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 قــــــرار رئيس اللجنة العليا لإلنتخابات واإلستفتاء

دليل الدعاية االنتخابية النتخاب رئيس الجمهورية (( م  بإصدار ٢٠٠٦لسنة  )  ٣٦ (رقم 

 ))م٢٠٠٦
 

 
 .  رئيس اللجنة العليا لإلنتخابات واإلستفتاء -

 . واإلستفتاء وتعديالته م بشأن اإلنتخابات العامة٢٠٠١لسنة ) ١٣(بعد اإلطالع على القانون رقم 
 .ن االنتخابات العامة واالستفتاءم بإصدار الالئحة التنفيذية لقانو٢٠٠٢لسنة ) ١١(وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
 .م بتشكيل اللجنة العليا لإلنتخابات واإلستفتاء  ٢٠٠٢لسنة) ٥٢(وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

ا لالنتخ ة العلي يس اللجن رار رئ ى ق م وعل تفتاء رق ات واالس نة ) ٣٦( اب ة م بإصدار٢٠٠٢لس ة للجن ة التنظيمي  الالئح
.العليا

 .وبناًء على عرض رئيس قطاع التوعية اإلنتخابية
 .م ٢٠٠٦   /٧  /   ١٠بتاريخ     ) ٤٤(  وبعد موافقة اللجنة العليا في محضر اجتماعها  رقم 

 
 //قـــــــــــرر   //    

 
 :الباب األول 

 ة والتعاريف واألحكام العامةالتسمي
 

 ).م ٢٠٠٦دليل الدعاية االنتخابية النتخابات رئيس الجمهورية (يسمى هذا الدليل بـــ ) ١(مادة 
الم   الغراض هذا الدليل يقصد بالكلمات والتعابير الواردة فيه المعاني المبينة قرين آل من            ) ٢(مادة ها م

 :يقتض سياق النص معنى اخر
.مهورية اليمنية الج: الجمهورية  -
.دستور الجمهورية اليمنية :  الدستور   -
.م وتعديالته ٢٠٠١لسنة  )١٣(قانون االنتخابات العامة واالستفتاء رقم :  القانون    -
.م وتعديالته٢٠٠١لسنة )١٣(الالئحة التنفيذية لقانون االنتخابات العامة واالستفتاء رقم:  الالئحة   -
.جنة العليا لالنتخابات واالستفتاء الل:  اللجنة العليا-
.قطاع االعالم والتوعية االنتخابية باللجنة العليا لالنتخابات واإلستفتاء :  قطاع اإلعالم     -
.رئيس قطاع االعالم والتوعية االنتخابية :  رئيس القطاع -
ة      البرنامج الزمني المقر من اللجنة العليا والذي يوضح ال         :  البرنامج الزمني    - رات الزمني د والفت مواعي

.الجراء الدعاية االنتخابية النتخابات رئيس الجمهورية 
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 الفصل الثاني
 األحكام العامة

 
 

ادة  ًا   ) ٣:( م ارس وفق ة وتم ة الجمهوري ع المرشحين لرئاس ًا لجمي ول قانون ة حق مكف ة االنتخابي الدعاي
ة لبرنامجه       الحكام القانون والالئحة وهذا الدليل  ، ويحق لكل مرشح               التعريف بنفسه والدعاي

ذا               االنتخابي وفقًا  للضوابط  واالجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون والالئحة وه
  .الدليل

ادة حين   ) ٤(م ة  للمرش ة االنتخابي ة الدعاي يم عملي ًا بتنظ ة قانون ة والمخول ة المعني ا هي الجه ة العلي اللجن
 .لقواعد التي تحكمها وفقًا للقانون والالئحة وهذا الدليل إلنتخابات رئيس الجمهورية ووضع ا

امن والعشرين          ) ٥(مادة وم الث داء من الي ة  إبت يس الجمهوري تبدأ الدعاية االنتخابية لمرشحي إنتخابات رئ
ا        للمرشحين او احزابهم اوأنصارهم أن يمارسو أي عمل      " قبل يوم االقتراع ، واليجوز مطلق

 .ابية قبل ذلك الميعاد من أعمال الدعاية االنتخ
ادة وزارات والمؤسسات ) ٦(م ة ال ام او من ميزاني ال الع ة من الم ة االنتخابي ى الدعاي اق عل يحظر اإلنف

   . والشرآات والهيئات العامة او من دعم خارجي
ا              ) ٦(إستثناء من المادة    ) ٧(مادة ة مبلغ يس الجمهوري ا " من هذا الدليل يمنح آل مرشح لمنصب رئ " مالي

ة                 "  له من الخزانة العامة للدولة بناء      يدفع واب  وموافق ة رئاسة مجلس الن رح من هيئ ى مقت عل
ا    ك دعم حين وذل ة المرش اوية لكاف الغ متس ون المب ريطة ان تك س ش اليف " المجل ة تك لمواجه

 .الحملة االنتخابية لكل منهم
ادة اخبين واال ) ٨(م ة  والن يس الجمهوري ات رئ ع المرشحين إلنتخاب ى جمي ات يجب عل حزاب والتنظيم

 -:السياسية أثناء ممارسة حق الدعاية االنتخابية التقيد وااللتزام بالضوابط والمبادئ اآلتية 
.االلتزام باإلسالم عقيدة وشريعة والتقيد بشعائره وقيمه -١
. االلتزام بمبادئ واهداف الثورة اليمنية -٢
وانين ال      -٣ انون والالئحة والق ة        االلتزام بالدستور والق رارات الصادرة من اللجن ة والق ذة واالنظم ناف

. العليا
ذر                      -٤ ى ب ؤدي ال ة أو ي  أن التتضمن الدعاية االنتخابية بأي حال من االحوال ما يمس الوحدة الوطني

.الشقاق أو الخالف في صفوف الناخبين
 بالمغريات  عدم ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح-٥

 .او الوعود بمكاسب مادية أو معنوية خاصة أوعامة تجاه أي ناخب
ادة اريين     ) ٩(م ين واالعتب خاص الطبيعي ن االش ات م ي تبرع ة تلق ة الجمهوري ح لرئاس ل مرش وز لك يج

دم آشف بحساب   وك وان يق د البن ي اح تح حساب ف ق ف ك عن طري ون ذل ين شريطة ان يك اليمني
ا  تلقي                     التبرعات أوال بأول للجنة    ا، واليجوز مطلق ة العلي  العليا  وفقًا للضوابط التي تحددها اللجن

 .أية مبالغ أو مساعدات مالية أو عينية من أية جهة أجنبية
ى                      ) ١٠(مادة ة تنطوي عل ة انتخابي ة دعاي ام بأي يحظر على جميع المرشحين او أنصارهم أو أحزابهم القي

 استخدام أسلوب التجريح أو التشهير باآلخرين في        خداع الناخبين او التدليس عليهم ،آما يحظر      
 .الدعاية االنتخابية 
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أي نشاط دعائي مباشر                     ) ١١(مادة ام ب يحظر حظرًا باتًا استغالل السلطة أو مرآز الوظيفة العامة في القي
ن           وز ألي م حين واليج ن المرش الح أي م اخبين لص ى الن أثير عل دف الت ر به ر مباش أو غي

ة أو اال  التجريح أو      الصحف الحزبي ي ب يم سياس زب أو تنظ ح أو ح رض ألي مرش ة التع هلي
 .التشهير بشكل مباشر أوغير مباشر

اليجوز الي مرشح اولغيره أن يقوم يوم االقتراع بتوزيع أو نشر اية مطبوعات أو ملصقات أو          ) ١٢(مادة
ل                  ع س ة بجمي ا   وثائق دعائية  آما اليجوز بصفة عامة ألي من العاملين في اجهزة الدول طاتها بم

ة   ات الجماهيري ية والمنظم ات السياس زاب والتنظيم ذا االح ة وآ لطات المحلي ك الس ي ذل ف
ن       ل ألي م رامج عم ورات أو ب ائق أو منش ر بط ات أو نش ع إعالن وم بتوزي ة أن تق واالبداعي
المرشحين في  يوم اإلقتراع  وعلى لجان إدارة اإلقتراع والفرز إزالة أية ملصقات دعائية من                 

 . اإلقتراع بالتعاون والتنسيق مع السلطة المحلية المعنية مقرات
ة                  ) ١٣:( مادة   ُتمارس الدعاية االنتخابية لمرشحي إنتخابات رئيس الجمهورية  من خالل  وسائل الدعاي

 .المكفولة قانونًا والمحددة في هذا الدليل   
دارس وال            ) ١٤(مادة ات والم د والجامعات والمعسكرات      اليجوز استخدام المساجد والجوامع والكلي معاه

ة         ة االنتخابي ة للدعاي ة والخدمي واالندية والمالعب الرياضية والدوائر الحكومية والمرافق العام
 .  بطريقة مباشرة أوغير مباشرة لصالح  أو ضد أي من المرشحين 

ادة دارس والمالعب الري ) ١٥(م تخدام الم د الضرورة اس ابقة يجوز عن ادة الس ن الم تثناء م اضية والقاعات أس
ين    اوية ب ورة متس ة بص ات االنتخابي ات والمهرجان د االجتماع رض عق ة لغ ق العام ة للمراف التابع
ة       قات الدعاي اآن لوضع ملص ة آام أت العام ات بعض المنش تخدام واجه وز اس ا يج حين ، آم المرش

ذا  ا واليسري ه ة العلي ي تضعها اللجن ًا للضوابط  الت وم المرشحين وفق ة لعم ى االنتخابي تثناء عل  االس
 .واجهات المساجد والجوامع

يس                 ) ١٦(مادة تقوم اللجنة العليا باالعالن عبر وسائل االعالم الرسمية عن أسماء المرشحين لمنصب رئ
الجمهورية مرة بعد ابالغ اللجنة العليا بأسمائهم من قبل مجلس النواب ،آما يتم إذاعة أسمائهم          

 .اليوم السابق ليوم االقتراع مرة أخرى عبر التلفزيون واالذاعة في 
 

 
 الباب الثاني

 وسائل الدعاية االنتخابية
 

 الفصل األول 
 إقامة المهرجانات اإلنتخابية

 
على آل مرشح إلنتخابات رئيس الجمهورية أن يقوم خالل الفترة المحددة للدعاية االنتخابية بعمل               ) ١٧(مادة

ل في عاصمة آل محافظ               ك             مهرجان خطابي  واحد على االق ا في ذل ة بم ة من محافظات الجمهوري
ة        ة الدعاي دء عملي ل ب ا قب ة العلي ى اللجن ذلك ال ًا ب ًا آتابي دم طلب ح أن يق ة العاصمة،وعلى المرش أمان

 -:االنتخابية بسبعة أيام على االقل ويجب ان يتضمن الطلب مايلي
. ميعاد إقامة آل مهرجان وعاصمة المحافظة التي سيقام فيها -١
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.المقترح إلقامة المهرجان وفعالياته  المكان -٢
ة              ) ١٨(مادة د الزمني ابقة وتنسيق المواعي ادة الس ا في الم ات المشار إليه ة الطلب ا بمراجع تقوم اللجنة العلي

اآن                   د األم ه ترتيب وتحدي دوينها  في جدول يراعى في ات وت واالماآن التي ستقام فيها المهرجان
 .سب  تقديم أولوية الطلباتوالمواعيد الزمنية لكل مهرجان وذلك بح

ة العاصمة بصورة                ) ١٩(مادة تتولى اللجنة العليا إبالغ المرشحين والجهات المعنية في المحافظات وامان
ة           دء الدعاي وم السابق لب من الجدول المشار اليه في المادة السابقة وذلك في موعد اقصاه نهاية الي

 .واالماآن المحددة من قبل اللجنة العليااالنتخابية ، وعلى آل مرشح االلتزام بالمواعيد 
يجوز لمرشحي إنتخابات رئيس الجمهورية خالل فترة الدعاية االنتخابية التنسيق واالتفاق فيما             ) ٢٠(مادة

ذا                         ا به ة العلي الغ اللجن نهم شريطة إب ات لكل م ة المهرجان اآن إقام بينهم على تعديل مواعيد وأم
ديل ،           االتفاق عن طريق مذآرة خطية موقعة م       ة للتع ن قبلهم تتضمن المبررات واالسباب الداعي

الغ          ديل ، وأب ب التع ذآرة طل ي م واردة ف باب ال ررات واالس ة المب ا دراس ة العلي ى اللجن وعل
 .المرشحين المعنيين بالموافقة او الرفض وذلك في نفس اليوم الذي قدم فيه الطلب 

رات            يحق لمرشحي االحزاب والتنظيمات السياسية ع          ) ٢١(مادة ة في اطار مق د االجتماعات االنتخابي ق
ا          ة العلي الغ اللجن ة اب ذه الحال ي ه ى ف ا ، ويكتف ة العلي ة اللجن ى موافق ة ال زابهم دون حاج أح

 .واشعارها بعقد االجتماع قبل يوم على االقل  من موعد انعقاده
ادة  ات االنتخاب         ) ٢٢(م د المهرجان اء عق وت أثن رات الص تخدام مكب ح اس ل مرش وز لك ة    يج ة المنظم ي

 . والمصرح بها وفقًا للقانون وأحكام هذا الدليل 
 
 

 الفصل  الثاني
 إقامة الندوات والمؤتمرات الصحفية

 
 

ة لعرض برنامجه                      ) ٢٣(مادة دوة انتخابي د ن ة يرغب في عق على آل مرشح  إلنتخابات رئيس الجمهوري
دوة وموضوعها      اإلنتخابي إبالغ اللجنة العليا بذلك بمذآرة خطية تتضمن موعد وم          كان عقد الن

 .واسماء المتحدثين الرئيسيين فيها وذلك قبل يومين على االقل من انعقاد الندوة
ؤتمر صحفي لعرض برنامجه             ) ٢٤(مادة د م على آل مرشح إلنتخابات رئيس الجمهورية يرغب في عق

ؤتمر      د الم ان عق د ومك من موع ة تتض ذآرة خطي ذلك بم ا ب ة العلي الغ اللجن ابي إب  اإلنتخ
 .وموضوعه قبل موعد انعقاده بيومين على االقل 

 
 الفصل الثالث 

 إقامة المناظرات اإلنتخابية
 

ة المحددة                       ) ٢٥(مادة دة القانوني ر من الم ة  في االسبوع االخي يس الجمهوري ات رئ يحق لمرشحي إنتخاب
 . للدعاية االنتخابية اإلتفاق على إجراء مناظرات عامة فيما بينهم عبر وسائل اإلعالم
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ون في إجراء                  ) ٢٦(مادة ذين يرغب تتولى اللجنة العليا ترتيب وتنظيم إجراء المناظرات بين المرشحين ال
 .مناظرات فيما بينهم عبر وسائل اإلعالم 

على آل مرشح يرغب في إجراء مناظرة مع مرشح او مرشحين اخرين التنسيق مباشرة مع           ) ٢٧(مادة
 -:لجنة العليا بذلك خطيًا على أن يتضمن البالغ مايليالمرشح او المرشحين المعنيين وابالغ ال

ى                    -١ ة  عل وافقتهم  الخطي م وم اظرة معه ذين يرغب في إجراء من  اسم أو اسماء المرشحين ال
. إجراء المناظرة

. موضوع المناظرة -٢
. موعد إجراء المناظرة ومكانها -٣

اء المناظرة بين المرشحين المعنيين واالعالن تتولى اللجنة العليا وضع الترتيبات الالزمة إلجر      ) ٢٨(مادة
حين     ماء المرش دتها وأس اظرة وموضوعها وم اد المن مية عن ميع الم  الرس ائل االع ر وس عب

 .الذين ستجرى المناظرة فيما بينهم 
  الشخص أو االشخاص الذين سيتولون     تتولى اللجنة العليا وبالتنسيق مع الجهات المعنية إختيار       ) ٢٩(مادة

يمن ي         إدارة ا  ى ان يراعى ف ين المرشحين عل ا ب اءة    لمناظرة فيم ذا الغرض الكف ارهم له  تم إختي
 .والمقدرة على إدارة مثل هذه الفعاليات  

ادة وات        ) ٣٠(م ر القن ث عب ة وتب يس الجمهوري ات رئ حين إلنتخاب ين المرش اظرات ب ة المن رى آاف تج
 .التلفزيونية واالذاعية الرسمية 

 
 

 الفصل الرابع 
 الملصقات والمطبوعات  في الدعاية االنتخابيةإستخدام 

 
ادة ب ) ٣١(م قات       يج تخدام الملص ي إس ب ف ة يرغ يس الجمهوري ات رئ ح النتخاب ل مرش ى آ عل

والمطبوعات في األماآن المحددة من قبل اللجان األصلية  للتعريف بنفسه وعرض برنامجة                  
وع أ                و ملصق دعائي ونصوص       االنتخابي ان يودع لدى اللجنة العليا خمس نسخ من آل مطب

ى                ام عل الشعارات االنتخابية التي ستكتب على تلك الملصقات والمطبوعات وذلك قبل عشرة اي
 .االقل من ميعاد بدء الدعاية االنتخابية 

ادة ديها  ) ٣٢(م ة ل ة المودع عارات الدعائي تعراض الملصقات والمطبوعات والش ا إس ة العلي ولى اللجن تت
ات أي               والتأآد من إستيفائها للشر    ى محتوي راض عل وط القانونية ، وللجنة العليا الحق في االعت

ام   الف االحك ا مايخ د فيه عارات إذا وج ي الش ارة وأردة ف وع أواي نص او عب ملصق او مطب
 .والضوابط المنظمة للدعاية االنتخابية المنصوص عليها في القانون والالئحة وهذا الدليل

ادة ة بوضع      ) ٣٣(م اآن الخاص ة االم ة اإلنتخابي دء الدعاي اد ب ل ميع ة قب لية بالمديري ة األص دد اللجن تح
المطبوعات والملصقات االنتخابية الخاصة بالمرشحين إلنتخابات رئيس الجمهورية في إطار             

ى م                   ا  ال اآن المشار اليه ربعات   المديريات  والدوائر المحلية  وعلى اللجنة األصلية تقسيم األم
 -:بعدد المرشحين مع مراعاة مايلي

.أن تكون المساحات متساوية بين المرشحين جميعًا  -١
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  . ان تكون هذه االماآن في المواقع والساحات العامة المناسبة-٢
ات   -٣ ام المربع ة وأرق ذي وضعته اللجن التوزيع ال يهم  ب إعالن  المرشحين أو ممثل وم ب  أن تق

ي مدة أقصاها  نهاية اليوم  السابق لبدء ممارسة الدعاية           لخاصة  بكل مرشح وذلك ف     
.االنتخابية 

 
ديريات                ) ٣٤(مادة اليجوز ألي مرشح ان يستعمل أو يسمح باستعمال لوحة إعالناتة المحددة في إطار الم

والدوائر المحلية لغير عرض برنامجه االنتخابي والتعريف بنفسه أو وضع أي ملصقات لم يتم         
بقًا ا مس ان  إقراره ن المك ره ع ى لغي ح أن يتخل وز ألي مرش ا اليج ا ، آم ة العلي ن اللجن  م

 .المخصص لدعايته االنتخابية 
ة                    ) ٣٥(مادة ر قابل واد غي ة  استخدام م ه الدعائي اليجوز ألي مرشح عند وضع اونشر إعالناته ومطبوعات

 .لإلزالة
ة                   ) ٣٦(مادة ة اإلنتخابي ه في الدعاي د ممارسة حق ه      يجب على آل مرشح عن ام بوضع إعالنات زام الت اإللت

 .وملصقاته اإلنتخابية في االماآن والمساحات المخصصة له وعدم تجاوزها الى غيرها
 
 

 الفصل الخامس 
 إستخدام وسائل اإلعالم الرسمية في الدعاية االنتخابية

 
اإلعالم   يحق لمرشحي إنتخابات رئيس الجمهورية  عرض برامجهم االنتخابية  في وسائل        ) ٣٧:( مادة  

ا  وبصورة    ة العلي ي تضعها اللجن ًا للضوابط  الت رؤة وفق موعة والمق ة والمس مية المرئي الرس
 .متساوية للمرشحين 

ا إستخدام وسائل االعالم الرسمية             ) ٣٨(مادة ذا الفصل          –تنظم اللجنة العلي ة           - المحددة في ه   في الدعاي
افؤ الفرص في        بات رئيس الجمهورية وبما يكفل    االنتخابية لمرشحي إنتخا     تحقيق المساواة وتك

ة            ر او اذاع مية نش الم الرس ائل االع وز لوس حين ، واليج ة المرش احة لكاف ت والمس الوق
ب           ا ويج ة العلي راف اللجن ة واش ية إالبموافق ات الرئاس ق باالنتخاب وع يتعل ث أي  موض         او ب

 .على أجهزة االعالم الرسمية أن تضع امكانياتها تحت تصرف اللجنة العليا 
ة               ) ٣٩(مادة ة االنتخابي رة الدعاي اليجوز لوسائل االعالم الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة خالل فت

ر زاب والتنظيم   نش ن االح ي ألي م اط حزب ث أي نش ة أو ب د  ات او اذاع ان أح ية اذاآ السياس
 . في إنتخابات رئيس الجمهورية مرشحًا بأسمها المرشحين

ادة رة           ) ٤٠(م ول مباش مية ح الم الرس ائل االع ره وس ه وتنش ا تبث ة م ة االنتخابي ل الدعاي ن قبي ر م اليعتب
يس الجمهوري      ان رئ ة إذا آ ه اليومي ه وأعمال ة لمهام يس الجمهوري حين           رئ ين المرش ن ب ة م

 . النتخابات الرئاسة
ادة           ) ٤١(مادة ة م ة نشر او اذاعة أو بث أي ة االنتخابي رة الدعاي اليجوز لوسائل االعالم الرسمية خالل فت

ة أو ال الم الخارجي ائل االع ا وس ذيعها أو تبثه رها أو ت ة تنش ة           إعالمي حف المحلي ص
 .غير الرسمية أذا آانت متعلقة بأحد مرشحي إنتخابات رئيس الجمهورية 
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 الفرع األول

  العام  والثاني–إستخدام القنوات  التلفزيونية والبرنامجين اإلذاعيين 
 

ادة وني ) ٤٢(م امج تلفزي ى برن ولى قطاع االعالم االشراف عل ة لمرشحي يت ة االنتخابي وأذاعي للدعاي
ل لكل                      ا يكف ا وبم ة العلي ا اللجن د التي تقره إنتخابات رئيس الجمهورية وفقا للضوابط والمواعي
ة متساوية من البث                         دة زمني ى م ة الحصول عل ة االنتخابي مرشح خالل الفترة  المحددة للدعاي

 .فسه لجمهور الناخبينالتلفزيوني واالذاعي  لعرض برنامجه االنتخابي والتعريف بن
ادة ن    ) ٤٣(م ال م أي ح وز ب حين واليج ة المرش ه لكاف ع حلقات ي جمي دا ف ا موح كال فني امج ش ذ البرن يتخ

 .االحوال منح أي مرشح أو تخصيصه باية ميزة أيًا آان شكلها أو مضمونها
ادة ه           ) ٤٤(م وب لبرنامج نص المكت ن ال خ م س نس الم خم اع االع دى قط ودع ل ح ان ي ل مرش ى آ عل

) CD( النتخابي الذي سيقوم بتسجيله في االذاعة والتلفزيون باالضافة الى نسخه أخرى  في               ا
 .وذلك قبل سبعة ايام على االقل من موعد التسجيل 

ا        ) ٤٥(مادة تقوم اللجنة العليا بإستعراض البرامج االنتخابية للمرشحين للتأآد من تطابق وسالمة محتوياته
ة ، وللجن       ام                    من الناحية القانوني ة لألحك ارة  مخالف ى أي نص أو عب راض عل ة الحق في اإلعت

 .والضوابط المنظمة للدعاية االنتخابية المنصوص عليها في القانون والئحتة وهذا الدليل 
ة                   )٤٦:(مادة   رامج االنتخابي وني واالذاعي للب ة البث التلفزي تتولى اللجنة العليا وضع جدول زمني لعملي

ح ل مرش الغ آ حين واب دد   للمرش ان المح د والمك جيل بالموع د التس ن موع اف م ت آ ل وق  قب
 .لعملية تسجيل برنامجه اإلنتخابي 

ادة حين         ) ٤٧( م ة للمرش رامج الدعائي جيل الب ة تس ة لعملي ات الالزم ع الترتيب ا وض ة العلي ولى اللجن تت
ر التلفزي                ا عب ون إلنتخابات رئيس الجمهورية  واالشراف على عملية تسجيلها ومونتاجها وبثه

)  اذاعة عدن  -اذاعة صنعاء (والبرنامجين االذاعيين العام والثاني     ) مايو٢٢الفضائية و   (بقناتيه  
 .وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصه 

ه             ) ٤٨(مادة ون بقناتي يتم عرض وبث البرامج االنتخابية لكل مرشح إلنتخابات رئيس الجمهورية عبر التلفزي
ا للجدول الزمني                واالذاعة بالبرنامجين مرتين خالل ال     ك وفق ة وذل ة االنتخابي رة المحددة للدعاي فت

 .المقر من اللجنة العليا
يتم ترتيب أولوية عرض وبث البرامج االنتخابية للمرشحين بحسب الترتيب االبجدي السماء                 ) ٤٩(مادة

 .المرشحين 
أي نشاط دعائي مباشر                     ) ٥٠(مادة ام ب ة في المحافظات القي ى االذاعات المحلي ر مباشر     يحظر عل  اوغي

ة                ة للدعاي لصالح مرشح او حزب اوتنظيم سياسي ، وعليها االلتزام بالقانون والضوابط المنظم
 .االنتخابية اثناء قيامها بالتغطية االعالمية واالخبارية لسير العملية االنتخابية 
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 الفرع الثاني 

 إستخدام الصحف الرسمية في الدعاية االنتخابية
 

ادة رف ) ٥١(م ثالث          تش مية ال حف الرس ه الص ره او تتناول ا تنش ل م ى آ ا عل ة العلي ورة (اللجن  –الث
ات او           )  اآتوبر ١٤–الجمهورية   ق باالنتخاب ابالت تتعل يالت او مق ات أوتحل ار او تحقيق من أخب

الدعاية االنتخابية للمرشحين وعلى هذه الصحف االلتزام في آل ما تنشره بضوابط واجراءات    
 .ة وتعليمات اللجنة العليا في هذا الشان الدعاية االنتخابي

ادة ة   ) ٥٢(م ة االنتخابي ددة للدعاي ام المح ة خالل االي يس الجمهوري ات رئ ل مرشح إلنتخاب تخصص لك
مية   ي الصحف الرس اوية ف احة متس ورة (مس ة –الث وبر١٤ – الجمهوري ك لعرض )  اآت وذل

 .برنامجه االنتخابي والتعريف بنفسه لجمهور الناخبين 
ثالث مع                 ) ٥٣(مادة تحدد اللجنة العليا مواعيد نشر البرامج االنتخابية للمرشحين في الصحف الرسمية ال

 -:مراعاة مايلي 
ا            -١ فحات وحجمه دد الص ث ع ن حي حين م ع المرش ين جمي اوية ب احة متس ون المس ان تك

.وشكلها
ة للمرشحين بحسب الترتيب اال       -٢ رامج االنتخابي بجدي السماء    ان يتم ترتيب اولوية نشر الب

.المرشحين
راه   -٣ ذي ي ابي بالشكل واإلخراج ال ه االنتخ ي عرض برنامج ل مرشح الحق ف ون لك ان يك

ق        ثالث وف مية ال ي الصحف الرس ه ف تان ل فحتان المخصص فحة او الص ي الص باًَ ف مناس
.االحكام والضوابط المنصوص عليها في القانون والالئحة التنفيذية وهذا الدليل

. أي مرشح عن غيره من المرشحين باية ميزة من قبل الصحف الرسمية الثالث ان اليميز-٤
ا اصدار الملحق        -٥ تم فيه  ان تكون الكمية المطبوعة من هذه الصحف ثابتة خالل االيام التي ي

ذه       ات له م التوزيع لوب وحج ر اس دم تغيي حين وع ة للمرش ة االنتخابي اص بالدعاي الخ
.الصحف

امج االن-٦ ر البرن ة    ان ينش ة االنتخابي ددة للدعاي رة المح رتين خالل الفت ح م ل مرش ابي لك تخ
.وذلك وفق البرنامج الزمني المقر من اللجنة العليا

ة               ) ٥٤(مادة ة االنتخابي دء الدعاي ل ب ة قب يس الجمهوري ات رئ الغ المرشحين إلنتخاب تتولى اللجنة العليا إب
رامجهم            بوقت آاف باالجراءات المطلوب منهم إتباعها وااللتزام         ة نشر ب ق بعملي ا يتعل ا فيم به

 .االنتخابية في الصحف الرسمية الثالث
ادة دًا وهو ) ٥٥(م يًا موح ًا رئيس ة للمرشحين عنوان رامج االنتخابي ة للب ون لصفحات الدعاي امج (يك البرن

ح ابي للمرش ن   ) ٠٠٠االنتخ د م وع واح ة بن ل الصفحات الدعائي اوين لك ون العن ويجب ان تك
 .حروف واحدة) نطب(الخط وبمقياس 

ه من     ) ٥٦(مادة الصفحتان  المتضمنتان   ) ماآيت (على آل مرشح تسليم قطاع االعالم اربع نسخ  مكتوب
برنامجه اإلنتخابي بكامل محتوياتها جاهزة للطبع في الصحيفة باالضافة الى نسخه أخرى  في              

)CD (وذلك قبل خمسة ايام على االقل من موعد النشر. 
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 الباب الثالث 
 أحكام ختامية 

 
ة لوضع          ) ٥٧(مادة يحق لكل مرشح إستخدام المساحة المخصصة له في إطار المديريات والدوائر المحلي

ي      دد ف ة المح ة االنتخابي دء الدعاي وم االول لب ن الي داء م ه إبت ة الخاصة ب ات االنتخابي االعالن
 .البرنامج الزمني المقر من اللجنة العليا 

ادة ح إج ) ٥٨(م ل مرش تثناء   يحق لك ة باس الم المختلف ائل االع ع وس وارات صحفية م ابالت وح راء مق
ا           وسائل االعالم الرسمية وذلك دون الحاجة الى موافقة اللجنة العليا ويكتفى بإشعار اللجنة العلي

 .بذلك
ادة وابط    ) ٥٩(م ام والض ة لالحك ة والخاص ي العام اج االعالم ز االنت ابع ومراآ ع المط ع جمي تخض

رارات الصادرة عن                   المنصوص عليها ف    ة والق ة االنظم دليل وآاف ذا ال انون والالئحة وه ي الق
ة   واد للدعاي ات أو م ات أو أعالن ة مطبوع اج أي ات إنت ك الجه وز لتل ا ، واليج ة العلي اللجن

 .االنتخابية مخالفة لتلك الضوابط واالحكام 
ادة ـؤسسات) ٦٠(م ة لمـ اج االعالمي التابع ز اإلنت ابع ومراآ ى المط دماتها يحظر عل ع خ ي تبي ة والت  الدول

ع          ين جمي اوي ب ا أن تس ب عليه ر ويج ن آخ ح ع ز أي مرش ا بتميي ي تعامله وم ف ورأن تق للجمه
 .المرشحين في الفرص المتاحة لشراء خدماتها

اليجوز استخدام أي منتج من المنتجات المختلفة ألغراض الدعاية االنتخابية آوضع صورة أو           ) ٦١(مادة
م أوشعار أو ذه المنتجات وبصفة أسم أورس ى ه ز لمرشح أو حزب أو تنظيم سياسي عل  رم

ه               اهو مسموح ب دا م ة لصالح أي مرشح ع ة االنتخابي ة وسائل للدعاي ة يحظر استخدام أي عام
 .للقانون والئحتة التنفيذية وأحكام هذا الدليل " وفقا

ادة  ا سوا ) ٦٢(م ة المسموح به ة االنتخابي ائل الدعاي ى وس داء عل ق او اليجوز اإلعت ء بالشطب أو التمزي
ة المعاقب              ر من الجرائم االنتخابي ل يعتب ذا القبي التشويه اواالزالة أو غير ذلك وآل فعل من ه

 .من قانون اإلنتخابات ) ١٣٢(عليه بالحبس مدة ال تزيد عن سته أشهر وفقًا لنص المادة 
ادة تقبال  ال  )  ٦٣:( م د وإس ديريات  برص ي الم لية  ف ان األص وم اللج ن تق ات ع ات  والمعلوم بالغ

ذلك     لطات الضبط المختصة ب الغ س ة وإب ة االنتخابي رة  الدعاي اء فت ه  أثن ات  المرتكب المخالف
ى                 لتتولى التصرف فيهاوفقًا للقانون ، وعلى اللجنة األصلية رفع تقارير إحصائية بهذا الشأن إل

 .حيال ذلك اللجنة العليا تتضمن أنواع المخالفات  واإلجراءات التي قامت بها 
ادة ائل       ) ٦٤(م ي وس رة ف حين ونش ة المرش ى آاف ة عل ة االنتخابي ل الدعاي ع دلي ةالعليا توزي ولى اللجن تت

ك بالتنسيق مع وزارة                         ة بوقت آاف وذل ة االنتخابي دء الدعاي ل ب روءة قب االعالم الرسمية المق
 .االعالم 

ادة ة بال ) ٦٥(م د المتعلق راءات والمواعي ة للضوابط واالج ل مخالف ن  آ ة م ر جريم ة تعتب ة االنتخابي دعاي
 .جرائم االنتخابات ويعاقب مرتكبوها وفقًا للعقوبات المنصوص عليها في القانون 
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 .ُيعمل بهذا الدليل من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات ذات العالقة تنفيذه آل فيما يخصه  ) ٦٦:( مادة 
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   واإلستـــــــفتاء                           واإلفـــــــــتاء                                    اإلنتــــــــخابية           
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