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ُ ُُ/السيد  ُُالهيئة ُُرئيس  ُُالدائمة  ُاــرومانيُبدولة ُُلالنتخابات 

ُ
 
ُوالسادةُالسيدات

ُالكريمُالحضور ُ

ــــعليكُالمُ ــــــــــــــــــــــالس ـــــ ـــــ ـــ ُمُــــــــــ

ُأُودُ نُناكلمتُ ُبداية ُفيُ ُبلد ُُهاُلزيارةُ التيُتلقيناُناُللدعوةُ عنُتقديرُ ُنُنعرب  ،ُذاُاملؤتمرُ هفيُُكة ُواملشاُرُكمُالطيب 

ُُمنُحفاوةُ ُهقينابماُالُوأنُنشيد ُ ُُاالستقبال  ُ.كمإلىُبلد ُُناولُ منذُوصُضيافة ُالُوكرم 

ُ ُُناويسعد  ُُبمناسبة  ُُيكمإلُأنُننقل ُُهذاُاملؤتمرُ ُعقد  ُُتحيات  ُاهرةُ القُينبُالقائمة ُُلشراكة ُهُباوترحيبُ ُمصرُ ُشعب 

ُُ،وبوخاريست ُالصديقة ُالدول ُكل ُفي ُالدائمة ُاإلنتخابية ُوسائرُالهيئاتُواللجان
 
ُوأمل ُفي ُراكة ُتلكُالشبُاالرتقاء ُه

ُونقلُ  ُُهاُإلىُمستويات  ُ.أرحبُأكبُروأفق 

ُُ-ُناوأنُنبديُترحيبُ  ُُوطنية ُُكهيئة  ُُ-ُالعربية ُُمصرُ ُبجمهورية ُُلالنتخابات  ُلالنُائمة ُالدُالهيئة ُُمعُبالتعاون  ُتخابات 

ُُلنتبادل ُُكمبدولتُ 
 
ُُاملعارف ُُوالخبرات  ُُمنُأجل  ُُترسيخ  ُُوسيادةُ ُالديمقراطية ُُقيم  ُمنُأجُوُنافيُمجتمعاتُ ُالقانون  ُُل  ُبلوغ 

ُُأكثرُ ُإدارةُ  ُُومهنية ُُونزاهة ُُفعالية  ُُلالنتخابات  ُُواالستفتاءات  اُآلمال 
ً
ُفيُاُشعوبناُفيُبلدْيناُتحقيق ُ.والرخاء ُُلتقدم 

ُ
 
ُُالسيدات

 
 والسادة

ُإ
 
ُُنُالديمقراطية ُُمنُصنع  ُ،ُفشأنُ اإلنسان 

 
ُُهاُشأن  

ُُكل  ُُفكرُ ُنتاج  ُُص يُ ،ُعُ اإلنسان  ُاُتقدمُ كلمُور ُتطيُ،علىُالثبات 

ُ ُُالزمن  ُاإلنسان  ُُ،ببني
 
ُتطورُ مُالديمقراطية ُُمفهومُ ُتطور ُُولذاُ؛مهوتراكمتُخبراتُ ُ،مهافاتُ وثقُمهواتسعتُمعارف ُع

ُ ُُمفهوم  ُُ.الذيُيحكْمُُالشعب 

ُُتطورُ ُورغم ُ ُُهاُبقيُكماُهو،ُحكم ُإالُأنُجوهرُ ُالديمقراطية ُُمفهوم  ُُالشعب  ُلنفس  ُ.ههُبنفس 

ُمنُُلكنُو ُُاملهم 
 
ُدوًماُإلىُاُوأنُنسيرُ ُ،أنُنبدأ ُُ،ألمام 

َ
ُُأبًداُُنعودُ وأال ُ.إلىُالخلف 

ُالُوضع ُقدُول ُُي ُصُراملُشعب 
 
ُُخارطة ُنحُواملُطريق  ُهابنود ُُعلىُتنفيذ ُُوعمل ُُستقبل 

ُأنوكانتُ ُوُ ُأولىُتلكُالبنود 
 
ُرَسُُمُالذي٢٠١٤عامُُدستور ُُع ُض

 
ُُخ ُُلقيم  ُُدةُ وسياُواملساواةُ ُالديمقراطية  ،ُالقانون 

ُذلك ُُوعقب
 
ُاُُىرُ ْجُأ ُُنتخابات 

ً
ُُرئاسية

ً
ُُتعددية

ً
ُُتنافسية ُيحكم ُُم٢٠١٤عام ُلفترةُ الختيارُمن ُأربع ُهمدتُ ُرئاسية ُُه ُا

ُ ُهاُبأتبعُ ُو،ُسنوات  ُُانتخابات  ُُأعضاء ُُالختيارُ ُم٢٠١٥جرتُعامُُنيابية  ُُمجلس  ُ.النواب 

ُُوبذلكُأتَمُ ُُالشعب  ُُاملصري 
 
ُطريقُ ُخارطة ُُتنفيذ ُهُنحُواملستقبل 

ُ
 
ُُالسيدات

 
ُوالسادة
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ُُعلىُمدارُ  ُُسنوات 
ْ
ُُمضت

 
ُُكانتُاالستحقاقات

 
ُُاالنتخابية

 
ُُتتم ُُواالستفتاءات ُُقضائيُ ُتحتُإشراف  الُأنُإُ،كامل 

ُ
 
ُإدارت

 
ُهاُكانتُت ُُعلياُعهدُللجان 

 
ُُقبل ُُقضاةُ منُُشكل ُت  

ُُكل  ُُبأشهرُ ُأُواستفتاء ُُانتخاب  ُُأعضاءُ ُليؤدي،ُمعدودات  ُاللجان 

ُاإلدارةُ مهاَمُ ُفي ُُوُهم ُُاإلشراف  ُسابق  ُإلى ُأعمالُ ُويعودوا ُجعل ُهم، ُُمما
 
ُُإدارة ُُاالنتخابات  ُمصُواالستفتاءات  ليسُُرُ في

ُُلديها
 
ُُاملهنية

 
ُُوالخبرات

 
ُُـ-،التراكمية ُُبفعل  ُُضيق  ُُعنُـ-الوقت  ُُاإلشراف   

ُُعلىُكل  ُُالعمليات  ُاالنتخبُاملرتبطة  ماُالسيُابات 

ُُقيد ُ ُُالناخبينُبجداول  ُُاللوجستيُالدعم ُُوُاالنتخاب  ُُلعمليات  ُ.والفرزُ ُاالقتراع 

ُُومنُثَمُ  
ُُكانُمنُأهم  ُُإنجازات  ُُفيُالدستورُ ُأنُنَصُ،ُمؤخًراُاملصريُ ُالشعب  ُُالجديد  ُالتزام  ُاملُعلى ُإنشاء ُبُشرع 

ُ ُُالهيئة  ُُالوطنية  ُُوصدرُ ،ُلالنتخابات 
 
ُ.٢٠١٧وذلكُفيُاألولُمنُأغسطسُُهاإنشائُ ب٢٠١٧ُلسنة١٩٨ُُُرقمُالقانون

ُأناُ ُفيُمصر ُوها ُلالنتخابات  ُالوطنية  ُللهيئة  ُرئيس  ُكأول 
ُإليكمُاليوم 

 
ُُأول ُ،ُأتحدث ُمستقلة  ُُفيُتاريهيئة  ُخ 

ُمصرُ 
ُإليهاُيُ  ُُ-عهد  ُُهاُعلىُوجه ُهاُدونُغيرُ وحد  ُُ-ُدائم  ُواالنتخابات  ُاالستفتاءات  ،ُوالنُبإدارة  ،ُالرئاسية  ُُويابية  ُُوُاملحلية  تنظيم 

ُعليها ُبها،ُواإلشراف  ُاملرتبطة  ُجميعُالعمليات 
َ
ُُإنشاءُ ُل ُ،ُولقدُمث ُُالهيئة  ُاإلصالح  ُالتيُبلديمقرااتتويًجاُملسيرة  هاُطي 

 
دأ

ُ تَمهاالشعب  ُويأبىُإالُأنُي  ُمشُ،ُاملصري  اُآلمال 
ً
ُاملصري ُومحقق ُنادىُبهاُالشعب  هافيُثورتْين،ُوأُروعة 

 
ُُفرغ فيُنصوص 

ُعليه. ُتوافق  ُدستور 

ُفُو ُالدولية  ُأعلىُاملعايير 
ُوفق  ُالوطنية  ُالهيئة  ُإنشاء  ُاالنتخابية ُجاء  ُالعمليات  ُللقَرُاأحيثُُ،يُإدارة  ُلدستور  هيئة 

ُا ُالدولة ُبالشخصية  ُعن ُاملستقلة  ُُالعتبارية 
 
ُمباشرة ُلهااختصاُلتتولى ُحاكم  ُأخالقي  ُإطار  ُفي ها ُاالقوام ُُص  ُه لتزام 

ُ،ُالحيادُ ل ُاالستقالُ:بمبادئ
 
ُ،ُالنزاهة

 
ُ،ُالشفافية

 
ُُ،،ُالكفاءة

 
ُاملهنية

 
ُ.،ُوأخيًرا؛ُاالستدامة

ُال فضالُعن ُبسيادة  ُقدُأقَرا
 
ُوالقانون ُذلكُأنُالدستور  : ُاملشروعية  ُملبدأ  ُيخضع  ُالهيئة  ُأنُعمل  لمُُوقانون 

ُ  
ُعلييحص  ُمنُالطعن  ُالهيئة  ُُ-هُناُعمل  ُفيُالسابق  ُ؛ُ-كماُكانُالحال  ُبالحق  ُذيُشأن   

ُفبأنُأقَراُلكل  ُيُالتظلم  ،ُوالطعن 

ُالهيئة ُ ُقرارات  ُُ،على ُتاريخ  ُمن ُساعة  ُوأربعين ُثمان  ُخالل  ُاالختصاص  ُوعقدا ها، ُاإلداريلُإعالن  ُالعللمحكمة  ياُة 

ُبا ُقرارات  ُعلى ُالطعون  ُفي ُاملتعلقة ُلفصل  ُالرئاسيةُوُباالستفتاءاتُالهيئة  ُُوالنيابيةُاالنتخابات  ختصُوتُها،ونتائج 

ُاويكونُُونتائجهاُمحكمةُالقضاءُاإلدارىُبالفصلُفيُالطعونُعلىُقراراتُالهيئةُاملتعلقةُباالنتخاباتُاملحلية ُلطعن 

. ُالدولة  ُمجلس  ُعليهاُفيُقانون  ُاملنصوص  ُواإلجراءات  ُوفقُالقواعد   والفصل 

ُ ُالهيئة   
ُحق  ُعن

ً
ُفضال ُُهذا ُُالرأيُ ُإبداء ُفي ُمشروعات  ُالصلة ُُفي ُذات ُُالقوانين ُواالنتخُباالستفتاءات  ُابات 

ُ ُُ،الرئاسية  ُُ،والنيابية  ُُوواملحلية  ، ُ
 
ُتحق ُلتعديل  ُاقتراح  ُوضع  ُفي ُبالتنها ُاالنتخابية  ُالدوائر  ُمقسيم  ُسيق  ُالجهات  ع

ُللناخبين. ُاملتكافئ 
،ُوالتمثيل  ُواملحافظات  ُللسكان  ُالعادل  ،ُبماُيراعيُالتمثيل  تُتصويُجراءاتووضعُقواعدُإاملعنية 

ُاملصريينُبالخارجُوالتيسيُرعليُذويُاإلحتياجاتُالخاصةُ.

ُمناسباُفيُاملجالسُالنيابيةُمنذُعامُ
ً
إذُالقتُاملرأةُاملصرية٢٠١٤ُُوقدُكفلُالدستورُوالقانونُللمرأةُتمثيال

ُإذُخصصُلهاُعددُمقاعدُبكلُوحدةُمحليةُ،وخصصُلهاُفيُمجلسُالنوابُفيُ
ً
وللمرةُاألوليُفيُتاريخهاُإهتماماُكبيرا
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ُُكل ُسبعةُأعضاء١٥ُقائمةُعددها
ً
ُُعليُاألقلُ،وكلُعضوا ُمنهم٤٥ُُقائمةُعددُأعضائها سيدةُعضوا٢١ُُعضوا

ُبخالفُترشحهاُعليُاملقاعدُالفرديةُ.

ُللمُر
ً
ُمنُقبلُإذاُأصبحُبرملانُوترتبُعليُذلكُتميزا

ً
البرملاناتُفيُتا٢٠١٥ُأةُلمُيكنُموجودا ريخُالحياةُهوُأكبُر

ُ ُنائبة٩٠ُُالبرملانيةُاملصريةُمنُحيثُعددُالنائباتُفيهُإذُبلغُعددها لفرديةُفيُالبرملانُمنُخاللُاملقاعدُاسيدة

ُوالقوائمُ.

ددُعوحتيُاألنُشغلتُاملرأةُمنصب٢٠١٤ُُوفيُمجالُتمكينُاملرأةُفيُمصُروتوليهاُاملناصبُالقياديةُفمنذُعامُ

ُمصرُمنصبُمستشارُالرئيسُلشئون٦ُُ ُفي ُشغلتُاملرأة حقائبُوزاريةُوأخريُمحافظةُألحديُاملحافظاتُ،كما

ُوأخُر ُمصرُومنهنُمنتداتُاألمنُالقومي ُفي ُملنصبُالقضاء ُعنُشغلُاملرأة
ً
ُملحافظُالبنكُاملركزيُفضال يُنائبة

ُوالعام ُاللجانُالفرعية ُاإلنتخاباتُفي ُعنُإشرافهنُعلي
ً
ُلإلنتخاباتُفضال ُالوطنية ةُللعملُطولُالوقتُبالهيئة

 اع.باإلضافةُإليُتقلدهنُوظائفُضابطاتُبجهاُزالشرطةُاملصريةُوأخرياتُبوزارةُالدف

ُ
 
ُُالسيدات

 
ُوالسادة

ُُ–ُأدرنالقدُ ُُنحن 
 
ُُالهيئة

 
ُُالوطنية ُاالنتخاعلىُُنافوأشرُ ُ-ُلالنتخابات  ُُالرئاسية ُُبات 

 
ُاملُوُفيُ-ُمصرُ بجريتُالتيُأ عد 

ُ ُلها ُاملحدد  ُُشهرُ ُخالل ُُ-الدوري  ُهذا،عامُ ُمنُمارس  ُُوُنا ُالبالد  جرىُفي
 
ُت ُتعددية  ُانتخابات  ُُو،ُهيُرابع  ُانتأول  خابات 

ُ ُلالنتخابات  ُالوطنية  ُمنُالهيئة  ُإشراف 
 
جرىُتحت

 
ُت ُ.رئاسية 

ُوتجرُ  هُفيُالحكم  ُونزاهت  ُالقاض ي  ُبضمير 
 
ُالرئاسية ُولقدُأدرناُاالنتخابات  ُالخصوم  هُفيُمعاملة  ُأُد  ُعلىُمعاييرُ وفق 

ُ نا ُبالد  ُبحجم  ُالالئق  ُبالشكل 
 
ُالرئاسية

 
،ُفخرجتُاالنتخابات ُالدولية  ُوالشفافية  ُُ-النزاهة  ُوطموآمُ-مصر  ُال  وحات 

ُ ناُالضاربة  ُحضارت  م 
 
ظ نا،ُوع  نابجذورهاُشعب  ُأمام  ُاملمتد   ُاملستقبل  ُأفق  ،ُواتساع  ُالتاريخ  ناُمكانة ُ،ُُوفيُعمق  ينُبُبالد 

ُاملتحضرُ  ُالعالم  ُ.دول 

ُلناولقدُأدَُ ُحاكم  ُوأخالقي  ُومنهي  ناُفيُإطار ُقانوني 
 
ُُوُ،يناُعمل ُإشراف 

 
ُتحت

 
جريتُاالنتخابات

 
،ُبمُقضائيُ ُأ عنىُكامل 

ُ ، ُاإلعالم  ُووسائل  ُاملرشحْين، ُوكالء  ُجانب  ُمن ُاملتابعة  ُمن ُإطار  ُفي ، ُصندوق   
ُلكل  ُهناكُقاض  ُكان ُومأن ُنظمات 

.
 
ُالتيُوضعتهاُالهيئة ُالضوابط  ،ُوغير ها،ُوفق  ُواألجنبية  ُاملصرية  ُاملدني  ُاملجتمع 

ُالقوميُ  ُالرقم  ُبيانات  ُلقاعدة  ا
ً
ُوفق ُالناخبين ُجداول  ُبتنقيح  ُلالنتخابات 

 
ُالوطنية

 
ُالهيئة ُُوقامت وحذف 

ُان ُإجراءات  ُوتسهيل  ُمنها همُالسياسية  ُحقوق  ُالاملمنوعينُمنُممارسة  ُاملحافظات  ُالوافدينُفيُغير  ُتتبتخاب  هاُتي ع 

همُخال ُتواجد  ُمنُمكان  ُالقريبة  همُفيُإحدىُاللجان  ُبأصوات  همُمنُاإلدالء  هم،ُوذلكُبتمكين  ُإقامت  ُأيامحال  ُاالقترال  ُم  ع 

هم ُرغبات  ُإبداء 
ُبذلكُبعد  ُ.للهيئة ُُاملسبقة 

ُ ُتثقيفية  ُوندوات  ُدورات  ُوقمناُبعقد   
 
ُُُوبث ُوعبر  ُواملرئية  ُاملسموعة  ُاإلعالم  ُفيُوسائل  ُاإلعالنية  ُمنُاملواد  العديد 

 ُ
 
ُوحث ُالرئاسية  همُفيُاالنتخابات  ُمشاركت  ُوبأهمية  همُالسياسية  ُالناخبينُبحقوق  ُلتوعية  ُفيها،ُهُ االنترنت  مُعلىُاملشاركة 



4 

 

ُالرئا ُاالنتخابات  ُعلى ُاملشرفين ُللقضاة 
ً
ُتدريبية ُدورات  ُفيُوعقدنا م ه   

ُبمهام  ُاالضطالع  ُكيفية  ُعلى هم ُلتدريب  سية 

ُللصحفيينُ
ً
ُندوة ُوعقدنا ، ُبتلكُاإلجراءات  ُلهم ُتفصيلية  ُكتيبات  ُوأصدرنا ُوالفرز  ُاالقتراع  ُعمليات  ُعلى اإلشراف 

ُا ُالتغطية  ُبضوابط  هم ُالرئاسية ُلتوعيت  ُلالنتخابات  ُعلإلعالمية  ُاملصرية  ُاملرأة   
 
ُلحث ُأخرى ُوندوات  ُفيُ، ُاملشاركة  ى

. ُالرئاسية  ُاالنتخابات 

ُُو ها، ُلعمل  ها ُأدائ  ُفي ُالهيئة  ُملعاونة  ُبالدولة  ُاملعنية  ُالجهات  ُكافة  ُمع ُدائم  ُتواصل  ُعلى ُملوكنا ا
ً
ُحق  

ُكل  ُمن ُسنا

ُلها. ُفيُأبهىُصورة 
 
ُالرئاسية

 
ُاالنتخابات ُفيُأنُتخرج 

ً
ُأكيدة

ً
اُتاًماُورغبة

ً
ُتعاون ُفيُالدولة  ُالجهات 

ُالرئاسية ُووضع ُاالنتخابات  ُإجراءات  ُبكافة 
ً

ُزمنًياُمفصال
ً

ُ.ناُجدوال

ُومنذُأنُفتحتُ ُعشر  ُالسادس  ُفيُيوم 
ُمصر  هاُخارج  ُأبواب  ُالرئاسية  ُفيُاالنتخابات  ُاالقتراع 

 
ُمملجان ارسُنُشهر 

ُ ُامل٢٠١٨عام ُمن ُوغير ها ُاملصرية  ُوالبعثات  ُالقنصليات   
ُمقار  ُعلى ُاملصريون ُإالُوتوافد  ُحددم ُالتي ُالقار  ُتها

 
هيئة

(ُ
ً
ُفرعية

ً
ُوثالثينُلجنة همُفيُمائةُوتسع  ُوأدلواُبأصوات  ُلالنتخابات 

 
ُفيُمائةُوأرب١٣٩الوطنية

ً
ُ(ُمنتشرة

ً
ُوعشرينُدولة ع 

(١٢٤ُ ُالثالثة  ُاالقتراع  ُأيام 
همُطوال  ُواستمَرُتوافد  ُالعالم 

ُ.(ُحول 

ُالناخبينُفي ُمنُكشوف  ُمصر  هُخارج  ُمنُأدلىُبصوت  ،ُقمناُبحذف  ُبالخارج  ُاالقتراع  ُلجان  ،ُالداخلُوعقبُإغالق 

ُ ُمارسُعام ُوالعشرينُمنُشهر  ُالسادس  ُفي ُمصر  ُداخل  ُاالقتراع  ُلجان  ُعنُفتح  ا
َ
٢٠١٨ُوأعلن ها ُومنُحين  ُتم، وافد 

ُ ُالبالغ  ُالفرعية  ُاالقتراع  هاُثالثةُعشُرألفُوستمائةُوسبعُوثمانينُلجنةُ)املصريونُعلىُلجان  ُُ(١٣٦٨٧عدد  منتشرة 

ُمصر ُط ُ.فيُمحافظات  ُالثالثة  ُاالقتراع  ُأيام 
ُوال 

ُُو ُقد ُُشارك  ُاالنتخابات  ُهذه ُداخل ُمليون24,254,152ُُُعددُ ُفي ُمنُلهمُوخارج ُُمصرُ ُناخًبا ُمنُإجمالي ُحها ُق 

ُ ُُاالنتخاب 
 
ُُ،ناخًباُمليوُن59,087.138ُُهمعددُ ُوالبالغ ُُبنسبة  ُ%41,05ُهاقدرُ ُمشاركة 

 
ُُ،ُوتلكُالنسبة ُمُتعد 

ً
فيُُرتفعة

ُ ُُالدول 
 
ُُالتيُتأخذ ُُبنظام  ُُالقيد  ُُ،الناخبينُالتلقائيُفيُجداول  ُُتلقائًياُبقاعدةُ ُحيثُيقيد  ُُل ُكُخبينالناُبيانات 

 
ُمنُبلغ

ُ
 
ُُالثامنة

 
ُمنُالعمرُ ُعشرة ُولمُيكنُمحروًما ُلهُالسياسية ُحقوقُ ُمنُممارسة ُ، ا

ً
ُخالف ُالُاملشاركة ُُنسبة ُ، ُفي لتيُاُدول 

ُ
 
ُُتأخذ ُالُبنظام  ُُطلب  ُُاملسبق  ُُ،للقيد ُُكشرط 

 
ُت ُإذ

 
ُبأصواتُ ُبعدد ُُاملشاركة ُُقاسُنسبة ُأدلوا ُمن

ً
ُمقارنة ُبُهم نُمُعدد 

ُ ُُهمُفيُقاعدةُ لقيد ُُتقدمواُبطلبات  ُ.الناخبينُبيانات 

ُ
 
ُوالسادةُالسيدات

ُ
 
ُُلقدُنالتُالهيئة

 
ُُالوطنية ُُ-هاُرغمُقصرُ ُ-هاُعملُ ُفترةُ ُخالل ُُلالنتخابات 

 
ُُثقة ُبيعة ُإلىُطُع ُ،ُوذلكُراجمصر ُُشعب 

ُُالتكوينُالقضائيُ  ُُللهيئة  ُيتمتع  ُُوما
 
ُُمنُثقة ُُبهُالقضاة ُُمنُجانب  ُلهمُمنُمكانة ُُمصرُ ُشعب  ُقلُوفُومحبة ُُوما ُي ُب 

ُ ُعنُالنهج 
ً

ُُاملصريين،ُفضال
 
ُُاملتمثل ُُالذيُاتبعتهُالهيئة ُُمعُاملواطنينُاملباشرُ ُفيُالتواصل  ُخطُمنُخالل  ُُوُابات  ُبيانات 

ُ ُُإعالمية  ُُوالتفاعل  ُُمعهمُعلىُوسائل  ُُالتواصل  ُُهاُملبدأْيُاالجتماعي،ُوانتهاج  ُُالشفافية  ُ.والحياد 
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ُ ُُولقدُتابعتُمجريات  ُوخمسينعددُ ُالرئاسية ُُاالنتخابات  ُُ(54)ُُأربع 
ً
ُُمنظمة

ً
ُُوُمصرية ُ(9ُ)ُتسع  ُأُمنظمات 

ً
ُجنبية

ُ
ً
ُُودولية ُُمنُمنظمات  ُُاملجتمع  ُواملنظمات  ُُاملدني ُُاألجنبية ُُالحكومية  ُُوبعثات  ُُاملنظمات  ُكانُالدولية  ُمجريُتوقد

 
ُات

ُ ُُإشادةُ ُمحَلُُالرئاسية ُُاالنتخابات  ُُمنُجانب  ُ.تلكُاملنظمات 

ُ
 
ُُالسيدات

 
ُوالسادة

ُرغمُ ُالُزالتُأمام ُُ،ناُنحُوالديمقراطية ُفيُمسيرُ ُماُقطعناهُمنُخطوات  ُواجهناُمنُت،ُورغمُماُناُخطوات  ُ،حديات 

ُُالُزالتُهناكُاملزيد ُ ُأبمنُالتحديات  ،ُولنُنعود 
 
ُبأنناُماضونُفيُمسير نا،ُلنُنتوقف ،ًُداُإل،ُولكنناُعلىُيقين  ىُالخلف 

هُإيُ  ُواتخاذ  ناُبالديمقراطية  ُمنُشعب  ُعميق  ناُفيُذلكُإيمان  اُومنهاًجا.ودافع 
ً
ُاهاُطريق

،لدعوتُ ُشكرناُوتقديرناُكرر ُنُوختاًما؛ ُونُكمُالكريمة  ُوالبُادينايأمد  ُاملثمر  كمُبالتعاون  ،لهيئت  ُدعوكمُلزياونُناء  رة 

. ُالصالت  ُوتوثيق  ُالخبرات  ،ُلتبادل  ُعنُقرب  ناُالديمقراطية  ُعلىُتجربت  ُواالطالع  ُمصر 

ُُ،،،ُمـــــــــالمُعليكــوالس

 م3/5/2018تحريًرا في 

 رئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات

 ) الشين إبراهيم ( القاضي/              

      نائب رئيس محكمة النقض


