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املؿٛض ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْتدابات
دي ٌٝإدسا٤ات اعتُاد املساقبني ٚٚنال٤
املسششني ٚممجً ٞاإلعالّ  ٚايطٛٝف
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َك دَّ١
ٜشسح ٖرا ايدي ٌٝعًُٚ ١ٝادسا٤ات اعتُاد املساقبني ٚٚنال ٤املسششني
ٚممجً ٞاإلعالّ  ٚايطٛٝف َٔ قبٌ َؿّٛض ١ّٝاالْتدابات .ؾٗ ٛجيٝب عً٢
ناؾ ١األض ١ً٦املتعًك ١باالعتُاد ٚحيت ٟٛعً ٢عّٓٝات َٔ االضتُازات
املطتعًُ ١هلرا ايػسض .مت إعداد ٖرا ايدي ٌٝيٝطتعًُ٘ َٛظّؿ ٛاملؿّٛض١ّٝ
ٚاألؾساد املٓدٚبني يتُجَ ٌٝؤضطات اجملتُع املدْ ٚ ٞاملسششني .
ٜٓكطِ ٖرا ايدي ٌٝإىل ثالث ١أقطاّ:
 حمل ١عاَ ١عٔ عًُ ١ٝاالعتُاد.
 إزشادات س ٍٛطًبات االعتُاد:
قطِ شتصص يعٌُ َٓدٚبَ ٞؤضطات اجملتُع املدْ ٚ ٞممجً ٞاإلعالّ
ٚايٛنال ٤ايساغبني مبساقب ١ايعًُ ١ٝاالْتدابٚ ،١ٝاضتالّ ايٛثا٥ل ٚغريٖا
َٔ املطتٓدات اييت تكدّّ إىل املؿّٛض ١ّٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْتدابات َ ٚهاتب
ايًذإ االْتداب.١ٝ
 اإلزشادات اإلداز:١ٜ
قطِ شتصص الضتعُاٍ املٛظؿني بكطِ اعتُاد املساقبني باملؿّٛض١ّٝ
ايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْتدابات َٚهاتب ايًذإ االْتداب ١ٝسَ ٍٛعادت ١طًبات
تطذ ٌٝاملساقبني .
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أ ٖداف اعتُاد املساقبني  ٚايٛنالٚ ٤ممجً ٞاإلعالّ
 ضُإ شؿاؾ ١ٝايعًُ ١ٝاالْتداب َٔ ١ٝخالٍ إتاس ١املساقب ١عً ٢ايعًُ١ٝ
االْتداب ١ٝيهٌ ذَ ٟصًش ١باملساقبٚ ،١حتكٝل َعاٜري ايٓصاٖ١
ٚايشؿاؾٚ ١ٝاذتٝاد يف االْتدابات.
حمل ١عاَ ١عٔ عًُ ١ٝاعتُاد املساقبني/ايٛنال/٤ممجً ٞاإلعالّ

َاذا تشٌُ املساقب١؟
َٔ ٚدْٗ ١عس املساقب ،تتطُٔ "ايعًُ ١ٝاالْتداب "١ٝتطذ ٌٝايٓاخبني
ٚاملسششني ٚاذتًُ ١االْتدابٚ ١ٝاالقرتاع ٚايؿسش ٚايعدْ ْٚكٌ ايٓتا٥ر ٚتدٜٗٓٚا
ٚإعالْٗاًٜ .تصّ املساقبٚ ٕٛايٛنالٚ ٤ممجً ٞاإلعالّ باذتؿاظ عًْ ٢صاٖ١
ايعًُ ١ٝاالْتدابٚ ١ٝاالَتجاٍ يًكٛاْني املعُ ٍٛبٗا

َٚد ١ّْٚايطًٛى

ارتاص.١
تتِ عًُ ١ٝاعتُاد املساقبني ٚايٛنالٚ ٤ممجً ٞاإلعالّ احملًٝني يف َهاتب
ايًذإ االْتداب ١ٝايتابع ١يًُؿٛض ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْتداباتٜ ٚ ،تِ
إسايْ ١طد َٔ ١منٛذز االعتُاد إىل قطِ اعتُاد املساقبني باإلداز ٠ايعاَ١
يًُؿٛض.١ٝ
نُا ٜتِ اعتُاد املساقبني ٚممجً ٞاإلعالّ ايدٚيٝني ٚايطٛٝف َٔ قبٌ قطِ
اعتُاد املساقبني باإلداز ٠ايعاَ.١
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بٗرا ٜه ٕٛاملساقبٚ ٕٛايٛنال ٤املعتُد َٔ ٕٚاملؿّٛض ١ّٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا
يالْتدابات ٚسدِٖ املدّٛيني مبساقب ١ايعًُ ١ٝاالْتداب.١ٝ
 ٢إىل
تك ّٛاملؿّٛض ١ّٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْتدابات باعتُاد أ ٟشدص َٓتُ ٍ
َٓعُ ١أٜ ١٦ٖٝ ٚسغب مبساقب ١االْتدابات ،عً ٢إٔ ًٜتصَٛا باإلدسا٤ات
املٓصٛص عًٗٝا قاْْٛاً ٚمببادَ ٨د ١ّْٚايطًٛى املسؾكٚ .١أ ٟشتايؿ١
يٓصٛص ايكاَْٚ ٕٛباد ٨املدًٜ ١ْٚػ ٞاعتُاد املساقب أ ٚايٛن ٌٝاملدايـ.
تطٓد َطؤٚي ١ٝناؾ ١إدسا٤ات اعتُاد املساقبني احملًٝني ٚممجً ٞاإلعالّ
احملًٝني ٚايٛنال ٤يًُٛظؿني املهًؿني باالعتُاد يف َهاتب ايًذإ
االْتداب ١ٝايتابع ١يًُؿٛض ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْتدابات .
تطبل ٖر ٙاإلدسا٤ات ٚؾل ايال٥ش ١زقِ (

) يطٓ١

ّ بشإٔ اعتُاد

املساقبني  ٚايٛنال ٤ايصادز ٠عٔ املؿّٛض ١ّٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْتدابات،
ٚال٥ش ١ممجً ٞاإلعالّ زقِ (

) يطٓ١

ّ

ًٜٚتصّ َٛظؿ ٛاعتُاد املساقبني باإلداز ٠ايعاََٚ ١هاتب ايًذإ االْتداب، ١ٝ
َٚؤضطات اجملتُع املدْ ٞاحملًٚ ١ٝاملٓعُات ايدٚيٚ ،١ٝايٛنالٚ ٤املسششني
مبا ٚزد بدي ٌٝإدسا٤ات اعتُاد املساقبني يف إمتاّ عًُ ١ٝاعتُادِٖ
نُساقبني.
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إزشادات ملٓدٚبَ ٞؤضطات اجملتُع املدْٞ
ٚاملسششني ٚٚضا ٌ٥اإلعالّ ايساغبني يف
اذتص ٍٛعً ٢اعتُاد املساقبني ٚايٛنال٤
ٚممجً ٞاإلعالّ الْتدابات اهل ١٦ٝايتأضٝط١ٝ
يصٝاغَ ١شسٚع ايدضتٛز
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َطؤٚيٝات املساقبني ٚايٛنالٚ ٤ممجً ٞاإلعالّ
ٜشرتط إ ٜه ٕٛنٌ َساقب أٚ ٚن ٌٝأ ٚممجٌ اإلعالّ:
 ستاٜداً َٚطتكالً َٛٚضٛعًٝا خالٍ تأد ١ٜدٚز ٙنُساقب أ ٚنُُجٌ
إعالَ. ٞ
َ طؤٚالً عٔ مجٝع شؤ ٕٚايدعِ ٚايتهايٝـ املتعًك ١بأداَٗ ٤اَ٘،
نتهايٝـ ايٓكٌ ٚاالتصاالت ٚاإلقاَٚ ١ايعٓا ١ٜايصشٚ ١ٝغريٖا َٔ
ايشؤ ٕٚذات ايصً.١
ًَ صَا (نُساقب) بإصداز ايتكازٜس س ٍٛاألْشط ١اييت قاّ بٗا ٚايٓتا٥ر
اييت تٛصٌّ إيٗٝاٚ ،زؾع ايتكازٜس إىل ادتٗ ١ايتابع هلا .
 شتّٛالً يدخ ٍٛأَ ٟسنص اْتداب ٞيف أٚ ٟقت خالٍ َسسً٘ ايتعدٌٜ
ٚاإلضاؾٚ ١ايٓشس ٚاالقرتاع ٚؾسش ٚعد األصٛات ٚإعالٕ ايٓتا٥ر  ،طاملا أْ٘
ال ٜتدخٌّ يف زتسٜات ايعًُ ١ّٝاالْتداب. ١ٝ
 شتّٛالً ذتطٛز مجٝع َساسٌ اْتداب اهل ١٦ٝايتأضٝط ١ٝيصٝاغ١
ايدضتٛز ،مبا يف ذيوْ ،كٌ املٛاد ايالشَٚ ١تطذ ٌٝايٓاخبني ٚاذتًُ١
االْتدابٚ ١ٝاالقرتاع ٚؾسش ٚعدّ األصٛات ٚإعالٕ ايٓتا٥ر يف املسانص
االْتداب ،١ٝأَ ٚهاتب املؿٛض ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْتدابات.
ال ٜتُتع املساقب املعتُد  /ايٛن /ٌٝممجٌ اإلعالّ بأ ٟسصاْ ١خاص١
جتا ٙادتسا ِ٥االْتداب ١ٝأ ٚأ ٟدسّ آخس مبٛدب قاْ ٕٛاالْتداب زقِ
(

) يطٓ١

 ،بٌ ٜهًَ ٕٛصَاً باالَتجاٍ ملد ١ّْٚايطًٛى يف نٌ

األٚقات خالٍ َساقب ١االْتدابات.
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خطٛات ايتطذٌٝ
جيب إٔ ٜٓتُ ٞمجٝع املساقبني إىل َؤضطات اجملتُع املدْ ٞبشسط عدّ
اْتُاٗ٥ا إىل أ ٟنٝإ ضٝاض ٞأَ ٚسشح ،أَا ايٛنال ٤ؾُٝجًَ ٕٛسششني
َطذًني يد ٣املؿٛض ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْتدابات ٚ ،ؾُٝا ٜتعًل مبُجًٞ
اإلعالّ جيب إٔ ٜهْٛٛا تابعني دتٗ ١إعالَ ١ٝزمس ١ٝأ ٚغري زمسَ ١ٝعتُد.٠
ٜتِ اعتُاد املٓعُات َٔ أدٌ املساقب ١بايتصأَ َع تكد ِٜطًب اعتُاد
األؾساد إىل املؿٛض ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْتدابات.
ال ٜتِ قب ٍٛايٛنال( ٤يًُسششني) إال بعد إٔ ٜتِ اعتُاد املسششني ْٗاٝ٥اً
َٔ قبٌ املؿٛض. ١ٝ
تٓشس املؿٛض ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْتدابات إعالْاً يف ٚضا ٌ٥االعالّ  ،سٍٛ
َٛعد ؾتح باب قب ٍٛطًبات اعتُاد املساقبني ٚايٛنالٚ ٤ممجً ٞاإلعالّ.
ميهٔ تكد ِٜطًبات ايتطذٚ ٌٝاعتُاد املساقبني/ايٛنال ٤عٓد االعالٕ عٔ
ؾتح باب ايكب.ٍٛ
ارتط ٠ٛزقِ

 -تطُ ١ٝاملٓدٚب

عً ٢نٌ َؤضط ١أَٓ ٚعُ ١أَ ٚسشح ؾسد ٟأ ٚدٗ ١إعالَ ١ٝتطُ ١ٝشدص
ٚاسد ٜه ٕٛمبجابَٓ ١دٚب عِٓٗ ٜٚتٛيّ ٢شؤ ٕٚايتطذٚ ٌٝاالعتُاد.
ٜطًب َٔ ٖرا املٓدٚب ايتأند َٔ صش ١ايطًبات ٚاضتالّ بطاقات االعتُاد
َٔ َهاتب ايًذإ االْتدابٚ ١ٝتٛشٜعٗا عً ٢أصشابٗا .نُا
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حيسص املٓدٚب عً ٢إٔ ٜه ٕٛاملساقبٚ ٕٛايٛنالَ ٤طًّعني عً ٢ناؾ١
اإلدسا٤ات ٚاألْعُٚ ١ايكٛاْني .جيٛش يًُٓدٚبني غري املسششني يالْتدابات
إٔ ٜهْٛٛا أٜطاً َساقبني اٚ ٚنالَ ٤عتُد.ٜٔ
َٔ ٖ ٛاملٓدٚب ؟
 بايٓطب ١ملؤضطات اجملتُع املدْ ٖٛ ٞايشدص اير ٣ميجٌ املؤضط ١يد٣
املؿٛض ١ٝإلمتاّ إدسا٤ات اعتُاد املساقبني .
 بايٓطب ١يًُسششني ٖٛ :ايشدص اير ٣ميجٌ املسشح يد ٣املؿٛض١ٝ
إلمتاّ إدسا٤ات اعتُاد ايٛنال.٤
 بايٓطب ١يٛضا ٌ٥اإلعالّ ٖ ٛايشدص املهًـ َٔ قبٌ ادتٗ ١اإلعالَ١ٝ
إلمتاّ إدسا٤ات اعتُاد اإلعالَٝني.
َا ٖ ٛدٚز املٓدٚب ؟
 قساٚ ٠٤ؾِٗ ٖر ٙاإلدسا٤ات ٚاالضتُازات .
َ تابع ١عًُ ١ٝاالعتُاد دتُٝع املساقبني/ايٛنال ٤يف املؤضط ١أ ٚاملسشح
اير ٟميجً٘ أ ٚممجً ٞاإلعالّ.
 تكد ِٜطًبات االعتُاد باضِ املؤضط ١أ ٚاملسشح أ ٚادتٗ ١اإلعالَ١ٝ
َباشس ٠إىل َطؤ ٍٚاالعتُاد يف َهاتب ايًذإ االْتداب.١ٝ
 اضتالّ بطاقات االعتُاد ٚتٛشٜعٗا عً ٢املساقبني ٚايٛنالٚ ٤ممجًٞ
اإلعالّ يف املؤضط ١أ ٚادتٗ ١اإلعالَ ١ٝاييت ميجًْٗٛا.
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 ايتأند َٔ إطالع املساقبني/ايٛنال ٤املعتُد /ٜٔممجً ٞاإلعالّ عً٢
ايكٛاْني ٚاإلدسا٤ات ذات ايصً.١
 إعداد خط ١يًُساقب ١تشٌُ ايتدابري املتعًك ١باالتصاالت ٚايتٓكٌّ
ٚايًٛدطتٝات ٚايتأنٝد عً ٢ضسٚز ٠اعداد ٚتطً ِٝايتكازٜس.
 اذتسص عً ٢اَتجاٍ مجٝع املساقبني  /ايٛنال / ٤ممجً ٞاإلعالّ يف
املؤضط ١ملد ١ّْٚايطًٛى ارتاص ١يف نٌ األٚقات.
ارتط٠ٛ

 -اضتالّ زشَ ١ايطًبات َٔ املؿٛض ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْتدابات

ٜطتًِ املٓدٚب زشَ ١طًبات َٔ َهتب املؿّٛض ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْتدابات
يف ايًذإ االْتدابٚ ١ٝذيو عٓد بدا ١ٜتطذ ٌٝايطًبات.
تتطُٔ زشَ ١ايطًبات َا :ًٜٞ
 االضتُاز٠

 -منٛذز تطذ ٌٝاملٓعُ ١أ ٚاملسشح أ ٚاملؤضط ١اإلعالَ.١ٝ

 االضتُاز٠

 -منٛذز تطذ ٌٝؾسد ٣يهٌ َساقب أٚ ٚن ٌٝأ ٚممجٌ إعالّ.

 االضتُاز٠

-منٛذز تطذ ٌٝاملٓعُات ايدٚي١ٝ

 االضتُاز٠

-منٛدز تطذ ٌٝؾسد ٣يهٌ َساقب دٚي. ٞ

 االضتُاز٠

 -اضتُاز ٠داخً ٘ٝخاص٘ بإمتاّ ادسا٤ات ايتطذ.ٌٝ

َ د ١ّْٚايطًٛى ٜٛ -ؾس املٓدٚب ْطدات َٓٗا
 أَٛ ٟاد ٚاضتُازات ٚدال ٌ٥الشَ ١أخس٣
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تكدّ املٓعُات ايدٚيٚ ٚ ١ٝضا ٌ٥اإلعالّ ايدٚيٚ ١ٝايطٛٝف طًباتِٗ َباشس٠
إىل قطِ اعتُاد املساقبني باإلداز ٠ايعاَ ١يًُؿٛض ١ٝيف طسابًظ .

ارتط٠ٛ

 -إنُاٍ زشَ ١ايطًبات

عً ٢املٓدٚب إٔ ٜكدّّ شدصٝا ايطًب بعد تعب٦ت٘ باإلضاؾ ١إىل ضا٥س
االضتُازات ذات ايصً ١إىل َهتب االعتُاد يف ايًذٓ ١االْتداب ١ٝاملعٓ.١ٝ
تشٌُ ايطًبات َا :ًٜٞ
 االضتُاز : ٠تطذ ٌٝاملؤضط ١أ ٚادتٗ ١اإلعالَ ( ١ٝتطًب َسٚ ٠اسد٠
ؾكط ).
 االضتُاز : ٠منٛذز ؾسد ٣يهٌ َساقب اٚ ٚن ٌٝأ ٚممجٌ إعالََ ٞع
صٛزتني يهٌ َساقب ٚ ،صٛز َٔ ٠ايبطاق ١ايشدص، ١ٝا ٚدٛاش ايطؿس ٚ
تأشري ٠ايدخ ٍٛيًدٚيٝني .
 اإلشٗاز يًُٓعُات احملً.١ٝ
ْ طدَٛ ١قّعَ َٔ ١د ١ّْٚايطًٛى يهٌ شدص ٜطًب إٔ ٜهَ ٕٛساقباً /أٚ
ال .
ٚنً ٝ
 إؾاد ٠ملُجً ٞاالعالّ َٔ ادتٗ ١ايتابعني هلا .
ْ طد َٔ ١ايتٛن ٌٝايسمس ٞبايٓطب ١يٛن ٌٝاملسشح.
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ارتط : ٠ٛتكد ِٜايطًبات
ٜكَ ّٛطؤ ٍٚاالعتُاد ايتابع يًُؿٛض ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْتدابات يف
َهتب ايًذٓ ١االْتداب ١ٝمبسادع ١ايطًب يًتأند َٔ أْ٘ ناٌَ ٚإٔ
االضتُازات حتت ٟٛعً ٢مجٝع املعًَٛات املطًٛب .١أَا بايٓطب ١يًُسششني،
ؾٝؤند َطؤ ٍٚقطِ االعتُاد قبٛهلِ َٔ قبٌ املؿّٛض َٔ ١ٝخالٍ ال٥ش١
املسششني املكبٛيني ايصادز ٠عٔ املؿٛض ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْتدابات .إذا
ٚدد ايطًب ناَالًٜ ،عد َطؤ ٍٚاالعتُاد بطاقات االعتُاد
يًُساقبني/ايٛنال / ٤ممجً ٞاإلعالّ ٜٚبًّؼ املٓدٚب بٛدٛب اضتالَٗا.
ارتط : ٠ٛاضتالّ بطاقات االعتُاد
ٜطًِ املٓدٚب بطاقات االعتُاد يٛنالَٚ ٘٥ساقبٚ ٘ٝممجً ٞاإلعالّ بعد إٔ
ٜبًّػ٘ َطؤ ٍٚاالعتُاد يف ايًذٓ ١االْتداب ١ٝبٛدٛب اضتالَٗا .قبٌ ايتٛقٝع
عً ٢اإلشعاز باالضتالّ ،عً٢

املٓدٚب إٔ ٜتأنّد َٔ صشّ ١األمسا٤

ٚايتؿاص ٌٝايٛازد ٠عً ٢ايبطاقات.
ٜتٛىل املٓدٚب تٛؾري ْطذ إضاؾ َٔ ١ٝايُٓاذز ارتاص ١باالعتُاد عٝح
ٜهؿ ٞمجٝع املساقبني أ ٚايٛنال ٤أ ٚممجً ٞاإلعالّ املعتُد َٔ ٜٔقبً٘.
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ارتط : ٠ٛاملساقب١
بعد اضتالّ بطاقات االعتُاد ٚتٛشٜعٗا عً ٢املعٓٝنيٜ ،صادم املٓدٚب عً ٢إٔ
مجٝع املساقبني/ايٛنال/٤ممجً ٞاإلعالّ َطًّعني عً ٢ايكٛاْني ٚاألْعُ١
ٚاإلدسا٤اتٚ ،إٔ ته ٕٛإدسا٤ات إعداد ايتكازٜس ٚايتدابري ايًٛدطتٚ ١ٝاضش١
بايٓطب ١هلِ.

ترنري ٖاّ يًُساقبني ٚايٛنالٚ ٤ممجً ٞاإلعالّ
 االيتصاّ مبد ١ْٚايطًٛى يف مجٝع َساسٌ ايعًُ ١ٝاالْتداب.١ٝ
 دٚز املساقب أ ٚايٛن ٌٝأ ٚممجٌ اإلعالّ يف ايعًُ ١ٝاالْتداب ١ٝيٝظ اي ّتدخٌ
يف عٌُ َٛظؿ ٞاالْتدابات أ ٚسكٛم ايٓاخبني.
 تٓبَٛ ٘ٝظؿ ٞاالْتدابات بهٌ يباقٚ ١اسرتاّ س ٍٛأَ ٟشانٌ إدسا ١ٝ٥أٚ
أخطا ٤السعٗا خالٍ املساقب.١
 اإلبالؽ عٔ نٌ ساالت خسم ايكاْ ٕٛأَاّ ايطًط ١املدتصّ.١
 اسرتاّ ضس ١ٜاالقرتاع يًٓاخبني  ٚاالَتٓاع عٔ االطالع أ ٚتصّٜٛس َعًَٛات
شدص ١ٝس ٍٛايٓاخبني أ ٚتدخٌّ يف َٓاٚي ١أٚزام االقرتاع.
 ميهٔ يًُساقب َتابعَٚ ١ساقب ١مجٝع ْٛاس ٞايعًُ ١ٝاالْتدابٚ ١ٝتطذٌٝ
اإلسصا٤ات سْ ٍٛطبَ ١شازن ١ايٓاخبني ْٚ ،كٌ ْتا٥ر االقرتاع ٚايتٛقٝع
عً ٢اضتُازات ايٓتا٥ر إذا طًُب َٓ٘ ذيوٚ ،تد ٜٔٚاملالسعات يف ستطس
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ايتطذ ٌٝأ ٚاالقرتاع ٚايتشدّخ إىل َٛظؿ ٞاالقرتاع سَٗ ٍٛاَِٗ
ٚايتشطريات ايالشَ.١
 جيب إٔ حيسص املساقب أ ٚايٛن ٌٝأ ٚممجٌ اإلعالّ عً ٢إٔ ته ٕٛبطاق١
االعتُاد ارتاص ١ظاٖس ٠يف نٌ األٚقات يف َسانص تطذ ٌٝايٓاخبني أٚ
االقرتاع أ ٚايؿسش أ ٚإعالٕ ايٓتا٥ر أ ٚاملسانص اإلعالَ ١ٝايتابع ١يًُؿٛض، ١ٝ
نُا عً ٘ٝإٔ حيٌُ اثبات ٖ ١ٜٛي٘ يف ساٍ أزاد أسد َٛظؿ ٞاالْتدابات أٚ
األَٔ ايتأند َٔ ٖٜٛت٘.
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تعٗد االيتصاّ مبدٚ ١ْٚقٛاعد ايطًٛى يًُساقبني ٚٚنال٤
املسششني
عً ٢مجٝع املساقبني ٚايٛنال ٤املعتُد َٔ ٜٔقبٌ املؿٛض ١ٝااليتصاّ
باآلت- :ٞ
 ايتكٝد ظُٝع ايكٛاْني ٚاألْعُ ١ايصادز ٠عٔ املؿٛضٚ ١ٝقٛاعد
ايطًٛى ايدٚي. ١ٝ
 ممازض ١املٗاّ مبٗٓ ١ٝعايٚ ١ٝإتباع مجٝع ايتعًُٝات املكدََٔ ١
املطؤٚيني .
 اسرتاّ سل مجٝع ايٓاخبني ٚاملسششني يف ايتّعبري عٔ ٚدٗات
ْعسِٖ عس ٚ ١ٜاملشازن ١يف االْتدابات.
 اسرتاّ ايكٛاْني ٚضًط ١املطؤٚيني عً ٢ايعًُ ١ٝاالْتداب،١ٝ
ٚاحملاؾع ١عً ٢ايٓعاّ ٚاسرتاّ ايػري ،مبا يف ذيو َساعا ٠ثكاؾ١
ايدٚي ١املطٝؿٚ ١عاداتٗاٚ ،ايتكٝد بأعً ٢دزدات اذتسؾ ١ٝط١ًٝ
ايٛقت ٚست ٢يف أٚقات ايساس.١
 عدّ ايتّدخٌ يف ضري ايعًُ ١ٝاالْتداب ١ٝأ ٚعسقًتٗا بأ ٟشهٌ َٔ
األشهاٍ.
 ايتصاّ اذتٝاد ١ٜايهاًَ ١ط ١ًٝايٛقت ٚعدّ ايتأثري عً ٢ايٓاخبني أٚ
املسششني أ ٚاملٛظؿني ايسمسٝنيٚ ،تٛخ ٞايدّق ١يف إصداز األسهاّ
ٚاضتدالص ايٓتا٥ر َٔ أديٚ ١اقع ١ٝميهٔ إثباتٗا.
 عدّ ايكٝاّ عًُ ١دعاْٝ ١ٝ٥اب ١عٔ املسششني أثٓا ٤عًُ ١ٝاملساقب.١
 عدّ االتصاٍ بأْ ٟاخب داخٌ املسانص االْتدابٚ ١ٝعدّ ٚضع أٚ
محٌ أ ٚعسض أ ١ٜزَٛش ضٝاض ١ٝأ ٚأيٛإ ذات طابع سصب.ٞ

15

ٚ ضع بطاق ١االعتُاد عٓد َساقب ١ايعًُ ١ٝاالْتداب ١ٝبشهٌ ظاٖس
يًعٝإ .
 عدّ تصٜٛس أَٛ ١ٜاد َٔ د ٕٚاذتص ٍٛعً ٢إذٕ َطبل َٔ َشسف
احملط ١اَ ٚدٜس املسنصٚ ،عدّ أخر أ ٟصٛز ٠قد تؤثس عً ٢ضسٚ ١ٜ
ْصاٖ ١االقرتاع.
 اإلبالؽ عٔ أ ١ٜجتاٚشات ٚشتايؿات َٔ شأْٗا اإلضساز بايعًُ١ٝ
االْتداب.١ٝ
صت عًٖ ٘ٝر ٙايٛثٝك ٚ ١االيتصاّ بٗا
ٚبٗرا اتعٗد باسرتاّ نٌ َا ْ ّ
.
االضِ  :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ايتٛقٝع :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ايتازٜذ :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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االضتُاز1 ٠
تطذَ ٌٝؤضط ١أَٓ ٚعُ ١اَ ٚسشح أ ٚدٗ ١إعالَ ١ٝيًشصٍٛ
عً ٢اعتُاد َٔ أدٌ املساقب١
متًٖ ٧ر ٙاالضتُاز َٔ ٠قبٌ َٓدٚب املٓعُ / ١املسشح /املؤضط ١االعالَ١ٝ
( )1ضع عالَ ١يف املسبع ايرٜ ٟشري إىل ْٛع املؤضط ١ا ٚاملٓعُ ١أ ٚادتٗ١
َكدَّ ١ايطًب:



َٓعُ ١دٚي١ٝ
َٛاؾل عًٗٝا َٔ
املؿٛض ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْتدابات



َسشح



َؤضط ١زتتُع َدْٞ

َٛاؾل عًٗٝا َٔ
املؿٛض ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْتدابات
زقِ اإلشٗاز قبٌ ٚشاز ٠ايجكاؾٚ ١اجملتُع
املدْٞ



َؤضط ١اعالَ١ٝ
دٚيٞ
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ستً٢

(َ )2عًَٛات س ٍٛاملؤضط /١املٓعُ / ١املسشح َكدّ ايطًب:
 اضِ املٓعُ/١املؤضط/١املسشح:
_______________________________________
 ايعٓٛإ
_______________________________________
 اهلاتـ/ايؿانظ__________________________:
 ايربٜداإليهرت_______________________ :ْٞٚ
عدد املساقبني/ايٛنال ٤املكرتسني يالعتُاد يف ٖرا ايطًب :

(َ )3عًَٛات عٔ املٓدٚب ؾ ٢املٓعُ /١املؤضط /١املسشح  /املطؤ ٍٚعٔ امتاّ
إدسا٤ات ت االعتُاد:
االضِ________________________________ :
ايعٓٛإ__________________________________ :
زقِ ايبطاق ١ايشدص : ١ٝـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
اهلاتـ  /ايؿانظ_______________________:
ايربٜد اإليهرت_____________________________ :ْٞٚ
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(َٗ )4اّ املٓدٚب:
 اضتالّ ٚتطً ِٝمجٝع ايٛثا٥ل ٚاملساضالت املتبادي ١بني
املؤضط/١املٓعُ/١املسشح َٚهتب املؿٛض ١ٝيف ايًذٓ ١االْتداب١ٝ
 ايتٛقٝع عً ٢أ ٟتعٗد اَ ٚعاَالت الشَ.١
 مجع َعًَٛات االتصاٍ َٚدّْٚات ايطًٛى املٛقّع عًٗٝا َٔ قبٌ نٌ
َساقب ٚاذتسص عً ٢تعب٦تٗا ٚتطًُٗٝا يًُطؤ ٍٚعٔ االعتُاد.
 اضتالّ بطاقات االعتُاد اييت تصدزٖا املؿٛض ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا
يالْتدابات ٚتٛشٜعٗا عً ٢املساقبني.
 اضتالّ املعًَٛات اييت تصدزٖا املؿٛض ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا الْتدابات
ٚتطًُٗٝا يًٗٚ ١٦ٝاملؤضطٚ ١املٓعُ.١
 اذتسص عً ٢إٔ ٜه ٕٛمجٝع املساقبني املعتُد ٜٔقد خطعٛا يًتدزٜب
ٚاطًّعٛا عًَ ٢د ١ّْٚايطًٛى.
 اَٗ ٟاّ أخس ٣حتدّد خالٍ عًُ٘.
أقس بأْ ٞقد قسأت ٚؾُٗت ٖر ٙايٛثٝكٚ ١بإٔ املعًَٛات ايٛازد ٠ؾٗٝا

دقٝكٚ ١صشٝش.١
َٓدٚب املؤضط / ١املٓعُ/ ١املسشح ................................:
ايتٛقٝع .......................................:
املهإ ............................................:

ايتازٜذ...................../........./....... :
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االضتُاز2 ٠
ايُٓٛذز ايؿسد ٟيهٌ َساقبٚ /ن / ٌٝممجٌ االعالّ
يًشص ٍٛعً ٢االعتُاد
متًٖ ٧ر ٙاالضتُاز َٔ ٠قبٌ َٓدٚب املٓعُ / ١املسشح  /املؤضط ١االعالَ١ٝ
 ٚتسؾل بايٛثا٥ل ايتاي: ١ٝ
 صٛز َٔ ٠دٛاش ايطؿس ا ٚايبطاق ١ايشدص. ١ٝ
 صٛز َٔ ٠تأشري ٠ايدخ ( ٍٛيًُساقبني ٚممجً ٞاالعالّ ايدٚي.)ٞ
 عدد  2صٛز ٠شدص. ١ٝ
َعًَٛات عٔ املساقب :

صور شخصية

االضِ بايهاٌَ ..........................................:
ايعُس......................................................:
اهلْٛ /١ٜٛعٗا .............................................:
ايعٓٛإ ....................................................:
َهتب ايًذٓ ١االْتداب..........................................: ١ٝ
اضِ املسشح /املٓعُ / ١املؤضط ١االعالَ........................: ١ٝ
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عذد 2

FORM 3
INTERNATIONAL ORGANIZATION /
INTERNATIONAL MEDIA ACCREDITATION
FORM

This form is to be completed by the Authorized
Representative of International Organization/
International Media.

1- Please tick the type of body submitting
the application:
a. International Observer Organization
b. International Media
2 - Information about the organization
submitting the application:

a) Name of Organization/ Media:
___________________________________
b) Address: _______________________
c) Tel.: Fax:_________ Email: ______
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d) Number of accreditations requested in
this application:

3 - Authorized Representative responsible for
accreditation:
Name: _________________________
Address: _______________________
Tel/Fax: ________________
Email___________________
(4) Duties and responsibilities of the
Authorized Representative:
 Submit all documents and liaise as
necessary

between

the

organization/media and the HNEC;
 Sign any required commitments or
forms;
 Ensure all forms and Code of Conduct
are filled in and signed by each
applicant as required and to deliver all
documents to the HNEC;
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 Receive accreditation cards issued by
the HNEC, acknowledge their receipt
and distribute

them

to observers

concerned;
 Receive

and

communicate

any

relevant information from the HNEC to
the organization/media;
 Ensure that all accredited observers
receive adequate training, have read
and understood the Code of Conduct;
 Perform any other duties required
within his/her mandate.

I have read and understood this document and
the information provided is accurate.
Name of Authorized
Representative:_________________________
Date: __________________________________
Signature: ___________________________
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FORM 4
INDIVIDUAL FORM FOR INTERNATIONAL
OBSERVERS /MEDIA
(Prior to approval)

This form is to be completed by the Authorized
Representative. For each application please
include the following:
Please
 copy of passport /ID;
include 2
 copy of visa page;
passport-size
 two passport-size photographs.
photos
Observer /media representative information:

Name: ________________________
Nationality: ____________________
Passport No.: __________________
Address in Libya: ________________

Organization/media represented: ____________
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CODE OF CONDUCT
All Observers and Agents accredited by the
Commission are obliged to do the following:
 Comply with all laws and regulations,
issued by the commission and relevant
laws in Libya, and the rules of
international code of conduct.
 Exercise their activities professionally,
and comply with all instructions issued
by officials.
 Respect the rights of all voters and
candidates to participate in the election
and to express their views freely.
 Respect the laws and the authority of
election officials, keep order, respect the
customs and culture of the host country.
At all times, maintain professionalism,
even during their rest time.
 Not to interfere or to obstruct the electoral
process in any way.
 Be committed to impartiality throughout
the entire process and not to influence
voters, candidates or public officials, and
shall draw accurate conclusions and
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judgments from factually verifiable
evidences.
 Not to campaign on behalf of
candidates during monitoring
activities.
 Not to contact any voters and not
to carry or to display or to wear any
political symbols of a candidate, or
any colors associated with the
candidate.
 Visibly display accreditation cards
whilst monitoring the electoral
process.
 Not to photocopy any materials
without prior permission, and shall
not take any photographs which
might affect the secrecy and
integrity of the polling.
 Report any abuses and violations that
would damage the electoral process.
 Refrain from attempting to provide
guidance or information to people
involved in the electoral process or
from providing interpretations of
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the applicable law. Refrain from
attempting to adjudicate disputes.
With this I promise to respect and comply with
all the provisions of this document.

Name:

_______________

Signature:

_____________________

Date:

_____________________
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اإلزشادات اإلداز ١ٜملطؤٚيَٛ ٚ ٞظؿ ٞقطِ
االعتُادباملؿٛض ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا
يالْتدابات بشإٔ َعادت ١طًبات اعتُاد
املساقبني ٚايٛنالٚ ٤ممجً ٞاإلعالّ
ٚايطٛٝف
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َٗاّ َطؤ ٍٚاالعتُاد يف املؿٛض ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْتدابات
ٜتُتّع َطؤ ٍٚاالعتُاد يف قطِ اعتُاد املساقبني باإلداز ٠ايعاَ ١يًُؿٛض١ٝ
ايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْتدابات ،بصالس ١ٝقب ٍٛأ ٚزؾض طًبات َساقب ١ايعًُ١ٝ
يطٓ١

االْتدابٚ ١ٝؾكاً يًشسٚط احملدد ٠يال٥ش ١زقِ

ّ بشإٔ

اعتُاد املساقبني ٚٚنال ٤املسششني ٚ ،ال٥ش ١ممجً ٞاإلعالّ املسؾك ١بكساز
زٝ٥ظ زتًظ املؿٛض ١ٝزقِ (

) يطٓ١

ّ.

ٚسٝح إٔ سذِ ايعٌُ ضٝتطاعـ تدزجيٝا نًُا اقرتب  ّٜٛاالقرتاع  ،ؾُٔ
األُٖ ١ٝإٔ ٜهَ ٕٛطؤ ٍٚاالعتُاد َتشصٌ عً ٢ايتدزٜب ايهايف  ٚيدٜ٘
مجٝع َطتًصَات االعتُاد .
ايتصاَات َطؤ ٍٚاالعتُاد :
 .إعداد  ٚجتٗٝص زشَات طًبات ايتطذ ٌٝالعتُاد املساقبني ٚايٛنال٤
ٚممجً ٞاإلعالّ (.أْعس إىل ال٥ش ١احملتٜٛات أعال.)ٙ
 .تٛؾري مجٝع املٛاد املطًٛب ١إلمتاّ عًُ ١ٝاصداز ايبطاقات دتُٝع
املساقبني ٚايٛنال. ٤
ٚ .ته ٕٛبطاقات االعتُاد عً ٢ايٓش ٛايتاي- : ٞ
 بطاقات ٚنال ( ٤ي ٕٛاخطس) .
 بطاقات َساقبني ستًٝني (ي ٕٛاصؿس).
 بطاقات إعالّ ستً( ٞي ٕٛاشزم).
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االستؿاظ بٓطذ طًبات االعتُاد (االضتُاز ) ٠ايٛازد َٔ ٠مجٝع
املهاتب االْتداب. ١ٝ
االستؿاظ بٓطذ االضتُازات(

َ ، ) ،ع إعداد بطاقات االعتُاد ٚ

ٖ: ٞ
 بطاقات َساقبني دٚيٝني ( ي ٕٛامحس).
 بطاقات إعالّ دٚي( ٞي ٕٛبٓ).٢
 بطاقات ضٝـ ي( ٕٛزَاد).ٟ
 .سؿغ ْطذ َٔ مجٝع ايطًبات ٚايكسازات  ٚتبٜٛبٗا ؾًَ ٢ؿات .
 .اذتؿاظ عً ٢ضذالت االعتُاد اييت حتت ٟٛعً:٢
 اضِ نٌ َٓعُ ١اَ ٚؤضط ١أَ ٚسشح يدَ ٜ٘ساقبني أٚ ٚنال٤
احملاي َٔ ١قبٌ املهاتب االْتداب. ١ٝ
 اضِ َٚعًَٛات اتصاٍ َٓدٚب املؤضط ١أ ٚاملسشح أ ٚاملٓعُ١
ايدٚي.١ٝ
 عدد املساقبني/ايٛنال ٤املعتُد ٜٔيف نٌ َؤضطَٓ / ١عُ١
دٚيَ/١ٝسشح.
 امسا ٤املٓعُات ايدٚي ١ٝاملعتُد. ٠
.اذتسص عًَ ٢سادع ١نٌ طًب َكدّّ ؾٛز اضتالَ٘ ٚايتأند َٔ إٔ
املعًَٛات املطًٛبٚ ١ازد ٠ؾ.٘ٝ
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 .االستؿاظ بايٓطذ األصً ١ٝدتُٝع االضتُازات ٚايٓطذ املٛقّعَٔ ١
َد ١ْٚايطًٛى يف ًَؿات تستّب عطب اضِ املؤضطات /ايٛنال/ ٤
املٓعُات ايدٚي. ١ٝ
.اذتؿاظ عًًَ ٢ؿات َستّب ١يهٌ َٓعُّ ١أ ١٦ٖٝ ٚأَ ٚسشّح ٜكدّ
طًب اعتُاد.
 .تٛد ٘ٝايتعًُٝات ملٛظؿ ٞاالعتُاد باملهاتب االْتداب ١ٝايتابع١
يًُؿٛض ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْتدابات إلصداز بطاقات االعتُاد
يًُساقبني/ايٛنال. ٤

َٗاّ َٛظـ االعتُاد يف َهاتب ايًذإ االْتداب ١ٝيف املؿٛض١ٝ
ايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْتدابات .
ٜع ّٔٝنٌ َهتب اْتداب ٞيًُؿٛض ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْتدابات َٛظـ
اعتُاد ٜتٛيّ ٢تطذ ٌٝاملؤضطات ٚاعتُاد املساقبني  ٚايٛنال ٤ايتابعني هلا ٚ
نريو ممجً ٞاإلعالّ .
جيب عًَٛ ٢ظـ االعتُاد يف َهتب ايًذٓ ١االْتداب: ١ٝ
 .جتٗٝص زشَات طًبات ايتطذ ٌٝالعتُاد املساقبني ٚايٛنال ٚ ٤ممجًٞ
اإلعالّ (أْعس إىل ال٥ش ١احملتٜٛات أعال.)ٙ
 .ايتؿاعٌ بشهٌ َباشس َع َٓدٚب املؤضط ١أ ٚاملسشح ايساغب باذتصٍٛ
عً ٢االعتُاد يًُساقبني أ ٚايٛنال ٤أ ٚممجً ٞاإلعالّ .
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 .بعد قب ٍٛايطًبَٓ ،ح َٓدٚب املؤضط/ ١ايٛن /ٌٝادتٗ ١اإلعالَ،١ٝ
إشعازاً باالضتالَّ ،ع تعًُٝات ٚاضش ١س ٍٛنٝؿَٛٚ ١ٝعد االتصاٍ ب٘
يًشص ٍٛعً ٢االعتُاد.
 .ميهَٔ ،عادت ١أ ٟخطأ أْ ٚكص يف املعًَٛات ايٛازدَ ٠ع املٓدٚب يد٣
تكدمي٘ ايطًب.
 .ميٓح قب( ٍٛأ ٚزؾض) االعتُاد َٔ قبٌ َهتب االعتُاد ؾ ٢ايًذٓ١
االْتداب. ١ٝ
 .عٓد زؾض طًب االعتُاد يًُسشح أ ٚاملؤضطٜ ، ١طبب قساز ايسؾض
نتاب ١عً ٢اضتُاز ٠ايطًب.
 .تبًٝؼ املٓدٚب بٛدٛب اضتالّ بطاقات االعتُاد.
 .بعد اضتالّ بطاقات االعتُاد ،اذتسص عً ٢إٔ ٜتأند املٓدٚب َٔ صش١
ايتؿاص ٌٝايٛازد ٠ؾٗٝا.
 .تكدْ ِٜطد ١عٔ االضتُاز ) ( ٠يإلداز ٠ايعاَ ١يًُؿٛض ١ٝايعًٝا
يالْتدابات ٚذيو ضُٔ ًَٗ ١أقصاٖا اْتٗا ٤دٚاّ ايعٌُ يف اي ّٛٝايتاي, ٞ
يهٔ ال ٜكدّّ ْطداً َٛقّعَ َٔ ١د ١ْٚايطًٛى أ ٚاالضتُاز.)2( ٠
 .بعد َٛاؾك٘ َهتب ايًذٓ ١االْتداب ١ٝيًُؿٛض ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا
يالْتدابات ٜتِ إصداز بطاقات االعتُاد يًُساقبني ٚايٛنال ٚ ٤ممجًٞ
اإلعالّ ٚتطًُٗٝا يًُٓدٚبني.
َ .عادت ١طًبات االعتُاد اإلضاؾ ١ٝشسط إزؾام (االضتُازَٚ ) 2 ٠د١ّْٚ
ايطًٛى املٛقّع ١بٗا.
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( ايطًبات اإلضاؾ ١ٝال تطتًصّ َٛاؾكَ ١هاتب ايًذإ االْتداب١ٝ
يًُؿٛض.)١ٝ
 .اذتؿاظ يف املًؿات عًْ ٢طذ َٔ مجٝع ايطًبات ٚايكسازات اييت مت
اختاذٖا.
 .اذتؿاظ عً ٢ضذالت االعتُاد اييت حتت ٟٛعً:٢
 اضِ نٌ َٓعَُ /١ؤضط ١اعالَ/ ٘ٝأَ ٚسشح يدَ ٜ٘ساقبني /اعالَٝني
ايٛنال.٤
 اضِ َٚعًَٛات اتصاٍ َٓدٚب املؤضط ١أ ٚاملسشح أ ٚادتٗ ١االعالَ.١ٝ
 عدد املساقبني ٚايٛنال ٤املعتُد ٜٔيف نٌ َؤضط١
 .االستؿاظ يف َهتب االعتُاد مبهاتب ايًذإ االْتداب ١ٝايتابع١
يًُؿٛض ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْتدابات ظُٝع املعًَٛات ادتدٜد ٠س ٍٛعدد
االعتُادات املُٓٛس ١يهٌ َؤضط ١أَ ٚسشح.
 .تٓاط باملٓدٚب َطؤٚي ١ٝاضتالّ االعتُادات املكبٛيَ َٔ ١هتب االعتُاد
يف املؿٛض ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْتدابات.
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اعتُاد ايطٛٝف
ميهٔ يًُؿٛض ١ٝاعتُاد ممجً ٞايبعجات ايسمس ٚ ١ٝايطؿازات
نطٛٝف  ٚ .ضتعًٔ املؿٛض ١ٝعٔ ايبد ٤يف االعتُاد يف مجٝع
ٚضا ٌ٥اإلعالّ ٚ ،املٛقع اإليهرت ْٞٚارتاص باملؿٛض.١ٝ
ته ٕٛادسا٤ات اعتُاد ايطٝـ ناآلت: ٞ
زضاي ١زمسَٛ ١ٝدٗ ١اىل زٝ٥ظ زتًظ املؿٛض ١ٝألبدا ٤ايسغب ١يف
سطٛز االْتدابات عً ٢إ تهَ ٕٛسؾك ١بكا ١ُ٥تتطُٔ ايبٝاْات
ايتاي: ١ٝ
 االضِ
 ادتٓط١ٝ
 زقِ دٛاش ايطؿس

34

أضباب زؾض طًبات االعتُاد
جيٛش ملٛظـ االعتُاد يف املؿٛض ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْتدابات زؾض أٟ
طًب اعتُاد يف اذتاالت ايتاي:١ٝ
 .ايطًب ال ٜطتٛيف ايشسٚط املٓصٛص عًٗٝا يف ايال٥ش ١زقِ

يطٓ١

بشإٔ اعتُاد املساقبني ٚ ٚنال ٤املسششني ٚايال٥ش١

يطٓ١

بشإٔ اعتُاد ممجً ٞاالعالّ .
 .مل ٜتِ تطذ ٌٝاملؤضط ١ا ٚاملٓعُ ١ايساغب ١يف املساقب َٔ ١قبٌ ٚشاز٠
ايجكاؾ ٚ ١اجملتُع املدْ. ٞ
 .مل تكدّ اٚزام االعتُاد يف املٛعد احملدد.
جيٛش االعرتاض عً ٢أ ٟزؾض بتكد ِٜعسٜط ١يًُؿٛض ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا
يالْتدابات تٛضح ؾٗٝا ادتٗ ١املعرتض ١ايطبب ايداع ٞهلرا االعرتاض .
تًتصّ املؿٛض ١ٝبايسد عً ٢ايعسٜط. ١
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إصداز بطاقات اعتُاد املساقبني ٚايٛنالٚ ٤ممجً ٞاإلعالّ
ٜطُح ملٛظؿَ ٞهتب االعتُاد يف االداز ٠ايعاَ ١يًُؿٛض ١ٝأ ٚيف املهاتب
االْتداب ١ٝبإصداز بطاقات االعتُاد يًُساقبني  ٚايٛنالٚ ٤ممجً ٞاإلعالّ
بعد قب ٍٛطًباتِٗ.
حتت ٟٛبطاق ١االعتُاد عً ٢املعًَٛات ايتاي:١ٝ
 .زَص املؿٛض ١ٝايعًٝا
 .نًَُ ١ساقب ستًَ / ٢ساقب دٚي / ٞنًُٚ" ١ن "ٌٝيٛنال٤
املسششني.
 .نًُ ١إعالّ ستً /ٞإعالّ دٚي.ٞ
 .اضِ املساقب /ايٛن /ٌٝممجٌ اإلعالّ.
 .اضِ ضٝـ
 .اضِ ادتٗ ١ايتابع هلا .
 .صٛز ٠مشط١ٝ
 .ختِ املؿٛض.١ٝ
 .تٛقٝع َطؤ ٍٚاالعتُاد يف اإلداز ٠ايعاَ ١أ ٚاملهاتب االْتداب. ١ٝ
ته ٕٛبطاق ١االعتُاد صاذت ١ط ١ًٝؾرت ٠ايعًُ ١ٝاالْتدابَ ١ٝا مل
تًػٗٝا املؿٛض ١ٝأ ٚاملهاتب االْتداب ١ٝيًُؿٛض ١ٝسطب اذتايٚ .١عً٢
َطتًِ بطاق ١االعتُاد ايتٛقٝع عً ٢اضتالَٗا.
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ٜه ٕٛيهٌ ؾ َٔ ١٦املساقبني ي ٕٛبطاق ١شتتًـ نايتاي:ٞ
 .ايٛن ٌٝاخطس
 .املساقب احملً ٢اصؿس
 .املساقب ايدٚي ٞامحس
 .ايطٝـ زَادٟ
 .اعالّ ستً ٢اشزم
 .اعالّ دٚي ٞبٓ٢
ضشب االعتُاد
جيٛش يًُؿٛض ١ٝايعًٝا أَٛ ٚظـ االعتُادَٓ ،ؿسداً أ ٚبتٛصَ َٔ ١ٝطؤٚيٞ
االعتُاد يف ايدٚا٥س ،إيػا ٤اعتُاد أَ ٟساقب أٚ ٚن ٌٝأ ٚممجٌ أعالَ ٞإذا
ثبت أْ٘ قد أخ ٌّ بٓصٛص ايكاْ ٚ ٕٛايًٛا٥ح َ ٚد ١ْٚايطًٛى ايصادز ٠عٔ
املؿٛض ١ٝايٛطٓ ١ٝايعًٝا يالْتدابات.
ٜٚه ٕٛعً ٢املؿٛض ١ٝايعًٝا أَٛ ٚظـ االعتُاد ،سطب اذتاي ،١تبًٝؼ
املساقب/ايٛن /ٌٝممجٌ اإلعالّ اير ٟأيػ ٞاعتُاد ٙنتابٝا َع ذنس
االضباب ٚ .تسضٌ ْطدٖ َٔ ١ر ٙاملساضالت يًُٓدٚب اير ٟميجً٘.
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معلىمبث جديدة أو مراسالث حىل مراقبت انتخبببث الهيئت التأسيسيت لصيبغت الدستىر.
غيرهب

38

