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القواعد المنظمة للدعاية االنتخابية
الجمهــور  لتعريــف  وســيلة  هــي  االنتخابيــة  الدعايــة 
ــور  ــاع الجمه ــن وإقن ــح معي ــي لمرش ــج االنتخاب بالبرنام
ــروط  ــة بش ــام المختلف ــائل اإلع ــال وس ــن خ ــه م بدعم
حددتهــا القواعــد المنظمــة للدعايــة االنتخابيــة النتخابات 
المجلــس البلــدي المركــزي، الصادرة بقــرار وزيــر الداخلية 
تنظيــم  قواعــد  تشــرح  التــي   ١٩٩٨ لســنة   )٧( رقــم 
الدعايــة االنتخابيــة للمحافظــة علــى مبــدأ المســاواة 
الــذي يشــكل قيمــة أساســية فــي الدولــة وضمــان حريــة 

ــرأي. ــن ال ــر ع التعبي

وتتمثل في:
ــن وزارة . 	 ــص م ــى ترخي ــل عل ــح أن يحص ــى كل مرش عل

ــك  ــة، وذل ــه االنتخابي ــرته لدعايت ــل مباش ــة، قب الداخلي
ــوزارة. ــا ال ــي تحدده ــروط الت  للش

ً
ــا وفق

اليجــوز أن تتضمــن وســائل الدعايــة االنتخابيــة الدعــوة . 	
ألي نزعــة قبليــة أو طائفيــة.

الشــعارات والعبــارات والصــور . 	 تتعــارض  أن  اليجــور 
المســتخدمة فــي الدعايــة االنتخابيــة مــع القيــم الدينية 

ــري. ــع القط ــة للمجتم واالجتماعي
يجــب أال تخــل الدعايــة االنتخابيــة باألمــن أو اآلداب . 	

العامــة أو التقاليــد الســائدة فــي المجتمــع.
ــاء . 	 ــة وإلق ــات االنتخابي ــد االجتماع ــم وعق ــر تنظي يحظ

الخطــب أو وضــع الملصقــات أو االعالنــات أو الصــور 
ــة: ــن التالي ــي األماك ف



أماكن العبادة.أ. 
المعاهد ودور التعليم.ب. 
المبانــي الحكوميــة ومبانــي الهيئــات والمؤسســات 	. 

العامــة.
أعمده الكهرباء والهاتف.د. 
داخل أو خار	 قاعات االنتخاب.ه. 
الرســمي فــي و.  الدولــة  اســتعمال شــعار  اليجــوز 

االجتماعــات واالعالنــات والنشــرات والملصقــات 
االنتخابيــة وفــي ســائر أنــواع الكتابــات والصــور التــي 

ــة. ــة االنتخابي ــي الدعاي ــتخدم ف تس
يحظــر علــى أي مرشــح اإلســاءة إلــى المرشــح اآلخــر ز. 

أو الطعــن فــي كفاءتــه بصــورة مباشــرة أو غيــر 
مباشــرة أو إثــارة النعــرات القبليــة أو الطائفيــة بيــن 
ــخصية. ــور الش ــاس باألم ــن أو المس ــات المواطني فئ

والملصقــات 	.  اإلعالنــات  بإزالــة  المرشــح  يلتــزم 
وســائل  مــن  وســيلة  وأي  االنتخابيــة  والنشــرات 
ــة  ــن العملي ــاء م ــب االنته ــه عق ــى نفقت ــة عل الدعاي

االنتخابيــة.
ــو	 ط.  ــص الممن ــاء الترخي ــة إلغ ــوزارة الداخلي ــوز ل يج

للمرشــح إذا خالــف الشــروط التــي منــح الترخيــص 
ــواردة فــي هــذا القــرار. ــى أساســها أو األحــكام ال عل

كمــا يجــوز لهــا إزالــة وســائل الدعايــة بمــا فــي ي. 
ــن  ــا م ــات وغيره ــور والكتاب ــعارات والص ــك الش ذل
الملصقــات المخالفــة ألحــكام هــذا القــرار علــى 
نفقــة المخالــف بطريــق التنفيــذ اإلداري المباشــر.


