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 ديباجة 

( بسيييين 1963نوفمبر  12) 1383جمادى الثان ة   24بتا قخ    187-57-1الظهير الشييييرقم        من 10الفصيييي    ضيييي ا بناًء على مقت  -

 أسياسيي لليتيعياون اليميتيبيادل؛نيظيام  

مايو  29بتا قخ    359.67رك لوزقر الشيي   والشيياون ااجتماع ة ووزقر املال ة      تالقرا  املشيي مييييييييييييييين 10الفصيي     على مقتضيي ا و   -

 ؛بوضع نظ  أساس ة نموذج ة لجمع ا  التعاون املتبادل  1967

،  م( )أمفا اضييييييييييدية ملوتفي اصدا ا  واملصييييييييييال  العموم ة بامل ر تعآ  ال لهلالنظ  األسيييييييييياسيييييييييي ة  من   10البند  مقتضيييييييييي ا   على و   -

، 1969فبراير  17بتا قخ  8.69لوزقر الشييييييي   والشييييييياون ااجتماع ة ووزقر املال ة      رك  تواملصييييييياد  علجبا بموجر القرا  املشييييييي

 ؛كما و ع ت  يره وتتم مه

م األسيييييييياضييييييييدا لتعاضييييييييدية الوتدا  اللييييييييي ة ملوتفي اصدا ا  واملصييييييييال  العموم ة  االنظمن    49و 9و 6  واداملعلى مقتضيييييييي ا   و   -

املال ة     اا تصيياد و   والشيياون ااجتماع ة ووزقر   شيي ترك لوزقر التبامل ر  )ميسييفام(، املصيياد  علجبا بموجر القرا  املشيي

 ؛2014 و ليو  4بتا قخ   2426.14

 ليتيعياضيديية أميفيام كما و ع ت  يره؛ الداخليالضابط من  12البند مقتض ا  على و  -

 عيبيتيو  -
ً
 .2021 فبراير 19 بيتيا قيخ جتمعاليميجيليس اصدا ي لليتيعياضيديية اليمقر   ملا

 مل -
ً
 .2021 ما س 27بيتيا قيخ املنعقد لليتيعياضيديية صاد ة الجمع العام السنوي وتيبيعيا

منخرطا  ومنخرطي اليهي يآ  اليتيعياضيديية  تنظ   انتخا  منادير  ةك ف شروط و بيموجبه    ةاانتخابيي اليمحددتقر  سن النظام  

 :  كما يليليميوتيفيي اصدا ا  واليميصياليح اليعيميومي ية بياليمي ير ، 

 : الفصل التمهيدي 

النظام   هذا  للتحديد  إلى  يبدف  املنظمة  منخرطي  املقتض ا   ملنادير  اانتخاب ة  اصدا ا  عمل ة  ملوتفي  التعاضدية  اله آ  

 ؛إجرائباشروط وك ف ة تقنين و واملصال  العموم ة بامل ر  

 : ما يلي ،ترد مجردةعندما  أدناهالعبا ا  ب -في مدلول هذا النظام-وققصد 

 ؛)أمفام( اله آ  التعاضدية ملوتفي اصدا ا  واملصال  العموم ة بامل ر :  التعاضدية -1

 4و 3والبندين    من نظمها األسيياسيي ة  9و 7تعاضييدية أمفام كما هو محدد في البندين  في   )ة(املسيياه  )ة(العضييو )ة(:  املنخرط -2

 ؛من ضابطها الداخلي 

 بالفقرة أعاله؛ مااملشا  إلجبأو املنخرطة ط املنخر  ناخر : هوال -3

 .املرش  أو املرشية انتخابا  مندوبي منخرطي التعاضديةاملرش  :  -4

 التنظيم والتقطيع االنتخابي األول:  الفصل

 الفروع االنتخابية  مكاتب توزيع  :  الـمـادة األولـى

 10طبقا ملقتض ا  البند  وذلك    ،ابير عددها ونطا ها التاملجلس اصدا ي  يحدد    فروع انتخاب ةيت  توزيع منخرطي التعاضدية على  

 من ضابطها الداخلي.  12والبند   من النظ  األساس ة للتعاضدية

 . ممثل ة فرع ة للتعاضدية  ض ت، بالنسبة لك  جهة أو عمالة أو إ ل  ، انتخابيوقتأسس مبدئ ا فرع  

 كالتالي:  خاب ةتالعمل ة اانوتكون نسبة تمث ل ة الفرع على مستوى 

 مندو  واتد عن ك  فرع،   -

 منخرط. ( 500جزء من األلم يفو  خمسمائة )أو منخرط ( 1.000مندو  عن ك  ألم ) -
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 تهة هويالناخب وبطاق  سن  ديدحتـ : ـةني الـمـادة الـثـا

البال ون من العمر  مان عشيييييرة سييييينة شيييييمسييييي ة كاملة على األ   في التا قخ  ، تعاضيييييدية أمفام ذكو ا و نا امنخرطو  ون ه   ناخبال

 لال تراع.اليمحدد 

إذا أضياع الناخر بطا ة انخراطه أو تعرضيه هذه البطا ة للتلم أمهنه تعوقضيها بو  ة تعتبر بطا ة اانخراط بطا ة الناخر.  

 . ب  إجراء العمل ة اانتخاب ة مصال  التعاضدية طرف( املستخرجة من Fiche signalétiqueالب انا  )

تصيييييييييييييال بمصيييييييييييييال  التعياضيييييييييييييديية  بي  تيا قخ إجراء اا تراع من أجي  اسيييييييييييييتخرا  و  ية الب يانيا   اولهيذه ال يايية، فعلى املعبا بياألمر ا

 املذكو ة أعاله.

 : شروط أهلية الترشح   الثالثةالـمـادة 

 : أن يكون منخرطي التعاضدية  مناديريشترط في من يترش  انتخابا  

 ؛ للتعاضديةمنخرطا في القطاع التهم لي   -1

 ؛سنة شمس ة كاملة على األ   في التا قخ اليمحدد لال تراع وعشرقن إتدىمن العمر  ابال  -2

 ؛بهالخاصة  راكا جم ع واجبا  ااشتللتعاضدية  د أدى  -3

 يكون  -4
ّ
 ؛، وذلك تجنبا لتضا   املصال ملدة ا تق  عن سنة مصلية ماديةه معها تمستخدما بالتعاضدية أو  بطأا

 يكون  -5
ّ
 .للعضوقة بالتعاضدية ا  بالطرد أو التشط ر أو التجم در  د استقال، أو ل  يصد  أو طبق في تقه أي  أا

 مدة االنتداب ونـمط االقتراع  :  بعةاالـمـادة الر 

، وذلك بيياا ييتييراع بييالالئييحيية وبييالييتييمييثيي يي  اليينييسييبييي للييوائييح تييسيير  يياعييدة سنوا  6لييمدة   تعاضديةاليت  انتخا  ميينييادييير ميينييخييرطييي  

 .، وذلك في دو ة واتدةاألكيبير بيقي ية

بتخص ص املقاعد البا  ة لأل  ام القرقبة من القاس   توزع املقاعد على اللوائح بواسطة القاس  اانتخابي    بأكبر البقايا وذلك  

 املذكو . 

تخصص املقاعد ملرشحي ك  ائحة تسر ترت بب  التسلسلي في الالئحة. غير أنه بالنسبة لالئحة التا فقد  أتد مرشيجبا خا    

املادة   إل ه في  التعوقض املشا   القانون املرشيون املتواج  7أج   النظام، يرتقي بحه   الدن ا بالنسبة  من هذا  املراتر  دون في 

 للمرش  املتوفى إلى املراتر األعلى. ويعتمد هذا الترتير الجديد في توزيع املقاعد و عالن أسماء املرشيين املنتخبين.

  واملاه  من  انخراطا بالتعاضديةاأل دم إذا أترز  ائحتان أو عدة لوائح على نفس البق ة، ينتخر برس  املقعد املعبا املرش   

األكبر سنا واملاه  من ت ث الترتير في الالئحة. وفي تالة  يختا   . وفي تالة التعادل من ت ث األ دم ة، ت ث الترتير في الالئحة

 تعادل السن، تجرى القرعة لتع ين املرش  الفائز. 

 تاريخ االقتراع : الـمـادة الخامسة 

بقرا  لرئيس املجلس  يحدد تا قخ اا تراع واليييييييييييييييمدة التا تقدم خاللها الترشيي حا  وتا قخ اسييتقبال الطعون ونشيير اللوائح ال بائ ة  

، ويعلق القرا  في الفروع والفضيييييييييييياءا   www.omfam.org اصدا ي ينشيييييييييييير بجرقدتين يوم تين وفي املو ع اصلهتروني للتعاضييييييييييييدية

 اانتخاب ة.

 ات الترشيحوتسجيل إيداع  :  السادسةالـمـادة 

 لوتدة اانخراط بين  نفس الترتير  بو تقدم لوائح الترش حا  بنفس املرشيين  
ً
لدى ك  من تعاضدية أمفام ومسفام وذلك اعتبا ا

 من النظام األساضدا لتعاضدية الوتدا  اللي ة أعاله.  6 ةالتعاضديتين وطبقا ملقتض ا  املاد

اليتيرشي يح مين طير  اليسيليطيانزنقة طرابلس،    5  اليهيائين بي  العنوانف وك   ك  ائيحة ميبياشيرة بيوتيودع ملفا    ،اليدا اليبي ضياء  ،ميرس 

اليميضيميون مع اصشعا  بالتوص  إلى  ئيس اللجنة املركزقة   اليبيرقيد  الترش ح بواسطة  مقاب  وص  إيداع. وقمهن أن توجه ملفا  
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أدناه،    25و  24املشرفة على عمل ة انتخا  منادير منخرطي التعاضدية املشا  إلى طرققة تشه لتبا واملهام املسندة إلجبا في املادتين  

عينيو  على  اليبيرقيد   ي   وذلك  صينيدو    : إشيا تيهي     9010ان  اليميوضيوع  هين  اليتيصيرقيح  نيميوذ   وفيق  اليدا اليبي ضياء  اليسيليطيان  ميرس 

اص باليميو يع  أو  اليوطينيي  اليصيعي يد  على  ليهيا  الييتيابيعية  اليفيرعي ية  واليميميثيلي يا   اليتيعياضيديية  ميهياتير    لليتيعياضيديية   ليهيتيرونييبيميخيتيليم 

www.omfam.org .ابيتيداًء مين التا قخ امليدد لذلك 

 : تقدم التصرقحا  الفردية بالترش  أو لوائح املرشيين في نسخة واتدة، وقجر أن تحم 

اس  املرش  أو أسماء اليمرشيين الشخص ة والعائل ة وجنسه  ومكان وادتب  ومهنتب  ومكان سهناه  والفرع اانتخابي الذي   -

 تسج له  وانخراطه  بالتعاضدية؛  ا و  م جلوا ف هس

 بالتعاضدية؛   وبطا ة انخراطه  ينللمرشي خة من بطا ة التعرقم الوطن ة نس -

 أو شهادة املعاش بالنسبة للمتقاعدين؛ ب ان االتزام أو شهادة األجر نسخة من  -

طلر  صو ة املرش  أو املرشيين الشخص ة -
ُ
 ؛الفائزقن(للمرشيين  بالنسبة)ت

 سي  وكي   الالئيحية وكيذا تيرتي ير اليميرشيحي ين بيهيا؛ ا -

 .1إمضاءا  املرشيين مصاد  علجبا  -

، اليتيرشي يح   تلقي( أييام مين تيا قيخ  3داخي  أجي   يال ية )   يبيوليه أو  فيضيهفيي انيتيظيا   ميقيابي  تيسيلي  اليتيرشي يح،  لإلييداع    ُييقيدم وصي  ميا يه

اليميتيوصي  بيهيا   اليميضميون وبيالينيسيبية لليتيرشي يحيا   بييقيبيول أو فيإن اليتيعياضيديية  ،  عين طيرقيق اليبيرقيد   
ً
اليميعينيي بياألمير وصيال إليى  تيرسي  

 أعياله. املذكو ة  بيرفيض اليطيلير فيي نيفيس اآلجيال 

انع   الـمـادة السابعة :   الترشيحاتمو

تمنع الترش حا  املتعددة في عدة فروع  و  فعل ا، إل هون  ينتم  الذياانتخابي   الفرعإا في  اتب  ترش ح واا يمهن للمرشيين أن يقدم 

مع الالئحة املودعة لدى تعاضدية الوتدا    وترت بب ،  املرشيين  و اختالفأ  فرع اانتخابيانتخاب ة أو عدة لوائح برس  نفس ال

 .اللي ة ميسفام

وفقا   مرشيين غير ماهلين  انونا لالنتخا  ا تقب  الترش حا  املودعة خالفا ألتكام هذا النظام أو املقدمة من طرف مرش  أو  

 رفض هذه الترش حا  من طرف اللجنة املكلفة بتلقي التصرقحا  بالترش ح.تو  .للمادة الثالثة أعاله

تسلمه   بعد  ترش ح  أي  يقب  سير  لإلييداعا  ميا يه  أو و صدا  وصي   لوك لها  يمهن  الالئحة،  أتد مرشحي  توفي  إذا  أنه،   
ّ
إا ؛ 

تعوقضه بمرش  جديد إلى غاية ال وم األخير من املدة التا تقدم خاللها الترش حا .   - عند وفاة وك   الالئحة-للمرشيين اآلخرقن  

 يوم اا تراع. في اع التصرقحا  بالترش ح أو وتعتبر الالئحة صي حة إذا و عه الوفاة بعد انصرام أج  إيد

 مقبولين ـاإلعالن عن الـمرشحين ال : الثامنةالـمـادة 

نيييشييير
ُ
عيييليييق فيييي اليييفيييروع   ؛جيييرقيييدتييي ييين ييييومييي يييتييي ييين وفيييي اليييميييو يييع اصليييهيييتيييرونيييي لليييتيييعييياضيييدييييةليييوائيييح اليييميييرشيييحييي ييين اليييميييقيييبيييولييية فيييي   ت

ُ
كيييميييا ت

ييفييتييح فييتييرة  ييال يية أيييام  اانييتييخييابيي ييةوالييفييضيياءا  
ُ
ييبيي  اللييجيينيية الييمييركييزقيية الييمييهييلييفيية بيياصشييراف عييلييى عييمييليي يية  لتلقي، وت الييطييعييون ميين  ل

 من هذا النظام. أدناه 21املشا  إلجبا في املادة  انيتيخيا  مينياديير مينيخيرطيي اليتيعياضيديية

بياصشيراف عيليى العيميلي ية اانيتيخياب ة الر   املخصص لك   يخصص     لك  ائحة ترش ح،   اليميهيليفية  اليميركيزقية  الليجينية  وتحدد 

 ائحة تسر تا قخ التوص  بالتصرقحا  بالترش ح، وتثبته في الوص  ال بائي الذي تسلمه لوك   الالئحة. 

  

 
يف رقم    7تطبيقا لمقتضيات المادة    ، وذلكضاء لغاء تصحيح اإلمتم إ  - 1      1.20.06من الظهير الشر

 
(  2020مارس    6)   1441من رجب    11صادر ف

 واإلجراءات اإلدارية. المتعلق بتبسيط المساطر  55.19بتنفيذ القانون رقم 
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 ـن اللـوائـح الـنـهـائـيـة اإلعالن ع :  التاسعةالـمـادة 

كيمي لليتيعياضيديية  اصليهيتيرونيي  اليميو يع  وفيي  ييومي يتي ين  جيرقيدتي ين  فيي  لليميرشيحي ين  الينيهيائي ية  الليوائيح  ينيشير 
ُ
اليفيروع  ت فيي  عيليق 

ُ
ت ا 

 واليفيضياءا  اانيتيخيابي ية.

 الحملة االنتخابيةالـمـادة العاشرة :  

عمل ة اا تراع  صجراء  إلى غاية ال وم السابق  يمهن لليميرشيحي ين الق ام باليملة والدعاية اانتخاب ة بعد نيشير الليوائيح الينيهيائي ية  

 .  ب  منتصم الل  

جتماعي واليممثل ا  الفرع ة(،  داخ  فضاءا  التعاضدية )املقر اا   املرشيين  إعالنا   يحظر الق ام باليملة اانتخاب ة أو تعل ق

 ولو كانه في شك  ملصقا . 

 . لمرشيينل إلى اانتماء اليزبي أو النقابيإشا ة  أية باليملة والدعاية اانتخاب ة املتعلقة عالنا  اص أن تتضمن ا يجوز 

 . )ة(اانتخاب ة للمرش يمنع بأي شك  من األشكال تسخير الوسائ  واألدوا  اململوكة للتعاضدية في اليملة كما 

 الـمـادة الحادية عشر : أوراق التصويت

  اءسمواأل   املقبولة  ئحوام اللا  أ تتضمن ب ان الفرع اانتخابي و الياملة لطابع التعاضدية،    ،يت  التصوقه بواسطة و  ة فرقدة

 .ئحوا الل ءلوكال  ةوالعائل ةالشخص 

متساوقا بالنسبة لجم ع ها  ل  ةاملخصص   الخانةحج   قكون  ؛ و الفرقدة بحسر تا قخ تسج لهاترتر لوائح الترش ح في و  ة التصوقه  

 لوائح.ال

ال الليوائيح  نشر  فو   التصوقه  أو ا   إعداد  اانيتيخياب ة  العيميلي ية  عيليى  بياصشيراف  اليميهيليفية  اليميركيزقية  الليجينية  ينيهيائي ية  تتولى 

 لليميرشيحي ين.

 عشر : مكاتب التصويت الـمـادة الثانية

با بواسطة  تار فرع انتخابي مهتر أو عدة مكاتر للتصوقه يعلن عن مق   للتعاضدية في ك يحدث بقرا  لرئيس املجلس اصدا ي  

  بخمسة عشر نشر في جيرقيدتي ين ييومي يتي ين وفيي اليميو يع اصليهيتيرونيي لليتيعياضيديية وذلك  ب  التا قخ امليدد لال تراع  تتعلق و إعالنا   

 . األ   يوما على

 الـمـادة الثالثة عشر : اإلشراف على مكاتب التصويت

نتخا  منادير  شييييييراف على مكاتر التصييييييوقه ا تحدث بقرا  لرئيس املجلس اصدا ي للتعاضييييييدية لجن محل ة توك  إلجبا مهمة اص 

 أدناه من هذا النظام. 26 ةوفق مقتض ا  املاداملنخرطين تحدد طرققة تشه لها واملهام املسندة إلجبا 

 التصويت :  نيالثا الفصل

ابعة عشرالـمـادة   التصويت  فتح وغلق مكاتب: الر

إ فال  بعد  مهتر التصوقه  )ة( داخ   )ة( متواجدناخرآخر  بمجرد ما يصو   صباتا وقختت     التاسعةيفتتح اا تراع في الساعة  

 .  أبعد تقدير علىأبوابه على الساعة السادسة مساء 

 .اانتخاب ة  ةمحضر العمل  لسبر  اهر، وجبه اصشا ة إلى ذلك في النظامافتتاح اا تراع في الساعة املقر ة في هذا   و ذا تعذ  

 عشر: كيفية التصويتالـخـامـسـة الـمـادة 

ي املكان املخصص لالئحة املرشيين  ف(  X)يكون التصوقه سرقا ويشا ك الناخر في اا تراع مباشرة وداخ  معزل بوضع عالمة  

 لتعاضدية. في و  ة التصوقه الفرقدة الياملة لطابع ا اا يرقدون التصوقه لفائدتب تال
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 يبتموا في مكاتر التصوقه إا باصداء بأصواتب  وا يجوز له  إ ا ة مجادا  أو نقاش ك فما كان نوعه.على الناخبين أا   تعيني

أية و  ة    يتضمنيعاين  ئيس مهتر التصوقه في الساعة امليددة للشروع في اا تراع أمام الناخبين الياضرقن أن الصندو  ا  

 . ين يحتفظ بأتد مفتاتجبما ويسل  اآلخر إلى عضو مهتر التصوقه األكبر سنامتباين بقفلين أو م ال ين  لقهوا أي غالف    يُ 

 التصويت  عمليةعشر :    دسةالساالـمـادة 

يقدم الناخر وجوبا عند دخوله  اعة التصوقه إلى كاتر مهتر التصوقه بطا ة انخراطه في التعاضدية أو عند عدم توفرها،  

التعاضدية املشا  إلجبا في املادة الثان ة أعاله، وكذا بطا ة التعرقم الوطن ة أو أية و  ة  و  ة الب انا  املسلمة من  ب  مصال   

تعرقم تحم  صو ته. وققوم أعضاء املهتر بالتأكد من هوقة الناخر ومن وجود اسمه في ائحة الناخبين. بعد ذلك يأخذ الناخر  

 بنفسه و  ة تصوقه من فو  طاولة معدة لهذا ال رض.

ائحة املرشيين التا يرقد  باخت ا   قوم  وق  ،و  ة التصوقهوب ده  في القاعة املذكو ة    -ال اية  لهذهمه ئا  - معزا  خر)ة(  النايدخ   

   يودع  قتجه بعد ذلك إلى مهتر التصوقه  و   و  ة تصوقتهبطي  أعاله،    يقوم    15دة  كما هو مبين في املاالتصوقه لفائدتبا  

، وقضع صندو  اا تراع، وقضع إذ ذاك عضو املهتر في طرة الالئحة إشا ة أمام اس  املصو بنفسه و  ة تصوقته مطوقة في  

 على يده عالمة بمداد غير  اب  للمحو. 

يمهن لك  ناخر به إعا ة تاهرة تمنعه من وضع عالمة تصوقته على و  ة التصوقه أو إدخال هذه الو  ة في صندو  اا تراع  

الوطن ةو بطا ة انخراطه    كون متوفرا علىأن يستعين بناخر من اخت ا ه ي التعرقم  إلى هذه اليالة في محضر    . بطا ة  ويشا  

 . من ذوي ااتت اجا  الخاصة  واتد يمهن ألي شخص أن يقدم املساعدة ألكثر من ناخر غير أنه ا .العمل ا  اانتخاب ة

 وإعالن النتائج فرز وإحصاء األصوات : ثلثاال  الفصل

 األصوات وإحصاء : فرز  عشر الـسـابـعـة الـمـادة 

 عند اا تضاء. ،بمجرد اختتام اا تراع فرز األصوا  بمساعدة فاتصينالرئيس وأعضاء املهتر يتولى 

 . الناخبين الياضرقن غير املرشيين  يساعد  ئيس مهتر التصوقه عدة فاتصين يحسنون القراءة والهتابة يختا ه  من بين

 الطرققة التال ة : تت  عمل ة فرز األصوا  وفق  

 التصوقه املعبر ع با؛ ا  تحقق من عدد أو ت  الاع وقر يفتح صندو  اا ت -1

 ؛ ة مرشيائحة  با ك   تإتصاء األصوا  املعدة لهذا ال رض، األصوا  التا نالأو ا  يسج  في  -2

 .عدد األصوا  املل اة ىحصدت -3

 امللغاة   األصواتعشر :  الثامنةالـمـادة 

 ة : تلغى األصوا  املدلى ببا في الياا  التال 

 األو ا  التا ا تحم  أي عالمة تصوقه أو تحم  عالمة تصوقه لفائدة أكثر من ائحة واتدة؛  -1

اا تراع أو تتضمن كتابا  مه نة للمرشيين أو غيره     قةبسر مس  األو ا  التا تحم  عالمة خا ج ة أو داخل ة من شأنبا أن ت -2

 أو تشتم  على اس  املصو  أو األو ا  التا ا تحم  طابع التعاضدية؛

 األو ا  املشطر فجبا على اس  ائحة أو عدة لوائح؛ -3

 .ا تعتبر في نتائج اا تراع األو ا  املل اة -4

صي حة  غ  النزاعا  الوا عة بشأنبا إما    3و  2و  1في تالة ما إذا اعترف مهتر التصوقه أن األو ا  املنصوص علجبا في الفقرا   

 . الياضرقن فإنبا تعتبر منازعا فجبا ممثلي املرشيين من طرف الفاتصين أو من طرف
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  أترفة   أ بعةفي    (غير القانون ة  األو ا )وكذا    (املنازع فجبا)و  (املل اة)( و حة)اللي  أو ا  التصوقه املرتبة تسر صنفجبا  وضعت

علجبا من طرف  ئيس وأعضاء امليضر   مستقلة مختومة ومو ع  إلى  بيميقير  إلى  رس   يي  ذال  املهتر، وتضاف  اليميركيزقية  الليجينية 

 . اليتيعياضيديية

أن يشا  فجبا ف ما يتعلق باألو ا  املنازع فجبا إلى    وقجر أن تثبه في ك  و  ة من هذه األو ا  أسبا  إضافتبا إلى امليضر كما يجر

 . مهتر التصوقه بشأنبا أسبا  النزاع و لى املقر ا  التا اتخذها

 فرز األصوات الجزئية ل  حاضر املتحرير  :  ةعشر الـتـاسـعـة الـمـادة 

في  ال ة نظائر يصاد  على ك   جيزئيي فيي هيذا اليشيأن  بتحرقر محضر    ،على الفو    ،هترامليقوم  ئيس  ،  بمجرد انتباء عمل ة الفرز 

 .اليتيعياضيدييةإليى الليجينية اليميركيزقية بيميقير في ت نه  ر ض املي اهذ  يت  إ سيال مهتر التصوقه.نظير منه وقو عه  ئيس وأعضاء  

في التواجد  التصوقه  إذا تعذ  لسبر  اهر على عضو واتد من أعضاء مهتر  أنه  إنباء عمل ة    غير  إلى غاية  املذكو   املهتر 

يو ع امليضر من طرف األعضاء الياضرقن، وقنص على هذه اليالة في    ،الجزئ ة  اا تراع وفرز و تصاء األصوا  و عالن النتائج

 . تخاب ةاان محضر العمل ا 

 املحاضر الجزئية لفرز األصوات   سليم: ت العشرون الـمـادة 

تسل  إلى ممث  ك  وك   ائحة نسخة من امليضر الجزئي املشا  إل ه في املادة أعاله بعد تر  مه واملصاد ة عل ه وتو  عه من  

 طرف  ئيس وأعضاء مهتر التصوقه.

 باستخدام أية وس لة من وسائ  الطبع بعدد يعادل عدد اللوائح املرشية. لهذه ال اية، يت  إعداد نسخ من امليضر 

 : اإلعالن عن النتائج النهائية للعملية االنتخابيةالواحدة والعشرونالـمـادة 

بي  الليجينية اليميركيزقية اليميهيليفية بياصشيراف عيليى اليعيمي لي ية اانيتيخيابي ية بياليميقير  ُيعيلين عين النيتيائيج ال بائ ة للعيميلي ية اانتخاب ة مين  ل

ليهيا   الييتيابيعية  اليفيرعي ية  اليميميثيلي يا   بيميخيتيليم  ينيشير 
ُ
وت لليتيعياضيديية  وفيي  ااجيتيمياعيي  ييومي يتي ين  وبيجيرقيدتي ين  اليوطينيي  اليصيعي يد  على 

 . www.omfam.org للتعاضديةاليميو يع اصليهيتيرونيي 

 النتائج النهائية للعملية االنتخابية الطعن في  : والعشرونالـثـانـيـة  الـمـادة 

التا تبه   ليجينية الطعون  حدث بقرا  لرئيس املجلس اصدا ي للتعاضدية، 
ُ
التا  د تثا  بخصوص النتائج ال بائ ة  في  ت النزاعا  

للعمل ة اانتخاب ة داخ  أج   مان ة أيام كاملة تبتدئ من يوم اصعالن عين هذه النيتيائيج، وقكون الطعن غير مقبول إذا  دم خا    

 هذا األج . 

ال اللجنة  طعن كتابة بواسطة  سالةيقدم  مقاب     تتضمن أسبا  الطعن املدعوم بالحجج املستدل ببا، وتوضع مباشرة لدى 

 زنقة تلر، مرس السلطان، الدا الب ضاء.  21، أو توجه عبر البريد املضمون مع اصشعا  بالتوص  إلى وص  ااستالم

 الـمـادة الثالثة والعشرون : صفة املتنازع في انتخابه

يستمر املرشيون املعلن عن فوزه  واملطعون في انتخابب  في اكتسا  صفة مندو  ما ل  يصد   را  بإل اء انتخابب  من  ب   

 أعاله. 22اللجنة املذكو ة في املادة 

األصوا  امليص  يح  مح  املرش  الذي ألغي انتخابه، املرش  أو الالئحة التا تصله على الرتبة املوال ة مباشرة من ت ث عدد  

 .علجبا
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 الـمشرفة على االنتخاباتالـمركزية : اللجنة رابعال  الفصل

 الـمشرفة على االنتخابات الـمركزية اللجنة  تشكيلة:   والعشرونالـرابعة الـمـادة 

يشيهي  ليجينية ميركيزقية ميهيليفية بياصشيراف على عيميلي ية تيجيدييد مينياديير  
ُ
( أعيضياء 4ية )أ بيعيمينيخيرطيي اليتيعياضيديية ميهيونية مين  ئيييس و ت

 .بيهيذا الينيظياماليجيدول اليميرفيق موذ   ين، وذلك تيسير طرف  ئيس املجلس اصدا ي للتعاضديةبقرا  من   ميعي يني ين

 : مهام اللجنة الـمشرفة على االنتخاباتوالعشرون الخامسة الـمـادة 

ييحيدد ميهيام الليجينية اليميركيزقية اليميهيليفية بياصشيراف على عيميلي ية 
ُ
 تيسير اليميراتي  اليتيالي ية: ين مينيخيرطي اليمينياديير  انيتيخيا ت

 اليميرتيلية اليسيابيقة صجيراء اليتيصيوقيه فيي : -1

 ؛اليتيرشي يحيا  وميرا يبية صيحيتيهيا وتيسيلي ي  وصي  بيقيبيوليهيا بيعيد اليتيأكيد مين صيحيتيهيااسيتيالم ليوائيح تيتيبيع عيميلي ية  -

يبي  وكيالء الليوائيح غي ير اليميقيبيولي ين؛ -  اسيتيالم اليطيعيون مين  ل

 دمية.ي اليطيعيون اليميقيدمية وتيصير الليوائيح الينيهيائي ية لليتيرشي يحيا  اليميقيفاليبيث ي -

 ميرتيلية اليتيصيوقيه فيي : -2

 تيتيبيع سي ير عيميلي ية اا يتيراع؛ -

 ميرتيلية إ يفيال ميهياتير اليتيصيوقيه فيي : -3

 راع؛ استيالم جيمي يع ميحياضير الينيتيائيج اليجيزئي ية اليمينيجيزة مين  يبي  الليجين اليميحيلي ية اليميشيرفية على عيميلي ية اا يتي -

 تيصير ليوائيح اليميرشيحي ين اليفيائيزقين فيي اليعيميلي ية اانيتيخيابي ية؛  -

 تيحيرقير ميحضير الينيتيائيج الينيهيائي ية لليعيميلي ية اانيتيخيابي ية؛ -

 اصعيالن عين الينيتيائيج الينيهيائي ية لليعيميلي ية اانيتيخيابي ية.  -

 رفة على االنتخاباتالـمحلية الـمش اللـجـن:  خامسالالفصل 

 : تشكيلة اللجنة الـمحلية الـمشرفة على االنتخابات والعشرون   السادسةالـمـادة 

يشيهي  على صيعي يد ميخيتليم اليفيروع اانيتيخيابي ية ليجين ميحيلي ية ميهيليفية بياصشيراف على عيميلي ية  
ُ
مينياديير مينيخيرطيي اليتيعياضيديية   انيتيخيا ت

 الينيظيام.  اية بيهيذميهيونية مين  ئيييس ونيائيبي ين مينيتيمي ين لليفيرع اانيتيخيابيي، وذلك تيسير نيموذ  اليجيداول اليميرفيق

القراءة والهتابة وتتوفر   يحسنون يشترط في تشه   أعضاء اللجنة اليييييييييمحل ة اليييييييييمشرفة على اانتخابا  أن يكونوا غير مرشيين  

، يعهد ألكبره  سيينا برئاسيية مهتر التصييوقه وقتولى أصيي ره  سيينا مهام كاتر مهتر  املرشييييناتجاه جم ع    فجب  شييروط الي اد

 التصوقه.

 : مهام اللجنة الـمحلية الـمشرفة على االنتخاباتوالعشرون السابعةالـمـادة 

 تناط برئيس مهتر اللجنة اليمحل ة اليمشرفة على اانتخابا  مهام املرا بة و تفظ النظام داخ  مهتر التصوقه.

 
ُ
 : تيسير اليميراتي  اليتيالي ية ينمينيخيرطي اليمينياديير  انيتيخيا حيدد ميهيام الليجينية اليميحيلي ية اليميهيليفية بياصشيراف على عيميلي ية ت

 ميرتيلية اليتيصيوقيه فيي : -1

 اليسيهير على صيحية اليتيصيوقيه بياتيخياذ اصجيراءا  اليتيالي ية : -

o  هيوقية الينياخير؛اليتيأكيد مين 

o اليتيأشي ير على اسيميه فيي ائيحية الينياخبي ين بياليحياسيو  اليميركيزي؛ 
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o .صيبيع اصبيهيام للينياخير
ُ
 اليتيأكيد مين وضيع اليحيبير بيأ

 ميرتيلية إ يفيال ميهياتير اليتيصيوقيه فيي : -2

 بيعيد نيهيايية اليتيصيوق -
ً
 ه وذلك بيتيحيدييد عيدد األصيوا  اليتيي نياليتيهيا كي  ائيحية؛فيرز أصيوا  الينياخيبي ين فيو ا

املسييييجلة وقو ع عل ه الرئيس صيييييبة أعضيييياء املهتر    يقوم بإ سيييياله    واملالتظا   الجزئ ةالنتائجتحرقر محضيييير    -

 مع أو ا  التصوقه اللي حة واملل اة إليى الليجينية اليميركيزقية بيميقير اليتيعياضيديية عين طيرقيق اليبيرقيد اليسيرييع.

يخول لك  ائحة للمرشيييييييييييين اليق في التوفر في ك  مهتر على ممث  ناخر ماه  ليرا ر بصييييييييييفة مسييييييييييتمرة عمل ا  التصييييييييييوقه 

وفرز األصيوا  و تصيائبا. كما يحق للممث  املذكو  أن يطلر تضيمين محضير مهتر التصيوقه جم ع املالتظا  التا  د يدلي ببا  

املمث   ب  اا تراع بستة وتسعين ساعة إلى الليييييييجييييييينييييييية اليييييييميييييييركيييييييزقييييييية اليييييييميييييييهيييييييليييييييفييييييية بشأن العمل ا  املذكو ة. وقجر تبل غ اس  هذا  

 التا يتعين علجبا أن تخبر بذلك  ئيس مهتر التصوقه. اانيتيخياب ةبياصشيراف عيليى العيميلي ية 

أن يقدم املمث  هذه الو  قة إلى  ئيس تسل  الليييجييينييية اليييميييركيييزقييية أعاله إلى املرش  أو وك   الالئحة و  قة تثبه صفة ممث ، وقجر  

 .عند افتتاح اا تراع التصوقهمهتر 

يتوفر ك  مهتر تصييوقه على ائحة للناخبين الذين يتعين عل ه تلقي أصييواتب  تتضييمن أ  ام انخراطه  وتسييج له  بالتعاضييدية 

 وكذا أ  ام بطائق تعرقفه  الوطن ة عند اا تضاء.
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