
Maputo, Mozambique, 4-8 March 2013 

 االستدامة في إدارة االنتخابات 

 التمويل المناسب إلجراء انتخابات نزيهة

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - ورشة المفوضية األوروبية

Joint EC-UNDP Thematic 
Workshop on 
Sustainability in Electoral 
Administration: 
Adequate Resourcing for 
Credible Elections 



Maputo, Mozambique, 4-8 March 2013 

 االستدامة في تسجيل الناخبين
 دراسة حالة جمهورية مصر العربية

   2013مارس  7الخميس  –اليوم الرابع 
 

Sustainability in voter Registration 
 The Egyptian case 
DAY 4 Thursday March 7 



Maputo, Mozambique, 4-8 March 2013 

 مصرفي أرقام

 مليون نسمة  85: التعداد       •

 محافظة 27:المحافظات  •

 

 مليون ناخب+ 52:      الناخبون•

 المجالس البرلمانية •

 نائب  546مجلس النواب   •

 دائرة 139   

 نائب  270مجلس الشورى •

 دائرة 60   

Egypt in figures 

• Population              :  85 million 

• Governorates         :   27 

• Registered Voters   : Over 52 M 

• Houses of Parliament : 

    People’s Assembly       :  546 MP. 

                                           139 constituencies 

     Shura Council               :   270 MP.  

                                            60 constituencies  
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 سجل الناخبين مسئولية وزارة الداخلية•

 اختيارى شخصىتسجيل •

 التسجيل خالل فترة محددة•

 متعدد االنتخابىالموطن •

 سجل يدوى للناخبين•

 البطاقة الوردية للناخب•

 ال يوجد سجل للمقيمين خارج الحدود•

 

 Situation before 25 January revolution    يناير 25الوضع قبل ثورة   

• Ministry of Interior’s Responsibility 

• Opt-in personal registration 

• Registration within a limited time frame 

• Registration in different places 

• Manual voters registration 

• Special Voter Card 

• No Out of Country voter list 
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 الناخب يوم االقتراع 

 

 المتوفون يقومون بالتصويت •

 صعوبة التأكد من هوية الناخب•

 الكثير من األسماء المتشابهة •

 ال يمكن التحقق من أحقية التصويت•

 اللجنة مختلفة عن المدونة بالبطاقة•

Elections Day 

 

• Dead people vote 

• Difficulty in identifying 

voter’s identity 

• Similarity in voter’s name 

• Eligibility remain uncertain 

• Wrong polling station 
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January 25, 2011 revolution  2011يناير  25ثورة  
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 سجل الناخبين مسئولية اللجنة العليا لالنتخابات•

 اجبارى تلقائىتسجيل •

 التسجيل على مدار العام •

 محدد بمحل اإلقامة االنتخابىالموطن •

 للناخبين الكترونىسجل •

 القومىبطاقة الرقم •

 سجل للناخبين المقيمين خارج الحدود•

 

 Situation after 25 January revolution    يناير 25الوضع بعد ثورة   

• HEC’s responsibility 

• Automatic compulsory registration 

• Year-round updating of Voters registry 

• Registration is confined with residency address  

• Electronic voter register 

• National ID Card 

• Out of Country voter list 
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    التشريعات

 قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية - 5مادة 

 من تلقائيا   فيها تقيد للناخبين بيانات قاعدة تنشأ•

 بيانات بقاعدة الثابتة القومي الرقم بيانات واقع

 أسماء الداخلية بوزارة المدنية األحوال مصلحة

 بهم يلحق ولم ، الناخب شروط فيهم تتوافر من

 السياسية الحقوق مباشرة موانع من مانع اي

 العام مدار على

  2012الدستور المصري  – 55مادة 

 بقاعدة مواطن كل اسم بإدراج الدولة وتلتزم•

 فيه توافرت متى طلب، دون الناخبين بيانات

 .الناخب شروط

 

Elections Law – Article 5 

A voter register is developed where voters 
are automatically registered from the 
national ID database extracted from the civil 
registry in the MOI , those who are eligible to 
vote and the one who are not prohibited 
from practicing their political rights    

2012 constitution – Article 55  

•The state abides to the integration of all 
citizens names compulsory in the initial 
voters  database without voters request as 
long that he/she are eligible to vote 

Legislations   
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 Voter card VS National ID Card  القومىمقابل الرقم  الوردىالبطاقة   
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Challenges  

 أول انتخابات بعد الثورة - 
 تربص العديد –توقعات متقدمة      

 السمعة سئتاريخ قريب  - 

 تصويت المصريين بالخارج ألول مرة - 

 مليون ناخب 50عدد ناخبين يتجاوز  - 

 مدة زمنية محدودة للغاية - 

 بيانات العناوين غير منمطة - 

 العديد من الوفيات غير المسجلة - 

 التنافس الشديد بين األحزاب السياسية الوليدة - 

  التحديات

  - First Election after revolution 
        High Expectation - High scrutiny 
  -  History of bad experience 
  - First time to hold out-of-country 
  - Over 50 million voters 
  - Very limited time period 
  - Unstructured address data 
  - Unrecorded mortalities 
  - Competition between political parties  
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سجل الناخبين 

المقيمين في 
 الخارج

 

وتحديث سجل  انشاء
الناخبين   

Develop and 
update  Voters 

Register 

عرض قاعدة 
 البيانات للمواطنين

Exhibition 
period for 

voters 

 توزيع الناخبين 

Voters 
Allocation 

إتاحة بيانات مقار 
 االقتراع 

Avail inf 
about polling 

stations  

 Voters register سجل الناخبين بناء 
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سجل الناخبينوتحديث نشاء إ  

 قاعدة بيانات الناخبين
Voters Register 

 

 مصلحة األحوال المدنية
Civil Registry 

 وزارة الداخلية
M.O. Interiors  

 النيابة العامة
Courts 

 مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية
Nationality & Immigrations 

 وزارة الدفاع
M.O. Defence   

 وزارة الصحة
M.O. Health 

Building and updating Voters register 
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 Voters data Exhibition للمواطنين البياناتعرض قاعدة 
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 Voters data Exhibition عرض قاعدة البيانات للمواطنين
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 Voters data Exhibition عرض قاعدة البيانات للمواطنين
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 Voters data Exhibition عرض قاعدة البيانات للمواطنين
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اللجان توزيع الناخبين على   

 بيانات ناخبين
Voters register 

 بيانات المراكز االنتخابية
Polling centers 

االقتراع لجاانبيانات   
Polling stations 

 الكشوف االنتخابية
Voters Lists 

Voters Allocation 
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Polling stations Info. 

 الطرق اليدوية التقليدية
  
 عرض القوائم بأقسام ومراكز الشرطة•

 
 عرض القوائم بالمحاكم االبتدائية •

Traditional Method 
  

• In Police stations 
 

• In Courts 

 إتاحة بيانات لجان االقتراع 
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 الخدمات االلكترونية

 الناخبين بالخارج

 تسجيل الناخبين طباعة بطاقات االقتراع

 الهاتف المحمول مركز االتصال

 رسائل نصية تطبيقات المحمول

 المواقع

 اإللكترونية

 www.elections.eg المواقع األكثر استخداما

 .Polling stations Info إتاحة بيانات لجان االقتراع 
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 التسجيل من خالل الموقع اإللكتروني

 قاعدة بيانات الناخبين بالخارج

طباعة ورق االقتراع وإقرار 
 القنصلية/السفارة التصويت

 تسجيل المصريين المقيمين بالخارج
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 التواصل مع المواطنين  

 مبادرة مواطنة المرأة المصرية

 حمالت إعالنية  

 مقابالت إعالمية 

Women Citizenship Initiative 

Interviews 

Media Campaigns  
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2011االنتخابات البرلمانية   

• 50,392,901 voters, 3 phases 

•  53,733 P. stations/11,180 P. centers 

• 129 Constituencies 

•  355,569 OCV registered 

• Inquiry services 

     Official website 19M inquiries 

     Popular websites 4.9M inquiries 

     Mobile SMS 12M inquiries 

     Smartphone Apps 2.8M inquiries 

     call center 3.7M calls 

   

 

Parliament Elections 2011 

 ثالث مراحل/ناخب 50392901•

 انتخابىمركز  11180/لجنة اقتراع 53733•

 دائرة انتخابية 129•

 ناخب مسجل بالخارج 355569•

 خدمات االستعالم•

 مليون استعالم 19موقع اللجنة العليا     

 مليون استعالم 4.9المواقع الشهيرة      

 مليون استعالم 12رسائل المحمول       

 مليون 2.8تطبيقات الهواتف الذكية     

 مليون مكالمة 3.7مركز االتصال     
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 النتائج

Results 
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 الناخب يوم االقتراع 

 أهلية الناخب

 

 بيانات المركز االنتخابي

 

 الرقم في كشف الناخبين

Elections Day 

Eligibility 
 
Polling center data 
 
Voter No in the list  
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 سجل الناخبين على مدى عامين 

 التواصل مع المواطنين

 التحديث المستمر لسجل الناخبين 

Voters register in 2 years 
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 المخرجات اإلضافية لسجل الناخبين

 طلبات المرشحين لتحقيق شرط القيدفحص •

 المرشحين للرئاسة لتحقيق شرط القيد تأييداتفحص •

 للمرشحين وسيط ممغنط بقوائم الناخبين إعداد •

 اإلحصاءات الداعمة لتقسيم الدوائر االنتخابيةتوفير •

 اإلحصاءات مصنفة وفقا للنوع والفئات العمريةتوفير •

Voters register additional Outputs 

• Candidate application verification 

• Candidate supporters verification 

• Candidate CD 

• Statistics for Constituencies Dist. 

• Decision support Statistics 
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 فأكثر 61من  عام 60الى  51من  عام 50الى  41من  عام 40الى  31من  عام 30الى  21من  عام 20الى  18من 

 Voters Distribution by Age & Gender  توزيع الناخبين بالفئات العمرية حسب النوع
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 توزيع المصريين المقيمين بالخارج

 Constituencyالدائرة 
 اإلمارات

  UAE 

 السعودية

  KSA  الكويتKuwait 

 قطر
Qatar 

 امريكا
USA 

 أخرى
Others 

 االجمالي
Total 

 4,429 624 97 233 668 2,416 391 األولى القليوبيةدائرة 

 2,665 405 86 206 426 1,301 241 القليوبية الثانيةدائرة 

 2,188 254 31 145 378 1,194 186 القليوبية الثالثةدائرة 

 9.282 1,283 214 584 1,472 4,911 818 االجمالى
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500 

1,000 
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2,000 

2,500 

 أخرى امريكا قطر الكويت السعودية االمارات

 دائرة القليوبية األولى

 دائرة القليوبية الثانية

 دائرة القليوبية الثالثة

Out of country voters Dist. 
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 United Nations Public Service Award  2012 جائزة األمم المتحدة للخدمة العامة 
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 عوامل النجاح 

 اإلرادة السياسية •

التنسيق الكامل بين اللجان المشرفة •

 الفنىوالفريق 

 بين الجهات المختلفة  االتعاون•

 الحفاظ على الخبرات المتراكمة•

 الشفافية والتواصل مع المواطنين•

 توظيف نظم تكنولوجيا المعلومات•

• Political will 

• Full coordination between the technical 
team and the election commission 

• Co-operation between stakeholders 

• Accumulated experience 

• Transparency and good communication 
with voters 

• Good use of IT  

 

Critical Success Factors  
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 المستقبل

The way forward 
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 الطموحات

دعم آليات التعاون مع الجهات المصدرة للبيانات  - 

 وخاصة الجهات السيادية  

 

 تنقية سجل الناخبين من الوفيات بشكل كامل -   

 

 القضاء على ازدحام لجان االقتراع بالناخبين -   

  

 دراسة متأنية لتصويت المصريين بالخارج - 

 

 استخدام تكنولوجيا المعلومات فىالتوسع  - 

  

 

Aspirations 

- Support cooperation among institution 
who update information 
 

- Clean-up the registry from death cases 
 

- Minimize polling station overcrowding 
-   
- Feasibility study for OCV 

 
- Expand in using information technology 
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 التحديث اآللي لسجل الناخبين

33 

 قاعدة بيانات الناخبين
Voters register 

 مصلحة األحوال المدنية
Civil registry 

 وزارة الدفاع 
M.O. Defense 

 النيابة العامة
Courts 

 مصلحة الجنسية والجوازات
Nationality & Immigration 

Voters register auto update 

 وزارة الداخلية 
M.O. Interiors 

 الوحدة المؤمنة لتبادل البيانات  
Government Secured Network 
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 استخدام نظم المعلومات الجغرافية

 بيانات ناخبين

Voters register 

يةبيانات المجمعات االنتخاب  

Polling centers 

 بيانات الدوائر االنتخابية

Constituencies 

Using GIS 
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قارئ بطاقة الرقم القومي   

من شخصية الناخب التحقق  

 التأكد من أحقية التصويت

 ضمان عدم تكرار التصويت

إحصائيات يوم االقتراع  توفير  

الحضور حصر المتخلفين عن  

NID Card Reader 

Identity check 
Eligibility verification 
Prevent double voting 
Elections statistics 
Unattended voters 
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 International Agencies Support دعم المنظمات الدولية 

 Conferences مؤتمرات

 Workshops ورش عمل

 زيارات ميدانية
Field visits/sharing 

experiences  
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 International Agencies Support دعم المنظمات الدولية 

 خبراء فنيون 
Technical assistance 
/expertise  

  الكترونىتطوير موقع 
Website dev 

  أجهزة حاسبات وشبكات
IT equipments  
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 International Agencies Support دعم المنظمات الدولية 



Maputo, Mozambique, 4-8 March 2013 

ستماعشكرا لحسن اال  

Thank you for your attention  


