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، أجـاز   ٢٠٠٥عمالً بأحكام دستور جمهورية السودان االنتقالي لـسنة            
  ـ: س الجمهورية القانون اآلتي نصهالمجلس الوطني ووقع رئي
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ات القومية لـسنة    اإلنتخابقانون  " ذا القانون   يسمى ه    ـ١
 . ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه "٢٠٠٨

  %�!$�  

   .١٩٩٨ات العامة لسنة اإلنتخابيلغى قانون   )  ١(   ـ٢
  .١٩٩٤يلغى قانون منع األساليب الفاسدة لسنة )   ٢       (

 &���	�  
  

 ـ:آخر، ما لم يقتض السياق معنى  في هذا القانون   ـ٣
 

  

 كل الناخبين عند إحالة     إستفتاءعملية  يقصد به      "اإلستفتاء" 
ــة أو  ــق بالمــصلحة الوطني ــسألة تتعل أي م

 وفقاً ألحكام المـادة     ستفتاءالمصلحة العامة لإل  
 من دستور جمهورية السودان االنتقـالي       ٢١٧

ــسنة  ــك ٢٠٠٥ل ــشمل ذل  اإلســتفتاء، وال ي
و ) ٣ (١٨٣المنصوص عليه فـي المـادتين       

   من ذات الدستور،٢٢٠

 و�� ���� �
١٥/٧/٢٠٠٨ 



www.nec.org.sd 

 ٢

يقصد بها األمانة العامة للمفوضـية القوميـة          "األمانة العامة "        
  ،١٥المادة عليها في المنصوص ات نتخابلإل

يقصد بها عملية أخذ رأى الناخبين وفق أحكام          "ات اإلنتخاب "      
دستور جمهورية الـسودان االنتقـالي لـسنة        

   وهذا القانون، ٢٠٠٥

يقصد به الحزب السياسي المسجل وفق أحكام                "السياسيالحزب  "    
  ،  ٢٠٠٧قانون األحزاب السياسية لسنة 

اخبين يقصد بها الحيز الجغرافي الذي يضم الن        "الدائرة الجغرافية   " 
 رئـيس حكومـة   الختيار رئيس الجمهورية أو     
اختيار عـضوية   جنوب السودان أو الوالة ، أو     
سودان أو   لجنوب ال  أي جهاز تشريعي قومي أو    

 السكان في الدائرة أو  يزيد عددوالئي، على أال 
إال القاسم اإلنتخابي أوينقص عن القاسم الوطني 

ـ  لضوابط  وفقاً ل  فـي هـذا     االمنصوص عليه
  ،القانون

يقصد به دستور جمهورية السودان االنتقـالي         "الدستور    " 
  ،٢٠٠٥لسنة 

ـ ية القومية لإل  يقصد به رئيس المفوض      "رئيس المفوضية "  ات نتخاب
  ،)٤(٦ وفقاً ألحكام المادة نعيالم
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حكام المـادة   ن وفقاً أل  المعييقصد به الشخص          " اإلقتراعرئيس لجنة "
٣(٢٠(،  

 وفقاً ألحكـام المـادة      نالمعييقصد به الشخص      "    اإلقتراعرئيس مركز   "
٣(٢٠(،  

العام الـذي يـضم     ي  اإلنتخابيقصد به السجل       "ي اإلنتخابالسجل " 
 والمشاركة  اإلنتخاباألشخاص الذين يحق لهم     

   وفقاً ألحكام الدستور وهذا القانون،    اإلستفتاءفي 
يقصد به القيام أو االمتناع عن القيام بأي فعـل                "  ياإلنتخابالسلوك "  

  ،اإلستفتاءات أو اإلنتخاب بإجراء يتعلقأو 
 وفقاً ألحكـام المـادة   المعينص  يقصد به الشخ       "اتاإلنتخابضابط   "

١(٢٠(،     
ـ يقصد به عضو المفوضية القومية لإل        "العضو     "  ات نتخاب

  ،)١(٦المنصوص عليه في المادة 
  

يقصد به ناتج قسمة عـدد سـكان جنـوب             "ياإلنتخابالقاسم " 
السودان على عدد المقاعد المخصصة فـي       
المجلس التشريعي لجنوب السودان لتمثيـل      

ر الجغرافية أو ناتج قسمة عدد سـكان        الدوائ
كل والية على عدد المقاعد المخصصة فـي        
مجلسها التشريعي لتمثيل الدوائر الجغرافيـة      

  ، حسبما يكون الحال



www.nec.org.sd 

 ٤

يقصد به ناتج قسمة عدد سكان السودان علـى                   " القاسم الوطني"
عدد المقاعد المخصصة في المجلس الـوطني       

على الوجه المفـصل    لتمثيل الدوائر الجغرافية    
  ،٣٥في المادة 

يقصد بها القواعد الصادرة بموجب أحكام هـذا                     "القواعد" 
  القانون، 

 وفقاً ألحكـام المـادة   لمعينيقصد به الشخص ا       "اتاإلنتخابكبير ضباط "
١(٢٠(،  

يقصد بها اللجان العليا المنصوص عليها فـي                 "اللجان العليا " 
  ،١٨المادة 

 إنتخـاب يقصد بها أي من اللجان الفرعية ألي          " اللجان الفرعية "
  ،١٩ التي تشكّل وفقاً ألحكام المادة إستفتاءأو 

تشمل الهيئة التـشريعية القوميـة والمجلـس           "   المجالس التشريعية"
التشريعي لجنوب السودان والمجالس التشريعية     

  للواليات،  
  كمة القومية العليا،   يقصد بها المح        "       المحكمة"
يقصد بها المحكمة التـي يحـددها رئـيس             "    المحكمة المختصة"

السلطة القضائية القومية أو رئيس المحكمة      
العليا لجنوب السودان حسبما يكون الحال ،       
لينعقد لها االختصاص فـي الفـصل فـي         
الطعون والمخالفات التي ترفع وفقاً ألحكـام       

  القانون،هذا 
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ات المنشأة  نتخابيقصد بها المفوضية القومية لإل       "ة المفوضي" 
  ،)١(٤بموجب أحكام المادة 

ـ يقصد بـه أي شـخص مؤهـل لإل           "الناخب "  ات نتخاب
 ومسجل فـي الـسجل      اإلستفتاءوالمشاركة في   

  ،٢٢ و٢١ي حسبما تفصله المادتان اإلنتخاب
ة الـصادرة مـن المفوضـية       يقصد بها البطاق      "إقتراعة بطاق" 

ة التصويت مـن قبـل الناخـب أليـة          لممارس
 يجري بموجب أحكام هـذا      إستفتاءات أو   إنتخاب
   ،القانون

 به القاضي الذي يحدده رئيس السلطة        يقصد  "  القاضي المختص"
القضائية أو رئيس المحكمة العليا لجنـوب       
ــي   ــر ف ــة النظ ــرأس لجن ــسودان لي ال

ي اإلنتخـاب ات على بيانات السجل     اإلعتراض
  ،)٢ (٢٤دة المبينة في الما

المغلقـة   العامـة يقصد بها القائمة الحزبية    "القائمة الحزبية " 
من جملة أعضاء   % ١٥الوالئية التي تحوي    

أي مجلس تشريعي والمرشحة مـن حـزب        
  ،سياسي 

يقصد بها القائمة المغلقة المنفصلة الوالئيـة         " المرأة قائمة " 
من جملة  % ٢٥الخاصة بالمرأة التي تحوى     
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تشريعي والمرشحة مـن    جلس  أعضاء أي م  
  حزب سياسي ،

 علـى    المؤهل للمنافـسة   المعيار يقصد بها   " المؤهلةالنسبة " 
مقعد في المجالس التـشريعية فـي حالـة         

 عن طريق التمثيل النسبي بالقوائم      اإلنتخاب
  ،والئية الحزبية أو القوائم الوالئية للمرأة ال

ات يقصد بها حاصل قسمة مجمـوع أصـو         "  قوة المقعد "
لكافـة قـوائم التمثيـل       الناخبين الصحيحة 

النسبي للمجلس التشريعي المعني على عدد      
المقاعد المخصصة في المجالس التـشريعية      

 قائمة المـرأة    المعنية سواء لقائمة حزبية أو    
  .حسبما يكون الحال
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ـ ٤     هذا القـانون مفوضـية   يخ إجازةتنشأ خالل شهر واحد من تار )  ١(  
تكون لها شخصية اعتبارية " اتنتخابالمفوضية القومية لإل" تسمى

  .وخاتم عام
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بتشكيل لجان عليا على مستوى الحكم في جنوب         المفوضية   تقوم )   ٢(
  .السودان وكل واليات السودان

    .  يكون مقر المفوضية الرئيسي بالخرطوم ) ٣(
  

��	�,����א���و(��! �
  

ـ ٥  تكون المفوضية مستقلة مالياً وإدارياً وفنيـاً وتمـارس كافـة مهامهـا      
واختصاصاتها المخولة لها باستقالل تام وحيادية وشفافية، ويحظر على         
أية جهة التدخل في شئونها وأعمالهـا واختـصاصاتها أو الحـد مـن              

  .صالحياتها
���و�ن�א���و(���و-(و�		� �

  

ة أعضاء يـتم اختيـارهم وتعييـنهم        تتكون المفوضية من تسع     ) ١ ( ـ٦
بوساطة رئيس الجمهورية بموافقة النائب األول وفقـاً ألحكـام          

 وموافقة ثلثي أعـضاء المجلـس       من الدستور ) ج)(٢(٥٨المادة  
، مع مراعاة اتساع التمثيل ليشمل تمثيل المرأة والقـوى          الوطني

  .االجتماعية األخرى 
  ـ : اآلتية أن تتوفر في العضو الشروطيجب ) ٢      (

  أن يكون سودانياً ،  )    أ( 
 باالستقاللية والكفاءة وعـدم     مأن يكون من المشهـود له      )ب(

  االنتماء الحزبي والتجرد،  
  أالّ يقل عمره عن خمس وثالثين عاماً، )   ج(

  أن يكون سليم العقل ،)    د (        
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أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة ويفضل أن يكـون مـن             )هـ(
ملي الدرجات الجامعية أو من هو في درجة قاضـي          حا

  استئناف على األقل،
أالّ يكون قد أدين خالل السبع سنوات السابقة في جريمة          )   و  (

تتعلق باألمانة أو الفساد األخالقي أو مخالفـة للـسلوك          
  ي حتى ولو تمتع بالعفو،اإلنتخاب

لوكالـة  ات عامة أو يتولى ا    إنتخابأالّ يتقدم للترشيح في     )   ز  (
  عن أي مرشح طوال مدة عضويته في المفوضية،

تكون مدة العضوية في المفوضية ست سنوات قابلة للتجديد لمرة            )٣(
واحدة من قبل رئاسة الجمهوريـة، شـريطة تـوفر الـشروط            

  .المنصوص عليها في هذا القانون
يعين رئـيس الجمهوريـة بموافقـة النائـب األول رئـيس         )   ٤(

ن بين أعـضاء المفوضـية الـذين تـم          المفوضية ونائبه م  
  ) .١(البند  اختيارهم وتعيينهم بموجب

  .يعمل رئيس المفوضية ونائبه على أساس التفرغ الكامل  )  ٥( 
  

  
  
  
  
  
  

���و�א����. �
  

  ـ:يخلو المنصب في المفوضية ألي من األسباب اآلتية   )١( ـ٧
  

  ،٨صدور قرار بموجب أحكام المادة   )أ (
  بوساطة رئاسة الجمهورية ،قبول االستقالة   )ب(
  العلة العقلية أو الجسدية المقعدة بشهادة طبية رسمية،  )ج(
  .الوفاة   )د (
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في حالة خلو منصب العضو ألي من األسباب المذكورة في البند    )٢(
، يتم اختيار خلف له في مدة أقصاها ثالثين يومـاً بـذات              )١(

  ). ١(٦اإلجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 
  

�!���ط�א�#(و��� و�א�#زل �
  

ـ ٨     تسقط عضوية العضو بقرار من رئاسة الجمهوريـة ألي مـن   )١(  
  ـ:األسباب اآلتية

 اجتماعات متتاليـة دون إذن أو        لخمسة لغياب المتكرر  ا )    أ( 
 أو نائبـه،    عذر مقبول على أن يرفع رئيس المفوضية      

  ة، تقريراً بذلك لرئاسة الجمهوريحسبما يكون الحال،
اإلدانة في جريمة تتعلق باألمانة أو الفساد األخالقـي           )ب(

 أو نائبه حسبما    بناء على إخطار من رئيس المفوضية     
  ،يكون الحال 

  
  

يجوز لرئاسة الجمهوريـة بقـرار منهـا عـزل رئـيس              ) ٢(
المفوضية أو نائبه أو أي من أعـضائها بـسبب االنتمـاء       

ات ـصالحزبي أو عدم الكفـاءة فيمـا يتعلـق باختـصا          
، على أن يتم تقدير ذلـك       المفوضية وسلطاتها وإجراءاتها  

عن طريق لجنة يشكلها رئيس المحكمة بناء على طلب من          
رئيس المفوضية أو نائبه حسبما يكون الحال بموافقة ثلثي         
أعضائها من قضاة ال تقل درجتهم عن قاضـى محكمـة           
عليا، ويرفع رئيس المفوضية أو نائبه حسبما يكون الحال          

  .رار اللجنة المذكورة لرئاسة الجمهوريةق
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  ـ:يؤدي أعضاء المفوضية القسم التالي أمام رئيس الجمهورية  ـ٩
بوصفي عضواً في المفوضية    ............................... أنا            (

اتي ات أقسم باهللا العظـيم أن أؤدي واجبـاتي ومـسئولي   نتخابالقومية لإل 
 تام دون أدنى محاباة أو تحيز أليـة جهـة وأن            لبأمانة وتجرد واستقال  

  ).ألتزم بالدستور والقانون واهللا على ما أقول شهيد
  

  

� مهام  المفوضية وسلطاتها �

تقوم المفوضية بتأمين وضمان تمتع المواطنين كافة دون تمييز           )١(ـ ١٠
 الحـر   بمباشرة حقوقهـم السياسية في الترشيح وإبداء الـرأي       

 إسـتفتاء ات دورية أو إبداء الرأي فـي   إنتخاب سري في    إقتراعب
  .  يجرى وفقاً ألحكام الدستور وهذا القانون

تكون المفوضية هـي    ) ١(مع عدم اإلخالل بعموم أحكام البند       )   ٢(
  ـ:لمهام واالضطالع بالسلطات اآلتيةالجهة الوحيدة التي تتولى ا

  
  

  

هورية ورئيس حكومة جنوب    ات رئيس الجم  إنتخابتنظيم    )أ( 
السودان والوالة والمجالس التشريعية واإلشراف علـى       

  ات، اإلنتخابتلك 
 وفقاً ألحكام الدستور واإلشراف عليـه       إستفتاءتنظيم أي     )ب(

 مـن   ٢٢٠و) ٣(١٨٣دون المساس بأحكـام المـادتين       
  الدستور ،

 ،وحفظه ي ومراجعته واعتماده اإلنتخابإعداد السجل   ) ج(
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ات وفقاً ألحكام   اإلنتخابحديد الدوائر الجغرافية وإجراء     ت  ) د( 
  هذا القانون،

 واتخـاذ   اإلسـتفتاء ات و نتخابوضع الضوابط العامة لإل   )   هـ(
  التدابير التنفيذية الالزمة لذلك،

يـة  اإلنتخابوضع اإلجراءات الخاصة بتنظيم الحمالت         ) و( 
ـ   اإلنتخابللمرشحين وإعداد قوائم الرموز      اد يـة، واعتم

  الوكالء والمراقبين،
تحديد التدابير والـنظم والجـداول الزمنيـة ومراكـز             ) ز( 

 وتحديد نظـم االنـضباط والحريـة        اإلقتراعالتسجيل و 
 والمراقبة  اإلقتراعوالعدالة والسرية في إجراء التسجيل و     

  الضامنة لذلك،
 ونظم ضـبط    اإلقتراع بطاقاتضبط إحصاء وفرز وعد         )ح(

 وإعـالن نتيجـة     اإلستفتاءات و نتخابية لإل النتائج النهائ 
  ،اإلستفتاءات أو اإلنتخاب

 ألي ظرف قاهر اإلستفتاءات أو نتخاب   تأجيل أي إجراء لإل  )ط(
  وفقاً ألحكام هذا القانون وتحديد مواعيد جديدة لها،

 بناء على قرار مـن      اإلستفتاءات أو   اإلنتخاب إلغاء نتيجة      )ى(
ساد في صحة اإلجـراءات     المحكمة إذا ثبت وقوع أي ف     

في أي موقع أو دائرة جغرافية على أن تراجـع الخلـل            
 في تلك المواقـع أو      اإلستفتاءات أو   اإلنتخابوتعيد تنظيم   

الدوائر في مدة أقصاها ستين يوماً، وفقاً ألحكـام هـذا           
 القانون،
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 والنماذج المستخدمة في    اإلستماراتستبيانات و تعميم اإل     )ك(
، وتجهيـز المـستندات     اإلسـتفتاء  أو   اتاإلنتخابعملية  

 وتحديـد اإلجـراءات     اإلسـتفتاء ات أو   نتخابالالزمة لإل 
عتمادهم وتقويمهم وإ والجداول الزمنية لتزكية المرشحين     

الكـشوفات  وتحديد إجراءات سحب الترشيحات ونـشر       
  النهائية للمرشحين ،

 أفعاالً  أي شخص يرتكب  اتخاذ اإلجراءات الالزمة ضد         )ل(
وغيـر القانونيـة    الممارسـات الفاسـدة     ن قبيل   عد م ت

تخاذ اإلجراءات المناسـبة    وكذلك إ ية  اإلنتخابوالمخالفات  
ضد أي موظف أو عامل في حالة مخالفته ألحكام هـذا           

 القانون أو اللوائح أو القواعد الصادرة بموجبه،

 إقامة تواصل وتعاون مع األحزاب السياسية ،    ) م(

زمة لمساعدتها في القيام بمهامها وتحديد   تشكيل اللجان الال) ن(
 اختصاصات وسلطات تلك اللجان وإجراءات عملها،   

إنشاء مكاتب تنفيذية لها في جنـوب الـسودان وكافـة             )س( 
 واليات السودان وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها، 

 وتحديـد   اإلسـتفتاء تعيين ضباط وموظفي التسجيل أو         )ع( 
 .شراف عليهم مهامهم وسلطاتهم واإل

يـة  اإلنتخابإجازة الموازنة السنوية، وموازنة العمليات      )    ف(
 ،اإلستفتاءو
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إجازة الهيكل التنظيمي للمفوضـية واألمانـة العامـة          )  ص(
شروط خدمة العاملين    مخصصات األمين العام و    وتحديد
 لرئاسة الجمهورية للموافقة،ع ذلك ورف

و إجراءات الزمـة    معالجة أي ضرورات أو مطلوبات أ        )ق( 
  ،اإلستفتاء أو الفرز أو اإلنتخابللتسجيل أو 

 إلجـراء   ضـرورية  تكـون    ممارسة أي مهام أخـرى      )ر(
  . اإلستفتاءات أو اإلنتخاب

يجوز للمفوضية تفويض أياً من سلطاتها لرئيسها أو نائبه أو أي             )٣ (
من األعضاء أو أي لجنة تشكلها أو مكتـب تنـشئه بالـشروط             

  .تي تراها مناسبةوالضوابط ال
   

�א1	��-���א���و(�� �

، ويجـوز لهـا عقـد    اجتماعات دورية منتظمة  تعقد المفوضية   )    ١( ـ١١
اجتماع فوق العادة بناء على دعوة من رئيسها أو طلب مقدم من            

  .ثلث األعضاء
يكتمل النصاب القانوني ألي اجتماع بحضور أكثر من نـصف            )٢(

  .األعضاء
ية بأغلبية أصوات األعضاء الحاضـرين      تتخذ قرارات المفوض    )٣(

ألصوات يكون لرئيس المفوضـية صـوتٌ       وفى حالة تساوى ا   
على أن يكون النصاب متوافراً مرجح ، .  

تنشر قرارات المفوضية بالطريقة التـي تعتمـدها المفوضـية،            )٤(
  .ويجوز لها حجب نشر بعض القرارات بموافقة أغلبية األعضاء
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ظـيم أعمالهـا وإجـراءات     داخليـة لتن  تصدر المفوضية الئحة      )٥(
  .اجتماعاتها

  

  

�א�	������&�3س�א���و(�� �
  

يكون رئيس المفوضية هو المسئول عن أعمال المفوضية، ومع عـدم            ـ١٢
 ـ:اإلخالل بعموم ما تقدم تكون له االختصاصات اآلتية

  

  رئاسة اجتماعات المفوضية ،  )أ( 
  تمثيل المفوضية لدى الغير ،  )  ب(
  عة تنفيذ قرارات المفوضية ،متاب )  ج (
  اإلشراف على األمانة العامة ،  )د  (
ساطة المفوضـية لرئاســة    رفع الموازنة السنوية المجازة بو      )هـ(

  ،الجمهورية 
  .المفوضية  بها هكلفالقيام بأية مهام أخرى ت  )و  (

  
  

�א�	��������3.�&�3س�א���و(�� �
  

المفوضية في حالـة   اختصاصات رئيس  يباشر نائب رئيس المفوضية     ـ١٣
   .  التي يوكلها له رئيس المفوضيةت االختصاصاكما يباشر، غيابه

  
  

�������&�3س�א���و(���و���3"�وא�-(�$ �
  

تخاذ أي إجـراءات جنائيـة فـي         ال يجوز إ   فيما عدا حاالت التلبس،    ـ١٤
مواجهة رئيس المفوضية أو نائبه أو األعضاء عن أي فعل يتعلق بأداء            

ة إليهم بموجب أحكام هذا القانون، إال بعد الحصول على   واجباتهم الموكل 
  .إذن مكتوب من رئيس الجمهورية
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لمفوضية أمانة عامة يرأسهـا أمين عام يعينه رئـيس         كون ل ت )   ١ (ـ١٥
وتـضم  موافقة ثلثي األعـضاء،     بقرار منه بناء على     المفوضية  

 المجاز بما يمكن المفوضية مـن       عدداً من العاملين وفق الهيكل    
  .أداء مهامها

تختص األمانة العامة بأداء العمل التنفيذي واإلداري والمـالي         )    ٢     (
  للمفوضية،

     . تفصل اللوائح اختصاصات ومهام األمانة العامة)    ٣     (
  

����وאز���א���و(���و�����	 �
  

األسس المعمول بهـا    تكون للمفوضية موازنة مستقلة تعد وفق          ) ١ (ـ١٦
في الدولة ويرفعها رئيس المفوضية بعـد إجازتهـا لرئاسـة           

  . ضمن الموازنة السنوية العامة للدولةلتدرج الجمهورية
تحتفظ المفوضـية بحـسابات وسـجالت منتظمـة لإليـرادات             )٢(

  .والمصروفات تعد وفقاً لألسس المحاسبية المقررة 
 المالية والمحاسبية لـسنة     تطبق المفوضية قانون اإلجراءات   )     ٣(

  .  واللوائح الصادرة بموجبه٢٠٠٧
  

  
  

  

��&א#1���������א���و(�� �
  

يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه في ذلك وتحت إشـرافه              ـ١٧
بعد إنتهاء كل   وبمراجعة حسابات المفوضية في نهاية كل سنة مالية،         

  . وطني لوضعها أمام المجلس الإستفتاءية أو إنتخابعملية 
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) ٢( ألحكـام البنـد      اًتقوم المفوضية بتكوين اللجان العليا وفق       )  ١( ـ ١٨
ـ        ستوى جنـوب   وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان العليا على م

  .  السودان والواليات
عليا من خمسة أعضاء من أشخاص مـشهود        تتكون كل لجنة      )٢( 

لهم باالستقاللية والكفاءة وعدم االنتمـاء الحزبـي والتجـرد          
 فيمـا عـدا   ٦ومستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة     

  .لمجلس الوطنياموافقة ثلثي أعضاء 
 من الدستور تكون ٢٢٠و) ٣( ١٨٣مع مراعاة أحكام المادتين   )٣(

ـ اللجان العليا مسئولة لدى المفوضية عـن إدارة          ات اإلنتخاب
على ذلك على مستوى جنوب الـسودان         واإلشراف اإلستفتاءو

  . والواليات
ستقالل التام عن المجـالس التـشريعية       للجان العليا باإل   تتمتع ا  )   ٤(

ـ         نسوداواألجهزة التنفيذية للحكومة القومية وحكومة جنوب ال
  .وحكومات الواليات حسبما يكون الحال 

سودان والواليات بمباشرة جميـع     تختص اللجان العليا بجنوب ال      )٥(
 التـي   اإلستفتاء أو   تااإلنتخابختصاصات والسلطات المتعلقة ب   اإل

     . تفوضها لها المفوضية بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية
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 العليا بموافقة المفوضية تشكيل لجان فرعية مؤقتة فى كل          يجوز للجنة   ـ١٩
 وتحديد اختـصاصاتها    إستفتاءإنتخاب أو   دائرة جغرافية أو موقع أي      

  .وسلطاتها كتابةً
  
  
 

  
  

���א
�	���(��ط�و�و�7و�א�	��1ل�و �
  

  ـ:تقوم المفوضية بتعيين)    ١(ـ ٢٠
ات على مستوى جنوب الـسودان      اإلنتخابكبير ضباط     )أ( 

ات على مستوى كل دائـرة      إنتخابل والية، وضابط    وك
ي اإلنتخـاب جغرافية، للقيام بتنظيم ومراجعة الـسجل       

 ،  وحفظه
 في عمليات إعداد ومراجعة الـسجل       ةلمساعدل نيموظف  )ب(

  .ي حسبما تراه الزماًاإلنتخاب
ات على مستوى جنوب السودان وفـي       اإلنتخابيقوم كبير ضباط      )٢(

ات في الدوائر الجغرافيـة، بتنظـيم       خاباإلنتكل والية، وضباط    
 وفقـاً   اإلستفتاءات و اإلنتخاب والفرز والعد في     اإلقتراععمليات  

  .ألحكام هذا القانون، والقواعد وتوجيهات المفوضية
 بتعيين رئيس لكـل     إستفتاءات أو   إنتخابتقوم المفوضية قبل كل       )٣(

لكـل   إقتراع في كل دائرة جغرافية، ورئيس لجنة        إقتراعمركز  
، لتنفيـذ وتـسيير     اإلقتـراع  فرعي داخل مركز     إقتراعمركز  

 والفرز والعد، وذلك وفقاً ألحكام هذا القـانون         اإلقتراععمليات  
 .والقواعد
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  ـ:شترط في الناخب أن يكوني ـ  ٢١
  سودانياً،  ) أ(  
  ،ة عاماًبالغاً من العمر ثمانية عشر  )ب( 
  ي،  اإلنتخابمقيداً في السجل   )ج (   

   .سليم العقل   ) د (         
  
  ج
  
  
  

  

�'8����א
�	�	�$��� و�א
�	���+&وط�א�	��1ل�وא��+�& �
  

ي حق أساسي ومسئولية فردية     اإلنتخابيعد التسجيل في السجل       )١( ـ ٢٢
  .لكل مواطن تتوافر فيه الشروط المطلوبة قانوناً

يجـب أن تتـوفر فـي       ) ١(اس بعموم أحكام البند     دون المس   )٢(
السوداني المقيم داخل السودان في تاريخ تقديم طلب التـسجيل          

  ـ:الشروط اآلتية
 أن يكون مقيماً في الدائرة الجغرافية لمدة ال تقل عـن            )أ( 

 تاريخ قفل السجل ،ثالثة أشهر قبل 

شهادة معتمـدة   أن يكون لديه وثيقة إثبات شخصية أو          )ب(
المحليـة أو مـن سـلطات اإلدارة         اللجنة الشعبية    من

 كون الحال ،حسبما ياألهلية أو التقليدية 

 .أال يكون قد تم تسجيله في أي دائرة جغرافية أخرى  )ج( 
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يكون للسوداني المقيم خارج السودان ويحمل جواز سفر سوداني           ) ٣(
 ومـستوفياً الـشروط   في الدولة التي يقـيم فيهـا      إقامة سارية   و
 ،٢١ مـن المـادة      )د( و )ب(،)أ(الفقرات  منصوص عليها في    ال

الحق في أن يطلب تسجيله أو ضمه للـسجل للمـشاركة فـي             
 وفقاً للـضوابط التـي      اإلستفتاءات رئيس الجمهورية أو     إنتخاب

  .تحددها القواعد
 إال إذا تـم     اإلستفتاءات أو   اإلنتخابال يحق للناخب المشاركة في        )  ٤(

  .اإلستفتاءات أو اإلنتخابهر من تاريخ تسجيله قبل ثالثة أش
  .تحدد القواعد وسائل وطرائق التسجيل وميقات الطعون  ) ٥(
  

�'א
�	���	��7מ�א��1ل� �
  

 ـ:باآلتي تقوم المفوضية ي اإلنتخابلتنظيم السجل   ـ٢٣
  

إعداد سجل الناخبين على مـستوى جمهوريـة الـسودان أو              )أ( 
   في القواعد،خارجها بالطريقة وفى الميعاد المقرر

ي باإلضافة أو الحذف أو التعديل مرة       اإلنتخابمراجعة السجل     )ب(
واحدة في العام أو مراجعته قبل ثالثـة أشـهر مـن موعـد              

  ،  وفق أحكام هذا القانوناإلستفتاءات أو اإلنتخاب
ي للجميع لمراجعة تفاصـيل النـاخبين       اإلنتخابإتاحة السجل       )ج(

  ،  على التسجيلاإلعتراضو
طالع الناخبين لتقـديم طلبـاتهم      تحديد ميعاد عرض السجل إل       )د(

   .بإجراء أي تعديل في معلوماتهم أو تعديل مكان إقامتهم
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 إعتراضيجوز ألي ناخب مسجل في دائرة جغرافية أن يتقدم ب           )١( ـ ٢٤
ي فيما  اباإلنتخ أيام من تاريخ نشر السجل       سبعةمكتوب خالل   

يتعلق بتصحيح أية معلومات أو بيانات خاطئة تخص تـسجيله     
   ـ: على تسجيل أي شخص آخر إذااإلعتراضأو ب
  كان متوفياًً، أو  ) أ( 
  غادر إلى مكان آخر، أو   )ب(
   أولم يبلغ ثمانية عشرة سنة،  )ج (
لدائرة الجغرافية  ا ثالثة أشهر في     مدة اإلقامة   لم يكمل  )  د   (

  . المعنية
 لم يكن سودانياً وقت التسجيل ، أو )  هـ(

 تم تسجيله في دائرة جغرافية أخرى ، أو)  و ( 

  .لم يكن سليم العقل )  ز ( 
  

ي خالل خمـسة    اإلنتخاب على السجل    إعتراضيتم النظر في أي       )٢(
برئاسـة   وذلك بوساطة لجنـة      اإلعتراضأيام من تاريخ تقديم     

ات فـي كـل دائـرة       اإلنتخابيشكلها كبير ضباط     مختص   قاضٍ
  .جغرافية بموافقة المفوضية

ات يقـوم كبيـر     اإلعتراضفور االنتهاء من النظر في      )      أ ()    ٣(
ات بنشر كشف بأسماء الناخبين الذين تـم        اإلنتخابضباط  

تصحيح أي من بياناتهم واألشخاص الذين سيتم شـطبهم         
ي، للمراجعة خالل فترة خمسة عشر      اإلنتخابمن السجل   

  يوماً،
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يحق للناخبين المعنيين خالل المدة المذكورة في الفقـرة         )   ب         ( 
 على قرارات التصحيح أو الشطب مـن        اإلعتراض) أ(

خالل التوقيع على شهادة تؤكد حق الناخـب بالتـسجيل          
  حسبما تقرره القواعد، 

ات في حالـة قبـول أو       اإلنتخابيجب على كبير ضباط     )   ج         (
يل البيانات المصححة أو إعادة اسم       تعد اإلعتراضرفض  

   .ياإلنتخابالناخب المشطوب إلى السجل 
 ات فور انتهاء مدة النشر واإلعتراض     اإلنتخابيقوم كبير ضباط      )٤(

في الوالية المعنية برفع األسماء     ) ٣(المنصوص عليها في البند     
  .التي يوصي بتصحيح بياناتها أو حذفها إلى المفوضية

� �

�א����3''�א
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نهائية وبعد الحـصول    تقوم المفوضية، بعد قيامها بالمراجعات ال       )١ ( ـ٢٥
 السجل النهائي للناخبين    ةز وإجا ات، بإعداد على نتائج اإلعتراض  

ات وإعالنه قبل فترة ثالثة أشهر من تاريخ بداية موعد          نتخابلإل
ات بعد نـشر المفوضـية      ، وال يجوز نظر أي إعتراض     اإلقتراع

  .   اتنتخابئي لإلللسجل النها
   ـ:  باآلتي تقوم المفوضية )    ٢( 

ـ من السجل النهـائي لإل    واحدة  منح صورة   )     أ ( ات نتخاب
  ،  لألحزاب السياسية مجاناً متى ما طلبت ذلك

ات إلطالع أي شـخص     نتخابالسجل النهائي لإل  إتاحة  )    ب(
لمفوضية وفق األنمـوذج الـذي       علي طلب يقدم ل    بناء

  . الرسم المقرردفعتعده  بعد 
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وب الـسودان   رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة جن      إنتخابيتم    )  ١(ـ ٢٦
بأن يدلي كل ناخب بصوت واحد لصالح أحد المرشحين لمنصب   

، ويفوز فـي  ورية أو رئيس حكومة جنوب السودان  رئيس الجمه 
 المرشح الحاصل على خمسين بالمائة مـن أصـوات          اإلنتخاب

الناخبين الصحيحة زائداً صوت واحد أو أكثـر، وذلـك وفقـاً            
 من دستور جنـوب     ٩٩ من الدستور أو المادة      ٥٤ألحكام المادة   

  .  بحسب الحال٢٠٠٥السودان االنتقالي لسنة 
لألصوات ) ١( وفقاً ألحكام البند     في حالة عدم إحراز أي مرشح     )   ٢(

ات بين المرشحين االثنين    اإلنتخابالمقررة تقوم المفوضية بإعادة     
وذلك خـالل سـتين       حصال على أكبر عدد من األصوات      يناللذ

، ويفوز المرشح الحاصل علـى أعلـى     اإلقتراعيوماً من تاريخ    
 .األصوات

الوالية المعنية وفقـاً     ي مواطن ساطة والي الوالية بو   إنتخابيتم    )٣(
نتقالي لجنوب السودان متى مـا      الدستور اإل ،  لنصوص الدستور 

 المعنية وهذا القانون، بـأن       دستور الوالية  وأحكام ،منطبقاًكان  
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ـ         حين لمنـصب   يدلي كل ناخب بصوت واحد لصالح أحد المرش
أكبر عـدد مـن أصـوات    الوالي ويفوز المرشح الحاصل على  

   . الناخبين الصحيحة
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 رئـيس الجمهوريـة أو رئـيس    إنتخابيجوز للمفوضية تأجيل )  ١( ـ  ٢٧
إجـراء  حكومة جنوب السودان أو الوالي بقرار منها عند تعذر          

ستجد طارئ يهدد كل البالد أو جنـوب        وقع أو إ  ات إذا   اإلنتخاب
، أو في حالـة      السودان أو الوالية أو جزءاً منها بحسب الحال       

 من الدستور فـي     ٢١٠إعالن حالة الطوارئ وفقاً ألحكام المادة       
كل البالد أو جنوب السودان أو الوالية، أو أي جزء منها علـى             

 مـا   بأعجلات  اإلنتخاب جديداً إلجراء    أن تحدد المفوضية تاريخاً   
تيسر، شريطة أال يتجاوز ذلك ستين يوماً من التاريخ الذي كان           

  .اتاإلنتخابمقرراً إلجراء 
في منصبه ) ١(يستمر شاغل المنصب المنصوص عليه في البند          )٢(

ات المؤجلة وتمتد فترته تلقائيـاً      اإلنتخاببالوكالة إلى حين إجراء     
  .منتخب اليمين الدستوريةحتى أداء خلفه ال
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يجوز للمجلس التشريعي للوالية وفق أحكام دستور الوالية حجب   ) ١( ـ٢٨
   .األعضاء الثقة عن الوالي بموافقة ثالثة أرباع جميع 

ه يدعو  أعال) ١(فور حجب الثقة عن الوالي بموجب أحكام البند         )    ٢(
ات مبكرة الختيار   نتخابرئيس الجمهورية الناخبين في الوالية إل     

الوالي، تجرى خالل ستين يوماً، وإذا كانت الوالية المعنية مـن           
واليات جنوب السودان يدعو رئيس الجمهورية النـاخبين بعـد          

  .  تلقيه طلباً بذلك من رئيس حكومة جنوب السودان
) ٢(منصوص عنها فـي البنـد       ات ال اإلنتخابإلى أن تجرى     )  ٣(

أعاله يعين رئيس الجمهورية إدارة تسيير للوالية الـشمالية         
المعنية ويعين رئيس حكومة جنوب الـسودان إدارة تـسيير          

   .للوالية الجنوبية المعنية حسبما يكون الحال
ات المبكرة منصبه لتكملـة     اإلنتخاب  يشغل الوالي الذي ينتخب في        )٤(

  الية الوالي الذي حجبت عنه الثقة، الفترة المتبقية من و
 ذات الوالي الذي حجبت عنه الثقة، يعتبر        إنتخابفي حال إعادة    )   ٥(

ات خالل إنتخابالمجلس التشريعي للوالية المعنية منحالً، وتجري 
 مجلس تشريعي جديد لتكملة الفترة المتبقية       نتخابثالثة أشهر إل  
  .للمجلس المنحل

 عن الوالي إال بعد أن يمضي إثني عـشر          ال يجوز حجب الثقة   )    ٦(
 .شهراً في منصبه

 



www.nec.org.sd 

 ٢٥

�א��&ع�א�)��'��� �

�و�ن�א����1س�א�	+&�#���و��7מ�	.��	�!������������-(و�	 �

���-(و�	���!�	��.�א��و����و�א�	+&�#����3�א���	�و�ن �

تتكون الهيئة التشريعية القومية من المجلس الـوطني ومجلـس      )   ١(ـ    ٢٩
  . من الدستور٨٣ام المادة الواليات وفقاً ألحك

يتكون المجلس الوطني من أربعمائة وخمسين عضواً منتخبـاً         )    ٢(
   -:على النحو اآلتي

هم لتمثيل الدوائر الجغرافية على     إنتخابستين بالمائة يتم      )أ (
  مستوى جمهورية السودان ،

على أساس  هن  إنتخابيتم   نساء   مائةخمسة وعشرين بال    )ب(
عبر قوائم حزبيـة    ى مستوى الوالية    التمثيل النسبى عل  
 ،منفصلة ومغلقة 

 على أسـاس التمثيـل      همإنتخابتم  خمسة عشر بالمائة ي     )ج (
عبر قوائم حزبية منفصلة    لنسبى على مستوى الوالية     ا

  ،  ومغلقة 
يتكون مجلس الواليات من ممثلين اثنـين لكـل واليـة            ) أ   )   (٣(

لواليـة  ينتخبان بوساطة أعضاء المجلس التـشريعي ل      
المعنية  بأن يدلي كل عضو بصوتين لصالح اثنين من          
المرشحين لتمثيل الوالية في مجلس الواليات، ويفـوز        
 ..المرشحان الحاصالن على أعلى األصوات الصحيحة

 يكون لمنطقة أبيي مراقبان اثنان في مجلس الواليات          ) ب(
يختارهما مجلس  منطقة أبيي بأن يدلي كل عضو منهم          
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صالح إثنين من المرشحين ويفوز المرشحان      بصوتين ل 
 . الحاصالن على أعلى األصوات الصحيحة

 إنتخـاب تضع المفوضية القواعد المنظمة إلجـراءات         )ج    (
  .عضوية مجلس الواليات والمراقبين 

 

 

  أعضائه إنتخاب وتكوين المجلس التشريعي لجنوب السودان

تقالي لجنوب الـسودان لـسنة      ن من الدستور اإل   ٥٨ ألحكام المادة    وفقاً -٣٠
 تحدد حكومة جنوب السودان بعد اإلحصاء السكاني وبالتـشاور          ٢٠٠٥

 المجلـس مع المفوضية ورئاسة الجمهورية مجمـوع عـدد أعـضاء           
  :هم على النحو اآلتي إنتخابليكون   ، لجنوب السودانالتشريعي
هم لتمثيل الدوائر الجغرافية علـى      إنتخابستين بالمائة يتم      )أ  (

  ستوى جنوب السودان ،م
هن علـى أسـاس     إنتخابخمسة وعشرين بالمائة نساء يتم        ) ب(

التمثيل النسبي على مستوى الوالية عبـر قـوائم حزبيـة     
  .منفصلة ومغلقة 

هم على أساس التمثيل النسبي     إنتخابخمسة عشر بالمائة يتم      )  ج (
 .على مستوى الوالية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة 

  

   أعضائهإنتخابلمجلس التشريعي الوالئي وتكوين ا

يتكون المجلس التشريعي لكل والية من عدد األعضاء المحددين فـي              -٣١
  :دستور كل والية على النحو اآلتي 

هم لتمثيل الدوائر الجغرافية علـى      إنتخاب يتم   ة ستين بالمائ   )أ  (
  .مستوى الوالية المعنية 
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هن علـى أسـاس     نتخابإ نساء يتم    ةخمسة وعشرين بالمائ    ) ب(
 .التمثيل النسبي عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة 

هم على أساس التمثيل النسبي     إنتخاب يتم   ةخمسة عشر بالمائ    )ج (
  .على مستوى الوالية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة 

  

   أعضاء المجالس التشريعيةإنتخابطريقة 

  لتمثيل الدوائر الجغرافية

يدلي الناخب بـصوت واحـد      ) ٣ (٢٩ة نص المادة    مع مراعا )   ١(ـ    ٣٢ 
 اإلقتـراع ة  المرشحين الواردة أسماؤهم على بطاق    لصالح أحد   

 .في دائرته الجغرافية 
 عن كل دائرة جغرافية المرشح الحاصـل        اإلنتخابيفوز في   )    ٢        (

على أعلى عدد من أصوات الناخبين الـصحيحة فـي تلـك            
  .الدائرة

  

  

  

  

  عضاء المجالس أإنتخابطريقة 

   وقوائم المرأة التشريعية لتمثيل القوائم الحزبية

من أعضاء  % ٤٠ إنتخابتكون طريقة   ) ٣(٢٩مع مراعاة نص المادة     ـ    ٣٣
  : المجالس التشريعية بالتمثيل النسبي على النحو اآلتي 

يدلي الناخب بصوت واحد لصالح إحـدى القـوائم الحزبيـة             )١ (
 الخاصة بالقوائم الحزبيـة التـي       عاإلقتراالواردة على بطاقة    

من مجموع مقاعد المجلـس التـشريعي       % ١٥تحتوي على     
  .المعني 
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يدلي الناخب بصوت واحد لصالح إحدي قوائم المرأة الـواردة            ) ٢(
 الخاصة بقوائم المرأة والتي تحتوي على       اإلقتراععلى بطاقة   

  .من مجموع جملة مقاعد المجلس التشريعي المعني % ٢٥
تقوم المفوضية بتحديد قوة المقعد لكل من القائمة الحزبيـة أو            )٣(

قائمة المرأة في المجلس التشريعي المعني لتحديد عدد المقاعد         
  .التي تحصل عليها كل قائمة من القوائم 

 تكون النسبة المؤهلة للمنافسة علـى مقعـد فـي المجـالس              )٤ (
عـن   هي حصول القائمة على عدد أصوات ال يقل          ةالتشريعي

  . أصوات الناخبين الصحيحة على القوائم مجموع من % ٤
 تقوم المفوضية بتوزيع المقاعد المخصصة للقـوائم الحزبيـة           )٥(

وقوائم المرأة حسبما يكون الحال استناداً للعدد الذي حـصلت          
عليه كل قائمة منسوباً لقوة المقعد بعد استبعاد القوائم التي لـم            

  ) .٤(بينة في البند تحصل على النسبة المؤهلة الم
اذا لم تفض عمليات القسمة لملء كافة المقاعـد المخصـصة             ) ٦(

للمجلس التشريعي المعني تقوم المفوضية بملء المقاعد المتبقية     
  .ى المتوسطات التي تفصلها القواعدعلى طريقة أعل

 يفوز بالمقاعد المخصصة للقوائم الحزبية أو قـوائم المـرأة            )٧(
ك القوائم حسب ترتيب ورودهـم فـي        مرشحو ومرشحات تل  

       .القائمة المعنية من األعلى لألسفل 



www.nec.org.sd 

 ٢٩

�א���ل�א����س �

�و-دد�א�-(�$�א���	���ن��	�)�ل�&	�د�د��دود�א�دوא3

�א�دوא3&� �

�א�%1&א�8��8'��ل�و>���8'�א����1س�א�	+&�#���� �

  تحديد عدد الدوائر الجغرافية للمجالس 

  التشريعية في  كل والية

م المفوضية فور إعالن نتائج اإلحصاء السكاني ووفقاً ألحكـام          تقوـ          ٣٤
  : السكان بتحديدوالقواعد واستناداً إلى عددهذا القانون 

متوسط عدد السكان للدوائر الجغرافية لكل مجلـس تـشريعي            )أ (
 وفقاً ألحكام هذا القانون والقواعد ،

ن  أعضاء كل م   نتخابحدود الدوائر الجغرافية في كل والية إل        ) ب(
المجالس التشريعية بحسب الحال وفقاً ألحكام هـذا القـانون          

  .والقواعد
  

  رالدوائحديد عدد احتساب القاسم الوطني وت 

  ات المجلس الوطنينتخابالجغرافية في كل والية إل

بقسمة مجموع عـدد    الوطني  تقوم المفوضية باحتساب القاسم       ) ١(ـ  ٣٥
مـن  % ٦٠ والـذي يمثـل      ٢٧٠سكان السودان على الـرقم      

هـا عبـر الـدوائر      إنتخابعضوية المجلس الوطني التي يـتم       
  .الجغرافية
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تقوم المفوضية بقسمة مجموع سكان كل والية علـى القاسـم             )٢       (
لتحديد عدد الدوائر الجغرافية بكل  ) ١(الوطني المحدد في البند     

             .٣٨والية مراعيةً الضوابط المنصوص عليها في المادة 

  
              

ي الخاص بجنوب السودان وتحديد المقاعد اإلنتخاباحتساب القاسم 

المنتحبة لتمثيل كل والية من واليات جنوب السودان في المجلس 

  التشريعي لجنوب السودان من خالل الدوائر الجغرافية

ي الخـاص بجنـوب     اإلنتخابتقوم المفوضية باحتساب القاسم       )١(ـ  ٣٦
 فـي المجلـس    المحددةائر الجغرافية   السودان لتحديد عدد الدو   

التشريعي لجنوب السودان عن كل والية من واليات جنـوب          
ي الخـاص بجنـوب     اإلنتخـاب ويتم احتساب القاسم    . السودان

السودان من خالل قسمة مجموع عدد الـسكان فـي جنـوب            
السودان على عدد مقاعد المجلس التشريعي لجنوب الـسودان         

 .جغرافيةالمنتخبة لتمثيل الدوائر ال
تقوم المفوضية بقسمة مجموع السكان في كل والية من واليات  )   ٢(

ي الخاص بجنوب السودان    اإلنتخابجنوب السودان على القاسم     
الحتساب عدد مقاعد المجلس التـشريعي      ) ١(المبين في البند    

الية من خالل   ها لتمثيل كل و   إنتخابلجنوب السودان التي يجب     
عية الضوابط المنصوص عليها في المادة الدوائر الجغرافية مرا

٣٨ .  
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  ي لكل واليةاإلنتخابإحتساب القاسم 

  وتحديد المقاعد المنتخبة في المجلس التشريعي

  للوالية من خالل الدوائر الجغرافية
ي لكل والية بقسمة عـدد      اإلنتخابتقوم المفوضية باحتساب القاسم     ) ١(ـ    ٣٧

ـ        د المخصـصة للـدوائر     سكان الوالية المعنية على عـدد المقاع
الجغرافية لتحديد عدد الناخبين بكل دائرة جغرافية ويمثل القاسـم          

ي للوالية المعنية متوسط عدد السكان المطلـوب للـدائرة          اإلنتخاب
  .الجغرافية 

تقوم المفوضية بتحديد عدد الدوائر الجغرافيـة بالواليـة لتمثـل           ) ٢(
ية المعنية  من مجموع عدد مقاعد المجلس التشريعي للوال      %  ٦٠

  .المحدد في دستورها 
تراعى المفوضية عند تحديد الدوائر الجغرافية الضوابط المبينـة         ) ٣(

 .٣٨في المادة 
  

  تحديد حدود الدوائر الجغرافيةضوابط 

ـ تقوم المفوضية بتحديد الحدود الجغرافية للدوائر الجغرافية إل         ـ٣٨ ات نتخاب
  :المجالس التشريعية مع مراعاة 

   تقاطع حدود الدوائر الجغرافية مع حدود الوالية،عدم)   أ (  
الـوطني أو   أال يتجاوز عدد الناخبين في كل دائرة جغرافية القاسم          )  ب(

  ي في كل حالة بأكثر أو أقل من خمسة عشر بالمائة،اإلنتخابالقاسم 
لواقع الجغرافي وتوزيع المواطنين وإمكانيات التنقل والحـدود        ا)  ج  (

  .المحلية  اإلدارية
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  نشر التقرير النهائي لحدود الدوائر الجغرافية 
  

تقوم المفوضية بإعداد تقرير بمراجعة حدود الدوائر الجغرافية        )    ١(ـ  ٣٩
أو وسـائل اإلعـالم     في كل والية ونشره في الجريدة الرسمية        

فوراً ورفعه لكل من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة        األخرى  
الس التشريعية واألحزاب   جنوب السودان والوالة وأعضاء المج    

  .السياسية
اتها إعتراضأن تتقدم ب  ) ١(يجوز للجهات المشار إليها في البند       )    ٢ (           

أو بأية اقتراحات أخرى كتابة للمفوضية خالل ثالثين يوماً مـن          
  .استالمها للتقرير المنشور في الجريدة الرسمية

ـ اإلعتقوم المفوضية بعد النظر في كافـة        )   ٣( ات وإدخـال   تراض
التعديالت التي تراها مالئمة بنشر تقريرها النهائي في الجريـدة      
الرسمية حول حـدود الـدوائر الجغرافيـة متـضمناً المقاعـد           
المخصصة لتمثيل كل والية عن طريق الدوائر الجغرافية فـي          
المجالس التشريعية، والحدود النهائية للدوائر الجغرافية في جميع   

  .الواليات
   

  ن في التقرير النهائي لتحديد حدود الدوائر الجغرافيةالطع

يقدم أي طعن ضد تقرير المفوضية النهائي حـول تحديـد الـدوائر               ـ٤٠
 إلى المحكمة، وذلك فـي      ٩٣الجغرافية المنشور بموجب أحكام المادة      

خالل أسبوعين من تاريخ نشر التقرير، على أن تصدر قرارها فيـه            
  .حكمة نهائياًبصورة نافذة ويكون قرار الم
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  الفرع األول

  ات رئيس الجمهورية ورئيس حكومةنتخابالترشيح إل

   جنوب السودان والوالي

  أهلية الترشيح ومتطلباته

يكون أهالً للترشيح لمنصب رئيس الجمهوريـة أو منـصب          )    ١(ـ    ٤١
قاً ألحكام الدسـتور  رئيس حكومة جنوب السودان أو الوالي وف  

  ـ:أي شخص
  يكون سودانياً بالميالد،  )أ(     

  يكون سليم العقل،  )ب(          
  ال يقل عمره عن أربعين عاماً ،  )ج (          
  يكون ملماً بالقراءة والكتابة ،  )د (          

باألمانة أو الفـساد    ال يكون قد أدين في جريمة تتعلق          )هـ(
  .األخالقي 

وضية أن تطلب أي إثباتات تراها مناسبة للمـؤهالت           يجوز للمف   )٢(
  ) .١(المنصوص عليها في البند 

ناخب مؤهل ترشيح من يراه مناسباً      حزب سياسي أو    يكون ألي     )٣(
لمنصب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة جنوب الـسودان أو    

  .الوالي وفقاً ألحكام الدستور
ـ        )    ٤( ، يس الجمهوريـة  ال يجوز الجمع في الترشيح بين منصب رئ

  .رئيس حكومة الجنوب أو الوالي
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ـ ٤٢ يجب تأييد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفقـاً ألحكـام   )    ١( 
من خمسة عشر ألف ناخب مسجل ومؤهل مـن         ) ٣( ٤١المادة  

األقل، على أالّ يقل عدد المؤيدين في كل      ثمانية عشر والية على   
  . والية عن مائتي ناخب

يجب تأييد المرشح لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان وفقـاً        )٢(
من عشرة ألف ناخب مسجل ومؤهل مـن        ) ٣(٤١ألحكام المادة   

سبع واليات بجنوب السودان على أال يقل عدد المؤيـدين عـن            
  . مائتي ناخب عن كل والية

من ) ٣(٤١يجب تأييد المرشح لمنصب الوالي وفقاً ألحكام المادة  )   ٣(
ف ناخب مسجل من نصف عدد المحليـات بالواليـة          خمسة أال 
مؤيدين في كل محليـة عـن مائـة          بحيث ال يقل عدد ال     المعنية
  .  ناخب

تقوم المفوضية بتعميم ونشر النماذج لجمع التوقيعات وفقاً لمـا            )٤(
  .تفصله القواعد

  

�	�د�מ�ط�.�א�	&+�<�����.�&�3س�א��1�و&�� �

�و�&�3س���و����1و.�א��ودאن�و�א�وא�' �
  

يس حكومة  يقدم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية أو رئ         ) ١( ـ٤٣
المرشح أي حزب سياسي أو      بوساطة   جنوب السودان أو الوالي   

أو أي شخص آخر مفوضاً منه، إلى المفوضـية فـي الوقـت             
  .والتاريخ والمكان الذي تحدده
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تحدد المفوضية اليوم أو األيام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح           )٢(
حيث ال تزيد عن تسعين يوماً وال تقل عن سـتين يومـاً قبـل      ب

، على أن تقوم المفوضية بنشر إعالن بذلك فـي          اإلقتراعتاريخ  
أو بأي طريقة إعالمية أخرى وذلك في فترة        / و الجريدة الرسمية 

  .خمسة عشر يوماً قبل بدء مدة الترشيح على األقل
يح للمنـصب فـي     مع مراعاة أحكام الدستور تقدم طلبات الترش        )٣(

األنموذج الذي تعده المفوضية متضمناً المعلومات المطلوبة وفقاً        
 دلما تفصله القواعد ويتم إيداع مبلغ عشرة ألف جنيه سوداني عن          

سـوداني  رئيس الجمهورية وخمسة ألف جنيه      الترشيح لمنصب   
 رئيس حكومة جنوب السودان وألفي جنيه       د الترشيح لمنصب  عن

 الوالي، كتأمين لـدى المفوضـية       لمنصبد الترشيح   عنسوداني  
عـشرة  على أن يعاد المبلغ  للمرشح إذا حصل على أكثر مـن             

ات أو إذا سحب ترشيحه فـي       اإلنتخابمن األصوات في     بالمائة
   .اإلقتراعأي وقت قبل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ 

أن يقدم شهادة يعلـن  ) ١(يجب على كل مرشح وفق أحكام البند     )٤ (
ن موجوداته والتزاماته للسنة السابقة لتاريخ ترشيحه بمـا    فيها ع 

 وأبنائه وفقاً لألنموذج الـذي تحـدده        هفي ذلك موجودات زوج   
  .المفوضية 

  
  

  

��ط,ن�א�	&+�< �
� �

كـان  بـاطالً إذا    ) ١(٤٣ وفقاً ألحكام المادة  يعتبر طلب الترشيح      ـ٤٤
ت  لذلك المنصب أو لـم يـف بالمتطلبـا         نتخابالمرشح غير أهل لإل   
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 أو أي متطلبات أخرى وفقـاً  ١٠٣و ٤١ عليها في المادتين   المنصوص
  . ألحكام هذا القانون

  

�8�ص�ط�����א�	&+�< �
  

 بأسـماء   كـشف  بنـشر ،بعد قفل باب الترشيحتقوم المفوضية )  ١( ـ  ٤٥
ـ األشخاص الذين تقدموا بطلباتهم كمرشحين لإل      وفقـاً  ات  نتخاب

 واسـم الحـزب     وأسماء الذين رشـحوهم   ) ١(٤٣ألحكام المادة   
وما إذا كانوا مرشـحين مـستقلين،       نتمون إليه   يالسياسي الذي   

 لجميع األشخاص واألحـزاب     اًمعلنيكون هذا الكشف    ويجب أن   
 وإبداء أي مالحظات    تها لمراجع الكشف،السياسية المذكورة في    

  . عليهااتإعتراضأو 
  المشار إليها  اتاإلعتراضتحدد القواعد مواعيد عمليات النشر و       )٢(

ـ  تلك   كيفية الفصل في  و) ١(في البند    ات بالـسرعة   اإلعتراض
  .المطلوبة

أو  طلبات الترشيح التي تم قبولهـا        كشفتقوم المفوضية بنشر      )٣(
رفضها واألسباب التي تم بموجبها رفض طلبات الترشيح فـي          

ات وفقاً لما   اإلعتراض في    التالي لتاريخ االنتهاء من الفصل     اليوم
  .حددته المفوضية

  
� �

�ط#ن�8'�&8ض��ط�.�א�	&+�<א� �
  

 ٤٥وفقاً ألحكام المادة الذي رفض طلب ترشيحه   يجوز للشخص       )١(ـ٤٦
أو من رشحوه الطعن ضد قرار المفوضية بـرفض طلبـه           ) ٣(
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 أيام من تـاريخ     سبعةللمحكمة، على أن يقدم ذلك الطعن خالل        
  ) .٣(٤٥وضية لقرارها وفق أحكام المادة نشر المف

 خـالل   مة الفصل في الطعن وإعالن قرارهـا      يجب على المحك    )٢(
 ويجوز لها إصدار أي أمر      سبعة أيام من تاريخ إستالمها للطعن     

  .أن  مسألة تكون أمامها في هذا الشةفي أي
  

'3�������&+��ن������.�+&�א��+@�א�� �

��&�3س�א��1�و&���و�&�3س���و����1و.�א��ودאن�و�א�وא�' �
  

 

لمرشحين وفقاً ألحكـام المـادة       ل ئيم المفوضية بنشر الكشف النها    تقوـ  ٤٧
أو وسائل اإلعالم المتاحة أو بأي طريقة       /وفي الجريدة الرسمية    ) ١(٤٢

ون مباشرة، والتأكد من    تراها مناسبة بعد فصل المحكمة في جميع الطع       
 على أوسع نطاق لجمهورية الـسودان       أن الكشف النهائي قد تم توزيعه     

ي جنـوب الـسودان بالنـسبة       وخارجها بالنسبة لرئيس الجمهورية، وف    
  . لرئيس حكومة جنوب السودان، وفي الوالية بالنسبة للوالي

  

���א
�	���	���ص�א�&�وز� �
  

 يستخدم المرشح عن الحزب رمز الحـزب       اإلنتخاب ألغراض   )   ١(ـ  ٤٨
ويكـون للمرشـحين      المفوضـية  الحزب وتعتمده الذي يقترحه   

ـ        ن بـين التـي     المستقلين الحق في استخدام رموز يختارونها م
تقدمها المفوضية وفقاً لترتيب تقديم طلبات الترشيح المـستوفاة         

 .قانوناً
  ـ:مقترح من المفوضية يجب أالمعتمد أو أي رمز   )٢( 
  



www.nec.org.sd 

 ٣٨

يتشابه في االسم، أو االسم المختـصر أو العالمـات            )أ( 
أي حزب سياسـي أو     رمز   مع   ،المميزة أو أي عالمة   

  أي مرشح آخر،
هم منه الترويج للعنف أو الكراهية أو       يشتمل على ما يف     )ب(

  . للتمييز ضد أية فئة من المواطنين
  .ائم المرأة رمز الحزب المرشح لهاتستخدم القوائم الحزبية وقو)    ٣ (

  

�א��&ع�א�)��'� �

���.�א�	&+�<�وא�و�5�8وא��وز����	ز���������.�&�3س �
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  �<��.�א�	&+ 
  

 وفق أحكام   نتخابيحه لإل يجوز ألي مرشح معتمد تم قبول ترش      )    ١(ـ  ٤٩
 مدة ال تقل عن خمـسة       خاللأن يسحب ترشيحه    ) ١(٤٢المادة  

 على أن يخطـر المفوضـية       اإلقتراعوأربعين يوماً سابقة ليوم     
بسحب ترشيحه بموجب كتاب موقع عليه من المرشح بشخـصه         

  .وموثقاً توثيقاً قانونياً
 مبلغ) ١(عاد للمرشح الذي سحب ترشيحه بموجب أحكام البند         ي  )٢(

التأمين الذي أودعه لدى المفوضية فـي تـاريخ تقـديم طلـب             
  . الترشيح

نقضاء المدة المذكورة في    ال يجوز للمرشح سحب ترشيحه بعد إ        )٣(
ـ      )١(البند  و يعتبـر أي     اإلقتـراع ة  ، ويتم إدراج اسمه في بطاق

  . صوت حصل عليه صحيحاً
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 للمرشـحين    بعد إعالن ونشر الكشف النهائي     إذا تٌوفى المرشح  )    ١( ـ٥٠
 اإلقتـراع ، تقوم المفوضـية بإيقـاف       اإلقتراعأثناء يوم    قبل أو 

 . وتحديد موعد جديد للترشيحات
تعتبـر  ) ١(  في حالة فتح الترشيحات الجديدة وفق أحكام البنـد            )٢           (

  .ة ساريةطلبات الترشيح السابق
عند تحديد مواعيد جديدة للترشيحات وفق أحكام       تقوم المفوضية     )٣(

 خالل ستين يوماً من آخر      قتراعبتحديد ميعاد جديد لإل   ) ١(البند  
  .يوم للترشيحات 

  

�إعالن الفائز بالتزكية �

قفل بـاب   عند  في حالة وجود مرشح واحد تم قبول ترشيحه للمنصب            ـ٥١
 انسحاب باقي المرشحين، يجب     احد بعد الترشيحات، أو بقاء مرشح و    

على المفوضية إعالن ذلك المرشح فـائزاً بالتزكيـة خـالل ثمانيـة             
  . لقفل باب الترشيحات ينالمحددوالتوقيت وأربعين ساعة من التاريخ 
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  ج

رت ـالً للترشيح لعضوية مجلس الواليات إذا توف      ـيكون الشخص أه    ـ٥٢
 ـ:فيه الشروط اآلتية 

  أن يكون سودانياً ، ) أ        ( 
  أال يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً،  )ب(  
  أن يكون سليم العقل،)    ج (  
  أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة،  )د  (  
أالّ يكون قد سبقت إدانته خالل السنوات السبع السابقة للترشيح            )هـ(

  في جريمة تتعلق باألمانة أو الفساد األخالقي، 
 التـشريعي    الوطني أو المجلس   أالّ يكون عضواً في المجلس    )     و (

تشريعي ألي  لجنوب السودان أو حكومته أو عضواً في مجلس         
زراء القومي، على    أو حكومتها أو عضواً في مجلس الو       والية

أنه يجوز قبول ترشيحه إذا قدم استقالته من منصبه قبل تقـديم         
 . طلب الترشيح وفقاً ألحكام هذا القانون والقواعد
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  الفرع الثاني
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يجب على أي شخص يرغب في الترشـح لعـضوية أيٍ مـن             )    ١(ـ  ٥٣
   -:المجالس التشريعية  استيفاء شروط األهلية التالية

  أن يكون سودانياً،  ) أ(      
  أن يكون سليم العقل،  )ب(    
  أال يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً،  )ج (    
  أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة ،  )د  (    

أال يكون قد سبقت إدانته في السنوات الـسبع الـسابقة             )هـ(
  للترشيح في جريمة تتعلق باألمانة أو الفساد األخالقي،

يجب على الراغبين في الترشيح لعضوية المجلس الوطني مـن              )٢(
أعضاء المجلس التشريعي لجنوب السودان أو حكومته، والـوالة،         

تهـا، تقـديم   وأعضاء المجالس التشريعية فـي الواليـات وحكوما     
استقالتهم من تلك المناصب قبل تقديم طلـب الترشـيح لعـضوية            

  .المجلس الوطني
هالت  للمـؤ  اً مناسـب  يجوز للمفوضية أن تطلب أي إثبات تراه          )٣(

  ) .١(المنصوص عليها في البند 
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  متطلبات الترشيح عن الدوائر الجغرافية

 الـدائرة   فيمسجل أو ناخب مسجل     حزب سياسي   يجوز ألي   )    ١(ـ    ٥٤
الجغرافية ترشيح من يراه مناسباً في تلـك الـدائرة لعـضوية            

ه، على أن يكون من المؤهلين للترشـيح     إنتخابالمجلس الذي يتم    
  . وفقاً ألحكام هذا القانون

 حزب سياسي بتزكية حزبه له الموقعة  من أي   يتم تأييد المرشح    )    ٢   (
ييـد ترشـيح    من مسئول الحزب المعتمد لدى المفوضية ويتم تأ       

  :المرشحين المستقلين على النحو اآلتي
عدد ال يقل عن مائة ناخب      لمجلس الوطني من    المرشح ل ) أ  (

  سجل الدائرة الجغرافية ،مسجل في 
لمجلس التشريعي لجنوب السودان من عدد ال       المرشح ل )  ب(

يقل عن خمسين ناخـب مـسجل فـي سـجل الـدائرة             
  الجغرافية،

ريعي للوالية من عدد ال يقل عن       لمجلس التش المرشح ل )   ج(
ناخب مـسجل فـي سـجل الـدائرة          خمسة وعشرين   

 الجغرافية،

تقوم المفوضية بإعداد ونشر نماذج تأييد المرشـحين علـى أن           )    ٣(
  : تشتمل على اآلتي

  اإلسم الكامل للمرشح الذي يتم تأييده ،)    أ        (
  اإلسم الكامل للناخب المسجل ،)    ب      (

  عنوان إقامة الناخب،)     ج   (   
  مكان وتاريخ ميالد الناخب ،)    د       (
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  . توقيع الناخب)    هـ(     
ـ تقوم المفوضية، أثناء فترة فحص الترشـيحات و       )    ٤    ( ات اإلعتراض

المنصوص عليها في هذا القـانون، بتـدقيق أعـداد النـاخبين            
  . مستقل المسجلين المؤيدين لكل مرشح

          تقديم طلب الترشيح لعضوية المجالس التشريعية عن       

              الدوائر الجغرافية     

المرشح أو أي شخص مفـوض منـه        الحزب السياسي أو    يقدم    )١(ـ  ٥٥
طلب الترشيح لعضوية أحد المجالس التشريعية عـن الـدوائر          

أي والية إلى المفوضية فـي الوقـت والتـاريخ          الجغرافية في   
  .والمكان الذي تحدده

تحدد المفوضية اليوم أو األيام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح           )٢(
بحيث ال تزيد عن خمسة وستين يوماً وال تقل عن خمسين يوماً            

، على أن تقوم المفوضية بنشر إعالن بـذلك         اإلقتراعقبل تاريخ   
أو أية وسيلة إعالمية أخرى في موعـد        /في الجريدة الرسمية و   

  .أقصاه خمسة عشر يوماً قبل بدء فترة الترشيح
تقدم طلبات الترشيح بالطريقة والشكل وعلى األنموذج الرسمي          )٣(

الذي تعده المفوضية متضمناً المعلومات والمرفقات التي تفصلها        
  . القواعد

 الجغرافيـة،   على المرشح عند تقديم طلب الترشيح عن الـدوائر        )   ٤(
  :إيداع تأمين لدى المفوضية على النحو التالي

لعضوية المجلس الوطني مبلغ وقـدره مائـة جنيـه             )أ  (
  سوداني،
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لعضوية المجلس التشريعي لجنوب السودان مبلغ وقدره   ) ب(
  خمسون جنيهاً سودانياً،

في الوالية مبلـغ وقـدره      لعضوية المجلس التشريعي      )ج (
  ياً،ن جنيهاً سودانخمسة وعشرو

يعاد مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذه المـادة فـي حالـة             )    ٥(
حصول المرشح على ما ال يقل عن عشرة بالمائة من أصـوات            
الناخبين الصحيحة، أو إذا انسحب المرشح أو المرشحة فـي أي   

  .اإلقتراعوقت قبل ثالثين يوماً من تاريخ 
 حـزب سياسـي،   على المرشح عن الدائرة الجغرافية من قبـل  )    ٦(

 لذلك  ة من ذلك الحزب السياسي تؤكد تزكيته      إرفاق شهادة موقع  
  .المرشح

ال يجوز الجمع بين الترشيح عـن طريـق القائمـة الحزبيـة             )    ٧(
 .وكمرشح مستقل في دائرة جغرافية

 قبول ترشيح أي شخص عن أكثر من دائرة جغرافيـة           يجوزال  )    ٨(
  . تشريعيةات أي من المجالس الإنتخابواحدة في 

�����	�د�מ�ط�.�א�	&+�<��#(و���א����1س�א�	+&�#����ن��,ل �
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 يجوز ألي حزب سياسي أن يتقدم بطلب ترشيح قائمة حزبيـة          )    ١(ـ  ٥٦
عـن طريـق    لعضوية أحد المجـالس التـشريعية       وقائمة مرأة   

 النسبي، ويجب أن يقدم تلك القائمة شـخص مفـوض           اإلنتخاب
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رسمياً من قبل الحزب السياسي، في الوقت والتاريخ والمكـان          
 .الذي تحدده المفوضية

تحدد المفوضية اليوم أو األيام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح         )    ٢(
 بحيث ال تزيد عن خمسة وستين يوماً وال تقل عن خمسين  يوماً            

، على أن تقوم المفوضية بنشر إعالن بـذلك         اإلقتراعقبل تاريخ   
أو أية وسيلة إعالمية أخرى وذلك فـي        /في الجريدة الرسمية و   

  .موعد أقصاه خمسة عشر يوماً قبل بدء فترة الترشيح
ـ         ) ٣( ) ١(فـي البنـد      ار إليهمـا  ش يجب أن تتضمن القائمتـان الم

ـ       والمرشحتان من  ن المرشـحين    أي حزب سياسي، على عدد م
حيـث  بالمحددة للمجلس التشريعي المعني     يساوي عدد المقاعد    

لـة  مـن جم  % ١٥ من الحـزب     تمثل القائمة الحزبية المرشحة   
من جملـة   % ٢٥ من الحزب    العضوية وقائمة المرأة المرشحة   

   .العضوية 
تقدم طلبات الترشيح المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة         )     ٤(

نموذج الرسمي متضمناً المعلومات والمرفقات     والشكل وعلى األ  
  . حسبما تفصله القواعد

   على الحزب السياسي، عند تقديم طلب الترشيح بقائمة حزبيـة             ) ٥(  
بموجب أحكام هذه المادة أن يـودع تأمينـاً لـدى           وقائمة مرأة   

 :المفوضية على النحو التالي
اً سودانياً لعضوية المجلس الوطني مبلغ وقدره مائة جنيه   )   أ  (

  عن كل مرشح على القائمة ،
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عي لجنوب السودان مبلغ وقدره لعضوية المجلس التشري)   ب(
  ن جنيهاً سودانياً عن كل مرشح على القائمة،خمسو

في الوالية مبلـغ وقـدره      لعضوية المجلس التشريعي    )   ج(
ن جنيهاً سودانياً عن كل مرشح علـى        خمسة وعشرو 

  القائمة،
 التأمين المنصوص عليه في هذه المـادة فـي حالـة            يعاد مبلغ )    ٦(

 %٤على ما ال يقل عن      أو قائمة المرأة    حصول القائمة الحزبية    
 أو   القوائم الحزبيـة   إنتخابمن أصوات الناخبين الصحيحة في      

، أو إذا سحب الحزب السياسي تلك القائمة في أي          قائمة المرأة   
  .اإلقتراعوقت قبل ثالثين يوماً من تاريخ 

  
  

   الترشيح لعضوية المجالس التشريعيةبطالن

يعتبر طلب الترشيح لعضوية أيِ من المجالس التشريعية باطالً إذا كان   ـ٥٧
 لعضوية المجلس التشريعي الذي يطلب      نتخابالشخص غير مؤهل لإل   

) ١ (٥٣الترشيح له أو لم يف بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة           
ة، أو أي متطلبات أخرى وفقاً ألحكام       شامل) هـ(إلى  ) أ(الفقرات من   
  .هذا القانون

 

  

   لعضوية المجالس التشريعيةالترشيحطلبات فحص 
  

  

تقوم المفوضية بفحص طلبات الترشيح لعضوية المجالس التـشريعية           ـ٥٨
 إذا لم   ن من هذا القانو   ٤٥وفقاً لإلجراءات المنصوص عليها في المادة       

ا في هذا القـانون يجـوز        الطلب المتطلبات المنصوص عليه    يستوف
للمفوضية رفض ذلك الطلب مع إبداء األسـباب وإخطـار الحـزب            

  .  بذلك أو المرشح المستقل السياسي المعني 
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  الطعن في قرار المفوضية برفض طلبات الترشيح
    

يجوز للمرشح أو الحزب السياسي أن يطعن في قرار المفوضية            )١(ـ  ٥٩
ـ      يح، إلـى المحكمـة   الصادر بقبول أو رفض أي طلـب للترش

  .المختصة
خالل سبعة أيام من    ) ١(يجب أن يقدم أي طعن وفق أحكام البند         )    ٢(

  .تاريخ نشر المفوضية لقرارها بقبول أو رفض طلب الترشيح
تنظر المحكمة المختصة في الطعون المقدمة إليها بموجب أحكام         )    ٣(

طعـن،  خالل سبعة أيام من تاريخ استالمها لطلـب ال        ) ٢(البند  
وتعلن عن قرارها، ويجوز للمحكمة المختصة في هـذه الحالـة     
إصدار أي أمر في أية مسألة في هذا الشأن، ويكـون قرارهـا             

  .  نهائياً
    

   النهائية للمرشحين لعضويةنشر الكشوفات

   المجالس التشريعية

 النهائية للمرشحين عن الـدوائر      تقوم المفوضية بنشر الكشوفات     )١  (ـ ٦٠
 ألي من   إنتخابفي أي   وقوائم المرأة   ة والقوائم الحزبية    الجغرافي

أو وسـائل اإلعـالم     /المجالس التشريعية في الجريدة الرسمية و     
من الفـصل فـي     المختصة  المتاحة، وذلك بعد انتهاء المحكمة      

  .جميع الطعون مباشرةً
 النهائية للمرشـحين    ى المفوضية التحقق من نشر الكشوفات     عل  )٢ (

على أوسع نطاق في كل واليـة، وبأيـة         ) ١(لبند  وفقاً ألحكام ا  
  طريقة تراها مناسبة،
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تقوم المفوضية، في ذات الوقت والتاريخ، باإلعالن والنشر في         )    ٣ (
أو وسائل اإلعـالم عـن فتـرة الحمـالت          /الجريدة الرسمية و  

ية والتي يجب أال تزيد عن خمسين يوماً وال تقـل عـن        اإلنتخاب
   بيوم واحد،اإلقتراعنتهي قبل تاريخ ثالثين يوماً، على أن ت

  تقوم المفوضية، في ذات الوقت والتاريخ، باإلعالن والنشر في           )٤(
أو وسائل اإلعـالم المتاحـة عـن تـاريخ          /والجريدة الرسمية   

ه، ويكـون   إنتخاب للمجلس التشريعي الذي يتم      اإلقتراعوساعات  
عليها التحقق من نشر ذلك وتوزيعه على أوسع نطـاق علـى            

والواليات المعنية،  وجنوب السودان   مستوى جمهورية السودان    
 ستين يوماً من تـاريخ انتهـاء        اإلقتراععلى أال يتجاوز تاريخ     

  .عمليات الترشيح
  

  سحب الترشيحات لعضوية المجالس التشريعية

يجوز ألي مرشح ترشيحاً صحيحاً في أي دائـرة جغرافيـة،           )    ١(ـ    ٦١
  .اإلقتراعالثين يوماً قبل تاريخ سحب ترشيحه في موعد أقصاه ث

يجب على أي شخص يرغب في االنسحاب بموجب أحكام البند          )    ٢(
إخطار المفوضية بانسحابه بخطاب موقع من المرشـح أو         ) ١(

  .المرشحة شخصياً وموثقاً توثيقاً قانونياً
 أو  يجوز للحزب السياسي الذي تقدم بطلب ترشيح قائمة حزبية        )    ٣( 

واعتبرت تلك القائمة على أنهـا مرشـحةً ترشـيحاً           قائمة مرأة 
صحيحاً، سحب تلك القائمة في موعد أقصاه ثالثين يومـاً قبـل            

  .اإلقتراعتاريخ 
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أو في حالة انسحاب أو وفاة أي مرشح على القائمـة الحزبيـة               )٤( 
التي تقدم بها حزب سياسي في أي وقت قبل انتهاء          قائمة المرأة   

السياسي إخطار المفوضـية باسـم      ، يجب على الحزب     اإلقتراع
المرشح الذي يقترحونه الستبداله، على أن يـستوفي المرشـح          
الجديد كافة الشروط والمتطلبات القانونية المنصوص عليها في        

ويجب على المرشح المنسحب إخطار المفوضـية       . هذا القانون 
والحزب السياسي الذي رشحه بانسحابه بموجب كتاب موقع منه         

  .  اُ توثيقاً قانونياًشخصياً وموثق
يعاد مبلغ التأمين المودع لدى المفوضية في تـاريخ الترشـيح             )٥( 

بموجب هذا القانون لكل مرشح أو حزب سياسي يسحب ترشيحه  
  . اإلقتراعقبل ثالثين يوماً من تاريخ 

شح أو حزب سياسي سـحب ترشـيحه بعـد          ال يجوز ألي مر   )    ٦(
ها في هذه المادة  وتـدرج       نقضاء المدة الزمنية المنصوص علي    إ

  ة ـ أسماء كافاإلقتراع اتـبطاقعلى 
 المرشـحين ترشـيحاً صـحيحاً وغيـر         المرشحين وكشوفات         

المنسحبين في تلك المدة، وتعتبر األصوات التي حصل عليها أي  
  .     منهم صحيحة

  

  وفاة المرشح لعضوية أي من المجالس

  التشريعية عن الدائرة الجغرافية
  

رافية ما، بعد اإلعالن عن الكشف إذا توفى المرشح في دائرة جغ   )١(ـ ٦٢
، تقوم المفوضية بإيقاف    اإلقتراع للمرشحين وقبل انتهاء     النهائي
  .ات في تلك الدائرة وبتحديد موعد جديد للترشيحاإلنتخاب
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، تعتبر  )١(في حالة فتح باب الترشيح من جديد وفق أحكام البند             )٢( 
  .ابقة لباقي المرشحين ساريةطلبات الترشيح الس

، تقوم  )١(في حالة فتح باب الترشيح من جديد وفق أحكام البند             )٣( 
 في موعد أقصاه سـتين      قتراعالمفوضية بتحديد موعد جديد لإل    
  .يوماً من آخر يوم للترشيح الجديد

  

  ات الدوائر الجغرافيةإنتخاب         إعالن الفائز بالتزكية في 

  لتشريعية  لعضوية المجالس ا

في حالة وجود مرشح واحد لعضوية أي من المجالس التشريعية فـي              ـ٦٣
أي دائرة جغرافية تم قبوله بوساطة المفوضية حتى تاريخ قفل بـاب            
الترشيح أو بقاء مرشح واحد عند انسحاب باقي المرشحين، يجب على           
المفوضية إعالن ذلك المرشح فائزاً بالتزكية خالل ثمانيـة وأربعـين           

  .ة من التاريخ المحدد لقفل باب الترشيحاتساع
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  الفرع األول

  يةاإلنتخابالحملة 

  يةاإلنتخاببرنامج الحملة 

تقوم المفوضية باإلعالن في ذات الوقت والتاريخ في الجريـدة            ) ١(ـ ٦٤
ية اإلنتخابأو وسائل اإلعالم المتاحة عن فترة الحملة        /والرسمية  

للمرشحين وفق أحكام هذا القانون، على أال تزيد عـن سـبعين            
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يوماً وال تقل عن ثالثين يوماً بحسب الحال، وأن تنتهـي قبـل             
   . بيوم واحد اإلقتراعتاريخ بداية 

ن تقوم المفوضية بتحديد الفترة وإعال    ) ١(مع مراعاة أحكام البند      ) ٢(
ية وتقوم بنشر ذلـك علـى       اإلنتخابالطريقة التي تتم بها الحملة      

  . أوسع نطاق وتزويد كافة اللجان العليا بنسخة منه وفقاً للقواعد 
خالل ية  اإلنتخابعتبر من قبيل الحملة     نشاط ي  ال يجوز القيام بأي    ) ٣(

 أو أثناء يـوم أو      اإلقتراعاألربعة والعشرين ساعة السابقة لبدء      
 .وفقاً للقواعد  عاإلقتراأيام 

                حقوق وواجبات المرشحين واألحزاب السياسية

  يةاإلنتخاب        أثناء الحملة 

يجب على أي موظف عام أو سلطة عامة معاملة جميع المرشحين             )١(ـ  ٦٥
واألحزاب السياسية على قدم المساواة وبحياد تـام وبمـا يـضمن           

  .يةاإلنتخابء فترة الحملة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم أثنا
مع مراعاة أحكام أي قانون آخر ، يتمتع كـل مرشـح أو حـزب               )٢(

ـ    ـسياسي بحرية تامة في التعبي     ـ  ـر عن رأيه وتقدي ه ـم برنامج
ي في الحصول على المعلومات عند ممارسة حقه فـي          ابــاإلنتخ
قـاً ألحكـام هـذا القـانون        ية بأية وسيلة كانت وف    اإلنتخابالحملة  
  .  دوالقواع

ية استعمال عبارات   اإلنتخابال يجوز ألي شخص أثناء تنفيذ الحملة          )٣(
تشكل تحريضاً على الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة، أو العصيان         

ي من تلك األعمـال أو      المسلح، أو العنف أو تهديداً باللجوء إلى أ       
  .ستخدام عبارات تدعو للكراهية أو التمييزالحرب ، أو إ
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ـ يكفل ألي مرشح أو حزب سياسي خالل          )  ١(ـ ٦٦ ات إسـتخدام   اإلنتخاب
جميع وسائل اإلتصال اإلعالمية بكافة أشكالها واإلستفادة منهـا         

  .ية اإلنتخابألغراض الحملة 
تحدد القواعد الضوابط الالزمـة لـضمان حقـوق المرشـحين         )٢(

سـتخدام  فيهـا فـي إ    حزاب السياسية المشاركة    ات واأل نتخابلإل
ؤ الفـرص،   وسائل اإلعالم العامة على أساس المساواة وتكـاف       

  .يةاإلنتخابهم أثناء تغطيتها ألخبار الحملة ولمنع أي تمييز بين
تعد المفوضية، باالشتراك مع وسائل اإلعالم العامة وبالتـشاور           )٣(

ات، برنامجاً شامالً   اإلنتخابمع األحزاب السياسية المشاركة في      
ن حقهم في استخدام تلـك الوسـائل ألغـراض الحملـة            لضما

  .ية على قدم المساواةاإلنتخاب
مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، يجوز ألي مرشح أو حـزب              )٤(

ية، إما منفرداً أو باالشتراك مع      اإلنتخابسياسي خالل مدة الحملة     
ية علـى شـكل كتيبـات، أو    اإلنتخابآخرين، نشر مواد حملتهم     

 أو بأي شكل آخر، على أن تحمل جميع هذه          ملصقات أو صحف  
النشرات معلومات تحدد المرشح أو المرشـحين المعنيـين وأن          

  .تحمل اسم وعنوان مصدر تلك النشرات 
ستعمال وسائل اإلعـالم    ة إ يجوز للمرشحين واألحزاب السياسي     )٥(

المرئيـة  ية، بما في ذلـك      اإلنتخاباإللكترونية ألغراض الحملة    
نترنت، والرسائل اإللكترونيـة وأيـة وسـائل        واإلوالمسموعة  
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أخرى، ومع ذلك ال يجوز لهـم اسـتعمال أي مـن الوسـائل              
  . ية للمرشحين اآلخريناإلنتخابالمذكورة، لتعطيل الحملة 

ال يجوز للمرشحين أو األحزاب السياسية القيام بـأي أفعـال أو            )      ٦(   
ية لمرشحين  اباإلنتخاستعمال أي بيانات تؤدي إلى عرقلة الحملة        

  .أو ألحزاب سياسية أخرى 
  

        

  

        

����و���د&*�א
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ال يجوز للمرشحين أو األحزاب السياسية تمويل نـشاط الحملـة           ) ١(ـ  ٦٧
ية من أي مبالغ نقدية أو مساعدات عينيـة أو هبـات أو             اإلنتخاب

 .مساعدات من بلد أجنبي أو من جهة أجنبية 
حين او األحزاب السياسية تمويـل نـشاط الحملـة          يجوز للمرش ) ٢(       

  :ية من المصادر اآلتية اإلنتخاب
  .الدعم المالي من  أعضاء الحزب ) أ ( 
   المساهمات المالية من المرشحين )ب(
المساهمات المالية التي قد تقدمها الحكومة القومية وحكومة        ) ج  (

ية جنوب السودان وحكومات الواليات لكافة األحزاب السياس      
  .أو المرشحين بقدر متساو

الهبات أو المساهمات التي يجوز لألحـزاب الـسياسية أو          ) د  ( 
المرشحين الحصول عليها من أي مصادر سودانية أخـرى         

  .تقرها المفوضية 



www.nec.org.sd 

 ٥٤

 الحملـة   ضية بتحديد سقف الصرف علـى مناشـط       تقوم المفو  )  ٣( 
 المرشـحين، اسـتناداً إلـى     ية لألحـزاب الـسياسية و     اإلنتخاب

  ـ: ةاآلتيعتبارات اال
ـ تساع المنطقة الجغرافية التي تتم فيها       إ    )أ (   ات أو  اإلنتخاب

  أي عوائق تتعلق بالحركة والتنقل في تلك المنطقة، 
سهولة الوصول إلى التجمعات السكانية في المنطقـة        )    ب(

  وتوفر سبل المواصالت واالتصاالت،
  عدد السكان وتوزيعهم على أرجاء المنطقة،  )ج(
أية اعتبارات معقولة أخرى من شأنها التـأثير علـى              )د (

       .يةاإلنتخابتكاليف الدعاية 
  

  

���א
�	����	�دאמ���ل�א��������1ل�! �
  س

  

        

        

يـة فـي    اإلنتخابيجب أن يستخدم المال المخصص ألغراض الحملة           ـ٦٨
 ـ: المجاالت اآلتية

ن الحزب السياسي   تطوير الوسائل والقدرات الفنية التي تمك     )      أ (
   ،ياإلنتخابأو المرشح من إعداد ونشر برنامجه 

تغطية المصاريف المتعلقة بجمع توقيعات المؤيدين لقبـول          )   ب(
 حكام هذا القانون، وفقاً ألطلب المرشح 

تصميم وطباعة ونشر اإلعالنات والملـصقات والكتيبـات          )    ج(
ا بكافة الطرق   ية وتوزيعه اإلنتخابوغيرها من وسائل الحملة     

بما في ذلك عبر وسائل اإلعالم اإللكترونيـة، والمقـروءة،          
 والمرئية والمسموعة، 
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المكافآت والرواتب المدفوعة لألشخاص المعتمدين بوسـاطة       )     د (
الحملـة  نـشاط   لسياسي أو المرشح بشخصه لتنفيذ      الحزب ا 
 ية، اإلنتخاب

اض الحملـة   إيجارات المكاتب والمقار المـستعملة ألغـر        )  هـ(
  ية، اإلنتخاب

تكاليف األدوات المكتبية، والمحروقات، وأجـور العربـات        )    و  (
ووسائل النقل، والتغطيـة اإلعالميـة ألغـراض الحملـة          

  ية، اإلنتخاب
 مناشـط نفيذ  أية مصروفات أخرى معقولة تكون ضرورية لت       )   ز  (

  ية،اإلنتخابالحملة 
  
 

  

وא&د�א�#�����C&אض��	#��ل�!�������א�دو���وא��!���7&�

����א
�	���א������ �
        

        

ستعمال أي من إمكانات الدولة     ال يجوز ألي مرشح أو حزب سياسي إ         ـ٦٩
أو موارد القطاع العام المادية أو البشرية فيما عدا أجهـزة اإلعـالم             
مجاناً، على أنه في حالة طلب دفع تكلفة أي خدمة أن تتناسـب تلـك               

مة وأن تنطبق على جميـع األحـزاب        التكلفة مع حجم الخدمات المقد    
 . السياسية والمرشحين بالتساوي ودون تمييز

          

���א
�	�����	������������אא�������� �
  

يجب على كل مرشح أو حزب سياسي تقديم حساب ختامي عن            )   ١( ـ٧٠
ية إلى المفوضية مباشرةً    اإلنتخابإيرادات ومصروفات حملتهم    
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ن يوماً بعد تاريخ اإلعالن الرسـمي       في موعد ال يتجاوز ثالثي    
 .   اإلستفتاءات أو نتخابعن النتائج النهائية لإل

) ١(يجب أن يكون الحساب الختامي المقدم بموجب أحكام البند           )٢(
مفصالً، بحيث يحدد كافة األموال والموارد التـي تـم جمعهـا            

ية، ومصادرها،  اإلنتخابوتوظيفها واستخدامها ألغراض الحملة     
مدققاً قانونياً حسب   رفها، على أن يكون ذلك الحساب       وكيفية ص 

  . بيةسااألصول المح
        

�א��&ع�א�)��'���� �

��و!1&א$א	"א
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ات في موعد أقصاه ثمانية وأربعين سـاعة  اإلنتخابيقوم كبير ضباط  ـ  ٧١
  ـ:لتالية بمد اللجنة العليا بالوالية بالمواد ااإلقتراعقبل يوم 

  

 مساو لعدد الناخبين في جميع مراكز       اإلقتراععدد كاف من بطاقات      )  أ (
  .لالحتياط % ١٠ في الوالية مضافاً اليها اإلقتراع

 التي تم تسليمها وفقاً ألحكـام       اإلقتراع كشف يوضح عدد بطاقات     )ب(
  باألرقام المتسلسلة،) أ (رة ـالفق

، بمـا   اإلقتراعوتنفيذ عمليات   أي مواد أخرى تكون الزمة لتنظيم         )ج (
، واألماكن المخصصة إلتمـام عمليـة       اإلقتراعفي ذلك صناديق    
 والنماذج والمحاضر الخاصة بتنظـيم عمليتـي        ،التصويت بسرية 

   .  والفرز، والحبر السري، واألدوات المكتبيةاإلقتراع
  

������������ �
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تقوم المفوضية باإلعالن في ذات الوقت والتاريخ في الجريـدة            ) ١( ـ ٧٢
 اإلقتراعأو وسائل اإلعالم المتاحة عن زمن وتاريخ        /والرسمية  

 لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنـوب        اإلنتخابفي  
  . السودان والوالي

تقوم المفوضية بتوزيع كافة المعلومات عن المرشحين وزمان        )    ٢( 
 رئيس  نتخاب داخل السودان وخارجه بالنسبة إل     اعاإلقترومكان  

 رئـيس   نتخـاب الجمهورية وداخل جنوب السودان بالنـسبة إل      
  الـوالي  نتخاب إل حكومة جنوب السودان وداخل الوالية بالنسبة     

  .والمجالس التشريعية
 اإلقتـراع تقوم المفوضية قبل يـوم      ) ١(مع مراعاة أحكام البند     )    ٣(

إلعالم أو أية وسيلة أخـرى مناسـبة        بنشر إعالن عبر وسائل ا    
  ـ:يتضمن ما يلي

   في كل دائرة جغرافية،اإلقتراعمراكز   )أ( 
 في كـل    نتخابأسماء المرشحين الذين تم ترشيحهم لإل       )ب(

 بطاقـة دائرة جغرافية مرتبة حـسب تـرتيبهم علـى          
، والذي يستند إلـى أسـبقية تقـديم طلبـات           اإلقتراع
  .الترشيح

  .ية وقوائم المرأة ألغراض التمثيل النسبي القوائم الحزب)     ج(
ـ تقوم المفوضية بتزويد جميع ضباط       ) ٤( ات بنـسخة مـن     اإلنتخاب

ات اإلنتخاب، ويجب على ضباط )٣( البند فياإلعالن المشار إليه 
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التحقق من نشره على أوسع نطاق في دوائرهم الجغرافية وكافة          
    .  ل منهمـ التابعة لكاإلقتراعمراكز 

��وو���א�	�و��&אعא
�	�&א�ز� �
 

 ـ: الشروط التالية وهي أناإلقتراعيجب أن تستوفي مراكز   )١(ـ ٧٣
يقع في ميدان مفتوح وبخالف ذلك في مبنـى واسـع             )أ( 

يسهل على الناخبين الوصول إليه والخروج منـه دون         
  ، معوقات

يقع في مكان يسهل على ذوي االحتياجـات الخاصـة            )ب(
ممارسـة حقهـم فـي      والمسنين الوصول إليه بيسر ل    

  .اإلقتراع
 في الزمن وفـي     اإلقتراع في كافة مراكز     اإلقتراعتبدأ عمليات   )    ٢(

الوقت الذي تحدده المفوضية وتستمر دون انقطاع حتى إنتهـاء          
  .الوقت 

 اإلقتـراع  مفتوحاً بعد حلول ساعة قفل باب        اإلقتراع يبقى مركز     )٣( 
 المركز والمصطفين رسمياً لتمكين الناخبين الموجودين في ساحة

، ويقتـصر   اإلقتراع من ممارسة حقهم في      اإلقتراعفي طوابير   
ذلك على الناخبين الموجودين في المركز في تلك اللحظـة وال           
يسمح ألي ناخب آخر يحضر للمركز بعد ذلك بدخول المركـز           

  .  اإلقتراعو
 )٣( فيما عدا ما نص عليه البند        اإلقتراعال يجوز تمديد ساعات     )    ٤(

  .إال بإذن من المفوضية حسبما تنص عليه القواعد
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مع مراعاة أحكام هذا القانون، تضع المفوضية القواعد الالزمـة         )   ١(ـ  ٧٤
 اإلقتـراع ها، على أن يتم     ـ وإجراءات اإلقتراعات  ـلتنظيم عملي 

 إالّ إذا رأت المفوضية      في يوم واحد   إستفتاءات أو   ـإنتخابألية  
، وبما يـضمن لكافـة النـاخبين        فترة ألسباب موضوعية  مد ال 

 . بحرية وسرية تامتيناإلقتراعممارسة حقهم في 
كل ما يتعلق بإجراءات ) ١(تفصل القواعد المشار إليها في البند    )  ٢(      

، والتحقق مـن خلـو صـناديق        اإلقتراعافتتاح وإقفال عمليات    
التصويت، ومحاضـر    قبل البدء ب   بطاقات التام من أية     اإلقتراع
، وحقوق وواجبات المراقبين والوكالء، واإلجـراءات        اإلقتراع

 األميين وذوي االحتياجات الخاصة، وحـاالت       إقتراعالخاصة ب 
 .  ، وغيرها من اإلجراءاتاإلقتراع بطاقةالخطأ في تعبئة 

يحق للمرشحين، والوكالء، والمراقبين وممثلي وسائل اإلعـالم        )    ٣(
 والبقاء بداخله في أي وقت أثناء اإلقتراع مركز المعتمدين دخول 

  .، حسبما تفصله القواعداإلقتراععملية 
التدخل فـي مهـام مـوظفي       ) ٣(ال يجوز للمذكورين في البند      )    ٤(

، أو التحدث ألي ناخب أثناء وجـوده داخـل المركـز            اإلقتراع
  .بغرض اإلدالء بصوته

استبعاد أي من المذكورين  الحق في اإلقتراعيكون لرئيس لجنة )     ٥(
 بكل  في حالة مخالفته ألحكام هذا القانون أو قيامه       ) ٣(في البند     

  . اإلقتراعما من شأنه عرقلة عملية 
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في حالة وقوع شغب أو عنف أو أية أفعال          اإلقتراعيقوم رئيس مركز       ـ٧٥

، بإيقـاف   المراكـز  في أي من     اإلقتراعأخرى من شأنها إعاقة سير      
 في ذلك المركز مؤقتاً الستكمالها في وقت الحق فـي           اإلقتراععملية  

ات في الدائرة اإلنتخابذات اليوم أو في اليوم التالي، بعد إخطار ضابط 
  .الجغرافية وأخذ التوجيهات الالزمة منه
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تبدأ عملية فرز وعد األصوات التي تم اإلدالء بها داخل مركـز            ) ١( ـ ٧٦
 عن قفل   اإلقتراعوذلك فور إعالن رئيس مركز      المعني   اإلقتراع

  .اإلقتراعباب 
تستمر عملية فرز وعد األصوات حتى االنتهاء من ذلـك، وال             )٢( 

 اء من فرز وعد كافـة     يجوز إيقاف أو تأجيل العملية قبل االنته      
 جـب  وي ،اإلقتـراع صندوق أو صناديق      الموجودة في  البطاقات

ات توفير اإلضاءة وكافة المتطلبات األخرى      اإلنتخابعلى ضابط   
  .إلكمال عملية الفرز والعد دون انقطاع

يكون للمرشحين، والوكالء، والمراقبين وممثلي وسائل اإلعالم       )    ٣(
يع عمليات فرز وعد األصـوات  المعتمدين الحق في حضور جم   

دون التدخل في مهام موظفي العد والفرز أو التأثير عليهم وذلك           
  . حسبما تفصله القواعد
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ستبعاد أي شخص فـي      الحق في إ   اإلقتراعيكون لرئيس مركز    )   ٤ (
حالة مخالفته ألحكام هذا القانون أو القواعد أو قيامه بكل ما من            

  . دشأنه عرقلة عملية الفرز والع
 أوالً في حالة تزامنه     اإلستفتاء الخاصة ب  اإلقتراعتفرز صناديق   )    ٥(

ات أخرى، وفي حال تزامن أكثـر مـن عمليـة           إنتخابمع أية   
ية في يوم واحد يجب تنظيم عمليات فرز وعد األصـوات           إنتخاب

  : بالتسلسل التالي حسب الحالةاإلقتراعفي صناديق 
  ، رئيس الجمهورية)    أ  (
  المجلس الوطني ، )   ب(
  ، رئيس حكومة جنوب السودان)    ج (
  ،      الوالة)د ( 
  ، المجلس التشريعي لجنوب السودان)    هـ(
   .المجلس التشريعي في الوالية)    و ( 

، وبحضور وتحت مراقبة المرشـحين      اإلقتراعيقوم رئيس لجنة      )٦ (
 تلو اآلخر    واحداً اإلقتراعأو وكالئهم والمراقبين، بفتح صناديق      

وتفريغ محتوياتها على طاولة الفرز، حيث يستعين بأعضاء لجنة 
  .   لفرز األصوات وعدها بالطريقة التي تفصلها القواعداإلقتراع

 بإعداد تقرير لفرز وعد كل واحد من        اإلقتراعيقوم رئيس لجنة      )٧( 
، يوقع عليه شخـصياً ومـن يرغـب مـن            اإلقتراعصناديق  

ئهم الحاضرين، على أن يتضمن ذلك التقرير       المرشحين أو وكال  
  ـ:المعلومات التالية
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  ، ية ورقمهااإلنتخاباسم الدائرة  )    أ(     
  ،  ورقمهاإلقتراعاسم مركز   )ب(
عدد الناخبين المسجلين فـي ذلـك المركـز، وعـدد             )ج(

 اإلقتراع بطاقات، واإلقتراعالمقترعين، والممتنعين عن 
 وغير المستخدم، باإلضـافة   المستلمة، والمستخدم منها    

   التالفة ،اإلقتراع بطاقاتإلى عدد 
مجموع األصوات الصحيحة وغير الـصحيحة وعـدد         )د (

 حزبية  األصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة       
  . والبطاقات غير الموقعة، أو قائمة مرأة 

أو قائمـة   صوات التي حصل عليها كل مرشـح        يجب تدوين األ  )    ٨(
باألرقام والحروف، ويوقع على ذلك رئيس      ائمة مرأة   حزبية أو ق  

وممثلـي   ومن يرغب من المرشحين أو وكالئهم        اإلقتراعلجنة  
الحاضرين قبل إعالن النتيجة، وتحدد القواعد      األحزاب السياسية   

ات وتوثيقها أثناء عملية الفـرز والعـد        اإلعتراضطريقة تقديم   
  . وإعالن النتائج

 بإعالن نتيجة التصويت في مركـز       اإلقتراع   يقوم رئيس لجنة     )  ٩(
 بذلك، على أن تنشر اإلقتراعرئيس مركز ل ه قبل إخطاراإلقتراع

نسخة من تقرير الفرز والعد في مقر المركز وترسـل النـسخ            
  . ات في الدائرة الجغرافيةاإلنتخاباألخرى منه إلى ضابط 

  

  

�א��وא���C&�א������ �

، وال يحتـسب لـصالح أي مـن         يعد الصوت غير صـحيحاً      )١( ـ ٧٧
  ـ:المرشحين أو األحزاب السياسية إذا
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  أو أتلفت بأية طريقة،، اإلقتراعة قطعت بطاق  )أ( 
 بأية طريقة ال    اإلقتراعة  قام الناخب بالتأشير على بطاق      )ب(

  .خاللها تحديد اختياره بوضوح يمكن من 
وصل  غير صحيحة إن كان من الممكن الت       اإلقتراعة  ال تعد بطاق    )٢(

  .لمعرفة اختيار الناخب بما ال يدع مجاالً للشك
  

  

� د�وא�#!-,ن��	��D3א��&ز �
  

 فور االنتهاء من فرز وعد األصوات       اإلقتراعيقوم رئيس لجنة      )١( ـ ٧٨
، أو بعد إعادة إحصاء األصوات مباشرة،      إقتراعفي كل صندوق    

 باإلعالن عن نتائج الفرز والعد وتعليق نسخة من تقرير الفـرز          
  . اإلقتراعوالعد في مكان بارز في مركز 

 شخـصياً فـور اسـتكمال المهـام         اإلقتـراع يقوم رئيس لجنة      )٢(
برفع الوثائق اآلتية لرئيس مركز     ) ١(المنصوص عليها في البند     

  ـ:اإلقتراع
  نسخ تقارير الفرز والعد حسبما تفصله القواعد،)      أ (
  عد في لجنته، والفرز والاإلقتراع عن سير تقرير  )ب(
جميع النماذج المستخدمة فـي عمليـات فـرز وعـد             ) ج(

  األصوات وجمعها،
  نماذج إعالن نتائج الفرز والعد،  ) د (
 المستخدمة وغير المـستخدمة،     اإلقتراع بطاقاتجميع    )  هـ(

  ،  القواعد والفرز والعد، حسبما تفصله اإلقتراعومواد  
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 السياسي، قبل اإلعـالن عـن       يجوز لوكيل المرشح أو الحزب      )٣(
، أن يطلب من رئـيس      اإلقتراعنتائج الفرز والعد من قبل لجنة       

 إعادة جمع األصوات أو فرزها أو عدها، ويجـب  اإلقتراعلجنة  
 تنفيذ ذلك إذا توفر أي من األسـباب         اإلقتراععلى رئيس لجنة    

   -:اآلتية إذا كان
 قائمة وأخرى أقل من     فارق األصوات بين أي مرشح وآخر أو أية         )أ ( 

   بالمائة، خمسة
 ات الصحيحة وغير الصحيحة وغير الموقعة     مجموع األصو )    ب(

ال يساوي عدد المقترعين، أو لم تتطابق أي من المجـاميع           
  األخرى على تقرير الفرز والعد، استناداً للقواعد، 

 ما يحمله على االعتقـاد بوقـوع        اإلقتراع   لدى رئيس لجنة       )ج(
ي عمليات الفرز والجمع، أو خطأ في اإلعالن عـن          تدخل ف 

وات قد حسبت   بعض األص   بأن  أو وجد    نتائج الفرز أو العد،   
 فـي صـندوق غيـر       اإلقتـراع  خطًأ بسبب وضع بطاقات   

  .المخصص لها
يكون للوكيل الذي تقدم بطلب إلعادة جمع أو فرز أو عد النتائج            )   ٤ (

طلبه، الحـق فـي تقـديم        على   اإلقتراعولم يوافق رئيس لجنة     
، ويجب على رئيس لجنة     اإلقتراع خطي لرئيس لجنة     إعتراض
 بتقرير الفرز والعـد والوثـائق       اإلعتراض إرفاق ذلك    اإلقتراع

  .   اإلقتراعاألخرى التي يرفعها لرئيس مركز 
� �   
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D3�	��1;�و!-,ن�א��	    
  

إعالن النتائج في   تحدد القواعد اإلجراءات والكيفية التي يتم بها تجميع و         ـ٧٩
أو  أو جنـوب الـسودان        أو الدائرة الجغرافية أو الوالية     اإلقتراعمركز  

  .  المفوضية
     

��(و&�א��&+��ن�وא�و�,$�وא��&א���ن� �

  و��3ل�א
-,מ�-�د�!-,ن�	��1;�א��	�D3وא��������א��زא.�و��)�'�
  

  

ة الـسياسي األحـزاب   يحق للمرشحين والوكالء والمـراقبين وممثلـي        ـ  ٨٠
وسائل اإلعالم المعتمدين حضور عمليات تجميع النتائج وإعالنها فـي       و

  .المفوضيةأو الواليات  وأالدوائر الجغرافية  وأالمراكز 
  
  

  
  

�D3�	��'8א�ط#ن����	�
  א
�	�	�$��� و�א

ـ يحق لكل مرشح أو حزب سياسي شارك فـي            )١(  ـ٨١ ات أو  اإلنتخاب
 حسبما اإلستفتاءات أو باإلنتخا، تقديم طعن ضد نتائج     اإلستفتاء

 .أعلنتها المفوضية، وفقاً ألحكام هذا القانون
إلى المحكمة في مدة أقصاها     ) ١ (يقدم الطعن المذكور في البند    )    ٢(

وتنظـر  . ة أيام من تاريخ إعالن النتائج من قبل المفوضية        سبع
المحكمة في الطعن وتتخذ قرارها فيه خالل أسبوعين من تاريخ          

  .ن قرارها نهائياتقديمه، ويكو
  

B����3��   ���	���!-,ن�א��	��D3א��
  

تقوم المفوضية فور انقضاء المدة المحددة لتقديم الطعون والنظر )    ١(ـ ٨٢
ذ بأية قرارات تصدر    فيها بموجب أحكام هذا القانون، وبعد األخ      
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ات نتخابن المحكمة، بإعداد النتائج النهائية لإل     بهذا الخصوص م  
 في موعد أقصاه ثمانية وأربعين سـاعة بعـد          واإلعالن عنها، 

دى ذلك مدة ثالثين ـانقضاء مدة النظر في الطعون، على أالّ يتع
، وأن يتضمن ذلك اإلعـالن      راعـاإلقتاء  ـيوماً من تاريخ انته   

كافة التفاصيل الواردة في القواعد الصادرة وفقاً ألحكام المـادة          
٧٩ . 

 وأ/ النتائج النهائية في الجريدة الرسمية و    تنشر المفوضية إعالن  )     ٢         (
  .سائل اإلعالم المتاحة، وتتحقق من توزيعه على أوسع نطاقو

  

  א
�	��. ���.�!�ط�ل�
  

 ـ: المرشح إال إذا ثبت للمفوضيةإنتخاب  ال يجوز إبطال ـ٨٣
  

ات اإلنتخابنون فيما يتعلق ب   عدم التزام المرشح بأحكام هذا القا       )أ (
  . اتاإلنتخابيجة في نتبما يؤثر 

ات هو غير الشخص الذي     اإلنتخابأن الشخص الذي فاز في        )ب(
  ه،إنتخابتم 

ممارسة أي من األسـاليب الفاسـدة أو ارتكـاب أي مـن               )ج (
المخالفات األخرى ألحكام هذا القانون مـن قبـل المرشـح           
شخصياً أو من قبل أي شخص آخر بعلم وموافقة المرشـح           

  الفائز،
  

  א
�	��.�ط�ل�א�ط#ن�(د��&א&�!
  

يجوز ألي شخص متضرر مـن قـرار المفوضـية بإبطـال              )١( ـ ٨٤
 أيـام مـن     سبعةات في شمال السودان أن يتقدم، خالل        اإلنتخاب
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تاريخ إبالغه بقرار اإلبطال، بطعن للمحكمـة، ويجـب علـي           
المحكمة النظر فيه واتخاذ قرارها خالل سبعة أيام مـن تـاريخ      

  . المحكمة نهائياًتقديم طلب الطعن، ويكون قرار
يجوز ألي شخص متضرر مـن قـرار المفوضـية بإبطـال              )٢(            

 أيـام مـن     سبعةات في جنوب السودان أن يتقدم، خالل        اإلنتخاب
تاريخ إبالغه بقرار اإلبطال، بطعن للمحكمـة العليـا لجنـوب           

لعليا بجنوب السودان النظر فيه     السودان، ويجب علي المحكمة ا    
 خالل سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب الطعـن،          تخاذ قرارها وإ

  . نهائياً العليا لجنوب السودانويكون قرار المحكمة
دون أداء  ) ٢(أو  ) ١(ال يحول تقديم أي طعن وفق أحكام البنـد            )٣(

مباشرته لمهام المنـصب الـذي      المطلوب ل المرشح الفائز للقسم    
  .انتخب له

  

�א���ل�א�	��; �

$�	�	�
�א �

B������
��$�	�	א �
  

 الشعب  إستفتاءالدستور تتولى المفوضية     من   ٢١٧المادة  حكام  وفقاً أل   ـ٨٥
بما يحيله إليها رئيس الجمهورية، أو المجلس الوطني بقرار يؤيده أكثر 
من نصف أعضائه في أي مـسألة تتعلـق بالمـصلحة الوطنيـة أو              

 .المصلحة العامة
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�א
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  بحيث    ستفتاءتوقيت عرض المسألة المحالة  لإل     تحدد المفوضية     )١(ـ ٨٦
يتاح  للرأي العام التعرف عليها والتشاور حولها، وبما ال يقـل            

  .عن مائة وثمانين يوماً من تاريخ إحالة المسألة للمفوضية
داخـل   ٢٢ وفق أحكـام المـادة       يحق لجميع الناخبين المسجلين     )٢(  

  .اإلستفتاءوخارج السودان المشاركة في 
، وتبـين   اإلستفتاءتحدد القواعد المسائل التفصيلية لتنظيم عملية         )٣(  

  .كيفية تجميع اآلراء وإعالن النتيجة
 ثقة الشعب إذا صـوت لهـا        ستفتاءتنال المسألة المطروحة لإل     )٤(

  .  باإليجاب أكثر من نصف الناخبين المقترعين
على  سلطة أ  اإلستفتاءللقرار الذي يوافق عليه الشعب عن طريق          )٥(

  . آخرإستفتاءمن أي تشريع وال يجوز إلغاؤه إال ب
  
  

�א���ل�א�#�+&� �

���א
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�א��&ع�א�ول �

�א����&����א����د�5 �
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ـ ٨٧  كل من قام بإعطـاء  ألغراض هذه المادة يعتبر ممارساً للرشوة)   ١( 
  ـ: ض عليه أيأي شخص أو عر

  مال أو هدية أو إغراءات مالية،   ) أ (
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وظيفة أو فرص للحصول عليها أو معاملة تفضيلية في           )  ب(
  الحصول على وظيفة، 

  ممتلكات، صكوك أو ضمانات أو أسهم،   )    ج(
  عقود، أو معاملة تفضيلية في منح العقود،  )    د (
  منفعة مادية أخرى،  ) هـ(

  

ن طريق الرشوة بشكل مباشـر أو       يعد مرتكباً لممارسة فاسدة ع      ) ٢(   
   -:غير مباشر

  
  
  

أو شـرع   ) ١(كل من قدم أو عرض رشوة وفق أحكام البند          )    أ (
  ي،اإلنتخابفي ذلك لشخص آخر بقصد التأثير على سلوكه 

أي شخص يسعى للحصول على رشوة أو يطلبها لشخصه أو          )   ب(
ي ألي  اإلنتخابألي شخص آخر بغرض التأثير على السلوك        

    . صشخ
  

  

�Eא&�
�א �
� �

 ـ": اإلكراه" القانون يقصد بعبارة ألغراض هذا)   ١( ـ٨٨
استخدام العنف أو التهديد بذلك ضـد أي شـخص أو             ) أ( 

  أشخاص آخرين، 
  الخطف أو التهديد بذلك،   )ب(
االعتداء أو التلويح باالعتـداء علـى أي شـخص أو             )   ج(

  أشخاص آخرين، 
  متلكات أو التهديد بذلك،  المتالفتدمير أو إ  )    د (
  .التحرش الجنسي أو التهديد بذلك  )  هـ(
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يعد مرتكباً لممارسة فاسدة عن طريق اإلكراه، بشكل مباشر أو          )    ٢  (
غير مباشر كل من قام بإكراه شخص آخر للضغط عليه أو على            

ي لذلك  اإلنتخابأي من أفراد عائلته بغرض التأثير على السلوك         
   .الشخص

  

  

  

           F&א����&����א����د�5א��  

� �

يعد مرتكباً ممارسة فاسدة أخرى كل من يقوم عمداً بإتيان أيـاً مـن    ـ  ٨٩
 ـ: اآلتيةال ـاألفع

تزوير التفاصيل والمعلومات الخاصة بأي شخص آخر فـي         )    أ (
ي، أو على النماذج المخصصة لدعم طلـب        اإلنتخابالسجل  

 ات، نتخابالترشيح لإل

 البيانات المتعلقة بتعيين أي شخص آخر كوكيل ألي         تزوير)   ب (
  ، إستفتاءات أو إنتخابمرشح، أو حزب سياسي، في أي 

ي أو أي جزء منه متـضمناً       اإلنتخابنشر أو طباعة السجل     )   ج (
معلومات غير صحيحة أو مزورة أو دون الحصول مـسبقاً          

  على موافقة المفوضية،
، اإلقتراع بطاقاتي نماذج عد    تزوير المعلومات المدرجة ف   )    د  (

أو نماذج اإلعالن عن النتائج أو تجميعها، أو اإلعالن األولي 
ات أو  إنتخابأو النهائي للنتائج بغرض التغيير في نتيجة أي         

  ، إستفتاء
  ، اإلقتراع بطاقاتتزوير أو تكليف شخص آخر بتزوير )  هـ(
 الحصول   دون إقتراع بطاقاتكل من قام بطباعة أو حيازة       )   و( 

  مسبقاً على موافقة المفوضية،  
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 بطاقـات سرقة أو تآمر مع آخـرين لـسرقة   كل من قام ب  )   ز( 
، أو األختام الرسـمية، أو      اإلقتراع، أو صناديق    اإلقتراع
 بطاقـات ي أو جزء منه، أو نمـاذج عـد          اإلنتخابالسجل  
، أو اإلعالن عن النتائج أو تجميعها، أو اإلعالن         اإلقتراع

ـ النهائي للنتائج أثناء أي     األولي أو     إسـتفتاء ات أو   إنتخاب
  ،  اإلستفتاءات أو اإلنتخاببقصد التأثير على نتيجة 

 بطاقةإدراج أية معلومات أو إتالف أو تشويه أو تغيير أي )   ح (
، أو نماذج اإلعالن    اإلقتراع بطاقات أو نموذج لعد     إقتراع

نهـائي  عن النتائج أو تجميعها، أو اإلعالن األولـي أو ال         
 أو عد أو تجميع اإلقتراعللنتائج، في أي وقت قبل أو أثناء 

ات أو  اإلنتخاباألصوات، وذلك بغرض التأثير على نتيجة       
، ما لم يكن مفوضاً بالقيام بذلك بموجب أحكـام          اإلستفتاء

  هذا القانون، 
 مكتوب أو تغيير    إعتراضإتالف أو تشويه أية شكوى أو       )   ط (

، بدون إذن مكتـوب مـن صـاحب         محتواها أو استبدالها  
 إعتراض، أو استبعاد أية شكوى أو       اإلعتراضالشكوى أو   

، أو نماذج   اإلقتراع بطاقاتمرفق أو مدون في نموذج عد       
أو محاضـر مركـز      اإلعالن عن النتـائج أو تجميعهـا      

   .اإلقتراع
���א
�	�����و�7'�!-	&אض������������ �

  

ـ  من موظفي اًيعد مرتكباً مخالفة كل من يعترض أي    ـ٩٠ ات أثنـاء  اإلنتخاب
تأدية واجباته بموجب أحكام هذا القانون عن طريـق إعاقـة عمليـة             
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ي للمراجعـة، أو ترشـيح      اإلنتخابتسجيل الناخبين، أو عرض السجل      
  . ، أو الفرز والعد أو أية عملية أخرىاإلقتراعالمرشحين، أو 
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نتحال شخصية شخص آخر، سواء كان      كل من قام بإنتحال أو حاول إ        ـ٩١
ميتاً أو حياً أو شخصية وهمية، وتقدم للتسجيل في سجل النـاخبين أو             

ـ       قتراعسجل فيه أو تقدم لإل     د مرتكبـاً    أو اقترع باسم شخص آخر، يع
 . نتحال الشخصيةممارسة فاسدة عن طريق إ
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يعد الشخص مرتكباً لممارسة غير قانونية، ما لم يكن مأذوناً له بـذلك             ـ٩٢ 
بموجب أحكام هذا القانون، إذا قام بسؤال شخص آخر عن مـضمون            
صوته، أو حمل أي شخص على اإلفصاح عن مضمون صـوته، أو            

 اقـة بطحاول اإلطالع على كيفية قيام أي شـخص بالتأشـير علـى             
 يمكن من خاللهـا     اإلقتراع بطاقة، أو وضع أي عالمة على       اإلقتراع

أو قام بسؤال أي مرافق للمقترع عن       التعرف على شخص المقترع،     
مضمون صوت الناخب الذي قام بمرافقته أو حمله على اإلفصاح          

     . بذلك
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لشخص مرتكباً لممارسة غير قانونية ما لم يكن مخوالً بذلك، إذا           يعد ا   ـ٩٣
 ـ : وبأي طريقة تعرض 

بين، أو  ألي شخص بهدف إعاقته عن التسجيل في سجل الناخ        )      أ (
  ،  اإلقتراعية، أو اإلنتخاب الحملة الترشيح، أو حضور مناشط

ـ ألي مرشح، أو حزب سياسي، يشارك في أي         )     ب( ات أو  إنتخاب
، أو لوكالئهم، بهدف إعـاقتهم عـن عقـد اللقـاءات            تفتاءإس

  ية،  اإلنتخاب أخرى من قبيل الحملة مناشطية أو أية اإلنتخاب
ألي وكيل، إلعاقته عن القيام بمـسئولياته القانونيـة تجـاه           )    ج (

ـ المرشح، أو الحزب السياسي، المشاركة فـي         ات أو  اإلنتخاب
   وفق أحكام هذا القانون،  اإلستفتاء

ألي صحافي أو ممثل ألية وسيلة إعالمية يعمل بحسن نيـة           )    د (
ومعتمد من قبل المفوضية، إلعاقته عن القيام بواجباته في أي          

     ،اإلستفتاءات أو اإلنتخابوقت قبل، أو أثناء أو بعد انتهاء 
ألي مراقب معتمد من قبل المفوضية، إلعاقتـه عـن القيـام            )  هـ(

 بموجب أحكام هذا القانون والقواعد،      بمسئولياته وتنفيذ حقوقه  
ـ في أي وقت قبل، أو أثنـاء أو بعـد انتهـاء              ات أو  اإلنتخاب

      .  وحتى موعد انتهاء صالحية اعتمادهاإلستفتاء
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قانونية باإلدالء بمعلومات غير صحيحة أو يعد مرتكباً لممارسة غير  ـ  ٩٤
 ـ: شخص آخر كل من يقوم إساءة سمعة 

بالتوقيع على مستندات خاصة بالترشيح أو بـدعم الترشـيح          )      أ (
  وهو يعلم بأنها تتضمن بيانات غير صحيحة،

ي وهـو يعلـم بأنـه    اإلنتخاببتقديم طلبِ للتسجيل في السجل     )    ب(
  ير صحيحة،يتضمن بيانات أو تفاصيل غ

بتقديم بيانات شفهية أو مكتوبة تفيد بأن المرشح، أو الحـزب           )    ج(
ات أو أن المرشح قد تـوفي       اإلنتخابالسياسي، قد انسحب من     

وهو يعلم بأنها غير صحيحة أو لديه ما يحمله على االعتقـاد            
بعدم صحتها، وذلك بغرض تـضليل النـاخبين أو مـوظفي           

  ات أو المفوضية،اإلنتخاب
لفة إلثبات الشخصية وهو يعلم بعـدم       بالتوقيع على وثيقة مخا      )  د (

  صحتها أو عدم صحة تفاصيلها،
بإساءة سمعة أي شخص آخر قبل، أو أثناء أو بعـد انتهـاء     )    هـ(

، كتابة أو شفاهة، وهو يعلم بأن تلـك         اإلستفتاءات أو   اإلنتخاب
البيانات غير صحيحة أو لديه ما يحمله على االعتقـاد بعـدم            

  .صحتها، وذلك بقصد تضليل الناخبين
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ات يفشل، بدون عذر إنتخابيعد مرتكباً ممارسة غير قانونية كل موظف       ـ  ٩٥
 بالطريقة وفـي  اإلستفتاءات أو   اإلنتخابقانوني، في اإلبالغ عن نتيجة      

  .  والقواعدحدود المدة المقررة لذلك بموجب أحكام هذا القانون
  

  

��	�دאמ��وא&د�و!�������א�دو���!���5$!��� �
  

يعتبر المرشح، مرتكباً لممارسة غير قانونية في حالة استخدامه أي من  ـ ٩٦
 . يةاإلنتخاب الحملة ت الدولة وذلك بهدف تنفيذ مناشطموارد وإمكانا

  

  

  	�$א
�	����وא
�	���� )��$�א����&�����C&�א����و���                 
� �

 -:يعد الشخص، مرتكباً لممارسة غير قانونية في حالة ـ ٩٧
عدم االلتزام بمعاملـة كافـة المرشـحين، و األحـزاب             )    أ (

   على قدم المساواة،اإلستفتاءات أو اإلنتخابالسياسية، في 
استخدام األجهزة االلكترونية أو أية وسائل أخرى تتعلـق           )   ب(

 يتعارض مـع أحكـام هـذا         بما اإلستفتاءات أو   اإلنتخابب
يـة  اإلنتخابالقانون أو بقصد التأثير على سـير العمليـة          

  ونتائجها، 
االمتناع عن إثبات الشخصية من قبل أي من الممثلين، أو             )  ج( 

  الوكالء، أو المراقبين المعتمدين، 
وضع المعوقات أمام الناخبين في ممارسـة حقهـم فـي                ) د (

  ، اإلقتراع
قانون من  كين المراقبين المعتمدين وفق أحكام هذا ال      عدم تم   )  هـ(

 . ية وممارسة مهامهماإلنتخاب حضور المناشط
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ية في حالة عدم إعالم إنتخاب أي جهة إعالمية مرتكبة لمخالفة   تعد)   ١(ـ  ٩٨
 أن مـواد الحملـة      القراء، أو المشاهدين، أو المـستمعين عـن       

 . من قبل أصحابها القيمةية التي تقوم بنشرها مدفوعةاإلنتخاب
ية في  إنتخابيعد أي جهاز إعالمي مملوكاً للدولة مرتكباً لمخالفة          )٢(

حالة عدم منحه كافة المرشحين واألحزاب الـسياسية مـساحة          
  .يةاإلنتخابإعالمية وأوقاتاً متساوية لتقديم برامجهم 

  

  ��א
�	���وא�ط�	�و�ل�א������-دמ�א>�	زאמ��(
  

ية إذا لم يقدم إنتخابيعد المرشح أو الحزب السياسي قد ارتكب مخالفة  ـ   ٩٩
للمفوضية، دون عذر مقبول، حسابا كامالً ومفصالً حول جميـع          

ية، وفق األنمـوذج    اإلنتخاباإليرادات والمصروفات خالل الحملة     
اريخ نشر النتيجـة    الذي تعده المفوضية وخالل ثالثين يوماً من ت       

   .اإلستفتاءات أو نتخابالنهائية لإل
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  -:ية في حالة إنتخابيعد الشخص مرتكباً لمخالفة ـ   ١٠٠
 عمداً أو عدم خروجه مـن مركـز         اإلقتراع بطاقةإتالفه ل )     أ (

  ، اعاإلقتر أو االمتثال لتعليمات موظفي مركز اإلقتراع
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 خالل عمليـة    اإلقتراعستمراره بالبقاء دون إذن في مركز       إ )   ب(
  ،اإلنتخاب

قيامه بتشويه أو إتالف أو إزالة أي إعالن عـام للنـاخبين            )    ج(
  ،  اإلقتراعات قبل، أو أثناء عملية اإلنتخابيتعلق ب

                     

  �א��وא�א����������,ل�8&ز�و-د�و	��1;                      

 ـ: إذا ية إنتخابيعد الشخص مرتكباً لمخالفة ـ ١٠١
 بقـاء   قبلاإلقتراعبإزالة إعالن النتائج الملصق في مركز     قام    )أ( 

 ، اللصقمن تاريخ سبعة أيام  ذلك اإلعالن في مكانه
 خالل عملية فرز األصوات أو فـي    اإلقتراعوجد داخل مركز      ) ب(

 يكون مخوالً بـذلك     المكان المخصص لتجميع النتائج دون أن     
  .بموجب أحكام هذا القانون والقواعد

  

  

  א���������وא�#�و������ذא�א���ل�
  

شاملة يعاقب عنـد   ١٠١ إلى٨٧من يخالف أحكام المواد من كل  ـ  ١٠٢
 بالسجن لمدة ال تقل عن ستة       المختصةاإلدانة بوساطة المحكمة    

مـة  أشهر وال تزيد عن سنتين أو بالغرامة التي تحـددها المحك          
 .  أو بالعقوبتين معاًختصةالم
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أو حزب يزكي مرشح أو يرشح يجب على كل شخص يرشح نفسه  ـ  ١٠٣
ات أن يقدم شهادة موقعة منه إنتخابألي قائمة حزبية أو قائمة مرأة 

لتزام فاقية السالم الشامل واإلوموثقة توثيقاً قانونياً تفيد احترامه الت
 .بها وتنفيذها

  
  

  א�و�,$�وא��&א��ون 
  

يجوز لكل مرشح أو حزب سياسي تعيين وكيل له للحـضور             )١( ـ ١٠٤
 وطلـب اعتمـاده حـسبما تفـصله         اإلقتراععنه في مراكز    

د، ويكون للوكيل المعتمد الحق فـي حـضور كافـة           ـالقواع
توجيـه أي أسـئلة      وفرز وعد األصـوات و     اإلقتراععمليات  

  . والفرزاإلقتراعات إلى لجان إعتراضشفاهة أو كتابة وأية 
تفاقية الـسالم  مفوضية إلى جانب الدول الراعية إل   يجب على ال     )٢(

بعض الدول أو المنظمات الدولية     أو قبول طلبات    الشامل دعوة   
 المنصوص  اإلستفتاءات أو   اإلنتخابواإلقليمية لحضور ومراقبة    

ستور وتحديد ممثليهم على أن تقـوم المفوضـية         عليها في الد  
  . باعتماد الممثلين رسمياً

 مـن قبـل     اإلستفتاءات و اإلنتخابيجوز تشكيل لجان لمراقبة     )    ٣ (
  ـ:الفئات التالية

  ، القضاة  ) أ( 
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ستشارين القانونيين بوزارة العدل ووزارة الـشئون       الم  )ب(
   الدستورية بجنوب السودان،التنميةالقانونية و

شخاص من   أ  السابقين من الخدمة المدنية أو     الموظفين  )ج (
  األمانة واالستقامة،وا بالمجتمع من الذين عرف

  منظمات المجتمع المدني، والصحافة ووسائل اإلعالم ،  )د  (
  .األحزاب السياسية  )هـ(

 ولجنة الفرز في كل مركـز أن تعـد          اإلقتراعيجب على لجنة      )٤(
تمكينهم من القيـام بمهـامهم بـسهولة        أمكنة مناسبة للمراقبين ل   

  .وأمان
تضع المفوضية القواعـد الالزمـة لتنظـيم اعتمـاد الـوكالء              )٥(

  .والمراقبين
  

  א�	������א��&א���ن
  

يكون للمراقب الذي تعتمده المفوضية أن يمـارس بشخـصه            )١(ـ ١٠٥
  ـ:االختصاصات اآلتية 

لتأكـد مـن     والفرز والعد، وا   اإلقتراعمراقبة عمليات     ) أ(     
   وإجراءات فرز وعد األصوات،اإلقتراعالنزاهة في 

 اإلقتـراع التأكد من حياد األشخاص المسئولين عـن          )ب(
والفرز والعد والتزامهم بأحكام هذا القـانون واللـوائح        

  والقواعد واألوامر الصادرة بموجبه،
 اإلقتـراع زيارة ومعاينة الدوائر الجغرافية ومراكـز         )ج (

 في أي وقت ودون إعالن مسبق عن تلك         والفرز والعد 
  الزيارات،
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 والفرز والعد وعلى وجه     اإلقتراعحضور كافة مراحل      )د  (
الخصوص حضور ومراقبة عمليـة فـتح صـناديق         

   وقفلها،اإلقتراع
 اإلقتـراع ات وسرية   اإلنتخابالتحقق من حرية وعدالة       )هـ(

 تقارير حول ذلـك حـسبما تحـدده اللـوائح           وكتابة
  عد،والقوا

ال يجوز للجان المراقبة أو المراقب التدخل بأي طريقة كانـت     )٢(
ية أو موظفيها، ومع ذلك يجوز لهـم        اإلنتخابفي أعمال اللجان    

  . األسئلة شفاهة أو كتابةتوجيه
  

  ��.�א-	��د�א��&א���ن

� �

سحب اعتماد المراقبين  آراء األعضاءبتوافق يجوز للمفوضية    ) ١(ـ ١٠٦
ليين في أي وقت إذا ثبت لها  قيـامهم بـأي            الوطنيين أو الدو  

 .عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون والقواعد
تتخذ ) ١(إذا تعذّر الوصول إلى توافق اآلراء وفق أحكام البند             ) ٢(

 . المفوضية قرار السحب باألغلبية المطلقة
  

  ���8'��#ض�א�دوא3&�א�%1&א�8�א
�	���	=�1ل�
  

ـ ات بموافقة المفوضية تأجيـل      تخاباإلنيجوز لكبير ضباط    ـ  ١٠٧ ات إنتخاب
االت التي تقـع فيهـا      ـة في الوالية في الح    ـبعض الدوائر الجغرافي  

ات، أو ألية أسباب قاهرة أخـرى       اإلنتخابأعمال شغب أو عنف تعيق      
ات في الموعد المحدد، ويكـون      اإلنتخابتجعل من غير الممكن تنظيم      

، وبموافقة المفوضية تحديد    ات في هذه الحالة   اإلنتخابعلى كبير ضباط    
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ات في تلك الدوائر، شريطة أالّ يتجاوز ذلك ستين         نتخابموعد جديد لإل  
  .   اتاإلنتخابيوماً من التاريخ الذي كان مقرراً إلجراء 
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يجب على وزارة المالية واالقتصاد الوطني اعتماد األمـوال             )١(ـ  ١٠٨
زنة حساب المفوضـية لتغطيـة مـصروفاتها    الالزمة في موا 

ات جنوب السودان   إنتخابات القومية و  اإلنتخابالجارية وتكاليف   
 .  القومياإلستفتاءوالواليات بما في ذلك 

تقوم حكومة جنوب السودان بتوفير الموارد المالية الالزمـة          )   ٢(         
  . على مستوى جنوب السودانإستفتاءلتنظيم أي 

م حكومة الوالية بتوفير الموارد المالية الالزمة لتنظيم أى         تقو   ) ٣(
  .على مستوى الوالية  إستفتاء

� �

  سلطة االستعانة بالمعينات الفنية والتقنية ووسائل النقل العام

بالتنسيق  و إستفتاءات أو   إنتخاب يجوز للمفوضية عند قيامها بإجراء أي        -١٠٩
نات الفنية والتقنية الحديثة    ، االستعانة بالمعي  مع مجلس الوزراء القومي   

ووسائل النقل العام ووسائل الدعم اللوجستي األخرى الضرورية ألداء         
  .مهامها ولها في ذلك إصدار القرارات الالزمة للتنفيذ 

  

  األيلولة

ـ لتزامات هيئة   ل للمفوضية جميع حقوق وممتلكات وإ      تؤو  -١١٠ ات اإلنتخاب
  ).الملغي (١٩٩٨العامة لسنة ات اإلنتخابالعامة المنشأة بموجب قانون 
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  اتــالعقوب
  

أي عقوبة أشد نـص      اإلخالل ب   ودون ١٠٢مراعاة أحكام المادة    مع   ـ ١١١
 مخالفة أخرى ألحكام هـذا       كل من يرتكب   ،ن آخر عليها في أي  قانو    

 يعاقب عند اإلدانة بالسجن مدة ال تتجاوز سنتين أو بالغرامة           ،القانون
  .   أو بالعقوبتين معاًختصةالتي تحددها المحكمة الم

  
  

  سلطة إصدار اللوائح والقواعد واألوامر
  

إصدار اللوائح والقواعد واألوامر الالزمة لتنفيـذ       يجوز للمفوضية   ـ  ١١٢
   .أحكام هذا القانون
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