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 مقدمـة
 

ة نغػخ الشغػخاعات السمعػظيؾيةال دػم ديؽقخاطيػة يععى مخكد الؽيداف لطقؾؽ اإلنعاف إلى إصجار سمعمة الػجليل القػانؾن إ إيؽانػاأ ميىؽيػ
كرخػػاو كازدىػػار دكف كقػػؾد  ػػؾانيؽ لػػؾغؼ مظشمػػط فكقػػو الؾغػػام دػػ  الؽضشؽػػشإ المػػخ الػػحع يشظمػػع نغػػخ القػػؾانيؽإ كلعؽيػػ  الػػؾ   

 القانؾن  كزاادة الشصقيط الؽضشؽع ال
ؼ لقجيؼ الؽادة القانؾنيػة بسعػاطة كجيضػازإ ا شؽػاداأ  مػى لشؽيد سمعمة الجليل القانؾن  مالعيؾلةإ لششؾاسع مش قؽيش دئات الؽضشؽشإ كاش
 مػادرىا الصميةإ كؾػؾص القانؾف الؾطؾ  كالعيؾد كااللسا يات الجكليةال

ىحا الجليل ىؾ الظسعة الصانية لمعجد الخامش مؽ سمعمة الجليل الش  يؾاصل الؽخكد إصجارىا لسا اأإ كالش  لشؾاكؿ مؾاضيش مظشمسة ذات 
 مطقؾؽ اإلنعافال م ة فساسية 

دليل انشظاب مضالذ الييئات الؽطمية يشؾاكؿ ديو مضؽؾ ة مؽ الشعاؤالت الش  لجكر د  فذىاف كل ناخعإ كالش  يخى الؽخكد 
 ضخكرة لعميط الؼؾو  مييا كلقجيؼ اإلقامات مظخاقة كاضطة كمسعظةال 

مؽ  انؾف انشظاب مضالذ الييئات الؽطمية ر ؼ  يغار إلى فف دليل انشظاب مضالذ الييئات الؽطمية ىؾ مضؽؾ ة فحكاـ معشؾسظة
 ـ كلعجيملوإ دكف الظؾض د  لعميقات حؾؿ مجى انعضاـ ىحه الؽؾاد مش الؽعاييخ الؽقسؾلة دكلياأال  6996( لعؾة 5)

 السعايير الدولية فيسا يتعمق باالنتخابات
العامةإ كذلػ  سخ انشظامات حخة كندايةإ يشعاكى  لقج  ؾيت االلسا يات كالعيؾد الجكلية مالط  د  الؽغاركة د  إدارة الغئؾف 

 دييا الضؽيش د  دخص لقمج الؾعائط العامةال
ك ج فكلت الؽعاييخ الجكلية اىشؽاماأ لشؾديخ ضؽانات الط  الساس  د  االنشظامات الجكراة كاال شخاع العاـ الؽشعاكع كغيخ 

ا الجليل فبخز ما كرد د  االلسا يات كالعيؾد الجكلية ذات الشؽييدع كالعخعال يعشعخض الضدو الشال  مإيضاز كبؽا يظجـ ىح
 العم ة:

 *أواًل: اإلعالن العالسي لحقؾق اإلندان
 ( مؽ اإل مف  مى:16لؾص الؽادة )

 لكل دخد الط  د  االششخاؾ د  إدارة الغؤكف العامة لسمده إما مساشخة فك بؾاسظة مؽصميؽ يظشاركف اخشياراأ حخاأال -6
 ع مش اآلخخاؽإ ح  لقمج الؾعائط العامة د  السمداللكل شظصإ مالشعاك  -1

إف إرادة الغعع ى  مػجر سمظة الطكؾمةإ كاعسخ  ؽ ىحه اإلرادة مانشظامات نداية دكراة لضخع  مى فساس  -3
 اال شخاع العخع ك مى  جـ الؽعاكاة بيؽ الضؽيشإ فك حعع إقخاو مؽاثل يؼؽؽ حخاة الشػؾاتال

 *قؾق السدنية والدياسيةثانيًا: العيد الدولي الخاص بالح
 ( مؽ العيج  مى: 15لؾص الؽادة )

( الطقؾؽ الشاليةإ الش  يضع فف لشاح لو دخصة 1يكؾف لكل مؾاطؽإ دكف فع كقو مؽ كقؾه الشؽييد الؽحكؾرة د  الؽادة )
 الشؽشش بيا دكف  يؾد غيخ معقؾلة: 

 يظشاركف د  حخاةال فف يغارؾ د  إدارة الغؤكف العامةإ إما مساشخة كجما بؾاسظة مؽصميؽ (ف 
فف يؾشظع كاؾشظعإ د  انشظامات نداية لضخع دكرااأ ماال شخاع العاـ ك مى  جـ الؽعاكاة بيؽ الؾاخسيؽ كبالشػؾات  (ب 

 العخعإ لؼؽؽ الشعسيخ الطخ  ؽ إرادة الؾاخسيؽال
 فف لشاح لو  مى  جـ الؽعاكاة  ؽؾماأ مش سؾاهإ دخصة لقمج الؾعائط العامة د  بمجهال (ج 

                                                 
  .6984كانون األول/ ديسمرب   61( املؤرخ يف 3-ألف )د 167*اعتمد ونشر اجلمعية العامة 

 .49طبقاً للمادة  6976آذار/ مارس  31، وقد بدأ ابلنفاذ بتاريخ 6966)ألف( املؤرخ يف كانون األول/ ديسمرب 1111يق واالنضمام بقرار اجلمعية العامة *اعتمد وعرض للتوقيع والتصد
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  *فاقية الدولية لمقزاء عمى جسيع أشكال التسييز العشرري ثالثًا: االت
 لؾص الؽادة الظامعة  مى: 

مؽ ىحه االلسا يةإ لشعيج الجكؿ الطخاؼ مطغخ الشؽييد العؾػخع كالقؼاو  1إيساوأ لملشدامات الساسية الؽقخرة د  الؽادة 
 ة المؾف فك الصل القؾم  فك اإلثؾ إ د  الؽعاكا  ميو مكادة فشكالوإ كبؼؽاف ح  كل إنعافإ دكف لؽييد معسع العخؽ فك 

 فماـ القانؾفإ ال سيؽا مػجد الشؽشش مالطقؾؽ الشالية:
 الالالال
 مى فساس اال شخاع العاـ الؽشعاكعإ  –ا شخا اأ كلخشيطاأ  –الطقؾؽ العياسيةإ كال سيؽا ح  االششخاؾ د  االنشظامات  -ج

 ى قؽيش الؽعشؾااتإ كد  لؾل  الؾعائط العامة  مى  جـ الؽعاكاةالكاإلسياـ د  الطكؼ كد  إدارة الغؤكف العامة  م
 *رابعًا: اتفاقية القزاء عمى جسيع أشكال التسييز ضد السرأة

 ( مؽ االلسا ية  مى:7لؾص الؽادة )
بؾقو خاص لشظح الجكؿ الطخاؼ قؽيش الشجابيخ الؽؾاسسة لمقؼاو  مى الشؽييد ضج الؽخفة د  الطياة العياسية كالعامة لمسمجإ ك 

 لكسل لمؽخفةإ  مى  جـ الؽعاكاة مش الخقلإ الط  د  :
الشػؾات د  قؽيش االنشظامات كاالسشسشاوات العامةإ كفىمية االنشظاب لضؽيش الييئات الش  لؾشظع ف ؼاؤىا  (ف 

 ماال شخاع العاـال
ؽيش الؽياـ الؽغاركة د  صياغة سياسة الطكؾمة كلؾسيح ىحه العياسة كد  شغل الؾعائط العامة ك ليدية ق (ب 

 العامة  مى قؽيش الؽعشؾاات الطكؾميةال
 الؽغاركة د  فية مؾغؽات ك قؽعيات غيخ الطكؾمية الش  لعؾى مالطياة العامة كالعياسية لمسمجال (ج 

 *خامدًا: اتفاقية بذأن الحقؾق الدياسية لمسرأة
 لؾص الؽادة الكلى:

 يؽ الخقاؿإ دكف فع لؽييد"ال"لمؾعاو ح  الشػؾات د  قؽيش االنشظاماتإ مغخم لعاكع بيؾيؽ كب
 كلؾص الؽادة الصانية  مى:

"لمؾعاو فىمية د  فف يؾشظسؽ لضؽيش الييئات الؽؾشظسة ماال شخاع العاـإ الؽؾغية مؽقشؼى الشغخاش الؾطؾ إ مغخكم لعاكع بيؾيؽ 
 كبيؽ الخقاؿ دكف فع لؽييد"ال
 كلؾص الؽادة الصالصة  مى: 

ؽارسة قؽيش الؾعائط العامة الؽؾغية مؽقشؼى الشغخاش الؾطؾ إ مغخكم لعاكع بيؾيؽ "لمؾعاو فىمية لقمج الؽؾاصع العامة كم
 كبيؽ الخقاؿإ دكف فع لؽييد"ال

 ما ىؾ القانؾن السظبق في فمدظيؽ النتخاب مجالس الييئات السحمية؟ -1
دػمأإ يعشعخض مادة سشة  غخ  65ـإ كاغؽل 66/61/6996إ الحع فصػجر بشاراػخ 6996( لعؾػة 5إنػو القانػؾف ر ؼ )

السػل الكؿ لعارافإ كالصان  إدارة االنشظاماتإ كالصالث حؾؿ الجكائخ االنشظابيةإ كالخامش ح  االنشظابإ كالظامذ سضمت 
الؾاخسيؽإ كالعادس يسػل ح  اال شخاض  مى سضل الؾاخسيؽ كآليشوإ كالعامش يشعخض آللية كمجد كشخكم الشخشيح لمعؼؾاةإ 

كمجد إقخاو الج اية االنشظابية إضادة إلى الغخكم الش  يضع مخا اليا فثؾاو مجة الج اية االنشظابيةإ كالصامؽ يعشعخض آللية 

                                                 
 ال6969كانؾف الصان / يؾايخ  4ك ج بجو نساذىا د : إ 6965كانؾف الكؿ/ ديعؽسخ  16( الؽؤرخ د  11 -فلط ) د 1616ا شؽجليا الضؽعية العامة ك خضشيا لمشؾ يش كالشػجي  مقخارىا   *
 
إ طسقاأ لحكاـ 6986فيمؾؿ/سسشؽسخ  3إ ك ج بجو الؾساذ د : 6979كانؾف الكؿ/ ديعؽسخ  68الؽؤرخ د   34/681ا شؽجليا الضؽعية العامة ك خضشيا لمشؾ يش كالشػجي  كاالنؼؽاـ مقخارىا   *

 (ال6) 37الؽادة 
*
 إ كدقا لمؽادة العادسةال6954لؽؾز/ يؾليو  7إ  ك ج بجو الؾساذ د : 6951كانؾف الكؿ/ ديعؽسخ  11(الؽؤرخ د  7-)د 641لمشؾ يش كالشػجي  مقخارىا   خضشيا الضؽعية العامة  



مركز السيزان لحقؾق اإلندان   
Al MEZAN CENTER FOR HUMAN RIGHTS 

 

 4 (4سمعمة الجليل)

كلعشعخض السػؾؿ الشاسش كالعاشخ كالطادع  غخ كالصان   غخ الحكاـ الظاصة ميكراؽ اال شخاع كاال شخاع كدخز الصؾاتإ 
مات كفحكاـ كآلية الظعؽ ديياإ كالسػل الظامذ  غخ يشعخض كالسػمف الصالث  غخ كالخامش  غخ يغؽمف نشائج االنشظا

 لطالة شغؾر الخئيذ فك العؼؾإ فما السػل العادس  غخ ديعشعخض قخائؼ االنشظامات كالعقؾبات  مى مخلكسيياال
 في المجان االنتخابية

 ما ىي المجان التي يعيد إلييا بسباشرة عسمية االنتخاب؟ -2
طاقة إلى إقخاوات مشعجدةإ بجايشيا لغكيل لضاف خاصة ماإل جاد كالشؾغيؼ كاإلشخاؼإ ليخح إف مساشخة  ؽمية االنشظامات م

 مى  القيا  ؽمية لعضيل كج جاد كلؾغيؼ سضمت الؾاخسيؽ كالؾغخ د  اال شخاض  مييا كلعضيل الؽخشطيؽ كالؾغخ د  
اال شخاع كلؾغيؼ  ؽل المضاف كالؽخا سيؽ دييا اال شخاض  مييؼإ كحث الؽؾاطؾيؽ  مى الؽغاركة د  االنشظاماتإ كلطجيج مخاكد 

 كدخز الصؾات كاإل مف  ؾيا كالؾغخ د  اال شخاض  ميياال
 كىحه المضاف ى :

لضؾة االنشظامات الؽخكداة: ى  الييئة العميا الش  لشؾلى إدارة االنشظامات كضؽاف نداىشيا كحخاشياإ كاقش  مى كاىميا  - ف
 ة  ؽمية االنشظامات إ جاداأ كلؾغيؽاأ كجشخاداأإ كفية صمحيات يطجدىا القانؾفالالظاذ كل ما يمـد مؽ إقخاوات لؽساشخ 

يشؼ لعييؾيا مقخار مؽ المضؾة االنشظابية العمياإ كاعيج إلييا ميؽة لعضيل مؽ ليؼ ح  االنشظابإ ك ج  :لضاف الشعضيل -ب
 لكؾف ى  نسعيا لضؾة الجائخة االنشظابيةال

يا المضؾة االنشظابية العمياإ كلعؽل ىحه المضاف  مى لؾسيح إقخاوات اال شخاع د  اليـؾ لضاف اال شخاع: كى  لضاف لعيؾ -ج
 الؽطجد لحلػال

 ما ىي ميام وصالحيات لجشة االنتخابات السركزية؟ -3
 يؾام بمضؾة االنشظامات الؽخكداة الؽياـ كالػمحيات الشالية:

 إ جادا كلؾغيؽاأ كجشخاداال الظاذ اإلقخاوات المزمة كادةإ لؽساشخة  ؽمية االنشظامات -ف 
 لعييؽ طؾا ؼ الجكائخ االنشظابية كلضاف الشعضيل كاال شخاع كالسخزال -ب 

اإلشخاؼ  مى إدارة ك ؽل الظؾا ؼ كمكالع الجكائخ االنشظابية كالعؽل  مى لظسي  فحكاـ  انؾف انشظاب مضالذ  -ج 
 ـ كلعجيملوال6996( لعؾة 5الييئات الؽطمية ر ؼ )

 ؽخا سيؽ  مى االنشظامات كلعييل  مؽيؼالإصجار مظا ات ا شؽاد لم -د 
 لطجيج مخاكد اال شخاعال -ق 
 مؽارسة فية صمحيات فخخى لؾام بيا مؽؾقع فحكاـ  انؾف انشظاب مضالذ الييئات الؽطميةال -ك 
 ما ىي الحدود الجغرافية لمدائرة االنتخابية؟ -4

 ى  حجكد مؾظقة كحجة الطكؼ الؽطم ال
 نتخابات وتحديدىا؟مؽ يسمػ صالحية إصدار قرار إجراء اال  -5

يؾام بؾزاخ الطكؼ الؽطم  صمحية إصجار  ػخار إقػخاو انشظػاب ف ؼػاو مضػالذ الييئػات الؽطميػة السمعػظيؾيةإ كىػؾ الؽعػؤكؿ 
 ؽ لطجيج مؾا يجىا حعع مقشؼى الطاؿال كلو فف يؤقل مؾ ج االنشظامات لؽضمذ مػؽ الؽضػالذ فك فكصػخ لؽػجة ال لداػج  مػى 

 ػمطة العامة كسممة االنشظاماتالفسسؾ يؽ إذا ا شؼت ذلػ الؽ
 في حال تأجيل مؾعد انتخاب أي مجمس، فيل تحتدب مدة التأجيل ضسؽ السدة القانؾنية لمسجمس؟ -6

 نعؼإ لعشسخ مجة الشيقيل ضؽؽ الؽجة القانؾنية لمؽضمذال
 ما ىي ضؾابط االنتخابات؟ -7

 يضع فف لشؼ االنشظامات كد  الصؾؿ الشالية:
 مػؾرة حخةال -ف 



مركز السيزان لحقؾق اإلندان   
Al MEZAN CENTER FOR HUMAN RIGHTS 

 

 5 (4سمعمة الجليل)

 اشخالمغكل مس -ب 

 العخاةال -ج 
 السخديةال -د 
 ىل يجؾز الترؾيت بالؾكالة؟ -8

 ال يضؾز الشػؾات مالؾكالةال
 مؽ ىؾ الذخص مالػ حق االنتخاب؟ -9

 يط  االنشظاب لكل مؽ لشؾادخ ديو الغخكم الشالية:
 دمعظيؾ ال -6
 لؽؽ فلؼ الصامؾة  غخة مؽ العؽخ يـؾ اال شخاعال -1
 ية الش  فدرج اسؽو د  سضل الؾاخسيؽ بياالفف يكؾف مقيؽاأ ضؽؽ مؾظقة الييئة الؽطم -3
 فف ال يكؾف دا جاأ لىميشو القانؾنيةال -4

 في سجالت الشاخبيؽ
 ىل يحق لكل شخص تدجيل اسسو في سجل الشاخبيؽ؟ -10

يط  لؽؽ لؾادخت ديو الغخكم الؾاقسة د  الؾاخع فف يجرج اسؽو د  سضل الؾاخسيؽ العائج لؽؾظقة الييئة الؽطمية الش  يقيؼ 
 ديياال
 ما ىي السدة الخاصة بإعداد سجل الشاخبيؽ؟ -11

يضخع إ جاد سضمت الؾاخسيؽ الؾيائية د  كل الجكائخ االنشظابية د  ك ت كاحجإ كذلػ  سل السجو معؽمية االنشظامات د  فع 
 مؽ ىحه الجكائخال

 ما ىي البيانات التي يجب أن يتزسشيا سجل الشاخبيؽ؟ -12
اسؼ الغظص ربا ياأإ كقؾعو كلاراخ كمكاف الؾالدةإ ك ؾؾاف اإل امة الؽطجدإ كنؾع كثيقة  يضع فف يشؼؽؽ سضل الؾاخسيؽ

 الشعخاف الغظػية كر ؽياال
 ىل يجؾز تدجيل الشاخب أو االقتراع في أكثر مؽ دائرة انتخابية؟ -13

 يضؾز لمؾاخع فف يقشخع د  ال يضؾز فف يجرج اسؼ الؾاخع د  غيخ سضل الؾاخسيؽ العائج إلحجى الجكائخ الش  يقيؼ ديياإ كال
 فكصخ مؽ دائخة انشظابية كاحجةال

 في حال تدجيل الشاخب اسسو في أكثر مؽ دائرة انتخابية، فأي دائرة يتؼ فييا االقتراع؟ -14 
 د  حاؿ إدراج اسؼ الؾاخع د  فكصخ مؽ دائخة دعميةإ دعميو فف يظشار دائخة كاحجة مؾياال

 ىل يتؾجب نذر سجالت الشاخبيؽ؟ -15
نعؼإ يضع نغخ سضمت الؾاخسيؽ د  مكاف يعيل اإلطمع  ميوإ كلؾام معئؾلية نغخ سضمت الؾاخسيؽ إلى لضؾة االنشظامات 

 الؽخكداةال
 ىل يحق ألي شخص اإلطالع عمى سجل الشاخبيؽ واالعتراض عميو؟ -16

كؽ مجرقاأ فك شظع اسؼ غيخه نعؼإ يط  لع شظص اإلطمع  مى سضل الؾاخسيؽإ كلو اال شخاض  مى إدراج اسؽو إف لؼ ي
 إذا كاف مجرقاأ دييا مغيخ ح ال

 مؽ ىي الجية السدؤولة عؽ الشغر في االعتراض؟ -17
 لضؾة االنشظامات الؽخكداة ى  الضية الش  لػجر القخارات د  اال شخاض  مى سضل الؾاخسيؽال
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 االعتراض؟ما ىي السدة الزمشية التي حددىا القانؾن إلصدار القرارات في الرد عمى  -18
لقج حجد القانؾف مجة خؽعة فياـ مؽ لاراخ انشياو مجة اال شخاضإ كاشؾقع  مى لضؾة االنشظامات الؽخكداة الخد خمليا  مى 

 اال شخاضال
 متعمق بإدراج اسؼ شخص آخر أو شظبو في جدول الشاخبيؽ؟ ضما ىي اإلجراءات الؾاجب إتباعيا إذا كان االعترا -19

  مإدراج اسؼ شظص آخخ فك شظسوإ دم يضؾز الست د  اال شخاض  سل إممغ ذلػ لمغظص اآلخخ إذا كاف اال شخاض يشعم
 مالظخا  القانؾن  ليشؽكؽ مؽ إبجاو ددا و مغينوال

 ىل تعتبر قرارات المجشة االنتخابية نيائية؟ -20
 ؼ خمؿ ثمثة فياـ مؽ لاراخ صجكرىاالال لعشسخ  خارات المضؾة االنشظابية د  اال شخاضات الؽقجمة نيائيةإ دي   ابمة لمسشئؾا

 مؽ ىي الجية التي يتؼ االستئشاف أماميا؟ -21
يضؾز اسشئؾاؼ  خارات المضؾة االنشظابية فماـ رئيذ مطكؽة السجاية الش  لقش الجائخة االنشظابية ضؽؽ دائخة اخشػاصياإ 

 االسشئؾاؼ كاكؾف  خاره د  ذلػ نيائياأال كاػجر رئيذ الؽطكؽة  خاره د  االسشئؾاؼ خمؿ ثمثة فياـ مؽ لاراخ لقجيؼ
 في الترشيـح لمعزؾية

 ما ىي الذروط الؾاجب تؾافرىا في الذخص الذي يرغب في ترشيح نفدو؟ -22
 بمؾغ سؽ الظامعة كالعغخاؽال -ف 

 فف يكؾف اسؽو مجرقاأ د  سضل الؾاخسيؽ كفف لشؾدخ ديو شخكم الؾاخعال -ب 

 ؼ فك مضؾايةالفف ال يكؾف مطكؾماأ  ميو د  قؾطة مظمة مالغخ  -ج 
فف ال يكؾف مؾعساأ فك معشظجماأ د  كزارة الطكؼ الؽطم  فك د  فع قياز مؽ فقيدة المؽ العاـ فك د  مضمذ الييئةإ  -د 

 فك مطامياأ لوإ إال إذا  جـ اسشقالشو مخدقة مظمع الشخشيحال
 ىالفف يكؾف مقيؽاأ ضؽؽ الييئة الؽطمية الؽخشح لؽضمعياإ كفف ال يكؾف مخشطاأ د  دائخة فخخ  -ق 
 فف يقجـ شيادة بجدش قؽيش الخسـؾ كالؼخائع الؽعشطقة  ميو لػالح الؽضمذ الؽطم ال -ك 

 كاشؾقع  مى كل مخشح ددش مسمغ  يؽشو مائة ديؾار فردن  لطعاب لضؾة االنشظامات الؽخكداةال
 ىل يتؼ استرداد مبمغ التأميؽ الذي يدفعو السرشح لعزؾية السجمس؟  -23

لؽخشح لعؼؾاة الؽضمذ د  حالة دؾزه د  االنشظامات فك انعطامو مؽ الشخشيح  سل  غخة فياـ يشؼ إ ادة الؽسمغ الحع يجدعو ا
 مؽ اليـؾ الؽطجد لم شخاعال

 ما ىي إجراءات التقدم بظمبات الترشيح؟ -24
يشقجـ مؽ يخغع د  لخشيح نسعو مظمع إلى لضؾة االنشظامات الؽخكداةإ خمؿ مجة بجف لعضيل الؽخشطيؽ لعؼؾاة الؽضمذإ 
كذلػ  سل فربعة كفربعيؽ يؾماأ مؽ الؽؾ ج الؽعيؽ فصمأ لم شخاع كاعشؽخ الشعضيل لؽجة  غخة فياـإ كاضع فف يشؼؽؽ طمع 

 الشخشيح:
 اسؼ الؽخشح ك ؽخهإ كلؾ يعو د  ذيل الظمعال -ف 
  ؾؾانو د  الجائخة االنشظابية الؽخشح ديياال -ب 

 ر ؼ لعضيل اسؽو د  سضل الؾاخسيؽال -ج 
 جالاسؼ ك ؾؾاف مؽصمو الؽعشؽ -د 

كلقـؾ لضؾة االنشظامات الؽخكداة بشعضيل طمسات الشخشيح الؽقجمة لياإ كلػجر شيادة لكل مخشح لشؼؽؽ سا ة كلاراخ لقجيؼ 
الظمع كر ؼ لعضيمو لجيياال كمؽ ثؼ لقـؾ بؾغخ  ؾائؼ الؽخشطيؽ د  مخاكد الجكائخ االنشظابيةإ كد  مقار الؽضالذ  سل مؾ ج 

 اإل شخاع ميربعة كثمثيؽ يؾماأال
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 ما ىؾ الجزاء القانؾني إليراد بيانات كاذبة في طمب الترشيح؟ -25
لقج رلع القانؾف  قؾبة الطسذ مجة ال لداج  مى سؾة فك غخامة ال لداج  ؽ فلط ديؾار فك ما يعادليا مالعؽمة الؽشجاكلة فك مكمشا 

طمع الشخشيح فك إ منو فك لاراخ لقجيؽو ىاليؽ العقؾبشيؽإ  مى كل مؽ ثست  ميو إيخاد فع بيانات كاذمة كىؾ  الؼ بحلػ د  
 فك لاراخ لعضيموال

 ىل تقبل طمبات الترشيح بعد السدة السحددة سابقًا؟ -26
 ال لقسل طمسات الشخشيح معج الؽجة الؽحكؾرة سامقاأإ إال مقخار مؽ لضؾة االنشظامات الؽخكداةال

 ىل يجؾز ألي شخص االعتراض عمى قؾائؼ السرشحيؽ؟ -27
 مى  ؾائؼ الؽخشطيؽ مكسؾؿ لكل شظصإ كذلػ خمؿ ثمثة فياـ مؽ لاراخ نغخ  ؾائؼ الؽخشطيؽإ كاقجـ ىحا ح  اال شخاض 

 اال شخاض كشابياأ إلى المضؾة االنشظابية الشامش ليا مسيؾاأ دييا فسساب ا شخاضوال
 متى تردر المجشة االنتخابية قراراتيا في االعتراضات؟ وىل يجؾز استئشاف قراراتيا؟ -28
ر المضؾة االنشظابية  خاراليا د  اال شخاضات الؽقجمة إلييا خمؿ ثمثة فياـ مؽ لاراخ انشياو مجة اال شخاضإ ك خاراليا لػج

  ابمة لمسشئؾاؼ خمؿ ثمثة فياـ مؽ لاراخ صجكرىاال
 مؽ ىي الجية السخترة في الشغر باالستئشاف؟ وىل تعتبر قراراتيا نيائية؟ -29

  لقش الجائخة االنشظابية ضؽؽ دائخة اخشػاصيا مالؾغخ د  االسشئؾاؼإ كلػجر الؽطكؽة  خاراليا لظشص مطكؽة السجاية الش
 خمؿ ثمثة فياـ مؽ لاراخ لقجيؼ االسشئؾاؼإ كلعشسخ  خاراليا نيائية غيخ  ابمة لمظعؽال

قدمة مؽ أي ما ىؾ الجزاء القانؾني عمى كل مؽ أخفى أو أتمف أو شؾه أي طمب ترشيح أو الئحة اعتراض م -30
 شخص؟

يعا ع مجة ال لداج  مى سؾة فك غخامة ال لداج  ؽ فلط ديؾار فك ما يعادليا مالعؽمة الؽشجاكلة فك مكمشا ىاليؽ العقؾبشيؽإ كل 
 مؽ ثست فنو فخسى فك فلمط فك شؾه فع طمع لخشيح فك الئطة ا شخاض مقجمة مؽ فع مخشحال

 في الدعايـة االنتخابيـة
 ية االنتخابية؟ما السقرؾد بالدعا -31

 ى  الؾغاطات الؽغخك ة الش  يقـؾ بيا الؽخشطؾف لغخح بخامضيؼ لضؽيؾر الؾاخسيؽال
 ما ىي السدة التي يجؾز لمسرشحيؽ خالليا القيام بالدعاية االنتخابية؟ -32

خاؽ سا ة مؽ ذلػ يضؾز لمؽخشطيؽ القياـ مالج اية االنشظابية  سل فسسؾ يؽ مؽ اليـؾ الؽطجد لم شخاع كلؾشي   سل فربش ك غ
 الؽؾ جإ مش ك ط السعاليات الج ائية كادةال

 ما ىي الزؾابط التي يجب مراعاتيا في الدعاية االنتخابية؟ -33
 يضع فف يخا ى د  الج اية االنشظابية اآلل :

ات  جـ إ امة الؽيخقانات فك  قج االقشؽا ات االنشظابية العامة د  الؽعاقج فك الكؾائذ فك إلى قؾار الؽعشغسي -ف 
 فك د  البؾية كالؽطمت الش  لغغميا اإلدارات الطكؾمية فك الؽؤسعات العامةال

  جـ كضش الؽمػقات كالمدشات االنشظابية د  الماكؽ فك الؽؾا ش العامة غيخ لمػ الؽظػػة لحلػال -ب 

ؾر  جـ اسشعؽاؿ الغعارات الطكؾمية د  الؾغخات فك اإل منات فك د  سائخ فنؾاع الكشامة كالخسـؾ كالػ -ج 
 االنشظابيةإ ككحا  جـ اسشعؽاؿ العيارات الخسؽية د  ف ؽاؿ الج اية االنشظابيةال

فف ال لشؼؽؽ الظظع فك الؾغخات فك اإل منات فك الػؾر االنشظابية فع لطخاض فك طعؽ مالؽخشطيؽ اآلخخاؽ  -د 
 فك فع إثارة لمؾعخات الش  لؽذ بؾحجة الغععال
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 ة التشفيذية وأجيزتيا السختمفة؟ما السؾقف الذي يجب أن تمتزم بو الدمظ -34
يضع فف لمشـد العمظة الشؾسيحية كفقيدليا الؽظشمسة مؾ ط الطياد فثؾاو إقخاو العؽمية االنشظابيةإ ديؽا لقـؾ كزارة الطكؼ الؽطم  

 كة ديياالكالمضؾة العميا لمنشظامات مإصجار الؾغخات كاإل منات الش  لسخز فىؽية االنشظامات كلطث الؽؾاطؾيؽ  مى الؽغار 
 ىل يجؾز ألي شخص طبع أو صشع أية مؾاد رسسية دون إذن مؽ جية االختراص؟  -35

ال يضؾز إطم اأإ ككل مؽ طسش فك صؾش فك قيد فية مؾاد انشظابية ذات صسة رسؽية دكف إذف مؽ قية مظشػة يعج مخلكساأ 
ؽ فلط ديؾار فردن  فك ما يعادليا مالعؽمة الؽشجاكلة لضـخ كاعا ع معج إدانشو مالطسذ مجة ال لداج  ؽ سؾة فك مغخامة ال لداج  

 فك مكمشا ىاليؽ العقؾبشيؽال
 في االقتـراع

 كيف يسكؽ لمشاخب أن يدلل عمى اسؼ السرشح الذي يختاره؟ -36
د  فحج الؽخبعات الؽضاكرة لكل اسؼ )× ( لمجاللة  مى اسؼ الؽخشح الحع يظشاره الؾاخعإ يضع  مى الؾاخع كضش  ممة 

 ؽاو الؽخشطيؽالمؽ فس
 ىل يحق لمسرشحيؽ تعييؽ وكالء عشيؼ لمتؾاجد بسركز االقتراع؟ -37

 نعؼإ يط  لمؽخشطيؽ لعييؽ ككمو  ؾيؼ كلسؾاؼيؼ كشابياأ مالشؾاقج مؽخكد اال شخاع الشامش لمضؾة االنشظابيةال
 ىل يجؾز أن يتؾاجد في السركز االنتخابي أكثر مؽ وكيل؟ -38

 خكد فكصخ مؽ ككيل  ؽ كل مخشح فك  ائؽةالال يضؾز فف يشؾاقج د  الؽ
 ما ىي اإلجراءات الؾاجب اتباعيا قبل البدء في عمسية االقتراع؟ -39

د  اليـؾ الؽطجد لم شخاعإ ك سل السجو ديوإ يضع  مى رئيذ مخكد اال شخاع فك مؽ يقـؾ مقامو مسشح صؾجكؽ اال شخاع فماـ 
يكج مؽ خمؾىاإ ثؼ يعيج ا ساليا كخشؽيا مالغؽش الحؽخإ كلعشؽخ مقسمة حشى ف ؼاو المضؾة كككمو الؽخشطيؽإ كذلػ بيجؼ الش

 انشياو  ؽمية اال شخاعال
 متى تبدأ وتشتيي عسمية االقتراع؟ -40

 يسجف اال شخاع العا ة العامعة صساحاأ كاؾشي  العا ة العامعة مؽ معاو اليـؾ الؽعيؽ لم شخاعال
 الل عسمية االقتراع؟ما ىي اإلجراءات التي يجب مراعاتيا خ -41

 يضع فف يشؼ اال شخاع كدقُا لإلقخاوات الشالية: 
يشطق  رئيذ مخكد اال شخاع فك مؽ يظشاره مؽ ف ؼاو لضؾشو مؽ ىؾاة الؾاخع كمؽ فف اسؽو مجرج د  سضل  -ف 

 الؾاخسيؽ مالجائخة االنشظابية الشامش ليا كاؤشخ  ميوال
لضؾشو بشعميؼ الؾاخع كر ة اال شخاع مظشؾمة مظالؼ المضؾة كمؾ عة يقـؾ رئيذ مخكد اال شخاع فك مؽ يظشاره مؽ ف ؼاو  -ب 

 مؽ رئيعياال

)×( يشؾقو الؾاخع بؾر ة اال شخاع إلى الؽكاف الؽظػص الحع لكسل ديو العخاة حيث يقـؾ الؾاخع مالشيشيخ معممة  -ج 
مؽ الؽخشطيؽ يشضاكز العجد  د  الؽخبش الؽعج لحلػ د  الؾر ة فماـ االسؼ الحع يظشاره كال يضؾز لو الشيشيخ  مى  جد

 الؽظمؾبال
 يؼش الؾاخع كر ة اال شخاع د  الػؾجكؽ الؽظػص ليا  مى مخفى مؽ لضؾة اال شخاعال -د 
 يضخع شظع اسؼ الؾاخع مؽ سضل الؾاخسيؽال -ق 
 ىل يجؾز استبدال ورقة االقتراع في حال الخظأ أثشاء التأشير عمييا؟ -42

ي فثؾاو الشيشيخ  ميياإ كذلػ بشعميؽيا إلى رئيذ مخكد اال شخاع الحع يعمؽو نعؼ يضؾز اسشسجاؿ كر ة اال شخاع د  حاؿ الظظ
كر ة قجيجة معج الشيشيخ ماإللغاو  مى الؾر ة القجيؽة الش  يؼعيا د  مغمط خاص ليعمؽيا معج ذلػ إلى لضؾة االنشظامات 

 الؽخكداةال 
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 ما ىؾ جزاء مؽ يقترع بغير حق؟ -43
ح إ دإنو يعج مخلكساأ لضـخ كاعا ع  ميو مالطسذ لؽجة ال لداج  ؽ سؾة فك مغخامة ال لداج إذا ثست فف شظػاأ  ج ا شخع مغيخ 

  ؽ فلط ديؾار فردن  فك ما يعادليا مالعؽمة الؽشجاكلة فك مكمشا ىاليؽ العقؾبشيؽال
 متى يعتبر الذخص مقترعًا بغير حق؟ -44

 يعج الغظص  ج ارلكع قخماأ كا شخع مغيخ ح  إذا ما:
 الطػؾؿ  مى فية كثيقة ا شخاع ماسؼ فع شظص آخخ سؾاو كاف ىحا الغظص حياأ فك ميشاأال حػل فك حاكؿ -ف 
 فبخز فك اسشعؽل كثائ  مدكرة فك غيخ صطيطة لمشعخاف  مى شظػوال -ب 

 انشطل اسؼ فع ناخع آخخال -ج 
 ا شخع فكصخ مؽ مخه د  فع مخكد ا شخاعال -د 
 ا شخع كىؾ يعمؼ مينو ال يؽمػ ح  اال شخاعال -ق 
 أو السعاق الذي ال يدتظيع التأشير عمى ورقة االقتراع الحرؾل عمى حقو في االقتراع؟ كيف يسكؽ لألمي -45

إذا كاف الؾاخع فم  فك معا اأ مػؾرة لؽؾعو مؽ الشيشيخ  مى كر ة اال شخاع بؾسعو ديؽكؾو االسشعانة مؽؽ يظشاره ليؤشخ لو  مى 
 كد اال شخاعالاالسؼ فك السؽاو الش  يؽمييا  ميو  مى معؽش كمخفى مؽ رئيذ مخ 

 ىل يجؾز تسديد مدة االقتراع؟ -46
 نعؼإ يضؾز لخئيذ مخكد اال شخاع لؽجيج مجة اال شخاع كدقاأ لمغخكم الشالية:

 كقؾد ضخكرة لحلػ -ف 
فف يطػل رئيذ مخكد اال شخاع  مى مؾادقة مؽ لضؾة االنشظامات الؽخكداةإ كذلػ  سل حمؾؿ الؾ ت الؽطجد النشياو  -ب 

 اال شخاعال

شخة الشؽجيج  ؽ سا شيؽإ ك مى ف ؼاو مخكد اال شخاع اإلدالو ميصؾاليؼ  سل انشياو الؾ ت الؽطجد فف ال لداج د -ج 
 إلغمؽ الػؾادي ال

 ما السظمؾب بيانو في السحزر االنتخابي الستعمق باالقتراع؟ -47
سيؽ كفية مظالسة فك يضع فف يسيؽ الؽطؼخ  جد الؾاخسيؽ الحيؽ فدلؾا ميصؾاليؼ ك جد الؾاخسيؽ الؽعضميؽ د   ؾائؼ الؾاخ

 إشكاالت ك عت فثؾاو اال شخاع كالظخاقة الش  السعت د  معالضشياال
كاضع فف يشؼ لؾغيؼ ىحا الؽطؼخ مؽ  سل رئيذ المضؾة ماإلشخاؼ مش ف ؼائيا كرؤساو مخكد اال شخاع معج إغمؽ صؾادي  

 اال شخاع مساشخةال
 نات كاذبة في السحاضر االنتخابية أو قؾائؼ السرشحيؽ؟ما ىؾ الجزاء القانؾني في حال التزوير أو إيراد بيا -48

كل مؽ زكر فك فكرد بيانات كاذمة د  الؽطاضخ االنشظابية ك ؾائؼ الؽقشخ يؽإ كثست  ميو ذلػإ يعج مخلكساأ لضـخ كاعا ع مجة 
 ؽ العقؾبشيؽالال لداج  مى سؾة فك غخامة ال لداج  ؽ فلط ديؾار فك ما يعادليا مالعؽمة الؽشجاكلة فك مكمشا ىالي

 ما ىؾ جزاء إدخال أو الدساح بإدخال أوراق اقتراع في الرشدوق ألشخاص لؼ يقترعؾا أو ألشخاص وىسيؽ؟ -49
 مى اإلطمؽ فك لشظاص كىؽيؽإ  اكل مؽ فدخل فك سؽح مإدخاؿ فكراؽ ا شخاع د  فع صؾجكؽ ا شخاع لشظاص لؼ يقشخ ؾ 

ة فك غخامة ال لداج  ؽ فلط ديؾار فك ما يعادليا مالعؽمة الؽشجاكلة فك مكمشا يعج مخلكساأ لضـخ كاعا ع مجة ال لداج  مى سؾ
 ىاليؽ العقؾبشيؽال

 متى تبدأ أو تشتيي عسمية فرز األصؾات؟ -50
لسجف  ؽمية دخز فكراؽ اال شخاع خمؿ سا ة مؽ إغمؽ صؾادي  اال شخاع كذلػ مطؼؾر ف ؼاو المضؾة كككمو الؽخشطيؽ 

 سائل اإل مـإ  مى فف لؾشي  خمؿ دشخة ال لشضاكز اثؾش   غخة سا ة مؽ بجاية السخزالكالؽخا سيؽ كمؾجكب  ك 
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 ىل يجؾز فرز أوراق االقتراع في مكان آخر غير مكان االقتراع؟ -51
 ال يضؾز ذلػإ ديضع فف يشؼ دخز فكراؽ اال شخاع د  مكاف اال شخاع نسعوال

 كيف تتؼ عسمية الفرز؟ -52
المضؾة مسشح الػؾادي  كجخخاج فكراؽ اال شخاع كلسجف مسخز الصؾاتإ بشمكة فسؽاو الؽؾشظسيؽ د  كل د  الؽؾ ج الؽطجدإ لسجف 

 كر ة  مؾاأ  مى فف يشؼ الشيشيخ معممة فماـ اسؼ كل مخشح مؽا يسيج انشظاموال
 ىل يحق لمؾكالء أو السراقبيؽ اإلطالع عمى الؾرقة السقروءة عمشًا؟ -53

  سيؽ اإلطمع  مى الؾر ة الؽقخكوةالنعؼإ مؽ ح  الؾكمو كالؽخا
 في أي الحاالت تعد أوراق االقتراع باطمة؟ -54

 لعج فكراؽ اال شخاع ماطمة د  الطاالت الشالية:
 إذا لؼ لكؽ الؾر ة مظشؾمة مظالؼ المضؾة االنشظابية كمؾ عة مؽ رئيذ المضؾةال -6
 إذا كانت مؾ عة ماسؼ الؾاخع فك مؤشخ  مييا ميية  ممة لؽيدىاال -1

 ذا لؼ الشيشيخ  مى كر ة اال شخاع لعجد مؽ الؽخشطيؽ يداج  ؽ العجد الؽظمؾب انشظاموالإ -3

 إذا إنظؾت  مى لغييخ د  فسؽاو الؽخشطيؽال -4

 ما السظمؾب بيانو في السحزر الخاص بعسمية الفرز؟ -55
 يضع فف يشؼؽؽ الؽطؼخ المؾر الشالية: 

  جد فكراؽ اال شخاع الؽؾقؾدة د  الػؾادي ال -ف 
 ؾات الش  حػل  مييا كل مخشح بشعمعل لؾازل ال جد الص -ب 

  جد الكراؽ الساطمة الش  فىؽمت مش بياف السسابال -ج 
  جد الؾاخسيؽ الؽعضميؽ د  الجائخة االنشظابيةال -د 
  جد الحيؽ لؼ يجلؾا ميصؾاليؼال -ق 
 قؽيش اال شخاضات الش  لقجـ بيا الؽخشطؾف فك ككمؤىؼ فثؾاو  ؽمية السخزال -ك 

كاخد  بيحا الؽطؼخ مطؼخ آخخ يسيؽ ديو  جد الكراؽ المغية الؽعشسجلة معسع فخظاو إقخائية فثؾاو العؽمية االنشظابيةإ 
 كاضع إرساؿ نعظو مؽ الؽطؼخ إلى لضؾة االنشظامات الؽخكداةال 

 في نتائج االنتخابات والظعؽ فييا
 متى يتؼ اإلعالن عؽ نتائج االنتخابات؟ -56

فسؽاو الؽخشطيؽ الحيؽ دازكا بخئاسة كبعؼؾاة الؽضالذ خمؿ مجة ال لشضاكز ثؽاف ك فربعيؽ سا ة مؽ يشؼ اإل مف  ؽ 
 انشياو  ؽمية السخزال

 ما اإلجراء الؾاجب إتباعو في حال تداوي أصؾات السرشحيؽ لمسقعد األخير لمعزؾية؟ -57
بيؽ الؽشعاكاؽ كبطؼؾرىؼ فك مطؼؾر مؽ  د  حاؿ لعاكع فصؾات الؽخشطيؽ لمؽقعج الخيخ لمعؼؾاةإ يشؼ إقخاو  خ ة

 يؽصميؼإ كالسائد بيحه القخ ة ىؾ السائد مالؽقعج الخيخ لمعؼؾاةال
 ىل يجؾز الظعؽ في نتائج االنتخابات؟ وىل حق الظعؽ مكفؾل لكل ناخب؟ -58

مؽ لاراخ إ مف نعؼإ يضؾز الظعؽ د  نشائج االنشظاماتإ كىحا الط  لكل ناخع فك مخشح فك ككيموإ كذلػ خمؿ فسسؾع 
 الؾشيضةال

 مؽ ىي الجية السخترة في الشغر في الظعؽ؟ -59
لظشص مطكؽة السجاية الش  لقش الجائخة االنشظابية ضؽؽ دائخة اخشػاصيا مالؾغخ د  الظعؽ د  نشائج االنشظاماتإ ك مى 

 الؽطكؽة فف لسػل د  الظعؽ خمؿ خؽعة فياـ مؽ لاراخ لقجيؽو إليياال
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 ار بإلغاء عسمية االنتخابات كميا أو بعزيا، ما اإلجراء الؾاجب اتباعو؟في حال صدور قر  -60
إذا  ؼى  خار الؽطكؽة مإلغاو  ؽمية االنشظامات كميا فك معؼياإ لضخى االنشظامات معج  غخة فياـ مؽ لاراخ صجكر القخارال 

 كاشؼ ا شؽاد سضمت الؾاخسيؽ نسعيا الؽعشؽجة د  اال شخاع الكؿال
 يس السجمس السشتخب الجسع بيؽ رئاسة السجمس وأية وعيفة أخرى؟ىل يجؾز لرئ -61

 ال يضؾز لخئيذ الؽضمذ الؽؾشظع الضؽش بيؽ رئاسة الؽضمذ كفية كعيسة فخخىإ دعميو الشسخغ الشاـ لعؽل الؽضمذ السمجعال
 ما ىي السدة الزمشية لدورة السجمس؟ -62

 الؽجة الدمؾية لجكرة الؽضمذإ فربش سؾؾاتال
 انتخاب رئيس السجمس ألكثر مؽ دورة؟ىل يجؾز  -63

 نعؼإ يضؾز انشظاب رئيذ الؽضمذ لجكرليؽ مششاليشيؽ دقطال
 في أي الحاالت يعد مركز الرئيس شاغرًا؟ -64

 يعج مخكد الخئيذ شاغخاأ د  الطاالت الشالية:
 إذا دقج فىميشو القانؾنية فك فصسح  اقداأ  ؽ القياـ بؾاقسالو مؽقشؼى حكؼ  ؼائ   ظع ال -6
 اسشقاؿ الخئيذ مؽ مؾػسوال إذا -1

 إذا لؾد  الخئيذال -3

 إذا سطع ثمصا ف ؼاو مضمذ الييئة الؽطمية ثقشيؼ موال -4

 ما ىي اإلجراءات الؾاجب اتباعيا في حال شغؾر مركز الرئيس؟ -65
ية مؽضخد شغؾر مخكد الخئيذإ يشؾلى نائسو الػمحيات الؽؾاطو مو إلى حيؽ انشظاب رئيذ قجيج لمؽضمذإ كاضع فف لشؼ  ؽم

 االنشظاب خمؿ شيخ مؽ لاراخ شغؾر مخكد الخئيذال
 في أي الحاالت يعد مركز العزؾ شاغرًا؟ -66

 يعج مخكد العؼؾ شاغخاأ د  الطاالت االلية:
 إذا دقج فىميشو فك فصسح  اقداأ  ؽ القياـ بؾاقسالو مؽقشؼى حكؼ  ؼائ   ظع ال -6
 إذا اسشقاؿ مؽ  ؼؾاة الؽضمذال -1

 إذا لؾد ال -3

 ءات الؾاجب اتباعيا في حال شغؾر مركز العزؾ؟ما ىي اإلجرا -67
مؽضخد شغؾر مخكد العؼؾاة يشؼ اإل مف  ؽ شغؾر مخكد العؼؾإ كجحاطة كزاخ الطكؼ الؽطم  كالمضؾة االنشظابية العميا 
 مؽاأ بحلػإ كمؽ ثؼإ ممئ الغاغخ مالعؼؾ الحع يم  آخخ الؽؾشظسيؽ د  لخليع الصؾات كد  الؾشائج الؽعشؽجة د  

 شظاماتالاالن
 ما ىؾ اإلجراء الؾاجب اتباعو في حال شغؾر أكثر مؽ نرف عدد األعزاء؟ -68

د  حالة شغؾر مخاكد فكصخ مؽ نػط ف ؼاو الؽضمذ السمجعإ لضخع انشظامات قجيجة د  مجة ف ػاىا شيخ مؽ إ مف 
 الغغؾرال

 ىل تتؼ االنتخابات في حالة شغؾر أكثر مؽ نرف عدد األعزاء لسمئ الذؾاغر؟ -69
 الإ لشؼ االنشظامات الخشيار ف ؼاو قجد لكامل الؽضمذإ كاضخع إلساع الحكاـ العامقة ديياال
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 بعض جرائؼ االنتخابات
 ما ىؾ الجزاء القانؾني عمى كل مؽ يتعرض لحرية الشاخبيؽ؟ -70

لداج  ؽ سؾة فك مغخامة ال لداج  ؽ فلط ديؾار فك ما يعا ع كل مؽ لؽت إدانشو مالشعخض لطخاة الؾاخسيؽ مالطسذ لؽجة ال 
 يعادليا مالعؽمة الؽشجاكلة فك مكمشا ىاليؽ العقؾبشيؽال

 كالشعخض لطخاة الؾاخسيؽ  مى كقو مؽ الؾقؾه الشالية:
فسشعؽل الغجة فك العؾط فك ىجد ماسشعؽاليا مالؾعسة لع شظص مؽ فقل إرغامو فك الشيثيخ  ميو لم شخاع فك  - ف

ع  ؾو لػالح فع مخشح دكف اآلخخ فك مؽ فقل االششخاؾ فك االمشؾاع  ؽ االششخاؾ د  فع اقشؽاع فك ميخقاف االمشؾا
 انشظاب ال

 حخض شظػُا آخخ فك سا جه فك مكؾو مؽ اال شخاع د  االنشظامات كىؾ يعمؼ فنو غيخ مؤىل لحلػ  انؾناأال - ب

 قو الؽغخكع د  االنشظامات مطخاة كاممةالف اؽ فك حاكؿ إ ا ة فك لعظيل فع ناخع ميية طخاقة مؽ مؽارسة ح - ج

حؽل فع ناخع ميية كسيمة  مى اإلدػاح  ؽ اسؼ فك فسؽاو الؽخشطيؽ الحيؽ ا شخع لػالطيؼ فك الكغط  ؽ  - د
 مطشؾاات كر ة اال شخاع الش  ا شخع مؽؾقسياال

 ما ىؾ الجزاء القانؾني في حال الرشؾة؟ -71
ج  مى ثمث سؾؾات فك مغخامة ال لداج  مى ثمثة آالؼ ديؾار فردن  فك يعا ع كل مؽ يجاف مالخشؾة مالطسذ لؽجة ال لدا

 يعادليا مؽ العؽمة الؽشجاكلة فك مكمشا العقؾبشيؽإ فياأ كاف الغظص  ج:
 جـ ماالأ مظخاقة مساشخة فك غيخ مساشخة فك ف خض فك ك ج مقخض فك بشطقي  مؾسعة لع ناخع لطؽمو  مى اال شخاع  - ف

 مؽ اال شخاعال مظخا  اإلممو فك لؽؾعو
طمع مساشخة فك مػؾرة غيخ مساشخة نقؾداأ فك  خضُا فك مؾسعة فك فع مقابل آخخ سؾاو لؾسعو فك لغيخه مقػج فف  - ب

 يقشخع  مى كقو خاص فك يؽشؾش  ؽ اال شخاع فك يؤثخ  مى غيخه لم شخاع فك االمشؾاع  ؽ اال شخاعال

لعامش  غخ إلى  ػانؾف انشظػاب مضػالذ الييئػات الؽطميػة ر ػؼ يؼاؼ السػل ا *
 63مكػػػخر( ك ) 63اـ انشقاليػػػة كاغػػػؽل مػػػادليؽ )ػػػػػمعؾػػػؾاف فحك 6996( لعػػػؾة 5)

 ( كاكؾف كالشال :6مكخر 
 الفرل الدابع عذر:

 احكاـ انشقالية
 مكرر( 63مادة )

لؽػػػػارس لضؾػػػػة االنشظامػػػػات العميػػػػا مياميػػػػا لؽػػػػجة  ػػػػاـ كبعػػػػج ذلػػػػػ لساشػػػػخ لضؾػػػػة 
 االنشظامات الؽخكداة صمحيالياال

 (1مكرر 63مادة )
لمغػػػى فيؾؽػػػا كردت  سػػػارة المجنػػػة العميػػػا لمنشظامػػػات دػػػ   ػػػانؾف انشظػػػاب مضػػػالذ 

ليطػػػل مكانيػػػا  سػػػارة لضؾػػػة االنشظامػػػات  6996( لعػػػؾة 5الييئػػػات الؽطميػػػة ر ػػػؼ )
 الؽخكداةال

 6996( لعػػػؾة 5يؼػػاؼ إلػػػى  ػػػانؾف انشظػػاب مضػػػالذ الييئػػػات الؽطميػػة ر ػػػؼ ) *
 مكخر( مالؾص اآلل : 64الؽادة )
لحكػػاـ ىػػحا القػػانؾف لؼػػش لضؾػػة االنشظامػػات الؽخكداػػة المػػؾائح الؼػػخكراةإ  لؾسيػػحاأ 

 كاػجرىا مضمذ الؾزراوال
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 ر العسمية االنتخابية؟ما ىؾ الجزاء القانؾني في حال إفذاء أي سر مؽ أسرا -72
إف مؽ يسغ  فع سخ مؽ فسخار العؽمية االنشظابية يعج مخلكساأ لضـخ كاعا ع  ميو مالطسذ لؽجة  ال لداج  مى ثمثة شيؾر فك 

 مغخامة ال لداج  ؽ مائش  ديؾار فردن  فك ما يعادليا مالعؽمة الؽشجاكلة فك مكمشا العقؾبشيؽال
 عؽ سمؾك أحد السرشحيؽ؟ما ىي عقؾبة نذر بيانات كاذبة  -73

إذا  ػج شظػاأ الشيثيخ  مى نشيضة االنشظاماتإ دؾغخ فك فذاع  سيل االنشظامات فك فثؾائيا فية بيانات كاذمة  ؽ سمؾؾ فحج 
الؽخشطيؽإ دإنو يعج مخلكساأ لضـخ كاعا ع  ميو مالطسذ لؽجة ال لداج  مى ثمثة شيؾر فك مغخامة ال لداج  ؽ مائش  ديؾار 

 ما يعادليا مالعؽمة الؽشجاكلة فك مكمشا العقؾبشيؽالفردن  فك 
 ىل يجؾز حرمان مؽ أديؽ بجرم مؽ جرائؼ االنتخابات مؽ حق االنتخابات؟ -74

 نعؼإ دممؽطكؽة ح  حخماف كل مؽ فديؽ مضـخ مؽ قخائؼ االنشظامات مؽ ح  االنشظامات لؽجة ال لقل  ؽ فربش سؾؾاتال
 رائؼ االنتخابات؟ىل تدقط عزؾية مؽ يدان بجرم مؽ ج -75

ًأ د  مضمذ مؾشظع لعقط  ؼؾاشو د  االنشظاب الحع ك ش  نعؼإ دكل مؽ فديؽ مضـخ مؽ قخائؼ االنشظامات ككاف  ؼؾاأ
 الضـخ فثؾاوهال
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 مؾاعيد الظعؾن واالستئشاف 
 

 االعتراض عمى سجل الشاخبيؽ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سضمت الؾاخسيؽ د  مكاف يعيل اإلطمع  ميو لؾغخ

 يط  لع شظص الؽظالسة بػ :
  إدراج اسؽو إذا لؼ يكؽ مجرقاأال 
 رقاأ دييا مغيخ ح الشظع اسؼ غيخه إذا كاف مج 

 

 يقجـ اال شخاض إلى المضؾة العميا لمنشظاماتال

فياـ  5لػجر المضؾة العميا لمنشظامات  خاراليا د  اال شخاض خمؿ 
 مؽ لاراخ انشياو مجة اال شخاضال

فياـ مؽ لاراخ  3يعشينط  خار المضؾة إلى مطكؽة السجاية خمؿ 
 صجكرهال

فياـ مؽ لاراخ  3سشئؾاؼ خمؿ يػجر رئيذ الؽطكؽة  خاره د  اال
 لقجيؼ االسشئؾاؼ كاكؾف  خاره  ظعياأال 
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 االعتراض عمى السرشحيؽ 
 

 
   

لؾغخ  ؾائؼ الؽخشطيؽ د  مخاكد الجكائخ االنشظابية كد  مقخ الؽضالذ  سل اال شخاع ميربعة 
 ك غخاؽ يؾماأال

 تقديؼ االعتراض

  خار المضؾة االنشظابية د  اال شخاض يػجر خمؿ ثمثة فياـ مؽ يؾـ انشياو مجة اال شخاض
 

 قرار المجشة 

لاراخ نغخ القؾائؼ يضؾز اال شخاض كشابياأ إلى لضؾة الجائخة االنشظابية خمؿ ثمثة فياـ مؽ 
 مش بياف فسساب اال شخاض

 

 استئشاف قرار المجشة 

 يعشينط  خار المضؾة إلى مطكؽة السجاية خمؿ ثمثة فياـ مؽ لاراخ صجكر القخار

 صدور قرار السحكسة 

  خار الؽطكؽة نيائ  ال يقسل الظعؽ 
 

 خ لقجيؼ االسشئؾاؼ فياـ مؽ لارا 3لػجر الؽطكؽة  خارىا خمؿ 
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 الظعـؽ في نتائـج االنتخابات
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 حق الظعؽ
 الظعؽ حق لكل ناخب أو مرشح أو وكيمو

 مدة الظعؽ 
يقدم الظعؽ خالل أسبؾع مؽ تاريخ إعالن الشتيجة، ويقدم الظعؽ إلى محكسة البداية التي 

 لؾائيا الجغرافيتقع الدائرة االنتخابية في 

 صدور قرار السحكسة 
  مى الؽطكؽة إصجار  خارىا د  الظعؽ خمؿ خؽعة فياـ مؽ يـؾ لقجيؼ الظعؽ إلييا

 مى الؽطكؽة لسميغ 
ت المضؾة العميا لمنشظاما

مالقخارات الش  لػجرىا 
 لمعؽل بياال

إذا  ؼت 
الؽطكؽة مإلغاو 
 ؽمية االنشظاب 
كميا فك معؼيا 
لضخع االنشظامات 
معج  غخة فياـ مؽ 
لاراخ صجكر 

 القخار

 خار الؽطكؽة 
نيائ  ال يقسل 

 الظعؽ 
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 مركز السيزان لحقؾق اإلندان

 
   4172ص.ب:  – مقابل مركز الذرطة - مخيؼ جباليا - : غزةمكتب جباليا      

 214-8-4223222ت:     

 214-8-4223222 :ف    
 

 ار برج الذفاءبجؾ  -شارع عز الديؽ القدام   –: مديشة غزة مكتب غزة
 214-8-4840221: ت
 214-8-4840224 :ف

 
 بجؾار مؾقف الديارات الذرقي -1عسارة قذظة ط -شارع عثسان بؽ عفان مكتب رفح:

 2137120تميفاكس: 
 

 البريد اإللكتروني:
 

  info@mezan.org -admin@mezan.org  

  

 الرفحة اإللكترونية:

.mezan.orgwww 
 
 
 

http://www.mezan.org/
http://www.mezan.org/
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