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الفصل األول :اإلطار العام لعملية االقتراع
 .Iاملبادئ العامة لعملية االقتراع:

الباب األول:
االقتراع

تقوم عملية االقتراع على احترام املبادئ األساسية التالية:
• يحــق لــكل تونســي مرســم بقائمــة الناخبــن داخــل الجمهوريــة ،أن يمــارس حقــه فــي االقتــراع لالنتخابــات
البلديــة.
• يجرى التصويت باالقتراع العام والحر واملباشر والسري والنزيه والشفاف.
• التصويت شخصي ويحجر التصويت بالوكالة.
• ســرية االقتــراع حــق لــكل ناخــب وال يجــوز ألحــد اإلخــال بــه أو التنــازل عنــه ،كمــا ال يجــوز ممارســة االقتــراع
العلني.
• يمــارس الناخبــون مــن األشــخاص ذوي االعاقــة حقهــم فــي االقتــراع مــع مراعــاة مبــدأ شــخصية وســرية
االقتــراع فــي حــدود مــا يقتضيــه نــوع اإلعاقــة.
• تتــم عمليــة االقتــراع بصفــة شــفافة تُم ّكــن ممثلي القائمات املترشــحة واملالحظــن املحليني والدوليــن والصحافيني
املعتمديــن مــن قبــل الهيئــة مــن مراقبتهــا مع االلتــزام بقواعــد الســلوك الخاصة بهم.
• يحق للعسكريني وأعوان قوات األمن الداخلي املرسمني بقائمة الناخبني ،التصويت في االنتخابات البلدية.
• قائمــات الناخبــن الخاصــة بالعســكريني وأعــوان قــوات األمــن الداخلــي ال يتــم تعليقهــا فــي مدخــل مركــز أو
مكتــب االقتــراع.

 .IIتاريخ وتوقيت عملية االقتراع:
يتــم االقتــراع فــي يــوم واحــد ويكــون يــوم عطلــة رســمية ويوافــق يــوم األحــد  6مــاي  ،2018علــى أن تجــرى عمليــة
التصويــت بالنســبة للعســكريني وأعــوان قــوات األمــن الداخلــي يــوم األحــد  29أفريــل 2018
ويبدأ التصويت على الساعة الثامنة صباحا وينتهي على الساعة السادسة مساء.
ويمكــن للهيئــة ،العتبــارات متعلقــة بتأمــن بعــض مكاتــب االقتــراع ،تغييــر توقيــت بدايــة أو
ختــم عمليــة االقتــراع فــي تلــك املكاتــب ،علــى أن يتــم اإلعــان عنهــا مســبقا.

			
		

		
				
صباحا

مساء

 .IIIمكان االقتراع:
• مركز االقتراع:

يتكـ ّون مركــز االقتــراع مــن الفضــاء املخصــص لالقتــراع ويضــم مكتــب اقتــراع أو أكثــر ،ويشــرف عليــه رئيــس
وعــون إرشــاد أو أكثــر.
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وتضبــط الهيئــة مراكــز االقتــراع املخصصــة لعمــوم الناخبــن ،واملخصصــة للعســكريني وألعــوان قــوات االمــن
الداخلــي.

 إعداد اإلحصائيات الخاصة بمكتب االقتراع.لكل مكتب اقتراع رمز يتكون من  11رقما كالتالي:
مكتب االقتراع

مركز االقتراع

		
العمادة

البلدية

الهيئة الفرعية

• دور رئيس مركز ورئيس مكتب االقتراع:
صالحيات رئيس مركز االقتراع

• مكتب االقتراع:

• تضبــط الهيئــة قائمــة مكاتــب االقتــراع لــكل دائــرة انتخابيــة ،وتعمــل الهيئــة علــى أ ّال يتجــاوز عــدد الناخبــن 600
ناخــب بالنســبة لــكل مكتــب اقتــراع .
• تعمــل الهيئــة علــى اتاحــة النفــاذ الــى مكاتــب االقتــراع للناخبــن بصفــة عامــة واألشــخاص ذوي االعاقــة بصفــة
خاصة.
• ُيحجــر تركيــز مكاتــب االقتــراع فــي مقــرات االحــزاب السياســية أو األماكــن التابعــة لهــا أو بمقــرات للجمعيــات
أو املنظمــات غيــر الحكوميــة.

صالحيات رئيس مكتب االقتراع

يحفــظ رئيــس مكتــب االقتــراع النظــام داخــل مكتــب
االقتــراع ،وهــو املســؤول عــن حســن ســير عمليــة
يحفــظ رئيــس مركــز االقتــراع النظــام داخــل املركــز االقتــراع ولــه اتخــاذ كل التدابيــر الكفيلــة بتحقيــق
وفــي محيطــه ،ويتولــى خاصــة العمليــات التنســيق ّية ذلــك.
واللوجســتية وتســهيل عمــل رؤســاء مكاتــب االقتــراع،
ولــه أن يفــوض بعــض صالحياتــه الحــد أعضــاء مكتب
ويســاعده فــي ذلــك عــون ارشــاد أو أكثــر.
االقتراع .
ويعــد رئيــس مركــز االقتــراع تقريــرا عــن ســير عمليــة
لرئيــس مكتــب االقتــراع تحديــد عــدد األشــخاص
االقتــراع.
املســموح لهــم بدخــول املكتــب واملكــوث بــه وفــق مــا
تســمح بــه طاقــة اســتيعابه
يمكــن لرئيــس مركــز االقتــراع بمبــادرة منــه ،أو بطلــب مــن رئيــس مكتــب االقتــراع
االســتعانة بالقــوة العامــة عنــد االقتضــاء
وفــي حالــة الضــرورة القصــوى التــي يتعــذر معهــا اســتمرار الســير العــادي لعمليــة االقتــراعُ ،يمكــن لرئيــس مركــز
االقتــراع تعليــق عمليــة االقتــراع بصــورة مؤقتــة فــي املكتــب أو املركــز ،علــى أن يقــوم باإلعــام الحينــي للهيئــة
التخــاذ اإلجــراءات الفوريــة الالزمــة لتأمــن الســير العــادي لعمليــة االقتــراع أو اإلذن بغلــق املكتــب أو املركــز.
وفــي حالــة التعليــق املؤقــت لعمليــة االقتــراع ،يتولــى رئيــس املكتــب تدويــن أســباب التعليــق بدفتــر مكتــب االقتــراع
ومدتــه ورقــم قفــل فتحــة الصنــدوق وعــدد أوراق التصويــت التالفــة والباقيــة وعــدد اإلمضــاءات بقائمــة الناخبــن.
ويمكــن للهيئــة األخــذ بعــن االعتبــار مــدة تعليــق االقتــراع فــي توقيــت غلــق املكتــب.

• تأمني مراكز ومكاتب االقتراع:
يتولــى رجــال األمــن والجيــش حمايــة مراكــز ومكاتــب االقتــراع ،ويســهرون علــى حمايتهــا إلــى غايــة انتهــاء الفــرز
وتســليم مــواد االقتــراع إلــى مراكــز الجمــع أو املكتــب املركــزي،
يتكون مكتب االقتراع من رئيس وعدد من االعضاء ويك ّلفون خاصة بالتالي:
 مسك قائمة الناخبني باملكتب والتث ّبت من الهوية، مسك وتسليم أوراق التصويت، التحبير، مراقبة صندوق االقتراع،8

وال يســمح بدخــول قــوات األمــن الوطنــي والجيــش الوطنــي مراكــز ومكاتــب االقتــراع اال بطلــب مــن رئيــس مركــز
االقتــراع أو رئيــس مكتــب االقتــراع عنــد الضــرورة بهــدف حمايتهــا وتأمينهــا،
وللناخبــن مــن العســكريني وقــوات االمــن الداخلــي النفــاذ الــى مراكــز ومكاتــب االقتــراع يــوم  29أفريــل 2018
بهــدف ممارســة حقهــم فــي التصويــت ،علــى أنــه يحجــر عليهــم عندهــا حمــل أي نــوع مــن أنــواع الســاح.
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• من يسمح له بالتواجد داخل مراكز ومكاتب االقتراع:

يقتصر حق الدخول واملكوث في مراكز ومكاتب االقتراع على:
• الناخبني بغرض التصويت،
• الحاملني لبطاقات االعتماد أو الشارات التي تصدرها الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات لكل من:
 أعضاء مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، أعوان وموظفي الهيئة، أعضاء الهيئات واإلدارات الفرعية، املالحظني املحليني والدوليني، الصحفيني املحليني واالجانب، -الضيوف واملترجمني.

• الواجبات املحمولة على األشخاص املتواجدين بمكاتب االقتراع:
ممثلو القائمات املترشحة

		
املقبول
			
			

املمنوع

						
• استعمال الهاتف الجوال ألي سبب كان،
• التأثيــر علــى اختيــار الناخبــن باإليحــاء أو بالقــول
أو مــن خــال إشــارات تظهــر انتمائهــم السياســي،

املالحظون املحليون والدوليون

		
املقبول
			
			

املمنوع

						
• استعمال الهاتف الجوال ألي سبب كان،

• النفــاذ إلــى مكتــب االقتــراع فــي أي وقــت منــذ
حضــور أعضــاء مكتــب االقتــراع،

• اإلخــال بالســير العــادي للمســار االنتخابــي أو
عرقلتــه،

• حمل بطاقة االعتماد بشكل واضح،

زي أو شعار يشير إلى أي انتماء سياسي،
• حمل ّ

• التحقــق مــن أن صناديــق االقتــراع فارغــة قبــل بــدء
التصويت،
• مراقبــة عمليــة مــلء املحاضــر مــن قبــل رئيــس
املكتــب أو مــن يكلفــه بذلــك،

• التدخل في عملية االقتراع أو الفرز،

• املشــاركة فــي أي نــوع مــن املفاوضــات أو
املناقشــات داخــل مكاتــب االقتــراع ومختلــف مواقــع
العمليــة االنتخابيــة،

• احترام مبدإ سرية االقتراع،

• ملس أو مسك مواد االقتراع الحساسة،

• حســن التعامــل مــع مختلــف املشــرفني علــى العملية
االنتخابيــة واالمتثــال لألوامــر الصــادرة عنهــم فــي
نطــاق صالحياتهــم.

بــأي شــكل مــن
• التأثيــر علــى إرادة الناخبــن
ّ
أشــكال الدعايــة،
• الدخــول أو االقتــراب كثيــرا مــن الخلــوات خاصــة
حــن يتواجــد فيهــا الناخبــون.

• التدخل في سير عملية االقتراع والفرز،
• النفاذ واملكوث في مكتب االقتراع،

• مســاعدة الناخبــن علــى االقتــراع ،بمــا فيهــم
األشــخاص ذوي االعاقــة،

• حمل بطاقة االعتماد بشكل واضح،

• الدخــول أو االقتــراب كثيــرا مــن الخلــوات خاصــة
حــن يتواجــد فيهــا الناخبــون،

• رفــع مــا يعتبرونــه اخــاالت عــن طريــق مذكــرات
مكتوبــة يضمنونهــا مالحظاتهــم وتحفظاتهــم ،تقــدم
إلــى رئيــس مكتــب االقتــراع،

• ال يمكــن ملــن يصــل متأخــرا ،املطالبــة بإعــادة
التحضيــرات املتعلقــة باالقتــراع أو تــاوة محضــر
افتتــاح عمليــة االقتــراع وعمومــا كل مــا ســبق القيام
بــه قبــل وصولــه،

• متابعة عملية االقتراع والفرز،

• حســن التعامــل مــع مختلــف املشــرفني علــى العملية
االنتخابيــة واالمتثــال لألوامــر الصــادرة عنهــم فــي
نطــاق صالحياتهــم،
• االمضاء على محاضر االقتراع والفرز.

• ارتــداء أو حمــل مــا مــن شــأنه أن يشــير إلــى
احــدى القائمــات املترشــحة أو الــى أحــد املترشــحني
بهــا وعمومــا كل مــا لــه عالقــة بالدعايــة للقائمــات
املترشــحة
• ملس أو مسك مواد االقتراع الحساسة
• االستيالء على محاضر االقتراع أو الفرز،
• الدخــول أو الخــروج مــن مكتــب االقتــراع خــال
عمليــة الفــرز والعــد اال بــإذن مــن رئيــس املكتــب.
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الفصل الثاني :سير عملية االقتراع

االعالميون ووسائل االعالم املحلية والدولية

		
املقبول
			
			

املمنوع

						
• استعمال الهاتف الجوال ألي سبب كان،

• االلتــزام بالحيــاد داخــل وخــارج مركــز ومكتــب
االقتــراع،
• النفــاذ إلــى مكتــب االقتــراع فــي أي وقــت منــذ
حضــور أعضــاء مكتــب االقتــراع خــال عمليــات
االقتــراع والفــرز،
• حمــل بطاقــة االعتمــاد أثنــاء متابعــة وتغطيــة مختلف
العمليــات االنتخابية،
• حســن التعامــل مــع مختلــف املشــرفني علــى العملية
االنتخابيــة واالمتثــال لألوامــر الصــادرة عنهــم فــي
نطــاق صالحياتهــم،
• احترام مبدإ سرية االقتراع،
• احتــرام مقتضيــات حمايــة األمــن العــام والدفــاع
الوطنــي ،فيمــا يتعلــق بالتغطيــة اإلعالميــة لتصويــت
العســكريني وأعــوان قــوات األمــن الداخلــي.

• ما يحجر داخل مراكز ومكاتب االقتراع:

• اإلخــال بالســير العــادي لعمليتــي االقتــراع والفرز
أو عرقلتهما،
زي أو شعار يشير إلى أي انتماء سياسي،
• حمل ّ

• اســتعمال آالت التصويــر داخــل مكتــب االقتــراع
دون إذن مــن رئيــس املكتــب والناخبــن ،وفــي كل
األحــوال ال يســمح بتصويــر الناخبــن داخــل الخلوة،
• ســبر آراء الناخبــن مــن العســكريني وقــوات االمــن
الداخلــي بعــد قيامهــم بالتصويــت فــي محيــط مراكــز
ومكاتــب االقتــراع،
• ملس أو مسك مواد االقتراع الحساسة،
بــأي شــكل مــن
• التأثيــر علــى إرادة الناخبــن
ّ
أشــكال الدعايــة،
• اجراء مقابالت صحفية داخل مكاتب االقتراع ،
• الدخــول أو االقتــراب كثيــرا مــن الخلــوات خاصــة
حــن يتواجــد فيهــا الناخبــون.

• أنشطة الدعاية االنتخابية،
• حمل كل شارة تدل على االنتماء السياسي،
• استطالع آراء الناخبني،
• استخدام مكبرات الصوت في محيط مركز االقتراع وداخله،
• استعمال الهاتف الجوال بالنسبة إلى كل املتواجدين بمكتب االقتراع
ألي سبب كان ،باستثناء رئيس املكتب ،
ّ
• إجراء مقابالت صحفية داخل مكاتب االقتراع،
• حمــل أي نــوع مــن أنــواع الســاح داخــل مراكــز ومكاتــب االقتــراع ،إال بالنســبة إلــى أعــوان
قــوات األمــن الوطنــي والجيــش الوطنــي املوجوديــن بموافقــة رئيــس مركــز أو مكتــب االقتــراع.

 .Iعمليات التحضير لالقتراع:
• املواد االنتخابية الالزمة لعملية االقتراع:

تســتلزم عمليــة االقتــراع توفــر كامــل املــواد االنتخابيــة التــي تتكــون مــن وثائــق وتجهيــزات ومعــدات ضروريــة
لســير العمليــة االنتخابيــة،
و تجدر اإلشارة إلى وجود صنفني من تلك املواد:
املــواد الحساســة :هــي املــواد التــي تحتــوي علــى معطيــات شــخصية ،أو التــي يمكــن أن يؤثــر فقدانهــا أو
التالعــب بهــا علــى نتائــج االنتخابــات ونزاهــة املســار االنتخابــي،
املــواد غيــر الحساســة :تتكــون هــذه املــواد مــن املعــدات والتجهيــزات والوثائــق التــي تبقــى علــى أهميتهــا غيــر
مؤثــرة علــى ســير ونزاهــة املســار االنتخابــي.
			

الوثائق

املواد االنتخابية الحساسة

• قائمة الناخبني الراجعة لكل مكتب،
• أوراق التصويت،
• محضر استالم املواد االنتخابية،
• محاضر االقتراع والفرز،
• ورقة الكشف،
• مذكــرة تحفظــات ممثلــي القائمــات والقــرارات
املتعلقــة بهــا،
• دفتر مكتب االقتراع.

الوثائق

التجهيزات واملعدات

• الحبر االنتخابي،
• ختم الهيئة،
• صندوق االقتراع،
• اقفال صناديق االقتراع،
•األكياس البالستيكية اآلمنة بعد استعمالها.

املواد االنتخابية غير الحساسة

• دليل اجراءات االقتراع والفرز،
• قائمــات الناخبــن املعــدة للتعليــق علــى أبــواب
مراكــز االقتــراع،
• أوراق االحصاء.

التجهيزات واملعدات

• الخلوة،
• املواد املكتبية،
• امللصقات االرشادية.

• استالم املواد:

• تشــرف الهيئــات واالدارات الفرعيــة علــى توزيــع املــواد االنتخابيــة فــي صنــدوق اقتــراع مغلــق وصنــدوق مــواد
مكتبيــة خاصــن بــكل مكتــب اقتــراع ،ويتــم ذلــك فــي اليــوم الســابق ليــوم االقتــراع.
• يتولــى رئيــس املركــز صبيحــة يــوم االقتــراع تســليم كل واحــد مــن رؤســاء املكاتــب ،املــواد االنتخابيــة الخاصــة
بمكتبــه ،ويقــوم رئيــس املكتــب بالتالــي:
 -التثبــت مــن مطابقــة مراجــع أقفــال صنــدوق االقتــراع املضمنــة بوصــل االســتالم بحضــور أعضــاء مكتــب
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االقتــراع وباقــي الحضــور،
 فتــح صنــدوق االقتــراع والتثبــت مــن املع ـ ّدات والوثائــق والتجهيــزات الالزمــة ملكتــب االقتــراع وعــدد رزمأوراق التصويــت ومــن أن تلــك األوراق خاصــة بالدائــرة التــي ينتمــي إليهــا املكتــب،
 االمضــاء علــى وصــل اســتالم ويحتفــظ بنســخة منــه وفــي صــورة عــدم توفــر أو نقــص بعــض املــواد ،يتولــىرئيــس املكتــب التنصيــص علــى ذلــك بوصــل االســتالم ويعلــم رئيــس املركــز لتــدارك ذلــك النقــص.

• تهيئة مكاتب االقتراع:

يتولــى رئيــس مكتــب االقتــراع بمعيــة بقيــة األعضــاء أو األعــوان الذيــن تضعهــم االدارة الفرعيــة علــى ذمتــه تهيئــة
مكتــب االقتــراع وتنظيمــه والتأكــد مــن جاهزيــة القاعــة التــي ســيتم اســتعمالها وذلــك خاصــة بـــ:
 تخصيص مكان للصندوق، تخصيــص مكتــب للعضــو املكلــف بالتدقيــق فــي الهويــة واإلمضاء فــي قائمة الناخبــن الخاصةباملكتــب وبالتحبير،
 تخصيص مكتب للعضو املكلف بتسليم أوراق التصويت تركيــز الخلــوات بمــا يضمــن ســرية التصويــت :ينبغــي تركيــز الخلــوات بعيــدا عــن الشــبابيكوالبــاب ،وعنــد االقتضــاء تغطيــة الشــبابيك باســتعمال األوراق البيضــاء الكبيــرة مــن حجــم A1
املوجــودة بصنــدوق املــواد املكتبيــة .ويتــم تــرك مســافة كافيــة بــن الخلــوات ،كمــا يتــم تجهيــز
احــدى الخلــوات ،ان أمكــن ،لتيســير اقتــراع االشــخاص ذوي االعاقــة.
 تخصيص مقاعد للمالحظني وممثلي القائمات وضمان مسافة فاصلة بينهم وبني الناخبني، -تعليق امللصقات الخاصة بمكتب االقتراع.

• مهام رئيس مكتب اإلقتراع:

يتولى رئيس مكتب االقتراع حال حضوره باملكتب ،مع بقية االعضاء:
• فتح صندوق االقتراع والتحقق من املع ّدات االنتخابية،
• ع ّد رزم أوراق التصويت املس ّلمة،
• توزيع املعدات على أعضاء مكتب االقتراع،
• التأ ّكد من عدد مكتب االقتراع،
• التأ ّكد من وجود كافة املواد الضرورية لالقتراع،
• التأ ّكــد مــن أن مداخــل مكاتــب االقتــراع خاليــة مــن ّ
كل العقبــات ،وأنــه بإمكانهــم مراقبــة تد ّفــق الناخبــن
ومســاعدة مــن يواجــه منهــم صعوبــة للوصــول إلــى مكتــب االقتــراع،
• التأ ّكــد مــن عــدم وجــود أوراق تصويــت بالخلــوات وكل مــا مــن شــأنه أن يمثــل دعايــة انتخاب ّيــة ،كمــا يتأكــد
مــن توفــر األقــام املعــدة للتصويــت،
• التأ ّكــد مــن عــدم حمــل أعضــاء املكتــب أو املالحظــن لعالمــات مميــزة تشــير الــى االنتمــاء السياســي أو
الدعايــة االنتخابيــة،
أي قائمة مترشحة،
• التأ ّكد من عدم وجود أي شعار أو صورة أو رمز أو رقم يشير الى ّ
• التأ ّكد من أنّ اعالن حظر استخدام الهواتف املحمولة واضح داخل املكتب،
ابتــداء مــن الســاعة الســابعة والنصــف يقــوم رئيــس املكتــب أو مــن يك ّلفــه أمــام الحاضريــن مــن املالحظــن وممثلــي
ّ
املترشــحة بالعمليــات التالية:
القائمــات
• عـ ّد أوراق التصويــت املسـ ّلمة ،وتمثــل كل رزمــة  100ورقــة اقتــراع ،وال يتــم فتــح وعــد أوراق الــرزم املقفلــة
باســتثناء الرزمــة األولــى،
املرسمني باملكتب،
• التثبت من عدد الناخبني
ّ
• التأ ّكد من أن الصندوق املع ّد لالقتراع فارغ وله فتحة واحدة ،وعرضه على الحاضرين،
• إغالق الجهات االربع للصندوق بواسطة األقفال البالستكية املعدة للغرض،
• تعمير الجزء األول من محضر االقتراع وادراج البيانات التالية:
 عدد أوراق التصويت املس ّلمة للمكتب، عدد الناخبني املسجلني باملكتب، أسماء ممثلي القائمات الحاضرين وامضاءاتهم، أرقام أقفال الصندوق، -أسماء أعضاء مكتب االقتراع ورئيس املكتب وإمضاءاتهم،

 .IIسير عملية االقتراع:
يحضــر رئيــس وأعضــاء مكتــب االقتــراع وجوبــا إلــى مركــز االقتــراع ســاعة علــى األقــل قبــل انطــاق موعــد
االقتــراع إلنجــاز املهــام التاليــة :اســتالم املــواد االنتخابيــة وتهيئــة مكتــب االقتــراع وتوزيــع املهــام علــى االعضــاء
وذلــك بمتابعــة مــن حضــر مــن املالحظــن وممثلــي القائمــات املترشــحة .
فــي حالــة تغيــب رئيــس مكتــب االقتــراع ،يقــوم العضــو األكبــر س ـ ّنا بإعــام رئيــس مركــز
االقتــراع بذلــك ،ث ـ ّم يتو ّلــى فتــح مكتــب االقتــراع والقيــام بمهــام الرئيــس
إلى حني حضوره أو تعويضه.
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يتولــى رئيــس مركــز االقتــراع علــى الســاعة الثامنــة صباحــا فتــح أبــواب املركــز أمــام الناخبــن للدخــول إلــى
مكاتــب االقتــراع.
يتوجه ّ
ّ
الصف املقابل له حسب األولوية.
كل ناخب إلى مكتب االقتراع املرسم به لإلدالء بصوته ،وينتظم في
ّ
تُعطى األولوية في الدخول لألشخاص ذوي االعاقة وكبار السن والنساء الحوامل.
في حالة حصول أي تأخير في انطالق عملية االقتراع
يقوم رئيس املركز بإعالم االدارة الفرعية
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 .1خطوات االقتراع:
الخطوة األولى :االنتظام في الصف أمام مكتب االقتراع:

يقوم رئيس مكتب االقتراع بتكليف من يتولى تنظيم دخول الناخبني إلى مكتب االقتراع.
يمكــن االســتئناس بتطبيقــة  # : USSDعــدد بطاقــة التعريــف الوطنيــة* *195ملعرفــة مكتــب اقتــراع الناخــب
وترتيبــه علــى القائمــة املخصصــة ملكتــب االقتــراع.
من املهم تذكير الناخبني في هذه املرحلة:
 بضــرورة االســتظهار ببطاقــة التعريــف الوطنيــة فــور طلبهــا وال تقبــل نســخمنها كما ال يت ّم قبول أي وثيقة أخرى ما عدا جواز السفر،
 التأكد من وجود أسمائهم بقائمة الناخبني الخاصة باملكتب، غلق الهواتف الجوالة،فــي حالــة لــم يجــد الناخــب اســمه بقائمــة ال ّناخبــن ،يطلــب
منــه االتصــال برئيــس مركــز االقتــراع للتحقــق مــن وضعيتــه
ومعرفــة مكتــب االقتــراع املرســم بــه.
فــي تمــام الســاعة الثامنــة صباحــا ،يدعــو رئيــس املكتــب الناخبــن للدخــول
إلــى مكتــب االقتــراع والبــدء بعمليــة التصويــت،
وفي حالة التأخير يتم التنصيص على سبب التأخير في دفتر مكتب االقتراع،
وفي جميع الحاالت يت ّم تدوين التوقيت الفعلي لبدء االقتراع في محضر االقتراع.
الخاصة باملكتب:
الخطوة الثانية :التحقق من هوية الناخب واإلمضاء في قائمة الناخبني
ّ
من مهام العضو املكلف بالتثبت من الهوية والتحبير:
• التأكد من أن الناخب لم يصوت سابقا بفحص الحبر على يديه،
• التأكــد مــن هويــة الناخــب باعتمــاد بطاقــة التعريــف الوطنيــة أو جــواز
الســفر ،وال تعتمــد إال الوثيقتــان املذكورتــان ،وال تقبــل إال الوثائق األصلية،
• بالنســبة لــذوي اإلعاقــة التــي تمنعهــم مــن ممارســة حقهــم فــي التصويــت
بأنفســهم (الكفيــف واملبتــورة أطرافــه العليــا) ،عليهــم االســتظهار ببطاقــة إعاقة،
• التأكــد مــن عــدد بطاقــة تعريــف الناخــب الــوارد بقائمــة الناخبــن ومــن اســمه ولقبــه ومــن تطابــق مالمحــه مــع
صورتــه فــي بطاقــة التعريــف الوطنيــة أو جــواز الســفر،
• فــي حالــة الناخبــات املنتقبــات تقــوم إمــرأة مــن بــن أعضــاء مكتــب االقتــراع بالتثبــت مــن مطابقــة هويتهــا وإن
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تعــذر وجــود امــرأة مــن بــن االعضــاء فيمكــن االســتعانة بإحــدى الناخبــات املوجــودات فــي املكتــب،
• إذا كانــت جميــع املعلومــات صحيحــة ،يطلــب العضــو املكلــف بالتثبــت مــن الهويــة مــن الناخــب أن يمضــي
بجانــب اســمه فــي ســجل الناخبــن ،وإذا كان الناخــب يجهــل الكتابــة ،فعليــه أن يضــع بصمتــه بجانــب اســمه
فــي قائمــة الناخبــن،
الخطوة الثالثة :التحبير
بعــد إمضــاء الناخــب ،وقبــل ارجــاع بطاقــة تعريفــه وتوجيهــه إلــى العضــو املكلــف بمســك وتســليم أوراق التصويــت
يطلــب منــه العضــو املكلــف بالتحقــق مــن الهويــة غمــس سـ ّبابة يــده اليســرى فــي الحبــر.
• يجــب التأ ّكــد مــن تغطيــة الحبــر لثلــث اإلصبــع وللظفــر كامــا علــى األقــل ويطلــب مــن الناخــب عــدم مســح
الحبــر واالنتظــار بعــض الثوانــي حتــى يجـ ّ
ـف،
• يعفــى مــن التحبيــر الناخبــون ذوي اإلعاقــة فــي األطــراف العليــا .وفــي هــذه الحالــة ،يتوجــب علــى رئيــس
املكتــب أن يشــير إلــى ذلــك بمالحظــة فــي قائمــة الناخبــن وأن يضمــن ذلــك فــي دفتــر مكتــب االقتــراع .وفــي
حالــة اصطحــاب مرافــق يتــم تحبيــر خنصــره األيســر (اإلصبــع الصغــرى)،
• إذا رفــض الناخــب تحبيــر إصبعــه ألي ســبب كان ،يوضــح لــه رئيــس مكتــب االقتــراع أن التحبيــر شــرط
لتســلم ورقــة التصويــت وممارســة حقــه فــي االقتــراع .وإذا بقــي علــى رفضــه يغــادر مكتــب االقتــراع،
• إذا كانــت ســبابة اليــد اليمنــى مبتــورة ،يتــم تحبيــر اإلصبــع املوالــي وصــوال إلــى الخنصــر ثــم اإلبهــام .وإذا
كانــت كامــل اليــد اليمنــى مبتــورة ،يتــم تحبيــر أصابــع اليــد اليســرى بنفــس الترتيــب (باســتثناء الخنصــر ألنــه
مخصــص للتحبيــر املتعلــق باملرافــق)،
• ارجاع بطاقة تعريف الناخب وتوجيهه إلى العضو املكلف بمسك وتسليم أوراق التصويت،
• كما يتولى العون املكلف بالتثبت من الهوية ،تعمير ورقة اإلحصائيات املتعلقة بسير عمليات االقتراع.
الخطوة الرابعة :تسليم ورقة االقتراع
يقوم العضو املكلف بأوراق التصويت بـ :
• التأكــد مــن صالحيــة ورقــة التصويــت (أن تكون ســليمة وليــس بها حبر طباعة
أو حبــر مــن الختــم وجميــع أجزاءهــا األساســية واضحــة وليســت ممزقــة)،
• فــي حالــة وجــود عيــب بورقــة التصويــت يجعلهــا غيــر صالحــة ،يســلمها
العضــو املكلــف بــأوراق التصويــت إلــى رئيــس املكتــب ،الــذي يتولــى بــدوره
التشــطيب عليهــا ويكتــب خلفهــا عبــارة «ورقــة تالفــة» وتوضــع فــي الظــرف
املعــد للغــرض،
• ختــم ورقــة التصويــت مــن الخلــف علــى زواياهــا األربــع (فقــط عنــد
تســليمها)،
عدم ختم الورقة يؤدي إلى إلغائها ،لذا يتعني الحرص على ختمها
• التأكد من منح الناخب ورقة تصويت واحدة فقط،
• وضع الورقة أمام الناخب ليتسلمها ،مع تذكيره بالحرص على سالمتها،
• فــي حالــة االســتيضاح ،يتــم تفســير كيفيــة االقتــراع للناخــب (اختيــار قائمــة فقــط ووضــع
عالمــة فــي الفضــاء املعــد لذلــك ،طــي البطاقــة بحيــث يبقــى الختــم مرئيــا قبــل وضعهــا فــي
صنــدوق االقتــراع) مــع االلتــزام بالحيــاد وعــدم اإلشــارة إلــى أيــة قائمــة مترشــحة،
• توجيه الناخب الى الخلوة الشاغرة،
في حالة رفض الناخب تسـ ّلم ورقة التصويت بعد إمضائه ،يتولى العضو إدراج عبارة
«رفــض تسـ ّلم الورقــة» أمــام إمضــاء الناخب ضمــن خانة املالحظات في قائمــة الناخبني.
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الخطوة الخامسة :االقتراع في الخلوة
بعد أخذ ورقة التصويت يتوجه الناخب وجوبا إلى خلوة شاغرة:
• يقــوم الناخــب باســتخدام القلــم املوجــود داخــل الخلــوة والتأشــير
علــى قائمــة مترشــحة واحــدة فقــط ،بوضــع عالمــة  xفــي الخانــة أمــام
اسم القائمة املترشحة التي يختارها،
بطــي ورقــة التصويــت بحيــث يبقــى الختــم مرئيــا
• يقــوم الناخــب
ّ
وتكــون الجهــة املكتوبــة مــن الورقــة غيــر مكشــوفة،
• فــي حالــة الخطــأ فــي اســتعمال ورقــة التصويــت أو فــي حالــة
إتالفهــا يمكــن للناخــب أن يطلــب ورقــة تصويــت أخــرى:
 يتس ـ ّلم رئيــس مكتــب االقتــراع الورقــة التالفــة دون أن يطلــع علــىاختيــار الناخــب ويكتــب خلفهــا عبــارة «ورقــة تالفــة» ثـ ّم يضعهــا فــي
الظــرف املخصــص للغــرض،
 يوجــه رئيــس املكتــب الناخــب إلــى العضــو املكلــف بــأوراق التصويــت ثانيــة ليتســلم ورقــة أخــرى مــعالتنبيــه بأنهــا آخــر ورقــة تمنــح لــه.
يتولــى رئيــس مكتــب االقتــراع التأكــد مــن حــن إلــى آخــر مــن خلـ ّـو جميــع الخلــوات مــن أ ّيــة
أوراق أو اشــارات دعائيــة للقائمــات املترشــحة.
الخطوة السادسة :وضع ورقة التصويت في الصندوق واملغادرة
إثــر تعميــر ورقــة التصويــت يخــرج الناخــب مــن الخلــوة ويتجــه إلــى
صنــدوق االقتــراع لوضــع ورقــة التصويــت فيــه بنفســه ،وإذا تع ـ ّذر
عليه ذلك يساعده رئيس املكتب أو من يك ّلفه.
من مهام املكلف بمراقبة صندوق االقتراع:
ـي ورقــة التصويــت بالشــكل الصحيح
 التثبــت مــن أن الناخــب قــام بطـ ّقبــل وضعهــا بصنــدوق االقتراع،
 التثبت من أن ورقة التصويت مختومة من الخلف،ّ
يتأكــدوا مــن عــدم
علــى رئيــس املكتــب وكافــة األعــوان أن
مغــادرة أي كان مكتــب االقتــراع حامــا معــه ورقــة تصويــت
أو أيــة مــواد خاصــة باالنتخابــات.
فــي حالــة رفــض الناخــب وضــع ورقــة التصويــت فــي الصنــدوق ،يطلــب منــه رئيــس املكتــب
تســليمها لــه ويقــوم بالتشــطيب عليهــا مــن الخلــف دون النظــر إلــى اختيــار الناخــب ويضعهــا
ـدون مالحظــة فــي ذلــك أمــام إمضــاء الناخــب فــي
فــي الظــرف املخصــص لــأوراق التالفــة ويـ ّ
قائمــة الناخبــن وفــي دفتــر مكتــب االقتــراع.

 .2بالنسبة لتصويت الناخبني ذوي االعاقة :

ممــن يختــاره ،يدخــل معــه الخلــوة ويســاعده علــى القيــام بعمليــة التصويــت ،شــرط االســتظهار ببطاقــة إعاقــة.
ويشــترط فــي املرافــق أن تتو ّفــر فيــه صفــة الناخــب ،وأن يكــون الــزوج أو الزوجــة ،األب أو األم ،الجــد أو الجــدة،
االبــن أو الحفيــد .ويتع ّيــن عليــه اإلدالء ببطاقــة تعريفــه الوطنيــة أو جــواز ســفره ،والوثائــق الدالــة علــى صلــة
القرابــة.
فــي حالــة عــدم اصطحــاب مرافــق يكلــف رئيــس مكتــب االقتــراع بطلــب مــن الناخــب ذي االعاقــة أحــد الناخبــن
املتواجديــن بمكتــب االقتــراع باملرافقــة ،وفــي هــذه الحالــة ال يســمح لنفــس املرافــق أن يســاعد أكثــر مــن ناخــب
مــن ذوي االعاقــة أو الناخبــن املصابــن بإصابــة يتع ـ ّذر معهــا قيامهــم بالتصويــت،
يتع ّيــن علــى املرافــق فــي جميــع الحــاالت عــدم التأثيــر علــى اختيــار الناخــب ذي اإلعاقــة ،ويقتصــر دوره علــى
مســاعدته فــي إتمــام العمليــات التــي يســتعصي عليــه القيــام بهــا بمفــرده،
ويتم تحبير خنصر اليد اليسرى للمرافق،
تضع الهيئة بكل مركز اقتراع حافظة ورقة تصويت بطريقة براي على ذمة الناخبني املكفوفني.
يحجر اصطحاب األميني ملرافق يساعدهم في ممارسة حقهم في التصويت.
وتسعى الهيئة في حمالت التوعية إلى تفسير وتبسيط اجراءات عملية االقتراع
لهذه الفئة

 .3تعليق عملية االقتراع
وفــي حالــة التعليــق املؤقــت لعمليــة االقتــراع ،يتولــى رئيــس املكتــب تدويــن أســباب التعليــق بدفتــر مكتــب االقتــراع
ومدتــه ورقــم قفــل فتحــة الصنــدوق وعــدد أوراق التصويــت التالفــة والباقيــة وعــدد اإلمضــاءات بقائمــة الناخبــن،
ويمكن للهيئة األخذ بعني االعتبار مدة تعليق االقتراع في توقيت غلق املكتب.

 .IIIختم عملية االقتراع:
• بحلــول توقيــت ختــم عمليــات االقتــراع ،يتولــى رئيــس املركــز إدخــال كل الناخبــن املتواجديــن أمــام املركــز
والذيــن لــم يصوتــوا بعــد ،ثــم يغلــق األبــواب ،لتتواصــل عمليــات االقتــراع إلــى حــن إدالء آخــر ناخــب منهــم
بصوتــه.
• بعــد مغــادرة آخــر ناخــب ملكتــب االقتــراع ،يتولــى رئيــس املكتــب اإلعــان عــن انتهــاء عمليــات االقتــراع ،ويقــوم
بغلــق فتحــة غطــاء الصنــدوق بالقفــل الخامــس البالســتيكي املعـ ّد للغــرض.
• يقــوم رئيــس املكتــب أو مــن يكلفــه مــن أعضــاء املكتــب بإحصــاء أوراق التصويــت الباقيــة والتالفــة وعــدد
اإلمضــاءات فــي قائمــة الناخبــن املعنيــة.
• يتولــى رئيــس املكتــب أو مــن يكلفــه مــن األعضــاء إدراج البيانــات التاليــة فــي محضــر االقتــراع فــي جزئــه
املخصــص لختــم عمليــة االقتــراع:
• توقيت نهاية االقتراع،
• عدد أوراق التصويت الباقية،
• عدد أوراق التصويت التالفة،
• عدد االمضاءات في قائمة الناخبني،
• أرقام األقفال الخمسة لصندوق االقتراع،
• أسماء ممثلي القائمات املترشحة الحاضرين وامضاءاتهم،
• أسماء رئيس وأعضاء مكتب االقتراع وإمضاءاتهم،

يســمح للناخــب الكفيــف أو الناخــب ذي االعاقــة فــي أطرافــه العليــا التــي تمنعــه مــن الكتابــة ،اصطحــاب ناخــب
18

19

االقتراع

دليل االقتراع والفرز • االنتخابات البلدية 2018

 .IVإجراءات االقتراع الخاصة بالعسكريني وبقوات االمن الداخلي:
 .1معلومات وضوابط خاصة:
• يوم االقتراع املخصص للعسكريني وقوات األمن الداخلي هو يوم األحد  29أفريل .2018
ويبدأ التصويت على الساعة الثامنة صباحا وينتهي على الساعة السادسة مساء.
ويمكــن للهيئــة ،العتبــارات متعلقــة بتأمــن بعــض مكاتــب االقتــراع ،تغييــر توقيــت بدايــة أو
ختــم عمليــة االقتــراع فــي تلــك املكاتــب ،علــى أن يتــم اإلعــان عنهــا مســبقا.
• يتم تخصيص مركز اقتراع للعسكريني وقوات األمن الداخلي على مستوى كل دائرة انتخابية بلدية.
• يحتــوي كل مركــز اقتــراع علــى مكتــب اقتــراع وحيــد مــا عــدى مراكــز االقتــراع فــي بلديــة القيــروان وبلديــة
قفصــة التــي يضــاف لــكل منهمــا مكتــب اقتــراع وبلديــة تونــس التــي يضــاف لهــا  07مكاتــب اقتــراع (مكتــب
اضافــي بالقيــروان  +مكتــب اضافــي بقفصــة  7 +مكاتــب اضافيــة بتونــس) أي مــا جملتــه  359مكتــب اقتــراع بـــ
 350مركــز اقتــراع.
• ال يتـ ّم تعليــق قائمــات الناخبــن مــن العســكريني وقــوات األمــن الداخلــي بمراكــز االقتــراع الخاصــة
بهــم يــوم  29أفريــل .2018
• بالنســبة إلــى مراكــز االقتــراع التابعــة للدوائــر االنتخابيــة تونــس والقيــروان وقفصــة التــي بهــا أكثــر مــن مكتــب
اقتــراع ســيتم إرشــاد كل ناخــب للمكتــب الــذي ينتمــي اليــه مــن طــرف أعــوان الهيئــة فــي مركــز االقتــراع ،كمــا
يمكــن للناخــب االســتئناس بتطبيقــة # :USSDعــدد بطاقــة التعريــف الوطنيــة* *195ملعرفــة مكتــب اقتراعــه
وترتيبــه علــى قائمــة الناخبــن.
• عنــد التغطيــة اإلعالميــة لتصويــت العســكريني وأعــوان قــوات األمــن الداخلــي ،يجــب االلتــزام بحمايــة معطياتهــم
الشــخصية ،وبمقتضيــات حمايــة األمــن العــام والدفــاع الوطنــي.
• يقوم رئيس مكتب االقتراع خاصة بالتالي:
 التث ّبت من مطابقة مراجع أقفال الصندوق املضمنة بمحضر االستالم بحضور أعضاء مكتب االقتراع. التث ّبــت مــن املعـ ّدات والوثائــق والتجهيــزات الالزمــة وعــدد رزم أوراق االقتــراع ومــن أن تلــك األوراق خاصــةبالدائــرة التــي ينتمــي إليهــا ،واإلمضــاء علــى محضــر اســتالم املــواد االنتخابيــة.
• يتم اتباع نفس اجراءات االقتراع املعتمدة لعموم الناخبني باستثناء التحبير.
• بانتهــاء عمليــة االقتــراع يــوم  29أفريــل  2018ال يت ـ ّم فــرز صناديــق االقتــراع التــي تحتــوي أوراق
التصويــت الخاصــة بالعســكريني وقــوات األمــن الداخلــي .وتتــم عمليــة فــرز أوراق التصويــت
الخاصــة بهــم يــوم  06مــاي  2018بعــد دمجهــا مــع أوراق تصويــت عمــوم الناخبــن فــي مكاتــب
اقتــراع مدمجــة تعلــن عنهــا الهيئــة فــي كل دائــرة انتخابيــة بلديــة.
 .2اجراءات خاصة عند ختم عملية االقتراع			:

الحاضريــن ويضمــن فــي محضــر االقتــراع.
 )3يعــد رئيــس مكتــب االقتــراع خمســة أقفــال إضافيــة لغلــق الصنــدوق االضافــي املخصــص لحفــظ مــواد
االقتــراع الحساســة الباقيــة ويعرضهــا علــى الحاضريــن ،ويتلــو أرقامهــا ،ويد ّونهــا فــي املحضــر ،ثـ ّم يضعهــا
جانبــا.
 )4يكمــل رئيــس مكتــب االقتــراع تدويــن كافــة البيانــات املنصــوص عليهــا بمحضــر االقتــراع ويدعــو ممثلــي
القائمــات لإلمضــاء ويمضــي هــو وبقيــة االعضــاء املحضــر.
 )5يتضمن املحضر التنصيصات التالية ،خاصة:
• بيانات مكتب االقتراع (الهيئة الفرعية – الدائرة االنتخابية – العمادة  -اسم مركز االقتراع).
• رمز مكتب االقتراع.
• التاريخ ( 29أفريل .)2018
• توقيت بداية االقتراع.
• أرقــام األقفــال الخاصــة بصنــدوق االقتــراع (أرقــام االقفــال األربعــة املخصصــة لغلــق صنــدوق االقتــراع
عنــد بدايــة االقتــراع ويضــاف اليهــا رقــم القفــل الخامــس املخصــص لغلــق فتحــة الصنــدوق بعــد وضــع
نظيــر مــن محضــر االقتــراع بالصنــدوق).
• عدد أوراق التصويت املسلمة ملكتب االقتراع.
• عدد املرسمني بمكتب االقتراع.
• اسم ولقب وإمضاءات أعضاء مكتب االقتراع.
• اسم ولقب وإمضاءات ممثلي القائمات املترشحة.
• عدد اإلمضاءات في قائمة الناخبني.
• عدد أوراق التصويت الباقية.
• عدد أورق التصويت التالفة.
• توقيت نهاية االقتراع.
• أرقام األقفال الخاصة بصندوق املوا ّد املتبقية.

 .3اجراءات التص ّرف في مواد االقتراع
• اجراءات غلق صندوق االقتراع
يقوم رئيس مكتب االقتراع بالتالي:
 )1كســر القفــل الوقتــي الــذي ت ـ ّم وضعــه علــى فتحــة الصنــدوق مؤقتــا ،إثــر ختــم عمليــة التصويــت مباشــرة
بهــدف تأمــن صنــدوق االقتــراع أثنــاء القيــام بعمليــات ختــم عمليــة االقتــراع.
 )2تدويــن أرقــام األقفــال الخمســة التــي ســيغلق بهــا الصنــدوق الثانــي (صنــدوق املــواد املتبقيــة) فــي املــكان
املخصــص لذلــك فــي محضــر االقتــراع.
 )3وضــع النظيــر األصفــر مــن محضــر االقتــراع عبــر فتحــة الصنــدوق الــذي يحــوي أوراق التصويــت التــي
أدلــى بهــا الناخبــون ،ثــم غلــق هــذه الفتحــة بالقفــل البالســتيكي الخامــس.

بعــد مغــادرة آخــر ناخــب ملكتــب االقتــراع ،يتولــى رئيــس املكتــب اإلعــان عــن انتهــاء عمليــات االقتــراع ويقــوم
بغلــق فتحــة غطــاء الصنــدوق بقفــل وقتــي ال يقــع تدوينــه فــي محضــر االقتــراع (لكــن يــدون رقمــه فــي دفتــر
مكتــب االقتــراع ويعلــن عــن أرقامــه للمالحظــن وملمثلــي القائمــات الحاضريــن) ،وذلــك الــى حــن االنتهــاء مــن
العمليــات التاليــة:
 )1يقــوم رئيــس وأعضــاء مكتــب االقتــراع بعـ ّد أوراق التصويــت الباقيــة والتالفــة وإحصــاء عــدد اإلمضــاءات
فــي قائمــة الناخبــن املخصصــة ملكتــب االقتــراع.
 )2يقــوم رئيــس مكتــب االقتــراع بتحضيــر قفــل بالســتيكي لغلــق فتحــة الصنــدوق يعــرض رقمــه علــى
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• اجراءات غلق صندوق املواد املتبقية
اضافة الى صندوق االقتراع يتم تخصيص صندوق ثان يسمى صندوق املواد املتبقية يوضع فيه:
 )1الكيــس اآلمــن وتوضــع داخلــه :قائمــة الناخبــن الخاصــة بمكتــب االقتــراع  +النظيــر األبيــض مــن
محضــر االقتــراع  +دفتــر مكتــب االقتــراع  +مذكــرات التحفظــات  +ورقــة حضــور رئيــس وأعضــاء مكتــب
االقتــراع.
 )2داخــل الصنــدوق وخــارج الكيــس االمــن  :ظــرف بــه األوراق الباقيــة من أوراق التصويــت مع التنصيص
علــى عددهــا  +ظــرف بــه أوراق التصويــت التالفــة مــع التنصيص علــى عددها.
1

2

ويمكن االستئناس بالجدول التالي في توضيب املواد:
توضيب املواد االنتخابية عند ختم االقتراع يوم  29أفريل :2018
قائمة املواد

اجراءات توضيب مواد
الكيس اآلمن

اجراءات توضيب الصندوق الخاص
باملواد املتبقية

يفتح رئيس مكتب االقتراع الكيس اآلمن أمام الحاضرين
ويضع بداخله املواد التالية:
 )1قائمة الناخبني الخاصة بمكتب االقتراع
 )2النظير األبيض من محضر االقتراع
 )3دفتر مكتب االقتراع
 )4مذكرات تحفظات ممثلي القائمات
 )5ورقة حضور رئيس وأعضاء مكتب االقتراع
ث ّم يغلقه ويع ّمر البيانات املطبوعة عليه ويضعه جانبا

يعرض رئيس مكتب االقتراع الصندوق فارغا على
الحاضرين ثم يضع فيه :
 )1األوراق الباقية من أوراق التصويت مع التنصيص
على عددها
 )2ظرف به أوراق التصويت التالفة مع التنصيص
على عددها
 )3الكيس اآلمن معبأ ومغلقا كما سبق توضيبه

املحاضر
نظير محضر االقتراع (األبيض)
نظير محضر االقتراع (األصفر)
املذكرات
مذكرات التحفظات الخاصة بممثلي القائمات
واملالحظني املرفقة بمحضر االقتراع
ورقة حضور رئيس وأعضاء مكتب االقتراع
دفتر مكتب االقتراع
أوراق التصويت
رزم أوراق التصويت الصحيحة
رزم أوراق التصويت الباقية
ظرف أوراق التصويت التالفة
قائمة الناخبني الخاصة بمكتب االقتراع
(ليوم  29أفريل )2018
مواد انتخابية
ظرف األقفال املستعملة
ختم مكتب االقتراع
(بعد وضعه في كيس بالستيكي)
محابر الختم الجاف
الهاتف الجوال (في صورة استالمه من الهيئة)
املواد املكتبية (املقصات – الشريط الالصق
– األقالم – املسطرة – األوراق البيضاء العادية –
الشارات – امللصقات اإلرشادية )...
الكاشف الضوئي والشموع

(الصندوق الثاني)

خارج الكيس
اآلمن وداخل
الكيس اآلمن
صندوق
املواد املتبقية

3

• اجراءات التوضيب:
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صندوق
االقتراع

الصندوق املواد
املتبقية

الصندوق
الكرتوني

X
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 .4حفظ صندوق ومواد االقتراع:
باإلضافة إلى صندوق االقتراع وصندوق املواد املتبقية يتم وضع بقية املواد
بالعلبة الكرتونية املخصصة لذلك

 )2التث ّبــت مــن املعـ ّدات والوثائــق والتجهيــزات الالزمــة وعــدد رزم أوراق االقتــراع ومــن أن تلــك األوراق خاصــة
بالدائــرة االنتخابيــة املعنيــة ،التــي ينتمــي إليهــا واإلمضــاء علــى محضــر اســتالم املــواد االنتخابيــة.
 )3يوضــع الصندوقــان الخاصــان باقتــراع  29أفريــل ( 2018صنــدوق االقتــراع  +صنــدوق املــواد املتبقيــة) فــي
مــكان خــاص علــى جهــة إلــى حــدود بدايــة عمليــة الفــرز.

يتم نقل الصناديق إلى مقر اإلدارة الفرعية
 )1يس ـ ّلم رئيــس مكتــب االقتــراع جميــع هــذه املــواد (صنــدوق االقتــراع  +صنــدوق راملــواد املتبقيــة  +العلبــة
الكرتونيــة) إلــى رئيــس مركــز االقتــراع (املنســق املحلــي) وتحريــر وصــل تســلم واســتالم.
 )2يتــم تأمــن نقــل الصناديــق تحــت الحمايــة األمنيــة والعســكرية وإرســالها إلــى مقــر الهيئــة الفرعيــة أيــن
ســيتم تخزينهــا إلــى حــدود يــوم  5مــاي  ،2018ويمكــن ملمثلــي القائمــات املترشــحة واملالحظــن مصاحبــة موكــب
نقــل الصناديــق ومتابعتهــا فــي حــدود مــا تســمح بــه الضوابــط االمنيــة.
 )3يتــم تســليم هــذه املــواد إلــى رئيــس الهيئــة الفرعيــة واملنســق الجهــوي اللذيــن ســيخصصان بدورهمــا فضــاء
مؤمنــا لتخزيــن املــواد االنتخابيــة يوضــع داخلــه صنــدوق االقتــراع وصنــدوق املــواد املتبقيــة الخاصــة بــكل
مكتــب.
 )4يتــم غلــق الفضــاء الخــاص بتخزيــن املــواد االنتخابيــة بمفتاحــن مزدوجــن مفتــاح يبقــى علــى ذمــة املنســق
الجهــوي ومفتــاح لــدى رئيــس الهيئــة الفرعيــة مــع تشــميع الفضــاء بالشــمع األحمــر بحضــور ممثلــي القائمــات
واملالحظني.
 )5يتــم يــوم  6مــاي  2018نقــل الصناديــق الخاصــة باقتــراع العســكريني وقــوات األمــن الداخلــي مــن مقــر
الهيئــة الفرعيــة فــي اتجــاه مكاتــب االقتــراع املدمجــة وفــق االجــراءات التــي ســيتم االعــان عنهــا مســبقا
مراعــاة للضوابــط االمنيــة.

 .5إجــراءات تســليم صناديــق املــواد االنتخابيــة الخاصــة بالعســكريني واالمنيــن للمكاتــب
املدمجــة يــوم  6مــاي :2018
يتــم اســتالم وتســليم املــواد االنتخابيــة بــن رؤســاء املراكــز ورؤســاء مكاتــب االقتــراع بدايــة مــن الســاعة 06:30
صباحــا إلــى غايــة الســاعة  07:30وتوقيــع محاضــر االســتالم املعـ ّدة للغــرض (مــع إيــاء إهتمــام خــاص باملكاتــب
املدمجــة).
يتــم نشــر قائمــات الناخبــن فــي مراكــز االقتــراع (قائمــات موحــدة تضــم دون تمييــز أســماء الناخبــن مــن
العســكريني وقــوات األمــن الداخلــي وأســماء الناخبــن املدنيــن كمــا ســبق نشــرها فــي قائمــات الناخبــن النهائيــة).
ويقوم رئيس مكتب االقتراع بالتالي:
 )1التث ّبــت مــن مطابقــة مراجــع أقفــال الصناديــق الثالثــة املضمنــة بمحضــر االســتالم بحضــور أعضــاء مكتــب
االقتــراع (صنــدوق اقتــراع  6مــاي  ،2018وصنــدوق اقتــراع  29أفريــل  ،2018وصنــدوق املــواد املتبقيــة الخــاص
بيــوم  29أفريــل .)2018
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يتمثــل الفــرز فــي مجمــوع العمليــات التــي تبــدأ بعــد انتهــاء التصويــت ،وتهيئــة املكتــب للغــرض حيــث يتحــول
مكتــب االقتــراع إلــى مكتــب فــرز.
يتــم فــرز أوراق التصويــت مباشــرة إثــر االنتهــاء مــن عمليــة االقتــراع بغايــة إحصــاء عــدد األصــوات التــي
تحصلــت عليهــا كل قائمــة مترشــحة وفــق القواعــد واملراحــل املفصلــة أدنــاه:
تجــرى كافــة عمليــات الفــرز يــوم  6مــاي  2018ســواء أكانــت متعلقــة بتصويــت العســكريني
وقــوات االمــن الداخلــي أو تعلقــت بتصويــت عمــوم الناخبــن إثــر انتهــاء عمليــات التصويــت.

الباب الثاني:
الفرز والعد

 .Iالقواعد العامة لعملية الفرز
• تتم عملية الفرز على مستوى كل مكتب اقتراع على حدة.
• تستمر عملية الفرز دون توقف منذ بدايتها حتى نهايتها وال يمكن إيقافها وال تأجيلها.
• ال يمكــن لألشــخاص املتواجديــن داخــل مكتــب الفــرز مغادرتــه قبــل انتهــاء العمليــة إال للضــرورة القصــوى وال
يمكــن ملــن غــادر العــودة بعــد ذلــك إال بــإذن مــن رئيــس املكتــب.
• ال يمكــن بــأي حــال مــن األحــوال ألعــوان مكتــب الفــرز التصريــح الصحفــي بنتائــج عمليــة الفــرز قبــل وبعــد
انتهائهــا.
• ينظــم رئيــس مكتــب االقتــراع حضــور عمليــة الكشــف عــن أوراق التصويــت بصــورة علنيــة بحضــور املالحظــن
وممثلــي القائمــات والصحفيــن وممثلــي املؤسســات اإلعالم ّيــة املعتمــدة وكل مــن يحمــل ترخيصــا مــن قبــل الهيئــة
مــع مراعــاة طاقــة اســتيعاب املكتــب وعــدم التشــويش علــى عمليــة الفــرز والعــد.
• يتم اغالق الهواتف الجوالة ويمنع التصوير.
يحجر مطل ًقا على أعوان مكتب الفرز التصريح بنتائج عملية الفرز
ّ

 .IIالتحضير لعملية الفرز
يقــوم رئيــس مكتــب االقتــراع بإخــاء املكتــب مــن الناخبــن ثــم ترتيبــه بالتعــاون مــع بقيــة األعضــاء للشــروع فــي
عمليــة الفــرز بمــا يم ّكــن الحاضريــن مــن ممثلــي القائمــات املترشــحة واملالحظــن مــن متابعــة العمليــة مراعيــا
مبــدأي الشــفافية والنزاهــة ،وذلــك مــن خــال القيــام بمــا يلــي:

 تجميع الطاوالت وتشكيل مساحة كافية إلنجاز مختلف مراحل عملية الفرز،26
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 التثبــت مــن خلــو الطــاوالت مــن كل مــا مــن شــأنه أن يمــس بنزاهــة عمليــة الفــرز ،وخاصــة األقــام وأوراقالتصويــت الباقيــة،
 وضع صندوق أو صناديق االقتراع على الطاولة املخصصة للفرز، إعــام الحاضريــن بأنــه ال يمكنهــم مغــادرة املكتــب قبــل انتهــاء عمليــة الفــرز إال للضــرورة القصــوى ،واليمكــن ملــن غــادر املكتــب العــودة إليــه إال بــإذن مــن رئيــس املكتــب،
 إعــام الحاضريــن بأنــه ال يمكــن ألي منهــم التدخــل فــي عمليــة الفــرز ،وأنــه يمكــن ملمثلــي القائمــات املترشــحةتدويــن مالحظاتهــم وتحفظاتهــم علــى املذكــرة املوضوعــة علــى ذمتهم.

 .IIIمراحل عملية الفرز
 .1خطوات ما قبل فتح صندوق االقتراع
يتولــى رئيــس مكتــب االقتــراع أو مــن يكلفــه مــن األعضــاء فــي مرحلــة أولــى تعميــر الجــزء األول مــن محضــر
الفــرز ،وذلــك بتدويــن البيانــات التاليــة:
 اسم الهيئة الفرعية ،الدائرة االنتخابية ،مركز االقتراع، رمز مكتب االقتراع تاريخ وتوقيت بداية الفرز، أعداد األقفال الخمسة للصندوق ،بعد مطابقتها مع ما تم تضمينه في محضر االقتراع عدد الناخبني املرسمني بقائمة الناخبني املعنية، عدد الناخبني الذين أمضوا في قائمة الناخبني ،على النحو الذي تم تضمينه في محضر االقتراع، عدد أوراق التصويت املس ّلمة ،على النحو الذي تم تضمينه في محضر االقتراع، عدد أوراق التصويت التالفة ،على النحو الذي تم تضمينه في محضر االقتراع، عدد أوراق التصويت الباقية .على النحو الذي تم تضمينه في محضر االقتراع.إثــر ذلــك ،يتلــو رئيــس مكتــب االقتــراع علــى مســمع مــن الحاضريــن أرقــام أقفــال الصنــدوق.
ويطلــب مــن ممثلــي القائمــات املترشــحة التحقــق مــن مطابقــة أرقــام أقفــال الصنــدوق مــع
أرقــام األقفــال املدونــة فــي محضــر االقتــراع

 .2خطوات ما بعد فتح صندوق االقتراع:
الخطوة األولى :فتح صندوق االقتراع واستخراج أوراق التصويت وع ّدها
بمكاتب اقتراع عموم الناخبني
يتولى رئيس املكتب أو من يكلفه من األعضاء القيام بما يلي:
 .1قــص أقفــال الفتحــات الجانبيــة لغطــاء صنــدوق االقتــراع ثــم فتحــه أمــام
الحاضريــن،
 .2إفــراغ كافــة أوراق التصويــت املوجــودة بــه بشــكل ظاهــر أمــام الحضــور علــى
طاولــة الفرز،
 .3عرض الصندوق فارغ ًا على الحاضرين،
 .4تكليــف أحــد األعضــاء أو أكثــر بتنظيــم أوراق التصويــت ووضعهــا فــوق
بعضهــا البعــض علــى شــكل رزم مــع املحافظــة علــى األوراق مقلوبــة علــى
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وجههــا ،وتتكــون كل رزمــة مــن  100ورقــة تصويــت.
 .5يتم وضع ّ
كل ورقة تصويت غير مختومة من الخلف في رزمة منفصلة عن باقي األوراق.
 .6يتــم اجــراء املطابقــة األولــى :التثبــت مــن تطابــق عــدد أوراق التصويــت املســتخرجة مــن الصنــدوق مــع عــدد
االمضــاءات بقائمــة الناخبــن.
املطابقة األولى:
عدد األوراق املستخرجة من الصندوق = عدد الناخبني الذين أمضوا في قائمة الناخبني املعنية
 .7فــي صــورة عــدم تطابــق عــدد األوراق املســتخرجة مــع عــدد اإلمضــاءات بقائمــة الناخبــن
بالزيــادة أو بالنقصــان ُيعــاد العــد مــ ّرة أخــرى .وإذا ّ
تأكــد عــدم التطابــق بــن عــدد أوراق
التصويــت املســتخرجة مــن الصنــدوق وعــدد اإلمضــاءات يتــم:
 التح ّري عن سبب عدم التطابق، التنصيص على كل ذلك باملحضر، .8يتم إجراء املطابقة الثانية:
املطابقة الثانية:
عدد األوراق املس ّلمة للمكتب = مجموع األوراق املستخرجة من الصندوق  +األوراق التالفة
 +األوراق الباقية.
في صورة عدم التطابق يتم التح ّري عن سبب عدم التطابق والتنصيص على كل ذلك باملحضر.
 .9يأذن رئيس املكتب بالشروع في عملية الفرز.

الخطوة األولى :فتح صندوق االقتراع واستخراج أوراق التصويت وع ّدها
بمكاتب االقتراع املدمجة

(عموم الناخبني  +العسكريني وقوات االمن الداخلي)
يتولى رئيس املكتب أو من يكلفه من األعضاء القيام بما يلي:
في مرحلة أولى:
 يتــم فتــح الصندوقــن بصفــة متتاليــة (صنــدوق أوراق تصويــت العســكريني وقــوات االمــن الداخلــي ثــمصنــدوق اقتــراع عمــوم الناخبــن)،
 يتــم تدويــن أرقــام األقفــال فــي الخانــات املخصصــة لهــا بمحضــر الفــرز (خانــات مخصصــة لصنــدوقاقتــراع عمــوم الناخبــن وخانــات مخصصــة لصنــدوق العســكريني وأعــوان قــوات األمــن الداخلــي)،
 يتم بداية إفراغ صندوق العسكريني وأعوان قوات األمن الداخلي، يتم احتساب عدد األوراق دون الكشف عن اختيار الناخب، يتم تدوين عدد األوراق املستخرجة من الصندوق في الخانات املع ّدة للغرض بمحضر الفرز، يتــم اجــراء املطابقــة األولــى والثانيــة علــى نفــس النحــو املنصــوص عليــه أعــاه ،وفــي صــورة عــدم التطابــقيتــم التحــري فــي أســباب ذلــك ،ويمكــن عنــد االقتضــاء اســتخراج الكيــس اآلمــن مــن صنــدوق املــواد املتبقيــة
وفتحــه لالطــاع علــى قائمــة الناخبــن ودفتــر مكتــب االقتــراع .و ُتــد ّون أســباب عــدم التطابــق بمحضــر الفــرز.
 يتــم ارجــاع أوراق التصويــت الخاصــة بالعســكريني وقــوات االمــن الداخلــي الــى الصنــدوقالخــاص بهــا،
 -يتم القيام بنفس العمليات املذكورة أعاله بالنسبة لصندوق عموم الناخبني.

29

الفرز والعد

دليل االقتراع والفرز • االنتخابات البلدية 2018

في مرحلة ثانية:
 تفــرغ أوراق التصويــت الخاصــة بعمــوم الناخبــن فــي الصنــدوق الخــاص بالعســكريني وقــوات األمــنالداخلــي ويغلــق ث ـ ّم يتــم القيــام بعمليــة خلــط جميــع األوراق بصفــة ج ّيــدة ومحكمــة أمــام أنظــار املالحظــن
وممثلــي القائمــات املترشــحة.
في مرحلة ثالثة:
 تســتخرج األوراق مــن الصندوق ْيــن بعــد خلطهــا وتوضــع فــي شــكل رزم بمائــة ورقــة ليتــم الشــروع فــي عمليــةالفرز.
الخطوة الثانية :فرز أوراق التصويت:
عند القيام بالفرز والعد يحافظ العون املكلف بالفرز على األوراق مقلوبة ويتم:
 التثبــت مــن وجــود ختــم الهيئــة .وفــي صــورة عــدم وجــوده تصنــف الورقــة ضمــن األوراق امللغــاة دون النظــرإلــى محتواهــا.
 يتلــو رئيــس املكتــب أو العضــو الــذي يكلفــه للغــرض مضمــون ورقــة التصويــتٍ
عــال ،معلنــ ًا أنّ
بصــوت ٍ
ورقــة التصويــت مســندة إلــى قائمــة معينــة ،أو أنّ الورقــة بيضــاء أو ملغــاة ،ويعرضهــا فــي الوقــت نفســه علــى
الحاضريــن.
 ُيســجل عضــوان آخــران األصــوات التــي تــ ّم اإلعــان عنهــا علــى أوراق الكشــف املهيــأة للغــرض فــيمواضعهــا املناســبة.
 توضع كل ورقة تصويت ملغاة في رزمة خاصة باألوراق امللغاة. توضع كل ورقة بيضاء في رزمة خاصة باألوراق البيضاء.املبادئ والقواعد العامة في تحديد األوراق الصحيحة:
هي كل ورقة مستخرجة من الصندوق:
 معدة للغرض ومختومة، تعبر بشكل واضح عن إرادة الناخب، تحترم مبادئ سرية وحرية االقتراع،تعتبر عمل ّية التأشير صحيحة في الحاالت التالية :
املخصصة للقائمة املترشحة،
 وضع عالمة ( )Xفي الخانةّ
املخصصة للقائمة املترشحة،
 وضع أية عالمة أخرى في الخانةّ
 وضع إطار دائري على اسم القائمة املترشحة.املبادئ والقواعد العامة في تحديد األوراق البيضاء:
هي كل ورقة تصويت:
 مستخرجة من الصندوق، مع ّدة للغرض، مختومة، ال تتض ّمن أي إشارة أو عالمة مهما كان نوعها.املبادئ والقواعد العامة في تحديد األوراق امللغاة
تعتبر ورقة التصويت ملغاة وال تحتسب ضمن األصوات الصحيحة:
 ّكل ورقة تصويت غير التي وضعتها الهيئة على ذ ّمة الناخبني،
 ّكل ورقة تصويت ال تحمل أي ختم للهيئة،
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 كل ورقة تصويت ممزقة إلى جزأين أو أكثر بشكل انفصل معه اسم قائمة مترشحة أو أكثر، كل ورقة تصويت بها زيادة قائمة مترشحة، ّكل ورقة تصويت تحمل عالمة أو تنصيصا يع ّرف بالناخب،
 كل ورقة تصويت يتع ّذر معها تحديد إرادة الناخب.كل ورقــة تصويــت حصــل فــي شــأنها خــاف أو اعتــراض بخصــوص إســناد الصــوت إلــى
قائمــة مترشــحة  ،يكــون قــرار أعضــاء مكتــب الفــرز نهائي ـ ًا وفــي حالــة تســاوي األصــوات
يكــون صــوت الرئيــس مرجحــا .وتــدون مالحظــة بخصــوص ذلــك فــي دفتــر مكتــب االقتــراع.
الخطوة الثالثة :عد األوراق واألصوات
 عــد أوراق التصويــت امللغــاة ووضعهــا فــي الظــرف املخصــص لهــا ويكتــب عليــه «أوراق تصويــت ملغــاة»مــع تدويــن عددهــا علــى الظــرف.
 عــد أوراق التصويــت البيضــاء ووضعهــا فــي الظــرف املخصــص لهــا ويكتــب عليــه «أوراق تصويــتبيضــاء» مــع تدويــن عددهــا علــى الظــرف.
 يتم عد األصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحة بورقتي الكشف الكبيرة والصغيرة.ـجل الفــارزون بورقــة الكشــف عــدد األصــوات التــي
 عنــد انتهــاء عمليــات الكشــف عــن نتائــج التصويــت يسـ ّّ
مترشــحة ،ثــم يذيلونهــا بإمضاءاتهــم ويس ـ ّلمونها إلــى رئيــس املكتــب مــع أوراق
تحصلــت عليهــا كل قائمــة
ّ
التصويــت.
الخطوة الرابعة :إتمام تعمير محضر عملية الفرز
يسجل رئيس املكتب أو من يكلفه من األعضاء في محضر عملية الفرز:
ّ
 .1عدد أوراق التصويت املستخرجة من الصندوق،
 .2العدد الجملي لألصوات املص ّرح بها والتي تحصلت عليها كل القائمات،
 .3عدد األصوات الصحيحة لكل قائمة مترشحة،
 .4عدد أوراق التصويت امللغاة،
 .5عدد أوراق التصويت البيضاء،
 .6إنجاز املطابقة الثالثة:
املطابقة الثالثة:
عدد األوراق املستخرجة من الصندوق = مجموع األصوات التي تحصلت عليها كل القائمات
 +عدد األوراق البيضاء  +عدد األوراق امللغاة
وفي صورة عدم التطابق ُيعاد االحتساب من جديد.
عند ّ
تأكد عدم التطابق ،بعد التح ّري عن أسبابه يتم تدوينها في محضر الفرز.
 .7يتلو رئيس املكتب أو من يكلفه بذلك محضر الفرز على الحضور،
 .8يمضي أعضاء مكتب االقتراع ومم ّثلو القائمات املترشحة في الجزء املخصص بمحضر الفرز.
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 .9في حالة عدم إمضاء ممثل قائمة مترشحة فإنه يتم التنصيص على ذلك باملحضر مع بيان األسباب.
فــي حالــة تســرب خطــأ إلــى محضــر الفــرز ،يتولى رئيس املكتــب إصالح الخطــأ والتنصيص
علــى ذلــك بعبــارة «أصــادق علــى الشــطب و/أو اإلضافة» ويمضي ويختــم بجانب ذلك.

 .IVختم عملية الفرز
• بعــد انتهــاء عمليــة الفــرز يع ّلــق رئيــس املكتــب أو مــن يكلفــه مــن األعضــاء نظيــر محضــر الفــرز االصفــر أمــام
مكتــب االقتــراع.
• يتولى أعضاء املكتب توضيب املواد االنتخابية وتسليمها إلى رئيس املركز وفق ما يلي:
 .1نظير محضر االقتراع األبيض
 .2نظير محضر الفرز األبيض
 .3أوراق الكشف
محتويات الكيس اآلمن  .4مذكرات التحفظات
 .5ورقة الحضور
 .6دفتر مكتب االقتراع
 .7الوثائق املتعلقة باإلحصائيات
 .1قائمة الناخبني
 .2رزم أوراق التصويت الصحيحة
 .3الظرف الخاص باألوراق التالفة
 .4الظرف الخاص باألوراق امللغاة
محتويات صندوق
االقتراع

 .5الظرف الخاص باألوراق البيضاء
 .6رزم األوراق الباقيــة إثــر شـ ّدها بالخيــط املطاطــي املخصــص لذلــك مــع بيــان
عددهــا علــى ورقــة تصاحبهــا
 .7ظرف األقفال املستعملة
 .8نظير محضر االقتراع األصفر
 .9نظير محضر الفرز األزرق
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توضيب املواد االنتخابية عند ختم االقتراع يوم  6ماي 2018
في مكاتب عموم الناخبني:
قائمة املواد
املحاضر
نظير محضر االقتراع (األبيض)
نظير محضر االقتراع (األصفر)
املذكرات
مذكرات التحفظات
ورقة حضور رئيس وأعضاء مكتب االقتراع
دفتر مكتب االقتراع
أوراق التصويت
رزم أوراق التصويت الصحيحة
رزم أوراق التصويت الباقية
ظرف أوراق التصويت التالفة
ظرف أوراق التصويت البيضاء
ظرف أوراق التصويت امللغاة
قائمة الناخبني الخاصة بمكتب االقتراع
مواد انتخابية
ظرف األقفال املستعملة
قوارير الحبر االنتخابي وختم مكتب االقتراع (بعد
وضعهما في كيس بالستيكي)
محابر الختم الجاف
الهاتف الجوال (في صورة استالمه من الهيئة)
املواد املكتبية (املقصات – الشريط الالصق
– األقالم – املسطرة – األوراق البيضاء العادية –
الشارات – امللصقات اإلرشادية )...
الكاشف الضوئي والشموع

صندوق
االقتراع

الكيس
اآلمن

الصندوق
الكرتوني

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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توضيب املواد االنتخابية بعد الفرز يوم  6ماي 2018
في املكاتب املدمجة:
اثر انتهاء عملية الفرز يتم حفظ املواد كاالتي:

صندوق املواد املتبقية
( 29أفريل )2018

فــي صــورة عــدم التطابــق ،تــم اللجــوء الــى فتــح الصنــدوق
وترجــع املــواد بنفــس الطريقــة مــع اعتمــاد كيــس آمــن جديــد
وتحريــر محضــر فــي الغــرض.

جميع أوراق التصويت الصحيحة وامللغاة
والبيضاء ليومي  29أفريل و 6ماي 2018
أوراق التصويت الباقية والتالفة
ليوم  6ماي 2018
صندوق االقتراع
بعد الفرز

يحتوي على

قائمة الناخبني الخاصة بمكتب االقتراع
ليوم  6ماي 2018

باالضافــة الــى صنــدوق أوراق االقتــراع وصنــدوق املــواد
املتبقيــة والكيــس االمــن يتــم وضــع باقــي املــواد بالعلبــة
الكرتونيــة املخصصــة لذلــك.

نظير محضر الفرز (األزرق)
ظرف األقفال املستعملة
نظير محضر االقتراع (األصفر)
ليوم  6ماي 2018

محتويات الكيس اآلمن:
نظير محضر االقتراع ليوم  6ماي 2018
(األبيض)

حفظ املواد االنتخابية بعد عملية الفرز:
بعد االنتهاء من عملية الفرز يتم حفظ املواد االنتخابية على النحو التالي:
يتم تسليم الكيس اآلمن وصندوق االقتراع إلى املنسق املحلي بمحضر استالم وتسليم.
يقــوم املنســق املحلــي تحــت الحمايــة األمنيــة والعســكرية بنقــل املــواد االنتخابيــة إلــى املكتــب املركــزي لتجميــع
النتائــج أيــن يسـ ّلم األكيــاس اآلمنــة إلــى مكتــب الضبــط املوجــود باملركــز ويسـ ّلم صنــدوق أوراق التصويــت إلــى
املك ّلــف بالدعــم اللوجســتي مــع تدويــن ذلــك بالســجل الخــاص بالتخزيــن والحفــظ.
كمــا يتــم تخزيــن الصنــدوق الثانــي املتعلــق باملــواد املتبقيــة بحاويــات خاصــة ،وفــي صــورة فتحــه عنــد الفــرز يتــم
إعــادة غلقــه وتدويــن األقفــال الجديــدة ضمــن املحضــر ويتــم إرســال املــواد املكتبيــة إلــى املخــزن املركــزي للهيئــة.

نظير محضر الفرز (األبيض)
أوراق الكشف

ن
م
و

ذج

الكيس اآلمن

يحتوي على

مذكرات التحفظات
ورقة الحضور
الوثائق املتعلقة باإلحصائيات
دفتر مكتب االقتراع
نظير محضر االقتراع ليوم  29أفريل 2018
(األصفر)
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صندوق األوراق
بعد الفرز

صندوق املواد املتبقية
( 29أفريل )2018

ن
م
و

ذج

الكيس اآلمن
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الجرائم االنتخابية املتعلقة بيوم االقتراع والفرز

 .IIIاملخالف :املرافق

 .Iاملخالف :رئيس وأعضاء مكتب االقتراع
السند
القانوني

الجريمة

السند
القانوني
العقوبة

الفصل 151

 oالتخلف دون عذر شرعي عن االلتحاق يوم
االقتراع بمكتب االقتراع.
 oالتسبب دون عذر شرعي في تأخير انطالق عملية
االقتراع.
 oتوقيف عملية االقتراع دون مبرر قبل الوقت
املقرر النتهائها وفقا ألحكام هذا القانون والنصوص
التطبيقية الصادرة عن الهيئة في الغرض.
 oالتباطؤ في اتخاذ أي إجراء من اإلجراءات املقررة
في الغرض قصد إعاقتها أو تأخيرها.

 -خطية قدرها  1000دينار

الفصل 157

 oامتنــاع رئيــس مكتــب االقتــراع عــن فتــح صنــدوق
االقتــراع أمــام الحاضريــن مــن ممثلــي املترشــحني
أو ممثلــي القائمــات أو األحــزاب أو املالحظــن قبــل
انطــاق عمليــة االقتــراع للتأكــد مــن أنــه فــارغ.

 السجن ملدة شهر -خطية مالية قدرها  1000دينار

الفصل 164
(فقرة )1
الفصل 166
(بالنسبة
للعقوبة
التكميلية)

 oتدليس:
 أوراق التصويت، محضر االقتراع، محضر الفرز، أوراق تجميع النتائج. oتع ّمــد قــراءة ورقــة التصويــت علــى غيــر حقيقتهــا
أو بخــاف مــا ورد فيهــا.

 السجن ملدة  6سنوات خطية مالية قدرها  5000دينار امكانيــة تســليط عقوبــة تكميليةتقضــي بالحرمــان مــن الحــق فــي
االقتــراع بــن ســنتني و 6ســنوات.

 .IIاملخالف األصلي :الناخب
السند
القانوني
الفصل 158
(فقرة )1
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 oالتقدم لالقتراع بأكثر من مكتب اقتراع،
 oإخفاء حالة حرمان نص عليها القانون.

العقوبة

 oتعمــد إفشــاء ســر يتعلــق باختيــار الناخــب فــي
إطــار أحــكام الفصــل 132

 -خطية قدرها  500دينار.

 .IVاملخالف :كل شخص
السند
القانوني

		

الجريمة

الفصل 149

الجريمة

العقوبة

الجريمة

العقوبة

الفصل 158
(فقرة )1

 oانتحال اسم أو صفة،
 oاإلدالء بتصريحات أو شهائد مد ّلسة،
 oإخفاء حالة حرمان نص عليها القانون.

 السجن ملدة  6أشهر. -خطية قدرها  1000دينار.

الفصل 160
الفصل 166
(بالنسبة
للعقوبة
التكميلية)

 oتعمــد القيــام داخــل مركــز أو مكتــب االقتــراع أو
بمحيطــه خــرق ســرية االقتــراع،
 oاملس بنزاهته أو الحيلولة دون إجراء اإلقتراع،
 oاالعتــداء علــى أعضــاء مكاتــب اإلقتــراع بالســب أو
القــذف أو التهديــد.

 السجن ملدة سنة. خطية مالية قدرها  1000دينار. امكانيــة تســليط عقوبــة تكميليــةتقضــي بالحرمــان مــن الحــق فــي
االقتــراع بــن ســنتني و  6ســنوات

الفصل 161

 oتقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على
الناخبني
 oتعمــد عرقلــة أي ناخــب ملنعــه مــن ممارســة حقــه
االنتخابــي.

 السجن من  3إلى  6أشهر. خطيــة مــن  1000إلــى 3000دينــار.

الفصل 162

 oاالعتداء على حرية االقتراع باستعمال العنف أو
التهديد به سواء مباشرة على الناخب أو على أقاربه
أو بالتهديد بفقدان وظيفته أو عرض الناخب في
شخصه أو ممتلكاته إلى ضرر.

 السجن من  3إلى  6أشهر. خطيــة مــن  1000إلــى 3000دينــار.

 الســجن ملــدة  6أشــهر وخطيــةقدرهــا  1000دينــار.
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السند
القانوني

الجريمة

العقوبة

الفصل 164
الفصل 166
(بالنسبة
للعقوبة
التكميلية)

 oاختــاس أو اتــاف أو حجــز محاضــر أو صناديــق
االقتــراع أو أوراق التصويت،
 oكســر صنــدوق االقتــراع وإتــاف األوراق والوثائــق
املض ّمنــة بــه أو إبــدال األوراق والوثائــق التــي
يحتويهــا بــأوراق تصويــت ووثائــق أخــرى،
بــأي أعمــال أخــرى ترمــي إلــى تغييــر أو
 oالقيــام ّ
محاولــة تغييــر نتيجــة االقتــراع والنيــل مــن ســ ّرية
التصويــت،
 oتســخير أو اســتئجار أشــخاص قصــد تهديــد
الناخبــن أو اإلخــال بالنظــام العــام،
 oاقتحــام مكاتــب االقتــراع أو مراكــز الجمــع أو
املكاتــب املركزيــة باســتعمال العنــف لتعطيــل عمليــة
االقتــراع أو الفــرز.

 السجن ملدة  6سنوات. خطية مالية بـ  5000دينار. امكانيــة تســليط عقوبــة تكميليــةتقضــي بالحرمــان مــن الحــق
فــي االقتــراع بــن ســنتني و6
ســنوات.

الفصل 164
(الفقرة
األخيرة)
الفصل 166
(بالنسبة
للعقوبة
التكميلية)

 oاقتحــام مكاتــب االقتــراع أو مراكــز الجمــع أو
املكاتــب املركزيــة باســتعمال العنــف لتعطيــل عمليــة
االقتــراع أو الفــرز مــع حمــل الســاح.

السجن ملدة  10سنوات
 خطية مالية بـ  5000دينار امكانيــة تســليط عقوبــة تكميليــةتقضــي بالحرمــان مــن الحــق
فــي االقتــراع بــن ســنتني و6
ســنوات.

املالحق

 .Vالشريك أو الوسيط أو املحرض على الجرائم االنتخابية:
السند
القانوني
الفصل 165
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الجريمة

العقوبة

 oاملشــاركة أو الوســاطة أو التحريــض علــى الجرائــم
االنتخابية.

 نفــس العقوبــة املقــررة للفاعــلاألصلــي.
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امللحق عدد 1
محضر عملية االقتراع
ليوم  6ماي 2018
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امللحق عدد 2
محضر عملية الفرز
مكتب عموم الناخبني
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املالحق
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امللحق عدد 3
محضر عملية االقتراع
ليوم  29أفريل 2018
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امللحق عدد 4
محضر عملية الفرز
مكتب مدمج
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املالحق

امللحق عدد 5
صور بعض إشارات التخاطب مع الناخبني ذوي إعاقة سمعية
(لغة االشارات)
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