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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
مقدمة
يعترب احلق يف االنتخاب جوهراً حلقوق االن�سان وتعبرياً �إرادة املجتمع يف حتديد
�أولوياته من خالل امل�شاركة يف اختيار ممثلني يف االنتخابات بكافة م�ستوياتها ،ويعد
كذلك – �أي احلق يف االنتخاب  -جوهر وم�ضمون احلق يف تقرير امل�صري لل�شعوب يف
حرية اختيار وتقرير م�صريها ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي والثقايف ،ويعك�س
مدى متتع املواطن وممار�سته لهذا احلق وفقاً للمعايري الدولية النتخابات حرة نزيهة
قدرة الدولة على تبني النهج الدميقراطي ،ف�ض ً
ال عن انعكا�س �أثر التمتع بهذا احلق
على باقي حقوق االن�سان .
وعليه جاءت العديد من املواثيق الدولية واالقليمية حلقوق الإن�سان لتحمي هذا
احلق بن�صو�ص �صريحة بدءاً من ال�شرعة الدولية حلقوق االن�سان مروراً بالإعالنات
وال�ق��رارات والتو�صيات ال�صادرة عن الهيئات الأممية والتي ت�ؤكد وحتث ال��دول على
اتخاذ العديد من التدابري الق�ضائية والتنفيذية والإدارية والت�شريعية لتفعيل و�ضمان
هذا احلق وغريه من حقوق االن�سان.
وملا كانت الأردن طرفاً يف االتفاقيات الرئي�سة حلقوق الإن�سان بامل�صادقة عليها
ودخولها حيز النفاذ على امل�ستوى الدويل والوطني بن�شرها يف اجلريدة الر�سمية وحيث
�أن اململكة االردنية الها�شمية �شهدت منذ �أواخر عام  2011العديد من اال�صالحات على
كافة امل�ستويات ال�سيا�سية واالقت�صادية كان من �أهمها تعديل الد�ستور االردين الذي
مت مبوجب امل��ادة  67منه الن�ص على �إن�شاء هيئة م�ستقلة لالنتخاب ت�شرف وتدير
العملية االنتخابية بكافة مراحلها وتقوم �سنب الت�شريعات الالزمة لعملها �صار لإعداد
هذا الدليل من قبل املركز الوطني حلقوق االن�سان كم�ؤ�س�سة وطنية ت�سعى الى حماية
وتعزيز حقوق االن�سان يف اململكة.
ي��أت��ي ه��ذا الدليل �ضمن ج�ه��ود امل��رك��ز الوطني حل�ق��وق االن���س��ان يف تعزيز حق
املواطنني يف انتخابات حرة نزيهة و�أحد ن�شاطات م�شروع تعزيز م�شاركة املواطنني يف
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العملية االنتخابية ال��ذي نفذه املركز خالل عام  2013لي�ضع بني يدي كافة اجلهات
الر�سمية واالكادميية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين وكافة اجلهات ذات العالقة مبتابعة
العملية االنتخابية واالفراد كذلك هذا الدليل .
وقد روعي يف �إع��داد الدليل جمع كافة امل��واد يف االتفاقيات الدولية واالقليمية
امل�صادق عليها م��ن قبل االردن وك��ذل��ك االع�لان��ات ذات العالقة باحلق يف االنتخاب
وامل�شاركة ال�سيا�سية ب�شكل عام ،والن�صو�ص الد�ستورية والت�شريعات الوطنية من قانون
االنتخاب النافذ  ،وقانون الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب والتعليمات التنفيذية ال�صادرة عن
جمل�س مفو�ض ي الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب وفق للت�سل�سل الزمني ل�صدورها.
وي�أمل املركز �أن ي�ساهم هذا الدليل يف رفع وعي املواطنني باملعايري الد�ستورية
والدولية حلقهم يف االنتخاب وان ي�ساهم يف تطوير الت�شريعات الوطنية مبا يتفق مع
املعايري الدولية وي�شكل بالنتيجة مرجعاً �سهل الرجوع اليه لالطالع على �أي ن�ص
قانوين �أو دويل يتعلق بالعملية االنتخابية.
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اوال :الد�ستور االردين  :مواد الد�ستور االردين 1ذات العالقة باحلق باالنتخاب :

املادة ()1
اململكة االردنية الها�شمية دولة عربية م�ستقلة ذات �سيادة ملكها ال يتجز�أ وال ينزل عن
�شيء منه  ،وال�شعب االردين جزء من االم��ة العربية ونظام احلكم فيها نيابي ملكي
وراثي .

املادة ( ) 6
 1 .1االردن �ي��ون ام��ام القانون ��س��واء ال متييز بينهم يف احل�ق��وق وال��واج�ب��ات وان
اختلفوا يف العرق او اللغة او الدين
 2 .2الدفاع عن الوطن و�أر��ض��ه ووح��دة �شعبه واحلفاظ على ال�سلم االجتماعي
واجب مقد�س على كل �أردين.
3 .3تكفل الدولة العمل والتعليم �ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطم�أنينة وتكاف�ؤ
الفر�ص جلميع االردنيني
4 .4الأ�سرة �أ�سا�س املجتمع قوامها الدين والأخالق وحب الوطن ,يحفظ القانون
كيانها ال�شرعي ويقوي �أوا�صرها وقيمها.
5 .5يحمي القانون الأمومة والطفولة وال�شيخوخة ويرعى الن�شء وذوي الإعاقات
ويحميهم من الإ�ساءة واال�ستغالل

املادة ( )42
 .1االمة م�صدر ال�سلطات .
 .2متار�س االمة �سلطاتها على الوجه املبني يف هذا الد�ستور
 . 1وفق ًا لأخر التعديالت املن�شورة على ال�صفحة  4452من عدد اجلريدة الر�سمية رقم 5117
بتاريخ 2011/10/1
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املادة ()76
 .1يت�ألف جمل�س النواب من �أع�ضاء منتخبني انتخاباً عاماً �سرياً ومبا�شراً وفقاً لقانون
لالنتخاب يكفل الأمور واملبادئ التالية:
�أ .حق املر�شحني يف مراقبة الأعمال االنتخابية.
ب .عقاب العابثني ب�إرادة الناخبني.
ج� .سالمة العملية االنتخابية يف مراحلها كافة.
 .2تن�ش�أ بقانون هيئة م�ستقلة ت�شرف على العملية االنتخابية النيابية وتديرها يف كل
مراحلها ,كما ت�شرف على �أي انتخابات �أخرى يقررها جمل�س الوزراء .

املادة ()86
 .1مدة جمل�س النواب اربع �سنوات �شم�سية تبدا من تاريخ اعالن نتائج االنتخاب العام
يف اجلريدة الر�سمية وللملك ان ميدد مدة املجل�س ب�إرادة ملكية الى مدة ال تقل عن
�سنة واحدة وال تزيد على �سنتني .
 .2يجب اج��راء االنتخاب خالل ال�شهور االربعة التي ت�سبق انتهاء مدة املجل�س فاذا
مل يكن االنتخاب قد مت عند انتهاء مدة املجل�س او ت�أخر ب�سبب من اال�سباب يبقى
املجل�س قائماً حتى يتم انتخاب املجل�س اجلديد.

املادة ()17
 -1يخت�ص الق�ضاء بحق الف�صل يف �صحة نيابة �أع�ضاء جمل�س النواب ,ولكل ناخب
من الدائرة االنتخابية �أن يقدم طعناً �إلى حمكمة اال�ستئناف التابعة لها الدائرة
االنتخابية للنائب املطعون ب�صحة نيابته من دائرته االنتخابية خالل خم�سة ع�شر
يوماً من تاريخ ن�شر نتائج االنتخابات يف اجلريدة الر�سمية يبني فيه �أ�سباب طعنه,
وتكون قراراتها نهائية وغري قابلة لأي طريق من طرق الطعن ,وت�صدر �أحكامها
خالل ثالثني يوماً من تاريخ ت�سجيل الطعن لديها.
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 .2تق�ضي املحكمة �إما برد الطعن �أو قبوله مو�ضوعاً ويف هذه احلالة تعلن ا�سم النائب
الفائز.
 .3يعلن جمل�س النواب بطالن نيابة النائب الذي �أبطلت املحكمة نيابته وا�سم النائب
الفائز اعتباراً من تاريخ �صدور احلكم.
 .4تعترب الأع �م��ال التي ق��ام بها الع�ضو ال��ذي �أبطلت املحكمة نيابته قبل �إبطالها
�صحيحة.
 .5و�إذا تبني للمحكمة نتيجة نظرها يف الطعن املقدم �إليها �أن �إج��راءات االنتخاب
يف الدائرة التي تعلق الطعن بها ال تتفق و�أحكام القانون ت�صدر قرارها ببطالن
االنتخاب يف تلك الدائرة.

املادة( )37
اذا حل جمل�س النواب فيجب اج��راء انتخاب عام بحيث يجتمع املجل�س اجلديد
يف دورة غري عادية بعد تاريخ احلل ب�أربعة ا�شهر على االكرث وتعترب هذه الدورة
كالدورة العادية وفق احكام املادة ( )78من هذا الد�ستور وت�شملها �شروط التمديد
والت�أجيل .
اذا مل يتم االنتخاب عند انتهاء ال�شهور االرب�ع��ة ي�ستعيد املجل�س املنحل كامل
�سلطته الد�ستورية ويجتمع ف��وراً ك��ان احل��ل مل يكن وي�ستمر يف اعماله ال��ى ان
ينتخب املجل�س اجلديد .
ال يجوز ان تتجاوز هذه الدورة غري العادية يف اي حال يوم ( )30ايلول وتف�ض يف
التاريخ املذكور ليتمكن املجل�س من عقد دورته العادية االولى يف اول �شهر ت�شرين
االول  ،واذا حدث ان عقدت الدورة غري العادية يف �شهري ت�شرين االول وت�شرين
الثاين فتعترب عندئذ اول دورة عادية ملجل�س النواب .
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املادة( )47
� -1إذا حل جمل�س النواب ل�سبب ما ،فال يجوز حل املجل�س اجلديد لل�سبب نف�سه.
 .2احلكومة التي يحل جمل�س النواب يف عهدها ت�ستقيل خالل �أ�سبوع من تاريخ احلل،
وال يجوز تكليف رئي�سها بت�شكيل احلكومة التي تليها.
 .3على الوزير الذي ينوي تر�شيح نف�سه لالنتخابات �أن ي�ستقيل قبل �ستني يوماً على
الأقل من تاريخ االنتخاب.

ثانيا  :االتفاقيات واملواثيق االقليمية والدولية  :املواد ذات العالقة باحلق يف
االنتخاب
اوال  :االعالن العاملي حلقوق االن�سان2

املادة ()12
 .1لكل �شخ�ص حق امل�شاركة يف �إدارة ال�شئون العامة لبلده� ،إما مبا�شرة و�إما بوا�سطة
ممثلني يختارون يف حرية.
 .2لكل �شخ�ص ،بالت�ساوي مع الآخرين ،حق تقلد الوظائف العامة يف بلده.
� .3إرادة ال�شعب هي مناط �سلطة احلكم ،ويجب �أن تتجلى ه��ذه الإرادة من خالل
انتخابات نزيهة جت��رى دوري��ا ب��االق�تراع العام وعلى ق��دم امل�ساواة بني الناخبني
وبالت�صويت ال�سري �أو ب�إجراء مكافئ من حيث �ضمان حرية الت�صويت.
ثانيا  :العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية3

 .2اعتمد ون�شر على امللأ مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة � 217ألف (د )3-امل�ؤرخ يف  10كانون
الأول/دي�سمرب 1948
 .3اعتمد وعر�ض للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة � 2200ألف
(د )21-امل�ؤرخ يف  16كانون/دي�سمرب 1966تاريخ بدء النفاذ� 23 :آذار/مار�س  ،1976وفقا لأحكام املادة 49
 ،و�صادق عليه االردن يف  1975/5/28ون�شر يف العدد  4764من اجلريدة الر�سمية بتاريخ . 2006/6/15
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املادة ()52
يكون لكل مواطن ،دون �أي وجه من وجوه التمييز املذكور يف املادة  ،2احلقوق التالية،
التي يجب �أن تتاح له فر�صة التمتع بها دون قيود غري معقولة:
(�أ) �أن ي�شارك يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة� ،إما مبا�شرة و�إما بوا�سطة ممثلني يختارون يف
حرية،
(ب) �أن ينتخب وينتخب ،يف انتخابات نزيهة جت��رى دوري��ا ب��االق�تراع ال�ع��ام وعلى
قدم امل�ساواة بني الناخبني وبالت�صويت ال�سري ،ت�ضمن التعبري احلر عن �إرادة
الناخبني،
(ج) �أن تتاح له ،على قدم امل�ساواة عموما مع �سواه ،فر�صة تقلد الوظائف العامة يف
بلده.

ثالثا  :االتفاقية الدولية للق�ضاء علي جميع �أ�شكال التمييز العن�صري4

املادة ()5
�إيفاء لاللتزامات الأ�سا�سية املقررة يف امل��ادة  2من هذه االتفاقية ،تتعهد الدول
الأطراف بحظر التمييز العن�صري والق�ضاء عليه بكافة �أ�شكاله ،وب�ضمان حق كل
�إن�سان ،دون متييز ب�سبب العرق �أو اللون �أو الأ�صل القومي �أو االثني ،يف امل�ساواة
�أمام القانون ،ال �سيما ب�صدد التمتع باحلقوق التالية:
(�أ) احلق يف معاملة علي قدم امل�ساواة �أمام املحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى
�إقامة العدل،
(ب) احل��ق يف الأم��ن علي �شخ�صه ويف حماية الدولة له من �أي عنف �أو �أذى بدين،
ي�صدر �سواء عن موظفني ر�سميني �أو عن �أية جماعة �أو م�ؤ�س�سة،

 . 4اعتمدت وعر�ضت للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة 2106
�ألف (د )20-امل�ؤرخ يف  21كانون الأول/دي�سمرب  1965تاريخ بدء النفاذ 4 :كانون الثاين/يناير  ،1969وفقا
للمادة  .19و�صادق االردن عليها بتاريخ  1974/5/30ون�شرت يف العدد  4764من اجلريدة الر�سمية بتاريخ
2006/6/15
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(ج) احلقوق ال�سيا�سية ،وال �سيما حق اال�شرتاك يف االنتخابات -اقرتاعا وتر�شيحا-
علي �أ�سا�س االقرتاع العام املت�ساوي ،والإ�سهام يف احلكم ويف �إدارة ال�ش�ؤون العامة
علي جميع امل�ستويات ،وتويل الوظائف العامة علي قدم امل�ساواة.

رابعا  :اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة()5

املادة ()7
تتخذ ال��دول الأط��راف جميع التدابري املنا�سبة للق�ضاء على التمييز �ضد امل��ر�أة يف
احلياة ال�سيا�سية والعامة للبلد ،وبوجه خا�ص تكفل للمر�أة ،على قدم امل�ساواة مع
الرجل ،احلق يف:
(�أ) الت�صويت يف جميع االنتخابات واال�ستفتاءات العامة ،والأهلية لالنتخاب جلميع
الهيئات التي ينتخب �أع�ضا�ؤها باالقرتاع العام،
(ب) امل�شاركة يف �صياغة �سيا�سة احلكومة وفى تنفيذ هذه ال�سيا�سة ،وفى �شغل الوظائف
العامة ،وت�أدية جميع املهام العامة على جميع امل�ستويات احلكومية،
(ج) امل�شاركة يف �أية منظمات وجمعيات غري حكومية تهتم باحلياة العامة وال�سيا�سية
للبلد.

خام�سا  :اتفاقية ب�ش�أن احلقوق ال�سيا�سية للمر�أة6

املادة ()1
للن�ساء حق الت�صويت يف جميع االنتخابات ،ب�شروط ت�ساوي بينهن وبني الرجال ،دون �أي متييز.
 . 5اعتمدت وعر�ضت للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة 081/43
امل�ؤرخ يف  81كانون الأول/دي�سمرب 9791
تاريخ بدء النفاذ� 3 :أيلول�/سبتمرب  ،1891وفقا لأحكام املادة . 72و�صادق عليها االردن بتاريخ 2991/7/1
ون�شرت يف العدد  9384من اجلريدة الر�سمية بتاريخ . 7002/8/1
 .اعتمدت وعر�ضت للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة
6
( 046د )7-امل�ؤرخ يف  02كانون الأول/دي�سمرب  2591تاريخ بدء النفاذ 7 :متوز/يوليه  ،4591وفقا لأحكام
املادة  .6املن�شورة على ال�صفحة  6001من عدد اجلريدة الر�سمية رقم  9283بتاريخ .2991/6/1
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املادة( )2
للن�ساء الأهلية يف �أن ينتخنب جلميع الهيئات املنتخبة ب��االق�تراع العام ،املن�ش�أة
مبقت�ضى الت�شريع الوطني ،ب�شروط ت�ساوي بينهن وبني الرجال دون �أي متييز.

�ساد�سا  :اتفاقية حقوق اال�شخا�ص ذوي االعاقة7

املادة ()92
ت�ضمن الدول الأطراف للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة احلقوق ال�سيا�سية وفر�صة التمتع
بها على �أ�سا�س امل�ساواة مع الآخرين ،وتتعهد مبا يلي:
(�أ) �أن تكفل للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �إمكانية امل�شاركة ب�صورة فعالة وكاملة يف احلياة
ال�سيا�سية والعامة على ق��دم امل�ساواة مع الآخ��ري��ن� ،إم��ا مبا�شرة و�إم��ا عن طريق
ممثلني يختارونهم بحرية ،مبا يف ذلك كفالة احلق والفر�صة للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة كي ي�صوتوا و ُين َتخبوا ،وذلك بعدة �سبل منها:
’ ‘1كفالة �أن تكون �إجراءات الت�صويت ومرافقه ومواده منا�سبة ومي�سرة و�سهلة الفهم
واال�ستعمال؛
’ ‘2حماية حق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف الت�صويت عن طريق االق�تراع ال�سري
يف االنتخابات واال�ستفتاءات العامة دون ترهيب ،ويف الرت�شح لالنتخابات والتقلد
الفعلي للمنا�صب و�أداء جميع امل�ه��ام العامة يف احلكومة على �شتى امل�ستويات،
وت�سهيل ا�ستخدام التكنولوجيا املُعِينة واجلديدة حيثما اقت�ضى الأمر ذلك؛
’ ‘3كفالة حرية تعبري الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة عن �إرادتهم كناخبني ،وال�سماح لهم،
عند االقت�ضاء ،حتقيقا لهذه الغاية ،باختيار �شخ�ص ي�ساعدهم على الت�صويت؛
(ب) �أن تعمل على نحو فعال من �أجل تهيئة بيئة يت�سنى فيها للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
 .اعتُمدت ون�شرت على املالء وفتحت للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية
7
العامة للأمم املتحدة رقم  116 /16امل�ؤرخ يف  3كانون االول  /دي�سمرب  6002و�صادق عليها االردن بتاريخ
 8002/3/13ون�شرت يف العدد  5984من اجلريدة الر�سمية بتاريخ 8002/3/52
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�أن ي�شاركوا م�شاركة فعلية وكاملة يف ت�سيري ال�ش�ؤون العامة ،دون متييز وعلى قدم
امل�ساواة مع الآخرين ،و�أن ت�شجع م�شاركتهم يف ال�ش�ؤون العامة ،مبا يف ذلك ما يلي:
’ ‘1امل�شاركة يف املنظمات وال��راب�ط��ات غري احلكومية املعنية بحياة البلد العامة
وال�سيا�سية ،مبا يف ذلك �أن�شطة الأحزاب ال�سيا�سية و�إدارة �ش�ؤونها؛
’� ‘2إن�شاء منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة واالن�ضمام �إليها كي تتولى متثيلهم على
كل من ال�صعيد الوطني والإقليمي واملحلي.

�سابعا  :التعليق العام رقم  25للجنة املعنية باحلقوق املدنية وال�سيا�سية 8
« امل�شاركة يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة وحق االقرتاع»
� -1إن املادة  25من العهد ُتقر وحتمي حق كل مواطن يف �أن ي�شارك يف �إدارة ال�ش�ؤون
العامة ،وحقه يف �أن َينتخب �أو ُينتخب ،وحقه يف �أن تتاح له فر�صة تقلد الوظائف
العامة .ويطلب العهد �إلى الدول ،بغ�ض النظر عن ماهية د�ستورها �أو نوع احلكم
القائم� ،أن تعتمد ما قد يلزم من التدابري الت�شريعية والتدابري الأخرى ل�ضمان
�إمكانية فعلية ت�سمح للمواطنني بالتمتع باحلقوق التي يحميها .وتعترب املادة
� 25أ�سا�س احلكم الدميقراطي القائم على موافقة ال�شعب وال��ذي يراعي املبادئ
املكر�سة يف العهد.
 -2وتعترب احلقوق املن�صو�ص عليها يف امل��ادة  25من العهد مت�صلة بحق ال�شعوب يف
تقرير م�صريها و�إن كانت متميزة عنه .فتتمتع ال�شعوب مبوجب احلقوق امل�شمولة
يف املادة  )1(1بحرية تقرير مركزها ال�سيا�سي واختيار �شكل د�ستورها �أو نوع حكمها.
وتتناول امل��ادة  25حق الأف��راد يف امل�شاركة بكل ما يعني �إدارة ال�ش�ؤون العامة من
عمليات .وقد تف�ضي هذه احلقوق ،بو�صفها حقوقا فردية� ،إلى عدد من ال�شكاوى
تقع يف �إطار الربوتوكول االختياري الأول.
 -3وحتمي املادة  25حقوق «كل مواطن» بخالف ما هو عليه احلال بالن�سبة �إلى حقوق
وحريات �أخرى يعرتف بها العهد (من احلقوق التي توفر جلميع الأف��راد �ضمن

 .اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية الدورة السابعة والخمسون (1996
8
وثيقة األمم المتحدة  ،A/51/40المرفق الخامس

16

�إقليم ال��دول��ة وح�سب ق�ضائها) .فتنبغي الإ��ش��ارة يف تقارير ال��دول �إل��ى الأحكام
القانونية التي تعرف اجلن�سية يف �إطار احلقوق املحمية مبوجب املادة  .25وال يجوز
التمييز بني املواطنني يف هذه احلقوق على �أ�سا�س العرق� ،أو اللون� ،أو اجلن�س� ،أو
اللغة� ،أو الدين� ،أو الر�أي ال�سيا�سي �أو غريه� ،أو الأ�صل القومي �أو االجتماعي� ،أو
امللك� ،أو الن�سب �أو غري ذلك من مركز .وقد ي�ستثري التمييز بني ه��ؤالء الذين
ي�ستحقون اجلن�سية مب��وج��ب ميالدهم وه� ��ؤالء ال��ذي��ن يح�صلون عليها بطلب
اجلن�سية ،بع�ض الت�سا�ؤالت فيما يتعلق مبطابقة ذلك لأحكام املادة  .25فيجب �أن
تبني الدول يف تقاريرها ما �إذا كان لديها �أي فئات ،من قبيل املقيمني ب�صفة دائمة،
تتمتع بهذه احلقوق ب�صورة حمدودة كتمتعها مثال بحق االقرتاع يف االنتخابات
املحلية �أو بحق �شغل منا�صب عمومية معينة.
 -4ويجب اال�ستناد ،لدى فر�ض �أي �شروط على ممار�سة احلقوق املحمية مبوجب املادة
� ،25إلى معايري مو�ضوعية ومعقولة .فقد يكون من املعقول ،على �سبيل املثال ،فر�ض
حد �أدنى لل�سن املطلوبة النتخاب الفرد �أو تعيينه ل�شغل وظائف معينة يكون �أكرب
من ال�سن املطلوبة ملمار�سة حق االنتخاب الذي ينبغي �أن يتاح لكل مواطن بالغ.
وال يجوز تعليق �أو �إبطال ممار�سة املواطنني لتلك احلقوق �إال لأ�سباب مو�ضوعية
ومعقولة ين�ص عليها القانون .فقد ي�شكل العجز العقلي املثبت �سببا ،على �سبيل
املثال ،حلرمان �أحد الأ�شخا�ص من حقه يف االنتخاب �أو يف �شغل من�صب.
 -5ومفهوم �إدارة ال�ش�ؤون العامة امل�شار �إليه يف الفقرة (�أ) هو مفهوم وا�سع يتعلق
مب�م��ار��س��ة ال�سلطة ال�سيا�سية ،وع�ل��ى وج��ه اخل���ص��و���ص ،ال�سلطات الت�شريعية
والتنفيذية والإداري ��ة؛ وهو ي�شمل �شتى �أوج��ه الإدارة العامة كما يخ�ص حتديد
وتنفيذ ال�سيا�سة العامة التي �ستتبع على الأ�صعدة الدولية والوطنية والإقليمية
واملحلية .ويجب �أن حتدد يف الد�ستور والقوانني الأخرى كيفية توزيع ال�سلطات،
والو�سائل التي �ستتاح للمواطنني الأفراد كي ميار�سوا حقهم املحمي يف املادة  25يف
امل�شاركة يف ال�ش�ؤون العامة.
 -6وي�شارك املواطنون مبا�شرة يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة عندما ميار�سون ال�سلطة بو�صفهم
�أع�ضاء الهيئات الت�شريعية �أو ب�شغل منا�صب تنفيذية .وت�ؤيد الفقرة (ب) احلق يف
امل�شاركة املبا�شرة .وي�شارك املواطنون يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة ب�صفة مبا�شرة� ،أي�ضا،
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عندما يختارون د�ستورهم �أو يعدلونه� ،أو يبتون يف م�سائل عامة عن طريق اال�ستفتاءات
ال�شعبية �أو غريها من الإجراءات االنتخابية التي جتري طبقا للفقرة (ب) .ويجوز
للمواطنني �أن ي�شاركوا مبا�شرة بان�ضمامهم �إلى املجال�س ال�شعبية املخولة ب�سلطة
اتخاذ القرارات يف امل�سائل املحلية �أو يف �ش�ؤون جماعة معينة ،وبانت�سابهم �إلى هيئات
تن�ش�أ بالت�شاور مع احلكومة لتمثيل املواطنني .ويجب ،حيثما �أقرت امل�ساهمة املبا�شرة
للمواطنني� ،أال مييزوا بني املواطنني بناء على الأ�س�س املذكورة يف الفقرة  1من املادة
 2و�أال تفر�ض عليهم قيود غري معقولة.
 -7ويفرت�ض �ضمنيا يف املادة � 25أنه يف حال م�شاركة املواطنني يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة
عن طريق ممثلني يختارونهم بحرية� ،أن ه�ؤالء املمثلني ميار�سون يف الواقع �سلطة
حكومية و�أنهم بالتايل يحا�سبون نتيجة العملية االنتخابية على كيفية ممار�ستهم
لتلك ال�سلطة .ويفرت�ض �ضمنيا� ،أي�ضا� ،أن املمثلني ال ميار�سون �إال ال�سلطات التي
يخولون بها طبقا للأحكام الد�ستورية� .أما امل�شاركة عن طريق املمثلني املنتخبني
بحرية فهي متار�س من خالل عملية االقرتاع التي يجب �أن تقرها قوانني تكون
مطابقة ملا ورد يف الفقرة (ب).
 -8كما ي�شرتك املواطنون يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة مبمار�سة النفوذ من خالل املناق�شات
العامة واحلوار مع ممثليهم� ،أو من خالل قدرتهم على تنظيم �أنف�سهم .وتعزز هذه
امل�شاركة ب�ضمان حرية التعبري ،واالجتماع ،وتكوين اجلمعيات.
 -9وتن�ص الفقرة (ب) من املادة  25على �أحكام حمددة تتناول حق املواطنني يف امل�شاركة
يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة كناخبني �أو مر�شحني لالنتخاب .وال بد ا�ستنادا �إلى الفقرة
(ب) من �إج��راء انتخابات دوري��ة نزيهة ل�ضمان �شعور املمثلني ب�أنهم حما�سبون
�أمام النا�س عما ميار�سونه من �سلطات ت�شريعية �أو تنفيذية تعهد �إليهم .ويجب
�أن جتري تلك االنتخابات ب�صورة دوري��ة على فرتات ال تكون متباعدة �أكرث مما
ينبغي لت�ضمن �أن �سلطة احلكومة ما زال��ت قائمة على التعبري احل��ر عن �إرادة
الناخبني .ويجب �أن ت�ضمن احلقوق واحلريات املن�صو�ص عليها يف الفقرة (ب)
مبوجب القانون.
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 -10ويجب �أن يقر حق االقرتاع يف االنتخابات واال�ستفتاءات ال�شعبية مبوجب القانون
ويجوز �أن يخ�ضع هذا احلق فقط لتقييدات معقولة ،مثل تعيني حد �أدن��ى ل�سن
ممار�سة حق االنتخاب .ومن غري املعقول تقييد هذا احلق على �أ�سا�س الإ�صابة
بعجز ج�سمي� ،أو فر�ض �شروط الإمل��ام بالقراءة والكتابة� ،أو م�ستوى التعليم� ،أو
امللكية .ويجب �أال ي�شكل االنت�ساب �إل��ى ع�ضوية �أح��د الأح��زاب �شرطا للأهلية يف
االنتخاب �أو �أ�سا�سا لعدم الأهلية.
 -11ويجب على ال��دول �أن تتخذ تدابري فعالة لكي ت�ضمن جلميع امل�ؤهلني لالنتخاب
�إمكانية ممار�ستهم حلقهم ذاك .فينبغي ،حيثما كان ت�سجيل الناخبني �ضروريا ،ال�سهر
على تي�سري هذه العملية وعدم �إعاقتها .كما ينبغي ،حيثما طلب الوفاء ب�شروط �إثبات
الإق��ام��ة قبل الت�سجيل� ،أن تكون تلك ال�شروط معقولة و�أال تفر�ض ب�أ�سلوب يحرم
امل�شردين من حق االنتخاب .وينبغي �أن يتم ،عمال بقانون العقوبات ال��ذي يجب �أن
يطبق بحذافريه ،حظر �أي تدخل تع�سفي يف عمليات الت�سجيل �أو االق�تراع وكذلك
�أي تهديد �أو تخويف للناخبني .وتعترب حمالت تثقيف وت�سجيل الناخبني �ضرورية
ل�ضمان ممار�سة جمتمع متنور للحقوق املن�صو�ص عليها يف املادة  25ممار�سة فعالة.
 -12وت�شكل حرية التعبري وحرية التجمع ،وحرية تكوين اجلمعيات �شروطا �أ�سا�سية
�أي�ضاً ملمار�سة حق االنتخاب ب�صورة فعالة ،لذا يجب حمايتها متاما .وينبغي �أن
تتخذ تدابري �إيجابية للتغلب على �صعوبات معينة من قبيل الأم�ي��ة ،والعوائق
اللغوية ،والفقر� ،أو ما يعيق حرية التنقل مما يحول دون متكن الأ�شخا�ص امل�ؤهلني
لالنتخاب من ممار�سة حقوقهم ب�صورة فعلية .ويجب �أن توفر املعلومات واملواد
ال�لازم��ة ل�لاق�تراع بلغات الأق�ل�ي��ات .كما ينبغي �أن تعتمد �أ�ساليب معينة ،مثل
ا�ستخدام ال�صور الفوتوغرافية والرموز ل�ضمان �أن الناخبني الأميني ح�صلوا على
ما يلزم من املعلومات لتمكينهم من االختيار .ويجب على الدول الأطراف �أن تبني
يف تقاريرها طريقة معاجلتها لل�صعوبات امل�شار �إليها يف هذه الفقرة.
 -13وينبغي �أن ُت�ض ّمن تقارير ال��دول و�صفا للأحكام التي ت�ضبط ح��ق االنتخاب
وو�صفا لكيفية �إعمال هذه الأحكام خالل الفرتة امل�شمولة يف التقرير .وكذلك،
ينبغي �أن ُت�ض ّمن تقارير الدول و�صفا للعوامل التي تعوق املواطنني يف ممار�سة حق
االنتخاب ،وللتدابري الإيجابية املتخذة للتغلب على تلك العوامل.
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 -14وينبغي للدول الأط��راف �أن تبني وت�شرح يف تقاريرها الأحكام الت�شريعية التي
حت��رم املواطنني من حقهم يف االنتخاب .وينبغي �أن تكون �أ�سباب ه��ذا احلرمان
معقولة ومو�ضوعية .ف��إن كانت الإدان��ة الرتكاب جرمية هي �سبب احلرمان من
هذا احلق ،يجب �أن تكون فرتة احلرمان متنا�سبة مع خطورة اجلرمية و�أهمية
العقوبة .ويجب �أال يحرم من ممار�سة حق االنتخاب الأ�شخا�ص الذين احتجزت
حريتهم ولكن مل تتم �إدانتهم بعد.
 -15و ُتكفل للمتمتعني بحق االنتخاب حرية اختيار املر�شحني ب�إعمال حق الرت�شيح
واال�ستفادة من فر�ص تقلد املنا�صب �إعماال فعاال .وينبغي �أن تكون �أي تقييدات
تفر�ض على حق تر�شيح النف�س لالنتخاب ،مثل تعيني حد �أدنى لل�سن ،تقييدات
م�بررة قائمة على معايري مو�ضوعية ومعقولة .ويجب �أال ي�ستثنى �أي �شخ�ص
م�ؤهل ،غري من تنطبق عليه هذه التقييدات ،من تر�شيح نف�سه لالنتخاب لأ�سباب
غري مقبولة �أو لأ�سباب متييزية من قبيل م�ستوى التعليم� ،أو مكان الإقامة� ،أو
الن�سب� ،أو ب�سبب انتمائه ال�سيا�سي .ويجب عدم �إخ�ضاع �أي �شخ�ص لأي �شكل كان
من �أ�شكال التمييز �أو التحيز ملجرد قيامه برت�شيح نف�سه .وينبغي للدول الأطراف
�أن تبني وتو�ضح ما لديها من �أحكام ت�شريعية ت�سمح مبنع �أفراد جماعة �أو فئة من
النا�س من تر�شيح �أنف�سهم لتقلد املنا�صب.
 -16وينبغي �أن تكون �شروط تاريخ التعيني� ،أو الر�سوم �أو الكفاالت معقولة وغري
متييزية .وينبغي ،يف حال وجود مربرات معقولة تدعو �إلى اعتبار بع�ض املنا�صب
الرت�شيحية على �أنها تتعار�ض مع �شغل مراكز معينة (�أي يف الق�ضاء� ،أو بالن�سبة
�إلى منا�صب ع�سكرية من الرتب العالية� ،أو يف الإدارة العامة)� ،أال تقيد التدابري
املتخذة لتفادي ت�ضارب امل�صالح احلقوق املحمية مبوجب الفقرة (ب) تقييدا ال
ل��زوم ل��ه .ويجب �أن حت��دد يف القوانني ا�ستنادا �إل��ى معايري مو�ضوعية ومعقولة
وح�سب �إجراءات من�صفة الأ�سباب التي جتيز ف�صل �شاغلي املنا�صب املنتخبني.
 -17وينبغي �أال يقيد حق الأ�شخا�ص يف الرت�شيح لالنتخاب ب�شروط غري معقولة
تطالب ب�أن يكون املر�شح منت�سبا �إلى ع�ضوية �أحد الأحزاب �أو ع�ضوية �أحزاب معينة.
و�إن طلب �إلى املر�شح تلبية �شرط توافر عدد �أدنى من امل�ؤيدين لقبول تر�شيحه،
وجب �أن يكون هذا ال�شرط �ضمن املعقول و�أال ي�ستخدم كعائق ل�صد املر�شحني .وال
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يجوز التذرع باملذهب ال�سيا�سي دون امل�سا�س مبا ورد يف الفقرة ( )1من املادة  5من
العهد حلرمان �أي �شخ�ص من تر�شيح نف�سه لالنتخاب.
 -18وينبغي �أن ت�ضمن تقارير الدول و�صفا للأحكام القانونية التي حتدد �شروط �شغل
املنا�صب العامة باالنتخابات وتبني جميع التقييدات املو�ضوعة على �شغل منا�صب
معينة وامل��ؤه�لات املطلوبة ل�شغلها .ويجب �أن تو�ضح التقارير �شروط التعيني،
�أي احلد الأدنى املطلوب لل�سنّ  ،و�أي م�ؤهالت �أو تقييدات �أخرى .ويجب �أن تذكر
التقارير ما �إذا كانت هناك تقييدات ت�ستثني انتخاب بع�ض الأ�شخا�ص من ذوي
املراكز يف اخلدمة العامة (مبا يف ذلك منا�صب يف ال�شرطة �أو القوات امل�سلحة)
ل�شغل منا�صب عامة معينة .وينبغي و�صف الأ�سباب والإجراءات القانونية املعتمدة
لف�صل �شاغلي املنا�صب املنتخبني.
 -19ويجب ،وفقا للفقرة (ب)� ،أن تكون االنتخابات نزيهة وحرة و�أن جتري دوريا يف
�إط��ار قوانني ت�ضمن ممار�سة حقوق االنتخاب ممار�سة فعلية .ويجب �أن يتمتع
امل��ؤه�ل��ون لالنتخاب بحرية الإدالء ب�صوتهم مل��ن ي�خ�ت��ارون م��ن ب�ين املر�شحني
لالنتخاب ول�صالح �أو �ضد �أي اق�ت�راح يطرح لال�ستفتاء ال�شعبي �أو اال�ستفتاء
العام ،و�أن يتمتعوا بحرية منا�صرة احلكومة �أو معار�ضتها دون �إخ�ضاعهم لنفوذ
مفرط �أو ق�سر من �أي نوع كان مما قد ي�شوب �أو يكبت حرية الناخب يف التعبري عن
م�شيئته .ويجب �أن ميكن الناخبون من تكوين ر�أيهم ب�صورة م�ستقلة دون التعر�ض
للعنف �أو التهديد با�ستخدام العنف� ،أو الإك��راه� ،أو الإغ��راء� ،أو حماوالت التدخل
بالتالعب مهما كان نوعها .وقد تكون بع�ض التقييدات املعقولة التي ت�ستهدف
احل��د من تكاليف احلمالت االنتخابية م�بررة �إن كانت �ضرورية ل�ضمان حرية
االختيار التامة للناخبني� ،أو للت�أكد من �أن العملية الدميقراطية ال ي�شوبها �إفراط
يف الإنفاق ل�صالح �أي من املر�شحني �أو الأح��زاب .ويجب �أن تراعى النتائج التي
ت�سفر عنها االنتخابات النزيهة و�أن يتم تنفيذها.
 -20وينبغي �إن�شاء �سلطة انتخابية م�ستقلة للإ�شراف على عملية االنتخاب ول�ضمان
�إن�صافها ونزاهتها و�سريها وفقا للقوانني املعمول بها مبا يطابق �أحكام العهد.
وينبغي للدول �أن تتخذ التدابري الالزمة ل�ضمان �سرية االقرتاع �أثناء االنتخابات،
مبا يف ذلك االقرتاع الغيابي حيثما وجد .وذلك يعني وجوب حماية الناخبني من
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�شتى �أ�شكال الق�سر �أو الإغ��راء التي تدفعهم �إلى الك�شف عن نواياهم االقرتاعية
�أو عمن ا�ستفاد من �صوتهم ،وحماية ه�ؤالء من �أي تدخل غري قانوين �أو تع�سفي
يف عملية االق�تراع .ويعترب كل ما يبطل هذه احلقوق منافيا ملا ورد من �أحكام يف
املادة  25من العهد .ويجب �أن ت�ضمن� ،أي�ضا� ،سالمة �صناديق االقرتاع ،و�أن تفرز
الأ�صوات يف ح�ضور املر�شحني �أو وكالئهم .وينبغي �أن تدقق جهات م�ستقلة يف عملية
االقرتاع وفرز الأ�صوات وتتاح �إمكانية املراجعة الق�ضائية �أو غريها من الإجراءات
امل�شابهة ل�ضمان ثقة الناخبني ب�أمانة االق�تراع وف��رز الأ��ص��وات .ويجب �أن توفر
امل�ساعدة املتاحة للمعوقني فاقدي الب�صر �أو الأميني عن طريق جهات م�ستقلة .كما
يجب ال�سعي لإطالع الناخبني على هذه ال�ضمانات على �أكمل وجه.
 -21وعلى الرغم من �أن العهد ال يفر�ض اتباع �أي نظام انتخابي خا�ص ،يجب احلر�ص
على �أن تراعى يف �أي نظام ي�ؤخذ به يف دولة من الدول الأطراف احلقوق املحمية
مبوجب امل��ادة  25من العهد ،و�أن ت�ضمن وتنفذ حرية للناخبني يف التعبري عن
م�شيئتهم .وينبغي �أن يطبق املبد�أ الآخذ بال�صوت الواحد لل�شخ�ص الواحد ،و�أن
ي�ساوى بني �أ�صوات جميع الناخبني .ويجب �أال يف�ضي تعيني احلدود االنتخابية
و�أ�سلوب االقرتاع �إلى تكوين فكرة م�شوهة عن توزيع الناخبني �أو �إلى التمييز �ضد
�أي فئة من الفئات ،كما يجب �أال ي��ؤدي ذلك �إل��ى �إبطال حق املواطنني يف اختيار
ممثليهم بحرية �أو تقييد هذا احلق ب�صورة غري معقولة.
 -22وينبغي �أن تبني تقارير الدول ما هي التدابري املعتمدة ل�ضمان انتخابات حقيقية
وحرة ودورية ،وكيف ي�ضمن وينفذ نظامها االنتخابي �أو نظمها االنتخابية التعبري
عن �إرادة الناخبني .وينبغي للتقارير �أن ت�صف النظام االنتخابي و�أن تو�ضح كيف
متثل يف الهيئات املنتخبة خمتلف الآراء ال�سيا�سية يف املجتمع .وك��ذل��ك ينبغي
للتقارير �أن ت�صف القوانني والإج��راءات التي ت�ضمن لكل مواطن ممار�سة حقه
فعال يف االنتخاب بحرية ،وتبني كيف ي�ضمن القانون �سرية و�أم��ان��ة و�صالحية
عملية االقرتاع .وينبغي �أن تو�ضح التقارير كيف مت تطبيق هذه ال�ضمانات عمليا
خالل الفرتة امل�شمولة يف التقرير.
 -23وتتناول الفقرة الفرعية (ج) من امل��ادة  25حق املواطنني والفر�ص املتاحة لهم
لتقلد منا�صب يف اخل��دم��ة ال�ع��ام��ة ع�ل��ى ق��دم امل �� �س��اواة .وي�ج��ب ل�ضمان فر�صة
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احل�صول على هذه الوظائف على قدم امل�ساواة �أن تكون املعايري والإجراءات املتبعة
يف التعيني ،والرتقية ،والوقف امل�ؤقت عن العمل ،والطرد ،مو�ضوعية ومعقولة.
ويجوز اتخاذ تدابري ت�صحيحية يف احلاالت املنا�سبة ل�ضمان �إمكانية تقلد وظائف
يف اخلدمة العامة جلميع املواطنني على ق��دم امل�ساواة .وت�ضمن �إت��اح��ة �إمكانية
االلتحاق باخلدمة العامة على قدم امل�ساواة وا�ستنادا �إلى معايري اجلدارة العامة،
و�إتاحة الوظائف الثابتة ،حترر من ي�شغل من�صبا يف اخلدمة العامة من �أي تدخل
�أو �ضغوط �سيا�سية .ويعترب �ضمان عدم �إخ�ضاع �أي �شخ�ص للتمييز على �أ�سا�س �أي
�سبب من الأ�سباب املبينة يف الفقرة  1من املادة  ،2لدى ممار�سته حلقوقه املكر�سة يف
الفقرة الفرعية (ج) من املادة � ،25أمرا يت�سم ب�أهمية بالغة.
 -24وينبغي لتقارير الدول �أن ت�شمل و�صفا ل�شروط تقلد منا�صب يف اخلدمة العامة،
وللتقييدات املفرو�ضة على ذلك ،والإجراءات املتبعة يف التعيني ،والرتقية ،والوقف
امل ��ؤق��ت ع��ن ال�ع�م��ل ،وال �ط��رد �أو ال�ع��زل م��ن ال��وظ�ي�ف��ة ،ف�ضال ع��ن و��ص��ف الآليات
الق�ضائية �أو غريها من �آليات املراجعة التي تنطبق على هذه الإجراءات .وكذلك،
يجب �أن تبني التقارير كيفية ا�ستيفاء �شرط امل�ساواة وما �إذا كانت اتخذت تدابري
ت�صحيحية و�إلى �أي مدى يف حالة اتخاذها.
 -25ومن ال�ضروري ل�ضمان التمتع التام باحلقوق املحمية مبوجب املادة � ،25أن يتمكن
املواطنون واملر�شحون واملمثلون املنتخبون من تبادل املعلومات والآراء بكل حرية
حول م�سائل تتعلق بال�ش�ؤون العامة وال�سيا�سية .وذلك يفرت�ض وجود �صحافة حرة
قادرة على التعليق على الق�ضايا العامة دون رقابة �أو تقييد ،وعلى �إطالع الر�أي العام.
ويتطلب ذلك التمتع متتعا تاما باحلقوق امل�ضمونة مبوجب امل��واد  19و 21و 22من
العهد ،ومراعاة هذه احلقوق على �أمت وج��ه ،مبا فيها حق الفرد يف ممار�سة ن�شاط
�سيا�سي مبفرده �أو بانت�سابه �إلى حزب �سيا�سي �أو غريه من املنظمات ،وحرية مناق�شة
ال�ش�ؤون العامة ،وحق تنظيم مظاهرات واجتماعات �سلمية ،وحق االنتقاد واملعار�ضة،
وحق ن�شر املقاالت ال�سيا�سية ،وحق تنظيم حملة انتخابية والدعاية ملبادئ �سيا�سية.
 -26ويعترب احلق يف حرية تكوين اجلمعيات ،مبا يف ذلك احلق يف ت�شكيل منظمات
تعنى بال�ش�ؤون ال�سيا�سية وال�ع��ام��ة واالل�ت�ح��اق بهذه املنظمات� ،إ��ض��اف��ة �أ�سا�سية
للحقوق املحمية مبوجب امل��ادة  .25فالأحزاب ال�سيا�سية واالن�ضمام �إلى ع�ضوية
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الأحزاب تلعب دورا هاما يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة والعملية االنتخابية .فيجب على
الدول �أن ت�ضمن يف �إدارتها الداخلية مراعاة الأح��زاب ال�سيا�سية لأحكام املادة 25
الواجبة التطبيق بغية متكني مواطنيها من ممار�سة حقوقهم املعرتف بها يف �إطار
هذه املادة.
 -27ومراعاة لأحكام الفقرة  1من املـادة  5من العهد ،ال يجوز تف�سري �أي حقوق معرتف
بها وحممية مبوجب املادة  ،25على �أنها تنطوي على احلق يف القيام بعمل �أو �إقرار
�أي عمل يهدف �إل��ى الق�ضاء على احلقوق واحل��ري��ات املحمية مبوجب العهد �أو
تقييدها �إلى حد �أبعد مما هو من�صو�ص عليه يف هذا العهد.

ثامنا  :م�شروع املبادئ العامة ب�ش�أن احلرية وعدم التمييز يف م�س�ألة احلقوق
9
ال�سيا�سية
الديباجة
ملا كانت �شعوب العامل قد �أعلنت يف ميثاق الأمم املتحدة عزمها على �إعادة ت�أكيد �إميانها
بحقوق الإن�سان الأ�سا�سية ،وبكرامة الإن�سان وقدره ،وبت�ساوي الرجال والن�ساء والأمم
كبريها و�صغريها ،يف احلقوق ،وعلى النهو�ض بالتقدم االجتماعي وحت�سني م�ستويات
العي�ش يف جو �أف�سح من احلرية؛
وملا كان امليثاق يحدد ،كغر�ض من �أغرا�ض الأمم املتحدة ،تعزيز وت�شجيع احرتام حقوق
الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية للجميع دون متييز على �أ�سا�س العرق �أو اجلن�س �أو اللغة
�أو الدين؛
وملا كان الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان يزيد التو�سع يف مبد�أ عدم التمييز فيعلن �أن
لكل �إن�سان حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات املذكورة يف الإعالن ،دومنا متييز من
 .9اعتمدته اللجنة الفرعية ملنع التمييز وحماية الأقليات يف دورتها الرابعة ع�شرة يف عام  1962م�شروع
املبادئ العامة مرفق بالقرار ( 1د )14-الذي اعتمدته اللجنة الفرعية ملنع التمييز وحماية الأقليات يف
دورتها الرابعة ع�شرة يف عام 1962؛ انظر تقرير الدورة الرابعة ع�شرة ،الفقرة 830- E//E/CN.4،159
218/CN.4/SUB.2

24

�أي نوع ،مبا يف ذلك ب�سبب الر�أي ال�سيا�سي ،وين�ص على لأنه ال يجوز التمييز على �أ�سا�س
الو�ضع ال�سيا�سي �أو القانوين �أو الدويل للبلد �أو الإقليم الذي ينتمي �إليه ال�شخ�ص؛
وملا كانت م�صالح العديد من الأ�شخا�ص كثرياً ما تهمل عندما تكون ال�سلطة ال�سيا�سية
بني �أيدي القلة ،ف�إن حق كل �إن�سان يف امل�شاركة يف �إدارة �شئون بلده هو ال�شرط الذي ال
غنى عنه لتمتع اجلميع الفعلي ب�سائر حقوق الإن�سان ،مبا فيها احلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية؛
وملا كانت ممار�سة احلقوق ال�سيا�سية مت�صلة ب�شكل مبا�شر بوجود حرية الر�أي والتعبري
وحرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات؛
وملا كان ال ميكن �ضمان هذه احلقوق ب�شكل فعال �إال يف عامل تطبق فيه تطبيقاً كلياً
م�ب��ادئ امل�ي�ث��اق ،وب�شكل خ��ا���ص م�ب��د�أ تقرير امل�صري ،وامل �ب��ادئ املكر�سة يف �إع�ل�ان منح
اال�ستقالل للبلدان وال�شعوب امل�ستعمرة ،الوارد يف قرار اجلمعية العامة ( 1514د)15 -
امل�ؤرخ يف  14كانون الأول/دي�سمرب 1960؛
ف�إن املبادئ العامة التالية تن�شر على امللأ لت�أمني االعرتاف بحق كل �إن�سان يف امل�شاركة
يف �إدارة �شئون بلده وغري ذلك من احلقوق ال�سيا�سية ذات ال�صلة ،وملنع التمييز يف التمتع
بهذه احلقوق:
�أو ًال :حق كافة ال�شعوب يف تقرير امل�صري
لكافة ال�شعوب احلق يف تقرير م�صريها؛ وحتدد ال�شعوب مبوجب ذلك احلق مركزها
ال�سيا�سي بحرية ،وتنتهج بحرية �سيا�سية تنميتها االقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية.
ثانياً  :حقوق املواطنني ال�سيا�سية
(�أ) لكل م��واط��ن يف �أي بلد ح��ق التمتع يف ذل��ك البلد باحلقوق ال�سيا�سية الكاملة
واملت�ساوية ،دومنا متييز من �أي نوع ،مثل التمييز على �أ�سا�س العرق �أو اللون �أو
اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو ال��ر�أي �سيا�سياً �أو غري �سيا�سي� ،أو الأ�صل الوطني �أو
االجتماعي� ،أو الرثوة� ،أو الن�سب �أو �أي و�ضع �آخر.
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(ب) ال يحرم �أح��د من جن�سيته ،وال تنتزع من �أح��د جن�سيته ،كو�سيلة حلرمانه �أو
جتريده من حقوقه ال�سيا�سية.
(ج) تكون �شروط ال�سن وطول مدة الإقامة وغري ذلك من ال�شروط مما ين�ص عليه
القانون ملمار�سة �أي حق معني من احلقوق ال�سيا�سية نف�س ال�شروط بالن�سبة لكافة
مواطني بلد ما �أو �سكان وحدة �سيا�سية ما ،بح�سب مقت�ضيات احلالة.
ثالثا :حرية الر�أي وتكوين اجلمعيات
تعد حرية الر�أي والتعبري وحرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات �أ�سا�سيتني
للتمتع باحلقوق ال�سيا�سية ،وتكفل هاتان احلريتان ،وكذلك �إمكانية الو�صول �إلى
الت�سهيالت و�سبل ممار�ستهما ،جلميع الأ�شخا�ص يف جميع الأوقات.
رابعاً :عمومية االقرتاع
لكل مواطن احلق يف الت�صويت يف �أي انتخاب وطني �أو ا�ستفتاء �شعبي �أو ا�ستفتاء
عام يجري يف بلده ،ويف �أية ا�ست�شارة عامة جتري يف الوحدة ال�سيا�سية �أو الإدارية
التي يقيم بها .ويجب �أال يتوقف حق الت�صويت على معرفة القراءة والكتابة �أو على
�أية م�ؤهالت تعليمية �أخرى.
خام�ساً :الت�ساوي يف االقرتاع العام
(�أ) يحق لكل مواطن الت�صويت يف �أي انتخاب� ،أو يف �أية ا�ست�شارة عامة �أخرى يكون م�ؤه ً
ال
للإدالء فيها ب�صوته ب�شروط مت�ساوية ،ويكون لكل �صوت من الأ�صوات نف�س الوزن؛
(ب) عندما يجري الت�صويت على �أ�سا�س الدوائر االنتخابية ،حتدد الدوائر االنتخابية
على �أ�سا�س من�صف مبا يجعل النتائج تعك�س ب�شكل �أدق و�أ�شمل �إرادة جميع الناخبني؛
(ج) بالن�سبة لأي انتخاب �أو ا�ست�شارة عامة جتري باالقرتاع املبا�شر ،تو�ضع قائمة انتخابية
عامة يدرج فيها ا�سم كل مواطن م�ؤهل.
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�ساد�ساً� :سرية الت�صويت
(�أ) يجب �أن تكون ب�إمكان كل ناخب �أن ي�صوت بطريقة ال �سبيل فيها �إلى ك�شف الطريقة
التي �صوت �أو ينوي الت�صويت بها؛
(ب) ال يُرغم �أي ناخب على ذكر الطريقة التي �صوت بها �أو التي ينوي الت�صويت بها؛ يف
�أي �إجراء قانوين �أو يف �أي �إجراء �آخر ،كما وال يجوز �أن يحاول �أحد احل�صول من �أي
ناخب ،ب�شكل مبا�شر �أو ب�شكل �آخر ،على معلومات عن الطريقة التي �صوت �أو ينوي
الت�صويت بها.
�سابعاً :دورية االنتخابات
جتري االنتخابات جلميع املنا�صب العامة اخلا�ضعة لالنتخاب يف فرتات زمنية فا�صلة
معقولة ق�صد ت�أمني �أن تكون �إرادة ال�شعب يف جميع الأوقات �أ�سا�س �سلطة احلكم.
ثامناً :طابع نزاهة االنتخابات وغريها من اال�ست�شارات العامة
(�أ) يكون كل ناخب ح��راً يف الت�صويت للمر�شح ال��ذي يف�ضله �أو لقائمة املر�شحني التي
يف�ضلها يف �أي انتخاب ملن�صب عام ،وال يُرغم على الت�صويت ملر�شح معني �أو لقائمة
مر�شحني معينة؛
(ب) يكون كل ناخب حراً يف الت�صويت ل�صالح �أو �ضد �أي اقرتاح يعر�ض على ا�ستفتاء عام
�أو ا�ستفتاء �شعبي �أو على �أية ا�ست�شارة عامة �أخرى؛
(ج) ت�شرف على �إج��راء االنتخابات وغري ذلك من اال�ست�شارات العامة ،مبا فيها �إعداد
القائمة االنتخابية ومراجعتها ال��دوري��ة ،ال�سلطات التي يُكفل ا�ستقاللها وتكفل
نراهتها وت�ك��ون ق��رارات�ه��ا قابلة للطعن �أم��ام ال�سلطات الق�ضائية �أو غ�ير ذل��ك من
الهيئات امل�ستقلة النزيهة؛
(د) يجب ت�أمني احلرية الكاملة للتعبري ال�سلمي عن املعار�ضة ال�سيا�سية ،وكذلك تنظيم
وحرية عمل الأحزاب ال�سيا�سية ،واحلق يف تقدمي مر�شحني لالنتخاب.
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تا�سعاً :تقلد املنا�صب العامة
(�أ) يكون كل مواطن م�ؤه ً
ال ب�شروط مت�ساوية لالنتخاب لأي من�صب عام خا�ضع لالنتخاب
يف بلده يف �أي وحدة �سيا�سية �أو �إدارية تابعة له يكون مقيماً بها؛
(ب) يحدد القانون مدى انطباق هذا املبد�أ على �أولئك الذين قد ي�ؤدي انتخابهم �إلى تنازع
بني واجباتهم �أو م�صاحلهم ال�شخ�صية وم�صالح املجتمع ككل.
عا�شراً :تق ّلد املنا�صب العامة غري اخلا�ضعة لالنتخاب
(�أ) يكون كل مواطن م�ؤه ً
ال لالنتخاب ب�شروط مت�ساوية لتق ّلد �أي من�صب عام غري خا�ضع
لالنتخاب يف بلده �أو يف �أي وحدة �سيا�سية �أو �إدارية تابعة له يكون مقيماً بها؛
(ب) يحدد القانون مدى انطباق هذا املبد�أ على �أولئك الذين قد ي�ؤدي تعيينهم �أو ت�ؤدي
ت�سميتهم يف من�صب عام غري خا�ضع لالنتخاب �إلى تنازع بني واجباتهم �أو م�صاحلهم
ال�شخ�صية وم�صالح املجتمع ككل؛
(ج) تتم جميع التعيينات يف اخلدمة املدنية الوظيفية يف �أي بلد على �أ�سا�س مو�ضوعي
ونزيه.
حادي ع�شر :التدابري التي يجب عدم اعتبارها متييزية
يجب عدم اعتبار التدابري التالية التي ين�ص عليها القانون �أو النظام متييزية:
(�أ) ال�شروط املعقولة ملمار�سة احل��ق يف الت�صويت �أو احل��ق يف تق ّلد من�صب ع��ام خا�ضع
لالنتخاب؛
(ب) امل�ؤهالت املعقولة للتعيني لتق ّلد من�صب عام ،النا�شئة عن طبيعة واجبات املن�صب؛
(ج) التدابري التي حتدد فرتة زمنية معقولة ال بد من انق�ضائها قبل �أن يجوز للأ�شخا�ص
املتجن�سني ممار�سة حقوقهم ال�سيا�سية� ،شريطة �أن ترافقها �سيا�سة جتن�س حتررية؛
(د) التدابري اخلا�صة املتخذة لت�أمني ما يلي:
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’ ’1التمثيل املالئم جلزء من �سكان بلد ما متنع �أفراده يف الواقع ظروف �سيا�سية
�أو اقت�صادية �أو دينية �أو اجتماعية �أو تاريخية �أو ثقافية من التمتع بامل�ساواة
مع بقية ال�سكان يف م�س�ألة احلقوق ال�سيا�سية؛
’ ’2التمثيل املتوازن ملختلف العنا�صر املكونة ل�سكان بلد ما؛
�شريطة �أال تدوم هذه التدابري �إ ّال طاملا ظلت هناك حاجة �إليها ،فقط مبدى لزومها.
ثاين ع�شر – القيود
ال متار�س احلقوق واحلريات املعلنة �أعاله ب�أية حال من الأحوال مبا يخالف مقا�صد الأمم املتحدة
ومبادئها .وال تخ�ضع �إال للقيود التي يحددها القانون وحده لغر�ض الت�أمني ما يلزم من اعرتاف
بحقوق وحريات الغري واح�ترام ه��ذه احلقوق ،ولغر�ض الوفاء مبتطلبات النظام العام ،واملبادئ
الأخالقية والرفاه العام يف جمتمع دميقراطي .و�أية قيود تفر�ض يجب �أن تكون متفقة مع مقا�صد
الأمم املتحدة ومبادئها.

ثالث ع�شر – ال�ضمان الد�ستوري
ميكن �أن ت�ضمن احلقوق واحلريات املعلنة �أعاله �أف�ضل ما ميكن بتج�سيدها يف الد�ساتري �أو غري
ذلك من القوانني الأ�سا�سية التي يجب �أال تكون �أي د�ستور �أو �أي قانون من بينها مو�ضع �إلغاء �أو
تعديل ب�إجراء ت�شريعي عادي.

رابع ع�شر – اللجوء �إلى حماكم م�ستقلة
�أي حرمان من ه��ذه احلقوق واحل��ري��ات �أو �أي انتهاك لها مينح ال�شخ�ص املظلوم �أو الأ�شخا�ص
املظلومني حق اللجوء �إلى حماكم م�ستقلة ونزيهة.

خام�س ع�شر – تطبيق املبادئ
تنطبق هذه املبادئ على جميع البلدان امل�ستقلة وعلى البلدان اخلا�ضعة ل�سيطرة �أجنبية
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تا�سعا  :قرار جلنة حقوق الإن�سان لعام 198910
«زيادة فعالية مبد�أ االنتخابات الدورية النزيهة»
�إطار للجهود التي يتعني اال�ضطالع بها يف امل�ستقبل
�أو ًال – �إرادة ال�شعب املعرب عنها م��ن خ�لال انتخابات دوري��ة نزيهة ك�أ�سا�س ل�سلطة
احلكم
�ألف – االقرتاع العام على قدم امل�ساواة.
باء – حق املرء يف امل�شاركة يف حكم بلده� ،إما ب�صورة مبا�شرة �أو عن طريق ممثلني يتم
اختيارهم بحرية.
جيم – حق املرء يف �إمكانية تويل الوظائف العامة يف بلده على قدم امل�ساواة مع غريه.
دال – احلاجة �إلى االقرتاع ال�سري �أو ما مياثله من �إجراءات االقرتاع احلر مبا يكفل
التعبري احلر عن �إرادة الناخبني.
هاء – �أهمية احلق يف حرية التجمع ال�سلمي.
واو – �أهمية احلق يف حرية تكوين اجلمعيات.
زاي – �أهمية احلق يف حرية ال��ر�أي والتعبري ،مبا يف ذلك حرية التما�س وتلقي ونقل
خمتلف �أنواع املعلومات والأفكار �إما م�شافهة �أو كتابة �أو طباعة �أو يف قالب فني �أو
ب�أي و�سيلة �أخرى.
حاء – حق مواطني الدولة يف تغيري نظام حكمهم بو�سائل د�ستورية منا�سبة.
ثانياً – �أن�شطة املر�شحني ل�شغل منا�صب عامة
�ألف – تكاف�ؤ فر�ص جميع املواطنني يف تر�شيح �أنف�سهم.
باء – حق املر�شحني يف عر�ض �آرائهم ال�سيا�سية منفردين �أو بالتعاون مع �آخرين.
ثالثاً – اجلوانب التنفيذية :امل�ؤ�س�سات الوطنية
ينبغي للم�ؤ�س�سات الوطنية �أن تكفل االقرتاع العام على قدم امل�ساواة ،ف�ض ً
ال عن الإرادة
 .10قرار جلنة حقوق الإن�سان  ،51/1989امل�ؤرخ يف � 7آذار/مار�س 1989
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النزيهة لالنتخابات .وهناك حاجة خا�صة �إلى �إ�شراف م�ستقل و�إل��ى ت�سجيل منا�سب
للناخبني ،و�إلى �إجراءات موثوقة خا�صة باالقرتاع ،و�أ�ساليب ملنع الغ�ش االنتخابي وحل
املنازعات.
رابعاً – الأن�شطة التعاونية للمجتمع الدويل
قد يرغب البلد امل�ضيف يف دعوة مراقبني �أو التما�س خدمات ا�ست�شارية .وميكن توفري
�أي الأمرين �أو كليهما من املنظمات الإقليمية �أو من منظومة الأمم املتحدة.

عا�شرا :قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة ب�ش�أن زيادة فعالية مبد�أ �إجراء
انتخابات
دورية ونزيه

11

�إن اجلمعية العامة،
�إذ ت�شري �إلى قراريها  146/44امل�ؤرخ يف  15كانون الأول/دي�سمرب  ،1989و 150/45امل�ؤرخ
يف  18كانون الأول/دي�سمرب  ،1990ف�ضال عن قرار جلنة حقوق الإن�سان  51/1989امل�ؤرخ
يف � 7آذار/مار�س ،1989
و�إدراكا منها لإلتزاماتها مبوجب ميثاق الأمم املتحدة ب�أن تعمل على تنمية العالقات
الودية بني الدول على �أ�سا�س احرتام مبد�أ امل�ساواة يف احلقوق وتقرير امل�صري لل�شعوب،
وب�أن تقوم بتعزيز وت�شجيع احرتام حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية للجميع،
و�إذ ت�ؤكد من جديد الإع�لان العاملي حلقوق الإن�سان الذي ين�ص على �أن لكل �شخ�ص
حق امل�شاركة يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة لبلده� ،إما مبا�شرة و�إما بوا�سطة ممثلني خمتارين
بحرية ،و�أن لكل فرد نف�س احلق الذي لغريه يف تقلد الوظائف العامة يف بلده ،و�أن �إرادة
 . 11قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم  ،137/46امل�ؤرخ  17كانون الأول/دي�سمرب  1991اجلل�سة العامة 75
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ال�شعب هي م�صدر �سلطة احلكومة ،و�أن هذه الإرادة يعرب عنها بانتخابات دورية ونزيهة
جتري على �أ�سا�س االقرتاع العام وعلى قدم امل�ساواة بني اجلميع وعن طريق الت�صويت
ال�سري �أو ح�سب �أي �إجراء مماثل ي�ضمن حرية الت�صويت،
و�إذ تالحظ �أن العهد ال��دويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ين�ص على �أن لكل
مواطن ،دون �أي متييز ب�سبب العرق �أو اللون �أو اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو الر�أي
ال�سيا�سي �أو غريه �أو املن�ش�أ الوطني �أو االجتماعي� ،أو الرثوة� ،أو الن�سب �أو غري ذلك من
الأ�سباب ،احلق والفر�صة يف امل�شاركة يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة� ،إما مبا�شرة �أو بوا�سطة
ممثلني خمتارين بحرية ،ويف اال�شرتاك اقرتاعا وتر�شيحا يف انتخابات دورية ونزيهة
جتري على �أ�سا�س االق�تراع العام املت�ساوي وال�سري وت�ضمن حرية التعبري احلر عن
�إرادة الناخبني ،وعلى تويل الوظائف العامة يف بلده على قدم امل�ساواة عموما.
و�إذ تدين نظام الف�صل العن�صري و�أي نوع �آخ��ر من �أن��واع احلرمان �أو االنتقا�ص من
احلق يف الت�صويت ،على �أ�سا�س العرق �أو اللون �أو اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو الر�أي
ال�سيا�سي �أو غريه� ،أو املن�ش�أ الوطني �أو االجتماعي� ،أو الرثوة� ،أو الن�سب �أو غري ذلك من
الأ�سباب،
و�إذ ت�شري �إل��ى �أن جميع ال��دول تتمتع ،مبوجب االتفاق ،بامل�ساواة يف ال�سيادة و�إن لكل
دولة احلق ،وفقا لإرادة �شعبها يف �أن تختار وت�ضع بحرية نظمها ال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادية والثقافية،
و�إذ ت�سلم ب�أنه ال يوجد نظام �سيا�سي واح��د �أو طريقة انتخابية واح��دة تنا�سب جميع
ال��دول و�شعوبها بنف�س املقدار ،وب��أن جهود املجتمع ال��دويل الرامية �إل��ى تعزيز مبد�أ
�إج��راء انتخابات دوري��ة ونزيهة ينبغي �أال مت�س احلق ال�سيادي لكل دول��ة ،وفقا الرادة
�شعبها ،يف حرية اختيار وو�ضع نظمها ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية،
�سواء كانت متفقة مع �أف�ضليات دول �أخرى �أم مل تكن،
و�إذ تالحظ مع التقدير اخلدمات اال�ست�شارية وامل�ساعدات التقنية املقدمة من مركز
حقوق الإن�سان التابع للأمانة العامة ،وكذلك امل�ساعدات التقنية املقدمة من �إدارة
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التعاون التقني لأغرا�ض التنمية بالأمانة العامة وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي �إلى
بع�ض الدول الأع�ضاء ،مبا يف ذلك الدول التي يف مرحلة االنتقال �إلى الدميقراطية،
بناء على طلبها ،و�إذ تدعو تلك الهيئات �إلى موا�صلة بذل تلك اجلهود وتكثيفها ح�سب
االقت�ضاء،
و�إذ تالحظ امل�ساعدة االنتخابية التي تقدمها املنظمة �إل��ى ال��دول الأع�ضاء بناء على
طلبها،
و�إذ ت�ؤكد �أن قيام الأمم املتحدة بالتحقق من االنتخابات يجب �أن يظل ن�شاطا ا�ستثنائيا
للمنظمة يتعني القيام به يف ظروف معرفة بدقة ويف املقام الأول يف احلاالت ذات الأبعاد
الدولية الوا�ضحة،
و�إذ حتيط علما باملعايري ال��واردة يف الفقرة  97من تقرير الأم�ين العام ،والتي يجب
ا�ستيفا�ؤها قبل موافقة املنظمة على طلبات التحقق من االنتخابات،
 -1حتيط علما مع التقدير بتقرير الأمني العام؛
 -2ت�شدد على �أهمية الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
املدنية وال�سيا�سية ،اللذان يقرران �أن �سلطة احلكم م�صدرها �إرادة ال�شعب ،على
النحو املعرب عنه يف انتخابات دورية ونزيهة؛
 -3ت�ؤكد اقتناعها ب��أن االنتخابات ال��دوري��ة والنزيهة عن�صر �ضروري ال غنى عنه يف
اجلهود املتوا�صلة املبذولة حلماية حقوق وم�صالح املحكومني ،و�أن التجربة العملية
تثبت �أن حق كل فرد يف اال�شرتاك يف حكم بلده عامل حا�سم يف متتع اجلميع فعليا
مبجموعة وا�سعة التنوع من حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية الأخ��رى ،ت�شمل
احلقوق ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية؛
 -4تعلن �أن تقرير �إرادة ال�شعب ي�ستلزم عملية انتخابية توفر جلميع املواطنني فر�صة
متكافئة لرت�شيح �أنف�سهم واالدالء ب�آرائهم ال�سيا�سية ،فرادى وبالتعاون مع �آخرين،
على النحو املن�صو�ص عليه يف الد�ساتري والقوانني الوطنية؛
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 -5ت�شدد على �أن واجب كل دولة ع�ضو ،وفقا لأحكام امليثاق ،يتمثل يف احرتام القرارات
التي تتخدها الدول الأخرى وفقا لإرادة �شعوبها لدى اختيارها و�إن�شائها مل�ؤ�س�ساتها
االنتخابية بحرية؛
 -6ت�ؤكد من جديد �ضرورة الغاء الف�صل العن�صري ،و�أن احلرمان �أو االنتقا�ص من
احلق يف الت�صويت على �أ�سا�س العرق �أو اللون ،هو انتهاك ج�سيم حلقوق الإن�سان،
و�إهانة ل�ضمري الإن�سانية وكرامتها ،و�أن احلق يف امل�شاركة يف نظام �سيا�سي يقوم
على املواطنة العامة املت�ساوية وعلى حق االنتخاب العام� ،أمر �ضروري ملمار�سة مبد�أ
االنتخابات الدورية والنزيهة؛
 -7ت�ؤكد قيمة امل�ساعدة االنتخابية التي تقدمها الأم��م املتحدة بناء على طلب بع�ض
الدول الأع�ضاء يف �سياق االحرتام الكامل ل�سيادتها؛
 -8ت�ؤمن ب�أن على املجتمع الدويل �أن يوا�صل ايالء االعتبار اجلاد للطرق التي ميكن بها
للأمم املتحدة �أن تلبي طلبات الدول الأع�ضاء يف م�سعاها لتعزيز وتقوية م�ؤ�س�ساتها
و�إجراءاتها االنتخابية؛
 -9ت�ؤيد ر�أي الأمني العام ب�أن يقوم بت�سمية موظف �أقدم يف ديوان الأمني العام ليقوم
مبهمة التن�سيق �إ�ضافة �إلى واجباته الراهنة و�ضمانا لالت�ساق يف معاجلة الطلبات
املقدمة من الدول الأع�ضاء املنظمة لالنتخابات ،لي�ساعد الأمني العام على تن�سيق
ودرا�سة طلبات التحقق من االنتخابات وتوجيهها �إلى املكتب �أو الربنامج املخت�ص،
ولي�ضمن العناية يف درا�سة طلبات التحقق من االنتخابات ،ولي�ستند �إل��ى اخلربة
املكت�سبة من �أجل بناء ذاك��رة م�ؤ�س�سية ،وليعد ويحفظ قائمة باخلرباء الدوليني
الذين ميكنهم تقدمي امل�ساعدة التقنية ف�ضال عن امل�ساعدة يف التحقق من العمليات
االنتخابية ،وليقيم ات�صاالت مع املنظمات االقليمية ،وغريها من املنظمات احلكومية
الدولية بغية �ضمان ترتيبات العمل ال�سليمة معها وجتنب �إزدواج اجلهود ،وتطلب
�إلى الأمني العام �أن يعني ذلك املوظف لي�ضطلع بهذه املهام؛
 -01تقرر �أن ت�سمية هذا املوظف الأق��دم لن ت�سبق �أو تبطل الرتتيبات اجلارية فيما
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يتعلق بامل�ساعدة االنتخابية ولن تخل بالرتتيبات التنفيذية للبعثات التي تقرر
املنظمة اال�ضطالع بها؛
 -11تطلب �إلى الأمني العام �أن يخ�ص�ص عند االقت�ضاء ،ويف حدود املوارد احلالية ،عددا �صغريا
من املوظفني واملوارد الأخرى لدعم املوظف املتقدم امل�سمى يف الإ�ضطالع مبهامه؛
 -21تثني على مركز حقوق الإن�سان التابع للأمانة العامة ،وكذلك على �إدارة التعاون التقني
لأغرا�ض التنمية بالأمانة العامة ،وبرنامج الأمم املتحدة الأمنائي ،ملا قدموه ويقدمونه
من خدمات ا�ست�شارية وم�ساعدات تقنية �إلى الدول الأع�ضاء الطالبة ،وتطلب �إليها �أن
تتعاون ب�صورة وثيقة مع املوظف الأقدم الذي ي�سميه الأمني العام و�أن تبلغه مبا تقدمه
من م�ساعدات وما ت�ضطلع به من �أن�شطة يف جمال امل�ساعدة االنتخابية؛
 -13تطلب �إلى الأمني العام �أن يبلغ اجلهاز املخت�ص يف الأمم املتحدة لدى تلقي طلبات
ر�سمية من دول �أع�ضاء للتحقق من االنتخابات ،و�أن يقوم بناء على توجيه من ذلك
اجلهاز بتقدمي امل�ساعدة املالئمة؛
 -14تطلب �إل��ى الأم�ين العام �أن ين�شئ وفقا للقواعد املالية للأمم املتحدة �صندوقا
ا�ستئمانيا للتربعات للحاالت التي تكون فيها الدولة الع�ضو الطالبة عاجزة عن
التمويل الكلي �أو اجلزئي لبعثة التحقق من االنتخابات ،و�أن يقرتح مبادئ توجيهية
لالنفاق من ذلك ال�صندوق؛
 -15ت�ؤكد فعالية و�ضرورة التن�سيق مع املنظمات احلكومية الدولية ،مبا يف ذلك املنظمات
االقليمية ،التي لديها خربة دولية يف جمال امل�ساعدة االنتخابية؛
 -16تثني على جهود املنظمات غري احلكومية التي قدمت م�ساعدة انتخابية بناء على
طلب الدول الأع�ضاء؛
 -17تدعو ال��دول الأع�ضاء التي مل ت��رد على طلب الأم�ين العام �إليها ،عمال بالفقرة
 01القرار � ،051/54أن تقدم �آراءه��ا ب�ش�أن النهج املنا�سبة التي ت�ساعد املنظمة على
اال�ستجابة لطلبات الدول الأع�ضاء احل�صول على امل�ساعدة االنتخابية� ،أن تفعل ذلك
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حتى يتمكن الأمني العام من �إدراج تلك الآراء يف تقريره القادم �إلى اجلمعية العامة؛
 -18تطلب �إلى الأمني العام �أن يقدم �إلى اجلمعية العامة يف دورتها ال�سابعة والأربعني
تقريرا عن تنفيذ هذا القرار ،وعن خربة املنظمة يف جمال تقدمي امل�ساعدة االنتخابية
�إلى الدول الأع�ضاء الطالبة ،وتو�صياتها ب�ش�أن تقدمي تلك امل�ساعدة ،وعن املبادئ
التوجيهية التف�صيلية واالخت�صا�صات التي يجري و�ضعها مل�شاركة الأمم املتحدة يف
االنتخابات ،وعن طبيعة طلبات الدول الأع�ضاء وما مت اتخاذه ب�ش�أنها يف �إطار البند
املعنون «م�سائل حقوق الإن�سان».
12

احلادي ع�شر  :امليثاق العربي حلقوق االن�سان

املادة( )24
لكل مواطن احلق يف:
 .1حرية املمار�سة ال�سيا�سية.
 .2امل�شاركة يف ادارة ال�ش�ؤون العامة اما مبا�شرة او بوا�سطة ممثلني يختارون بحرية.
 .3تر�شيح نف�سه او اختيار من ميثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم امل�ساواة بني جميع
املواطنني بحيث ت�ضمن التعبري
احلر عن ارادة املواطن.
 .4ان تتاح له على قدم امل�ساواة مع اجلميع فر�صة تقلد الوظائف العامة يف بلده على
ا�سا�س تكاف�ؤ الفر�ص.
 .5حرية تكوين اجلمعيات مع االخرين واالن�ضمام اليها.
 .6حرية االجتماع وحرية التجمع ب�صورة �سلمية.
 .12اعتمد من قبل القمة العربية ال�ساد�سة ع�شرة التي ا�ست�ضافتها تون�س  23مايو�/أيار  2004امل�صادق عليه
من قبل االردن واملن�شورة على ال�صفحة  4478من عدد اجلريدة الر�سمية رقم  4675بتاريخ .16/9/2004
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 .7ال يجوز تقييد ممار�سة ه��ذه احلقوق ب��اي قيود غري القيود املفرو�ضة طبقا للقانون  ،والتي
تفت�ضيها ال�ضرورة يف جمتمع

يحرتم احلريات وحقوق االن�سان  ،ل�صيانة االمن الوطني او النظام العام او ال�سالمة
العامة او ال�صحة العامة او الآداب العامة او حلماية حقوق الغري وحرياتهم .

ثالثا  :الت�شريعات الوطنية ذات العالقة باالنتخابات
اوال  :قانون االنتخاب
ثانيا  :قانون الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب
ثالثا :التعليمات التنفيذية ال�صادرة عن جمل�س مفو�ضي الهيئة امل�ستقلة
لالنتخاب
1 )1التعليمات التنفيذية رقم (  )1ل�سنة  2012اخلا�صة ببطاقة االنتخاب واعداد
اجلداول االولية لالنتخاب .
2 )2التعليمات التنفيذية رق��م ( )2ل�سنة  2012اخل��ا��ص��ة ب��اع�ت�م��اد املراقبني
املحليني
3 )3التعليمات التنفيذية رق��م ( )3ل�سنة  2012اخل��ا��ص��ة ب��اع�ت�م��اد املراقبني
الدوليني
4 )4التعليمات التنفيذية رق��م ( )4ل�سنة  2012اخل��ا��ص��ة امل�ع��دل��ة للتعليمات
التنفيذية رقم ( )1ل�سنة 2012
5 )5التعليمات التنفيذية رقم ( )5ل�سنة  2012اخلا�صة باالعرتا�ض على اجلداول
االولية للناخبني
6 )6التعليمات التنفيذية رقم ( )6ل�سنة  2012اخلا�صة بت�شكيل اللجان
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7 )7التعليمات التنفيذية رقم ( )7ل�سنة  2012اخلا�صة بقواعد ال�سلوك واالف�صاح
يف الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب
8 )8التعليمات التنفيذية رق��م ( )8ل�سنة  2012اخل��ا��ص��ة ب��ال�تر��ش��ح للدائرة
االنتخابية املحلية
9 )9التعليمات التنفيذية رقم(  )9ل�سنة  2012اخلا�صة بقوائم الدائرة االنتخابية
العامة
1010التعليمات التنفيذية رقم ( )10ل�سنة  2012اخلا�صة باالقرتاع والفرز وجمع
اال�صوات
1111التعليمات التنفيذية رقم ( )11ل�سنة  2012اخلا�صة بقواعد حمالت الدعاية
االنتخابية
1212التعليمات التنفيذية رقم ( )12ل�سنة  2012اخلا�صة باعتماد مندوبي املر�شحني
والقوائم يف الدائرة االنتخابية املحلية والعامة
1313التعليمات التنفيذية رق��م ( )13ل�سنة  2012اخلا�صة باعتماد ال�صحفيني
واالعالميني والعاملني يف امل�ؤ�س�سات االعالمية املرئية وامل�سموعة واملقروءة
املحليني والدوليني لتغطية العملية االنتخابية
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ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺭﻗﻢ ) (2ﻟﺴﻨﺔ 2012
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  12ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﻙ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺏ
ﺭﻗﻢ  11ﻟﺴﻨﺔ 2012
----------------------------ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(1
ﺗﺳﻣﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﻳﻥ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﺭﻗﻡ ) (2ﻟﺳﻧﺔ
 ،2012ﻭﻳﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺷﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺭﻳﺩﺓ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(2
ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻠﻌﺑﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻡ ﺗﺩﻝ ﺍﻟﻘﺭﻳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ:
ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ :ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺏ
ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ :ﻫﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻭﺭﺻﺩ ﻭﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻣﺟﺭﻳﺎﺕ ﻭﺳﻳﺭ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ
ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ ﺍﺑﺗﺩﺍء ﻣﻥ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻧﺎﺧﺑﻳﻥ ﻭﻣﺭﻭﺭﺍ ﺑﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ
ﻭﺍﻟﺣﻣﻼﺕ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﻭﻳﻭﻡ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺏ )ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺭﺯ( ﻭﻣﺭﺣﻠﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ.
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ :ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄﺓ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻟﺩﻯ ﺟﻬﺔ ﺭﺳﻣﻳﺔ
ﺃﺭﺩﻧﻳﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﻣﻥ
ﺧﻼﻝ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺿﻣﺎﻡ ﻟﺗﺣﺎﻟﻑ ﺃﻭ ﻓﺭﻳﻕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ.
ﺍﻟﺗﺣﺎﻟﻑ :ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ.
ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺏ/ﺓ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ/ﺓ :ﻫﻭ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻡ ﺗﺭﺷﻳﺣﻪ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ
ﺗﺭﻏﺏ ﺑﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻩ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺏ ﻭﻣﻧﺣﻪ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ.
ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ :ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺻﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺏ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﻗﺎﻧﻭﻧﻬﺎ ﻭﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﻭﺗﻣﻧﺢ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺏ/ﺓ ﺣﻕ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ.
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ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(3
ﻳﺷﺗﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﺗﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ
ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
ﺃ.
ﺏ.
ﺝ.

ﺩ.

ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﻣﻧﺷﺄﺓ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺃﻭ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻟﺩﻯ ﺟﻬﺔ ﺭﺳﻣﻳﺔ ﺃﺭﺩﻧﻳﺔ
ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ.
ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻁ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺄﻱ ﻣﻥ ﺍﻷﺣﺯﺍﺏ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺔ
ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ.
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺗﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﻣﻧﻔﺭﺩﺓ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗﻌﻳّﻥ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﺿﻣﻥ
ﻫﻳﺋﺗﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻥ ﻣﻭﻅﻔﻳﻬﺎ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺣﺩ ﺃﻗﺎﺭﺑﻬﻡ ﻣﻥ
ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ .ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﻼ ﺑﺩ ﻣﻥ ﺍﻧﻁﺑﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻭﺩ
ﺃﻭ ﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﺗﺣﺎﻟﻑ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﺣﺎﻟﻑ ﻳﻘﺗﺿﻲ ﺗﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺣﻛﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺭﺗﻳﻥ )ﺃ( ﻭ )ﺏ( ﻣﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺎﻟﻔﺔ.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(4
ً
ً
ﻳﺷﺗﺭﻁ ﻓﻲ ﻣﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻩ ﻣﺭﺍﻗﺑﺎ ﻣﺣﻠﻳﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃ.
ﺏ.
ﺝ.
ﺩ.

ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺃﺭﺩﻧﻲ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﺔ
ً
ً
ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺗﻡ ﺍﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷﺭﺓ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻻﺣﺗﺳﺎﺏ ﻋﻣﺭ ﺍﻟﻧﺎﺧﺏ
ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺭﻗﻡ ) (1ﻟﺳﻧﺔ .2012
ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻣﺩﻭﻧﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻭﺍﻟﻣﻁﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ
ﻟﻠﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﺣﻳﺎﺩﻳﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎﺕ.
ﺃﻥ ﻻ ﻳﺗﻛﺭﺭ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺏ/ﺓ ﻓﻲ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(5
ﺗﻛﻭﻥ ﺁﻟﻳﺔ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﻳﻥ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺃ .ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ /ﺍﻟﺗﺣﺎﻟﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﻁﻠﺑﺎ ً ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻣﺭﺷﺣﻳﻬﺎ
ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ.
ﺏ .ﺗﺳﻣﻲ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺣﺎﻟﻑ ﺿﺎﺑﻁ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﻳﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ.
ﺝ .ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻠﻣﺅﺳﺳﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺩﻡ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺧﻼﻝ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ.
ﺩ .ﺗﺗﻭﻗﻑ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻋﻥ ﺍﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻟﻼﻗﺗﺭﺍﻉ ﺑﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷﺭ
ﻳﻭﻣﺎ ً.
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ﻫـ.
ﻭ.
ﺯ.

ﺡ.

ﻁ.
ﻱ.
ﻙ.

ﺗﺳﻠﻡ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺿﺎﺑﻁ ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻁ ﺇﻣﺎ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﻘﺭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺃﻭ ﻣﻥ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ.
ﻳﻣﻧﺢ ﺿﺎﺑﻁ ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻁ ﺇﺷﻌﺎﺭﺍً ﺃﻭﻟﻳﺎ ً ﻣﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﺗﺳﻠﻡ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ.
ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻭﺍﺳﺗﻳﻔﺎﺋﻬﺎ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺃﻋﻼﻩ ﺧﻼﻝ ﻣﺩﺓ ﻻ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﺧﻣﺳﺔ ﺃﻳﺎﻡ
ﻋﻣﻝ ﻭﺗﺭﺳﻝ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻟﻠﻣﺅﺳﺳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺿﺎﺑﻁ ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻁ ﺇﺷﻌﺎﺭﺍً ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻟﻔﺎﻛﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ
ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﺳﺗﻳﻔﺎء ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻠﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻭ ﺑﻳﺎﻥ ﺃﻱ ﻧﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ
ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ.
ﺗﺩﺭﺱ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻭﻣﺩﻯ ﻣﻭﺍﻓﻘﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ
ﺗﻘﺑﻝ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﺭﻓﺿﻬﺎ ﻛﻼً ﺃﻭ ﺟﺯءﺍً ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻳﺗﻡ ﺇﻋﻼﻡ ﺿﺎﺑﻁ
ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺧﻁﻳﺎ ً ﺑﻣﺑﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻓﺽ.
ﺗﺻﺩﺭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺏ ﺑﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻟﻠﻣﺭﺍﻗﺑﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻫﻡ ﻭﻓﻘﺎ ً
ﻟﻠﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﻣﻌﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ.
ﻳﺗﻡ ﺗﺳﻠﻳﻡ ﺑﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻟﺿﺎﺑﻁ ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻁ ﻭﻳﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺑﺎﺳﺗﻼﻣﻬﺎ.
ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﻭﺿﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﻳﻥ ﻭﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﻳﻥ ﻟﻬﺎ
ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻳﺔ ﻟﺑﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻫﻡ.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(6
ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺃﻱ ﻣﺭﺍﻗﺏ ﺧﺎﻟﻑ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﻳﻥ ﺃﻭ ﻣﺩﻭﻧﺔ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻡ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺃﻥ ﺗﺑﻠّﻎ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﻧﻬﺎء
ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻟﺿﺎﺑﻁ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ /ﺍﻟﺗﺣﺎﻟﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺏ ﺃﻭ ﻟﻠﻣﺅﺳﺳﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻭﺗﻠﺗﺯﻡ
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺑﺗﺳﻠﻳﻡ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻓﻭﺭﺍً ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(7
ﻟﻠﻣﺅﺳﺳﺔ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﻭﺍﺣﺩ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﻳﻥ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﻳﻥ ﻟﻬﺎ ﻟﻧﻔﺱ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺧﻁﻳﺎ ً ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﺑﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(8
ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﺃﻭ ﺃﺳﻣﺎء ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻟﻠﻣﺅﺳﺳﺔ ﺃﻭ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺣﺎﻟﻑ ﺧﻼﻝ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(9
ﺗﻠﺗﺯﻡ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
ﺃ .ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻷﺭﺩﻧﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺛﻳﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﻕ
ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﺷﺢ ﻭﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺏ ﻭﺗﺷﺟﻳﻊ ﻭﺗﻌﺯﻳﺯ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ.
ﺏ .ﻳﺣﺎﻓﻅ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﺣﻳﺯ ﺍﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻭﺍﺟﺑﺎﺗﻬﻡ ﻭﺃﻻ ﻳﻘﻭﻣﻭﺍ ﺑﺄﻱ ﺷﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﺷﻛﺎﻝ
ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺑﺎﺓ ﻭﺍﻟﺗﻔﺿﻳﻝ ﻟﻠﻘﻭﺍﺋﻡ ﻭﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﻭﺍﻷﺣﺯﺍﺏ.
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ﺝ .ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺏ ﻭﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻧﻬﺎ ﻭﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻕ ﻣﻌﻬﺎ
ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺿﻣﺎﻥ ﺳﻳﺭ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﻭﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺳﻠﻳﻡ ﻭﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﻧﺯﺍﻫﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ.
ﺩ .ﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ.
ﻫـ .ﺗﻧﻅﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ؛ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﻳﻥ ،ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺧﻁﻁ ﻋﻣﻝ ﻭﺧﻁﺔ ﺗﻭﺯﻳﻊ
ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﻳﻥ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺑﻳﺔ ﻭﺗﺯﻭﻳﺩ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﻳﻥ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﻟﻘﻳﺎﻣﻬﻡ ﺑﺎﻟﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻣﻧﻬﻡ ﺑﻛﻔﺎءﺓ.
ﻭ .ﺇﻁﻼﻉ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻭﻧﺔ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ )ﻣﻳﺛﺎﻕ ﺍﻟﺷﺭﻑ( ﻭﺗﻌﺭﻳﻔﻬﻡ ﺑﻣﺿﻣﻭﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﺿﺭﻭﺭﺓ
ﺗﻭﻗﻳﻊ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺏ/ﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻬﺩ ﺑﺎﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻳﻬﺎ.
ﺯ .ﺍﻹﺷﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﻳﻥ ﻭﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﻬﻡ ﺑﻣﺩﻭﻧﺔ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﻭﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺏ ﺑﺄﻱ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺗﺳﺗﺩﻋﻲ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺃﻱ ﻣﻧﻬﻡ.
ﺡ .ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎﺕ ﺍﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻭﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻠﻘﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺏ ﻋﻥ ﺃﻳﺔ ﺃﺣﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﺍﻧﺗﻬﺎﻛﺎﺕ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ
ﻋﻠﻰ ﺳﻳﺭ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(10
ﻳﻠﺗﺯﻡ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﻭﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﻭﻥ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﺳﺱ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
ﺃ.
ﺏ.
ﺝ.
ﺩ.
ﻫـ.
ﻭ.

ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﺳﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﻣﺷﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻘﺭﺍﺭﺍﺗﻬﺎ.
ﻋﺩﻡ ﺣﻣﻝ ﺃﻭ ﺍﺭﺗﺩﺍء ﺃﻭ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺃﻱ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﺗﺧﺹ ﻣﺭﺷﺣﺎ ً ﻣﻌﻳﻧﺎ ً ﺃﻭ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣﻥ
ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺑﺭﺯ ﺍﻧﺣﻳﺎﺯﺍً ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﺭﺷﺢ ﺃﻭ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺏ ﺍﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺎﻟﺗﻌﺭﻳﻑ ﻋﻥ ﻧﻔﺳﻪ ﻷﻱ ﻁﺭﻑ ﺃﻭ ﺷﺧﺹ ﻣﻌﻧﻲ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺣﻣﻝ
ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ.
ﻳﺣﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﻳﻥ ﺣﻣﻝ ﺃﻳﺔ ﺃﺳﻠﺣﺔ ﺍﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ،ﻭﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺍﻻﺑﺗﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻧﻑ
ﻭﺍﺗﺧﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻠﺣﺩ ﻣﻥ ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﺍﻧﺩﻻﻉ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﻧﻑ.
ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﻟﺟﺎﻥ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﺩﺧﻝ ﻓﻲ ﺳﻳﺭ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ
ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ )ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ،ﺍﻟﻔﺭﺯ(.
ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﻳﻥ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ ﻣﺣﻠﻳﻳﻥ ﻭﺩﻭﻟﻳﻳﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﻌﺭﺽ ﻟﻬﻡ.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(11
ﺗﻠﺗﺯﻡ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃ.

ﺗﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻣﻭﺍﺗﻳﺔ ﻭﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﻳﻥ
ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﻳﻥ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ:
 .1ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻧﻣﺎﺫﺝ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﻳﻥ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﻣﻥ
ﺧﻼﻝ ﻧﺷﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﻭﺗﻭﻓﻳﺭﻫﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺦ ﺍﻟﻭﺭﻗﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺿﺕ
ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺑﺫﻟﻙ.
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 .2ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻭﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻻﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺿﻣﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺯﻣﻧﻲ ﻳﺳﻣﺢ
ﻟﻠﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺑﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ.
 .3ﺗﻭﻋﻳﺔ ﻟﺟﺎﻥ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺏ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﺑﺂﻟﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﻳﻥ.
ﺏ .ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﺍﻗﺏ ﺑﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﻭﺇﺩﺍﻣﺔ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ
ﻣﻌﻬﺎ.
ﺝ .ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻣﺑﺩﺃ ﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻭﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺔ ﻟﻠﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﺍﻗﺏ
ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻧﺷﺭ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳﻳﺭ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ.
ﺩ .ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻧﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﻭﺿﻣﺎﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ.
ﻫـ .ﺗﺳﻬﻳﻝ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(12
ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﻧﻣﺎﺫﺝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ.
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ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺭﻗﻢ ) (10ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٢
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﻭﺟﻤﻊ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ
ﺻﺎﺩﺭﺓ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)/٦٩ﺏ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ
ﺭﻗﻢ )  ( ٢٥ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠١٢ﻭﺗﻌﺪﻳﻠﻪ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -١
ﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ) ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﻟﺴﻨﺔ (٢٠١٢
ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -٢
ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺗُﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ
ﺭﻗﻢ ) (٢٥ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠١٢ﻭﺗﻌﺪﻳﻠﻪ.
ﻣﻬﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﻭﻣﺪﺧﻠﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -٣
ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ
ﺍﻟﻨﺎﻓﺬ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ،ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻬﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ
ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﻭﻣﺪﺧﻠﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺃ -ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ،ﻳﺘﻮﻟﻰ-:
 -١ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴ������ﺔ ﺍﻻﻗﺘ������ﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔ������ﺮﺯ ﻭﺍﻹﺷ������ﺮﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬ������ﺎ ﺩﺍﺧ������ﻞ ﻏﺮﻓ������ﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ.
 -٢ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺧﺘﻤﻬﺎ.
 -٣ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﻉ ﻭﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺆﺷﺮﺍ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ.
 -٤ﻣﻨ��ﻊ ﺍﻟﻘﻴ��ﺎﻡ ﺑ��ﺄﻱ ﻋﻤ��ﻞ ﺩﺍﺧ��ﻞ ﻏﺮﻓ��ﺔ ﻣﺮﻛ��ﺰ ﺍﻻﻗﺘ��ﺮﺍﻉ ﻣ��ﻦ ﺷ��ﺄﻧِﻪ ﺍﻟﺘ��ﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠ��ﻰ
ُﺣﺴ��ﻦ ﺳ��ﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ��ﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴ��ﺔ ﻭﻟ��ﻪ ﺃﻥ ﻳﻄﻠ��ﺐ ﻣ��ﻦ ﺃﻱ ﺷ��ﺨﺺ ﻳﻘ��ﻮﻡ ﺑ��ﺬﻟﻚ
ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﻭﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﺧﺮﺍﺟﻪ ﺍﺫﺍ ﺭﻓﺾ.

ﺃ.ﺏ ٢٠١٢/١١/٢٨
-ﻡ.ﺡ

١
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ﺏ -ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻳﺘﻮﻟﻰ-:
 -١ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
 -٢ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻄﺎﻗﺘﻪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
 -٣ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﺍﻟﻮﺭﻗﻲ ﻭﻗﻴﺪ ﺍﺳﻢ
ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﺑﺎﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
 -٤ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﺍﻭ ﻣﺎﺩﺓ ﻋﺎﺯﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺎﺑﺔ ﻳﺪ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ
ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ ،ﻭﺧﻨﺼﺮ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ ﻟﻠﻤﺮﺍﻓﻖ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ.
ﺝ -ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻳﺘﻮﻟﻰ-:
ﻲ ﺍﻻﻗﺘ���ﺮﺍﻉ ﻟﻠﻨﺎﺧ���ﺐ ،ﺑﻌ���ﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛ���ﺪ ﻣ���ﻦ ﻭﺟ���ﻮﺩ ﺧ���ﺘﻢ ﺍﻟ���ﺪﺍﺋﺮﺓ
 -١ﺗﺴ���ﻠﻴﻢ ﻭﺭﻗﺘ��� ّ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ.
 -٢ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻟﻠﻨﺎﺧﺐ ﻭﻟﻤﺮﺍﻓﻘﻪ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ.
ﺩ -ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ،ﻳﺘﻮﻟﻰ:
 -١ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ.
 -٢ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ً ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﻗﺪ ﻣﺎﺭﺱ ﺣﻘﻪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ.
 -٣ﺇﺩﺧ����ﺎﻝ ﻧﺘ����ﺎﺋﺞ ﺻ����ﻨﺪﻭﻗﻲ ﺍﻻﻗﺘ����ﺮﺍﻉ ﻓ����ﻲ ﻧﻈ����ﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣ����ﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨ����ﺎﺑﻲ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ.
ﻫـ -ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻳﺘﻮﻟﻰ-:
 -١ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ.
 -٢ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺑﻄﺎﻗﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺑﻄﺎﻗﺘﻪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
ﻭ -ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻳﺘﻮﻟﻰ-:
 -١ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﺑﻮﺿﻊ ﻭﺭﻗﺘﻲ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻜﻞ
ﻣﻨﻬﻤﺎ.
 -٢ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﺻﺒﻊ ﻳﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﺮ
ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎﻝ.
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -٤
ﺃ -ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﻣﻨﺪﻭﺑﻴﻪ ﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ.

ﺃ.ﺏ ٢٠١٢/١١/٢٨
-ﻡ.ﺡ
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ﺏ -ﻳﺠ��ﻮﺯ ﻟﻤﺮﺷ��ﺢ ﺍﻟ��ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴ��ﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴ��ﺔ ﻭﻗﺒ��ﻞ ﻋﺸ��ﺮﺓ ﺃﻳ��ﺎﻡ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻷﻗ��ﻞ ﻣ��ﻦ ﻳ��ﻮﻡ
ﺍﻻﻗﺘ��ﺮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻘ��ﺪﻡ ﻟ��ﺮﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨ��ﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨ��ﺎﺏ ﺑﻄﻠ��ﺐ ﻟ��ﺪﺧﻮﻝ ﻣﻨﺪﻭﺑﻴ��ﻪ ﻟﻤﺮﺍﻛ��ﺰ ﺍﻻﻗﺘ��ﺮﺍﻉ
ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ.
ﺝ -ﻟﻜ��ﻞ ﻣﺮﺷ��ﺢ ﺃﻥ ﻳﺤﻀ��ﺮ ﻋﻤﻠﻴ��ﺔ ﺍﻻﻗﺘ��ﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔ��ﺮﺯ ﻓ��ﻲ ﺍﻟ��ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴ��ﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴ��ﺔ
ﻭﻳﺮﺍﻗﺒﻬﺎ ﻭﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ.
ﺩ -١ -ﻳﺠ��ﻮﺯ ﻟﻠﻤﺮﺷ��ﺢ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤ��ﺔ ﺃﻥ ﻳﺤﻀ��ﺮ ﺷﺨﺼ��ﻴﺎ ً ﻋﻤﻠﻴ��ﺔ ﺍﻻﻗﺘ��ﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔ��ﺮﺯ ﻭﺃﻥ
ﻳﺮﺍﻗﺒﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺍﻥ ﻳﻨﺘﺪﺏ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﺪﺍ ﻋﻦ ﻣﻨﺪﻭﺏ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
 -٢ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻷﻱ ﻣﺮﺷﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻷﻱ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻣﻨﺪﻭﺏ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻗﺘﺮﺍﻉ ﺃﻭ ﻓﺮﺯ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -٥
ﺃ -ﺗﻠﺘﺰﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﻭﻣﺪﺧﻠﻮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟ ُﻤﺤﺪﺩ ﻟﻼﻗﺘﺮﺍﻉ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ-:
 -١ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎً.
 -٢ﺍﻟﺘﺄﻛ��ﺪ ﻣ��ﻦ ﺗ��ﻮﻓﺮ ﺟﻤﻴ��ﻊ ﺍﻟﻠ �ﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻ��ﺔ ﺑ��ﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔ��ﺮﺯ ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﻬ��ﺎ ﻭﻓ��ﻖ
ﺍﻷﺻﻮﻝ.
 -٣ﻳﺘﺄﻛﺪ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ
ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ .
ﺏ -ﻳ��ﺪﻋﻮ ﺭﺋ��ﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨ��ﺔ ﺍﻟﺤﺎﺿ��ﺮﻳﻦ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷ��ﺤﻴﻦ ﻭﻣﻨ��ﺪﻭﺑﻴﻬﻢ ﻭﻣﻨ��ﺪﻭﺑﻲ ﺍﻟﻘ��ﻮﺍﺋﻢ
ﻭﺍﻟ ُﻤ�ﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴ�ﻴﻦ ﻭﺍﻟ�ﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴ�ﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤ�ﺪﻳﻦ ﺍﻟ ُﻤﺼ�ﺮﺡ ﻟﻬ�ﻢ ﺑﺎﻟ��ﺪﺧﻮﻝ
ﺍﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﻭﻳﻄﻠﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻮ ﺻﻨﺪﻭﻗﻲ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻗﻔﺎﻟﻬﻤﺎ.
ﺝ -ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ ﺍﻳﺎ ً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺏ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺑﻤﻦ ﺣﻀﺮ ﻭﻳﺜﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺤﻀﺮ .
ﺩ -ﻳُﻨﻈﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﻭﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻣﺤﻀﺮﺍً ﻟﻜﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﻗﻌﺎ ً
ﻣﻨﻪ ﻭﻣﻦ ﻋﻀﻮﻱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻣﻤﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻨﺪﻭﺑﻴﻬﻢ ﻭﻣﻨﺪﻭﺑﻲ
ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ-:
 -١ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.
 -٢ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
 -٣ﺍﺳﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ.
 -٤ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ .
 -٥ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺃﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.
 -٦ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ.
 -٧ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺨﻠﻮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.
 -٨ﻋﺪﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻟﻜﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ )ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﻋﺎﻣﺔ(.
ﺃ.ﺏ ٢٠١٢/١١/٢٨
-ﻡ.ﺡ
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ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘــﺮﺍﻉ
ــــــــــــــــــــــــ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -٦
ﻳﻘﻮﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ً ﺑﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻟﻠﺒﺪء
ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -٧
ﻋﻨ�����ﺪ ﺩﺧ�����ﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺧ�����ﺐ ﻏﺮﻓ�����ﺔ ﺍﻻﻗﺘ�����ﺮﺍﻉ ﺗﺘﺒ�����ﻊ ﺍﻟﺨﻄ�����ﻮﺍﺕ ﻭﺍﻹﺟ�����ﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ�����ﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺘﺎﺑﻊ-:
ﺃ-
ﺏ-
ﺝ-
ﺩ-

ﺍﻟﺘﺤﻘ�����ﻖ ﻣ�����ﻦ ﺷﺨﺼ�����ﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺧ�����ﺐ ﻣ�����ﻦ ﺧ�����ﻼﻝ ﺑﻄﺎﻗﺘ�����ﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼ�����ﻴﺔ ﻭﺑﻄﺎﻗ�����ﺔ
ﺍﻻﻧﺘﺨ�����ﺎﺏ ﻭﺗﻄﺎﺑﻘﻬﻤ�����ﺎ ﻣﻌ�����ﺎ ً )ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧ�����ﺖ ﺍﻧﺜ�����ﻰ ُﻣﻨﻘﺒ�����ﺔ ﻳ�����ﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘ�����ﻖ ﻣ�����ﻦ
ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ(.
ﺍﻟﺘﺤﻘ�����ﻖ ﻣ�����ﻦ ﺃﻥ ﺍﺳ�����ﻢ ﺍﻟﻨﺎﺧ�����ﺐ ﻣﺴ�����ﺠﻞ ﻓ�����ﻲ ﺍﻟﺠ�����ﺪﻭﻝ ﺍﻻﻧﺘﺨ�����ﺎﺑﻲ ﺍﻟﺨ�����ﺎﺹ
ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺩﺍﺧﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ.
ﺍﻟﺘﺤﻘ��ﻖ ﻣ��ﻦ ﻋ��ﺪﻡ ﻭﺟ��ﻮﺩ ﻣ��ﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒ��ﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤ��ﺪﺓ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌ��ﺔ ﻟﻐﺎﻳ��ﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑ��ﺎﺕ
ﻋﻠ���ﻰ ﺇﺻ����ﺒﻊ ﺳ����ﺒﺎﺑﺔ ﺍﻟﻴ���ﺪ ﺍﻟﻴﺴ����ﺮﻯ ﻟﻠﻨﺎﺧ����ﺐ ﻭﻣ����ﻦ ﻋ���ﺪﻡ ﻭﺟ����ﻮﺩ ﻣ����ﺎﺩﻩ ﻋﺎﺯﻟ����ﺔ
ﻋﻠﻴﻪ.
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﻭﺭﻗﺘﻲ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻮﻣﺘﻴﻦ ﻭﻣﻮﻗﻌﺘﻴﻦ.

ﻫ����ـ -ﺍﻟﺘﺄﺷ����ﻴﺮ ﻋﻠ����ﻰ ﺍﻟﺠ����ﺪﻭﻝ ﺍﻻﻧﺘﺨ����ﺎﺑﻲ ﺍﻟ����ﻮﺭﻗﻲ ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧ����ﻲ ﺑ����ﺄﻥ ﺍﻟﻨﺎﺧ����ﺐ ﻗ����ﺪ
ﻣﺎﺭﺱ ﺣﻘﻪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ.
ﻭ -ﻳﺘﻮﺟ�����ﻪ ﺍﻟﻨﺎﺧ�����ﺐ ﺇﻟ�����ﻰ ﺍﻟﻤﻌ�����ﺰﻝ ﺍﻟﻤﺨﺼ�����ﺺ ﻟﻼﻗﺘ�����ﺮﺍﻉ ﻭﻳﻜﺘ�����ﺐ ﻋﻠ�����ﻰ ﻭﺭﻗ�����ﺔ
ﺍﻻﻗﺘ����ﺮﺍﻉ ﺍﻟﺨﺎﺻ����ﺔ ﺑﺎﻟ����ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴ����ﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴ����ﺔ ﺍﺳ����ﻢ ﺍﻟﻤﺮﺷ����ﺢ ﺍﻟ����ﺬﻱ ﻳﺮﻳ����ﺪ
ﺍﻻﻗﺘ����ﺮﺍﻉ ﻟ����ﻪ ﺍﺯﺍء ﺍﻻﺳ����ﻢ ﺍﻟﻤﻄﺒ����ﻮﻉ ﻟ����ﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺮﺷ����ﺢ ،ﻭﺍﺫﺍ ﻛ����ﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺧ����ﺐ ﺍﻣﻴّ����ﺎ
ﻓﻴﺆﺷﺮ ﺍﺯﺍء ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻟﻪ .
ﺯ -ﻳﺆﺷﺮ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﺇﺯﺍء ﺍﺳﻢ ﻭﺭﻗﻢ ﻭﺭﻣﺰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺡ -ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﺑﻄّﻲ ﻭﺭﻗﺘﻲ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻩ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﺳﻢ
ﻣﺮﺷﺢ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
ﻁ -ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻉ ﻟﻴﻀﻊ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ  ،ﻭﻳﻀﻊ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ.
ﺃ.ﺏ ٢٠١٢/١١/٢٨
-ﻡ.ﺡ
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ﻱ -ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟ ُﻤﻘﺘﺮﻉ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﻭﻳﻀﻊ ﺇﺻﺒﻊ ﺳﺒﺎﺑﺔ ﻳﺪﻩ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ ﻓﻲ
ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
ﻙ -ﻳُﻌﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ ُﻤﻘﺘﺮﻉ ﺑﻄﺎﻗﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﻝ -ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺆﺷﺮﺍً ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻗﺺ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻴﺔ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ
ّ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ.
ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -٨
ﺃ -ﺗُﻌﻄﻰ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻟﻠﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ.
ﺏ -ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﻮﻥ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ
ﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٧ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ.
ﺝ -ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ
ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺮﺍﻓﻘﻴﻬﻢ ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻤﺮ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻋﻦ ) (١٨ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٧ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ- :
 -١ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﻣ�ﻦ ﺷﺨﺼ�ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓ�ﻖ ﺑ�ﺎﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠ�ﻰ ﺑﻄﺎﻗﺘ�ﻪ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻋ�ﺪﻡ ﻭﺟ�ﻮﺩ ﻣ�ﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒ�ﺮ ﺍﻟﻤﺨﺼ�ﺺ ﻟﻼﻧﺘﺨ�ﺎﺏ ﻋﻠ�ﻰ ﺧﻨﺼ�ﺮ
ﻳﺪﻩ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ ﻭﺗﺴﺠﻞ ﺍﺳﻤﻪ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎﺹ ﺑﺬﻟﻚ.
ً
 -٢ﺗُﺴﻠﻢ ﻭﺭﻗﺘﺎ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻟﻠﻨﺎﺧﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻤﺮﺍﻓﻘﻪ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﻋﺎﺟﺰﺍ ﻋﻦ
ﺍﺳﺘﻼﻣﻬﻤﺎ.
 -٣ﻳﻮﺿﺢ ﻟﻠﻤﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﺍﻟﻤﻌﻮﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ
ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﺍﺯﺍء ﺍﺳﻢ
ﻭﺭﻗﻢ ﻭﺭﻣﺰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
 -٤ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻳﺆﺷﺮ ﺇﺯﺍء ﺍﺳﻢ ﻭﺭﻗﻢ ﻭﺭﻣﺰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
 -٥ﻳﻄ��ﻮﻱ ﺍﻟﻤﻘﺘ��ﺮﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓ��ﻖ ﻭﺭﻗﺘ��ﻲ ﺍﻻﻗﺘ��ﺮﺍﻉ ﻛ�ﻼً ﻋﻠ��ﻰ ﺣ��ﺪﻩ ﻭﻳﺘﺠﻬ�ﺎﻥ ﺍﻟ��ﻰ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻗﻴﻦ ﻟﻮﺿﻊ ﻛﻞ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻗﺘﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ.
 -٦ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻉ ﻭﻣﺮﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﻭﻳﻀﻊ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻉ ﺍﻟﻤﻌﻮﻕ
ﺇﺻﺒﻊ ﺳﺒﺎﺑﺔ ﻳﺪﻩ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﻳﻀﻊ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺧﻨﺼﺮ ﻳﺪﻩ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﺮ.
ﺃ.ﺏ ٢٠١٢/١١/٢٨
-ﻡ.ﺡ

٥
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ﺩ -ﺇﺫﺍ ﺣﻀﺮ ﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻪ  ،ﻓﻌﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ
ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻝ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻱ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  ،ﻭﻳﺆﺷﺮ ﺍﺯﺍء
ﺍﺳﻢ ﻭﺭﻗﻢ ﻭﺭﻣﺰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺐ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻳﺴﺠﻞ ﺍﺳﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﻧﻪ ﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ .
ﻫـ -ﻻ ﻳﺤﻖ ﻻﻱ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﺧﺐ ﻣﻌﻮﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -٩
ﺃ -ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻮﻥ
ﺃﻭ ﻣﻨﺪﻭﺑﻮﻫﻢ ﺃﻭ ﻣﻨﺪﻭﺑﻮ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ،ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻓﻮﺭ
ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ.
ﺏ -ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺃ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﺴﺨﺘﻴﻦ ،ﻭﺗﻌﺎﺩ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﻨﺴﺨﺘﻴﻦ ﻟﻤﻘﺪﻡ
ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻌﺪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
ﺝ -ﺗﺪﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺧﺎﺹ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -١٠
ﺃ -ﺍﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﺃﻥ ﺷﺨﺼﺎ ً ﺍﻧﺘﺤﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻏﻴﺮﻩ ﺍﻭ ﺍﺳﻤﻪ
ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻓﻴﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﻳﺤﻴﻠﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ
ﻟﻠﻤﺪّﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺘﻴﻦ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ
ﻭﺗﺪﻭﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺧﺎﺹ.
ﺏ -ﻳﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﻝ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺩﺍﺧﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺑﺄﻱ ﺻﻮﺭ ٍﺓ ﻛﺎﻧﺖ.
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ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -١١
ﺃ -ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎءﺍً.
ﺏ -ﺍﺫﺍ ﺗﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،ﻓﻴﻨﺘﻬﻲ
ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﺎﻋﺘﻴﻦ.
ﺝ -ﺗُﻐﻠﻖ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﺰﺍﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺎﺧﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ
ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﻓﻴﺘﻢ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻗﺘﺮﺍﻋﻬﻢ.
ﺩ -ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺝ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ
ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻷﻱ ﻧﺎﺧﺐ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ
ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﺡ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -١٢
ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪء ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﺮﺯ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺗُﻨﻈﻢ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ
ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﻣﺤﻀﺮﺍً ﻟﻜﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻗﻲ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺘﻴﻦ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﻭﻋﻀﻮﻳﻬﺎ ،
ﻭﻣﻤﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻭﻣﻨﺪﻭﺑﻴﻬﻢ ﻭﻣﻨﺪﻭﺑﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ -:
ﺃ -ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.
ﺏ -ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﺝ -ﺍﺳﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ.
ﺩ -ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.
ﻫـ -ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺍﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.
ﻭ -ﻋﺪﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﺯ -ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎﺭﺳﻮﺍ ﺣﻖ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻮﺭﻗﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﺮﻋﻴﻦ.
ﺡ -ﻋﺪﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ.
ﻁ -ﻋﺪﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗُﺴﺘﻌﻤﻞ.
ﻱ -ﻋﺪﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺃُﻟﻐﻴﺖ ﺃﻭ ﺃُﺗﻠﻔﺖ ﻭﺳﺒﺐ ﺫﻟﻚ.
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ﺍﺣﺼﺎء ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻭﻓﺮﺯﻫﺎ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -١٣
ﺃ -ﻳﺘﻢ ﻓﺮﺯ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘ�ﺮﺍﻉ ﻭﺑﻮﺟ�ﻮﺩ ﻣ�ﻦ ﻳﺮﻏ�ﺐ ﻣ�ﻦ
ﺍﻟﻤﺮﺷ����ﺤﻴﻦ ﻭﻣﻨ����ﺪﻭﺑﻴﻬﻢ ﻭﻣﻨ����ﺪﻭﺑﻲ ﺍﻟﻘ����ﻮﺍﺋﻢ ﻭﺍﻟﻤ����ﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴ����ﻴﻦ ﻭﺍﻟ����ﺪﻭﻟﻴﻴﻦ
ﻭﺍﻻﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ.
ﺏ -ﻳُﻜﻠ��ﻒ ﺭﺋ��ﻴﺲ ﻟﺠﻨ��ﺔ ﺍﻻﻗﺘ��ﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔ��ﺮﺯ ﺃﺣ��ﺪ ﺍﻟﻤ��ﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴ��ﺎﻋﺪﻳﻦ ﻟﻴﻘ��ﻮﻡ ﺑﺘﺴ��ﺠﻴﻞ
ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛ�ﻞ ﻣﺮﺷ�ﺢ ﺃﻭ ﻗﺎﺋﻤ�ﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﻠﻮﺣ�ﺔ ﺍﻟﻈ�ﺎﻫﺮﺓ ﻟﻠﺤﻀ�ﻮﺭ
ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -١٤
ﺃ -ﺗﻘﻮﻡ ﻟﺠﻨ�ﺔ ﺍﻻﻗﺘ�ﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔ�ﺮﺯ ﺍﻭﻻً ﺑﻔ�ﺘﺢ ﺍﻟﺼ�ﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺨﺼ�ﺺ ﻟﻠ�ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴ�ﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺇﺣﺼﺎء ﻋﺪﺩ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺪﺍﺧﻠ�ﻪ ﻭﺗﺘﺤﻘ�ﻖ ﻣ�ﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘ�ﻪ ﻣ�ﻊ ﻋ�ﺪﺩ
ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻋﻴﻦ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻮﺭﻗﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﺮﻋﻴﻦ.
ﺏ -ﻳﻘ�ﺮﺃ ﺭﺋ�ﻴﺲ ﻟﺠﻨ�ﺔ ﺍﻻﻗﺘ�ﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔ�ﺮﺯ ﺍﻭ ﻣ�ﻦ ﻳﻜﻠﻔ�ﻪ ﻣ�ﻦ ﺃﻋﻀ�ﺎﺋﻬﺎ ﻭﺭﻗ�ﺔ ﺍﻻﻗﺘ�ﺮﺍﻉ
�ﺠﻞ ﺍﻟﺼ��ﻮﺕ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤ��ﺔ
ﺑﺼ��ﻮﺕ ﻭﺍﺿ��ﺢ ﻭﻳﻌﺮﺿ��ﻬﺎ ﺑﺼ��ﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿ��ﺤﺔ ﻟﻠﺤﻀ��ﻮﺭ ﻭﻳُﺴ� ّ
ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺯﺍء ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
ﺝ -ﻳﺘﻢ ﻭﺿﻊ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻻﻗﺘ�ﺮﺍﻉ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺣﺼ�ﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬ�ﺎ ﻛ�ﻞ ﻗﺎﺋﻤ�ﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﺣ�ﺪﻩ ﻭﻳ�ﺘﻢ ﻋ�ﺪﻫﺎ
ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ.
ﺩ -ﺑﻌ��ﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬ��ﺎء ﻣ��ﻦ ﻓ��ﺮﺯ ﺃﺻ��ﻮﺍﺕ ﺻ��ﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟ��ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴ��ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ��ﺔ ﺗُ��ﻨﻈﻢ ﻟﺠﻨ��ﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔ�ﺮﺯ ﻣﺤﻀ�ﺮﺍً ﻣ�ﻦ ﺧﻤ�ﺲ ﻧﺴ�ﺦ ﻭﻓﻘ�ﺎ ً ﻟﻠﻨﻤ�ﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤ�ﺪ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠ�ﺲ
ﻳُﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻋﻀﻮﻳﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﺿ�ﺮﻳﻦ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷ�ﺤﻴﻦ
ﺃﻭ ﻣﻨﺪﻭﺑﻴﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﻨﺪﻭﺑﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ-:
 -١ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.
 -٢ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
 -٣ﺍﺳﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ.
 -٤ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ .
 -٥ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺍﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.
 -٦ﻋﺪﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻤﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
 -٧ﻋﺪﺩ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.
 -٨ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻮﺭﻗﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﺮﻋﻴﻦ.
 -٩ﻋﺪﺩ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻭﺗﺸﻤﻞ -:
ﺃ.ﺏ ٢٠١٢/١١/٢٨
-ﻡ.ﺡ

٨
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ﺃ -ﻋﺪﺩ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺍﻥ ﻭﺟﺪﺕ.
ﺏ -ﻋﺪﺩ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﻮﻣﺔ ﺑﺨﺎﺗﻢ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺍﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﺍﻥ ﻭﺟﺪﺕ.
ﺝ -ﻋﺪﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ )ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء( ﻭﺍﻟﺒﺎﻁﻠﺔ ﻭﺍﻟ ُﻤﻠﻐﺎﺓ ﻭﺳﺒﺐ ﺫﻟﻚ.
 -١٠ﺃﺳﻤﺎء ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ.
 -١١ﺃﺳﻤﺎء ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻨﺪﻭﺑﻴﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﻨﺪﻭﺑﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﻭﺃﺳﻤﺎء ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ.
ﻫـ -ﻳﻘﻮﻡ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﺩﺧﺎﻝ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﻔﺮﺯ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺩ( ﻣﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ.
ﻭ -ﻳﻘﻮﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔ�ﺮﺯ ﺃﻭ ﺃﺣ�ﺪ ﻋﻀ�ﻮﻳﻬﺎ ﺑﺘﺜﺒﻴ�ﺖ ﻧﺴ�ﺨﺔ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﻤﺤﻀ�ﺮ
ﺍﻟﻤﻨﺼ��ﻮﺹ ﻋﻠﻴ��ﻪ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻔﻘ��ﺮﺓ )ﺝ( ﻣ��ﻦ ﻫ��ﺬﻩ ﺍﻟﻤ��ﺎﺩﺓ ﻋﻠ��ﻰ ﻣ��ﺪﺧﻞ ﻏﺮﻓ��ﺔ ﺍﻻﻗﺘ��ﺮﺍﻉ
ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -١٥
ﺃ -ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻓﺮﺯ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺻ�ﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟ�ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴ�ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ�ﺔ ﻭﻓﻘ�ﺎ ﻷﺣﻜ�ﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (١٤ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ،ﺗﻘﻮﻡ ﻟﺠﻨ�ﺔ ﺍﻻﻗﺘ�ﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔ�ﺮﺯ ﺑﻔ�ﺘﺢ ﺍﻟﺼ�ﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﻤﺨﺼ���ﺺ ﻟﻠ���ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴ���ﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴ���ﺔ ﻭﺑﺈﺣﺼ���ﺎء ﻋ���ﺪﺩ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻮﺟ���ﻮﺩﺓ
ﺑﺪﺍﺧﻠﻪ ﻭﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻋﻴﻦ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻮﺭﻗﻲ ﺍﻟﺨ�ﺎﺹ
ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﺮﻋﻴﻦ.
ﺏ -ﻳﻘ��ﺮﺃ ﺭﺋ��ﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨ��ﺔ ﺃﻭ ﻣ��ﻦ ﻳﻜﻠﻔ�ﻪ ﻣ��ﻦ ﺃﻋﻀ��ﺎﺋﻬﺎ ﻭﺭﻗ��ﺔ ﺍﻻﻗﺘ��ﺮﺍﻉ ﺑﺼ��ﻮﺕ ﻭﺍﺿ��ﺢ
ﻭﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﺤﻀ�ﻮﺭ ﻭﻳﺴ�ﺠﻞ ﺍﻟﺼ�ﻮﺕ ﻟﻠﻤﺮﺷ�ﺢ ﺍﻟﻤﻜﺘ�ﻮﺏ ﺍﺳ�ﻤﻪ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺷ��ﺮ ﺇﺯﺍء ﺻ��ﻮﺭﺗﻪ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻮﺭﻗ��ﺔ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻠﻮﺣ��ﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼ��ﺔ ﻟ��ﺬﻟﻚ ﺇﺯﺍء ﺍﺳ��ﻢ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ.
ﺝ -ﻳﺘﻢ ﻭﺿﻊ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻻﻗﺘ�ﺮﺍﻉ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺣﺼ�ﻞ ﻋﻠﻴﻬ�ﺎ ﻛ�ﻞ ﻣﺮﺷ�ﺢ ﻋﻠ�ﻰ ﺣ�ﺪﻩ ﻭﻳ�ﺘﻢ ﻋ�ﺪﻫﺎ
ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺷﺢ.
ﺩ -ﺑﻌ��ﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬ��ﺎء ﻣ��ﻦ ﻓ��ﺮﺯ ﺃﺻ��ﻮﺍﺕ ﺻ��ﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟ��ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴ��ﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴ��ﺔ ﺗُ��ﻨﻈﻢ ﻟﺠﻨ��ﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﻣﺤﻀ�ﺮﺍً ﻣ�ﻦ ﺧﻤ�ﺲ ﻧﺴ�ﺦ ﻭﻓﻘ�ﺎ ً ﻟﻠﻨﻤ�ﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤ�ﺪ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠ�ﺲ
ﻳُﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻋﻀﻮﻳﻬﺎ ﻭﻣ�ﻦ ﻳﺮﻏ�ﺐ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺤﺎﺿ�ﺮﻳﻦ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷ�ﺤﻴﻦ
ﺃﻭ ﻣﻨﺪﻭﺑﻴﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﻨﺪﻭﺑﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ-:
 -١ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.
 -٢ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﺃ.ﺏ ٢٠١٢/١١/٢٨
-ﻡ.ﺡ
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 -٣ﺍﺳﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ.
 -٤ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.
 -٥ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺍﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.
 -٦ﻋﺪﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻤﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
 -٧ﻋﺪﺩ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.
 -٨ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻮﺭﻗﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﺮﻋﻴﻦ.
 -٩ﻋﺪﺩ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻭﺗﺸﻤﻞ -:
ﺃ -ﻋﺪﺩ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺍﻥ ﻭﺟﺪﺕ.
ﺏ -ﻋﺪﺩ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﻮﻣﺔ ﺑﺨﺎﺗﻢ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺍﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﺍﻥ ﻭﺟﺪﺕ.
ﺝ -ﻋﺪﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ )ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء( ﻭﺍﻟﺒﺎﻁﻠﺔ ﻭﺍﻟ ُﻤﻠﻐﺎﺓ ﻭﺳﺒﺐ ﺫﻟﻚ.
 -١٠ﺃﺳﻤﺎء ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺮﺷﺢ.
 -١١ﺃﺳﻤﺎء ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻨﺪﻭﺑﻴﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﻨﺪﻭﺑﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﻭﺃﺳﻤﺎء ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ.
ﻫـ -ﻳﻘﻮﻡ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺈ ﺩﺧﺎﻝ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﻔﺮﺯ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺩ( ﻣﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ.
ﻭ -ﻳﻘﻮﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﻋﻀﻮﻳﻬﺎ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺝ ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ
ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -١٦
ﺍﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﺛﻨﺎء ﻓ�ﺮﺯ ﺻ�ﻨﺪﻭﻗﻲ ﺍﻻﻗﺘ�ﺮﺍﻉ ﻭﻓﻘ�ﺎ ً ﻻﺣﻜ�ﺎﻡ ﺍﻟﻤ�ﺎﺩﺗﻴﻦ ) (١٤ﻭ) (١٥ﻣ�ﻦ ﻫ�ﺬﻩ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻗﺘﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﻁﻰء ﻓﻴ�ﺘﻢ
ﺍﺣﺘﺴ��ﺎﺑﻬﺎ ﺿ��ﻤﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﻗﺘ��ﺮﺍﻉ ﺍﻟﺼ��ﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺨﺼ��ﺺ ﻟﻬ��ﺎ ﻭﺗﻌﻜ��ﺲ ﻫ��ﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌ��ﺔ ﻓ��ﻲ
ﻣﺤﻀﺮﻱ ﻓﺮﺯ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻗﻴﻦ .

ﺃ.ﺏ ٢٠١٢/١١/٢٨
-ﻡ.ﺡ

١٠
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ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻻﻗﺘـﺮﺍﻉ ﺍﻟﺒﺎﻁﻠـﺔ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -١٧
ﺃ -ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺑﺎﻁﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ-:
 -١ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﻮﻣﺔ ﺑﺨ�ﺎﺗﻢ ﺍﻟ�ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴ�ﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴ�ﺔ ﺍﻭ ﻏﻴ�ﺮ ﻣﻮﻗﻌ�ﺔ ﻣ�ﻦ
ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ.
 -٢ﺍﺫﺍ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻭ ﺍﺿﺎﻓﺎﺕ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ.
 -٣ﺍﺫﺍ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺖ ﻗ�ﺮﺍءﺓ ﺍﺳ�ﻢ ﺍﻟﻤﺮﺷ�ﺢ ﺍﻟﻤ�ﺪﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬ�ﺎ ﺍﻭ ﻟ�ﻢ ﻳﻜ�ﻦ ﺑﺎﻹﻣﻜ�ﺎﻥ ﺗﺤﺪﻳ�ﺪ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
 -٤ﺍﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻻﻗﺘ�ﺮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼ�ﺔ ﻟﻠ�ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴ�ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ�ﺔ ﻋﻠ�ﻰ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ.
ﺏ -ﺍﺫﺍ ﺍﺷ���ﺘﻤﻠﺖ ﻭﺭﻗ����ﺔ ﺍﻻﻗﺘ����ﺮﺍﻉ ﻋﻠ����ﻰ ﺍﻛﺜ����ﺮ ﻣ����ﻦ ﺍﺳ����ﻢ ﻛﺘﺎﺑ����ﺔ ﺍﻭ ﺗﺎﺷ����ﻴﺮﺍ ﻓﻴﺆﺧ����ﺬ
ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻻﻭﻝ.
ﺝ -ﺍﺫﺍ ﺗﻜﺮﺭ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻓﻴﺤﺘﺴﺐ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -١٨
ﺍﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﺯ ﺍﻻﺻﻮﺍﺕ ﻓ�ﻲ ﺃﺣ�ﺪ ﺍﻟﺼ�ﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻥ ﻋ�ﺪﺩ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻮﻣ�ﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﻗﻌ�ﺔ
ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﺗﺰﻳﺪ ﺃﻭ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻋﻴﻦ ﻓ�ﻲ ﺫﻟ�ﻚ ﺍﻟﺼ�ﻨﺪﻭﻕ
ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ-:
ﺃ-
ﺏ-
ﺝ-
ﺩ-

ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺣﺼﺎء ﻋﺪﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘ�ﺮﻋﻴﻦ
ﺃﻛﺜ��ﺮ ﻣ��ﻦ ﻣ��ﺮﺓ ﻟﻐﺎﻳ��ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘ��ﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛ��ﺪ ﻣ��ﻦ ﻭﺟ��ﻮﺩ ﺍﻭﻋ��ﺪﻡ ﻭﺟ��ﻮﺩ ﺍﻟﺰﻳ��ﺎﺩﺓ ﺃﻭ
ﺍﻟﻨﻘﺺ.
ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻓﻮﺭﺍ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ
ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺑﺈﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ.
ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺗﻬﺎ.
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻥ ﻳﻜﻠﻒ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ.

ﻫـ -ﺍﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻧﻘ�ﺺ ﻓ�ﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻻﻗﺘ�ﺮﺍﻉ ﺑﻤ�ﺎ
ﻳﺘﺠ��ﺎﻭﺯ ﻧﺴ��ﺒﺔ  %٢ﻣ��ﻦ ﻋ��ﺪﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘ��ﺮﻋﻴﻦ ﻓﻌﻠﻴﻬ��ﺎ ﺍﻋ��ﻼﻡ ﺭﺋ��ﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠ��ﺲ ﺑ��ﺬﻟﻚ،
ﻭﻟﻠﻤﺠﻠ��ﺲ ﺃﻥ ﻳﻘ��ﺮﺭ ﻣ��ﺎ ﻳ��ﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳ��ﺒﺎ ً ﻓ��ﻲ ﺿ��ﻮء ﺗ��ﺄﺛﻴﺮ ﺫﻟ��ﻚ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠ��ﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴ��ﺔ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
ﺃ.ﺏ ٢٠١٢/١١/٢٨
-ﻡ.ﺡ
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺯ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -١٩
ﺃ -ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﺍﻟﻔﺼ�ﻞ ﻓ�ﻲ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿ�ﺎﺕ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﻳﻘ�ﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺷ�ﺤﻮﻥ
ﺍﻭ ﻣﻨ��ﺪﻭﺑﻮﻫﻢ ﺃﻭ ﻣﻨ��ﺪﻭﺑﻮ ﺍﻟﻘ��ﻮﺍﺋﻢ ﺃﺛﻨ��ﺎء ﺇﺟ��ﺮﺍء ﻋﻤﻠﻴ��ﺔ ﻓ��ﺮﺯ ﺍﻷﺻ��ﻮﺍﺕ ﻭﺗﻜ��ﻮﻥ
ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬ�ﺎ ﺑﺸ�ﺄﻧﻬﺎ ﻧﺎﻓ�ﺬﺓ ﻓ��ﻮﺭ ﺻ�ﺪﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠ�ﻰ ﺃﻥ ﻳ�ﺘﻢ ﺗ��ﺪﻭﻳﻨﻬﺎ ﻓ�ﻲ ﻣﺤﻀ�ﺮ ﺧ��ﺎﺹ
ﺑﺬﻟﻚ.
ﺏ -ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺃ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﺴﺨﺘﻴﻦ ،ﻭﺗﻌﺎﺩ ﺍﺣﺪﻯ
ﺍﻟﻨﺴﺨﺘﻴﻦ ﻟﻤﻘﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻌﺪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﻰ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -٢٠
ﺃ -ﺑﻌ��ﺪ ﺍﻧﺘﻬ��ﺎء ﻋﻤﻠﻴ��ﺔ ﻓ��ﺮﺯ ﺻ��ﻨﺪﻭﻗﻲ ﺍﻻﻗﺘ��ﺮﺍﻉ ﻭﺗﻨﻈ��ﻴﻢ ﻣﺤﺎﺿ��ﺮ ﺍﻟﻔ��ﺮﺯ ﺗﻘ��ﻮﻡ ﻟﺠﻨ��ﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ-:
 -١ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮﻱ ﻓﺮﺯ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻐﻠﻔﻴﻦ ﻳﺘﻢ ﺇﻏﻼﻗﻬﻤ�ﺎ،
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺧ�ﺎﺹ ﺑﺼ�ﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟ�ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴ�ﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴ�ﺔ ﻭﺍﻵﺧ�ﺮ ﺧ�ﺎﺹ ﺑﺼ�ﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
 -٢ﺭﺯﻡ ﻣ��ﺎ ﺗﺒﻘ��ﻰ ﻣ��ﻦ ﻣﺤﺎﺿ��ﺮ ﺍﻻﻗﺘ��ﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔ��ﺮﺯ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺿ��ﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻ��ﺔ ﻭﺳ��ﺠﻼﺕ
ﺍﻟﻤﻘﺘ���ﺮﻋﻴﻦ ﻭﺟ���ﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻨ���ﺎﺧﺒﻴﻦ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻻﻗﺘ���ﺮﺍﻉ ﺍﻟﺘ���ﻲ ﺍﺳ���ﺘﻌﻤﻠﺖ ﻭﺍﻟﺘ���ﻲ ﻟ���ﻢ
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎﻁﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﻠﻐﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﻳﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻗﻴﻦ ﻭﻭﺿﻊ
ﻛﻞ ﺭﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﻠﻒ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻬﺎ .
ﺏ -ﻳﺘ��ﻮﻟﻰ ﺭﺋ��ﻴﺲ ﻟﺠﻨ��ﺔ ﺍﻻﻗﺘ��ﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔ��ﺮﺯ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﺤ��ﺎﻝ ﺗﺴ��ﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻐﻠﻔ��ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼ��ﻮﺹ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺃ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ.
ﺝ -ﺗﺘﻢ ﺍﺟ�ﺮﺍءﺍﺕ ﺗﺴ�ﻠﻴﻢ ﻭﺍﺳ�ﺘﻼﻡ ﺍﻟﻤﻐﻠﻔ�ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸ�ﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬ�ﺎ ﻓ�ﻲ ﻫ�ﺬﻩ ﺍﻟﻤ�ﺎﺩﺓ ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ
ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺧﺎﺻﺔ.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -٢١
ﺃ -ﺗﻘﻮﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺠﻤﻊ ﺍﻻﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺎﻟﻬﺎ ﻣﺮﺷﺤﻮ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴ�ﺔ
ﻣ�ﻦ ﻛﺎﻓ�ﺔ ﻣﺤﺎﺿ�ﺮ ﻓ��ﺮﺯ ﻟﺠ�ﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘ�ﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔ�ﺮﺯ ﻭﺗ��ﻨﻈﻢ ﻣﺤﻀ�ﺮﺍً ﻋﻠ�ﻰ ﺧﻤ�ﺲ ﻧﺴ��ﺦ
ﺃ.ﺏ ٢٠١٢/١١/٢٨
-ﻡ.ﺡ
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ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋﺰ ﺍﻭ ﺍﻟﻔ�ﺎﺋﺰﻳﻦ
ﺑﻤﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻳﺮﺳﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻀ�ﺮ ﻟﻠﻬﻴﺌ�ﺔ ﻭﻣ�ﻦ ﺟﻤﻴ�ﻊ
ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﻠﻔﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ.
ﺏ -ﺗﻘ��ﻮﻡ ﻟﺠﻨ��ﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨ��ﺎﺏ ﺑﺠﻤ��ﻊ ﺍﻻﺻ��ﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﻧﺎﻟﺘﻬ��ﺎ ﺍﻟﻘ��ﻮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴ��ﺔ ﻣ��ﻦ ﻛﺎﻓ��ﺔ
ﻣﺤﺎﺿ��ﺮ ﻓ��ﺮﺯ ﻟﺠ��ﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘ��ﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔ��ﺮﺯ ﺍﻟﺨﺎﺻ��ﺔ ﺑﺼ��ﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟ��ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴ��ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ��ﺔ
ﻭﺗﻨﻈﻢ ﻣﺤﻀﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﻧﺴﺦ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﻓﻲ ﺍﻟ�ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴ�ﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴ�ﺔ،
ﻭﻳﺮﺳﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﻭﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨ�ﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻐﻠﻔﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺝ -ﺗ��ﺘﻢ ﺍﺟ��ﺮﺍءﺍﺕ ﺗﺴ��ﻠﻴﻢ ﻭﺍﺳ��ﺘﻼﻡ ﺍﻟﻤﻐﻠﻔ��ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸ��ﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬ��ﺎ ﻓ��ﻲ ﻫ��ﺬﻩ ﺍﻟﻤ��ﺎﺩﺓ ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ
ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺧﺎﺻﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -٢٢
ﻳﺘ��ﻮﻟﻰ ﺿ��ﺎﺑﻂ ﺍﻻﺭﺗﺒ��ﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓ��ﻲ ﻣﺮﻛ��ﺰ ﺍﻻﻗﺘ��ﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔ��ﺮﺯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈ��ﺔ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻤ��ﻮﺍﺩ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺟﻤﻌﻬﺎ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ-:
-

ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ.
ﺍﻟﻤﻌﺰﻝ.
ﺍﻟﺤﺒﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ.
ﺃﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻭﻟﻮﺍﺯﻡ ﺃﺧﺮﻯ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -٢٣
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ.

ﻣﺠﻠــــﺲ ﻣﻔﻮﺿـــــﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌــــــﺔ
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ﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺭﻗﻡ ) (١١ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١٢
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﻭﺍﻋﺩ ﺣﻣﻼﺕ ﺍﻟﺩﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ
ﺻﺎﺩﺭﺓ ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍ ﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﻭ( ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) (١٢ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺏ ﺭﻗﻡ ) (١١ﻟﺳﻧﺔ
٢٠١٢

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(١
ﺗﺳﻣﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ )ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﻭﺍﻋﺩ ﺣﻣﻼﺕ ﺍﻟﺩﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﻟﺳﻧﺔ  (٢٠١٢ﻭﻳﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ
ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺷﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺭﻳﺩﺓ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(٢
ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﺍﻟﺗﻌﺎﺭﻳﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺏ ﺭﻗﻡ ) (١١ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١٢
ﻭﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺏ ﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻧﻭﺍﺏ ﺭﻗﻡ ) (٢٥ﻟﺳﻧﺔ  ٢٠١٢ﻭﺗﻌﺩﻳﻠﻪ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(٣
ﺗﺑﺩﺃ ﺑﺎﻟﺩﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺭﺷﺢ ﻭﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺳﺑﻕ ﻳﻭﻡ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ .
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(٤
ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺩﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﺣﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(٥
ﺗﻌﻔﻰ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺧﻁﻁ ﻭﺑﺭﺍﻣﺞ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺭﺧﻳﺹ ﻭﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺷﺭﻳﻁﺔ ﺃﻥ ﺗﺣﻣﻝ ﺃﺳﻣﺎءﻫﻡ ﺃﻭ ﺃﺳﻣﺎء ﻗﻭﺍﺋﻣﻬﻡ
ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ.

ﺃ.ﺏ ١٨.١٢.٢٠١٢
ﻡ.ﺡ

112

1

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(٦
ﺗﺗﻭﻟﻰ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻭﻟﺟﺎﻥ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺏ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﺑﺎﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻧﺷﺎﻁﺎﺕ
ﺍﻟﺩﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺣﻣﻼﺕ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ،ﻭﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﺃﻭﻟﺭﺅﺳﺎء ﻟﺟﺎﻥ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺑﻠﺩﻳﺎﺕ ﺃﻭﻣﺟﻠﺱ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻋﻣﺎﻥ ﺍﻟﻛﺑﺭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺟﺎﻟﺱ ﺍﻟﺑﻠﺩﻳﺔ ﻭﻣﻥ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﺃﻧﻔﺳﻬﻡ ﺃﻭ ﻣﻔﻭﺿﻲ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﻓﻳﻬﺎ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﻭ ﻭﻗﻑ ﺃﻱ ﺷﻛﻝ ﻣﻥ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﺩﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ
ﺍﻟﻣﺭﺷﺢ ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(٧
ﻣﻊ ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺩﺗﻳﻥ ) (٢٣ﻭ) (٢٥ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺏ ﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻧﻭﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺋﺭﺓ
ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺣﻣﻼﺗﻬﻡ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃ .ﺍﻟﺗﻘﻳﺩ ﺑﺄﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﻭﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ.
ﺏ .ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﻔﻛﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ.
ﺝ .ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻭﺃﻣﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭﻩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ.
ﺩ .ﻋﺩﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭﺍﺕ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﺳﺎﺋﺭ
ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻭﺍﻟﺻﻭﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺣﻣﻼﺕ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ.
ﻫـ .ﻋﺩﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﺩﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺑﺎﺩﺓ.
ﻭ .ﻋﺩﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻱ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻌﺩﺍﺕ ﻣﻣﻠﻭﻛﺔ ﻟﻠﺩﻭﺍﺋﺭ ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻳﺔ
ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ.
ﺯ .ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﻌﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺷﺟﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﺭﺽ ﻷﻱ ﺩﻋﺎﻳﺔ ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﻟﻐﻳﺭﻩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺑﺎﻟﺷﻁﺏ
ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻣﺯﻳﻕ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻝ ﺳﻭﺍء ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺃﻋﻭﺍﻧﻪ ﻭﻣﺅﻳﺩﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻣﻠﺔ
ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ.
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ﺡ .ﻋﺩﻡ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻣﻛﺑﺭﺍﺕ ﺍﻟﺻﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻁ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ.
ﻁ .ﻋﺩﻡ ﺇﻟﺻﺎﻕ ﺃﻱ ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻭ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺃﻭ ﻭﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺩﺭﺍﻥ ﻭﺃﻋﻣﺩﺓ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻭﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء
ﻭﺍﻟﺷﻭﺍﺧﺹ ﺍﻟﻣﺭﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﺿﺭ ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺻﻭﺭ
ﻭﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻭﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺎﺕ ،ﻭﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺄﻣﺎﻛﻥ ﺍﻟﺩﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ.
ﻱ .ﻋﺩﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﺳﻠﻭﺏ ﺍﻟﺗﺟﺭﻳﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺷﻬﻳﺭ ﺑﺄﻱ ﻣﺭﺷﺢ ﺃﻭ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﺧﺹ ﺁﺧﺭ ﻣﻥ ﻣﺅﻳﺩﻱ
ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ.
ﻙ .ﺍﻻﻣﺗﻧﺎﻉ ﻋﻥ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺃﻱ ﺷﻛﻝ ﻣﻥ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﺿﻐﻁ ﺃﻭﺍﻟﺗﺭﻫﻳﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺧﻭﻳﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻠﻭﻳﺢ ﺑﺎﻟﻣﻐﺭﻳﺎﺕ ﺃﻭ
ﺍﻟﻭﻋﻭﺩ ﺑﻣﻛﺎﺳﺏ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻌﻧﻭﻳﺔ ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻧﺎﺧﺑﻳﻥ ﻭﺩﻓﻌﻬﻡ ﻻﻧﺗﺧﺎﺏ ﺃﻭ ﻣﻧﻌﻬﻡ ﻣﻥ
ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﻣﺭﺷﺢ ﻣﻌﻳﻥ ﺃﻭ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ.
ﻝ .ﻋﺩﻡ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﻬﺭﺟﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﺟﻣﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺗﻘﻝ ﻋﻥ ﻣﺎﺋﺗﻲ ﻣﺗﺭﻣﻥ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺭﺯ.
ﻡ .ﻋﺩﻡ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺧﻁﺎﺑﺎﺕ ﺍﻭﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺃﻱ ﻋﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻭ ﺭﺳﻭﻡ ﺗﺛﻳﺭ ﺍﻟﻧﻌﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺋﻔﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺑﻠﻳﺔ
ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺃﻭ ﺗﺷﺟﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺳﻳﺭ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ
ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﻷﻱ ﺳﺑﺏ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ.
ﻥ .ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺣﻣﻼﺕ ﺍﻟﺩﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﺩﺍﺧﻝ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺭﺯ ﻁﻳﻠﺔ ﻓﺗﺭﺓ
ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ.
ﺹ .ﺍﻻﻣﺗﻧﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺃﻭ ﺗﺷﻐﻳﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺷﻛﻝ ﺧﻁﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺗﻬﻡ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(٨
ﺃ .ﻳﺣﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻏﻠﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﺻﺏ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺗﺩﺧﻝ ﺃﻭ ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﻣﻧﺎﺻﺑﻬﻡ
ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺧﺩﻣﺔ ﺃﻱ ﻣﺭﺷﺢ ﺃﻭ ﻗﺎﺋﻣﺔ.
ﺏ .ﻳﺣﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺃﻣﻳﻥ ﻋﻣﺎﻥ ﻭﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ
ﻭﻣﻭﻅﻔﻳﻬﺎ ﻭﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﻣﺟﺎﻟﺱ ﺍﻟﺑﻠﺩﻳﺔ ﻭﺃﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻭﻣﻭﻅﻔﻳﻬﺎ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺎﻟﺩﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺃﻱ ﻣﻥ
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ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻣﺎﻛﻥ ﻋﻣﻠﻬﻡ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺣﻅﺭ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻝ ﻭﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻣﻠﻭﻛﺔ ﻟﻬﺫﻩ
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﻷﻱ ﻣﺭﺷﺢ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(٩
ﺃ.

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﻋﺎﺋﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺩﺓ ﻻ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﺳﺑﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﺍً ﻣﻥ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻠﻲ
ﻳﻭﻡ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ.

ﺏ.

ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺻﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺭﻓﺽ ﺍﻟﺗﺭﺷﺢ ﻳﻠﺗﺯﻡ ﺍﻟﻣﺭﺷﺢ ﺃﻭ ﻣﻔﻭﺽ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﺩﻋﺎﺋﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺩﺓ ﻻ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﺳﺑﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﺍً ﻣﻥ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻠﻲ ﺻﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.

ﺝ.

ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺗﻳﻥ )ﺃ( ﻭ )ﺏ( ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﻣﺭﺷﺢ ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺫﺍﺭ ﺃﻱ
ﻣﻧﻬﻣﺎ.

ﺩ.

ﺗﺗﺧﺫ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺑﻠﺩﻳﺎﺕ ﻭﻣﺟﻠﺱ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻋﻣﺎﻥ ﻭﻣﻥ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﻓﻕ
ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺝ( ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(١٠
ﺃ .ﺗﻠﺗﺯﻡ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﺑﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 .١ﺍﻟﺣﻳﺎﺩ ﺍﻟﺗﺎﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻧﺣﻳﺎﺯ ﻷﻱ ﻣﺭﺷﺢ ﺃﻭ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻅﺭﺍﺕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ.
 .٢ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﺧﺑﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﺁﺭﺍﺋﻬﻡ ﻭﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﻣﺭﺷﺣﻳﻬﻡ.
 .٣ﺍﻟﻣﺳﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ.
 .٤ﺍﻻﺳﺗﻘﻼﻝ ﻭﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻹﻳﺣﺎء ﺑﺩﻋﻡ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻁﺭﻑ ﻣﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻷﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ
ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ.
ﺏ .ﻋﻧﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﺍﻟﺛﻣﻥ ﺗﺭﺍﻋﻲ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻣﺳﺎﻭﺍﺓ
ﻭﺗﻛﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﻭﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ.
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ﺟـ  .ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﺩﻡ ﻧﺷﺭ ﺃﻱ ﻣﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻹﺳﺎءﺓ ﻷﺣﺩ ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(١١
ﻣﻊ ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺩﺗﻳﻥ ) (٦٣ﻭ ) (٦٥ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺏ ﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻧﻭﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ
ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃ.

ﻋﺩﻡ ﻗﺑﻭﻝ ﺃﻱ ﺗﺑﺭﻋﺎﺕ ﺃﻭﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ
ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺎ ﺍﻷﺟﺎﻧﺏ ﺳﻭﺍء ﺃﻛﺎﻧﺕ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻳﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﻛﻝ ﻣﻥ
ﺃﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﺩﻋﻡ.

ﺏ.

ﻋﺩﻡ ﻗﺑﻭﻝ ﺃﻱ ﺗﺑﺭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻳﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻌﻠﻡ ﺍﻟﻣﺭﺷﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺃﻧﻪ ﻗﺩ ﺗﻡ
ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻣﻥ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﻏﻳﺭ ﻣﺷﺭﻭﻋﺔ ﻛﺎﻷﻣﻭﺍﻝ ﺍﻟﻣﺳﺭﻭﻗﺔ ﻭﺃﻣﻭﺍﻝ ﺍﻟﺗﺑﺭﻋﺎﺕ ﻣﻥ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ ﺃﻭ ﺃﻣﻭﺍﻝ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﻳﻥ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ.

ﺝ.

ﻋﺩﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﻱ ﺗﺑﺭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻫﺩﺍﻳﺎ ﺃﻭ ﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻳﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻋﺩ
ﺑﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﻟﺷﺧﺹ ﻁﺑﻳﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﻱ ﺳﻭﺍء ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻭﺍﺗﻬﻡ ﺃﻭ ﻣﻧﻌﻬﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ ﻟﻣﺭﺷﺢ ﻣﻌﻳﻥ ﺃﻭ ﻗﺎﺋﻣﺔ
ﻣﻌﻳﻧﺔ.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(١٢
ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﺃﻥ ﺗﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺃﻱ ﻣﺭﺷﺢ ﻭﻣﻥ ﻣﻔﻭﺽ ﺃﻱ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﻋﻥ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺣﻣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﻟﺫﻟﻙ
ﺍﻟﻣﺭﺷﺢ ﺃﻭ ﻟﺗﻠﻙ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻭﺃﻭﺟﻪ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺑﻣﺎ ﻻ ﻳﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(١٣
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ﺃ .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﻧﺩﻭﺑﻳﻬﻡ
ﻭﻣﺅﺍﺯﺭﻳﻬﻡ ﻓﻲ ﺣﻣﻼﺗﻬﻡ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺄﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺗﺣﺕ ﻁﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ.
ﺏ .ﻳﻣﺎﺭﺱ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﻭﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺭﺅﺳﺎء ﻟﺟﺎﻥ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺏ ﻭﺃﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻭﺭﺅﺳﺎء ﻟﺟﺎﻥ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ
ﻭﺍﻟﻔﺭﺯ ﺻﻼﺣﻳﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺿﺎﺑﻁﺔ ﺍﻟﻌﺩﻟﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻸﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺃﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(١٤
ﻳﻌﺗﻣﺩ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻧﻣﺎﺫﺝ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ.

ﻣﺟﻠـــــﺱ ﻣﻔﻭﺿــــــﻲ ﺍﻟﻬﻳﺋـــــــﺔ
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ﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺭﻗﻡ ) (١٢ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١٢
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎﺩ ﻣﻧﺩﻭﺑﻲ ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺻﺎﺩﺭﺓ ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍً ﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) (١٢ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺏ ﺭﻗﻡ ) (١١ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١٢
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(١
ﺗﺳﻣﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ )ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎﺩ ﻣﻧﺩﻭﺑﻲ ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳﻧﺔ  (٢٠١٢ﻭﻳﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺷﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺭﻳﺩﺓ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(٢
ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﺍﻟﺗﻌﺎﺭﻳﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺏ ﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻧﻭﺍﺏ ﺭﻗﻡ ) (٢٥ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١٢
ﻭﺗﻌﺩﻳﻠﻪ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(٣
ﻳﺷﺗﺭﻁ ﻓﻳﻣﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻩ ﻣﻧﺩﻭﺑﺎ ﻟﻠﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 .١ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺃﺭﺩﻧﻲ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﺔ.
 .٢ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺗﻡ ﺍﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷﺭﺓ ﻋﺎﻣﺎ ً ﻣﻥ ﻋﻣﺭﻩ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻩ.
 .٣ﺃﻥ ﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻌﺗﻣﺩﺍً ﻛﻣﺭﺍﻗﺏ ﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ.
 .٤ﺃﻥ ﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻧﺩﻭﺑﺎ ً ﻷﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻣﺭﺷﺢ ﺃﻭ ﻗﺎﺋﻣﺔ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(٤
ﺗﻛﻭﻥ ﺁﻟﻳﺔ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﻣﻧﺩﻭﺑﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺃ .ﻳﻘﺩﻡ ﻣﻔﻭﺽ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻭﻗﺑﻝ ﻋﺷﺭﺓ ﺍﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻣﻥ ﻳﻭﻡ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﻁﻠﺑﺎ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻣﻧﺩﻭﺑﻳﻪ
ﻟﺩﺧﻭﻝ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺭﺯ ﻭﻣﺭﺍﻗﺑﺗﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺗﻣﺩﻩ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ.
ﺏ .ﺗﺳﻠﻡ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻔﻭﺽ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺷﺧﺻﻳﺎ ً ﻓﻲ ﻣﻘﺭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻣﻌﺯﺯﺓ ﺑﺎﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 .١ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺄﺳﻣﺎء ﻭﺻﻭﺭ ﻣﻧﺩﻭﺑﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻭﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
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 .٢ﺻﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺩﻭﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻧﺩ )(١
ﺃﻋﻼﻩ.
ﺝ .ﺗﺗﺣﻘﻕ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻭﺍﺳﺗﻳﻔﺎﺋﻬﺎ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﺑﻝ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﻣﻧﺩﻭﺑﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺃﻭ
ﺗﺭﻓﺿﻬﺎ ﻛﻠﻳﺎ ً ﺃﻭ ﺟﺯﺋﻳﺎ ً.
ﺩ .ﺗﺻﺩﺭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻟﻣﻧﺩﻭﺑﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻡ ﻗﺑﻭﻝ ﻁﻠﺏ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻫﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻌﺗﻣﺩﻩ
ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ.
ﻫـ  .ﺗﻧﺷﺭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺃﺳﻣﺎء ﻣﻧﺩﻭﺑﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(٥
ﺗﻛﻭﻥ ﺁﻟﻳﺔ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﻣﻧﺩﻭﺑﻲ ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺃ .ﻳﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﺭﺷﺢ ﻭﻗﺑﻝ ﻋﺷﺭﺓ ﺍﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻣﻥ ﻳﻭﻡ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﻁﻠﺑﺎ ﻟﺭﺋﻳﺱ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺏ ﻻﻋﺗﻣﺎﺩ
ﻣﻧﺩﻭﺑﻳﻪ ﻟﺩﺧﻭﻝ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺭﺯ ﻭﻣﺭﺍﻗﺑﺗﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺗﻣﺩﻩ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ.
ﺏ .ﺗﺳﻠﻡ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺭﺷﺢ ﺷﺧﺻﻳﺎ ً ﻓﻲ ﻣﻘﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺏ ﻣﻌﺯﺯﺓ ﺑﺎﻟﻭﺛﺎﺋﻕ
ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 .١ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺄﺳﻣﺎء ﻭﺻﻭﺭ ﻣﻧﺩﻭﺑﻲ ﺍﻟﻣﺭﺷﺢ ﻭﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ.
 .٢ﺻﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺩﻭﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻧﺩ )(١
ﺃﻋﻼﻩ.
ﺝ.

ﺗﺗﺣﻘﻕ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻭﺍﺳﺗﻳﻔﺎﺋﻬﺎ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﻟﻠﺟﻧﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺑﻝ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﻣﻧﺩﻭﺑﻲ
ﺍﻟﻣﺭﺷﺢ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﺭﻓﺿﻬﺎ ﻛﻠﻳﺎ ً ﺃﻭ ﺟﺯﺋﻳﺎ ً.

ﺩ .ﺗﺻﺩﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺏ ﺑﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻟﻣﻧﺩﻭﺑﻲ ﺍﻟﻣﺭﺷﺢ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻡ ﻗﺑﻭﻝ ﻁﻠﺏ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻫﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧﻣﻭﺫﺝ
ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻌﺗﻣﺩﻩ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ.
ﻫـ  .ﺗﻧﺷﺭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺃﺳﻣﺎء ﻣﻧﺩﻭﺑﻲ ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ.

ﺃ.ﻡ ١١.١٢.٢٠١٢
ﻡ.ﺡ

119

2

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(٦
ﻟﻠﻣﺭﺷﺢ ﺃﻭ ﻟﻣﻔﻭﺽ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺏ ﺣﺳﺏ ﻣﻘﺗﺿﻰ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﺑﻁﻠﺏ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺃﻱ
ﻣﻥ ﻣﻧﺩﻭﺑﻳﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﻳﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﻣﻧﺩﻭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺃُﻧﻬﻲ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻩ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(٧
ﺗﻧﺷﺭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺃﺳﻣﺎء ﻣﻧﺩﻭﺑﻲ ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻡ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻭﺗﺑﻠﻎ ﻟﺟﺎﻥ
ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺏ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺫﻟﻙ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(٨
ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻠﻣﺭﺷﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺭﺯ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻣﻧﺩﻭﺏ ﻭﺍﺣﺩ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(٩
ﻳﻠﺗﺯﻡ ﻣﻧﺩﻭﺑﻭ ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃ .ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ.
ﺏ .ﺣﻣﻝ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻁﻳﻠﺔ ﻓﺗﺭﺓ ﺗﻭﺍﺟﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺭﺯ ﻭﻳﻣﻧﻊ ﻣﻥ ﺩﺧﻭﻝ
ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺭﺯ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻻ ﻳﺣﻣﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ.
ﺝ .ﻋﺩﻡ ﺣﻣﻝ ﺃﻱ ﺃﺳﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺗﻼﻑ ﺃﻧﻭﺍﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺭﺗﻛﺎﺏ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﻧﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺷﺟﻳﻊ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻳﻭﻡ
ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ.
ﺩ .ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﻧﺩﻭﺑﻲ ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﻌﺭﺽ ﻟﻬﻡ.
ﻫـ .ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﻭﺃﻭﺍﻣﺭ ﺭﺅﺳﺎء ﻭﺃﻋﺿﺎء ﻟﺟﺎﻥ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺭﺯ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﺃﻭ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ
ﻋﻠﻰ ﺣﺭﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﺑﺄﻱ ﺻﻭﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻭﺭ.
ﻭ .ﻋﺩﻡ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺃﻱ ﺷﻛﻝ ﻣﻥ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﺩﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺗﻳﺎﻥ ﺑﺄﻱ ﻗﻭﻝ ﺃﻭ ﻓﻌﻝ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ
ﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﺧﺑﻳﻥ ﺩﺍﺧﻝ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺭﺯ ﻓﻲ ﻳﻭﻡ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ.

ﺃ.ﻡ ١١.١٢.٢٠١٢
ﻡ.ﺡ

120

3

ﺯ .ﻋﺩﻡ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺍﻟﻧﻘﺎﻝ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﻟﻠﺗﺻﻭﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺩﺍﺧﻝ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺭﺯ ﺑﺄﻱ
ﺻﻭﺭﺓ ﻛﺎﻧﺕ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(١٠
ﻳﺣﻕ ﻟﻣﻧﺩﻭﺑﻲ ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺧﻼﻝ ﻳﻭﻡ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺭﺯ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃ .ﺍﻟﺗﻭﺍﺟﺩ ﺩﺍﺧﻝ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺭﺯ ﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻣﺟﺭﻳﺎﺕ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺭﺯ ﻭﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ
ﺍﻟﻣﺣﺎﺿﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﻅﻣﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺭﺯ.
ﺏ .ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻭ ﺻﻧﺩﻭﻗﻲ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﻭﻋﻣﻠﻳﺔ ﺇﻗﻔﺎﻟﻬﻣﺎ.
ﺝ .ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺭﺯ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺗﻳﻥ ،ﻭﺗﺳﻠﻡ ﺇﺣﺩﻯ ﻫﺎﺗﻳﻥ ﺍﻟﻧﺳﺧﺗﻳﻥ ﺑﻌﺩ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ
ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ.
ﺩ .ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺟﻣﻊ ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻛﻝ ﻣﺭﺷﺢ ﻭﻛﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻻﻭﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ
ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(١١
ﻳﻌﺗﻣﺩ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻧﻣﺎﺫﺝ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﺣﻛﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ.

ﻣﺟﻠــــﺱ ﻣﻔﻭﺿــــــــﻲ ﺍﻟﻬﻳﺋـــــــــﺔ
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ﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺭﻗﻡ ) (١٣ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١٢
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺻﺣﻔﻳﻳﻥ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻳﻳﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺋﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻣﺳﻣﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻣﻘﺭﻭءﺓ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﻳﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻳﻳﻥ ﻟﺗﻐﻁﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ
ﺻﺎﺩﺭﺓ ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍً ﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﻙ( ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  ١٢ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺏ
ﺭﻗﻡ ) (١١ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١٢

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(١
ﺗﺳﻣﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ )ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺻﺣﻔﻳﻳﻥ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻳﻳﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
ﺍﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳﻣﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻣﻘﺭﻭءﺓ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﻳﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻳﻳﻥ ﻟﺗﻐﻁﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﻟﺳﻧﺔ  (٢٠١٢ﻭ ﻳﻌﻣﻝ
ﺑﻬﺎ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺷﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺭﻳﺩﺓ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(٢
ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺻﺣﻔﻳﻳﻥ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻳﻳﻥ ﺍﻟﺭﺍﻏﺑﻳﻥ ﻓﻲ ﺗﻐﻁﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃ  -ﻳﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﻣُﻌﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﺭﻓﻘﺎ ً ﺑﻪ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﺻﺣﻔﻳﻳﻥ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻳﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺻﻭﺭﻳﻥ
ﻭﺍﻟﻔﻧﻳﻳﻥ ﻭﺻﻭﺭﺓ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﺣﺩﻳﺛﺔ ﻟﻛﻝ ﻭﺍﺣﺩ ﻣﻧﻬﻡ.
ﺏ -ﺗﺳﻠﻡ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﻣﺑﺎﺷﺭ ًﺓ ﺃﻭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ.
ﺟـ – ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﻗﺑﻭﻝ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻭﻳﺗﻡ ﺗﺑﻠﻳﻎ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺧﻼﺻﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ،ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻡ ﺭﻓﺽ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻛﻠﻳﺎ ً ﺃﻭ ﺟﺯﺋﻳﺎ ً ﻳﺗﻡ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﺻﺣﻔﻳﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ﺧﻁﻳﺎ ً ﺑﻣﺑﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻓﺽ.
ﺩـ – ﺗﺻﺩﺭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻋﺗﻣـﺎﺩ ﻟﻠﺻﺣﻔﻳﻳﻥ ﻭﻟﻺﻋﻼﻣﻳﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻡ ﻗﺑﻭﻝ ﻁﻠﺑﺎﺗﻬﻡ.
ﻫـ  -ﻳﺗﻡ ﺗﺳﻠﻳﻡ ﺑﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻟﻠﺻﺣﻔﻳﻳﻥ ﻭﻟﻺﻋﻼﻣﻳﻳﻥ ﻭ ﻳﻭﻗﻊ ﺍﻟﺻﺣﻔﻲ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺑﺎﺳﺗﻼﻣﻬﺎ.
ﻭ – ﺗﺗﻭﻗﻑ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻋﻥ ﺍﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻓﻲ ﻣﻭﻋﺩ ﺃﻗﺻﺎﻩ .٢٠١٣/١/١٠
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ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(٣
ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﺣﻔﻳﻳﻥ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻳﻳﻥ ﺍﻟﺭﺍﻏﺑﻳﻥ ﻓﻲ ﺗﻐﻁﻳﺔ ﻣﺟﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﺍﺳﺗﻳﻔﺎء
ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 .١ﺍﻟﺻﺣﻔﻳﻭﻥ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻳﻭﻥ ﺍﻻﺭﺩﻧﻳﻭﻥ :
ﺃ – ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺗﻡ ﺍﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷﺭﺓ ﻋﺎﻣﺎ ً ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﺭ.
ﺏ -ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻋﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ.
ﺝ – ﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑﺕ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﻪ ﺑﺟﻬﺔ ﺇﻋﻼﻣﻳﺔ.
ﺩ – ﺃﻥ ﻳﻠﺗﺯﻡ ﺑﻘﻭﺍﻋﺩ ﻣﺩﻭﻧﺔ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻣﺛﻠﻲ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ.
ﻫـ -ﺃﻥ ﻳﻠﺗﺯﻡ ﺑﻌﺩﻡ ﺍﺳﺗﺧــﺩﺍﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗـﺔ ﺍﻟﺻــﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋـﺔ ﻓﻲ ﻏﻳﺭﺍﻷﻭﺟﻪ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻭﻋﺩﻡ
ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﻱ ﺷﺧﺹ ﺁﺧﺭ.
 .٢ﺍﻟﺻﺣﻔﻳﻭﻥ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻳﻭﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺏ:
ﺃ – ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺅﺳﺳﺎﺗﻬﻡ ﺍﻟﺻﺣﻔﻳﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻷﺭﺩﻥ.
ﺏ -ﺣﻣﻝ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺻﺣﻔﻲ ﺃﻭﺇﻋﻼﻣﻲ ﻟﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ.
ﺝ – ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺎﺣﺗﺭﺍﻡ ﻣﺩﻭﻧﺔ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(٤
ﻟﻛﻝ ﻣﻥ ﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻩ ﻟﺗﻐﻁﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﺣﻕ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃ -ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋـﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧـﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺳﻳـﺭ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻣﺭﺍﺣـﻝ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳـﺔ
ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ.
ﺏ  -ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﺍﻟﻰ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺭﺯ.
ﺝ -ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﺩﻣﻬﺎ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ.
ﺩ – ﺇﺟﺭﺍء ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﻥ ﺍﻟﻣﺧﻭﻟﻳﻥ ﻓﻲ ﻟﺟﺎﻥ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺏ.
ﻫـ – ﺗﻘﺩﻳـﻡ ﺷﻛـﻭﻯ ﻣﺑـﺎﺷـﺭﺓ ﻟﺿﺎﺑـﻁ ﺍﺭﺗﺑـﺎﻁ ﺍﻟﻬﻳﺋـﺔ ﻓﻲ ﻣـﺭﺍﻛـﺯ ﺍﻻﻗﺗـﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔـﺭﺯ ﻓـﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺭﺿﻪ
ﻟﻣﺎ ﻳﻌﻳﻕ ﻋﻣﻠﻪ.
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ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(٥
ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺃﻱ ﺻﺣﻔﻲ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﺧﺎﻟﻑ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ
ﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺻﺣﻔﻳﻳﻥ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻳﻳﻥ ﺃﻭ ﻣﺩﻭﻧﺔ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻡ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺃﻥ ﺗﺑﻠﻎ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﻧﻬﺎء
ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻟﻠﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﻭﺗﻠﺗﺯﻡ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻭﺗﺳﻠﻳﻡ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻓﻭﺭﺍ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(٦
ﻟﻠﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﺻﺣﻔﻳﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﺣﻔﻳﻳﻥ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻳﻳﻥ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﻳﻥ ﻟﻬﺎ ﻟﺫﺍﺕ
ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  ٥ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﺻﺣﻔﻳﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ
ﺧﻁﻳﺎ ً ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﺑﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(٧
ﺗﻠﺗﺯﻡ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺻﺣﻔﻳﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺻﺣﻔﻳﻳﻥ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃ  -ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺃﺧﻼﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻧﺎﻅﻣﺔ ﻟﻣﻬﻧﺔ ﺍﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻝ
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻣﺩﻭﻧﺔ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ.
ﺏ -ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻭﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻧﻬﺎ ﻭﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻕ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺿﻣﺎﻥ ﺳﻳﺭ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ
ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻐﻁﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺳﻠﻳﻡ.
ﺝ -ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺗﻐﻁﻳﺔ ﺇﻋﻼﻣﻳﺔ ،ﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ،ﻣﺗﻭﺍﺯﻧﺔ ﻭﻣﺣﺎﻳﺩﺓ ﻟﻠﻣﺳﺎﺭ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ.
ﺩ – ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﺿﻭﺍﺑﻁ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺩﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ.
ﻫـ -ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﻣﺑﺩﺃ ﺍﻟﺣﻳﺎﺩ ﻭﺍﻻﻣﺗﻧﺎﻉ ﻋﻥ ﻧﺷﺭ ﻣﻭﺍﺩ ﺇﻋﻼﻣﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻭﻡ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻻﺿﺭﺍﺭ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺭ
ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻟﻠﻌﻧﻑ.
ﻭ –ﻋﺩﻡ ﻗﺑﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻟﻘﺎء ﻧﺷﺭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺔ ﻣﻐﻠﻭﻁﺔ ﺃﻭ ﺣﺟﺏ ﻣﻌﻠﻭﻣﺔ ﺻﺣﻳﺣﺔ.
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ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺻﺣﻔﻳﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﺣﻔﻳﻳﻥ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻳﻭﻡ
ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ:
ﺃ -ﺣﻣﻝ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻭﺇﺑﺭﺍﺯﻫﺎ ﺩﺍﺧﻝ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺭﺯ ﻭﻻ ﺗﻘﺑﻝ
ﺍﻟﺗﻐﻁﻳﺔ ﺑﺩﻭﻧﻬﺎ.
ﺏ -ﻋﺩﻡ ﺍﺭﺗﺩﺍء ﺃﻭ ﺣﻣﻝ ﺃﻱ ﺷﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺻﻭﺭ ﺃﻭ ﺭﻣﻭﺯ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺣﺩ ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ
ﻟﻠﺗﺻﻭﻳﺕ ﻷﺣﺩ ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ.
ﺝ – ﻋﺩﻡ ﺇﺣﺩﺍﺙ ﻓﻭﺿﻰ ﺃﻭ ﺗﺷﻭﻳﺵ ﺩﺍﺧﻝ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺭﺯ.
ﻫـ – ﺍﻻﻣﺗﻧﺎﻉ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺳﻠﻭﻙ ﻳﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺗﻌﻁﻳﻝ ﻋﻣﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﺯ ﺃﻭ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﺭ
ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺎﺧﺑﻳﻥ.
ﻭ -ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻌﺯﻝ ﺩﺍﺧﻝ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻘﺎﻁ ﺻﻭﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻧﺗﻬﻙ ﻣﺑﺩﺃ ﺳﺭﻳﺔ
ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ .
ﺯ – ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺗﺎﻣﺔ ﻟﻣﺎ ﻳﻁﻠﺑﻪ ﺭﺋﻳﺱ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﺯ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(٩
ﺗﻠﺗــﺯﻡ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃ -

ﺗﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ

ﺍﻟﻣﻭﺍﺗﻳﺔ ﻭﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺻﺣﻔﻳﻳﻥ

ﺍﻹﻋﻼﻣﻳﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺻﺣﻔﻳﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ:
 - ١ﺍﺗﺎﺣـﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻧﻣـﺎﺫﺝ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻋﺗﻣـﺎﺩ ﺍﻟﺻﺣﻔﻳﻳﻥ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﻳـﻥ ﻭﺍﻷﺟﺎﻧﺏ ﻣﻥ ﺧـﻼﻝ
ﻧﺷﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﻭﺗﻭﻓﻳﺭﻫﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺦ ﺍﻟﻭﺭﻗﻳﺔ ﺍﺫﺍ ﺍﻗﺗﺿﺕ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﺫﻟﻙ.
 - ٢ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻭﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﺿﻣﻥ ﺍﻁﺎﺭ ﺯﻣﻧﻲ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺻﺣﻔﻳﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ﺑﺗﻐﻁﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ.
 - ٣ﺗﻭﻋﻳﺔ ﻟﺟﺎﻥ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺏ ﻭﻟﺟﺎﻥ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺭﺯ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ
ﺑﺂﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻣﻣﺛﻠﻲ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ .
ﺏ -ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺻﺣﻔﻳﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ﻭ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻛﻠﻣﺎ ﺍﻣﻛﻥ ﺫﻟﻙ.
ﺝ – ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻣﺑﺩﺃ ﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻭﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺔ ﻟﻠﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻐﻁﻲ
ﺇﻋﻼﻣﻳﺎ ً ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻧﺷﺭ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳﻳﺭ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ.
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ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(١٠
ﻳﻌﺗﻣﺩ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻧﻣﺎﺫﺝ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ.

ﻣﺟﻠـــــﺱ ﻣﻔﻭﺿــــــﻲ ﺍﻟﻬﻳﺋـــــــﺔ
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