تلقي وفحص الطلبات: رابع التعليق ال

تقيد طلبات الترشـيح    "على أن   نصت المادة السابعة من قانون مجلس الشعب        
  ...".بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص وتعطي عنها إيصاالت 

تتولى فحص الطلبات والبت في     "ونصت المادة الثامنة من القانون على أنه          
وإعداد كشوف المرشـحين    .. تي يقدمها   صفة المرشح من واقع المستندات ال     

لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة             
وعضوية أحد أعضاء هذه الهيئات مـن درجـة         رئيس محكمة أو ما يعادلها      

قاضي أو ما يعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخليـة يختـاره             
، وقد اعتبرت المحكمة    "قرارات تشكيل هذه اللجان   وزير الداخلية الذي يصدر     

اإلدارية العليا أن لجنة فحص الطلبات هي لجنة إدارية تخضع جميع قراراتها            
وأنهـا  . لرقابة القضاء اإلداري سواء من الناحية اإلجرائية أو الموضـوعية         

  .ليست درجة من درجات التقاضي وال أعمالها من طبيعة أعمال المحكمة

 للجنة وجميع قراراتها سـواء أكانـت        جميع األعمال الموكولة  وبذلك فإن   
المرشح في كـشوف    الصفة وكذلك إدراج  أو تحديد  بقبول األوراق أو رفضها   

كـل  . ة على أعمالها من المرشحين والفصل في االعتراضات المقدم   الترشيح،  
ذلك يعتبر من قبيـل القـرارات اإلداريـة التـي يراقـب القـضاء اإلداري            

وصحتها ويكون على المتضرر من هذه األعمـال اللجـوء إلـى         مشروعيتها
الدعاوى اإلدارية المختلفة سواء دعاوى اإللغاء وما يـصاحبها مـن طلبـات     
وقف التنفيذ المستعجلة أو الدعاوى المستعجلة ابتداء كدعاوى التمكـين مـن            

  .الخ...إثبات أمر معين أو تحقيقه أو إجرائه 
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  عرض كشوف المرشحين  ـخامسالتعليق ال

يعرض في الدوائر االنتخابيـة كـشف    "نصت المادة التاسعة على أنه      
يتضمن أسماء المرشحين بها والصفة التي تثبت أمام كل منهم وذلـك خـالل             

  . باب الترشيح لغلقاألربعة أيام التالية

 يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب        ولمولكل من تقدم للترشيح     
. المـذكور  الكـشف    وذلك خالل مدة عرض   .  اسمه ية إدراج دارمن اللجنة اإل  

 اسم أي من المرشـحين أو علـى         اجويكون لكل مرشح االعتراض على إدر     
إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكـشف              

وتفصل في االعتراضات المشار    . المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف      
ة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح لجنـة يرأسـها أحـد          ا خالل مدة سبع   هيلإ

ية عـضو  أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعـضو      
  ما يعادلها يختارهما وزيـر العـدل وممثـل   من هذه الهيئات بدرجة قاض أو     
تنشر أسماء المرشـحين كـل فـي دائرتـه         و ،للداخلية يختاره وزير الداخلية   

  .واسعتي االنتشاري صحيفتين يوميتين االنتخابية وف

 هما لجنة تلقي الطلبات وإثبات الـصفات  وهكذا يتبين أن هناك لجنتان    
المنصوص عليها في المادة التاسعة، ولجنة فحص االعتراضات على أعمـال           

 وكالهما لجنتان إداريتان وتخضعان لرقابة القضاء وهـو مـا           ،اللجنة السابقة 
 اإلدارية العليا بالنسبة للجنـة فحـص الطعـون    استقرت عليه أحكام المحكمة  

  .ويكون من باب أولى بالنسبة للجنة تلقي الطلبات
  

  الرمز االنتخابي ـ سادسالتعليق ال

، والرموز االنتخابية منـصوص     انتخابييحصل كل مرشح على رمز      
عليها ومرتبة بقرار من وزير الداخلية، والمفترض أن يعطي المرشح الرمـز            

فـي   يحـدث  لذي يصادف ترتيب تقديم طلبه للترشيح ولكن هذا ال        االنتخابي ا 
ـ              حبعض األحيان، وذلك عندما ترغب جهة اإلدارة في حجز رمز معين لمرش

األمر بحيث يكون هذا المنح طبيعياً ومطابقاً للقرارات        محدد بالذات ويتم ترتيب     
  .الصادرة من وزير الداخلية
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  ول االنتخابحق المرشح في جدا ـ سابعالتعليق ال

 لكل  ٢٠٠٥ لسنة   ١٧٥لقانون رقم   باتعديلها  بعد   تعطي المادة العاشرة  
 فـي دائرتـه    الحق في طلب صورة رسمية من جداول الناخبين      .ذي مصلحة 

 أيام  ثالثةوفي خالل    مقداره مئة جنيه  مغة ومقابل رسم    االنتخابية بدون رسم د   
  .سداد الرسممن تاريخ 

أصحاب الحق في الحصول على نـسخة       وقد توسع التعديل كثيراً في      
الجداول وجعله لكل ذي مصلحة أي لم يتركه قاصراً على المرشحين فقط            من  

المـادة  نفـاذ   رغـم اسـتمرار   هكما كان النص قبل التعديل، وفي تقديرنا فإن       
مـن  ها في الباب الخامس بشروط الترشيح إال أنه ال معنى           يلالعاشرة بعد تعد  

 النسخة لكل ذي مصلحة فـي طلـب نـسخة           على إطالق الحق في الحصول   
 الحـصول علـى النـسخة       ول إال إذا فهمنا من ذلك إمكانية      رسمية من الجدا  

المعنية حتى قبل فتح باب الترشيح وبشرط أن يثبت طالب النسخة مـصلحته             
  .في ذلك

وكثيراً ما تحتج الداخلية بصعوبة إمكانيات التـصوير وهـي أمـور            
عن متناع  اال وإذا كان    ، أنفسهم طالبي النسخ  بين   ينبغي أن تحل ودياً وبالتعاون    

إلى األساليب  اللجوء  فبإمكانه   معين   شخص من قبيل التعنت مع      أعطاء الصور 
من الشكوى للجنـة االعتراضـات أو اإلنـذارات الرسـمية           السابق شرحها   

  .والدعاوى اإلدارية
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  التنازل عن الترشيح ـ ثامنالتعليق ال
  

 وقـررت    الترشيح في أكثر من دائرة انتخابيـة       ة عشر منعت المادة الثانية    
يح في أكثر من دائرة اعتبر المرشـح قـد اختـار    شرباعتبار أنه إذا تكرر الت   
ت للمرشـح أن    ة فأجاز أوالً أما المادة الثالثة عشر    بها  الدائرة التي رشح نفسه     

بإنذار رسمي إلى وزير    التنازل  يتنازل عن الترشيح وأوجبت عليه إعالن هذا        
بعشرة أيام على األقل وأوجبت إثبات هذا التنازل        الداخلية قبل موعد االنتخاب     

أمام اسم المرشح المتنازل في كشف الترشيح وإعالنـه علـى بـاب لجنـة               
يـوميتين  االنتخاب العامة واللجان الفرعية يوم االنتخاب ونشره في جريدتين          

لمحـدد ال يمنـع   ومضي الوقت ا.واسعتي االنتشار قبل االنتخابات بوقت كاف   
المرشح من االنسحاب من االنتخابات في أي وقت شـاء بعـد فـوات هـذه                

عد تنازالً رسمياً عن الترشيح يوجب رفع اسمه من كشوف          لمواعيد ولكن ال ي   ا
  المرشحين

ـ      والمالحظ أن النص     ار الـدائرة   اعتبر أن تكرار الترشيح يعني اختي
تبر الدائرة المختارة هـي التـي     ألوفق أن تع  التي تم فيها الترشيح أوالً وكان ا      

  .ترشيحقدم لها آخر طلب 

 بعدم  إذا قصد إال  ب عليها شيء    ترإدارية ال يت  إجراءات  وهذه محض   
إليه أو للتأثير علـى األصـوات     ها التعنت مع المرشح المتنازل لإلساءة       إجرائ

وفي هذه األحوال   . لصالح أو ضد أي من المرشحين المستمرين في االنتخاب        
 ذي شأن اللجوء للجنة الطعن ولإلنـذارات الرسـمية والـدعاوى            يكون لكل 

اإلدارية سابقة اإلشارة لتدارك األمر وإلزام المختـصين باتخـاذ إجـراءات            
  .التنازل والنشر في جريدتين يوميتين واسعتي االنتشار
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  : عموميات رابعاً ـ
ـ        الحديث حول   قبل إنهاء    ه المحـامين وكـالء     هذه المرحلة وهي مرحلة الترشيح ينبغي أن ننب

  :لها المرشحين إلى بعض األمور الهامة حتى  يتحسبوا 

إلى أن استخدام الطرق الودية مع الجهـات اإلداريـة ومـديريات األمـن              أوالً التنبيه   ينبغي   .١
فضل الطرق لحل جميع المشاكل علـى  الموظفين العموميين بشكل عام هو أ   وضباط األقسام و  

ويجب أن يدخل في التقدير     . راءات القضائية من أي نوع    نحو أسرع ودون حاجة للجوء لإلج     
رغبـة   إلي   ورة وأن تعنتهم ال يعود بالضر     مالهمدائماً أن هؤالء جميعاً مواطنون يقومون بإع      

مع مراعاة أال يفقد المرشح أو وكالؤه الوقـت ويبـددوا            ولكن   في موقف ضد مرشح بالذات    
عيد القانونية لإلجـراءات واالعتراضـات      مع ضيق الموا  دا لهم التعنت خصوصاً     بالجهد إذا   

  .واالنتخابللترشح والدعاوى بسبب ضيق الفترة الزمنية المحددة 

التعجيل باستخراج األوراق الالزمة للترشيح واالنتخاب قدر اإلمكان حتى قبـل فـتح بـاب                .٢
الترشيح لعدم إتاحة الفرصة لتعنت جهات اإلدارة، وتوسيع الوقت المتـاح أمـام اسـتخراج               

وراق نفسها، ومعالجة العوائق التي قد تظهر عند استخراج هذه األوراق نتيجة عدم الخبرة              األ
 أو تغير القرارات والنظم اإلدارية المنظمة لعملية استخراج         الستخراجهاكن المخصصة   اباألم

 .األوراق

 .ينبغي التنبيه ألمور استقرت عليها أحكام القضاء اإلداري .٣

ط الجنسية المصرية فـي     رالدعاوى الخاصة بتوافر ش   في   المحكمة    عليه هو ما استقرت    :األمر األول 
من دعاوى النظام العام وبالتالي فإن من يطعن في عدم توافر شـرط              واعتبارهاالمرشح  

لهذا السبب ال يكون له أن يترك الخصومة حتى لو كان سبب الترك             الترشيح في منافسة    
  .هو انتهاء مصلحة الطاعن

يكون أمـام المحكمـة   واإلشكاالت في تنفيذ أحكام محاكم مجلس الدولة أن تقديم  فهو   : أما األمر الثاني  
التي أصدرتها وأنه ال يجوز اإلشكال في هذه األحكام أمام القضاء المستعجل العـادي،              

  .وأن مثل هذا األشكال ال يمكن أن يرتب أثراً

 . وتحـول دون تنفيـذه  بعـد الحكـم   أن يبني على أسباب اسـتجدت       كذلك فإن اإلشكال ينبغي     
واعتبرت المحكمة اإلدارية العليا أن اإلشكال المبني على عدم انعقاد الخصومة في الحكم لعدم اإلعالن               

 وكذلك فإنه يمتنـع    ٠ الحكم  على أسباب الحقة لصدور    ألنه لم يبن  غير مقبول   ال  الصحيح بالدعوى إشك  
  .لعليا ألي سبب كان تقديم التماس إعادة نظر في أحكام المحكمة اإلدارية اعن
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بهـا    األصلية ضد أحكامها إذا كان قد لحق         بطالنالرفع دعوى   أجازت   المحكمة   أن : واألمر الثالث  
  .معه أمور العدالة إال إذا صدر حكم جديد بإبطال الحكم التي اعتراه الخطأ الجسيمستقيم خطأ جسيم ال ت

لطانه على كافة القرارات اإلدارية الخاصـة        قد أكد على بسط س     ةفإن مجلس الدول   : أما األمر الرابع  
بالعملية االنتخابية وأكد على أن اختصاص مجلس الشعب في الطعون علـى صـحة               

 من الدستور هو اختصاص يتحقـق       ٩٣أعضائه بعد تحقيق محكمة النقض طبقاً للمادة        
ين على هدى ما تـسفر      ببعد اكتساب عضوية المجلس الصحيحة النابعة من إرادة الناخ        

  . من الدستور٩٣الواردة في المادة ه اآللية عن

الطعون التي توجه إلى قرارات االنتخاب هي       أن جميع   يجب التنبيه إلى حقيقة     : األمر الخامس واألخير  
المرشح الذي يخصه القـرار     طعون توجه للقرار اإلداري نفسه وال يلزم فيها اختصام          

 أكان يتعلق بقبول أوراقـه أو   سواءالمرشح بصدور حكم بشأن ترشيحه وحتى ال يفاجأ    
الخ في وقت حرج قد يصعب فيه تـدارك آثـار هـذا الحكـم فـإن                ... تحديد صفته   
 في أن أوضاع ترشيحه يمكن أن تكون محال ألي           يشك الذيوكيل المرشح   لالمستحسن  
ما يوجـه  القضاء اإلداري المختصة الكتشاف حاكم مأن يقوم بمتابعة قلم كتاب    بطعون  

ن والتدخل فيها في الوقت المناسب،حيث أن إبداء المرشح لدفاعه قـد            لموكله من طعو  
 في غيبـة مثـل هـذا    ه يتم قبولـ برفض الطعن الذي قد ـ في حد ذاته   ن كفيالًيكو

  .الدفاع

  وبما تقدم جميعه

نكون قد انتهينا من إيضاح وشرح المرحلة األولى من هذا الجزء الخاص بمرحلـة الترشـيح               
  .لة الدعاية االنتخابية فنخصص لها البند التالي إنما مرح،والدعاية
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            الثانيةالثانيةالثانيةالثانيةاملرحلة املرحلة املرحلة املرحلة 

         ــ ــ ــ ــمرحلة الدعاية االنتخابيةمرحلة الدعاية االنتخابيةمرحلة الدعاية االنتخابيةمرحلة الدعاية االنتخابية    ــــــــ
  .  مباشرة على يوم االقتراع السابقاليومتمتد هذه المرحلة من وقت إغالق باب الترشيح إلى   : أوالً

 تنطبـق  لتيـ وا   بخصوص مجلس الشعب   ١٩٧٢ لسنة   ٣٨ من القانون رقم     ١١وكانت المادة   
ـ وقد أحالت في بيان القواعد التي يلتزم المرشح بها في دعايته االنتخابيـة  على مجلس الشورى أيضاً  

والسالم االجتماعي وإلى قرار يصدر من وزير الداخلية بشأن قواعـد           الجبهة الداخلية   إلى قانون حماية    
  .الدعاية االنتخابية

 الذي ألغى المادة الـسابقة      ٢٠٠٥ لسنة   ١٧٥ وقد أعيد تنظيم هذا الوضع بمقتضى القانون رقم       
  :نصاً جديداً بذات الرقم جرى نصه كاآلتي محلها بالكامل وأحل 

  :يتعين االلتزام في الدعاية االنتخابية بمبادئ الدستور والقانون بالقواعد اآلتية : المادة الحادية عشرة 
 .عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة ألي من المرشحين .١
فظة على الوحدة الوطنية، واالمتناع عن استخدام الشعارات الدينية علـى نحـو             ا بالمح االلتزام .٢

 .يهددها أو يسيء إليها
وكة للدولة أو لـشركات القطـاع       آت ووسائل النقل واالنتقال الممل    حظر استخدام المباني والمنش    .٣

 .اية االنتخابيةالعام وقطاع األعمال العام وللشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في الدع
 القطاع العام وقطاع األعمال العام وللشركات التـي         حظر إنفاق األموال العامة وأموال شركات      .٤

 .تساهم الدولة في رأسمالها في أغراض الدعاية االنتخابية
حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعلـيم فـي الداعيـة                .٥

 .االنتخابية
موال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها فـي                 حظر تلقي أ   .٦

الداخل لإلنفاق على الدعاية االنتخابية، أو إلعطائها للناخبين مقابل االمتناع عن إبداء الـرأي أو    
 .إبدائه على وجه معين

ية بما فيها الحـد     وذلك فضالً عن القواعد الخاصة بالوسائل واألساليب المنظمة للدعاية االنتخاب         
األقصى الذي ال يجوز تجوزه في اإلنفاق على تلك الدعاية، والتي يصدر بها قرار من اللجنـة العليـا                   

  .لالنتخابات، ينشر في جريدتين يوميتين واسعتي االنتشار
وللمحافظ المختص أن يأمر بإزالة الملصقات وجميع وسـائل الدعايـة األخـرى المـستخدمة               

  .حكام القواعد المشار إليها على نفقة المخالفبالمخالفة ألي من أ
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من القواعد المشار إليها في هذه المادة بالحبس مـدة ال           ) ٦(ويعاقب كل من يخالف أحكام البند       
تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه فضالً عن مصادرة مـا                    

  .تلقيه من أموال

مدة ال تقل عن ثالثة أشهر       من القواعد األخرى المشار إليها بالحبس        ويعاقب كل من يخالف أياً    
 .تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتينتوبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال 

 بتعـديل   ٢٠٠٥ لـسنة    ١٧٣من ناحية أخرى فإن الباب األول مكرر الذي أضافه القانون رقم            
عدة اختـصاصات،   لسياسية على القانون المذكور وقد أناط باللجنة العليا         أحكام قانون مباشرة الحقوق ا    

  ".قواعد العامة للدعاية االنتخابيةوضع ال"هي ) ج(جاء في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة مكرر ما ا بينه

، إيـراده  السابق   ١١منظم للدعاية االنتخابية هو نص المادة       النص األساسي ال  وبذلك فقد أصبح    
  .اللجنة العليا لالنتخابات من قواعدتضعه لك ما سوف وكذ

 فـي   يد في أمور الدعاية االنتخابية فزادت     ويالحظ أن المادة في شكلها الجديد قد اتجهت للتشد        
 منها يتضمن كلمات غير منضبطة يمكن التوسع في         اًريكثوالقيود التي وضعتها على الدعاية االنتخابية       

ألول مـرة  قانوناً ـ  _ حظر ع بية نفسه، وفي المقابل فإن المشر االنتخاتفسيرها بما يهدر حق الدعاية
  . النحو الذي فصله البند الثالث والرابع من المادة العامة ألغراض الدعاية على األموالوإنفاقم ااستخد

الوارد بالبند السادس بالـذات وهـو       ومن ناحية أخرى فقد شدد المشروع العقاب على الحظر          
يمثلها في الـداخل وجعلـه   شخص أو جهة أجنبية أو دولية أو من موال من الخارج من     الخاص بتلقي أ  

فـي   ،ألف جنيـه  مائة  تجاوز  ن ألف جنيه وال ت    يخمسال يقل عن سنه وغرامة ال تقل عن         حبس الذي   ال
على الحبس الذي ال يقل عن ثالثة أشهر والغرامة التـي ال تقـل    العقوبة في باقي البنود  حين اقتصرت 

  .سة آالف وال تزيد عن عشرين ألف جنيهعن خم

رع عليهما بهـذه العقوبـة       عاقب المش  ن اإلشارة والذي  البندين الثالث والرابع سالف   أن  هذا مع   
أصالً تحت باب جرائم األموال العامة في قانون العقوبات وهي جميعا جنايات يعاقب              يندرجانالمخففة،  

الجديـد  النص مع مالحظة أن . إلى خمسة عشر عاماً  لى معظمها بالسجن المشدد الذي قد تصل مدته         ع
، وهو ما قد يعني أن المشرع قد عمـد          ما لم تكن هناك عقوبة أشد في قانون أخر        خالياً من عبارة    ورد  

  .إخراج هذين البندين من نطاق قانون العقوبات إذا تعلق األمر بالدعاية االنتخابية

ابيـة إلـى مـستوى      لمنظمة للدعاية االنتخ  ببعض النصوص ا   المشرع قد ارتفع     أنكما نالحظ   
 .لهـا  وهو ما أوفق  تصخإدراجها في سلطة الوزير الم    درج في السنوات السابقة على      القانون وكان قد    
ـ      ير الداخ زأصدره و  من عرض أخر قرار      بأساًعلى أننا ال نرى      ل لية في شأن الدعاية االنتخابية ويحم
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سـوف  ظن أن اللجنة العليـا لالنتخابـات   عد التي ال نلك كنموذج لهذه القوا  وذ ١٩٩٨ لسنة   ١٥٤٢رقم
  .تخرج عنها كثيراً

  : بشأن تنظيم الدعاية االنتخابية لمجلس الشورى١٩٩٨ لسنة ١٥٤٢قرار وزير الداخلية رقم    :ثانياً 
بينت المادة األولى أن المرشح يلتزم في الدعاية بمراعاة أحكام الدستور والقوانين واللـوائح                )١

اوله الدعاية االنتخابية وجميع هذه المحظورات      تنتت المادة الثانية ما يحظر أن       نمضتالمنفذة و 
 .هي جرائم سوف نتناولها في بند الجرائم االنتخابية

الثانية فحددت الحد األقصى لمصروفات الدعاية االنتخابية وأوجبت المادة الرابعـة           أما المادة    )٢
عنه الذين ينوبون   ص بأسماء األشخاص    على المرشح أن يخطر مركز أو قسم الشرطة المخت        

 .في تنظيم عملية الدعاية االنتخابية وذلك قبل البدء في تنفيذها
 خـاص،   أما المادة الخامسة فأجازت عقد االجتماعات االنتخابية في سرادقات تقام بتـصريح            )٣

ديرية م لمديرية األمن بطلب إلقامتها قبل أربع وعشرين ساعة على األقل وتبحثه الم            ويتم التقد 
 مراعـاة أال    مـع . ة الموضوعة لتنظيم الـسرادقات    على أساس الضوابط واالعتبارات األمني    

واحدة بدائرة القسم أو القريـة التـي        يجتمع أكثر من مرشح واحد في نطاق حصة أو شياخة           
التي يجوز وضع اإلعالنات االنتخابيـة      مركز تحديد األماكن    الويتولى القسم أو    . تتبع المركز 
 ٥٦ لـسنة    ٦٦ى ضوء االعتبارات التي نصت عليها المادة الثامنة من القانون رقم            عليها عل 

ومع مراعـاة الحظـر الـوارد بالمـادة     . بعد الحصول على الترخيص من السلطة المختصة  
انتخابيـة علـى الـسيارات      الخامسة من القانون المذكور، ومنع وضع ملصقات أو إعالنات          

وز استخدام مكبرات الصوت وال السماعات الداخلية التـي         ووسائل النقل المختلفة، كما ال يج     
 .يتجاوز صوتها مكان االجتماع

فألزمت رجال الشرطة بالحياد التام بين المرشحين وتهيئة المنـاخ الـسليم            ة  عأما المادة الساب  
  .القانونللتنافس المشروع فيما بينهم في حدود 

 على إعفـاء اإلعالنـات االنتخابيـة مـن     ٥٦لسنة  ٦٦ونصت المادة الثالثة من القانون رقم         :ثالثاً 
الرسوم وعلى عدم مباشرة اإلعالن إال بعد الحصول علـى تـرخيص بـذلك مـن الـسلطة                  

 .المختصة
وحظرت المادة الخامسة اإلعالن على المباني األثرية ودور العبادة واألسوار المحيطـة بهـا              

لمخصـصة لخدمـة عامـة تباشـرها        وعلى أمالك الدولة العامة، والمباني وأجزاء المباني ا       
المقامة والمنتزهات واألرصفة واألسوار المحيطة بها، والمنشآت       التماثيل  الحكومة، والنصب و  

واألعمدة واألجهزة وغيرها من التركيبات المخصصة لخدمة عامة والمقامة على أرض منافع            
  .ن والحوائطت النقش على الحوائط أو لصق أفيشات الدعاية على الجدرارعامة، كما حظ

 بمظهر  وأباحت المادة السادسة من القانون للسلطة المختصة أن تحظر اإلعالن ألسباب تتعلق             
  .المدينة أو تنسيقها أو طابع المنطقة أو تنظيم حركة المرور فيها
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وأجازت المادة الثامنة للسلطة العامة إزالة كل إعالن مخالف للضوابط السابقة وكـذلك كـل               
للخطر وذلك علـى  ريض سالمة المنتفعين بالطريق أو المكان أو الممتلكات تعإعالن من شأنه    

 .نفقة صاحب اإلعالن وتحصيل النفقات بطريق الحجز اإلداري
وعادة ما تصدر بعض هيئات التجميل في المحافظات دليالً يحوي المحـاور والـشوارع التـي      :اً رابع

 الذي يجب دفعه وسائر التعليمات المتعلقة       يحظر اإلعالنات االنتخابية فيها، وينص على التأمين      
باإلعالن، كما أن التصريحات الصادرة بمختلف وسائل الدعاية تتضمن دائماً ما يفيـد سـلطة               

  . مخالفات مما سبق بيانهةاإلدارة في إلغائها عند ضبط أي
النتخاب  العليا ل  ق اإلشارة قد أناط للجنة     ساب ٢٠٠٥ لسنة   ١٧٣أن القانون رقم    ننتبه   وعلينا أن    :خامساً  

 وضع القواعـد قـد   دعاية االنتخابية، وهو ما يعني أن التي استحدثتها وضع القواعد الخاصة بال     
وزراء أو هيئـات    سواء  أي جهة أخرى    تصدرها  باللجنة وأن كافة القرارات التي      منوطاً  أصبح  
نشاء أو تلغـي أو      ماأو غير ذلك قد أصبح منوطاً باللجنة العليا لالنتخابات ولها أن تقر             تجميل  

ـ       فـسها  نتـصدر ب أن ولهـا  ، ةتعدل ما تشاء مما ورد في القرارات التي تنظم الدعاية االنتخابي
 وإن حرصنا على إيراد القـوانين       ما تراه وفقاً ل المنظمة للدعاية االنتخابية    واألوضاع  القرارات  

ذج قواعد الدعايـة  مو إنما جاء لبيان ن٢٠٠٥ لسنة   ١٧٣ القانون   صدور لوالقرارات السارية قب  
 . ال تظن أن اللجنة سوف تغير فيها كثيراًالسارية والتي

  تعليق

شح على صور مـن     اعتبرت محكمة القضاء اإلداري أن وسائل الدعاية االنتخابية وحصول المر          .١
هما ضمانتان هامتان لحريـة المنافـسة االنتخابيـة وتكـافؤ الفـرص بـين       جداول االنتخابات،   

 ومخاطبتهم كتابـة    ية االنتخابية تتضمن حق المرشح في االتصال بالناخبين       المرشحين، وان الدعا  
 .عن طريق المؤتمرات االنتخابية

  . ضرورة تساوي البث اإلذاعي والتليفزيوني بين األحزابألحكاما كما أوجبت
في االتصال بالناخبين ومخاطبتهم كتابة عن طريق اإلعالنات وشفاهة عن طريـق             حق المرشح   . ٢

ة الـسرادقات بنـاء علـى    رات االنتخابية ـ منح المشرع المرشح حق االجتماعات وإقام المؤتم
صدر من مديرية األمن في ضوء الضوابط واالعتبارات األمنية ـ إذا تـوافرت   تصريح خاص ي

ن عدم توافرها فإنه    د الجهة اإلدارية أية مالحظات بشأ     االشتراطات الخاصة بمنح التصريح ولم تب     
هذا التصريح يعتبر مخالفاً للقـانون  ـ قرارها برفض يها إجابة المرشح إلى طلبه  ماً علازيكون ل

  .النتفاء السبب المبرر له مستوجباً القضاء بإلغائه
 ٢٣رقم  بشأن مجلس الشعب المعدل بالقانون     ١٩٧٢ لسنة   ٣٨من القانون رقم    ) ١١(المادة   -

ن سريان قرار وزيـر   بشأ٢٠٠٠ لسنة ١٣٦٢٢ ـ قرار وزير الداخلية رقم  ١٩٨٩لسنة 
 بشأن تنظيم الدعاية االنتخابية لعضوية مجلس الشعب ـ  ١٩٩٨ لسنة ١٥٤٢الداخلية رقم 
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: كفل المشرع لكل حزب ولكل مرشح الحق في الدعاية االنتخابية الالزمة ـ أساس ذلـك   
هذه الدعاية مرتبطة بالحق في الترشيح لكي يتصل المرشح بجمـاهير النـاخبين لعـرض              

رنامجه االنتخابي عليهم ولكي يتعرف الناخبون على شخصية المرشح بما يؤهـل            أفكاره وب 
لالختيار الصحيح ـ الدعاية االنتخابية تعد من الضمانات األساسية لتحقيق فاعلية العمليـة   

 تحجب عن أي مرشح الحق في هذه الدعاية ما دام أناالنتخابية ـ ال يسوغ لجهة اإلدارة  
المقررة لها وإال كان ذلك اعتداء غير مشروع على هذا الحـق            أنه لم يخرج عن الضوابط      
 .يستوجب رقابة القضاء لرفعه

 في شأن اتحاد اإلذاعة والتليفزيون ـ مـن    ١٩٧٩ لسنة ١٣رقم المادة الثانية من القانون  -
يعمل االتحاد على تحقيقها االلتزام بتخصيص جانب من وقت اإلرسال          بين األغراض التي    

رح برنامجها للشعب ـ ال وجه  بان االنتخابات لشفزيوني لألحزاب السياسية إيوالتلاإلذاعي 
أن االمتناع عن تمكين الحزب من شرح برنامجه للشعب يرجع إلى وجـود نـزاع                ب لالقو

 . على رئاسة الحزب

يتحدث باسمه وشرح برنامجه وليس لزاماً أن يكون المتحـدث رئـيس    للحزب تسمية من :أساس ذلك   
 .ثله القانونيو ممالحزب أ

 الشروط التي يتطلبها القـانون ـ   دستوري مقرر لكل مواطن تتوافر فيهحق الترشيح حق  -
يالزم حق الترشيح ويصاحبه دوما حق المرشح في إجراء الدعاية االنتخابية المحققة لنشر             

حق المرشح في إجراء الدعاية االنتخابية يكـون  ـ برنامجه على ناخبي دائرته االنتخابية  
الحكم في البالد ـ حظر المشرع أن تتضمن  إطار المبادئ العامة التي يقوم عليها نظام في 

التي يقـوم  الدعاية االنتخابية ما يدعو إلى ازدراء أو كراهية أو مناهضة أو رفض المبادئ            
 .عليها نظام الدولة

ة أن  المرشح في دعايته االنتخابية إلى تجاوز نطاق الحظر كـان لجهـة اإلدار            إذا ما لجأ     -
تمنعه من مباشرة هذه الدعاية ـ هذا المنع ال يخل بتوقيع العقوبات التي قررهـا الـشارع    
لمن يتنكب الصراط السوي في دعايته االنتخابية ـ إذا كان الشعار االنتخابي ال يتـضمن   

 ١٩٧١سوى الدعوة إلى تطبيق الشريعة اإلسالمية وهو ما قننته المادة الثانية من دسـتور               
مع المبادئ األساسية التي يقوم عليها نظام الدولة وال يخالف قرار وزيـر             تعارض  فإنه ال ي  

 .الداخلية المنظم للدعاية االنتخابية

تكـافؤ  ب أخل   اكما اعتبرت أحكام مجلس الدولة أن المنع من عقد المسيرات والمؤتمرات إذ            -
ن نتيجـة   الفرص من ضمن األسباب التي يترتب عليها وقف قرار وزير الداخليـة بـإعال             

 .االنتخاب
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ن نتخابية وهي تلك التـي علـى وكيلـه أ         وهكذا نكون قد أوضحنا حقوق المرشح في الدعاية اال         .٢
 ومن الواضح أن التبكير بتحديد مواعيد أمـاكن المـؤتمرات           .يحققها له ويصر على حقوقه فيها     
مخـتص،   بها والحصول على التصريح بها من قـسم الـشرطة ال       والمسيرات االنتخابية واإلبالغ  

وكذلك التبكير بتجهيز الملصقات واألفيشات وغيرها مـن وسـائل الدعايـة والحـصول علـى                
ح حقه، خصوصاً أولئك المرشـحون الـذين     شر الذي يضمن للم   الترخيص بها، هو العمل األصح    

في هذا الشأن كفيل بإبطـال      كما أن التنسيق بين المرشحين      جهات اإلدارة   معاكسات من   يتوقعون  
من خالل الـزعم بعـدم تـوافر         التي قد تقول بها لمعاسكة حقوق المرشحين         هاتهذه الج حجج  

ن مرشـح فـي   مالشرائط القانونية للتصريح بالمسيرات والمؤتمرات لوجود أكثر من طلب ألكثر   
 .نفس الحصة أو الشياخة أو غير ذلك من األسباب

مـن أو اسـتخدامها لـسلطة     اعتبارات األ  من الجهات اإلدارية علي      أيتساند  إمكانية  كما يالحظ   
 في هـذا    ةفرصالطوارئ لمنع تمتع أي مرشح بوسائل الدعاية التي يبيحها له القانون واإلخالل بتكافؤ              

الشأن لصالح مرشح أو مرشحين آخرين، وفي األحوال المتقدمة جميعاً فإن مواجهة ذلك يـتم بجميـع                 
  .دعاوى التي شرحناها في السابقالوسائل السابق شرحها بما فيها اللجوء للقضاء اإلداري بال

وكذلك القرارات التـي سـوف   أخيراً فإن قرارات وزير الداخلية بتنظيم وسائل الدعاية واإلعالن          
باعتبارهـا   -تخـضع بـذاتها     ، في هذا الـشأن      شارةتقوم بإصدارها اللجنة العليا لالنتخابات سابقة اإل      

وعيتها وعدم إخاللها بحقوق الدعاية االنتخابية      لرقابة القضاء اإلداري من حيث مشر       - قرارات إدارية 
الدعايـة  أن التي ينظمها القانون، وكذلك قرارات المحافظات المختلفة، إذ يجـب أن يراعـى الجميـع        
ـ االنتخابية هي أحد حقوق المرشحين بل ـ كما قررت محكمة القضاء اإلداري ـ أحد أهم    ضمانات ال

بالتالي ال يجوز أن تأتي القرارات اإلدارية سواء من الـوزير أو        ة االنتخاب، و  ياالنتخابية وحر للمنافسة  
ال مجال لتطبيقهـا  ن كان  النصوص السابقة وإ  أن  جب التنبيه إلى     ي كذلك فلعله . من غيره لتهدر هذا كله    

لمرشحين الذين يتوقعون معاكسات جهـات      أن مراعاتها واجبة علي ا    لشواهد جميعاً إال    ا عملياً كما تدل  
 ذرائع للمعاكسة تؤدي عمليـاً  ة والنفوذ، وذلك لسد أي  ةافسيهم من المرشحين أصحاب السطو    األمن أو من  

مثـل جـرائم     أن كثيراُ من هذه المعاكسات ي       ويجب التنبيه إلي   إلى الحرمان من حق الدعاية االنتخابية     
   ـ:الذي نخصص له البند التالي على النحوابية خانت

        اجلرائم االنتخابيةاجلرائم االنتخابيةاجلرائم االنتخابيةاجلرائم االنتخابية: : : : بند خاص بند خاص بند خاص بند خاص 

نظيم الجرائم االنتخابية واستبدال جميع      ت ٢٠٠٥ لسنة   ١٧٣قتضى القانون رقم    لمشرع بم أعاد ا 
  : كالتالي نصها جري  وأحدث بدالً عنها نصوصاً أخرى ١٩٥٦ لسنة ٧٣ القانون يمواد الباب الرابع ف

عقوبات مع عدم اإلخالء بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب على األفعال اآلتية بال              "    :٣٩مادة 
  :"المقررة في المواد التالية 
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يعاقب بغرامة ال تجاوز مائة جنية من كان اسمه مقيداً بجداول االنتخاب وتخلف بغير              "  :٤٠مادة  
  ."عن اإلدالء بصوته في االنتخاب أو االستفتاءعزر 

 يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القـوة أو العنـف مـع          :٤١مادة  
س أو أي من أعضاء لجنة االنتخاب أو االستفتاء بقصد منعه من أداء العمل المنوط بع                رئي

  .أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ ذلك مقصده
فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر مـن         

ن العقوبـة الـسجن المؤبـد إذا        الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكو        
  .أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحـد أعـضاء لجنـة     : "٤٢مـادة   
االنتخاب أو االستفتاء بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديـد أداء                

  ".بسالعمل على وجه مخالف تكون العقوبة الح
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تقل عن ألفي جنيـه وال تجـاوز   " : ٤٣مـادة   

خمسة آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان باإلشارة أو القول رئيس أو أحد                
  ".أعضاء لجنة االنتخاب أو االستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها

 بالسجن مدة ال تزيد على سنتين كل من استخدم أياً مـن وسـال الترويـع أو                  يعاقب"  :٤٤مادة  

التخويف بقصد التأثير في سالمة سير إجراءات االنتخاب أو االستفتاء ولم يبلغ مقـصده،              

  ".فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تزيد على خمس سنين

 تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تجاوز ثالثـة              يعاقب بالسجن مدة ال   " :  ٤٥مادة  

آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدم أو أتلف عمداً شـيئاً مـن المبـاني أو        

أو االنتقال المستخدمة أو المعدة لالسـتخدام فـي االنتخـاب أو            المنشآت أو وسائل النقل     

  ".الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو تلفهاالستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضالً عن 

يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سنتين، كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحـد جـداول     : "٤٦مادة  

االنتخاب أو بطاقة االنتخاب أو االستفتاء أو أي ورقة أخرى تتعلق بعمليـة االنتخـاب أو                

ما يستوجب  إعادة االنتخـاب أو       االستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد          

  ".االستفتاء أو تعطيله 

يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن شهر وبغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيـه وال تجـاوز                  : ٤٧مادة  

ثالثة آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بنفس أو بواسطة غيره قيد اسمه                

  ".ها على خالف أحكام القانونأو اسم غيره في جداول االنتخاب أو حذفه من
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يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن ألف جنيـه وال تجـاوز              : ٤٨مادة  

  :خمسة آالف جنيه 

كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي ف االنتخاب أو االسـتفتاء أو        : أوالً  

  .إكراهه على إبداء الرأي على وجه معين

كل من أعطى أخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله علـى                  : نياً  ثا

  .االمتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين أو االمتناع عنه

  . كل من قبل أو طلب فائدة م هذا القبيل لنفسه أو لغيرة:ثالثاً  

كاذبة عن موضوع االنتخاب في نتيجة االنتخـاب أو  كل من نشر أو أذاع أقواالً أو أخباراً     : رابعاً 

  .االستفتاء

فإذا ُأذيعت تلك األقوال  أو األخبار في وقت ال يستطيع فيه النـاخبون أن يتبينـوا           

  ".الحقيقة ضوعفت العقوبة

يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن شهر وبغرامة ال تقل عن خمسمائة جنية وال تجاوز ألـف                     :٤٩مادة 

  :ى هاتين العقوبتين جنيه أو بإحد

  .كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم أن اسمه قيد في الجدول بغير حق  :أوالً 

  . كل من أبدى رأيه منتحالً اسم غيره:ثانياً 

  . كل من اشترك في االنتخاب أو االستفتاء الواحد أكثر من مرة:ثالثاً 

ين كل من خطف الصندوق المحتـوى علـى بطاقـات    يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سنت         :٥٠مادة 

  .االنتخاب أو االستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه

المقـررة  يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هـذا القـانون بالعقوبـات           :٥١مادة 

  .للجريمة التامة

لة لمأموري الـضبط القـضائي    يكون لرئيس لجنة االنتخاب أو االستفتاء السلطة المخو           :٥٢مادة 

   .فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في قاعة اللجنة
  -:ويمكن بخصوص هذه النصوص  مالحظة اآلتي

لـنص   ةتعد هذه النصوص هي النصوص األصلية الحاكمة لموضوع الجرائم االنتخابية باإلضـاف            .١
 ٢٠٠٥ لسنة   ١٧٥م   المعدلة بالقانون رق   ١٩٧٢ لسنة   ٣٨ من قانون مجلس الشعب رقم       ١١المادة  

 .وهي المادة التي تخص جرائم الدعاية االنتخابية
أي قـوانين   في  ما بين هذه النصوص وبين أي نصوص سابقة         التعارض   كما يالحظ أنه في حالة    

أخرى فإن النصوص الجديدة هي التي تنفذ طبقاً لقواعد تنازع القوانين في الزمان والتي توجب أن                
على ذلك في النصوص    حال النص   نسخاً صريحاً   ص السابقة سواء    النصوتنسخ  النصوص الالحقة   
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يمكن الجديدة أو نسخا ضمنياً إذا استحال التوفيق بين النصوص السابقة والنصوص الالحقة بحيث              
   . للمتهم في النصوص الجنائية، كما يالحظ قاعدة القانون األصلحتطبيقها جميعاً كل في نطاقه

يعاقـب  "  بـأن  ١٩٧٧ لـسنة  ٤٠انون األحزاب السياسية رقـم     من ق  ٢٥كما يالحظ نص المادة      .٢
مباشـرة أو  و من العاملين به من قبل تـسلم   أعضاء أمنبالحبس كل مسئول في حزب سياسي أو   

ـ               ري خص اعتبـاري مـص    بالوساطة ماالً أو حصل علي ميزة أو منفعة بدون وجه حق مـن ش
ا كان المال أو المنفعة من أجنبـي أو         ، وتكون العقوبة السجن إذ    لممارسة أي نشاط يتعلق بالحزب    

 ". عليه من الجريمة متحصالً  يكون  ـ وتقضي المحكمة بمصادرة كل مالأي جهة أجنبية

 المعدلة في قانون مجلس الشعب يالحـظ أن  ١١وبمقارنة هذا النص بنص البند السادس من المادة     
 كانت األمـوال أو المزايـا أو        تنطبق إذا ها هي التي    والعقوبة المنصوص عليها في    ١١نص المادة   

 تخـص أغـراض الدعايـة       األحزاب السياسية  من قانون    ٢٥المادة  في  المنافع المنصوص عليها    
  سابقة اإلشارة علـى ١١إذ أن قانون مجلس الشعب قد استحدث عقوبة أخف في المادة         االنتخابية،  

زماناً كمـا أنـه     نص أحدث   تلقي األموال من الخارج بغرض الدعاية االنتخابية، وذلك ألن هذا ال          
  .أصلح للمتهم

 سابقة اإلشارة يؤدى إلى المنـع    ٥١ إلى   ٤١اد من   وويالحظ أن الحكم بعقوبة سالبة للحرية في الم        .٣
 .من مباشرة الحقوق السياسية ما لم يقف تنفيذ الحكم أو يرد للمحكوم عليه اعتباره

األحكام وإال أعتبر الحكم غير موقوف      ويراعى في جميع األحوال سداد الكفالة الالزمة لوقف تنفيذ           .٤
بالنقض فإن عـدم  الطعن تنفيذه حتى لو كان مستأنفاً أو مطعوناً عليه بالنقض علماً بأنه في مرحلة              

 .دفع الكفالة يؤدي لعدم قبول النقض
ل تقديم أوراق الترشيح    بوعلى ذلك فإن على المرشح ووكالئه أن يتأكد بالكامل من سالمة موقفه ق             .٥

 أو ،ونفذت فـي حقـه    هت ضد رد اعتباره بالنسبة إلى األحكام التي قد تكون صدر         إلي   ىفيسعفيه  
يسعى إلى التأكد من وقف تنفيذ تلك األحكام على األقل من ناحية دفع الكفـاالت الواجبـة لوقـف        

لـه  منـدوبين  لذين سوف يتخذ منهم وكـالء أو  ألولئك ا وأن يتأكد من هذه األمور بالنسبة      ،التنفيذ
 . شرط التمتع بحقوقهم في مباشرة الحقوق السياسية في هؤالءزم إذ يلاالنتخابجان داخل ل
 ومندوبيهم ووكالئهم الستبيان عدم     المنافسين  المرشح ووكالئه ألوضاع المرشحين     تحري  كما أن   
 الجرائم االنتخابيـة هـو أيـضاً مـن          عليهم بأحكام نافذة في الجرائم المختلفة وبينها      الحكم  سبق  
التحـري مـن   يترتب علـي هـذا   ت الهامة التي قد تقدم للمرشح فوائد كبيرة سواء بما قد          الواجبا

إرباك حسابات هؤالء المنافسين    ما قد يترتب عليه من       أو   ،التوصل إلى استبعاد مرشحين منافسين    
 وذلك لعدم صالحية هـؤالء الـوكالء    ،عند اكتشاف ما يوجب استبعاد بعض وكالئهم أو مندوبيهم        

حكام النافذة ضدهم بما يحـرمهم مـن حـق    ذه المهمة بسب سبق صدور األ     ن لمباشرة ه  والمندوبي
  . الحق الالزم كشرط جوهري لمن يكون مندوباً أو وكيالً للمرشحو وه،مباشرة الحقوق السياسية
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أوال أوال أوال أوال 
ًً ًً

        ::::جرائم الدعاية االنتخابية جرائم الدعاية االنتخابية جرائم الدعاية االنتخابية جرائم الدعاية االنتخابية : : : : 

   .بالذاتة ص جرائم الدعاية االنتخابيفي هذا البند بعض الجرائم التي تختقدم 

وسوف تقدم هنا ما ورد بخصوص هذه الجرائم في قـرار وزيـر الداخليـة سـابق اإلشـارة       
 طبقاً لسلطاتها القانونية وإن كان يغلب       هتعديلئه أو   غالإخ وإلى أن تقوم اللجنة العليا ب      ساري حتى تاري  الو

ضمون ما جـاء مـن      على ظننا أنه في جميع األحوال فإن قرارات اللجنة سوف ال تخرج كثيراً عن م              
 عن ذلك، فسوف نشير في عجالة لبعض النصوص الـواردة           قالوزير الداخلية السابق اإلشارة فن    قرار  

   -:في بعض القوانين األخرى 

  .قرار وزير الداخلية  .١

ح وكل حزب سياسي التزاماً عاماً في الدعايـة االنتخابيـة           رشأثبت القرار الوزاري على كل م     
 واللوائح والقرارات الوزارية، ثم انتقل من إطار هذا االلتـزام        ستور والقوانين بمراعاة أحكام كل من الد    

  :نطاق االلتزامات المحددة في مجال الدعاية االنتخابية بالنص على المخالفات التالية إلى العام 

 يـة تضمين الدعاية أية عبارات أو رسوم أو صور أو غيرها من طرق التعبيـر المنطو               )١
راء أو كراهية أو مناهضة أو رفض المبادئ التي يقوم عليها نظـام             على الدعوة إلى ازد   

بسيادة القانون شامالً ذلـك وفقـاً لـنص     والمقومات األساسية للمجتمع أو المساس    ةالدول
 :المادة الثانية 

انتماء مصر إلى األمة العربية أو التشكيك       كراهية أو مناهضة    الدعاوى المستهدفة     أ  ـ 
  .مصري لهذا االنتماءفي التزام الشعب ال

  .النيل من السالم االجتماعي أو الوحدة الوطنية ب ـ 

بادئ الحزب على أساس طبقـي       عدم قيام م   تناقض مبدأ أو دعايات   نشر أي أخبار      ج ـ 
  .أو فتوى

الدعوة إلى آراء أفكار ماسة باألديان وبالقيم الدينية أو الروحية أو نـشر دعايـات        د ـ 
  .عات ماسة بالوحدة الوطنية أو تعريضها للخطرمثيرة أو أخبار أو إشا

الدعوة إلى استخدام العنف أو مقاومة السلطات العامة لتحقيق أغراض للدعاية             هـ ـ 
  .االنتخابية أو اإلخالل بإجراءات االنتخاب أو إعالن النتائج

إطالق الدعايات المثيرة المنطوية على مطاعن أو أخبار أو شائعات عـن سـلوك             و ـ 
فات المرشحين المنافسين من شأنها التـأثير علـى موضـوعية المعركـة             وتصر
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االنتخابية ونزاهتها وإذاعة أو ترويج أيـة مطـاعن تتعلـق بالحيـاة الشخـصية             
 .ازات المكدرة لصفو األمن العامين وعائالتهم إلثارة الفتن والحزللمرشح

 جنيـه   ٥٠٠٠لحـزب    جنيه مصري ول   ١٠٠٠عدم تجاوز مصاريف الدعاية االنتخابية للمرشح        )٢
ز قيام المرشح أو الحـزب بالـذات بالوسـاطة          احدة، وعدم جو  امصري في الدائرة االنتخابية الو    

 . شخصية للناخبين للتأثير على نزاهة االنتخابات أو نقدية أو مزايا عينيةبإعطاء مبالغ

عايـة  أو الحزب لمركز أو لقسم الشرطة المختص بأسماء نوابهم فـي تنظـيم الد   إخطار المرشح    )٣
 .االنتخابية قبل البدء في تنفيذها

عدم تسيير أي مواكب أو مظاهرات من شأنها أن تجعل األمن العام في خطـر، وعـدم جـواز                    )٤
 .استخدام مكبرات صوت

  :بعض الجرائم التي قد تحدث أثناء الحملة االنتخابية وتخضع لقانون العقوبات  .٢

 .خبار بأمور كاذبةم اإلجرائ .١

 ). عقوبات١٠٢مادة (بة أو بث دعاية مغرضة جريمة إذاعة أخبار كاذ -

عات أو نسب أوراق مصطنعة أو مزورة أو        ئشانات أو   ايجريمة نشر أخبار كاذبة أو ب      -
 .من قانون العقوبات) ١٨٨مادة (منسوبة كذباً للغير 

 .من قانون العقوبات) ٣٠٥مادة (خبار بأمور كاذبة اإل -

 .من قانون العقوبات) ٣٠٢مادة (جريمة القذف بإسناد أمور غير صحيحة  .٢

 ١١٦مـادة   (، من جانب رجـال اإلدارة       "وسائل الدعاية " مال مملوك للغير     إتالفجريمة   .٣
 ).مكرر من قانون العقوبات" أ "١١٦مكرر، ومادة 

 ٣٦١مـادة   ( الدعاية االنتخابية بواسطة المرشحين المنافسين أو أنـصارهم          إتالفجريمة   .٤
 ).عقوبات

ذ اللوائح والقوانين الوزاريـة المنظمـة لمباشـرة الحقـوق           امتناع رجال اإلدارة عن تنفي     .٥
  .) عقوبات١٢٣مادة (السياسية 
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        العقوبات اجلنائية جلرائم الدعاية االنتخابية  العقوبات اجلنائية جلرائم الدعاية االنتخابية  العقوبات اجلنائية جلرائم الدعاية االنتخابية  العقوبات اجلنائية جلرائم الدعاية االنتخابية  : : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 

الحبس لمدة ال تزيد علي سنة أو بالغرامة التي ال تقل عن مائتي جنيه وال تزيد علي خمسمائة                   .١
ن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمعدلة بالقانون رقـم  من قانو) ٤٢(جنيه وفقاً لنص المادة   

 بشأن مخالفات تضمين الدعاية االنتخابية لعبارات أو رسوم أو صور أو أية            ١٩٩٠ لسنة   ٢٠٢
طرق أخرى للتعبير عن الدعوة إلى ازدراء أو كراهية أو مناهضة أو رفض المبـادئ التـي                 

 .ساسية أو المساس بسيادة القانونيقوم عليها نظام الدولة ومقومات المجتمع األ

وتضاعف هذه العقوبة عند إذاعة أو نشر تلك الدعاية المخالفة في وقت ال يتمكن فيه الناخبون                 
 .من تبين الحقيقة، ودون إخالل بأية عقوبة أشد مقررة في القانون

رة الغرامة  التي ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد على ثالثمائة جنيـه، فـضالً عـن المـصاد                    .٢
 والمعـدل   ١٩٤٥ لـسنة    ٤٥لألجهزة واآلالت عند مخالفة القواعد المقررة في القانون رقـم           

، والصادرين بتنظيم استخدام مكبرات     ١٩٨١ لسنة   ٢٠٩،  ١٩٨١ لسنة   ١٧٧بالقانونين رقمي ،  
الصوت، كما تضاعفت تلك العقوبات في حالة العود، فضالً عن المصادرة واإلغالق للمحـل              

 .جهزة واآلالت لمدة ال تجاوز سبعة أيامالقائم بتركيب األ

عقوبة الحبس لمدة أقصاها سنة والغرامة بحد أقصى مائة جنيه أو بإحدى هـاتين العقـوبتين                 .٣
للمخالفة في االتفاق المالي على الدعاية االنتخابية للحدود التي قررها وزير الداخليـة بالنـسبة    

 .ري، جنيه مص٥٠٠٠ جنيه مصري وللحزب ١٠٠٠للمرشح وهي 

كما ال يجوز ألي من المرشح أو الحزب أن يعطي بالذات أو بالواسطة أية مبالغ نقديـة أو مزايـا                    
عينية شخصية للناخبين للتأثير على نزاهة االنتخابات، ويعاقب كل من يرتكـب هـذه األفعـال بـنفس      

الفة وتجـاوز هـذه     العقوبتين سالفتي الذكر أو بإحداهما، وإن كان الواقع العملي يؤكد االعتياد على مخ            
 الماليـة    حتـى العقوبـات    الحدود المالية دون الوقوع تحت طائلة العقوبات الجنائية السالبة للحرية أو          

  .المقررة لها

، سـابقة   ١٧٦،  ١٧٥،  ١٧٣ويالحظ في خصوص العقوبات المتقدمة ما أوردته القوانين أرقام          
 في القوانين السابقة عليها إلغاءاً أو تعـديالً  اإلشارة من تعديالت وأثرها علي الجرائم والعقوبات الواردة   

 .، وكذلك ما يعد منها قانوناً أصلح للمتهمء بشكل صريح أو بشكل ضمنيسوا
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        املشكالت العملية التي قد تواجه املرشح خالل محلته االنتخابيةاملشكالت العملية التي قد تواجه املرشح خالل محلته االنتخابيةاملشكالت العملية التي قد تواجه املرشح خالل محلته االنتخابيةاملشكالت العملية التي قد تواجه املرشح خالل محلته االنتخابية

يمكن حصر بعض المشكالت العملية التي قد يتعرض لها المرشحون سواء مـن جانـب المرشـحين                 
من مخالفات وانتهاكات حـدثت خـالل      لمنافسين أو من جانب رجال اإلدارة، وذلك وفقاً لما تم رصده            ا

  : وهي ٢٠٠٠االنتخابات البرلمانية السابقة والتي تمت عام 

 االتجاهات السياسية المعنية    ىلبعض المرشحين من المستقلين أو ذو     اإلدارية  عدم موافقة الجهات     .١
 .بعقد الندوات والمؤتمرات

 .واألمنية لبعض المسيرات االنتخابيةاعتراض الجهات اإلدارية  .٢

 في اختيار أماكن معينة لوضع الدعاية       وجود تمييز من جانب رجال اإلدارة مع بعض المرشحين         .٣
 . دعاية في تلك األماكنةاالنتخابية المناسبة لهم وعدم السماح لباقي المرشحين بوضع أي

 .أو إفسادها المرشحين أو تشويهها تمزيق بعض الدعاية االنتخابية لبعض .٤

اإلعـالم   الممنوحة للمرشـحين فـي أجهـزة    بين المساحة اإلعالنيةوجود حالة من عدم التكافؤ      .٥
  . المسموعة والمرئية والمقروءةالرسمية

 مجرمـة جميعـاً فـال        وأنصاره أن ينتبهوا إلى هـذه األفعـال        ووكالئهوينبغي على المرشح    
ـ    ، وأن إذا ارتكبوها يواجهوا خصومهم ومنافسيهم    ما أن عليهم أن     يرتكبوها، ك  دهم كافـة   ويتخـذوا ض

ورفـع  المختـصة   بإثباتها في حقهم وعقابهم عليها بما في ذلك إبالغ النيابة          اإلجراءات القانونية الكفيلة  
  .الخ...الدعاوى الجنائية المباشرة 

االنتخاب أو أوراقه    قيتالف صناد إفضالً عن ذلك فقد سبق الحديث عن جرائم ازدواج القيد، و          
 أو ترويع الناخبين وجميع أنواع العبث بجداول الناخبين وبسائر العمليات االنتخابية، هذه كلها              فأو خط 

جرائم انتخابية يعاقب عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية كما يخضع الكثير منها للعقاب طبقاً لقـانون     
  .نواني وغيره من الق العامالعقوبات

  . المباشر قبل مرتكبي هذه الجرائم إذا كانت من جرائم الجنحاالدعاءاألحوال يجوز وفي جميع 
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   ـــــــــــــــــاجلزء الثالث

  االنتخاب ـ الفرز ـ إعالن النتيجة ـ الطعون

 ويكشف عن محصلته النهائية، ويعلـن عـن     ينهاية المشهد االنتخاب  يأتي يوم االنتخاب ليترجم       
ة والديمقراطية سواء من خالل مشاهد اليوم نفسه منذ فتح لجان االنتخاب ومـا              حقيقة األوضاع السياسي  

يجري أثناء االنتخاب من صراعات بين المرشحين وتدخالت متنوعة مـن أصـحاب النفـوذ المـالي                 
رغبة فـي   النفسها، أما الفرز وإعالن النتائج فيترجم بوضوح عن مدى          اإلدارة  من سلطات    وأوالعائلي  

 تتدخالهناك ـ أم أنه سوف يكون  تالتداخالالصناديق فعالً ـ برغم كل  ئج التي أفرزتها القبول بالنتا
ـ       ، أما المسا   أخر إسقاطأو  مرشح معين    تحقيق نجاح    ابتغاه أخرى ت جالت القضائية بعد ذلك فإنهـا تثب

وبالتالي فإنـه   ها،   الدولة سواء ألنصارها أو لمعارضي     دائماًَ أن النتائج المعلنة هي النتائج التي ارتضتها       
وعلى ذلك فسوف نشرح    إال فيما ندر    القضاء   من خالل أحكام وتقارير      هابها أو تغيير  ال سبيل لإلخالل    
ية لعمليات االنتخاب والفرز وإعالن النتائج، وما يجـري فـي           الحدود والضوابط القانون  في هذا الجزء    

الواقع العملي حسبما هو معلوم للكافة ومرصود في التقارير والمراجع وأحكام القضاء، ثم نشرح طرق               
  .الطعن وجهات االختصاص به

        البند األولالبند األولالبند األولالبند األول

        ابابابابــــــــــــــــــــــــوم االنتخوم االنتخوم االنتخوم االنتخــــــــــــــــــــيييي

ون مباشرة الحقوق السياسية وقـرار      م أحكام االنتخاب مجموعة من النصوص يتضمنها قان       تنظ  
أصدره وزير الداخلية في هذا الشأن، ونقسم الحديث إلى مرحلتين هما اإلجراءات التمهيدية لالنتخـاب،         

  .وعملية االنتخاب نفسها

   :اإلجراءات التمهيدية ـ المرحلة األولى

 من قرار   ١٧لى   إ ١٣لمواد من   ا من قانون الحقوق السياسية و     ٢٧ إلى   ٢٢وحددتها المواد من      
  .وزير الداخلية سابق اإلشارة

  :أ ـ قانون مباشرة الحقوق السياسية 

 يعين ميعاد االنتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميليـة بقـرار مـن وزيـر       :٢٢مادة  
الداخلية، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد إلجراء االنتخابات بثالثين يومـاً علـى              

  ".األقل

  .يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين بنشره في الجريدة الرسمية : ٢٣ مادة
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يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التي يجرى فيها االنتخاب ويعين مقارهـا                : ٢٤ مادة
  . لكل لجنةاًويعين أمين ال يقل عن اثنين وتشكل من رئيس وعدد من األعضاء

امة والفرعية من أعضاء الهيئات القضائية ويختار األمناء من العاملين          اللجان الع ويعين رؤساء   
  .في الدولة وقطاع األعمال

 إلـى وزيـر العـدل      أسمائهموتتولى كل هيئة قضائية تحديد عدد أعضائها المشرفين، وترسل          
لينسق بينهم في رئاسة اللجان، ويصدر بتشكيل اللجان العامة والفرعية، قرار من رئيس اللجنة              

ويحدد هذا القرار من يحل محل الـرئيس عنـد          .  لالنتخابات بالتنسيق مع وزير الداخلية     العليا
أعـضاء هيئـات القـضائية ف       يكون من   ه من العمل على أن      يمنعغيابه أو وجود عزر لديه      

لمجلس الشعب أو الشورى أن يجعـل لـه   رشح لكل مو. األحوال الذي يوجب للقانون فيها ذلك     
 يبلـغ أسـمه  اخبين في الدائرة وذلك لتمثيله في نطاق اللجنة العامة علـى أن             وكيالً من بين الن   

ويكون لهذا الوكيل حـق المـرور علـى         . رئيس اللجنة العامة في اليوم السابق على االنتخاب       
طلب من  اب أثناء عملية االنتخاب وإن      جميع لجان االنتخاب بالدائرة، والدخول إلى قاعة االنتخ       

كذلك فإنه لكل مرشـح أن      .  ملحوظات بمحضر اللجنة   إثبات أية  فرعية   رئيس كل لجنة انتخاب   
 مندوبي المرشحين عن سـتة      مجموعاد  لجنة انتخابات فرعية، فإذا ز    يعين له مندوباً داخل كل      

 المرشـحين   وال يجوز أن يقل عدد مندوبي     . ةاختار رئيس اللجان ستة من بينهم بطريق القرع       
ثنين فإذا قلوا عن ذلك فإن لرئيس اللجنة أن يـستكملهم مـن     داخل لجنة االقتراع الفرعية عن ا     

. بين الناخبين الذين يجيدون القراءة والكتابة وذلك إذا مضت ساعة على بدء موعد االنتخـاب              
 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي أضيف إليهـا تعـديل   ٢٤وذلك كله طبقاً ألحكم المادة   

جب بدء عملية االنتخاب بعد نصف ساعة من الموعـد           يو ٢٠٠٥ لسنة   ١٧٣أخر بالقانون رقم    
المحدد في جميع األحوال حتى لو لم يصل مندوبوا المرشحين أو لـم يـتمكن رئـيس اللجنـة      

  .الفرعية من اختيارهم على النحو المتقدم

إذا غاب مؤقتاً أحد أعضاء اللجنة أو سكرتيرها عين الرئيس من يحل محله من النـاخبين                    :٢٥مادة 
  .ن يعرفون القراءة والكتابةالذي

حفظ النظام داخل جمعية االنتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب رجال البـوليس                  : ٢٦ مادة
 عند الضرورة على أنه ال يجوز دخولهم قاعة االنتخاب إال بناء علـى              أو القوة العسكرية  

  .طلب رئيس اللجنة أمامه

   :١٩٨٤ لسنة ٢٩٣ب ـ قرار وزير الداخلية رقم 
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أحد أعضاء الهيئات القضائية، وتقسم      تشكل لجنة عامة في مقر كل مركز أو قسم برئاسة              :١٣ مادة
 ةكل لجنة عامة إلى لجان فرعية تجري فيها عملية االنتخاب ويختار رؤساء اللجان الفرعي             

  .من بين أعضاء الهيئات القضائية وأمنائها من العاملين بالدولة وقطاع األعمال العام

جان العامة واللجان الفرعية وأمنائها ومندوبي المرشـحين    للعلى رؤساء اللجان الرئيسة وا       : ١٤ ادةم
  .ة من صباح اليوم المحدد لالنتخابعأن يأتوا إلى قاعة االنتخاب في تمام الساعة الساب

ـ   وصوله إلى المبنى الذي توعلى رئيس اللجنة الفرعية بمجرد      : ١٥ مادة اب أن جد فيه قاعـة االنتخ
 المبنى الذي توجد به قاعة االنتخاب والفضاء المحيط به          ه االنتخاب وهو  يع جم  نطاق يحدد

 وأن ،وعليه أن يخطر بهذا التحديد رئيس القوة المعين من قبل مديرية األمن لحفظ النظـام  
ب، ومنـع النـاخبين إذا كـانوا    يطلب إليه منع غير الناخبين من التواجد بجمعية االنتخـا       

  .الحاًن سيحملو

أول من يدلي برأيه أعضاء اللجنة وال تقبل اللجنة رأي الناخب الذي لم يـرد اسـمه فـي         : ١٦ مادة
  .كشف الناخبين أمامها

  

  تعليقات

قضت محكمة القضاء اإلداري أنه ليس من سلطة الشهر العقاري أو أي جهة              .١
 للـوكالء أو    من جهات التصديق على التوكيالت الصادرة مـن المرشـحين         

بأن يكون مقيداً في    ندوبين طلب شهادات تفيد صالحية الموكل أو المندوب         الم
وهذه الجهات ملزمة بالتـصديق علـى       . جنة االنتخاب وليس عمدة أو شيخاً     ل

وعلى ذلك فإنه إذا رفـضت مـصلحة   . التوكيل ودورها قاصر على ذلك فقط     
ح أن  الشهر العقاري أو غيرها إصدار التوكيالت ألي سبب فعلي وكيل المرش          

ـ يسارع إلى محكمة القضاء اإلداري إللغاء    سلبي بـالرفض ووقـف    القرار ال
 . مستعجلة لتمكينه من إصدار التوكيالتتنفيذه أو بدعوى

وقضت محكمة القضاء اإلداري بتوافر الصفة والمصلحة لكل مواطن توافرت           .٢
فيه شروط ممارسة الحقوق السياسية في الطعن على كل ما يخـص تنظـيم              

النتخابية باعتباره مؤثراً فيه على أساس أن حق االنتخاب هـو مـن             العملية ا 
 .الحقوق الدستورية العامة

وعلى ذلك فإن كل مواطن مقيد في جدول االنتخاب ومتمتع بالحقوق السياسية            
يستطيع أن يطعن في أي من اإلجراءات المنصوص عليها في المواد الـسابقة    
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 االنتخابية ولكن يتعين دائماً وطبقاً      القرارات التي تخص العملية   أو في أي من     
، فإذا كان القرار شفهياً تعـين علـى         اًموجودللقواعد العامة أن يكون القرار      

 .الطاعن أن يثبت وجوده

غير الناخبين فـي جمعيـة      تواجد  ت السابقة المتعلقة بعدم السماح ب     واإلجراءا .٣
ذن رئـيس   وعدم دخول البوليس أو الشرطة قاعة االنتخاب إال بـإ          االنتخاب

اللجنة، وأن يكون اختيار أعضاء اللجنة القضائية لرئاسـة اللجـان الفرعيـة             
والعامة بواسطة هيئاتهم وليس بواسطة وزير العدل أو غيره، والتأكـد مـن             

ال بد من التأكد منها،     سالمة الصندوق وخلوه وصالحيته، كل هذه اإلجراءات        
 في  االتي تتعلق به  خالفات  وال بد أن يسجل مندوب المرشح أو وكيله جميع الم         

ضر اللجنة وأن يتقدم بالشكوى به إلى اللجنة العامـة وأن يلجـأ لمحكمـة      حم
القضاء اإلداري بخصوص أي قرار أو امتناع عن اتخـاذ أي قـرار يـرى               

 .كان واجباً عدم اتخاذهأو المرشح أنه كان واجباً أن يتخذ 

الً له في الطعن علـى  حتى يكون دليوعليه أن يثبت ذلك بجميع طرق اإلثبات   .٤
 .نتائج االنتخابات الحقاً

على أن أهم النواحي العملية التي تتعلق بيوم االنتخاب هـي واجـب وكـالء          .٥
التي تهدف  المرشحين في متابعة وتسجيل وإثبات جميع المخالفات والتدخالت         

لصالح مرشح معين، أو الضغط على الناخبين بمختلف        إلى تزوير االنتخابات    
وقد رصد الكثيرون أشكاالً متعددة من      . تأثير على نتيجة االنتخابات   الوسائل لل 

التي سوف نؤجل الحديث عنها إلى ما بعد اسـتكمال  هذه التدخالت والضغوط    
 .شرح اإلجراءات واألوضاع المتعلقة بيوم االنتخاب

  :االنتخاب ـ المرحلة الثانية
 مـن قـرار   ٢٢ إلـى  ١٨لمواد من  من قانون الحقوق السياسية وا   ٣٣ إلى   ٢٨ونظمته المواد     

  :وزير الداخلية وحصيلة هذه المواد هي ما يلي 

 داخل الجمعية ومع ذلك إذا وجد ناخبون ثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءأ  ـ  موعد االنتخاب من ال 
 ولم يدلوا بأصواتهم حرر رئيس اللجنة محضراً بأسمائهم واستمرت عمليـة            إلى السابعة مساء  

  .ى أن يدلوا بأصواتهماالنتخاب إل

علـى  ويكون إدالء الصوت بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك وهي بطاقة مفتوحـة مختومـة                ب  ـ 
يسلمها رئيس اللجنة للناخب الـذي   و.ومكتوب على ظهرها تاريخ االنتخاببختم اللجنة  ظهرها  

 الناخب مطوية إلـى    ويعيدها. داخل اللجنة  لإلدالء بالرأي    ينتحي جانباً من الجوانب المخصصة    
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أمين اللجنة في كشف الناخبين أمام الناخب الذي أدلى         في الصندوق بينما يؤشر     يدخلها  الرئيس ل 
  .برأيه

يجـوز  و. مرشح في البطاقة بلـون أو رمـز  وال يجوز استعمال القلم الرصاص ويقترن اسم كل ج ـ  
فيسجل رئيسها الرأي فـي  شفاهة برأيهم على مسمع من جميع أعضاء اللجنة    للمكفوفين اإلدالء   

 بطاقة االنتخابات كما يكون لهم إنابة غيرهم من الحاضرين في اإلدالء بـرأيهم، وفـي كلتـا                
 وقد أضاف التعديل الجديد عدة ضمانات لعمليـة         .الحالتين يحرر رئيس اللجنة محضراً بما تم      

نة؛ بغمس أصـابعه  لجلرئيس ا بعد تسليم بطاقة االنتخاب      الناخباالقتراع حيث استلزم أن يقوم      
قـرين  وقع في كشوف الناخبين يأن ون ساعة، قابل لإلزالة إال بعد أربعة وعشروفي مداد غير   

  .بخطهبصمه أصابعه أو اسمه ب

 وال يدلي الناخب برأيه أكثر من مرة واحدة، وعليه أن يقدم للجنة بطاقته االنتخابية أمـا إثبـات    ـ   د
ويقبل من فقـدت   ، المرشحين باللجنة عليه  ف مندوبي تعرشخصيته فيتم بأي وسيلة بما في ذلك        

ويوقع رئيس اللجنـة    .  اللجنة التي يريد التصويت بها     جدول االنتخابية إذا كان مقيداً في       بطاقته
بما يفيد اإلدالء بالصوت بينما يؤشر أمينها أمـام اسـم الناخـب فـي               البطاقة االنتخابية   علي  
  .الكشف

 أو التي تعطي ألكثر أو أقل من العدد المطلـوب  ،المعلقة على شرطهـ ـ وتعتبر باطلة جميع اآلراء  
 وكذلك إذا وضع الناخب على البطاقة أي عالمة أو إشارة تدل عليه أو انتخـب علـى              ،انتخابه

  . التي أعطاها له رئيس اللجنةغير البطاقة

 ويـسلمها رئـيس   نهاية االقتراع يعلن رئيس اللجنة ختام العملية وتختم صناديق االنتخـاب و ـ وفي  
اللجنة إلى رئيس لجنة الفرز، كما يقوم أمين لجنة االنتخاب الفرعية بتحرير محـضر بجميـع                
اإلجراءات التي اتخذتها اللجنة وتالوته في نهاية الجلسة ويحرر المحضر من نـسختين يوقـع               

  .األمن واآلخر لرئيس اللجنة العامةوأمينها ويرسل أحدهما لمدير عليهما رئيس اللجنة 

  �ت ـــ����	

  وسائل التزوير ـ تعليق أولال

سجلت العديد من المراجع العديد من وسائل التزوير التي تتبع يـوم االنتخـاب والتـي                  
بجميـع وسـائل   ها، ويقوموا بإثباتهـا  رين منضرتأن ينتبه لها وكالء المرشحين الم    ينبغي  
هـا هـذه التجـاوزات      التي تقـع ب     ومن ذلك تسجيلها في محاضر لجان االنتخاب       اإلثبات

وتحرير محاضر إثبات حالة بها إذا أمكن ذلك، وتبليغها إلى رئيس اللجنة العامة بإثباتهـا               
 قضائية، وكذلك توجيه البيانـات والبرقيـات لوسـائل اإلعـالم         لديه مباشرة أو بإنذارات     
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. تابعـة مندوبيها للملمحاولة تغطيتها إعالمياً ولمنظمات المجتمع المدني المعنية حتى تبعث    
والتوجه إلى محكمة القضاء اإلداري بشكل مستعجل للحصول على حكم بوقـف عمليـة              

وكذلك محاولة معرفة أسماء من يقومـون       . االنتخاب في اللجان التي يجري فيها التزوير      
عليهم لمواجهتهم قضائياً باعتبارهم من مرتكبـي       بالتزوير وإشهاد من يرغب من الناخبين       

  .الجرائم االنتخابية
 سـوف تكـون     اهذه الوسائل إذا لم تصلح في وقف التزوير في حينه فإنه          إن كل   

 أو أمـام    وسائل إثبات جدية في الطعون الالحقة إلعالن النتائج سواء أمام محكمة النقض           
 بهذه الطعون على ما نرى في التعليق الثاني مـن           القضاء اإلداري حال إمكان اختصاصه    

  .هذا البند
عليق يخص إيضاحات سريعة لبعض وسائل التدخل والتزويـر  فإن هذا التأما اآلن   

  .هم ووكالؤهموالمتبعة باستمرار حتى يتنبه لها المرشحون ومندوب
هناك وسائل فجة ومباشرة كإخراج أعضاء لجان االنتخاب بالقوة من مقار اللجان، بواسطة أنصار               .١

ورة، وقيامهم عنـوة بالتأشـير       على مقار اللجان المذك    ، ثم استيالء هؤالء األنصار    أحد المرشحين 
 في ذلـك أن يكـون المعتـدون مجهـولي            ويستوي على بطاقات الرأي ووضعها في الصناديق،     

 إلى هذا التدخل السافر     ينسب بعض المرشحين  أن  أحياناً  يحدث  قد  ن، كما أنه    الشخصية أو معروفي  
شير على البطاقات وإبـداء  غالباً ما يتم التأ  كما أنه    ،بالذات نرجال البوليس مباشرة لصالح مرشحي    

 واحدة نتيجة أن المعتدين يرغبون في إنجاز اعتدائهم بـصورة سـريعة             ةالرأي بقلم واحد وتأشير   
 .وحاسمة

خـاص  لاقرار ال ون أن يكون قد شملدي شكل  أي شخص في العملية االنتخابية بأ     خلدكذلك فإن ت   .٢
التزوير حتى لو كان المتـدخل      عد من مظاهر التدخل و    يل اللجان وتحديد أشخاص أعضائها ي     بتشك

نه يتعين أن يتنبه وكيل المرشح إلى جميع أسماء رجال القضاء المعينـين             بل إ . القضاءمن رجال   
الفرز وإعالن النتيجة، ألن ثمة أعضاء من هيئـات قـضائية تنحـصر كـل        وفي لجان االنتخاب    

 اللجان وأعـضائها،   مهامهم في اإلشراف فقط على حضور السادة أعضاء هذه الهيئات من رؤساء           
 أي إجراء من إجراءات العمليـة االنتخابيـة نفـسها،    فيدون أن يكون لهم حق التدخل بأي شكل       

ويكون أي تدخل من أي منهم في أي إجراء من إجراءات هذه العملية هو مما يجب على وكـالء                   
 .ملية االنتخابسبباً من أسباب بطالن عباعتباره إثباته بجميع طريق اإلثبات ومندوبي المرشحين 

 انتخابية مسبقاً والتأشـير عليهـا لـصالح مرشـح            أن يكون التدخل بإعداد بطاقات     اًويحدث أحيان  .٣
 بطاقة مـثالً ووضـعها مباشـرة فـي          ١٠٠ إلى   ٥٠الحكومة ووضعها في باكوات كل باكو من        

متفـق عليـه ـ    ـ بتواطؤ اء ظهر   المرشحين ومندوبيهم وربما من ورالصناديق من خلف أعين
 .، وذلك كله على حد مزاعم بعض المرشحين أو أنصارهمأعضاء لجنة االنتخابمع و
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أن تتراخى جهة اإلدارة عن تسليم كشوف الناخبين للمرشـحين تحـت دعـاوى           كما يحدث أحياناً     .٤
صبيحة يوم االنتخـاب أن بعـض وكالئهـم أو          ون  حتى يفوت الوقت المناسب حيث يفاجأ     متعددة  

 االنتخاب وال تتحقق لهم شروط المندوب أو الوكيل، وهو أمر يتعـين    بجدول مندوبيهم غير مقيدين  
معه على المرشح أو وكيله أن يتأكد في فترة مبكرة من قيد كل من يرغب في نـدبهم أو تـوكيلهم    

 . التي شرحناها في الجزء األول الخاص بالقيد في الجداولفي جداول االنتخاب بإحدى الطرق

جنـة  ليتم استبدال الصناديق وهي في طريقها من لجنة االنتخاب إلـى            كذلك فإنه يحدث أحياناً أن       .٥
العديد من المرشحين من هذه الظـاهرة  وقد اشتكى . ا صناديق أخرى جاهزةالفرز حيث تحل محله   

الخطيرة التي يكمن عالجها في تنفيذ حكم القانون الذي يوجب أن يقوم رئـيس لجنـة االنتخـاب                  
 وهو ما يطالب به القضاء بدالً من الواقـع الحـالي        ،س لجنة الفرز  بتسليم الصناديق بنفسه إلى رئي    

الذي يقوم فيه رئيس اللجنة بتسليم الصناديق إلى رئيس قوة البوليس المـسئولة عـن أمـن لجنـة      
تـم  أحـد المرشـحين    في استبدال الصناديق في الطريق لصالح   االنتخاب، وبالتالي فإنه إذا رغب    
 على أن كافة اإلجراءات التي يجب علـى وكـالء المرشـحين             .األمر بسهولة ويسر ودون عناء    

ان االنتخاب وغير ذلك من اإلجراءات سوف يكفل درء هذا الخطر وكشفه            تسجيلها في محاضر لج   
 .المستبدلة لن تتضمن بالطبع تسجيل ما جرى في لجنة االنتخاب نفسهاإذا حدث ألن الصناديق 

 وتحريـر  ،ن بتشميع الصناديق وختمها بختم اللجنـة كما يجب اإلصرار على أن يقوم رؤساء اللجا 
 وأمـين  والتوقيع عليها مـن رئـيس        ،جميع المحاضر التي ينص عليها القانون بجميع اإلجراءات       

التـي توضـع مكـان      في الصناديق المـزورة     اللجنة، فهذه اإلجراءات جميعا لن يتسنى اتخاذها        
جراءات التي نص عليها القانون كفيـل بكـشف          اإل إتباع، وبالتالي فإن    ةالحقيقيصناديق االنتخاب   

ويتعين أن يصر وكـالء  . وهي وسيلة استبدال الصناديقل التزوير ئمن وسا هذه الوسيلة الصارخة    
 على إلزام رئيس وأعضاء لجنة االنتخاب بإجراء كافة ما يـنص عليـه القـانون مـن       المرشحين

 وإثبات امتناعهم عن القيـام      ، وأوراق من محاضر كل ما يلزمهم القانون بتوقيعه      إجراءات وتوقيع   
  .بأي شيء من ذلك بمختلف طرق اإلثبات التي تحدثنا عنها

 وتقتضي المزيد من اليقظة، فهناك التدخل       وسائل تدخل أخرى ال تقل خطورة     لذلك  هناك باإلضافة    .٦
امـة  الحكومي لصالح مرشح الدولة بتمكينه خالل فترة االنتخاب من تقديم العديد من الخـدمات الع   

كإصالح المجاري، أو إدخال مياه، أو رصف طرق، وبالتالي إعطاء المرشـح الحكـومي ميـزة                
 بحرمان  في هذا الخصوص من خالل التهديد     شكل أسوأ    كما يجري أحياناً     ،ضخمة مقابل اآلخرين  

، أو إذا قـاموا     المطلـوب   المرشـح    خدمات حكومية إذا لم يقوموا بانتخـاب         ةأهل الدائرة من أي   
 .غير مرغوب فيه مرشح بانتخاب
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ـ     إذ قد يك    للنفوذ لة المتقدمة تشير إلى استخدام سيئ      أن الوسي  ويالحظ أن األمـر  فـي  ا  ون كـل م
 ، العامة التي يجري تنفيذها في الدائرة هي مشروعات مدرجة فعالً في ميزانيـة الدولـة               المشاريع

تخـاب بالـذات بغـرض       ولكن يتم تنفيذها في فترة االن      ،وسوف يجري تنفيذها في جميع األحوال     
 بصورة من يستطيع تقديم خدمات عامة للدائرة علـى           وإظهاره ،الدعاية للمرشح المطلوب إنجاحه   

  .عكس الحقيقة

محاولة المرشح ـ أو بـاقي المرشـحين    واحدة وهي وسيلة بوهذه الوسيلة ال يمكن مواجهتها إال 
 وتوزيـع المـشاريع العامـة    مجتمعين ـ الحصول على المعلومات الحقيقية حول ميزانية الدولة 

المختلفة على المحافظات، وكذلك توزيع مشروعات المحافظات على القرى والمراكـز واألقـسام             
فترة االنتخابات نفسها، وإذا تمـت      ل   إن هذه المحاولة يجب أن تتم مبكراً وقب        .والمناطق والشوارع 

 ويالحظ أن هـذه     .ناخبيهمفإنه سوف يتيسر للمرشحين المنافسين كشف الخداع الذي يمارس على           
الوسيلة المتاحة الوحيدة ألن المرشح ال يمكنه بالطبع اللجوء إلى وسيلة تهـدف إلـى وقـف                 هي  

 .انتفاعهم بهذه المنافعأو تأجيل المشروعات الجارية وحرمان أهل دائرته من منافعها 

لمرشـح غيـر   للجنة نفسها مثل حرمان نـاخبي ا اوهناك وسائل أخرى للعبث في الصناديق داخل       .٧
المرغوب فيه من الدخول إلى قاعة االنتخابات لإلدالء بأصواتهم عن طريـق وسـائل التـضييق                

 كمـا   ،عن االقتراع لفترة   ومنها تأخير فتح باب اللجنة لبدء عملية التصويت، أو التوقف            ،المختلفة
لمرشح اي تخص   انه يمكن قطع التيار الكهربائي عن اللجنة بالفعل لوقف االنتخاب في المناطق الت            

 أو لوقف دخول الناخبين إلى قاعة االنتخاب تمهيداً للعبـث بالـصناديق عـن            ،غير المرغوب فيه  
 الموجـودة داخـل      من البطاقات  عداد متطابقة  بطاقات انتخاب للمرشح المطلوب بأ     طريق استبدال 

الصناديق  أو ـ وهو األكثر وقوعاً في العمل ـ تقفيل   ،الصناديق لصالح المرشح المغضوب عليه
كلها من خالل عملية تسويد بطاقات من لم يحضر من الناخبين ووضعها في الـصناديق لـصالح                 

كذلك فإنه يجري إتاحة الفرصة لمؤيدي المرشـح المطلـوب بالتـصويت            . المرشح المرغوب فيه  
وكل هذه الوسائل ينبغي التصدي لهـا       .  في أكثر لجنة انتخاب     أو ألكثر من مرة في اللجنة الواحدة     

 على استمرار عمليـة االنتخـاب       من خالل مندوبي المرشحين داخل اللجنة، ومن خالل اإلصرار        
 وعلى تطبيق القانون بـأن تكـون        ، لحظة ة في أي  واستمرار فتح باب لجنة االنتخاب وعدم إغالقه      

 وبحيث يتم إحالل بديل لمن يستريح منهم فترة         ،استراحة أعضاء لجنة االنتخاب بالتبادل فيما بينهم      
بكل واقعة تبديل وإحـالل     خالل استراحته وبالطريقة التي ينص عليها القانون، مع تحرير محضر           

 ،وإلحاقـه بـأوراق االنتخـاب     والتوقيع عليه من قبل رئيس وأعضاء اللجنة ومندوبي المرشحين          
وكذلك اإلصرار على قيام رئيس اللجنة بالحصول على بصمة الناخب وختم بطاقته االنتخابية بمـا          

 وكذلك اإلصرار على غمس أصابع الناخب ي الـسائل       ن عدم تكرار إدالئه بصوته االنتخابي     يضم
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كما يتعين اإلصرار على إثبات جميع الوقـائع المخالفـة          . الفسفوري المنصوص عليه في القانون    
 .بجميع وسائل اإلثبات سابقة اإلشارة

والعنـف  استخدام أساليب البلطجة أما أخطر الوسائل الخاصة والتي قد يقوم المرشح نفسه بها فهي      .٨
ضد أنصار المرشحين المنافسين ولتمكين أنصار المرشـح وحـدهم مـن            داخل جمعية االنتخاب    
 فيهم أعضاء لجنة االنتخاب وذلـك  ب، أو إلرهاب الحاضرين أنفسهم بمن    الدخول إلى قاعة االنتخا   

فـي الـصناديق لـصالح      القيام بتسويد البطاقات ووضـعها      حتى يتيسر لمرتكبي أعمال البلطجة      
 .مرشحهم

علي أساس أن هـذا هـو منتهـي     من خطورة هذه الوسيلة أن الشرطة تقف صامتة بإزائها     ويزيد
الرئاسة األعلى للشرطة التدخل    إلي  المرشحون المضارون   يطلب  ينبغي أن   الحياد المطلوب منها و   
 انتخـاب    إلى أقرب لجنة   هابإلبالغه، والذ ، واالتصال برئيس اللجنة العامة      إلنهاء أعمال البلطجة  

 باعتبار أنه لن يمكن تـسجيل       لتسجيل محضر بما يجري في اللجنة التي تتعرض ألعمال البلطجة         
  .أحد من مثل هذا التسجيل" طجيةلالب" لن يمكن الوقائع في محضر اللجنة نفسها إذهذه 

  حيث يحصل مناصرو   وذلك" الورقة الدوارة "أما آخر الوسائل وهي تلحق بالوسيلة السابقة فتسمى          .٩
انتخابية خالية ويقومون بالتأشير عليها لـصالح مرشـحهم وإعطائهـا           مرشح معين على بطاقات     

للناخب قبل أن يدخل إلى اللجنة ويقوم هذا الناخب باستالم البطاقة األصلية من رئيس اللجنـة ثـم               
مـن   التـي تـسلمها      الستار فيضع البطاقة الجاهزة في الصندوق، أما البطاقة       خلف  يستغل انفراده   

المرشح المعنـي وبـذلك     رئيس اللجنة فيخفيها معه حتى إذا خرج من باب اللجنة سلمها لمندوبي             
المرشـح الـذين   ، وإذا لم يكن هذا الناخب مـن عـصبية   يكون قد أكد لهم قيامه بانتخاب المرشح  

ل الحـصول   يقومون بهذا العمل خدمة له ولزيادة فرص نجاحه، فإنه بالضرورة يفعل ذلك من أج             
  من بـاب اللجنـة      صل على هذا المقابل إال عند خروجه      على مقابل مادي، ومن المؤكد أنه لن يح       

ل باعتبار هذه هـي     ب التي استلمها داخل اللجنة لمن سوف يدفع له هذا المقا          األصليةوتسليم البطاقة   
 .وسيلة تأكيد قيامه بالمطلوب

 آلخرين وأنصارهم خارج اللجنة، وبـالتركيز     ل  من المرشحين  بالتركيزيكون كشفها   وهذه الوسيلة   
حـين ينفـرد بنفـسه    الشديد لمندوبي المرشحين داخل اللجنة خصوصاً على ما يحدث من الناخب  

يعيـد  القـانون يقتـضي أن      نص   أن   إلىالتنبيه   كما يجب    ،خلف الستار لممارسة االقتراع السري    
شـأن اإلصـرار    ندوق االنتخاب ومن    الناخب البطاقة مطوية لرئيس اللجنة ليضعها بنفسه في ص        

  .كشفهاؤدي إلى من هذه الظاهرة أو يحجم على هذه الضمانة إن ي
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. وكشف حالة واحدة من هذه الحاالت وفضحها يمكن أن يقضي على الظاهرة أو يحجـم آثارهـا                
لجنة واتخـاذ   لاإلبالغ عنه للنيابة المختصة وتسجيله في محضر ا       وفي حالة هذا االكتشاف فينبغي      

 .فة اإلجراءات سابقة اإلشارة بشأنه أيضاًكا

رمها قانون العقوبات وقانون االنتخاب     جرائم يج وعلينا أن ننبه إلى أن جميع الوسائل السابقة تعتبر           .١٠
الجديدة التي قدمها التعديل الـصادر   الضمانة  ، على أنه ينبغي أن نشير إلى        كما شرحناه في السابق   

 ذلـك  سابق اإلشـارة و    من القانون  المعدلة   ٢٩نته المادة    سابق اإلشارة وذلك بما ضم     ٢٠٠٥عام  
ن سـاعة  أو المحو أال بعد أربـع وعـشرو  غير قابل لإلزالة مادة بعه في  اقيام الناخب بغمس أص   ب

تان بتحجـيم   لفيتان ك اسواء بختمه أو ببصمة أصابعه، فهما ضمان      وتوقيعه قرين اسمه في الكشوف      
 بأصواتهم أكثر من مرة سواء أمـام لجنـة          بين من اإلدالء  عملية التزوير بقوة، وعدم تمكين الناخ     

واحدة أو أمام أكثر من لجنة، ومن المؤكد أن عدم إتباع هذه اإلجراء يعتبر أحد أسـباب بطـالن                   
 .العملية االنتخابية
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  مبادئ القضاء ـ يثانالتعليق ال

إن مبادئ القضاء التي يجب االستهداء بها في اتخـاذ كافـة اإلجـراءات                
لمواجهة عمليات العبث باالنتخابات متعددة ومتنوعة سواء في أحكام         زمة  الال

الخاصة بتحقيقات الطعـون علـى   مجلس الدولة أو في تقارير محكمة النقض       
  :صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب نذكر منها 

  :أ  ـ أحكام محاكم مجلس الدولة 

وقف إعالن النتيجة منها فيما يخص      موجباً ل ته   عديدة للخلل الذي رأ    هذه األحكام وجوهاً  سجلت    
  :يوم االنتخاب وإجراءاته ما يلي 

  .المنافس وتزوير االنتخاباتالتعدي على أنصار المرشح  )١

ـ أو منع أنصار أحـد المر     . ح باللجنة االنتخابية  شرعدم وجود مندوب للم    )٢ حين مـن اإلدالء    ش
 .بأصواتهم

أو . فة التي أعطاها لـه القـانون   لمرشح االنتخابات بغير الص   التغيير في الصفة بأن يخوض ا      )٣
 .االعتداد بصفته التي يوجبها القانونعدم 

 .ا بالشمع األحمرهير وصول الصناديق لبعض اللجان لمدة أكثر من ساعة وعدم ختمتأخ )٤

 .اختالف الكشوف االنتخابية المسلمة للمرشحين عن تلك الموجودة باللجنة يوم االنتخاب )٥

 .التحقق من شخصية الناخب والتوقيع أمام اسمهعدم قيام رئيس اللجنة الفرعية ب )٦

 .لجان من ذات الدائرة االنتخابيةرؤساء باالستعانة  )٧

 .التأخير في بدء التصويت ألكثر من ثالث ساعات عن الموعد القانوني )٨

 . بالتوكيالت الصادرة للمندوبين والمصدق عليها من الشهر العقاريعدم االعتداد )٩

 .بينتكرار األسماء بكشوف الناخ   )١٠

 . وإبداله في بطاقات إبداء الرأي يوم االنتخاباً انتخابياًإعطاء المرشح رمز   )١١

عدم حصول المرشحين من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشـركات قطـاع                 )١٢
األعمال على إجازة مدفوعة األجر من تاريخ تقديم أوراق الترشيح واستمرارهم في ممارسة             

 .أوراق ترشيح أنفسهمأعمالهم بعد تقديمهم 
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  :ب ـ مبادئ محكمة النقض 
التـي قـدمت    إن ذات المبادئ السابقة قد أقرتها محكمة النقض إلبطال االنتخابات في الطعون               
 ن يوجب القانون توقيعهم عليها بمن فـيهم منـدوبو     حالة وجود أغلب الكشوف دون توقيع م       ككذلإليها  

 ومع ذلك   ،تخابيةاالنفوا قبل العملية    لكشوف للكثير ممن تو   نها، وتضمن ا  وأميورئيس اللجنة   المرشحين  
في اللجان الفرعيـة    ووجود نقص في بيانات محاضر اإلجراءات       . هم بأصواتهم فيها  وجد ما يفيد إدالء   

 وعدم حضور مندوبي المرشـحين أو      ،لالنتخاب وفي توقيعات الرؤساء واألعضاء ومندوبي المرشحين      
بين عـدد   ي االقتراع، وعدم تحرير محضر بانتهاء عملية االقتراع         نذ بدء نها م يوأم أي من رئيس اللجنة   

 ،البطاقات وعدد الناخبين وعدد من حضر وعدد من غاب وعـدد البطاقـات الباقيـة دون اسـتعمال                 
واختالف بيانات المحاضر مع محاضر الفرز، أو مع الواقع الفعلي لبطاقات االنتخاب، وتكرار أسـماء               

  .جنة أو في أكثر من لجنةالناخبين في ذات الل

  ويضاف إلى ما تقدم جميعاً
فجميـع  . جميع ما قدمناه من مظاهر المخالفات في جميع المراحل السابقة بما فيها مرحلة القيد               

ة لالنتخابات حتى بعـد تمـام إجرائهـا ـ     لبطام على اعتباره من المخالفات المما تقدم استقرت األحك
  . بالنسبة لجميع األعمال والقرارات واإلجراءات الباطلةولوقف التنفيذوالموجبة لإللغاء 

 عند الحديث عـن الطعـون   ا سوف نشير إليهضاختالفات بين تقارير محكمة النق   على أن ثمة    
 إلى أن الحصول علة حكم يوقف االنتخابات أو إيطالها هو عمـل             التنبيه كما يلزم    في نتيجة االنتخابات  

ن المخالفات وليس مجرد بعض التجاوزات التي حـدثت هنـا أو            جسيم يقتضي إثبات مجموعة كبيرة م     
  .هناك

        مرحلة الفرزمرحلة الفرزمرحلة الفرزمرحلة الفرز ـ  ـ  ـ  ـ البنـد الثانيالبنـد الثانيالبنـد الثانيالبنـد الثاني
 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تتكون لجنة الفرز من رئيس اللجنة العامـة              ٣٤طبقاً للمادة   

ـ       اوعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية يختارهم       ين اللجنـة    رئيس اللجنة العامة ويتولى أمانتها أم
 اللجنة التي يرأسها، وللجنـة الفـرز  العامة في حضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق انتخاب   

أن تعهد إليه بإجراءات هذا الفرز تحت إشرافها، ولكل مرشح أن يوكل عنه من يحضر لجنـة الفـرز                   
 الفـرز محـضراً     ويجب على لجنة الفرز أن تتم عملها في اليوم التالي على األكثـر وتحـرر لجنـة                

  .لجنة فرعية يوقع عليه رئيس لجنة الفرز وأمينها ورئيس اللجنة الفرعيةكل فرز صندوق بإجراءات 
 تفصل لجنة الفرز في جميع المسائل المتعلقة بعملية االنتخاب ومنها صحة أو             ٣٥وطبقاً للمادة   

لجنة وفـي حالـة     لأعضاء ا و سوى رئيس    يحضرهابطالن صوت الناخب وتكون المداوالت سرية وال        
  .تساوي األصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس

وتدون القرارات في محضر اللجنة وتكون مسببة وتوقع من رئيس اللجنة واألعضاء ويتلوهـا              
  .رئيس اللجنة العليا
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   الثالثتعليقال

أن تتشكل لجنـة الفـرز   فيلزم  ،وجميع هذه اإلجراءات يلزم القيام بها  
طبقاً للنص السابق وإال فإن عملية الفرز       عملها  وأن تباشر   على النحو المتقدم    

قد تقع باطلة وهذا ما استقرت عليه أحكام القضاء اإلداري وتقـارير الـنقض            
   :التي حددت من أسباب البطالن

  .وجود ضابط المباحث أثناء فرز البطاقات االنتخابية أ ـ 

  .ها والتأشير باستالمهاب ـ عدم استجابة لجنة الفرز العتراضات المرشح وإثبات

انفراد رئيس لجنة الفرز بفرز بطاقات إبداء الرأي دون اشتراك بـاقي أعـضاء اللجنـة،    ج ـ  
  .ومنع مندوب المرشح من حضور الفرز

يحة حـصل فيهـا   لة بعد استبعادها أو استبعاد صناديق صـح طاد ـ إعادة فرز الصناديق الب 
  .ح كفتهجرالمرشح على أصوات ت

لجنة الفرز في كشوف فرز الصناديق وخلـو المحاضـر مـن    ن أسماء أعضاء هـ ـ عدم تدوي 
هم جميعـاً علـى     أي من أعضاء اللجنة إذ يلزم تـوقيع       من توقيع   أو  توقيع رئيس اللجنة    

  .المحاضر

و ـ عدم تطابق محاضر لجنة الفرز مع محاضر لجنة االقتراع من حيث البيانات المدونة فـي   
 ن وعدد من أدلوا بأصواتهم، وتكرار أسماء النـاخبين         من حيث عدد الحاضري    ،كل منهما 
 وإلـى    الفرز المرسل إلي وزير الداخلية     لجنة فرعية، وكذلك عدم تطابق نسخ     بأكثر من   

ويجب علـى وكـالء   .  تلك المحفوظة في مديرية األمن     اللجنة العليا لالنتخابات معاً ومع    
ة بتسجيل كل المظاهر التي     رع لجنة الفرز والمسا   التواجد في   المرشحين اإلصرار على    

 محاولـة  ة أو وجود خلل في األوراق، كما يجب عليهم رفض أي،ن إهمال في الفرز تتم م 
وتسجيل كل مظهر مـن      ،بي المرشحين وبعملية الفرز دون مند    من لجان الفرز لالنفراد   

  .التخاذ سبل الطعن على النتائجالمظاهر التي توقع البطالن في عملية الفرز تمهيداً 

عمليـة  على غني عن البيان أنه إذا حدثت في لجنة الفرز وقائع بلطجة أو تدخل بالقوة للتأثير             و
المرشـح    فإنه على ،الفرز أو االنفراد بها إلى غير ذلك من المظاهر التي شرحناها في مرحلة االنتخاب  

إلداري لوقف عمليـة   أن يتخذوا كافة اإلجراءات السابقة بما في ذلك اللجوء للقضاء ا     ومندوبيه ووكالئه 
 وبطالن الفرز ـ مثل بطالن االنتخاب ـ هو أمر خطير يبتغـي أن يقـوم     الفرز ووقف إعالن النتيجة

  .على ثبوت مخالفات متعددة وجادة، ومؤثرة على نتيجة الفرز
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        مرحلة إعالن النتيجةمرحلة إعالن النتيجةمرحلة إعالن النتيجةمرحلة إعالن النتيجة ـ  ـ  ـ  ـ البنـد الثالثالبنـد الثالثالبنـد الثالثالبنـد الثالث

 رئيس اللجنة العامـة نتيجـة       يعلن"أنه  قانون مباشرة الحقوق السياسية على       من   ٣٦نصت المادة    .١
االنتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته ويوقع هو وأمين اللجنة العامـة                 

ا مع أوراق االنتخاب كلهـا إلـى وزيـر           من محضرها وترسل إحداه    نسخثالث  في الجلسة على    
ة بمقر مديرية األمـن     لثثاوتحفظ ال وترسل الثانية للجنة العامة لالنتخابات مباشرة،       الداخلية مباشرة   

رئـيس اللجنـة العليـا      تعلن النتيجة العامة لالنتخاب بقرار من        " منه على أنه     ٣٧ونصت المادة   "
إلعالن رؤساء اللجان العامة نتائج االنتخابات فـي الـدوائر          خالل الثالثة األيام التالية     نتخابات  لال

نتيجـة  العقب إعالن لجنة العليا لالنتخاب رئيس ال فنصت على أنه يرسل      ٣٨، أما المادة    االنتخابية
 . خالل شهر من تاريخ اإلعالنإلى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه

ينتخب عضو مجلـس الـشعب      "أما قانون مجلس الشعب فنص في مادته الخامسة عشر على أنه             .٢
ن المرشـحان    فـإذا كـا    ،في االنتخـاب  أعطيت  باألغلبية المطلقة لعدد األصوات الصحيحة التي       

على أكبر عـدد مـن األصـوات    الفائزان من غير العمال والفالحين أعلن انتخاب الحاصل منهما    
 ، على أكبر عدد من األصوات     لذين حصال  ال وأعيد االنتخاب بين المرشحين من العمال والفالحين        

ربعة الحاصـلين   وإذا لم تتوافر األغلبية المطلقة ألحد المرشحين في الدائرة أعيد االنتخاب بين األ            
 وفـي هـذه   ،على أكبر عدد من األصوات على أن يكون نصفهم على األقل من العمال والفالحين            

الحالة يعلن انتخاب الحاصلين على أكبر عدد من األصوات بشرط أن يكون أحدهما على األقل من              
 ".العمال والفالحين

رشح نفسه إال اثنان أحدهما علـى       إذا لم ي   أحوال  الفوز بالتزكية      ةونظمت المادة السابعة عشر   
األقل من العمال والفالحين أو لم يرشح نفسه إال واحد فقط وفي الحالتين يعلن فوز من تقدم للترشـيح                    

الناخبين المقيدين في الدائرة وإال أجريت انتخابـات  فقط من عدد أصوات % ١٠بشرط أن يحصل على    
  .تكميلية

 التكميلي إذا خال مكان أي عـضو منتخـب أثنـاء            ى االنتخاب  تنص عل  ةوالمادة الثامنة عشر  
في أن  توافر فيه الشروط    جديد قد أورد النص على حق كل من ت         ويالحظ أن التعديل ال    الدورة البرلمانية 

  . هذا االنتخابفييرشح نفسه 
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   أخرىتعليقات

وجميع مظاهر الخلل في القيد في الجداول وإجـراءات االنتخـاب            
رز التي شرحناها في جميع البنود الـسابقة تـصلح           باألصوات والف  واإلدالء

سنداً للجوء إلى القضاء اإلداري بطلب مستعجل لوقف إعـالن النتيجـة أو             
 بالوقف أو بدعوى مـستعجلة       قرار إعالنها مع طلب مستعجل     بدعوى إلغاء 

  .بإعالن النتيجةمبتدائة بعدم االعتداد 
  

 اإلداري من أن لجنة الفرز ال تعتبر لجنة         وقد سبق أن أوضحنا ما استقرت عليه أحكام القضاء        
 وبالتالي فإن اختصاصها بالفصل في جميع المسائل المتعلقة بعملية االنتخاب طبقـاً             ،من لجان التقاضي  

ـ يأو الناخب أن يلجأ إل كما ال يلزم المرشح    ،إليها ال يعد اختصاصا قضائياً     السابق اإلشارة    ٣٥للمادة   ا ه
  .اكم القضاء اإلداريابتداء قبل اللجوء إلى مح

وأكدت محكمة النقض وجوب تطابق نسختي الفرز المرسلة إلى وزير الداخليـة والمحفوظـة              
 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأن يكون مبيناً بهما األسماء           ٣٨بمديرية األمن طبقاً لنص المادة        

ء على المحاضـر بعـد تمامهـا    ويجب أن يكون توقيع األعضا   ،وتوقيعات رئيس اللجنة العامة وأمينها    
وأن يكون التوقيع تعبيـراً  . وليس توقيعاً على بياض قبل تحرير المحاضر وإال كان ذلك موجباً للبطالن     

 وقررت   لرئيس اللجنة أو بناء على طلبه،      عن مشاركة صحيحة في اإلجراءات وليس من قبيل المجاملة        
وعبء اإلثبات يقـع    . اب وبطالن إعالن النتيجة   المحكمة أن بطالن إجراءات الفرز يعني بطالن االنتخ       

 باستمرار وكل المحاكم ترفض الطعون الخالية من الدليل أو التي تقوم على كـالم عـام                 على الطاعن 
التـي  وأيضاً بالنسبة للنسخة الثالثة التي نص عليهـا التعـديل           واجب   وال شك أن هذا التطابق       .مرسل

ما يالحظ أن التعديل قد أوجب إعالن نتيجة االنتخاب من خـالل            ترسل إلى اللجنة العليا لالنتخابات، ك     
رؤساء اللجان العامة في الدوائر أوالً قبل أن تعلن النتيجة العامة مـن خـالل رئـيس اللجنـة العليـا              
لالنتخاب وخالل األيام الثالثة التالية، وقد استحدث التعديل أيضاً ميعاداً جديداً إلرسال شهادة انتخـاب                

الميعاد يوفر فرصـاً    هذا  ائز تجعلها خالل شهر من إعالن نتيجة االنتخاب، وفي تقديرنا فإن            للعضو الف 
كبيرة الستمرار اختصاص مجلس الدولة بالطعون االنتخابية قبل أن يكسب المرشـح المنتخـب صـفة     

وذلـك علـى    النقض  العضوية فيئول االختصاص بالطعون إلى مجلس الشعب نفسه بعد تحقيق محكمة            
  :الذي سوف نشرحه في البند التاليالنحو 
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        جزء ختامي حول االختصاص بالطعون االنتخابيةجزء ختامي حول االختصاص بالطعون االنتخابيةجزء ختامي حول االختصاص بالطعون االنتخابيةجزء ختامي حول االختصاص بالطعون االنتخابية

 تختص ببعض إجراءات العملية االنتخابية وتتلقى كل منها الطلبـات  اًتقدم في الشرح أن هناك لجان      .١
 وجميع هذه اللجان نـص عليهـا   ،واالعتراضات التي تخص كل مرحلة من المراحل وتفصل فيها        

 .الحقوق السياسيةقانون مباشرة 

أهمل قيده أو شطب من القيـد       في الطلبات المتعلقة بقيد من       التي تفصل    ١٦هناك لجنة المادة     ) أ 
فترة القيـد اعتبـاراً مـن أول        بغير وجه حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، وذلك أثناء           

ـ   ثم تلقى طلبات التصحيح حتى       ،نوفمبر من كل عام وعلى امتداد فترة العرض        امس نهاية الخ
وهي لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة االبتدائيـة بالمحافظـة          . م التالي عشر من مارس من العا    

  .النيابةوعضوية مدير األمن وأحد رؤوساء 

تها أمام محكمـة القـضاء      اوهذه هي اللجنة الوحيدة التي نص القانون على أن يطعن في قرار           
ة ما شـرحناه سـابقاً مـن أن         ظ ومع مالح  .اإلداري التي تفصل في الطعن على وجه السرعة       

وأنه بعد هذه المدة فـإن      مدة إعداد الكشوف للقيد والتصحيح      لطة هذه اللجنة تسري فقط أثناء       س
 قيده كما أنه يمكن تصحيح القيود الباطلة التـي          حللمحاكم مباشرة لتصحي  لكل ذي شأن أن يلجأ      

  .تظهر في الكشوف بمناسبة فتح باب الترشيح واالنتخاب

ادة الثامنة  والبت في صفة المرشح المنصوص عليها في الم       طلبات الترشيح   وهناك لجنة فحص     )ب
رئـيس مـن    مشكلة مـن  وهي . ـ والمنطبقة على مجلس الشورىمن قانون مجلس الشعب  

أحـد أعـضاء هـذه      وعضوية  القضائية بدرجة رئيس محكمة أو ما يعادلها        الهيئات  أعضاء  
يعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخليـة يختـاره       الهيئات من درجة قاض أو ما       

  .وزيرها

هناك اللجان العامة والفرعية التي تتولى إجراءات االقتراع وهذه اللجـان ال اختـصاص لهـا              )ج  
 ذي شأن أن يبلغها أو يطلب منها أن تـسجل فـي              أي طعون أو طلبات وإنما يمكن لكل       بنظر

سير عمليـة االنتخـاب أو مـا        على  من مالحظات    بالتسجيل   محاضرها جميع ما يراه جديراً    
  .من أي نوعأو تجاوزات يصاحبها من أخطاء 

من القانون والتي تفصل في جميـع المـسائل المتعلقـة بعمليـة      ) ٣٥(مادة   وهناك لجنة الفرز     )د
  . إبداء كل ناخب لرأيهاالنتخاب وصحة أو بطالن

ها أصـالً   ي وال يلزم اللجوء إل    يست من درجات التقاضي   وقد تقدم البيان بأن هذه اللجان جميعاً ل       
  .قبل اللجوء للقضاء إال في حالة اللجنة المختصة بالقيد كما قدمنا وطول فترة إعداد الكشوف فقط

لفرز واألشهاد عليها مـا   لدى لجان االنتخاب واأن تسجيل الوقائع على أن من األهمية أن نؤكد       
  .ن التي تقدم ضد االنتخابات كما قدمناهم األدلة في الطعو أحدأمكن هو أ
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 العامـة فـي جميـع       ي بمجلس الدولة وهي صاحبة الوالية     هناك اختصاص محاكم القضاء اإلدار     .٢
القرارات التي تتصل بالعملية االنتخابية بجميع مراحلها التي قدمناها وحتى تمام إعـالن النتيجـة               

الدستور باعتباره صاحب   ولة النابع من     فهي قرارات إدارية تخضع الختصاص مجلس الد       ،النهائية
 اإلدارية، وعلى ذلك استقرت أحكام المجلس لفترة طويلـة إلـى أن              العامة في المنازعات   الوالية

 .حدث مؤخراً تغيير هام يخص إعالن النتيجة فقط سوف نشرحه في البند التالي

 فـي صـحة      من الدسـتور بالفـصل     ٩٣هناك اختصاص مجلس الشعب الذي نصت عليه المادة          .٣
 .العضوية بعد تحقيق تجربة محكمة النقض

أحكام القضاء اإلداري على أن االختصاص بالعملية االنتخابية مـن الناحيـة الفنيـة              وقد استقرت   
  . من الدستور٩٣الدقيقة هو اختصاص محكمة النقض طبقاً للمادة 

ينعقد إال إذا كانـت   مجلس الشعب طبقاً للدستور ال       س الدولة مستقراً على أن اختصاص     وكان مجل 
فإنه إذا شاب العملية االنتخابية أيـة عيـوب         العضوية قد اكتسبت بإجراءات انتخابية صحيحة وبالتالي        

 لكن المحكمـة اإلداريـة      . الشعب لمجلسصاً وال ينعقد االختصاص     تتبطلها فإن مجلس الدولة يبقى مخ     
 أن االختـصاص بـالطعون االنتخابيـة    العليا تراجعت عن هذا المبدأ مؤخراً لصالح مبدأ جديد مقتضاه 

  .معقود لمجلس الشعب وحده أياً كان سبب الطعن مادام قد تم إعالن النتيجة

ن المقصود أصالً بصحة العضوية التي تختص محكمة النقض بتحقيقها إنما هو الطعون التي              بل وإ 
  .تنصب أصالً على عمليات االنتخاب ذاتها من التصويت والفرز وإعالن النتيجة

الـسابق  الجديـد  أ التخفيف من غلواء المبـد على أن محاكم مجلس الدولة حاولت ـ الحقاً ـ   
  :ت بقبول الدعاوى ضد نتيجة االنتخاب حتى بعد إعالن النتيجة في حاالت متعددة منها فقضاإلشارة 

أن مناط أعمال اختصاص مجلس الشعب أن يكون ثمة مركز قانوني مترتب على اكتـساب  أ  ـ   
المجلس بناء على نتيجة إبداء إلرادة شعبية صحيحة، وأن تكون العملية االنتخابية            عضوية  

وبالتالي يخـتص   . قد حسمت نهائياً وأسفرت عن فوز بعض المرشحين بعضوية المجلس         
قضاء إداري بسائر اإلجراءات والتصرفات اإلداريـة الـسابقة علـى       مجلس الدولة بهيئة    

م طلبات الترشيح وحتى صـدور قـرار جهـة اإلدارة    اكتساب هذه العضوية بدءاً من تقدي 
بأي حال اكتـساب أي     والذي ال يترتب عليه     بإعادة إجراء االنتخاب بين بعض المرشحين       

 وأنه إذا تم التصويت على أساس انعدام المركز القانوني للمرشح فإن ذلك             .منهم للعضوية 
صويت أو االقتراع عليـه      للت  محل صالح  واردة على غير  يؤدي إلى جعل اإلرادة الشعبية      

  .حتماً
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أنه إذا صدرت أحكام قضائية بفقدان المرشح ألحد الشروط التـي حـددها قـانون مجلـس     ب ـ  
الشعب فإنه يفقد صالحيته لخوض االنتخاب النعدام السند القانوني لمشاركته في العمليـة             

والحكـم  . شـيح سند القانوني الذي حدده المشرع في طلب التر       ل ولعدم اكتمال ا   ،االنتخابية
القضائي ليس طعناً في صحة العضوية تحققه محكمة النقض، بل هو واجب النفـاذ بذاتـه    

إهدار والقول بغير ذلك معناه     . لعضوية اكتسبت ومطلوب الفصل في صحتها     وال يتعرض   
الفصل بين السلطات وافتتات السلطة التشريعية على اختصاص ثابت يقينـا للقـضاء   لمبدأ  

  .اإلداري

ه إذا أجريت االنتخابات على خالف ما نطقت به األحكام القضائية الواجبة النفاذ في شـأن  أنج ـ  
لم يه أمام المحكمة األعلى مادام      ط الترشيح حتى لو كان مطعوناً عل      صفة المرشح أو شرو   

 بانعدام المشروعية وينعدم القرار الصادر بإعالن     تكون مشوبة    فإن نتائجها    ،"يوقف تنفيذها 
االنتخابات بدوره إلى الحد الذي يجعله باطالً بطالناً مطلقاً ال يترتب عليـه أي              نتيجة هذه   
  .أثر قانوني

أما جهة المحاكم وعلى رأسها محكمة النقض فقد أقرت مبـدأ التـزام مجلـس الـشعب                   د ـ 
 لدسـتور راءات التي يقوم بها مجلس الشعب ل      بتعويض المتضررين من جراء مخالفة اإلج     

على نظر الطعن    الطعن، واإلحالة لمحكمة النقض فيه أو اإلصرار         سواء من حيث تحقيق   
  .ورفض طلب التأجيل

ه للنتـائج التـي     توعدم اسـتجاب   أحكام القضاء،    فله موقفه المعروف من تنفيذ    أما مجلس الشعب    .    ٤
عرض عليها في صـحة عـضوية   ل إليها تحقيقات محكمة النقض في معظم الطعون التي ت      صتتو

 ضمنته  ١٩٩٧بياناً في عام    بالمجلس    والتشريعية درت لجنة الشئون الدستورية   قد أص المجلس، و 
المبادئ التي أرساها مجلس الشعب عند الفصل في الطعون االنتخابية في ضـوء آراء محكمـة                

  ".النقض

 التي وقعت بين المبادئ التي اعتمـدتها محكمـة          اتالمجلس في ذلك على االختالف    اعتمد  وقد  
المحكمة التـي تناسـب    وأخذ المجلس في هذا الشأن بمبادئ   ،لى الطعون االنتخابية  في نظرتها إ  النقض  

 سـلطة   ت واعتبرها مجرد آراء باعتبار أن سلطة محكمة النقض هي سلطة تحقيق وليس            ،موقفه السابق 
  :ومما جاء في هذه المبادئ التي أرساها المجلس. فال حجية لهذه اآلراءإصدار حكم وبالتالي 

ق فقـط  ي محكمة النقض بـالتحق  المجلس بالفصل في صحة العضوية واختصاص اختصاصأ  ـ  
  .وال تعتبر العضوية باطلة إال بقرار من المجلس

 من الدستور بتقديم الطعـن إلـى   ٩٣ب ـ ضرورة التزام األوضاع الشكلية التي أوردتها المادة  
 وأن يقـدم    ،خاب نتيجة االنت  رئيس مجلس الشعب خالل الخمسة عشر يوماً التالية إلعالن        
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 ومصدقاً على توقيـع الطـاعن عليـه فـي     ،الطعن مشتمالً على األسباب التي بنى عليها   
  .عريضة الطعن نفسها وليس في ورقة مستقلة عن العريضة

ج ـ وأن عدم استكمال توقيع رئيس اللجنة العامة ورؤساء اللجان الفرعية علـى كـشوف فـرز     
ه إهدار إرادة الناخبين والتأثير علـى النتيجـة          إذا كان من شأن    ، يبطل االنتخاب  األصوات

 ال يبطل   والنزاهة والجدية ويذهب بالثقة  الواجبة فيها، ولكنه       النهائية وينأى بها عن الحيدة      
 يالحظ أن   .ةالحيدة والنزاعة والثقة المطلوب   لم يكن من شأنه إهدار      ا  والنتيجة إذ االنتخابات  

ث يجري نص القانون حالياً عن االكتفاء بتوقيـع   الحكم قد صدر قبل تعديل القانون حي      هذا  
باقي األعضاء وهو ما أصبح أمراً عاماً فـي  م توقيع ئيس اللجنة وأمينها فقط دون استلزا    ر

 ولكن يظل المبدأ سارياً في حـدود        الفرزجميع المراحل سواء مرحلة االنتخاب أو مرحلة        
  .من نص القانون على وجوب توقيعهم

 برأيه، والتأشـير فـي   ي كشوف الناخبين قرين اسم كل ناخب بما يفيد إدالئهد ـ   عدم التأشير ف 
  .هذه الكشوف بقلم واحد ال يترتب عليه البطالن

هـ ـ وجود أصوات لمتوفين ومسافرين ال يهدر النتيجة النهائية ما لم يؤثر عليها تأثيراً جوهريـاً   
  .ى النتيجة النهائيةيؤدي إلى تغييرها وكذلك األخطاء المادية غير المؤثرة عل

مخالفات محـددة قابلـة    وال تتضمن الطعون التي جاءت أسبابها مرسلةعن  و ـ وكذلك االلتفات 
  .للتحقيق واإلثبات

مصلحة نظريـة بحتـة غيـر    ز ـ وأن الطعون المقدمة من الناخبين غير مقبولة ألن مصلحتهم  
بالنفع أو  د على رافعه     غرض محدد يعو   مصلحة ترجى لها ألنها ال ترمي إلي      مباشرة وال   
  .عنه بدفع الضرر

الستدعاء محكمة الـنقض  ب وكونه لم يستجق طعنه يقتحالتزام الطاعن الجدية عند عدم  ـ   ع
 عند تحقيق الطعن وأن يكون حريصاً على الكشف عن أوجه الطعن تحقيقاً للصالح العـام              

  .يعني عدم جدية الطعن

  تعقيب
قانوني في أسباب األحكام المتقدمـة، وال فـي أسـباب           أننا ال ندخل في جدل      يجب أن نالحظ      

وأن هذا الخالف ال يمنع إطالقاً من اتخاذ كافة اإلجراءات القانونيـة، ذلـك أن هنـاك             . مجلس الشعب 
مجاالً دائماً للجوء للقضاء اإلداري والقضاء العادي، كما أن مجلس الدولة يسعى دائمـاً إلـى تحريـر                  

 كما  ،ما أمكن في الحاالت التي تثير الخالف حول اختصاصه         والتضييق   اختصاصه بالمسائل االنتخابية  
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 الحال في الطعون المنظورة    بطبيعتها بحسب مقتضى     ةأن األحكام والمواقف والمبادئ القضائية  متغير      
  .نفسها وفي الظروف العامة والسياسية القائمة وقت نظر هذه الطعون

ي اإلجراءات القانونية بكافة االعتبارات الـشكلية       أن يلتزم ف  أن على وكيل المرشح     لكن المؤكد   
وبقواعد اإلثبات أمام المحاكم، وبالتركيز على أسباب الطعن األقوى واألجدى بالنسبة لموكلـه              .الالزمة

  .الفكر في أسباب قد ال تكون مجدية أو ال يستطيع إثباتها بأدلة واضحةوعدم تشتيت 

  خاتمة

 ومراحـل العمليـة   على شرح مختلف أركـان وأبعـاد      أوفى  نرجو أن يكون الدليل المتقدم قد       
ـ االنتخابية بما يحقق الغرض منه ويجعله مفتاحاً صالحاً لمعرفة كل مرشح  ناخب يريد ذلك ـ  ل بل ك 

  .لحقوقه وواجباته ونصوص القوانين الحاكمة في الموضوع
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        ععععــــــــراجراجراجراجــــــــــــــــاملاملاملامل
 اإلداري في شأن الطعون االنتخابية       القانونية التي قررتها محكمة القضاء     مجموعة المبادئ  .١

، صـادر عـن المكتـب الفنـي للمكتـب         ٢٠٠١ إلى آخر أبريل     ٢٠٠٠من أول أكتوبر    
 .للمحكمة

 المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة اإلدارية العليا في شأن الطعون االنتخابية            مجموعة .٢
تـب الفنـي     صادرة عـن المك    ٢٠٠٠سنة   إلى آخر ديسمبر     ٢٠٠٠سنة  من أول أكتوبر    

 .لرئيس مجلس الدولة

 االنتخابات، المكتب المصري الحديث،     ومنحةيحيى الرفاعي، استقالل القضاء     / المستشار   .٣
 .٢٠٠٠الطبعة األولى، 

 .١٩٩٣ لسنة ٥٩٨٣شوقي السيد، مذبحة القبة، رقم إيداع . د .٤

 .٢٠٠٣ لسنة ٢٦٧٣، رقم اإليداع ٢٠٠٥علي الصاوي، كيف تزور االنتخابات، يناير . د .٥

ر المجهول، صادر عـن المنظمـة المـصرية لحقـوق           ي المص  ..الديمقراطية في مصر   .٦
     عبد المنعم شبل الصحفي، إعداد وتوثيق سعيد عبد الحافظ المحـامي،         / اإلنسان، تحرير أ    

 .محمد منيب المحامي واألمين العام/ إشراف 

 نسان عن عامي راجع حالة حقوق اإلنسان في مصر تقرير المنظمة المصرية لحقوق اإل .٧

٢٠٠٠ / ٩٩. 
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  النمــــــاذج
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  حمتويات النماذج 

 تجهيز أوراق المرشح .١

 طلب ترشيح  .٢

 أقرار بالصفة  .٣

 طلب أدراج مرشح ضمن قائمة المرشحين  .٤

 اعتراض علي أدراج مرشح  .٥

 اعتراض علي تغير الصفة  .٦

 صفة العامل دعوى للطعن قرارات إثبات الصفة ـ مرفق بها نموذج لشهادة أثبات  .٧

 طلب بإيقاف تنفيذ قرار إداري بامتناع عن استالم أوراق الترشيح ـ مرفق به اإلعالن  .٨

 إنذار بالتنازل عن الترشيح  .٩

 طلب الحصول علي صورة رسمية من كشوف الناخبين  .١٠

 طلب أجازة لفترة االنتخابات  .١١

 مرشحين  جهة اإلدارة بإدراج أسم الطاعن في كشوف البإلزامصورة من صحيفة دعوى  .١٢

 ماذج لتوكيالت خاصة وعامة من المرشحين لوكالئه ن .١٣

 نماذج لتوكيالت خاصة وعامة من المرشحين لوكالئه  .١٤

 نماذج لتوكيالت خاصة وعامة من المرشحين لوكالئه  .١٥

 نماذج لتوكيالت خاصة وعامة من المرشحين لوكالئه  .١٦

 توجيها توزع علي الوكالء .١٧

 عن انتهاكات وقعت في أحدي اللجان الفرعيةنموذج تلغراف إلي رئيس اللجنة العامة  .١٨

  رئيس اللجنة العامة عن انتهاكات أمنية في اللجنة الفرعية  ى إلىشكو .١٩

       نموذج للتصريح بوضع إعالنات انتخابية .٢٠

 نموذج لتقرير وكيل المرشح عن العمل داخل اللجنة .٢١

 نموذج يبين حضور الناخبين .٢٢
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        خلاصة باملرشحخلاصة باملرشحخلاصة باملرشحخلاصة باملرشحــــــ جتهيز األوراق اــــــ جتهيز األوراق اــــــ جتهيز األوراق اــــــ جتهيز األوراق ا) ) ) ) ١١١١((((منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم 

 .صورة رسمية من شهادة الميالد والبطاقة الشخصية والعائلية  ـ  أ 

بطاقة االنتخابات الحمراء أو شهادة مأمور القسم أو المركز التابع للدائرة تفيد القيد بالدائرة ولـم يطـرأ                ـ ب 
 .أي تغيير على ذلك

 .  أو الشورىصحيفة الحالة الجنائية يكون الغرض منها الترشيح لمجلس الشعب  ـ  ج 

  .شهادة أداء الخدمة العسكرية أو اإلعفاء منها  ـ  د 

 إيصال سداد مبلغ األلف جنيه   ـ  ه 

 ).مرفق صورة منه. (إقرار بالصفة  ـ  و 

 .مستندات الصفة  ـ  ز 

 :الح ــف ) ١

 أفدنـة   ١٠لمساحة ال تزيد عن     القصر وزوجته من الجمعية الزراعية      ألوالده  شهادة بالحيازة له      ـ  أ 
  .ملك كانت أم إيجار

 أو أي ورقة موثقة أخرى تثبت ذلك كسنة تسجيل منزل أو            )لبطاقة والشهادة من ا (اإلقامة بالريف     ـ ب 
 .إلخ... عقد إيجار 

 :امل ــالع ) ٢

 ـ المؤهل  الجهةا تفيد ـ العمل ـ   هشهادة من صاحب العمل مصدق عليها من التأمينات التابع ل  ـ  أ 
  .الحاصل عليه العامل

 . تاريخها شهادة من النقابة المقيد فيها تثبت  قيده، نوع العضوية،  ـ ب 

 .ما يثبت أنه بدأ عامالً ومازال في نقابته العمالية  ـ  ج 
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   ـــ طلب ترشيح))))٢٢٢٢((((منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدير أمن/ السيد اللواء 

  بعد التحية،،،،

  ــــــــــــــــــــــــــــــ المقيم بـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ/   مقدمة 

  الموضوع

ـ  بـصفة    ـــــ لسنة   ــ    التمس بقبول طلبي للترشيح لعضوية مجلس         عـن   ــــــــــــــــــ
   ومستعد لسداد رسم الترشيح وتقديم المستندات المؤيدة لهذه الصفةـــــــــمحافظة ــــــ دائرة 

  وتقبلوا وافر التحية،،،،،

   ـــــــــــــــــــــــــ/                                            مقدمه                      

  

  

  أقـــرار بالصفةــــــ   ))))٣٣٣٣((((منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم 
  

  

  

  ) ــــــــــــ( المرشح لعضوية مجلس الشعب بالدائرة  ــــــــــــــــــــــــــــ/  أقر أنا 

ـ (بها حيـاتي هـي   بدأت  صفتي التي     بأن ــــــــــ  محافظة    ــــــــــبـدائرة     وأنهـا  )  ـــ
   ٢٠٠   لعضوية مجلس الشعب دورة عاممازالت مستمرة حتى تاريخ تقديم أوراق التشريح 

  وهذا إقرار مني بذلك،،،

                                                                          المقر بما فيه
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  إدراج إسم املرشح ضمن قائمة املرشحني ــــــ طلب))))٤٤٤٤((((منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم 

 

  ــــــــــــــــ بمحافظة ـــرئيس لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس / السيد المستشار 
  بعد التحية،،،،،

  )ــــــــ( عن دائرة  ـــلعضوية مجلس المرشح ـــــــــــــــ  المقيمـــــــــــــــمقدمة 
  وعـــالموض

ـ  ،ـــــمجلس الشعب وذلك بصحيفتي   تم إعالن أسماء المرشحين لعضوية٢٠٠  /    /بتاريخ          ـــــ
        ـــــــــــــــ ، مركز أو قسم شرطة ــــــــوتم تعليق القائمة بأسماء المرشحين في مديرية أمن 

/   /  وغيرها ولم يتم إدراج أسمي ضمن قائمة المرشحين علماً بأني تقدمت بطلـب الترشـيح بتـاريخ                      
ـ ( مرفقاًُ به جميع األوراق والمستندات المطلوبة وتسلمت اإليصال الدال على ذلك برقم            ٢٠٠ /    فـي         ) ــ
  . الساعة٢٠٠/    

  لــــذلك
ـ  عن دائرة ــ لسنة  ضمن قائمة المرشحين لعضوية مجلس ـــالتمس التكرم بإدراج أسمي    ــــــــ

  صحف والقوائم المعلقة طبقاً للقانون  واإلعالن عن ذلك في الــــــــبمحافظة  
  وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،

   ــــــــــــــــــــــــــــــــ/                                                          مقدمة 
  ــــ لسنة ـــ                                            المرشح لعضوية مجلس 

  ــــــــ/                                              دائرة               
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  مرشح أعرتاض علي  إدراج إسم  ــــــ ))))٥٥٥٥((((منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم 

  اعتراض مقدم من 

  ــــــــــــــــــــــ/  ضد 

  )ـــــ ـ(بمحافظة ـــرئيس لجنة فحص طلبات الترشيح واالعتراضات لعضوية مجلس /السيد المستشار

  بعدعليكم ورحم اهللا وبركاته،،   وم السال

  

  ـــــبمحافظة )   (  المرشح لمقعد العمال بالدائرة ــــــــــــــــــــــ/ مقدمه لسيادتكم 

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /ومحله المختار مكتب

  دــــــض

    ــــــــــــــــــــــ  /السيد 

  وعـــالموض

ــة )   (ى مقعد العمال بالدائرة رقم ه تقدم بطلب ترشيح لمجلس الشعب علالمعترض ضد ـــبمحافظ   ــــ
 أعلنت كشوف المرشحين وصفاتهم وجاء بهـا اسـم المقـدم                            ٢٠٠٠/  / وبتاريخ  )   (ومقرها مركز شرطة 

لن من اللجنـة     ضمن المرشحين وصفته عامل حسبما ورد بالكشف المرشحين المع         ـــــــــــــــ/ضده  
  ...المختصة

ال تنطبق على المذكور وال يحق له الترشيح على أساسـها وال يعتبـر عـامالً     ) عامل  ( وحيث أن هذه الصفة     
طبقاً للقانون  وذلك يحق للطاعن التقدم بهذا االعتراض ضد المذكور وال يحق له الترشيح علـى أساسـها وال                    

عن التقدم بهذا االعتراض ضد المذكور بطلب تغيـر صـفة المرشـح    يعتبر عامالً طبقاً للقانون وذلك يحق للطا 
  -:على أساسها من عامل إلي فئات لألسباب اآلتية 

  أسباب االعتراض
  ....إن المعترض ضده هو عضو بنقابة مهنية بمؤهل عالي  : أوالً 
 بـدل  مل إذ أنهال يبقيه تحت صفة العاإن حصوله على المؤهل العالي بعد أن بدأ حياته عامالً      : ثانيا

لنقابة المهنية بالمؤهل العالي وأنه لم يستمر في عضوية أي نقابة عماليـة منـذ               عضويته في ا  
  .ذلك الحين حتى  تاريخه

  -:أن العبرة بتوافر الصفة يوم تقديم طلبات الترشيح  : ثالثاً 
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   إن المعترض ضده عضو نقابة مهنية بمؤهل عالي-:أوالً 

ـ ـــــلمهن الزراعية أن السيد  حيث ثابت بسجالت نقابة ا       عضو بالنقابـة بموجـب   ـــــــــــــــــ
 مرفـق بهـذا الطعـن       ١٩٧٤منذ حصوله على مؤهله في عام       )    ( تحت عضوية )   ( بكالوريوس 

 وحيث أن القانون رقـم      ٢٠٠٠/   / شهادة من نقابة المهن الزراعية تثبت ذلك مستخرجة من النقابة بتاريخ                
 عـرف العامـل   ١٩٧٦ لـسنة  ١٠٩بشأن مجلس الشعب في مادته الثانية والمستبدلة بالقانون      ١٩٧٢ لسنة   ٣٨

ويعتبر عامالً من يعمل  عمالً يدوياً أو ذهنياً فـي الزراعـة أو الـصناعة أو        ( فقرته الثانية من المادة جاء بها       
نقابة مهنيـة أو مقيـداً فـي        الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل وال يكون منضماً ل             

السجل التجاري أو من حملة المؤهالت العليا  يستثنى من ذلك أعضاء النقابـات المهنيـة مـن غيـر حملـة                      
في الحالتين يجـب اعتبـار الـشخص        ياته عامالً وحصل على مؤهل عال و      المؤهالت العالية وكذلك من بدأ ح     

  ).عامالً أن بقى مقيداً في نقابته العمالية

  -:ثم استثني منها حالتين.  يتضح بجالء أن النص وضع قاعدة عامة في تعريف العاملالتعريف ومن هذا

لك استبعاد حملـة المـؤهالت       فهي استبعاد أعضاء النقابات المهنية من صفة العامل وكذ         -:أما القاعدة العامة    
  . من صفة العاملالعليا

  االستثناء ورد في حالتين 

و في النقابة المهنية ولكن بمؤهل غير عالي وفي هذه الحالـة يظـل    أن يكون الشخص عضـ األولى  
  .عامالً

  .  أن يكون قد بدأ حياته عامالً ثم حصل على المؤهل العالي بعد ذلكالثانية ـ

ويشترط في حالتي االستثناء أن يظل مقيداً من نقابته العمالية والنص واضح في هذا التعريف الجـامع                 
مـن  (النقابة المهنية ليس عامالً ألنه عندما استثنى أعضائها قال عضو النقابة المهنية             المانع عندما اعتبر عضو     

وبمفهوم المخالفة فإن عضو النقابة المهنية بالمؤهل العالي يظل داخالً في القاعدة            ) غير حملة المؤهالت العالية     
  .العامة وهي استبعاده من صفة العامل

 ١٩٤٧عام  )    (    حاصل على بكالوريوســــــــــــــــــــــ/ وحيث أن المطعون ضده 
ــة )   ( وهي نقابة مهنية وفي نفس العام تحت رقم )    ( ومقيد به في نقابة المهن  ــشهادة المقدم وال

  .رفقة هذا االعتراض تؤكد ذلك

وعليه يكون المطعون ضده قد قيد في كشف المرشحين بصفة غير التي كان يجب قيده عليها حيـث أنـه قيـد             
  .صريح نص القانونس كذلك بل يجب قيده فئات طبقاً لامالً وهو ليع

 أن حصوله على المؤهل العالي بعد أن بدأ حياته عامالً فقد قيمته بعضويته في النقابة المهنيـة بالمؤهـل                    :ثانياً
  ...العالي
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ت ذلك، فتقول لـه  قد يدفع الطاعن بأنه حصل على هذا المؤهل العالي بعد أن بدأ حياته عامالً ويقدم ما يثب       
ـ ال يشفع له عند النص القانوني الصريح حتى ولو قدم ما يفيد أنه بدأ حياته عـامالً ق   ذلك  أن   ل المؤهـل  ب

العالي ولو بعشرات أو مئات السنين وأنه مازال عضو بنقابته العمالية ألن المقصود بهـذا االسـتثناء أن                  
  .وليس عضواً بنقابة مهنية بمؤهل عالييكون قد حصل على مؤهل عالي بعد أن بدأ حياته عامالً 

من حصل عليه بعد أن بـدأ  منهم ألن النص عندما استبعد حملة المؤهالت العالية من صفة العامل استثني            
المـؤهالت  حملـة  حياته عامالً، وعندما استبعد أعضاء النقابات المهنية استثنى منهم أعضاءها من غيـر      

 على مؤهل عالي وانضمامه لنقابة مهنية بهذا المؤهل فإنه يكـون  أما إذا اجتمع في الشخص حصوله  العليا  
فقد الصفة وسقط عنه كال االستثناءين وال يشفع له حصوله على المؤهل العالي بعد أن بدأ حياته عامالً                  قد  

ألن ذلك كان مشروطاً بأال ينضم به لنقابة مهنية أما وأنه قد انضم عضوا بالمؤهل العالي لنقابـة مهنيـة                    
  .ه يكون قد فقد صفة العامل بقوة القانونفإن

  -:ثالثاً ـ  أن العبرة بتوافر الصفة يوم تقديم طلب الترشيح 

وبالطبع لم يعد لمطعون ضده عند اللجنة كونه قد رشح عامالً قبل ذلك وانتخب عضواً بمجلس الشعب                 
رية العليا قد حـسمت   ألن المحكمة الدستو١٩٧١ مايو   ١٥بموجب هذه الصفة أو كونه كان عامالً قبل         

 بـشأن  ٧٢ لسنة ٣٨هذه القضية بإلغائها نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية من القانون رقم   
 قضائية دسـتورية  ١٨ لسنة ١٤٠ في القضية رقم    ٢٠٠٠ /٧ /٨مجلس الشعب بالحكم الصادر بتاريخ      

رتين وبالتالي لم يعد يحق للمطعون ضـده        القاضي بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والرابعة المذكو       
 أو ثبوت الصفة التي رشح على أساسها لمجلس الـشعب           ١٩٧١ / ٥ / ١٥أو غيرة بثبوت الصفة في      

  .وتظل العبرة بتوافر الصفة وقت تقديم طلب الترشيح

  وحيث أن المطعون ضده وقت تقديم الطلب وحتى اآلن ال ينطبق عليه وصف العامل من كل الوجوه

  كــــلذل

  )    (  المرشح بالدائرة رقم   ــــــــــــــــــــــ /يحق للطاعن طلب تغيير صفة المقدم ضده 
  من عامل إلى فئات طبقاً لصحيح القانون والدستور)   (   ومقرها مركز شرطة )     (   بمحافظة 

  ولسيادتكم جزيل الشكر،،

  الطاعــن

                  ......................      
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  اعتــراض على تغيري الصفة ـــــ )٦(رقم منوذج 

  
  

        

  ).ـــ(رئيس لجنة فحص طلبات الترشيح واالعتراضات لعضوية مجلس الشعب بمحافظة / السيد المستشار
  بعد التحية،،

ـ   المرشح عن دائرة  بــ         ــــــــــــــــ المقيم  بـ     ــــــــــــــــــ/  مقدمه    ــــــــــــ
  )ــــــــــــ(محافظة

  وعـــالموض
/ بصفة فئـات  ) ــــــ(  تقدمت بطلب ترشيح لعضوية مجلس الشعب عن دائرة    ٢٠٠/    /      بتاريخ    

  ٢٠٠/   /  وبتـاريخ    ) ــــــ(عمال  وأرفقت بالطلب جميع األوراق والمستندات التي تثبت هذه الصفة          
لدائرة المذكورة وتم إدراج أسـمي ضـمن        يتم إعالن أسماء السادة المرشحين بعضوية مجلس الشعب عن ا         

  على خالف ما تقدمت به من مستندات،) الصفة األخرى(المرشحين بصفة 
  ذلكــــل

التمس بقبول اعتراض على تغيير صفتي في الترشيح لعضوية مجلس الـشعب عـن دائـرة مـن صـفة                    
  ).ـــــــ( إلى صفة )ـــــــ(

  )ــــــ(  المرشح عن دائرة ــــــــــــــــــ / مقدمة                         
  لعضوية مجلس الشعب                
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دعــوى للطعـن فـي قــــرار إثبــات الصفـــةدعــوى للطعـن فـي قــــرار إثبــات الصفـــةدعــوى للطعـن فـي قــــرار إثبــات الصفـــةدعــوى للطعـن فـي قــــرار إثبــات الصفـــة ــــــ ))))٧٧٧٧((((منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم   

  ) .ـــــــــــــ( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء اإلداري بـ  /السيد األستاذ المستشار 

  ه،،،،،،السالم عليكم ورحمة اهللا وبركات

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ / المقيم  ــــــــــــــــــــــــــ /مقدمه لسيادتكم 

  . المحامون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /ومحله المختار مكتب 

  ضـــد
 .رئيس اللجنة العليا لالنتخابات بصفته/ األستاذ السيد  . ١
 .وزير الداخلية بصفته/ اللواء  سيدال . ٢
 . بصفته) ـــــــــــــ(مدير أمن/  السيد اللواء  . ٣

رئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب والفصل في الطعون بالـــ ،              / السيد المستشار    . ٤
  .بصفته

 الموضوع

انتخابات مجلس الشعب    بتحديد مواعيد وإجراءات     ٢٠٠لسنة  )      ( أصدر وزير الداخلية القرار رقم
 األمن بالمحافظات فـي الفتـرة   لى لجنة تلقى الطلبات لمقر مديريةللدورة المقبلة على أن تقدم طلبات الترشيح إ 

ضمن المرحلة الثانية المحـدد     ) ــــــــ( وأن تجرى االنتخابات بمحافظة       ٢٠٠/   /   حتى    ٢٠٠/  / من    
  . ٢٠٠/  /   لها           يوم  

 بطلب ترشيح نفسه إلى اللجنة المذكورة على مقعد العمال بالـدائرة                ٢٠٠/   /   الطاعن في      دموقد تق 
  .ومقرها مركز شرطة وأرفعه بطلب كل المستندات المطلوبة) ــــــــ(بمحافظة (     ) رقم 

 زعمـاً   الفالح وتحويل إلى فئات   / إال أنه فوجئ باستبعاد اسمه من كشف المرشحين على مقعد العمال            
من اللجنة أنه ال تتوفر فيه شروط صفة العامة طبقاً للقانون وهو ما يخالف الواقـع والحقيقـة التـي تؤكـدها                      

  .المستندات

 عليه لذلك فإنـه يحـق   للطعنوحيث أن قرار اللجنة المذكورة هو بطبيعته قرار إداري لذلك فإنه يحق          
  ـ:اآلتيةللطاعن الطعن عليه وذلك لألسباب 

  لطعـنأسبـــاب ا

  .فالح/ توفر شروط صفة العامل في الطعن : أوالً 

 مجلس الشعب تعريف العامل بالفقرة الثانية مـن         ٧٢ لسنة   ٣٨حيث جاء بالمادة الثانية من القانون رقم        
  .النص
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ويعتبر عامالً من يعمل عمالً يدوياً ويعتمد فيه على دخله الناتج من هذا العمل وال يكون منضماً لنقابـة       
و مقيداً في السجل التجاري أو من حملة المؤهالت العليا، وكذلك من بدأ حياته عـامالً وحـصل علـى              مهنية أ 

  ).مؤهل عال، وفي الحالتين يجب االعتبار الشخص عامالً أن يبقى مقيداً في نقابته العمالية

 ن واستثنى أيضاً م   المهنية من غير حملة المؤهالت العلي     لما كان ذلك وكان  النص قد استثنى أعضاء النقابات ا          
  .بدأ حياته عامالً ثم حصل على مؤهل عال وأعتبر كالهما عامالً بشرط يظل كالهما مقيداً في النقابة العمالية

وهــو حاليــاً عــضو فــي نقابــة ) ـــــــــــــــــــ(وحيــث أن الطــاعن كــان يعمــل فــي وظيفــة 
  . حتى تاريخه ومقدم منه ما يثبت ذلكوهي نقابة عمالية واستمرت عضويته بها) ــــــــــــــــــــ(

  /     /    وأنه يبدأ حياته عامالً على هذه الصفة وقد حصل على المؤهل العالي بعد ذلك في     

وهي نقابة مهنية ولكن منضم إلى نقابة بمؤهل متوسـط وهـو   ) ـــــــــــ(كما أنه غير منضم لنقابة    
  )   ــــــــــــــ(

  .السجل التجاري في تاريخ تقديم طلب الترشيحكما أنه ليس مقيداً في 

  . أن العبرة بتوفر تكون يوم تقديم الطلب وليس قبله-:ثانياً 

 متضمناً  ٨/٧/٢٠٠٠ قضايا في    ١٨ لسنة   ١٤٠وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في حكمها رقم          
ي العبرة طبقاً للنص في فقرتيـه       عدم دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة الخاصتين بتثبيت الصفة وبالتال        

األولى والثانية وحكم الدستورية هي بتوفر شروط الصفة يوم تقديم الطلب علـى أن تظـل مالزمـة                  
للمرشح فيما بعد وال يعتد بأي صفة كانت له قبل ذلك حتى ولو كان عضواً فئات في الدورة المتقدمـة                    

  .فه وأصبحت شروط العامل متوفرة فيهفيحق له الترشيح عامل في هذه الدورة طالما تغيرت ظرو

وحيث أن كون الطاعن كان مقيداً في السجل التجاري فهو ال يفقده صفة العامـل طالمـا أنـه وقـت                     
الترشيح قد فقد هذا القيد وأصبح غير مقيداً اآلن به وهو ما تؤكده الشهادة المقدمة من الطـاعن وتفيـد              

 ق ١٨ لـسنة  ١٤٠جاري أسباب الحكم في الطعن رقـم  أنه وقت تقديم الطالب غير مقيد في السجل الت      
  .دستورية

أن انضمام الطاعن للنقابة المهنية ثم بالمؤهل المتوسط وهو ثابت بموجب المستندات المقدمـة منـه   : ثالثاً  
  -:التي تفيد ذلك

بالمؤهل غير  وبالتالي فله صفة العامل ألن النص عندما استبعد أعضاء النقابات المهنية استثنى منهم أعضاءها               
ـ ـــــــ العالي وعليه فإن الطاعن طبقاً للنص هو عامل وال يغير من ذلك كونه عضواً بنقابة                المهنيـة   ـــــــ

ألن ذلك تم بمؤهله المتوسط خاصة وأنه ما زال منضماً لنقابته العمالية بموجب الشهادة المقدمة والتـي تثبـت                   
  .ذلك
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  -: يغير صفته حصوله على مؤهل عالي أنه قد بدأ حياته عامالً وال-: رابعاً 

آلن النص عندما اشترط في العامل أال يكون حاصل على مؤهل عالي فإنه قد استثنى من ذلـك مـن                    
  .حصل علي مؤهل عالي أثناء عمله

بمعنى أنه إذا ما كان قد بدأ حياته عامالً وحصل بعد ذلك وفي أي وقت أو أي تاريخ علـى المؤهـل                      
  .صفته ما دام مازال عضوا في نقابته العماليةالعالي فإنه ال يفقد 

 ه على المؤهل العالي وأنه حـصل علـى        وحيث أن الطاعن توفرت فه كل صفات العامل قبل حصول         
مؤهله العالي بعد أن وبدأ حياته عامالً وهو مازال عضوا في النقابة العمالية رغم حصوله على المؤهل العـالي       

  .امل ويحق له الترشيح على أساسهالذلك فإنه يظل  متحفظاً بصفته الع

  . ال تفقده عضويته في النقابات العمالية أن إحالة الطاعن للمعاش :خامساً 

رة قفاء بـال   الخاص بالنقابات العمالية حيث ج     ٧٦ لسنة   ٣٥ من القانون رقم     ٢٣حيث أكدت ذلك المادة             
سبب العجز أو اإلحالة للمعاش لبلوغ السن       ويجوز للعامل الذي أحيل للتقاعد ب     (الثانية من النص ما يلي      

  ) .القانونية االحتفاظ بعضويته في النقابة بشرط اشتراك النقابة

  ومع ذلـك   ١٩٩٩/     /وحيث أن الطاعن عضواً بنقابته العمالية حتى اآلن ألنه أحيل للمعاش في                   
بت ذلك وبالتـالي فإنـه لـم يفقـد     م بسداد االشتراك بالنقابة العامة ومقدم األوراق ما يث        فإنه مازال يقو  

 فـي   داًهـا  ويحق له التمتع بصفة العامل ألنها ثباته له بنص القـانون وأي اجت             عضويته بها حتى اآلن   
  .أساسةمنعدم من قرار إداري يح لنص بموجب تأويل النص رغم صراحته فإنه بعد إلغاء صر

 بناء عليه

  -:جلسة لنظر الطعن والحكم بصفة مستعجلة يلتمس الطاعن من عدالة الهيئة الموقرة تحديد أقرب 

 صفة الطاعن عامل بكـشوف المرشـحين فـي          إدراج  الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر بعدم          أوالًـ 
ـ ـــــــــ(الدائرة بمحافظة  ـ   ) ــ  ةـ عامل ـ مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهـة اإلداري

ـ ـــــــــ(بمحافظة  ) ـــــــــــ(ي الدائرة   إدراج صفة الطاعن ضمن كشوف المرشحين ف       ــ  ) ــ
  . الحكم بمسودته األصلية وبال إعالنواألمر بتنفيذ) عمال(

وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المدعي عليهم بصفتهم المصروفات ومقابـل أتعـاب         
  .حفظ كافة حقوق الطاعن األخرىة ومع المحاما

  التقدير،،،،وتقبلوا فائق االحترام و

  وكيل الطاعن

  ) ـــــــــــــــ  (



  ة  المجموعة المتحد      المرشحين  لوكالء  العمليالدليل 

 ٩٥

  مرفق لما سبق 



  ة  المجموعة المتحد      المرشحين  لوكالء  العمليالدليل 

 ٩٦

 

طلب بإيقاف تنفيذ قرار إداري بامتناع عن استالم أوراق الرتشيح ـ  ــــــ )٨(منوذج رقم 
 مرفق به اإلعالن

  

  /  السيد األستاذ المستشار  

  )ــــــــــــ(رئيس محكمة القضاء اإلداري 

  .... وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا

  ــــــــــــــــــــــــــــ المقيم ـــــــــــــــــــ /مقدمة 

   المحاميـــــــــــــــــــــــــــ/ وموطنه المختار مكتب األستاذ 

  / أمام قضاء االستئناف بالكائنة بمكتبه 

  ضد
 .رئيس اللجنة العليا لالنتخابات بصفته/  األستاذ السيد .١
  .زير الداخلية بصفتهو/  ء  اللواالسيد .٢
  .وزير العدل بصفته/ السيد المستشار  .٣
 بصفته رئيس لجنة تلقي طلبـات       ــــــــمدير أمن   / السيد اللواء    .٤

  .الترشيح لعضوية مجلس الشعب

  الموضوع

 ٢٠٠٠ لـسنة    ــــــــ في غضون الفترة المحددة بقرار وزير الداخلة رقم 
 تقدم الطالـب    ٢٠٠٠   /    /  وعلى وجه التحديد في يوم     ــــــــبشأن      

ـ إلى اللجنة المختصة لنفي طلبات الترشيح لعضوية مجلس           والتـي   ــــ
 وذلـك لقيـد أسـمه فـي الـسجل      ــــــــيرأسها السيد اللواء مدير أمن     

المخصص لذلك، إال أن اللجنة المذكورة قد رفضت تـسلم أوراق ترشـيحه             
ض وذلك كلـه دون عـذر      وامتنعت عن قيد أسمه في السجل المعد لهذا الغر        

  .من الواقع أو القانون

متي كان ما تقدم، وكان امتناع اللجنة المذكورة عـن تلقـي وقبـول أوراق               
ترشيح الطالب لعضوية مجلس الشعب لهو بمثابة قرار إداري سـلبي يحـق    
للطالب أن يرفع هذه الدعوى لطلب الحكم بوقف تنفيذه وإلغائه والسيما وأن             

جنة قبول أوراق ترشيحه قام بعرضها عليها ـ ممثلة  الطالب لما رفضت الل

  الموضوع
طلب إيقاف تنفيذ وإلغاء 

ي باالمتناع  عن قرار دار
قبول أوراق الترشيح 
  لعضوية مجلس الشعب

  
  

  
  وكيل الطلب

  
  
  

 المحامي



  ة  المجموعة المتحد      المرشحين  لوكالء  العمليالدليل 

 ٩٧

 ٢٠٠/    /   فى رئيسها ـ بموجب إنذار علـى يـد محـضر مـؤرخ        
  .ورفضت تسلم الصورة واألوراق دون أي عذر قانوني

  

  

  ـ:بعدم المشروعية وذلك   باالمتناع عن قبول أوراق الطالب جاء مشوباًـــــولما جاء قرار مجلس 

 من الدستور المصري لكونه قد فرق بين الطالب وأمثاله المتحـدين معـه فـي              ٤٠نص المادة    الفة لمخ :أو الً 
  .الظرف واألوضاع

 من الدستور لكونه قد أحال بين الطالـب         ٦٢ لمخالفة وتعطيله لحق الطالب المنصوص عليه في المادة          :ثانياً  
  .ي حرمانه من ممارستهوبين ممارسة حقه المنصوص عليه في تلك المادة في غير ما ضرورة تقض

 ـ بشأن مجلس الـشعب  ـ ذلـك أن     ١٩٧٢ لسنة ٣٨ لمخالفته لنص المادة الخامسة من القانون رقم :ثالثاً 
الطالب مستوف لجميع الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ومخالفته ذلك للمادة السادسة من ذات               

تلقي أوراق الترشيح لعضوية مجلـس الـشعب   القانون والمادة السابعة منه إذ ليس من سبيل أمام لجنة        
إال أن تقبل أوراق كل مواطن يتقدم إليها متى كانت مستوفاة للبيانات ومرفقة بالمـستندات المبينـة ي                  

  .المادة السادسة

وحيث أن االستمرار في تنفيذ قرار اللجنة اإلدارية المطعون ضدها يترتب عليه أثار يتعـذر تـداركها              
 يترتب عليه آثار تداركها ومـن يحـق   قرار اللجنة اإلدارية المطعون ضدهار في تنفيذ ومن حيث أن االستمرا  

  للطالب أن يطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار بها المذكور والسيما وأنه لم يقم على سبب جدي يحمله 

  كـــذلـل

  :سة لنظر الدعوى بالطلبات اآلتية فإن الطالب يلتمس فيه سيادتكم بعد تحديد أقرب جل

  .  قبول الدعوى شكالً: أوالً

 الحكم بصفة مستعجلة يوقف تنفيذ قرار لجنة تلقي الترشيح لعضوية مجلس الشعب  باالمتناع عن قبول                 :ثانياً  
أوراق الترشيح الطالب مع ما ترتب عليه من آثار واألمر بتنفيذ الحكـم بموجـب مـسودته األصـلية      

  .ه من آثاروبدون إعالن،  وفي الموضوع إلغائه وما يترتب علي

  وتفضلوا بقبول جزيل الشكر،،،

  مقـدمه 
  ـــــــــــــــــ

  المحـامي



  ة  المجموعة المتحد      المرشحين  لوكالء  العمليالدليل 

 ٩٨

  

  مرفق لما سبق 
  

        النالنالنالنــــــــــــــــــــــــــــر إعر إعر إعر إعــــحمضحمضحمضحمض

  .رئيس اللجنة العليا لالنتخابات بصفته/ السيد 

   ٢٠٠٠/      /   الموافق     ـــــــــــــــــأنه في يوم  

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ وبناء على طلب السيد 

  -: قد انتقلت وأعلنت   ـــــــــــــــــ محضر محكمة ـــــــــــــــــأنا 

 ). ــــــــــــــــــــ(وزير الداخلية بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة بـ / السيد اللواء  . ١

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ/مخاطباً مع 

 )ـــــــــــــــــــ(وزير العدل بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة بـ /  السيد المستشار . ٢

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ / مخاطباً مع 

ـ ـــــــــ مدير أمن/  السيد اللواء    . ٣  بصفته رئيس لجنة الطلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب  ــــ
 ) ـــــــــــــ(  ويعلن بهيئة قضايا الدولة بـ 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ مخاطباً مع  .٤

  أعلنتهم باآلتي

  .هم بإحضار المستندات بأول جلسةبصدر ما جاء بهذه الصحيفة مع إلزام



  ة  المجموعة المتحد      المرشحين  لوكالء  العمليالدليل 

 ٩٩

        

  ــــــ إنذار بالتنازل عن الرتشيح) ٩( منوذج رقم 

  

  

  ٢٠٠/    /    إنه في يوم     الموافق    

ـ ــــــــــــــــــ المقيم ـــــــــــــــــــــــ/ بناء على السيد      ــــــ
   المحاميـــــــــــــــــــــــــــــــــ/ ومحلة المختار مكتب األستاذ 

  -:  قد انتقلت وأنذرت كالً منـــــــــــــــــــــــمحضر محكمة   

          ـــــــــ صفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمديرية أمن ـــــــــ/  السيد اللواء 

  ـ:يــوأنذرته باألت

ـ  تقدم المنذر بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب لـسنة      ٢٠٠/   /  بتاريخ      ـــ
ـ ـــــــــ بصفة   ـــــ دائرة     عن  وتم إدراج أسمه ضمن قائمـة المرشـحين         ــ

ـ ــــــبصفة ــــ ــلعضوية مجلس الشعب عن دائرة       وحيث أن المنذر يرغب ــ
في التنازل عن الترشيح لعضوية المجلس دون تأثير أو ضغوط من أحد فإنه يرسـل        

ـ ــــــــــ/ هذا اإلنذار إلى    السيد     المنذر إليه التخاذ الـالزم    ـــــــــــــ
   ـــــــنحو رفع أسمه من قائمة المرشحين لعضوية مجلس الشعب عن دائرة

  كــــــلذل

أنا المحضر سالف  الذكر قد انتقلت وأنذرت المنذر إليه بصورة مـن هـذا               
  .والعمل بمقتضاهله  جاء بمااإلنذار للعلم 

   العلم ،،،،وألجل

  

  

  

  

  

  

        

  
  
  

  

  الموضوع

  

إنــذار علــى يــد 
ل محضر بالتنـاز  

ــيح   ــن الترش ع
ية مجلــس لعــضو

الشعب بناء علـى    
ر وتحت  طلب المنذ 
  مسئوليته

  

  
  

  وكيل المنذر
  

 المحامي



  ة  المجموعة المتحد      المرشحين  لوكالء  العمليالدليل 

 ١٠٠

 احلصول على صورة رمسية من كشوف أمساء الناخبني بالدائرة االنتخابيةطلب ــ ــ ــ ــ ) ) ) ) ١٠١٠١٠١٠((((منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدير أمن   /  ءاللواالسيد 
   تحية طيبة وبعد،،

  .عمال) ـــــــــــ (المرشح في الدائرة   ـ ـــــــــــــــــــــمقدمة لسيادتكم
ح باستخراج صورة رسمية من كشوف أسـماء النـاخبين بالـدائرة االنتخابيـة                  التمس من سيادتكم التصري   

  ـــــــــــ  محافظة ـــــــــــ/بـ دائرة (     )   رقم 
  .ومستعد لدفع الرسم المطلوب

  وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام،،،،
  مقدمه لسيادتكم

  محافظة) ـــــ(المرشح عن دائرة 
  

        

  االنتخابيةفرتةلإجازة لطلب ــ ــ ــ ــ ) ) ) ) ١١١١١١١١((((منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم 

  
  مديرية التربية والتعليم 

     شئون العاملين
        أجازات

  )     ــــــــــــ(رئيس قسم شئون االنتخابات بمدرية األمن بمحافظة / السيد األستاذ 

  بعد التحية،،

ـ ــــــ/ (نفيد سيادتكم بأن السيد      ـ ــــــــ(رئـيس وحـدة بمدرسـة       ) ـــــــــــــ بـإدارة  )  ــــ
  (    )       بالدائرة رقم ٢٠٠٠بشأن منحه أجازة لفترة  االنتخابات لمجلس الشعب عام )     ــــــــــــ(

 مع  ٢٠٠٠برجاء التكرم بإفادتنا عما إذا كان السيد المذكور قد قبل ترشيحه لعضوية مجلس الشعب لعام                
 التي تمنح لألعضاء المرشحين خالل      األجازات شأن   موافاتنا بالتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية فإن      

  .فترة الدعاية االنتخابية

  وذلك لتتمكن المديرية من اتخاذ الالزم نحو طلبه

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،



  ة  المجموعة المتحد      المرشحين  لوكالء  العمليالدليل 

 ١٠١

 صورة من صحيفة دعوى بإلزام جهة اإلدارة بإدراج اسم الطاعن يف كشوف االنتخابات ــ ــ ــ ــ ) ) ) ) ١١١١٢٢٢٢((((منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم 

  مجلس الدولة

  حكمة القضاء اإلداريم

  ).ــــــــــــ(نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء اإلداري / السيد األستاذ المستشار 

  تحية طيبة وبعد،،،،

  )ــــــــــــ( بـ  محافظة ـــــــــــــــــــ / المقيم ـــــــــــــــــــ /مقدمه لسيادتكم 

  ضـــــد
 .لالنتخابات بصفتهرئيس اللجنة العليا / السيد  . ١

 . وزير الداخلية بصفته/ السيد اللواء  . ٢

 .  بصفتهمدير أمن /  السيد اللواء  . ٣

ـ ــــــ(رئيس لجنة فحص طلبات الترشيح واالعتراضات بمحافظة/ السيد المستشار    . ٤ ، )ــــــ
  .بصفته

  الموضوع

عـن دائـرة    ٢٠٠٠تقدمت بأوراق ترشيحي النتخابات مجلـس الـشعب     ٢٠٠٠/      / بتاريخ          
/      /  إلـى      ٢٠٠٠/      /  والمحدد إجراءها في الفترة مـن           ) ــــــــــــ(بمحافظة  ) ــــــــــــ(

 مستوفاة كافة الشروط المطلوبة لترشيح وكذلك األوراق والمستندات الدالة علـى الـصفة وفـي المـدة               ٢٠٠٠
  ٢٠٠٠/     / بتاريخ    (   ) برقمالمحددة من قبل السيد وزير الداخلية وذلك باإليصال الصادر 

باب الترشـيح  وحيث كان مقررا أن تعلن أسماء  السادة المرشحين خالل مدة أربع أيام من تاريخ غلق        
 إدراج أسمي صمن أسماء المرشحين المعلن عنهم ، وقد قمت بعمـل اعتـراض للـسيد                 إال أنني فوجئت بعدم   

يه الرابع بمتطلباته بإدراج اسمي ضمن أسماء المرشحين        رئيس لجنة فحص الترشيح واالعتراضات المدعى عل      
  .حتى تاريخه

 أسماء المرشحين  من الدائرة بمحافظـة        ن جهة اإلدارة بعدم إدراج اسمي ضمن      وحيث أن ذلك قرار أساسياً  م      
  الغربية مما يحق للطاعن على هذا القار باإللغاء استنادا 

  -:اآلتيةلألسباب 

 .اللوائحمخالفة الدستور والقانون و . ١

للمواطن حق االنتخـاب والترشـيح      (  من دائرة الدستور والتي تنص على أن         ٦٢مخالفة نص المادة      .أ 
 ).وإبداء الرأي في االستفتاء وفقاً ألحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني
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مل اعتـراض    حيث أن الطاعن تقدم بع     ١٩٧٢ لسنة   ٣٨الخامسة من القانون رقم      ( المادةمخالفة نص    .ب 
تها القـانون بـإدراج     د وهي خالل مدة األربعة أيام التي حد       ٢٠٠٠/   / إلى ٢٠٠٠/   /في المدة من    

اسمه ضمن كشوف المرشحين بدائرته إلى لجنة فحص طلبات الترشيح واالعتراضات إال أن اللجنـة               
 .لم تقم بالفصل في االعتراض خالل مدة السبعة أيام التالية لغلق باب الترشيح

 نعدام السبب ا . ٢

 الـدائرة   ٢٠٠٠حيث أن الطاعن قد استوفى كل الشروط المطلوبة للترشـيح لعـضوية مجلـس الـشعب                 
ـ ــــــ(بمحافظة  )  ــــــــــــ( وقـدم  (    ) واستوفى أيضاً الشروط المطلوبـة لتحقـق الـصفة          ) ــــــ

لمدة المحددة لذلك لعد إدراج اسـمه       المستندات الدالة على ذلك إلى اللجنة المختصة ثم تقدم بعمل اعتراض في ا            
فـي اعتـراض   تدرج اسم الطاعن في كشوف الناخبين ولم تفصل    لم  جهة اإلدارة   أن  في كشوف المرشحين إال     

  ،الطاعن

  بناء عليه

  -:يلتمس الطاعن من عدالة الهيئة الموقرة تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن والحكم بصفة مستعجلة 

قرار السلبي الصادر بعدم إدراج اسم الطاعن ضمن كشوف المرشحين في الـدائرة        الالحكم بوقف تنفيذ       :أوالُ
ـ ــــــبمحافظة   مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلـزام الجهـة اإلداريـة     )  عمال   –فئات   ( ــــــ

  .إدراج اسم الطاعن ضمن كشوف المرشحين األصلية وبال إعالن

 المدعى عليهم بصفتهم المصروفات ومقابـل أتعـاب         وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه التزام      
  .المحاماة ومع حفظ كافة حقوق الطاعن األخرى

  .وتقبلوا فائق االحترام

  وكيل الطاعن
  ـــــــــــــــــ                        
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 مناذج لتوكيالت خاصة وعامة من املرشحني لوكالئهــ ــ ــ ــ ) ) ) ) ١٣١٣١٣١٣((((منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم 

  توكيل عام أمام اللجنة العامة
  )ــــــــــ(محافظة  بـ)ــــــــــ(رة بالدائ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/  وكلت أنا الموقع أدناه 
  )ــــــــــ(بمحافظة ) ــــــــــ(المرشح لعضوية مجلس الشعب عن دائرة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ السيد  
  .لينوب عني في الدائرة المذكورة عالية أمام اللجنة العامة

ويكون له التواجد والدخول في جمعية االنتخابات أثناء مباشرة عملية االنتخاب وأن يطلب إلى الـسيد رئـيس                  
  .مالحظات بمحضر الجلسة وحضور لجنة الفرز أمام اللجنة العامةمن اللجنة إثبات ما يعن له 

ه الحق في مباشرة كافة حقوقي السياسية والقانونية والدستورية كمرشح في نطـاق الـدائرة االنتخابيـة                 كما ل 
  .المذكورة

 والقرار الـوزاري  ٥٦ لسنة ٧٣ وما بعدها من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم ٢٤وذلك طبقاً لنص المادة    
  . يل الحق في توكيل الغير في ذلك الصادر بشأن تنظيم عملية االنتخاب وللوك٢٠٠٠لسنة) ـــ(رقم

  وهذا توكيل مني بذلك،،،،،،
  ـــــــــــــــــــ/                                                                        الموكل 

        ))))١١١١٤٤٤٤((((منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم 

  توكيل عام أمام اللجنة العامة والفرعية
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/  وكلت أنا الموقع أدناه 

  ـــــــــــــ بمحافظة ــــــــــــالمرشح لعضوية مجلس الشعب عن دائرة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ السيد  

  لينوب عني في الدائرة المذكورة عالية
ناء مباشرة عملية االنتخاب وأن يطلب إلى السيد رئيس اللجنـة           ويكون له الحق في دخول جمعية االنتخابات أث       

  .مالحظات بمحضر الجلسةمن إثبات ما يعن له 
 السياسية والقانونية والدستورية كمرشح في نطـاق الـدائرة االنتخابيـة            حقوقيكما له الحق في مباشرة كافة       

  .المذكورة
 والقرار الـوزاري  ٥٦ لسنة ٧٣الحقوق السياسية رقم  وما بعدها من قانون مباشرة ٢٤وذلك طبقاً لنص المادة    

   الصادر بشأن تنظيم عملية االنتخاب وللوكيل الحق في توكيل الغير في ذلك ٢٠٠٠لسنة ) ــــــ(رقم
  وهذا توكيل مني بذلك،،،،،،

  ـــــــــــــــــــ/الموكل          
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        ))))١١١١٥٥٥٥((((منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم 

  توكيل رسمي عام
  

  . هجرية١٤٢١س من شهر شعبان سنة أنه في يوم األربعاء الخام
   الساعة   ٢٠٠نوفمبر  /  الموافق األول من شهر 

  )     ــــــــــــ/ (بمكتب توثيق 
  ـــــــــــ/  الموثق بالمكتب المذكورــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمامنا نحن 

�  )'ـــــ

 مسلم ، مـصري الجنـسية الـسن مواليـد عـام             ـــــــــــــــرته   وشه ـــــــــــــــــــــ/  السيد  
الـصادرة  ) ــــــــ( الشخصية بطاقة عائلية رقم     ــــــــــ محافظة   ــــــــــــــــــ بناحية   ــــــــــ

  ).ــــــــــــ/ ( ت، المهنة ــــــــ/  ، رقم مطبوع ــــــــــ/  من مكتب سجل مدني ١٩/  / بتاريخ  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ المحامي والمقيم  ـــــــــــــــــــــــــــــــ أنه وكل عنه السيدوقرر

امة وذلك في الحضور نيابة عنه وتمثيله في جميع اللجـان االنتخابيـة             ليكن وكيالً عنه أمام اللجنة الع     
وإثبات ما يراه مـن مالحظـات أو        صويت  العامة المقيد بدائرتها والفرعية، وله الحق في الدخول إلى قاعة الت          

بات في محضر اللجنة كما له الحق في التوقيع عنه وباسمه على كل ما يتعلق بالعملية االنتخابية وله الحـق               طل
ي تعيين مندوبين عنه باللجان الفرعية وعـزلهم أو  ق والمستندات واستالمها، وكذلك ففي تقديم الطلبات واألورا  
له الحق في الحضور أمام لجان الفرز وإبداء المالحظات والطلبـات وكـذا أمـام أي    الحلول محل أي منهم، و    

لجنة من أي نوع كانت، أو جهة إدارية أو قضائية، وله أن يقدم الطعون كما له الحق في االتصال والتـصرف         
حقوق المقـررة   األمن وأقسام الشرطة بالجملة في كافة ال      ومديريات  أمام كافة الجهات الحكومية وأجهزة الدولة       

  .له كمرشح قانوناً
 جميع القضايا التي ترفع منه أو عليه أمام جميع المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها وفـي    فيووكله كذلك   

كل ما يتعلق بإجراءات التقاضي والصلح واإلقرار واإلنكار والطعن بـالتزوير والـرد وعمـل المعارضـات              
 أمام الجهات اإلدارية أياً كانت حكوميـة أو أهليـة ومكاتـب             الحضوروااللتماسات واالستشكاالت وكذلك في     

 في تسليم واستالم األوراق واألوامـر واألحكـام والمـستندات والعقـود العرفيـة           هالشهر العقاري ومأموريات  
  .والرسمية من وإلى أقالم الكتاب بالمحاكم والجهات اإلدارية والتوقيع نيابة عنه في كل ما ذكر

  .كيل الغير نيابة عنه في كل أو بعض ما ذكركما له الحق في تو
  .وبما ذكر تحرر هذا الوكيل وتم التوقيع عليه من الموكل بعد تالوته عليه

  .ويحتوي هذا التوكيل على صفحة واحدة
  

  وكل،،ــالم
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        ))))١٦((((منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم 

        توكيل مندوب خاصتوكيل مندوب خاصتوكيل مندوب خاصتوكيل مندوب خاص

  ٢٠٠ لعضوية مجلس الشعب لعـام      المرشح) ـــــــــــ(وشهرته   ــــــــــــــــــــــ/  حضر األستاذ   
  )ــــــــ(مركز كفر الزيات لمقعد عمال رمز ) ـــــ(الدائرة 

  وقرر أنه يوكل عنه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ السيد 

في الـدائرة   ) ــــــــــــ (بناحية) ـــــــــ(ومقرها   ) ـــــ(مندوباً خاصاً باللجنة رقم     ) ـــــ(لمقيد برقم   
  ).ـــ(

 \وذلك في الحضور داخل اللجنة لمباشرة عملية اإلدالء باألصوات وإثبات ما يعن له من مالحظات أمام الـسيد                 
  .األستاذ المستشار رئيس اللجنة في كل ما يخص العملية االنتخابية داخل اللجنة 

        وهذا توكيل مني بذلكوهذا توكيل مني بذلكوهذا توكيل مني بذلكوهذا توكيل مني بذلك

  الموكل
  ــــــ

  وزارة العدل

  حة الشهر العقاريمصل

  )ــــــ(مكتب شهر عقاري  

   )م ٢٠٠٠  لسنة ـــــ( محضر تصديق رقم 

  ٢٠٠٠/    /  األربعاء        الموافق   / أنه في يوم 

ـ ــــــ وشهرته ــــــــــــ/  تم توقيع من السيد    ـ ــــــ ، مصري الجنسية  ومهنتـه  ــــــــــ  ــ
   ــــــــــــمحافظة ) ـــــــ/ (سجل مدني ) ــــــ(الثابت الشخصية بطاقة عائلية رقم 

  .ت )  ــــــــــــ(ل سمسل

  )     ــــــــــــ(أمامنا نحن.. 

        املوثق باملكتب املذكوراملوثق باملكتب املذكوراملوثق باملكتب املذكوراملوثق باملكتب املذكور

        ــــــ
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 توجيهات توزع علي الوكالء ــ ــ ــ ــ ) ) ) ) ١٧١٧١٧١٧((((منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/  األخ الفاضل السيد
  ....تحية طيبة

نظراً لما تتمتعون به كمن خلق كريم وسمعة طيبة ووطنية صادقة فإننا نضع ثقتنا الكاملة في سـيادتكم              
 وبهـذه المناسـبة     ــــــــ في انتخابات  ــــــــــــــــــــــ/عن األستاذ ) مندوبنا ووكيلنا (لتكون  

الدنا مصرنا الغالية ونأمل أن تنـال       فإننا نتقدم لسيادتكم باسمي آيات الشكر على حسن تعاونكم معنا في خدمة ب            
  .التصويتات التالية كريم عنايتكم

 كي تتابع من خالل وقعك      ــــــــــــــــــــــ /أنت العين الساهرة لمرشحنا جميعاً األستاذ         : أوالً 
أعرفها جيـداً وتمـسك بهـا       ... ومهمتك التزام لجميع بالقانون وكل ما سيرد بهذا الخطاب حقوق لك          

وتـذكر  .... وأيضاً بحزم وصالبة يتيح لك إحراج المخالف وإلزامه بالقانون        ... لبق...  متزن بأسلوب
  أن العالقات الحسنة مع أعضاء اللجنة التي أنت عضو بها قانوناً تحل جميع المشاكل

 - ومعك التوكيل أصـل      ٢٠٠/   /   عليك التواجد بأي وسيلة في تمام السابعة ونصف صباحاً يوم               : ثانياً
ونرجو )  التقرير الذي تقوم بأعداده      –  اإلرشادات الواردة بهذا الخطاب       - إثبات شخصية    – صور   ٤

 شـريط  – شمع أحمـر  – قلم كوبيا ٢ –م جاف ل ق ٢( أن تحرص على أن تكون معك األدوات التالية         
  ) قماش أو شاش

حـضر  قيقة وأثبت حضورك فـي م     س وأربعون د  قدم نفسك لرئيس اللجنة في تمام الساعة السابعة وخم        : ثالثاً  
  .اللجنة في تمام الثامنة مع إطالعه على أصل التوكيل وتسليمه الصور إلرفاقها باألوراق

وإبراز الصورة لكل مـن  ) عدا ممثلي ا لجهات الرسمية (صل التوكيل معك وال تخرجه ألحد       احتفظ بأ 
  .يريد اإلطالع عليها

وأنت عضو اللجنة   %) ١٠٠(توكيل الذي معك قانوني     ال ترضخ آلي اعتراض عليك من أي إنسان فال           
  .بحكم القانون وليس أي مسئول االعتراض عليك

ال تغادر مقر اللجنة منذ لحظة دخولك إال مع الصندوق واعلم أنه ليس ألي إنسان مهما كانت سـلطته                   
  .إرغامك على ترك اللجنة تحت أي ظروف

  )مع إثباته في تقريرك( من اآلتي ابدأ مع السيد رئيس اللجنة في التأكد  :عاً راب
 إثبات عدد الناخبين في     - مطابقة ذلك مع العدد المدون عندك          – عددهم   -وجود كشف الناخبين       ) ١

 .محضر اللجنة باألرقام والحروف
ومراجعة ذلك مـن  (  ستائر بمقر اللجنة خلف كل منها ترابيزة ال يوجد عليها إلي أوراق             ٢وجود   ) ٢

 ).الء الناخبين بأصواتهمحين آلخر أثناء فترة إد

 ثم إعادة إغـالق الـصندوق بالمفتـاح وتثبيتـه           –راق  ووه من أي أ   فتح الصندوق والتأكد من خل     ) ٣
 .بالمسامير وعدم فتحه ثانية ألي سبب إال في مقر لجنة الفرز
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وجود بطاقة إبداء الرأي مختومة من الظهر وبدون عالمات على الوجـه والتأكـد مـن أن عـدد       ) ٤
_ ق لعدد الناخبين وأن أي دعاية من المرشحين أو الوكالء تتم خارج نطاق اللجنـة          البطاقات مطاب 

 .كما ينبه عليه بعدم دخول مقر اللجنة أطالقا إال بناء على استدعاء شخصي منه
ويشمل مقر اللجنة والفضاء المحيط باألبواب والـشبابيك        ( يقوم رئيس اللجنة بتحديد نطاق اللجنة        ) ٥

رئيس اللجنة التنبيه على رئيس قوة الشرطة المكفلة بحراسة اللجنـة عـدم    ويطلب المندوب من    –
وإن أي دعاية من المرشحين أو الوكالء تـتم خـارج طـاق    ) خالف الناخبين   ( دخول أي إنسان    

 . كما ينبه عليه بعدم دخول مقر اللجنة إطالقاً إال بناء على استدعاء شخصي منه–اللجنة 
ت في الثامنة وتستمر حتى الخامسة مساءاً وعليك التأكد من اآلتي عند دخول كـل               تبدأ عملية التصوي   :خامساً  

 .ناخب

 )في حالة عدم وخدودها معه ( يبرز الناخب بطاقة االنتخاب أو يذكر اسمه ورقمه  ) ١
 يبرز الناخب أيضاً بالضرورة إثبات شخصية  ) ٢

ثبت أنت في المربعات    يثبت رئيس اللجنة حضور الناخب في الكشوف وكذلك في بطاقة الناخب وت            ) ٣
 .المسلسلة المرفقة بتقريرك

قلم الكوبيـا   وال) ى يظهر الختم بظهر البطاقة      حت(يعطى رئيس اللجنة الناخب بطاقة الرأي مقلوبة         ) ٤
 أو الجاف وينبه عله بانتخاب فردين فقط

على يتوجه الناخب خلف  الستارة بمفرده إلتمام عملية التصويت وبحظر تماما أي محاولة للتأثير                ) ٥
الناخب من أي شخص داخل اللجنة أو من النوافذ سواء بالكالم أو اإلشـارة أو التلمـيح أو حتـى       

 .التحية، كما يراعى دائماً انم نطاق لجنة االنتخاب تكون خالية من مندوبي الدعاية
 .يعيد الناخب البطاقة مطوية إلى رئيس اللجنة في الصندوق الخاص ببطاقات االنتخاب ) ٦
 سـاعة  ٢٤ غير قابل للمحو إال بعد     وهيالمعد لذلك باللجنة    بغمس أصابعه في المادة     يقوم الناخب    ) ٧

 .كما قدمنا، ويوقع قرين أسمه بالكتابة أو ببصمة يده
في حالة وجود أي مالحظات لك على سير العمل اطلب من رئيس اللجنة تدوينها في محضر اللجنـة                   :سادساً  

  . كذلك دن نفسك في تقريرك– وهذا حقق –
  .كن دائماً على اتصال بالوكيل الخارجي إلبالغه بأي مشاكل الستدعاء المسئول أو يمثله :سابعاً 

  
  

يجب أن يحل محلك المندوب االحتياطي أو الوكيـل       ) ولو لفترة بسيطة    ( إذا اضطررت لمغادرة اللجنة      :ثامناً  
  .الخارجي قبل خروجك حتى عودتك

 أطلب وقف عمـل اللجنـة فـوراً         - وأنت على حق       –تك أو مالحظتك    ذا لم تجد استجابة ألحد طلبا      :تاسعاً  
  والطلب من الوكيل الخارجي المسئول أو من يمثله

  في تمام الساعة العاشرة يتم األتي  :عاشراً 
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 تخاب ويسمح لهـم لجنة ويقوم رئيس اللجنة بحصر الناخبين داخل نطاق لجنة االن      ايقفل باب نطاق     ) ١
 . داخل اللجنةفقط االنتخاب حتى أخر ناخب

 .بميع الجوان من ج بطاقة تغلق فتحة الصندوق بالقماشبعد وضع أخر ) ٢
 من جميـع الجوانـب      قتأكد  ثانية من إحكام غلق الصندوق بالمفتاح والمسامير ثم يشمع الصندو            ) ٣

 .بة الحلوى ويختم بالختم الخاص برئيس اللجنةلمثل ع
 حالة عدم كتابته اطلب من الوكيل الخـارجي  تأكد من كتابة رقم اللجنة بالبوية على الصندوق وفي         ) ٤

 .قم اللجنة على الصندوق وفرشاة لكتابة ريةة بو علبإحضار
ويطابق العـدد الـصحيح ويـدون بـالحروف فـي      ) بطاقات الرأي المتبقية (يتم حصر األوراق     ) ٥

 ).٢(المحضر وتوضع في مظروف ومعه الكشوف ويغلق ويشمع ويوضع عيه رقم 

 المحضر ثم وقـع     إقفال قبل   عليه) مثل تقفيل الصندوق  ( ظات على أي شئ     إذا كانت لك أي مالح     ) ٦
 .يع أعضاء اللجنةمعلى المحضر باسمك واضحاً وتأكد من توقيع ج

 .يقفل المحضر ويوضع في المظروف ويشمع ) ٧
 .اكتب اسمك على الشريط الذي يغطي فتحة الصندوق بالقلم الجاف أو الكوبيا ) ٨
 :يل الصندوق فعد انتهاء عملية تقوبصفة عامة يجب مراعاة اآلتي ب ) ٩

 .عينك ال تغفل عن الصندوق أطالقاً حتى يتسلمه منك أحد ممثلينا داخل القسم •
 ،ا كانت الصعابالصندوق من اللجنة حتى القسم مهمحب ايجب أن تص •
بمجرد وصولك مع الصندوق للقسم وفي حالـة        /               تسلم تقريرك لألستاذ     يجب أن  •

 / التقرير لألستاذ عدم وجوده يسلم
 .يمنع تماماً اختالء أي مسئول برئيس أو موظفي اللجنة •

تذكر دائماً أن من حقق إيقاف إي إجراءات في حالة وجود مخالفات حتى يـأتي المـسئول أو مـن               :وأخيراً  
 .يمثله

 وتذكر أيضاً أنك في مهمة تطوعية من أجل الصالح العام لمصرنا الحبيبة ولصالح دائرتـك ولـصالح                
من اللباقة واليقظة والحزم والصالبة سوف تنجز عملك علـى خيـر       مرشحك الذي تحبه وتؤمن به وأنك مزيج        

  .وجه
  واهللا ولي التوفيق وله األمر من قبل ومن بعد،
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 انتهاكاتعامة عن منوذج تلغراف إيل رئيس اللجنة الــ ــ ــ ــ ) ) ) ) ١٨١٨١٨١٨((((منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم 

  وقعت يف أحدي اللجان الفرعية

  شكوي إيل رئيس اللجنة العامة عن انتهاكات أمنية يف اللجنة لفرعيةــ ــ ــ ــ ) ) ) ) 19((((منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم 
 

    
      

  تلغراف إىل السيد املستشار رئيس اللجنة العامة

ئيس اللجنـة العامـة لالنتخابـات بــ          ر ــــــــــــــــــــ :السيد األستاذ المستشار    / المرسل إليه   
ــز    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/   عنوانه ــــــــــ ــسم ــــــــــ/ مرك  ق

  ــــــــشرطة 
  وعـــالموض

ـ ومقرها  (       ) توجد مخالفات قانونية جسيمة بانتخابات اللجنة الفرعية رقم            ـــــــــــــــــــــــ
 نرجو سـرعة اتخـاذ الـالزم مـع     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :وهي عبارة عن   

  .االحتفاظ بحق الطعن فيما حدث
الراسل 

  ــــــــــــــــــــــ
   / وكيالً عن المرشح

  ـــــــــــــ

  

  

  ) ـ( رقم من دائرة ٢٠٠ـ لسنة رئيس اللجنة العامة المشرف على انتخابات مجلس / المستشارالسيد 
  م عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسال

ــسيادتكم  ــه ل ـــــــــــــــــــــــــــ/ مقدم ــتاذ   ـــ ــن األس ــيالً ع ــصفتي وك ــامي ب /  المح
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وشهرتهــــــــــــــــــــــــ

  ) ـــــــ(عن دائرة (       )   المرشح لمجلس الشعب عمال رمز 
  وعـــالموض

ـ ــــــ( قامت قوات األمن بقيادة     ٢٠٠/     /  وم الموافق           الي ، وبمعاونة مجموعة من أفراد   ) ـــــــ
ـ (الشرطة باالعتداء على الناخبين ومنعهم من اإلدالء بأصواتهم في اللجنة رقم             ـ / ومقرهـا   )   ــ  ــــــ
تخابيـة وانتهـاك الدسـتور    دون مسوغ شرعي أو سند من القانون، مما يؤدي إلي عرقلة سير العملية االن     

  والقانون
  كــــلذل

  .نحيط سيادتكم علماً بهذه الواقعة ونرجو اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية لذلك
  مقدمه لسيادتكم                     

  المحامي                                            
  / بصفتي وكيالً عن األستاذ                                         
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  عالنت انتخابيةمنوذج لتصريح بوضع إــ ــ ــ ــ ) ) ) ) 20((((منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم 
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  منوذج لتقرير وكيل املرشح عن العمل داخل اللجنةــ ــ ــ ــ ) ) ) ) ٢٢٢٢١١١١((((منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم 
 

  

  

  

� ل- ! ,�+�! ر*( .�	�(   )  

  :و�	�ه� 
  :البيانات العامة : أوالً 
ـ / صباحاً وقدمت نفسي إلى رئيس اللجنة الـسيد         )      (تم الوصول إلى مقر اللجنة الساعة      . ١            ـــــــ

 .ووقع باالستالم على الصورة المرفقة) صورة/أصل(وسلمته التوكيل 
 :من السادة تم فتح محضر اللجنة بحضور كل  . ٢

 :الوظيفة                 الجهة التابع لها /                        رئيس اللجنة السيد   .أ 
 :الوظيفة                 الجهة التابع لها /                        عضو اللجنة السيد  .ب 
 مندوباً عن المرشح/                                     السيد   . ج 

                                  مندوباً عن المرشح/    السيد   . د 

 مندوباً عن المرشح/                                     السيد   . ه 

 مندوباً عن المرشح/                                     السيد   . و 

ك فـي محـضر   وتم إثبات ذل) فقط                              (وتم حصر عدد الناخبين بكشوف اللجنة وعددهم             . ٣
 .ناخباً(           ) الجلسة وهذا الرقم مطابق للرقم الذي تم إخطاري به من الحزب وهو 

      ترابيـزة  (       ) ساتر وخلف كـل منهمـا عـدد         (       ) تم معاينة غرف عمل اللجنة ووجد بها عدد          . ٤
تـذكر أي                (ال يوجد عليها أوراق أو ملصقات تؤثر على الناخـب أثنـاء التـصويت                               

 ).مالحظات خاصة بالسواتر والترابيزات وتأثيث غرفة اللجنة 

تم فتح الصندوق والتأكد من خلوه من أي أوراق ثم إعادة إغالقه بالقفل والمفتاح وتثبيت بالمسامير والتأكـد                   . ٥
 ).حالة الصندوق تذكر أي مالحظات خاصة ب) (أو االستيكرز ( من وجود رقم اللجنة مدون عليها بالبوية 

 بطاقات إبداء الرأي ووجدت جميعها مختومة من الظهر وال توجد بهـا أي عالمـات علـى          فحصتم    .أ 
 (      )   الوجه وتم حصرها ووجد عددها 

 .توضع عالمة      في حالة المطابقة(     )   وهذا العدد مطابق  �
 ).فةيذكر العدد في حالة المخال( بطاقة (      )   به زيادة عدد      �

 بطاقة(      )   به عجز عدد     �

ووضـعها فـي    ) فـي حالـة وجودهـا     ( وقد تم إثبات العدد الفعلي بمحضر اللجنة واستبعاد الزيادة          
  )تذكر أي مالحظات أخرى( وأغلق  ) ١( المظروف رقم 

ال توجـد  واألبواب والنوافذ والفضاء المحيط بها و) بمرافقة السيد رئيس اللجنة( تم معاينة نطاق اللجنة     .ب 
  .به أي مالحظات تؤثر على التصويت
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 :ة بحراسة وتأمين مقر اللجنة وهو فلدعاء السيد قائد قوة الشرطة المككما قام السيد رئيس اللجنة باست  . ج 
 ــــــــــــــــــــــ : االسم ــــــــــــــــــــــ رتبة/ السيد 

داخـل نطـاق اللجنـة وقيـام        ) لنـاخبين   خالف ا ( والتنبيه على سيادته بعدم السمح بتواجد أي فرد         
المرشحين مندوبي الدعاية بعمل دعايتهم خارج نطاق اللجنة ويسمح فقط للمرشحين أو وكيلـه بتفقـد                

  .سير العمل باللجنة طبقاً لقانون
   :عملية التصويت-:ثانياً 
 .تمت عملية التصويت طبقاً للقانون . ١

  .لجنةحدثت المالحظات التالية وتم إثباتها في محضر ال
-    
-  
-  
مسئول المقـر ـ الوكيـل    (  بالمحضر وأبلغتها للسيد إثباتهاحدثت المالحظات التالية ورفض رئيس اللجنة  . ٢

  ).العام
-  
-  
-  

   : إقفال اللجنة في تمام الساعة الخامسة مساءاً-:ثالثاً 
وسـمح لهـم    ) (   تم إغالق الباب الخارجي وحصر األفراد الموجودين بداخل نطاق اللجنة ووجد عددهم    . ١

 .نتخابالبا
 ).    (تم انتهاء عملية إبداء الرأي الساعة  . ٢

 .تم إغالق فتحة الصندوق بالقماش والشمع . ٣
 .تم التتميم على إغالق الصندوق بالمسامير والقفل والمفتاح وتحزيم الصندوق وتشميعه من جميع الجوانب . ٤
وإثبـات العـدد   .        تبقية بدون عالماتإبداء الرأي المتبقية ومطابقتها مع األسماء الم       تم حصر بطاقات   . ٥

في المحضر ثم وضعها في المظروف وإغالقه مع المحضر بعد إثبـات المالحظـات التاليـة بالمحـضر                  
 .والتوقيع عليه

-  
-  
-  
-  
-  
 .تم التوقيع على الشريط المثبت على فتحة الصندوق . ٦



  ة  المجموعة المتحد      المرشحين  لوكالء  العمليالدليل 

 ١١٤

ــسيد   )لجنة الفرز العامة( لفرز   مرافقة الصندوق حتى مقر اللجنة لتم . ٧ ــسلمه الـــــ / وتـــــ
 ــــــــــــــــــــــ

  -:تمت جميع األعمال بصورة مرضية عدا بعض المالحظات التالية  . ٨
-  
-  
-  

  والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات
  : االسم 
  :التوقيع 

  ٢٠٠/     /    تحريراً في      



  ة  المجموعة المتحد      المرشحين  لوكالء  العمليالدليل 

 ١١٥

  يبني حضور الناخبنيمنوذج ــ ــ ــ ــ ) ) ) ) ٢٢٢٢٢٢٢٢((((رقم رقم رقم رقم منوذج منوذج منوذج منوذج 
 

  

  

  



  ة  المجموعة المتحد      المرشحين  لوكالء  العمليالدليل 

 ١١٦

  

  

  

  

  

  

  

شكالت نتائج حتقيقات حمكمة النقض يف شأن امل

   العملية االنتخابيةالتي شابت

  



  ة  المجموعة المتحد      المرشحين  لوكالء  العمليالدليل 

 ١١٧

  

  ــــــــــــــــ) ١(منوذج 

  

  

   أحدى دوائر جملس الشعبانتخابات بأسباب بطالن تقرير بالرأي

  

ـ في الطعن رقـم       ق طعـون    ٦٥ لـسنة    ــــــ
انتخابات مجلس الشعب التـي أجريـت بتـاريخ         

  بالدائرة األولى ومقرها     - إعادة     – ٦/١٢/١٩٩٥
  ـــــــــــ محافظة ــــــقسم 

  ال5�,4ع �2

  ـــــــــــــــــــــــــــــ/ الدكتور  

  ال7��5�ر ال65	�
  ــــــــــــ



  ة  المجموعة المتحد      المرشحين  لوكالء  العمليالدليل 

 ١١٨

 عـادة   ٦/١٢/١٩٩٥ ق طعون انتخابات مجلس الشعب التي أجريت بتاريخ ٦٥ لسنة ــــــفي الطعن رقم    
   ــــــ محافظة ــــــ ومقرها قسم ــــــ  بالدائرة -

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ المرفوع من الدكتور  

حيث أن الوقائع على ما يبين من تقرير الطعن وسائر األوراق ـ تتحصل في أن الطاعن بصفته مرشـحاً    
 ـ عن مقعد الفئـات   )  ( محافظة )    (رة األولى ومقرها قسم أول عن الدائ لعضوية مجلس الشعب

أجريت في  - إعادة -على انتخابات مجلس الشعب  طعناً ١٩/١٢/١٩٩٥المستقل ـ تقدم بطعنه الماثل بتاريخ  
 بغية إبطالها وما ترتب عليه من آثار استناداً إلى م أورده بـصحيفة الطعـن                ٦/١٢/١٩٩٥هذه الدائرة  بتاريخ     

وما قرره في التحقيقان وما ساقه بدفاعه المكتوب من أنه شابها عيوب تؤدي إلى إبطالهـا وأم هـذه العيـوب                     
   -:تخلص فيما يلي 

أن بعض أسماء رؤساء اللجان أو أمانتها ليست هي التي وردت من قرار السيد وزير الداخلية في                  ) ١
 .هذا الشأن

 من توقيع أعضاء اللجان ومـن   – ش   ٥١ النموذج   –خلة بعض النماذج الحاكمة للعملية االنتخابية        ) ٢
علـق بالعمليـة   بيان عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وبعضها حرر دون إثبات أيـة بيانـات تت       

 .االنتخابية ووقعت على بياض ف ضالً عن الكشط والشطب والتعديل بها

 .بالنسبة لعدد الناخبين الذين أدلو بأصواتهمش  ٤٨  عن النموذج٥١ جوذمف بيانات الناختال ) ٣

لعدم تدوين أسماء بعض األعضاء وعـدم       _  ش   ٤٩النموذج  _ بطالن محضر لجنة الفرز العامة       ) ٤
 .ء اللجنة على محضر لجنة الفرز أعضاقيع باقيتوو

وحيـث أن الهيئـة     . ٧٥تدخل محافظ اإلقليم باللجان وتواجده بداخل جمعية االنتخاب باللجنة رقم            ) ٥
باشرت التحقيق وبسؤال الطاعن ردد ما جاء بصحيفة طعنه ومذكرته وبإطالع على ما ورد مـن                

 -:أوراق العملية االنتخابية تبين ما يلي

 صوتاً  ٢٧٧ ثابت به أن عدد أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم           ١٤نة رقم    ش للج  ٥١ جوذمالنأن  
 . صوتا١٠٨ً ش أن عددهم ٤٨ج وذمالنبينما ورد ب

لما كان ذلك وكان الثبات من األوراق والتحقيقات أن النماذج الحاكمة لمراحـل وإجـراءات العمليـة                 
 وقـد   – ورؤساء اللجـان الفرعيـة       –فرز العامة    ش قد خال من توقيع بعض أعضاء ال        ٤٩االنتخابية النموذج   

 ش ثابت به أن عدد أصوات النـاخبين         ٥١ النموذج رقم    –اشترط القانون التوقيع عليه من األعضاء مجتمعين        
 ش أن ٤٨ صوتاً فـي حـين أن الثابـت بـالنموذج     ١٠٨،١٣٣ -، ٢٣،  ١٤الذين أدلو بأصواتهم في الجنتين      

 من توقيع الرئيس واألمين وأعضاء اللجـان  ٨ ش الخاص باللجنة    ٥١ذج   صوتاً وخال النمو   ٨٦ ،   ٢٧٧عددهم  
 على بياض دون إثبات ثمة بيانات وقد تضمنت تلك النماذج كشط وشطب وتعديل بأرقـام                ٣٨،  ٢٩،  ١٣،  ١٢

 ٧٥ ش باللجنة    ٥١وثابت على النموذج    . عدد أصوات الناخبين وكذلك اللذين تخلفوا منهم عم اإلدالء بأصواتهم         



  ة  المجموعة المتحد      المرشحين  لوكالء  العمليالدليل 

 ١١٩

 محافظ الغربية بداخل اللجنة أثناء العملية االنتخابية بالدائرة محل الطعن قـد تمـت بالمخالفـة ألحكـام                  تواجد
  .القانون مما يصمها بالبطالن مما يتعين معه التقرير ببطالن العملية االنتخابية في الدائرة محل الطعن

  لذلك

ول ببطالن عملية انتخابات مجلـس الـشعب        يعرض الطعن على الدائرة الموقرة وفق المذكرة الماثلة ونرى قب         
  ــــــ محافظة ــــــبالدائرة األولى ومقرها قسم 

   وإرسال األوراق إلى مجلس الشعب ٦/١٢/١٩٩٥والتي أجريت بتاريخ 

  المحققالمستشار 

  ـــــــــــــــــ

  نائب رئيس محكمة النقض

  



  ة  المجموعة المتحد      المرشحين  لوكالء  العمليالدليل 

 ١٢٠

  ــــــــــــــــ) ٢(منوذج 
  

  مذكرة

  

   انتخابات مجلس الشعب ٦٥نه  لس٧٤٩في الطعن رقم 
  _______ عن الدائرة " عمال"المقدم من السيد  ــــــــــ 

  بمركز ــــــ محافظة ــــــــ
  

حيث أن الطاعن تقدم بطعنه إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب طالباً إبطـال االنتخابـات       
الدائرة ـــــ مركـز      ب ٦/١٢/١٩٩٥ وإعادتها التي أجريت يوم      ٢٩/١١/١٩٩٥التي أجريت يوم    

/ شرطةـــــ محافظة ـــــ والتي أسـفرت عـن فـوز المطعـون ضـده        الـسيد                        
  :وذلك ألسباب حاصلها " العمال " ــــــــ بمقعد  

وسـبق وأن تقـدم المرشـحان    " عمـال  " ولـيس  " فئات "  أن المطعون ضده ضفته الحقيقية     -:أوالً  
لى صفته أمام اللجنة المشكلة     ــــــــــــ و ــــــــــــ باعتراض ع    

بقرار من السيد وزير الداخلية وقدما مستنداتهما ولـم تفـصل اللجنـة المختـصة فـي هـذا                 
  .االعتراض

وجود أخطاء في كشوف الناخبين وبها أسماء ألشخاص من القـوات المـسلحة والمـسافرين                -:ثانياً  
  .والمتوفين

 بطاقات المتخلفين عن االنتخـاب، واعتـداء أنـصار     اإلخالل بعملية االنتخاب، للتالعب في-:ثالثـاً   
المطعون ضده على وكالء الطاعن بالضرب وطردهم من اللجان، وقيامهم بـالتزوير لـصالح              

  .المطعون ضده في اللجان الفرعية، ولعدم تحقق رؤساء اللجان الفرعية من شخصية الناخبين
   :وإذ باشرته هذه المحكمة تحقيق الطعن قدم وكيل الطاعن 

 تفيد أن المطعـون ضـده      ٤/١١/١٩٩٥ــــــ مؤرخة    شهادة من السجل التجاري بمحافظة     .١
ـــ وهو صاحب مصنع بالط وتجارة أسمنت وجبس وأنه تقرر شـطب قيـده عـام                 مقيد برقم 
 . لعدم التجديد١٩٨٦

شهادة من الوحدة المحلية بمركز ومدينة ـــــ تفيد ان المطعون ضده كان مرشحا لعـضوية                .٢
ومهنته تـاجر ولـم     "  فئات" وصفته   ١/١٠/١٩٩٢المحلي للمركز بقرية ــــ بتاريخ      المجلس  

 . ينجح في االنتخاب 



  ة  المجموعة المتحد      المرشحين  لوكالء  العمليالدليل 

 ١٢١

 مدني كلي ـــ بثبوت عمل المـدعي ـــــ          ١٩٩٣صورة حكم في القضية رقم ـــ لسنة       .٣
كما قدم كشوف بأسماء المتوفين وتاريخ وفـاة كـل          ، لدي المطعون ضده بمهنة سائق سيارة نقل        

 بأسماء بعض المتوفين ببلدتي ـــ و ـــ المدينـة مبينـاً بـه أرقـان قيـدهم                  منهم، وكشف 
والمسلسل وتواريخ الوفاة وأرقان اللجان االنتخابية الخاصة بهم بالبلدتين المذكورتين ومجموع تلك            

 لجنة كما قدم مذكرة شارحة صمم فيها على طلباته، وقرر بنهاية التحقيـق أن فـارق                 ٢٩اللجان  
 ٢٩ والمطعون ضده في انتخابات اإلعادة ثالثة آالف صوت في حين أن هناك عدد               األصوات بينه 

 .لجنة حدث بها تزوير وتقدر أصواتها تقريباً بسبعة عشر آلف صوت
عمال " وليس  " فئات  "وحيث أنه بشأن ما آثاره الطاعن من أن المطعون ضده صفته الحقيقية               

لية االنتخاب التي تتولي محكمة النقض تحقيق صـحتها         فإنه لئن كان النعي ال يرد على إجراءات عم        " 
 المعدل في شأن    ١٩٧٢ لسنة   ٣٨وإنما يتعلق بمسألة سابقة على إجراء االنتخاب وقد رسم القانون رقم            

مجلس الشعب في المادة التاسعة منه طريقاً االعتراض على صفة المرشح أمام اللجنة المختصة المشار               
 سـنة  ٣٨ لم يتبعه الطاعن، إال أنه لما كانت المادة الثالثة مـن القـانون    إليها بتلك المادة ـ وهو ما 

 المعدل تقضي بأن تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية وتحدد هذه الـدوائر طبقـاً              ١٩٧٢
للقانون الخاص بذلك، وينتخب عن كل دائرة  عضواً يكون أحدهما على األقل من العمال والفالحـين،                 

المادة األولى من ذات القانون بأن يعتر عامالً من يعمل عمالً يدوياً أو ذهنياً في الزراعـة                 كما تقضي   
أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخلة الناتج من هذا العمل وال يكون منضماً لنقابـة        

للمرشـح لمجلـس    مهنية أو مقيداً في السجل التجاري ويستفاد من هذا النعي أن صفة العامل ال تثبت                
الشعب إذا كان ال يعمل عمالً يدوياً أو كان مقيداً في السجل التجاري ومن ثم فإنـه إن كـان الـرأي                      
لمجلس الشعب أنه يختص في هذه الحالة بنظر مدى توافر شروط الترشيح المقرة قانوناً ـ وهـو مـا    

فة الذكر أن المطعـون ضـده   تراه هذه المحكمة ـ وكان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعن سال 
تاجر ــــــ وصاحب مصنع ـــــ، وأن له سجل تجاري وسبق أن رشح نفـسه لعـضوية                

، ممـا ينفـي عنـه صـفة     ١/١٠/١٩٩٢بتاريخ " فئات " مجلس الشعب المحلي لمركز ـــ بصفته    
ـ         ضويته العامل، فإن ترشيحه لالنتخاب وانتخابه بصفته من العمال يكون باطالً وبالتالي عدم صـحة ع

  ،بمجلس الشعب بهذه الصفة
وعما يثيره الطاعن من تزوير في عملية إعادة االنتخـاب بإثبـات إدالء أشـخاص متـوفين                 
بأصواتهم في اللجان االنتخابية، فإنه لما كان الثابت من مستندات الطاعن ومن بينها كشوف الوفيـات                

 ومن اإلطالع على كـشوف  الصادرة من مكتب السجل مدني ـــ عن بدلتي ـــ و ـــ المدينة        
) ٣٦(إلـى   ) ٣٣(ومن  ) ٣١(إلى  ) ٢٤(زمن  ) ١٠(و) ٨(إلى  ) ١(اللجان االنتخابية المضمومة أرقام     

 أسم ألشخاص توفيت قبل تاريخ إعادة االنتخاب مؤشراً أمامهـا           ٧٠وجود عدد   ) ٤٥(و) ٤٤(و) ٣٩(و



  ة  المجموعة المتحد      المرشحين  لوكالء  العمليالدليل 

 ١٢٢

 األسماء مبينة بالكـشف المـدون   في كشوف تلك اللجان بإدالئها بأصواتها في إعادة االنتخاب ـ وتلك 
  .وبمعرفتنا المرفق بهذه المذكرة المبين به أسم كل متوفى وتاريخ وفاته ورقم اللجنة االنتخابية

 المعـدل  ١٩٥٦ لسنة ٧٣ من القانون    ٣٦ و ٣٥ و ٣٤ و ٢٤ولما كان المشرع قد حد في المواد        
لعملية االنتخابية وفرز األصوات ومن حـي  بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية إطاراً قانونياً تتم فيه ا  

تشكيل اللجان وإثبات البيانات المتعلقة بالعملية االنتخابية في المستندات التي أعدت لذلك بحيث تكـون               
هذه البيانات ممثلة لواقع العملية االنتخابية وتؤكد سالمة النتيجة التي أسفر عنها فإن التزويـر بإثبـات                 

 لجنـة  ٢٤ أسم في عدد ٧٠ إلى رحمت اهللا قبل إعادة االنتخاب مجموعها   إدالء أصوات ألسماء توفيت   
  .إنما ينأى بالعملية االنتخابية عن الحيدة والجدية ويذهب بالثقة فيها مما يبطلها

  لذلك

 مـن  ٩٢يعرض التقرير على الدائرة الموقرة للنظر في إرساله إلى مجلس الشعب عمالً بالمادة  
  الدستور

  
  المستشار                                                                  

  ــــــــــ
  .بعد العرض على الدائرة ترسل األوراق إلى مجلس الشعب

  
  نائب رئيس المحكمة
  ــــــــــ

  
  
  



  ة  المجموعة المتحد      المرشحين  لوكالء  العمليالدليل 

 ١٢٣

  ــــــــــــــــ) ٣(منوذج 
  

   ق٦٥ لسنة ٧٦٠، ٧٥٧تقرر في الطعنين االنتخابين رقمي 
  عب في الدائرة ـــبشأن انتخابات مجلس الش

  قسم شرطة ــــــ  محافظة ــــــ
  

من حيث أن الطاعنين ــــــ و ــــــ قد قدما الطعنين المماثلين علـى الترتيـب               
طعناً في انتخابات مجلس الشعب بالدائرة ــــــ ومقرها قسم شرطة ــــ محافظة ـــــ              

  -:ة وذلك استناداً إلى األسباب اآلتي٦/١٢/١٩٩٥والتي جرت يوم 
جان قبل الموعـد المحـدود والتالعـب فـي          لتدخل رجال األمن وطرد المندوبين وإغالق ال       -:أوالً  

  .صناديق االنتخاب
استبدال بطاقات الرأي والعثور على آالف البطاقات المختومة بخـتم اللجـان فـي الـشوارع                 -:ثانياً

  .ودورات المياه
ون المقدمة من المرشحين وعدم دراسـتها واتخـاذ    إغفال رئيس اللجنة لمعظم الشكاوى والطع-:ثالثاً  

  .إجراء بشأنها
  . تكرار أسماء الناخبين في أكثر من لجنة وإدالء المتوفين بأصواتهم والمسافرين والمهاجرين -:رابعاً 
اختالف كشوف الناخبين التي تم االقتراع عليها داخل اللجان عن التي سـلمت للمرشـحين                -:خامساً  

عدداً كبيراً من الناخبين لم يتمكنوا من اإلدالء بأصواتهم في اللجان الخاصـة             مما أدى إلى أن     
  .بهم
ـ  في حين تسويد بطاقات الناخبين في شياخة ــــ      -:سادساً   ن إي عـدد  خبيا أنه لم يحضر من الن

  .يذكر في الجولة األولى
وبين والتالعـب فـي     إطفاء األنوار بلجنة الفرز عدة مرات وانتهاز الفرصة لطـرد المنـد            -:سابعاً  

  .الصناديق
استخدام شهادات إدارية مجهولة المصدر لتمكين حامليها من االنتخاب دون أن يكون معهم ما               –:ثامناً  

  .يثبت شخصيتهم
  .٥٠، ٤٨،٤٩ التالعب والتزوير والتناقض بين نماذج -:تاسعاً 
  . إطالق قوات األمن قنابل مسيلة للدموع لطرد المندوبين-:عاشراً 

عدم توقيع العديد من أمناء اللجان أو التأشير أمام الناخبين في كشوف الناخبين وعـدم                -:ي عشر   حاد
  .توقيع مندوبي المرشحين على محاضر معظم اللجان



  ة  المجموعة المتحد      المرشحين  لوكالء  العمليالدليل 

 ١٢٤

 من رئيس كل لجنة وعدم نظـر        ةعدم وجود كشف موقع عليها بانتهاء العملية االنتخابي        -:ثاني عشر   
وعضوية رؤساء اللجان العامة في المسائل واالعتراضـان       المشكلة من رئيسها     ةاللجنة الرئيسي 

  .المتعلقة بعملية االنتخاب
ـ وحيث أنه بمناقشة الطاعن األول      أشار إلى بعض الوقائع التي حدثت أثناء عمليـة    ـــــ

التصويت في بعض اللجان غير أنه لم يقدم الدليل على صحتها وأشار إلى أن بعـض بطاقـات إبـداء              
ة وممزقة بالطرقات ودورات المياه في لجنة قسم ـــ وقـدم تـذكرتين خاصـتين               الرأي وجدت ملقا  

كما قدم كشفاً بأسماء المتوفين والمسافرين للخارج والمقدمة أسمائهم وقدم شهادات           ) ــ  ( باللجنة رقم   
إلى بوفاة بعض الناخبين سابق على إجراء االنتخاب وبيان باألسماء المكررة واللجان المقيدين بها أحال               

  . التي اعترض عليها٧٩ حتى    ٦١صحيفة الطعن مكتفياً بفحص اللجان 
 أشار إلى بعض المالحظـات والتـي تتعلـق         ـــــــوحيث أنه بمناقشة الطاعن الثاني      

بكثرة عدد من أدلو بأصواتهم في انتخابات اإلعادة المطعون فيها عن االنتخابات التي جرت في المـرة               
 عدم صحة هذه االنتخابات وإلى أن توقيعات أمناء اللجان في اللجان تمت بعد              األولى مستدالً بذلك على   

  -:إجراءات االنتخابات وقد ثبت من التحقيق واإلطالع على مظاريف العملية االنتخابية ما يلي 
 وطرد مندوبي المرشحين وإغالق اللجان قبل الموعـد  ةلم يثبت من التحقيق تدخل رجال الشرط       :أوالً  

  .و إطالق قوات األمن بقنابل مسيلة للدموعالمحدد أ
لم يثبت أن رئيس اللجنة العامة قد أغفل الفصل في الشكاوى المقدمة من المرشحين بـل علـى                  :ثانياً  

العكس ثبت أن لجنة شكلت لفحص الشكوى وتم استبعاد بعض الصناديق وأن كانت هذه اللجنة               
  .و المبين بمحضرها  المرفقلم تضم جميع رؤساء اللجان الفرعية وذلك على النح

لم يثبت اختالف كشوف الناخبين التيتم االقتراع بموجبها عن الكشوف المـسلمة للمرشـحين أو               :ثالثاً  
  .استخدام شهادات إدارية مجهولة المصدر لتمكين من ليس له حق التصويت من اإلدالء بصوته

لناخبين بالتأشير قرين أسماء المتـوفين      بالنسبة لما استدل به الطاعن األول على تسديد كشوف ا         :رابعا  
 حيث ثبت وفاة كـل مـن        ٦٠،  ١٣مما يفيد اإلدالء بأصواتهم فلم يثبت لك في اللجنتين رقمي           

ــــــ قبل إجراء االنتخاب والتأشير بمـا يفيـد اإلدالء بـصوتيهما فـي       ــــــ ، 
  .اللجنتين سالفتي الذكر على الترتيب

، ٤ررة فقد ثبت تكرار أسم كل من ـــــــــ باللجنتين رقمي            بالنسبة لألسماء المك   -:خامساً  
وأسم ـــــــــــــ   ٧مع مالحظة وجود أسم ــــــــــ باللجنة رقم        ١٣

 والتأشير قرين أسماءهم بتلك اللجان بمـا يفيـد   ٦٠ ، ٥٥باللجنتين رقمي  {  و ٣٤،  ٧باللجنتين  
. ثر من منافسيهما في هذه اللجـان إدالئهم بأصواتهم فيها، وقد حصل الطاعنين على أصوات أك     

 ــــــــــــــ و وأســم و٧ووجــود أســم ـــــــــــ باللجنــة رقــم 



  ة  المجموعة المتحد      المرشحين  لوكالء  العمليالدليل 

 ١٢٥

 أما باقي األسماء التي قدمها الطاعن األول فلـم يثبـت    ٦ــــــــــــ باللجنة رقم    
  . والتأشير باإلدالء بالصوت معاًاالسمتكرار 

ـ    ٢٢ بالنسبة للجنة    :سادساً    بطاقتي إبداء الرأي المؤشر عليهما بمـا         التي قدم الطاعن ـــــــ
 بطاقة بفرق بطاقـة    ٢٤٣يفيد التصويت فإنه بحصر البطاقات الصحيحة بتلك اللجنة تبين أنها             

  . بطاقة صحيحة٢٤٤واحدة عن المثبت بمحضر الفرز وهو 
تهم فـي   تبين أنه لم يؤشر في كشوف الناخبين ما يفيـد اإلدالء بأصـوا  ٦٦ بالنسبة للجنة رقم     :سابعاً  

 صـوتاً وأن التأشـير     ١٨٧انتخابات اإلعادة ورغم أنه أثبت بمحضر الفرز أن عدد األصوات           
  . ناخباً وهو عدد البطاقات الصحيحة١١٤كان قرين انتخابات المرة األولى وبلغ 

أن بعض اللجان غير مؤشر قرين األسـماء  ) كشوف الناخبين  ( ٣٨ تالحظ من مراجعة نماذج     :ثامناً  
 يفيد إدالء الناخبين بأصواتهم وأن البعض اآلخر مؤشر قرين بعـض األسـماء فقـط                فيها بما 

وبعضها اختلف توقيعات األمين فيها فبعضها مقروء واألغلب األعم غيـر مقـروء كمـا أن                
البعض األخر اختلفت توقيعات األمين فيها مما يدل على أنها ليست لشخص واحد وذلك علـى                

  .مخالفة لتعليمات المقرة في هذا الشأنالنحو المبين بالتحقيقات بال
 أن بعض محاضر فرز اللجان الفرعية بعضها موقع من رئيس اللجنة فقط دون األعضاء على                :تاسعاً  

  .النحو الموضح بالتحقيقات بالمخالفة للتعليمات بعملية الفرز
 اللجـان الفرعيـة   تبين أن محضر فرز اللجنة العامة موقع عليه منه غالبية األعضاء ورؤساء       :عاشراً  

 ٦١٨٠ صوتاً بينما حصل منافسه علـى       ٥٢٢٥وأن الطاعن األول ـــــــ حصل على       
 حـصل   ٧٢٣٩ صوتاً مقابل    ٤١٧٤صوتاً وأن الطاعن الثاني ـــــــــ حصل على        

ولما كان ما تقدم    .  صوتا ١١٤٠٩وذلك من مجموع األصوات الصحيحة البالغة       . عليها منافسه 
 من الدستور الـدائم بالفـصل فـي صـحة           ٩٣مختص طبقاً للمادة    وكان مجلس الشعب هو ال    

عضوية أعضائه على ضوء ما تجريه محكمة النقض ومن تحقيق ومـن ثـم نـرى إرسـال                  
  .األوراق إلى مجلس الشعب لتصرف على ضوء ما أسفر عنه التحقيق 

  لذلك

 لتصرف على ضوء    تعرض األوراق على الدائرة بالتقرير المرفق إلرسال األوراق إلى مجلس الشعب          
  الوقائع التي كشف عنها التحقيق 

                                                                       المستشار المحقق 
  ــــــــــــ

  ترسل األوراق إلى مجلس الشعب بهذا التقرير 
  نائب رئيس المحكمة

  ــــــــــــ 



  ة  المجموعة المتحد      المرشحين  لوكالء  العمليالدليل 

 ١٢٦

  ــــــــــــــــ) ٤(منوذج 
  ريرـــتق

   ٢٠٠٠ لسنة ٨٠٥ في الطعن االنتخابي رقم 
  ــــــــــــ/ المقدم من السيد 

  ــــــ  دائرة ٢٠٠٠عن انتخابات مجلس الشعب سنة 
  ـــــــمحافظة 

 في شأن مجلس الشعب قد نصت فـي  ١٩٧٢ لسنة ٢٨ من القانون رقم ٢٠من حيث أن المادة    
 من الدستور إلى رئـيس  ٩٣النتخاب طبقاً للمادة أن يقدم الطعن بإبطال ا٠فقرتها األولى على أنه يجب   

مجلس الشعب خالل الخمسة عشر يوماً التالية إلعالن نتيجة االنتخاب مشتمالً على األسباب التي بنـى            
  .عليها ومصدق على توقيع الطالب عليه

وكان البيان من أوراق الطعن الماثل أن مذكرة أسباب الطعن ذيلـت بتوقيـع منـسوب إلـى                  
ــــــــــــ بمثابة وكيالً عن الطاعن غير مـصدق علـى توقيعـه عليهـا وأن      المحامي  

األوراق قد خلت من التوكيل الصادر من الطاعن لمن وقع على مذكرة أسباب الطعن لمعرفـة نطـاق             
وال يغير في ذلك من وجود محضر تـصديق         ، وكالته، ومن ثم يكون الطعن قد تم من غير ذي صفة            

لورقة األخيرة من مذكرة أسباب الطعن إذ أن ذلك المحضر ال يعدو أن يكون              علي توقيع الطعن خلف ا    
 ٢٠تقريراً بالطعن دون أن يشتمل على األسباب التي بني عليها طعنه على النحو الذي أوجبتـه المـادة     

  .من قانون مجلس الشعب سالفة اإلشارة

  لذلك

  . التقريريعرض الطعن على الدائرة لنظر في الموافقة على ما انتهى إليه
  المستشار                                                                 

  ــــــــــــ
  ترسل األوراق إلى مجلس الشعب بالتقرير المرفق

                                                                          رئيس الدائرة
  ــــــــــــ

  



  ة  المجموعة المتحد      المرشحين  لوكالء  العمليالدليل 

 ١٢٧

  ــــــــــــــــ) ٥(منوذج 
  

  رـريــــــتق
   ٢٠٠٠لسنة  ٥٦١ في الطعن االنتخابي رقم 

  ــــــــــــ/ المقدم من السيد 
  ــــــ  دائرة ٢٠٠٠عن انتخابات مجلس الشعب سنة 

  ـــــــمحافظة 
 في شأن مجلس الشعب قد نصت فـي  ١٩٧٢ لسنة ٢٨ من القانون رقم ٢٠من حيث أن المادة    
 من الدستور إلى رئـيس  ٩٣أن يقدم الطعن بإبطال االنتخاب طبقاً للمادة ٠جب فقرتها األولى على أنه ي  

مجلس الشعب خالل الخمسة عشر يوماً التالية إلعالن نتيجة االنتخاب مشتمالً على األسباب التي بنـى            
  .عليها ومصدق على توقيع الطالب عليه

عملية االنتخابيـة فـي    في الالطاعن وإن قرار بالطعنوكان البيان من أوراق الطعن الماثل أن        
 قـد ه لم توقع من الطاعن ومن ثم  تكون عديمة األثر مما يفالميعاد  القانوني  إال أن مذكرة أسباب طعن    

الطعن أحد مقوماته الشكلية ويتعين التقرير بعدم قبوله شكالً وال يغير في ذلك وجود محضر تـصديق                 
 لم يشتمل على التوقيع للطاعن مما يعتبر معـه هـذا   بنهاية الورقة األخيرة من مذكرة أسباب الطعن إذ    

المحضر مخالفاً للواقع وال يغن عما اشترطه القانون من وجوب توقيع الطاعن على مـذكرة أسـباب                 
  .طعنه

  

  ذلكـــل

  
  .يعرض الطعن على الدائرة لنظر في الموافقة على ما انتهى إليه التقرير

                                                                
  المستشار                                                               

  ــــــــــــ
  ترسل األوراق إلى مجلس الشعب بالتقرير المرفق

                                                                          رئيس الدائرة
  ــــــــــــ

 



  ة  المجموعة المتحد      المرشحين  لوكالء  العمليالدليل 

 ١٢٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  ات ـــــرفقـــامل



  ة  المجموعة المتحد      المرشحين  لوكالء  العمليالدليل 

 ١٢٩

  ــــــ: ١ رقم مرفق

بيان بتليفونات وفكسات منظمات حقوق اإلنسان التي ميكن إبالغها 
 باالنتهاكات يف العملية االنتخابية

  فاكس   تليفون   المنظمة   م

  ٣٦٢٠٤٦٧  المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان   ١

٣٦٣٦٨١١  

٣٦٢١٦١٣  

  ٤١٨٨٣٧٨  ٤١٨١٣٩٦  المنظمة العربية لحقوق اإلنسان   ٢

  ٣٢٦٦٠٨٨  ٣٢٦٦٠٨٨  مركز قضايا المرأة   ٣

  ٧٩٢١٩١٣  ٧٩٤٦٩٩٩  مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان   ٤

  ٢٥٩٦٦٢٢  ٢٥٩٦٦٢٢  مركز الدراسات والمعلومات القانونية   ٥

  ٥٧٥٨٩٠٨  ٥٧٥٨٩٠٨  مركز هشام مبارك   ٦

/ ٣٩٢٢١٩٤  المركز المصري لحق السكن   ٧
٣٩٥٢٩٥٢  

٣٩٢٢١٩٤  

  ٥٣١٠٠٢٧  ٣٦٢٠٧٣٢  مركز العربي الستقالل القضاء والمحاماة ال  ٨

  ٧٤٢٢٧١٥  ٧٤٠٣٤٧٢  )شموع ( جمعية حقوق اإلنسان لرعاية المعاقين   ٩

  ٢٦٢٢١٤٠    مركز حقوق الطفل المصري   ١٠

  ٧٠٠٢٩٧٥ ٧٠٠٢٩٧٥ ��آ ا���
	� ا������   ١١

����ة ا���ن�ن	�   ١٢
�	� ا�
� ٥٧٨٩٠٦٩ ٣٣٠٤٨٩١  

��ب- ���,�ع �* ن()�ء &��ق ا$ن��ن ا�
�آ ا�  ١٣  ٤٠٣٩٩٥٤  ٤٠٤١١٨٥  

  ٥٧٥٠٤٧٠  ٥٧٥٠٤٧٠  ��آ ا1رض   ١٤

����ة ا��2��ء   ١٥
�	� &��ق ا$ن��ن �
�  ٥٧٦٤٨٤١ 
٥٧٦٤٨٤٢  

٥٧٦٤٨٣١  

  ٣٤٦٤٩٠١  ٣٤٦٤٩٠١  ��آ دراس�ت ا�
�أة ا����2ة   ١٦

  ٣٦٥٦٦٨٨  ٣٦٣٥٥٦٦  ��آ ت�
	� ا��9ار ا���
��ا8-   ١٧
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 ١٣٠

٥٢٨٢١٧٥  ٥٢٧١٣٩٧  �
�آ ا�
=�ي ���9ق ا�
�أة �;س�� ا  ١٨  

١٩   �	>�
 ٥٠٨١٦١٧  ��آ اب* @��ون ���راس�ت ا$ن
٥٠٨١٠٣٠  

٦٦٧٠٩٧٣  

٢٠   		

� ا���ب	� �
��ه�A ا��C�
  ٣٣٦٦٣٨٣  ٣٣٦٦٣٨٣  ا�

  ٥٧٣٠٨٧٧  ٥٧٣٠٨٧٧  �;س�� أوDد ا1رض   ٢١

�	� ا�
=��� ���E ا��)�ر ا���
��ا8-   ٢٢
  ٣٩٢٤٨٧٥  ٣٩٢٤٨٧٥  ا�2

٢٣   �	�
�2
�	� ا�
=��� ����Fض ب��
(�رآ� ا�
  ٤١٥٠٥٤٦  ٤١٥٠٥٤٦  ا�2

�	� ا�
=��� ��(� وت�
	� ا���- ا���ن�ن-   ٢٤
  ٧١٢٢١٠٦  ٧١٢٢١٠٦  ا�2

  ٣٩٣٩٨٩٩  راب)� ا�
�أة ا���ب	�   ٢٥

  
٣٩٣٦٨٢٠  
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  بيان بأرقام وعناوين وكاالت األنباء والصحفبيان بأرقام وعناوين وكاالت األنباء والصحفبيان بأرقام وعناوين وكاالت األنباء والصحفبيان بأرقام وعناوين وكاالت األنباء والصحف: : : : ٢٢٢٢مرفق رقم مرفق رقم مرفق رقم مرفق رقم 

   ـ وآ�Dت ا1ن��ء ١
١  A R T  ٥٧٨١٦١٦  

٢  B B C  ٧٣٨٤٠٥٢  

٣  C NN ٥٧٤٦٨٦٨  

  ٧٣٦٢٠٥٦ اساهى اليابانية   ٤
٧٣٦٢٠٧٤  

  ٧٣٦٢٠٥٥ف     

  ٧٩٥٨٣١٠  الوكالة اإليطالية  ٥

  ٣٣٥٨٧٤٨   سحر سربانة–الوكالة الفرنسية   ٦

  ٥٧٩٢٨٧٧ –ت    رويتر  ٧
                       ٥٧٧١١٣٣–         ف 

٥٧٧٧١٠٧      

  ٣٦٤٥١٤٩  األجانب جمعية مراسلين  ٨

  ٧٣٥٩٢٧٩  لوس انجلوس تايمز  ٩

  ٣٩٣٥٠٥٥  وكالة أنباء الشرق األوسط  ١٠
          ٣٩٣٧٤٩٧  

  ٥٧٥٠٣٧٢  قناة النيل لألخبار   ١١
٥٧٩٩٩١٨  

٥٧٥٠٣٧٢    ١٢  

  ٥٧٨٩٤٢١  صوت العرب   ١٣

  ٥٧٤٩٤٤٩  وكالة األنباء األمريكية  ١٤
٥٧٨٤٠٩٤  

  ٥٧٧٤٣٧٤   ظبي قناة أبو  ١٥

  ٥٧٤٤٤٤٦  بو ظبي قناة أ  ١٦
٥٧٤٦٥٠٠  

  ٥٧٤٥٥٣٣  قناة الجزيرة  ١٧
  ٥٧٨٥٥٠٠ت 

  ٥٧٤٩٩٥٥  صحيفة االتحاد االماراتيه   ١٨

  ٥٧٨٤٠٩٥  قناة الحرة   ١٩
٥٧٨٤٠٩٤  
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 ١٣٢

   ـ قائمة بعناوين وبيانات الصحف المحلية٢
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 ١٣٣
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 ١٣٤

   ـ قائمة بعناوين وبيانات الصحف اإلقليمية٣
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 ١٣٥

   ـ قائمة بفاكسات الصحفيين ٤

  اكسف  الجريدة

  ٧٩٤٢٢٠٦  السياسي المصري 

  ٧٦٠٢٠٠٧  الوفد 

  ٥٧٩٣١٦٥-٥٧٨٦١٢٦  األهرام 

  ٥٧٨٠٦١٦   عالء الدين–األهرام 

  ٧٧٠٤٢٩٧   القسم االقتصادي –األهرام 

  ٥٧٩٧٨٦٧  األهرام العربي 

  ٥٧٨٦٦٦٠  األهرام الدولي 

  ٥٧٨٦٨٣٣  مجلة نصف الدنيا 

  ٥٧٨٦٨٣٣  األهرام المسائي 

  ٥٧٨٦١٢٦-٥٧٨٦٨٣٣  األهرام أبدو

  ٥٧٨٦٠٨٩  األهرام ويكلى 

  ٥٧٨٦٨٣٣  مجلة نصف الدنيا 

  ٣٠٥٩٦٦٦  جريدة البيان 

  ٥٧٨١٦١٣  مجلة حريتي 

  ٣٠٣٣٠٠٥  جريدة الخميس 

  ٣٠٤٣٥٥٥  الميدان 

  ٧٦٢١٦٧٩  جريدة النبأ الوطني 

  ٥٧٨٤٠٩٠-٥٧٩٩٣١٨  جريدة الخليج 
The Egyptian Gazette  ٥٧٨٤٦٤٦  

  ٥٧٨٤٨٦٧  االهالى 

  ٣٤٤٢٣٠٦ - ٣٠٣٢٣٤٤  الفجر  

  ٣٤٥٠٤٦٢  صوت األمة 

  ٣٣٨٤٠٧٢  نهضة مصر 

  ٣٩٣٥٩٤٦  جريدة وطني 

  ٣٣٥٠٩٦١  أفاق عربية 

  ٧٩٢٣٥٠٩  مجلة صباح الخير 



  ة  المجموعة المتحد      المرشحين  لوكالء  العمليالدليل 

 ١٣٦

  ٧٩٥٦٤١٣  مجلة روزا ليوسف 

  ٥٧٨٢٥٣٠  مجلة أخر ساعة 

  ٣٦٢٥٤٤٢  مجلة المصور 

  ٤٨٢٣٠٢٧  جريدة األحرار 

  ٧٩٥٨٠٤٣  جريدة الحياة 

  ٣٦٢٥٤٦٩  جلة حواء م

  ٥٧٨٢٥٢٠-٥٧٨٢٥١٠  جريدة األخبار 

  ٥٧٨٢٥٢١-٥٧٨٢٥٢٠  أخبار األدب 

  ٧٩٢٦٠١٠  جريدة الرأي العام 

  ٧٣٧٣٠١٨  جريدة القاهرة 

  ٧٩٢٦٣٣١  المصري اليوم 

  ٥٧٨٢٥١٠-٥٧٨٢٥٢٠  اللواء اإلسالمي 

  ٥٧٤٤٩٩٩  مجلة أكتوبر 

  ٥٧٨١٥٥٥  المساء 

  ٧٤٩٢٨٨٤  جريدة الشرق األوسط 

  ٧٦٢٠١٣٩  العالم اليوم 

  ٣٩٠١٥٢٣  القدس 

  ٧٤٩٣٠٧١  القبس الكويتية 

  ٣٠٢٥٣٩٥  جريدة الدستور 

  ٧٦٢٧٦١٠  جريدة الغد

  ٧٩٦١٠١٨  جريدة العربي 
 

  


