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 . 2رسالة موجهة من رئيس املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات

بسم اهلل الرمحن الرحيم
السيدات والسادة موظفي االقرتاع والفرز والعد
إن املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات تقدر جهودكم املبذولة من أجل إجناز أهمِّ استحقاقاتِ الوطنِ ،والذي
كلَّفَت والدتُه شعبَنا كماً هائالً من اآلالم واملعاناة والتضحيات ،أال وهو "الدستور" الذي انطلقت أُولَى
اخلُطُواتِ إلي ِه بانتخابِ اهليئةِ التأسيسيةِ لصياغةِ الدستورِ.
وبهذه الروح يسرُّ املفوضية أن تضع بني أيديكم اليوم دليل االقرتاع والفرز والعد للعمل مبوجبه فهو يتعلق
بأهم مراحل العملية االنتخابية وأخطرها ،األمر الذي يتطلب احلرص الشديد للعمل وفقاً هلذه اإلجراءات من
غري خطأٍ أو اجتهاد.
ٍّ ومسؤوليةٍ.
وحنن على ققةٍ كبري ٍة بأنكم ستتعاملون مع هذا االستحقاقِ الدستوري بكلِّ وعي
وفقكم اهلل
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

نوري خليفة العبار
رئيس املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات
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 . 3ت عريفات مهمة
الوصف

ت

املصطلح

1

املفوضية

2

املقر الرئيسي

3

مكتب اللجنة االنتخابية

1

مركز االنتخاب

5

احملطة

6

سجل الناخبني النهائي

7

مواد االقرتاع

8

عدة االقرتاع

9

ورقة االقرتاع

الورقة املوحدة اليت تصدرها املفوضية الستعماهلا يف االقرتاع لكل تنافس.

11

التنافس العام

هي الورقة اليت حتمل املرشحني يف التنافس العام فقط.

هي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية االعتبارية والذمة املالية املستقلة ،متارس كافة
املهام واالختصاصات والصالحيات اخلاصة بالعملية االنتخابية .وقد أنشأت املفوضية
وفقاً للقانون رقم ( )8لعام  2113والصادر من املؤمتر الوطين العام.

التنافس العام مع التنافس

يقع مبدينة طرابلس ويضم جملس املفوضية واإلدارة العامة.
يوجد  17مكتب ًا إلدارة وتنفيذ العملية االنتخابية يف كافة أرجاء ليبيا وتقديم التقارير
املتعلقة بالعملية إىل املقر الرئيسي.
هو املكان الذي حددته املفوضية إلدالء الناخبني بأصواتهم ،يتألف املركز من
حمطتني على أقل تقدير (واحدة للرجال وأخرى للنساء).
املكان الذي يتم فيه التعرف على هوية الناخب والقيام بإجراءات االقرتاع داخل
مركز االنتخاب.
هو السجل الذي حيتوي على أمساء الناخبني (مطبوعاً) والذي يستخدم يوم االقرتاع.
هي املستلزمات املطلوبة للقيام بعملية االقرتاع وتكون داخل صندوق كبري لكل
حمطة عليه رقم املركز وامسه.
هي املستلزمات املساعدة املطلوبة للقيام بعملية االقرتاع وتكون داخل صندوق صغري
لكل حمطة.

هي الورقة اليت حتمل أمساء املرشحني يف التنافس العام واملرشحني يف التنافس

11

اخلاص (مكون)

12

التنافس اخلاص (نساء)

13

أوراق االقرتاع غري املستخدمة

11

أوراق االقرتاع التالفة

15

أوراق االقرتاع امللغاة

16

أوراق االقرتاع غري املختومة

األوراق اليت ال حتمل ختم املفوضية الرمسي ،وال تدخل يف عملية العد.

17

األكياس اآلمنة

أكياس بالستيكية ال ميكن فتحها بعد غلقها إال بقصها أو متزيقها.

18

األقفال البالستكية

19

أوراق االقرتاع غريالصحيحة

21

أوراق االقرتاع الصحيحة

اخلاص باملكون.
هي الورقة اليت حتمل أمساء املرشحات يف التنافس اخلاص بالنساء.
األوراق اليت مل يتم تسليمها للناخبني أقناء عملية االقرتاع وبقيت حبوزة موزع أوراق
االقرتاع.
األوراق اليت استعملها الناخبني بصورة خاطئة واستبدلوها بأوراق أخرى أو متزقت أقناء
فصلها من الرزمة أو متسخة حبيث ال ميكن استخدامها.
األوراق اليت رفض الناخبني حتبري اصابعهم فاسرتجعت منهم او وجدت ملقاة داخل
احملطة.

أقفال بالستيكية ذات أرقام متسلسلة تستخدم لغلق الصناديق.
األوراق اليت حتمل تأشريات ال تبني نية الناخب او خياره او خالية من اي تأشرية أصالً،
وال تدخل يف عملية العد.
األوراق املختومة خبتم املفوضية وحتمل تأشرية تبني نية الناخب بانتخاب مرشح معني،
وتدخل يف عملية العد.
6

 . 1الئحة قواعد السلوك مل وظفي االنتخابات
تصدر الئحة قواعد السلوك هذه مبوجب قانون املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات
رقم ( )8لسنة 2113م وقانون االنتخابات رقم ( )17لسنة 2113م بهدف حتديد
املعايري القانونية ملوظفي االنتخابات (املالك الدائم واملؤقت) .وجيوز للمفوضية الوطنية
العليا لالنتخابات تطبيق العقوبات أو اختاذ اإلجراءات الصارمة الواردة يف القوانني
اليت سبق ذكرها ضد موظفي االنتخابات الذين ينتهكون أي حكم من أحكام
الئحة قواعد السلوك.
على موظفي االنتخابات القيام بالتالي:
)1

حضور مجيع الدورات التدريبية واإلملام بكافة اإلجراءات املتعلقة بالعملية االنتخابية الصادرة عن
اإلدارة العامة باملفوضية الوطنية العليا لالنتخابات.

 )2االلتزام باحلضور يف املواعيد احملددة للقيام باملهام املوكلة إليهم بكل مهنية وشفافية ،وفقا للجدول
الزمين الذي يقرره جملس املفوضية أو اإلدارة العامة.
 )3أداء عملهم مبوجب أحكام قانون االنتخابات وقانون إنشاء املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات
باإلضافة إىل اللوائح واإلجراءات والوقائق األخرى الصادرة عن املفوضية.
)1

احرتام احلقوق األساسية جلميع املواطنني كحرية الرأي والتعبري وحرية تكوين اجلمعيات واالنتماء
إليها وحرية التجمع وحرية التنقل.

 )5التعامل مع الناخبني واملرشحني واملراقبني واإلعالميني وغريهم حبيادية ودون حتيز.
)6

عدم إظهار تأييدهم ألي مرشح سواء كان بامللبس أو الشارات الدعائية أو التصرف أو السلوك أو
اخلطاب.

)7

انتهاج مبدأ احلياد الكامل مع مجيع األطراف املعنية بالعملية االنتخابية وجتنب شبهات تلقي مبالغ
مالية أو أي امتيازات أخرى من املرشحني أو أي جهات أخرى.

 )8احلفاظ على سرية املعلومات اليت يتم االطالع عليها أقناء تأدية مهامهم وخصوصيتها.
)9

معاملة مجيع األشخاص على قدم املساواة بكل احرتام وتقدير بغض النظر عن اجلنس أو الديانة أو
املعتقد أو السن أو اإلعاقة أو األصول االجتماعية أو املكانة الشخصية.
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 . 5معلومات عامة
 5.1مقدمة
إن انتخاب أعضاء اهليئة التأسيسية لصياغة الدستورهي احلدث
االنتخابي الثاني على مستوى ليبيا الذي يتم إجراؤه بعد قورة 17
فرباير.
وتتم العملية االنتخابية مبوجب أحكام اإلعالن الدستوري املؤقت
الصادرة يف  3أغسطس 2111م وفق املادة ( )31وتعديالتها
وسوف جترى مبوجب القانون رقم ( )17لسنة 2113م الصادرعن
املؤمتر الوطين العام بشأن انتخاب أعضاء اهليئة التأسيسية لصياغة الدستور ،والقانون رقم ( )8لسنة
2113م اخلاص بإنشاء املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات .وستتوىل املفوضية إدارة العملية االنتخابية.

 5.2انتخاب اهليئة التأسيسية لصياغة الدستور
 تتألف اهليئة التأسيسية من ( )61عضواً يتم انتخابهم
وفقاً لنظام األغلبية يف قالث مناطق انتخابية (شرق
وغرب وجنوب) .وستكون مهام اهليئة هي صياغة
الدستور اللييب اجلديد.
 يُعتمد نظام األغلبية النتخاب ( )38عضو من خالل
التنافس العام للمرشحني واملرشحات يف ( )36دائرة
فرعية يف البالد.
 يتم اعتماد نظام األغلبية النتخاب ( )6أعضاء من خالل التنافس اخلاص (نساء) للمرشحات يف ()21
دائرة فرعية يف البالد.
 اعتماد نظام األغلبية النتخاب ( )6أعضاء من خالل التنافس العام مع التنافس اخلاص (مكون)
للمرشحني واملرشحات يف ( )11دائرة فرعية يف البالد.
 تشتمل الدوائر الفرعية على ( )16دائرة اقرتاع.
 اعتماد نظام الفائز األول يف دوائراالقرتاع األحادية املقاعد.
 اعتماد نظام الصوت الواحد غري املتحول يف دوائراالقرتاع املتعددة املقاعد.
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 5.3من حيق له االقرتاع
حيق ألي ناخب اإلدالء بصوته يف انتخاب اهليئة التأسيسية لصياغة الدستور إذا:
 متكن من احلضور شخصياً يوم االقرتاع.
 وجد امسه يف سجل الناخبني باحملطة اليت يقرتع فيها.
 متكن من تقديم اقبات هوية حتمل صورة شخصية له بطاقة شخصية أو جواز
سفرأو كتيب عائلة أو أي اقبات هوية رمسي.

 5.1امل راكز و احمل طات
ال جيوز للناخبني االقرتاع إال يف املراكز اليت سجلوا فيها
ويستثنى من ذلك موظفي املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات
وافراد االمن العاملني يف مركز االنتخاب غري املراكز اليت
سجلوا فيها .حيث يسمح هلم باالقرتاع يف مراكز االنتخاب
اليت يعملون فيها شريطة:
 أن تكون املراكز اليت يعملون فيها ضمن نفس
الدائرة الفرعية اليت سجلوا فيها.


أن يقدموا أرقامهم الوطنية للتأكد من تسجيلهم عرب
نظام التسجيل.

 باإلضافة إىل الناخبني الذين مت تنسيبهم على حمطات
النساء أو الرجال عن طريق اخلطأ.

 5.5أرقام امل راكز و احمل طات
كل حمطة ستكون معرفة برقم مركز االنتخاب الذي يتكون من مخسة خانات ورقم احملطة الذي يتكون
من خانتني ،هذا الرقم رقم متفرد.
مالحظة :من الضروري اعتماد الرتقيم الصحيح يف كافة النماذج املساعدة عدا مناذج
التسوية والنتائج ذات رمز (بار كود) مطبوع مسبقاً يوضح رقم املركز ورقم احملطة
واسم اللجنة االنتخابية ورقم اللجنة االنتخابية ونوع احملطة (نساء أو رجال)
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 5.6مدة االقرتاع
يبدأ االقرتاع الساعة الثامنة صباحاً وينتهي الساعة السابعة مساءً دون انقطاع،
وأقناء ساعات االقرتاع على املوظفني التناوب على أخذ فرتات اسرتاحة لغرض أداء
الصالة أو تناول الطعام على أن يقوم أحد أفراد موظفي احملطة املتبقني بأداء دور
ذلك املوظف ويفضل أن يكون مدير احملطة.

 5.7نبذة خمتصرة عن خطوات االقرتاع
 يوجه منظم الطابور يف مركز االنتخاب الناخب للمحطة اليت يوجد امسه فيها.
 يتأكد منظم طابور احملطة أن كل ناخب قد أحضر معه اقبات هوية قبل دخول احملطة.
 يقدم الناخب اقبات هوية حتمل صورة شخصية ملوظف التحقق.
 يبحث موظف التحقق من اهلوية عن اسم الناخب يف كتيب سجل الناخبني النهائي.
 يوقع الناخب يف كتيب سجل الناخبني مقابل امسه.
 خيتم موزع األوراق ورقة االقرتاع.
ُ يشرح للناخب بطريقة حيادية كيفية االقرتاع.
 يطوي موزع االوراق ورقة االقرتاع ويسلمها للناخب.
 يتوجه الناخب خللوة االقرتاع.
 يؤشر الناخب على اختيار واحد يف كل ورقة بشكل سري.
 يطلب مراقب الصندوق من الناخب حتبري إصبع السبابة األمين.
 يضع الناخب ورقة االقرتاع يف صندوق االقرتاع الصحيح.
 يغادر الناخب مركز االنتخاب.
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 . 6امل وظف و ن
 6.1موظف و مركز االنتخاب
يتكون موظفو املركز من:
 رئيس املركز(.)1
 منظمي الطوابري(.)2
 ) 1رئيس امل ركز االنتخاب
يف معظم املراكز يتم تعيني رئيس مركز انتخاب واحد إضافة ملدراء احملطات.
أما بالنسبة للمراكز الكبرية اليت تضم ستة حمطات او أكثر فيمكن تعيني
نائب لرئيس مركز االنتخاب.

 ) 2منظم الطابور عدد ( ) 2
يقوم منظم الطابور باملهام التالية:
 احملافظة على انتظام طوابري مركز االنتخاب.
 إعطاء األولية للنساء احلوامل وكبار السن وذوي اإلعاقة.
 عدم السماح ألي ناخب باالنضمام للطابور بعد الساعة السابعة
مساءً ،ويسمح فقط للمنتظمني يف الطابور بدخول املركز وإمتام
إجراءات االقرتاع.
 مساعدة الناخب يف العثور على احملطة الصحيحة يف حال عدم
متكنه من إجياد امسه يف سجل الناخبني املطبوع املعلق على اجلدار.
 توجيه الناخب للمحطة الصحيحة بناءً على الرتتيب األلفابائي لألمساء.
يف حال مل حيضر الناخب وقيقة إقبات هوية يطلب منه بلطف مغادرة احملطة والعودة إليه
عند جلب وقيقة إقبات اهلوية.
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 6.2موظف و احمل طة
يتكون موظفو احملطة كل من:
 مدير احملطة (.)1
 منظم الطابور (.)1
 مسؤول التحقق من اهلوية (.)1
 موزع األوراق (.)1
 مراقب الصندوق والتحبري (.)1
ميثل كافة موظفي االقرتاع املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات لذا جيب عليهم التصرف حبيادية ونزاهة يف
مجيع مراحل االقرتاع والتسوية والفرز والعد وفق ما نصت عليها قواعد السلوك اليت تؤكد على مبدأ
الشفافية والنزاهة واحلياد التام جلميع موظفي املفوضية.
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 . 7من حيق له التواجد يف امل ركز و احملطة
ال يسمح سوى للفئات التالية بالتواجد يف املركز أو احملطة:
 الناخبني املسجلني الذين ينتظرون دورهم لالقرتاع يف املركز أو احملطة.
 موظفي املركز.
 موظفي املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات.
 وكالء املرشحني املعتمدين من قبل املفوضية.
 املراقبني الدوليني واحملليني املعتمدين من قبل املفوضية.
 اإلعالميني احملليني واألجانب املعتمدين من قبل املفوضية.
 الضيوف املعتمدين من قبل املفوضية.
 عناصر األمن املسؤولني عن محاية املركز ،ولكن ال حيق هلم الدخول إال يف حال طلب رئيس
املركز ذلك أو يف حالة االدالء بأصواتهم.
إرشادات عامة:
 على موظفي املركز ارتداء السرت املسلمة هلم يف صندوق عدة االقرتاع وعلى مسؤولي املفوضية إبراز
البطاقات التعريفية الصادرة عن املفوضية .أما عناصر األمن فعليهم ارتداء الزي الرمسي وإبراز
هوياتهم إن وجدت.
 على املراقبني والوكالء واإلعالميني وضع بطاقات االعتماد الصادرة عن املفوضية يف مكان بارز
كما على الضيوف محل أوراق قبوتية حتمل صورهم الشخصية (كجواز السفر أو اهلوية أو رخصة
القيادة أو بطاقة الصحافة أوما شابه ذلك).
 للحيلولة دون حدوث إرباك لعملية االقرتاع على رئيس مركز االنتخاب تنظيم تواجد املراقبني
والوكالء للمركز يف حالة االزدحام داخل احملطة ،كما حيق له وضع جدول زمين لدخوهلم لضمان
إتاحة الفرصة للجميع لالطالع على سريالعملية دون عرقلتها.
 ال حيق ألي شخص محل السالح يف املركز باستثناء عناصر األمن يف حال دعوتهم لدخول املركز او
احملطة من قبل رئيس مركز االنتخاب أو مدير احملطة لضرورات امنية.
إن تواجد املراقبني يساهم يف شفافية عملية االقرتاع ومصداقيتها إضافة لبناء ققة الناخب
بنتائج عملية االقرتاع ونزاهة املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات.
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 7.1وكالء املرشحني
ميكن لوكيل املرشح يف احملطة أو املركز القيام بالتالي:
 مراقبة عمليات االقرتاع والفرز والعد نيابة عن املرشح الذي ميثله.
 اإلبالغ عن احلاالت املثرية للتساؤل وغري االعتيادية ملدير احملطة الذي يدون
مالحظاته يف سجل مدير احملطة إن رغب بذلك.
 مراقبة عملية التسوية والفرز والعد.
 إبالغ مالحظاته للمرشح الذي ميثله.
يقوم مدير احملطة بالتأكد من التزام وكيل املرشح بالئحة قواعد السلوك كما يلي:
 أن حيمل وكيل املرشح بطاقة اعتماد صادرة عن املفوضية.
 أال يتدخل وكيل املرشح يف عملية االقرتاع والفرز والعد بأي شكل من
األشكال.
 أال يربز وكيل املرشح أي بطاقة تعريفية سوى البطاقة اليت تبني صفتهم
كممثلني عن املرشحني.
جيوز ملدير احملطة الطلب من الوكيل املغادرة يف حال عدم التزامه بالئحة قواعد
السلوك .ويف حال حدوث ازدحام يف احملطة جيوز ملدير احملطة تنظيم وجود الوكالء
حبيث يكون لكل مرشح ما ال يزيد عن وكيل واحد داخل احملطة.

 7.2املراقبون املعتمدون
ميكن للمراقبني احملليني والدوليني املعتمدين من قبل املفوضية القيام بالتالي:
 دخول مراكز االنتخاب يف مجيع األوقات أقناء عمليات االقرتاع والفرز والعد.
 مراقبة مجيع خطوات االقرتاع التسوية والفرزوالعد.
 توقيق األحداث املثرية للتساؤل وغري االعتيادية يف دفاتر مالحظاتهم اخلاصة.
يقوم مديراحملطة بالتأكد من اآلتي:
 تصرف املراقبني حبيادية أقناء مراقبة عمليات االقرتاع والفرز والعد.
 إظهار املراقبني بطاقات االعتماد وعدم محل أي شعار آخر عداها يشري ألي مرشح.
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 عدم تدخل املراقبني يف عمليات االقرتاع والفرز والعد أو ملس مواد االقرتاع بأي شكل من األشكال.

جيوز ملدير احملطة الطلب من املراقب املغادرة يف حال عدم التزامه بالئحة قواعد السلوك كما جيوز له
الطلب من املراقبني املغادرة يف حال ازدحام احملطة بالزائرين.
على املراقبني احملليني والدوليني ووكالء املرشحني املعتمدين االلتزام بالئحة قواعد
السلوك املصادق عليها من قبل املفوضية.

 7.3ممثلو وسائل اإلعالم املعتمدون
تساهم وسائل اإلعالم بالتعاون مع املفوضية يف نشر معلومات دقيقة وإيصال رسائل
مؤقرة تتعلق باالنتخابات للشعب اللييب ،وميكن إلعالميني املعتمدين من قبل املفوضية
دخول املراكز أو احملطات يف مجيع األوقات أقناء عمليات االقرتاع والفرز والعد ألداء
عملهم.
للحيلولة دون ازدحام املركز واحملطات فإن أعداد الصحفيني املسموح هلم بالدخول
للمركز الواحد أو احملطة الواحدة هو أمر مرتوك لتقدير رئيس املركز أو مدير احملطة.
على رئيس املركز ومدير احملطة التأكد من التزام اإلعالميني بالتالي:
 التصرف حبيادية داخل احملطة وخارجها.
 إظهار بطاقات االعتماد اخلاصة بهم وعدم محل أي شعار قد يشري إىل أحد
املرشحني.
 عدم خماطبة الناخبني داخل احملطة أو التقاط صور على حنو ينتهك سرية
الناخب.
 عدم تصوير األشخاص فوتوغرافياً أو مرئياً يف حال عدم رغبتهم بذلك.
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 7.1الضيوف
وتشمل الفئات التالية:
 أعضاء اهليئات الدبلوماسية.
 املنظمات االقليمية والدولية يف ليبيا.


الوفود الدولية بشرط اعتمادهم من قبل املفوضية.

على الضيوف محل بطاقات اعتماد صادرة عن املفوضية يف مجيع األوقات وتكون ظاهرة
للعيان طيلة فرتة تواجدهم يف املركز .كما جيب على العناصر األمنية املرافقة هلم محل خطاب صادر من
البعثة الدولية أو الدبلوماسية تدعم أسباب وجودهم يف املركز وطبيعة عملهم.
ال يسمح ألي شخص حبمل السالح داخل مركزاالنتخاب.
ميكن للضيوف طرح تساؤالت على موظفي احملطة لتوضيح العملية ،وجيب على الضيوف:
 عدم التدخل بأي شكل من األشكال يف العملية االنتخابية أو عرقلة سري اإلجراءات.
 احرتام سرية التصويت.
 عدم إظهار تأييد ألي مرشح.
 حتمل مسؤولية التصرفات اليت تبدر عن مرافقيهم أو حراسهم.
يف حال حدوث أي انتهاك ألي مما سلف جيوز لرئيس املركزأو مدير احملطة منع الضيف من دخول املراكز
واحملطات.
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 . 8مواد االنتخابات
تقسم مواد االنتخابات إىل حساسة وغري حساسة:
 يؤقر فقدان املواد احلساسة أو تلفها يف سري العملية االنتخابية.
 أما املواد غري احلساسة فهي مهمة وضرورية إال إن تلفها أو فقدانها لن يؤقر يف سري العملية االنتخابية
بنفس الدرجة ولكن جيب استبداهلا يف فرتة زمنية قصرية.

 8.1املواد احلساسة
وتشمل:
 أوراق االقرتاع.
 كتيب سجل الناخبني.
 سجل الناخبني املعلق على اجلدار.
 ختم املفوضية الرمسي.
 مناذج التسوية والنتائج.
 النماذج املساعدة االخرى.
 احلرب االنتخابي.
 أقفال صناديق االقرتاع.

 8.2املواد غري احلساسة
 )1املواد الضرورية وتشمل:
 صناديق االقرتاع الفارغة.


خلوات التصويت.

 األكياس اآلمنة الفارغة.
 ظروف.
 سجل مديراحملطة.
رغم إمكانية مواصلة االنتخابات يف غياب هذه املواد فإن فقدانها قد يسبب صعوبات كبرية.
 )2املواد اآلخرى وتشمل:
 املصابيح
 اآلالت احلاسبة
 عدد من األشرطة مبختلف أنواعها وأقالم احلرب وأقالم الرصاص وغريها .ويف حال فقدان هذه املواد
فمن املمكن استبداهلا حملياً.
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 8.3قائمة املواد واستخداماتها
 مواد أساسية.
 مواد صندوق االقرتاع.
 مواد عدة االقرتاع.
مواد أساسية (تنقل على دفعات)
املادة
صناديق االقرتاع
خلوات االقرتاع
احلرب االنتخابي
مناديل
هاتف نقال

الغرض
صناديق شبه شفافة يضع الناخبون أوراق االقرتاع فيها.
الغرض منها متكني الناخبون من التأشريعلى أوراق االقرتاع بسرية حتول دون
اطالع أي شخص آخر على اختيارهم
يوضع على أصابع الناخبني للحيلولة دون اقرتاعهم أكثر من مرة

الكمية لكل حمطة
 1أو 2
 2أو 3
2

تستخدم ملسح الناخب إصبعه بعد وضعه يف قنينة احلرب.

علبتني

لكي يتم التأكد من تسجيل افراد األمن وموظفي املركز

1أو2

مواد صندوق االقرتاع
الغرض

املادة

الكمية لكل حمطة

صندوق كبري مصنوع من البالستيك وحيتوي على مواد االقرتاع لكل احملطات
صندوق مواد
االقرتاع

املوجودة باملركز.
ويوجد علية ملصق حيتوي على اسم اللجنة االنتخابية واسم املركز ورقم املركز.

1

ويوجد بها أظرف حتتوي على مناذج مرقمة وجاهزة بعدد حمطات.
كتيبات سجل

كتيب حيتوي على امساء الناخبني وتوقيعاتهم عند االقرتاع ويكون لكل حمطة

الناخبني النهائي

كتيب سجل ناخبني (مطبوعاً).

قوائم سجل
الناخبني النهائي
أوراق االقرتاع
ملصق صندوق
االقرتاع

حيتوي على أمساء الناخبني وأرقام احملطات.
قد يكون هناك نوع واحد أو نوعني من أوراق االقرتاع يف احملطة .يف حال وجود
نوعني فتكون ألوان نوعي األوراق خمتلفة.
يوضع على اجلهة األمامية لصندوق االقرتاع لتحديد احملطة اخلاصة بالصندوق
ونوع ورقة االقرتاع.

1
1
يف رزم
ذات  51ورقة
 2لكل صندوق

 منوذج التسوية والنتائج ينقسم إىل جزئني مطبوعني يف ورقة واحدة.
 اجلزء األول يستخدم لتسجيل عمليات التسوية الوراق االقرتاع.
مناذج التسوية
والنتائج

 اجلزء الثاني يستخدم لتسجيل النتائج.
 بعض البيانات يف النموذج تكون مطبوعه (رقم اللجنة ورقم املركز ورقم
احملطة).
 يتكون كل منوذج من نسخة أصلية وقالث نسخ كربونية ،ولكل نسخة لون
خمتلف.
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 1لكل نوع ورقة
اقرتاع

املادة
سجل الناخبني
اإلضافيني
مناذج سجل
األقفال

الغرض

الكمية لكل حمطة

لتسجيل أمساء موظفي املركزوعناصر األمن باإلضافة إىل الناخبني االستثنائيني.

2

لتسجيل األرقام التسلسلية لألقفال اآلمنة املستخدمة يف قفل صندوق االقرتاع
ووقت إقفاهلا وفتحها.

منوذج نقل املواد

لتدوين بيانات املواد اليت تنقل بني املفوضية ومكتب اللجنة االنتخابية واملركز.

ملصق األكياس

تلصق على األكياس اآلمنة وتسجل عليها بيانات املواداليت بداخلها واملتعلقة

اآلمنة

باحملطة التابعة هلا.

1
رزمة واحدة تتكون
من عشرة مناذج
واحد لكل كيس
آمن مستخدم
واحدة للتنافس العام

قوائم املرشحني

وواحدة للتنافس

للعرض يف حمطة االقرتاع.

اخلاص (نساء)
مواد عدة االقرتاع
الغرض

املادة
صندوق العدة

الكمية لكل حمطة

صندوق مصنوع من البالستيك يستخدم حيتوي على عدة االقرتاع.

1

أقالم حرب (أسود)

لتعبئة االستمارات ولتأشري أوراق االقرتاع.
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أقالم حرب (أمحر)

إجراء التصحيحات على استمارات التسوية والنتائج.

5

أقفال بالستيكية

إلقفال صناديق االقرتاع وحفظ املواد احلساسة داخل الصندوق ومحايتها من

حتمل أرقاماً مميزة التالعب أقناء نقلها
حافظة بالستكية
ذات خيط

حلفظ قوائم الناخبني اإلضافيني ،وقوائم سجل الناخبني النهائي (املطبوع) املعلق
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2

على اجلدار.

ختم املفوضية

خلتم أوراق االقرتاع واستمارات التسوية والنتائج.

2

حمربة اختام

حمربة محراء خلتم املفوضية.

1

حمربة بصمات
أظرف بنية اللون
حجم C3
أكياس آمنة حجم
C2
أكياس آمنة حجم
C3
أقالم خطاط ملونة
ذات خط عريض
سجل مديراحملطة
آلة حاسبة
الفتة احملطة

لكي يتمكن الناخبون األميون من البصم على استمارة التسجيل يف اخلانة
املخصصة للتوقيع
حلفظ النماذج وأوراق االقرتاع التالفة وامللغاة.
حلفظ أوراق االقرتاع املعدودة وغري املستخدمة ونقلها إىل مكتب اللجنة
االنتخابية.
حلفظ مناذج النتائج ونقلها إىل مكتب اللجنة االنتخابية واملركز الوطين
لإلحصاء
لكتابة املعلومات على ملصقات صناديق االقرتاع واألكياس اآلمنة وغريها

1
5
6
4
علبة بها  12قلم ملون

دفرت يستخدمه مدير احملطة لتسجيل املعلومات املهمة.

1

للمساعدة يف إجراء احلسابات املطلوبة يف مناذج التسوية والنتائج

1

تعلق على اجلدار خارج احملطة.

2
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الغرض

املادة

الكمية لكل حمطة

علم

يرفع عند مداخل مراكز االنتخاب.

1

حبل

لربط العلم على األشجار أو املباني أو الساريات

1

لتنظيم الطابور عند مدخل املركز واحملطة.

1

للتخلص من النفايات والسرتداد املواد القابلة لالستخدام

1

شريط تنظيم
الطابور
أكياس نفايات

شريط الصق غليظ إلحكام إقفال الصناديق احلاوية على املواد إن لزم األمر.

1

مقصات

لقص األقفال البالستيكية وشرائط تنظيم الطابور.

1

مساطر

تساعد على نزع ورقة االقرتاع من دفرت أوراق االقرتاع.

2

خيط رفيع

لربط القلم اجلاف مبنصة االقرتاع أو ألي غرض آخر.

1

شريط الصق

اللصاق اوراق سجل الناخبني على أوراق حجم  A2واستخدامات أخرى.

4

دبابيس

لتعليق سجل الناخبني والنتائج النهائية على اجلدران والستخدامات أخرى.

5

اللصاق سجل الناخبني عليه.

15

لتمييز موظفي املركز واحملطة.

6

اللصاق حمربة االصابع وحمربة اخلتم وقنينة احلرب االنتخابي على سطح الطاولة.

4

الستخدامات خمتلفة.

1

الستخدمات خمتلفة حيتوي على اآلتي:

1

ورق حجم A2
سُرت
شريط ذو وجهني
الصقني
حزمة أوراق حجم
A4
كيس بالستيك
مشابك معدنية

لشبك رزم أوراق االقرتاع مع بعضها البعض والستخدامات أخرى.

 2علبة

مصباح

لالستمرار يف إجراءات العد يف حال انقطاع التيار الكهربائي.

1

بطاريات

للمصباح.

1

أربطة مطاطة
قرطاسية

 1كيس

لربط أوراق االقرتاع.
حتوي على سبيل املثال ملفات بالستيكية وقاقبة اوراق الستخدامات عامة.
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 . 9قبل يوم االقرتاع
 9.1تسليم مواد االقرت اع واستالمها
قبل بضعة أيام من يوم االقرتاع يستلم رئيس املركز مواد االقرتاع املذكورة يف الفصل السابق .وتكون هذة
املواد يف صندوق عدة االقرتاع وصندوق مواد وأوارق االقرتاع مطبوع علية كل منها اسم مركز االنتخاب
ورقمة واسم اللجنة االنتخابية ومن املمكن أن تصل املواد على دفعة واحدة أو قد تصل املواد احلساسة وغري
احلساسة على دفعتني منفصلتني يف يومني خمتلفني.
وتكون عملية التسليم على النحو اآلتي:
 عند وصول مواد االقرتاع للمركز يقوم رئيس املركزاالنتخاب بالتحقق من املواد املدرجة بنموذج نقل
املواد والتأكد من عدم تلفها ومطابقتها للكميات املطلوبة وأن يقوم بالتوقيع على النموذج ،وبتوقيعه
على النموذج فإنه يقر بأن كميات املواد كاملة بناءً على ما هو موجود يف منوذج نقل املواد.
 إذا كانت املواد املوردة إليه ناقصة أو تالفة فيجب على رئيس املركز إبالغ مكتب اللجنة لتعويض
أي نقص.
 حيتفظ رئيس مركز االنتخاب بالنسخة الكربونية األوىل لنموذج نقل املواد ،وحيتفظ الشخص
الناقل الذي قام بإيصال املواد بالنسخة الكربونية الثانية (يُعد النموذج من قبل اللجنة االنتخابية
وتبقى النسخة األصلية عند املُعد).
 يسلم رئيس املركز صناديق عدة ومواد االقرتاع إىل مجيع مدراء احملطات يف املركز.
 يف حال اكتشاف مدير احملطة نقص يف املواد يبلغ رئيس املركز على الفور والذي سيحاول بدوره
سد النقص .ويف حال استمرار النقص عليه االتصال مبكتب اللجنة االنتخابية لطلب مواد إضافية.
يسجل مدير احملطة يف سجله أي مواد مفقودة واإلجراء الذي اختذه رئيس املركز لتعويض املواد املفقودة.

 9.2جتهيز سجل الناخبني النهائي ( املطبوع )
بعد فرتة النشر واكتمال مرحلة الطعون والبث فيها يتم إنشاء سجل الناخبني النهائي (مطبوعاً) ويتكون من:
 قوائم سجل الناخبني:
 oقوائم سجل ناخبني خاصة بالنساء حسب الرتتيب األلفابأئي يكون معلقاً خارج احملطة عند
الدخول إىل املركز.
 oقوائم سجل ناخبني خاصة بالرجال حسب الرتتيب األلفابأئي يكون معلق خارج احملطة عند
الدخول إىل املركز.
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 كتيبات سجل الناخبني:
 oكتيب سجل ناخبني خاص بالنساء حيتوي على رقم مسلسل واالسم رباعي والتوقيع.
 oكتيب سجل ناخبني خاص بالرجال حيتوي على رقم مسلسل االسم رباعي والتوقيع.
يقوم رئيس املركز ومدراء احملطات بالتأكد من استالم قوائم وكتيبات سجل الناخبني وأنها غري ناقصة
وذلك عن طريق مكتب اللجنة االنتخابية.

 9.3توزيع كتيبات سجل الناخبني ( املطبوع ) على احمل طات
حتدد إدارة العمليات يف املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات بناءً على أعداد املسجلني يف مرحلة التسجيل عرب
الرسائل النصية القصرية ) )SMSومرحلة اإلضافة والتعديل عدد حمطات الرجال وآخرى نساء الواجب فتحها
يف كل مركز ،وسيتم توزيع الناخبني على احملطات من قبل إدارة العمليات من خالل منظومة التسجيل
باملفوضية (اإلدارة العامة).
من الضروري األخذ العلم باألمور التالية:
 مراكز االنتخاب اليت فيها التسجيل عرب ( )SMSسيتم إجراء االقرتاع فيها حبيث ختصص يف كل
مركزحمطات خاصة بالرجال وآخرى بالنساء يف كل مركز.
 سيكون لكل حمطة رجال وحمطة نساء كتيب سجل ناخبني مطبوع خاص بها.
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 . 11خمطط امل ركز و احمل طة
 11.1خمطط املركز
يقوم رئيس املركز باآلتي:
 ال يسمح بوجود مواد دعاية انتخابية يف أي مكان داخل
املراكز أو حوهلا ،مبا يف ذلك اجلدران اخلارجية.
 لغرض إنسيابية دخول الناخبني وخروجهم من املراكز،
وضع خمطط حيوي على سبيل املثال ال احلصر مواقع
عرض قوائم سجل الناخبني (املطبوع) وطوابري االنتظار
ومواقع احملطات ومداخل احملطات وخمارجها.

منظم الطابور يف املركز
على منظمي الطابور التواجد داخل املركز وخارج احملطات لضمان التالي:
 عدم السماح بالدخول إال األشخاص املسموح هلم.
 عدم السماح ألي شخص باالنضمام لطابور املركز بعد الساعة السابعة مساءً.
 اعطاء األولوية للنساء احلوامل وكبار السن وذوي اإلعاقة للتقدم يف الطابور.
 مساعدة الناخب يف العثور على احملطة الصحيحة يف حال عدم متكنه من اجياد امسه يف سجل
الناخبني املطبوع املعلق على اجلدار.
 توجيه الناخب للمحطة الصحيحة بناءً على الرتتيب االلفابائي لألمساء.
ول تحقيق ذلك ،جيب أن يبقى منظم طابور واحد على األقل بالقرب من مدخل املركز ،ويقوم رئيس املركز
بتوجيه بقية منظمي الطابور ألداء املهام اليت يطلبها منهم حسب احلاجة.

 11.2خمطط احمل طة
قبل يوم االقرتاع يقوم رئيس املركز باآلتي:
 تنظيم احملطة حبيث تسمح بانسيابية دخول الناخبني وخروجهم منها خالل ساعات االقرتاع .وسيعتمد
تصميم احملطة على حجم وشكل الغرفة ،ومواقع أبواب الدخول واخلروج ،والطاوالت والكراسي
املتوفرة.
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 يتعني على مدير احملطة التأكد من مالئمة تصميم احملطة للعمليات اليت ستجرى فيها .وتوضع
الطاولة اليت يعمل عليها (إن وجدت) يف مكان يتيح له رؤية واضحة للمحطة وطابور الناخبني الذين
يدخلون ،حيث أن مدير احملطة باعتباره مسؤوالًعن مراقبة طابور دخول احملطة.
يبني املخطط أدناه التصميم املقرتح للمحطة:

منظم طابور احملطة
يتأكد منظم طابور احملطة من:
 أن الناخب منتظم يف طابور احملطة اليت يوجد امسه يف سجلها.
 جلب الناخب لوقيقة إقبات اهلوية.
 عدم وجود حرب على إصبع الناخب.
 مغادرة الناخب املركز بعد انتهائه من اإلدالء بصوته.

مسؤول التحقق من اهلوية
توضع طاولة مسؤول التحقق من اهلوية يف أقرب مكان ممكن من مدخل
احملطة .ويراعى يف ذلك توفر حيز كايف للعمل حتى يتسنى ملسؤول التحقق من
اهلوية البحث عن اسم الشخص يف كتيب سجل الناخبني بتلك احملطة.
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موزع أوراق االقرتاع
يراعى توفري حيز كايف ملوزع أوراق االقرتاع حيفظ فيه رزم أوراق االقرتاع بعيداً عن
متناول الناخبني واألشخاص غري املصرح هلم بتداوهلا ويكون احليز كافياً أيضاً
ألداء املهام املوكلة إليه من حيث ختم ورقة االقرتاع وط ّيها.

خلوة االقرتاع
توضع خلوات االقرتاع بعد موزع األوراق ،حبيث تكون مرئية ملوظفي
احملطة والوكالء واملراقبني مع مراعاة سرية االقرتاع وتوفر اإلضاءة
الكافية للناخبني داخل اخللوة.
ويراعى التحقق املنتظم من اخللوات أقناء ساعات االقرتاع للتأكد من
عدم وجود أي أوراق اقرتاع أو مواد دعاية انتخابية فيها ووجود القلم
املستخدم يف تأشري أوراق االقرتاع.
مجيع احملطات ستكون مزودة خبلوات مصممة خصيصاً لذوي االعاقة.

صناديق االقرتاع
خيصص صندوق واحد لكل نوع من أنواع أوراق االقرتاع املستخدمة يف
احملطة ،ويراعى أن يكون مكان الصناديق داخل احملطة على مرأى من
مدير وموظفي احملطة والوكالء واملراقبني يف مجيع األوقات.
توضع صناديق االقرتاع بعد خلوات التصويت حتى ال يتقاطع الناخب اخلارج
من اخللوة واملتوجه إىل صندوق االقرتاع مع الناخبني اآلخرين داخل احملطة.

مراقب صندوق االقرتاع والتحبري
يتاح احليز الكايف ملراقب صندوق االقرتاع والتحبري ليتمكن من وضع قنينة
احلرب االنتخابي وصندوق االقرتاع بشكل يُمكن الناخب من حتبري إصبعه دون
تساقط قطرات احلربعلى صندوق االقرتاع.
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 . 11يوم االقرتاع
 11.1استعدادات يوم االقرتاع
قبل يوم االقرتاع سيتم توزيع صناديق عدة االقرتاع وصناديق مواد االقرتاع مع املواد االخرى االزمة المتام
العملية من قبل مكتب اللجنة االنتخابية .يقوم رئيس املركز بتسلم املواد والتأكد بأن صندوق مواد االقرتاع
هو خاص باملركز وحيمل رقم املركز الذي فيه.

 11.2قبل بدء عملية االقرتاع
على املوظفني الوصول إىل املركز يف الساعة  6331صباحاً من يوم االقرتاع كحد أقصى للتحضري لعملية
االقرتاع .وعند وصوهلم يتوجب عليهم التوقيع يف سجل احلضور الذي سيتم حفظه يف مكان آمن مع بقية
النماذج.
يقوم رئيس املركز بالتالي:
 فتح صندوق مواد االقرتاع واستخراج اآلتي:
 oأوراق االقرتاع.
 oكتيبات سجل الناخبني لكل حمطة.
 oاوراق سجل الناحبني لكل حمطة.
 oمناذج التسوية والنتائج لكل حمطة.
 oالنماذج املساعدة االخرى.
 oملصقات االكياس اآلمنة.
 التأكد من استالم كل حمطة املواد الالزمة لالقرتاع.
 التأكد من استالم مدير احملطة استلم املواد والنماذج ذات الرتقيم الصحيح اخلاص مبحطته.
 التأكد من عدم وجود أي مواد خاصة بالدعاية االنتخابية داخل املركزواحملطات أو على اجلدران
اخلارجية للمركز.
 وضع إشارات توجيهية داخل وخارج املركز واحملطات حبيث توضع إشارات مناسبة خارج املبنى
للداللة على املركز وأخرى داخله للداللة على احملطات.
 احلرص على فتح مركزاالنتخاب واحملطات التابعه له يف متام الساعة الثامنة ( )8311صباحاً.
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يقوم مدير احملطة بالتعاون مع بقية موظفيه مبا يلي:
 تنظيف احملطة وازالة مجيع املواد غري الضرورية منها.
 إزالة أي دعاية انتخابية.
 ترتيب الطاوالت واملقاعد.
 نصب خلوات االقرتاع وتوفري أقالم داخل كل خلوة لتأشري أوراق االقرتاع.
 تعليق أي إشارات توجيهية أو مواد تثقيفية داخل احملطة.
 احلرص على فتح احملطة يف متام الساعة الثامنة ( )8311صباحاً.

 11.3بدء االقرتاع
على مدير احملطة التأكد من إمتام اخلطوات أدناه حبضور وكالء املرشحني واملراقبني واإلعالميني إن
كانوا حاضرين قبل إعالن بدء االقرتاع:
جترى هذه اخلطوات حتى يف غياب الوكالء واملراقبني واإلعالميني
يقوم مدير احملطة بأداء املهام أدناه مع مراعاة تكرارها لكل نوع من أوراق االقرتاع إذا كانت احملطة
تتعامل مع نوعني من أوراق االقرتاع:
 تعبئة البيانات اليت تبني ألي حمطة تنتمي النماذج الواردة يف بداية النماذج التالية:
 منوذج سجل األقفال (واحدة لكل حمطة).
 منوذج سجل الناخبني اإلضافيني.
يف حال عدم تأكد مدير احملطة من صحة البيانات اليت ينبغي تعبئة النموذج بها جيب أن يرجع لرئيس
املركز.
 التحقق من ملصق رزم أوراق االقرتاع وتسجيل بداية ونهاية األرقام التسلسلية ألوراق االقرتاع وعدد
أوراق االقرتاع املستلمة يف اخلانة (أ) من منوذج التسوية لكل نوع من أوراق االقرتاع.
 تسليم رزم أوراق االقرتاع املسجلة يف منوذج التسوية لكل نوع من أوراق االقرتاع إىل موزع أوراق
االقرتاع.
 تسليم مواد االقرتاع إىل موظفي احملطة لغرض أداء مهامهم.
 حتضري ملصق يلصق على الوجه األمامي لصندوق االقرتاع مع مراعاة أن احملطات اليت تتعامل بنوع
واحد من أوراق االقرتاع سيكون لديها صندوق اقرتاع واحد واليت تتعامل مع نوعني من أوراق
االقرتاع سيكون هلا صندوقي اقرتاع.
 التأكد من تطابق لون ملصق صندوق االقرتاع مع لون أوراق االقرتاع اليت سيدىل بها يف ذلك
الصندوق.
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 يبدأ موزع أوراق االقرتاع باستخدام أوراق االقرتاع ذات الرقم التسلسلي األدنى قم األوراق ذات األرقام
األعلى (تصاعدياً).
 السماح للحاضرين يف احملطة بالتأكد من خلو صندوق االقرتاع من أي شيء.
 إقفال الفتحات العلوية األربعة لصندوق االقرتاع بإستخدام األقفال اآلمنة حبيث تكون حمكمة
اإلقفال والتأكد من عدم وجود فجوات يف احلواف العلوية األربعة بشكل حيول دون إدخال أي مادة
من خالهلا.


قراءة األرقام التسلسلية لألقفال بصوت عالٍ لتمكني املراقبني ووكالء املرشحني من تسجيل أرقام
األقفال.

 تسجيل األرقام التسلسلية لألقفال اآلمنة املستخدمة يف إقفال الفتحات العلوية األربعة لصندوق
االقرتاع يف اخلانة املخصصه هلذين الصندوقني من منوذج سجل األقفال.
 تسليم صندوق االقرتاع املقفل ملراقب صندوق االقرتاع.
 يتم اإلعالن عن جاهزية احملطة لالفتتاح يف متام الساعة الثامنة صباحاً وحبضور وكالء املرشحني
واملراقبني إن كانوا متواجدين.
 السماح ملوظفي املركز وعناصر الشرطة باالقرتاع يف احملطة األوىل باملركز قبل فتح احملطات
للناخبني.
إذا كانت احملطة تتعامل مع نوعني من أوراق االقرتاع فيجب:
 تكرارالتعليمات املذكورة أعاله لكل صندوق اقرتاع خاص بنوع أوراق االقرتاع.
 تعبئة منوذج تسوية واحدة لكل نوع من أنواع أوراق االقرتاع.
 تعبئة اخلانة املخصصه لكل صندوق اقرتاع من منوذج سجل األقفال

28

 . 12عملية االقرتاع
 )1من حيق له االقرتاع؟
حيق جلميع الليبيني املسجلني (الناخبني) اإلدالء بأصواتهم.
ال يسمح لغري الناخبني املسجلني باإلدالء بأصواتهم.
 )2تعليمات عامة:
 على الناخب احلضور شخصياً إىل املركز املسجل فيه لإلدالء بصوته (باستثناء موظفي املركز أو
عناصر األمن القائمني على محاية املركز ،الذين جيوز هلم يف هذه احلالة اإلدالء بأصواتهم يف
مركز االنتخاب الذي يعملون به بشرط أن يكون قد سبق هلم التسجيل يف أي مركز يف نفس
الدائرة مع ضرورة جلب أرقامهم الوطنية واقبات اهلوية) .وال يسمح ألي شخص ان يقرتع باإلنابة عن
اي شخص آخر.
 على الناخب اإلدالء بصوته بسرية داخل خلوة االقرتاع ،وال جيوز تواجد أكثر من شخص واحد يف
خلوة االقرتاع.
 ال جيوز ألكثر من ناخب واحد التواجد عند كل موظف من موظفي احملطة يف نفس الوقت.
 متنح األولوية للعاجزين وذوي اإلعاقة واحلوامل ويسمح هلم بالتقدم إىل بداية الطابور.
 على الناخب مغادرة احملطة بعد أن يضع ورقة االقرتاع يف الصندوق املخصص.

 12.1خطوات االقرتاع
أ و الً -تنظيم الطابور
 )1يف املركز
يقوم منظمو الطابور يف مركز االنتخاب بتوجيه الناخبني إىل احملطة الصحيحة
باستخدام الفهرس والتأكد من انتظام الطابور خارج احملطة باإلضافة إىل:
 التأكد من عدم دخول أي شخص ملركز االنتخاب عدا األشخاص
املسموح هلم بالدخول ومغادرة الناخبني للمركز بعد اإلدالء بأصواتهم.
 التأكد من جلب الناخبني ألوارق إقبات اهلوية.
 الطلب من الناخبني بلطف أن يسمحوا لألميني والعاجزين أو النساء احلوامل باالنتقال إىل مقدمة
الطابور.
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 )2يف احملطة
يقوم مدير احملطة بتنظيم الطابور اخلاص باحملطة باإلضافة إىل:
 التحقق من وقت آلخر من أن الطابور خارج احملطة منتظم.
 الطلب بلطف من الناخبني أن يسمحوا لذوي االعاقة أو األميني أو العاجزين أو نساء حوامل باالنتقال
إىل مقدمة الطابور.
 التأكد من أن أصابع الناخبني الواقفني يف الطابور غري حمربة .وإذا تبني وجود آقار للحرب على أصبع
أحد االشخاص فيبلغه بأنه ال يسمح له بالدخول إىل احملطة للتصويت ،وسيسمح له فقط بالدخول
ملساعدة شخص آخر على التصويت.

قاني اً  -التحقق من اهلوية
عندما يدخل الناخب إىل احملطة يتوجه أوالً إىل موظف التحقق من اهلوية الذي يقوم باآلتي:
 التحقق من تطابق االسم يف وقيقة إقبات اهلوية مع االسم بكتيب
سجل الناخبني املطبوع ،وكون الصورة يف وقيقة إقبات اهلوية تعود
لنفس الشخص.
 استخدام التصنيف األلفابأئي للبحث على اسم الناخب يف كتيب
سجل الناخبني وميكن استخدام الرقم التسلسلي للقوائم.
 الطلب من الناخب التوقيع يف اخلانة املخصصة للتوقيع يف كتيب
سجل الناخبني.
 توجيه الناخب ملوزع أوراق االقرتاع.
وقائق إقبات اهلوية املعتمدة يف االقرتاع هي نفسها اليت اعتمدت يف مرحلة اإلضافة والتعديل
باحلضور الشخصي مثل :كتيب العائلة األصلي حيتوي على صورة الشخص صاحب الكتيب أو
زوجة صاحب الكتيب أو جواز السفر أو البطاقة الشخصية أو اقبات هوية رمسي.

يف حال اقرتاع موظف ي املركز أو عناصر األ من يف مركز االنتخاب الذي مل يسجلوا فيه يقوم
موظف التحقق من اهلوية بالتالي :
 التأكد من تسجيلهم املسبق بواسطة اهلاتف النقال من خالل ارسال رسالة نصية قصري إىل الرقم
( ،) 11111وتدوين مكان تسجيلهم يف منوذج سجل الناخبني اإلضافيني يف اخلانة املخصصة
لذلك.
 كتابة اسم الناخب ورقم مركز االنتخاب املسجل به مسبقاً يف قائمة الناخبني اإلضافيني وحتديد
مما إذا كان الناخب من موظفي املركز أم من عناصر األمن.
 توقيع الناخبيني اإلضافيني يف القائمة.
 توجيه الشخص إىل موزع أوراق االقرتاع.
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 قبل اإلعالن عن افتتاح احملطة ،يدلي موظفي احملطات بأصواتهم يف احملطات اليت يعملون بها
ويدعى عناصر األمن القائمني على محاية املركز لإلدالء بأصواتهم باحملطة االوىل بشرط
جلب أرقامهم الوطنية وإقبات اهلوية والتأكد من تسجيلهم عن طريق منظومة التسجيل
بواسطة اهلاتف املسلم ملدير احملطة خالل فرتة اإلضافة والتعديل .وبعد انتهائهم من االقرتاع
يعلن رئيس املركزعن االفتتاح ،ويسمح مدير احملطة للناخبني حينها بالدخول.
 اليسمح ملوظفي املركز أو عناصر األمن باالقرتاع إذا مل حيضر الرقم الوطين وبطاقة إقبات
اهلوية.
 يدلي املراقبون ووكالء واملرشحني بأصواتهم يف احملطات اليت حتوي أمسائهم يف سجالتها.
يف حال اقرتاع الناخبني الذين مت تنسيبهم على احملطات ال نساء أو الرجال عن طريق اخلطأ
( الناخبني االستثنائيني ) يقوم رئيس املركز بالتالي:
 ابالغ مدير احملطة املدرج بها الناخب االستثنائي ليقوم بكتابه مالحظة (ناخب استثنائي) يف كتيب
سجل الناخبني اخلاص باحملطة يف خانة توقيع الناخب بالقلم االمحر.
 توجيه الناخب إىل احملطة األوىل للرجال أو احملطة األوىل للنساء حسب جنس الناخب.
 التحقق من عدم حتبري أصابع الناخب من قبل منظم طابور احملطة االوىل رجال أو نساء.
 كتابة أسم الناخب االستثاني ورقم مركز االنتخاب املوجود به يف قائمة الناخبني اإلضافيني
والتأشري يف خانة الناخبيني االستثنائيني.
 توقيع الناخب االستثنائي يف القائمة.
 توجيه الناخب االستثنائي إىل موزع أوراق االقرتاع.

قالث اً – توزيع أ وراق االقرتا ع
يتوجه الناخب إىل موزع أوراق االقرتاع الذي سيقوم باآلتي (لكل نوع)،
والذي سيقوم باإلجراءات املذكورة أدناه مع مالحظة أن حمطة االقرتاع
اليت تتعامل بنوعني من أنواع أوراق االقرتاع سيقوم املوزع بنفس اإلجراء
لكال ورقيت االقرتاع:
 فصل ورقة االقرتاع من رزمة األوراق باستخدام املسار املثقب.
 ختم ورقة االقرتاع على ظهرها.
 الشرح للناخب آلية االقرتاع بشكل حيادي.
 طيّ ورقة االقرتاع والطلب من الناخب طيّ ورقة االقرتاع بعد التأشري بنفس الطريقة.
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 فتح طيّات ورقة االقرتاع.
 تسليم ورقة االقرتاع إىل الناخب واخباره بأنه إذا أخطأ يف تأشري الورقة
فيمكنه إرجاع ورقة االقرتاع إىل موزع األوراق الستالم ورقة جديدة.
 توجيه الناخب خللوة االقرتاع للتأشريعلى ورقة االقرتاع.
 من الضروري ختم ورقة االقرتاع .فأوراق االقرتاع اليت ال حتمل اخلتم ال حيتسب الصوت
املوجود بها.
 جيب أن يكون شرح آلية االقرتاع بطريقة حيادية ،وجيب أن يوضح للناخب كيفية وضع
العالمة على ورقة االقرتاع بدون اإلشارة ملرشح بعينه.

رابع اً – تأشري ورقة االقرتاع
يتوجه الناخب إىل خلوة االقرتاع الشاغرة اليت تشكل ساتراً يضمن سرية االقرتاع قم
يقوم باآلتي:
 وذلك باستخدام القلم املوجود داخل اخللوة التأشريعلى ورقة االقرتاع مرة
واحدة يف املربع املخصص أمام املرشح الذي خيتاره.
 طيّ ورقة االقرتاع بنفس الطريقة اليت طواها بها موزع أوراق االقرتاع ليكون
اخلتم ظاهراً.
 مغادرة خلوة التصويت واالجتاه حنو صندوق االقرتاع.
مساعد ة الناخبني يف تأشري أوراق االقرت اع
 جيوز للناخب األمي أو العاجز من ذوي اإلعاقة الذي ال ميكنه
تأشري ورقة االقرتاع بنفسه طلب املساعدة من أحد أصدقائه أو
أقاربه علماً إن هذا الصديق أو القريب ال جيوز له سوى مساعدة
ناخب واحد يف يوم االقرتاع
 يراعى عدم السماح للمراقبني ووكالء املرشحني املوجودين يف
احملطة مبساعدة الناخبني.
 على مدير احملطة أن يوضح للشخص الذي يقدم املساعدة للناخب
ضرورة احلفاظ على سرية خيار الناخب.
يف حال عدم وجود مرافق ملساعدة الناخب األمي أو الناخب من ذوي االعاقة أو العاجز فيمكن ملدير احملطة
املساعدة علماً أن بإمكان مدير احملطة مساعدة كل شخص حيتاج للمساعدة.
جيب احلفاظ على سرية خيار الناخب وال حيق ألي شخص االطالع عليه
32

أوراق االقرتاع التالفة
تعترب ورقة االقرتاع تالفة يف احلاالت التالية:
 متزقها عند فصلها من رزمة أوراق االقرتاع.
 اتساخها.
 إذا ما رجع الناخب من خلوة االقرتاع وبيّن بأنه قد أخطأ يف تأشري ورقة االقرتاع.
يف حال اتساخها أوخطأ يف التأشريوبدون النظر إىل تأشرية الناخب تسلم ورقة االقرتاع إىل موزع أوراق
االقرتاع الذي سيكتب عبارة "تالفة" على ظهرها ويضعها يف الظرف املخصص ألوراق االقرتاع التالفة حبوزته.
وتسلم إىل الناخب ورقة اقرتاع أخرى.
يف حال استخدام احملطة لنوعني من أوراق االقرتاع جيب أن يكون هناك ظرفان منفصالن
ألوراق االقرتاع التالفة لكل نوع من أوراق االقرتاع.

خامس اً -إ دالء الناخب بصوته
يقوم الناخب بإعادة طيّ ورقة االقرتاع ومغادرة خلوة االقرتاع متجهاً حنو صندوق
االقرتاع إذ سيسمح لناخب واحد فقط بالتواجد عند الصندوق لإلدالء بصوته.
على مراقب صندوق االقرتاع والتحبري التأكد من:
 احملافظة على صندوق االقرتاع
 تنظيف سبابة الناخب اليمنى مبنديل ورقي وحتبري إصبع الناخب بواسطة
ال باحلرب)
احلرب االنتخابي (يُغطى الظفر كام ً
 استخدام منديل ورقي لتجفيف احلرب املتقطر من إصبع الناخب
 التحقق من وجود اخلتم على ظهر ورقة االقرتاع.
 الطلب من الناخب وضع ورقة االقرتاع املطوية واملختومة يف صندوق
االقرتاع دون إظهار خياره الذي مت تأشريه يف الورقة.
 التأكد من قيام الناخب بوضع ورقة االقرتاع املطابقة للصندوق
الصحيح يف حال وجود أكثر من نوع من أوراق االقرتاع يف احملطة.
 توجيه الناخب ملغادرة حمطة االقرتاع بعد اإلدالء بصوته.
على مدير احملطة التأكد من عدم خروج أي شخص وحبوزته ورقة اقرتاع أو أي مواد اقرتاع أخرى.
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ذوي األطراف املبتورة
يف حال كان الناخب أبرت اإلصبع أو اليد:
 يف حال كانت السبابة اليمنى للناخب مبتورة يقوم مراقب الصندوق بتحبري أحد األصابع املتبقية ليد
الناخب اليمنى.
 أما إذا كانت اليد اليمنى للناخب مبتورة بالكامل فيُستعاض عنها باليد اليسرى ويطلب منه حتبري
السبابة وإن كانت مبتورة فيحرب أي إصبع من أصابع يده اليسرى.
ال حيبّر الناخب إذا كان مبتور اليدين.
أوراق االقرتاع امللغاة
تعترب ورقة االقرتاع ملغاة يف احلاالت اآلتية:
 إذا وجدت على األرض أو يف اخللوة أويف أي مكان آخر داخل احملطة عدا صندوق االقرتاع.
 إذا رفض الناخب حتبري إصبعه.
فيجب تسليمها ملوزع األوراق أما عند رفض الناخب حتبريه إلصبعه قبل وضع ورقة االقرتاع فيقوم مراقب
الصندوق بالتوضيح للناخب بأنه ال يستطيع اإلدالء بصوته دون إجراء عملية التحبري فإذا استمر الناخب
برفض حتبري إصبعه فيُطلب منه إعادة أوراق االقرتاع إىل مراقب الصندوق الذي يسلمها بدوره إىل موزع
األوراق ويوجه الناخب ملغادرة احملطة.
عندها يقوم موزع األوراق بكتابة عبارة "ملغاة" على امتداد ظهر ورقة االقرتاع دون النظر لتأشرية الناخب
قم يضعها يف ظرف مكتوب عليه عبارة "أوراق االقرتاع امللغاة".
يف حال استخدام احملطة لنوعني من أوراق االقرتاع جيب وجود ظرفني منفصلني ألوراق
االقرتاع امللغاة لكل نوع من أوراق االقرتاع
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 . 13تعليق االقرتاع آلسباب أمنية أو أحداث آخرى
األسباب األمنية
خالل يوم االقرتاع جيوز لرئيس مركز االنتخاب تعليق عمليات االقرتاع والتسوية والفرز
والعد إذا ما كان املركز أو احملطات مهددة بأعمال الشغب أو العنف يعلق العمل نتيجة
االختالل االمين.

أحداث أخرى
خالل يوم االقرتاع جيوز لرئيس مركز االنتخاب تعليق عمليات االقرتاع والتسوية والفرز والعد إذا ما كان
املركز أو احملطات نتيجة العواصف أو الفيضان أو أي حوادث أخرى يستحيل معها اجراء عملية االقرتاع أو
التسوية الفرز والعد بصورة مناسبة.
قبل تعليق العمل ينبغي التشاور إن أمكن مع مكتب اللجنة االنتخابية كما وجيب تبليغ مكتب اللجنة
االنتخابية بقرار التعليق بالسرعة املمكنة.
يعلق رئيس مركز االنتخاب عملية االقرتاع إذا ما طلب منه ذلك مكتب اللجنة االنتخابية.

بعد تعلي ق عملية االقرتاع ،على مدير احمل طة اختاذ اإلجراءات التالية مع مراعاة
 إقفال صناديق االقرتاع وكتابة األرقام التسلسلية لألقفال اآلمنة يف منوذج سجل األقفال.
 تعبئة املواد االنتخابية وفقاً إلجراءات التعبئة
 التأكد من عدم ترك املواد احلساسة التالية:
 oصناديق االقرتاع اليت حتتوي على أوراق اقرتاع.
 oختم أوراق االقرتاع.
 oأوراق االقرتاع غري املستخدمة.
 oالنماذج اليت مت ملوءها.
 تسليم مواد االنتخابات إىل رئيس املركز إذا ما طلب منه ذلك.
 تسجيل الوقت واألسباب املوجبة لتعليق العمل يف سجل احملطة.
جيب مراعاة عدم تعرض حياة أي شخص للخطر مقابل احلفاظ على املواد االنتخابية
حياة اإلنسان أهم بكثري من هذه املواد.
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 . 11الشكاوى والطعون
جيوز للناخبني املسجلني أو وكالء املرشحني تقديم شكوى شفهية ملدير
احملطة إذا ما ظن أن عملية االقرتاع ال جتري بصورة صحيحة أو عادلة .علماً بأن
مدير احملطة غري ملزم باختاذ أي إجراء جتاه هذه الشكوى الشفاهية إذا مل
جيدها مربرة.
إذا مل يعاجل موضوع الشكوى بنهاية يوم االقرتاع جيوز للناخبني أو وكالء
املرشحني رفع شكوى إىل اللجنة االنتخابية الواقع يف نطاقها مركز
االنتخاب ،كما جيوز للناخبني ووكالء املرشحني مبوجب القانون تقديم الطعن أمام السلطة القضائية.

 . 15ا نتهاء االقرتاع
 15.1إغالق مركز االنتخاب
يف متام الساعة السابعة مساءً يوجه رئيس املركز منظم الطابور بإغالق مدخل
املركز يف حال عدم وجود طابور وعدم السماح ألي ناخب بالدخول للمركز.
ويف حالة وجود طابور خارج املركز فيقوم منظم الطابور بالسماح فقط هلؤالء
الناخبني بالوقوف يف نهاية الطابور وعدم السماح ألي ناخب باالنضمام إىل
طابور املركز.

 15.2إغالق احمل طة
بعد أن يعلق رئيس املركز مدراء احملطات بإغالق مركز االنتخاب يقوم املدراء بالسماح لكل الناخبني
املوجودين يف طوابري احملطات باإلدالء بأصواتهم قم إغالق باب احملطة.
إجراءات اإلغالق:
 يسجل مدير احملطة وقت إغالقها يف سجل احملطة ويقوم بالتالي:
 إقفال الفتحة العلوية لصندوق االقرتاع بقفل آمن وتسجيل رقم
القفل يف منوذج سجل األقفال.
 التأكد من كون الصندوق مشاهَد بوضوح من قبل احلاضرين يف احملطة طيلة الوقت.
 توقيع وختم منوذج سجل الناخبني اإلضافيني يف حالة اقرتاع أي من موظفي االقرتاع أو عناصر األمن
يف احملطة.
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عد أوراق االقرتاع:
 عد التوقيعات املوجودة يف كتيب سجل الناخبني وسجل الناخبني االضافيني اخلاص مبوظفني وأفراد
األمن والناخبني االستثنائيني.
 عد أوراق االقرتاع التالفة املوجودة يف الظرف املخصص لألوراق التالفة وتسجيل ذلك يف سجل احملطة
وأعادتها أىل الظرف.
 عد أوراق االقرتاع امللغاة املوجودة يف الظرف املخصص لألوراق امللغاة وتسجيل ذلك يف سجل احملطة
وأعادتها أىل الظرف.
 عد أوراق االقرتاع غري املستخدمة وتسجيل ذلك يف سجل احملطة.
 حساب جمموع أعداد التوقيعات وأوراق االقرتاع التالفة وامللغاة وغري املستخدمة وكتابة الناتج يف
سجل احملطة.
بعد التأكد من أن األرقام واحلسابات صحيحة يكتب كل من اآلتي يف منوذج التسوية:
 عدد التوقيعات يف اخلانة (.)2
 عدد أوراق االقرتاع غري املستخدمة يف اخلانة رقم (.)3
 عدد أوراق االقرتاع التالفة يف اخلانة رقم (.)1
 عدد أوراق االقرتاع امللغاة يف اخلانة رقم (.)5
 جمموع اخلانات الثالقة أعاله يف اخلانة رقم (.)6
 يف حالة وجود نوعني من أوراق االقرتاع يف احملطة سيكون هناك ظرفان منفصالن ألوراق
االقرتاع التالفة وآخران ألوراق االقرتاع امللغاة وجمموعتان خمتلفتان من أوراق االقرتاع غري
املستخدمة وعندها يُعمل باإلجراءات التالية بشكل منفصل لكل نوع من أوراق االقرتاع.
 يف حال وجود نوعني من أوراق االقرتاع فإن عدد التوقيعات نفسه يسجل يف كل من منوذجي
التسوية لكل تنافس.
 إذا حدقت أي أخطاء يف تعبئة منوذج التسوية فتصحح باستخدام قلم احلرب األمحر وعلى مدير
حمطة االقرتاع أن يوقع جبانب التصحيحات.

 15.3ختزين مواد االقرتاع
على مدير احملطة التأكد من وضع املواد التالية جانباً حتى نهاية عملية العد يف مكان آمن يسهل الوصول
إليه داخل احملطة:
 كعوب رزم أوراق االقرتاع املستخدمة.
 أوراق االقرتاع غري املستخدمة.
37

 ظرف أوراق االقرتاع التالفة.
 ظرف أوراق االقرتاع امللغاة.
 كتيب سجل الناخبني (املطبوع).
توضع املواد التالية يف مكان آمن ضمن عدة االقرتاع:
 احلرب االنتخابي.
 األقفال اآلمنة غري املستخدمة.
 ختم املفوضية.
تعبأ مجيع املواد بعد انتهاء عملية العد طبقاً إلجراءات التعبئة املذكورة يف دليل الفرز والعد.
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 . 16ملخص مبهام رئيس املركز ومدير احمل طة
فيما يلي ملخص للمهام الرئيسية الواجب إجنازها من قبل رئيس مركز االنتخاب ومدير احملطة أقناء عملية
االقرتاع:

 16.1رئيس مركز االنتخاب
 استالم مواد االقرتاع من مكتب اللجنة االنتخابية وختزينها يف مكان آمن.
 ختطيط مركزاالنتخاب يف اليوم الذي يسبق يوم االقرتاع مبساعدة بقية موظفي املركز.
 توزيع مواد االقرتاع على احملطات.
 تسليم كل حمطة أوراق من كل نوع من أوراق االقرتاع اليت ستستخدم يف احملطة (بعض املراكز
تستخدم نوع واحد من أوراق االقرتاع ومراكز آخرى قد تستخدم نوعني حسب الدائرة االنتخابية
الواقعة ضمن نطاقها).
 التأكد من عدم وجود أي مواد دعاية انتخابية داخل املركز أو داخل احملطات أو على اجلدران
اخلارجية.
 التأكد من ارتداء موظفي املركز السرت املخصصة هلم.
 إدارة وتنظيم مركز االنتخاب خالل عمليات االقرتاع والتسوية والفرز والعد.
 التأكد من تطبيق مجيع إجراءات االقرتاع والتسوية والفرز والعد بصورة دقيقة.
 التأكد من وضع امللصقات على صناديق االقرتاع بعد ملئها باملعلومات الصحيحة.
 التأكد من أن تعبئة النماذج من قبل مدراء احملطات قد مت بصورة صحيحة.
 التعامل مع اإلعالميني واملراقبني ووكالء التمرشحني والضيوف يف مركز االنتخاب.
 التعامل مع الشكاوى الشفهية على مستوى مركز االنتخاب.

 16.2مدير احمل طة
 ختطيط احملطة بالتعاون مع بقية املوظفني.
 التأكد من بيانات اخلانات العلوية املطبوعة اليت تدل على تبعية النموذج إىل أي حمطة.
 إكمال مجيع اإلجراءات الالزمة قبل بدء االقرتاع (كما مبيّن يف هذا الدليل).
 تنظيم احملطة وطابورها.
 اإلشراف على موظفي احملطة لضمان اتباعهم اإلجراءات ومعرفتهم بأماكن تواجد املواد احلساسة.
 التأكد من توفر قلم حرب أسود داخل خلوة االقرتاع طيلة الوقت.
 التحقق من حني آلخر من أن خلوة االقرتاع خالية من أي مواد دعاية انتخابية أو أوراق اقرتاع.
 تقديم املساعدة للناخبني عند الضرورة.
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 التعامل مع اإلعالميني واملراقبني ووكالء املرشحني والضيوف داخل احملطة.
 تسجيل األحداث املهمة يف سجل احملطة.
 التعامل مع الشكاوى الشفهية على مستوى احملطة.
 إبالغ رئيس مركز االنتخاب عن أي شكاوى شفهية واليت تعذر حلها على مستوى احملطة.
 إغالق احملطة بعد اقرتاع آخر ناخب يف الطابور.
 تعبئة مناذج التسوية وسجل األقفال وغريها من النماذج املساعدة.
 أداء دور أي موظف من موظفي احملطة أقناء غيابه يف أوقات معينة كأوقات الصالة.
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دليل موظفي مراكز االنتخاب
انتخاب الهيئة التأسيسية
لصياغة الدستور
( الفرز والعد)
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 . 17التحضري للتسوية والفرز و العد
 17.1مقدمة
تبدأ عملية العد ألوراق االقرتاع يف يوم االقرتاع فور انتهاء عملية االقرتاع .ويتوىل تنفيذ هذه العملية موظفو
احملطة ويقوم مدير احملطة بتوزيع وتنظيم املهام يف حمطته.

 17.2جتهيز املواد
بعد إقفال الفتحة اخلامسة العلوية للصندوق عند انتهاء االقرتاع ،يقوم املدير بالتالي:
 وضع الصناديق يف مكان معزول وظاهر للعيان حلني بدء عد أوراق االقرتاع.
 تعبئة مجيع املواد املستخدمة يف عملية االقرتاع اليت ال ضرورة الستخدامها يف عملية التسوية والفرز
والعد وحفظها حبيث ال تُعيق العمل يف احملطة.
 التحقق من توفر مجيع املواد الالزمة لعملية التسوية والفرز والعد:
 oدليل إجراءات االقرتاع والفرز والعد.
 oمناذج التسوية والنتائج.
 oختم املفوضية.
 oآلة حاسبة.
 oشرائط مطاطية.
 oمشابك معدنية.
 oأقالم حرب (أسود وأمحر).
 oورق  A4لكتابة أمساء املرشحني لكل تنافس.

 17.3ترتيب طاوالت احملطة
ترتّب احملطة بطريقة تسمح بإجراء عملية الفرز والعد وفقاً لإلجراءات التالية:
 توضع الطاوالت املستخدمة لعملية التسوية والفرز والعد جنباً إىل جنب ليتسنى ملوظفي احملطة إجراء
عملية التسوية والفرز والعد دون عناء .على أن تكون خالية عند حتضريها للعد.
 تُخصّص ملدير احملطة طاولة منفصلة مزودة جبميع املواد املذكورة أعاله.
 ميكن االستعانة خبلوات التصويت إضافة للطاوالت املتوفرة عند احلاجة لتوسيع املكان إلجراء
عمليات فرز أوراق االقرتاع وعدها.
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 . 18األشخاص املسموح هلم حبضور عملية العد
بعد انتهاء عملية االقرتاع وبإشراف رئيس مركز االنتخاب حيرص أحد منظمي الصفوف يف املركز على
عدم دخول أي شخص غري مسموح له أقناء عملية العد .على أن خيصص بقية منظمي الطابور يف احملطات
للبقاء عند احملطات طيلة فرتة العد.
يقوم منظم الطابور مبراقبة األشخاص الداخلني أو اخلارجني من احملطة بناءً على طلب مدير احملطة.
األشخاص املسموح هلم بدخول احملطة أو البقاء فيها حلضور عملية العد هم:
 موظفي احملطة.
 موظفي املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات اآلخرين.
 وكالء املرشحني املعتمدين.
 املراقبني احملليني والدوليني املعتمدين.
 اإلعالميني احملليني والدوليني املعتمدين.
 الضيوف املعتمدين.
ال جيوز دخول أفراد حفظ األمن املوكلة إليهم مهام محاية املركز إال يف حالة طلب رئيس مركز االقرتاع
منهم ذلك عند الضروات االمنية.
قبل بداية عملية االقرتاع يسجل مدير احملطة أمساء مجيع األشخاص احلاضرين من الفئات املذكورة أعاله
يف سجل احملطة مع مراعاة تسجيل أي شخص آخر مسموح له بالدخول حلضور عملية العد يدخل احملطة
الحقاً.

أماكن تواجد املراقبني و الوكالء والضيوف
حيدد مدير احملطة مكان تواجد املراقبني
والوكالء والضيوف يف داخل احملطة حبيث
يستطيعون مراقبة مجيع مراحل عملية العد مع
توفري كراسي هلم يف حال توفرها مراعياً يف
ذلك عدم السماح هلم بإعاقة عملية العد أو
التالعب بأوراق االقرتاع أو النماذج أو أي مواد
تستخدم يف عملية العد.
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وجيب إحاطة املراقبني والوكالء والضيوف علماً بكل مراحل العملية واليت قد ال يتوفر عندهم فهم كامل
هلا لذا يقوم مدير احملطة بشرح خمتصر (خطوط عامة) لكل خطوة من خطوات عملية العد كما مبني يف
القسم ( )3أدناه ،كما ينبغي االلتزام بالتالي:
 احرتام تواجد األشخاص املسموح هلم بدخول احملطة ومعاملتهم على هذا األساس إضافة إىل اإلجابة
على أسئلتهم واستفساراتهم بدقة وبسرعة.
 تسجيل األمور املثارة من قبل األشخاص املسموح هلم بدخول احملطة وحماولة اختاذ اإلجراءات
املناسبة إذا تطلب األمر.
 إبالغهم بوضوح عن أي مستجدات طارئة.
على موظفي احملطة إجراء كافة عمليات التسوية والفرز والعد على طرف واحد من الطاولة أو الطاوالت
املخصصة لذلك بغية توفري رؤية واضحة للوكالء واملراقبني مما يتيح هلم مراقبة العملية ،وال جيوز للموظفي
إدارة ظهورهم للوكالء أو املراقبني أقناء التعامل مع أوراق االقرتاع.
ال جيوز ملدير احملطة فرض إجراءات مشددة إضافية على املراقبني والوكالء ما مل يكن
ذلك ضرورياً للمحافظة على النظام داخل احملطة مع العلم بأن للمراقبني والوكالء حق البقاء
يف املركز حلني تعبئة كل املواد وجتميعها لغرض نقلها ملكتب الدائرة االنتخابية.
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 . 19مراحل عملية التسوية والفرز و العد
قبل بداية العد يوضح مدير احملطة جممل العملية لألشخاص احلاضرين يف احملطة واليت تشمل قالث مراحل:
 )1التسوية  )2الفرز  )3العد.

 19.1املرحلة األوىل – تسوية أوراق االقرتاع
إن التسوية تعين ان جمموع عدد أوراق االقرتاع املوجودة داخل الصندوق وعدد اوراق االقرتاع خارج الصندوق
بعد انتهاء االقرتاع يساوي عدد األوراق املستلمة قبل بدء االقرتاع لذلك النوع من االوراق.
إذا كانت حمطة االقرتاع تتعامل مع نوعني من أوراق االقرتاع فإن صندوق االقرتاع لكل نوع حيتاج لعملية
تسوية منفصلة قبل فرز أو عد أوراق االقرتاع وخالل مرحلة التسوية إذا وجدت أي ورقة اقرتاع موضوعة يف
الصندوق غري املخصص هلا تنقل إىل صندوق االقرتاع احلاوي على أوراق من نفس النوع.

 19.2املرحلة الثانية – فرز أوراق االقرتاع
أقناء هذه املرحلة تفرز أوراق االقرتاع على أساس التنافس أوالً قم على أساس املرشحني مع مراعاة وضع أوراق
االقرتاع غري املختومة وغري الصحيحة يف رزم منفصلة .وبشكل عام فإن ورقة االقرتاع اليت تفرز وتُعد وتعترب
ورقة صحيحة هي الورقة احلاوية على ختم املفوضية على ظهرها ونية الناخب واضحة فيها.
فإذا مل يوجد عليها اخلتم فتوضع مع رزمة أوراق االقرتاع غري املختومة وإذا كانت خالية من أي تأشرية أو
التأشرية املوجودة ال تبني نية الناخب بشكل واضح فستوضع مع رزمة أوراق االقرتاع غري الصحيحة.

 19.3املرحلة الثالثة – عد األصوات
فور االنتهاء من فرز أوراق االقرتاع يبدأ تسجيل عدد األصوات احلاصل عليها كل مرشح يف منوذج النتائج
بعد عدها.
 سيتم التعامل يف دليل التسوية والفرز والعد مبصطلح ورقة االقرتاع اخلاصة بالتنافس العام
والتنافس اخلاص (نساء).
 مصطلح ورقة التنافس العام مع التنافس اخلاص (مكون) ستكون يف مراكز انتخاب
حمددة بدوائر انتخابية يسري عليها نفس عملية التسوية والفرز والعد اخلاصة بالتنافس
العام.
 اذا كانت احملطة تتعامل مع نوعني من اوراق االقرتاع فإن عملية التسوية تتم أوال ألوراق
اقرتاع التنافس العام قم بعد ذلك جترى عملية التسوية ألوراق التنافس اخلاص (نساء)
وبعد امتام عمليات التسوية جترى عملية الفرز والعد ألوراق التنافس العام ومن قم اوراق
اقرتاع التنافس اخلاص (نساء).
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 . 21تسوية أوراق االقرتاع
إلمتام عملية التسوية يقوم مدير احملطة بالتالي:
 يضع صناديق االقرتاع على الطاولة.
 يقرأ األرقام التسلسلية لألقفال.
 السماح ألي وكيل أو مراقب يود التحقق من أرقام األقفال قبل
فتحها.
 قص األقفال البالستيكية املوجودة على اجلوانب األربعة
لصناديق االقرتاع (يبقى قفل الفتحة العلوية اخلامسة دون قص).
 تسجيل وقت فتح األقفال يف القسم املخصص من منوذج سجل
األقفال لصندوق االقرتاع اخلاص بأوراق االقرتاع اجلاري تسويتها.
 إفراغ صندوق االقرتاع من أوراق االقرتاع على الطاولة.
 عرض صناديق االقرتاع الفارغة على احلاضرين يف احملطة.
إذا كانت حمطة االقرتاع تتعامل مع نوعني من أوراق االقرتاع على مدير احملطة يف هذه
املرحلة فتح صندوق االقرتاع لنوع واحد من األوراق.
بعد إفراغ صندوق االقرتاع يقوم املوظفي باآلتي:
 فتح طيات أوراق االقرتاع الواحدة بعد األخرى.
 إذا كان يف احملطة نوعني من أوراق االقرتاع ووجدت ورقة من
النوع الثاني مع جمموعة أوراق النوع األول واليت استخرجت
بعد فتح صندوقها فتوضع هذه الورقة على جنب حلني فتح
صندوق االقرتاع اخلاص بها.
 دون االطالع على وجه الورقة توضع أوراق االقرتاع على
الطاولة حبيث يكون ظهر الورقة هو الظاهر واخلتم مرئي.
 توضع أوراق االقرتاع اليت ال حتوي على ختم يف ظهرها يف رزمة منفصلة.
 توضع أوراق االقرتاع غري املختومة على شكل رزم تتألف كل
منها من مخسني ورقة.
 توضع أوراق االقرتاع املختومة على شكل رزم تتألف كل واحدة
منها من مخسني ورقة.
 فيما يتعلق بالرُزم اليت حتوي على أقل من مخسني ورقة يكتب
على ورقة عدد اوراق االقرتاع يف هذه الرزمة وتشبك الورقة بالرزمة.
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 يقوم موظف آخر بإعادة عد الرزمة للتأكد من عدد أوراقها.
 تربط كل رزمة متكونة من مخسني ورقة بشريط مطاطي بعد العد.
 يكتب على ورقة وبشكل واضح عدد أوراق االقرتاع غري املختومة وتشبك مع الرزمة.
يف نهاية العملية يقوم املدير بالتالي:
 احتساب جمموع أوراق االقرتاع (املختومة وغري املختومة) ملعرفة عدد أوراق االقرتاع املستخرجة من
صندوق االقرتاع.
 إبالغ احلاضرين بعدد أوراق االقرتاع املستخرجة من الصندوق.
 تسجيل عدد أوراق االقرتاع املستخرجة من الصندوق يف سجل مدير احملطة.
 إرجاع أوراق االقرتاع للصندوق.
 وضع غطاء الصندوق لكن دون إقفاله.
 ينقل صندوق االقرتاع إىل مكان مرئي من قبل كل احلاضرين يف حمطة االقرتاع.
 إذا كانت حمطة االقرتاع تتعامل مع نوعني من أوراق االقرتاع يقوم مدير احملطة بإجراء
اخلطوات املبينة اعاله لصندوق اوراق التنافس العام وبعدها مباشرة جترى اخلطوات
اعاله لصندوق اوراق التنافس اخلاص (نساء).
 بالرغم أنه من املفضل وجود مراقبني ووكالء ملراقبة عملية فتح الصناديق إال أنه ليس
على مدير احملطة انتظار تواجدهم لبدء العمليات بل يبدأ حال جاهزيته ألداء املهمة.

أوراق االقرتاع املوجودة يف الصندوق غري املخصص هلا
ممكن أن توضع أوراق االقرتاع يف مكان غري املكان املخصص بطريقتني:
 تسقط ورقة االقرتاع على األرض دون مالحظتها حني اخراج اوراق االقرتاع من الصندوق فال تُشمل
بعملية التسوية.
 أن يقوم الناخب بوضع ورقة اقرتاع انتخاب التنافس اخلاص (نساء) يف صندوق االقرتاع املخصص
النتخابات التنافس العام أو بالعكس.
إذا حدقت إحدى هاتني احلالتني جيب نقل ورقة االقرتاع إىل الصندوق الصحيح يف هذه املرحلة.
ومن أجل حتقيق هذا يقوم مدير احملطة بالتالي:
 التوضيح جلميع احلاضرين يف احملطة سبب اختاذ اإلجراء أدناه.
 رفع أغطية صناديق االقرتاع.
 التحقق من أن أوراق االقرتاع املوجودة يف املكان غري املخصص هلا حتمل ختم املفوضية.

47

 إذا كانت أوراق االقرتاع موضوعة يف املكان غري املخصص هلا خمتومة فإما أن:
 oتستخرج رزمة أوراق االقرتاع املختومة واحلاوية على أقل من مخسني ورقة وتضاف إليها
أوراق االقرتاع اليت كانت موضوعة يف مكان غري خمصص هلا قم يعدل عدد أوراق االقرتاع
املوجود يف الورقة املشبوكة بالرزمة بإضافة عدد أوراق االقرتاع املضافة هلذه الرزمة.
 oإذا مل توجد رزمة حتوي أقل من مخسني ورقة اقرتاع خمتومة فيبدأ العمل برزمة جديدة من
أوراق االقرتاع املختومة ويكتب على ورقة عدد أوراق االقرتاع هلذه الرزمة وتشبك مع الرزمة.
 oإعالن عدد أوراق االقرتاع يف الرزمة للحاضرين يف احملطة.
 إذا كانت ورقة االقرتاع املوجودة يف غري املكان املخصص هلا ال حتوي على اخلتم جترى العملية
املذكورة آنف ًا باستخدام رزمة أوراق االقرتاع غري املختومة عوضاً عن رزمة أوراق االقرتاع املختومة.
 إعادة احتساب جمموع أوراق االقرتاع (خمتومة وغري خمتومة) لتحديد العدد اإلمجالي ألوراق االقرتاع
املستخرجة من صندوق االقرتاع.
 إعالن عدد أوراق االقرتاع املوجودة داخل الصندوق املعاد حسابها للحاضرين يف احملطة.
 تسجيل عدد أوراق االقرتاع املستخرجة من الصندوق يف سجل حمطة االقرتاع.
 إرجاع رزم أوراق االقرتاع إىل الصندوق.
 وضع غطاء صندوق االقرتاع على الصندوق دون إقفاله.

تسجيل أعداد أوراق االقرتاع يف منوذج التسوية
عند تأكد مدير احملطة من أن األعداد املسجلة يف سجل مدير احملطة هي األعداد الصحيحة جملموع أوراق
االقرتاع املوجودة داخل الصندوق يقوم جبلب مناذج التسوية والنتائج لكل نوع من أنواع ورقة االقرتاع لغرض:
 تسجيل عدد أوراق االقرتاع املوجودة داخل الصندوق يف اخلانة رقم ( )7من منوذج التسوية.
 مجع عدد أوراق االقرتاع املوجودة داخل الصندوق يف اخلانة رقم ( )7مع عدد أوراق االقرتاع املوجودة
خارج الصندوق يف اخلانة رقم (( )6مت احتساب وتسجيل عدد أوراق االقرتاع خارج الصندوق بعد
نهاية االقرتاع)
 كتابة ناتج اجلمع يف اخلانة رقم ( )8من منوذج التسوية لذلك النوع من أوراق االقرتاع.
جيب أن يكون الناتج مساوياً لعدد أوراق االقرتاع املستلمة قبل بداية االقرتاع يف اخلانة رقم (.)1

اإلجراءات املتبعة يف حال عدم تساوي األعداد
إذا كان جمموع أوراق االقرتاع داخل وخارج الصندوق ألي نوع من أنواع أوراق االقرتاع ال يساوي عدد أوراق
االقرتاع املستلمة لنفس النوع قبل بداية االقرتاع فعلى مدير احملطة وهلذا النوع من األوراق أن يقوم باآلتي:
 التحقق من عدم سقوط أي ورقة اقرتاع من على الطاولة.
 التحقق من احلسابات اليت أجريت يف منوذج التسوية.
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 إذا كانت احلسابات غري صحيحة فيجب إعادة عملية احلساب.
 يف حالة تساوي األعداد يقوم مدير احملطة على مرأى من املراقبني والوكالء بشطب العدد الغري
الصحيح بالقلم األمحر ،ويكتب العدد الصحيح جبانب اخلانة املشطوبة قم يوقع جبوار التصحيح
ويستمر العمل بشكل طبيعي.
 يف حال استمرار عدم التساوي وكانت احلسابات صحيحة ،جيب على مدير احملطة إعادة عد أوراق
االقرتاع التالفة وامللغاة وغري املستخدمة.
 إذا كان عدد أوراق االقرتاع التالفة وامللغاة وغري املستخدمة خيتلف عن تلك األعداد املسجلة يف
منوذج التسوية يقوم مدير احملطة على مرأى من كل املراقبني والوكالء بشطب العدد الغري الصحيح
بالقلم األمحر ،ويكتب العدد الصحيح جبانب اخلانة املشطوبة قم يوقع جبوار التصحيح ويستمر
العمل بشكل طبيعي.
 إذا كان هناك أي اختالف بني عدد أوراق االقرتاع املستخرجة من الصندوق وبني العدد املسجل يف
اخلانة رقم ( )7من منوذج التسوية يقوم مدير احملطة على مرأى من كل املراقبني والوكالء بشطب
العدد الغري الصحيح بالقلم األمحر ،ويكتب العدد الصحيح جبانب اخلانة املشطوبة قم يوقع جبوار
التصحيح.
 يف حال استمرار انعدام التساوي رغم إجراء اخلطوات املذكورة أعاله على مدير احملطة:
 إبالغ الوكالء واملراقبني بهذه احلالة.
 تسجيل هذه احلالة يف سجل احملطة.
 كتابة توضيح خمتصر يف خانة املالحظات يف منوذج التسوية عن حالة عدم التساوي واخلطوات
اليت اختذت حملاولة معاجلتها.
 االستمرار بعمليات الفرز والعد ألوراق االقرتاع.

إقفا ل صندوق االقرتاع
يف حال وجود نوعني من أوراق االقرتاع يف احملطة فيقفل صندوق التنافس اخلاص (نساء) أقناء إجراء عمليات
الفرز والعد لصندوق التنافس العام.
ويقوم مدير احملطة بالتالي:
 إحكام إغالق الفتحات األربعة العلوية لصندوق االقرتاع باستخدام األقفال اآلمنة ويراعى إحكام
اإلغالق حبيث ال تبقى أي فراغات يف حواف الصندوق ميكن من خالهلا إدخال أي مواد.
 قراءة أرقام األقفال اآلمنة املستخدمة يف قفل الصندوق بصوت عال للمراقبني والوكالء لغرض
تسجيلها.
 تسجيل أرقام األقفال يف منوذج سجل األقفال يف اخلانة املخصص لصندوق التنافس اخلاص (نساء).
 وضع صندوق االقرتاع املقفل جانباً يف مكان آمن مما ال يعيق عملية العد.
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 . 21أوراق االقرتاع الصحيحة وغري الصحيحة
 21.1املبادئ و القواعد املتبعة لتحديد أوراق االقرتاع الصحيحة وغري الصحيحة
ألجل االستمرار بعملية العد من الضروري معرفة إذا كانت ورقة االقرتاع صحيحة أم غري الصحيحة ،إن
القواعد املتبعة ملعرفة أوراق االقرتاع الصحيحة مبنية على أساس أن ورقة االقرتاع املعدودة صحيحة ما دامت
تبني نية الناخب بوضوح.
أما القواعد املتبعة ملعرفة أوراق االقرتاع الغري الصحيحة فإنها مبنية على أساس أن ورقة االقرتاع املعدودة غري
صحيحة يف حال عدم وضوح نية الناخب أو كانت الورقة غري معدة أو موزعة بصفة رمسية ومعتمدة من قبل
املفوضية.

القواعد املتبعة لتحديد أوراق االقرتاع الصحيحة
تعترب ورقة االقرتاع صحيحة إذا:
 كان هناك أي رمز (عدا الرموز اليت من املمكن أن تبني هوية الناخب) موجود بصورة واضحة يف
املكان املخصص ملرشح على ورقة االقرتاع وال توجد أي إشارات أخرى على ورقة االقرتاع.
 وجود إشارتني أو أكثر على ورقة االقرتاع حبيث أن كل اإلشارات موجودة يف اخلانة املخصصة
ملرشح واحد.
 وجود إشارة يف خانة مرشح ولكنها تتجاوز هذا اخلانة وتتعداها مبالمسة خانة آخرى حبيث يكون
اجلزء األكرب منها موجود يف خانة خمصصة ملرشح واحد فقط.
 وجود إشارة يف خانتني خمصصتني ملرشحني اقنني حبيث يكون القسم األكرب من هذه اإلشارة
موجود يف اخلانة املخصصة ألحد املرشحني.
 يف حال متزق الورقة حبيث كانت مجيع اخلانات املخصصة للتأشري التزال سليمة.
 أن تكون اإلشارة موجودة على اسم املرشح.

القواعد املتبعة لتحديد أوراق االقرتاع غري الصحيحة
تعترب ورقة االقرتاع غري صحيحة إذا:
 ال يوجد ختم املفوضية على ظهر الورقة.
 ال توجد أي تأشرية أو أي رمز على ورقة االقرتاع.
 قيام الناخب بتأشري ورقة االقرتاع بطريقة تبني اختياره ألكثر من مرشح.
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 إذا كانت هناك إشارة تبني اختيار أحد املرشحني وغُريت أو مُسحت أو شُطبت ووجدت إشارة أخرى
ملرشح آخر يف نفس الورقة.
 يف حال وجود إشارة واحدة على ورقة االقرتاع غري أنه يتعذر معرفة املرشح الذي تدل عليه.
 إذا كانت هناك كتابة على ورقة االقرتاع كاالسم مثالً أو أي شيء آخر ميكن اإلستدالل منه على
هوية الناخب الذي أشر هذه الورقة.
 توجد تأشرية على ورقة االقرتاع واجلزء األكرب منها بني خانتني ملرشحني خمتلفني.
 تكون ورقة االقرتاع ممزقة حبيث تكون إحدى خانات التأشري أو أكثر غري موجود.
 إذا كانت ورقة االقرتاع غري أصلية أو من األوراق املخصصة لعملية التدريب.
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 . 22فرز أوراق االقرتاع
بعد نهاية عملية التسوية ألوراق االقرتاع يعلن مدير احملطة بداية عملية الفرز والعد .إذا كان هناك نوعان من
أوراق االقرتاع سيكون صندوق التنافس العام هو الصندوق الذي يُعد أوالً:
يقوم املوظفون باآلتي:
 حتضري أوراق ( )A4يكتب على كل منها أمساء أو أرقام كل املرشحني املوجودين على ورقة
االقرتاع حبيث حتمل كل ورقة اسم مرشح واحد فقط.


يتم حتضري ورقة أخرى ( )A4يكتب عليها عبارة (أوراق االقرتاع غري املختومة) إن وجدت.

 توضع األوراق املكتوب عليها أمساء املرشحني على الطاولة حبيث يكون هناك جمال كايف لوضع
أوراق االقرتاع فوق هذه األوراق.
 oإذا كان هناك عدد كبري من املرشحني ميكن استخدام خلوات االقرتاع باإلضافة إىل
الطاوالت إلجراء عملية الفرز والعد.
 oإذا كان حجم أوراق االقرتاع كبري جداً حتتوي على عدد كبري من املرشحني ميكن
استخدام األرض باإلضافة إىل خلوات االقرتاع والطاوالت إلجراء عملية الفرز والعد.

 22.1فرز أوراق االقرتاع الصحيحة وغري الصحيحة
يقوم مدير احملطة بالتالي:
 إفراغ صندوق االقرتاع من أوراق االقرتاع على الطاولة.
 عرض الصندوق الفارغ على املراقبني والوكالء.
 وضع رزم أوراق االقرتاع غري املختومة واليت اكتشفت يف عملية التسوية
يف املكان املخصص هلا.
 إزالة الشريط املطاطي من كل رزمة من رزم أوراق االقرتاع املختومة
(املكونة من مخسني).
 إعطاء كل موظف من موظفي احملطة رزمة.
اليتم فرز أو عد أوراق االقرتاع غري
املختومة بسبب وجود شبهة تزوير.
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عندها يقوم موظفو احملطة بفرز األوراق بناءً على خيار الناخب كاآلتي:
 أخذ كل ورقة اقرتاع على حدة.
 التحقق من تأشري الناخب للورقة:
 oإذا كانت ورقة االقرتاع صحيحة فتوضع يف الرزمة املخصصة للمرشح الذي اختاره الناخب.
 oإذا كانت ورقة االقرتاع غري صحيحة فتوضع ضمن رزمة األوراق غري الصحيحة.
 استالم رزمة أخرى من مدير احملطة عند اإلنتهاء من فرز أول رزمة ،وهكذا إىل أن تنتهي عملية
الفرز.
 تشكيل فرق تتكون من اقنني من املوظفني  -بعد اإلنتهاء من فرز كل أوراق االقرتاع  -للتحقق
من أوراق اقرتاع كل مرشح لضمان عدم فرز أي ورقة بصورة خاطئة.
 يف حال فرز الورقة اخلاصة بالتنافس العام مع التنافس اخلاص (مكون) ،فتتم عملية
الفرز على أساس نوع التنافس أوالً ومن قم على أساس املرشحني.
 تعترب الورقة اخلاصة بالتنافس العام مع التنافس اخلاص (مكون) غري صحيحة يف حالة
التأشري على مرشح يف التنافس العام مع التأشري على مرشح يف نفس الورقة يف التنافس
اخلاص (مكون).

 22.2فرز أوراق االقرتاع املشكوك يف صحتها
يف حالة وجود شك يف صحة ورقة االقرتاع توضع جانباً إىل حني قيام مدير احملطة بالفصل يف صحتها .حيث
تقع عليه املسؤولية يف حتديد ما إذا كانت الورقة صحيحة أم ال.
يقوم مدير احملطة:
 تدقيق كل ورقة من أوراق االقرتاع املوجودة ضمن رزمة أوراق االقرتاع غري الصحيحة.
 اختاد قرار لتحديد ما إذا كانت ورقة االقرتاع صحيحة أم غري صحيحة.


إذا اعترب أن ورقة االقرتاع غري صحيحة يقوم بعرضها على احلاضرين وشرح أسباب ذلك ،قم يعيد
الورقة إىل رزمة أوراق االقرتاع غري الصحيحة.

 إذا اعترب أن ورقة االقرتاع صحيحة يقوم بعرضها على احلاضرين وشرح أسباب ذلك ،قم يضع الورقة
يف رزمة املرشح املصوت لصاحله.
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 . 23عد األصوات و ملء النماذج و تعبئة أوراق االقرتاع
قبل العد يتحقق مدير احملطة من عدم سقوط أي ورقة اقرتاع على األرض مل يتم مالحظتها و التعامل معها
أقناء عملية الفرز ،فإذا وجدت فعليه:
 توضيح ما حدث لكل احلاضرين يف احملطة.
 وضع ورقة االقرتاع يف الرزمة املناسبة (أوراق غري خمتومة أو غريصحيحة أو رزم املرشح).

 23.1عد األصوات
فور انتهاء فرز أوراق االقرتاع يبدأ عد األصوات لكل مرشح من قبل موظفي احملطة كاآلتي:
 يقسم موظفي احملطة إىل فرق تتكون من اقنني وملدير احملطة أن يطلب من منظم طابور احملطة أن
يكون عضواً يف أحد الفرق.
 كل فريق يأخذ رزميت أوراق اقرتاع.
 يقوم كل فرد من كل فريق بعد رزمة واحدة من أوراق االقرتاع قم يضع كل ورقة مكتوب عليها
اسم املرشح يف رزمة تتكون من مخسني ورقة اقرتاع ويربط الرزمة بشريط مطاطي .وإذا كانت
الرزمة حتوي أقل من مخسني ورقة اقرتاع يقوم املوظف بكتابة عدد أوراق االقرتاع لتلك الرزمة على
الورقةاملكتوب عليها اسم املرشح وشبكها بالرزمة.
 بعد االنتهاء من العد يتبادل أفراد الفريق الرزم بينهم ليقوم كل فرد منهم بإعادة عد رزمة اآلخر
للتأكد من أن األعداد صحيحة.
 يتم عد أوراق االقرتاع غري الصحيحة بنفس الطريقة املذكورة سابقاً.
بعد التأكد من األعداد الصحيحة اليت حصل عليها كل مرشح يعلن مدير احملطة بصوت عال هذه
األعداد ليتمكن املراقبون والوكالء من تسجيل نتائج احملطة ،بإضافة إىل إعالن عدد أوراق االقرتاع
غري الصحيحة.

 23.2ملء مناذج التسوية والنتائج
بعد عملية انتهاء من العد يقوم مدير احملطة باآلتي:
 جلب مناذج التسوية والنتائج .
 تسجيل نتائج كل مرشح يف اخلانات املخصصة هلا.
 كتابة رقم صفر ( )1يف اخلانات املخصصة لنتائج املرشحني الذين مل يتحصلوا على أي صوت يف
احملطة.
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 تسجيل عدد اوراق االقرتاع غري املختومة يف اخلانة رقم ( )9من منوذج التسوية.
 تسجيل عدد أوراق االقرتاع غري الصحيحة يف اخلانة رقم (.)11من منوذج التسوية.
 تسجيل جمموع األصوات الصحيحة اخلاصة باملرشحني يف اخلانة رقم (.)11من منوذج التسوية.
 حساب جمموع أوراق االقرتاع غري املختومة وغري الصحيحة والصحيحة ( )11+11+9وتسجيله يف
اخلانة رقم ( )12من منوذج التسوية.
جيب أن يكون اجملموع املسجل يف اخلانة رقم ( )12مساوياً لعدد أوراق االقرتاع املوجودة داخل الصندوق
واملسجلة يف اخلانة رقم ( )7عند نهاية عملية التسوية.
إذا حصل أي خطأ يف ملء منوذج النتائج فعلى مدير احملطة تصحيح اخلطأ بالقلم األمحر
والتوقيع جبانب التصحيح كما مت ذكره سابقاً يف منوذج التسوية.

اإلجراءات املتبعة يف حال عدم تساوي األعداد
إذا كان جمموع أوراق االقرتاع غري املختومة والصحيحة وغري الصحيحة (اخلانة رقم  )12غري مساوي ألوراق
االقرتاع املوجودة داخل الصندوق( اخلانة رقم  )7يقوم مدير احملطة بـاآلتي:
 التحقق من عدم سقوط أي ورقة اقرتاع من على الطاولة.
 التحقق من احلسابات املوجودة يف مناذج التسوية والنتائج.
 إذا كانت احلسابات غري صحيحة فيجب إعادتها.
 يف حالة تساوي األعداد يقوم مدير احملطة على مرأى من املراقبني والوكالء بشطب العدد الغري
الصحيح بالقلم األمحر ،ويكتب العدد الصحيح جبانب اخلانة املشطوبة قم يوقع جبوار التصحيح
ويستمر العمل بشكل طبيعي.
 يف حال استمرار عدم التساوي رغم التأكد من أن احلسابات صحيحة ،جيب على مدير احملطة
إعادة عد أوراق االقرتاع الصحيحة و الغري صحيحة و الغري خمتومة .
 إذا كان هناك أي اختالف بني عدد أوراق االقرتاع الصحيحة والغري صحيحة والغري خمتومة وبني
األعداد املسجلة يف اخلانات رقم ( 9و11و )11من منوذج التسوية يقوم مدير احملطة على مرأى من
كل املراقبني والوكالء بشطب العدد الغري الصحيح بالقلم األمحر ،ويكتب العدد الصحيح جبانب
اخلانة املشطوبة قم يوقع جبوار التصحيح قم يقوم باعادة حساب اجملموع وتسجيله يف اخلانة رقم
(..)12
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 يف حالة استمرار عدم التساوي رغم اتباع اإلجراءات السابقة على مدير احملطة القيام باآلتي:
 إبالغ الوكالء واملراقبني حبالة عدم التساوي.
 تسجيل حالة عدم التساوي يف سجل احملطة.
 التوضيح باختصار يف خانة املالحظات من منوذج التسوية حول حالة عدم التساوي وأي إجراء
اختذ حملاولة معاجلتها.
 تعبئة أوراق االقرتاع.

 23.3تعبئة أوراق االقرتاع
بعد إنهاء من عملية عد االصوات وملء النماذج يقوم مدير احملطة بتعبئتها كالتالي:
 جتميع ولف مجيع أوراق االقرتاع اخلاصة لكل مرشح على شكل لفائف.
 وضع الورقة املكتوب عليها اسم املرشح واليت استخدمت عند فرز األصوات بشكل حييط باللفة
ملعرفة ألي مرشح تعود األوراق ،ويف حال فقدان هذه الورقة ميكن استخدام ورقة جديدة.
 عمل لفة خاصة بأوراق االقرتاع غري الصحيحة.
 وضع لفائف أوراق االقرتاع يف كيس آمن دون غلقه.
 وضع الكيس اآلمن داخل صندوق االقرتاع.
 اذا كانت احملطة حتتوي على نوع واحد من أوراق االقرتاع يقوم املدير باالنتقال إلجراءات عرض
النتائج وإرشادات التعبئة كما مفصل الحقً.
 يقوم املدير بإقفال صندوق أوراق االقرتاع باتباع اخلطوات التالية:
 oأقفال الفتحات اجلانبية األربعة للصندوق مع مراعاة أحكام قفلها لتجنب وجود فجوات
ميكن إدخال أي مواد للصندوق من خالهلا.
 oقراءة أرقام األقفال بصوت عال ليتمكن املراقبون والوكالء من تسجيلها.
 oتسجيل أرقام األقفال املستخدمة ألغالق الصندوق يف اخلانة املخصصة لصندوق التنافس العام
يف منوذج سجل األقفال.
 oوضع صندوق االقرتاع املقفل يف مكان آمن داخل احملطة لكيال يعيق عملية العد للنوع األخر
من أوراق االقرتاع.
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 23.1صندوق االقرتاع الثاني
إذا كانت احملطة تتعامل مع نوعني من أوراق االقرتاع جيب يف هذه املرحلة عد األصوات لصندوق أوراق
اقرتاع التنافس اخلاص (نساء).
يقوم املدير بالتالي:
 وضع صندوق االقرتاع على الطاولة.
 قراءة األرقام التسلسلية لألقفال اآلمنة.
 الطلب من الوكالء واملراقبني الراغبني بتسجيل أرقام األقفال اآلمنة بفعل ذلك قبل إزالة األقفال.
 قص األقفال البالستيكية املوجودة على جوانب الصندوق مع مالحظة إبقاء قفل الفتحة اخلامسة
العلوية مغلقاً.
 تسجيل وقت فتح األقفال يف منوذج سجل األقفال.
 إفراغ الصندوق من األوراق ووضعها على الطاولة.
 عرض الصندوق الفارغ على الوكالء واملراقبني.
بعد ذلك يقوم بإجراء عمليات التسوية والفرز والعد هلذا الصندوق طبقاً جلميع اإلجراءات املذكورة أعاله.
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 . 21عرض نتائج احمل طة
بعد التأكد من تعبئة مناذج التسوية والنتائج بصورة صحيحة وكاملة من قبل مدير احملطة ،يطلب مدير
احملطة من رئيس املركز القدوم لتدقيق النماذج اخلاصة بنوع واحد من أوراق االقرتاع (أو نوعني حسب
احملطة).
إذا اكتشف رئيس مركز االقرتاع أي خطأ يف أي منوذج جيب تصحيح ذلك اخلطأ بالقلم
األمحر وعلى مدير احملطة ورئيس املركز التوقيع جبانب التصحيح.
عند التأكد من صحة البيانات املوجودة يف النماذج يوقع مدير احملطة على هذه النماذج وخيتمها باخلتم الذي
استخدم خلتم أوراق االقرتاع ويطلب من اقنني من موظفي احملطة التوقيع معه على هذه النماذج.
عندها يقوم مدير احملطة بالتالي:
 فصل النسخة السفلية من النماذج وحيتفظ بها لنفسه حتسباً لطلب أي معلومات الحقة.
 عرض النسخة الثانية من النماذج يف احملطة.
 إبالغ الوكالء واملراقبني بإمكانية تدوينهم للنتائج املعروضة وإحاطتهم علماً بأنه ليس بإمكان
اعطائهم أي نسخة.
حيرص رئيس مركز االنتخاب على بقاء نسخة منوذج النتائج معروضة يف احملطة حلني إغالق املركز بعد
رزم املواد.
ال جيوز حتت أي ظرف ملدير احملطة أو رئيس املركز التوقيع أو املصادقة على املعلومات اليت
سجلها الوكالء يف دفاتر مالحظاتهم أوعلى أي منوذج غري رمسي مل يصدر من قبل املفوضية
الوطنية العليا لالنتخابات.

58

دليل موظفي مراكز االنتخاب
انتخاب الهيئة التأسيسية
لصياغة الدستور
(التعبئة)
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 . 25تعبئة مواد احمل طة
عند نهاية عملية العد يقوم مدير احملطة بتعبئة املواد احلساسة وغري احلساسة للمحطة طبق ًا لإلرشادات املبينة
أدناه ،وبعد التعبئة تسلم كل املواد إىل رئيس مركز االنتخاب من أجل تسليمها إىل مكتب اللجنة
االنتخابية.
من املهم جداً تعبئة املواد كما هو مبني أدناه إذ أن التعبئة اخلاطئة قد تؤقر على خمرجات
االنتخابات.

 25.1تعبئة املواد احلساسة ل ل محطة
تعترب املواد اليت سريد ذكرها الحقاً مواد حساسة يف هذه املرحلة وجيب احملافظة عليها يف أكياس آمنة
مقفلة لتسليمها إىل مكتب اللجنة االنتخابية ومركز إدخال البيانات.
توجد يف عدة احملطة أربعة أكياس حجم  C3وستة أكياس حجم  .C2إن املواد اليت تعبأ يف كل كيس
موضحة على قائمة التدقيق لكل كيس.

الكيس اآلمن (  ) C2رقم (  ) 1اخلاص بتعبئة أوراق االقرتاع املستخرجة من صندوق
التنافس العام و صندوق التنافس اخلاص ( نساء )
األوراق اآلتية ستعبأ يف هذا الكيس اآلمن وهي األوراق اليت استخرجت من الصندوق ومت فرزها وعدها.

□
□
□

األوراق الصحيحة.
األوراق غري الصحيحة.
األوراق غري املختومة.

مالحظة :إن األوراق املذكورة أعاله قد مت وضعها يف هذا الكيس اآلمن عند نهاية عملية العد.

الكيس اآلمن (  ) C2رقم (  ) 2اخلاص بتعبئة أوراق االقرتاع األخرى املتعلقة بالتنافس
العام و التنافس اخلاص ( نساء )
يستخدم هذا الكيس للمواد التالية :

□
□

كعوب رزم أوراق االقرتاع املستخدمة كلياً.
رزم اوراق االقرتاع غري املستخدمة واملستخدمة جزئيا.
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□
□

ظرف أوراق االقرتاع التالفة
ظرف أوراق االقرتاع امللغاة

الكيس اآلمن (  ) C3رقم (  ) 3اخلاص ب تعبئة كتيبات سجل الناخبني واملواد احلساسة
األخرى
حيوي هذا الكيس كتيبات السجل املخصصة للمحطة:

□
□
□
□

كتيبات سجل الناخبني املطبوع اخلاص باحملطة.
قوائم سجل الناخبني اخلاصة باحملطة فقط.
قائمة الناخبني اإلضافيني.
سجل مدير احملطة.

الكيس اآلمن (  ) C3رقم (  ) 1اخلاص بتعبئة مناذج التسوية والنتائج ( األصلية )
املرسلة إىل اإلدارة العامة باملفوضية
تتم تعبئة مناذج التسوية والنتائج املرسلة إىل اإلدارة العامة باملفوضية يف كيس آمن واحد فقط حتى وإن كان
هناك نوعان من التنافس.

□
□

النسخة األصلية من منوذج التسوية والنتائج للتنافس العام.
النسخة األصلية من منوذج التسوية والنتائج للتنافس اخلاص (نساء).

الكيس اآلمن (  ) C3رقم (  ) 5اخلاص بتعبئة نسخ مناذج التسوية والنتائج املرسلة إىل
مكتب اللجنة االنتخابية
تتم تعبئة نسج مناذج التسوية والنتائج املرسلة إىل مكتب اللجنة االنتخابية يف كيس آمن واحد فقط حتى
وإن كان هناك نوعان من التنافس.

□
□
□

النسخة الكربونية األوىل من منوذج التسوية والنتائج للتنافس العام.
النسخة الكربونية األوىل من منوذج التسوية والنتائج للتنافس اخلاص (نساء).
سجل حضور احملطة.
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 25.2تعبئة األكياس اآلمنة
حال التأكد من وضع املواد يف األكياس املخصصة هلا وفق اإلجراءات يقوم مدير احملطة بإغالق الكيس
اآلمن.
بعد ذلك جيب وضع األكياس اآلمنة اليت حتوي كل أنواع أوراق االقرتاع باإلضافة إىل الكيس اآلمن
احلاوي على كتيبات السجل يف صندوق اقرتاع واحد ،وإذا مل يسع الصندوق ميكن استخدام صندوق قان
هلذا الغرض.
بعد وضع األكياس اآلمنة يف صندوق االقرتاع يقوم مدير احملطة بالتالي:
 استدعاء رئيس املركز للتحقق من أن األكياس اآلمنة وضعت يف صندوق االقرتاع بشكل صحيح.
 استخدام أربعة أقفال آمنة لقفل كل صندوق.
 قراءة األرقام املتسلسلة لألقفال بصوت عال للمراقبني والوكالء.
 تسجيل أرقام األقفال يف منوذج سجل األقفال.
 وضع منوذج سجل األقفال يف الصندوق مع األكياس اآلمنة.
 إقفال الصندوق.
 إلصاق الكيس اآلمن املتبقي الذي حيتوي على نسخ مناذج التسوية والنتائج املرسل إىل مكتب
اللجنة االنتخابية بواسطة الشريط الالصق البين.
 إلصاق الكيس اآلمن املتبقي الذي حيتوي على نسخ مناذج التسوية والنتائج املرسل إىل اإلدارة العامة
بواسطة الشريط الالصق البين.

 25.3تعبئ ة عدة احمل طة
توضع قنينة احلرب االنتخابي داخل كيس بالستيكي وتلف للحيلولة دون تسرب احلرب ،قم توضع كل املواد
ومناذج االقرتاع (ما عدا خلوات االقرتاع) الغري املوضوعة يف أكياس آمنة يف عدة احملطة.
وحيرص مدير احملطة على قفل العدة باستخدام شريط الصق للتأكد من عدم فتحها وضياع املواد اليت
بداخلها خالل النقل.
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 25.1تسليم املواد احلساسة وغري احلساسة لرئيس مركز االنتخاب
بعد أن يستكمل مدير احملطة تعبئة املواد يسلم ما يلي لرئيس مركز االنتخاب:

□
□
□
□

صندوق اقرتاع (صناديق) حتوي أكياس آمنة كما ذكر آنفاً.
أي صناديق فارغة (إن وجدت).
عدة االقرتاع مقفلة.
خلوات االقرتاع.
على رئيس املركز التأكد من أن كل حمطة قامت باآلتي:
 إلصاق األكياس اآلمنة احلاوية على نسح مناذج التسوية والنتائج واملرسلة ملكتب اللجنة
االنتخابية بشكل آمن وصحيح على جانب صندوق االقرتاع.
 كتابة اسم اللجنة االنتخابية واسم ورقم مركز االنتخاب ورقم احملطة بصورة صحيحة
على صندوق االقرتاع.
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 . 26تعبئة الصناديق ونقل هامن قبل رئيس مركز االنتخاب
على رئيس املركز التأكد من:




استالم كل صناديق االقرتاع واألكياس اآلمنة بصورة صحيحة من كل حمطة.
إقفال واستالم عُدة االقرتاع لكل احملطات.

 26.1تعبئة مواد مركز االنتخاب
ُيكمل رئيس مركز االنتخاب ملء منوذج نقل املواد ببيانات املواد اجلاهزة للنقل إىل مكتب اللجنة
االنتخابية ،وهي:

□

صناديق االقرتاع املقفلة واحلاوية على أكياس آمنة لكل حمطة (صندوق أو صندوقان لكل
حمطة).

□
□
□

عدة االقرتاع لكل حمطة (واحدة لكل حمطة).
صناديق اقرتاع فارغة (إن وجدت).
خلوات اقرتاع (اقنان أو قالقة) لكل حمطة اقرتاع.

ُيبلغ مكتب اللجنة االنتخابية رئيس مركز االنتخاب بالوقت املتوقع جلمع صناديق االقرتاع ،لذا يتوجب على
رئيس مركز االنتخاب البقاء يف العمل للمحافظة على هذه الصناديق حلني تسليمها ملوظفي مكتب اللجنة
االنتخابية .ومن احملتمل ان جتمع املواد االخرى مثل (عدة االقرتاع ،خلوات االقرتاع) يف وقت الحق ،عندها
حيفظ رئيس مركز االنتخاب هذه املواد يف مكان آمن حلني تبليغه بوقت مجعها من قبل مكتب اللجنة
االنتخابية.

 26.2تسليم املواد لفريق مكتب اللجنة اال نتخابية
يسلم رئيس مركز االنتخاب كل مواد االقرتاع ملوظفي مكتب اللجنة االنتخابية ويبقي على النسخة
الكربونية الثانية من منوذج نقل املواد حبوزته مع إعطاء النسخة األصلية والنسخة الكربونية األوىل ملوظفي
مكتب اللجنة االنتخابية من ذلك النموذج .
ال يسمح حتت أي ظرف ألي شخص أن يفتح األكياس اآلمنة أو صناديق االقرتاع املقفلة أقناء
استالم تلك املواد أو نقلها من مركز االنتخاب إىل مكاتب اللجنة االنتخابية التابعة
للمفوضية الوطنية العليا لالنتخابات.
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دليل موظفي مراكز االنتخاب
انتخاب الهيئة التأسيسية
لصياغة الدستور
(الن ماذج المساعدة)
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 27.3منوذج سجل احلضور
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