
 

  ــرارقــ
   2012) لسنة 11نة االنتخابات الرئاسية رقم ( جل

  احمللية  املدنيبشأن ضوابط متابعة منظمات ا�تمع 
   2012لالنتخابات الرئاسية لعام 

  ــــــــــ
  

  رئيس جلنة االنتخابات الرئاسية،
  ،2012مارس سنة  30الصادر بتاريخ  الدستوريبعد االطالع على اإلعالن   
  بتنظيم االنتخابات الرئاسية وتعديالته، 2005لسنة  174نون رقم وعلى القا  
بقواعد مباشرة  2005) لسنة 1وعلى قرار لجنة االنتخابات الرئاسية رقم (  

  ،2012) لسنة 1اللجنة الختصاصاتها المعدل بالقرار رقم (
بشأن الجمعيات والمؤسسات األهلية  2002لسنة  84وعلى القانون رقم   

  فيذية،والئحته التن
الموافق  االثنينات الرئاسية بجلستها المعقودة يوم وعلى موافقة لجنة االنتخاب  

  ،2012الث والعشرين من إبريل سنة الث
  

  
  ررتقـ

  ( املادة األوىل )
مجال التنمية السياسية أو حقوق  فيالعاملة  المدنيلمنظمات المجتمع   

بعد الحصول  2012سية لعام اإلنسان ودعم الديمقراطية متابعة االنتخابات الرئا
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ا للضوابط الواردة بهذا وفقً ذلك على التصاريح الالزمة من لجنة االنتخابات الرئاسية و 
  .القرار

  

  

  ) الثانية( املادة  
يقصد بمتابعة العملية االنتخابية كافة أعمال المشاهدة والمالحظة لجميع   

  .خاباتإجراءات الدعاية واالقتراع والفرز وٕاعالن نتيجة االنت
  

شكل من  بأيسير العملية االنتخابية  فييحظر على المتابعين التدخل و   
األشكال، أو عرقلتها، أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، أو إبداء آراء 

عطايا، أو  أيشخصية حول العملية االنتخابية، أو استطالع رأى الناخبين، أو تلقى 
  .مرشح أو مؤيديه أيمسمى من  أيمزايا تحت  هدايا، أو مساعــــدات، أو

  

  

  ) الثالثة( املادة  
تتقدم بطلب  التيالمصرية  المدنيمنظمات المجتمع  فييجب أن يتوافر   

  :ابعة االنتخابات الشروط اآلتيةالتصريح لها بمت
  .ون مشهرة وفًقا للقانونأن تك  ـــ  1
عند صدور الترخيص صلية األأن يكون من ضمن مجاالت عمل المنظمة   ـــ  2

  .و حقوق اإلنسان ودعم الديمقراطيةلها مجاالت التنمية السياسية أ
  .مجاالت متابعة االنتخابات فيأن يكون لها خبرة سابقة   ـــ  3
  

  

  ) الرابعة( املادة 
 في الراغب المصري المدنيت المجتمع منظما ممثل فييجب أن يتوافر   

  تية : متابعة االنتخابات الشروط اآل
  .قاعدة بيانات الناخبين فيأن يكون مقيًدا   ـــ  1
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  .ية أو جنحة ولو رد إليه اعتبارهجنا فيأال يكون قد سبق الحكم عليه   ـــ  2
  

  

  ) اخلامسة( املادة  
متابعة االنتخابات الرئاسية طلًبا إلى لجنة  فيتقدم المنظمة الراغبة   

موعد  في 2012نتخابات الرئاسية لعام االنتخابات الرئاسية للتصريح بمتابعة اال
  :فـــق بالطلب المستندات اآلتية، ويجـــب أن ير 2012غايته الثالثين من إبريل سنــة 

  .أو الجمعية المنظمةمن قرار إشهار طبق األصل صورة   ـــ  1
مجال  فيوأنشطتها وسابق خبراتها وترخيصها ملخص وافى عن المنظمة   ـــ  2

  .باتمتابعة االنتخا
  

 .مستندات أخرى ترى لزومها أيويجوز للجنة طلب   
  

  

  ) السادسة( املادة 
تشكل لجنة برئاسة أحد أعضاء األمانة العامة للجنة االنتخابات الرئاسية   

 االجتماعيلحقوق اإلنسان وممثل لوزارة التضامن  القوميوعضوية ممثل للمجلس 
ها بمتابعة االنتخابات الرئاسية لعام التصريح ل فيلتلقى طلبات المنظمات الراغبة 

وفحصها وتصدر اللجنة توصيتها بقبول أو رفض الطلب، وترفع التوصية  2012
اعة التالية إلصدار قرارها إلى لجنة االنتخابات الرئاسية خالل األربع والعشرين س

  .فيها
  

  

  ) السابعة( املادة  
تصدر لجنة االنتخابات الرئاسية تصريحاتها للمنظمات المقبولة، وعلى هذه   

المنظمات فور إخطارها بالتصريح لها بمتابعة االنتخابات أن تتقدم ببيان بأسماء 
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غايته الخامس من مايو سنة  موعد فيمتابعة االنتخابات الرئاسية وذلك  فيممثليها 
2012.  

  
وصورة حديثة  ،بوظائفهم االمنظمة بيانً  ممثليأسماء بيان مع أن يرفق ويجب   

  .القوميوصورة من بطاقات الرقم  ،لكل منهم
  

لحقوق اإلنسان  القوميوتقدم هذه الطلبات إلى وحدة االنتخابات بالمجلس   
لهم بمتابعة تسمح  التيالستخراج بطاقات التعريف لفحصها وعرضها على اللجنة 

  .االنتخابات
  

  

  ) الثامنة( املادة 
رة يكون للمتابعين حق دخول لجان االقتراع والفرز بموجب البطاقات الصاد  

  .من لجنة االنتخابات الرئاسية
  

لجنة لمدة تجاوز نصف الساعة،  أيال يجوز أن يبقى المتابع داخل و   
تحديد و  ،مدة تواجد المتابعين تقليص ،عند الضرورة ،لرؤساء اللجان الفرعية والعامةو 

  .ان منًعا للتزاحمعددهم داخل اللج
  

 فيجميع األحوال االلتزام بتعليمات رؤساء اللجان الفرعية والعامة  فيويراعى   
  .هذا الشأن

  

  

  ) التاسعة( املادة  
ُيصرح لها بمتابعة االنتخابات بكافة أحكام القوانين  التيتلتزم المنظمة   

ة أعمال المتابعة وفًقا للعملية االنتخابية، وعليها مباشر واللوائح والقرارات المنظمة 
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مراعاة الدقة والحياد يجب عليها تضعها اللجنة، و  التيلألسس والضوابط 
  .صد تحقيق أهداف سياسية أو حزبيةوالموضوعية وعدم استخدام المتابعة بق

  

  
  ) العاشرة( املادة  

على المنظمة إبالغ لجنة االنتخابات الرئاسية علــى الفــور بمــا قــد تكشــف عنــه 
مــن مالحظــات تقــدر أهميــة إحاطــة اللجنــة بهــا، وتتــولى اللجنــة دراســة هـــذه متابعتهــا 

  .زمة بشأنهاالمالحظات والتأكد من صحتها واتخاذ التدابير الال
  

  

  ) احلادية عشر( املادة 
تعليقات أو بيانات أو تصريحات لوسائل اإلعالم أو  بأييحظر اإلدالء   

  .االنتخابات الرئاسية ية من لجنةمإعالن نتائج االنتخابات قبل إعالنها بصفة رس
  

  

  ) الثانية عشر( املادة 
 فيتعد المنظمة عقب انتهاء العملية االنتخابية تقريًرا بنتائج المتابعة يراعى   

الذى يبرز اإليجابيات  الفنيإعداده الحيدة واالستناد إلى الوقائع قابلة اإلثبات والتقييم 
ة، ويجب أن يعكس التقرير بموضوعية الرد قد تتكشف من المتابع التيأو السلبيات 

  .الرئاسية بشأن مالحظات المنظمة الذى قد يصدر من لجنة االنتخابات الرسمي
  

  

  ) عشرالثالثة ( املادة  
بتنظيم  2005لسنة  174القانون رقم  فيمع عدم اإلخالل بالعقوبات المقررة   

إلغاء التصريح الصادر ألى االنتخابات الرئاسية، يجوز للجنة االنتخابات الرئاسية 
  هذا القرار . فيحالة مخالفته للضوابط المحددة  فيمتابع لالنتخابات 

  .إذا تبين مسئوليتها عن المخالفةوللجنة إلغاء التصريح الصادر للمنظمة   
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  ) عشر الرابعة( املادة  
تاريخ ل التالياليوم اعتباًرا من الجريدة الرسمية ويعمل به  فيهذا القرار  ينشر  

  .شرهن
  .هـ 1433سنة  آخرجمادى من  الثاني االثنينيوم  فيصدر بالقاهرة 

  
  م. 2012سنة  إبريل من الثالث والعشرينالموافق       

  

  رئيـس
  جلـنة االنتخـابـات الرئاسيـة

  املستـشار/
  فـــاروق أمحـــــد سلــــطان


