ق�ضاة م�صر ،فخر الوطن ،و�صمام �أمانه..
�أنتم عماد هذا العمل ،وبغريكم لن يقوم؛
لأنكم م�صدر ثقة ال�شعب،
فكما ي�أمنون �إليكم ،و�أنتم فوق
من�صاتكم العالية ،ي�أمنون � ً
أي�ضا
و�أنتم ت�ؤدون هذه املهمة
اجلليلة ،ال�شاقة التي لن يتحملها �سواكم.
وفقنا اهلل جمي ًعا خلدمة بلدنا ،ورفع
رايتها خفاقة فى العاملني.
جلنة االنتخابات الرئا�سية
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أو ً
ال
القواعد المنظمة
لعمل اللجان الفرعية

أو ً
ال -من له حق دخول مقر اللجنة الفرعية
بعد موافقة رئيس اللجنة
 -1مندوب املر�شح ،ووكيله:

• وي�ح��ق لهما ح�ضور ومتابعة العملية االن�ت�خ��اب�ي��ة ،و�إث �ب��ات م��ا َي � ِع��نُّ لهما من
مالحظات فى حم�ضر �إج��راءات اللجنة دون التدخل فى �سري عملية االقرتاع �أو
الفرز .وي�ستمر مندوب املر�شح ط��وال مرحلتي االق�تراع والفرز ،ف��إذا غ��ادر مقر
اللجنة ،يثبت رئي�سها ذلك فى املح�ضر ،ويو ِّقع املندوب على املح�ضر فى تاريخ
و�ساعة مغادرته� ،أو يثبت رئي�س اللجنة رف�ضه التوقيع.
• ويكون ح�ضور املندوبني مبوجب منوذج التفوي�ض رقم ( )30انتخابات رئا�سية،
املعتمد من رئي�س املحكمة االبتدائية ،وال ي�شرتط فى املندوب �أن يكون مقيداً فى
ك�شوف الناخبني �أمام اللجنة الفرعية �أو العامة ،و�إمنا ي�شرتط فقط قيده بقاعدة
بيانات الناخبني على م�ستوى اجلمهورية.
• ويكون ح�ضور الوكالء مبوجب �سند وكالة.

ملحوظة:يحق لكل مر�شح تفوي�ض مندوب للمبيت مبوجب منوذج تفوي�ض رقم
( )31انتخابات رئا�سية ،املعتمد من رئي�س املحكمة االبتدائية ،ويقت�صر
دوره على املبيت �أمام مقر حفظ �صناديق االقرتاع بعد انتهاء الت�صويت
وغلق املقر فى اليوم الأول من �أيام االقرتاع.

 -2املتابعــــون:
ُي�س َمح ملتابعى منظمات املجتمع املدنى املحلية والأجنبية والهيئات الدولية،
ال�صادر لهم ت�صريح من جلنة االنتخابات الرئا�سية ،متابعة العملية االنتخابية،
دون التدخل فيها ب�أى �شكل من الأ�شكال .
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ق�صد مبتابعة العملية االنتخابية كافة �أع�م��ال الر�صد وامل�شاهدة واملالحظة
•  ُي َ
جلميع �إجراءات الدعاية االنتخابية ،واالقرتاع والفرز ،و�إعالن احل�صر العددي
للأ�صوات.
• يجب �أال تزيد م��دة التواجد داخ��ل �أى جلنة �أث�ن��اء االق�ت�راع على ن�صف �ساعة،
ولرئي�س اللجنة تقلي�صها فى حالة التزاحم.
• احل�ضور فى مرحلة الفرز يكون من بدايته وحتى �إع�لان ع��دد الأ��ص��وات التى
ح�صل عليها كل مر�شح ،دون التقيد مبدة الن�صف �ساعة .
و ُي�س َمح بدخول مرتجم مرافق للمتابع الدويل ،على �أن يكون حام ًال لت�صريح �صادر
من جلنة االنتخابات الرئا�سية.

 -3و�سائل الإعالم:
•  ُي�س َمح جلميع و�سائل الإع�ل�ام ،امل�ق��روءة وامل�سموعة واملرئية والإلكرتونية،
امل���ص��رح ل�ه��ا م��ن جل�ن��ة االن�ت�خ��اب��ات ال��رئ��ا��س�ي��ة  -دون ال�ت��دخ��ل ف��ى العملية
االن�ت�خ��اب�ي��ة ب ��أى ��ش�ك��ل م��ن الأ� �ش �ك��ال  -بتغطية �إج� ��راءات االق�ت�راع وال�ف��رز
و�إعالن النتائج .
•  ُي َ
حظر �إجراء �أى مقابالت� ،أو �أحاديث ،داخل مقر اللجنة �أو فى جمعية االنتخاب.
• ال تزيد مدة التواجد داخل اللجنة �أثناء االقرتاع على ن�صف �ساعة ،ويجوز لرئي�س
اللجنة تقلي�صها فى حالة التزاحم.
• ال يجوز ت�صوير عملية االقرتاع والفرز �إال مبوافقة رئي�س اللجنة .
• احل�ضور فى مرحلة الفرز يكون من بدايته وحتى �إع�لان ع��دد الأ��ص��وات التى
ح�صل عليها كل مر�شح ،دون التقيد مبدة الن�صف �ساعة .
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 -4الزائرون :
• هم �أع�ضاء املفو�ضيات االنتخابية من خمتلف دول العامل  -وهم �ضيوف جلنة
االنتخابات الرئا�سية  -ويندرج حتت و�صف الزائرين الدبلوما�سيني امل�صرح لهم
مبتابعة االنتخابات من جلنة االنتخابات الرئا�سية .
و ُي�س َمح بدخول مرتجم مرافق للزائرين الأجانب ،على �أن يكون حام ًال لت�صريح
�صادر من جلنة االنتخابات الرئا�سية.

•  ُي�س َمح بدخول اللجنة لكل من ح�صل على ت�صريح زائ��ر من جلنة االنتخابات
الرئا�سية.
• وللزائر حقوق املتابع ،وعليه االلتزام بال�ضوابط التى يلتزم بها.
وفيما يلى مناذج لكافة ت�صاريح متابعة االنتخابات ال�صادرة من جلنة االنتخابات
الرئا�سية:
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ثانيًا -اإلجراءات قبل بدء عملية االقتراع

(قبل التا�سعة �صباحً ا)
 -1مكونات اللجنة الفرعية :

على رئي�س اللجنة الفرعية قبل بدء عملية االقرتاع �أن يت�أكد من :

• وجود مل�صق برقم اللجنة الفرعية مثبت مبكان ظاهر خارج مقر اللجنة.
• وجود الفتات ت�سهل عملية الت�صويت خارج مقر اللجنة وداخلها .
• �إزالة �أية الفتات دعائية لأى مر�شح فى حميط مركز االقرتاع.
• �سالمة نوافذ مقر اللجنة و�سهولة ت�أمينها.
• �سهولة حركة الناخبني داخل اللجنة .
• تنظيم طابور الناخبني بالتن�سيق مع امل�سئول عن ت�أمني املركز االنتخابى ،ب�إ�شراف
من�سق الطابور لتنظيم طابور الناخبني ،و�إر�شادهم �إىل �أرقامهم بالك�شف ،وتنظيم
الوقوف والدخول �إىل اللجنة  ،مع التنبيه ب�إعطاء الأولوية لكبار ال�سن وذوي
االحتياجات اخلا�صة.
• االحتفاظ برقم الهاتف اخلا�ص برئي�س قوات الت�أمني لال�ستعانة به عند ال�ضرورة.

ويحدد رئي�س اللجنة ما يلى:

• جمعية االنتخاب .
• مكان تواجد مندوبي املر�شحني واملتابعني داخل اللجنة ،على النحو الذى مي َّكنهم
من متابعة العملية االنتخابية ،دون الت�سبب فى تعطيلها �أو عرقلتها.

 - 2مراجعة �أدوات العملية االنتخابية :

يقوم رئي�س اللجنة الفرعية بالت�أكد من وج��ود ما يلى
داخل مقر اللجنة الفرعية:

• كابينة �أو �أكرث من كبائن االقرتاع ،مبا يتنا�سب مع م�ساحة
مقر اللجنة ،وعدد الناخبني املقيدين بها ،وو�ضعها على
النحو ال��ذى ميكنه من متابعة العملية االنتخابية ،مع
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احلفاظ على �سرية الت�صويت على النحو املبني فى ال�صورة؛ بحيث يديل الناخب
وا�ضحا لرئي�س اللجنة.
ب�صوته وظهره
ً
كاف مـــــن �صنــــــاديق االقرتاع البال�ستيكية ال�شفافة كبرية احلجم ،بواقع
• عـــــدد ٍ
�صندوق لكل ( )3000ناخب تقري ًبا ،مثبت على جانب كل �صندوق مل�صق برقم
اللجنة الفرعية ،وم�سل�سل ال�صندوق فى حالة ا�ستخدام �أكرث من �صندوق ،على
�سبيل املثال :جلنة فرعية رقم  ،1 /35جلنة فرعية رقم .2 /35
•�صندوق مغلق بداخله ما يلى :
• ن �� �س �خ��ة واح� � � ��دة م� ��ن ك �� �ش��ف ال� �ن ��اخ� �ب�ي�ن امل� �ق� �ي ��دي ��ن ب��ال �ل �ج �ن��ة من � � ��وذج رق ��م
(  )20انتخابات رئا�سية.
• ن�سختان من ك�شف الناخبني املقيدين باللجنة منوذج (�/20أ) انتخابات رئا�سية،
�إحداهما ُتعلق خارج اللجنة ،والأخرى بيد من�سق الطابور.
•ك�شف وردي اللون مت�ضم ًنا �أ�سماء الناخبني الذين �أدل��وا ب�أ�صواتهم فى اخلارج
منوذج ( /20ب) انتخابات رئا�سية ،ومثبت به �إجماىل عدد املدعوين لالنتخاب
�أمام اللجنة الفرعية بعد ا�ستنزال من �أدلوا ب�أ�صواتهم فى اخلارج.
• ك�شف ت�صويت رئي�س و�أمناء و�أع�ضاء اللجنة الفرعية� ،أو العامة ،منوذج (/20ج)
انتخابات رئا�سية.
• ن�سخة واحدة من النماذج �أرقام ( )24 ،23 ،22 ،21انتخابات رئا�سية ،ون�سختان من
النموذج (  )25انتخابات رئا�سية.
• حافظة بال�ستيكية �شفافة مفردة حلفظ حم�ضر �إجراءات الفرز.
• حوافظ بال�ستيكية �شفافة حلفظ ك�شوف الناخبني مناذج �أرقام (20 ،20ب20 ،جـ)
انتخابات رئا�سية.
كاف من ال�سرتات اخلا�صة ب�أمناء اللجان ،و�شارتا تعريف ملندوبى املر�شحني.
• عدد ٍ
�اف من الأقفال البال�ستيكية ،بواقع (� )5أقفال لكل �صندوق ،بالإ�ضافة
• عدد ك� ٍ
�إىل عدد احتياطى ال�ستخدامه فى غلق مقر حفظ �صناديق االقرتاع بعد انتهاء
االقرتاع فى اليوم الأول �أو ا�ستخدامه عند ال�ضرورة.
• خامت جلنة االنتخابات الرئا�سية مثبت به رقم اللجنة الفرعية.
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كاف من ال�شريط الال�صق امل�ؤمن (.)3M
• عدد ٍ
كاف مــــن زجاجــــات احلرب الف�سفورى بواقع زجاجة لكل ( )500ناخب .
• عـــــدد ٍ
• الأدوات املكتبية الالزمة (مظاريف � -أقالم � -أوراق .)... -
كاف من احلوافظ الكرتونية  -غري املجهزة  -ذات طباعة خ�ضراء حلفظ
• عدد ٍ
البطاقات امل�ستخدمة .
• جوال بال�ستيك حلفظ بطاقات االقرتاع غري امل�ستخدمة .
• �إخ�ط��ار امل�سئول ع��ن ق��وات الأم��ن م��ن ال�شرطة باملركز االنتخابى� ،أو االت�صال
باللجنة العامة فى حالة وجود �أى نق�ص فى املواد االنتخابية ال�سالف بيانها .

 -3قبل بدء عملية االقرتاع :

يقوم رئي�س اللجنة  -بنف�سه  -مبا يلى :

�أو ًال:االط�ل�اع على ال�ن�م��وذج رق��م ( )30انتخابات رئا�سية ،املعتمد م��ن رئي�س
املحكمة االبتدائية اخلا�ص مبندوب كل مر�شح ،ومطابقته ببطاقة الرقم
القومى اخلا�صة ب��ه ،و�إرف��اق��ه مبح�ضر �إج ��راءات اللجنة ،وت�سليمه �شارة
التعريف اخلا�صة به.

ملحوظة :ال ُي�شــــرتط فـــى املنـــــدوب �أن يكــــون مقـــيد ًا �أمـــام اللجنة الفرعية
التى يح�ضر بها.

ثاني ًا:ا�ستبعاد �أ�سماء الناخبني الواردة بالك�شف الوردي منوذج رقم (/20ب) بالت�أ�شري
قرين كل منهم فى ك�شف الناخبني منوذج رقم ( )20انتخابات رئا�سية.
ثال ًثا :تق�سيم ك�شف الناخبني من��وذج رق��م ( )20انتخابات رئا�سية على �أمناء
اللجنة ،وذلك وفقاً للأرقام امل�سل�سلة بك�شوف الناخبني.
راب ًعا:الت�أكد من �أن �صندوق االق�تراع ف��ارغ ،وا�ستعرا�ضه �أم��ام احلا�ضرين ،ثم
اختيار �أى �أربعة �أقفال بال�ستيكية لغلق جوانب ال�صندوق وقراءة الأرقام
امل�سل�سلة لها علنياً ،وت�سجيلها فى حم�ضر �إجراءات اللجنة الفرعية منوذج
( )21انتخابات رئا�سية ،ثم تثبيت الأقفال فى املكان املخ�ص�ص لها على
جوانب ال�صندوق.
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خام�سا :ف�ض العالمات الت�أمينية لل�صندوق الكرتونى امل�س ّلم لرئي�س اللجنة
ً
الفرعية م��ن املحكمة االبتدائية ف��ى ال�ي��وم ال�سابق على االق�ت�راع -
و�إف��راغ حمتوياته ،والت�أكد من �أن عدد دفاتر بطاقات �إب��داء ال��ر�أى -
�اف لعدد الناخبني املقيدين �أم��ام اللجنة بواقع
املغلفة بال�ستيكياً ك� ٍ
( )100بطاقة ف��ى ال��دف�تر ،ث��م مراجعة الأرق ��ام امل�سل�سلة لكل دفرت
ب�شكل علنى �أمام احلا�ضرين ،وفى حالة وجود خط�أ فى الرقم امل�سل�سل
ُي�ستبعد ال��دف�تر ،ويثبت ك��ل ذل��ك مبح�ضر �إج ��راءات اللجنة من��وذج
( )21انتخابات رئا�سية .

15

ثالثًا  -عملية االقتراع

(ال�ساعة التا�سعة�صباح ًا)

 -1بدء عملية االقرتاع:

• ت�ب��د�أ عملية االق�ت�راع ف��ى مت��ام ال�ساعة التا�سعة �صباحاً ويثبت ذل��ك مبح�ضر
�إجراءات اللجنة منوذج رقم ( )21انتخابات رئا�سية ،وذلك حتى لو مل يح�ضر من
ميثل املر�شحني �أو �أىٌّ منهما .
• يبد�أ االقرتاع بال�سماح لرئي�س و�أمناء وموظفى اللجنة الفرعية بالإدالء ب�أ�صواتهم،
و�إث�ب��ات ذل��ك على النموذج رق��م (/20ج) انتخابات رئا�سية ،كما ي�سمح ملندوبى
املر�شحني حال قيدهم بك�شوف الناخبني اخلا�صة باللجنة بالإدالء ب�أ�صواتهم .
• ال�سماح للناخبني بالدخول ب�أولوية احل�ضور ،ويحدد رئي�س اللجنة عدد الناخبني
امل�سموح لهم بالدخول وفقاً لعدد كبائن االقرتاع داخل اللجنة.
• يتحقق رئي�س اللجنة من هوية الناخب بنف�سه من واقع بطاقة الرقم القومى،
ولو مل تكن �سارية ،وال يعتد فى �إثبات �شخ�صية الناخب ب�أية وثيقة خالف بطاقة
الرقم القومى �سوى جواز �سفر ثابت به الرقم القومي .
•كما يتحقق من عدم وجود حرب ف�سفوري على �أ�صابع الناخب قبل ال�سماح له بالت�صويت.

ملحوظة  :يجب ختم ورقة االقرتاع بخامت اللجنة قبل �إعطائها للناخب.
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 -2التوقيع فى ك�شف الناخبني:

• ي�سجل �أمني اللجنة �آخر رقمني من الرقم القومي للناخب فى اخلانة املخ�ص�صة
بالنموذج رقم ( )20انتخابات رئا�سية.
• يوقع الناخب بخطه �أو ب�صمته  -مرة واحدة  -فى اخلانة املخ�ص�صة بالنموذج
رقم (  )20انتخابات رئا�سية.
• يوقع �أمني اللجنة فى اخلانة املخ�ص�صة لذلك قرين توقيع الناخب.

-3يت�سلم الناخب بطاقة االقرتاع من رئي�س اللجنة ،بعد �أن ي�سلمه
بطاقة الرقم القومي اخلا�صة به:

• نظ ًرا لقيام بع�ض الناخبني بت�صوير بطاقات االقرتاع با�ستخدام الهاتف املحمول
لتقدميه دلي ً
ال على انتخابهم مر�شحاً بعينه ،وهو ما قد ي�شي باحتمال الت�صويت
حتت ت�أثري وعد �أو وعيد؛ فعلى ر�ؤ�ساء اللجان الفرعية مالحظة ذلك ومنعه،
وحترير حم�ضر بهذه الواقعة ملن يتم �ضبطه .كما يجب عليهم مالحظة و�ضع
الناخب ورق��ة االق�تراع فى �صندوق االق�تراع ،ويف حالة حماولة اخل��روج بورقة
االقرتاع ُيح َّرر حم�ضر بهذه الواقعة ملن يتم �ضبطه.

-4يدىل الناخب ب�صوته فى كابينة االق�تراع ،ثم ي�ضع الورقة بنف�سه فى
�صندوق االقرتاع ،حتت �إ�شراف املوظف الذى يكلفه رئي�س اللجنة بذلك:
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-5يقـــوم النــــاخب بغمــ�س �سبابـــة اليـــد اليمــــنى فى احلــــرب
الف�سفــورى:

• فى حالة وجود عجز فى ال�سبابة اليمنى ُت�ستخدم �سبابة اليد الي�سرى ،وفى حالة
وجود عجز فى ذلك الإ�صبع ُيغ َم�س �أى �إ�صبع �آخر.
• وفى حالة رف�ض الناخب غم�س �إ�صبعه فى احلرب الف�سفورى ال يت�سلم بطاقة
الرقم القومي ويقوم رئي�س اللجنة ب�إثبات الواقعة مبح�ضر الإج��راءات منوذج
رقم ( )21انتخابات رئا�سية ،ويحرر حم�ض ًرا بذلك ،وي�سلم املح�ضر �إىل قائد
قوة الت�أمني لإر�ساله �إىل النيابة العامة .

كيفية ا�ستخدام احلرب الف�سفورى:

• يجب رج زجاجة احلرب قبل فتحها.
• ال يجب �صب احلرب فى غطاء الزجاجة �أو �أي حمتوي �آخر.
• الت�أكد من غم�س �إ�صبع ال�سبابة باليد اليمنى حتى العقلة الأوىل.
• يتم �إر�شاد الناخب بو�ضع الإ�صبع �إىل الأعلى فى الهواء حتى يجف.
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 -6يت�سلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئي�س اللجنة بعد غم�س �إ�صبعه فى
احلرب الف�سفورى:
 -7مالحظــات عامة:
�أ -كيفية التعامل مع املر�أة املنتقبة :

يتم الت�أكد من �شخ�صية امل��ر�أة املنتقبة ،وعدم �سبق غم�س �أحد �أ�صابعها فى
احلرب الف�سفوري مبعرفة رئي�س اللجنة الفرعية ،وله �أن يكلف بذلك �إحدى
ال�سيدات باللجنة.

• فى حالة رف�ض الناخبة املنتقبة ذلك ال ي�سمح لها بالإدالء ب�صوتها.

ب -فى حالة طلب �أحد الناخبني امل�ساعدة فى الت�صويت :

لذوى االحتياجات اخلا�صة الذين ال ي�ستطيعون الإدالء ب�صوتهم ب�أنف�سهم
حق طلب امل�ساعدة من رئي�س اللجنة للإدالء ب�صوتهم� ،أو ب�أحد مرافقيهم،
على �أال تقل درجة قرابتهم عن الدرجة الثانية ،وال يقل عمرهم عن 16
�سنة ،ويقوم رئي�س اللجنة ب�إثبات ذلك فى حم�ضر �إجراءات اللجنة الفرعية
منوذج رقم ( )21انتخابات رئا�سية.

ج -فى حالة امتالء ال�صندوق فى �أي وقت �أثناء فرتة االقرتاع :

�إذا امتلأ �صندوق االق�تراع الأول فى �أي وقت يتم غلق الفتحة اخلا�صة
بو�ضع بطاقات الر�أي داخله بقفل بال�ستيكي يثبت رقمه امل�سل�سل بالنموذج
رقم ( )21انتخابات رئا�سية ،وا�ستعمال �صندوق فارغ جديد ُتغ َلق فتحاته
الأربعة بالأقفال البال�ستيكية ،ويتم �إثبات الأرقام امل�سل�سلة لها بالنموذج
رقم ( )21انتخابات رئا�سية.

د -فى حالة خمالفة �أى �شخ�ص للقانون داخل مقر اللجنة الفرعية :

يقوم رئي�س اللجنة ب�ضبط كل خمالفة للقانون ،باال�ستعانة بقوة ت�أمني
املركز االنتخابى ،وحترير حم�ضر بالواقعة ،وت�سليمه رفق املتهم �إىل رئي�س
قوة الت�أمني لإر�ساله �إىل النيابة العامة .
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رابعًا  -اإلجراءات الختامية لليوم األول
م�ساء :
 -1انتهاء الت�صويت فى التا�سعة ً

• ال يجوز غلق اللجنة الفرعية قبل التا�سعة م�سا ًء حتى لو مل يكن هناك ناخبون
داخ��ل جمعية االن�ت�خ��اب� ،إال ف��ى حالة �إدالء جميع الناخبني املقيدين بك�شوف
اللجنة ب�أ�صواتهم ،وينطبق ذل��ك ف��ى حالة ��ص��دور ق��رار م��ن جلنة االنتخابات
الرئا�سية مبد العمل باللجان الفرعية .

 -2غلـــــق ال�صنــــدوق:

• يقوم رئي�س اللجنة بغلق فتحة ال�صندوق اخلا�صة بو�ضع بطاقات �إب��داء ال��ر�أي
ب��داخ�ل��ه ،و�إث �ب��ات رق��م القفل البال�ستيكى امل�سل�سل مبح�ضر �إج� ��راءات اللجنة
الفرعية منوذج رقم (  )21انتخابات رئا�سية.
• ُي�س َمح ملندوبي املر�شحني واملتابعني بت�سجيل الرقم امل�سل�سل للقفل البال�ستيكى.
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 -3مراجعة بطاقات االقرتاع التي مل ُت َ
�ستخدم:

• يقوم رئي�س اللجنة بت�سجيل الرقم امل�سل�سل لبطاقة االق�تراع التالية التي مل
ُت�ستخدَم بعد ،وح�صر ع��دد الناخبني ال��ذي��ن �أدل ��وا ب�أ�صواتهم م��ن واق��ع ك�شف
الناخبني منوذج رقم ( )20انتخابات رئا�سية ،ويثبت ذلك كله مبح�ضر �إجراءات
اللجنة منوذج رقم ( )21انتخابات رئا�سية.
• يُ�س َمح ملندوبي املر�شحني واملتابعني بت�سجيل رقم بطاقة االقرتاع التى مل ُت�ستخدَم.

 -4ت�أمني اللجنة الفرعية �أو مكان حفظ �صندوق االقرتاع من الداخل:

• يقوم رئي�س اللجنة الفرعية بغلق جميع ن��واف��ذ احل�ج��رة م��ن ال��داخ��ل باجلمع
الأحمر بخامته �أو ب�أقفال بال�ستيكية ،ويثبت ذلك فى حم�ضر �إجراءات اللجنة
منوذج رقم ( )21انتخابات رئا�سية.

-5االنتهاء من حترير حم�ضر �إجراءات اليوم الأول منوذج رقم ()21
انتخابات رئا�سية:
بع�ض البيانات التي يجب الت�أكد من �إثباتها :

• ميعاد فتح وغلق اللجنة.
• �أ�سماء �أمناء اللجنة ومندوب كل مر�شح.
• �أعداد الناخبني الذين �أدلوا ب�أ�صواتهم بعد ح�صر التوقيعات فى ك�شف الناخبني.
• توقيع مندوب كل مر�شح من احلا�ضرين �أمام اللجنة على جميع �صفحات املح�ضر.
• ما ُ�ضبط من حاالت خمالفة القانون ،والإجراء الذى اتخذ حيالها.
• �أي مالحظات �أخرى يرى رئي�س اللجنة �ضرورة �إثباتها باملح�ضر.
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 -6غلق مقر اللجنة� ،أو مقر حفظ �صندوق االقرتاع :

• يقوم رئي�س اللجنة فى ح�ضور كل مر�شح ،واملتابعني ،وامل�سئول عن قوات الت�أمني
بغلق مقر اللجنة الفرعية� ،أو مقر حفظ �صندوق (�صناديق ) االق�تراع بقفل
بال�ستيكى يثبت رقمه امل�سل�سل� ،أو قفل عادى يجمع عليه باجلمع الأحمر بخامت
رئي�س اللجنة� ،أو كليهما معاً .

 وي�سمح مببيت مندوب عن كل مر�شح �أمام باب هذا املقر �إن �أراد ذلك .ويثبت كل ذل��ك مبح�ضر غلق مقر حفظ �صندوق االق�ت�راع من��وذج رقم( )22انتخابات رئا�سية ،ويوقع رئي�س اللجنة و�أمينها ومندوب كل مر�شح،
ومندوب املبيت ،وم�س�ؤول الت�أمني ،على املح�ضر امل�شار �إليه.
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خامسًا  -اإلجراءات االفتتاحية لليوم الثاني
 -1الت�أكد من �سالمة الأقفال على باب احلجرة:

• يت�أكد رئي�س اللجنة من �سالمة �أقفال مقر اللجنة �أو مقر حفظ �صندوق االقرتاع،
فى ح�ضور مندوب كل مر�شح حال وجودهم ،وامل�سئول عن قوات الت�أمني.
• ف�ض الأختام وفتح اللجنة .
• الت�أكد من �سالمة النوافذ وال�صناديق.

•فى حالة عدم �سالمة الأختام و�أقفال �صناديق االق�تراع؛ يثبت ذلك
مبح�ضر �إجراءات اللجنة ،وتخطر اللجنة العامة على الفور .
•ويتم ا�ستعمال �صندوق جديد �آخر ،وتبد�أ عملية االقرتاع ،مع التحفظ
على �صناديق االقرتاع امل�شكوك فى �سالمتها �سالفة الذكر ،حلني �صدور
قرار ب�ش�أنها من اللجنة العامة.
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 -2قبل بدء االقرتاع:

يقوم رئي�س اللجنة الفرعية مبا يلى :

• الت�أكد من الرقم امل�سل�سل لبطاقة االق�تراع الثابت مبح�ضر الإج��راءات منوذج
رقم ( )21انتخابات رئا�سية ،و�إعالن ذلك للحا�ضرين.

• الت�أكد من �سالمة دفاتر االقرتاع وكافة �أوراق وحما�ضر اللجنة .
• مطابقة الأرق��ام امل�سل�سلة للأقفال البال�ستيكية ل�صندوق االق�تراع مع الثابت
مبح�ضر �إج��راءات اللجنة منوذج رقم ( )21انتخابات رئا�سية ،وف�ض القفل
البال�ستيكي اخلا�ص بفتحة ال�صندوق فقط.

 -3عملية االقرتاع فى اليوم الثاين:

• تبد�أ عملية االقرتاع فى ال�ساعة التا�سعة �صباحاً ،و ُت َّتبع ذات الإج��راءات التى مت
اتباعها فى اليوم الأول.
• وفى متام ال�ساعة التا�سعة م�سا ًء يتم ح�صر �أعداد الناخبني املوجودين بحرم جمعية
االنتخاب الراغبني فى الت�صويت و�إغالق مدخل جمعية االنتخاب وال�سماح ملن مت
ح�صرهم بالت�صويت.
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سادسًا  -إجراءات الفرز
 -1من له حق ح�ضور عملية الفرز و�إعالن ح�صر الأ�صوات:

• يحق ذلك ملندوب كل مر�شح �أو وكيله.
• كما يحق ملتابعي منظمات املجتمع املدنى املحلية والأجنبية والهيئات الدولية،
وو�سائل الإعالم املرخ�ص لهم من جلنة االنتخابات الرئا�سية احل�ضور ،وفى حالة
التزاحم جُت َرى بينهم قرعة بحيث ال يزيد عدد احل�ضور على ثالثة من كل فئة.

 -2مراجعة عدد بطاقات االقرتاع املتبقية:

• يتم ذلك من خالل ح�صر عدد الناخبني الذين ح�ضروا من واقع التوقيعات
بك�شف الناخبني ملعرفة العدد الإجمايل للناخبني الذين �أدل��وا ب�أ�صواتهم فى

اللجنة الفرعية على مدار يومى االقرتاع.
• ح�صر عدد بطاقات االقرتاع التي مل ُت�ستخدَم .

 -3بدء عملية الفرز:

يقوم رئي�س اللجنة الفرعية فى ح�ضور �أمناء وموظفي اللجنة ومندوب كل مر�شح
وممثلي الإعالم واملتابعني ،والزائرين مبا يلى :

 -1ف�ض الأقفال البال�ستيكية املو�ضوعة على �صناديق االقرتاع.
-2تفريغ �صندوق االقرتاع من حمتوياته بالكامل على طاولة و�إطالع احل�ضور على
�أنه �أ�صبح فارغاً.
25

-3فرد بطاقات االقرتاع املطوية واحدة تلو الأخرى على الظهر ،وذلك مبعاونة �أمناء اللجنة.
-4تق�سيم ب�ط��اق��ات االق�ت�راع �إىل ث�لاث جم�م��وع��ات ،جمموعة ل�ل�أ��ص��وات الباطلة،
وجمموعة لكل مر�شح .
-5عد و�إثبات عدد الأ�صوات الباطلة ،والأ�صوات ال�صحيحة التي ح�صل عليها كل مر�شح.

ملحوظة :تعد ورقة االقرتاع �صحيحة �إذا كانت نية الناخب وا�ضحة.

نماذج استرشادية لعالمات إبداء الرأى الصحيحة والباطلة

ا�ســــم املر�شح
ا�ســــم املر�شح

✓
✗

هذا ال�صوت �صحيح للمر�شح الأول

ال
ا�ســــم املر�شح
ا�ســــم املر�شح ن������ع������م
هذا ال�صوت �صحيح للمر�شح الثانى

ا�ســــم املر�شح ا�سم املر�شح
ا�ســــم املر�شح
هذا ال�صوت �صحيح للمر�شح الأول

ا�ســــم املر�شح
ا�ســــم املر�شح

ال �أوافق
موافـــق

هذا ال�صوت �صحيح للمر�شح الثانى

ا�ســــم املر�شح
ا�ســــم املر�شح
هذا ال�صوت �صحيح للمر�شح الأول
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ا�ســــم املر�شح
ا�ســــم املر�شح

✗
✗

هــذا ال�صـــوت باطــــل

ا�ســــم املر�شح موافق لو ....
ا�ســــم املر�شح
هــذا ال�صـــوت باطــــل

ا�ســــم املر�شح
ا�ســــم املر�شح

ا�سم الناخب �أو توقيعه

هــذا ال�صـــوت باطــــل

-6يجب �أن يت�ساوى ع��دد الأ� �ص��وات ال�صحيحة م��ع جمموع م��ا ح�صل عليه ك��ل من
املر�شحني من �أ�صوات.
-7حترير حم�ضر �إجراءات الفرز منوذج رقم ( )23انتخابات رئا�سية ويوقع على كل
�صفحة من �صفحاته كل من رئي�س و�أمني اللجنة و مندوبي املر�شحني احلا�ضرين .
ملحوظة(:يراعى �إثبات �إجماىل عدد الناخبني املدعوين لالقرتاع �أمام اللجنة
الفرعية من واقع البيان الوارد فى الك�شف الوردى «منوذج رقم /20ب»
انتخابات رئا�سية).

� -4إعالن عدد الأ�صوات :

• ي�ق��وم رئي�س اللجنة الفرعية ب ��إع�لان نتيجة احل�صر ال �ع��ددي مت�ضمنة عدد
الناخبني امل�سجلني (من واقع الك�شف الوردي ) ،وعدد من �أدلوا ب�أ�صواتهم ،وعدد
الأ�صوات الباطلة وال�صحيحة ،وعدد الأ�صوات التي ح�صل عليها كل مر�شح �أمام
احلا�ضرين.

(CG) í°Tôe
******* äƒ°U
(Ü) í°Tôe
******* äƒ°U
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 -5ت�سليم نتيجة الفرز ملندوب كل مر�شح:

• يوقع مندوب كل مر�شح على النموذج رقم ( )24انتخابات رئا�سية با�ستالم �صورة
من ك�شف نتيجة احل�صر العددي منوذج رقم ( )25انتخابات رئا�سية ،ويراعى �أن
تدون الأ�صوات التى ح�صل عليها كل مر�شح بالأرقام واحل��روف وتفقيطها على
النحو التاىل :

مثـــــال:

150
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مائة وخم�سون فقط

سابعًا  -إجراءات حفظ األوراق
واألدوات االنتخابية
 -1حفظ بطاقات االقرتاع والك�شوف وحما�ضر الإجراءات:
يقوم رئي�س اللجنة الفرعية مبا يلى :

• و�ضع بطاقات االقرتاع امل�ستخدمة فى احلافظة الكرتونية ذات الطباعة اخل�ضراء
وت�أمينها بال�شريط الال�صق امل�ؤمن (. )3M
• و�ضع �أوراق االقرتاع التي مل ت�ستخدم فى اجلوال البال�ستيكي املعد لهذا الغر�ض،
وت�أمينه بقفل بال�ستيكي و�إثبات رقمه مبح�ضر �إجراءات فرز اللجنة منوذج رقم
( )23انتخابات رئا�سية.
• و�ضع ك�شوف الناخبني مناذج �أرقام ( /20 ،20ب/20 ،ج) انتخابات رئا�سية ،داخل
احلافظة البال�ستيكية املعدة لذلك ،وت�أمينها.
• و�ضع حم�ضر �إج��راءات اللجنة الفرعية ومرفقاته منوذج رقم ( )21انتخابات
رئا�سية ،وحم�ضر غلق مقر حفظ �صندوق اللجنة الفرعية منوذج رقم ()22
انتخابات رئا�سية ،حم�ضر �إج ��راءات ف��رز اللجنة الفرعية من��وذج رق��م ()23
انتخابات رئا�سية ،ك�شف نتيجة ح�صر وجتميع الأ�صوات التي ح�صل عليها كل
مر�شح منوذج رقم ( )24انتخابات رئا�سية ،داخل احلافظة البال�ستيكية املعدة
لهذا الغر�ض.
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 -2باقى �أدوات العملية االنتخابية :
• �صناديق االق�ت�راع ال�ف��ارغ��ة ،احل�بر الف�سفورى ،كبائن االق�ت�راع ،ن�سختان من
ك�شف الناخبني منوذج رقم (�/20أ) انتخابات رئا�سية تبقى داخل اللجنة ،و�سيتم
جتميعها من قبل مندوب وزارة الداخلية.

 -3ت�سليم �أوراق االقرتاع والنتائج :

• يتوجه رئي�س اللجنة الفرعية �إىل اللجنة العامة لت�سليم احلافظة البال�ستيكية
ال�شفافة ،املت�ضمنة كافة حما�ضر اللجنة ،وبرفقته �أم�ين اللجنة حام ً
ال باقي
�أوراق العملية االنتخابية ب�صحبة قوات الأمن لت�سليمها �إىل اللجنة العامة .
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ثانيًا
القواعد المنظمة
لعمل اللجان العامة

�أو ًال -التعليمات املنظمة لعمل اللجان العامة قبل يومي االقرتاع :
 -1يتواجد رئي�س اللجنة العامة و�أع�ضا�ؤها باملحكمة االبتدائية فى اليوم ال�سابق على
االنتخاب لت�سلم حما�ضر اللجنة العامة.
-2ي�ترك رئي�س و�أع�ضاء اللجنة العامة �أرق��ام هواتفهم لرئي�س املحكمة االبتدائية
ليتمكن من التوا�صل معهم طوال فرتة عمل اللجنة العامة.

ثاني ًا -التعليمات املنظمة لعمل اللجان العامة �أثناء يومي االقرتاع :

-1يتواجد رئي�س اللجنة العامة و�أع�ضا�ؤها مبقر اللجنة العامة فى مت��ام ال�ساعة
التا�سعة من �صباح يومي االقرتاع ،ويبد�أ حال تواجده فى فتح حم�ضر الإجراءات
منوذج رقم ( )26انتخابات رئا�سية.
-2يت�أكد ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء اللجان العامة من بدء عملية االق�تراع فى موعدها املحدد
بجميع اللجان الفرعية التابعة لها و�إخطار رئي�س املحكمة االبتدائية مبا يفيد ذلك.
-3يقوم ر�ؤ��س��اء و�أع���ض��اء اللجان العامة ب��امل��رور ط��وال ال�ي��وم على اللجان الفرعية،
ويعملون على �إزال ��ة مل�صقات املر�شحني ال��دع��ائ�ي��ة خا�صة ح��ول امل��راك��ز وامل�ق��ار
االنتخابية �أو �أي خمالفات انتخابية �أخرى باال�ستعانة بقوات الت�أمني املرافقة لهم
�أو القوات املوجودة لت�أمني اللجان الفرعية ،و�إثبات ذلك فى املح�ضر منوذج رقم
( )26انتخابات رئا�سية.
-4ي�ستمر ر�ؤ��س��اء و�أع�ضاء اللجان العامة بعملهم حتى االطمئنان على انتهاء �آخر
جلنة فرعية تابعة للجنة العامة م��ن عملها ف��ى ال�ي��وم الأول م��ن �أي��ام االق�ت�راع،
وحتى ت�سلم نتائج �آخر جلنة فرعية تابعة للجنة العامة واالنتهاء من كافة �أعمال
اللجنة العامة عقب انتهاء ث��اين �أي��ام االق�ت�راع ،و�إث�ب��ات ذل��ك فى املح�ضر منوذج
رقم ( )26انتخابات رئا�سية.
-5يتلقى رئي�س اللجنة العامة �شكاوى وك�لاء املر�شحني ،ويتخذ القرار املنا�سب فى
كل ما يقدم له من �شكاوى ،ويثبت ذلك فى حم�ضر الإج��راءات من��وذج رقم ()26
انتخابات رئا�سية ,ويرفق �أ�صل ال�شكوى باملح�ضر امل�شار �إليه.

33

ثالث ًا-التعليمات املنظمة لعمل اللجان العامة فى مرحلة ح�صر وجتميع
�أ�صوات الناخبني الواردة من اللجان الفرعية:
●ن�صت امل��ادة ( )37من القرار بقانون رقم  22ل�سنة  2014بتنظيم االنتخابات
الرئا�سية على �أن:

«تقوم اللجنة العامة بتجميع ك�شوف الفرز املعدة مبعرفة اللجان الفرعية جلمع
�أ�صوات الناخبني ،و�إثبات �إجمايل ما ح�صل عليه كل مر�شح من جميع اللجان فى
حم�ضر من ثالث ن�سخ يوقعه رئي�س اللجنة و�أمينها.
وعقب انتهاء اللجنة من �أعمالها تقوم ب�إعالن ح�صر عدد الأ�صوات ال�صحيحة
التي ح�صل عليها كل مر�شح ،على �أن تتم جميع الإجراءات ال�سابقة فى ح�ضور من
يوجد من املر�شحني �أو وكالئهم وممثلني عن منظمات املجتمع املدين وو�سائل
الإعالم امل�صرح لهم من جلنة االنتخابات الرئا�سية ،ثم تر�سل املح�ضر امل�شار �إليه
بالفقرة الأوىل �إىل جلنة االنتخابات الرئا�سية ،وي�سلم رئي�س اللجنة العامة �صورة
من احل�صر العددي امل�شار �إليه خمتومة بخامت اللجنة العامة وممهورة بتوقيع
رئي�س و�أم�ين اللجنة لكل من يطلبها من املر�شحني �أو وكالئهم �أو مندوبيهم،
وحتدد جلنة االنتخابات الرئا�سية قواعد حفظ هذه الن�سخ و�أوراق االنتخابات».
• قبل و�صول ر�ؤ�ساء اللجان الفرعية ملقر اللجنة العامة ،يتم جتهيز املكان وتنظيمه
بحيث يخ�ص�ص مكان لتلقي احلوافظ البال�ستيكية املت�ضمنة ك�شوف الناخبني
مناذج �أرقام ( /20 ،20ب/20 ،ج ) انتخابات رئا�سية ،واحلوافظ الكرتونية املت�ضمنة
�أوراق االق�ت�راع امل�ستخدمة ،ومكان �آخ��ر منف�صل لتلقي الأج��ول��ة البال�ستيكية
املت�ضمنة �أوراق االقرتاع غري امل�ستخدمة.
• عقب و�صول ر�ؤ�ساء اللجان الفرعية ملقر اللجنة العامة ،يقوم ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء
اللجان العامة بـ:
�أو ًال  :متابعة ت�سليم �أوراق العملية االنتخابية طبقاً ملا ورد بعاليه.
ثاني ًا:مراجعة املحا�ضر امل�سلمة للجنة العامة مبعرفة ر�ؤ�ساء اللجان الفرعية
ويف ح�ضورهم.
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ثالث ًا� :إح�صاء وجتميع �أ��ص��وات الناخبني باللجان الفرعية م��ن واق��ع ك�شوف
نتيجة احل�صر ال�ع��ددي من��وذج رق��م ( )24انتخابات رئا�سية وذل��ك ف��ى اجل��دول
املرفق بالنموذج رقم ( )27انتخابات رئا�سية على النحو التاىل:
�أ-مر�سل للجنة العامة م�سودة من اجلدول امل�شار �إليه  -بدون توقيعات  -مطبوعة
�أبي�ض و�أ�سود يدون بها رئي�س اللجنة العامة قرين ا�سم كل جلنة فرعية �إجماىل
عدد احلا�ضرين� ،إجماىل الأ�صوات ال�صحيحة� ،إجماىل الأ�صوات الباطلة ،وعدد
الأ�صوات التى ح�صل عليها كل مر�شح بالتتابع الوارد باجلدول .
ب-نقل كافة البيانات امل�شار �إليها بعد االنتهاء من ح�صرها وجتميعها �إىل �أ�صل
اجلدول واملطبوع �ألوان وتوقيعه من رئي�س اللجنة ،و�أمينها ،ووكيل �أو مندوب
كل مر�شح من احلا�ضرين.
رابعـــــ ًا�:إث�ب��ات نتائج �إح�صاء وجتميع �أ��ص��وات اللجان الفرعية بالنموذج رقم
( )27انتخابات رئا�سية من ثالث ن�سخ توقع من رئي�س اللجنة العامة،
و�أمينها ،ووكيل �أو مندوب كل مر�شح من احلا�ضرين.
خام�س ًا:يقوم رئي�س اللجنة العامة ب�إعالن عدد الأ�صوات ال�صحيحة التى ح�صل
عليها كل مر�شح فى ح�ضور كل مر�شح �أو ممثله ،وكذا متابعي منظمات
املجتمع املدنى املحلية والأجنبية والدولية والزائرين ،وو�سائل الإعالم
ال�صادر لهم ت�صريح من اللجنة.
�ساد�س ًا�:إثبات نتيجة ح�صر الأ�صوات التي ح�صل عليها كل مر�شح بالنموذج رقم
( )28انتخابات رئا�سية ،على �أن يثبت عدد الأ�صوات التى ح�صل عليها كل
مر�شح بالأرقام واحلروف وتفقيطها :

مثـــــال:
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مائة وخم�سون فقط

ويوقع هذا النموذج من رئي�س اللجنة و�أمينها ،ومندوبي املر�شحني �أو وكالئهما،
وي�سلم �صورة من هذا الك�شف منوذج رقم ( )29انتخابات رئا�سية لكل مر�شح �أو
وكيله �أو مندوبه ،بعد ختمه بخامت اللجنة العامة امل�سلم لرئي�س اللجنة.
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�سابــــع ًا:حفظ ال�ث�لاث ن�سخ م��ن املح�ضر من��وذج رق��م ( )27انتخابات رئا�سية
بحافظة بال�ستيكية �شفافة ،ويحفظ �أ�صل اجلدول املرفق بهذا النموذج،
والنموذج رقم ( )28انتخابات رئا�سية فى ذات احلافظة البال�ستيكية
املنفردة وتغلق بال�شريط الال�صق امل�ؤمن ويثبت رقمه امل�سل�سل مبح�ضر
�إجراءات اللجنة منوذج رقم ( )26انتخابات رئا�سية.
ثامــــن ًا:ي�سلم رئي�س اللجنة العامة جميع حما�ضر اللجان الفرعية امل�سلمة
�إليه من ر�ؤ�ساء اللجان الفرعية ،بالإ�ضافة �إىل جميع حما�ضر اللجنة
العامة داخل احلوافظ البال�ستيكية املغلقة �إىل غرفة العمليات باملحكمة
االبتدائية.
تا�سعـــ ًا :تقوم غرفة العمليات باملحكمة االبتدائية ف��ور و�صول تلك املحا�ضر
بت�سليمها �إىل جلنة االنتخابات الرئا�سية داخ��ل احلقائب الكرتونية
امل�سلمة للجان العامة واملعدة لهذا الغر�ض
عا�شر ًا:يقوم ر�ؤ�ساء اللجان العامة و�أع�ضا�ؤها بو�ضع العلب الكرتونية اخلا�صة
باللجان الفرعية والتى ت�ضم �أوراق االقرتاع امل�ستخدمة فى ال�صناديق
البال�ستيكية املعدة لهذا الغر�ض ونقل هذه ال�صناديق �إىل مقر التجميع
باملحكمة االبتدائية.
حادي ع�شر  :يتم نقل الأجولة البال�ستيكية التي حتوي �أوراق االق�تراع غري
امل�ستخدمة ب�صحبة �أمناء اللجان العامة ،رفق قوات الأم��ن� ،إىل
مقر التجميع باملحكمة االب�ت��دائ�ي��ة� ،أو �إىل مقر حت��دده جلنة
االنتخابات الرئا�سية .
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ثالثًا
النصوص القانونية
المنظمة للجرائم
االنتخابية

أو ً
ال  -القرار بقانون رقم  22لسنة 2014
بتنظيم االنتخابات الرئاسية
•مادة (: )41مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فى �أي قانون
�آخ��ر يعاقب على اجل��رائ��م املن�صو�ص عليها ف��ى امل ��واد التالية
بالعقوبات املقررة لها.
•مادة (: )43يعاقب بغرامة ال جت��اوز خم�سمائة جنيه من كان ا�سمه مقيدًا
بقاعدة بيانات الناخبني وتخلف بغري عذر عن الإدالء ب�صوته فى
انتخابات رئي�س اجلمهورية.
•مادة (: )44يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على خم�س �سنوات كل من ا�ستخدم
القوة �أو العنف مع رئي�س �أو �أي من �أع�ضاء جلان انتخاب رئي�س
اجلمهورية بق�صد منعه من �أداء العمل املنوط به �أو �إكراهه على
�أدائه على وجه خا�ص ،ومل يبلغ بذلك مق�صده.
ف�إذا بلغ اجلاين مق�صده تكون العقوبة ال�سجن ،وتكون العقوبة
ال�سجن امل�شدد �إذا �صدر من اجل��اين �ضرب �أو ج��رح ن�ش�أت عنه
عاهة م�ستدمية ،وتكون العقوبة ال�سجن امل�ؤبد �إذا �أف�ضى اجلرح
�أو ال�ضرب �إىل املوت.
•مادة ( : )45يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على خم�س �سنوات كل موظف عام
امتنع عن �أداء عمله بغري مقت�ضى� ،إذا ترتب على ذلك عرقلة �أو
تعطيل االقرتاع �أو الفرز.
•مادة (: )46يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنتني كل من هدد رئي�س �أو
�أحد �أع�ضاء جلان انتخاب رئي�س اجلمهورية بق�صد منعه من �أداء
عمله املكلف به ،ف��إذا ترتب على التهديد �أداء العمل على وجه
خمالف تكون العقوبة ال�سجن.
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•مادة (: )47يعاقب باحلب�س م��دة ال تزيد على �سنتني وبغرامة ال تقل عن
�أل �ف��ى جنيه وال جت ��اوز خم�سة �آالف ج�ن�ي��ه� ،أو ب ��إح��دى هاتني
العقوبتني كل من �أهان بالإ�شارة �أو القول رئي�س �أو �أحد �أع�ضاء
جلان انتخاب رئي�س اجلمهورية �أثناء ت�أدية وظيفته �أو ب�سبب
ت�أديتها.
•مادة (: )48يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنتني كل من ا�ستخدم �أيا من
و�سائل ال�تروي��ع �أو التخويف بق�صد الت�أثري ف��ى �سالمة �سري
انتخاب رئي�س اجلمهورية ومل يبلغ مق�صده ،ف��إذا بلغ مق�صده
تكون العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن ثالث �سنوات وال تزيد على
خم�س �سنوات.
•مادة (:)50يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ثالث �سنوات وبغرامة ال تقل عن
خم�سة �آالف جنيه وال جتاوز ثالثني �ألف جنيه ،كل من هدم �أو
�أتلف عمدًا �شي ًئا من املباين �أو املن�ش�آت �أو و�سائل النقل �أو االنتقال
امل�ستخدمة �أو املعدة لال�ستخدام فى انتخاب رئي�س اجلمهورية
بق�صد عرقلة �سريها ،وذلك ف�ضلاً عن احلكم عليه بدفع قيمة
ما هدمه �أو �أتلفه.
•مادة (: )51يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنتني كل من اختل�س �أو �أخفى
�أو �أتلف �أي ورقة تتعلق بانتخاب رئي�س اجلمهورية بق�صد تغيري
احلقيقة فى االنتخاب �أو بق�صد ما ي�ستوجب �إعادة االنتخاب �أو
تعطيله.
•مادة ( : )52يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة وبغرامة ال تقل عن �ألف
جنيه وال جتاوز خم�سة �آالف جنيه �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني:
�أولاً :كل من ا�ستعمل القوة �أو التهديد ملنع �شخ�ص من الإدالء
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ب�صوته ف��ى ان�ت�خ��اب رئي�س اجل�م�ه��وري��ة �أو لإك��راه��ه على
الإدالء ب�صوته على وجه معني.
ثان ًيا:كل من �أعطى �آخر �أو عر�ض �أو التزم ب�أن يعطيه �أو يعطى
غريه فائدة ،لكي يحمله على الإدالء ب�صوته فى انتخاب
رئي�س اجلمهورية على وجه معني �أو االمتناع عنه وكل من
قبل �أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنف�سه �أو لغريه.
•مادة ( : )53ي�ع��اق��ب ب��احل�ب����س م��دة ال ت�ق��ل ع��ن ��ش�ه��ر وب �غ��رام��ة ال ت�ق��ل عن
خم�سمائة جنيه وال جتاوز �ألف جنيه �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني
كل من �أدىل ب�صوته فى انتخاب رئي�س اجلمهورية وهو يعلم ب�أنه
ال يحق له ذلك.
•مادة (: )54ي�ع��اق��ب باحلب�س وب�غ��رام��ة ال ت�ق��ل ع��ن �أل �ف��ي جنيه وال جت��اوز
خم�سني �ألف جنيه �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من يرتكب
فع ً
ال بق�صد تعطيل �أو وقف تنفيذ قرارات �أي من جلان االنتخاب
ال�صادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
•مادة (: )57يعاقب على ال���ش��روع ف��ى اجل��رائ��م املن�صو�ص عليها ف��ى امل��واد
ال�سابقة بالعقوبة املقررة للجرمية التامة.
•مادة ( : )59يكون لكل رئي�س من ر�ؤ��س��اء جل��ان انتخاب رئي�س اجلمهورية
ال�سلطة املخولة مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي فيما يتعلق ب�إثبات
اجلرائم التي تقع فى جمعية االنتخاب.
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•مادة : 43يعاقب باحلب�س كل من �أهان بالإ�شارة �أو القول رئي�س �أو �أحد �أع�ضاء
جلنة االنتخاب �أو اال�ستفتاء �أثناء ت�أدية وظيفته �أو ب�سبب ت�أديتها .
•مادة : 44يعاقب باحلب�س م��دة ال تقل ع��ن �سنتني ك��ل م��ن ا�ستخدم �أ ًي��ا من
و�سائل الرتويع �أو التخويف بق�صد الت�أثري فى �سالمة �سري �إجراءات
االنتخاب �أو اال�ستفتاء ومل يبلغ مق�صده ،ف��إذا بلغ مق�صده تكون
العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن �سنتني وال تزيد على خم�س �سنني .
•مادة  : 45يعاقب باحلب�س كل من هدم �أو �أتلف عمدًا �شي ًئا من املبانى �أو املن�ش�آت
�أو و�سائل النقل �أو االنتقال امل�ستخدمة �أو املعدة لال�ستخدام فى
االنتخاب �أو اال�ستفتاء بق�صد عرقلة �سريه  ،وذلك ف�ض ً
ال عن احلكم
عليه بدفع قيمة ما هدمه �أو �أتلفه .
•مادة : 46يعاقب بال�سجن كل من اختل�س �أو �أخفى �أو �أتلف �أحد قواعد بيانات
الناخبني �أو بطاقة االنتخاب �أو اال�ستفتاء �أو �أى ورقة �أخرى تتعلق
بعملية االن�ت�خ��اب �أو اال�ستفتاء بق�صد تغيري احلقيقة ف��ى تلك
النتيجة � ،أو بق�صد ما ي�ستوجب �إع��ادة االنتخاب �أو اال�ستفتاء �أو
تعطيله .
•مادة  : 47يعاقب باحلب�س كل من تعمد بنف�سه �أو بوا�سطة غريه قيد ا�سمه
�أو ا�سم غريه فى قاعدة بيانات الناخبني �أو حذفه منها على خالف
�أحكام القانون .
•مادة  : 48ي�ع��اق��ب باحلب�س م��دة ال ت�ق��ل ع��ن �سنة وال جت ��اوز خم�س �سنوات
وبغرامة ال تقل عن ع�شرة �آالف جنيه وال جتاوز مائة �ألف جنيه :
�أو ًال :كل من ا�ستعمل القوة �أو التهديد ملنع �شخ�ص عن �إب��داء
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ال��ر�أى فى االنتخاب �أو اال�ستفتاء �أو لإك��راه��ه على �إب��داء
الر�أى على وجه معني .
ثان ًيا :كل من �أعطى �آخ��ر �أو عر�ض �أو التزم ب��أن يعطيه فائدة
لنف�سه �أو ل �غ�يره ك��ى يحمله ع�ل��ى االم �ت �ن��اع ع��ن �إب ��داء
ال��ر�أى �أو �إب��داءه على وجه معني ،ولرئي�س اللجنة العليا
لالنتخابات احلق فى �إبطال الأ�صوات االنتخابية الناجتة
عن ارتكاب هذه اجلرمية.
ثال ًثا :كل من قبل �أو طلب فائدة من هذا القبيل لنف�سه �أو لغريه.
راب ًعا :كل من ن�شر �أو �أذاع �أق��وا ًال �أو �أخ�ب��ا ًرا كاذبة عن مو�ضوع
االنتخاب �أو اال�ستفتاء �أو عن �سلوك �أح��د املر�شحني �أو
عن �أخالقه مع علمه بذلك بق�صد الت�أثري على نتيجة
االنتخاب �أو اال�ستفتاء .

ف�إذا �أذيعت تلك الأقوال �أو الأخبار فى وقت ال ي�ستطيع فيه الناخبون �أن يتبينوا
احلقيقة �ضوعفت الغرامة .

خام�سا :كل من قام ب�أى من الأفعال اخلا�صة بطباعة �أو تداول
ً
بطاقات �إبداء الر�أى �أو الأوراق امل�ستخدمة فى العملية
االنتخابية دون �إذن من ال�سلطة املخت�صة .

وخام�سا
ويعاقب املر�شح امل�ستفيد من اجلرائم الواردة بالفقرات �أو ًال وثال ًثا وراب ًعا
ً
امل�شار �إليه بنف�س عقوبة الفاعل الأ�صلى �إذا تبني علمه وموافقته على ارتكابها
وحتكم املحكمة ف�ض ًال عن ذلك بحرمانه من الرت�شيح لالنتخابات النيابة ملدة
خم�س �سنوات من تاريخ �صريورة احلكم اجلنائى نهائ ًيا وبا ًتا .
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