
1 التعليمات التنفيذية النتخابات املجل�س الوطني االحتادي 2011

جميع احلقوق حمفوظة
للجنة الوطنية لالنتخابات

 يحظر اإعادة طبع هذا الكتاب اأو ن�شر اأو اقتبا�س اأي جزء منه
يف اأي �شكل من االأ�شكال اأو باأي و�شيلة من الو�شائل

دون االإ�شارة اإلى امل�شدر النا�شر
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صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

- حفظه اهلل -
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صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة – رئي�س جمل�س الوزراء- حاكم دبي

- رعاه اهلل -



التعليمات التنفيذية النتخابات املجل�س الوطني االحتادي 62011



7 التعليمات التنفيذية النتخابات املجل�س الوطني االحتادي 2011

الـمحتويات

9تقدمي

قرار املجل�س االأعلى لالحتاد رقم )4( ل�شنة 2006 م
يف �شاأن حتديد طريقة اختيار ممثلي االإمارات يف املجل�س الوطني االحتادي واملعدل 

11مبوجب قرار املجل�س االأعلى لالحتاد رقم )1( ل�شنة 2011 م

قرار رئي�س دولة االإمارات العربية املتحدة رقم )3( ل�شنة 2006م
االحتادي واملعدل  الوطني  املجل�س  يف  االإمارات  ممثلي  اختيار  طريقة  حتديد  ب�شاأن 

15مبوجب قرار رئي�س دولة االإمارات العربية املتحدة رقم )2( ل�شنة 2011 م
17الف�شل االأول : تعريفات

18الف�شل الثاين : الهيئة االنتخابية
18الف�شل الثالث : اللجنة الوطنية لالنتخابات

21الف�شل الرابع : اأحكام عامة

قرار اللجنة الوطنية لالنتخابات رقم )2 / 2 /2011(
23ب�شاأن التعليمات التنفيذية لالنتخابات 

25اأواًل: القواعد العامة
27ثانيًا: اللجنة الوطنية لالنتخابات

29ثالثًا: اللجان الفرعية
32رابعًا: قواعد الرت�شيح

33خام�شًا: قواعد االنتخابات
38�شاد�شًا: �شوابط احلملة االنتخابية

41�شابعًا: الطعون
42ثامنًا: اأحكام ختامية

45اجلدول الزمني النتخابات املجل�س الوطني االحتادي 2011
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تقدمي

االأعلى  املجل�س  قرار  �شدر   2011 االحتادي  الوطني  املجل�س  النتخابات  االإعداد  اإطار  يف 
لالحتاد رقم )1( ل�شنة 2011 م بتعديل بع�س اأحكام قرار املجل�س االأعلى لالحتاد رقم )4( 
االحتادي،  الوطني  املجل�س  يف  االإمارات  ممثلي  اختيار  طريقة  حتديد  ب�شاأن  2006م  ل�شنة 
وكذلك قرار رئي�س دولة االإمارات العربية املتحدة رقم )2( ل�شنة 2011م بتعديل قرار رئي�س 
2006م ب�شاأن حتديد طريقة اختيار ممثلي  دولة االإمارات العربية املتحدة رقم )3( ل�شنة 
االإمارات يف املجل�س الوطني االحتادي؛ والذي ت�شمن زيادة عدد اأع�شاء الهيئات االنتخابية 
لت�شبح ثالثمائة م�شاعف لعدد املقاعد املخ�ش�شة لالإمارة باملجل�س الوطني االحتادي وفقًا 

للد�شتور كحد اأدنى، واإعادة ت�شكيل اللجنة الوطنية لالنتخابات.

التعليمات  ب�شاأن   )2011/2/2( رقم  القرار  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  اأ�شدرت  وقد 
التنفيذية النتخابات 2011، وذلك تنفيذًا ملا ن�شت عليه املادة الثانية ع�شر من قرار رئي�س 
اإليه، والتي تق�شي  2006م )املعدل( امل�شار  دولة االإمارات العربية املتحدة رقم )3( ل�شنة 
املهام  لتنفيذ  الالزمة  االنتخابية  االأدلة  اإ�شدار  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  تتولى  باأن 

واالخت�شا�شات املنوطة بها.

والذي  االحتادي،  الوطني  املجل�س  النتخابات  القانوين  التقعيد  التنفيذية  التعليمات  ومتثل 
يتوافق مع الت�شريعات القانونية النافذة يف الدولة، ومبا يت�شمنه من قواعد تف�شيلية تكفل 

�شالمة �شري العملية االنتخابية يف كافة مراحلها.

وحر�شًا من اللجنة الوطنية لالنتخابات على اأن يلم كافة املعنيني بانتخابات املجل�س الوطني 
اإ�شدار هذا الكتيب  2011 بقواعد واأحكام العملية االنتخابية، فقد ارتاأت اللجنة  االحتادي 
ليجمع بني دفتيه كافة الت�شريعات املتعلقة بها، عالوة على اجلدول الزمني النتخابات املجل�س 

الوطني االحتادي 2011.

وفقنا اهلل جميعاً خلدمة وطننا الغايل ورفعة �شاأنه.

                                                                    
اللجنة الوطنية لالنتخابات
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قرار املجل�س الأعلى لالحتاد رقم )4( ل�شنة 2006 م
يف �شاأن حتديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات يف املجل�س الوطني الحتادي

واملعدل مبوجب قرار املجل�س الأعلى لالحتاد رقم )1( ل�شنة 2011 م
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قرار املجل�س الأعلى لالحتاد رقم )4( ل�شنة 2006م
يف �شاأن حتديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات يف املجل�س الوطني الحتادي

واملعدل مبوجب قرار املجل�س الأعلى لالحتاد رقم )1( ل�شنة 2011م )1(

املجل�س االأعلى لالحتاد،
بعد االطالع على الد�شتور وقرارات املجل�س االأعلى لالحتاد املعدلة له،

باعتبار   2005/12/2 بتاريخ   2005 ل�شنة   )3( رقم  لالحتاد  االأعلى  املجل�س  قرار  وعلى 
خطاب رئي�س الدولة خطة عمل وطنية،

الوزراء  جمل�س  على  االحتادي  الوطني  املجل�س  ل�شوؤون  الدولة  وزير  عر�شه  ما  على  وبناء 
وموافقة املجل�س. وت�شديق املجل�س االأعلى لالحتاد.

قرر:-

املادة الأولى
يتم اختيار ممثلي كل اإمارة ل�شغل املقاعد املخ�ش�شة لها وفقًا للد�شتور يف املجل�س الوطني 

االحتادي، وفقًا ملا يلي:
يتم انتخاب ن�شف االأع�شاء من قبل هيئة انتخابية ت�شكل بواقع ثالثمائة م�شاعف ملمثلي  1 .

كل اإمارة كحد اأدنى)2(.
يتم اختيار الن�شف االآخر من ممثلي كل اإمارة عن طريق احلاكم. 2 .

املادة الثانية
يفو�س �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة يف اإ�شدار كافة ال�شوابط املنظمة لتنفيذ هذا القرار.

)1(  �شدر قرار التعديل بتاريخ 14 فرباير 2011م.

)2(  مت ا�شتبدال هذه الفقرة تبعًا لقرار املجل�س االأعلى لالحتاد رقم )1( ل�شنة 2011م امل�شار اإليه، وكان الن�س ال�شابق كالتايل: »يتم انتخاب ن�شف االأع�شاء من قبل هيئة 

انتخابية ت�شكل بواقع مائة م�شاعف ملمثلي كل اإمارة كحد اأدنى«.
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املادة الثالثة
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                    
خليفة بن زايد اآل نهيان

رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

�شدر عنا يف ق�شر الرئا�شة باأبوظبي:
بتاريخ: 1427/7/16هـ
املوافق: 2006/8/10م
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قــرار رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة رقم )3( ل�شنة 2006 م
ب�شاأن حتديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات يف املجل�س الوطني الحتادي

واملعدل مبوجب قرار رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة رقم )2( ل�شنة 2011 م
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قــرار رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة رقم )3( ل�شنة 2006م
ب�شاأن حتديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات يف املجل�س الوطني الحتادي

واملعدل مبوجب قرار رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة رقم )2( ل�شنة 2011 م)1(

نحن خليفة بن زايد اآل نهيان          رئي�س دولة االإمارات العربية املتحدة

بعد االإطالع على الد�شتور، 
وعلى قرار املجل�س االأعلى لالحتاد رقم )3( ل�شنة 2005م باعتبار خطاب رئي�س الدولة خطة 

عمل وطنية، 
�شاأن حتديد طريقة اختيار  2006م يف  ل�شنة  االأعلى لالحتاد رقم )4(  املجل�س  وعلى قرار 

ممثلي االإمارات يف املجل�س الوطني االحتادي،
وبناء على ما عر�شه وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي، وموافقة جمل�س الوزراء،

اأ�شدرنا القرار التايل:

الف�شل الأول
تعريفـــــات
املادة الأولى

يف تطبيق اأحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية، املعاين الواردة قرين كل منها 
ما مل يق�س �شياق الن�س غري ذلك:

: دولة االإمارات العربية املتحدة. الدولة   
: املجل�س الوطني االحتادي. املجل�س   

: اللجنة الوطنية لالنتخابات. اللجنة   
: رئي�س اللجنة الوطنية لالنتخابات. رئي�س اللجنة  

: املبنى الذي توجد به قاعة االنتخاب والف�شاء املحيط به. مقار اللجان الفرعية  

)1( �شدر قرار التعديل بتاريخ 14 فرباير 2011م.
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الف�شل الثاين
الهيئة النتخابية

املادة الثانية
لكل  انتخابية  هيئة  قبل  من  االأع�شاء  ن�شف  انتخاب  طريق  عن  املجل�س  ت�شكيل  يكون    .1
اإمارة، ت�شكل بواقع ثالثمائة م�شاعف لعدد املقاعد املخ�ش�شة لالإمارة باملجل�س وفقًا 

للد�شتور كحد اأدنى)1(.
2.   يتم ت�شمية اأع�شاء الهيئة االنتخابية لكل اإمارة من قبل حاكم االإمارة.

عدد  ن�شف  املبا�شر  االنتخاب  طريق  عن  اأع�شائها  بني  من  االنتخابية  الهيئة  تنتخب  3 .
قبل  من  االآخر  الن�شف  اختيار  ويتم  الد�شتور،  بحكم  لالإمارة  املحدد  املجل�س  اأع�شاء 

حاكم االإمارة.

املادة الثالثة
يكون الأع�شاء الهيئة االنتخابية �شالحية الرت�شيح لع�شوية املجل�س، وذلك متى توافرت فيهم 

ال�سروط املن�سو�ص عليها يف الد�ستور.

 الف�شل الثالث
اللجنة الوطنية لالنتخابات

املادة الرابعة 
1. ت�شكل اللجنة برئا�شة وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي وع�شوية كل من:  

- وزير العدل.
- وزير الرتبية والتعليم.

- وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع.
- اأمني عام وزارة �شوؤون الرئا�شة.

ت�شكيل املجل�س عن طريق  »يكون  كالتايل:  ال�شابق  الن�س  وكان  اإليه،  امل�شار  2011م  ل�شنة  )1( مت ا�شتبدال هذه الفقرة تبعًا لقرار رئي�س دولة االإمارات العربية املتحدة رقم )2( 

انتخاب ن�شف االأع�شاء من قبل هيئة انتخابية لكل اإمارة، ت�شكل بواقع مائة م�شاعف لعدد املقاعد املخ�ش�شة لالإمارة باملجل�س وفقًا للد�شتور كحد اأدنى«.
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- ممثل عن وزارة �شوؤون جمل�س الوزراء.
- وكيل وزارة الداخلية.

- مدير عام هيئة االإمارات للهوية.
- مدير عام وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي.

املجل�س  ل�شوؤون  الدولة  بوزارة  االحتادي  الوطني  املجل�س  ل�شوؤون  التنفيذي  املدير   -
الوطني االحتادي )مقررًا(.

- ثالثة من ال�شخ�شيات العامة يختارهم رئي�س اللجنة)1(.
2. ت�شدر اللجنة النظام الداخلي ل�شري العمل بها.

املادة اخلام�شة
تخت�س اللجنة مبمار�شة كافة ال�شالحيات الالزمة لالإ�شراف على �شري العملية االنتخابية 

من كافة جوانبها مبا يف ذلك:
ر�شم االإطار العام للعملية االنتخابية واالإ�شراف العام على �شري االنتخابات. 1 .

اعتماد ت�شكيل اللجان الفرعية وحتديد مهامها واخت�شا�شاتها. 2 .
االإ�شهام يف جهود التوعية والتثقيف املتعلقة باالنتخابات وو�شع القواعد االإر�شادية ل�شري  3 .

العملية االنتخابية.
حتديد االعتمادات املالية الالزمة للعملية االنتخابية والعمل على اإدراجها �شمن امليزانية  4 .

العامة للدولة.
لها يف  املقررة  باالخت�شا�شات  قيامها  ومتابعة  الفرعية  اللجان  الزمنية ملهام  اجلدولة  5 .

)1(  مت ا�شتبدال هذه الفقرة تبعًا لقرار رئي�س دولة االإمارات العربية املتحدة رقم )2( ل�شنة 2011م �شالف االإ�شارة اإليه، وكان الن�س ال�شابق كالتايل: »1. ت�شكل اللجنة برئا�شة 

وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي وع�شوية كل من:

- وزير العدل.

- وزير ال�شحة.

- وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع.

- اأمني عام وزارة �شوؤون الرئا�شة.

- وكيل وزارة الداخلية.

- اأمني عام وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني )مقررًا(.

- اثنان من ال�شخ�شيات العامة يختارهما رئي�س اللجنة«.                                                   
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املواعيد املحددة.
حتديد املراكز االنتخابية يف كل اإمارة، ومبراعاة تي�شري �شري عملية االنتخاب. 6 .

تلقي تقارير اآنية من اللجان الفرعية واتخاذ القرارات الالزمة ب�شاأنها. 7 .
واعتماد  اإمارة،  لكل  االنتخابية  الهيئة  اأ�شماء  جداول  الإعداد  املنظمة  القواعد  اإ�شدار  8 .
الهيئة االنتخابية امل�سكلة من كل اإمارة بعد التاأكد من توافر ال�سروط القانونية والفنية 

يف اأع�شائها.
حتديد املدة الزمنية التي يتم فيها الرت�شح. 9 .

حتديد يوم انعقاد االنتخابات يف كل اإمارة، وطريقة اأخذ اأ�شوات الناخبني. 10 .
اللجنة،  على  وعر�شها  بتجميعها  اللجنة  اأمانة  وتقوم  االنتخاب،  نتيجة  حما�شر  تلقي  11 .
باإعالن  التالية الإجراء االنتخابات  الثالثة  االأيام  اللجنة بقرار منه خالل  ويقوم رئي�س 

النتيجة النهائية.
النظر يف طعون االنتخابات والف�شل فيها، ويحوز قرارها قوة االأحكام النهائية. 12 .

متابعة االلتزام مبواثيق ال�شرف املت�شلة باالنتخابات. 13 .

املادة ال�شاد�شة
تعقد اللجنة اجتماعاتها يف مقرها يف عا�شمة االحتاد، ويجوز اجتماعها يف اإمارة اأخرى بناء 

على قرار من رئي�س اللجنة.

املادة ال�شابعة
تقوم االأمانة العامة لوزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي بدور اأمانة اللجنة ويراأ�شها 

االأمني العام لهذه الوزارة.

املادة الثامنة
ت�شكل اللجنة اللجان الفرعية الالزمة لتنفيذ االنتخابات على النحو االآتي:

أجلان االإمارات )بواقع جلنة لكل اإمارة(. .	
أاللجنة االأمنية. .	

أاللجنة االإعالمية. .	
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أجلنة اإدارة االنتخابات. .	
أيجوز ت�شكيل جلان موؤقتة بقرار من رئي�س اللجنة، عند قيام املقت�شي لذلك. .	

الف�شل الرابع
اأحكام عامة
املادة التا�شعة

ال�شبط  ملاأموري  املخولة  ال�شلطة  القرار  هذا  يف  عليها  املن�شو�س  اللجان  لروؤ�شاء  يكون 
الق�شائي فيما يتعلق باجلرائم التي ترتكب يف مقار اللجان الفرعية اأو ي�شرع يف ارتكابها يف 

هذه املقار.

املادة العا�شرة
وتنفيذ  اخت�شا�شاتها  مبا�شرة  يف  اللجنة  معاونة  م�شتوياتها  بجميع  الدولة  اأجهزة  تتولى 
تت�شل  ومعلومات  واإي�شاحات  وبيانات  واأوراق  م�شتندات  من  تطلبه  مبا  وتزويدها  قراراتها 

بهذه االخت�شا�شات، وللجنة اأن ت�شتعني باأي جهة يف اأداء مهامها.

املادة احلادية ع�شر
باختياره،  الناخبني  اإقناع  ي�ستهدف  ن�ساط  باأي  والقيام  نف�سه،  عن  التعبري  مر�سح حق  لكل 
ت�شعها  التي  والقواعد  ال�شوابط  اإطار  تامة يف  بحرية  وذلك  االنتخابي  والدعاية لربناجمه 

اللجنة.

املادة الثانية ع�شر
لها  املوكولة  واخت�شا�شاتها  مهامها  لتنفيذ  الالزمة  االنتخابية  االأدلة  اإ�شدار  اللجنة  تتولى 

بحكم هذا القرار.

املادة الثالثة ع�شر
ي�شدر رئي�س اللجنة التعليمات الالزمة لتطبيق اأحكام هذا القرار.
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املادة الرابعة ع�شر
ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ن�شره.

                                                                                           
                                                                 

خليفة بن زايد اآل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

صدرأعناأفيأقصرأالرئاسةأبأبوأظبي:
بتاريخأأ:أأ21أرجبأ1427هـ
الموافقأ:أ15أ	غسطسأ2006م
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قرار اللجنة الوطنية لالنتخابات رقم )2 / 2 /2011(
ب�شاأن التعليمات التنفيذية لالنتخابات 
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قراراللجنة الوطنية لالنتخابات رقم )2 / 2 /2011(
ب�شاأن التعليمات التنفيذية لالنتخابات 

اللجنة الوطنية لالنتخابات، 

بعد االإطالع على قرار املجل�س االأعلى لالحتاد رقم )4( ل�شنة 2006م يف �شاأن حتديد طريقة 
اختيار ممثلي االإمارات يف املجل�س الوطني االحتادي،

وعلى قرار املجل�س االأعلى لالحتاد رقم )1( ل�شنة 2011م بتعديل بع�س اأحكام قرار املجل�س 
االأعلى لالحتاد رقم )4( ل�شنة 2006م،

وعلى قرار رئي�س دولة االإمارات العربية املتحدة رقم )3( ل�شنة 2006م ب�شاأن حتديد طريقة 
اختيار ممثلي االإمارات يف املجل�س الوطني االحتادي،

وعلى قرار رئي�س دولة االإمارات العربية املتحدة رقم )2( ل�شنة 2011م ب�شاأن تعديل بع�س 
اأحكام قرار رئي�س دولة االإمارات العربية املتحدة رقم )3( ل�شنة 2006م،

قررت:-
اأوًل:

القواعد العامة لالنتخابات

املادة )1(:
الأغرا�س تطبيق هذه الالئحة يكون لالألفاظ والعبارات الواردة اأدناه املعاين املبينة قرين كل 

منها ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:
الدولة: االإمارات العربية املتحدة. 1 .

املجل�س : املجل�س الوطني االحتادي . 2 .
اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية لالنتخابات. 3 .

ع�شو الهيئة االنتخابية: كل من ورد ا�شمه �شمن القائمة االنتخابية ال�شادرة عن االإمارة  4 .
التي ميثلها.
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جلنة اإدارة االنتخابات: هي اجلهاز االإداري واملايل والفني الإدارة االنتخابات. 5 .
مركز االنتخاب: هو اأي مكان خم�ش�س يف كل اإمارة كي يديل اأع�شاء الهيئة االنتخابية  6 .

باأ�شواتهم يف العملية االنتخابية.
االنتخابات التكميليـة: هي االنتخابات التي جترى عند ت�شاوي اأ�شوات عدد من املر�شحني  7 .
اأو عند اإلغاء االنتخابات يف مركز اأو اأكرث اأو التي مل جتر فيها العملية االنتخابية اأو مل 

تكتمل.
اللجنة  ت�شدرها  التي  والتنفيذية  االإجرائية  التعليمات  جمموعة  هو  االنتخاب:  دليل  8 .

الوطنية لالنتخابات يف دليل خا�س عند تنفيذ اأي من مراحل العملية االنتخابية.
اللجنة الفرعية: هي اأي جلنة ت�شكلها اللجنة الوطنية لالنتخابات لتنفيذ عملية االنتخاب  9 .

بكافة جوانبها.

املادة )2(:
فقط  ولي�س  االحتاد جميعه  �شعب  متثيل  هو  االحتادي  الوطني  املجل�س  ع�شوية  من  الغر�س 

متثيل االإمارة. وال�شعي اإلى تعزيز االنتماء الوطني والعمل على حتقيق امل�شلحة العامة.

املادة )3( :
املقاعد  لعدد  الثالثمائة  عدد  م�شاعف  اأدنى  كحد  متثل  انتخابية  هيئة  اإمارة  لكل  يكون 

املخ�ش�شة لالإمارة باملجل�س وفقا للد�شتور ويتم ت�شمية اأع�شائها من قبل حاكم االإمارة.
وتعتمد اللجنة الوطنية القوائم النهائية لالنتخابات بحيث ت�شمل جميع البيانات واملعلومات 

اخلا�سة بالناخب بعد التاأكد من توافر ال�سروط فيها.

املادة )4( :
 يتمتع بحق االنتخاب كل مواطن اأدرج ا�سمه يف الهيئة االنتخابية اخلا�سة باالإمارة التي ورد 

ا�شمه يف قائمتها.
املادة )5( :

ميار�س كل ع�شو هيئة انتخابية حق االنتخاب بنف�شه يف االإمارة التي ميثلها فقط.
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املادة )6(:
لكل ناخب �شوت واحد ، ويجوز للناخب انتخاب اأكرث من مر�شح عن االإمارة التي ميثلها على 
اأال يتجاوز هذا العدد ن�شف عدد املقاعد املقررة لالإمارة يف املجل�س الوطني االحتادي وال 
له  الواحدة كما ال يجوز  الدورة االنتخابية  اأكرث من مرة يف  اأن يديل ب�شوته  للناخب  يجوز 

توكيل اأو اإنابة �شخ�س اآخر يف االإدالء ب�شوته االنتخابي.

املادة )7(:
تعلن القائمة الر�شمية لهيئة الناخبني لكل اإمارة من قبل اللجنة الوطنية لالنتخابات. وعلى 
القوائم  وتعترب  بها.  الناخبني  الإ�شعار  الالزمة  االإجراءات  اتخاذ  االنتخابات  اإدارة  جلنة 

االنتخابية املعتمدة حجة قاطعة وقت االنتخاب.

ثانياً: 
اللجنة الوطنية لالنتخابات

املادة )8(:
قرار  املادة )5( من  الواردة يف  االخت�شا�شات  بتنفيذ  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  تخت�س 

رئي�س الدولة رقم )3( ل�شنة 2006. ويف �شبيل ذلك تقوم اللجنة الوطنية باملهام التالية:-
اإعالن قائمة املر�شحني لكل اإمارة. 1 .

اإ�شدار برنامج زمني لالنتخابات يحدد مواعيد بدء الرت�شيح ومهلة العدول عن الرت�شيح  2 .
وموعد عقد االنتخابات يف كل اإمارة ومهلة الطعون يف االنتخابات وموعد االإعالن النهائي 

لنتائج االنتخابات. 
الدعوة لالنتخابات يف كل اإمارة وحتديد املواعيد املقرر عقدها فيها. 3 .

ت�شكيل اللجان الفرعية لالنتخابات وحتديد نطاق اخت�شا�شاتها. 4 .
ت�شكيل فرق العمل املكلفة بتنفيذ العملية االنتخابية ولها يف �شبيل ذلك احلق يف انتداب  5 .

اأو ا�شتعارة من تراه منا�شبا. 
اعتماد املقرتحات املقدمة من جلنة اإدارة االنتخابات واخلا�سة باال�ستمارات واجلداول  6 .
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والوثائق واالأختام املعتمدة اخلا�سة بالعمليات االنتخابية.
اعتماد مركز االنتخاب يف كل اإمارة بناء على تو�شية من جلنة اإدارة االنتخابات. 7 .

اعتماد املكافاآت املالية املقرتحة من جلنة اإدارة االنتخابات. 8 .
االإعالن النهائي للفائزين باالنتخابات واتخاذ االإجراءات الالزمة لع�شويتهم باملجل�س  9 .

الوطني االحتادي.

املادة )9( : 
لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  تخت�س  للمخالف،  واجلنائية  املدنية  بامل�شوؤولية  االإخالل  دون 
بنظر املخالفات التي قد تخل ب�شري االنتخابات اأو تعطل تطبيق التعليمات ال�شادرة ب�شاأنها، 

ويكون لها توقيع اجلزاءات التالية:
الرت�شيح  من  اأو  االنتخابية  القوائم  من  با�شتبعاده  �شواء  االنتخابية  الهيئة  ع�شو  اإنذار  1 .

بالن�شبة لالنتخابات احلالية اأو االنتخابات التكميلية.
اإلغاء اأي من االأ�شماء الواردة يف القوائم االنتخابية ولو كانت نهائية. 2 .

�شحب الرتخي�س باالإعالن والدعاية املمنوحة للمر�شح. 3 .
اإلزام املر�سح بدفع غرامات مالية ال تتجاوز اخلم�سة اآالف درهم. 4 .

اإلغاء الرت�شيح. 5 .
اإلغاء نتيجة االنتخاب يف االإمارة . 6 .

عليها  ح�شل  مبالغ  اأيه  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  بت�شليم  الناخب  اأو  املر�شح  اإلزام  7 .
بخالف ما ورد يف هذه التعليمات.

اأ�شرار نا�شئة  اأيه  باإزالة املخالفات املتعلقة بالدعاية االنتخابية واإ�شالح  اإلزام املر�شح  8 .
عنها على نفقته اخلا�سة.

املادة )10( : 
ت�شدر قرارات اللجنة الوطنية لالنتخابات باالأغلبية املطلقة لعدد اأع�شائها احلا�شرين وعند 
الت�شاوي يرجح اجلانب الذي فيه الرئي�س. ويجوز لرئي�س اللجنة الوطنية لالنتخابات- تي�شريا 

الأداء مهامها- دعوة من يراه حل�شور اجتماعات اللجنة دون اأن يكون له حق الت�شويت.
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املادة )11( :
تقوم وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي بدور اأمانة اللجنة الوطنية لالنتخابات، 

وتتولى ت�شيري االأعمال التنفيذية لهذه اللجنة يف كافة �شوؤونها االإدارية واملالية والفنية.

ثالثاً:
اللجان الفرعية

1 - جلان الإمارات
املادة )12(:

تتولى اللجنة الوطنية لالنتخابات ت�شكيل جلان االإمارات بالتن�شيق مع دواوين احلكام ويكون 
مقرها االإمارة املعنية، على اأن يراعى يف ت�شكيل جلنة االإمارة التمثيل التايل:

ممثل عن ديوان حاكم االإمارة. 1 .
ممثل عن �شرطة االإمارة. 2 .

ممثل عن بلدية االإمارة. 3 .
�شخ�شان من القطاع االأهلي. 4 .

ويحدد ديوان احلاكم رئي�شا لهذه اللجنة من بني اأع�شائها.
ويكون للجنة االإمارة احلق يف ندب عدد من املوظفني ملعاونتها يف اأداء مهامها.

املادة )13(
تتولى جلنة كل اإمارة القيام بالتن�شيق مع جلنة اإدارة االنتخابات فيما يتعلق باالأمور الفنية 

واالإدارية املتعلقة ب�سري االنتخابات باالإمارة، ولها على وجه اخل�سو�ص:
حتديد مقرها باالإمارة وتن�شيق التوا�شل مع جلنة اإدارة االنتخابات. 1 .

ا�شتالم القائمة النهائية للهيئة االنتخابية واإ�شعار االأع�شاء بها. 2 .
وتوفريها  االنتخابات  اإدارة  جلنة  من  االنتخابية  بالعملية  املتعلقة  اال�شتمارات  ا�شتالم  3 .

مبقر اللجنة.
وفق  االنتخاب  يوم  ال�شرطة  رجال  من  كاف  عدد  لتوفري  االإمارة  �شرطة  مع  التن�شيق  4 .
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تعليمات اللجنة االأمنية لالنتخابات.
التن�شيق مع بلدية االإمارة لتحديد اأماكن الدعاية االنتخابية للناخبني. 5 .

اقرتاح مركز االنتخابات يف االإمارة بالتن�شيق مع جلنة اإدارة االنتخابات. 6 .
حتديد اأماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها املر�شحون مع الناخبني. 7 .

رفع ا�شتمارات طلب الرت�شيح باالإمارة اإلى جلنة اإدارة االنتخابات بعد التاأكد من توافر  8 .
ال�سروط بها.

اإلى  ا�شتالم الطعون والتاأكد من توافر جميع البيانات واملعلومات املطلوبة فيها ورفعها  6 .
جلنة اإدارة االنتخابات.

مراقبة تطبيق �شوابط احلملة االنتخابية يف االإمارة ورفع التقارير واملالحظات ب�شاأن اأية  7 .
خمالفات اإلى جلنة اإدارة االنتخابات.

املادة )14( :
الوطنية  واللجنة  االإمارات  جلان  بني  التن�شيق  م�شوؤولية  االنتخابات  اإدارة  جلنة  تتولى 

لالنتخابات ولها يف ذلك و�شع االإجراءات الالزمة لذلك.

2 - اللجنة الإعالمية
املادة )15( :

يتولى رئي�س اللجنة الوطنية لالنتخابات رئا�شة اللجنة االإعالمية وله اال�شتعانة بعدد كاف من 
ذوي اخلربة والكفاءة يف هذا املجال.

املادة )16( :
تتولى اللجنة االإعالمية التوعية باالنتخابات وحتفيز امل�شاركة فيها. كما تتولى التن�شيق مع 

اأجهزة االأعالم املختلفة لن�شر الوعي بانتخابات املجل�س.

املادة )17( :
ملر�شحي  الربامج  عر�س  يف  الر�شمية  االإعالم  و�شائل  ا�شتخدام  االإعالمية  اللجنة  تن�شق 

االنتخابات مبا يكفل حتقيق امل�شاواة وتكافوؤ الفر�س بني كافة املر�شحني.
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3 - اللجنة الأمنية
املادة )18(:

يتولى وكيل وزارة الداخلية ت�شكيل اللجنة االأمنية لالنتخابات برئا�شته ومن ممثلي ال�شرطة 
هذا  يف  والكفاءة  اخلربة  ذوي  من  كاف  بعدد  اال�ستعانة  وله  االإمارات  جلان  يف  االأع�ساء 

ال�شاأن.

املادة )19(:
اللجنة  من  املقدمة  لالنتخابات  االأمنية  اخلطة  م�سروع  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  تعتمد 
االأمنية وذلك بوقت كاف قبل بدء االنتخابات. وحتدد اللجنة االأمنية القوى الب�شرية الالزمة 

ميدانيًا مبا ي�شمن �شالمة وحرية االنتخابات.

4 - جلنة اإدارة النتخابات
املادة )20(:

االنتخابات  اإدارة  جلنة  ت�شكيل  االحتادي  الوطني  املجل�س  ل�شوؤون  الدولة  وزارة  وكيل  يتولى 
برئا�سته وله اال�ستعانة بعدد كاف من ذوي اخلربة والكفاءة بهذا ال�ساأن.

املادة )21(:
متار�س جلنة اإدارة االنتخابات املهام واالخت�شا�شات االآتية:-

اللجنة  وقرارات  النافذة  لالأنظمة  وفقًا  بها  العاملني  على  والرقابة  واالإ�شراف  التوجيه  1 .
الوطنية.

التن�شيق مع اجلهات املخت�شة وكذلك التن�شيق بني اأعمال اللجان الفرعية فيها مبا يكفل  2 .
تنفيذ املهام والواجبات املنوطة بها. 

العمل  اإجناز  يتطلبها  التي  املالية  واالإمكانيات  الب�شرية  القوى  من  االحتياجات  حتديد  3 .
ورفعها اإلى اللجنة الوطنية.

لها  التابعة  واللجان  االنتخابات  اإدارة  جلنة  مبهام  املتعلقة  والقرارات  النظم  اقرتاح  4 .
واعتمادها من اللجنة الوطنية لالنتخابات ومتابعة تنفيذها.
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متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات اللجنة الوطنية لالنتخابات املوجهة اإلى اللجان الفرعية  5 .
الوطنية  اللجنة  اإلى  تقارير بذلك  االنتخابية ورفع  للعملية  والتجهيز  باالإعداد  واملتعلقة 

لالنتخابات اأواًل باأول.
اإعداد موازنات العمليات االنتخابية. 6 .

اتخاذ كافة االإجراءات الالزمة ل�شالمة االنتخابات. 7 .
ا�شتالم الطعون ورفعها اإلى اللجنة الوطنية لالنتخابات. 8 .

رفع حما�شر نتائج االنتخابات اإلى اللجنة الوطنية توطئة لالإعالن النهائي. 9 .
اأي مهام اأخرى تكلف بها من اللجنة الوطنية لالنتخابات. 10 .

املادة )22(:
االإجراءات  تطبيق  والتاأكد من �شالمة  االنتخابات  �شري  متابعة  االنتخابات  اإدارة  على جلنة 
اخلا�سة بعملية االنتخاب، وكذلك االنتقال اإلى مراكز االنتخاب قبل واأثناء اإجراء االنتخابات 

للتاأكد من �سالحية مقار اللجان و�سالمتها ومطابقتها لل�سروط املقررة قانونًا.

رابعاً:
 قواعد الرت�شيح

املادة )23(:
لكل ع�سو يف الهيئة االنتخابية حق الرت�سح لع�سوية املجل�ص الوطني متى توافرت فيه ال�سروط 
الواردة يف الد�ستور، وذلك وفق النموذج املعد لذلك خالل املدة املقررة للرت�سيح، م�سحوبًا 

مبا يفيد اإيداع مبلغ )1000درهم(  يف خزينة اللجنة الوطنية لالنتخابات.
وللمر�شح اأن يعدل عن تر�شيح نف�شه باإخطار جلنة االإمارة يف موعد حتدده اللجنة الوطنية 

لالنتخابات.
املادة )24( :

على  باالإمارة.  االنتخابية  القائمة  يف  املقيدين  من  عنه  وكيال  يختار  اأن  مر�شح  لكل  يجوز 
لالنتخابات  املحدد  املوعد  قبل  وذلك  املعتمد  النموذج  وفق  االإمارة  للجنة  بطلب  يتقدم  اأن 
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اأيام على االأقل. ويتم اعتماد وكالء املر�شحني من قبل اللجنة الوطنية لالنتخابات،  ب�شبعة 
ويقت�شر دوره على ح�شور عملية االنتخاب واإجراءات الفرز وميار�س �شالحيات املر�شح يف 

هذا اخل�سو�ص.  

املادة )25( :
مع مراعاة االأحكام ذات ال�شلة التي يت�شمنها قانون املوارد الب�شرية املعمول به، يحق لكل 
موظف عام اأن ير�شح نف�شه لع�شوية املجل�س الوطني االحتادي، ويعترب متوقفًا عن ممار�شة 
وظيفته العامة من تاريخ اإعالن قائمة املر�شحني، ويجوز له العودة اإلى وظيفته يف حالة عدم 
فوزه يف االنتخابات، مع خ�شم اأيام توقفه من اإجازاته املقررة اأو حتت�شب له اإجازة بدون راتب 

اإذا مل يكن له ر�شيد كاف.
واإذا كان املر�شح من ذوي ال�شفة الع�شكرية فيجب عليه احل�شول على موافقة جهة العمل 

على منحه االإجازة.
واإذا كان املر�شح من اأع�شاء ال�شلطة الق�شائية فيجب عليه تقدمي ا�شتقالته من وظيفته عند 

الرت�شيح. 

املادة )26( :
اإذا ت�شاوى عدد املر�شحني مع عدد املقاعد املخ�ش�شة لالإمارة يتم اعتماد املر�شحني بالتزكية. 
ويف حالة نق�س عدد املر�شحني عن عدد املقاعد املخ�ش�شة لالإمارة جترى انتخابات تكميلية 

ال�شتكمال املقاعد املتبقية. 

خام�شاً:
 قواعد النتخابات

املادة )27( :
يتم االنتخاب عن طريق االقرتاع ال�شري املبا�شر.
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املادة )28(: 
العملية  لت�شيري  منا�شبا  تراه  ملا  وفقا  االنتخاب  مراكز  جلان  االنتخابات  اإدارة  جلنة  ت�شكل 
عملية  تنفيذ  اللجان  هذه  وتتولى  اإمارة،  بكل  االنتخاب  ملركز  م�شئول  وحتديد  االنتخابية 

االنتخاب يف االأيام املحددة باالإمارة.
املادة )29( :

تبداأ عملية االنتخاب ال�شاعة الثامنة �شباحًا يف اليوم املحدد لالنتخابات يف كل اإمارة.
فاإذا كانت االنتخابات باملركز تدار بالطريق اليدوي، يتم فتح �شندوق اأو �شناديق االقرتاع 
اأو  واملر�شحني  الناخبني  اأمام احلا�شرين من  االنتخابات  م�شئويل مركز  قبل  واإغالقها من 
وكالئهم للتاأكد من خلوها ثم ختمها بختم اللجنة وح�شر عدد اأوراق االقرتاع امل�شلمة من قبل 

جلنة اإدارة االنتخابات اإلى جلنة مركز االنتخاب.
من  التاأكد  االنتخابات  مركز  م�شئول  فيتولى  االلكرتوين  النظام  ا�شتخدام  حالة  يف  اأما 
نظم  يف  خبري  مبعاونة  وذلك  النظام  هذا  يف  املعتمدة  والتنظيمية  الفنية  االإجراءات  توافر 

املعلومات.
عملية  وت�شتمر  واأع�شائها  املركز  م�شئول  من  موقع  بذلك  حم�شر  يحرر  االأحوال  جميع  ويف 

االقرتاع حتى ال�شاعة ال�شابعة م�شاء نف�س اليوم.
ت�شتمر عملية االنتخاب بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء اإذا تبني وجود ناخبني يف قاعة االنتخاب مل 
يدلوا باأ�شواتهم وذلك حتى يتم االنتهاء منهم ثم يعلن م�شئول جلنة مركز االنتخابات انتهاء 

عملية االنتخاب.

املادة )30( :
االإمارات  هيئة  من  ال�شادرة  الهوية  بطاقة  خالل  من  الناخب  �شخ�شية  من  التحقق  يتم 

للهوية.

املادة )31(:
للناخب خالل   تتخذ جلنة مركز االنتخاب االإجراءات الالزمة ملنع تكرار عملية الت�شويت 

اليوم املحدد لالنتخاب.
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املادة )32(:
 ت�شلم جلنة مركز االنتخاب لكل ناخب ورقة االقرتاع ليثبت راأيه فيها يف املكان املخ�ش�س 
لذلك داخل قاعة االنتخابات، ثم ي�شعها يف �شندوق االنتخاب اأمام م�شئول مركز االنتخاب 
اأو اأحد االأع�شاء دون اأن يكون الأي منهم حق االإطالع على حمتواها ويف حالة ا�شتعمال نظام 

االنتخاب االلكرتوين تتبع الطرق املقررة يف هذا النظام لتحقيق الغر�س املطلوب.

املادة )33( :
 ي�شوت من ال يعرف القراءة اأو الكتابة من الناخبني اأو من كان من املكفوفني اأو من غريهم من 
ذوي االحتياجات اخلا�سة الذين ال ي�ستطيعون الت�سويت باأنف�سهم اأمام م�سئول جلنة مركز 

االنتخابات وبح�شور اأحد اأع�شائها ويقومون باإثبات راأيهم و فق النظام املتبع يف الت�شويت.

املادة )34(:
حفظ النظام يف قاعة االنتخاب وتاأمني مقرها منوط مب�سئول جلنة مركز االنتخاب وله يف �سبيل 
ذلك طلب رجال ال�شرطة عند ال�شرورة، ويحظر على رجال ال�شرطة دخول قاعة االنتخابات 

اإال بناًء على طلب من م�شئول اللجنة عدا من يدخل منهم ملمار�شة حقه االنتخابي.

املادة )35(:
تعترب عملية الت�شويت يف االنتخابات منتهية يف حالة قيام كافة الناخبني امل�شجلني يف القائمة 

االنتخابية باإمتام االنتخاب قبل املوعد املحدد النتهائها.

املادة )36(: 
ال يجوز للناخب البقاء يف قاعة االنتخابات بعد االإدالء ب�شوته ويجوز للمر�شح اأو وكيله ح�شور 

عمليتي االقرتاع والفرز.

املادة )37( :
االنتخابي  ال�شوت  ب�شحة  املتعلقة  امل�شائل  جميع  يف  االنتخاب  مركز  جلنة  م�شئول  يف�شل 

ويعترب ال�شوت باطال يف احلاالت االآتية:-
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االأ�سوات املعلقة على �سرط. 1 .
االأ�شوات التي يثبت فيها اأكرث من العدد املطلوب انتخابه. 2 .

مركز  واملختومة من جلنة  للت�شويت  املخ�ش�شة  الورقة  على غري  تثبت  التي  االأ�شوات  3 .
االنتخاب.

االأ�شوات التي حتمل اأية عالمة ت�شري اإلى �شخ�شية الناخب اأو تدل عليه. 4 .
اإذا مل تت�شمن الورقة اأية اإ�شارة تفيد االإدالء بال�شوت االنتخابي. 5 .

االأوراق التي بها ك�شط اأو �شطب. 6 .

املادة )38(:
اإلى ك�شف  االأ�شوات  وتفريغ  الناخبني فيه  اأ�شوات  لتحديد عدد  يتم فرز �شناديق االقرتاع  
ي�شجل فيه اأ�شماء املر�شحني يف القائمة وعدد االأ�شوات التي ح�شل عليها كل مر�شح وعدد 
املذكور من م�شئول  الك�شف  اإلى  والتاأ�شري يف ورقة كل ناخب عند تفريغها  الباطلة،  االأوراق 
مركز االنتخاب مبا يدل على ذلك ويجب اأن تتوا�شل عملية الفرز دون توقف حتى االنتهاء 

منها.
املتبعة يف  الفنية  الطرق  باتباع  الفرز  يتم  الت�شويت  االلكرتوين يف  النظام  ا�شتخدام  وعند 

ذلك.

املادة )39(: 
عدد  ح�شب  االأ�شوات  اأعلى  على  للحا�شلني  بالن�شبة  االنتخابات  يف  الفائزين  نتيجة  تعلن 
املقاعد املخ�ش�شة لكل اإمارة، ولو ت�شاوى املر�شحون يف االأ�شوات احلا�شلني عليها. وجترى 

االنتخابات التكميلية يف احلاالت التالية:
اإذا ت�شاوى احلا�شلون على اأعلى االأ�شوات دون فوز اأحد منهم لزيادة عددهم على عدد  1 .

املقاعد املخ�ش�شة لكل اإمارة 
اإذا فاز بع�س املر�شحني، وت�شاوى التالون لهم يف االأ�شوات مبا يزيد على العدد الباقي من  2 .

املقاعد ال�شاغرة املخ�ش�شة لالإمارة وذلك بني املت�شاوين الإكمال هذه املقاعد.
ويف جميع االأحوال، اإذا ت�شاوت اأ�شوات املر�شحني يف االنتخابات التكميلية جترى القرعة بني 
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اللجنة الوطنية  املت�شاوين يف االأ�شوات من قبل م�شئول مركز االنتخاب وبح�شور ع�شو من 
لالنتخابات ل�سغل املقاعد املخ�س�سة لكل اإمارة ولتحديد قائمة االحتياط.

املادة )40(:
يحرر م�شئول مركز االنتخاب حم�شرا باإغالق االنتخاب مت�شمنًا ما يلي:-

موعد انتهاء عملية االنتخاب. 1 .
موعد انتهاء عملية الفرز. 2 .

عدد االأ�شوات التي مت فرزها )ال�شحيحة منها والباطلة(. 3 .
النتائج التي اأ�شفرت عنها عملية الفرز. 4 .

ويتم و�شع هذا املح�شر وكذلك ك�شوف البيانات املت�شمنة نتائج الفرز، كل يف مظروف م�شتقل 
ت�شلم جميعها اإلى جلنة اإدارة االنتخابات بعد ختمها بخامت اللجنة والتوقيع عليها.

املادة )41(:
اأ�شوات،  االإمارة عدد ما ح�شل عليه كل مر�شح من  يعلن م�شئول جلنة مركز االنتخاب يف 
اإمارة،  كل  الفائزين يف  النهائي عن  لالإعالن  االنتخابات  اإدارة  اإلى جلنة  املحا�شر  وتر�شل 
ويحدد م�سئول مركز االنتخاب االأع�ساء االحتياط يف كل اإمارة مرتبني بح�سب عدد االأ�سوات 
التي ح�شل عليها كل منهم. وعند الت�شاوي تعتمد القرعة للمفا�شلة بينهم من قبل م�شئول 

مركز االنتخاب.

املادة )42(:
تقوم جلنة مركز االنتخاب بتجميع اأوراق االقرتاع اخلا�سة بكل مر�سح اإثر عمليتي االقرتاع 
والفرز وو�شعها يف �شندوق اأو اأكرث وحتريزها وختمها والتوقيع عليها من قبل رئي�س واأع�شاء 
اللجنة وت�شليمها اإلى جلنة اإدارة االنتخابات لالحتفاظ بها اإلى حني انتهاء فرتة الطعون وال 

تتلف هذه االأوراق اإال بقرار من اللجنة الوطنية لالنتخابات. 
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�شاد�شاًً:
 �شوابط احلملة النتخابية

املادة )43(:
يلتزم املر�شح يف حملته االنتخابية مبا يلي:-

املحافظة على قيم ومبادئ املجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحرتام النظام العام. 1 .
اأو  اأو الطائفي  الديني  التع�شب  اإثارة  اإلى  اأفكارًا تدعو  عدم ت�شمني احلملة االنتخابية  2 .

القبلي اأو العرقي جتاه الغري.
عر�س براجمهم االنتخابية يف و�شائل االإعالم املحلية املرئية وامل�شموعة واملقروءة وعقد  3 .
ندوات وموؤمترات �سحفية وفقًا للقواعد التي حتددها التعليمات ووفقا لل�سوابط اخلا�سة 

التي ت�شعها اللجنة الوطنية لالنتخابات.

املادة )44(
يحظر على جميع املر�شحني القيام باأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبني اأو التدلي�س 

عليهم كما يحظر ا�شتخدام اأ�شلوب التجريح اأو الت�شهري باالآخرين يف الدعاية االنتخابية.

املادة )45( :
 يحظر االإنفاق على الدعاية االنتخابية من املال العام اأو من ميزانية الوزارات واملوؤ�ش�شات 
للدعاية  العامة  واملرافق  املوؤ�ش�شات  ا�شتخدام  يحظر  كما  العامة،  والهيئات  وال�شركات 

االنتخابية.

املادة )46(:
 يجوز لكل مر�شح تلقي تربعات من االأ�شخا�س الطبيعيني اأو االعتباريني على اأال تتجاوز هذه 
التربعات �شقف االإنفاق على احلمالت الدعائية وعلى املر�شح تقدمي ك�شف ح�شاب عن هذه 

التربعات اأوال باأول اإلى جلنة االإمارة.
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املادة )47(:
ال يجوز مطلقًا تلقي اأية اأموال اأو تربعات من خارج الدولة اأو من جهات اأجنبية.

املادة )48(:
يلتزم كافة املر�شحني مبا يلي:-

مليون   ) 1 .2( مبلغ  عن  والرتويجية  الدعائية  احلمالت  على  االإنفاق  �شقف  جتاوز  عدم 
درهم.

اإدارة  جلنة  وت�شليم  واالنتخابية  الدعائية  احلمالت  متويل  م�شادر  عن  االإف�شاح  2 .
االنتخابات خطة احلملة الدعائية وموازنتها العتمادها.

املادة )49(:
اإعالن القائمة النهائية الأ�شماء املر�شحني، وتنتهي بنهاية  تبداأ الدعاية االنتخابية بعد  1 .
الدوام الر�شمي الذي ي�شبق املوعد املحدد لالنتخابات بثمان واأربعني �شاعة وذلك وفقا 
للجدول الزمني املحدد، وال يجوز القيام باأي �شكل من اأ�شكال الدعاية بعد هذا املوعد اأو 

يوم اإجراء االنتخابات.
ويف جميع االأحوال يلتزم املر�شح باإزالة جميع مظاهر حملته االإعالمية خالل اأ�شبوع من  2 .

اإعالن النتائج النهائية لالنتخابات.

املادة )50(:
يحظر ا�شتعمال �شعار الدولة الر�شمي اأو رموزها يف االجتماعات واالإعالنات والن�شرات  1 .

االنتخابية وكافة اأنواع الكتابات والر�شوم امل�شتخدمة يف احلملة االنتخابية.
الرتويج  وهي  لها  املخ�ش�س  الغاية  لغري  االإعالنية  حملته  ا�شتعمال  للمر�شح  يجوز  ال  2 .

لرت�شيحه وبرناجمه االنتخابي.
ال يجوز ا�شتعمال املدار�س اأو اجلامعات اأو املعاهد اأو دور العبادة اأو امل�شت�شفيات اأو املباين  3 .

احلكومية و �شبه احلكومية اأو احلدائق العامة اأو املراكز التجارية، للدعاية للمر�شح.
ال يجوز ا�شتخدام مكربات ال�شوت يف اأعمال الدعاية االنتخابية اإال يف القاعات وال�شاالت  4 .

املخ�ش�شة لهذا الغر�س.
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املادة )51(:
تكون احلمالت االنتخابية فردية، وال يجوز االتفاق بني املر�شحني على قوائم انتخابية موحدة 
يف  مبا�شرة  غري  اأو  مبا�شرة  ب�شورة  بينهم  الت�شامن  اأو  االحتادي  الوطني  املجل�س  لع�شوية 

تنفيذ احلمالت االنتخابية.

املادة )52(:
يحظر على املر�سح ممار�سة اأي �سلوك، اأو ت�سرف، اأو عمل غري م�سروع، اأو التعدي باللفظ اأو 
االإ�شاءة للمر�شحني االآخرين ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة. وال يجوز اأن تت�شمن الدعاية 
كلمات، اأو خطابات، اأو بيانات، اأو من�شورات دعائية من �شاأنها امل�شا�س باأي مر�شح اآخر. كما 
تت�شمن حملته  ال  الوطني، بحيث  املجل�س  املطلوب من ع�شو  الدور  املر�شح  يراعي  اأن  يجب 

االنتخابية وعودًا اأو برامج تخرج عن مهام و�سالحيات ع�سو املجل�ص الوطني.

املادة )53(:
ال يجوز الأي جهة حكومية، اأو �شركة، اأو موؤ�ش�شة متتلك احلكومة جزءًا من اأ�شهمها، تقدمي اأي 
�شكل من اأ�شكال الدعم املادي اأو املعنوي، اأو اأية ت�شهيالت، اأو موارد الأي مر�شح، اأو القيام باأي 
ت�شرف من �شاأنه التاأثري ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر يف احلملة االنتخابية الأي مر�شح �شواء 

كان هذا االأثر ل�شالح املر�شح اأم �شده.
املادة )54(:

لو�شع  املخ�ش�شة  املحددة  االأماكن  نطاق  يف  لها  املالئمة  املواقع  االإمارة  جلنة  حتدد  1 .
املل�شقات، واللوحات، وال�شور الدعائية للمر�شحني، وذلك وفق ال�شوابط املحلية املقررة 

يف كل اإمارة، ومبراعاة اإتاحة الفر�س املت�شاوية لكل مر�شح.
يحظر على املر�شحني ل�شق املن�شورات، اأو االإعالنات، اأو اأي نوع من اأنواع الكتابة والر�شوم  2 .

وال�شور على ال�شيارات اأو املركبات بكافة اأنواعها.
3.  يلتزم املر�شح باملحافظة على مقومات البيئة وال�شكل اجلمايل للمدينة.

4.  يحظر ا�شتعمال الر�شائل الهاتفية من قبل ال�شركات اأو اال�شتعمال التجاري يف احلملة 
الدعائية.
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5.  يحظر على املر�شح تقدمي الهدايا العينية اأو املادية للناخبني.

املادة )55(:
ال�شتعمال  االإمارة  جلنة  قبل  من  الر�شمية  املوافقات  على  احل�شول  املر�شح  على  يجب  1 .

مقره االنتخابي. 
املحا�شرات،        واإلقاء  بالناخبني،  وااللتقاء  للتجمعات  اأماكن  تخ�شي�س  للمر�شح  يجوز  2 .
على  احل�شول  بعد  وذلك  االنتخابية،  للحمالت  املحددة  املدة  خالل  الندوات،  وعقد 
التجمعات يف �شاالت  ويجوز عقد مثل هذه  االإمارة.  الالزم، من قبل جلنة  الرتخي�س 

العر�س والقاعات واملخيمات املخ�ش�شة لالحتفاالت.

املادة )56(:
يحظر على موظفي احلكومة اأو ال�شلطات الر�شمية ا�شتغالل �شلطاتهم لدعم اأي من املر�شحني 

اأو القيام بحملة انتخابية ل�شالح اأي منهم.

املادة )57(:
ال يجوز الأي مر�شح اأن يقوم يوم االنتخاب -بنف�شه اأو بوا�شطة الغري- بتوزيع برامج عمل اأو 

من�شورات اأو بطاقات اأو غريها من الوثائق.

�شابعاًً:
 الطـعــون

املادة )58(:
يحق الأع�شاء الهيئة االنتخابية الطعن يف تر�شيح اأحد املر�شحني الأ�شباب مقبولة، وذلك من 

خالل جلنة االإمارة، خالل املدة التي حتددها اللجنة الوطنية لالنتخابات.
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املادة )59( :
النموذج  با�ستخدام  وذلك  والفرز  االقرتاع  عملية  نتائج  على  الطعن  يف  احلق  مر�سح  لكل   

املعتمد لدى جلنة االإمارة وفقا لل�سروط التالية: 
اأ- اأن يكون تقدمي الطعن خالل )48( ثمانية واأربعني �شاعة من اإعالن نتائج الفرز االأولية 

يف االإمارة.
ب- اأن يكون الطعن م�شببًا وحمددًا حول اإجراءات االقرتاع والفرز.

ج- اأن يرفق بالطعن مبلغًا وقدره )3000( درهم يودع على �شبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية 
لالنتخابات، ويرد هذا املبلغ اإلى مقدم الطعن اإذا �شدر القرار يف �شاحله وي�شادر اإذا رف�س 

طعنه.

املادة )60( :
تقدم الطعون اإلى جلنة اإدارة االنتخابات لرفعها اإلى اللجنة الوطنية للنظر فيها.

وتكون قرارات اللجنة الوطنية ال�شادرة يف هذه الطعون نهائية وغري قابلة للطعن فيها باأي 
طريق من طرق الطعن.

املادة )61( :
ال يحول تقدمي الطعون املتعلقة باإجراءات االقرتاع والفرز، دون قيام جلنة مركز االنتخابات 

باإعالن االأ�شوات التي ح�شل عليها املر�شحون.

ثامناً:
اأحكام ختامية

املادة )62( :
على جميع ال�شلطات يف الدولة التعاون مع جلان االنتخابات املختلفة وتي�شري مهامها.
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املادة )63( :
اأو التي مل جتر فيها  األغيت فيها نتائج االنتخابات  جترى انتخابات تكميلية يف االإمارة التي 
وبذات  الوطنية لالنتخابات  اللجنة  تكتمل، وذلك يف موعد حتدده  اأو مل  االنتخابية  العملية 

القواعد املتبعة يف االنتخابات العادية.

املادة )64(:
اإذا خال مقعد ع�شو من اأع�شاء املجل�س الوطني االحتادي املنتخبني قبل نهاية مدة املجل�س 
االحتياطية  بالقائمة  االأ�شوات  عدد  يف  التايل  الع�شو  اختيار  يتم  االأقل  على  اأ�شهر  بثالثة 

اخلا�سة باالإمارة.

الدكتور/ اأنور حممد قرقا�س
رئي�س اللجنة الوطنية لالنتخابات

2011 التاريخ : 3/7/ 
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اجلدول الزمني لنتخابات املجل�س الوطني الحتادي
2011
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اجلدول الزمني لنتخابات املجل�س الوطني الحتادي 2011

اإلى من الفعالية 
2011/08/142011/08/17ت�شجيل املر�شحني

.............2011/08/20اإعالن قائمة املر�شحني االأولية

2011/08/212011/08/23تقدمي طلبات االعرتا�س على املر�شحني

2011/08/242011/08/25رد اللجنة على االعرتا�شات على املر�شحني

.............2011/08/28اإعالن قائمة املر�شحني النهائية

2011/09/042011/09/21فرتة احلمالت الدعائية للمر�شحني

.............2011/09/21اآخر موعد الن�شحاب املر�شحني

.............2011/09/21اآخر موعد لتقدمي اأ�شماء وكالء املر�شحني

.............2011/09/24يوم االنتخاب

.............2011/09/24اإعالن نتائج الفرز االأولية

.............2011/09/25فرتة الطعون يف نتائج الفرز

.............2011/09/28رد اللجنة على الطعون يف نتائج الفرز

اعتماد القائمة النهائية للفائزين )يف حالة  عدم 
.............2011/09/28وجود انتخابات تكميلية(

.............2011/10/01االنتخابات التكميلية )*(

 2011/10/01اإعالن نتائج الفرز االأولية

.............2011/10/02فرتة الطعون يف نتائج الفرز التكميلية

.............2011/10/05رد اللجنة على الطعون يف نتائج الفرز

.............2011/10/06اعتماد القائمة النهائية للفائزين

)*( االنتخابات التكميليـة: هي االنتخابات التي جترى عند ت�شاوي اأ�شوات عدد من املر�شحني اأو عند اإلغاء 

االنتخابات يف مركز اأو اأكرث اأو التي مل جتر فيها العملية االنتخابية اأو مل تكتمل.
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