
 

        ــرارــرارــرارــرارقــقــقــقــ
            2012201220122012) لسنة ) لسنة ) لسنة ) لسنة     19191919    جلنة االنتخابات الرئاسية رقم ( جلنة االنتخابات الرئاسية رقم ( جلنة االنتخابات الرئاسية رقم ( جلنة االنتخابات الرئاسية رقم ( 

            2012201220122012) لسنة ) لسنة ) لسنة ) لسنة 11111111بعض أحكام القرار رقم (بعض أحكام القرار رقم (بعض أحكام القرار رقم (بعض أحكام القرار رقم (تعديل تعديل تعديل تعديل بببب
        احمللية احمللية احمللية احمللية ضوابط متابعة منظمات ا+تمع املدنى ضوابط متابعة منظمات ا+تمع املدنى ضوابط متابعة منظمات ا+تمع املدنى ضوابط متابعة منظمات ا+تمع املدنى بببب

            2012201220122012لالنتخابات الرئاسية لعام لالنتخابات الرئاسية لعام لالنتخابات الرئاسية لعام لالنتخابات الرئاسية لعام 
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رئيس لجنة االنتخابات الرئاسية،

ـــى اإلعـــالن الدســـتورى الصـــ   ـــاريخ بعـــد االطـــالع عل مـــارس ســـنة  30303030ادر بت

2012201220122012،  

  بتنظيم االنتخابات الرئاسية وتعديالته، 2005200520052005لسنة  174174174174وعلى القانون رقم   

باشــرة بقواعــد م 2005200520052005) لســنة 1111وعلى قرار لجنــة االنتخابــات الرئاســية رقــم (  

  اللجنة الختصاصاتها المعدل،

 بشــأن الجمعيــات والمؤسســات األهليــة 2002200220022002لســنة  84848484وعلــى القــانون رقــم   

  والئحته التنفيذية،

بشــأن ضــوابط  2012201220122012) لســنة 11111111وعلى قرار لجنة االنتخابــات الرئاســية رقــم (  

  ،2012201220122012نتخابات الرئاسية لعام منظمات المجتمع المدنى المحلية لال متابعة 

ــ   ــة االنتخاب ــة لجن األربعــاء ات الرئاســية بجلســتها المعقــودة يــوم وعلــى موافق

  . 2012201220122012سنة  مايومن  الثانىالموافق 
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        ررتررتررتررتقـقـقـقـ
        ( املادة األوىل )( املادة األوىل )( املادة األوىل )( املادة األوىل )

يستبدل بنصى الفقرة األولــى مــن المــادة الخامســة والفقــرة األولــى مــن المــادة   

بشــأن ضــوابط  2012201220122012لسنة  11111111السابعة من قرار لجنة االنتخابــــــــــــات الرئاسية رقم 

  متابعة منظمات المجتمع المدنى المحلية لالنتخابات الرئاسية النصان اآلتيــان : 
  

        " :" :" :" :    أوىلأوىلأوىلأوىلفقرة فقرة فقرة فقرة ملادة اخلامسة " ملادة اخلامسة " ملادة اخلامسة " ملادة اخلامسة " اااا
ـــا إلـــى لجنـــة    تقـــدم المنظمـــة الراغبـــة فـــى متابعـــة االنتخابـــات الرئاســـية طلًب

فــى موعــد  2012201220122012االنتخابــات الرئاســية للتصــريح بمتابعــة االنتخابــات الرئاســية لعــام 

  ، ويجـــب أن يرفـــق بالطلب المستندات اآلتية : 2012201220122012غايته الثالث من مايو سنــة 

  صورة طبق األصل من قرار إشهار المنظمة أو الجمعية .  ـــ  1

ملخص وافى عن المنظمــة وترخيصــها وأنشــطتها وســابق خبراتهــا فــى مجــال   ـــ  2

  متابعة االنتخابات . 
  

        " :" :" :" :    فقرة أوىلفقرة أوىلفقرة أوىلفقرة أوىلاملادة السابعة " املادة السابعة " املادة السابعة " املادة السابعة " 
للمنظمــات المقبولــة، وعلــى هــذه  نة االنتخابات الرئاســية التصــاريحتصدر لج  

ور إخطارها بالتصــريح لهــا بمتابعــة االنتخابــات أن تتقــدم ببيــان بأســماء المنظمات ف

ممثليهــا فــى متابعــة االنتخابــات الرئاســية وذلــك فــى موعــد غايتــه الســابع مــن مــايو 

  . 2012201220122012سنة 
  

        
        ))))    الثانيةالثانيةالثانيةالثانية( املادة ( املادة ( املادة ( املادة     

 11111111تضاف مادة برقم " الثامنة مكــرًرا " لقــرار لجنــة االنتخابــات الرئاســية رقــم   

  ا اآلتى : نصه 2012201220122012لسنة 
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ا
ً
ااملادة الثامنة مكرر
ً
ااملادة الثامنة مكرر
ً
ااملادة الثامنة مكرر
ً
        ::::    املادة الثامنة مكرر

لممثلى منظمات المجتمع المدنى المصرح لهــم بمتابعــة االنتخابــات الرئاســية   

الحق فى حضور عملية فــرز األصــوات فــى اللجــان الفرعيــة وٕاعــالن النتــائج كاملــة، 

  ولهم أيًضا حضور إعالن النتائج باللجان العامة .

عنــد التــزاحم، إجــراء قرعــة بــين ممثلــى  ولــرئيس اللجنــة الفرعيــة أو العامــة،  

منظمات المجتمع المدنى الختيار من له حــق حضــور اإلجــراءات مــن بيــنهم، بحيــث 

  ال يجاوز عدد الحاضرين منهم للفرز وٕاعالن النتيجة عن خمسة . 
  

        ))))    الثالثةالثالثةالثالثةالثالثة( املادة ( املادة ( املادة ( املادة     
اليــوم التــالى اعتبــاًرا مــن فــى الجريــدة الرســمية ويعمــل بــه هــذا القــرار  ينشــر  

  اريخ نشره .لت
  .هـ  1433سنة  يوم األربعاء الحادى عشر من جمادى اآلخرةصدر بالقاهرة فى        

  

  . م 2012سنة  الثانى من مايو الموافق              
        

        رئيـسرئيـسرئيـسرئيـس
  جلـنة االنتخـابـات الرئاسيـةجلـنة االنتخـابـات الرئاسيـةجلـنة االنتخـابـات الرئاسيـةجلـنة االنتخـابـات الرئاسيـة

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

 


