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المرشح
ــروط  ــا الش ــر فيهم ــة تتوف ــري أو قطري ــكل قط ــق ل يح
 
ً
ــا ــزي وفق ــدي المرك ــس البل ــة المجل ــة لعضوي المطلوب
للمــادة )٥( مــن القانــون رقــم ١٢ لســنة ١٩٩٨، والقانــون 
رقــم )١( لســنة ٢٠١١ بتنظيــم المجلــس البلــدي المركــزي، 

ــدي. ــة المجلــس البل ترشــيح نفســه لعضوي

شروط الترشيح:
أن تكــون جنســيته األصليــة قطريــة، ويجــب فيمــن . 	

القطريــة أن يكــون والــده مــن  الجنســية  اكتســب 
مواليــد قطــر.

أن يكون قد بلغ من العمر ثالثين سنة.. 	
أن يجيد القراءة والكتابة.. 	
أن يكون من المشهود لهم بالكفاءة واألمانة.. 	
ــة . 	 أال يكــون قــد ســبق الحكــم عليــه فــي جريمــة مخل

ــاره. ــة، مــا لــم يكــن قــد رد إليــه اعتب بالشــرف أو األمان
ــي . 	 ــرة الت ــي الدائ ــن ف ــدول الناخبي  بج

ً
ــدا ــون مقي أن يك

يرشــح نفســه فيهــا ولــه محــل إقامــة دائمــة فــي 
حدودهــا.

أال يكــون مــن العامليــن فــي وزارة الدفــاع أو الداخليــة . 	
أو أي جهــة عســكرية أخــرى.

إجراءات الترشيح:
ــس  ــة للمجل ــروط العضوي ــه ش ــرت في ــن توف ــكل م ل
البلــدي أن يرشــح نفســه لعضويــة المجلــس وفــق مــا 

يلــي:
التوجــه إلــى الدائــرة االنتخابيــة التــي قيــد فيهــا كناخــب . 	

خــالل الفتــرات واألوقــات التــي ســتحدد لهــذا الغــرض.
ــة . 	 ــب الترشــيح أمــام لجن ــة النمــوذج الخــاص بطل تعبئ

ــات. االنتخاب



تقديم طلب الترشيح مع إبراز البطاقة الشخصية.. 	
التأكــد مــن وجــود اســم المرشــح بالكشــف الــذي . 	

موعــد  قبــل  االنتخابيــة  دائرتــه  مقــر  فــي  يعــرض 
االنتخابــات.

الطعون والتظلمات:
التظلم في قيد المرشحين:أ. 

ــف  ــي كش ــه ف ــدم إدراج ــم لع ــح أن يتظل ــق للمرش يح
ــحين. المرش

الطعن في قيد المرشحين:	. 
االنتخابيــة  دائرتــه  فــي  المرشــح  أو  للناخــب  يحــق 
الطعــن فــي قيــد أحــد المرشــحين لعــدم توفــر أي مــن 

ــه. ــة في ــروط العضوي ش

إجراءات الطعن والتظلم في قيد المرشحين:
	 . 

ً
ــا ــم متضمن ــة النمــوذج الخــاص بالطعــن أو التظل تعبئ

ــباب. األس
تقديــم الطعــن أو التظلــم إلــى لجنــة فحــص الطعــون . 	

إعــالن  تاريــخ  مــن  أيــام  والتظلمــات خــالل ســبعة 
كشــوف المرشــحين األوليــة.

استالم صورة من الطعن مختومة من اللجنة.. 	
تبــت اللجنــة فــي الطعــن أو التظلــم خــالل ســبعة أيــام . 	

مــن تاريــخ تقديمــه إليهــا.
مقــار . 	 فــي  للمرشــحين  النهائيــة  الكشــوف  تعــرض 

الدوائــر االنتخابيــة وتعلــن فــي الوســائل المناســبة 
األخــرى.



الطعن في انتخاب العضو المنتخب:
ــة أن  ــه االنتخابي ــي دائرت ــح ف ــب أو المرش ــق للناخ يح
يطلــب إبطــال انتخــاب أي عضــو تــم انتخابــه فــي 
دائرتــه بســبب أي إخــالل باإلجــراءات المنصــوص عليهــا 

فــي القانــون لتنظيــم عمليــه االنتخــاب.

إجراءات الطعن:
ــباب . 	  األس

ً
ــا ــن متضمن ــاص بالطع ــوذج الخ ــة النم تعبئ

ــن. ــا الطع ــي عليه ــي بن الت
تقديــم الطعــن إلــى رئيــس لجنــة فحــص الطعــون . 	

والتظلمــات.
	 . 

ً
تقريرهــا مشــفوعا بالتحقيــق وترفــع  اللجنــة  تقــوم 
بتوصياتهــا إلــى المجلــس البلــدي الــذي يبــت فــي صحــة 

.
ً
ــا ــراره نهائي ــون ق ــة، ويك العضوي

وإذا صــدر قــرار مــن المجلــس البلــدي ببطــالن انتخــاب 
عضــو فــي إحــدى الدوائــر، جــرى انتخــاب عضــو جديــد 

فــي هــذه الدائــرة.
يحضــر  أن  انتخابــه  فــي  المطعــون  للعضــو  ويجــوز 
جلســات المجلــس المركــزي ويشــارك فــي أعمالــه إلــى 

ــه. ــاص ب ــن الخ ــي الطع ــرار ف ــدر ق أن يص

أحكام عامة:
لــكل مرشــح الحــق فــي التنــازل علــى أن يقــوم بنفســه . 	

بتقديــم التنــازل كتابــة إلــى لجنــة االنتخــاب فــي دائرتــه 
االنتخابية.

ــه . 	 لــكل مرشــح الحــق فــي دخــول قاعــة االنتخــاب ول
ــن  ــك أحــد الناخبي ــى النمــوذج المعــد لذل ــوكل عل أن ي

ــة. ــل كتاب ــون التوكي ــب أن يك ــة ويج ــرة االنتخابي بالدائ



	 . 
ً
تســتمر عمليــة االنتخــاب مــن الســاعة الثامنــة صباحــا
حتــى الخامســة مســاًء، ويعلــن رئيــس لجنــة االنتخــاب 
نهايــة عمليــة االنتخــاب، ثــم تبــدأ اللجنــة فــي فــرز 

ــوات. األص
ــوع . 	 ــد دخــول المقــار االنتخابيــة حمــل أي ن ال يجــوز عن

مــن األســلحة الناريــة أو األســلحة البيضــاء وكذلــك 
ــي. العص

 مــن يحصــل علــى األغلبيــة النســبية لعدد . 	
ً
ينتخــب عضــوا

 
ً
ــا ــر أصوات ــان أو أكث ــاز اثن ــإذا ح ــة، ف ــوات الصحيح األص
متســاوية اقترعــت اللجنــة فيمــا بينهــم بحضورهــم 
ويفــوز بالعضويــة مــن جــاءت نتيجــة القرعــة لمصلحته، 
ويعلــن رئيــس لجنــة االنتخــاب اســم العضــو المنتخــب.

ــر . 	 ــار الدوائ ــوا بمق ــن انتخب ــاء الذي ــماء األعض ــن أس تعل
االنتخابيــة عقــب ظهــور نتائــج االنتخابــات وتنشــر فــي 

ــمية. ــدة الرس الجري


