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ثالثا : الت�صريعات الوطنية 

اوال : قانون االنتخاب رقم 2 لعام 2012 

ثانيا : قانون الهيئة امل�صتقلة لالنتخاب 

ثالثا : التعليمات التنفيذية ال�صادرة عن جمل�س مفو�صي الهيئة 
امل�صتقلة لالنتخاب 

   التعليمات التنفيذية رقم ) 1( ل�صنة 2012. 1 اخلا�صة ببطاقة 
االنتخاب واعداد اجلداول االولية لالنتخاب . 

التعليمات التنفيذية رقم )2( ل�صنة 2012. 2 اخلا�صة باعتماد 
املراقبني املحليني 

التعليمات التنفيذية رقم )3( ل�صنة 2012. 3 اخلا�صة باعتماد 
املراقبني الدوليني 

املعدلة  اخلا�صة   4 .2012 ل�صنة   )4( رقم  التنفيذية  التعليمات 
للتعليمات التنفيذية رقم )1( ل�صنة 2012 

اخلا�صة   5 .2012 ل�����ص��ن��ة   )5( رق����م  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
باالعرتا�س على اجلداول االولية للناخبني 

التعليمات التنفيذية رقم )6( ل�صنة 2012. 6 اخلا�صة بت�صكيل اللجان 

التنفيذية رقم )7( ل�صنة 2012. 7 اخلا�صة بقواعد  التعليمات 
ال�صلوك واالف�صاح يف الهيئة امل�صتقلة لالنتخاب 

التعليمات التنفيذية رقم )8( ل�صنة 2012. 8 اخلا�صة بالرت�صح 
للدائرة االنتخابية املحلية 
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بقوائم  اخلا�صة   9 .2012 ل�صنة   )9 رق��م)  التنفيذية  التعليمات 
الدائرة االنتخابية العامة 

التعليمات التنفيذية رقم )10( ل�صنة 2012. 10 اخلا�صة باالقرتاع 
والفرز وجمع اال�صوات 

التعليمات التنفيذية رقم )11( ل�صنة 2012. 11 اخلا�صة بقواعد 
حمالت الدعاية االنتخابية 

التعليمات التنفيذية رقم )12( ل�صنة 2012. 12 اخلا�صة باعتماد 
املحلية  االنتخابية  الدائرة  يف  والقوائم  املر�صحني   مندوبي 

والعامة 

التعليمات التنفيذية رقم )13( ل�صنة 2012. 13 اخلا�صة باعتماد 
املوؤ�ص�صات االعالمية  والعاملني يف  ال�صحفيني واالعالميني 
لتغطية  وال��دول��ي��ني  املحليني  وامل��ق��روءة  وامل�صموعة  املرئية 

العملية االنتخابية 
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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

مقدمة

يعترب احلق  يف االنتخاب جوهراً حلقوق االن�صان وتعبرياً اإرادة املجتمع يف حتديد 
اأولوياته من خالل امل�صاركة يف اختيار ممثلني  يف االنتخابات بكافة م�صتوياتها، ويعد 
كذلك – اأي احلق يف االنتخاب - جوهر وم�صمون احلق يف تقرير امل�صري لل�صعوب يف 
ويعك�س  والثقايف،  واالجتماعي  واالقت�صادي  ال�صيا�صي  وتقرير م�صريها  اختيار  حرية 
مدى متتع  املواطن وممار�صته لهذا احلق وفقاً للمعايري الدولية النتخابات حرة نزيهة 
قدرة الدولة على تبني  النهج الدميقراطي، ف�صاًل عن انعكا�س اأثر التمتع بهذا احلق 

على باقي حقوق االن�صان . 

 وعليه جاءت العديد من املواثيق الدولية واالقليمية حلقوق االإن�صان لتحمي هذا 
احلق بن�صو�س �صريحة  بدءاً من ال�صرعة الدولية حلقوق االن�صان مروراً باالإعالنات 
على  ال��دول  توؤكد وحتث  والتي  االأممية  الهيئات  ال�صادرة عن  والتو�صيات  وال��ق��رارات 
اتخاذ العديد من التدابري الق�صائية والتنفيذية واالإدارية والت�صريعية لتفعيل و�صمان 

هذا احلق وغريه من حقوق االن�صان.

بامل�صادقة عليها  االإن�صان  الرئي�صة حلقوق  االأردن طرفاً يف االتفاقيات  وملا كانت 
ودخولها حيز النفاذ على امل�صتوى الدويل والوطني بن�صرها يف اجلريدة الر�صمية وحيث 
اأن اململكة االردنية الها�صمية �صهدت منذ اأواخر عام 2011 العديد من اال�صالحات على 
الذي  الد�صتور االردين  اأهمها تعديل  ال�صيا�صية واالقت�صادية كان من  امل�صتويات  كافة 
وتدير  ت�صرف  لالنتخاب  م�صتقلة  هيئة  اإن�صاء  على  الن�س  منه   67 امل��ادة  مبوجب  مت 
العملية االنتخابية بكافة مراحلها وتقوم �صنب الت�صريعات الالزمة لعملها �صار الإعداد 
هذا الدليل من قبل املركز الوطني حلقوق االن�صان كموؤ�ص�صة وطنية ت�صعى الى حماية 

وتعزيز حقوق االن�صان يف اململكة.

تعزيز حق  االن�����ص��ان يف  الوطني حل��ق��وق  امل��رك��ز  الدليل �صمن ج��ه��ود  ه��ذا  ي��اأت��ي 
املواطنني يف انتخابات حرة نزيهة واأحد ن�صاطات م�صروع تعزيز م�صاركة املواطنني يف 
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كافة اجلهات  لي�صع بني يدي  املركز خالل عام 2013  نفذه  ال��ذي  االنتخابية  العملية 
مبتابعة  العالقة  ذات  اجلهات  وكافة  املدين  املجتمع  وموؤ�ص�صات  واالكادميية  الر�صمية 

العملية االنتخابية واالفراد كذلك هذا الدليل .

الدولية واالقليمية  امل��واد يف االتفاقيات  الدليل جمع كافة  اإع��داد  وقد روعي يف 
االنتخاب  يف  باحلق  العالقة  ذات  االع��الن��ات  وك��ذل��ك  االردن  قبل  م��ن  عليها  امل�صادق 
وامل�صاركة ال�صيا�صية ب�صكل عام، والن�صو�س الد�صتورية والت�صريعات الوطنية من قانون 
االنتخاب النافذ ، وقانون الهيئة امل�صتقلة لالنتخاب والتعليمات التنفيذية ال�صادرة عن 

جمل�س مفو�س ي الهيئة امل�صتقلة لالنتخاب وفق للت�صل�صل الزمني ل�صدورها. 

اأن ي�صاهم هذا الدليل يف رفع وعي املواطنني باملعايري الد�صتورية  وياأمل املركز 
والدولية حلقهم يف االنتخاب وان ي�صاهم يف تطوير الت�صريعات الوطنية مبا يتفق مع 
ن�س  اأي  على  لالطالع  اليه  الرجوع  �صهل  مرجعاً  بالنتيجة  وي�صكل  الدولية  املعايري 

قانوين اأو دويل يتعلق بالعملية االنتخابية. 
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اوال: الد�صتور االردين : مواد الد�صتور االردين1 ذات العالقة باحلق باالنتخاب :

 املادة )1(

اململكة االردنية الها�صمية دولة عربية م�صتقلة ذات �صيادة ملكها ال يتجزاأ وال ينزل عن 
ملكي  نيابي  فيها  ونظام احلكم  العربية  االم��ة  االردين جزء من  وال�صعب   ، منه  �صيء 

وراثي .

 املادة ) 6 (

وان   االردن��ي��ون ام��ام القانون ���ص��واء ال متييز بينهم يف احل��ق��وق وال��واج��ب��ات . 1
اختلفوا يف العرق او اللغة او الدين

االجتماعي   الدفاع عن الوطن واأر���ص��ه ووح��دة �صعبه واحلفاظ على ال�صلم . 2
واجب مقد�س على كل اأردين.

وتكافوؤ  تكفل الدولة العمل والتعليم �صمن حدود امكانياتها وتكفل الطماأنينة . 3
الفر�س جلميع االردنيني

القانون  االأ�صرة اأ�صا�س املجتمع قوامها الدين واالأخالق وحب الوطن ،يحفظ . 4
كيانها ال�صرعي ويقوي اأوا�صرها وقيمها.

االإعاقات  يحمي القانون االأمومة والطفولة وال�صيخوخة ويرعى الن�سء وذوي . 5
ويحميهم من االإ�صاءة واال�صتغالل

 املادة ) 42(

1. االمة م�صدر ال�صلطات . 

2. متار�س االمة �صلطاتها على الوجه املبني يف هذا الد�صتور

1 . وفقًا لأخر التعديالت املن�سورة على ال�سفحة 4452 من عدد اجلريدة الر�سمية رقم 5117 
بتاريخ 2011/10/1
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 املادة )76(

1. يتاألف جمل�س النواب من اأع�صاء منتخبني انتخاباً عاماً �صرياً ومبا�صراً وفقاً لقانون 
لالنتخاب يكفل االأمور واملبادئ التالية:

اأ. حق املر�صحني يف مراقبة االأعمال االنتخابية.

ب. عقاب العابثني باإرادة الناخبني.

ج. �صالمة العملية االنتخابية يف مراحلها كافة. 

2. تن�صاأ بقانون هيئة م�صتقلة ت�صرف على العملية االنتخابية النيابية وتديرها يف كل 
مراحلها، كما ت�صرف على اأي انتخابات اأخرى يقررها جمل�س الوزراء .

 املادة )86(

1.  مدة جمل�س النواب اربع �صنوات �صم�صية تبدا من تاريخ اعالن نتائج االنتخاب العام 
يف اجلريدة الر�صمية وللملك ان ميدد مدة املجل�س باإرادة ملكية الى مدة ال تقل عن 

�صنة واحدة وال تزيد على �صنتني .

فاذا  املجل�س  انتهاء مدة  ت�صبق  التي  االربعة  ال�صهور  االنتخاب خالل  اج��راء  2. يجب 
مل يكن االنتخاب قد مت عند انتهاء مدة املجل�س او تاأخر ب�صبب من اال�صباب يبقى 

املجل�س قائماً حتى يتم انتخاب املجل�س اجلديد.

 املادة )17(

1-  يخت�س الق�صاء بحق الف�صل يف �صحة نيابة اأع�صاء جمل�س النواب، ولكل ناخب 
اإلى حمكمة اال�صتئناف التابعة لها الدائرة  من الدائرة االنتخابية اأن يقدم طعناً 
االنتخابية للنائب املطعون ب�صحة نيابته من دائرته االنتخابية خالل خم�صة ع�صر 
يوماً من تاريخ ن�صر نتائج االنتخابات يف اجلريدة الر�صمية يبني فيه اأ�صباب طعنه، 
وتكون قراراتها نهائية وغري قابلة الأي طريق من طرق الطعن، وت�صدر اأحكامها 

خالل ثالثني يوماً من تاريخ ت�صجيل الطعن لديها.
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2. تق�صي املحكمة اإما برد الطعن اأو قبوله مو�صوعاً ويف هذه احلالة تعلن ا�صم النائب 
الفائز.

3.  يعلن جمل�س النواب بطالن نيابة النائب الذي اأبطلت املحكمة نيابته وا�صم النائب 
الفائز اعتباراً من تاريخ �صدور احلكم.

اإبطالها  قبل  نيابته  املحكمة  اأبطلت  ال��ذي  الع�صو  بها  ق��ام  التي  االأع��م��ال  تعترب   .4
�صحيحة.

االنتخاب  اإج���راءات  اأن  اإليها  املقدم  الطعن  يف  نظرها  نتيجة  للمحكمة  تبني  واإذا   .5
يف الدائرة التي تعلق الطعن بها ال تتفق واأحكام 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 باأربعة ا�صهر على االكرث وتعترب هذه الدورة 
كالدورة العادية وفق احكام املادة )78( من هذا الد�شتور وت�شملها �شروط التمديد 

والتاأجيل .  

كامل  املنحل  املجل�س  ي�صتعيد  االرب��ع��ة  ال�صهور  انتهاء  عند  االنتخاب  يتم  مل  اذا   
ان  ال��ى  اعماله  يف  وي�صتمر  يكن  مل  احل��ل  ك��ان  ف��وراً  ويجتمع  الد�صتورية  �صلطته 

ينتخب املجل�س اجلديد .

ال يجوز ان تتجاوز هذه الدورة غري العادية يف اي حال يوم )30( ايلول وتف�س يف 
التاريخ املذكور ليتمكن املجل�س من عقد دورته العادية االولى يف اول �صهر ت�صرين 
االول ، واذا حدث ان عقدت الدورة غري العادية يف �صهري ت�صرين االول وت�صرين 

الثاين فتعترب عندئذ اول دورة عادية ملجل�س النواب .
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املادة) 47(

1- اإذا حل جمل�س النواب ل�صبب ما، فال يجوز حل املجل�س اجلديد لل�صبب نف�صه.

2.  احلكومة التي يحل جمل�س النواب يف عهدها ت�صتقيل خالل اأ�صبوع من تاريخ احلل، 
وال يجوز تكليف رئي�صها بت�صكيل احلكومة التي تليها. 

3. على الوزير الذي ينوي تر�صيح نف�صه لالنتخابات اأن ي�صتقيل قبل �صتني يوماً على 
االأقل من تاريخ االنتخاب.

ثانيا : االتفاقيات واملواثيق االقليمية والدولية : املواد ذات العالقة باحلق يف 
االنتخاب 

    اوال : االعالن العاملي حلقوق االن�صان2 

 املادة )12(

1. لكل �صخ�س حق امل�صاركة يف اإدارة ال�صئون العامة لبلده، اإما مبا�صرة واإما بوا�صطة 
ممثلني يختارون يف حرية.

 2. لكل �صخ�س، بالت�صاوي مع االآخرين، حق تقلد الوظائف العامة يف بلده. 

خالل  من  الإرادة  ه��ذه  تتجلى  اأن  ويجب  احلكم،  �شلطة  مناط  هي  ال�شعب  اإرادة   .3
الناخبني  بني  امل�صاواة  ق��دم  وعلى  العام  ب��االق��رتاع  دوري��ا  جت��رى  نزيهة  انتخابات 

وبالت�صويت ال�صري اأو باإجراء مكافئ من حيث �صمان حرية الت�صويت.

ثانيا : العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية3 
  2. اعتمد ون�سر على املالأ مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 217 األف )د-3( املوؤرخ يف 10 كانون 

الأول/دي�سمرب 1948
  3. اعتمد وعر�ض للتوقيع والت�سديق والن�سمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 2200 األف 

)د-21( املوؤرخ يف 16 كانون/دي�سمرب1966 تاريخ بدء النفاذ: 23 اآذار/مار�ض 1976، وفقا لأحكام املادة 49 
،  و�سادق عليه الردن يف 1975/5/28 ون�سر يف العدد 4764 من اجلريدة الر�سمية بتاريخ 2006/6/15 . 
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 املادة )52(

يكون لكل مواطن، دون اأي وجه من وجوه التمييز املذكور يف املادة 2، احلقوق التالية، 
التي يجب اأن تتاح له فر�صة التمتع بها دون قيود غري معقولة:

 )اأ( اأن ي�صارك يف اإدارة ال�صوؤون العامة، اإما مبا�صرة واإما بوا�صطة ممثلني يختارون يف 
حرية،

وعلى  ال��ع��ام  ب��االق��رتاع  دوري���ا  جت��رى  نزيهة  انتخابات  يف  وينتخب،  ينتخب  اأن  )ب( 
اإرادة  عن  احلر  التعبري  ت�صمن  ال�صري،  وبالت�صويت  الناخبني  بني  امل�صاواة  قدم 

الناخبني،

العامة يف  امل�صاواة عموما مع �صواه، فر�صة تقلد الوظائف  اأن تتاح له، على قدم  )ج( 
بلده.

ثالثا : االتفاقية الدولية للق�صاء علي جميع اأ�صكال التمييز العن�صري4

املادة )5(

الدول  تتعهد  االتفاقية،  هذه  من   2 امل��ادة  يف  املقررة  االأ�صا�صية  لاللتزامات  اإيفاء 
االأطراف بحظر التمييز العن�صري والق�صاء عليه بكافة اأ�صكاله، وب�صمان حق كل 
اأو االثني، يف امل�صاواة  اأو االأ�صل القومي  اأو اللون  اإن�صان، دون متييز ب�صبب العرق 

اأمام القانون، ال �صيما ب�صدد التمتع باحلقوق التالية:

)اأ( احلق يف معاملة علي قدم امل�صاواة اأمام املحاكم وجميع الهيئات االأخرى التي تتولى 
اإقامة العدل،

اأذى بدين،  اأو  اأي عنف  له من  الدولة  االأم��ن علي �صخ�صه ويف حماية  )ب( احل��ق يف 
ي�صدر �صواء عن موظفني ر�صميني اأو عن اأية جماعة اأو موؤ�ص�صة،

4  . اعتمدت وعر�ست للتوقيع والت�سديق والن�سمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 2106 
األف )د-20( املوؤرخ يف 21 كانون الأول/دي�سمرب 1965 تاريخ بدء النفاذ: 4 كانون الثاين/يناير 1969، وفقا 
للمادة 19. و�سادق الردن عليها بتاريخ 1974/5/30 ون�سرت يف العدد 4764 من اجلريدة الر�سمية بتاريخ 

 2006/6/15
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�صيما حق اال�صرتاك يف االنتخابات -اقرتاعا وتر�صيحا-  ال�صيا�صية، وال  )ج( احلقوق 
اإدارة ال�صوؤون العامة  اأ�صا�س االقرتاع العام املت�صاوي، واالإ�صهام يف احلكم ويف  علي 

علي جميع امل�صتويات، وتويل الوظائف العامة علي قدم امل�صاواة. 

رابعا : اتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة)5(

املادة )7(

يف  امل���راأة  �صد  التمييز  على  للق�صاء  املنا�صبة  التدابري  جميع  االأط���راف  ال��دول  تتخذ 
احلياة ال�صيا�صية والعامة للبلد، وبوجه خا�س تكفل للمراأة، على قدم امل�صاواة مع 

الرجل، احلق يف:

)اأ( الت�صويت يف جميع االنتخابات واال�صتفتاءات العامة، واالأهلية لالنتخاب جلميع 
الهيئات التي ينتخب اأع�صاوؤها باالقرتاع العام،

)ب( امل�صاركة يف �صياغة �صيا�صة احلكومة وفى تنفيذ هذه ال�صيا�صة، وفى �صغل الوظائف 
العامة، وتاأدية جميع املهام العامة على جميع امل�صتويات احلكومية،

)ج( امل�صاركة يف اأية منظمات وجمعيات غري حكومية تهتم باحلياة العامة وال�صيا�صية 
للبلد.

خام�صا : اتفاقية ب�صاأن احلقوق ال�صيا�صية للمراأة6

املادة )1(

للن�شاء حق الت�شويت يف جميع النتخابات، ب�شروط ت�شاوي بينهن وبني الرجال، دون اأي متييز.

5  . اعتمدت وعر�ست للتوقيع والت�سديق والن�سمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 081/43 
 املوؤرخ يف 81 كانون الأول/دي�سمرب 9791 

تاريخ بدء النفاذ: 3 اأيلول/�سبتمرب 1891، وفقا لأحكام املادة 72 .و�سادق عليها الردن بتاريخ 2991/7/1 
ون�سرت يف العدد 9384 من اجلريدة الر�سمية بتاريخ 7002/8/1 . 

6  . اعتمدت وعر�ست للتوقيع والت�سديق والن�سمام مبوجب قرار اجلمعية العامة  لالأمم املتحدة 
046 )د-7( املوؤرخ يف 02 كانون الأول/دي�سمرب 2591 تاريخ بدء النفاذ: 7 متوز/يوليه 4591، وفقا لأحكام 

املادة 6.  املن�سورة على ال�سفحة 6001 من عدد اجلريدة الر�سمية رقم 9283 بتاريخ 2991/6/1. 
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املادة) 2(

املن�صاأة  العام،  ب��االق��رتاع  املنتخبة  الهيئات  جلميع  ينتخنب  اأن  يف  االأهلية  للن�صاء 
مبقت�شى الت�شريع الوطني، ب�شروط ت�شاوي بينهن وبني الرجال دون اأي متييز.

�صاد�صا : اتفاقية حقوق اال�صخا�س ذوي االعاقة7 

املادة )92(

ت�صمن الدول االأطراف لالأ�صخا�س ذوي االإعاقة احلقوق ال�صيا�صية وفر�صة التمتع 
بها على اأ�صا�س امل�صاواة مع االآخرين، وتتعهد مبا يلي:

)اأ( اأن تكفل لالأ�صخا�س ذوي االإعاقة اإمكانية امل�صاركة ب�صورة فعالة وكاملة يف احلياة 
واإم��ا عن طريق  مبا�صرة  اإم��ا  االآخ��ري��ن،  امل�صاواة مع  ق��دم  على  والعامة  ال�صيا�صية 
ذوي  لالأ�صخا�س  والفر�صة  احلق  كفالة  ذلك  يف  مبا  بحرية،  يختارونهم  ممثلني 

االإعاقة كي ي�صوتوا وُينَتخبوا، وذلك بعدة �صبل منها:

’1‘ كفالة اأن تكون اإجراءات الت�صويت ومرافقه ومواده منا�صبة ومي�صرة و�صهلة الفهم 
واال�صتعمال؛

ال�صري  االق��رتاع  الت�صويت عن طريق  يف  االإعاقة  ذوي  االأ�صخا�س  حق  حماية   ‘2’
يف االنتخابات واال�صتفتاءات العامة دون ترهيب، ويف الرت�صح لالنتخابات والتقلد 
امل�صتويات،  �صتى  على  احلكومة  يف  العامة  امل��ه��ام  جميع  واأداء  للمنا�صب  الفعلي 

وت�صهيل ا�صتخدام التكنولوجيا املُِعينة واجلديدة حيثما اقت�صى االأمر ذلك؛

تعبري االأ�صخا�س ذوي االإعاقة عن اإرادتهم كناخبني، وال�صماح لهم،  حرية  ’3‘ كفالة 
عند االقت�صاء، حتقيقا لهذه الغاية، باختيار �صخ�س ي�صاعدهم على الت�صويت؛

)ب( اأن تعمل على نحو فعال من اأجل تهيئة بيئة يت�صنى فيها لالأ�صخا�س ذوي االإعاقة 

7  . اعُتمدت ون�سرت على املالء وفتحت للتوقيع والت�سديق والن�سمام مبوجب قرار اجلمعية 
العامة لالأمم املتحدة رقم 16/ 116 املوؤرخ يف 3 كانون الول / دي�سمرب 6002 و�سادق عليها الردن بتاريخ 

8002/3/13 ون�سرت يف العدد 5984 من اجلريدة الر�سمية بتاريخ 8002/3/52  
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اأن ي�صاركوا م�صاركة فعلية وكاملة يف ت�صيري ال�صوؤون العامة، دون متييز وعلى قدم 
امل�صاواة مع االآخرين، واأن ت�صجع م�صاركتهم يف ال�صوؤون العامة، مبا يف ذلك ما يلي:

العامة  البلد  بحياة  املعنية  احلكومية  غري  وال��راب��ط��ات  املنظمات  يف  امل�صاركة   ‘1’
وال�صيا�صية، مبا يف ذلك اأن�صطة االأحزاب ال�صيا�صية واإدارة �صوؤونها؛

’2‘ اإن�صاء منظمات االأ�صخا�س ذوي االإعاقة واالن�صمام اإليها كي تتولى متثيلهم على 
كل من ال�صعيد الوطني واالإقليمي واملحلي.

�صابعا : التعليق العام رقم 25 للجنة املعنية باحلقوق املدنية وال�صيا�صية 8

 » امل�شاركة يف اإدارة ال�ش�ؤون العامة وحق االقرتاع«
اإدارة ال�صوؤون  اإن املادة 25 من العهد ُتقر وحتمي حق كل مواطن يف اأن ي�صارك يف   -1
العامة، وحقه يف اأن َينتخب اأو ُينتخب، وحقه يف اأن تتاح له فر�صة تقلد الوظائف 
العامة. ويطلب العهد اإلى الدول، بغ�س النظر عن ماهية د�صتورها اأو نوع احلكم 
القائم، اأن تعتمد ما قد يلزم من التدابري الت�صريعية والتدابري االأخرى ل�صمان 
املادة  وتعترب  يحميها.  التي  باحلقوق  بالتمتع  للمواطنني  ت�صمح  فعلية  اإمكانية 
املبادئ  يراعي  وال��ذي  ال�صعب  القائم على موافقة  الدميقراطي  اأ�صا�س احلكم   25

املكر�صة يف العهد.

ال�صعوب يف  العهد مت�صلة بحق  امل��ادة 25 من  املن�صو�س عليها يف  2- وتعترب احلقوق 
تقرير م�صريها واإن كانت متميزة عنه. فتتمتع ال�صعوب مبوجب احلقوق امل�صمولة 
يف املادة 1)1( بحرية تقرير مركزها ال�صيا�صي واختيار �صكل د�صتورها اأو نوع حكمها. 
العامة من  ال�صوؤون  اإدارة  بكل ما يعني  امل�صاركة  االأف��راد يف  امل��ادة 25 حق  وتتناول 
عمليات. وقد تف�صي هذه احلقوق، بو�صفها حقوقا فردية، اإلى عدد من ال�صكاوى 

تقع يف اإطار الربوتوكول االختياري االأول.

3- وحتمي املادة 25 حقوق »كل مواطن« بخالف ما هو عليه احلال بالن�صبة اإلى حقوق 
وحريات اأخرى يعرتف بها العهد )من احلقوق التي توفر جلميع االأف��راد �صمن 

8  . اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية الدورة السابعة والخمسون )1996 
وثيقة األمم المتحدة A/51/40، المرفق الخامس
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االأحكام  اإل��ى  ال��دول  تقارير  يف  االإ���ص��ارة  فتنبغي  ق�صائها(.  وح�صب  ال��دول��ة  اإقليم 
القانونية التي تعرف اجلن�صية يف اإطار احلقوق املحمية مبوجب املادة 25. وال يجوز 
التمييز بني املواطنني يف هذه احلقوق على اأ�صا�س العرق، اأو اللون، اأو اجلن�س، اأو 
اللغة، اأو الدين، اأو الراأي ال�صيا�صي اأو غريه، اأو االأ�صل القومي اأو االجتماعي، اأو 
الذين  ه��وؤالء  التمييز بني  ي�صتثري  اأو غري ذلك من مركز. وقد  الن�صب  اأو  امللك، 
بطلب  عليها  يح�صلون  ال��ذي��ن  وه���وؤالء  ميالدهم  مب��وج��ب  اجلن�صية  ي�صتحقون 
اجلن�صية، بع�س الت�صاوؤالت فيما يتعلق مبطابقة ذلك الأحكام املادة 25. فيجب اأن 
تبني الدول يف تقاريرها ما اإذا كان لديها اأي فئات، من قبيل املقيمني ب�صفة دائمة، 
تتمتع بهذه احلقوق ب�صورة حمدودة كتمتعها مثال بحق االقرتاع يف االنتخابات 

املحلية اأو بحق �صغل منا�صب عمومية معينة.

4- ويجب ال�شتناد، لدى فر�ض اأي �شروط على ممار�شة احلقوق املحمية مبوجب املادة 
25، اإلى معايري مو�صوعية ومعقولة. فقد يكون من املعقول، على �صبيل املثال، فر�س 
حد اأدنى لل�صن املطلوبة النتخاب الفرد اأو تعيينه ل�صغل وظائف معينة يكون اأكرب 
اأن يتاح لكل مواطن بالغ.  من ال�صن املطلوبة ملمار�صة حق االنتخاب الذي ينبغي 
وال يجوز تعليق اأو اإبطال ممار�صة املواطنني لتلك احلقوق اإال الأ�صباب مو�صوعية 
ومعقولة ين�س عليها القانون. فقد ي�صكل العجز العقلي املثبت �صببا، على �صبيل 

املثال، حلرمان اأحد االأ�صخا�س من حقه يف االنتخاب اأو يف �صغل من�صب.

يتعلق  وا�صع  مفهوم  هو  )اأ(  الفقرة  يف  اإليه  امل�صار  العامة  ال�صوؤون  اإدارة  ومفهوم   -5
الت�صريعية  ال�صلطات  اخل�����ص��و���س،  وج���ه  وع��ل��ى  ال�صيا�صية،  ال�صلطة  مب��م��ار���ص��ة 
حتديد  يخ�س  كما  العامة  االإدارة  اأوج��ه  �صتى  ي�صمل  وهو  واالإداري���ة؛  والتنفيذية 
وتنفيذ ال�صيا�صة العامة التي �صتتبع على االأ�صعدة الدولية والوطنية واالإقليمية 
واملحلية. ويجب اأن حتدد يف الد�صتور والقوانني االأخرى كيفية توزيع ال�صلطات، 
والو�صائل التي �صتتاح للمواطنني االأفراد كي ميار�صوا حقهم املحمي يف املادة 25 يف 

امل�صاركة يف ال�صوؤون العامة.

6- وي�صارك املواطنون مبا�صرة يف اإدارة ال�صوؤون العامة عندما ميار�صون ال�صلطة بو�صفهم 
اأع�صاء الهيئات الت�صريعية اأو ب�صغل منا�صب تنفيذية. وتوؤيد الفقرة )ب( احلق يف 
امل�صاركة املبا�صرة. وي�صارك املواطنون يف اإدارة ال�صوؤون العامة ب�صفة مبا�صرة، اأي�صا، 
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عندما يختارون د�صتورهم اأو يعدلونه، اأو يبتون يف م�صائل عامة عن طريق اال�صتفتاءات 
ال�صعبية اأو غريها من االإجراءات االنتخابية التي جتري طبقا للفقرة )ب(. ويجوز 
اإلى املجال�س ال�صعبية املخولة ب�صلطة  اأن ي�صاركوا مبا�صرة بان�صمامهم  للمواطنني 
اتخاذ القرارات يف امل�صائل املحلية اأو يف �صوؤون جماعة معينة، وبانت�صابهم اإلى هيئات 
تن�صاأ بالت�صاور مع احلكومة لتمثيل املواطنني. ويجب، حيثما اأقرت امل�صاهمة املبا�صرة 
للمواطنني، اأال مييزوا بني املواطنني بناء على االأ�ص�س املذكورة يف الفقرة 1 من املادة 

2 واأال تفر�س عليهم قيود غري معقولة.

7- ويفرت�س �صمنيا يف املادة 25 اأنه يف حال م�صاركة املواطنني يف اإدارة ال�صوؤون العامة 
عن طريق ممثلني يختارونهم بحرية، اأن هوؤالء املمثلني ميار�صون يف الواقع �صلطة 
حكومية واأنهم بالتايل يحا�صبون نتيجة العملية االنتخابية على كيفية ممار�صتهم 
لتلك ال�صلطة. ويفرت�س �صمنيا، اأي�صا، اأن املمثلني ال ميار�صون اإال ال�صلطات التي 
يخولون بها طبقا لالأحكام الد�صتورية. اأما امل�صاركة عن طريق املمثلني املنتخبني 
بحرية فهي متار�س من خالل عملية االقرتاع التي يجب اأن تقرها قوانني تكون 

مطابقة ملا ورد يف الفقرة )ب(.

8- كما ي�صرتك املواطنون يف اإدارة ال�صوؤون العامة مبمار�صة النفوذ من خالل املناق�صات 
العامة واحلوار مع ممثليهم، اأو من خالل قدرتهم على تنظيم اأنف�صهم. وتعزز هذه 

امل�صاركة ب�صمان حرية التعبري، واالجتماع، وتكوين اجلمعيات.

9- وتن�س الفقرة )ب( من املادة 25 على اأحكام حمددة تتناول حق املواطنني يف امل�صاركة 
يف اإدارة ال�صوؤون العامة كناخبني اأو مر�صحني لالنتخاب. وال بد ا�صتنادا اإلى الفقرة 
حما�صبون  باأنهم  املمثلني  �صعور  ل�صمان  نزيهة  دوري��ة  انتخابات  اإج��راء  من  )ب( 
اإليهم. ويجب  اأو تنفيذية تعهد  النا�س عما ميار�صونه من �صلطات ت�صريعية  اأمام 
اأكرث مما  اأن جتري تلك االنتخابات ب�صورة دوري��ة على فرتات ال تكون متباعدة 
اإرادة  عن  احل��ر  التعبري  على  قائمة  زال��ت  ما  احلكومة  �صلطة  اأن  لت�صمن  ينبغي 
)ب(  الفقرة  يف  عليها  املن�صو�س  واحلريات  احلقوق  ت�صمن  اأن  ويجب  الناخبني. 

مبوجب القانون.
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10- ويجب اأن يقر حق االقرتاع يف االنتخابات واال�صتفتاءات ال�صعبية مبوجب القانون 
اأدن��ى ل�صن  اأن يخ�صع هذا احلق فقط لتقييدات معقولة، مثل تعيني حد  ويجوز 
االإ�صابة  اأ�صا�س  على  احلق  هذا  تقييد  املعقول  غري  ومن  االنتخاب.  حق  ممار�صة 
اأو  التعليم،  م�شتوى  اأو  والكتابة،  بالقراءة  الإمل��ام  �شروط  فر�ض  اأو  ج�شمي،  بعجز 
االأح��زاب �صرطا لالأهلية يف  اأح��د  اإل��ى ع�صوية  االنت�صاب  ي�صكل  اأال  امللكية. ويجب 

االنتخاب اأو اأ�صا�صا لعدم االأهلية.

لالنتخاب  املوؤهلني  جلميع  ت�صمن  لكي  فعالة  تدابري  تتخذ  اأن  ال��دول  على  ويجب   -11
اإمكانية ممار�صتهم حلقهم ذاك. فينبغي، حيثما كان ت�صجيل الناخبني �صروريا، ال�صهر 
على تي�شري هذه العملية وعدم اإعاقتها. كما ينبغي، حيثما طلب الوفاء ب�شروط اإثبات 
يحرم  باأ�شلوب  تفر�ض  واأل  معقولة  ال�شروط  تلك  تكون  اأن  الت�شجيل،  قبل  الإق��ام��ة 
اأن  يجب  ال��ذي  العقوبات  بقانون  عمال  يتم،  اأن  وينبغي  االنتخاب.  حق  من  امل�صردين 
وكذلك  االق��رتاع  اأو  الت�صجيل  عمليات  يف  تع�صفي  تدخل  اأي  حظر  بحذافريه،  يطبق 
الناخبني �صرورية  وت�صجيل  تثقيف  وتعترب حمالت  للناخبني.  اأو تخويف  تهديد  اأي 

ل�صمان ممار�صة جمتمع متنور للحقوق املن�صو�س عليها يف املادة 25 ممار�صة فعالة.

12- وت�صكل حرية التعبري وحرية التجمع، وحرية تكوين اجلمعيات �صروطا اأ�صا�صية 
اأن  وينبغي  لذا يجب حمايتها متاما.  فعالة،  ب�صورة  االنتخاب  ملمار�صة حق  اأي�صاً 
والعوائق  االأم��ي��ة،  قبيل  من  معينة  �صعوبات  على  للتغلب  اإيجابية  تدابري  تتخذ 
اللغوية، والفقر، اأو ما يعيق حرية التنقل مما يحول دون متكن االأ�صخا�س املوؤهلني 
املعلومات واملواد  اأن توفر  لالنتخاب من ممار�صة حقوقهم ب�صورة فعلية. ويجب 
مثل  معينة،  اأ�صاليب  تعتمد  اأن  ينبغي  كما  االأق��ل��ي��ات.  بلغات  ل��الق��رتاع  ال��الزم��ة 
ا�صتخدام ال�صور الفوتوغرافية والرموز ل�صمان اأن الناخبني االأميني ح�صلوا على 
ما يلزم من املعلومات لتمكينهم من االختيار. ويجب على الدول االأطراف اأن تبني 

يف تقاريرها طريقة معاجلتها لل�صعوبات امل�صار اإليها يف هذه الفقرة.

االنتخاب  ح��ق  ت�صبط  التي  لالأحكام  و�صفا  ال���دول  تقارير  ُت�صّمن  اأن  وينبغي   -13
وكذلك،  التقرير.  يف  امل�صمولة  الفرتة  خالل  االأحكام  هذه  اإعمال  لكيفية  وو�صفا 
ينبغي اأن ُت�صّمن تقارير الدول و�صفا للعوامل التي تعوق املواطنني يف ممار�صة حق 

االنتخاب، وللتدابري االإيجابية املتخذة للتغلب على تلك العوامل.
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التي  الت�صريعية  االأحكام  تقاريرها  يف  وت�صرح  تبني  اأن  االأط��راف  للدول  وينبغي   -14
احلرمان  ه��ذا  اأ�صباب  تكون  اأن  وينبغي  االنتخاب.  يف  حقهم  من  املواطنني  حت��رم 
�صبب احلرمان من  االإدان��ة الرتكاب جرمية هي  كانت  ف��اإن  معقولة ومو�صوعية. 
واأهمية  تكون فرتة احلرمان متنا�صبة مع خطورة اجلرمية  اأن  هذا احلق، يجب 
اأال يحرم من ممار�صة حق االنتخاب االأ�صخا�س الذين احتجزت  العقوبة. ويجب 

حريتهم ولكن مل تتم اإدانتهم بعد.

باإعمال حق الرت�صيح  املر�صحني  15- وُتكفل للمتمتعني بحق االنتخاب حرية اختيار 
تقييدات  اأي  تكون  اأن  وينبغي  فعاال.  اإعماال  املنا�صب  تقلد  واال�صتفادة من فر�س 
اأدنى لل�صن، تقييدات  النف�س لالنتخاب، مثل تعيني حد  تفر�س على حق تر�صيح 
�صخ�س  اأي  ي�صتثنى  اأال  ويجب  ومعقولة.  مو�صوعية  معايري  على  قائمة  م��ربرة 
موؤهل، غري من تنطبق عليه هذه التقييدات، من تر�صيح نف�صه لالنتخاب الأ�صباب 
اأو  االإقامة،  اأو مكان  التعليم،  اأو الأ�صباب متييزية من قبيل م�صتوى  غري مقبولة 
الن�صب، اأو ب�صبب انتمائه ال�صيا�صي. ويجب عدم اإخ�صاع اأي �صخ�س الأي �صكل كان 
من اأ�صكال التمييز اأو التحيز ملجرد قيامه برت�صيح نف�صه. وينبغي للدول االأطراف 
اأن تبني وتو�صح ما لديها من اأحكام ت�صريعية ت�صمح مبنع اأفراد جماعة اأو فئة من 

النا�س من تر�صيح اأنف�صهم لتقلد املنا�صب.

وغري  معقولة  الكفالت  اأو  الر�شوم  اأو  التعيني،  تاريخ  �شروط  تكون  اأن  وينبغي   -16
متييزية. وينبغي، يف حال وجود مربرات معقولة تدعو اإلى اعتبار بع�س املنا�صب 
الرت�صيحية على اأنها تتعار�س مع �صغل مراكز معينة )اأي يف الق�صاء، اأو بالن�صبة 
اإلى منا�صب ع�صكرية من الرتب العالية، اأو يف االإدارة العامة(، اأال تقيد التدابري 
ال  تقييدا  الفقرة )ب(  املحمية مبوجب  امل�صالح احلقوق  ت�صارب  لتفادي  املتخذة 
اإل��ى معايري مو�صوعية ومعقولة  ا�صتنادا  القوانني  اأن حت��دد يف  ويجب  ل��ه.  ل��زوم 

وح�صب اإجراءات من�صفة االأ�صباب التي جتيز ف�صل �صاغلي املنا�صب املنتخبني.

معقولة  غري  ب�شروط  لالنتخاب  الرت�شيح  يف  الأ�شخا�ض  حق  يقيد  األ  وينبغي   -17
تطالب باأن يكون املر�صح منت�صبا اإلى ع�صوية اأحد االأحزاب اأو ع�صوية اأحزاب معينة. 
اأدنى من املوؤيدين لقبول تر�شيحه،  اإلى املر�شح تلبية �شرط توافر عدد  واإن طلب 
وجب اأن يكون هذا ال�شرط �شمن املعقول واأل ي�شتخدم كعائق ل�شد املر�شحني. ول 
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يجوز التذرع باملذهب ال�صيا�صي دون امل�صا�س مبا ورد يف الفقرة )1( من املادة 5 من 
العهد حلرمان اأي �صخ�س من تر�صيح نف�صه لالنتخاب.

18- وينبغي اأن ت�شمن تقارير الدول و�شفا لالأحكام القانونية التي حتدد �شروط �شغل 
املنا�صب العامة باالنتخابات وتبني جميع التقييدات املو�صوعة على �صغل منا�صب 
التعيني،  �شروط  التقارير  تو�شح  اأن  ويجب  ل�شغلها.  املطلوبة  وامل��وؤه��الت  معينة 
اأي احلد االأدنى املطلوب لل�صّن، واأي موؤهالت اأو تقييدات اأخرى. ويجب اأن تذكر 
ذوي  من  االأ�صخا�س  بع�س  انتخاب  ت�صتثني  تقييدات  هناك  كانت  اإذا  ما  التقارير 
امل�صلحة(  القوات  اأو  ال�صرطة  يف  منا�صب  ذلك  يف  )مبا  العامة  اخلدمة  يف  املراكز 
ل�صغل منا�صب عامة معينة. وينبغي و�صف االأ�صباب واالإجراءات القانونية املعتمدة 

لف�صل �صاغلي املنا�صب املنتخبني.

19- ويجب، وفقا للفقرة )ب(، اأن تكون االنتخابات نزيهة وحرة واأن جتري دوريا يف 
يتمتع  اأن  ويجب  فعلية.  ممار�صة  االنتخاب  حقوق  ممار�صة  ت�صمن  قوانني  اإط��ار 
املر�صحني  ب��ني  م��ن  ي��خ��ت��ارون  مل��ن  ب�صوتهم  االإدالء  بحرية  لالنتخاب  امل��وؤه��ل��ون 
اال�صتفتاء  اأو  ال�صعبي  لال�صتفتاء  يطرح  اق���رتاح  اأي  �صد  اأو  ول�صالح  لالنتخاب 
اإخ�صاعهم لنفوذ  اأو معار�صتها دون  العام، واأن يتمتعوا بحرية منا�صرة احلكومة 
مفرط اأو ق�شر من اأي نوع كان مما قد ي�شوب اأو يكبت حرية الناخب يف التعبري عن 
م�صيئته. ويجب اأن ميكن الناخبون من تكوين راأيهم ب�صورة م�صتقلة دون التعر�س 
للعنف اأو التهديد با�صتخدام العنف، اأو االإك��راه، اأو االإغ��راء، اأو حماوالت التدخل 
ت�صتهدف  التي  املعقولة  التقييدات  بع�س  تكون  وقد  نوعها.  كان  مهما  بالتالعب 
حرية  ل�صمان  �صرورية  كانت  اإن  م��ربرة  االنتخابية  احلمالت  تكاليف  من  احل��د 
الختيار التامة للناخبني، اأو للتاأكد من اأن العملية الدميقراطية ل ي�شوبها اإفراط 
التي  النتائج  تراعى  اأن  ويجب  االأح���زاب.  اأو  املر�صحني  اأي من  ل�صالح  االإنفاق  يف 

ت�صفر عنها االنتخابات النزيهة واأن يتم تنفيذها.

20- وينبغي اإن�صاء �صلطة انتخابية م�صتقلة لالإ�صراف على عملية االنتخاب ول�صمان 
العهد.  اأحكام  يطابق  مبا  بها  املعمول  للقوانني  وفقا  و�صريها  ونزاهتها  اإن�صافها 
وينبغي للدول اأن تتخذ التدابري الالزمة ل�صمان �صرية االقرتاع اأثناء االنتخابات، 
مبا يف ذلك االقرتاع الغيابي حيثما وجد. وذلك يعني وجوب حماية الناخبني من 
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الك�صف عن نواياهم االقرتاعية  اإلى  التي تدفعهم  اأو االإغ��راء  الق�صر  اأ�صكال  �صتى 
اأو عمن ا�صتفاد من �صوتهم، وحماية هوؤالء من اأي تدخل غري قانوين اأو تع�صفي 
يف عملية االق��رتاع. ويعترب كل ما يبطل هذه احلقوق منافيا ملا ورد من اأحكام يف 
املادة 25 من العهد. ويجب اأن ت�صمن، اأي�صا، �صالمة �صناديق االقرتاع، واأن تفرز 
االأ�صوات يف ح�صور املر�صحني اأو وكالئهم. وينبغي اأن تدقق جهات م�صتقلة يف عملية 
االقرتاع وفرز االأ�صوات وتتاح اإمكانية املراجعة الق�صائية اأو غريها من االإجراءات 
اأن توفر  االأ���ص��وات. ويجب  باأمانة االق��رتاع وف��رز  الناخبني  امل�صابهة ل�صمان ثقة 
امل�صاعدة املتاحة للمعوقني فاقدي الب�صر اأو االأميني عن طريق جهات م�صتقلة. كما 

يجب ال�صعي الإطالع الناخبني على هذه ال�صمانات على اأكمل وجه.

21- وعلى الرغم من اأن العهد ال يفر�س اتباع اأي نظام انتخابي خا�س، يجب احلر�س 
على اأن تراعى يف اأي نظام يوؤخذ به يف دولة من الدول االأطراف احلقوق املحمية 
عن  التعبري  يف  للناخبني  حرية  وتنفذ  ت�صمن  واأن  العهد،  من   25 امل��ادة  مبوجب 
واأن  الواحد،  لل�صخ�س  الواحد  بال�صوت  االآخذ  املبداأ  اأن يطبق  وينبغي  م�صيئتهم. 
اأال يف�صي تعيني احلدود االنتخابية  اأ�صوات جميع الناخبني. ويجب  ي�صاوى بني 
واأ�صلوب االقرتاع اإلى تكوين فكرة م�صوهة عن توزيع الناخبني اأو اإلى التمييز �صد 
اإبطال حق املواطنني يف اختيار  اإل��ى  ي��وؤدي ذلك  اأال  اأي فئة من الفئات، كما يجب 

ممثليهم بحرية اأو تقييد هذا احلق ب�صورة غري معقولة.

22- وينبغي اأن تبني تقارير الدول ما هي التدابري املعتمدة ل�صمان انتخابات حقيقية 
وحرة ودورية، وكيف ي�صمن وينفذ نظامها االنتخابي اأو نظمها االنتخابية التعبري 
عن اإرادة الناخبني. وينبغي للتقارير اأن ت�صف النظام االنتخابي واأن تو�صح كيف 
ينبغي  وك��ذل��ك  املجتمع.  يف  ال�صيا�صية  االآراء  خمتلف  املنتخبة  الهيئات  يف  متثل 
لكل مواطن ممار�صة حقه  التي ت�صمن  واالإج���راءات  القوانني  اأن ت�صف  للتقارير 
و�صالحية  واأم��ان��ة  �صرية  القانون  ي�صمن  كيف  وتبني  بحرية،  االنتخاب  يف  فعال 
عملية االقرتاع. وينبغي اأن تو�صح التقارير كيف مت تطبيق هذه ال�صمانات عمليا 

خالل الفرتة امل�صمولة يف التقرير.

لهم  املتاحة  والفر�س  املواطنني  حق   25 امل��ادة  من  )ج(  الفرعية  الفقرة  وتتناول   -23
فر�صة  ل�صمان  وي��ج��ب  امل�����ص��اواة.  ق���دم  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ة  اخل��دم��ة  يف  منا�صب  لتقلد 
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احل�صول على هذه الوظائف على قدم امل�صاواة اأن تكون املعايري واالإجراءات املتبعة 
ومعقولة.  والطرد، مو�صوعية  العمل،  املوؤقت عن  والوقف  والرتقية،  التعيني،  يف 
ويجوز اتخاذ تدابري ت�صحيحية يف احلاالت املنا�صبة ل�صمان اإمكانية تقلد وظائف 
اإمكانية  اإت��اح��ة  وت�صمن  امل�صاواة.  ق��دم  على  املواطنني  جلميع  العامة  اخلدمة  يف 
االلتحاق باخلدمة العامة على قدم امل�صاواة وا�صتنادا اإلى معايري اجلدارة العامة، 
واإتاحة الوظائف الثابتة، حترر من ي�صغل من�صبا يف اخلدمة العامة من اأي تدخل 
اأو �شغوط �شيا�شية. ويعترب �شمان عدم اإخ�شاع اأي �شخ�ض للتمييز على اأ�شا�ض اأي 
�صبب من االأ�صباب املبينة يف الفقرة 1 من املادة 2، لدى ممار�صته حلقوقه املكر�صة يف 

الفقرة الفرعية )ج( من املادة 25، اأمرا يت�صم باأهمية بالغة.

24- وينبغي لتقارير الدول اأن ت�شمل و�شفا ل�شروط تقلد منا�شب يف اخلدمة العامة، 
وللتقييدات املفرو�صة على ذلك، واالإجراءات املتبعة يف التعيني، والرتقية، والوقف 
امل��وؤق��ت ع��ن ال��ع��م��ل، وال��ط��رد اأو ال��ع��زل م��ن ال��وظ��ي��ف��ة، ف�صال ع��ن و���ص��ف االآليات 
الق�صائية اأو غريها من اآليات املراجعة التي تنطبق على هذه االإجراءات. وكذلك، 
يجب اأن تبني التقارير كيفية ا�شتيفاء �شرط امل�شاواة وما اإذا كانت اتخذت تدابري 

ت�صحيحية واإلى اأي مدى يف حالة اتخاذها.

25- ومن ال�صروري ل�صمان التمتع التام باحلقوق املحمية مبوجب املادة 25، اأن يتمكن 
حرية  بكل  واالآراء  املعلومات  تبادل  من  املنتخبون  واملمثلون  واملر�صحون  املواطنون 
حول م�صائل تتعلق بال�صوؤون العامة وال�صيا�صية. وذلك يفرت�س وجود �صحافة حرة 
قادرة على التعليق على الق�صايا العامة دون رقابة اأو تقييد، وعلى اإطالع الراأي العام. 
امل��واد 19 و21 و22 من  ويتطلب ذلك التمتع متتعا تاما باحلقوق امل�صمونة مبوجب 
ن�شاط  الفرد يف ممار�شة  اأمت وج��ه، مبا فيها حق  العهد، ومراعاة هذه احلقوق على 
�صيا�صي مبفرده اأو بانت�صابه اإلى حزب �صيا�صي اأو غريه من املنظمات، وحرية مناق�صة 
ال�صوؤون العامة، وحق تنظيم مظاهرات واجتماعات �صلمية، وحق االنتقاد واملعار�صة، 

وحق ن�صر املقاالت ال�صيا�صية، وحق تنظيم حملة انتخابية والدعاية ملبادئ �صيا�صية.

ت�صكيل منظمات  ذلك احلق يف  تكوين اجلمعيات، مبا يف  ويعترب احلق يف حرية   -26
اأ�صا�صية  اإ���ص��اف��ة  املنظمات،  بهذه  واالل��ت��ح��اق  وال��ع��ام��ة  ال�صيا�صية  بال�صوؤون  تعنى 
اإلى ع�صوية  واالن�صمام  ال�صيا�صية  فاالأحزاب   .25 امل��ادة  املحمية مبوجب  للحقوق 
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االأحزاب تلعب دورا هاما يف اإدارة ال�صوؤون العامة والعملية االنتخابية. فيجب على 
املادة 25  اإدارتها الداخلية مراعاة االأح��زاب ال�صيا�صية الأحكام  اأن ت�صمن يف  الدول 
الواجبة التطبيق بغية متكني مواطنيها من ممار�صة حقوقهم املعرتف بها يف اإطار 

هذه املادة.

27- ومراعاة الأحكام الفقرة 1 من امل�ادة 5 من العهد، ال يجوز تف�صري اأي حقوق معرتف 
بها وحممية مبوجب املادة 25، على اأنها تنطوي على احلق يف القيام بعمل اأو اإقرار 
اأو  العهد  مبوجب  املحمية  واحل��ري��ات  احلقوق  على  الق�صاء  اإل��ى  يهدف  عمل  اأي 

تقييدها اإلى حد اأبعد مما هو من�صو�س عليه يف هذا العهد.

ثامنا : م�صروع املبادئ العامة ب�صاأن احلرية وعدم التمييز يف م�صاألة احلقوق 
ال�صيا�صية9

الديباجة

ملا كانت �صعوب العامل قد اأعلنت يف ميثاق االأمم املتحدة عزمها على اإعادة تاأكيد اإميانها 
بحقوق االإن�صان االأ�صا�صية، وبكرامة االإن�صان وقدره، وبت�صاوي الرجال والن�صاء واالأمم 
كبريها و�صغريها، يف احلقوق، وعلى النهو�س بالتقدم االجتماعي وحت�صني م�صتويات 

العي�س يف جو اأف�صح من احلرية؛

وملا كان امليثاق يحدد، كغر�س من اأغرا�س االأمم املتحدة، تعزيز وت�صجيع احرتام حقوق 
االإن�صان واحلريات االأ�صا�صية للجميع دون متييز على اأ�صا�س العرق اأو اجلن�س اأو اللغة 

اأو الدين؛

اأن  وملا كان االإعالن العاملي حلقوق االإن�صان يزيد التو�صع يف مبداأ عدم التمييز فيعلن 
لكل اإن�صان حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات املذكورة يف االإعالن، دومنا متييز من 

  9. اعتمدته اللجنة  الفرعية ملنع التمييز وحماية الأقليات يف دورتها الرابعة ع�سرة يف عام 1962 م�سروع 
املبادئ العامة مرفق بالقرار 1 )د-14( الذي اعتمدته اللجنة الفرعية ملنع التمييز وحماية الأقليات يف 

830- E//E/CN.4،159 دورتها الرابعة ع�سرة يف عام 1962؛ انظر تقرير الدورة الرابعة ع�سرة، الفقرة
218/CN.4/SUB.2
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اأي نوع، مبا يف ذلك ب�صبب الراأي ال�صيا�صي، وين�س على الأنه ال يجوز التمييز على اأ�صا�س 
الو�صع ال�صيا�صي اأو القانوين اأو الدويل للبلد اأو االإقليم الذي ينتمي اإليه ال�صخ�س؛

وملا كانت م�صالح العديد من االأ�صخا�س كثرياً ما تهمل عندما تكون ال�صلطة ال�صيا�صية 
بني اأيدي القلة، فاإن حق كل اإن�شان يف امل�شاركة يف اإدارة �شئون بلده هو ال�شرط الذي ل 
االقت�صادية  االإن�صان، مبا فيها احلقوق  ب�صائر حقوق  الفعلي  لتمتع اجلميع  غنى عنه 

واالجتماعية والثقافية؛

وملا كانت ممار�صة احلقوق ال�صيا�صية مت�صلة ب�صكل مبا�صر بوجود حرية الراأي والتعبري 
وحرية التجمع ال�صلمي وتكوين اجلمعيات؛

كلياً  اإال يف عامل تطبق فيه تطبيقاً  وملا كان ال ميكن �صمان هذه احلقوق ب�صكل فعال 
منح  اإع���الن  يف  املكر�صة  وامل��ب��ادئ  امل�صري،  تقرير  م��ب��داأ  خ��ا���س  وب�صكل  امل��ي��ث��اق،  م��ب��ادئ 
اال�صتقالل للبلدان وال�صعوب امل�صتعمرة، الوارد يف قرار اجلمعية العامة 1514 )د- 15( 

املوؤرخ يف 14 كانون االأول/دي�صمرب 1960؛

فاإن املبادئ العامة التالية تن�صر على املالأ لتاأمني االعرتاف بحق كل اإن�صان يف امل�صاركة 
يف اإدارة �صئون بلده وغري ذلك من احلقوق ال�صيا�صية ذات ال�صلة، وملنع التمييز يف التمتع 

بهذه احلقوق:

اأواًل: حق كافة ال�صعوب يف تقرير امل�صري

لكافة ال�صعوب احلق يف تقرير م�صريها؛ وحتدد ال�صعوب مبوجب ذلك احلق مركزها 
ال�صيا�صي بحرية، وتنتهج بحرية �صيا�صية تنميتها االقت�صادية وال�صيا�صية والثقافية.

ثانياً : حقوق املواطنني ال�صيا�صية

الكاملة  ال�صيا�صية  باحلقوق  البلد  ذل��ك  يف  التمتع  ح��ق  بلد  اأي  يف  م��واط��ن  لكل  )اأ( 
اأو  اللون  اأو  العرق  اأ�صا�س  التمييز على  نوع، مثل  اأي  واملت�صاوية، دومنا متييز من 
اأو  اأو االأ�صل الوطني  اأو غري �صيا�صي،  اأو ال��راأي �صيا�صياً  اأو الدين  اأو اللغة  اجلن�س 

االجتماعي، اأو الرثوة، اأو الن�صب اأو اأي و�صع اآخر.
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اأو  حلرمانه  كو�صيلة  جن�صيته،  اأح��د  من  تنتزع  وال  جن�صيته،  من  اأح��د  يحرم  ال  )ب( 
جتريده من حقوقه ال�صيا�صية.

)ج( تكون �شروط ال�شن وطول مدة الإقامة وغري ذلك من ال�شروط مما ين�ض عليه 
القانون ملمار�شة اأي حق معني من احلقوق ال�شيا�شية نف�ض ال�شروط بالن�شبة لكافة 

مواطني بلد ما اأو �صكان وحدة �صيا�صية ما، بح�صب مقت�صيات احلالة.

ثالثا: حرية الراأي وتكوين اجلمعيات

اأ�صا�صيتني  ال�صلمي وتكوين اجلمعيات  التجمع  والتعبري وحرية  الراأي  تعد حرية 
للتمتع باحلقوق ال�صيا�صية، وتكفل هاتان احلريتان، وكذلك اإمكانية الو�صول اإلى 

الت�صهيالت و�صبل ممار�صتهما، جلميع االأ�صخا�س يف جميع االأوقات.

رابعاً: عمومية االقرتاع

لكل مواطن احلق يف الت�صويت يف اأي انتخاب وطني اأو ا�صتفتاء �صعبي اأو ا�صتفتاء 
عام يجري يف بلده، ويف اأية ا�صت�صارة عامة جتري يف الوحدة ال�صيا�صية اأو االإدارية 
التي يقيم بها. ويجب اأال يتوقف حق الت�صويت على معرفة القراءة والكتابة اأو على 

اأية موؤهالت تعليمية اأخرى.

خام�صاً: الت�صاوي يف االقرتاع العام

)اأ( يحق لكل مواطن الت�صويت يف اأي انتخاب، اأو يف اأية ا�صت�صارة عامة اأخرى يكون موؤهاًل 
لالإدلء فيها ب�شوته ب�شروط مت�شاوية، ويكون لكل �شوت من الأ�شوات نف�ض الوزن؛

االنتخابية  الدوائر  حتدد  االنتخابية،  الدوائر  اأ�صا�س  على  الت�صويت  يجري  عندما  )ب( 
على اأ�صا�س من�صف مبا يجعل النتائج تعك�س ب�صكل اأدق واأ�صمل اإرادة جميع الناخبني؛

)ج( بالن�صبة الأي انتخاب اأو ا�صت�صارة عامة جتري باالقرتاع املبا�صر، تو�صع قائمة انتخابية 
عامة يدرج فيها ا�صم كل مواطن موؤهل.
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�صاد�صاً: �صرية الت�صويت

)اأ( يجب اأن تكون باإمكان كل ناخب اأن ي�صوت بطريقة ال �صبيل فيها اإلى ك�صف الطريقة 
التي �صوت اأو ينوي الت�صويت بها؛

)ب( ال ُيرغم اأي ناخب على ذكر الطريقة التي �صوت بها اأو التي ينوي الت�صويت بها؛ يف 
اأي اإجراء قانوين اأو يف اأي اإجراء اآخر، كما وال يجوز اأن يحاول اأحد احل�صول من اأي 
اأو ينوي  اآخر، على معلومات عن الطريقة التي �صوت  اأو ب�صكل  ناخب، ب�صكل مبا�صر 

الت�صويت بها.

�صابعاً: دورية االنتخابات

جتري االنتخابات جلميع املنا�صب العامة اخلا�صعة لالنتخاب يف فرتات زمنية فا�صلة 
معقولة ق�صد تاأمني اأن تكون اإرادة ال�صعب يف جميع االأوقات اأ�صا�س �صلطة احلكم. 

ثامناً: طابع نزاهة االنتخابات وغريها من اال�صت�صارات العامة

التي  املر�صحني  لقائمة  اأو  يف�صله  ال��ذي  للمر�صح  الت�صويت  يف  ح��راً  ناخب  كل  يكون  )اأ( 
لقائمة  اأو  ملر�صح معني  الت�صويت  ُيرغم على  ملن�صب عام، وال  انتخاب  اأي  يف�صلها يف 

مر�صحني معينة؛

)ب( يكون كل ناخب حراً يف الت�صويت ل�صالح اأو �صد اأي اقرتاح يعر�س على ا�صتفتاء عام 
اأو ا�صتفتاء �صعبي اأو على اأية ا�صت�صارة عامة اأخرى؛

اإعداد  فيها  مبا  العامة،  اال�صت�صارات  من  ذلك  وغري  االنتخابات  اإج��راء  على  ت�صرف  )ج( 
وتكفل  ا�صتقاللها  ُيكفل  التي  ال�صلطات  ال��دوري��ة،  ومراجعتها  االنتخابية  القائمة 
من  ذل��ك  غ��ري  اأو  الق�صائية  ال�صلطات  اأم���ام  للطعن  قابلة  ق��رارات��ه��ا  وت��ك��ون  نراهتها 

الهيئات امل�صتقلة النزيهة؛

)د( يجب تاأمني احلرية الكاملة للتعبري ال�صلمي عن املعار�صة ال�صيا�صية، وكذلك تنظيم 
وحرية عمل االأحزاب ال�صيا�صية، واحلق يف تقدمي مر�صحني لالنتخاب.



28

تا�صعاً: تقلد املنا�صب العامة

)اأ( يكون كل مواطن موؤهاًل ب�شروط مت�شاوية لالنتخاب لأي من�شب عام خا�شع لالنتخاب 
يف بلده يف اأي وحدة �صيا�صية اأو اإدارية تابعة له يكون مقيماً بها؛

)ب( يحدد القانون مدى انطباق هذا املبداأ على اأولئك الذين قد يوؤدي انتخابهم اإلى تنازع 
بني واجباتهم اأو م�صاحلهم ال�صخ�صية وم�صالح املجتمع ككل.

عا�صراً: تقّلد املنا�صب العامة غري اخلا�صعة لالنتخاب

)اأ( يكون كل مواطن موؤهاًل لالنتخاب ب�شروط مت�شاوية لتقّلد اأي من�شب عام غري خا�شع 
لالنتخاب يف بلده اأو يف اأي وحدة �صيا�صية اأو اإدارية تابعة له يكون مقيماً بها؛

)ب( يحدد القانون مدى انطباق هذا املبداأ على اأولئك الذين قد يوؤدي تعيينهم اأو توؤدي 
ت�صميتهم يف من�صب عام غري خا�صع لالنتخاب اإلى تنازع بني واجباتهم اأو م�صاحلهم 

ال�صخ�صية وم�صالح املجتمع ككل؛

اأ�صا�س مو�صوعي  بلد على  اأي  الوظيفية يف  املدنية  التعيينات يف اخلدمة  تتم جميع  )ج( 
ونزيه.

حادي ع�صر: التدابري التي يجب عدم اعتبارها متييزية

يجب عدم اعتبار التدابري التالية التي ين�س عليها القانون اأو النظام متييزية:

خا�شع  ع��ام  من�شب  تقّلد  يف  احل��ق  اأو  الت�شويت  يف  احل��ق  ملمار�شة  املعقولة  ال�شروط  )اأ( 
لالنتخاب؛

)ب( املوؤهالت املعقولة للتعيني لتقّلد من�صب عام، النا�صئة عن طبيعة واجبات املن�صب؛

)ج( التدابري التي حتدد فرتة زمنية معقولة ال بد من انق�صائها قبل اأن يجوز لالأ�صخا�س 
املتجن�صني ممار�صة حقوقهم ال�صيا�صية، �صريطة اأن ترافقها �صيا�صة جتن�س حتررية؛

)د( التدابري اخلا�صة املتخذة لتاأمني ما يلي:
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’1’ التمثيل املالئم جلزء من �صكان بلد ما متنع اأفراده يف الواقع ظروف �صيا�صية 
اأو اقت�صادية اأو دينية اأو اجتماعية اأو تاريخية اأو ثقافية من التمتع بامل�صاواة 

مع بقية ال�صكان يف م�صاألة احلقوق ال�صيا�صية؛

’2’ التمثيل املتوازن ملختلف العنا�صر املكونة ل�صكان بلد ما؛

�صريطة اأال تدوم هذه التدابري اإاّل طاملا ظلت هناك حاجة اإليها، فقط مبدى لزومها.

ثاين ع�صر – القيود

ال متار�س احلقوق واحلريات املعلنة اأعاله باأية حال من االأحوال مبا يخالف مقا�صد االأمم املتحدة 
ومبادئها. وال تخ�صع اإال للقيود التي يحددها القانون وحده لغر�س التاأمني ما يلزم من اعرتاف 
واملبادئ  العام،  النظام  مبتطلبات  الوفاء  ولغر�س  احلقوق،  ه��ذه  واح��رتام  الغري  وحريات  بحقوق 
االأخالقية والرفاه العام يف جمتمع دميقراطي. واأية قيود تفر�س يجب اأن تكون متفقة مع مقا�صد 

االأمم املتحدة ومبادئها.

ثالث ع�صر – ال�صمان الد�صتوري

اأو غري  اأف�صل ما ميكن بتج�صيدها يف الد�صاتري  اأعاله  اأن ت�صمن احلقوق واحلريات املعلنة  ميكن 
ذلك من القوانني االأ�صا�صية التي يجب اأال تكون اأي د�صتور اأو اأي قانون من بينها مو�صع اإلغاء اأو 

تعديل باإجراء ت�صريعي عادي. 

رابع ع�صر – اللجوء اإلى حماكم م�صتقلة

االأ�صخا�س  اأو  املظلوم  ال�صخ�س  مينح  لها  انتهاك  اأي  اأو  واحل��ري��ات  احلقوق  ه��ذه  من  حرمان  اأي 
املظلومني حق اللجوء اإلى حماكم م�صتقلة ونزيهة.

خام�س ع�صر – تطبيق املبادئ

تنطبق هذه املبادئ على جميع البلدان امل�صتقلة وعلى البلدان اخلا�صعة ل�صيطرة اأجنبية
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تا�صعا : قرار جلنة حقوق االإن�صان لعام  198910

»زيادة فعالية مبداأ االنتخابات الدورية النزيهة«

اإطار للجهود التي يتعني اال�صطالع بها يف امل�صتقبل

ل�صلطة  كاأ�صا�س  نزيهة  دوري���ة  انتخابات  خ��الل  م��ن  عنها  املعرب  ال�صعب  اإرادة   – اأواًل 
احلكم

األف – االقرتاع العام على قدم امل�صاواة.
باء – حق املرء يف امل�صاركة يف حكم بلده، اإما ب�صورة مبا�صرة اأو عن طريق ممثلني يتم 

اختيارهم بحرية.
جيم – حق املرء يف اإمكانية تويل الوظائف العامة يف بلده على قدم امل�صاواة مع غريه.

دال – احلاجة اإلى االقرتاع ال�صري اأو ما مياثله من اإجراءات االقرتاع احلر مبا يكفل 
التعبري احلر عن اإرادة الناخبني.

هاء – اأهمية احلق يف حرية التجمع ال�صلمي.
واو – اأهمية احلق يف حرية تكوين اجلمعيات.

زاي – اأهمية احلق يف حرية ال��راأي والتعبري، مبا يف ذلك حرية التما�س وتلقي ونقل 
خمتلف اأنواع املعلومات واالأفكار اإما م�صافهة اأو كتابة اأو طباعة اأو يف قالب فني اأو 

باأي و�صيلة اأخرى.
حاء – حق مواطني الدولة يف تغيري نظام حكمهم بو�صائل د�صتورية منا�صبة. 

ثانياً – اأن�صطة املر�صحني ل�صغل منا�صب عامة

األف – تكافوؤ فر�س جميع املواطنني يف تر�صيح اأنف�صهم.
باء – حق املر�صحني يف عر�س اآرائهم ال�صيا�صية منفردين اأو بالتعاون مع اآخرين.

ثالثاً – اجلوانب التنفيذية: املوؤ�ص�صات الوطنية

ينبغي للموؤ�ص�صات الوطنية اأن تكفل االقرتاع العام على قدم امل�صاواة، ف�صاًل عن االإرادة 

  10. قرار جلنة حقوق الإن�سان 51/1989، املوؤرخ يف 7 اآذار/مار�ض 1989
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منا�صب  ت�صجيل  واإل��ى  اإ�صراف م�صتقل  اإلى  النزيهة لالنتخابات. وهناك حاجة خا�صة 
للناخبني، واإلى اإجراءات موثوقة خا�صة باالقرتاع، واأ�صاليب ملنع الغ�س االنتخابي وحل 

املنازعات.

رابعاً – االأن�صطة التعاونية للمجتمع الدويل

قد يرغب البلد امل�صيف يف دعوة مراقبني اأو التما�س خدمات ا�صت�صارية. وميكن توفري 
اأي االأمرين اأو كليهما من املنظمات االإقليمية اأو من منظومة االأمم املتحدة. 

عا�صرا: قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة ب�صاأن زيادة فعالية مبداأ اإجراء 
انتخابات 

دورية ونزيه11

اإن اجلمعية العامة،

اإذ ت�صري اإلى قراريها 146/44 املوؤرخ يف 15 كانون االأول/دي�صمرب 1989، و150/45 املوؤرخ 
يف 18 كانون االأول/دي�صمرب 1990، ف�صال عن قرار جلنة حقوق االإن�صان 51/1989 املوؤرخ 

يف 7 اآذار/مار�س 1989،

واإدراكا منها الإلتزاماتها مبوجب ميثاق االأمم املتحدة باأن تعمل على تنمية العالقات 
الودية بني الدول على اأ�صا�س احرتام مبداأ امل�صاواة يف احلقوق وتقرير امل�صري لل�صعوب، 

وباأن تقوم بتعزيز وت�صجيع احرتام حقوق االإن�صان واحلريات االأ�صا�صية للجميع،

اأن لكل �صخ�س  واإذ توؤكد من جديد االإع��الن العاملي حلقوق االإن�صان الذي ين�س على 
حق امل�صاركة يف اإدارة ال�صوؤون العامة لبلده، اإما مبا�صرة واإما بوا�صطة ممثلني خمتارين 
بحرية، واأن لكل فرد نف�س احلق الذي لغريه يف تقلد الوظائف العامة يف بلده، واأن اإرادة 

11 . قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 137/46، املوؤرخ 17 كانون الأول/دي�سمرب 1991 اجلل�سة العامة 75
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ال�صعب هي م�صدر �صلطة احلكومة، واأن هذه االإرادة يعرب عنها بانتخابات دورية ونزيهة 
جتري على اأ�صا�س االقرتاع العام وعلى قدم امل�صاواة بني اجلميع وعن طريق الت�صويت 

ال�صري اأو ح�صب اأي اإجراء مماثل ي�صمن حرية الت�صويت،

اأن لكل  املدنية وال�صيا�صية ين�س على  ال��دويل اخلا�س باحلقوق  العهد  اأن  واإذ تالحظ 
الراأي  اأو  الدين  اأو  اللغة  اأو  اجلن�س  اأو  اللون  اأو  العرق  ب�صبب  متييز  اأي  دون  مواطن، 
ال�صيا�صي اأو غريه اأو املن�صاأ الوطني اأو االجتماعي، اأو الرثوة، اأو الن�صب اأو غري ذلك من 
اأو بوا�صطة  اإما مبا�صرة  اإدارة ال�صوؤون العامة،  االأ�صباب، احلق والفر�صة يف امل�صاركة يف 
ممثلني خمتارين بحرية، ويف اال�صرتاك اقرتاعا وتر�صيحا يف انتخابات دورية ونزيهة 
التعبري احلر عن  املت�صاوي وال�صري وت�صمن حرية  العام  اأ�صا�س االق��رتاع  جتري على 

اإرادة الناخبني، وعلى تويل الوظائف العامة يف بلده على قدم امل�صاواة عموما.

اأو االنتقا�س من  اأن��واع احلرمان  اآخ��ر من  واأي نوع  العن�صري  الف�صل  واإذ تدين نظام 
الراأي  اأو  الدين  اأو  اللغة  اأو  اأو اجلن�س  اللون  اأو  العرق  اأ�صا�س  الت�صويت، على  احلق يف 
ال�صيا�صي اأو غريه، اأو املن�صاأ الوطني اأو االجتماعي، اأو الرثوة، اأو الن�صب اأو غري ذلك من 

االأ�صباب،

لكل  واإن  ال�صيادة  بامل�صاواة يف  االتفاق،  تتمتع، مبوجب  ال��دول  اأن جميع  اإل��ى  ت�صري  واإذ 
دولة احلق، وفقا الإرادة �صعبها يف اأن تختار وت�صع بحرية نظمها ال�صيا�صية واالجتماعية 

واالقت�صادية والثقافية،

تنا�صب جميع  انتخابية واح��دة  اأو طريقة  �صيا�صي واح��د  باأنه ال يوجد نظام  ت�صلم  واإذ 
مبداأ  تعزيز  اإل��ى  الرامية  ال��دويل  املجتمع  وب��اأن جهود  املقدار،  بنف�س  و�صعوبها  ال��دول 
ال�صيادي لكل دول��ة، وفقا الرادة  اأال مت�س احلق  انتخابات دوري��ة ونزيهة ينبغي  اإج��راء 
�صعبها، يف حرية اختيار وو�صع نظمها ال�صيا�صية واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية، 

�صواء كانت متفقة مع اأف�صليات دول اأخرى اأم مل تكن،

املقدمة من مركز  التقنية  وامل�صاعدات  التقدير اخلدمات اال�صت�صارية  واإذ تالحظ مع 
اإدارة  من  املقدمة  التقنية  امل�صاعدات  وكذلك  العامة،  لالأمانة  التابع  االإن�صان  حقوق 
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التعاون التقني الأغرا�س التنمية باالأمانة العامة وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي اإلى 
بع�س الدول االأع�صاء، مبا يف ذلك الدول التي يف مرحلة االنتقال اإلى الدميقراطية، 
بناء على طلبها، واإذ تدعو تلك الهيئات اإلى موا�صلة بذل تلك اجلهود وتكثيفها ح�صب 

االقت�صاء،

على  بناء  االأع�صاء  ال��دول  اإل��ى  املنظمة  تقدمها  التي  االنتخابية  امل�صاعدة  واإذ تالحظ 
طلبها،

واإذ توؤكد اأن قيام االأمم املتحدة بالتحقق من االنتخابات يجب اأن يظل ن�صاطا ا�صتثنائيا 
للمنظمة يتعني القيام به يف ظروف معرفة بدقة ويف املقام االأول يف احلاالت ذات االأبعاد 

الدولية الوا�صحة،

والتي يجب  العام،  االأم��ني  تقرير  الفقرة 97 من  ال��واردة يف  باملعايري  واإذ حتيط علما 
ا�صتيفاوؤها قبل موافقة املنظمة على طلبات التحقق من االنتخابات،

1- حتيط علما مع التقدير بتقرير االأمني العام؛

2- ت�صدد على اأهمية االإعالن العاملي حلقوق االإن�صان والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق 
على  ال�صعب،  اإرادة  م�صدرها  احلكم  �صلطة  اأن  يقرران  اللذان  وال�صيا�صية،  املدنية 

النحو املعرب عنه يف انتخابات دورية ونزيهة؛

يف  عنه  غنى  ال  �صروري  عن�صر  والنزيهة  ال��دوري��ة  االنتخابات  ب��اأن  اقتناعها  توؤكد   -3
اجلهود املتوا�صلة املبذولة حلماية حقوق وم�صالح املحكومني، واأن التجربة العملية 
تثبت اأن حق كل فرد يف اال�صرتاك يف حكم بلده عامل حا�صم يف متتع اجلميع فعليا 
ت�صمل  االأخ��رى،  االأ�صا�صية  واحلريات  االإن�صان  التنوع من حقوق  وا�صعة  مبجموعة 

احلقوق ال�صيا�صية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية؛

4- تعلن اأن تقرير اإرادة ال�صعب ي�صتلزم عملية انتخابية توفر جلميع املواطنني فر�صة 
متكافئة لرت�صيح اأنف�صهم واالدالء باآرائهم ال�صيا�صية، فرادى وبالتعاون مع اآخرين، 

على النحو املن�صو�س عليه يف الد�صاتري والقوانني الوطنية؛
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5- ت�صدد على اأن واجب كل دولة ع�صو، وفقا الأحكام امليثاق، يتمثل يف احرتام القرارات 
التي تتخدها الدول االأخرى وفقا الإرادة �صعوبها لدى اختيارها واإن�صائها ملوؤ�ص�صاتها 

االنتخابية بحرية؛

من  االنتقا�س  اأو  احلرمان  واأن  العن�صري،  الف�صل  الغاء  �صرورة  جديد  من  توؤكد   -6
اأو اللون، هو انتهاك ج�صيم حلقوق االإن�صان،  اأ�صا�س العرق  احلق يف الت�صويت على 
يقوم  �صيا�صي  نظام  يف  امل�صاركة  يف  احلق  واأن  وكرامتها،  االإن�صانية  ل�صمري  واإهانة 
على املواطنة العامة املت�صاوية وعلى حق االنتخاب العام، اأمر �صروري ملمار�صة مبداأ 

االنتخابات الدورية والنزيهة؛

بناء على طلب بع�س  املتحدة  االأم��م  التي تقدمها  االنتخابية  امل�صاعدة  توؤكد قيمة   -7
الدول االأع�صاء يف �صياق االحرتام الكامل ل�صيادتها؛

8- توؤمن باأن على املجتمع الدويل اأن يوا�صل ايالء االعتبار اجلاد للطرق التي ميكن بها 
لالأمم املتحدة اأن تلبي طلبات الدول االأع�صاء يف م�صعاها لتعزيز وتقوية موؤ�ص�صاتها 

واإجراءاتها االنتخابية؛

9- توؤيد راأي االأمني العام باأن يقوم بت�صمية موظف اأقدم يف ديوان االأمني العام ليقوم 
مبهمة التن�صيق اإ�صافة اإلى واجباته الراهنة و�صمانا لالت�صاق يف معاجلة الطلبات 
املقدمة من الدول االأع�صاء املنظمة لالنتخابات، لي�صاعد االأمني العام على تن�صيق 
ودرا�صة طلبات التحقق من االنتخابات وتوجيهها اإلى املكتب اأو الربنامج املخت�س، 
اخلربة  اإل��ى  ولي�صتند  االنتخابات،  من  التحقق  طلبات  درا�صة  يف  العناية  ولي�صمن 
الدوليني  باخلرباء  قائمة  ويحفظ  وليعد  موؤ�ص�صية،  ذاك��رة  بناء  اأجل  املكت�صبة من 
الذين ميكنهم تقدمي امل�صاعدة التقنية ف�صال عن امل�صاعدة يف التحقق من العمليات 
االنتخابية، وليقيم ات�صاالت مع املنظمات االقليمية، وغريها من املنظمات احلكومية 
الدولية بغية �صمان ترتيبات العمل ال�صليمة معها وجتنب اإزدواج اجلهود، وتطلب 

اإلى االأمني العام اأن يعني ذلك املوظف لي�صطلع بهذه املهام؛

الرتتيبات اجلارية فيما  اأو تبطل  ت�صبق  االأق��دم لن  املوظف  ت�صمية هذا  اأن  تقرر   -01
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تقرر  التي  للبعثات  التنفيذية  بالرتتيبات  تخل  ولن  االنتخابية  بامل�صاعدة  يتعلق 
املنظمة اال�صطالع بها؛

11- تطلب اإلى االأمني العام اأن يخ�ص�س عند االقت�صاء، ويف حدود املوارد احلالية، عددا �صغريا 
من املوظفني واملوارد االأخرى لدعم املوظف املتقدم امل�صمى يف االإ�صطالع مبهامه؛

21- تثني على مركز حقوق االإن�صان التابع لالأمانة العامة، وكذلك على اإدارة التعاون التقني 
الأغرا�س التنمية باالأمانة العامة، وبرنامج االأمم املتحدة االأمنائي، ملا قدموه ويقدمونه 
من خدمات ا�صت�صارية وم�صاعدات تقنية اإلى الدول االأع�صاء الطالبة، وتطلب اإليها اأن 
تتعاون ب�صورة وثيقة مع املوظف االأقدم الذي ي�صميه االأمني العام واأن تبلغه مبا تقدمه 

من م�صاعدات وما ت�صطلع به من اأن�صطة يف جمال امل�صاعدة االنتخابية؛

13- تطلب اإلى االأمني العام اأن يبلغ اجلهاز املخت�س يف االأمم املتحدة لدى تلقي طلبات 
ر�صمية من دول اأع�صاء للتحقق من االنتخابات، واأن يقوم بناء على توجيه من ذلك 

اجلهاز بتقدمي امل�صاعدة املالئمة؛

�صندوقا  املتحدة  لالأمم  املالية  للقواعد  وفقا  ين�صئ  اأن  العام  االأم��ني  اإل��ى  تطلب   -14
عن  عاجزة  الطالبة  الع�صو  الدولة  فيها  تكون  التي  للحاالت  للتربعات  ا�صتئمانيا 
التمويل الكلي اأو اجلزئي لبعثة التحقق من االنتخابات، واأن يقرتح مبادئ توجيهية 

لالنفاق من ذلك ال�صندوق؛

15- توؤكد فعالية و�صرورة التن�صيق مع املنظمات احلكومية الدولية، مبا يف ذلك املنظمات 
االقليمية، التي لديها خربة دولية يف جمال امل�صاعدة االنتخابية؛

16- تثني على جهود املنظمات غري احلكومية التي قدمت م�صاعدة انتخابية بناء على 
طلب الدول االأع�صاء؛

بالفقرة  عمال  اإليها،  العام  االأم��ني  طلب  على  ت��رد  مل  التي  االأع�صاء  ال��دول  تدعو   -17
على  املنظمة  ت�صاعد  التي  املنا�صبة  النهج  ب�صاأن  اآراءه��ا  تقدم  اأن   ،051/54 القرار   01
اال�صتجابة لطلبات الدول االأع�صاء احل�صول على امل�صاعدة االنتخابية، اأن تفعل ذلك 
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حتى يتمكن االأمني العام من اإدراج تلك االآراء يف تقريره القادم اإلى اجلمعية العامة؛

18- تطلب اإلى االأمني العام اأن يقدم اإلى اجلمعية العامة يف دورتها ال�صابعة واالأربعني 
تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وعن خربة املنظمة يف جمال تقدمي امل�صاعدة االنتخابية 
املبادئ  امل�صاعدة، وعن  اإلى الدول االأع�صاء الطالبة، وتو�صياتها ب�صاأن تقدمي تلك 
التوجيهية التف�صيلية واالخت�صا�صات التي يجري و�صعها مل�صاركة االأمم املتحدة يف 
االنتخابات، وعن طبيعة طلبات الدول االأع�صاء وما مت اتخاذه ب�صاأنها يف اإطار البند 

املعنون »م�صائل حقوق االإن�صان«.

احلادي ع�صر : امليثاق العربي حلقوق االن�صان12 

املادة) 24( 

لكل مواطن احلق يف: 

1.  حرية املمار�صة ال�صيا�صية.  

2.  امل�صاركة يف ادارة ال�صوؤون العامة اما مبا�صرة او بوا�صطة ممثلني يختارون بحرية. 

3. تر�صيح نف�صه او اختيار من ميثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم امل�صاواة بني جميع 
املواطنني بحيث ت�صمن التعبري 

احلر عن ارادة املواطن. 

4. ان تتاح له على قدم امل�صاواة مع اجلميع فر�صة تقلد الوظائف العامة يف بلده على 
ا�صا�س تكافوؤ الفر�س. 

5. حرية تكوين اجلمعيات مع االخرين واالن�صمام اليها. 

6. حرية االجتماع وحرية التجمع ب�صورة �صلمية. 
  12. اعتمد من قبل القمة العربية ال�ساد�سة ع�سرة التي ا�ست�سافتها تون�ض 23 مايو/اأيار 2004  امل�سادق عليه 

من قبل الردن واملن�سورة على ال�سفحة 4478 من عدد اجلريدة الر�سمية رقم 4675 بتاريخ 16/9/2004. 
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والتي   ، للقانون  طبقا  املفرو�صة  القيود  غري  قيود  ب��اي  احلقوق  ه��ذه  ممار�صة  تقييد  يجوز  7. ال 
تفت�صيها ال�صرورة يف جمتمع 

يحرتم احلريات وحقوق االن�صان ، ل�صيانة االمن الوطني او النظام العام او ال�صالمة 
العامة او ال�صحة العامة او االآداب العامة او حلماية حقوق الغري وحرياتهم .

ثالثا : الت�صريعات الوطنية ذات العالقة باالنتخابات

اوال : قانون االنتخاب 

ثانيا : قانون الهيئة امل�صتقلة لالنتخاب 

امل�صتقلة  الهيئة  مفو�صي  جمل�س  عن  ال�صادرة  التنفيذية  التعليمات  ثالثا: 
لالنتخاب 

التعليمات التنفيذية رقم ) 1( ل�صنة 2012( 1 اخلا�صة ببطاقة االنتخاب واعداد 
اجلداول االولية لالنتخاب . 

املراقبني  ب��اع��ت��م��اد  اخل��ا���ص��ة   2 )2012 ل�صنة   )2( رق���م  التنفيذية  التعليمات 
املحليني 

املراقبني  ب��اع��ت��م��اد  اخل��ا���ص��ة   3 )2012 ل�صنة   )3( رق���م  التنفيذية  التعليمات 
الدوليني 

للتعليمات  امل��ع��دل��ة  اخل��ا���ص��ة   4 )2012 ل�صنة   )4( رق���م  التنفيذية  التعليمات 
التنفيذية رقم )1( ل�صنة 2012 

التعليمات التنفيذية رقم )5( ل�صنة 2012( 5 اخلا�صة باالعرتا�س على اجلداول 
االولية للناخبني 

التعليمات التنفيذية رقم )6( ل�صنة 2012( 6 اخلا�صة بت�صكيل اللجان 
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التعليمات التنفيذية رقم )7( ل�صنة 2012( 7 اخلا�صة بقواعد ال�صلوك واالف�صاح 
يف الهيئة امل�صتقلة لالنتخاب 

للدائرة  ب��ال��رت���ص��ح  اخل��ا���ص��ة   8 )2012 ل�صنة   )8( رق���م  التنفيذية  التعليمات 
االنتخابية املحلية 

التعليمات التنفيذية رقم) 9( ل�صنة 2012( 9 اخلا�صة بقوائم الدائرة االنتخابية 
العامة 

التعليمات التنفيذية رقم )10( ل�صنة 2012( 10 اخلا�صة باالقرتاع والفرز وجمع 
اال�صوات 

التعليمات التنفيذية رقم )11( ل�صنة 2012( 11 اخلا�صة بقواعد حمالت الدعاية 
االنتخابية 

التعليمات التنفيذية رقم )12( ل�صنة 2012( 12 اخلا�صة باعتماد مندوبي املر�صحني  
والقوائم يف الدائرة االنتخابية املحلية والعامة 

ال�صحفيني  باعتماد  اخلا�صة   13 )2012 ل�صنة   )13( رق��م  التنفيذية  التعليمات 
واالعالميني والعاملني يف املوؤ�ص�صات االعالمية املرئية وامل�صموعة واملقروءة 

املحليني والدوليني لتغطية العملية االنتخابية 
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  2012) لسنة 2التنفيذية رقم ( تعليماتال
  عملية االنتخابيةلل ينياعتماد المراقبين المحلالخاصة ب

 من قانون الهيئة المستقلة لالنتخاب )كالفقرة ( 12صادرة وفقاً ألحكام المادة 
  2012لسنة  11رقم  

----------------------------- 
 ) 1المادة (

) لسنة 2رقم ( للعملية االنتخابية عتماد المراقبين المحلييناتسمى هذه التعليمات تعليمات 
 ، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.2012

 
 )2المادة (

 التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك: عبارات والكلماتلل يكون
 

  الهيئة المستقلة لالنتخابالهيئة: 
 

العملية االنتخابية وسير مجريات مختلف  متابعة ورصد وتقييمهي  :نتخابيةالعملية االمراقبة 
تسجيل الناخبين ومرورا بتسجيل المرشحين مراحل ابتداء من من قبل مؤسسات المجتمع المدني 

 .اع والفرز) ومرحلة إعالن النتائجوالحمالت االنتخابية ويوم االنتخاب (االقتر
 

لدى جهة رسمية المنشأة بمقتضى أحكام القانون أو المسجلة المجتمع المدني مؤسسة : المؤسسة
أو من  منفردبشكل في مراقبة العملية االنتخابية  التي ترغب بموجب التشريعات النافذةأردنية 

 خالل تشكيل أو االنضمام لتحالف أو فريق لهذه الغاية.
 
 . بيةاالنتخاالعملية ة في العمل مجتمعة على مراقب التي ترغبمن المؤسسات  مجموعة :التحالف

 
التي المؤسسات أو التحالفات قبل إحدى و الشخص الذي يتم ترشيحه من ه: المحلي/ة /ةالمراقب
الهيئة من قبل  هيتم اعتمادالذي و المراقبةلتمثيلها في عملية  بمراقبة العملية االنتخابية ترغب

 .اعتماد ةومنحه بطاق المستقلة لالنتخاب
 

بمقتضى أحكام قانونها وهذه الهيئة المستقلة لالنتخاب عن التي تصدر بطاقة ال :بطاقة االعتماد
 .بناء على طلب االعتماد المقدم للهيئة /ة حق مراقبة العملية االنتخابيةالمراقب تمنحالتعليمات و

 
 
 
 
 
 
 



602 
 

 ) 3المادة (
المعايير  عملية االنتخابية توافرفي مراقبة ال التي ترغب أو التحالفاتيشترط في المؤسسات 

 التالية:
 

لدى جهة رسمية أردنية منشأة بمقتضى أحكام القانون أو مسجلة المؤسسة أن تكون  . أ
 .بموجب التشريعات النافذة

عدم االرتباط المالي أو التنظيمي أو اإلداري بأي من األحزاب المشاركة بالعملية  . ب
 االنتخابية. 

ضمن أن ال يكون  فإنه يتعّيننفردة مالعملية االنتخابية التي ستراقب كانت المؤسسة  إذا . ج
أقاربهم من أحد أو  موظفيها أحد المرشحين لالنتخاباتأي من هيئتها اإلدارية أو 

أما في التحالفات فال بد من انطباق هذا المعيار على المؤسسة التي تقود  .الدرجة األولى
  أو تمثل التحالف.

هما بالفقرتين (أ) و (ب) من المنصوص علين في حالة التحالف يقتضي توافر الحكمي . د
 هذه المادة في جميع المؤسسات المتحالفة.

 
 )4المادة (
 في من يتم اعتماده مراقباً محلياً ما يلي:يشترط 

 
 أردني الجنسية أن يكون  . أ
 وفقاً للتاريخ المحدد الحتساب عمر الناخبمن العمر عاماً  ةالثامنة عشرأتم أن يكون قد  . ب

 .2012) لسنة 1قم (في التعليمات التنفيذية ر
المطابقة للمبادئ العالمية و المراقبةقواعد السلوك الخاصة بعملية مدونة ب االلتزام . ج

 .المؤسسات أو التحالفاتللمراقبة الحيادية لالنتخابات من قبل 
مؤسسات قبل لمقدمة من في أكثر من قائمة من القوائم ا المراقب/ة أن ال يتكرر اسم . د

 .المجتمع المدني
 

 ) 5(المادة 
 :التاليعلى النحو  للعملية االنتخابية ينالمراقبآلية اعتماد  تكون

 
مرشحيها عتماد ال اً للهيئةطلبفي مراقبة االنتخابات  التي ترغب / التحالفتقدم المؤسسة . أ

 للمشاركة في مراقبة العملية االنتخابية.
بين على تسمي المؤسسة أو التحالف ضابط ارتباط لمتابعة إجراءات اعتماد المراق . ب

 العملية االنتخابية.
 خالل مختلف مراحل العملية االنتخابية. قائمة اعتماديجوز للمؤسسة أن تقدم أكثر من  . ج
بخمسة عشر القتراع المحدد ل موعدالقبال طلبات االعتماد قبل تتوقف الهيئة عن است . د

 ً  .يوما
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مقر الهيئة أو من إما مباشرة في للهيئة من قبل ضابط االرتباط طلبات االعتماد  تسلم. هـ
 خالل البريد المسجل أو البريد اإللكتروني. 

 طلبات االعتماد.بتسلم من الهيئة أولياً إشعاراً ضابط االرتباط يمنح  . و
 خمسة أياميتم التحقق من الطلبات واستيفائها لكافة ما ورد أعاله خالل مدة ال تتجاوز  . ز

البريد  وأبواسطة الفاكس  اً ارللمؤسسة من خالل ضابط االرتباط إشعالهيئة رسل وت عمل
لتأكيد استيفاء الطلب للشروط المبينة أعاله أو بيان أي نقص في الوثائق  اإللكتروني
 المطلوبة.

ولها أن لمعايير المبينة أعاله لطلبات االعتماد المقدمة إليها ومدى موافقتها الهيئة تدرس  . ح
حال الرفض يتم إعالم ضابط في و ،اً لطلبات أو أن ترفضها كالً أو جزءتقبل اعتماد ا

ً االرتباط أو المؤسسة   بمبررات الرفض.  خطيا
وفقاً الذين تم اعتمادهم  للمراقبينبطاقات االعتماد  تصدر الهيئة المستقلة لالنتخاب . ط

 للنموذج المعد لهذه الغاية.
 رتباط ويوقع على إقرار باستالمها.يتم تسليم بطاقات االعتماد لضابط اال . ي
لها وأسماء المؤسسات التابعين  بينالمراقضع قاعدة بيانات خاصة بجميع بو الهيئةتقوم  . ك

 .اعتمادهم واألرقام التسلسلية لبطاقات
 
  ) 6المادة (
التعليمات أو النافذة وانين والتشريعات خالف أحكام الق مراقبإنهاء اعتماد أي  للهيئةيجوز 
قرار إنهاء  أن تبلّغ وعلى الهيئة أو مدونة السلوك الخاصة بهم. بينالمراقعتماد ال التنفيذية

زم تأو للمؤسسة ذاتها وتل مراقبلها ال التي يتبع / التحالفالمؤسسة ضابط ارتباطاالعتماد ل
 .للهيئة المؤسسة بتسليم بطاقة االعتماد فوراً 

 
 )7المادة (

 الواردةلنفس األسباب ن التابعين لها المحلييللمؤسسة إنهاء اعتماد واحد أو أكثر من المراقبين 
ً إعالم الهيئة  ى المؤسسةوعلفي المادة السادسة من هذه التعليمات  بهذا القرار وإعادة خطيا

 بطاقة أو بطاقات االعتماد إلى الهيئة.
 

 )8المادة (
أو أسماء أعضاء الهيئة اإلدارية  شهادة التسجيل الرسميللهيئة الحق في طلب االطالع على 

 مؤسسة أو إحدى المؤسسات األعضاء في التحالف خالل مختلف مراحل العملية االنتخابية.لل
 
 )9المادة (

 : التاليةالمبادئ بالعملية االنتخابية لمراقبة  الوطنية المعتمدةمؤسسات والتحالفات التلتزم 
 
علقة بالحق تالسارية واالتفاقيات والمواثيق الدولية الم األردنيةاحترام الدستور والقوانين  . أ

 حماية هذه الحقوق.وتعزيز وتشجيع  في الترشح واالنتخاب
بأي شكل من اشكال  وأال يقوموايحافظ المراقبون على عدم التحيز اثناء تنفيذ واجباتهم  . ب

 تعبير عن المحاباة والتفضيل للقوائم والمرشحين واألحزاب.ال
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والتنسيق معها  ات الصادرة عنهاالتعاون مع الهيئة المستقلة لالنتخاب واحترام التعليم. ج
سليم وتحقيق األهداف لغايات ضمان سير العملية االنتخابية وعملية المراقبة بشكل 

 .ضمان نزاهة وشفافية العملية االنتخابيةلالمشتركة 
 تدريب المراقبين على التشريعات واإلجراءات المتعلقة بالعملية االنتخابية. د.

عمل وخطة توزيع تطوير خطط  ،اختيار المراقبينحيث؛  تنظيم عملية المراقبة منهـ. 
إعداد نماذج المراقبة والمواد التدريبية وتزويد المراقبين بالمعلومات الالزمة و المراقبين

 لقيامهم بالمهام المطلوبة منهم بكفاءة. 
مع ضرورة  امضمونهتعريفهم بو )شرفالميثاق (سلوك المدونة  إطالع المراقبين على . و

 . امراقب/ة على تعهد بااللتزام بما جاء فيهتوقيع ال
م الهيئة المستقلة وإعال اإلشراف على عمل المراقبين وضمان التزامهم بمدونة السلوك . ز

 .إيقاف اعتماد أي منهم تستدعيمعلومات  لالنتخاب بأي
حول المالحظات واالستنتاجات اإليجابية في إعداد التقارير  الدقةموضوعية وال التزام . ح

 من شأنها التأثيرة وإبالغ الهيئة المستلقة لالنتخاب عن أية أحداث أو انتهاكات والسلبي
 على سير العملية االنتخابية أو عملية المراقبة. 

 
 )10المادة (

 بالمبادئ واألسس التالية:من الهيئة يلتزم المراقبون المحليون المعتمدون 
 
 على االنتخابات وااللتزام بقراراتها.احترام سيادة القانون وسلطة الدولة والجهة المشرفة  . أ

ً عدم حمل أو ارتداء أو إظهار أي مادة انتخابية تخص مرشح . ب ً معين ا معينة من  أو قائمة ا
 لذلك المرشح أو تلك القائمة. شأنها أن تبرز انحيازاً 

ن يقوم بحمل وأطرف أو شخص معني  أليعلى المراقب ان يقوم بالتعريف عن نفسه  ج. 
 .العتماد الخاصة بهبطاقة اظهار وإ

، ويتعين عليهم االبتعاد عن العنف يحظر على المراقبين حمل أية أسلحة اثناء عملية الرقابة . د
 واتخاذ كافة الخطوات العملية الممكنة للحد من احتمال اندالع أعمال العنف.

للجان احترام لجان االنتخابات وعدم التدخل في سير العملية االنتخابية أو في قرارات اهـ.   
 .)المشكلة (التسجيل، االقتراع، الفرز

 التعاون مع المراقبين اآلخرين محليين ودوليين وعدم التعرض لهم. . و
 
 

 )11المادة (
 تلتزم الهيئة بما يلي:

 
تهيئة الظروف المواتية واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسهيل عملية اعتماد المراقبين  . أ

 المحليين للعملية االنتخابية من حيث:
حة كافة النماذج المتعلقة باعتماد المراقبين المحليين لكافة المؤسسات من إتا .1

وتوفيرها بالنسخ الورقية إذا قضت  خالل نشرها على الموقع اإللكتروني للهيئة
 .الحاجة بذلك
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دراسة طلبات االعتماد واتخاذ االجراءات الالزمة ضمن إطار زمني يسمح  .2
 االنتخابية. للمؤسسات بمراقبة مختلف مراحل العملية

توعية لجان االنتخاب وكافة العاملين في مجال إدارة العملية االنتخابية بآلية  .3
 التعامل مع المراقبين المحليين.

بمراقبة االنتخابات وإدامة التواصل  التي تراقبوالتحالفات مؤسسات الالتنسيق مع  . ب
 معها.

 التي تراقبللمؤسسات  ومةرام الحق في الحصول على المعلااللتزام بمبدأ الشفافية واحت . ج
المتعلقة بسير العملية االنتخابية على  التشريعاتالعملية االنتخابية من خالل نشر كافة 

 الموقع اإللكتروني للهيئة.
 .حقوق جميع أطرافهااحترام المعايير الدولية لنزاهة العملية االنتخابية وضمان  . د

 في العملية االنتخابية. مواطنينالالمراقبين والمساهمة في بناء ثقة  عملهـ. تسهيل 
 

 )12المادة (
 يتم اعتماد النماذج التي تحددها الهيئة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات. 
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 ٢٨/١١/٢٠١٢أ.ب  

 م.ح-

 

 ٢٠١٢) لسنة 10تعليمات رقم (
 وجمع األصوات والفرز باالقتراعالتعليمات التنفيذية الخاصة 

لمجلس النواب  االنتخاب/ب) من قانون ٦٩ألحكام المادة( استناداً صادرة 
 وتعديله ٢٠١٢) لسنة  ٢٥رقم ( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  -١ المادة

) ٢٠١٢والفرز لسنة  باالقتراعخاصة الالتعليمات التنفيذية  تسمى هذه التعليمات (
 .تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية عمل بها منيو

 

  -٢ المادة

لمجلس النواب  االنتخابالواردة في قانون  هذه التعليمات تُعتمد التعاريف لغايات
 وتعديله. ٢٠١٢) لسنة ٢٥رقم (

 

 مهام لجنة االقتراع والفرز ومدخلي البيانات والموظفين المساعدين 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 -٣ المادة

 مع مراعاة المهام والواجبات المنصوص عليها في قانون االنتخاب لمجلس النواب
لجنة االقتراع وأعضاء والتعليمات الصادرة بمقتضاه، تكون مهام رئيس  النافذ

 ن المساعدين على النحو التالي:يوالفرز ومدخلي البيانات والموظف
 -يتولى:، والفرزرئيس لجنة االقتراع  - أ

داخ������ل غرف������ة  عليه������ا واإلش������رافدارة عملي������ة االقت������راع والف������رز إ  -١
 .االقتراع

 .وختمها وراق االقتراعأع يوقت -٢
ببطاقة االنتخاب مؤشرا  واالحتفاظة البطاقة الشخصية للمقترع دعاإ  -٣

 عليها باالستعمال.
ه الت��أثير عل��ى مرك��ز االقت��راع م��ن ش��أنِ غرف��ة  داخ��لعم��ل  ب��أيالقي��ام  من��ع -٤

ن يطل��ب م��ن أي ش��خص يق��وم ب��ذلك أس��ن س��ير العملي��ة االنتخابي��ة ول��ه حُ 
 اخراجه اذا رفض.  األمنن يطلب من أفراد أمغادرة االقتراع والفرز و
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 -يتولى: ،العضو األول - ب
جد، من خالل البطاقة ن وإوالمرافق، التحقق من شخصية الناخب  -١

 الشخصية.
 بطاقته االنتخابية.ب الشخصية مع التحقق من تطابق بطاقة الناخ -٢
التحقق من وجود اسم الناخب في جدول الناخبين الورقي وقيد اسم  -٣

 في سجل الناخبين الخاص بالدائرة االنتخابية.بالتأشير الناخب 
 الناخب على سبابة يداو مادة عازلة  عدم وجود مادة الحبرالتأكد من  -٤

 .ن وجدإ للمرافقليد اليسرى خنصر او، اليسرى
 -يتولى: ،الثانيالعضو  -ج

، بع���د التأك���د م���ن وج���ود خ���تم ال���دائرة االقت���راع للناخ���ب تس���ليم ورقت���يّ  -١
 .رئيس لجنة االقتراع والفرز عليهما االنتخابية المحلية وتوقيع

 ن وجد.إمرافقه لاالقتراع للناخب و توضيح طريقة -٢
 يتولى: ،مدخل البيانات -د

 . اإللكترونينظام المعلومات االنتخابي التأكد من وجود اسم الناخب في  -١
 .أن الناخب قد مارس حقه االنتخابي التأشير الكترونياً  -٢
ف����ي نظ����ام المعلوم����ات االنتخ����ابي ص����ندوقي االقت����راع دخ����ال نت����ائج إ -٣

 .لكترونياإل
 -يتولى: ،الموظف المساعد األول  -هـ

 .والفرز تنظيم دخول الناخبين إلى غرفة االقتراع -١
 .الطلب من الناخب ابراز بطاقته الشخصية وبطاقته االنتخابية  -٢

 -يتولى: ،الثاني دالموظف المساع -و
في الصندوق المخصص لكل قيام الناخب بوضع ورقتي االقتراع مراقبة  -١

 .اممنه
ن وجد بوضع اصبع يده في الحبر إشراف على قيام الناخب والمرافق اإل -٢

 .حسب مقتضى الحال المخصص لذلك
 

 
 تنظيم التواجد داخل مركز االقتراع والفرز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 -٤المادة 
يجوز لمفوض القائمة وقبل عشرة أيام على األقل من يوم االقتراع التقدم  - أ

مندوبيه لمراكز االقتراع والفرز ومراقبتها ويكون ذلك  لدخولللمجلس بطلب 
 .على النموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية
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وقب��ل عش��رة أي��ام عل��ى األق��ل م��ن ي��وم  المحلي��ة االنتخابي��ة ال��دائرةيج��وز لمرش��ح  -ب
لمراك��ز االقت��راع  مندوبي��ه ل��دخولبطل��ب االنتخ��اب لجن��ة التق��دم ل��رئيس  االقت��راع

   على النموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية.ويكون ذلك والفرز ومراقبتها 
ز ف��ي ال��دائرة االنتخابي��ة المحلي��ة لك��ل مرش��ح أن يحض��ر عملي��ة االقت��راع والف��ر -ج

 وتعامل كل قائمة معاملة المرشح لهذه الغاية. ويراقبها
ن أعملي��ة االقت��راع والف��رز وشخص��ياً القائم��ة أن يحض��ر ف��ي مرش��ح ليج��وز ل -١ -د

 .عدا عن مندوب القائمة يراقبها وال  يجوز له ان ينتدب غيره لذلك
كثر أقائمة ألي و أألي مرشح في الدائرة االنتخابية المحلية أن يكون يجوز  ال -٢

 و فرز .أعند كل صندوق اقتراع في نفس الوقت من مندوب واحد 

 
 -٥ المادة

ا في ن لهوالمساعد ونوالموظف البيانات وومدخل والفرز االقتراعتلتزم لجنة  -أ 
 -يلي: بما  لالقتراع اليوم الُمحدد 

 .الفرز عند الساعة السادسة صباحاً و االقتراعالحضور إلى مركز  -١
والف��رز وترتيبه��ا وف��ق  الخاص��ة ب��االقتراعوازم ل��التأك��د م��ن ت��وفر جمي��ع ال -٢

 األصول.
بالجاهزية المعلومات االنتخابي اإللكتروني أن نظام  مدخل البيانات يتأكد -٣

 الفنية الالزمة .
اللجن��ة الحاض��رين م��ن المرش��حين ومن��دوبيهم ومن��دوبي الق��وائم ي��دعو رئ��يس  -ب 

الُمص�رح له�م بال��دخول  الُم�راقبين المحلي�ين وال�دوليين واإلعالمي�ين المعتم�دينو
 .قفالهمااوالفرز ويطلعهم على خلو صندوقي االقتراع و االقتراعلى غرفة ا

من المشار اليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة تباشر اللجنة  اً ر اياذا لم يحض -ج 
 من حضر ويثبت ذلك بالمحضر . باجراءات عملية االقتراع 

 اً محضراً لكل صندوق موقعوقبل بدء االقتراع والفرز  االقتراعيُنظم رئيس لجنة  -د 
ومندوبي من يرغب من المرشحين أو مندوبيهم ماللجنة و عضويمنه ومن 

الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية على ان ن وفق النموذج الحاضريالقوائم 
 -يتضمن المحضر ما يلي:

 .المحافظة -١
 .االنتخابية المحلية الدائرة -٢
 .اسم مركز االقتراع والفرز -٣
 . رقم الصندوق -٤
 .الصندوقأرقام أقفال  -٥
 .الوقت والتاريخ -٦
 .الصندوق خلواإلقرار ب -٧
 عدد أوراق االقتراع لكل دائرة (محلية وعامة). -٨
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 راعــاالقت إجراءات
 ــــــــــــــــــــــــ

 
 -٦ المادة

للبدء والفرز عند الساعة السابعة صباحاً بدعوة الناخبين  االقتراعيقوم رئيس لجنة 
 .والفرز االقتراعالدخول إلى غرفة ب

 

  -٧ المادة

تب�����ع الخط�����وات واإلج�����راءات التالي�����ة ت االقت�����راععن�����د دخ�����ول الناخ�����ب غرف�����ة 
 -:بالتتابع

 وبطاق�����ة الشخص�����ية بطاقت�����ه خ�����الل م�����ن الناخ�����ب شخص�����ية م�����ن التحق�����ق -أ 
(وإذا كان�����ت انث�����ى ُمنقب�����ة ي�����تم التحق�����ق م�����ن  مع�����اً  وتطابقهم�����ا االنتخ�����اب

 ).في لجنة االقتراع والفرز شخصيتها من قِبل امرأة
 الخ�����اص االنتخ�����ابي الج�����دول ف�����ي مس�����جل الناخ�����ب اس�����م أن م�����ن التحق�����ق -ب 

 .داخل غرفة االقتراع والفرز بالصندوق
 االنتخاب��ات لغاي��ات الهيئ��ة م��ن المعتم��دة الحب��ر م��ادة وج��ود ع��دم م��ن التحق��ق -ج 

 عازل����ة م����اده وج����ود ع���دم وم����ن للناخ����ب اليس����رى الي���د س����بابة إص����بع عل���ى
 عليه.

 مختومتين وموقعتين. االقتراعالناخب ورقتي  تسليم -د 

ال����ورقي واإللكترون����ي ب����أن الناخ����ب ق����د  االنتخ����ابيالتأش����ير عل����ى الج����دول  -ه����ـ
 .االنتخابيمارس حقه 

ويكت�����ب عل�����ى ورق�����ة  لالقت�����راعيتوج�����ه الناخ�����ب إل�����ى المع�����زل المخص�����ص  -و
المرش����ح ال����ذي يري����د  اس����م المحلي����ة االنتخابي����ةالخاص����ة بال����دائرة  االقت����راع

واذا ك����ان الناخ����ب اميّ����ا ، المرش����حالمطب����وع ل����ذلك االقت����راع ل����ه ازاء االس����م 
 المرشح الذي يريد االقتراع له . ةيؤشر ازاء صورف

على ورقة التي يريد االقتراع لها القائمة ورمز ورقم  اسمإزاء الناخب  ؤشري -ز 
 .العامة االنتخابية الخاصة بالدائرة االقتراع

 اسمبحيث ال يظهر على حده واحدة كل  االقتراعي ورقتي طّ يقوم الناخب ب -ح 
 .القائمة أوالمحلية االنتخابية مرشح الدائرة 

ليضع ورقة االقتراع الخاصة بالدائرة االنتخابية المحلية في المقترع يتوجه  -ط 
 االنتخابيةالخاصة بالدائرة  االقتراعيضع ورقة و،  الصندوق المخصص لها

 .لهاالعامة في الصندوق المخصص 



103
٥ 

 ٢٨/١١/٢٠١٢أ.ب  
 م.ح-

 

اليسرى في  والفرز ويضع إصبع سبابة يده االقتراع يعود الُمقترع إلى لجنة -ي 
 مادة الحبر المخصصة لذلك.

 الُمقترع بطاقته الشخصية.إلى  والفرز االقتراعرئيس لجنة  يُعيد -ك 
 باالستعمالمؤشراً عليها  االنتخابببطاقة االقتراع والفرز لجنة رئيس حتفظ ي -ل 

ر على ثؤ، وبشكل ال يلبطاقةهذه ال الزاوية السفلية اليسرىقّص  عن طريق
 .هاوبيانات هامحتويات

 

 األشخاص المعوقين باقتراعاإلجراءات الخاصة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  -٨المادة 

 للناخبين المعوقين. االقتراعتُعطى األولوية في  -أ 
اذا كانوا قادرين على  بأنفسهمن حقهم في االقتراع ويمارس االشخاص المعوق -ب 

) من هذه ٧جراءات المنصوص عليها في المادة (اإلالخطوات ولذات  ذلك وفقاً 
 التعليمات.

بأنفسهم  االنتخابحقهم في غير القادرين على ممارسة المعوقين  لألشخاص -ج 
على أن ال يقل عمر حسب اختيارهم بوبواسطة مرافقيهم ممارسة هذا الحق 

من هذه  )٧(المادة  ألحكامووفقا  ) سنة في يوم االنتخاب١٨المرافق عن (
 -مراعاة االجراءات الخاصة التالية: مع التعليمات 

عل�ى بطاقت�ه  ب�اإلطالعتتحقق لجنة االقتراع والفرز م�ن شخص�ية المراف�ق  -١
 خنص�رعل�ى المخص�ص لالنتخ�اب الحب�ر م�ادة م وج�ود ومن ع�د الشخصية

 وتسجل اسمه في سجل خاص بذلك.اليسرى  هيد
لمرافقه اذا كان الناخب عاجزاً عن االقتراع للناخب نفسه أو  اورقتسلم تُ  -٢

 .استالمهما
اسم المرشح سيقوم بكتابة ن المرافق أ قولناخب المعللمرافق وايوضح  -٣

اسم  ازاءعلى ورقة االقتراع الخاصة بالدائرة االنتخابية المحلية والتأشير 
 .القائمة ورمز  ورقم

 االقتراععلى ورقة بكتابة اسم المرشح الذي اختاره الناخب المرافق  يقوم -٤
القائمة ورمز ورقم  اسميؤشر إزاء المحلية و االنتخابيةالخاصة بالدائرة 

 االنتخابيةالخاصة بالدائرة  االقتراععلى ورقة التي اختارها الناخب 
 . العامة

ال��ى  انويتجه�� هعل��ى ح��د قت��ي االقت��راع ك��الً ورالمراف��ق أو  المقت��رعيط��وي  -٥
 الصندوق المخصص لها. الصندوقين لوضع كل ورقة اقتراع في

 المعوقويضع المقترع االقتراع والفرز لجنة يعود المقترع ومرافقه الى  -٦
ويضع  لالنتخاب يده اليسرى في مادة الحبر المخصصسبابة  إصبع

 المرافق خنصر يده اليسرى في نفس مادة الحبر.
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من غير القادرين على  أحد الناخبين المعوقينوالفرز  لغرفة االقتراع إذا حضر  -د
 االقتراع، فعلى رئيس لجنة  ولم يكن معه مرافق لمساعدته االقتراع بأنفسهم

المرشح الذي يريد  اسمكتابة  المعزل وبشكل سري في والفرز مساعدته في
ويؤشر ازاء  ، المحلية االنتخابيةالخاصة بالدائرة  االقتراععلى ورقة   انتخابه

الخاصة  االقتراععلى ورقة  اله االقتراع يرغبالقائمة التي ورمز رقم واسم 
ويسجل اسم رئيس لجنة االقتراع والفرز في السجل  العامة االنتخابيةبالدائرة 

 بانه قد قام بمساعدة الناخب في االقتراع . الخاص بذلك

 الي مرافق ان يساعد اكثر من ناخب معوق في االقتراع . يحقال  -هـ

 

 االعتراضات أثناء االقتراعالفصل في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  -٩ المادة

في االعتراضات التي يقدمها المرشحون  الفصل تولى لجنة االقتراع والفرزت -أ 
أو مندوبوهم أو مندوبو القوائم بخصوص تطبيق أحكام االقتراع وفق أحكام 

بمقتضاه، وتكون قراراتها نافذة فور  الصادرةقانون االنتخاب والتعليمات 
 صدورها.

في الفقرة (أ) من هذه المادة على النموذج المشار اليها تقدم االعتراضات  -ب 
الذي يعتمده المجلس على ان تكون من نسختين، وتعاد احدى النسختين لمقدم 

 عتراض بعد اتخاذ اللجنة القرار بشأنها.اال
 هذه المادة ألحكامراءات التي تمت وفقاً اإلجاالعتراضات والقرارات ودون ت -ج 

 .في محضر خاص

 

 -١٠المادة 

انتحل شخصية غيره او اسمه  ن شخصاً أاذا تبين للجنة االقتراع والفرز  - أ
والفرز  االقتراعلغايات االقتراع فيمنع من االقتراع ويحيله رئيس لجنة 

 للنموذج المعتمد لهذه الغاية للمّدعي العام المختص مع البطاقتين وفقاً 
 تدون االجراءات التي تمت في محضر خاص. و

والتسجيل يمنع على الناخب استعمال الهاتف النقال أو أي وسيلة للتصوير  - ب
 داخل غرفة االقتراع بأي صورٍة كانت.
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  -١١ المادة

 .عند الساعة السابعة مساءاً  االقتراعينتهي  -أ 
، فينتهي في أي دائرة انتخابيةمن قبل مجلس الهيئة  االقتراع تمديد اذا تم -ب 

 .ن ال تتجاوز الساعتينأعلى  االقتراع عند نهاية مدة التمديد
ث ال يسمح بدخول الناخبين بحي االقتراعمدة  انتهاءعند  االقتراعتُغلق غرفة  -ج 

 االقتراع مركزوجود ناخبين في  االقتراعمدة  انتهاءتزامن عند إذا  إالإليها 
 .اقتراعهمإجراءات  استكمالفيتم  والفرز

لجنة االقتراع على رئيس ) من هذه المادة جمع مراعاة ما ورد في الفقرة ( -د 
عدم السماح ألي ناخب أو أي شخص الطلب من أفراد األمن العام  والفرز

 .والفرز االقتراعغير مصرح له بالدخول إلى غرفة 

 

  -١٢ المادة

 االقتراعوقبل البدء بعملية فرز األصوات تُنظم لجنة  االقتراعمن عملية  االنتهاءبعد 
وفق النموذج  ينعلى نسختمن صندوقي االقتراع لكل صندوق محضراً والفرز 

،  يس لجنة االقتراع والفرز وعضويهاا من رئمالمعتمد من المجلس يتم توقيعه
وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين ومندوبيهم ومندوبي القوائم على أن 

  -يتضمن المحضر ما يلي :

 المحافظة. -أ 
 الدائرة االنتخابية المحلية. -ب 
 والفرز. االقتراعمركز  اسم -ج 
 رقم الصندوق. -د 

 الصندوق. قفالاارقام  -هـ
 التي تسلمتها اللجنة. االقتراععدد أوراق  -و 
وفق السجل الورقي الخاص  االقتراععدد الناخبين الذين مارسوا حق  -ز 

 بالمقترعين.
 . االقتراعفي  استعملتالتي  االقتراععدد أوراق  -ح 
 التي لم تُستعمل.  االقتراععدد أوراق  -ط 
 .التي أُلغيت أو أُتلفت وسبب ذلك االقتراععدد أوراق  -ي 
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 ت وفرزهااألصواحصاء ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  -١٣ المادة

م�ن يرغ�ب م�ن وبوج�ود  االقت�راعفرز األصوات في ذات الغرفة التي تم فيها  يتم -أ 
 الق����وائم والم����راقبين المحلي����ين وال����دوليين يالمرش����حين ومن����دوبيهم ومن����دوب

 المعتمدين.واالعالميين 
 بتس��جيلأح��د الم��وظفين المس��اعدين ليق��وم  لجن��ة االقت��راع والف��رزيُكل��ف رئ��يس  -ب 

ح�ة الظ�اهرة للحض�ور األصوات التي حصل عليها ك�ل مرش�ح أو قائم�ة عل�ى اللو
 والمخصصة لذلك.

 

 -١٤ المادة

 االنتخابي�ةبف�تح الص�ندوق المخص�ص لل�دائرة اوالً والف�رز  االقت�راعتقوم لجن�ة  -أ 
ع�دد م�ع وراق الموجودة بداخل�ه وتتحق�ق م�ن مطابقت�ه اال عدد وإحصاء العامة

 الخاص بالمقترعين. الورقيسجل ال المقترعين وفق
 االقت�راعأعض�ائها ورق�ة م�ن  هلجن�ة االقت�راع والف�رز او م�ن يكلف�يق�رأ رئ�يس   -ب 

ل الص��وت للقائم��ة س��جّ بص��وت واض��ح ويعرض��ها بص��ورة واض��حة للحض��ور ويُ 
 اسم القائمة. أزاءالورقة على اللوحة المخصصة لذلك  في المؤشر عليها

يتم وضع أوراق االقت�راع الت�ي حص�لت عليه�ا ك�ل قائم�ة عل�ى ح�ده وي�تم ع�دها  -ج 
 .التي حصلت عليها كل قائمة لمسجلة على اللوحةاومقارنتها مع األرقام 

العام��ة تُ��نظم لجن��ة  االنتخابي��ةم��ن ف��رز أص��وات ص��ندوق ال��دائرة  االنته��اءبع��د  -د 
والف�رز محض�راً م�ن خم�س نس�خ وفق�اً للنم�وذج المعتم�د م�ن المجل�س  االقتراع

الحاض�رين م�ن المرش�حين  ومن يرغب من وعضويهايس اللجنة رئ عليهيُوقع 
 -أو مندوبيهم أو مندوبي القوائم على أن يتضمن المحضر ما يلي:

 .المحافظة -١
 .الدائرة االنتخابية المحلية -٢
 والفرز. االقتراعمركز  اسم -٣
 . وقالصند رقم -٤
 الصندوق. قفالارقام ا -٥
العامة التي تسلمتها  االنتخابيةالخاصة بالدائرة  االقتراععدد أوراق  -٦

 اللجنة.
 .عدد االوراق الموجودة في الصندوق -٧
 بالمقترعين. الخاصالورقي عدد المقترعين في الصندوق بحسب السجل  -٨
 -عدد اوراق االقتراع غير المحتسبة وتشمل : -٩
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 غير اوراق االقتراع المعتمدة ان وجدت.عدد االوراق من  - أ
عدد اوراق االقتراع غير المختومة بخاتم الدائرة االنتخابية المحلية  - ب

 او غير الموقعة من رئيس لجنة االقتراع والفرز ان وجدت.

 الفارغة (البيضاء) والباطلة والُملغاة وسبب ذلك. االقتراععدد أوراق  -ج

العامة وعدد األصوات التي  االنتخابيةالقوائم في الدائرة  وأرقامأسماء  -١٠
 حصلت عليها كل قائمة.

مندوبيهم أو مندوبي القوائم وأسماء المراقبين  أسماء المرشحين أو -١١
 والفرز. االقتراعالموجودين في غرفة 

يقوم مدخل البيانات بادخال محضر الفرز المنصوص عليه في الفقرة (د) من  -هـ
شراف رئيس لجنة بإنتخابي اإللكتروني المعلومات االفي نظام هذه المادة 

 االقتراع والفرز.
يقوم رئيس لجنة االقتراع والف�رز أو أح�د عض�ويها بتثبي�ت نس�خة م�ن المحض�ر  -و

غرف��ة االقت��راع عل��ى م��دخل ) م��ن ه��ذه الم��ادة جالمنص��وص علي��ه ف��ي الفق��رة (
 والفرز.

 

 

  -١٥ المادة

 ألحك�امالعام�ة وفق�ا  االنتخابي�ةمن فرز أصوات ص�ندوق ال�دائرة  االنتهاءبعد  - أ
والف�رز بف�تح الص�ندوق  االقت�راعتقوم لجن�ة  من هذه التعليمات، )١٤(المادة 

وج���ودة االوراق الم وبإحص���اء ع���ددالمحلي���ة  االنتخابي���ةالمخص���ص لل���دائرة 
الخ�اص  السجل الورقي المقترعين وفقعدد مع مطابقته بداخله وتتحقق من 

 .بالمقترعين
بص��وت واض��ح  االقت��راعأعض��ائها ورق��ة  م��ن هيكلف�� أو م��نيق��رأ رئ��يس اللجن��ة  - ب

المكت�وب اس�مه ويعرضها بصورة واضحة للحض�ور ويس�جل الص�وت للمرش�ح 
إزاء اس��م  عل��ى اللوح��ة المخصص��ة ل��ذلكالورق��ة زاء ص��ورته ف��ي إأو المؤش��ر 
 .ذلك المرشح

مرش�ح عل�ى ح�ده وي�تم ع�دها اق االقت�راع الت�ي حص�ل عليه�ا ك�ل يتم وضع أور - ج
 كل مرشح.ل اللوحةالرقم المسجل على ومقارنتها مع 

المحلي��ة تُ��نظم لجن��ة  االنتخابي��ةم��ن ف��رز أص��وات ص��ندوق ال��دائرة  االنته��اءبع��د  -د
والفرز محض�راً م�ن خم�س نس�خ وفق�اً للنم�وذج المعتم�د م�ن المجل�س  االقتراع

الحاض�رين م�ن المرش�حين ن يرغ�ب م�ن وم� وعضويهايُوقع من رئيس اللجنة 
 -:وائم على أن يتضمن المحضر ما يليأو مندوبيهم أو مندوبي الق

 .المحافظة -١
 .الدائرة االنتخابية المحلية -٢
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 والفرز. االقتراعمركز  اسم -٣
 رقم الصندوق. -٤
 الصندوق. قفالارقام ا -٥
المحلية التي تسلمتها  االنتخابيةالخاصة بالدائرة  االقتراععدد أوراق  -٦

 اللجنة.
  .االوراق الموجودة في الصندوق عدد -٧
 عدد المقترعين في الصندوق بحسب السجل الورقي الخاص بالمقترعين. -٨
 -عدد اوراق االقتراع غير المحتسبة وتشمل : -٩

 عدد االوراق من غير اوراق االقتراع المعتمدة ان وجدت. -أ 
عدد اوراق االقتراع غير المختومة بخاتم الدائرة االنتخابية المحلية  -ب 

 الموقعة من رئيس لجنة االقتراع والفرز ان وجدت. او غير
 الفارغة (البيضاء) والباطلة والُملغاة وسبب ذلك. االقتراععدد أوراق  -ج 

المحلية وعدد األصوات التي  االنتخابيةأسماء المرشحين في الدائرة  -١٠
 حصل عليها كل مرشح.

أسماء المرشحين أو مندوبيهم أو مندوبي القوائم وأسماء المراقبين  -١١
 والفرز. االقتراعالموجودين في غرفة 

دخال محضر الفرز المنصوص عليه في الفقرة (د) من يقوم مدخل البيانات بإ -هـ
شراف رئيس لجنة بإ وفي نظام المعلومات االنتخابي اإللكتروني هذه المادة

 االقتراع والفرز.
يقوم رئيس لجنة االقتراع والفرز أو أحد عضويها بتثبيت نسخة من المحضر  -و

غرفة االقتراع  على مدخلمن هذه المادة )  جالمنصوص عليه في الفقرة (
 والفرز.

 

 
 -١٦ المادة

) م�ن ه�ذه ١٥) و(١٤ص�ندوقي االقت�راع وفق�اً الحك�ام الم�ادتين ( ف�رزاذا تبين اثناء 
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 . 
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 أوراق االقتـراع الباطلـة
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

  -١٧ المادة

   -تعتبر ورقة االقتراع باطلة في اي من الحاالت التالية: -أ 
اذا كانت غير مختومة بخ�اتم ال�دائرة االنتخابي�ة المحلي�ة او غي�ر موقع�ة م�ن  -١

 رئيس لجنة االقتراع والفرز.
 اذا تضمنت الورقة عبارات او اضافات تدل على اسم الناخب.  -٢
 باإلمك�ان تحدي�د ل�م يك�ناذا استحالت ق�راءة اس�م المرش�ح الم�دون عليه�ا او  -٣

 . القائمة التي تم التأشير عليها
اذا تم التأشير في ورقة االقت�راع المخصص�ة لل�دائرة االنتخابي�ة العام�ة عل�ى  -٤

 أكثر من قائمة.
فيؤخ����ذ كتاب����ة او تاش����يرا اذا اش���تملت ورق����ة االقت����راع عل����ى اكث����ر م����ن اس����م  -ب 

 االسم االول.
 

 فيحتسب مرة واحدة.اذا تكرر اسم المرشح الواحد في ورقة االقتراع  -ج 
 

  -١٨ المادة

 والموقع�ة المختوم�ة االوراق ع�دد ان الص�ناديق أح�د ف�ي االصوات فرز بعد تبين اذا
 الص�ندوق ذل�ك ف�ي المقترعين عدد عن تقل أو تزيد والفرز االقتراع لجنة رئيس من

 -:التالية اإلجراءات تتبع

 االقتراع وعدد المقت�رعينعلى لجنة االقتراع والفرز إعادة احصاء عدد أوراق  -أ 
ع��دم وج��ود الزي��ادة أو اووج��ود أكث��ر م��ن م��رة لغاي��ات المطابق��ة والتأك��د م��ن 

 النقص.
 يقوم والذي بذلك فورا االنتخاب رئيس إشعار والفرز االقتراع لجنة رئيس على -ب 

 .الرئيس بإشعار بدوره
 .إجراءاتها في االستمرار والفرز االقتراع لجنة على -ج 
 .ذلك منق بالتحق المختصة االنتخاب لجنةكلف ي ان للمجلس -د 

بم�ا  نق�ص ف�ي أوراق االقت�راع اذا تبين للجنة االنتخاب المختصة وجود زيادة أو -هـ
فعليه��ا اع��الم رئ��يس المجل��س ب��ذلك، م��ن ع��دد المقت��رعين % ٢نس��بة يتج��اوز 

ف��ي ض��وء ت��أثير ذل��ك عل��ى النتيج��ة النهائي��ة  وللمجل��س أن يق��رر م��ا ي��راه مناس��باً 
 .االنتخابية في الدائرة لالنتخاب
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 الفصل في االعتراضات المقدمة أثناء عملية الفرز
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  -١٩ المادة

تتولى لجنة االقتراع والفرز الفص�ل ف�ي االعتراض�ات الت�ي يق�دمها المرش�حون  - أ
إج��راء عملي��ة ف��رز األص��وات وتك��ون  او من��دوبوهم أو من��دوبو الق��وائم أثن��اء

قراراته�ا بش�أنها ناف�ذة ف��ور ص�دورها عل�ى أن ي�تم ت��دوينها ف�ي محض�ر خ��اص 
 بذلك.

تقدم االعتراضات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على  - ب
النموذج الذي يعتمده المجلس على ان تكون من نسختين، وتعاد احدى 

 ذ اللجنة القرار بشأنها.النسختين لمقدم االعتراض بعد اتخا

 
 جراءات تسليم المحاضر الى لجان االنتخابإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 -٢٠ المادة
بع��د انته��اء عملي��ة ف��رز ص��ندوقي االقت��راع وتنظ��يم محاض��ر الف��رز تق��وم لجن��ة  -أ 

 -االقتراع والفرز بما يلي:
 يتم إغالقهم�ا،األولى من محضري فرز الصندوقين في مغلفين  وضع النسخة -١

أحدهما خ�اص بص�ندوق ال�دائرة االنتخابي�ة المحلي�ة واآلخ�ر خ�اص بص�ندوق 
 .الدائرة االنتخابية العامة

رزم م��ا تبق��ى م��ن محاض��ر االقت��راع والف��رز والمحاض��ر الخاص��ة وس��جالت  -٢
المقت���رعين وج���داول الن���اخبين وأوراق االقت���راع الت���ي اس���تعملت والت���ي ل���م 

بهذين الصندوقين ووضع تستعمل والتي تم اعتبارها باطلة أو ملغاة المتعلقة 
 كل رزمة في المغلف الخاص بها . 

ف��ي الح��ال تس��ليم المغلف��ات المنص��وص  يت��ولى رئ��يس لجن��ة االقت��راع والف��رز -ب 
 .عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لرئيس االنتخاب المختص

تتم اج�راءات تس�ليم واس�تالم المغلف�ات المش�ار اليه�ا ف�ي ه�ذه الم�ادة بموج�ب  -ج 
 .محاضر خاصة

 
 

 -٢١ المادة
الدائرة االنتخابية المحلي�ة  تقوم لجنة االنتخاب بجمع االصوات التي نالها مرشحو - أ

 عل�ى خم�س نس��خ اً محض�ر والف�رز وت��نظملج�ان االقت�راع محاض�ر ف��رز م�ن كاف�ة 
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زين ئللفائز او الف�ا االوليةوعلى رئيس لجنة االنتخاب اعالن النتائج  بهذه النتائج
وم�ن جمي�ع المحلية ويرسل نسخة من المحض�ر للهيئ�ة  االنتخابية مقاعد الدائرةب

 .عملية االنتخابية في تلك الدائرةاألوراق المتعلقة بالوالمغلفات و قرارات اللجنة
نالته��ا الق��وائم االنتخابي��ة م��ن كاف��ة  الت��يلجن��ة االنتخ��اب بجم��ع االص��وات  تق��وم   - ب

العام��ة االنتخابي��ة بص��ناديق ال��دائرة  الخاص��ةوالف��رز لج��ان االقت��راع  محاض��ر ف��رز
، المحلي�ةاالنتخابي�ة ال�دائرة  هذه القوائم في بنتائجعلى خمس نسخ  اً محضر وتنظم

ومن جميع قرارات اللجن�ة ويرسل رئيس لجنة االنتخاب للهيئة نسخة من المحضر 
 المتعلقة بالعملية االنتخابية للدائرة االنتخابية العامة. واألوراقوالمغلفات 

ت��تم اج��راءات تس��ليم واس��تالم المغلف��ات المش��ار اليه��ا ف��ي ه��ذه الم��ادة بموج��ب  - ج
 .محاضر خاصة

 

  -٢٢ المادة

مرك��ز االقت��راع والف��رز المحافظ��ة عل��ى الم��واد اإلداري ف��ي رتب��اط االيت��ولى ض��ابط 
 -التالية وجمعها وتأمين نقلها الى مقر لجنة االنتخاب المختصة:

 .صناديق االقتراع الفارغة -
 .المعزل -
 .الخاصالحبر  -
 مواد ولوازم أخرى خاصة باالقتراع والفرز. أي -

 
 

 -٢٣ المادة

 المجلس النماذج الالزمة لتنفيذ هذه التعليمات.يعتمد 

 

 

 

 مجلــــس مفوضـــــي الهيئــــــة 
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 ٢٠١٢) لسنة ١١تعليمات رقم (

 حمالت الدعاية االنتخابية  بقواعد الخاصة التنفيذية التعليمات

 لسنة) ١١( رقم لالنتخاب المستقلة الهيئة قانون من) ١٢( المادةمن ) و( الفقرةاستنادا ألحكام  ةرصاد
٢٠١٢ 

 

  )١( المادة

 بها ويعمل) ٢٠١٢ لسنةالت الدعاية االنتخابية حم بقواعد الخاصة التنفيذية التعليمات( التعليمات هذه تسمى

 .الرسمية الجريدة في نشرها تاريخ من

 )٢( المادة

 ٢٠١٢) لسنة ١١قانون الهيئة المستقلة لالنتخاب رقم ( في الواردة فالتعاري تعتمد التعليمات هذه لغايات

 .وتعديله ٢٠١٢ لسنة) ٢٥( رقم النواب لمجلس االنتخاب قانونو

 ) ٣( المادة

 .نهاية اليوم الذي يسبق يوم االقتراع الترشح وتنتهي بمن تاريخ بدء بالدعاية االنتخابية للمرشحين  تبدأ

 )٤( المادة

ً  حرة االنتخابية الدعاية تكون  .القانون ألحكام وفقا

 )٥( المادة

 المحلية ةاالنتخابي الدوائر في المرشحين عمل وبرامج وخطط أهداف المتضمنة والبيانات اإلعالنات تعفى

 همقوائم أسماء وأ أسماءهم تحمل أن شريطة الرسومو الترخيص من العامةالقوائم في الدائرة االنتخابية و

 . االنتخابية
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 )٦( المادة

 نشاطات تنفيذ في التعليمات وهذه القانون حكاماب المرشحين التزام مراقبة االنتخاب ولجان الهيئة تتولى

 المعنية الحكومية المؤسسات من الطلباالنتخاب  لجان ولرؤساءأ للهيئةو ،االنتخابية والحمالت الدعاية

 مفوضي أو أنفسهم المرشحين أوومجلس أمانة عمان الكبرى أو المجالس البلدية ومن في حكمها أوالبلديات 

 نفقة على ذلكو ،المخالفة الدعاية أشكال من شكل أي وقف أو إزالة فيها المرشحين من أي أو القوائم

 .المعنية القائمة أو المعني لمرشحا

 )٧( المادة

 الدائرة في المرشحين علىلمجلس النواب من قانون االنتخاب  )٢٥) و(٢٣المادتين (مع مراعاة أحكام 

 :يلي بما االنتخابية حمالتهم في االلتزام العامةالقوائم في الدائرة االنتخابية و المحلية االنتخابية

 .النافذة التشريعاتو الدستور أحكامب التقيد  . أ

 .اآلخرين لدى والفكر الرأي حرية احترام . ب

 .المواطنين بين التمييز وعدم واستقراره الوطن وأمن الوطنية الوحدة على المحافظة . ج

 سائر وفي االنتخابية والنشرات واإلعالنات االجتماعات في الرسمي الدولة شعار استخدام عدم . د

 .االنتخابية والحمالت الدعاية في تخدمتس التي والصور والرسوم الكتابات أنواع

والعامة  الرسمية والمؤسسات الحكوميةالوزارات والدوائر  في االنتخابية الدعاية إجراء عدمهـ. 

  .العبادة ودور التعليمية والمؤسسات

 الدعاية في والعامة الحكومية لمؤسساتلدوائر وال مملوكة معدات أو ممتلكاتاي  استخدام عدم . و

 .االنتخابية

 بالشطبأو القوائم  المرشحين من لغيره انتخابية دعاية ألي التعرض على التشجيع أو لتعرضا عدم . ز

 الحملة في ومؤيديه أعوانه خالل من أو شخصية بصورة سواء الوسائل من ذلك غير أو التمزيق أو

 .االنتخابية
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 .االنتخابية الدعاية ألغراض النقل وسائط على الصوت مكبرات استعمال عدم . ح

 والكهرباء الهاتف أعمدةو الجدران على وضعه أو انتخابي بيان أو إعالن أي إلصاق عدم . ط

 الصور ذلك في بما العامة بالسالمة تضر بطريقةوضعها  أو العامة واألمالك المرورية والشواخص

 .االنتخابية الدعاية بأماكن يتعلق فيما المختصة الجهات بتعليمات وااللتزام ،والكتابات والرسوم

من مؤيدي  آخر شخص أي أو قائمة أو مرشح بأي التشهير أو التجريح أسلوب استخدام عدم . ي

 . االنتخابية الدعاية في مباشرة غير أو مباشرة بصورة المرشحين أو القوائم

 أو بالمغريات التلويح أو التخوين أو الترهيبأو الضغط أشكال من شكل أي ممارسة عن االمتناع . ك

 من منعهم أو النتخاب ودفعهم الناخبين خيارات على التأثير لغايات ومعنوية مادية بمكاسب الوعود

 .معينة قائمة أو معين مرشح انتخاب

 .والفرز االقتراع مراكز منمتر مائتي عن تقل مسافة على والتجمعات المهرجانات إقامة عدم . ل

 القبلية أو الطائفية تالنعرا تثيراو رسوم  عبارات أي واإلعالناتا والخطابات البيانات تضمين عدم . م

 العملية سير عرقلة على المواطنين تشجيع أو المواطنين بين العنصرية أو الجهوية أو اإلقليمية أو

 .األسباب من سبب ألي االنتخابية

 فترة طيلة والفرز االقتراع مراكز داخل حمالت الدعاية االنتخابية أنواع من نوع بأي القيام عدم . ن

 .االنتخابية العملية

 االمتناع عن استغالل األطفال أو تشغيلهم في االعمال التي من شأنها أن تشكل خطراً على سالمتهم. ص.

 )٨( المادة

يحظر على شاغلي المناصب العليا في المؤسسات الرسمية والعامة التدخل أو استغالل مناصبهم  . أ

 لصالح خدمة أي مرشح أو قائمة.

موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمان وأعضاء مجلس األمانة  على يحظر . ب

وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية االنتخابية لصالح أي من 
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المرشحين في اماكن عملهم، كما يحظر استخدام أي من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه 

 عاية االنتخابية ألي مرشح.المؤسسات في الد

 )٩( المادة

 يلي الذي اليوم من اعتباراً  أيام سبعة تتجاوز ال مدة خالل الدعائية المواد كافة إزالة المرشحين على . أ

 .القتراعا يوم

 المواد كافة بإزالةالقائمة مفوض أو  المرشح يلتزم الترشح برفض المحكمة قرار صدور حال في . ب

 .المحكمة قرار صدور يلي الذي اليوم من اعتباراً  أيام سبعة اوزتتج ال مدة خالل الدعائية

واألهلية  الحكومية الجهات الطلب من للهيئة المادة هذه من) ب( و) أ( الفقرتين مخالفة حال في . ج

 أي إنذار إلى الحاجة دون المعنية القائمة أو المعني المرشح نفقة على المواد هذه زالةإل المختصة

 .منهما

 وفق الالزمة اإلجراءاتومن في حكمها  عمان أمانة ومجلس والبلديات العامة األشغال ةوزار تتخذ . د

 .المادة هذه من) ج( الفقرة أحكام تطبيق لضمان النافذة والتعليمات القوانين أحكام

 )١٠( المادة

 :التالية المبادئ بمراعاة الرسمية اإلعالم وسائل تلتزم . أ

 .المرشحين بين المناظرات عقد عند انتخابية قائمة أو حمرش ألي االنحياز وعدم التام الحياد .١

 . مرشحيهم واختيار آرائهم عن التعبير في الناخبين حرية احترام .٢

 .االنتخابية والقوائم المرشحين كافة مع التعامل في المساواة .٣

 المرشحين من ألي األطراف من طرف أي أو الحكومة بدعم اإليحاء وعدم والموضوعية االستقالل .٤

 .القوائم أو

 المساواة مبادئ الخاصة اإلعالم وسائل تراعي الثمن مدفوعة االنتخابية الدعاية خدمات تقديم عند . ب

 .االنتخابية القوائم بين وفيما المرشحين بين فيما الفرص وتكافؤ
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 لمرشحين أو القوائم.حد اجـ . على وسائل اإلعالم عدم نشر أي مادة إعالنية من شأنها اإلساءة أل

 

 )١١( ادةالم

 الدوائر في المرشحين علىلمجلس النواب من قانون االنتخاب  )٦٥و () ٦٣( مع مراعاة أحكام المادتين

 :االلتزام بما يلي العامةالقوائم في الدائرة االنتخابية و المحلية االنتخابية

 الدولية توالمنظما األجنبية والحكومات الدول من مالية أو مادية ومساهماتأ تبرعاتأي  قبول عدم . أ

 من شكل أي أو عينية أو نقدية أكانت سواء األجانب الرعايا أو األجنبيةوالشركات  واألهلية الرسمية

 .الدعم أشكال

 تم قد أنهأو القائمة المرشح  يعلم التي األموال من عينية أو نقدية مساهمات أو تبرعات أي قبول عدم . ب

 مخالفة مؤسسات من التبرعات موالوأ المسروقة كاألموال مشروعة غير مصادر من جمعها

  .للعدالة المطلوبين األشخاص أموال أو للقانون

 الوعد أو المنافع من ذلك غير أو عينية أو نقدية مساعدات أو هدايا أو تبرعات أي تقديم عدم . ج

 على الحصول مقابل مباشرة غير أو مباشرة بصورة سواء اعتباري أو طبيعي لشخص بتقديمها

 قائمة أو معين لمرشح التصويت من منعهم أو أصواتهم على الحصول مقابل أو خابيةاالنت البطاقات

 .معينة

 )٢١( المادة

لذلك  االنتخابية الحملةقائمة اإلفصاح عن موارد تمويل أي مفوض  ومنللهيئة أن تطلب من أي مرشح 

 .هذه التعليماتوقانون الالموارد بما ال يتعارض مع  تلكوأوجه إنفاق المرشح أو لتلك القائمة 

 

 

 )١٣(المادة 
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 في الدوائر االنتخابية المحلية والقوائم في الدائرة االنتخابية العامة ومندوبيهم على المرشحين  . أ

تحت طائلة المسؤولية  في حمالتهم االنتخابية االلتزام بأحكام القانون وهذه التعليمات ومؤازريهم

 القانونية.

ها ورؤساء لجان االقتراع ؤساء لجان االنتخاب وأعضائوريمارس كل من رئيس وأعضاء المجلس  . ب

ً لألحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات  والفرز صالحيات أفراد الضابطة العدلية وفقا

 الجزائية النافذ.

 )١٤(لمادة ا

 .يعتمد المجلس النماذج الالزمة لتنفيذ هذه التعليمات
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 ٢٠١٢) لسنة ١٢تعليمات رقم (

 في الدوائر االنتخابية المحلية والعامةوالقوائم باعتماد مندوبي المرشحين  الخاصة التنفيذية التعليمات
  ٢٠١٢) لسنة ١١رقم ( الهيئة المستقلة لالنتخاب) من قانون ١٢المادة (استناداً ألحكام  ةرصاد

  )١( المادة

في الدوائر االنتخابية والقوائم باعتماد مندوبي المرشحين  الخاصة لتنفيذيةا التعليمات( التعليمات هذه تسمى

 .الرسمية الجريدة في نشرها تاريخ من بها ويعمل) ٢٠١٢ لسنة المحلية والعامة

 )٢( المادة

 ٢٠١٢ لسنة) ٢٥( رقم النواب لمجلس االنتخاب قانون في الواردة فالتعاري تعتمد التعليمات هذه لغايات

 .وتعديله

 ) ٣( المادة

 يشترط فيمن يتم اعتماده مندوبا للمرشحين في الدوائر االنتخابية المحلية والعامة ما يلي:

 أن يكون أردني الجنسية. .١

 .قرار اعتماده ه بتاريخ صدورعمرمن عاماً أن يكون قد أتم الثامنة عشرة  .٢

 أن ال يكون معتمداً كمراقب محلي للعملية االنتخابية. .٣

 اً ألكثر من مرشح أو قائمة.أن ال يكون مندوب .٤

 )٤( المادة

 في الدائرة االنتخابية العامة على النحو التالي: القوائمتكون آلية اعتماد مندوبي 

يقدم مفوض القائمة وقبل عشرة ايام على األقل من يوم االقتراع طلبا للمجلس العتماد مندوبيه  . أ

 لذي يعتمده المجلس لهذه الغاية.لدخول مراكز االقتراع والفرز ومراقبتها وفقا للنموذج ا

 تسلم طلبات االعتماد للمجلس من قبل مفوض القائمة شخصياً في مقر الهيئة معززة بالوثائق التالية: . ب

 مندوبي القائمة ووفقاً للنموذج المعتمد من المجلس.وصور قائمة بأسماء  .١
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) ١ار إليها في البند (لكل من المندوبين المذكورين في القائمة المش البطاقة الشخصيةصورة عن  .٢

 أعاله.

ي القائمة أو أن تقبل اعتماد مندوب ولهاتتحقق الهيئة من الطلبات واستيفائها لكافة ما ورد أعاله  . ج

 ً  .ترفضها كلياً أو جزئيا

الذي تعتمده وفقا للنموذج  قبول طلب اعتمادهمالذين تم  القوائم لمندوبيبطاقات االعتماد  تصدر الهيئة. د 

 الغاية. لهذه الهيئة

 .على الموقع اإللكتروني للهيئة الذين تم اعتمادهمتنشر الهيئة أسماء مندوبي القوائم . هـ 

 )٥( المادة

 على النحو التالي: المحليةتكون آلية اعتماد مندوبي المرشحين في الدائرة االنتخابية 

االنتخاب العتماد يقدم المرشح وقبل عشرة ايام على األقل من يوم االقتراع طلبا لرئيس لجنة  . أ

 مندوبيه لدخول مراكز االقتراع والفرز ومراقبتها وفقا للنموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية.

معززة بالوثائق  لجنة االنتخابشخصياً في مقر  رئيس اللجنة من قبل المرشحتسلم طلبات االعتماد ل . ب

 التالية:

 معتمد من قبل المجلس لهذه الغاية.ووفقاً للنموذج الالمرشح مندوبي وصور قائمة بأسماء  .١

) ١لكل من المندوبين المذكورين في القائمة المشار إليها في البند ( البطاقة الشخصيةصورة عن  .٢

 أعاله.

قبل اعتماد مندوبي وللجنة أن ت تتحقق لجنة االنتخاب من الطلبات واستيفائها لكافة ما ورد أعاله . ج

ً  رفضهاأن تالمرشح أو   .كلياً أو جزئيا

اعتمادهم وفقا للنموذج قبول طلب الذين تم  لمندوبي المرشحبطاقات االعتماد  تصدر لجنة االنتخاب. د

 الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية.

 على الموقع اإللكتروني للهيئة.الذين تم اعتمادهم  المرشحين . تنشر الهيئة أسماء مندوبيهـ 
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 )٦( المادة

أي إنهاء اعتماد يئة أو إلى لجنة االنتخاب حسب مقتضى الحال بطلب التقدم للهللمرشح أو لمفوض القائمة 

 مندوب الذي أُنهي اعتماده.بطاقة اعتماد ال إلى الهيئة أن يعيدمن مندوبيهم على 

 )٧( لمادةا

وتبلغ لجان  أسماء مندوبي المرشحين والقوائم الذين تم إنهاء اعتمادهم على موقعها اإللكترونيتنشر الهيئة 

 .ب المعنية بذلكاالنتخا

 )٨المادة (

 في غرفة االقتراع والفرز أكثر من مندوب واحد.ال يجوز أن يكون للمرشح أو القائمة 

 )٩المادة (

 بما يلي:يلتزم مندوبو المرشحين والقوائم 

 احترام الدستور والقوانين والتشريعات النافذة والتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة. . أ

واجدهم في مراكز االقتراع والفرز ويمنع من  دخول االعتماد طيلة فترة ت حمل وإظهار بطاقة . ب

 مراكز االقتراع والفرز كل من ال يحمل هذه البطاقة.

التشجيع عليها خالل يوم أو ارتكاب أعمال العنف أو على اختالف أنواعها أسلحة عدم حمل أي  . ج

 .االقتراع

 عدم التعرض لهم.التعاون مع مندوبي المرشحين والقوائم اآلخرين و . د

أو محاولة التأثير  عدم التأثيررؤساء وأعضاء لجان االقتراع والفرز و بتعليمات وأوامرااللتزام  هـ.

 .على حرية االنتخابات أو إعاقة العملية االنتخابية بأي صورة من الصور

أنه التأثير على بأي قول أو فعل من ش تيانأو اإلشكال الدعاية االنتخابية أي شكل من أممارسة عدم و. 

 يوم االقتراع. فرز فيداخل مراكز االقتراع والحرية الناخبين 
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بأي والفرز ز. عدم استعمال الهاتف النقال أو أي وسيلة للتصوير والتسجيل داخل غرفة االقتراع 

 صورة كانت.

 )١٠المادة (

 ما يلي:والفرز يحق لمندوبي المرشحين والقوائم خالل يوم االقتراع 

جميع التوقيع على و والفرز مراقبة مجريات عملية االقتراعل االقتراع والفرز غرفةداخل التواجد  . أ

 .لجنة االقتراع والفرز تنظمهاالمحاضر التي 

 إقفالهما.عملية االطالع على خلو صندوقي االقتراع و . ب

يذية وعلى للقانون والتعليمات التنفوفقاً والفرز . تقديم االعتراضات بخصوص تطبيق أحكام االقتراع ج

إحدى هاتين النسختين بعد اتخاذ قرار اللجنة  تسلملنموذج المعتمد لهذه الغاية على نسختين، وا

 بشأنها.

قائمة وإعالن النتائج االولية من قبل كل . مراقبة عملية جمع األصوات التي حصل عليها كل مرشح ود

 .لجنة االنتخاب في الدائرة االنتخابية

 )١١المادة (

 .هذه التعليماتاحكام لس النماذج الالزمة لتنفيذ يعتمد المج
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 ٢٠١٢) لسنة ١٣تعليمات رقم (

واإلعالميين والعاملين في المؤسسات اإلعالمية المرئية الصحفيين مات التنفيذية الخاصة باعتماد التعلي
 المحليين والدوليين لتغطية العملية االنتخابية والمسموعة والمقروءة

 من قانون الهيئة المستقلة لالنتخاب ١٢من المادة الفقرة (ك)  ألحكام استناداً صادرة 

 ٢٠١٢لسنة  )١١(رقم 

 

       

 )١(المادة 
والعاملين في المؤسسات عالميين اإلو الصحفيين الخاصة باعتمادتسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية  

) و يعمل ٢٠١٢لسنة  ةالمحليين والدوليين لتغطية العملية االنتخابياإلعالمية المرئية والمسموعة والمقروءة 

 بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 
 )٢المادة (

 :يليوفقاً لما عالميين الراغبين في تغطية العملية االنتخابية اإلالصحفيين واعتماد  يتم

ً طلب االعتماد على النموذج الُمعد لهذه الغاية ميقدم  -أ  اإلعالميين والمصورين الصحفيين وسماء أبه  رفقا

 وصورة شخصية حديثة لكل واحد منهم. والفنيين

  .لكترونيمن خالل البريد اإلمباشرًة أو عتماد للهيئة تسلم طلبات اال -ب

رفض  تم ، و في حالذوي العالقة بخالصة هذا القرارغ يتبلويتم االعتماد  و رفض طلبأهيئة قبول لل – جـ

 ً ً أ الطلبات كليا ً  اإلعالميةو الصحفية المؤسسة إعالميتم  و جزئيا  .بمبررات الرفض خطيا

 .قبول طلباتهمالذين تم  عالميينلإلللصحفيين واد ـتصدر الهيئة بطاقات اعتم – ـد

 .استالمهابقرار إعلى  عالمياإلالصحفي وو يوقع  عالميينلإلللصحفيين ويتم تسليم بطاقات االعتماد   - هـ

 .١٠/١/٢٠١٣تتوقف الهيئة عن استقبال طلبات االعتماد في موعد أقصاه  – و
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 ) ٣المادة (

 ستيفاءا بشكل مستقل عالميين الراغبين في تغطية مجريات العملية االنتخابيةاإلحفيين وصال يتعين على

 :المتطلبات التالية

 : االردنيون اإلعالميونالصحفيون و .١

 من العمر. عشرة عاماً أتم الثامنة قد أن يكون  –أ 

 .عالماإلالصحافة وأن يكون على رأس عمله في مجال  -ب

 .إعالميةيقدم الوثائق التي تثبت ارتباطه بجهة أن  –ج 

 .و القرارات الصادرة عن الهيئة اإلعالموسائل أن يلتزم بقواعد مدونة السلوك الخاصة بممثلي  – د

عدم األوجه المخصصة لها، والصــادرة عن الهيئـة في غيرلبطاقـة دام اــأن يلتزم بعدم استخ- ـه

 ي شخص آخر.أالسماح باستعمالها من قبل 

 :األجانب عالميوناإلالصحفيون و .٢

 ردن.اإلعالمي داخل األممارسة النشاط ل اإلعالمية معتمدةالصحفية وأن تكون مؤسساتهم  –أ 

  .الرسميةلغير المعتمدين لدى الجهات وإعالمي أ صحفيحمل بطاقة  -ب

 .ت الهيئةاة السلوك وقرارنلتزام باحترام مدواإل –ج 

 
 )٤المادة (

 :لتغطية العملية االنتخابية الحق بما يلي تم اعتماده منلكل 

ة ـل العمليـر مختلف مراحـة بسيـالمتعلقللنشر وات القابلة ـة على البيانـالحصول من الهيئ -أ

 .االنتخابية

 .االقتراع والفرزالدخول الى مراكز  -  ب

  .التابع للهيئة اإلعالميتي يقدمها المركز لمن الخدمات ا االستفادة -ج

  .لين المخولين في لجان االنتخابوجراء مقابالت مع المسؤإ – د

ي حال تعرضه ـرز فـراع والفـز االقتـراكـة في مـلهيئاط اـرتبط اـرة لضابـاشـوى مبـم شكـتقدي – ـه

  .لما يعيق عمله
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 )٥( المادة

التعليمات هذه وأحكام التشريعات النافذة خالف  عالميإصحفي أو ي أنهاء اعتماد إيجوز للهيئة 

نهاء إتبلغ قرار  نأعلى الهيئة م. وأو مدونة السلوك الخاصة به اإلعالميينالصحفيين والعتماد 

 االعتماد فورا للهيئة.تسليم بطاقة عادة وبإتلتزم المؤسسة لها والتي يتبع للمؤسسة  االعتماد 

 

 )٦(المادة 
 لذاتالتابعين لها  عالميين اإلالصحفيين ومن ي أنهاء اعتماد إعالمية اإلو الصحفية للمؤسسة

عالم الهيئة إاإلعالمية الصحفية وعلى المؤسسة التعليمات وهذه من  ٥سباب الواردة في المادة األ

 ً  .االعتماد للهيئةبطاقة أو بطاقات  عادةإبهذا القرار و خطيا

 

  )٧(المادة 
 :بما يليالمعتمدين عالميين اإلالصحفيين وعالمية و اإلالصحفية وتلتزم المؤسسات 

لمهنة الصحافة ووسائل  عات الناظمةريالمهنة والتش أخالقياتوقواعد و النافذةاحترام القوانين   -أ 

 .عالم ومدونة السلوكاإل

لغايات ضمان سير العملية معها التعليمات الصادرة عنها والتنسيق ب وااللتزام عاون مع الهيئةالت -ب

 .عالمية بشكل سليمالتغطية اإلاالنتخابية و

 .موضوعية، متوازنة ومحايدة للمسار االنتخابي ،عالميةإتأمين تغطية  -ج

 .ها التعليمات التنفيذية الخاصة بالدعاية االنتخابيةتضوابط التي تضمنالقواعد وال –د 

أنها االضرار بالمسار للعموم من شعالمية إنشر مواد عن  واالمتناعاحترام مبدأ الحياد   -ـه

 .و الدعوة للعنفاالنتخابي ا

 .نشر معلومة مغلوطة أو حجب معلومة صحيحة لقاء المالعدم قبول –و 

 

 

 
 

 )٨(المادة 
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تزام بما يلي يوم لالمعتمدين اال عالميين اإلالصحفيين وعالمية واإلالصحفية وكافة المؤسسات على 

 االقتراع:

وال تقبل  مركز االقتراع والفرزوخارج برازها داخل إحمل بطاقة االعتماد  الصادرة عن الهيئة و -أ

   .التغطية بدونها

أو الدعوة  المرشحين أو القوائمرموز خاصة بأحد  صور أو عدم ارتداء أو حمل أي شعار أو -ب

 والقوائم. للتصويت ألحد المرشحين

  .والفرز مركز االقتراع لفوضى أو تشويش داخ إحداثعدم  –ج 

عن أي سلوك يؤدي الى تعطيل عمل لجنة االقتراع و الفرز أو عرقلة المسار  االمتناع – ـه

 .االنتخابي أو التأثير على الناخبين

تنتهك مبدأ سرية  أنصور من الممكن  التقاطاالقتراع أو المعزل داخل غرفة  إلىعدم الدخول  -و

  . االقتراع

 .االقتراع و الفرزرئيس لجنة  ما يطلبهالتامة ل االستجابة  – ز

 
 )٩(المادة 

 زم الهيئة بما يلي:ــتلت

الصحفيين زمة لتسهيل عملية اعتماد جراءات الالواتخاذ اإلتهيئة الظروف  المواتية   -أ  

 من حيث: عالميةاإلو الصحفية المؤسساتو عالمييناإل

الل ـجانب من خاألن وـالمحليي عالمييناإلالصحفيين واد ـاذج المتعلقة باعتمـة كافة النمـاتاح - ١

 ذلك.ضت الحاجة لتقاكتروني للهيئة وتوفيرها بالنسخ الورقية اذا لنشرها على الموقع اإل

لمؤسسات لضمن اطار زمني يسمح بشأنها جراءات الالزمة واتخاذ اإلدراسة طلبات االعتماد  - ٢

 .عالمية بتغطية العملية االنتخابيةاإلالصحفية و

االنتخابية دارة العملية إكافة العاملين في مجال توعية لجان االنتخاب ولجان االقتراع والفرز و - ٣

 . اإلعالمسائل وية التعامل مع ممثلي آلب

  .لها كلما امكن ذلك عالمية و توفير المعلومات الضروريةاإلالصحفية والتنسيق مع المؤسسات   -ب

ات التي تغطي سبمبدأ الشفافية واحترام الحق في الحصول على المعلومة للمؤس االلتزام –ج 

 ً المواد العملية االنتخابية من خالل نشر كافة التشريعات المتعلقة بسير العملية االنتخابية و إعالميا

 .كتروني للهيئةاإلعالمية على الموقع اإلل
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 )١٠المادة (
 .هذه التعليمات أحكام الالزمة لتنفيذ النماذج يعتمد المجلس
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