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  :حمتويـات العـــدد 

  اهليئة الوطنية لالنتخاباترئيس  قرارا
  رقم الصفحة

مقدمة مـن بعـض     بشأن قبول طلبات     ٢٠٢٠  لسنة ١٠٣رقم  قرار  

 للقيـد المحلية واألجنبيـة والدوليـة       المدنىمنظمات المجتمع   

  ٣  .... االستفتاءات وبقاعدة بيانات متابعة االنتخابات لقيدا تجديدو

 بعـض  مـن مقدمة بشأن قبول طلبات  ٢٠٢٠  لسنة١٠٤رقم قرار 

 اإللكترونيـة المواقع   و الوسائل اإلعالمية و المؤسسات الصحفية 

 التغطية اإلعالمية لالنتخابـات   تجديد القيد بقاعدة بيانات     و للقيد

  ٥  ................................................ االستفتاءاتو
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  اهليئة الوطنية لالنتخابات
   ٢٠٢٠  لسنة١٠٣اهليئة الوطنية لالنتخابات رقم رئيس قرار 

  المدنىمقدمة من بعض منظمات المجتمع  بشأن قبول طلبات 
  لقيدا تجديد وللقيدالمحلية واألجنبية والدولية 

   االستفتاءات وبقاعدة بيانات متابعة االنتخابات
  يئةرئيس اهل

 ستور ؛بعد االطالع على الد 
ـ  ـون تنظيم مباشرة الحقوق الس   ـقانى  وعل   ٤٥ انون رقـم ـياسية الـصادر بالق
  ؛تعديالته و٢٠١٤لسنة 

  ؛تعديالتهو٢٠١٤ لسنة ٤٦قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ى عل و
ـ  فـى ش ٢٠١٧نة ـ لـس ١٩٨انون رقـم  ـعلى الق و ـ ــ ة الوطنيـة  ـأن الهيئ

  ؛تعديالتهولالنتخابات 
  ؛٢٠٢٠ لسنة ١٤١الشيوخ الصادر بالقانون رقم على قانون مجلس و
 بإنشاء قاعدة بيانـات     ٢٠١٩ لسنة   ٢٢على قرار الهيئة الوطنية لالنتخابات رقم       و

 االستفتاءات ؛ ولمتابعة االنتخابات غيرها وقيد منظمات المجتمع المدنى
 تجديـد القيـد    و للقيـد وعلى الطلبات المقدمة من بعض منظمات المجتمع المدنى         

 بقاعدة بيانات متابعة االنتخابات واالستفتاءات ؛
ـ  ـة الوطني ـ الهيئ  مجلس إدارة   موافقة بعدو ته المعقـودة   ـابات بجلـس  ـة لالنتخ
 .١٨/١٠/٢٠٢٠بتاريخ 

   :ررــــــــق
  )املادة األوىل ( 

 

  :المؤسسات المصرية التالية  والجمعيات والمنظمات
   .اإلنـــــسان لحقـــــوق العـــــدل مؤســـــسة  -١
ــة  -٢ ــة الجمعيـ ــوق الوطنيـ ــسان لحقـ ــسوهاج اإلنـ    .بـ
   .باإلســـكندرية والثقافـــة للتنميـــة المنتـــزه جمعيـــة   -٣
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  :المؤسسات المصرية التالية  والجمعيات والمنظمات
   .باإلسـماعيلية  اإلنـسان  وحقـوق  للتنمية المصرية المؤسسة  -١
ــسة  -٢ ــواء مؤس ــصام / الل ــدين ع ــو ال ــزايم أب    .الع
ــة   -٣ ــباب جمعيـ ــل شـ ــة الجيـ ــساندات للتنميـ    .والمـ
ــسة   -٤ ــية المؤس ــسفراء الدبلوماس ــسالم ل ــول ال ــالم ح    .الع
ــة  -٥ ــدة جمعيـــــ ــة الوحـــــ    .العربيـــــ
   .الـشعوب  بـين  والـصداقة  للتنميـة  العربية الجامعة جمعية   -٦

 

   )الثانيةاملادة (  
  . بالمادة السابقة بهذا القرار إليها المشار الجهاتتخطر  

   )الثالثةاملادة (  
  . تنفيذه المعنية وعلى الجهات الرسمية،الجريدة ى ينشر هذا القرار ف 

  ١٨/١٠/٢٠٢٠صدر فى 
  اتنتخابالهيئة الوطنية لال رئيس  

  الشني إبراهيم /ىالقاض
  نائب رئيس محكمة النقض
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  اهليئة الوطنية لالنتخابات
   ٢٠٢٠  لسنة١٠٤اهليئة الوطنية لالنتخابات رقم رئيس قرار 

   المؤسسات الصحفيةبعض منمقدمة بشأن قبول طلبات 
   للقيداإللكترونيةالمواقع  والوسائل اإلعالميةو

   االستفتاءات والتغطية اإلعالمية لالنتخاباتتجديد القيد بقاعدة بيانات و
  يئةرئيس اهل

  بعد االطالع على الدستور ؛

 ٤٥ادر بالقـانون رقـم   ـياسية الـص ـوق السـقانون تنظيم مباشرة الحق   ى  وعل 
 ؛ وتعديالته ٢٠١٤ لسنة

 ؛ وتعديالته ٢٠١٤ لسنة ٤٦قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ى عل و

ـ  ٢٠١٧نة ـ لـس ١٩٨انون رقـم  ـعلى الق و ـ ـ فـى ش ـ ـأن الهي ة ـئة الوطني
 ه ؛ وتعديالت لالنتخابات

  ؛ ٢٠٢٠ لسنة ١٤١وعلى قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 

 بإنشاء قاعدة بيانـات     ٢٠١٩ لسنة   ٢٣ الوطنية لالنتخابات رقم     على قرار الهيئة  و
  لتغطيـة  اإللكترونيـة المواقـع    و الوسـائل اإلعالميـة    و ةـسات الصحفي ـيد المؤس ق

 ؛ واالستفتاءاتاالنتخابات 

لقيـد بقاعـدة بيانـات التغطيـة االعالميـة       اللقيد وتجديدالمقدمة  الطلبات   وعلى
 ؛ النتخابات واالستفتاءاتل

على خطاب المركز الصحفى للمراسلين األجانب للهيئة العامـة لالسـتعالمات           و
 ؛ ١٤/١٠/٢٠٢٠المؤرخ 

ة الوطنية لالنتخابـات بجلـسته المعقـودة        ـس إدارة الهيئ  ـة مجل ـد موافق ـبعو
  .١٨/١٠/٢٠٢٠بتاريخ 
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   :ررــــــــق
  )املادة األوىل ( 

االسـتفتاءات   و نتخابـات التغطية اإلعالميـة لال    اعدة بيانات ـبقيجدد القيد    و يقيد
  : اآلتيةلجهاتل

 

ــدة اليـــوم الجديـــد    -١    .جريـ
ــف  -٢ ــة روزاليوســـ    .بوابـــ
ــساء   -٣ ــدة المــــ    .جريــــ
- 

  . ctv ةالكنيسة القبطيـة األرثوذكـسي     ـــناةقــ  -١
   .ME SATـص مارمرقـــــ ـــناةقــ  -٢

  

 

    .ىرون اإللكت٢٤موقع القاهرة  
         المؤسسات اإلعالمية الواردة بالكشف المرفق بخطاب المركـز الـصحفى 

 ة العامة لالستعالماتللمراسلين األجانب التابع للهيئ
   )الثانيةاملادة (  

 . بالمادة السابقة بهذا القرار إليهاتخطر الجهات المشار 
   )الثالثةاملادة ( 

  .تنفيذه المعنية وعلى الجهات، الجريدة الرسميةى ر هذا القرار فينش 
  ١٨/١٠/٢٠٢٠صدر فى 

  اتنتخابالهيئة الوطنية لال رئيس  
  الشني إبراهيم /ىالقاض

  نائب رئيس محكمة النقض
  

  
 ١٢٠٩ – ١٨/١٠/٢٠٢٠ – ٢٠٢٠ / ٢٥٣١٩ - الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية ٢٠٢٠ / ٦٥رقم اإليداع بدار الكتب 


