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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 فاديا كيوان الدكتورة/ 

 املدير العام ملنظمة املرأة العربية

 ملحم  ديناالدكتورة/ 

  ر للديمقراطيةستاملدير االقليمى ملؤسسة ويستمن

 والسادة
ُ
 السيدات

 الحضوُر الكريم

ه
ُ
 هللِا وبركات

ُ
 السالُم عليكم ورحمة

ِ نشاٍط يرتقي بالحضارِة 
ِ عمٍل قومي، وكل 

نجتمُع اليوَم بمدينِة القاهرِة، التي ترحُب دوًما بكل 

 التقارَب بين 
ُ
اإلنسانيِة، ويسهُم في رقي املجتمعاِت وتحقيِق آماِل الشعوِب في التنميِة والرخاِء، ويعزز

 ِ
  دوِل العالِم.األعراِق والثقافاِت من كل 

في هذا الحدث الهام وأن في بداية كلمتنا نود أن نعرب عن تقديرنا للدعوة التي تلقيناها للمشاركة و

  .ننقل لكم تحيات شعب مصر وترحيبه

اقبة وإنه لشرف عظيم أن نشارككم اليوم فعاليات هذه الدورة التدريبية  املتخصصة في مجال مر

 .كنا وأينما كنا التي نفتخُر بها دوًما متىاملعنية باملرأة العربية العربية و االنتخابات العامة في الدول 

يبذلوه من جهٍد ملموٍس ما و العربية  منظمة املرأةضطلُع به تتقديَرنا وإعجاَبنا بالدوِر الذي  ونسجل

ى املجاالِت السياسيِة  العربيةفي االرتقاِء بدوِر املرأِة  -وبحق  -أسهَم  واالقتصاديِة واالجتماعيِة، في شتَّ

ها لتتبوأ مك
ُ
ها الدستوُر، السيما في ضوِء االهتماِم الكبيِر عالًء إل انَتها التي تستحق

َ
خ قيِم املساواِة التي رسَّ

 ملوضوعاِت تمكيِن املرأةِ 
ُ
 .والتي من أهمها املمارسات الديمقراطية الذي توليه الدولة

 والسادة
ُ
 .السيدات

 من صنِع اإلنساِن، إن 
َ
ِ نتاِج، َعص يٌّ على الثباِت، يتطوُر الديمقراطية

 كل 
َ
كلما تقدَم  شأُنها شأن

 امل، واتسعت الزمُن 
ُ
 الو  عارف

ُ
 الوتراكمت  ثقافات

ُ
؛ ولذا تطوَر مفهوُم الديمقراطيِة مع تطوِر مفهوِم خبرات

  .الشعِب الذي يحكم  

 .ها بقي كما هو، حكُم الشعِب لنفِسه بنفِسهورغَم تطوِر مفهوِم الديمقراطيِة إال أن جوهرَ 
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 طريقٍ 
َ
أقسم نحو املستقبِل وعمَل على تنفيِذ  هولقد وضَع الشعُب املصرُي خارطة السير  علىها و

 
ً
 الخلف. إلىدوما لألمام وعدم العودة أبدا

َع دستوَر عام  خطواته وكانت أول 
َ
 لقيِم الديمقراطيِة واملساواِة وسيادِة ٢٠١٤أن َوض

َ
خ م الذي رسَّ

 عام  وهو ما أفرز القانوِن، 
ً
 تنافسية

ً
 تعددية

ً
م الختيار من يحكُمه لفترٍة رئاسيٍة ٢٠١٤انتخاباٍت رئاسية

وأعقبها  ِء مجلِس النواِب م الختياِر أعضا٢٠١٥ت عام يجر أمدُتها أربُع سنواٍت، وأتبَعها بانتخاباٍت نيابيٍة 

خارطِة طريِقه نحو استحقاقاته االنتخابية ضمن .بذلك.فأنجز  2018االنتخابات الرئاسية لعام 

 .املستقبِل 

 السيدات والسادة

 تتمُّ تحت إشراٍف قضائٍي 
ُ
 واالستفتاءات

ُ
 االنتخابية

ُ
 كانت االستحقاقات

 
على مداِر سنواٍت مضت

ها كانت 
َ
ِ انتخاٍب أو استفتاٍء بأشهٍر معدوداٍت، كامٍل، إال أن إدارت

شكُل من قضاٍة قبَل كل 
ُ
عهد للجاٍن عليا ت

ُ
ت

هم في اإلدارِة واإلشراِف ويعود  . وا إلى سابِق أعماِلهمليؤدي أعضاُء اللجاِن مهامَّ

ِ إنجازاِت الشعِب املصرِي مؤخًرا، أن نصَّ في الدستوِر الجديِد على التزاِم 
املشرِع ومن ثمَّ كان من أهم 

 رقم 
ُ
بإنشاِئها وذلك في األول من  ٢٠١٧لسنة  ١٩٨بإنشاِء الهيئِة الوطنيِة لالنتخاباِت، وصدَر القانون

 .٢٠١٧أغسطس 

 إليكم اليوَم كأوِل رئيٍس للهيئِة الوطنيِة لالنتخاباِت في مصَر، أوُل هيئٍة مستقلٍة في 
ُ
وها أنا أتحدث

 إليها 
َ
بإدارِة االستفتاءاِت واالنتخاباِت الرئاسيِة،  -غيِرها على وجٍه دائٍم وحُدها دون  -تاريِخ مصَر ُيعهد

َل إنشاُء الهيئِة تتويًجا 
َّ
والنيابيِة، واملحليِة وتنظيِم جميع العملياِت املرتبطِة بها، واإلشراِف عليها، ولقد مث

ها الشعُب املصرِي ويأبى إال أن ُيتمَّ 
َ
ا آلماٍل مشروعٍة نادى ملسيرِة اإلصالِح الديمقراطِي التي بدأ

ً
ها، ومحقق

افَق عليه ها في نصوِص دستوٍر تو
َ
أفرغ ن، و  .بها الشعُب املصرُي في ثورتي 

وجاَء إنشاُء الهيئِة الوطنيِة وفَق أعلى املعاييِر الدوليِة في إدارِة العملياِت االنتخابيِة، حيث أقرَّ 

 اختصاِصها في إطاٍر االلتزاُم الدستوُر للهيئِة بالشخصيِة االعتباريِة املستقلِة عن ا
َ
لدولِة لتتولى مباشرة

 
ُ
، وأخيًرا؛ االستدامة

ُ
، املهنية

ُ
، الكفاءة

ُ
، الشفافية

ُ
 .بمبادئ: االستقالُل، الحياُد، النزاهة

 عن أن عمل الهيئة يخضع ملبدأ 
ً
أن الدستور والقانون قد أقرا بسيادة  املشروعية: ذلكفضال

ِ ذي شأٍن أقرا  بأن–كما كان الحال في السابق –القانون ولم يحصنا عمل الهيئة من الطعن عليه 
لكل 
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هذه القرارات ليصدر  علىذلك من الضمانات الرقابة القضائية بالطعن  إلىوأضيف الحِق في التظلِم، ب

 .فيها حكما قضائيا ملزما لجميع األطراف

ِ الهيئِة في إبداِء الرأِي في مشروعاِت القوانين ذات الصلِة باالستفتاءاِت 
 عن حق 

ً
هذا فضال

ها في وضِع اقتراٍح لتعديِل تقسيِم الدوائِر االنتخابيِة  ِ
 
واالنتخاباِت الرئاسيِة، والنيابيِة، واملحليِة، وحق

للناخبين سكاِن واملحافظاِت، والتمثيَل املتكافِئ بالتنسيِق مع الجهاِت املعنيِة، بما يراعي التمثيَل العادِل لل

  ذوي االحتياجات الخاصة. قواعد إجراءات تصويت املصريين بالخارج والتيسير علي عووض

 والسادة
ُ
 السيدات

األهم في خارطة  االنتخابي االستحقاقمن العرض السابق مارست الهيئة اختصاصها بإدارة  انطالقا

من خالل خطة عمل استهدفت كل فئات الشعب والقائمين علي   2018الطريق االنتخابات الرئاسية لعام 

 .العملية االنتخابية من تدريب وتوعية حتي تظهر التجربة في أبهي صورها

تضمن امل 2018لسنة  8فأصدرت قرارها رقم  ،...ولم يكن لدي الهيئة ما تخشاه أو ترغب في إخفائه 

ضوابط ومواعيد متابعة املنظمات والهيئات واملفوضيات التي تطلب متابعة االنتخابات الرئاسية لعام 

ملنظمات املجتمع املدني املصرية واألجنبية العاملة في مجال متابعة  الذي سمحت بموجبه ، و 2018

 .ةاالنتخابات وحقوق اإلنسان ودعم الديمقراطية، بمتابعة االنتخابات املذكور 

رؤساء وأعضاء الهيئات واملفوضيات األجنبية املختصة باالنتخابات، و  كما قامت بدعوة السفارات 

 .واالتحادات الدولية واإلقليمية ملتابعة هذه االنتخابات

أعمال الرصد واملشاهدة واملالحظة، لجميع إجراءات تسجيل االنتخابات من  تعد متابعةو 

االنتخابات بمثابة أداة تستخدم في املرشحين، والدعاية االنتخابية، واالقتراع، والفرز ، وإعالن نتيجة 

  .دعم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق اإلنسان

 يعبر املواطنون من خالله بحرية عن تشكل االنتخاباتإن 
ً
لذلك يأتي دور  إرادتهم وضمانة منبرا

تعزز ثقة الجمهور في العملية  االنتخابية، فهياملتابعة في توفير تقييم شامل ومستقل ومحايد للعملية 

 .االنتخابية

ومن القواعد التى وضعتها الهيئة ملتابعة االنتخابات، أنها اشترطت في منظمات املجتمع املدنى 

, والسيرة الحسنة مشهود لها بالحيدة والنزاهةبعة االنتخابات ، أن يكون املحلية واألجنبية التى تطلب متا

  .نتخاباتعملها متابعة اال ضمن  يدخلن أو 
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 فى االعتبار الحفاظ على السيادة الوطنية واألمن القومى للبالد وذلك حتى تتسع قاعدة املتابعة 
ً
أخذا

افر أكبر قدر من  على تو
ً
 للمبدأ الديمقراطى وحرصا

ً
 .الشفافية للعملية االنتخابية تعميقا

 السيدات والسادة

 للمرأِة ليست بجديدٍة على املجتمِع 
ُ
، وتلك املكانة

ُ
إن للمرأِة في املجتمِع املصري مكانُتها الخاصة

 للمرأِة حتى عصِرنا الحديِث، حيث 
ُ
 قدِم حضارِة هذا البلِد، وامتدت هذه املكانة

ٌ
املصرِي، وإنما هي قديمة

 
ُ
 في األحداِث السياسيِة التي مرت بها البالدُ باتت املرأة

ً
ا فاعال

ً
 .شريك

 على املساواِة بين الرجِل واملرأِة، وعلى ذاِت النهِج ساَر الدستوُر 
ً
 مؤكدة

ُ
وتعاقبت الدساتيُر املصرية

خاِذ الت53الذي زاَد على إقراِر املساواِة بالنِص في املادِة ) الحالي،
 
دابيِر الالزمِة ( منه على التزاِم الدولِة بات

للقضاِء على كافِة أشكاِل التمييِز، ودعا إلى إصداِر قانوٍن بإنشاِء مفوضيٍة مستقلٍة لهذا الغرض، بل 

.
ُ
 ُيَعاقُب عليها القانون

ً
 جريمة

َ
 وجعَل التمييز

 في الثوراِت بدًءا من ثورِة ف
 
ت

َ
 دوًما تسبُق خطانا بخطى، فكما سَبق

ُ
 املصرية

ُ
م 1919كانت املرأة

ها السياسيِة شاركت في الحياِة السياسيِة 2013تهاًء بثورة الثالثين من يونيو وان
َ
م، فإنها منذ نالت حقوق

والنيابيِة ما بين مترشحاٍت لعضويِة البرملاناِت وناخباٍت في االستفتاءاِت واالنتخاباِت الرئاسيِة والبرملانيِة، 

من ثم تزايد دوُر املرأِة فى بناِء مجتمِعها ومن أجلها وعضواٍت بأحزاٍب ورؤساٍء لها، ومسئوالِت لجاٍن بها و 

 من املبادراِت والسياساِت الهامِة مثل إنشاِء املجلس القومي للمرأة واملجلس القومي 
َ
 العديد

ُ
 الدولة

 
تبنت

 .لألمومة والطفولة

 
َ
ِهد

َ
 ش

ً
 فاعلة

ً
 املرأِة مشاركة

ُ
 لها قبَل دلوكانت مشاركة

ُ
فاتِر االقتراِع خيَر ها العالُم أجمُع، والتاريخ

 
ُ
 املصرية

ُ
ت مشاركُتها تلَك إصراَرها على ممارسِة حقوِقها السياسيِة، فلم تتكاسل  املرأة شاهٍد، وقد عكس 

 إال استعماَل حقوِقها، ولم تتأخر  يوًما عن تلبيِة نداِء وطِنها، ولم تتوانى عن 
 
يوًما عن أداِء واجِبها، وأبت

 .إعالِء رايِته

 الثوراِت، 
َ
فكما كان للمرأِة دوًرا في الثوراِت من أجِل الديمقراطيِة، فإن لها دوًرا في البناِء بعد

 أماَم لجاِن االقتراِع في صفوٍف كادت من 
ُ
ولتستعيدوا معنا ذكرياِت املاض ي القريِب حين اصطفت املرأة

ها سواءً 
ُ
 السماِء، لتدلي برأِيها فيمن يمثل

َ
 عنان

َ
في االنتخاباِت النيابيِة أو الرئاسيِة، وكان  طوِلها أن تبلغ

 .مشهُد اصطفاِفها مهيًبا أشاَد به البعيُد قبَل القريِب 
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 مناسبا في املجالس النيابية منذ عام 
ً
وترتب علي ،  ٢٠١٤وقد كفل الدستور والقانون للمرأة تمثيال

 من قبل إذا أصبح برملان 
ً
 للمرأة لم يكن موجودا

ً
كبر البرملانات في تاريخ الحياة هو أ ٢٠١٥ذلك تميزا

سيدة نائبة في البرملان من خالل املقاعد  ٩٠البرملانية املصرية من حيث عدد النائبات فيه إذ بلغ عددها 

 . الفردية والقوائم

وحتي األن شغلت املرأة  ٢٠١٤وفي مجال تمكين املرأة في مصر وتوليها املناصب القيادية فمنذ عام 

زارية وأخري محافظة ألحدي املحافظات ،كما شغلت املرأة في مصر منصب حقائب و  8منصب عدد 

 عن شغل املرأة ملنصب 
ً
مستشار الرئيس لشئون األمن القومي وأخري نائبة ملحافظ البنك املركزي فضال

افهن علي  لالنتخاباتللعمل طول الوقت بالهيئة الوطنية  تمنتدباالقضاء في مصر ومنهن   عن إشر
ً
فضال

في اللجان الفرعية والعامة باإلضافة إلي تقلدهن وظائف ضابطات بجهاز الشرطة املصرية  اتاالنتخاب

 .وأخريات بوزارة الدفاع

 
ُ
 والسادة

ُ
 السيدات

ِده في معاملِة  2018االنتخابات الرئاسية لعام أدرنا لقد  بضميِر القاض ِي ونزاهِته في الحكِم وتجرُّ

 بالشكِل الالئِق 
ُ
 الرئاسية

ُ
الخصوِم وفَق أعلى معاييِر النزاهِة والشفافيِة الدوليِة، فخرجت االنتخابات

ِم حضارِتنا الضاربِة بجذورها في عمِق التاريِخ،  -مصَر  -بحجِم بالِدنا 
َ
وآماِل وطموحاِت شعِبنا، وِعظ

 .تساِع أفِق املستقبِل املمتِد  أماَمنا، ومكانِة بالِدنا بين دوِل العالِم املتحضرِ وا

نا
َ
ينا عمل  إشراٍف قضائٍي كامٍل،  وأدَّ

َ
 تحت

ُ
جريت االنتخابات

ُ
في إطاٍر قانونٍي ومنهٍي وأخالقٍي حاكٍم لنا، وأ

ِ صندوٍق، في إطاٍر من املتابعِة من جانِب 
ن، ووسائِل اإلعالِم، بمعنى أن كان هناك قاٍض لكل  وكالِء املرشحي 

 
ُ
 .ومنظماِت املجتمِع املدنِي املصريِة واألجنبيِة، وغيِرها، وفَق الضوابِط التي وضعتها الهيئة

ا ملسنا من 
ً
وكنا على تواصٍل دائٍم مع كافِة الجهاِت املعنيِة بالدولِة ملعاونِة الهيئِة في أداِئها لعمِلها، وحق

ِ الجهاِت في الدو 
 في أبهى صورٍة لهاكل 

ُ
 الرئاسية

ُ
 في أن تخرَج االنتخابات

ً
 أكيدة

ً
ا تاًما ورغبة

ً
 .لِة تعاون

 بكافِة إجراءاِت االنتخاباِت الرئاسيِة 
ً

 زمنًيا مفصال
ً

 .ووضعنا جدوال

مليون ناخًبا داخَل مصَر وخارَجها من إجمالي من  24,254,152 هاشارَك فيفخرجت علي نحو مشرف 

 عدُدهم لهم حقُّ االنتخاِب 
ُ
%، وتلك 41,05مليون ناخًبا، بنسبِة مشاركٍة قدُرها  59,087.138 والبالغ

 بنظاِم القيِد التلقائي في جداوِل الناخبين، حيث يقيُد تلقائًيا 
ُ
 في الدوِل التي تأخذ

ً
 تعدُّ مرتفعة

ُ
النسبة

 من العمِر، ولم يكن م
َ
 عشرة

َ
 الثامنة

َ
حروًما من ممارسِة حقوِقه بقاعدِة بياناِت الناخبين كلُّ من بلغ
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ُ
قاس نسبة

ُ
 بنظاِم الطلِب املسبِق كشرٍط للقيِد، إذ ت

ُ
ا لنسبِة املشاركِة في الدوِل التي تأخذ

ً
السياسيِة، خالف

 بعدِد من تقدموا بطلباٍت لقيِدهم في قاعدِة بياناِت 
ً
الناخبين, املشاركِة بعدِد من أدلوا بأصواِتهم مقارنة

كان املرأة منها مشاركة في هذه املتابعة وقد أدوا دورهم جميعا ولم حلية ودولية ذلك في ظل متابعة م لك

 يسجلوا أية مالحظات تنال من سالمة ونزاهة العملية االنتخابية .

 والسادة
ُ
 السيدات

 لالنتخاباِت خالَل فترِة عمِلها 
ُ
 الوطنية

ُ
 شعِب مصَر، وذلك راجٌع  -رغم قصِرها  -لقد نالت الهيئة

َ
ثقة

 من ثقٍة من جانِب شعِب مصَر وما لهم من مكانٍة 
ُ
إلى طبيعِة التكوين القضائِي للهيئِة وما يتمتُع به القضاة

 عن النهِج الذي اتبعته 
ً

 املتمثُل في التواصِل املباشِر مع املواطنين ومحبٍة في قلوِب املصريين، فضال
ُ
الهيئة

من خالِل خطاباٍت وبياناٍت إعالميٍة والتفاعِل معهم على وسائِل التواصِل االجتماعي، وانتهاِجها ملبدأي  

 ..الشفافيِة والحياِد 

 
ُ
 والسادة

ُ
 السيدات

نا خطواٌت، ورغم ما واجهنا رغم ما قطعناه من خطواٍت في مسيِرنا نحو الديمقراطيِة، ال زالت أماَم 

 ،
َ
من تحدياٍت، ال زالت هناك املزيُد من التحدياِت، ولكننا على يقيٍن بأننا ماضون في مسيِرنا، لن نتوقف

ا 
ً
اها طريق ولن نعوَد أبًدا إلى الخلِف، ودافُعنا في ذلك إيماٌن عميٌق من شعِبنا بالديمقراطيِة واتخاِذه إي 

 .ومنهاًجا

 .كم بالتعاوِن املثمِر والبناِء رنا وتقديرنا لدعوِتكم الكريمِة، ونمدُّ أيادينا لهيئتِ وختاًما؛ نكرُر شك

 والســالم عليكـــــــــم ،،،

 م 22/10/2018   تحريًرا في

 الهيئة الوطنية لالنتخاباترئيس 

  (الشين إبراهيم)القاضي/     

 نائب رئيس محكمة النقض                                                                   

 


