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تقديـــــــم

يف اإطار الإعداد لنتخابات املجل�س الوطني الحتادي 2019 �صدر قرار املجل�س الأعلى 

لالحتاد رقم )1( ل�صنة 2019م بتعديل بع�س اأحكام قرار املجل�س الأعلى لالحتاد رقم )4( 

ل�صنة 2006م وما ورد عليه من تعديالت، وكذلك قرار رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة 

رقم )1( ل�صنة 2019 بتعديل قرار رقم )3( ل�صنة 2006م وما ورد عليه من تعديالت، فيما 

%( من ممثلي الإمارة يف املجل�س. ت�صمناه من األ تقل ن�صبة متثيل الن�صاء لالإمارة عن )50 

ب�صاأن   )2019/02/03( رقم  القرار  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  اأ�صدرت  وقد 

قرار  من   )12( املادة  عليه  ن�صت  ملا  تنفيذًا  وذلك   2019 لنتخابات  التنفيذية  التعليمات 

والتي  اإليه،  امل�صار  )املعدل(  2006م  ل�صنة   )3( رقم  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  رئي�س 

تقت�صي باأن تتوىل اللجنة الوطنية لالنتخابات اإ�صدار الأدلة النتخابية الالزمة لتنفيذ املهام 

والخت�صا�صات املنوطة بها.

وتاأتي هذه التعليمات التنفيذية بتوافق مع الد�صتور والت�صريعات القانونية النافذة يف الدولة، 

ومبا يت�صمنه من قواعد تف�صيلية تكفل �صالمة �صري وجناح العملية النتخابية يف كافة مراحلها.

اأن يلم كافة املعنيني بانتخابات املجل�س  وحر�صًا من اللجنة الوطنية لالنتخابات على 

اإ�صدار هذا  اللجنة  ارتاأت  فقد  النتخابية،  العملية  واأحكام  بقواعد   2019 الحتادي  الوطني 

الكتيب ليجمع بني دفتيه كافة الت�صريعات املتعلقة بها، عالوة على اجلدول الزمني لنتخابات 

املجل�س الوطني الحتادي 2019.

وفقن� اهلل جميعً� خلدمة وطنن� الغ�يل ورفعة �ش�أنه،،
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قرار اللجنة الوطنيةالنتخابات رقم )03 / 02 / 2019(
بشأن التعليمات التنفيذية النتخابات المجلس الوطني االتحادي

اللجنة الوطنية لالنتخ�ب�ت:

	 بعد الطالع على الد�صتور.

م يف �صاأن حتديد طريقة  وعلى قرار املجل�س الأعلى لالحتاد رقم )4( ل�صنة 2006	 

اختيار ممثلي الإمارات  يف املجل�س الوطني الحتادي وتعديالته.

م ب�صاأن حتديد  وعلى قرار رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة رقم )3( ل�صنة 2006	 

طريقة اختيار ممثل الإمارات يف املجل�س الوطني الحتادي وتعديالته. 

	 وبناًء على ما عر�س علينا،

قــررت: 
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تعـريـفـــــــات
المادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعاين املو�صحة قرين كل منها ما مل يق�س 

�صياق الن�س بغري ذلك :

الدولة: الإمارات العربية املتحدة.
الإمارة: اأية اإمارة من الإمارات الأع�صاء يف الحتاد  .

املجل�س: املجل�س الوطني الحتادي.
اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية لالنتخابات.

ع�ضو الهيئة النتخابية : كل مواطن ورد ا�صمه يف الهيئة النتخابية لالإمارة التي ينتمي اإليها.
جلنة اإدارة النتخابات : هي اجلهاز التنفيذي )الإداري واملايل والفني( لإدارة العملية النتخابية.

مركز النتخاب : هو املكان الذي حتدده اللجنة الوطنية لإدلء اأع�صاء الهيئة النتخابية باأ�صواتهم يف العملية 
النتخابية �صواء داخل الدولة اأو خارجها.

النتخابات التكميليـة : هي النتخابات التي جترى عند زيادة عدد املر�صحني احلا�صلني على اأعلى الأ�صوات 
	 ب�صكل مت�صاو	 على عدد املر�صحني املطلوب انتخابهم يف الإمارة  .

اللجنة الفرعية: هي اأي جلنة ُت�صكلها اللجنة الوطنية للم�صاعدة يف تنفيذ العملية النتخابية بكافة جوانبها .
جلنة الفرز: هي جلنة الفرز املركزية التي ت�صكل برئا�صة رئي�س اللجنة الوطنية، وعدد من اأع�صاء اللجنة 

الوطنية وع�صوية اأيًا ممن يرى ال�صتعانة بهم من ذوي اخلربة والخت�صا�س.

جلنة الطعون: هي اللجنة املنوط بها فح�س كافة الطعون النتخابية، وتقدمي تقارير بالراأي القانوين فيها 
اإىل اللجنة الوطنية.

باإجراء  املتعلقة  والإدارية  الفنية  الأمور  بكافة  للقيام  اإمارة  كل  يف  ت�صكل  التي  اللجنة  هي   : الإمارة  جلنة 
النتخابات يف الإمارة بالتن�صيق مع جلنة اإدارة النتخابات.

جلنة مركز النتخاب: هي اللجنة املنوط بها اإدارة مركز النتخاب، وت�صكل من رئي�س يعاونه نائب اأو اأكرث 
وعدد من الأع�صاء، ممن يرى ال�صتعانة بهم من ذوي اخلربة.

جلنة الأنظمة الذكية: هي اللجنة املعنية يف اإدارة وتنفيذ جميع الربامج الإلكرتونية والتقنية الالزمة لتنفيذ 
العملية النتخابية مبختلف جوانبها.

الأدلة النتخابية: هي جمموعة التعليمات الإجرائية والتنفيذية التي ت�صدرها اللجنة الوطنية عند تنفيذ 
اأي من مراحل العملية النتخابية

اليوم  قبل  باأ�صواتهم  لالإدلء  النتخابية  الهيئات  اأع�صاء  اأمام  الت�صويت  باب  فتح  هو  املبكر:  الت�ضويت 
الرئي�صي املحدد لالنتخابات، خالل الفرتة املحددة لذلك، ويف الأماكن التي حتددها اللجنة الوطنية.
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الفصل األول
أحكام عاَمة

المادة )2(

الغر�س من ع�صوية املجل�س هو متثيل ل�صعب الحتاد جميعه، ولي�س فقط الإمارة التي ميثلها الع�صو داخل املجل�س، 

وال�صعي اإىل تعزيز امل�صاركة ال�صيا�صية والنتماء الوطني، والعمل على حتقيق امل�صلحة العامة للوطن.

المادة )3(

يكون لكل اإمارة هيئة انتخابية ُت�صكل بواقع ثالثمائة م�صاعف لعدد املقاعد املخ�ص�صة لالإمارة باملجل�س كحد 

اأدنى وفقًا لأحكام الد�صتور. ويتم ت�صمية اأع�صائها من قبل حاكم الإمارة.

المادة )4(

النتخابات  اإدارة  جلنة  تقوم  اأن  على  اإمارة،  لكل  النهائية  النتخابية  الهيئة  قائمة  الوطنية  اللجنة  تعتمد 

باتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لإ�صعار الناخبني بها، وتعترب قوائم الهيئات النتخابية املعتمدة دليل وحجة 

قاطعة وقت النتخاب.

المادة )5(

يتمتع بحق النتخاب كل مواطن ورد ا�صمه يف الهيئة النتخابية لالإمارة التي ينتمي اإليها.

المادة )6(

النتخاب حق �صخ�صي، وعلى كل ع�صو هيئة انتخابية اأن ميار�س حق النتخاب بنف�صه، ويحظر الت�صويت بالوكالة.

المادة )7(

لكل ناخب �صوت واحد، ول يجوز للناخب انتخاب اأكرث من مر�صح واحد عن الإمارة التي ورد ا�صمه يف هيئتها 

النتخابية واإل ُعد ذلك الت�صويت باطاًل.

المادة )8(

( من ممثلي الإمارة يف املجل�س، ويجوز حلاكم  1 .% يتعني األ تقل ن�صبة متثيل الن�صاء لالإمارة عن )50 

كل اإمارة حتديد عدد من املقاعد التي تفوز بها الن�صاء عند انتخاب ممثلي الإمارة يف املجل�س، وذلك 

وفقًا لالأحكام الآتية:
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الإعالن عن عدد املقاعد املخ�ص�صة للن�صاء مبوجب النتخابات من قبل ديوان احلاكم قبل فتح باب  2 .

الرت�صح، وعلى األ يتجاوز هذا العدد ن�صف العدد املطلوب انتخابه يف الإمارة.

( من هذه املادة، تفوز باملقاعد املحددة الن�صاء احلا�صالت على اأعلى الأ�صوات  لغايات تطبيق البند )1. 3

من بني كافة املر�صحات.

( من هذه املادة اإذا اأ�صفرت نتائج النتخابات عن فوز الن�صاء مبا�صرة باملقاعد  ل يطبق حكم البند )2. 4

املحددة لها.

 ) ي�صتكمل حاكم الإمارة الن�صبة املخ�ص�صة للن�صاء عند ت�صمية الأع�صاء املعينني وفقًا لن�س البند )2. 5

من املادة الأوىل من قرار املجل�س الأعلى لالحتاد رقم )4( ل�صنة  2006 امل�صار اإليه.

المادة )9(

ُتعلن املقاعد املخ�ص�صة للن�صاء الفائزات بالنتخابات من قبل جلنة الفرز يف اليوم املحدد لالإعالن النتائج 

الأولية لالنتخابات.

المادة )10(

يعمل بنظام الحتياط للمر�صحني الفائزين يف النتخابات – يف حالة الأخذ بنظام حتديد مقاعد للمراأة 	 

على النحو التايل: 

يكون احتياطي الرجال اأعلى املر�صحني احلا�صلني على اأعلى الأ�صوات يف قائمة الحتياط اخلا�صة بكل  1 .

اإمارة.

الحتياط  قائمة  يف  الأ�صوات  اعلى  على  احلا�صالت  املر�صحات  الن�صاء  اأعلى  الن�صاء  احتياطي  يكون  2 .

اخلا�صة بكل اإمارة.
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الفصل الثاني
اللجنة الوطنية لالنتخابات

المادة )11(

العملية النتخابية وتنفيذها بنزاهة و�صفافية من خالل  الكامل على �صري  الأ�صراف  الوطنية  اللجنة  تتوىل 

الخت�صا�صات الواردة يف املادة )اخلام�صة( من قرار رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة رقم )3( ل�صنة 

2006 وتعديالته. ولها يف �صبيل ذلك القيام باملهام التالية :	

وموعد  الرت�صح،  عن  العدول  ومهلة  الرت�صح،  بدء  مواعيد  يحدد  لالنتخابات  زمني  برنامج  اإ�صدار  اأ 	  

اإجراء النتخابات يف كل اإمارة، وكيفية ومهلة الطعون يف النتخابات، وموعد اإعالن النتائج النهائية 

لالنتخابات.

الدعوة لالنتخابات يف كل اإمارة، وحتديد مواعيد اإجرائها �صواء داخل الدولة اأو خارجها. ب 	 

ت�صكيل اللجان الفرعية لالنتخابات وحتديد اخت�صا�صاتها على وجه الدقة. ج 	 

ت�صكيل فرق العمل املكلفة بتنفيذ العملية النتخابية، ولها اأن ت�صتعني مبن ترى من ذوي اخلربة والكفاءة  د 	 

كاًل يف جماله.

اإ�صدار الأدلة النتخابية الالزمة لتنفيذ النتخابات مبختلف جوانبها. هـ 	 

والأختام  والوثائق  واجلداول  بال�صتمارات  املتعلقة  الفرعية  اللجان  من  املقدمة  املقرتحات  اعتماد  و 	 

املعتمدة اخلا�صة بالعملية النتخابية.

اعتماد مقار مراكز النتخاب يف كل اإمارة بناء على اقرتاح جلنة اإدارة النتخابات. ز 	 

حتديد العتمادات املالية الالزمة، وميزانية تقديرية للعملية النتخابية واإدراجها �صمن املوازنة العامة  ح	 

للدولة. 

اعتماد املكافاآت املالية للعاملني يف النتخابات بناء على اقرتاح جلنة اإدارة النتخابات. ط 	 

اإعالن النتائج النهائية لالنتخابات، واتخاذ الإجراءات الالزمة لإمتام ع�صوية الفائزين يف املجل�س. ي 	 

وغري ذلك من الإجراءات والتدابري الالزمة لإمتام العملية النتخابية بنجاح.
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المادة )12(

ت�صدر قرارات اللجنة الوطنية بالأغلبية املطلقة لعدد اأع�صائها احلا�صرين، وعند الت�صاوي يرجح اجلانب 

اجتماعاتها  يراه حل�صور  دعوة من   	 مهامها  لأداء  تي�صريًا   	 الوطنية  اللجنة  ولرئي�س  رئي�صها،  فيه  الذي 

وال�صرتاك يف مناق�صاتها دون اأن يكون له حق الت�صويت.

المادة )13(

تقوم وزارة الدولة ل�صوؤون املجل�س الوطني الحتادي بدور الأمانة العامة للجنة الوطنية. وتتوىل ت�صيري كافة 

�صوؤونها التنفيذية )الإدارية واملالية والفنية(.
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الفصل الثالث
اللجان الفرعية

أواًل - لجنة إدارة االنتخابات:

المادة )14(

ُت�صكل جلنة اإدارة النتخابات برئا�صة وكيل وزارة الدولة ل�صوؤون املجل�س الوطني الحتادي، وع�صوية من يرى 

ال�صتعانة بهم من ذوي اخلربة والكفاءة كاًل يف جماله.

المادة )15(

متار�س جلنة اإدارة النتخابات املهام والخت�صا�صات الآتية:

اأ 	 متابعة �صري النتخابات والتاأكد من �صالمة تطبيق الإجراءات اخلا�صة بعملية النتخاب يف كل مراحلها.

ب 	 التاأكد من �صالحية مقار جلان مراكز النتخاب و�صالمتها ومطابقتها لل�صروط املقررة قانونا للقيام 

مبهامها.

ج 	 توفري وتدريب العاملني يف مراكز النتخاب وفقًا لالأنظمة النافذة وقرارات اللجنة الوطنية.

د 	 التن�صيق مع كافة اجلهات املخت�صة، وكذلك التن�صيق بني اأعمال اللجان الفرعية فيها مبا يكفل تنفيذ 

املهام والواجبات املنوطة بها ل�صالمة العملية النتخابية.

تنفيذ  يتطلبها  التي  املادية  والطاقات  والإمكانات  الب�صرية  القوى  من  الالزمة  الحتياجات  حتديد   	 هـ 

النتخابات، ورفعها اإىل اللجنة الوطنية لتقريرها واعتمادها.

اللجنة  من  واعتمادها  لها،  التابعة  اللجان  ومهام  مهامها  بتنفيذ  املتعلقة  والقرارات  النظم  اقرتاح   	 و 

الوطنية ومتابعة تنفيذها.

ز 	 متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات اللجنة الوطنية املوجهة اإىل اللجان الفرعية واملتعلقة بالإعداد والتجهيز 

للعملية النتخابية، ورفع تقارير دورية بذلك اإىل اللجنة الوطنية.

ح 	 اإعداد موازنات العمليات النتخابية.

ط 	 اتخاذ كافة التدابري والإجراءات الالزمة ل�صمان �صالمة وجناح النتخابات.

ي 	 ا�صتالم حما�صر نتائج النتخابات من جلنة الفرز املركزية، ورفعها اإىل اللجنة الوطنية.
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ك 	 اأية مهام اأخرى تكلف بها من قبل اللجنة الوطنية.

ثانيًا - لجان اإلمارات :

المادة )16(

ُت�صكل جلان الإمارات بقرار من اللجنة الوطنية بناء على اقرتاح دواوين احلكام يف كل اإمارة، ويكون  اأ 	 

مقرها الإمارة املعنية. على اأن ي�صم ت�صكيل جلنة الإمارة ممثلني عن اجلهات التالية :

ديوان حاكم الإمارة.  	

�صرطة الإمارة.  	

بلدية الإمارة.  	

القطاع الأهلي.  	

ويحدد ديوان احلاكم رئي�صًا لهذه اللجنة من بني اأع�صائها.

للجنة الإمارة اأن ت�صكل جلانًا فرعية تكون تابعة لها ملعاونتها يف اأداء مهامها، بعد اأخذ موافقة جلنة  ب 	 

اإدارة النتخابات.

المادة )17(

وذلك  الإمارة،  يف  النتخابات  باإجراء  املتعلقة  والإدارية  الفنية  الأمور  بكافة  القيام  الإمارة  جلنة  تتوىل 

بالتن�صيق مع جلنة اإدارة النتخابات. ولها على وجه اخل�صو�س القيام مبا يلي :

حتديد مقرها يف الإمارة. اأ 	 

ا�صتالم قائمة الهيئة النتخابية النهائية واإ�صعار الأع�صاء بها. ب 	 

توفري ال�صتمارات اخلا�صة بالعملية النتخابية يف مقرها، بعد ا�صتالمها من جلنة اإدارة النتخابات.  ج 	 

التن�صيق مع بلدية الإمارة لتحديد اأماكن الدعاية النتخابية للمر�صحني. د 	 

اقرتاح مقار جلان مراكز النتخاب يف الإمارة بالتن�صيق مع جلنة اإدارة النتخابات. هـ 	 

حتديد اأماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها املر�صحون مع اأع�صاء الهيئات النتخابية. و 	 

ا�صتالم طلبات الرت�صح بعد التاأكد من توافر ال�صروط فيها، ورفعها اإىل جلنة اإدارة النتخابات. ز 	 

مراقبة تطبيق �صوابط وقواعد احلمالت النتخابية يف الإمارة، ورفع التقارير واملالحظات ب�صاأن اأية  ح 	 

خمالفات اإىل جلنة اإدارة النتخابات.
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القواعد والر�صادات الالزمة ل�صري  املتعلقة بالنتخابات وو�صع  والتثقيف  التوعية  الإ�صهام يف جهود  ط	 

العملية النتخابية.

المادة )18(

يتم التن�صيق والتوا�صل بني جلان الإمارات واللجنة الوطنية عن طريق جلنة اإدارة النتخابات ولها اأن ت�صع 

كافة الإجراءات الالزمة لذلك.

ثالثًا - اللجنة االعالمية:

المادة )19(

ُت�صكل اللجنة الإعالمية برئا�صة معايل وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة، وع�صوية عدد كاف من ذوي اخلربة 

والكفاءة ممن يرى ال�صتعانة بهم يف هذا املجال.

المادة )20(

تتوىل اللجنة الإعالمية املهام الآتية :

و�صع ا�صرتاتيجية الت�صال باللجنة الوطنية لالنتخابات وخطة تنفيذها. اأ 	 

و�صع خطة عامة لتوعية املواطنني بانتخابات املجل�س، وذلك بالتن�صيق مع اأجهزة الإعالم املختلفة. ب 	 

و�صع خطة حلمله اإعالمية لتحفيز اأع�صاء الهيئات النتخابية على امل�صاركة يف العملية النتخابية. ج 	 

يف  املر�صحني  برامج  عر�س  يف  الر�صمية  الإعالم  و�صائل  ا�صتخدام  لكيفية  املنظمة  القواعد  اقرتاح  د 	 

النتخابات مبا يكفل حتقيق امل�صاواة وتكافوؤ الفر�س فيما بينهم.

اأية مهام اأخرى ُتكلف بها من قبل اللجنة الوطنية لأغرا�س هذه النتخابات. هـ 	 

رابعًا - اللجنة األمنية:

المادة )21(

ُت�صكل اللجنة الأمنية لالنتخابات برئا�صة وكيل وزارة الداخلية، وع�صوية ممثلي ال�صرطة الأع�صاء يف جلان 

الإمارات. ولرئي�س اللجنة ال�صتعانة مبن يرى من ذوي اخلربة والكفاءة يف هذا املجال.
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المادة )22(

ميدانيًا  الالزمة  الب�صرية  القوى  حجم  مت�صمنًا  لالنتخابات  الأمنية  اخلطة  م�صروع  الأمنية  اللجنة  ت�صع 

ل�صمان �صالمة وحرية ونزاهة النتخابات، على اأن تقدمه اإىل اللجنة الوطنية لعتماده قبل بدء النتخابات 

بوقت كاف.

خامسًا - لجنة األنظمة الذكية

المادة )23(

ُت�صكل جلنة الأنظمة الذكية برئا�صة مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�صالت، وع�صوية عدد كاف 

من ذوي اخلربة والكفاءة ممن يرى ال�صتعانة بهم يف هذا املجال.

المادة )24(

تتوىل جلنة الأنظمة الذكية امله�م الآتية: 

اإعداد الدرا�صات الفنية واإجراء التجارب اخلا�صة بربامج الت�صويت اللكرتوين، وت�صجيل الناخبني   .1
واملر�صحني واملتطوعني وتنفيذها. 

وال�صت�صافة  والإعداد  التجهيز  حيث  من  لالنتخابات  اللكرتوين  املوقع  على  الفني  الإ�صراف   .2
والتحديث واإدخال البيانات والدعم الفني.

الرتاخي�س  توفري  حيث  من  لالنتخابات  الوطنية  للجنة  اللكرتوين  الربيد  على  الفني  الإ�صراف   .3
الالزمة وتقدمي الدعم الفني.

ال�صبكة  وجتهيز  الأجهزة  توفري  حيث  من  والإعالمية  النتخابية  للمراكز  التحتية  البنية  جتهيز   .4
ال�صلكية والال�صلكية وتقدمي الدعم الفني. 

وتقدمي  لالنتخابات  الالزمة  الت�صال  خطوط  ب�صاأن  لالت�صالت  الإمارات  موؤ�ص�صة  مع  التن�صيق    .5
الدعم الفني. 

توفري اأدلة ال�صتخدامات لكافة الأنظمة بغر�س تدريب امل�صتخدمني للنظم اللكرتونية، وتعريفهم    .6
مبزاياها وطرق ت�صغيلها.
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و�صع املوازنة التقديرية للمتطلبات الفنية من اأجهزة وبرامج وتراخي�س وبرامج م�صاعدة ودعم فني    .7
�صامل. 

الإجراءات  دليل  ح�صب  لالنتخابات  الفنية  العمليات  بتنفيذ  اخلا�صة  الأ�صعار  عرو�س  ا�صتقطاب    .8
املالية املوحد للحكومة الحتادية. 

 ،)Source Code( الإ�صراف على ا�صتالم وتخزين الأجهزة والربامج والبيانات والربجميات   .9
والت�صرف فيها ح�صب دليل الإجراءات املالية املوحد للحكومة الحتادية.

اإعداد اخلطط الالزمة والبديلة ملواجهة الطوارئ.   .10

التاأكد من جاهزية و�صالمة اأنظمة احلماية لكافة الأجهزة واأنظمة الت�صغيل التقنية.   .11

اأية مهام اأخرى ُتكلف بها من قبل اللجنة الوطنية.   .12
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الفصل الرابع
قواعد وشروط الترشح

المادة )25(

لكل ع�صو هيئة انتخابية �صالحية الرت�صح لع�صوية املجل�س متى توافرت فيه ال�صروط الآتية:   اأ 	 

التي ميثلها يف  الإمارة  اإمارات الحتاد، ومقيمًا ب�صفة دائمة يف  اإحدى  يكون من مواطني  اأن   	

املجل�س.

ل يقل �صنه عن خم�س وع�صرين �صنة ميالدية.  	

اأن يكون متمتعا بالأهلية املدنية حممود ال�صرية، ح�صن ال�صمعة، مل ي�صبق احلكم عليه يف جرمية   	

خملة بال�صرف، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره طبقا للقانون .

اأن يكون لديه اإملام كاف بالقراءة والكتابة.  	

على طالب الرت�صح اأن يتقدم بطلب تر�صحه اإىل جلنة الإمارة وفق النموذج املعتمد لذلك خالل املدة  ب 	 

املقررة للرت�صح، م�صحوبا مبا يفيد ت�صديده مبلغ )1000( األف درهم اإىل خزينة اللجنة الوطنية، 

وهذا املبلغ غري قابل للرد.

للمر�صح اأن يعدل عن تر�صيح نف�صه باإخطار جلنة الإمارة بذلك وفقا للنموذج املعتمد خالل املدة  ج 	 

التي حتددها اللجنة الوطنية.

المادة )26(

الهيئة  لع�صو  يحق  به،  املعمول  الب�صرية  املوارد  قانون  يت�صمنها  والتي  ال�صلة  ذات  بالأحكام  جاء  ما  مراعاة  مع 

النتخابية الذي ي�صغل وظيفة عامة اأن ير�صح نف�صه لع�صوية املجل�س، ويعترب متوقفا عن ممار�صة وظيفته العامة 

النتخابات،  يف  فوزه  عدم  حالة  يف  وظيفته  اإىل  العودة  له  ويجوز  النهائية،  املر�صحني  قوائم  اإعالن  تاريخ  من 

كاف. ر�صيد  له  يكن  مل  اإذا  راتب  بدون  اإجازة  له  حتت�صب  اأو  املقررة  اإجازاته  من  توقفه  اأيام  خ�صم   مع 

و اإذا كان املر�صح من ذوي ال�صفة الع�صكرية، فيجب عليه احل�صول على موافقة جهة عمله على منحه الإجازة.

 اأما اإذا كان املر�صح من اأع�صاء ال�صلطة الق�صائية، فيجب عليه تقدمي ما يثبت ا�صتقالته من وظيفته مع طلب الرت�صح.

تاريخ  اأداء مهام ع�صويته يف املجل�س من  القائم فيعترب متوقفا عن  اأع�صاء املجل�س  واإذا كان املر�صح من   

اإعالن قوائم املر�صحني النهائية.
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المادة )27(

لكل مر�صح اأن يختار وكياًل عنه من بني املقيدين يف الهيئة النتخابية لالإمارة التي ينتمي اإليها على  اأ 	 

اأن يتقدم بطلب للجنة الإمارة وفق النموذج املعتمد قبل اليوم املحدد لالنتخابات ب�صبعة اأيام على 

الأقل، ويتم اعتماد وكالء املر�صحني من قبل جلنة اإدارة النتخابات.

يقت�صر دور وكيل املر�صح على ح�صور عملية الت�صويت واإجراءات الفرز وميار�س �صالحيات املر�صح  ب 	 

يف هذا اخل�صو�س يف حدود وكالته.

المادة )28(

اإذا ت�صاوى عدد املر�صحني املتقدمني لالنتخابات مع عدد املر�صحني املطلوب انتخابهم يف الإمارة؛ يتم اعتماد 

املر�صحني بالتزكية.
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الفصل الخامس
قواعد االنتخاب

المادة )29(

حتدد اللجنة الوطنية اأيام الت�صويت وفق اجلدول الزمني لالنتخابات الذي تعتمده، بحيث ي�صمل:

اأيام الت�صويت خارج الدولة.   	

اأيام الت�صويت املبكر.  	

يوم النتخاب الرئي�صي.  	

المادة )30(

يتم اإجراء الت�صويت املبكر خالل الأيام املحددة لذلك ويف مراكز النتخاب التي حتددها اللجنة الوطنية، 

بحيث حُتفظ اأ�صوات الناخبني الذين اأدلوا باأ�صواتهم خالل اأيام الت�صويت املبكر وفق اأنظمة الت�صفري املتبعة 

يف اأنظمة الت�صويت الإلكرتوين. على اأن تقوم جلنة الفرز باحت�صاب هذه الأ�صوات يف يوم النتخاب الرئي�صي 

وفق نظام الفرز الإلكرتوين.

المادة )31(

اللجنة  حتددها  التي  للدولة  الدبلوما�صية  البعثات  مقار  يف  ب�صوته  الإدلء  النتخابية  الهيئة  لع�صو  يجوز 

اأدلوا  الذين  اأ�صوات  باحت�صاب  الفرز  جلنة  تقوم  اأن  على  تعتمده،  الذي  الت�صويت  نظام  ووفق  الوطنية، 

باأ�صواتهم من اخلارج يف يوم النتخاب الرئي�صي وفق نظام الفرز الإلكرتوين.

المادة )32(

يتم النتخاب عن طريق القرتاع العام ال�صري املبا�صر يف الأماكن والأيام التي حتددها اللجنة الوطنية.

المادة )33(

اإدارة النتخابات، وتتوىل  الوطنية، بناء على اقرتاح جلنة  اللجنة  ت�صكل جلان مراكز النتخاب بقرار من 

تنفيذ عملية النتخاب يف يوم النتخاب املحدد يف الإمارة.
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المادة )34(

يقوم رئي�س جلنة مركز النتخاب بالتاأكد من توافر كافة الإجراءات الفنية والتنظيمية املتطلبة يف  اأ 	 

نظام الت�صويت املعتمد قبل بدء عملية النتخاب. ويحرر حم�صرا بذلك ويوقعه واأع�صاء اللجنة.

تبداأ عملية الت�صويت ال�صاعة الثامنة �صباحا يف اليوم املحدد لالنتخابات الرئي�صي يف كل اإمارة. ب 	 

اأن  الرئي�صي. على  اليوم املحدد لالنتخابات  الثامنة م�صاء نف�س  ال�صاعة  تنتهي عملية القرتاع يف متام  ج 	 

يدلوا  النتخاب مل  قاعة  ناخبني يف  وجود  تبني  اإذا  م�صاء  الثامنة  ال�صاعة  بعد  الت�صويت  عملية  ت�صتمر 

باأ�صواتهم، وذلك حتى يتم النتهاء منهم، ثم يعلن رئي�س جلنة مركز النتخاب انتهاء عملية النتخاب.

للجنة الوطنية متديد وقت النتخاب �صواء بزيادة مدة اليوم النتخابي اأو متديد اأيام النتخاب يوما  د 	 

اإ�صافيا اأو اأكرث اإذا راأت احلاجة لذلك.

حتدد اللجنة الوطنية املواعيد التنظيمية للت�صويت املبكر، والت�صويت من خارج الدولة. هـ	 

المادة )35(

الحتادية  الهيئة  من  ال�صادرة  الهوية  بطاقة  النتخابية من خالل  الهيئة  �صخ�صية ع�صو  من  التحقق  يتم 

للهوية واجلن�صية.

المادة )36(

تتخذ جلنة اإدارة النتخابات الإجراءات والتدابري الالزمة ملنع تكرار ت�صويت الناخبني اأكرث من مرة خالل 

الدورة النتخابية الواحدة.

المادة )37(

وفقا  النتخاب  مراكز  يف  املعتمدة  الإلكرتوين  الت�صويت  اأجهزة  خالل  من  ب�صوته  الناخب  يديل  اأ. 

للخطوات املحددة فيها.

يف حالة ا�صتخدام نظام الت�صويت اليدوي، ت�صلم جلنة مركز النتخابات لكل ناخب ورقة القرتاع  ب. 

ليثبت راأيه فيها يف املكان املخ�ص�س لذلك داخل قاعة النتخاب، ثم ي�صعها يف �صندوق القرتاع 

اأمام رئي�س كل جلنة مركز النتخاب اأو اأحد اأع�صائها.

اأ�صمائهم يف الهيئات النتخابية اأن يدلوا باأ�صواتهم يف البعثات الدبلوما�صية التي  يجوز ملن وردت  ج. 

حتددها اللجنة ووفق النظام الذي تعتمده لذلك. 
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المادة )38(

يبدي الناخب الذي ل يعرف القراءة اأو الكتابة، اأو كان من املكفوفني، اأو من ذوي اأ�صحاب الهمم الذين ل 

ي�صتطيعون الت�صويت باأنف�صهم راأيه �صفاهة وب�صكل �صري لرئي�س جلنة مركز النتخاب اأو اأحد اأع�صائها الذي 

يفو�صه رئي�س اللجنة، وذلك وفق النظام املتبع يف الت�صويت.

المادة )39(

ُيناط برئي�س جلنة مركز النتخاب حفظ النظام يف قاعة النتخاب وتاأمني مقرها، وله يف �صبيل  اأ 	 

ذلك طلب رجال ال�صرطة عند ال�صرورة، ويحظر على رجال ال�صرطة دخول قاعات النتخاب اإل بناء 

على اأذن من رئي�س جلنة مركز النتخاب عدا من يدخل منهم ملمار�صة حقه النتخابي. 

يكون لروؤ�صاء جلان مراكز النتخاب �صلطة ماأموري ال�صبط الق�صائي بالن�صبة للجرائم التي ُترتكب  ب 	 

يف مراكز النتخاب اأو ُي�صرع يف ارتكابها فيها.

المادة )40(

اأحد  عن  وكيال  اأو  مر�صحا  كان  اإذا  اإل  ب�صوته،  الإدلء  بعد  النتخاب  قاعة  يف  البقاء  ناخب  لأي  يجوز  ل 

املر�صحني فله ح�صور عمليتي القرتاع والفرز.

المادة )41(

يف�صل رئي�س جلنة مركز النتخاب يف جميع امل�صائل املتعلقة ب�صحة ال�صوت النتخابي. اأ 	 

ويف حالة ا�صتخدام نظام الت�صويت اليدوي يعترب ال�صوت باطال يف احلالت الآتية: ب 	 

الأ�صوات املعلقة على �صرط.  	

الأ�صوات التي يثبت فيها اأكرث من العدد املطلوب انتخابه.  	

الأ�صوات املثبتة على غري ورقة القرتاع واملختومة بخامت جلنة مركز النتخاب.  	

الأ�صوات التي حتمل اأية عالمة ت�صري اإىل �صخ�صية الناخب اأو تدل عليه.  	

اإذا مل تت�صمن الورقة اأية اإ�صارة تفيد الإدلء بال�صوت النتخابي.  	

الأوراق التي بها ك�صط اأو �صطب.  	



23

المادة )42(

يعلن رئي�س جلنة مركز النتخاب انتهاء عملية النتخاب وغلق مركز النتخاب ويحرر حم�صرًا بذلك  اأ 	 

ي�صتمل على ما يلي:

موعد انتهاء عملية النتخاب.  	

عدد الناخبني الذين اأدلوا باأ�صواتهم.   	

غلق مركز النتخاب.   	

بعد  النتخابات  اإدارة  اإىل جلنة  النتخاب  مركز  وغلق  النتخاب  عملية  انتهاء  ت�صليم حم�صر  يتم  ب 	 

املحا�صر  جميع  اإىل  اإ�صافة  وذلك  النتخاب  مركز  جلنة  واأع�صاء  رئي�س  قبل  من  عليه  التوقيع 

وامل�صتندات والأوراق والعهد التي مت ا�صتخدامها يف العملية النتخابية.

المادة )43(

تتوىل جلنة الفرز بعد انتهاء عملية النتخاب وغلق مراكز النتخاب اإجراء عملية الفرز با�صتخدام  اأ 	 

الطرق الفنية املتبعة يف نظام الت�صويت اللكرتوين.

يعلن رئي�س جلنة الفرز نتيجة الفائزين يف النتخابات بالن�صبة للحا�صلني على اأعلى الأ�صوات بح�صب  ب 	 

عدد املر�صحني املطلوب انتخابهم يف الإمارة.

حتدد جلنة الفرز اأع�صاء قائمة الحتياط يف كل اإمارة مرتبني بح�صب عدد الأ�صوات التي ح�صل  ج 	 

عليها كل منهم، وعند الت�صاوي تعتمد القرعة للمفا�صلة بينهم.

تعترب قواعد بيانات من اأدلوا باأ�صواتهم هي امل�صدر الوحيد لحت�صاب عددهم يف كل اإمارة وحتديد  د 	 

عدد الأ�صوات التي ح�صل عليها كل مر�صح.

المادة )44(

يف حالة ا�صتخدام نظام الت�صويت اليدوي يتم فرز �صناديق القرتاع لتحديد عدد من اأدلوا باأ�صواتهم وتفريغ 

الأ�صوات يف ك�صف ي�صجل فيه اأ�صماء املر�صحني يف القائمة وعدد الأ�صوات التي ح�صل عليها كل مر�صح وعدد 

اأع�صاء جلنة  الأوراق الباطلة، والتاأ�صري يف ورقة كل ناخب عند تفريغها اإىل الك�صف املذكور من قبل اأحد 

الفرز مبا يدل على ذلك، ويجب اأن تتوا�صل عملية الفرز دون توقف حتى النتهاء منها.
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المادة )45(

حتتفظ جلنة الفرز بجميع بيانات القرتاع اخلا�صة بكل مر�صح اإثر عمليتي القرتاع والفرز. اأ 	 

ل يجوز الحتفاظ باأية بيانات اأو اأوراق انتخابية بعد مرور اأربعة اأ�صهر على اعتماد النتائج النهائية  ب 	 

لالنتخابات.

المادة )46(

جترى انتخابات تكميلية يف احلالتني التاليتني: اأ 	 

اإذا زاد عدد املر�صحني احلا�صلني على اأعلى الأ�صوات 	ب�صكل مت�صاو	 على عدد املر�صحني   	

املطلوب انتخابهم يف الإمارة.

اإذا فاز بع�س املر�صحني وت�صاوى التالون لهم يف الأ�صوات مبا يزيد على عدد املقاعد ال�صاغرة   	

واملتبقية املخ�ص�صة لالإمارة وذلك بني املت�صاوين منهم لإكمال هذه املقاعد.

اإذا ت�صاوت اأ�صوات املر�صحني يف النتخابات التكميلية جترى القرعة بني املت�صاوين يف الأ�صوات من  ب 	 

قبل رئي�س جلنة الفرز ل�صغل املقاعد املخ�ص�صة لكل اإمارة ولتحديد قائمة الحتياط.
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الفصل السادس
أحكام وضوابط الحملة االنتخابية

المادة )47(

لكل مر�صح حق التعبري عن نف�صه والقيام باأي ن�صاط ي�صتهدف اإقناع الناخبني باختياره، والدعاية لربناجمه 

النتخابي بحرية تامة، �صريطة اللتزام بال�صوابط والقواعد الآتية :

املحافظة على قيم ومبادئ املجتمع والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات املعمول بها يف هذا ال�صاأن  اأ 	 

واحرتام النظام العام.

اأو  القبلي  اأو  الطائفي  اأو  الديني  التع�صب  اإثارة  اإىل  تدعو  اأفكارًا  النتخابية  احلملة  ت�صمني  عدم  ب 	 

العرقي جتاه الغري.

عدم خداع الناخبني اأو التدلي�س عليهم باأي و�صيلة كانت. ج 	 

اأو الإ�صاءة اإىل غريه من املر�صحني  اأو التعدي باللفظ  اأو الت�صهري  اأ�صلوب التجريح  عدم ا�صتخدام  د 	 

ب�صورة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة.

عدم ت�صمني حملته النتخابية وعودًا اأو برامج تخرج عن �صالحيات ع�صو املجل�س. هـ 	 

المادة )48(

لكل مر�صح عر�س برناجمه النتخابي يف و�صائل الإعالم املحلية املقروءة وامل�صموعة واملرئية، وعقد ندوات وموؤمترات 

�صحفية وفقًا للقواعد التي حتددها التعليمات التنفيذية وال�صوابط التي ت�صعها اللجنة الوطنية يف هذا ال�صاأن.

المادة )49(

يحظر الإنفاق على الدعاية النتخابية من املال العام اأو من ميزانية الوزارات واملوؤ�ص�صات وال�صركات والهيئات العامة 

وغريها من اجلهات الر�صمية التابعة للدولة، كما يحظر ا�صتخدام املوؤ�ص�صات واملرافق العامة للدعاية النتخابية.

المادة )50(

األ تتجاوز هذه  الإماراتيني فقط، �صريطة  اأو العتباريني  الأ�صخا�س الطبيعيني  تلقي تربعات من  للمر�صح 

التربعات �صقف الإنفاق املحدد على احلمالت الدعائية. وعلى املر�صح تقدمي ك�صف ح�صاب عن اأية تربعات 

يتلقاها اإىل جلنة الإمارة اأوًل باأول.
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المادة )51(

يحظر على املر�صحني القيام مبا يلي:

تلقي اأية اأموال اأو تربعات من خارج الدولة اأو من اأ�صخا�س اأو جهات اأجنبية. اأ 	 

جتاوز �صقف الإنفاق على الدعاية النتخابية مبلغ )2( مليون درهم. ب 	 

تقدمي اأية هدايا عينية اأو مادية للناخبني. ج 	 

ا�صتعمال �صعار الدولة الر�صمي اأو رموزها يف الجتماعات والإعالنات والن�صرات النتخابية وكافة  د 	 

اأنواع الكتابات والر�صوم امل�صتخدمة يف الدعاية النتخابية.

ا�صتعمال احلملة النتخابية لغري الغاية منها؛ وهي الرتويج لرت�صحهم ولرباجمهم النتخابية. هـ 	 

ا�صتعمال اجلمعيات اأو الأندية اأو املدار�س اأو اجلامعات اأو املعاهد اأو دور العبادة اأو امل�صت�صفيات اأو  و – 

املباين احلكومية و�صبه احلكومية احتادية كانت اأم حملية اأو احلدائق العامة اأو املراكز التجارية، 

للدعاية للمر�صح.

ا�صتغالل الدين اأو النتماء القبلي اأو العرقي لأغرا�س انتخابية. ز – 

ا�صتخدام مكربات ال�صوت يف اأعمال الدعاية النتخابية اإل يف القاعات وال�صالت املخ�ص�صة لهذا الغر�س. ح	 

اأو  ال�صيارات  على  وال�صور  والر�صوم  الكتابة  اأنواع  من  نوع  اأي  اأو  الإعالنات  اأو  املن�صورات  ل�صق  ط 	 

املركبات بكافة اأنواعها.

ا�صتعمال الر�صائل الهاتفية من قبل ال�صركات اأو ال�صتعمال التجاري يف حملته النتخابية. ي 	 

المادة )52(

يلتزم كافة املر�صحني مبا يلي :

احل�صول على موافقة جلنة الإمارة قبل افتتاح مقره النتخابي. اأ 	 

الإف�صاح عن م�صادر متويل احلمالت الدعائية والنتخابية، وت�صليم جلنة اإدارة النتخابات خطة  ب 	 

احلملة الدعائية وموازنتها لعتمادها.

املحافظة على مقومات البيئة وال�صكل اجلمايل للمدينة. ج 	 
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المادة )53(

تبداأ الدعاية النتخابية بعد اإعالن القائمة النهائية لأ�صماء املر�صحني، وتنتهي بنهاية دوام اليوم  اأ. 

يجوز  ول  الوطنية.  اللجنة  حتدده  الذي  الزمني  للجدول  وفقًا  الرئي�س  النتخاب  يوم  على  ال�صابق 

ممار�صة اأي من اأ�صكال الدعاية النتخابية يف يوم النتخاب الرئي�صي، على اأن تظل اأ�صكال الدعاية 

النتخابية املنفذة قبل ذلك قائمة.

ل ي�صري حكم الفقرة ال�صابقة على عمليات الت�صويت املبكر. ب. 

يلتزم املر�صح املن�صحب باإزالة جميع مظاهر حملته النتخابية خالل اأ�صبوع على الأكرث من تاريخ ان�صحابه. ج. 

ويف جميع الأحوال، يلتزم كافة املر�صحني باإزالة كافة مظاهر حمالتهم النتخابية خالل اأ�صبوع على  د. 

الأكرث من اإعالن النتائج النهائية لالنتخابات.

المادة )54(

تكون احلمالت النتخابية فردية، ول يجوز التفاق بني املر�صحني على قوائم انتخابية موحدة لع�صوية املجل�س 

اأو الت�صامن فيما بينهم ب�صورة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة يف تنفيذ احلمالت النتخابية.

المادة )55(

ل يجوز لأي جهة حكومية، اأو �صركة، اأو موؤ�ص�صة متتلك احلكومة جزءًا من اأ�صهمها، تقدمي اأي �صكل من اأ�صكال 

الدعم املادي اأو املعنوي، اأو اأية ت�صهيالت، اأو موارد لأي مر�صح، اأو القيام باأي ت�صرف من �صاأنه التاأثري ب�صكل 

مبا�صر اأو غري مبا�صر يف احلملة النتخابية لأي مر�صح �صواء كان هذا الأثر ل�صالح املر�صح اأم �صده.

المادة )56(

حتدد جلنة الإمارة مواقع واأماكن و�صع املل�صقات واللوحات وال�صور الدعائية للمر�صحني، وذلك  اأ 	 

وفق ال�صوابط املحلية املقررة يف كل اإمارة، ومبراعاة اإتاحة الفر�س املت�صاوية لكل مر�صح.

للمر�صح تخ�صي�س اأماكن للتجمعات واللتقاء بالناخبني، واإلقاء املحا�صرات، وعقد الندوات، خالل  ب 	 

الإمارة.  جلنة  من  بذلك  ترخي�س  على  احل�صول  بعد  وذلك  النتخابية،  للحمالت  املحددة  املدة 

ويجوز عقد مثل هذه التجمعات يف �صالت العر�س والقاعات واملخيمات املخ�ص�صة لالحتفالت.
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المادة )57(

يحظر على موظفي احلكومة واجلهات الر�صمية ا�صتغالل �صلطاتهم لدعم اأي من املر�صحني اأو عمل دعاية 

انتخابية ل�صالح اأي منهم باأي �صكل.

المادة )58(

ل يجوز لأي مر�صح اأن يقوم يوم النتخاب بنف�صه اأو بوا�صطة الغري بتوزيع برامج عمل اأو من�صورات اأو بطاقات 

اأو غريها من الوثائق باأية طريقة.
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الفصل السابع
المخالفات االنتخابية

المادة )59(

مع عدم الإخالل بامل�صوؤولية املدنية واجلنائية املقررة قانونًا للمخالف، تخت�س اللجنة الوطنية بالنظر يف 

كافة املخالفات التي تخل ب�صري النتخابات اأو تعطل تطبيق التعليمات ال�صادرة ب�صاأنها. وللجنة الوطنية حق 

توقيع اجلزاءات التالية:	

اإنذار ع�صو الهيئة النتخابية بال�صتبعاد �صواء من قوائم الهيئات النتخابية اأو من قوائم املر�صحني  اأ 	 

يف النتخابات الأ�صلية اأو التكميلية.

هذه  يف  ورد  ما  بخالف  عليها  ح�صل  مبالغ  اأية  الوطنية  اللجنة  بت�صليم  الناخب  اأو  املر�صح  ب – اإلزام 

التعليمات.

اأ�صرار نا�صئة عنها على  اأية  اإلزام املر�صح باإزالة املخالفات املتعلقة بالدعاية النتخابية، واإ�صالح  ج 	 

نفقته اخلا�صة.

اإلزام املر�صح بدفع غرامة مالية ل تتجاوز )خم�صة( اآلف درهم. د 	 

اإلغاء الرتخي�س بالدعاية النتخابية املمنوح للمر�صح. هـ– 

ا�صتبعاد اأي من الأ�صماء الواردة يف قوائم الهيئات النتخابية اأو يف قوائم املر�صحني، حتى ولو كانت  و – 

هذه القوائم نهائية.

اإلغاء نتيجة النتخابات يف الإمارة. ز 	 

ولها اتخاذ اأية تدابري اأخرى لزمة ملواجهة كافة املخالفات التي تخل ب�صري وجناح العملية النتخابية بكافة 

جوانبها.
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الفصل الثامن
الطعون االنتخابية

المادة )60(

ُت�صكل جلنة الطعون برئا�صة قا�س، وع�صوية اثنني من ذوي اخلربة والخت�صا�س. اأ 	  

تتوىل هذه اللجنة فح�س كافة الطعون املقدمة اإليها، �صواء بالطعن على تر�صح اأحد املر�صحني، اأو  ب 	 

على اإجراءات القرتاع والفرز، وتقدمي تقارير بالراأي القانوين فيها اإىل اللجنة الوطنية.

المادة )61(

لكل ع�صو من اأع�صاء الهيئة النتخابية حق الطعن على تر�صح اأحد املر�صحني وفقًا لل�صروط التالية:

اأن يكون الطعن مبنيًا على اأ�صباب جدية ومقبولة. اأ. 

جلنة  اإىل  لرتفعها  الوطنية،  اللجنة  حتددها  التي  املدة  خالل  الإمارة  جلنة  اإىل  الطعن  يقدم  اأن  ب. 

الطعون للنظر والبت فيه.

اللجنة  لدى  الكفالة  �صبيل  على  درهم  اآلف  ثالثة   )3000( قدره  مبلغًا  الطعن  مقدم  يودع  اأن  ج. 

الوطنية، ويرد هذا املبلغ اإىل مقدم الطعن اإذا �صدر القرار ل�صاحله.

المادة )62(

لكل مر�صح احلق يف الطعن على نتائج عملية القرتاع والفرز وذلك با�صتخدام النموذج املعتمد لدى جلنة 

الإمارة وفقا لل�صروط التالية : 

اأن يتم تقدمي الطعن خالل) 48( ثمانية واأربعني �صاعة من اإعالن نتائج الفرز الأولية يف الإمارة. اأ 	 

اأن يكون الطعن م�صببًا وحمددًا حول اإجراءات القرتاع والفرز. ب 	 

اأن يودع مقدم الطعن مبلغًا قدره ) 3000 ( ثالثة اآلف درهم يودع على �صبيل الكفالة لدى اللجنة  ج 	 

الوطنية، ويرد هذا املبلغ اإىل مقدم الطعن اإذا �صدر القرار ل�صاحله .

المادة )63(

التي  ل يحول تقدمي الطعون ب�صاأن اإجراءات القرتاع والفرز دون قيام جلنة الفرز باإعالن عدد الأ�صوات 

ح�صل عليها كل مر�صح.
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المادة )64(

تبت اللجنة الوطنية يف كافة الطعون املقدمة اإليها يف �صوء التقارير املرفوعة لها من جلنة الطعون،  اأ – 

وحتوز قراراتها قوة الأحكام النهائية.

توؤثر يف  اأخطاء  اأو  عيوب  اأية  اإجراءاتها  �صاب  اإذا  النتخاب،  نتيجة  اإلغاء  تقرر  ان  الوطنية  للجنة  ب – 

نتيجتها النهائية وتبلغ ذوي ال�صاأن بذلك. 
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الفصل التاسع
أحكام ختامية

المادة )65(

وتنفيذ قراراتها  النتخابات يف مبا�صرة اخت�صا�صاتها  الدولة بجميع م�صتوياتها معاونة جلان  اأجهزة  على 

وتزويدها مبا تطلبه من م�صتندات واأوراق وبيانات واإي�صاحات ومعلومات تت�صل بهذه الخت�صا�صات، وللجنة 

الوطنية اأن ت�صتعني باأي جهة يف اأداء مهامها.

المادة )66(

لغيت فيها النتخابات اأو مل تكتمل، وذلك يف املوعد الذي حتدده اللجنة 
ُ
يتم اإعادة النتخاب يف الإمارة التي اأ

الوطنية، وبذات القواعد والإجراءات املتبعة يف النتخابات الأ�صلية.

المادة )67(

حمله  حل  الأقل،  على  اأ�صهر  بثالثة  املجل�س  مدة  نهاية  قبل  املنتخبني  املجل�س  اأع�صاء  من  ع�صو  مقعد  خال  اإذا 

احلا�صل على اأعلى الأ�صوات يف قائمة الحتياط اخلا�صة بالإمارة، ويكمل الع�صو اجلديد مدة ع�صوية �صلفة.

المادة )68(

لالنتخابات  التنفيذية  التعليمات  ب�صاأن  رقم )2015/03/01(  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  قرار  ُيلغى 

امل�صار اإليه.

المادة )69(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره، وين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

عبدالرحمن محمد العويس
وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني الحت�دي

رئي�س اللجنة الوطنية لالنتخ�ب�ت

�صدر بتاريخ     18    /    6   /  2019
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