
إرشادات عملية
لتسيير عملية االستفتاء

   �ضعادة القا�ضى اجلليل »رئي�س اللجنة الفرعية«

ت�ضارك فى عمل جلل يرتقبه العامل تعلى به كلمة احلق

ملحمة يعاونك فيها اأع�ضاء اللجنة والناخبون واملتابعون

من منظمات املجتمع املدنى وممثلى و�ضائل الإعالم املختلفة ورجال 

الأمن واملنظمني على حد �ضواء تقودها بعلمك وحلمك فاحر�س 

على اأن تكون فى اأبهى �ضورها.
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اللجان الفرعية
اأواًل- االإجراءات املتبعة قبل بدء عملية االقرتاع:  

• التواجد مبقر اللجنة املحدد ل�سيادتكم قبل بدء العمل الر�سمى وهو 	

وحتديد  ملعاينة  وذل��ك  الأق���ل  على  ب�ساعة  �سباًحا  التا�سعة  ال�ساعة 

وجتهيزه  النتخابى  املقر  مالءمة  من  والتحقق  النتخاب  جمعية 

و�سالمة نوافذه واأبوابه ومكان و�سع ال�سناديق وكبائن القرتاع.

• مع 	 النتخاب  بجمعية  النظام  حلفظ  املعني  القوة  رئي�س  اإخطار 

والزائرين  واملتابعني  الناخبني  لغري  ال�سماح  بعدم  عليه  التنبيه 

العليا  اللجنة  من  الت�ساريح  حاملى   - واملنظمني   - والإعالميني 

النتخاب. جمعية  اإىل  بالدخول   - لالنتخابات 

• ال��ت��اأك��د م��ن ت��ع��ل��ي��ق ل��وح��ة اإر�����س����ادات ل��ل��ن��اخ��ب��ني ف��ى م��ك��ان ظ��اه��ر 	

النتخاب. بجمعية 

• تاأثرًيا على 	 اأو مل�سق�ات حتمل  اأي��ة لفت�ات  التاأكد من عدم وج�ود 

فوًرا. ازالتها فى حالة وجودها  التاأمني  قوة  وتكليف  الناخبني 

• مببا�سرة 	 ل��ه��م  ي�سمح  مب��ا  اللجنة  اأع�����س��اء  ج��ل��و���س  م��ك��ان  حت��دي��د 

ي�سر. فى  اأعمالهم 

• حت��دي��د )اأم���ني ال��ل��ج��ن��ة( وال���ذى ي��ق��وم ب��ال��ت��وق��ي��ع ق��ري��ن ا���س��م كل 	

من  املتابعني  جلو�س  ومكان  له  القومى  الرقم  اإثبات  عقب  ناخب 

لهم. امل�سرح  املدنى  املجتمع  منظمات 
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• اإحكام 	 ثم  خلوها  من  والتاأكد  ال�سفافة  الق��رتاع  �سناديق  فح�س 

الأمر. لذلك  املعدة  بالأقفال  غلقها 

• البال�ستيكية 	 الأق��ف��ال  اأرق���ام  لت�سجيل  املعتمدين  املتابعني  دع��وة 

امل��ع��دة لغلق ال�����س��ن��ادي��ق وذل���ك ف��ى ح��ال��ة ت��واج��ده��م واإث��ب��ات ذل��ك 

الإجراءات. مبح�سر 

• فح�س ال�سندوق الكرتونى والتاأكد من وجود امل�ستندات وامل�ستلزمات 	

النتخابية  للعملية  ا�ستفتاء(   »3« الإج���راءات )من��وذج  من��اذج حما�سر 

دفاتر  وع��دد  ا�ستفتاء(   »4« )من��وذج  الفرز  حما�سر   ، امللحق  والك�سف 

بطاقات اإبداء الراأى بداخله )الدفرت يحتوى مائة بطاقة( على اأن يكون 

م�ساوياً لعدد الناخبني مقارباً للمائة ، وعدد من ال�سرائط الال�سقة 

بال�سندوق  الح��ت��ف��اظ  ���س��رورة  م��ع  البال�ستيكية  والأق���ف���ال  امل��وؤم��ن��ة 

الكرتونى ، دفاتر الأرقام امل�سل�سلة اخلا�سة مبن�سقى الطابور.

• بخامت 	 ممهورة  كونها  من  والتاأكد  ال��راأى  اإب��داء  بطاقات  اإح�ساء 

التوقيع  يتم  عليها  خامت  وج��ود  عدم  حالة  وفى  الفرعية  اللجنة 

بيانات  اإثبات  اللجنة.  رقم  واإثبات  اللجنة  رئي�س  مبعرفة  عليها 

وفى  منهم  بكل  اخلا�س  القومى  والرقم  تف�سياًل  اللجنة  اأع�ساء 

تف�سياًل. بياناته  اإثبات  متابعني  وجود  حالة 

• ���س��رح دور ك��ل ع�����س��و م��ن اأع�����س��اء ال��ل��ج��ن��ة واأه��م��ي��ت��ه م��ع ال��ت��ن��وي��ه 	

اأى طارئ. اللجنة فى حالة  رئي�س  مبراجعة 

• اللجنة.	 اأحد موظفى  اإىل  واإ�سناده  الف�سفورى  يتم جتهيز احلرب 
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ثانيًا- االإجراءات الواجب اتباعها اأثناء عملية االقرتاع:
• باأ�سواتهم 	 ب��الإدلء  واأع�سائها  الفرعية  اللجنة  رئي�س  لل�سيد  ي�سمح 

فى ذات اللجنة التى يقومون بالإ�سراف عليها، وهذا الأمر مق�سور 

عليهم فقط باعتبار اأن تلك اللجنة هى املوطن النتخابى لهم طبقاً 

لقانون مبا�سرة احلقوق ال�سيا�سية على اأن يتم اإثبات ذلك بالك�سفني 

امللحقني واملعدين لذلك الأمر.

• التاأكد من �سخ�سية الناخب مبعرفة ال�سيد رئي�س اللجنة وعن طريق 	

بطاقة الرقم القومى اأو جواز ال�سفر املثبت به الرقم القومى فقط 

طبًقا ملا هو مقرر قانوًنا مبوجب قانون مبا�سرة احلقوق ال�سيا�سية.

• اأبناء املحافظة )باللجنة املخت�سة( املوجود 	 ي�سمح للوافدين من غري 

بها اللجنة الفرعية الإدلء باأ�سواتهم عقب التاأكد من �سخ�سية الوافد 

ببطاقة الرقم القومى اأو جواز ال�سفر ف�ساًل عن التاأكد من عدم وجود 

بقرار  املحددة  لل�سوابط  يديه ووفقاً  كلتا  الف�سفورى فى  للحرب  اآثار 

اللجنة العليا لالنتخابات على اأن يثبت ذلك بالك�سف املرفق.

• ال�سم 	 مبطابقة  يقوم  وال��ذى  اللجنة  اأم��ني  اإىل  الناخب  اإر���س��اد  يتم 

الوارد فى ك�سوف الناخبني مع بطاقة الرقم القومى وي�ستكمل باقى 

الرقم القومى )العربة بال�سم الوارد بالك�سوف( ثم يتوىل التاأ�سري 

بالتاأ�سري  الراأىويقوم  اإب��داء  بطاقة  الناخب  يت�سلم  ثم  ا�سمه  قرين 

عليها بالعالمة الدالة على رغبته، ثم يتم و�سعها فى ال�سندوق املعد 

لذلك ويوقع الناخب قرين ا�سمه على ح�سوره.

• عقب و�سع بطاقة اإبداء الراأى يقوم الناخب بو�سع اإ�سبعه ) اأى اإ�سبع 	

فى يده اليمنى ( فى احلرب الف�سفورى بالقدر املنا�سب.
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• من 	 ويعد  العامة  بال�سحة  اإ�سرار  اأى  ميثل  ل  الف�سفورى  احلرب 

النتخابية. للعملية  املتممة  الإجراءات 

• امل��ع��د لإث��ب��ات 	 الم��ت��ن��اع ع��ن و���س��ع الإ���س��ب��ع ف��ى احل��رب الف�سفورى 

حتت  مرتكبه  وي�سع  النتخابية  بالعملية  اإخالًل  ميثل  النتخاب 

القانون. طائلة 

• ت�سليم بطاقة الرقم القومى للناخب عقب اإمتام عملية الت�سويت.  	

• املعدة 	 التواجد باخلانة  ذاته  الوقت  ل ي�سمح لأكرث من ناخب فى 

القرتاع. الراأىبكبائن  لإبداء 

• يتم غلق الفتحة العلوية لل�سندوق فى نهاية اليوم با�ستخدام القفل 	

م�سل�سل  رقم  واإثبات  بطاقات  اأى  باإدخال  ي�سمح  ل  مبا  البال�ستيكى 

القفل فى حم�سر الإجراءات.

• تتم عملية غلق ال�سناديق فى نهاية اليوم الأول للت�سويت باإحكام 	

وك��اف��ة  ا�ستعمال  دون  املتبقية  ال���راأى  اإب���داء  ب��ط��اق��ات  حت��ري��ز  م��ع 

وو�سع  الكرتونى  ال�سندوق  داخل  بو�سعها  الباقية  اللجنة  اأوراق 

الال�سق املوؤمن عليه واإثبات رقمه مبح�سر الإجراءات، ويتم غلق 

تاأمني  املعينة والتى تتوىل  القوة  اإىل رئي�س  باإحكام وت�سليمه  املقر 

املعد  واإث��ب��ات ذل��ك الإج����راء ف��ى املح�سر  ف��ي��ه  امل��ق��ر مب��ا  وح��را���س��ة 

اللجنة. رئي�س  ال�سيد  رفق  به  الحتفاظ  مع  لذلك 
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• ف��ى ���س��ب��اح ال��ي��وم ال��ث��ان��ى ي��ت��م ف��ت��ح امل��ق��ر ف��ى ح�����س��ور رئ��ي�����س ق��وة 	

واإثبات  اأى عبث  والتاأكد من عدم وجود  للمقر(  )املت�سلم  التاأمني 

التاىل. اليوم  ا- فى حم�سر  -اأي�سً الإجراء  ذلك 

• لل�سندوق 	 ال��ع��ل��وي��ة  بالفتحة  اخل��ا���س  البال�ستيكى  ال��ق��ف��ل  ف�����س 

الرقم  ومطابقة  وال��ف��ت��ح��ة(  )ال��ق��ف��ل  �سالمتها  م��ن  ال��ت��اأك��د  عقب 

النتخابية. العملية  وا�ستكمال  باملح�سر  املثبت  مع  امل�سل�سل 

• عملية 	 لنتهاء  املحددة  ال�ساعة  متام  فى  ناخبني  وج��ود  حالة  فى 

ال��ت�����س��وي��ت ي��ت��م ح�����س��ره��م وغ��ل��ق ال��ف��ن��اء اخل��ارج��ى وال�����س��م��اح لهم  

اإثبات تلك الإجراءات. الراأى مع  باإبداء 
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ثالثًا- مرحلة الفرز :
• الأرق��ام 	 حملها  من  التاأكد  عقب  البال�ستيكية  الأق��ف��ال  ف�س  يتم 

�سلًفا. املثبتة  ذاتها 

• واإح�سائها.	 البطاقات  من  ال�سناديق  حمتوى  اإفراغ 

• والباطلة.	 ال�سحيحة  البطاقات  ح�سر 

• اأو 	 الناخب  التى حتتوى على دللة �سخ�س  الباطلة هى  البطاقات 

بها كال الختيارين. يثبت  التى  اأو  الراأى  بها  الغري مثبت 

• ول.	 نعم  الختيار  ح�سب  ال�سحيحة  البطاقات  فرز 

• اختيار.	 لكل  البطاقات  ح�سر 

• ا�ستعمال.	 دون  الباقية  البطاقات  ح�سر 

• الناخبني 	 عدد  )اإع��الن  التاىل  الوجه  على  ويكون  النتائج  اإع��الن 

الباطلة،  الأ���س��وات  ع��دد  احلا�سرين،  ع��دد  للت�سويت،  امل��دع��وي��ن 

اختيار(. كل  عدد  ال�سحيحة،  الأ�سوات  عدد 

• لتي�سري 	 املرفقة   )SMS( الن�سية  الر�سائل  ار�سادات  اتباع  يراعى 

الفرز والإعالن. اإجراءات 
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رابعًا - مرحلة حفظ االأوراق واالأدوات االنتخابية: 
• و�سع البطاقات امل�ستخدمة وغري امل�ستخدمة وحم�سر الإجراءات 	

وك�����س��ف ال��ن��اخ��ب��ني داخ���ل امل��ظ��اري��ف امل��ع��دة ل��ذل��ك ك���اًل ع��ل��ى ح��دة 

املوؤمن  الال�سق  بال�سريط  الكرتونى وغلقه  ال�سندوق  وتو�سع فى 

الفرز. حم�سر  فى  امل�سل�سل  رقمه  واإثبات 

• البال�ستيكية 	 احل��اف��ظ��ة  ف��ى   )  »4« من���وذج  ال��ف��رز  )حم�����س��ر  و���س��ع 

امل�سل�سل  رقمه  واإثبات  املوؤمن  الال�سق  بال�سريط  وغلقها  ال�سفافة 

املح�سر. فى 

• رئي�س 	 اإىل  ال��ف��رز  حم�����س��ر  لت�سليم  ال��ع��ام��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اإىل  ال��ت��وج��ه 

العامة. اللجنة 

• توجيه اأمني اللجنة الفرعية اإىل املوظف املخت�س باللجنة العامة 	

الكرتونى. ال�سندوق  لت�سليمه 
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اللجان العامة 
اأواًل -  اليوم ال�سابق على يوم اال�ستفتاء:

• اللجنة 	 اإج����راءات  حم�سر   - ا�ستفتاء(   »5« رق��م  )من���وذج  ا���س��ت��الم 

ال��ع��ام��ة )7 ن�����س��خ ل��ك��ل جل��ن��ة ع��ام��ة( م��ن ال�����س��ي��د امل�����س��ت�����س��ار رئي�س 

املخت�سة.  البتدائية  املحكمة 

ثانًيا -  يوما اال�ستفتاء:
• والف�سل 	 ال�ستفتاء  بعملية  تتعلق  التى  امل�سائل  جميع  فى  النظر 

ف��ي��م��ا ت��ت��ل��ق��اه م��ن ب��الغ��ات و���س��ك��اوى وم��ت��اب��ع��ة ���س��ري اأع��م��ال جل��ان 

القرتاع.

• ال�سادة 	 وهم  العامة  اللجنة  مبقر  التواجد  حق  لهم  من  ا�ستقبال 

ملتابعة  لالنتخابات  العليا  اللجنة  عن  ال�سادرة  الت�ساريح  حاملو 

ال��دول��ي��ة واملحلية  امل��دن��ى  امل��ج��ت��م��ع  ال���س��ت��ف��ت��اء )مم��ث��ل��و م��ن��ظ��م��ات 

.) والزائرون  وال�سيوف  املختلفة  الإعالم  و�سائل  ومندوبو 

• مبح�سر 	 اللجنة  تتخذها  التى  والقرارات  الإجراءات  كافة   اإثبات 

اإجراءات اللجنة العامة منوذج رقم »5« ا�ستفتاء )حم�سر اإجراءات 

الفرز  نتائج  اإعالن   ال�ستفتاء حتى   يوم  بدء  العامة( من  اللجنة 

العامة. للجنة  التابعة  الفرعية  اللجان  جميع  فى 
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ثالثًا -  بعد انتهاء اال�ستفتاء  بجميع اللجان الفرعية 
التابعة للجنة العامة:

• من 	 النتخابية  العملية  اأوراق  كافة  با�ستالم  العامة  اللجنة  تقوم 

ال�سادة/ روؤ�ساء اللجان الفرعية املو�سوعة داخل ال�سندوق الكرتونى.

• 	 »4« رقم  )لنموذج  املخ�س�س  ال�سفاف  البال�ستيكى  احلافظة  ا�ستالم 

ا�ستفتاء( - حم�سر اإجراءات فرز �سندوق جلنة فرعية.

• الأ���س��وات غري 	 امل��واف��ق��ة وع��دد  الأ���س��وات  اللجنة بتفريغ ع��دد  تقوم 

املوافقة و عدد الأ�سوات الباطلة  باللجان الفرعية من واقع )منوذج 

رقم »4« ا�ستفتاء( اأوًل باأول؛ حتى ي�سهل ح�سر وجتميع تلك الأ�سوات 

عند اكتمال و�سول جميع روؤ�ساء اللجان الفرعية.

• الفرعية وحترير)منوذج 	 اللجان  نتائج  باإح�ساء وجتميع  اللجنة  تقوم 

رقم »5« ا�ستفتاء - حم�سر اإجراءات اللجنة العامة( من ثالث ن�سخ توقع 

من رئي�س اللجنة واأمينها ويتم و�سعهم داخل احلوافظ البال�ستيكية.

• تقوم اللجنة ب��اإع��الن ع��دد الأ���س��وات امل��واف��ق��ة وع��دد الأ���س��وات غري 	

املوافقة وعدد الأ�سوات الباطلة فى ح�سور منظمات املجتمع املدنى 

وو�سائل الإعالم فى حالة تواجدهم.

• 	 - ا�ستفتاء   »5« )رقم  منوذج  من  ن�سخ  ثالث  العامة  اللجنة  تر�سل 

مع  البال�ستيكية  الأغلفة  داخل  العامة(  اللجنة  اإجراءات  حم�سر 

ال�سيد  )برئا�سة  باملحافظة  النتخابات  جلنة  اإىل  الأوراق   باقى 

البتدائية(. املحكمة  رئي�س 
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لجان المحافظة 

• املحكمة 	 رئي�س  امل�ست�سار  ال�سيد  باملحافظة  النتخابات  جلنة  يراأ�س 

البتدائية.

• ال�سادة/ 	 العملية النتخابية من  اأوراق  با�ستالم كافة  اللجنة  تقوم 

الكرتونية. ال�سناديق  داخل  املو�سوعة  العامة  اللجان  روؤ�ساء 

• ا�ستالم احلوافظ البال�ستيكية ال�سفافة املخ�س�سة لنموذج رقم »4« 	

ا�ستفتاء )حم�سر اإجراءات فرز �سندوق جلنة فرعية( وثالث ن�سخ 

من منوذج رقم »5« ا�ستفتاء ) حم�سر اإجراءات اللجنة العامة (.

• واق��ع 	 م��ن  ال��ع��ام��ة  ال��ل��ج��ان  نتائج  وجتميع  ب��اإح�����س��اء  اللجنة  ت��ق��وم 

 - ا�ستفتاء   »6« رق��م  )من��وذج  وحترير  ا�ستفتاء(   »5« رق��م  )من��وذج 

باملحافظة(. النتخابات  جلنة 

• حما�سر 	  - ا�ستفتاء   »5« )رق���م  من���اذج  م��ن  ن�سخة  اللجنة  ت��ر���س��ل 

اللجنة  اإىل  البال�ستيكية   الأغلفة  داخل  العامة(  اللجنة  اإجراءات 

يتم  ون�سخة  الداخلية  وزير  ال�سيد  اإىل  ون�سخة  لالنتخابات  العليا 

باملحافظة. النتخابات  جلنة  فى  بها  الحتفاظ 
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إرشادات عامة

• حم�سر اإجراءات اللجنة هو اإنزال لكافة الوقائع التى متت داخل اللجنة 	

وي�سكل ال�سمانة فيما مت من اإجراءات ومن ثم وجب التزام الدقة ب�ساأنه.

• غلق اللجنة يوقف العملية النتخابية لذلك تخري الوقت املنا�سب 	

النتخابية  بالعملية  يخل  ل  مب��ا  ال�����س��رورة  ت��واف��ر  ح��ال��ة  ف��ى  ل��ه 

الإجراءات. مبح�سر  وكيفيته  الأمر  ذلك  ويثبت 

• اللجنة 	 غلق  دون  اللجنة  اأع�ساء  لباقى  بالن�سبة  التناوب  مراعاة 

اآنفاً. اإليها  امل�سار  ال�سرورة  توافر  فى حالة 

• حالتى 	 احل�سر  �سبيل  على  ال�سيا�سية  احلقوق  مبا�سرة  قانون  ح��دد 

اإب��داء  بطاقة  فى  اللجنة  رئي�س  ال�سيد  مبعرفة  الناخب  رغبة  اإثبات 

الراأى على املكفوفني وذوى الحتياجات اخلا�سة الذين ل ي�ستطيعون 

اإبداء رغبتهم، مع مراعاة اإثبات ذلك فى حم�سر اللجنة.

• التعرف على املنتقبات يكون مبعرفة ال�سادة روؤ�ساء اللجان ويف�سل 	

اأن يكون من خالل اإحدى ال�سيدات ) اأع�ساء اللجنة املتواجدين ( 

ف�ساًل  عن التاأكد من عدم وجود اآثار حلرب ف�سفورى عند ارتداء 

بالراأى. بالإدلء  ي�سمح  الرف�س ل  قفازين وفى حالة 

• كفل 	 ر�سمية  م�ستندات  الناخبني  اأ�سماء  وك�سوف  الق��رتاع  اأوراق 

جرمية  ميثل  لها  تعر�س  اأى  اإن  اإذ  الالزمة  احلماية  القانون  لها 

قانوًنا. عليها  معاقباً 
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• اأن يحرر 	 اأية جرمية انتخابية  يجب على رئي�س اللجنة عند وقوع 

ويثبت  الأم��ن  ق��وة  رئي�س  اإىل  مرتكبها  رف��ق  وي�سلم  بها  حم�سراً 

اللجنة. اإجراءات  ذلك فى حم�سر 

• ل��ه قد�سيته 	 ق�����س��ائ��ى  ع��م��ل  الن��ت��خ��اب��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  ع��ل��ى  الإ����س���راف 

�سواء  النتخابية  العملية  م�سمون  ب�ساأن  الراأى  اإبداء  فيه  يحظر 

الإعالم  و�سائل  اأو  املتابعني  اأو  اللجنة  اأع�ساء  اأو مع  الناخبني  مع 

اللجنة. الأمر هو رئي�س  به رقابة ذلك  واملنوط 

• اإبداء 	 عملية  اأثناء  اللجنة  داخل  املحمول  الهاتف  ا�ستخدام  حظر 

الراأى .    

• من 	 ���س��ادرة  ت�ساريح  لهم  امل��دن��ى  املجتمع  منظمات  م��ن  املتابعون 

اللجنة العليا لالنتخابات عقب فح�س اأوراقهم وا�ستيفاء بياناتهم 

عملية  وح�سور  اللجنة  مقر  اإىل  الدخول  فى  احلق  لهم  ثم  ومن 

�ساعة،  ع��ن ن�سف  ت��واج��ده��م  م��دة  ت��زي��د  اأّل  م��راع��اة  م��ع  الق���رتاع 

الت�سويت  عملية  فى  التدخل  بعدم  م�سروط  ذلك  اأن  عن  ف�ساًل 

اأن لهم احلق فى ح�سور عملية  الناخب، كما  راأى  التاأثري على  اأو 

الفرز، اإّل اأن ذلك م�سروط بح�سورها من بدايتها وحتى نهايتها، 

    . اللجنة  رئي�س  ال�سيد  تعليمات من  اللجنة دون  ول جتوز مغادرة 

• تقوم 	 النتخابية  العملية  وقائع  نقل  لها  امل�سرح  الإع��الم  و�سائل 

اإطار  فى  الفعاليات  تلك  نقل  فى  م�ساعدتهم  يلزم  لذا  هام  بدور 

العمل  بنظام  يخل  ل  ومب��ا  اإليهم  املمنوحة  والت�ساريح  القانون 
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العملية  ب�ساأن  ح��وارات  اأو  اأح��ادي��ث  ب��اأى  الإدلء  ع��ن  المتناع  م��ع 

النتخابية  العملية  مببا�سرة  اإخ��الل  من  ذل��ك  فى  ملا  النتخابية 

ذاتها.

• وعليهم 	 ذاتها  املتابعني  حقوق  لهم  خا�س(  )زائر  بطاقات  حاملو 

ذاتها. التزاماتهم 

• ح��ر���س��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا امل�����س��رف��ة ع��ل��ى الن��ت��خ��اب��ات ع��ل��ى وج���ود 	

واأع�سائها  اللجان  روؤ�ساء  ال�سادة  اإر�سادية مميزة لكل من  بطاقات 

والإع���الم���ي���ني وامل��ت��اب��ع��ني وال���زائ���ري���ن وذل����ك ل��ت�����س��ه��ي��ل م��ب��ا���س��رة 

املرجوة  للغاية  حتقيًقا  تقلدها  وجب  ثم  ومن  النتخابية  العملية 

. منها
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مناذج الت�ساريح ال�سادرة من اللجنة العليا لالنتخابات

E/

D/

B/

C/
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A/
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F/
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مدونة �سلوك املتابعني 
لال�ستفتاء على الد�ستور واالنتخابات

ل ميكـــن لأي �ضخــــ�س طبيـــعي اأو معنــــوي مبـــــا�ضــرة مهــــــام املتابعة 

لالنتخابات.  العليا  اللجنـــة  ِقَبل  مــــن  بذلك  لــــه  الت�ضـــــريح  بعــــد  اإل 

له  الت�ضريح  تــــم  معنــــوي  اأو  طبيـــــعي  �ضخـــــ�س  كـــل  على  ويجــــب 

مبتابعة ال�ضتفتاء على الد�ضتور والنتخابات اللتزام مبا يلي من حقوق 

وواجبات:

اأواًل- حقوق املتابعني: 
• والفرز 	 الق���رتاع  عمليات  ومتابعة  والعامة  الفرعية  اللجان  دخ��ول 

واجلمع.

• احل�سول على بيانات من اللجنة العليا لالنتخابات واللجان العامة 	

وال��ف��رع��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ب��امل��ح��اف��ظ��ات ح���ول ���س��ري جميع م��راح��ل عملية 

ال�ستفتاء والنتخابات. 

• م�ع )من ك�����������ل منظم����ة( باملالحظ������ات والتج�����اوزات 	 تق�دمي تقرير مجُ

ال�ستفتاء  عملي���ة  م��������راحل  م�����ن  مرح������لة  اأي������������������ة  �س������ابت  ال�����تي 

والنتخابات.

• النتيجة 	 اإع��الن  وحتى  بدايته  من  يكون  الفرز  مرحلة  فى  احل�سور 

ول يجوز مغادرة جلنة الفرز دون تعليمات مبا�سرة من رئي�س اللجنة 

الفرعية. 
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ثانًيا- واجبات املتابعني: 
• اللتزام باحليدة والنزاهة.	

• تلك 	 وخا�سًة  وال��ق��رارات،  وال��ل��وائ��ح  القوانني  اأح��ك��ام  بكافة  الل��ت��زام 

املجُنِظمة لعملية ال�ستفتاء والنتخابات.

• اللتزام بتعليمات رئي�س اللجنة الفرعية داخل اللجنة.	

• تنظيًما 	 اللجنة  رئي�س  يحدده  الفرعية  اللجنة  داخ��ل  املتابعني  عدد 

ل�سري العمل، على األ يقل عن متابعني اثنني )فى حالة وجود متابعني 

املتابعني فى احل�سور مما  اأك��رب من  راغبني(، وفى حالة رغبة عدد 

يحدده رئي�س اللجنة، يلجاأ رئي�س اللجنة للقرعة بينهم.

• احلر�س على ح�سن التعامل مع  الناخبني. 	

• واأع�ساء 	 روؤ�ساء  مع  التعامل  فى  الواجب  والح��رتام  اللياقة  مراعاة 

اللجان العامة والفرعية.  

• مقار 	 داخ��ل  معني  لختيار  التوجيه  اأو  النتخابية  الدعاية  يحظر 

النتماء  على  ت��دل  ���س��ارات  حمل  اأو  النتخابية  واجلمعيات  اللجان 

ال�سيا�سي اأو احلزبي، اأو توجه نحو اختيار معني.

• احرتام  �سرية القرتاع وحرية الناخب فى الت�سويت.	

• المتناع عن الإدلء بت�سريحات ل ت�ستند اإىل اأدلة ملمو�سة.	

• اللتزام بارتداء ت�سريح املتابعة ال�سادر من اللجنة العليا لالنتخابات، 	

وحمل بطاقة الرقم القومي اأو جواز ال�سفر طوال فرتة مبا�سرة مهام 

املتابعة.
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• يحظر على املتابعني حمل ال�سالح واإن كان مرخ�ساً.	

• المتناع عن التحري�س على العنف.	

• اللجنة 	 مقر  داخ��ل  والنتخابية  ال�سيا�سية  املناق�سات  جميع  يحظر 

واجلمعية النتخابية.

• ي��ح��ظ��ر ا���س��ت��ط��الع راأي ال��ن��اخ��ب��ني داخ����ل م��ق��ر ال��ل��ج��ن��ة واجل��م��ع��ي��ة 	

النتخابية قبل اأو بعد الت�سويت.

• عدم تدخل املتابعني الأجانب فى ال�سئون الداخلية للبالد.	

ثالًثا- �سروط املتابع:
• األ يقل �سنه عن 21 �سنة.	

• احليدة والنزاهة وال�ستقاللية.	

• اأن يكون مقيًدا بقاعدة بيانات الناخبني )للمتابعني املحليني(.	

• ال��ت��دري��ب ع��ل��ى متابعة ال���س��ت��ف��ت��اءات والن��ت��خ��اب��ات وف��ًق��ا 	 اأن ي��ج��ت��از 

للن�سو�س املنظمة لها والذي جتريه املنظمة املنت�سب اإليها.

• لال�ستفتاء 	 املنظمة  وال��ق��رارات  واللوائح  القوانني  ب��اح��رتام  التعهد 

والنتخابات.

• يحظر على املتابع الإدلء ببيانات غري �سحيحة بق�سد احل�سول على 	

ت�سريح املتابعة، اأو اأثناء ممار�سة املتابعة ذاتها، واإل �سيتعر�س املتابع 

والنتخابات فى  ال�ستفتاءات  واملنع من متابعة  القانونية  للم�ساءلة 

امل�ستقبل.
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فيما يلى بع�ص ن�صو�ص املواد القانونية املنظمة للجرائم االنتخابية 

وفقًا لقانون مبا�صرة احلقوق ال�صيا�صية وفًقا الآخر تعديالته : 

من  ك��ل  ���س��ن��وات  خم�س  ع��ل��ى  ت��زي��د  ل  م��دة  بال�سجن  مادة )41(:  ي��ع��اق��ب 

جلنة  اأع�ساء  من  اأي  اأو  رئي�س  مع  العنف  اأو  القوة  ا�ستخدم 

املنوط  العمل  اأداء  من  منعه  بق�سد  ال�ستفتاء  اأو  النتخاب 

بذلك  يبلغ  ومل  خ��ا���س  وج��ه  على  اأدائ���ه  على  اإك��راه��ه  اأو  ب��ه 

ال�سجن،  العقوبة  تكون  مق�سده  اجل��اين  بلغ  اإذا   . مق�سده 

�سرب  اجل��اين  من  �سدر  اإذا  امل�سدد  ال�سجن  العقوبة  وتكون 

ال�سجن  العقوبة  وتكون  م�ستدمية،  عاهة  عنه  ن�ساأت  جرح  اأو 

اأو اجلرح اإىل املوت. اأف�سى ال�سرب  اإذا  املوؤبد 

مادة )42(:  ي��ع��اق��ب ب��احل��ب�����س م���دة ل ت��زي��د ع��ل��ى ���س��ن��ت��ني ك��ل م��ن ه��دد 

بق�سد  ال�ستفتاء  اأو  النتخاب  جلنة  اأع�ساء  اأحد  اأو  رئي�س 

منعه من اأداء عمله املكلف به، فاإذا ترتب على التهديد اأداء 

احلب�س.  العقوبة  تكون  خمالف  وجه  على  العمل 

مادة )43(:  يعاقب باحلب�س كل من اأهان بالإ�سارة اأو القول رئي�س اأو اأحد اأع�ساء 

جلنة النتخاب اأو ال�ستفتاء اأثناء تاأدية وظيفته اأو ب�سبب تاأديتها. 

اأًيا  مادة )44(:  يعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن �سنتني كل من ا�ستخدم 

اأو التخويف بق�سد التاأثري فى �سالمة  من و�سائل الرتويع 

مق�سده،  يبلغ  ومل  ال�ستفتاء  اأو  النتخاب  اإج���راءات  �سري 

عن  تقل  ل  مدة  احلب�س  العقوبة  تك�����ون  مق�سده  بلغ  ف��اإذا 

�سنني. خم�س  على  تزيد  ول  �سنتني 
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�سيئاً من املباين  اأتلف عمداً  اأو  مادة )45(:  يعاقب باحلب�س ك�ل من هدم 

امل�عدة  اأو  امل�ست�خدمة  النتقال  اأو  النقل  و�سائل  اأو  املن�ساآت  اأو 

اأو ال�ستفتاء بق�سد عرقلة �سريه،  لال�ستخدام فى النتخاب 

وذلك ف�ساًل عن احلكم عليه بدفع قيمة ما هدمه اأو اأتلفه. 

مادة )46(:  يعاقب بال�سجن كل من اختل�س اأو اأخفى اأو اأتلف اأحد قواعد بيانات 

الناخبني اأو بطاقة النتخاب اأو ال�ستفت�اء اأو اأية ورقة اأخرى تتعلق 

بعملية النتخاب اأو ال�ستفتاء بق�سد تغيري احلقيقة فى تلك النتيجة، 

اأو بق�سد ما ي�ستوجب اإعادة النتخاب اأو ال�ستفتاء اأو تعطيله. 

غ��ريه  ب��وا���س��ط��ة  اأو  بنف�سه  تعمد  م��ن  ك��ل  باحلب�س  مادة )47(:  ي��ع��اق��ب 

اأو  الناخبني  بيانات  قاعدة  فى  غريه  ا�س�����م  اأو  ا�سم�������ه  قيد 

القانون.  اأحكام  منها على خالف  حذفه 

�سنوات  خم�س  جت���اوز  ول  �سنة  ع��ن  تقل  ل  م��دة  باحلب�س  مادة )48(:  يعاقب 

وبغرامة ل تقل عن ع�سرة اآلف جنيه ول جتاوز مائة األف جنيه:

فى  ال��راأي  اإب��داء  عن  �سخ�س  ملنع  التهديد  اأو  القوة  ا�ستعمل  من  اأوًل    :  كل 

الراأي على وجه معني. اإبداء  اأو لإكراهه على  اأو ال�ستفتاء  النتخاب 

لنف�سه  فائدة  يعطيه  باأن  التزم  اأو  اأو عر�س  اآخر  اأعطى  :   كل من  ني�����اً ثا

اإبدائه  اأو  ال��راأي  اإب��داء  عن  المتناع  على  يحمله  كي  لغريه  اأو 

فى  احلق  لالنتخابات  العليا  اللجنة  ولرئي�س  معني،  وجه  على 

ارتكاب هذه اجلرمية. الناجتة عن  النتخابية  الأ�سوات  اإبطال 

اأو لغريه. القبيل لنف�سه  اأو طلب فائدة من هذا  ثالث���اً:  كل من قبل   

راب�ع��اً:  كل من ن�سر اأو اأذاع اأقواًل اأو اأخباراً كاذبة عن مو�سوع النتخاب   

مع  اأخ��الق��ه  عن  اأو  املر�سحني  اأح��د  �سلوك  عن  اأو  ال�ستفتاء  اأو 

ال�ستفتاء.  اأو  النتخاب  نتيجة  فى  التاأثري  بق�سد  بذلك  علمه 
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فيه  ي�ستطيع  وق��ت ل  الأخ��ب��ار فى  اأو  الأق��وال  تلك  اأذي��ع��ت  ف��اإذا 

الغرامة. �سوعفت  احلقيقة  يتبينوا  اأن  الناخبون 

:  كل من قام باأي من الأفعال اخلا�سة بطباعة اأو تداول بطاقات اإبداء  خام�ساً

اإذن من  دون  النتخابية  العملية  امل�ستخدمة فى  الأوراق  اأو  ال��راأي 

ال��واردة  اجلرائم  من  امل�ستفيد  املر�سح  ويعاقب   . املخت�سة  ال�سلطة 

عقوبة  بنف�س  اإليها  امل�سار  وخام�ساً(  ورابعاً  وثالثاً  بالفقرات)اأوًل 

وحتكم  ارتكابها  على  وموافقته  علمه  تبني  اإذا  الأ���س��ل��ي  ال��ف��اع��ل 

املحكمة ف�ساًل عن ذلك بحرمانه من الرت�سيح لالنتخابات النيابية 

ملدة خم�س �سنوات من تاريخ �سريورة احلكم اجلنائي نهائياً وباتاً. 

باحلب�س: يعاقب   :)49( مادة 

وهو  ا�ستفتاء  اأو  انتخاب  فى  راأي��ه  اأب��دى  من  اأوًل    :  كل 

ذلك. فى  اأحقيته  بعدم  يعلم 

ا�سم غريه. راأيه منتحاًل  اأبدى  :   كل من  ني�����اً ثا

:   كل من ا�سرتك فى النتخاب اأو ال�ستفتاء الواحد  لث���اً ثا

اأكرث من مرة.

                 ولرئي�س اللجنة العليا لالنتخابات احلق فى اإبطال 

الأ�سوات النتخابية الناجتة عن ارتكاب اأية جرمية 

من اجلرائم املن�سو�س عليها فى هذه املادة. 

مادة )50(:  يعاقب بال�سجن كل من خطف ال�سندوق املحتوى على بطاقات 

النتخاب اأو ال�ستفتاء اأو اأتلفه اأو غريه اأو عبث باأوراقه.

مادة )50( مكرراً:  حت��ظ��ر ال��دع��اي��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام 

ال�سعارات الدينية اأو على اأ�سا�س التفرقة ب�سبب اجلن�س 

ه��ذا احلظر  يقوم مبخالفة  ويعاقب كل من  الأ���س��ل  اأو 
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تقل  وبغرامة ل  اأ�سهر  تقل عن ثالثة  باحلب�س مدة ل 

عن خم�سة اآلف جنيه ول جتاوز ع�سرة اآلف جنيه.

مادة )50( مكرراً )اأ(:  ت���ت���وىل ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق ف���ى اجل���رائ���م 

ق�سائياً  حتقيقاً  الباب  ه��ذا  فى  عليها  املن�سو�س 

ذمة  على  احتياطياً  املتهم  بحب�س  ت��اأم��ر  اأن  ول��ه��ا 

اجلنائية. للمحاكمة  اإحالته  حتى  التحقيق 

ا�ستئناف  حمكمة  لكل  العمومية  اجلمعية  وت��ت��وىل 

اأو حمكمة ابتدائية حتديد دائرة اأو اأكرث للنظر فى 

اجلرائم النتخابية والف�سل فيها على وجه ال�سرعة.

هذا  ف��ى  عليها  املن�سو�س  اجل��ن��ح  ف��ى  ال�����س��روع  على  مادة )51(:  يعاقب 

التامة. للجرمية  املقررة  بالعقوبات  القانون 

مادة )52(:  يكون لرئي�س جلنة النتخاب اأو ال�ستفتاء ال�سلطة املخولة ملاأموري 

ال�سبط الق�سائي، فيما يتعلق باجلرائم التي تقع فى قاعة اللجنة.

�صاحب املقام الرفيع

اأمتمت عماًل ك�صيمتك تعالت اأنظار الكافة اإليك

فاإن اأ�صابك ن�صب قهرتُه باإميانك وجزعك عليه

فقد وهبتُه هلل فى حب الوطن

واهلل املوفق


