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تتويجــاً للتعــاون املثمــر بــني جامعــة الــدول العربيــة واألمم املتحــدة، نظمــت اجلامعــة بدعــم مــن األمم املتحــدة "ملتقــى اإلدارات االنتخابيــة فــي 
الــدول العربيــة" الــذي انعقــد وألول مــرة، مبقــر األمانــة العامــة جلامعــة الــدول العربيــة فــي القاهــرة، خــالل الفتــرة مــن 9-11 مايــو 2016. وقــد 
جمــع هــذا امللتقــى رؤســاء وممثلــي اإلدارات االنتخابيــة فــي الــدول العربيــة، باإلضافــة إلــى مشــاركني مــن منظمــات إقليميــة ودوليــة رائــدة فــي 
مجــال االنتخابــات، ممــا أســهم فــي إجنــاح امللتقــى وخروجــه علــى النحــو األمثــل. وجــاء امللتقــى كنتــاج للشــراكة بــني جامعــة الــدول العربيــة 

وشــعبة املســاعدة االنتخابيــة بــاألمم املتحــدة وبرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي.  

ــات  ــة أو املنظم ــة العربي ــن اإلدارات االنتخابي ــواء م ــاركني، س ــع املش ــر جلمي ــكر والتقدي ــص الش ــه بخال ــعنا إال أن نتوج ــار، ال يس ــذا اإلط ــي ه وف
اإلقليميــة والدوليــة، علــى مــا قدمــوه مــن جهــود مقــدرة متثلــت فــي اخلبــرات الغنيــة واملناقشــات البنــاءة التــي أســهمت إيجابّيــاً فــي إجنــاح وإثــراء 
هــذا احلــدث الهــام. كمــا أنــه ال بــد مــن التأكيــد علــى أن هــذه التجربــة النوعيــة مثلــت إضافــًة هامــًة ميكــن البنــاء عليهــا مســتقبالً فــي تعــاون 

منظمتــي جامعــة الــدول العربيــة واألمم املتحــدة مــع اإلدارات االنتخابيــة فــي املنطقــة العربيــة.

وإميانــــاً بأهميــة الرؤيــة املســتقبلية، ال يســعنا إال اإلعــراب عــن التمنيــات باســتثمار العالقــات الطيبــة التــي جنــح امللتقــى فــي بنائهــا بــني اإلدارات 
االنتخابيــة العربيــة واملنظمــات االقليميــة والدوليــة علــى النحــو الــذي يســهم فــي تعزيــز االنتخابــات كمهنــة فــي املنطقــة، فضــالً عــن عقــد 
لقــاءات وتنظيــم فعاليــات مماثلــة بــني النظــراء بشــكل منتظــم. وقــد ســلط امللتقــى الضــوء علــى التجــارب االنتخابيــة املتنوعــة فــي املنطقــة 
العربيــة ممــا أدى إلــى إثــراء املناقشــات حــول املوضوعــات الرئيســية فــي مجــال االنتخابــات، وكذلــك فتــح أبــواب للتعــاون املؤسســي بــني اجلهــات 

اخملتلفــة العاملــة فــي مجــال االنتخابــات. 

ومــن هــذا املنطلــق، يأتــي هــذا التقريــر كمــرآة تعكــس أهــم مــا جــاء فــي فعاليــات امللتقــى مــن مجريــات وجلســات ونتائــج. كمــا يتنــاول أيضــاً 
ملخًصــا يبلــور املوضوعــات واألفــكار واملقترحــات التــي طرحــت خــالل امللتقــى والتــي مــن شــأنها أن تســهم فــي تعزيــز العمليــات االنتخابيــة فــي 
الــدول العربيــة. ونأمــل أن يقــدم هــذا التقريــر صــورة واضحــة ومتكاملــة ملــا طرحتــه اإلدارات االنتخابيــة العربيــة حــول جتاربهــا خــالل هــذا امللتقــى، 

وأن تســتفيد منــه كافــة اجلهــات األخــرى املعنيــة بالشــأن االنتخابــي فــي املنطقــة.
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ــا ملنهجيــة محــددة، حيــث  ــا لنتائــج »ملتقــى اإلدارات االنتخابيــة فــي الــدول العربيــة« باســتخدام  طــرق وأدوات وفًق ــر جتميًع يقــدم هــذا التقري
ــات فــي املنطقــة العربيــة، ودور املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة فــي هــذا اجملــال ال  ــا واملوضوعــات املتعلقــة باالنتخاب ــد مــن القضاي يتنــاول العدي

ســيما فــي الوطــن العربــي، باإلضافــة إلــى األفــكار واملناقشــات واالقتراحــات التــي دارت بــني املشــاركني.   

خلفية امللتقى

شــهدت املنطقــة العربيــة خــالل الســنوات األخيــرة إجــراء العديــد مــن االســتحقاقات االنتخابيــة ســواء الرئاســية أو البرملانيــة أو احملليــة إضافــة 
إلــى االســتفتاءات، األمــر الــذي أدى إلــى تزايــد االهتمــام بعمليــة االنتخابــات فــي املنطقــة علــى املســتويني الرســمي والشــعبي، وكانــت اإلدارات 
االنتخابيــة فــي الــدول العربيــة باختــالف أنواعهــا مســؤولة ومشــرفة علــى إمتــام هــذه االســتحقاقات، حيــث قامــت ببــذل جهــود كبيــرة ومقــدرة 
ــدة، وهــو األمــر الــذي لــم تكــن جامعــة الــدول العربيــة بعيــدة عنــه، لذلــك فقــد رأت  ــات عدي ــات وحتدي إلجنازهــا، رغــم مــا واجهتــه مــن صعوب
ــت  ــي واجه ــة الت ــات اخملتلف ــات والتحدي ــة، والصعوب ــة العربي ــي املنطق ــة ف ــارب االنتخابي ــة التج ــتعراض ومناقش ــرورة اس ــة ض ــة العربي اجلامع
اإلدارات االنتخابيــة العربيــة، إضافــة إلــى اســتعراض النجاحــات التــي اســتطاعت هــذه اإلدارات أن تنجزهــا، وذلــك مــن خــالل عقــد ملتقــى يجمــع 

اإلدارات االنتخابيــة فــي الــدول األعضــاء بجامعــة الــدول العربيــة.

كمــا أنــه وفــي إطــار برامــج التعــاون املثمــرة القائمــة بــني جامعــة الــدول العربيــة »أمانــة شــؤون االنتخابــات«، وشــعبة املســاعدة االنتخابيــة 
بــاألمم املتحــدة و »برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي )املشــروع اإلقليمــي للدعــم االنتخابــي فــي املنطقــة العربيــة(، رحبــت األمم املتحــدة باملشــاركة فــي 
تنظيــم عقــد امللتقــى املشــار إليــه أعــاله، وبنــاًء عليــه قامــت األمانــة العامــة جلامعــة الــدول العربيــة بعــرض املوضــوع علــى مجلــس جامعــة 

الــدول العربيــة علــى املســتوى الــوزاري فــي دورتــه العاديــة )144( والــذي أصــدر قــراره رقــم 7961 بتاريــخ 2015/9/13 ونــص علــى: 

»الترحيــب بامللتقــى املوســع الــذي تعقــده جامعــة الــدول العربيــة بالتعــاون مــع األمم املتحــدة حــول االنتخابــات خــال النصــف األول مــن عــام 
2016، والــذي تشــارك فيــه هيئــات إدارة االنتخابــات العربيــة فضــاً عــن املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة املعنيــة الرائــدة فــي هــذا اجملــال، وذلــك 
الســتعراض أبــرز التجــارب االنتخابيــة العربيــة، واســتخاص الــدروس والعبــر املســتفادة منهــا، باإلضافــة إلــى توثيــق وتعزيــز أواصــر التعــاون بــن 

كافــة اجلهــات املعنيــة مبجــال االنتخابــات فــي املنطقــة العربيــة«.

يأتــي هــذا امللتقــى مبثابــة نقطــة التقــاء ألهــداف املنظمتــني؛ فمــن جانبهــا تســعى جامعــة الــدول العربيــة إلــى بنــاء وتأســيس قواعــد للتعــاون 
بــني كافــة األطــراف املعنيــة باالنتخابــات فــي الــدول العربيــة مــن جهــة، وبينهــا وبــني املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة العاملــة فــي هــذا اجملــال مــن 
جهــة أخــرى. أمــا بالنســبة لــأمم املتحــدة، فيتمثــل الهــدف الرئيســي للمشــروع اإلقليمــي للدعــم االنتخابــي فــي املنطقــة العربيــة إلــى تعزيــز 

تبــادل املعرفــة واخلبــرات بــني اجلهــات املعنيــة باالنتخابــات فــي الوطــن العربــي.

أولــت جامعــة الــدول العربيــة أهميــًة خاصــة لهــذا احلــدث، حيــث اجتمــع وألول مــرة رؤســاء وممثلــي اإلدارات االنتخابيــة فــي املنطقــة العربيــة 
حــول موضــوع االنتخابــات بحضــور املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة الرائــدة فــي هــذا اجملــال، األمــر الــذي مثــل فرصــة كبيــرة لتعزيــز وتوثيــق أواصــر 
ــا  التعــاون وإنشــاء شــبكة للتواصــل بــني دولهــا األعضــاء واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة فــي هــذا اجملــال الــذي أصبــح يجتــذب اهتماًمــا عامليًّ

كبيــرًا فــي الســنوات األخيــرة.

أهداف امللتقى:

تتمثل األهداف الرئيسية للملتقى فيما يلي:

 ֺ   الهدف الرئيسي للملتقى كتجربة إقليمية أولى من نوعها هو التقاء األطراف املعنية باالنتخابات في املنطقة العربية، لبناء وتأسيس عالقات تعاون 
    فيما بينها.

 ֺ   استعراض ومناقشة وتبادل التجارب واخلبرات االنتخابية في املنطقة العربية، واستخالص الدروس املستفادة من هذه التجارب، األمر الذي من شأنه 
    أن يساهم في تطوير املمارسات االنتخابية املستقبلية للدول العربية.

 ֺ   إقامة عالقات تعاون فيما بني اإلدارات االنتخابية للدول العربية من جهة، وبني املنظمات الدولية واإلقليمية العاملة في مجال االنتخابات من جهة    
    أخرى.

 ֺ   التعرف على هيكلية اإلدارات االنتخابية العربية وآلية عملها، وتوسيع نطاق املعرفة بالتجارب واملمارسات االنتخابية التي جرت في املنطقة العربية 
    خالل السنوات املاضية. 

 ֺ   التعرف على الدور الذي تقوم به املنظمات الدولية واإلقليمية في مجال االنتخابات في املنطقة العربية، مبا فيها جامعة الدول العربية، وشعبة     
    املساعدة االنتخابية باألمم املتحدة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وغيرها من املنظمات الدولية واإلقليمية املشاركة.

 
رؤية امللتقى

سعى امللتقى لتحقيق عدة أمور متثلت فيما يلي:

 ֺ   إنشاء شبكة للتواصل بني اإلدارات االنتخابية العربية تضمن استمرار التعاون والتنسيق فيما بينها في مجال االنتخابات، مبشاركة املنظمات 
    الدولية واإلقليمية العاملة في هذا اجملال.

 ֺ   االتفاق على آلية مستمرة للتواصل وتبادل اخلبرات بني األطراف املعنية باالنتخابات في املنطقة العربية، مبشاركة املنظمات الدولية واإلقليمية 
    الرائدة في هذا اجملال.

اجلهات املنظمة واملشاركون

بلغ العدد الكلي للمشاركني في امللتقى نحو 100 مشارك ينتمون إلى مؤسسات وجهات مختلفة كما يلي:

أوالً: اجلهات املنظمة

 ֺ   جامعة الدول العربية: قام نائب األمني العام السفير/ أحمد بن حلي بتمثيل معالي األمني العام جلامعة الدول العربية في اجللسة االفتتاحية 
    وغيرها من جلسات امللتقى، كما ألقت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة األمني العام املساعد لقطاع شؤون اإلعالم واالتصال الكلمة اخلتامية.

 ֺ   األمم املتحدة: قام مدير شعبة املساعدة االنتخابية السيد/ كريج جينيس بتمثيل األمني العام لأمم املتحدة في جلسات امللتقى، وألقى املدير 
    اإلقليمي لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي للدول العربية الدكتور/ خالد عبد الشافي الكلمة اخلتامية.

ثانياً: املشاركون

 ֺ   رؤساء وممثلو اإلدارات االنتخابية من الدول األعضاء في جامعة الدول العربية كما يلي: 
    اإلمارات، البحرين، تونس، اجلزائر، جيبوتي، السعودية، السودان، الصومال، العراق، فلسطني، قطر، الكويت، ليبيا، مصر، موريتانيا. كما شارك ممثلون   

    عن املندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية من الدول التالية: األردن، جزر القمر، املغرب، اليمن. 
 

 ֺ   املنظمات الدولية واإلقليمية: ممثلون عن االحتاد األوروبي، واالحتاد األفريقي، ومنظمة التعاون اإلسالمي )OIC(، والبرملان العربي، واملنظمة العربية  
 .)IFES( واملنظمة الدولية للنظم االنتخابية ،)EISA( لإلدارات االنتخابية، واملعهد االنتخابي للدميقراطية املستدامة في أفريقيا    

أواًل: مقدمة



89

مسير اجللسات

ــى عــدد مــن  ــو اجلهــات املنظمــة، مت تقســيم هيــكل أعمــال امللتقــى إل ــي ألقاهــا ممثل ــة للملتقــى الت ــة واخلتامي باســتثناء الكلمــات االفتتاحي
اجللســات، تضمــن بعضهــا عــرض خلبــرة ومنهجيــة عمــل جامعــة الــدول العربيــة فــي مجــال االنتخابــات، وعــرض لــدور األمم املتحــدة فــي دعــم 
العمليــة االنتخابيــة للــدول األعضــاء، وموضــوع إدارة االنتخابــات كمهنــة، كمــا تضمــن البعــض اآلخــر عــروض الــدول العربيــة حيــث احتــوت كل 
جلســة علــى ثالثــة عــروض اعقبهــا مناقشــات مفتوحــة بــني احلضــور، وركــزت العــروض علــى نــوع اإلدارة االنتخابيــة، أنــواع االنتخابــات فــي الدولــة، 
ــي  ــة ، والت ــة واإلقليمي ــات الدولي ــت للمنظم ــات ُخصص ــى جلس ــة إل ــة، إضاف ــات ذات الصل ــن املوضوع ــا م ــرة وغيره ــة األخي ــارب االنتخابي التج
تضمنــت وصًفــا موجــزًا عــن املنظمــة وخبرتهــا علــى صعيــد التعــاون الدولــي فــي مجــال االنتخابــات مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى الوطــن 
العربــي، ورؤيتهــا املســتقبلية فــي هــذا اجملــال. كمــا قــام املشــاركون مبــلء اســتبيان لتقييــم امللتقــى فــي يومــه األخيــر. وميكــن االطــالع علــى 

التسلســل الزمنــي لوقائــع امللتقــى مــن خــالل جــدول األعمــال امللحــق بالتقريــر.

التغطية اإلعالمية

حظــي ملتقــى اإلدارات االنتخابيــة فــي الــدول العربيــة بتغطيــة إعالميــة واســعة مــن جميــع املنابــر االعالميــة العربيــة كمــا صدرعــن امللتقــى 
ــة، حيــث  قامــت  ــة والدولي ــى املســتويات واإلقليمي ــة وعل ــة مصــر العربي ــى وســائل اإلعــالم اخملتلفــة فــي جمهوري ــا مت توزيعــه عل ــا صحفيًّ بيانً

العديــد مــن الصحــف  ووكاالت األنبــاء العربيــة  بتغطيــة هــذا احلــدث الهــام . وفيمــا يلــي ملخــص ألهــم مــا جــاء فــي التغطيــة 
اإلعالمية للملتقى في وسائل اإلعالم خالل  ايام انعقاد امللتقى:

يوم األحد املوافق 2016/5/8: 

ــة  ــات واإلدارات االنتخابي ــاركة الهيئ ــة، مبش ــدول العربي ــي ال ــة ف ــى اإلدارات االنتخابي ــات ملتق ــًدا فعالي ــتضيف غ ــة تس ــدول العربي ــة ال ֺ    جامع
العربيــة كافــة باإلضافــة إلــى املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة الرائــدة فــي هــذا اجملــال، وســوف يتنــاول امللتقــى علــى مــدار ثالثــة أيــام، التجــارب 
االنتخابيــة لــكل دولــة عربيــة، واإلجنــازات التــي اســتطاعت حتقيقهــا، والصعوبــات والتحديــات اخملتلفــة التــي واجهتهــا، باإلضافة إلى اســتعراض 
املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة لدورهــا فــي هــذا اجملــال وخبرتهــا علــى صعيــد التعــاون الدولــي، ودورهــا فــي إطــار تطويــر املمارســات االنتخابيــة 

املستقبلية للدول العربية. 

ــا تضمــن عقــد هــذا امللتقــى للمــرة األولــى فــي إطــار تنفيــذ قــرار مجلــس جامعــة الــدول العربيــة   ֺ    أصــدرت جامعــة الــدول العربيــة بيانـًـا صحفيًّ
علــى املســتوى الــوزاري رقــم 7961 فــي دورتــه العاديــة )144( التــي عقــدت بتاريــخ 2015/9/13، حيــث رحــب بعقــد ملتقــى موســع تشــارك فيــه 

كافــة الهيئــات واإلدارات االنتخابيــة العربيــة فضــالً عــن املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة املعنيــة الرائــدة فــي هــذا اجملــال.

 ֺ    التقــى الدكتــور/ نبيــل العربــي األمــني العــام للجامعــة العربيــة، يــوم 2016/5/8 بالســيد/ كريــج جينيــس ممثــل األمــني العــام لــأمم املتحــدة فــي 
ملتقــى اإلدارات االنتخابيــة فــي الــدول العربيــة ورئيــس شعبةاملســاعدة االنتخابيــة فــي األمم املتحــدة، وتركــز اللقــاء حــول الترتيبــات األخيــرة 

لعقــد ملتقــى اإلدارات االنتخابيــة فــي الــدول العربيــة.

 ֺ    أكــد الســيد/ كريــج جينيــس علــى أهميــة انعقــاد هــذا امللتقــى لتبــادل اخلبــرات بــني املنظمــات والــدول املشــاركة، مشــيرًا إلــى أن األمم املتحــدة 
مــن أهــم شــركاء اجلامعــة العربيــة فــي دعــم العمليــات االنتخابيــة ومراقبتهــا ولهــا خبــرة كبيــرة فــي تقــدمي املســاعدات الفنيــة.

خالل الفترة من 9 إلى11 مايو 2016: 

 ֺ    أكــد الســيد الســفير/ أحمــد بــن حلــي نائــب األمــني العــام للجامعــة العربيــة، فــي كلمتــه االفتتاحيــة التــي ألقاهــا نيابــًة عــن األمــني العــام 
علــى ضــرورة تعزيــز دور اإلدارات االنتخابيــة فــي الــدول األعضــاء باجلامعــة، مــن أجــل حتقيــق الدميقراطيــة واحلكــم الرشــيد، والتعــاون والتنســيق 
فــي هــذا اإلطــار مــع املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة فــي مراقبــة االنتخابــات وتبــادل اخلبــرات الناجحــة. كمــا أكــد خــالل كلمتــه أن االنتخابــات 
تشــكل إحــدى أهــم طــرق التــداول الســلمي للســلطة وأحــد األعمــدة األساســية لبنــاء النظــام الدميقراطــي واحلكــم الرشــيد ومبــدأ الشــورى، 
ــي جــرت فــي دولهــا  ــة الت ــة ومتابعــة مختلــف االســتحقاقات االنتخابي ــى مواكب ــة التســعينيات عل ــذ بداي وأوضــح أن اجلامعــة حرصــت من
األعضــاء حيــث أرســلت 65 بعثــة ملراقبــة االنتخابــات علــى املســتوى الرئاســي أو البرملانــي أو االســتفتاء فــي 20 دولــة عربيــة وأيًضــا فــي دول 

غيــر عربيــة.

 ֺ    أكــد الســيد/ كريــج جينيــس، رئيس شــعبة املســاعدة االنتخابية فــي األمم املتحدة، فــي كلمته على أهمية الدفع قدًما مبشــاركة املــرأة في العملية 
    االنتخابية وترســيخ دورها في العملية السياســية، الفًتا إلى أن نســبة البرملانيات وصلت الى 18 باملائة ســواء معينات أو منتخبات معربًا عن تطلعه 

    لزيادة نسب مشاركتهن خالل الفترة املقبلة وأن تلعب املنطقة العربية دورًا بارزًا في تعزيز الدميقراطية.

 ֺ    اســتعرض رفاييل لوبيز بينتور، كبير مستشــاري برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، الدور الذي تلعبه االنتخابات كآلية متكن الســلطات من اتخاذ القرارات 
     وكوسيلة الختيار القيادات واملشاركة في احلكم.

 ֺ    استعرض املشاركون من االدارات االنتخابية من الدول العربية على مدار  ثالثة أيام التجارب االنتخابية في كل دولة عربية واإلجنازات التي استطاعت 
     حتقيقها وكذلك الصعوبات والتحديات اخملتلفة التي واجهتها، باإلضافة إلى استعراض املنظمات الدولية واإلقليمية لدورها في هذا اجملال.

كما قامت وكاالت االنباء العربية بتسليط الضوء على العروض اخلاصة بكل دولة  إعالميًّا، وجاءت هذه التغطية االعالمية كالتالي: 

 ֺ    وكالة أنباء اإلمارات: اإلمارات تستعرض ورقة عمل حول انتخابات اجمللس الوطني االحتادي مبلتقى اإلدارات االنتخابية باجلامعة العربية.

 ֺ    بغداد الزمان: مفوضية االنتخابات تشارك بامللتقى األول لإلدارات االنتخابية في جامعة الدول العربية.

 ֺ    قنا: قطر تشارك في أعمال ملتقى اإلدارات االنتخابية في الدول العربية.

 ֺ    املنامة: البحرين تستعرض التجربة االنتخابية البرملانية والبلدية في ملتقى إدارات االنتخابات في الدول العربية.

 ֺ    شبكة فلسطني اإلخبارية: جلنة االنتخابات املركزية تشارك في ملتقى جامعة الدول العربية.

 ֺ    وكالة األنباء الكويتية: تشارك دولة الكويت بوفد يترأسه وكيل محكمة االستئناف.

 ֺ    ليبيا: املنظمة العربية لإلدارات االنتخابية تشارك في ملتقى جامعة الدول العربية لإلدارات االنتخابية.

كما ركزت وسائل اإلعالم على أهم احملاور التى دارت خالل امللتقى وأهمها:

 ֺ    ميثل هذا امللتقى فرصة كبيرة ميكن االستفادة منها في استمرار تأسيس وبناء عالقات تعاون بني جميع اإلدارات االنتخابية في الدول العربية.

 ֺ    توثيق وتعزيز أواصر التعاون بني كافة األطراف املعنية باالنتخابات في الدول العربية وبني املنظمات الدولية واإلقليمية العاملة في هذا اجملال. 

 ֺ    يعتبر هذا امللتقى مبثابة فرصة كبيرة لتطوير أفضل املمارسات االنتخابية في املنطقة العربية مستقبالً.

 ֺ    حرص اجلامعة العربية على تعزيز دور اإلدارات االنتخابية في دولها األعضاء من أجل حتقيق الدميقراطية واحلكم الرشيد.

 ֺ    اإلشــادة بالــدور الــذي تقدمــه األمانــة العامة جلامعة الدول العربية وكذلك شــعبة املســاعدة االنتخابية بــاألمم املتحدة وبرنامــج األمم املتحدة اإلمنائي 
     واملنظمات الدولية في دعم ومساندة اإلدارات االنتخابية في الدول العربية.

 ֺ    استعراض املنظمات الدولية واإلقليمية لدورها في هذا اجملال وخبرتها على صعيد التعاون الدولي خاصة في املنطقة العربية.

 ֺ    تطلع اجلامعة العربية إلى تقدمي كل ســبل الدعم التي من شــأنها تعزيز دور اإلدارات االنتخابية العربية ومســاعدتها على القيام باملســؤوليات التي 
     تضطلع بها على أكمل وجه.
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اســمحوا لــي فــي البدايــة أن أرحــب بكــم جميًعــا فــي مقــر جامعــة الــدول العربيــة فــي بيــت العــرب نيابــًة عــن معالــي األمــني العــام د.نبيــل 
العربــي، وأن أشــارك معكــم فــي افتتــاح فعاليــات »ملتقــى اإلدارات االنتخابيــة فــي الــدول العربيــة« الــذي ينعقــد ألول مــرة مبقــر األمانــة العامــة 
بالتعــاون والتنســيق مــع منظمــة األمم املتحــدة والــذى ميثــل انعقــاده تأكيــًدا لاللتزامــات الدوليــة لتعزيــز التوجهــات الدميقراطيــة وأســس احلكــم 
ــه وتشــكيل النظــام  ــار مــن ميثل ــي اختي ــات هــي أحــد الوســائل لتجســيد اإلرادة احلــرة للمواطــن ف ــار االنتخاب ــدأ الشــورى، وباعتب الرشــيد ومب
الــذي يختــاره لتســيير شــؤون حياتــه العامــة. كمــا أن امللتقــى جــاء تتويًجــا للجهــود املشــتركة والتعــاون املســتمر بــني جامعــة الــدول العربيــة 

ومنظمــة األمم املتحــدة حــول مختلــف القضايــا التــي تتعلــق بترقيــة اإلنســان والنهــوض باجملتمــع.

ــات  ــع القطاع ــاون م ــة بالتع ــود املبذول ــى اجله ــا عل ــدة وأجهزته ــي األمم املتح ــني ف ــة املعني ــر لكاف ــكر والتقدي ــص الش ــه بخال ــا أود ان أتوج   كم
واإلدارات املعنيــة فــي جامعــة الــدول العربيــة لتســهيل انعقــاد هــذا امللتقــى، مبــا يجعــل مــن هــذا التعــاون املؤسســي رافــًدا مهًمــا مــن روافــد 

مســيرة تعميــق وحتقيــق أســس النظــام الدميقراطــي واحلكــم الرشــيد.  

ــاد  ــالمي، واالحت ــاون اإلس ــة التع ــي، ومنظم ــان العرب ــن  البرمل ــى م ــذا امللتق ــي ه ــاركني ف ــة املش ــات الدولي ــي املنظم ــى ممثل ــول إل ــكر موص والش
األوروبــي، واالحتــاد األفريقــي، واملؤسســة الدوليــة للنظــم االنتخابيــة )IFES(، واملعهــد االنتخابــي للدميقراطيــة املســتدامة فــي أفريقيــا )EISA( علــى 

مســاهمتهم فــي امللتقــى وفــي إثــراء النقــاش للخــروج بالنتائــج املرجــوة.

لقــد أدركــت جامعــة الــدول العربيــة مبكــرًا أهميــة االنتخابــات باعتبارهــا إحــدى أهــم طرق التــداول الســلمي للســلطة وأحــد األعمدة األساســية 
ــة  ــى مواكب ــعينيات عل ــة التس ــذ بداي ــة من ــت اجلامع ــق، حرص ــذا املنطل ــن ه ــورى. وم ــدأ الش ــيد ومب ــم الرش ــي واحلك ــام الدميقراط ــاء النظ لبن
ومتابعــة مختلــف االســتحقاقات االنتخابيــة التــي جــرت فــي دولهــا األعضــاء، حيــث أرســلت 65 بعثــة ملراقبــة االنتخابــات علــى املســتوى الرئاســي 
أو البرملانــي أو االســتفتاءات فــي 20 دولــة حتــى اآلن. وقــد تضمنــت هــذه البعثــات فــي مجملهــا مشــاركة مــا ال يقــل عــن 1600 مراقًبــا ومراقبــًة 
جميعهــم مــن موظفــي األمانــة العامــة جلامعــة الــدول العربيــة بعــد إعدادهــم مهنيــاً ألداء هــذه املهــام وفًقــا للمعاييــر الدوليــة فــي هــذا اجملــال، 

ولقــد توســع مجــال مهمــة بعثــات اجلامعــة ملراقبــة االنتخابــات فــي الــدول العربيــة ليشــمل دوالً غيــر عربيــة أيًضــا.

شــهدت العقــود القليلــة املاضيــة اهتماًمــا متزايــًدا باملراقبــة الدوليــة علــى االنتخابــات، باعتبارهــا آليــة هامــة من آليــات ضمــان نزاهــة االنتخابات، 
ــرة نظــرًا  ــة فــي الســنوات األخي ــة الدولي ــة املراقب ــة. وقــد تعــززت أهمي ــة االنتخابي ــات العملي ــا توفــره مــن تقييــم دقيــق ومتجــرد عــن مجري مل
للحــرص علــى تواجــد املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة ودعوتهــا ملراقبــة االنتخابــات، حيــث قامــت العديــد مــن الــدول بتعديــل تشــريعاتها لتســمح

ــة ــز نزاه ــاح وتعزي ــي إجن ــرى ف ــل أخ ــن عوام ــهم ضم ــا يس ــالً هاًم ــة عام ــة الدولي ــت املراقب ــد أن أصبح ــات، وبع ــى االنتخاب ــة عل ــة الدولي بالرقاب
ومصداقيــة العمليــة االنتخابيــة. كمــا تلعــب مراقبــة االنتخابــات دورًا هاًمــا فــي احلــث علــى تقبــل مــا تفــرزه االنتخابــات مــن نتائــج وتعمــل علــى 
جتنــب احتمــاالت نشــوب اخلالفــات الداخليــة أو النزاعــات حــول مصداقيتهــا، إضافــة إلــى إســهام تقاريرهــا ومالحظاتهــا وتوصياتهــا فــي االرتقــاء 

مبســتوى العمليــات االنتخابيــة املســتقبلية.

ال بــد مــن اإلشــارة فــي هــذا اجملــال إلــى وثيقــة »مســيرة التطويــر والتحديــث واإلصــالح فــي الوطــن العربــي« التــي صــدرت عــن القمــة العربيــة 
فــي تونــس 2004، وأكــدت علــى أهميــة تعميــق أســس الدميقراطيــة والشــورى وتوســيع املشــاركة فــي اجملــال السياســي والشــأن العــام وفــي صنــع 

القــرار فــي إطــار ســيادة القانــون، وهــذه الوثيقــة متثــل إحــدى املراجــع األساســية ملهــام فــرق اجلامعــة العربيــة ملراقبــة االنتخابــات. 
لقــد شــهدت املنطقــة العربيــة خــالل الســنوات املاضيــة العديــد مــن االســتحقاقات االنتخابيــة ســواء علــى املســتوى الرئاســي أو البرملانــي أو 
ــت الهيئــات  ــات فــي املنطقــة علــى املســتويني الرســمي والشــعبي. وكان ــد االهتمــام باالنتخاب ــى تزاي ــذي أدى إل احمللــي أو االســتفتاءات، األمــر ال
واإلدارات االنتخابيــة العربيــة باختــالف أنواعهــا، مســئولة ومشــرفة علــى إمتــام هــذه االســتحقاقات، حيــث قامــت ببــذل جهــود كبيــرة ومقــدرة 
إلجنازهــا، رغــم مــا واجهتــه مــن صعوبــات وحتديــات عديــدة، وهــو األمــر الــذي لــم تكــن جامعــة الــدول العربيــة بعيــدة عنــه، بــل أولتــه اهتماًمــا 
ــام  ــى القي ــة ومســاعدتها عل ــة العربي ــز دور اإلدارات االنتخابي ــى تقــدمي كافــة ســبل الدعــم التــي مــن شــأنها تعزي ــع اجلامعــة إل ــا. وتتطل خاًص

باملهــام واملســؤوليات التــي تضطلــع بهــا علــى أكمــل وجــه.

فــي هــذا االطــار، وتنفيــذًا لقــرار مجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى املســتوى الــوزاري رقــم 7961 فــي دورتــه )144( بتاريــخ 2015/9/13 وحرًصــا 
علــى مواصلــة جهــود اجلامعــة العربيــة فــي هــذا الصــدد، وتتويًجــا للتعــاون القائــم بــني جامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة األمم املتحــدة. فقــد 
ــأت اجلامعــة العربيــة ضــرورة عقــد ملتقــى يجمــع اإلدارات االنتخابيــة فــي الــدول األعضــاء الســتعراض ومناقشــة التجــارب االنتخابيــة فــي  ارت
ــذه  ــتطاعت ه ــي اس ــات الت ــتعراض النجاح ــى اس ــة إل ــة، إضاف ــة العربي ــت اإلدارات االنتخابي ــي واجه ــة الت ــات اخملتلف ــة والتحدي ــة العربي املنطق

ــا.  اإلدارات أن تنجزه

يكمــن الهــدف الرئيســي جلامعــة الــدول العربيــة مــن عقــد هــذا امللتقــى فــي توثيــق وتعزيــز أواصــر التعــاون بــني كافــة اجلهــات املشــرفة علــى 
االنتخابــات فــي دولهــا األعضــاء مــن جهــة، وبينهــا وبــني املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة العاملــة فــي مجــال االنتخابــات فــي املنطقــة العربيــة 

مــن جهــة أخــرى.

إننــي علــى ثقــة أن مــا متتلكونــه مــن خبــرات وجتــارب فــي مجــال االنتخابــات ســيثري أعمــال امللتقــى ومناقشــاته، وسيســهم فــي إجناحــه واخلــروج 
بتوصيــات ونتائــج علــى النحــو الــذي تأملــه جامعــة الــدول العربيــة مبــا يعــود بالنفــع علــى دولهــا األعضــاء ويحقــق مصاحلهــا ويصــب فــي دعــم 

وتعزيــز العمــل العربــي املشــترك.

وفــي ختــام كلمتــي وباســم جامعــة الــدول العربيــة ال يســعني إال أن أتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر لكافــة اجلهــات املعنيــة فــي جمهوريــة 
ــا ألعمــال  مصــر العربيــة وعلــى رأســها وزارة اخلارجيــة علــى التعــاون املثمــر والبنــاء وعلــى مــا قدمتــه مــن تســهيالت إلجنــاح هــذا امللتقــى، متمنيًّ

هــذا امللتقــى كل التوفيــق والنجــاح.

كلمة السفير/ أحمد بن حلي
نائب األمين العام لجامعة الدول العربية
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أشــعر بالفخــر للتحــدث أمامكــم اليــوم فــي هــذا امللتقــى املتميــز بالنيابــة عــن األمــني العــام لــأمم املتحــدة، وأنقــل إليكــم حتياتــه وتهنتئــه علــى 
انعقــاد هــذا احلــدث الهــام. وأود أن أعــرب عــن تقديــري الشــديد جلامعــة الــدول العربيــة لدعــوة األمم املتحــدة للمشــاركة فــي تنظيــم هــذا امللتقــى، 

وهــي فرصــة لنــا لنتعلــم مــن خبــرات الــدول األعضــاء فــي املنطقــة. 

ــا حضــور ممثلــني عــن البرملــان العربــي،  ــات فــي املنطقــة. ويثــري لقاءن يســعدني رؤيــة زمالئــي وأصدقائــي مــن العديــد مــن هيئــات إدارة االنتخاب
ــة  ــة الدولي ــن املنظم ــني م ــراء الدولي ــي، واخلب ــاد األفريق ــي، واالحت ــاد األوروب ــالمي، واالحت ــر اإلس ــة املؤمت ــك منظم ــي ذل ــا ف ــريكة مب ــات الش واملنظم
للنظــم االنتخابيــة، واملعهــد االنتخابــي للدميقراطيــة املســتدامة فــي أفريقيــا. واســمحوا لــي بــأن أنضــم ملعالــي الســفير بــن حلــي فــي الترحيــب 

بكــم جميًعــا. 

ــات  ــة العملي ــي مراقب ــل ف ــخ طوي ــا تاري ــات، فلديه ــال االنتخاب ــي مج ــًة ف ــدة، وخاص ــأمم املتح ــا ل ــريكًا مهًم ــة ش ــدول العربي ــة ال ــر جامع تعتب
االنتخابيــة، ولهــا قــدرات متناميــة فــي مجــال الدعــم االنتخابــي، لــذا فــإن اجلامعــة تتمتــع بخبــرات ثريــة وممارســات ســليمة يجــب أن تســتفيد 

منهــا املنطقــة والعالــم أجمــع. 

علــى مــدار العشــرين ســنة املاضيــة، قدمــت األمم املتحــدة دعًمــا ألكثــر مــن 100دولــة مــن الــدول األعضــاء لتعزيــز العمليــات الدميقراطيــة حتــت 
ــان  ــب األحي ــي أغل ــن ف ــا، ولك ــارزًا وهاًم ــا ب ــة، كان دورن ــوام املاضي ــدار األع ــى م ــة عل ــبات قليل ــي مناس ــة. وف ــلطات الوطني ــم الس ــادة وتنظي قي
يكــون دعمنــا محــدودًا وغيــر ظاهــر، وهــذا هــو األســلوب الــذي نفضلــه، حيــث يعــد إجــراء االنتخابــات مســئولية ســيادية للــدول األعضــاء، ودور 
األمم املتحــدة ال يأتــي إال بنــاء علــى طلــب مقــدم مــن الدولــة لدعــم العمليــات االنتخابيــة بهــا مــع احتــرام ســيادتها واحلفــاظ علــى مبــدأ عــدم 

التدخــل. 

وكمــا أشــار األمــني العــام لــأمم املتحــدة فــي عــدد مــن تقاريــره الصــادرة حــول االنتخابــات، فــإن الشــعوب فــي الــدول األعضــاء هــي التــي تقــرر 
مــا إذا كانــت االنتخابــات تتمتــع باملصداقيــة أم ال. وفــي النهايــة، فــإن االنتخابــات احلقيقيــة هــي التــي تعكــس نتيجتهــا االختيــار احلــر أو خيــارات 

الناخبــني ولهــذا فهــي حتظــي بقبــول واســع. 

وكمــا جــاء فــي العديــد مــن قــرارات اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة، »فــي حــني تتشــارك الدميقراطيــة فــي العديــد مــن اخلصائــص، فــال يوجــد 
منــوذج واحــد للدميقراطيــة وال تنتمــي الدميقراطيــة إلــى دولــة أو منطقــة معينــة.« ويجــب أن يؤخــذ ســياق الدولــة واحتياجاتهــا فــي االعتبــار عنــد 

احلديــث عــن االنتخابــات والعمليــات االنتخابيــة. 

ســوف تناقشــون العديــد مــن التحديــات خــالل األيــام املقبلــة، وأرغــب فــي هــذا املقــام أن أذكــر أحــد األمــور التــي تعتبــر مــن التحديــات العامليــة 
وهــي وثيقــة الصلــة باهتمامــات األمــني العــام لــأمم املتحــدة، أال وهــي مشــاركة النســاء فــي االنتخابــات. 

علــى مــدار العقديــن املاضيــني، شــهدنا تزايــًدا مســتمرًا فــي أعــداد النســاء املنتخبــات واملعينــات فــي مناصــب انتخابيــة فــي جميــع أنحــاء العالم، 
وقــد قطــع العالــم العربــي أشــواًطا كبيــرة فــي هــذا اجملــال. وزادت نســبة النســاء فــي البرملــان مــن %4 إلــى أكثــر مــن %18 خــالل العشــرين ســنة 
املاضيــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، تظــل نســبة متثيــل النســاء محــدودة فــي مختلــف أنحــاء العالــم، حيــث مــا زال املتوســط العاملــي لعــدد النســاء 

فــي البرملــان أقــل مــن %25، لــذا فنحــن بحاجــة إلــى القيــام باملزيــد علــى املســتوى العاملــي ســواء فــي الــدول املتقدمــة أو فــي الــدول الناميــة.

ــة  ــم وضخام ــة مهمتك ــدى صعوب ــدر م ــن نق ــم. ونح ــاء العال ــف أنح ــي مختل ــات ف ــات إدارة االنتخاب ــن هيئ ــد م ــع العدي ــدة م ــل األمم املتح تعم
ــا نعلــم أيًضــا أهميــة دوركــم والتوقعــات الكبيــرة املأمولــة منكــم، حيــث يعهــد املواطنــون فــي  ــات التــي تقــع علــى عاتقكــم. ولكنن التحدي
دولكــم إليكــم مبهمــة حمايــة وضمــان أحــد أهــم حقوقهــم أال وهــو اختيــار قادتهــم مــن خــالل انتخابــات عادلــة وســلمية تتيــح مشــاركة كافــة 
الفئــات. ومــن خــالل قيامكــم بتلــك املهمــة، فإنكــم تســهمون فــي التحــول الدميقراطــي والتنميــة وفــي خلــق مســتقبل أفضــل للجميــع. وهــذه 
ليســت مهمــة صغيــرة، كمــا ال توجــد حلــول ســريعة أو حــل واحــد يناســب اجلميــع. ولكــن مــن خــالل اجتماعــات مثــل هــذا امللتقى-الــذي يتيــح 

للزمــالء تبــادل خبراتهــم ومناقشــة املمارســات الســليمة- ســوف نتمكــن جميًعــا مــن حتقيــق تطلعــات الشــعوب التــي نقــوم بخدمتهــا. 

تتمتــع املنطقــة العربيــة بتاريــخ ثــري وثقافــة وحضــارة متميــزة أســهمت فــي التقــدم العاملــي فــي مجــاالت عــدة، ولديهــا املزيــد لتقدمــه للعالــم 
فــي مجــال تعزيــز وتدعيــم القيــم واملبــادئ الدميقراطيــة. 

اســمحوا لــي أن أختــم كلمتــي بــأن أوجــه الشــكر مــرة أخــرى إلــى جامعــة الــدول العربيــة علــى اســتضافتها هــذا اللقــاء الهــام وأشــكركم 
جميًعــا علــى مشــاركتكم. وأتطلــع إلــى االســتماع إلــى املناقشــات خــالل األيــام القليلــة املقبلــة.

كلمة السيد/ كريج جينيـس
مدير شعبة المساعدة االنتخابية باألمم المتحدة 
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منهجية عمل أمانة شئون االنتخابات بجامعة الدول العربية 

أوالً: مجال مراقبة االنتخابات

 ֺ    بداية العمل في مراقبة االنتخابات
     بدأت جامعة الدول العربية العمل في مجال مراقبة االنتخابات منذ بداية التسعينيات بالتزامن مع تزايد االهتمام الدولي مبوضوع مراقبة 

     االنتخابات، حيث أوفدت العديد من بعثات املراقبة تلبيًة للدعوات التي تلقتها من دول املنطقة التي رحبت بالرقابة الدولية على االنتخابات. وقد 
     جاءت مشاركة بعثات اجلامعة العربية في مراقبة االنتخابات دعًما ملسيرة اإلصالح السياسي والتحوالت الدميقراطية في املنطقة العربية.

 ֺ    إنشاء أمانة شؤون االنتخابات
     نتيجة الزدياد الدعوات التي تلقتها اجلامعة العربية من الدول األعضاء وغير األعضاء  للمشاركة في مراقبة ومتابعة استحقاقاتها االنتخابية، 

     خاصًة خالل الفترة املمتدة بني 2004 و2013، وفي ضوء االهتمام الذى توليه جامعة الدول العربية  لدعم وتعزيز عمليات التحول الدميقراطي في 
     دولها األعضاء، ظهرت حاجة ملحة بضرورة وجود كيان مؤسسي يُعنى بشؤون االنتخابات داخل اجلامعة العربية. ومن هذا املنطلق، أصدر معالي 

     الدكتور نبيل العربي األمني العام السابق للجامعة العربية في شهر مايو عام 2013 قرارًا بإنشاء »أمانة شؤون االنتخابات« تقع ضمن إطار هيكل 
     األمانة العامة الرئيسي، وحتت رئاسة السيد نائب األمني العام، لتتولى بشكل رئيسي اإلشراف على مهام مراقبة االنتخابات، والقيام بكافة 

     األعمال الفنية والتنظيمية املتصلة بهذه العملية، بالتنسيق مع مختلف القطاعات واإلدارات املعنية في اجلامعة، ومع اجلهات املعنية في الدولة 
     التي جُترى فيها االنتخابات، وذلك في كافة النواحي اإلعالمية والقانونية والسياسية واملالية املتصلة باملوضوع.

 ֺ    إحصائيات حول بعثات جامعة الدول العربية ملراقبة االنتخابات
     قامت جامعة الدول العربية مبراقبة االنتخابات في 20 دولة في العالم حتى اآلن سواء كانت انتخابات رئاسية أو برملانية إضافة إلى االستفتاءات، 

     منها 12 دولة عربية و8 دول غير عربية، وقد أوفدت اجلامعة حتى اآلن أكثر من 65 بعثة مراقبة، تضمنت في مجملها مشاركة ما ال يقل عن 1600 
     مراقب من موظفي جامعة الدول العربية.

 ֺ    منهجية عمل بعثات جامعة الدول العربية في مجال مراقبة االنتخابات:
     تستند بعثة جامعة الدول العربية في منهجية عملها في مجال مراقبة االنتخابات على: 

      ֺ    إعالن مبادئ املراقبة الدولية لالنتخابات ومدونة قواعد السلوك ملراقبي االنتخابات الدوليني.
      ֺ    امليثاق العربي حلقوق اإلنسان.

      ֺ    وثيقة »التطوير والتحديث واإلصالح« التي مت اعتمادها في قمة تونس في مارس 2004.

      ֺ    بنــاًء علــى الدعــوة الرســمية التــي تتلقاها األمانــة العامة جلامعة 
         الــدول العربيــة مــن الدولــة التي جتــري بها االنتخابــات والتي تطلب 
         فيهــا مشــاركة اجلامعــة العربيــة فــي مراقبــة االنتخابــات، يوجــه 
         معالــى األمــني العــام بتشــكيل بعثــة املراقبة برئاســة أحد األمناء 
         العامــني املســاعدين أو مــن يراه مناســًبا من األمانــة العامة، ويؤخذ 
         فــي االعتبار عند تشــكيل البعثــة مجموعة من املعايير مثل حجم 
         البلــد وعــدد الســكان وحجــم الدوائــر االنتخابية، على أن يتشــكل 
         الوفــد باإلضافــة إلى رئيس البعثة من: نائب رئيس البعثة، واملنســق 
         العام، ورئيس غرفة العمليات، واملســؤول املالي، واملســؤول اإلعالمي، 
         واملراقبــون قصيــرو املــدى، علــي أن يراعى عند اختيــار أعضاء البعثة 
         عــدة معاييــر مختلفــة مــن بينهــا اخلبــرة والكفــاءة في هــذا اجملال، 
         وتنــوع اجلنســيات، والتــوازن فــي التمثيــل مــا بــني النســاء والرجال، 

        والقدرة البدنية والصحية على حتمل مشقة املهمة. 

     ֺ    يقــوم وفــد املقدمــة بزيارة الدولة املعنيــة باالنتخابات لعقد لقاءات  
          مــع مختلف شــركاء العمليــة االنتخابية واجلهات اخملتصة باإلعداد 
        والتنظيم لالنتخابات بالدولة، واالتفاق على األطر التي ســتجرى في 
        نطاقهــا العمليــة االنتخابيــة، ومناقشــة الترتيبــات الفنيــة 
         واللوجيســتية املتعلقــة مبهمــة أعضاء البعثــة، باإلضافة إلى عقد 
         العديــد مــن اللقــاءات التلفزيونيــة واإلدالء بالتصريحــات والبيانــات 
        الصحفيــة، كذلــك التوقيع على مذكرة تفاهم مع اإلدارة االنتخابية 
          بالدولة، والتنسيق مع املنظمات الدولية واحمللية التي تراقب العملية 

       االنتخابية.  

     ֺ    يكــون ســفر أعضــاء البعثة قبل فترة كافيــة من يوم االقتراع، حيث 
         يتــم إعــداد خطــة النتشــار وتوزيــع املراقبــني بحيث تقســم البعثة 
        عــادةً إلــى فرق ثنائية يتم توزيعهم على املناطق التي ســتتواجد بها 

       البعثة، والتي غالًبا ما تشمل معظم أنحاء الدولة.

 ֺ    مراحل عمل بعثات اجلامعة العربية ملراقبة االنتخابات:

     أ- قبل يوم االقتراع

    فترة اإلعداد:

     ֺ    تقــوم أمانــة شــؤون االنتخابــات بالتعــاون والتنســيق مــع قطــاع 
         الشــؤون السياســية بدراســة تطــورات األوضــاع علــى الســاحة 
          السياســية فــي الدولــة، وتتابــع كذلــك اجتاهــات ومواقــف األحزاب 

         واملرشحني حول مجريات العملية االنتخابية.

     ֺ    يتــم دراســة اإلطــار القانونــي املنظــم للعمليــة االنتخابيــة، والذي 
         يتمثــل في دســتور الدولة، والقوانــني املنظمة لالنتخابات، والقرارات 
         املتعلقــة بهــذا الشــأن وكذلــك القواعــد واإلجــراءات والتعليمــات 

        التنفيذية التي تصدرها اإلدارة االنتخابية.

     ֺ    يتــم إعــداد ورقــة معلومــات عــن االنتخابــات فــي الدولــة التي جتري 
         بهــا االنتخابــات واســتخراج تصاريــح املراقبــني اخلاصــة بعمليــة 
         املراقبــة بالتنســيق مــع اجلهات اخملتصــة بالدولة، كذلك إعداد كافة 
         الوثائــق املتعلقــة مبهمــة البعثــة )إجــراءات عملية االقتــراع والفرز( 

         عــن طريــق اســتمارات املراقبــة االلكترونيــة على األجهــزة اللوحية، 
         والتــى اســتحدثتها أمانــة شــؤون االنتخابــات مــن خالل اســتخدام 
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     ֺ    تعقــد أمانــة شــؤون االنتخابــات جلســات تعريفيــة ألعضــاء بعثة 
         املراقبــة إلطالعهــم علــى منهجيــة عمل البعثة، واإلطــار القانوني 
         للعمليــة االنتخابيــة فــي الدولــة املعنية، وإجــراءات االقتراع والفرز، 

         وكذلك تعريفهم بدور املراقب وحقوقه وواجباته.

     ֺ    يتم تشــكيل غرفــــة عمليــــات مهمتها األساســية التواصل مع 
         املراقبني خالل املهمة ورصد ما تتناوله وسائل اإلعالم حول مجريات 

         العملية االنتخابية خاصة في مرحلتي االقتراع والفرز.

     ֺ    يخصــص قطــاع الشــؤون املاليــة واإلداريــة ميزانيــة للبعثــة يتــم 
         رصدهــا مــن موازنــة أمانــة شــؤون االنتخابــات وفًقــا حلجــم البعثة 

         وفترة عملها.

     ب - يـوم االقتـراع 

     ֺ    يتمثــل دور املراقــب يــوم االقتــراع فــي مالحظــة ســير العمليــة 
         االنتخابيــة ومــلء االســتمارات االلكترونيــة وإرســالها إلــى غرفــة 
         العمليات، بحيث تغطي األســئلة الواردة في االســتمارات مجريات 

         يوم االقتراع في فترات االفتتاح واالقتراع واإلغالق والعد والفرز.

     ج- ما بعد يوم االقتراع

     ֺ    تقــوم البعثــة عقــب االنتهــاء مــن عمليــة املراقبــة يــوم االقتــراع 
         بإصــدار بيــان متهيــدي يتضمــن مالحظاتهــا حــول مختلــف مراحل 
         العمليــة االنتخابيــة، مثــل عــدد املراكــز ومكاتب االقتــراع واملناطق 
         التــي زارتهــا فــرق املراقبــة، والتقييــم املوضوعــي جملريــات العمليــة 

         االنتخابية، وأبرز ما رصده املراقبون خالل عمليتي االقتراع والفرز.

     ֺ    تعــد بعثــة جامعــة الــدول العربيــة ملراقبــة االنتخابــات بعــد إعالن 
         النتائــج تقريــرًا نهائــيًّ  ترفعــه إلــى معالــي األمــني العام، وتســلم 
         نســخة منــه إلــى اإلدارة االنتخابيــة فــي الدولــة املعنيــة. يتضمــن 
         هــذا التقريــر االســتعدادات والتحضيــرات الالزمــة للمهمة وجداول 
         توزيــع املراقبــني علــى املناطــق واملراكــز واجتماعــات وأنشــطة بعثة 
         املراقبــة ومالحظــات البعثــة التفصيليــة حــول مختلــف مراحــل 
         العمليــة االنتخابيــة وعمل اإلدارة االنتخابية، باإلضافة إلى توصيات 

        البعثة ملعاجلة ما قد يظهر من نواقص خالل العملية االنتخابية.

ثانياً: مجال تقدمي املساعدات والدعم االنتخابي

 ֺ    تهــدف أمانــة شــؤون االنتخابــات إلــى تطويــر عمــل جامعــة الــدول 
     العربية في مجال مراقبة االنتخابات ليشــمل تقدمي الدعم واملســاعدة 
ــدول  ــة لل ــات واإلدارات االنتخابي ــب للهيئ ــة والتدري ــة والتقني      الفني
     األعضــاء التــي ترغــب فــي ذلــك، وبشــكل خاص تلــك الــدول التي متر 
     مبراحــل اإلعــداد والبنــاء ملؤسســاتها االنتخابيــة، وحتتــاج إلــى اخلبــرة 
     والدعم في هذا اجملال، وتتعدد أشــكال املســاعدة االنتخابية التي ميكن 
     أن يتم تقدميها لإلدارات االنتخابية للدول األعضاء ما بني إرســال خبراء
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 ֺ    آليات حل النزاعات االنتخابية. 

 ֺ    شراء مواد العملية االنتخابية. 

 ֺ    تطوير هيئات مهنية إلدارة االنتخابات. 

 ֺ    وسائل اإلعالم.  

أمثلة للدعم الفني السابق أو احلالي:

ــا بنــاًء على   ֺ    قدمــت األمم املتحــدة خــالل العقديــن املاضيــني دعًمــا فنيًّ
     طلبات مقدمة من 100 دولة من الدول األعضاء. 

     على سبيل املثال: 

 ֺ    آســيا واحمليــط الهــادئ: أندونيســيا، أفغانســتان، بنجالديــش، نيبــال، 
     باكســتان، الهنــد، جزر املالديف، ميامنار، الفلبــني، اليمن، العراق، األردن، 

     كازاخستان، تيمور الشرقية. 

 ֺ    أفريقيــا: زامبيــا، تونــس، جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، جمهورية 
     أفريقيــا الوســطى، مالــي، ســاحل العــاج، جامبيا، ليبيا، مــاالوي، جزر 
     القمــر، الصومــال، كينيــا، غانــا، تشــاد، الســنغال، ســيراليون، جنوب 

     أفريقيا، نيجيريا.  

 ֺ    أوروبا: رومانيا، جورجيا، أرمينيا، فرنسا )كالدونيا اجلديدة(

 ֺ    أمريــكا الالتينيــة والبحــر الكاريبي: بيليــز، اإلكــوادور، نيكاراجوا، بيرو، 
     األرجنتني، جرينادا، جواتيماال، جويانا، هايتي، بنما، املكسيك. 

أشكال الدعم األقل شيوًعا:

 ֺ    تنظيــم أو إجــراء االنتخابــات )كامبوديــا 1993، ســلوفينيا الشــرقية 
     1997، تيمور الشرقية 1999(. 

 ֺ    مراقبة االنتخابات )فيجي 2001، قرار اجلمعية العامة بشأن بوروندي 
     2015 – قرار مجلس األمن(.

 ֺ    التصديق على نتائج االنتخابات )تيمور الشرقية 2007 وساحل العاج 
     2010 و2011(.

     متخصصــني للمســاعدة فــي مختلــف مراحــل العمليــة االنتخابية، 
     وشــراء املــواد االنتخابيــة، وتدريــب القائمــني على العمليــة االنتخابية 
     علمــاً بــأن اجلامعــة تعمل في الوقــت احلالي على بناء القــدرات وإعداد 
     كــوادر فنيــة مــن املدربــني املعتمديــن من برنامــج بريدج مــن موظفي

    األمانة العامة ميكن االستعانة بهم في هذا اجملال مستقبالً.

إطار عمل األمم املتحدة في مجال الدعم االنتخابي 
للدول األعضاء

أساس التكليف: 

 ֺ    قــرارات اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة الصــادرة كل ســنتني مبوافقة 
     كافة الدول األعضاء باإلجماع. 

 ֺ    بــدأت األمم املتحدة في تقدمي الدعم االنتخابي للدول األعضاء مباشــرةً 
     عقب تأسيســها. ولكن برغم ذلك فقد تأســس اإلطار والهيكل احلالي 
     للدعــم االنتخابــي لأمم املتحدة عبر قــرار اجلمعية العامة لأمم املتحدة 

     الصادر في 1992.  

هيكل األمم املتحدة للدعم االنتخابي: 

 ֺ    املنســق الرئيســي لشــؤون الدعــم االنتخابــي في األمم املتحــدة )وكيل 
     األمني العام للشؤون السياسية(

 ֺ    برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 ֺ    هيئــات األمم املتحــدة األخــرى )إدارة عمليات حفظ الســالم، وهيئة األمم 
     املتحــدة للمــرأة، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشــاريع، واليونســكو، 

     وغيرها..( 

احلاجة إلى وجود طلب أو تكليف

 ֺ    تقــوم األمم املتحــدة بتقــدمي الدعم االنتخابي إمــا بناًء على طلب مقدم 
     مــن الــدول األعضــاء )وهذا ما يحدث فــي معظم احلــاالت( أو بناًء على 
     تكليــف/ تفويــض من مجلــس األمن أو اجلمعية العامــة لأمم املتحدة. 

     تقييم االحتياجات

 ֺ    بعــد تلقــي الطلــب أو التفويــض، تشــكل األمم املتحــدة عــادةً بعثــة 
     لتقييم االحتياجات أو تقوم باالستعراض املكتبي.

 ֺ    يوصــي التقريــر التقييمــي ما إذا كان ينبغي تقــدمي الدعم أم ال، ثم في 
     حالة املوافقة يتم بحث وحتديد أبعاد الدعم املقدم من األمم املتحدة.   

  ֺ   ويجب أن يكون كل ما سبق متفًقا مع أولويات ومطالب املسؤولني الوطنيني.

مبادئ الدعم االنتخابي املقدم من األمم املتحدة:

 ֺ    دعم األمم املتحدة قائم على االحتياجات.

 ֺ    يسترشــد مببــادئ القيــادة الوطنيــة، وامللكيــة الوطنيــة، واالحتــرام 
     الكامل لسيادة الدول.

 ֺ    املوضوعية، واحليادية، وعدم التحيز، واالستقاللية. 

 ֺ    جلان اخلبراء )نيبال، املالديف، بنجالديش، اجلزائر، بابوا غينيا اجلديدة(.

الشراكة مع املنظمات عبر الدولية األخرى واملنظمات غير احلكومية 
الدولية:

 ֺ    تعمــل األمم املتحــدة على نحو وثيق من خالل الشــراكات مع املنظمات 
     اإلقليميــة )مثــل جامعــة الدول العربيــة، ومنظمة الــدول األمريكية، 
     ومنظمة املؤمتر اإلســالمي، واالحتاد األفريقي، واالحتاد األوروبي، ومنظمة 
     األمــن والتعــاون األوروبــي، ومجموعــة الكاريبــي، ومجموعــة تنميــة 
     اجلنــوب األفريقي( باإلضافة إلــى املنظمات غير احلكومية الدولية مثل 
 ،)EISA( ــا ــي أفريقي ــتدامة ف ــة املس ــي للدميقراطي ــد االنتخاب      املعه
     واملنظمــة الدوليــة للنظــم االنتخابيــة )IFES(، واملؤسســة الدوليــة 
 ،)NDI( واملعهد الدميقراطي الوطني ،)IDEA( للدميقراطيــة واالنتخابــات     

  .)INE( واملعهد االنتخابي الوطني     

قائمة خبراء األمم املتحدة في مجال االنتخابات:

القائمة املوحدة في األمم املتحدة وأهميتها. 

 ֺ    يوجد أكثر من 1000 خبير دولي مدرجني في تلك القائمة، ويســتطيع 
     70 منهم التحدث باللغة العربية بطالقة.

 ֺ    بُذلــت جهــود إلدراج متحدثــني باللغــة العربيــة ضمــن قائمــة اخلبراء 
     االنتخابيــني حيــث قامت شــعبة املســاعدة االنتخابية فــي عام 2012 
     بعمــل حملــة إلدراج متحدثــني باللغــة العربيــة إلــى القائمــة، وكان 
     املتقدمــون املؤهلــون لالنضمام هم فقط مــن يجيدون التحدث باللغة 

     العربية. 

ــني  ــخاص ناطق ــتعانة بأش ــة االس ــاعدة االنتخابي ــاول إدارة املس  ֺ    حت
     باللغــة العربيــة ولديهم خبرة في عمل هيئات إدارة االنتخابات للعمل 
     كاستشــاريني لفترة قصيرة وذلك الكتســاب مزيد من اخلبرة في بلدان 

     أخرى. 

 ֺ    يجب أن يتوافر تأييد وطني واسع للدعم املقدم من األمم املتحدة. 

 ֺ    دعم األمم املتحدة مبني على االعتراف بعدم وجود منوذج واحد يناســب 
     اجلميــع. مت تصميم دعــم األمم املتحدة لتلبية احتياجات الدول األعضاء 
     بحســب مطالبهــا، ومت تقدميه ألكثر من 100 دولــة على مدار العقدين 

     املاضيني. 

 ֺ    تأتــي مطالــب الدعــم مــن العديــد مــن الــدول األعضاء علــى اختالف 
     مستوياتهم االقتصادية ودرجاتهم في التنمية الدميقراطية.  

 ֺ    االلتزام باملعايير بشكل ال يتضمن تقييًدا من أجل مراعاة السياق 
     احمللي. 

 ֺ    الفعالية من حيث التكلفة واالستدامة. 

 ֺ    املنظور السياسي، وأهمية اإلرادة السياسية للشعب. 

 ֺ    التكامل. 

 ֺ    تركيز العمل على املدى الواسع والبعيد. 

 ֺ    تعزيــز التضمــني )مشــاركة املرأة، ومشــاركة الفئات املهمشــة، وذوي 
     االحتياجات اخلاصة(. 

أنواع الدعم االنتخابي املقدم من األمم املتحدة إلى الدول األعضاء:

 ֺ    ال تقــوم األمم املتحــدة مبراقبــة االنتخابات إال نــادرًا، حيث تعد املنظمات 
     اإلقليمية في وضع أفضل يؤهلها ملراقبة االنتخابات. 

 ֺ    تقــوم األمم املتحــدة مبراقبــة االنتخابــات فقــط عند صــدور تكليف من 
     مجلس األمن أو اجلمعية العامة لأمم املتحدة. 

ــا لــه طبيعــة فنيــة   ֺ    معظــم الدعــم الــذي تقدمــه األمم املتحــدة حاليًّ
     تشمل تقدمي املشورة في اجملاالت التالية: 

 ֺ    القوانني والتشريعات االنتخابية. 

 ֺ    األنظمة االنتخابية واإلصالح االنتخابي.

 ֺ    تخطيط وإدارة االنتخابات. 

 ֺ    وضع ميزانية االنتخابات واإلدارة املالية.

 ֺ    تقسيم/ ترسيم الدوائر االنتخابية.

 ֺ    اجلوانب اللوجستية للعمليات االنتخابية.

 ֺ    التدريب.

 ֺ    إجراءات االقتراع والفرز. 

 ֺ    تثقيف الناخبني. 

 ֺ    تسجيل الناخبني والسجل املدني. 

 ֺ    إدارة النتائج. 

 ֺ    التوعية العامة. 
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إدارة االنتخابات: بناء األساس املهني

رافاييل لوبيز بينتور*

تتنــاول املناقشــات موضوع االنتخابــات من اقترابات وجوانب عدة؛ فهناك من يبحث في االنتخابات باعتبارها خدمة عامة من حيث أنها تســاعد على 
ممارسة حق االقتراع الشعبي كوسيلة التخاذ قرار جماعي بشأن اختيار السلطات العامة، وهذا هو جوهر نظام احلكم الدميقراطي. 

االنتخابات اليوم: ظاهرة عاملية 

عندمــا ينظــر املــرء إلــى املمارســات االنتخابيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، يشــعر أنــه يقــف فــي وســط غابــة حيــث ميكنــه رؤيــة األشــجار لكنــه 
ال يتمكــن مــن رؤيــة الغابــة بأكملهــا. إنهــا جتربــة غيــر مســبوقة فــي التاريــخ اإلنســاني أن يتــم اختيــار الســلطات العامــة فــي أغلــب الــدول 
ــات. وألول مــرة فــي التاريــخ، يحــدث هــذا األمــر فــي أغلــب القــارات وفــي مختلــف الثقافــات حــول  مــن خــالل القــرار اجلماعــي أي عبــر االنتخاب

العالم. 

ــة فــي ذلــك الوقــت الــذي كان عــدد  ــات التنافســية جتــري فــي أقــل مــن 30 دول ــة الســبعينيات )منــذ 45 ســنة فقــط( كانــت االنتخاب مــع بداي
ــا. وخــالل الســنوات اخلمســة عشــر التاليــة، زاد عــدد الدميقراطيــات االنتخابيــة إلــى حوالــي 40 دولــة،  الــدول فيــه يقتــرب بالفعــل مــن عددهــا حاليًّ
وبعدهــا بعشــر ســنوات فقــط، مــع نهايــة القــرن العشــرين، تضاعــف عــدد الــدول التــي تعقــد االنتخابــات ألكثــر مــن ثــالث أضعــاف ليصــل إلــى 
150 دولــة. وفــي الوقــت احلالــي، ســيكون مــن الســهل القيــام بإحصــاء الرقــم املعاكــس؛ كــم عــدد الــدول التــي ال جتــري فيهــا االنتخابــات اليــوم؟ 

ولن يكون مفاجًئا إذا أدركنا أنه ميكن عدها على أصابع اليد الواحدة. 

وينطبق هذا النمط العام على العالم العربي وإن كان على نحو أبطأ إلى حد ما مقارنًة مبناطق أخرى في العالم. أصبحت االنتخابات على نحو متزايد 
وسيلة اختيار السلطات العامة بدرجاتها اخملتلفة. ويكفي القول أنه خالل السنوات اخلمس بني عامي 2016 و2020، سوف يعقد حوالي 50 استحقاقًا 

انتخابيًّا مبختلف مستوياتها في الدول األعضاء بجامعة الدول العربية )وفًقا للجدول الزمني الذي حدده الدستور، والقوانني االنتخابية، وبعض البيانات 
الرسمية(.   

رابعًا: اإلطار المفاهيمي

االنتخابات املقرر عقدها في الدول األعضاء بجامعة الدول العربية 
خالل الفترة  )2016 – 2020(

ملــاذا حــدث كل هــذا خــالل مــدى زمنــي ال يزيــد عــن جيــل واحــد؟ ميكــن 
الرجــوع إلــى بعــض احلقائــق األساســية التــي تعيننــا علــى فهــم هــذا 
ــهدت  ــث ش ــة حي ــكا الالتيني ــا وأمري ــوب أوروب ــتثناء جن ــور. باس التط
فيهمــا الدميقراطيــة صعــودًا وهبوًطــا خــالل الربــع األخيــر مــن القــرن 
التاســع عشــر، فــإن احملفــز الرئيســي لهــذه الظاهــرة العامليــة )التــي 
ــة  ــة( كان نهاي ــة للدميقراطي ــة الثالث ــا باملوج ــار إليه ــا يش ــا م غالًب
ــة نقطــة حتــول  احلــرب البــاردة فــي التســعينيات. مثلــت هــذه النهاي
فــي السياســة العامليــة حيــث مهــدت اجملــال للعديــد مــن التحــوالت 
االجتماعيــة والثقافيــة التــي كانــت تعمــل بعمــق منــذ احلــرب 
العامليــة الثانيــة حتــى ظهــرت علــى الســطح فــي احليــاة السياســية 
فــي غضــون عقديــن مــن الزمــان وهــي كمــا يلــي: التوســع الســكاني 
واالقتصــادي غيــر املســبوق فــي كافــة اجملتمعــات منــذ اخلمســينيات، 
ــي  ــباب ف ــرأة والش ــود ودور امل ــر وج ــاالت، وتغي ــم واالتص ــورة التعلي وث

اجملتمــع.

االنتخابات كخدمة عامة للدميقراطية

بــني  االنتخابــات غالًبــا فــي ذهــن اجلمهــور –وال ســيما  ترتبــط 
ــة  ــر درامي ــيناريو األكث ــالم- بالس ــائل اإلع ــني ووس ــحني والناخب املرش
للدميقراطيــة مبــا تشــمله مــن عنفــوان للحمــالت االنتخابيــة، وألــوان 
مــن التعبئــة العامــة، والدعايــة، والنقــاش العــام، كل هــذا مــن 
ــدة للفــوز باملناصــب فــي الســلطة  أجــل البحــث عــن األصــوات املؤي
ــاط  ــي األوس ــائد ف ــو الس ــف ه ــراب مختل ــاك اقت ــية. وهن السياس
ــج  ــني، ونتائ ــال الناخب ــى دراســة إقب ــذي يركــز عــادةً عل ــة وال األكادميي
ــم يوجــد مــا ميكــن تســميته  ــات، وأســبابهما وتأثيراتهمــا. ث االنتخاب
باقتــراب املمارســني لالنتخابــات باعتبارهــا خدمــة عامــة للدميقراطيــة. 
يتعلــق هــذا االقتــراب باألســاس باملســئولني العموميــني املــوكل 
ــجيل  ــن تس ــدًءا م ــة ب ــات االنتخابي ــذ العملي ــة تنفي ــم مهم إليه
ــات  ــل النزاع ــات وح ــج االنتخاب ــالن نتائ ــة إع ــى مرحل ــني وحت الناخب
ــة  ــى مجموع ــون إل ــن ينتم ــئولون الذي ــم املس ــؤالء ه ــة. وه االنتخابي
ــة،  ــة واملالي ــا الداخلي ــي: وزارت ــي كالتال ــات ه ــن املؤسس ــة م متنوع
الوطنيــة  واملراكــز  االنتخابيــة،  واملفوضيــات  البلديــات،  واحملليــات/ 

ــن أن  ــا. وميك ــخصية، وغيره ــات الش ــدار الهوي ــات إص ــاء وجه لإلحص
ــة  ــات الدولي ــني واجله ــراء الدولي ــا اخلب ــني أيًض ــاع املمارس ــمل قط يش

ــات.   ــي االنتخاب ــا ف ــا تقنيًّ ــي تقــدم دعًم الت

ويوجــد توافــق فــي اآلراء بــني املنظريــن واملمارســني من حيــث أن مفهوم 
املمارســات الســليمة ينطبــق علــى االنتخابــات بنفــس املعنــى الــذي 
ينطبــق بــه علــى غيرهــا مــن اخلدمــات العامــة ذات النطــاق الواســع 
)مثــل الصحــة والتعليــم( أو يرتبــط حتديــًدا باحلكــم الدميقراطــي )مثــل 
وســائل اإلعــالم املســتقلة، واملمارســة القضائيــة امللتزمــة بالقواعــد 
ــد  ــة، يع ــات العام ــن اخلدم ــا م ــل غيره ــذا فمث ــة. ل ــة الواجب القانوني
التخطيــط ووضــع البرامــج وإعــداد امليزانيــات واملســاءلة )االســتجابة 
ــف الســلطات العامــة مبهمــة  ــة. تُكلَّ لتقــدمي اخلدمــات( أمــورًا ضروري
القيــام بخدمــة االنتخابــات ويُتَوقــع أن جتريهــا وفًقــا للمعاييــر العامــة 
ــة  ــة، والفعالي ــاءة، واملهني ــفافية، والكف ــليمة: الش ــة الس للممارس

مــن حيــث التكلفــة.   

وكغيرهــا مــن اخلدمــات العامــة، ميكــن تنــاول االنتخابــات مــن حيــث 
ــة  ــتفيدين، ونوعي ــرين، واملس ــتقبلني املباش ــة، واملس ــي اخلدم مقدم
ــا  ــة أيًّ ــل مقدمــو اخلدمــة فــي اإلدارة االنتخابي اخلدمــة املقدمــة. يتمث
كان شــكلها املؤسســي القائــم )الــوزارات، أو املفوضيــات االنتخابيــة، أو 
إطــار مؤسســي مختلــط(، واألحــزاب السياســية واملرشــحني، واجلهــات 
احلكوميــة األخــرى املشــاركة فــي إجــراء العمليــات االنتخابيــة. 
واملتلقــون املباشــرون للخدمــة هــم املواطنــون ال ســيما الذيــن يقومــون 
بالتصويــت. واملســتفيد الرئيســي هــو اجملتمــع بأكملــه بالقــدر الــذي 
ــوق  ــام احلق ــى نظ ــة عل ــم واحملافظ ــي تدعي ــات ف ــه االنتخاب ــهم ب تس
ــرًا،  ــي. وأخي ــم الدميقراط ــواة احلك ــل ن ــذي ميث ــات ال ــات والواجب واحلري
تشــير نوعيــة اخلدمــة املقدمــة إلــى املســتوى الــذي تقــدم بــه اخلدمــة 

ــليمة. ــة الس ــر املمارس ــا ملعايي وفًق

ــات  ــن اخلدم ــا م ــات وغيره ــني االنتخاب ــات ب ــض االختالف ــد بع وتوج
العامــة مثــل التعليــم أو الصحــة أو الرقابــة اجلمركيــة؛ أولهــا، الطابــع 
الــدوري لالنتخابــات علــى األقــل فيمــا يتعلــق بعمليــات االقتــراع، برغم 
ــة  ــة املدني ــني أو التربي ــجيل الناخب ــل تس ــرى مث ــر أخ ــاك عناص أن هن
لهــا طابــع أكثــر اســتمرارية. وتفتــرض الطبيعــة املتكــررة لالنتخابــات 
ــك  ــأداء تل ــوم ب ــتوجب أن يق ــا يس ــي األداء مم ــة ف ــات عالي ــود حتدي وج
اخلدمــة إداريــون مدربــون جيــًدا ولهــم خبــرة، ومــن هنــا تأتــي أهميــة 

وجــود إداريــني انتخابيــني مهنيــني. 

وثمــة فــرق آخــر ينبــع مــن احلساســية البالغــة حملتــوى ونتيجــة تلــك 
اخلدمــة وهــو: الصــراع علــى الســلطة السياســية. يصــل الفائــزون إلى 
مناصــب يتمكنــوا مــن خاللهــا مــن اتخــاذ القــرارات التــي تلــزم اجملتمع 
ــتدعي  ــر. وتس ــزم األم ــري إذا ل ــكل قس ــق بش ــن أن تطب ــره وميك بأس
حقيقــة أن محتــوى ونتيجــة تلــك اخلدمــة أمريــن بالغي احلساســية أن 
يتبنــى مســئولو االنتخابــات الشــفافية واحلياديــة باعتبارهمــا مبدأيــن 
أساســيني يحكمــان العمليــة االنتخابيــة، فهنــاك حاجــة إلــى األخــالق 

املهنيــة. 
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ــي، وهــذا هــو احلــال  ــى املســتوى املركــزي واحملل ــات عل بإجــراء االنتخاب
ــدة  ــات املتح ــا والوالي ــرب أوروب ــي غ ــة ف ــات العريق ــي الدميقراطي ف
األمريكيــة واليابــان. ومــع انتشــار الدميقراطيــات الناشــئة فــي العقــود 
األخيــرة، أصبــح النمــوذج الســائد لهيئــات إدارة االنتخابــات هــو 
ــراء  ــي إج ــة ف ــئولية الكامل ــى املس ــي تتول ــة الت ــة االنتخابي املفوضي
ــث  ــوذج الثال ــبة للنم ــا بالنس ــاالت(. أم ــن احل ــي %60 م ــات )ف االنتخاب
لهيئــات إدارة االنتخابــات الــذي يتمثــل فــي قيــام الســلطة التنفيذيــة 
ــإن عــدد احلــاالت  ــة، ف ــات حتــت إشــراف جهــة جماعي بإجــراء االنتخاب

ــو 21%. ــى نح ــل إل يص

وكان النمــط الســائد علــى مــدار التاريــخ يتمثــل فــي قيــام الســلطة 
بإجــراء  السياســية  األحــزاب  التــي تســيطر عليهــا  التنفيذيــة 
ــا بشــكل يتناســب مــع  ــات تنعقــد دائًم ــت االنتخاب ــات. وكان االنتخاب
ــي  ــه ف ــموح ب ــي املس ــتقالل اإلعالم ــة واالس ــة احلزبي ــة التعددي درج
بلــد مــا. ولــم يكــن ســوى بفعــل ازديــاد املراقبــة الفعالــة للمعارضــة 
وجلــان البرملــان أن عرفــت وزارات الداخليــة واملســئولون احملليــون كيفيــة 
ــرة  ــة للخب ــني. ونتيج ــع املتنافس ــن جمي ــة م ــات مقبول ــراء انتخاب إج
ــات  ــزال االنتخاب ــة، ال ت ــات العريق ــم الدميقراطي ــي معظ ــة ف التاريخي
ــاون  ــحني بالتع ــية واملرش ــزاب السياس ــي األح ــق ممثل ــن طري ــدار ع ت
ــوم  ــة. يق ــة واحمللي ــس البلدي ــي اجملال ــة ف ــة املمثل ــزة اإلداري ــع األجه م
ــراء  ــاء إج ــض أثن ــم البع ــة أداء بعضه ــيون مبراقب ــون السياس املوظف
ــا  ــادرًا م ــات ن ــج االنتخاب ــي أن نتائ ــبب ف ــو الس ــذا ه ــات. وه االنتخاب
ــني ــس الفاعل ــإن نف ــا، ف ــن عليه ــا، وإذا مت الطع ــن عليه ــم الطع يت
السياســيني ســوف يلعبــون دورًا هاًمــا للغايــة في مســاعدة مســئولي

الهيئــات القضائيــة الذيــن ســيكون قرارهــم فــي الغالــب مقبــوالً مــن 
اجلميــع )تعــد حالــة بــوش فــي الواليــات املتحــدة فــي عــام 2000 مثــاالً 

 . ) منوذجيًّا

ــة  ــإلدارة االنتخابي ــي ل ــار املؤسس ــع اإلط ــي، يتب ــم العرب ــي العال وف
نفــس منــط التطــور الســائد فــي العالــم اليــوم. وقــد انخفــض عــدد 
البلــدان التــي تكــون فيهــا الســلطة االنتخابيــة جــزًءا مــن الســلطة 
ــد عــدد البلــدان التــي تتأســس فيهــا  ــة للدولــة بينمــا يتزاي التنفيذي
ــا اإلدارة  ــت فيه ــي كان ــدول الت ــدد ال ــغ ع ــة. وبل ــات االنتخابي املفوضي
ــة 10 منــذ خمــس ســنوات  االنتخابيــة جــزًءا مــن الســلطة التنفيذي
)البحريــن، ومصــر، واألردن، والكويــت، ولبنــان، واملغــرب، وعمــان، وســوريا، 
وتونــس، واإلمــارات( ولكــن هــذا العــدد أصبــح ســبع دول اليــوم. ومــن 
ــع دول  ــي أرب ــودة ف ــة موج ــات االنتخابي ــت املفوضي ــرى، كان ــة أخ ناحي
)العــراق، والســودان، وفلســطني، واليمــن( بينمــا ارتفــع هــذا العــدد إلى 
13 دولــة اليــوم. وكان منــوذج اإلدارة االنتخابيــة الــذي تقــوم فيــه هيئــة 
ــي  ــودًا ف ــة موج ــلطة التنفيذي ــى الس ــراف عل ــات باإلش إدارة االنتخاب
دولتــني )اجلزائــر وجيبوتــي(، ومــن اجلديــر باالهتمــام أن هــذا العــدد ظــل 
علــى مــا هــو عليــه حتــى اليــوم ولكــن تغيــر منــط اإلدارة االنتخابيــة 
ــد نــص علــى  ــر، مت إقــرار دســتور جدي فــي تلــك الدولتــني. ففــي اجلزائ
أن املفوضيــة االنتخابيــة تتولــى املســئولية الكاملــة لالنتخابــات 
برغــم أنــه لــم يتــم إنشــائها حتــى اليــوم، أمــا جيبوتــي فقــد أنشــأت 
مفوضيــة انتخابيــة. وفــي املغــرب، تســتمر وزارة الداخليــة فــي إجــراء 

االنتخابات ولكن حتت إشراف مفوضية انتخابية مؤقتة. 

ــي أن  ــر العقالن ــليم والتفكي ــس الس ــط باحل ــذر املرتب ــأن احل ــن ش وم
ــة  ــاوي املمارس ــوز أن نس ــال يج ــر. ف ــذا األم ــة به ــق الصل ــون وثي يك
ــو  ــة ه ــي أداء اخلدم ــال ف ــو الكم ــعي نح ــال، فالس ــليمة بالكم الس
ــا  مســعى مهنــي وأخالقــي جديــر بالثنــاء لكــن الكمــال ال يــزال هدًف
مراوغًــا بعيــد املنــال. وهــذا األمــر ينطبــق أكثــر إذا مــا كانــت اخلدمــة 
ــي  ــا ف ــام به ــب القي ــاع ويج ــديد االتس ــاق ش ــر ذات نط ــل النظ مح
ــارك  ــات. يتش ــع االنتخاب ــال م ــو احل ــا ه ــرة كم ــة قصي ــرة زمني فت
املاليــني مــن األشــخاص فــي مهمــة االنتخابــات املصممــة كمنافســة 
ــوب  ــع العي ــن م ــل. ويتزام ــر وال أق ــية ال أكث ــلطة السياس ــى الس عل
التقنيــة وأوجــه القصــور التــي حتــدث عــادةً فــي العمليــات اجلمعيــة 
ــد عاطفــة الســعي للســلطة والقــوة القاهــرة  بشــكل ضمنــي، تزاي
ــال  ــق الكم ــعي لتحقي ــإن الس ــياق، ف ــذا الس ــي ه ــا. وف لأيديولوجي
فــي تقــدمي اخلدمــة ميكــن أن يكــون جديــرًا باإلعجــاب ولكــن مــن غيــر 
املرجــح حتقــق هــذا الكمــال مــن الناحيــة اإلحصائيــة. ونتيجــة لذلــك، 
فــإن مفهــوم املمارســة الســليمة ميكــن أن يقــرب املمارســني واملراقبــني 
إلــى مــا ميكــن حتقيقــه بشــكل معقــول فــي ظــل الظــروف القائمــة 

ــة. ــة الواجب ــذل العناي ــة وب ــراض وجــود حســن الني بافت

ــار  ــة فــي تقــدمي اخلدمــات تأخــذ فــي االعتب ــاءة املعقول ــة البن إن الرؤي
ــة  ــتحقاقات انتخابي ــادةً اس ــه ع ــبقه ويلي ــي يس ــدث انتخاب أن أي ح
أخــرى، وأنــه يجــب التطلــع إلــى التحســني فــي املســتقبل، وفــي نفــس 
الوقــت مراعــاة أن تدهــور وتراجــع مســتوى تقــدمي اخلدمــة هــو أمــر وارد.
وعلــى عكــس املثاليــة املفرطــة والتفكيــر املبنــي علــى التمنــي، فإنــه 
مــن املهــم إدراك أن املمارســات فــي احلكــم الدميقراطــي ليســت أبيًضــا 
وأســودًا وإمنــا هــي درجــات فــي ممارســة احلقــوق واحلريــات تتبــع عمليــة 
ــا  ــن بينه ــس م ــض األس ــاء بع ــان إرس ــون بضم ــي تك ــيس الت التأس

االنتخابــات التنافســية. 

ــه ال  ــن أن ــم م ــى الرغ ــات عل ــى االنتخاب ــة عل ــر الدميقراطي ال تقتص
توجــد دميقراطيــة دون انتخابــات. فالدميقراطيــة هــي مزيــج يتألــف مــن 
مشــاركة املواطنــني )االنتخابــات(، وســيادة القانــون )أن يُطبــق القانــون 
علــى اجلميــع دون متييــز(، وحكومــة خاضعــة للمســاءلة تضمــن لأفراد 
ممارســة حقوقهــم وكذلــك قــد تضمــن أيًضــا قيامهــم بواجباتهــم، 
فحقــوق املواطنــني وواجباتهــم يجــب أن يســيرا جنًبــا إلــى جنــب إذا ما 
أردنــا حتســني نوعيــة الدميقراطيــة. وتعتمــد نوعيــة الدميقراطيــة علــى 
خلــق تــوازن مقبــول بــني املؤسســات الدميقراطيــة املقــررة قانونـًـا وبــني 
أدائهــا مهامهــا علــى النحــو الــذي يتســق مــع املمارســة الدميقراطيــة 

الســليمة. 

إدارة االنتخابات كمهنة

يتــم توفيــر جميــع اخلدمــات العامــة باســتخدام أداة تنظيميــة 
ــاإلدارة العامــة أو بيروقراطيــة الدولــة. وســيتم تنــاول  تســمى عــادة ب
اإلدارة العامــة لالنتخابــات فــي هــذا املقــام مــع التركيــز علــى اإلداريــني 
العموميــني الذيــن يعرفــون مبوظفــي االنتخابــات: وهــو نــوع التنظيــم 
ــق  ــص تتعل ــد خصائ ــه، وتوج ــن خالل ــم م ــون خدماته ــذي يقدم ال

ــددة.  ــة احمل ــاعيهم املهني مبس

أنواع هيئات إدارة االنتخابات في الدول األعضاء بجامعة الدول العربية في إطار دولي مقارن

أنواع هيئات إدارة االنتخابات في الدول األعضاء بجامعة الدول العربية

املصدر: هيئات إدارة االنتخابات كمؤسسات إلدارة احلكم )نيويورك، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 2000( وحتديثات املؤلف.

املصدر: قام املؤلف بتجميع املعلومات في هذه القائمة استنادًا إلى مصادر قانونية مختلفة.

ما نوع اإلدارة االنتخابية؟

يتــم إجــراء اخلدمــة العامــة لالنتخابــات فــي داخــل هيــاكل الدولــة من 
خــالل ســلطة مؤسســية معينــة وموظفــني يتولــون أداء تلــك اخلدمــة، 
ويختلــف نــوع تلــك الســلطة مــن دولــة ألخــرى كمــا يتفــاوت بحســب 
الظــروف التاريخيــة. ميكــن أن تكــون هــذه اإلدارة االنتخابيــة جــزًءا مــن 
الســلطة التنفيذيــة للدولــة )عــادةً وزارة الداخليــة واحملليــات(، أو هيئــة 
جماعيــة أو مفوضيــة منفصلــة عــن الــذراع التنفيــذي للدولــة )ومــن 
ــن  ــن هذي ــا م ــون مزيًج ــتقلة"(، أو تك ــة مس ــمها "هيئ ــاء اس ــا ج هن
ــات حتــت  ــإدارة االنتخاب ــوزارة ب النوعــني مــن الســلطة )حيــث تقــوم ال

إشــراف هيئــة جماعيــة(.

ــإن أي  ــة، ف ــة الدميقراطي ــا لنظري ــك وفًق ــي وكذل ــور تاريخ ــن منظ وم
مــن األنــواع الثالثــة للمؤسســات ميكــن أن يكتســب شــرعية بقــدر مــا 
جتــري االنتخابــات علــى نحــو يتســق مــع معاييــر احلياديــة، والشــفافية، 

واملهنيــة.

ومهمــا كان منــوذج الســلطة االنتخابيــة أو اإلدارة االنتخابيــة، فــال بــد 
التمييــز بــني مســتويني مــن املســئوليات التــي تتوالهــا؛ فمــن ناحيــة، 
ــر  ــي الوزي ــة ف ــية )ممثَّل ــلطة املؤسس ــتوى الس ــى مس ــي أعل ــد ف يوج
ــذا  ــي ه ــلطات ف ــني الس ــني(. وتع ــة املفوض ــام أو هيئ ــئول الع أو املس
املســتوى مــن قبــل رأس الدولــة )امللــك أو رئيــس اجلمهوريــة(، أو رئيــس 
ــة حــال،  ــى أي ــج مــن بينهــم. وعل ــوزراء، أو مجلــس الشــعب، أو مزي ال
فــإن التعيــني فــي هــذا املســتوى مــن الســلطة يتطلــب وجــود الثقــة 
السياســية. ومــن ناحيــة أخــرى، هنــاك مســتوى مــن اإلدارة أو التنفيــذ 
ــل فــي  ــة تتمث ــر تقني ــى معايي ــاًء عل ــذي عــادةً مــا يتــم شــغله بن ال
اخللفيــة التعليميــة واألداء املهنــي. وفــي ظــل وجــود درجــة معينــة مــن 
ــج مــن املوظفــني  ــة عــادةً مــن مزي ــف اإلدارة االنتخابي االســتقرار، تتأل
ــني  ــة، وموظف ــة املدني ــح اخلدم ــى لوائ ــون إل ــن يخضع ــني الذي الدائم
ــراع  ــات االقت ــراء عملي ــي إج ــادةً ف ــم ع ــتعانة به ــم االس ــني يت مؤقت

علــى نطــاق واســع.

ــة  ــاء بجامع ــدول األعض ــي ال ــم وف ــي العال ــائدة ف ــات الس االجتاه
ــة  ــدول العربي ال

ــة  ــدان متنوع ــي بل ــات ف ــإدارة االنتخاب ــة ب ــلطات مختلف ــت س قام
ســواء مــن الناحيــة التاريخيــة أو فــي وقتنــا الراهــن. فــي الدميقراطيات 
ــة  ــة احمللي ــلطات البلدي ــة والس ــادةً وزارة الداخلي ــت ع ــة، تول العريق
مســئولية إجــراء االنتخابــات فــي الســابق وحتــى اليــوم. ومبــرور الوقــت 
قامــت احلكومــات فــي العديــد مــن البلــدان بإجــراء االنتخابــات حتــت 
ــي  ــاة وممثل ــن القض ــادةً م ــف ع ــة تتأل ــات انتخابي ــراف مفوضي إش
األحــزاب السياســية. وفــي تطــور تاريخــي ثالــث، أصبحــت االنتخابــات 
ــاز  ــن اجله ــا ع ــتقلة عضويًّ ــة مس ــات انتخابي ــل مفوضي ــن قب ــدار م ت
ــائد  ــوذج الس ــو النم ــر ه ــذا األخي ــح ه ــة، وأصب ــذي للحكوم التنفي

ــن.  ــت الراه ــي الوق ــة ف ــكل اإلدارة االنتخابي لش

ــم  ــع أنحــاء العال ــة مــن جمي ــة مــن 204 دول ــات املقارن وتظهــر البيان
أنــه فقــط فــي %19 مــن احلــاالت تقــوم الســلطات التنفيذيــة وحدهــا

     نوع هيئة
إدارة االنتخابات

وزارة في احلكومة
وزارة تخضع إلشراف املفوضية 

مفوضية انتخابية
النسبة املئوية للدول

عدد الدول 

نوع هيئة إدارة االنتخابات
وزارة في احلكومة

وزارة تخضع إلشراف املفوضية
مفوضية انتخابية

اجملموع

النسبة املئوية 
على مستوى 

العالم
19
21
60

100
204

عدد الدول
7
2

13

22

جامعة الدول 
العربية

%
32
9

59
100
22

النسبة املئوية
32%
9%

59%

100%

أمريكا وكندا 
وغرب أوروبا

%
42
46
12

100
26

الدول
البحرين، الكويت، لبنان، عمان، قطر، السعودية، سوريا

اجلزائر، املغرب
جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، ليبيا، موريتانيا، فلسطني، 

الصومال، السودان، تونس، اإلمارات، اليمن

أوروبا 
الشرقية

%
-
5

95
100
22

أفريقيا جنوب 
الصحراء 
الكبرى %

9
30
61

100
44

آسيا 
واحمليط 
الهادئ %

20
10
70

100
46

أمريكا 
الالتينية 

والكاريبي %
16
21
63

100
43
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ــات  ــن مدون ــة م ــة متنوع ــي مجموع ــم العرب ــي العال ــدرت ف ــد ص وق
ــات  ــة مدون ــم ترجم ــا تت ــة. كم ــدان مختلف ــي بل ــلوك ف ــد الس قواع
قواعــد الســلوك الصــادرة عــن املنظمــات الدوليــة اخملتلفــة إلــى اللغــة 
ــت.  ــر االنترن ــهولة عب ــة بس ــح متاح ــا، وتصب ــد اعتماده ــة بع العربي
ــذي  ــا ال ــة ميثاقه ــإلدارات االنتخابي ــة ل ــة العربي ــت املنظم ــد وضع وق

ــة. ــة األخالقي ــادئ التوجيهي ــن املب يتضم

ــيق  ــا التنس ــتخدمة وإمن ــواد املس ــس امل ــص لي ــا ينق ــإن م ــي ف وبالتال
وتبــادل املعلومــات بــني أطــراف العمليــة االنتخابيــة فــي الــدول 
اخملتلفــة ممــا يســاعد علــى تشــكيل مظلــة أخالقيــة مشــتركة 

ــة. ــي املنطق ــات ف ــة االنتخاب ملمارس

)جـ( السلطة املهنية 

وهــي ســلطة تقــوم علــى املعرفــة وحتظــى باعتــراف القائمــني باملهنــة 
ــل  ــرى مث ــارات أخ ــن اعتب ــئة ع ــلطات الناش ــل الس ــي مقاب ــك ف وذل
العالقــات الشــخصية أو املعاييــر السياســية احلزبيــة. وجتــري مأسســة 
ــكل  ــي تتش ــادات الت ــات أو االحت ــالل النقاب ــن خ ــة م ــلطة املهني الس
علــى املســتوى الوطنــي أو الدولــي. ومتثــل التجمعــات املهنيــة ســلطة 
ــزام  ــان الت ــليمة وضم ــات الس ــر املمارس ــع معايي ــن وض ــئولة ع مس
األفــراد القائمــني باملهنــة بهــذه املعاييــر، كمــا أن لهــذه الســلطة دور 
فــي وضــع العقوبــات فــي حــاالت عــدم التقيــد باملعاييــر أو املمارســات 

اخلاطئــة.

)د( الشهادات

علــى عكــس اجملــاالت املهنيــة األخــرى مثــل القانــون أو الطــب، ال يوجــد 
منهــج دراســي حــول إدارة االنتخابــات فــي أي جامعــة، وال حتــى علــى 
ــوس(. إن  ــانس أو البكالوري ــى )الليس ــة األول ــة اجلامعي ــتوى الدرج مس
ــرفني  ــوا مش ــة يصبح ــة اخملتلف ــهادات التعليمي ــخاص ذوي الش األش
ــم  ــق معرفته ــك بتطبي ــل« وذل ــالل العم ــن خ ــات »م ــى االنتخاب عل
املهنيــة اخلاصــة فــي إدارة العمليــة االنتخابيــة )مثــل احملامــني، وخبــراء 
ــال  ــي مج ــل ف ــي العم ــتمروا ف ــخ(. وإذا اس ــني، إل ــال، واملهندس األعم
ــات لفتــرة طويلــة فإنهــم يصبحــون فــي الواقــع خبــراء فــي  االنتخاب

ــات. االنتخاب

وكان هــذا هــو احلــال فــي وقــٍت مــا فــي الدميقراطيــات العريقــة مــن 
الهنــد إلــى بريطانيــا، ومــن الســويد إلــى أوروجــواي. وقــد ترافــق مــع 
تعزيــز املمارســات االنتخابيــة املهنيــة وأســهم فــي اســتمرارها حــدوث 
تطــورات مهنيــة موازيــة فــي اخلدمــات العامــة وانتشــار أجهــزة الدولة 
علــى الصعيــد الوطنــي واحمللــي. ولكــن بالرغــم مــن ذلــك فــإن العجــز 
فــي تطويــر أجهــزة الدولــة وإيجــاد خدمــة عامــة مهنيــة ميثــالن أحــد 
أهــم جوانــب الضعــف فــي عــدد كبيــر مــن الدميقراطيــات الناشــئة 
)حوالــي 150 دولــة أصبحــت االنتخابــات التنافســية فيهــا جــزًءا 
ــة(.  أساســيًّا مــن املمارســة السياســية خــالل األربعــني ســنة املاضي
كيــف ميكــن تطويــر إدارة انتخابيــة مهنيــة كجــزء مــن أجهــزة الدولــة 
فــي احلــاالت التــي ال توجــد فيهــا خدمــة مدنيــة قويــة علــى جميــع 

املســتويات اإلداريــة للحكومــة؟

إشكالية استقاللية املفوضيات االنتخابية

كثيــرًا مــا يظهــر االلتبــاس حــول مفهــوم "االســتقاللية" بــني 
ــيني  ــادة السياس ــك الق ــي ذل ــا ف ــني مب ــراء االنتخابي ــني واخلب املمارس
ومســئولي االنتخابــات. ويرتبــط مفهــوم اســتقاللية هيئــة إدارة 
ــلوكي.  ــر س ــي واآلخ ــي مؤسس ــا تنظيم ــن أحدهم ــات ببعدي االنتخاب
ــن  ــوي ع ــتقالل العض ــى االس ــي إل ــي املؤسس ــد التنظيم ــير البع يش
ــة  ــة الالزم ــكام القانوني ــوزارات( واألح ــة )ال ــذي للدول ــاز التنفي اجله
لضمــان فعاليــة هــذا االســتقالل )وهــي باألســاس قواعــد تعيــني وعزل 
ــني  ــة، وتعي ــح امليزاني ــذي، ولوائ ــس التنفي ــة والرئي ــاء املفوضي أعض
املوظفــني املدنيــني(. وقــد تكــون املفوضيــة االنتخابيــة مســتقلة 
إذا لــم تتوافــر الشــروط األخــرى التــي تضمــن  اســميًّا، ولكــن 
اســتقاللها فــإن هــذا االســتقالل ســيتحول إلــى إجــراء شــكلي. ومــن 
ناحيــة أخــرى، فــإن االســتقاللية هــي ســمة ســلوكية، فيجــب أن تقوم 
ــل  ــالل العم ــن خ ــتقاللية م ــئولياتها باس ــة مبس ــلطة االنتخابي الس
بطريقــة غيــر متحيــزة ومحايــدة وشــفافة. وينطبــق هــذا اجلانــب مــن 
ــلطات  ــواع الس ــن أن ــوع م ــي أي ن ــد ف ــب أن يتواج ــتقاللية ويج االس
ــة، أو  ــة محلي ــا وزارة أو حكوم ــوم عليه ــي تق ــواء الت ــة س االنتخابي

ــا. ــج بينهم ــة، أو مزي ــة انتخابي مفوضي

عناصر املهنة 

ــي  ــكالت ف ــع املش ــل م ــة التعام ــو طريق ــة ه ــوم مهن ــر الي ــا يُعتب م
جانــب معــني مــن املمارســات التــي يقــوم بهــا أشــخاص يعملــون وفًقا 
لنفــس املعاييــر التقنيــة واإلجرائيــة واألخالقيــة. وتتطلــب األنشــطة 
املهنيــة معرفــة تقنيــة أساســية مشــتركة، وقواعــد الســلطة، 
ــة  ــة. وتُكتســب املعرفــة مــن خــالل اجلهــات التعليمي ــادئ أخالقي ومب
ــات  ــى اجلامعــات. وتقــوم هيئ ــادةً عل ــي ال تقتصــر ع ــة والت املتخصص
ــل  ــلطة. ومتث ــد الس ــر قواع ــة بتطوي ــات املهني ــل النقاب ــة مث جماعي

ــة. ــفي للمهن ــاس الفلس ــة األس ــم األخالقي القي

ــدور حــول عمليــة إحــالل  وبهــذا املعنــى فــإن قصــة املهــن احلديثــة ت
مســتمر للطــرق القدميــة للعمــل التــي كانــت تســتند إلــى اخلرافــة 
ــب  ــى التجري ــة عل ــة املبني ــرق احلديث ــة بالط ــز أو األيديولوجي أو التحي
ــول  ــاد حل ــة إيج ــم أي مهن ــي صمي ــن ف ــي. ويكم ــر العقالن والتفكي
مقننــة للمشــكالت بشــكل مقبــول مــن مجمــوع العاملــني فــي هــذا 
اجملــال علــى أســاس التوصــل إليهــا وفًقــا للمبــادئ والقواعــد املقبولــة 
عموًمــا مــن قبــل هــذه اجملموعــة )ســواء كانــوا محامــني أو قضــاة، أو 

ــات(. ــئولي االنتخاب ــني، أو مس ــبني ومراجع ــاء، أو محاس أطب

ومــن أجــل جعــل مجــال معــني مــن املمارســة يتبــع معاييــر موحــدة 
ومقبولــة، يجــب أن تتضمــن املهنــة أربعــة عناصــر أساســية: 

)أ( الكتب التي تضم املعرفة املنتظمة املتخصصة )الدراية(، 

)ب( مدونة قواعد السلوك التي حتدد معايير السلوك، 

)جـ( سلطة مهنية تضمن التزام املهنيني باألداء السليم واتباعهم 
     للقواعد واإلجراءات، 

هــذا هــو صلــب املوضــوع فــي العديــد مــن الــدول التــي متــر بالتحــول 
الدميقراطــي اليــوم: هــل توجــد خدمــة عامــة مهنيــة ميكن أن نســتعني 
ــا  منهــا بعــدد كبيــر ليصبحــوا إداريــني انتخابيــني مدربــني تدريًبــا كافيًّ
علــى إجــراء االنتخابــات؟ علــى أيــة حــال، يجــب تطويــر برامــج تدريبيــة 
وتعليميــة مبتكــرة ينتــج عنهــا احلصــول علــى شــهادات خبــرة 
كافيــة. خالصــة القــول هــي أن إدارة االنتخابــات هــي مهنــة فــي طــور 
ــد  ــة العدي ــا املعلومــات واالتصــاالت احلديث ــن. تقــدم تكنولوجي التكوي
مــن املميــزات إلحــراز تقــدم فــي هــذا اجملــال. فيمكن للمــرء أن يســتفيد 
بشــكل كامــل مــن التعلــم عبــر االنترنــت بطريقــة تخضــع إلجــراءات 
ــا  ــزج بينهم ــدي أو امل ــم التقلي ــإن التعلي ــك ف ــًدا، وكذل ــة جي منظم
كالهمــا صحيــح. ويعــد أهــم عنصــر فــي عمليــة التعلــم هــذه هــو 
أن يتــم إصــدار شــهادة مــن قبــل مؤسســة أو مجموعــات مؤسســات 
ــا. وتوجــد فــي العديــد مــن البلــدان العربيــة خدمــة  معتــرف بهــا دوليًّ
مدنيــة مهنيــة بشــكل عــام بالرغــم مــن تفــاوت مســتويات تواجدهــا 
ــة كلهــا )احلكومــة الوطنيــة واملؤسســات احملليــة(،  فــي أجهــزة الدول
ــي  ــي ملوظف ــتقرار الوظيف ــراء واالس ــدرات اخلب ــن ق ــن تباي ــالً ع فض

الدولــة.

ــة  ــر املعرف ــام بتوفي ــد القي ــه مــن املفي ــك الظــروف، فإن وفــي ظــل تل
ــن  ــات الذي ــي االنتخاب ــني ف ــخاص العامل ــة لأش ــرات االنتخابي واخلب
لديهــم خلفيــات مهنيــة مختلفــة كمــا هــو احلــال فــي العديــد مــن 
ــكل  ــذا ش ــيأخذ ه ــان س ــض األحي ــي بع ــم. وف ــول العال ــق ح املناط
ــدوات  ــة ون ــرى دورات تدريبي ــان أخ ــي أحي ــة أو ف ــى الوظيف ــب عل تدري
حــول املوضوعــات مبحــاور تركيــز مختلفــة. وفــي هــذا الســياق، ميكننــا 
ــي  ــدرات ف ــاء الق ــدج BRIDGE« )بن ــج بري ــب »برنام ــى تدري ــارة إل اإلش
الدميقراطيــة واحلكــم واالنتخابــات( الــذي مت اعتمــاد العديــد مــن 
ــبيل  ــى س ــواه )عل ــب محت ــاري تعري ــه وج ــن خالل ــرب م ــني الع املدرب
ــدوات  ــم عــدد مــن الن ــة واملراجــع(. كمــا مت تنظي ــال دراســات احلال املث
ــب  ــى جوان ــتوى عل ــي املس ــب عال ــت تدري ــي تضمن ــل الت وورش العم
ــل  ــني، وح ــجيل الناخب ــل تس ــة )مث ــة االنتخابي ــي العملي ــددة ف مح
ــع  ــد وض ــن اجلي ــيكون م ــج(. وس ــال النتائ ــة، وإرس ــات االنتخابي النزاع
ــا  مــواد متخصصــة فــي املناهــج الدراســية لطــالب الدراســات العلي
ــد  ــاه حتدي ــي اجت ــوة ف ــة كخط ــي املنطق ــة ف ــات املرموق ــي اجلامع ف
وبلــورة إدارة االنتخابــات كمهنــة متخصصــة. ومبــرور الوقــت ســيكون 
مــن املفيــد تكويــن مركــز تدريــب إقليمــي )لــن يتطلــب الكثيــر مــن 
ــات  ــدى املؤسس ــل إح ــه داخ ــن تكوين ــن ميك ــة ولك ــة التحتي البني
الراســخة التــي تعمــل بالفعــل اســتنادًا إلــى عــروض قويــة ومحتــوى 

ــة(. ــة أو أكادميي ــر حكومي ــة عب ــك املؤسس ــت تل ــواء كان ــري س بص

مزايا التفكير االستراتيجي في تطوير إدارة االنتخابات كمهنة

أوالً، يوجهنــا التفكيــر االســتراتيجي عــادةً إلــى كيفيــة االســتفادة مــن 
أي مــوارد مؤسســية قائمــة وإمكانيــة حشــدها لتحقيــق الهــدف )أي 
بلغــة مبســطة أن ال نبــدأ مــن الصفــر وال نعيــد اختــراع العجلــة فــي 

حالــة وجــود مــوارد قيمــة بالفعــل(. 

)د( الشــهادات التــي تؤهــل الشــخص الســتحقاق املهنة والتــي متنحها     
     مؤسســة تعليميــة معتــرف بها. كيــف ميكننا اســتنادًا لهذا اخملطط 

     رسم خصائص مهنة مسئولي االنتخابات؟ 

)أ( الكتب

كمــا ســبق وذكرنــا، تشــير الكتــب إلــى املعرفــة املنتظمــة للمهنــة. 
ــوم  ــن األدوات الي ــد م ــالل العدي ــن خ ــا م ــد محتواه ــن أن يتواج ميك
ــلة  ــس، أو سلس ــب، أو قوامي ــة، كت ــة أو إلكتروني ــت ورقي ــواء كان س
ــات  ــد الكتاب ــخ. وتع ــدات، إل ــة، أو مجل ــالت علمي ــل، أو مج أوراق عم
املتخصصــة هامــة كمســتودع للمعرفــة املتراكمــة ومصــدر للتفكيــر 

اإلبداعي. 

ــل  ــي ع ــم العرب ــي العال ــك األدوات ف ــن تل ــد م ــاج العدي ــد مت إنت وق
مــدار الســنوات القليلــة املاضيــة. ومــن بــني أهمهــا: املعجــم العربــي 
املتخصصــة  والدراســات  والكتيبــات  االنتخابيــة،  للمصطلحــات 
ــة  ــى اللغ ــة إل ــة واملترجم ــة اخملتلف ــات الدولي ــن املنظم ــادرة ع الص
ومراقبــة  االنتخابــات،  وإدارة  االنتخابيــة،  النظــم  حــول  العربيــة 
االنتخابــات، وتدريــب موظفــي االقتــراع. وميكــن الوصــول إلــى القســم 
اخملصــص باللغــة العربيــة علــى املوقــع اإللكترونــي للموســوعة 

 .)ACE( االنتخابيــة الدوليــة

ــة  ــزال ينقصهــا ملخــص وافــي عــن التشــريعات االنتخابي ولكــن ال ي
فــي الــدول العربيــة وكتابــة فصــول شــاملة تتنــاول اإلطــار القانونــي 
ــكل  ــة بش ــة عربي ــي كل دول ــات ف ــي االنتخاب ــرة ف ــات األخي واملمارس
ــي  ــون االنتخاب ــص القان ــا بن ــن ملحًق ــن أن تتضم ــا ميك ــي، كم منهج
فــي تلــك الدولــة. وكذلــك ســيكون مــن املفيــد إصــدار أدلــة إرشــادية 
متخصصــة فــي املنطقــة حــول املمارســات الســليمة فــي االنتخابــات 
ــراع،  ــي االقت ــب موظف ــني وتدري ــني، وتعي ــم الناخب ــق بقوائ ــا يتعل فيم
وحــل النزاعــات االنتخابيــة، ونقــل نتائــج االنتخابــات، ودور اإلعــالم أثنــاء 

ــات.  االنتخاب

)ب( مدونة قواعد السلوك

املهنــة،  إليــه  الــذي تســتند  األخالقــي  املعيــاري  األســاس  هــي 
وتقــدم ألصحــاب املهنــة التوجيــه األخالقــي وأســاس املمارســات 
الســليمة. وباإلضافــة إلــى ذلــك فــإن أخالقيــات املهنــة ســوف تعــزز 
ــن  ــن الذي ــخاص اآلخري ــل األش ــي مقاب ــة ف ــتقاللية املهني ــن االس م
يخضعــون لقواعــد أخالقيــة مختلفــة )أشــخاص مــن مهــن أخــرى، أو 

سلطات حكومية، أو سياسيني، أو صحفيني، إلخ(.  

يتضمــن ميثــاق النقابــة املهنيــة عــادةً نصوًصــا متعلقــة بأخالقيــات 
املهنــة. وكذلــك تتجســد األخــالق املهنيــة لالنتخابــات وتنتشــر 
مــن خــالل مجموعــة متنوعــة مــن مدونــات الســلوك املنشــورة 
ــة  ــن العملي ــددة م ــب مح ــي جوان ــخاص ف ــل األش ــم عم ــي حتك والت
ــراع،  ــة االقت ــل عملي ــي مث ــي أو جزئ ــكل كل ــواء بش ــة س االنتخابي
ومراقبــة االنتخابــات، واألحــزاب السياســية واملرشــحني، ووســائل 

اإلعالم. 
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ــة  ــية العالق ــار حلساس ــتراتيجية االعتب ــر االس ــي التفكي ــا، يعط ثانيًّ
ــمتني ألي  ــا س ــتقل باعتبارهم ــم املس ــة واحلك ــاءة الفني ــني الكف ب
مهنــة. إن تعزيــز هذيــن اجلانبــني ضــروري لتطويــر طريقــة عمــل أمــر ما 
إلــى مهنــة متماســكة. وترتبــط الكفــاءة الفنيــة باحلكــم املســتقل، 
ــي  ــتقالليتنا ف ــني اس ــا حتس ــكاد ميكنن ــاءة ال ي ــز الكف ــدون تعزي فب
ــم  ــى احلك ــدرة عل ــن الق ــد م ــك فاحل ــح كذل ــس صحي ــم، والعك احلك
ــدون  ــة. وب ــو املعرف ــق من ــي طري ــا ف ــكل عائًق ــتقل يش ــكل مس بش
ــتقل.  ــم مس ــد حك ــن أن يتواج ــي، ال ميك ــال مهن ــي أي مج ــة ف املعرف
ــب،  ــا )الكت ــي ذكرناه ــة الت ــر األربع ــن العناص ــث ع ــياق احلدي ــي س وف
والشــهادات، والتجمعــات، ومدونــات قواعــد الســلوك( ميكــن اعتبارهــم 
ــم  ــتقاللية احلك ــة واس ــاءة الفني ــق الكف ــتدامة لتحقي ــوارد مس م

ــة.     ــات كمهن ــمتني إلدارة االنتخاب ــا س باعتبارهم

مراقبة االنتخابات: املبادئ واملمارسات

رافاييل لوبيز بينتور*

ــى  ــات عل ــة االنتخاب ــبت مراقب ــة، اكتس ــة املاضي ــود القليل ــي العق ف
الصعيديــن الدولــي واحمللــي أهميــة متزايــدة بــني ممارســي ومســئولي 
ــدول  ــدم ال ــك أق ــي ذل ــا ف ــم مب ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــات ف االنتخاب

ــة.  الدميقراطي

كيف بدأت ظاهرة مراقبة االنتخابات؟ 

ــرة  ــد ظاه ــوم تع ــروف الي ــو املع ــى النح ــات عل ــة االنتخاب إن مراقب
ــر مــن القــرن العشــرين، خاصــًة  ــع األخي ــذ الرب ــا من مرتبطــة بعصرن
خــالل العقــد األخيــر مــن القرن حــني أصبحــت االنتخابــات التنافســية 
جتــري بالفعــل علــى مســتوى العالــم بأكملــه. وقــد بــدأت املنظمــات 
العامليــة تلــك املمارســة فــي أوائــل التســعينيات، خاصــًة األمم املتحــدة 
ومنظماتهــا اإلقليميــة علــى مســتوى النظــام الدولــي. وحــدث تطــور 
مــوازي فــي عمــل مجموعــات املراقبــة التابعــة للمجتمــع املدنــي علــى 

املســتوى احمللــي.

وهــذا النمــط يعــاد إنتاجــه اليــوم فــي العالــم العربــي بالرغــم مــن أن 
ــة  ــم تنتشــر فــي املنطقــة ســوى فــي اآلون ــات التنافســية ل االنتخاب
األخيــرة. فعلــى املســتوى الدولــي، تقــوم جامعــة الــدول العربيــة منــذ 
ــن  ــدد م ــي ع ــات ف ــة االنتخاب ــات ملراقب ــال بعث ــدة بإرس ــنوات عدي س
ــي  ــتفتاء ف ــة االس ــات ملراقب ــال بعث ــرًا بإرس ــت مؤخ ــد قام ــدول. وق ال
دارفــور، ومراقبــة االنتخابــات فــي جــزر القمــر وجيبوتــي. أمــا بالنســبة 
للمراقبــة علــى املســتوى احمللــي أو الوطنــي، فتوجــد منظمــات اجملتمــع 
ــة  ــن 17 دول ــل ع ــا ال يق ــات فيم ــة االنتخاب ــوم مبراقب ــي تق ــي الت املدن
عربيــة: اجلزائــر، والبحريــن، وجــزر القمــر، ومصــر، والعــراق، واألردن، 
والكويــت، ولبنــان، وموريتانيــا، واملغــرب، وفلســطني، والســعودية، 
وســوريا، والصومــال، وجنــوب الســودان، وتونــس، واليمــن. وجديــر 
بالذكــر أن هنــاك شــبكتني إقليميتــني ملنظمــات اجملتمــع املدنــي تقومــا 
ــي  ــم العرب ــي العال ــات ف ــبكة االنتخاب ــا: ش ــات وهم ــة االنتخاب مبراقب

.)ANDE( ــات ــة االنتخاب ــة ملراقب ــبكة العربي )ENAR( والش

*  مت إعداد تلك الورقة حول تقييم الوضع الراهن ملراقبة االنتخابات على املستوى الدولي أو احمللي لتكون 
جزًءا من اإلطار املفاهيمي للملتقى ولم يتم عرضها في اجللسات نظرًا لضيق الوقت.

أبعاد عملية مراقبة االنتخابات

تشــير مراقبــة االنتخابــات إلــى عمليــة املتابعــة واإلبــالغ عــن تطــورات 
ــخاص  ــن األش ــة م ــا مجموع ــوم به ــي يق ــة الت ــة االنتخابي العملي
املرتبطــني مبؤسســات مــن خــالل تقييــم مســتقل ومنهجــي وشــامل 
ــات،  ــة باالنتخاب ــات املتعلق ــات، والعملي ــة، واملؤسس ــر القانوني لأط
املمارســات  لتحســني  مالئمــة  توصيــات  تقــدمي  إلــى  باإلضافــة 

ــتقبل.  ــي املس ــة ف االنتخابي

وتقــوم املنظمــات املدنيــة مبراقبــة غيــر حزبيــة لالنتخابــات مــن خــالل 
ــر  ــزة وغي ــر متحي ــيًّا وغي ــدة سياس ــة محاي ــني بطريق ــد املواطن حش
ــي  ــاركة ف ــي املش ــم ف ــوا حقه ــي ميارس ــز لك ــى التميي ــة عل قائم
الشــئون العامــة، كمــا تتولــى الدعــوة إلجــراء حتســينات فــي اإلطــار 
ــا،  ــة له ــذ اإلدارة االنتخابي ــدى تنفي ــة م ــات، ومتابع ــي لالنتخاب القانون
ــي  ــني ف ــة للمواطن ــاركة الكامل ــول دون املش ــات حت ــة أي عقب وإزاح

ــية. ــة والسياس ــات االنتخابي العملي

ــة أو  ــر احلكومي ــات عب ــوم املنظم ــة، تق ــة الدولي ــة املراقب ــي حال وف
ــني  ــال املراقب ــة بإرس ــة الدولي ــر احلكومي ــات غي ــات أو املنظم التجمع
االنتخابيــني مــن خــالل بعثــة مراقبــة. أمــا بالنســبة للمراقبــة احملليــة، 
ــع  ــات اجملتم ــالل منظم ــن خ ــدهم م ــم حش ــني يت ــني احمللي ــإن املراقب ف
ــات  ــل النقاب ــة )مث ــات احمللي ــن املؤسس ــا م ــة أو غيره ــي احمللي املدن
ــوق  ــة احلق ــب ممارس ــن جوان ــا م ــاطهم جانًب ــد نش ــات(. ويع واجلامع
السياســية واملدنيــة واملشــاركة فــي الشــئون العامــة. ومتثــل حقيقــة 
ــة ويعيشــون داخــل حدودهــا -حيــث يقومــون  ــا الدول أنهــم مــن رعاي
ــني. ــني الدولي ــني املراقب ــم وب ــًما بينه ــا حاس ــة- فرقً ــطة املراقب بأنش

ــة  ــوى مراقب ــدف ومحت ــد ه ــي، يع ــري أو مفاهيم ــور نظ ــن منظ وم
االنتخابــات واحــًدا بالنســبة لــكل مــن املراقبــني احملليــني أو الدوليــني، 
ولكــن احلقــوق وااللتزامــات التــي حتــدد نشــاطهم تختلــف إلــى حــٍد 
كبيــر. ففــي حالــة الرقابــة احملليــة، هــم مواطنــون يعملــون فــي ظــل 
ــزم  ــد أن يلت ــال ب ــة ف ــة الدولي ــة الرقاب ــي حال ــا ف ــم، أم ــون بلده قان
املراقبــون بقانــون البــالد باإلضافــة إلــى االلتزامــات القانونيــة الدوليــة 
ــع  ــي الوض ــالف ف ــذا االخت ــية. ه ــد الدبلوماس ــوالت والقواع والبروتوك
ــار كبيــرة مــن الناحيــة العمليــة فــي كيفيــة إجــراء  القانونــي لــه آث
ــة،  ــلطات العام ــع الس ــة م ــكل العالق ــة )ش ــة واحمللي ــة الدولي املراقب
وطريقــة إعــداد التقاريــر، وحريــة التعبيــر واملعلومــات ومــا إلــى ذلــك(.       
ــور  ــن األم ــات أي م ــليمة لالنتخاب ــة الس ــن املراقب ــب أن تتضم وال يج

ــة:  التالي

 ֺ    مراقبــة االنتخابــات بشــكل فردي منعزل عــن أي مجموعة منظمة أو 
     مؤسسة تتولى مسئولية عملية املراقبة. 

 ֺ    التجــول فــي جلــان االقتــراع أثنــاء االنتخابــات أو النظــر إلــى اإلجراءات 
     االنتخابية بطريقة غير منتظمة ودون اتباع منهجية سليمة. 

 ֺ    اســتخالص النتائــج دون توضيــح نطاق األمور التي متــت مالحظتها أو 
     الطريقة املستخدمة في املراقبة.

هل تعد مراقبة االنتخابات جزًءا ضرورياً من العملية الدميقراطية؟
 

ــات مــن خــالل أدوات أو طــرق مختلفــة  مــن اجللــي أن مراقبــة االنتخاب
ــني  ــة الالزم ــن واحلري ــود األم ــة لوج ــروف املؤدي ــق الظ ــي خل ــهم ف تس
ــي  ــفافية ف ــق الش ــان حتقي ــن ضم ــالً ع ــراع فض ــق االقت ــة ح ملمارس
اإلجــراءات االنتخابيــة. وإذا اتفقنــا علــى أن األمــن واحلريــة والشــفافية 
ــول إن  ــن الق ــه ميك ــة، فإن ــة الدميقراطي ــة للتنمي ــروًطا ضروري ــد ش تع
ــم  ــام للحك ــة كنظ ــن الدميقراطي ــزًءا م ــل ج ــات متث ــة االنتخاب مراقب

ــى املشــاركة.   ــم عل قائ

مــا هــي األدوات والطــرق املتبعــة ملراقبــة االنتخابــات؟ أصبحــت املراقبــة 
الدوليــة واحملليــة لالنتخابــات ممارســة اعتياديــة خــالل الســنوات الثالثني 
األخيــرة حيــث تزامنــت مــع انتشــار االنتخابــات التعدديــة فــي جميــع 
ــي  ــة ف ــات ممنوع ــة االنتخاب ــذا أن مراقب ــي ه ــم. وال يعن ــاء العال أنح
ــات  ــات العريقــة والراســخة، ففــي احلقيقــة تتواجــد البعث الدميقراطي
الدوليــة واحملليــة الصغيــرة علــى نحــو متزايــد فــي العديــد مــن تلــك 
الــدول، ولكــن التواجــد املكثــف ملمثلــي املرشــحني واألحزاب السياســية 
ــك  ــتويات، وكذل ــة املس ــى كاف ــات عل ــير االنتخاب ــون س ــن يراقب الذي
إتاحــة وصــول وســائل اإلعــالم وأطــراف العمليــة االنتخابيــة إلــى جلــان 
ــا لضمــان شــفافية ونزاهــة االنتخابــات. االقتــراع، كل هــذا يعــد كافيًّ

قبــل  مــن  املراقبــني  اســتدعاء  مت  الناشــئة،  الدميقراطيــات  وفــي 
الســلطات أو طالبــوا بأنفســهم املشــاركة فــي االنتخابــات لأســباب 
الســلطات  وشــرعية  مصداقيــة  لتعزيــز  )أ(  التاليــة:  الرئيســية 
االنتخابيــة املؤسســة حديثًــا ودعــم األداء االنتخابــي مــن خــالل 
ــوة  ــف الق ــض ضع ــة، )ب( لتعوي ــة االنتخابي ــفافية العملي ــز ش تعزي
التنظيميــة لأحــزاب السياســية ولــو بشــكل جزئــي حيــث ال تكــون 
ــن  ــراع م ــز االقت ــع مراك ــة جمي ــى تغطي ــادرة عل ــا ق ــزاب غالًب األح
خــالل مراقبيهــا، )جـــ( أوجــه الضعــف التــي كثيــرًا مــا تتخلــل تغطية 
وســائل اإلعــالم املســتقلة لالنتخابــات، )د( وأخيــرًا وليــس آخــرًا، اهتمــام 
الســلطات احملليــة واجلمهــور بإجــراء انتخابــات وطنيــة شــرعية معترف 

ــي.  ــع الدول ــل اجملتم ــن قب ــا م به

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد تصبــح مراقبــة االنتخابــات أحيانـًـا أمــرًا 
شــائكًا ســواء فيمــا يتعلــق باملنظمــات الدوليــة التــي تقــوم مبراقبــة 
االنتخابــات أو باملراقبــني احملليــني. فبالنســبة للمراقبــني الدوليــني، 
ــة  ــي العملي ــم ف ــول تدخله ــكاوى ح ــان ش ــض األحي ــي بع ــرت ف ظه
االنتخابيــة أو عــدم التزامهــم احليــاد، أمــا بالنســبة للمراقبــني احملليــني 
ــة  ــم، ودق ــا بحياديته ــق أحيانً ــم تتعل ــة إليه ــكاوى املوجه ــإن الش ف
ــي  ــة ف ــون وقواعــد الســلطات االنتخابي نتائجهــم، واحترامهــم للقان
بالدهــم. وتتعلــق أكثــر مناحــي التوتــر والصــراع بــني الســلطات 
ــن  ــر م ــي كثي ــات ف ــة االنتخاب ــوم مبراقب ــي تق ــات الت ــة واملنظم العام

األحيــان مبــا يلــي:

 )أ( عــدم فهــم طبيعــة مراقبــة االنتخابــات، )ب( غيــاب القواعــد 
املنظمــة لهــذا الشــأن، )جـــ( تدنــي مهنيــة مراقبــة االنتخابــات ســواء 

ــة.  ــة أو الدولي احمللي

 ֺ    بــدء عمليــة املراقبة مع وجــود نية واضحة أو حتــى معلنة ملعارضة أو 
     دعــم أحــد املتنافســني فــي االنتخابــات ســواء مــن احلكومــة أو قــوى 

     املعارضة. 

 ֺ    وباملثــل فــإن بدء عمليــة املراقبة انطالقًا من معــاداة النظام االنتخابي 
     و/أو الســلطات االنتخابيــة املســئولة عن إجــراء االنتخابات ال يعد أمرًا 
     ســليًما. وفــي تلك احلالة فــإن القيام بعملية سياســية من هذا النوع 
     يعتبــر نوًعــا مــن املواجهة السياســية التي قد تكون مشــروعة متاًما، 

     ولكن ال ينبغي أن تعتبر جزًءا من مراقبة لالنتخابات.    

اإلطار املعياري الدولي: االتفاقات واإلعالنات

إذا أردنــا البحــث عــن أســاس قانونــي دولــي ملراقبــة االنتخابــات، فإنــه 
ــة  ــي اخلــاص باحلقــوق املدني ــادة 25 مــن العهــد الدول ســيكون فــي امل
ــذا  ــر ه ــام 1966. يعتب ــي ع ــدة ف ــن األمم املتح ــادر ع ــية الص والسياس
العهــد املصــدر الرئيســي فــي القانــون الدولــي الســتلهام املمارســات 
الدميقراطيــة املعاصــرة، وقــد مت التصديــق عليــه مــن قبــل كافــة الــدول 

األعضــاء فــي األمم املتحــدة.

يغطي نطاق املادة 25 الدورة االنتخابية بأكملها كما يلي: 

"يكــون ألي مواطــن، دون أي وجــه مــن وجــوه التمييــز املذكــور فــي املــادة 
ــرأي  ــن، أو ال ــة، أو الدي ــس، أو اللغ ــون، أو اجلن ــرق، أو الل ــبب الع 2 )بس
ــي، أو  ــي أو االجتماع ــل القوم ــي، أو األص ــر السياس ــي أو غي السياس
الثــروة، أو النســب، أو غيــر ذلــك مــن األســباب(، احلقــوق التاليــة، التــي 
يجــب أن تتــاح لــه فرصــة التمتــع بهــا دون قيــود غيــر معقولــة: )أ( أن 
ــني  ــا مباشــرةً أو بواســطة ممثل ــي إدارة الشــئون العامــة إم يشــارك ف
يختــارون بحريــة؛ )ب( أن يَنتخــب ويُنتخــب فــي انتخابــات نزيهــة جتــري 
دوريًّــا باالقتــراع العــام وعلــى قــدم املســاواة بــني الناخبــني وبالتصويــت 
الســري علــى النحــو الــذي يضمــن التعبيــر احلــر عــن إرادة الناخبــني؛ 
)جـــ( أن تتــاح لــه، علــى قــدم املســاواة عموًمــا مــع مــن ســواه، فرصــة 

تقلــد الوظائــف العامــة فــي بلــده."       

تقــدم املــادة 25 ســبًبا وجيًهــا ملراقبــة االنتخابــات بشــكل دوري 
منتظــم، ولكــي نكــون أكثــر حتديــًدا فــإن إجــراء العمليــات االنتخابيــة 
ــى  ــه عل ــي بعين ــدث انتخاب ــة ح ــى أن مراقب ــير إل ــكل دوري يش بش
املــدى القصيــر غيــر كافيــة. ولهــذا الســبب توضــع املهــام الرئيســية 
للمراقبــني االنتخابيــني ضمــن القانــون االنتخابــي واللوائــح التنفيذيــة 
ــوم  ــك، تق ــى ذل ــة إل ــة. وباإلضاف ــلطات االنتخابي ــن الس ــادرة ع الص
ــدار  ــادةً بإص ــات ع ــب االنتخاب ــي تراق ــة الت ــة واحمللي ــات الدولي املنظم

ــني. ــلوك املراقب ــد س ــات لقواع مدون

ــام  ــي ع ــة. ف ــة ذات الصل ــات الدولي ــن اإلعالن ــدد م ــا ع ــاك أيًض وهن
2005، أصــدرت األمم املتحــدة إعــالن مبــادئ املراقبــة الدوليــة لالنتخابــات 
ومدونــة قواعــد الســلوك ملراقبــي االنتخابــات الدوليــني الــذي اعتمدتــه 
ــة مبــا  ــر حكومي ــة أو غي ــر مــن 50 منظمــة دوليــة ســواء حكومي أكث

فــي ذلــك جامعــة الــدول العربيــة.
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 )GNDEM( وقامــت الشــبكة العامليــة ملراقبــي االنتخابــات احملليــني
بإطــالق مبــادرة لتهيئــة إعــالن مبــادئ املراقبــة ليقــوم املراقبــون 
احملليــون أو الوطنيــون بتطبيقــه ومت إقــرار: إعــالن املبــادئ العامليــة 
ــاق  ــة وميث ــات املدني ــل املنظم ــن قب ــات م ــة االنتخاب ــة حيادي ملراقب
ــت األمم  ــد احتفل ــني. وق ــني احليادي ــات املدني ــي االنتخاب ــرف ملراقب الش
ــل 164  ــه مــن قب ــق علي املتحــدة بإصــداره فــي عــام 2012 ومت التصدي
منظمــة مــن منظمــات اجملتمــع املدنــي فــي 76 دولــة، كان مــن بينهــا 
18 مــن منظمــات اجملتمــع املدنــي مــن 8 دول عربيــة: واحــدة مــن 
ــن  ــة م ــر، وثالث ــن مص ــان م ــودان، واثنت ــوب الس ــان وجن ــن ولبن البحري
املغــرب وتونــس، وأربعــة مــن اليمــن، وســتة مــن األردن. كمــا اعتمــدت 
ســبع شــبكات إقليميــة دوليــة ملنظمــات اجملتمــع املدنــي هــذا اإلعــالن، 
ــات  ــت منظم ــة، وس ــة دولي ــات حكومي ــبع منظم ــى س ــة إل باإلضاف

ــة.  ــة دولي ــر حكومي غي

ــن  ــد م ــد العدي ــي توج ــتوى الوطن ــى املس ــه عل ــول أن ــن الق ــيٌ ع وغن
األحــكام التشــريعية وقواعــد الســلوك املرتبطــة مبراقبــة االنتخابــات.

فيمــا يلــي املبــادئ التوجيهيــة األساســية للمراقبــة االنتخابيــة كمــا 
حددهــا اإلطــار املعيــاري الدولــي وعلــى النحــو املنصــوص عليــه فــي 
العديــد مــن القوانــني االنتخابيــة الوطنيــة ومدونــات قواعــد الســلوك: 

 ֺ    يجب أن تتم مراقبة االنتخابات في ظل احترام سيادة البالد وقوانينها 
     وسلطاتها مبا في ذلك الهيئات االنتخابية. 

 ֺ    يجب أن يعمل مراقبو االنتخابات بطريقة تتسق مع احترام وتعزيز 
     حقوق اإلنسان واحلريات األساسية.

 ֺ    يجــب أن يحافــظ املراقبون على التزامهم الصارم بعدم االنتماء احلزبي 
     مــن خــالل البقــاء محايدين سياســيًّا واالمتنــاع عن التعبيــر علنًا عن 
     تأييــد أو معارضــة أي مرشــح أو حزب سياســي أو جماعــة أو حركة أو 

     ائتالف يسعى للوصول إلى املناصب العامة. 

 ֺ    يجب أن يســعى املراقبون إلى التعاون بشــكل فعال مع أجهزة الدولة 
     االنتخابيــة وغيرها من اجلهــات احلكومية وأطراف العملية االنتخابية، 

     كما يجب أال يعيقوا العملية االنتخابية. 

 ֺ    يجــب أن يجمــع املراقبــون البيانــات بشــكل منهجي محايــد ويقوموا 
     دوًما بتقييمها أخذًا في االعتبار جميع عناصر العملية االنتخابية.

 ֺ    تتضمن املراقبة مسئولية إصدار التقارير والبيانات والتصريحات 
     العامة في الوقت املناسب بدقة وحيادية، وينبغي أن تشمل 

     املالحظات والتحليالت واالستنتاجات والتوصيات التي من شأنها أن 
     تؤدي لتحسني العملية االنتخابية. 

 ֺ    يجب أن يلتزم املراقبون التزاًما صارًما مببدأ الالعنف.

 ֺ    تقــدمي تدريــب عالــي اجلودة لكافة املراقبني علــى نحو كاف لتمكينهم 
     من فهم مدونة قواعد ســلوك املراقبني، والتوقيع على ميثاق الشــرف، 

     وتقدمي التقارير التي تلتزم مبعايير املمارسات السليمة.

     املنظمــات األخــرى التــي تقــوم باملراقبــة فــي حــدود اإلطــار املعيــاري 
     ملنظماتهم.

 ֺ    وفيمــا يخــص بعثــات املراقبــني الدوليــني، فنظــرًا ألنها تأتــي بناًء على 
     دعــوة مــن حكومــة الدولة املعنيــة فإنها عادةً تقوم بتقييم أو ترســل 
     بعثــة لتقصــي احلقائق قبل إرســال مراقبيها إلــى البالد، كما قد تقوم 
     بتوقيــع مذكــرة تفاهــم أو اتفــاق ملراقبــة االنتخابــات يتنــاول كيفيــة 
     أدائهــم ملهامهــم. ويشــمل هذا االتفــاق غالًبا ضمانــات إلتاحة وصول 
     املراقبــني إلــى كافــة مراحــل العمليــة االنتخابيــة وجميــع التقنيــات 
     املســتخدمة فــي االنتخابــات دون عوائق، وكذلــك ضمان تواصلهم مع 
     جميــع األشــخاص املعنيــني بالعمليــة االنتخابية، وحريــة التنقل في 

     جميع أنحاء البالد، وغيرها من األمور اإلجرائية ذات الصلة. 

 ֺ    وفيمــا يتعلــق حتديــًدا باملراقبــني احملليــني، فإنهم يُســمح لهم مبتابعة 
ــة: )أ( يجــب أن ينتمــي  ــا للشــروط التالي ــة وفًق ــة االنتخابي      العملي
     املراقبون إلى منظمات مســجلة رســميًّا ومعترف بها كأحد منظمات 
     اجملتمــع املدنــي؛ )ب( أن يقومــوا بــأداء واجباتهــم وفًقــا للقواعــد التــي 
     تضعهــا الســلطات االنتخابيــة التــي تشــمل غالًبــا مدونــة لقواعــد 
     الســلوك؛ )جـ( يتم اعتمادهم من قبل الســلطات االنتخابية حســب 
     القواعــد دون وجــود أي قيــود تعجيزيــة؛ )د( يصــدروا التقاريــر العلنيــة 
     فــي الوقــت وبالطريقــة احملــددة قبــل االنتخابــات. ويعــد تضمــني تلك 
ــح  ــون أو اللوائ ــواء القان ــة )س ــريعات االنتخابي ــي التش ــب ف      اجلوان

     التنفيذية( من املمارسات اجليدة. 

تطور االجتاهات في مراقبة االنتخابات

ميكن تلخيص التطورات التي حدثت على مدار السنوات العشرين 
املاضية على النحو التالي:

 ֺ    نوع بعثة املراقبة: تطورت من بعثات كبيرة احلجم لها انتشار محدود 
     على األرض إلى بعثات أصغر حجًما ولكن انتشارها أعمق.

 ֺ    فيمــا يتعلــق حتديــًدا ببعثــات املراقبــني الدوليني، فإنها تأتــي بناًء على 
     دعــوة مــن احلكومة الوطنية )عادةً تكون الدعوة صادرة عن الســلطات 

     االنتخابية وتقوم وزارة اخلارجية بإرسالها(.

 ֺ    وفيمــا يتعلــق باملنظمــات التــي تقــوم باملراقبــة احملليــة، فينبغــي أن 
     تكــون مســتقلة عــن احلكومة، مبا في ذلــك اإلدارات االنتخابية، ســواء 
     على املســتوى املؤسســي أو اإلجرائي. كما يجب أيًضا أن يتم التعامل 
     بشــفافية حيــال متويلهــم وال يجــب عليهــم أن يقبلــوا متويــالً مــن أي 
     مصــدر أو بشــروط تتعــارض مــع قيام املنظمــة بأنشــطة املراقبة في 

     الوقت املناسب بطريقة حيادية ودقيقة وغير متييزية.  

معايير املمارسات السليمة
فيما يلي القواعد اإلرشادية املنصوص عليها عادةً في مدونات قواعد 

السلوك وكتيبات املراقبني:

 ֺ    تــدور مراقبــة االنتخابــات حول تقييــم فترة االنتخابات ومــا قبلها وما 
     بعدهــا مــن خــالل توظيــف مجموعة متنوعــة من التقنيــات في إطار      
     متابعــة شــاملة علــى املــدى الطويــل. وكجــزء من تلك اجلهــود، ميكن 
     أن تقــوم بعثــات املراقبة املتخصصة بدراســة محدودة قبل االنتخابات 
ــر  ــيم الدوائ ــل تقس ــددة )مث ــات احمل ــا أو العملي ــن القضاي ــدد م      لع
     االنتخابيــة، وتســجيل الناخبــني، واســتخدام التقنيــات اإللكترونيــة، 

     وكيفية عمل آليات الشكاوى االنتخابية(.

 ֺ    توجــد العديــد مــن املنهجيــات والتقنيــات ذات املصداقيــة التي ميكن 
     االعتمــاد عليهــا فــي مراقبــة االنتخابــات، وهــذا يتوقــف أحيانـًـا على 
     أي جانــب مــن جوانــب العمليــة االنتخابيــة يجري تقييمــه و/أو البيئة 
     االنتخابية. ومع ذلك يجب على املنظمات التي تقوم باملراقبة أن تلتزم 

     بتبادل االقترابات وتنسيق املنهجيات بحسب ما يقتضيه األمر. 

 ֺ    يجــب علــى املراقبــني أن يصــدروا البيانــات والتقارير احملايــدة والدقيقة 
     للجمهــور فــي الوقــت املناســب )وهــذا يتضمــن تقــدمي نســخ منهــا 
     للســلطات االنتخابيــة وغيرهــا مــن اجلهــات الوطنيــة ذات الصلــة(، 
     وعرض النتائج التي توصلوا إليها واالســتنتاجات وأي توصيات مالئمة 

     ميكنها أن تسهم في حتسني العمليات االنتخابية.

 ֺ    يُفترض كذلك قيام املراقبني بتقدمي تقرير املراقبة املفصل للســلطات 
     االنتخابيــة. وهــذا األمــر يجــري تنظيمــه مــن خــالل تشــريعات ثانوية 

     تصدرها هيئة إدارة االنتخابات. 

 ֺ    يجــب أن يرتــدي املراقبــون دائًمــا بطاقات التعريف املقدمــة لهم )التي 
     حتمل اسم املراقب واملنظمة التابع لها واالعتماد الشخصي(.

 ֺ    يجــب أن ميتنــع املراقبــون عــن اإلدالء بتصريحــات لوســائل اإلعــالم أو 
     للجمهــور قبــل منظمتهــم، وما يحدث عادةً هــو أن املمثل أو املتحدث 
     الرســمي للمنظمــة يتولــى احلديــث عــن أعمــال املراقبــة، وال يجب أن 
     يقــوم بذلــك املراقبون األفراد، وإمنا ميكنهم فقط احلديث حول هوياتهم 

    الشخصية وانتمائهم املؤسسي وطبيعة نشاطهم.  

ֺ    يجــب أن يكــون للمراقبــني اتصــاالت منتظمــة وتعــاون كافــي مــع

 ֺ    ازديــاد أهميــة املراقبــني احملليــني فــي مقابــل الدوليني: ارتفعــت أهمية 
     املراقبني احملليني بشكل ملحوظ في مقابل بعثات املراقبني الدوليني. 

 ֺ    املنهجية: تطورت املنهجية من قائمة اختيار/ استبيان يركز على يوم 
     االقتراع إلى منهجيات التقييم/ التدقيق التي تشمل مجاالت أوسع 

     في العملية االنتخابية.

 ֺ    توقيــت التواجــد الفعلــي: من إرســال املراقبني على املــدى القصير في 
     يــوم االقتــراع إلــى تواجــد علــى املــدى الطويــل يغطــي إلى حــد كبير 

     العملية االنتخابية برمتها. 

 ֺ    التركيــز أثنــاء املراقبــة: مــن تقييــم اإلطــار القانوني ومراقبــة االقتراع 
     والفــرز فــي يــوم االقتــراع إلــى التركيــز علــى عــدد أكبــر مــن اجملــاالت 

     والقضايا املتعلقة باالنتخابات. 

التحديات الراهنة واملستقبلية

فيما يلي أهم التحديات التي تواجه مراقبة االنتخابات:

 ֺ    جــودة قوائــم الناخبــني )احلرمــان القانونــي أو الفعلــي للفئــات األكثر 
     ضعًفا –مثل النساء، واألقليات الثقافية واألثنية، والفقراء، والفالحني، 
     والشــباب، باإلضافــة إلــى حالــة الســجل املدنــي ووثائــق الهويــات 

     الشخصية، ومراجعة قوائم الناخبني(.

 ֺ    متويل ونفقات احلمالت االنتخابية )من الصعب تتبعه في كل مكان(. 

 ֺ    استخدام وسائل اإلعالم ورصد إمكانية الوصول إلى وسائل اإلعالم.

 ֺ    الفــرز الكلــي لأصــوات، ومعاجلــة البيانــات ونقل النتائــج –حيث يتم 
     استخدام الوسائل اإللكترونية أكثر من ذي قبل )القدرة على التدقيق 

     في النظام املستخدم منذ البداية وحتى النهاية(. 

 ֺ    الفصــل فــي الشــكاوى والطعــون االنتخابيــة )حتديد الوقت املناســب 
     لرفع الدعوى والفصل فيها، ضمان نزاهة وحيادية اجلهات القضائية(. 
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معلومات أساسية حول االنتخابات في الوطن العربي

تنــاول الفصــل الســابق محتــوى العــروض املوضوعيــة واملفاهيميــة املقدمــة للملتقــى مــن قبــل املســؤولني واخلبــراء فــي جامعــة الــدول العربيــة 
واألمم املتحــدة. أمــا هــذا الفصــل فســوف يركــز علــى اســتعراض  املعلومــات االساســية حــول االنتخابــات فــي كل دولــة مــن الــدول العربيــة فــي 
شــكل جــدول مختصــر بينمــا مت وضــع النصــوص الكاملــة لتقاريــر الــدول كملحــق ، كمــا قدمــت اإلدارات االنتخابيــة عروًضــا توضيحيــة شــملت 
املمارســات االنتخابيــة فــي الــدول العربيــة مــن أجــل الوصــول إلــى رؤيــة متكاملــة للبنيــة االنتخابيــة فــي هــذه املنطقــة، وقــد قدمــت العــروض 
بشــكل منهجــي وفًقــا للمخطــط املوضــوع مــن قبــل جامعــة الــدول العربيــة بهــدف ضمــان إيجــاد املواءمــة واالتســاق بــني العــروض اخملتلفــة 

للــدول. 

فيما يلي ملخص للمعلومات األساسية التى قدمتها االدارات االنتخابية العربية حول العملية االنتخابية والنظام االنتخابي في كل دولة:

خامسًا: عروض الدول العربية



3031

المملكة األردنية الهاشمية

تاريخ إقرار الدستور:
تاريخ القانون االنتخابي:

أنواع االنتخابات:
انتخابات برملانية:
انتخابات محلية:
النظام االنتخابي:

االنتخابات البرملانية:
سن التصويت: 

احتوى سجل الناخبني في آخر انتخابات على
نوع اإلدارة االنتخابية:

2014
قانون االنتخاب 2016

تنعقد كل أربع سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2016 

تنعقد كل أربع سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2013
نظام التمثيل النسبي

17 سنة
  4.139.732  ناخب

الهيئة املستقلة لالنتخاب

دولة اإلمارات العربية المتحدة

تاريخ إقرار الدستور:
تاريخ القانون االنتخابي:

أنواع االنتخابات:
انتخابات برملانية:
النظام االنتخابي:

االنتخابات البرملانية:
سن التصويت: 

احتوى سجل الناخبني في آخر انتخابات على
اإلدارة االنتخابية:

الثامن عشر من شهر يوليو سنة 1971م
قرار اجمللس األعلى لالحتاد رقم )4( لسنة 2006م

تنعقد كل أربع سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2015

الصوت الواحد غير املتحول
21 سنة

224,281  ناخب
اللجنة الوطنية لالنتخابات )مختلطة(



3233

مملكة البحرين

تاريخ إقرار الدستور:
تاريخ القانون االنتخابي:

أنواع االنتخابات:
انتخابات برملانية:
انتخابات محلية:
النظام االنتخابي:

االنتخابات البرملانية:
انتخابات محلية:

سن التصويت: 
احتوى سجل الناخبني في آخر انتخابات على

اإلدارة االنتخابية:

2002
قانون مجلسي الشورى والنواب 2002

قانون انتخاب أعضاء اجملالس البلدية 2002

تنعقد كل أربع سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2014
تنعقد كل أربع سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2014

نظام اجلولتني
نظام اجلولتني

20 سنة
 349,713 ناخب

إدارة االنتخاب واالستفتاء )مستقلة(

الجمهورية التونسية

تاريخ إقرار الدستور:
تاريخ القانون االنتخابي:

أنواع االنتخابات:
انتخابات رئاسية:
انتخابات برملانية:
انتخابات محلية:

انتخابات اجمللس األعلى للقضاء:
النظام االنتخابي:

االنتخابات الرئاسية:
االنتخابات البرملانية:

االنتخابات احمللية:
انتخابات اجمللس األعلى للقضاء:

سن التصويت:
احتوى سجل الناخبني في آخر انتخابات على

اإلدارة االنتخابية:

2014
القانون األساسي 2014

تنعقد كل خمس سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2014
تنعقد كل خمس سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2014
تنعقد كل خمس سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2017

تنعقد كل ست سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2016

نظام اجلولتني
النظام التمثيل النسبي مع أكبر البقايا

نظام التمثيل النسبي مع أكبر البقايا
اقتراع على األفراد باألغلبية في دورة واحدة

18 سنة
5,306,324  ناخب

الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

تاريخ إقرار الدستور:
تاريخ القانون االنتخابي:

أنواع االنتخابات:
انتخابات رئاسية:
انتخابات برملانية:
انتخابات محلية:

استفتاء:
النظام االنتخابي:

االنتخابات الرئاسية:
االنتخابات البرملانية:

االنتخابات احمللية:
سن التصويت: 

احتوى سجل الناخبني في آخر انتخابات على
اإلدارة االنتخابية:

2016
2012

تنعقد كل خمس سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2014
تنعقد كل خمس سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2012
تنعقد كل خمس سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2012

أجري في 2005

نظام اجلولتني
نظام التمثيل النسبي
نظام التمثيل النسبي

18 سنة
 22,880,678 ناخب

وزارة الداخلية واجلماعات احمللية

جمهورية جيبوتي

تاريخ إقرار الدستور:
تاريخ القانون االنتخابي:

أنواع االنتخابات:
انتخابات رئاسية:
النظام االنتخابي:

االنتخابات الرئاسية:
سن التصويت: 

احتوى سجل الناخبني في آخر انتخابات على
نوع اإلدارة االنتخابية:

1992
1992

تنعقد كل خمس سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2011

نظام اجلولتني
18 سنة

املفوضية الوطنية املستقلة لالنتخابات
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المملكة العربية السعودية

تاريخ القانون االنتخابي:
أنواع االنتخابات:

انتخابات محلية:
النظام االنتخابي:
االنتخابات احمللية:

سن التصويت: 
احتوى سجل الناخبني في آخر انتخابات على

اإلدارة االنتخابية:

2013

تنعقد كل أربع سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2016

نظام األغلبية
18 سنة هجرية

1,484,929  ناخب
وزارة الشؤون البلدية والقروية - األمانة العامة لشؤون 

اجملالس البلدية - اللجنة العامة لالنتخابات

جمهورية السودان

تاريخ إقرار الدستور:
تاريخ القانون االنتخابي:

أنواع االنتخابات:
انتخابات رئاسية:

انتخابات برملانية قومية:
انتخابات برملانية والئية:

النظام االنتخابي:
االنتخابات الرئاسية:
االنتخابات البرملانية:

سن التصويت: 
احتوى سجل الناخبني في آخر انتخابات على

اإلدارة االنتخابية:

2011
قانون االنتخابات اخلاص )معدل( 2015

تنعقد كل خمس سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2015
تنعقد كل خمس سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2015
تنعقد كل خمس سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2015

نظام الفائز األول
نظام التمثيل النسبي

18 سنة
19,472,245  ناخب

املفوضية القومية لالنتخابات )مستقلة(
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جمهورية الصومال

أنواع االنتخابات:
انتخابات رئاسية:
انتخابات برملانية:
النظام االنتخابي:

االنتخابات البرملانية:
نوع اإلدارة االنتخابية:

تنعقد كل أربع سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2012
تنعقد كل أربع سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2012

نظام مبني على التمثيل القبلي
مستقلة

جمهورية العراق

تاريخ إقرار الدستور:
تاريخ القانون االنتخابي:

أنواع االنتخابات:
انتخابات رئاسة إقليم كردستان:
انتخابات مجلس النواب العراقي:

انتخابات برملان إقليم كردستان:
انتخابات مجالس احملافظات:

انتخابات مجالس محافظات اإلقليم:
النظام االنتخابي:
انتخابات رئاسية:

االنتخابات البرملانية:
انتخابات محلية:

سن التصويت: 
احتوى سجل الناخبني في آخر انتخابات على

اإلدارة االنتخابية:

15/10/2005
القانون رقم )45( لسنة 2013

تنعقد كل أربع سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 
تنعقد كل أربع سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2014
تنعقد كل أربع سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2013
تنعقد كل أريع سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2013
تنعقد كل أربع سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2014

يتم انتخاب رئيس اجلمهورية من قبل مجلس النواب
نظام التمثيل النسبي
نظام التمثيل النسبي

18 سنة
 21,503,891 ناخب

املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات



4041

دولة فلسطين

تاريخ القانون االنتخابي:
أنواع االنتخابات:

انتخابات رئاسية:
انتخابات برملانية:
انتخابات محلية:
النظام االنتخابي:
انتخابات رئاسية:

االنتخابات البرملانية:
انتخابات محلية:

سن التصويت: 
احتوى سجل الناخبني في آخر انتخابات على

اإلدارة االنتخابية:

قانون االنتخابات احمللية 2005، قانون االنتخابات العامة 2007

تنعقد كل أربع سنوات، وأخر انتخابات انعقدت في 2005
تنعقد كل أربع سنوات، وأخر انتخابات انعقدت في 2006
تنعقد كل أربع سنوات، وأخر انتخابات انعقدت في 2012

نظام اجلولتني
النظام اخملتلط

نظام التمثيل النسبي
18 سنة

1,951,799 ناخب
جلنة االنتخابات املركزية

دولة قطر

تاريخ القانون االنتخابي:
أنواع االنتخابات:

انتخابات اجمللس البلدي املركزي:
استفتاء على مشروع الدستور:

النظام االنتخابي:
االنتخابات احمللية:

سن التصويت: 
احتوى سجل الناخبني في آخر انتخابات على

اإلدارة االنتخابية:

قانون تنظيم اجمللس البلدي املركزي 1998

تنعقد كل أربع سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2015
أجري في 2003

نظام األغلبية
18 سنة

 21,735 ناخب
وزارة الداخلية
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جمهورية القمر المتحدة

تاريخ إقرار الدستور:
تاريخ القانون االنتخابي:

أنواع االنتخابات:
االنتخابات الرئاسية:
االنتخابات البرملانية:

االنتخابات احمللية:
انتخابات محافظي اجلزر:

انتخابات أعضاء مجالس اجلزر:
النظام االنتخابي:

االنتخابات الرئاسية:
االنتخابات البرملانية:

سن التصويت: 
احتوى سجل الناخبني في آخر انتخابات على

نوع اإلدارة االنتخابية:

2001
2014

أنواع االنتخابات:
تنعقد كل خمس سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2010
تنعقد كل خمس سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2015
تنعقد كل خمس سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2015
تنعقد كل خمس سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2010
تنعقد كل خمس سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2015

النظام االنتخابي:
نظام الفائز األول

نظام اجلولتني
18 سنة

301,006  ناخب
مختلطة

دولة الكويت

تاريخ إقرار الدستور:
تاريخ القانون االنتخابي:

أنواع االنتخابات:
انتخابات مجلس األمة:

االنتخابات البلدية:
سن التصويت: 

احتوى سجل الناخبني في آخر انتخابات على
نوع اإلدارة االنتخابية:

1962
1962

تنعقد كل أربع سنوات، وأخر انتخابات انعقدت في 2013.

تنعقد كل أربع سنوات، وأخر انتخابات انعقدت في 2013.
21 سنة.

483186 ناخب
وزارة الداخلية – اإلدارة العامة للشؤون القانونية – إدارة شؤون االنتخابات
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الجمهورية اللبنانية

تاريخ إقرار الدستور:
تاريخ القانون االنتخابي:

أنواع االنتخابات:
االنتخابات الرئاسية:
االنتخابات البرملانية:

االنتخابات احمللية:
النظام االنتخابي:

االنتخابات الرئاسية:
االنتخابات البرملانية:

االنتخابات احمللية:
سن التصويت: 

اإلدارة االنتخابية:

1926
قانون 2008 االنتخابات النيابية  

تنعقد كل ست سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2008
تنعقد كل أربع سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2009

تنعقد كل ست سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2016

غير مباشرة
نظام الكتلة
نظام الكتلة

21 سنة
وزارة الداخلية والبلديات

دولة ليبيا 

تاريخ إقرار اإلعالن الدستوري:
تاريخ القانون االنتخابي:

أنواع االنتخابات:
انتخابات برملانية:

انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور:
النظام االنتخابي:

االنتخابات البرملانية:
انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور:

سن التصويت: 
احتوى سجل الناخبني في آخر انتخابات على

اإلدارة االنتخابية:

2011
- قانون تنظيم انتخاب املؤمتر الوطني العام في 28 يناير2012

- قانون تنظيم انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع  
   الدستور 2013 في 20 يوليو 2013

- قانون تنظيم انتخاب مجلس النواب في 31 مارس 2014

تنعقد حسب متطلبات املرحلة االنتقالية
أجريت في 20 فبراير 2014

الصوت الواحد غير املتحول
الصوت الواحد غير املتحول

18 سنة
 1,509,291 ناخب

املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات
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جمهورية مصر العربية

تاريخ إقرار الدستور:
تاريخ القانون االنتخابي:

أنواع االنتخابات:
االنتخابات الرئاسية:
االنتخابات البرملانية:

االنتخابات احمللية:
استفتاء على الدستور:

النظام االنتخابي:
انتخابات رئاسية:

االنتخابات البرملانية:
سن التصويت: 

احتوى سجل الناخبني في آخر انتخابات على
اإلدارة االنتخابية:

2014
قانون تنظيم االنتخابات الرئاسية 2014

قانون انتخاب مجلس النواب )املعدل( 2015

تنعقد كل أربع سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2014
تنعقد كل خمس سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2015

تنعقد كل أربع سنوات
أجري في 2014

نظام اجلولتني
نظام مختلط

18 سنة
 55,606،578 ناخب

اللجنة العليا لالنتخابات/ جلنة االنتخابات الرئاسية

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

تاريخ إقرار الدستور:
تاريخ القانون االنتخابي:

أنواع االنتخابات:
انتخابات رئاسية:

انتخابات اجلمعية الوطنية:
انتخابات مجلس الشيوخ:

انتخابات محلية:
النظام االنتخابي:

االنتخابات الرئاسية:
انتخابات اجلمعية الوطنية:

انتخابات مجلس الشيوخ:
االنتخابات احمللية:

احتوى سجل الناخبني في آخر انتخابات على
اإلدارة االنتخابية:

1991
- القانون النظامي املتعلق بانتخاب رئيس اجلمهورية 2012

- القانون النظامي املتعلق بانتخاب النواب في اجلمعية 
   الوطنية )املعدل( 2012

- القانون النظامي املتعلق بانتخاب الشيوخ )املعدل( 2012

تنعقد كل خمس سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2014
تنعقد كل خمس سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2013

تنعقد كل ست سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2009
تنعقد كل خمس سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2013

نظام اجلولتني
نظام اجلولتني )الدوائر الفردية(

نظام اجلولتني + نظام الكتلة )الدوائر الثنائية(
نظام التمثيل النسبي ) الدوائر املتعددة(

نظام اجلولتني
النظام اخملتلط )نظام اجلولتني + نظام التمثيل النسبي(

1,328,168  ناخب
اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات
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الجمهورية اليمنية

تاريخ إقرار الدستور:
تاريخ القانون االنتخابي:

أنواع االنتخابات:
انتخابات رئاسية:
انتخابات برملانية:
انتخابات محلية:
النظام االنتخابي:

االنتخابات الرئاسية:
االنتخابات البرملانية:

االنتخابات احمللية:
سن التصويت: 

احتوى سجل الناخبني في آخر انتخابات على
اإلدارة االنتخابية:

2001
2001

تنعقد كل سبع سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2012
تنعقد كل ست سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2003
تنعقد كل أربع سنوات، وآخر انتخابات انعقدت في 2006

نظام اجلولتني
نظام الفائز األول

نظام الفائز األول )الدوائر الفردية( – نظام الكتلة )الدوائر 
متعددة التمثيل(

18 سنة
 10,243,364 ناخب

اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء
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قــام ممثلــو املنظمات الدولية واإلقليمية اخملتلفة التي شــاركت في امللتقى بعرض أهدافها، وبرامجها، وأنشــطتها وفيما يلي تلخيص ألهم ما جاء 
في عروضهم: 

االحتاد األوروبي

يقوم االحتاد األوروبي بتقدمي الدعم في مجال تنظيم االنتخابات في جميع أنحاء العالم من خالل مســارين أساســيني:

 ֺ    األول هــو بعثــات مراقبة االنتخابات التي تســهم في تعزيز مصداقية العمليات االنتخابية، وبالتالي تعزيز األســس الدميقراطية للحكم. 

 ֺ    الثاني هو املســاعدة التقنية املتخصصة. 

متثــل بعثــات مراقبــة االنتخابــات أداة للسياســة اخلارجيــة لالحتــاد األوروبــي، وهــي إحــدى اجلوانــب املفيــدة فــي السياســة اخلارجيــة ألنهــا تتعلــق 
ــز املؤسســات  ــات بالفعــل فــي تعزي ــة االنتخاب ــة مــا. وميكــن أن تســهم مراقب ــز األســاس الدميقراطــي للحكــم فــي دول بتقــدمي الدعــم لتعزي
ــات  ــر والترهيــب وأعمــال العنــف. لــذا تعــد مراقبــة االنتخاب ــز ثقــة اجلمهــور فــي العمليــات االنتخابيــة، واحلــد مــن التزوي الدميقراطيــة، وتعزي
ــد  ــية وميت ــور السياس ــة األم ــادةً مناقش ــمل ع ــذي يش ــريكة وال ــدول الش ــي بال ــاد األوروب ــة االحت ــع لعالق ــار األوس ــي اإلط ــيًّا ف ــرًا أساس عنص
ــداف  ــات األه ــة االنتخاب ــزز مراقب ــن أن تع ــا ميك ــة. كم ــات اخملتلف ــني القطاع ــاون ب ــم والتع ــه الدع ــة وأوج ــات االقتصادي ــا العالق ــي أيًض ليغط

األخــرى للسياســة اخلارجيــة لالحتــاد األوروبــي مبــا فــي ذلــك تســوية النزاعــات.

أصبــح االحتــاد األوروبــي قــوة رائــدة فــي مجــال املراقبــة الدوليــة لالنتخابــات. فمنــذ عــام 2000، مت إرســال أكثــر مــن 120 بعثــة تابعــة لالحتــاد 
ــا نظــرًا  ــات فــي مختلــف قــارات العالــم باســتثناء املنطقــة التــي تعمــل فيهــا منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروب األوروبــي ملراقبــة االنتخاب
لعــدم الرغبــة فــي تكــرار نفــس العمــل املفيــد الــذي تقــوم بــه بعثــات مراقبــة االنتخابــات التابعــة لتلــك املنظمــة. وفيمــا يتعلــق باملنطقــة 
ــا  ــان وليبي ــراق واألردن ولبن ــر والع ــر واجلزائ ــى مص ــراء إل ــزة للخب ــات مرك ــات أو بعث ــة االنتخاب ــة ملراقب ــات كامل ــال بعث ــد مت إرس ــة، فق العربي

ــة وغــزة )فلســطني( واليمــن.   ــس والضفــة الغربي ــا وتون وموريتاني

ــادي  ــي أو امل ــم التقن ــمل الدع ــذي يش ــي ال ــم االنتخاب ــدمي الدع ــي تق ــة ف ــة األوروبي ــارك املفوضي ــات، تش ــة االنتخاب ــى مراقب ــة إل وباإلضاف
ــالت  ــكل مدخ ــذ ش ــن أن يأخ ــا ميك ــات، كم ــي لالنتخاب ــار قانون ــع إط ــة لوض ــاعدة املهني ــدمي املس ــك تق ــي ذل ــد يعن ــة. وق ــات االنتخابي للعملي
عامــة لهيئــة إدارة االنتخابــات الوطنيــة مثــل توفيــر مــواد وأدوات االقتــراع أو املســاعدة فــي تســجيل األحــزاب السياســية والناخبــني. كمــا قــد 
يشــير أيًضــا إلــى دعــم املنظمــات غيــر احلكوميــة واجملتمــع املدنــي فــي مجــاالت مثــل تثقيــف الناخبــني، والتربيــة املدنيــة، وتدريــب املراقبــني 

ــات.   ــة االنتخاب ــى تغطي ــب الصحفيــني عل ــى تقــدمي الدعــم لرصــد وســائل اإلعــالم وتدري ــة إل ــني، باإلضاف احمللي

سادسًا: عروض المنظمات الدولية واإلقليمية المشاركة

وتقوم وحدة الدميقراطية واالنتخابات باالحتاد األفريقي بتقدمي الدعم 
التقني للدول األعضاء من خالل التالي: 

 ֺ    دعم إنشاء هيئات مستقلة لإلدارة االنتخابية على املستوى الوطني. 

 ֺ    توفير برامج التدريب الالزمة لإلدارات االنتخابية املؤسسة حديثًا. 

 ֺ    دعم إنشاء قاعدة بيانات للناخبني.  

)OIC( منظمة التعاون اإلسالمي

ــة  ــة حكومي ــر منظم ــي أكب ــالمي ثان ــاون اإلس ــة التع ــر منظم تعتب
ــني  ــبًعا وخمس ــا س ــي عضويته ــم ف ــدة، وتض ــد األمم املتح ــة بع دولي
ــي  ــوت اجلماع ــة الص ــر املنظم ــارات. وتعتب ــع ق ــي أرب ــًوا ف ــة عض دول
للعالــم اإلســالمي وتســعى لصــون مصاحلــه والتعبيــر عنهــا تعزيــزًا 

ــم.  ــعوب العال ــف ش ــني مختل ــني ب ــم الدولي ــلم والتناغ للس

وقــد مت اعتمــاد امليثــاق احلالــي ملنظمــة التعــاون اإلســالمي فــي القمــة 
ــارس 2008.  ــي م ــي دكار ف ــدت ف ــي ُعق ــر الت ــة عش ــالمية احلادي اإلس
ــى ترســيخ  ــدول األعضــاء عل ــاق لتحــث ال ــادة 27 مــن امليث وجــاءت امل
اإلنســان،  والدميقراطيــة، وحقــوق  الرشــيدة،  اإلدارة  وتعزيــز نظــم 
ــي  ــتويني الوطن ــى املس ــون، عل ــيادة القان ــية، وس ــات األساس واحلري
والدولــي. كمــا يدعــو الفصــل الثامــن مــن برنامــج العمــل العشــري 
للمنظمــة إلــى تكثيــف اجلهــود لزيــادة املشــاركة السياســية وحتقيــق 
ــز  ــة، وتعزي ــة االجتماعي ــة والعدال ــات املدني ــيخ احلري ــاواة، وترس املس

ــة.  ــي املنظم ــاء ف ــدول األعض ــي ال ــاءلة ف ــفافية واملس الش

ــة  ــة ملنظم ــة العام ــدأت األمان ــد ب ــة فق ــذه الرؤي ــن ه ــا م وانطالقً
ــات فــي بلدانهــا األعضــاء  التعــاون اإلســالمي مبهــام مراقبــة االنتخاب
ــة  ــر أن منظم ــر بالذك ــع. واجلدي ــم األرب ــارات العال ــى ق ــني عل املوزع
ــي  ــة ف ــات االنتخابي ــة العملي ــي مراقب ــدأت ف ــالمي ب ــاون اإلس التع
وقــت متأخــر وهــي مــن املهــام اجلديــدة لديهــا مقارنــة مــع املنظمــات 
الدوليــة األخــرى. وبــدأت مهــام مراقبــة االنتخابــات مــن خــالل بعثــات 
قليلــة العــدد وقصيــرة الفتــرة ال تتناســب مــع كل مراحــل العمليــة 
ــزام  ــدأت املنظمــة بنفــس الوقــت االلت ــة. وب ــة بصــورة كامل االنتخابي
ببنــاء قدراتهــا مــن أجــل تعزيــز احلكــم الرشــيد وســيادة القانــون فــي 

ــاء.  ــا األعض دوله

ــق  ــراكة لتحقي ــاء ش ــة لبن ــات دولي ــع منظم ــة م ــاون املنظم وتتع
ــي  ــدرات موظف ــاء ق ــل بن ــن أج ــة م ــدت دورات تدريبي ــا، وُعق أهدافه
ــة  ــني منظم ــراكة ب ــار الش ــي إط ــة ف ــوات ملموس ــة كخط املنظم
التعــاون اإلســالمي وهــذه املنظمــات ومنهــا مكتــب املؤسســات 
ــي  ــاون ف ــن والتع ــة األم ــي منظم ــان ف ــوق اإلنس ــة وحق الدميقراطي
أوروبــا، وشــعبة املســاعدة االنتخابيــة لــأمم املتحــدة، واملعهــد الوطنــي 
ــي  ــدول األمريكيــة، ومنظمــات اجملتمــع املدن الدميقراطــي، ومنظمــة ال
املعنيــة بالعمليــة االنتخابيــة فــي عــدد مــن الــدول اإلســالمية وغيــر 

ــالمية.  اإلس

كمــا مت تتويــج التعاون بني منظمة التعاون اإلســالمي وجامعة الدول

ــز  ــة لتعزي ــدول العربي ــي يعمــل مــع جامعــة ال كمــا أن االحتــاد األوروب
ــى  ــك إل ــعى كذل ــات. ويس ــال االنتخاب ــي مج ــل ف ــل والتواص التفاع
ــي  ــة الت ــات املراقب ــني بعث ــى األرض ب ــاون عل ــز التع ــبل تعزي ــد س حتدي
ترســلها املنظمتــان إلــى كل بلــد. وباإلضافــة إلــى ذلــك يســعى االحتــاد 
ــدول  ــي مــع ال ــز التعــاون الثنائ ــي إلــى استكشــاف ســبل تعزي األوروب

ــة.   العربي

االحتاد األفريقي

ــي  ــور املؤسس ــي التط ــرًا ف ــا كبي ــي حدثً ــاد األفريق ــور االحت ــل ظه ميث
للقــارة األفريقيــة، فــي 1999/09/9 أصــدر رؤســاء دول وحكومــات 
منظمــة الوحــدة األفريقيــة إعــالن ســرت الــذي يدعــو إلنشــاء االحتــاد 
األفريقــي بهــدف تســريع عمليــة التكامــل فــي القــارة ومتكينهــا مــن 
ــام بدورهــا املناســب فــي االقتصــاد العاملــي فضــالً عــن معاجلــة  القي
ــة والسياســية التــي أســهم فــي  املشــكالت االجتماعيــة واالقتصادي

ــة. ــلبية للعومل ــب الس ــور اجلوان ــا ظه تعقده

متثلــت األهــداف الرئيســية ملنظمــة الوحــدة األفريقيــة فــي تخليــص 
ــري،  ــل العنص ــام الفص ــتعمار ونظ ــار االس ــن آث ــة م ــارة األفريقي الق
وتعزيــز الوحــدة والتضامــن بــني الــدول األفريقيــة، وتنســيق وتكثيــف 
ــالمة  ــيادة والس ــة الس ــة، وحماي ــق التنمي ــل حتقي ــن أج ــاون م التع
اإلقليميــة للــدول األعضــاء، وتعزيــز التعــاون الدولــي فــي إطــار عمــل 
ــة  األمم املتحــدة. وفــي ســعيها لتحقيــق الوحــدة والتنميــة االقتصادي
واالجتماعيــة، اتخــذت الــدول األفريقيــة العديــد مــن املبــادرات وأحــرزت 
ــأة  ــق لنش ــد الطري ــا مه ــاالت مم ــن اجمل ــد م ــي العدي ــرًا ف ــا كبي تقدًم

ــي.  ــاد األفريق االحت

وقــد قــام االحتــاد األفريقــي بالعمــل علــى تعزيــز الدميقراطيــة واحلكــم 
الرشــيد فــي القــارة مــن خــالل مــا يلــي:  

 ֺ    تنظيــم بعثــات ملراقبــة االنتخابات في الدول األعضاء: ويشــارك االحتاد 
     األفريقــي فــي كافة مراحــل العملية االنتخابية، وتضــم بعثة ما قبل 
     يــوم االقتــراع موظفــني مــن اإلدارة السياســية، بينمــا يشــارك فــي 
     اإلشــراف على عملية االقتراع والفرز موظفو االحتاد األفريقي باإلضافة 
     إلــى موظفــي البرملــان األفريقــي واملنظمــات اإلقليميــة ومجموعــات 
     اجملتمــع املدنــي واحلقوقيــني الرســميني. ويــرأس البعثــة أحــد القيادات 
     البــارزة فــي مجــال التحــول الدميقراطــي. وقــد أسســت مفوضيــة 
     االحتاد األفريقي قائمة )قاعدة بيانات( لتســهيل عملية اختيار مراقبي 

     االنتخابات في بيئة أكثر شفافية وحيادية واتساقًا. 

 ֺ    تعزيــز العمليــات االنتخابيــة الوطنيــة فــي الــدول األعضــاء من خالل 
     تقــدمي املســاعدة االنتخابيــة والتقنية لــإلدارات االنتخابية في أفريقيا. 
     ويعمــل االحتــاد األفريقي مــع الدول األعضاء لبناء القــدرات في اجلهات 
     الرســمية واألحــزاب السياســية واجملتمــع املدني واملناضلــني العائدين 

     للدولة بشروط سالم بعد عودتهم للعمل السياسي. 

 ֺ    يسعى االحتاد األفريقي إلى تأسيس مفوضية أفريقية لالنتخابات.
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ــة  ــات دوري ــني واجتماع ــني املنظمت ــاون ب ــة تع ــد اتفاقي ــة بعق العربي
ــن  ــاون وم ــذا التع ــاالت ه ــي مج ــل ف ــز العم ــتركة لتعزي ــة املش للجن
بينهــا االنتخابــات. وشــمل هــذا عقــد اجتماعــات دوريــة بــني اجلانبــني 
ــور  ــيق حلض ــني، والتنس ــي املنظمت ــات ف ــؤون االنتخاب ــني بش للمعني
مشــترك فــي البرامــج التدريبيــة التــي تعقــد فــي مجــال االنتخابــات، 
وعقــد اجتماعــات مشــتركة قبــل وأثنــاء العمليــات االنتخابيــة بغــرض 

ــة.  ــر النهائي ــج والتقاري ــادل املعلومــات والنتائ تب

وقــد اضطلعــت األمانــة العامــة ملنظمــة التعــاون اإلســالمي مؤخــرًا 
ــم  ــف دول العال ــي مختل ــات ف ــة االنتخاب ــام مراقب ــن مه ــد م بالعدي
ــر  ــالمي اآلن أكث ــاون اإلس ــة التع ــود منظم ــت وف ــالمي. وأصبح اإلس
عــددًا وأطــول فتــرة زمنيــة لتواكــب معظــم مراحــل العمليــة 

ــة. االنتخابي

البرملان العربي

ــة  ــار جامع ــي إط ــعبية ف ــة ش ــة متثيلي ــاء مؤسس ــرة إنش ــع فك ترج
ــث  ــي، حي ــرن املاض ــينيات الق ــف خمس ــى منتص ــة إل ــدول العربي ال
تقدمــت األمانــة العامــة جلامعــة الــدول العربيــة عــام 1955 مبقترحــات 
لتعديــل امليثــاق، وكان مــن بــني هــذه املقترحــات إضافــة هيئــة جديــدة 
ــرح  ــتجابة لهــذا املقت ــم االس ــم تت ــعبية، ول ــة ش فــي شــكل جمعي
ــى  ــة عل ــت مطروح ــي ظل ــان عرب ــاء برمل ــرة إنش ــر أن فك ــذاك، غي آن
بســاط البحــث والتــداول، ولــم تغــب عــن مبــادرات إصــالح منظومــة 
ــرارًا  ــة فيمــا بعــد ق ــة، واتخــذت القمــة العربي ــدول العربي جامعــة ال
بشــأن تأســيس البرملــان العربــي فــي دورتهــا العاديــة الســابعة عشــر 

ــة. ــة اجلزائري ــدة باجلمهوري املنعق

ــى  ــة عل ــدول العربي ــة ال ــس جامع ــدر مجل ــارس 2012، أص ــي 29 م وف
مســتوى القمــة القــرار رقــم )559( الصــادر عــن الــدورة العاديــة 
ــام  ــد النظ ــذي اعتم ــداد، ال ــة بغ ــدة مبدين ــرين املنعق ــة والعش الثالث
األساســي للبرملــان العربــي ليكــون "فضــاًء ملمارســة مبــادىء الشــورى 
والدميقراطيــة واحلريــة وحقــوق االنســان"، ويكــون "أداة للحــوار والقــرار 
ــي  ــالً ف ــريكًا فاع ــي وش ــل العرب ــة العم ــعبية ملنظوم ــع ش ــوة دف وق
رســم السياســة العربيــة املشــتركة خدمــة للمصالــح العليــا 
لأمــة العربيــة وتأكيــداً ملبــدأ توســيع املشــاركة السياســية كأســاس 
ــني  ــط ب ــق الرواب ــة لتوثي ــدان العربي ــي البل ــي ف ــور الدميقراط للتط
الشــعوب العربيــة ".وميــارس البرملــان اختصاصاتــه احملــددة فــي نظامــه 
ــل  ــق التكام ــترك ويحق ــي املش ــل العرب ــزز العم ــا يع ــي مب األساس
ــى  ــة املســتدامة وصــوالً إل االقتصــادي والتكافــل االجتماعــي والتنمي

ــة. ــدة العربي ــق الوح حتقي

ومــن منطلــق اختصاصــات البرملــان واهتمامــه بتطويــر أشــكال 
العمــل العربــي املشــترك وتدعيــم آلياتــه والعمــل علــى ضمــان األمــن 
ــي  ــان العرب ــارك البرمل ــان، ش ــوق اإلنس ــم حق ــي وتدعي ــي العرب القوم
منــذ عــام 2006 وحتــى اآلن مبتابعــة إحــدى عشــر اســتحقاقًا مــا بــني 
اســتفتاءات وانتخابــات برملانيــة ورئاســية فــي كل مــن جمهوريــة جــزر 

ــة  ــة واجلمهوري ــر العربي ــة مص ــودان وجمهوري ــة الس ــر وجمهوري القم
ــة. ــالمية املوريتاني اإلس

وحرصــت بعثــات البرملــان العربــي املشــاركة فــي متابعــة االنتخابــات 
واالســتفتاءات علــى اتبــاع املعاييــر الدوليــة فــي أداء مهامهــا، وذلــك 
مــن خــالل توقيــع مذكــرات تفاهــم مــع اجلهــات املعنيــة فــي الــدول 
ــتمارة  ــم اس ــا، وتصمي ــات به ــي االنتخاب ــان العرب ــع البرمل ــي يتاب الت
متابعــة خاصــة بالبرملــان العربــي، ومراعــاة مــا تضمنــه إعــالن مبــادئ 
ــت  ــبة، حرص ــن مناس ــر م ــي أكث ــات. وف ــة لالنتخاب ــة الدولي املراقب
بعثــات البرملــان العربــي ملتابعــة االنتخابــات علــى التنســيق والتعــاون 
مــع بعثــات األمانــة العامــة جلامعــة الــدول العربيــة وكان آخرهــا فــي 

ــدة. ــر املتح ــزر القم ــة ج ــية بجمهوري ــات الرئاس االنتخاب

ورغــم أن البرملــان العربــي يخطــو خطواتــه األولــى فــي مجــال متابعــة 
ــا  ــوع حرًص ــذا املوض ــا له ــا متعاظًم ــي اهتماًم ــه يول ــات إال أن االنتخاب
ــوق  ــى حق ــاظ عل ــة، واحلف ــم الدميقراطي ــيخ قي ــان ترس ــى ضم عل
ــان  ــة، وضم ــة االنتخابي ــي العملي ــني ف ــة الناخب ــز ثق ــان، وتعزي اإلنس

ــا. ــفافيتها ونزاهته ش

وحتقيقــاً لهــذا التوجــه، اتخــذ مكتــب البرملــان العربــي قــرارًا بإنشــاء 
وحــدة خاصــة فــي األمانــة العامــة للبرملــان تعنــى مبتابعــة االنتخابــات، 
ــة،  ــدول العربي ــي ال ــة ف ــات االنتخابي ــق العملي ــة بتوثي ــون منوط وتك
ــي  ــات ف ــة االنتخاب ــة إدارة ومتابع ــور عملي ــتجدات تط ــة مس ومتابع

العالــم.

)EISA( املعهد االنتخابي للدميقراطية املستدامة في أفريقيا

ــا  ــي أفريقي ــتدامة ف ــة املس ــي للدميقراطي ــد االنتخاب ــس املعه تأس
كمنظمــة غيــر ربحيــة فــي يونيــو 1996، وركــز فــي بديــة  عملــه علــى 
منطقــة جنــوب أفريقيــا، ولكــن فــي عــام 2002 توســع نطــاق عمــل 

ــة بأســرها.  املعهــد ليشــمل القــارة األفريقي

ــاركة  ــان، ومش ــوق اإلنس ــي، وحق ــم الدميقراط ــيخ احلك ــة: ترس الرؤي
ــارة.  ــاء الق ــف أنح ــي مختل ــلمية ف ــة س ــي بيئ ــني ف املواطن

ــات ذات  ــراء انتخاب ــز إج ــى تعزي ــي إل ــد االنتخاب ــعى املعه ــة: يس املهم
ــية  ــات سياس ــاء مؤسس ــني، وبن ــاركة املواطن ــم مش ــة، ودع مصداقي

ــا.  ــي أفريقي ــتدامة ف ــة املس ــق الدميقراطي ــة لتحقي قوي

األهــداف االســتراتيجية: يســعى املعهــد االنتخابــي إلــى حتقيــق أربعــة 
أهــداف اســتراتيجية علــى النحــو التالــي: 

 ֺ    إدارة االنتخابات بشكل سليم في بيئة من الشفافية والسلمية. 

 ֺ    تعزيــز مشــاركة كافــة املواطنــني فــي العمليــة الدميقراطيــة خاصًة 
     النساء والفئات املهمشة. 

 ֺ    إرساء مؤسسات وعمليات سياسية دميقراطية تعمل بكفاءة. 

 ֺ    تعزيز قوة وتأثير املعهد االنتخابي.

     احلوار بني السلطات واجلهات املعنية. 

 ֺ    دعــم األحــزاب السياســية مــن خــالل خلــق منصــة للحــوار البنــاء 
     داخــل األحزاب وفيما بينها. وتســمح هذه املبادرة بتجاوز االنقســامات 
     السياســية وبناء أســاس مشترك حلل النزاعات بشكل سلمي. واألهم 
     مــن ذلــك أن املعهــد االنتخابــي قــام عبــر املشــاورات مــع األحــزاب 
     السياســية بوضــع مجموعــة مــن املعايير ألفضل املمارســات في بناء 

     ومأسسة األحزاب السياسية. 

 ֺ    دعــم مشــاركة منظمــات اجملتمــع املدنــي فــي جهــود تعزيــز احلكــم 
     الدميقراطي في أفريقيا. 

)IFES( املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية

واإلســهام  االنتخابيــة  والعمليــات  النظــم  وتعزيــز  بنــاء  يعــد 
ــة  ــل املؤسس ــن عم ــيًّا م ــزًءا أساس ــا ج ــاءة إدارته ــع كف ــي رف ف
ــيد.  ــم الرش ــة واحلك ــاء الدميقراطي ــي إرس ــة ف ــا املبذول وجهوده
1987 بالواليــات  فقــد قامــت املؤسســة منــذ تأسيســها فــي عــام 
املتحــدة األمريكيــة بتقــدمي املســاعدات الفنيــة والتقنيــة فــي 
100 دولــة حــول العالــم، وذلــك  مجــال إدارة االنتخابــات ألكثــر مــن 
ــي  ــني، وعل ــني والدولي ــركائها احمللي ــع ش ــيق م ــالل التنس ــن خ م
وجــه اخلصــوص برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي وشــعبة املســاعدات 
ــة  ــة العام ــية باألمان ــؤون السياس ــة إلدارة الش ــة التابع االنتخابي

ــدة.  ــأمم املتح ل

تعتمــد منهجيــة املؤسســة فــي تقــدمي الدعــم الفنــي علــى 
املعاييــر الدوليــة خاصــًة اإلعــالن الدولــي حلقــوق االنســان والعهــد 
ــدان  ــا يؤك ــية، وكالهم ــة والسياس ــوق املدني ــاص باحلق ــى اخل الدول
ــم  ــرعية احلك ــي لش ــدر األساس ــى املص ــعب ه ــى أن إرادة الش عل
ــك  ــم وذل ــة لبالده ــؤون العام ــي إدارة الش ــق ف ــني احل وأن للمواطن
ــة  ــرة ونزيه ــات ح ــالل انتخاب ــن خ ــم م ــار ممثليه ــق اختي ــن طري ع
ــات احلــرة والنزيهــة متنــح الشــرعية السياســية  ــة. فاالنتخاب وعادل
ــى  ــل عل ــتقرار والعم ــن االس ــن م ــة ومتك ــات املنتخب ــة للجه الالزم

ــتدامة. ــة املس ــات التنمي ــة حتدي مواجه

علــى  املســاعدة،  تقــدمي  فــي  املؤسســة  منهــج  يرتكــز  كمــا 
املصداقيــة التامــة والنزاهــة، واحتــرام ســيادة البلــد املضيــف 
ــدون أي تدخــل أجنبــي، وقــد  وقوانينــه وحقــه فــي اتخــاذ القــرار ب
وفــر هــذا النهــج للمؤسســة الشــرعية واحلياديــة الالزمتــني لدعــم 
العديــد مــن االنتخابــات الوطنيــة باملنطقــة العربيــة. وكانــت 
أول  1993 هــي  اليمــن عــام  الوطنيــة فــي  الوحــدة  انتخابــات 
ــا  ــة حاليًّ ــدى املؤسس ــة. ول ــاعدة املؤسس ــت مبس ــات حظ انتخاب
ــس،  ــة فــي ســٍت مــن دول املنطقــة وهــى مصــر، وتون برامــج فعال
وليبيــا، واملغــرب، واألردن، وســوريا، وتأمــل أن تســتأنف عملهــا فــي 
ــدد  ــم ع ــا بدع ــت أيًض ــا قام ــب. كم ــتقبل القري ــي املس ــن ف اليم
ــراق  ــن الع ــكل م ــة ب ــة واإلدارات االنتخابي ــات الوطني ــن احلكوم م
ــات ذات  ــراء انتخاب ــة إلج ــم الرامي ــي جهوده ــان ف ــطني ولبن وفلس

ويعمــل املعهــد االنتخابــي مــن خــالل التعــاون مــع مختلــف الشــركاء 
مــن بينهــم اإلدارات االنتخابيــة، واملنظمــات غيــر احلكوميــة، واألحــزاب 
السياســية، والبرملانــات، واجلهــات املانحــة، والهيئــات احلكوميــة 
ــة. فمــن خــالل شــراكات مبتكــرة قائمــة  ــس احمللي ــة، واجملال ذات الصل
ــد  ــن املعه ــا، يتمك ــا وخارجه ــاء أفريقي ــع أنح ــي جمي ــة ف ــى الثق عل
ــة وحتســن  ــي مــن املشــاركة بأنشــطة تعــزز املنفعــة املتبادل االنتخاب
مــن قــدرة كافــة األطــراف علــى العمــل فــي مجــال االنتخابــات وتعزيــز 

ــيد. ــم الرش ــان واحلك ــوق اإلنس ــة وحق الدميقراطي

والدوليــني  اإلقليميــني  اخلبــراء  مــع  االنتخابــي  املعهــد  يتعــاون 
أنشــطته.  لدعــم  والدميقراطيــة  االنتخابــات  فــي  املتخصصــني 
ــراء  ــورة اخلب ــد مش ــا املعه ــي يقدمه ــة الت ــمل املســاعدة التقني وتش
ــات، ودعــم اإلدارة  ــة االنتخاب ــي، ومراقب بشــأن إصــالح النظــام االنتخاب
ــاء، وتدعيــم  ــا، وإدارة النزاعــات بشــكل بن ــة املؤسســة حديثً االنتخابي
ــع  ــات اجملتم ــدرات منظم ــاء ق ــة، وبن ــات الدميقراطي ــان واملؤسس البرمل
املدنــي، وتعزيــز القــدرة املؤسســية لــإلدارات االنتخابيــة. كمــا يشــمل 
ــب اإلدارات  ــة وتدري ــات االنتخابي ــج إلدارة النزاع ــم برام ــم تصمي الدع
االنتخابيــة عليهــا، باإلضافــة إلــى أن املعهــد قــام بتأســيس جلنــة إلدارة 
ــتعانت  ــة واس ــل اإلدارات االنتخابي ــم عم ــة لتدعي ــات االنتخابي النزاع

ــاء. ــدول األعض ــن ال ــد م ــا العدي به

كمــا يقــدم املعهــد االنتخابــي إســهاماته إلــى اإلطــار املعرفــي املتعلق 
بالدميقراطيــة واالنتخابــات واحلكــم الرشــيد مــن خــالل األبحــاث 
والدوريــات والتشــبيك واملــوارد العلميــة، حيــث قــام بنشــر 300 إصــدار 
ســواء أوراق أو دوريــات أو تقاريــر أو بحــوث حــول تلــك املواضيــع. ولــدى 
املعهــد مكتبــة هائلــة وإدارة لتكنولوجيــا املعلومــات، باإلضافــة إلــى 
ــة  ــب اخملتلف ــن اجلوان ــة ع ــات محدث ــدم معلوم ــي يق ــع إلكترون موق

ــا.     ــات فــي أفريقي ــي لالنتخاب ــة وجــدول زمن للنظــم االنتخابي

وينصب تركيز املعهد االنتخابي على مجالني أساسيني: 

 ֺ    االنتخابات والعمليات السياسية: 

 ֺ    الدور األساسي لقطاع العمليات االنتخابية والسياسية هو تطوير 
     وتدعيم املمارسات السليمة في إدارة االنتخابات ومراقبتها بهدف 

     الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة تتمتع باملصداقية.

 ֺ    قام املعهد االنتخابي مبراقبة أكثر من 120 استحقاقًا انتخابيًّا في 
     جميع أنحاء القارة سواء من خالل إرسال بعثاته أو بدعم الهيئات 

     اإلقليمية مثل االحتاد األفريقي.   

 ֺ    يقدم املعهد االنتخابي دعًما تقنيًّا لكافة أطراف العملية االنتخابية 
     ويساند مبادرات إصالح النظام االنتخابي. 

 ֺ    كما يقدم خدمات استشارية حول آليات االقتراع حيث قام بتطوير 
     عدد من احللول التكنولوجية التي توفر دعًما مبتكرًا وفعاالً 

     للعمليات االنتخابية. 
 ֺ    مؤسسات احلكم الرشيد:

 ֺ    دعم املؤسسات التشريعية من خالل بناء قدرات البرملانيني وتيسير 
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ــا  ــا دوليًّ ــرف به ــر املعت ــع املعايي ــق م ــرعية تتواف ــة وش مصداقي
ــة،  ــة االنتخابي ــني بالعملي ــراف املعني ــة لأط ــة التام ــى بالثق وحتظ

ــني.  ــة والناخب ــية املتنافس ــزاب السياس ــك األح ــي ذل ــا ف مب

وتؤمــن املؤسســة بأنــه ال يوجــد منوذًجــا واحــًدا للدميقراطيــة، كمــا 
ــة، ولكــن ال  ــق الدميقراطي ــد ال تضمــن حتقي ــات ق ــدرك أن االنتخاب ت
ــات ذات مصداقيــة. وممــا  ميكــن أن توجــد الدميقراطيــة بــدون انتخاب
ــداث  ــي أح ــية ه ــة والسياس ــات االنتخابي ــه فالعملي ــك في ال ش
ــة واحلساســية خاصــًة وأن محورهــا هــو التنافــس  شــديدة األهمي
ــذا  ــل ه ــى ظ ــة. وف ــوارد الدول ــى م ــيطرة عل ــلطة والس ــى الس عل
تســعى  بالتقلــب،  غالًبــا  يتســم  والــذى  السياســي  الســياق 
واالســتقاللية  السياســي  احليــاد  علــى  للحفــاظ  املؤسســة 
ــة  ــز العملي ــى تعزي ــا عل ــاركتها دائًم ــز مش ــك ترتك ــة. لذل التام
ــات  ــادل املعلوم ــة، وتب ــوث التطبيقي ــالل البح ــن خ ــة م االنتخابي
ــادة  ــوارد لزي ــة امل ــالت، وتعبئ ــر التحلي ــتفادة، وتوفي ــدروس املس وال

ــة. ــج النهائي ــي النتائ ــات وف ــذه العملي ــي ه ــة ف الثق

وتتلخــص محــاور املســاعدة الفنيــة التــي تقدمهــا املؤسســة حــول 
العالــم فيمــا يلــي:

 ֺ    دعم إصالح اإلطار القانوني للنظم االنتخابية.

 ֺ    رفع كفاءة القائمني علي إدارة العملية االنتخابية.

ــة  ــة إلدارة العملي ــة والفني ــة والنظــم التقني ــة التحتي  ֺ    دعــم البني
     االنتخابية.

 ֺ    توفير املوارد االنتخابية. 

 ֺ    دعم وتعزيز التثقيف املدني ورفع توعية الناخبني.

 ֺ    حتسني عملية الفصل في املنازعات االنتخابية.

 ֺ    بناء قدرات املراقبني احملليني. 

 ֺ    تعزيــز دور وســائل اإلعــالم احمللــي فــي تغطيــة االنتخابــات مبصداقيــة 
وشفافية.

 ֺ    زيــادة املشــاركة السياســية للمــرأة والشــباب واألقليات واألشــخاص 
ذوي االحتياجــات اخلاصة. 

)Arab EMBS( املنظمة العربية لإلدارات االنتخابية

ــة  ــة العربي ــع اإلدارات االنتخابي ــان يجم ــاء كي ــرة إنش ــن فك ــم تك ل
حتــت مظلــة واحــدة قــد ولــدت مــن فــراغ، بــل هــي نتــاج لعــدد مــن 
اللقــاءات واملناقشــات واملقترحــات التــي متــت علــى هامــش املؤمتــرات 
ــي  ــة الت ــود العربي ــن الوف ــدد م ــا ع ــارك فيه ــة وش ــات الدولي وامللتقي
ــة، وتعنــى  ــت متحفــزة إلنشــاء منظمــة جتمــع إداراتهــا االنتخابي كان
ــور  ــد جس ــك م ــي ذل ــا ف ــا، غايته ــني أعضائه ــاون ب ــد التع بتوطي
التواصــل والتعــاون بــني مختلــف اإلدارات العربيــة العاملــة فــي هــذا 

ــة.         ــر الدولي ــادئ واملعايي ــق املب ــال وف اجمل

لقــد أوجــدت البيئــة العربيــة التــي تقتــرب مــن أن تكــون بيئــة واحــدة 
ــارب  ــة والتج ــات االنتخابي ــة أن املمارس ــار، حقيق ــت األقط وإن اختلف
اخملتلفــة التــي نُفــذت بهــا، قــد أفــرزت مناهــج وأســاليب فاعلــة مــن 
شــأنها أن تعمــل علــى تذليــل الصعــاب، وترفــع مــن نســب مشــاركة 
مواطنيهــا فــي العمليــة االنتخابيــة، لــذا فقــد كان أحــد أهــم الدوافع 
إلنشــاء هــذه املنظمــة هــو ضــرورة جمــع تلــك املمارســات ومــا جنــم 
ــح  ــم يتي ــار منظ ــي إط ــة ف ــوادر متخصص ــرات وك ــن خب ــا م عنه
ألعضائهــا االســتفادة منهــا كالً حســب متطلباتــه ومقتضيــات 

ــه. عمل

وخــالل عــدة اجتماعــات حتضيريــة شــارك فيهــا ممثلــي )8( إدارات 
انتخابيــة، مت التوصــل إلــى إعــداد ميثــاق للمنظمــة تضمــن مــا يجــب 
ــا  ــداف، وم ــن أه ــه م ــعى إلي ــا تس ــة وم ــن هيكلي ــه م ــون علي أن تك
تقــوم بــه مــن مهــام، ومــا تتخــذه مــن سياســات يجــب أن تنتهجهــا 
لتحقيــق تلــك األهــداف. كمــا أكــد امليثــاق علــى اســتقاللية اإلدارات 
ــرارات  ــن ق ــه م ــا يتخذون ــؤونهم وم ــي ش ــل ف ــدم التدخ ــاء، وع األعض
تخــص إداراتهــم االنتخابيــة، وحــرص أن حتمــل هــذه املنظمــة الطابــع 
الفنــي البحــت الــذي يُعنــي بالتفاصيــل الفنيــة إلدارة وتنفيــذ 
العمليــات االنتخابيــة فــي إطــار البيئــة العربيــة، وأن تبتعــد كل البعــد 
ــة أعمــال سياســية أو تنخــرط فــي برامــج ومشــاريع  عــن ممارســة أي
ذات صبغــة سياســية مهمــا كانــت ارتباطاتهــا بالعمليــة االنتخابيــة. 

ــة  ــروت بدول ــة بي ــي مدين ــو 2015 ف ــي يوني ــاق ف ــك امليث ــر ذل ــد أُق وق
ــال  ــم االنتق ــى عاتقه ــاء عل ــذ األعض ــني أخ ــك احل ــذ ذل ــان، ومن لبن
ــل  ــن العم ــى ميادي ــر إل ــط والتحضي ــر التخطي ــن دوائ ــة م باملنظم
ــد مــن اإلجنــازات  والعطــاء، فحققــت خــالل ســنة مــن عمرهــا العدي
التــي تبشــر بــأن يكــون لهــذه  املنظمــة دورًا فاعــالً فــي تعزيــز 
العمــل العربــي املشــترك مــن جهــة، ومؤثــرًا فــي النهــوض بالعمليــة 
االنتخابيــة إلــى مســتويات عاليــة مــن املبــادئ واملعاييــر الدوليــة مــن 

ــرى  ــة أخ جه

ــع  ــام الواس ــة االهتم ــذه املنظم ــت ه ــي، لقي ــد الدول ــى الصعي وعل
مــن قبــل العديــد مــن املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة الضالعــة فــي 
مجــال االنتخابــات، فأشــاد األمــني العــام لــأمم املتحــدة بأهميــة إطــالق 
هــذه املنظمــة والــدور اإليجابــي الــذي ميكــن أن تلعبــه فــي التأســيس 
النتخابــات حــرة ونزيهــة تعبــر عــن طموحــات وآمــال شــعوب املنطقــة، 
كمــا مت توثيــق العديــد مــن عالقــات التعــاون مــع منظمــات إقليميــة 
ــى  ــة مناظــرة وأخــرى داعمــة، تســعى املنظمــة مــن خاللهــا إل ودولي
االطــالع علــى جتــارب اآلخريــن، وتبــادل اخلبــرات بهــدف االرتقــاء مبســتوى 

العمليــة االنتخابيــة إلــى مصــاف الــدول املتقدمــة فــي هــذا اجملــال.

إن هــذا امللتقــى لهــو خيــر دليــل علــى الرغبــة الصادقــة جلامعــة الدول 
ــارات،  ــتى املس ــى ش ــي عل ــل العرب ــر العم ــة لتطوي ــة والرامي العربي
والتــي مــن أبرزهــا إدارة ومراقبــة العمليــات االنتخابيــة؛ ســعيًّا منهــا 
ــة  ــرة ونزيه ــة ح ــة انتخابي ــي عملي ــي ف ــن العرب ــق املواط ــان ح لضم

ــي. ــا العرب ــات مجتمعن وشــاملة تأخــذ فــي اعتبارهــا خصوصي

ــا الرئيســية التــي حــازت  ــاء امللتقــى مــن خــالل تقــدمي حتليــل ألهــم املوضوعــات والقضاي يركــز هــذا الفصــل علــى التفاعــالت التــي دارت أثن
ــي لطــرح  ــدالً مــن عرضــه بحســب التسلســل الزمن ــا املطروحــة ب ــم هــذا القســم بحســب القضاي ــد مت تنظي ــى اهتمــام املشــاركني. وق عل
موضــوع معــني أثنــاء املناقشــات. وباإلضافــة إلــى ذلــك، مت تقســيم مســاهمات املشــاركني حــول موضــوع معــني إلــى ثالثــة محــاور رئيســية: 
األســئلة املطروحــة والتعليقــات، واالعتبــارات والتحديــات التــي مت حتديدهــا، واملقترحــات التــي مت تقدميهــا لتحســني األداء فــي املســتقبل. وهــذا 
ــالل  ــج خ ــلوب ممنه ــت بأس ــي دون ــات الت ــات واملالحظ ــة: أوالً، املناقش ــادر مختلف ــة مص ــن ثالث ــتقاة م ــات املس ــى املعلوم ــي عل ــل مبن التحلي
ــي  ــا ف ــاركون مبلئه ــام املش ــي ق ــم الت ــتبيانات التقيي ــا، اس ــى؛ ثانيًّ ــات امللتق ــالل جلس ــات خ ــا للمناقش ــت توثيًق ــي قدم ــى والت ــاد امللتق انعق

ــر رســمي.  ــًة وبشــكل غي ــي قدمهــا بعــض املشــاركني كتاب ــة الت ــا، املالحظــات واملقترحــات اإلضافي ــام امللتقــى؛ ثالثً خت

ميكــن القــول بإجمــاع اآلراء أن امللتقــى قــد مثَّــل بالفعــل فرصــة اســتثنائية لتبــادل املعلومــات واخلبــرات بــني الســلطات االنتخابيــة فــي الــدول 
ــدف  ــذا اله ــا وراء ه ــى م ــر إل ــات. وبالنظ ــة باالنتخاب ــة املعني ــة والدولي ــات اإلقليمي ــى املنظم ــة إل ــة باإلضاف ــدول العربي ــة ال ــاء بجامع األعض
العــام، فقــد ظهــر مؤشــران رئيســيان متعلقــان بأهميــة أو ظهــور قضايــا معينــة خــالل املناقشــات التــي دارت فــي امللتقــى؛ أولهمــا –وأكثرهمــا 
أهميــة- هــو الــذي يتعلــق بتطــور املناقشــات بــني احلضــور فــي اجللســات اخملتلفــة، وهــذا يعنــي نطــاق وعمــق تنــاول القضايــا املعينــة التــي 
ُطرحــت أثنــاء املناقشــات. وقــد مت طــرح املوضوعــات التاليــة بشــكل تلقائــي لفتــرات أطــول كمــا أنهــا شــهدت تفاعــالً أكثــر بــني املشــاركني 

أثنــاء املناقشــات:

 ֺ    مراقبــة االنتخابات. 
 ֺ    تكنولوجيــا املعلومات والتصويت اإللكتروني. 

 ֺ    تســجيل الناخبني. 
 ֺ    حــل النزاعات االنتخابية. 
 ֺ    مشــاركة ومتثيل النساء. 

 ֺ    التعــاون الدولي في مجال االنتخابات. 

ويتعلــق املؤشــر الثانــي بتفكيــر املشــاركني فــي مجمــل فعاليــات امللتقــى، حيــث يشــمل ترتيًبــا للموضوعــات التــي جمعهــا محللــو التقريــر 
وفًقــا لعــدد املــرات التــي ذكــر فيهــا املشــاركون موضوًعــا معينـًـا باعتبــاره "جديــرًا باالهتمــام" فــي اســتبيانات التقييــم عنــد ردهــم علــى هــذا 

التســاؤل، وقــد مت جتميــع الــردود فــي اجلــدول أدنــاه.

سابعًا: الموضوعات والمناقشات
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وقد حدد املشاركون اجملاالت التي ميكن  للتدريب أن يحقق فيها فائدة 
أكبر وهي كما يلي:

 ֺ    تدريــب موظفي مكاتب االقتراع بشــكل عام مــع التركيز على كيفية 
     تعاملهــم مــع مراقبــي االنتخابات، تدريب وســائل اإلعالم على كيفية 
     تغطيــة االنتخابــات، تدريب مختلف شــركاء العملية االنتخابية على 

     أهمية تعزيز مشاركة املرأة في العملية االنتخابية.

 ֺ    إنشــاء موقــع إلكترونــي لالنتخابــات: تكــررت املقترحــات التــي قُدمت 
     حــول قيــام أمانــة شــؤون االنتخابات بجامعــة الدول العربية بإنشــاء 
     موقــع إلكترونــي يضــم كافــة املعلومات املتعلقة بشــؤون االنتخابات 
     فــي املنطقــة العربيــة. واقتــرح املشــاركون أن تقــوم جامعــة الــدول 
     العربيــة بــإدارة املوقــع علــى أن يتضمــن علــى ســبيل املثــال: قوانــني 
     االنتخابــات فــي الــدول العربية، وترجمة لبعض قوانــني االنتخابات في 
     الــدول األخــرى، واجلــدول الزمنــي لالنتخابات في الــدول العربية. بحيث 
     يكــون هــذا املوقــع اإللكترونــي مبثابــة مرجع يقــدم معلومــات دقيقة 

     ملمارسي وخبراء االنتخابات والباحثني املتخصصني في هذا اجملال.

 ֺ    إعــداد قائمــة اخلبــراء االنتخابيــني العــرب: لتحقيــق االســتفادة مــن 
     خبراتهم في إيجاد احللول التقنية والقانونية التي من شــأنها تيســير 

     العملية االنتخابية.

 ֺ    إعــداد قائمــة موحــدة ملدونــة قواعــد الســلوك لــإلدارات االنتخابيــة 
     وموظفيها في الدول العربية.  

التعاون الدولي واإلقليمي في مجال االنتخابات

يلخص هذا اجلزء املناقشات واملقترحات التي دارت بني املشاركني خالل 
اجللسات والتي ركزت على دور أمانة شؤون االنتخابات بجامعة الدول 

العربية، ودور األمم املتحدة، إضافة إلى دور املنظمات الدولية واإلقليمية 
فيما يخص التعاون الدولي في مجال االنتخابات.  

 ֺ    أهميــة التعــاون: كان هنــاك رأي عــام واضــح بــني املشــاركني بأهميــة 
     التعــاون الدولــي بني اجلهات املعنيــة داخل العالم العربي أو بني اجلهات 
     املعنيــة العربيــة واألجنبيــة وآليــات التعــاون مثــل: تبــادل املعلومــات 
     واخلبــرات، ودعــم مبــادرات التدريــب، وعقــد امللتقيــات وورش العمــل 

     املتخصصة، وإصدار األدوات املعرفية، إلخ. 

 ֺ    يجــب أن تأخــذ املنظمــات الدولية بعني االعتبار الظــروف اخلاصة بكل 
     بلــد عنــد قيامهــا بتقدمي املســاعدة التقنية وإرســاء عالقــات التعاون 
     األخــرى. علــى ســبيل املثال، تركــز بعض املنظمات علــى التدريب وبناء 
     القــدرات فقــط بينمــا يجــب عليها أن تهتــم أيًضا بتقــدمي الدعم في 
     شراء املواد االنتخابية التي تعد هامة جًدا لنجاح العملية االنتخابية.  

دور جامعة الدول العربية في دعم االنتخابات:

رأى أغلب املشاركني أنه ينبغي إيالء مزيد من االهتمام لتقدمي الدعم 
االنتخابي بكافة أشكاله للدول العربية لكي تستفيد من خبرات 

اجلامعة العربية في هذا اجملال باعتبارها مرجًعا إقليميًّا. كما رأوا أنه 
ميكن أن تقدم جامعة الدول العربية دعًما لإلدارات االنتخابية في مجال 

التدريب وبناء القدرات، حيث أن هذا النوع من الدعم يكتسب أهمية 
مساوية ملراقبة االنتخابات أو رمبا يفوقها أهميًة.

أهم املوضوعات التي متت مناقشتها خالل امللتقى"

املوضوعات التي متت مناقشتها أثناء امللتقى

 املراقبة الدولية لالنتخابات
هيئة إدارة االنتخابات وكيفية إجرائها للعمليات االنتخابية

التعاون الدولي والدعم التقني في مجال االنتخابات 
استخدام تكنولوجيا املعلومات في االنتخابات )التصويت اإللكتروني وتسجيل 

الناخبني باستخدام التقنيات البيومترية(
املنظمة العربية لإلدارات االنتخابية

مشاركة ومتثيل النساء 
التشريعات االنتخابية )موائمة القوانني واملعايير في دول املنطقة(

تسجيل الناخبني
حل النزاعات االنتخابية 

متويل االنتخابات )االستدامة(
تدريب مسئولي االقتراع

تثقيف الناخبني )نشر ثقافة االنتخابات(
قيام اجلامعة العربية بتأسيس موقع إلكتروني حول االنتخابات 

عدد املرات التي مت طرح املوضوع بشكل تلقائي من قبل 36 
مشاركًا عند إجابتهم على استبيان التقييم

12
6
6
6

6
6
3
3
3
3
3
3
2

املنظمة العربية لإلدارات االنتخابية:

 ֺ    عبــر بعــض املشــاركني عــن تقديرهــم لتلقــي معلومــات حــول هــذه 
    املنظمــة احلديثــة، وخاصــًة مــن هــم مــن دون الــدول الثمانــي املوقعة 

    على وثيقة املنظمة.

 ֺ    التعرف على املنظمة بشــكل أفضل: قُدمت التفاصيل حول املنظمة 
    باعتبارهــا كيانًا مســتقالً غير حكومــي، وبالتالي ليس لها أي انتماءات 
    سياســية. إن فكــرة إنشــاء املنظمــة نابعــة مــن اإلدارات االنتخابيــة 
    العربيــة ذاتهــا، وقــد قامــت األمم املتحــدة بتبني الفكرة وتقــدمي الدعم 
    املالــي الــالزم لبدء عملهــا. وتتولــى اإلدارات االنتخابية مســؤولية إدارة 
    عملية التمويل، وهناك مســاهمات مالية تقدر بـ10.000 دوالر يدفعها 
    كل عضو في املنظمة سنويًّا باإلضافة إلى مصادر التمويل التي ميكن 

    أن تقدمها الدول األعضاء.

 ֺ    قواعــد عمــل املنظمــة: كما هو احلــال مع التجمعــات املهنية األخرى، 
    فإن االنضمام للمنظمة يعطي األعضاء احلق في املشاركة في إدارتها 
    مبــا فــي ذلك املشــاركة في تغيير امليثاق ومكان املقر على ســبيل املثال. 
    وينــص ميثــاق املنظمــة علــى أنــه ميكــن تعديــل أي مــن أحكامــه بناًء 
    علــى قــرار مــن اجلمعيــة العمومية التي تنعقد ســنويًّا. وقــد مت اختيار 

    مقر املنظمة في عمان باألردن بأغلبية أصوات األعضاء. 

 ֺ    العالقــة مــع جامعــة الــدول العربية: هــي عالقة تعاون متبــادل، حيث 
    تقــوم جامعــة الــدول العربيــة بدورهــا في تيســير تكويــن التجمعات 
    املهنيــة فــي املنطقــة على اختالف أنواعها، ومن هنا فــإن لها دورًا هاًما 
    في دعم رابطة موظفي ومســؤولي االنتخابات. وســوف تدعم جامعة 
    الــدول العربيــة املنظمــة العربية لــإلدارات االنتخابيــة كمنصة لتبادل 
    التعــاون التقنــي وتعزيــز األداء املهنــي لإلدارات االنتخابيــة في املنطقة 
    العربيــة. وقــد مت اعتبــار امللتقــى وســيلة لتحقيــق التعــاون بــني أمانة 
    شــؤون االنتخابــات بجامعة الــدول العربية واملنظمــة العربية لإلدارات 

    االنتخابية وفرصة لتبادل اخلبرات العملية.

مراقبة االنتخابات

ــع  ــن جمي ــر م ــام كبي ــى اهتم ــات عل ــة االنتخاب ــوع مراقب ــاز موض ح
ــات  ــاء املناقش ــدة أثن ــرات عدي ــوع م ــذا املوض ــر ه ــاركني. وظه املش
فــي اجللســات اخملتلفــة للملتقــى. وفيمــا يلــي تلخيــص ألهــم 

األسئلة والرؤى واملقترحات التي طرحت خالل املناقشات: 

 ֺ    هنــاك حاجــة إلى التعاون للوصول إلى فهم مشــترك حول دور مراقبي 
    االنتخابــات: مــن خــالل تبــادل اخلبــرات، وإعــداد برامــج لبنــاء القدرات، 
    وتدريــب الكــوادر ملراقبــة االنتخابــات من خــالل جامعة الــدول العربية 

    والبرملان العربي واملنظمات العربية األخرى.

 ֺ    حظيــت بلــدان عديــدة فــي املنطقــة بالفعــل بتجــارب مــع مراقبــي 
    االنتخابــات احملليــني والدوليــني: علــى ســبيل املثــال، وردت اإلشــارة إلى 
    جتــارب دول معينــة مــع بعثــات املراقبــني الدوليــني مثــل فلســطني في 
    عامــي 1990 و2005 حيث تضمنت التقارير املقدمة توصيات لتحســني 
    األداء؛ وفــي الكويــت عــام 2013 حيــث تواجــد أكثــر مــن 150 صحفــي 

    وإعالمــي مــن مختلــف أنحــاء العالــم لتغطيــة االنتخابــات باإلضافة 
    إلــى منظمــات اجملتمــع املدنــي وحقــوق اإلنســان. وكانت هنــاك بعثات 
    مراقبــة دوليــة فــي العديــد مــن االنتخابات فــي تونس ومصــر والعراق. 
    وعالوة على ذلك، فإن منظمات اجملتمع املدني احمللية تتواجد فعليًّا في 

    جميع بلدان املنطقة وتقوم مبراقبة االنتخابات. 

 ֺ    تعزيــز دور جامعــة الدول العربية في مراقبــة االنتخابات: مت توضيح دور 
    اجلامعــة واإلجــراءات التــي تقــوم بهــا ملراقبــة االنتخابــات بالتفصيــل 
    عنــد الرد على أســئلة محــددة تتعلق باختيار وتدريــب املراقبني، واقترح 
    املشــاركون أن تقــوم كل إدارة انتخابيــة بدعــوة جامعة الــدول العربية 

    ملراقبة أو متابعة أو مالحظة االنتخابات في بالدها. 

 ֺ    إمكانية ضم مراقبني من الدول العربية في بعثات مراقبة جامعة 
    الدول العربية: 

    رأى املشــاركون أنه قد يكون من املفيد إدراج ممارســي وخبراء االنتخابات 
    مــن الــدول األعضــاء )أســاتذة اجلامعــات، وأعضــاء البرملــان، واملوظفني 
    العموميــني( فــي بعثات املراقبة كما هو احلال فــي االحتاد األفريقي، بدالً 
    مــن االقتصــار على موظفي األمانة العامة. وتتطلب االســتجابة لتلك 
    املقترحات دراسة جيدة من أجل وضع معايير خاصة للموافقة عليها 

    واعتمادهــا مــن قبــل الــدول األعضــاء. وســتتحقق اســتفادة كبيــرة 
    مــن خبــرات هــؤالء املتخصصني، وال ســيما فــي ظل وجــود العديد من 

    االستحقاقات االنتخابية في الفترة املقبلة. 

 ֺ    إعداد قائمة/ ســجل بأســماء املراقبني: اقترح املشــاركون إعداد قائمة 
    أو قاعــدة بيانــات ملراقبــي االنتخابــات مــن مختلــف الــدول العربية من 
    أجــل تيســير االعتمــاد عليهــم إذا ما متــت املوافقة على مشــاركتهم 

    ضمن بعثات مراقبة اجلامعة العربية.

 ֺ    مذكــرة التفاهــم: مــا مدى أهمية توقيع مذكــرة تفاهم طاملا أن هناك 
    منهجيــة للمنظمات الدوليــة التي تراقب االنتخابات وقوانني انتخابية 
ــني اإلدارة  ــم ب ــرة تفاه ــع مذك ــض أن توقي ــدول؟ رأى البع ــة بال     خاص
    االنتخابية وبعثة املراقبة هي عملية مهمة ألنها متثل االطار القانونّي 
    الــذي ســتتعامل مــن خاللــه البعثة مــع الدولة، حيــث تتضمن حقوق 

    وواجبات املراقبني. 

 ֺ    التقريــر النهائــي ملراقبــة االنتخابــات: كيف ميكن التعامــل مع التقرير 
    النهائــي لبعثــات املراقبــة التابعــة جلامعة الــدول العربيــة؟ هل يكون 
    علنــي؟ هــل يُعرض على وســائل اإلعــالم؟ تؤكد جامعة الــدول العربية         
    أن إرسال التقارير النهائية لإلدارات االنتخابية العربية هو أمر أساسي 
    فــي منهجيــة عملهــا، حيــث تقــوم بإلقاء بيــان متهيدي على وســائل 
    اإلعــالم من خــالل مؤمتر صحفي يتضمن مالحظاتهــا األولية للعملية 
    االنتخابية، في حني تقوم بإرسال التقرير النهائى املفصل إلى اجلهات 
    الرسمية املسؤولة في الدولة والذي يتضمن جميع مالحظات البعثة 

    من إيجابيات وســلبيات متعلقــة بالعملية االنتخابية، وتقدم توصيات 
    من شأنها االرتقاء باالنتخابات في املستقبل. 

 ֺ    توجيــه الدعــوة جلامعــة الــدول العربية: ماذا يحــدث إذا لم يتم توجيه 
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ــو  ــد ممثل ــف؟ أك ــذا املوق ــع ه ــل م ــن التعام ــف ميك ــوة وكي الدع
اجلامعــة العربيــة أن منهجيــة اجلامعــة تؤكــد علــى ضــرورة تلقــي 
اجلامعــة العربيــة دعــوة مــن الدولــة املعنيــة إلرســال بعثــة ملراقبــة 

االنتخابات فيها.  

ــن  ــات ضم ــة االنتخاب ــالمي مبراقب ــاون اإلس ــة التع ــام منظم  ֺ    قي
مهامهــا اجلديــدة: أوضــح ممثــل املنظمــة اإلطــار املعيــاري لعملهــا 
واألنشــطة الفعليــة التــي تقــوم بهــا منظمــة التعــاون اإلســالمي 
فــي مراقبــة االنتخابــات. ففــي عــام 2011 مت إنشــاء وحــدة ملراقبــة 
ــإلدارة السياســية، وهــي  ــة العامــة تابعــة ل ــات فــي األمان االنتخاب
تتولــى اإلشــراف علــى جميــع األعمــال الفنيــة والتنظيميــة 
ــدة  ــام اجلدي ــن امله ــة م ــة املراقب ــار مهم ــة. وباعتب ــات املراقب لبعث
ــت  ــد كان ــرى، فق ــة األخ ــات الدولي ــع املنظم ــًة م ــة مقارن للمنظم
ــم  ــا ل ــدى مم ــرة امل ــدد وقصي ــة الع ــى قليل ــة األول ــات املراقب بعث
ــن  ــة. ولك ــة االنتخابي ــل العملي ــة مراح ــة كاف ــن تغطي ــا م ميكنه
ــى  ــدى عل ــة امل ــدد وطويل ــرة الع ــة اآلن كبي ــود املنظم ــت وف أصبح
نحــو ميكنهــا مــن مراقبــة اجلوانــب اخملتلفــة للعمليــة االنتخابيــة. 
وقــد مت إعــداد مشــروع مدونــة الســلوك اخلاصــة باملنظمــة ومت عقــد 
اجتمــاع لفريــق اخلبــراء مــن الــدول األعضــاء ملناقشــة هــذا املشــروع 
ــوزاري  ــر ال ــي املؤمت ــاده ف ــرر اعتم ــن املق ــر 2016، وم ــة يناي ــي نهاي ف

القادم للمنظمة في سبتمبر 2016. 

 ֺ    اإلطــار القانونــي ملراقبــة االنتخابــات: تتضمــن القوانــني االنتخابيــة 
فــي الغالــب نصوًصــا لتنظيــم عمليــة املراقبــة، كمــا تقــدم 
مدونــات قواعــد الســلوك ومذكــرة التفاهــم بــني اإلدارات االنتخابيــة 
وبعثــات املراقبــة مزيــًدا مــن التفاصيــل املتعلقــة بعمليــة املراقبــة. 
وفــي هــذا اإلطــار قــدم بعــض املشــاركني اقتراًحــا حــول النظــر فــي 
إمكانيــة التوصــل إلــى منــوذج موحــد مــن التشــريعات التــي تنظــم 

عملية مراقبة االنتخابات في الدول العربية.  

ــات  ــة االنتخاب ــات مراقب ــن بعث ــدول م ــن أن تســتفيد ال ــف ميك  ֺ    كي
ــني  ــي حتس ــني ف ــاهمة املراقب ــق مبس ــا يتعل ــة؟ فيم ــة والدولي احمللي
ــة  ــر ضمان ــات تعتب ــة االنتخاب ــإن مراقب ــة، ف ــات االنتخابي املمارس
ــر  ــإن تقاري ــًدا، ف ــر حتدي ــكل أكث ــات. وبش ــة االنتخاب ــة لنزاه هام
بعثــات املراقبــة املعــدة جيــًدا واملبنيــة علــى أســس قويــة ميكــن أن 

تسهم في حتسني العملية االنتخابية في املستقبل. 

تكنولوجيا املعلومات والتصويت اإللكتروني

ظهــر موضــوع اســتخدام التكنولوجيــا احلديثــة فــي االنتخابــات فــي 
ــدة  ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــرض دول ــد ع ــرة بع ــات ألول م املناقش
ــات  ــي االنتخاب ــي ف ــت اإللكترون ــتخدام التصوي ــي اس ــا ف لتجربته
ــة  ــاركة قوي ــادل اآلراء ومش ــه تب ــذي تبع ــر ال ــرة، األم ــة األخي البرملاني
ــار  ــا أث ــة مم ــة ناجح ــرة كتجرب ــك اخلب ــرض تل ــد مت ع ــور. فق ــني احلض ب
التكنولوجيــا  باســتخدام  املتعلقــة  التحديــات  مناقشــات حــول 

ــات. ــي االنتخاب ــة ف احلديث

ــرؤى واملقترحــات التــي مت طرحهــا  وميكــن تلخيــص أهــم األســئلة وال
فــي املناقشــات كمــا يلــي: 

 ֺ    الفوائــد احملتملــة للتصويــت اإللكترونــي: تتمثــل فــي ســرعة 
ــا علــى ظاهــرة األصــوات الباطلــة  التصويــت والفــرز، والقضــاء عمليًّ
ــة  ــئ. وباإلضاف ــكل خاط ــراع بش ــلء أوراق االقت ــن م ــج ع ــي تنت الت
ــل  ــي تتمث ــت اإللكترون ــإن القيمــة العظمــى للتصوي ــك، ف ــى ذل إل

في إمكانية التصويت من خارج البالد. 

ــرى  ــات أخ ــاك أولوي ــاركني أن هن ــض املش ــات: رأى بع ــب األولوي  ֺ    ترتي
ــن  ــي م ــت اإللكترون ــة التصوي ــل مناقش ــا قب ــرق له ــب التط يج

ــح.   ــت والترش ــي التصوي ــرأة ف ــق امل ــراع وح ــن االقت ــا س بينه

 ֺ    حتديــات ضمــان الشــفافية وإيجــاد الثقــة فــي اســتخدام تكنولوجيا 
املعلومــات فــي االنتخابــات: فــي هــذا الصــدد، فقــد رأى البعــض أن 
التصويــت اإللكترونــي ميكــن أن يثيــر بعــض الشــكوك، بينمــا أشــار 
البعــض اآلخــر إلــى جتربــة الهنــد فــي التصويــت اإللكترونــي حيــث 
يشــارك فيهــا 550 مليــون ناخــب ولــم يعتــرض أحــد علــى نتيجــة 

االنتخابات.

 ֺ    ضمــان ســرية التصويــت: ظهــر أيًضا التســاؤل حــول الضمانات التي 
يقدمهــا التصويــت اإللكترونــي، وأجــاب ممثــل دولــة اإلمــارات العربية 
ــة  ــة املتخصص ــات الدولي ــن املنظم ــد م ــاك العدي ــدة أن هن املتح
فــي مراقبــة أمــن املعلومــات وهــي تعمــل علــى ضمــان دقــة نتائــج 
االنتخابــات. كمــا علــق ممثــل البحريــن بالقــول أن الضمــان الرئيســي 
ــة، فمــن يضمــن نتيجــة  ــني املواطــن واإلدارة االنتخابي هــو الثقــة ب

أوراق االقتراع يضمن نتيجة التصويت اإللكتروني. 

 ֺ    التحديــات اخملتلفــة الســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات: أشــار 
املشــاركون إلــى التحديــات اخملتلفــة التــي ميكــن أن تواجههــا بعــض 
ــب  ــة وتدري ــة املدني ــني والتربي ــف الناخب ــة بتثقي ــدان واملتعلق البل
ــاع  ــن ارتف ــي م ــي تعان ــدان الت ــي البل ــًة ف ــراع، خاص ــي االقت موظف
ــية  ــة السياس ــدان ذات الثقاف ــك البل ــة، وكذل ــدالت  األمي ــي مع ف
غيــر احملبــذة الســتخدام التكنولوجيــا فــي االقتــراع وفــرز األصــوات، 
ــي  ــا ف ــتخدام التكنولوجي ــة الس ــة املرتفع ــى التكلف ــة إل إضاف
ــى أن  ــة، وفــي هــذا الصــدد أشــار املشــاركون إل ــة االنتخابي العملي

هذه التحديات ال تقتصر فقط على العالم العربي. 
 

 ֺ    إجــراء دراســة حــول التصويــت اإللكترونــي: اقتــرح املشــاركون قيــام 
جامعــة الــدول العربيــة بإجــراء دراســة حــول التصويــت اإللكترونــي 
وتقدميهــا إلــى الــدول األعضــاء لالســتفادة منهــا وفًقــا لظــروف كل 
دولــة. وميكــن فــي هــذا املقــام أن تســتعني اجلامعــة العربيــة بخبــراء 

دوليني إلعداد مذكرة مفاهيمية إلجراء هذه الدراسة.  

مشاركة ومتثيل النساء

ــني  ــا ب ــا ثريًّ ــات نقاًش ــاء واألقلي ــل النس ــاركة ومتثي ــوع مش ــار موض أث
ــص  ــق تخصي ــدى تواف ــول م ــاؤالت ح ــت تس ــا ُطرح ــاركني بعدم املش

حصــص )كوتــة( للمــرأة واألقليــات مــع مبــدأ املســاواة فــي التمثيــل. 
وقــد رأى أغلــب املشــاركني أن "التدابيــر اخلاصــة املؤقتــة" مثــل 
ــات  ــل قطاع ــاركة ومتثي ــز مش ــة لتعزي ــد مهم ــة تع ــص/ الكوت احلص
ــا مــن املشــاركة فــي احليــاة  مختلفــة فــي اجملتمــع مت تهميشــها تاريخيًّ
ــة  ــة والعرقي ــات الثقافي العامــة كمــا هــو احلــال مــع النســاء واألقلي
باإلضافــة إلــى الفئــات الضعيفــة مثــل ذوي االحتياجــات اخلاصــة. وقــد 
شــرح املشــاركون كيفيــة تطبيــق حصــص/ كوتــة املــرأة فــي بلدانهم، 
وفيمــا يلــي ملخــص ألهــم األســس املفاهيميــة وخبــرات الــدول التــي 

مت عرضهــا فــي هــذا املوضــوع:

األسس الفكرية

ــرأة أو  ــة للم ــص/ الكوت ــص احلص ــهم تخصي ــل يس ــؤال: ه  ֺ    الس
ــل  ــس؟ وه ــة أم العك ــيخ الدميقراطي ــي ترس ــة ف ــات العرقي األقلي

ــاءة؟  ــر الكف ــول معايي ــاؤالت ح ــة التس ــر الكوت تثي

ــوع،  ــذا املوض ــول ه ــاركني ح ــني املش ــر ب ــات النظ ــت وجه  ֺ    اختلف
حيــث رأى البعــض أن نظــام الكوتــة  يعتبــر إحــدى التدابيــر اخلاصــة 
ــن  ــت م ــي عان ــات الت ــض الفئ ــم بع ــى دع ــدف إل ــة، ويه املؤقت
ــا، وإلــى حتقيــق املســاواة فــي التمثيــل. بينمــا رأى  التهميــش تاريخيًّ
البعــض اآلخــر أن نظــام الكوتــة ال يراعــي معيــار الكفــاءة، ومبــدأ 
ــى أن  ــاركون عل ــع املش ــاش أجم ــة النق ــي نهاي ــرص، وف ــؤ الف تكاف
ــة  ــق احلري ــه مطل ــإن ل ــي ف ــه وبالتال ــه واحتياجات ــد ظروف ــكل بل ل
ــاء  ــل بن ــن أج ــبه م ــذي يناس ــي ال ــام االنتخاب ــار النظ ــي اختي ف
النمــوذج الدميقراطــي اخلــاص بــه. علًمــا بــأن العديــد مــن البلــدان 
ــر خاصــة  ــة لضمــان التزامهــا باتخــاذ تدابي ــات دولي وقعــت اتفاقي

ــع. ــي اجملتم ــة ف ــات املهمش ــم الفئ ــة لدع مؤقت

 ֺ    نســبة الكوتــة اخملصصــة للمــرأة: تســتخدم الكوتــة لتعزيــز متثيــل 
النســاء، حيــث أن طبيعــة احليــاة فــي بعــض اجملتمعــات جتعــل مــن 
الصعــب علــى املــرأة املشــاركة فــي االنتخابــات خاصــًة فــي فتــرات 
ــال  ــح دور الرج ــث يصب ــي، حي ــي واألمن ــتقرار السياس ــدم االس ع
مهيمنـًـا. وأشــار البعــض إلــى إقــرار توصيــات مؤمتــر بكــني للوصــول 

بالكوتــة اخملصصــة للمــرأة إلــى نســبة 30%.

ــر  ــق الدوائ ــن طري ــة )ع ــة أفقي ــاك كوت ــة: هن ــن الكوت ــان م  ֺ    نوع
االنتخابيــة( وكوتــة رأســية )عــن طريــق القوائــم االنتخابيــة(، 

ــرأة.  ــل امل ــان متثي ــي ضم ــهم ف ــن أن يس ــا ميك وكالهم

 ֺ    ذوو االحتياجــات اخلاصــة: ومــن بــني القطاعــات الضعيفــة األخــرى 
ــل  ــي ظ ــيما ف ــة، وال س ــات اخلاص ــد ذوي االحتياج ــع جن ــي اجملتم ف
ــن  ــر م ــت الكثي ــي خلف ــة الت ــي املنطق ــف ف ــداث العن ــار أح انتش
األشــخاص الذيــن يعانــون مــن اإلعاقــة. وميكــن أن يســتفيد هــؤالء 
ــي  ــم ف ــان متثيله ــة لضم ــة املؤقت ــر اخلاص ــن التدابي ــخاص م األش

ــم. ــات احلك مؤسس

ــا  ــرًا متعلًق ــة أم ــص/ الكوت ــر احلص ــة: ال تعتب ــارات التاريخي  ֺ    االعتب
ــي  ــة ف ــي أفضلي ــي تعط ــرة الت ــة املعاص ــات االنتخابي بالسياس

ــق  ــدول تطب ــة ل ــاك أمثل ــي. فهن ــوع االجتماع ــع الن ــل م التعام
الكوتــة علــى أســاس التمثيــل املناطقــي أو الثقافــي أو العرقــي فــي 
بلــدان لديهــا حكــم دميقراطــي ألكثــر مــن 100 ســنة ومــا زال نظــام 
ــات  ــة )البرملان ــا علــى أســاس احلصــص/ الكوت التمثيــل فيهــا مبنيًّ
ذات اجمللســني القائمــة علــى أســاس مناطقــي تكــون عــادةً مبنيــة 
علــى أســاس حصــص ثابتــة بصــرف النظــر عــن عــدد الســكان –

مثــل مجلــس الشــيوخ(.

أمثلة لبعض الدول

 ֺ    العــراق: املكونــات العرقيــة هــي مكونــات أصيلــة، لهــذا فقــد جلــأ 
املشــرعون إلــى نظــام الكوتــة لضمــان متثيــل كافــة فئــات اجملتمــع. 
ــة،  ــدون الكوت ــد ب ــن املقاع ــرأة بـــ%12 م ــازت امل ــام 2010، ف ــي ع وف
وفــي بعــض األحيــان حققــت املــرأة فــوزًا علــى الرجــل فــي عــدد مــن 
الدوائــر االنتخابيــة )عقــدت املفوضيــة العليــا املســتقلة لالنتخابات 
فــي العــراق 4 انتخابــات فــي 3 ســنوات مبشــاركة 300 ألــف موظــف 

يــوم االقتــراع فــي 65 محطــة اقتــراع(.

 ֺ    الســودان: قامــت الســودان بتخصيــص %30 مــن عضويــة أي مجلس 
ــم  ــل والتعلي ــي التمثي ــوة ف ــد الفج ــك لس ــرأة وذل ــريعي للم تش
بــني النســاء والرجــال. يضمــن نظــام الكوتــة التــوازن بــني الذكــور 

واإلنــاث فــي اجملالــس التشــريعية.

ــة  ــة الوطني  ֺ    اإلمــارات: متثــل النســاء نحــو %50 مــن أعضــاء اللجن
ــات، كمــا فــازت امــرأة برئاســة اجمللــس الوطنــي االحتــادي. لالنتخاب

هيكل اإلدارة االنتخابية والعمليات االنتخابية

متــت مناقشــة العديــد مــن املوضوعــات املتعلقة بهيــكل وعمــل اإلدارة 
ــز علــى طريقــة التعيــني وتكوينهــا واســتدامتها.  ــة بالتركي االنتخابي
ــو  ــى النح ــوع عل ــذا املوض ــول ه ــالت ح ــم املداخ ــص أه ــن تلخي وميك

التالــي:

ــاؤالت  ــت تس ــني: ُطرح ــة التعي ــة وطريق ــكيل اإلدارة االنتخابي  ֺ    تش
ــة فــي مصــر نظــرًا ألنهــا بصــدد  محــددة لهيــكل اإلدارة االنتخابي
إعــداد مشــروع قانــون تأســيس إدارة انتخابيــة جديــدة. وأفــاد ممثلــو 
مصــر أنــه قــد مت عــرض مشــروع القانــون علــى مجلــس الــوزراء ومــن 
ــان. ويتضمــن  ــم البرمل ــة ث ــى مجلــس الدول ــم ســيتم عرضــه عل ث
الدســتور املصــرى أحكاًمــا متعلقــة بــاإلدارة االنتخابيــة التــي 
ســتكون مســؤولة عــن تنظيــم كل أنــواع االنتخابات واالســتفتاءات. 
وينقســم هيــكل اإلدارة االنتخابيــة إلــى مجلــس مفوضــني ومجلس 
تنفيــذي؛ يتكــون مجلــس املفوضــني مــن 10 مــن قيــادات الهيئــات 
ــا علــى ســن تقاعدهــم  القضائيــة اخملتلفــة، ويجــب أن يكــون متبقيًّ
ســت ســنوات علــى األقــل، وهنــاك انتخابــات جتديــد نصفــي بعــد 
مــرور ثــالث ســنوات لضمــان االســتدامة. ويقــوم مجلــس املفوضــني 
بــدوره بتعيــني رئيــس اجمللــس التنفيــذي ونوابــه ملــدة أربــع ســنوات 
ــاد  ــرب انعق ــع ق ــدة م ــاء امل ــادف انته ــدة، وإذا تص ــرة واح ــدد م جت
االنتخابــات متتــد تلــك الفتــرة لســنة إضافيــة لضمــان االســتمرارية.
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 ֺ    التحديــات املاليــة: ال ترتبــط التحديــات املاليــة باســتمرارية عمــل 
ــات  ــا بالعملي ــط أيًض ــا ترتب ــط وإمن ــة فق ــة الدائم اإلدارة االنتخابي
االنتخابيــة. فمــن ناحيــة، تتطلــب اإلدارة االنتخابيــة الدائمــة التزاًما 
ــا واضًحــا مــن جانــب احلكومــة والســلطة التشــريعية. ومــن  ماليًّ
ــات  ــل العملي ــة متوي ــول كيفي ــاؤالت ح ــرت تس ــرى، ظه ــة أخ ناحي
االنتخابيــة، واحلمــالت االنتخابيــة، ومتويــل األحــزاب السياســية. وإذا 
ــي كيــف ميكــن ضبطــه.  ــاك حــد أقصــى لإلنفــاق االنتخاب كان هن
ــالت  ــل احلم ــة متوي ــم مراقب ــس تت ــي تون ــال، ف ــبيل املث ــى س عل
ــى  ــهر عل ــة أش ــات بأربع ــل االنتخاب ــاق قب ــه االنف ــة وأوج االنتخابي
األقــل، ويحــدد ســقف اإلنفــاق االنتخابــي بخمســة أضعــاف املنحــة 

ــة. احلكومي

ــات؛  ــة: ناقــش املشــاركون نوعــني مــن التحدي ــات االنتخابي  ֺ    التحدي
يتعلــق النــوع األول بالعمليــة االنتخابيــة. فــي موريتانيــا مثــالً فــإن 
وجــود أكثــر مــن 100 حــزب سياســي ميثــل حتديًّــا سياســيًّا كبيــرًا 
لــإلدارة االنتخابيــة. هــذا باإلضافــة إلــى التحديــات القانونيــة 
املتعلقــة بصياغــة القوانــني واللوائــح فــي مجتمــع تُشــكِّل فيــه 
االنتخابــات جتربــة جديــدة. ومــن هنــا تظهــر احلاجــة لالســتفادة مــن 

ــب. ــدان األخــرى فــي اإلدارة والتدري ــرات البل خب

ــا  ــل فيه ــن، ميث ــل اليم ــاالت، مث ــاك ح ــية: هن ــات السياس  ֺ    التحدي
ــرة  ــن خب ــم م ــالً بالرغ ــا هائ ــتوري حتديًّ ــي والدس ــق السياس التواف
ــهم  ــأنها أن تس ــن ش ــي كان م ــات والت ــراء االنتخاب ــي إج ــن ف اليم

ــدم.  ــق التق ــي حتقي ف

تسجيل الناخبني

دارت املناقشــات حــول كيفيــة احلصــول علــى معلومــات واقعيــة حــول 
ــي  ــني ف ــم الناخب ــداد قوائ ــني وإع ــجيل الناخب ــراءات تس ــة وإج طريق

بعــض الــدول، وفيمــا يلــي احلــاالت التــي تطــرق إليهــا املشــاركون:

ــكاني  ــاء الس ــوم باإلحص ــن يق ــف وم ــا: كي ــن موريتاني ــال ع  ֺ    مث
وتســجيل الناخبــني فــي موريتانيــا؟ يقوم املكتــب الوطنــي لإلحصاء 
بتقديــر عــدد الســكان، وقامــت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات 
فــي عــام 2014 بعمــل إحصــاء شــامل للناخبــني. تتكــون اللجــان 
ــة  ــة الوطني ــاء واللجن ــي لإلحص ــب الوطن ــن املكت ــاء م ــن أعض م
ــخصي  ــور الش ــالل احلض ــن خ ــم م ــجيل يت ــات وكان التس لالنتخاب
عــن طريــق أكثــر مــن 1000 مكتــب تســجيل متنقــل وثابــت، أي أن 

ــا.  ــجيل كان طوعيًّ التس

ــس؟  ــي تون ــني ف ــجيل الناخب ــم تس ــف يت ــس: كي ــن تون ــال ع  ֺ    مث
ــجيل  ــالل التس ــن خ ــة م ــات العام ــي االنتخاب ــجيل ف ــم التس يت
ــى  ــه إل ــب بنفس ــب الناخ ــخصي إذ يذه ــور الش ــي أي احلض الطوع
ــة لتســجيل  ــدأ العمــل بالطــرق اإللكتروني ــب التســجيل. وب مكات
ــق الهاتــف حيــث يقــوم  الناخبــني فــي عــام 2014، وتتــم عــن طري
الناخــب بالتســجيل مــن خــالل االســم ورقــم الهويــة الشــخصية 
ــا. وبالنســبة  كمــا ميكنــه أيًضــا تغييــر بيانــات تســجيله إلكترونيًّ
ــر.   ــور املباش ــالل احلض ــن خ ــجيل م ــم التس ــة، يت ــات احمللي لالنتخاب

ــة  ــس البلدي ــات اجملال ــت انتخاب ــث أجري ــعودية: حي ــن الس ــال ع  ֺ    مث
فــي ديســمبر 2015 )وفــي االنتخابــات الســابقة فــي 2005 و2011(. 
ــس  ــاء اجملال ــي أعض ــار ثلث ــي 2015 الختي ــات ف ــدت االنتخاب وانعق
البلديــة البالــغ عددهــا 284. وألول مــرة متكنــت املــرأة من التســجيل 
واملشــاركة فــي تلــك االنتخابــات كناخبــة ومرشــحة. ومت التســجيل 
علــى أســاس اختيــاري وقــام 1.48 مليــون شــخص بالتســجيل مــن 

بينهــم 131.000 امــرأة. 

 ֺ    قــام بعــض املشــاركني باقتــراح نظــام موحــد لتســجيل الناخبــني 
فــي العالــم العربــي

 ֺ    الســلطة املســؤولة عــن تســجيل األحــزاب السياســية: فــي 
السياســية  األحــزاب  ملفــات  الداخليــة  وزارة  تــدرس  اجلزائــر، 
ــى  ــي، تتول ــح االعتمــادات. وفــي جيبوت ــم من وبعــد التحقيقــات يت
ــية  ــزاب السياس ــجيل األح ــؤولية تس ــة مس ــة االنتخابي املفوضي
بعــد موافقــة وزارة الداخليــة التــي لديهــا ســلطة قبــول أو رفــض 
تســجيل األحــزاب. أمــا فــي تونــس فيتــم تســجيل األحــزاب فقــط 

ــات.  ــتقلة لالنتخاب ــا املس ــة العلي ــق املفوضي ــن طري ع

بناء القدرات

ــي  ــداوالً ف ــر ت ــني املوضوعــات األكث ــن ب ــاء القــدرات م كان موضــوع بن
املناقشــات وارتبــط مبجموعــة متنوعــة مــن القضايــا األوســع نطاقًــا 
مثــل هيكلــة اإلدارة االنتخابيــة وتدعيمهــا، أو احلاجــة ملزيــد مــن 

ــات. ــؤولي االنتخاب ــة مس ــر ملهن التطوي

وفيمــا يلــي ملخــص ألهــم التعليقــات والتســاؤالت واملقترحــات التــي 
مت طرحهــا خــالل املناقشــات حــول موضــوع  بنــاء القــدرات:

ــة  ــرت رؤي ــة: ظه ــدرات الوطني ــاء الق ــي لبن ــي الدول ــم التقن  ֺ    الدع
مشــتركة بــني احلاضريــن بــأن مســؤولي االنتخابــات وغيرهــم 
ــن أن  ــة ميك ــدول اخملتلف ــي ال ــة ف ــة االنتخابي ــركاء العملي ــن ش م
يســتفيدوا مــن اخلبــرات الدوليــة فــي مجــال االنتخابــات مــن خــالل 
إعــداد وتبــادل املؤلفــات باللغــة العربيــة، ودعــم أنشــطة التدريــب، 
ــع. ــاق أوس ــى نط ــات عل ــة باالنتخاب ــف والتوعي ــود التثقي ــر جه ونش

 ֺ    الدعــم التقنــي مــن خــالل جامعــة الــدول العربيــة: قدم املشــاركون 
اقتراحــات للجامعــة العربيــة للقيــام بعمليــة بنــاء القــدرات واملوارد 
الالزمــة لتقــدمي الدعــم واملســاعدة لــإلدارات االنتخابيــة العربيــة مبــا 
فــي ذلــك إمكانيــة تأســيس صنــدوق للدعــم االنتخابــي فــي الــدول 

لعربية. ا

 ֺ    األدوات املعرفيــة: يســهم إعــداد وتبــادل الكتــب والدوريــات العلميــة 
ــن  ــي تكوي ــات ف ــة باالنتخاب ــة املتعلق ــن األدوات املعرفي ــا م وغيره
ــذا  ــي ه ــة. وف ــدى كل إدارة انتخابي ــة ل ــة االنتخابي ــة للمعرف مكتب
ــريعي  ــل تش ــداد دلي ــرورة إع ــى ض ــاركون إل ــار املش ــياق، أش الس
للقوانــني التــي تنظــم االنتخابــات فــي الــدول العربيــة. ومــن املفيــد 
كذلــك إعــداد دليــل إلجــراءات العمليــة االنتخابيــة لكــي يســهم 
ــات حــرة ونزيهــة. وفــي  فــي تراكــم اخلبــرات ويدعــم إجــراء انتخاب

ــز  ــاء مرك ــي إنش ــم ف ــن رغبته ــاركون ع ــر املش ــاه، عب ــس االجت نف
ــة.  ــدول العربي ــة ال ــي جامع ــات ف ــص باالنتخاب ــات يخت للمعلوم

ــد  ــاركون العدي ــش املش ــة: ناق ــات انتخابي ــية ودراس ــج دراس  ֺ    مناه
ــي ميكــن االعتمــاد عليهــا  ــة الرئيســية الت ــارات التعليمي مــن اخلي
ــف أطــراف  ــات ومختل ــي ملســؤولي االنتخاب ــة األســاس املهن لتقوي
ــدول  ــة ال ــام جامع ــي: )1( قي ــت اآلت ــة وتضمن ــة االنتخابي العملي
العربيــة بإعــداد منهــج دراســي جامعــي حــول االنتخابــات وبرنامــج 
تدريبــي لدراســة االنتخابــات تعتمــد عليــه كافــة برامــج الدراســات 
ــي  ــات ف ــام الكلي ــم أقس ــة؛ )2( دع ــات العربي ــي اجلامع ــا ف العلي
إجــراء بحــوث حــول االنتخابــات باللغــة العربيــة؛ )3( قيــام جامعــة 
ــي  ــات ف ــي االنتخاب ــي ملراقب ــج تدريب ــداد برنام ــة بإع ــدول العربي ال

ــدول األعضــاء. ال

ــة وورش  ــم دورات تدريبي ــب: تنظي ــي التدري ــة ف ــاالت ذات األولوي  ֺ    اجمل
ــات حتــت إشــراف جامعــة الــدول  عمــل متخصصــة حــول االنتخاب
العربيــة ومبشــاركة املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة األخــرى لدعــم 
بنــاء قــدرات موظفــي مكاتــب االقتــراع. ومــن ضمــن اجملــاالت التــي 
تــزداد فيهــا احلاجــة لتدريــب متخصــص، خــص املشــاركون بالذكــر 

كيفيــة عمــل اإلدارة االنتخابيــة وإجــراءات العمليــة االنتخابيــة. 

ــف  ــار تثقي ــن اعتب ــي: ميك ــف االنتخاب ــني والتثقي ــة املواطن  ֺ    توعي
ــالل  ــة خ ــق اإلدارة االنتخابي ــى عات ــع عل ــؤولية تق ــني مس الناخب
املراحــل اخملتلفــة للــدورة االنتخابيــة وليــس فقــط أثنــاء االنتخابــات. 
ــم وأهــداف  ــي نهــج واســع لنشــر قي ــة تبن ــي أهمي ــا تأت ومــن هن
وإجــراءات االنتخابــات. وذلــك مثــالً مــن خــالل إعــداد مقــرر دراســي 
لطلبــة املــدارس حــول االنتخابــات بشــكل عــام وإجــراءات االقتــراع 

ــي النظــام التعليمــي. ــه ف ــم تطبيق والفــرز وتعميمــه لكــي يت

 حل النزاعات االنتخابية

دارت املناقشــات التــي تناولت هذا املوضوع حول كيفيــة التعامل مع 
النزاعات االنتخابية في الدول اخملتلفة ومن الســلطة املســؤولة عن حل 

النزاعات االنتخابية، وفيما يلي بعض األمثلة التي وردت: 

ــًة  ــة خاص ــم االنتخابي ــا احملاك ــت فيه ــا تب ــاك قضاي ــر: هن  ֺ    اجلزائ
الطعــن فــي الترشــيحات، أمــا بالنســبة للنزاعــات األخــرى اخلاصــة 
ــل  ــذي يفص ــتوري ال ــس الدس ــى اجملل ــرح عل ــد فُتط ــع املقاع بتوزي

ــن. ــة للطع ــر قابل ــه غي ــا وقرارات فيه

 ֺ    جيبوتــي: األمــر يعتمــد علــى طبيعــة الشــكوى، فينــص القانــون 
ــة تفصــل فــي الشــكاوى ضــد املرشــحني،  علــى أن احملكمــة اإلداري
ــد  ــة ض ــون املرفوع ــي الطع ــتورية ف ــة الدس ــر احملكم ــا تنظ بينم

ــات. ــة لالنتخاب ــج األولي النتائ

 ֺ    مصــر: قبــل االنتخابــات، تتولــى احملكمــة اإلداريــة مســؤولية 
ــي  ــض ف ــة النق ــل محكم ــا تفص ــة، بينم ــات االنتخابي ــل النزاع ح
ــات ــق بدرج ــا يتعل ــات. وفيم ــاء االنتخاب ــد انته ــة بع ــا املرفوع القضاي
ــي تفصــل  ــإن النزاعــات الت ــة، ف التقاضــي فــي النزاعــات االنتخابي   
فيهــا احملكمــة اإلداريــة يكــون فيهــا التقاضــي علــى درجتــني، أمــا 

ــدة.  ــة واح ــى درج ــون عل ــض فتك ــة النق ــبة حملكم بالنس

ــي  ــة. ف ــات االنتخابي ــكل النزاع ــني ل ــى درجت ــي عل ــس: التقاض  ֺ    تون
عــام 2014، رفعــت دعــاوى كثيــرة أغلبهــا كان إليقــاف تنفيــذ 
قــرارات معينــة صــادرة عــن اإلدارة االنتخابيــة. وكانــت هنــاك دعــاوي 
ــن  ــر م ــدد األكب ــا الع ــني بينم ــجيل الناخب ــة بتس ــة متعلق قليل
ــول  ــي ح ــدل قانون ــر ج ــيحات. وظه ــا بالترش ــاوي كان متعلًق الدع
القوائــم االنتخابيــة ألن القانــون التونســي كان ينــص علــى إســقاط
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ــب  ــن طال ــا، ولك ــوت مخالفته ــة ثب ــي حال ــا ف ــة بأكمله      القائم
العديــد باإلســقاط اجلزئــي للقائمــة نظــرًا ملــا يــؤدي إليــه اإلســقاط 
الكلــي مــن إهــدار ألصــوات الناخبــني. وبالفعــل أدى هــذا النقــاش 
ــات  ــة االنتخاب ــماح ملفوضي ــون والس ــل القان ــى تعدي ــي إل القانون

ــم. ــض القوائ ــي لبع ــقاط اجلزئ ــرار اإلس بإق

التقييم العام للملتقى

ــا قامــت بــه  أجمــع املشــاركون أن انعقــاد امللتقــى مثَّــل تطــورًا إيجابيًّ
جامعــة الــدول العربيــة بالتعــاون مــع األمم املتحــدة. كمــا أعربــوا عــن 
رؤيتهــم ألهميــة انعقــاد هــذا امللتقــى بشــكل دوري )وكان هــذا رأي 34 

مشــاركًا مــن بــني 36 ممــن شــاركوا فــي مــلء اســتبيانات التقييــم(. 

وبلــغ متوســط التقييــم الكلــي للملتقــى بــني املشــاركني 4.1 علــى 
مســتوى تقييــم مــن 1 إلــى 5 حيــث أشــارت 1 إلــى "ضعيــف" وأشــارت 
ــى  ــا أعط ــم 5، بينم ــتوى تقيي ــتبيانًا مبس ــاء 11 اس ــاز" )ج ــى "ممت 5 إل
ــق  ــا يتعل ــا فيم ــتوى بـــ3(. أم ــوا املس ــم 4، و6 قيم ــتوى تقيي 19 مس
ــط  ــغ متوس ــد بل ــى، فق ــتية للملتق ــة واللوجس ــب التنظيمي باجلوان
ــى  ــير 1 إل ــث تش ــم حي ــتوى التقيي ــس مس ــى نف ــات 4.3 عل التقييم
ــم  ــتبيانات التقيي ــي اس ــاء ف ــاز" )وج ــى "ممت ــير 5 إل ــف" وتش "ضعي
ــاروا  ــتوى 4، و4 اخت ــاروا مس ــتوى 5، و18 اخت ــاروا مس ــتبيانًا اخت 14 اس

مستوى 3(.  

وعبــر أغلــب املشــاركون عــن رغبتهــم فــي انعقــاد امللتقى على أســاس 
ــى موضــوع  ــز عل ــة مــع التركي ــدول العربي ــة جامعــة ال ســنوي برعاي
محــدد تتــم مناقشــته بشــكل معمــق بالتفصيــل وميكــن أن تشــارك 
ــة.  ــألة املعين ــذه املس ــول ه ــم ح ــرض خبراته ــالث دول بع ــان أو ث دولت
كمــا ميكــن تنظيــم عــدد مــن اجللســات الفرعيــة أو ورش العمــل حتــت 
ــرح أحــد املشــاركني أن يُعقــد امللتقــى كل عــام  موضــوع معــني. واقت
فــي بلــد مختلــف. ولكــي يتــم تفعيــل املبــادرة علــى أســاس منتظــم 
فمــن الضــروري ضمــان االســتدامة، لــذا فقــد رأى املشــاركون أهميــة 
أن تولــي جامعــة الــدول العربيــة واملنظمــات األخــرى املعنيــة االهتمــام 

بهــذا امللتقــى منــذ بدايــات تطــوره.
وباإلضافــة إلــى ذلــك، رأى عــدد مــن املشــاركني أن املناقشــات ميكــن أن 
تــؤدي إلــى التوصــل إلــى إعــالن مبــادئ يتضمــن احلد األدنــى مــن املعايير 

الواجب مراعاتها من قبل جميع  اإلدارات االنتخابية. 

ــادل  ــة لتب ــل آلي ــى ميث ــذا امللتق ــى أن ه ــاركون عل ــع املش ــا أجم كم
الــدول العربيــة،  اخلبــرات والتعــاون بــني اإلدارات االنتخابيــة فــي 
ــة  ــاره آلي ــى باعتب ــاد امللتق ــى انعق ــاظ عل ــم احلف ــن امله ــي فم وبالتال
ــن  ــة م ــات االنتخابي ــراف العملي ــني أط ــي ب ــل اإلقليم ــز التكام لتعزي
إدارات انتخابيــة ومنظمــات دوليــة وإقليميــة عاملــة فــي هــذا اجملــال، 

ــات. ــب املتعلقــة باالنتخاب ــة موحــدة حــول بعــض اجلوان وإيجــاد رؤي

وبشــكل أكثــر حتديــًدا، فــإن أغلــب املقترحــات التــي قدمها املشــاركون 
جــاءت علــى النحــو التالي: 

 ֺ    عقد امللتقى بشكل دوري برعاية جامعة الدول العربية، سنويًّا إن أمكن. 

ــالغ املشــاركني  ــز علــى موضــوع محــدد، وإب  ֺ    عقــد امللتقــى بالتركي
ــم  ــاح له ــي تت ــت كاف لك ــى بوق ــاد امللتق ــل انعق ــوع قب باملوض
ــن أن  ــل. وميك ــكل أفض ــتعداد بش ــات واالس ــع املعلوم ــة جم فرص
يتقــدم املشــاركون مبقترحــات حــول موضوعــات معينــة بعــد إجــراء 
املشــاورات الالزمــة مــع جامعــة الــدول العربيــة. ومــن خــالل هــذه 
ــر هــذا امللتقــى  املشــاورات، فســوف يســهم املشــاركون فــي تطوي
ــة.  ــات واإلدارات االنتخابي ــر االنتخاب ــى تطوي ــدوره عل ــينعكس ب ــا س مم

ــة  ــى ملناقش ــار امللتق ــي إط ــة ف ــل فرعي ــان أو ورش عم ــم جل  ֺ    تنظي
ــددة.  ــة مح ــات فرعي موضوع

 ֺ    االتبــاع الدائــم  للنهــج املهنــي فــي اختيــار املوضوعــات مــن خــالل 
ــب  ــوى واجلوان ــى احملت ــز عل ــة والتركي ــا اخلالفي ــن القضاي ــاد ع االبتع
ــي  ــور تقن ــن منظ ــات م ــع املوضوع ــي م ــك التعاط ــة. وكذل الفني
ــل  ــح متثي ــدول لصال ــل ال ــن متثي ــكان ع ــدر اإلم ــاد ق ــدف االبتع به

ــا. ــة ذاته اإلدارات االنتخابي

ــن  ــا م ــن أيًض ــة ولك ــدول العربي ــن ال ــط م ــس فق ــراء لي ــوة اخلب ֺ    دع
خــارج املنطقــة العربيــة )مــن دول مثــل الهنــد واملكســيك( لعــرض 
جتاربهــم حــول خبراتهــم االنتخابيــة ممــا يســهم فــي تعزيــز 

ــة.  ــة العربي ــي املنطق ــة ف ــة الدميقراطي العملي

ــي  ــاركة ف ــة للمش ــة واإلقليمي ــات الدولي ــوة املنظم ــة دع  ֺ    مواصل
ــى. ــال امللتق أعم

ــال  ــدول أعم ــي ج ــان متاش ــم ضم ــن امله ــت فم ــة إدارة الوق  ֺ    أهمي
امللتقــى مــع ســير اجللســات. كمــا يجــب أن تتــم الســيطرة علــى 
ــن  ــالت ع ــض املداخ ــد بع ــى ال تبتع ــد حت ــكل جي ــات بش املناقش
موضــوع النقــاش، ولكــي ال تظهــر تعليقــات قــد تثيــر حساســية 
ــم  ــن امله ــك، فم ــى ذل ــة إل ــاركني. وباإلضاف ــني املش ــكاليات ب وإش

ــة. ــي كل جلس ــات ف ــت للمناقش ــن الوق ــد م ــص مزي تخصي

 ֺ    االتفــاق حــول مقترحــات متعلقــة مبوضــوع معــني مــن شــأنها أن 
ــول  ــال ح ــبيل املث ــى س ــة )عل ــني اإلدارة االنتخابي ــي حتس ــهم ف تس
التشــريعات االنتخابيــة، أو مشــاركة املــرأة، أو التعامــل مــع النتائــج 

األوليــة(. 

 ֺ    كتابــة تقريــر مفصــل عــن امللتقــى يشــمل كافــة التجــارب 
ــة  ــى متابع ــاعد عل ــوف يس ــا س ــتفادة، مم ــدروس املس ــة وال املقدم

ــه. ــق نتائج حتقي

جــاءت الرســائل اخلتاميــة للملتقــى لتعبــر عــن الدعــم والتقديــر وتشــجع علــى مزيــد مــن التعــاون الدولــي واإلقليمــي فــي مجــال االنتخابــات، 
وقــد ألقــى الكلمــات اخلتاميــة كل مــن األمــني العــام املســاعد ورئيــس قطــاع  اإلعــالم واالتصــال بجامعــة الــدول العربيــة الســفيرة الدكتــورة/ 

هيفــاء أبــو غزالــة واملديــر اإلقليمــي لبرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي للــدول العربيــة الدكتــور/ خالــد عبــد الشــافي.

أود أن أنقــل إليكــم حتيــات الســيد األمــني العــام وتقديــره للجهــود الكبيــرة التــي بذلتموهــا خــالل فتــرة أعمــال ملتقــى اإلدارات االنتخابيــة فــي 
الــدول العربيــة الــذي يختتــم أعمالــه اليــوم مبقــر األمانــة العامــة جلامعــة الــدول العربيــة بالتعــاون مــع األمم املتحــدة؛ وميثــل مبــادرة إقليميــة 
هــي األولــى مــن نوعهــا، جنحــت فــي جمــع كافــة األطــراف املعنيــة باالنتخابــات فــي املنطقــة العربيــة، وشــركائهم اإلقليميــني والدوليــني؛ مــن 

أجــل بنــاء وتأســيس عالقــات تعــاون فيمــا بينهــا.

ــك  ــرات، وكذل ــكار واخلب ــادل اآلراء واألف ــة، وتب ــة الثري ــة لعــرض جتاربهــا االنتخابي ــة العربي ــإلدارات االنتخابي ــًة ل ــل امللتقــى فرصــة هام لقــد مث
للتباحــث حــول العديــد مــن املوضوعــات والقضايــا املتعلقــة بآليــات عمــل اإلدارات االنتخابيــة والنظــم االنتخابيــة اخملتلفــة املعمــول بهــا فــي 
ــات التــي تواجــه عمــل  ــرز التحدي الــدول األعضــاء، باإلضافــة إلــى اســتخالص العبــر والــدروس املســتفادة مــن هــذه التجــارب، واســتعراض أب

ــا. ــبل معاجلته ــة س ــة، ومناقش اإلدارات االنتخابي

ــراء  لقــد أســهمت العــروض املتميــزة واملداخــالت القيمــة، التــي قدمهــا ممثلــو املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة املشــاركة فــي امللتقــى، فــي إث
مناقشــات جلســاته، والتعــرف علــى الــدور الــذي تضطلــع بــه فــي مجــال االنتخابــات، والــذي تنــوع مــا بــني املراقبــة علــى االنتخابــات، وتقــدمي 

املســاعدات والدعــم االنتخابــي للجهــات املشــرفة علــى العمليــات االنتخابيــة فــي الــدول العربيــة. 

فــي هــذا اإلطــار، أود أن أتوجــه بخالــص الشــكر والتقديــر لــكل مــن ســاهم فــي اإلعــداد والتحضيــر ألعمــال هــذا امللتقــى، وأخــص بالشــكر 
كافــة العاملــني فــي منظمــة األمم املتحــدة؛ علــى مــا بذلــوه مــن جهــود مقــدرة إلجنــاح امللتقــى وخروجــه علــى هــذا النحــو املتميــز.

وختامــاً، أود أن أُثنــي علــى الرغبــة التــي أبداهــا العديــد مــن املشــاركني حــول االتفــاق علــى آليــة انعقــاد هــذا امللتقــي بصفــة دوريــة، ضمانـًـا 
الســتمرارية التواصــل والتشــاور وتوثيــق أواصــر التعــاون فــي مجــال االنتخابــات، وأعــرب عــن خالــص التمنيــات فــي أن يشــكل هــذا امللتقــى 

ومخرجاتــه أساًســا ميكــن البنــاء عليــه مســتقبالً.

كلمة السفيرة الدكتورة/ هيفاء أبو غزالة
)األمين العام المساعد- رئيس قطاع اإلعالم واالتصال بجامعة الدول العربية(
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ــة  ــة عربي ــع 18 دول ــام وجم ــة أي ــدة ثالث ــتمر مل ــذي اس ــام وال ــدث اله ــذا احل ــة ه ــي نهاي ــوم ف ــم الي ــودي بينك ــر لوج ــن الفخ ــر م ــعر بكثي أش
ــات.  ــو االنتخاب ــة أال وه ــن األهمي ــر م ــدر كبي ــى ق ــوع عل ــة موض ملناقش

ــتفادة،  ــدروس املس ــرات وال ــادل اخلب ــة، لتب ــة العربي ــاء املنطق ــف أنح ــن مختل ــا م ــع مًع ــة جتتم ــرى  اإلدارات االنتخابي ــاء أن ن ــر بالثن ــن اجلدي وم
وإيجــاد ســبل لتعزيــز األداء املهنــي فــي هــذا اجملــال الـــهام. 

ــث  ــة، حي ــات متنوع ــال االنتخاب ــي مج ــة ف ــارب العربي ــإن التج ــة، ف ــالث املاضي ــام الث ــدار األي ــى م ــة عل ــروض  املقدم ــن الع ــا م ــا تعلمن وكم
تختلــف الســياقات الوطنيــة اخلاصــة بــكل دولــة، ولكــن مناقشــات املشــاركني أكــدت علــى أهميــة إجــراء انتخابــات تتمتــع باملصداقيــة وتتيــح 
مشــاركة اجلميــع. وبالنســبة لبرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي، مُتثِّــل االنتخابــات حجــر الزاويــة فــي عملنــا مــن أجــل احلكــم الدميقراطــي. وفــي 
جــدول األعمــال التنمــوي اجلديــد )أجنــدة عــام 2030( تأتــي االنتخابــات ضمــن أهــداف التنميــة املســتدامة فــي إطــار الدعــوة إلــى التضمــني 

واملشــاركة والتمثيــل فــي جميــع مســتويات صنــع القــرار. 

ــا علــى مــدار  ونحــن نقــدم دعًمــا لــإلدارات االنتخابيــة حــول العالــم، حيــث تلقــت 67 دولــة مــن الــدول األعضــاء فــي األمم املتحــدة دعًمــا انتخابيًّ
العامــني املاضيــني، مبــا فــي ذلــك العديــد مــن الــدول العربيــة. وباإلضافــة إلــى عملنــا معكــم علــى املســتوى الوطنــي، فقــد قــام برنامــج األمم 
املتحــدة اإلمنائــي بتقــدمي الدعــم مــن خــالل املنظمــات اإلقليميــة مثــل جامعــة الــدول العربيــة، ومؤخــرًا مــن خــالل املنظمــة العربيــة لــإلدارات 

االنتخابيــة التــي أنشــئت حديثًــا.   

وكمــا الحظتــم مــن العــروض املقدمــــة، فــإن املنطقــة تواجــه حتديــات كبيــرة مبــا فــي ذلــك حــق املواطنــني فــي املشــاركة فــي إدارة شــؤون 
ــي حلقــوق اإلنســان، والعهــد  ــل اإلعــالن العامل ــة مث ــة ودولي ــات إقليمي ــق عليهــا مــن خــالل آلي ــد مت إعــالن هــذه احلقــوق والتصدي بالدهــم. وق

ــر.  ــا الكثي ــان، وغيره ــوق اإلنس ــي حلق ــاق العرب ــية، وامليث ــات السياس ــوق واحلري ــاص باحلق ــي اخل الدول

إن املهمــة ليســت ســهلة، فمــع تزايــد اهتمــام ومطالبــات األفــراد فــي هــذه املنطقــة باملشــاركة وإبــداء الــرأي فــي الكيفيــة التــي يُحكَمــون 
بهــا، فــإن دوركــم هــام وحاســم لضمــان أن تظــل أصــوات املواطنــني مســموعة فــي ظــل بيئــة آمنــة ومواتيــة. 

كلمة الدكتور/ خالد عبد الشافي
)المدير اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي للدول العربية(

وتعــد املشــاركة املتســاوية للرجــال والنســاء فــي العمليــات االنتخابيــة أمــرًا شــديد األهميــة، وهــذه هــي الرســالة التــي أود أن أؤكــد عليهــا 
ــكل مــا فــي وســعكم لضمــان حصــول كافــة املواطنــني علــى فــرص متســاوية فــي  ــام ب ــى القي ــام هــذا اللقــاء. أدعوكــم إل ــوم فــي خت الي
ــا  ــة تطبيقه ــإلدارات االنتخابي ــن ل ــي ميك ــة الت ــر اخلاص ــن التدابي ــد م ــاك العدي ــون فهن ــا تعلم ــة. وكم ــة االنتخابي ــل العملي ــف مراح مختل
لتعزيــز مشــاركة املــرأة فــي االنتخابــات )وهنــا ميكــن الرجــوع إلــى الدليــل اإلرشــادي الصــادر حديثًــا  لــإلدارات االنتخابيــة حــول دور املــرأة فــي 

االنتخابــات(.  

ــه مــن املهــم البحــث عــن  باإلضافــة إلــى ذلــك، ونظــرًا ألن الشــباب حتــت ســن 25 ســنة ميثلــون %60 مــن الســكان فــي الــدول العربيــة، فإن
ــذه  ــي ه ــورد ف ــن م ــم أثم ــة، فه ــية واالنتخابي ــات السياس ــي العملي ــاركة ف ــى املش ــباب عل ــجيع الش ــز وتش ــتراتيجيات لتحفي ــائل واس وس
املنطقــة، لــذا فــإن التأكــد مــن بقــاء أصواتهــم مســموعة هــو أمــر بالــغ األهميــة ليــس فقــط لضمــان اســتقرار وتنميــة املنطقــة، ولكــن 

أيًضــا للحــد مــن التطــرف والعنــف.  

ــي  ــم ف ــن خبراتك ــم م ــات والتعل ــادل املعلوم ــة لتب ــع احلاج ــا ليض ــاء أيًض ــا ج ــب وإمن ــت املناس ــي الوق ــط ف ــى فق ــأت امللتق ــم ي ــه، فل وعلي
ــدة  ــنوات عدي ــي لس ــدة اإلمنائ ــج األمم املتح ــل برنام ــد عم ــا. وق ــة بأكمله ــتفادة للمنطق ــق االس ــل حتقي ــن أج ــق م ــع التطبي ــات موض االنتخاب

لتعزيــز املعرفــة والتعــاون، ويعد أمرًا جديرًا بالثناء أن نرى ثمرة عملنا اليوم في مجال االنتخابــات فــي الــدول العربيــة. 

ــات  ــال االنتخاب ــز مج ــل تعزي ــن أج ــم م ــالزم لعملك ــم ال ــدمي الدع ــان، بتق ــي عم ــي ف ــز االقليم ــي، واملرك ــدة اإلمنائ ــج االمم املتح ــزم برنام ويلت
وتدعيم أساســه املهني، كما ندعم عقد هذا امللتقى مرة أخرى في املســتقبل. 

وأهنــيء أمانــة شــؤون االنتخابــات بجامعــة الــدول العربيــة ومشــروعنا اإلقليمــي للدعــم االنتخابــي علــى إدراك أهميــة هــذا امللتقــى والســعي 
مــن أجــل حتقيقــه. فقــد بُذلــت جهــود كبيــرة علــى مــدار ثالثــة أيــام إلجنــاح هــذا امللتقــى، وكانــت املناقشــات األوليــة حــول رؤيــة هــذا امللتقــى 
ــن ايضــا الشــراكة الراســخة والدعــم الــذي تلقينــاه مــن شــعبة املســاعدة االنتخابيــة بــاألمم  قــد بــدأت منــذ مــا يقــرب مــن عامــني. وأود أن أُثمِّ

املتحــدة لتحقيــق شــراكتنا مــع جامعــة الــدول العربيــة، خاصــًة خــالل تنظيــم هــذا اللقــاء.  

وفــي اخلتــام اســمحوا لــي أن أشــكركم جميًعــا علــى حضوركــم ومشــاركتكم الفعالــة فــي املناقشــات علــى مــدى األيــام الثالثــة املاضيــة 
وعلى التزامكم املســتمر إلجراء انتخابات تتمتع باملصداقية وتتيح مشــاركة جميع الفئات في الدول العربية. 
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فيمــا يلــي قائمة مختصرة ألهم املراجع املتوفرة باللغــة العربية حول موضوع إدارة االنتخابات: 

 ֺ    "أنظمــة إدارة النتائــج االنتخابية: كتالــوج االختيارات"، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بيروت )2015(.

 ֺ    "املعجــم العربي ملصطلحــات االنتخابات"، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، القاهرة )2014(. 

 ֺ    "تعزيــز مصداقيــة العمليــات االنتخابيــة والقبــول بهــا: دور الشــركاء واإلدارات االنتخابيــة"، برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي واملفوضيــة األوروبيــة، 
البحــر امليــت بــاألردن )2014(.  

ــات موثوقــة"، برنامــج األمم  ــر مــوارد كافيــة مــن أجــل انتخاب ــات: توفي  ֺ    "حلقــة العمــل املواضيعيــة واملعنيــة باالســتدامة فــي إدارة االنتخاب
ــو )2013(.  ــة، مابوت ــة األوروبي ــي واملفوضي املتحــدة اإلمنائ

ــر امللتقــى، برنامــج   ֺ    "مبــادئ إدارة انتخابيــة مســتقلة ومســتدامة: املعاييــر الدوليــة لهيئــات إدارة االنتخابــات –جتــارب دوليــة مقارنــة"، تقري
ــي، القاهــرة )2012(. األمم املتحــدة اإلمنائ

ــتدامة"،  ــج مس ــق نتائ ــل حتقي ــن أج ــتنيرة م ــرارات املس ــات: الق ــات وإدارة االنتخاب ــا املعلوم ــول تكنولوجي ــة ح ــل املواضيعي ــة العم  ֺ    "حلق
ــا )2011(.  ــة، مومباس ــة األوروبي ــي واملفوضي ــدة اإلمنائ ــج األمم املتح برنام

وميكن الوصول إلى هذه املراجع الســتة املتوافرة باللغات العربية واإلجنليزية والفرنســية على االنترنت عبر الرابط التالي:  

http://www.ec-undp-electoralassistance.org/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=103&lang=en

 ֺ    سلســلة أوراق عمــل حــول النظــام االنتخابــي واإلدارة االنتخابيــة، برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي )إصــدار سلســلة موجــزة: 2015(. تتضمــن 
هــذه السلســلة 13 ورقــة تركــز علــى تلخيــص املفاهيــم وتعــرض أمثلــة لــدول مــن مختلــف أنحــاء العالــم، وفيمــا يلــي عناوينهــا:      

 ֺ    النُّظــم االنتخابيــة في العالم: تقييم من منظور دولي.

 ֺ    ترســيم الدوائر االنتخابية وحجم الدائرة وصيغة التمثيل. 

 ֺ    قوائم الناخبني: الســلطة املســؤولة عنها وطرق التسجيل. 

 ֺ    التصويت من اخلارج: األمناط واملمارســة. 

ֺ    تســوية النزاعات املتعّلقــة بالنتائج النهائية لالنتخابات.  

قائمة المراجع

 ֺ    تصويت اجليش والشــرطة في االنتخابات: خبرات دولية.

 ֺ    املســؤول التنفيذي لالنتخابات: اختيار رئيس الهيئة املســؤولة عن إدارة االنتخابات وتعيينه.  

 ֺ    الهيــاكل دون الوطنية لإلدارة االنتخابية. 

 ֺ    طــرق تعيــني أعضاء اللجان االنتخابية وتدريبهم. 

 ֺ    التعاون بني املؤسســات في إجراء االنتخابات.  

 ֺ    العالقة بني هيئات إدارة االنتخابات واألحزاب السياســية.  

 ֺ    املراقبة االنتخابية: التنظيم واملمارســة. 

 ֺ    النتائج األولية: النشــر واإلعالن 

ــذه  ــى ه ــول عل ــن احلص ــي )2011(. ميك ــدة اإلمنائ ــج األمم املتح ــل، برنام ــة عم ــي"، ورق ــم العرب ــات والعال ــي إدارة االنتخاب ــة ف ــرات املقارن  ֺ    "اخلب
ــي فــي عمــان. ــب املشــروع اإلقليمــي للدعــم االنتخاب ــة مــن خــالل مكت الورق

 ֺ    "إعــالن مبــادئ املراقبة الدولية لالنتخابات ومدونة قواعد الســلوك ملراقبي االنتخابات الدوليني"، األمم املتحدة )2005(. 

ــات املدنيــني احلياديــني"   ֺ    "إعــالن املبــادئ العامليــة ملراقبــة حياديــة االنتخابــات مــن قبــل املنظمــات املدنيــة وميثــاق الشــرف ملراقبــي االنتخاب
الــذي جــاء مببــادرة مــن الشــبكة العامليــة ملراقبــي االنتخابــات احملليــني وتبنتــه األمم املتحــدة، )الشــبكة العامليــة ملراقبــي االنتخابــات احملليــني 
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وتعــد املشــاركة املتســاوية للرجــال والنســاء فــي العمليــات االنتخابيــة أمــرًا شــديد األهميــة، وهــذه هــي الرســالة التــي أود أن أؤكــد عليهــا 
ــكل مــا فــي وســعكم لضمــان حصــول كافــة املواطنــني علــى فــرص متســاوية فــي  ــام ب ــى القي ــام هــذا اللقــاء. أدعوكــم إل ــوم فــي خت الي
ــا  ــة تطبيقه ــإلدارات االنتخابي ــن ل ــي ميك ــة الت ــر اخلاص ــن التدابي ــد م ــاك العدي ــون فهن ــا تعلم ــة. وكم ــة االنتخابي ــل العملي ــف مراح مختل
لتعزيــز مشــاركة املــرأة فــي االنتخابــات )وهنــا ميكــن الرجــوع إلــى الدليــل اإلرشــادي الصــادر حديثًــا  لــإلدارات االنتخابيــة حــول دور املــرأة فــي 

االنتخابــات(.  

ــه مــن املهــم البحــث عــن  باإلضافــة إلــى ذلــك، ونظــرًا ألن الشــباب حتــت ســن 25 ســنة ميثلــون %60 مــن الســكان فــي الــدول العربيــة، فإن
ــذه  ــي ه ــورد ف ــن م ــم أثم ــة، فه ــية واالنتخابي ــات السياس ــي العملي ــاركة ف ــى املش ــباب عل ــجيع الش ــز وتش ــتراتيجيات لتحفي ــائل واس وس
املنطقــة، لــذا فــإن التأكــد مــن بقــاء أصواتهــم مســموعة هــو أمــر بالــغ األهميــة ليــس فقــط لضمــان اســتقرار وتنميــة املنطقــة، ولكــن 

أيًضــا للحــد مــن التطــرف والعنــف.  

ــي  ــم ف ــن خبراتك ــم م ــات والتعل ــادل املعلوم ــة لتب ــع احلاج ــا ليض ــاء أيًض ــا ج ــب وإمن ــت املناس ــي الوق ــط ف ــى فق ــأت امللتق ــم ي ــه، فل وعلي
ــدة  ــنوات عدي ــي لس ــدة اإلمنائ ــج األمم املتح ــل برنام ــد عم ــا. وق ــة بأكمله ــتفادة للمنطق ــق االس ــل حتقي ــن أج ــق م ــع التطبي ــات موض االنتخاب

لتعزيــز املعرفــة والتعــاون، ويعد أمرًا جديرًا بالثناء أن نرى ثمرة عملنا اليوم في مجال االنتخابــات فــي الــدول العربيــة. 

ــات  ــال االنتخاب ــز مج ــل تعزي ــن أج ــم م ــالزم لعملك ــم ال ــدمي الدع ــان، بتق ــي عم ــي ف ــز االقليم ــي، واملرك ــدة اإلمنائ ــج االمم املتح ــزم برنام ويلت
وتدعيم أساســه املهني، كما ندعم عقد هذا امللتقى مرة أخرى في املســتقبل. 

وأهنــيء أمانــة شــؤون االنتخابــات بجامعــة الــدول العربيــة ومشــروعنا اإلقليمــي للدعــم االنتخابــي علــى إدراك أهميــة هــذا امللتقــى والســعي 
مــن أجــل حتقيقــه. فقــد بُذلــت جهــود كبيــرة علــى مــدار ثالثــة أيــام إلجنــاح هــذا امللتقــى، وكانــت املناقشــات األوليــة حــول رؤيــة هــذا امللتقــى 
ــن ايضــا الشــراكة الراســخة والدعــم الــذي تلقينــاه مــن شــعبة املســاعدة االنتخابيــة بــاألمم  قــد بــدأت منــذ مــا يقــرب مــن عامــني. وأود أن أُثمِّ

املتحــدة لتحقيــق شــراكتنا مــع جامعــة الــدول العربيــة، خاصــًة خــالل تنظيــم هــذا اللقــاء.  

وفــي اخلتــام اســمحوا لــي أن أشــكركم جميًعــا علــى حضوركــم ومشــاركتكم الفعالــة فــي املناقشــات علــى مــدى األيــام الثالثــة املاضيــة 
وعلى التزامكم املســتمر إلجراء انتخابات تتمتع باملصداقية وتتيح مشــاركة جميع الفئات في الدول العربية. 
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الملتقى األول لهيئات إدارة االنتخابات في الدول العربية
جامعة الدول العربية واألمم المتحدة

9-11 مايو 2016

العربي يلتقى ممثال عن األمم املتحدة لعقد ملتقى اإلدارات االنتخابية 
في الدول العربية

اجلامعة العربية تستضيف غدًا ملتقى اإلدارات االنتخابية في الدول
األحد 2016/5/8

اليوم السابع : كتب مصطفى عنبر
ــد،  ــوم األح ــر الي ــة، ظه ــة العربي ــام للجامع ــني الع ــي األم ــل العرب ــور نبي ــى الدكت التق
كريــك جانيــس ممثــل األمــني العــام لــأمم املتحــدة فــي ملتقــى اإلدارات االنتخابيــة فــي 
الــدول العربيــة رئيــس شــعبة املســاعدات االنتخابيــة فــي األمم املتحــدة، لبحــث الترتيبات 

األخيــرة لعقــد ملتقــى اإلدارات االنتخابيــة فــي الــدول العربيــة.

ويعقــد ألول مــرة مبقــر جامعــة الــدول العربيــة "ملتقــى اإلدارات االنتخابيــة فــي الــدول 
العربيــة"، والــذي تســتمر فعالياتــه فــى الفتــرة مــن 9-11 مايــو 2016، ويأتــي ذلــك فــي 

إطــار التنســيق والتعــاون بــني جامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة األمم املتحــدة.

ويأتــي انعقــاد هــذا امللتقــى فــي إطــار تنفيــذ قــرار مجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى املســتوى الــوزاري رقــم 7961 فــي دورتــه العاديــة )144( 
بتاريــخ 2015/9/13، والــذي رحــب بعقــد ملتقــى موســع تشــارك فيــه كل الهيئــات واإلدارات االنتخابيــة العربيــة فضــال عــن املنظمــات الدوليــة 

واإلقليميــة املعنيــة الرائــدة فــي هــذا اجملــال.

يشــارك فــي امللتقــى رؤســاء وأعضــاء اإلدارات االنتخابيــة فــي الــدول العربيــة وذلــك بحضــور املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة الرائــدة فــي هــذا اجملــال 
)األمم املتحــدة، االحتــاد األوروبــي، االحتــاد اإلفريقــي، منظمــة التعــاون اإلســالمي، البرملــان العربــي، املنظمــة العربيــة لــإلدارات االنتخابيــة، املؤسســة 

الدوليــة للنظــم االنتخابيــة، املعهــد االنتخابــي للدميقراطيــة املســتدامة فــي إفريقيــا، وكالــة التنميــة الدوليــة الســويدية.

وتقــوم اإلدارات العربيــة االنتخابيــة باملشــاركة فــي هــذا امللتقــى باســتعراض التجــارب االنتخابيــة فــي كل دولــة عربيــة واالجنــازات التــي اســتطاعت 
حتقيقهــا، وكذلــك الصعوبــات والتحديــات اخملتلفــة التــي واجهتهــا، ذلــك إضافــة إلــى اســتعراض املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة لدورهــا فــي هــذا 
اجملــال وخبرتهــا علــى صعيــد التعــاون الدولــي خاصــة فــي املنطقــة العربيــة، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يســهم فــي تطويــر املمارســات االنتخابيــة 

املســتقبلية للــدول العربيــة.

وميثــل هــذا امللتقــى فرصــة كبيــرة ميكــن االســتفادة منهــا فــي اســتمرار تأســيس وبنــاء عالقــات تعــاون بــني جميــع اإلدارات االنتخابيــة فــي الــدول 
العربيــة، وكذلــك توثيــق وتعزيــز أواصــر التعــاون بــني كل األطــراف املعنيــة باالنتخابــات فــي الــدول العربيــة وبــني املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة 

العاملــة فــي هــذا اجملــال.

جريدة األهرام:

يعقــد ألول مــرة مبقــر جامعــة الــدول العربيــة بالقاهــرة "ملتقــى اإلدارات االنتخابيــة فــي 
الــدول العربيــة" والتــي ستســتمر فعالياتــه ثالثــة أيــام، فــي إطــار التنســيق والتعــاون 

بــني جامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة األمم املتحــدة.

حتقيقات وتقارير

وأفــاد بيــان لأمانــة العامــة للجامعــة بــأن انعقــاد امللتقــى يأتــي فــي إطــار تنفيــذ قــرار مجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى املســتوى الــوزاري 
ــة  ــات واإلدارات االنتخابي ــذي رحــب بعقــد ملتقــى موســع تشــارك فيــه كافــة الهيئ ــخ 2015/9/13، وال ــة )144( بتاري ــه العادي رقــم 7961 فــي دورت

العربيــة فضــالً عــن املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة املعنيــة الرائــدة فــي هــذا اجملــال.

ويشــارك فــي امللتقــى رؤســاء وأعضــاء اإلدارات االنتخابيــة فــي الــدول العربيــة وذلــك بحضــور املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة الرائــدة فــي هــذا اجملال 
)األمم املتحــدة، االحتــاد األوروبــي، االحتــاد األفريقــي، منظمــة التعــاون اإلســالمي، البرملــان العربــي، املنظمــة العربيــة لــإلدارات االنتخابيــة، املؤسســة 

الدوليــة للنظــم االنتخابيــة، املعهــد االنتخابــي للدميقراطيــة املســتدامة فــي أفريقيــا، وكالــة التنميــة الدوليــة الســويدية(.

وســوف تقــوم اإلدارات العربيــة االنتخابيــة املشــاركة فــى هــذا امللتقــى باســتعراض التجــارب االنتخابيــة فــي كل دولــة عربيــة واالجنــازات التــي 
ــة  ــة واإلقليمي ــى اســتعراض املنظمــات الدولي ــًة إل ــك إضاف ــي واجهتهــا، ذل ــات اخملتلفــة الت ــات والتحدي ــك الصعوب اســتطاعت حتقيقهــا، وكذل
ــر  لدورهــا فــي هــذا اجملــال وخبرتهــا علــى صعيــد التعــاون الدولــي خاصــًة فــي املنطقــة العربيــة، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يســهم فــي تطوي

ــة.  ــدول العربي ــة املســتقبلية لل املمارســات االنتخابي

وميثــل هــذا امللتقــى فرصــة كبيــرة ميكــن االســتفادة منهــا فــي اســتمرار تأســيس وبنــاء عالقــات تعــاون بــني جميــع اإلدارات االنتخابيــة فــي الــدول 
العربيــة، وكذلــك توثيــق وتعزيــز أواصــر التعــاون بــني كافــة األطــراف املعنيــة باالنتخابــات فــي الــدول العربيــة وبــني املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة 

العاملــة فــي هــذا اجملــال.

اجلامعة العربية تشدد على ضرورة تعزيز اإلدارات االنتخابية فى الدول 
األعضاء االثنني، 09 مايو 2016 - 02:26 م

اليوم السابع : كتب مصطفى عنبر
ــدول  ــز دور اإلدارات االنتخابيــة فــي ال ــدول العربيــة علــى ضــرورة تعزي شــددت جامعــة ال
األعضــاء باجلامعــة، مــن أجــل حتقيــق الدميقراطيــة واحلكــم الرشــيد، والتعاون والتنســيق 
ــادل  ــات وتب ــة االنتخاب ــي مراقب ــة ف ــة والدولي ــات اإلقليمي ــع املنظم ــار م ــذا اإلط ــي ه ف

اخلبــرات الناجحــة. 

ــة  ــي كلم ــة، ف ــة العربي ــام للجامع ــني الع ــب األم ــو نائ ــن حل ــد ب ــفير احم ــال الس وق
ــة  ــدول العربي ــة فــي ال ــة عــن األمــني العــام أمــام ملتقــى اإلدارات االنتخابي ألقاهــا نياب
ــة  ــه اجلامع ــث تنظم ــة، حي ــة العربي ــر اجلامع ــني مبق ــوم االثن ــه الي ــدأت أعمال ــذي ب ال
ــاد  ــة واالحت ــات الدولي ــن املنظم ــني م ــور ممثل ــدة بحض ــة األمم املتح ــع منظم ــاون م بالتع

ــة. ــإلدارات االنتخابي ــة ل ــة العربي ــي واملنظم ــان العرب ــالمي والبرمل ــاون اإلس ــة التع ــي ومنظم ــاد اإلفريق ــي واالحت األوروب
وأكــدت كلمــة األمــني العــام الدكتــور نبيــل العربــي، أن االنتخابــات تشــكل إحــدى أهــم طــرق التداول الســلمي للســلطة وأحــد األعمدة األساســية 

لبنــاء النظــام الدميقراطــي واحلكــم الرشــيد ومبدأ الشــورى .

وأوضــح أن اجلامعــة حرصــت منــذ بدايــة التســعينات علــى مواكبــة ومتابعــة مختلــف االســتحقاقات االنتخابيــة التــي جــرت فــى دولهــا األعضــاء 
حيــث أرســلت 65 بعثــة ملراقبــة االنتخابــات علــى املســتوى الرئاســي أو البرملانــي أو االســتفتاء فــي 20 دولــة حتــى اآلن، الفتــا إلــى أن هــذه البعثــات 
تضمنــت فــي مجملهــا مشــاركة مــا ال يقــل عــن 1600 مراقبــا ومراقبــة جميعهــم مــن موظفــي األمانــة العامــة للجامعــة العربيــة بعــد إعدادهم 
ــات فــي الــدول  مهنيــا ألداء هــذه املهــام وفقــا للمعاييــر الدوليــة فــي هــذا اجملــال، كمــا توســع مجــال مهمــة بعثــات اجلامعــة ملراقبــة االنتخاب

العربيــة ليشــمل دوال غيــر عربيــة أيضــا .

وأكــد أن العقــود القليلــة املاضيــة شــهدت اهتمامــا متزايــدا باملراقبــة الدوليــة علــى االنتخابــات باعتبارهــا آليــة هامــة مــن آليــات ضمــان نزاهــة 
االنتخابــات نظــرا ملــا توفــره مــن تقييــم دقيــق ومتجــرد عــن مجريــات العمليــة االنتخابيــة، وقــد تعــززت أهميــة املراقبــة الدوليــة فــي الســنوات 
ــل  ــدول بتعدي ــن ال ــد م ــت العدي ــث قام ــات حي ــة االنتخاب ــا ملراقب ــة ودعواته ــة والدولي ــات اإلقليمي ــد املنظم ــى تواج ــرص عل ــرا للح ــرة نظ األخي
تشــريعاتها لتســمح بالرقابــة الدوليــة علــى االنتخابــات ، وبعــد أن أصبحــت املراقبــة الدوليــة عامــال هامــا يســهم ضمــن عوامــل أخــرى فــي إجنــاح 

وتعزيــز نزاهــة ومصداقيــة العمليــة االنتخابيــة ، كمــا تلعــب دورا هامــا فــي احلــث علــى تقبــل مــا تفــرزه االنتخابــات مــن نتائــج وتعمــل علــى
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بدأت ألول مرة مبقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، فعاليات “ملتقى 
اإلدارات االنتخابية في الدول العربية”

االثنني، 09 مايو 2016

املصري اليوم كتب : حازم قطب
وتســتمر فعاليــات امللتقــى خــالل الفتــرة مــن 11-9 مايــو اجلــاري، ويأتــي ذلــك فــي إطــار 

التنســيق والتعــاون بــني جامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة األمم املتحــدة.

ويأتــي انعقــاد هــذا امللتقــى فــي إطــار تنفيــذ قــرار مجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى 
املســتوى الــوزاري رقــم 7961 فــي دورتــه العاديــة )144( بتاريــخ 13 ســبتمبر 2015، والــذي 
ــة،  ــة العربي ــات واإلدارات االنتخابي ــه كل الهيئ ــارك في ــع تش ــى موس ــد ملتق ــب بعق رح

فضــاًل عــن املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة املعنيــة الرائــدة فــي هــذا اجملــال.

ويشــارك فــي امللتقــى رؤســاء وأعضــاء اإلدارات االنتخابيــة فــي الــدول العربيــة، وذلــك بحضــور املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة الرائــدة فــي هــذا 
ــة،  ــإلدارات االنتخابي ــة ل ــة العربي ــي، املنظم ــان العرب ــالمي، البرمل ــاون اإلس ــة التع ــي، منظم ــاد األفريق ــي، االحت ــاد األوروب ــدة، االحت ــال )األمم املتح اجمل

ــويدية(. ــة الس ــة الدولي ــة التنمي ــا، وكال ــي أفريقي ــتدامة ف ــة املس ــي للدميقراطي ــد االنتخاب ــة، املعه ــم االنتخابي ــة للنظ ــة الدولي املؤسس

ومــن املقــرر أن تقــوم اإلدارات العربيــة االنتخابيــة املشــاركة فــي هــذا امللتقــى باســتعراض التجــارب االنتخابيــة فــي كل دولــة عربيــة واإلجنــازات 
التــي اســتطاعت حتقيقهــا وكذلــك الصعوبــات والتحديــات اخملتلفــة التــي واجهتهــا ذلــك إضافــة إلــى اســتعراض املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة 
لدورهــا فــي هــذا اجملــال، وخبرتهــا علــى صعيــد التعــاون الدولــي خاصــًة فــي املنطقــة العربيــة، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يســهم فــي تطويــر 

املمارســات االنتخابيــة املســتقبلية للــدول العربيــة.

جتنــب احتمــاالت نشــوب اخلالفــات الداخليــة أو النزاعــات حــول مصداقيتهــا ، باإلضافــة إلــى إســهام تقاريرهــا ومالحظاتهــا وتوصياتهــا فــي االرتقــاء 
مبســتوى العمليــة االنتخابية املســتقبلية .

ولفــت الدكتــور العربــي إلــى أن املنطقــة العربيــة شــهدت خــالل الســنوات املاضيــة العديــد مــن االســتحقاقات االنتخابيــة ســواء علــى املســتوى 
الرئاســي أو البرملانــي أو احمللــى أو االســتفتاءات األمــر الــذي أدى إلــى تزايــد االهتمــام باالنتخابــات فــي املنطقــة علــى املســتويني الرســمي والشــعبي. 
مؤكــدا أن الهيئــات واإلدارات االنتخابيــة العربيــة باختــالف أنواعهــا مســؤولة ومشــرفة علــى إمتــام االســتحقاقات حيــث قامــت ببــذل جهــود كبيــرة 

ومقــدرة إلجنازهــا رغــم مــا واجهتــه مــن صعوبــات وحتديــات عديــدة األمــر الــذي لــم تكــن اجلامعــة بعيــدة عنــه بــل أولتــه اهتمامــا خاصــا .

ــة  ــة العربي ــز دور اإلدارات االنتخابي ــأنها تعزي ــن ش ــي م ــم الت ــبل الدع ــد كل س ــى تقيي ــة إل ــة العربي ــع اجلامع ــن تطل ــام ع ــني الع ــرب األم وأع
ــه. ــل وج ــى أكم ــا عل ــع به ــي تضطل ــؤوليات الت ــام باملس ــى القي ــاعدتها عل ومس

وأكــد أهميــة هــذا امللتقــى الســتعراض ومناقشــة التجــارب االنتخابية فــي املنطقــة العربيــة والتحديــات اخملتلفــة التــي واجهــت اإلدارات االنتخابية 
العربيــة إضافــة إلــى اســتعراض النجاحــات التــي اســتطاعت هــذه اإلدارات إجنازها .

مــن جهتــه أكــد كريــج جينيــس، مديــر قســم املســاعدات االنتخابيــة فــي األمم املتحــدة، أهميــة امللتقــى لتبــادل اخلبــرات بــني املنظمــات والــدول 
املشــاركة. الفتــا إلــى أن اجلامعــة مــن أهــم األمم املتحــدة فــي دعــم العمليــات االنتخابيــة ومراقبتهــا ولهــا خبــرة كبيــرة فــي توفيــر املســاعدات 

الفنيــة .

وأشــار جينيــس إلــى أهميــة الدفــع قدمــا مبشــاركة املــرأة فــي العمليــة االنتخابيــة وترســيخ دورهــا فــي العمليــة السياســية. الفتــا إلــى أن نســبة 
البرملانيــات وصلــت إلــى 18 باملائــة ســواء معينــات أو منتخبــات معربــا عــن تطلعــه لزيــادة نســب مشــاركتهن خــالل الفتــرة املقبلــة وأن تلعــب 

املنطقــة العربيــة دورا بــارزا فــي تعزيــز الدميقراطيــة .

مــن جانبــه اســتعرض رفاييــل لوبيــز بينتــور، كبيــر مستشــارى برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي، عــن االنتخابــات فــي الــدول العربيــة دور االنتخابــات 
كآليــة منهجيــة متكــن الســلطات مــن اتخــاذ القــرارات ووســيلة الختيــار القيــادات .

واســتعرض امللتقــى علــى مــدى ثالثــة أيــام التجــارب االنتخابيــة فــى كل دولــة عربيــة واإلجنــازات التــي اســتطاعت حتقيقهــا وكذلــك الصعوبــات 
ــات اخملتلفــة التــي واجهتهــا، باإلضافــة إلــى اســتعراض املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة لدورهــا فــي هــذا اجملــال وخبرتهــا علــى صعيــد  والتحدي

التعــاون الدولــي خاصــًة فــي املنطقــة العربيــة.

وميثــل هــذا امللتقــى فرصــة كبيــرة ميكــن االســتفادة منهــا فــي اســتمرار تأســيس وبنــاء عالقــات تعــاون بــني جميــع اإلدارات االنتخابيــة فــي الــدول 
العربيــة، وكذلــك توثيــق وتعزيــز أواصــر التعــاون بــني كل األطــراف املعنيــة باالنتخابــات فــي الــدول العربيــة وبــني املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة 

العاملــة فــي هــذا اجملــال.

وفد مفوضية االنتخابات يشارك في امللتقى االول لالدارات االنتخابية 
في مقر اجلامعة العربية

البحرين تستعرض التجربة االنتخابية البرملانية والبلدية في ملتقى 
ادارات االنتخابات في الدول العربية

رام اهلل - دنيا الوطن

ــس  ــس مجل ــن رئي ــف م ــات املؤل ــتقلة لالنتخاب ــا املس ــة العلي ــد املفوضي ــارك وف ش
املفوضــني الســيد سربســت مصطفــى رشــيد ورئيــس اإلدارة االنتخابيــة الســيد محســن 
املوســوي وعضــو مجلــس املفوضــني والناطــق الرســمي باســم املفوضيــة الســيد مقــداد 
ــدول  ــة ال ــر جامع ــي مق ــد ف ــة املنعق ــإلدارات االنتخابي ــى األول ل ــي امللتق ــريفي ف الش
العربيــة فــي القاهــرة للمــدة مــن 9 - 2016/5/11 وبحضــور ممثلــني جميــع الــدول العربيــة 

ومبشــاركة وفــد مــن األمم املتحــدة املعنــى بشــؤون االنتخابــات.

ويتضمــن امللتقــى مجموعــة مــن اجللســات التــي ســيقدمها عــدد مــن املتحدثــني مــن 
مختلــف الهيئــات الرســمية اخملتلفــة املعروفــة وســيتم مناقشــة األمــور اخملتلفــة التــي 
تهتــم بشــؤون االنتخابــات وتبــادل اخلبــرات االنتخابيــة بــني مختلــف الــدول العربيــة فضــالً عــن تأســيس وتقويــة أواصــر التعــاون بــني مختلــف 
ــة  ــات اخملتلف ــات والهيئ ــدى املفوضي ــة ل ــات املتاح ــي واإلمكاني ــب املعرف ــي اجلان ــم ف ــز امله ــى احلاف ــيكون امللتق ــات وس ــة باالنتخاب ــات املعني اجله
ــب  ــرات مــع األمم املتحــدة وفعالياتهــا فــي اجلان ــادل اخلب ــة مــع إيجــاد الســبل للتعــاون وتب ــدول العربي ــع ال واملشــاركني مــن منظمــات فــي جمي

ــي. االنتخاب

وميثل امللتقى فرصة كبيرة لتطوير املمارسات االنتخابية في املنطقة العربية في املستقبل.

املنامة في 10 مايو/بنا/
شــاركت مملكــة البحريــن فــي أعمــال امللتقــى األول إلدارات االنتخابــات فــي الــدول العربية 
مــن 9 حتــى 11 مايــو وذلــك فــي إطــار التنســيق والتعــاون بــني جامعــة الــدول العربيــة 
ومنظمــة األمم املتحــدة وبحضــور ممثلــني مــن املنظمــات الدوليــة واإلحتــاد األوروبــي واإلحتــاد 

األفريقــي ومنظمــة التعــاون اإلســالمي والبرملــان العربــي.

ــر إدارة  ــم مدي ــج البنجاس ــيد دعي ــى الس ــال امللتق ــي أعم ــن ف ــة البحري ــل مملك ومث
االنتخابــات بـــهيئة التشــريع اإلفتــاء القانونــي الــذي قــدم ورقــة عمــل حــول االنتخابــات 

ــن.  ــة البحري ــي مملك ــة ف ــة والبلدي النيابي

وتضمنــت ورقــة العمــل كيفيــة إجــراء االنتخابــات فــي البحريــن واالســتفادة مــن األنظمــة وقواعــد البيانــات املتوفــرة باألجهــزة احلكوميــة والهيكل 
اإلشــرافي والتنظيمــي لالنتخابــات ومشــاركة اجلمعيــات احلقوقيــة فــي العمليــة االنتخابيــة، باإلضافــة لفاعليــه مشــاركة املــرأة فــي االنتخابــات 

مدعمــة باإلحصائيــات واألرقــام التــي تبــني التطــور فــي الوعــي للمواطنــني منــذ عــام 2002 حتــى 2014 .

وتخلــل ورقــة العمــل عــرض فيلــم وثائقــي عــن االنتخابــات فــي مملكــة البحريــن الــذي يوضــح مراحــل االنتخابــات مــن فتــره التحضيــر واإلعــداد 
حتــى مرحلــة اســتخراج النتائــج النهائيــة. 
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قطر تشارك في أعمال ملتقى اإلدارات االنتخابية في الدول العربية 
األثنني  09 مايو, 2016

القاهرة في 09 مايو /قنا / 
ــة، أعمــال ملتقــى اإلدارات  ــدول العربي ــة العامــة جلامعــة ال انطلقــت اليــوم مبقــر األمان
ــور  ــدة بحض ــة األمم املتح ــع منظم ــاون م ــك بالتع ــة، وذل ــدول العربي ــي ال ــة ف االنتخابي
ــاون  ــة التع ــي ومنظم ــاد اإلفريق ــي واالحت ــاد األوروب ــة واالحت ــات الدولي ــن املنظم ــني م ممثل

ــة. ــإلدارات االنتخابي ــة ل ــة العربي ــي واملنظم ــان العرب ــالمي والبرمل اإلس

تشــارك دولــة قطــر فــي أعمــال امللتقــى بوفــد يترأســه اللــواء ماجــد إبراهيــم اخلليفــي 
مديــر إدارة االنتخابــات بــوزارة الداخليــة.

وقــال اللــواء ماجــد اخلليفــي فــي تصريــح لوكالــة األنبــاء القطريــة "قنــا"، إن دولــة قطــر 
ــى  ــى أن امللتق ــيرا إل ــة، مش ــة العربي ــن اجلامع ــوة م ــى بدع ــال امللتق ــي أعم ــارك ف تش

يناقــش إدارة العمليــة االنتخابيــة فــي الــدول العربيــة بالتنســيق مــع األمم املتحــدة.

وأوضــح أن دولــة قطــر تقدمــت بورقــة وعــرض توضيحــي لشــرح كيفيــة إدارة االنتخابــات وإدارة وزارة الداخليــة للعمليــة االنتخابيــة، وكذلــك أهــم 
احملــاور التــي تنظــم العمليــة االنتخابيــة فــي دولــة قطــر.

مــن جانبــه، أكــد العميــد ســالم صقــر املريخــي مديــر إدارة الشــؤون القانونيــة بــوزارة الداخليــة عضــو وفــد دولــة قطــر، أهميــة امللتقــى فــي تعزيــز 
التعــاون بــني الــدول العربيــة وتبــادل اخلبــرات فــي مجــال إدارة االنتخابــات، قائــال "إن امللتقــى ســيعقد علــى مــدار ثالثــة أيــام وســوف نســتمع إلــى 

مشــاركة خبــراء دوليــني فيمــا يتعلــق بالنظــم االنتخابيــة وآليــات مراقبتهــا واملعاييــر املتعلقــة بالعمليــة االنتخابيــة".

وأشــار إلــى أن كل دولــة ســتقدم خبراتهــا فــي إدارة العمليــة االنتخابيــة وســوف نناقــش بعــد ذلــك العمليــة االنتخابيــة فــي ضــوء الطــرح الــذي 
تقدمــه كل دولــة ومناقشــة العمليــة االنتخابيــة فــي تلــك الدولــة لالســتفادة مــن خبــرات الــدول العربيــة فــي هــذا اجملــال، مضيفــا أن هــذا هــو 

الهــدف الرئيســي للملتقــى.

وفــي كلمــة لــه أمــام امللتقــى، أكــد الدكتــور نبيــل العربــي األمــني العــام جلامعــة الــدول العربيــة حــرص اجلامعــة علــى تعزيــز دور اإلدارات االنتخابية 
فــي دولهــا األعضــاء مــن أجــل حتقيــق الدميقراطيــة واحلكــم الرشــيد، والتعــاون والتنســيق فــي هــذا اإلطــار مــع املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة فــي 

مراقبــة االنتخابــات وتبــادل اخلبــرات الناجحة.

وأضــاف العربــي فــي كلمتــه التــي ألقاهــا نائبــه الســفير أحمــد بــن حلــي نائــب األمــني العــام للجامعــة العربيــة، أن االنتخابــات تشــكل إحــدى 
أهــم طــرق التــداول الســلمي للســلطة وأحــد األعمــدة األساســية لبنــاء النظــام الدميقراطــي واحلكــم الرشــيد ومبــدأ الشــورى.

مــن جهتــه، أكــد كريــج جينيــس مديــر قســم املســاعدات االنتخابيــة فــي األمم املتحــدة أهميــة امللتقــى لتبــادل اخلبــرات بــني املنظمــات والــدول 
املشــاركة، معتبــرا أن اجلامعــة لهــا خبــرة كبيــرة فــي توفيــر املســاعدات الفنيــة.

ويســتعرض امللتقــى علــى مــدى ثالثــة أيــام التجــارب االنتخابيــة فــي كل دولــة عربيــة واالجنــازات التــي اســتطاعت حتقيقهــا وكذلــك الصعوبــات 
ــات اخملتلفــة التــي واجهتهــا، باإلضافــة إلــى اســتعراض املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة لدورهــا فــي هــذا اجملــال وخبرتهــا علــى صعيــد  والتحدي

التعــاون الدولــي خاصــة فــي املنطقــة العربيــة.

وأكــد الســيد / دعيــج البنجاســم علــى أهميــة هــذه اللقــاءات فــي تعزيــز عالقــات التعــاون بــني جميــع اإلدارات االنتخابيــة فــي الــدول العربيــة 
واالســتفادة مــن جتاربهــم االنتخابيــة والتعــرف علــى الدعــم التــي تقدمــه األمانــة العامــة جلامعــة الــدول العربيــة واملنظمــات الدوليــة . 

ويأتــي انعقــاد هــذا امللتقــى فــي إطــار تنفيــذ قــرار مجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى املســتوى الــوزاري فــي دورتــه العاديــة فــي ســبتمبر مــن 
العــام املاضــي والــذي رحــب بعقــد ملتقــى موســع تشــارك فيــه كافــة املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة املعنيــة الرائــدة فــي هــذا اجملــال. 

مفوضية االنتخابات تشارك بامللتقى األول لإلدارات باجلامعة العربية
May 10, 2016

عقد ملتقى اإلدارات االنتخابية في الدول العربية بالقاهرة

وكالة األنباء األردنية القاهرة 8 أيار )بترا(-

العربي: االنتخابات أهم طرق التداول السلمي للسلطة وبناء النظام الدميقراطي
األمني العام جلامعة الدول العربية- الدكتور نبيل العربي

نشر في : االثنني 9 مايو 2016

بغداد –  الزمان

ــتقلة  ــا املس ــة العلي ــد املفوضي ــاركة وف ــة مبش ــإلدارات االنتخابي ــى األول ل ــال  امللتق ــرة أعم ــة بالقاه ــدول العربي ــة ال ــر جامع ــي مق ــت ف انطلق
لالنتخابــات فــي العراق.وقــال  بيــان للمفوضيــة أمــس أن )وفــد املفوضيــة املؤلــف مــن رئيــس مجلــس املفوضــني سربســت مصطفــى رشــيد ورئيــس 
اإلدارة االنتخابيــة محســن املوســوي وعضــو مجلــس املفوضــني والناطــق الرســمي باســم املفوضيــة مقــداد الشــريفي ميثــل العــراق فــي امللتقــى 
الــذي ينعقــد للمــدة مــن 9-11 مــن الشــهر اجلــاري بحضــور ممثلــني عــن جميــع الــدول العربيــة ومبشــاركة وفــد معنــي بشــؤون االنتخابــات مــن 
األمم املتحــدة(، موضحــاً  أن )امللتقــى يتضمــن مجموعــة مــن اجللســات ملناقشــة األمــور اخملتلفــة التــي تهتــم بشــؤون االنتخابــات وتبــادل اخلبــرات 
االنتخابيــة بــني مختلــف الــدول العربيــة فضــالً عــن تأســيس وتقويــة أواصــر التعــاون بــني مختلــف اجلهــات املعنيــة باالنتخابــات(. ورأى البيــان أن 
)امللتقــى  ســيكون احلافــز املهــم فــي اجلانــب املعرفــي وبحــث اإلمكانيــات املتاحــة لــدى املفوضيــات والهيئــات اخملتلفــة مــع إيجــاد ســبل التعــاون 
وتبــادل اخلبــرات مــع األمم املتحــدة وفعالياتهــا فــي اجلانــب االنتخابــي(، الفتــاً إلــى أن )امللتقــى ميثــل فرصــة كبيــرة لتطويــر املمارســات االنتخابيــة 

فــي املنطقــة العربيــة فــي املســتقبل (.

تنظــم جامعــة الــدول العربيــة "ملتقــى اإلدارات االنتخابيــة فــي الــدول العربيــة" والــذي يســتمر فــي الفتــرة 11-9 أيــار احلالــي، ويأتــي فــي إطــار 
التنســيق والتعــاون بــني اجلامعــة ومنظمــة األمم املتحــدة.

وميثــل هــذا امللتقــى فرصــة كبيــرة ميكــن االســتفادة منهــا فــي اســتمرار تأســيس وبنــاء عالقــات تعــاون بــني جميــع اإلدارات االنتخابيــة فــي الــدول 
العربيــة، وتوثيــق وتعزيــز أواصــر التعــاون بــني األطــراف املعنيــة باالنتخابــات فــي الــدول العربيــة وبــني املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة العاملــة فــي 

هــذا اجملــال.

وســوف تقــوم اإلدارات العربيــة االنتخابيــة املشــاركة فــي هــذا امللتقــى باســتعراض التجــارب االنتخابيــة فــي كل دولــة عربيــة ، األمــر الــذي مــن 
شــأنه أن يســهم فــي تطويــر املمارســات االنتخابيــة املســتقبلية للــدول العربيــة.

ويشــارك فــي امللتقــى رؤســاء وأعضــاء اإلدارات االنتخابيــة فــي الــدول العربيــة وذلــك بحضــور املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة الرائــدة فــي هــذا اجملال 
)األمم املتحــدة، االحتــاد األوروبــي، االحتــاد األفريقــي، منظمــة التعــاون اإلســالمي، البرملــان العربــي، املنظمــة العربيــة لــإلدارات االنتخابيــة، املؤسســة 

الدوليــة للنظــم االنتخابيــة، املعهــد االنتخابــي للدميقراطيــة املســتدامة فــي أفريقيــا، وكالــة التنميــة الدوليــة الســويدية

الشروق: سنية محمود  
أكــدت جامعــة الــدول العربيــة حرصهــا علــى تعزيــز دور اإلدارات االنتخابيــة فــي دولهــا األعضــاء مــن أجــل حتقيــق الدميقراطيــة واحلكــم الرشــيد، 

والتعــاون والتنســيق فــي هــذا اإلطــار مــع املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة فــي مراقبــة االنتخابــات وتبــادل اخلبــرات الناجحــة.

ــن حلــي نائــب األمــني  ــي والتــي ألقاهــا نائبــه الســفير أحمــد ب جــاء ذلــك خــالل كلمــة األمــني العــام للجامعــة العربيــة الدكتــور نبيــل العرب
العــام للجامعــة العربيــة أمــام ملتقــى اإلدارات االنتخابيــة فــي الــدول العربيــة " الــذي بــدأت أعمالــه اليــوم مبقــر اجلامعــة العربيــة، حيــث تنظمــه 
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ــاون  ــة التع ــي ومنظم ــاد اإلفريق ــي واالحت ــاد األوروب ــة واالحت ــات الدولي ــن املنظم ــني م ــور ممثل ــدة بحض ــة األمم املتح ــع منظم ــاون م ــة بالتع اجلامع
ــة. ــإلدارات االنتخابي ــة ل ــة العربي ــي واملنظم ــان العرب ــالمي والبرمل اإلس

وأكــد العربــي أن االنتخابــات تشــكل إحــدى أهــم طــرق التــداول الســلمي للســلطة وأحــد األعمــدة األساســية لبنــاء النظــام الدميقراطــي واحلكــم 
الرشــيد ومبــدأ الشــورى.

وأوضــح أن اجلامعــة حرصــت منــذ بدايــة التســعينات علــى مواكبــة ومتابعــة مختلــف االســتحقاقات االنتخابيــة التــي جــرت فــي دولهــا األعضــاء 
حيــث أرســلت 65 بعثــة ملراقبــة االنتخابــات علــى املســتوى الرئاســي أو البرملانــي أو االســتفتاء فــي 20 دولــة حتــى اآلن ولفــت إلــى أن هــذه البعثــات 
ــد  ــة بع ــة العربي ــة للجامع ــة العام ــي األمان ــن موظف ــم م ــة جميعه ــب ومراقب ــن 1600 مراق ــل ع ــا ال يق ــاركة م ــا مش ــي مجمله ــت ف تضمن
أعدادهــم مهنيــا ألداء هــذه املهــام وفقــا للمعاييــر الدوليــة فــي هــذا اجملــال، كمــا توســع مجــال مهمــة بعثــات اجلامعــة ملراقبــة االنتخابــات فــي 

الــدول العربيــة ليشــمل دوال غيــر عربيــة أيضــا.   

ــان  ــات ضم ــن آلي ــة م ــة هام ــا آلي ــات باعتباره ــى االنتخاب ــة عل ــة الدولي ــدا باملراقب ــا متزاي ــدت اهتمام ــة شzه ــة املاضي ــود القليل ــد أن العق وأك
ــة فــي  ــة الدولي ــة املراقب ــة، وقــد تعــززت أهمي ــة االنتخابي ــات العملي ــق ومتجــرد عــن مجري ــم دقي ــره مــن تقيي ــا توف ــات نظــرا مل نزاهــة االنتخاب
الســنوات اخليــرة نظــرا للحــرص علــى تواجــد املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة ودعواتهــا ملراقبــة االنتخابــات حيــث قامــت العديــد مــن الــدول بتعديل 
تشــريعاتها لتســمح بالرقابــة الدوليــة علــى االنتخابــات، وبعــد أن أصبحــت املراقبــة الدوليــة عامــال هامــا يســهم ضمــن عوامــل أخــرى فــي إجنــاح 
وتعزيــز نزاهــة ومصداقيــة العمليــة االنتخابيــة، كمــا تلعــب دورا هامــا فــي احلــث علــى تقبــل مــا تفــرزه االنتخابــات مــن نتائــج وتعمــل علــى جتنــب 
احتمــاالت نشــوب اخلالفــات الداخليــة أو النزاعــات حــول مصداقيتهــا، إضافــة إلــى إســهام تقاريرهــا ومالحظاتهــا وتوصياتهــا فــي االرتقــاء مبســتوى 

العمليــة االنتخابيــة املســتقبلية.

ولفــت العربــي إلــى أن املنطقــة العربيــة شــهدت خــالل الســنوات املاضيــة العديــد مــن االســتحقاقات االنتخابيــة ســواء علــى املســتوى الرئاســي 
أو البرملانــي أو احمللــي أو االســتفتاءات األمــر الــذي أدى إلــى تزايــد االهتمــام باالنتخابــات فــي املنطقــة علــى املســتويني الرســمي والشــعبي مؤكــدا أن 
الهيئــات واإلدارات االنتخابيــة العربيــة باختــالف أنواعهــا مســئولة ومشــرفة علــى إمتــام االســتحقاقات حيــث قامــت ببــذل جهــود كبيــرة ومقــدرة 

إلجنازهــا رغــم مــا واجهتــه مــن صعوبــات وحتديــات عديــدة األمــر الــذي لــم تكــن اجلامعــة بعيــدة عنــه بــل أولتــه اهتمامــا خاصــا.

وأعــرب األمــني العــام عــن تطلــع اجلامعــة إلــى تقــدمي كل ســبل الدعــم التــي مــن شــأنها تعزيــز دور اإلدارات االنتخابيــة العربيــة ومســاعدتها علــى 
القيــام باملســؤوليات التــي تضطلــع لهــا علــى أكمــل وجــه.

وأكــد أهميــة هــذا امللتقــى الســتعراض ومناقشــة التجــارب االنتخابية فــي املنطقــة العربيــة والتحديــات اخملتلفــة التــي واجهــت اإلدارات االنتخابية 
العربيــة إضافــة إلــى اســتعراض النجاحــات التــي اســتطاعت هــذه اإلدارات إجنازها.

مــن جهتــه أكــد كريــج جينيــس مديــر قســم املســاعدات االنتخابيــة فــي األمم املتحــدة أهميــة امللتقــى لتبــادل اخلبــرات بــني املنظمــات والــدول 
املشــاركة الفتــا إلــى أن اجلامعــة أهــم مــن األمم املتحــدة فــي دعــم العمليــات االنتخابيــة ومراقبتهــا ولهــا خبــرة كبيــرة فــي توفيــر املســاعدات 

الفنيــة.

وأشــار جينيــس إلــى أهميــة الدفــع قدمــا مبشــاركة املــرأة فــي العمليــة االنتخابيــة وترســيخ دورهــا فــي العمليــة السياســية مشــيرا إلــى أن 
نســبة البرملانيــات وصلــت إلــى 18 باملائــة ســواء معينــات أو منتخبــات معربــا عــن تطلعــه لزيــادة نســب مشــاركتهن خــالل الفتــرة املقبلــة وان 

تلعــب املنطقــة العربيــة دورا بــارزا فــي تعزيــز الدميقراطيــة 

ــة  ــات كآلي ــة دور االنتخاب ــدول العربي ــي ال ــات ف ــن االنتخاب ــي ع ــدة اإلمنائ ــج األمم املتح ــاري برنام ــر مستش ــور كبي ــز بينت ــل لوبي ــتعرض رفايي واس
ــادات. ــار القي ــيلة الختي ــرارات ووس ــاذ الق ــن اتخ ــلطات م ــن الس ــة متك منهجي

ويســتعرض امللتقــى علــى مــدى ثالثــة أيــام التجــارب االنتخابيــة فــي كل دولــة عربيــة واإلجنــازات التــي اســتطاعت حتقيقهــا وكذلــك الصعوبــات 
والتحديــات اخملتلفــة التــي واجهتهــا، إضافــة إلــى اســتعراض املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة لدورهــا فــي هــذا اجملــال وخبرتهــا علــى صعيــد التعاون 

الدولــي خاصــًة فــي املنطقــة العربيــة.

اإلمارات تستعرض ورقة عمل حول انتخابات الوطني االحتادي مبلتقى 
اإلدارات االنتخابية باجلامعة العربية

وام: 2016/05/9 
تشــارك دولــة اإلمــارات فــي أعمــال ملتقــى اإلدارات االنتخابيــة فــي الــدول العربيــة التــي بــدأت أمــس مبقــر األمانــة العامــة جلامعــة الــدول العربيــة 
ــة  ــي ومنظم ــاد اإلفريق ــي واالحت ــاد األوروب ــة واالحت ــات الدولي ــن املنظم ــني م ــور ممثل ــدة بحض ــة األمم املتح ــع منظم ــاون م ــة بالتع ــه اجلامع وتنظم

التعــاون اإلســالمي والبرملــان العربــي واملنظمــة العربيــة لــإلدارات االنتخابيــة ويســتمر ثالثــة أيــام.

ــة  ــة الوطني ــو اللجن ــادي عض ــي االحت ــس الوطن ــؤون اجملل ــة لش ــل وزارة الدول ــاه وكي ــالل لوت ــارق ه ــعادة ط ــى س ــال امللتق ــي أعم ــة ف ــل الدول مث
لالنتخابــات رئيــس جلنــة إدارة االنتخابــات والــذي قــدم ورقــة عمــل حــول انتخابــات اجمللــس الوطنــي االحتــادي بالدولــة تناولــت التجربــة البرملانيــة 
وبرنامــج التمكــني السياســي بالدولــة بوجــه عــام.  وأكــدت ورقــة العمــل أن اإلقبــال املتزايــد مــن جانــب املواطنــني ســواء فــي داخــل الدولــة أو 
فــي اخلــارج علــى املشــاركة فــي انتخابــات اجمللــس الوطنــي االحتــادي2015 جســد إميــان املواطنــني العميــق بقيمــة املشــاركة فــي انتخابــات اجمللــس 

الوطنــي االحتــادي كمــا انــه يعطــي مؤشــرا واضحــا علــى ان املشــاركة الشــعبية فــي االســتحقاقات القادمــة ســتكون كبيــرة. 

وأشــارت ورقــة العمــل إلــى أن انتخابــات اجمللــس الوطنــي االحتــادي تشــكل أهميــة كبيــرة فــي نشــر الوعــي ضمــن إطــار نشــر الثقافــة السياســية 
فــي مجتمــع الدولــة مــن اجــل حتقيــق احليــاة الكرميــة للمواطنــني وترســيخ دعائــم املشــاركة السياســية. 

وأشــادت ورقــة العمــل ببرنامــج التمكــني السياســي الــذي أعلنــه صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آِل نهيــان رئيــس الدولــة حفظــه اهلل 
عــام 2005 ..مشــيرة إلــى إن هــذا البرنامــج زاد التجربــة البرملانيــة تطــورا وبــدأ يجنــي اإلماراتيــون جميعــا ثمــاره بعــد أن أتــى أكلــه فــي تعزيــز احليــاة 

البرملانيــة واملشــاركة الفاعلــة فــي صنــع القــرار الوطنــي.

وأوضحــت ورقــة العمــل إن برنامــج التمكــني اتســم بالتــدرج بحيــث يتــم تطبيقــه علــى مراحــل متدرجــة ومدروســة وتنســجم مــع طبيعــة 
اجملتمــع اإلماراتــي وخصوصياتــه الثقافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية وغيرهــا واجتاهاتــه وتطلعاتــه للمســتقبل وظــروف العصــر الــذي 

نعيشــه والتحــوالت التــي يشــهدها العالــم مــن حولنــا مــع التأكيــد علــى ضــرورة نشــر وتعزيــز ثقافــة املشــاركة السياســية بــني املواطنــني.

ــد آل نهيــان رئيــس الدولــة حفظــه اهلل كان  ــن زاي  وأكــدت ورقــة العمــل إن برنامــج التمكــني الــذي أطلقــه صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة ب
أساســا لكثيــر مــن التطــورات اإليجابيــة فــي مســيرة الدولــة وســاهم فــي تعزيــز منظومــة التنميــة الشــاملة عبــر املســار السياســي املتــدرج 

الــذي ينتهجــه برنامــج التمكــني السياســي لصاحــب الســمو رئيــس الدولــة حفظــه اهلل . 

وكان صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة حفظــه اهلل قــد أرســى قواعــد برنامــج التمكــني السياســي فــي خطابــه 
مبناســبة اليــوم الوطنــي الرابــع والثالثــني فــي ديســمبر مــن عــام 2005 والــذي يهــدف إلــى تفعيــل دور اجمللــس الوطنــي االحتــادي ومتكينــه ليكــون 
ــوم  ــن وهم ــا الوط ــا بقضاي ــة والتصاق ــدرة وفاعلي ــر ق ــا أكث ــون مجلس ــى أن يك ــل عل ــالل العم ــن خ ــة م ــلطة التنفيذي ــاندة للس ــلطة مس س
املواطنــني وان تترســخ مــن خاللــه قيــم املشــاركة ونهــج الشــورى مــن خــالل مســار متــدرج منتظــم عبــر مســيرة تكلــل مبزيــد مــن املشــاركة 

والتفاعــل مــن أبنــاء الوطــن . 

وأكــد معالــي الدكتــور نبيــل العربــي األمــني العــام جلامعــة الــدول العربيــة حــرص اجلامعــة علــى تعزيــز دور اإلدارات االنتخابيــة فــي دولهــا األعضــاء 
مــن أجــل حتقيــق الدميقراطيــة واحلكــم الرشــيد والتعــاون والتنســيق فــي هــذا اإلطــار مــع املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة فــي مراقبــة االنتخابــات 

وتبــادل اخلبــرات الناجحــة. 

وقــال العربــي - فــي كلمتــه خــالل افتتــاح أعمــال امللتقــى والتــي ألقاهــا نيابــة عنــه الســفير احمــد بــن حلــي نائــب األمــني العــام للجامعــة - أن 
االنتخابــات تشــكل إحــدى أهــم طــرق التــداول الســلمي للســلطة وأحــد األعمــدة األساســية لبنــاء النظــام الدميقراطــي واحلكــم الرشــيد ومبــدأ 

الشــورى. 

وأوضــح العربــي أن اجلامعــة حرصــت منــذ بدايــة التســعينات علــى مواكبــة ومتابعــة مختلــف االســتحقاقات االنتخابيــة التــي جــرت فــي دولهــا 
األعضــاء حيــث أرســلت 65 بعثــة ملراقبــة االنتخابــات علــى املســتوى الرئاســي أو البرملانــي أو االســتفتاء فــي 20 دولــة حتــى اآلن..الفتــا إلــى أن هــذه 
البعثــات تضمنــت فــي مجملهــا مشــاركة مــا ال يقــل عــن  1600 مراقــب ومراقبــة جميعهــم مــن موظفــي األمانــة العامــة للجامعــة العربيــة 
بعــد أعدادهــم مهنيــا ألداء هــذه املهــام وفقــا للمعاييــر الدوليــة فــي هــذا اجملــال كمــا توســع مجــال مهمــة بعثــات اجلامعــة ملراقبــة االنتخابــات 

فــي الــدول العربيــة ليشــمل دوال غيــر عربيــة أيضــا . 

وأكــد العربــي أن العقــود القليلــة املاضيــة شــهدت اهتمامــا متزايــدا باملراقبــة الدوليــة علــى االنتخابــات باعتبارهــا آليــة هامــة مــن آليــات ضمــان 
نزاهــة االنتخابــات نظــرا ملــا توفــره مــن تقييــم دقيــق ومتجــرد عــن مجريــات العمليــة االنتخابيــة.
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تشــارك املنظمــة العربيــة لــإلدارات االنتخابيــة برئاســة الدكتــور عمــاد الســايح وعضوية 
كل مــن الســيد صفــاء املوســوي والســيد هشــام كحيــل فــي فعاليــات ملتقــى اإلدارات 
ــى 11  االنتخابيــة فــي الــدول العربيــة الــذي يقــام فــي القاهــرة خــالل الفتــرة مــن 9 إل
مايــو 2016 وتنظمــه أمانــة شــؤون االنتخابــات فــي جامعــة الــدول العربيــة بالشــراكة 

مــع برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي.

ــة عربيــة إضافــة إلــى ممثلــني عــن االحتــاد  ينعقــد امللتقــى مبشــاركة ثمانيــة عشــر دول
ــات  ــي ومنظم ــان العرب ــالمي، والبرمل ــاون اإلس ــة التع ــي ومنظم ــاد األفريق ــي واالحت األورب
دوليــة وإقليميــة رائــدة فــي اجملــال االنتخابــي. ويهــدف إلــى مناقشــة التجــارب االنتخابيــة 
فــي املنطقــة العربيــة والصعوبــات اخملتلفــة التــي واجهــت اإلدارات االنتخابيــة العربيــة، 

إضافــة الــى اســتعراض النجاحــات التــي اســتطاعت هــذه اإلدارات أن حتققهــا فــي هــذا اجملــال.

ــة  ــة العربي ــني اإلدارات االنتخابي ــا ب ــاون إقليمي ــل التع ــي بتفعي ــي املعن ــار املؤسس ــا اإلط ــى باعتباره ــذا امللتق ــي ه ــة ف ــاركة املنظم ــي مش وتأت
ــات  ــل املمارس ــق أفض ــن تطبي ــا م ــا ومتكينه ــاء بأدائه ــدف االرتق ــك اإلدارات به ــني تل ــة ب ــرات الفني ــات واخلب ــادل املعلوم ــبيك وبتب ــة للتش ومنص

ــة. ــة والدولي اإلقليمي

Arab EMBs مصدر الصورة

املنظمة العربية لإلدارات االنتخابية تشارك في ملتقى جامعة 
الدول العربية لإلدارات االنتخابية

بدء أعمال ملتقى اإلدارات االنتخابية في الدول العربية

القاهرة في 9 مايو / العمانية 
بــدأت اليــوم مبقــر جامعــة الــدول العربيــة أعمــال ملتقــى اإلدارات االنتخابيــة فــي الــدول 
ــذي تنظمــه اجلامعــة بالتعــاون مــع منظمــة األمم املتحــدة وبحضــور ممثلــني  ــة ال العربي
مــن املنظمــات الدوليــة واالحتــاد األوروبــي واالحتــاد اإلفريقــي ومنظمــة التعــاون اإلســالمي والبرملــان العربــي واملنظمــة العربيــة لــإلدارات االنتخابيــة.
وأكــد أحمــد بــن حلــي نائــب األمــني العــام للجامعــة العربيــة فــي كلمــة اجلامعــة علــى احلــرص علــى تعزيــز دور اإلدارات االنتخابيــة فــي دولهــا 
األعضــاء مــن أجــل حتقيــق الدميقراطيــة واحلكــم الرشــيد والتعــاون والتنســيق فــي هــذا اإلطــار مــع املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة فــي مراقبــة 

االنتخابــات وتبــادل اخلبــرات الناجحــة.

كمــا أضــاف أن االنتخابــات تشــكل إحــدى أهــم طــرق التــداول الســلمي للســلطة وأحــد األعمــدة األساســية لبنــاء النظــام الدميقراطــي واحلكــم 
الرشــيد ومبــدأ الشــورى.

ــز دور اإلدارات االنتخابيــة العربيــة ومســاعدتها علــى  وأعــرب عــن تطلــع اجلامعــة العربيــة إلــى تقــدمي كل ســبل الدعــم التــي مــن شــأنها تعزي
القيــام باملســؤوليات التــي تضطلــع لهــا علــى أكمــل وجــه.

جلنة االنتخابات املركزية تشارك في ملتقى جامعة الدول العربية 
لإلدارات االنتخابية العربية

اجلامعة العربية تستضيف للمرة األولى ملتقى اإلدارات االنتخابية 
في دولها األعضاء

ــة  ــى اإلدارات االنتخابي ــات "ملتق ــة باجتماع ــات املركزي ــة االنتخاب ــن جلن ــد م ــارك وف ش
فــي الــدول العربيــة" فــي القاهــرة خــالل الفتــرة مــن 11-9 مــن الشــهر احلالــي، والــذي 
نظمتــه أمانــة شــؤون االنتخابــات فــي جامعــة الــدول العربيــة بالشــراكة مــع برنامــج 

ــي. ــدة اإلمنائ األمم املتح

وحضــر الوفــد برئاســة األمــني العــام للجنــة مليــس العلمــي وعضويــة األســتاذ شــكري 
ــإدارة  ــة ب ــات املعني ــم اجله ــذي ض ــى ال ــي امللتق ــة ف ــاءات الكامل ــيبي، اللق النشاش
االنتخابــات فــي ثمانيــة عشــر دولــة عربيــة، إضافــة إلــى ممثلــني عــن برنامــج األمم املتحــدة 

ــة. ــة والدولي ــي واإلفريقــي، وبعــض املنظمــات اإلقليمي ــن األوروب ــي واالحتادي اإلمنائ

ويهــدف امللتقــى مــن هــذا االجتمــاع إلــى مناقشــة التجــارب االنتخابيــة فــي املنطقــة 
ــذه اإلدارات  ــتطاعت ه ــي اس ــات الت ــتعراض النجاح ــى اس ــة إل ــة، إضاف ــة العربي ــت اإلدارات االنتخابي ــي واجه ــة الت ــات اخملتلف ــة، والصعوب العربي

حتقيقهــا فــي هــذا اجملــال.

مــن جهــة أخــرى شــارك املهنــدس هشــام كحيــل املديــر التنفيــذي للجنــة أعمــال هــذا امللتقــى، بصفتــه عضــو املكتــب التنفيــذي للمنظمــة 
العربيــة لــإلدارات االنتخابيــة، كأول إطــار للتعــاون اإلقليمــي بــني اإلدارات االنتخابيــة، ومنصــة للتشــبيك وتبــادل املعلومــات واخلبــرات الفنيــة بــني 

تلــك اإلدارات، بهــدف االرتقــاء بأدائهــا ومتكينهــا مــن تطبيــق أفضــل املمارســات اإلقليميــة والدوليــة.

رضوى السيسي
تســتضيف اجلامعــة العربيــة غدا"ملتقــى اإلدارات االنتخابيــة فــي الــدول العربية"،وذلــك 

فــي إطــار التنســيق والتعــاون بــني جامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة األمم املتحــدة.

ــان هــذا امللتقــى الــذي يعقــد للمــرة  ــه اجلامعــة العربيــة ب وأفــاد بيــان صحفــي أصدرت
األولــى وتســتمر فعالياتــه علــى مــدى ثالثــة أيــام يأتــي فــي إطــار تنفيــذ قــرار مجلــس 
جامعــة الــدول العربيــة علــى املســتوى الــوزاري رقــم 7961 فــي دورتــه العاديــة )144( التــي 
عقــدت ســبتمبر املاضي،حيــث رحــب بعقــد ملتقــى موســع تشــارك فيــه كل الهيئــات 

واإلدارات االنتخابيــة العربيــة فضــاًل عــن املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة املعنيــة الرائــدة فــي هــذا اجملــال.

وأوضــح البيــان أن امللتقــى سيشــهد مشــاركة رؤســاء وأعضــاء اإلدارات االنتخابيــة فــي الــدول العربيــة وبحضــور املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة 
الرائــدة فــي هــذا اجملــال )األمم املتحــدة، االحتــاد األوروبــي، االحتــاد األفريقــي، منظمــة التعــاون اإلســالمي، البرملــان العربــي، املنظمــة العربيــة لــإلدارات 
االنتخابيــة، املؤسســة الدوليــة للنظــم االنتخابيــة، املعهــد االنتخابــي للدميقراطيــة املســتدامة فــي أفريقيــا، وكالــة التنميــة الدوليــة الســويدية.
ــة  ــي كل دول ــة ف ــارب االنتخابي ــتعراض التج ــوم باس ــوف تق ــى س ــذا امللتق ــي ه ــاركة ف ــة املش ــة االنتخابي ــى أن اإلدارات العربي ــان إل ــار البي وأش
عربيــة واإلجنــازات التــي اســتطاعت حتقيقهــا وكذلــك الصعوبــات والتحديــات اخملتلفــة التــي واجهتهــا، إضافــة إلــى اســتعراض املنظمــات الدوليــة 
واإلقليميــة لدورهــا فــي هــذا اجملــال وخبرتهــا علــى صعيــد التعــاون الدولــي خاصــًة فــي املنطقــة العربيــة، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يســهم فــي 

تطويــر املمارســات االنتخابيــة املســتقبلية للــدول العربيــة.

ــع اإلدارات  ــني جمي ــاون ب ــات تع ــاء عالق ــيس وبن ــتمرار تأس ــي اس ــا ف ــتفادة منه ــن االس ــرة ميك ــة كبي ــل فرص ــى ميث ــذا امللتق ــان أن ه ــد البي وأك
االنتخابيــة فــي الــدول العربيــة، وكذلــك توثيــق وتعزيــز أواصــر التعــاون بــني كل األطــراف املعنيــة باالنتخابــات فــي الــدول العربيــة وبــني املنظمــات 

الدوليــة واإلقليميــة العاملــة فــي هــذا اجملــال.
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شمية
كة األردنية الها

الممل



8889

شمية
كة األردنية الها

الممل

شمية
كة األردنية الها

الممل



9091

شمية
كة األردنية الها

الممل

شمية
كة األردنية الها

الممل
شمية

كة األردنية الها
الممل



9293

ت العربية المتحدة
دولة اإلمارا

ت العربية المتحدة
دولة اإلمارا



9495

ت العربية المتحدة
دولة اإلمارا

ت العربية المتحدة
دولة اإلمارا



9697

ت العربية المتحدة
دولة اإلمارا

ت العربية المتحدة
دولة اإلمارا



9899

ت العربية المتحدة
دولة اإلمارا

ت العربية المتحدة
دولة اإلمارا



100101

ن
كة البحري

ممل

ن
كة البحري

ممل



102103

ن
كة البحري

ممل

ن
كة البحري

ممل



104105

سية
الجمهورية التون

سية
الجمهورية التون



106107

سية
الجمهورية التون

شعبية
طية ال

الجمهورية الجزائرية الديمقرا



108109

شعبية
طية ال

الجمهورية الجزائرية الديمقرا

شعبية
طية ال

الجمهورية الجزائرية الديمقرا



110111

سعودية
كة العربية ال

الممل

سعودية
كة العربية ال

الممل



112113

سعودية
كة العربية ال

الممل

سعودية
كة العربية ال

الممل



114115

ن
سودا

جمهورية ال

ن
سودا

جمهورية ال



116117

ل
صوما

جمهورية ال

ل
صوما

جمهورية ال
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اوال
 /

انواع االنتخابات ومرجعيتها القانونية 
 

1- 
 

في العراق هناك 
عدة انواع 

من االن
ت

خابات
 

وكما يلي
:  

- 
انتخابات برلمانية 

 
- 

س المحافظات غير 
انتخابات مجال

ال
مرتبطة باقليم
. 

- 
انتخابات 

برلمان
 

اقليم كوردستان
. 

- 
انتخابات 

رئاسة
 

اقليم كوردستان
. 

- 
س المحافظات المرتبطة 

انتخابات مجال
باقليم
. 

- 
انتخابات االقضية والنواحي
. 

2- 
 

االطار القانوني الذي اقر كل نوع من االنتخابات في العراق هو الدستور العراقي 
فقد نصت 

المادة 
(

94
 )

الفقر 
ات ادناه
:  

 
ا

واًل 
:

س النواب من عدد من االعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف 
ـ يتكون مجل

نسمة من 
نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله،

  
المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيهيتم انتخابهم بطريق االقتراع العام السري 

.  
ثانيًا 
:

س النواب ان يكون عراقيًا كامل االهلية
ـ يشترط في المرشح لعضوية مجل

. 
ثالثًا 
:

ـ تنظم بقانوٍن، شروط المرشح والناخب و 
كل ما يتعلق باالنتخاب
. 

رابعًا 
:

ـ يستهدف قانون االنتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء ال تقل عن الربع من عدد اعضاء 
س النواب

مجل
. 

كما نصت المادة 
(

122
) 

الفقرة 
(

رابعا
( )

س المحافظة وصالحياته
ينظم بقانون انتخاب مجل

.  
3- 

 
الجدول التالي يبين انواع االنتخابات االخيرة التي جرت وتواريخها
. 

 ت
نوع االنتخابات

 
التاريخ

 
1 

س المحافظات
انتخابات مجال

 
عدا 

محافظتي 
 (

نينوى
،

االنبار
) 

22
/9

/
2213

 
 (

نينوى واالنبار 
) 

22
/6

/
2213

 
2 

انتخابات برلمان
 

اقليم
 

كردستا
 ن 

32
/4

/
2213

 
3 

س النواب 
انتخابات مجل

العراقي
 

32
/9

/
2219

 
9 

س محافظات االقليم
انتخابات مجال

 
32
/9

/
2219
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9- 
 

ان عدد 
االعوام

 
بين الدورات االنتخابية سواء وطنية ام اقليمية ام محلية هي اربع 

اعوام 
تقويمية 

والجدول ادنا يبين االعوام المتوقع اجراء االنتخابات
 

فيها
 

وفق المادة 
(

66
)

): 
اواًل 
:

ـ تكون مدة 
الدورة 

س النواب أربع سنواٍت تقويمية، تبدأ بأول جلسٍة له، وتنتهي بنهاية السنة 
الرابعةاالنتخابية لمجل

). 

 ت
نوع االنتخابات

 
التاريخ

 
1 

س المحافظات
انتخابات مجال

 
2212

 
2 

انتخابات برلمان كردستا
 ن

2212
 

3 
س النواب العراقي

انتخابات مجل
 

2212
 

9 
س محافظات االقليم

انتخابات مجال
 

2212
 

 

ثانيا
 /

شكل االدار 
 ة

االنتخابية المشرفة على اجراء االنتخابات
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

1- 
تعتبر االدارة االنتخابية في العراق هيأة مستقلة

 (
المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات
) 

وهي ذات مهام 
تشريعي وتنفيذي
. 

2- 
  

تأسست المفوضية العليـا المسـتقلة لالنتخابـات فـي العـراق بموجـب قـرار سـلطة 
االئـتالف المققتـة المـرقم 

42
 

والمقرخ في 
31

 
ايار

2229
 

لتكون حصرا السلطة االنتخابية الوحيدة في العراق المسقولة عن تنظـيم 
واجراء االنتخابات خالل المرحلة االنتقالية الماضية

 ،
اما ما بعد الفترة االنتقاليـة اصـبحت المفوضـية العليـا 

المسـتقلة لالنتخابــات هيئــة مهنيــة حكوميــة م
ســتقلة ومحايــدة تتمتــع بالشخصــية المعنويــة وتخضــع لرقابــة 

س النواب وتمارس عملها وفقًا للمادة 
مجل

(
122

 )
من الدستور العراقي بموجب القانون رقم 

 (
11
  )

لسنة 
2222

 
المعدل وتملك جميع الصالحيات التي ترتبط باالعمال االنتخابية وتنظيمها وضمان تنفيذها بصورة 

عادلة ونزيهة مثـل وضـ
ع االنظمـة والقواعـد والتعليمـات لتنفيـذ االنتخابـات واالسـتفتاءات فـي جميـع انحـاء 

العراق
. 

3- 
 

اســـتنادا الـــى قـــانون المفوضـــية العليـــا المســـتقلة لالنتحابـــات رقـــم 
 (

11
  )

لســـنة 
2222
 

المعـــدل تتـــألف 
س المفوضـين اعلـى سـلطة فـي المفوضـ

س المفوضـين واالدارة االنتخابيـة ويعـد مجلـ
المفوضية من مجلـ

ية 
ويتــالف مــن 
(4

 )
س االدارة االنتخابيــة حيــا ال يتمتــع بحــق التصــويت فــي 

س المفوضــيناعضــاء يختــار مــن بيــنهم رئــي
مجلــ

.
س المفوضــين باصــدار التشــريعات واالنظمــة والتعليمــات الخاصــة بالعمليــات

يقــوم مجلــ
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االنتخابيــة 
.  

أمــا االدارة االنتخابيــة فهــي الجهــاز االداري والتنفيــذي فــي المفوضــية و 
س االدارة 

يرأســها رئــي
االنتخابيــة حيــا تتــولى مســقولية

 
س المفوضــين وا دارة كافــة 

تنفيــذ اظنظمــة والقــرارات الصــادرة مــن مجلــ
النشاطات ذات الطابع
 

العملياتي والتنفيذي واإلجرائي على الصعيدين الوطني واإلقليمي
 . 

9- 
 

تتكــون االدارة االنتخابيــة مــن المكتــب الــوطني و تســعة عشــر مكتبــًا 
انتخابيــًا فــي محافظــات العــراق كافــة 

باالضــافة الــى هيئــة اقلــيم كردســتان
 

وتــرتبط بالمكاتــب االنتخابيــة فــي المحافظــات مراكــز للتســجيل والبال ــة 
(

1224
 )

حيا تسمى بهذه التسمية خالل فترة تحديا سجل الناخبين بعدها تت ير التسمية الى 
 (

المكاتب 
الفرعية

 )
في فترة االنتخابات حيا يتفر 

ع منها مراكز االقتراع والبال ة 
(

2223
 )

مركز اقتراع عام و
 (

632
 )

ص ويحتوي كل مركز اقتراع على عدد من
مركز اقتراع خا

 
محطات االقتراع حيا بل ت 
(

92،246
 )

محطـة 
اقتراع عام و
(

2669
 )

ص
محطة خا

. 
6- 

ان وضع الموظفين في االدارة االنتخابية يتكون من قسمين االول موظف حكومي دائمـي وا
لثـاني مـوظفين 
بعقود مققتة يتم االستعانة بهم اثناء اجراء االنتخابات ويبلغ عدد الموظفين الدائميين في المفوضية العليا 

المستقلة لالنتخابات في عموم العراق 
(

9222
 ) 

6- 
 

الجـدول ادنــا
 ه

يبــين الجهـات التــي تقــدم الــدعم للمفوضـية العليــا المســتقلة لالنتخابـات فــي العــراق 
و 

طبيعــة 
الدعم المقدم منها في اثناء االستحقاقات االنتخابية
. 

 ت
اسم الجهة

 
نوع الدعم

 
1 

السلطة التشريعية
 

تشريع القوانين االنتخابية
 

2 
س القضاء االعلى

مجل
 

تشكيل لجنة للنظر في الطعون االنتخابية والمصادقة 
على

 
نتائج االنتخابات

 
3 

السلطة التنفيذية
 /

س الوزراء
مجل

 
تحدد
 

يوم االقتراع
 

وتوفير التخصيصات المالية
 

9 
القوات االمنية 
(

وزارة الدفاع 
 /

وزار 
 ة

الداخلية
) 

تامين المخازن ومراكز االقتراع 
ومراكز التسجيل ومكاتب 

المفوضية 
ونقل المواد اللوجستية والنتائج

 

6 
وزارة التربية وزارة الشباب والرياضة 

وزارة التجارة
 

توفير اماكن المخازن وم
راكز العد والفرز ومراكز االقتراع

 

6 
وزارة الخارجية

 

تشكيل لجنة متابعة انتخابات العراقيين في الخارج ومنح 
سمات الدخول للموظفين المبعوثين الجراء اال 

نت
خابات 

و 
تزويد
 

المفوضية باحصائات العراقيين في الخارج
 

وتقديم 
سمات دخول المراقبين الدوليين
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2 
امانة ب داد

 
تحديد 

اماكن توزيع االعالنات والدعايات االنتخابية
 

2 
الحكومات المحلية في المحافظات

 
تقديم الدعم االمني واللوجستي
 

محافظةوتوجد لجنة امنية في كل 
 

 

ثالثا
/ 

نوع النظام االنتخابي
. 

1- 
ص عمليــة تســجيل النــاخبين فــان المفوضــية العليــا المســتقلة لالنتخابــات 

فيمــا يخــ
تعمــل بهــذا المجــال 

بشكل مختلط 
ض سجل الناخبين في مراكز التسجيل المنتشرة في عموم العراق وفتح بـاب 

حيا يتم عر
التحديا بصورة مستمرة 

ففي حـال وجـود بيانـات الناخـب فـي 
قاعـدة البيانـات التـي تمتلكهـا 

المفوضـية 
فــيمكن للناخــب التأكــد مــن صــحة بياناتــه واجــراء عمليــة التصــحيح ان وجــدت ا

و ت ييــر موقــع مركــز 
االقتراع وبحسب تواجده وفي حـال عـدم وجـود بياناتـه فـيمكن لـه التسـجيل واضـافة بياناتـه الـى قاعـدة 

سجل الناخبين 
وهي عملية طوعية 

وتتوقف قبل مـدة زمنيـة وبحسـب موعـد االنتخابـات تمهيـدا العـداد 
بطاقة الناخب االلكترونية 

التـي يـتم اعتمادهـا فـي يـوم االنتخابـات حيـ
ا ال يحـق لمـن ال يحمـل بطاقـة 
الناخب االلكترونية من االدالء بصوته كونها تستخدم في عملية التحقق االلكتروني من صحة بيانـات 

الناخب 
علما ان العراق يعتبر كل من اكمل الثامنة عشر من عمره ناخبا حسب القوانين العراقية
.  

2- 
 

وفق 
آخر احصائية اعلنتها

 
وزارة التخطيط 

العراقية عن 
عدد سكان العراق وحسـب 

احصـا
ء

ات
 

السـكان 
لسنة 

2216
 

بلغ 
ستة وثالثون 

مليون نسمة
 

وتسعمائة وثالثة وثالثون الف وسـبعمائة واربعـة عشـر 
نسمة والجدول التالي يوضح عدد الذكور واالناا في هذه االحصائية

 

ذكور
 

اناا
 

المجموع
 

12664623 
12229191 

36433219 
ص 

اما فيما يخ
تسجيل الناخبين في االنتخابات االخيرة ومقارنتها مع المراحـل االنتخابيـة السـابقة مـن 
حيا اعداد الناخبين ونسـب التحـديا المئويـة فالجـدول التـالي يوضـح التفاصـيل اعـاله حسـب سـنوات 

االستحقاق االنتخابي التي جرت
 

االستحقاق االنتخابي
 

عدد الناخبين
 

عدد المحدثين
 

نسبة التسجيل
 

2212 
12،116،234 

629،336 
37123 

2213 
14،222،222 

922،222 
27223 

2219 
22،342،242 

1،222،961 
67423 

جمهورية العراق
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3- 
اعت

م
د العراق 

في االنتخابات البرلمانية 
علـى نظـام انتخابـات التمثيـل النسـبي وفـق دوائـر متعـدد
 ة

علـى 
مســتوى محافظــات العــراق والبال ــة ثمانيــة عشــر دائــرة انتخابيــة وفــق القائمــة المفتوحــة 

اذ بلــغ عــدد 
س النواب العراقي 

اعضاء مجل
(

322
 )

نائبـا فـي انتخابـات 
2219
 

وادنـاه جـدول يبـين توزيـع المقاعـد 
لكل دائرة انتخابية
 ت :

المحافظة
 

عدد المقاعد
 

1 
ب داد

 
64
 

 +
2 

كوتا مسيحيين 
وصابئة

 
2 

نينوى
 

31
 

 +
3 

كوتا مسيح وشبك وايزيدين
 

3 
البصرة

 
26

 
9 

ذي قار
 

14
 

6 
بابل

 
12

 
6 

السليمانية
 

12
 

2 
االنبار

 
16

 
2 

اربيل
 

16
 

 +
كوتا المسيحيين

 
4 

ديالى
 

19
 

12
 

صالح الدين
 

13
 

11
 

كركوك
 

12
 

 +
1 

كوتا مسيحيين
 

12
 

النجف
 

12
 

13
 

واسط
 

12
 

19
 

كربالء
 

11
 

16
 

القادسية
 

11
 

16
 

دهوك
 

12
 

 +
1 

كوتا مسيحيين
 

12
 

ميسان
 

12
 

12
 

المثنى
 

2 
 

-
 

س الجمهوريــة فقــد نصــت الفقــرة 
ص انتخــاب رئــي

امــا فيمــا يخــ
(

اوال
 )

مــن المــادة 
(

22
 )

مــن الدســتور 
س النــواب مــن بــين المرشــحين رئيســا للجمهوريــة باغلبيــة ثلثــي عــدد 

العراقــي علــى ان ينتخــب مجلــ
اعضائه
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-
 

س المحافظات فقد 
ص انتخابات مجال

وفيما يخ
بلغ عـدد المقاعـد فـي عمـوم العـراق النتخابـات 

2213
 

(
992

 )
مقعد وتم

 
االعتماد على نظام التمثيل النسبي ضمن القائمة المفتوحة على مسـتوى المحافظـة 

باعتبارهــا دائــرة انتخابيــة واحــدة
 

والجــدول ادنــاه يبــين عــدد المقاعــد المخصصــة فــي انتخابــات م
س 

جــال
المحافظات وحسب كل محافظة 

باستثناء المحافظات المرتبطة باقليم
. 

 ت
المحافظة

 
عدد المقاعد

 
1 

ب داد
 

62
 

 +
9 

كوتا مسيحيين وصابئة وكورد فيليين وتركمان
 

2 
نينوى

 
34
 

 +
3 

كوتا مسيحيين وايزيدين وشبك
 

3 
البصرة

 
36
 – 

1 
كوتا مسيحيين

 
9 

ذي قار
 

31
 

6 
بابل

 
31

 
6 

االنبار
 

32
 

2 
ديالى

 
24

 
2 

صالح الدين
 

24
 

4 
النجف

 
24

 
12

 
واسط

 
22

+1
 

كوتا كرد فيليين
 

11
 

كربالء
 

22
 

12
 

القادسية
 

22
 

13
 

ميسان
 

22
 

19
 

المثنى
 

26
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ان 
عتبــة
 

الحصــول علــى المقعــد فــي االنتخابــات البرلمانيــة والمحليــة يكــون مت يــرا حســب 
القــانون 

االنتخابي وعملية توزيع االصوات 
وال يوجد 

رقم ثابت لبلوغ العتبة
. 

6- 
ان عملية االقتراع في الخارج تكون فقط في انتخابـات 

س النـواب 
مجلـ

 
العراقـي مـن خـالل فـتح مكاتـب 
انتخابية في الدول التـي يتواجـد فيهـا العراقييـون بنسـبة عاليـة وتقـوم المكاتـب االنتخابيـة بفـتح مراكـز 

ومحطات االقتـراع فـي تلـك الـدول حسـب تواجـد الجاليـة العر 
اقيـة وعمليـة التسـجيل واالقتـراع تكـون فـي 
س يوم االقتراع من خالل تقديم وثائق ثبوتية تثبت عراقية الناخب وانتمائه الى المحافظة التي يروم 

نف
ص المقاعــد المخصصــة للمصــوتين مــن خــارج العــراق فهــي تكــون عائــدة 

التصــويت لهــا امــا فيمــا يخــ
للمحافظات التي صوتوا لها وال توجد مقاعد مخص

صة ل
تصويت الخارج

. 
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وفــق المــادة 
(

92
 )

ص قبــل
مــن قــانون االنتخابــات العراقــي اباحــت ان يكــون التصــويت الخــا

  (
92

 )
ساعه من موعد االقتراع العام ويشمل 

 

-أ
 

منتســبي وزارة الــدفاع والداخليــة وكافــة االجهــزة االمنيــة االخــرى وفقــا الجــراءات خاصــة تضــعها 
المفوضية وتعتمد

   
فيها على قوائم 

رسمية تقدم مـن الجهـات المختصـة المشـمولة فـي التصـويت 
ص

الخا
   

قبل 
(

62
 )

يوما من موعد
  

االقتراع وتشطب اسمائهم من سجل الناخبين العام
 . 

-ب
 

النــزالء والموقــوفين بنــاءا علــى قــوائم تقــدم مــن وزارة الداخليــة والعــدل خــالل مــدة
   

التقــل عــن
  

ثالثين يوما من موعد االقتراع وتشطب اسمائ
هم من سجل الناخبين

  
العام

 . 
 

ج 
- 

المرضـى الراقـدين فـي المستشـفيات والمصـحات االخــرى ويكـون بنـاءا علـى قـوائم تقـدمها هــذه
  

الجهات قبل المباشر 
 ة

في االقتراع وفقا الجراءات المفوضية
 . 

د 
- 

يصـــوت المهجـــرين وفـــق احـــدا احصـــائي
 ة

رســـمي
 ة

تـــزود بهـــا المفوضـــي
 ة

مـــن وزارتـــي الهجـــرة
  

والمهجرين والتجار 
 ة

بموجبها يحق للمهجر التصويت فـي المكـان الـذي يقـيم فيـه ويصـوت لدائرتـه 
االصلية التي هجر منها
. 

رابعا 
 /

العنوان الذي من الممكن التواصل من خالله مع المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات
 

ص 
بخصو

المعلومات الواردة في هذه الورقة 
. 

  
س

س المجل
رئي

 
 سربست مصطفى رشيد

بو م
ليا

  
224692226263614

 224692629292249
 

البريد االلكتروني
 

Sarbast.ihec@
yahoo.com

 
الم

ض
فو

 
مقداد حسن صالح

 
بو م

ليا
 

224692211441116
 224692421222332
 

البريد االلكتروني
 

mukdadihec52@
gmail.com
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                                      U
N

IO
N

 D
E

S C
O

M
O

R
E

S
                                              U

nité Solidarité –D
éveloppem

ent
                                                              

           C
O

M
M

IS
S

IO
N

 E
L

E
C

T
O

R
A

L
E

 N
A

T
IO

N
A

L
E

 IN
D

E
P

E
N

D
A

N
T

E
  Forum

 pour les organism
es et départem

ents électoraux dans les pays arabes 
du 09 au 11 M

ai 2016 au C
aire

Présentation 
de 

la 
 

C
om

m
ission 

E
lectorale 

N
ationale 

Indépendante  (C
E

N
I)

Sur invitation du Secrétariat G
énéral de  la Ligue des Etats A

rabes, 
(section des affaires électorales), la C

om
m

ission Electorale N
ationale 

Indépendante 
(C

EN
I) 

prendra 
part 

au 
prem

ier 
« Forum

 
pour 

les 
O

rganism
es et D

épartem
ents  E

lectoraux » dans les pays arabes qui se 
tiendra en Egypte du 09 au 11 m

ai 2016.

D
ans le but de bien  préparer ce forum

, le Secrétariat G
énéral prie les 

parties 
de 

 
com

m
uniquer 

un 
certain 

nom
bre 

d’inform
ation 

sur 
l’organisation et le déroulem

ent des élections contenues dans un docum
ent 

de cinq pages. 

U
N

IO
N

 D
E

S C
O

M
O

R
E

S

                                                 U
nité Solidarité –D

éveloppem
ent

                                                                   

                C
O

M
M

ISSIO
N

 ELEC
TO

R
A

LE N
A

TIO
N

A
LE IN

D
EPEN

D
A

N
TE

 Forum
 pour les organism

es et départem
ents électoraux dans les pays arabes

du 09 au 11 m
ai 2016 au C

aire

Présentation de la  C
om

m
ission E

lectorale N
ationale Indépendante  (C

E
N

I)

R
éponses aux questions posées par le Secrétariat G

énéral de la ligue des Etats A
rabes dans le 

cadre de la préparation du forum
 pour les organism

es et départem
ents électoraux dans les 

pays arabes qui se tiendra au C
aire.                                         

1T
ypes d’élections 

La loi N
° 14004/A

U
 du 12 avril 2014, relative au code électoral prévoit cinq types 

d’élections :

a)A
u niveau national


Election présidentielle 


Elections législatives

b) A
u niveau des îles

Election des C
onseillers des îles

Elections des G
ouverneurs 

c) A
u niveau local

Elections com
m

unales 

2 C
adre juridique 

L
e cadre juridique  utilisé est com

posé de :

La C
onstitution de l’U

nion des C
om

ores du 23 décem
bre 2001, révisée 

La loi organique N
° 10019/ du 06 septem

bre 2010, fixant les conditions d’éligibilité du 
Président de l’U

nion. 

Loi organique N
° 14 17 / A

U
 du 26 juin 2014 relative à l’élection  des R

eprésentants de la 
N

ation

La loi organique N
°05014 /A

U
 du 03 octobre 2005, sur les autres attributions de la C

our 
C

onstitutionnelle, m
odifiée par la loi organique N

° 14016 /A
U

 du 26 juin 2014 ;

  La loi N
° 14004/A

U
 du 12 avril 2014, relative au code électoral

Loi N
° 11007 /A

U
 du 09 avril 2011 portant organisation  scrutin com

m
unal 

جمهورية القمر المتحدة

D
écret N

° 14 120 /PR
 du 21 juillet 2014 portant application du code électoral

D
écret N

° 15 184 /PR
 du 23 novem

bre 2015 portant convocation du corps électoral 

D
écret N

°14143 /PR
, du 02 septem

bre 2014, arrêtant la liste des m
em

bres de la C
om

m
ission 

Electorale N
ationale Indépendante (C

EN
I) ;

*D
ifférents arrêtés sont signés à chaque élection pour réglem

enter certaines dispositions 
régissant le processus électoral en cours notam

m
ent sur :

 La révision du  fichier électoral 

L’arrêt du fichier électoral 

Le  nom
bre des bureaux de vote

Le nom
bre d’électeurs contenus dans le fichier électoral  

 Les m
odalités d’organisation de la procuration de vote 

L’organisation, la désignation des assesseurs et leur rôle dans les bureaux de vote 

Le  code de conduite des observateurs 

3  D
ates des dernières élections

2010 pour l’élection présidentielle et celles des G
ouverneurs des iles

25 janvier et 22 février 2015 pour les élections législatives

25 janvier 2015 pour les élections des conseillers des iles 

22 février 2015 pour les élections com
m

unales

Les élections législatives, des conseillers des îles et com
m

unales se déroulent en m
êm

e tem
ps, 

puis une année après celles des G
ouverneurs et l’élection présidentielle.

Les prochaines élections auront lieu en 2020 (législatives, conseillers des îles et com
m

unales) 
tous les m

andats électoraux sont de cinq ans.

O
R

G
A

N
ISM

E
 D

E
 G

E
ST

IO
N

 E
L

E
C

T
O

R
A

L
E

1
 Le systèm

e de gestion électorale en U
nion des C

om
ores est m

ixte, il y a la 
C

om
m

ission 
Electorale 

N
ationale 

Indépendante 
(C

EN
I), 

organe 
indépendant 

et 
perm

anent, chargé de l’organisation et du déroulem
ent des élections, appuyé par le 

M
inistère de l’Intérieur en charge des élections.

2
La C

EN
I a été créée par la loi N

° 14004 /A
U

 du 12 avril 2014, relative au code 
électoral com

plétée par le décret  N
° 14120/PR

 portant application de ladite loi.
3

C
om

posée  d’une A
ssem

blée  de treize m
em

bres et d’un  bureau de cinq personnes 
issues de cet assem

blée,  dont un Président, une viceprésidente, un Secrétaire 
G

énéral, un R
esponsable chargé de la gestion du m

atériel et une Secrétaire à la 
C

om
m

unication,   com
portant la totalité de ses m

em
bres,

La C
EN

I  est chargée de la préparation, de l’organisation, du déroulem
ent, de la 

supervision des opérations de vote et de la centralisation des résultats de toutes les 
élections en U

nion des C
om

ores.
4

Elle est représentée au niveau insulaire par des C
om

m
issions Electorales Insulaires 

Indépendantes (C
EII), à l’échelle com

m
unale par des C

om
m

issions Electorales 
C

om
m

unales Indépendantes (C
EC

I), ces dernières sont ad hoc et opèrent sous la 
responsabilité de la C

EN
I. Elles sont m

ise en place respectivem
ent quatrevingtdix 

jours et soixante jours avant les élections et leur m
andat prend fin dans les sept jours 

qui suivent le jour du scrutin et dix jours après la publication des résultats définitifs 
pour les C

EII ;   
5

Elle em
ploie en période électorale em

ploie plus de dix m
ille personnes pour le 

déroulem
ent des scrutins et leur sécurisation.

La force de sécurisation est com
posé de fonctionnaires, quant au personnel civil il y a 

des contractuels et des fonctionnaires, les durées des contrats varient entre  de deux 
(02) jours pour les m

em
bres des bureaux de vote à huit m

ois pour les personnes 
ressources. 
 Les treize m

em
bres ainsi que les personnes d’appui sont perm

anents certains sont des 
fonctionnaires et d’autres des contractuels à durée indéterm

inée cela nous ram
ène à 

vingtcinq 
personnes 

pour 
assurer 

la 
perm

anence 
de 

la 
C

EN
I. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Seuls les treize m

em
bres sont des fonctionnaires 

6
Institutions publiques im

pliquées dans le processus électoral 


Le M
inistère de l’Intérieur en charge des élections


 Le M

inistère des R
elations Extérieures


 Le M

inistère des Finances


Le C
om

m
issariat au Plan 


 La Police N

ationale 


L’étatm
ajor de l’arm

ée N
ationale de D

éveloppem
ent


Les Tribunaux de Prem

ière Instance


 Les C
om

m
issariats de l’Education.

IN
SC

R
IPTIO

N
 SU

R
 LA

 LISTE ELEC
TO

R
A

LE 

L’inscription sur la liste électorale est ouverte à tout  C
om

orien âgé de 18 ans qui en fait 
dem

ande, elle n’est pas obligatoire.

Elle se fait  dans les com
m

unes sur présentation d’un extrait d’acte de  naissance ou de 
la carte nationale d’identité biom

étrique. A
u m

om
ent de l’enrôlem

ent l’opérateur 
relève l’état civil de la personne, son adresse et son bureau de vote, puis capte les 
em

preintes de ses dix doigts et fait   sa photo d’indenté.
 Les données des électeurs sont consolidées dans un serveur pour donner lieu à un 
fichier électoral biom

étrique scindé en plusieurs listes électorales disponibles dans les 
bureaux de vote le jour du scrutin.
O

n vote avec sa carte d’électeur ou sa carte nationale d’identité, m
ais pour être 

électeur il faut être inscrit sur la liste électorale 

          L’électeur doit être âgé de dixhuit ans révolus le jour du scrutin.

2
 Le dernier recensem

ent de la population com
orienne date de  2003, nous ne som

m
es 

donc pas en m
esure de donner des chiffres exacts, toutefois le C

om
m

issariat au Plan fait des 
projections quinquennales, la C

EN
I et le M

inistère de l’Intérieur en charge des élections se 
sont inspirés pour réaliser la révision du fichier électoral de 2015, utilisé pour les élections en 
cours. 

جمهورية القمر المتحدة
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2 Le nom
bre d’électeurs lors des élections précédentes était de deux cent soixantequinze 

m
ille trois cent quarantehuit (275348).

Lors de la révision du fichier électoral en 2015, d’autres personnes ont été  enrôlées portant 
ainsi ce nom

bre à trois cent et un m
ille six électeurs (301006) N

ous travaillons sur la nouvelle 
donnée électorale pour déterm

iner le nom
bre d’électeurs par sexe.

3 Les parlem
entaires C

om
oriens sont élus suffrage universel direct m

ajoritaire à deux tours, à 
raison d’un élu par circonscription.

La Présidentielle en U
nion des C

om
ores est tournante entre les îles de l’archipel.

L’élection présidentielle proprem
ent dite  se déroule sur la base du suffrage universel direct à 

un tour, précédée d’une élection prim
aire dans l’île où échoit la tournante, c’estàdire que 

lors de l’élection prim
aire seuls les électeurs résidants dans ladite île  peuvent voter.   

5 La C
onstitution de l’U

nion des C
om

ores du 23 décem
bre 2001, révisée prévoit le vote des 

C
om

oriens résidants ou établis à l’étranger pour  l’élection du Président de l’U
nion et le 

référendum
, m

ais en l’absence d’un cadre juridique com
plétant la constitution nous n’avons 

pas encore organisé d’élections à l’étranger, à ce jour.

7
Il n’existe aucun texte qui prévoit spécifiquem

ent le vote de l’arm
ée, elle est soum

ise à 
la législation générale. A

insi ceux qui sont en service et qui se trouvent dans leur 
localité de vote peuvent accom

plir leur devoir civique au m
êm

e titre que les  civils  

PO
IN

T
 D

E
 C

O
N

T
A

C
T

 :

D
r D

jaza A
hm

ed M
oham

ed, Président de la C
E

N
I 

T
él : 269 3399197

E
m

ail :djazastm
ar@

yahoo.fr

 

جزر القمر 
حاد 

ات

ضامن - تنمية
حدة – ت

و

                                                              -------------- 

االلجنة االوططنيیة االمستقلة لالنتخاباتت 

 ----------------------------------------

ملتقى االهھيیئاتت ووااإلددااررااتت ااالنتخابيیة في االدوولل االعربيیة 
من 9 االى 11 مايیو 2016 -  االمنعقد بجامعة االدوولل االعربيیة - االقاهھھھرةة  

جزر القمر :
ت ب
خابا

النت
ستقلة ل

طنية امل
جنة الو

ض الل
عر

ت ومرجعيتها القانونية :
خابا

أوال : أنواع االنت
ات  ي 12 أب#ري#ل 2014 امل#تعلق ب#قان#ون االن#تخاب#ات ودوري#ة االن#تخاب#

صادر ف#
ي#وف#ر ال#قان#ون رق#م AU/14-004 ال#

سنوات.
س 

سية وجميع االنتخابات ملدة خم
1.وتمتد املدة النيابية والرئا

حدة: 
جمهورية القمر املت

ي 
ت ف
خابا

ا.هناك عدة أنواع من االنت
ي : 

طن
ى الو

ستو
ى امل

عل
-

سية. 
االنتخابات الرئا

-
شريعية.

ب.االنتخابات الت
جزر :

ى ال
ستو

ى م
 عل

-
ي الجزر.

س ف
ضاء املجل

انتخاب أع
-

ني.
ت.انتخابات املحافظ

ي :
حل
ى امل

ستو
ى امل

 عل
-

االنتخابية البلدية.

.2
ت :
خابا

ي أقر كل نوع من االنت
ي الذ

طار القانون
اإل

خدم من :
ست
ي امل

طار القانون
-يتكون اإل

ن  سمبر 2001 امل###عدل ال###ذي أق###ر ت###نظيم ك###ل ن###وع م###
ي 23 دي###

صادر ف###
س###تور ج###مهوري###ة ال###قمر املتح###دة ال###

د
االنتخابات.

-
س الجمهورية.

شروط أهلية رئي
ضع 

سبتمبر 2010 - و
ي 6 

صادر ف
ضوي رقم 10-019/ ال

القانون الع

--	  
1

جمهورية القمر المتحدة

-
س 

ي املجل
ي 26 يونيو 2014 املتعلق بانتخاب ممثل

صادر ف
ضوي رقم 14- 17/ ال

القانون الع
ي.

شريع
الت

-
سندا املهام إلى املحكمة 

ي أكتوبر 2005، ا
صادر ف

ضوي رقم AT 3 014-05/ ال
القانون الع

ي 26 يونيو .2014
صادر ف

ضوي رقم AT 016-14 / ال
ستورية، املعدل بالقانون الع

الد
-

صادر 12 أبريل 2014،  املكمل لقانون االنتخابات.
القانون رقم AT 004-14 / ال

-
ي أبريل 2011، لتنظيم االنتخابات البلدية<

صادر ف
القانون رقم AU 9 11007 / ال

-
ي 21 يوليو 2014، لتنفيذ قانون االنتخابات

صدر ف
مرسوم رقم PR 120- 14/ ال

-
شريعية.

ني لالنتخابات الت
ي 23 نوفمبر 2015، دعوة هيئة الناخب

صادر ف
مرسوم رقم PR 184- 15/ ال

-
ات  س###تقلة ل###الن###تخاب###

س###بتمبر 2014، اح###داث ال###لجنة ال###وط###نية امل
ي 

صادر ف###
امل###رس###وم رق###م PR 143-14/ ال###

ضاءها  (CENI)؛
ضع قائمة أع

وو
-

ي 
ت ض األح##كام ال##

ف ب##ع
س##تهد

ي ت
ص ال##عملية ان##تخاب##ية ال##ت

س##توري##ة ق##رارات م##ختلفة ت##خ
ص##درت امل##حكمة ال##د

أ
ي ذلك:

-تنظم العملية االنتخابية بما ف
ي

سجل االنتخاب
تحديث ال

-
ي

سجل االنتخاب
صدور ال

قرار 
-

عدد مراكز االقتراع
-

ي
سجل االنتخاب

ي ال
ني ف

ني املدرج
عدد الناخب

-
صويت بالوكالة

شروط تنظيم الت
 

-
ي مكاتب االقتراع 

ني ودور موظف
التنظيم، التعي

-
ني

سلوك للمراقب
مدونة قواعد 

.3
ت :
خابا

خيرة لكل نوع من االنت
ت األ

خابا
جراء االنت

-سنة إ
ي الجزر

سية ومحافظ
         االنتخابات الرئا

   2010
-

 االنتخابات البرملانية
25  يناير و22 فبراير2015 

-
س الجزر

ضاء مجال
 انتخابات أع

25  يناير 2015   
-

 االنتخابات املحلية
22  فبراير 2015 

.4
ت القادمة:

خابا
ى فيه االنت

جر
ت والعام املتوقع أن ت

خابا
ني االنت

ت ب
سنوا

-عدد ال
سنة من هذه 

ي وقت واحد، وبعد مرور 
س الجزر واملحلية ف

 تعقد االنتخابات البرملانية ومجال
س التاريخ.

ي نف
سية ف

ني واالنتخابات الرئا
االنتخابات  تعقد انتخابات املحافظ

-
س البلدية) 

ضاء املجال
شريعية وأع

ي عام 2020 (الت
ستجرى االنتخابات املقبلة ف

 
-

س سنوات. 
سية وجميع االنتخابات ملدة خم

 تمتد املدة النيابية  	 والرئا

--	  
2

جزر القمر:
ي 
ت ف
خابا

جراء االنت
ى إ
شرفة عل

خابية امل
شكل اإلدارة االنت

ثانيا:  
طة 
ختل
جزر القمر: م

ي 
خابية ف

ظام اإلدارة االنت
أ- ن

حت  س###لطة ال###تنفيذي###ة إدارة االن###تخاب###ات ت###
ي ج###زر ال###قمر م###ختلطة ح###يث ت###تول###ى ال

ت###عتبر اإلدارة االن###تخاب###ية ف###
ستقلة لالنتخابات 

ف اللجنة الوطنية امل
شرا

إ
ات  سؤول#ة ع#ن ت#نظيم وإج#راء االن#تخاب#

س#تقلة ودائ#مة م#
ت: ه#يئة م

خابiا
النiت

iتقلة لiس
طiنية امل

جنة الiو
الiل

سية عن االنتخابات.
سئولة الرئي

بدعم من وزارة الداخلية امل

ت :
خابا

النت
ستقلة ل

طنية امل
جنة الو

ت فيه الل
شأ
ي أن

1- العام الت
ي 12 أب###ري###ل 

صادر ف###
س###تقلة ل###الن###تخاب###ات ب###قان###ون رق###م AT 004-14 / ال###

شاء ال###لجنة ال###وط###نية امل
ت###م إن###

شار 
2014 امل#تعلق ب#قان#ون االن#تخاب#ات امل#كمل ب#موج#ب امل#رس#وم رق#م PR 120-14 / ل#تنفيذ ال#قان#ون امل#

إليه.

ت : 
خابا

النت
ستقلة ل

طنية امل
جنة الو

حول هيكل وأداء الل
2- نبذة 

ف على 
شرا

سؤولة عن إعداد وتنظيم، واألجهزة، واإل
ي امل

ستقلة لالنتخابات ه
اللجنة الوطنية امل

ي جزر القمر.
االقتراع وتجميع نتائج جميع االنتخابات ف

ي :
خل
ى الدا

ستو
ى امل

خابية عل
إلدارة االنت

ظيمية ل
ت التن

حدا
ف الو

ص
3- و

صة 
ص

تخ س#تقلة ل#الن#تخاب#ات وه#ذه ل#جان م#
سؤول#ية ال#لجنة ال#وط#نية امل

ت#عمل ال#لجان ال#فرع#ية ت#حت رع#اي#ة وم#
ي:

ي كاآلت
-وه

لى  ي ك##ل ج##زي##رة (CEII)، م##كلفة ب##تنظيم وإج##راء االن##تخاب##ات ع##
س##تقلة ف##

 ال##لجنة االن##تخاب##ية ال##فرع##ية امل
ستوى الجزر.

م
-

ي مكلفة بتنظيم وإجراء االنتخابات 
ي كل جزيرة (CECI)، وه

ستقلة للبلديات ف
 اللجنة االنتخابية امل

ستوى البلديات. 
على م

-
ي 

ي والي###تها ف###
ني ي###وم###ا ق###بل ي###وم االق###تراع وت###نته

سع
ي الج###زر ت###

س###تقلة ف###
شكيل ال###لجنة ال###فرع###ية امل

 ي###تم ت###
زر  ي الج##

س##تقلة ل##لبلدي##ات ف##
شكيل ال##لجنة االن##تخاب##ية امل

س##بعة أي##ام ب##عد ي##وم االق##تراع، وي##تم ت##
ضون 

غ##
ها  ش###رة أي###ام ب###عد إع###الن ال###نتائ###ج ال###نهائ###ية امل###كلفة ب###

ي والي###تها ع
ني ي###وم###ا ق###بل ي###وم االق###تراع وت###نته

س###ت
ستقلة لالنتخابات.

اللجنة الوطنية امل

ي :
ى التقن

ستو
ى امل

خابية عل
ي اإلدارة االنت

ني ف
ظف
ضع املو

4- و
ذه  ضاء م##ن ه##

سة أع##
شغله خ##م

ضوا وم##كتب ي##
ش##ر ع##

س##تقلة ل##الن##تخاب##ات ث##الث##ة ع
ضم ال##لجنة ال##وط##نية امل

-  ت##
عدات  سؤول ع###ن إدارة امل###

ني ال###عام، وامل###دي###ر امل###
س، واألم###

س، ن###ائ###ب ال###رئ###ي
ي ذل###ك ال###رئ###ي

املج###موع###ة، ب###ما ف###
ستقلة لالنتخابات.

ضاء اللجنة الوطنية امل
شمل جميع أع

ي ت
صاالت وه

ووزيرة االت

--	  
3
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ف م###ن رج###ال 
ني ال###عملية االن###تخاب###ية. وت###تأل###

ص ل###تأم###
ش###خ

ف 
ش###رة آال

-  ي###عمل خ###الل االن###تخاب###ات أك###ثر م###ن ع
دة  ف م#

ني. ت#ختل
ضوي#ة م#كات#ب االق#تراع م#وظ#ف

ض#منهم م#تعاق#دي#ن ل#ع
ني م#ن 

ني امل#دن#ي
األم#ن، وك#ذل#ك امل#وظ#ف

وارد  ني ع#####لى امل#####
سؤول#####

شه#####ر ل#####لم
ضاء م#####كات#####ب االق#####تراع ومل#####دة ث#####مان#####ية أ

ني ألع#####
ني اث#####ن

ني ي#####وم#####
ال#####تعاق#####د ب#####
االنتخابية.

م  ي ال##دع##م ه##
سؤول##

ضوا وك##ذل##ك م##
ش##ر ع##

س##تقلة ل##الن##تخاب##ات وه##م ث##الث##ة ع
ي ال##لجنة ال##وط##نية امل

-  أم##ا م##وظ##ف
سة 

م ي مج#ملها خ#
ض اآلخ#ر م#تعاق#دون ل#فترة غ#ير مح#دودة وف#

ضهم م#وظ#فون وال#بع
م#وظ#فون دائ#مون. ب#ع

ستقلة لالنتخابات.
ضمان ديمومة اللجنة الوطنية امل

شرين موظفا وذلك ل
وع

ضوا.
شر ع

ستقلة لالنتخابات هم ثالثة ع
ي اللجنة الوطنية امل

ني ف
ني والفاعل

ني املعين
ص املوظف

-   فيما يخ

خابية :
ب اإلدارة االنت

جان
ى ب
خر
ت العامة األ

سا
س
5- املؤ

سؤولة عن االنتخابات
• وزارة الداخلية امل

• وزارة العالقات الخارجية
• وزارة املالية

• لجنة التخطيط
شرطة الوطنية

• ال
ي للتنمية

ش الوطن
• أركان الجي

• املحاكم االبتدائية
• مكاتب التربية والتعليم.

جزر القمر:
ي 
ي ف
خاب
ظام االنت

نوع الن ثالثا:  
.1

ني :
خب
جل النا

س
•

ا،  صوي##ت ب##داي##ة م##ن 18 ع##ام##
ني ل##لت

ي ج##زر ال##قمر م##فتوح##ة ل##لمؤه##ل
سجيل ع##لى ال##قائ##مة االن##تخاب##ية ف##

ال##ت
ست إلزامية.

ي لي
ي االنتخابات وه

شاركة ف
ي امل

ني ف
ص الراغب

شخا
وذلك بتقديم طلب من قبل األ

•
ة  ش##هادة امل##يالد اإلل##يكترون##ية أو ب##طاق##ة ال##هوي##

س##تخرج م##ن 
ي) ب##تقدي##م م

ي ال##بلدي##ة (ال##ح
سجيل ف##

ي##تم ال##ت
الوطنية البيو مترية. 

•
لى  سجيل، ع#لى ع#نوان#ه، وع#

ي ع#لى األح#وال امل#دن#ية ل#طال#ب ال#ت
شغل اإلل#يكترون#

ف امل#
سجيل، ي#تعر

ع#ند ال#ت
صية. 

شخ
صورته ال

شرة و
صابع الع

صمات األ
مكتب االقتراع، ثم يلتقط ب

•
سيم 

ق ي ي##تم ت##
ي وع##ند اك##تمال االدخ##ال اإلل##يكترون##

ي ال##خادم اإلل##يكترون##
ني ف##

ي##تم تج##ميع ب##يان##ات ال##ناخ##ب
ي 

ي ال#بيوم#تري إل#كترون#يا ال#ى ع#دة ق#وائ#م ان#تخاب#ية لج#ميع م#راك#ز االق#تراع امل#تواف#رة ف#
سج#ل االن#تخاب#

ال
يوم االنتخابات.

•
صويت أو بطاقة الهوية الوطنية .

صوت الناخب ببطاقة الت
ي

--	  
4

•
بل  س#نة ك#ام#لة ع#لى األق#ل ق#

سجيل ال#ناخ#ب ع#لى ال#قائ#مة االن#تخاب#ية ع#لى أن ي#كون ق#مري#ا ب#لغ 18 
ي#تم ت#

يوم االقتراع.
.2

خر تعداد وتاريخ التعداد :
سكان وفقا أل

• عدد ال
يقة  س###نة 2003، إذ أن###نا غ###ير ق###ادري###ن ع###لى إع###طاء أع###داد دق###

سكان بج###مهوري###ة ال###قمر 
أخ###ر ت###عداد ل###ل

نوات  س##
س 

سكان خ##الل الخ##م
ي ل##ل

سكان، ول##كن ق##ام##ت ل##جنة التخ##طيط ب##رس##م ت##وق##عات ال##تعداد ال##فعل
ل##ل

األخيرة.
•

لية  س###تقلة ل###الن###تخاب###ات ووزارة ال###داخ###
واع###تمادا ع###لى ت###وق###عات ل###جنة التخ###طيط ق###ام###ت ال###لجنة ال###وط###نية امل

سنة 2015 
ش####ري####عية ل####

سؤول####ة ع####ن االن####تخاب####ات ب####مراج####عة ال####قوائ####م االن####تخاب####ية ق####بل االن####تخاب####ات الت
امل####

سية 2016.
ستخدم لالنتخابات الرئا

وت
•

ي لالنتخابات هم (275348) ناخب.
سجل االنتخاب

ي ال
ني ف

سجل
ني امل

ي للناخب
العدد االجمال

•
ى  صل ال####عدد ال####

سجيل ل####ي
سنة 2015 م####ع ح####مالت ال####ت

ووف####قا ل####لمراج####عة األخ####يرة ل####لقوائ####م االن####تخاب####ية ل####
د  سنى ل#نا تح#دي#

ني ال#بيان#ات االن#تخاب#ية وت#طوي#ره#ا ح#تى ي#ت
س#

301,000 ن#اخ#ب، ون#حن ن#عمل ع#لى تح
س.  

ني لكل جن
عدد الناخب

.3
جزر القمر:

ي 
ت البرملانية ف

خابا
النت

صيغة التمثيل ل
 •

تراع  ي ، ب#األغ#لبية امل#طلقة ب#االق#
ني م#ن الج#زر ال#ثالث أن#جوان – ن#جازي#جا – م#وه#يل

ي#تم ان#تخاب ال#برمل#ان#ي
ي البرملان مرشح لكل دائرة انتخابية.

صيغة التمثيل ف
ني، وفق 

ي جولت
شر ف

العام املبا
•

قمر  س#ة ال#
س#تور ال#قمري ع#لى ت#داول رئ#ا

ص ال#د
ني الج#زر وي#ن

ي ب#ال#تداول ب#
س#ية ف#ه

أم#ا االن#تخاب#ات ال#رئ#ا
ني الجزر الثالث.

س سنوات ب
بالتناوب كل خم

.4
يث  ش###ر ل###نظام ال###جول###ة ال###واح###دة، ح###

س###ية ب###االق###تراع ال###عام امل###با
ك###ما ح###دد امل###رس###وم اج###راء االن###تخاب###ات ال###رئ###ا

رى  ني الج###زر ع###لى ان تج###
سكان الج###زي###رة امل###عنية وف###قا ل###نظام ال###تداول ب###

س###بقها االن###تخاب###ات ال###تمهيدي###ة ل###
ت

ي الجزر الثالث.
سية ف

الجولة الثانية لالنتخابات الرئا
.5

ج :
خار
ي ال

ت ف
صوي

 الت
ني 

قيم ني امل#
صوي#ت ال#قمري#

سمبر 2001 (امل#عدل) ع#لى ت#
ي 23 دي#

س#تور ج#مهوري#ة ال#قمر املتح#دة ف#
ص د

ي#ن
عقد  س##تور ل##م ت##

ي م##كمل ل##لد
س##تفتاء، ون##ظرا ل##عدم وج##ود إط##ار ق##ان##ون##

س ال##قمر واال
ي ال##خارج الن##تخاب رئ##ي

ف##
ي الخارج .

بعد االنتخابات ف
.6

شرطة :
ش وال

جي
ت ال

صوي
ت

عام.  ش####ري####ع ال####
ش####رط####ة، الن ه####ذه ال####فئة ت####تمتع ب####الت

ش وال
صوي####ت ال####جي

ص ت####
ص أو ق####ان####ون ي####خ

ال ي####وج####د ن####
بهم  ني ف##يه م##مارس##ة واج##

سج##ل
ي وق##ت الخ##دم##ة وم##تواج##دون ق##رب م##كتب االق##تراع امل

س##تطاع##ة م##ن ه##م ف##
ف##با

	ني.  
ي الناخب

ي مثلهم مثل باق
املدن

PO
IN

T D
E

 C
O

N
TA

C
T : 

D
r D

jaza A
hm

ed M
oham

ed, Président de la C
E

N
I  

T
él : 269 3399197 

E
m

ail :djazastm
ar@

yahoo.fr	  

--	  
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ت
كوي

دولة ال

     الجمهورية اللبنانية 
   وزارة الداخلية والبلديات 

ني 
سية والالجئ

سيا
شؤون ال

املديرية العامة لل

 ---             

جامعة الدول العربية 
ي 
ت ف
خابا
شؤون االنت

ب أمانة 
جان

ي لبنان وفقاً للورقة االرشادية 
ي تجري ف

حول االنتخابات الت
ضوع: معلومات 

املو

ت ومرجعيتها القانونية : 
خابا
أوالً : أنواع االنت

.1
	سية وبرملانية ومحلية )بلديات ومخاتير(  

ني رئا
ي لبنان ب

تتنوع االنتخابات ف

.2
	ي:  

االطار القانون
ستور 

= الد
سية 

 رئا
 

ص باالنتخابات البرملانية 
خا

= قانون 
 برملانية 

 

= قرار من وزير الداخلية والبلديات 
 محلية 

 .3
	ي أيار 2008  

سية ف
جرت آخر انتخابات رئا

حزيران 2009 
ي 

جرت آخر انتخابات برملانية ف
 

ي أيار 2010 
جرت آخر انتخابات محلية ف

 .4
	شاغر منذ أيار 2014)  

سنوات (املركز 
ست 

س كل 
ينتخب الرئي

حزيران 2017) 
ي 

سنوات (االنتخابات القادمة ف
 ينتخب البرملان كل اربع 

ي أيار 2016) 
سنوات (االنتخابات القادمة ف

ست 
س البلدية واملخاتير كل 

 ينتخب املجال

ي لبنان 
ت ف
خابا
جراء االنت

ى إ
عل

شرفة 
خابية امل

خابية أو الهيئة االنت
شكل االدارة االنت

ثانياً : ت

.1
	تتولى الحكومة متمثلة بوزارة الداخلية والبلديات إجراء اإلنتخابات:  

	 - البرملانية ) مرسوم من الحكومة (   
- البلدية واالختيارية (قرار من الوزير). 

.2
ة  jjشاء دول

jjخ إنjjاريjjنذ تjjات مjjبلديjjلية والjjداخjjر الjjوزيjjتمثلة بjjات مjjتخابjjلك االنjjراء تjjة إجjjحكومjjى الjjتولjjت
	3.لبنان الكبير.  

ة  jjjjراءات االداريjjjjل اإلجjjjjوزارة كjjjjي ال
jjjjني ف

سjjjjية والjjjjالجjjjjئ
سيا

jjjjشؤون ال
- تjjjjتولjjjjى املjjjjديjjjjريjjjjة الjjjjعامjjjjة لjjjjل

	ني من   
سلم قوائم الناخب

شطب بعد ت
صدار لوائح ال

ضافة الى ا
ستية . باإل

واللوج
صية. 

شخ
املديرية العامة لالحوال ال

.4
	ي املحافظات والقائمقاميات.  

الوحدات التنظيمية التابعة لالدارة االنتخابية ه

.5
يون  jكومjح

ني مjوظjفون 
سjية والjالجjئ

سيا
jشؤون ال

ي املjديjريjة لjل
jسيتة ف

jلوجjة والjمال االداريjى االعjتولjي
	دائمون ومتعاقدين.  

.6
ت : 
خابا
جراء االنت

ظيم إ
ي تن
عامة تتعاون مع الوزارة ف

ت 
سا
س
هناك مؤ

خارج مراكز أقالم االقتراع 
ني أمن وسالمة االنتخابات 

ش لتأم
 - الجي

ني أمن وسالمة االنتخابات داخل مراكز أقالم االقتراع  
ي لتأم

 - قوى االمن الداخل
س) تابعة لوزارة  

% من مراكز أقالم االقتراع (مدار
 - وزارة التربية والتعليم الن 90 

 التربية والتعليم. 
ي االنتخابات البرملانية. 

ني ف
 - وزارة الخارجية واملغترب

ضاة لجان القيد العادية والعليا. 
سمية ق

 - وزارة العدل لت
ي لجان القيد العليا. 

ضاء ف
سمية أع

ش املركزي لت
 - التفتي

سمية مقرري اللجان العادية والعليا. 
صية لت

شخ
   - املديرية العامة لالحوال ال

الجمهورية اللبنانية
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ي مراكز أقالم االقتراع ومراكز لجان القيد. 
ني االنارة ف

سة كهرباء لبنان لتأم
س

 - مؤ
ني تكون مهمتهم ايداع املديرية  

سمية موظف
سير واآلليات لت

 - املديرية العامة لهيئة ال
ني مغلفات النتائج ألقالم االقتراع. 

سية والالجئ
سيا

شؤون ال
 العامة لل

ني. 
ني والقائمقام

 - املحافظ
ي العمليـــــة  

س قلم وكاتب ) ف
ي اإلدارات الرسمية للقيام بمهام ( رئي

جميع موظف
 - 

 اإلنتخابية. 

ي : 
خاب
ظام االنت

ثالثاً : نوع الن

.1
سjنويjاً مjن قjبل املjديjريjة الjعامjة 

ي لjبنان بjالjقائjمة االنjتخابjية ويjتم تحjديjثها 
jسمى ف

jني ي
سجjل الjناخjب

نة  jس
ي 30 آذار مjن كjل 

jا فjميدهjتم تجjنة ويjس
صية بjدءاً مjن 5 كjانjون االول مjن كjل 

شخ
jوال الjالحjل

	سنة التى تليها.  
حتى 30 آذار من ال

وتبقى نافذة 
 

شطوبات 
ضافات وال

سنوي لجهة اال
ي التحديث ال

صية ف
شخ

ستند املديرية العامة لالحوال ال
 ت

 على املعلومات الواردة من: 
ي املناطق 

س ف
سام النفو

ساء دوائر وأق
 - رؤ

 

ي كل محافظة 
ي ف

سجل العدل
 - دائرة ال

 

 - املحاكم العدلية 
 

الع  jالطjنة لjس
شjباط ولjغايjة 10 آذار مjن كjل 

ني عjلى الجjمهور اعjتباراً مjن 10 
شjر قjوائjم الjناخjب

تن
 

شطب أو 
ي القوائم أن يطلب من لجنة القيد 

ف ني ويحق لكل ناخب مقيد 
 عليها من قبل املواطن

ن  jكل مjحق لjما يjون، كjلقانjاً لjالفjخ
ي الjقائjمة 

jيده فjفل قjيده أو أغjرى قjج
ص 

شjخ
سjم أي 

ضjافjة ا
 إ

س هذا الحق. 
 املحافظ والقائمقام واملختار أن يمار

صالح. 
سفر عادي 

جواز 
سطة بطاقة الهوية أو 

يتم االنتخاب بوا
سنة. 

سن االقتراع فهو 21 
اما 

.2
	صية.  

شخ
يراجع بهذا البند املديرية العامة لالحوال ال

.3
س 

سjا
ص املjادة االولjى والjثانjية مjن قjانjون االنjتخابjات الjنيابjية عjلى أن االنjتخابjات تجjري عjلى أ

تjن
الjjjنظام االكjjjثري ويjjjكون االقjjjتراع عjjjامjjjاً وسjjjريjjjاً وعjjjلى درجjjjة واحjjjدة، وتحjjjدد عjjjدد املjjjقاعjjjد الjjjنيابjjjية 

	سها .  
سا

سب الدوائر االنتخابية ويتم الترشيح لهذه املقاعد على أ
ف بح

وتوزيعها على الطوائ
ناك  jون 25/2008، اذا أن هjقانjالjق بjرفjدول املjي الج

jي واردة ف
jما هjية كjتخابjر االنjدوائjت الjال زال

ي 
jjغربjjبقاع الjjل – الjjرمjjعلبك والهjjثل (بjjن مjjضاءي

jjن قjjة مjjكونjjر مjjد ودوائjjضاء واح
jjن قjjة مjjكونjjر مjjدوائ

	صبيا).  
شيا – مرجعيون وحا

ورا
سمة إلى ثالثة دوائر. 

ي مق
أما بيروت فه

ي للدوائر االنتخابية فهو 26 دائرة انتخابية. 
أما العدد االجمال

ي. 
سب

ي يعتمد التمثيل الن
حتى آالن نظام انتخاب

- ال يوجد 
س 

ل jjjjjjعية ( مجjjjjjjريjjjjjjش
سjjjjjjلطة الت

س ال
شjjjjjjرة مjjjjjjن قjjjjjjبل مجjjjjjjل

س الجjjjjjjمهوريjjjjjjة مjjjjjjبا
- يجjjjjjjري انjjjjjjتخاب رئjjjjjjي

النواب ) . 
ة  jjjثريjjjاالكjjjلدي بjjjس ب

خjjjالل انjjjتخاب مجjjjل
ي الjjjبلديjjjات الjjjتابjjjعة لjjjكل قjjjائjjjمقامjjjية مjjjن 

jjjتمثيل فjjjتم الjjjي -
ن  jادة 24 مjي امل

jوارد فjي ال
jسكان

jصاء ال
jالحjقاً لjة وفjلديjكل بjبلدي لjس ال

ضاء املجjل
jدد أعjدد عjويتح

القانون رقم 665/97. 
.4

تمثيل  jjjي ذات ال
jjjتخابjjjنظام االنjjjالjjjبطة بjjjرتjjjا مjjjتبارهjjjاعjjjتمثيل بjjjتبة الjjjن عjjjات عjjjعلومjjjنا مjjjديjjjد لjjjوجjjjال ي

	ي.  
سب

الن
.5

	ي الخارج  
ني ف

صوات الناخب
صة أل

ص
حتى تاريخه عدد من املقاعد النيابية مخ

ال يوجد 
ص عليها مواد القانون رقم 25/2008  

ي الخارج فقد ن
سجيل واالقتراع ف

طريقة الت
 اما 

ضمناً. 
 بدءاً من املادة 104 ولغاية املادة 114 

ي القانون امكانية  
ص لالنتخابات النيابية فقط وال يوجد ف

ص
ي الخارج مخ

صويت ف
 ان الت

ي الخارج لالنتخابات البلدية واالختيارية. 
صويت ف

6. الت
	شرطة باالقتراع.  

ش وال
سمح الفراد الجي

ي ال ي
القانون الحال

خابية 
ي االدارة االنت

صل معها ف
ي يمكن التوا

صال الت
طة االت

رابعاً : نق

 تلفون :  009611347855 
 

	  faten.younes@
yahoo.com

ي : 
 بريد االكترون

 

 009611348650	س :  
 فاك
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1 
 

ورقة 
معلومات عامة حول

 
 

االنتخابات في الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 

 
أوال: أنواع االنتخابات ومرجعيتها القانونية 

 

1.
 

أنواع االنتخابات في الدولة 
: 


 

االنتخابات الرئاسية
 ؛

االنتخابات البرلمان
ية

 ؛
االنتخابات البلدية
. 

 
2.

 
اإلطار القانوني الذي أقر كل نوع من االنتخابات

: 
.أ

 
االنتخابات الرئاسية

: 
 

دستور 
20
 

يوليو 
1991
 

المعدل في سنتي 
2006
 

و 
2012

 ؛
 

األمر القانوني رقم 
91

 –
 

027
 

صادر بتاريخ 
7 

أكتوبر 
1991

  
الم

ضمن القانون النظامي 
ت

س الجمهورية
ب رئي

المتعلق بانتخا
، 

الم
عدل بالقانون النظامي رقم 

2012
-

028
 

صادر 
ال

بتاريخ 
12

 
ابريل 

2012
 

والقانون ا
لنظامي رقم 

033.2012
 

صادر في 
ال

12
 

إبريل 
2012
 

ت الموريتانيين المقيمين في الخارج 
صوي

صة المتعلقة بت
المحدد للتدابير الخا

 
 .ب

االنتخابات البرلماني
س الشيوخ

ة )الجمعية الوطنية ومجل
):

 
 

الجمعية الوطنية
: 

األمر القانوني رقم 
91

 –
 

028
 

صادر بتاريخ 
ال

7 
أكتوبر

1991
 

ضمن 
المت

ب في الجمعية الوطنية
ب النوا

القانون النظامي المتعلق بانتخا
، 

الم
عدل  بالقانون النظامي 

2012
- 

029
 

صادر بتاريخ 
ال

12
 

ابريل 
2012

 ؛
القانون النظامي رقم 

034.2012
 

صادر 
ال

في 
12

 
إبريل 

2012
 

ض أحكام األمر القانوني رقم 
الذي يعدل بع

029.2006
 

صادر في 
ال

22
 

س 
أغسط

2006
 

ت 
ضمن القانون النظامي المتعلق بتشجيع نفاذ النساء إلى المأموريا

ف االنتخابية المت
والوظائ

 
 

س الشيوخ:
مجل

 
األمر القانوني رقم 

91
 –

 
029

 
صادر بتاريخ 

7 
أكتوبر

1991
 

ضمن 
المت

ب الشيوخ
للقانون النظامي المتعلق بانتخا

، 
الم

عدل بالقانون النظامي رقم 
2012

- 
030
 

صادر بتاريخ 
ال

12
 

ابريل 
2012

 ؛
و 

القانون النظامي رقم 
94

 –
 

011
 

صادر بتاريخ 
ال

15
 

فبراير 
1994

 
المعدل بالقانون النظامي رقم 

2012.031
 

بتاريخ 
12

 
إبريل  

2012
 

المتعلق 
س الشيوخ الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج 

ضاء مجل
ب أع

بانتخا
 ؛

 
االنتخابات البلدية

: 
األمر القانوني رقم 

87
- 

289
 

صادر بتاريخ 
ال

20
 

أكتوبر
1987
 

الذي 
يلغى 

ويحل محل األمر القانوني رقم 
86

- 
134

 
صادر بتاريخ  

ال
13

س
أغسط

 
1986

 
المنشئ 

ت، المعدل بالقانون النظامي رقم 
للبلديا

2012
-

032
 

صادر بتاريخ 
ال

12
 

ابريل 
2012
. 

3.
 

سنة إجراء االنتخابات األخيرة لكل نوع من االن
تخابات

 


 
ت الرئاسية: 

االنتخابا
2014

 


 
ت البرلمان

االنتخابا
ية:

 
.أ

 
الجمعية الوطنية 

2013
 

 .ب
س الشيوخ : 

مجل
2009

 


 
ت البلدية: 

االنتخابا
2013

 
4.

 
عدد السنوات بين االنتخابات، والعام المتوقع أن تجري فيه االنتخابات القادمة، وذلك لكل نوع 

من االنتخابات.
 


 

ت الرئاسية: 
االنتخابا

5 
ت 

سنوا
-

    
المقبلة: 

2019
 


 

ت البرلمان
االنتخابا

ية:
 

.أ
 

الجمعية الوطنية 
5 

ت
سنوا

  -
   

المقبلة:
 

2018
 

 .ب
س الشيوخ : 

مجل
6 

ت
سنوا

  -
   

المقبلة: 
2016

 


 
ت البلدية: 

االنتخابا
5 

ت :
سنوا

  -
   

المقبلة:  
 

2018
 

2 
 

ثانيا: شكل اإلدارة االنتخابية أو الهيئة االنتخابية المشرفة على إجراء االنتخابات 
في الدولة 

 

1.
 

شكل اإلدارة االنتخابية في الدولة:
 

 
.أ

 
اإلدارة االنتخابية في موريتانيا 

مستقلة: تتولى 
اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات
 

إدارة االنتخابات 
  

ب" 
صارا 

ف اخت
ت " وتعر

تنشأ سلطة عمومية مستقلة تسمى " اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابا
باللجنة االنتخابية ".بدون

 
س الدستوري، تعتبر اللجنة االنتخابية مؤسسة 

ت المجل
صالحيا

اإلخالل ب
ت

ف على مجموع العملية االنتخابية فيما يتعلق باالنتخابا
دائمة مكلفة باإلشرا

 
الرئاسية والتشريعية 

صية االعتبارية وباالستقاللية المالية،
ت البلدية.تتمتع اللجنة بالشخ

واالستفتاء واالنتخابا
 

ويوجد مقرها 
في نواكشوط.

 )..(
 

)المادة 
1 

من
 

القانون النظامي
 

رقم 
027.2012

 
بتاريخ 

12
 

إبريل 
2012

 
المنشئ 

ت
للجنة الوطنية المستقلة لالنتخابا

) 
ضير وتنظيم مجموع العملية 

ت لتح
تتوفر اللجنة االنتخابية في إطار مهمتها على كامل السلطا

ف عليها بدءا بمرحلة
االنتخابية واإلشرا

 
ت عن 

ف االنتخابي ولغاية اإلعالن المؤق
صديق على المل

الت
ت الرئاسية 

صد اإلعالن النهائي فيما يتعلق باالنتخابا
س الدستوري بق

النتائج وإحالتها إلى المجل
ت األخرى.

واالستفتاء وحتى اإلعالن عن نتائج االنتخابا
 

تسهر اللجنة على حسن سير االقتراع 
صحته وشفافيته.

و
 

)المادة 
م 2

س القانون النظامي
ن نف

 .)
 

        
  

ص:
تعتبر اللجنة االنتخابية مسؤولة عن جميع المراحل األخرى للمسار االنتخابي و بوجه خا

 
1. 

ف االنتخابي؛
صديق على المل

الت
 

2. 
صويت؛

صدّق وتحديد عدد ومواقع مكاتب الت
ف االنتخابي الم

س المل
إعداد الالئحة االنتخابية على أسا

 
3. 

تسجيل الترشحات
 

صة 
صال المؤقتة والنهائية إلعالنات الترشحات بعد قيام الجهات المخت

وتسليم األو
ص قابلية الترشحات باستثناء الترشحات لالنتخابات الرئاسية؛

بفح
 

4. 
اختيار المترشحين لأللوان  والشعارات والعالمات و/أو الرموز االنتخابية؛

 
5. 

صويت؛
صميم وطبع وتوزيع بطاقات الناخبين وبطاقات الت

ت
 

6. 
مراقبة الحملة االنتخابية؛

 
7. 

تخزين المعدات االنتخابية في األماكن التي تعود للجنة االنتخابية أو التي تتكفل بحراستها وإرسالها 
في الوقت

  
صويت؛

المناسب وعلى مسؤوليتها ونفقتها إلى مراكز ومكاتب الت
 

8. 
ضاء و تحديد أ

صويت من حيث العدد والتشكيلة وتكوين األع
تنظيم مكاتب الت

ماكن المسجلين وعددهم 
في كل

  
صويت؛

مكتب من مكاتب الت
 

9. 
ضر وإرسالها؛

صياغة المحا
صويت والفرز و 

تنظيم عمليات الت
 

10
.

 
س الدستوري بالنسبة لالنتخابات الرئاسية 

مركزة وإعالن النتائج المؤقتة وإحالتها إلى المجل
واالستفتاء؛

 
11
.

 
مركزة وإعالن النتائج بالنسبة لالنتخابات األخرى
. 

)المادة 
3 

س القانون النظامي
من نف

.)
 

2.
 

العام الذي أنشئت فيه اإلدارة االنتخابية الحالية ومن خالل أي نوع من الوثائق القانونية 
 

 
سنة 

2012
  

 
القانون النظامي

 
ت رقم 

المنشئ للجنة الوطنية المستقلة لالنتخابا
2012.027

 
بتاريخ 

12
 

إبريل 
2012
. 

3.
 

نبذة حول هيكل وأداء اإلدارة 
االنتخابية

: 

اللجنة االنتخابية سلطة جماعية تديرها لجنة تسيير من سبعة )
7

صادر 
ضاء يعينون بمرسوم 

( أع
ضة.

س الجمهورية باقتراح من األغلبية و المعار
عن رئي

 
ضاء المقترحين للتعيين من 

يتم اختيار األع
ت توجد على قائمة من أربعة 

صيا
ضمن شخ

س الجمهورية بشكل توافقي من 
ف رئي

طر
ضوا 

عشر ع
ضة بواقع سبعة )

ت األغلبية والمعار
يجري إعدادها بناء على اقتراحا

7
ضاء يقترحهم كل فريق 

(أع
سياسي.
 

ف لجنة التسيير باسم "لجنة الحكماء".
تعر

 

سالمية الموريتانية
الجمهورية اإل
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3 
 

ضاء لجنة التسيير موريتانيو
أع

 ا
الجنسية ويكونون قد أكملوا أربعين عاما على األقل من العمر يوم 

تعيينهم كما يشهد لهم بالكفاءة واالستقامة األخالقية والنزاهة الفكرية و الحياد والتجربة.
 

ضاء 
يعين أع

ت غير قابلة للتجديد. 
س سنوا

لجنة التسيير لمأمورية مدتها خم
)المادة 

6 
س القانون النظام

من نف
(.ي

 
س

يرأ
 

ضائها سنا.
لجنة تسيير اللجنة االنتخابية أكبر أع

 
ضم اللجنة االنتخابية غرفتين: غرفة قانونية 

ت
ب النظام الداخلي.

وغرفة فنية يحدد تنظيمهما و سير عملهما بموج
 

في إطار مهامها، تستعين اللجنة 
س الحياد واالستقالل

االنتخابية بمراقبين و مفتشين وخبراء يتم اختيارهم على أسا
ية والخبرة.
 

)المادة 
15
 

س ال
من نف

قانون النظامي
.)

 
ينسق

 
ضمن اقتراحين 

إدارة اللجنة االنتخابية أمين عام يعين بمداولة لجنة التسيير ويختار بالقرعة من 
ضمن مقترح 

س لجنة التسيير واالقتراح الثاني من الفريق اآلخر الذي لم يرد اقتراحه 
أحدهما من رئي

س.األمين العام يكون من األطر ذوي المستوى العالي المشهود لهم بالكفاءة 
الرئي

والنزاهة واالستقامة.
 

يؤدي اليمين القانونية أمام الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا.
 

ضطلع األمين العام بالمهام التالية :
ي

 
- 

تنسيق إدارة اللجنة االنتخابية؛ 
- 

ت اللجنة االنتخابية؛ 
ضر اجتماعا

إعداد محا
- 

استقبال وتسيير الوثائق 
ت والمحافظة عليها؛ 

المتعلقة باالنتخابا
- 

إعالم الجمهور. 
 

ت لجنة التسيير وغرفتي اللجنة 
ضر اجتماعا

ب ذلك، يح
ويتولى سكرتارية لجنة التسيير. وبموج

ت.
صوي

االنتخابية بدون أن يكون له حق الت
 (

المادة 
16
 

س القانون ا
من نف

ل
نظامي

).
 

4.
 

ف الوحدات التنظيمية لإلدارة االنتخابية على المستوى الداخلي 
ص

و
 

ت والمراكز اإلدارية على هياكل جهوية ومحلية  يتم 
ت والمقاطعا

تتوفر اللجنة االنتخابية في الواليا
ت 

ضع هذه الفروع تح
صالحياتها وتنظيمها وسير عملها بمداولة لجنة تسيير اللجنة االنتخابية. تو

تحديد 
سلطة اللجنة االنتخابية.

 
ت الجهوية والمحلية بمنا

ضاء الهيئا
يتم تعيين أع

سبة  كل استحقاق انتخابي 
بمداولة من لجنة تسيير اللجنة االنتخابية.

 
تنتهي مهامهم بعد خمسة عشر يوما من اإلعالن عن النتائج 
ت ذلك مفيدا، أن 

ت المعنية. غير أنه يجوز للجنة تسيير اللجنة االنتخابية، إذا ما رأ
النهائية لالنتخابا

ت جزئية محلية
ف بنفسها على انتخابا

تشر
 

)ال
مادة 

17
 

س 
من نف

القانون النظامي
.)

 
5.

 
ضع الموظفين في اإلدارة االنتخابية على المستوى التقني ، 

و
 

ب اللجنة االنتخابية، بواسطة عقد عمل، العمال الذين تحتاجهم وذلك طبقا للقوانين المعمول 
تكتت
بها.

 
ب اللجنة االنتخابية،

وبناء على طل
 

صرفها العمال اإلداريين والفنيين 
ت ت

ضع الدولة تح
ت

ضروريين ألداء مهمتها. 
ال

)المادة 
18
 

س القانون النظامي
من نف

.)
 

عد
د الموظفين الدائمين:
  

50
 

موظفا
 

6.
 

المؤسسات العامة األخرى، بجانب اإلدارة االنتخابية، التي تتعاون في تنظيم وإجراء 
االنتخابات

 ،
وظائفها أو مسؤولياتها 

االنتخابية
 ؟

 
س الدستوري

المجل
: 

ضير وتنظيم 
ت لتح

تتوفر اللجنة االنتخابية في إطار مهمتها على كامل السلطا
ف االنتخابي ولغاية 

صديق على المل
ف عليها بدءا بمرحلة الت

مجموع العملية االنتخابية واإلشرا
صد اإلعالن النهائي فيما يتعلق 

س الدستوري بق
ت عن النتائج وإحالتها إلى المجل

اإلعالن المؤق
ت

باالنتخابا
 

ت 
ت األخرى. بالنسبة لقرارا

الرئاسية واالستفتاء وحتى اإلعالن عن نتائج االنتخابا
صوى، يمكن للطاعن أن يتقدم بطعنه 

ضرورة ق
اللجنة االنتخابية المركزية، في حالة االستعجال أو 

مباشر
 ة

س الدستوري أو 
ت المجل

ب الحالة. يب
س الدستوري أو المحكمة العليا، حس

المحكمة أمام المجل
صاه 

ب الحالة، نهائيا في أجل أق
العليا، حس

15
 

يوما اعتبارا من تاريخ تعهده بالطعن.
 

 
 

المحكمة العليا
: 

س الدستوري أو المحكمة العليا، 
يمكن للطاعن أن يتقدم بطعنه مباشرة أمام المجل

ب الحالة،
س الدستوري أو المحكمة العليا، حس

ت المجل
ب الحالة. يب

حس
 

صاه 
نهائيا في أجل أق

15
 

يوما اعتبارا من تاريخ تعهده بالطعن.
 

 
 

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
:

ت الموريتانيين المقيمين في 
صوي

تساهم في تنسيق عملية ت
ب.

ت الرئاسية واللوائح الوطنية للنوا
الخارج في االنتخابا

 

4 
 

 
وزارة الداخلية والالمركزية

: تقوم اللجنة االنتخابية بالتنس
صة في المديرية 

صالح المخت
يق مع الم

صالح دعم المسار االنتخابي المنشأة على مستوى وزارة الداخلية والالمركزية، بمراقبة 
العامة لم

ت المناسبة لذلك. 
صاء االنتخابي كما تعتمد العمليا

ف االنتخابي واإلح
ضير ومراجعة وتسيير المل

تح
ت االنتخابية اعتمادا عل

وتتعهد بطلبية المعدا
صالح 

ت تشترك في إعداده  مع الم
ى دفتر تحمال

ضور 
ت االنتخابية بح

صالح دعم المسار االنتخابي. و تستلم المعدا
صة في المديرية العامة لم

المخت
صالح دعم المسار االنتخابي التي تشارك معها في تدقيق 

صة في المديرية العامة لم
صالح المخت

الم
مطابقتها. )المادة 

3 
س القانون ال

من نف
نظامي(.

 
 

 
السلطة ا

صرية:
صحافة والسمعيات الب

لعليا لل
 

ضاء، مع 
تسهر اللجنة االنتخابية بالتنسيق، عند االقت

صة على مراعاة مبدأ التساوي في نفاذ جميع المترشحين المتنافسين إلى األجهزة 
ت المخت

السلطا
س أن 

صحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية ويمكنها على هذا األسا
الرسمية لل

توجه أية مالحظة 
صة.

ت المخت
صية إلى السلطا

أو تو
 

 
ال 

صاء
مكتب الوطني لإلح

: 
يشارك

 
ت جمع 

ت إشرافها في بعمليا
ب من اللجنة االنتخابية وتح

بطل
ت المتعلقة بالناخبين

البيانا
. 

 

ثالثا: نوع النظام االنتخابي 
: 

1.
 

سجل الناخبين:
  

 
تتم مراجعة الالئحة االنتخابية سن

ويا
. تفتتح فترة المراجعة من 

01
ا 

بريل إلى 
30

 
يونيو. يتم في كل 

بلدية إنشاء لجنة إدارية مكلفة بمراجعة الالئحة االنتخابية.
 

ب الوطني 
يتم القيام على امتداد الترا

ت االنتخابية 
صاء إداري ذي طابع انتخابي إلعداد الئحة انتخابية تشكل أساسا لتنظيم االستحقاقا

بإح
القادمة.

 
يتم

 
صادرة من لجنة تسيير اللجنة 

صاء بواسطة مداولة 
ت اإلح

تحديد تاريخ بداية ونهاية عمليا
ت. )المادة 

الوطنية المستقلة لالنتخابا
2 

من المرسوم رقم 
030.2013
 

بتاريخ 
13
 

س 
مار

2013
.)

 
 

نعم هناك حاجة إلى بطاقة انتخابية.
 

 
صة ل

ف الخا
تتمثل األهدا

صاء اإلداري في تحقيق ما يلي:
إلح

 
صاء كافة المواطنين الموريتانيين من 

إح
الجنسين الذين لديهم بطاقة تحديد الهوية والذين يبلغون الثامنة عشرة من العمر فما فوق في تاريخ 

االقتراع؛
 

إعداد
 

صاء؛
ت المجمعة خالل اإلح

ف انطالقا من البيانا
ف انتخابي جديد وشفا

مل
 

تدقيق هذا 
ت ا

صوي
ب الت

س توزيع مكات
ف على أسا

المل
صداقية. 

ت م
لمعتمد من أجل إعداد الئحة انتخابية ذا

)المادة 
3 

س المرسوم(.
من نف

 
 

ت.) 
ت سلطة اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابا

صاء اإلداري ذو الطابع االنتخابي و ينفذ تح
ينظم اإلح

المادة 
4 

س المرسوم(
من نف

 
2.

 
عدد السكان وفقا آلخر تعداد وتاريخ التعداد:

 
3.5

 
مليون نسمة في ع

ام 
2013

، 
- 

عدد السكان 
 األخيرة

ت
 االنتخابا

 في
 الناخبين

 سجل
 في

المسجلين
:

 
1328168

 
ناخب

 
،

-
 

 الذكور 
عدد

المسجلين
:

636591
 

)نسبة 
47,93%

 
  

و
ث المسجلين

عدد اإلنا
 : 

691577
 

)نسبة 
52,07%

) -
 

تطور 
ث األخيرة

ت الثال
تسجيل الناخبين خالل االنتخابا

  :
-

2007
 :

1133152
؛ 

- 
2013

 :
1189105

 ،
2014

 :
1328168
. 

3.
 

صر الرئيسية للنظم االنتخابية
العنا

 
 

صي
غة التمثيل 

في الجمعية الوطنية
 :

ب منتخبين لمدة  
تتكون الجمعية الوطنية من نوا

5 
ت عن طريق االقتراع المباشر. ويتم تجديد الجمعية 

سنوا
الوطنية دفعة واحدة. )المادة 

1 
من األمر القانوني رقم 

91
 –

 
028

 
صادر بتاريخ 

ال
7 

أكتوبر
1991
 

ب في الجمعية الوطنية،
ب النوا

ضمن القانون النظامي المتعلق بانتخا
المت

 
المعدل بالقانون النظامي 

2012
- 

029
 

صادر بتاريخ 
ال

12
 

ابريل 
2012

.) 
ب عدد سكان الدائرة 

ضاء الجمعية الوطنية حس
يكون عدد أع

االنتخابية وذلك على النحو التالي :
 

 
ب واحد للدوائر االنتخابية التي يقل عدد سكانها أو يساوي 

نائ
31.000
 

نسمة؛
 

سالمية الموريتانية
الجمهورية اإل

5 
 

 
نائبان للدوائر االنتخابية التي يزيد سكانها على 

31.000
 

نسمة؛
 

 
ب لكل دائرة يزيد عدد سكانها على

ثالثة نوا
 

000
 

90
 

نسمة؛
 

 
ب لكل دائرة يزيد عدد سكانها على 

أربعة نوا
000
 

120
 

نسمة؛
 

 
ثمانية عشر نائبا للدائرة االنتخابية الوحيدة النواكشوط؛

 
 

عشرين نائبا منتخبين عن الالئحة الوطنية
 

)دائرة وطنية(
 ؛

 
صة بالنساء

عشرين نائبة منتخبة على الالئحة الوطنية الخا
 

)دائرة وطنية(
. 

ب الدوائر االنتخابية وفقا للجدول المرفق.)المادة 
يتم توزيع المقاعد حس

3 
س ا

من نف
لقانون

.) 
يجري 

ضمن الدائرة االنتخابية.
ب 

االنتخا
 

ص باللوائح الوطنية وبوالية نواكشوط 
ما لم يتعلق األمر باالقتراع الخا

التي تعتبر دائرة انتخابية وحيدة، تكون المقاطعة هي الدائرة االنتخابية. )المادة 
17
 

س القانون(
من نف

. 
ت المقعد الواحد، ينت

في الدوائر االنتخابية ذا
ب باالقتراع الفردي ذي األغلبية خالل شوطين. 

ب النوا
خ

ت األغلبية خالل 
ب ينتخبون باالقتراع على اللوائح ذا

ت المقعدين فإن النوا
وبالنسبة للدوائر االنتخابية ذا

ب ينتخبون باقتراع الئحة التمثيل 
شوطين.أما في الدوائر االنتخابية التي تتمتع بأكثر من مقعدين فإن النوا

النسب
ي خالل شوط واحد.

 
ب أن يختار الئحة بدون 

صة، وللناخ
ت، فإنه ال تقبل الئحة ناق

وفي جميع الحاال
انتقاء أو مزج. )المادة 

23
 

س القانون(.
من نف

 
صل أحد المترشحين على األغلبية المطلقة من 

يكون االقتراع األحادي االسمي في شوط واحد إذا ح
صل أحد

ت المعبر عنها. وإذا لم يح
صوا

األ
 

المترشحين على األغلبية المطلقة في الشوط األول من 
ت المعبر عنها ، يجرى شوط ثان بعد أسبوعين.

صوا
األ

 
وال يمكن أن يترشح في الشوط الثاني إال 
ت يتم اختيار المترشح األكبر 

صوا
ت. وفي حالة تعادل األ

صوا
صال على أغلبية األ

المترشحان اللذان ح
سنا للدور الثاني.

 
وتكفي األكث

رية البسيطة في الشوط الثاني.
 

ت المعبر عنها 
صوا

ب في الدور الثاني من االقتراع المترشح األكبر سنا. )المادة وفي حالة تعادل األ
ينتخ

24
 

س القانون(.
من نف

 
 

ت المقعدين،
في الدوائر االنتخابية ذا

 
ت إحدى اللوائح على 

صل
يكون اقتراع الالئحة بشوط واحد إذا ح

صل الالئحة في هذه الحالة على المقعدين معا.
ت المعبر عنها. وتح

صوا
األغلبية المطلقة من األ

 
وإذا لم 
ت المعبر عنها في الشوط األول فإنه يتم 

صوا
صل إحدى اللوائح المتنافسة على األغلبية المطلقة من األ

تح
إجراء شو

صلتان على أكبر عدد من 
ت.ط ثان بعد أسبوعين. وال تتقدم للشوط الثاني إال الالئحتان الحا

صوا
األ

 
ت المعبر عنها المقعدين معا.

صوا
صلة على أغلبية األ

وتأخذ الالئحة الحا
 

وبالنسبة للدوائر 
االنتخابية التي تتمتع بأكثر من مقعدين فإن االقتراع يكون اقتراع الئحة بالتمثيل الن

سبي خالل شوط واحد. 
ب التمثيل النسبي مع استعمال القاسم االنتخابي وتمنح المقاعد المتبقية وفقا لنظام 

ويتم توزيع المقاعد حس
ت لدى اللوائح.

صوا
الباقي األكبر من األ

 
ت المعبر عنها على عدد 

صوا
ب القاسم االنتخابي بقسمة األ

يحس
صل كل الئحة على ع

ب الذين سينتخبون، وتح
النوا

ت التي يتكرر فيها هذا 
ب يقابل عدد المرا

دد من النوا
القاسم.

 
ت المعبر عنها. 

صوا
ت على الباقي األكبر من األ

صل
يمنح المقعد المتبقي لالئحة التي ح

 
ويتم 

ب التسجيل في اللوائح. )المادة 
ب ترتي

ب المترشحين باقتراع الالئحة حس
اإلعالن عن انتخا

25
 

س 
من نف

القانون(.
 


 

الدائرة اال
نتخابية هي المقاطعة وهناك الدائرة االنتخابية ا

لوطنية )
20

 
نائبا برلمانيا والدائ

رة الوطنية للنساء 
(

20
 

نائبا برلمانيا أخرى
 

ودائرة نواكشوط وتتكون من 
18
 

نائبا
.)

 
 

صة من المقاعد في اللوائح المترشحة يكون حدها 
ت البرلمانية يحق للنساء التمتع بح

بالنسبة لالنتخابا
األدنى
 

ب ما هو مبين أدناه :
بحس

 
أ( 

- 
انتخابات الجمعية الوطنية :

 
1.

 
ث 

ضمن اللوائح المترشحة على األقل مترشحا من اإلنا
ت ثالثة مقاعد، تت

في الدوائر االنتخابية ذا
يكون في الرتبة األولى أو الثانية على الالئحة؛

 
2.

 
في الدوائر االنتخابية التي تمثل بأكثر من ثالثة مقاعد،

 
صة بالنساء، 

باستثناء الالئحة الوطنية الخا
س مع مراعاة  للمبدأين التاليين :

ب مترشحا من كل جن
ضم كل الئحة بالتناو

ت
 

6 
 

 
ب أن يوجد عدد 

ب الالئحة، يج
ب ترتي

ضمن كل مجموعة كاملة من أربعة مترشحين حس
متساوي من المترشحين من كال الجنسين؛

 
الفارق بين عدد المترشحين من الجنسين 

ب أال يزيد على واحد
يج

 
-ب(

 
س الشيوخ:

انتخابات مجل
 

ت في أربع  دوائر أن ترشح  من بينها امرأة على األقل. . )المادة 
ب السياسية  التي تقدم  ترشحا

تلزم األحزا
4 

من
 

األ
مر القانوني رقم 

2006
- 

029
 

بتاريخ 
22

 
س 

أغسط
2006

 
ضمن القانون النظامي

المت
 

المتعلق بتشجيع 
ولوج النساء ل

ف االنتخابية، المعدل بالقانون رقم 
ت والوظائ

لمأموريا
2012

-
034

 
صادر بتاريخ 

ال
12

 
ابريل 

2012
.)

  
صيغة التمثيل 

في 
س الشيوخ

مجل
 

ب الشيوخ من قبل هيئة انتخابية مكونة من المستشارين البلديين في دوائرهم االنتخابية. الدائرة 
يتم انتخا

االنتخابية بالنسبة للشيوخ هي المقاطعة. 
صمة المقاطعة

يجري االقتراع في عا
. 

ب السياسية أن تقدم ترشيح امرأة 
ب على األحزا

ف بها قانونا. يج
ب السياسية المعتر

ت باسم األحزا
تتم الترشحا

واحدة على األقل في دائرة انتخابية من كل أربعة.
 

ب الشيوخ باالقتراع الفردي ذي األغلبية خالل شوطين.
يتم انتخا

 
ب بش

ويكون االنتخا
صل أحد 

وط واحد إذا ح
صل أي من المترشحين في الشوط 

ت المعبر عنها.وإذا لم يح
صوا

المترشحين على األغلبية المطلقة من األ
ت المعبر عنها، فإنه 

صوا
األول على األغلبية المطلقة من األ

 
يتم إجراء شوط  ثان. وال يتقدم للشوط الثاني إال 

صو
صالن على أكبر عدد من األ

المترشحان الحا
ت.

ا
 

وفي الشوط الثاني يكتفى باألغلبية النسبية.
 

وفي حالة 
ب المرشح األكبر سنا.

ت، ينتخ
صوا

تساوي عدد األ
 


 

االنتخابات الرئاسية
: 

ب في رئاسة الجمهورية كل مواطن ولد موريتانيا يتمتع 
يعتبر مؤهال ألن ينتخ
بحقوقه المدنية والسياسية وال يقل عمره عن 

40
 

سنة وال يزيد على 
75

 
سنة في تاريخ الشوط األول من 

ت. )المادة 
االنتخابا

3 
من األمر القانوني رقم 

91
 –

 
027

 
صادر بتاريخ 

7 
أكتوبر 

1991
 

الم
ضمن القانو

ت
ن 

س الجمهورية
ب رئي

النظامي المتعلق بانتخا
، 

الم
عدل بالقانون النظامي رقم 

2012
-

028
 

صادر بتاريخ 
ال

12
 

ابريل 
2012

.)
 

س واألربعين السابق لالقتراع 
ت لرئاسة الجمهورية حتى اليوم الخام

س الدستوري الترشحا
يتلقى المجل

صحة الترشح ويسلم
س الدستوري في 

ت المجل
ف الليل. يب

ص
عند منت

 
صال بذلك. )المادة 

و
4 

س األمر 
من نف

القانوني(
 

صول على تزكية مائة )
ال يقبل الترشح لرئاسة الجمهورية إال بعد الح

100
( مستشار بلدي على األقل من 

بينهم خمسة )
5

ت. كما ال يمكن ألي 
ب أن يكون هؤالء المستشارين ينتمون ألكثرية الواليا

( عمد. ويج
ب أن يزكي أكثر من ترشح 

منتخ
صدقة وال يمكن بأي حال من 

ت بواسطة وثيقة م
األحوال سحبها بعد إيداعها. )المادة واحد. تكون التزكيا

5 
س األمر القانوني(.

من نف
 

س )
س الجمهورية لمدة خم

ب رئي
ينتخ

صول على تلك ( 5
ت المعبر عنها. إذا لم  يتم الح

صوا
ب باألغلبية المطلقة لأل

ت باالقتراع المباشر. وينتخ
سنوا
األغ

ف  أحد المترشحين في الشوط األول من االقتراع، ينظم شوط ثان بعد خمسة عشر يوما. 
لبية من طر

ت في 
صوا

صالن على أكبر عدد من األ
و يتقدم لهذا الشوط فقط المترشحان الباقيان في المنافسة والحا

الشوط األول. )المادة 
14
 

س األمر القانوني(
من نف

 


 
ص

يغة التمثيل النتخابات 
البلديات 

: 
صة.

ب باالقتراع على اللوائح وال تقبل الئحة ناق
يتم االنتخا

 
)المادة 

120
 

من 
األمر القانوني رقم 

87
- 

289
 

صادر بتاريخ 
ال

20
 

أكتوبر
1987

 
يلغى ويحل محل األمر القانوني رقم 

86
- 

134
 

صادر بتاريخ 
ال

13
س

أغسط
1986

 
ت، المعدل بالقانون النظامي رقم 

المنشئ للبلديا
2012

-
032

 
صادر بتاريخ 

ال
12

 
ابريل 

2012
).

 
ت المعبر عنها. 

صوا
ت إحدى اللوائح على األغلبية المطلقة من األ

صل
يكون االقتراع في شوط واحد، إذا ح

س عليها وفقا للتمثيل النسبي باستعمال القاسم االنتخابي ومنح المتبقي من المقاعد وفقا 
وتوزع المقاعد المتناف

سالمية الموريتانية
الجمهورية اإل
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7 
 

لنظام الباقي األكبر من األ
ت لدى اللوائح.

صوا
 

صل أي من اللوائح في الشوط األول على أغلبية 
إذا لم تح

صلتا على 
ت المعبر عنها، يجرى شوط ثان. وال يمكن أن يترشح للشوط الثاني إال الالئحتين اللتين ح

صوا
األ

ت. ويعطى
صوا

أكبر عدد من األ
 

ت المعبر عنها 
صوا

ت عليه من األ
صل

ب لما ح
لكل الئحة عدد المقاعد المناس

ت على الباقي األكبر من 
صل

ضاء لالئحة التي ح
س القاسم االنتخابي.ويمنح المقعد المتبقي عند االقت

على أسا
ب تسلسل تسجيلهم على اللوائح. 

ت المعبر عنها.ويعلن نجاح المترشحين حس
صوا

األ
)المدة 

123
 

س 
من نف

القانون(
. 

ت على أغلبية 
صل

س الالئحة المترشحة التي ح
ب العمدة باالقتراع العام المباشر ويكون وجوبا رأ

ينتخ
ب.

ت فى االنتخا
صوا

األ
 

)المادة 
36
 

من 
س القانون

نف
.)

 
صة ال تقل عن 

ت البلدية، في ح
صبح للنساء الحق في االنتخابا

سي
20

% 
س البلدية. )المادة 

من مقاعد المجال
2 

من
 

األ
مر

 
القانوني رقم 

2006
- 

029
 

بتاريخ 
22

 
س 

أغسط
2006

 
ضمن القانون النظامي

المت
 

المتعلق 
ف االنتخابية، المعدل بالقانون رقم 

ت والوظائ
بتشجيع ولوج النساء للمأموريا

2012
-

034
 

صادر بتاريخ 
ال

12
 

ابريل 
2012

).
 

ب المبينة في المادة 
ب النساء بالنس

تشجيعا النتخا
2 

ب  أن تعد اللوائح 
ت طائلة عدم القبول، يج

أعاله وتح
ب عدد 

ب بحس
ب قابل لالنتخا

ت في ترتي
ث  تكون النساء المترشحا

ت البلدية بحي
المترشحة لالنتخابا

ضم هذه اللوائح على األقل : 
المستشارين المحددين. و ت

 
-

 
مترشحتين )

2
( للمجا

س ما بين 
ل

9 
و 

11
 

مستشارا بلديا؛
 

-
 3 

س ما بين 
مترشحات للمجال

15
و  

17
 

مستشارا؛
 

-
 4 

س ما بين 
مترشحات للمجال

19
و  

21
 

مستشارا أو أكثر.
)المادة 

3 
س األ

من نف
مر القانوني (.

 
4.

 
عتبة التمثيل في حال مطلوب نسبة أدنى 

م
صول على مقاعد في البرلمان

صوات للح
ن األ

: غير موجود
. 

5.
 

صويت في الخارج: 
الت

 

يشارك 
الموريتاني

و
ن المقيم

و
ن في الخارج 

 
في

ا 
ص 

ت وفيما يخ
ت الرئاسية و االستفتاءا

النتخابا
صة بالنساء.

ت التشريعية بالالئحة الوطنية و الالئحة الوطنية الخا
االنتخابا

 
'المادة 

1 
من 

القانون النظامي 
رقم 

2009
-

022
 

صادر بتاريخ 
ال

2 
ابريل 

2009
 

الذي يحدد
 

صة المتعلقة
ت الخا

الترتيبا
 

ت 
صوي

بت
الموريتانيين المقيمين في الخارج المعدل بالقانون النظامي رقم 

2012
-

033
 

صادر بتاريخ 
ال

12
 

ابريل 
2012

.)
 

ب منه التسجيل 
ب الجمهورية اإلسالمية الموريتانية يمكنه على  طل

كل مواطن موريتاني مقيم خارج ترا
على الالئحة اإلنتخابية

 
ت.

صوي
لممارسة حقه في الت

 
)المادة 

2 
من القانون النظامي رقم 

2009
-

022
 

صادر بتاريخ 
ال

2 
ابريل 

2009
 

صة المتعلقة
ت الخا

الذي يحدد الترتيبا
 

ت الموريتانيين المقيمين في 
صوي

بت
الخارج المعدل بالقانون النظامي رقم 

2012
-

033
 

صادر بتاريخ 
ال

12
 

ابريل 
2012

.)
 

كل ممثلية
 

ف )
ث يقيم أل

صلية حي
دبلوماسية أو قن

1000
( موريتاني على األقل، تشكل دائرة انتخابية
. 

صادر عن الوزرين المكلفين بالخارجية والداخلية،  بناء على اقتراح من السفراء 
يحدد مقرر مشترك 

ت، الئحة الدوائر االنتخابية ا
صلة، و بعد رأي اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابا

والقنا 
لدبلوماسية 

صلية .
والقن

 
ص تقوم به اللجنة 

صاء إداري ذي طابع انتخابي خا
صاء الموريتانيين المقيمين في الخارج في إطار إح

يتم إح
ت بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون طبقا ألحكام القانون النظامي رقم  

الوطنية المستقلة لالنتخابا
2009

-
022

 
صادر في 

ال
02

 
إبريل 

2009
، المعدل بالقانون النظامي رقم 

2012
-

033
 

صادر في 
ال

12
 

إبريل 
2012

ت الموريتانيين المقيمين في الخارج
صوي

صة المتعلقة بت
، المحدد لألحكام الخا

).
 

 

8 
 

6.
 

ش والشرطة في حال كان القانون يسمح بذلك.
طريقة اقتراع الجي

 
ت المسلحة 

تعني عبارة أفراد القوا
ت المحددة بالتشاور بين 

ص األسالك المبينة أسفله والعاملين في مراكز التجمعا
ت األمن أشخا

وقوا
صة:

ت الوطنية المخت
ت والسلطا

اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابا
 


ش الوطني؛
الجي

 


الدرك 
الوطني؛
 


الشرطة الوطنية؛
 


س الوطني؛

الحر
 


التجمع العا
م ألمن الطرق؛

  
)المادة 

2 
من المرسوم رقم 

150
-

2013
 

مكرر 
بتاريخ 

22
 

سبتمبر 
2013

 
ت األمن في الالئحة 

ت المسلحة وقوا
ت تسجيل أفراد القوا

يحدد إجراءا
صويتهم(.

االنتخابية وت
 

ت األمن المحددين في المادة 
ت المسلحة وقوا

ت أفراد القوا
صو

ي
2 

أعاله في اليوم السابق ليوم االقتراع 
المحدد في مرسوم استدعاء هيئة الناخبين. )المادة 

3 
س المرسوم(

من نف
. 

ب االقتراع 
ب مكات

صوتين حس
ت الالئحة االنتخابية وتحدد عدد الم

تعدّ اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابا
ت األمن أو في أي مكان آخر يعد 

ت المسلحة وقوا
ت القوا

ب االقتراع في ثكنا
كما تحدد عدد وأماكن مكات

صة. )المادة 
ت المخت

مناسبا بالتشاور مع السلطا
4 

س المرسوم(.
من نف

 
ت 

ت أفراد القوا
صوا

يتم فرز أ
س الشروط السارية على االقتراع العام.

ب نف
ت وحس

س الوق
ت األمن في نف

المسلحة وقوا
 

    
صل معها في اإلدارة االنتخابية

صال التي يمكن التوا
رابعا: نقطة االت

: 
 

 

صال:
االت

 
         

األمين العام:                 
عبد الرحمن ولد حمزه

 

ف:
الهات

 
                                       

  
00 222 45 24 15 40

   
 

البريد األلكتروني
: 

                      
 

abderrahm
aneham

za@
yahoo.fr

  
 

س:
الفاك

                              
   

22
 9

1 
29

222 45 
 

00
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مــلــحــق
 

المادة 
3 

من األمر القانوني رقم 
91
 –

 
028
 

صادر بتاريخ 
ال

7 
أكتوبر

1991
، المعدل
 

المعدل  بالقانون 
النظامي 

2012
- 

029
 

صادر بتاريخ 
ال

12
 

ابريل 
2012
 

وبالقانون النظامي رقم 
2013

-
040
 

بتاريخ 
22
 

أكتوبر 
2013

 ؛

جدول توزيع المقاعد في الجمعية الوطنية
 

 
عدد 
المقاعد

 
الدائرة االنتخابية

 
الوالية

 
عدد المقاعد

 
الدائرة االنتخابية

 
الوالية

 

1 1 1 2 

شنقيط
 

وادان
أوجفت 

 
أطار

 
 

آدرار
 

2 1 2 3 2 2 1 

باسكنو
 

والتة
النعمة 

 
آمرج

جيكني 
تمبدغة 

 
ش

نبيكة لحوا
 

ض الشرقي
الحو

 

3 1 
انواذيبو

 
الشامي

 
داخلت

 
 

انواذيبو
 

2 2 2 3 

تامشكط
 

لعيون
الطينطان 

 
كوبني

 

ض الغربي
الحو

 

2 1 2 

المجرية
 

تشيت
تجكجة 

 
 

تكانت
 

1 2 3 2 2 

بومديد
 

كرو
كيفة 
باركيول 

صة 
كنكو

 

صابة
لع

 

2 4 
ولد ينج

سيلبابي 
 

كيدي ماغا
 

2 3 2 3 

مونكل
كيهيدي 

 
مقامة

امبود 
 

كوركل
 

2 1 1 

ازويرات
 

افديرك
 

بيرأم اكرين
 

س
تير

 
 

زمور
 

2 2 2 2 2 

بابابى
امبان 
 

أالك
بوكي 

 
مقطع لحجار

 

لبراكنة
 

1 
اكجوجت

 
إينشيري

 
2 2 2 2 2 2 

واد الناقة
 

المذررة
كرمسين 
 

صو
رو

بوتلميت 
 

اركيز
 

الترارزة
 

18
 

نواكشوط
 

نواكشوط
 

20
 

الالئحة الوطنية
 

20
 

الالئحة الوطنية
 

صة بالنساء
الخا
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المجموع
 

10 
 

 مــــلـحــــق

المادة 
2 

)جديدة( من 
األمر القانوني رقم 

91
 - 

029
 

صادر بتاريخ 
ال

7 
أكتوبر

1991
 

س الشيوخ، المعدل
ضاء مجل

ضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب أع
المت

 
بالقانون 

النظامي رقم 
2013

-
039
 

بتاريخ 
22
 

أكتوبر 
2013

 

 جدول توزيع مقاعد الشيوخ
الـواليـة

 
الفئة أ

 
الفئة ب

 
الفئة ج

 

ض الشرقي
الحو

 
آمرج

باسكنو 
 

جيكني
 

والته
 

النعمة
تمبدغة 
 

الظهر
 

ض الغربي
الحو

 
الطينطان

 
كوبني

تامشكط 
 

لعيون
 

صابة
لع

 
باركيول

 
بومديد

صه 
كنكو

 
كيفة

كرو 
 

كركول
 

كيهيدي
 

امبود
 

مونكل
مقامة 
 

لبراكنه
 

أالك
 

بابابي
مقطع لحجار 

 
امبان

بوكي 
 

ترارزة
 

بتلميت
واد الناقة 

 
كرمسين

المذرذرة 
 

صو
رو

 
ركيز

 
آدرار

 
أوجفت

 
أطار

 
وادان

شنقيط 
 

داخلت انواذيبو
 

انواذيبو
 

الشامي
 

 
تكانت

 
المجرية

 
تجكجة

 
تشيت

 
كيدي ماغا

 
ول ينجه

 
سيلبابي

 
 

س الزمور
تير

 
بيرأم اكرين

 
ازويرات

 
افديرك

 
اينشيري

 
اكجوجت

 
 

 

انواكشوط
 

دارالنعيم
 

صر
لك

الميناء 
 

السبخة
عرفات 
ض 

الريا
 

توجنين
 

تيارت
تفرغ زينه 

 
الدوائر الخارجية الممثلة  

للموريتانيين المقيمين في الخارج
 

صحراء
إفريقيا جنوب ال

 
 

أوروبا وغيرها
 

 
من البلدان

 
 

العالم العربي
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