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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 زمـــــــــــــأحمد أبو الع /الجليل سعادة املستشار 

 رئيس مجلس الدولة

 
 
 الدولة مجلس   املوقرون قضاة   السادة

 لكم منا كل التحية والتقدير واالحترام

 الحضور الكريم

 إنه ل
 
  لنا شرف

 
  ت  ا التوقيفي هذ ها، السيما وأن انعقاد  االنتخابات   عن أعمال   التدريبية   الدورة  هذه  افتتاح   في املشاركة

 هاسب  كي 

 
 
  أهمية

 
 يطيب  لناو  ،م2018 م  لعا املصرية   الرئاسية   االنتخابات   في االقتراع   إجراءات   دء  من ب   قليلة   أيام   ها قبلعقد   في ضوء   خاصة

ناسجل  نأن  مثل  قد  ه على عحرص  ، و لالنتخابات   الوطنية   هيئة  ه مع التعاون سيادت  لللسيد املستشار رئيس مجلس الدولة   تقدير 

من  هم في إطار  ب وطة  املن املهام   ألداء   الالزمة    واملهارات  هم باملعارف  لتزويد   الدولة   مجلس   قضاة   للسادة    املتخصصة  هذه الدورات  

 .املهنية  و  الحرفية  

 السادة قضاة مجلس الدولة

 إن كان القانو 
 
  قد أثقل   ن

 
 ،ت  والحريا وق   للحقإعالء   ،والتأديبية   اإلدارية   في املنازعات   في الفصل   تتمثل   مقدسة   برسالة   كمكاهل

ا للمظالم     ،هاإلى أهل   ورد 
 

 فإن القان ،من موظفي الدولة   الصواب   عن جادة   من حاد  على  التأديبي   لعقاب  ل وإنزاال
 
 نقد  ون

 
بكم  اط

 
 
  ال تقل   أخرى  مهمة

 
 ، أال وهي كمعن رسالت   قداسة

 
 .القادمة   الرئاسية   على االنتخابات   اإلشراف

 
 
  القادمة   الرئاسية   على االنتخابات   اإلشراف   مهمة   وقدسية

 
  تمثل   االنتخابات   هذه من أن مستمدة

 
  خطوة

 
 و خرى نحأ جادة

  اونصَّ عليه، شعب  مصر   ااختاره يت الالديمقراطية  
 
 مصر  مسئولية

 
، إليها اإلشراف  على املسير   في دستوره، وناط بكم قضاة

 
 
  فاالنتخابات

 
  الرئاسية

 
جرى في البالد تعددية   انتخابات   هي رابع   القادمة

 
 و  ،ت

 
جرى بعد ثورة ا انتخابات   ثالث

 
عشرين من لخامس والت

 ر  مظه و أهم  ه لتعددية  وا من التنافسية   لها، في إطار   املحدد   في املوعد   دورية   بصورة   ت الرئاسية  االنتخابا   وإجراء  ، م2011يناير عام 

 وأ بالديمقراطية   شعب مصر   على إيمان   ، وهو دليل  الديمقراطية   من مظاهر  
 

ا ومستقبال
 
 ددية  ن التعه م، واتخاذ  حياة   سلوب  طريق

ا، وتمسك   السلمي للسلطة   ، والتداول  السياسية      الشعب   أساس 
 
 صدر  م -وحده  -ه على أنه ه، وتأكيد  مستقبل   ه في صنع  بحق

 .السلطات  

  االنتخابات  وكما تعلمون فإن 
 
جرى ف االنتخابية   من بين االستحقاقات   على اإلطالق   هي األهم   الرئاسية

 
، إذ من ي البالد  التي ت

  نا ويحقق  بالد   من يحكم   - شر  السري املبا العام   االقتراع   نظام   وفق   - املواطنون  يختار  خاللها 
 
 والتقدم   قي  في الر ة  املشروع همآمال

 .القادمة   األربع   السنوات   خالل  

  االنتخابات   ما يميز   وأهم  
 
  الرئاسية

 
  وتنظيم   بإدارة  ، إجراؤها القادمة

 
 ى، التي طاملا نادلالنتخابات   الوطنية   الهيئة   إشراف   وتحت

  ،في ثورتي يناير ويونيو – مصر   شعب   -بها 
 
  النصوص   وأفرغ

 
 ، وصدر  من الدستور   الخامس   من الباب   التاسع   لها في الفصل   الحاكمة

 
 
  2017لسنة  198رقم  القانون

 
 ا بإنشائها، وبذلك تكون الهيئة

 
عهد إليها  مصر   في تاريخ   مستقلة   هيئة   أول   لالنتخابات   لوطنية ي 
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بها،  املرتبطة   العمليات   جميع   ، وتنظيم  ، واملحلية  ، والنيابية  الرئاسية   ، واالنتخابات  االستفتاءات   بإدارة   –ها دون غير   –ها وحد  

 عليها. واإلشراف  

 السادة قضاة مجلس الدولة

  لقد سطر  
 
  اأحكام   القضاة   شيوخ  كم من سلف

 
  الذهب   تبت بماء  ك

 
 أعلوا خالل

 
 وشرعوا آ السياسية   اإلنسان   ها حقوق

 
 لية

ا بين املسموح  ممارست   هاواملمنوع   ها، ووضعوا حدود   ا، فقد آن األو السلف   ، وإن كان هذا هو حال   في شأن 
 
  ن

 
ا بدأه متموا لكم أن ت

 
 
 نتخاب  اال  و الترشح   في ةهم السياسيوق  حق ، لتمكنوا املواطنين من ممارسة  القادمة   الرئاسية   وأن تشرفوا على االنتخابات   كم،سلف

نابال  من يحكم   ختيار  ال   .قادمة   رئاسية   لفترة   د 

 ال -كنا نحن وإن 
 
 ال هيئة

 
  ما يتعلق  لتنظيم    ومدونات  سلوك  ضوابط   على وضع   حريصين - لالنتخابات   وطنية

مجريات  ب كل 

،اال    ر  لم ن -وبصدق   –إال أننا  نتخابات  الرئاسية  القادمة 
 
ان أن ، بحسببات  على االنتخا م  لدى إشرافه  للقضاة  مدونة   لوضع   حاجة

 بعد   ه الراسخة  وتقاليد   القضاء   قيم  
 

ا من أي ، وأشدَّ من أي ضابط  ، هي أسمى جيل   فينا، والتي ورثناها جيال  .وك  دونة  سلم حزم 

 مجلس  الدولة   –هنا ندعوكم ومن 
 
 اسية  الرئ كم على االنتخابات  ه لدى إشراف  وتقاليد   القضاء   أن تتمسكوا بقيم   –قضاة

ها، وأن القادمة   كم في شأن 
 
 ار  طاإل في و ،الخصوم   ه في معاملة  ه وتجرد  وحياد   ه في الحكم  القاض ي ونزاهت   بضمير   تباشروا أعمال

 قوام  عمل  الهيئة  الوطنية  لالنتخابات  ل حاكم  ال خالقي  األ و  نهي  املو  قانوني  ال
 
قاللية، االست ي:ه األساسية   من املبادئ   ه مجموعة

 .الحياد، النزاهة، الشفافية، الكفاءة، املهنية، سيادة القانون، املسئولية أمام هللا وأمام القانون 

 السادة قضاة مجلس الدولة

 و أماكن  هم أت  إقام املشرفين عليها في لجان  قريبة  من محال   القضاة   توزيع   أن يتمَّ  قتراع  اال إجراءات   لقد حرصنا في تنظيم  

ا للمشقة  عمل   ا عليهم في أدائ   هم، وذلك دفع  م  بطاقات   هم،هم ملهام  عنهم وتيسير 
 
 عن تبسيط  إجراءات  تسل

 
 وكشوف  القتراع  افضال

ها،   الناخبين وتسليم 
 
جرى إجراءات

 
، وأخير  ثالثة   أيام  على مدار   االقتراع  وأن ت ها أوقات  للراحة 

 
كم أ على أن تتخلل  ن ا نعد 

 
 على نكون

 أيام  االقتراع   معكم دائم   تواصل  
   من أجل   خالل 

 كم.مسير   تعترض   أي مشكلة   حل 

 بين الناس   في القضاء   دسة  كم املقرسالت   في أداء   بالتوفيق   وأختم كلمتي بدعاء  لكم

كمو   القادمة   الرئاسية   على االنتخابات   اإلشراف  في  أداء  مهام 

ا للحقوق  
 
 والحريات   ودمتم حصن

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ا في   م28/2/2018تحرير 

  

 الهيئة الوطنية لالنتخابات رئيس       
 الشين إبراهيم القاضي /

 نائب رئيس محكمة النقض              


