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املقدمة
بعد حل مجلس األمة مبوجب املرسوم األمیري رقم 443 لسنة 
الشفافیة  جمعیة  قامت   2011 ديسمبر  من  السادس  في  2011م 
الكويتیة بتشكیل املفوضیة العلیا لشفافیة االنتخابات بهدف رصد 
ومتابعة انتخابات مجلس األمة للفصل التشريعي الرابع عشر 2012 
وفقا  نزاهتها  من  التأكد  و  2012م  فبراير  من  الثاني  في  املقررة 
الشیخ صباح  السمو  من حضرة صاحب  مبباركة  النافذة  للقوانني 

األحمد أمیر الكويت حفظه الله.
اطمئنان  على  السمو  تقدر حرص حضرة صاحب  اذ  واجلمعیة 
كافة األطراف بشأن شفافیة ونزاهة االنتخابات، لتؤكد على احلیادية 
والدقـــــــــة واملهنیــــــة واالستقاللیة وااللتزام بالقوانني وجتنب تعارض 

املصالح لتكون بقدر هذه املسئولیة وهذه االمانة باذن الله.
املفوضیة  ألعمال  الرقابیة  الهیئة  من  وإميانا  السیاق  هذا  وفي 
العلیا لشفافیة االنتخابات بنشر الوعي االنتخابي في املجتمع بشكل 
عام و حتديد دور و مهام مراقبي االنتخابات بوجه خاص مت اعداد 

هذا الدلیل. الذي ينقسم إلى أربعة أقسام كما يلي: 
القسم األول: ويختص بالتعريف بإدارة االنتخابات. 
القسم الثاني: ويختص بعقوبات جرائم االنتخابات. 

القسم الثالث: ويختص بالتعريف مباهیة املتابع االنتخابي ومهامه. 
القسم الرابع: وقد خصصناه ملهام املتابع االنتخابي في يوم االقتراع. 

و الله ولي التوفیق،،

رئيس جمعية الشفافية الكويتية
رئيس الهيئة الرقابية للمفوضية العليا لشفافية االنتخابات
صالح محمد الغزالي
16 يناير 2012م



3

القسم األول
إدارة االنتخابات

 قانون االنتخاب
صدر قانون االنتخاب في عام 1962 وعدل أكثر من 8	 مرات.

اجلداول،  الناخبون،  وهي:  أبــواب   	6 من  االنتخاب  قانون  يتكون 
إجراءات االنتخاب، الطعن، جرائم االنتخاب، أحكام عامة.

شروط املقار االنتخابية واإلعالنات
أو  القبیل  أكــشــاك أو خیام أو أي شــيء مــن هــذا  إقــامــة  	يحظر 
استعمال جمیع وسائل النقل بقصد الدعاية االنتخابیة أمام جلان 

االقتراع أو غیرها.
	وفیما عدا داخل املقر االنتخابي للمرشح أو على أسواره، يحظر 
عن  اإلعــالن  أو  للمرشحني  أو صــور  الفتات  أو  إعالنات  إقامة 
عقد أي اجتماعات للتشاور بشأن االنتخابات أو أي إعالن شكر 
أو تهنئة للمرشحني ولو بعد انتهاء العملیة االنتخابیة في الطرق 
العامة أو املنشآت أو املباني العامة أو اخلاصة كدعاية للمرشحني. 

اللوحات اإلعالنية
	تقوم وزارة الداخلیة بعد قفل باب الترشیح بوضع لوحات إعالنیة 
الوزارة،  تراها  أخــرى  أماكن  وبأية  وأفرعها  الدائرة  مراكز  في 
مدّون بها بخط واضح موحد أسماء جمیع املرشحني وصورهم 
عن كل دائرة مرتبة حسب حروف الهجاء، وتقوم وزارة الداخلیة 
مع بلدية الكويت بإزالة أية أعمال تتم باملخالفة لذلك فوراً على 

نفقه املخالف.
	وتقوم وزارة الداخلیة بالتنسیق مع وزارة التربیة ووزارة الشؤون 
االجتماعیة والعمل خالل فترة احلملة االنتخابیة بتخصیص مسارح 
املدارس وقاعات خدمة املجتمع وصاالت األفراح لعقد الندوات 
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االنتخابیة لكل من يطلب ذلك من املرشحني، على أسس متساوية 
وزارة  ــدده  حتحُ تأمني  مبلغ  بسداد  املرشح  يقوم  أن  وعلى  بینهم، 
الداخلیة يحُرد له بعد االنتهاء من عقد الندوات االنتخابیة في األماكن 
البیان على أن يقوم بتسلیمها باحلالة التي كانت علیهـا. سالفة 

جلان االنتخاب
	جلنة رئیسیة في الدائرة الواحدة.

	جلنة أصلیة و جلان فرعیة في مراكز االقتراع.  
تشكيل اللجان

	أحد رجال القضاء أو النیابة العامة يعینه وزير العدل ويكون هو 
رئیس اللجنة.

	عضو يعینه وزير الداخلیة.
مندوب عن كل مرشح – ال يزيد عن 15	 مندوب جلمیع املرشحني.

حفظ النظام في جمعية االنتخاب
	مسؤولیة رئیس اللجنة 

	ال يجوز لرجال الشرطة أو القوات العسكرية دخول قاعة االنتخاب 
إال بناء على طلب رئیس اللجنة.

مدة عملية االنتخاب
الساعة  إلى  صباحا  الثامنة  الساعة  من  االنتخاب  عملیة  	تــدوم 

الثامنة مساء.
	تستمر عملیة االنتخاب بعد الساعة الثامنة مساء إذا تبني وجود 
ويقتصر  بعد،  بأصواتهم  يدلوا  لم  االنتخاب  مكان  في  ناخبني 

التصويت على هؤالء دون غیرهم.
طريقة االنتخاب

	كل ناخب يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة اجلنسیة وعلى اللجنة 
أن تطلع علیها وتختمها بختم خاص بعد التحقق من شخصیته.

	يجري االنتخاب باالقتراع السري.
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	الناخب الذي ال يستطیع أن يثبت رأيه بنفسه يتنحى ناحیة من 
لیسر  االنتخاب  قاعة  داخــل  الــرأي  إلبــداء  املخصصة  النواحي 
برأيه لرئیس اللجنة وحده، الذي علیه أن يثبت الرأي في الورقة 

ويضعها في الصندوق. 
عملية الفرز

حترر اللجنة محضر في ختام عملیة االنتخاب يوقع علیه رئیس 
اللجنة وأعضائها احلاضرين.

تقوم كل جلنة بفرز صندوق االنتخاب بالنداء العلني. 
يتم غلق الصندوق وختمه بالشمع األحمر ما عدا صناديق اللجان 
األصلیة ثم تنقل كل جلنة فرعیة صندوق االنتخاب إلى مقر اللجنة 
الداخلیة  وزارة  ومندوب  اللجنة  رئیس  برفقة  تتبعها  التي  األصلیة 
فیما  باالتفاق  يختارون  احلاضرين  املرشحني  مندوبي  من  وخمسة 
بینهم أو بالقرعة في حالة عدم االتفاق، ويتم تسلیم أصل محضر 

فرز األصوات والصندوق إلى رئیس اللجنة األصلیة.
يتلقى رؤساء اللجان األصلیة أصل محاضر فرز أصوات اللجان 
الفرعیة وصناديق االنتخاب ويقوم كل منهم بحضور أعضائها وجمیع 
رؤساء وأعضاء اللجان الفرعیة وخمسة مندوبني عن املرشحني يتم 
االتفاق  عدم  حالة  في  بالقرعة  أو  بینهم  فیما  باالتفاق  اختیارهم 

بجمع نتائج فرز صناديق االنتخاب بالنداء العلني.
يتم غلق صندوق اللجنة األصلیة وختمه بالشمع األحمر، ثم ينقل 
الصندوق ومحاضر الفرز إلى اللجنة الرئیسیة برفقة رئیس اللجنة 
املرشحني  مندوبي  من  وخمسة  الداخلیة  وزارة  ومندوب  األصلیة 
احلاضرين يختارون باالتفاق فیما بینهم أو بالقرعة في حالة عدم 
إلى  والصندوق  األصــوات  فرز  أصل محاضر  تسلیم  ويتم  االتفاق، 

رئیس اللجنة الرئیسیة.
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اآلراء الباطلة
	اآلراء املعلقة على شرط. 

	اآلراء التي تعطي ألكثر من العدد املطلوب انتخابه )وهو أربعة(. 
	اآلراء التي تثبت على ورقة غیر التي سلمت من اللجنة. 

	اآلراء التي أثبتت على ورقة أمضاها الناخب أو وضع علیها إشارة 
أو عالمة قد تدل علیه. 

اإلجـــراءات  إتــبــاع  بغیر  اللجنة  أمــام  شفاهة  تبدى  التي  	اآلراء 
لسنة   35 رقم  االنتخابات  قانون  في  علیها  املنصوص  والقواعد 

1962 وتعديالته.
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القسم الثاني
عقوبات جرائم االنتخاب

أوال - يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ستة شهور وبغرامة ال جتاوز مئة 
دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني: 

كل من تعمد إدراج اسم في جدول االنتخاب أو إهمال إدراج اسم  1 )
على خالف أحكام هذا القانون. 

كل من توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غیره دون توافر الشروط  2 )
املطلوبة وهو يعلم ذلك ، وكذلك كل من توصل على الوجه املتقدم 

إلى عدم إدراج اسم آخر أو حذفه.
تشتمل  أن  دون  االنتخاب  لترويج  أوراقـــا  نشر  أو  طبع  مــن  كــل  3 )

النشرة على اسم الناشر.
في  أدرج  اسمه  أن  يعلم  وهــو  االنتخاب  برأيه في  أدلــى  كل من  4 )
اجلدول بغیر حق أو انه فقد الصفات املطلوبة الستعمال احلق 

أو أن حقه موقوف.
كل من تعمد إبداء رأي باسم غیره.  5 )

كل من استعمل حقه في االنتخاب الواحد أكثر من مرة.  6 )
كل من أفشى سر إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه.  7 )

كل من دخل القاعة املخصصة لالنتخاب بال حق ولم يخرج عند  8 )
أمر اللجنة له بذلك. 

كل من أهان جلنة االنتخاب أو أحد أعضائها. 9 )
ثانًيا - يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن 
ألفي دينار وال تزيد على خمسة آالف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني: 
كل من استعمل القوة أو التهديد ملنع ناخب من استعمال حقه لغیره  1 )
لیحمله على التصويت على وجه معني أو على االمتناع عن التصويت. 
كل من حتايل عالنیًة بأي وسیلة من وسائل اإلعالم أو النشر،  2 )
أو خفیًة برسائل أو اتصاالت هاتفیة أو عن طريق وسطاء لشراء 
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أصوات الناخبني إغــراًء باملال أو أعطى أو عرض أو تعهد بأن 
يعطي ناخًبا شیًئا من ذلك لیحمله على التصويت على وجه معني 

أو على االمتناع عن التصويت.
كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبیل لنفسه أو لغیره. 3 )

كل من نشر أو أذاع بني الناخبني أخبارا غیر صحیحة عن سلوك  4 )
أحد املرشحني أو أخالقه بقصد التأثیر في نتیجة االنتخاب. 

الناخبني حامال سالحا  املكان املخصص الجتماع  من دخل في  5 )
باملخالفة ألحكام املادة 30 من هذا القانون. 

أو  القاعة املخصصة لالنتخاب ومعه جهاز ظاهر  كل من دخل  6 )
مخفي لتصوير ما يثبت إعطاء صوته ملرشح

ثالثا - يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن 
ألفي دينار وال تزيد على خمسة آالف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني: 
كل من اختلس أو أخفى أو اعدم أو افسد جدول االنتخاب أو أي  1 )
ورقة أخرى تتعلق بعملیة االنتخاب أو غّیر نتیجة االنتخاب بأي 

طريقة أخرى.
كل من أخل بحرية االنتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد  2 )

أو باالشتراك في جتمهر أو صیاح أو مظاهرات
من خطف الصندوق احملتوى على أوراق االنتخاب أو أتلفه. 3 )

كل من نظم أو اشترك في تنظیم انتخابات فرعیة أودعي إلیها،  4 )
وهي التي تتم بصورة غیر رسمیة قبل املیعاد احملدد لالنتخاب 

الختیار واحد أو أكثر من بني املنتمني لفئة أو طائفة معینة. 
التصويت  إلــى  للدعوة  العلم  دور  أو  العبادة  دور  استخدم  مــن  5 )

ملصلحة مرشح معني أو إضراًرا به.
مقارها  استخدم  أو  والنقابات  اجلمعیات  أمــوال  استخدم  من  6 )

للدعوة إلى التصويت ملصلحة مرشح معني أو إضرارا به.
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القسم الثالث
املتابع االنتخابي

تعريف »متابعة االنتخابات« 
هي عملیة تقوم بها مجموعة من منظمات وهیئات املجتمع املدني 
أو من ميثلها للتأكد مما إذا كانت العملیة االنتخابیة جتري بحرية 
ونزاهة وفقا للقانون املطبق للدولة ومدى مالءمتها للمعايیر الدولیة 

لالنتخابات. 

الهدف من متابعة االنتخابات
رصد وتوثیق املخالفات التي قد حتدث خالل عملیة االنتخابات  1 )

وحتديد املسئول عنها.
صمام أمان لضمان سیر العملیة االنتخابیة والتأكد من نزاهتها  2 )

وسالمتها.
مناهضة اجلرائم االنتخابیة واحلد منها.( 3

تتیح قیام منافسة دميقراطیة عادلة. 4 )
تساهم في ضمان سرية االقتراع. 5 )

االعتماد علیها في حتديث  تتیح وجود معطیات ملموسة ميكن  6 )
وتطوير األنظمة االنتخابیة.

تعزيز ثقة املجتمع ودعمه للمشاركة في االنتخابات ترشیحا وتصويتا.  7 )
تشجیع القبول واالعتراف بنتائج االنتخابات.  8 )

أنواع متابعة االنتخابات
العام  النفع  جمعیات  خــالل  مــن  تتم  التي  هــي  احمللیة:  	املتابعة 

مبشاركة املواطنني الكويتیني. 
غیر  واملنظمات  الهیئات  فیها  تساهم  التي  الدولیة: هي  	املتابعة 
االنتخابات  بعملیة  املتخصصة  واإلقلیمیة  الدولیة  احلكومیة 

ومراقبتها أو ذات الصلة بها.
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من هو املتابع االنتخابي
	شخص مستقل يتابع العملیة االنتخابیة بحیادية وموضوعیة وال 

يتدخل في سیرها.
املتابعة  بآلیات  واملهارة  بالقانون  املعرفة  بقدر من  يتمتع  	شخص 

االنتخابیة. 
	شخص يعمل على التأكد من تطبیق القانون من قبل السلطة التنفیذية 
املسئولة عن اإلشراف على االنتخابات واجلهات األمنیة واملرشحني. 

	شخص يعمل على توثیق األنشطة االنتخابیة واملخالفات. 
	شخص يقوم بإعداد و رفع التقارير حول املخالفات واملمارسات 

واألنشطة االنتخابیة وفق النظام املعتمد لهذا الغرض.
قواعد سلوك املتابع االنتخابي

ممارسة رصد االنتخابات بتجرد ودون انحیاز إلى أي  احلیادية :( 1
من املرشحني.

الشمولیـــة: األخذ بعني االعتبار جمیع العوامل املتعلقة بأي من  2 )
العملیة االنتخابیة أثناء عملیة املراقبة، ، وأن تغطي املالحظات 

كافة اجلوانب اإليجابیة والسلبیة. 
العملیات  سیر  حول  تصريحات  أية  تصدر  أن  يجب  املؤسسیة:  3 )
االنتخابیة من قبل الشخص املخول باحلديث نیابة عن املفوضیة 

العلیا لشفافیة االنتخابات.
مبراقبة  املتعلقة  املعلومات  رصــد  طــرق  عــن  اإلفــصــاح  الشفافیة:  4 )
االنتخابات، والتحلیالت التي اعتمدت علیها، واملنهجیة املتبعة في ذلك. 
الدقـــــــــة: االعتماد على معلومات دقیقة وغیر مشكوك فیها في  5 )

عملیة املراقبة. 
دون  واملــوضــوعــي،  املــهــنــي  الــعــمــل  مبــبــادئ  االلـــتـــزام  املهنیــــــة:  6 )
تقومي  في  واالنتقائیة  العشوائیة  عن  بعیداً  والعمل  الشخصي، 

سیر العملیة االنتخابّیة. 
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االلتزام بالقوانني: إحترام سیادة القانون واحلفاظ على النظام  7 )
العام باإلضافة إلى تنفیذ أحكام القوانني واألنظمة. 

لرئیس  تعارض املصالح: يجب على كل مراقب اإلفصاح  جتنب  8 )
محتمل  تعارض  أي  عن  االنتخابات  لشفافیة  العلیا  املفوضیة 

للمصالح بني تطوعه وبني أي من املرشحني في االنتخابات.
اإلطار التنظيمي للمتابعني احملليني : 

يضم الهیكل التنظیمي للمتابعني احمللیني خمس منسقي دوائر انتخابیة 
يختص كل منهم باالشراف على دائرة انتخابیة واحدة، وحتت كل دائرة 
بدورهم  يشرفون  الذين  املناطق  منسقي  من  مجموعة  هناك  انتخابیة 
على املراقبني الثابتني واملتجولني ملراكز االقتراع التابعة لهذه املناطق. 

التزامات املتابع االنتخابي 
املتابعة  خــالل  واالستقاللیة  احلیادية  درجــات  بـأقصى  التقید  1 )
االنتخابیة وعدم إظهار أو إعالن أي موقف من أي مرشح أو أي 

تیار سیاسي أو أية جهة رسمیة.
التجول باللباس اخلاص باملتابعني يوم االنتخاب فقط.  2 )

لشفافیة  العلیا  املفوضیة  من  املقدمة  التعريفیة  الهوية  وضــع  3 )
االنتخابات لدخول مراكز االقتراع بناء على توزيع الدوائر. 

مراجعة رئیس الفريق التابع للدائرة في حال مالحظة أية مخالفة  4 )
داخل أو خارج مراكز االقتراع، الذي سیقوم بدوره مبراجعة املفوضیة.

االقتراع  مقر  في  املتواجدين  من  أي مالحظة ألي  توجیه  عدم  5 )
سواء الهیئة القضائیة أو رجال األمن أو املندوبني.

تسجیل محاضر املخالفات من خالل التواصل مع منسق الدائرة التابع لها. 6 )
التقید بتعلیمات منسقي املناطق. 7 )

مينع التصريح اإلعالمي للمتابعني خالل قیامهم بأعمالهم عن أي  8 )
أمر يتعلق بالعملیة االنتخابیة، ويكتفي املتابع بإعالم الصحافیني 

– في حال طلبهم التصريح – بأرقام املفوضیة ورؤساء الفرق.
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احترام سرية املعلومات ومصادرها وعدم التصريح بها. 9 )
التمتع بالقدر الكافي من املوضوعیة، والتعامل مع عملیة املتابعة  10 )

االنتخابیة بحیادية تامة. 
التعامل مع املرشحني واألجهزة األمنیة والقضائیة بلباقة واحترام. 11 )
احترام القانون واألنظمة ومراعاة اإلجراءات واملعايیر الدولیة  12 )

لالنتخابات.
محظورات على املتابع االنتخابي:

إعالن حتیزه أو تفضیله ألي من املرشحني املتنافسني. 1 )
الدعاية  فــي  املشاركة  أو  انتخابیة  بــرامــج  أو  منشورات  تــوزيــع  2 )

االنتخابیة ألي مرشح.
املشاركة في جتمعات ونشاطات ومهرجانات انتخابیة للمرشحني. 3 )

اإلمساك بأية أوراق أو مواد لها صلة بالعملیة االنتخابیة. 4 )
حمل أو وضع أي إشارات تدل على انتماءات سیاسیة أو طائفیة  5 )

أو عصبیة.
اإلدالء بتصريحات إعالمیة خالل يوم االنتخاب. 6 )

التعبیر عن رأيه باحلمالت االنتخابیة إيجابا أو سلبا لوسائل اإلعالم. 7 )
التعلیق على خیارات الناخبني. 8 )

سؤال الناخبني عن خیاراتهم يوم االنتخاب. 9 )
احلوادث وكيفية التعامل معها:

	قم بتحديد املشكلة في االستمارة اخلاصة بذلك مع ذكر الوقت 
واالسم واملكان.

	حاول مناقشة املشكلة مع املسئولني في مراكز االقتراع إذا كان 
ذلك ممكنا بالتشاور مع منسق املنطقة ومنسق الدائرة.

	ارفق تقرير باحلادثة إلى املفوضیة العلیا لشفافیة االنتخابات بعد 
إجراء مكاملة هاتفیة. 
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القسم الرابع
مهام املتابع االنتخابي في يوم االقتراع

أوال : قبل عملية االقتراع
اإلطالع على قانون االنتخابات رقم 35 لسنة 1962( 1 و تعديالته.

وزارة  عن  تصدر  التي  والــقــرارات  التعامیم  كافة  على  اإلطــالع  2 )
النیابیة مبا  االنتخابیة  بالعملیة  العالقة  ذات  والبلدية  الداخلیة 
فیها ما يصدر عن اللجنة العلیا للقضاء لإلشراف على االنتخابات. 
العملیة  في  تدخلها  بعدم  الرسمیة  اجلهات  الــتــزام  من  التأكد  3 )

االنتخابیة لصالح طرف، أو جهة ما
 4 )1962 لسنة   35 )رقـــم  املنظمة  الــقــوانــني  تطبیق  مــن  الــتــأكــد 

وتعديالته( للعملیة االنتخابیة.
رصد ظاهرة االنتخابات الفرعیة والتبلیغ عنها. 5 )

رصد ظاهرة شراء األصوات والتبلیغ عنها. 6 )
رصد املخالفات االنتخابیة املتعلقة باملقار االنتخابیة وعددها.  7 )

رصد مخالفات الدعاية اإلعالنیة والتبلیغ عنها. 8 )
تقدمي  وعــدم  عنها  واملسؤلني  احلكومیة  اجلهات  حیادية  رصد  9 )

تسهیالت خدمیة ملعامالت غیر قانونیة. 
تعاملها مع املرشحني ومدى  رصد حیادية وسائل اإلعالم في  10 )

التزامها بقانوني املطبوعات واملرئي واملسموع.
رصد مدى استخدام دور العبادة ودور العلم أو استخدام أموال  11 )
اجلمعیات والنقابات أو استخدام مقارها للدعوة إلى التصويت 

ملرشح معني أو إضرار به.
رصد العنف أثناء االنتخابات.( 12

ثانيا: أثناء عملية االقتراع: 
التأكد و مالحظة ما يلي :

إعداد مراكز االقتراع في الوقت املناسب بالشكل املناسب. 1 )
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أن صندوق االقتراع فارغ في بداية عملیة االقتراع. 2 )
أن يكون صندوق االقتراع مرئي و مؤّمن. 3 )
فتح صندوق االقتراع في الوقت احملدد. 4 )

تواجد جمیع أعضاء جلنة االقتراع. 5 )
توافر وجهوزية كشوفات الناخبني.  6 )

وجود تسهیالت للناخبني ذوي االحتیاجات اخلاصة للتصويت.  7 )
وجود لوحات واضحة ترشد الناخبني إلى مركز االقتراع. 8 )

إرشاد الناخبني بكیفیة التصويت وعدد املرشحني املسموح لهم باختیارهم. 9 )

تهیئة قاعة االنتخاب بطريقة توفر للناخبني اخلصوصیة في التصويت. 10 )
وضع الناخب ورقة االقتراع داخل الصندوق املخصص لذلك. 11 )

عدم السماح باستخدام جهاز الهاتف احملمول داخل قاعة االقتراع. 12 )
إرشاد الناخب غیر املدرج بسجل الناخبني إلى مركز االقتراع الصحیح.( 13 

إرشاد الناخب إذا لم يكن يحمل شهادة اجلنسیة. 14 )
إرشاد الناخب املتواجد في مركز االقتراع اخلطأ.  15 )

حال  في  أخــرى  اقتراع  ورقــة  على  باحلصول  للناخب  السماح  16 )
حدوث خطأ.

التعامل مع البطاقة الباطلة أو التالفة. 17 )
سرية اختیار الناخب الذي ال يستطیع أن يدلي برأيه بنفسه من  18 )

خالل رئیس اللجنة فقط. 
عدم وجود تعدي على سرية االقتراع.  19 )

عدم إساءة استعمال السلطة للضغط على الناخبني أو التأثیر  20 )
على خیاراتهم االنتخابیة.

بأصواتهم. اإلدالء  بعد  مباشرة  االقتراع  مراكز  املقترعني  مغادرة  21 )
عدم وجود أشخاص يحاولون منع أو إرهاب الناخبني من دخول  22 )

مراكز االقتراع.
عدم تواجد أي شخص غیر مصرح له في مراكز االقتراع. 23 )
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عدم وجود إعالنات للمرشحني داخل مراكز االقتراع. 24 )
عدم تواجد مؤيدي املرشحني داخل مراكز االقتراع بخالف من  25 )

يسمح لهم بالدخول من مندوبني ووكالء وناخبني.
عدم طرد أي من املندوبني أو املتابعني االنتخابیني أو منعهم من  26 )

ممارسة عملهم. 
عدم وجود مظاهرات أو أنشطة خارج مركز االقتراع. 27 )

للدعاية  مخصصة  بــاصــات  أو  خیم  أو  أكــشــاك  وجـــود  عــدم  28 )
االنتخابیة خارج مركز االقتراع.

سیر عملیة االقتراع بكل سالسة وسهولة. 29 )
عدم وجود طوابیر طويلة لالنتظار تدفع الناخبني لترك مراكز االقتراع. 30 )
 – عدم إيقاف عملیة االنتخاب ألي سبب من األسباب )غداء ( 31

صالة..الخ(.
إقفال مركز االقتراع بالوقت احملدد. 32 )

عدم السماح ألي شخص بعد الساعة الثامنة بدخول مركز االقتراع. 33 )
السماح جلمیع املنتظرين داخل مراكز االقتراع بعد انتهاء الوقت  34 )

احملدد بالتصويت. 
عدم قیام شخص بإعاقة عملیة اإلغالق. 35 )
حترير محضر في ختام عملیة االقتراع. 36 )

ثالثا: بعد عملية االقتراع ) عملية الفرز وإعالن النتائج ( :
التأكد و رصد ما يلي: 

االوراق  وعــدد   ) السلیمة  غیر   ( الباطلة  األوراق  عــدد  تساوي  1 )
الصحیحة مع اجمالي عدد االوراق املوجودة بالصندوق ، وعدد 

التوقیعات في كشوف الناخبني.
صالحیة األوراق التي علیها عالمات تعريف.  2 )

توافق بني عدد أوراق االقتراع وعدد املصوتني حسب الكشوف  3 )
الرسمیة.
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السماح ملندوبي املرشحني باإلطالع على أوراق االقتراع. 4 )
فرز األصوات بالنداء باالسم. 5 )

عدم محاولة أي شخص إعاقة فرز األصوات. 6 )
توقیع جمیع أعضاء اللجنة على محاضر الفرز. 7 )

عدم استعمال الكامیرات في عملیة الفرز.  8 )
عدم منع جهة إعالمیة من تغطیة عملیة الفرز.  9 )

في حال طرد أو منع أي من وكالء أو مندوبني املرشحني ال بد  10 )
من ذكر ذلك في محضر اللجنة.

إعالن النتائج فور ورودها لرئیس اللجنة.  11 )
رفض أحد املرشحني للنتائج املعلنة.  12 )

ردود الفعل العنیفة من قبل املرشحني.  13 )
املستلزمات اللوجستية األساسية لعمل املتابع االنتخابي:

قانون االنتخابات رقم 35 لسنة 1962	 وتعديالته
	دلیل املتابع االنتخابي.

	األوراق الثبوتیة )البطاقة املدنیة، اجلنسیة(.
	بطاقة تعريف من املفوضیة )هوية(

	هاتف محمول.
	الئحة بأسماء املنسقني وأرقام هواتفهم.

	استمارة املخالفات. 
	قلم وأوراق بیضاء. 
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