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 هذا الدليل 
م         ك دي يسعد الهيئة العامة لالستعالمات ان تضع بين أي

ل      ي دل ذا ال ع ادارة االعالم             . .   ه اون م ع ت ال ه ب دت ذى اع ال
ات   .. والعالقات العامة واالنتخابات بوزارة الداخلية   اب وانتخ

هدفنا مساعدتكم على االدالء     . .   مجلس الشعب على االبواب     
ارسة            . .   بأصواتكم بصورة صحيحة     م م من م ك هدفنا تمكين

خاب من                 ت واجباتكم وحقوقكم التى آفلها لكم الدستور فى ان
ا من                . .   يمثلونكم فى مجلس الشعب    طالق ل ان ي دل ذا ال نقدم ه

ة وهى                 ي اب خ ت ايماننا بأن اصواتكم هى االهم فى العملية االن
ارسة دوره                   م ى م ادر عل ان ق م وحدها الكفيلة بانتخاب برل

دار         ت تى           . .   التشريعى والرقابى بكفاءة واق م هى ال ك اصوات
. . تحمل األصلح من المرشحين إلى مقاعد مجلس الشعب                

ى أفضل                  م عل ه ات ب واصواتكم هى التى تضمن آداءهم لواج
ى           م عل وجه وهى التى تضمن اهتمامهم بمشكالتكم اينما آنت

ة                    . .   ارض مصر    ق ل ع ت م ة ال ل ئ فتعالوا معنا نطرح آل األس

 .. باالنتخابات القادمة ونحاول اإلجابة عنها 
 

ذا                 ما ه :   س ا ه دعون تي ی ة ال ادم ي االنتخابات الق
 الدليل للمشارآة فيها ؟

ات مجلس الشعب و                        :   ج اب خ ت ة هي ان ادم االنتخابات الق
ر              ب  وتسمى     . 2005ستجري خالل شهري نوفمبر و ديسم

ة و تسمى                    ي ان م رل ب ات ال باالنتخابات التشريعية أو االنتخاب
مختص                     باالنتخابات التشريعية الن مجلس الشعب هو ال

ذى           . .   بالسلطة التشريعية  عات وهو ال هو الذى يضع التشري
ات                اب خ ت االن ا و تسمى أيضا ب ن ويصدره ي وان ق يسن ال
ا                 رًا م ي ث ك آ البرلمانية الن مجلس الشعب هو البرلمان ولذل

ان    "   نسمع عبارة   مجلس الشعب هو           "   . .   تحت قبة البرلم
 .والبرلمان هو مجلس الشعب.. البرلمان 

 
 ما هو مجلس الشعب بالتحدید؟: س
ون                    : ج ل ّث م ن ي ذي واب ال ن  مجلس الشعب هو مجلس يضم ال

 عضًوا    444ويتأّلف مجلس الشعب من         .   الشعب المصري 
ة من                          ي اب خ ت رة ان ن عن آل دائ يتم انتخابهم بواقع عضوي

دائرة ، باإلضافة إلى عدد    )   222( المائتين واثنين وعشرين    
د عن عشرة                   زي يس          )   10( من األعضاء ال ي م رئ ه ن ّي ع ي

 . الجمهورية
 
 آيف یتّم انتخاب أعضاء مجلس الشعب؟: س
ن                  :  ج ي ت ن ن واث ي ت ائ م ة ب ي اب خ حدد القانون عدد الدوائر االنت

رة                    )   222( وعشرين   ون فى آل دائ اخب ن وم ال ق دائرة ، وي
ذه                وا فى ه دم بانتخاب عضوين من بين المرشحين الذين تق

ة                  .   الدائرة   ام ت ة ال حري و آل ناخب أو ناخبة لديه أو لديها ال
ل                       ي ث م ت ح ل ا األصل م ره ب ت ع في اختيار المرشحيين اللذين ي

 . الدائرة في مجلس الشعب
 
 ما هي اختصاصات مجلس الشعب؟: س
 :تتضّمن اختصاصات مجلس الشعب ما يلى: ج
 .تشريع وسن القوانين التي تنظم أوجه الحياة فى مصر  •
 .الموافقة على موازنة الدولة  وإدخال التعديالت عليها •
وم                                • ق ا ت ه د من أّن أّآ ت ل ة ل وم حك ال ال ى أعم الرقابة عل

 .بواجباتها في ظل القانون وتخدم المصلحة العامة
 . إقرار االتفاقيات والمعاهدات بين مصر والدول األخرى •
 .الموافقة على إعالن حالة الحرب أو الطوارئ •

 
ون عنك                 ل ث م م م عضوان     .   إّن أعضاء مجلس الشعب ه ال ف

حك                             ل مصال ي ث م والن عن ت رتك مسئ ان من دائ المنتخب
 .ومصالح دائرتك باإلضافة إلى العمل للمصلحة العاّمة

 
تي     :   س هل انتخابات مجلس الشعب تستحق أن أضحى بوق

 وهل هذا المجلس یؤثر على حياتي وعلى عائلتي ؟
رارات            : ج ق كن ال اهرة، ل ق  مع أّن مقر مجلس الشعب هو ال

اً                 يًّ ل ح اشر م ب ر م . التي يّتخذها والقوانين التي يقّرها لها تأثي
ا                 ه ع دف تي ت فهو يّتخذ قرارات بشأن قضايا مثل الضرائب ال

ق               .   وآيف يتّم صرف هذه األموال     ّل ع ت رارات ت خذ ق ّت آما ي
بالخدمات التي تحصل عليها، مثل التعليم، والتأمين الصحي         

ق        راف م اء     ( ، وال م اء وال رب ه ك ش       . . . ) ال اق ن ن وي ، واألم
ق                 ل ع ت انت ت المشروعات التى تحتاجها المحافظات سواء آ

 .بمياه الرى أو الحفاظ على البيئة
 
 من یدیر  االنتخابات؟: س
 تدير االنتخابات اللجنة العليا لالنتخابات التي تتأّلف من            : ج

شار                 ست م د ال ي قضاة وشخصيات عاّمة محايدة ويرأسها الس
 .وزير العدل

 انتخابات مجلس الشعب
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ى           :   س ًال عل ام ًا آ قضاة إشراف هل سيشرف ال

 االنتخابات؟
 نعم، سيشرف القضاة على آل اللجان االنتخابية سواء             :ج

و يمتد إشرافهم إلى         .  آانت لجانًا عامة أو لجانًا فرعية             
 . عمليات التصويت والفرز وإعالن النتائج

 
 وما أهمية صوتي؟: س

صوتك وأصوات جميع الناخبين هى األهم في العملية            :ج 
االنتخابية وهى وحدها الكفيلة بانتخاب برلمان قادر على              

.. ممارسة دوره التشريعي والرقابي بكفاءة واقتدار                          
أصواتكم هي التي تحمل األصلح من بين المرشحين                         

وأصواتكم هي التي تضمن أداءهم     ..  لمقاعد مجلس الشعب    
لواجباتهم على أفضل وجه وهى التي تضمن اهتمامهم                    

لهذه األسباب،   .    بمشكالتكم أينما آنتم على ارض مصر          
من المهم لك المشارآة بصوتك في انتخابات مجلس                          

 .الشعب واختيار ممثليك بحكمة
 
 

من یحق له التصویت في انتخابات مجلس             :  س
 الشعب؟

 أنَت مؤّهل وانِت مؤّهلة للتصويت في هذه االنتخابات              :ج
بحلول (سنة  )  18(إذا آان عمرك ال يقّل عن ثماني عشرة           

تحملين الجنسية المصرية لمدة ال        /، وتحمل )يوم االنتخاب 
/تقل عن خمس سنوات، وبكامل قواك العقلية، ومسّجل                  

 .مسّجلة في احد جداول الناخبين
 

من ال یحق له التصویت في انتخابات مجلس         :  س
 الشعب؟

 يمنع بعض األشخاص من التصويت في انتخابات                      :ج
 :مجلس الشعب وبيانهم على النحو التالى 

 .األشخاص غير المسجلين فى جداول االنتخابات •
 .ضباط وأفراد القوات المسّلحة •
 .ضباط وأفراد الشرطة •
 .األشخاص المسجونون في تاريخ انعقاد االنتخابات •
 .في تاريخ االنتخاباتالمحجور عليهم  •
وات           تّمت مصادرة ممتلكاته  من   • دة خمس سن   وذلك لم

 .من تاريخ صدور الحكم

خ                      • اري وات من ت دة خمس سن م الذين أشهر إفالسهم ل
 .اشهار إفالسهم

المصابون بأمراض عقلية والمحجوزون فى                                   •
 .في تاريخ االنتخاباتالمستشفيات 

المحكوم عليه فى جناية ما لم يتم رد اعتبارهم ، أو                         •
 .جنحة تمس الشرف واألمانة ما لم ُيرد اعتبارهم

 
 

 
هل یمكننى المشارآة فى االنتخابات القادمة : س
 ؟
  هذا يعتمد على ما إذا آنت مسجًال فى الجداول                               :ج

 االنتخابية أم ال 
، فأنت   1986 و    1982بين  مولودة   /ذا آنت مولودا   فإ •

السجالت مسّجلة بطريقة تلقائية على أساس                /مسّجل
المحفوظة من قبل مرآز الشرطة الذي ولدت في                       

 . دائرته
 
تقع عليك     ،     1982قبل     مولودة     /ذا آنت مولودا        إ  •

إذا سبق أن قمت         .  مسئولية تسجيل نفسك للتصويت        
بالتسجيل، فاسمك سيظهر في سجل الناخبين وسيمكنك        

 .التصويت
 

/، فأنت أصغر من أن تتأهل          1986إذا ولدت بعد       :  تذّآر
 .تتأهلي للتصويت في هذه االنتخابات

 
هل یمكنني االستفسار والتأآد من وجود : س

 اسمي في جداول الناخبين؟
متأآدة من وجود اسمك في          /   نعم، إذا لم تكن متأآدا           :ج

.  جداول الناخبين، عليكم زيارة مرآز الشرطة التابعون له           
مسئول،  هو ال    تكوني متأّآدة أي مرآز شرطة        /إذا لم تكن    

فإّن المعلومات موجودة على البطاقة الشخصية أو شهادة              
عندما تصل إلى مرآز الشرطة، إسأل عن                        .  ميالدك

المسئول عن شئون االنتخابات وقل للمسئول إّنك تود                       
وقدم جداول االنتخابات        التحّقق من وجود اسمك في                   

ومن المهم قبل ان تنصرف من القسم          .    بطاقتك الشخصية 
معرفة اللجنة المسجل بها اسمك والتي ستدلي بصوتك                     
امامها وهذا سيسهل عليك المهمة الن آل دائرة انتخابية                 

 .بها العديد من اللجان االنتخابية
 

 من یحق له التصویت؟

 التسجيل في جداول الناخبين
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ات                     :   س اب خ ت تصویت في ان د ال ماذا لو آنت أری

 مستقبلية؟
د          : ج  فرصتك القادمة للتسجيل من أجل التصويت ستكون بع

جري في                        تي ست إعالن نتائج انتخابات مجلس الشعب ال
ح               2005سمبر  يد/ نوفمبر ت م ف ّت ي ج، س  فبعد اعالن هذة النتائ

نك     .   لمدة ثالثة أشهر    جداول الناخبين   باب التسجيل في     ك م ي
ات                      اب خ ت تصويت في ان في هذه الفترة التسجيل من أجل ال

 .قادمة
 
وما هو المطلوب منى آي اسجل اسمي في                :   س

 الجداول االنتخابية؟
 :  لكي تسجل اسمك اتبع الخطوات التالية:ج
الد                 • ي م ادة ال التحّقق من بيانات  البطاقة الشخصية أو شه

 .لتحديد مرآز الشرطة الذى تتبع له
 .زيارة مرآز الشرطة والسؤال عن إدارة االنتخابات •
 .أن تطلب من المسئول التسجيل فى جداول االنتخابات •
 .ملء االستمارات الخاصة بالتسجيل •
ات                      • اب خ ت ّل االن ا في آ ه خدام ستتسّلم بطاقة وردية الست

 .القادمة
 

 علما بان عملية التسجيل تتم مجانا و بدون أیة رسوم  
 

سيتّم إجراء انتخابات لمجلس الشورى والمجالس  :تذّآر
  . فبادر بتسجيل نفسك2006المحلية في سنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من له الحق في الترّشح النتخابات مجلس               :  س
 الشعب؟

هناك عدة شروط للترشح النتخابات مجلس الشعب                    :ج
 :سواء آان الٍمترشح رجًال أو امرأة على النحو اآلتى 

 .أن يحمل الجنسية المصرية وأن يكون والده مصرًيا •
أن يكون مسّجًال، بصورة رسمية في جداول                                  •

 .االنتخابات
، أو أن    1970أّال يكون أّميا إذا آان مولوًدا قبل عام                •

يكون حاصال على شهادة تعليم ابتدائي أو ما يعادلها                
 .1970إذا آان مولوًدا بعد عام 

 . عاما يوم إجراء االنتخاب30اال يقل عمره عن  •
أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو ُأعفي منها وفقا                      •

 .للقانون
أالّ  يكون قد ُأسقطت عضويته سابقًا من مجلس الشعب           •

 .أو مجلس الشورى
 
 متى تبدأ الحملة االنتخابية؟: س
 أآتوبر  27تبدأ الفترة الرسمية للحمالت االنتخابية يوم         :  ج

واعتبارًا .  بعد إعالن الالئحة الرسمية والنهائية للمرشحين       
المرشحة أن يبدءوا حمالتهم    /من هذا التاريخ يمكن للمرّشح    

من خالل نشاطات وإعالنات موّجهة للناخبين في دائرة                 
 .المرشحة/المرشح

توجد فترة ثالثة أشهر، آّل سنة، يمكن خاللها                :  تذّآر
للناخبين المؤهلين أن يسّجلوا أنفسهم فى الجداول                           

عادة ما تكون الفترة     .  االنتخابية للمشارآة فى التصويت    
الرسمّية لتسجيل الناخبين بين األّول من نوفمبر إلى                     

ويمكن تعديل توقيت فترة        .  الواحٍد والثالثين من يناير       
 تّمت الدعوة لالنتخابات         إذاتسجيل الناخبين الرسمية         

وفي هذه الحالة، يتّم فتح جداول                 .  خالل هذه الفترة      
.  إعالن نتائج االنتخابات    بعدالناخبيين لفترة ثالثة أشهر       

وبما أّن انتخابات مجلس الشعب سُتجرى في نوفمبر                   
، فسُتجرى فترة تسجيل الناخبين بعد إعالن نتائج           2005

 .انتخابات مجلس الشعب

 المرّشحون والحمالت االنتخابية
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 ما هي القواعد التي تحكم الحمالت االنتخابية؟: س
 وفقا للقانون، على المرشحين االلتزام بعددًا من قواعد               :ج

 :على النحو التالي
 .على المرشحين أن يلتزموا بالدستور والقانون •
يحظر على المرشحين التعرض لحرمة الحياة الخاصة              •

 .ألي من المرشحين
على المرشحين االلتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية           •

، واالمتناع عن استخدام الشعارات الدينية على نحو                    
 .يهددها أو يسيء إليها

أآثر من سبعين ألف                    يحظر على أى مرشح أنفاق                   •
 .جنيه مصري على حمالتهم االنتخابية) 70000(

 أموال من مصادر أجنبية       يحظر على أى  مرشح قبول         •
 .لتمويل حملته االنتخابية

دور العبادة ، مثل           يحظر على المرشحين استخدام                •
الجوامع أو الكنائس، أو المباني التعليمية ، بما فيها                        

 .المدارس والجامعات فى حمالتهم
 
 
 أین یجب أن أذهب ألصّوت؟: س
يمكنها / يحدد لكل ناخب لجنة اقتراع حيث يمكنه                            :ج

يوجد عدد من لجان االقتراع في آّل دائرة ويتم              .  التصويت
توزيع الناخبين بين لجان االقتراع هذه بالترتيب األبجدي                

 .ألسماء الناخبين
ماذا لو لم أآن واثقا من موقع  لجنة االقتراع            :  س

 التي سأصوت فيها؟

 يمكنك أن تعرف أين يجب أن تذهب من خالل مرآز                   :ج
أّما اسم مرآز الشرطة الذى تتبع له          .  الشرطة الذي تتبع له    

فهو موجود على بطاقة تحقيق الشخصية وعلى شهادة                       
 . ميالدك

 
هل یمكنني أن أصّوت خارج دائرتي آوافد                 :  س

 مثلما یحدث فى االنتخابات الرئاسية ؟
 اليمكنك التصويت خارج هذه الدائرة ألّن انتخابات            .ال  :ج

مجلس الشعب تعنى اختيار من يمثل دائرتك فى البرلمان                 
وبالتالى البد أن تصوت فى الدائرة التى بها أسمك فى                         

واذا بخالف االنتخابات الرئاسية،        .  جداول الناخبين فقط        
آنت مسافرًا ألى سبب من األسباب فمن حقك الحصول                   
على تذآرة قطار مجانية للتوجه إلى دائرتك االنتخابية                    
للتصویت واذا ما حدثت انتخابات اعادة  یمكنك الحصول               

 . على تذآرة مجانية أخرى 
 
 
 

 متى ستجري االنتخابات؟: س
آل مرحلة    .  ستجري االنتخابات على ثالث مراحل            :  ج

ستشمل عدة محافظات  في المواعيد التالية طبقًا للجدول                   
 :التالى 

 التاریخ المحافظة

القاهرة، الجيزة،المنوفية، بني سویف 
، المنيا ، أسيوط ، مطروح ،الوادي 

 جدید

 2005 نوفمبر 9

اإلسكندریة،البحيرة،اإلسماعيلية، 
بورسعيد، السویس، القليوبية، الغربية، 

 الفيوم، قنا

 نوفمبر 20
2005 

الدقهلية،الشرقية، آفر الشيخ، دمياط ، 
سوهاج، أسوان، البحر األحمر،شمال 

 سيناء ، جنوب سيناء

 دیسمبر 1
2005 

 االنتخابات

 متى یجري التصویت؟

 أین یجري التصویت؟
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 متى ستجرى انتخابات اإلعادة؟:س
ى  )   جوالت اإلعادة( آما سُتجرى االنتخابات التكميلية   :   ج عل

 : النحو التالى 

 لماذا یتّم إجراء االنتخابات على مراحل؟: س
حرصًا على تحقيق اإلشراف القضائي الكامل على                   :  ج

االنتخابات وحيث أن عدد القضاة ال يكفى لإلشراف على                
آافة اللجان الرئيسية والفرعية في وقت واحد رؤى إجراء             
االنتخابات على ثالث مراحل لضمان إشراف القضاة على            

 .  جميع اللجان في آافة المحافظات 
 

 ما هي أوقات التصویت؟: س
) 8( تفتح لجان االقتراع أبوابها من الساعة الثامنة                         :ج

مساء فى يوم االنتخاب ويمكنك        )  7(صباحا وحتى السابعة   
إن آنت موجودا في مقر      .  اإلدالء بصوتك خالل هذا الوقت     

أما .  اللجنة في الساعة السابعة مساء، سيسمح لك بالتصويت        
 . يمكنك التصويتفلنإذا وصلت بعد الساعة السابعة مساء، 

هل یجب أن أحضر معي أیة وثائق إلى لجنة              :  س
 االنتخاب  من أجل أن اصّوت؟

 إذا آان عندك بطاقة االنتخاب ذات اللون الوردي، يجب          :ج
أن تحضرها باإلضافة الى البطاقة الشخصية أو بطاقة الرقم         

إذا لم يكن لديك بطاقة الناخب الخاصة بك، فيسمح             .  القومي
لك باالقتراع ما دمت تستطيع أن تثبت أنك مسجل في                          
الجداول االنتخابية لهذه اللجنة وبعد أن يتم التحقق من                         

 .شخصيتك
 
 

 
 ما هي إجراءات التصویت؟: س
عندما تصل إلى لجنة االقتراع ، عليك االنتظار بالصف          :  ج

عندما تدخل لجنة االقتراع ،          .  حتى يصل دورك للدخول       
 :سيحدث ما يلى 

 التاریخ المحافظة

القاهرة، الجيزة،المنوفية، بني سویف 
، المنيا ، أسيوط ، مطروح ،الوادي 

 جدید

 نوفمبر 15
2005 

اإلسكندریة،البحيرة،اإلسماعيلية، 
بورسعيد، السویس، القليوبية، الغربية، 

 الفيوم، قنا

 نوفمبر 26
2005 

الدقهلية،الشرقية، آفر الشيخ، دمياط ، 
سوهاج، أسوان، البحر األحمر،شمال 

 سيناء ، جنوب سيناء

 دیسمبر 7
2005 

 انتخابات االعادة

 عملية التصویت
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سُيطلب منك أن تقّدم بطاقة االنتخاب الخاصة بك                          .1 
عالوة على  البطاقة الشخصية أو بطاقة الرقم القومى               

 .ألمين لجنة االنتخاب
يتحقق أمين اللجنة من بطاقتك االنتخابية ويطلع على                .  2

 .بطاقتك الشخصية ليتأآد من شخصيتك
عندما يتحقق أمين  اللجنة من شخصيتك، سيتحقق من               .  3

 .وجود اسمك فى جداول االنتخابات

 
إذا آان اسمك مدرجا في جداول االنتخابات، فسيسّلمك            .  4

يجب أن تكون     .    رئيس لجنة االقتراع بطاقة االقتراع        
هذه البطاقة مفتوحة ، و ليس عليها أية عالمة ،                               

 .ومختومة على ظهرها بختم اللجنة
 

ستتوجه بعد ذلك الى المكان الذي سيتم ارشادك اليه                  .  5
ال تصّوت     .  لتقوم بعملية التصويت بصورة سريةّ                

فاختيارك .  بطريقة علنية أو على مرأى من اآلخرين              
ال أحد یملك      لمن ستصّوت لهما هو ملكك وحدك و                  

الحق في أن یراقبك وأنت تصّوت أو أن یسألك لمن                   
 .صّوت

سيكون على بطاقة االقتراع الئحتان، واحدة من                       .  6
. الفالحين والثانية للمرشحين الفئات      /المرّشحين العّمال  

وعليك اختيار أثنين فقط من آل هؤالء المرشحين وُقم             
بوسم اختيارك بوضع أية عالمة فى المربع الموضوع            
إلى شمال الرمز وأسم المرشح الذى تختاره على آل                 

  

 إّن انتحال صفة شخص اخر للتصویت هو أمر              :أحذر
إذا حاولت القيام به ، فستكون عرضة             .  غير شرعي     

للسجن لمدة قد تصل إلى شهر واحد  مع دفع غرامة                   
 .1000 جنيه  الى500تتراوح بين 

  
ضع عالمة بطریقة واضحة بجانب خياراتك       :  مالحظة هامة 

حتى ال یكون هناك التباس حول هویة المرشحين االثنين                 
ال .  اختر مرشحين اثنين فقط،    .  اللذین قمت بالتصّویت لهما    

 توّقع اسمك   التقم بوضع أیة إشارات أخرى على بطاقتك و          
ألّنك لو فعلت ذلك سيتم إعالن بطاقتك باطلة خالل عملية                  

 .الفرز

  
لتكون بطاقة االقتراع صالحة، یجب أن یظهر              :  تأآد

انظر وتأآد من أّن         .  ختم اللجنة على ظهر البطاقة           
ال تقبل أّیة    .  الورقة التي ُأعطيت لك تحمل هذا الختم           

وال تقبل بطاقة      .  بطاقة اقتراع من أي شخص أخر             
 .اقتراع تحمل أیة عالمة
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عندما تنتهي من التصويت، قم بطِي بطاقتك من                           .  7
المنتصف حتى يصبح الجانب الذي فيه اختياراتك                      

سّلم البطاقة    .  بالداخل وال يمكن لآلخرين أن يروه                 
ال تعِطى بطاقتك إلى أي       و  .  المطوية إلى رئيس اللجنة     

 . شخص آخر غير رئيس لجنة االنتخاب

سيضع رئيس اللجنة بطاقتك المطوية مباشرة في                       .  8
 . صندوق االقتراع

عندما توضع بطاقتك في صندوق االقتراع، سيطلب منك         .9
رئيس اللجنة ان تغمس اصبعك في زجاجة الحبر                        
الفسفورى الذي ال يمكن ازالتة لمدة ال تقل عن أربع                   

وهو اجراء يستهدف منع أي            .  ساعة)  24(وعشرين
شخص من اإلدالء بصوتة اآثر من مرة وتم تطبيقه في           

 .االنتخابات الرئاسية التى جرت مؤخرًا 

عندما تنتهي عملية وضع الحبر على إصبعك، عليك             .  10
توقيع اسمك أو وضع بصمتك بجانب اسمك في جدول          

 . االنتخاب
 

سيقوم بعد ذلك رئيس لجنة االنتخاب بوضع عالمة                .  11
على بطاقة الناخب الخاصة بك لإلشارة أّنك أدليت                   

 .بصوتك
 

بعد قيامك بواجبك فى اإلدالء بصوتك عليك الخروج          .  12
 .من اللجنة

 
 

ماذا لو آنت أحتاج إلى المساعدة حتى أدلي : س
 بصوتي؟

 إذا آنت آفيفًا ، أو آانت عندك عاهة جسدية تحول                      :ج
دون تمكنك من وضع عالمة على بطاقة االقتراع الخاصة           
. بك، فُقل لرئيس لجنة االنتخاب أّنك بحاجة إلى المساعدة             

 ان تبلغ أعضاء اللجنة أختيارك                أوال:  ولك اختيارين       
 ،  وفي هذه الحالة            بحيث ال يسمعك احد غيرهم         شفاهة   

سيضع أمين سّر لجنة االنتخاب عالمة على بطاقتك                          
عوضًا عنك، وسيوّقع رئيس اللجنة على البطاقة ويشير في         
السجل، إلى جانب اسمك، أّنك أدليت بصوتك بهذه الطريقة         
أو يمكنك أن تحدد لرئيس اللجنة الشخص الذي تريده أن                 

 . يساعدك في وضع عالمة على بطاقتك االنتخابية
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ماذا یحدث عندما تقفل لجنة االنتخاب أبوابها في : س
 الساعة السابعة مساء؟

خاب                : ج ت ة االن جن  في الساعة السابعة مساء، يعلن رئيس ل
ل              .   ختام عملية االقتراع   ب ة ق جن ل إذا آنت متواجد في مقر ال

ق                 ل غ دم ُي ن الساعة السابعة مساء، سيسمح لك بالتصويت ع
ق            مرآز التصويت ، يقوم رئيس اللجنة بجمع وختم آّل وثائ
ى          االنتخاب وصناديق االقتراع وإرسالها ،تحت حراسة ، إل

 . رئيس اللجنة العاّمة للفرز
 ما هي حقوقي آناخب؟: س
 آناخب، لديك عدد من الحقوق التي يضمنها الدستور                :ج

وقوانين جمهورية مصر العربية سواء آنت رجًال أو امرأة          
و عليك ان   .  ، من سكان الحضر أو الريف ، متعلمًا أو أميا           

تكون واعيا بهذه الحقوق و ال تسمح ألحد بأن يعتدي على               
 :حقوقك و من ضمنها

 
لديِك الحق في أن تدلي بصوتك في انتخابات                  /لديَك •

 .مجلس الشعب إذا آنت مسجال بالجداول االنتخابية
 
لديِك الحق في أن تتحقق من وجود اسمك في                  /لديَك •

 .جداول االنتخابات من مرآز الشرطة الذى تتبع له
 
لديِك الحق فى أن تحصل على بطاقة االنتخاب             /لديَك •

في أي وقت قبل اليوم االنتخابى إذا آنت مسجال فى                
 .جداول االنتخاب

 
لديِك الحق فى أن تتعرف على لجنة االنتخاب                /لديَك •

التى ستدلى بصوتك امامها و مسجل بها اسمك من                  
 . مرآز الشرطة الذي تتبع له

 

لديِك الحق فى الدخول إلى لجنة االنتخابات                     /لديَك •
 .المسجل اسمك في جداولها االنتخابية

لديِك الحق فى أن تدلى بصوتك إذا آنت موجدًا             /لديَك •
داخل مقر لجنتك االنتخابية  قبيل الساعة السابعة                      

 .مساء
 
 لديِك الحق في أال تتعرض ألي تهديد ، أو/لديَك •
تخويف ، أو رشاوى تهدف إلى التأثير على إدالئك                   •

بصوتك أو عدم اإلدالء به ، أو دفعك أو منعك من                     
 .التصويت لمرشح معين

 
لديِك الحق فى أن تحصل على بطاقة انتخاب                  /لديَك •

مفتوحة وخاليه من أي عالمة ومختومة على ظهرها            

 حقوق الناخب
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لديِك الحق بأن تطلب وتحصل على مساعدة من          /لديك •
شخص فى اختيارك لإلدالء بصوتك إذا آنت آفيفا ،              
 .أو آانت  لديك أية إعاقة جسدية تمنعك من التصويت

 
لديِك الحق بأن ُتبلغ عن أي انتهاك لحقوقك أو                /لديك •

أي  سوء تصرف مرتبط باالنتخاب إلى رئيس لجنة               
 .االنتخاب

 
ماذا یحصل  في حال وقع  اعتداء على                         :  س

حقوقي أو إذا شاهدت سوء تصرف متعّلق                            
 باالنتخاب؟

إذا آنت تعتقد أّن حقوقك قد تّم االعتداء عليها أو أّنك                   :  ج
شاهدت سوء تصّرف متعّلق باالنتخاب ، فعليك اإلبالغ عن         

. وعندك خيارات متعددة من أجل أن تبّلغ ذلك         .  هذا مباشرة 
 :فيمكنك أن ُتخطر

 رئيس االلجنة؛
 أو عضوا من اللجنة العاّمة لدائرتك؛ •
أو مسئوال في قسم شئون االنتخاب في مرآز الشرطة           •

 ؛
 أو مديرية األمن؛ •
 أو مكتب وآيل النيابة؛ •

 .أو اللجنة العليا لالنتخابات •
 
 ما هي مسئولياتي آناخب؟: س
. الحقوق التي تحدثنا عنها يقابلها واجبات او مسؤليات: ج

 :على وجه الخصوص، فعليك أن
 

 تكون مسجال  في جداول االنتخاب ؛ •
 
أن تحرص على تسجيل اسمك فى جداول االنتخابات  •

 فى المواعيد المحددة للتسجيل ؛
 
 وان تحدد لجنتك االنتخابية بدقة؛ •
 
وان تصل إلى اللجنة االنتخابية  بين الساعة الثامنة  •

صباحا والساعة السابعة بعد الظهر من أجل أن تدلي 

 بصوتك؛
 
ة               • ة و معك بطاقتك االنتخابي ان تذهب للجنتك االنتخابي

صية أو                ة الشخ ل البطاق صيتك مث ى شخ دل عل ا ي وم
ادة                   صة قي ي أو رخ رقم القوم ة ال ة أو بطاق العائلي

 صالحة؛
 
 وعليك ان تضع عالمة واضحة على  بطاقة االنتخاب؛ •
 
 وان توقّّع على جدول االنتخاب عندما تدلي بصوتك؛ •
 
 وتغمس إصبعك في الحبر الخاص الفسفوري؛ •

 
وتمتنع عن التهديد والتخويف وتقديم الرشوة بهدف  •

 التأثير على تصويت غيرك؛
وتمتنع عن إعاقة الناخبين اآلخرين من الدخول إلى  •

 لجنة االقتراع أو تعطيل العملية االنتخابية؛
 
وتمتنع عن التصويت باسم أي شخص آخر أو انتهاك  •

 سرية تصويت شخص آخر؛
 
وتمتنع عن القيام بأنشطة تتعلق بالدعاية االنتخابية ألي  •

 مرشح داخل حرم لجنة االنتخاب؛
 
وتتحاشى التالعب بصناديق االقتراع أو أية وثائق أو  •

مواد انتخابية أو اإلضرار بها أو تدميرها أو إخفائها أو 
 سرقتها؛

 
 .وتمتنع عن تهديد أعضاء لجنة االنتخاب أو إهانتهم •

 مسئوليات الناخب
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 عّد األصوات؟/من المسئول عن فرز: س
 لجنة الفرز في آّل لجنة عاّمة للدائرة هي المسئولة عن             :ج

لجنة الفرز في آّل دائرة مؤلفة من الرئيس         .  فرز األصوات 
وأمين اللجنة العامة ورؤساء لجان االنتخاب في هذه                          

تفحص لجنة الفرز آّل بطاقة للتأّآد من صحة                    .  الدائرة
التصويت وتحسب األصوات التى حصل عليها آل مرشح           
آما تتخذ لجنة الفرز القرارات بشأن القضايا التي أثارها                 

وعندما ينتهي الفرز، يعلن رئيس       .  المرّشحون أو وآالؤهم   
اللجنة العاّمة النتائج بما في ذلك عدد األصوات التي حصل           

 .عليها آّل مرّشح
 
 من ُیسمح له بالتواجد أثناء الفرز؟: س
المرشحة أو من يمثله بحضور عملية        /   ُيسمح للمرشح     :ج

 .الفرز ومراقبتها لضمان نزاهة عملية الفرز
 
 آيف یتّم تحدید الفائزین؟: س
وُينتخب عضو   .   لكّل دائرة مقعدان في مجلس الشعب            :ج

مجلس الشعب باألغلبية المطلقة لعدد األصوات الصحيحة           
فإذا آان    )  1  %  +  50(التى ُأعطيت فى االنتخاب               

المرشحان الحاصالن على األغلبية المطلقة من غير العمال        
والفالحين ُأعلن انتخاب الحاصل منهما على أآبر عدد من            
األصوات وُأعيد االنتخاب فى الدائرة بين المرشحين من                
العمال والفالحين اللذين حصال على أآبر عدد من                               
األصوات وفى هذه الحالة ُيعلن انتخاب الحاصل منهما                    

 .على أآبر عدد من األصوات 
وإذا لم تتوافر األغلبية المطلقة ألحد من المرشحين فى                     
الدائرة ُأعيد االنتخاب بين األربعة الحاصلين على أآبر                   
عدد من األصوات ، على أن يكون نصفهم على األقل من                
العمال والفالحين ، وفى هذه الحالة ُيعلن انتخاب األثنين                  
الحاصلين على أعلى األصوات بشرط أن يكون أحدهما                 

 .على األقل من العمال والفالحين 
جوالت (إذا تتطلب األمر ، سُتجرى االنتخابات التكميلية               

 ) :اإلعادة على مراحل بحسب الجدول التالى
 
 

 

 متى یتّم إعالن النتائج؟: س
سُتعلن النتائج من قبل رئيس آل لجنة عامة في الدائرة : ج

خالل يوم واحد من استالم صناديق االقتراع من آل لجان 
مّما يعني أّن النتائج ستكون . االنتخاب في هذه الدائرة

 .معروفة بعد يوم من االنتخابات
 
متى یعقد مجلس الشعب الجدید  أولى : س

 جلساته؟
سيعقد مجلس الشعب أولى جلساته في الثالث عشر من : ج

 .2005ديسمبر 
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