
 الشبكت العربيت لذيمقراطيت االنتخاباث

 النظام الذاخلي

 

 الجمعيت العامت

رزأنف انغًؼٛخ انؼبيخ نهشجكخ يٍ عًٛغ انًُظًبد انًذَٛخ انًُزغجخ انٛٓب، ٔٚشزشط ػهٗ انغًؼٛبد انًُزغجخ أٌ ركٌٕ (: 1المادة )

انزبنٛخ: االَزخبثبد، انذًٚمشاطٛخ، ؽمٕق االَغبٌ، يغزمهخ غٛش ؽضثٛخ ٔغٛش ؽكٕيٛخ ٔال رجزغٗ انشثؼ ٔرؼًم فٙ اؽذٖ انًغبالد 

 .ٔانؾكى انششٛذ

 

 ٛئخ انؼًٕيٛخ "صالؽٛبد انغًؼٛخ انؼبيخ " انٓ (:2المادة )

انغًؼٛخ انؼبيخ ْٙ انٓٛئخ انزمشٚشٚخ األػهٗ فٙ انشجكخ ٔرغزًغ يشح ٔاؽذح كم عُزٍٛ ػهٗ االلم ٔرُزخت انهغُخ انزُغٛمٛخ ٔثبلٙ  -

 ْٛئبد انشجكخ كم عُزٍٛ، يٍ أثشص يٓبيٓب: 

 .ٍٛاَزخبة أػضبء انهغُخ انزُغٛمٛخ نًذح عُز 

 ٔسحانًصبدلخ ػهٗ لجٕل األػضبء انغذد ٔعؾت انؼضٕٚخ ػُذ انضش 

 ٙإلشاس انزمشٚش اإلداس٘ ٔانًبن 

 عؾت انضمخ يٍ  ػضٕ أ اكضش يٍ انغُخ انزُغٛمٛخ ثبألغهجٛخ انًطهمخ 

  الشاس اعزشارٛغٛبد ٔثشايظ انشجكخ 

 ٙرؼذٚم انُظبو انذاخه 

 رؼمذ انغًؼٛخ انؼبيخ اعزًبػب كم عُزٍٛ ػهٗ االلم  -

انؼبيخ نالعزًبع االعزضُبئٙ أٔ ثطهت يٍ صهش األػضبء انؼبيهٍٛ  ًٚكٍ نهغُخ انزُغٛمٛخ ثًٕافمخ صهضٙ أػضبئٓب دػٕح انغًؼٛخ -

 ػهٗ أٌ ٚؾذد عذٔل األػًبل نالعزًبع االعزضُبئٙ )خبسط انؼبدح( ٔال ٚغٕص رؼذٚم عذٔل األػًبل إال ثًٕافمخ األغهجٛخ انًطهمخ

االعزًبع نهٕٛو انزبنٙ ًٔٚكٍ  ( يٍ األػضبء ٔفٙ ؽبل رؼزس رنك ٚؤعم1انُصبة انمبََٕٙ نهغًؼٛخ انؼبيخ ؽضٕس )َصف +  -

 ػمذِ  ثؾضٕس ال ٚمم ػٍ صهش األػضبء

 

 اللجنت التنسيقيت



 .نغًؼٛخ انؼًٕيٛخاخ نؼًم َٔشبط انشجكخ ثٍٛ اعزًبػٙ انهغُخ انزُغٛمٛخ ْٙ انٓٛئخ انمٛبدٚ(: 3المادة )

 ٔرؼًم ػهٗ يب ٚهٙ:. ٚزكٌٕ يكزت انزُغٛك يٍ ػضٕ ٔاؽذ يٍ كم دٔنخ رزٕاعذ فٛٓب انشجكخ ٔنًذح عُزٍٛ 1

 نُشبطبد خالل انغُزٍٛ انمبديزٍٛإػذاد َغخخ أٔنٛخ نجشَبيظ ا 

 اػذاد يهفبد االػضبء انغذد فٙ انشجكخ ٔػشضٓب ػهٗ انٓٛئخ انؼبيخ 

 اخزٛبس انًذٚش انزُفٛز٘ نهشجكخ 

 يزبثؼخ كبفخ انمشاساد ٔانزٕصٛبد انصبدسح ػٍ انغًؼٛخ انؼًٕيٛخ 

 ٙانغُٕ٘ نهشجكخ ٔػشضًٓب ػهٗ انغًؼٛخ انؼًٕيٛخ اػذاد انزمشٚشٍٚ االداس٘ ٔانًبن 

ٔٚزى اَزخبثٓى يٍ لجم انغًؼٛخ ، . أػضبء انهغُخ انزُغٛمٛخ:  انًُزخجٍٛ يٍ يًضهٙ انًُظًبد ٔانًؤعغبد يٍ األػضبء انًُظ2ًٍٛ

 انؼبيخ ٔفمب نهمٕاػذ انزبنٛخ:

 ًٍٛال ٚغٕص اَزخبة عٕٖ يًضم ٔاؽذ نهًُظًبد ٔانًؤعغبد األػضبء انًُزظ 

 ُٚزخت يٍ كم دٔنخ يًضهخ فٙ انشجكخ ػضٕا ٔاؽذا فٙ يكزت انزُغٛك ٔٚؾك اٌ ٚؼبد اَزخبة انًُظًخ نًشح صبَٛخ يززبنٛخ 

 ٘ركٍٕٚ انهغُخ انزُغٛمٛخ ٚغت أٌ ٚؼكظ انزٕصٚغ انغغشافٙ ٔكزنك انزُٕع انغُذس٘ ٔانؼًش 

 فمظ ال غٛش ٚزى اَزخبة أػضبء انهغُخ انزُغٛمٛخ نفزشح عُزٍٛ لبثهخ نهزغذٚذ يشح ٔاؽذح 

 ٛمٛخ ٔنكٍ ال ٚؾك نّ انزصٕٚذ فٛٓبٚؾضش انًذٚش انزُفٛز٘ اعزًبػبد انٓٛئخ انزُغ 

   ٚؾك نكم ػضٕ اَزخبة َصف انؼذد انًطهٕة صائذ ٔاؽذ فمظ 

ذ رؼمذ انهغُخ انزُغٛمخ اعزًبػٍٛ ػهٗ االلم عُٕٚب ٔٚزكٌٕ َصبة االعزًبع يٍ صهضٙ االػضبء، ٔفٙ ؽبل رؼزس رنك ٚؼم. 3

 عبط ثًٍ ؽضش.أاالعزًبع فٙ انٕٛو انضبَٙ ػهٗ 

 

 اللجنت التنفيذيت

 (:4المادة )

   ً  انهغُخ انزُغٛمٛخ نغُخ رُفٛزٚخ يٍ ثٍٛ اػضبئٓب نالششاف ػهٗ االداسح انزُفٛزٚخ ٔانًٓبو انزُفٛزٚخ انٕٛيٛخ ٙرغ

  ٍاػضبء رشاػٙ انزًضٛم انغغشافٙ ٔانزُٕع انغُذس٘ ٔانؼهًٙ )يغ ايكبَٛخ اػبدح االَزخبة  5رزشكم انهغُخ انزُفٛزٚخ ي

 نًشح ٔاؽذح ال غٛش( 



 ًٓانهغُخ انزُفٛزٚخ: بدي 

 يغبػذح انهغُخ انزُغٛمٛخ ػهٗ يزبثؼخ رُفٛز لشاسارٓب ٔانزُغٛك ثٍٛ اػضبئٓب  ◦

 يغ اػضبئٓب ٔاػذاد انٕصبئك انضشٔسٚخ نالعزًبع رؾضٛش عذٔل اػًبل انهغُخ ثبنزُغٛك ◦

 الزشاػ انًٕاصَخ انغُٕٚخ ٔانؾغبة انمطؼٙ ◦

 اػذاد انزمبسٚش انفصهٛخ ػٍ عٛش ػًم انشجكخ ٔرمذًٚٓب انٙ انهغُخ انزُغٛمٛخ ◦

 الزشاػ انجشايظ ٔانًشبسٚغ ٔانًغبػذح فٙ رغُٛذ االيٕال  ◦

 الزشاػ يٕظفٍٛ نٛغبػذٔا فٙ رُفٛز انًٓبو انٕٛيٛخ ◦

غبػذح انهغُخ انزُغٛمٛخ أ انجبؽضٍٛ انزٍٚ رزؼبلذ يؼٓى انشجكخ فٙ اػذاد انذساعبد ؽٕل االَظًخ االَزخبثٛخ ي ◦

 ٔدًٚمشاطٛخ االَزخبثبد

 االششاف ػهٗ ػًم االداسح انزُفٛزٚخ فٙ ػًهٓب انٕٛيٙ ◦

 االششاف ػهٗ انًبنٛخ ٔانؾغبثبد انًبنٛخ انًٕدػخ ثبعى انشجكخ ◦

 

 في ماليت الشبكت

رجذأ انغُخ انًبنٛخ فٙ انٕٛو االٔل يٍ شٓش كبٌَٕ انضبَٙ )ُٚبٚش( ٔرُزٓٙ فٙ انٕٛو انؾبد٘ ٔانضالصٍٛ يٍ شٓش كبٌَٕ  (:5المادة)

 االٔل )دٚغًجش( يٍ انغُخ رارٓب.

 (:6المادة )

 رٕدع ايٕال انشجكخ فٙ انًصشف/انًصبسف انزٙ رؾذدْب انهغُخ انزُغٛمٛخ .1

 انًفٕضٍٛ ثبنزٕلٛغ ثبنُٛبثخ ػٍ انشجكخ فٙ انشؤٌٔ انًبنٛخ ٔؽذٔد صالؽٛبرٓىرؾذد انهغُخ انزُغٛمٛخ االشخبص  .2

 ٚزى رذلٛك ؽغبثبد انشجكخ عُٕٚب يٍ لجم يذلك لبََٕٙ رؼُّٛ  انهغُخ انزُغٛمٛخ ٔرصبدق ػهّٛ انٓٛئخ انؼبيخ . .3

 ًبنٛخ اػضبء يٍ انٓٛئخ انؼبيخ نهشلبثخ انذاخهٛخ فٙ انمضبٚب ان 3رزشكم نغُخ يٍ  (:7المادة )

 

 في اللجان المختصت



ٚؾك نهغُخ انزُغٛمٛخ رغًٛخ نغبٌ يزخصصخ نًزبثؼخ َشبطبد انشجكخ يٍ انًُظًبد االػضبء ٔانخجشاء ٔانجبؽضٍٛ انؼبيهٍٛ يغ 

 :انشجكخ ٔاصذلبئٓب

  نغُخ نًشالجخ االَزخبثبد 

  نغُخ اثؾبس ؽٕل االصالؽبد االَزخبثٛخ 

  نغُخ نالششاف ػهٗ ثشايظ رًُٛخ ٔثُبء انمذساد 

 .ًٚكٍ اٌ رُشأ نغبٌ يزخصصخ اخشٖ ثُبء ػهٗ انؾبعخ انزٙ رؾذدْب انهغُخ انزُغٛمٛخ

 


