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تقديــــــــــــم

تقديـــــــم
يف �إطار الإعداد النتخابات املجل�س الوطني االحتادي  ،2019و�إعما ًال لن�ص املادة (الثانية
ع�شر) من قرار رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة رقم ( )3ل�سنة  2006ب�ش�أن حتديد طريقة
اختيار ممثلي الإمارات يف املجل�س الوطني االحتادي (وتعديالته) ،والذي يق�ضي ب�أن ت�صدر اللجنة
الوطنية لالنتخابات الأدلة االنتخابية الالزمة لتنفيذ املهام واالخت�صا�صات املنوطة بها؛ وعليه
فقد ارت�أت اللجنة الوطنية لالنتخابات �إ�صدار دليل انتخابي �شامل للعملية االنتخابية من �ش�أنه
متكني الناخبني من ممار�سة حقهم االنتخابي بطريقة �سليمة ت�ضمن لهم احلفاظ على �أ�صواتهم
من البطالن ،وتبني ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات؛ بح�سبان �أن �صوت الناخب هو الو�سيلة
التي تكفل اختيار �أف�ضل املر�شحني لتمثيل �شعب االحتاد يف املجل�س الوطني االحتادي ،والقادرين
على ممار�سة اخت�صا�صاته الت�شريعية والرقابية بكفاءة وفاعلية ،كما يهدف هذا الدليل �إىل �إحاطة
املر�شحني مبا لهم من حقوق وما عليهم من واجبات؛ بحيث ي�صبح كل منهم -وبخا�صة الذين يدخلون
معرتك االنتخابات للمرة الأوىل -ملم ًا بكافة جوانب عملية انتخابات املجل�س الوطني االحتادي.
وقد مت تق�سيم هذا الدليل �إىل ثالثة �أق�سام رئي�سة على النحو التايل:
�أو ًال  :التعريف بانتخابات املجل�س الوطني االحتادي لعام .2019
ثاني ًا :دليل الناخب ،وي�ضم حزمة من املو�ضوعات التي تهم �أع�ضاء الهيئات االنتخابية.
ثالث ًا :دليل املر�شح ،وي�ضم حزمة من املو�ضوعات التي تهم املر�شحني.
بحيث يتوىل كال الدليلني الإجابة على كافة الأ�سئلة واال�ستف�سارات املتعلقة بانتخابات
املجل�س الوطني االحتادي القادمة بطريقة مب�سطة ي�سهل فهمها وا�ستيعابها من جانب كافة املهتمني
بانتخابات املجل�س الوطني االحتادي .2019
و�إذ ت�ضع اللجنة الوطنية لالنتخابات هذا الإ�صدار بني �أيدي كافة املعنيني بانتخابات املجل�س
الوطني االحتادي  ،2019ف�إنها ت�أمل �أن يجدوا فيه الإجابات الوافية على كافة الأ�سئلة التي قد تثور
يف �أذهانهم ب�ش�أن �أي مو�ضوع من مو�ضوعات هذه االنتخابات.
وفقنا اهلل جميع ًا خلدمة وطننا الغايل ورفعة �ش�أنه،،،
اللجنة الوطنية لالنتخابات
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ً
أوال  -مفهوم االنتخابات:

يعد خطاب �صاحب ال�سمو خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة – حفظه اهلل – مبنا�سبة
الذكرى الرابعة والثالثني لقيام االحتاد عام  2005عالمة فارقة – بكل املقايي�س – يف م�سرية تر�سيخ
وتعزيز �أ�س�س امل�شاركة ال�سيا�سية يف عملية �صنع القرار الوطني ،و�إر�ساء قيم ال�شورى ،وتقت�ضي
طبيعة التطور والتجديد �ضرورة حتديث امل�شاركة ال�سيا�سية وحتديث قنواتها ال�شرعية التي ميكن من
خاللها متكني املواطنني من ممار�سة العمل ال�سيا�سي مبا يتالءم مع حاجات الع�صر ،وغر�س املبادئ
والقيم االجتماعية التي تنه�ض باملجتمع وتكر�س مفهوم امل�شاركة ال�سيا�سية الواعية املدركة لواجباتها
الوطنية وذلك خالل انتخابات املجل�س الوطني االحتادي.
ي�شري مفهوم االنتخابات ب�صفة عامة �إىل حق مواطني الدولة ممن تتوفر فيهم ال�شروط
القانونية يف اختيار ممثليهم يف جمال�سها النيابية ،وبهذا املعنى متثل االنتخابات و�سيلة م�شروعة
مل�شاركة املواطنني يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة لبلدهم ،وامل�ساهمة يف �صنع القرار ال�سيا�سي يف الدولة.
ومتثل االنتخابات �أهمية كبرية يف احلياة ال�سيا�سية لأي جمتمع لكونها ال�سبيل �إىل قيام
جمل�س نيابي ي�ستند يف قيامه �إىل �إرادة املواطنني؛ بحيث ي�صبح املجل�س النيابي املنرب الذي يعرب
عن رغبات وطموحات املواطنني ،والتي تتالقى مع �سيا�سات وا�سرتاتيجيات احلكومة من �أجل حتقيق
احلياة الكرمية لهم ،وتر�سيخ دعائم امل�شاركة ال�سيا�سية .ف�ض ًال عن �أن االنتخابات هي و�سيلة لإثارة
الق�ضايا العامة وطرح �أف�ضل احللول لها ،وترتيب �أولويات العمل احلكومي.
ولكي حتقق االنتخابات الهدف منها يجب �أن تكون حره نزيهة .وميكن �ضمان هذه النزاهة من
خالل تبني بع�ض املبادئ العامة امل�ستقرة يف االنتخابات على امل�ستوى الدويل ،وهي :ال�شفافية والتي تعني
�أن تكون كافة القواعد القانونية التي حتكم كل جوانب العملية االنتخابية يف متناول جميع امل�شاركني فيها،
وامل�س�ؤولية والتي تعني �أن تكون خمتلف امل�س�ؤوليات واملهام املتعلقة بالعمليات االنتخابية حمددة بو�ضوح،
و�سرية االقرتاع والتي تعني �أن تكون �سرية االقرتاع م�ضمونة لكي يتمكن الناخبون من اختيار ممثليهم
بحرية دون �أي �ضغوط حتد من هذه احلرية ،واملخالفات االنتخابية والتي تعني �أن تو�ضع �أنظمة فعالة
لتجنب املخالفات االنتخابية ،و�أن تو�ضع القواعد القانونية الكفيلة مبحا�سبة املخالفني ،و�إتاحة املعلومات
والتي تعني �أن تن�شر كافة املعلومات املتعلقة بالعملية االنتخابية بطريقة فعالة؛ بحيث يكون يف و�سع
امل�شاركني يف العملية االنتخابية احل�صول على هذه املعلومات ب�سهولة.
ويعزز حق االنتخاب حق كل فرد يف امل�شاركة يف توجيه ال�ش�ؤون العامة ملجتمعه ،فهو حق افراد
املجتمع ممن تتوافر فيهم ال�شروط القانونية يف امل�ساهمة يف اختيار ممثليهم ،وبهذا املعنى ف�إن
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تقرير حق االنتخاب ي�ستتبعه االقرار بحق املواطنني يف امل�ساهمة يف احلياة ال�سيا�سية مبا يتوافق مع
ما تهدف �إليه القيادة ال�سيا�سية لتو�سيع امل�شاركة ال�سيا�سية.
ً
ثانيا  -برنامج التمكين السياسي للمجلس الوطني االتحادي :2019

متثل انتخابات املجل�س الوطني االحتادي  ،2019والتي من املقرر �إجرا�ؤها يف يوم ال�سبت
املوافق (� )05أكتوبر 2019م يف يوم انتخابي واحد على م�ستوى كافة الإمارات� ،أحد مراحل برنامج
متكني املجل�س الوطني االحتادي ،وهو الربنامج الذي و�ضع �أ�س�سه �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان -رئي�س الدولة (حفظه اهلل) �ضمن خطابه مبنا�سبة العيد الوطني الرابع والثالثني
لالحتاد يف عام 2005م.
ويهدف هذا الربنامج �إىل تفعيل دور املجل�س الوطني االحتادي ومتكينه ليكون �سلطة م�ساندة
ومر�شدة وداعمة لل�سلطة التنفيذية مبا يحقق معه ال�صالح العام ،و�أن يكون جمل�س ًا �أكرب قدرة وفاعلية
والت�صاق ًا بق�ضايا الوطن وهموم املواطنني ،و�أن ترت�سخ من خالله قيم امل�شاركة ونهج ال�شورى ،على �أن يتم
ذلك من خالل م�سار متدرج منتظم عرب م�سرية ُتكلل مبزيد من امل�شاركة والتفاعل من �أبناء الوطن.
ويف هذا ال�سياق� ،أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة -حفظه
اهلل -يف كلمته التي وجهها �إىل املجل�س الوطني االحتادي يف افتتاح دور انعقاده الثاين من ف�صله
الت�شريعي الرابع ع�شر بتاريخ 2007/11/20م على �أن القيادة ال�سيا�سية مازالت على وعد قطعته
ب�أن ت�صل بالتجربة ال�سيا�سية الإماراتية �إىل مق�صدها كتو�سيع نطاق امل�شاركة ال�سيا�سية وتعزيز دور
املجل�س الوطني االحتادي املوقر ك�سلطة رقابية قائدة مر�شدة.
وتتمثل �أوىل مراحل الربنامج يف انتخابات املجل�س الوطني االحتادي التي �أُجريت -للمرة
الأوىل -يف دي�سمرب عام 2006م النتخاب ن�صف �أع�ضاء املجل�س من خالل هيئات انتخابية ُ�شكلت
يف كل �إمارة .بينما تتمثل املرحلة الثانية من الربنامج يف التعديالت الد�ستورية التي متت مبوجب
التعديل الد�ستوري رقم ( )1ل�سنة  ،2009والتي ت�ضمنت� :إطالة مدة الدورة العادية ال�سنوية التي
يعقدها املجل�س ،بحيث �أ�صبحت ال تقل عن �سبعة �أ�شهر ،و�أي�ض ًا �إطالة مدة الع�ضوية يف املجل�س (�أي
مدة الف�صل الت�شريعي) �إىل �أربع �سنوات ميالدية بعدما كانت �سنتني فقط ،كما �أ�صبحت الئحة املجل�س
ت�صدر بقرار من رئي�س الدولة بناء على موافقة املجل�س الأعلى لالحتاد ،كذلك مت تو�سيع اخت�صا�صات
املجل�س فيما يتعلق باملعاهدات واالتفاقيات الدولية التي يربمها االحتاد� ،أما املرحلة الثالثة ف�إنها
تتمثل يف انتخابات املجل�س الوطني االحتادي التي �أُجريت -للمرة الثانية -يف عام 2011م النتخاب
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ن�صف �أع�ضاء املجل�س الوطني من خالل هيئات انتخابية ُ�شكلت يف كل �إمارة ،والتي بلغ عدد �أع�ضائها
�أكرث من ( )135.000مائة وخم�س وثالثني �ألف ناخب ،وقد �أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان -رئي�س الدولة (حفظه اهلل) يف خطابه مبنا�سبة افتتاح �أعمال دور االنعقاد الأول من الف�صل
الت�شريعي اخلام�س ع�شر للمجل�س الوطني االحتادي عام 2011م ،على �أهمية تعميق ثقافة امل�شاركة
وتطوير ممار�ستها ،موجه ًا حديثه �إىل �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي بقوله�« :إن انعقادكم اليوم
هو تتويج موفق للمرحلة الثانية يف م�سارنا املتدرج نحو تعميق ثقافة امل�شاركة وتطوير ممار�ستها وهو
خيار اتخذناه بكامل الإرادة الوطنية ،و�سنم�ضي به �إىل منتهاه بكل العزم تلبية لطموحات �أبناء �شعبنا
وبناته يف وطن يت�شاركون بناءه وي�صونون مكت�سباته ويفتخرون بالعي�ش فيه واالنتماء له فالتمكني هو
روح االحتاد ورهانه الكبري».
وقد �أعاد �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان -رئي�س الدولة (حفظه اهلل) الت�أكيد
على �أهمية هذه التجربة االنتخابية يف تطوير املجل�س الوطني االحتادي يف كلمة �سموه ،التي �ألقاها
نيابة عنه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي (رعاه اهلل) يف افتتاح جل�سات دور االنعقاد الثاين من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر
بتاريخ 2012/11/06م ،حيث خاطب �سموه �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي بقوله« :لقد �شهد
جمل�سكم تطور ًا نوعي ًا على �صعيد تر�سيخ جتربته يف تو�سيع امل�شاركة ال�سيا�سية ب�إجراء االنتخابات
الثانية يف � 24سبتمرب  ،2011والتي ج�سدت �إحدى املراحل املتدرجة لربنامج التمكني الذي �أطلقناه
يف عام  2005لتعزيز امل�شاركة وتفعيل دور املجل�س الوطني االحتادي».
ومثلت انتخابات املجل�س الوطني االحتادي  ،2015والتي عقدت يف يوم ال�سبت املوافق � 03أكتوبر
2015م ،املرحلة (الثالثة) من برنامج متكني املجل�س الوطني االحتادي .وتكمن �أهميتها يف:
1 .1البعد الوطني وتر�سيخ مبد�أ التمكني وم�شاركة املواطن يف عملية �صنع القرار ،وقوف
القيادة على هموم املواطنني وتفاعلها مع ال�شعب.
2 .2عملية الت�صويت املبكر ملدة ثالث �أيام ،والذي مت للمرة الأوىل يف الدولة وامل�شاركة
البارزة لكبار ال�سن ،حيث مل يعد الت�صويت الإلكرتوين ي�شكل عائق ًا �أمامهم ،ف�ض ًال عن
زيادة �أعداد املراكز االنتخابية بواقع  36مركز انتخابي ًا يف معظم انحاء الدولة.
3 .3البعد الدويل ،وم�صداقية التمكني ،دعم وتعزيز دور املجل�س الوطني يف املحافل الدولية،
ومتكني املر�أة وعملية الت�صويت خارج الدولة.
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ً
ثالثا  -إدارة العملية االنتخابية:

مبوجب �أحكام قرار رئي�س الدولة رقم ( )3ل�سنة 2006م ب�ش�أن حتديد طريقة اختيار ممثلي
االمارات يف املجل�س الوطني االحتادي ،وتعديالته ،تتوىل هذه اللجنة �إدارة عملية انتخابات املجل�س
الوطني االحتادي ،وهي جلنة جتمع يف ت�شكيلها بني ممثلني عن القطاع احلكومي و�آخرين عن القطاع
الأهلي من �أ�صحاب اخلربة ،وتتوافر فيها املبادئ الأ�سا�سية املتطلبة يف اجلهاز االنتخابي الذي ي�شرف
على االنتخابات وفق ًا لأف�ضل املمار�سات الدولية لالنتخابات.
حيث ين�ص هذا القرار يف املادة ( )5منه على �أن تخت�ص اللجنة الوطنية لالنتخابات
مبمار�سة كافة ال�صالحيات الالزمة للإ�شراف على �سري العملية االنتخابية من كافة جوانبها بداية
من �إعالن قراراها بفتح باب الرت�شيح مرور ًا ب�إعالن نتائج الفرز الأولية ،ختام ًا باعتماد القائمة
النهائية للفائزين ،ور�سم الإطار العام للعملية االنتخابية والأ�شراف عليها وجدولها الزمني ،وغري
ذلك من مهام.

وتُ�شكل اللجنة برئا�سة معايل  /عبد الرحمن حممد العوي�س (وزير ال�صحة ووقاية املجتمع
ووزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي) .وت�ضم اللجنة يف ع�ضويتها ك ًال من:
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1

معالي /أحمد جمعة الزعابي  -وزير شؤون المجلس األعلى لالتحاد.

2

معالي /سلطان سعيد البادي  -وزير العدل.

3

معالي /نورة محمد الكعبي  -وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة.

4

معالي /شما سهيل فارس المزروعي – وزيرة الدولة لشؤون الشباب.

5

سعادة الفريق /سيف عبد الله الشعفار  -وكيل وزارة الداخلية.

6

سعادة /حمد عبيد المنصوري  -مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت.

7

سعادة العميد /منصور أحمد علي الظاهري
 -مدير عام الهيئة االتحادية للهوية والجنسية باإلنابة.

8

سعادة /طارق هالل لوتاه  -وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي.

9

سعادة /منصور إبراهيم المنصوري  -مدير عام المجلس الوطني االتحادي لإلعالم.

10

سعادة /محمد سلطان العبيدلي  -األمين العام المساعد لمجلس الوزراء.

11

سعادة الدكتور /سعيد محمد الغفلي
 وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني االتحادي بوزارة الدولةً
(مقررا).
لشؤون المجلس الوطني االتحادي

12

سعادة الدكتورة /أمينة عبد الواحد الرستماني (من الشخصيات العامة).

13
14
18

سعادة المستشار /أحمد محمد الخاطري (من الشخصيات العامة).
سعادة الدكتور /منصور محمد بن نصار (من الشخصيات العامة).

التعريف بانتخابات المجلس الوطني االتحادي

وقد أجيز للجنة أن تنظم سير العمل فيها وإنشاء اللجان الفرعية الالزمة لمعاونتها في تنفيذ
االنتخابات وأهمها:

(جلنة �إدارة االنتخابات ،واللجنة الإعالمية ،وجلان الإمارات ،واللجنة الأمنية ،وجلنة
الطعون ،وجلنة الفرز املركزية ،وجلنة الأنظمة الذكية).

3 2 1
7 6 5 4
لجنة

اللجنة

إدارة

األمنية

اإلمارات

اإلعالمية

االنتخابات

اللجنة

لجان

لجنة

الطعون

لجنة

الفرز

المركزية

لجنة

األنظمة

الذكية

و ُت�شكل جلنة �إدارة االنتخابات برئا�سة وكيل وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني
االحتادي� ،إ�ضافة �إىل عدد كاف من ذوي اخلربة والكفاءة يف هذا ال�ش�أن .ومتثل اللجنة اجلهاز
التنفيذي (الإداري واملايل والفني) لإدارة االنتخابات.
و ُيناط بلجنة �إدارة االنتخابات -بوجه عام -متابعة �سري االنتخابات ،والت�أكد من �سالمة
تطبيق الإجراءات اخلا�صة بعملية االنتخاب ،و�أي�ض ًا االنتقال �إىل مراكز االنتخاب قبل و�أثناء �إجراء
االنتخابات للت�أكد من �صالحية مقار اللجان و�سالمتها ومطابقتها لل�شروط املقررة قانون ًا.
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�أما بالن�سبة للجان الإمارات ،ف�إنها تُ�شكل عن طريق التن�سيق بني اللجنة الوطنية
لالنتخابات ودواوين احلكام بواقع جلنة لكل �إمارة .وتت�شكل جلنة الإمارة من ممثل عن ديوان حاكم
الإمارة ،وممثل عن �شرطة الإمارة ،وممثل عن بلدية الإمارة ،وممثلني عن القطاع الأهلي ،ويقوم
ديوان حاكم الإمارة بت�سمية رئي�س للجنة من بني �أع�ضائها.
لجان اإلمارات
ممثل عن
ديوان حاكم اإلمـارة

ممثل عن
شــرطــــة اإلمــارة

ممثل عن
بـلــديــــــــة اإلمــارة

ممثلين عن
القــطــــاع األهــــــلي

وتتوىل جلنة الإمارة التن�سيق مع جلنة �إدارة االنتخابات القيام بكافة الأمور الفنية والإدارية
الالزمة لإجراء االنتخابات يف الإمارة.
بينما ُت�شكل اللجنة الإعالمية برئا�سة معايل  /نورة حممد الكعبي (وزيرة الثقافة وتنمية
املعرفة) ،وت�ضم يف ع�ضويتها عدد ًا من ذوي اخلربة والكفاءة يف جمال الإعالم الذين يرى رئي�س
اللجنة اال�ستعانة بهم.
وتتوىل اللجنة الإعالمية و�ضع اخلطط والربامج لتوعية �أع�ضاء الهيئات االنتخابية،

وحتفيزهم على امل�شاركة يف انتخابات املجل�س ،وذلك بالتن�سيق مع �أجهزة الإعالم املختلفة ،كما
تتوىل اللجنة و�ضع القواعد املنظمة ال�ستخدام املر�شحني و�سائل الإعالم الر�سمية يف عر�ض براجمهم
االنتخابية ،مبا يكفل حتقيق امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص بني كافة املر�شحني.
�أما بخ�صو�ص اللجنة الأمنية ،ف�إنها ُت�شكل برئا�سة وكيل وزارة الداخلية ،وت�ضم يف ع�ضويتها
ممثلي ال�شرطة الأع�ضاء يف جلان الإمارات .ولرئي�س اللجنة اال�ستعانة بعدد كاف من ذوي اخلربة
والكفاءة يف هذا ال�ش�أن .وتخت�ص اللجنة بو�ضع م�شروع اخلطة الأمنية لالنتخابات مت�ضمن ًا حجم
20
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القوى الب�شرية الالزمة ميداني ًا ل�ضمان �سالمة وحرية ونزاهة االنتخابات ،وتنفيذه بعد اعتماده من
اللجنة الوطنية لالنتخابات قبل بدء االنتخابات بوقت كاف.
�أما جلنة الأنظمة الذكية ،ف�إنها ُت�شكل برئا�سة مدير عام الهيئة العامة لتنظيم االت�صاالت،

وع�ضوية عدد كاف من ذوي اخلربة والكفاءة يف هذا املجال ،تُعنى هذه اللجنة يف �إدارة وتنفيذ جميع
الربامج الإلكرتونية والتقنية الالزمة لتنفيذ العملية االنتخابية مبختلف جوانبها.
�أما جلنة الطعون ،ف�إنها ُت�شكل برئا�سة قا�ض ،وع�ضوية اثنني من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص.

وتخت�ص اللجنة بفح�ص الطعون االنتخابية �-سواء الطعون املتعلقة بعملية الرت�شح �أو تلك املتعلقة
ب�إجراءات االقرتاع والفرز -وتقدمي تقارير بالر�أي القانوين فيها �إىل اللجنة الوطنية لالنتخابات
للبت فيها بقرارات حتوز قوة الأحكام النهائية.
�أما جلنة الفرز املركزية ،ف�إنها ُت�شكل برئا�سة رئي�س اللجنة الوطنية لالنتخابات ،وع�ضوية

من يرى اال�ستعانة بهم من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص .وتتوىل اللجنة  -بعد انتهاء عملية الت�صويت
وغلق مراكز االنتخاب � -إجراء عملية فرز �أ�صوات الناخبني يف جميع الإمارات با�ستخدام الطرق
الفنية املتبعة يف نظام الت�صويت االلكرتوين ،و�إعالن نتيجة الفائزين يف االنتخابات بالن�سبة
للحا�صلني على �أعلى الأ�صوات بح�سب عدد املر�شحني املطلوب انتخابه يف الإمارة ،وحتديد �أع�ضاء
قائمة االحتياط يف كل �إمارة مرتبني بح�سب عدد الأ�صوات التي ح�صل عليها كل منهم ،وعند الت�ساوي
تعتمد القرعة للمفا�ضلة بينهم.
و�أخري ًا تتوىل هذه اللجنة �إ�صدار الأدلة االنتخابية الالزمة لتنفيذ املهام املوكلة لها ،ف�ض ًال
عن �إ�صدارها التعليمات والإر�شادات الالزمة لتفعيل تطبيق منظومة العملية االنتخابية يف �إطار
يتنا�سب نع ن�صو�ص الد�ستور والقوانني ال�سارية يف الدولة لتجنب �أي خمالفة د�ستورية �أو �إخالل مببد�أ
امل�شروعية ،لتخرج بالعملية االنتخابية لرب الأمان وال�سالمة مبا يعزز معه املكت�سبات ال�سيا�سية وتعمق
الوالء الوطني.
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ً
رابعا  -المجلس الوطني االتحادي:

ميثل املجل�س الوطني االحتادي ال�سلطة االحتادية (الرابعة) من حيث الرتتيب يف �سلم ال�سلطات
االحتادية (اخلم�س) املن�صو�ص عليها يف الد�ستور املادة ( )45منه وهي :املجل�س الأعلى لالحتاد ،ورئي�س
االحتاد ونائبه ،وجمل�س وزراء االحتاد ،واملجل�س الوطني االحتادي ،والق�ضاء االحتادي.

1

22

المجلس األعلى لالتحاد

2

رئيس االتحاد ونائبه

3

مجلس وزراء االتحاد

4

المجلس الوطني االتحادي

5

القضاء االتحادي

التعريف بانتخابات المجلس الوطني االتحادي

وي�ضم املجل�س الوطني االحتادي (�أربعني) ع�ضو ًا ،يتوزعون على الإمارات بح�سب الد�ستور
على �أ�سا�س )8( :مقاعد لإمارة �أبو ظبي ،و( )8مقاعد لإمارة دبي ،و( )6مقاعد لإمارة ال�شارقة،
و( )6مقاعد لإمارة ر�أ�س اخليمة ،و( )4مقاعد لإمارة عجمان ،و( )4مقاعد لإمارة الفجرية ،و()4
مقاعد لإمارة �أم القيوين ،مبا يربز وجه الوحدة داخل االحتاد ك�أحد مظاهر الدولة املتقدمة.
المجلس الوطني االتحادي

 40ع�ضــو ًا

( )8مقـــاعــــد
إمارة أبوظبي

( )8مقـــاعــــد
إمارة دبــــــــي

( )4مقـــاعــــد
إمارة عجمـــــان

( )6مقـــاعــــد
إمارة الشارقــة

( )4مقـــاعــــد
إمارة الفجيـــــــرة

( )6مقـــاعــــد
إمارة رأس الخيمة

( )4مقـــاعــــد
إمارة أم القيوين

كيفية تكوين املجل�س الوطني االحتادي:

يجمع املجل�س الوطني االحتادي يف كيفية تكوينه بني طريقتني؛ طريقة االنتخاب وذلك الختيار
ن�صف �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي ،وطريقة التعيني وذلك لتعيني الن�صف الآخر.
طريقة االنتخاب؛ وقد ا�ستحدثت هذه الطريقة – لأول مرة – منذ ن�ش�أة املجل�س الوطني
االحتادي يف �سنة  ،1972يف االنتخابات التي �أجريت �سنة � 2006أي منذ بداية تطبيق املرحلة الأوىل من
برنامج التمكني ال�سيا�سي ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان -رئي�س الدولة (حفظه اهلل).
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ويتم تطبيق هذه الطريقة من خالل قيام حاكم كل �إمارة بت�سمية الهيئات االنتخابية ،تت�شكل
بواقع ثالثمائة م�ضاعف لعدد املقاعد املخ�ص�صة للإمارة باملجل�س كحد �أدنى ،ويتم ت�سمية �أع�ضاء
الهيئة االنتخابية لكل �إمارة من قبل حكام الإمارة ،وذلك النتخاب ع�شرين ع�ضو ًا من �أع�ضاء
املجل�س الوطني .حيث تقوم هذه الهيئات االنتخابية يف كل �إمارة باختيار ن�صف عدد الأع�ضاء الذين
ميثلون الإمارة يف املجل�س الوطني االحتادي.
طريقة التعيني؛ �أما هذه الطريقة فهي املتبعة منذ ن�ش�أة املجل�س الوطني االحتادي ،وت�ستخدم
لتعيني ن�صف عدد �أع�ضاء املجل�س الوطني الباقني (�أي الع�شرون ع�ضو ًا) .حيث ي�ستقل حاكم كل
�إمارة بت�سمية ممثلي �إمارته يف املجل�س.
وتربز �أهمية املجل�س الوطني االحتادي بو�صفه �صوت ال�شعب واملعرب عن طموحاته وتطلعاته؛
حيث كان املجل�س -عرب تاريخه -مثا ًال للإح�سا�س بامل�س�ؤولية الوطنية ،والعمل املخل�ص وامل�س�ؤول
والواعي من �أجل الوطن من خالل عمله التكاملي مع احلكومة من ناحية ،وطرحه الق�ضايا التي تهم
املواطنني وتت�صل بحياتهم وحا�ضرهم وم�ستقبلهم من ناحية �أخرى.
ويمارس المجلس الوطني االتحادي وظيفتين أساسيتين ،هما:

الوظيفة الت�شريعية :وتعني �سلطة املجل�س يف مناق�شة التعديالت الد�ستورية ،وم�شروعات
القوانني ،والتي يكون للمجل�س �أن يوافق عليها �أو يعدلها �أو يرف�ضها ،و�أي�ض ًا �سلطته يف �إبداء املالحظات
التي يراها على ما ُيخطر به من معاهدات واتفاقيات دولية وما يحيله �إليه رئي�س الدولة من اتفاقيات
ومعاهدات ،و�أخري ًا حق املجل�س يف مناق�شة امليزانية العامة ال�سنوية لالحتاد وح�ساباته اخلتامية
و�إبداء ما يراه من مالحظات عليها.
الوظيفة الرقابية :وتعني حق املجل�س يف ب�سط رقابته ال�سيا�سية على ال�سلطة التنفيذية من
خالل �أدوات رقابية حمددة ،وهي :مناق�شة املو�ضوعات العامة ،وللمجل�س �أن ي�صدر تو�صيات ب�ش�أنها،
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وتوجيه �أ�سئلة �إىل رئي�س جمل�س الوزراء يف حالة اال�ستفهام عن ال�سيا�سة العامة للدولة �أو لوزير معني
لال�ستف�سار عن �أمر من الأمور الداخلة يف اخت�صا�صات وزارته ،والف�صل يف �شكاوى املواطنني �ضد
جهات حكومية احتادية وفق �شروط معينة؛ حيث يكون لرئي�س املجل�س �أن يطلب من رئي�س جمل�س
الوزراء �أو من الوزراء املخت�صني تقدمي البيانات والإي�ضاحات املتعلقة بال�شكوى.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن املجل�س الوطني االحتادي ي�ؤدي وظيفة �أخرى �ضمن النظام ال�سيا�سي
لدولة الإمارات العربية املتحدة وهي «الوظيفة التمثيلية» �أي التعبري عن الإرادة ال�شعبية للمواطنني.
حيث ميثل املجل�س الوطني االحتادي مركز ًا للحوار الدائم حول امل�صالح الوطنية لالحتاد ،ونوع ًا
من امل�شاركة ال�شعبية يف عملية �صنع القرارات على امل�ستوى االحتادي ،ويف هذا الإطار يعمل املجل�س
ك�سلطة م�ساندة وداعمة ومر�شدة للمجل�س الأعلى لالحتاد.
ويف هذا الإطار يقوم املجل�س الوطني االحتادي بدور ُيطلق عليه مبد�أ «التمثيل املتعدد» ،والذي
يعني �أن ميثل ع�ضو املجل�س النيابي الأمة ب�أ�سرها ولي�س دائرته االنتخابية فقط .وهذا ما �أكدت عليه
املادة ( )77من د�ستور دولة الإمارات العربية املتحدة بقولها« :ع�ضو املجل�س االحتادي ينوب عن
�شعب االحتاد جميعه ،ولي�س فقط عن الإمارة التي ميثلها داخل املجل�س» .وهو ذات املبد�أ الذي �أكدت
عليه املادة الأوىل من الالئحة الداخلية للمجل�س الوطني بقولها...« :وينوب ع�ضو املجل�س عن �شعب
االحتاد جميعه ولي�س عن الإمارة التي قامت باختياره».
كما يرتبط مبد�أ التمثيل املتعدد مببد�أ علنية جل�سات املجل�س الوطني االحتادي .مبا يعنيه
هذا الأمر من حق الأفراد العاديني يف ح�ضور جل�ساته .حيث تن�ص املادة ( )94من الالئحة الداخلية
للمجل�س الوطني االحتادي على �أن «جل�سات املجل�س علنية ويجوز عقدها �سرية بناء على طلب احلكومة
�أو رئي�س املجل�س �أو ثلث �أع�ضائه على الأقل ،ويناق�ش الطلب يف جل�سة �سرية».
وحري بالذكر �أن جل�سة املجل�س تعود علنية مرة �أخرى بقرار من رئي�س املجل�س متى زال �سبب
انعقادها �سرية ،وفق ًا لن�ص املادة ( )86من الد�ستور.
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ولعل �أحد الأبعاد الإيجابية للعملية االنتخابية تتمثل يف تدعيم م�شاركة املر�أة يف
االنتخابات يف خطوة غري م�سبوقة ،والتي ظهرت مظاهرها فيما يلي:

1 .1فوز �أول امر�أة بع�ضوية املجل�س الوطني االحتادي عام  ،2006ثم جاء قرار �أ�صحاب
ال�سمو حكام الإمارات بتعيني ثمان ع�ضوات لي�صل عدد ال�سيدات يف املجل�س الوطني
�إىل ت�سع من �أ�صل �أربعني ع�ضو ًا حتى �أ�صبحت ن�سبة م�شاركة املر�أة يف الربملان ت�ساوي
 %22.5من جمموع الأع�ضاء ،وهي الن�سبة الأعلى – تقريب ًا – بني الدول العربية.
2 .2بل زاد الأمر اهتماما من جانب الدولة باملر�أة تقدير ًا لدورها الرائد يف املجتمع على كافة
امل�ستويات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية والذي �أ�صبح مثار تقدير من
قبل امل�ؤ�س�سات الدولية املعنية ب�ش�ؤون املر�أة يف العامل ،ب�أن �أ�صدر املجل�س الأعلى لالحتاد
قرار رقم ( )1ل�سنة 2019م بتعديل قرار املجل�س الأعلى لالحتاد رقم ( )4ل�سنة 2006م
وتعديالته يف �ش�أن حتديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات يف املجل�س الوطني االحتادي،
وقرار رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة رقم ( )1ل�سنة 2019م وتعديالته بتعديل
قرار رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة رقم ( )3ل�سنة 2006م يف �ش�أن حتديد
طريقة اختيار ممثلي الإمارات يف املجل�س الوطني االحتادي ،فيما ت�ضمناه من �أال تقل
ن�سبة متثيل الن�ساء لكل �إمارة عن ( )%50من ممثلي الإمارة داخل املجل�س مبا يعني
�أنه �سيكون ن�صف �أع�ضاء املجل�س يف ف�صله الت�شريعي املقبل من الن�ساء� ،أي �ستح�صل
الن�ساء يف املجل�س  -بعد �إعالن نتيجة انتخابات يف �شهر �أكتوبر لعام  - 2019على عدد
( )20مقعد ًا من �أ�صل ()40مقعد ًا مكونني جلملة مقاعد املجل�س.
وبوجه عام ،ميكن القول �أن املجل�س الوطني االحتادي قد لعب منذ ن�ش�أته يف عام 1972م
دور ًا مهم ًا وبارز ًا يف تكري�س جتربة الوحدة وتدعيم م�سرية العمل الوطني يف دولة الإمارات العربية
املتحدة ،ورفدها بالأفكار واملقرتحات التي �ساعدت على دفعها �إىل الأمام وجناحها يف الو�صول �إىل ما
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و�صلت �إليه من تقدم وتنمية يف كافة املجاالت ،مما جعله �أحد الدعائم الأ�سا�سية للتجربة الإماراتية
يف امل�شاركة والتنمية .ف�ض ًال عن دوره يف ك�سب الدعم الربملاين الدويل لق�ضية اجلزر الإماراتية
الثالث املحتلة (�أبو مو�سى وطنب الكربى وطنب ال�صغرى) من خالل م�شاركاته الفاعلة والن�شطة يف
الفعاليات الربملانية الإقليمية والعاملية.
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• ُيقصد بالناخب (أو عضو الهيئة االنتخابية) كل مواطن ورد اسمه في قائمة
الهيئة االنتخابية لإلمارة التي ينتمي إليها.

ويعتبر الناخب أهم حلقة من حلقات العملية االنتخابية ،العتبار أن صوته هو الوسيلة
• ُ
الوحيدة التي تضمن اختيار أصلح العناصر لتمثيل شعب االتحاد في المجلس الوطني

االتحادي ،والقادرين على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكفاءة وفاعلية.

• ويهدف دليل الناخب إلى إحاطة الناخب بجميع مراحل العملية االنتخابية ،وبيان
ً
وأيضا إحاطته بالواجبات
حقوقه القانونية وكيفية الحفاظ على هذه الحقوق،
ً
وفقا لألحكام التي تنص عليها التعليمات
وااللتزامات التي يتعين عليه أن يلتزم بها
التنفيذية النتخابات المجلس الوطني االتحادي .2019
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ً
أوال  -الهيئات االنتخابية:

تت�شكل الهيئات االنتخابية عن طريق قيام ديوان حاكم كل �إمارة بت�سمية �أع�ضاء الهيئة
االنتخابية لإمارته.
وال يكون ال�شخ�ص �إال ع�ضو ًا يف الهيئة االنتخابية للإمارة التي ينتمي �إليها دون غريها ،وهي
الإمارة ال�صادر منها خال�صة قيده .حيث مت اعتماد خال�صة القيد ال�صادرة من الإمارة ك�أداة
لتحديد الإمارة التي ينتمي �إليها ع�ضو الهيئة االنتخابية.
فعلى �سبيل املثال� ،إذا كان ال�شخ�ص من �إمارة (الفجرية) ف�إنه ال يجوز له �أن يكون ع�ضو ًا
يف الهيئة االنتخابية لإمارة �أبو ظبي مث ًال ،حتى لو كان يعمل يف �إمارة �أبوظبي �أو يقيم فيها
ب�صفة دائمة.
ويجوز لع�ضو الهيئة االنتخابية حتديث بياناته الواردة يف قائمة الهيئة االنتخابية للإمارة
التي ينتمي �إليها عن طريق التقدم بطلب حتديث بياناته �إىل جلنة الإمارة يف الإمارة التي
ينتمي �إليها وفق النموذج املعد لذلك (طلب حتديث بيانات) ،مرفق ًا به �صورة من بطاقة الهوية
(وفق البنود املحددة من قبل الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية).
وتتمثل وظيفة الهيئات االنتخابية للإمارة يف اختيار ن�صف عدد ممثلي الإمارة يف املجل�س
الوطني االحتادي وفق ًا لأحكام للد�ستور.
و ُي�شار �إىل �أن ع�ضوية الهيئات االنتخابية لي�ست دائمة ،بل تتغري ظروفها من انتخابات �إىل
�أخرى .مبعنى �أن ال�شخ�ص الذي كان ع�ضو ًا يف الهيئة االنتخابية لإحدى الإمارات يف انتخابات
املجل�س الوطني االحتادي  2015لي�س �شرط ًا �أن يكون ع�ضو ًا يف هيئتها االنتخابية النتخابات
املجل�س الوطني االحتادي .2019
و ُيقدر احلد الأدنى لعدد �أع�ضاء الهيئة االنتخابية يف كل �إمارة (بثالثمائة) م�ضاعف عدد
ممثلي الإمارة يف املجل�س الوطني االحتادي� .أي �أن احلد الأدنى لعدد �أع�ضاء الهيئة االنتخابية
لكل �إمارة ي�ساوي حا�صل �ضرب عدد ممثليها يف املجل�س الوطني االحتادي يف الرقم ()300
ثالثمائة .فعلى �سبيل املثال� ،إذا كان عدد ممثلي الإمارة يف املجل�س الوطني االحتادي (� )6ستة
�أع�ضاء بحكم الد�ستور؛ ف�إن احلد الأدنى لعدد �أع�ضاء هيئتها االنتخابية هو (= )300 ×6
 1800ع�ضو ًا ....وهكذا.
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�إال �أنه لي�س هناك حد �أق�صى لعدد �أع�ضاء الهيئة االنتخابية لكل �إمارة؛ ذلك �أن تقدير احلد
الأق�صى لعدد �أع�ضاء الهيئة االنتخابية لكل �إمارة هو �أمر مرتوك حلاكم الإمارة وحده.
ً
ثانيا  -عملية االقتراع (أو التصويت):

ُتعترب عملية االقرتاع (�أو الت�صويت) هي روح العملية االنتخابية .وتتم عملية االقرتاع
يف املراكز االنتخابية ويف الأماكن التي حتددها اللجنة الوطنية لالنتخابات –�سواء داخل
الدولة �أو خارجها -كي يديل �أع�ضاء الهيئة االنتخابية ب�أ�صواتهم يف انتخابات املجل�س الوطني
االحتادي.
ويجب على الناخب �أن ميار�س حق االنتخاب بنف�سه ،العتبار �أن حق االنتخاب حق �شخ�صي
لكل ع�ضو من �أع�ضاء الهيئات االنتخابية؛ فال يجوز له �أن يوكل غريه يف ممار�سته نيابة عنه.
ومن ثم فلن ي�ستطيع الناخب الإدالء ب�صوته �إال بعد التحقق من �شخ�صيته عن طريق بطاقة
الهوية ال�صادرة من الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية فقط ،والتي يجب �أن يح�ضرها معه �إىل
مركز االنتخاب لالطالع عليها.
(( (1الت�صويـــت املبكــــر:

�سوف يتم فتح باب الت�صويت �أمام �أع�ضاء الهيئات االنتخابية للإدالء ب�أ�صواتهم قبل اليوم
املحدد لالنتخابات يف مراكز االنتخاب الرئي�سة التي حتددها اللجنة الوطنية لالنتخابات يف
كل �إمارة ،وذلك ملدة ثالثة �أيام (� 3-1أكتوبر 2019م) .على �أن تكون املدة الزمنية لعملية
الت�صويت املبكر (ثماين) �ساعات كاملة يف اليوم الواحد ،بحيث تبد�أ يف متام ال�ساعة
(العا�شرة) �صباح ًا ،وتنتهي يف متام ال�ساعة (ال�ساد�سة) م�سا ًء.
و�سوف يتم يف اليوم الأول من �أيام الت�صويت املبكر (�أي يف يوم � 1أكتوبر 2019م) يف متام
ال�ساعة ( )10العا�شرة �صباح ًا� ،إجراء فح�ص مركزي لقاعدة بيانات �أع�ضاء الهيئات االنتخابية
على م�ستوى الدولة يف مركز االنتخاب الرئي�س ب�إمارة �أبو ظبي للت�أكد من خلوها من �أي عمليات
ت�صويت م�سبقة ،وذلك بح�ضور من يرغب من املر�شحني يف �أية �إمارة �أو من وكالئهم.
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(( (2املدة الزمنية لعملية االقرتاع يف اليوم الرئي�سي لالنتخابات:

�سوف تكون املدة الزمنية لعملية االقرتاع ( )12اثنتا ع�شرة �ساعة كاملة .حيث �ستبد�أ عملية
االقرتاع يف متام ال�ساعة (الثامنة) �صباح يوم ال�سبت املوافق  ،2019/10/05وتنتهي يف متام
ال�ساعة (الثامنة) م�ساء نف�س اليوم.
ميكن �أن ت�ستمر عملية االقرتاع �إىل ما بعد ال�ساعة الثامنة م�سا ًء ،وذلك يف حالة وجود
ناخبني يف قاعة االنتخاب مل يدلوا ب�أ�صواتهم وذلك حتى يتم االنتهاء منهم ،ثم يعلن رئي�س
جلنة مركز االنتخاب انتهاء عملية االقرتاع نهائي ًا وغلق مركز االنتخاب.
ويف كل الأحوال ،يكون للجنة الوطنية لالنتخابات متديد وقت االنتخاب �سواء بزيادة مدة
اليوم االنتخابي� ،أو متديد �أيام االنتخاب يوم ًا �إ�ضافي ًا �أو �أكرث �إذا ر�أت حاجة لذلك.
(( (3عدد الأ�صوات املمنوحة للناخب:

يتمتع كل ناخب ب�صوت (واحد) فقط .ويعني ذلك �أمرين� :أولهما �أن للناخب �أن يديل ب�صوته
مرة واحدة  -فقط  -يف نف�س الدورة االنتخابية .وثانيهما �أن للناخب �أن يختار مر�شح ًا واحد ًا
 فقط  -من بني املر�شحني يف الإمارة التي ينتمي �إليها ،و�إذا كان مر�شح ًا ي�ستطيع �أن ير�شح نف�سه.(( (4كيفية الت�صويت يف االنتخابات:

تختلف طريقة الت�صويت يف االنتخابات بح�سب ما �إذا مت الت�صويت داخل الدولة �أو خارجها:
(�أ) �سيتم الت�صويت يف االنتخابات داخل الدولة عن طريق نظام الت�صويت الإلكرتوين يف
املراكز االنتخابية املحددة يف كل �إمارة بدء ًا ب�إجراءات التعرف على �شخ�صية الناخب
(قبل الإدالء ب�صوته) ،مرور ًا ب�إدخال ومعاجلة وتنظيم البيانات ور�صدها .وقد مت اعتماد
نظام الت�صويت الإلكرتوين نظر ًا ملا يتميز به من خ�صائ�ص جتعله �أف�ضل من نظام
الت�صويت التقليدي (�أي الت�صويت عن طريق بطاقات االقرتاع) ،و�أهمها:
سهولة

استخدامه
34
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�سهولة ا�ستخدامه من قبل الناخبني ،والكفاءة وال�سرعة حيث يجعل النظام العملية
االنتخابية برمتها �أكرث كفاءة ،وهام�ش �أقل للأخطاء حيث تكون فر�صة ارتكاب الناخبني
�أخطاء عند الإدالء ب�أ�صواتهم �ضئيلة للغاية.

(ب) بينما �سيتم الت�صويت يف االنتخابات خارج الدولة عن طريق نظام الت�صويت اليدوي،
�أي من خالل ا�ستخدام �أوراق االقرتاع ،وذلك يف املراكز االنتخابية املوجودة يف
ال�سفارات وقن�صليات الدولة يف اخلارج.
(( (5كيفية ت�صويت ذوي االحتياجات اخلا�صة:

جتيز املادة ( )38من التعليمات التنفيذية النتخابات املجل�س الوطني االحتادي 2019
لع�ضو الهيئة االنتخابية (�أي الناخب) الذي ال يعرف القراءة �أو الكتابة �أو كان من املكفوفني
�أو من ذوي الإعاقة الذين ال ي�ستطيعون الت�صويت ب�أنف�سهم �أن يبدي ر�أيه �شفاهة وب�شكل �سري
لرئي�س جلنة مركز االنتخاب �أو لأحد �أع�ضائها الذي يفو�ضه رئي�س اللجنة ،وذلك وفق ًا لنظام
الت�صويت املتبع.
((� (6أماكن الت�صويت يف االنتخابات:

�سوف تتم عملية الت�صويت يف انتخابات املجل�س الوطني االحتادي  2019يف مراكز
االنتخاب التي حتددها اللجنة الوطنية لالنتخابات يف كل �إمارة .على �أن يكون لع�ضو الهيئة
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االنتخابية يف �أية �إمارة �أن يديل ب�صوته يف �أي مركز انتخاب على م�ستوى الدولة ،ولي�س –فقط-
يف الإمارة التي ينتمي �إليها.
ويتم الت�صويت من خالل عدة �إجراءات تنظيمية ت�ضمن �إمتام عملية �إدالء الناخبني
ب�أ�صواتهم بطريقة �صحيحة ،ويف مقدمتها الت�أكد من ورود ا�سم ال�شخ�ص يف قائمة الهيئة
االنتخابية للإمارة التي ينتمي �إليها .على �أن يتم التحقق من �شخ�صية الناخب عن طريق
بطاقة الهوية الوطنية ال�صادرة من الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية فقط ،والتي �سيتم
الت�أ�شري عليها مب�ؤ�شر الت�صويت الإلكرتوين.
وبعد متام عملية الت�صويت لن يبقى على الناخب �سوى الإ�سراع باخلروج من مركز
االنتخاب حتى يف�سح املجال لغريه من الناخبني ملمار�سة حقهم االنتخابي� ،إال �إذا كان مر�شح ًا
�أو وكي ًال لأحد املر�شحني فله ح�ضور عمليتي االقرتاع والفرز.
(((7الت�صويت من اخلارج:

يحق لأع�ضاء الهيئات االنتخابية املتواجدين خارج الدولة الإدالء ب�أ�صواتهم يف االنتخابات
يف مراكز االنتخاب التي �سوف حتددها اللجنة الوطنية لالنتخابات يف مراكز االنتخاب التي
�ستقام يف مقار ال�سفارات والقن�صليات والبعثات الدبلوما�سية للدولة يف اخلارج ،وذلك خالل
يومي الأحد واالثنني املوافقني ( )22و( )23من �سبتمرب 2019م.
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ً
ثالثا  -عملية فرز األصوات وإعالن النتائج:

تتوىل جلنة الفرز املركزية فرز �أ�صوات الناخبني يف جميع الإمارات لتحديد الفائزين يف
االنتخابات ،وفق ًا لعدد الأ�صوات التي ح�صل عليها كل مر�شح بح�سب عدد املر�شحني املطلوب
انتخابه يف كل �إمارة.
و�سوف تقوم جلنة الفرز املركزية بفرز �أ�صوات جميع الناخبني يف كافة الإمارات ب�شكل
مركزي (�أي يف مكان واحد) يف مركز االنتخاب الرئي�س يف �إمارة �أبوظبي .مبعنى �آخر ،لن تتم
�أية عمليات فرز لأ�صوات الناخبني يف �أي مركز انتخاب �آخر يف �أية �إمارة.
و�سوف ُي�سمح للمر�شحني ووكالئهم – دون غريهم  -بالتواجد �أثناء قيام جلنة الفرز
املركزية بفرز �أ�صوات الناخبني .كما �سيتم نقل قيام جلنة الفرز املركزية بفك �شفرة نظام
الت�صويت الإلكرتوين  -متهيد ًا لإجراء عملية الفرز  -عن طريق البث املبا�شر عرب قنوات
التليفزيون املحلية.
و�سوف ُتعلن نتيجة الفائزين يف االنتخابات بالن�سبة للمر�شحني للحا�صلني على �أعلى
الأ�صوات ح�سب عدد املر�شحني املطلوب انتخابه يف كل �إمارة.
كما �سيتم ترتيب الأع�ضاء االحتياط يف كل �إمارة بح�سب عدد الأ�صوات التي ح�صل عليها
كل منهم .وعند الت�ساوي يف قائمة االحتياط تعتمد القرعة للمفا�ضلة بينهم من قبل رئي�س جلنة
الفرز املركزية.
ً
رابعا  -االنتخابات التكميلية:

يتم �إجراء انتخابات تكميلية يف يوم (ال�سبت) املوافق (� )12أكتوبر 2019م ،وذلك يف
احلالتني التاليتني-:
�1 -1إذا زاد عدد املر�شحني احلا�صلني على �أعلى الأ�صوات  -ب�شكل مت�سا ٍو  -على عدد
املر�شحني املطلوب انتخابه يف الإمارة.
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�2 -2إذا فاز بع�ض املر�شحني ،وت�ساوى التالون لهم يف الأ�صوات مبا يزيد على عدد
املقاعد ال�شاغرة املتبقية املخ�ص�صة للإمارة ،وذلك بني املت�ساوين منهم لإكمال هذه
املقاعد.
وي�شار �إىل �أنه �إذا ت�ساوت �أ�صوات املر�شحني يف االنتخابات التكميلية؛ ف�إنه جترى القرعة
بني املت�ساوين منهم يف الأ�صوات من قبل رئي�س جلنة الفرز املركزية ل�شغل املقاعد املخ�ص�صة
لكل �إمارة ولتحديد قائمة االحتياط فيها.
ً
خامسا  -إعادة االنتخاب:

يتم �إعادة االنتخاب يف الإمارة التي �أُلغيت فيها االنتخابات �أو مل تكتمل يف املوعد الذي حتدده
اللجنة الوطنية لالنتخابات ،وبذات القواعد والإجراءات املتبعة يف االنتخابات الأ�صلية.
ً
سادسا  -عملية اإلشراف على مراكز االنتخاب:

تق�ضي املادة ( )39من التعليمات التنفيذية النتخابات املجل�س الوطني االحتادي 2019
ب�أن يتوىل رئي�س جلنة مركز االنتخاب حفظ النظام يف قاعة االنتخاب وت�أمني مقرها ،وله يف
�سبيل ذلك طلب رجال ال�شرطة عند ال�ضرورة� .إال �أنه يحظر على رجال ال�شرطة دخول قاعات
االنتخاب �إال بناء على طلب من رئي�س جلنة مركز االنتخاب عدا من يدخل منهم ملمار�سة حقه
االنتخابي.
ويكون لر�ؤ�ساء جلان مراكز االنتخاب �سلطة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي بالن�سبة �إىل اجلرائم
التي ُترتكب يف مراكز االنتخاب �أو ُي�شرع يف ارتكابها.
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ً
سابعا  -حقـــوق النــاخـــب:

يتمتع الناخب يف انتخابات املجل�س الوطني االحتادي  2019باحلقوق التالية:

احل��ق يف الرت�ش��ح النتخاب��ات
املجل���س الوطني االحتادي �إذا توافرت
فيه ال�شروط املطلوبة قانون ًا.
احل��ق يف الإدالء ب�صوت��ه يف
االنتخاب��ات واختيار من يريد من
املر�شحني بحرية تامة.
احلق يف عدم تعر�ض��ه لدعاية انتخابية
غ�ير �سليم��ة� ،س��واء م��ن حي��ث
الأ�سلوب �أو الوقت �أو املكان.
احلــق يف عدم الت�أثري على اختياراته
عن طريق الهداي��ا العينية �أو
املادية.
احل ـ ـ��ق يف احل�ص��ول على امل�ساع��دة من رئي�س
جلن��ة مرك��ز االنتخ��اب �أو �أح��د
�أع�ضائها للإدالء ب�صوته ب�شكل �سليم،
�إذا كان ال ي�ستطيع الت�صويت بنف�سه.
احلق يف الطع��ن على �أحد املر�شحني
�إذا كان��ت لدي��ه �أ�سب��اب
مقبولة.
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ً
ثامنا  :واجبـــات النـاخـــب:

تفر�ض املبادئ العامة لالنتخابات من ناحية ،والتعليمات التنفيذية النتخابات املجل�س
الوطني االحتادي  2019من ناحية �أخرى على الناخب بع�ض الواجبات التي ميثل االلتزام بها
�أمر ًا �ضروري ًا لنجاح العملية االنتخابية ،وهي:

1

�أن يحر�ص على الإدالء 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.

2

�أن يحر�ص على اختيار من ميثله مبو�ضوعية وحكمة بعيد ًا عن الأهواء ال�شخ�صية .فعليه
�أن يختار �أ�صلح العنا�صر لتمثيل �شعب االحتاد يف املجل�س الوطني االحتادي والقادرين على
ممار�سة اخت�صا�صاته الت�شريعية والرقابية بكفاءة وفاعلية.

3

�أن ي�صل �إىل مركز االنتخاب
خالل الوقت املحدد يف يوم
االنتخاب ،حتى ال ي�ضيع حقه يف
الت�صويت.

4

5

�أن ميتنع عن القيام بالدعاية
االنتخابية لأي مر�شح داخل مركز
االنتخاب.

6

7

�أن ميتنع عن ا�ستخدام كل ما من
�ش�أنه الت�أثري على ت�صويت غريه من
الناخبني.

8

9
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�أن ميتنع عن �إتيان الأفعال التي
تخل ب�سري العملية االنتخابية
�أو تخالف التعليمات التنفيذية
لالنتخابات �أو تعوق الآخرين عن
الإدالء ب�أ�صواتهم.
�أن يحمل معه بطاقة الهوية ال�صادرة
من الهيئة االحتادية للهوية
واجلن�سية عند ذهابه للت�صويت.
�أن يتعامل مع �أع�ضاء جلنة مركز
االنتخاب باالحرتام الواجب ،و�أن
ينفذ تعليماتهم بكل دقة.

�أن يخرج من مركز االنتخاب بعد �إدالئه ب�صوته مبا�شرة،
�إال �إذا كان مر�شح ًا �أو وكي ًال لأحد املر�شحني.
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ً
تاسعا  :الجزاءات التي يمكن توقيعها على الناخب :

�إذا ارتكب �أحد �أع�ضاء الهيئات االنتخابية (�أي الناخب) �أية خمالفة من �ش�أنها الإخالل
ب�سري العملية االنتخابية �أو تعطيل تطبيق التعليمات ال�صادرة ب�ش�أنها �أو �إعاقة الناخبني الآخرين
عن الإدالء ب�أ�صواتهم ،فعالوة على امل�س�ؤولية املدنية �أو اجلزائية التي ميكن �أن يخ�ضع لها ،ف�إن
اللجنة الوطنية لالنتخابات ميكنها �أن توقع على الناخبني املخالفني �أي ًا من اجلزاءات التالية:

�إن�����ذار ع�ضو الهيئة
االنتخابية با�ستبعاد
ا����س���م���ه م����ن ق���وائ���م
الهيئات االنتخابية.

�إلزام الناخب بت�سليم اللجنة
الوطنية لالنتخابات �أية مبالغ
ح�صل عليها بخالف ما ورد يف
التعليمات التنفيذية لالنتخابات
املجل�س الوطني االحتادي
2019م.

ا�ستبعاد ا�سم الناخب املخالف من قائمة الهيئة
االنتخابية للإمارة التي ينتمي �إليها ،حتى ولو كانت
هذه القائمة نهائية ،مما يعني حرمانه نهائي ًا من
الإدالء ب�صوته يف االنتخابات (�سواء الأ�صلية �أو
التكميلية يف حال �إجرائها) .وللجنة توقيع
�أي جزاءات �أخرى تراها منا�سبة
يف هذ ال�ش�أن.
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• يهدف دليل المرشح إلى إحاطة المرشح ووكالئه وقيادات حملته
االنتخابية بالقواعد والضوابط القانونية الخاصة بكافة مراحل العملية
ً
ً
الزما لتعظيم فرص نجاحه في االنتخابات.
أمرا
االنتخابية باعتباره

وال �شك �أن �إمل��ام املر�شح ووكالئه و�أع�ضاء حملته االنتخابية بحقوقه القانونية وبكيفية
احلفاظ على هذه احلقوق من ناحية ،والإملام بالواجبات وااللتزامات التي يتعني على املر�شح
نف�سه �أن يلتزمها من ناحية �أخرى� ،إمنا يكفل و�ضع الأ�شياء يف ن�صابها ويعطي �أحد �أطراف
العملية االنتخابية حقوقه ويلزمه بواجباته وفق ًا للأحكام التي تن�ص عليها التعليمات التنفيذية
النتخابات املجل�س الوطني االحتادي .2019
ً
أوال  -عملية تسجيل المرشحين:

و ُيق�صد بها العملية التي يتم من خاللها ت�سجيل �أ�سماء �أع�ضاء الهيئات االنتخابية الراغبني
يف الرت�شح لع�ضوية املجل�س الوطني االحتادي  .2019و�سوف تبد�أ هذه العملية يف يوم الأحد
املوافق (� )18أغ�سط�س 2019م ،وت�ستمر حتى يوم اخلمي�س املوافق (� )22أغ�سط�س 2019م.
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((� (1شروط الرت�شح النتخابات املجل�س الوطني االحتادي :2019

لكل ع�ضو هيئة انتخابية حق الرت�شح النتخابات املجل�س الوطني االحتادي يف الإمارة التي
ينتمي �إليها� ،إذا توافرت فيه ال�شروط التالية:

1

2

3

4

�أن ي��ك��ون م��ن مواطني
�إحدى �إمارات االحتاد،
وي��ق��ي��م ب�صفة دائمة
يف الإم���ارة التي ميثلها
يف امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي
االحتــــــادي.

�أن ال ي��ق��ل ���س��ن��ه عن
خم�س وع�شرين �سنة
ميالدية (�أي �أن يكون
م���ن م��وال��ي��د ي����وم 04
�أكتوبر عام  1994وما
قبــلــــــه).

�أن ي��ك��ون متمتع ًا بالأهلية
املدنية ،حممود ال�سرية ،ح�سن
ال�سمعة ،مل ي�سبق احلكم عليه
يف جرمية خملة بال�شرف ،ما
مل يكن ق��د رد �إل��ي��ه اعتباره
طبق ًا للقانون.

�أن ي��ك��ون لديه
�إمل��������������ام ك�����اف
ب������ال������ق������راءة
والكتابـــــة.

((� (2إجراءات الرت�شح:
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1

2

3

ي���ت���م ت����ق����دمي ط��ل��ب��ات
الرت�شح خالل الفرتة من
� 18أغ�سط�س ولغاية 22
�أغ�سط�س 2019م

ي���ق���دم ط���ل���ب ال�تر���ش��ح
بوا�سطة طالب الرت�شح
نف�سه �أو بوا�سطة وكيل.

يقدم طلب الرت�شح �إىل
جلنة الإمارة التي ينتمي
�إل��ي��ه��ا ط��ال��ب ال�تر���ش��ح يف
الأم���اك���ن ال��ت��ي حتددها
اللجنة.
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(( (3الوثائـــق املطلوبــة للرت�شــح:

�أ�	.إبراز بطاقة الهوية ال�صادرة من الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية.
ب�	.إبراز خال�صة القيد.
ج� .شهادة بحث احلالة اجلنائية موجهة �إىل اللجنة الوطنية لالنتخابات.
د .ر�سم ت�سجيل بقيمة ( )1000درهم يدفع -نقداً -عند تقدمي طلب الرت�شح (ويكون
غري قابل للرد).
هـ .بالن�سبة للموظف العام (االحتادي واملحلي)؛ يجب على طالب الرت�شح من املوظفني
العموميني تقدمي �شهادة تفيد ح�صوله على �إج��ازة من عمله من تاريخ �إعـــــــالن
قائمة املر�شحني النهائية (2019/09/03م) وحتى تاريخ اليوم املحدد لالنتخابات
(2019/10/05م).
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و .بالن�سبة لذوي ال�صفة الع�سكرية؛ يجب على طالب الرت�شح من ذوي ال�صفة الع�سكرية
تقدمي �شهادة تفيد موافقة جهة عمله على منحه �إجازة من تاريخ �إعـــــــالن قائمة املر�شحني
النهائية (2019/09/03م) وحتى تاريخ اليوم املحدد لالنتخابات (2019/10/05م).
ز .بالن�سبة لأع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية؛ يجب على طالب الرت�شح من �أع�ضاء ال�سلطة
الق�ضائية تقدمي �شهادة تثبت ا�ستقالته من وظيفته مع طلب الرت�شح.
ح .بالن�سبة لأع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي احلايل؛ يعترب طالب الرت�شح من �أع�ضاء
املجل�س الوطني االحتادي احلاليني متوقف ًا عن �أداء مهام ع�ضويته من تاريخ �إعالن
قوائم املر�شحني النهائية (2019/09/03م).
ي .ت�سجيل املر�شحني من قبل الوكيل :ي�ستطيع �أي من �أع�ضاء الهيئات االنتخابية
الراغب يف الرت�شح النتخابات املجل�س الوطني االحتادي  2019توكيل �شخ�ص �آخر
من خالل وكالة خا�صة معتمدة من كاتب العدل وفق النموذج املعتمد لدى جلنة
الإم��ارة� .أو من خالل وكالة عامة حديثة من�صو�ص فيها تخويل الوكيل باتخاذ
�إجراءات الرت�شح النتخابات املجل�س الوطني االحتادي .2019
(((4اال�ستمارات املتعلقة بعملية الرت�شح:

يجب على املر�شحني ا�ستخدام عدة ا�ستمارات معتمدة عند رغبتهم يف القيام ببع�ض
�إجراءات العملية االنتخابية ،وهي:
�أ .ا�ستمارة طلب طعن :وت�ستخدم هذه اال�ستمارة يف حالتي الطعن على تر�شح �أحد
الأ�شخا�ص ،والطعن على �إجراءات االقرتاع �أو الفرز .وهي تت�ضمن بيانات عن مقدم
الطلب والأ�سباب التي بنى عليها طعنه ،و�أي�ض ًا �إقرار ًا منه ب�صحة البيانات والتفا�صيل
ال��واردة فيه .ع�لاوة على ر�أي جلنة الإم��ارة (والتي تتوىل رفع الطلبات �إىل جلنة
الطعون) .و�أخري ًا قرار اللجنة الوطنية لالنتخابات ب�ش�أن الطعن واعتماده.
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ب .ا�ستمارة طلب �سحب الرت�شح :وت�ستخدم هذه اال�ستمارة يف حالة رغبة املر�شح يف �سحب
تر�شحه (�أي العدول عن الرت�شح) .وهي تت�ضمن بيانات عن مقدم الطلب وتوقيعه وتاريخ
تقدمي الطلب .و�أي�ض ًا ر�أي جلنة الإم��ارة (والتي تتوىل رفع الطلب �إىل اللجنة الوطنية
لالنتخابات) .و�أخري ًا قرار اللجنة الوطنية لالنتخابات ب�ش�أن الطلب واعتماده.
ج .ا�ستمارة طلب توكيل عن مر�شح :وت�ستخدم هذه اال�ستمارة عند اختيار املر�شحني
لوكالئهم من بني �أع�ضاء الهيئات االنتخابية للإمارة التي ينتمي �إليها كل منهم .وهي
تت�ضمن بيانات عن املر�شح مقدم الطلب وتوقيعه وتاريخ تقدمي الطلب .و�أي�ض ًا ر�أي
جلنة الإمارة (والتي تتوىل رفع الطلبات �إىل جلنة �إدارة االنتخابات) .و�أخري ًا قرار
جلنة �إدارة االنتخابات ب�ش�أن الطلب واعتماده.
د .ا���س��ت��م��ارة طلب امل��واف��ق��ة على خطة احلملة ال��دع��ائ��ي��ة للمر�شح :وت�ستخدم هذه
اال�ستمارة عند رغبة املر�شح يف احل�صول على ترخي�ص ب�ش�أن خطة دعايته االنتخابية.
وهي تت�ضمن بيانات عن املر�شح مقدم الطلب ،و�أي�ض ًا بيان ًا بالأن�شطة والفعاليات التي
يعتزم القيام بها (الدعاية التليفزيونية -الإعالنات ال�صحفية  -االجتماعات � -إعالنات
ال�شوارع) ،وعدد املرات املزمع القيام بها ،وتكلفتها املادية وم�صادر متويلها� ،إ�ضافة �إىل
�إقرار من املر�شح ب�صحة البيانات الواردة يف الطلب وتعهده بااللتزام ب�ضوابط احلملة
االنتخابية التي وردت يف التعليمات التنفيذية لالنتخابات ،وكذلك تعهده بااللتزام
بخطة الدعاية االنتخابية التي مت املوافقة عليها .عالوة على ر�أي جلنة الإمارة (والتي
تتوىل رفع الطلب �إىل جلنة �إدارة االنتخابات) .و�أخ�ير ًا قرار جلنة �إدارة االنتخابات
ب�ش�أن الطلب واعتماده.
هـ .ا�ستمارة ك�شف ح�ساب عن التربعات التي يتلقاها املر�شح :وت�ستخدم هذه اال�ستمارة
لك�شف املر�شح عن تفا�صيل التربعات التي يتلقاها .وهي تت�ضمن بيانات عن املر�شح،
و�أي�ض ًا بيان ًا بنوع التربعات التي تلقاها وقيمتها وا�سم املتربع (�سواء كان املتربع
�شخ�ص ًا طبيعي ًا �أم اعتباري ًا) ،وكذلك �إقرار ًا منه ب�صحة كافة البيانات والتفا�صيل
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الواردة فيها .عالوة على ر�أي جلنة الإمارة (والتي تتوىل رفع ك�شوف احل�سابات �إىل
اللجنة الوطنية لالنتخابات) .و�أخري ًا قرار اللجنة الوطنية لالنتخابات ب�ش�أن ك�شف
احل�ساب واعتماده.
((�(5أماكن ت�سجيل املر�شحني:

يتم ت�سجيل املر�شحني يف الأماكن التي حتددها جلان الإمارات يف كل �إمارة .حيث يجب
على �أع�ضاء الهيئات االنتخابية الراغبني يف الرت�شح التقدم ب�أوراق تر�شحهم �إىل جلنة الإمارة
التي ينتمي �إليها كل منهم .حيث �ستقوم جلنة كل �إمارة با�ستالم ا�ستمارات الرت�شح بعد الت�أكد
من توافر ال�شروط القانونية املطلوبة يف طالب الرت�شح ،ثم تقوم برفعها �إىل اللجنة الوطنية
لالنتخابات -من خالل جلنة �إدارة االنتخابات -العتمادها.
(((6املدة الزمنية لت�سجيل املر�شحني:

�سوف تبد�أ عملية ت�سجيل املر�شحني يوم الأحد املوافق (� )18أغ�سط�س 2019م ،وت�ستمر
حتى يوم اخلمي�س املوافق (� )22أغ�سط�س 2019م .على �أن يتم �إعالن قائمة املر�شحني الأولية
يوم الأحد املوافق (� )25أغ�سط�س 2019م.
(((7املدة الزمنية لتقدمي طلبات االعرتا�ض على املر�شحني:

�سوف يتم فتح باب التقدم بطلبات االعرتا�ض على املر�شحني لأع�ضاء الهيئات االنتخابية ملدة
(ثالثة) �أيام ،ابتدا ًء من يوم االثنني املوافق (� )26أغ�سط�س 2019م وحتى يوم الأربعاء املوافق
(� )28أغ�سط�س 2019م.
حيث يجوز لكل ع�ضو من �أع�ضاء الهيئة االنتخابية يف الإمارة تقدمي طلب بالطعن يف تر�شح
�أحد املر�شحني �إىل جلنة الإمارة التي يتبعها وفق النموذج املعد لذلك (طلب الطعن �أمام اللجنة
الوطنية لالنتخابات) خالل هذه الفرتة م�صحوب ًا بالوثائق الداعمة لطعنه .على �أن ُيرفق بطلب
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الطعن �شيك مببلغ ( )3000درهم يودع على �سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية لالنتخابات،
على �أن ُيرد هذا املبلغ �إىل مقدم الطعن �إذا ما �صدر القرار ل�صاحله فقط،وغري قابل للرد �إذا
رف�ض طعنه.
و�سوف ت�صدر اللجنة الوطنية لالنتخابات قراراتها ب�ش�أن طلبات االعرتا�ض على املر�شحني
يوم االحد املوافق (� )01سبتمرب 2019م ،وتكون ق��رارات اللجنة العليا لالنتخابات يف هذا
ال�ش�أن نهائية (�أي ال يجوز الطعن عليها ب�أي طريق من طرق الطعن).
((�(8إعالن قائمة املر�شحني النهائية:

�سوف يتم �إعالن قائمة املر�شحني النهائية يوم الثالثاء املوافق (� )03سبتمرب 2019م.
((�(9سحب طلبات الرت�شح:

يجوز لع�ضو الهيئة االنتخابية الذي تقدم بطلب تر�شح النتخابات املجل�س الوطني
االحتادي �أن يعدل عن تر�شحه (�أي ي�سحب طلب تر�شحه) ،وذلك ب�إخطار جلنة الإمارة
التي ينتمي �إليها وفق النموذج املعد لذلك (طلب �سحب الرت�شح) ،وذلك يف موعد غايته
يوم الأحد املوافق (� )15سبتمرب 2019م.
ً
ثانيا  -الحمالت االنتخابية:

ي�شري مفهوم احلملة االنتخابية �إىل املرحلة التي ت�سبق عملية االقرتاع ،ويتم خاللها الرتويج
للمر�شحني والتعريف برباجمهم االنتخابية بهدف ح�شد �أكرب عدد من امل�ؤيدين .وتتميز احلملة
االنتخابية ب�أنها جهد مدرو�س وخمطط له ،يتطلب �إع��داد ًا طوي ًال وتن�سيق ًا فائق ًا بني عدة
�أطراف �أبرزهم املر�شح نف�سه.
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وبوجه عام ،ت�شري املمار�سات الدولية يف االنتخابات �إىل �أن احلمالت االنتخابية تخ�ضع
لتعليمات خا�صة ت�صدر لتحقيق مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص بني كافة املر�شحني يف عر�ض براجمهم
ون�شر دعايتهم الإنتاخبية مبا يكفل حتقيق مبد�أو امل�ساواة بينهم.
وي�شرتط �أن يقدم املر�شح طلب ًا �إىل جلنة الإمارة يف الإمارة التي ينتمي �إليها باملوافقة على
خطة حملته االنتخابية على النموذج املعد لذلك (خطة احلملة الدعائية للمر�شح).
(((1بداية احلمالت االنتخابية:

�سوف تبد�أ احلمالت االنتخابية يوم الأحد املوافق (� )08سبتمرب 2019م.
(( (2قواعد احلمالت االنتخابية:

تخ�ضع احلمالت االنتخابية للمر�شحني لعدة قواعد حمددة يتعني االلتزام بها ،و�إال تعر�ض
املر�شح املخالف للم�ساءلة القانونية ،وهي-:
(�أ)
(ب)
(ج)
(د)
(هـ)

(و)
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يحظر القيام ب�أية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبني �أو التدلي�س عليهم.
يحظر ا�ستخدام �أ�سلوب التجريح �أو الت�شهري باملر�شحني الآخرين يف الدعاية االنتخابية.
يحظر ا�ستغالل الدين �أو االنتماء القبلي �أو العرقي يف الدعاية االنتخابية.
يحظر اال�شرتاك �أو الت�ضامن بني املر�شحني -ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة -يف
تنفيذ احلمالت االنتخابية؛ فاحلمالت االنتخابية تكون فردية.
يحظر و�ضع املل�صقات واللوحات وال�صور الدعائية للمر�شحني يف غري الأماكن التي
حتددها جلان الإمارات وفق ال�ضوابط املحلية املقررة يف كل �إمارة ،ومبراعاة �إتاحة
الفر�ص املت�ساوية لكل مر�شح.
يحظر ا�ستخدام اجلمعيات والأن��دي��ة وامل��دار���س واجلامعات واملعاهد ودور العبادة
وامل�ست�شفيات وكافة املباين احلكومية و�شبه احلكومية (احتادية كانت �أم حملية)
واحلدائق العامة واملراكز التجارية يف �أعمال الدعاية االنتخابية.
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(ز) يحظر ا�ستعمال الر�سائل الهاتفية من قبل ال�شركات �أو اال�ستعمال التجاري يف احلملة
الدعائية.
(ح) يحظر تقدمي الهدايا العينية �أو املادية للناخبني.
(ط) يحظر ل�صق املن�شورات �أو الإعالنات �أو �أي نوع من �أنواع الكتابة والر�سوم وال�صور على
ال�سيارات �أو املركبات بكافة �أنواعها.
(ي) يحظر ا�ستعمال �شعار الدولة الر�سمي �أو رموزها يف االجتماعات والإعالنات والن�شرات
االنتخابية ويف كافة �أنواع الكتابات والر�سوم امل�ستخدمة يف احلملة االنتخابية.
(ك) يحظر ا�ستخدام مكربات ال�صوت يف �أعمال الدعاية االنتخابية �إال يف القاعات وال�صاالت
املخ�ص�صة لهذا الغر�ض.
(ل) يجب ح�صول املر�شح على املوافقات الر�سمية من جلنة الإمارة قبل افتتاح مقره االنتخابي.
(( (3متويل احلمالت االنتخابية:

الأ�صل �أنه يتم متويل احلمالت االنتخابية للمر�شحني ذاتي ًا ،مبعنى �أن املر�شح هو من
يتكفل بالإنفاق على حملته االنتخابية� .إال �أنه يجوز للمر�شح �أن يتلقى تربعات من الأ�شخا�ص
الطبيعيني �أو االعتباريني الإماراتيني فقط؛ مبعنى �أنه يحظر على املر�شح تلقي �أية �أموال �أو
تربعات من �أ�شخا�ص �أو جهات �أجنبية� ،شريطة �أال تتجاوز جملة هذه التربعات ال�سقف الأعلى
املحدد للإنفاق على احلملة االنتخابية وهو مبلغ ( )2مليون درهم.
كما يحظر على املر�شح الإنفاق على حملته االنتخابية من املال العام �أو من ميزانية الوزارات
وامل�ؤ�س�سات وال�شركات والهيئات العامة.
ويلتزم املر�شح بتقدمي ك�شف ح�ساب عن التربعات التي يتلقاها �إىل جلنة الإمارة ،وذلك على
النموذج املعد لذلك (ك�شف ح�ساب عن التربعات التي يتلقاها املر�شح).
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(((4حد الإنفاق على احلمالت االنتخابية:

يجب �أال يتجاوز ال�سقف الأعلى (�أو احلد الأق�صى) للإنفاق على احلملة االنتخابية للمر�شح
مبلغ ( )2اثنني مليون درهم.
(( (5انتهاء احلمالت االنتخابية:

�سوف تنتهي احلمالت االنتخابية بنهاية ال��دوام الر�سمي ال��ذي ي�سبق املوعد املحدد
لالنتخابات ب�أربع وع�شرين �ساعة �أي يف يوم اجلمعة املوافق (� )4أكتوبر 2019م.
ومن ثم فال يجوز القيام ب��أي �شكل من �أ�شكال الدعاية بعد هذا املوعد �أو يف اليوم املحدد
لالنتخابات .غري �أن مظاهر احلمالت الإعالمية ال�سابقة على هذا التاريخ تبقى كما هي ،ولكن ال
يجوز القيام ب�أية مظاهر انتخابية جديدة بعد هذا التاريخ.
ً
ثالثا  -وكـالء المرشحين:

جتيز املادة ( )27من التعليمات التنفيذية النتخابات املجل�س الوطني  ،2019لكل مر�شح �أن يختار
وكي ًال عنه من بني �أع�ضاء الهيئة االنتخابية للإمارة التي ينتمي �إليها املر�شح نف�سه .ويتم التقدم
بطلبات اختيار وكالء املر�شحني �إىل جلنة الإمارة وفق النموذج املعتمد (طلب توكيل عن مر�شح) من
يوم الأربعاء املوافق (� )04سبتمرب 2019م �إىل يوم الأحد املوافق (� )15سبتمرب 2019م
وي�شرتط �أن يرفق بطلب توكيل عن مر�شح �صورة من بطاقة هوية ال�شخ�ص امل��راد توكيله
ال�صادرة من الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية ،وعدد (� )2صورة �شخ�صية ملونة حديثة لل�شخ�ص
املراد توكيله.
ويقت�صر دور وكيل املر�شح على ح�ضور عمليتي االقرتاع والفرز .وميار�س الوكيل �صالحيات
املر�شح يف هذا اخل�صو�ص.
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ً
رابعا  -حقـــوق المرشـــح:

يتمتع املر�شح النتخابات املجل�س الوطني االحتادي  2019باحلقوق التالية-:
�أ .التعبري عن نف�سه والقيام ب�أي ن�شاط ي�ستهدف �إقناع الناخبني باختياره والدعاية
لربناجمه االنتخابي بحرية تامة وفق القواعد التي تن�ص عليها التعليمات التنفيذية
لالنتخابات املجل�س الوطني االحتادي .2019
ب .تلقي تربعات من الأ�شخا�ص الطبيعيني �أو االعتباريني الإماراتيني فقط.
ج�	.إقامة مقر انتخابي بعد احل�صول على موافقة جلنة الإمارة.
د .احل�صول على �إجازة �إذا كان موظف ًا عام ًا (احتادي ًا �أم حملي ًا) �أو من ذوي ال�صفة الع�سكرية.
هـ .اختيار وكي ًال عنه من بني املقيدين يف الهيئة االنتخابية للإمارة التي ينتمي �إليها
حل�ضور عمليتي االقرتاع والفرز .
ً
خامسا  -واجبــات المرشــح:

�إن احلقوق التي يتمتع بها املر�شح يقابلها واجبات يتعني عليه االلتزام بها ،وهي:
1 .1ال�سعي �إىل تعزيز االنتماء الوطني والعمل على حتقيق امل�صلحة العامة.
2 .2املحافظة على قيم ومبادئ املجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحرتام النظام العام.
3 .3عدم ت�ضمني احلملة االنتخابية �أفكار ًا تدعو �إىل �إثارة التع�صب الديني �أو الطائفي �أو
القبلي �أو العرقي جتاه الغري.
4 .4الإف�صاح عن متويل حملته االنتخابية ،وتقدمي ك�شوف بالأموال التي يتلقاها –�أو ًال
ب�أول� -إىل جلنة الإمارة.
5 .5ت�سليم اللجنة الوطنية لالنتخابات �أيه مبالغ ح�صل عليها بخالف ما ورد يف التعليمات
التنفيذية لالنتخابات املجل�س الوطني االحتادي .2019
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6 .6عدم تقدمي �أية هدايا عينية �أو مادية للناخبني.
�7 .7إزالة املخالفات املتعلقة بالدعاية االنتخابية و�إ�صالح �أية �أ�ضرار نا�شئة عنها على
نفقته اخلا�صة.
�8 .8إزالة جميع مظاهر حملته االنتخابية خالل (�أ�سبوع) من �إعالن النتائج النهائية لالنتخابات.
ً
سادسا  -الجزاءات التي يمكن توقيعها على المرشح:

�إذا ارتكب املر�شح �أية خمالفة من �ش�أنها الإخالل ب�سري العملية االنتخابية �أو تعطيل
تطبيق التعليمات التنفيذية ال�صادرة ب�ش�أنها ،ف�إ�ضافة �إىل امل�س�ؤولية املدنية واجلنائية التي
ميكن �أن يخ�ضع لها املر�شح ،ف�إن اللجنة الوطنية لالنتخابات ميكنها �أن توقع على املخالفني من
املر�شحني �أي ًا من اجلزاءات التالية:
�1 .1سحب الرتخي�ص املمنوح للمر�شح بعمل الدعاية االنتخابية.
�2 .2إلزام املر�شح بدفع غرامات مالية ال تتجاوز (خم�سة) �آالف درهم.
�3 .3إلغاء الرت�شيح.
و�أي جزاء �آخر منا�سب ًا يف هذا ال�ش�أن..
ً
سابعا  -الطعن على إجراءات االقتراع ونتائج الفرز:

يجوز للمر�شح الطعن على �إجراءات االقرتاع ونتائج الفرز وفق ًا لل�شروط التالية:
�1 .1أن يقدم الطعن خالل ( )48ثمانية و�أربعني �ساعة من �إعالن نتائج الفرز الأولية يف الإمارة.
�2 .2أن يكون الطعن م�سبب ًا وحمدد ًا حول �إجراءات االقرتاع والفرز.
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�3 .3أن يرفق بالطعن مبلغ قدره ( )3000ثالثة �آالف درهم .يودع على �سبيل الكفالة لدى
اللجنة الوطنية لالنتخابات ،على �أن يرد هذا املبلغ �إىل مقدم الطعن �إذا �صدر القرار
ل�صاحله وغري قابل للرد حال رف�ض طعنه.
�4 .4أن يتم تقدمي الطعن على النموذج املعتمد ل��دى جلنة الإم��ارة خ�لال الفرتة من
� 2019/10/06إىل 2019/10/07م.
و�سوف تقوم جلان الإمارات ب�إحالة كافة الطعون �إىل جلنة الطعون لإعداد تقرير بالر�أي
القانوين فيها وتقدميه �إىل اللجنة الوطنية لالنتخابات للبت فيها.
يتم رد اللجنة على الطعون املقدمة خالل الفرتة من � 2019/10/09إىل .2019/10/10وجتدر الإ�شارة �إىل �أن تقدمي الطعون يف نتائج الفرز ال يحول دون قيام جلنة الفرز املركزية
ب�إعالن نتيجة الفرز الأولية يف كل �إمارة (�أي �إعالن عدد الأ�صوات التي ح�صل عليها كل مر�شح).
كما ي�شار �إىل �أن قرارات اللجنة الوطنية لالنتخابات ب�ش�أن الطعون املتعلقة بالفرز تكون
نهائية (�أي غري قابلة للطعن فيها ب�أي طريق من طرق الطعن).
ً
ثامنا  -اعتماد النتائج النهائية لالنتخابات:

�سوف يتم اعتماد النتائج النهائية لالنتخابات (�أي القائمة النهائية للفائزين) وفق ًا
للحالتني التاليتني:
((1

( يف حالة عدم وجود انتخابات تكميلية� :سوف يتم اعتماد القائمة النهائية للفائزين يوم
الأحد املوافق (� )13أكتوبر 2019م.

(( (2يف حالة وجود انتخابات تكميلية� :سوف يتم اعتماد القائمة النهائية للفائزين يوم
اخلمي�س املوافق (� )17أكتوبر 2019م.
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