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  االنتخاب مراكز موظفيو موظفات إىلاملفوضية رئيس رسالة  .2

 

 السيدات والسادة موظفي مراكز االنتخاب

 

ملفوضية الوطنية العليا لالنتخابات تثمن عاليًا مساهمتكم الفاعلة فى إجناح استحقاق الثورة األول وفاًء إن ا

 .للشهداء واستيفاًء حلق الوطن علينا

اإلضافة والتعديل  فرتةمراكز اإلنتخاب، يف  موظفي دليل إجراءاتاملفوضية بني أيديكم اليوم  تضعوإْذ 

وإىل تظافر اجلهود  ،سعى إىل رسم الطريق من أجل إجناز املهمة اليت أنيطت بكمنشر السجل، فهي بذلك تفرتة و

فالشفافية والنزاهة  ،فشعار املفوضية لتنفيذ العملية االنتخابية هو اتباع اإلجراءات دون اجتهاد. املتبادلوااللتزام 

 .   تكمن يف اإلجراءات وليست يف النفوس

 

 املوفقواهلل 

 

 نوري خليفة العبار                                                                                   

                                                             نتخاباترئيس املفوضية الوطنية العليا لال
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 االنتخابية املراكزي ات وموظفقواعد السلوك ملوظف الئحة .3

  القانونية واألخالقية حديد املعايريلت تخاباتنالعليا لالالوطنية من جملس املفوضية  السلوك قواعد تصدر

فى حال انتهاكهم ني املوظف فرض عقوبات على  اتالنتخابل لياعوطنية الال جيوز للمفوضية كما  ،املفوضية وظفيمل

 .1101لسنة ( 07)وفقًا لقانون االنتخابات رقم  قواعد السلوك أحكام 

 :املفوضية موظفيعلى 

دارة إني والتشريعات واللوائح املعمول بها، وخاصة القوانني ذات العالقة بنالقواجباتهم وفق اداء وأااللتزام ب .0

 . العملية االنتخابية

والتعبري والتعددية السياسية وتكوين االحتادات  أيحرية الربينها من واليت للمواطن األساسية  قوقاحل ماحرتا .1

 .سسات اجملتمع املدنيوالنشاطات وحقه يف االخنراط مبؤ تواجلمعيا

 .وغريها ممثلي وسائل اإلعالم أواملراقبني أو املرشحنيأو الناخبني من  يألحتيز أي دونببنزاهة و تصرفال .1

 .همسلوك أوم أعماهل أوهم شارات أو  مالبسهم خالل من مرشح يأل  دعم  أي واظهرال ُي أن .4

تشري إىل شبهة  ةأيعن واالبتعاد  نتخابيةالعملية االفى املشاركة مع مجيع األطراف احلياد الكامل االلتزام ب .5

 .جهة كانت أيامتيازات من  أومبالغ مالية  ةأي تلقيأو االحنياز 

 .هايلعطالع الغريا أوالواجب وعدم نشرها  أداءثناء طالع عليها أالاليت يتم ا البياناتسرية احملافظة على  .6

 همسن أو تهمعقيد أو  نسهمجل دون النظر ،تقديربكل احرتام و على السواء خاصاألش معاملة مجيع  .7

 .الشخصية مأحواهل أو االجتماعية أصوهلم ، وبغض النظر عنتهمإعاق أو

املتعلقة بالعملية  اإلجراءاتميع جبتام ملام إ علىيكونوا  أنالدورات التدريبية و مجيعيف  ورضااللتزام باحل  .8

 .تخاباتنالعليا لالالوطنية فوضية ملبا العامةنهج املعمول به من قبل اإلدارة وفق املاالنتخابية 

للجدول  ، وفقًاكل مهنية وشفافيةب ليهمإاملوكلة  املهامللقيام ب املوعد احملدد االلتزام باحلضور يف .9

 .لالنتخابات العامةاإلدارة  أو فوضية امل جملس  هرقريالذي  الزمين
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 تعريف املصطلحات .4

 

 ت املصطلح الوصف

، متارس كافة املهام هي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية االعتبارية والذمة املالية املستقلة 

 وفقًااملفوضية ت أنشأوقد . ات اخلاصة بالعملية االنتخابيةواالختصاصات والصالحي

 .والصادر من املؤمتر الوطين العام 1101لعام ( 8)للقانون رقم 

 0 املفوضية

 1 املقر الرئيسي .طرابلسب (العامةرة داإلا)مكتب  

ليبيا كافة أرجاء تنفيذ العملية االنتخابية يف ودارة إل جلنة انتخابية مكتب 07يوجد 

  .ملقر الرئيسيإىل ا بالعملية وتقديم التقارير املتعلقة

اللجنة  مكتب 

 االنتخابية
1 

ل يل ونشر السجوالتعد إلضافةاجراء عمليات إلهو املكان الذي حتدده املفوضية 

  .االنتخابكونه مركز االقرتاع يف يوم  إىل إضافةاملبدئي، 

مركز 

 تخابناال
4 

لناخبني  تخابنمركز االتغيري  أومساء جديدة لسجل الناخبني أهي عملية اضافة 

يف السجل من خالل حضورهم شخصيًا ملراكز االنتخاب وتقديم طلبات اًل صأموجودين 

 .والتعديل اإلضافة

 اإلضافة عملية

 والتعديل
5 

إضافة الناخبني الذين مل تتح هلم فرصة التسجيل بواسطة املستخدم لغرض هو النموذج 

 . تغيري املركز الذي سجل فيه الناخب والذي سيقرتع فيهالرسائل النصية أو 

 اإلضافةمنوذج 

 التعديلو
6 

ويعترب من  املختصة، العائلة من اجلهات كتيبهو الرقم الذي ُيصدر للمواطنني بناًء على 

دارج املواطنني يف سجل الناخبني وفقًا ملا نص عليه قانون انتخاب اهليئة إشروط 

 .3172لسنة ( 71)التأسيسية لصياغة مشروع الدستور رقم 

 7 الرقم الوطين

وي على تواليت حت ةاملدنياألحوال من قبل سجل للمواطنني هي قاعدة البيانات املنشأة 

 .للمواطنني الليبيني رقام الوطنيةألا

قاعدة بيانات 

 الرقم الوطين
8 

ويتكون من  ،فرتة النشر أثناء ابمراكز االنتختنشره املفوضية يف  هو السجل الذي

وقوائم اإلضافة  ، اليت هي خمرجات ملرحلة التسجيل عرب الرسائل النصيةالقوائم األولية

 .اليت هي خمرجات عمليات اإلضافة والتعديل والتعديل،

سجل الناخبني 

 املبدئي
9 

تاحة الفرصة للمواطنني لالطالع إلالسجل املبدئي يف مراكز االنتخاب عرض هي عملية 

بيانات السجل يف لمواطنني الطعن لميكن ، ويف السجل املبدئياألمساء الواردة على 

 .ثناء هذه الفرتةأمام احملكمة املختصة املبدئي أ

نشر السجل 

 املبدئي
01 

لذي يعتمد يف يوم االقرتاع وتدون فيه أمساء الناخبني املؤهلني بشكل نهائي هو السجل ا

 .والذي ال ميكن الطعن فيه

سجل الناخبني 

 النهائي
00 

 .متزيقها أوميكن فتحها بعد غلقها إال بقصها  بالستيكية ال أكياس
األكياس 

 اآلمنة
01 

  رقام متسلسلة تستخدم لغلق الصناديقأقفال بالستيكية ذات أ
 ألقفالا

 البالستكية
01 

 04 عدة املركز .والتعديل والنشر اإلضافةوهي املستلزمات املطلوبة للقيام بعملية  
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 عامة معلومات  .5

أعضاء اهليئة التأسيسية لصياغة مشروع نتخابات استجرى 

الذي البالد  على مستوىالثاني نتخابي احلدث االهي ، والدستور

   .رياربف 07ة بعد ثور ليبيا يف جيري 

سيتم وهم الذين عضوًا ( 61)اهليئة التأسيسية من  تتكونو

شرق )تخابية ناغلبية يف ثالث مناطق أللنظام ا ًاانتخابهم وفق

صياغة مشروع  هي  اهليئةوستكون مهام (. وغرب وجنوب

 .الدستور اللييب اجلديد

 لسنة (07) القانون رقم  مبوجب عمليةهذه الجترى  وسوف

اخلاص  1101 لسنة (8) رقم القانونو ،الدستورمشروع عضاء اهليئة التأسيسية لصياغة أتخاب اخلاص بان 1101

 .االنتخابية العملية إدارة املفوضية وستتوىل . النتخاباتاملفوضية الوطنية العليا ل شاءنإب

 ًاشرحيقدم  حيث خاباالنت مراكزملوظفي   ًامرجعليكون   ،والتعديل والنشر اإلضافةات عمليا الدليل هذيوضح و

 .االلتزام بها وتنفيذها موظفي املراكزعلى جيب  إلجراءات اليتل  مفصاًل

 املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات 

  ومقرهجملس املفوضية  منلالنتخابات تتكون املفوضية الوطنية العليا 

القرارات املتعلقة بالسياسات اختاذ  املسؤول عن  وهو ، طرابلس مبدينة

ومتابعة العملية  نتخابيةلعملية االاملتعلقة بار اللوائح والنظم صداإو

تعترب و طرابلس ،ومقرها العامة اإلدارة  وتتكون أيضًا من  .االنتخابية

شراف إلوااالنتخابية  ةاملسؤولة عن تنفيذ العملياجلهة هي هذه اإلدارة 

 .على عمل مكاتب اللجان االنتخابية

 ةمكتب جلنة انتخابي( 07) لالنتخاباتيا العلالوطنية ملفوضية ا ويتبع

كاتب تقاريرها املهذه  ، وترفعتتوزع بها الدوائر اليتيف  امبهامهتقوم 

الداخلة يف  االنتخاب راكزم وسيتم إنشاء .العامة للمفوضية العليااإلدارة  إىل الدوائربتلك نتخابية عن سري العملية اال

 هاريراهذه املراكز تق وتقدم  ،خانات( 5)عددي يتكون من رمز لكل مركز منها وسيكون  ،نطاق اللجنة

 .حتديد مكان خاص بالنساء ناضماملركز  جتهيزعند و .التابعة هلا االنتخابية كاتب اللجانم إىل
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 عملية تسجيل الناخبني وأهدافها

إضافة وتعديل راكز تستخدم هذه املواقع كمو.  لكل مركز ًامميز رقمًاعني وُت االنتخاب،حتدد املفوضية مراكز 

وذلك بعد انتهاء  الناخبني املبدئي ل الطالع على سجاأو  سجل الناخبني بطلب القيد يف  يتقدم املواطنون ونشر، حيث

عن طريق  إرسال رسالة نصية قصرية سائل النصية واليت يسمح للمواطنني بالتسجيل بواسطةفرتة التسجيل بالر

يسمح للمواطنني والناخبني بإضافة أمسائهم أو تغيري مراكز فة اإلضافة والتعديل فرتأما أثناء  .اهلواتف النقالة فقط

 .االنتخاب بشرط احلضور الشخصي ملراكز االنتخاب وبعد تقديم الوثائق املطلوبة

 :تهدف عمليات اإلضافة والتعديل إىل ما يليو

 راغبني بالتسجيل ومل تتح هلم فرصة فيهم الشروط القانونية وال  واطنني الذين تتوفركل امل ليسجت: اإلضافة

التسجيل خالل فرتة التسجيل بواسطة الرسائل النصية، مع العلم أن  املركز الذي سيتم  التسجيل فيه هو 

 .ذاته الذي جيب أن يتم االقرتاع فيه

 ئل التسجيل بواسطة الرسا أصاًل خالل فرتة(املسجلني عند رغبتهم بذلك )تغيري مراكز الناخبني : التعديل

 .النصية

السجل املبدئي والذي يتكون من عرض يتم  :فرتة النشر

اإلضافة والتعديل قوائم باإلضافة إىل القوائم األولية 

وُيسمح للمواطنني بتقديم الطعون يف مبركز االنتخاب 

احملكمة املختصة الواقعة ضمن الرقعة اجلغرافية اليت يقع 

 مواطننيالسماح لل وتهدف هذه الفرتة إىل.بها املركز

االطالع على سجل الناخبني املبدئي خالل فرتة النشر 

والتحقق من الناخبني املسجلني وإتاحة الفرصة للطعن يف 

 .يف سجل الناخبني النهائييساهم يف حتقيق مبدأ الشفافية وزيادة درجة الدقة وهذا اإلجراء . احملاكم املختصة

لنشر ااالنتهاء من فرتة  بعدو. للناخبني األلفبائيسل احلروف سيكون ترتيب األمساء يف السجل املبدئي وفق تسل

 .يف يوم االقرتاع   ستخدمالذي سي ،ُيعد السجل نهائيًا هاتبعًا للضوابط القانونية الصادرة بشأن والطعن
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 .يتوجب احلضور الشخصي لقبول طلبات اإلضافة والتعديل وال يسمح باإلنابة -

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

 .لالنتخابات

 .فقط هم األشخاص املؤهلون لالقرتاع خبنيئي للناالنها لسجاليف ة أمسائهم درجامل األشخاص -

  نشر؟الفرتة  والتعديل و اإلضافةستتم عمليات  ومتى نأي

 خاللللسجل املبدئي والتعديل والنشر  اإلضافةات عملي تتم سوف

املفوضية، وسوف تعمل مجيع  حتديدها من قبلالفرتة التى يتم 

 ،مساًء 4الساعة حتى و صباحًا 8من الساعة مراكز االنتخاب 

 .ةاجلمع ماعدا يوم اخلميس إىلالسبت  من سبوعألام اأيطيلة 

  سجل الناخبني  نشرو ،والتعديل اإلضافة عمليةجراء إيتم

 .املفوضيةتعلن عنها ت حمددة خالل  فرتااملبدئي 

  االقرتاعمراكز النشر هي نفسها فرتة والتعديل و  اإلضافةستكون مراكز االنتخاب املستخدمة يف عملية. 

   عرب وسائل اإلعالم املختلفة النشرً ،عملية والتعديل و اإلضافة يةملعبدء د يعامبو مسبقًا املواطننييتم إعالم. 

 وستعلن املدارس  هي ما تكون هذه املراكز وغالبًا ،مجيع أحناء البالد يف وزع مراكز االنتخاب تست

 .يف وسائل االعالم  مراكز االنتخابمواقع املفوضية عن 

 

يسجل فيه الناخب بواسطة الرسائل النصية أو احلضور الشخصي خالل فرتة الذي  املركز

.اإلضافة والتعديل هو نفسه مركز اقرتاعه   
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  الناخبني؟ سجل يف امسه جادرمن له حق إ

 :مسائهم يف سجل الناخبنيأشخاص املتوفرة فيهم الشروط التالية بإدراج أليسمح ل

 اجلنسية لييب يكون أن.  

 من عمره يف تاريخ التقدم للتسجيل( 78)يكون قد أمت الثامنة عشر  أن. 

 ونيةنايكون متمتعًا باألهلية الق أن. 

 يكون حاماًل للرقم الوطين أن. 

  تقدم للقيد يف سجل الناخبني قدأن يكون. 

 الرقم الوطين

 دراجإه يعترب من شروط أنذ إ ،رقم الوطينيكون املتقدم حاماًل لل أنيشرتط لغرض التقدم للقيد يف سجل الناخبني 

لسنة ( 07)املواطنني يف سجل الناخبني وفقًا ملا نص عليه قانون انتخاب اهليئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور رقم 

مل يتم تأكيد صحة الرقم الوطين، وعلى املواطن الذي مل  بني مامواطن يف سجل الناخ أيولن يتم تقييد  .1101

 .اجلهات ذات العالقة للحصول عليه إىليتحصل على الرقم الوطين التوجه 

ال يسمح ألي شخص باالقرتاع يف يوم االقرتاع، ما مل يكن امسه مدرجًا يف سجل الناخبني 

.النهائي   

 كز االنتخاباشخاص الذين يسمح هلم بالتواجد  يف مراأل    .6

 :ب وهمتخانمركز اال يفبالتواجد فقط للفئات التالية  يسمح 

 املركز ووظفم. 

 والتعديل اإلضافةجراء عمليات إلن ون القادمالناخبو. 

 املناط بهم مهام خاصةابات لالنتخاملفوضية الوطنية العليا  ووظفم. 

 ديناملعتمني والدولي احمللينيت االنتخابا ومراقب. 

 املعتمدون املرشحني وكالء. 

 نوداملعتم ونوالدولي وناحملليعالمية الوسائل اإل ومنتسب. 

 تخاباتنلالللمفوضية الوطنية العليا بتصريح من اإلدارة العامة ن واملعتمد الضيوف. 

  (.يف فرتة النشر)على السجل املبدئي لالطالع املواطنون  القادمون 

. ونزيهة حرة انتخابات يف املواطنني حق ميحتو تعزز هانأل االنتخابات عملية لتقييم مهمة أداة االنتخابات ةمراقبترب عت

 الدولية واملعايري الليبية للقوانني وفقًا تتم االنتخابات أن من التأكد هو الرئيسيوالوكالء  املراقبني دور أنو
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 ثقة وزيادة االنتخابات، وشرعية مصداقية تعزيز يف يسهموالوكالء  ملراقبنيا وجود نإولذا ف. الدميقراطية لالنتخابات

 .تخاباتنويف املفوضية الوطنية العليا لال تخابيةناال العملية يف اجلمهور

شخصية،  إثبات هويةوثيقة  برازإوالضيوف والوكالء  عالمنيإلوا املراقبنيعلى  :مالحظة مهمة

 جيب علىكما . طلب ذلك منهمي ماعند لصادرة من قبل املفوضيةعتمادهم اابطاقات  إىل اإلضافةب

 . طيلة تواجدهمثبات تعريف شخصي إبراز إالرمسي و زيهم ارتداء  منيةألالقوة ا فراد أ

 

أفراد القوة األمنية استثناء ب  ،االنتخابكز امر داخل  محل السالح ال جيوز ألحد

  .لدواعي أمنية ركزامل من قبل رئيس  ما مت استدعاؤهم إذا املكلفة حبماية املركز،

لزم  إذاو .زدحاملال املركز منعًا داخلعالميني والضيوف  واإلتواجد الزوار من املراقبني املركز آلية رئيسينظم 

هلم ملراقبة وتغطية  يةوافرصة متس تاحة إلضمان  ،عالميني والضيوفإلوا للمراقبني جدول زمين يتم وضعاألمر، 

 .ية االنتخابية ومراحلها املختلفةممارسة العمل

 تخاباتناملراقبون املعتمدون لال

  :تخاباتناملفوضية الوطنية العليا لال من قبل املعتمدين والدوليني لينيلمراقبني احملل حيق 

 ات عملي قات خاللويف مجيع األ االنتخابمراكز  إىل دخولال

 .والتعديل والنشر اإلضافة

 النشروالتعديل و اإلضافة عمليات مجيع خطوات مراقبة. 

  ذات عالقة بالعملية يف تقاريرهم شطةأن ةأيتدوين وتوثيق . 

 :تيآلبايضمن التزام املراقبني  نأعلى رئيس املركز و 

  مرتشح معني  إىلشارة ترمز إ أوعالمة  ةأي  وعدم ارتداء أو محل، بشكل واضحبطاقات اعتمادهم إبراز. 

  اليت مت التوقيع عليها مسبقًات وتخاباناللمن قبل املفوضية الوطنية العليا دة بقواعد السلوك املعتمااللتزام. 

  راقبةثناء املأ نزيهة وحمايدة بطريقة التصرف. 

 شكل من األشكال أيب النشروالتعديل و اإلضافة اتعملي يف عدم التدخل. 

 عالم املعتمدينإلوسائل ا ممثلو

نشر معلومات لعملية االنتخابية، حيث تقدم بايف  ًاساسيأ ًاشريك وسائل اإلعالم تعترب

   :مثلي وسائل اإلعالمللمواطنني الليبني، وجيوز مل ة وذات صلة باملوضوع فعال رسائلإرسال و دقيقة

 قاتويف مجيع األ االنتخابكزامر إىل الدخول . 

 عدم بشرط  ،ركزامل إىل املعتمد وكامرياتهم عالماإل ريقلف قنيرافامل ملصوريندخول ا
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معلومات  ةأيتصوير  أوعدم تسجيل ال بعد احلصول على تصريح من قبل رئيس املركز وإستخدامها ا

كل مركز من دخوهلم لاملسموح ب دد الصحفينيعسيقوم رئيس املركز بتقديرو .شخصية للناخبني

 .االنتخاب مراكز

 :ما يليضمان  رئيس املركز وعلى 

 شارة إ أوعالمة  ةأي بشكل واضح، وعدم ارتداء أو محل  اهلوية ثباتإوبطاقة  اإلعالميني اعتماد ةبطاق إبراز

 .مرتشح معني إىلترمز 

  من  اليت مت التوقيع عليها مسبقًات ومن قبل املفوضية الوطنية العليا لالنتخاباااللتزام بقواعد السلوك املعتمدة

 .قبل اإلعالميني

 راقبةثناء املأ دةيانزيهة وحم بطريقة اإلعالميني تصرف. 

 شكل من األشكال أيبوالتعديل والنشر  اإلضافة اتعملييف اإلعالميني  تدخلدم ع. 

 .لقواعد السلوك مل ميتثل إذا ركزامل مغادرة أي مراقب أو إعالمي  سيطلب رئيس املركز من 
 

 الوكالء املعتدين

 .بدور مهم يف ضمان شفافية االنتخابات ونزاهتها املرشحنييساهم وكالء 

 :رشح يف مركز االنتخاب القيام بالتاليميكن لوكيل امل

 ات اإلضافة والتعديل والنشرعملي يف مجيع األوقات خالل االنتخابمراكز  إىل دخولال. 

 املرشح الذي ميثله عن مراقبة عمليات األضافة والتعديل والنشر نيابة. 

  ذات عالقة بالعملية يف تقاريرهم أنشطةة أيتدوين وتوثيق . 

 :باآلتيأن يضمن التزام الوكالء على رئيس املركز و

  املرشح بطاقة اعتماد صادرة عن املفوضيةوكيل أن حيمل. 

  بأي شكل من األشكال عمليات األضافة والتعديل والنشرعلى الوكالء عدم التدخل يف. 

  مسبقًا اليت مت التوقيع عليهات ومن قبل املفوضية الوطنية العليا لالنتخابااإللتزام بقواعد السلوك املعتمدة. 

يف حال حدوث زحام يف املركز جيوز لرئيس املركز تنظيم وجود الوكالء حبيث يكون لكل  مرشح ما ال يزيد عن 

 .وكيل واحد داخل املركز

 
 لقواعد السلوك مل ميتثل إذا ركزامل مغادرة أي وكيل  سيطلب رئيس املركز من 
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 الضيوف

و يتوجب محل هذه البطاقات من ، شروط معينةبطاقات اعتماد للضيوف ب رإصدا جيوز للمفوضية 

ات االنتخابوظفي م منوا يطلباجدهم باملراكز أن وتفرتة  وجيوز للضيوف أثناءقبلهم، 

يف العملية  بأي شكل من األشكال عدم التدخلاالنتخابية بشرط   العملية حول تفسريات

 .االنتخابية

 اإلضافة والتعديل دارة عملية إ .7

    تخابنز االمرك وموظفات وموظف 

 :موزعني كالتالي نيمخسة موظفانتخاب مركز  كلعمل يف ي

 (موظف واحد) مركز رئيس 

 (.موظفان 1) اإلضافة والتعديلذج منو موظف ملء 

 (.موظفان 1) الرسائل النصية مسجل 

حتت  عمالنوالفريقان ي. خر مع الرجالآلوا ،للتعامل مع النساء احدهمأاملركز على فريقني موظفات موظفو ويتوزع 

النساء واآلخر من الرجال للعمل جهة مل املركز على فريقني أحدهما من النساء للعمل يف تيش .شراف رئيس املركزإ

 .الرجالجهة يف 

 

االنتخابية  مبكتب اللجنةإذا واجه رئيس املركز صعوبة يف توفري الكادر النسائي يقوم باالتصال 

 .بسبب ذلكركز لقفل امليلجأ ملعاجلة األمر على أن ال 

 مهام موظفات وموظفي املركز

عمليات اإلشراف على و املوظفني عن إدارة هو املسؤولاملركز  رئيسسيكون 

مكتب  إىلتقديم التقارير و ،له التابع  تخابنمركز اال يفوالتعديل والنشر  اإلضافة

هام وتتلخص م. ملركزاملكلفني حبراسة ا أفراد األمن إجراء اتصاالت معو اللجنة

 :التالييف  رئيس املركز

 . اإلشراف على تنفيذ اإلجراءات بصورة صحيحة -

 .نقل املواد منوذجاللجنة االنتخابية ومطابقتها مع مكتب  منستلمت ُأمجيع املواد قد  أنب كدأالت -

  .ختزين مجيع املواد مبكان آمن يف حالة عدم استخدامها من التأكد -

 .توفريغرف مناسبة للعمل فيها -

 . بالتعاون مع موظفي املركز جراءات العملإاملركز بطريقة تالئم جتهيز  -
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  .املناسبوقت ال يف بعض املواد دنفا قرب تبني إذااالنتخابية  اللجنةمكتب  إبالغ -

املركز،  مدخل عند ظمتمن طابور فى والتعديل اإلضافةجراء عمليات إل نياملتقدم اصطفافالتأكد من  -

 .جراءات املطلوبةإلمتام اإبعد مغادرته وعليهم 

عند  تعريفية وبطاقات اعتمادهم الصادرة من قبل املفوضيةال همعالمني هلوياتإلبراز املراقبني واإالتأكد من  -

 . تنظيم تواجدهم داخل املركز ىلإ اإلضافة، بملركزادخوهلم 

 .املركز النظام داخل احملافظة على  -

 .طالع على السجل املبدئيالعمل على انسيابية تواجد املواطنني يف املركز لال -

 .لدخولا منهم طلبما مل ُي املركز خارج  أفراد األمنواجد يتأن احلرص على  -

 .الرسائل النصيةاستالم  أورسال إيف صعوبات  خابية يف حالة وجودتمكتب اللجنة االن بالغإ -

 .كل يوم نهايةيف العمل خمرجات عن االنتخابية اللجنة مكتب  إبالغ -

 .اليومي للمواد التخزينة شراف على عمليإلا -

 .النشر فرتة من االنتهاء اللجنة االنتخابية عند مكتب  إىل  املواد رسالإو شراف على عملية التعبئة النهائيةإلا -

 .مكتب اللجنة االنتخابيةخرى مطلوبة من أمهام  ةأي -

 والتعديل اإلضافةمناذج  موظف ملء

 اكل منهم والتعديل، يعمل اإلضافةمناذج  على ملء يعمالنيكون يف كل مركز موظفان 

 :باآلتي املوظفويقوم   ،فرقالحد أيف 

  الوثائق  ،والتعديل اإلضافة جراء عملياتإالراغبني ب ،تقديم املواطننيالتأكد من

 .ورقمهم الوطيناملطلوبة 

  النموذجملء. 

  النموذجالبصم على أوالطلب من الناخب التوقيع. 

  ختم وتوقيع النموذج 

 للمواطن النموذجمن  الكربونيةالثالثة خة عطاء النسإ. 

 ايستخدمهمن املواد اليت  أيرئيس املركز يف حال قرب نفاد  إبالغ. 

 املركز رئيسخرى يطلبها منه أمهام  أي. 

 الرسائل النصية   مسجل

يعمل كل منهما  ،صيةالرسائل الن كمسجلّي يكون يف كل مركز موظفان يعمالن

 :باآلتي ظفويقوم املو يف أحد الفرق، 

 املواطن ميلك الرقم الوطين الصحيح أنمن رسال الرسالة النصية للتأكد إ. 
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 تخابهنالتغيري مركز  أوضافة اسم الناخب للسجل إلرسال الرسالة النصية إ. 

 اإلضافةو تعديلملء قوائم ال. 

  جهاز اهلاتف مشحون بالطاقة الكهربائية أنبصورة مستمرة من التأكد. 

 الرسائلاستالم  أورسال إي مشاكل خبصوص أز يف حال وجود رئيس املرك إبالغ. 

 زخرى يطلبها منه رئيس املركأمهام  يأ. 

  عدة املركزمواد   .8

 والنماذج املواد بتوفريلالنتخابات  املفوضية الوطنية العلياقامت 

نشر السجل و والتعديل اإلضافةات عملي إلجراء  الالزمة

تعتمد و  .نهائيال سجل الناخبنيعداد من أجل إاملبدئي 

املعدة التقديرات  علىمركز  كلتسليمها ليتم  الكمية اليت

 . مسبقًا

 املركز عدةصندوق 

  ويتحت عدة انتخابمركز  كل يستلم

 :التاليةاملواد  على

 

 

 الغرض الكمية املادة م.ر

 والتغيري اإلضافةعمليات إجراء  11 والتعديل اإلضافةمنوذج كتيبات  0

 البالستيكيةلألقفال رقام التسلسلية ألتسجيل ا 1 ألقفالا منوذج سجل 1

 01 والتعديل اإلضافةقوائم  1
ني والذين غريوا مركز الناخبني املضافأمساء تسجيل 

 .والتعديل اإلضافةخالل فرتة  همنتخابا

 التحقق من تسجيل الناخبني يف نفس املركز 1 كتيبات قوائم الناخبني األولية 4

 النشر يف املركز أثناء فرتة نشر السجل املبدئي 1 قوائم الناخبني األولية راق نسخة من أو 5

 توثيق عملية نقل املواد 1 منوذج نقل املواد 6

 1 منوذج التقرير اليومي 7
مجع البيانات وإبالغ مكتب اللجنة االنتخابية بشكل 

 .يومي

 الكيس اآلمن أو الصندوقمعرفة ألي مركز يعود  8 ملصقات األكياس االمنة والصندوق 8

 معرفة أيام وساعات عمل مركز االنتخاب 0 ملصق أيام  وأوقات العمل 9
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 الغرض الكمية املادة م.ر

 (تعليق عند مدخل املركز)عرض معلومات  0 الفتة 01

 تعليق الالفتة 0 حبل 00

 التعرف على موظفي املركز 5 السرتة 01

 مدخل املركز ووضع عالمة دالة تنظيم الطابور عند 1 شريط حاجز 01

 تعبئة النماذج 05 (أزرق ) أقالم  لون  04

 التأشري على النماذج التالفة 5 (أمحر)أقالم لون  05

 مجع وضم أية مناذج أو أوراق عند احلاجة 0 علب مشابك للورق 06

 8 أقالم خطاط ملونة 07
وضع العالمات عند االحتياج والكتابة على امللصقات 

 تخدمة يف عملية التعبئة النهائيةاملس

08 
األقفال البالستيكية ذات األرقام 

 التسلسلية الفريدة
11 

قفل الصناديق  واحملافظة عليها من أى تالعب أو تلف 

 أثناء التخزين لياًل

 0 العدة صندوق 09
احلساسة  وغري احلساسة املواد ومجيع العدة ختزين

 (استخدام صندوق االقرتاع)

 جتميع وتعبئة مناذج اإلضافة والتغيري التالفة A3 01رقي أمسر بنى حجم ظرف و 11

 قطع األقفال البالستكية وغريها من االستخدامات 1 مقص 10

 ملساعدة يف فصل النماذج من الكتيب وألغراض أخرى 1 مسطرة 11

 مجع األوراق يف رزمة واحدة 1 دباسة 11

 تعبئة الدباسة 1 علبة عمرة الدباسة 14

 لصق سجل الناخبني املبدئي 1 (مرت 01)شريط الصق  15

 ونقلها بالنماذج اخلاصة احلساسة املواد وتعبئة جتميع C2 7 حجم آمنة أكياس 16

 ونقلها بالنماذج اخلاصة احلساسة املواد وتعبئة جتميع C3 1 حجم آمنة أكياس 17

 1 هاتف نقال 18
كتب إرسال رسائل اإلضافة والتغيري، واالتصال مب

 اللجنة االنتخابية

 1 شفرة هاتف نقال 19
إرسال رسائل اإلضافة والتغيري واالتصال مبكتب 

 اللجنة االنتخابية

 النماذج على الرمسية الصبغة إضفاء 1 املركز أختام 11

 حتبري اخلتم واألصابع 1 حبارة 10

 توصيل الكهرباء داخل املركز 1 مطول كهرباء 11

 (A4)سجل رئيس املركز 11
0 
 

 11يتكون من ) تسجيل مالحظات رئيس املركز 

 (ورقة بغالف كارتون

 التخلص من النفايات 0 رزم أكياس نفايات 14
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  والتعديل اإلضافة مناذج

  االنتخابموظفي مراكز  من قبلال إ يتم التعامل معه الو، ساسةاحلواد من امل نموذجال يعترب. 

 والتعديل ضافةاإل جراء حاالتإلغرض  النموذجدم خستي. 

 حبجم  لنموذجكون اي(A4). 

 (كربونيةصلية ونسختان أة نسخ)نسخ ثالث  احد منالو النموذجتكون ي 

 .لون خمتلفبكل نسخة ستكون و

 منوذج( 15)على  حيتويعلى شكل كتيب مرزومة  النماذج تكون. 

 منوذج بني امتداد يستخدم كفاصل  حيتوي على للكتيباخللفي  الغالف 

 .التالية بالنماذج ضرر أيال يلحق حتى  ،خرآو

 رقم تسلسلي خاص على منوذجكل وي تحي. 

 زرقألقلم احلرب اجلاف اواسطة بخبط واضح  النماذج متأل. 

  كتيب 11 عددبـمبدئيًا تخاب نايزود كل مركز. 

 املركز رئيسسجل 

 حداثاأل  عن فضاًل ،تخابنمركز االبعمل فيما يتعلق  همةامل البيانات لتسجيل املركز رئيسسجل  يستخدم

ركز يف صفحة امل رقمو كتابة اسم املركز رئيس جيب على ، واملركز اليت حتدث يف الظروف أو  امةاهلو  روتينيةلا 

 : املعلومات التالية تكتب الحقًا من بني أمور أخرى يكتب أني كما ينبغ. للسجلالغالف اخلارجي 

 مسه هو نفسها  ذلكمبا يف  تخابنمبركز االعضاء األ املوظفني أمساء. 

 وكيف مت حلها( الضيوف أو يونعالماإل أو ونتقدم بها املراقب)شفوية  ىواأى شك.  

 تعيق عمل املركز قد مشاكل أو حوادث أي. 

 الضيوف احلاضرين بشكل يومي واجلهات واملنظمات اليت الوكالء وتسجيل أمساء املراقبني واإلعالميني و

 :آلتيميثلونها يف سجل رئيس املركز كا

 وقت اخلروج وقت الدخول املنظمة أو اجلهة االسم التاريخ

     

 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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 والتعديل والنشر  اإلضافة لعمليات التحضري .9

 االنتخابعلى مراكز  واداملتوزيع 

وسوف . االنتخابية عمليةالء قبل بد االنتخاب على كل رؤساء مراكز  وادامل وزيعتب االنتخابيةاللجنة مكتب  سيقوم

 :ما يلي انتخاب مركز كل  يستلم

 املواد املطلوبة على مجيع حتتوي عدة املركز واليت. 

  (مركزل لك ًاكتيب 11 هناكسيكون )  تسلسليًا رقمةممناذج كتيبات 

  خاصة بعمل املركزجراءات وإلمتعلقة با ومواد طباعية خرى أمناذج .  

 هيعل جيب ،النموذجتوقيع  وقبل، وادامل نقل منوذج من  نسخة تخابنمركز اال رئيس يستلم ،واداملاستالم عند 

املركز  رئيسحيتفظ  ،يتم توقيعها أن بعد و .احملددةكميات ال حسب هاتوفرواملستلمة عدم تلف املواد التحقق من 

 الكربونية بالنسخة يصال املوادالذي قام بإ الناقل الشخص وحيتفظ ،نقل املوادلنموذج  ىلوألا الكربونيةبالنسخة 

 املوردة املوادكانت  وإذا .(يف خمزن اللجنة االنتخابيةالنموذج تبقى عند منظم  األصليةالنسخة  أن علمًا) الثانية

عندئذ سيتوىل و ،اللجنة  مكتب إبالغ تخابنمركز اال رئيسعلى  يجبأو ناقصة فتالفة  أو كافيةغري  إليه

 .نقص أي عويضتاالنتخابي  اللجنةمكتب 

 املركزافتتاح خطوات ما قبل يوم 

 :تيباآل موظفي املركز عن موابالتع ركزامل رئيسيقوم املركز افتتاح  قبل بدء يف فرتة ما

 يف مراكز التدريب اإلجراءات التدريب على  روحض. 

  واجباتهم لامكب املخصصة وإملام املوظفنيالدورات التدريبية من حضور مجيع املوظفني التأكد. 

 واستالمهامجيع املواد  من وصول التأكد. 

 خارج املركز همكنامأيف  االنتخابمركزمن أرجال  التأكد من تواجد. 

 إذا بهم يلفورا االتصال لتسهيل ،يف سجل رئيس املركز ذات الصلة جلهاتاخلاصة با أرقام اهلواتف تسجيل 

   (.أخرىوهواتف مهمة ...اللجنة االنتخابيةمكتب و القوات االمنية) على سبيل املثال، ذلك إىلاحلاجة  دعت

 والصالة الغداءيت اسرتاحأثناء  نيوظفامل العمل بني تناوب جدول إعداد. 
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 االنتخاب ركز ملم املخطط العا

كما . أماكن عملهم مراجعةركز املاملوظفني يف  ، جيب على مجيعوالتعديل اإلضافةعملية فرتة  بدء قبل يوم من

 :كما يلي بوضوح أماكن العمل وحتديداملركز  ختطيط مسبقًا اويقرر أن وظفنياملو املركز رئيس  ب علىجي

  وذوي االعاقةاملتقدمني من قبل النقاط هلذه الوصول ومدى سهولة  روجاخلو دخولالنقاط. 

 إخل ..والضيوف ينيواإلعالم املراقبنيأماكن جلوس و املركز بالنسبة ملوظفي ترتيبات اجللوس. 

 وبالتشاور معهم تخابنمركز االخارج  منية فراد القوة األأمواقع متركز  حتديد.  

  ات ساعيام وأو تخابنمركز اال حول موقع  املواطننيعالم إلخارج املركز  نإعال لوضع ضحاو موقعحتديد

 .العمل

 :الرتتيب التالي وفق املركزموظفو يعمل  أنينبغي 

  النموذج ملء موظف

 تسجيل موظف منهما كل جبوار يكون حيث النموذج ملء موظفي جللوس املناسب نااملك حتضري يتم

 اإلضافة مناذج كتيبات على للحفاظ مالئمة العمل مساحة تكون أن مراعاة مع ،النصية الرسائل

 .انسيابي بشكل املواطنني بتدفق والسماح والتعديل

 

  النصية الرسائل تسجيل موظف

 منهما كل جبوار يكون حيث ،النصية الرسائل تسجيل موظفي جللوس املناسب املكان حتضري يتم

 جهاز بطارية نشح وخاصة) املهام داءأل مالئمة العمل مساحة تكون نأ مراعاة مع ،النموذج ملء موظف

 .انسيابي كلبش املواطنني بتدفق والسماح (احلاجة عند اهلاتف

 

 

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 

 .صيةتسجيل الرسائل الن
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  كل موظفاليت يتوجب صرفها لاملواد 

صباح كل يوم، وذلك  يفكل موظف على  احلاجة توزيعها تتطلب اليت املواد حتضرينتخاب مركزاال رئيس جيب على

 .املركزفتح  قبل

  النموذج ملء وظفمل تصرف مواد

  قوائم الناخبني األوليةكتيب. 

  والتعديل اإلضافةمناذج كتيبات. 

 اءقزر قالمأ. 

 قالم محراءأ. 

 مسطرة. 

 اخلتم. 

 حمربة للختم.  

 

 

 

  من الكتيبنتهاء الا عدم البدء باستخدام كتيب جديد لنماذج اإلضافة والتعديل قبل جيب

 .السابق
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 النصية الرسائل سجلمل تصرف مواد

 شرحية اتصال.  

 جهاز هاتف نقال.  

  هاز اهلاتف النقالجب خاصجهاز شحن. 

 مطول كهربائي.  

 والتعديل اإلضافة ذج قائمةمنو. 

  أزرققلم حرب. 

 االنتخاب مركز  فتتاحإقبل  .11

 ضافة والتعديل إلل لويف اليوم األ 

عالميني إلوا وز للمراقبنيوجي صباحًا 7الساعة  ال يتجاوز وقتيف  ركزامل إىل ركز احلضورامل موظفي على جيب

ركز ويقوم رئيس م .ركزامل افتتاح قبل ثاليت حتد واإلجراءات مجيع األنشطة واشهدلي روضاحل والضيوف

 :باآلتي بعد ذلك االنتخاب

 مبساعدة  ، وذلكتخابنمركز اال يف عملال ساعاتو أياماإلعالنات املتعلقة ب وتعليق ،املركز ةفتح عّد

 .موظفي املركز

 موظف من موظفي املركزكل عمل املواد الالزمة لو اتالسرت توزيع. 

 تعرضه  أومنها  أي نافقد أو ،داملواأي نقص يف عن   أقرب فرصة ممكنةيفة مكتب اللجنة االنتخابي إبالغ

 .للتلف

 هرقمو اسم املركز املركز رئيسسجل  على صفحة غالف ةباكتال.  

  النساءمقدمي الطلبات من  لفريق الذي يتعامل مع ل والتعديل اإلضافةمناذج كتيب تسليم. 

  مقدمي الطلبات من الذي يتعامل مع لفريق والتعديل ل اإلضافةمناذج كتيب تسليم

 .الرجال

 املركز يموظف لكل املطلوبة القرطاسية صرف. 

 :اآلتيبركز امل رئيسيقوم 

  ةيهم التعريفاتمجيع موظفي املركز يرتدون سرت أنالتأكد من.  

  شاراتهم يرتدون تخابناالمركز  داخل احلاضرين مجيع أنالتأكد من. 

  مع املركز مكرر مرتني  رقموي على تتف الثالثة حتجهزة اهلاأارسال رسائل نصية من

تسجيل لغرض ( 01111)للرقم ( 01145#01145) رقمنياليت تتوسط ال( #)عالمة  

 .اهلواتف يف منظومة التسجيل، حيث يتم استالم رسالة رد من املنظومة تؤكد تسجيل املركز
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يعلن  أنعملهم، ميكن  لبدء ونستعدماد املطلوبة وقد استلموا املو املوظفني مجيع أن من املركز رئيسيتأكد  عندما

 .يمنوذج التقرير اليوم، ويدرج وقت االفتتاح يف املركز إىل لودخلل  املواطنني ، ودعوةتخابنمركز اال فتح عن

 

 يسجل رئيس املركز وقت افتتاح املركز يوميًا على مدى فرتات عمليات اإلضافة والتعديل 

 اليومي والنشر يف منوذج التقرير  

 ؟والتعديل اإلضافةمن حيق هلم 

 :أن مركزهلتغيري  أوضافة امسه لسجل الناخبني املبدئي إلاملتقدم  جيب على الشخص

 تعلناليت  والتعديل اإلضافةخالل فرتة  تخابنمركز االيف  بطلب ذلكتقدم ي 

 .املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات عنها

 اليت مت ذكرها سابقًا هليةاألوفق شروط  يكون مؤهاًل أن. 

 شخصيًا التقديم

 أي أوته سرأأفراد عن  ينوب أند ألح يسمح الو يًاشخص والتعديل اإلضافةجراء عمليات إلالتقدم  جيب على اجلميع

 .شخص آخر

 االقرتاع مكان نفسه هو التسجيل مكان

 .خيتارونه انتخابمركز ألي الذهاب   والتعديل اإلضافةبطلبات  متقدمنيميكن لل

 نفس إىل تهعود بوجوب هال بد من تذكري ،ما يف مركز التغيري أو اإلضافةبطلب الشخص يتقدم عندما و

 .خرآلفعليه تقديم طلبه للمركز ا آخر ركزم التصويت يف يرغب يف  كان إذا، ويف يوم االقرتاع تصويتلل املركز
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 عمليات اإلضافة والتعديل  .11

 :من ست خطوات رئيسية على النحو التاليوتتكون عمليات اإلضافة والتعديل 

  اإلضافة والتعديلعملية  خطوات

   طابورال يف نتظاماال :ىلواأل اخلطوة

بشكل منتظم املركز طابور بااللتحاق يساعد رئيس املركز املتقدمني على 

طاولة  منيقرتب  أنينبغي ذ ال ، إدورهم يف تقديم الطلبلعند انتظارهم 

 .فس الوقتن يف ثر من شخص واحدأكاملركز يف  املوظف

أن األولوية، و االعاقةوذوي  املسنني والنساء احلوامل ينبغي إعطاءكما 

 .إن أمكنهلم  كراسي وتوفري ،مقدمة الطابور سمح هلم بالذهاب إىلُي

 

  املركز نفس يف مسجاًل املواطن ناك إذا مما التحقق:يةناالث اخلطوة

حاماًل الرقم الوطين، فإذا كان رده  يسأل املوظف املتقدم عما إذا كان -

 فسيطلب منه املوظف،  الرقم الوطين  تقديم غري قادر على بالنفي و

إثبات اهلوية املطلوبة أوالتحقق من دائرة  وثائق وإحضار ركزامل  مغادرة

يف تقديم طلب إضافة يرغب  إن كان رقمه الوطينالسجل املدني وإحضار 

 .والتعديل احملددة من قبل املفوضيةأو تعديل، خالل فرتة اإلضافة 

فرتة التسجيل بواسطة  خالليسأل املوظف املتقدم عما إذا كان قد سجل  -

التأكد من امتام عملية تسجيله يف نفس  يف جمرد الرسائل النصية، فإذا كان رده باإلجاب أوإذا رغب

 :هاعندوولية ألب القوائم اياملركز يقوم املوظف بالبحث عن اسم املتقدم بكت

 املركز هو مكان اقرتاعه يف يوم  اوبأن هذ ،فيبلغه بذلكاملوظف إسم املتقدم يف الكتيب وجد  إذا

 .، ويف هذه احلالة ينتهي اإلجراء بدون اإلنتقال إىل اخلطوة التاليةاالقرتاع

 إىل اخلطوة التاليةاملتقدم فيتم االنتقال  جيد املوظف اسممل  إذا. 

  يتم االنتقال  يرغب يف التأكد من امتام عملية تسجيله يف نفس املركز وملأأما إذا كان رده بالنفي

 .إىل اخلطوات التالية
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  املتقدم أهلية من التحقق :ةالثالث اخلطوة

 .رقمه الوطين إىل اإلضافةب هوعمر تههوي ثبتوثائق ت إبراز تقدمامل من النموذج ملءيطلب موظف 

 ؟والعمروية اهل إلثبات الوثائق املطلوبة

يوم  ة عامًاعشر ةمت الثامنأقد ه أنو ،هويتهيثبت  أن املتقدم، جيب على والتعديل اإلضافةجراء عمليات إ من أجل

 .قبله أوتقدميه الطلب 

 أوب العائلة يكت إىل اإلضافةب له شخصيةصورة  توي علىحت  واحدة هوية أصلية وثيقة  يقدم أنالشخص  جيب على

 :ه الوثيقةهذتكون  نأميكن وصورة من كتيب العائلة، 

 جواز السفر. 

 الشخصيةبطاقة ال. 

 .له ةيالحتواء الكتيب على صورته الشخصفقط ب العائلة يكت يقدم  أن العائلةميكن لرب 

 .من املواطن تقديم رقمه الوطين النموذجملء موظف ما تقدم يطلب  إىل اإلضافةب

 

يتمتع باألهلية  إذا كان الشخص مافي إىل النظر ونتاجحيال  ،يف هذه املرحلةو املركز موظف

يث ميكن الطعن على هذا األساس بوجود اسم الناخب يف سجل الناخبني من قبل ح  .القانونية

 .املواطنني يف احملاكم اجلزئية املختصة

  التعديلو اإلضافة منوذج من لواأل اجلزء ملء :الرابعة اخلطوة

 :متقدم على النحو التاىل لكلوالتعديل  اإلضافة مناذجكتيب من  ًاجديدًا منوذج املوظفيستخدم 

 نالضم، (كربونيةية والثالثة ناالثكل من صلية وأ ىلواأل)للنموذج ثالثة النسخ ال بعدللغالف  لفاصلةا ةياالنه ضعي 

 .التاليوذج مالنالكتابة إىل  عدم انتقال

 التالية اتنابالبي بعناية التعديلاإلضافة ومنوذج  ميأل: 

o  تخابنالركز اماسم ورقم. 

o   (واللقب اسم اجلدو األب األول واسماالسم )اسم املتقدم. 

o  نثىأم ذكر أجنس الشخص. 

o (السنة –الشهر  –اليوم ) تاريخ امليالد 

o ثبات اهلوية والعمرإلالوثائق املقدمة  نوع. 

o رقم قيد العائلة. 

o الرقم الوطين للمتقدم. 
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  (النصية ققالتح رسالة) تقدمامل من لتحققا :اخلامسة اخلطوة

موظف تسجيل النموذج ملء ُيبلغ موظف النموذج قدم على تامل بيانات كتابةبعد  -

إىل الرقم  نصية  لغرض إرسال رسالة النموذجالنصية بالرقم الوطين ورقم  ئلالرسا

قدم من قبل من مطابقة اسم مقدم الطلب للرقم الوطين امُللتحقق ا بهدف 71121

 :التاليةالبيانات  تضمو (نموذجل من الوألاجلزء ا) املواطن

واملطبوع للنموذج ثم الرقم التسلسلي  #املربع بعالمة  متبوعًامتقدم لالوطين ل الرقم

 .مسبقًا عليه

 

 الرقم التسلسلي للنموذج

 (خانات 7)

 عالمة فاصلة

 (خانة واحدة)

 الرقم الوطين

 (خانة 21)

* * * * * * * # * * * * * * * * * * * * 

 

كان  إذاتسجيله  ناومك ،تبني اسم حامل الرقم الوطين ،مة التسجيلومن منظ نصية رسالةاملوظف يستلم س -

 تطابق إذابتسجيل املتقدم  يستمر املوظف وعليه .مسبقًا مل يكن مسجاًل إذااالسم فقط  أو، مسبقًا سجاًلُم

 .ثبات اهلويةوثائق إهو موجود يف  مع ماوارد يف الرسالة االسم ال

اليت تنتج عن رد الرسائل إىل حاالت متنع التسجيل وحاالت تسمح بالتسجيل ف احلاالت احملتملة ميكن تصني -

 :كاآلتي

 احملتملة احلاالت 

  :بالغ املتقدم بهذا الرد وهنا يوجد احتماالنإ، يتم بعد استالم الرد على رسالة التحقق

 احلاالت اليت متنع التسجيل: االحتمال األول 

 :املتبع حسب كل حالةواإلجراء  اليت متنع التسجيلاحلاالت تي يبني آلاجلدول ا

 

 

 

 



 

26 

 

 .(46صفحة  1ملحق رقم ) التحقق عملياتالتسجيل موضحة الحقًا مبخطط متنع  احلاالت اليت

 

 :باآلتي موظف ملء النموذجعندها يقوم 

 .تعليق قد يكون من املهم ذكره يف خانة املالحظات علمًا بأنه جيوز تركها فارغة أيوضع  -

 ".توقيع مقدم الطلب"البصم يف خانة  أوالطلب من مقدم الطلب التوقيع  -

 .كتابة تاريخ حتريرهوالتوقيع على النموذج وختمه  -

 .فصل نسخ النموذج الثالث من الكتيب -

رساهلا كما سيوضح الحقا يف شرح عملية التعبئة إثانية لغرض تعبئتها واالحتفاظ بالنسخة االوىل وال -

 . رسالإلوا

 أو (ضافته للسجلإ) تسجيله ن عمليةبأوإبالغه من النموذج ( خريةألا) الكربونيةتسليم املتقدم النسخة الثالثة  -

 .بنجاح مركزه مل تتمتغيري 

الرقعة  احملكمة اجلزئية الواقعه ضمن جراء ميكنه تقديم طعن يفإليف حال اعرتاض املتقدم على ا -

 .املركز يتبعهااجلغرافية للدائرة الفرعية اليت 

 .ينتهي اإلجراء بدون االنتقال إىل اخلطوة التالية -

 

 اإلجراء احلالة

الرتكيبة يف إحدى اخلانات )الرسالة غري صحيحة 

 (بها خطأ
 إعادة إرسال الرسالة

 (.خانات فقط 1)إعادة احملاولة  رقم النموذج غري صاحل

 تسجيل اهلاتف هذا اهلاتف غري مسجل بهذا املركز

 (مت التسجيل مسبقًا يف هذا املركز) خانة التأشري على .الرقم الوطين مسجل يف هذا املركزصاحب هذا 

صاحب هذا الرقم الوطين قد غري مركزه يف فرتة 

 االضافة والتعديل وال ميكن تغيريه من جديد
 (مت تغيري املركز مسبقًا) خانة على التأشري

 (الرقم الوطين غري صاحل) خانة على التأشري الرقم الوطين اليسمح لك بالتسجيل

البيانات الواردة يف الرسالة غري مطابقة لبيانات 

 وثائق إثبات اهلوية
 (البيانات غري مطابقة) خانة على التأشري
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 احلاالت اليت تسمح بالتسجيل : االحتمال الثاني 

 :رد رسالة التحقق يبني إحدى احلالتني التاليتني -

  سابقًاأن املتقدم مؤهل للتسجيل ومل يسجل. 

  أن املتقدم مسجل سابقًا يف مركز آخر دون اإلشارة  إىل أنه قد غّير مركزه مسبقًا خالل فرتة

 .اإلضافة والتعديل

 .يتم االنتقال إىل اخلطوة التالية -

  (النصية التسجيل رسالة) املتقدم تسجيل :السادسة اخلطوة

  :تبع حسب كل حالةاجلدول اآلتي يبني احلاالت اليت تسمح بالتسجيل واالجراء امل -

 :باآلتي ملء النموذج يقوم موظف -

  املتقدم برد منظومة التسجيلإبالغ. 

  (تغيري املركز/مت التسجيل)التأشري على النموذج يف خانة 

  املركز يف اجلزء الثاني من النموذج رقمكتابة. 

  تسلسلي للنموذجرقم الالموظف تسجيل الرسائل النصية بالرقم الوطين وإبالغ 

 .تخابنركز االمرقم و

رسالة ( )01111)إىل الرقم يرسل موظف تسجيل الرسائل النصية رسالة نصية ثانية  -

ثم الرقم التسلسلي  #تضم الرقم الوطين للمتقدم متبوعًا بعالمة املربع ( التسجيل

املركز املوجود فيه رقم ثم  #للنموذج واملطبوع مسبقًا عليه متبوعًا بعالمة املربع 

 .(اجلزء الثاني من النموذج)

رقم املركز 

 (خانات 5)

عالمة املربع 

 (خانة واحدة)

الرقم التسلسلي 

 (خانات 7)للنموذج 

عالمة املربع 

 (خانه واحدة)
 (خانة 21)الرقم الوطين 

***** # ******* # ************ 

 

 

 اإلجراء احلالة

 تسجيل جديد: التأشري على خانة مل يسجل سابقًا

 تغيري املركز: التأشري على خانة مسجل مبركز آخر
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ميكن تصنيف احلاالت احملتملة اليت تنتج عن رد الرسائل إىل حاالت متنع االستمرار يف التسجيل وحاالت  -

 :تسمح باالستمرار يف التسجيل كاآلتي

 احلاالت احملتملة 

 :بعد استالم الرد على رسالة التسجيل يوجد هناك احتماالن

 ت اليت متنع االستمرار يف التسجيلاحلاال: االحتمال االول. 

 :اجلدول اآلتي يبني احلاالت اليت متنع االستمرار يف التسجيل واإلجراء املتبع حسب كل حالة

 احلاالت اليت تسمح باالستمرار يف التسجيل: االحتمال الثاني. 

 :دى احلالتني التاليتنيحالرد على رسالة التسجيل يبني إ -

 مت التسجيل اجلديد.  

 مت حتديث مركز االنتخاب.  

ه قد مت تسجيله يف أنلرقم الوطين ويستلم موظف الرسائل النصية رسالة نصية من منظومة التسجيل تبني اسم حامل ا

  .املركز املوجود فيه

 :عندها يقوم املوظف باآلتي

 .يف النموذج" تغيري املركز/مت التسجيل"يؤشر خانة   -

 ".توقيع مقدم الطلب" خانةالبصم يف  أويطلب من مقدم الطلب التوقيع  -

 .وخيتمه ويكتب تاريخ حتريره وذجمالنيوقع على  -

 .من الكتيب ةثالثال نسخ النموذجيفصل  -

 . رسالإليف شرح عملية التعبئة وا كما سيوضح الحقًاوإرساهلا لغرض تعبئتها  الثانيةىل ووألحيتفظ بالنسخة ا -

 .النموذجمن ( خريةألا) الكربونيةالنسخة يسلم إىل مقدم الطلب  -

 اإلجراء احلالة

 إعادة إرسال الرسالة (الرتكيبة خطأ يف شكل الرسالة)الرسالة غري صحيحة 

 أو الرقم خانات الرقم الوطين) خطأ يف اإلدخال 

 (سلي غري صحيح التسل
 إعادة إرسال الرسالة

 وإكماهلا( 7)الرجوع إىل اخلطوة رقم  (.التحقق) 1صاحب هذا الرقم مل مير باخلطوة 

 هذا املركز غري مدرج يف هذا اهلاتف
إعادة ادخال رقم املركز الصحيح أو إعادة تسجيل 

 اهلاتف عن طريق مكتب اللجنة االنتخابية

 ال املعاملة إىل رئيس املركزحت مشغولة حاليًانظومة امل
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صبع إذا كان مقدم الطلب ُأميًّا ال يعرف القراءة والكتابة فُيطلب منه أن يبصم بواسطة ا -

اإلبهام األيسر، وإن كان مبتورًا يطلب منه البصم بواسطة إصبع اإلبهام األمين، وإذا كان 

 .مبتورًا أيضًا فيطلب منه أن يبصم باستخدام أي أصبع

 .خطني مائلني" توقيع مقدم الطلب"إذا كان املتقدم مبتور اليدين فريسم املوظف يف خانة  -

 .دتهم يف تقديم طلباتهميسمح لذوي اإلعاقة جبلب مرافقني ملساع -

ملحق )احلاالت اليت تسمح باالستمراريف التسجيل موضحة الحقًا مبخطط عمليات التسجيل  -

 (.46صفحة  0رقم 

 

  ةاملعلق النماذج

عملية التسجيل ألسباب خارجة عن إرادة موظفي استكمال يطلق مصطلح التعليق على احلاالت اليت اليتم فيها 

 :نوعنيصرها يف وميكن ح نتخابمركز اال

 كانقطاع  نتخاب،ساعة من قبل موظفي مركز اال( 14) عالجها خالل ميكنألسباب وقتية واليت  املعلقة

 .ول يف النطاق اجلغرايف الذي يقع فيه املركزمتغطية شبكات اهلاتف احمل

  االتصاالت  يف نظامكانهيار ألسباب قاهرة  نتخابمن قبل موظفي مركز االاملعلقة اليت الميكن معاجلتها

        .أمنية أو كوارث طبيعية أو أسباب

 :يف احلاالت االتيةبشكل مؤقت  والتعديل معلقًا اإلضافةيعترب منوذج و

  التسجيل على رسالة التحقق النصيةمنظومة رد عدم وصول.   

  التسجيل على رسالة التسجيل النصيةمنظومة رد عدم وصول. 

 .يف شبكات االتصالمؤقت ل وجود خلل فين حتمااالسبب يف كال احلالتني  ويكون

 : باالتيالنموذج ملء يقوم موظف عندها 

 .النموذجيف " ستجيبيال النظام "ة ناالتأشري يف خ -

 :أنة املالحظات ناالتوضيح يف خ -

o  املنظومة يفيد بأن ثم يقوم بكتابة تعليق يف خانة املالحظات  مل يصل، على رسالة التحققرد املنظومة

 .تقدم يرغب يف استكمال اجراءات التسجيل يف هذا املركزمل مرحلة التحقق وأن استجيب يفتال

o  ال املنظومة يف خانة املالحظات أن  تالي يقوم بكتابة تعليقالوب مل يصل، رسالة التسجيلرد املنظومة على

 .ستجيب يف مرحلة التسجيل فقطت
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 ".م الطلبتوقيع مقد"البصم يف خانة  أوالطلب من مقدم الطلب التوقيع  -

 .حتريرهوختمه وكتابة تاريخ النموذج التوقيع على  -

 .من الكتيب ةالثالثالنموذج فصل نسخ  -

يف شرح عملية  رساهلا كما سيوضح الحقًاإويف أكياس ىل والثانية لغرض تعبئتها واالحتفاظ بالنسخة األ -

 . رسالإلالتعبئة وا

تغيري  أوضافته للسجل إعملية  أنه إبالغوالنموذج  من( خريةألا) الكربونيةتسليم املتقدم النسخة الثالثة  -

االتصال مبركز  أو( 71171)رسالة للرقم رقمه الوطين ب بإرسال االستمرار وعليه، مركزه مل تتم

، يف الفرتة الالحقةقوائم اإلضافة والتعديل  دراج امسه يفإلغرض التحقق من  (7447)االتصاالت على الرقم 

 .رئيس املركز لتسجيل احلالة اىليتوجه  أنثم يطلب منه 

يف حال كان النموذج معلقًا بسبب عدم رد املنظومة على رسالة التحقق فهذا يعين احتواء  -

 ".النظام ال يستجيب" النموذج على تأشرية يف خانة 

يف حال كان النموذج معلقًا بسبب عدم رد املنظومة على رسالة التسجيل فهذا يعين احتواء  -

باإلضافة إىل التأشري " تسجيل جديد"أو خانة " تغيري املركز"ة يف خانة النموذج على تأشري

 ".النظام ال يستجيب"على خانة 

 

 :عندها يقوم رئيس املركز باآلتي

مكتب اللجنة عند الضرورة، ويكون  إبالغجدول يف سجله لتسجيل احلاالت املعلقة لغرض املتابعة وإنشاء  -

 :اآلتياجلدول على النحو 

 لتسجيل للمتقدم أم الهل مت ا

 34ُتمأل هذه اخلانة بعد )

 (ساعة من حترير الطلب

 تاريخ حترير الطلب

 (السنة/ الشهر/ اليوم)

 اسم املتقدم رباعيًا

االسم،اسم االب، اسم )

 (اجلد،اللقب

الرقم التسلسلي للنموذج 

 (خانات1)املعلق 

 .ىل من اجلدولواخلانات الثالثة األ النسخة الثالثة واليت تكون حبوزة املتقدم لغرض ملء استخدام -

متابعة النماذج املعلقة، حيث يطلب من موظف تسجيل الرسائل النصية إعادة احملاولة بواسطة الرسائل  -

التسجيل قبل مرور أربعة وعشرين ساعة على حترير منظومة النصية، فإذا مت تسجيل املتقدم واستالم رد 

 :آلتيالطلب عندها يقوم موظف ملء النموذج با

  (.والكربونية األصلية)يف املركز  تنييف نسخيت النموذج املوجود" متت معاجلة احلالة املعلقة"تأشري خانة 

  وكتابة التاريخ" متت معاجلة احلالة املعلقة"سفل خانة أالتوقيع. 

  الصحيحة نماذجمع بقية ال النموذجحفظ. 
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بعة وعشرين ساعة على حترير الطلب ُيبلغ رئيس املركز رأالتسجيل بعد مرور  منظومةاستالم رد  عدميف حالة أما 

 .جراء املطلوب اختاذهإليوجه مكتب اللجنة االنتخابي رئيس املركز باعندها و ،مكتب اللجنة االنتخابي باحلالة

 ،ساعةوعشرون ربعة أواليت مر على حتريرها املعلقة يف املركز النماذج يف نهاية كل يوم حيصي رئيس املركز 

 .  نها صحيحة وتامةأعلى  تعاملواليت  اليت متت معاجلتهااذج والنم

اجلغرافية  ةضمن الرقع ةاحملكمة اجلزئية الواقعىل إينصح بتقديم طعن إنه جراء فإليف حال اعرتاض املتقدم على ا

 .فرتة افتتاح احملاكم خاللاملركز  يقع فيهاللدائرة الفرعية اليت 

 النماذج الصحيحة

 :ضافة والتعديل صحيحًا يف احلاالت االتيةيعترب منوذج اإل

 مت التسجيل مسبقًا. 

 مت تغيري املركز مسبقًا. 

 الرقم الوطين غري صاحل. 

 البيانات غري مطابقة. 

 تغيري املركز. 

 تسجيل جديد. 

 التالفةالنماذج  حاالت

 :تيةآليف احلاالت ا والتعديل تالفًا اإلضافةيعترب منوذج 

  النموذجعلى  سائل أي أوعند انسكاب حرب . 

  عند متزقه. 

  التاليةللنماذج مما ينقل الكتابة النموذج ثناء ملء أعند عدم وضع الفاصل.  

 وذجمالنخانات  ىحدإ عند ملء وقوع خطأ . 

 عملية إجراء إمتام عملية اإلضافة والتعديل بعد  عند عدول املتقدم عن

 .التحقق

  راءةغري قابل للقالنموذج جيعل  أنكن ميخر آسبب  يأل. 

" تالف"خر ويكتب كلمة آلالطرف ا إىلالنموذج طراف أحد أوعند حدوث ذلك يقوم املوظف برسم خطني مائلني من  

ثم يفصلها من الكتيب ويدبس الثالث نسخ ويسلمها لرئيس املركز الذي للنموذج محر على النسخ الثالثة ألبالقلم ا

 ."التالفةالنماذج "طاط يكتب عليه بالقلم اخل( A3)بدوره يضعها يف ظرف ورقي 

ال يغلق الظرف إال يف أعلى  ،النماذجالطالع على البيانات املوجودة يف هذه باشخص  يأل رئيس املركز وال يسمح 

 .التالفة خالل العملية موجودة داخل الظرفالنماذج تكون كل حتى  والتعديل اإلضافةة فرتة عمليات يانه
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 ؟لو حدث خطأ ما ذاام

ها أنعلى  هذه احلاالت بعض ويرد وصف .العادية اإلجراءات تشملها ال والتعديل اإلضافةفرتة خالل  حاالت حتدث قد

على رئيس املركز ف ،اشرحه يردمل  مشكلةأى  حدوث عند ، لذلكاملتوقعة االحتماالت حتت نطاقممكنة احلدوث 

 .للحصول على املشورة باملنسق امليداني يف مكتب اللجنة االنتخابية االتصال

 عازات؟يلو مل يعد جهاز اهلاتف النقال يستجيب لإل ذاام .0

" الرسائل الواردة"ومن ثم مسح الرسائل النصية الواردة يف تطبيق ، لة اطفاء اجلهاز وتشغيلهوامن املمكن حم

  .تخابية بذلكنبقي جهاز اهلاتف ال يعمل فُيبلغ مكتب اللجنة اال إذاو ،"الرسائل املرسلة"واملرسلة يف تطبيق 

  صحيحة؟ال الشخص الوثائق حضرمل ُي لو ذاام .2

تعذر عليه  إذا، ووثائقبال صحوبًام والتعديل اإلضافةضمن فرتة  يف وقت الحق لعودةبا  املتقدم ينبغي نصح

 .التعديلاإلضافة وجراء عمليات إميكن  فال وثائقال تقديم

  ؟ليست حقيقية ةقدمامل ائقالوث أن املوظفتقد عا لو ذاام .3

 .حقيقيةاملتقدم وثائق  أنبللمتقدم حتى وإن مل يقتنع  جراء عملية اإلضافة أو التعديلإ املوظفمن واجب 

 ؟ونية للتصويتنااملتقدم ال يتمتع باألهلية الق أناملوظف لو اعتقد  إذام .4

 ات أليجراء هذه العمليإبل يتم  ،والتعديل اإلضافةجراء عمليات إعند  تؤخذ بعني االعتبار ال القانونية األهلية

 .والعمر والرقم الوطينوية اهل إثبات تقديم وثائقعلى  قادر شخص

 

 

إذا كان قادرًا على تقديم وثائق حقيقية  فرتة اإلضافة والتعديل أثناء أي شخص رفض ال جيوز

عامًا كحد أدنى يف يوم التسجيل باإلضافة إىل حصوله على ( 18)تثبت هويته وأن عمره يبلغ 

 .الرقم الوطين

  ؟للتلفالنموذج لو تعرض  اذام .5

    النموذج خانات ىحدإ ملء عند خطأ وقوع  :1 مثال

 :باآلتياملوظف  يقوم هذه احلالة يف

 رسال رسالة التحقق طبقا للرقم إعادة إو ،جديدمنوذج  ملء ضرورة عنو ،خلطأعن ا قدمتامل إبالغ

بالنموذج اخلاص  التسلسليلرقم ل طبقًا صاًلأرساله إاجلديد يف حال مت للنموذج اجلديد  التسلسلي

  .التالف

  على النموذج " تالف" كلمة ة باكتالطرف املقابل و إىلالنموذج طراف أحد أرسم خطني مائلني من

  .بالقلم األمحر
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  اخلاص  التسلسليالتحقق والتسجيل طبقًا للرقم رساليت رسال إو رخآ  منوذج املوظف  مبلءيقوم

 .اجلديدبالنموذج 

 خرآ كتيب إىل نتقالإلا جيوز فهل به، العمل ثناءأ بالكامل الكتيب أو  النموذج تلف حال يف  :2 مثال

 اخرى؟ تسلسلية بأرقام

 مواصفات ال النموذج مواصفات ضمن من ويعترب  بالنموذج خاص متفرد واحد رقم هو التسلسلي الرقم نإ

 يكن مل نإو حتى خرا تسلسلي رقم أيب اخر منوذج  إىل نتقالإلا ميكن النموذج تلف حالة فيف لذا الكتيب،

 .التالف النموذج لرقم التالي الرقم هو

 والتعديل؟ اإلضافة عملية إنهاء بعد النموذج تلف حال يف  :3 مثال

 املوظف على احلالة هذه يف ،باملنظومة التسجيل عملية إنهاء بعد (التعديل/اإلضافة) منوذج يتلف أن حيدث قد

 مع احلالة وصف املالحظات خبانة ويدون التالف النموذج بيانات بنفس الكتيب يف يليه الذي النموذج ملء

 أن على للناخب الكربونية (األخرية) الثالثة النسخة وتعطى (التالف) السابق للنموذج التسلسلي الرقم كتابة

 .اهلاتف عرب اخرى مرة تسجيله بإعادة املوظف يقوم ال

  تعديلالاإلضافة وقوائم كيفية ملء  .12

تقوم املفوضية بنشر والتعديل   اإلضافةعلى التحديثات اليت تطرأ خالل فرتة للمواطنني لالطالع تاحة الفرصة إلغرض 

إلضافة إىل نشر القوائم األولية اليت تتكون من أمساء ، باكتوبة يدويًا يف كل مركزوالتعديل امل اإلضافةقوائم 

 .الرسائل النصية يف مراكز االنتخابالذين مت تسجيلهم خالل مرحلة التسجيل باستخدام 

 .باإلضافة اىل قوائم اإلضافة والتعديلاألمساء الواردة يف القوائم األولية  يتكون سجل الناخبني املبدئي من

 :القيام بالتاليتسجيل الرسائل النصية على موظف 

  منوذج لذلك يف  ةاملخصصاخلانات يف االنتخاب مركز واسم ورقم  اسم مكتب اللجنة االنتخابيةكتابة

 .والتعديل اإلضافة قائمة

 عملية تسجيلهفور جناح متقدم  كلل اإلضافةقائمة يف  رباعيًااسم املتقدم  كتابة. 

  دون احلاجة إلقفاهلا بشكل يومي على أن  قائمة اإلضافة والتعديلتدوين أمساء الناخبني يف االستمرار يف

 . يف نهاية كل يوميدون  سماآخر  يف خانة املالحظات أماميدرج التاريخ 

 حفظها لغرضيف نهاية كل يوم  تخابنمركز االرئيس  إىلم القائمة يتسل. 
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منظومة من الرد رسالة واستالم ال عند تأكيد تسجيل املتقدم إ النموذجمعلق فال تدرج بيانات  منوذجيف حالة وجود 

 .صحيحًافقط عندها  النموذجعترب ، إذ يعلى رسالة التسجيل

 اإلضافةربعة وعشرين ساعة على حتريره، فيكتب اسم املتقدم يف قوائم أبعد مضي  ًابقي النموذج معلق إذاأما 

 .مام االسم يف خانة املالحظاتأ" النموذج معلق"والتعديل مع كتابة كلمة 

 

ال يتم بأي حال من األحوال تسجيل بيانات املتقدمني الذين مل ينجح تسجيلهم، بسبب أن الرقم 

لذي يقدمونه خاص بغريهم، أو غري صاحل أصاًل، أو أنهم غريوا مركز انتخابهم مسبقًا الوطين ا

حالل فرتة اإلضافة والتعديل، أو هم أصاًل مسجلون يف نفس املركز فتكون امسائهم مطبوعة يف 

 .القوائم األولية

 

 والتعديل اإلضافةلفرتة  اليومية اية وبداهنشطة أن .13

معينة إجراءات املركز بإغالق املركز وفق  ووالتعديل يقوم رئيس وموظف اإلضافةرتة يام فأعند نهاية كل يوم من 

ن مواد عدة املركز بطريقة ختزي باإلضافة اىل ،نتخابي بتقرير عن جممل خمرجات اليومالمكتب اللجنة ا  بالغإل

 .منه تضمن احلفاظ عليها وعدم التالعب بهاآ

  والتعديل اإلضافةناء فرتة ثأ اليومية انه يف تخابنمركز اال إغالق

 : رئيس املركز باملهام التاليةيقوم كل يوم  يف نهاية

  إن تطلب ذلك و ،بتقديم طلباتهم مساًءالسماح فقط للمتقدمني املصطفني يف الطابور قبل الساعة الرابعة

   .الساعة الرابعة مساًء إىل ما بعدالعمل 

 خريألقدم اجراءات املتإمن االنتهاء غالق املركز بعد إ. 

  غالق املركز يف منوذج التقرير اليوميإتسجيل وقت.  

  ها يف منوذج التقرير اليومييلالتالية من املوظفني وتسجالبيانات مجع: 

وي منوذج تالذين حي) لذلك اليومعدد الناخبني الذين مت تسجيلهم يف املركز  -

تغيري /مت التسجيل" خانهوالتعديل اخلاص بهم على تأشرية يف  اإلضافة

 .والتعديل اإلضافةيف قائمة أمسائهم  واملسجلة  ("املركز

ن ساعة ومل تتم عملية تسجيل وربع وعشرأعدد النماذج املعلقة اليت مر عليها  -

 .والتعديل اإلضافةمسائهم  يف قائمة أواملسجلة  املتقدم

 .خرى خاصة بذلك اليومأمالحظات  أي -

  عدد حاالت الناخبني  ثم( #)املركز متبوعًا بعالمة  رقملى ع ويتحت( 01151)رسال رسالة نصية للرقم إ

 .ن ساعةوربع وعشرأثم عدد النماذج املعلقة اليت مر على حتريرها ( #) املسجلني متبوعًا بعالمة مربع
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عدد النماذج 

 املعلقة

عالمة فاصلة 

 (خانة واحدة)

عدد الناخبني 

 املسجلني

عالمة فاصلة 

 (خانه واحدة)

      رقم املركز     

 (مخسة خانات)

*** # **** # ***** 

 

 

 شراف على عملية التخزين اليومي للموادإلا. 
 

 
 .يف أجهزة اهلاتف حلساب اإلحصائيات" اآللة احلاسبة"ميكن استخدام تطبيق 

  التعديلو اإلضافةعملية التخزين اليومي لفرتة 

اق الضرر بالعملية حلوإُيساء استخدامها  أناملمكن وي عدة املركز على العديد من املواد احلساسة اليت من تحت

حاالت التالعب عند حدوثها يقوم رئيس املركز الكتشاف  أوهذه املواد من التالعب  محايةولغرض . االنتخابية

 .غالق املركزإواملوظفني بعملية ختزين يومية للمواد بعد 

 تعديلوال اإلضافة لفرتة لواأل اليوم يف التخزين لعملية التحضري

 لعملية بالتحضري املركز وموظف يقوم والتعديل اإلضافة فرتة من لواأل اليوم يف العمل نتهاءإ عند

 :تيآلا النحو على وتكون املركز رئيس وبإشراف التخزين

 املطلوبة عليهالبيانات ق التخزين وكتابة ووضع ملصق صند. 

  واخلاصة باالدارة ( األصليةالنسخة )وضع امللصق اخلاص بنسخ النماذج الصحيحة

 .املطلوبة عليهالبيانات وكتابة ( C2)من على كيس آالعامة 

 واخلاصة ( ىلواأل الكربونيةالنسخة ) وضع امللصق اخلاص بنسخ النماذج الصحيحة

 .املطلوبة عليهالبيانات وكتابة (  C2)من آعلى كيس نتخابية مبكتب اللجنة اال

 آمنعلى كيس واخلاصة باالدارة العامة ( صليةألالنسخة ا) وضع امللصق اخلاص بنسخ النماذج املعلقة (C2) 

 .املطلوبة عليهالبيانات وكتابة 

  نتحابية واخلاصة مبكتب اللجنة اال( ىلواألالكربونية النسخة )وضع امللصق اخلاص بنسخ النماذج املعلقة

 .املطلوبة عليهالبيانات وكتابة ( C2) آمنعلى كيس 

 آمنذج غري املستخدمة على كيس وضع امللصق اخلاص النما (C2 ) املطلوبة عليهالبيانات وكتابة. 

  آمن وضع امللصق اخلاص بالنماذج املساعدة على كيس(C3 ) املطلوبة عليهالبيانات وكتابة. 
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  التخزين عملية

 ظرف كما يليألة وامنكياس اآلألاملركز بتعبئة ا وموظفيبدأ التحضري عمليات جراء بعد إ: 

 منيف الكيس اآل( األصليةالنسخة )اذج الصحيحة وضع كل النم (C2 )دارة العامةإلاخلاص با. 

  منيف الكيس اآل( ىلواألالكربونية النسخة )وضع كل النماذج الصحيحة (C2 ) اخلاص مبكتب

 .اللجنة االنتخابية

  منيف الكيس اآل( األصليةالنسخة )وضع كل النماذج املعلقة (C2 )دارة العامةإلاخلاصة با. 

  منيف الكيس اآل( ىلواألالكربونية النسخة )وضع كل النماذج املعلقة (C2 ) اخلاصة مبكتب اللجنة

 .االنتخابية

 منوضع كل كتيبات النماذج غري املستخدمة واملستخدمة جزئيًا يف الكيس اآل (C2 ) بالنماذج اخلاص

 .غري املستخدمة

  منيف الكيس اآلستخدمة  امل والتعديل اإلضافةوضع منوذج التقرير اليومي وقوائم (C3)  اخلاص

 .بالنماذج املساعدة

 آمنختام  واحملابر يف كيس ألوضع ا (C3 )يستخدم نفس الكيس لتخزين )بقية املواد من احلرب  حلماية

 (.ختام واحملابر طيلة الفرتةألا

   ألقفالومنوذج سجل ا ال بالستيكيةقفأحتضري ثالثة. 

  اىل ظرف النماذج التالفة وكتيبات سجل  اإلضافةعاله بأواد املذكورة ظرف املعبئة باملواألاألكياس وضع

 .اخلاصة بها داخل صندوق التخزينأجهزة الشحن الناخبني واجهزة اهلاتف النقال و

  األقفاليف منوذج سجل لألقفال التسلسية األرقام الثالثة وتسجيل  األقفالبقفل الصندق. 

 :تيآلا جراء عملية التخزين جيب مراعاةإعند 

 ام يوال تغلق لغرض تعبئتها باملواد يف األ ه مفتوحةمناآل األكياستبقى  أن

 .الفرتةحتى انتهاء الالحقة 

 قفال وسجل رئيس املركز ومقص ألحيتفظ رئيس املركز بنموذج سجل ا أن

 .قوخارج الصند

  توفر حيز شاغر داخله  إذاق وداخل الصند أخرىمواد  أيميكن وضع

 .ال ُتسبب الضرر للمواد احلساسةأمواد عدة املركز وعلى قط ف تقتصر أنوبشرط 
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 قفال البالستيكية يف سجالتهم اخلاصةألرقام التسلسلية لألالسماح للمراقبني بتسجيل ا. 

 داخل املركز آمن ناختزين كافة املواد يف مك. 

  يبقى هذا القفل  أنن، على قفل الفتحة العلوية لصندوق التخزيل لوقفال الثالثة يف اليوم األألحد اأاستخدام

 .خرين املوجودين على طرفني متقابلني من الصندوقطيلة الفرتة واستبدال القفلني اآل

 

ختزن املواد بشكل يومي بعد إغالق املركز لفرتة اإلضافة والتعديل بنفس طريقة التخزين  -

 .املفصلة أعاله لليوم األول

 .إال عند انتهاء الفرتةجيب أن تبقى األكياس اآلمنه مفتوحة وال تغلق  -

 التعديلو اإلضافةاملركز صباحًا لفرتة افتتاح 

بالتعاون مع موظفي  والتعديل يقوم رئيس املركز اإلضافةاملركز يف اليوم التالي من فرتة إىل عند جميء املوظفني 

 :باآلتياملركز 

  ترتيب املركزو افةنظ التأكد من. 

 مبراقبة عملية افتتاح املركزإن وجدوا ف عالميني والضيوإلالسماح للمراقبني وا. 

  ن موجودة ومل يتم يخزتقفال املستخدمة لقفل صندوق الألا أنالتأكد من

 .التالعب بها

  األقفالرقام املسجلة يف منوذج سجل ألالبالستيكية مع ا األقفالمقارنة رقم. 

 يفتح القفالن  األقفالوذج سجل يف من ةوجوداألرقام املقفال البالستيكية مع ألرقام لأليف حال تطابق ا

 .ًامغلق( الفتحة العلوية)اجلانبيان مع اإلبقاء على القفل الثالث 

  النماذج غري املستخدمة ومنوذج التقرير اليومياستخراج.  

  ختام واحملابرألااستخراج. 

  من  أيتوقع نفاد ، ويف حالة اليومذلك  للعمل يفها حيتاجون اليت املوادم لديه املوظفني مجيع أنالتأكد من

 .جراء الالزمإلُيبلغ مكتب اللجنة االنتخابية  أناليوم التالي فعلى رئيس املركز  أواملواد خالل نفس اليوم 

 منوذج التقرير اليومييف  االفتتاح وقت تدوين. 

  الصندوق ق يفوثرعملية فتح الصندإاملكسورة  األقفالختزين. 

  هم التعريفيةاتسرتمجيع موظفي املركز يرتدون  أنالتأكد من.  
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  شاراتهم يرتدون االنتخابمركز  داخل احلاضرين مجيع أنالتأكد من. 

 مع  املركز مكرر مرتني رقم وي علىتجهزة اهلاتف الثالثة حتأرسال رسائل نصية من إ

لغرض تسجيل ( 01111)للرقم ( 01145#01145) الرقمنياليت تتوسط ( #)عالمة  

 .التسجيل منظومةاهلواتف يف 

 ونستعدمواملواد املطلوبة استلموا قد  املوظفني مجيع أن من ندما يتأكد رئيس املركزع

  املواطنني ، ودعوةتخابنمركز اال فتح يعلن عن أنميكن  ومت تسجيل اهلواتف عملهم لبدء

 .يف منوذج التقرير اليومياالفتتاح املركز، ويدرج وقت  إىل لودخلل

 

الميني أو الضيوف عند افتتاح املركز إذ جيب على موظفي ال يشرتط وجود املراقبني أو االع

 املركز إفتتاح املركز يف األوقات احملددة

  التخزين صندوق بأقفال التالعب حالة يف

رقام املسجلة يف منوذج سجل ألرقام التسلسلية ألقفال صندوق التخزين مع األجراء عملية التدقيق لغرض مطابقة اإعند 

، فعندها يقوم رئيس  بها ًامتالعب أومكسورة  األقفالكانت  إذا أو ،رقام غري متطابقةألا أن، واتضح األقفال

 :املركز بالتالي

 تسجيل احلادثة يف سجل رئيس املركز. 

 وجدوا نإعالميني والضيوف باحلادثة املراقبني واإل إبالغ. 

 تخابية باحلادثةنمكتب اللجنة اال إبالغ. 

  ر مع مكتب اللجنة االنتخابيوامن املواد إال بعد التش أي التعامل مع أوعدم فتح الصندوق. 

  والتعديل اإلضافةإغالق املركز يف نهاية فرتة   

  بالغجراءات معينة تهدف إلإاملركز بإغالق املركز وفق  ووالتعديل يقوم رئيس وموظف اإلضافةعند نهاية فرتة 

آمنة والتعديل وتعبئة مواد عدة املركز بطريقة  ضافةاإلتخابي بتقرير عن جممل خمرجات فرتة نمكتب اللجنة اال

 .ةتخابينرساهلا ملكتب اللجنة االإتضمن احلفاظ عليها وعدم التالعب بها لغرض 

 والتعديل اإلضافة فرتة يامأ وجممل االخري لليوم البيانات وإرسال مجع 

 :ظفني عمل االتيرئيس املركز واملو جيب على والتعديل  اإلضافةفرتة  من يف اليوم األخري

السماح فقط للمتقدمني املصطفني يف الطابور قبل الساعة الرابعة مساًء بتقديم طلباتهم وإن تطلب ذلك العمل  -

   .الساعة الرابعة مساًء حتى بعد
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 .خريألجراءات املتقدم اإمن االنتهاء غالق املركز بعد إ -

 .غالق املركز يف منوذج التقرير اليوميإتسجيل وقت  -

 :التالية من املوظفني وتسجليها يف منوذج التقرير اليومي ياناتالبمجع  -

  والتعديل اخلاص  اإلضافةوي منوذج تالذين حي) لذلك اليومعدد الناخبني الذين مت تسجيلهم يف املركز

التعديل  ةيام فرتأللمجموع الكلي لطيلة  اإلضافة، ب("تغيري املركز/مت التسجيل"بهم على تأشرية يف خانة 

 .افةاإلضو

 إىل  اإلضافةن ساعة ومل تتم عملية تسجيل املتقدم، بوعدد النماذج املعلقة اليت مر عليها اربعة وعشر

 .اإلضافةام فرتة التعديل وأيالكلي لطيلة جمموع 

 خرى خاصة بذلك اليومأمالحظات  أي. 

ت الناخبني املسجلني عدد حاال ثم (#)املركز متبوعًا بعالمة  رقم حتوي( 01151)رسال رسالة نصية للرقم إ  -

ن ساعة وربعة وعشرأثم عدد النماذج املعلقة اليت مر على حتريرها ( #) لذلك اليوم فقط متبوعًا بعالمة مربع

 .لذلك اليوم فقط

عدد النماذج 

 املعلقة

عالمة فاصلة 

 (خانة واحدة)

عدد الناخبني 

 املسجلني

عالمة فاصلة 

 (خانه واحدة)

رقم املركز           

 (اناتمخسة خ)

*** # **** # ***** 

 
 

 املفصلة سابقًاوالتعديل بنفس طريقة التخزين  اإلضافةخري لفرتة لليوم األ غالق املركزإاملواد بعد ختزين  -

 .لولليوم األ

 ةمناآل كياسألا إرسال

ذج  نقل املواد يقوم رئيس املركز مبلء منواالنتخابي إىل املركز ( الناقل)ممثل مكتب اللجنة االنتخابية عند جميء 

 :املواد التالية لغرض تسليمهاوحتضري 

 منالكيس اآل C2  دارة العامةإلاملرسل ل( األصليةالنسخة )اخلاص بالنماذج الصحيحة. 

 منالكيس اآل C2  دارة العامةإلاملرسل ل( األصليةالنسخة )اخلاص بالنماذج املعلقة. 

للنموذج وُيسلم  األصليةعد التوقيع حيتفظ رئيس املركز بالنسخة وب ،ويطلب من الناقل التوقيع على منوذج  نقل املواد

 .الكربونيتنيىل والثانية والناقل النسختني األ
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 فرتة نشر سجل الناخبني املبدئي .14

 سجل الناخبني املبدئي عرض 

  :يتكون سجل الناخبني املبدئي من

 اليت و نتخابيمن قبل مكتب اللجنة اال ةاملرسل القوائم األولية أوراق

يل بواسطة حتتوي على أمساء الناخبني الذين سجلوا يف مرحلة التسج

 .الرسائل النصية

  قوائم اإلضافة والتعديل واليت حتوي على بيانات الناخبني الذين قاموا

بإجراء إحدى عمليات اإلضافة أو التعديل لبياناتهم يف فرتة اإلضافة 

 .والتعديل

تكون  أن، على السجل املبدئي ط الالصق يف نشراستخدام الشري جيب على رئيس املركز

جتعل  ةاملركز وبصور داخل بناية يسعملية اللصق على اجلدار اخلارجي لغرفة املركز ول

 .قراءة السجل املبدئي سهلة ومبستوى يتالئم مع املواطنني من حيث االرتفاع

 على سجل الناخبني املبدئي االطالع 

احملاكم يف الناخب أمام  طعنتقديم  مواطنألي وميكن  املبدئيالناخبني على سجل االطالع حيق ألي مواطن 

  يف احلاالت التاليةاملختصة ضمن نطاق الدائرة االنتخابية 

  لييب اجلنسية يكونال عندما 

  للرقم الوطين حامل غريعندما يكون 

 التسجيل  يوم  ة عامًاعشرالثامنة عمره  يبلغ عندما يكون مل. 

  ؤهل قانونيامغري عندما يكون. 

  غري موجود أصاًلعندما يكون. 

يام من أخالل ثالثة الطعن يتم  أنعلى و، حيث يقتصر الطعن يف سجل الناخبني املبدئي على احلاالت السابق ذكرها

 .بداية فرتة النشر
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 املركز صباحًا لفرتة النشر افتتاح 

ول من فرتة نشر يوم األويف ال اد كما مت توضيحه سابقًا،ن املويزختوالتغيري يتم  اإلضافةخري من فرتة يف اليوم األ

 :تيآلبا السجل يقوم رئيس املركز

  ترتيب املركزو افةنظ التأكد من. 

 مبراقبة عملية افتتاح املركز ،إن وجدوا ،السماح للمراقبني واإلعالميني والضيوف. 

 التالعب بها التأكد من أن األقفال املستخدمة لقفل صندوق التخزن موجودة ومل يتم. 

 مقارنة رقم األقفال البالستيكية مع األرقام املسجلة يف منوذج سجل األقفال. 

 مع األرقام املوجودة يف منوذج سجل األقفال يفتح القفالن  يف حال تطابق األرقام لألقفال البالستيكية

 .مغلقًا( الفتحة العلوية)اجلانبيان مع اإلبقاء على القفل الثالث 

  خرى مثل أي جهة أو أمكتب اللجنة  إبالغتاح املركز ورسال رسالة افتإهاتف واحد لغرض  جهازاستخراج

 .حوادث قد حتدث أيمن بألقوات ا

  اخلارجية  ناراق سجل الناخبني املبدئي داخل بناية املركز على اجلدرأوالشريط الالصق وإلصاق استخراج

 .لغرفة املركز

 الرقمني اليت تتوسط( #) مرتني مع عالمةاملركز مكرر  رقمعلى  اليت حتتوياملركز وافتتاح رسال رسالة إ 

 .والتأكد من تسجيل اهلاتف (01111)للرقم ( 01145#01145)

 منوذج التقرير اليومييف  االفتتاح وقت تدوين. 

  ثرعملية فتح الصندق يف داخلهإاملكسورة  األقفالختزين. 

 :تيآليف فرتة النشر يراعي رئيس املركز ا

 نعاله يف صندوق التخزيأ اليت مل يرد ذكرهااألخرى بقاء على مجيع املواد إلا. 

  مسائهم يف السجل املبدئيأمساعدة الناخبني يف حبثهم عن. 

  راق السجل املعلقة على احلائطأواحملافظة على. 

 فرتة النشر أثناء عملية التخزين اليومي 

حلاق الضرر بالعملية إو ُيساء استخدامها أنوي عدة املركز على العديد من املواد احلساسة اليت من املمكن تحت

الكتشاف حاالت التالعب عند حدوثها يقوم رئيس املركز  أوهذه املواد من التالعب  محايةلغرض االنتخابية، و

 :تيآلكا غالق املركزإبعملية ختزين يومية للمواد بعد 

  ساعة( 24)واحدًا يفصل فرتة اإلضافة والتعديل عن فرتة النشر يومًا  . 

  الضيوف عند افتتاح املركز إذ جيب على  أواالعالميني  أوال يشرتط وجود املراقبني

 .قات احملددةوفتتاح املركز يف األاموظفي املركز 
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  اخلاص به يف صندوق التخزينوجهاز الشحن وضع جهاز اهلاتف. 

 وضع الشريط الالصق يف صندوق التخزين. 

 األقفالج سجل حتضري قفلني بالستيكيني ومنوذ. 

 أجهزة الشحن جهزة اهلاتف النقال وأظرف وكتيبات سجل الناخبني وألكياس واألالتأكد من وجود ا

 .اخلاصة بها داخل صندوق التخزين

 رقام ألوتسجيل ا ،اآلخريف الطرف للقفل  قفل يف طرف مقاباًلكل  يكونق بالقفلني حبيث وقفل الصند

 .قفالاألقفال يف منوذج سجل ألية للالتسلس

 :جراء عملية التخزين جيب مراعاة االتيإعند 

 .قوومقص خارج الصند ،وسجل رئيس املركزاألقفال، حيتفظ رئيس املركز بنموذج سجل  أن -

مواد عدة املركز على أن تقتصر على توفر حيز شاغر داخله  إذاخرى داخل الصندق مواد أ أيميكن وضع  -

 .ال ُتسبب الضرر للمواد احلساسةأو

 .قفال البالستيكية يف سجالتهم اخلاصةألرقام التسلسلية لألللمراقبني بتسجيل ا السماح -

 .داخل املركز آمنختزين كافة املواد يف مكان  -

 الشكاوى  .15

على تدريب املوظفني يف املراكز الوطنية العليا لالنتخابات ، عملت املفوضية اإلضافة والتعديل والنشرقبل بدء عملية 

املراكز بقواعد  موظفيىل ضرورة التزام إضافة إهذا  .ة والصادرة من قبل جملس املفوضيةجراءات املوحدإلعلى ا

لغرض ضمان تقديم اخلدمات املطلوبة للمتقدمني من قبل املفوضية بشكل  سلوك املوظفني اليت مر ذكرها سابقًا

 .مهين وحيادي وحمرتف

احملافظة على مهنية  يهدف إىلالشكاوى من قبل املواطنني لتقديم  ًانظاماملفوضية  ولضمان زيادة شفافية العملية تبنت

جراءات املوضوعة من قبل املفوضية ال ُيعمل بها يف إلا أنبيرى ناخب  يذ ميكن ألإاملفوضية وموظفيها،  يةوحياد

منوذج وفق  يتقدم بالشكاوى يف مكاتب اللجان االنتخابية السبعة عشر أنمعني  موظفمن قبل  أومركز معني 

مكتب اللجنة االنتخابية سيقوم و. الواقعةحدوث خ يام من تارأي ةثالث قصاهاأع هلذا الغرض خالل فرتة موضو

ثم يتخذ القرار املناسب خبصوص الشكاوى  حياهلا،قيقات الالزمة التح جراءإو الشكاوىيف نظر للجلنة  بتشكيل

 . جريدلة املقدمة والتحقيق الذي ُأألى اعل بناًءاملقدمة 

االجراءات غري متبعة بصورة صحيحة  أنبالضيوف  أواملراقبني  أواملواطنني حد رأى أ إذا، االنتخابمركز  ما داخلأ

ستشارة مكتب اللجنة الوقد يلجأ  ،ولرئيس املركز إجياد احلل املناسب ،بذلك تخابنمركز االرئيس بلغ ُي أنفله 

 أومشكلة  أييف حل  الضيوف أو نواملراقب أو نوطناملوايتدخل  أنحوال حال من األ أيلكن ال جيوز ب، االنتخابية

 ،د السلوك لن يسمح به رئيس املركزلقواع ًاهذا فإنه يعترب خرقحدث  إذاو. املركز موظفيعلى معني جراء فرض إ

 إىلعلى التدخل يف عمل موظفي املركز فقد يلجأ رئيس املركز الضيوف  أو ناملراقبو أو ناملواطنوصر أ إذاأما 

   .املركز ةغادرمهم منطلب ال
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 رساهلاإو لمواد النهائية ل تعبئةال .16

مكتب اللجنة  إىلرساهلا إاملواد احلساسة وغري احلساسة لغرض  مجيعتعبأ  خري لفرتة النشرألاليوم ايف نهاية 

ة يمكتب اللجنة االنتخابإىل نقل املواد  منوذج مبلءويقوم رئيس املركز  .هانيخزتالذي يقوم بدوره ب ةنتخابياال

 .قوقفال الصندإالبالستيكية لغرض  األقفالوحتضري 

 احلساسة املواد تعبئة

 :ظرفألا أوكياس ألتعبئة املواد التالية يف ا

 منالكيس اآل C2  املرسل ملكتب اللجنة االنتخابي( ىلواأل الكربونيةالنسخة )الصحيحة بالنماذج اخلاص 

 :لىوالذي حيتوي ع

 .(ىلواألية الكربونالنسخة )الصحيحة النماذج  -

 منالكيس اآل C2  مكتب اللجنة االنتخابيإىل املرسل ( ىلواألالكربونية النسخة )املعلقة بالنماذج اخلاص 

 :على الذي حيتويو

 (.ىلواألالكربونية النسخة )املعلقة النماذج  -

 منالكيس اآل C2  على الذي حيتويو غري املستخدمةبالنماذج اخلاص: 

  .مةغري املستخدالنماذج كتيبات  -

 .املستخدمة جزئيًاالنماذج كتيبات  -

 منالكيس اآل C3  بالنماذج املساعدةاخلاص. 

 .التقرير اليوميمنوذج  -

 .األقفالسجل منوذج  -

 .سجل رئيس املركز -

  آمنكيس C3  على الذي حيتويو: 

 .ختامألا -

 .احملابر -

 .والتعديل اإلضافةيف فرتة  واحملابر ختامين األخزتل نفس الكيس املستخدم يوميًايستخدم 

 ورقي الظرف الA3  الذي حيتوي علىمغلق وخمتوم وموقع من قبل رئيس املركز على طرفه الالصق: 

 .ة بهااخلاص وأجهزة الشحنجهزة اهلاتف النقال أ -

 ورقي الظرف الA3 على الذي حيتويو: 

 .التالفة النماذج -

 .والتعديل اإلضافةفرتة أثناء التالفة  النماذجيستخدم نفس الظرف املستخدم حلفط 
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 :ويقوم رئيس املركز باآلتي

 التأكد من ملء مجيع احلقول على ملصقات األكياس. 

 املواد الصحيحةعلى وي تها حتأنة بعد التأكد من منكياس اآلألغالق كل اإ. 

 ويات كل ظرف ورقي على الظرف بواسطة القلم اخلطاطتالتأكد من كتابة حم. 

 املواد الصحيحةعلى وي تا حتهأنظرف الورقية بعد التأكد من ألغالق اإ. 

  نيخزتال صندوق تعبئة

 :نيخزتيف صندوق اليتم وضع املواد التالية من عملية تعبئة املواد احلساسة االنتهاء عند 

 ورقي الظرف الA3 التالفةبالنماذج اص اخل. 

 ورقي الظرف الA3 اخلاصة بهاأجهزة الشحن اهلاتف وأجهزة اخلاص ب. 

 مناآلكيس ال C3  ختام واحملابرألوي احيالذي. 

 منالكيس اآل C3  املساعدةبالنماذج اخلاص. 

 منالكيس اآل C2 واملستخدمة جزئيًا غري املستخدمةبالنماذج كتيبات اخلاص ب. 

 منالكيس اآل C2  ةاملرسل ملكتب اللجنة االنتخابي( ىلواألالكربونية النسخة )املعلقة بالنماذج اخلاص. 

 منالكيس اآل C2  املرسل ملكتب اللجنة ( ىلواألالكربونية النسخة )الصحيحة ج بالنماذاخلاص

 .ةاالنتخابي

 القوائم األولية راقأو. 

  القوائم األوليةكتيبات. 

  والتعديل اإلضافةقوائم. 

 ن صباح كل يوميخزتالبالستيكة املكسورة نتيجة عملية فتح صندوق ال األقفال. 

 م غري مستخدمةأدمة كانت مستخ خرى كافة سواًءألاملواد غري احلساسة ا. 

 .نقل املواد منوذجيف  األقفالرقام أالبالستيكية وتسجل  األقفالثم ُيقفل الصندوق بواسطة 

 ةتخابينرساهلا ملكتب اللجنة االلغرض إ( الناقل)ملمثل مكتب اللجنة االنتخابية تسليم املواد 

منوذج ويطلب منه التوقيع على  ن املغلقيخزتلصندوق ااملركز بتسليمه  يقوم رئيس االنتخابركز ملعند جميء الناقل 

 الكربونيتنيىل والثانية ووُيسلم النسختني األللنموذج  األصليةوبعد التوقيع حيتفظ رئيس املركز بالنسخة  ،نقل املواد

 .للناقل
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 األمنية أو احلوادثاالضطرابات  .17

 منهم يطلب ما مل احلمايةلتوفري  االنتخابمراكز خارج  األمنقوات تتواجد 

 .املركز داخلد جاوتالرئيس املركز 

  :أو احلوادث بسبب االضطرابات العمل تعليق

 فيضانال أو العاصفة أو العنف أوالشغب  خلطر طاتاحململركز وا تعرض إذا العمل تعليق املركز جيوز لرئيس

ب فإنه جي، باب أمنيةألس العمل تعليق أنبشأما  .مستحياًل العمل سري علجت أنها أنمن ش أخرى واقعة ةأي أو 

 .ةلجنة االنتخابيومكتب ال املسؤول األمين ستشارةا

بأمر  اللجنة مكتب  إبالغيجب ف تعذر ذلك إذاو ،دخول التعليق حيز التنفيذ قبل اللجنةمكتب  التشاور مع ينبغيو

 .يف أقرب وقت ممكنالتعليق 

 .أفراد القوة األمنية أواللجنة  قبل مكتبمن  بذلكبالقيام  صحُن إذا العمل تعليق رئيس املركز جيب على

 :قدر املستطاع تييقوموا باآل أن رئيس املركز بالتعاون مع موظفي املركز، جيب على العمل عليقت ام متإبعد 

  اصة بالتعبئةاخل رشاداتإلل وفقًا واداملتعبئة. 

 ساسة التاليةاحل املواد ترك عدمتأكد من ال: 

  .جهزة اهلاتفأ -

 .رمسيال املركز ختم -

 .واملستخدمة جزئيًا غري املستخدمة والتعديل اإلضافةمناذج  كتيبات -

 .املنجزة اإلضافة والتعديل مناذج -

 .سجل الناخبني املبدئي -

  طلب منه ذلك إذا ملكتب اللجنة املواد االنتخابية تسليم.   

  سجل رئيس املركز يف عملال تعليق أسبابل وقت ويتسج 
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 امللحقات .18

 تحقق والتسجلخمطط عمليات ال
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 .منوذج اإلضافة والتعديل
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 .والتعديل اإلضافةقوائم 
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 .التقرير اليوميمنوذج 
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 .األقفالسجل منوذج 

 

  .نقل املوادمنوذج 

 



 

52 

 . توضيحي لعملية التخزين اليومي خمطط

 

 .ة األضافة والتعديلتبقى االكياس اآلمنة مفتوحة وتوضع داخل الصندوق بشكل يومي فرت: مالحظة 
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 . خمطط التعبئة النهائية للمواد

 

 

 

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