
 

  ــرارقــ
   2012) لسنة  12جلنة االنتخابات الرئاسية رقم (  

   الدوليةنظمات املبشأن ضوابط متابعة 
   2012لالنتخابات الرئاسية لعام 

  ــــــــــ
 

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

  ،2012) لسنة 1اللجنة الختصاصاتها المعدل بالقرار رقم (
الموافق  االثنينات الرئاسية بجلستها المعقودة يوم وعلى موافقة لجنة االنتخاب  

  ،2012ين من إبريل سنة الثالث والعشر 
  

  ررتقـ
  ( املادة األوىل )

مجال متابعة  فيالدولية العاملة و األجنبية  المدنيالمجتمع يسمح لمنظمات   
ات االنتخابات يوهيئات ومفوض ،االنتخابات وحقوق اإلنسان ودعم الديمقراطية

لواردة بهذا فًقا للضوابط اذلك و و  ،2012األجنبية بمتابعة االنتخابات الرئاسية لعام 
  ح من لجنة االنتخابات الرئاسية.بعد الحصول على تصريذلك و  ،القرار
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وال يجوز بالنسبة لهذه المنظمات اعتبار التصريح لها بمتابعة االنتخابات   
 فيترخيًصا أو سنًدا لها بمزاولة أية أنشطة أخرى  ،حال من األحوال وبأي، الرئاسية

 .مصر
  

  ) الثانية( املادة  
المشاهدة والمالحظة الرصد و صد بمتابعة العملية االنتخابية كافة أعمال يق  

  .والفرز وٕاعالن نتيجة االنتخاباتلجميع إجراءات الدعاية واالقتراع 
  

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

عطايا، أو  أيشخصية حول العملية االنتخابية، أو استطالع رأى الناخبين، أو تلقى 
  .شح أو مؤيديهمر  أيمسمى من  أيهدايا، أو مساعــــدات، أو مزايا تحت 

  

  ) الثالثة( املادة  
تتقدم بطلب  التي الدولية المدنيمنظمات المجتمع  فييجب أن يتوافر   
  :ابعة االنتخابات الشروط اآلتيةيح لها بمتالتصر 

  .لها بالحيدة والنزاهة اً ومشهودحسنة، ذات سمعة دولية أن تكون   ـــ  1
مجاالت التنمية السياسية  األصليةأن يكون من ضمن مجاالت عمل المنظمة   ـــ  2
  .و حقوق اإلنسان ودعم الديمقراطيةأ
  .ت متابعة االنتخاباتمجاال فيأن يكون لها خبرة سابقة   ـــ  3
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  ) الرابعة( املادة  
متابعة االنتخابات الرئاسية طلًبا إلى لجنة  فيتقدم المنظمة الراغبة   

موعد  في 2012االنتخابات الرئاسية للتصريح بمتابعة االنتخابات الرئاسية لعام 
  :تية، ويجـــب أن يرفـــق بالطلب المستندات اآل2012سنــة  من مايو الثانيغايته 

مجال متابعة  فيتها ملخص وافى عن المنظمة وأنشطتها وسابق خبرا  ـــ  1
بها خالل الثالث  متابعة االنتخابات فيشاركت  التياالنتخابات، وأسماء الدول 

  .سنوات السابقة
متابعة  في الراغبينالمنظمة  وبيان بأسماء ووظائف وجنسيات ممثل  ـــ  2

ن ضمن المتابعين مواطنين وال يجوز أن يكون م .لهم االنتخابات وصورة حديثة
  .مصريين

  .صورة من جوازات السفر  ـــ  3
  

 .ى لزومهامستندات أخرى تر  أيويجوز للجنة طلب   
  

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

لتلقى طلبات  القومياألمن وهيئة والداخلية  الخارجية لوزارتي ينوعضوية ممثل
 2012التصريح لها بمتابعة االنتخابات الرئاسية لعام  فيالمنظمات الراغبة 

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

  
  
  
  



 4

  ) السادسة( املادة 
لمن قبلت ية تصريحاتها للمنظمات المقبولة، و تصدر لجنة االنتخابات الرئاس  

غايته السابع من مايو سنة  موعد في ،همئأسما سبق تقديممن المتابعين، م من
2012.  

  

  ) السابعة( املادة  
وانين ُيصرح لها بمتابعة االنتخابات بكافة أحكام الق التيتلتزم المنظمة   

للعملية االنتخابية، وعليها مباشرة أعمال المتابعة وفًقا واللوائح والقرارات المنظمة 
مراعاة الدقة والحياد يجب عليها تضعها اللجنة، و  التيلألسس والضوابط 

  .صد تحقيق أهداف سياسية أو حزبيةوالموضوعية وعدم استخدام المتابعة بق
  

  ) الثامنة( املادة  
بالغ لجنة االنتخابات الرئاسية على الفور بما قد تكشف عنه متابعتها على المنظمة إ

من مالحظات تقدر أهمية إحاطة اللجنة بها، وتتولى اللجنة دراسة هذه المالحظات 
  .واتخاذ التدابير الالزمة بشأنهاوالتأكد من صحتها 

  

  
  
  ) تاسعة( املادة ال

من رؤساء وأعضاء الهيئات للجنة االنتخابات الرئاسية دعوة من تري دعوته   
  .تابعة انتخابات رئاسة الجمهوريةوالمفوضيات األجنبية المشرفة علي االنتخابات لم

  

  ) لعاشرةا( املادة  
تعليقات أو بيانات أو تصريحات لوسائل اإلعالم أو  بأييحظر اإلدالء   

  .ئاسيةإعالن نتائج االنتخابات قبل إعالنها بصفة رسمية من لجنة االنتخابات الر 
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  ) شرةادية عاحل( املادة  
 فيتعد المنظمة عقب انتهاء العملية االنتخابية تقريًرا بنتائج المتابعة يراعى   

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

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

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

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

  .إذا تبين مسئوليتها عن المخالفةوللجنة إلغاء التصريح الصادر للمنظمة   
  

  ) عشر ةلثالثا( املادة  
لتاريخ  التالياليوم اعتباًرا من الجريدة الرسمية ويعمل به  فيهذا القرار  ينشر  

  .نشره
  .هـ 1433سنة  آخرجمادى من  الثاني االثنينيوم  فيرة صدر بالقاه

  
  .م 2012سنة  إبريل من الثالث والعشرينالموافق      

  
  رئيـس

  جلـنة االنتخـابـات الرئاسيـة

  املستـشار/
 فـــاروق أمحـــــد سلــــطان


