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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
َالعظيَمَمصرَ َشعبَ 

َالوفيَاألبيَمصرَ َشعبَ 
َالسالمَعليكمَورحمةَهللاَوبركاته

بعدماََ للبرلمانَالغرفةَالثانيةَ َتعالتَأصواتَتناديَبعودةَ  للبالدَرَالدستورَالحاليمنذَصد
َ،العتباراتَقدرهاَواضعوهَحينهاَألغاهاَالدستور

ََبابَ َاثَ استحدعلىَالدستورََوَتعديلَ َبإدخالَ َإلىَواقعَ َالنداءَ َأحالَ َالمصرَيَالشعبَ َوكدأبَ 
ََمؤتمًراَنعقدَ َ؛واليومَلهذاَالمجلَسصدرَالقانونَالمنظمَقدََوَعنوانَمجلسَالشيوختحتََلَهَسابع

َممتدَةَنيابيةَ َحياةَ َبذلكَمسيرةَ َستكملَ لَنََأعضائهَانتخابَ ََعنَإجراءاتَ َلإلعالنَ 
ََهاَتتطورَ مَ دَ ،َورغمَقَ مَ دَ فيَالقَ َقةًَتيَ فباتتَعَ َوحتىَاآلنَعشرَ َالثامنَ َالقرنَ َمنذَمنتصفَ 

ََوردتَ عيًناَفكانتَمَ ،َبرلمانيةقيًماَوتقاليًداََوَممارساتَ بمضيَالسنينََختَ سَ رَ َمسيرةًََيومَ َيوًماَبعدَ 
َمنطقتناَالعربيةَواألفريقيةَالنيابيةَفيَلمجالس َاَهَ مَن

َ

 
 
   شعب

 
   مصر

 
 العظيم

َترسيخَفيَمسيرناَنحَوَجديدةًََطوةخَ عتبرَيَ َبَمجلسَالشيوخَ انتخاَ َأنَ َكاملَ َيقينَ ناَعلىَإَن
ََوالديمقراطية ،َ َيَ تشكيلَ أن َه ََ-ثري َشك َمنََالنيابيةَ َالتجربةَ َ-بغير َمزيًدا َويضفي المصرية،

،ََالديمقراطيةَدعائمَ َتوسيدَ فيََسهمَ دراسةَمشروعاتَالقوانينَقبلَإقرارها،َويَ َعمليةَعلىَعمقَ الَت
ََا َوكفالة َوالحريات َذلَكالعامةلحقوق َوغير َالمَ، َاالختصاصات َن َوالتيََبهَلدستوراََااطَهَنتي ،

َمواطنينا.َأحوالَ االرتقاءَبَ اََووطننَ لََالرخاءَ َإلىَتحقيقَ ََ–هاَجميعَ َ-فضيَتَ 
 
 
   شعب

 
   مصر

 
َالعظيم

َتاريخنَ  َالممارسةَ إن َفي َنكونَ ي ََالبرلمانيةَا َأن َقدرَ َلزمنا َامسئولياتنَ َعلى َنؤديَ ، ََوأن

منََاختيارَ َإالَبحسنَ َهَ غَ لنَنبلَ َنالوطنَ َهَ الذيَنأملَ َكماَأنَالمستقبلَ َ،نابأصواتَ َأماناتناَوأنَندليَ 
َيمثلنا

َََ،ناَالدستوريةَصرًحاَشامًخاإلىَمؤسساتَ َتحملناَعلىَأنَنضيفَ َناَالديمقراطيةَ كماَأنَقيمَ 
َبرلمانَ َالثانيةَ َالغرفةَ َناَألعضاءَ حَثقتَ وأنَنمنَ  َنامنَغرفتي 
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َنعدَ  ََتَكمَ وإنا نَاَاالنتخاباتَ َخرجَ أن َبالد  َبحجم  َيليق  ََ-َبشكل  َََ-مصر  َوطموحات  وآمال 
َأمام نا،َومكانة ََشعبَ  َالممتد   َالمستقبل  َأفق  ،َوات  ساع  َالتاريخ  َفيَعمق  ظ م َحضارت ناَالضاربة  نا،َوع 

َالعالم َالمتحضرَ  ناَبينَدول  ََ.بالد 

َنَ بأ ََأعلىَوفقَ َجريهاَ ن َالدولية ؛ َوالنزاهة  َالشفافية  َنديرَ َومعايير  َََهاأن َالقاضي  بضمير 
َمنَ َنقف  ،َوأنََالقاضيَفيَحيادَ َو قفةًََالمترشحينونزاهت هَفيَالحكم ،َوأن  هَفيَالقضاء  د  هَوتجرُّ

َحاكمَ عمل ناَفيَإطَاَىَ نؤد َوأخالقي  َومهني  َقانوني  األساسية ََلنا،َقوام هَمجموعٌةَمنَالمبادَئَر 
َأمام ََ ،َالمسئولية  ،َالنزاهة ،َالشفافية ،َالكفاءة ،َالمهنية ،َسيادة َالقانون  وهي:َاالستقاللية ،َالحياد 

َ.َوأمام َالقانونَ هللاَ 
َكَ  َنلتزم َجانبنا َبعدَيئةَ هَ ومن َإلينا َتقدم َالتي َالتظلمات َفي َبالفصل َلالنتخابات ََالَةوطنية

َوحيادهَوفقًاَألحكامَالقانونَوأنَنعملَعلىَتنفيذَأحكامَالقضاءَدونَإبطاء.َياضالَق
َاالنتخاباتتَ سَ وَ  َهذه َََجرى َلكل   َقاض  َهناك َيكون َأن َبمعنى ، َكامل  َقضائي  َإشراف  تحت 

َالمصرية َ َالمدني  َالمجتمع  َاإلعالم ،َومنظمات  َوسائل  َمنَجانب  َمنَالمتابعة  ،َفيَإطار  صندوق 
َالضوابطَ جنبيةَ واأل َ.لالنتخاباتالوطنيةََالتيَوضعتهاَالهيئةَ َ،َوغير ها،َوفق 

َ
 
 
  شعب

 
َالعظيم   مصر

فتحََإجراءاتَمنََنيةَلكلَإجراءَ الزمَ َيشملَالفترةَ َلقدَقمناَبوضعَجدوالَزمنيَمحددَواضح
القائمةَََعليهاَوإعالنَ َهمَوالطعنَ المرشحينَورموزَ َألسماءَ َالمبدئيةَ َوإعالنَالقائمةَ َالترشحَ َبابَ 

َالدعائيَواالنتخاباتََوموعدَالتنازلَونشرهَوبدءَفترةَالصمتَ فترةَالدعايةَبدءَالنهائيةَوتحديدَ
َ.النتائجَوإعالنَ َوالداخلَ َاإلعادةَفيَالخارجَ َوكذاَانتخاباتَ َالنتائجَ َفيَالخارجَوالداخلَوإعالنَ 

 ه ـــــــــــ وعلي 

 الدستور؛بعدَاالطالعَعلىََو •
• َ َوعلي َالسياسية َالحقوق َمباشرة َقانون َرقمالَبالصادر ََقانون

 ؛وتعديالته2014ََلسنة45َََ
 ؛وتعديالته2014َلسنة46َََرقمَمجلسَالنوابَالصادرَبالقانونَوعليَقانونَ •
 ؛ئةَالوطنيةَلالنتخاباتَوتعديالتهشأنَالهَيفي2017ََلسنة198ََوعلىَالقانونَرقمَ •
 َ؛مجلسَالشيوخَبإصدارَقانوَن2020َلسنة141ََرقمََقانوَناَلوعلىَ •
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َيوَم • َالهيئةَالوطنيةَلالنتخاباتَبجلستهَالمعقودة الموافقََالخميسَوبعدَموافقةَمجلسَإدارة
 ؛2/7/2020

 : اآلتي ا  ــ ـــــ قررن 

َبقاعدَةَؤأسمَاَيدةَ قَ المَ َنَ بوَ اخَ النَ  َالناخبينَهم ََبيانات َقانون َألحكام َالحقوقَوفقًا مباشرة
النتخاباتَََالفرعيةَ َمقارَلجانَاالنتخاباتَ ونَلالجتماعَبَ دعوَ مَ َوتعديالتهَالمشارَإليَهَالسياسية

َ َالشيوخ َمجلس َأعضاء َالمحددة َوالمواعيد َلإلجراءات َالزمنىوفقًا َنشرهَََبالجدول َسيتم والذي
اعتبارًا2020ََعلىَأنَتقدمَطلباتَالترشحَالنتخاباتَمجلسَالشيوخَلعامََ،بالجريدةَالرسمية

َيوم ََمن 2020َََ/11/7ََالموافَقالسبت َيوم َالساعة18/7/2020ََََالموافَقَالسبتحتى من
َ َاليومَاألخيرَحتىَالساعةَمساءًََالخامسةَوحتىَالساعَةالتاسعةَصباحًا ََمساءًََالثانيةَماَعدا

َالمحاكمَاالبتدائيةبمقارََأنشأتهاَالهيئةَالوطنيةَلالنتخاباتَالتيبمقارَاللجانَ
 ــ على أن جترى انتخابات املصريني باخلارج 

بشأنََوفقًاَللضوابطَالتيَاتخذتهاَالهيئة9َ،10/8/2020ََينالموافقَواالثنينَاألحَدَييوم
دولَبأصواتهمَوذلكَبالتنسيقَمعَوزارةَالخارجيةَفيَضوءَماَيجتاحََإدالءَالمصريينَفيَالخارجَ

َ.المستجدَالعالمَمنَتفشىَفيروسَكورونَا
 ـرى االنتخابـــ وجت 

 
 ل ـبالداخ ات

ءَواألربعاَالثالثاءََيوميَمساًءَبالتوقيتَالمحلى9َََصباحًاَحتىَالساعة9َمنَالساعةَ
ََ.2020َ/11َ،12/8الموافقينَ

 الرمسية ةباجلريد االنتيجة العامة ونشره وتعلنــ 
19/8/2020ََالموافَقَاألربعاَءيومَ

 

 ارجـــــ كما جترى انتخابات اإلعادة للمصريني باخل
6َ،7/9/2020ََََينالموافقَواالثنينَاألحَدَييوم

 
 لــجترى انتخابات اإلعادة بالداخ وــ 

ََاألربعاءَوَالثالثاءَيوميَيمساًءَبالتوقيتَالمحل9َصباحًاَوحتىَالساعة9ََمنَالساعةَ
8َ،9/9/2020ََََالموافقين
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 النتائج النهائيةــ وتعلن اهليئة الوطنية لالنتخابات 
2020ََ/16/9َالموافَقَاألربعاءيومَََفيَموعدَأقصاهَونشرهاَبالجريدةَالرسمية

 ة ـــــوبهذه املناسب
هَعلىََلَ هَماَيؤهَ فس َووجدَفيَنَ َشروطَالمقررةَفيَالقانونَللترشحالمنَاستوفىََكلَ َفإنناَنحثَُّ

َانةَ علىَتمثيلَالناخبينَوحملَأمَ َهَالقدرةَ فيَذاتَ َواستشعرَ ،َباتهاالعضويةَوواجَ َبمهامَ َاالضطالعَ 
َ،وأنَيتقدمَبأوراقَترشحهَلعضويةَمجلسَالشيوخَ،يسعىَجاهًداَلنيلَثقتهمَأن،َصوتهم

َمنَبينَ َوليَالمرأةَوالشبابَاألولويةًَوأنَتَ َالمنافسةَ َغمارَ َابَالسياسيةَلخوضَ كماَندعوَاألحزَ 
َمترشحيها

المترشحينَواالطالعَعلىَأسماءََهذهَاالنتخاباتَ َاتَ ريَ جَ مَ َإلىَمتابعةَ ََرَ ــَاءَمصوندعوَأبنَ 
َتمثيلهمَشرفَ َوأنَيختارواَمنَيستحقَنيلَ َوبرامجهمَاالنتخابية

 
 
   شعب

 
   مصر

 
 م العظي

َوإجراءاتَ َتدابيرَ َخاذَ عليناَاتَ َيوجبَ َالعالمَ َالذيَيجتاحَ َفيَظلَهذاَالوباءَ َاالنتخاباتَ َإنَإجراءَ 
َومجتَ نَ س َأنفَ َدةَلوقايةَ عَ َاحترازيةَ  َعلىَأطرافََناَ معَ ا معَََوبعدَتواصلَ َ.االنتخابيةَ َالعمليةَ وحفاظًا

فيَََحولَالعالمَ َدولَ َعلىَتجاربَعدةَ َواالطالعَ َوالتنسيقَفيماَبينناالوزاراتَوالجهاتَالمختصةَ
َولدخولَ َ،االنتخابيةَ َللدعايةَ َمنظمةًََصارمةًََوضعناَقواعدَ َاَلالنتخاباتَفيَظلَهذاَالوباءَ إجرائهَ 
َمَمنَوسائلَللوقايةماَيلزَ َووفرناَكلَ ،ََمعَالمشرفينَعليهاَوأمنائهاَوللتعاملَ ،َاالنتخابيةَ َاللجانَ 
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 دــومن تلك القواع

 فيَالتصويتَقبلَالبدءَ َاالنتخابيةَ َكافةَالمقراتَ َتعقيمَ  •
 االقتراع.َمَمراكزَ أماَ َآمنهَ َالتقيدَبمسافاتَ  •
َتلَكَتكليَف • َومراقبة َتنظيم َيتولى َلالنتخابات َالوطنية َالهيئة َقبل َمن َمختص ََموظف

 المسافاتَاآلمنةَوتنظيمهاَباستمراَر
 فرضَارتداءَالكماماتَالواقيةَعلىَكافةَأطرافَالعمليةَاالنتخابية •
إلزامَكافةَالمرشحينَبالدعايةَعلىَوسائلَالتواصلَاالجتماعيَواستخدامَمكبراتَالصوتََ •

َوتعليقَالفتاتَفيَاألفيَاَل تحددهاَالسلطاتَالمحليةَفيَََالتيماكنَحدودَالمقررةَقانونًا
 اتالمحافَظ

 تبَعليهَزيادةَعددَمقارَاالقتراعتقليلَعددَالناخبينَبكلَلجنةَفرعيةَوهوَماَسيتَر •
منَقبلَالهيئةَبكلَلجنةَفرعيةَللتعرفَعلىَشخصيةَالناخبَفيََموظفَمختصَتكليفَ •

هَالكمامة،َوكذلكَفيَلجانَالسيداتَتكليفَئلبسَفيَشخصيتهَبسببَارتداحالةَقيامَال
ََ.الموعدَالمقررَلهارىَاالنتخاباتَفيَجَ حتىَتَ َموظفةَمنَقبلَالهيئةَللقيامَبهذاَالعمَل

َالوباءَ د َيمنعنا َأن َإجرَ َون َيوقَ َائهامن َمباشرةَ فَ أو َعن َوأداءَ حقنَ َنا َالترشحََواجبناَا في
ََآمنةَ نزيهةَ ََحرةَ ََوالخروجَبانتخاباتَ َواالنتخاب

 
 
   شعب

 
   مصر

 
 العظيم

َكثيرةَ َبنعمَ َمصرَ ََلقدَحباَهللاَ 
خيراتَمنَاَلََرزقَ َوَمنَأجلهاَسياسيةَمخلصةَفيَالعملَ َوقيادةَ َهافَيَحًباَيهيمَ َاَبينَشعبَ م

َالَمثيلَلهَا
َََإليهاهَللا َيسوقَ َلكلَخيرَ ََكمًداَالحزنَ َيتملكهمَ َنَعليهاناقميَ َشرَ بأهلَالهاَتََبإالَأنَهللاَا

َعليناَبينَالحينَواآلخَرَطلونَ يَ 
ََهمَ الحبَوقلوبَ ويتصنعونََونَالوطنيةَوهمَالخائنوَنعَ ويدَ َوهمَالكاذبوَنَمَاإلشاعاتَ سالحهَ 

َهاَكارهوَنوأهلَ َمصرَ لئى،َوَلبالحقدَمَ 
ََهَاوحالَإجرائَ ،َعنهاََوكمصدَ ائهاََيهمَقبلَإجرَ راَتإالََوَنتخاباتاالوماَأنَتسعىَمصرَلتنظيمَ

َهَاحولَ َةَ الكاذَبَينسجونَخيًطاَمنَالشائعاتَ 
َفيَنفوسهمَودناءةَ َ،فيهمَالَلعيبَفيها،َبلَلسوءاتَ ،َفيهاَوبعدَإعالنَنتيجتهاَيطعنوَن
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َمصرَ َأبناءَ 
َوالَتعيرواَآذاًناَلشائعاتهمَهموالَتصغواَلدعواتَ َالَتسمعواَلهؤالء

وأدواَََكمواَحقَ مارسَ ََمترشحينَوناخبينَاالنتخاباتَسباقَ وخوضواََكموطنَ َمصرَ ََوقفواَخلفَ 
َمبكَ واجَ 

َواألهواءَ َليسَأمًراَتتنازعهَاآلراءَ َالوطنَوالوالَءَفحبَ ،َمهَ واَعليهمَكيدَ وردََُّلهمخيبواَآماَ 
َنظَرَوجهةَ الوطنَيوًماَماََخيانةَ ََوالَيمكنَأنَتضحى

 
 
   شعب

 
 العظيم   مصر

َوختاًماَ؛
َانتخاباتَ  َهي ََها َالشيوخ َأضحتَ مجلس َعَبأماَ َقد َرأيكَ مكم، َعن َروا َوسريةَ م َحرية  وفيَََ،بكل  

َالديمقراطيةَ  َالممارسة  َمن َإطار  ،َ َالتي ََكافحتَمالديمقراطية  َأجل ها َمصرَ -من َثورة َََ-شعب  في
َ َعام َيناير  َمن َوالعشرين 2011َالخامس  َعام َيونيو َمن َوالثالثين َوشاركواَم2013م ََبجدَ َ،

َرةَشئونَبلدكمَ.دَاةَفيَإَيفاعلَو
َرابحٌَََلالكَ فيها،َبلَََالَخاسرَ َوطنيةالَروحَ هاََتحفَ اجعلوهاَانتخاباتَتنافسيةَ

َالمسئوليَةََعلىَقدرَ َذيَأعضاءَ َشيوخَ َمجلسَ لََرابحَ َالكلَ 
 
 
   شعب

 
   مصر

 
 العظيم

َمسعاك م ك مَهللا ،َووفق  َبارك 
َخطاك َموسدَ  َالحق   َعلىَطريق  َد 

َهللا َوبركات هوالسالم َعليكمَورحمة ََ
َ

4/7/2020َ
َ

َاهليئة الوطنية لالنتخابات ََرئيسَََََََََََََ
 القاضي /                                                      

 الشني إبراهيم     
 نائب رئيس حمكمة النقض                                                               


