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ــى مــن المــادة 67 مــن الدســتور األردنــي علــى 	  تنــص الفقــرة األول
اآلتــي: “يتألــف مجلــس النــواب)1( مــن أعضــاء منتخبيــن انتخابــًا عامــًا 
ســريًا ومباشــرًا وفاقــًا لقانــون لالنتخــاب يكفــل األمــور والمبــادئ 

ــة: التالي
    1- حق المرشحين في مراقبة األعمال االنتخابية.  

    2- عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
    3- سالمة العملية االنتخابية في مراحلها كافة.

 وتنص الفقرة الثانية على اآلتي:	 
 تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية االنتخابية النيابية 
وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها 

مجلس الوزراء.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
)1( قانون االنتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012. 
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 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1948.
المادة21:

1.  لــكل شــخص حــق المشــاركة فــي إدارة الشــوؤن العامــة لبلــده، إمــا مباشــرة وإمــا بواســطة   
ممثليــن يختــارون بحريــة. 

2.  لكل شخص، بالتساوي مع اآلخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.   
إرادة الشــعب هــي منــاط ســلطة الحكــم، ويجــب أن تتجلــى هــذه اإلرادة مــن خــالل انتخابــات   .3  
نزيهــة تجــري دوريــًا باالقتــراع العــام وعلــى قــدم المســاواة بيــن الناخبيــن وبالتصويــت الســري أو 

بإجــراء مكافــئ مــن حيــث ضمــان حريــة التصويــت.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966.
المــادة 25: يكــون لــكل مواطــن، دون أي وجــه مــن وجــوه التمييــز المذكــور فــي المــادة 2، الحقــوق 

التاليــة، التــي يجــب أن تتــاح لــه فرصــة التمتــع بهــا دون قيــود غيــر معقولــة:
أن يشــارك فــي إدارة الشــؤون العامــة، إمــا مباشــرة وإمــا بواســطة ممثليــن يختــارون بحريــة.  .1  
قــدم  وعلــى  العــام  باالقتــراع  دوريــًا  تجــري  نزيهــة  انتخابــات  فــي  وينتخــب،  ينتخــب  أن   .2  
الناخبيــن. إرادة  عــن  الحــر  التعبيــر  تضمــن  الســري،  وبالتصويــت  الناخبيــن  بيــن  المســاواة 
أن تتــاح لــه، علــى قــدم المســاواة عمومــًا مع ســواه، فرصة تقلد الوظائــف العامة في بلده.  .3  
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االتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز 1963.
المادة 6:

ال يقبل أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو األصل االثني في تمتع أي شخص بالحقوق السياسية 
وحقــوق المواطنــة فــي بلــده، وال ســيما حــق االشــتراك فــي االنتخابــات باالقتراع العام المتســاوي 
 واإلســهام فــي الحكــم. ولــكل شــخص حــق تولــي الوظائــف العامــة في بلــده على قدم المســاواة.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979.
المــادة 7: تتخــذ الــدول األطــراف جميــع التدابيــر المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة فــي 
ــد، وبوجــه خــاص تكفــل للمــرأة، علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل  ــاة السياســية والعامــة للبل الحي

الحــق فــي:
1. التصويــت فــي جميــع االنتخابــات واالســتفتاءات العامــة، واألهليــة لالنتخــاب لجميــع الهيئــات 

التــي ينتخــب أعضاؤهــا باالقتــراع العــام. 
2. المشــاركة فــي صياغــة سياســة الحكومــة وفــي تنفيــذ هــذه السياســة، وفــي شــغل الوظائــف 

العامــة علــى جميــع المســتويات الحكوميــة.
3. المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
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	 المعاييــر الدولية كنقــاط مرجعية لالنتخابات 	
بشــكل عــام، يمكــن تحديــد المعاييــر الدولية لالنتخابات ضمــن الفئات التالية )2(:

ضمان حق المشــاركة من خالل:. 1

ضمــان حريــة الــرأي والتعبيــر، حريــة االشــتراك فــي الجمعيات الســلمية، حق االنضمام إلــى النقابات، . 2
 حرية التنقل، حرية التمتع بكافة الحقوق والحريات من دون تمييز، وحرية وحق اللجوء الفعال إلى القانون.

احترام المبادئ التالية: الشــرعية، الشــفافية، المســاَءلة، األكثرية النســبية، العدالة والوعي.. 3

	 الدورية.	 االنتخابات 
	 االنتخابــات النزيهة.	
	 االقتراع العام.	
	 حق الترشــح لالنتخابات.	

	 المســاواة في التصويت.	
	 حق االقترع.	
	 االقتراع السري.	
	 حريــة تعبيــر الناخبين عن إرادتهم.	

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
)2( "المعاييــر الدوليــة لالنتخابــات فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا"، ريتشــارد تشــامبرز مديــر مكتــب لبنــان فــي 

المؤسســة الدوليــة للنظــم االنتخابيــة، وهــي منظمــة متخصصــة فــي مجــال دعــم االنتخابــات تســعى لتنميــة الديمقراطيــة 
www.ifes.org
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	 الميثاق العربي لحقوق اإلنســان)3(:	
لكل مواطن الحق في: 

حرية الممارسة السياسية.- 1
المشاركة في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية.- 2
ترشــيح نفســه أو اختيــار مــن يمثلــه بطريقــة حــرة ونزيهــة وعلــى قــدم المســاواة بيــن جميــع المواطنيــن - 3

بحيــث تضمــن التعبيــر الحــر عــن  إرادة  المواطنيــن.
أن تتــاح لــه علــى قــدم المســاواة مــع الجميــع فرصــة تقلــد الوظائــف العامــة فــي بلــده علــى أســاس - 4

تكافــؤ الفــرص.
حرية تكوين الجمعيات مع اآلخرين واالنضمام إليها.- 5
حرية االجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية.- 6
ال يجــوز تقييــد ممارســة هــذه الحقــوق بــأي قيــود غيــر القيــود المفروضــة طبقــًا للقانــون، والتــي - 7

تقتضيهــا الضــرورة فــي مجتمــع يحتــرم الحريــات وحقــوق اإلنســان، لصيانــة األمــن الوطنــي أو النظــام 
العــام أو الســالمة العامــة أو الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة أو لحمايــة حقــوق  الغيــر وحرياتهــم.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
)3( المادة 24 من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان الذي اعتمد عام 2004 في القمة السادسة عشرة لرؤساء الدول العربية األعضاء 

 فــي الجامعــة العربيــة، وهــو التــزام سياســي مــن قبــل كافــة أعضاء الجامعــة العربية بهدف صــون الحريات والحقوق السياســية
 www.arableagueonline.org

.
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في الترشح:

لألردني/ة منذ 10 سنوات على األقل 			

الحق في الترشح بشرط أن:

	 	ال يحمل جنسية دولة أخرى.	

	 	يدفع مبلغ 500 دينار غير قابل لالسترداد يقيد إيرادًا للخزينة.	

أن يكون: 
	 	مسجاًل في أحد الجداول النهائية للناخبين.	
	 	أتم 30 سنة شمسية من عمره في يوم االقتراع.	

أن ال يكون:  
	 محكوما عليه باإلفالس ولم يستعد اعتباره قانونيًا.	
	 محجورًا عليه ولم يرفع الحجر عنه.	
	 محكومًا عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.	
	 مجنونًا أو معتوهًا.	
	 من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص. 	
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	 متعاقــدًا مــع الحكومــة أو المؤسســات الرســمية العامــة أو الشــركات التــي تملكهــا أو تســيطر عليهــا 	
الحكومــة أو أي مؤسســة رســمية عامــة ســواء كان هــذا التعاقــد بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة 
باســتثناء مــا كان مــن عقــود اســتئجار األراضــي واألمــالك ومــن كان مســاهمًا فــي شــركة أعضاؤهــا 

أكثــر مــن عشــرة أشــخاص.

ال يجــوز ألي مــن المذكوريــن أدنــاه الترشــح لعضويــة مجلــس النــواب إال إذا قــدم اســتقالته قبــل 
60 يومــًا علــى األقــل مــن الموعــد المحــدد لتقديــم طلــب الترشــح: 

	 الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة. 	
	 موظفو الهيئات العربية واإلقليمية والدولية. 	
	 أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان وموظفو األمانة. 	
	 رؤساء المجالس البلدية وأعضاؤها وموظفو البلديات	

تســمح التعليمــات التنفيذيــة رقــم )2( ورقــم )3( الصــادرة عــن الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب 
ــاء  ــة التســجيل وانته ــدءأ مــن مرحل ــة ب ــات النيابي ــى االنتخاب ــة عل ــة والدولي ــة المحلي بالرقاب

بإعــالن النتائــج كإحــدى الضمانــات لنزاهــة وشــفافية العمليــة االنتخابيــة.

  
  12
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يبــدأ الترشــح لعضويــة مجلــس النــواب قبــل التاريــخ المحــدد إلجــراء االقتــراع بخمســة   	
وعشــرين يومــًا علــى األقــل، ويســتمر لمــدة ثالثــة أيــام فقــط. 

ال يجــوز ألي شــخص أن يرشــح نفســه لعضويــة مجلــس النــواب إال فــي دائــرة   	
واحــدة.  انتخابيــة 

انسحاب المرشح:
يجــوز ألي مرشــح فــي دائــرة انتخابيــة محليــة أن يســحب ترشــيحه بتقديــم طلــب   	
خطــي إلــى رئيــس االنتخــاب فــي تلــك الدائــرة قبــل 10 أيــام مــن الموعــد المحــدد 

ليــوم االقتــراع. )المــادة  18 مــن قانــون االنتخــاب(

إذا انســحب أي من المرشــحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشــح بناء   	
علــى طلــب مــن المرشــح نفســه أو مــن مفــوض القائمــة،  فيجــوز لمفــوض القائمــة 
أن يقــدم  للهيئــة اســمًا بديــاًل للمرشــح المنســحب، أمــا إذا كان هــذا االنســحاب 
يــؤدي إلــى أن يقــل عــدد مرشــحي القائمــة عــن تســعة، فــال يقبــل االنســحاب إال 
إذا قــّدم المفــوض اســمًا بديــاًل وقبلــت الهيئــة تســجيله قبــل 15 يومــًا مــن تاريــخ 
االقتــراع. وال يعتــد بــأي انســحاب ألي قائمــة أو أي مــن مرشــحيها قبــل أكثــر مــن 15 

يومــًا مــن تاريــخ االقتــراع. )التعليمــات التنفيذيــة رقــم 9(  
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في االنتخاب)4(:

يحق له/لها االنتخاب: 

لكل أردني أكمل ثماني عشــرة ســنة شمســية من عمره في التاريخ المحدد ليوم االقتراع )ألول انتخابات: 
التاريــخ المحــدد هــو تاريــخ نفــاذ القانــون فــي 2012/7/1(، وكان مســجاًل في أحد الجــداول االنتخابية النهائية.

يحرم من ممارسة حق االنتخاب:

	 المحكوم عليه باالفالس ولم يستعد اعتباره قانونيًا.	

	 المجنون أو المعتوه أو المحجور عليه ألي سبب آخر.	

يوقف استعمال حق االنتخاب:

	 لمنتسبي القوات المسلحة والمخابرات العامة واألمن العام	

 وقوات الدرك والدفاع المدني أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
)4( المادة 3 من قانون االنتخاب لمجلس النواب لسنة 2012.
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األسس والقواعد الخاصة باالنتخابات في المملكة

الحملة االنتخابية:

دور المرشح في الحملة االنتخابية:

	 تاريــخ 	 مــن  ــة  االنتخابي بالدعايــة  ــام  القي ــة  محلي ــة  انتخابي ــرة  دائ فــي  الفــردي  للمرشــح 
 )21 )المــادة  ــراع.  لالقت المحــدد  اليــوم  يســبق  ــذي  ال اليــوم  نهايــة  وحتــى  الترشــح  ــدء   ب

	 للمرشــحين ضمــن قائمــة فــي الدائــرة االنتخابيــة العامــة القيــام بأعمــال الدعايــة االنتخابيــة بعــد قبــول 	
ــراع. )المــادة 26 مــن  ــوم المحــدد لالقت ــذي يســبق الي ــوم ال ــة الي ــى نهاي ــب الترشــح للقائمــة، وحت طل

قانــون االنتخــاب(

	 ــرار الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب بقبــول طلــب ترشــح أي 	 لــكل مرشــح )أو ناخــب( حــق الطعــن فــي ق
ــدى محكمــة االســتئناف المختصــة أو فــي قرارهــا  ــة ل ــة المحلي ــه االنتخابي مــن المرشــحين فــي دائرت
قبــول طلــب الترشــح المقــدم مــن مفــوض القائمــة أو بقبــول أي مــن أســماء المرشــحين فــي القائمــة 
ــرض أســماء  ــخ ع ــام مــن تاري ــة أي ــدى محكمــة اســتئناف عمــان، خــالل ثالث ــك ل ــب وذل ــة بالطل المرفق

ــاب( ــون االنتخ ــم المرشــحين. )المــادة 17 مــن قان وقوائ
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دليل االنتخابات النيابية في األردن

المرشح:

              

على المرشح/ة

عدم العبث
 بالوحدة الوطنية

احترام أحكام 
الدستور

احترام الرأي
 اآلخر
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األسس والقواعد الخاصة باالنتخابات في المملكة

يمنع على المرشح/ة )المواد 22، 23، 25( :

	 العبــادة.	 ودور  والتعليميــة  العامــة  والمؤسســات  الــوزارات  فــي  االنتخابيــة  الدعايــة 

	 ــه 	 ــره مــن المرشــحين ســواء بصــورة شــخصية أو بوســاطة أعوان ــة لغي ــة انتخابي التعــرض ألي دعاي
ــة. ــه االنتخابي ــه فــي حملت ومؤيدي

	 اســتعمال شــعار الدولــة الرســمي فــي االجتماعــات واإلعالنــات االنتخابيــة، كمــا يمنــع اســتعمال 	
مكبــرات الصــوت علــى وســائط النقــل. 

	 إلصــاق أي إعــالن أو بيــان انتخابــي أو وضعــه علــى أعمــدة الهاتــف والكهربــاء والشــواخص المروريــة 	
واألمــالك العامــة بمــا فــي ذلــك الصــور والرســوم والكتابــات، أو إلصاقــه علــى  الجــدران أو تركيبــه 

بطريقــة تضــر بالســالمة العامــة.

	 مرشــح 	 ألي  اإلســاءة  االنتخابيــة  دعايتــه  ووســائل  وإعالناتــه  وبياناتــه  خطاباتــه  تتضمــن  أن 
المواطنيــن. بيــن  النعــرات  إثــارة  أو  مباشــرة  غيــر  أو  مباشــرة  بصــورة  آخــر  شــخص  أو 

	 والفــرز. 	 االقتــراع  مراكــز  مــن  200م  عــن  تقــل  مســافة  علــى  والتجمعــات  المهرجانــات  إقامــة 

	 يعــد 	 أو  المنافــع  مــن  ذلــك  غيــر  أو  عينيــة  أو  نقديــة  مســاعدات  أو  تبرعــات  أو  هدايــا  تقديــم 
بالوســاطة.  أو  مباشــرة  بصــورة  ذلــك  كان  ســواء  اعتبــاري  أو  طبيعــي  لشــخص  بتقديمهــا 
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واجبات وحقوق مندوبي 
المرشحين/ات في االنتخابات النيابية



شروط اعتماد مندوبي المرشحين والقوائم:

مندوبو القوائم في الدائرة االنتخابية العامة
	 يقــدم مفــوض القائمــة قبــل 10 أيــام علــى األقــل مــن يــوم االقتــراع طلبــًا للهيئــة المســتقلة 	

لالنتخــاب العتمــاد مندوبيــه لدخــول مراكــز االقتــراع والفــرز ومراقبتهــا.

	 تســلم طلبــات االعتمــاد مــع: قائمــة بأســماء وصــور مندوبــي القائمــة، وصــورة عــن بطاقتهــم 	
الشــخصية. 

	 تصدر الهيئة بطاقات االعتماد لمندوبي القوائم الذين تم اعتمادهم.	

مندوبو المرشحين في الدائرة االنتخابية المحلية

	 يقــدم المرشــح قبــل 10 أيــام علــى األقــل مــن يــوم االقتــراع طلبــًا لرئيــس لجنــة  االنتخــاب العتمــاد 	
مندوبيــه لدخــول مراكــز االقتــراع والفــرز ومراقبتهــا.

واجبات وحقوق مندوبي المرشحين/ات في االنتخابات النيابية

	 أن يكون أردني الجنسية.	
	 أن يكون قد أتم الثامنة عشر عامًا من عمره بتاريخ صدور قرار االعتماد.	
	 أن ال يكــون معتمــدًا كمراقــب محلــي للعمليــة االنتخابيــة، أو مندوبــًا ألكثــر مــن 	

مرشــح أو قائمــة.
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دليل االنتخابات النيابية في األردن

	 ــي المرشــح، وصــورة عــن بطاقاتهــم 	 ــات االعتمــاد مــع: قائمــة بأســماء وصــور مندوب تســلم طلب
الشــخصية.

	 تصدر الهيئة بطاقات االعتماد لمندوبي المرشح الذين تم اعتمادهم.	

ال يجــوز أن يكــون للمرشــح أو القائمــة فــي غرفــة االقتــراع والفــرز أكثــر مــن منــدوب واحــد.

يلتزم مندوبو القوائم والمرشحين بـ:

	 احتــرام الدســتور والقوانيــن والتشــريعات النافــذة والتعليمــات التنفيذيــة الصــادرة عــن الهيئــة.	
	 حمــل وإظهــار بطاقــة االعتمــاد طيلــة فتــرة تواجدهــم فــي مراكــز االقتــراع والفــرز ويمنــع مــن دخــول 	

مراكــز االقتــراع والفــرز كل مــن ال يحمــل هــذه البطاقــة.
	 عدم حمل أي أســلحة على اختالف أنواعها أو ارتكاب أعمال العنف أو التشــجيع عليها خالل يوم االقتراع.	
	 التعاون مع مندوبي المرشحين والقوائم اآلخرين وعدم التعرض لهم.	
	 االلتــزام بتعليمــات وأوامــر رؤســاء وأعضــاء لجــان االقتــراع والفــرز وعــدم التأثيــر أو محاولــة التأثيــر 	

علــى حريــة االنتخابــات أو إعاقــة العمليــة االنتخابيــة. 
	 عــدم ممارســة أي شــكل مــن أشــكال الدعايــة االنتخابيــة أو اإلتيــان بــأي قــول أو فعــل مــن شــأنه 	

التأثيــر علــى حريــة الناخبيــن داخــل مراكــز االقتــراع والفــرز. 
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	 عــدم اســتعمال الهاتــف النقــال أو أي وســيلة للتصويــر والتســجيل داخــل غرفــة االقتــراع والفــرز بــأي 	
صــورة كانــت.

مهامك كمندوب خالل الفترة التي تسبق يوم االقتراع

على المستوى العام:

	 االطالع على قانون االنتخاب لمجلس النواب لسنة 2012.	
	 االطالع على التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة المستقلة لالنتخاب.	
	 االطالع على دليل مندوبي المرشحين لالنتخابات النيابية.	
	 التأكــد مــن التــزام الجهــات الرســمية بتوفيــر األجــواء الصحيــة المطلوبــة لتمكيــن المواطنيــن مــن 	

التعبيــر عــن آرائهــم بحريــة ودون أيــة ضغــوط.

واجبات وحقوق مندوبي المرشحين/ات في االنتخابات النيابية

على مندوب المرشح أو القائمة االنتخابية الحضور إلى مركز االقتراع والفرز قبل 
الساعة السابعة صباحًا )موعد بدء االقتراع الرسمي( وال يجوز الخروج من المركز 

بدون إذن من رئيس اللجنة.
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دليل االنتخابات النيابية في األردن

على المستوى المحلي:

	 جمــع معلومــات حــول المرشــحين المنافســين وحمالتهــم االنتخابيــة والتأكد من التزامهــم بالقوانين 	
والقــرارات المنظمــة للعملية االنتخابية.

	 متابعة الصحافة المحلية ورصد عملية تغطيتها للحمالت االنتخابية للمرشحين.	
	 التاكد من سالمة جداول الناخبين وتسجيل أي نواقص فيها.	
	 رصد وتسجيل المخالفات اإلعالنية واإلعالمية للمرشحين المنافسين.	
	 ــات شــراء األصــوات إن وجــدت.	 ــة اإلنفــاق االنتخابــي للمرشــحين المنافســين، وعملي رصــد عملي
	 التعرف ميدانيًا إلى مراكز االقتراع والفرز ومحيطها.	
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االنتخــاب  قانــون  تطبيــق  مــن  التأكــد 
والتعليمــات التنفيذيــة مــن حيــث التعامــل 
والمرشــحات  المرشــحين  جميــع  مــع 
والقوائــم االنتخابيــة علــى قــدم المســاواة.

التأكــد مــن مــدى التــزام الجهــات الرســمية 
الســليمة  األجــواء  بتوفيــر  العالقــة  ذات 
المطلوبــة لتمكيــن المواطنيــن مــن التعبيــر 

ــة ضغــوط. ــة ودون أي عــن خياراتهــم بحري

يوم االقتراع 



واجبات وحقوق مندوبي المرشحين/ات في االنتخابات النيابية

المستلزمات اللوجستية األساسية لعمل المندوب:
قانــون االنتخــاب، دليــل مندوبــي المرشــحين، هاتف خليــوي، األوراق الثبوتية، بطاقــة االعتماد الصادرة 
عــن الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب، أقــالم وأوراق بيضــاء، جــداول الناخبيــن فــي الدائــرة إذا كانــت متاحــة.

الفصل في االعتراضات أثناء االقتراع :
	 تتولــى لجنــة االقتــراع والفــرز الفصــل فــي االعتراضــات التــي يقدمهــا المرشــحون أو مندوبوهــم أو 	

مندوبــو القوائــم بخصــوص تطبيــق أحــكام االقتــراع وتكــون قراراتهــا نافــذة فــور صدورهــا.
	 تقــدم االعتراضــات علــى النمــوذج المعتمــد علــى نســختين، تعــاد إحداهمــا لمقــدم االعتــراض بعــد 	

اتخــاذ اللجنــة القــرار بشــأنها.
	 تدون االعتراضات والقرارات واإلجراءات التي تمت في محضر خاص. 	

تذّكر أيضًا

ال تنتهــك خصوصيــة األشــخاص، وال تقــم بالتصويــر )صــور أو 
ــر المســموح بهــا.  ــو( أو التســجيل فــي األماكــن غي مقاطــع فيدي
وّثــق كافــة المعلومــات التــي تحصــل عليهــا بالوقــت والتاريــخ 

والمــكان.
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دليل االنتخابات النيابية في األردن
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داخل مركز االقتراع والفرز هناك:

	 لجنة االقتراع والفرز والمؤلفة من رئيس وعضوين وموظفين مساعدين.	
	 مندوبو المرشحين والقوائم االنتخابية، ومراقبون محليون ودوليون وإعالميون. 	
	 صندوقا اقتراع )للدائرة المحلية والدائرة العامة(.	
	 المعزل االنتخابي.	
	 مســتلزمات العمليــة االنتخابيــة مــن أوراق اقتــراع وأقــالم وجــداول ناخبيــن وســجل وكمبيوتــر وحبــر 	

ولــوح.

عملك كمندوب هو:  

	 التأكــد مــن نزاهــة وحريــة وديمقراطيــة العمليــة االنتخابيــة، لــذا ال تعيــق العمليــة االنتخابيــة.	
	 حماية حقوق مرشحك/مرشحتك/قائمتك والدفاع عنها.	

خالل يوم االقتراع:

عند الدخول إلى مركز االقتراع، عليك أن:
	 تعّرف بنفسك، وتتعرف إلى رئيس لجنة االقتراع والفرز.	
	 إلقاء نظرة عامة على المكان حيث ستجري عملية االقتراع والفرز.	



واجبات وحقوق مندوبي المرشحين/ات في االنتخابات النيابية

داخل مركز االقتراع والفرز، عليك أن:
	 ال تتدخل بعملية االقتراع والفرز.	
	 تتعامل فقط مع رئيس ولجنة االقتراع والفرز.	
	 تسجل المخالفات إن وقعت.	
	 تراقب وتتابع العملية االنتخابية.	
	 ال تتعامل مباشرة مع المقترعين.	
	 تتعامل بلياقة مع القوى األمنية المكلفة بتأمين سالمة العملية االنتخابية.	
	 تعتــرض علــى أي إجــراء مخالــف للقانــون وللتعليمــات التنفيذيــة لــدى لجنــة االقتــراع والفــرز، ويكــون 	

قرارهــا علــى هــذا اإلجــراء قطعيــًا.

داخل مركز االقتراع والفرز عليك أن تتابع:
	 خلو الصناديق المعدة لعملية االقتراع من أية أوراق، ومشاهدة عملية االقتراع.	
	 تعامل رئيس لجنة االقتراع والفرز وأعضاء اللجنة مع الناخبين.	
	 تعامل مندوبي المرشحين والقوائم االنتخابية مع الناخبين.	
	 عملية إدخال ورقتي االقتراع؛ كل واحدة في الصندوق المخصص لها. 	
	 إجراءات العملية االنتخابية األخرى.	
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اآللية العامة لالقتراع:
يدعــو رئيــس لجنــة االقتــراع والفــرز عنــد الســاعة الســابعة صباحــًا الناخبيــن للبــدء بالدخــول إلــى 

غرفــة االقتــراع والفــرز. وعنــد دخــول الناخــب تتبــع الخطــوات التاليــة بالتتابــع:

	 التحقــق مــن شــخصية الناخــب مــن خــالل بطاقتــه الشــخصية وبطاقــة االنتخــاب وتطابقهمــا معــًا. 	
)المنقبــة، تتولــى امــراة فــي اللجنــة التحقــق مــن شــخصيتها(.

	 التحقــق مــن أن اســم الناخــب مســجل فــي الجــدول االنتخابــي الخــاص بالصنــدوق داخــل غرفــة 	
االقتــراع والفــرز.

	 التحقــق مــن عــدم وجــود مــادة الحبــر المعتمــدة مــن الهيئــة لغايــات االنتخابــات علــى إصبــع ســبابة 	
اليــد اليســرى للناخــب ومــن عــدم وجــود مــادة عازلــة عليــه.

	 تسليم الناخب ورقتي االقتراع مختومتين وموقعتين.	
التأشير على الجدول االنتخابي الورقي واإللكتروني بأن الناخب قد مارس حقه. 		 	

	 يتوجــه الناخــب إلــى المعــزل المخصــص لالقتــراع، ويكتــب علــى ورقــة الدائرة المحلية اســم المرشــح 	
ــًا فيؤشــر إزاء  ــك المرشــح، وإذا كان الناخــب أمي ــوع لذل ــه إزاء االســم المطب ــراع ل ــد االقت ــذي يري ال

***
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صــورة المرشــح الــذي يريــد االقتــراع لــه، علمــًا بــأن األشــخاص المعاقيــن يســتطيعون االســتعانة 
بمســاعد مــن اختيارهــم.

	 الورقــة 	 علــى  لهــا  يريــد االقتــراع  التــي  القائمــة  إزاء اســم ورقــم ورمــز  الناخــب  يؤشــر 
العامــة. بالدائــرة  الخاصــة 

	 يقــوم الناخــب بطــي ورقتــي االقتــراع كل واحــدة علــى حــدة بحيــث ال يظهــر اســم مرشــح الدائــرة 	
المحليــة أو القائمــة.

	 يتوجــه المقتــرع ليضــع ورقــة االقتــراع الخاصــة بالدائــرة المحليــة فــي الصنــدوق المخصــص لهــا، 	
ويضــع ورقــة االقتــراع الخاصــة بالدائــرة العامــة فــي الصنــدوق المخصــص لهــا.

***
	 يعــود المقتــرع إلــى لجنــة االقتــراع والفــرز، ويضــع إصبــع ســبابة يــده اليســرى فــي مــادة الحبــر 	

المخصصــة لذلــك.
	 يعيد رئيس لجنة االقتراع والفرز إلى المقترع بطاقته الشخصية.	
	 يحتفــظ رئيــس لجنــة االقتــراع والفــرز ببطاقــة االنتخــاب بعــد قــص الزاويــة الســفلية لهــذه البطاقة 	

بمــا ال يؤثــر علــى محتوياتهــا وبياناتها.
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االقتراع

ــدة  ــد م ــاب أو مــن يفوضــه تمدي ــة المســتقلة لالنتخ ــس مفوضــي الهيئ ــرار مــن مجل ــوز بق يج
ــاعتين. ــى ســـــــ ــد عل ــة أو عامــة لمــدة ال تزي ــة محلي ــرة انتخابي ــراع فــي أي دائ االقت

فرز وإحصاء األصوات 
	 يتــم فــرز األصــوات فــي الغرفــة ذاتهــا التــي تــم فيهــا االقتــراع وبوجــود مــن يرغــب مــن المرشــحين 	

والمندوبيــن والمراقبيــن واإلعالمييــن المعتمديــن.
	 يكلــف رئيــس لجنــة االقتــراع والفــرز أحــد الموظفيــن المســاعدين لتســجيل األصــوات التــي حصــل 	

عليهــا كل مرشــح أو قائمــة علــى اللوحــة المخصصــة لذلــك.

تجري عملية فرز األصوات وفقًا للتالي: 

صندوق القوائم المرشحة

ــه، وتتحقــق مــن  ــدد األوراق بداخل ــدوق، وإحصــاء ع ــح الصن ــرز بفت ــراع والف ــة االقت أواًل، تقــوم لجن 		 	
الســجل.  وفــق  المقترعيــن  عــدد  مــع  مطابقتــه 

ينتهي في الساعة 
السابعة مساء

يبدأ في الساعة السابعة 
صباحًا                                           
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ــا بصــورة 	  ــراع بصــوت واضــح، ويعرضه ــا ورقــة االقت ــه مــن أعضائه ــة أو مــن يكلف ــس اللجن ــرأ رئي يق
القائمــة. اســم  إزاء  اللوحــة  علــى  عليهــا  المؤشــر  للقائمــة  الصــوت  ويســجل  للحضــور،  واضحــة 

يتــم وضــع أوراق االقتــراع التــي حصلــت عليهــا كل قائمــة علــى حــدة، ثــم عّدهــا ومقارنتهــا مــع األرقــام 	 
المســجلة علــى اللوحــة لــكل قائمــة.

بعــد االنتهــاء مــن فــرز الصنــدوق، تنظــم اللجنــة محضــرًا مــن 5 نســخ وفقــًا للنمــوذج، توقــع عليــه اللجنــة 	 
ومــن يرغــب مــن المرشــحين والمندوبيــن الحاضرين، 

على أن يتضمن المحضر:

     المحافظة، الدائرة المحلية
     اسم مركز االقتراع والفرز

     رقم الصندوق وأرقام أقفاله
     عدد أوراق االقتراع الخاصة بالدائرة العامة التي تسلمتها اللجنة

     عدد األوراق في الصندوق
      عدد المقترعين بحسب السجل

     عدد أوراق االقتراع غير المحتسبة

 وتشمل عدد كل من:

األوراق مــن غيــر أوراق االقتــراع إن وجــدت، أوراق االقتــراع غيــر المختومــة أو غيــر الموقعــة إن وجــدت، 	 
أوراق االقتــراع البيضــاء والباطلــة والملغــاة وســبب ذلــك. 
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كل 	  عليهــا  حصلــت  التــي  األصــوات  وعــدد  القوائــم  وأرقــام  أســماء  علــى  المحضــر  يشــتمل 
الغرفــة.  فــي  والمراقبيــن  القوائــم  مندوبــي  أو  مندوبيهــم  أو  المرشــحين  أســماء   منهــا، 

يقــوم ُمدخــل البيانــات بإدخــال محضــر الفــرز فــي نظــام المعلومــات االنتخابــي اإللكترونــي بإشــراف 	 
رئيــس اللجنــة. 

ــة أو أحــد عضويهــا بتثبيــت نســخة مــن المحضــر الخــاص بأرقــام كل قائمــة علــى 	  يقــوم رئيــس اللجن
مدخــل الغرفــة. 

	 ثانيــًا، تقــوم لجنــة االقتــراع والفــرز بفتــح الصنــدوق، وإحصــاء عــدد األوراق بداخله، وتتحقــق من مطابقته 	
مــع عــدد المقترعين وفق الســجل. 

	 يقــرأ رئيــس اللجنــة أو مــن يكلفــه مــن أعضائهــا ورقــة االقتــراع بصــوت واضــح، ويعرضهــا بصــورة 	
واضحــة للحضــور، ويســجل الصــوت للمرشــح المكتــوب اســمه أو المؤشــر  إزاء صورتــه علــى اللوحــة 

إزاء اســم المرشــح.
	  يتــم وضــع أوراق االقتــراع التــي حصــل عليهــا كل مرشــح علــى حــدة، ثــم عّدهــا ومقارنتهــا مــع األرقــام 	

المســجلة علــى اللوحــة لــكل مرشــح. 
***
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	 بعــد االنتهــاء مــن فــرز الصنــدوق، تنظــم اللجنــة محضــرًا مــن 5 نســخ وفقــًا للنمــوذج، توقــع عليــه 	
المحضــر: يتضمــن  أن  علــى  الحاضريــن،  والمندوبيــن  المرشــحين  مــن  يرغــب  ومــن   اللجنــة 

المحافظــة، الدائــرة المحليــة، اســم مركــز االقتــراع والفــرز، رقــم الصنــدوق وأرقــام أقفالــه، عــدد أوراق 
االقتــراع الخاصــة بالدائــرة المحليــة التــي تســلمتها اللجنــة، عــدد األوراق فــي الصنــدوق، عــدد المقترعيــن 

بحســب الســجل، عــدد أوراق االقتــراع غيــر المحتســبة، 

وتشمل:

غيــر  أو  المختومــة  غيــر  أوراق االقتــراع  إن وجــدت،  أوراق االقتــراع  غيــر  األوراق مــن  عــدد كل مــن: 
الموقعــة إن وجــدت، أوراق االقتــراع البيضــاء والباطلــة والملغــاة وســبب ذلــك. 

ــي حصــل عليهــا كل مرشــح، وأســماء  ــدد األصــوات الت ــى أســماء المرشــحين وع ويشــتمل المحضــر عل
المرشــحين أو مندوبيهــم أو مندوبــي القوائــم والمراقبيــن فــي الغرفــة. 

***
	 يقــوم مدخــل البيانــات بإدخــال محضــر الفــرز فــي نظــام المعلومــات االنتخابــي اإللكترونــي بإشــراف 	

رئيــس اللجنة. 
	 يقــوم رئيــس اللجنــة أو أحــد عضويهــا بتثبيــت نســخة مــن المحضــر الخــاص باألرقــام التــي حصــل 	

عليهــا كل مرشــح علــى مدخــل غرفــة االقتــراع والفــرز. 



ورقتا االقتراع:
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استثناءات تخص ورقة االقتراع لمرشح في دائرة انتخابية محلية

إذا اشتملت على أكثر من اسم كتابة أو تأشيرًا، فيؤخذ االسم األول.	 

إذا تكرر اسم المرشح الواحد في ورقة االقتراع فيحسب مرة واحدة.	 

 	

 	

إعــادة إحصــاء عــدد أوراق االقتــراع وعــدد المقترعيــن أكثــر مــن مــرة لغايــات المطابقــة والتأكــد مــن عــدم 	 
وجــود الزيــادة أو النقــص.

علــى رئيــس لجنــة االقتــراع والفــرز إشــعار رئيــس االنتخــاب فــورًا بذلــك، والــذي يقــوم بــدوره بإشــعار 	 
رئيــس الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب. 

على لجنة االقتراع والفرز االستمرار في إجراءاتها.	 

لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة أن يكلف لجنة االنتخاب المختصة بالتحقق من ذلك.	 

ــراع والفــرز  ــة االقت إذا تبيــن بعــد الفــرز، أن عــدد األوراق المختومــة والموقعــة مــن رئيــس لجن
تزيــد أو تقــل عــن المقترعيــن فــي ذلــك الصنــدوق، تتبــع اإلجــراءات التاليــة:

إذا تبيــن للجنــة االنتخــاب المختصــة وجــود زيــادة أو نقــص فــي أوراق االقتــراع بمــا يتجــاوز نســبة 
2% مــن عــدد المقترعيــن، فعليهــا إعــالم رئيــس الهيئــة بذلــك. ولمجلــس الهيئــة أن يقــرر مــا يــراه 

مناســبًا فــي ضــوء تأثيــر ذلــك علــى النتيجــة النهائيــة لالنتخــاب فــي الدائــرة االنتخابيــة.
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لجنة االنتخاب 

تقوم لجنة االنتخاب بجمع األصوات التي نالها مرشحو الدائرة االنتخابية المحلية من كافة محاضر فرز 	 
لجان االقتراع والفرز.

تنظم محضرًا على خمس نسخ بهذه النتائج.	 

يعلــن رئيــس لجنــة االنتخــاب النتائــج األوليــة للفائــز أو الفائزيــن بمقاعــد الدائــرة االنتخابيــة المحليــة.	 

يرســل رئيــس لجنــة االنتخــاب نســخة مــن المحضــر للهيئــة المســتقلة لالنتخــاب ومــن جميــع قــرارات اللجنــة 	 
والمغلفــات واألوراق المتعلقــة بالعمليــة االنتخابيــة فــي تلــك الدائرة.

تقــوم لجنــة االنتخــاب بجمــع األصــوات التــي نالتهــا القوائــم مــن كافــة محاضــر فــرز لجــان االقتــراع والفــرز 	 
الخاصــة بصناديــق الدائــرة االنتخابيــة العامــة.

تنظــم لجنــة االنتخــاب محضــرًا علــى خمــس نســخ بنتائــج هــذه القوائــم فــي الدائــرة االنتخابيــة المحليــة. 	 

جميــع 	  ومــن  المحضــر  مــن  نســخة  لالنتخــاب  المســتقلة  للهيئــة  االنتخــاب  لجنــة  رئيــس  يرســل 
العامــة. االنتخابيــة  للدائــرة  االنتخابيــة  بالعمليــة  المتعلقــة  واألوراق  والمغلفــات  اللجنــة  قــرارات 
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