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امللف املرصى - العدد  45 - مايو  ٢٠١٨

الرئاسية  لالنتخابات  والقانوين  الدستوري  اإلطار  يتمثل 
املرجعية  وهو   2014 دستور  مصادر:  ثالثة  يف  مرص  يف 
الناظمة  القانونية  القواعد  تصميم  تم  أساسها  عىل  التي 
قانون  ثم  الرئاسية،  االنتخابات  ومنها  عامة،  لالنتخابات 
حيدد  والذي    2014 لسنة   22 رقم  الرئاسية  االنتخابات 
اجلمهورية،  رئيس  الختيار  واإلجرائية  املوضوعية  الرشوط 
ثم قانون اهليئة الوطنية لالنتخابات 198 لسنة 2017 وهي 

اهليئة املعنية باإلدارة االنتخابية.

يتناول هذا املقال اإلطار الدستوري والقانوين لالنتخابات 
الرتكيز عىل رشوط الرتشح لالنتخابات  الرئاسية من خالل 
العملية  إدارة  وكيفية  ناحية،  من  الرتشح  وكيفية  الرئاسية 
اإلدارة  عنرص  عىل  الرتكيز  مع  أخرى،  ناحية  من  االنتخابية 
الرئاسة  انتخابات  يف  الرئيس  املتغري  إنه  حيث  االنتخابية 
انتخابات  نظم  الذي  الرئاسية  االنتخابات  فقانون   ،2018
إلغاء  باستثناء   2018 انتخابات  يف  املطبق  ذاته  هو   2014
حمله  ليحل  االنتخابية،  باإلدارة  واخلاص  منه  الثاين  الفصل 
قانون اهليئة الوطنية لالنتخابات، والتي كانت أوىل خطوات 

تفعيلها تنظيم انتخابات  الرئاسة 2018.

أواًل: اإلطار الدستوري:

نفسه  يرشح  فيمن  املطلوبة  الرشوط   2014 دستور  حدد 
االنتخابية يف  العملية  إدارة  كيفية  وأيًضا  اجلمهورية،  لرئاسة 
ويف  الرئاسية،  لالنتخابات  بالنسبة   143 إىل   140 من  املواد 

املواد من 208 إىل 210 اخلاصة باهليئة الوطنية لالنتخابات.

انتخاب رئيس اجلمهورية:. 1

بأربع  اجلمهورية  رئيس  انتخاب  مدة   140 املادة  حددت 
سنوات ميالدية، تبدأ من اليوم التايل النتهاء مدة سلفه، مع عدم 
جواز إعادة انتخابه إال ملرة واحدة.  وتبدأ إجراءات انتخاب 
يوًما  بامئة وعرشين  الرئاسة  انتهاء مدة  قبل  رئيس اجلمهورية 
عىل األقل. والجيوز لرئيس اجلمهورية أن يشغل أي منصب 
فوضعت رشوط  املادة  141  أما  الرئاسة.   مدة  حزيب طوال 
الرتشح لرئاسة اجلمهورية، وهي  أن يكون مرصًيا من أبوين 
مرصيني، وأال يكون قد محل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية 
دولة أخرى، وأن يكون متمتًعا بحقوقه املدنية والسياسية، وأن 
يكون قد أدى اخلدمة العسكرية أو أعفي منها قانوًنا، وأال تقل 
وحيدد  ميالدية،  سنة  أربعني  عن  الرتشح  باب  فتح  يوم  سنه 
القانون رشوط الرتشح األخرى، يف حني املادة  142 نصت 
والتي  للرتشح  املطلوبة  األخرى  الرشوط  من  جمموعة  عىل 
تتجاوز الرشوط الشخصية، وهي  أن يزكي املرتشح عرشون 
عضًوا عىل األقل من أعضاء جملس النواب، أو أن يؤيده ما ال 
يقل عن مخس وعرشين ألف مواطن ممن هلم حق االنتخاب 
يف مخس عرشة حمافظة عىل األقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من 
من  أكثر  تأييد  جيوز  ال  األحوال،  مجيع  ويف  منها.  حمافظة  كل 
مرتشح، وذلك عىل النحو الذي ينظمه القانون. وأخرًيا املادة 
أن  عىل  بالنص  وصحته  االنتخاب  طريقة  حتدد  والتي   143
الرسي  العام  االقرتاع  طريق  عن  اجلمهورية  رئيس  »ينتخب 
الصحيحة،  األصوات  لعدد  املطلقة  باألغلبية  وذلك  املبارش، 

وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس اجلمهورية«.

ــتــــوري  والـــقـــانـــونـــي لــالنــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة ٢٠١8 اإلطــــــار الــــدســ
د.هويدا عدلي

القومي  املركز  السياسية،  العلوم  أستاذ 

للبحوث االجتامعية واجلنائية
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أولويات الفرتة الرئاسية الثانية
اهليئة الوطنية لالنتخابات:. 2

الوطنية  للهيئة  الدستور  من  التاسع  الفصل  ختصيص  تم 
 208 املادة  حددت   .210  -208 املواد  يف  لالنتخابات 
اهليئة واختصاصاهتا وهي »هيئة مستقلة، ختتص دون  طبيعة 
غريها بإدارة االستفتاءات، واالنتخابات الرئاسية، والنيابية، 
وحتديثها،  الناخبني  بيانات  قاعدة  إعداد  من  بدًءا  واملحلية، 
الدعاية والتمويل،  الدوائر، وحتديد ضوابط  تقسيم  واقرتاح 
والرقابة عليها، وتيسري  االنتخايب، واإلعالن عنه،  واإلنفاق 
ذلك  اخلارج، وغري  املقيمني يف  املرصيني  إجراءات تصويت 
النحو  عىل  كله  وذلك  النتيجة.  إعالن  حتى  اإلجراءات  من 

الذي ينظمه القانون«.  

ومتسعة  املستقلة  اهليئات  بنمط  أخذ  الدستور  يكون  وهبذا 
عىل  تركيزها  فكان   210  – املواد 209  أما  االختصاصات.  
بالفرز  حيث  يتعلق  ما  لعملها خاصة  وإدارهتا  اهليئة  تشكيل 
 ،208 املادة  يف  إليها  اإلشارة  متت  االختصاصات  باقي  إن 
عىل  »يقوم  أن  عىل  بالنص  اهليئة  تشكيل   209 املادة  حددت 
إدارة اهليئة الوطنية لالنتخابات جملس مكون من عرشة أعضاء 
ينتدبون ندًبا كلًيا بالتساوي من بني نواب رئيس حمكمة النقض، 
ورؤساء حماكم  االستئناف، ونواب رئيس جملس الدولة، وهيئة 
قضايا الدولة، والنيابة اإلدارية، خيتارهم جملس القضاء األعىل، 
واملجالس اخلاصة للجهات واهليئات القضائية املتقدمة بحسب 
األحوال، من غري أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس 
اجلمهورية. ويكون ندهبم للعمل باهليئة ندًبا كلًيا لدورة واحدة 
من  أعضائها  ألقدم  رئاستها  وتكون  سنوات،  ست  مدهتا 
حمكمة النقض. ويتجدد نصف عدد أعضاء املجلس كل ثالث 
سنوات. وللهيئة أن تستعني بمن ترى من الشخصيات العامة 
املستقلة، واملتخصصني، وذوي اخلربة يف جمال االنتخابات دون 
أن يكون هلم حق التصويت. يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم 
وواجبات  وحقوق  به،  العمل  ونظام  تشكيله،  القانون  حيدد 
أعضائه وضامناهتم، بام حيقق هلم احلياد واالستقالل والنزاهة«. 

االنتخابية  اإلدارات  تشكيل  معايري  مع  املادة  هذه  وتتفق 
القضائية،  اهليئة  من  التشكيل  عىل  النص  خالل  من  املستقلة 
تعارض  شبهة  أي  أعضاءها  جينب  مما  الكيل  الندب  وأيًضا 
وهي  عملها  يف  مهمة  معايري  عىل   ركزت  إهنا  كام  مصالح، 
الشكل  هبذا  التشكيل  وأن  والنزاهة،  واالستقالل  احلياد 

غرضه االلتزام  هبذه  املعايري.

االقرتاع،  إدارة  يتوىل  أن  عىل  نصت  فقد   210 املادة  أما   
للهيئة  تابعون  أعضاء  واالنتخابات  االستفتاءات،  يف  والفرز 
من  بأعضاء  تستعني  أن  وهلا  إدارهتا،  جملس  إرشاف  حتت 
االنتخابات،  يف  والفرز  االقرتاع،  ويتم  القضائية.  اهليئات 
لتاريخ  التالية  العرش  السنوات  يف  جتري  التي  واالستفتاءات 
العمل هبذا الدستور، حتت إرشاف كامل من أعضاء اجلهات 
واهليئات القضائية، وذلك عىل النحو املبني بالقانون. وختتص 
املحكمة اإلدارية العليا بالفصل يف الطعون عىل قرارات اهليئة 
املتعلقة باالستفتاءات واالنتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، 
القضاء  حمكمة  أمام  املحليات  انتخابات  عىل  الطعن  ويكون 
القرارات  هذه  عىل  الطعن  مواعيد  القانون  وحيدد  اإلداري. 
عىل أن يتم الفصل فيه بحكم هنائي خالل عرشة أيام من تاريخ 
قيد الطعن.  وهكذا وضعت املادة 210 أيًضا طرق الطعن عىل 
قرارات اهليئة الوطنية لالنتخابات يف أيدي السلطة القضائية.    
خالصة القول، إن دستور 2014 كان مستفيًضا يف حتديد والية 
اهليئة الوطنية لالنتخابات وطريقة تشكيلها وضوابط عملها مما 

فرض عىل املرشع االلتزام بام ورد فيه.

 ثانًيا : اإلطار القانوين:

قانون االنتخابات الرئاسية:. 1

 2014 لسنة   22 رقم  الرئاسية  االنتخابات  قانون  يتكون 
يتعلق  األول  أساسيني،  موضوعني  تناول  فصول،  سبعة  من 
برشوط الرتشح للرئاسة  والتي كانت جمرد مزيد من التفصيل 
الثاين  الدستور،  يف حني ركز اجلزء  للمواد اخلاصة بذلك يف 
عىل عملية إدارة االنتخابات والتي كانت معنية هبا يف انتخابات 
2014 جلنة االنتخابات الرئاسية،  وقد متت اإلشارة يف قانون 
اخلاص  الثاين  الفصل  إلغاء   إىل  لالنتخابات  الوطنية  اهليئة 
يف  حملها  حل  حيث  املادة 36  يف  الرئاسية  االنتخابات  بلجنة 
انتخابات 2018 قانون اهليئة الوطنية لالنتخابات. واحلقيقة أن 
قانون اهليئة جب كل ما يتعلق باإلدارة االنتخابية يف قانون 22 
لسنة 2014، والتي ال تقترص عىل الفصل الثاين، ولكنها متتد 
الدعاية االنتخابية وإجراءات  إىل فصول أخرى مثل ضوابط 
االقرتاع والفرز،  وكان البد من اإلشارة لذلك بشكل واضح 

يف قانون اهليئة الوطنية لالنتخابات.

اهليئة الوطنية لالنتخابات: . 2

بالًغا بقضية اإلدارة  القليلة املاضية اهتامًما  شهدت العقود 



7

امللف املرصى - العدد  45 - مايو  ٢٠١٨
االنتخابية خاصة يف البلدان حديثة العهد بالديمقراطية والتي 
أساسية  معايري  السياسية  وثقافتها  مؤسساهتا  يف  تستقر  مل 
النزاهة  رأسها  وعىل  انتخابية  عملية  أي  إلجراء  مطلوبة 
واحلرية.   وعىل هذا فاملقصود باإلدارة االنتخابية املؤسسة أو 
اهليئة املسئولة قانوًنا والتي تقوم بإدارة بعض أو كافة  اجلوانب 
عىل  واالستفتاءات  االنتخابية  العمليات  لتنفيذ  األساسية 
تتمتع  ما  والقانون  الدستور  حيدد  وبالطبع  أشكاهلا.  خمتلف 
من  فيها  يتوافر  أن  ينبغي  وما  وضامنات،  صالحيات  من  به 
من  االنتخابية  اإلدارة  موضوع  أن  بالذكر  وجدير  رشوط.  
األخرية  السنوات  يف  بالغ  باهتامم  حتظي  التي  املوضوعات 
وتزامن ذلك مع موجات التحول الديمقراطي التي شملت 
وفاعلية  كفاءة  مسألة  وتعد  العامل،  من  عديدة  ودول  مناطق 

أداء اإلدارة االنتخابية عنرًصا جوهرًيا يف أي انتخابات.

 وعىل صعيد آخر، فاإلدارة االنتخابية عنرص رئيس يف أي 
أحد عنارص  االنتخايب بالشك  انتخايب، واإلصالح  إصالح 
اإلصالح السيايس يف املجتمعات حديثة العهد بالديمقراطية، 
إىل  يؤدي  بحيث  الدقة  من  بقدر  االنتخايب  النظام  فتصميم 
أن  إال  مهاًم،  أمًرا  يعد  الناخبني  ألصوات  عادل  متثيل  حتقيق 
انتخابية مستقلة وحمايدة يضفي  إدارة  النظام عرب  تطبيق هذا 

ثقة عىل عملية االنتخابات بشكل كبري. 

الوطنية  للهيئة  القانوين  اإلطار  تقييم  فإن  هذا،  وعىل 
اإلدارة  طبيعة  القضايا:  من  عدًدا  يشمل  أن  البد  لالنتخاب 
واملعايري  حكومية،  أم  خمتلطة  أم  مستقلة  هل  االنتخابية 
والضوابط التي يتعني االلتزام هبا، واختصاصاهتا، وتشكيلها، 

وقواعد املراجعة لقراراهتا.

- اهليئة الوطنية لالنتخابات هيئة مستقلة: 

املستقلة  االنتخابية:  اإلدارة  من  أنامط  ثالثة  يوجد   
الوطنية  اهليئة  قانون  التزم  وقد  واملختلطة،  واحلكومية 
يف  الدستور  يف  ورد  بام     2017 لسنة   198 رقم  لالنتخاب 
اهليئة  أن  القانون  عىل  من  املادة 2  املادة 208  حيث نصت 
اعتبارية،  شخصية  هلا  مستقلة،  هيئة  لالنتخابات  الوطنية 

وتتمتع باالستقالل الفني واملايل واإلداري. 

ومل  املستقلة.  االنتخابية  اإلدارة  نمط  تبني  تم  وبذلك 
يقترص األمر عىل ذلك بل تكرر لفظ االستقالل يف أكثر من 
مادة يف القانون، عىل سبيل املثال يف املادة 3 عند احلديث عن 
االختصاصات واقرتن باحليادية التامة.  كام أن النقطة األهم 

ترتكز يف االستقالل املايل، وقد نصت املادة 30  عىل أن تكون 
للدولة.  العامة  املوازنة  ضمن  تدرج  مستقلة  موازنة  للهيئة 
واحلقيقة أن كلام تم التأكيد بشكل واضح عىل االستقاللية يف 
الدستور أواًل ثم القانون، كلام كانت قدرة اهليئة عىل احلفاظ 
عىل استقالليتها كبرية.  وجدير بالذكر أن مفهوم االستقالل 
ال يقترص عىل االستقالل عن السلطة التنفيذية ولكنه يمتد إىل 
االستقالل عن أي مؤثرات وضغوط خارجية أًيا كانت.  ومع 
ذلك وعىل الرغم من أمهية الضامنات الدستورية والقانونية، 
بطبيعة  ما  بدرجة  مرهونة   لالستقالل  العملية  املامرسة  فإن 
الثالث،  السلطات  بني  العالقة  وبطبيعة  السيايس  السياق 

وأيًضا بمدى انفتاح املجال العام.

الوطنية  للهيئة  امللزمة   والقيم  والضوابط  املعايري   -
لالنتخابات:

رشعية  ضامن  عىل  احلرص  االنتخابية  اإلدارة  عىل   
مسئوليتها،  حتت  الواقعة  االنتخابية  العمليات  ومصداقية 
بمجموعة  االلتزام   خالل  من  حتقيقه  يمكن  الذي  األمر 
والنزاهة  واحلياد  االستقاللية   : وهي  األساسية  املبادئ  من 

والشفافية والكفاءة واملهنية واخلدمة.

ضامنه  وأمهية  سلًفا،  االستقاللية  رشط  إىل  اإلشارة  متت 
السؤال  يظل  ذلك  ومع  والقانون،  الدستور  خالل  من 
اإلدارة  عىل  القائمني  لدى  استقالل  ثقافة  توجد  هل  احلائر 
تويل  منها  كثرية  بعنارص  االستقالل  ثقافة  تتدعم  االنتخابية، 
ما  وهذا  االنتخابية  باإلدارة  املخولة  للهيئة  قضائية  عنارص 
حدث يف احلالة املرصية، حيث يفرتض أن حتقيق ذلك جينب 
ذلك  ومع  كبري،  بشكل  التنفيذية  السلطة  لضغوط  التعرض 
بالسلطة  القضائية  السلطة  عالقة  بطبيعة  مرهوًنا  األمر  يظل 
القانون  تأكيد  بجانب  القضاء.   استقالل  ومدى  التنفيذية 
املنظم للهيئة الوطنية لالنتخابات عىل االستقالل الفني واملايل 
املادة  3 عىل   وأكد يف  أيًضا عاد  فإنه  املادة 2،   واإلداري يف 
عىل  اإلرشاف  يف  اهليئة  دور  عىل  بالنص  االستقاللية  قضية 
وعدم  تامة  وحيادية  باستقاللية  واالستفتاءات  االنتخابات 

جواز التدخل يف أعامهلا واختصاصاهتا.

مع  التعامل  يف  احلياد  به  ويقصد  الثاين،  الرشط  هو  احلياد 
دون  تامة  ومساواة  بعدالة  االنتخابات  يف  املشاركني  كافة 
القانون املنظم للهيئة الوطنية لالنتخابات  متييز، واحلقيقة أن 
والتي سعى  املادة 3  أبرزها  أكثر من موقع،  للحياد يف  أشار 
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فيها أيًضا إىل إيضاح املامرسات الدالة عىل احلياد سواء يف هذه 
ناخب،  لكل  االقرتاع  حلق  اهليئة  ضامن  مثل  غريها  أو  املادة 
خالل  واملرتشحني  الناخبني  مجيع  بني  باملساواة  اهليئة  التزام 
االستفتاءات واالنتخابات،  النص عىل ضامن استقالل وحياد 
رئيس ونواب وأعضاء اجلهاز التنفيذي للهيئة وعدم انتامء أي 
منهم ألي ائتالف أو حزب سيايس، النص عىل التزام رئيس 
ونوابه  التنفيذي  اجلهاز  ورئيس  اهليئة  إدارة  جملس  وأعضاء 
حاالت  من  حالة  أي  قيام  بعدم  باهليئة  والعاملني  وأعضائه 

تضارب املصالح يف حقهم وغريها.

األول  الضامن  هي  االنتخابية  اإلدارة  تعترب  النزاهة:   -
أن  حالة  يف  فإنه  ولذلك  االنتخابية،  العملية  وسالمة  لنزاهة 
يعهد ملؤسسات أخرى تنفيذ بعض األنشطة االنتخابية جيب 
ختويل اإلدارة االنتخابية الصالحيات الكافية لإلرشاف عىل 
أعامل تلك املؤسسات عن كثب للتحقق أن عملها يتامشى مع 
معايري النزاهة، وما يعنيه ذلك من صالحيات واضحة لإلدارة 
االنتخابية ملعاجلة الفساد والتعامل مع موظفي االنتخابات يف 
حالة قيامهم بمامرسات تتعارض مع مبدأ النزاهة.  واحلقيقة 
أن تتبع هذا األمر يف قانون اهليئة الوطنية لالنتخابات وكيفية 
إىل  البند 7 متت اإلشارة  املادة 3 يف  أمر مهم، يف  تنظيمه هلو 
جواز ندب أعضاء من العاملني املدنيني بالدولة إلدارة عملية 
االقرتاع والفرز يف االستفتاءات واالنتخابات،  ومتت اإلشارة 
لنفس املضمون يف املادة 19، دون حتديد كيفية مساءلة هؤالء 
العاملني وضامن التزامهم بمعايري النزاهة.  وعىل الرغم من أن 
املادة 27 منحت الضبطية القضائية للهيئة، إال أنه كان جيب 
بالدولة   املدنيني  املوظفني  التزام  لضامن  واضحة  آلية  حتديد 

بالنزاهة أثناء مشاركتهم يف تنفيذ العمليات االنتخابية.

متكني  تتطلب  والتي  الشفافية  معايري  سبق  ما  إىل  يضاف 
بأول  أواًل  االطالع  من  عام  بشكل  واملراقبني  اجلمهور 
ومما  ونتائجها.   األصوات  وفرز  عد  عمليات  جمريات  عىل 
املامرسة  مستوى  عىل  املهمة  هبذه  القيام  أن  فيه  الشك 
العملية بشكل شفاف ويف حضور وسائل اإلعالم ومندويب 
املرشحني واملراقبني يعد مؤرًشا جيًدا عىل التزام اهليئة الوطنية 
لالنتخابات بالشفافية يف أول انتخابات جترهيا.  وعىل الرغم 
اقترص  الشأن  هذا  يف  اهليئة  قانون  يف  ورد  ما  فإن  ذلك،  من 
املنظمة  القواعد  وضع  عىل   13 بند   3 املادة  يف  النص  عىل 
ملتابعة االستفتاءات واالنتخابات من جانب وسائل اإلعالم 

ومنظامت املجتمع املدين املرصية واألجنبية وغريها من وكالء 
وبالطبع  القواعد.   بتلك  االلتزام  مدى  ومراقبة  املرشحني 
مفهوم اجلمهور مفهوًما أكثر اتساًعا من ذلك، وربام من نقاط 
الضعف التي جيب تداركها يف املستقبل هي ضعف التواصل 

بني اهليئة واملواطنني.

من  ضمن املعايري املهمة  والتي متت اإلشارة إليها أيًضا يف 
تم  والتي  واالنتخابات،  للديمقراطية  الدولية  املؤسسة  دليل 
وضع  هو   القانوين  اإلطار  يتضمنها  أن  رضورة  التأكيد عىل 
معايري دقيقة ألداء اخلدمة ومن ثم تقييمها مثل املعايري املتعلقة 
بتوقيت اخلدمات كاحلد الزمني لإلعالن عن االنتخابات أو 
النتظار  واألدنى  األقىص  احلد  أو  الناخبني  سجالت  إعداد 
املقبولة  والنسبة  االقرتاع  وحدات  يف  لدورهم  الناخبني 
ملحطات االقرتاع التي مل تتمكن من البدء يف الوقت املحدد.  
وقد ورد يف املادة 11 بعض املعايري مثل »يعلن  املجلس دون 
غريه النتيجة النهائية لالستفتاءات واالنتخابات عىل مستوى 
لتاريخ  التالية  أيام  اخلمسة  خالل  يصدره  بقرار  اجلمهورية، 
تسلم اهليئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إىل هذه املدة 
ثالثة أيام إذا قدمت تظلامت إىل اهليئة.  وتنرش النتائج النهائية 
بالطريقة املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة 9 من هذا 

القانون خالل يومني عىل األكثر من تاريخ إعالهنا.«

 أما بالنسبة لباقي املعايري، فإنه من املمكن أن يتم اإلعالن 
عنها قبل كل انتخابات وفًقا لطبيعة كل انتخابات.

الوطنية لالنتخابات أحد ضامنات  اهليئة  - طبيعة تشكيل   
استقالهلا وحيادها:  

تنص املادة 5 عىل تشكيل  جملس إدارة اهليئة من عرشة أعضاء 
بالتساوي من بني نواب رئيس حمكمة النقض، ورؤساء حماكم 
االستئناف، ونواب رئيس جملس الدولة، ونواب رئيس هيئة 
خيتارهم  اإلدارية،  النيابة  هيئة  رئيس  ونواب  الدولة،  قضايا 
للجهات  والعليا  اخلاصة  واملجالس  األعىل  القضاء  جملس 
واهليئات القضائية املتقدمة بحسب األحوال، من غري أعضاء 
لبلوغ أي منهم سن  الباقية  املدة  تقل  املجالس، عىل أال  هذه 
التقاعد عن ست سنوات عند ندهبم.  وهكذا اختار املرشع 
أن يتوىل القضاة أمور جملس إدارة اهليئة الوطنية لالنتخابات 
حسب مواقعهم، وهذا أحد الضامنات األساسية لالستقالل 

واحلياد.
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املنهج  :تبني  لالنتخابات  الوطنية  اهليئة  اختصاصات   -

الواسع يف حتديد االختصاصات 

هناك مدرستان يف حتديد اختصاصات اإلدارة االنتخابية، 
كل  لتشمل  االختصاصات  حتديد  يف  تتوسع  التي  املدرسة 
مهام  من  تشمله  بام  االنتخابية  العملية  وتفصيالت  دقائق 
أساسية وأخرى فرعية، واملدرسة التي توكل للجهة املنوط هبا 
إدارة االنتخابات املهام الرئيسة والتي تشمل باألساس املهام 
واعتامد  واستقبال  االقرتاع  حق  أصحاب  بتحديد  تبدأ  التي 
السياسية  األحزاب  من  سواء  لالنتخابات  الرتشح  طلبات 
وفرز  وعد  االقرتاع  عمليات  وتنفيذ  وتنظيم  املرشحني  أو 
املهام  وترتك  االنتخابات  نتائج  وإعداد  وجتميع  األصوات 

األخرى غري الرئيسة جلهات أخرى.

يف  الواسع  باملنهج  لالنتخابات  الوطنية  اهليئة  قانون  أخذ 
حتديد االختصاصات لتشمل  املهام األساسية، وكل األخرى 
املحيطة بالعملية االنتخابية.  وعىل هذا تم التوسع والتفصيل 

يف اختصاصات اهليئة والتي شملت وفًقا للقانون:

ألحكام  وفًقا  واالنتخابات،  االستفتاءات  عملية  تنفيذ   -
دولًيا  عليها  املتعارف  والقواعد  لألسس  وطبًقا  القوانني، 
اهليئة  قانون  يف  أساسية  بصفة  تتمثل  إليها  املشار  )والقوانني 
االنتخابات  وقانون  السياسية  احلقوق  مبارشة  وقانون 

الرئاسية وقانون جملس النواب وقانون اإلدارة املحلية(.

الرقم  بيانات  واقع  من  الناخبني  بيانات  قاعدة  إعداد   -
القومي، وحتديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة دورية 

مستمرة.

وحتديد  واالنتخابات،  لالستفتاءات  الناخبني  دعوة   -
مواعيدها، ووضع اجلدول الزمني لكل منها.

به،  اخلاصة  املواعيد  وحتديد  الرتشح،  باب  فتح   -
عند  تقديمها  املطلوب  واألوراق  واملستندات  واإلجراءات 

الرتشيح.

- تلقي طلبات الرتشح، وفحصها، والتحقق من استيفائها 
للرشوط املطلوبة، والبت فيها، وإعالن أسامء املرتشحني.

واالنتخابات  االستفتاءات  عملية  سري  قواعد  وضع   -
ونزاهتها  وحيدهتا  سالمتها  يضمن  بام  وآلياهتا،  وإجراءاهتا 

وشفافيتها.

يف  والفرز  االقرتاع  عملية  إلدارة  األعضاء  ندب   -
االستفتاءات واالنتخابات.

- حتديد مراكز االقرتاع والفرز ومقارها، والقائمني عليها، 
وتوزيع األعضاء.

أثناء  واألمن  النظام  حلفظ  الالزمة  القرارات  إصدار   -
االستفتاءات واالنتخابات، داخل اللجان وخارجها.

تصويت  عملية  إلجراءات  املنظمة  القواعد  وضع   -
واالنتخابات  االستفتاءات  يف  باخلارج  املقيمني  املرصيني 
اللجان  هذه  مقار  وحتديد  هبم،  اخلاصة  واألوضاع  يتفق  بام 
الضامنات  توفري  مع  كله  وذلك  عليها،  والقائمني  وعددها، 
التي تكفل نزاهة عملية االستفتاءات أو االنتخابات وحيادها.

واإلنفاق  والتمويل  االنتخابية،  الدعاية  ضوابط  حتديد   -
االنتخايب واإلعالن عنه، والرقابة عليها.

- حتديد تاريخ بدء احلملة االنتخابية وهنايتها.

- وضع القواعد املنظمة ملتابعة االستفتاءات واالنتخابات 
املرصية  املدين  املجتمع  من جانب وسائل اإلعالم ومنظامت 
مدى  ومراقبة  املرتشحني،  ووكالء  وغريها،  واألجنبية، 

االلتزام بتلك القواعد.

املتعلقة  الرأي  الستطالعات  املنظمة  القواعد  وضع   -
ومواعيدها،  إجرائها،  وكيفية  واالنتخابات،  باالستفتاءات 

واإلعالن عنها.

واالئتالفات  واألحزاب  الناخبني  وتثقيف  توعية   -
واالنتخابات،  االستفتاءات  يف  املشاركة  بأمهية  السياسية 
وحقوقهم وواجباهتم، وجيوز هلا أن تستعني يف ذلك باملجالس 
القومية، ومنظامت املجتمع املدين، والنقابات املهنية والعاملية، 

ووسائل وأجهزة اإلعالم، وغريها.

وإعالن  وإعالهنا،  للمرتشحني  النهائية  القائمة  إعداد   -
ميعاد التنازل عن الرتشح وإجراءاته.

األشخاص  لتمكني  الالزمة  التيسريية  اإلجراءات  وضع   -
ذوي اإلعاقة من اإلدالء بأصواهتم يف االستفتاءات واالنتخابات.

من  لكل  ملزمة  تكون  االنتخايب  للسلوك  مدونة  وضع   -
اجلزاءات  وحتدد  ومؤيدهيم  السياسية  واألحزاب  املرتشحني 

املرتتبة عىل خمالفتها.
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- إعالن نتيجة االستفتاءات واالنتخابات.

الصلة  ذات  القوانني  مرشوعات  يف  الرأي  إبداء   -
باالستفتاءات واالنتخابات الرئاسية، والنيابية، واملحلية.

كام ختتص اهليئة بإدارة التعاون الدويل يف  جمال االنتخابات، 
املقارنة   والتجارب  التطورات  أحدث  مواكبة  عىل  والعمل 
السيام وأن قانون اهليئة قد أوجب أن يتم تنفيذ االستفتاءات 
هذا  يف  دوليا  عليها  املتعارف  القواعد  بمراعاة  واالنتخابات 

املجال

- املراجعة واملساءلة: 

نظمت املواد 12 و13  مراجعة قرارات اللجنة أو الطعن 
عىل  الطعن  شأن،  ذي  لكل   «  12 املادة  يف  بالنص  عليها 
قرارات اهليئة، خالل ثامن وأربعني ساعة من تاريخ إعالهنا.  
عىل  الطعون  يف  بالفصل  العليا  اإلدارية  املحكمة  وختتص 
الرئاسية  واالنتخابات  باالستفتاءات  املتعلقة  اهليئة  قرارات 

والنيابية ونتائجها.  وختتص حمكمة القضاء اإلداري بالفصل 
املحلية  باالنتخابات  املتعلقة  اهليئة  قرارات  عىل  الطعون  يف 
»تفصل  أن  عىل  النص  تم   13 املادة  ويف   »..... ونتائجها 
املحكمة املختصة يف الطعون عىل قرارات اهليئة بحكم هنائي 
أيام من تاريخ قيد الطعن  غري قابل للطعن فيه خالل عرشة 
احلكم  تنفيذ  ويتم  الدولة،  مفويض  هيئة  عىل  العرض  دون 
السلطة  هو  القضاء  يعد  وبذلك  إعالن«.   ودون  بمسودته 

املنوطة باملراجعة لقرارات اهليئة الوطنية لالنتخابات.

الوطنية  اهليئة  التأكيد عىل أن تشكيل  ويف اخلتام، البد من 
املستقرة  الدولية  املعايري  يتوافق إىل حد كبري مع  لالنتخابات 
أسس  لوضع  الدستوري  املرشع  سعي  وأن  الشأن،   هذا  يف 
املرشع  عىل  وضوابط  حدود  وضع  البداية  من  اهليئة  تشكيل 
القانوين.  ومع ذلك يظل السياق السيايس بام فيه من فرص 
يف  تقدم  أي  من  عدمه  من  االستفادة  يف  مهاًم  متغرًيا  وخماطر 

القواعد اإلجرائية املنظمة لالنتخابات.  


