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  :حمتويـات العـــدد 

   اهليئة الوطنية لالنتخاباتقرارا
  رقم الصفحة

بتـشكيل ومهـام لجـان متابعـة سـير           ٢٠٢٠ لسنة   ٦١قرار رقم   

  ٣  ..االنتخابات وتلقى طلبات الترشح فى انتخابات مجلس النواب 

بتشكيل لجان فحـص طلبـات الترشـح         ٢٠٢٠ لسنة   ٦٢قرار رقم   

وإعداد وعرض كشوف المترشحين    لمجلس النواب والبت فيها     

  ٧  .......... والقوائم فى انتخابات مجلس النواب بنظامى الفردى
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  اهليئة الوطنية لالنتخابات
   ٢٠٢٠  لسنة٦١قرار اهليئة الوطنية لالنتخابات رقم 

  بتشكيل ومهام لجان متابعة سير االنتخابات وتلقى طلبات الترشح
   فى انتخابات مجلس النواب 

  يئةرئيس اهل
 بعد االطالع على الدستور ؛

  ٤٥قانون تنظيم مباشـرة الحقـوق الـسياسية الـصادر بالقـانون رقـم               ى  وعل
 تعديالته ؛ و٢٠١٤لسنة 

 تعديالته ؛ و٢٠١٤ لسنة ٤٦قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ى وعل

 فى شأن الهيئة الوطنية لالنتخابات المعـدل        ٢٠١٧ لسنة   ١٩٨وعلى القانون رقم    
 ؛ ٢٠٢٠ لسنة١٤٠رقم  القانونب

   فـى شـأن تقـسيم دوائـر انتخابـات          ٢٠٢٠ لـسنة    ١٧٤وعلى القانون رقـم     
 مجلس النواب ؛

 بـدعوة النـاخبين     ٢٠٢٠ لـسنه    ٥٢لالنتخابات رقم    وعلى قرار الهيئة الوطنية   
 النتخابات مجلس النواب ؛

 بـشأن الجـدول    ٢٠٢٠ لـسنه    ٥٣لالنتخابات رقـم     وعلى قرار الهيئة الوطنية   
 الزمنى لتلك االنتخابات ؛ واإلجرائى

  بفتح بـاب الترشـح     ٢٠٢٠ لسنه   ٥٤لالنتخابات رقم    وعلى قرار الهيئة الوطنية   
 فى انتخابات مجلس النواب ؛ هإجراءاتمواعيده وو

  العليـا للجهـات   ووالمجـالس الخاصـة   على موافقة مجلس القـضاء األعلـى    و
 والهيئات القضائية ؛

  لهيئـة الوطنيـة لالنتخابـات بجلـسته المعقـودة         وعلى موافقة مجلـس إدارة ا     
  .١٥/٩/٢٠٢٠بتاريخ 
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   :ررــــــــق
  )املادة األوىل ( 

تُشكل لجان لمتابعة سير العملية االنتخابية لمجلس النواب وكـذا تلقـى طلبـات              
وعضوية السادة أعـضاء الجهـات      برئاسة رؤساء المحاكم االبتدائية المختصة     الترشح

   . وذلك طبقا للكشوف المرفقةوالهيئات القضائية ،
  - فى حالة وجود مـانع يحـول دون مباشـرة رئـيس المحكمـة االبتدائيـة               و

  .  لعمله يحل محله من يفوضه فى ذلك من أعضاء اللجنة- رئيس اللجنة
  )ادة الثانية امل( 

   :المهام التاليةتتولى اللجان المشار إليها بالمادة األولى 
رشح وإحالتها للجنة الفحـص المختـصة وإعـالن         مرحلة تلقى طلبات الت    -أوال 

  : القوائم النهائية فى النظامين
 تتلقى اللجنة طلبات ومستندات الترشح خالل الفترة المحددة لـذلك قانونـاً ،              -١

 ٥٤وفقاً لقرار الهيئة الوطنية لالنتخابـات رقـم          وتسلمها للجان فحص طلبات الترشح    
  .اته  بشأن فتح باب الترشح وإجراء٢٠٢٠لسنة 

   إخطار الهيئة الوطنية لالنتخابـات بكـشفى أسـماء المترشـحين المقبـولين      -٢
  القوائم عند عرضهما بمعرفة لجنة فحص طلبـات الترشـح والبـت            و بنظامى الفردى 

  .فى صفة المترشح 
 إعالن القائمة النهائية لمترشحى النظامين الفردى والقوائم فى مكـان ظـاهر             -٣

  ية المختصة ، وإخطار الهيئـة الوطنيـة لالنتخابـات بهـا ،        أمام مقر المحكمة االبتدائ   
  .وذلك بعد انتهاء فترة الفصل فى الطعون وتمام تنفيذ األحكام الصادرة فيها 

   :االقتراع حتى يوم لالنتخاباتمرحلة اإلعداد والتجهيز  -ا ثاني
 التنسيق مع األجهزة اإلدارية واألمنية المختصة بكل محافظـة للتأكـد مـن              -١

 لجـان الحفـظ    و مقار اللجان الفرعية واللجان العامـة      و  ، االنتخابيةحية المراكز   صال
وكـالء   وتجهيزها بما يلزم لراحة الناخبين ورؤسـاء وأعـضاء اللجـان ومنـدوبى            و

المرشحين فى النظامين وممثلى منظمات المجتمع المدنى ووسائل اإلعالم المصرح لهم           
  .بمتابعة االنتخابات 
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خطـط   المختصة بكل محافظة للتأكد من وضـع       جهزة األمنية  التنسيق مع األ   -٢
  .التأمين الالزمة 

 التنسيق مع مديريات األمن للتأكد من توافر مستلزمات العملية االنتخابية مـن           -٣
  . وخالفه  االقتراعكبائن  وصناديق شفافة وأقفال بالستيكية

ـ  االنتخابيـة  تلقى البيانات واإلخطارات الخاصة بالدعايـة        -٤ ن المترشـحين    م
وممثلى القوائم ، وإحالتها للجان المشكلة لمتابعة ومراجعة تطبيـق ضـوابط الدعايـة              

  .االنتخابية ، والتى تقوم بدورها بإبالغ الهيئة الوطنية لالنتخابات 
 – بطاقات إبداء الـرأى      –محاضر اإلجراءات   (  استالم أوراق العملية االنتخابية      - ٥

 )غيرهـا    و  التعليمات المنظمة لعمـل تلـك اللجـان        - محاضر الفرز وإعالن النتائج   
  فـى الموعـد المحـدد قبـل      العامة ولجان الحفـظ    و وتسليمها لرؤساء اللجان الفرعية   

  .عملية االقتراع 
 اتخاذ ما يلزم من إجراءات إلقامة أعضاء اللجان العامة واللجـان الفرعيـة              -٦

  .وتدبير أمورهم المعيشية  ولجان الحفظ
ــضو-٧ ــة ح ــليين متابع ــاء األص ــة ور األمن ــان العام ــاطيين باللج   االحتي

  . والفرعية والحفظ
  . إخطار الهيئة الوطنية لالنتخابات بتمام كل إجراء من اإلجراءات السابقة -٨

   :مرحلة االقتراع والفرز وإعالن النتائج -ثالثا 
 مع جميع رؤساء اللجان الفرعيـة      استمرار التواصل على مدار أيام االقتراع      -١

العقبات التـى تعـوق      و التعامل مع كافة المشاكل    معاونتهم فى  و رئيس كل لجنة عامة   و
  .ةسير العملية االنتخابي

  اللجـان العامـة خـالل      و العمل بمقـار اللجـان الفرعيـة       التأكد من انتظام   -٢
خالل فترة الراحة ، وسالمة إجراءات غلق المقار فى نهاية اليـوم             و العملية االنتخابية 

 .قتراع األول لال
 .وضع خطة مرور على اللجان الفرعية خالل أيام االقتراع  -٣
التأكد من انتظام الخدمات األمنية المعينة لحراسة المراكز االنتخابيـة عقـب             -٤

 . انتهاء اليوم األول لالقتراع
 .التأكد من فتح مقار اللجان الفرعية ببداية اليوم الثانى لالقتراع وانتظام العمل بها  - ٥
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التواصل مع رؤساء اللجان الفرعية للتأكد مـن نقـل كافـة أوراق العمليـة                -٦
 .االنتخابية إلى اللجان العامة 

 .  بتمام كل إجراء من اإلجراءات السابقةالهيئة الوطنية لالنتخاباتإخطار  -٧
  : مرحلة ما بعد انتهاء عملية االقتراع والفرز -رابعا 

د من استردادها لكافـة مـستلزمات العمليـة       التنسيق مع مديريات األمن للتأك     -١
  .االنتخابية المستخدمة والفارغة 

لجان الحفـظ    و  استالم كافة أوراق العملية االنتخابية من رؤساء اللجان العامة         -٢
  غيــر المــستخدمة ووالتأكــد مــن شــمولها لبطاقــات إبــداء الــرأى المــستخدمة

  .ومحاضر اإلجراءات 
  النتخابيـة إلـى الهيئـة الوطنيـة لالنتخابـات ،          كافة أوراق العملية ا     تسليم -٣

  .ومقر الحفظ الخاص بها 
  )املادة الثالثة ( 

يتولى رئيس كل لجنة إعداد تقرير شامل عن كل مرحلة مـن المراحـل الـسابق      
  .إخطار الهيئة بها  وبيانها

   )الرابعةاملادة ( 
 . هيئة تنفيذه الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذى للىينشر هذا القرار ف

  ١٥/٩/٢٠٢٠صدر فى 
  اتنتخابالهيئة الوطنية لال رئيس  

  الشني إبراهيم /ىالقاض
  نائب رئيس محكمة النقض
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  اهليئة الوطنية لالنتخابات
   ٢٠٢٠  لسنة٦٢قرار اهليئة الوطنية لالنتخابات رقم 

  فيها  والبت النواب فحص طلبات الترشح لمجلس بتشكيل لجان
  مترشحين بنظامى الفردىإعداد وعرض كشوف الو

  والقوائم فى انتخابات مجلس النواب
  رئيس اهليئة

  بعد االطالع على الدستور ؛
  ٤٥قانون تنظيم مباشـرة الحقـوق الـسياسية الـصادر بالقـانون رقـم               ى  وعل

 تعديالته ؛ و٢٠١٤لسنة 
 تعديالته ؛ و٢٠١٤ لسنة ٤٦قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ى وعل

 فى شأن الهيئة الوطنية لالنتخابات المعـدل        ٢٠١٧ لسنة   ١٩٨ون رقم   على القان و
 ؛ ٢٠٢٠ لسنة١٤٠بالقانون رقم 

   فـى شـأن تقـسيم دوائـر انتخابـات          ٢٠٢٠ لـسنة    ١٧٤وعلى القانون رقـم     
 مجلس النواب ؛

 بـدعوة النـاخبين     ٢٠٢٠لـسنة    ٥٢وعلى قرار الهيئة الوطنية  لالنتخابات رقم        
 النتخابات مجلس النواب ؛

 بـشأن الجـدول     ٢٠٢٠لـسنة    ٥٣وعلى قرار الهيئة الوطنية  لالنتخابات رقم         
 اإلجرائى والزمنى لتلك االنتخابات ؛

 بفتح بـاب الترشـح     ٢٠٢٠لسنة   ٥٤وعلى قرار الهيئة الوطنية  لالنتخابات رقم        
 فى انتخابات مجلس النواب ؛ هإجراءات ومواعيدهو

مهام لجـان   و بتشكيل٢٠٢٠  لسنة٦١ رقموعلى قرار الهيئة الوطنية  لالنتخابات    
 متابعة سير االنتخابات وتلقى طلبات الترشح  فى انتخابات مجلس النواب ؛

 و على موافقة مجلس القضاء األعلى ؛
  ؛١٥/٩/٢٠٢٠بتاريخ ) ١١٣٦٣(و على كتاب وزارة الداخلية رقم 

  وعلى موافقة مجلـس إدارة الهيئـة الوطنيـة لالنتخابـات بجلـسته المعقـودة              
  .١٥/٩/٢٠٢٠بتاريخ 
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   :ررـــــــــق
  )املادة األوىل ( 

تشكل لجان فحص طلبات الترشح والبت فى صفات المترشحين النتخابات مجلس           
وعـضوية قاضـيين مـن المحكمـة        ) أ  ( برئاسة قاض بدرجة رئيس محكمة       النواب

ـ لـك   ذ و ،االبتدائية المختصة وممثل لوزارة الداخلية يتولى األمانة الفنية للجنـة            ا طبقً
  .للكشوف المرفقة 

  وتتولى هذه اللجان فحص طلبات الترشـح والبـت فـى صـفات المترشـحين              
  مـن قـانون مجلـس النـواب    ) ١٠(من واقع المستندات المقدمة طبقاً لحكـم المـادة      

تعديالته ، وإعـداد كـشوف المترشـحين والقـوائم المقبولـة             و ٢٠١٤ لسنة   ٤٦رقم  
  )١٦ و ١٥(ب الترشح طبقاً لنص المـادتين رقمـى         وعرضها فى اليوم التالى إلقفال با     

  .من قانون مجلس النواب المشار إليه 
  ) الثانيةاملادة ( 

  . المدير التنفيذى للهيئة تنفيذهوعلى  ،  ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية
  ١٥/٩/٢٠٢٠صدر فى 

  اتنتخابالهيئة الوطنية لال رئيس  
  الشني إبراهيم /ىالقاض

  مة النقضنائب رئيس محك
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