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. رسالة مدير عام االدارة المركزية في المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات الى موظفي 2 .3

 التسجيل 

 

 السادة والسيدات موظفي وموظفات المفوضية

 

م في إنجاح العملية االنتخابية التي ستشهدها بالدنا خالل األشهر القادمة ، إن المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات تقدر مساهمتك

وتعتبركم شركاء فعليين في وضع اللبنات األولى لنجاحها، ونقدم إليكم هذا الدليل الخاص بإجراءات عملية تسجيل الناخبين الذي 

 الناخبين في كافة أنحاء ليبيا. سيكون خير عون لكم في أداء واجبكم وتحمل مسؤلياتكم إلنجاح عملية تسجيل

إن الدقة وااللتزام في تنفيذ هذه العملية أمراً في غاية األهمية ، حيث أن هذه المرحلة تعتبر من أهم المراحل األساسية في إنجاح 

 المسار االنتخابي.

وعي وإيمان المواطنين )الناخبين(  إن العامل األساسي في نجاح برنامج انتخاب المؤتمر الوطني العام يعتمد بالدرجة األولى على

فبراير واالنتقال من الثورة إلى الدولة ، وتحديد مصيرهم من خالل مشاركتهم الفعالة  71بدورهم ، ورغبتهم الحقيقية في نجاح ثورة 

 قيق الهدف المنشود .حفي جميع مراحل العملية االنتخابية ، فلنكن يداً واحدة لخدمتهم لت

 ا الوطن وعاشت ليبيا حرة إلى األبدوفقكم هللا لخدمة هذ

                                          

                                                                 

 عثمان ابو بكر القاجيجيد.                                                             

 رئيس المفوضية الوطنية العليا                                                             

 تمفوضية الوطنية العليا لإلنتخاباال                                                               
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 قواعد السلوك لموظفي التسجيل الئحة .4

يجوز للمفوضية كما  ,  المفوضية موظفيل  القانونية واألخالقية حديد المعاييرتل من مجلس المفوضية العليا لإلنتخابات قواعد السلوك الئحة تصدر 

  . قواعد السلوك الئحة فى حال انتهاكهم أحكام ين الموظف فرض عقوبات على  اتالنتخابل لياعوطنية الال 

 

 :ات نتخاباال موظفيعلى 

 لمعمول بها ، وخاصة القوانين ذات العالقة بادارة العملية االنتخابية . اللوائح ا التشريعات و لقوانين واجباتهم وفق اااللتزام باداء و .7

العليا لالنتخابات، وغيرها الوطنية فوضية الم نشاءا ، والقوانين االنتخابية، وقانونيدستورعالن الحكام االوفقا ال داء واجباتهمأ .2

  .مفوضيةال الصادرة عن قوغيرها من الوثائ واالنظمة واالجراءات ليبيا في القوانين النافذة من

للمواطن من حرية الرأي والتعبير والتعددية السياسية وتكوين االتحادات والجمعيات والنشاطات وحقه في األساسية  حقوقال ماحترإ  .3

 االنخراط بمواسسات المجتمع المدني .

 .وغيرها ائل اإلعالموالمراقبين وممثلي وس والمرشحين الناخبين الي من    تحيز اي  دونببنزاهة و تصرفال .4

 .همخطب أو هم سلوكهم او أعمال هم او شاراتاو   مالبسهم خالل من مرشح أو كيان سياسي الي   دعم اال يظهر اي  .5

واإلبتعاد عن أي شبهة تدين المراقب باإلنحياز لقاء تلقيه  عملية اإلنتخابيةالإنتهاج مبدأ الحياد الكامل مع جميع األطراف الداخلة فى  .6

 . لغ مالية أو امتيازات من إحدى الكيانات السياسية أو القوائم المرشحة أو من أي جهة كانتأي مبا

 .ها يلعوعدم نشرها ، او طالع الغير  واجباتهمل همأداءالتي يتم االطالع عليها اثناء   معلوماتالسرية  المحافظة على   .1

بغض النظر  ، وتهمإعاق أو همأو سن تهم أو عقيد  جنسهمل لنظردون ا ،تقديربكل احترام و  على السواء  األشخاص معاملة جميع  .8

 . الشخصية همأحوال أو االجتماعية أصولهم عن

المتعلقة بالعملية اإلنتخابية وفق المنهج المعمول به  اإلجراءات بكافة تام المام  علىن يكونوا الدورات التدريبية وا جميع ور حض  .9

 العليا لإلنتخابات .مفوضية لمن قبل اإلدارة المركزية با

 مجلس  هرقريالذي  للجدول الزمني ، وفقا كل مهنية وشفافيةب ليهماالموكلة  المهامللقيام ب الموعد المحدد االلتزام بالحضور في .71

 .ة لالنتخابات اإلدارة المركزى أو مفوضية ال

 

 :المذكورة أعاله المبادئب لتزما سوف ر بانني بهذا اق

 

 ------------------------------التاريخ :    ---------------------------------المكان  : 

 

 -------------------------------التوقيع :    ---------------------------------اإلسم: 
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 تعريف المصطلحات  .5

 ت المصطلح الوصف

القرارات اتخاذ  المسؤولة عنهة الج ووه فى مجلس المفوضين تتمثلهي الجهة المعنية بتنظيم االنتخابات ،و 

وهي الجهة  االدارة المركزية متمثلة في و الجهة التنفيذية  .إصدار اللوائح والنظمو المسيرة للعملية اإلنتخابية

.لى عمل مكاتب الدوائر التابعة للمفوضية ع التنفيذية والمشرفة  

المفوضية الوطنية 

نتخاباتالعليا لإل  
1.  

طرابلس ب ة() االدارة المركزيمكتب    
المقر الرئيسي 

 للمفوضية
2.  

وتقديم التقارير المتعلقة  تنفيذ العملية االنتخابية في الدائرةوالدارة  ،ةنتخابيالا بعدد الدوائر مكتب 73هنالك 

  للمقر الرئيسي.
االنتخابية  مكتب الدائرة  3.  

واحدة ) على اقل تقدير طتينيتكون المركز من محهو المكان الذي حددته المفوضية  لتسجيل الناخبين ، س

للنساء(واالخرى للرجال    
تسجيل الناخبينمركز   4.  

التعرف على هوية الناخبين والقيام باجراءات تسجيلهم.المكان الذي يتم به  تسجيل الناخبينمحطة     5.  

السماء المسجلين   االولية قوائم النشر السجل الذي يدون فيههو    .6  ياألولسجل الناخبين  

سماء الناخبين المؤهلين .القوائم النهائية أل يدون فيه الذيل هو السج   .7 سجل الناخبين النهائي 

  .8 االكياس االمنة اكياس بالستيكية عند غلقها اليمكن فتحها اال بقصها او تمزيقها

،وتقديم االعتراضات على وجود بعض  األوليوهي المرحلة التي تعقب مرحلة التسجيل يتم فيها نشر السجل 

سماء في السجل في حال وجود االسباب الموجبةاال   
  .9 النشر واالعتراض

لقيام بعملية التسجيل والخاصة بكل محطةوي على المستلزمات المطلوبة لوهي صندق يحت   .10 عدة التسجيل 

مرفقة مع بطاقة الناخب  يحتوي على استمارات تسجيل الناخبين   .11 دفتر تسجيل الناخبين 

تم تسجيلهلكل ناخب ارها هي البطاقة التي يتم اصد   .12 بطاقة الناخب 
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 عامة معلومات  .6

ل الذي يعقد ونتخابي االالحدث األستكون  العام  لمؤتمر الوطنيعضاء اختيار أإل   2172م النتخابات التي ستجري في عااان 

   .فبراير  71ة بعد ثور ليبيا في 

 لسنة (4) القانون رقم وم 2177/  18/  13يله الصادر بتاريخ احكام االعالن الدستوري وتعد بموجب عمليةهذه التجرى  وسوف

المفوضية الوطنية العليا  بشأن إنشاء 2172لسنة   (3)  رقم القانونوالعام  المؤتمر الوطني انتخاب أعضاء بشأن  2172

 تتولى المفوضية وضع القواعد التى تنظم  العملية االنتخابية.و . النتخاباتل

   ،باعتباره دليال مرجعيامالعا لمؤتمر الوطنيا نتخابإل تسجيل الناخبين عمليةهذه اإلجراءات التى توضح م بين أيديك كما تضع 

يحق  األشخاص الذين تسجيلعلى الموظفين اتباعها عند يجب  باإلجراءات التي ا مفصال شرحيقدم تسجيل الناخبين،  مراكزلموظفي 

 .إلقتراع لهم ا

 م يتم على النحو التالى :إنتخاب المؤتمر الوطنى العا 5.5

 

  التنافس  ن خالل, مغلبية األ نظام وفق  عضواً   721سيتم انتخاب ومن بينهم  اً عضو 200  يتكون المؤتمر الوطنى العام من

 ,  في البالد دائرة انتخابية 69 ويشمل اعد الفردية بين المرشحين لمقعلى ا

 عضو أكثر من تلك الدوائر  عدد قليل منما ينتخب في، اواحدعضواً  معظم الدوائر االنتخابيةتنتخب و . 

  ليبيافي  دائرة انتخابية 21ويشمل  ة سياسيال اتكيانال قوائم من خالل التمثيل النسبي نظام وفق  عضواً  81انتخاب  وسيتم. 

   عملية تسجيل الناخبينالغرض من    2.5

 : الى مايلي تسجيل الناخبين تهدف عملية 

  غبون االقتراع فيه,  مع ير المكان الذي فيالمتوفر فيهم الشروط القانونية الراغبين فى التسجيل  نين مواطكل ال ليسجت

 .    العلم أن المكان الذى تم فيه التسجيل هو ذاته الذى يجب أن يصوت به الناخب 

  الالزمة ليوم االقتراع. االحتياجات  تعرف علىال 
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  متى سيتم تسجيل الناخبين؟   3.5         

من  مراكز تسجيل الناخبين   جميع تعمل وسوف تحديدها من قبل المفوضيةالفترة التى يتم  خالل  عملية تسجيل الناخبين تتم سوف

. مع مراعاة فروق التوقيت وشروق الشمس وغروبها في ةأيام الجمعتغلق و الخميس السبت إلى من ،مساء 6حتى و صباحا 9الساعة 

 كل منطقة.

      أين سيتم تسجيل الناخبين؟   4.5

  في جميع أنحاء البالدمركز  0011نحو هناك  كونيومن المتوقع أن ،  تسجيل الناخبين كزامرسيتم تسجيل الناخبين فى 

 وغالبا ما تكون هذه المراكز فى المدارس , األقل على اواحد مركزا  رعيةف فى كل دائرة إنتخابيةوسيكون  ،

 مع  ، واحدكثر من مركز ال يسمح بالتسجيل في أ ولكن،  المركز الذي يريد ان يسجل به  اختيارفي حرية ال شخص كلل

 . فى المركز الذى سجل به يوم اإلقتراع  تصويت فيلزام الناخب بالإ

 

 

 

 . فقط  التصويت في االنتخاباتبهم المخولين   خبينللنا  هائالن لسجالفي ة اسمائهم مدرجال األشخاص 

 
 التسجيل ، هو نفسه سيكون مكان االقتراع تم فيهالمكان الذي ي
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سجل الناخبين؟ يدرج في كيف يمكن للشخص ان    5.5      

 فترة التسجيلخالل  الحضور الشخصى  . 

  سيتم شرح معايير االهلية الحقاً في الدليل(  قاً للشروط المنصوص عليهاوف كناخب تسجيلمؤهال لل نوكيأن (  

   ةالمطلوب ائقالوثتقديم 

 سجيل   تمراحل ال 6.5

 

مركز التسجيلفي  يصل المتقدم الى مركز التسجيل    

محطة التسجيل في   يذهب المتقدم الى محطة التسجيل   

هلية األ وثائقو   يتم فحص هوية المتقدم  الهوية التأكد من    

للمتقدم  بطاقة ناخب اليتم استكم  التسجيل  

 التغليف   يتم تغليف بطاقة الناخب

المغلفةيغادر الناخب المسجل المكان ومعه بطاقة ناخب    الناخبين المسجلين  

 سجل الناخبين   5.5

تقديم بيسمح   بين أولي ، وكسجل ناخبمركز تسجيل الناخبين  مسجلينالالناخبين  أسماء قوائم  نشرت  ،فترة تسجيل الناخبينانتهاء  بعد

 .  هذه العملية التي تصف اإلجراءات تفاصيل ين الجزء الثاني من هذا الدليلـيب وعليه   االعتراضات

، يعد سجل نهائي  االعتراضاتوتبعا للقرارات القانونية الصادرة بشأن ،  عتراضاللنشر واااالنتهاء من عملية   بعدو

 . االقتراع أثناء عملية ل ا السجهذ ستخدميوسوف  ،لناخبينل

 

 واحدة فقطلمرة واحد وتسجيل  مركز في اً صيشخ  التسجيل الشخصيجب على        
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                                                            ادارة عملية تسجيل الناخبين    .6

  المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات  5.6

 

القرارات المتعلقة بالسياسات  اتخاذ الهيئة المسؤولة عن هو و  .طرابلسب لالنتخاباتالعليا الوطنية بالمفوضية  مجلس المفوضينيوجد 

 المسيرة للعملية  اإلنتخابية .اصدار اللوائح والنظم و

في طرابلس ،وهي المسؤولة عن تنفيذ العمليات واالشراف على عمل مكاتبها في  لالدارة المركزيةوكذلك سيكون المقرالرئيسي 

 الدوائر االنتخابية .

ية اإلنتخابية فى عن سير العمل هايرالمكاتب تقارهذه  ، و تقدمفيه قعت الدائرة التيفي  هابمهام نتخابيةالا الدوائر مكاتببينما تقوم  

 . للمفوضية العليا  اإلدارة المركزية إلى لدوائروا ،المدن

 ابيةفي كل دائرة انتخ ، واحد على األقلمركز  وسيكون هناك ،الدائرةمواطنين بال لخدمة جميع  نتسجيل الناخبي مراكز وسيتم إنشاء

 .التابعة لها  الدوائر االنتخابية كاتبم إلى هاريراهذه المراكز تق وتقدم .  فرعية

وسيكون  .للرجال محطتينللنساء و محطتين قد تكون هناك ، مراكزال بعض ال وفي للرج محطةللنساء و محطة  المراكز ، كلحتوى ت

 ورقم مركز،الرقم و الفرعية، رقم الدائرة، ودائرة الرئيسيةال قمر  )هي:  ارقام( 7)يتكون من  ، عددي رمز  تسجيل محطةكل   عند

اعالن و واالقتراع والفرز تسجيلال في جميع مراحل عملية سيتم استخدامهاالتسجيل و مركز تحديدل  الرموزهذه  ضعتو   ).لمحطةا

 .النتائج

  موظفي مركز تسجيل الناخبين   6.2

 النشرو تسجيلال عمليةاإلشراف على  كذلك وبالمركز ،  الموظفين إدارةعن  هو المسؤولو ،رئيس "  سيكون لكل مركز "

ين ينالمع أفراد األمن إجراء اتصاالت معو  مكتب الدائرة تقديم التقارير إلىو ، / لها له مركز تسجيل الناخبين التابع  في واالعتراض

 من:  المركز رئيسالمركز ، ويتأكد  في

  تب الدائرةمك منان جميع المواد قد استلمت . 

  تسجيل الناخبينلتكون في االستخدام  ال عندما  بشكل آمنقد خزنت  جميع المواد. 

   للعمل فيها جيدة غرفةبها  محطة كلأن. 

  بشكل سليم  صممت أن تكون كل محطة قد. 
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   بجميع المواد وفق  مجهزة تجهيزا كامالان كل المحطات
إذا  الدائرة مكتب إبالغالضوابط المعتمدة من المفوضية و 

الثالثة  أو في غضون اليومين سينفد موادمن الأي  تبين أن
 الحقة ال

  خلامد عند ظمتمن طابور للتسجيل فى ونالمتقدميصطف  ان 
نه بمجرد التسجيل ينبغي على او  المحطات و المراكز

 .فوراً دمين  مغادرة المركز  المتق

  المركز  النظام داخل المحافظة على. 

  منهم   ما لم يطلب ،  المركز خارج  راد األمنأفيتواجد أن
 . لدخولالرئيس  ا

  كل يوم نهايةفي  لالتسجي نتائجعن االنتخابية الدائرة أن يتم إبالغ مكتب . 

 عمليات  نهاية عندأثناء والعليا الوطنية المفوضية  من قبل محددةال وقاتاألفي   مكتب الدائرةالمطلوبة إلى  المواد رسال إ
 واالعتراض. النشرالتسجيل و

  موظفي محطة تسجيل الناخبين  3.6

 :تسجيل  موظفي ناخبين محطة تسجيل   كلعمل في وي

 موظف التحقق من الهويات  .  

  المسجل . 

 عملية تسجيل الناخبينالمتعلق ب الفصل بالتفصيل في  الموظفين  وظائفب شرحيوجد و

 ء قدر المستطاع .تسجيل النسامحطات بعلى أن يتم توظيف العناصر النسائية 

 مدير محطة تسجيل الناخبين    4.6 

 

ة إتمام عملية التسجيل  بسالس عن مسؤوال على أن يكون ، للمحطة كمدير كزالمر موظفي حدأ تعيينب يقوم رئيس مركز التسجيل

 لآلتى :فقا ووكفاءة عالية 

 في الوقت المناسب، السلس والتعامل مع المتقدمينالتدفق  ضمان. 

  تسجيل الناخبين محطة داخل النظام ة علىالمحافظ.  

   للتسجيل   المؤهلينالمتقدمين واألشخاص  جميع تسجيلان يتم ضمان. 

 بدقةجميع النماذج ذات العالقة بالتسجيل قد تمت تعبئتها  التأكد من أن . 
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   جيلفترة التس عند نهايةأساس يومي، و على المحطة استماراتوثائق و و موادتسجيل وتدوين جميع. 

  ؛نفاذها التي من المتوقع  أي من البنود عن ، في وقت مبكر جدا ، رئيس المركز   وإبالغ استهالك المواد تتبع 

  قدمة ، الم وثائقال بخصوص ينالمتقدم مشاكل ) على سبيل المثال:  داخل المحطة عاديةالغير  ظروفاي من ال مع التعامل 

 االنتخابات ....الخ(عملية  في ت والتدخال والمسائل األمنية،

  كلما طلب منه ذلك ،الغالبمركز التسجيل بشكل يومي  وفي  ابالغ نتائج التسجيل الى رئيس. 

  هذا الدليل على النحو المبين في االعتراضو النشر عملية تنظيم. 

 

 

 

 

 

 

بمركز التسجيل لتواجداالشخاص الذين يسمح لهم با      .7  

 :المحطة أو تسجيلالمركز  فيفراد بالتواجد ألا للفئات التالية من فقط  يسمح 

 محطة بعينهاالبعينه او  مركزال في ذلك التسجيل انتظار في  أوللتسجيل  شخاص المتقدميناأل 

  التسجيل وظفيم 

  بتسجيل الناخبينتتعلق المناط بهم مهام او واجبات خاصة  المفوضية الوطنية العلياوظفي م 

   ن يالمرافقين للمراقبين الدوليالمترجمين و ،ين دالمعتمن يالدوليو ينالوطناالنتخابات  مراقبو 

  والمترجمين المرافقين لهم. ين دالمعتمن يوالدولي ينالوطنعضاء الوسائل االعالمية ا 

 لمفوضية العليا لإلنتخاباتبتصريح من اإلدارة المركزية لو المفوضية الوطنية العلياين لدى المعتمدين الخاص الضيوف 

  لو اضطرت فيما  وا المراكز قد يدخل ن الذيو ،مراكز التسجيللخصصين الم ضباط األمن من م غيره أو ة الليبيةالشرط

 الحاجة إليهم لحفظ األمن .
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 .مصداقيةية والشفافال فى جو من  تسجيل الناخبين وجود المراقبين الدوليين وحضورهم أثناء عملية التسجيل يضمن 

وسائل  أعضاء كما ينبغي على   ،العليا الوطنية  المفوضية  عنصادرة   اتارتداء شار الخاصين والضيوف المراقبين،على يجب 

 .سارية المفعول  صحفية بطاقاتالمعتمدين ابراز  اإلعالم

 

 صادرة عنال شاراتال باالضافةشخصية إلثبات الهوية ، بطاقة جواز السفر مثل وثيقة  ابراز المراقبينعلى   مالحظة مهمة :

 العليا،  الوطنية فوضية الم

 ثبات شخصي عندما يكون ذلك متاحا. اابراز الرسمي و زيهم ارتداء  الشرطة افراد  يجب على

 وذلك لدواعى أمنية .  التسجيل مركز ما دعاهم رئيس  إذاضباط الشرطة،  استثناء ب  تسجيل،لافي مركز  حمل السالح ال يجوز ألحد

 

 

 

 

مراقبي االنتخابات المعتمدين  7.2     

 : اتلالنتخاب العليا  الوطنية المفوضية من قبل المعتمدين والدوليين محليينلمراقبين الل يمكن 

 عملية تسجيل الناخبين في جميع األوقات خالل مراكز التسجيل إلى دخولال 

  تسجيلة العملي جميع خطوات مراقبة 

  ذات العالقة  أنشطة ة أيتدوين وتوثيق 

 

  ))العلياالوطنية ن المفوضية صادرة عال  قواعد السلوكبالئحة التقيد  المراقبين يجب على جميع)) 

 :ضمان ما يليل محطة التسجيمديرعلى و 

   مرشح أو كيان سياسيتربطهم بعالمة  أي يحملون أو  ال يرتدون ، وأنهمان يبرزوا بشكل واضح، الشارات المعتمدة 

 ؛معين

   التسجيل؛ عمليات مراقبة، اثناء نزيهة ومحايدة بطريقة ا يتصرفوان 

  بأي شكل من األشكال عملية التسجيل وا في تدخلال يأ 

 
جدول  ضعي ، قدوإذا لزم األمر ،الزدحامد في المركز منعا لالمركز اليات التواج رئيسظم ين

 .االنتخابية العمليةلهم لمراقبة   فرصة متساوية اتاحة لضمان  ، للمراقبين زمني
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 .التزاماتها   / لتزاماتهتمتثل ال/  لم يمتثل  إذا تسجيلال مركز مغادرة أى مراقب لرئيس من ا أو مديرسيطلب ال

 ممثلي وسائل االعالم المعتمدين  3.5

 

رسال إو لنشر معلومات دقيقة تالمفوضية الوطنية العليا لالنتخابا في الجهود التي تبذلها طبيعي شريك تعتبر عالموسائل اإلان 

، رسمية فيةحص بطاقاتوالذين يحملون  ،ممثلي وسائل اإلعالملويجوز  ، للمواطنين الليبين ة وذات صلة بالموضوع فعال رسائل

 .أثناء عملية التسجيل يع األوقاتفي جم  تسجيلال/ومحطات كزامر الوصول إلى

كل دخولهم لالمسموح ب دد الصحفيينيكون عس  .مركزالإلى  دخوللا وكاميراتهم المعتمد االعالم قيرلفين قمرافال لمصورينل ويجوز

 .محطةال مدير تقدير وفق  التسجيل مركز من مراكز

 :ضمان ما يلي التسجيل محطة مديرومركز التسجيل رئيس  وعلى 

 محطةال / مركزال داخل وخارج نزيهة ومحايدة التصرف بطريقة  وسائل اإلعالمفراد  على ا 

   ،معين مرشح أو كيان سياسيبتربطهم عالمة  أي يحملون أو  ال يرتدون ، وأنهمبطاقاتهم الصحفية ، بوضوح أن يبرزوا 

 

 

 

 

 

 تمعتمدة من قبل المفوضية الوطنية العليا لالنتخاباال الئحة قواعد السلوك اتباع ن ييالدولو ين المحلي  المراقبين على يجب  
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  الضيوف الخاصين    4.5

 

 .محدودة ي حاالت فالخاصين،  ضيوف للريح وتصامدة بطاقات معت  إصدار يجوز للمفوضية العليا 

هم الشخصين ، بطاقات معتمدة ، وتكون حراس  إذا كان ذلك مناسبا، والخاصين والوفود المرافقة لهم   فوضييجب ان يحمل ال

يل ، ويجوز مركز التسج  في أثناء وجودهم في جميع األوقات ، وتكون بارزة للعموم ،  المفوضية الوطنية العلياصادرة اليهم من 

 اجدهم بالمراكز ان:  وتفترة  للضيوف الخاصين اثناء

  هذه العملية حول تفسيراتات االنتخاب وظفيم من وا يطلب. 

   تهاإجراء تعطيل أو في العملية االنتخابية، بأي شكل من األشكال ,يتدخلوا، ال اعليهم يجب. 

   بعينه مرشح أو اسيكيان سي لصالح بأي شكل من األشكال، يتخذوا الاعليهم يجب. 

   هم الشخصيينحراس و، ة لهمد المرافقوالوفسلوك  عنين مسؤولان يكونوا'. 

 

مراكز  في الخاصين  الضيوفتواجد  منعيجوز للمفوضية العليا  أعاله،  من البنود المذكورة أي   حالة مخالفة فيو

 .التسجيل
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  . مواد تسجيل الناخبين8

عداد من أجل إ الناخبين المؤهلين للتصويت عملية تسجيل إلجراء  الالزمةواالستمارات  المواد بتأمين المفوضية الوطنية العلياقامت 

وفق المعايير والنظم  المركز بذلك مسجلينالعدد التقديري لل علىمركز تسجيل  كللتسليمها يتم  الكمية التيتعتمد و .سجل الناخبين 

 . الدولية المتعارف عليها

 

لتسجيل ا عدةصندوق      8.1    

 :العناصر التالية علىتحتوي  لذيالتسجيل وا ادوات صندوق تسجيل الناخبين محطة كل تستلم 

 

ةدالما    الغرض الكمية 

مركز التسجيللتعرض عند مدخل   1 الفتة  

 لتعليق الالفتة 1 حبل

 محطة المركز/ الموظفي على  للتعرف 4 السترة

حاجزشريط   دالة  ووضع عالمة ز مركال مدخل عند طابورال لتنظيم 2  

ستمارات الالتعبئة    20 فة( مختل ألوان)  أقالم    

خاصة بالمفوضية التسجيلاختام    المدير  قراراتو صبغة الرسمية على االستماراتالضفاء ال 2  
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ةدالما    الغرض الكمية 

تمخللمحبرة   لوضع ختم المفوضية 4 

ين الناخبتغليف بطاقات ل 1200  بالستيكية شفافة مغلفات  

 الخذ البصمات  كبديل عن التوقيع  صغيرة محابر   3  بصمة االصبعالخذ  محبرة

اليومياتسجل   المعلومات األساسيةدوين لت يوميات سجل 2 

   العمليات الحسابية للمساعدة في 1 آلة حاسبة

 وألي غرض آخرحتياج، عند اال لوضع عالمات، 8 دائمة اقالم باحبار

األرقام ت ذا البالستيكية الاقفاأل

 الفريدة التسلسلية
120 

الصندوق داخل  المواد الحساسة المحافظة على شفافية لضمان

 ليال   أثناء التخزين أي تالعب من وحمايتها 

شريط اقفال ذات ارقام بالستيكية 

 تسلسلية فريدة
8 

 الصندوق داخل المواد الحساسة المحافظة على شفافية لضمان

 .اء عملية النقلأثن أي تالعب من وحمايتها 

A1  اكياس امنه حجم  نقلهاو تسجيللخاصة بالا  الحساسة المواد تعبئةلتجميع و 2 

 وغيرها من المواد استمارة التسجيلماذج ن تعبئةتجميع ول A3 30  ظرف ورقي اسمر حجم بني

 دغيرها من الموا النهائية مطابقةال استمارات تعبئةجمع ول A4 10 ظرف ورقي اسمر حجم بني

سوداءية  ستيكبالأكياس   القابلة لالستخدام المواد واسترجاع النفايات للتخلص من لفة واحدة )1) 

 وغيرها من االستخدامات البالستيكية قفالاأل لقطع 2 مقص

 عمليةالتتطلبها  متنوعةاخرى   قرطاسية --- القرطاسية

 دفاتر التسجيل  2.8

   موظفي مراكز ومحطات التسجيل  من قبلاال  يتم التعامل معها الو، حساسة موادعلى انها  التسجيلدفاتر ينظر الى. 

  يوجد تحت كل ، وين قدمتمالتفاصيل  تسجيلتم تصميم االستمارة ل،  استمارة  011على دفتر تسجيل كل يحتوي

  .نسخة ) مكربنة( استمارة

  وصورة  أصل  :ورقتين طقم يحتويمن  ستمارةاإلتكون ت 

   ( كي ال يلحق  2 )ن طقم مكون من صفحتيكل  بين امتداد يستخدم كفاصل  يحتوي على دفتر للالغطاء الخلفي

 الصفحات التاليةالتعليم على يتم  أو ضرربالصفحات التالية اي 

 تشكل  ،التسجيل استمارة كما فيوالمتسلسلة  فريدةال  8الخانات الـ  نفس والتي تحمل ، المنفصلة الناخب بطاقة تشكل

 لالستمارة الجزء األصلي جزءا من

   كما سيتم تغليفها وتصدر للمتقدم.  ،  م فصل بطاقة الناخب فقطالناخب ويت وبطاقة  االستمارة يتم ملءالتسجيل، عند 
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   دفاتر  10 بـ مبدئياً يزود كل مركز تسجيل. 

  تسلسليالالترتيب  وفقاستخدام الدفاتر وينبغي  .رقم تسلسلي يحتوي على دفتر كل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  يوميات المحطة دفتر   3.8

 تسجيلال فيما يتعلق بعملية مهمةالمعلومات ال لتسجيل لتي ينبغي استخدامهاوا ، صفحات فارغة علىالمحطة يوميات  دفتر حتويي

بة كتا تسجيلال محطة مدير يجب على وحطة التسجل، م   يالتي تحدث ف الظروف أو هامةالو روتينيةال حداثاأل ، فضال عنالنشرو

، من بين أمور أخرى ي ان يكتبكما ينبغ. للدفتريكتب ذلك في صفحة الغالف الخارجي أن مركز تسجيل الناخبين على   زورم اسم

 : المعلومات التالية

 اسمها هي نفسها سمه هو نفسها بما في ذلك االعضاء بمركز و محطة التسجيل  الموظفين أسماء /. 

  حلها وكيف تم ( تسجيلال يوظفم وا المتقدمين وا راقبينالم ) يكون قد تقدم بها  شكاوىي أ 

 منتظمة غير  حوادث أي 

   االستمارات 4.8

 زويدهاسترفق بنسخ منها ويتم ت ستماراتاال بعضو ،  المرقمة بتسلسل معين ستماراتاال مجموعة من محطة تسجيل  كل ستلمت 

  .تسجيلمستلزمات ال مجموعةضمن  مظاريفب

مستلزمات  مجموعةسيتم تقديمه ضمن  الذى، دفتر االستمارات في تكون وس ، لها نسختوجد فلن  خرىاأل بعض االستماراتاما 

 .تسجيلال

 :األماكن المناسبةالبيانات التالية على ان تكون في  الخارجي لدفتر االستماراتالف الغيجب تضمين 

 ركز التسجيلم اسم 

 رمز محطة التسجيل 

  الدائرة الفرعية  
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 يةالرئيس الدائرة 

 رجال، نساء(االفراد الذين قدمت لهم الخدمة بمحطة التسجيل  تحديد( 

 محطة التسجيل  مدير اسم وتوقيع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اي وعدم نزع ، والنشر عمليات التسجيل طيلة على دفتر اليوميات ودفتر االستمارات يتم المحافظةان يجب  -

 .  اوراق منه

 عن النسخ االصلية في مراحل الحقة.تحتاج االستمارات التي لها نسخ مرفقة ان توضع منفصلة  -
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 لعملية التسجيل التحضير 9

 على مراكز ومحطات التسجيلالتسجيل  توزيع مواد 5.9

ء عملية بدمن   قبل بضعة أيام مراكز التسجيلعلى كل رؤساء  تسجيل الناخبين مواد وزيع تب االنتخابية مكتب الدائرة سيقوم

  .التسجيل

 :تسجيل مركز كل قىليت وسوف

    عملية التسجيلالمواد المطلوبة ل تحتوي على جميع محطة تسجيل ناخبين كلب خاصةتسجيل مجموعة مستلزمات 

   ل محطة تسجيل (لك دفاتر 10 عادة هناكسيكون )   مرقمة تسجيل دفاتر 

   محطة تسجيل   كلل  دفتر استمارات 

 استمارات أخرى 

 يجب توقيع اإلستمارة  وقبل،  موادال نقل استمارة من  نسخةتسجيل الناخبين  مركز رئيس يتلقى  ،  مواد التسجيل يتم تسليم عندما

ما إن  و ويبلغ هذه المعلومات الى رئيس المركز.كافية الكميات وبال هاتوفرعدم تلف المواد و التحقق من  على مدير محطة التسجيل

بنسخه  يصال الموادالذي قام بإ الناقل الشخص ويحتفظ.، رئيس المركزعند االصلية د نقل الموا تحفظ استمارةأن  ، ينبغييتم توقيعها 

 اخرى.

 في حال توقع نفاذ أو ،تالفة أو كافيةغير  إليه الواردة إذا كانت المواد مكتب الدائرة هيتنب على رئيس مركز تسجيل الناخبين يجب 

  .نقص أي عويضت محاولةاالنتخابي  مكتب الدائرةولى عندئذ سيت  .التسجيل أثناء المركز من المواد الالزمة 

 ما قبل التسجيل فترة 2.9 

 يقوم رئيس مركز تسجيل الناخبين باآلتي: التسجيل قبل بدء في فترة ما

 في مراكز التدريب المخصصةالتسجيل  اتدريبت روحض 

  ناخبين لهاواستالم مدراء محطات تسجيل ال المطلوبة للتسجيل المواد كل من وصول التأكد 

  واجباتهم لامكب إلمامهم منالتأكد وموظفي محطات تسجيل الناخبين   تدريب. 

  همكنامأفي  سجيلتالمركزمن أرجال  التأكد من تواجد 

  الحاجة إلى  إذا دعت  الدائرةالشرطة و مكتببكل من   يلفورا االتصال بحيث يمكن ذات الصلة، أرقام الهواتف تسجيل
 .ذلك

  والصالة الغداءتي استراحأثناء  ينموظفال العمل بين وبتنا جدول إعداد. 
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 المخطط العام لمراكز و محطات التسجيل  3.9

جب كما ي.  أماكن عملهم مراجعة الموظفين في مركز ومحطات التسجيل  ، يجب على جميعفترة تسجيل الناخبين بدء قبل يوم من

 أماكن العمل المحطة وتحديد تخطيط مسبقا ، أن يقرر جيل الناخبينمحطات تس مع موظفي ، جنبا إلى جنبرئيس المركز  على

 :كما يلي بوضوح

  لهذه النقاط .الوصول ومدى سهولة  خروجالو دخولالنقاط 

  متقدمينللس التدفق السل 

  واإلعالم، إلخ والمراقبين تسجيلال بالنسبة لموظفي ترتيبات الجلوس. 

   سجيلمواقع تمركز رجال الشرطة خارج مركز الت  

 مركز تسجيل  حول موقع عالم الجمهورإل إعالن لوضع ضحاو موقع

 .تسجيلات الساعو الناخبين

 :الترتيب التالي محطات تسجيل الناخبين وفق موظفوا  يجلس وينبغي أن

  الهوية من التحقق موظف

كافية عمل  مساحةله تتاح   أن يجب. وتسجيلال محطة مدخل بعد المحطة األولى التحقق من الهوية في موظف طاولة وضع ينبغي

 .نشرال قائمة إلكمال

 (سجلالم  (  تسجيلال دفتر موظف

ل موظف يحظى سوف  دفاتر علي الحفاظ لضمان كافية  عمل مساحة له تخصص أن ويجب الثاني وقعالمب تسجيلا

ل وباالضافة .معها التعامل مله المرخص غير األشخاص متناول عن بعيداو  منظم بشكل التسجيل  ان يجب ذلك ىا

 .اءخطأ  ودون وكفاءة ةبدق الناخب بطاقة تغليف من يتمكنل كافية مساحة له تتوفر

 

وبحسب الظروف  المخطط باقرب وجه مدير المحطة محاولة تنفيذ هذاعلى  و ، مقترح لمحطة التسجيلمخطط  عاله يمثلأ نموذجال

 . المحددة التي تسمح بها كل محطة
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 تسجيل كل موظفصرفها ل التي يتوجبالمواد    4.9

فتح  ، وذلك قبلصباح كل يوم فيصرفها لكل موظف تسجيل الحاجة لي تستدع التي المواد تحضير محطة التسجيل مدير يجب على

 محطات التسجيل.

 الهوية من التحقق لموظف تصرف التي موادال

  النشرنماذج قوائم 

  اءأو سود زرقاء  المأق 

 

 لمسجلل تصرف التي  المواد 

 التسجيل فاترد 

 اءأو سود اءزرق اقالم 

 خضراءحمراء أو   قالمأ 

  مسطرة 

  ختمال 

 محبرة للختم  

 البصمة لختامة محبرة 

  اوراق التغليف الشفافة 

  صمق 

 

 

 

، اال في حالت السابق تسجيل دفترمن نتهاء الا عدم البدء باستخدام دفتر تسجيل جديد قبل ويجب

 د لكل موظف" وذلك لالسراع في استقبال المسجلين.االزدحام حيث يتم فتح دفتري تسجيل "واح

 .ومن االدنى الى االعلى تسلسليالوفقا للرقم  تباعا دفاترال وينبغي أن تستخدم
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 مركز التسجيل قبل افتتاح 01

 للتسجيل في اليوم األول    5.51

 روحضالجوز للمراقبين وي صباحا 8اعة الس ال يتجاوز  وقتفي  التسجيل مركز إلى الحضور  مركز التسجيل موظفي على يجب

 .مركز التسجيل افتتاح قبل التي تحدث واإلجراءات جميع األنشطة واشهدلي

 :باآلتي بعد ذلك محطة تسجيل الناخبين يقوم مدير

  محطات تسجيل الناخبين  المواد الالزمة لكل عضو من أعضاءو السترالشارات، و وتوزيع تسجيلال فتح عدة 

  و االعالنات المتعلقة بمدة  ، رئيس المركزالخاصة ب  السترشارات والو شعاراتمن ال  لالتسجي ركزم مواد تمرير

 .. إلى رئيس المركز ، الخالنشر عمليةأثناء التسجيل و تسجيلال مركز في عملال ساعاتو

  ه للتلففقدان أي منها أو تعرض  أو ،  المواد جميع عن توفر ي أقرب فرصة ممكنةف زإبالغ رئيس المرك 

  المحطةورمز لمحطة تسجيل الناخبين اسم المركز اليومي الدفتر على صفحة غالف ةباكتال  

  النهائي قةب  انموذج المط الجزء األول من ، وذلك باستخدام الواردة دفاتر التسجيلل األرقام التسلسلية تسجيل  . 

  المعلومات  وإدخال قم األدنى وفقا لألرقام التسلسلية (في محطة تسجيل الناخبين) الر تم استخدامهي  تسجيل دفترأول  خذأ

 دفتر التسجيل  على غالف المطلوبة

  النشر قائمة الجزء العلوي من في ل المعلومات المطلوبةاأدخ 

  تسجيل موظف لكل المواد المطلوبة صرف 

 

 :اآلتيبالقيام  تسجيللتولى رئيس مركز اي من ثم و

  ساعات مواعيد ووعن  ،عملية التسجيل عن المتقدمين يتم من خالله إبالغ  مكان ظاهرفي  عن عملية التسجيل وضع إعالن

 واالعتراض. النشرو خالل فترة التسجيل المركز  عمل

  شاراتهم يرتدون مركز التسجيل داخل الحاضرين التأكد من أن جميع 

 

 ، ودعوةالتسجيل مركز فتح يعلن عنأن يمكن عملهم،  لبدء ونستعدم  الموظفين أن جميع من حالما يتأكد رئيس المركز

 .وبدء العملية سجيلالت محطات إلى لودخلل  المتقدمين أول

 

 .ةيومالي مطابقةال استمارة في زمن االفتتاح راجدبإ، المتقدمين من أي التعامل معقبل  ، محطة التسجيل مدير سيقومو
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 تسجيل الناخبين عملية  55

 ؟من يحق لهم التسجيل  5.55

 :المتقدم للتسجيل ب على الشخصيج 

 الوطنية العليا لالنتخابات مفوضيةال التي أعلنت عنها خالل فترة التسجيل تسجيللافي مركز  التسجيل شخصيا 

  خرى؛األ تسجيلالأي مركز من مراكز في أن ال يكون قد سبق له التسجيل 

  انظر في الصفحة التالية" يكون مؤهال للتصويت أن " 

   جنسيةالهوية وال عن وثائقياثبات تقديم. 

 شخصيا التسجيل

أو ته سرأأفراد عن  سجيلتبال  د أن ينوبألح يسمح ال .ياشخص التسجيل يجب على الجميع

( 4ق اللوائح التنفيذية للقانون رقم )بإستثناء المقعدين جسديا وذلك وف ئهصدقاأ أو هجيران

 لإلنتخابات

 

 آخر موقع أي في التسجيل عدم

 قامتهم.أ مكان عادة إلى  بقراأل هوو، يختارونه تسجيل مركز أي في ،مرة واحدة فقط التسجيل ينمتقدميمكن لل

 

يرغب   ، وإذا كانتصويتلل نفس المركز إلى تهعود بوجوب هال بد من تذكير ،ما في مركز تسجيلللالشخص يتقدم عندما و

 . الموقعذلك   في ليسجالت عليهيجب  فإنهموقع آخر، التصويت في في

 

 كناخب للتسجيل مؤهال يكون أن

 :، يجب على الشخصكناخب تسجيلمؤهال لل من أجل أن يكون

 ليبيا أن يكون مواطنا 

  في يوم االقتراع سنة (18)  نععمره ال يقل  نأ 

   يةقانونال يتمتع باألهليةأن 

  النظامية لمؤسسات العسكريةل منتسباً  أن ال يكون 
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 عملية التسجيل خطوات 2.55

 

  صحيحةال محطةال الى متقدمال توجيه :7 ةالخطو

المركز  رئيس ب علىيجف .الرجال تسجيلل  منفصلة واالخرى النساء لتسجيل تين واحدةمحط لديه مركز تسجيل ناخبين كل

 .الصحيحة إلى المحطة المتقدمين توجيه 

   الطابور انتظام على ةفظاحالم  :2 الخطوة

طاولة موظف  إلى وصولهم في انتظار بينما هم امنظم طابوراً   نوالمتقدميشكل أن  ضمانمسؤوال عن  تسجيلال محطة مدير كونسي

   .الهوية التحقق من

 .واحد آن في  واحد طاولة الموظف أكثر من شخص منال يقترب   ينبغي أن

لهؤالء  الكراسي ينبغي توفير بل  .مقدمة الطابور سمح لهم بالذهاب إلىيأن األولوية، و  المسنين والنساء الحوامل ينبغي إعطاءكما 

 .إن أمكن ذلك الناس

 

  للتسجيل المتقدم أهلية من التحقق  :3 الخطوة

 .ليبي نهأو تههوي ثبتوثائق ت إبراز متقدمال من  هويةال طلب موظف التحقق منسي

 

 جنسية؟الو هويةال إلثبات المطلوبة الوثائق هي ما 

 .وأنه يتمتع باألهلية للتسجيل ،الشخص الذي يدعيه  وانه هان يثبت  ، يجب على الشخصالتسجيل من أجل

ه هذيمكن أن تكون  و له صورة فوتوغرافية حتوي علىت  واحدة هوية أصلية وثيقة  يقدم الشخص أن يجب على هويةال ثباتإل

 :الوثيقة

  لمتقدمصورة ل حتوي علىي األصلي العائلة كتيب 

  جواز السفر 

 الشخصيةبطاقة ال 

  وطني م الالرق بطاقة 
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 :قدمتمالعلى  يجب إلثبات الجنسية 

   األصلي  العائلة كتيبتقديم. 

  صادرة عن مكتب  شهادة ميالد أو شهادة الوضع العائلي يمكنهم تقديم، العائلة كتيب إمكانية الحصول على لم يكن لديهم إذا

 السجل المدني.

 

  منه  التحقق من الهوية سوف يطلب موظف ، فإنقمن هذه الوثائ أي تقديم  غير قادر على إذا كان مقدم الطلب

 .في التسجيليرغب  إن كان  صحيحة وثائقه معو والعودة تسجيلال مركز مغادرة 

 

( سنة، يقوم الموظف المسؤول عن التحقق من الهوية  بفحص وثائقه 08كان هنالك اي شك حول عمر الشخص المتقدم )اذا 

 : ولى موظف التحقق من الهوية اآلتيسيت، ف2102  ( سنة قبيل يوم االقتراع08سيبلغ )، واذا كان عمر المتقدم 
 

 .النشر قائمة فيالمدني  السجل وثيقة أو العائلة كتيبرقم  و اسم إدخال  •

 .وتصحيح أي أخطاء ،بشكل صحيح البيانات إدخال هذه أنه تم من التأكدمتقدم ال من الطلب • 

 طاولة التسجيل. لذهاب إلىا قدمتمال من الطلب  •

 

 

 

 

 

 

 

أو تابعا  ،يتمتع باألهلية القانونية   عما إذا كان الشخص إلى النظر ونحتاجيال  ،في هذه المرحلة ،وا التسجيلموظف  

فترة وذلك خالل  ويمكن االعتراض على هذه االمور  .مسجوناً  أو كان ،ةرسميال عسكريةات المؤسسلاحدى إل 

 .االعتراضو لنشرا

 المسجل االنتقال إلى تهوجنسي تههوي تم التأكد من الذي للشخص فقط يمكن  
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   التسجيل استمارة ملء :4 الخطوة

 : على النحو التالى  متقدم لكل من دفتر استمارات التسجيلجديداً  انموذج  المسجليستخدم 

 ذلك ل مةالمستخد ة من االستمارةالثانينسخة الالنسخة األصلية و بعد  بدفتر التسجيل رفقالتي ت لفاصلةا بطاقةال ضعأن ي

 ة.التاليستمارة الا أن ال تنتقل الكتابة إلى ، لضمان لمتقدما

  التفاصيل التاليةب  ،بعناية استمارة التسجيل مألأن ي: 

 واللقب ،اسم الجد ،األب األول واسم الشخص اسم  -

 وتاريخ الميالدجنس الشخص    -

  التسلسلي  هارقمو الشخص هوية إلثبات لناخبينا ليسجت محطةلالمقدمة   لوثيقةا  نوع  -

 التسلسلي  هارقمو الشخص جنسية إلثبات لمحطة تسجيل الناخبين المقدمة  لوثيقةا  نوع  -

  الناخب بطاقة كتب فيي ، ستمارةقدم على االتمال بيانات بعد إدخال: 

  محطة تسجيل الناخبين  ورمزمركز تسجيل الناخبين   اسم   -

 سجلالم اسم  -

 ختمال، ومديرال نيابة عن ،المسجل توقيع  -

  في وقت  فرصة لن يكون هناك أي أنه له شرحي، وكل شيء بشكل صحيح أنه تم إدخال لتأكد منا قدم تماليطلب من  أن

 هذه التفاصيل لتصحيح الحق

   يد على صحتهالتأكل ،استمارة التسجيل المناسب على في المكان تهبصم  وضع أو توقيعال قدم تماليطلب من أن 

  استمارة التسجيل من ناخبال بطاقة فصل. 

 

 

 

 

 

 

   

 
 . ينهي فيها دفتر التسجيل  كل مرة إبالغ موظف التحقق من الهوية في  المسجل يجب على

 .يتم استخدامه جديد دفتر تسجيل لكل  النشر قائمةل ورقة جديدةب البدء  موظف التحقق من الهوية يجب على



 

   Page 27 of 57 

 

 

  ينالناخبات بطاق ليفتغ :4طوة خ

 :الُمسجل وميقسحيث  ، للحماية واألمن بالستيكي بغالف الناخب بطاقة اآلن ىغطت 

  

  الشفاف التغليف غطاءفي  بعناية البطاقة  وضع 

  ناخبال بطاقة علىبسالسة البالستيك  بمد يقوم  

  الشخص  إلى  بطاقةالطاء إع 
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  هوية تحتوي على ، مع وثيقة اثبات في يوم االقتراع حضارهاإ حتاج إلىيسوف  هأن بالحفاظ على البطاقة و المتقدم عالمإ

 إلنتخابقادرا على ا من أجل أن يكون  صورة

  من انتهاء  نبعد يومي أدتب ،تحددها المفوضية الحقاً لمدة  يولاألبأنه سيتم نشر سجل الناخبين  إبالغ الشخص

 أن يحضر جيء خالل هذه الفترة للقيام بذلك وعليه يجب عليه الم األوليالسجل  ب في التحقق منيرغكان  إذا التسجيل،

 صورة. تحتوى على  هوية اثبات ةمعه بطاقة الناخب ووثيق

  عتقد بأنه/انها اذا كان يالمنشورة في القائمة ما اعالم الشخص انه باالمكان خالل فترة النشر ان يتم االعتراض على شخص

 معرفة النتيجة من خالل المجيء في اليوم الرابع من تقديم االعتراض .، وباستطاعته ؤهلة لإلنتخابغير م

 

 لو حدث خطأ ما ؟ ذاام  3. 00

 تقع تحت نطاقعلى أنها  من هذه الحاالت بعض يرد وصف و  .العادية اإلجراءات تشملها ال  خالل عملية التسجيل تنشأ حاالت قد

 .للحصول على المشورة االنتخابيةلدائرةمكتب ا مدربب اتصل اشرحه يردلم  مشكلةأى  حصول عند ، لذلكالمتوقعة  االحتماالت

  ؟طويل طابور هنالك اصبح لو ماذا

 على سبيل المثال:عنه ، مهام كثيرة، وسيكون من الممكن تقليل ضغط العمل  قد يكون لموظف التسجيل " الُمسجل"

 يقوم موظف التحقق من االهلية بـ:

 التحقق من وثائق المتقدم 

 ملء استمارة التسجيل 

 بـ:  "" الُمسجل يقوم موظف التسجيل

 تغليف بطاقة الناخب 

 تفاصيل المتقدم في قائمة النشر وادخال 

وبصورة متناوبة ، بعد بضعة ايام عندما يشعر موظف التحقق من الهوية والُمسجل بالتعود والسيطرة على سير العمل ، قد يكون 

قوم بكل باالمكان ان يقوم كل منهما باجراء كافة مهام سير العملية ، وفي هذه الحالة كل محطة سيكون لديها طابورين وكل موظف سي

 المهام.

  صحيحة؟ال الوثائق الشخص يحضر لم لو ماذا

 .صالحهإ حاولت الفخطأ  فى حال حدوث أى و . إتالفهادون  تغليفال إزالةال يمكن فإنه  ،ما إن يتم تغليف البطاقة 

 أدناه 3177 جزءفي الالصدد  هذاب  تعليماتوتوجد 
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السلطة  من الحصول على وثائق حتاج إلىيه سإنف ،ذا لزم األمروإ  .وثائقبال صحوبام في وقت الحق لعودةبا  المتقدم ينبغي نصح

 .ليتسجال  هيمكن فال وثائقال ن تعذر عليه تقديم إو  .المختصة

  ؟حقيقية ليست ةمقدمال ائقالوث نأ لمحطةامدير تقدعا لو ماذا

غير أنه   .الشخص تسجيلفإنه يظل من الواجب عليه  ، حقيقية هأن وثائق ، المتقدم بعد االستفسار مع، حطةالم مدير لم يقتنع إذا

فترة  خالل دقيق مزيد من الت إجراء يمكن  ، بحيث المحطةيوميات سجل  في يتوجب عليه تدوين كافة بيانات الوثيقة

 .عتراضاالو نشرلا

 ؟للتصويت القانونية باألهلية يتمتع ال المتقدم أن المدير اعتقد لو ماذا

تقديم قادر على  أي شخص يتم تسجيلفيما من حيث الكفاءة القانونية  خالل فترة التسجيل تؤخذ بعين االعتبار الأسس األهلية 

 .الصحيحة جنسيةالهوية وال وثائق

 

 

 

 

التي  ، النشر واالعتراض فترة خالل سجل الناخبين األولي أي شخص على إدراج في عتراضاال ناخب مسجل ألي حقومع ذلك ي

في هذه  ان تقدمفي فترة سابقة ينبغي  القانونية على أسس الكفاءةالمبنية المحتملة و عتراضاتواال  .التسجيل انتهاء فور ستجري

 .المرحلة

  ؟للتلف ناخبال بطاقة أو تسجيلال استمارة تعرضت لو ذاما

  بطاقةال أو التسجيل استمارة ملء عند خطأ قوعو  : 0 مثال

 باآلتي: المسجل يقوم هذه الحالة، في

 

 ةجديداستمارة  ملءعن و لخطأعن ا قدمتمال غبالإ  

  يكتب  هاقد فصلت بعد ناخبال بطاقة إذا لم تكن .يوقع عليهاو حمراألقلم بال الستمارةا على ملغي""  كلمة ة باكت

 يوقع عليهاو حمراأل قلمبال  بطاقةال لىع ملغي" " كلمة  المسجل

  البطاقة بإلغائها وذلك بقص الزاوية اليمنى من أسفل  المسجل يقوم، قد فصلت   ناخبال بطاقة تإذا كان  

يجب أن كما ، "الملغية بطاقات الناخبين" كتابة عبارة  المسجل يجب علىو   4A في مظروف اضعهوو

 ظرفال هذا في الملغية طاقاتبال جميع توضع

  رىآخ استمارة عبئةتيقوم المسجل ب. 

 

  تغليفها بعد المتقدم بطاقة بيانات في خطأ اكتشاف  : 2 مثال

اذا كان قادراً على تقديم وثائق حقيقية تثبت ان التسجيل  أثناء أي شخص رفض ال يجوز 

 .2102 ،( عام كحد ادنى في 08عمره/ها يبلغ )

بجواز تقديم  ينبغي إبالغهشخص آخر  تسجيل االعتراض على يفناخب مسجل  رغبإذا 

 .واالعتراض نشرال فترة خاللاالعتراضات 
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 ركز.مللقدم تمال مغادرة  التفاصيل قبل ، يمكن تصحيحغير صحيحة في البطاقة أن التفاصيل المتقدم  أو المسجل الحظإذا 

 :المسجليتولى   هذه الحالة يف       

 ةجديد استمارةعن وجوب ملء  لطلبلمقدم ا شرحال  

 التوقيع عليهو حمراأل قلمبال النموذج  لىع ملغي " "  كلمة كتابة ، وصحيحةالغير  بطاقةلل ةطابقالم االستمارة  إيجاد 

 الملغية بطاقات الناخبين"  فوظرمفي  ووضعه ،منها  الزاوية اليمنى أسفل قصعن طريق  البطاقة إبطال" 

   له بطاقة جديدة وإصدار دمإعادة تسجيل المتق 

 .جراء التصحيحاتعلى إ قبل اكتشاف الخطأ فإنه يكون قد فات األوان أما إذا غادر المتقدم المركز        

  صحيحالنحوال على الناخبين بطاقة تغليف عملية تتم لم   :3 مثال

 .بيانات الناخب فيها تعذر قراءة  إذا غير صحيح بطاقةتغليف ال  يعتبر

 : ه الحالةهذ في 

   تعبئة استمارة جديدة مبينا وجوب ذلكله   ، ويشرحالخطأ عن المتقدم يقوم المسجل بإبالغ  

  يوقع عليهو ،حمراألقلم بال   ملغي" "  كلمة عليه  ويكتب بطاقةلل ةطابقالم يجد االستمارة 

  الملغية الناخبينبطاقات " كتب عليهي فظر في ويضعه ،الناخب بطاقة اليمنى من أسفل الزاوية يقطع" 

  ثم يقوم بتغليفها ،ناخبال بطاقة صلويف ،  استمارة جديدة قدمتلملمأل  ي. 

 

  ؟للتلف تعرض أو التسجيل دفتر فقد لو ماذا

 دير المحطة بتسجيل الحادثة في دفترفي حال فقدان أو تلف دفتر تسجيل ) سواء أكان استخدم جزء منه أو لم يستخدم بعد كليا ( يقوم م

 .قدر اإلمكان -  التفاصيلالمزيد من دون يو ةالمناسب ستمارةالا مستخدوي، حطةالمات يومي

دفتر  فقدان عن مكتب الدائرة قوم بدوره بإبالغ الذي ي ، المركز رئيس الى ةالحادث اإلبالغ فورا عن المحطة مدير يجب علىكما 

 .إذا لزم األمر افيةإض دفاتر وطلب ،دفترالرقم التسلسلي لل موضحا، تلفه أو  التسجيل
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  هاية وبداية اليومننشطة أ 52

  نهاية اليوم التسجيل في مركز إغالق 5.52

 : ير المحطة بالمهام التالية مديقوم التسجيل،  من كل يوم في نهاية

 غالقاإلوقت  قبل تسجيلهم ستكمالا محطة تسجيل الناخبين من طابور في يصطفون األشخاص الذين ميعج مساعدة  

  في الخانات المحددة المعلومات االتية: –تمارة المطابقة اليومية في اس يسجل   
 تاريخال  -
 المحطة إغالق وقت  -
 في ذلك اليوم  الصادرةلناخب بطاقات ا عدد  -
 التالفة عدد البطاقات  -

  دائرةال إلى مكتب تقديم تقرير عنها يمكن  بحيث هذه األرقام رئيس المركزعن يبلغ 

  وعند توفر الوقت المناسب يعمل االتي ذلك اليوم خالل تسجيلال فترد انتهاء  في حال: 
 دفتر التسجيل  من ) وليس األصل ( االستمارات من نسخ فصل   -

 

 

 

 

 

 

 
 A3 ظروف م في يضعها  -
 التالية الكلمات يكتب على المظروف  -

    استمارة تسجيل" نسخ " 

  تسجيلال محطة ورمز المركز  اسم 

   لدفتر التسجيل ليالرقم التسلس 

   ظروفالم ختم 

     االقفال سجل" من  محددالسطر الالخانات و فيكتابة البنود التالية": 
 تاريخال -
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 تسجيلال عدة لقفل التي سيتم استخدامها يةاألمن ختاملأل  األرقام التسلسلية  -
 توقيع المدير  -

  مكتب الدائرةن طلبها م  ىإل الحاجة تدعو  مواد يأ عن رئيس المركز   يبلغ، و مواد أيفي نقص الن بدء م يتحقق 

  ختمالو ،قفالاأل سجل ، بما في ذلكتسجيلال عدة  في جميع المواد تعبئة 

   لليوم التالي نظافة وترتيب المركزاستعداداً  يتأكد من 

  رئيس المركز أخرى إلى تسجيل أية موادو التسجيل أدوات عطيت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صباحاالمحطات و المركز  إفتتاح  2.52

 : رئيس المركز يجب على كل يوم و قبل فتح المركز للجمهور، 

  صحيحال على النحوترتيب المركز  و افةنظ التأكد من 

  المعتمدين ائل اإلعالمسوو  مراقبين من ال استقبال أي. 

 

 
الخاصة بالمحطات خالل  مواد التسجيل جميعوتخزين  تأمين  سؤول عنهو الم رئيس المركز 

 .الليل داخل المركز
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  من المراقبين م حضور أيدفي ظل ع حتى عملية التسجيل تستمر ينبغي أن 

 

 : المحطة مدير يجب على

 من رئيس المركز الخاصة بمحطته تسجيلال أدوات استالم. 

 .يوميات المحطة دفترفي  المعلومات دونت ، فقدانها  أو االقفال كسر في حال  -

 على وجه السرعة مكتب الدائرة أن يخطر يتوجب عليه الذي المركز رئيسعليه إبالغ يجب  موادفقدت أي  إذا  -

   في الليلة  المسجلة األرقام تها معمقارنو لاالقفا التحقق منلذا عليه  التسجيل أدواتفتح  أو ، القفاللكسر ما إذا حدث

 .االقفال في سجل السابقة

  مكتب الدائرةبإبالغ  بدورهيقوم ، واختالف  أي  المركزعن رئيسبالغ إ  

  اليومذلك  للعمل في يحتاجون إليها التي الموادم لديه الموظفين التأكد من أن جميع 

  يجب اليومين المقبلين تنفد في غضون من المرجح أن أي مواد فإن كان هنالك  .المواد نقص في ليس هناك تأكد من أنال ،

 مكتب الدائرة من مداداتاإل  للحصول على يجري الترتيبات أن يجب لذيا ،رئيس المركز إبالغ ير المحطةمد على

  تسجيلال دفتر غالف على المناسبة البيانات بشكل صحيح دخلأقد  المسجل تأكد من أنال 

 فتتاح المركزال مستعدونأنهم  إبالغ رئيس المركز 

  ةيوميالالمطابقة  استمارةفي   االفتتاح وقت تدوين 
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  ز في نهاية فترة التسجيل إغالق المرك  53 

 مدير المحطة  مسؤوليات 5.53

 محطة التسجيل:مدير ، يجب علىعلى النحو الطبيعي حطة تسجيل الناخبينم بعد إغالق والتسجيل، من في اليوم األخير

 اليوميةالمطابقة في  نموذج  تالفةال االستمارات  وعدد  ذلك اليوم خالل متم تسجيله ذينال متقدمينالعدد اإلجمالي لل تسجيل 

  وذلك  ةالنهائيالمطابقة  استمارةقد تم إدراجها في  الدفاتر لتلك األرقام التسلسليةو مستلمةال دفاتر التسجيلعدد  أنتأكد من ال

 : بإدخال

 دفاترهذه الة ليتسلسلاألرقام ال تسجيلغير المستخدمة و دفاترال  عدد -

 دفاترة لهذه اليتسلسلاألرقام الو كلياً  ةتخدمالمس دفاترال  عدد -

 دفاترة لهذه اليتسلسلاألرقام الو ،جزئيا تخدمةالمس الدفاتر  عدد -

 المستخدمة جزئياً  رالدفاتفي  المستخدمة ستماراتاال  عدد -

  االتى تم إصداره عدد البطاقات -

                                                   عدد البطاقات التي تم إتالفها  -

 يعطى هذا الرقم أن  أيضا وينبغي، لنشرا في قائمة ينلدخمالعدد الكلي لل عن طريق جمع حسبي، والمسجلين إجمالي عدد -

 مكتب الدائرة الى آليصاله المركز لرئيس

  مظروف في هاضعوو اوطيه،  المحطة مدير ختمب  ةالنهائيالمطابقة  استمارةعلى  ختمي A4، وضع اسم المركز ، وه ختمو

 " ةالنهائي المطابقة  استمارة" وعبارة ، المحطة ورقم

  في مظروف وضعها و جزئيا دفاتر تسجيل مستعملة أي من المتبقية بطاقات الناخبين إزالة كافة A4 سابقا تم تحديده ذيال  

 فوظرمال ختمثم   ،"جزئيا ةخدمالمستالمتبقية من دفاتر التسجيل  بطاقات الناخبين " بعبارة

  ظروف في م ووضعها ،في ذلك اليوم مطابقتها  لصفحات ألي من  استمارات التسجيل التي تم نسخ ا  إزالة A3    ذكر مع

 لدفتر التسجيل ي  والرقم التسلسل  ،المحطة  ورمز المركز اسم و التاريخ

 

 

 

 

 مظروف داخل فترة التسجيل خالل  يةلملغا بطاقات الناخبين وضع  التأكد من A4 وكتابهواغالقه ، 

 " لغيةالم بطاقات الناخبين"  وعبارة المحطة  رمز و،المركز اسم

  مظروف في نهائيا  ةغير مستخدم تسجيل دفاتر وضع أي  A3، عبارةو المحطة رمز و، المركز  وضع اسم مع  

 ي داخلهفالتي  دفاتر ال ، وعدد "غير مستخدمة تسجيل دفاتر "

 اإلبقاء على الصفحات األصلية متصلة بدفتر التسجيليجب  
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  تسجيلعدة ال صندوق في اآمن البنود التالية تخزينا تخزين : 

 أو كليا جزئيا دفاتر التسجيل المستخدمة كل -

 هامع نسخ نشرال قائمة  -

 خرىاأل تسجيلال مواد كل  -
 

   التي  الطريقةبنفس ، و  قفالاأل سجل في التسجيل عدة لتأمين التي تستخدمو ةاألمن لالقفال  األرقام التسلسليةتسجيل

 تسجيل  كل يوم في نهاية اتبعت

  لها آمن تخزين عن الذي سيكون مسؤوال ، لرئيس المركز تسجيلال عدة إعطاء. 

 مكتب الدائرة التسجيل إلى إعادة مواد   2.53

مكتب  إلرسالها إلى المواد تعبئة المحطة مدير ، يجب علىعلى النحو الموصوف أعالهمركز تسجيل الناخبين   إغالق بعد االنتهاء من

 :على النحو التالي الدائرة

ل دفاتر المستعملة غير تسجيلا   

ملء المعلومات  يجبو  ،وسيتم توفير ملصق للكيس .كيس آمن كبيرفي  لدفاترهذه ا  يحتوي علىالذي  A3 الظرف وضعييجب أن 

 االكياس االمنةلصقه على   قبلعلى الملصق بصورة كاملة 

لناخبين بطاقات ل  ا لناخبين طاقاتبو ،غيةملا  الباقية المفصولة ا

غير  تسجيلال مثل دفاتر  الكيس االمننفس  في اآلن أن توضع ، والتي يجبمنفصلة  A4  اتمظروفالبطاقات في   تخزين هذه تمقد ل

 المستخدمة

 ةالنهائي  المطابقة استمارة

 .هخارج بقىي لكنه ،مع الكيس آالمن االستمارة حتوي علىيالذي  A4  مظروفال أن يرفق يجب

 التسجيل استمارات نسخ

 من أي من نسخة وضعت ،في اليوم األخيرو  .لتسجي دفتر االنتهاء من تم كلما ةمنفصل A3  اتمظروف النسخ داخل هذه ضعتو 

  A3  تامظروفال كل  يجب أن توضعآخر. كما   A3  مظروف  داخل في ذلك اليوم جزئيا أو كلياسواء  ستخدامهاا تم التيالدفاتر

 الكيس. على لصقه قبل يتم ملئه جب اني ،وسيتم توفير ملصق للكيس .ةكبيرال االكياس االمنة  فيهذه 

 

 قبل  كيس محتويات كل علىللداللة ، ملصقات االكياس االمنة  ملء مدير المحطة يجب على   

  كيسداخل ال هاوضع

وقبل  مركز التسجيل لرئيس عطىوت تمارة المطابقة بشريط الصقيتم رزم االكياس االمنة وظرف اس شيء كل تعبئة تما ان يم

يعمل على ضمان  سوفو ،الخاصة بمركز التسجيل  المواد نقل استمارة باستكمال يقوم رئيس المركز، يجب أن لنقلل ةكون جاهزت ان

مارة نقل المواد واعطاء النسخة االصلية وعليه/ها المحافظة على النسخة الثانية من است. مكتب الدائرةإلى  بشكل آمن ترسل المواد أن

 والنسخة االولى الى الشخص الذي سيستلم المواد.
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 االضطرابات واألمن  54 

 رئيس المركزيطلب   ما لم تسجيلال مركز خارج  تواجدون دومايس حيث   .لتوفير األمن مراكز التسجيلب  األمنإلتحاق قوات 

 . المركز داخلم هدجاوت

 غيرها من الحوادث أو بسبب االضطرابات قتراعاال تعليق  0.01

أو  ،العنف لخطرالشغب أو محطاتاللمركز وا اذا تعرض تسجيلال تعليق المركز يجوز لرئيسخالل النهار، 

فإنه ، ألسباب أمنية تسجيلال تعليقبشأن أما  .مستحيال تسجيلال سير جعلت من شأنها أن أخرى أي واقعة أو ،فيضانال أو،العاصفة

 .المسؤول األمني استشارةجب ي

في بأمر التعليق  الدائرة  مكتب عندئذ يجب إبالغ ، واذا تعذر ذلك،نفيذدخول التعليق حيز الت قبل مكتب الدائرة التشاور مع ينبغي و

 .أقرب وقت ممكن

 .أو الشرطة  الدائرة  من قبل مكتب للقيام بذلك نصح إذا تسجيلال  تعليق رئيس المركز يجب على

 :محطة  مدير على كل يجب، تسجيلال عليقت ام تمإ بعد 

 ؛خاصة بالتعبئةال رشاداتالتسجيل وفقا لال مواد تعبئة 

 هم وراء حساسة التاليةال المواد ترك عدمتأكد من ال: 

 التسجيل دفاتر  -

 الرسمي االقتراع ختم  -

 غير المستخدمة دفاتر التسجيل  -

 االستمارات المنجزة -

  طلب منه ذلك إذا،  يس المركزلرئ نتخابيةالمواد اال تسليم.   

  مدير المحطةيوميات  دفتر في تسجيلال تعليق أسبابل وقت ويتسج. 
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 الجزء الثاني : النشر واالعتراض

 

 

 



 

   Page 38 of 57 

 

 

 النشر واالعتراض ، خلفية ونظرة عامة : 15

. وهذا اإلجراء بدوره سيضمن توفر  األوليالناخبين  الهدف من فترة " النشر واالعتراض" هو السماح بتسجيل االعتراضات على سجل 
 عنصر الدقة ، بقدر اإلمكان، في سجل الناخبين النهائي.

 :األوليسجل الناخبين  5.55

تتوفر في محطة التسجيل   المسجلين في المحطة لدى محطة التسجيل هو قائمة تشمل جميع أسماء الناخبين األوليسجل الناخبين 
 جيل.بحلول نهاية فترة التس

 ء فترة التسجيلتهاءال ُيسمح ألي شخص بالتسجيل كناخب بعد ان

 النشر واالعتراض : 2.55

 مركز تسجيل الناخبين نشر قائمة الناخبين المسجلين فيبعد انقضاء فترة التسجيل ، تُ 

بها  والصادرة من أي أي شخص باستطاعته أن يبرهن على وجود اسمه ضمن السجل من خالل إبراز بطاقة االناخب الخاصة به / 
 ، وذلك بناء على األتي : األوليمركز تسجيل ، يحق له االعتراض على وجود اسم أي شخص آخر ضمن سجل الناخبين 

 .أن تكون هوية الشخص مغايرة لما يدعيه / تدعيه 

 . أاّل يكون الشخص مؤهال فعلًيا للتسجيل 

 

 سجل الناخبين النهائي :  3.55

، و قائمة ةاألصليالذي يحتوي على االستمارات ، والذي سوف ُيستخدم إثناء عملية االقتراع ، الدفتر يشمل سجل الناخبين النهائي 
القرارات المتعلقة باالعتراضات الُمتخذة من ِقبل لجنة موظفي المحطة ، وأي قرارات صادرة من ِقبل المحكمة بشأن الطعون . وبطبيعة 

 النافذة.الحال ، تعتبر قرارات المحكمة هي القرارات 

 ويكون سجل الناخبين النهائي متوفرا للجميع ، لإلطالع عليه لدى مركز الناخبين عند الطلب . وسيكون متوفرا في نسخة ورقية.
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 : األوليمكان ومدة نشر سجل الناخبين   4.55

 بعد يومين من انتهاء فترة التسجيل . ، تبدأ  تحددها المفوضية الحقاً لمدة  لدى مركز تسجيل الناخبين األولي* يتم نشر سجل الناخبين 

 مساء. 5صباحا وحتى  9، منذ  تسجيل* تُفتح مراكز ال

) مالحظة : تكون مدة العمل في هذه المرحلة أقل بساعة واحدة من تلك الفترة التي كانت ُمتاحة لهم أثناء التسجيل ، وذلك إلتاحة *
 الفرصة للجنة التسجيل النظر في أي اعتراضات.

ينشر في مركز تسجيل الناخبين أثناء  عالنعالم الجمهور بموعد النشر ُمسبقًا ، عبر وسائل اإلعالم المختلفة ، ومن خالل ا* يتم إ
 فترة التسجيل.

 .في اليوم الرابع بعد تقديم االعترضل الناخبين * تُنشر قرارات المفوضية لدى مركز تسجي

 

 موظفو مركز ومحطة تسجيل الناخبين :  5.55

 الموظفون الذين عملوا أثناء فترة تسجيل الناخبين ذاتهم في عملهم وفي نفس المكان أثناء فترة النشر وتقديم االعتراضات. يستمر

في أداء نفس المهام المنوطة به أثناء فترة التسجيل . بينما يتقّلد الموظفون اآلخرون مهامًا أخرى ، مع بقاء نفس  رئيس المركزويستمر 
 بسالسة وفعالية . حطةوسيحرص على ضمان سير العمل في المُ  ر محطة تسجيل الناخبينمديالموظف لمنصب 

في محطة تسجيل الناخبين ، على التأكد من أن كل من يود تقديم اعتراض يمتلك بطاقة  يعمل موظف التحقق من أهلية الناخبينكما 
 تسجيل الناخب ، كما يعمل على إرشاد الجمهور إلى قوائم النشر.

بمساعدة الُمعترضين عن طريق إيجاد االستمارة التي تم ملئها للشخص المعترض عليه في دفتر التسجيل ، واذا  موظف التسجيل ويقوم
وسيقوم بإعداد قائمة بأسماء األشخاص الُمعترض عليهم ، ثم يتصل االمر، يساعد المعترض في إكمال استمارة االعتراض. وجب

 سجيل نتائج االعتراضات .بمركز المعلومات ويقوم بمتابعة وت
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 . التحضير لفترة النشر واالعتراض56

 يجب على مدير ُمحطة تسجيل الناخبين تجهيز المكان لعملية النشر والتأكد من توّفر وجاهزية المواد التالية لالستخدام والمتضمنة:

 .قوائم النشر 

 .دفاتر التسجيل 

 .استمارات االعتراض 

 ضاالعترا استمارات تسجيل قائمة. 

 

 : األوليسجل الناخبين  انشاء 5.56
 :االتية عن كل ناخبالبيانات سجل الناخبين األولي،  تتضمن قوائم النشر في كل محطة تسجيل والتي تمثل

 اسم والده ، اسم جده ولقبه. االول اسم الناخب ، 

 .تاريخ الميالد والجنس 

 بات الهوية .لمحطة التسجيل إلث اي تم تقديمهالتسلسلي الت اورقمه وثيقةنوع ال 

   لمحطة التسجيل إلثبات الجنسية . اتم تقديمه ورقمه التسلسلي التي الوثيقةنوع 

نشاءها في نفس ، والتي تم إ الوثيقة المقدمة من قبلهمم رق و الناخبين المسجلينقائمة مستقلة تشمل أسماء قوائم النشرتعتبر 
 عنها. خة واحدةنسخة أصلية ونس لكل قائمة الوقت. وسيكون

 

 ، في أي محطة تسجيل للناخبين ، من األسماء األولييتكون سجل الناخبين 

 في  مدونةفي  قوائم النشر في تلك المحطة ، مدعومة باألسماء ال المدرجة
 دفاتر التسجيل في تلك المحطة.

 

  

 : األولينشر سجل الناخبين   2.56

ق اور أعلى  النسخة األولى لكل ورقة من قوائم النشر ولصقها لية اخرى في عرضى مدير المحطة استخدام الالصق او آيجب عل
على كل ورقة كبيرة توضع على الجدار المناسب ، بحيث .وعلى االقل سيتم لصق ثالث قوائم نشر بيضاء كبيرة سيتم توفيرها

 يسهل قراءتها من ِقبل أي ناخب ُمسّجل يرغب في التأكد منها .
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 بشكل آمن في صندوق عدة التسجيل ، ألنه سيتم االستعانة بهما إثناء فترة االقتراع .   لى النسخة األصليةكما يجب الحفاظ ع

اإلطالع عليها ومراجعتها عند الحاجة إلى ذلك.  تب المسّجل بحيث يسهل على المعترضيجب أن تبقى دفاتر التسجيل على مك
ق الموظفين وليس الجمهور ، وذلك نظرا لسهولة تلفهم تتم عن طري دفاترمع الوضع في عين االعتبار أن عملية البحث في تلك ال

 ، األمر الذي قد يسبب المشاكل أثناء فترة االقتراع.

 

 كل من مركز التسجيل وُمحطة التسجيل : خطيطت  3.56
 

  توفر مداخل ومخارج سهلة الوصول إليها والخروج منها 

 .عملية مرور سلسة للجمهور الراغبين في اإلطالع على قوائم النشر 

 مقاعد جلوس الموظفين والمراقبين ومراسلي وسائل اإلعالم وغيرهم .نسيق ت 

 .تحديد موقع خارج مركز التسجيل يتجمع فيه رجال الشرطة 

حطة التسجيل بحيث ُيراعى لك هي عرض القوائم على جدار في مكما يجب االهتمام بموقع عرض قوائم النشر . والطريقة الُمثلى لذ
 اآلتي :

 ن ِقبل من يرغب في ذلك من الناخبين الُمسّجلين.سهولة قراءته م 

 .أن يكون هذا الجدار ضمن محط أنظار الموظفين 

 .أاّل ُيربك عملية مرور الراغبين في اإلطالع على القوائم 

 .أال ُيعيق عمل الموظفين الذين يعملون مع من  يرغب في تقديم اعتراضات 

ذا لزم األمر ، يتم عرض قوائم النشر خارج محط  ة التسجيل ولكن داخل مبنى مركز التسجيل .وا 

 هذا ويجب جلوس موظفي التسجيل على النحو التالي: -

 = موظف التحقق من أهلية الناخب:     

 يجلس هذا الموظف بقرب المدخل وبقرب قوائم النشر بحيث يستطيع التأكد من االستخدام الجيد للقوائم لتفادي إتالفها.

 = الُمسّجل : 

 ل في المكان الثاني ، ويحظى بمكان متسع ومناسب لضمان :يجلس الُمسجّ 
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  الحفاظ على دفاتر التسجيل في الترتيب الصحيح وبعيدة عن متناول األشخاص غير المخولين بتداولها ، و بحيث يسهل
 عليه استخدامها لمساعدة المعترضين الُمحتَملين .

  ّاعتراضهم. مساعدة المعترضين في إكمال استمارة االعتراض ، إذا صح 

 .اعداد قائمة يسجل فيها اي اعتراض قد تم تقديمه 

 

 المواد التي يجب تقديمها لكل موظف تسجيل :  4.56

في صباح كل يوم وقبل البدء عمل محطة التسجيل، وال  " الُمسجل"تسجيلاليجب على المدير توفير المواد التي سيحتاجها موظف 
 دى أهلية الناخب.يوجد مواد يجب توفرها لموظف التحقق من م

 المواد التي يحتاجها الُمسّجل : -

 . دفاتر التسجيل 

 .استمارات اعتراض 

 .أقالم حبر زرقاء وسوداء 

 .مسطرة 
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 .  عملية النشر واالعتراض:55

يحق ألي ناخب ُمسّجل اإلطالع على قوائم النشر ويمكنه االعتراض على أي شخص آخر ضمن القوائم ، على أساس أن ذلك 
 درج اسمه في القوائم:الشخص المُ 

 .غير موجود أصاًل 

 .استخدم مستندات مزورة لتسجيله 

  2172  ،سيكون عمره اقل من الثامنة عشر قبيل يوم اإلقتراع فى. 

 .قام بالتسجيل في أكثر من مركز للتسجيل 

 .غير مؤهل قانونيا 

 .منتسب لمؤسسات القوات المسلحة الرسمية 

 عتبارهيرد إليه ا تم سجنه بسبب جريمة ولم 

  ومن الممكن أن ُيبنى االعتراض على إحد هذه الشروط أو أكثر . ولكن ليس على شروط أخرى ال تشملها هذه القائمة.

 

 التأكد من أن المعترض هو ناخب ُمسّجل: 5.55

ل / أنها مسجله التحقق من الهوية من الشخص المعترض إبراز بطاقة التسجيل الخاصة به / بها ، للتأكد من أنه ُمسجّ موظف يطلب 
  ، وأيضا بطاقة إثبات الهوية للتأكد من تطابق األسماء على البطاقتين.

  بإرشاده / إرشادها لقوائم النشر. التحقق من الهوية ، يقوم موظف ائقالوثفي حالة توفر هذه 

  حضار منه / منها ، وبلباقة، العودة مموظف التحقق من الهوية  الوثائق ، يطلبفي حالة عدم توفر هذه  الوثائقرة أخرى وا 
 المطلوبة.

 

 

 

 
 
 

 جل الناخبين األولي( سفقط الناخبون المسجلون يستطيعون مراجعة قوائم النشر )

 وتقديم اعتراضاتهم.
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 فحص القوائم :  2.55

سباب في حالة وجد الشخص المعترض أي أسماء ُمدرجة في القوائم واعتقد أنهم غير مؤهلين للتسجيل لسبب أو أكثر من األ
المذكورة أعاله ، عندئٍذ ، عليه / عليها التوجه إلى الُمسّجل والطلب منه االطالع على استمارة التسجيل المتعلقة بالشخص 

 المعني.

ذا كانت البيانات في القائمة ال تتوافق مع البيانات في استمارة التسجيل ، ُتعطى األولوية الستمارة التسجيل ويتم تعديل القائمة  وا 
 تتوافق مع استمارة التسجيل.بحيث 

 

 تقديم االعتراض : 3.55

بعد مراجعة استمارة التسجيل ، وفي حالة رغبة الشخص االستمرار في تقديم االعتراض ، يجب عليه / عليها إكمال استمارة االعتراض 
 ، وتسجيل اسم ورقم تسجيل الشخص الُمْعتِرض والمعتَرض عليه ، وكذلك أسباب االعتراض.

وسيقوم موظف التحقق من الهوية الُمسّجل بمساعدة الشخص في إكمال االستمارة وسيعطيه النسخة الثانية من االستمارة . وسيقوم 
 نشر النسخة األولى في نفس المكان المخصص لقوائم النشر.ب

جة عليه الرجوع في اليوم الرابع أيام ، وفي حالة رغبته في معرفة النتي 3وبعد ذلك ، يتم اخبار المعترض أنه سيتم اتخاذ القرار بعد 
 ليراها منشورة أيضًا.

 = االعتراض من ِقبل مدير محطة تسجيل الناخبين 

في حالة اعتقاد مدير ُمحطة تسجيل الناخبين ، أثناء فترة التسجيل ، أن شخصًا ما قّدم أوراق ثبوت هويته وجنسيته وتم تسجيله بالفعل 
لسبب أو أكثر من األسباب المذكورة آنفا ، عندئٍذ ، يحق له االعتراض على إدراج اسم المعني ، ولكنه في الواقع غير مؤهل للتصويت 

 ضمن قوائم تسجيل الناخبين.
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 متابعة االعتراض 4.55

 تسجيل االعتراضات.قائمة بتسجيل االعتراض في  التسجيل"الُمسجل"يقوم موظف  

جل اتخاذ قرار بشأن االعتراض . فمثاًل ، من الممكن االتصال بمركز ومن الممكن أن تكون هناك حاجة لمعلومات إضافية من أ
تسجيل ناخبين آخر للتأكد من صحة تسجيل شخص ما لديه من عدمه. كما يمكن االتصال بالسلطات الوطنية للحصول على بعض 

 المعلومات، منها : 

 ئلة في تحديد اذا كان اصلي .قد تكون السلطات قادرة على التأكد من خالل الرقم  التسلسلي لكتيب العا 

  رسمية حول:قد تكون هنالك سجالت 

 إذا كان الشخص قد ُسجن أم ال .فيما  -

 ُرد إليه إعتباره /هاإذا فيما  -

 إذا كان منتسب الى السلطات العسكرية الرسمية أم ال . فيما -

 إذا ُأعتبر الشخص غير مؤهال قانونيا أم ال. فيما -

عطاء البيانات ذات العالقة ، وطلب الرد حول استفساراته في  تسجيل"الُمسجل"هذه الحالة ، يقوم موظف ال وفي باالتصال هاتفيا وا 
 أيام عمل . سيتم اعطاء أرقام الهواتف المعنية للموظف المختص قبل البدء في مرحلة النشر واالعتراض. 3ظرف 

 

 اتخاذ القرار بشأن االعتراض :  5.55

 لتسجيل للنظر في االعتراضات.يتم تشكيل لجنة من موظفي محطة ا 

واستخدام ايه معلومات تم استالمها من السلطات وبحلول نهاية اليوم الثالث بعد تقديم االعتراض ، تقوم اللجنة بمراجعة االعتراض.
اللجنة  االعتراض. وفي حالة تعذر اتخاذ قرار ، تطلبالمعنية أو من مركز تسجيل اخر او اي ادلة اخرى في اتخاذ القرار بخصوص 

 وفي هذه الحالة يتم قبول قرار األغلبية رأي ومشورة رئيس مركز تسجيل الناخبين.

 في حال عدم استالم ادلة او معلومات اضافية ، على اللجنة رفض االعتراض

 ، في بداية اليوم الرابع من تقديم االعتراض: ثم يقوم موظف التسجيل" الُمسجل"

  والنسخة المنشورة من استمارة االعتراض. بإدراج القرار في النسخة األصلية 

  االعتراضات.قائمة إدراج القرار في 
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 الطعون :  6.55

في القرار  الطعنتراض ، فإنه بإمكانهما أنه في حالة عدم قبولهما للقرار المتعلق باالعالُمعتَرض عليه يجب إبالغ كل من الُمعتِرض و 
 . ويجب على من يطعن في القراروفق الثوابت والقوانين المنظمة للعملية اإلنتخابيةأمام القضاء وفي خالل اطار زمني سيتم تحديده 

 كمالحظة فيبتسجيل هذه المعلومة موظف التسجيل" الُمسجل " محطة تسجيل الناخبين بإنه/ها سيقوم بأجراء الطعن ، كي يقوم إبالغ 
 استمارة االعتراض.

 : حذفال 5.55

أي تسجيل حتى  حذفيلن بر قرار المحكمة هو النافذ على أي قرار اتخذته اللجنة. ولهذا السبب ، إذا تّم الطعن ضد أي قرار ، يعت
 االنتهاء من قوائم الناخبين النهائية أثناء مرحلة اإلعداد لالقتراع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التسجيل أثناء الفترة المخصصة لذلك فقط. ناء فترة النشر واالعتراض، , و انتذكر : ال يمكن التسجيل أث
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 إغالق مركز تسجيل الناخبين في نهاية فترة النشر واالعتراضات  58

 

 إغالق مراكز ومحطات تسجيل الناخبين   5.58

اعتراضات أخرى. ومع ذلك، قد  قبول أي لن يتم بعد ذلك، و  فترة سيتم تحديدها من المفوضية الحقاً تستمر فترة النشر واالعتراض   
ت. وباالضافة الى ذلك، تخاذ قرارات بشأن االعتراضاية فترة النشرو االعتراض الاالجتماع بعد نها لمحطةفي ا لجنة التسجيلتضطر 

. وبالتالي، إذا كان قد قدم االعتراض من االطالع على قرار اللجنة بشأن االعتراض الذي تقدم به لشخص الُمعترضيجب أن يتمكن ا
ذا قدم االعتراض في االعتراض،   و في اليوم األخير من فترة النشر يجب نشر القرار في اليوم الرابع بعد فترة النشر واالعتراض، وا 

لمحطة اليوم الثاني من الفترة المحددة فانه يجب نشر القرار في اليوم الثالث بعد فترة النشرواالعتراض، وهكذا. ليس من الضروري 
 .نفسها ان تبقى مفتوحة خالل هذه الفترة التسجيل

 مواد مرحلة النشر واالعتراض في نهاية مرحلة النشر واالعتراض :تعبئة   2.58

 يتعين على مدير ُمحطة تسجيل الناخبين فعل اآلتي : 

  جمع نسخ قوائم النشر التي تم عرضها و وضعها في أظرفA3 . " معنونة بهذه الكلمات " قوائم النشر المعروضة 

  وضع قوائم النشر األصلية في أظرفA4 ونة بهذه الكلمات " قوائم نشر أصلية " .، معن منفصلة 

 األصلية في ظرف  وضع استمارات االعتراضA4  ." آخر معنون بهذه الكلمات "استمارات االعتراض 

 معروضة. ترك نسخ استمارت االعتراض 

  وضع كل دفاتر التسجيل في ظرفA3 . لضمان عدم حصول اي تلف 

  التسجيل عدةق يجب وضع ما يلي فى صندو: 

 دفاتر التسجيل .التي تحتوي على  فظر اال -

 سجل اليوميات لمحطة تسجيل الناخبين . -

  التي تحتوي على قوائم النشر االصلية والنسخ.ظرف األ -

 . ظرف استمارات االعتراضا -

 رقامهما في سجل االقفال والموجود في دفتر االستمارات .صندوق عدة التسجيل ، يتم تسجيل ا( ل2حدد اقفال بعدد )ت 

 تر االستمارات في صندوق عدة التسجيل.يوضع دف 

 .  قفل صندوق التسجيل 

  لغرض تخزينه بشكل آمن تسليم صندوق التسجيل لرئيس مركز تسجيل الناخبين . 
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عندما يتم اتخذا قرار بخصوص اعتراض تم تقديمه بعد نهاية فترة النشرو االعتراض ، على مدير المحطة تسجيل القرار في نسخه 
 ض والتي تبقى ملصقة على الجدار .استمارة االعترا

 التعبئة في نهاية اليوم الرابع بعد تقديم اخر اعتراض  3.58

 من تقديم آخر اعتراض ، يجب على مدير محطة تسجيل الناخبين اآلتي :اليوم الرابع وفي نهاية 

 .استرجاع وفتح صندوق عدة التسجيل 

 ي قائمة االعتراضوف االصلية ر قرارات على استمارات االعتراضتسجيل أخ. 

  عد لــــ:بعملية القيام 

 أثناء فترة النشر. المستلمةإجمالي عدد االعتراضات  -

 اللجنة. ايدتهاعدد االعتراضات التي  -

 التي قدمت ضد قرارات االعتراض .المعلومة و عدد الطعون  -

 يوميات لمحطة تسجيل الناخبينومن ثّم تسجيل هذه األرقام في دفتر ال

 دائرةز تسجيل الناخبين بهذه األرقام ، الذي بدوره سيرسلها لمكتب الغ رئيس مركبالا . 

  نزع نسخ استمارات االعتراض المنشورة ووضعهم في ظرفA4  مع االستمارات االصلية لالعتراض 

 (لقفل صند2تحديد اقفال بعدد ) رات.ق عدة التسجيل ، وتسجيل ارقام االقفال في سجل االقفال والموجود في دفتر االستماو 

 .وضع دفتر االستمارات في صندوق عدة التسجيل 

 .قفل صندوق عدة التسجيل، وارجاعها الى رئيس مركز التسجيل من أجل خزن آمن حتى االقتراع 
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 م أثناء التسجيلستخدت جدول استمارات الملحق 01

ضالغر           االستمارات لمستخدما   
 سجل في

 االستمارات
األصلية النسخ عدد لنسخا عدد                  ؟ التسجيل نهاية في يحدث ماذا 

 الفتة
اعالن كبير يشير الى موقع مركز 

 تسجيل الناخبين
 تبقى معلقة حتى نهاية مرحلة النشر واالعتراض اليوجد واحد ال رئيس مركز التسجيل

 المواد واسترداد تسليم تتبع المواد نقل استمارة
 رئيس)

،الناقل،موظف  المركز

 لدائرة(مكتب ا
 ال

نسخة اصلية 
ونسختين اخرتين  

 لكل عملية نقل
 نسختين

ونسخه لدى  ،و لمستلما لدى األصلية النسخة تبقى

  الناقل الشخص لدى  نسخة تبقىالمرسل و

 للنشر كسجل ناخبين أولي  قائمة النشر
 من التحقق موظف

 الهوية
 ال

 واحدةة صفح
  50، مسجل 25 لكل

لكل رزمة ،  صفحة

 رزم 3

     دةواح
                  25 لكل

 مسجل

تكمل  خالل التسجيل ويتم االحتفاظ بها مع عدة 
 التسجيل حتى فترة النشر واالعتراض

 ال المسجل المسجلين بيانات لتسجل تفاصيل التسجيل استمارات
100 

 تسجيلال دفتر في
 لكل واحدة

 استمارة

 ، عدة التسجيل في بها يحتفظ أصلية نسخ

 مكتب الدائرة إلى خةالنس وإرسال

 المطابقة استمارة
 ميةاليو

 المسجلين لعدد اليومي التسجيل
 االفتتاح محاضر و الملغية واالستمارات

 اإلغالق و
 نعم المحطةمدير

، صفحتان خانة  27

 اثنان
 تحفظ بامان في عدة التسجيل اليوجد

  المطابقة استمارة
 A3 ةالنهائي

  التسجيل دفاتر  استخدام متابعة
 والعدد  الملغية البطاقات عدد سجيلت

 للمسجلين الكلي

 ةواحد ة واحدةصفح ال المحطة مدير
، وتحفظ النسخة مكتب الدائرةترسل االصلية الى 

 في عدة التسجيل

 سجل االقفال
لألقفال   التسلسلية األرقام تسجيل

 الليلي  التخزين في المستخدمة
 نعم المحطة مدير

مدخالت لكل  71

 اتصفح 5 صفحة،
 عدة التسجيلفي  تحفظ اليوجد

 ملصقات االظرف
 ومحتويات بيانات لتسجيل تستخدم

 تعاد التي اتمظروفوالاالمنة   كياساال
 مكتب الدائرة إلى

 ال المحطة مدير
أو  لكل كيس واحدة

ظرف باالضافة الى 
 االحتياط

 تلصق على االكياس االمنة واالظرف اليوجد
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 االعتراضلنشر وا جدول استمارات  2الملحق . 01

األصلية النسخ عدد سجل النماذج المستخدم الغرض االستمارات النسخ عدد  ذا يحدث في نهاية التسجيل ؟                      ما   

     تحتفظ بسجل للمسجلين المقبولين نشرال قائمة 
الموظف الذي 

 الهويةمن يتحقق 
 ال

 50، مسجل 25 لكل واحدةصفحة 

 رزم 3صفحة لكل رزمة ،  

ة واحد

 25لكل

 مسجل

تستخدم للنشر خالل مرحلة النشر واالعتراض،  نسخة 

   االصلية تحفظ بأمان في عدة التسجيل

 استمارات االعتراض

 دخلتالتي أ االعتراضات تخدم لتسجيلتس

 الناخبين سجل فيأسماء األفراد    على

 ائجهانت، وعتراضاتاال ، وأسباباالولي

 ال المسجل

، صفحة ةصفحة لكل رزم50

واحدة لكل اعتراض، رزمة 

 واحدة

لكل ين تاثن

 استمارة

ثم  ،االعتراضات نتيجة لتسجيل الحتفاظ باألصلا 

                                              بأمان مع عدة التسجيل  تخزينها

 العتراضتقدم باملل خةنسإعطاء 

 عند  عترض عليهمال شخصلل تقديمها ، ونشر نسخة 

 واذا لم يطالب بها تحفظ مع عدة التسجيل ،طلبال

 تحفظ لدى محطة تسجيل الناخبين اليوجد صفحات 5،طعون 01لكل  ةواحد نعم المسجل ائجهانتويل االعتراضات سجتستخدم لت االعتراضات لسج

 سجل االقفال
 لألقفال المستخدمة  التسلسلية األرقام تسجيل

 الليلي  التخزين في
 نعم المحطة مدير

 5 مدخالت لكل صفحة، 71
 صفحات

 عدة التسجيلفي  تحفظ اليوجد

 حذفال قائمة
 الناخبين سجل فيحذف  لتسجيل أي

 لالعتراضات نتيجة  االولي
 ال المسجل

لكل  حذف 21 ات ،صفحثالث 

 صفحة

كل ل واحدة

 صفحة

 لالستخدام خالل مرحلة التحضير لالقتراع

 راضاتوال تستخدم خالل التسجيل او النشر وفترة االعت

  المواد نقل استمارة
 في مكتب الدائرة  إلى نقل المواد لتسجيل

    نهاية الحملة االنتخابية

رئيس 

مركزتسجيل 

 الناخبين

 ال
لكل  ونسختين  ةواحداصلية  

 نقل عملية

نسختين لكل 

 استمارة

وتبقى نسخه مع   ، المستلم بالنسخة االصليةيحتفظ 

 .المرسل ونسخة اخرى يحتفظ بها الناقل
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 استمارة نقل المواد
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 قائمة النشر
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 استمارة المطابقة اليومية
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 سجل االقفال
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 استمارة المطابقة النهائية

 ( لتكون لتتاسب مع باقي االستمارات في الدليل. A4وضع هذه النسخه بحجم ) ( في مركز التسجيل وتمA3ستكون هذه االستمارة بحجم )
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 قائمة تسجيل االعتراضات


