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2012                   اْتخابات املؤمتس ايٛطين ايعاّ       
 

 غسٚط ايتكدّ يًرتغح

 ٜػرتط فُٝٔ ٜتكدّ يًرتغح الْتخابات املؤمتس ايٛطين ايعاّ تٛفس اآلتٞ :

 إٔ ٜهٕٛ يٝيب ادتٓط١ٝ.ـ  1

 ض١ٓ َٔ عُسٙ ّٜٛ ايتكدِٜ. 21ـ إٔ ٜهٕٛ قد أمت  2

 ـ إٔ جيٝد ايكسا٠٤ ٚايهتاب١. 3

 ـ إٔ تتٛفس فٝ٘ غسٚط ايٓاخب . 4

 ـ أال ٜهٕٛ حمهًَٛا عًٝ٘ بعكٛب١ جٓا١ٜ أٚ جٓخ١ خم١ً بايػسف َا مل ٜهٔ قد زد إيٝ٘ اعتبازٙ.5

 تكاي١ٝ املؤقت١، أٚ عطًٛا ضابكًا ـ أال ٜهٕٛ عطًٛا باجملًظ ايٛطين االْتكايٞ، أٚ باذته١َٛ االْ 6

 باملهتب ايتٓفٝرٟ، أٚ ز٥ٝطًا جملًظ حمًٞ.    

 ـ أال ٜهٕٛ عطًٛا باملفٛض١ٝ، أٚ أحد دتاْٗا ايفسع١ٝ، أٚ دتإ َسانص ايتطحٌٝ ٚاالقرتاع. 7

 ـ إٔ ٜصادم عًٝ٘ َٔ قبٌ اهل١٦ٝ ايعًٝا يًٓصا١ٖ ٚايٛط١ٝٓ. 8

   
 

 ايتكدّ يًرتغح ٚفل ْظاّ األغًب١ٝ ضٛابط                           

  

 ع٢ً املتكدّ يًرتغح ٚفل ْظاّ األغًب١ٝ االيتصاّ بايطٛابط اآلت١ٝ :

 عدّ ايرتغح يف أنجس َٔ دا٥س٠ اْتخاب١ٝ .ـ  1

 ـ عدّ ادتُع بني ْظاَٞ األغًب١ٝ ٚايٓطيب . 2

ُٜكبٌ ايتُجٌٝ يف إجسا٤ات تطحٌٝ املتكدّ يًرتغح . 3  ـ ال 

ـ حيل يًُسغح ضخب تسغخ٘ قبٌ إٔ ٜتِ قبٛي٘ ٚاملصادق١ عًٝ٘ َٔ قبٌ املفٛض١ٝ نُسغح ،  4

 ٚال ٜطُح ي٘ بعد ذيو .
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  َتطًبات ايتكدّ يًرتغح ٚفل ْظاّ األغًب١ٝ                               
 

ع٢ً َٔ ٜسغب يف ايرتغح ٚفل ْظاّ األغًب١ٝ إٔ ٜكّٛ بتعب١٦ ايُٓاذج املعد٠ هلرا ايػسض      

 ٚايصادز٠ عٔ املفٛض١ٝ، ع٢ً إٔ تسفل تًو ايُٓاذج باملطتٓدات ايتاي١ٝ : 

 ـ نتٝب ايعا١ً٥ أٚ إفاد٠ إداز١ٜ َٔ ايطحٌ املدْٞ. 1

 املفعٍٛ.ايبطاق١ ايػخص١ٝ أٚ جٛاش ضفس ضازٟ +عدد صٛزتني غخصٝتني ـ  2

 ـ منٛذج اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ ايعًٝا يًٓصا١ٖ ٚايٛط١ٝٓ. 3

 ـ غٗاد٠ خًٛ َٔ ايطٛابل. 4

(  مخطني ْاخب يف ايدا٥س٠ االْتخاب١ٝ 50ـ قا١ُ٥ ايتصن١ٝ مبا ال ٜكٌ عٔ اضِ ٚتٛقٝع  )  5

 املتكدّ إيٝٗا.

 مخطُا١٥ دٜٓاز يٝيب .( 500ـ اإلٜصاٍ املايٞ يًسضّٛ  املطتٛجب١ ع٢ً املتكدّ يًرتغح بك١ُٝ ) 6

 ـ َا ٜفٝد فتح حطاب يف احد املصازف احمل١ًٝ ٚزقِ اذتطاب ارتاص باذت١ًُ االْتخاب١ٝ. 7

 ـ يًُرتغح تط١ُٝ ٚنال٥٘ يف ايدا٥س٠ االْتخاب١ٝ ايفسع١ٝ . 8

 ـ ْطخ١ َٛقع١ َٔ َد١ْٚ قٛاعد ايطًٛى 9

 

 آيٝــات ايرتغح ٚفل ْظاّ األغًب١ٝ

باإلعالٕ عٔ بدا١ٜ ْٚٗا١ٜ فرت٠ ايتطحٌٝ ٚفل ايتٛازٜخ احملدد٠ يريو ، بعد قٝاّ املفٛض١ٝ 

 جيب ع٢ً املتكدَني يًرتغح ٚفل ْظاّ األغًب١ٝ إتباع اآلتٞ :

 ـ تكدِٜ طًبات ايرتغح َسفك١ باملطتٓدات املطًٛب١ إىل ايدٚا٥س االْتخاب١ٝ ايس٥ٝط١ . 1

 غح أٚ َتطًبات٘ .ـ ال تكبٌ أ١ٜ طًبات غري َطتٛف١ٝ يػسٚط ايتكدّ يًرت 2

ـ يف حاي١ قبٍٛ طًب املتكدّ يًرتغح ، ميٓح املتكدّ َا ٜفٝد بإضتٝفا٤ٙ يهاف١ املتطًبات  3

 َتطًُٓا ٚقت ٚتازٜخ ايتطحٌٝ ، باإلضاف١ إىل زقِ ايتطحٌٝ .

 ـ حتاٍ املطتٓدات األص١ًٝ إىل اإلداز٠ املسنص١ٜ ، ٚحيتفظ بٓطخ١ َطابك١ َٔ املطتٓدات 4

 ْتخاب١ٝ ايس٥ٝط١ . بايدا٥س٠ اال    

 ـ تتِ ع١ًُٝ تطًطٌ اضِ املسغخني يف ٚزق١ االقرتاع حطب زقِ ايتطحٌٝ يف ضحٌ املسغخني 5

 ٚفل ْظاّ األغًب١ٝ .     
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ايتكدّ يًرتغح ٚفل ْظاّ ايتُجٌٝ ايٓطيب 
 

 ضٛابط  ايتكدّ يًرتغح ٚفل ْظاّ ايتُجٌٝ ايٓطيب

 َساعا٠ ايطٛابط ايتاي١ٝ :ع٢ً املتكدّ يًرتغح ٚفل ْظاّ ايتُجٌٝ ايٓطيب 

 ـ  عدّ  ايتكدّ يًرتغح يف أنجس َٔ قا١ُ٥ . 1

 ـ  عدّ ادتُع بني ايرتغح يف نٌ َٔ ايٓظاّ ايٓطيب ْٚظاّ األغًب١ٝ . 2

 ـ جيب تستٝب املتكدَني يًرتغح يف ايكا١ُ٥ ع٢ً أضاع ايتٓاٚب بني ايرنٛز ٚاإلْاث عُٛدًٜا  3

 ٚأفكًٝا .   

 إجسا٤ات تطحٌٝ املتكدَني يًرتغح ٚفل ْظاّ ايتُجٌٝ ايٓطيب . ـ ال جتٛش ايٛناي١ يف 4

ـ تكدّ قٛا٥ِ ايهٝاْات ايطٝاض١ٝ إىل ايدٚا٥س االْتخاب١ٝ ايس٥ٝط١ مبا الٜكٌ عٔ ْصف املكاعد  5

 ايدا٥س٠ االْتخاب١ٝ املتكدّ إيٝٗا ، ٚال ٜتحاٚش عدد املكاعد املخصص١ يتًو ايدا٥س٠ . يف

١ بطخب أحد َسغخٝٗا َٔ ايكا١ُ٥ قبٌ املصادق١ ايٓٗا١ٝ٥ عًٝٗا ـ ٜطُح يًهٝاْات ايطٝاضٝ 6

املفٛض١ٝ ، ٚال ٜطُح هلا بعد ذيو ، ٜٚكّٛ  ايهٝإ ايطٝاضٞ دٕٚ ضٛاٙ بإمتاّ ٖرٙ  َٔ قبٌ

 اإلجسا٤ات .

 ـ حيل يًهٝاْات ايطٝاض١ٝ اضتبداٍ املتكدَني يًرتغح يف قٛا٥ُِٗ ٚملس٠ ٚاحد٠ فكط . 7

 

 َتطًبات ايتكدّ يًرتغح ٚفل ايٓظاّ ايٓطيب                    

( َٔ ٖرٙ ايال٥خ١،    5تًتصّ ايهٝاْات ايطٝاض١ٝ باإلضاف١ إىل املتطًبات ايٛازد٠ باملاد٠ زقِ )

 باضتٝفا٤ اآلتٞ  :

 ـ  إفاد٠ باضِ ز٥ٝظ ايهٝإ ايطٝاضٞ . 1

 ـ االتفام ايكاْْٛٞ يًهٝإ ايطٝاضٞ . 2

 ـ زَص ايهٝإ ايطٝاضٞ . 3

 املصسف ٚزقِ حطاب اذت١ًُ االْتخاب١ٝ يًهٝإ ايطٝاضٞ . ـ اضِ 4

 ـ يًهٝإ ايطٝاضٞ تط١ُٝ  ٚنال٥٘ عٔ ايدٚا٥س االْتخاب١ٝ املتكدّ هلا ايهٝإ 5
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 آيٝـــات ايرتغح ٚفل ايٓظاّ ايٓطيب                                

ايتٛازٜخ احملدد٠ يريو ، بعد قٝاّ املفٛض١ٝ باإلعالٕ عٔ بدا١ٜ ْٚٗا١ٜ فرت٠ ايتطحٌٝ ٚفل 

 جيب ع٢ً ايهٝاْات ايطٝاض١ٝ ٚفل ْظاّ ايتُجٌٝ ايٓطيب ، إتباع اآلتٞ :

ـ ٜكـّٛ ز٥ٝظ ايهٝإ ايطٝاضٞ أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ زمسًٝا باضتهُاٍ إجسا٤ات تطحٌٝ ايهٝإ يد٣  1

املفٛضٝـــ١ يف َسنص ايدا٥س٠ االْتخاب١ٝ ايس٥ٝط١ قبٌ ايػسٚع يف ع١ًُٝ تطحٌٝ َسغخٞ 

 ايػسض.يكا١ُ٥، ٚفل ايُٓاذج املعد٠ هلرا ا

ـ تكدّ طًبات ايرتغح غخصًٝا عٔ  نٌ عطٛ َٔ أعطا٤ ايكا١ُ٥، َسفك١ باملطتٓدات  2

 املطًٛب١  إىل َسنص ايدا٥س٠ االْتخاب١ٝ ايس٥ٝط١ املتكدّ هلا ايهٝإ .

 ـ ال تكبٌ أ١ٜ طًبات غري َطتٛف١ٝ يػسٚط ايتكدّ يًرتغح أٚ َتطًبات٘ . 3

 حاي١ قبٍٛ طًبات ناف١ أعطا٤ ايكا١ُ٥، ميٓح ايهٝإ ايطٝاضٞ َا ٜفٝد اضتٝفا٥٘ يهاف١ ـ يف  4

 َتطًبات ايتطحٌٝ، َتطًُٓا ٚقت ٚتازٜخ ايتطحٌٝ ، باإلضاف١ إىل زقِ ايتطحٌٝ .   

 ـ حتـاٍ املطتٓدات األص١ًٝ إىل اإلداز٠ املسنص١ٜ ، ٚحيتفظ بٓطخ١ َطابكـ١ َٔ املطتٓدات 5

 ـس٠ االْتخابٝـ١ ايس٥ٝطٝـ١ . مبسنص ايدا٥    

% 05ع٢ً ز٥ٝظ ايهٝإ ايطٝاضٞ جتٗٝص قا١ُ٥ بأمسا٤ املسغخني ايبدال٤ مبا ال ٜكٌ عٔ  – 6

 َٔ عدد َكاعد ايدا٥س٠ املتكدّ إيٝٗا َع َساعا٠ ايرتتٝب ٚايتداٍٚ .       

و ـ يف حاي١ تعرز قبٍٛ أحد َسغخٞ ايكا١ُ٥، ختطس املفٛض١ٝ  ايهٝإ ايطٝاضٞ بري 7

الضتبداي٘  بآخس َٔ ْفظ ادتٓظ َع حتدٜد تستٝب٘ يف ايكا١ُ٥ خالٍ ثالث١ أٜاّ َٔ تازٜخ 

 ايتبًٝؼ . 

 ـ إذا مل ٜكِ ايهٝـإ ايطٝاضٞ بع١ًُٝ االضتبداٍ خالٍ املــد٠ املكسز٠ ، تكّٛ املفٛض١ٝ تًكا٥ٝــًا  8

 بايتعدٜالت ايالش١َ دتعٌ ايكا١ُ٥ َطتٛف١ٝ يػسط ايتٓاٚب ، ٚإذا تستب ع٢ً ذيو اإلخالٍ     

 بايطٛابط ايٛازد٠ يف ٖرٙ ايال٥خ١ تسفض ايكا١ُ٥ .   

ضتصدز اإلداز٠ املسنص١ٜ زقِ ايتطحٌٝ يًهٝإ ايطٝاضٞ اضتٓادًا إىل ٚقت ٚتازٜخ طًب  9 

ٚ ضٝطتخدّ ٖرا ايسقِ يتخدٜد َٛقع ايهٝإ ايتطحٌٝ يف ايدا٥س٠ االْتخاب١ٝ ايس٥ٝط١ٝ 

 ايطٝاضٞ ع٢ً ٚزق١ االقرتاع .


