الحئة االنتخابـات
الحتاد اإلمارات العربي املتةدة لكرة القدم

1

المقدمة :
حرصاً ًمن ًاتحاد ًاإلمارات ًالعربية ًالمتحدة ًلكرة ًالقدم ًعلى ًتسهيل ًقواعد ًوإجراءات ًاالنتخابات ًالخاصةً
بعضوية ًمجلس ًاإلدارة ًوعضوية ًلجنتي ًاالنتخابات ًواالستئناف ًالمشرفتين ًعلى ًاالنتخاباتً ،فقد ًاعتمدً
االتحاد ًهذه ًالالئحة ًوفقا ًللقواعد ًاالنتخابية ًالمعيارية ًلالتحاد ًالدولي ًلكرة ًالقدم ًو ًالقواعد ًالتي ًت ّنظمً
االنتخاباتًوفقاًللمعاييرًالوطنية.
لذلكًوبعدًاالطالعًعلىً:
 النظامًاألساسيًالتحادًاإلماراتًالعربيةًالمتحدةًلكرةًالقدمًوتعديالتهً.
 القواعدًاالنتخابيةًالمعياريةًلالتحادًالدوليًلكرةًالقدمً(الفيفا)ً.
 قرار ًاللجنة ًاالنتقالية ًفي ًاجتماعها ًرقم ًً 2بتاريخ ًً 2012/01/25بتكليف ًاللجنة ًالخاصة ًبإعدادً
الئحةًاالنتخاباتً.
ً قرارًالجمعيةًالعموميةًفىًاجتماعهاًرقمًً5بتاريخًً2012/2/7بشأنًاعتمادًالئحةًاالنتخابات.
 قرار ًمجلس ًاالدارة ًفى ًاجتماعه ًرقم ًً 26بتاريخ ًً 2015/09/15بتكلييف ًلجنة ًخاصة ًلدراسةً
الئحةًاالنتخاباتً.
وعلىًماًعرضهًمجلسًادارةًاالتحادًً

ًفقدً اعتمدتًالجمعيةًالعموميةًالتحادًاإلماراتًلكرةًالقدمًفيًاجتماعهاًغيرًالعاديًرقمً(ً)2والذيًعقدتهً
بتاريخ ًً2015/11/3مًالئحةًاالنتخاباتًوفقاًللقواعدًالتاليةً
ً
ً
ً
ً
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ً
ً
ً
ً

الفــــهرس
ً
الفصل

أرقام المواد

الموضوع

أرقام الصفحات

الفصلًاالولًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:أحكامًعامةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً4-3ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً3-1
الفصلًالثانيًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:لجنةًاالنتخاباتًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً9-5ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً12-4

الفصلًالثالثًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:لجنةًاالستئنافًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً11-10ًًًًًًًًًًًًًًًًً19-13

الفصلًالرابعًًًًًًًًًًًًًًً:قواعدًانتخابًاعضاءًمجلسًاالدارةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً15-12ًًًًًًًًًًًًًًًًً30-20
الفصلًالخامسًًًًًًًًًًًًًًًً:اجراءاتًالعمليةًاالنتخابيةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً20-16ًًًًًًًًًًًًًًًًً42-31
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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المادة : 1
تعريفات
رضًتطبيقًهذهًالالئحةًيقصدًبالكلماتًوالعباراتًالتاليةًالمعانيًقرينًكلًمنهاًماًلمًيقتضًسياقًالنصً
لغ
ِ
خالفًذلكً.
الدولـة ًًً:دولةًاإلماراتًالعربيةًالمتحدة .
الفيفا

ً:االتحادًالدوليًلكرةًالقدم.

االتحادً ًً:اتحادًاإلماراتًلكرةًالقدمً .
الجمعيةًالعموميةً:الجمعيةًالعموميةًالتحادًكرةًالقدمً.
النظامًاألساسيًً:النظامًاألساسيًلالتحادً.
الالئحةًً:الئحةًاالنتخاباتًالخاصةًباتحادًاإلماراتًالعربيةًالمتحدةًلكرةًالقدمً.
األعضاءًً:أعضاءًالجمعيةًالعموميةًالتحادًالكرةً.
األنديةًً:األنديةًاألعضاءًفيًاتحادًاإلماراتًلكرةًالقدمً.
األمانةًالعامةًً:األمانةًالعامةًالتحادًكرةًالقدمًوالتىًتمثلًالجهازًاالدارىًوفقًالنظامًاالساسىً.
مجلسًاإلدارةًً:مجلسًإدارةًاتحادًكرةًالقدمً.
اللجنةًً:لجنةًاالنتخاباتً.
لجنةًاالستئنافًً:اللجنةًالمعنيةًبنظرًالطعونًفيًقراراتًلجنةًاالنتخاباتًً.
الدورةًاالنتخابيةًًً:السنواتًاألربعًالتيًتبدأًمنًتاريخًانتخابًمجلسًاإلدارةً.
االجراءات االنتخابية ً :مجموعة ًالقواعد ًواإلجراءات ًالتي ًتمتد ًمن ًتاريخ ًالدعوة ًلعقد ًاجتماع ًالجمعيةً
العموميةًالنتخابًلجنةًاالنتخاباتًوحتىًنهايةًالدورةًاالنتخابيةً.
الفئة /الفئات اإلنتخابية  :فئةًرئيسًمجلسًاإلدارةًوفئةًنائبىًرئيسًمجلسًاإلدارةًوفئةًالعضوًوفئةًالمرأةً
ًويتمًانتخابًكلًفئةًفيًجولةًمستقلة.
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إنًاإلشارةًإلىًاألشخاصًالطبيعيينًتشملًكالًالجنسينً،كماًتنطبقًاإلشارةًإلىًالمفردًعلىًالجمعًوالعكسً
صحيحً ،كماًتحتسب ًأيام ًاإلجازاتًضمن ًاأليام ًالمحددة ًفي ًالمدد ًالزمنية ًالواردة ًبالالئحة ًإال ًإذاًتزامنً
اليومًاألخيرًمعًيومًإجازةً،فإنًالمدةًتمتدًإلىًيومًالعملًالتاليً.
المادة : 2
نطاق تطبيق الالئحة
تطبق ًمواد ًالالئحة ًعلى ًانتخابات ًرئيس ًونائبي ًالرئيس ًوأعضاء ًمجلس ًإدارة ًاالتحاد ًو ًلجنةً
االنتخاباتًولجنةًاالستئنافًالمنصوصًعليهاًفىًهذةًالالئحةً.
المادة : 3
المبادئ العامة للعملية االنتخابيةً
تجريًاالنتخاباتًعلىًأساسًااللتزامًبالمبادئًالتالية:
ً3.1استقالليةًاالجراءاتًًاالنتخابيةًوفقًمبدأًالفصلًبينًالسلطاتًفيًاالتحادً .
ً3.2الشفافيةًفيًممارسةًاالجراءاتًاالنتخابيةً .
ً3.3ضمانًممارسةًاألعضاءًلحقوقهمًفيًاختيارًمرشحيهمً .
ً3.4النشرًفيًجميعًوسائلًاإلعالمًالمتاحةً .
ً3.5عدمًتدخلًأيًجهةًخارجيةً.
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ً
الفصـــــل الثـــــــــــــــــــــاني
لجنـــة االنتخــــــابات
المادة :4
لجنة االنتخابات ً
هى ًاللجنةًالمنتخبةًمنً ًمرشحي ًأعضاء ًالجمعية ًالعموميةً ًوتتولى ًادارةًتنظيم ًانتخابات ًمجلس ًاإلدارةً
واالشرافًعليهاًوفقاًالحكامًهذهًالالئحةًً،وتكونًتابعةًلالتحادًخاللًالدورةًاالنتخابيةً.
المادة :5
تشكيل لجنة االنتخاباتً
 .1تتكونًاللجنةًمنًخمسةًأعضاءًأساسيينًعلىًأنًيكونًأحدهم ًعلىًاألقلًحاصلًعلىً
مؤهلًقانونىًًوعضوينًإثنينًاحتياط.
 .2تنتخبًاللجنةًفيًأولًاجتماعًلهاًرئيساًونائباًللرئيسًمنًبينًأعضائهاً.
 .3يكونًأمينًعامًاالتحادًمقررا ًللجنةًاالنتخابيةًويكونًمسئوالًعنًتهيئةًاألمورًاإلدارية ًوالتنفيذيةً
للجنةًمنًخاللًاألمانةًالعامةًلالتحادً.
المادة :6
مدة عمل لجنة االنتخابات
 .1تنتخب ًلجنة ًاالنتخابات ًمن ًقبل ًالجمعية ًالعمومية ًلمدة ًأربع ًسنواتً ،تسري ًاعتبارا ًمن ًتاريخً
انتخابهاًولغايةًانتخابًلجنةًانتخاباتًجديدةًللدورةًالالحقة.
 .2تكونًمدةًعملًلجنةًاالنتخاباتًلمدةًدورةًانتخابيةًواحدةً.
 .3تعقد ًالجمعية ًالعمومية ًالتي ًتنتخب ًفيها ًلجنة ًاالنتخابات ًقبل ًستة ًأشهر ًمن ًالجمعية ًالعموميةً
المقررةًالنتخابًمجلسًاإلدارةً،
واستثناءً ًمنًذلكًفأنهًيجوزانتخابًأعضاءًلجنة ًاالنتخاباتًمنًخاللًجمعيةًعموميةًغيرًعاديةً
قبل ًفترة ً(ً )60يوماً ًعلى ًاألقل ًمن ًتاريخ ًعقد ًالجمعية ًالعمومية ًغير ًالعادية ًالنتخاب ًمجلسً
اإلدارةً،وذلكًفيًالحالتينًالتاليتينً:
 3.1استقالةًأغلبيةًأوًكلًأعضاءًمجلسًاإلدارةً.
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3.2

صدورًقرارًمنًالجمعيةًالعموميةًبإقالةًمجلسًاإلدارةًطبقاًللنظامًاألساسي.

 .4فيًكلًاألحوالًيجبًأنًيرفقًبإخطارًالدعوةً،لعقدًاجتماعًالجمعيةًالعموميةً،المواعيدًالمبينةًفيً
هذهًالمادةًوالمتعلقةًبإجراءاتًانتخابًلجننتيًاالنتخاباتًواالستئناف.
 .5الًيجوزًألعضاءًلجنةًاالنتخاباتًاالستمرارًفيًعضويةًاللجنةًدورتينًانتخابيتينًمتتاليتينً.
المادة :7
شروط عضوية لجنة االنتخابات:
.1
.2
.3
.4

انًيكونًمنًمواطنيًدولةًاالماراتًالعربيةًالمتحدة.
انًاليقلًعمرهًعنًً25عامًوالًيزيدًعنًً70عام.
انًيكونًمشهودًلهًبالكفاءةًوحسنًالسيرةًوالسلوكً.
ًأنًالًيكونًعضوا ًفيًمجلسًإدارةًاالتحادًاوًاللجانًالعاملةًأوًاألمانةًالعامةًأوًاىًمنًاللجانً
القضائيةًوالتحكيميةً.

ً .5أنًالًيكونًموظفاًحكوميا.
ً .6أنًيقدمًترشيحهًمنًخاللًاحدًاعضاءًالجمعيةًالعمومية.
المادة :8
اَلية االنتخاب
 .1يقدمًالمرشحًلعضويةًلجنةًاالنتخاباتًطلببًترشبحهًإلبىًاألمانبةًالعامبةًفبيًمبدةًالًتقبلًعبنً(ً)30
يوماًقببلًانعقبادًاجتمباعًالجمعيبةًالعموميبةًالمحبددةًالنتخبابًاللجنبةً،وتقبومًلجنبةًمكونبةًمبنًثالثبةً
أعضاءًمنًمجلسًاإلدارةًبفحبصًطلبباتًالترشبيحًلعضبويةًلجنتبيًاالنتخابباتًواالسبتئنافًوالببتً
فيهاًوفقاًلشروطًالعضويةًالمنصوصًعليهاًفيًهذهًالالئحةًثبمًارسبالًاألسبماءًالتبيًتنطببقًعليهباً
الشروطًواألسماءًالمستبعدةًمبعًذكبرًاألسببابًإلبىًأعضباءًالجمعيبةًالعموميبةًقببلً(ً)15يومباًمبنً
ذاتًاالجتماعً،ويحقًللمرشحًالمستبعدًالطعنًعلىًسببًاالستبعادًوإرسبالهًلممانبةًالعامبةًبمب ّدةًالً
تزيببدًعلببىً(ً) 7أيببامًقبببلًاجتمبباعًالجمعيببةًالعموميببةًالمحببددةًلالنتخببابً،والتببيًلهبباًالحببقًفببيًاتخبباذً
القببرارًالنهببائيًحببولًأيًطعببنًً،ويجببوزًللجمعيببةًالعموميببةًانتخببابًأعضبباءًاللجنببةًخبباللًاجتمبباعً
الجمعيةًالعموميةًفيًحالًعدمًتوافرًالشروطًالمطلوبةًفيًالمرشحين.
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ً .2معًمراعاةًنصًالمادتينًًً151،150منًالنظامًاالساسي يستثنىًمنًالمددًالواردةًفيًالفقرةً(ً)1
أعالهً،مراعاةًاألحوالًاالستثنائيةًالواردةًفيًالفقرة(ً)3منًالمادةًالسادسةًبحيثًيت ّمًتقديمًطلبً
الترشحًخاللًمدةًالًتزيدًعلىً(ً)10أيامًقبلًاجتماعًالجمعيةًالعمومية،ويت ّمًاإلعالنًعنًاألسماءً
ّ
)ًأيامًوللمرشحًالمستبعدًالحقًفيًالطعنًعلىً
وإرسالهاًإلىًاألعضاءًخاللًمدةًالًتزيدًعلىً(7
أسبابًاالستبعادًخاللً(ً)3أيامًقبلًتاريخًانعقادًالجمعيةًالعمومية.
 .3يتم انتخاب اعضاء اللجنة وفقا ً لما يلي:
 3.1يفوزًالمرشحونًالخمسةًالحاصلونًعلىًأعلىًاالصواتًبعضويةًاللجنةًويكونًالمرشحانً
التاليانًعضوينًاحتياطً.
 3.2عند ًتساوى ًمرشحين ًاو ًاكثر ًفى ًاالصوات ًيتم ًاعادة ًاالقتراع ًفيما ًبينهم ًلحين ًاكتمالً
عضويةًاللجنة.
 3.3يجب ًانًيكون ًاحد ً ًاالعضاء ًالخمسةً ًالحائزينًعلى ًأعلى ًاالصوات ًحاصلًعلى ًمؤهلً
قانوني.
 3.4فىًحالًعدمًتوفرًالشرطًالواردًفىًالبندًً3.3يتمًاعادةًاالقتراعً.
 3.5فى ًحال ًوجود ًعدد ًأقل ًمن ًالمرشحين ًلعضوية ًلجنة ًاالنتخابات ًطبقا ًللمادة ًالخامسة ًمنً
الالئحةًتقومًالجمعيةًالعموميةًبانتخابًاعضاءًألستكمالًالعددًالمطلوبًبناءا ًعلىًاقتراحً
مجلسًاالدارةً.
ًً.4إذاًنقصًعددًأعضاءًاللجنةًعنً(ً)5أعضاءً،يشغلًالعضوًاالحتياطًالحاصلًعلىًأعلىًاالصواتً
عضويةًاللجنةًلسدًالنقصً.
المادة :9
سقوط العضوية
 .1تسقطًالعضويةًمنًلجنةًاالنتخاباتًبمجردًترشيحًالعضوًلعضويةًمجلسًاإلدارة.
 .2ينسحبًالعضوًمنًلجنةًاالنتخاباتًإذاًترشحًلعضويةًمجلسًاإلدارةًأحدًاألشخاصًالذينًتربطهً
بهمًعالقةًقرابةًحتىًالدرجةًالرابعةًًأوًزواجًأوًعالقةًعملًمباشرة.
المادة : 10
قواعد عمل لجنة االنتخابات:
 .1ينعقدًاالجتماعًبدعوةًمنًالرئيس.
 .2يكتملًالنصابًالقانونيًلالجتماعًبحضورًاألغلبيةًالمطلقةًمنًأعضاءًاللجنة.
 .3تتخذًاللجنةًقراراتهاًباألغلبيةًالمطلقةًلمصواتًالصحيحةً.
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 .4فيًحالةًتعادلًاألصواتًيكونًصوتًالرئيسًمرجحاًً.
 .5يتمًتسجيلًالقراراتًفيًمحضرًيوقعًعليهًرئيسًاللجنة.
ً
ً
المادة :11
اختصاصات ومهام لجنة االنتخابات
تتولى تنظيم وادارة اجتماع الجمعية العمومية االنتخابية واالشراف عليها وتتلزم بتطبيق التالى:
 11.1تنفيذ أحكام النظام االساسى لالتحاد واللوائح الصادرة عنه ومنها الئحة االنتخابات باالضافة الى لوائح
االتحاد الدولى لكرة القدم.
 11.2تحديد تاريخ واجراءات فتح باب الترشيح.
 11.3تحديد الفترة المقررة للسماح للمرشح بسحب الترشيح.
 11.4تحديد المدة والفترة الزمنية الخاصة بفحص الترشيحات المقدمة واخطار أعضاء الجمعية العمومية
بنتائج الفحص وأسماء المرشحين لكل فئة.
 11.1تحديد المدد الخاصة بفترات الطعن على نتيجة فحص استمارات الترشح وق اررات لجنة االنتخابات
أمام لجنة االستئناف ومدد واجراءات الطعن.
 11.1إرسال القائمة النهائية بأسماء المرشحين بعد استيفاء إجراءات الطعن (إن وجدت) إلى أعضاء
الجمعية العمومية واعالنها.
 11.1تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية النتخاب مجلس اإلدارة.
 11.1إعداد جدول زمني يتضمن كافة المواعيد المقترحة أعاله واخطار كافة أعضاء الجمعية العمومية
والجهات المعنية بها.
 11.9توزيع المعلومات على أعضاء الجمعية العمومية واألجهزة الحكومية واإلعالم والجماهير.
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 11.10التنسيق والتواصل مع المؤسسات العامة فى الدولة والجهات ذات العالقة لتنفيذ احكام هذة الالئحة.
 11.11تنظيم الجمعية العمومية االنتخابية إداريا وفنيا واإلشراف على إعداد نماذج استمارات الترشيح
واالنتخاب والنماذج المتعلقة بالعملية االنتخابية بما فيها أوراق التصويت.
 11.12وضع قائمة بأسماء من يحق لهم التصويت وفقا ألحكام الالئحة.
 11.13التأكد من هوية من يحق لهم التصويت بإشراف أحد أعضاء الهيئات القضائية في الدولة وذلك
بالتنسيق مع الجهات القضائية في الدولة بتسمية أحد أعضائها أو الكاتب العدل لإلشراف على االنتخابات.
 11.14مراقبة إجراءات التصويت باستخدام السجل االنتخابي .
 11.11فرز األصوات .
 11.11اتخاذ أى قرار ضروري يتعلق بصحة أو عدم صحة أوراق االقتراع .
 11.11اتخاذ أى قرار حاسم فيما يتعلق بأمور تخص إجراء التصويت .
 11.11تدوين محاضر رسمية باالنتخابات وتوزيعها على األعضاء .
 11.19تنظيم مؤتمر صحفي إذا لزم األمر.

المادة :12
الطعن على قرارات لجنة االنتخابات
يتم ًالطعن ًعلى ًالقرارات ًالصادرة ًعن ًلجنة ًاالنتخابات ً ًأمام ًلجنة ًاالستئناف ًالمنصوص ًعليها ًفي ًهذهً
الالئحةًوتعتبرًقرارتًلجنةًاالستئنافًنهائيةًوالًيجوزًالطعنًعليهاًامامًاىًجهةًاخرىً.
ً
ً
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ً
الفصـــــــــــل الثالـــــــــــــــــث
لجنــــــة االستئنـــــــاف
المادة :13
لجنة االستئناف ً
ً ًتنتخب ًلجنة ًمن ًمرشحي ًأعضاء ًالجمعية ًالعمومية ًللنظر ًفي ًالطعون ًعلى ًقرارات ًلجنة ًاالنتخاباتً
تسمىً"لجنةًاالستئناف"وتكونًمرتبطةًبلجنةًاإلنتخاباتً.
المادة : 14
تشكيل لجنة االستئناف ً
 .1تتكون ًاللجنة ًمن ًثالثة ًأعضاء ًأساسيين ًيكون ًأحدهم ًعلى ًاألقل ًمن ًالمؤهلين ًالقانونيين ًوعضوينً
إثنينًاحتياط.
 .2تًنتخبًاللجنةًفيًأولًاجتماعًتعقدهًرئيساًلها.
 .3يقوم ًاألمين ًالعام ًلالتحاد ًبتعيين ًمقررا ًللجنة ًاالستئناف ًويكون ًمسئوال ًعن ًتهيئة ًاألمور ًاإلداريةً
والتنفيذيةًللجنةًمنًخاللًاألمانةًالعامةًلالتحادًً.
المادة : 15
مدة عمل لجنة االستئناف
تطبق ًمدد ًعملًلجنة ًاالنتخابات ًعلى ًعمل ًلجنة ًاالستئناف ًوفقا ًلمحكام ًالواردة ًفي ًالمادة ً(ً)6من ًهذهً
الالئحةً.
المادة :16
شروط عضوية لجنة اإلستئناف ً
تطبقًالشروطًالواردةًبالمادةً(ً)7الخاصةًبعضويةًلجنةًاالنتخاباتًعلىًعضويةًلجنةًاالستئنافً.
ً
ً
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ً

المادة : 17
اَلية انتخاب لجنة االستئناف
تطبقًاليةًانتخابًلجنةًاالنتخاباتًالواردةًفىًالمادةً(ً)8منًهذةًالالئحةًعداًمايتعلقًبعددًاعضاءً
اللجنةًالمكونةًمنًرئيسًوًعضوينً،وعضوينًاحتياط.
المادة : 18
اختصاص ومهام لجنة اإلستئنافً
تختص ًلجنة ًاالستئناف ًبالنظر ًفي ًالطعون ًعلى ًقرارات ًلجنة ًاالنتخابات ًطبقا ًألحكام ًهذه ًالالئحةً ،وتلتزمً
باإلجراءات ًوالمواعيد ًالتي ًتحددها ًلجنة ًاالنتخاباتً.وتكون ًجزء ًال ًيتجزأ ًمن ًالقرارات ًالتي ًتتخذها ًعندً
النظرًفيًالطعونًالمقدمةًإليهاً .
المادة : 19
قواعد عمل لجنة االستئناف ً
تطبق جميع الشروط واالحكام الواردة فى المادة ( )10من ذات الالئحة فى شأن عمل لجنة االستئناف.
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الفصــــل الرابـــــع
قواعد انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
معًمراعاةًماينصًعليهًالنظامًاألساسيًالتحادًكرةًالقدمًحولًكلًمايتعلقًبمجلسًاإلدارةً،فإنهًيتمًانتخابً
(ً)13عضواًلعضويةًمجلسًاإلدارةًبماًفيهمًالرئيسًونائبيًالرئيسًوفقاًللقواعدًالتاليةً :
المادة : 20
شروط الترشيح
يشترطًفىًالمرشحًلعضويةًمجلسًاإلدارةًاستيفاءًالشروطًالتاليةً:
 .1أنًيكونًمواطناًوشخصيةًعامةًذاتًإسهاماتًفىًالمجالًالرياضي.
 .2أنًاليقلًعمرهًعنًً25عاماًواليزيدًعنًً70عاما.
 .3أن ًيتمتع ًبحسن ًالسيرة ًوالسلوك ًوأن ًاليكون ًقد ًصدر ًضده ًحكم ًفى ًجريمة ًجنائية ًأو ًجريمة ًمخلةً
بالشرفًواألمانة.
المادة :21
التزامات المرشح أو العضو المنتخب
يحظرًعلىًالمرشحًأوًالعضوًالمنتخبًالقيامًبماًيليًً :
 .1الترشحًفيًأكثرًمنًفئةًإنتخابية.
 .2الترشحًفيًعضويةًمجلسًإدارةًأكثرًمنًاتحادًبنفسًالدورةًاالنتخابية.
 .3الترشحًفيًالدورةًاالنتخابيةًالتيًتليًاستقالتهًالشخصيةًمنًمجلسًاإلدارة.
 .4الترشحًفيًالدورتينًاالنتخابيتينًاللتينًتليانًإسقاطًعضويتهًمنًمجلسًاإلدارة.
المادة : 22
تقديم الترشيحات
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 .1تقدمًاستمارةًالترشيحًلعضويةًمجلسًاإلدارةًوالفئةًاالنتخابيةًالىًلجنةًاالنتخاباتًمنًخاللًعضوً
الجمعية ًالعمومية ًالذي ًيمثله ًوبواسطة ًالبريد ًالمسجل ًأو ًباليد ًمع ًاستالم ًإيصال ًتأكيد ًالتسليم ًإلىً
األمانة ًالعامة ًلالتحاد ًوفي ًكل ًاألحوال ًال ًيجوز ًلعضو ًالجمعية ًالعمومية ًتقديم ًأكثر ًمن ًمرشحً
واحدًلخوضًاالنتخابات.
 .2تقدم ًاستمارة ًالترشيح ًالى ًاالمانة ًالعامة ًقبل ً(ً )60يوما ًعلى ًاألقل ًمن ًتاريخ ًانعقاد ًالجمعيةً
العمومية.
المادة :23
فحص الترشيحات
 .1تفحص ًالترشيحات ًمن ًقبلًلجنة ًاالنتخابات ًخالل ًالمواعيد ًالتيًتحددها ًاللجنة ًوالتيًتقومًبتعميمهاً
بعدًانتخابها.
 .2يتم ًإخطار ًالمرشحين ًبقرار ًلجنة ًاالنتخابات ًحول ًفحص ًالترشيحات ًمباشرة ًبعد ًانتهاء ًالفترةً
الواردةًطبقاًلماًوردًفيًالفقرةً(ً)1أعاله.
المادة :24
إجراءات االستئناف (الطعن)ً
 .1يتم ًالطعن ًعلى ًقرارات ًلجنة ًاالنتخابات ًحول ًنتيجة ًفحص ًالترشيحات ًخالل ًالمدة ًالتي ًتحددهاً
لجنةًاالنتخاباتًمسبقاًً.
 .2يرسل ًأي ًطعن ًمرفق ًمع ًأسبابه ًبالبريد ًالمسجل ًأو ًباليد ًمع ًاستالم ًتأكيد ًتسليمه ًإلى ًاألمانةً
العامةًلالتحادًخاللًالمواعيدًالتيًتحددهاًاللجنةً.
 .3تصدرًلجنةًاالستئنافًقراراتهاًبالطعونًالمقدمةًلهاًخاللًالمدةًالتيًتحددهاًلجنةًاالنتخاباتًفيً
التعميمًالخاصًبمواعيدًالعمليةًاالنتخابية.
 .4تتم ًكافة ًالمخاطبات ًوالمراسالت ًواستالم ًوتسليم ًالمستندات ًمن ًخالل ًاألمانة ًالعامة ًوالتي ًتقومً
بتسليمهاًفيًنفسًاليومًللجنةًالمختصة.
المادة :25
القائمة النهائية للمرشحين
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ترسل ًالقائمة ًالنهائية ًبأسماء ًالمرشحين ًإلى ًجميع ًأعضاء ًالجمعية ًالعمومية ًفي ًموعد ًال ًيقل ًعن ً(ً)30
يوماًقبلًانعقادًالجمعيةًالعموميةًالعاديةًالمقررةًالنتخابًمجلسًاإلدارةً.
المادة :26
الموعد النهائي لعقد الجمعية العمومية النتخاب مجلس اإلدارة ً.
تقومًلجنةًاالنتخاباتًمنًخاللًاألمانةًالعامةًلالتحادًبتوجيهًالدعوةًإلىًانعقادًالجمعيةًالعموميةًالنتخابً
مجلسًاإلدارةًقبلً(ً)30يوماًمنًانعقادهاًمصحوبةًبالقائمةًالنهائيةًألسماءًالمرشحينً.
المادة : 27
االنتخاب
 .1يجبًأنًتتمًالعمليةًاالنتخابيةًالربعًًفئاتًحسبًالتسلسلً:
ً 1.1انتخابًفئةًرئيسًمجلسًاإلدارةً.
ً 1.2انتخابًفئةًنائبيًرئيسًمجلسًاإلدارةًً.
 1.3انتخابًفئةًاألعضاءً.
ًًًً1.4انتخابًفئةًالمرأة.
 .2يتمًانتخابً(ً)13عضواًلمجلسًاإلدارةًمنًبينهمًالرئيسًونائبيًالرئيسً.
 .3يحقًفقطًألعضاءًاالتحاد ًممنًلهمًحقًالتصويت ًتقديمًأسماءًمرشحيهمًالنتخاباتًأعضاءًمجلسً
اإلدارةً.
 .4تكونًمدةًعضويةًمجلسًاإلدارةًأربعًسنواتًطبقاًللنظامًاألساسيًوتبدأًمنًتاريخًاالنتخابًً.
المادة :28
انتخاب فئة الرئيسً
 .1تتم ًإجراءات ًاالنتخاب ًلفئة ًرئيس ًمجلس ًاإلدارة ًبشكل ًمنفرد ًعن ًإجراءات ًانتخاب ًبقية ًالفئاتً
لعضويةًالمجلس.
 .2فيًحالةًوجودًمرشحًواحدًفقطًيتمًانتخابًالرئيسًبالتزكيةً.
 .3في ًحالة ًوجود ًمرشحين ًاثنين ًفقط ًيكفي ًالفوز ًلمن ًيحصل ًعلى ًأغلبية ًأصوات ًاالعضاء ًالذينً
قاموا ًبالتصويت ًً ،وفي ًحالة ًالتساوي ًيتم ًإعادة ًجولة ًاالقتراع ًإلى ًأن ًيتم ًحصول ًأحدهم ًعلىً
أغلبيةًأصواتًاألعضاءًالذينًقامواًبالتصويتً.
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 .4فيًحالةًوجودًأكثرًمنًمرشحينًإثنينً،يشترطًلصحةًانتخابًالرئيس:
 4.1حصولهًعلىًثلثيًاألصواتًالصحيحةًمنًالحاضرين.
 4.2فيًحالةًعدمًحصولًأيًمنهمًعلىًهذهًالنسبةًمنًاألصواتًيتم ًاستبعاد ًمنًيحصلًعلىً
أقل ًعدد ًمن ًأصوات ًالحاضرين ًفي ًنفس ًالجولة ًويبقي ًعلى ًمرشحين ًاثنين ًفقط ًمنً
الحاصلينًعلىًأعلىًاألصواتًلخوضًجولةًاقتراعًثانية.
يعتبرًالفائزًبمنصبًالرئيسًفيًهذهًالجولةًالثانيةًلالقتراعًمنًيحصلًعلىًاألغلبيةًالبسيطةًمنًأصواتً
األعضاء ًالحاضرينً .وفي ًحالة ًعدم ًحصول ًأحدهم ًعلى ًاألغلبية ًالبسيطة ً ًيتم ًإعادة ًاالقتراع ًإلى ًأنً
يحصلًأحدهمًعلىًاألغلبيةًالبسيطةً.
 .5يجوزًترشيحًالمرأةًلهذهًالفئة.
المادة ً:29
انتخاب فئة نائبي الرئيس
 .1تتمًإجراءاتًانتخابًنائبيًرئيسًاالتحادًبعدًاستكمالًإجراءاتًانتخابًالرئيسً.
 .2يتمًانتخابًفئةًنائبيًالرئيسًبالتزكيةًفيًحالةًوجودًمرشحينًأثنينً.
 .3فيًحالةًوجودًأكثرًمنًمرشحين ًإثنين،يتمًانتخابًنائبيًالرئيسًمنًبينًالمرشحينًلهذهً
الفئةًبأعلى ًاألصواتً،وفي ًحالة ًالتساويًيتم ًإعادةًجولة ًاالقتراع ًإلى ًأنًيتمًحصولً
أحدهماًعلىًأغلبيةًأصواتًاألعضاءًالذينًقامواًبالتصويت.
 .4يجوزًترشيحًالمرأةًلهذهًالفئة.

المادة :30
انتخاب فئة أعضاء مجلس اإلدارةً
تتمًإجراءاتًانتخابًباقيًأعضاءًمجلسًاإلدارةًبعدًاالنتهاءًمنًانتخابًالرئيسًونائبيًالرئيسً
ًوذلكًوفقًماًيليً:
 .1يتمًانتخابً(ً)9أعضاءًمنًقائمةًالمرشحينًفيًفئةًالعضويةًلمجلسًاإلدارة.
 .2فيًحالةًترشحً(ً)9مرشحينًفقطًللعضويةًً،يت ّمًإنتخابهمًبالتزكية.
 .3إذاًزادًعددًالمرشحينًعنً(ً،)9يت ّمًإعتبارًالـً(ً)9الحائزونًعلىًأعلىًاألصواتًهمًالفائزون.
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 .4في ًكل ًالحاالت ًإذا ًلم ًيستكمل ًالعدد ًالمطلوب ًللعضوية ًبسبب ًتساوي ًاألصوات ًبين ًعدد ًمنً
المرشحينً،فإنهًيتمًإقامةًجولةًثانيةًأوًأكثرًلمعضاءًالمتساويينًبعددًاألصواتًاألقلًالختيارًالعددً
المكملًألعضاءًالمجلس.
 .5يعتبرًبقيةًالمرشحينًأعضاءًاحتياطًحسبًترتيبهمًبعددًاألصواتًالتيًحصلًكلًمنهمًعليها.
 .6فىًحالةًعدمًوجودًخمسةًمرشحينًمنًاالنديةًالمحترفةًلعضويةًمجلسًاالدارةًوفقاًللمادة(ً)54منً
النظامًاالساسيًلالتحادًتقومًالجمعيةًالعمومية ًبانتخابًاعضاءًألستكمالًالعددًالمطلوبًبناءا ًعلىً
اقتراحًمنًمجلسًاالدارة.
ً
ً
ً

المادة :31
انتخاب فئة المرأة:
.1تتمًإجراءاتًانتخابًفئةًالمرأةًلعضويةًمجلسًاإلدارة ًبعدًاالنتهاءًمنًانتخابًالرئيسًونائبيًالرئيسً
تزامناًمعًانتخاباتًفئةًالعضويةًوتسريًعليهاًنفسًالشروطًواالحكامًالخاصةًبعضويةًمجلسًاالدارةًوفىً
كلًاالحوالًفانهًيجبًانًيتمًانتخابًعضوًواحدًفقطًلفئةًالمرأةً.
ً.2فىًحالةًعدمًترشحًأىًامرأةًلالنتخاباتًيتمًتعينهاًبقرارًمنًمجلسًاالدارةًً.
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ً
الفصـــــــل الخامـــــــــــس
إجراءات العملية االنتخابية
المادة:32
أوراق االقتراع
 .1تعتمدًلجنةًاالنتخاباتًأوراقًاالقتراعً،ويجبًأنًتكونًمطبوعةًبشكلًواضحًومقروءةً .
 .2يجبًأنًتتخذًأوراقًاالقتراعًلوناًمختلفاًفيًكلًجولةًمنًجوالتًاالنتخابًومحددةًلكلًفئة.
 .3يجب ًأن ًتحتوي ًورقة ًاالقتراع ًعلى ًالبيانات ًبشكل ًواضح ًيسهل ًمن ًخاللها ًإجراء ًاإلنتخاب ًوفقاً
لالئحةً.
 .4يجبًتخصيصًورقةًاقتراعًلكلًفئةًمنًالفئاتًاالربع.
المادة :33
صناديق اإلقتراع
 .1يجبًأنًتكونًصناديقًاالقتراعًشفافةًً،وتقديمهاًإلىًأعضاءًالجمعيةًالعموميةًًقبلًالشروعًفيً
االنتخاباتًويتمًغلقهاًبعدًذلكًوتوضعًفيًمكانًمرئيًبالقربًمنًأعضاءًاللجنة.
 .2يتمًمراقبةًصناديقًاالقتراعًأثناءًعمليةًالتصويتًمنًقبلًأحدًأعضاءًاللجنة.
 .3يتمًتخصيصًصندوقًاقتراعًمنفصلًلكلًفئةًمنًالفئاتًاالربعةًلالنتخابات.
المادة : 34
أكشاك االقتراعً
تنصب ًأكشاك ًاالقتراعًبالقرب ًمن ًالصناديقًوأماكنًاالقتراعًحتى ًيتمكن ًأعضاء ًالجمعية ًالعموميةً
الذينًيحقًلهمًالتصويتًمنًملئًاوراقًاالقتراعًبشكلًسريً.
المادة : 35
التصويتً
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 .1يتعين ًعلى ًرئيس ًلجنة ًاالنتخابات ًأن ًيشرح ًعملية ًالتصويت ًوالفئات ًاالنتخابيةً ،بالتفصيلً
(صناديقًاالقتراعًً ً،أوراقًاالقتراعًً ً،أوراقًاالقتراعًالصالحةًوغيرًالصالحةًً،الفرزًً،
األغلبيةًالمطلوبة ًخصوصاً ًفيماًيتعلقًبفئةًالعضويةًلمجلسًاإلدارةًً،النتائجًً،وكافةًالقواعدً
االنتخابية)ًمعًاإلشارةًإنًأمكنًإلىًالنصوصًالخاصةًبهاً.
 .2يدعو ًرئيس ًاللجنة ًبالترتيب ًاألبجدي ًكل ًعضو ًمن ًأعضاء ًالجمعية ًالعمومية ًالمسموح ًلهمً
بالتصويتًإلىًمقدمةًالصالةًحيثًلجنةًاالنتخاباتً.
 .3يتقدمًالعضوًإلىًمقدمةًالصالةًويستلمًورقةًاالقتراعًالخاصةًبهًمقابلًتوقيعًاالستالمً.
 .4يقومًالعضوًبعدًذلكًبملءًورقةًاالقتراعًفيًكشكًاالقتراعًالمخصصًلهذاًالغرضً.
 .5يقومًالعضوًالمذكورًبوضعًورقةًاالقتراعًفيًالصندوقًويوقعًعلىًالسجلًاالنتخابيًثمًيعودً
إلىًمكانه
 .6تبدأ ًعملي ة ًفرز ًاألصوات ًبمجرد ًانتهاء ًاألعضاء ًالذين ًلديهم ًالحق ًفي ًالتصويت ًمن ًإيداعً
أوراق ًاالقتراع ًفي ًالصندوق ًً ،ويفتح ًأحد ًأعضاء ًاللجنة ًالصندوق ًويخرج ًجميع ًأوراقً
االقتراعًليبدأًفرزًاألصواتً.
 .7تتمًإجراءاتًاالقتراعًللفئاتًاالربعةًوفقًاإلجراءاتًالواردةًبهذهًالمادةًً.
المادة :36
فرز األصوات
تفرزًأصواتًكلًفئة ًانتخابيةًبشكلًمستقل ًوتحسبًعلناًفيًمكانًاالقتراعًتمهيداًإلعالنًالنتائجًالنهائيةً
لكلًجولةً.
المادة :37
أوراق االقتراعً
.1تعتبرًاألوراقًالتاليةًغيرًصحيحة
 1.1أوراق ًاالقتراع ًالتي ًال ًتحمل ًالعالمات ًالرسمية ًالمميزة ًالتي ًتحددها ًاللجنة ًوتختلف ًعنً
األوراقًالمعتمدةًوالمميزة.
 1.2أوراقًاالقتراعًالتيًتحملًأيًكلماتًغيرًأسماءًالمرشحينً.
 1.3أوراقًاالقتراعًغيرًالمقروءةًأوًالتيًتمًمحوهاًويصعبًتمييزًبياناتهاً.
 1.4أوراقًاالقتراعًالتيًتحملًعالماتًتعريفيةً.
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.2الًتتسببًاألخطاءًاإلمالئيةًفيًإلغاءًالتصويتًإالًإذاًكانتًالًتسمحًبدقةًتحديدًالمرشحينًالرسميينً.
.3يكتبًرئيسًاللجنةًعلىًظهرًأيًورقةًاقتراعًملغاةًً-باللونًاألحمرً–ًأسبابًعدمًصالحيةًتلكًالورقةً
ويؤكدًعلىًذلكًبتوقيعهًعليهاًً.
المادة :38
الفرز وإعالن النتائج
 .1بمجردًفتحًصندوقًاالقتراعًفيًأيًمرحلةًالنتخابًالفئةًالمقررةً،يقومًأعضاءًاللجنةًبع ِّد ًأوراقً
االقتراعًبصوتًعال ًوالتأكدًمنًصحتهاًً،وإذاًكانًعددًأوراقًاالقتراعًمساوياًأوًأقلًمنًعددً
ٍ
أوراقًاالقتراعًالتيًتمًإصدارهاًتعتبرًعمليةًاالقتراعًصحيحةًً،وإذاًكانًعددًأوراقًاالقتراعً
أكبرًمنًعددًأوراقًاالقتراعًالتيًتمًإصدارهاًيتم ًاإلعالنًعنًبطالنًاالقتراعًوإعادتهًفوراًوفقاً
لإلجراءًالمذكورًآنفاً.
 .2بعد ًالتأكد ًمن ًعدد ًأوراق ًاالقتراع ًيبدأ ًأعضاء ًاللجنة ًفي ًعد ًاألصوات ًالتي ًتم ًاإلدالء ًبها ًلكلً
مرشحً.
 .3بمجردًاالنتهاءًمنًعمليةًالفرزًفيًكلًمرحلةًوالتحققًمنهاًيعلنًرئيسًاللجنةًرسمياًعنًالنتائجً
أمامًأعضاءًالجمعيةًالعموميةً.
إذا ًاستلزم ًاألمر ًتنظيم ًجولة ًثانية ً(أو ًتالية) ًمن ًالتصويت ًيتم ًإعادة ًإجراء ًالتصويت ًوفقا ًللمواد ًسالفةً
الذكرً،ويجبًإخطارًأعضاءًالجمعيةًالعموميةًباألحكامًالقانونيةًالتيًتسريًعلىًالجولةًالثانيةً(أوًالتالية)ً
منًالتصويتًعنًأيًتغييراتًفيًاألغلبيةًالمطلوبةً،أوًاستبعادًالمرشحينًً.
المادة : 39
إعالن النتائج
 .1يعلنًرئيس ًاللجنة ًالنتائجًرسمياًبعدًكلًجولةًمنًجوالتًاالنتخابًولكلًفئةًأمامًأعضاءًالجمعيةً
العموميةًً،ويتمًتسجيلًالمحضرًويوقعًعليهًأعضاءًاللجنةً.
 .2عندًإعالنًفوزًأيًمرشحًبالتزكيةًيبتمًاإلعبالنًببالفوزًمبنًقببلًرئبيسًاللجنبةًوتؤيبدًذلبكًالجمعيبةً
العموميةًعنًطريقًالتصفيق.
 .3يتم ًتوزيع ًالمحضر ًالنهائي ًعلى ًأعضاء ًالجمعية ًالعمومية ًً ،وتوضع ًتلك ًالمحاضر ًفي ًسجلً
المحاضرًالخاصًبالجمعيةًالعموميةًً.
المادة :40
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التحقق من اإلجراء
يحضر ًاجتماع ًالجمعية ًالعمومية ًاحد ًاالعضاء ًالمعتمدين ًلدى ًوزارة ًالعدل ًاو ًاحدى ًالهيئات ًالقضائيةً
المحليةًفىًالدولة ًأوًأيًشخصًآخرًلهًصفةًقانونيةًمماثلةًومعترفًبهًمنًالجهاتًالقضائيةًفيًالدولةً
لالشرافًعلىًسيرًاالجراءاتًاالنتخابيةًبصفةًمستقلةًوالتحققًمنًهويةًالمقترعينًواعدادًمحضرًخاصً
موقعًمنًقبلهًللعمليةًاالنتخابيةً.
المادة :41
أحكام ختامية ً
 .1يجوزًألعضاءًاللجنةًفقطًالمشاركةًفيًعمليةًفرزًاألصواتًً،ويجبًأنًتتمًجميعًالعملياتً(منً
فتح ًالصناديق ًوع ِّد ًأوراق ًاالقتراع ًوفرز ًاألصوات) ًبشكل ًيًمكًن ًأعضاء ًالجمعية ًالعمومية ًمنً
متابعتهاًبوضوحً.
 .2يعتبرًقرارًاللجنةًقراراًنهائياً ًفيًحال ًحدوثًنزاعًفيماًيتعلقًبصحةًأوًعدمًصحةًأيًورقةًمنً
أوراقًاالقتراعًً،أوًصحةًتصويتًأوًعدمًصحةًكتابةًالمحضرًأوًإعالنًالنتائجًأوًأيًأمرًآخرً
متعلقًبعمليةًالفرزً.
 .3يجب ًعلى ًاللجنة ًتسليم ًجميع ًالوثائق ًالرسمية ًالمتعلقة ًباالنتخابات ًإلى ًاألمانة ًالعامة ًلالتحادً
المسؤلةًعنًإحالتهاًإلىًاألجهزةًالمختصةً(عندًالطلب)ًوعنًحفظهاً.
 .4تدير ًاللجنة ًجميع ًاألمور ًالمتعلقة ًبالعملية ًاالنتخابية ًبما ًفيها ًالتنظيم ًاإلداري ًوالفني ًللجمعيةً
العمومية ًالنتخاب ًمجلس ًاإلدارةً ،وتقرر ًما ًتراه ًمناسبا ًفي ًكل ًما ًال ًتشمله ًهذه ًالالئحة ًويع ًّدً
قرارهاًنهائياًمعًمراعاةًالنظامًاألساسيً.
 .5يتعينًعلىًأعضاءًاللجنةًمراعاةًالحياديةًالقصوىًعندًتنفيذًواجباتهمً.
 .6تواصل ًاألجهزة ًالتنفيذية ًالمنتخبة ًفي ًاالتحادًواللجانًالعاملة ًممارسةًوظائفها ًلحين ًاكتمال ًالعمليةً
االنتخابيةً.
 .7يخطرًاالتحادًاالتحادينًالدوليًواآلسيويًبنتائجًاالنتخاباتًوقواعدهاًاالنتخابيةًومدةًاالنتخابات.
المادة : 42
نفاذ الالئحة
تمًاعتمادًهذهًالالئحةًفيًاالجتماعًغيرًالعاديًللجمعيةًالعموميةًبتاريخًً 2015/11/03مً،وتعتبرًنافذةً
منًتاريخه.
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