
 

        ــرارــرارــرارــرارقــقــقــقــ
        2012201220122012) لسنة ) لسنة ) لسنة ) لسنة     11116666جلنة االنتخابات الرئاسية رقم ( جلنة االنتخابات الرئاسية رقم ( جلنة االنتخابات الرئاسية رقم ( جلنة االنتخابات الرئاسية رقم ( 

        2012201220122012لالنتخابات الرئاسية لعام لالنتخابات الرئاسية لعام لالنتخابات الرئاسية لعام لالنتخابات الرئاسية لعام ضوابط التغطية اإلعالمية ضوابط التغطية اإلعالمية ضوابط التغطية اإلعالمية ضوابط التغطية اإلعالمية بببب
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رئيس لجنة االنتخابات الرئاسية،

  ،2012201220122012مارس سنة  30303030بعد االطالع على اإلعالن الدستورى الصادر بتاريخ 

  ظيم االنتخابات الرئاسية وتعديالته،بتن 2005200520052005لسنة  174174174174وعلى القانون رقم   

بقواعد مباشرة اللجنة  2005200520052005) لسنة 1111وعلى قرار لجنة االنتخابات الرئاسية رقم (

  ،2012201220122012) لسنة 1111الختصاصاتها المعدل بالقرار رقم (

  اتحاد اإلذاعة والتليفزيون،بشأن  1979197919791979لسنة  13131313وعلى القانون رقم   

  ظيم الصحافة،بشأن تن 1996199619961996لسنة  96969696وعلى القانون رقم   
الموافق  يوم األربعاءالت الرئاسية بجلستها المعقودة اوعلى موافقة لجنة االنتخاب

  . 2012201220122012سنة الثانى من مايو 
  

        ررتررتررتررتقـقـقـقـ
        

        ( املادة األوىل )( املادة األوىل )( املادة األوىل )( املادة األوىل )
وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية واأللكترونية بتغطية  يسمح لجميع  

وفًقا للضوابط العربية إعالمًيا جمهورية مصر إجراءات االقتراع والفرز النتخابات رئاسة 
  المنصوص عليها فى هذا القرار .

  

        ( املادة الثانية )( املادة الثانية )( املادة الثانية )( املادة الثانية )
تقتصر التغطية اإلعالمية على الصحفيين واإلعالميين المصرح لهم من لجنة   

الصادر من لجنة االنتخابات الرئاسية، ويشترط لدخول اللجان االنتخابية حمل التصريح 
  طلب .ئاسية وتقديمه عند الاالنتخابات الر 

رئيس على إذن من  بناءً  الجمعية االنتخابيةويكون دخول اللجنة االنتخابية وحدود   
  اللجنة، وبما ال يؤثر على سير إجراءات االقتراع والفرز .
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وفى جميع األحوال ال يجوز التدخل فى عمل اللجنة بأى شكل من األشكال أو توجيه   

  تراضات .عإبداء االالمالحظات أو 
  

        ( املادة الثالثة )( املادة الثالثة )( املادة الثالثة )( املادة الثالثة )
يحظر إجراء أية مقابالت أو أحاديث مع موظفى اللجنة فيما عدا رئيس اللجنة؛ 

االنتخابية أو مندوبى المرشحين أو المتابعين أو الناخبين داخل مقر اللجنة أو فى حدود 

  .جمعيتها االنتخابية
للرأى خالل يومى االقتراع كما يحظر إجراء أى دعاية انتخابية أو إجراء أى استطالع 

  واليومين السابقين عليهما .
        

        ))))    الرابعةالرابعةالرابعةالرابعة( املادة ( املادة ( املادة ( املادة 
يجب أال تزيد مدة التواجد داخل أى لجنة أثناء االقتراع عن نصف ساعة، وال يجوز   

  التصوير إال بموافقة رئيس اللجنة .

  م إنقاص فترة تواجد اإلعالميين داخل اللجنة ويجوز لرئيس اللجنة عند التزاح  
        

        ( املادة اخلامسة )( املادة اخلامسة )( املادة اخلامسة )( املادة اخلامسة )
للصحفيين وسائر اإلعالميين المصرح لهم بالتغطية اإلعالمية الحق فى حضور عملية   

عالن النتائج إ ،  ولهم أيضًا حضوروٕاعالن النتائج كاملة فى اللجان الفرعية فرز األصوات
  .باللجان العامة 

 ن ممثلى وسائل اإلعالمإجراء قرعة بي ،عند التزاحم الفرعية أو العامة، ولرئيس اللجنة  
 للفرز  منهم  الحاضرين عدد يجاوزبحيث ال  إلختيار من له حضور اإلجراءات من بينهم،

 . خمسةعن وٕاعالن النتيجة 
 

  

        ))))    السادسةالسادسةالسادسةالسادسة( املادة ( املادة ( املادة ( املادة 
ال يجوز التصريح بالتغطية اإلعالمية إال للصحفيين المصريين المقيدين بنقابة   

القنوات الفضائية المصرية اد اإلذاعة والتليفزيون و عين التحواإلعالميين التاب ،الصحفيين

  .لدى الهيئة العامة لالستعالمات المعتمدين الدوليينواإلعالميين  ،لهاالمرخص 
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        ))))    السابعةالسابعةالسابعةالسابعة( املادة ( املادة ( املادة ( املادة 
بأسماء من ترغب فى تغطيتهم لالقتراع  اً المؤسسات الصحفية المصرية بيان تقدم  

  .2012ى نقابة الصحفيين قبل العاشر من مايو سنة والفرز، من الصحفيين العاملين بها، إل
  .لكل صحفى، وصورتان شخصيتان ورة من بطاقة الرقم القومىويجب أن يرفق بالبيان  ص

بة الصحفيين إلى لجنة االنتخابات الرئاسية، فى موعد غايته الرابع عشر من نقاوترسل 
ممن رشحتهم مؤسساتهم لتغطية االنتخابات،  معتمدة بكافة أسماء الصحفيينقائمة مايو، 

  يرفق بها صور بطاقات الرقم القومى والصور الشخصية للصحفيين .
  ويجب أن تشتمل القائمة على البيانات اآلتية :

 .اسم الصحفى   - 1
 المؤسسة الصحفية التي ينتمي إليها. - 2

 رقم بطاقة الرقم القومي. - 3

 رقم القيد بنقابة الصحفيين. - 4

 .ات الصحفيةالمؤسسترشيح خطابات   - 5
  

        ))))    الثامنةالثامنةالثامنةالثامنة( املادة ( املادة ( املادة ( املادة 
رغب من ي بأسماء اً بيانإلى لجنة االنتخابات الرئاسية اتحاد اإلذاعة والتليفزيون  يقدم

عاشر من مايو سنة الرابع  ، قبلمن اإلعالمين العاملين به فى تغطيتهم لالقتراع والفرز
2012 .  

        يتضمن البيان:  ويجب أن
 سم اإلعالمي.ا - 1

 الوظيفي لعمله داخل اتحاد اإلذاعة والتليفزيون. التوصيف - 2

 . رقم بطاقة الرقم القومي- 3
صورة من بطاقة اتحاد اإلذاعة و صورة من بطاقة الرقم القومي،  ويرفق بالبيان

  .وصورتان شخصيتان لكل إعالمى والتليفزيون، 
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        ))))    التاسعةالتاسعةالتاسعةالتاسعة( املادة ( املادة ( املادة ( املادة 
رغب فى تغطيتهم لالقتراع والفرز، بأسماء من ت اً القنوات الفضائية المصرية بيان تقدم  

  .2012العاملين بها، إلى الهيئة العامة لالستثمار قبل العاشر من مايو سنة إلعالميين من ا
  .إعالمىلكل وصورتان شخصيتان  صورة من بطاقة الرقم القومى، انويجب أن يرفق بالبي

موعد غايته الرابع  وترسل الهيئة العامة لالستثمار إلى لجنة االنتخابات الرئاسية، فى
لتغطية  قنواتهمممن رشحتهم  عالميينعشر من مايو، قائمة معتمدة بكافة أسماء اإل

  . عالميينإللاالنتخابات، يرفق بها صور بطاقات الرقم القومى والصور الشخصية 
  ويجب أن تشتمل القائمة على البيانات اآلتية :

 إسم اإلعالمي.- 1

 ها.القناة الفضائية التي يعمل ب- 2

 رقم بطاقة الرقم القومي. - 3

  

        ))))    العاشرةالعاشرةالعاشرةالعاشرة( املادة ( املادة ( املادة ( املادة 
ة من ممثلي وسائل اإلعالم الدولى يتقدم من يرغب في متابعة العملية االنتخابي

، بطلب إلى المركز الصحفي لدى الهيئة العامة لالستعالمات المعتمدينن المقيمين والزائري
        . .2012قبل العاشر من مايو سنة  ، وذلكللمراسلين األجانب

صورة من بطاقة و ، بالطالبصورة من جواز السفر الخاص  ويجب أن يرفق بالطلب   
  وصورتان شخصيتان .المركز الصحفي، 
إلى لجنة االنتخابات الرئاسية، فى موعد غايته الهيئة العامة لالستعالمات وترسل 

ى الراغبين فى ممثلى وسائل اإلعالم الدول الرابع عشر من مايو، قائمة معتمدة بكافة أسماء
  . للمراسلينوالصور الشخصية  جوازات السفر، يرفق بها صور التغطية اإلعالمية

  ويجب أن تشتمل القائمة على البيانات اآلتية :
  لدولى اسم ممثل اإلعالم ا- 1
   اسم المؤسسة التي يعمل بها .- 2

  . رقم جواز السفر- 3
  رقم بطاقة المركز الصحفي، - 4
  المراسلين المقيمين أو الزائرين . كان من ما إذاتحديد - 5
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        ))))    عشرعشرعشرعشر    احلاديةاحلاديةاحلاديةاحلادية( املادة ( املادة ( املادة ( املادة 
  ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباًرا من اليوم التالى لتاريخ نشره .  

  

  .هـ  1433سنة  آخرجمادى من  الحادى عشراألربعاء يوم صدر بالقاهرة فى 
  

  .م 2012سنة  مايو من الثانى الموافق      

        
        ـسـسـسـسرئيرئيرئيرئي

  جلـنة االنتخـابـات الرئاسيـةجلـنة االنتخـابـات الرئاسيـةجلـنة االنتخـابـات الرئاسيـةجلـنة االنتخـابـات الرئاسيـة

        املستـشار/املستـشار/املستـشار/املستـشار/
 فـــاروق أمحـــــد سلــــطانفـــاروق أمحـــــد سلــــطانفـــاروق أمحـــــد سلــــطانفـــاروق أمحـــــد سلــــطان


