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عالم، فإنك تُعتبر جزًءا مهًما من االنتخابات  عالم، فإنك تُعتبر جزًءا مهًما من االنتخابات بصفتك ممثاًل لوسائل االإ بصفتك ممثاًل لوسائل االإ
الفيدرالية االأسترالية. ويُعّد التواصل الدقيق والموثوق، خاصًة فيما الفيدرالية االأسترالية. ويُعّد التواصل الدقيق والموثوق، خاصًة فيما 

يتعلق بالعملية االنتخابية نفسها، أكثر أهمية مّما كان عليه االأمر في أي يتعلق بالعملية االنتخابية نفسها، أكثر أهمية مّما كان عليه االأمر في أي 
وقت مضى.وقت مضى.

يمثل العدد الهائل لقنوات التواصل واالنتشار الكبير للمعلومات غير يمثل العدد الهائل لقنوات التواصل واالنتشار الكبير للمعلومات غير 
الصحيحة والمضّللة وكميتها تحديًا كبيًرا مع قيام الناخبين بمحاولة الصحيحة والمضّللة وكميتها تحديًا كبيًرا مع قيام الناخبين بمحاولة 

تعريف أنفسهم بالعملية االنتخابية.تعريف أنفسهم بالعملية االنتخابية.

يُرجى استخدام الموارد الموجودة في هذا الدليل لالستفادة من يُرجى استخدام الموارد الموجودة في هذا الدليل لالستفادة من 
المعلومات االإجرائية الرئيسية ولالتصال بموظفي مفوضيتي عند الحاجة. المعلومات االإجرائية الرئيسية ولالتصال بموظفي مفوضيتي عند الحاجة. 

فنحن موجودون ليس لتوفير العملية اللوجستّية المطلوبة لتنفيذ فنحن موجودون ليس لتوفير العملية اللوجستّية المطلوبة لتنفيذ 
االنتخابات الفيدرالية فحسب، بل كذلك لتعريف ما يقرب مناالنتخابات الفيدرالية فحسب، بل كذلك لتعريف ما يقرب من 17 مليون مليون 

ناخب أسترالي بنظام التصويت وكيفية المشاركة بشكل فّعال.ناخب أسترالي بنظام التصويت وكيفية المشاركة بشكل فّعال.

إنني أقّدر جهودك لتكون صوتًا من أصوات الرُشد والنزاهة، وللتدقيق إنني أقّدر جهودك لتكون صوتًا من أصوات الرُشد والنزاهة، وللتدقيق 
بشكل مناسب )وهذا من طبيعة عملك(، ولتكون دائًما مدرًكا للتأثير بشكل مناسب )وهذا من طبيعة عملك(، ولتكون دائًما مدرًكا للتأثير 
الكبير الذي ستحدثه كلماتك خالل هذا الحَدث الديمقراطي المهم.الكبير الذي ستحدثه كلماتك خالل هذا الحَدث الديمقراطي المهم.

توم روجرزتوم روجرز
مفّوض النتخابات الأستراليةمفّوض النتخابات الأسترالية

من المفّوض
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aec.gov.au لكتروني:   لكتروني: الموقع االإ الموقع االإ

عالمية:  aec.gov.au/media ويتّم ويتّم  عالمية: االإصدارات االإ االإصدارات االإ
Streem توزيعها عبرتوزيعها عبر

 Instagram و و Facebook وو Twitter    :الشبكات االجتماعية:  الشبكات االجتماعية 
LinkedIn وو

Flickr الصور: الصور:  

انظر تذييل الغالف االأمامي/الخلفي انظر تذييل الغالف االأمامي/الخلفي  جهات االتصال لدينا: جهات االتصال لدينا:  

@AusElectoralCom أو أو AEC ابحث عن ابحث عن  

AEC TV هو سلسلة من مقاطع الفيديو يظهر فيها مسؤولون هو سلسلة من مقاطع الفيديو يظهر فيها مسؤولون 
 من من AEC وهم يشرحون عمليات وهم يشرحون عمليات AEC الرئيسية. الرئيسية.  

Youtube.com/AECTV

يتوفر ناطقون رسميون باسميتوفر ناطقون رسميون باسم AEC من خالل االتصال بالفريق من خالل االتصال بالفريق 
عالمي - ومنهم مفّوض االنتخابات ومدير كل والية ومقاطعة  عالمي - ومنهم مفّوض االنتخابات ومدير كل والية ومقاطعة االإ االإ

ومتحدث رسمي على الصعيد الوطني.ومتحدث رسمي على الصعيد الوطني.

الموارد

الخبراء

عالم دوًرا مهًما في تشكيل المواقف  عالم دوًرا مهًما في تشكيل المواقف تلعب وسائل االإ تلعب وسائل االإ
االجتماعية والتصّورات المتعلقة بالتصويت.االجتماعية والتصّورات المتعلقة بالتصويت.

تلتزمتلتزم AEC )مفّوضية االنتخابات االأسترالية( بمواصلة مفّوضية االنتخابات االأسترالية( بمواصلة 
عالم ومهنيي  عالم ومهنيي العمل بشكل تعاوني مع مهنيي وسائل االإ العمل بشكل تعاوني مع مهنيي وسائل االإ

التواصل لنقل تقارير دقيقة عن االنتخابات الرئيسية التواصل لنقل تقارير دقيقة عن االنتخابات الرئيسية 
ونتائجها للجمهور االأسترالي.ونتائجها للجمهور االأسترالي.

هذا الدليل مصّمم لتوفير جميع المعلومات االأساسية هذا الدليل مصّمم لتوفير جميع المعلومات االأساسية 
ذات الصلة المطلوبة لنقل التقارير بدقة وكفاءة.ذات الصلة المطلوبة لنقل التقارير بدقة وكفاءة.

عالم الذين يرغبون في زيارة أحد  عالم الذين يرغبون في زيارة أحد يجب على أعضاء وسائل االإ يجب على أعضاء وسائل االإ
عالمي في  عالمي في مراكز التصويت أو الفرز االتصال أوالً بالفريق االإ مراكز التصويت أو الفرز االتصال أوالً بالفريق االإ

AEC. هذا االأمر ضروري للتأّكد من أنه مصرٌح لك بالحضور،  هذا االأمر ضروري للتأّكد من أنه مصرٌح لك بالحضور، 
ومن إخطار المسؤولين في المركز، والإحاطتك بالبروتوكوالت في ومن إخطار المسؤولين في المركز، والإحاطتك بالبروتوكوالت في 

أماكن االقتراع.أماكن االقتراع.

رشادات. رشادات.متى وصلت إلى مكان االقتراع، يجب عليك اتّباع االإ متى وصلت إلى مكان االقتراع، يجب عليك اتّباع االإ

الدليل

القواعد
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المرشحون

السبتالسبت 18 أيار/مايوأيار/مايوالسبتالسبت 2  تموز/يوليوتموز/يوليوالسبتالسبت 7 أيلول/سبتمبرأيلول/سبتمبر

1,7171,6251,514

1,1889941,056

529631458

2019

المرشحونالمرشحون

مجلس النوابمجلس النواب

مجلس الشيوخمجلس الشيوخ

2016 2013

هذه االنتخابات ستكون واحدة من أكثر القوائم االنتخابية )لوائح الشطب( اكتماالً في التاريخ حيث تم تسجيل حواليهذه االنتخابات ستكون واحدة من أكثر القوائم االنتخابية )لوائح الشطب( اكتماالً في التاريخ حيث تم تسجيل حوالي 17 مليون أسترالي مليون أسترالي 
 aec.gov.au لكنروني لكنرونيللتصويت. لمعرفة آخر االأرقام على الصعيد الوطني، توّجه إلى مركز المعلومات في الموقع االإ للتصويت. لمعرفة آخر االأرقام على الصعيد الوطني، توّجه إلى مركز المعلومات في الموقع االإ

الناخبون

2019

الذين حضرواالذين حضروا

مجلس النوابمجلس النواب

مجلس الشيوخمجلس الشيوخ

غير رسميةغير رسمية

مجلس النوابمجلس النواب

مجلس الشيوخمجلس الشيوخ

2016 2013

السبتالسبت 18 أيار/مايوأيار/مايوالسبتالسبت 2  تموز/يوليوتموز/يوليوالسبتالسبت 7 أيلول/سبتمبرأيلول/سبتمبر

16.4 مليون15.7 مليون14.7 مليون

%92%95%97.0

%93.23%91.01%91.89

%93.88%91.93%92.48

%5.91%5.05%5.54

%2.96%3.94%3.81

المسّجلونالمسّجلون

نسبة المسجليننسبة المسجلين %

مجلس الشيوخمجلس النواب 151 40
     

نصف مقاعد مجلس الشيوخ من كل والية )6 لكل والية(
أربعة مقاعد في مجلس الشيوخ للمقاطعَتين )مقعدان لكِل مقاطعة(

المقاعد
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العمليات

100,000موظف مؤقت 
مكان 

لالقتراع
مركز للتصويت 

7,000المبكر 500
قائمة إلكترونًية 

مصدق عليها 
نسخة من القائمة 
االنتخابية )الئحة 

الشطب(
5,800 25,000

155,000 شاشة تصويت
عادة التدوير 10,000 صندوق الإ

26,000 لفة شريط مانع للعبث

صندوق اقتراع 70,000

حاوية لنقل 
أوراق االقتراع

ختم أمن

مسار للنقل

لتر 
م اليدين من معقِّ

40,000

850,000

40,000

63,00034,000

ورقة اقتراع

4.5 مليون قلم
160 كيلومتًرا من االأشرطة

60

نسخة من الدليل تّم 
توصيلها إلى المنازل  11

زجاجة منظف 
االأسطح

في يوم االنتخابات

 أكثر 
من 

 أكثر 
من 

مليون 

مليون 

POLLING PLACEVOTE  HERE

POSTAL  
VOTING
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ارتفعت حاالت التصويت المبكر في عدد من االنتخابات االأخيرة تقريًبا في كل بالد العالم التي تعرض هذه الطريقة. وخالل الجائحة، ارتفعت حاالت التصويت المبكر في عدد من االنتخابات االأخيرة تقريًبا في كل بالد العالم التي تعرض هذه الطريقة. وخالل الجائحة، 
شهدت بعض البلدان والمناطق ارتفاًعا ملحوًظا في عدد االأشخاص الذين يدلون بأصواتهم في مراكز التصويت المبكر أو الذين يصّوتون شهدت بعض البلدان والمناطق ارتفاًعا ملحوًظا في عدد االأشخاص الذين يدلون بأصواتهم في مراكز التصويت المبكر أو الذين يصّوتون 

عبر البريد.عبر البريد.

االإجراء

التصويت المبكرالتصويت المبكر

 التصويت المبكر  التصويت المبكر 
كنسبة مئويةكنسبة مئوية )%(

 التصويت البريدي  التصويت البريدي 
كنسبة مئويةكنسبة مئوية )%(

التصويت المبكر والبريدي التصويت المبكر والبريدي 
كنسبة مئويةكنسبة مئوية )%(

التصويت عبر الهاتف التصويت عبر الهاتف 
للمكفوفين وضعيفي البصرللمكفوفين وضعيفي البصر

أصوات القطب أصوات القطب 
المتجّمد الجنوبيالمتجّمد الجنوبي

هناك مجموعة من التدابير المعمول بها للمساعدة في حماية هناك مجموعة من التدابير المعمول بها للمساعدة في حماية 
الناخبين وتأمين االإجراءات االنتخابية. فنحن نقوم في كل الناخبين وتأمين االإجراءات االنتخابية. فنحن نقوم في كل 

انتخابات باتخاذ تدابير معّززة لتحقيق نزاهة إجراء التصويت انتخابات باتخاذ تدابير معّززة لتحقيق نزاهة إجراء التصويت 
ونعمل بالتعاون الوثيق مع الوكاالت الشريكة كجزء من فريق ونعمل بالتعاون الوثيق مع الوكاالت الشريكة كجزء من فريق 
العمل المعني بضمان النزاهة االنتخابية لمراقبة التهديدات العمل المعني بضمان النزاهة االنتخابية لمراقبة التهديدات 

الناشئة واالستجابة لها.الناشئة واالستجابة لها.

وبالطبع، فإنه سيتم تطبيق تدابير خاصة باالأمان من وبالطبع، فإنه سيتم تطبيق تدابير خاصة باالأمان من 
COVID-19 في جميع مواقع التصويت وكذلك في االأعمال في جميع مواقع التصويت وكذلك في االأعمال 

االأخرى التي تدعم إجراء االنتخابات.االأخرى التي تدعم إجراء االنتخابات.

  aec.gov.au/safeguards لكتروني لكتروني توّجه إلى الموقع االإ توّجه إلى الموقع االإ
للحصول على معلومات مفصلةللحصول على معلومات مفصلة

منذ االنتخابات الفيدرالية السابقة في عاممنذ االنتخابات الفيدرالية السابقة في عام 2019 تّم تنفيذ تّم تنفيذ 
مجموعة من التغييرات.مجموعة من التغييرات.

فقد تم استكمال إعادة تقسيم المناطق االنتخابية في والية فقد تم استكمال إعادة تقسيم المناطق االنتخابية في والية 
فيكتوريا، حيث تم إنشاء مقعد هوك الجديد، وفي والية فيكتوريا، حيث تم إنشاء مقعد هوك الجديد، وفي والية 

أستراليا الغربية حيث تم إلغاء مقعد سترلينغ.أستراليا الغربية حيث تم إلغاء مقعد سترلينغ.

كما تم إجراء تغييرات تشريعية أّدت إلى تغيير متطلبات كما تم إجراء تغييرات تشريعية أّدت إلى تغيير متطلبات 
تسجيل االأحزاب وتعديل فترة التصويت المبكر وتوفير مجموعة تسجيل االأحزاب وتعديل فترة التصويت المبكر وتوفير مجموعة 

من الكفاءات االإجرائية لعملية الفرز.من الكفاءات االإجرائية لعملية الفرز.

التغييراتالضمانات

%18.15%22.67%32.53

%8.26%8.58%8.27

%26.41%31.25%40.8

2,8321,9982,044

374149

2019 2016 2013
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سيتم توفير رابط لغرفة الفرز في الموقع سيتم توفير رابط لغرفة الفرز في الموقع aec.gov.au قبل  قبل 
الساعةالساعة 6 من مساء يوم االنتخابات.من مساء يوم االنتخابات.

توفرتوفر AEC أيًضا موجًزا للنتائج بصيغ بيانات أولية بما يتيح أيًضا موجًزا للنتائج بصيغ بيانات أولية بما يتيح 
عالم التي تستخدم برمجيات مناسبة استخدام  عالم التي تستخدم برمجيات مناسبة استخدام لوسائل االإ لوسائل االإ

البيانات الأغراض إعداد رسوم بيانية وتحليالت.البيانات الأغراض إعداد رسوم بيانية وتحليالت.

عالم في الموقع  عالم في الموقع يتوفر مزيد من المعلومات عن موجز وسائل االإ يتوفر مزيد من المعلومات عن موجز وسائل االإ
aec.gov.au/media لكتروني لكترونياالإ االإ

النتائج
لقد قّرر البرلمان االأسترالي أنه يجب أالّ يضبط قانون االنتخابات لقد قّرر البرلمان االأسترالي أنه يجب أالّ يضبط قانون االنتخابات 

محتوى الرسائل السياسية في وسائل التواصل االنتخابي. إذ أن محتوى الرسائل السياسية في وسائل التواصل االنتخابي. إذ أن 
القصد من القانون، بدالً من ذلك، هو التأّكد من إبالغ الناخبين القصد من القانون، بدالً من ذلك، هو التأّكد من إبالغ الناخبين 
بمصدر المعلومات االنتخابية في وسائل التواصل هذه والتأّكد بمصدر المعلومات االنتخابية في وسائل التواصل هذه والتأّكد 

من أنها ال تضّلل الناخبين أو تخدعهم بشأن الطريقة التي يجب من أنها ال تضّلل الناخبين أو تخدعهم بشأن الطريقة التي يجب 
التصويت بموجبها.التصويت بموجبها.

في كل انتخابات تُجريفي كل انتخابات تُجري AEC حملة إعالنية رقمية تسمى حملة إعالنية رقمية تسمى 
‘قف وفّكر’ لتذكير الناس بالتحّقق من مصدر معلومات التواصل ‘قف وفّكر’ لتذكير الناس بالتحّقق من مصدر معلومات التواصل 

التي يّطلعون عليها. وقد تّم تكثيف هذه الحملة لهذه التي يّطلعون عليها. وقد تّم تكثيف هذه الحملة لهذه 
االنتخابات الفيدرالية، باالإضافة إلى تكثيف جهودنا لتصحيح أية االنتخابات الفيدرالية، باالإضافة إلى تكثيف جهودنا لتصحيح أية 

معلومات مضّللة تتعلق بالعملية االنتخابية نفسها.معلومات مضّللة تتعلق بالعملية االنتخابية نفسها.

aec.gov.au/stopandconsider 

التواصل

صحيح، وبدون عجلة - هذا هو شعارنا.صحيح، وبدون عجلة - هذا هو شعارنا.

مع أن الفرز يبدأ في الساعةمع أن الفرز يبدأ في الساعة 6 من مساء يوم االنتخابات، فإن من مساء يوم االنتخابات، فإن 
تحديد النتائج النهائية سيستغرق بعض الوقت. وعند تحديد ما تحديد النتائج النهائية سيستغرق بعض الوقت. وعند تحديد ما 

إذا كان هناك ما يشير إلى نتيجة إجمالية في ليلة االنتخابات، إذا كان هناك ما يشير إلى نتيجة إجمالية في ليلة االنتخابات، 
فإن ذلك اعتمد دائًما على مدى تقارب النتيجة وعدد االأشخاص فإن ذلك اعتمد دائًما على مدى تقارب النتيجة وعدد االأشخاص 

الذين يصوتون بالبريد أو خارج مناطقهم.الذين يصوتون بالبريد أو خارج مناطقهم.

وكما هو الحال دائًما، فإن تركيزنا ينصب على سالمة النتائج وكما هو الحال دائًما، فإن تركيزنا ينصب على سالمة النتائج 
وأمن أوراق االقتراع.وأمن أوراق االقتراع.

aec.gov.au/counting لكتروني لكترونيتوّجه إلى الموقع االإ توّجه إلى الموقع االإ

الفرز 
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