خطوات الت�صويت الإلكرتوين

• للت�صويت يرجى �إح�ضار بطاقة الهوية ال�صادرة من هيئة الإمارات للهوية
• ت�ستطيع اختيار املر�شحني من خالل طريقتني� :إدخال رقم املر�شح �أو ال�ضغط على �صورته
• ت�ستطيع اختيار مر�شح او اكرث بحيث ال يتجاوز العدد ن�صف املقاعد املخ�ص�صة لإمارتك
• ت�ستطيع حذف احد املر�شحني من القائمة التي اخرتتها التي تظهر بللون اال�صفر من خالل ال�ضغط على �صورة املر�شح املراد حذفه
• ت�ستطيع االطالع على خطوات الت�صويت االلكرتوين ب�شكل مف�صل عرب زيارة املوقع االلكرتوين للجنة الوطنية لالنتخابات
اتبع اخلطوات التالية :

2

1

ﻣﺸﺎرﻛﺔ وﺗﻤﻜﻴﻦ

انتخابات المجلس الوطني االتحادي 2011

� 24سـبتمـبـر يـوم الوطـن

ف�شــارك فـي ر�ســم م�ســتقـبـل وطـنـك وانتـخـب ممـثـلـك فـي املجـلــ�س الوطـنــي االحتــادي...
�أدخل بطاقة الهوية يف جهاز قارئ الهوية ثم ا�ضغط زر ا�ستمرار

�ستظهر لك ال�شا�شة �صور املر�شحني

3

�صــوتـك �أمـانــة ...وم�شــاركـتـك واج ــب

�أو
�إذا اخرتت الت�صويت من خالل رقم املر�شح ا�ضغط على زر( :ا�ضغط هنا
لإدخال رقم مر�شح) ثم ادخل رقم املر�شح وا�ضغط على زر�( :إ�ضافة)

4

عند اكتمال اختيارك ل�صور املر�شحني والتي �ستكون ظاهرة يف املربع
الأ�صفر على ميني ال�شا�شة ا�ضغط على زر( :متابعة)

6

بعد امت��ام اخلطوات ال�سابقة واعتماد قائمة املر�شحني لديك� ،ستظهر
�شا�شة تفيد ب�أن ورقة الت�صويت قيد الطباعة ،بعد الت�أكد من طباعتها
ا�ضغط على زر ( :متت الطباعة ) اذا مل تتم الطباعة ا�ضغط على زر( :مل
تتم الطباعة) وطلب امل�ساعدة من م�س�ؤويل املركز.

�إذا اخ�ترت الت�صويت من خ�لال �صورة املر�شح ،ابحث عن �صورته يف
ال�شا�شات املعرو�ضة �أمامك وا�ضغط عليها .للتنقل بني ال�صفحات ا�ضغط
على زر( :ال�صفحة التالية) �أو (ال�سابقة).

5

�ستظهر لك �شا�شة اعتماد الت�صويت وعليك الت�أكد من اختيارك ثم ال�ضغط
على زر�( :ص ّوت)� ,أما �إذا �أردت حذف �أحد املر�شحني من القائمة التي
اخرتتها �أو ا�ضافة مر�شح جديد ا�ضغط على زر( :تعديل الت�صويت).

7

ا�سحب بطاقة الهوية من جهاز القارئ االلكرتوين وخذ ورقة الت�صويت
من الطابعة و�ضعها يف �صندوق االقرتاع بعد طيها ،وبذلك تكون قد امتمت
عملية الت�صويت .

مركز االت�صال
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�أخي الناخب � ..أختي الناخبة
�إن الغر�ض من ع�ضوية املجل�س الوطني االحتادي ،متثيل �شعب االحتاد جميعه ولي�س فقط متثيل الإمارة ،وال�سعي �إىل تعزيز االنتماء الوطني
والعمل على حتقيق امل�صلحة العامة  .الوطن �أمانة يف �أعناقنا  ...فليكن هذا �شعارك عند الإدالء ب�صوتك.
ُيق�صــد بالنــاخ ــب �-أو ع�ضو الهيئة االنتـخابـي ــة -كل مواطـن ورد ا�سـ ـمـه �ضـ ـمــن القــائمة االنتخابيــة ال�صــادرة عن الإمــارة التي ميثلها،
�ســواء كــان رج ـ ًال �أم امر�أة.
معلومات هامة عن يوم االنتخاب
•ت��ب��د�أ عملية االق�ت�راع يف مت��ام ال�ساعة الثامنة م��ن �صباح ي��وم ال�سبت امل��واف��ق  ،2011/9/24وتنتهي يف مت��ام ال�ساعة ال�سابعة م�ساء
نف�س اليوم.
•يتم التحقق من �شخ�صية الناخب من خالل بطاقة الهوية ال�صادرة من هيئة الإمارات للهوية.
• ال يجوز للناخب البقاء يف قاعة االنتخاب بعد الإدالء ب�صوته.
"•يجوز للمر�شح �أو وكيله ح�ضور عمليتي االق�ت�راع وال��ف��رز ،حيث �سيتم حتديد �أم��اك��ن خم�ص�صة لهم ،على �أن يتواجد احدهما فقط ال
االثنني مع ًا .
•ميار�س كل ع�ضو هيئة انتخابية حق االنتخاب بنف�سه يف الإمارة التي ميثلها فقط .
•يتم الإعالن عن نتائج االنتخابات االولية بعد انتهاء فرتة االنتخاب مبا�شرة .
•يقوم رئي�س مركز االنتخاب مب�ساعدة الذين ال يعرفون ال��ق��راءة �أو الكتابة او من املكفوفني او من غريهم من ذوي االحتياجات اخلا�صة
عند الإدالء ب���أ���ص��وات��ه��م .حيث �سيقوم م�����س���ؤول م��رك��ز االن��ت��خ��اب وبح�ضور �أح���د �أع�����ض��اء جلنة م��رك��ز االن��ت��خ��اب مب�ساعدتهم يف الإدالء
ب�أ�صواتهم ب�شكل �سليم
واجبات وحقوق الناخب
 1الإدالء ب�صوته؛ فال يفرط فيه ،بل يجب عليه �أن يحث �أع�ضاء الهيئة االنتخابية الآخرين على امل�شاركة ب�أ�صواتهم يف انتخابات املجل�س الوطني
االحتادي القادمة.
 2لكل ناخب �صوت واحد  ،ويجوز للناخب انتخاب �أكرث من مر�شح عن الإمارة التي ميثلها على �أال يتجاوز هذا العدد ن�صف عدد املقاعد املقررة
للإمارة يف املجل�س الوطني االحتادي وال يجوز للناخب �أن يديل ب�صوته �أكرث من مرة يف الدورة االنتخابية الواحدة كما ال يجوز له توكيل �أو �إنابة
�شخ�ص �آخر يف الإدالء ب�صوته االنتخابي.
ويحق للمر�شح انتخاب نف�سه �أو غريه من املر�شحني وفق ًا لعدد املقاعد املخ�ص�صة لإمارته.

� 3أن يحر�ص على اختيار من ميثله مبو�ضوعية وحكمة بعيد ًا عن الأهواء ال�شخ�صية .فعليه �أن يختار الأكف�أ لتمثيل �شعب االحتاد يف املجل�س الوطني
االحتادي والقادرين على ممار�سة اخت�صا�صاته الت�شريعية والرقابية بكفاءة وفاعلية.
� 4أن ي�صل �إىل مركز االنتخاب يف الوقت املحدد يوم االنتخاب� ،أي ما بني ال�ساعة الثامنة �صباح ًا وال�ساعة ال�سابعة م�سا ًء ،حتى ال ي�ضيع حقه يف
الت�صويت.
"� 5أن ميتنع عن القيام ب�أي فعل يخل ب�سري العملية االنتخابية �أو يخالف التعليمات التنفيذية لالنتخابات �أو يعوق الآخرين عن
الإدالء ب�أ�صواتهم.
� 6أن ميتنع عن القيام بالدعاية االنتخابية لأي مر�شح داخل مركز االنتخاب.
� 7أن يحمل معه بطاقة الهوية ال�صادرة من هيئة الإمارات للهوية عند ذهابه للت�صويت.
� 8أن ميتنع عن ا�ستخدام كل ما من �ش�أنه الت�أثري على ت�صويت غريه من الناخبني.
� 9أن يتعامل مع م�سئويل مركز االنتخاب بكل احرتام ،و�أن ينفذ تعليماتهم بكل دقة.
 10ال يحق له البقاء داخل قاعة االنتخاب بعد �إدالئه ب�صوته مبا�شرة� ،إال �إذا كان مر�شح ًا �أو وكي ًال لأحد املر�شحني
" 11املر�شحني الراغبني ح�ضور �إجراءات افتتاح املركز االنتخابي ونظام الت�صويت الإلكرتوين التواجد يف املركز االنتخابي قبل ال�ساعة
الثامنة �صباح ًا
� 12إذا كان يف الإمارة التي يندرج ا�سمك يف هيئتها االنتخابية �أكرث من مركز انتخابي فت�ستطيع االدالء ب�صوتك يف �أي واحد منها.
جدول توزيع املراكز االنتخابية
م

1

2

الإمارة

مكان املركز االنتخابي و املوقع

�أبوظبي

مركز املعار�ض ،قاعة �أبوظبي� ،شارع اخلليج العربي بالقرب من مدينة زايد الريا�ضية

ابوظبي

نادي اجلزيرة الريا�ضي ،ال�صالة الريا�ضية

العني

مركز العني للم�ؤمترات ،قاعة اخلبي�صي رقم  ،2منطقة اخلبي�صي مقابل م�ست�شفى االمارات

املنطقة
الغربية

�صالة الأفراح  ،بالقرب من م�ست�شفى مدينة زايد

دبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

مركز دبي التجاري العاملي ،قاعة رقم � ,1شارع ال�شيخ زايد مقابل فندق فورمونت

دبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

�أر�ض املعار�ض ،مطار دبي ،القاعة ال�شرقية مقابل مركز بن �سوقات للت�سوق

ال�شارقة

مركز اك�سبو ال�شارقة ،القاعة رقم  ,4بالقرب من مركز التعاون للت�سوق

مليحة

كلية املجتمع ،بجانب دوار مليحة

خور فكان

جامعة ال�شارقة� ،شارع خور فكان

ر�أ�س اخليمة

مركز ر�أ�س اخليمة للمعار�ض ،القاعة اجلديدة ،مقابل فندق هلتون
�أر�ض املعار�ض بالقرب من مطار الفجرية

الإم ـ ــارة

عدد مقاعد االمارة يف املجل�س الوطني االحتادي

عدد املر�شحني الذين ي�ستطيع الناخب انتخابهم

�أبوظبي

8

4

دبي

8

4

4

ال�شارقة

6

3

5

الفجرية

را�س اخليمة

6

3

6

عجمان

جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا ،قاعة ال�شيخ زايد ،منطقة اجلرف

عجمان

4

2

7

�أم القيوين

املركز الثقايف ،مقابل �إدارة الرتخي�ص واملرور

ام القيوين

4

2

الفجرية

4

2

3

ال تن�سـى �إحـ�ضـار بطـاقــة الهويــة ال�صــادرة مـن هيئــة االمــارات للهـويـــة
فـي يــوم االنتـخـــاب لتـتـمـكن مـن االدالء ب�صـوتـــك .

