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 رسالة موجهة من رئيس المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات .2

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                             

  السيدات والسادة موظفي االقتراع

المرحلة أهمِّ استحقاقاِت احد  ذولة من أجل إنجازإن المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات تقدر جهودكم المب

 .وهو انتخاب مجلس النواب في المرحلة االنتقالية الذى يعتبر السلطة التشريعية المؤقتة للدولة، االنتقالية

وبهذه الروح يسرُّ المفوضية أن تضع بين أيديكم اليوم دليل االقتراع للعمل بموجبه فهو يتعلق بأحد أهم 

ية االنتخابية ، األمر الذي يتطلب الحرص الشديد للعمل وفقاً لهذه اإلجراءات من غير خطأٍ أو مراحل العمل

 .اجتهاد

 .وعيٍّ ومسؤوليةٍ  حن على ثقٍة كبيرٍة بأنكم ستتعاملون مع هذا االستحقاِق بكلِّ نو

 

 وفقكم هللا

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

                                                                    

 عماد السايح.د                                                                                    

 رئيس المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات
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 مهمة عريفاتت .3

 ت صطلحالم الوصف

وقد أنشأت المفوضية  وتنفيذ العملية االنتخابية الجهة اإلدارية المشرفة على إدارة 

 .والصادر من المؤتمر الوطني العام 2113لعام ( 8)وفقاً للقانون رقم 
 1 المفوضية

 2 المقر الرئيسي .العامةيقع بمدينة طرابلس ويضم مجلس المفوضية واالدارة  

م التقارير تخابية في كافة أرجاء ليبيا وتقدة وتنفيذ العملية االنإلدار اً مكتب 11يوجد 

  .المتعلقة بالعملية إلى المقر الرئيسي
 3 اللجنة  االنتخابيةمكتب 

 4 الدائرة االنتخابية كل نطاق جغرافي يحدد له عدد محدد من مقاعد في مجلس النواب 
الدائرة االنتخابية ويحتوي  هو النطاق الجغرافي الذى يخصص له مقعد او اكثر داخل

 على مركز اقتراع اوكثر 
 5 الدائرة الفرعية 

 6 االقتراعمركز  .الناخبين بأصواتهمإلجراء عملية االقتراع وإدالء هو المكان الذي حددته المفوضية  
يتم فيه التعرف على هوية الناخب توجد فيه  صناديق وأوراق االقتراع والمكان الذي 

 .االقتراعقتراع داخل مركز الءات اوالقيام بإجرا
 1 محطةال

 .االقتراع يوم يستخدم والذي تكتب فيه اسماء الناخبين وبيانتاتهم الذي السجل هو
للتصويت سجل الناخبين 

 المشروط
8 

 لكل كبيرهي المستلزمات المطلوبة للقيام بعملية االقتراع وتكون داخل صندوق 

 .عليه رقم المركز واسمه محطة
 9 االقتراعمواد 

هو ظرف تكتب عليه بيانات الناخب التي تستخدم فيما بعد للتحقق من أهلية الناخب، 

 .ويستخدم لحفظ الظرف السري الذي يحتوي على أوراق االقتراع
 11 الظرف المشروط

بيانات الدائرة الفرعية التي سل فيها الناخب، ويستخدم للحفاظ هو ظرف يحتوي على 

 .خبعلى سرية خيار النا
 11 الظرف السري 

 12 قتراعالورقة ا .ورقة موحدة للتصويت تتولى المفوضية  أصدارها
 13 التنافس العامورقة اقتراع  .هي الورقة التي تحمل المرشحين في التنافس العام فقط

 14  التنافس الخاصورقة اقتراع  .النساءمقاعد بالتنافس الخاص في سماء المرشحات رقة التي تحمل اهي الو
ثناء عملية االقتراع وبقيت بحوزة أوراق االقتراع التي لم يتم تسليمها للناخبين أهي 

 .وراق االقتراعأموزع 

وراق االقتراع غير أ

 المستخدمة
15 

و تمزقت اثناء أخاطئة واستبدلها بورقة اخرى  لناخب بصورةوراق التي استعملها األا

 .ستخدامهاو متسخة بحيث ال يمكن اأفصلها من الرزمة 
 16 االقتراع التالفة ورقة

داخل سترجعت منهم او وجدت ملقاة تي رفض الناخبين تحبير اصابعهم فاوراق الألا

 .المحطة
 11 االقتراع الملغاة ورقة

 18 األكياس اآلمنة .بالستيكية ال يمكن فتحها بعد غلقها إال بقصها أو تمزيقها أكياس
 19 األقفال البالستكية .ة تستخدم لغلق الصناديقمتسلسل أقفال بالستيكية ذات أرقام
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 االنتخابات  موظفيالئحة قواعد السلوك  .2

تصدر الئحة قواعد السلوك هذه بموجب قانون المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات  

بهدف تحديد  2114لسنة ( 11)وقانون االنتخابات رقم  2113لسنة ( 8)رقم 

ويجوز للمفوضية (. المالك الدائم والمؤقت)نتخابات اال موظفيلالمعايير القانونية 

في  صارمة الواردة الجراءات تخابات تطبيق العقوبات أو اتخاذ اإلالوطنية العليا لالن

االنتخابات الذين ينتهكون أي حكم من  موظفي ضدالتي مر ذكرها سابقا القوانين 

 .أحكام الئحة قواعد السلوك

 :بالتالي االنتخابات القيام  موظفيعلى 

حضور جميع الدورات التدريبية واإللمام بكافة اإلجراءات المتعلقة بالعملية االنتخابية الصادرة عن  (1

 .مفوضية الوطنية العليا لالنتخاباتلبا العامةاإلدارة 

للجدول  ، وفقاكل مهنية وشفافيةب ليهمإالموكلة  المهامللقيام ب ةالمحدد المواعيد االلتزام بالحضور في (2

 .لالنتخابات العامة اإلدارة  أو مفوضية الره مجلس  قريالذي  نيالزم

 .أداء مهامهم بموجب القوانين واللوائح وخصوصاً القوانين المتعلقة بإدارة العملية االنتخابية (3

 وقوانين االنتخابات وقانون إنشاء أداء عملهم بموجب أحكام اإلعالن الدستوري الليبي المؤقت (4

النتخابات وغيرها من القوانين السارية في ليبيا إضافة للوائح واإلجراءات ليا لالوطنية العمفوضية ال

 .والوثائق األخرى الصادرة عن المفوضية

احترام الحقوق األساسية لجميع المواطنين كحرية الرأي والتعبير وحرية تكوين الجمعيات واالنتماء  (5

 .إليها وحرية التجمع وحرية التنقل

 .والمرشحين  والمراقبين واإلعالميين وغيرهم بحيادية ودون تحيزالتعامل مع الناخبين  (6

عدم إظهار تأييدهم ألي مرشح سواء كان بالملبس أو الشارات الدعائية أو التصرف أو السلوك أو  (1

 .الخطاب

انتهاج مبدأ الحياد الكامل مع جميع األطراف المعنية بالعملية االنتخابية وتجنب شبهات تلقي مبالغ  (8

 .أو أي جهات أخرى المرشحينأي امتيازات اخرى من  مالية أو

 .الحفاظ على سرية المعلومات التي يتم االطالع عليها أثناء تأدية مهامهم وخصوصيتها (9

معاملة جميع األشخاص على قدم المساواة بكل احترام وتقدير بغض النظر عن الجنس أو الديانة أو   (11

 .تماعية أو المكانة الشخصيةالمعتقد أو السن أو اإلعاقة أو األصول االج
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 نبذة ومعلومات عامة .5

 مقدمة

 

الحدث  ، وهومجلس النواب في المرحلة االنتقالية سيجري انتخاب 

ة بعد ثور ليبيا في على مستوى البالد الذي يجري  الثالثنتخابي اال

 .فبراير 11

بموجب أحكام اإلعالن الدستوري المؤقت  العملية االنتخابيةوتتم  

 اوتعديالته (31)وفق المادة  2111أغسطس  3في الصادرة 

عن  الصادر 2114 لسنة( 11) القانون رقم  تجرى بموجب وسوف

مجلس النواب في المرحلة بشأن انتخاب  المؤتمر الوطني العام

المفوضية  الخاص بإنشاء 2113لسنة ( 8)رقم  القانون، واالنتقالية

 .ة  إدارة العملية االنتخابيةوستتولى المفوضي ,النتخاباتالوطنية العليا ل

لبعض فئات من مجلس النواب عملية انتخاب  تجريوقد قررت المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات أن 

الناخبين الذين يصعب عليه االقتراع في  مراكز االقتراع التي سجلوا فيها في يوم االقتراع مثل العاملين في 

 . لمشروطالحقول النفطية وفق اجراءات التصويت ا

 ضمن اجراءات التصويت المشروط فين المفوضية يوضح عملية االقتراع الصادر ع هذا الدليلإن 

 .انتخاب مجلس النواب في المرحلة االنتقالية

 مجلس النواب في المرحلة االنتقالية انتخاب

 لنظام  اً يتم انتخابهم وفق عضو( 211) يتألف مجلس النواب من مائتي

من الرجال والنساء المتوفرة فيهم شروط الليبين لكافة ذ يحق إ ،األغلبية

 .الترشح الورادة في القانون الترشح لعضوية مجلس النواب
  ،خصصة نسبة ستة عشر بالمائة من المقاعد للترشح لها النساء فقط

ويجري االقتراع على كل مقعد مخصص للنساء من قبل جميع الناخبين 

 .رجالمن النساء والالفرعية  الدوائرفي 
 ذات المقعد الواحد للدائرة  اعتماد نظام الفائز األول. 
  في االنتخاباتالمتعددة القتراع دوائر ل نظام الصوت الواحد غير المتحولاعتماد. 

 التصويت المشروط

التي سجلوا  االقتراعقد ال يتواجدون بالقرب من مراكز لضرورة اتاحة الفرصة لبعض فئات الناخبين الذين 

في اليوم االقتراع، ولعدم توفر  اقد يكلفون به جيل بسبب أدائهم مهام عملهم التيء مرحلة التسفيها أثنا

الوطنية العليا  للمفوضيةحيث ال تتاح فرصة معلومات كافية عن هؤالء الناخبين قبل يوم االقتراع 

ن فيها يوم االقتراع تواجدويماكن التي سفي األ على بياناتهم تحتويطباعة سجالت ناخبين لهم ل لإلنتخابات
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، لذا لجأت المفوضية لتطوير إجراء التصويت المشروط لغرض االقتراع التي سجلوا فيهاوليس في مراكز 

 .إتاحة فرصة التصويت لهماب الفئات الخاصة من الناخبين واستيع

موظفو حيث يقوم  ،موظفي االقتراع ببياناتهم إن التصويت المشروط يقوم على أساس أن يزود الناخبين

والظروف المشروطة والسرية، وحين تأشير الناخب  ناخبينالبتسجيل تلك البيانات في سجالت االقتراع 

لورقة االقتراع يضعها في الظروف السري ومن ثم يضع الظرف السري الحاوي على الورقة في الظرف 

 .المشروط

تم في مركز العد، ففي مركز العد بل ت االقتراعال تجرى عملية عد صناديق االقتراع المشروط في مراكز 

ذا كانت صحيحة وضمن قاعدة فيما إيقوم موظفي المفوضية بالتحقق من البيانات الموجودة على الظرف 

غير صحيحة أو ب الصوت واذا لم تكنسفإذا كانت صحيحة وموجودة يحت ،أوالً  بيانات سجل الناخبين

 .فيلغى الصوت موجودة في قاعد بيانات سجل الناخبين

أي أن التصويت المشروط يقوم على أساس قبول أصوات الناخبين بشرط صحة المعلومات المقدمة من 

 .علومات غير صحيحة ال يقبل الصوتقبلهم لموظفي االقتراع، فإذا كانت الم

 االقتراعمن يحق له 

 :إذا مجلس النواب في المرحلة االنتقاليةانتخاب اإلدالء بصوته في  ناخبيحق ألي 

 ن الحضور شخصياً يوم االقتراعتمكن م. 
  ًكان يملك رقماً وطنيا. 
  سنة 18تمكن من إثبات أنه عمره ال يقل عن. 
  أو بطاقة شخصيةمثل  له تحمل صورة شخصية هويةاثبات تمكن من تقديم 

  .رسمي  هوية اثباتأي  أو كتيب عائلة أوجواز سفر
 

 محطات المراكز وال

في خاصة تفتح لهم مراكز في  االقتراع من الفئات الخاصة للناخبينيجوز  

قد تقدموا للتسجيل في مرحلة التسجيل  واشريطة أن يكونمقرات عملهم 

 .بواسطة الرسائل النصية

 

 محطات المراكز والأرقام 

المحطة الذي يتكون من  ورقم  خمسة خاناتالذي يتكون من  االقتراعكل محطة ستكون معرفة برقم مركز 

 .قم متفردانتين، هذا الرقم رخ
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  .النماذج كافة في الصحيح الترقيم اعتماد الضروري من: مالحظة

 االقتراعمدة 

دون انقطاع، مساًء  الثامنةوينتهي الساعة  الثامنة صباحاً الساعة  االقتراعيبدأ 

التناوب على أخذ فترات استراحة لغرض وأثناء ساعات االقتراع على الموظفين 

محطة المتبقين الطعام على أن يقوم أحد أفراد موظفي أداء الصالة أو تناول ال

 .بأداء دور ذلك الموظف ويفضل أن يكون مدير المحطة

 

 االقتراععن خطوات  نبذة مختصرة

  االقتراع يوجه الناخب للمحطةفي مركز  مدير المحطةيوجه. 
  التحققلموظف  ورقمه الوطني  تحمل صورة شخصيةاثبات هوية يقدم الناخب.  
 موظف التحقق بيانات الناخب في سجل  يسجلو .وظف التحقق من هوية الناخب وعمرهيتأكد م

 الناخبين
 في كتيب سجل الناخبين مقابل اسمهناخب ليوقع ا.  
 الدائرة ورقم الظرف المشروط الذي تكتب عليه بيانات الناخب ناخب يسلم موظف التحقق لل

اذا و لناخبلرقم الدائرة الفرعية  كتب عليه ي والظرف السري الذي االنتخابية ورقم الدائرة الفرعية

 .فوفي المكان المخصص على الظر( √)فتوضع اشارة  الدائرة الفرعيةد التنافس الخاص في وج
  أوراق االقتراع على رقم الدائرة الفرعية و االنتخابيةالدائرة رقم يسجل موزع أوراق االقتراع. 
 يختم موزع األوراق ورقة االقتراع . 
 وزع االوراق ورقة االقتراع ويسلمها للناخبيطوي م. 
 لدائرة الفرعية لم موزع أوراق االقتراع كتيب المرشحين للناخب مفتوحا على قائمة المرشحين قدي

 .التي سجل فيها الناخب
 كيفية تأشيرة "يستخدم بوستر ) ح موزع أوراق االقتراع آلية التصويت للناخب بصورة حياديةوضي

 .(ك الغرضلذل" ورقة االقتراع
 يتوجه الناخب لخلوة االقتراع.  
 سري بشكل ورقة كل في واحد اختيار على الناخب يؤشر. 
 ق من الناخب وضع ورقة أو أوراق االقتراع في الظرف السري وغلقه ثم ويطلب مراقب الصند

 .وضع الظرف السري داخل الظرف المشروط وغلقه

  ب المرشحينيويسترجع منه كت يمنألبة اصندوق من الناخب تحبير اصبع السبااليطلب مراقب. 
  في صندوق االقتراع الظرف المشروطيضع الناخب. 

 االقتراعب مركز ادر الناخغي. 
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   نموظفيال .6

 االقتراعمركز   وموظف

 :مركز من ال  موظفو تكوني

 (1)رئيس المركز. 

وموظفو محطة ويقوم مدير المحطة بدور منظم الطابور لمساعدة الناخبين في  

 لدخول الى المحطةا

 مركز االقتراعرئيس  (1

أما بالنسبة للمراكز الكبيرة  ,محطاتالواحد إضافة لمدراء  اقتراعفي معظم المراكز يتم تعيين رئيس مركز 

 .االقتراعفيتم تعيين نائب لرئيس مركز محطات ستة أكثر من التي تضم 

 مهام يقوم بها مدير المحطة

 االقتراع مركز طوابير انتظام على المحافظة. 

 اإلعاقة وذوي السن وكبار الحوامل للنساء األولية إعطاء. 

 في للمنتظمين فقط ويسمح مساًء، الثامنة الساعة بعد للطابور نضمامالبا ناخب ألي السماح معد 

 .إجراءات االقتراع وإتمام المركز بدخول الطابور
 

 

 

 والعودة المحطة درةمغا  بلطف منه يطلب هوية إثبات وثيقة الناخب يحضر لم حال في

 .الهوية إثبات وثيقة جلب عند إليه
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 محطة ال وموظف

 

 :كل من محطةال وموظف يتكون

  (1) محطةالمدير. 

 (1)مسؤول التحقق من الهوية. 

 (1)موزع االوراق. 

  (1)صندوق والتحبيرالمراقب. 
 

االقتراع المفوضية الوطنية العليا  يمثل كافة موظفي

قواعد  اليهم التصرف بحيادية ونزاهة في جميع مراحل االقتراع وفق ما نصت عليهلالنتخابات لذا يجب ع

 .يع موظفي المفوضية والحياد التامعلى مبدأ الشفافية والنزاهة لجموالتي تؤكد  , السلوك

 

كان مركز االقتراع يتكون من محطة واحدة، عندها يقوم مدير المحطة بواجبته  حال في

المركز كما يقوم منظم طابور المحطة بواجباته باإلضافة  باإلضافة لواجبات رئيس

منظمي طابور ووفي هذه المراكز ال يوجد رئيس مركز , لواجبات منظم طابور المركز

 .لمركز
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  المحطةمركز والمن يحق له التواجد في  .1

 :المحطةمركز أو الال يسمح سوى للفئات التالية بالتواجد في 

 المحطةمركز أو الفي  لالقتراعورهم الناخبين الذين ينتظرون د. 
 المركز موظفي. 
 موظفي المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات. 
 وكالء  المرشحين  المعتمدين من قبل المفوضية. 
 المراقبين الدوليين والمحليين المعتمدين من قبل المفوضية.  
 اإلعالميين المحليين واألجانب المعتمدين من قبل المفوضية.  
  المعتمدين من قبل المفوضيةالضيوف. 
 ولكن ال يحق لهم الدخول إال في حال طلب رئيس ، المركزاألمن المسؤولين عن حماية   عناصر

 . أو في حالة االدالء بأصواتهم ذلك المركز

 :إرشادات عامة

  ارتداء الستر المسلمة لهم في صندوق عدة االقتراع  كما على مسؤولي  المركزعلى موظفي

أما عناصر األمن فعليهم ارتداء الزي  ,راز البطاقات التعريفية الصادرة عن المفوضيةالمفوضية إب

 .الرسمي وإبراز هوياتهم إن وجدت

 مكان في  المفوضية عن الصادرة االعتماد بطاقات وضع واإلعالميين والوكالء المراقبين على 

 أو الهوية أو السفر كجواز) الشخصية صورهم تحمل ثبوتية أوراق حمل الضيوف على كما بارز

 (.ذلك شابه وماأ الصحافة بطاقة أو القيادة رخصة

  نظيم تواجد المراقبين ت االقتراعللحيلولة دون حدوث إرباك لعملية االقتراع على رئيس مركز

كما يحق له وضع جدول زمني لدخولهم لضمان إتاحة  ،في حالة االزدحاممركز والوكالء في ال

 .لى سيرالعملية دون عرقلتهاالفرصة للجميع لالطالع ع

  في حال دعوتهم لدخول  األمنباستثناء عناصر  ألي شخص حمل السالح في المركز ال يحق

 . االقتراعمحطة من قبل رئيس مركز المركز او ال

 

 

 

إن تواجد المراقبين يساهم في شفافية عملية االقتراع ومصداقيتها إضافة لبناء ثقة الناخب 

  .ونزاهة المفوضية الوطنية العليا لالنتخاباتبنتائج عملية االقتراع 
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 المرشحينوكالء 

 :مركز القيام بالتاليالمحطة أو اليمكن لوكيل المرشح في 

 مراقبة عمليات االقتراع نيابة عن المرشح الذي يمثله. 
 الذي محطة العتيادية لمدير الاإلبالغ عن الحاالت المثيرة للتساؤل وغير ا

 .محطة إن رغب بذلكال مدير سجلن مالحظاته في دوي
  رشح الذي يمثلهمللإبالغ مالحظاته. 

 
 :يقوم مدير المحطة بالتأكد من التزام وكيل المرشح بالئحة قواعد السلوك كما يلي

 أن يحمل وكيل المرشح بطاقة اعتماد صادرة عن المفوضية. 
 في عملية االقتراع بأي شكل من األشكال أال يتدخل وكيل المرشح. 
 أي بطاقة تعريفية سوى البطاقة التي تبين صفتهم كممثلين عن  برز وكيل المرشحأن ال ي

 .رشحينالم

وفي حال حدوث  ,قواعد السلوكبمغادرة في حال عدم التزامه المحطة الطلب من الوكيل اليجوز لمدير 

عن وكيل تنظيم وجود الوكالء بحيث يكون لكل مرشح ما ال يزيد  المحطة مديرلحام في المحطة يجوز دزا

 .واحد داخل المحطة

 المراقبون المعتمدون

 :يمكن للمراقبين المحليين والدوليين المعتمدين من قبل المفوضية القيام بالتالي

  في جميع األوقات أثناء عمليات االقتراع االقتراعدخول مراكز. 
 مراقبة جميع خطوات االقتراع. 
  في دفاتر مالحظاتهم الخاصةتوثيق األحداث المثيرة للتساؤل وغير االعتيادية. 

 :اآلتيالتأكد من بمحطة ال يقوم مدير

 تصرف المراقبين بحيادية أثناء مراقبة عمليات االقتراع. 
 عداها يشير ألي ت االعتماد وعدم حمل أي شعار آخر إظهار المراقبين بطاقا

 .  رشحم
 كل من عدم تدخل المراقبين في عمليات االقتراع أو لمس مواد االقتراع بأي ش

 .األشكال
قواعد السلوك بمغادرة في حال عدم التزامه الطلب من المراقب المحطة اليجوز لمدير 

 .المحطة بالزائرين ازدحامكما يجوز له الطلب من المراقبين المغادرة في حال 

 ممثلو وسائل اإلعالم المعتمدون

قة وإيصال رسائل مؤثرة تتعلق تساهم  وسائل اإلعالم  بالتعاون مع المفوضية في نشر معلومات دقي

طات في محالمراكز أو العالميين  المعتمدين من قبل المفوضية دخول باالنتخابات للشعب الليبي، ويمكن لإل

 .االقتراع ألداء عملهم جميع األوقات أثناء عملية
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لواحد أو مركز الالمركز والمحطات فإن أعداد الصحفيين المسموح لهم بالدخول لازدحام للحيلولة دون 

  .محطةالمركز أو مدير المحطة الواحدة هو أمر متروك لتقدير رئيس ال

  :محطة التأكد من التزام اإلعالميين بالتاليالمركز ومدير العلى رئيس 

  محطة وخارجهاالالتصرف بحيادية داخل. 
 رشحينإظهار بطاقات االعتماد الخاصة بهم وعدم حمل أي شعار قد يشير إلى أحد الم. 
  أو التقاط صور على نحو ينتهك سرية الناخب المحطةمخاطبة الناخبين داخل عدم. 
  في حال عدم رغبتهم بذلك مرئياً عدم تصوير األشخاص فوتوغرافياً أو. 

 الضيوف

 :وتشمل الفئات التالية

 أعضاء الهيئات الدبلوماسية. 
 المنظمات االقليمية والدولية في ليبيا. 
   م من قبل المفوضيةالدولية بشرط اعتمادهالوفود. 

على الضيوف حمل بطاقات اعتماد صادرة عن المفوضية في جميع األوقات وتكون 

 .ركزمالظاهرة للعيان طيلة فترة  تواجدهم في 

 .العملية لتوضيح المحطة موظفي على تساؤالت طرح للضيوف يمكن

 
 .االقتراع ي شخص بحمل السالح داخل مركزألال يسمح 

 

 :يجب على الضيوف
  عدم التدخل بأي شكل من األشكال في العملية االنتخابية أو عرقلة سير

 .اإلجراءات
 احترام سرية التصويت . 
 عدم إظهار تأييد ألي مرشح. 

منع أو مدير المحطة  لرئيس المركزفي حال حدوث أي انتهاك ألي مما سلف يجوز 

 .المحطاتمركز والف من دخول الضي
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 مواد االنتخابات .8

 :النتخابات إلى حساسة وغير حساسةتقسم مواد ا

 يؤثر فقدان المواد الحساسة أو تلفها في سير العملية االنتخابية. 
  أما المواد غير الحساسة فهي مهمة وضرورية إال إن تلفها أو فقدانها لن يؤثر في سير العملية

 .االنتخابية بنفس الدرجة ولكن يجب استبدالها في فترة زمنية قصيرة

 سةالمواد الحسا

 :وتشمل

 أوراق االقتراع. 
 للتصويت المشروط كتيب سجل الناخبين. 
 ختم المفوضية الرسمي. 
 نماذج التسوية. 
 النماذج المساعدة االخرى. 
 الحبر االنتخابي. 
 أقفال صناديق االقتراع. 
 الظروف المشروطة والسرية. 

 المواد غير الحساسة 

 :وتشتمل الضروريةالمواد  (0

 صناديق االقتراع الفارغة.         
  خلوات التصويت. 
 األكياس اآلمنة الفارغة. 
 ب المرشحينيكت. 
  المحطةمديرسجل. 

 .رغم إمكانية مواصلة االنتخابات في غياب هذه المواد فإن فقدانها قد يسبب صعوبات كبيرة

 :المواد اآلخرى وتشتمل (1

 المصابيح.  

 اآلالت الحاسبة.  

 وأقالم الرصاص وغيرها عدد من األشرطة  بمختلف أنواعها وأقالم الحبر . 

 واد فمن الممكن استبدالها محلياً وفي حال فقدان هذه الم
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 قائمة المواد واستخداماتها

 مواد أساسية. 

 مواد صندوق االقتراع. 

 مواد عدة االقتراع. 

 الكمية لكل محطة الغرض المادة
 (تنقل على دفعات)  مواد أساسية

 4 .لناخبون أوراق االقتراع فيهاصناديق شبه شفافة يضع ا قتراعالصناديق ا

 االقتراعخلوات 
أوراق االقتراع بسرية تحول دون  علىتأشيرالن من يالناخب الغرض منها تمكين

 .يارهم تخااطالع أي شخص آخر على 
 3و أ 2

 2 .أكثر من مرةاقتراعهم يوضع على أصابع الناخبين للحيلولة دون  بر االنتخابيالح

 2أو1 . التقاريرلغرض ارسال  هاتف نقال
 صندوق مواد االقتراع

 
كتيبات سجل 

للتصويت الناخبين 

 المشروط

عند االقتراع ويكون لكل  تسجل فيه أسماء الناخبين وبياناتهم وتوقيعاتهمكتيب 

 .سجل ناخبين محطة كتيب
1 

 

 أوراق االقتراع
 في حال. في المحطة قد يكون هناك نوع واحد أو نوعين من أوراق االقتراع

 .وان نوعي األوراق مختلفةللوجود نوعين فتكون ا
 في رزم

 ورقة 111 ذات
ملصق صندوق 

 االقتراع
محطة الخاصة اللصندوق االقتراع لتحديد  والخلفية يوضع على الجهة األمامية

 .بالصندوق ونوع ورقة االقتراع
 لكل صندوق 2

 الكمية لكل محطة الغرض المادة

 نماذج التسوية 

 يل عمليات التسوية الوراق االقتراعيستخدم لتسج. 
  يتكون كل نموذج من نسخة أصلية وثالث نسخ كربونية، ولكل

 .نسخة لون مختلف

لكل نوع ورقة  1

 اقتراع

 نماذج  سجل األقفال
لتسجيل األرقام التسلسلية لألقفال اآلمنة المستخدمة في قفل صندوق االقتراع 

 .ووقت إقفالها وفتحها
1 

 ادنموذج نقل المو
لتدوين بيانات المواد التي تنقل بين المفوضية و مكتب اللجنة االنتخابية و 

 .المركز

رزمة واحدة تتكون 

 من عشرة نماذج

ملصق األكياس 

 اآلمنة
التي بداخلها   تلصق على األكياس اآلمنة وتسجل عليها بيانات المواد

 .والمتعلقة بالمحطة التابعه لها
واحد لكل كيس آمن 

 مستخدم
 لكل محطة  51 .لمعرفة أسماء المرشحين لكل نوع من أنواع التنافس ولكل دائرة إقتراع يبات المرشحينكت

قائمة الدوائر 

 الفرعية 
  2 .قائمة تحوي على جميع الدوائر الفرعية وأنواع التنافس لكل مركز

كيفية "بوستر 

تأشير ورقة 

 "االقتراع

 2 .تأشير بحياديةلمساعدة موزع أوراق االقتراع شرح كيفية ال

 شروطةمف الالمظاري
ظروف تستخدم لتسجيل  بيانات الناخب ووضع ورقة الظرف السري الذي 

 .يحتوي ورقة أو أوراق االقتراع فيه
611 

 ف السريةالمظاري
ظروف تستخدم لتسجيل  رقم الدائرة الفرعية  وتوضع فيه ورقة أو أوراق 

 .االقتراع
611 
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 صندوق عدة االقتراع

 1 .صندوق مصنوع  من البالستيك يستخدم يحتوي على عدة االقتراع ق العدةصندو

 21 .لتعبئة االستمارات ولتأشير أوراق االقتراع (أسود)أقالم حبر 

 5 .إجراء التصحيحات على استمارات التسوية والنتائج (أحمر)أقالم حبر 
أقفال بالستيكية 

 تحمل أرقاماً مميزة
وحفظ المواد الحساسة داخل الصندوق وحمايتها من إلقفال صناديق االقتراع 

 .التالعب أثناء نقلها
111 

حافظة بالستكية ذات 

 خيط
 لحفظ قوائم الناخبين اإلضافيين، 

2 
 

 2 .لختم أوراق االقتراع واستمارات التسوية والنتائج ختم المفوضية

 1 .محبرة حمراء لختم المفوضية محبرة اختام

 محبرة بصمات
ن الناخبون األميون من البصم على استمارة التسجيل في الخانة لكي يتمك

 .المخصصة للتوقيع
1 

أظرف بنية اللون 

 C3حجم 
 5 والملغاة. وأوراق االقتراع التالفة لحفظ النماذج

 C2أكياس آمنة حجم 
لحفظ أوراق االقتراع المعدودة وغير المستخدمة ونقلها إلى مكتب اللجنة 

 .االنتخابية
6 

 الكمية لكل محطة الغرض دةالما
أكياس آمنة حجم 

C3 
لحفظ نماذج النتائج ونقلها إلى مكتب اللجنة االنتخابية والمركز الوطني 

 .لإلحصاء
4 

خطاط ملونة أقالم 

 ذات خط عريض
 .لكتابة المعلومات على ملصقات صناديق االقتراع واألكياس اآلمنة وغيرها

قلم  12علبة بها 

 ملون
 1 .دفتر يستخدمه مدير المحطة  لتسجيل المعلومات المهمة ةسجل مديرالمحط

 1 .للمساعدة في إجراء الحسابات المطلوبة في نماذج التسوية والنتائج آلة حاسبة 

 2 .تعلق على الجدار خارج المحطة الفتة المحطة

 1 .يرفع عند مداخل مراكز االنتخاب علم

 1 الساريات لربط العلم على األشجار أو المباني أو حبل
شريط تنظيم 

 الطابور
 1 .لتنظيم الطابور عند مدخل المركز والمحطة

 1 .للتخلص من النفايات والسترداد المواد القابلة لالستخدام أكياس نفايات

 1  .إلحكام إقفال الصناديق الحاوية على المواد إن لزم األمر شريط الصق غليظ

 1 .تنظيم الطابور  لقص األقفال البالستيكية وشرائط مقصات

 2 .تساعد على نزع ورقة االقتراع من دفتر أوراق االقتراع  مساطر

 1 .لربط القلم الجاف بمنصة االقتراع أو ألي غرض آخر خيط رفيع

 4 .واستخدامات أخرى  A2اللصاق اوراق سجل الناخبين على أوراق حجم  شريط الصق

 5 .ائية على الجدران والستخدامات أخرىلتعليق سجل الناخبين والنتائج النه دبابيس

 15 .اللصاق سجل الناخبين عليه A2ورق حجم 

 6 .لتمييز موظفي المركز والمحطة ُستر
شريط ذو وجهين 

 الصقين
اللصاق محبرة االصابع ومحبرة الختم وقنينة الحبر االنتخابي على سطح 

 .الطاولة
4 

 حزمة أوراق حجم

A4 
 1 .الستخدامات مختلفة

 1 :الستخدمات مختلفة يحتوي على اآلتي س بالستيككي

 علبة 2 .لشبك رزم أوراق االقتراع مع بعضها البعض والستخدامات أخرى مشابك معدنية

 1 .لالستمرار في إجراءات العد في حال انقطاع التيار الكهربائي مصباح
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 قبل يوم االقتراع .9

 واستالمها االقتراعتسليم مواد 

ومن . مركز مواد االقتراع المذكورة في الفصل السابقالقبل بضعة أيام من يوم االقتراع يستلم رئيس 

تصل المواد الحساسة وغير الحساسة على دفعتين منفصلتين  أو قد على دفعة واحدةالممكن أن تصل المواد 

 .في يومين مختلفين

 : وتكون عملية التسليم على النحو اآلتي

 نموذجبالمدرجة بالتحقق من المواد  االقتراع عند وصول مواد االقتراع للمركز يقوم رئيس مركز 

، أن يقوم بالتوقيع على النموذجوالتأكد من عدم تلفها ومطابقتها للكميات المطلوبة و نقل المواد

نقل  نموذجفإنه يقر بأن كميات المواد كاملة بناًء على ما هو موجود في  النموذجوبتوقيعه على 

 .المواد 
 تعويضل اللجنة مكتب إبالغ مركزال رئيس على فيجب تالفة أو ناقصة إليه الموردة المواد كانت إذا 

 .نقص أي
 الناقل الشخص ويحتفظ المواد، نقل لنموذج األولى الكربونية ةبالنسخ االقتراع مركز رئيس يحتفظ 

يُعد النموذج من قبل اللجنة االنتخابية و تبقي ) الثانية الكربونية بالنسخة المواد بإيصال قام الذي

 (.النسخة األصلية عند الُمعد
  في المركز المحطاتاالقتراع إلى جميع مدراء ومواد عدة المركز صناديق اليسلم رئيس. 
  الفور والذي سيحاول  ىمركز علالمحطة نقص في المواد يبلّغ رئيس الفي حال اكتشاف مدير

االنتخابية لطلب مواد  اللجنة وفي حال استمرار النقص عليه االتصال بمكتب,بدوره سد النقص

 . إضافية

ز لتعويض المواد مركالأي مواد مفقودة واإلجراء الذي اتخذه رئيس  همحطة في سجلاليسجل مدير 

 .المفقودة

 للتصويت المشروطسجل الناخبين 

على ل ناخبين فارغ ال يحتوي جسبفي التصويت المشروط ستقوم المفوضية بتزويد محطات االقتراع 

التحقق من هوية الشخص وعمره من خالل بفي المحطات من الهوية بيانات ناخبين، إذ يقوم موظفي التحقق 

، في سجل الناخبين طبقاً لما موجود في وثيقة إثبات الهوية سجل بيانات الناخبتثم  وثائق إثبات الهوية ومن

 .وعلى الناخب المصوت في مراكز التصويت المشروط أن يوقع أو يبصم أمام بياناته في سجل الناخبين

 4 .للمصباح بطاريات

 كيس 1 .لربط أوراق االقتراع أربطة مطاطة

  .تحوي على سبيل المثال ملفات بالستيكية وثاقبة اوراق الستخدامات عامة سيةقرطا
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 محطة المركز وال مخطط .11

 مخطط المركز

 : يقوم رئيس المركز باآلتي

 ابية في أي مكان داخل المراكز أو حولها، بما في ذلك الجدران ال يسمح بوجود مواد دعاية انتخ

 . الخارجية
  لغرض إنسيابية دخول الناخبين وخروجهم من المراكز، وضع مخطط يحوي على سبيل المثال ال

 .  ومواقع المحطات ومداخل المحطات ومخارجها مواقع طوابير االنتظارالحصر 

 محطة ال مخطط

 : باآلتي أومدير المحطة ئيس المركزقبل يوم االقتراع يقوم ر

  محطة بحيث تسمح بانسيابية دخول الناخبين وخروجهم منها خالل ساعات االقتراعالتنظيم، 

ومواقع أبواب الدخول والخروج، والطاوالت  محطة على حجم وشكل الغرفةالوسيعتمد تصميم 

 .  والكراسي المتوفرة

 وتوضع , م المحطة للعمليات التي ستجرى فيهايتعين على مدير المحطة التأكد مالئمة تصمي

 . في مكان يتيح له رؤية واضحة للمحطة( إن وجدت)الطاولة التي يعمل عليها 

 :محطةليبين المخطط التصميم المقترح ل
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 مسؤول التحقق من الهوية

ر يوفويراعى في ذلك ت. في أقرب مكان ممكن من مدخل المحطة توضع طاولة مسؤول التحقق من الهوية

والتأكد من أن الناخب غير .ه بهاجبته المنوطأداء و حيز كافي للعمل حتى يتسنى لمسؤول التحقق من الهوية

 محبر والتأكد من جلب الناخب لألوراق الثبوتية

 موزع أوراق االقتراع 

يداً بع وكتيبات المرشحين يراعى توفير حيز كافي لموزع أوراق االقتراع يحفظ فيه رزم أوراق االقتراع

عن متناول األشخاص غير المصرح لهم بتداولها ويكون الحيز كافياً أيضاً ألداء المهام الموكلة إليه من 

 . هايّ وطحيث ختم ورقة االقتراع 

 خلوة االقتراع

بحيث تكون مرئية لموظفي المحطة   ،وراقاألبعد موزع  االقتراع خلواتتوضع  

تراع وتوفر اإلضاءة الكافية للناخبين داخل االق مع مراعاة سريةوالوكالء والمراقبين 

 .  الخلوة

أثناء ساعات االقتراع للتأكد من عدم وجود أي  خلواتويراعى التحقق المنتظم من ال

ي تأشير أوراق أوراق اقتراع أو مواد دعاية انتخابية فيها ووجود القلم المستخدم ف

 .االقتراع

 صناديق االقتراع 

يق داخل المحطة على مرأى من مدير وموظفي يراعى أن يكون مكان الصناد

 .محطة والوكالء والمراقبين في جميع األوقاتال

التصويت حتى ال يتقاطع الناخب الخارج من  خلواتتوضع صناديق االقتراع بعد 

  .الخلوة  والمتوجه إلى صندوق االقتراع مع الناخبين اآلخرين داخل المحطة

 مراقب صندوق االقتراع والتحبير

وضع قنينة الحبر االنتخابي وصندوق ليتمكن من الحيز الكافي لمراقب صندوق االقتراع والتحبير اح يت

 .صندوق االقتراع على بير إصبعه دون تساقط قطرات الحبراالقتراع بشكل يُمكن الناخب من تح
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 االقتراع  يوم .11

 استعدادات يوم االقتراع

من قبل مكتب  زمة التمام العمليةالع مع المواد االخرى الاتريوم االقتراع سيتم توزيع صناديق عدة االققبل 

 خاص بالمركزالمركز بتسلم المواد والتأكد بأن صندوق مواد االقتراع هو اليقوم رئيس إذ . اللجنة االنتخابية

 .ويحمل رقم المركز الذي فيه

 قبل بدء عملية االقتراع 

صباحاً  من يوم االقتراع كحد أقصى للتحضير  6331على الموظفين الوصول إلى المركز  في الساعة 

وعند وصولهم يتوجب عليهم التوقيع  في سجل الحضور الذي سيتم حفظه في مكان آمن . لعملية االقتراع

 .مع بقية النماذج

 : مركز بالتالياليقوم رئيس 

 ستخراج اآلتيافتح صندوق مواد االقتراع و: 
o  االقتراعأوارق. 
o  محطةكتيبات سجل الناخبين لكل. 
o ف المشروطة والسريةاريظمال. 
o كتيبات المرشحين. 
o  الدوائر الفرعيةقوائم. 
o نماذج التسوية والنتائج لكل محطة. 
o ىالنماذج المساعدة االخر. 
o اآلمنة سملصقات االكيا. 

  لالقتراعالتأكد من استالم كل محطة المواد الالزمة. 
  محطتهالمواد والنماذج الخاص بمحطة المدير  استالمالتأكد من. 
  أو على الجدران  المحطاتو مركزالالتأكد من عدم وجود أي مواد خاصة بالدعاية االنتخابية داخل

 .الخارجية للمركز
  حيث توضع إشارات مناسبة خارج ب ،محطاتالمركز والوضع إشارات توجيهية داخل وخارج

  .محطاتالللداللة على  همركز وأخرى داخلالالمبنى للداللة على 

 صباحاً ( 8311)في تمام الساعة الثامنة  التابعه لهمحطات الو مركز االقتراع فتح  ىالحرص عل. 

 :بما يلي هيمحطة بالتعاون مع بقية موظفالسيقوم مدير 

  محطة وازالة جميع المواد غير الضرورية منهاالتنظيف. 
 إزالة أي دعاية انتخابية. 
 ترتيب الطاوالت والمقاعد. 
  أقالم داخل كل خلوة لتأشير أوراق االقتراع وتوفير االقتراع خلواتنصب. 
  محطةال داخلتعليق أي إشارات توجيهية أو مواد تثقيفية. 
  صباحاً ( 8311)محطة في تمام الساعة الثامنة الالحرص على  فتح. 
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 بدء االقتراع 

إن  يينواإلعالم محطة التأكد من إتمام الخطوات أدناه بحضور وكالء المرشحين والمراقبينالعلى مدير 

 :كانوا حاضرين قبل إعالن بدء االقتراع

 التالية النماذجالواردة في بداية  النماذجالتي تبين ألي محطة تنتمي  البيانات تعبئة: 
 (واحدة لكل محطة)سجل األقفال  نموذج. 

  نموذج التسوية. 

  التحقق من ملصق رزم أوراق االقتراع وتسجيل بداية ونهاية األرقام التسلسلية ألوراق االقتراع

 .التسوية لكل نوع من أوراق االقتراع نموذجمن ( أ) خانةوعدد أوراق االقتراع المستلمة في ال
  ع من أوراق االقتراع إلى موزع لكل نو المسجلة في نموذج التسويةتسليم رزم أوراق االقتراع

  .أوراق االقتراع
 تسليم مواد االقتراع إلى موظفي المحطة لغرض أداء مهامهم. 
 االقتراعمن صناديق صندوق كل تحضير ملصق يلصق على الوجه األمامي ل . 
  ذات الرقم التسلسلي األدنى ثم األوراق ذات أوارق االقتراع يبدأ موزع أوراق االقتراع باستخدام

 (.تصاعدياً )األرقام األعلى 
 السماح للحاضرين في المحطة بالتأكد من خلو صندوق االقتراع من أي شيء. 
 ستخدام األقفال اآلمنة بحيث تكون محكمة اإلقفال إالعلوية األربعة لصندوق االقتراع ب الفتحات إقفال

خال أي مادة  من يحول دون إد بشكلالعلوية األربعة  الحوافوالتأكد من عدم وجود فجوات في 

 .خاللها
   قراءة األرقام التسلسلية لألقفال بصوت عاٍل لتمكين المراقبين ووكالء المرشحين من تسجيل أرقام

 .األقفال
  الفتحات العلوية األربعة لصندوق  إقفالتسجيل األرقام التسلسلية لألقفال اآلمنة المستخدمة في

 .قفالسجل األ نموذجمن  هالمخصص خانةفي ال االقتراع
 لمراقب صندوق االقتراع لتسليم صندوق االقتراع المقف. 
  محطة لالفتتاح في تمام الساعة الثامنة صباحاً وبحضور وكالء اليتم اإلعالن عن جاهزية

 .المرشحين والمراقبين إن كانوا متواجدين
  محطات لاقبل فتح  في المحطة األولى بالمركزباالقتراع وعناصر الشرطة  المركزالسماح لموظفي

 .للناخبين
 

 

 

 

 

 

 

 

يجب فالتي ينبغي تعبئة النموذج بها  صحة البياناتفي حال عدم تأكد مدير المحطة من 

  .لرئيس المركز أن يرجع
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 عملية االقتراع  .12

 االقتراع؟ له يحق من (0

 .اإلدالء بأصواتهم( الناخبين)يحق لجميع الليبيين المسجلين 

 :تعليمات عامة (1

  نابة عن اي إلبا يقترعوال يسمح ألي شخص ان . على الناخب الحضور شخصياً إلى المركز

 .خرآشخص 
  وال يجوز تواجد أكثر من شخص واحد  ،االقتراععلى الناخب اإلدالء بصوته بسرية داخل خلوة

 . االقتراعخلوة  في
 ال يجوز ألكثر من ناخب واحد التواجد عند كل موظف من موظفي المحطة  في نفس الوقت. 
  والحوامل ويسمح لهم بالتقدم إلى بداية الطابور اإلعاقةوذوي  للعاجزينتمنح األولوية. 
  ورقة االقتراع في الصندوق بعد أن يضععلى الناخب مغادرة المحطة. 

 خطوات االقتراع 

 تنظيم الطابور  -اوالً 

 والمحطة في المركز (0

 يقوم مدير المحطة بدور منظم الطابور

  عدا األشخاص  االقتراعالتأكد من عدم دخول أي شخص لمركز

 .بالدخول ومغادرة الناخبين للمركز بعد اإلدالء بأصواتهم المسموح لهم
 ورقمهم الوطني وارق إثبات الهويةألخبين التأكد من جلب النا. 
 أو النساء الحوامل باالنتقال إلى مقدمة الطابور لعاجزينللب من الناخبين بلطف أن يسمحوا الط. 
 وإذا تبين وجود آثار للحبر على . التأكد من أن أصابع الناخبين الواقفين في الطابور غير محبرة

ه بالدخول إلى المحطة للتصويت، وسيسمح له فقط أصبع أحد االشخاص فيبلغه بأنه ال يسمح ل

 . بالدخول لمساعدة شخص آخر على التصويت

 ً  التحقق من الهوية  –ثانيا

 التحقق من الهوية الذي يقوم موظفمحطة يتوجه أوالً إلى العندما يدخل الناخب إلى 

 :باآلتي

  لصورة وثيقة إثبات الهوية ، وكون اهوية الناخب وعمره وفق التحقق من

باإلضافة لجلب الناخب رقمه  في وثيقة إثبات الهوية تعود  لنفس الشخص

 .الوطني
 

صلي يحتوي على صورة الشخص صاحب ألكتيب العائلة ا: هيوثائق إثبات الهوية المعتمدة 

 اثبات هوية رسمي أو البطاقة الشخصيةأو جواز السفر أو  أو زوجة صاحب الكتيب الكتيب

  .يحتوي على صورة
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 (.لهذا الغرض بقائمة الدوائر الفرعية نيستعا) الدائرة الفرعية المسجل فيهال الناخب عن سؤا 
 تسجيل بيانات الناخب في كتيب سجل الناخبين. 
 الطلب من الناخب التوقيع في الخانة المخصصة للتوقيع في كتيب سجل الناخبين. 
 وكتابة رقم ( ني ،رقم الدائرة الفرعيةاالسم،الرقم الوط) كتابة بيانات الناخب على الظرف المشروط

 .وتسليمها للناخب والطلب منه تسليمها لموزع أوراق االقتراع السريالدائرة الفرعية على الظرف 
 توجيه الناخب لموزع أوراق االقتراع. 

 

 ً   اوراق االقتراع توزيع –ثالثا

من أنواع  لكل نوع)الذي سيقوم باآلتي  يتوجه الناخب إلى موزع أوراق االقتراع

 :(أوراق االقتراع

 لإلستعانة بالمعلومات المسجلة عليه أخذ الظرف السري. 
  المثقبالمسار وراق باستخدام ألمة امن رزفصل ورقة االقتراع. 
  ورقة االقتراع طبقاً لما  على الدائر الفرعيةالدائرة االنتخابية ورقم كتابة

 .والمكتوبة من قبل محقق الهوية على الظرف السريموجود 
  هاعلى ظهرختم  ورقة االقتراع. 

 ال فأوراق االقتراع التي ال تحمل الختم . وري ختم ورقة االقتراعمن الضر

 .يحتسب الصوت الموجود بها
 أنواع التنافس الموجودة في  باع واحدة أو ورقتين حسكل ناخب يعطى ورقة اقتر

 :التي سينتخب لها  الفرعيةرة ئداال
o ورقة تنافس عام أو.. 
o ورقة تنافس عام وورقة تنافس خاص. 

  ( عام وخاص) ئرة فرعية تحتوي على نوعي التنافسالناخب لدافي حال تصويت

فيكتب على ورقة االقتراع للتنافس العام عام رقم الدائرة الفرعية للتنافس العام 

وعلى ورقة التنافس الخاص رقم الدائرة الفرعية للتنافس الخاص ويبقى رقم 

 .الدائرة االنتخابية نفسه للورقتين

 

 
 

  في المربع الخاص بالتنافس الخاص عل الظروف المشروطة ( √)توضع إشارة

التنافس العام، )لدائرة فرعية تحتوي التنافسين  والسرية في حالة تصويت الناخب

 .(التنافس الخاص

 ( عام وخاص) ئرة فرعية تحتوي على نوعي التنافسفي حال تصويت الناخب لدا

 .فيكتب على الظروف المشروطة والسرية رقم الدائرة الفرعية للتنافس العام فقط

 ن مائلين على كل عند نهاية االقتراع يقوم موظف التحقق من الهوية بوضع خطي

صفحات السجل الفارغة وفي الصفحة المستخدمة جزئياً يضع خطين مائلين على 

 .الجزء غير المستخدم من الصفحة
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 اختارها التي للدائرة الفرعيةعلى صفحة المرشحين  شحين مفتوحايعطي للناخب كتيب المر. 
  على الرقم الموجود في ورقة االقتراع الذي يمثل  إشارةيشرح للناخب وبحيادية أنه يجب وضع

كيفية تأـشير ورقة )رقم المرشح في كتيب المرشحين الذي اطلع عليه ويمكن أن يستعين ببوستر 

 .في عملية الشرح( االقتراع
 

، ويجب أن يوضح للناخب كيفية وضع االقتراع بطريقة حياديةيجب أن يكون شرح آلية 

كيفية تأشير )وباالستعانة ببوستر  على ورقة االقتراع بدون اإلشارة لمرشح بعينه اإلشارة

  .(ورقة االقتراع

  طّي ورقة االقتراع والطلب من الناخب طّي ورقة االقتراع بعد التأشير بنفس

 .الطريقة
 فتح طيّات ورقة االقتراع. 
 لناخب واخباره بأنه إذا أخطأ في ل السري فوالظر تسليم ورقة االقتراع

الستالم ورقة  موزع األوراقتأشير الورقة فيمكنه إرجاع ورقة االقتراع إلى 

 .جديدة
  ورقة االقتراع   على لتأشير االقتراعتوجيه الناخب لخلوة. 

 ً   تأشير ورقة االقتراع –رابعا

ثم االقتراع  سرية يضمن  ساتراً الشاغرة التي تشكل  االقتراعتوجه الناخب إلى خلوة ي

 :يقوم باآلتي

 مرة واحدة في ورقة االقتراع  على يؤشرلوة خالالقلم الموجود داخل  باستخدام

 .أمام المرشح الذي يختارهالمربع المخصص 
 ق االقتراع ليكون بنفس الطريقة التي طواها بها موزع أورا طّي ورقة االقتراع

 .الختم ظاهراً 
 مغادرة خلوة التصويت واالتجاه نحو صندوق االقتراع. 

 الناخبين في تأشير أوراق االقتراع ةمساعد

 الذي ال يمكنه تأشير ورقة  عاقةإلامن ذوي  العاجز يجوز للناخب األمي أو

لصديق ن هذا اإطلب المساعدة من أحد أصدقائه أو أقاربه علماً بنفسه االقتراع 

 .اعدة ناخب واحد في يوم االقتراعأو القريب ال يجوز له سوى مس

 الموجودين في المحطة رشحين يراعى عدم السماح للمراقبين ووكالء الم

 .بمساعدة الناخبين

  محطة أن يوضح للشخص الذي يقدم المساعدة للناخب ضرورة العلى مدير

 .الحفاظ على سرية خيار الناخب

مدير فيمكن ل أو العاجز االعاقةالناخب األمي أو الناخب من ذوي فق لمساعدة وجود مرافي حال عدم 

 .علماً أن  بإمكان مدير المحطة مساعدة كل شخص يحتاج للمساعدة ،ةمساعدالمحطة ال

 ، اقتراعهملتسهيل عملية  ومن الجدير بالذكر وجود خلوة اقتراع خاصة للناخبين ذوي اإلعاقة في كل مركز

 .نقل الخلوة بين المحطات حسب الحاجةالمركز بإذ يقوم رئيس 
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 يجب الحفاظ على سرية خيار الناخب وال يحق ألي شخص االطالع عليه
 

 

 التالفة  أوراق االقتراع

 : تعتبر ورقة االقتراع تالفة في الحاالت التالية

 تمزقها عند فصلها من رزمة أوراق االقتراع. 
 اتساخها. 
 القتراع وبيّن بأنه قد أخطأ في تأشير ورقة االقتراعإذا ما رجع الناخب من خلوة ا. 

إلى موزع أوراق  تسلم ورقة االقتراعوبدون النظر إلى تأشيرة الناخب  أوخطأ في التأشير حال اتساخهافي 

التالفة  ويضعها في الظرف المخصص ألوراق االقتراع هاعلى ظهر" تالفة"االقتراع الذي سيكتب عبارة 

 . أخرى الناخب ورقة اقتراعوتسلم إلى . بحوزته

 ً  إدالء الناخب بصوته -خامسا

سمح جهاً نحو صندوق االقتراع إذ سيُ مت االقتراعوة يقوم الناخب بإعادة طّي ورقة االقتراع ومغادرة خل

 .لإلدالء بصوته لناخب واحد فقط بالتواجد عند الصندوق

 :على مراقب صندوق االقتراع والتحبير التأكد من

 المحافظة على صندوق االقتراع. 
  تنظيف سبابة الناخب اليمنى بمنديل ورقي وتحبير إصبع الناخب بواسطة

 .(كامالً بالحبر الظفريُغطى )الحبر االنتخابي 
  الحبر المتقطر من إصبع الناخب لتجفيف منديل ورقياستخدام 
 جود الختم على ظهر ورقة االقتراعلتحقق من وا. 
  في االقتراع المطوية والمختومة أو أوراق الطلب من الناخب وضع ورقة

الظرف السري وغلقه، ومن ثم وضع الظرف السري في الظرف المشروط 

 .وغلقه
 

 أي يؤشر على ( عام وخاص)تنافسين  اتذ لدائرة فرعيةيصوت  إذا كان الناخب

على ( √)فيجب على مراقب الصندوق التأكد من وجود عالمة  ورقتين اقتراع،

 .الظرفين السري والمشروط في المربع الخاص بالتصويت الخاص
 

  في صندوق االقتراعالطلب من الناخب وضع الظرف المشروط.  
 استرجاع كتيب المرشحين من الناخب. 
  محطة االقتراع بعد اإلدالء بصوتهمغادرة لتوجيه الناخب. 

 .لكل نوع من أنواع أوراق االقتراع ظرف خاص لوضع أوراق االقتراع التالفة
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  أو أي  محطة التأكد من عدم خروج أي شخص وبحوزته ورقة اقتراعالمدير على

 .مواد اقتراع أخرى

  بين الحين واآلخر يقوم مراقب الصندوق بإرجاع كتيبات المرشحين لموزع

 .األوراق

 

 في حال امتالء صندوق االقتراع قبل نهاية اليوم؟

قبل نهاية اليوم لذلك تزّود  باألظرفالقتراع قد تمتلئ بعض صناديق االظروف المشروطة فنظراً ألحجام 

 .أو أكثر محطات االقتراع بصندوقين

تراع الستخدام صندوق اقتراع عند امتالء صندوق االقتراع قبل انتهاء العملية يضطر مدير محطة االق

ند وضع أعاله ع (بدء االقتراع)وعلى رئيس المحطة التأكد من اتباع اإلجراءات المبينة في الفقرة   ،آخر

كما يجب تسجيل أرقام األقفال . الملصقات على صندوق االقتراع وعرض الصناديق على الحضور وإقفالها

 .سجل األقفالنموذج في 

كما يجب على مدير محطة االقتراع  كتابة رقم صندوق االقتراع بقلم الماركر الثابت على كال الصندوقين 

 .2/2والثاني ( 1/2) 2من أصل  1ندوق رقم أي يكتب على الصندوق األول الص. المستخدمين

 ذوي األطراف المبتورة

 :في حال كان الناخب أبتر اإلصبع أو اليد

  ليد  المتبقيةفي حال كانت السبابة اليمنى للناخب مبتورة يقوم مراقب الصندوق بتحبير أحد األصابع

 .الناخب اليمنى
  ُستعاض عنها باليد اليسرى ويطلب منه تحبير أما إذا كانت اليد اليمنى للناخب مبتورة بالكامل في

 .حبر أي إصبع من أصابع يده اليسرىالسبابة وإن كانت مبتورة في
 

 وتكتب كلمة مبتور مكان التوقيع  ,اليدين مبتور كان إذا الناخب يحبّر ال
 

 

 الملغاة  أوراق االقتراع

 :تعتبر ورقة االقتراع ملغاة في الحاالت اآلتية

 االقتراع صندوق عدا المحطة داخل آخر مكان أي أوفي الخلوة في أو األرض على وجدت إذا. 

 إذا رفض الناخب تحبير إصبعه. 
فيقوم  االقتراععند رفض الناخب تحبيره إلصبعه قبل وضع ورقة لموزع األوراق أما  تسليمها فيجب

ية التحبير فإذا مراقب الصندوق بالتوضيح للناخب بأنه ال يستطيع اإلدالء بصوته دون إجراء عمل
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استمر الناخب برفض تحبير إصبعه فيُطلب منه إعادة أوراق االقتراع إلى مراقب الصندوق الذي 

 .مغادرة المحطةلويوجه الناخب  إلى موزع األوراقيسلمها بدوره 

 أشيرةلت النظر دون االقتراع ورقة ظهر امتداد على" ملغاة" عبارة بكتابة موزع األوراق يقوم عندها

 ".الملغاة االقتراع أوراق" عبارة عليه مكتوب ظرف في يضعها ثم خبالنا

 .لكل نوع من أنواع أوراق االقتراع ظرف خاص لوضع أوراق االقتراع الملغاة
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 تعليق االقتراع آلسباب أمنية أو أحداث آخرى .13

 األمنيةاألسباب 

راع إذا ما كان المركز أو المحطات تعليق عمليات االقت االقتراعخالل يوم االقتراع يجوز لرئيس مركز 

 .مهددة بأعمال الشغب أو العنف يعلق العمل نتيجة االختالل االمني

 أحداث أخرى

 تعليق عمليات االقتراع إذا ما كان المركز أو المحطات االقتراعخالل يوم االقتراع يجوز لرئيس مركز 

تحيل معها اجراء عملية االقتراع العواصف أو الفيضان أو أي حوادث أخرى يسنتيجة  معرضة للخطر

 .بصورة مناسبة

االنتخابية  اللجنةاالنتخابية كما ويجب تبليغ مكتب  اللجنةمع مكتب إن أمكن قبل تعليق العمل ينبغي التشاور 

 . بقرار التعليق بالسرعة الممكنة

 .ابيةاالنتخاللجنة عملية االقتراع إذا ما طلب منه ذلك مكتب  االقتراععلّق رئيس مركز ي

 مع مراعاةمحطة  اتخاذ اإلجراءات التالية البعد تعليق عملية االقتراع، على مدير 

 سجل األقفال نموذجوكتابة األرقام التسلسلية لألقفال اآلمنة في  إقفال صناديق االقتراع. 
  وفقاً إلجراءات التعبئة االنتخابيةمواد التعبئة 
 التأكد من عدم ترك المواد الحساسة التالية: 

o صناديق االقتراع التي تحتوي على أوراق اقتراع. 
o ختم أوراق االقتراع. 
o أوراق االقتراع غير المستخدمة. 
o التي تم ملوءها النماذج. 

  مركز إذا ما طلب منه ذلكالتسليم مواد االنتخابات إلى رئيس. 
  محطةالتسجيل الوقت واألسباب الموجبة لتعليق العمل في سجل. 
 

 

 

 

 

 اة أي شخص للخطر مقابل الحفاظ على المواد االنتخابيةتعرض حي يجب مراعاة عدم
 .هذه الموادحياة اإلنسان أهم بكثير من 
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 والطعونالشكاوى  .02

محطة إذا ما ظن أن عملية اللمدير  شفهية يجوز للناخبين المسجلين أو وكالء المرشحين تقديم شكوى

طة غير ملزم باتخاذ أي إجراء تجاه هذه محالعلماً بأن مدير . االقتراع ال تجري بصورة صحيحة أو عادلة

 .إذا لم يجدها مبررة الشفاهية الشكوى

إلى اللجنة االنتخابية الواقع  شكوى رفع كالء المرشحينو أو للناخبين يجوزإذا لم يعالج موضوع الشكوى 

 السلطة امأم الطعن تقديم القانون بموجب المرشحين ووكالء للناخبين يجوز كماقتراع، في نطاقها مركز اال

 .القضائية

 االقتراع  إنتهاء .01

 القتراعاإغالق مركز 

مركز منظم الطابور بإغالق مدخل المساًء يوجه رئيس  الثامنةفي تمام الساعة 

وفي . طابور وعدم السماح ألي ناخب بالدخول للمركزفي حال عدم وجود المركز 

ط لهؤالء الناخبين بالسماح فقيقوم منظم الطابور فحالة وجود طابور خارج المركز 

 .بالوقوف في نهاية الطابور وعدم السماح ألي ناخب باالنضمام إلى طابور المركز

 محطة الإغالق 

يقوم المدراء بالسماح لكل الناخبين  االقتراعمدراء المحطات بإغالق مركز  زمركالرئيس يبلغ بعد أن  

 .اب المحطةء بأصواتهم ثم إغالق بالموجودين في طوابير المحطات باإلدال

 :وتتبع الخطوات التالية

 إجراءات اإلغالق (1

 المحطة ويقوم بالتالي سجلفي  هايسجل مدير المحطة وقت إغالق: 

ق االقتراع بقفل آمن وتسجيل رقم القفل في يداإقفال الفتحة العلوية لصن -

 .سجل األقفال نموذج
من كون الصندوق مشاهَد بوضوح من قبل الحاضرين في  التأكد -

 .طيلة الوقت المحطة
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 (أوراق االقتراع) العد  (2
 عد التوقيعات الموجودة في كتيب سجل الناخبين. 
  عد أوراق االقتراع التالفة الموجودة في الظرف المخصص لألوراق التالفة وتسجيل ذلك في سجل

 .ولكل نوع من أنواع أوراق االقتراع وأعادتها ألى الظرف المحطة
 جودة في الظرف المخصص لألوراق الملغاة وتسجيل ذلك في سجل عد أوراق االقتراع الملغاة المو

 .ولكل نوع من أنواع أوراق االقتراع وأعادتها ألى الظرف المحطة
  ولكل نوع من أنواع أوراق عد أوراق االقتراع غير المستخدمة وتسجيل ذلك في سجل المحطة

 .االقتراع
  غير المستخدمة وكتابة الناتج في سجل أوراق االقتراع التالفة والملغاة وأعداد حساب مجموع

 .ولكل نوع من أنواع أوراق االقتراع المحطة
ولكل نوع من  بعد التأكد من أن األرقام والحسابات صحيحة يكتب كل من اآلتي في نموذج التسوية

 :أنواع أوراق االقتراع

  (.2)عدد التوقيعات في الخانة 

 (.3)رقم  عدد أوراق االقتراع غير المستخدمة في الخانة 

  (.4)عدد أوراق االقتراع التالفة في الخانة رقم 

  (.5)عدد أوراق االقتراع الملغاة في الخانة رقم 

  (.6)مجموع الخانات الثالثة أعاله في الخانة رقم 

 

 

 تخزين مواد االقتراع 

 :لغرض تعبأتهاالمواد التالية ضير  تحمحطة التأكد من العلى مدير 

 كعوب رزم أوراق االقتراع المستخدمة. 
 أوراق االقتراع غير المستخدمة. 
 ظرف أوراق االقتراع التالفة. 
 وراق االقتراع الملغاةظرف أ. 
 كتيب سجل الناخبين . 

 :المواد التالية في  عدة االقتراععبئة تو

 الحبر االنتخابي. 
 األقفال اآلمنة غير المستخدمة. 
 ختم المفوضية  . 

األظرف المشروطة والتي ومن المهم مالحظة وجوب اإلبقاء على صناديق االقتراع الحاوية على 

كون عملية العد ستكون مركزية في مركز  ةقتراع الغير معدودة مقفلأوراق االتحتوي بدورها على 

 العد 

 مغلقةوبقائها عدم فتح صناديق االقتراع  يجب. 
 حبر إذا حدثت أي أخطاء في تعبئة نموذج التسوية فتصحح باستخدام  قلم ال

 .األحمر وعلى مدير محطة االقتراع أن يوقع بجانب التصحيحات
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 عرض نماذج التسوية لمحطة االقتراع  .01

مراعاة تعبئة نماذج التسوية بصورة صحيحة وكاملة من قبل مدير المحطة لمحطته، وقبل عرض يجب 

صة بكل نوع من أنواع ورقة الخا)النماذج يطلب مدير المحطة من رئيس المركز القدوم لتدقيق النماذج 

 (.االقتراع

بالقلم أي خطأ في أي نموذج يجب تصحيح ذلك الخطأ  االقتراعإذا اكتشف رئيس مركز 

  .وعلى مدير المحطة ورئيس المركز التوقيع بجانب التصحيح األحمر

ويختمها بالختم عند التأكد من صحة البيانات الموجودة في النماذج يوقع مدير المحطة على نموذج التسوية 

 .الذي استخدم لختم أوراق االقتراع ويطلب من اثنين من موظفي المحطة التوقيع معه على نموذج التسوية

 :بعد توقيعه وختمه لنماذج التسوية يقوم المدير بالتالي

 فصل النسخة السفلية من النماذج ويحتفظ بها لنفسه تحسباً لطلب أي معلومات الحقة. 

 النماذج في محطة االقتراع ة منعرض النسخة الثاني. 

  المعروضة  التسويةإبالغ الوكالء والمراقبين بإمكانية نقلهم للمعلومات الموجودة على نسخ نموذج

 .وإحاطتهم علماً بأنه ال توجد نسخة من النموذج للتوزيع عليهم

الق مركز معروضة في المحطة لحين إغ التسويةعلى بقاء نسخة نموذج  االقتراعيحرص رئيس مركز 

 .بعد رزم المواد االقتراع

ال يجوز تحت أي ظرف لمدير المحطة أو رئيس المركز التوقيع أو المصادقة على 

المعلومات التي سجلها الوكالء في دفاتر مالحظاتهم أو نموذج غير رسمي لم يصدر من 

 .قبل المفوضية الوطنية لالنتخابات
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 محطةالملخص بمهام رئيس المركز ومدير  .11

أثناء عملية  محطةالومدير  االقتراع رئيسية الواجب إنجازها من قبل رئيس مركز فيما يلي ملخص للمهام ال

 : االقتراع

  االقتراعرئيس مركز 

 استالم مواد االقتراع من مكتب اللجنة االنتخابية وتخزينها في مكان آمن. 
 ة بقية موظفي المركزفي اليوم الذي يسبق يوم االقتراع بمساعد االقتراع مركز تخطيط. 
 توزيع مواد االقتراع على المحطات. 
  محطةالتسليم كل محطة أوراق االقتراع التي ستستخدم في. 
  التأكد من عدم وجود أي مواد دعاية انتخابية داخل المركز أو داخل المحطات أو على الجدران

 .الخارجية
 التأكد من ارتداء موظفي المركز الستر المخصصة لهم. 
 خالل عمليات االقتراع االقتراعوتنظيم مركز  إدارة. 
 التأكد من تطبيق جميع إجراءات االقتراع بصورة دقيقة. 
 التأكد من وضع الملصقات على صناديق االقتراع بعد ملئها بالمعلومات الصحيحة. 
 بصورة صحيحةماذج من قبل مدراء المحطات قد تمت التأكد من أن تعبئة الن. 
  االقتراعفي مركز  والضيوف مرشحينن والمراقبين ووكالء الاإلعالمييالتعامل مع. 
  االقتراععلى مستوى مركز  الشفهيةالتعامل مع الشكاوى . 

 محطة المدير 

 الموظفينمحطة بالتعاون مع بقية ال تخطيط. 
  تبعية النموذج إلى أي محطةالخانات العلوية التي تدل على بيانات التأكد من. 
 (.كما مبيّن في هذا الدليل)لالزمة قبل بدء االقتراع إكمال جميع اإلجراءات ا 
  محطة لضمان اتباعهم اإلجراءات ومعرفتهم بأماكن تواجد المواد الاإلشراف على موظفي

 .الحساسة
 طيلة الوقت االقتراع التأكد من توفر قلم حبر أسود داخل خلوة. 
 ية انتخابية أو أوراق اقتراعخالية من أي مواد دعا االقتراعأن خلوة  من التحقق من حين آلخر. 
 تقديم المساعدة للناخبين عند الضرورة. 
 داخل المحطة والضيوف التعامل مع اإلعالميين والمراقبين ووكالء المرشحين. 
  المحطة سجلتسجيل األحداث المهمة في . 
  على مستوى المحطة الشكاوي الشفهيةالتعامل مع. 
  والتي تعذر حلها على مستوى المحطة فهيةأي شكاوي شعن  االقتراعإبالغ رئيس مركز. 
  آخر ناخب في الطابور اقتراعبعد  محطةالإغالق. 
  المساعدة النماذجتعبئة نماذج التسوية وسجل األقفال وغيرها من . 
 أداء دور أي موظف من موظفي المحطة أثناء غيابه في أوقات معينة كأوقات الصالة. 
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 االقتراع مراكز دليل موظفي

 مجلس النواب في المرحلة االنتقاليةانتخاب 

 التصويت المشروط

 (التعبئة) 
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 تعبئة مواد محطة االقتراع .18

يقوم مدير المحطة بتعبئة المواد الحساسة وغير الحساسة للمحطة طبقاً لإلرشادات االقتراع عند نهاية عملية 

اللجنة من أجل تسليمها إلى مكتب  االقتراعرئيس مركز  المبينة أدناه، وبعد التعبئة تسلم كل المواد إلى

 .االنتخابية

من المهم جداً تعبئة المواد كما مبين أدناه إذ إن التعبئة الخاطئة قد تؤثر على مخرجات 

  .االنتخابات

 تعبئة المواد الحساسة لمحطة االقتراع

لة ويجب المحافظة عليها في أكياس آمنة تعتبر المواد التي سيمر ذكرها الحقاً مواد حساسة في هذه المرح

 .العدمقفلة بغية تسليمها لمكتب اللجنة االنتخابي ومركز 

ويترك هنا اختيار حجم الكيس لتقدير  C2وستة أكياس حجم  C3توجد في عدة المحطة أربعة أكياس حجم 

 .مدير المحطة اعتماداً على حجم أوراق االقتراع

 . كل كيسعلى ملصق موضحة على قائمة التدقيق إن المواد التي تعبأ في كل كيس 

الخاص بتعبئة أوراق االقتراع األخرى المتعلقة ( 2)رقم  (C2)لكيس اآلمن ا

 بالتنافس العام والتنافس الخاص 

 :يستخدم هذا الكيس للمواد التالية

  .المستخدمة كلياً  ق االقتراعكعوب رزم أورا □

 .خدمة جزئيارزم أوراق االقتراع غير المستخدمة والمست □

 .ظرف أوراق االقتراع التالفة □

 .ظرف أوراق االقتراع الملغاة □
 

الخاص بتعبئة كتيبات سجل الناخبين والمواد الحساسة ( 3)رقم  (C2)الكيس اآلمن

  األخرى

 : يحوي هذا الكيس كتيبات السجل المخصصة للمحطة

 .كتيبات سجل الناخبين  المطبوع الخاص بالمحطة □

 .الخاصة بالمحطة فقط قوائم سجل الناخبين □

 . سجل مدير المحطة □
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( األصلية)الخاص بتعبئة نماذج التسوية والنتائج ( 4)رقم  (C3)الكيس اآلمن 

 المرسلة إلى اإلدارة العامة بالمفوضية 

تتم تعبئة نماذج التسوية المرسلة إلى اإلدارة العامة بالمفوضية في كيس آمن واحد فقط حتى وإن كان هناك 

 .لتنافسنوعان من ا

 .النسخة األصلية من نموذج التسوية للتنافس العام □

 . نسخة األصلية من نموذج التسوية للتنافس الخاص ال □
 

الخاص بتعبئة نسخ نماذج التسوية والنتائج المرسلة ( 5)رقم ( C3)الكيس اآلمن 

 إلى مكتب اللجنة االنتخابية

االنتخابية في كيس آمن واحد فقط حتى وإن كان  تتم تعبئة نسج نماذج التسوية المرسلة إلى مكتب اللجنة

 .هناك نوعان من التنافس

 .النسخة الكربونية األولى من نموذج التسوية للتنافس العام □

 .للتنافس الخاص  األولى من نموذج التسويةالنسخة الكربونية  □

 .سجل حضور المحطة □
ي التصويت ال يوضع على أي كيس وال يستخدم، كون ف( 1)يالحظ بأن ملصق رقم 

المشروط  عملية العد والفرز تجرى في مركز العد وليس في المحطة لذا تبقى صناديق 

 .االقتراع مقفلة بعد االنتهاء من االقتراع وال تفتح الجراء عملية العد
 

 

 تعبئة األكياس اآلمنة

ة بإغالق الكيس حال التأكد من وضع المواد في األكياس المخصصة لها وفق اإلجراءات يقوم مدير المحط

 .اآلمن ولصق الملصق عليه

بعد ذلك عليه وضع األكياس اآلمنة التي تحوي كل أنواع أوراق االقتراع باإلضافة إلى الكيس اآلمن 

 .التخزينفي صندوق  سجل الناخبينالحاوي على 

 :يقوم مدير المحطة بالتالي التخزينبعد وضع األكياس اآلمنة في صندوق 

 ز للتحقق من أن األكياس اآلمنة وضعت في صندوق االقتراع بشكل صحيحاستدعاء رئيس المرك 
 استخدام أربعة أقفال آمنة لقفل كل صندوق.  
 قراءة األرقام المتسلسلة لألقفال بصوت عال للمراقبين والوكالء إذا رغبوا بذلك. 
  سجل األقفالتسجيل أرقام األقفال في استمارة. 
 وق مع األكياس اآلمنةال في الصندوضع استمارة سجل األقف. 
 إقفال الصندوق. 
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الحاويين على (4،5)بعد ذلك يستخدم مدير المحطة الشريط الالصق البني للصق الكيسين اآلمنين المتبقيين 

نماذج التسوية والمرسلة لمكتب اللجنة االنتخابي وإلى اإلدارة العامة بالمفوضية على جانب صندوق  خنس

 . التخزين

 قتراعتعبئة عدة محطة اال

ومن ثم توضع  كل  ،كي وتلف للحيلولة دون تسرب الحبرتوضع قنينة الحبر االنتخابي داخل كيس بالستي

ما عدا خلوات ) االقتراع غير الموضوعة في أكياس آمنة في عدة محطة االقتراع ونماذجالمواد 

 .(التصويت

فتحها وضياع المواد التي  ويحرص مدير المحطة على قفل العدة باستخدام شريط الصق للتأكد من عدم

 .بداخلها خالل النقل

 قتراعتسليم المواد الحساسة وغير الحساسة لرئيس مركز اال

 :قتراعبعد أن يستكمل مدير المحطة تعبئة المواد يسلّم ما يلي لرئيس مركز اال

  .حوي أكياس آمنة كما ذكر آنفاً تخزين يصندوق  □

روط التي تحتوي على ظروف سرية وأوراق صندوق أو صندوقي اقتراع يحتوي الظروف المش □

 .اقتراع غير معدودة

 .عدة االقتراع مقفلة □

 .خلوات التصويت □
 

 :على رئيس المركز التأكد من أن كل محطة قامت بـ

  الحاوية على نسح نماذج التسوية والمرسلة لمكتب اللجنة (4،5)لصق األكياس اآلمنة

كل آمن وصحيح على جانب صندوق بش وإلى اإلدارة العامة بالمفوضية ةاالنتخابي

 .التخزين
  ورقم المحطة بصورة صحيحة  االقتراعكتابة اسم اللجنة االنتخابية واسم ورقم مركز

 على صندوق االقتراع
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 االقتراعتعبئة ونقل المواد بواسطة رئيس مركز  .19

 :على رئيس المركز التأكد من

 .بصورة صحيحة من كل محطةس اآلمنة استالم كل صناديق االقتراع واألكيا □

 .ستالم ُعدة االقتراع لكل المحطاتتم إقفال وا □

 االقتراعتعبئة مواد مركز 

تعبئة نموذج نقل المواد ذاكراً فيها المواد الجاهزة للنقل لمكتب اللجنة االنتخابية  االقتراعيكمل رئيس مركز 

. 

 .ةمقفلة والحاوية على أكياس آمنة لكل محط تخزينصناديق  □

أمنه ملصقة حول صناديق التخزين والتي تحتوي النسخة االصلية واألولى الكربونية من س أكيا □

 .نموذج التسوية ولكل محطة

 .(واحدة لكل محطة)عدة االقتراع المقفولة لكل محطة  □

اقتراع تحتوي الظروف المشروط التي تحتوي على ظروف سرية وأوراق اقتراع غير صناديق  □

 .معدودة

 .اع  لكل محطة اقتراعخلوات اقترثالثة  □

بالوقت المتوقع لجمع صناديق االقتراع  لذا يتوجب على  االقتراعيبلغ مكتب اللجنة االنتخابية رئيس مركز 

ق لحين تسليمها لموظفي مكتب اللجنة يالبقاء في العمل للمحافظة على هذه الصناد االقتراعرئيس مركز 

في وقت الحق ( عدة االقتراع، خلوات االقتراع)  ى مثلومن المحتمل ان تجمع المواد االخر. االنتخابية

هذه المواد في مكان آمن لحين تبليغه بوقت جمعها من قبل مكتب اللجنة  االقتراععندها يحفظ رئيس مركز 

 .االنتخابية

 تسليم المواد لفريق مكتب اللجنة االنتخابية

كل مواد االقتراع لموظفي مكتب اللجنة االنتخابية ويبقي على نسخة من نموذج  االقتراعيسلم رئيس مركز 

جنة االنتخابية وزته مع إعطاء النسخة األصلية والنسخة الكربونية األولى لموظفي مكتب اللنقل المواد بح

 .من ذلك النموذج 

 

ناديق االقتراع المقفلة ال يسمح تحت أي ظرف ألي شخص أن يفتح األكياس اآلمنة أو ص

إلى مكاتب اللجنة االنتخابية التابعة  االقتراعأثناء استالم تلك المواد أو نقلها من مركز 

 .للمفوضية الوطنية العليا لالنتخابات
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 سجل ناخبين التصويت المشروط
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 نموذج نقل المواد
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 نموذج سجل االقفال
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 نموذج سجل الحضور
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 الظرف المشروط 
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 الظرف السري

 

 

 

 

 

 

 A4 الملصقات لهذه الحقيقي الحجم 
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 ذج التسوية نمو
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 لصقات االكياس األمنةم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A4الحجم الحقيقي لهذه الملصقات  
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 ملصقات صندوق التخزين \ االقتراع صندوقملصقات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الحجم الحقيقي لهذه الملصقاتA4 

 

 

 

 

 

 


