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 اللجان االنتخابية مقاريف إجراءات التدقيق 

 مقدمة

مراجعة هلا.  وقد ترتبط العملية مبركز معني او  األصلية وإجراءاىل املواد  عملية الرجوعهي عملية التدقيق 

 كثر.أو أالتدقيق قد يتطلب اعادة عملية العد حملطة واحدة  بأن املركز، علمًامبحطات معينة يف 

 شكاليات ومن ضمنها: إلحلل بعض ا تدقيقلية الجراء عمإيتم 

 . يف حمطات أو مراكز معينةوجود شكاوى على النتائج  .1

 املفقودة وحساب عددالنماذج عن  البحثطلب مركز إدخال البيانات يبالتالي و ،مفقودة مناذج هناك .2

 اإلشكالية.عادة عد أوراق االقرتاع حلل هذه ااحملطة وبسجل ناخبني الناخبني املسجلني يف  توقيعات

 :سبيل املثال النتائج، علىالبيانات حول صحة  وجود شكوك يف مركز ادخال .3

  لمة ساالقرتاع امل أوراقعدد من  أكربالنتائج منوذج يف  ةوالواردعدد األصوات اليت أدلي بها

 للمحطة.

  األوراق )عدد من حيث النتائج مع األرقام اليت مت تبليغها يف التقاريرالتسوية ومنوذج عدم تطابق 

تبني أنها أكرب من عدد أوراق  املختومة اليتالصحيحة وغري الصحيحة وأوراق االقرتاع غري 

 .(االقرتاع املوجودة يف داخل صندوق االقرتاع

قد وضعت يف النتائج تكون  ن، كأاألعدادقد يكون هناك تربير بسيط الختالف وهنا جتدر املالحظة بانه 

 .احملطةة خطأ حسابي أنناء العد من قبل موففي مث هلا أو األماكن غري املخصصة

اخلاصة )حقول النفط ومراكز االيواء( قد يطلب مركز الفرز والعد بيان  االقرتاعيف حالة مراكز  .4

، إال أن هذه احملطات ال والنتائج التسويةأسباب فقدان بعض من مواد احملطة أو وجود أخطاء يف منوذج 

تتم فيه عملية  الذيكل موادها موجودة يف مركز الفرز والعد  النهاليها ميكن إجراء عملية إعادة العد ع

 العد. 
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رسالة وعليه البد من وجود  ،قد تتطلب عملية التدقيق فتح صناديق االقرتاع املخزنة واالكياس االمنة داخلها

 قبل جملس املفوضية.بفتح هذه الصناديق من ختويل 

 االستعداد للتدقيق 

 :تيةاتباع اخلطوات اال 

 :تيآلوفقًا ل زم لتنفيذ العملية،الحتديد الفريق ال  -1

 الالزمة من املوففني: االعداداواًل: 

 .مدير التدقيق، ويكون من موففي التدريب يف اللجنة 

 .املسؤول عن اسرتجاع الصناديق واملواد بعد انتهاء العملية، ويكون من موففي الدعم اللوجسيت 

 فني. من موففي اللجنة االنتخابية.( موف4) موففي اعادة العد بعدد 

 مالحظة: يف حالة اجراء حتقق اولي فقط يقوم باملهمة مدير التدقيق مع موفف الدعم اللوجسيت.

 

 :على النحو التالياملوففني وتصميم وإعداد املكان املناسب الذي سيتم فيه التنفيذ،  تدريب -2

 شراف مدير التدقيق. دة العد للقيام بعملية العد حتت إيتم تدريب موففي اعا 

  تاج فريق العد بالصناديق التابعة للمحطة اليت حت املسؤول بتزويديقوم موفف الدعم اللوجسيت

 انتهاء العمل. عندىل مواقعها إرجاعاها اىل تدقيق مع مراعاة إ

  عداد غرفة كبرية إلجراء عملية عد أوراق االقرتاع مرة أخرى. ويتم جتهيزها بعدد إجيب

 واملراقبني أو الوكالء احلاضرين.والت والكراسي الالزمة للموففني اكاٍف من الط

 

  :جراءات التدقيقإ حلضور املخولني شخاصلأل العملية عن اإلعالن -3

 همجراء عملية التدقيق يف وقت مسبق، فيجب ابالغإعند املرشحني  ووكالء يتم ابالغ املراقبني املعتمدين

 العد.يت قد تتضمن اعادة جراء عملية التدقيق والإمبوعد ومكان 

 :التدقيق عملية متامإل الالزمة املواد عدادإو حتضري -4

  احملطة املراد  تتبعهالذي  ،االقرتاعمبركز نقل املواد اخلاصة مناذج امللف احلاوي على كافة

 تدقيقها.
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  للمركزامللف احلاوي على قائمة االستالم. 

  املراد التدقيق  االقرتاعمبركز  طاتاحملالواردة من  اخلمسةاحلصول على األكياس اآلمنة

 عليه.

 كما جيب تزويد فريق إعادة العد باملواد التالية:

 أقالم حرب باللونني األسود واألمحر. 

 مقصات لقص األقفال اآلمنة يف صناديق االقرتاع. 

 شريط الصق بين عريض إلحكام إقفال األكياس اآلمنة. 

  قرتاع املفتوحةعادة إقفال صناديق االالأقفال بالستيكية. 

 قائمة التدقيق. 

  التابع هلا صندوق االقرتاع ودائرة االقرتاع التنافستدقيق النتائج لنوع منوذج. 

 عملية التدقيق

إجراء  بشأنملفوضية باالعامة دارة إلتوجيهات من ااالنتخابية  اللجنةيبدأ تنفيذ عملية التدقيق فور استالم 

 :  تيآلاالتدقيق، وذلك وفق السياق 

 االقرتاع صناديق اسرتجاع

للقيام باسرتجاع صناديق االقرتاع املقفلة احلاوية على  الدعم اللوجسيتموفف يقوم مدير التدقيق بتوجيه 

 :تيآلاإىل مدير التدقيق ويتم التأكد من وجود  هاسلموي ( ،5) رقمو الكيس اآلمن األكياس اآلمنة 

 االقرتاعمن مراكز نقل املواد اخلاصة بعملية نقل الصناديق  منوذج. 

  إىل اللجنة االنتخابية. احملطةمن  االستالمقائمة 

  عليهاطة اليت جيرى التدقيق احملمن ( 5رقم )الكيس اآلمن. 
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 احلاضرين والوكالء للمراقبني العملية ايضاح

حد ألونات البيا ادخال مركز طلب على ًءبنا متت العملية نإ للحاضرين الشرح خالل من العملية ايضاح يتم

 االسباب اليت مت حتديدها مسبقًا.

النتائج منوذج  االنتخابية مناللجنة  نسخة على االطالع طلب والوكالء للمراقبني ميكن اإلطارويف هذا 

 مباشرة.وتسجيل البيانات الواردة فيها دون السماح بلمسها 

 التدقيق.منوذج النتائج يف  وبانتهاء عملية التدقيق يتم إعالن نتائج العد على مجيع احلاضرين وتدوين

 :مخسة مراحل ىلإوللمزيد من االيضاح يتم تقسيم مراحل عملية التدقيق 

 والبيانات النموذج وجود من االولي التحقق – :األوىل املرحلة

 اإلطارويف هذا  ،والبيانات بصورة عامة والتأكد من صحتهاالنماذج التحقق من وجود  اىلتهدف هذه املرحلة 

 :تيآلاكيز على يتم الرت

 .وجود النموذج 

  صادرًا من املفوضيةان يكون النموذج. 

   النتائج والتسوية ومطابقته مع بيانات مركز إدخال البياناتمنوذج وجود اسم املركز يف. 

بالبيانات املطلوبة وعملية التحقيق املطلوب اجراءها واليت  اللجنة االنتخابيةيقوم قسم التنسيق امليداني بإبالغ 

 كن ان تكون:مي

ويف هذه ، طةالنموذج اخلاص باحملأو جزء منه أو استالم نسخة غري رمسية من النموذج فقدان -

 :باآلتياحلالة جيب القيام 

  االستالم للتأكد من استالم صندوق االقرتاع على النحو وقائمة نقل املواد منوذج التحقق من

 طة املعنية.احملالصحيح من 

  منوذج للمحطة املعنية وفتحه بعناية واستخراج نسخة  (5رقم )البحث عن الكيس اآلمن

 .باللجنة االنتخابيةالنتائج والتسوية اخلاص 
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  نسخ النموذج استعدادًا إلرساله إىل قسم التنسيق امليداني للمفوضية ويفضل أن تكون

 باستخدام جهاز املاسح الضوئي وليس الفاكس.

  (5) رقماآلمن لكيس النتائج والتسوية يف امنوذج نسخة ارجاع. 

 ومدير  االقرتاعيتم االتصال برئيس مركز ( 5) رقم يف حال عدم العثور على الكيس اآلمن

يتم بأسرع وقت ممكن.  ومن نم  االنتخابية اللجنةإرسال نسخة املدير إىل طلب منهم يوطة احمل

ترسل النسخة ن وإرسال النسخة إىل قسم التنسيق امليداني يف املفوضية ويفضل أالنموذج  نسخ

 الفاكس.ب وليسبالربيد االلكرتوني 

 بعد حل اإلشكاليات يقوم فريق التحقق األولي بالتالي: 

  التدقيقمنوذج املعلومات الواردة يف أعلى إدخال: 

 للتدقيق.التابع هلا الصندوق اخلاضع  واحملطة االقرتاعومركز  اللجنة االنتخابيةسم ا 

  (.خاصتنافس  _ فس عامتنااخلاضع للتدقيق )التنافس نوع 

  من  اللجنة االنتخابيةوالرجوع إىل نسخة التدقيق يف قائمة  7إىل  1اإلجابة على األسئلة من

 .النتائج والتسوية عند الضرورةمنوذج 

  وإقفال الكيس باستخدام ( 5) رقم النتائج والتسوية يف الكيس اآلمنمنوذج نسخة ارجاع

 .لبينالشريط الالصق ا

 قرتاع احلاوي على األكياس يف املكان الصحيح يف صندوق اال( 5رقم ) وضع الكيس اآلمن

 اآلمنة.

  النتائج والتسوية بالفاكس أو بالربيد األلكرتوني إىل منوذج ونسخة من التدقيق إرسال قائمة

 املفوضية.بقسم التنسيق امليداني 

فال داعي  ،توفر البيانات املطلوبة من مركز ادخال البياناتيف حالة مت استيفاء املطلوب يف هذه املرحلة ومت 

لالنتقال للمراحل الالحقة وفتح الصندوق. اما أذا مل يتم التحصل على بيانات كافية لالجابة على استفسارات 

 الصناديق واالستمرار يف عملية التدقيق وفق املراحل التالية. االمر فتحيستدعى  امليداني فقدقسم التنسيق 

  جيب عدم فتح صندوق االقرتاع طيلة فرتة التحقق وأن تظل األقفال سليمة. يف حال شك فريق

التحقق األولي بوجود الكيس اآلمن يف صندوق االقرتاع على الفريق ان يتقدم بطلب إىل املفوضية 
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حال عن طريق قسم التنسيق امليداني. ويف  ويتم إرسالهمفاده السماح للفريق بفتح صندوق االقرتاع 

 فتح صندوق االقرتاع جيب اعتماد إجراءات فتح الصندوق كما مبني يف املرحلة الثانية.

  ركز واحملطة مطبوع امل يورقماالقرتع واسم مركز  اللجنة االنتخابيةيف العموم يكون اسم

قد اليت  االقرتاعمسبقًا على مناذج التسوية والنتائج، لكن النماذج االحتياطية املوجودة يف مراكز 

يلجأ مدراء احملطات الستعماهلا يف حال تلف النموذج اخلاص باحملطة فستكون بدون بيانات 

 مطبوعة مسبقًا بل يقوم مدير احملطة بكتابة البيانات املذكورة انفًا عليها.

 االقرتاع صندوق فتح – :الثانيةاملرحلة 

 تباع اخلطوات التالية:واق االقرتاع فريق بفتح صندوالبعد تلقي التعليمات من مدير التدقيق يقوم مدير 

  سجل األقفال منوذج واستخراج قص األقفال اآلمنة يف صندوق االقرتاع واالحتفاف باألقفال املقصوصة

 .من الصندوق

  سجل األقفال وقراءة األرقام بصوت عاٍل جلميع احلاضرين عند إعادة منوذج مقارنة أرقام األقفال مع

 .العد

  من صندوق االقرتاع 3و 2و 1نة اآلماستخراج األكياس. 

 التدقيقيف قائمة  12إىل  8 من اإلجابة على األسئلة. 

 (3رقم ) اآلمن سكيلا فتح – :الثالثة املرحلة

 . ويقوم الفريق بالتالي:بعناية يف صندوق االقرتاع وفتحه (3) رقم فريق عن الكيس اآلمناليبحث مدير 

  اآلمن واالطالع عليه إلجياد أي أحداث أو أمور رمبا  حمطة االقرتاع من الكيسمدير استخراج سجل

 تكون قد أنرت على سري عملية االقرتاع والعد.

الصفحات املذكورة فيها وإرسال النسخ إىل قسم  نسخحوادث مسجلة جيب  يف حال إجياد أي -

 .باملفوضيةالتنسيق امليداني 

  التدقيقيف قائمة  18و 13 السؤالنياإلجابة على. 

 من الكيس اآلمن نيضافيإلوسجل الناخبني ال الناخبني استخراج سج. 
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  يف قائمة  17و 16حساب عدد األشخاص املسجلني يف السجل اإلضايف واإلجابة على السؤالني

 .التدقيق

  املستخرج من الكيس اآلمنالتوقيعات يف سجل الناخبني حساب عدد. 

  التدقيقيف قائمة  15و 14اإلجابة على األسئلة. 

  (3) رقم وسجل احملطة إىل الكيس اآلمن نيوسجل الناخبني اإلضافي الناخبينيسجل إرجاع. 

  أخرى على مدير التدقيق االتصال بقسم التنسيق امليداني إلبالغهم بنتائج  حتققاتقبل قيام الفريق بأي

 ترأطومن احملتمل أن تسهم هذه املراحل يف حل اإلشكاليات اليت قد   التحقق.من  3و 2و 1املراحل 

 .التحققاتيف مركز إدخال البيانات وبالتالي ال داعي إلجراء املزيد من 

بعد الرجوع إىل فريق التدقيق يف مركز إدخال وويف حال عدم حل اإلشكاليات فعلى قسم التنسيق امليداني 

 التدقيق. مراحلمن  4املرحلة  مواصلة مدير التدقيقالطلب من  البيانات

 (1رقم ) اآلمن الكيس فتح – :الرابعة املرحلة

فريق املدير توجيهات إىل  يصدريف حال تلقي مدير التدقيق تعليمات مفادها مواصلة العمل يف املرحلة التالية 

 واستخراج كافة رزم اوراق االقرتاع. ويقوم فريق إعادة العد بالتالي: (1) رقم اآلمنة سإعادة العد لفتح األكي

 التأكد من تطابق عددها مع العدد املذكور يف الورقة التعريفية زم أوراق االقرتاع غري املختومة وعد ٌر

ويف حال  اليت كتب عليها عدد االوراق انناء العد يف احملطة(زمة ورملرفقة بال)الورقة ا املرفقة بالزرمة

اختالف عدد أوراق االقرتاع غري املختومة عن العدد املبني يف ورقة تعريف الرزم يكتب مدير فريق 

 د الرقم الصحيح بالقلم األمحر على الورقة التعريفية.إعادة الع

  التدقيق.قائمة ب 4املتعلق باملرحلة  11كتابة عدد أوراق االقرتاع غري املختومة يف السؤال 

  (1رقم )وضع رزمة أوراق االقرتاع غري املختومة يف الكيس اآلمن. 

  نم التحقق من تطابق الرقم مع الرقم حساب عدد اوراق االقرتاع يف رزم أوراق االقرتاع الصحيحة ومن

 .املبني يف الورقة التعريفية املرفقة بالرزمة وكتابة الرقم الصحيح بالقلم األمحر إذا لزم األمر

  التدقيق. يف قائمة 22كتابة عدد أوراق االقرتاع غري الصحيحة يف السؤال 

  (1رقم )الكيس اآلمن  الصحيحة إىلإرجاع رزمة أوراق االقرتاع غري. 
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  حساب عدد أوراق االقرتاع يف رزم أوراق االقرتاع لصاحل كافة املرشحني والتحقق من اكتمال عدد

والتحقق من تطابق عدد أوراق االقرتاع يف الرزم املكتملة  ،الرزم احلاوية على مخسني ورقة اقرتاع

بة الرقم الصحيح بالقلم وكتا جزئيًا مع الرقم املبني يف الورقة التعريفية املرفقة برزمة أوراق االقرتاع

 األمحر على الورقة التعريفية إذا لزم األمر.

  تدقيق النتائجمنوذج كتابة عدد األصوات لصاحل كل مرشح يف 

  التدقيق.قائمة ب 21الصحيحة وكتابة العدد يف السؤال  لألوراقحساب العدد الكلي 

  (1من رقم )لصاحل املرشحني إىل الكيس اآلإرجاع رزم أوراق االقرتاع الصحيحة. 

 جيب التأكد من أن بعض األوراق أو كلها: (1يف الكيس اآلمن رقم )عند التحقق من أوراق االقرتاع 

  الورقة موجودة مع احلافة(. ورقة االقرتاع كعوبغري منزوعة من( 

  مؤشرة من قبل نفس الشخص. 

  حملطةاعدم اتباع اإلجراءات على النحو الصحيح يف  تدل علىمؤشرة بطريقة غريبة. 

النقاط أعاله املتعلقة بالطريقة  أخذًا يف االعتبارالتدقيق من قائمة  22على السؤال  التدقيق جييب مدير فريق

 إذا لزم األمر.النموذج الغريبة لتأشري ورقة االقرتاع وإدراج مالحظات يف اخلانة املخصصة للتعليقات يف 

 (2رقم )الكيس اآلمن  – اخلامسة:املرحلة 

املواد واستخراج كافة حمتوياته اليت قد تشمل  2التدقيق توجيهات إعادة العد بفتح الكيس اآلمن  مدير يصدر

 التالية:

 رزم أوراق االقرتاع اليت نزعت منها كافة أوراق االقرتاع كعوب. 

  وجود بعض أوراق  االقرتاع معاليت أزيلت منها أوراق  الكعوبرزم أوراق االقرتاع احلاوية على بعض

 اع فيها.االقرت

 كليًا. رزم أوراق االقرتاع غري املستخدمة 

  ب عليها تالفةوكتاملفرف مكتوب عليه عبارة "أوراق االقرتاع التالفة" حيتوي على أوراق االقرتاع. 

 .فرف مكتوب عليه عبارة "أوراق االقرتاع امللغاة" وحيتوي على أوراق اقرتاع مكتوب عليها عبارة ملغاة 
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 عد بعد التالي:ويقوم فريق إعادة ال

  من  25الواحدة تلو األخرى( وكتابة الرقم يف السؤال  الكعوب)ليس ضروريًا عد  الكعوبعدد

 .التدقيققائمة 

  أوراق االقرتاع غري املستخدمة )ليس ضروريًا عد أوراق االقرتاع الواحدة تلو األخرى( وكتابة  دفاترعدد

 .التدقيقمن قائمة  22الرقم يف السؤال 

  دون عد األوراق الواحدة تلو األخرى( وكتابة اإلجابة يف جزئيًا أوراق االقرتاع املستخدمة  دفاترعدد(

 .23السؤال 

  عدد أوراق االقرتاع املتبقي يف رزم أوراق االقرتاع املستخدمة جزئيًا )من الضروري عد أوراق االقرتاع

 .24الواحدة تلو األخرى( وكتابة اإلجابة يف السؤال 

 28و 27واإلجابة على السؤالني  ،أوراق االقرتاع التالفة ،قرتاع التالفة يف فرفعدد أوراق اال. 

 32و 21 السؤالنيواإلجابة على  االقرتاع امللغاة، أوراق، يف فرف امللغاة عدد أوراق االقرتاع. 

 .التدقيققائمة  يف 31وأخريًا اإلجابة على السؤال 

اآلمن الكيس حمتويات  ارجاعجيب من قبل مدير التدقيق يق التدقبعد اإلجابة على كافة األسئلة يف قائمة 

 .هفي( 1رقم )

 إعادة تعبئة املواد

العد للقيام اعادة فريق  منمدير التدقيق  طلبي ،التدقيق بصورة صحيحةنتائج التدقيق ومنوذج قائمة  ملءبعد 

 بالتالي:

  يف األكياس اآلمنة الصحيحة املواد ووضعهاكافة ارجاع التأكد من. 

 إحكام إقفال الكيس اآلمن بالشريط الالصق البين. 

  يف صندوق االقرتاع 3و 2و 1رقم  اآلكياس اآلمنةوضع. 

  سجل األقفالمنوذج تسجيل أرقام األقفال اجلديدة يف. 

  األقفال يف صندوق االقرتاعمنوذج وضع. 

 إقفال صندوق االقرتاع. 
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 خصص يف املخزنتسليم صندوق االقرتاع ملدير املخزن لوضعه يف مكانه امل. 

  وإقفال  (5رقم )النتائج والتسوية يف الكيس اآلمن منوذج من  اللجنة االنتخابيةاستبدال نسخة

 الكيس اآلمن بالشريط الالصق البين

  املخصص لألكياس اآلمنة ووضعه يف صندوق( 5رقم )الكيس اآلمن ارجاع. 

الربيد اإللكرتوني إىل قسم ببالفاكس أو تائج ومنوذج النومن نم يقوم مدير التدقيق بإرسال قائمة التدقيق 

 املفوضية.بالعامة  إلدارةباالتنسيق امليداني 

 اخلمسةاألكياس اآلمنة اخلاص بصندوق الوبعد االنتهاء من كافة عمليات التدقيق يقوم مدير التدقيق بإقفال 

 املخصص يف املخزن.  إىل املكان إعادته اللوجسيتالدعم موفف سجل األقفال والطلب من منوذج  ملءو

 .اللجنة االنتخابية مقريف النماذج سجل األقفال مع بقية منوذج جيب حفظ 
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اللجان االنتخابيةإجراءات االستالم في   

  مراكز االقتراعاسترجاع املواد من 

إلى مخازن اللجان االنتخابية. أما بالنسبة للمواد غير  مراكز االقتراعبعد انتهاء عمليات االقتراع والعد يتم استرجاع املواد الحساسة من 

.
ً
 الحساسة فسيتم جمعها الحقا

 املواد الحساسة رجاعمن عملية استاألولى  الجولة

 تشمل املواد الحساسة التي يتم تجميعها: من كل محطة: 

فيجب لصقها بالشريط الالصق على الجوانب الخارجية  5و 4. أما األكياس اآلمنة 3و 2و 1صناديق اقتراع تضم األكياس اآلمنة  .1

 .مة(البالستيكية اآلمنة املرق قتراع باألقفا صناديق اال تقفللصناديق االقتراع )

 

 القتراعا مراكزال يسمح ألي شخص تحت أي ظرف كان فتح األكياس اآلمنة أو صناديق االقتراع املقفلة أثناء استالم هذه املواد أو نقلها من 

 إلى مخازن اللجان االنتخابية.

سليم املواد الحساسة بمرافقة عمليات ت جميعيتم تسليم املواد الحساسة ملخزن اللجنة االنتخابية بموجب خطة التسليم. ويجب أن تتم 

 أمنية.

 الثانية من عملية استالم املواد غير الحساسة الجولة

 لحين تنظيم الجولة الثانية من عملية استالم املواد غير الحساسة. قتراعاال مركز تحفظ املواد املذكورة أدناه بعهدة رئيس 

 عدة االقتراع املقفلة )واحدة لكل محطة( .1

 إلمكانية إستعمالها في إستحقاقات أخرى   طة(من كل مح 3الخلوات ) .2
ً
 بعد طّيها جيدا

 صناديق االقتراع الفارغة مع أغطيتها إن وجدت .3

 استالم املواد في مخازن اللجان االنتخابية

 شروط االستالم

 لعملية استالم املواد الحساسة على مكتب اللجنة االنتخابية النظر في الشروط التالية:
ً
 استعدادا

 هناك مناوبتين في كل منها يجب وجود: –املوظفين  .1
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 (اللجنة االنتخابيةفي  فرعيةلكل دائرة  2موظف استالم ).أ

 مشرف استالم واحد.ب

 معالج مشكالت االستالم واحد.ج

 دير مخزن واحدمد. 

 (3ه. أمين مخزن )

 (2منظم طوابير )و. 

  

 ل مساحات تخصص للتالي:املحددة لتخزين املواد الحساسة. ويستخدم شريط حاجز لفص مناطق التخزين .2

 أو أرقام املحطات. قتراعمراكز االحسب تسلسل ويتم ترتيبها  –صناديق االقتراع التي تم استالمها .أ

 أخرى  لوجود إشكالياتلصناديق االقتراع التي ال يمكن التعرف على مصدرها أو  –منطقة عزل مؤقت .ب

 تخزن في صناديق االقتراع –استالمها وفرزها بعد  5و 4قم األكياس اآلمنة ر  – 5و 4األكياس اآلمنة رقم  .ج

قرب مدخل املخزن للحيلولة دون دخو  األشخاص غير املصرح لهم  فرعيةواحد لكل دائرة : تعيين مكتب مكاتب االستالم .3

 بالدخو  إلى املخزن ولتنظيم عملية استالم املواد.

 صناديق اقتراع فارغة وملفات .4

  فرعية. لكل دائرة 4واحد لألكياس اآلمنة صندوق اقتراع فارغ  :4صندوق اقتراع لألكياس اآلمنة رقم .أ

  فرعية. لكل دائرة 5صندوق اقتراع فارغ واحد لألكياس اآلمنة  :5صندوق اقتراع لألكياس اآلمنة رقم .ب

  فرعية: لكل طاولة استالم دائرة نقل املواد نموذجملف واحد لحفظ .ج

 على طاولة االستالم فرعيةكل دائرة : واحد لملف واحد لحفظ قوائم استالم املحطات.د

 فرعيةدوائر الاللحفظ قوائم استالم  :فرعيةدوائر الالملف لحفظ قوائم استالم .ه

واضحة  5وتلك الحاوية على األكياس اآلمنة رقم   4يجب أن تكون العالمات امللصقة على صناديق االقتراع الحاوية على األكياس اآلمنة رقم 

( ودائرة االقتراع التي تعود لها. وترصف صناديق االقتراع الفارغة املعّدة لألكياس اآلمنة خلف مكتب 5أو  4منة )وتبين أنواع األكياس اآل 

 االستالم.

 قوائم االستالم )تقدمها اإلدارة العامة للمفوضية(: .5

 قوائم استالم املحطة.أ

 قائمة واحدة للمحطة الواحدة -

 ورقمه ورقم املحطة قتراعركز االمواسم  فرعيةدائرة الالقائمة رقم مكتوب في ال -

 توزع على موظفي االستالم ويبحث املوظف عن قائمة استالم املحطة املعنية  -

 الدائرة الفرعيةقائمة استالم .ب

 الواحدة فرعيةلدائرة الل ةقائمة استالم واحد -

 ورقم املحطة ورقمه قتراعمركز االواسم  فرعيةدائرة الالابية واسم مكتوب في القائمة اسم اللجنة االنتخ -
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 عملية االستالم

 منظمو صفوف االستالم

 يقوم اثنان من منظمي الصفوف بالتالي:

 التأكد من اصطفاف الشاحنات أمام املخزن حسب وقت وصولها 

  اإلشراف على عملية تفريغ الشحنات 

 ترتيب صناديق االقتراع لعملية االستالم 

 التأكد من مغادرة الشاحنات فور تسليم جميع املواد 

 موظفو االستالم

 ( بالتالي:فرعيةاثنان لكل دائرة يقوم موظفو االستالم )

 وكب الشاحناتاستالم املواد من ممثلي املفوضية املرافقين مل 

  القادماالقتراع  البحث عن قائمة استالم املحطة املطابقة لصندوق 

 ملعالج مشكالت االستالم. تراعفي حا  عدم إمكانية العثور على قائمة استالم املحطة يتم تسليم صندوق االق -

 على األكياس اآلمنة ةالتسجيل في قائمة استالم املحطة توقيت وتاريخ استالم صناديق االقتراع الحاوي 

 الكتابة في قائمة استالم املحطة عدد صناديق االقتراع الحاوية على األكياس اآلمنة املستلمة من املحطة 

 فقودة أو األقفا  املكسورة في صناديق االقتراع في الخانة املخصصة للمالحظات في قائمة تسجيل صناديق االقتراع التالفة أو امل

 استالم محطة االقتراع.

  بعناية عن صناديق االقتراع والتحقق من صحة البيانات املذكورة في ملصقات األكياس اآلمنة. 5و 4فصل األكياس اآلمنة 

صندوق االقتراع واألكياس  االستالمألكياس اآلمنة يسلم موظف في حا  عدم صحة البيانات الواردة في ملصقات ا -

 ى موظف معالجة إشكاليات االستالم.اآلمنة واستمارة نقل مواد املركز املعني إل

  يذكر موظف االستالم ذلك في قائمة استالم املحطة ويحتفظ بهذه القائمة ويسلم  5و 4في حا  عدم وجود األكياس اآلمنة

 وظف معالجة إشكاليات االستالم صندوق االقتراع مل

  املخزن. ألمين 3و 2و 1تسليم صناديق االقتراع الحاوية على األكياس اآلمنة 

  5و 4التوقيع على قائمة استالم املحطة وتسليمها ملشرف االستالم مع األكياس اآلمنة. 

ولها ملخزن اللجنة االنتخابية أو في حا  تعرضها للتلف مقفلة أو كانت ممزقة أو مفتوحة عنوة قبل وص 5و 4في حا  لم تكن األكياس اآلمنة 

على أثناء نزعها عن صندوق االقتراع يجب ذكر الحالة في قائمة استالم املحطة وإبالغ مشرف االستالم الذي يقوم بدوره بعرض الكيس اآلمن 

ط الصق بني وتسجيل الحالة في قائمة استالم دائرة ملراقبين والوكالء الحاضرين. ومن ثم يقوم مشرف االستالم بإقفا  الكيس اآلمن بشريا

 االقتراع. 
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  تسجيل املعلومات املتعلقة بكل ما هو تالف أو مفقود من أكياس آمنة أو أقفا  آمنة أو صناديق اقتراع في استمارات نقل املواد

 املعني. قتراعالخاصة بمركز اال

  بالنسخة األصلية في ملف مخصص لهذا الغرض بينما تسلم النسخ نقل املواد. ويحتفظ موظف االستالم  نماذجالتوقيع على

 للناقل. 

 مشرف االستالم

 يقوم مشرف االستالم بالتالي:

 قبل البدء بعملية االستالم 

 4التأكد من أن مكاتب االستالم جاهزة وعليها جميع املواد املطلوبة كصندوق االقتراع الحاوي على األكياس اآلمنة رقم  -

نقل  ونماذجومحطات االقتراع وامللفات  فرعيةدائرة الالوقوائم استالم  5اوية على األكياس اآلمنة رقم والصناديق الح

 .املواد الصحيحة والقرطاسية

 أثناء عملية االستالم 

 حطة من موظفي االستالم.استالم املالتابعة لقائمة  5و 4استالم األكياس اآلمنة  -

 ر املقفلة كما مبين أعاله.التعامل مع األكياس اآلمنة التالفة وغي -

 حفظ قوائم استالم املحطات في امللف  -

 فرعيةدائرة الالالخاص باملحطة املعنية في قائمة استالم  4تأشير املربع املحاذي للكيس اآلمن  -

 حطات قدر اإلمكان.املو  قتراعاال في صندوق االقتراع املخصص لها مع االحتفاظ بتسلسل مراكز  4وضع األكياس اآلمنة  -

 الفرعيةدائرة الالخاص باملحطة املعنية في قائمة استالم  5تأشير املربع املحاذي للكيس اآلمن  -

واملحطات  قراعمع االحتفاظ بتسلسل مراكز اال 5في صندوق االقتراع املخصص لألكياس اآلمنة  5وضع الكيس اآلمن  -

 قدر اإلمكان.

دائرة أخرى كما يجب وضع األكياس اآلمنة في صناديق االقتراع حسب  ع أكياسم فرعيةالتابعة ألي دائرة يجب عدم خلط األكياس اآلمنة 

 تسلسلها إلنجاز عملية الفرز بسهولة وسرعة أكبر.

  فرعيةدائرة الالوالتحقق من كافة األكياس اآلمنة التابعة لها بمقارنتها مع قائمة  فرعيةفور االنتهاء من فرز صناديق أي دائرة 

 يجب القيام بالتالي:

  فرعيةال ةاستالم الدائر لتوقيع على قائمة ا -

املعنية فوق محتويات صندوق االقتراع من  فرعيةدائرة الالوضع امللف الحاوي على قوائم استالم املحطة الخاصة ب -

 أكياس آمنة.

 . ويسلم صندوق االقتراع بعد ذلك إلى أحد موظفي املخزن لخزنهفرعيةدائرة الاليحفظ مع قائمة استالم  -

  إحالة صندوق االقتراع للفرز مباشرة يجب تغطيته بغطاء دون إقفاله. في حا 

  يتم التالي: فرعيةدائرة الالفي حا  امتالء الصندوق قبل االنتهاء من فرز 
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 في ملف يوضع فوق آخر كيس آمن في صندوق االقتراع فرعيةدائرة الالوضع قائمة استالم املحطة املستلمة الخاصة ب -

 ع باستخدام األقفا  البالستيكية وتسجيل أرقام األقفا  في استمارة سجل األقفا .إقفا  صندوق االقترا -

 فرعيةدائرة الالسجل األقفا  مع قائمة استالم  نموذجحفظ  -

 تخزينه.لتسليم صندوق االقتراع ألحد موظفي الخزن  -

 حطة املوملف جديد لقائمة  فرعيةلدائرة اللفتح صندوق اقتراع جديد  -

 .فرعيةدائرة الالبأن صندوق اقتراع جديد قد تم استالمه في  فرعيةدائرة الالاستالم  اإلشارة في قائمة -

  فرعيةدوائر الالبعد االنتهاء من عملية االستالم يجب التحقق من جميع قوائم استالم املحطات ومقارنتها بقوائم استالم 

  ملف واحد ملنطقة االقتراع الواحدة –ي االستالم الحاوي على استمارات نقل املواد من موظف فرعيةدائرة الالاستالم ملف 

  ووضع النسخة األصلية في ظرف ورقي حجم  فرعيةدائرة الالنسخ قائمة استالمA3  نقل  نماذجوتسليمها مع امللف الحاوي على

 لحفظ.اللجنة االنتخابية لإلى رئيس  فرعيةدائرة الالاملواد الخاصة ب

 في ظرف ورقي حجم  فرعيةدائرة الال وضع النسخة املصورة في قائمة استالمA3  بعملية الفرز. البدءوحفظه قبل 

  يتم التالي:فرعيةدائرة الالمن اإلدارة العامة للمفوضية قبل االنتهاء من فرز أكياس  4في حا  طلب تسليم األكياس اآلمنة رقم ، 

 املعنية فوق آخر كيس آمن بداخل صندوق االقتراع.فرعية دائرة الالبالخاصة  استالم املحطةوضع قوائم  -

 إقفا  صندوق االقتراع باستخدام األقفا  البالستيكية وتسجيل أرقام األقفا  في استمارة سجل األقفا . -

 يجب بعد ذلك اتباع إجراءات الفرز والشحن املعتادة. -

 موظف معالجة إشكاليات االستالم

 التالي:يقوم موظف معالجة إشكاليات االستالم ب

 .استالم صناديق االقتراع التي فيها إشكاليات من موظفي االستالم ووضعها في منطقة العز  املؤقت 

 :التحقق من حاالت صناديق االقتراع التي فيها إشكاليات أو األكياس اآلمنة املحفوظة في منطقة العز  في الحاالت التالية 

آلمن غير صحيحة أو في حا  عدم إمكانية تحديد املحطة التي يعود في حا  كانت البيانات املذكورة في ملصق الكيس ا -

 إليها صندوق االقتراع يقوم موظف معالجة اإلشكاليات بالتالي:

 التحقق من ملصقات صناديق االقتراع واألكياس اآلمنة إذا كانت تبين املعلومات الصحيحة 

  ن يمكن معرفة املركز ومحطة االقتراع منهاإذا كا قتراعمركز االبالتحقق من استمارة نقل املواد الخاصة 

  5وفي حا  عدم إمكانية التعرف على محطة االقتراع من امللصق أو من استمارة نقل املواد يفتح كيس آمن 

 للبحث عن املعلومات املطلوبة لتحديد املحطة 

 ت على كل من الكيس كتابة املعلومات على صندوق االقتراع بقلم املاركر األخضر. كما يجب كتابة املعلوما

 لصق.املوالكيس اآلمن نفسه وليس على  5و 4اآلمن 

 يقوم موظف معالجة إشكاليات االستالم بالتالي: -
ً
 في حا  كان صندوق االقتراع أو الكيس اآلمن مفقودا

  الطلب من الشخص الذي ينتدبه موكب الشاحنات الناقلة التحقق من احتمالية وضع الكيس اآلمن عن

 ع مواد تابعة ملحطة أخرى في نفس املوكب.طريق الخطأ م
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  وفي حا  عدم العثور على الكيس يقوم مندوب املوكب بالبحث عن الكيس في املركبة التي استخدمت لنقله

 والتأكد من عدم تركه فيها

  برئيس مركز  واالتصا وفي حا  عدم العثور عليه، يقوم مندوب املوكب بإبالغ مشرف االستالم باألمر

 ركز.املومدير املحطة للبحث عن املادة املفقودة في  قتراعاال

  وفي حا  عدم العثور على صندوق االقتراع أو الكيس اآلمن يبلغ مندوب املوكب مشرف االستالم الذي يبلغ

 بدوره رئيس مكتب اللجنة االنتخابية.

 إرجاع صناديق االقتراع إلى موظف االستالم املعني فور معالجة اإلشكالية 

 دراء املخازن أمناء وم

 املخزن بالتالي: أمناءبإشراف مدير املخزن يقوم 

  املخصصة لهاوخزنها في املناطق  5و 4استالم صناديق االقتراع املقفلة والحاوية على األكياس اآلمنة.  

  وخزنها في املناطق املخصصة لها.  3و 2و 1استالم صناديق االقتراع الحاوية على األكياس اآلمنة 

 الوطنيوتعبئتها لنقلها ملركز اإلحصاء  4اآلمنة  فرز األكياس

بدقة وتعبئتها لكي يتسنى شحنها بأسلوب منظم إلى مركز اإلحصاء الوطني في  4بعد االنتهاء من عملية االستالم يتم فرز األكياس اآلمنة رقم 

 4رقم  . وتوضع جميع األكياس اآلمنةاالنتخابز حسب مراك 4إشراف مشرف االستالم يقوم موظفو االستالم بفرز األكياس اآلمنة وبطرابلس. 

 كيس شفاف واحد. وتغلق األكياس ومن ثم اقتراعيخصص لكل مركز  واحد بحيثمع بعض في كيس شفاف  اباالنتخالتابعة لنفس مركز 

 نقلها ملركز اإلحصاء الوطني.لراكز وتسلم ملسؤو  املفوضية املعني املتوضع حسب تسلسل أرقام 

 التعبئةشروط الفرز و 

 ملرحلة فرز املواد وتعبئتها على اللجنة االنتخابية التحقق من توفر الشروط التالية:
ً
 استعدادا

يتألف فريق الفرز والتعبئة من املوظفين  وأناملعينين لحين االنتهاء من تعبئة كافة املواد وجاهزيتها للشحن. حضور املوظفين  .1

 أدناه:

 1مشرف االستالم عدد .أ

 (فرعيةلكل دائرة  1)موظف االستالم .ب

 (2أمين مخزن ).ج

 وتعبئتها. ويمكن استخدام الطاوالت كمكاتب لالستالم في هذه املرحلة. 4منطقة مخصصة لفرز األكياس اآلمنة رقم  .2

 املواد الالزمة للفرز والتعبئة: .3

 املفرزة واملعبئة 4لألكياس اآلمنة رقم  فرعية دائرةصندوق اقتراع .أ

 ينة )ما ال يقل عن كيس واحد للمركز الواحد(أكياس بالستيكية شفافة ومت.ب
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 شريط الصق بني.ج

 قلم ماركر أسود.د

 النماذج املطلوبة للفرز والتعبئة .4

نماذج نقل املواد جديدة لنقل املواد إلى مركز اإلحصاء الوطني )نسخة تسلم ملشرف االستالم ونسخة أخرى للموظف .أ

 املخو  لنقل النسخ األصلية إلى مركز اإلحصاء الوطني(

 واحد لكل صندوق دائرة اقتراع لألكياس اآلمنة املفرزة واملعبئة(نموذج نموذج سجل األقفا  ).ب

 عملية الفرز والتعبئة

مع  4يتحقق مشرف االستالم من تطابق أرقام أقفا  صناديق االقتراع الحاوية على األكياس اآلمنة رقم  4في حا  إقفا  الكيس اآلمن رقم 

 سجل األقفا  الذي تم ملئه عند إقفا  الصندوق. األرقام الواردة في نموذج

 التي عملوا فيها أثناء عملية االستالم. فرعيةدوائر الالوسيتم تعيين الفرق في نفس 

 االستالم بالتالي: و ويقوم موظف

  على الطاولة. 4الحاوية على األكياس اآلمنة رقم  فرعيةدائرة الالوضع صناديق 

 فاله بعد ذلك يقوم بقص األقفا  بعد التحقق منها وعند طلب مشرف االستالمإذا تم خزن صندوق االقتراع وإق 

  من امللف املستخرج من الصندوق ووضعها على الطاولة بعناية ومن ثم يسلم امللف إلى مشرف  استالم املحطةاستخراج قائمة

 االستالم.

 مراعاة ترتيبها بالتسلسل. استخراج كافة األكياس اآلمنة من الصندوق ووضعها بعناية على الطاولة مع 

 فرعيةدائرة الالاألو  في  قتراعركز االر جميع األكياس اآلمنة التابعة ملاختيا. 

 من تبعية الكيس لنفس املركز وتطابق أرقام األكياس اآلمنة مع  واملحطات لكل كيس آمن والتأكد قتراعمراكز االأرقام  التحقق من

 لقائمة است
ً
 الم املحطة املوجودة في صندوق االقتراع.محطات املركز الواحد وفقا

  وضع جميع األكياس اآلمنة حسب تسلسلها في داخل كيس بالستيكي شفاف والتأكد من ظهور ملصق الكيس اآلمن للمحطة رقم

 ووضوح رقم املحطة. 11

  للتأكد من تطابقها مع  وبعد وضع جميع األكياس اآلمنة التابعة لنفس املركز داخل الكيس الشفاف يجب عد األكياس مرة أخرى

 عدد املحطات في املركز الواحد.

 كام إقفاله.إغالق الكيس الشفاف باستخدام الشريط الالصق للتأكد من إح 

  فرعيةدائرة الالوضع الكيس الشفاف في نفس صندوق 

  لدائرة لس الصندوق التابع ووضعها في نف قتراعحسب تسلسل مراكز اال فرعيةدائرة الالتابع لنفس  مركز تكرار اإلجراء أعاله لكل

 بنفس التسلسل. الفرعيةا
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الواحدة حسب فرعية لدائرة اللالتابعة  4بعد تعبئة جميع الصناديق يقوم مشرف االستالم بالتحقق من تعبئة كافة األكياس اآلمنة رقم 

 العائدة لها. فرعيةدوائر الالفي صناديق  قتراعتسلسل مراكز اال

 يقوم املشرف بالتالي: فرعيةدائرة الالتراع الخاصة ببعد تعبئة كافة صناديق االق

  إلى املوظف املخو   4رقم الحاوية على األكياس اآلمنة  فرعيةدائرة الالنقل املواد والتوقيع عليه لتسليم صناديق  نموذجإعداد

قتراع االملواد عدد رزم مركز نقل ا نموذجيجب أن تشمل املعلومات الواردة في و الذي سينقل املواد إلى مركز اإلحصاء الوطني. 

 في كل صندوق. 4رقم والعدد الكلي لألكياس اآلمنة  4رقم واألكياس اآلمنة 

 

  الحاوية على األكياس اآلمنة وتسجيل أرقام األقفا  في نموذج سجل األقفا  فرعيةدوائر الالإقفا  صناديق 

  وما شابه ذلك( على  2/2أو  1/2أو  1/1ها ورقم صندوق االقتراع )ورقمها واسم اللجنة االنتخابية ورقم فرعيةدائرة الالكتابة اسم

 .لفرعيةدوائر االصناديق 

  وضع نسخ من نماذج سجل األقفا  في ظرف ورقي حجمA3  فرعيةدائرة الالمع نسخة كربونية من قائمة استالم. 

  إقفا  الظرف الورقي حجمA3  عدد صناديق اللجنة االنتخابية الحاوية على والكتابة على الظرف اسم اللجنة االنتخابية ورقمها و

 التي ستنقل إلى مركز اإلحصاء الوطني. 4األكياس اآلمنة رقم 

  والظرف الورقي حجم  فرعيةدائرة الالتسليم صناديقA3 .إلى موظف املفوضية املسؤو  عن النقل إلى مركز اإلحصاء الوطني 

  اللجان االنتخابيةفات إلى رؤساء املحفوظة في املل استالم املحطاتتسليم كافة قوائم. 

 اه:ترسل جميع اللجان االنتخابية إلى مركز اإلحصاء الوطني املواد املبينة أدن

 4م صندوق اقتراع أو اثنين )وفي حاالت نادرة أكثر من اثنين( تحتوي على األكياس الشفافة الحاوية على األكياس اآلمنة رق.أ

 تخابية.في اللجنة االن فرعيةدوائر الاللجميع 

 يحتوي على التالي: A3ظرف ورقي حجم .ب

 فرعيةدائرة الالمن قائمة استالم  مصورةنسخة  -

 .4نماذج سجل األقفال لكافة صناديق االقتراع املقفلة والحاوية على األكياس اآلمنة رقم  -

 من مخزن اللجنة االنتخابية إلى مركز اإلحصاء الوطني 4استرجاع األكياس اآلمنة رقم 

اللجنة خازن في فترة أقصاها يومين من تاريخ االقتراع. ويبلغ مكتب املاالنتهاء من عملية االستالم في  اللجان االنتخابيةكافة يتوقع من 

رقم في الدوائر الفرعية وجاهزية املظاريف اآلمنة  قتراعاالباسترجاع املواد من كافة مراكز  وغرفة العمليات يالدعم اللوجست قسم االنتخابية

 تالم.لالس 4

 4ومن املحتمل أن تطلب اإلدارة العامة للمفوضية في طرابلس من مكاتب اللجان االنتخابية إرسا  شحنات مجزئة من األكياس اآلمنة رقم 

 قبل وصو  املواد إلى مكتب اللجنة االنتخابية.
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 A3إلحصاء الوطني بتسليم الظرف البني حجم يقوم ممثل املفوضية املخو  بمرافقة املواد لحين توصيلها لقسم استالم الشحنات في مركز ا

باليد. وبعد ذلك تقدم نموذج نقل املواد ملمثل املفوضية في مركز اإلحصاء للتوقيع عليه. يحتفظ املستلم بالنسخة األصلية بينما يحتفظ 

 ممثل اللجنة االنتخابية الذي يرافق صناديق االقتراع إلى مركز البيانات بنسخة أخرى. 

 كما يجب أن تكون هناك مرافقة ينظم قسم ا
ً
 أو جوا

ً
لدعم اللوجستي وسيلة النقل من مكتب اللجنة االنتخابية إلى مركز اإلحصاء أما برا

 أمنية لحركة املواد.

1.  
 
 جوا

من وجود  ةاللجنة االنتخابيفي املفوضية بالوقت املتوقع لوصو  الطائرة املرسلة لجمع املواد يتأكد مكتب  الدعم اللوجستيبعد إعالم قسم 

إلى  اللجنة االنتخابيةبتوفير وسائل النقل لنقل املواد من مخازن  اللجنة االنتخابيةمركباتهم قبل ساعة من وصو  الطائرة. ويقوم مكتب 

 املطار.

 

2.  
 
 برا

 يوفر مكتب اللجنة االنتخابية وسائط النقل لنقل املواد إلى مركز اإلحصاء.



 

 

   .......................................................................... اللجنة االنتخابية

 ..................................................................................الدائرةالفرعية

 .......................................................................................................................................................... قتراعمركز االاسم 

   رقم المحطة      قتراعمركز االرقم 

 

  .ستالم صناديق االقتراع من المحطاتاالرجاء ملء النموذج أدناه عند 

صناديق استالم صندوق/وقت وتاريخ 

 ...................../........../.......... : االقتراع

  عدد صناديق االقتراع المستلمة

 مالحظات ال نعم البند

    هل جميع أقفال صناديق االقتراع سليمة؟

    (؟4هل تم استالم الكيس اآلمن رقم )

    (؟5هل تم استالم الكيس اآلمن رقم )

ورقم المحطة  مركز االقتراعهل يطابق رقم واسم 
على صندوق االقتراع واألكياس اآلمنة ما هو 

 موجود في قائمة االستالم؟
   

 المالحظات

 

 ..................................................................... موظف االستالماسم 

 .....................................................................   التوقيع

 ...................../........../.......... التاريخ

 

استالم قائمة 

 المحطة
 


