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 رسالة موجهة من رئيس املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات .1

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم                             

 العدمركز موظفي السيدات والسادة 

الذي وأهمِّ استحقاقاِت الوطِن،  نتخابات تقدر جهودكم املبذولة من أجل إجنازإن املفوضية الوطنية العليا لال

 ىُأوَلالذي انطلقت "الدستور" اآلالم واملعاناة والتضحيات، أال وهو كمًا هائاًل من شعَبنا ه والدُت تكلََّف

 .دستوِرال ِةِة لصياغيانتخاِب اهليئِة التأسيسإليِه باخُلُطواِت 

واحلدة للعمل مبوجبه فهو يتعلق ب مركز العددليل املفوضية أن تضع بني أيديكم اليوم  وبهذه الروح يسرُّ

العملية االنتخابية وأخطرها، األمر الذي يتطلب احلرص الشديد للعمل وفقًا هلذه اإلجراءات  أهم مراحلمن

 من غري خطٍأ أو اجتهاد.

ِِ احنو  وليٍّ ومسؤوليٍة. لدستوري بكلِّن للى ققٍة كبريٍة بأنكم ستتعاملون مع هذا االستحقا

 وفقكم اهلل

 والسالم لليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

 نوري خليفة العبار                                                                                             

 رئيس املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات
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 مهمة عريفاتت .2

 

 االنتخابات وظفيملالسلوك الئحة قوالد  .3

وضية الوطنية العليا لالنتخابات تصدر الئحة قوالد السلوك هذه مبوجب قانون املف

بهدف حتديد م 2013( لسنة 11وقانون االنتخابات رقم )م 2013( لسنة 8رقم )

االنتخابات )املالك الدائم واملؤقت(. وجيوز للمفوضية الوطنية  وظفيملاملعايري القانونية 

يف القوانني صارمة الواردة الجراءات تخابات تطبيق العقوبات أو اختاذ اإلعليا لالنال

نتخابات الذين ينتهكون أي حكم من أحكام اال موظفي ضدذكرها  سبقاليت 

 الئحة قوالد السلوك.

 االنتخابات القيام بالتالي: موظفيللى 

تعلقة بالعملية االنتخابية الصادرة لن حضور مجيع الدورات التدريبية واإلملام بكافة اإلجراءات امل (1

 فوضية الوطنية العليا لالنتخابات.ملبا العامةاإلدارة 

للجدول  ، وفقاكل مهنية وشفافيةب ليهمإاملوكلة  املهامللقيام ب ةاحملدد املواليد االلتزام باحلضور يف (2

 .العامةاإلدارة  أو فوضيةاملره جملس قريالذي  الزمين

النتخابات الوطنية العليا لفوضية امل ن االنتخابات وقانون إنشاءوقانكام أداء لملهم مبوجب أح (3

 للوائح واإلجراءات والوقائق األخرى الصادرة لن املفوضية.إىل ا ضافةباإل

احرتام احلقوِ األساسية جلميع املواطنني كحرية الرأي والتعبري وحرية تكوين اجلمعيات واالنتماء  (4

 تنقل.إليها وحرية التجمع وحرية ال

 التعامل مع الناخبني واملرشحني واملراقبني واإللالميني وغريهم حبيادية ودون حتيز. (5

لدم إظهار تأييدهم ألي مرشح سواء كان بامللبس أو الشارات الدلائية أو التصرف أو السلوك أو  (6

 اخلطاب.

شبهات تلقي مبالغ انتهاج مبدأ احلياد الكامل مع مجيع األطراف املعنية بالعملية االنتخابية وجتنب  (1

 أو أي جهات أخرى. املرشحنيخرى من أمالية أو أي امتيازات 

 احلفاظ للى سرية املعلومات اليت يتم االطالع لليها أقناء تأدية مهامهم وخصوصيتها. (8

معاملة مجيع األشخاص للى قدم املساواة بكل احرتام وتقدير بغض النظر لن اجلنس أو الديانة أو   (9

 أو اإللاقة أو األصول االجتمالية أو املكانة الشخصية.املعتقد أو السن 
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 معلومات لامة .4

 مقدمة

يتم الذي  ليبيانتخابي الااني للى مستوى احلدث االهي  ألضاء اهليئة التأسيسية لصياغة الدستورإن انتخاب 

 فرباير. 11ة بعد قور إجراؤه

وفق  م 2011أغسطس  3ؤقت الصادرة يف امل مبوجب أحكام اإللالن الدستوري العملية االنتخابيةوتتم  

 لن املؤمتر الوطين العام الصادرم 2013 ( لسنة11) القانون رقم جترى مبوجب وسوف اوتعديالته (30املادة )

اخلاص م 2013( لسنة 8رقم ) القانونبشأن انتخاب ألضاء اهليئة التأسيسية لصياغة الدستور، و

 . وستتوىل املفوضية إدارة العملية االنتخابية.اتالنتخاباملفوضية الوطنية العليا ل بإنشاء

 معينرتة  لفئرتات  اخلرتاص  لالقرترتاع  تسهيالت توفري سيتم ولتوسيع فرصة مشاركة الناخبني املؤهلني للتصويت،

 يفيف مراكز االنتخاب العام يف يوم االقرتاع ، إذ سيصوتون  بأصواتهم االدالء للى غريالقادرين الناخبني من

، وستشرترتمل هرترتذه الفئرترتات العرترتاملني يف احلقرترتول النفطيرترتة والعرترتاملني يرترتوم االقرترترتاع العرترتام يفصرترتة اقرترترتاع خامراكرترتز 

 .واملقيمني يف مراكز االيواء

اخلرتاص   لالقرتاعستكون لملية العد والفرز بالنسبة للتصويت االلتيادي داخل حمطات االقرتاع، اما بالنسبة 

 ستكون لملية العد والفرز يف مركز العد والفرز.

 اهليئة التأسيسية لصياغة الدستور ابانتخ

 ( لضو60تتألف اهلئية التأسيسة من ستني ) ( لضوًا يتم انتخابهم 60وتتكون اهليئة التأسيسية من )

لنظام األغلبية يف قالث مناطق انتخابية )شرِ وغرب وجنوب(. وستكون مهام اهليئة هي صياغة  ًاوفق

 .مشروع  الدستور اللييب اجلديد.

 ( 36( لضو من خالل التنافس العام للمرشحني واملرشحات يف )46م األغلبية النتخاب )ُيعتمد نظا

 دائرة فرلية يف البالد.

 ( 24( ألضاء من خالل التنافس اخلاص )نساء( للمرشحات يف )6يتم التماد نظام األغلبية النتخاب )

 دائرة فرلية يف البالد.

 ( ألضاء من خال6التماد نظام األغلبية النتخاب ) )ل التنافس العام مع التنافس اخلاص )مكونات

 ( دائرة فرلية يف البالد.11للمرشحني واملرشحات يف )

 .التماد نظام الفائز األول للدائر ذات املقعد الواحد 



6 

 

 .التماد نظام الصوت الواحد غري املتحول لدوائر القرتاع املتعددة املقالد بنظام األغلبية يف االنتخابات 

  املتعددة املقالد يف دوائراالقرتاع لصوت الواحد غري املتحولنظام االتماد. 

 مبادئ االقرتاع والعد والفرز األساسية

 االنتخابهيكل حمطة ومركز 

  لالنتخابات  الوطنيةستفتح املفوضية العليا  انتخاب اهليئة التأسيسية لصياغة الدستوربهدف اجراء

. ستفتح هذه او أكارمن حمطة  نتخابا، يتكون كل مركز ليبيايف لموم  انتخاب مراكز 

 اخلاص. لالقرتاعوكذلك   النازحيني القرتاعو العام  لالقرتاع املراكز 

  مناذجويتم تسجيل هذا الرقم للى مجيع  ،لكل مركز وحمطةيرمز سيكون هناك رقم خاص 

واد وكذلك للى مجيع صناديق االقرتاع وامل، طةمركز االنتخاب واحملاالقرتاع بألتباره رقم 

 احلساسة االخرى لتلك احملطة. 

 والفرز االقرتاع االلتيادي والعد

      النرتاخبني حبسرتب   أمسرتاء  ستحتفظ كل حمطة اقرتاع  بنسخة من سجل الناخبني خرتاص باحملطرتة ويرتدرج فيرته

الرتتيرترتب االلفبرترتائي ويتضرترتمن السرترتجل حقرترتال خاصرترتا لتوقيرترتع النرترتاخبني او البصرترتمة قبرترتل االدالء باالصرترتوات . ولرترتن     

 خب من االدالء بصوته يف حالة لدم وجود امسه يف السجل .يتمكن النا

   سيتم لد اوراِ االقرتاع يف حمطة االقرتاع االلتيادي بعد االنتهاء من لملية االقرتاع، وسيقوم كادر احملطرتة

اىل اإلدارة العامرترتة ) مركرترتز ادخرترتال النترترتائث قرترتم نقلرترتها والتسرترتوية  منرترتاذجباكمرترتال لملرترتييت التسرترتوية والعرترتد ومرترتلء 

 .نات(البيا

 اخلاص  االقرتاع

 و الفرترز  وفقرتا الجرتراءات االقرترتاع االلتيرتادي باسرتتاناء لمليرتة      اخلاص يف يوم االقرتاع العام  االقرتاع يتم اجراء س 

 جتري يف مركز العد.ذ إ ،دالع

           سرترتتحتفظ كرترتل حمطرترتة بنسرترتخة مرترتن سرترتجل النرترتاخبني خرترتاص باحملطرترتة يضرترتم امسرترتاء النرترتاخبني حبسرترتب الرتتيرترتب

السجل حقال خاصا لتوقيع النرتاخبني او البصرتمة قبرتل االدالء باالصرتوات، ويف حالرتة لرتدم       االلفبائي، ويضم هذا 

 .يف تلك احملطة وجود اسم الناخب يف سجل الناخبني لن يتمكن من االدالء بصوته

 

 

 اخلاص  القرتاع التسوية والعد حملطات ا
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 واجراء لملية مطابقة جزئية  ،اخلاصع االقرتاق االقرتاع يف مجيع حمطات يدابعد انتهاء االقرتاع سيتم غلق صن

 .لمحطةلالتسوية  منوذجباستخدام 

        اذ يرتتم فرتتح الصرتناديق واكمرتال لمليرتة       ،سيتم نقل صناديق االقرترتاع ومجيرتع املرتواد احلساسرتة اىل مركرتز العرتد

 التسوية.

  اساس دائرة االقرتاع ونوع التنافس. قم لدها للىرزم اوراِ اقرتاع سيتم 

 االدارة العامة.اىل مركز ادخال البيانات يف  هسيتم نقل منوذج نتائث مركز العد الذيعد يف يتم تدوين نتائث ال 

 

   نووظفامل .5

 

 كز العد هم موظفون يف املفوضية ولليهم أن يلتزموا باحليادية يف مجيرتع األوقرتات. كمرتا    رإن مجيع كادر م

 . ولليهم التوقيع وااللتزام بقوالد السلوك الصادرة من قبل باملفوضية

 كما وسُيطلب منهم املسالدة يف تهيئة مركز العد، خيضع الكادر اخلاص مبراكز العد للتدريب.  

   خالل اجراء لمليات املركز سيتم االنتهاء من بعض العمليات قبل االخرى، لذا يقوم الفريق الذي ينتهي مرتن

 لمله مبسالدة الفرِ االخرى.

 يف مركز العد كاالتي : وسيكون نظام التقارير

  مشرف الفريق.برفع تقرير لن العمل اىل  فريقيقوم كادر كل 

 اىل مدير املركز. نياملشرفمن قبل  الفرِ يتم رفع تقارير كل 

 العدمركز  وموظف

 يتكون كادر مركز العد من: 

 .مدير مركز العد  .1

 األرشفة.   االستالم واخلزن و مشرف وفريق .2

 التسوية.  مشرف وفريق .3

 العد والفرز. وتهيئة الرزم مشرف وفريق  .4

 مشرف وفريق التدقيق. .5

 . موظف االستقبال .6

 

 مدير مركز العد

 تتلخص مهامه باآلتي: 
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 حتياجاته.إاملتابعة اليومية لسري العمل داخل املركز و 

    اإلجرتراءات  تطبيرتق الكرتادر يف مركرتز العرتد لضرتمان      تاستيعاب اجلوانب الفنية واإلشرتراف للرتى نشرتاطا 

 .  بدقه

 األمنية.  تنظيم ومتابعة الرتتيبات 

   وأيرتة حرتوادث أخرترى حتصرتل يف السرتجل       املرشرتحني تسجيل مالحظات املراقبني وممالي اإللالم ووكرتالء

 اليومي ملركز العد بشكل يومي.  

 حل أية مشاكل تظهر يف مركز العد. 

 اإلدارة العامة.خرى وإرساهلا إىل أية استفسارات أو أية معلومات تتعلق مبركز العد أو  إلداد التقارير  

  موظف االستقبال  

 تتلخص مهامه باآلتي:

، املرشرترتحنيللرترتى ارشرترتاد الزائرترترين اىل مركرترتز العرترتد ومرترتنهم املراقبرترتون، ووكرترتالء       موظرترتف االسرترتتقبال  يعمل سرترت

 وااللالميني ومهمته هي:

 باجلدول االتي: ستقبال كل الزائرين وتسجيل حضورهم يف سجل مركز العدأ 

   .توجيه الزائرين أقناء تواجدهم يف املركز وتسهيل لملية وصوهلم اىل مناطق العمل 

  النتائث لند الطلب. مناذجالذي حيوي  امللفالسماح للمراقبني والوكالء باالطالع للى 

   مدير مركز العد.احالة خماوف وشكاوى الزائرين اىل 

 رشفة اخلزن واألاالستالم وفريق 

شرتراف مشرترف   إقنرتان حترتت   رشرتفة ويعمرتل اإل  سيكون هناك مسؤول لفريق اخلرتزن ومسرتؤول رخرتر لفريرتق األ    

 رشفة.اخلزن واأل فريق

 رشفة:مهام فريق اخلزن واأل

 تنظيم لملية خزن مجيع املواد يف مركز العد. 

  لمل اىل اخرى فريقنقل املواد من. 

 عة مجيع مواد حمطات االقرتاع والرزم يف مركز العدمتاب. 

 املالحظات التوقيع وقت املغادرة وقت احلضور رقم بطاقة االلتماد اجلهة اليت ميالها االسم الاالقي ت
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 استالم املواد يف مركز العد وتعبئتها لغرض نقلها بعد االنتهاء من لمليات مركز العد. 

 رشفةوراِ اقرتاع يف منطقة األأكل رزمة  ومناذجكل حمطة اقرتاع  مناذجرشفة أ. 

 مناطق العمل 

 حتى االنتهرتاء مرتن مجيرتع العمليرتات يف مركرتز العرتد       يعمل كادر مركز العد بشكل متواصل يتعاون و ،

 وسيعتمد لدد الفرِ للى لدد حمطات االقرتاع املستلمة.

 دارة الكاملة للمنطقة.سيكون مشرف املنطقة مسؤول لن اإل 

 الكادر مناطق العمل ت

   2يتكون كل فريق من موظفني لدد االستالم 1

 ؤول لن الفريق ومس 2يتكون كل فريق من موظفني لدد التسوية 2

 ومسؤول لن الفريق  4يتكون كل فريق من موظفني لدد العد والفرزوتهيئة الرزم  4

  2يتكون كل فريق من موظفني لدد التدقيق 5
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  العدمن حيق له التواجد يف مركز  .6

 :العدال يسمح سوى للفئات التالية بالتواجد يف مركز 

 املركز موظفي. 

 املصرح هلم نية العليا لالنتخاباتموظفي املفوضية الوط. 

 وكالء املرشحني املعتمدين من قبل املفوضية. 

 املراقبني الدوليني واحملليني املعتمدين من قبل املفوضية.  

 اإللالميني احملليني واألجانب املعتمدين من قبل املفوضية.  

 الضيوف املعتمدين من قبل املفوضية. 

 ولكن ال حيق هلم الدخول إال يف حال طلب رئيس ، ملركزااألمن املسؤولني لن محاية  لناصر

 . أو يف حالة االدالء بأصواتهم ذلك املركز

 إرشادات لامة:

  للى مسؤولي املفوضية إبراز البطاقات التعريفية الصادرة لن املفوضية. أما لناصر األمن فعليهم

 ارتداء الزي الرمسي وإبراز هوياتهم إن وجدت.

 بارز مكان يف املفوضية لن الصادرة االلتماد بطاقات وضع واإللالميني الءوالوك املراقبني للى 

 رخصة أو اهلوية أو السفر كجواز) الشخصية صورهم حتمل قبوتية أوراِ محل الضيوف للى كما

 (.ذلك شابه وماأ الصحافة بطاقة أو القيادة

  ،سالدة موظف العد ومبمركز  مديرللى للحيلولة دون حدوث إرباك لعمليات مركز العد

، كما حيق له املركزيف حالة االزدحام داخل تنظيم تواجد املراقبني والوكالء للمركز  االستقبال

 العملية دون لرقلتها. طالع للى سريوضع جدول زمين لدخوهلم لضمان إتاحة الفرصة للجميع لإل

  ركز امللدخول  يف حال دلوتهم األمنباستاناء لناصر  ألي شخص محل السالح يف املركزال حيق

 .العدمركز  مديرمن قبل 

ومصداقيتها إضافة لبناء ققة  اجراءات مركز العدإن تواجد املراقبني يساهم يف شفافية 

  ونزاهة املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات. العدالناخب بنتائث لملية 
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 املرشحنيوكالء 

 القيام بالتالي: املركزميكن لوكيل املرشح يف 

 الفرز والعد نيابة لن املرشح الذي مياله.التسوية ولمليات  مراقبة 

 ن دوالذي ياملركز لتيادية ملدير الاإلبالغ لن احلاالت املارية للتساؤل وغري ا

 إن رغب بذلك.املركز سجل مالحظاته يف 

  رشح الذي مياله.مللإبالغ مالحظاته 

املرشح بالئحة  بالتأكد من التزام وكيل املركز وموظف االستقباليقوم مدير 

 قوالد السلوك كما يلي:

 

 .أن حيمل وكيل املرشح بطاقة التماد صادرة لن املفوضية 

 والفرز والعد بأي شكل من  التسويةيف لملية  أال يتدخل وكيل املرشح

 األشكال.

 أي بطاقة تعريفية سوى البطاقة اليت تبني صفتهم  يربز وكيل املرشح أال

 رشحني.كممالني لن امل

غادرة يف حال لدم التزامه بالئحة قوالد املالطلب من الوكيل  املركزدير جيوز مل

تنظيم وجود الوكالء  احملطة ديرملجيوز  املركزحام يف دزاالسلوك. ويف حال حدوث 

 .املركزحبيث يكون لكل مرشح ما ال يزيد لن وكيل واحد داخل 

 املراقبون املعتمدون

 ملعتمدين من قبل املفوضية القيام بالتالي:ميكن للمراقبني احملليني والدوليني ا

  والفرز والعد. التسويةيف مجيع األوقات أقناء لمليات  العددخول مركز 

  والعد. التسوية والفرزمراقبة مجيع خطوات 

 .توقيق األحداث املارية للتساؤل وغري االلتيادية يف دفاتر مالحظاتهم اخلاصة 

 :اآلتيالتأكد من ب ركزامل يقوم مدير

  الفرز والعد.التسوية وتصرف املراقبني حبيادية أقناء مراقبة لمليات 

  إظهار املراقبني بطاقات االلتماد ولدم محل أي شعار رخر لداها يشري ألي

 رشح.  م
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  بأي شكل من  االنتخابيةواد املوالفرز والعد أو ملس  التسويةلدم تدخل املراقبني يف لمليات

 األشكال.

غادرة يف حال لدم التزامه بالئحة قوالد السلوك كما جيوز له املطلب من املراقب ال املركزجيوز ملدير 

 بالزائرين. املركز ازدحامالطلب من املراقبني املغادرة يف حال 

 سائل اإللالم املعتمدونوممالو 

تساهم وسائل اإللالم بالتعاون مع املفوضية يف نشر معلومات دقيقة وإيصال رسائل 

لالميني املعتمدين من قبل إللالنتخابات للشعب اللييب، وميكن مؤقرة تتعلق با

والفرز والعد ألداء  التسويةكز يف مجيع األوقات أقناء لمليات راملاملفوضية دخول 

 لملهم.

مركز أمر لاملركز فإن ألداد الصحفيني املسموح هلم بالدخول لازدحام للحيلولة دون 

  ركز.امل مديرمرتوك لتقدير 

  ركز التأكد من التزام اإللالميني بالتالي:امل مديرللى 

  املركزالتصرف حبيادية داخل. 

 أحد  إظهار بطاقات االلتماد اخلاصة بهم ولدم محل أي شعار قد يشري إىل

 .رشحنيامل

 مال التقاط صور للتوقيعات يف  لدم التقاط صور للى حنو ينتهك سرية الناخب(

 .سجالت الناخبني أو التأشريات للى أوراِ االقرتاع(

  يف حال لدم رغبتهم بذلك. مرئيًالدم تصوير األشخاص فوتوغرافيًا أو 

 

 الضيوف

 :وتشمل الفئات التالية

 .ألضاء اهليئات الدبلوماسية 

 .املنظمات االقليمية والدولية يف ليبيا 

   الدوليةالوفود. 

ملرشحني املعتمدين االلتزام بالئحة قوالد اللى املراقبني احملليني والدوليني ووكالء 

  السلوك املصادِ لليها من قبل املفوضية.
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للى الضيوف محل بطاقات التماد صادرة لن املفوضية يف مجيع األوقات وتكون ظاهرة للعيان طيلة فرتة 

 .ركزاملتواجدهم يف 

 
 .العد ي شخص حبمل السالح داخل مركزألال يسمح 

 

 جيب للى الضيوف:لتوضيح العملية، و املركزطرح تساؤالت للى موظفي ميكن للضيوف 

 لرقلة سري اإلجراءات.و كل من األشكال يف العمليات اجلارية يف املركزلدم التدخل بأي ش 

 .لدم إظهار تأييد ألي مرشح 

 كز.راملف من دخول منع الضياملركز  ملديريف حال حدوث أي انتهاك ألي مما سلف جيوز 

 لمليات مركز العد .1

 تهيئة مركز العد

  وقات معينرتة قبرتل فرتتح املركرتز    وفق أمجيع موظفي مركز العد احلضور لغرض التدريب يف املركز للى 

 لداد املركز.إللمسالدة يف و

  و ل،إلرتداد املركرتز وتهيئرتة املرتواد الالزمرتة للعمرت       العمل للرتى كادر مبسالدة جيب للى مدير مركز العد 

 يم السريع واآلمن للمواد.أن يتضمن موقع املركز كافة الرتتيبات لضمان التسلاحلرص للى 

  مبوقع مركز العد وأيرتة معلومرتات أخرترى    املرشحنييتم إبالغ منظمات املراقبني وممالي اإللالم ووكالء 

 . زمةال

 خطوات لمل مركز العد

 سيتضمن مركز العد العمليات اآلتية: 

  :احلساسةمجيع مواد االقرتاع وفحص هي لملية استالم االستالم.  

 مرتن خرتالل   كون سرتت ومرتن خرتالل لمليرتات ترتدقيق خمتلفرتة.      ة التحقرتق مرتن لمليرتة األقرترتاع     : هي لمليرت التسوية

 أوراِ االقرتاع املستلمة.   معمطابقة أوراِ االقرتاع )داخل وخارج الصندوِ( 

 :جممولة واحدة( للى شكل االقرتاعاملواد املستلمة من التسوية ) اوراِ  دمث هي تهيئة الرزم. 

  ز ولرترتد أوراِ األقرترترتاع الصرترتحيحة فقرترتا بأسرترتتخدام نفرترتس األجرترتراءات الرترتيت     و يرترتتم فيرترته فرترتر : والفرزلعرترتدا

 وللى أساس دوائر االقرتاع ونوع التنافس. األقرتاع االلتيادية حمطاتأتبالها يف 

 :قرترترتاع حيامرترتا   تشرترتخيص  حمطرترتة اال ومنرترتاذجق والرترتادة ترترتدقيق لكافرترتة مرترتواد   هرترتو لمليرترتة التحقرترت  الترترتدقيق

 ن قم وضع احللول املمكنة. املشكلة من أجل حتديد املشكلة وم
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 املواد املستخدمة يف مركز العد

 تقسم مواد االنتخابات إىل حساسة وغري حساسة:

 .يؤقر فقدان املواد احلساسة أو تلفها يف سري العملية االنتخابية 

 خابية أما املواد غري احلساسة فهي مهمة وضرورية إال إن تلفها أو فقدانها لن يؤقر يف سري العملية االنت

 بنفس الدرجة ولكن جيب استبداهلا يف فرتة زمنية قصرية.

 التعامل مع املواد

ي مرترتواد حساسرترتة أو أسرترتيتم ترترتوفري احلمايرترتة واالشرترتراف املسرترتتمر للصرترتناديق الرترتيت حتترترتوي للرترتى اوراِ االقرترترتاع  

يرتتم  خرترى حرتال االنتهرتاء مرتن العمرتل بهرتا تغلرتق و       أاخرى ، ويف حالة لدم نقل  الصناديق من منطقرتة لمرتل اىل   

 تسجيل االرقام التسلسلية لالقفال يف منوذج سجل االقفال الذي سريفق مع صندوِ حمطة االقرتاع.

 االشرطة امللونة املستخدمة يف مركز العد  

 سيتم حتديد املواد احلساسة يف مركز العد بواسطة أشرطة الصقة ملونة وكاالتي :  

 

 : ِلية التسوية.يشري إىل أن الصناديق مهيئة لعم الشريا األرز 

 للعد. للرزم و يشري إىل إن الصناديق مهيئة :الشريا األخضر 

 يشري إىل أن اوراِ االقرتاع قد   لّدها. الشريا األصفر : 

 حملطرتات   لغرض االستمرار يف لملية العد والفرزطلب تدقيقها، تت: يعين وجود مشكلة الشريا األمحر

 االقرتاع والُرزم داخل مركز العد.

 زن واألرشفةمنطقة اخل

هي املنطقة اليت يتم فيهرتا خرتزن املرتواد احلساسرتة والنمرتاذج، وجيرتب ان ترتنظم بطريقرتة تسرتالد للرتى إجيرتاد املرتواد             

 التابعة حملطة اقرتاع معينة بسرلة وسهولة. 
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 اخلزن

 طريقة اخلزن 

مكرتان   يف االمنةيف كل احلاالت سيتم ختزين مواد حمطات االقرتاع التابعة لكل مركز مع االكياس 

 .واحد

يتم ختطيا منطقة اخلزن وفقا اللداد صناديق االقرتاع اليت من املتوقرتع اسرتتالمها وتتكرتون منطقرتة اخلرتزن مرتن       

 ربعة مناطق هي:أ

  حيث سيكون لكل حمطة اقرتاع قالث صناديق اخلاص املستلمة االقرتاعمنطقة خمصصة ملواد :

ىل بها،  و صندوِ ختزين خاص بكل حمطة اقرتاع واحد لكل نوع تنافس حيتوي اوراِ االقرتاع املد

 لك احملطة.  تحيتوي للى املواد احلساسة ل

 .منطقة العزل: هي املنطقة املخصصة للمواد اليت حتتوي للى شريا الصق أمحر، لغرض تدقيقها 

  .منطقة املواد اجلاهزة للنقل: توضع فيها املواد اليت   االنتهاء من لدها  واليت تكون جاهزة للنقل 

 املسالدة يف نقل املواد أقناء املراحل األخرى للعملية 

يقوم موظفي اخلزن بنقل وإزالة الصناديق من منطقة لمليات اىل اخرى وكذلك اسرتجاع املواد وختزينها مرة 

 أخرى يف منطقة اخلزن واألرشفة، بعد إكمال العملية. 

 اخلزن بعد العد 

 املعدودة، حاملا يتم رزمها ولدها.  األوراِاع، واليت متال سيتم إلادة تعبئة املواد يف صناديق االقرت 

  من املرجح أن صناديق االقرتاع سوف يقل لددها بعد العد، وبالتالي ستقل املساحة الالزمة هلا يف

 منطقة اخلزن واألرشفة. 

  املفوضيةزن انقل اوراِ االقرتاع املعدودة إىل خم

اد راء مجيرترتع لمليرترتات الترترتدقيق املطلوبرترتة وإكمرترتال لرترترتد مجيرترتع مرترتو بعرترتدما يرترتتم االنتهرترتاء مرترتن مجيرترتع الشرترتكاوى وإجرترت 

 .املفوضيةزن اسيتم نقل املواد احلساسة من مركز العد وتسليمها إىل خم االقرتاع اخلاص،
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 لملية األرشفة

و الرترتيت   االنتهرترتاء مرترتن العمرترتل بهرترتا يف مركرترتز العرترتد.   أاملسرترتتلمة  النمرترتاذج سرترتيتم ختصرترتيص منطقرترتة ألرشرترتفة كرترتل   

مجيرترتع  منرترتاذجنشرترتطة مركرترتز العرترتد حيرترتث سرترتيتم تهيئرترتة ملفرترتات حلفرترتظ  أمنطقرترتة األرشرترتفة قبرترتل برترتدأ ويتوجرترتب تهيئرترتة 

رشرتفة:  منطقرتة األ  ملفات التالية يف  النماذجرقامها واملركز الذي تعود له. سيتم حفظ حمطات االقرتاع وفقًا أل

يرتًة  أباالضرتافة اىل   (لنترتائث ا ومنرتاذج الرترزم،   ومنرتاذج  ،التسرتوية  ومنرتاذج ذات العالقة،  )مناذج نقل املواد واإلستالم

 معلومات تتعلق بعملية التدقيق )ان وجدت(. 

 امللفرترتاتمركرترتز العرترتد يف  يفالنترترتائث الرترتيت   لرضرترتها   منرترتاذجايضرترتًا سرترتيقوم فريرترتق األرشرترتفة بالتأكرترتد مرترتن وضرترتع   

 . املرشحنياملخصصة هلا واليت   توفريها للمراقبني ووكالء 

 يف مركز العد ياتمتابعة سري العمل 

ميع املواد الرتيت يرتتم العمرتل فيهرتا يف مركرتز العرتد مرتن        جليقوم فريق اخلزن واألرشفة مبتابعة سري العمل  جيب ان

ي أويف  مجيرتع األوقرتات  ضمنها مواد حمطرتات االقرترتاع ومرتواد الرترزم املوجرتودة يف املركرتز ومكرتان تواجرتدها يف         

 مرحلة من مراحل لمل مركز العد. 

ترتوي قائمرتة بكرتل مراكرتز وحمطرتات االقرترتاع املوجرتودة يف        وسيكون هنالك سرتجل خرتاص للخرتزن واألرشرتفة حي    

 مركز العد والرزم اليت   تهيئتها. وجيب التأكد من حتديث هذا السجل يف كل االوقات. 

 االستالم .8

االقرترتاع اخلرتاص )حقرتول    هي لملية اسرتتالم مجيرتع مرتواد االقرترتاع اخلاصرتة مبحطرتات مراكرتز        لملية االستالم: 

 ركز العد. يف م النفا ومراكز اإليواء(

ستكون هناك فرِ للقيام بعملية االستالم تتألف مرتن مرتوظفي اسرتتالم اقرتنني، حترتت إشرتراف       : كادر االستالم

 االستالم.منطقة مشرف 

ي يلرتي يرتوم االقرترتاع وحلرتني اسرتتالم كرتل مرتواد حمطرتات         ذتبرتدأ لمليرتة االسرتتالم يف اليرتوم الرت     متى يتم االسرتتالم:  

 كز االقرتاع اخلاص.امر
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 تالمالتهيئة لالس

 جيب أن تتوفر األدوات االتية يف منطقة االستالم: 

  وموادهااليت سيتم استالمها يف مركز العد قوائم باحملطات. 

 النقلمناذج لوضع  حافظةو أ ملفات . 

  االستالم مناذج. 

 مقّصات لفتح األكياس اآلمنة. 

  زرقاء. حرب أقالم 

 ةراء لملية التسوياهزة الجيوضع للى مواد حمطات االقرتاع اجل زرِشريا أ . 

 شريا أمحر يوضع للى مواد حمطات االقرتاع اليت حتتاج للتدقيق. 

  املواد اليت سيتم استالمها 9.1

 : قرتاع اخلاصاالحمطة ستستلم املواد التالية من  

  اوراِ اقرتاع غري معدودة ضمتلكل حمطة  ق اقرتاعيداصنقالث  . 

  ِوالكعرترتوبع خبني وسرترتجل مرترتدير حمطرترتة االقرترترتاسرترتجل النرترتاكتيرترتب  احلرترتاوي للرترتى (1لرترتدد) خترترتزينصرترتندو 

 (وامللغاةف أوراِ االقرتاع التالفة واملتبقية من أوراِ االقرتاع وأوراِ االقرتاع غري املستخدمة وظر

 ( يضم النسخة 1كيس رمن لدد )منوذج التسوية.من  األصلية  

 .منوذج نقل املواد 

 لملية االستالم خطوة خبطوة 9.2

 وصول املواد:

 زن بتفريغ املواد احلساسة من شاحنة النقل.يقوم فريق اخل 

 االستالم فرِمحطات للحفاظ للى تدفق املواد إىل ليقوم فريق اخلزن برتتيب املواد احلساسة ل 

 انتخرتاب واحرتد  تابعة ملركرتز  ات الطاحملجيب إبقاء كل إذ . انتخابمن املهم ترتيب املواد حبسب كل مركز  

 .من قم البدء مبركز االنتخاب التاليو مع بعضها واستالم موادها بالتسلسل

  كامرترتل ويقرترتوم برترتالتحقق مرترتن املرترتواد وتسرترتجيل  االنتخرترتابيقرترتوم فريرترتق االسرترتتالم باسرترتتالم املرترتواد التابعرترتة ملركرترتز

 االستالم جلميع حمطات املركز واحدة تلو االخرى .  منوذجاملعلومات للى 

 

 

 احملطةمواد  استالم
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 مركز العد. الم يفمنوذج االستيقوم فريق االستالم باستخدام 

 

  اذا وجدت مواد غري حساسة مرسلة باخلطأ ستوضع جانبًا لنقلها أيضًا إىل

 .ةاالنتخابياللجنة مكتب 

  جلب مواد ألكار من مركز اقرتاع واحد إىل فريق جيب مرالاة لدم

االستالم يف نفس الوقت. إذ جيب التنسيق بني فريق اخلزن وفريق االستالم 

 العمل بانتظام.لغرض ضمان انسيابية 

 

 

 يقوم فريق االستالم باختاذ اإلجراءات التالية لكل حمطة:

  لليهواملرسل وتوقيع الناقل  لتسجيل استالم املواد وملئه منوذج نقل املوادالتأكد من وجود.  

 منوذج استالم مركز العدكد من وجود مواد حمطة االقرتاع وتسجيلها يف أالت: 

كرترتل نرترتوع مرترتن أنرترتواع ورقرترتة االقرترترتاع )التنرترتافس العرترتام، التنرترتافس العرترتام  لق اقرترترتاع واحرترتد يداصرترتنقرترتالث  -

 +تنافس حاص )مكون(، تنافس خاص )نساء(.

 واحد حيتوي مواد االقرتاع احلساسة. ختزينصندوِ  -

 وي منوذج التسوية.تلدد واحد حيكيس رمن  -

ساسرتة األخرترى أو إذا   ق االقرترتاع أو املرتواد احل  يداإذا لوحظ وجود حالرتة غرتري التياديرتة تتعلرتق مبحتويرتات صرتن      

الكرتيس  لصرتق  وق االقرترتاع  يداكانت هناك أية مواد حساسة مفقرتودة، يرتتم وضرتع شرتريا أمحرتر حرتول صرتن       

ويرترتتم تسرترتجيل    ، لإلشرترتارة إىل أن املرترتواد تتطلرترتب الترترتدقيق  يرترتة لصرترتندوِ التخرترتزين  جة اخلارهرترتاآلمرترتن للرترتى اجل 

 ل.منوذج استالم مركز العد وترسل مواد احملطة ملنطقة العزاملالحظة للى 

     فيرترته ومعبرترتأة وجرترتود م منرترتوذج التسرترتويةمرترتن  األصرترتليةيرترتتم فرترتتح الكرترتيس اآلمرترتن والتحقرترتق مرترتن أن النسرترتخة

غري موجود أو غري معبرتأة بالكامرتل يرتتم وضرتع شرتريا أمحرتر حرتول صرتندوِ          تبالكامل، اما إذا كان

 الكيس اآلمن ويرسل اىل منطقة العزل مع تسجيل ذلك يف منوذج استالم مركز العد.االقرتاع و

 .يف منوذج التسوية (6مالحظة: جيب أن تكون اخلانات يف احلقول )أ،ب ( مملوءة )أي حلد اخلانة رقم 

   وانرترته معبرترتل بالكامرترتل يرترتتم إلرترتادة وضرترتعه يف الكرترتيس اآلمرترتن ولصرترتق      النمرترتوذجبعرترتد التاكرترتد مرترتن وجرترتود

 للى صندوِ ختزين احملطة.الكيس بشريا الصق 

 

  قرترتد اكتمرترتل، حبسرترتب تعليمرترتات  احملطرترتةسرترتتالم ن ااملنطقرترتة أو املوظرترتف املكلرترتف برترتأجيرترتب إبرترتالغ مشرترترف

اسرتتالمها قرتد   تسرتجيلها بشرتكل     طات االقرتاع كافة اليت اكتمرتل  مشرف املنطقة، لضمان أن حم



19 

 

، كمرترتا وتلرترتف صرترتناديق احملطرترتة بشرترتريا الصرترتق أزرِ للداللرترتة للرترتى أن احملطرترتة جرترتاهزة لعمليرترتة     مناسرترتب

 .التسوية

  للمركز بالطريقة نفسها.متابعة لملية االستالم حملطة االقرتاع التالية 

       ِآلمرترتن إىل منطقرترتة اخلرترتزن   ا والكرترتيس التخرترتزينيقرترتوم فريرترتق اخلرترتزن بنقرترتل صرترتناديق االقرترترتاع وصرترتندو

 .واألرشفة

  ن بيانات أو أبعد جلب املواد اىل مركز العد قد تكون هناك مواد الحتمل ملصق

فة ويف حال متت معر أو الكيس اآلمن، امللصق غري مكتملة مال صناديق األقرتاع 

لادة وضع امللصق او اكمال بياناته. أما يف إاحملطة اليت تعود هلا تلك املواد ميكن 

حال لدم معرفة احملطة فسيتم وضع شريا أمحر حول الصندوِ و املواد كافة 

 . التدقيقوارساهلا اىل 

  ،ترسل مواد احملطة اىل منطقة اخلزن واألرشفة وليس اىل فريق التسوية مباشرة

يق يستلم مواد احملطة املراد العمل لليها من فريق اخلزن قم ُيسلمها حيث أن كل فر

مرة قانية لفريق اخلزن بعد اإلنتهاء من العمل لليها وال تنتقل مواد احملطات بني 

  الفرِ مباسرة.

 

 

 :لند االستالم  أسباب لزل مواد حمطة االقرتاع    

 ء االستالم يف مركز العد لألسباب التالية:ميكن وضع مواد حمطة االقرتاع جانبًا للتدقيق أقنا

 ق االقرتاع أو األكياس اآلمنة.يدالوحظ شيء غري التيادي يتعلق مبحتويات صن 

  :(.قرتاعاالأوراِ صندوِ أحد أو  ،مناآلكيس الفقدان مواد حساسة  )مااًل 

  أو انه غري معبأ بالكامل. منوذج التسويةلدم وجود 

 تعود هلا املواد املستلمة.اليت يف حال لدم معرفة احملطة  

صرتق  ويل  ق االقرتاع واملواد احلساسة األخرى حملطة االقرتاع.يدايف هذه احلاالت، يوضع شريا أمحر حول صن

ويتم نقل املواد وخزنهرتا   للى اجلهة اخلارجية من صندوِ التخزين، التسويةاحلاوي للى منوذج الكيس اآلمن 

يف  جيب تسرتجيل أيرتة حرتاالت غرتري التياديرتة     كما وإىل أن يكتمل التدقيق. يف منطقة العزل التابعة ملركز العد 

  منوذج استالم مركز العد.

  التسوية .9
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ِ  أن لرتدد أوراِ االقرترتاع   مرتن  التأكرتد  بالتحقرتق مرتن لمليرتة األقرترتاع     هرتي لمليرتة   لملية التسرتوية:    داخرتل الصرتندو

 مطابقة مع لدد أوراِ االقرتاع املستلمة.  وخارج الصندوِ

حترترتت  ومسرترتؤول فريرتق اقنني، تترتألف مرترتن مرتوظفني   التسرتوية سرترتتكون هنرتاك فرترترِ للقيرتام بعمليرترتة   ية: التسرتو كرتادر  

 . منطقة التسويةإشراف مشرف 

 واملطابقةالتسوية منطقة لضمان مطابقة مواد حمطات االقرتاع ملركز اقرتاع معني، سيقوم مشرف  مالحظة :

 . وبالتسلسل حمطة تلو االخرى  زجللب مواد كل مرك رشفةواأل اخلزنمنطقة بالتنسيق مع مشرف 

 : التسويةتوفر األدوات االتية يف منطقة جيب و

o صندوِ التخزين. 

o .صناديق أوراِ االقرتاع الاالقة 

o .منوذج التسوية اخلاص باحملطة  

o .منوذج سجل اقفال جديد خاص باحملطة 

o مقص.  

o  ومحراء  زرقاءأقالم. 

o ل واخلانات املتبقية من منوذج التسويةاحلقو ءدفرت مالحظات لكتابة املعلومات قبل ملى. 

o .شريا الصق أخضر 

o .شريا الصق أمحر 

 

مرالاة يستخدم القلم األمحر إلجراء التصحيح للى النموذج من قبل مشرف املنطقة فقا مع 

  ضرورة توقيع مشرف املنطقة جبانب التصحيح.

 

 

 

 

 

  تسوية أوراِ االقرتاع
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 قبل فتح صناديق االقرتاع

دوِ االقرتاع يتم التأكرتد مرتن املعلومرتات املوجرتودة يف منرتوذج التسرتوية، فرتإذا كانرتت املعلومرتات          قبل فتح صن

كاملة يفتح صندوِ االقرتاع اخلاص بنوع التنافس املراد إجراء لملية التسوية له، وإذا مل يكرتن النمرتوذج   

 جيرى اآلتي:كامل 

  فتح صندوِ التخزين. 

 الناخبني اإلضافيني.يف كتيب سجل الناخبني وسجل  لد التوقيعات 

  أوراِ االقرتاع غري املستخدمة والتالفة وامللغاةلد. 

 .ِحساب ناتث جمموع أوراِ االقرتاع خارج الصندو 

 .نقل املعلومات ألاله اىل منوذج التسوية 

 للى أن تتم هذه العملية بعد ابالغ مشرف املنطقة وبالتعاون مع فريق التدقيق. 

 فتح صندوِ االقرتاع 

 ديق االقرتاع للى الطاولة.يضع صنا 

 .يقرأ األرقام التسلسلية لألقفال 

 .السماح ألي وكيل أو مراقب يود التحقق من أرقام األقفال قبل فتحها 

 يبقى قفل الفتحة العلوية  قص األقفال البالستيكية املوجودة للى اجلوانب األربعة لصناديق االقرتاع(

 اخلامسة دون قص(.

 القسم املخصص من منوذج سجل األقفال لصندوِ االقرتاع اخلاص تسجيل وقت فتح األقفال يف 

 بأوراِ االقرتاع اجلاري تسويتها.

 .إفراغ صندوِ االقرتاع من أوراِ االقرتاع للى الطاولة 

  املركزلرض صناديق االقرتاع الفارغة للى احلاضرين يف. 

 باآلتي: بعد إفراغ صندوِ االقرتاع يقوم املوظفني

  ِاالقرتاع الواحدة بعد األخرى.فتح طيات أورا 

  نوع قاني مع جممولة أوراِ النوع األول واليت استخرجت بعد فتح صندوقها وجدت ورقة من إذا

 فتوضع هذه الورقة للى جنب حلني فتح صندوِ االقرتاع اخلاص بها.

  الظاهر توضع أوراِ االقرتاع للى الطاولة حبيث يكون ظهر الورقة هو دون االطالع للى وجه الورقة

 واخلتم مرئي.

 .توضع أوراِ االقرتاع اليت ال حتوي للى ختم يف ظهرها يف رزمة منفصلة 

 .توضع أوراِ االقرتاع غري املختومة للى شكل رزم تتألف كل منها من مخسني ورقة 
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 .يقوم موظف رخر بإلادة لد الرزمة للتأكد من لدد أوراقها 

 .تربا كل رزمة بشريا مطاطي بعد العد 

 خمتومة وتشبك مع الرزمة.الغري ى ورقة وبشكل واضح لدد أوراِ االقرتاع يكتب لل 

يف هذه املرحلة ال ينظر لتأشرية ورقة االقرتاع اخلاص باملرشحني سواًء كانت صحيحة او غري 

   أو ال تبني نية الناخب( أو إذا كانت خالية، إمنا يتم ذلك يف لملية العد الحقًا.ني)تبصحيحة

 بالتالي: مشرف فريق التسويةلية يقوم يف نهاية العم

 غري خمتومة( ملعرفة لدد أوراِ االقرتاع املستخرجة من الاحتساب جمموع أوراِ االقرتاع )املختومة و

 صندوِ االقرتاع.

 .ِإبالغ احلاضرين بعدد أوراِ االقرتاع املستخرجة من الصندو 

 ير احملطة.تسجيل لدد أوراِ االقرتاع املستخرجة من الصندوِ يف سجل مد 

 .ِإرجاع أوراِ االقرتاع للصندو 

 .وضع غطاء الصندوِ لكن دون إقفاله 

  منطقة التسوية.ينقل صندوِ االقرتاع إىل مكان مرئي من قبل كل احلاضرين يف 

 وبعدها وراِ التنافس العامأالاله لصندوِ املبينة جراء اخلطوات يقوم فريق التسوية بإ 

وراِ التنافس اخلاص أصندوِ وأخريًااخلاص )مكون( لصندوِ التنافس العام +التنافس 

 )نساء(.

  أنه من املفضل وجود مراقبني ووكالء ملراقبة لملية فتح الصناديق إال أنه ليس بالرغم

 زيته ألداء املهمة.اهانتظار تواجدهم لبدء العمليات بل يبدأ حال ج فريق التسويةللى 

 باشرة للى منوذج التسوية.تسجل كافة االلداد يف ورقة مسودة وال تكتب م 

 

 

 أوراِ االقرتاع املوجودة يف الصندوِ غري املخصص هلا

 ممكن أن توضع أوراِ االقرتاع يف مكان غري املكان املخصص بطريقتني:

 وراِ االقرتاع من الصندوِ فال ُتشمل ى األرض دون مالحظتها حني اخراج أتسقا ورقة االقرتاع لل

 بعملية التسوية. 

  يف صندوِ االقرتاع املخصص التنافس اخلاص )نساء(  بوضع ورقة اقرتاع انتخاب الناخبأن يقوم

 أو بالعكس.م + التنافس اخلاص )مكون( االتنافس الع وأالنتخابات التنافس العام 

 لصندوِ الصحيح يف هذه املرحلة. إىل اإذا حدقت إحدى هاتني احلالتني جيب نقل ورقة االقرتاع 

 بالتالي: فريق التسويةيقوم  ومن أجل حتقيق هذا
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 .التوضيح جلميع احلاضرين يف احملطة سبب اختاذ اإلجراء أدناه 

  .رفع أغطية صناديق االقرتاع 

 .التحقق من أن أوراِ االقرتاع املوجودة يف املكان غري املخصص هلا حتمل ختم املفوضية 

 أن: ة فإماإذا كانت أوراِ االقرتاع موضولة يف املكان غري املخصص هلا خمتوم  

o وتضاف إليها أوراِ االقرتاع اليت كانت موضولة يف  تستخرج رزمة أوراِ االقرتاع املختومة

مكان غري خمصص هلا قم يعدل لدد أوراِ االقرتاع املوجود يف الورقة املشبوكة بالرزمة 

 بإضافة لدد أوراِ االقرتاع املضافة هلذه الرزمة.

o ضرين يف احملطة.للحا لدد أوراِ االقرتاع يف الرزمة إلالن 

  إذا كانت ورقة االقرتاع املوجودة يف غري املكان املخصص هلا ال حتوي للى اخلتم جترى العملية

 غري خمتومة لوضًا لن رزمة أوراِ االقرتاع املختومة.الاملذكورة رنفًا باستخدام رزمة أوراِ االقرتاع 

 مة( لتحديد العدد اإلمجالي ألوراِ االقرتاع إلادة احتساب جمموع أوراِ االقرتاع )خمتومة وغري خمتو

 املستخرجة من صندوِ االقرتاع.

  للحاضرين يف احملطة. حسابها وراِ االقرتاع املوجودة داخل الصندوِ املعاد أإلالن لدد 

 .تسجيل لدد أوراِ االقرتاع املستخرجة من الصندوِ يف سجل حمطة االقرتاع 

 إرجاع رزم أوراِ االقرتاع إىل الصندو.ِ 

 .وضع غطاء صندوِ االقرتاع للى الصندوِ دون إقفاله 

 تسجيل ألداد أوراِ االقرتاع يف منوذج التسوية

وراِ أالصحيحة جملموع هي األلداد املسجلة يف سجل مدير احملطة األلداد لند تأكد مدير احملطة من أن 

 نواع ورقة االقرتاع لغرض:ذج التسوية لكل نوع من أوجودة داخل الصندوِ يقوم جبلب منواالقرتاع امل

  ( من منوذج التسوية. 1وراِ االقرتاع املوجودة داخل الصندوِ يف اخلانة رقم )أتسجيل لدد 

 ( مع لدد أوراِ االقرتاع املوجودة 1مجع لدد أوراِ االقرتاع املوجودة داخل الصندوِ يف اخلانة رقم )

أوراِ االقرتاع خارج الصندوِ بعد   احتساب وتسجيل لدد ) (6خارج الصندوِ يف اخلانة رقم )

 نهاية االقرتاع(

 ( من منوذج التسوية لذلك النوع من أوراِ االقرتاع.8كتابة ناتث اجلمع يف اخلانة رقم ) 

 (.1جيب أن يكون الناتث مساويًا لعدد أوراِ االقرتاع املستلمة قبل بداية االقرتاع يف اخلانة رقم )

  ( من منوذج التسوية.9تومة يف اخلانة رقم )غري خمالكتابة لدد أوراِ االقرتاع 

 

 اإلجراءات املتبعة يف حال لدم تساوي األلداد
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ألي نوع من أنواع أوراِ االقرتاع ال يساوي لدد أوراِ  إذا كان جمموع أوراِ االقرتاع داخل وخارج الصندوِ

 النوع من األوراِ أن يقوم باآلتي: وهلذافريق التسوية قبل بداية االقرتاع فعلى  املستلمة لنفس النوع االقرتاع

 .التحقق من لدم سقوط أي ورقة اقرتاع من للى الطاولة 

 .التحقق من احلسابات اليت أجريت يف منوذج التسوية 

 .إذا كانت احلسابات غري صحيحة فيجب إلادة لملية احلساب 

  العدد شطب بكالء للى مرأى من املراقبني والو مشرف فريق التسويةيف حالة تساوي األلداد يقوم

جبوار قم يوقع  ةالصحيح جبانب اخلانة املشطوبالعدد ويكتب بالقلم األمحر، غري الصحيح ال

 التصحيح ويستمر العمل بشكل طبيعي.

  إلادة لد أوراِ  فريق التسويةجيب للى ، التساوي وكانت احلسابات صحيحةلدم يف حال استمرار

 ة.االقرتاع التالفة وامللغاة وغري املستخدم

  إذا كان لدد أوراِ االقرتاع التالفة وامللغاة وغري املستخدمة خيتلف لن تلك األلداد املسجلة يف

والوكالء بشطب العدد الغري للى مرأى من كل املراقبني  مشرف فريق التسويةمنوذج التسوية يقوم 

التصحيح  جبوارقم يوقع  ةالصحيح جبانب اخلانة املشطوبالعدد ويكتب صحيح بالقلم األمحر، 

 ويستمر العمل بشكل طبيعي.

 املستخرجة من الصندوِ وبني العدد املسجل  يف  االقرتاع أوراِ لددهناك أي اختالف بني  كان إذا

 والوكالء املراقبني كل من مرأى للى مشرف فريق التسوية يقوم التسوية منوذجمن ( 1اخلانة رقم )

 يوقع قم املشطوبة اخلانة جبانب الصحيح لعددا ويكتب األمحر، بالقلم صحيح الغري العدد بشطب

 .التصحيح جبوار

  مشرف فريق التسويةيف حال استمرار انعدام التساوي رغم إجراء اخلطوات املذكورة ألاله للى: 

o .إبالغ الوكالء واملراقبني بهذه احلالة 

o  مركز العدتسجيل هذه احلالة يف سجل . 

o  اخلطوات والتساوي لدم منوذج التسوية لن حالة كتابة توضيح خمتصر يف خانة املالحظات يف

 اليت اختذت حملاولة معاجلتها.

 التعبئة واخلزن

 يقوم فريق التسوية بالتالي

  لنوع التنافسوضع أوراِ االقرتاع داخل صندوِ االقرتاع . 

  اىل األرشيفالتوقيع للى منوذج التسوية فيحقل املالحظات وإرساله. 

 ليتم نقلرتها اىل   منوذج سجل األقفالقفال للى رقام التسلسلية لألل األوتسجي  الصندوِقفال إحكام إ

 لند اإلنتهاء من تسوية كل صناديق احملطة.منطقةاخلزن 

  زم.ئة الُريأخصر للداللة للى أن الصناديق جاهزة ملرحلة تهلف الصناديق بشريا الصق 
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  ملنطقة اخلزنتسلم صناديق احملطة ومنوذج سجل األقفال لفريق اخلزن لغرض نقلها. 

 زمالر

يف   دجمهرتا ال يتم لد أوراِ االقرتاع لالقرتاع اخلاص من قبل مرتوظفي احملطرتة. برتل يرتتم     لملية تهيئة الُرزم:  

 رزمة من أوراِ اقرتاع االقرتاع اخلاص حملطات خمتلفة.اليف مركز العد حبيث تتكون  ة واحدةرزم

لغرترض لرترتّدها حترتت     ةالرزمرت  بتهيئرتة فريرتق يقومرتون   للمرتوظفني ومسرتؤول    2يتكون فريق الرزم من : كادر الرزم

 إشراف مشرف منطقة الرزم.

حرتل كرتل الشرترتكاوى   بعرتد انتهرترتاء   لمليرتة التسرترتوية هلرتا  محطرترتات الرتيت مترتت   لتبرترتدأ لمليرتة الرترزم  ل  : مترتى يرتتم الرترزم   

 وبعد ان تقوم املفوضية بتأكيد ذلك ملركز العد.اخلاصة باحملطات التابعة ملراكز االقرتاع اخلاص 

زم حتضري  ةالُر

 لغرض  الرزم، جيب مالحظة ما يلي:

   .دمث أوراِ اقرتاع لدة حمطات يف ُرزمة واحدة 

 احدة.وال يوجد لدد حمدد ألوراِ االقرتاع يف الرزمة ال 

  : جيب توفر املواد التالية اليت ستستخدم يف لملية الرزم 

o  ُرزمة.للمنوذج تهيئة الُرزم 

o  زرقاءأقالم. 

 ترميز الرزم

يتكون هذا الرمز من ذ إُرزمة، ويستخدم هذا الرقم جلميع النماذج اخلاصة بتلك الُرزمة. للرمز  سيتم حتديد

 سة خانات.مخ

  الرزم خطوة خبطوة

وبالتنسيق مع مدير مركز العد والفرز، بتحديرتد حمطرتات االقرترتاع الرتيت سرتيتم        بعد قيام مشرف منطقة الرزم

 رزمها، يتم لمل ما يلي لكل رزمة:

 من منوذج تهيئة الرزم من قبل مسؤول فريق الرزم. يلقسم العلوسيتم ملى ا 

  طاوالت كافية إلجراء لملية الرزم.جتهيز 



26 

 

 شرتريا  منطقة اخلزن واألرشرتفة )والرتيت حتترتوي للرتى     من وراِ االقرتاع استالم الصناديق اليت تتضمن أ

 وراِ حمطات االقرتاع للرزم (.الصق أخضر يشري إىل جاهزية أ

 يف نفس الوقت. حمطةأول  فتح صناديق 

   فقا املختومةإخراج أوراِ االقرتاع. 

  تنافس من كل حمطة يف منوذج تهيئة الُرزم.كل لدد أرواِ االقرتاع تسجيل 

 لل طاولة الرزمة للى شكل قالث جماميع  للى أساس نوع التنافس وراِ االقرتاع أ توضع. 

 االقرتاع التالية. اتإلادة العملية ألاله حملط 

 التنافس يف منوذج  لكليتم تسجل العدد الكلي ألوراِ االقرتاع  لكل احملطات رزمة الال بعد اكتم

 تهيئة الُرزم.

  منوذج تهيئة الُرزميقوم فريق الرزم ومسؤول الفريق بالتوقيع للى. 

  كرترتل صرترتندوِ خرترتاص بنرترتوع معرترتني مرترتن أنرترتواع     يكرترتون  قرترتالث صرترتناديق حبيرترتث  يف  توضرترتع أوراِ االقرترترتاع

 التنافس.

وراِ االقرترتاع وترتدوين أرقرتام األقفرتال يف منرتوذج      يف اليوم التالي جيب غلق صناديق أث لملية العد ويف حال حدو

 سجل األقفال اخلاص بالُرزمة.

  ِهي اليت تدخل لملية الرزم، أما األوراِ غري املختمومرتة فتبقرتى    املختومةفقا األورا

 مع بقية مواد احملطة احلساسة.

  ني كل الوقت حلني تسليمها إىل طاولة العدتبقى الصناديق حتت إشراف املوظف. 

 

  والعد الفرزلملية  .01

بعد استالم الُرزم اجلاهزة للعد سيتم فرترز ولرتد األصرتوات اخلاصرتة باملرشرتحني للرتى أسرتاس دائرترة          لملية العد:

 االقرتاع ونوع التنافس.

تبالهرترتا يف إيت   فرترترز ولرترتد أوراِ األقرترترتاع الصرترتحيحة فقرترتا بأسرترتتخدام نفرترتس األجرترتراءات الرترت حيرترتث ترترتتم لمليرترتة

 مراكز األقرتاع االلتيادية 

موظفني ومسؤول فريق وسرتيكون هنالرتك مشرترف واحرتد للرتى       4يتألف كل فريق لد من  كادر العد والفرز:

 منطقة العد والفرز.
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  العد:جيب أن تتوفر األدوات االتية يف منطقة 

 .منوذج تهيئة الرزم 

 .منوذج نتائث مركز العد 

  .اقالم زرقاء ومحراء 

 .اشرطة مطاطية 

  .اوراِ مالحظات الصقة 

 )دفرت مالحظات ) يتم استخدامه كمسودة يف لملية العد. 

 .شريا الصق أصفر 

  وغري الصحيحة القوالد املتبعة لتحديد أوراِ االقرتاع الصحيحةاملبادئ و

حيحة، إن ألجل االستمرار بعملية العد من الضروري معرفة إذا كانت ورقة االقرتاع صحيحة أم غري الص

القوالد املتبعة ملعرفة أوراِ االقرتاع الصحيحة مبنية للى أساس أن ورقة االقرتاع املعدودة صحيحة ما دامت 

 بوضوح. تبني نية الناخب

أما القوالد املتبعة ملعرفة أوراِ االقرتاع الغري الصحيحة فإنها مبنية للى أساس أن ورقة االقرتاع املعدودة غري 

أو كانت الورقة غري معدة أو موزلة بصفة رمسية ومعتمدة من قبل  وضوح نية الناخب  لدمصحيحة يف حال 

 املفوضية.

 القواعد المتبعة لتحديد أوراق االقتراع الصحيحة

 تعترب ورقة االقرتاع صحيحة إذا:

  كان هناك أي رمز )لدا الرموز اليت من املمكن أن تبني هوية الناخب( موجود بصورة واضحة يف

 املخصص ملرشح للى ورقة االقرتاع وال توجد أي إشارات أخرى للى ورقة االقرتاع.املكان 

  ةاإلشارات موجودة يف اخلانة املخصصحبيث أن كل وجود إشارتني أو أكار للى ورقة االقرتاع 

 ملرشح واحد.

 ى حبيث يكونمبالمسة خانة رخر اولكنها تتجاوز هذا اخلانة وتتعداه  وجود إشارة يف خانة مرشح 

 ة ملرشح واحد فقا.اجلزء األكرب منها موجود يف خانة خمصص

 القسم األكرب من هذه اإلشارة حبيث يكون قنني اخانتني خمصصتني ملرشحني يف  وجود إشارة

 ألحد املرشحني.  ةموجود يف اخلانة املخصص

  سليمة.املخصصة للتأشري التزال  اخلاناتحبيث كانت مجيع يف حال متزِ الورقة 

  اإلشارة موجودة للى اسم املرشح.أن تكون 
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 القوالد املتبعة لتحديد أوراِ االقرتاع غري الصحيحة

 تعترب ورقة االقرتاع غري صحيحة إذا:

 .ال يوجد ختم املفوضية للى ظهر الورقة 

 .ال توجد أي تأشرية أو أي رمز للى ورقة االقرتاع 

  يف ورقة االقرتاع.ال ميكن االستدالل للى دائرة االقرتاع املراد التصويت هلا 

 .قيام الناخب بتأشري ورقة االقرتاع بطريقة تبني اختياره ألكار من مرشح 

  تأشري الناخب للى رقم مرشح غري موجود ضمن تسلسل املرشحني ضمن دائرة االقرتاع اليت يصوت

 هلا الناخب.

 ت إشارة أخرى إذا كانت هناك إشارة تبني اختيار أحد املرشحني وُغريت أو ُمسحت أو ُشطبت ووجد

 ملرشح رخر يف نفس الورقة.

 غري أنه يتعذر معرفة املرشح الذي تدل لليه. يف حال وجود إشارة واحدة للى ورقة االقرتاع 

 ميكن اإلستدالل منه للى  مااًل أو أي شيء رخررقة االقرتاع كاالسم إذا كانت هناك كتابة للى و

 هوية الناخب الذي أشر هذه الورقة.

 لى ورقة االقرتاع واجلزء األكرب منها بني خانتني ملرشحني خمتلفني.توجد تأشرية ل 

  أو أكار غري موجود.التأشري  خاناتتكون إحدى تكون ورقة االقرتاع ممزقة حبيث 

  .إذا كانت ورقة االقرتاع غري أصلية أو من األوراِ املخصصة لعملية التدريب 

زم خطوة خبطوة   العد للُر

كرتز العرتد إجرتراءات لرتد أوراِ االقرترتاع االلتياديرتة يف حمطرتات االقرترتاع االلتيرتادي،          تشبه إجراءات العرتد يف مر 

 حيث تبدأ باآلتي:

       فحص أسفل منضدة لد أوراِ االقرتاع وأسفل املقالد بصورة دورية خالل لمليرتة العرتد للتأكرتد مرتن لرتدم

 سقوط أية أوراِ اقرتاع للى األرضية.

 ملية لد أوراِ االقرتاع ولكرتن ال  ميكرتنهم  مالمسرتة أوراِ    ينبغي أن يكون املراقبون قادرين للى رؤية ل

 االقرتاع الن ذلك يعترب تدخال يف لملية العد . 

 .سيتم اتباع طريقة العد املزدوج لتجنب االخطاء يف مجيع خطوات العد 

  قرتة  يتم استخدام االقالم الزرقاء يف ملء النماذج املستخدمة يف منطقة العد واحلمراء من قبل مشرترف املنط

 لغرض التصحيح.

 ِجيب الالن النتائث اىل املراقبني والكيانات السياسية وخطوات لد االورا. 
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  سيتم استخدام منوذجني اقناء لملية العد والفرز هما منوذج تهيئة الُرزم ومنوذج

 .سيكون مشرف العد مسؤوال لن  ملئهما النتائث و

   النه من احملتمل  مسودةك يف دفرت مالحظات مسؤول الفريق تدوين البياناتيتم

مباشرة مما يؤدي اىل تلف  النموذجوتدوينها يف  العد والفرزحدوث اخطاء اقناء لملية 

لكن لند استخدام املسودة فمن املمكن تصحيح اخلطأ قم نقل البيانات  النماذج

 االصلية. النماذجالصحيحة اىل 

 

 

 خطوات العد

 آلتي للصندوِ التنافس العام:لند بداية لملية العد يقوم فريق العد با

 ِحتضري أورا (A4 ).يكتب للى كل منها أرقام دوائر االقرتاع اليت جيرى فيها التنافس العام 

  حتضري ورقة أخرىيتم (A4( يكتب لليها لبارة )إن وجدتأوراِ االقرتاع غري املختومة ). 

  يث يكون هناك جمال كايف للى الطاولة حبأرقام دوائر االقرتاع توضع األوراِ املكتوب لليها

 لوضع أوراِ االقرتاع فوِ هذه األوراِ.

 فرز أوراِ االقرتاع للى أساس دائرة االقرتاع

 يقوم فريق العد باآلتي:

  العام من الصندوِ.اخلاص بالتنافس إستخراج أوراِ االقرتاع 

 .لرض الصندوِ الفارغ للى احلاضرين 

 .فرز األوراِ للى أساس دوائر االقرتاع 

 د رزمة ألوراِ االقرتاع اليت ال ميكن االستدالل للى دائرة االقرتاع املراد التصويت هلا يف تلك إلدا

 الورقة.

 .كتابة جمموع أوراِ االقرتاع لكل دائرة يف مسودة مشرف الفريق 

  ِغري صحيحة اليت ال ميكن االستدالل للى دائرة االقرتاع املراد التصويت هلا يف الكتابة لدد االوار

 .ف الفريقريف مسودة مش الورقةتلك 
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 فرز أوراِ االقرتاع الصحيحة وغري الصحيحة

 يقوم فريق العد باألتي:

  خاصة بدائرة اقرتاع واحدةحتضري رزمة أوراِ اقرتاع صحيحة واحدة. 

  .وضع بقية رزم دوائر االقرتاع جانبًا ولكن للى مرأى منهم 

 ِحتضري أورا (A4 )للى ورقة  كل املرشحني املوجودينقام أو أر مساءيكتب للى كل منها أ

 حبيث حتمل كل ورقة اسم مرشح واحد فقا. الدائرة كتلاالقرتاع ل

  توضع األوراِ املكتوب لليها أمساء املرشحني للى الطاولة حبيث يكون هناك جمال كايف لوضع

 أوراِ االقرتاع فوِ هذه األوراِ.

  رزمة.لك الجممولة أوراِ من ت العد إلطاء كل موظف من موظفي 

 :كاآلتي بفرز األوراِ بناًء للى خيار الناخب العديقوم موظفو لندها 

 .أخذ كل ورقة اقرتاع للى حدة 

 التحقق من تأشري الناخب للورقة: 

o .إذا كانت ورقة االقرتاع صحيحة فتوضع يف الرزمة املخصصة للمرشح الذي اختاره الناخب 

o  ن رزمة األوراِ غري الصحيحةضمصحيحة فتوضع غري إذا كانت ورقة االقرتاع. 

  للتحقق -بعد اإلنتهاء من فرز كل أوراِ االقرتاع -تشكيل فرِ تتكون من اقنني من املوظفني

 من  أوراِ اقرتاع كل مرشح لضمان لدم فرز أي ورقة بصورة خاطئة.
 

  التنافس اخلاص )مكون(، فتتم لملية  +يف حال فرز الورقة اخلاصة بالتنافس العام

أساس  وأخريًا للى نوع التنافسدائرة االقرتاع ومن قم للى أساس ى أساس الفرز لل

 املرشحني. 

 )غري صحيحة يف حالة  تعترب الورقة اخلاصة بالتنافس العام مع التنافس اخلاص )مكون

مع التأشري للى مرشح يف نفس الورقة يف التنافس التأشري للى مرشح يف التنافس العام 

 .ورقة تأشريتنيأي حتمل المكون(اخلاص )

 

 المشكوك في صحتهافرز أوراق االقتراع 

بالفصل يف صحتها. حيث  مسؤول الفريقيف حالة وجود شك يف صحة ورقة االقرتاع توضع جانبًا إىل حني قيام 

 تقع لليه املسؤولية يف حتديد ما إذا كانت الورقة صحيحة أم ال.

 :باآلتي مسؤول الفريقيقوم 

 اِ االقرتاع املوجودة ضمن رزمة أوراِ االقرتاع غري الصحيحة.تدقيق كل ورقة من أور 
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  قرتاع صحيحة أم غري صحيحةالورقة  ااختاد قرار لتحديد ما إذا كانت. 

   إذا الترب أن ورقة االقرتاع غري صحيحة يقوم بعرضها للى احلاضرين وشرح أسباب ذلك، قم يعيد

 الورقة إىل رزمة أوراِ االقرتاع غري الصحيحة.

 الورقة يضع ا الترب أن ورقة االقرتاع صحيحة يقوم بعرضها للى احلاضرين وشرح أسباب ذلك، قم إذ

 املرشح املصوت لصاحله. رزمةيف 

 

 و ملء النماذج  عد األصوات

التعامل  مالحظتها و مل يتممن لدم سقوط أي ورقة اقرتاع للى األرض  مسؤول فريق العدقبل العد يتحقق 

 ، فإذا وجدت فعليه:فرزمعها أقناء لملية ال

 توضيح ما حدث لكل احلاضرين . 

 .)وضع ورقة االقرتاع يف الرزمة املناسبة )غريصحيحة أو رزم املرشح 

 عد األصوات

 :كاآلتي فريق العدمن قبل  مرشح فور انتهاء فرز أوراِ االقرتاع يبدأ لد األصوات لكل

  إىل فرِ تتكون من اقنني. فريق العديقسم 

  رزمة لكل مرشح( رزميت أوراِ اقرتاعكل فريق يأخذ(. 

  مكتوب لليها يضع كل ورقة قم بعد رزمة واحدة من أوراِ االقرتاع  كل فريقيقوم كل فرد من

يقوم املوظف بكتابة لدد أوراِ االقرتاع لتلك  .بشريا مطاطي الرزمةويربا اسم املرشح يف رزمة 

 بالرزمة.  هاوشبك املكتوب لليها اسم املرشح ورقةالالرزمة للى 

  اآلخر  ةمنهم بإلادة لد رزم فردمن العد يتبادل أفراد الفريق الرزم بينهم ليقوم كل االنتهاء بعد

 للتأكد من أن األلداد صحيحة.

 هذهبصوت لال  مسؤول فريق العدبعد التأكد من األلداد الصحيحة اليت حصل لليها كل مرشح يعلن 

 .سجيل نتائث احملطةاملراقبون والوكالء من تاأللداد ليتمكن 

 عد بقية دوائر االقتراع لنفس التنافس وأوراق التنافس االخرى

 لغرض لد بقية أوراِ االقرتاع اخلاصة بالدوائر اخلرى يقوم فريق العد باآلتي:

 .جلب رزمة أوراِ االقرتاع التالية لنفس التنافس تبالًا 

  دائرة اقرتاع.تكرار العمليات السابقة للى أوراِ االقرتاع اخلاصة بكل 
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ة فرِ العد فستقوم بإلادة نفس اخلطوات ألاله لغرض لد أوراِ االقرتاع التنافس العام + تنافس يأما بق

 خاص )مكون( والتنافس اخلاص )نساء(.

 والنتائث تهيئة الرزممناذج  ملء

 باآلتي: مسؤول فريق العدبعد لملية انتهاء من العد يقوم 

  تائث .والن تهيئة الرزم جلب مناذج 

  تسجيل لدد أوراِ االقرتاع غري الصحيحة الكلي لكل نوع تنافس )مبا فيها األوراِ اليت مل ميكن

 يف منوذج تهيئة الرزم.  ورقة االقرتاع(االستدالل للى دائرة االقرتاع املراد التصويت هلا يف 

 .تسجيل جمموع األوراِ الصحيحة لكل تنافس يف منوذج تهيئة الرزم 

  يف منوذج النتائث كل مرشح يف اخلانات املخصصة هلاتسجيل نتائث . 

 ( يف اخلانات املخصصة لنتائث املرشحني الذين مل ي0كتابة رقم صفر )حصلوا للى أي صوت يف ت

 احملطة.

 .تسجل جمموع األصوات يف منوذج النتائث 

 

  مشرف فريق العدالنتائث فعلى تهيئة الرزم رتو منوذج منوذج ملء إذا حصل أي خطأ يف 

ذكره سابقًا يف منوذج   والتوقيع جبانب التصحيح كما  بالقلم األمحرتصحيح اخلطأ 

 التسوية.
 

 

 تعبئة أوراِ االقرتاع

 بتعبئتها كالتالي:فريق العد يقوم بعد إنهاء من لملية لد االصوات وملء النماذج 

  للى شكل لفائف.لكل مرشح جتميع ولف مجيع أوراِ االقرتاع اخلاصة 

 اللفة  بلليها اسم املرشح واليت استخدمت لند فرز األصوات بشكل حييا  املكتوب ورقةوضع ال

 جديدة.  ميكن استخدام ورقةوراِ، ويف حال فقدان هذه الورقة ألعرفة ألي مرشح تعود امل

 .لمل لفة خاصة بأوراِ االقرتاع غري الصحيحة 

  اعاخلاص بتنافس معني يف صندوِ إقرتوضع لفائف أوراِ االقرتاع. 
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 وراِ االقرتاع باتباع اخلطوات التالية:أقفال صندوِ إب مسؤول الفريق يقوم 

o حكام قفلها أمع مرالاة والفتحة العلوية اخلامسةربعة للصندوِ ألة ابيقفال الفتحات اجلانأ

 .من خالهلا ي مواد للصندوِأدخال إلتجنب وجود فجوات ميكن 

o  والوكالء من تسجيلها. بوناملراقليتمكن  قفال بصوت لالألرقام اأقراءة 

o  ذلك التنافس يف غالِ الصندوِ يف اخلانة املخصصة لألقفال املستخدمة ألرقام اأتسجيل

 قفال. ألمنوذج سجل ا

o  بقية العملياتيعيق  ال لكي املركزمن داخل روضع صندوِ االقرتاع املقفل يف مكان  . 

 اكمال لملية العد 

  يقوم فريق العد ومسؤول الفريق بتوقيع النموذج.بعد تدوين النتائث يف منوذج النتائث 

 .سيقوم مسؤول فريق العد بالالن نتائث للمراقبني ووكالء املرشحني املتواجدين يف مركز العد 

  املعدودة لبيان أن لملية العد قرتد   األوراِللى صناديق اقرتاع  شريا أصفريقوم فريق العد بوضع

 يف مركز العد.اكتملت  وللوصول إىل املرحلة النهائية 

   النسرترترتال أالصرترترتلية واالقنرترترتان أالوىل  منرترترتوذج سرترترتجل االقفرترترتال ومنرترترتوذج تهيئرترترتة الرزمرترترتة و    سرترترتيتم تسرترترتليم 

الكربونيتان من منوذج النتائث اىل مشرف منطقرتة االرشرتفه وتسرتليم صرتناديق االقرترتاع اىل منطقرتة       

 اخلزن.

 ويقوم مدير املركز باآلتي:

o  تائث ملركز إدخال البيانات.النسخة األصلية من منوذج النيف كيس رمن إرسال 

o .أرشفة النسخة الكربونية األوىل ضمن أرشف املركز 

o .االحتفاظ بالنسخة الكربوينة الاانية لنفسه 

        سيتم لرض النسخة الرابعة واالخرية من منوذج النتائث للرتى اجلرتدران الداخليرتة ملركرتز العرتد ملرتدة

 لنتائث املدونه فيها.يوم واحد ليتمكن الوكالء واملراقبني من رؤيتها وتسجيل ا

 إرسال النتائث ملركز إدخال البيانات .00

 بعد إنتهاء لمليات العد يف مركز العد يقوم مدير مركز العد ومبسالد مسؤولي فرِ األرشفة والعد 

  (منوذج 51)وأنواع التتنافس  جبمع النسال األصلية من منوذج النتائث اخلاص بكل دوائر االقرتاع. 

 ة البيانات املطلوبة.افكالتأكد من ملئها ب 

 .تعبئتها يف كيس رمن 

 .ملل منوذج نقل املواد للكيس اآلمن وذكر لدد النماذج املوجودة فيه 
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 الكربوينة الاانية. ةالتوقيع للى منوذج نقل املواد وأخذ النسخ 

  )تسليم الشخص املخول بالنقل الكيس اآلمن احلاوي للى مناذج النتائث ملركز العد )النسال األصلية

 نسخيت منوذج نقل املواد )األصلية والكربوينة األوىل(.و

التصرف  ممناذجها بشكل منظم ولد ةفاظ لليها داخل املركز وأرشفللمًا أن بقية املواد احلساسة حي

 بها حلني ورود تعليمات من اإلدارة العامة يف املفوضية.

 التدقيق .12

 احملطة ومن قم وضع احللول املمكنة.  التدقيق: لملية التحقيق والادة تدقيق لكافة مواد ومناذج

 2يتكون كل فريق من موظفني لدد كادر التدقيق:

 يقوم مركز العد بتدقيق :

 .احملطات املرسلة ملنطقة العزل أقناء لملية االستالم يف مركز العد 

 .احملطات املرسلة ملنطقة العزل أقناء اجراء التسوية 

 مهام فريق التدقيق:

 آلتي:يقوم فريق التدقيق با

 احملطات املرسلة من قبل فريق اإلستالم

لند ورود حمطة من فريق اإلستالم ملنطقة العزل من قبل فريق االستالم بسبب نقص يف املواد الواجب 

 استالمها لتلك احملطة، يعمل فريق التدقيق للى :

 االتصال مبكتب اللجنة االنتخابية املعين لغرض إرسال املواد الناقصة لتلك احملطة. 

  لند ورود املواد الناقصة للمحطة تسجيل ذلك يف منوذج استالم مركز العد وبالتعاون مع موظفي

 االستالم.

 .تسليم احملطة بعدها لفريق اخلزن لغرض إكمال إجراء لمليات مركز العد للى تلك احملطة 

ركز وينتظر منه ويف حال كانت املواد مفقودة يبلغ مكتب اللجنة أيضًا، ُيبلغ فريق التدقيق مدير امل

    االجراء الالزم لمله لتلك احملطة. 
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 احملطات املرسلة من قبل فريق التسوية

 لند ورود حمطة من قبل فريق التسوية ملنطقة العزل، يعمل فريق التدقيق للى اآلتي:

 ألي أمور مارية  التحقق من كل مواد احملطة وخاصة من سجل مدير احملطة إلحتمالية وجود تفسري

 ك احملطة.ك يف مواد تلللش

  قد يضطر الفريق اإلتصال مبكتب اللجنة االنتخابية لغرض احلصول للى معلومات خبصوص

 احملطة والذي بدوره قد يتصل برئيس املركز أو مدير احملطة لإلستفسار.

  يف حال مل حتل املشكلة يف احملطة قد يضطر فريق التدقيق بإلادة اجراء لملية التسوية لتلك

 من البداية وبالتعاون مع فريق التسوية بعد إبالغ مدير املركز. احملطة
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 النماذج املسالدة .13
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 تهيئة الرزمةمنوذج  15.3

 


