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.2

رسالة رئيس املفوضية إىل موظفات و موظفي مراكز االنتخاب

السيدات والسادة موظفي مراكز االنتخاب

إن املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات تثمن عالياً مساهمتكم الفاعلة فى إجناح استحقاق الثورة األول وفاءً
للشهداء واستيفاءً حلق الوطن علينا.
وإذْ تضع املفوضية بني أيديكم اليوم دليل إجراءات موظفي مراكز اإلنتخاب ،يف فرتة اإلضافة والتعديل
وفرتة نشر السجل ،فهي بذلك تسعى إىل رسم الطريق من أجل إجناز املهمة اليت أنيطت بكم ،وإىل تظافر اجلهود
وااللتزام املتبادل .فشعار املفوضية لتنفيذ العملية االنتخابية هو اتباع اإلجراءات دون اجتهاد ،فالشفافية والنزاهة
تكمن يف اإلجراءات وليست يف النفوس.

واهلل املوفق

نوري خليفة العبار
رئيس املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات
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.3

الئحة قواعد السلوك ملوظف ات وموظف ي املراكز االنتخابية
تصدر قواعد السلوك من جملس املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات لتحديد املعايري القانونية واألخالقية

ملوظفي املفوضية ،كما جيوز للمفوضية الوطنية العليا لالنتخابات فرض عقوبات على املوظفني فى حال انتهاكهم
أحكام قواعد السلوك وفقاً لقانون االنتخابات رقم ( )07لسنة .1101
على موظفي املفوضية:
.0

االلتزام بأداء واجباتهم وفق القوانني والتشريعات واللوائح املعمول بها ،وخاصة القوانني ذات العالقة بإدارة
العملية االنتخابية.

.1

احرتام احلقوق األساسية للمواطن واليت من بينها حرية الرأي والتعبري والتعددية السياسية وتكوين االحتادات
واجلمعيات والنشاطات وحقه يف االخنراط مبؤسسات اجملتمع املدني.

.1

التصرف بنزاهة وبدون أي حتيزألي من الناخبني أواملرشحني أواملراقبني أو ممثلي وسائل اإلعالم وغريها.

.4

أن ال يُظهروا أي دعم ألي مرشح من خالل مالبسهم أو شاراتهم أو أعماهلم أو سلوكهم.

.5

االلتزام باحلياد الكامل مع مجيع األطراف املشاركة فى العملية االنتخابية واالبتعاد عن أية شبهة تشري إىل
االحنياز أو تلقي أية مبالغ مالية أو امتيازات من أي جهة كانت.

.6

احملافظة على سرية البيانات اليت يتم االطالع عليها أثناء أداء الواجب وعدم نشرها أو اطالع الغريعليها.

.7

معاملة مجيع األشخاص على السواء بكل احرتام وتقدير ،دون النظر جلنسهم أو عقيدتهم أو سنهم
أو إعاقتهم ،وبغض النظر عن أصوهلم االجتماعية أو أحواهلم الشخصية.

.8

االلتزام باحلضور يف مجيع الدورات التدريبية وأن يكونوا على إملام تام جبميع اإلجراءات املتعلقة بالعملية
االنتخابية وفق املنهج املعمول به من قبل اإلدارة العامة باملفوضية الوطنية العليا لالنتخابات.

.9

االلتزام باحلضور يف املوعد احملدد للقيام باملهام املوكلة إليهم بكل مهنية وشفافية ،وفقاً للجدول
الزمين الذي يقرره جملس املفوضية أو اإلدارة العامة لالنتخابات.
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.4

تعريف املصطلحات

ت

املصطلح

0

املفوضية

1

املقر الرئيسي
مكتب اللجنة
االنتخابية
مركز
االنتخاب

1
4

5

عملية اإلضافة
والتعديل

6

منوذج اإلضافة
والتعديل

7

الرقم الوطين

8

قاعدة بيانات
الرقم الوطين

9

سجل الناخبني
املبدئي

01

نشر السجل
املبدئي

00
01
01
04

الوصف
هي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية االعتبارية والذمة املالية املستقلة ،متارس كافة املهام
واالختصاصات والصالحيات اخلاصة بالعملية االنتخابية .وقد أنشأت املفوضية وفقاً
للقانون رقم ( )8لعام  1101والصادر من املؤمتر الوطين العام.
مكتب (اإلدارة العامة) بطرابلس.
يوجد  07مكتب جلنة انتخابية إلدارة وتنفيذ العملية االنتخابية يف كافة أرجاء ليبيا
وتقديم التقارير املتعلقة بالعملية إىل املقر الرئيسي.
هو املكان الذي حتدده املفوضية إلجراء عمليات اإلضافة والتعديل ونشر السجل
املبدئي ،إضافة إىل كونه مركز االقرتاع يف يوم االنتخاب.
هي عملية اضافة أمساء جديدة لسجل الناخبني أو تغيري مركز االنتخاب لناخبني
موجودين أصالً يف السجل من خالل حضورهم شخصياً ملراكز االنتخاب وتقديم طلبات
اإلضافة والتعديل.
هو النموذج املستخدم لغرض إضافة الناخبني الذين مل تتح هلم فرصة التسجيل بواسطة
الرسائل النصية أو تغيري املركز الذي سجل فيه الناخب والذي سيقرتع فيه.
هو الرقم الذي يُصدر للمواطنني بناءً على كتيب العائلة من اجلهات املختصة ،ويعترب من
شروط إدارج املواطنني يف سجل الناخبني وفقاً ملا نص عليه قانون انتخاب اهليئة
التأسيسية لصياغة مشروع الدستور رقم ( )71لسنة .3172
هي قاعدة البيانات املنشأة للمواطنني من قبل سجل األحوال املدنية واليت حتتوي على
األرقام الوطنية للمواطنني الليبيني.
هو السجل الذي تنشره املفوضية يف مراكز االنتخاب أثناء فرتة النشر ،ويتكون من
القوائم األولية ،اليت هي خمرجات ملرحلة التسجيل عرب الرسائل النصية وقوائم اإلضافة
والتعديل ،اليت هي خمرجات عمليات اإلضافة والتعديل.
هي عملية عرض السجل املبدئي يف مراكز االنتخاب إلتاحة الفرصة للمواطنني لالطالع
على األمساء الواردة يف السجل املبدئي ،وميكن للمواطنني الطعن يف بيانات السجل
املبدئي أمام احملكمة املختصة أثناء هذه الفرتة.
هو السجل الذي يعتمد يف يوم االقرتاع وتدون فيه أمساء الناخبني املؤهلني بشكل نهائي
والذي ال ميكن الطعن فيه.

سجل الناخبني
النهائي
األكياس
أكياس بالستيكية ال ميكن فتحها بعد غلقها إال بقصها أو متزيقها.
اآلمنة
األقفال
أقفال بالستيكية ذات أرقام متسلسلة تستخدم لغلق الصناديق
البالستكية
عدة املركز وهي املستلزمات املطلوبة للقيام بعملية اإلضافة والتعديل والنشر.
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معلومات عامة

ستجرى انتخابات أعضاء اهليئة التأسيسية لصياغة مشروع
الدستور ،وهي احلدث االنتخابي الثاني على مستوى البالد الذي
جيري يف ليبيا بعد ثورة  07فرباير.
وتتكون اهليئة التأسيسية من ( )61عضواً وهم الذين سيتم
انتخابهم وفقاً لنظام األغلبية يف ثالث مناطق انتخابية (شرق
وغرب وجنوب) .وستكون مهام اهليئة هي صياغة مشروع
الدستور اللييب اجلديد.
وسوف جترى هذه العملية مبوجب القانون رقم ( )07لسنة
 1101اخلاص بانتخاب أعضاء اهليئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ،والقانون رقم ( )8لسنة  1101اخلاص
بإنشاء املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات .وستتوىل املفوضية إدارة العملية االنتخابية.
ويوضح هذا الدليل عمليات اإلضافة والتعديل والنشر ،ليكون مرجعاً ملوظفي مراكز االنتخاب حيث يقدم شرحاً
مفصالً لإلجراءات اليت جيب على موظفي املراكز االلتزام بها وتنفيذها.
املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات
تتكون املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات من جملس املفوضية ومقره
مبدينة طرابلس  ،وهو املسؤول عن اختاذ القرارات املتعلقة بالسياسات
وإصدار اللوائح والنظم املتعلقة بالعملية االنتخابية ومتابعة العملية
االنتخابية .وتتكون أيضاً من اإلدارة العامة ومقرها طرابلس  ،وتعترب
هذه اإلدارة هي اجلهة املسؤولة عن تنفيذ العملية االنتخابية واإلشراف
على عمل مكاتب اللجان االنتخابية.
ويتبع املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات ( )07مكتب جلنة انتخابية
تقوم مبهامها يف الدوائر اليت تتوزع بها ،وترفع هذه املكاتب تقاريرها
عن سري العملية االنتخابية بتلك الدوائر إىل اإلدارة العامة للمفوضية العليا .وسيتم إنشاء مراكز االنتخاب الداخلة يف
نطاق اللجنة ،وسيكون لكل مركز منها رمز عددي يتكون من ( )5خانات ،وتقدم هذه املراكز تقاريرها
إىل مكاتب اللجان االنتخابية التابعة هلا .وعند جتهيز املركز ضمان حتديد مكان خاص بالنساء.
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عملية تسجيل الناخبني وأهدافها
حتدد املفوضية مراكز االنتخاب ،وتُعني رقماً مميزاً لكل مركز .وتستخدم هذه املواقع كمراكز إضافة وتعديل
ونشر ،حيث يتقدم املواطنون بطلب القيد يف سجل الناخبني أو االطالع على سجل الناخبني املبدئي وذلك بعد انتهاء
فرتة التسجيل بالرسائل النصية واليت يسمح للمواطنني بالتسجيل بواسطة إرسال رسالة نصية قصرية عن طريق
اهلواتف النقالة فقط .أما أثناء فرتة اإلضافة والتعديل فيسمح للمواطنني والناخبني بإضافة أمسائهم أو تغيري مراكز
االنتخاب بشرط احلضور الشخصي ملراكز االنتخاب وبعد تقديم الوثائق املطلوبة.
وتهدف عمليات اإلضافة والتعديل إىل ما يلي:
 اإلضافة :تسجيل كل املواطنني الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والراغبني بالتسجيل ومل تتح هلم فرصة
التسجيل خالل فرتة التسجيل بواسطة الرسائل النصية ،مع العلم أن املركز الذي سيتم التسجيل فيه هو
ذاته الذي جيب أن يتم االقرتاع فيه.
 التعديل :تغيري مراكز الناخبني (عند رغبتهم بذلك املسجلني )أصالً خالل فرتة التسجيل بواسطة الرسائل
النصية.
فرتة النشر :يتم عرض السجل املبدئي والذي يتكون من
القوائم األولية باإلضافة إىل قوائم اإلضافة والتعديل
مبركز االنتخاب ويُسمح للمواطنني بتقديم الطعون يف
احملكمة املختصة الواقعة ضمن الرقعة اجلغرافية اليت يقع
بها املركز.وتهدف هذه الفرتة إىل السماح للمواطنني
االطالع على سجل الناخبني املبدئي خالل فرتة النشر
والتحقق من الناخبني املسجلني وإتاحة الفرصة للطعن يف
احملاكم املختصة .وهذا اإلجراء يساهم يف حتقيق مبدأ الشفافية وزيادة درجة الدقة يف سجل الناخبني النهائي.
سيكون ترتيب األمساء يف السجل املبدئي وفق تسلسل احلروف األلفبائي للناخبني .وبعد االنتهاء من فرتة النشر
والطعن تبعاً للضوابط القانونية الصادرة بشأنها يُعد السجل نهائياً ،الذي سيستخدم يف يوم االقرتاع .
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-

يتوجب احلضور الشخصي لقبول طلبات اإلضافة والتعديل وال يسمح باإلنابة.

-

ستيم تسجيل الناخبني النازحني وفق إجراءات خاصة خمتلفة تصدر عن املفوضية الوطنية العليا
لالنتخابات.

-

األشخاص املدرجة أمسائهم يف السجل النهائي للناخبني فقط هم األشخاص املؤهلون لالقرتاع.

أي ن ومتى ستتم عمليات اإلضافة والتعديل و فرتة ال نشر؟
سوف تتم عمليات اإلضافة والتعديل والنشر للسجل املبدئي خالل
الفرتة التى يتم حتديدها من قبل املفوضية ،وسوف تعمل مجيع
مراكز االنتخاب من الساعة  8صباحاً وحتى الساعة  4مساءً،
طيلة أيام األسبوع من السبت إىل اخلميس ماعدا يوم اجلمعة.
 يتم إجراء عملية اإلضافة والتعديل ،ونشر سجل الناخبني
املبدئي خالل فرتات حمددة تعلن عنها املفوضية.
 ستكون مراكز االنتخاب املستخدمة يف عملية اإلضافة والتعديل و فرتة النشر هي نفسها مراكز االقرتاع.
 يتم إعالم املواطنني مسبقاً مبواعيد بدء عملية اإلضافة والتعديل وعملية النشرً ،عرب وسائل اإلعالم املختلفة.
 ستتوزع مراكز االنتخاب يف مجيع أحناء البالد ،وغالباً ما تكون هذه املراكز هي املدارس وستعلن
املفوضية عن مواقع مراكز االنتخاب يف وسائل االعالم.
املركز الذي يسجل فيه الناخب بواسطة الرسائل النصية أو احلضور الشخصي خالل فرتة
اإلضافة والتعديل هو نفسه مركز اقرتاعه.
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من له حق إ در ا ج امسه يف سجل الناخبني؟
يسمح لألشخاص املتوفرة فيهم الشروط التالية بإدراج أمسائهم يف سجل الناخبني:
 أن يكون لييب اجلنسية.
 أن يكون قد أمت الثامنة عشر ( )78من عمره يف تاريخ التقدم للتسجيل.
 أن يكون متمتع ًا باألهلية القانونية.
 أن يكون حامالً للرقم الوطين.
 أن يكون قد تقدم للقيد يف سجل الناخبني.
الرقم الوطين
لغرض التقدم للقيد يف سجل الناخبني يشرتط أن يكون املتقدم حامالً للرقم الوطين ،إذ أنه يعترب من شروط إدراج
املواطنني يف سجل الناخبني وفقاً ملا نص عليه قانون انتخاب اهليئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور رقم ( )07لسنة
 .1101ولن يتم تقييد أي مواطن يف سجل الناخبني ما مل يتم تأكيد صحة الرقم الوطين ،وعلى املواطن الذي مل
يتحصل على الرقم الوطين التوجه إىل اجلهات ذات العالقة للحصول عليه.

ال يسمح ألي شخص باالقرتاع يف يوم االقرتاع ،ما مل يكن امسه مدرجاً يف سجل الناخبني
النهائي.

.6

األ شخاص الذين يسمح هلم بالتواجد يف مر ا كز االنتخاب

يسمح للفئات التالية فقط بالتواجد يف مركز االنتخاب وهم:
 موظفو املركز.
 الناخبون القادمون إلجراء عمليات اإلضافة والتعديل.
 موظفو املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات املناط بهم مهام خاصة.
 مراقبو االنتخابات احملليني والدوليني املعتمدين.
 وكالء املرشحني املعتمدون.
 منتسبو الوسائل اإلعالمية احملليون والدوليون املعتمدون.
 الضيوف املعتمدون بتصريح من اإلدارة العامة للمفوضية الوطنية العليا لالنتخابات.
 املواطنون القادمون لالطالع على السجل املبدئي (يف فرتة النشر).
تعترب مراقبة االنتخابات أداة مهمة لتقييم عملية االنتخابات ألنها تعزز وحتمي حق املواطنني يف انتخابات حرة ونزيهة.
وأن دور املراقبني والوكالء الرئيسي هو التأكد من أن االنتخابات تتم وفقاً للقوانني الليبية واملعايري الدولية
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لالنتخابات الدميقراطية .ولذا فإن وجود املراقبني والوكالء يسهم يف تعزيز مصداقية وشرعية االنتخابات ،وزيادة ثقة
اجلمهور يف العملية االنتخابية ويف املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات.
مالحظة مهمة :على املراقبني واإلعالمني والوكالء والضيوف إبراز وثيقة إثبات هوية شخصية،
باإلضافة إىل بطاقات اعتمادهم الصادرة من قبل املفوضية عندما يطلب ذلك منهم .كما جيب على
أفراد القوة األمنية ارتداء زيهم الرمسي وإبراز إثبات تعريف شخصي طيلة تواجدهم.
ال جيوز ألحد محل السالح داخل مراكز االنتخاب ،باستثناء أفراد القوة األمنية
املكلفة حبماية املركز ،إذا ما مت استدعاؤهم من قبل رئيس املركز لدواعي أمنية.
ينظم رئيس املركز آلية تواجد الزوار من املراقبني واإلعالميني والضيوف داخل املركز منعاً لالزدحام .وإذا لزم
األمر ،يتم وضع جدول زمين للمراقبني واإلعالميني والضيوف ،لضمان إتاحة فرصة متساوية هلم ملراقبة وتغطية
ممارسة العملية االنتخابية ومراحلها املختلفة.
املراقبون املعتمدون لال ن تخابات
حيق للمراقبني احملليني والدوليني املعتمدين من قبل املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات:
 الدخول إىل مراكز االنتخاب يف مجيع األوقات خالل عمليات
اإلضافة والتعديل والنشر.
 مراقبة مجيع خطوات عمليات اإلضافة والتعديل والنشر.
 تدوين وتوثيق أية أنشطة ذات عالقة بالعملية يف تقاريرهم.
وعلى رئيس املركز أن يضمن التزام املراقبني باآلتي:
 إبراز بطاقات اعتمادهم بشكل واضح ،وعدم ارتداء أو محل أية عالمة أو إشارة ترمز إىل مرتشح معني.
 االلتزام بقواعد السلوك املعتمدة من قبل املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات واليت مت التوقيع عليها مسبقاً.
 التصرف بطريقة نزيهة وحمايدة أثناء املراقبة.
 عدم التدخل يف عمليات اإلضافة والتعديل والنشر بأي شكل من األشكال.
ممثلو وسائل ا إل عالم املعتمدين
تعترب وسائل اإلعالم شريكاً أساسياً يف العملية االنتخابية ،حيث تقدم بنشر معلومات
دقيقة وإرسال رسائل فعالة وذات صلة باملوضوع للمواطنني الليبني ،وجيوز ملمثلي وسائل اإلعالم:
 الدخول إىل مراكزاالنتخاب يف مجيع األوقات.
 دخول املصورين املرافقني لفريق اإلعالم املعتمد وكامرياتهم إىل املركز ،بشرط عدم
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استخدامها إال بعد احلصول على تصريح من قبل رئيس املركز وعدم تسجيل أو تصوير أية معلومات
شخصية للناخبني .وسيقوم رئيس املركز بتقديرعدد الصحفيني املسموح بدخوهلم لكل مركز من
مراكز االنتخاب.
وعلى رئيس املركز ضمان ما يلي:
 إبراز بطاقة اعتماد اإلعالميني وبطاقة إثبات اهلوية بشكل واضح ،وعدم ارتداء أو محل أية عالمة أو إشارة
ترمز إىل مرتشح معني.
 االلتزام بقواعد السلوك املعتمدة من قبل املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات واليت مت التوقيع عليها مسبقاً من
قبل اإلعالميني.
 تصرف اإلعالميني بطريقة نزيهة وحمايدة أثناء املراقبة.
 عدم تدخل اإلعالميني يف عمليات اإلضافة والتعديل والنشر بأي شكل من األشكال.
سيطلب رئيس املركز من أي مراقب أو إعالمي مغادرة املركز إذا مل ميتثل لقواعد السلوك.
الوكالء املعتدين
يساهم وكالء املرشحني بدور مهم يف ضمان شفافية االنتخابات ونزاهتها.
ميكن لوكيل املرشح يف مركز االنتخاب القيام بالتالي:
 الدخول إىل مراكز االنتخاب يف مجيع األوقات خالل عمليات اإلضافة والتعديل والنشر.
 مراقبة عمليات األضافة والتعديل والنشر نيابة عن املرشح الذي ميثله.
 تدوين وتوثيق أية أنشطة ذات عالقة بالعملية يف تقاريرهم.
وعلى رئيس املركز أن يضمن التزام الوكالء باآلتي:
 أن حيمل وكيل املرشح بطاقة اعتماد صادرة عن املفوضية.
 على الوكالء عدم التدخل يف عمليات األضافة والتعديل والنشر بأي شكل من األشكال.
 اإللتزام بقواعد السلوك املعتمدة من قبل املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات واليت مت التوقيع عليها مسبقاً.
يف حال حدوث زحام يف املركز جيوز لرئيس املركز تنظيم وجود الوكالء حبيث يكون لكل مرشح ما ال يزيد عن
وكيل واحد داخل املركز.
سيطلب رئيس املركز من أي وكيل مغادرة املركز إذا مل ميتثل لقواعد السلوك
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الضيوف
جيوز للمفوضية إصدار بطاقات اعتماد للضيوف بشروط معينة ،و يتوجب محل هذه البطاقات من
قبلهم ،وجيوز للضيوف أثناء فرتة تواجدهم باملراكز أن يطلبوا من موظفي االنتخابات
تفسريات حول العملية االنتخابية بشرط

عدم التدخل بأي شكل من األشكال يف العملية

االنتخابية.

.7

إ دارة عملية اإلضافة والتعديل

موظفات وموظف و مرك ز اال ن تخاب
يعمل يف كل مركز انتخاب مخسة موظفني موزعني كالتالي:
 رئيس مركز (موظف واحد)
 موظف ملء منوذج اإلضافة والتعديل ( 1موظفان).
 مسجل الرسائل النصية ( 1موظفان).
يتوزع موظفو وموظفات املركز على فريقني أحدهما للتعامل مع النساء ،واآلخر مع الرجال .والفريقان يعمالن حتت
إشراف رئيس املركز .يشتمل املركز على فريقني أحدهما من النساء للعمل يف جهة النساء واآلخر من الرجال للعمل
يف جهة الرجال.
إذا واجه رئيس املركز صعوبة يف توفري الكادر النسائي يقوم باالتصال مبكتب اللجنة االنتخابية
ملعاجلة األمر على أن ال يلجأ لقفل املركز بسبب ذلك.
مهام موظفات وموظفي املركز
سيكون رئيس املركز هو املسؤول عن إدارة املوظفني واإلشراف على عمليات
اإلضافة والتعديل والنشر يف مركز االنتخاب التابع له ،وتقديم التقارير إىل مكتب
اللجنة وإجراء اتصاالت مع أفراد األمن املكلفني حبراسة املركز .وتتلخص مهام
رئيس املركز يف التالي:
 اإلشراف على تنفيذ اإلجراءات بصورة صحيحة. التأكد بأن مجيع املواد قد ُأستلمت من مكتب اللجنة االنتخابية ومطابقتها مع منوذج نقل املواد. التأكد من ختزين مجيع املواد مبكان آمن يف حالة عدم استخدامها. توفريغرف مناسبة للعمل فيها. جتهيز املركز بطريقة تالئم إجراءات العمل بالتعاون مع موظفي املركز.13

 إبالغ مكتب اللجنة االنتخابية إذا تبني قرب نفاد بعض املواد يف الوقت املناسب. التأكد من اصطفاف املتقدمني إلجراء عمليات اإلضافة والتعديل فى طابور منتظم عند مدخل املركز،وعليهم مغادرته بعد إمتام اإلجراءات املطلوبة.
 التأكد من إبراز املراقبني واإلعالمني هلوياتهم التعريفية وبطاقات اعتمادهم الصادرة من قبل املفوضية عنددخوهلم املركز ،باإلضافة إىل تنظيم تواجدهم داخل املركز.
 احملافظة على النظام داخل املركز. العمل على انسيابية تواجد املواطنني يف املركز لالطالع على السجل املبدئي. احلرص على أن يتواجد أفراد األمن خارج املركز ما مل يُطلب منهم الدخول. إبالغ مكتب اللجنة االنتخابية يف حالة وجود صعوبات يف إرسال أو استالم الرسائل النصية. إبالغ مكتب اللجنة االنتخابية عن خمرجات العمل يف نهاية كل يوم. اإلشراف على عملية التخزين اليومي للمواد. اإلشراف على عملية التعبئة النهائية وإرسال املواد إىل مكتب اللجنة االنتخابية عند االنتهاء من فرتة النشر. أية مهام أخرى مطلوبة من مكتب اللجنة االنتخابية.موظف ملء مناذج اإلضافة والتعديل
يكون يف كل مركز موظفان يعمالن على ملء مناذج اإلضافة والتعديل ،يعمل كل منهما
يف أحد الفرق ،ويقوم املوظف باآلتي:
 التأكد من تقديم املواطنني ،الراغبني بإجراء عمليات اإلضافة والتعديل ،الوثائق
املطلوبة ورقمهم الوطين.
 ملء النموذج.
 الطلب من الناخب التوقيع أوالبصم على النموذج.
 ختم وتوقيع النموذج
 إعطاء النسخة الثالثة الكربونية من النموذج للمواطن.
 إبالغ رئيس املركز يف حال قرب نفاد أي من املواد اليت يستخدمها.
 أي مهام أخرى يطلبها منه رئيس املركز.
مسجل الرسائل النصية
يكون يف كل مركز موظفان يعمالن كمسجليّ الرسائل النصية ،يعمل كل منهما
يف أحد الفرق ،ويقوم املوظف باآلتي:
 إرسال الرسالة النصية للتأكد من أن املواطن ميلك الرقم الوطين الصحيح.
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 إرسال الرسالة النصية إلضافة اسم الناخب للسجل أو لتغيري مركز انتخابه.
 ملء قوائم التعديل واإلضافة.
 التأكد بصورة مستمرة من أن جهاز اهلاتف مشحون بالطاقة الكهربائية.
 إبالغ رئيس املركز يف حال وجود أي مشاكل خبصوص إرسال أو استالم الرسائل.
 أي مهام أخرى يطلبها منه رئيس املركز.

.8

مواد عدة املركز

قامت املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات بتوفري املواد والنماذج
الالزمة إلجراء عمليات اإلضافة والتعديل ونشر السجل
املبدئي من أجل إعداد سجل الناخبني النهائي  .وتعتمد
الكمية اليت يتم تسليمها لكل مركز على التقديرات املعدة
مسبقاً.

صندوق عدة املركز
يستلم كل مركز انتخاب عدة حتتوي
على املواد التالية:

ر.م

املادة

الكمية

الغرض

0
1

كتيبات منوذج اإلضافة والتعديل
منوذج سجل األقفال

11
1

1

قوائم اإلضافة والتعديل

01

4
5
6

كتيبات قوائم الناخبني األولية
نسخة من أوراق قوائم الناخبني األولية
منوذج نقل املواد

1
1
1

7

منوذج التقرير اليومي

1

8
9

ملصقات األكياس االمنة والصندوق
ملصق أيام وأوقات العمل

8
0

إجراء عمليات اإلضافة والتغيري
تسجيل األرقام التسلسلية لألقفال البالستيكية
تسجيل أمساء الناخبني املضافني والذين غريوا مركز
انتخابهم خالل فرتة اإلضافة والتعديل.
التحقق من تسجيل الناخبني يف نفس املركز
النشر يف املركز أثناء فرتة نشر السجل املبدئي
توثيق عملية نقل املواد
مجع البيانات وإبالغ مكتب اللجنة االنتخابية بشكل
يومي.
معرفة ألي مركز يعود الكيس اآلمن أو الصندوق
معرفة أيام وساعات عمل مركز االنتخاب
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ر.م

املادة

الكمية

الغرض

01
00
01
01
04
05
06

الفتة
حبل
السرتة
شريط حاجز
أقالم لون ( أزرق )
أقالم لون (أمحر)
علب مشابك للورق

0
0
5
1
05
5
0

07

أقالم خطاط ملونة

8

08

األقفال البالستيكية ذات األرقام
التسلسلية الفريدة

11

09

صندوق العدة

0

11
10
11
11
14
15
16
17

ظرف ورقي أمسر بنى حجم A3
مقص
مسطرة
دباسة
علبة عمرة الدباسة
شريط الصق ( 01مرت)
أكياس آمنة حجم C2
أكياس آمنة حجم C3

01
1
1
1
1
1
7
1

18

هاتف نقال

1

19

شفرة هاتف نقال

1

11

أختام املركز

1

عرض معلومات (تعليق عند مدخل املركز)
تعليق الالفتة
التعرف على موظفي املركز
تنظيم الطابور عند مدخل املركز ووضع عالمة دالة
تعبئة النماذج
التأشري على النماذج التالفة
مجع وضم أية مناذج أو أوراق عند احلاجة
وضع العالمات عند االحتياج والكتابة على امللصقات
املستخدمة يف عملية التعبئة النهائية
قفل الصناديق واحملافظة عليها من أى تالعب أو تلف
أثناء التخزين ليالً
ختزين العدة ومجيع املواد احلساسة وغري احلساسة
(استخدام صندوق االقرتاع)
جتميع وتعبئة مناذج اإلضافة والتغيري التالفة
قطع األقفال البالستكية وغريها من االستخدامات
ملساعدة يف فصل النماذج من الكتيب وألغراض أخرى
مجع األوراق يف رزمة واحدة
تعبئة الدباسة
لصق سجل الناخبني املبدئي
جتميع وتعبئة املواد احلساسة اخلاصة بالنماذج ونقلها
جتميع وتعبئة املواد احلساسة اخلاصة بالنماذج ونقلها
إرسال رسائل اإلضافة والتغيري ،واالتصال مبكتب
اللجنة االنتخابية
إرسال رسائل اإلضافة والتغيري واالتصال مبكتب
اللجنة االنتخابية
إضفاء الصبغة الرمسية على النماذج
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مناذج اإلضافة والتعديل


يعترب النموذج من املواد احلساسة ،وال يتم التعامل معه إال من قبل موظفي مراكز االنتخاب.

 يستخدم النموذج لغرض إجراء حاالت اإلضافة والتعديل.
 يكون النموذج حبجم (.)A4
 يتكون النموذج الواحد من ثالث نسخ (نسخة أصلية ونسختان كربونية)
وستكون كل نسخة بلون خمتلف.
 تكون النماذج مرزومة على شكل كتيب حيتوي على ( )15منوذج.
 الغالف اخللفي للكتيب حيتوي على امتداد يستخدم كفاصل بني منوذج
وآخر ،حتى ال يلحق أي ضرر بالنماذج التالية.
 حيتوي كل منوذج على رقم تسلسلي خاص.
 متأل النماذج خبط واضح بواسطة قلم احلرب اجلاف األزرق.
 يزود كل مركز انتخاب مبدئياً بـعدد  11كتيب.
سجل رئيس املركز
يستخدم سجل رئيس املركز لتسجيل البيانات املهمة فيما يتعلق بعمل مركز االنتخاب ،فضالً عن األحداث
الروتينية واهلامة أو الظروف اليت حتدث يف املركز ،و جيب على رئيس املركز كتابة اسم ورقم املركز يف صفحة
الغالف اخلارجي للسجل .كما ينبغي أن يكتب من بني أمور أخرى تكتب الحقاً املعلومات التالية :
 أمساء املوظفني األعضاء مبركز االنتخاب مبا يف ذلك امسه هو نفسه.
 أى شكاوى شفوية (تقدم بها املراقبون أو اإلعالميون أو الضيوف) وكيف مت حلها.
 أي حوادث أو مشاكل قد تعيق عمل املركز.
 تسجيل أمساء املراقبني واإلعالميني والوكالء والضيوف احلاضرين بشكل يومي واجلهات واملنظمات اليت
ميثلونها يف سجل رئيس املركز كاآلتي:
التاريخ

االسم

املنظمة أو اجلهة

وقت الدخول

وقت اخلروج

 تنظيم جدول داخل السجل للحضور والغياب ملوظفي املركز.
رئيس املركز مسؤول عن متابعة احلضور والغياب اليومي ملوظفي املركز ،ولذلك يستخدم رئيس
املركز السجل لتدوين هذه املعلومات.
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.9

التحضري لعمليات اإلضافة والتعديل والنشر

توزيع امل واد على مراكز االنتخاب
سيقوم مكتب اللجنة االنتخابية بتوزيع املواد على كل رؤساء مراكز االنتخاب قبل بدء العملية االنتخابية .وسوف
يستلم كل مركز انتخاب ما يلي:
 عدة املركز واليت حتتوي على مجيع املواد املطلوبة.
 كتيبات مناذج مرقمة تسلسلياً (سيكون هناك  11كتيباً لكل مركز)
 مناذج أخرى ومواد طباعية متعلقة باإلجراءات وخاصة بعمل املركز.
عند استالم املواد ،يستلم رئيس مركز االنتخاب نسخة من منوذج نقل املواد ،وقبل توقيع النموذج ،جيب عليه
التحقق من عدم تلف املواد املستلمة وتوفرها حسب الكميات احملددة .و بعد أن يتم توقيعها ،حيتفظ رئيس املركز
بالنسخة الكربونية األوىل لنموذج نقل املواد ،وحيتفظ الشخص الناقل الذي قام بإيصال املواد بالنسخة الكربونية
الثانية (علماً أن النسخة األصلية تبقى عند منظم النموذج يف خمزن اللجنة االنتخابية) .وإذا كانت املواد املوردة
إليه غري كافية أو تالفة أو ناقصة فيجب على رئيس مركز االنتخاب إبالغ مكتب اللجنة ،وعندئذ سيتوىل
مكتب اللجنة االنتخابي تعويض أي نقص.
خطوات ما قبل يوم افتتاح املركز
يف فرتة ما قبل بدء افتتاح املركز يقوم رئيس املركز بالتعاون مع موظفي املركز باآلتي:
 حضور التدريب على اإلجراءات يف مراكز التدريب.
 التأكد من حضور مجيع املوظفني الدورات التدريبية املخصصة وإملام املوظفني بكامل واجباتهم.
 التأكد من وصول مجيع املواد واستالمها.
 التأكد من تواجد رجال أمن مركزاالنتخاب يف أماكنهم خارج املركز.
 تسجيل أرقام اهلواتف اخلاصة باجلهات ذات الصلة يف سجل رئيس املركز ،لتسهيل االتصال الفوري بهم إذا
دعت احلاجة إىل ذلك ،على سبيل املثال (القوات االمنية ومكتب اللجنة االنتخابية...وهواتف مهمة أخرى).
 إعداد جدول تناوب العمل بني املوظفني أثناء اسرتاحيت الغداء والصالة.
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املخطط العا م مل ركز االنتخاب
قبل يوم من بدء فرتة عملية اإلضافة والتعديل ،جيب على مجيع املوظفني يف املركز مراجعة أماكن عملهم .كما
جيب على رئيس املركز واملوظفني أن يقرروا مسبقاً ختطيط املركز وحتديد أماكن العمل بوضوح كما يلي:
 نقاط الدخول واخلروج ومدى سهولة الوصول هلذه النقاط من قبل املتقدمني وذوي االعاقة.
 ترتيبات اجللوس بالنسبة ملوظفي املركز وأماكن جلوس املراقبني واإلعالميني والضيوف ..إخل.
 حتديد مواقع متركز أفراد القوة األمنية خارج مركز االنتخاب وبالتشاور معهم.
 حتديد موقع واضح لوضع إعالن خارج املركز إلعالم املواطنني حول موقع مركز االنتخاب وأيام وساعات
العمل.
ينبغي أن يعمل موظفو املركز وفق الرتتيب التالي:
موظف ملء النموذج
يتم حتضري املك ا ن املناسب جللوس موظفي ملء النموذج حيث يكون جبوار كل منهما موظف تسجيل
الرسائل النصية  ،مع مراعاة أن تكون مساحة العمل مالئمة للحفاظ على كتيبات مناذج اإلضافة
والتعديل والسماح بتدفق املواطنني بشكل انسيابي .

موظف تسجيل الرسائل النصية
يتم حتضري املكان املناسب جللوس موظفي تسجيل الرسائل النصية  ،حيث يكون جبوار كل منهما
موظف ملء النموذج  ،مع مراعاة أ ن تكون مساحة العمل مالئمة أل داء املهام ( وخاصة شح ن بطارية جهاز
اهلاتف عند احلاجة ) والسماح بتدفق املواطنني بش كل انسيابي .

سيكون يف كل مركز فريقان يقومان بعمليات اإلضافة والتعديل ،يتعامل فريق مع النساء وفريق
مع الرجال ،ويتكون الفريق الواحد من موظفني ،أحدهما موظف ملء النموذج والثاني موظف
تسجيل الرسائل النصية.
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املواد اليت يتوجب صرفها ل كل موظف
جيب على رئيس مركزاالنتخاب حتضري املواد اليت تتطلب احلاجة توزيعها على كل موظف يف صباح كل يوم ،وذلك
قبل فتح املركز.
مواد تصرف مل وظف ملء النموذج
 كتيب قوائم الناخبني األولية.
 كتيبات مناذج اإلضافة والتعديل.
 أقالم زرقاء.
 أقالم محراء.
 مسطرة.
 اخلتم.
 حمربة للختم.

جيب عدم البدء باستخدام كتيب جديد لنماذج اإلضافة والتعديل قبل االنتهاء من الكتيب
السابق.
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مواد تصرف مل سجل الرسائل النصية
 شرحية اتصال.
 جهاز هاتف نقال.
 جهاز شحن خاص جبهاز اهلاتف النقال.
 مطول كهربائي.
 منوذج قائمة اإلضافة والتعديل.
 قلم حرب أزرق.

 . 11قبل إ فتتاح مركز االنتخاب
يف اليوم األ و ل ل إل ضافة والتعديل
جيب على موظفي املركز احلضور إىل املركز يف وقت ال يتجاوز الساعة  7صباحاً وجيوز للمراقبني واإلعالميني
والضيوف احلضور ليشهدوا مجيع األنشطة واإلجراءات اليت حتدث قبل افتتاح املركز .ويقوم رئيس مركز
االنتخاب بعد ذلك باآلتي:
 فتح عدّة املركز ،وتعليق اإلعالنات املتعلقة بأيام وساعات العمل يف مركز االنتخاب ،وذلك مبساعدة
موظفي املركز.
 توزيع السرتات واملواد الالزمة لعمل كل موظف من موظفي املركز.
 إبالغ مكتب اللجنة االنتخابية يف أقرب فرصة ممكنة عن أي نقص يف املواد ،أو فقدان أي منها أو تعرضه
للتلف.
 الكتابة على صفحة غالف سجل رئيس املركز اسم املركز ورقمه.
 تسليم كتيب مناذج اإلضافة والتعديل للفريق الذي يتعامل مع مقدمي الطلبات من النساء.
 تسليم كتيب مناذج اإلضافة والتعديل للفريق الذي يتعامل مع مقدمي الطلبات من
الرجال.
 صرف القرطاسية املطلوبة لكل موظفي املركز.
يقوم رئيس املركز باآلتي:
 التأكد من أن مجيع موظفي املركز يرتدون سرتاتهم التعريفية.
 التأكد من أن مجيع احلاضرين داخل مركز االنتخاب يرتدون شاراتهم.
 ارسال رسائل نصية من أجهزة اهلاتف الثالثة حتتوي على رقم املركز مكرر مرتني مع
عالمة ( )#اليت تتوسط الرقمني ( )01145#01145للرقم ( )01111لغرض تسجيل
اهلواتف يف منظومة التسجيل ،حيث يتم استالم رسالة رد من املنظومة تؤكد تسجيل املركز.
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عندما يتأكد رئيس املركز من أن مجيع املوظفني قد استلموا املواد املطلوبة ومستعدون لبدء عملهم ،ميكن أن يعلن
عن فتح مركز االنتخاب ،ودعوة املواطنني للدخول إىل املركز ،ويدرج وقت االفتتاح يف منوذج التقرير اليومي.
يسجل رئيس املركز وقت افتتاح املركز يومياً على مدى فرتات عمليات اإلضافة والتعديل
والنشر يف منوذج التقرير اليومي
من حيق هلم اإلضافة والتعديل ؟
جيب على الشخص املتقدم إلضافة امسه لسجل الناخبني املبدئي أو لتغيري مركزه أن:
 يتقدم بطلب ذلك يف مركز االنتخاب خالل فرتة اإلضافة والتعديل اليت تعلن
عنها املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات.
 أن يكون مؤهالً وفق شروط األهلية اليت مت ذكرها سابقاً.
التقديم شخصي اً
جيب على اجلميع التقدم إلجراء عمليات اإلضافة والتعديل شخصياً وال يسمح ألحد أن ينوب عن أفراد أسرته أو أي
شخص آخر.
مكان التسجيل هو نفسه مكان االقرتاع
ميكن للمتقدمني بطلبات اإلضافة والتعديل الذهاب ألي مركز انتخاب خيتارونه.
وعندما يتقدم الشخص بطلب اإلضافة أو التغيري يف مركز ما ،ال بد من تذكريه بوجوب عودته إىل نفس
املركز للتصويت يف يوم االقرتاع ،وإذا كان يرغب يف التصويت يف مركز آخر فعليه تقديم طلبه للمركز اآلخر.
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 . 11عمليات اإلضافة والتعديل
وتتكون عمليات اإلضافة والتعديل من ست خطوات رئيسية على النحو التالي:
خطوات عملية اإلضافة والتعديل
اخلطوة األ و ىل  :اال نتظام يف ال طابور
يساعد رئيس املركز املتقدمني على االلتحاق بطابور املركز بشكل منتظم
عند انتظارهم لدورهم يف تقديم الطلب ،إذ ال ينبغي أن يقرتب من طاولة
املوظف يف املركز أكثر من شخص واحد يف نفس الوقت.
كما ينبغي إعطاء املسنني والنساء احلوامل وذوي االعاقة األولوية ،وأن
ُيسمح هلم بالذهاب إىل مقدمة الطابور ،وتوفري كراسي هلم إن أمكن.

اخلطوة الث ا ن ية  :التحقق مما إذا ك ا ن املواطن مسج الً يف نفس املركز
 يسأل املوظف املتقدم عما إذا كان حامالً الرقم الوطين ،فإذا كان ردهبالنفي و غري قادر على تقديم الرقم الوطين  ،فسيطلب منه املوظف
مغادرة املركز وإحضار وثائق إثبات اهلوية املطلوبة أوالتحقق من دائرة
السجل املدني وإحضار رقمه الوطين إن كان يرغب يف تقديم طلب إضافة
أو تعديل ،خالل فرتة اإلضافة والتعديل احملددة من قبل املفوضية.
 يسأل املوظف املتقدم عما إذا كان قد سجل خالل فرتة التسجيل بواسطةالرسائل النصية ،فإذا كان رده باإلجاب أوإذا رغب يف جمرد التأكد من امتام عملية تسجيله يف نفس
املركز يقوم املوظف بالبحث عن اسم املتقدم بكتيب القوائم األولية وعندها:
 إذا وجد املوظف إسم املتقدم يف الكتيب فيبلغه بذلك ،وبأن هذا املركز هو مكان اقرتاعه يف يوم
االقرتاع ،ويف هذه احلالة ينتهي اإلجراء بدون اإلنتقال إىل اخلطوة التالية.
 إذا مل جيد املوظف اسم املتقدم فيتم االنتقال إىل اخلطوة التالية.
 أما إذا كان رده بالنفي أومل يرغب يف التأكد من امتام عملية تسجيله يف نفس املركز يتم االنتقال
إىل اخلطوات التالية.
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اخلطوة الثالث ة  :التحقق من أهلية املتقدم
يطلب موظف ملء النموذج من املتقدم إبراز وثائق تثبت هويته وعمره باإلضافة إىل رقمه الوطين.
الوثائق املطلوبة إلثبات اهل وية والعمر ؟
من أجل إجراء عمليات اإلضافة والتعديل ،جيب على املتقدم أن يثبت هويته ،وأنه قد أمت الثامنة عشرة عاماً يوم
تقدميه الطلب أو قبله.
جيب على الشخص أن يقدم وثيقة هوية أصلية واحدة حتتوي على صورة شخصية له باإلضافة إىل كتيب العائلة أو
صورة من كتيب العائلة ،وميكن أن تكون هذه الوثيقة:
 جواز السفر.
 البطاقة الشخصية.
ميكن لرب العائلة أن يقدم كتيب العائلة فقط الحتواء الكتيب على صورته الشخصية له.
باإلضافة إىل ما تقدم يطلب موظف ملء النموذج من املواطن تقديم رقمه الوطين.
موظفو املركز يف هذه املرحلة ،ال حيتاجون إىل النظر فيما إذا كان الشخص يتمتع باألهلية
القانونية .حيث ميكن الطعن على هذا األساس بوجود اسم الناخب يف سجل الناخبني من قبل
املواطنني يف احملاكم اجلزئية املختصة.
اخلطوة الرابعة  :ملء اجلزء األ و ل من منوذج اإلضافة و التعديل
يستخدم املوظف منوذجاً جديداً من كتيب مناذج اإلضافة والتعديل لكل متقدم على النحو التاىل:
 يضع النهاية الفاصلة للغالف بعد النسخ الثالثة للنموذج (األوىل أصلية وكل من الثانية والثالثة كربونية) ،لضمان
عدم انتقال الكتابة إىل النموذج التالي.
 ميأل منوذج اإلضافة والتعديل بعناية بالبيانات التالية:
 oاسم ورقم مركز االنتخاب.
 oاسم املتقدم (االسم األول واسم األب واسم اجلد واللقب).
 oجنس الشخص ذكر أم أنثى.
 oتاريخ امليالد (اليوم – الشهر – السنة)
 oنوع الوثائق املقدمة إلثبات اهلوية والعمر.
 oرقم قيد العائلة.
 oالرقم الوطين للمتقدم.
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اخلطوة اخلامسة  :ا لتحقق من امل تقدم ( رسالة التح قق النصية )
 بعد كتابة بيانات املتقدم على النموذج يُبلغ موظف ملء النموذج موظف تسجيلالرسائل النصية بالرقم الوطين ورقم النموذج لغرض إرسال رسالة نصية إىل الرقم
 71121بهدف التحقق من مطابقة اسم مقدم الطلب للرقم الوطين املُقدم من قبل
املواطن (اجلزء األول من النموذج) وتضم البيانات التالية:
الرقم الوطين للمتقدم متبوعاً بعالمة املربع  #ثم الرقم التسلسلي للنموذج واملطبوع
مسبقاً عليه.

الرقم التسلسلي للنموذج

عالمة فاصلة

الرقم الوطين

( 7خانات)

(خانة واحدة)

( 21خانة)

*******

#

************

 سيستلم املوظف رسالة نصية من منظومة التسجيل ،تبني اسم حامل الرقم الوطين ،ومكان تسجيله إذا كانُمسجالً مسبقاً ،أو االسم فقط إذا مل يكن مسجالً مسبقاً .وعليه يستمر املوظف بتسجيل املتقدم إذا تطابق
االسم الوارد يف الرسالة مع ما هو موجود يف وثائق إثبات اهلوية.
 ميكن تصنيف احلاالت احملتملة اليت تنتج عن رد الرسائل إىل حاالت متنع التسجيل وحاالت تسمح بالتسجيلكاآلتي:
احلاالت احملتملة
بعد استالم الرد على رسالة التحقق ،يتم إبالغ املتقدم بهذا الرد وهنا يوجد احتماالن:
 االحتمال األول :احلاالت اليت متنع التسجيل
اجلدول اآلتي يبني احلاالت اليت متنع التسجيل واإلجراء املتبع حسب كل حالة:
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اإلجراء

احلالة
الرسالة غري صحيحة (الرتكيبة يف إحدى اخلانات

إعادة إرسال الرسالة

بها خطأ)
رقم النموذج غري صاحل

إعادة احملاولة ( 1خانات فقط).

هذا اهلاتف غري مسجل بهذا املركز

تسجيل اهلاتف

صاحب هذا الرقم الوطين مسجل يف هذا املركز.

التأشري على خانة (مت التسجيل مسبقاً يف هذا املركز)

صاحب هذا الرقم الوطين قد غري مركزه يف فرتة

التأشري على خانة (مت تغيري املركز مسبقاً)

االضافة والتعديل وال ميكن تغيريه من جديد

التأشري على خانة (الرقم الوطين غري صاحل)

الرقم الوطين اليسمح لك بالتسجيل
البيانات الواردة يف الرسالة غري مطابقة لبيانات

التأشري على خانة (البيانات غري مطابقة)

وثائق إثبات اهلوية

احلاالت اليت متنع التسجيل موضحة الحقاً مبخطط عمليات التحقق (ملحق رقم  1صفحة

.)46

عندها يقوم موظف ملء النموذج باآلتي:
 وضع أي تعليق قد يكون من املهم ذكره يف خانة املالحظات علماً بأنه جيوز تركها فارغة. الطلب من مقدم الطلب التوقيع أو البصم يف خانة "توقيع مقدم الطلب". التوقيع على النموذج وختمه وكتابة تاريخ حتريره. فصل نسخ النموذج الثالث من الكتيب. االحتفاظ بالنسخة االوىل والثانية لغرض تعبئتها وإرساهلا كما سيوضح الحقا يف شرح عملية التعبئةواإلرسال.
 تسليم املتقدم النسخة الثالثة الكربونية (األخرية) من النموذج وإبالغه بأن عملية تسجيله (إضافته للسجل) أوتغيري مركزه مل تتم بنجاح.
 يف حال اعرتاض املتقدم على اإلجراء ميكنه تقديم طعن يف احملكمة اجلزئية الواقعه ضمن الرقعةاجلغرافية للدائرة الفرعية اليت يتبعها املركز.
-

ينتهي اإلجراء بدون االنتقال إىل اخلطوة التالية.
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 االحتمال الثاني :احلاالت اليت تسمح بالتسجيل
 رد رسالة التحقق يبني إحدى احلالتني التاليتني: أن املتقدم مؤهل للتسجيل ومل يسجل سابقاً.
 أن املتقدم مسجل سابقاً يف مركز آخر دون اإلشارة إىل أنه قد غيّر مركزه مسبقاً خالل فرتة
اإلضافة والتعديل.
-

يتم االنتقال إىل اخلطوة التالية.

اخلطوة السادسة  :تسجيل املتقدم ( رسالة التسجيل النصية )
-

اجلدول اآلتي يبني احلاالت اليت تسمح بالتسجيل واالجراء املتبع حسب كل حالة:
احلالة

اإلجراء

مل يسجل سابقاً

التأشري على خانة :تسجيل جديد

مسجل مبركز آخر

التأشري على خانة :تغيري املركز

 يقوم موظف ملء النموذج باآلتي: إبالغ املتقدم برد منظومة التسجيل.
 التأشري على النموذج يف خانة (مت التسجيل/تغيري املركز)
 كتابة رقم املركز يف اجلزء الثاني من النموذج.
 إبالغ موظف تسجيل الرسائل النصية بالرقم الوطين والرقم التسلسلي للنموذج
ورقم مركز االنتخاب.
 يرسل موظف تسجيل الرسائل النصية رسالة نصية ثانية إىل الرقم (( )01111رسالةالتسجيل) تضم الرقم الوطين للمتقدم متبوعاً بعالمة املربع  #ثم الرقم التسلسلي
للنموذج واملطبوع مسبقاً عليه متبوعاً بعالمة املربع  #ثم رقم املركز املوجود فيه
(اجلزء الثاني من النموذج).
رقم املركز

عالمة املربع

الرقم التسلسلي

عالمة املربع

( 5خانات)

(خانة واحدة)

للنموذج ( 7خانات)

(خانه واحدة)

*****

#

*******

#
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الرقم الوطين ( 21خانة)
************

 ميكن تصنيف احلاالت احملتملة اليت تنتج عن رد الرسائل إىل حاالت متنع االستمرار يف التسجيل وحاالتتسمح باالستمرار يف التسجيل كاآلتي:
احلاالت احملتملة
بعد استالم الرد على رسالة التسجيل يوجد هناك احتماالن:
 االحتمال االول :احلاالت اليت متنع االستمرار يف التسجيل.
اجلدول اآلتي يبني احلاالت اليت متنع االستمرار يف التسجيل واإلجراء املتبع حسب كل حالة:
احلالة

اإلجراء

الرسالة غري صحيحة (الرتكيبة خطأ يف شكل الرسالة)

إعادة إرسال الرسالة

خطأ يف اإلدخال ( خانات الرقم الوطين أو الرقم

إعادة إرسال الرسالة

التسلسلي غري صحيح )

الرجوع إىل اخلطوة رقم ( )7وإكماهلا

صاحب هذا الرقم مل مير باخلطوة ( 1التحقق).

إعادة ادخال رقم املركز الصحيح أو إعادة تسجيل

هذا املركز غري مدرج يف هذا اهلاتف

اهلاتف عن طريق مكتب اللجنة االنتخابية
حتال املعاملة إىل رئيس املركز

املنظومة مشغولة حالياً
 االحتمال الثاني :احلاالت اليت تسمح باالستمرار يف التسجيل.
 الرد على رسالة التسجيل يبني إحدى احلالتني التاليتني: مت التسجيل اجلديد.
 مت حتديث مركز االنتخاب.

يستلم موظف الرسائل النصية رسالة نصية من منظومة التسجيل تبني اسم حامل الرقم الوطين وأنه قد مت تسجيله يف
املركز املوجود فيه.
عندها يقوم املوظف باآلتي:
 يؤشر خانة "مت التسجيل/تغيري املركز" يف النموذج. يطلب من مقدم الطلب التوقيع أو البصم يف خانة "توقيع مقدم الطلب". يوقع على النموذج وخيتمه ويكتب تاريخ حتريره. يفصل نسخ النموذج الثالثة من الكتيب. حيتفظ بالنسخة األوىل والثانية لغرض تعبئتها وإرساهلا كما سيوضح الحقاً يف شرح عملية التعبئة واإلرسال. يسلم إىل مقدم الطلب النسخة الكربونية (األخرية) من النموذج.28

 إذا كان مقدم الطلب أُميًّا ال يعرف القراءة والكتابة فيُطلب منه أن يبصم بواسطة اصبعاإلبهام األيسر ،وإن كان مبتوراً يطلب منه البصم بواسطة إصبع اإلبهام األمين ،وإذا كان
مبتوراً أيضاً فيطلب منه أن يبصم باستخدام أي أصبع.
 إذا كان املتقدم مبتور اليدين فريسم املوظف يف خانة "توقيع مقدم الطلب" خطني مائلني. يسمح لذوي اإلعاقة جبلب مرافقني ملساعدتهم يف تقديم طلباتهم. احلاالت اليت تسمح باالستمراريف التسجيل موضحة الحقاً مبخطط عمليات التسجيل (ملحقرقم  0صفحة .)46
النماذج املعلق ة
يطلق مصطلح التعليق على احلاالت اليت اليتم فيها استكمال عملية التسجيل ألسباب خارجة عن إرادة موظفي
مركز االنتخاب وميكن حصرها يف نوعني:
 املعلقة ألسباب وقتية واليت ميكن عالجها خالل ( )14ساعة من قبل موظفي مركز االنتخاب ،كانقطاع
تغطية شبكات اهلاتف احملمول يف النطاق اجلغرايف الذي يقع فيه املركز.
 املعلقة اليت الميكن معاجلتها من قبل موظفي مركز االنتخاب ألسباب قاهرة كانهيار يف نظام االتصاالت
أو أسباب أمنية أو كوارث طبيعية.
ويعترب منوذج اإلضافة والتعديل معلقاً بشكل مؤقت يف احلاالت االتية:
 عدم وصول رد منظومة التسجيل على رسالة التحقق النصية.
 عدم وصول رد منظومة التسجيل على رسالة التسجيل النصية.
ويكون السبب يف كال احلالتني احتمال وجود خلل فين مؤقت يف شبكات االتصال.
عندها يقوم موظف ملء النموذج باالتي:
 التأشري يف خانة "النظام ال يستجيب" يف النموذج. التوضيح يف خانة املالحظات أن: oرد املنظومة على رسالة التحقق مل يصل ،ثم يقوم بكتابة تعليق يف خانة املالحظات يفيد بأن املنظومة
التستجيب يف مرحلة التحقق وأن املتقدم يرغب يف استكمال اجراءات التسجيل يف هذا املركز.
 oرد املنظومة على رسالة التسجيل مل يصل ،وبالتالي يقوم بكتابة تعليق يف خانة املالحظات أن املنظومة ال
تستجيب يف مرحلة التسجيل فقط.
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 الطلب من مقدم الطلب التوقيع أو البصم يف خانة "توقيع مقدم الطلب". التوقيع على النموذج وختمه وكتابة تاريخ حتريره. فصل نسخ النموذج الثالثة من الكتيب. االحتفاظ بالنسخة األوىل والثانية لغرض تعبئتها يف أكياس وإرساهلا كما سيوضح الحقاً يف شرح عمليةالتعبئة واإلرسال.
 تسليم املتقدم النسخة الثالثة الكربونية (األخرية) من النموذج وإبالغه أن عملية إضافته للسجل أو تغيريمركزه مل تتم ،وعليه االستمرار بإرسال رقمه الوطين برسالة للرقم ( )71171أو االتصال مبركز
االتصاالت على الرقم ( )7447لغرض التحقق من إدراج امسه يف قوائم اإلضافة والتعديل يف الفرتة الالحقة،
ثم يطلب منه أن يتوجه اىل رئيس املركز لتسجيل احلالة.
 يف حال كان النموذج معلقاً بسبب عدم رد املنظومة على رسالة التحقق فهذا يعين احتواءالنموذج على تأشرية يف خانة " النظام ال يستجيب".
 يف حال كان النموذج معلقاً بسبب عدم رد املنظومة على رسالة التسجيل فهذا يعين احتواءالنموذج على تأشرية يف خانة "تغيري املركز" أو خانة "تسجيل جديد" باإلضافة إىل التأشري
على خانة "النظام ال يستجيب".
عندها يقوم رئيس املركز باآلتي:
 إنشاء جدول يف سجله لتسجيل احلاالت املعلقة لغرض املتابعة وإبالغ مكتب اللجنة عند الضرورة ،ويكوناجلدول على النحو اآلتي:
الرقم التسلسلي للنموذج
املعلق (1خانات)

اسم املتقدم رباعياً

تاريخ حترير الطلب

(االسم،اسم االب ،اسم

(اليوم /الشهر /السنة)

اجلد،اللقب)

هل مت التسجيل للمتقدم أم ال
(تُمأل هذه اخلانة بعد 34
ساعة من حترير الطلب)

 استخدام النسخة الثالثة واليت تكون حبوزة املتقدم لغرض ملء اخلانات الثالثة األوىل من اجلدول. متابعة النماذج املعلقة ،حيث يطلب من موظف تسجيل الرسائل النصية إعادة احملاولة بواسطة الرسائلالنصية ،فإذا مت تسجيل املتقدم واستالم رد منظومة التسجيل قبل مرور أربعة وعشرين ساعة على حترير
الطلب عندها يقوم موظف ملء النموذج باآلتي:
 تأشري خانة "متت معاجلة احلالة املعلقة" يف نسخيت النموذج املوجودتني يف املركز (األصلية والكربونية).
 التوقيع أسفل خانة "متت معاجلة احلالة املعلقة" وكتابة التاريخ.
 حفظ النموذج مع بقية النماذج الصحيحة.
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أما يف حالة عدم استالم رد منظومة التسجيل بعد مرور أربعة وعشرين ساعة على حترير الطلب يُبلغ رئيس املركز
مكتب اللجنة االنتخابي باحلالة ،وعندها يوجه مكتب اللجنة االنتخابي رئيس املركز باإلجراء املطلوب اختاذه.
يف نهاية كل يوم حيصي رئيس املركز النماذج املعلقة يف املركز واليت مر على حتريرها أربعة وعشرون ساعة،
والنماذج اليت متت معاجلتها واليت تعامل على أنها صحيحة وتامة.
يف حال اعرتاض املتقدم على اإلجراء فإنه ينصح بتقديم طعن إىل احملكمة اجلزئية الواقعة ضمن الرقعة اجلغرافية
للدائرة الفرعية اليت يقع فيها املركز خالل فرتة افتتاح احملاكم.
النماذج الصحيحة
يعترب منوذج اإلضافة والتعديل صحيحاً يف احلاالت

االتية:

 مت التسجيل مسبقاً.
 مت تغيري املركز مسبقاً.
 الرقم الوطين غري صاحل.
 البيانات غري مطابقة.
 تغيري املركز.
 تسجيل جديد.
حاالت النماذج التالفة
يعترب منوذج اإلضافة والتعديل تالفاً يف احلاالت اآلتية:
 عند انسكاب حرب أو أي سائل على النموذج.
 عند متزقه.
 عند عدم وضع الفاصل أثناء ملء النموذج مما ينقل الكتابة للنماذج التالية.
 وقوع خطأ عند ملء إحدى خانات النموذج .
 عند عدول املتقدم عن إمتام عملية اإلضافة والتعديل بعد إجراء عملية
التحقق.
 ألي سبب آخر ميكن أن جيعل النموذج غري قابل للقراءة.
وعند حدوث ذلك يقوم املوظف برسم خطني مائلني من أحد أطراف النموذج إىل الطرف اآلخر ويكتب كلمة "تالف"
بالقلم األمحر على النسخ الثالثة للنموذج ثم يفصلها من الكتيب ويدبس الثالث نسخ ويسلمها لرئيس املركز الذي
بدوره يضعها يف ظرف ورقي ( )A3يكتب عليه بالقلم اخلطاط "النماذج التالفة".
وال يسمح رئيس املركز ألي شخص باالطالع على البيانات املوجودة يف هذه النماذج ،على أال يغلق الظرف إال يف
نهاية فرتة عمليات اإلضافة والتعديل حتى تكون كل النماذج التالفة خالل العملية موجودة داخل الظرف.
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م ا ذا لو حدث خطأ ما ؟
قد حتدث حاالت خالل فرتة اإلضافة والتعديل ال تشملها اإلجراءات العادية .ويرد وصف بعض هذه احلاالت على أنها
ممكنة احلدوث حتت نطاق االحتماالت املتوقعة ،لذلك عند حدوث أى مشكلة مل يرد شرحها ،فعلى رئيس املركز
االتصال باملنسق امليداني يف مكتب اللجنة االنتخابية للحصول على املشورة.
 .0ماذا لو مل يعد جهاز اهلاتف النقال يستجيب لإليعازات؟
من املمكن حماولة اطفاء اجلهاز وتشغيله ،ومن ثم مسح الرسائل النصية الواردة يف تطبيق "الرسائل الواردة"
واملرسلة يف تطبيق "الرسائل املرسلة" ،وإذا بقي جهاز اهلاتف ال يعمل فيُبلغ مكتب اللجنة االنتخابية بذلك.
 .2ماذا لو مل يُحضر الشخص الوثائق الصحيحة؟
ينبغي نصح املتقدم بالعودة يف وقت الحق ضمن فرتة اإلضافة والتعديل مصحوباً بالوثائق ،وإذا تعذر عليه
تقديم الوثائق فال ميكن إجراء عمليات اإلضافة والتعديل.
 .3ماذا لو اعتقد املوظف أن الوثائق املقدمة ليست حقيقية؟
من واجب املوظف إجراء عملية اإلضافة أو التعديل للمتقدم حتى وإن مل يقتنع بأن وثائق املتقدم حقيقية.
 .4مإذا لو اعتقد املوظف أن املتقدم ال يتمتع باألهلية القانونية للتصويت؟
األهلية القانونية ال تؤخذ بعني االعتبار عند إجراء عمليات اإلضافة والتعديل ،بل يتم إجراء هذه العمليات ألي
شخص قادر على تقديم وثائق إثبات اهلوية والعمر والرقم الوطين.
ال جيوز رفض أي شخص أثناء فرتة اإلضافة والتعديل إذا كان قادراً على تقديم وثائق حقيقية
تثبت هويته وأن عمره يبلغ ( )18عاماً كحد أدنى يف يوم التسجيل باإلضافة إىل حصوله على
الرقم الوطين.
 .5ماذا لو تعرض النموذج للتلف؟
مثال  : 1وقوع خطأ عند ملء إ حد ى خانات النموذج
يف هذه احلالة يقوم املوظف باآلتي:
 إبالغ املتقدم عن اخلطأ ،وعن ضرورة ملء منوذج جديد ،وإعادة إرسال رسالة التحقق طبقا للرقم
التسلسلي اجلديد للنموذج اجلديد يف حال مت إرساله أصالً طبقاً للرقم التسلسلي اخلاص بالنموذج
التالف.
 رسم خطني مائلني من أحد أطراف النموذج إىل الطرف املقابل وكتابة كلمة "تالف" على النموذج
بالقلم األمحر.
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 يقوم املوظف مبلء منوذج آخر وإرسال رساليت التحقق والتسجيل طبقاً للرقم التسلسلي اخلاص
بالنموذج اجلديد.
مثال  : 2يف حال تلف النموذج أو الكتيب بالكامل أ ثناء العمل به ،فهل جيوز ا إل نتقال إىل كتيب آ خر
بأرقام تسلسلية اخرى؟
إ ن الرقم التسلسلي هو رقم واحد متفرد خاص بالنموذج ويعترب من ضمن مواصفات النموذج ال مواصفات
الكتيب ،لذا ف في حالة تلف النموذج ميكن ا إل نتقال إىل منوذج اخر ب أي رقم تسلسلي ا خر حتى و إ ن مل يكن
هو الرقم التالي لرقم النموذج التالف .
مثال  :3يف حال تلف النموذج بعد إنهاء عملية اإلضافة والتعديل؟
قد حيدث أن يتلف منوذج ( اإلضافة  /التعديل ) بعد إنهاء عملية التسجيل باملنظومة  ،يف هذه احلالة على املوظف
ملء النموذج الذي يليه يف الكتيب بنفس بيانات النموذج التالف ويدون خبانة املالحظات وصف احلالة مع
كتابة الرقم التسلسلي للنموذج السابق ( التالف ) وتعطى النسخة الثالثة ( األخرية ) الكربونية للناخب على أن
ال يقوم املوظف بإعادة تسجيله مرة اخرى عرب اهلاتف .

 . 12كيفية ملء قوائم اإلضافة و ال تعديل
لغرض إتاحة الفرصة للمواطنني لالطالع على التحديثات اليت تطرأ خالل فرتة اإلضافة والتعديل تقوم املفوضية بنشر
قوائم اإلضافة والتعديل املكتوبة يدوياً يف كل مركز ،باإلضافة إىل نشر القوائم األولية اليت تتكون من أمساء
الذين مت تسجيلهم خالل مرحلة التسجيل باستخدام الرسائل النصية يف مراكز االنتخاب.
يتكون سجل الناخبني املبدئي من األمساء الواردة يف القوائم األولية باإلضافة اىل قوائم اإلضافة والتعديل.
على موظف تسجيل الرسائل النصية القيام بالتالي:
 كتابة اسم مكتب اللجنة االنتخابية واسم ورقم مركز االنتخاب يف اخلانات املخصصة لذلك يف منوذج
قائمة اإلضافة والتعديل.
 كتابة اسم املتقدم رباعياً يف قائمة اإلضافة لكل متقدم فور جناح عملية تسجيله.
 االستمرار يف تدوين أمساء الناخبني يف قائمة اإلضافة والتعديل دون احلاجة إلقفاهلا بشكل يومي على أن
يدرج التاريخ يف خانة املالحظات أمام آخر اسم يدون يف نهاية كل يوم.
 تسليم القائمة إىل رئيس مركز االنتخاب يف نهاية كل يوم لغرض حفظها.
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يف حالة وجود منوذج معلق فال تدرج بيانات النموذج إال عند تأكيد تسجيل املتقدم واستالم رسالة الرد من منظومة
على رسالة التسجيل ،إذ يعترب النموذج عندها فقط صحيحاً.
أما إذا بقي النموذج معلقاً بعد مضي أربعة وعشرين ساعة على حتريره ،فيكتب اسم املتقدم يف قوائم اإلضافة
والتعديل مع كتابة كلمة "النموذج معلق" أمام االسم يف خانة املالحظات.
ال يتم بأي حال من األحوال تسجيل بيانات املتقدمني الذين مل ينجح تسجيلهم ،بسبب أن الرقم
الوطين الذي يقدمونه خاص بغريهم ،أو غري صاحل أصالً ،أو أنهم غريوا مركز انتخابهم مسبقاً
حالل فرتة اإلضافة والتعديل ،أو هم أصالً مسجلون يف نفس املركز فتكون امسائهم مطبوعة يف
القوائم األولية.

 . 13أن شطة ن ه ا ية وبد ا ية اليوم لفرتة اإلضافة والتعديل
عند نهاية كل يوم من أيام فرتة اإلضافة والتعديل يقوم رئيس وموظفو املركز بإغالق املركز وفق إجراءات معينة
إلبالغ مكتب اللجنة االنتخابي بتقرير عن جممل خمرجات اليوم ،باإلضافة اىل ختزين مواد عدة املركز بطريقة
آمنه تضمن احلفاظ عليها وعدم التالعب

بها.

إغالق مركز اال ن تخاب يف نه ا ية اليوم أ ث ناء فرتة اإلضافة والتعديل
يف نهاية كل يوم يقوم رئيس املركز باملهام التالية:
 السماح فقط للمتقدمني املصطفني يف الطابور قبل الساعة الرابعة مساءً بتقديم طلباتهم ،وإن تطلب ذلك
العمل إىل ما بعد الساعة الرابعة مساءً.
 إغالق املركز بعد االنتهاء من إجراءات املتقدم األخري.
 تسجيل وقت إغالق املركز يف منوذج التقرير اليومي.
 مجع البيانات التالية من املوظفني وتسجيلها يف منوذج التقرير اليومي:
 عدد الناخبني الذين مت تسجيلهم يف املركز لذلك اليوم (الذين حيتوي منوذجاإلضافة والتعديل اخلاص بهم على تأشرية يف خانه "مت التسجيل/تغيري
املركز") واملسجلة أمسائهم يف قائمة اإلضافة والتعديل.
 عدد النماذج املعلقة اليت مر عليها أربع وعشرون ساعة ومل تتم عملية تسجيلاملتقدم واملسجلة أمسائهم يف قائمة اإلضافة والتعديل.
 أي مالحظات أخرى خاصة بذلك اليوم. إرسال رسالة نصية للرقم ( )01151حتتوي على رقم املركز متبوعاً بعالمة ( )#ثم عدد حاالت الناخبني
املسجلني متبوعاً بعالمة مربع ( )#ثم عدد النماذج املعلقة اليت مر على حتريرها أربع وعشرون ساعة.
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عدد النماذج

عالمة فاصلة

عدد الناخبني

عالمة فاصلة

رقم املركز

املعلقة

(خانة واحدة)

املسجلني

(خانه واحدة)

(مخسة خانات)

***

#

****

#

*****

 اإلشراف على عملية التخزين اليومي للمواد.
ميكن استخدام تطبيق "اآللة احلاسبة" يف أجهزة اهلاتف حلساب اإلحصائيات.
عملية التخزين اليومي لفرتة اإلضافة و التعديل
حتتوي عدة املركز على العديد من املواد احلساسة اليت من املمكن أن يُساء استخدامها وإحلاق الضرر بالعملية
االنتخابية .ولغرض محاية هذه املواد من التالعب أو الكتشاف حاالت التالعب عند حدوثها يقوم رئيس املركز
واملوظفني بعملية ختزين يومية للمواد بعد إغالق املركز.
التحضري لعملية التخزين يف اليوم األ و ل لفرتة اإلضافة وال تعديل
عند إ نتهاء العمل يف اليوم األ و ل من فرتة اإلضافة والتعديل يقوم موظف و املركز بالتحضري لعملية
التخزين وبإشراف رئيس املركز وتكون على النحو ا آل تي :
 وضع ملصق صندوق التخزين وكتابة البيانات املطلوبة عليه.
 وضع امللصق اخلاص بنسخ النماذج الصحيحة (النسخة األصلية) واخلاصة باالدارة
العامة على كيس آمن ( )C2وكتابة البيانات املطلوبة عليه.
 وضع امللصق اخلاص بنسخ النماذج الصحيحة (النسخة الكربونية األوىل) واخلاصة
مبكتب اللجنة االنتخابية على كيس آمن ( )C2وكتابة البيانات املطلوبة عليه.
 وضع امللصق اخلاص بنسخ النماذج املعلقة (النسخة األصلية) واخلاصة باالدارة العامة على كيس آمن ()C2
وكتابة البيانات املطلوبة عليه.
 وضع امللصق اخلاص بنسخ النماذج املعلقة (النسخة الكربونية األوىل) واخلاصة مبكتب اللجنة االنتحابية
على كيس آمن ( )C2وكتابة البيانات املطلوبة عليه.
 وضع امللصق اخلاص النماذج غري املستخدمة على كيس آمن ( )C2وكتابة البيانات املطلوبة عليه.
 وضع امللصق اخلاص بالنماذج املساعدة على كيس آمن ( )C3وكتابة البيانات املطلوبة عليه.
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عملية التخزين
 بعد إجراء عمليات التحضري يبدأ موظفو املركز بتعبئة األكياس اآلمنة واألظرف كما يلي:
 وضع كل النماذج الصحيحة (النسخة األصلية) يف الكيس اآلمن ( )C2اخلاص باإلدارة العامة.
 وضع كل النماذج الصحيحة (النسخة الكربونية األوىل) يف الكيس اآلمن ( )C2اخلاص مبكتب
اللجنة االنتخابية.
 وضع كل النماذج املعلقة (النسخة األصلية) يف الكيس اآلمن ( )C2اخلاصة باإلدارة العامة.
 وضع كل النماذج املعلقة (النسخة الكربونية األوىل) يف الكيس اآلمن ( )C2اخلاصة مبكتب اللجنة
االنتخابية.
 وضع كل كتيبات النماذج غري املستخدمة واملستخدمة جزئياً يف الكيس اآلمن ( )C2اخلاص بالنماذج
غري املستخدمة.
 وضع منوذج التقرير اليومي وقوائم اإلضافة والتعديل املستخدمة يف الكيس اآلمن ( )C3اخلاص
بالنماذج املساعدة.
 وضع األختام واحملابر يف كيس آمن ( )C3حلماية بقية املواد من احلرب (يستخدم نفس الكيس لتخزين
األختام واحملابر طيلة الفرتة).
 حتضري ثالثة أقفال بالستيكية ومنوذج سجل األقفال.
 وضع األكياس واألظرف املعبئة باملواد املذكورة أعاله باإلضافة اىل ظرف النماذج التالفة وكتيبات سجل
الناخبني واجهزة اهلاتف النقال وأجهزة الشحن اخلاصة بها داخل صندوق التخزين.
 قفل الصندق باألقفال الثالثة وتسجيل األرقام التسلسية لألقفال يف منوذج سجل األقفال.
عند إجراء عملية التخزين جيب مراعاة اآلتي:
 أن تبقى األكياس اآلمنه مفتوحة وال تغلق لغرض تعبئتها باملواد يف األيام
الالحقة حتى انتهاء الفرتة.
 أن حيتفظ رئيس املركز بنموذج سجل األقفال وسجل رئيس املركز ومقص
خارج الصندوق.
 ميكن وضع أي مواد أخرى داخل الصندوق إذا توفر حيز شاغر داخله
وبشرط أن تقتصر فقط على مواد عدة املركز وأال تُسبب الضرر للمواد احلساسة.
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 السماح للمراقبني بتسجيل األرقام التسلسلية لألقفال البالستيكية يف سجالتهم اخلاصة.
 ختزين كافة املواد يف مكان آمن داخل املركز.
 استخدام أحد األقفال الثالثة يف اليوم األول لقفل الفتحة العلوية لصندوق التخزين ،على أن يبقى هذا القفل
طيلة الفرتة واستبدال القفلني اآلخرين املوجودين على طرفني متقابلني من الصندوق.
 ختزن املواد بشكل يومي بعد إغالق املركز لفرتة اإلضافة والتعديل بنفس طريقة التخزيناملفصلة أعاله لليوم األول.
 جيب أن تبقى األكياس اآلمنه مفتوحة وال تغلق إال عند انتهاء الفرتة.افتتاح املركز صباح اً لفرتة اإلضافة و التعديل
عند جميء املوظفني إىل املركز يف اليوم التالي من فرتة اإلضافة والتعديل يقوم رئيس املركز بالتعاون مع موظفي
املركز باآلتي:
 التأكد من نظافة وترتيب املركز.
 السماح للمراقبني واإلعالميني والضيوف إن وجدوا مبراقبة عملية افتتاح املركز.
 التأكد من أن األقفال املستخدمة لقفل صندوق التخزين موجودة ومل يتم
التالعب بها.
 مقارنة رقم األقفال البالستيكية مع األرقام املسجلة يف منوذج سجل األقفال.
 يف حال تطابق األرقام لألقفال البالستيكية مع األرقام املوجودة يف منوذج سجل األقفال يفتح القفالن
اجلانبيان مع اإلبقاء على القفل الثالث (الفتحة العلوية) مغلقاً.
 استخراج النماذج غري املستخدمة ومنوذج التقرير اليومي.
 استخراج األختام واحملابر.
 التأكد من أن مجيع املوظفني لديهم املواد اليت حيتاجونها للعمل يف ذلك اليوم ،ويف حالة توقع نفاد أي من
املواد خالل نفس اليوم أو اليوم التالي فعلى رئيس املركز أن يُبلغ مكتب اللجنة االنتخابية إلجراء الالزم.
 تدوين وقت االفتتاح يف منوذج التقرير اليومي.
 ختزين األقفال املكسورة إثرعملية فتح الصندوق يف الصندوق.
 التأكد من أن مجيع موظفي املركز يرتدون سرتاتهم التعريفية.
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 التأكد من أن مجيع احلاضرين داخل مركز االنتخاب يرتدون شاراتهم.
 إرسال رسائل نصية من أجهزة اهلاتف الثالثة حتتوي على رقم املركز مكرر مرتني مع
عالمة ( )#اليت تتوسط الرقمني ( )01145#01145للرقم ( )01111لغرض تسجيل
اهلواتف يف منظومة التسجيل.
عندما يتأكد رئيس املركز من أن مجيع املوظفني قد استلموا املواد املطلوبة ومستعدون
لبدء عملهم ومت تسجيل اهلواتف ميكن أن يعلن عن فتح مركز االنتخاب ،ودعوة املواطنني
للدخول إىل املركز ،ويدرج وقت االفتتاح يف منوذج التقرير اليومي.
ال يشرتط وجود املراقبني أو االعالميني أو الضيوف عند افتتاح املركز إذ جيب على موظفي
املركز إفتتاح املركز يف األوقات احملددة
يف حالة التالعب بأقفال صندوق التخزين
عند إجراء عملية التدقيق لغرض مطابقة األرقام التسلسلية ألقفال صندوق التخزين مع األرقام املسجلة يف منوذج سجل
األقفال ،واتضح أن األرقام غري متطابقة ،أو إذا كانت األقفال مكسورة أو متالعباً بها  ،فعندها يقوم رئيس
املركز بالتالي:
 تسجيل احلادثة يف سجل رئيس املركز.
 إبالغ املراقبني واإلعالميني والضيوف باحلادثة إن وجدوا.
 إبالغ مكتب اللجنة االنتخابية باحلادثة.
 عدم فتح الصندوق أو التعامل مع أي من املواد إال بعد التشاور مع مكتب اللجنة االنتخابي.
إغالق املركز يف نهاية فرتة اإلضافة والتعديل
عند نهاية فرتة اإلضافة والتعديل يقوم رئيس وموظفو املركز بإغالق املركز وفق إجراءات معينة تهدف إلبالغ
مكتب اللجنة االنتخابي بتقرير عن جممل خمرجات فرتة اإلضافة والتعديل وتعبئة مواد عدة املركز بطريقة آمنة
تضمن احلفاظ عليها وعدم التالعب بها لغرض إرساهلا ملكتب اللجنة

االنتخابية.

مجع وإرسال البيانات لليوم االخري وجممل أ يام فرتة اإلضافة والتعديل
يف اليوم األخري من فرتة اإلضافة والتعديل جيب على رئيس املركز واملوظفني عمل االتي:
 السماح فقط للمتقدمني املصطفني يف الطابور قبل الساعة الرابعة مساءً بتقديم طلباتهم وإن تطلب ذلك العملحتى بعد الساعة الرابعة مساءً.
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 إغالق املركز بعد االنتهاء من إجراءات املتقدم األخري. تسجيل وقت إغالق املركز يف منوذج التقرير اليومي. مجع البيانات التالية من املوظفني وتسجليها يف منوذج التقرير اليومي: عدد الناخبني الذين مت تسجيلهم يف املركز لذلك اليوم (الذين حيتوي منوذج اإلضافة والتعديل اخلاص
بهم على تأشرية يف خانة "مت التسجيل/تغيري املركز") ،باإلضافة للمجموع الكلي لطيلة أيام فرتة التعديل
واإلضافة.
 عدد النماذج املعلقة اليت مر عليها اربعة وعشرون ساعة ومل تتم عملية تسجيل املتقدم ،باإلضافة إىل
جمموع الكلي لطيلة أيام فرتة التعديل واإلضافة.
 أي مالحظات أخرى خاصة بذلك اليوم.
 إرسال رسالة نصية للرقم ( )01151حتوي رقم املركز متبوعاً بعالمة ( )#ثم عدد حاالت الناخبني املسجلنيلذلك اليوم فقط متبوعاً بعالمة مربع ( )#ثم عدد النماذج املعلقة اليت مر على حتريرها أربعة وعشرون ساعة
لذلك اليوم فقط.
عدد النماذج

عالمة فاصلة

عدد الناخبني

عالمة فاصلة

رقم املركز

املعلقة

(خانة واحدة)

املسجلني

(خانه واحدة)

(مخسة خانات)

***

#

****

#

*****

 ختزين املواد بعد إغالق املركز لليوم األخري لفرتة اإلضافة والتعديل بنفس طريقة التخزين املفصلة سابقاًلليوم األول.
إرسال ا أل كياس اآل من ة
عند جميء ممثل مكتب اللجنة االنتخابية (الناقل) إىل املركز االنتخابي يقوم رئيس املركز مبلء منوذج نقل املواد
وحتضري املواد التالية لغرض تسليمها:
 الكيس اآلمن  C2اخلاص بالنماذج الصحيحة (النسخة األصلية) املرسل لإلدارة العامة.
 الكيس اآلمن  C2اخلاص بالنماذج املعلقة (النسخة األصلية) املرسل لإلدارة العامة.
ويطلب من الناقل التوقيع على منوذج نقل املواد ،وبعد التوقيع حيتفظ رئيس املركز بالنسخة األصلية للنموذج ويُسلم
الناقل النسختني األوىل والثانية الكربونيتني.
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 . 14فرتة نشر سجل الناخبني املبدئي
عرض سجل الناخبني املبدئي
يتكون سجل الناخبني املبدئي من:
 أوراق القوائم األولية املرسلة من قبل مكتب اللجنة االنتخابي واليت
حتتوي على أمساء الناخبني الذين سجلوا يف مرحلة التسجيل بواسطة
الرسائل النصية.
 قوائم اإلضافة والتعديل واليت حتوي على بيانات الناخبني الذين قاموا
بإجراء إحدى عمليات اإلضافة أو التعديل لبياناتهم يف فرتة اإلضافة
والتعديل.
جيب على رئيس املركز استخدام الشريط الالصق يف نشر السجل املبدئي ،على أن تكون
عملية اللصق على اجلدار اخلارجي لغرفة املركز وليس داخل بناية املركز وبصورة جتعل
قراءة السجل املبدئي سهلة ومبستوى يتالئم مع املواطنني من حيث االرتفاع.
االطالع على سجل الناخبني املبدئي
حيق ألي مواطن االطالع على سجل الناخبني املبدئي وميكن ألي مواطن تقديم طعن يف الناخب أمام احملاكم
املختصة ضمن نطاق الدائرة االنتخابية يف احلاالت التالية
 عندما ال يكون لييب اجلنسية
 عندما يكون غري حامل للرقم الوطين
 عندما يكون مل يبلغ عمره الثامنة عشرة عاماً يوم التسجيل.
 عندما يكون غري مؤهل قانونيا.
 عندما يكون غري موجود أصالً.
حيث يقتصر الطعن يف سجل الناخبني املبدئي على احلاالت السابق ذكرها ،وعلى أن يتم الطعن خالل ثالثة أيام من
بداية فرتة النشر.
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افتتاح املركز صباح اً لفرتة النشر
يف اليوم األخري من فرتة اإلضافة والتغيري يتم ختزين املواد كما مت توضيحه سابقاً ،ويف اليوم األول من فرتة نشر
السجل يقوم رئيس املركز باآلتي:
 التأكد من نظافة وترتيب املركز.
 السماح للمراقبني واإلعالميني والضيوف ،إن وجدوا ،مبراقبة عملية افتتاح املركز.
 التأكد من أن األقفال املستخدمة لقفل صندوق التخزن موجودة ومل يتم التالعب بها.
 مقارنة رقم األقفال البالستيكية مع األرقام املسجلة يف منوذج سجل األقفال.
 يف حال تطابق األرقام لألقفال البالستيكية مع األرقام املوجودة يف منوذج سجل األقفال يفتح القفالن
اجلانبيان مع اإلبقاء على القفل الثالث (الفتحة العلوية) مغلقاً.
 استخراج جهاز هاتف واحد لغرض إرسال رسالة افتتاح املركز وإبالغ مكتب اللجنة أو أي جهة أخرى مثل
قوات األمن بأي حوادث قد حتدث.
 استخراج الشريط الالصق وإلصاق أوراق سجل الناخبني املبدئي داخل بناية املركز على اجلدران اخلارجية
لغرفة املركز.
 إرسال رسالة افتتاح املركز واليت حتتوي على رقم املركز مكرر مرتني مع عالمة ( )#اليت تتوسط الرقمني
( )01145#01145للرقم ( )01111والتأكد من تسجيل اهلاتف.
 تدوين وقت االفتتاح يف منوذج التقرير اليومي.
 ختزين األقفال املكسورة إثرعملية فتح الصندق يف داخله.
 يفصل فرتة اإلضافة والتعديل عن فرتة النشر يوماً واحداً ( )24ساعة.
 ال يشرتط وجود املراقبني أو االعالميني أو الضيوف عند افتتاح املركز إذ جيب على
موظفي املركز افتتاح املركز يف األوقات احملددة.
يف فرتة النشر يراعي رئيس املركز اآلتي:
 اإلبقاء على مجيع املواد األخرى اليت مل يرد ذكرها أعاله يف صندوق التخزين.
 مساعدة الناخبني يف حبثهم عن أمسائهم يف السجل املبدئي.
 احملافظة على أوراق السجل املعلقة على احلائط.
عملية التخزين اليومي أثناء فرتة النشر
حتتوي عدة املركز على العديد من املواد احلساسة اليت من املمكن أن يُساء استخدامها وإحلاق الضرر بالعملية
االنتخابية ،ولغرض محاية هذه املواد من التالعب أو الكتشاف حاالت التالعب عند حدوثها يقوم رئيس املركز
بعملية ختزين يومية للمواد بعد إغالق املركز كاآلتي:
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 وضع جهاز اهلاتف وجهاز الشحن اخلاص به يف صندوق التخزين.
 وضع الشريط الالصق يف صندوق التخزين.
 حتضري قفلني بالستيكيني ومنوذج سجل األقفال.
 التأكد من وجود األكياس واألظرف وكتيبات سجل الناخبني وأجهزة اهلاتف النقال وأجهزة الشحن
اخلاصة بها داخل صندوق التخزين.
 قفل الصندوق بالقفلني حبيث يكون كل قفل يف طرف مقابالً للقفل يف الطرف اآلخر ،وتسجيل األرقام
التسلسلية لألقفال يف منوذج سجل األقفال.
عند إجراء عملية التخزين جيب مراعاة االتي:
 أن حيتفظ رئيس املركز بنموذج سجل األقفال ،وسجل رئيس املركز ،ومقص خارج الصندوق. ميكن وضع أي مواد أخرى داخل الصندق إذا توفر حيز شاغر داخله على أن تقتصر على مواد عدة املركزوأال تُسبب الضرر للمواد احلساسة.
 السماح للمراقبني بتسجيل األرقام التسلسلية لألقفال البالستيكية يف سجالتهم اخلاصة. -ختزين كافة املواد يف مكان آمن داخل املركز.

 . 15الشكاوى
قبل بدء عملية اإلضافة والتعديل والنشر ،عملت املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات على تدريب املوظفني يف املراكز
على اإلجراءات املوحدة والصادرة من قبل جملس املفوضية .هذا إضافة إىل ضرورة التزام موظفي املراكز بقواعد
سلوك املوظفني اليت مر ذكرها سابقاً لغرض ضمان تقديم اخلدمات املطلوبة للمتقدمني من قبل املفوضية بشكل
مهين وحيادي وحمرتف.
ولضمان زيادة شفافية العملية تبنت املفوضية نظاماً لتقديم الشكاوى من قبل املواطنني يهدف إىل احملافظة على مهنية
وحيادية املفوضية وموظفيها ،إذ ميكن ألي ناخب يرى بأن اإلجراءات املوضوعة من قبل املفوضية ال يُعمل بها يف
مركز معني أو من قبل موظف معني أن يتقدم بالشكاوى يف مكاتب اللجان االنتخابية السبعة عشر وفق منوذج
موضوع هلذا الغرض خالل فرتة أقصاها ثالثة أيام من تاريخ حدوث الواقعة .وسيقوم مكتب اللجنة االنتخابية
بتشكيل جلنة للنظر يف الشكاوى وإجراء التحقيقات الالزمة حياهلا ،ثم يتخذ القرار املناسب خبصوص الشكاوى
املقدمة بناءً على األدلة املقدمة والتحقيق الذي أُجري.
أما داخل مركز االنتخاب ،إذا رأى أحد املواطنني أو املراقبني أو الضيوف بأن االجراءات غري متبعة بصورة صحيحة
فله أن ُيبلغ رئيس مركز االنتخاب بذلك ،ولرئيس املركز إجياد احلل املناسب ،وقد يلجأ الستشارة مكتب اللجنة
االنتخابية ،لكن ال جيوز بأي حال من األحوال أن يتدخل املواطنون أو املراقبون أو الضيوف يف حل أي مشكلة أو
فرض إجراء معني على موظفي املركز .وإذا حدث هذا فإنه يعترب خرقاً لقواعد السلوك لن يسمح به رئيس املركز،
أما إذا أصر املواطنون أو املراقبون أو الضيوف على التدخل يف عمل موظفي املركز فقد يلجأ رئيس املركز إىل
الطلب منهم مغادرة املركز.
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 . 16ال تعبئة النهائية ل لمواد و إ رساهلا
يف نهاية اليوم األخري لفرتة النشر تعبأ مجيع املواد احلساسة وغري احلساسة لغرض إرساهلا إىل مكتب اللجنة
االنتخابية الذي يقوم بدوره بتخزينها .ويقوم رئيس املركز مبلء منوذج نقل املواد إىل مكتب اللجنة االنتخابية
وحتضري األقفال البالستيكية لغرض إقفال الصندوق.
تعبئة املواد احلساسة
تعبئة املواد التالية يف األكياس أو األظرف:
 الكيس اآلمن  C2اخلاص بالنماذج الصحيحة (النسخة الكربونية األوىل) املرسل ملكتب اللجنة االنتخابي
والذي حيتوي على:
 النماذج الصحيحة (النسخة الكربونية األوىل). الكيس اآلمن  C2اخلاص بالنماذج املعلقة (النسخة الكربونية األوىل) املرسل إىل مكتب اللجنة االنتخابي
والذي حيتوي على:
 النماذج املعلقة (النسخة الكربونية األوىل). الكيس اآلمن  C2اخلاص بالنماذج غري املستخدمة والذي حيتوي على:
 كتيبات النماذج غري املستخدمة. كتيبات النماذج املستخدمة جزئياً. الكيس اآلمن  C3اخلاص بالنماذج املساعدة.
 منوذج التقرير اليومي. منوذج سجل األقفال. سجل رئيس املركز. كيس آمن  C3والذي حيتوي على:
 األختام. احملابر.يستخدم نفس الكيس املستخدم يومياً لتخزين األختام واحملابر يف فرتة اإلضافة والتعديل.
 الظرف الورقي  A3مغلق وخمتوم وموقع من قبل رئيس املركز على طرفه الالصق الذي حيتوي على:
 أجهزة اهلاتف النقال وأجهزة الشحن اخلاصة بها. الظرف الورقي  A3والذي حيتوي على:
 النماذج التالفة.يستخدم نفس الظرف املستخدم حلفط النماذج التالفة أثناء فرتة اإلضافة والتعديل.
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ويقوم رئيس املركز باآلتي:
 التأكد من ملء مجيع احلقول على ملصقات األكياس.
 إغالق كل األكياس اآلمنة بعد التأكد من أنها حتتوي على املواد الصحيحة.
 التأكد من كتابة حمتويات كل ظرف ورقي على الظرف بواسطة القلم اخلطاط.
 إغالق األظرف الورقية بعد التأكد من أنها حتتوي على املواد الصحيحة.
تعبئة صندوق ال ت خز ي ن
عند االنتهاء من عملية تعبئة املواد احلساسة يتم وضع املواد التالية يف صندوق التخزين:
 الظرف الورقي  A3اخلاص بالنماذج التالفة.
 الظرف الورقي  A3اخلاص بأجهزة اهلاتف وأجهزة الشحن اخلاصة بها.
 الكيس اآلمن  C3الذي حيوي األختام واحملابر.
 الكيس اآلمن  C3اخلاص بالنماذج املساعدة.
 الكيس اآلمن  C2اخلاص بكتيبات بالنماذج غري املستخدمة واملستخدمة جزئياً.
 الكيس اآلمن  C2اخلاص بالنماذج املعلقة (النسخة الكربونية األوىل) املرسل ملكتب اللجنة االنتخابية.
 الكيس اآلمن  C2اخلاص بالنماذج الصحيحة (النسخة الكربونية األوىل) املرسل ملكتب اللجنة
االنتخابية.
 أوراق القوائم األولية.
 كتيبات القوائم األولية.
 قوائم اإلضافة والتعديل.
 األقفال البالستيكة املكسورة نتيجة عملية فتح صندوق التخزين صباح كل يوم.
 املواد غري احلساسة األخرى كافة سواءً كانت مستخدمة أم غري مستخدمة.
ثم يُقفل الصندوق بواسطة األقفال البالستيكية وتسجل أرقام األقفال يف منوذج نقل املواد.
تسليم املواد ملمثل مكتب اللجنة االنتخابية (الناقل) لغرض إرساهلا ملكتب اللجنة االنتخابية
عند جميء الناقل ملركز االنتخاب يقوم رئيس املركز بتسليمه صندوق التخزين املغلق ويطلب منه التوقيع على منوذج
نقل املواد ،وبعد التوقيع حيتفظ رئيس املركز بالنسخة األصلية للنموذج ويُسلم النسختني األوىل والثانية الكربونيتني
للناقل.
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 . 17االضطرابات األمنية أو احلوادث
تتواجد قوات األمن خارج مراكز االنتخاب لتوفري احلماية ما مل يطلب منهم
رئيس املركز التواجد داخل املركز.
تعليق العمل بسبب االضطرابات أو احلوادث:
جيوز لرئيس املركز تعليق العمل إذا تعرض املركز واحملطات خلطر الشغب أو العنف أو العاصفة أو الفيضان
أو أية واقعة أخرى من شأنها أن جتعل سري العمل مستحيالً .أما بشأن تعليق العمل ألسباب أمنية ،فإنه جيب
استشارة املسؤول األمين ومكتب اللجنة االنتخابية.
وينبغي التشاور مع مكتب اللجنة قبل دخول التعليق حيز التنفيذ ،وإذا تعذر ذلك فيجب إبالغ مكتب اللجنة بأمر
التعليق يف أقرب وقت ممكن.
جيب على رئيس املركز تعليق العمل إذا ُنصح بالقيام بذلك من قبل مكتب اللجنة أو أفراد القوة األمنية.
بعد إمتام تعليق العمل ،جيب على رئيس املركز بالتعاون مع موظفي املركز أن يقوموا باآلتي قدر املستطاع:
 تعبئة املواد وفقاً لإلرشادات اخلاصة بالتعبئة.
 التأكد من عدم ترك املواد احلساسة التالية:
 أجهزة اهلاتف. ختم املركز الرمسي. كتيبات مناذج اإلضافة والتعديل غري املستخدمة واملستخدمة جزئياً. مناذج اإلضافة والتعديل املنجزة. سجل الناخبني املبدئي. تسليم املواد االنتخابية ملكتب اللجنة إذا طلب منه

ذلك.

 تسجيل وقت وأسباب تعليق العمل يف سجل رئيس املركز
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 . 18امللحقات
خمطط عمليات ال تحقق والتسجل

46

47

منوذج اإلضافة والتعديل .

48

قوائم اإلضافة والتعديل .

49

منوذج التقرير اليومي .

50

منوذج سجل األقفال .

منوذج نقل املواد .

51

خمطط توضيحي لعملية التخزين اليومي .

مالحظة  :تبقى االكياس اآلمنة مفتوحة وتوضع داخل الصندوق بشكل يومي فرتة األضافة والتعديل.
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خمطط التعبئة النهائية للمواد .

مالحظة  :يتم قفل مجيع االكياس اآلمنة قبل وضعها يف الصندوق واالظرف.
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ملصقات األكياس اآلمنة وصندوق التخزين .
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