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تتويجاً للتعاون املثمر بني جامعة الدول العربية واألمم املتحدة، نظمت اجلامعة العربية بدعم من األمم املتحدة "ملتقى 
اإلدارات االنتخابية في الدول العربية" الذي انعقد وألول مرة، مبقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية في القاهرة، 
خالل الفترة من 9-11 مايو 2016. وقد جمع هذا امللتقى رؤساء وممثلي اإلدارات االنتخابية في الدول العربية، باإلضافة 
إلى مشاركني من منظمات إقليمية ودولية رائدة في مجال االنتخابات، مما أسهم في إجناح امللتقى وخروجه على 
النحو األمثل. وجاء امللتقى كنتاج للشراكة بني جامعة الدول العربية وشعبة املساعدة االنتخابية في إدارة الشئون 

السياسية باألمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي.  

وفي هذا اإلطار، ال يسعنا إال أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير جلميع املشاركني، على ما قدموه من جهود مقدرة 
متثلت في اخلبرات الغنية واملناقشات البناءة التي أسهمت إيجابّياً في إجناح وإثراء هذا احلدث الهام. كما أنه ال بد من 
التأكيد على أن هذه التجربة النوعية مثلت إضافًة هامًة ميكن البناء عليها مستقبالً في تعاون منظمتي جامعة 

الدول العربية واألمم املتحدة مع اإلدارات االنتخابية في املنطقة العربية.

وإميانــاً بأهمية الرؤية املستقبلية، ال يسعنا إال اإلعراب عن التمنيات باستثمار العالقات الطيبة التي جنح امللتقى 
في بنائها بني اإلدارات االنتخابية العربية واملنظمات االقليمية والدولية على النحو الذي يسهم في تعزيز االنتخابات 

كمهنة في املنطقة، فضالً عن عقد لقاءات وتنظيم فعاليات مماثلة بني النظراء بشكل منتظم. 

ومن هذا املنطلق، يأتي هذا التقرير كمرآة تعكس أهم ما جاء في فعاليات امللتقى من مجريات وجلسات ونتائج. كما 
يتناول أيضاً ملخًصا يبلور املوضوعات واألفكار واملقترحات التي طرحت خالل امللتقى والتي من شأنها أن تسهم في 
تعزيز العمليات االنتخابية في الدول العربية. ونأمل أن يقدم هذا التقرير صورة واضحة ومتكاملة ملا طرحته اإلدارات 
االنتخابية العربية حول جتاربها خالل هذا امللتقى، وأن تستفيد منه كافة اجلهات األخرى املعنية بالشأن االنتخابي 

في املنطقة.

تمهيد

السفير أحمد بن حلي

نائب األمني العام
جامعة الدول العربية

جيفري فيلتمان 

وكيل األمني العام لألمم املتحدة للشؤون السياسية
واملشرف على املساعدة االنتخابية
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يقدم هذا التقرير جتميًعا لنتائج »ملتقى اإلدارات االنتخابية في الدول العربية« باستخدام  طرق وأدوات وفًقا ملنهجية 
املنظمات  ودور  العربية،  املنطقة  في  باالنتخابات  املتعلقة  واملوضوعات  القضايا  من  العديد  يتناول  حيث  محددة، 
الدولية واإلقليمية في هذا اجملال السيما في الوطن العربي، باإلضافة إلى األفكار واملناقشات واالقتراحات التي دارت 

بني املشاركني.   

خلفية امللتقى

شهدت املنطقة العربية خالل السنوات األخيرة إجراء العديد من االستحقاقات االنتخابية سواء الرئاسية أو البرملانية 
أو احمللية إضافة إلى االستفتاءات، األمر الذي أدى إلى تزايد االهتمام بعملية االنتخابات في املنطقة على املستويني 
الرسمي والشعبي، وكانت اإلدارات االنتخابية في الدول العربية باختالف أنواعها مسؤولة ومشرفة على إمتام هذه 
االستحقاقات، حيث قامت ببذل جهود كبيرة ومقدرة إلجنازها، رغم ما واجهته من صعوبات وحتديات عديدة، وهو األمر 
الذي لم تكن جامعة الدول العربية بعيدة عنه، لذلك فقد رأت اجلامعة العربية ضرورة استعراض ومناقشة التجارب 
االنتخابية في املنطقة العربية، والصعوبات والتحديات اخملتلفة التي واجهت اإلدارات االنتخابية العربية، إضافة إلى 
استعراض النجاحات التي استطاعت هذه اإلدارات أن تنجزها، وذلك من خالل عقد ملتقى يجمع اإلدارات االنتخابية 

في الدول األعضاء بجامعة الدول العربية.

كما أنه وفي إطار برامج التعاون املثمرة القائمة بني جامعة الدول العربية »أمانة شؤون االنتخابات«، و »برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي * )املشروع اإلقليمي للدعم االنتخابي في املنطقة العربية(، رحبت األمم املتحدة باملشاركة في تنظيم 
عقد امللتقى املشار إليه أعاله، وبناًء عليه قامت األمانة العامة جلامعة الدول العربية بعرض املوضوع على مجلس 
جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري في دورته العادية )144( والذي أصدر قراره رقم 7961 بتاريخ 13 سبتمبر 

2015 ونص على:  

»الترحيب بعقد ملتقى موسع حول االنتخابات بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة خالل النصف األول من عام 
الرائدة فى هذا  2016، تشارك فيه كافة الهيئات واإلدارات االنتخابية العربية، واملنظمات اإلقليمية والدولية 
اجملال، وذلك الستعراض أبرز التجارب االنتخابية العربية، واستخالص الدروس والعبر املستفادة منها، باإلضافة 

إلي توثيق وتعزيز أواصر التعاون بني كافة اجلهات املعنية مبجال االنتخابات فى املنطقة العربية«.

أواًل: مقدمة

* يتم دعم املشروع اإلقليمي من قبل حكومة السويد.
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يعتبر هذا امللتقى مبثابة نقطة التقاء ألهداف املنظمتني؛ فمن جانبها تسعى جامعة الدول العربية إلى بناء وتأسيس 
الدولية  املنظمات  وبني  وبينها  من جهة،  العربية  الدول  في  باالنتخابات  املعنية  األطراف  كافة  بني  للتعاون  قواعد 
للمشروع  الرئيسي  الهدف  فيتمثل  املتحدة،  لألمم  بالنسبة  أما  أخرى.  من جهة  اجملال  هذا  في  العاملة  واإلقليمية 
اإلقليمي للدعم االنتخابي في املنطقة العربية فى تعزيز تبادل املعرفة واخلبرات بني اجلهات املعنية باالنتخابات في 

الوطن العربي.

أولت جامعة الدول العربية أهميًة خاصة لهذا احلدث، حيث اجتمع وألول مرة رؤساء وممثلي اإلدارات االنتخابية في 
املنطقة العربية حول موضوع االنتخابات بحضور املنظمات الدولية واإلقليمية الرائدة في هذا اجملال، األمر الذي مثل 
فرصة كبيرة لتعزيز وتوثيق أواصر التعاون وإنشاء شبكة للتواصل بني دولها األعضاء واملنظمات الدولية واإلقليمية 

في هذا اجملال الذي أصبح يجتذب اهتماًما عامليًّا كبيرًا في السنوات األخيرة.

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.

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

مبا  العربية،  املنطقة  في  االنتخابات  مجال  في  واإلقليمية  الدولية  املنظمات  به  تقوم  الذي  الدور  على  التعرف   ֺ  
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:

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

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

املنظمات الدولية واإلقليمية املشاركة.

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.
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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 لألمم 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. 

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

 .)IFES( واملنظمة الدولية للنظم االنتخابية ،)EISA(

مسير اجللسات

باستثناء الكلمات االفتتاحية واخلتامية للملتقى التي ألقاها ممثلو اجلهات املنظمة، مت تقسيم هيكل أعمال امللتقى 
إلى عدد من اجللسات، تضمن بعضها عرض خلبرة ومنهجية عمل جامعة الدول العربية في مجال االنتخابات، وعرض 
لدور األمم املتحدة في دعم العملية االنتخابية للدول األعضاء، وموضوع إدارة االنتخابات كمهنة، كما تضمن البعض 
اآلخر عروض الدول العربية حيث احتوت كل جلسة على ثالثة عروض اعقبها مناقشات مفتوحة بني احلضور، وركزت 
العروض على نوع اإلدارة االنتخابية، أنواع االنتخابات في الدولة، التجارب االنتخابية األخيرة وغيرها من املوضوعات 
ذات الصلة، إضافة إلى جلسات ُخصصت للمنظمات الدولية واإلقليمية ، والتي تضمنت وصًفا موجزًا عن املنظمة 
ورؤيتها  العربي،  الوطن  على  التركيز بشكل خاص  مع  االنتخابات  في مجال  الدولي  التعاون  على صعيد  وخبرتها 
امللتقى في يومه األخير. وميكن االطالع على  املستقبلية في هذا اجملال. كما قام املشاركون مبلء استبيان لتقييم 

التسلسل الزمني لوقائع امللتقى من خالل جدول األعمال امللحق بالتقرير.

التغطية اإلعالمية

حظي ملتقى اإلدارات االنتخابية في الدول العربية بتغطية إعالمية واسعة من جميع املنابر االعالمية العربية كما 
صدرعن امللتقى بيانًا صحفيًّا مت توزيعه على *وسائل اإلعالم اخملتلفة في جمهورية مصر العربية وعلى املستويات 
واإلقليمية والدولية، حيث  قامت العديد من الصحف  *ووكاالت األنباء العربية  بتغطية هذا احلدث الهام . وفيما يلي 

ملخص ألهم ما جاء في التغطية اإلعالمية للملتقى في وسائل اإلعالم خالل  ايام انعقاد امللتقى:

يوم األحد املوافق 2016/5/8: 

الهيئات  العربية، مبشاركة  الدول  االنتخابية في  اإلدارات  العربية تستضيف غًدا فعاليات ملتقى  الدول  جامعة   ֺ  
وسوف  اجملال،  هذا  في  الرائدة  واإلقليمية  الدولية  املنظمات  إلى  باإلضافة  كافة  العربية  االنتخابية  واإلدارات 
حتقيقها،  استطاعت  التي  واإلجنازات  عربية،  دولة  لكل  االنتخابية  التجارب  أيام،  ثالثة  مدار  على  امللتقى  يتناول 

* جريدة األهرام، النهار، اليوم السابع، البترا األردن، الشروق وصوت األمة.
* وكالة األنباء اليمنية، وكالة األخبار، وكالة األخبار العمانية و غيرهم.
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والصعوبات والتحديات اخملتلفة التي واجهتها، باإلضافة إلى استعراض املنظمات الدولية واإلقليمية لدورها في   
للدول  االنتخابية املستقبلية  املمارسات  إطار تطوير  ودورها في  الدولي،  التعاون  اجملال وخبرتها على صعيد  هذا 

العربية. 

قرار مجلس  تنفيذ  إطار  األولى في  للمرة  امللتقى  بيانًا صحفيًّا تضمن عقد هذا  العربية  الدول  أصدرت جامعة   ֺ  
جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري رقم 7961 في دورته العادية )144( التي عقدت بتاريخ 13/9/2015، حيث 
الدولية  املنظمات  عن  العربية فضالً  االنتخابية  واإلدارات  الهيئات  رحب بعقد ملتقى موسع تشارك فيه كافة 

واإلقليمية املعنية الرائدة في هذا اجملال.

التقى الدكتور/ نبيل العربي األمني العام للجامعة العربية، يوم 8/5/2016 بالسيد/ كريج جينيس ممثل األمني العام   ֺ  
لألمم املتحدة في ملتقى اإلدارات االنتخابية في الدول العربية ورئيس شعبةاملساعدة االنتخابية في األمم املتحدة، 

وتركز اللقاء حول الترتيبات األخيرة لعقد ملتقى اإلدارات االنتخابية في الدول العربية.

أكد السيد/ كريج جينيس على أهمية انعقاد هذا امللتقى لتبادل اخلبرات بني املنظمات والدول املشاركة، مشيرًا   ֺ  
إلى أن األمم املتحدة من أهم شركاء اجلامعة العربية في دعم العمليات االنتخابية ومراقبتها ولها خبرة كبيرة في 

تقدمي املساعدات الفنية للدول األعضاء..

خالل الفترة من 9 إلى11 مايو 2016: 

أكد السيد السفير/ أحمد بن حلي نائب األمني العام للجامعة العربية، في كلمته االفتتاحية التي ألقاها نيابًة   ֺ  
عن األمني العام على ضرورة تعزيز دور اإلدارات االنتخابية في الدول األعضاء باجلامعة، من أجل حتقيق الدميقراطية 
واحلكم الرشيد، والتعاون والتنسيق في هذا اإلطار مع املنظمات اإلقليمية والدولية في مراقبة االنتخابات وتبادل 
اخلبرات الناجحة. كما أكد خالل كلمته أن االنتخابات تشكل إحدى أهم طرق التداول السلمي للسلطة وأحد 
األعمدة األساسية لبناء النظام الدميقراطي واحلكم الرشيد ومبدأ الشورى، وأوضح أن اجلامعة حرصت منذ بداية 
التسعينيات على مواكبة ومتابعة مختلف االستحقاقات االنتخابية التي جرت في دولها األعضاء حيث أرسلت 
65 بعثة ملراقبة االنتخابات على املستوى الرئاسي أو البرملاني أو االستفتاء في 20 دولة عربية وأيًضا في دول غير 

عربية.

أكد السيد/ كريج جينيس، رئيس شعبة املساعدة االنتخابية في األمم املتحدة، في كلمته، ضمن أمور أخرى، على   ֺ  
العقدين  أن  إلى  وأشار  السياسية.  العمليات  في  النساء  دور  ودعم  االنتخابات  في  املرأة  مشاركة  تعزيز  أهمية 
املاضيني شهدا ارتفاًعا مستمرًا في أعداد النساء في املناصب املعينة أو املنتخبة في جميع أنحاء العالم، الفًتا إلى 
أن العالم العربي قطع شوًطا كبيرًا حيث تزايدت نسبة البرملانيات في الدول العربية من أقل من 4 باملائة إلى أكثر 
من 18 باملائة خالل األعوام العشرين املاضية. ولكن على الرغم من ذلك، فال يزال هناك الكثير الذي يجب القيام 
به سواء في املنطقة أو في العالم أجمع ألن متثيل املرأة ال يزال متراجًعا للغاية. كما أضاف السيد/ جينيس قائالً 
أن املتوسط العاملي ملشاركة النساء في البرملان ال يزال أقل من 25 باملائة، وبالتالي فنحن جميًعا بحاجة إلى بذل 

املزيد من اجلهود على مستوى العالم سواء في البلدان النامية أو املتقدمة. 

استعرض رفاييل لوبيز بينتور، كبير مستشاري برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، الدور الذي تلعبه االنتخابات كآلية   ֺ  
متكن السلطات 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   ֺ  
إلى  باإلضافة  واجهتها،  التي  اخملتلفة  والتحديات  الصعوبات  وكذلك  استطاعت حتقيقها  التي  واإلجنازات  عربية 

استعراض املنظمات الدولية واإلقليمية لدورها في هذا اجملال.
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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 أبرز املوضوعات 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.

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

اإلشادة بالدور الذي تقدمه األمانة العامة جلامعة الدول العربية وكذلك شعبة املساعدة االنتخابية باألمم املتحدة   ֺ  
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملنظمات الدولية في دعم ومساندة اإلدارات االنتخابية في الدول العربية.

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

تطلع اجلامعة العربية إلى تقدمي كل سبل الدعم التي من شأنها تعزيز دور اإلدارات االنتخابية العربية ومساعدتها     ֺ 
على القيام باملسؤوليات التي تضطلع بها على أكمل وجه.
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اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم جميًعا في مقر جامعة الدول العربية في بيت العرب نيابًة عن معالي األمني 
الذي  العربية«  الدول  في  االنتخابية  اإلدارات  »ملتقى  فعاليات  افتتاح  في  معكم  أشارك  وأن  العربي،  د.نبيل  العام 
ينعقد ألول مرة مبقر األمانة العامة بالتعاون والتنسيق مع منظمة األمم املتحدة والذى ميثل انعقاده تأكيًدا لاللتزامات 
الدولية لتعزيز التوجهات الدميقراطية وأسس احلكم الرشيد ومبدأ الشورى، وباعتبار االنتخابات هي أحد الوسائل 
لتجسيد اإلرادة احلرة للمواطن في اختيار من ميثله وتشكيل النظام الذي يختاره لتسيير شؤون حياته العامة. كما 
املتحدة حول  األمم  العربية ومنظمة  الدول  والتعاون املستمر بني جامعة  تتويًجا للجهود املشتركة  امللتقى جاء  أن 

مختلف القضايا التي تتعلق بترقية اإلنسان والنهوض باجملتمع.

كما أود ان أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكافة املعنيني في األمم املتحدة وأجهزتها على اجلهود املبذولة بالتعاون 
مع القطاعات واإلدارات املعنية في جامعة الدول العربية لتسهيل انعقاد هذا امللتقى، مبا يجعل من هذا التعاون 

املؤسسي رافًدا مهًما من روافد مسيرة تعميق وحتقيق أسس النظام الدميقراطي واحلكم الرشيد.  

التعاون  ومنظمة  العربي،  البرملان  من   امللتقى  هذا  في  املشاركني  الدولية  املنظمات  ممثلي  إلى  موصول  والشكر 
االنتخابي  واملعهد   ،)IFES( االنتخابية  للنظم  الدولية  واملؤسسة  األفريقي،  واالحتاد  األوروبي،  واالحتاد  اإلسالمي، 
للدميقراطية املستدامة في أفريقيا )EISA( على مساهمتهم في امللتقى وفي إثراء النقاش للخروج بالنتائج املرجوة.

للسلطة  السلمي  التداول  أهم طرق  إحدى  باعتبارها  االنتخابات  أهمية  العربية مبكرًا  الدول  أدركت جامعة  لقد 
وأحد األعمدة األساسية لبناء النظام الدميقراطي واحلكم الرشيد ومبدأ الشورى. ومن هذا املنطلق، حرصت اجلامعة 
منذ بداية التسعينيات على مواكبة ومتابعة مختلف االستحقاقات االنتخابية التي جرت في دولها األعضاء، حيث 
وقد  اآلن.  دولة حتى   20 أو االستفتاءات في  البرملاني  أو  الرئاسي  املستوى  االنتخابات على  ملراقبة  بعثة   65 أرسلت 
األمانة  من موظفي  ومراقبًة جميعهم  مراقًبا   1600 عن  يقل  ال  ما  في مجملها مشاركة  البعثات  هذه  تضمنت 
العامة جلامعة الدول العربية بعد إعدادهم مهنياً ألداء هذه املهام وفًقا للمعايير الدولية في هذا اجملال، ولقد توسع 

مجال مهمة بعثات اجلامعة ملراقبة االنتخابات في الدول العربية ليشمل دوالً غير عربية أيًضا.

آليات  آلية هامة من  باعتبارها  االنتخابات،  الدولية على  باملراقبة  اهتماًما متزايًدا  املاضية  القليلة  العقود  شهدت 
ضمان نزاهة االنتخابات، ملا توفره من تقييم دقيق ومتجرد عن مجريات العملية االنتخابية. وقد تعززت أهمية املراقبة 
الدولية في السنوات األخيرة نظرًا للحرص على تواجد املنظمات اإلقليمية والدولية ودعوتها ملراقبة االنتخابات، حيث 

قامت العديد من الدول بتعديل تشريعاتها لتسمح

ثانيًا: الكلمات اإلفتتاحية للملتقى

كلمة السفير/ أحمد بن حلي
نائب األمين العام لجامعة الدول العربية
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بالرقابة الدولية على االنتخابات، وبعد أن أصبحت املراقبة الدولية عامالً هاًما يسهم ضمن عوامل أخرى في إجناح 
وتعزيز نزاهة ومصداقية العملية االنتخابية. كما تلعب مراقبة االنتخابات دورًا هاًما في احلث على تقبل ما تفرزه 
االنتخابات من نتائج وتعمل على جتنب احتماالت نشوب اخلالفات الداخلية أو النزاعات حول مصداقيتها، إضافة إلى 

إسهام تقاريرها ومالحظاتها وتوصياتها في االرتقاء مبستوى العمليات االنتخابية املستقبلية.

ال بد من اإلشارة في هذا اجملال إلى وثيقة »مسيرة التطوير والتحديث واإلصالح في الوطن العربي« التي صدرت عن 
القمة العربية في تونس 2004، وأكدت على أهمية تعميق أسس الدميقراطية والشورى وتوسيع املشاركة في اجملال 
السياسي والشأن العام وفي صنع القرار في إطار سيادة القانون، وهذه الوثيقة متثل إحدى املراجع األساسية ملهام 

فرق اجلامعة العربية ملراقبة االنتخابات. 

املستوى  على  سواء  االنتخابية  االستحقاقات  من  العديد  املاضية  السنوات  خالل  العربية  املنطقة  شهدت  لقد 
الرئاسي أو البرملاني أو احمللي أو االستفتاءات، األمر الذي أدى إلى تزايد االهتمام باالنتخابات في املنطقة على املستويني 
الرسمي والشعبي. وكانت الهيئات واإلدارات االنتخابية العربية باختالف أنواعها، مسئولة ومشرفة على إمتام هذه 
االستحقاقات، حيث قامت ببذل جهود كبيرة ومقدرة إلجنازها، رغم ما واجهته من صعوبات وحتديات عديدة، وهو األمر 
الذي لم تكن جامعة الدول العربية بعيدة عنه، بل أولته اهتماًما خاًصا. وتتطلع اجلامعة إلى تقدمي كافة سبل الدعم 
التي من شأنها تعزيز دور اإلدارات االنتخابية العربية ومساعدتها على القيام باملهام واملسؤوليات التي تضطلع بها 

على أكمل وجه.

في هذا االطار، وتنفيذًا لقرار مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري رقم 7961 في دورته )144( بتاريخ 
2015/9/13 وحرًصا على مواصلة جهود اجلامعة العربية في هذا الصدد، وتتويًجا للتعاون القائم بني جامعة الدول 
العربية ومنظمة األمم املتحدة. فقد ارتأت اجلامعة العربية ضرورة عقد ملتقى يجمع اإلدارات االنتخابية في الدول 
اإلدارات  واجهت  التي  اخملتلفة  والتحديات  العربية  املنطقة  في  االنتخابية  التجارب  ومناقشة  الستعراض  األعضاء 

االنتخابية العربية، إضافة إلى استعراض النجاحات التي استطاعت هذه اإلدارات أن تنجزها. 

يكمن الهدف الرئيسي جلامعة الدول العربية من عقد هذا امللتقى في توثيق وتعزيز أواصر التعاون بني كافة اجلهات 
املشرفة على االنتخابات في دولها األعضاء من جهة، وبينها وبني املنظمات الدولية واإلقليمية العاملة في مجال 

االنتخابات في املنطقة العربية من جهة أخرى.

إنني على ثقة أن ما متتلكونه من خبرات وجتارب في مجال االنتخابات سيثري أعمال امللتقى ومناقشاته، وسيسهم 
في إجناحه واخلروج بتوصيات ونتائج على النحو الذي تأمله جامعة الدول العربية مبا يعود بالنفع على دولها األعضاء 

ويحقق مصاحلها ويصب في دعم وتعزيز العمل العربي املشترك.

وفي ختام كلمتي وباسم جامعة الدول العربية ال يسعني إال أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكافة اجلهات املعنية 
والبناء وعلى ما قدمته من تسهيالت  املثمر  التعاون  وزارة اخلارجية على  العربية وعلى رأسها  في جمهورية مصر 

إلجناح هذا امللتقى، متمنيًّا ألعمال هذا امللتقى كل التوفيق والنجاح.
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أشعر بالفخر للتحدث أمامكم اليوم في هذا امللتقى املتميز بالنيابة عن األمني العام لألمم املتحدة، وأنقل إليكم 
األمم  العربية لدعوة  الدول  الشديد جلامعة  أعرب عن تقديري  أن  وأود  الهام.  انعقاد هذا احلدث  وتهنتئه على  حتياته 

املتحدة للمشاركة في تنظيم هذا امللتقى، وهي فرصة لنا لنتعلم من خبرات الدول األعضاء في املنطقة. 

يسعدني رؤية زمالئي وأصدقائي من العديد من هيئات إدارة االنتخابات في املنطقة. ويثري لقاءنا حضور ممثلني عن 
البرملان العربي، واملنظمات الشريكة مبا في ذلك منظمة املؤمتر اإلسالمي، واالحتاد األوروبي، واالحتاد األفريقي، واخلبراء 
الدوليني من املنظمة الدولية للنظم االنتخابية، واملعهد االنتخابي للدميقراطية املستدامة في أفريقيا. واسمحوا 

لي بأن أنضم ملعالي السفير بن حلي في الترحيب بكم جميًعا. 

تعتبر جامعة الدول العربية شريكًا مهًما لألمم املتحدة، وخاصًة في مجال االنتخابات، فلديها تاريخ طويل في مراقبة 
العمليات االنتخابية، ولها قدرات متنامية في مجال الدعم االنتخابي، لذا فإن اجلامعة تتمتع بخبرات ثرية وممارسات 

سليمة يجب أن تستفيد منها املنطقة والعالم أجمع. 

على مدار العشرين سنة املاضية، قدمت األمم املتحدة دعًما ألكثر من 100دولة من الدول األعضاء لتعزيز العمليات 
الدميقراطية حتت قيادة وتنظيم السلطات الوطنية. وفي مناسبات قليلة على مدار األعوام املاضية، كان دورنا بارزًا 
الذي نفضله، حيث يعد إجراء  وهاًما، ولكن في أغلب األحيان يكون دعمنا محدودًا وغير ظاهر، وهذا هو األسلوب 
الدولة لدعم  بناء على طلب مقدم من  إال  يأتي  ال  املتحدة  األمم  ودور  األعضاء،  للدول  االنتخابات مسئولية سيادية 

العمليات االنتخابية بها مع احترام سيادتها واحلفاظ على مبدأ عدم التدخل. 

وكما أشار األمني العام لألمم املتحدة في عدد من تقاريره الصادرة حول االنتخابات، فإن الشعوب في الدول األعضاء 
هي التي تقرر ما إذا كانت االنتخابات تتمتع باملصداقية أم ال. وفي النهاية، فإن االنتخابات احلقيقية هي التي تعكس 

نتيجتها االختيار احلر أو خيارات الناخبني ولهذا فهي حتظي بقبول واسع. 

وكما جاء في العديد من قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة، »في حني تتشارك الدميقراطية في العديد من اخلصائص، 
فال يوجد منوذج واحد للدميقراطية وال تنتمي الدميقراطية إلى دولة أو منطقة معينة.« ويجب أن يؤخذ سياق الدولة 

واحتياجاتها في االعتبار عند احلديث عن االنتخابات والعمليات االنتخابية. 

سوف تناقشون العديد من التحديات خالل األيام املقبلة، وأرغب في هذا املقام أن أذكر أحد األمور التي تعتبر من 
التحديات العاملية وهي وثيقة الصلة باهتمامات األمني العام لألمم املتحدة، أال وهي مشاركة النساء في االنتخابات. 

كلمة السيد/ كريج جينيـس
مدير شعبة المساعدة االنتخابية باألمم المتحدة 
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على مدار العقدين املاضيني، شهدنا تزايًدا مستمرًا في أعداد النساء املنتخبات واملعينات في مناصب انتخابية في 
جميع أنحاء العالم، وقد قطع العالم العربي أشواًطا كبيرة في هذا اجملال. وزادت نسبة النساء في البرملان من 4% 
إلى أكثر من %18 خالل العشرين سنة املاضية. وعلى الرغم من ذلك، تظل نسبة متثيل النساء محدودة في مختلف 
أنحاء العالم، حيث ما زال املتوسط العاملي لعدد النساء في البرملان أقل من %25، لذا فنحن بحاجة إلى القيام باملزيد 

على املستوى العاملي سواء في الدول املتقدمة أو في الدول النامية.

تعمل األمم املتحدة مع العديد من هيئات إدارة االنتخابات في مختلف أنحاء العالم. ونحن نقدر مدى صعوبة مهمتكم 
وضخامة التحديات التي تقع على عاتقكم. ولكننا نعلم أيًضا أهمية دوركم والتوقعات الكبيرة املأمولة منكم، 
حيث يعهد املواطنون في دولكم إليكم مبهمة حماية وضمان أحد أهم حقوقهم أال وهو اختيار قادتهم من خالل 
انتخابات عادلة وسلمية تتيح مشاركة كافة الفئات. ومن خالل قيامكم بتلك املهمة، فإنكم تسهمون في التحول 
الدميقراطي والتنمية وفي خلق مستقبل أفضل للجميع. وهذه ليست مهمة صغيرة، كما ال توجد حلول سريعة 
أو حل واحد يناسب اجلميع. ولكن من خالل اجتماعات مثل هذا امللتقى-الذي يتيح للزمالء تبادل خبراتهم ومناقشة 

املمارسات السليمة- سوف نتمكن جميًعا من حتقيق تطلعات الشعوب التي نقوم بخدمتها. 

تتمتع املنطقة العربية بتاريخ ثري وثقافة وحضارة متميزة أسهمت في التقدم العاملي في مجاالت عدة، ولديها املزيد 
لتقدمه للعالم في مجال تعزيز وتدعيم القيم واملبادئ الدميقراطية. 

اسمحوا لي أن أختم كلمتي بأن أوجه الشكر مرة أخرى إلى جامعة الدول العربية على استضافتها هذا اللقاء الهام 
وأشكركم جميًعا على مشاركتكم. وأتطلع إلى االستماع إلى املناقشات خالل األيام القليلة املقبلة.
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منهجية عمل أمانة شؤون 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   
التي تلقتها من دول  تلبيًة للدعوات  املراقبة  العديد من بعثات  أوفدت  االنتخابات، حيث  الدولي مبوضوع مراقبة 
مراقبة  في  العربية  اجلامعة  بعثات  جاءت مشاركة  وقد  االنتخابات.  على  الدولية  بالرقابة  رحبت  التي  املنطقة 

االنتخابات دعًما ملسيرة اإلصالح السياسي والتحوالت الدميقراطية في املنطقة العربية.

إنشاء أمانة شؤون االنتخابات  
مراقبة  في  للمشاركة  األعضاء   وغير  األعضاء  الدول  من  العربية  اجلامعة  تلقتها  التي  الدعوات  الزدياد  نتيجة   
2004 و2013، وفي ضوء االهتمام الذى توليه  ومتابعة استحقاقاتها االنتخابية، خاصًة خالل الفترة املمتدة بني 
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  
20 دولة في العالم حتى اآلن سواء كانت انتخابات رئاسية  قامت جامعة الدول العربية مبراقبة االنتخابات في   
أكثر  اآلن  أوفدت اجلامعة حتى  و8 دول غير عربية، وقد  دولة عربية   12 إلى االستفتاءات، منها  برملانية إضافة  أو 
الدول  جامعة  موظفي  من  مراقب   1600 عن  يقل  ال  ما  مشاركة  مجملها  في  تضمنت  مراقبة،  بعثة   65 من 

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.

ثالثًا: عروض الجهات المنظمة
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  ֺֺ   وثيقة »التطوير والتحديث واإلصالح« التي مت اعتمادها 
في قمة تونس في مارس 2004.

األمانة  تتلقاها  التي  الرسمية  الدعوة  على    ֺֺ   بناًء 
جتري  التي  الدولة  من  العربية  الدول  جلامعة  العامة 
اجلامعة  مشاركة  فيها  تطلب  والتي  االنتخابات  بها 
األمني  معالى  يوجه  االنتخابات،  مراقبة  في  العربية 
األمناء  أحد  برئاسة  املراقبة  بعثة  بتشكيل  العام 
األمانة  من  مناسًبا  يراه  من  أو  املساعدين  العامني 
البعثة  تشكيل  عند  االعتبار  في  ويؤخذ  العامة، 
مجموعة من املعايير مثل حجم البلد وعدد السكان 
الوفد  يتشكل  أن  على  االنتخابية،  الدوائر  وحجم 
البعثة،  رئيس  نائب  من:  البعثة  رئيس  إلى  باإلضافة 
واملسؤول  العمليات،  غرفة  ورئيس  العام،  واملنسق 
املدى،  قصيرو  واملراقبون  اإلعالمي،  واملسؤول  املالي، 
علي أن يراعى عند اختيار أعضاء البعثة عدة معايير 
اجملال،  هذا  في  والكفاءة  اخلبرة  بينها  من  مختلفة 
وتنوع اجلنسيات، والتوازن في التمثيل ما بني النساء 
والرجال، والقدرة البدنية والصحية على حتمل مشقة 

املهمة. 

باالنتخابات  املعنية  الدولة  بزيارة  املقدمة  وفد    ֺֺ   يقوم 
لعقد لقاءات  مع مختلف شركاء العملية االنتخابية 
لالنتخابات  والتنظيم  باإلعداد  اخملتصة  واجلهات 
في  ستجرى  التي  األطر  على  واالتفاق  بالدولة، 
الترتيبات  ومناقشة  االنتخابية،  العملية  نطاقها 
الفنية واللوجيستية املتعلقة مبهمة أعضاء البعثة، 
التلفزيونية  اللقاءات  من  العديد  عقد  إلى  باإلضافة 
كذلك  الصحفية،  والبيانات  بالتصريحات  واإلدالء 
االنتخابية  اإلدارة  مع  تفاهم  مذكرة  على  التوقيع 
بالدولة، والتنسيق مع املنظمات الدولية واحمللية التي 

تراقب العملية االنتخابية.  

من  كافية  فترة  قبل  البعثة  أعضاء  سفر    ֺֺ   يكون 
وتوزيع  النتشار  خطة  إعداد  يتم  حيث  االقتراع،  يوم 
ثنائية  فرق  إلى  عادةً  البعثة  تقسم  بحيث  املراقبني 
يتم توزيعهم على املناطق التي ستتواجد بها البعثة، 

والتي غالًبا ما تشمل معظم أنحاء الدولة.

  ֺֺ   مراحل عمل بعثات اجلامعة العربية ملراقبة االنتخابات:

     أ- قبل يوم االقتراع

         فترة اإلعداد:

  ֺֺ   تقوم أمانة شؤون االنتخابات بالتعاون والتنسيق مع 
األوضاع  تطورات  بدراسة  السياسية  الشؤون  قطاع 
كذلك  وتتابع  الدولة،  في  السياسية  الساحة  على 
مجريات  حول  واملرشحني  األحزاب  ومواقف  اجتاهات 

العملية االنتخابية.

للعملية  املنظم  القانوني  اإلطار  دراسة    ֺֺ   يتم 
االنتخابية، والذي يتمثل في دستور الدولة، والقوانني 
الشأن  بهذا  املتعلقة  والقرارات  لالنتخابات،  املنظمة 
التنفيذية  والتعليمات  واإلجراءات  القواعد  وكذلك 

التي تصدرها اإلدارة االنتخابية.

الدولة  في  االنتخابات  عن  معلومات  ورقة  إعداد    ֺֺ   يتم 
التي جتري بها االنتخابات واستخراج تصاريح املراقبني 
اخلاصة بعملية املراقبة بالتنسيق مع اجلهات اخملتصة 
مبهمة  املتعلقة  الوثائق  كافة  إعداد  كذلك  بالدولة، 
طريق  عن  والفرز(  االقتراع  عملية  )إجراءات  البعثة 
استمارات املراقبة االلكترونية على األجهزة اللوحية، 
االنتخابات من خالل  أمانة شؤون  استحدثتها  والتى 

 .Max Report استخدام تطبيق

تعريفية  جلسات  االنتخابات  شؤون  أمانة  تعقد   ֺֺ  
منهجية  على  إلطالعهم  املراقبة  بعثة  ألعضاء 
االنتخابية  للعملية  القانوني  واإلطار  البعثة،  عمل 
وكذلك  والفرز،  االقتراع  وإجراءات  املعنية،  الدولة  في 

تعريفهم بدور املراقب وحقوقه وواجباته.

األساسية  مهمتها  عمليــات  غرفــة  تشكيل  يتم   ֺֺ  
تتناوله  ما  ورصد  املهمة  خالل  املراقبني  مع  التواصل 
االنتخابية  العملية  مجريات  حول  اإلعالم  وسائل 

خاصة في مرحلتي االقتراع والفرز.

ميزانية  واإلدارية  املالية  الشؤون  قطاع  يخصص   ֺֺ  
للبعثة يتم رصدها من موازنة أمانة شؤون االنتخابات 

وفًقا حلجم البعثة وفترة عملها.

ب - يـوم االقتـراع 

سير  مالحظة  في  االقتراع  يوم  املراقب  دور  يتمثل   ֺֺ  
االلكترونية  االستمارات  وملء  االنتخابية  العملية 
وإرسالها إلى غرفة العمليات، بحيث تغطي األسئلة 
الواردة في االستمارات مجريات يوم االقتراع في فترات 

االفتتاح واالقتراع واإلغالق والعد والفرز.
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الدعم  مجال  في  املتحدة  األمم  عمل  إطار 
االنتخابي للدول األعضاء

أساس التكليف: 

كل  الصادرة  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية    ֺֺ   قرارات 
سنتني مبوافقة كافة الدول األعضاء باإلجماع. 

للدول  االنتخابي  الدعم  تقدمي  في  املتحدة  األمم    ֺֺ   بدأت 
ذلك  برغم  ولكن  تأسيسها.  عقب  مباشرةً  األعضاء 
فقد تأسس اإلطار والهيكل احلالي للدعم االنتخابي 
املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  قرار  عبر  املتحدة  لألمم 

الصادر في 1992.  

هيكل األمم املتحدة للدعم االنتخابي: 

األمم  في  االنتخابي  الدعم  لشؤون  الرئيسي    ֺֺ   املنسق 
املتحدة )وكيل األمني العام للشؤون السياسية(

  ֺֺ   برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

حفظ  عمليات  )إدارة  األخرى  املتحدة  األمم  هيئات      ֺֺ  
األمم  ومكتب  للمرأة،  املتحدة  األمم  وهيئة  السالم، 

املتحدة خلدمات املشاريع، واليونسكو، وغيرها..( 

احلاجة إلى وجود طلب أو تكليف

بناًء  إما  االنتخابي  الدعم  بتقدمي  املتحدة  األمم    ֺֺ   تقوم 
على طلب مقدم من الدول األعضاء )وهذا ما يحدث 
في معظم احلاالت( أو بناًء على تكليف/ تفويض من 
مجلس األمن أو اجلمعية العامة لألمم املتحدة. تقييم 

االحتياجات

املتحدة  األمم  تشكل  التفويض،  أو  الطلب  تلقي    ֺֺ   بعد 
أو تقوم باالستعراض  بعثة لتقييم االحتياجات  عادةً 

املكتبي.

تقدمي  ينبغي  كان  إذا  ما  التقييمي  التقرير    ֺֺ   يوصي 
يتم بحث وحتديد  املوافقة  ثم في حالة  ال،  أم  الدعم 

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.

ج- ما بعد يوم االقتراع

يوم  املراقبة  عملية  من  االنتهاء  عقب  البعثة    ֺֺ   تقوم 
االقتراع بإصدار بيان متهيدي يتضمن مالحظاتها حول 
مختلف مراحل العملية االنتخابية، مثل عدد املراكز 
املراقبة،  فرق  زارتها  التي  واملناطق  االقتراع  ومكاتب 
والتقييم املوضوعي جملريات العملية االنتخابية، وأبرز 

ما رصده املراقبون خالل عمليتي االقتراع والفرز.

االنتخابات  ملراقبة  العربية  الدول  جامعة  بعثة    ֺֺ   تعد 
معالي  إلى  ترفعه  نهائيًّ   تقريرًا  النتائج  إعالن  بعد 
األمني العام، وتسلم نسخة منه إلى اإلدارة االنتخابية 
في الدولة املعنية. يتضمن هذا التقرير االستعدادات 
والتحضيرات الالزمة للمهمة وجداول توزيع املراقبني 
بعثة  وأنشطة  واجتماعات  واملراكز  املناطق  على 
املراقبة ومالحظات البعثة التفصيلية حول مختلف 
االنتخابية،  اإلدارة  وعمل  االنتخابية  العملية  مراحل 
باإلضافة إلى توصيات البعثة ملعاجلة ما قد يظهر من 

نواقص خالل العملية االنتخابية.

ــم     ــاعدات والدع ــدمي املس ــال تق ــاً: مج ثاني
االنتخابي

عمل  تطوير  إلى  االنتخابات  شؤون  أمانة    ֺֺ   تهدف 
االنتخابات  مراقبة  مجال  في  العربية  الدول  جامعة 
والتقنية  الفنية  واملساعدة  الدعم  تقدمي  ليشمل 
والتدريب للهيئات واإلدارات االنتخابية للدول األعضاء 
التي ترغب في ذلك، وبشكل خاص تلك الدول التي متر 
االنتخابية، وحتتاج  والبناء ملؤسساتها  اإلعداد  مبراحل 
أشكال  وتتعدد  اجملال،  هذا  في  والدعم  اخلبرة  إلى 
تقدميها  يتم  أن  ميكن  التي  االنتخابية  املساعدة 
لإلدارات االنتخابية للدول األعضاء ما بني إرسال خبراء 
متخصصني للمساعدة في مختلف مراحل العملية 
القائمني  وتدريب  االنتخابية،  املواد  وشراء  االنتخابية، 
على العملية االنتخابية علماً بأن اجلامعة تعمل في 
فنية  كوادر  وإعداد  القدرات  بناء  على  احلالي  الوقت 
من املدربني املعتمدين من برنامج بريدج من موظفي 
اجملال  هذا  في  بهم  االستعانة  ميكن  العامة  األمانة 

مستقبالً.
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الوطنية،  وامللكية  الوطنية،  القيادة  مببادئ    ֺֺ   يسترشد 
واالحترام الكامل لسيادة الدول.

  ֺֺ   املوضوعية، واحليادية، وعدم التحيز، واالستقاللية. 

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

  ֺֺ  دعم األمم املتحدة مبني على االعتراف بعدم وجود منوذج 
املتحدة  األمم  دعم  تصميم  مت  اجلميع.  يناسب  واحد 
مطالبها،  بحسب  األعضاء  الدول  احتياجات  لتلبية 
العقدين  مدار  على  دولة   100 من  ألكثر  تقدميه  ومت 

املاضيني. 

األعضاء  الدول  من  العديد  من  الدعم  مطالب  تأتي   ֺ  
في  ودرجاتهم  االقتصادية  اختالف مستوياتهم  على 

التنمية الدميقراطية.  

  ֺֺ  االلتزام باملعايير على النحو الذي ال يتضمن توجيًها. 

  ֺֺ  الفعالية من حيث التكلفة واالستدامة. 

  ֺֺ  املنظور السياسي، وأهمية اإلرادة السياسية للشعب. 

  ֺֺ  التكامل. 

  ֺֺ  تركيز العمل على املدى الواسع والبعيد. 

الفئات  ومشاركة  املرأة،  )مشاركة  التضمني  تعزيز   ֺֺ 
املهمشة، وذوي االحتياجات اخلاصة(. 

إلى  املتحدة  األمم  من  املقدم  االنتخابي  الدعم  أنواع 
الدول األعضاء:

  ֺֺ  ال تقوم األمم املتحدة مبراقبة االنتخابات إال نادرًا، حيث 
يؤهلها  أفضل  وضع  في  اإلقليمية  املنظمات  تعد 

ملراقبة االنتخابات. 

  ֺֺ  تقوم األمم املتحدة مبراقبة االنتخابات فقط عند صدور 
لألمم  العامة  اجلمعية  أو  األمن  مجلس  من  تكليف 

املتحدة. 

له  حاليًّا  املتحدة  األمم  تقدمه  الذي  الدعم  معظم   ֺֺ 
طبيعة فنية 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.     ֺ 

آليات حل النزاعات االنتخابية.     ֺ 

شراء مواد العملية االنتخابية.     ֺ 

تطوير هيئات مهنية إلدارة االنتخابات.     ֺ 

وسائل اإلعالم.      ֺ 

أمثلة للدعم الفني السابق أو احلالي:

دعًما  املاضيني  العقدين  خالل  املتحدة  األمم  قدمت     ֺ 
فنيًّا بناًء على طلبات مقدمة من 100 دولة من الدول 

األعضاء. على سبيل املثال: 

أفغانستان،  أندونيسيا،  الهادئ:  واحمليط  آسيا     ֺ 
املالديف،  جزر  الهند،  باكستان،  نيبال،  بنجالديش، 
كازاخستان،  األردن،  العراق،  اليمن،  الفلبني،  ميامنار، 

تيمور الشرقية. 

أفريقيا: زامبيا، تونس، جمهورية الكونغو الدميقراطية،     ֺ 
العاج،  ساحل  مالي،  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية 
كينيا،  الصومال،  القمر،  جزر  ماالوي،  ليبيا،  جامبيا، 
أفريقيا،  جنوب  سيراليون،  السنغال،  تشاد،  غانا، 

نيجيريا.  

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

اإلكوادور،  بيليز،  الكاريبي:  والبحر  الالتينية  أمريكا     ֺ 
نيكاراجوا، بيرو، األرجنتني، جرينادا، جواتيماال، جويانا، 

هايتي، بنما، املكسيك. 
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أشكال الدعم األقل شيوًعا:

تنظيم أو إجراء االنتخابات )كامبوديا 1993، سلوفينيا     ֺ 
الشرقية 1997، تيمور الشرقية 1999(. 

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

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

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

الشراكة مع املنظمات عبر الدولية األخرى واملنظمات 
غير احلكومية الدولية:

تعمل األمم املتحدة على نحو وثيق من خالل الشراكات     ֺ 
مع املنظمات اإلقليمية )مثل جامعة الدول العربية، 
ومنظمة الدول األمريكية، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، 
األمن  ومنظمة  األوروبي،  واالحتاد  األفريقي،  واالحتاد 
ومجموعة  الكاريبي،  ومجموعة  األوروبي،  والتعاون 
املنظمات غير  إلى  باإلضافة  األفريقي(  اجلنوب  تنمية 
احلكومية الدولية مثل املعهد االنتخابي للدميقراطية 

الدولية  واملنظمة   ،)EISA( أفريقيا  في  املستدامة   
الدولية  واملؤسسة   ،)IFES( االنتخابية  للنظم 
للدميقراطية واالنتخابات )IDEA(، واملعهد الدميقراطي 

  .)INE( واملعهد االنتخابي الوطني ،)NDI( الوطني

قائمة خبراء األمم املتحدة في مجال االنتخابات:

القائمة املوحدة في األمم املتحدة وأهميتها. 

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

بطالقة.

ضمن  العربية  باللغة  متحدثني  إلدراج  جهود  بُذلت     ֺ 
قائمة اخلبراء االنتخابيني حيث قامت شعبة املساعدة 
االنتخابية في عام 2012 بعمل حملة إلدراج متحدثني 
باللغة العربية إلى القائمة، وكان املتقدمون املؤهلون 
باللغة  التحدث  يجيدون  من  فقط  هم  لالنضمام 

العربية. 

حتاول إدارة املساعدة االنتخابية االستعانة بأشخاص     ֺ 
ناطقني باللغة العربية ولديهم خبرة في عمل هيئات 
قصيرة  لفترة  كاستشاريني  للعمل  االنتخابات  إدارة 

وذلك الكتساب مزيد من اخلبرة في بلدان أخرى. 
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   بإعداد هذه الورقة كجزء من اإلطار املفاهيمي للملتقى ومت عرضها في اجللسة االفتتاحية. 

* إدارة االنتخابات: بناء األساس املهني

رافاييل لوبيز بينتور*

تتناول املناقشات موضوع االنتخابات من اقترابات وجوانب عدة؛ فهناك من يبحث في االنتخابات باعتبارها 
خدمة عامة من حيث أنها تساعد على 

ممارسة حق االقتراع الشعبي كوسيلة التخاذ قرار جماعي بشأن اختيار السلطات العامة، وهذا هو جوهر نظام 
احلكم الدميقراطي. 

االنتخابات اليوم: ظاهرة عاملية 

أنه يقف في وسط غابة حيث ميكنه  العالم، يشعر  أنحاء  االنتخابية في جميع  املمارسات  إلى  املرء  ينظر  عندما 
رؤية األشجار لكنه ال يتمكن من رؤية الغابة بأكملها. إنها جتربة غير مسبوقة في التاريخ اإلنساني أن يتم اختيار 
السلطات العامة في أغلب الدول من خالل القرار اجلماعي أي عبر االنتخابات. وألول مرة في التاريخ، يحدث هذا األمر 

في أغلب القارات وفي مختلف الثقافات حول العالم. 

مع بداية السبعينيات )منذ 45 سنة فقط( كانت االنتخابات التنافسية جتري في أقل من 30 دولة في ذلك الوقت الذي 
كان عدد الدول فيه يقترب بالفعل من عددها حاليًّا. وخالل السنوات اخلمسة عشر التالية، زاد عدد الدميقراطيات 
االنتخابية إلى حوالي 40 دولة، وبعدها بعشر سنوات فقط، مع نهاية القرن العشرين، تضاعف عدد الدول التي تعقد 
االنتخابات ألكثر من ثالث أضعاف ليصل إلى 150 دولة. وفي الوقت احلالي، سيكون من السهل القيام بإحصاء الرقم 
املعاكس؛ كم عدد الدول التي ال جتري فيها االنتخابات اليوم؟ 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
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االنتخابات املقرر عقدها في الدول األعضاء بجامعة 
الدول العربية خالل الفترة  )2016 – 2020(

ملاذا حدث كل هذا خالل مدى زمني ال يزيد عن جيل واحد؟ 
تعيننا  التي  احلقائق األساسية  إلى بعض  الرجوع  ميكن 
وأمريكا  أوروبا  جنوب  باستثناء  التطور.  هذا  فهم  على 
صعودًا  الدميقراطية  فيهما  شهدت  حيث  الالتينية 
فإن  التاسع عشر،  القرن  األخير من  الربع  وهبوًطا خالل 
ما  غالًبا  )التي  العاملية  الظاهرة  لهذه  الرئيسي  احملفز 
يشار إليها باملوجة الثالثة للدميقراطية( كان نهاية احلرب 
الباردة في التسعينيات. مثلت هذه النهاية نقطة حتول 
من  للعديد  اجملال  مهدت  حيث  العاملية  السياسة  في 
التحوالت االجتماعية والثقافية التي كانت تعمل بعمق 
السطح  على  ظهرت  حتى  الثانية  العاملية  احلرب  منذ 
في احلياة السياسية في غضون عقدين من الزمان وهي 
املسبوق  غير  واالقتصادي  السكاني  التوسع  يلي:  كما 
التعليم  وثورة  اخلمسينيات،  منذ  اجملتمعات  كافة  في 

واالتصاالت، وتغير وجود ودور املرأة والشباب في اجملتمع.

االنتخابات كخدمة عامة للدميقراطية

ترتبط االنتخابات غالًبا في ذهن اجلمهور –وال سيما بني 
األكثر  بالسيناريو  اإلعالم-  ووسائل  والناخبني  املرشحني 
للحمالت  عنفوان  من  تشمله  مبا  للدميقراطية  درامية 
والدعاية،  العامة،  التعبئة  من  وألوان  االنتخابية، 
األصوات  عن  البحث  أجل  من  هذا  كل  العام،  والنقاش 
املؤيدة للفوز باملناصب في السلطة السياسية. وهناك 
األكادميية  األوساط  في  السائد  هو  مختلف  اقتراب 
ونتائج  الناخبني،  إقبال  دراسة  على  عادةً  يركز  والذي 
ميكن  ما  يوجد  ثم  وتأثيراتهما.  وأسبابهما  االنتخابات، 
باعتبارها  لالنتخابات  املمارسني  باقتراب  تسميته 
خدمة عامة للدميقراطية. يتعلق هذا االقتراب باألساس

مهمة  إليهم  املوكل  العموميني  باملسئولني 
تسجيل  من  بدًءا  االنتخابية  العمليات  تنفيذ 
وحل  االنتخابات  نتائج  إعالن  مرحلة  وحتى  الناخبني 
الذين  املسئولون  هم  وهؤالء  االنتخابية.  النزاعات 

املؤسسات  من  متنوعة  مجموعة  إلى  ينتمون 
واحملليات/  واملالية،  الداخلية  وزارتا  كالتالي:  هي 
الوطنية  واملراكز  االنتخابية،  واملفوضيات  البلديات، 
وغيرها.  الشخصية،  الهويات  إصدار  وجهات  لإلحصاء 
الدوليني  اخلبراء  أيًضا  املمارسني  أن يشمل قطاع  وميكن 

واجلهات الدولية التي تقدم دعًما تقنيًّا في االنتخابات.  

ويوجد توافق في اآلراء بني املنظرين واملمارسني من حيث 
أن مفهوم املمارسات السليمة ينطبق على االنتخابات 
اخلدمات  من  غيرها  على  به  ينطبق  الذي  املعنى  بنفس 
أو  والتعليم(  الصحة  )مثل  الواسع  النطاق  ذات  العامة 
اإلعالم  وسائل  )مثل  الدميقراطي  باحلكم  حتديًدا  يرتبط 
بالقواعد  امللتزمة  القضائية  واملمارسة  املستقلة، 
القانونية الواجبة. لذا فمثل غيرها من اخلدمات العامة، 
يعد التخطيط ووضع البرامج وإعداد امليزانيات واملساءلة 
تُكلَّف  ضرورية.  أمورًا  اخلدمات(  لتقدمي  )االستجابة 
االنتخابات  بخدمة  القيام  مبهمة  العامة  السلطات 
للممارسة  العامة  للمعايير  وفًقا  جتريها  أن  ويُتَوقع 
السليمة: الشفافية، والكفاءة، واملهنية، والفعالية من 

حيث التكلفة.   

االنتخابات  تناول  ميكن  العامة،  اخلدمات  من  وكغيرها 
املباشرين،  واملستقبلني  اخلدمة،  مقدمي  حيث  من 
مقدمو  يتمثل  املقدمة.  اخلدمة  ونوعية  واملستفيدين، 
أيًّا كان شكلها املؤسسي  اخلدمة في اإلدارة االنتخابية 
إطار  أو  االنتخابية،  املفوضيات  أو  )الوزارات،  القائم 
واملرشحني،  السياسية  واألحزاب  مختلط(،  مؤسسي 
واجلهات احلكومية األخرى املشاركة في إجراء العمليات 
املواطنون  هم  للخدمة  املباشرون  واملتلقون  االنتخابية. 
ال سيما الذين يقومون بالتصويت. واملستفيد الرئيسي 
هو اجملتمع بأكمله بالقدر الذي تسهم به االنتخابات في 
والواجبات  واحلريات  احلقوق  واحملافظة على نظام  تدعيم 
نوعية  تشير  وأخيرًا،  الدميقراطي.  احلكم  نواة  ميثل  الذي 
اخلدمة املقدمة إلى املستوى الذي تقدم به اخلدمة وفًقا 

ملعايير املمارسة السليمة.

من  وغيرها  االنتخابات  بني  االختالفات  بعض  وتوجد 
الرقابة  أو  الصحة  أو  التعليم  مثل  العامة  اخلدمات 
األقل  على  لالنتخابات  الدوري  الطابع  أولها،  اجلمركية؛ 
عناصر  هناك  أن  برغم  االقتراع،  بعمليات  يتعلق  فيما 
أخرى مثل تسجيل الناخبني أو التربية املدنية لها طابع 
املتكررة لالنتخابات  الطبيعة  أكثر استمرارية. وتفترض 
وجود حتديات عالية في األداء مما يستوجب أن يقوم بأداء 
هنا  ومن  ولهم خبرة،  جيًدا  مدربون  إداريون  اخلدمة  تلك 

تأتي أهمية وجود إداريني انتخابيني مهنيني. 

االنتخابات
الرئاسية 

االنتخابات 
البرملانية

االنتخابات 
احمللية 

االستفتاءات
اجملموع

2016

2

4

4

1
11

2017

1

4

3

 
8

2018

3

7

4

 
14

2019

2

3

3

 
8

2020

2

2

 

 
4

اجملموع

10

20

14

1
45
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من  الرغم  على  االنتخابات  على  الدميقراطية  تقتصر  ال 
أنه ال توجد دميقراطية دون انتخابات. فالدميقراطية هي 
مزيج يتألف من مشاركة املواطنني )االنتخابات(، وسيادة 
القانون )أن يُطبق القانون على اجلميع دون متييز(، وحكومة 
حقوقهم  ممارسة  لألفراد  تضمن  للمساءلة  خاضعة 
فحقوق  بواجباتهم،  قيامهم  أيًضا  تضمن  قد  وكذلك 
جنب  إلى  جنًبا  يسيرا  أن  يجب  وواجباتهم  املواطنني 
نوعية  وتعتمد  الدميقراطية.  نوعية  حتسني  أردنا  ما  إذا 
املؤسسات  بني  مقبول  توازن  خلق  على  الدميقراطية 
الدميقراطية املقررة قانونًا وبني أدائها مهامها على النحو 

الذي يتسق مع املمارسة الدميقراطية السليمة. 

إدارة االنتخابات كمهنة

أداة  باستخدام  العامة  اخلدمات  جميع  توفير  يتم 
بيروقراطية  أو  العامة  باإلدارة  عادة  تسمى  تنظيمية 
العامة لالنتخابات في هذا  الدولة. وسيتم تناول اإلدارة 
املقام مع التركيز على اإلداريني العموميني الذين يعرفون 
يقدمون  الذي  التنظيم  نوع  وهو  االنتخابات:  مبوظفي 
خدماتهم من خالله، وتوجد خصائص تتعلق مبساعيهم 

املهنية احملددة. 

ما نوع اإلدارة االنتخابية؟

هياكل  داخل  في  لالنتخابات  العامة  اخلدمة  إجراء  يتم 
وموظفني  معينة  مؤسسية  سلطة  خالل  من  الدولة 
يتولون أداء تلك اخلدمة، ويختلف نوع تلك السلطة من 
التاريخية.  الظروف  بحسب  يتفاوت  كما  ألخرى  دولة 
ميكن أن تكون هذه اإلدارة االنتخابية جزًءا من السلطة 
التنفيذية للدولة )عادةً وزارة الداخلية واحملليات(، أو هيئة 
التنفيذي  الذراع  عن  منفصلة  مفوضية  أو  جماعية 
للدولة )ومن هنا جاء اسمها "هيئة مستقلة"(، أو تكون 
مزيًجا من هذين النوعني من السلطة )حيث تقوم الوزارة 

بإدارة االنتخابات حتت إشراف هيئة جماعية(.

الدميقراطية،  لنظرية  وفًقا  تاريخي وكذلك  ومن منظور 
فإن أي من األنواع الثالثة للمؤسسات ميكن أن يكتسب 
مع  يتسق  نحو  على  االنتخابات  جتري  ما  بقدر  شرعية 

معايير احليادية، والشفافية، واملهنية.

ومهما كان منوذج السلطة االنتخابية أو اإلدارة االنتخابية، 
فال بد التمييز بني مستويني من املسئوليات التي تتوالها؛ 
فمن ناحية، يوجد في أعلى مستوى السلطة املؤسسية 

)ممثَّلة في الوزير أو املسئول العام أو هيئة املفوضني(. 

وثمة فرق آخر ينبع من احلساسية البالغة حملتوى ونتيجة 
السياسية.  السلطة  على  الصراع  وهو:  اخلدمة  تلك 
من  خاللها  من  يتمكنوا  مناصب  إلى  الفائزون  يصل 
أن تطبق  بأسره وميكن  اجملتمع  تلزم  التي  القرارات  اتخاذ 
بشكل قسري إذا لزم األمر. وتستدعي حقيقة أن محتوى 
يتبنى  أن  احلساسية  بالغي  أمرين  اخلدمة  تلك  ونتيجة 
باعتبارهما  واحليادية  الشفافية  االنتخابات  مسئولو 
االنتخابية، فهناك  العملية  مبدأين أساسيني يحكمان 

حاجة إلى األخالق املهنية. 

ومن شأن احلذر املرتبط باحلس السليم والتفكير العقالني 
نساوي  أن  يجوز  فال  األمر.  بهذا  الصلة  وثيق  يكون  أن 
املمارسة السليمة بالكمال، فالسعي نحو الكمال في 
أداء اخلدمة هو مسعى مهني وأخالقي جدير بالثناء لكن 
الكمال ال يزال هدًفا مراوغًا بعيد املنال. وهذا األمر ينطبق 
ذات نطاق شديد  النظر  إذا ما كانت اخلدمة محل  أكثر 
االتساع ويجب القيام بها في فترة زمنية قصيرة كما هو 
احلال مع االنتخابات. يتشارك املاليني من األشخاص في 
السلطة  على  كمنافسة  املصممة  االنتخابات  مهمة 
السياسية ال أكثر وال أقل. ويتزامن مع العيوب التقنية 
اجلمعية  العمليات  في  عادةً  حتدث  التي  القصور  وأوجه 
والقوة  للسلطة  السعي  تزايد عاطفة  بشكل ضمني، 
السعي  فإن  السياق،  هذا  وفي  لأليديولوجيا.  القاهرة 
لتحقيق الكمال في تقدمي اخلدمة ميكن أن يكون جديرًا 
من  الكمال  هذا  حتقق  املرجح  غير  من  ولكن  باإلعجاب 
الناحية اإلحصائية. ونتيجة لذلك، فإن مفهوم املمارسة 
ما  إلى  واملراقبني  املمارسني  يقرب  أن  ميكن  السليمة 
القائمة  ميكن حتقيقه بشكل معقول في ظل الظروف 

بافتراض وجود حسن النية وبذل العناية الواجبة.

تأخذ  اخلدمات  تقدمي  في  املعقولة  البناءة  الرؤية  إن 
عادةً  ويليه  يسبقه  انتخابي  حدث  أي  أن  االعتبار  في 
إلى  التطلع  يجب  وأنه  أخرى،  انتخابية  استحقاقات 
أن  مراعاة  الوقت  نفس  وفي  املستقبل،  في  التحسني 

تدهور وتراجع مستوى تقدمي اخلدمة هو أمر وارد.

على  املبني  والتفكير  املفرطة  املثالية  عكس  وعلى 
احلكم  في  املمارسات  أن  إدراك  املهم  من  فإنه  التمني، 
في  درجات  هي  وإمنا  وأسودًا  أبيًضا  ليست  الدميقراطي 
التي  التأسيس  عملية  تتبع  واحلريات  احلقوق  ممارسة 
تكون بضمان إرساء بعض األسس من بينها االنتخابات 

التنافسية. 
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الدولة  رأس  السلطات في هذا املستوى من قبل  وتعني 
مجلس  أو  الوزراء،  رئيس  أو  اجلمهورية(،  رئيس  أو  )امللك 
الشعب، أو مزيج من بينهم. وعلى أية حال، فإن التعيني 
الثقة  وجود  يتطلب  السلطة  من  املستوى  هذا  في 
السياسية. ومن ناحية أخرى، هناك مستوى من اإلدارة أو 
التنفيذ الذي عادةً ما يتم شغله بناًء على معايير تقنية 
ظل  وفي  املهني.  واألداء  التعليمية  اخللفية  في  تتمثل 
وجود درجة معينة من االستقرار، تتألف اإلدارة االنتخابية 
عادةً من مزيج من املوظفني الدائمني الذين يخضعون إلى 
لوائح اخلدمة املدنية، وموظفني مؤقتني يتم االستعانة 

بهم عادةً في إجراء عمليات االقتراع على نطاق واسع.

للدولة  التنفيذية  السلطة  من  جزًءا  االنتخابية  اإلدارة 
أو  جماعية  هيئة  أو  واحملليات(،  الداخلية  وزارة  )عادةً 
مفوضية منفصلة عن الذراع التنفيذي للدولة )ومن هنا 
جاء اسمها "هيئة مستقلة"(، أو تكون مزيًجا من هذين 
النوعني من السلطة )حيث تقوم الوزارة بإدارة االنتخابات 

حتت إشراف هيئة جماعية(.

الدميقراطية،  لنظرية  وفًقا  تاريخي وكذلك  ومن منظور 
فإن أي من األنواع الثالثة للمؤسسات ميكن أن يكتسب 
مع  يتسق  نحو  على  االنتخابات  جتري  ما  بقدر  شرعية 

معايير احليادية، والشفافية، واملهنية.

ومهما كان منوذج السلطة االنتخابية أو اإلدارة االنتخابية، 
فال بد التمييز بني مستويني من املسئوليات التي تتوالها؛ 
فمن ناحية، يوجد في أعلى مستوى السلطة املؤسسية 

)ممثَّلة في الوزير أو املسئول العام أو هيئة املفوضني(. 

الدولة  رأس  السلطات في هذا املستوى من قبل  وتعني 
مجلس  أو  الوزراء،  رئيس  أو  اجلمهورية(،  رئيس  أو  )امللك 
الشعب، أو مزيج من بينهم. وعلى أية حال، فإن التعيني 
الثقة  وجود  يتطلب  السلطة  من  املستوى  هذا  في 
السياسية. ومن ناحية أخرى، هناك مستوى من اإلدارة أو 
التنفيذ الذي عادةً ما يتم شغله بناًء على معايير تقنية 
ظل  وفي  املهني.  واألداء  التعليمية  اخللفية  في  تتمثل 
وجود درجة معينة من االستقرار، تتألف اإلدارة االنتخابية 
عادةً من مزيج من املوظفني الدائمني الذين يخضعون إلى 
لوائح اخلدمة املدنية، وموظفني مؤقتني يتم االستعانة 

بهم عادةً في إجراء عمليات االقتراع على نطاق واسع.

األعضاء  الدول  وفي  العالم  في  السائدة  االجتاهات 
بجامعة الدول العربية 

بلدان  في  االنتخابات  بإدارة  مختلفة  سلطات  قامت 
متنوعة سواء من الناحية التاريخية أو في وقتنا الراهن. 
الداخلية  وزارة  عادةً  تولت  العريقة،  الدميقراطيات  في 
االنتخابات  إجراء  مسئولية  احمللية  البلدية  والسلطات 
احلكومات  قامت  الوقت  ومبرور  اليوم.  وحتى  السابق  في 
إشراف  حتت  االنتخابات  بإجراء  البلدان  من  العديد  في 
وممثلي  القضاة  من  عادةً  تتألف  انتخابية  مفوضيات 
أصبحت  ثالث،  تاريخي  تطور  وفي  السياسية.  األحزاب 
مستقلة  انتخابية  مفوضيات  قبل  من  تدار  االنتخابات 
هذا  وأصبح  للحكومة،  التنفيذي  اجلهاز  عن  عضويًّا 
األخير هو النموذج السائد لشكل اإلدارة االنتخابية في 

الوقت الراهن. 

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.

     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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أنحاء  من جميع  دولة   204 من  املقارنة  البيانات  وتظهر 
السلطات  تقوم  احلاالت  من   19% في  فقط  أنه  العالم 
املستوى  على  االنتخابات  بإجراء  وحدها  التنفيذية 
املركزي واحمللي، وهذا هو احلال في الدميقراطيات العريقة 
في غرب أوروبا والواليات املتحدة األمريكية واليابان. ومع 
انتشار الدميقراطيات الناشئة في العقود األخيرة، أصبح 
املفوضية  هو  االنتخابات  إدارة  لهيئات  السائد  النموذج 
إجراء  في  الكاملة  املسئولية  تتولى  التي  االنتخابية 
%60 من احلاالت(. أما بالنسبة للنموذج  االنتخابات )في 
قيام  في  يتمثل  الذي  االنتخابات  إدارة  لهيئات  الثالث 
السلطة التنفيذية بإجراء االنتخابات حتت إشراف جهة 

جماعية، فإن عدد احلاالت يصل إلى نحو 21%.

في  يتمثل  التاريخ  مدار  على  السائد  النمط  وكان 
األحزاب  عليها  تسيطر  التي  التنفيذية  السلطة  قيام 
السياسية بإجراء االنتخابات. وكانت االنتخابات تنعقد 
احلزبية  التعددية  درجة  مع  يتناسب  بشكل  دائًما 
بلد ما. ولم يكن  واالستقالل اإلعالمي املسموح به في 
وجلان  للمعارضة  الفعالة  املراقبة  ازدياد  بفعل  سوى 
احملليون  واملسئولون  الداخلية  وزارات  عرفت  أن  البرملان 
املتنافسني.  جميع  من  مقبولة  انتخابات  إجراء  كيفية 
الدميقراطيات  معظم  في  التاريخية  للخبرة  ونتيجة 
العريقة، ال تزال االنتخابات تدار عن طريق ممثلي األحزاب 
اإلدارية  األجهزة  مع  بالتعاون  واملرشحني  السياسية 
املوظفون  يقوم  واحمللية.  البلدية  اجملالس  في  املمثلة 
إجراء  أثناء  البعض  بعضهم  أداء  مبراقبة  السياسيون 
االنتخابات. وهذا هو السبب في أن نتائج االنتخابات نادرًا 
نفس  فإن  عليها،  الطعن  مت  وإذا  عليها،  الطعن  يتم  ما 
الفاعلني السياسيني سوف يلعبون دورًا هاًما للغاية في 
سيكون  الذين  القضائية  الهيئات  مسئولي  مساعدة 
بوش  حالة  )تعد  اجلميع  من  الغالب مقبوالً  في  قرارهم 

في الواليات املتحدة في عام 2000 مثاالً منوذجيًّا(. 

وفـي العالـم العربـي، يتبـع اإلطــار املؤسسـي لـإلدارة 
االنتخابية نفس منط التطور السائد في العالم اليوم. وقد 
انخفض عدد البلدان التي تكون فيها السلطة االنتخابية 
عدد  يتزايد  بينما  للدولة  التنفيذية  السلطة  من  جزًءا 
وبلغ  االنتخابية.  املفوضيات  فيها  تتأسس  التي  البلدان 
من  جزًءا  االنتخابية  اإلدارة  فيها  كانت  التي  الدول  عدد 
)البحرين،  سنوات  خمس  منذ   10 التنفيذية  السلطة 
ومصر، واألردن، والكويت، ولبنان، واملغرب، وعمان، وسوريا، 
وتونس، واإلمارات( ولكن هذا العدد أصبح سبع دول اليوم. 
موجودة  االنتخابية  املفوضيات  كانت  أخرى،  ناحية  ومن 
في أربع دول )العراق، والسودان، وفلسطني، واليمن( بينما 

اإلدارة  منوذج  وكان  اليوم.  دولة   13 إلى  العدد  هذا  ارتفع 
االنتخابية الذي تقوم فيه هيئة إدارة االنتخابات باإلشراف 
)اجلزائر  دولتني  في  موجودًا  التنفيذية  السلطة  على 
وجيبوتي(، ومن اجلدير باالهتمام أن هذا العدد ظل على 
ما هو عليه حتى اليوم ولكن تغير منط اإلدارة االنتخابية 
في تلك الدولتني. ففي اجلزائر، مت إقرار دستور جديد نص 
الكاملة  املسئولية  تتولى  االنتخابية  املفوضية  أن  على 
أما  اليوم،  حتى  إنشائها  يتم  لم  أنه  برغم  لالنتخابات 
املغرب،  وفي  انتخابية.  مفوضية  أنشأت  فقد  جيبوتي 
حتت  ولكن  االنتخابات  إجراء  في  الداخلية  وزارة  تستمر 

إشراف مفوضية انتخابية مؤقتة. 

إشكالية استقاللية املفوضيات االنتخابية

كثيرًا ما يظهر االلتباس حول مفهوم "االستقاللية" بني 
املمارسني واخلبراء االنتخابيني مبا في ذلك القادة السياسيني 
ويرتبط مفهوم استقاللية هيئة  االنتخابات.  ومسئولي 
إدارة االنتخابات ببعدين أحدهما تنظيمي مؤسسي واآلخر 
سلوكي. يشير البعد التنظيمي املؤسسي إلى االستقالل 
العضوي عن اجلهاز التنفيذي للدولة )الوزارات( واألحكام 
)وهي  االستقالل  هذا  فعالية  لضمان  الالزمة  القانونية 
والرئيس  املفوضية  أعضاء  وعزل  تعيني  قواعد  باألساس 
التنفيذي، ولوائح امليزانية، وتعيني املوظفني املدنيني(. وقد 
تكون املفوضية االنتخابية مستقلة اسميًّا، ولكن إذا لم 
التي تضمن استقاللها فإن هذا  تتوافر الشروط األخرى 
االستقالل سيتحول إلى إجراء شكلي. ومن ناحية أخرى، 
تقوم  أن  فيجب  سلوكية،  سمة  هي  االستقاللية  فإن 
باستقاللية من خالل  االنتخابية مبسئولياتها  السلطة 
العمل بطريقة غير متحيزة ومحايدة وشفافة. وينطبق 
هذا اجلانب من االستقاللية ويجب أن يتواجد في أي نوع 
عليها  تقوم  التي  سواء  االنتخابية  السلطات  أنواع  من 
مزيج  أو  انتخابية،  أو مفوضية  أو حكومة محلية،  وزارة 

بينهما.

عناصر املهنة 

ما يُعتبر اليوم مهنة هو طريقة التعامل مع املشكالت 
في جانب معني من املمارسات التي يقوم بها أشخاص 
يعملون وفًقا لنفس املعايير التقنية واإلجرائية واألخالقية. 
أساسية  تقنية  معرفة  املهنية  األنشطة  وتتطلب 
مشتركة، وقواعد السلطة، ومبادئ أخالقية. وتُكتسب 
املعرفة من خالل اجلهات التعليمية املتخصصة والتي ال 
تقتصر عادةً على اجلامعات. وتقوم هيئات جماعية مثل 
القيم  ومتثل  السلطة.  قواعد  بتطوير  املهنية  النقابات 

األخالقية األساس الفلسفي للمهنة.
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تدور حول عملية  املهن احلديثة  املعنى فإن قصة  وبهذا 
إحالل مستمر للطرق القدمية للعمل التي كانت تستند 
احلديثة  بالطرق  األيديولوجية  أو  التحيز  أو  اخلرافة  إلى 
في  ويكمن  العقالني.  والتفكير  التجريب  على  املبنية 
صميم أي مهنة إيجاد حلول مقننة للمشكالت بشكل 
مقبول من مجموع العاملني في هذا اجملال على أساس 
عموًما  املقبولة  والقواعد  للمبادئ  وفًقا  إليها  التوصل 
من قبل هذه اجملموعة )سواء كانوا محامني أو قضاة، أو 

أطباء، أو محاسبني ومراجعني، أو مسئولي االنتخابات(.

معايير  يتبع  املمارسة  من  معني  مجال  جعل  أجل  ومن 
أربعة عناصر  املهنة  أن تتضمن  موحدة ومقبولة، يجب 

أساسية: 

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

)ب( مدونة قواعد السلوك التي حتدد معايير السلوك، 

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

املهنة  الستحقاق  الشخص  تؤهل  التي  الشهادات  )د( 
بها. كيف  تعليمية معترف  والتي متنحها مؤسسة 
مهنة  خصائص  رسم  اخملطط  لهذا  استنادًا  ميكننا 

مسئولي االنتخابات؟ 

)أ( الكتب

املنتظمة  املعرفة  إلى  الكتب  تشير  وذكرنا،  سبق  كما 
العديد  خالل  من  محتواها  يتواجد  أن  ميكن  للمهنة. 
إلكترونية،  أو  ورقية  كانت  سواء  اليوم  األدوات  من 
مجالت  أو  عمل،  أوراق  سلسلة  أو  قواميس،  أو  كتب، 
املتخصصة  الكتابات  وتعد  إلخ.  مجلدات،  أو  علمية، 
للتفكير  ومصدر  املتراكمة  للمعرفة  كمستودع  هامة 

اإلبداعي. 

وقد مت إنتاج العديد من تلك األدوات في العالم العربي عل 
مدار السنوات القليلة املاضية. ومن بني أهمها: املعجم 
العربي للمصطلحات االنتخابية، والكتيبات والدراسات 
اخملتلفة  الدولية  املنظمات  عن  الصادرة  املتخصصة 
االنتخابية،  النظم  حول  العربية  اللغة  إلى  واملترجمة 
موظفي  وتدريب  االنتخابات،  ومراقبة  االنتخابات،  وإدارة 
باللغة  اخملصص  القسم  إلى  الوصول  وميكن  االقتراع. 
االنتخابية  للموسوعة  اإللكتروني  املوقع  على  العربية 

 .)ACE( الدولية

التشريعات  عن  وافي  ملخص  ينقصها  يزال  ال  ولكن 
شاملة  فصول  وكتابة  العربية  الدول  في  االنتخابية 
تتناول اإلطار القانوني واملمارسات األخيرة في االنتخابات 
في كل دولة عربية بشكل منهجي، كما ميكن أن تتضمن 
ملحًقا بنص القانون االنتخابي في تلك الدولة. وكذلك 
إرشادية متخصصة في  أدلة  املفيد إصدار  سيكون من 
املنطقة حول املمارسات السليمة في االنتخابات فيما 
يتعلق بقوائم الناخبني، وتعيني وتدريب موظفي االقتراع، 
ودور  االنتخابات،  نتائج  ونقل  االنتخابية،  النزاعات  وحل 

اإلعالم أثناء االنتخابات. 

)ب( مدونة قواعد السلوك

هي األساس املعياري األخالقي الذي تستند إليه املهنة، 
وأساس  األخالقي  التوجيه  املهنة  ألصحاب  وتقدم 
أخالقيات  فإن  ذلك  إلى  وباإلضافة  السليمة.  املمارسات 
مقابل  في  املهنية  االستقاللية  من  تعزز  سوف  املهنة 
أخالقية  لقواعد  يخضعون  الذين  اآلخرين  األشخاص 
مختلفة )أشخاص من مهن أخرى، أو سلطات حكومية، 

أو سياسيني، أو صحفيني، إلخ(.  

متعلقة  نصوًصا  عادةً  املهنية  النقابة  ميثاق  يتضمن 
املهنية  األخالق  تتجسد  وكذلك  املهنة.  بأخالقيات 
من  متنوعة  مجموعة  خالل  من  وتنتشر  لالنتخابات 
مدونات السلوك املنشورة والتي حتكم عمل األشخاص 
في جوانب محددة من العملية االنتخابية سواء بشكل 
االنتخابات،  االقتراع، ومراقبة  أو جزئي مثل عملية  كلي 

واألحزاب السياسية واملرشحني، ووسائل اإلعالم. 

من  متنوعة  مجموعة  العربي  العالم  في  صدرت  وقد 
تتم  كما  مختلفة.  بلدان  في  السلوك  قواعد  مدونات 
املنظمات  عن  الصادرة  السلوك  قواعد  مدونات  ترجمة 
الدولية اخملتلفة إلى اللغة العربية بعد اعتمادها، وتصبح 
املنظمة  وضعت  وقد  االنترنت.  عبر  بسهولة  متاحة 
العربية لإلدارات االنتخابية ميثاقها الذي يتضمن املبادئ 

التوجيهية األخالقية.

وإمنا  املستخدمة  املواد  ليس  ينقص  ما  فإن  وبالتالي 
التنسيق وتبادل املعلومات بني أطراف العملية االنتخابية 
في الدول اخملتلفة مما يساعد على تشكيل مظلة أخالقية 

مشتركة ملمارسة االنتخابات في املنطقة.
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)جـ( السلطة املهنية 

وهي سلطة تقوم على املعرفة وحتظى باعتراف القائمني 
باملهنة وذلك في مقابل السلطات الناشئة عن اعتبارات 
السياسية  املعايير  أو  الشخصية  العالقات  مثل  أخرى 
خالل  من  املهنية  السلطة  مأسسة  وجتري  احلزبية. 
النقابات أو االحتادات التي تتشكل على املستوى الوطني 
أو الدولي. ومتثل التجمعات املهنية سلطة مسئولة عن 
األفراد  التزام  وضمان  السليمة  املمارسات  معايير  وضع 
السلطة  لهذه  أن  كما  املعايير،  بهذه  باملهنة  القائمني 
دور في وضع العقوبات في حاالت عدم التقيد باملعايير أو 

املمارسات اخلاطئة.

)د( الشهادات

أو  القانون  مثل  األخرى  املهنية  اجملاالت  عكس  على 
االنتخابات في  إدارة  دراسي حول  الطب، ال يوجد منهج 
اجلامعية  الدرجة  مستوى  على  حتى  وال  جامعة،  أي 
ذوي  األشخاص  إن  البكالوريوس(.  أو  )الليسانس  األولى 
على  مشرفني  يصبحوا  اخملتلفة  التعليمية  الشهادات 
العمل« وذلك بتطبيق معرفتهم  االنتخابات »من خالل 
)مثل  االنتخابية  العملية  إدارة  في  اخلاصة  املهنية 
احملامني، وخبراء األعمال، واملهندسني، إلخ(. وإذا استمروا 
فإنهم  طويلة  لفترة  االنتخابات  مجال  في  العمل  في 

يصبحون في الواقع خبراء في االنتخابات.

وكان هذا هو احلال في وقٍت ما في الدميقراطيات العريقة 
من الهند إلى بريطانيا، ومن السويد إلى أوروجواي. وقد 
ترافق مع تعزيز املمارسات االنتخابية املهنية وأسهم في 
اخلدمات  في  موازية  مهنية  تطورات  حدوث  استمرارها 
الوطني  الصعيد  على  الدولة  أجهزة  وانتشار  العامة 
واحمللي. ولكن بالرغم من ذلك فإن العجز في تطوير أجهزة 
الدولة وإيجاد خدمة عامة مهنية ميثالن أحد أهم جوانب 
الضعف في عدد كبير من الدميقراطيات الناشئة )حوالي 
جزًءا  فيها  التنافسية  االنتخابات  أصبحت  دولة   150
سنة  األربعني  خالل  السياسية  املمارسة  من  أساسيًّا 
املاضية(. كيف ميكن تطوير إدارة انتخابية مهنية كجزء 
التي ال توجد فيها خدمة  الدولة في احلاالت  من أجهزة 
مدنية قوية على جميع املستويات اإلدارية للحكومة؟ هذا 
هو صلب املوضوع في العديد من الدول التي متر بالتحول 
عامة مهنية ميكن  توجد خدمة  اليوم: هل  الدميقراطي 
أن نستعني منها بعدد كبير ليصبحوا إداريني انتخابيني 
مدربني تدريًبا كافيًّا على إجراء االنتخابات؟ على أية حال، 
يجب تطوير برامج تدريبية وتعليمية مبتكرة ينتج عنها 
القول هي  كافية. خالصة  احلصول على شهادات خبرة 

تقدم  التكوين.  طور  في  مهنة  هي  االنتخابات  إدارة  أن 
من  العديد  احلديثة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

املميزات إلحراز تقدم في هذا اجملال. 

التعلم  من  كامل  بشكل  يستفيد  أن  للمرء  فيمكن 
جيًدا،  منظمة  إلجراءات  تخضع  بطريقة  االنترنت  عبر 
كالهما  بينهما  املزج  أو  التقليدي  التعليم  فإن  وكذلك 
هو  هذه  التعلم  عملية  في  عنصر  أهم  ويعد  صحيح. 
مجموعات  أو  مؤسسة  قبل  من  شهادة  إصدار  يتم  أن 
من  العديد  في  وتوجد  دوليًّا.  بها  معترف  مؤسسات 
البلدان العربية خدمة مدنية مهنية بشكل عام بالرغم 
كلها  الدولة  أجهزة  في  تواجدها  مستويات  تفاوت  من 
تباين  الوطنية واملؤسسات احمللية(، فضالً عن  )احلكومة 

قدرات اخلبراء واالستقرار الوظيفي ملوظفي الدولة.

بتوفير  القيام  املفيد  من  فإنه  الظروف،  تلك  ظل  وفي 
في  العاملني  لألشخاص  االنتخابية  واخلبرات  املعرفة 
الذين لديهم خلفيات مهنية مختلفة كما  االنتخابات 
هو احلال في العديد من املناطق حول العالم. وفي بعض 
أو  الوظيفة  على  تدريب  شكل  هذا  سيأخذ  األحيان 
املوضوعات  حول  وندوات  تدريبية  دورات  أخرى  أحيان  في 
مبحاور تركيز مختلفة. وفي هذا السياق، ميكننا اإلشارة 
في  القدرات  )بناء   »BRIDGE بريدج  »برنامج  تدريب  إلى 
الدميقراطية واحلكم واالنتخابات( الذي مت اعتماد العديد 
من املدربني العرب من خالله وجاري تعريب محتواه )على 
سبيل املثال دراسات احلالة واملراجع(. كما مت تنظيم عدد 
عالي  تدريب  تضمنت  التي  العمل  وورش  الندوات  من 
االنتخابية  العملية  في  محددة  جوانب  على  املستوى 
)مثل تسجيل الناخبني، وحل النزاعات االنتخابية، وإرسال 
اجليد وضع مواد متخصصة في  النتائج(. وسيكون من 
املناهج الدراسية لطالب الدراسات العليا في اجلامعات 
املرموقة في املنطقة كخطوة في اجتاه حتديد وبلورة إدارة 
سيكون  الوقت  ومبرور  متخصصة.  كمهنة  االنتخابات 
من املفيد تكوين مركز تدريب إقليمي )لن يتطلب الكثير 
إحدى  داخل  تكوينه  ميكن  ولكن  التحتية  البنية  من 
إلى  استنادًا  بالفعل  تعمل  التي  الراسخة  املؤسسات 
عروض قوية ومحتوى بصري سواء كانت تلك املؤسسة 

عبر حكومية أو أكادميية(.
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وهذا النمط يعاد إنتاجه اليوم في العالم العربي بالرغم 
من أن االنتخابات التنافسية لم تنتشر في املنطقة سوى 
الدولي، تقوم جامعة  في اآلونة األخيرة. فعلى املستوى 
الدول العربية منذ سنوات عديدة بإرسال بعثات ملراقبة 
االنتخابات في عدد من الدول. وقد قامت مؤخرًا بإرسال 
االنتخابات  دارفور، ومراقبة  بعثات ملراقبة االستفتاء في 
على  للمراقبة  بالنسبة  أما  وجيبوتي.  القمر  جزر  في 
املستوى احمللي أو الوطني، فتوجد منظمات اجملتمع املدني 
دولة   17 عن  يقل  ال  فيما  االنتخابات  مبراقبة  تقوم  التي 
والعراق،  ومصر،  القمر،  وجزر  والبحرين،  اجلزائر،  عربية: 
واألردن، والكويت، ولبنان، وموريتانيا، واملغرب، وفلسطني، 
والسعودية، وسوريا، والصومال، وجنوب السودان، وتونس، 
إقليميتني  شبكتني  هناك  أن  بالذكر  وجدير  واليمن. 
وهما:  االنتخابات  مبراقبة  تقوما  املدني  اجملتمع  ملنظمات 
شبكة االنتخابات في العالم العربي )ENAR( والشبكة 

.)ANDE( العربية ملراقبة االنتخابات

هل تعد مراقبة االنتخابات جزًءا ضرورياً من العملية 
الدميقراطية؟

أو طرق  أدوات  من خالل  االنتخابات  مراقبة  أن  اجللي  من 
األمن  لوجود  املؤدية  الظروف  خلق  في  تسهم  مختلفة 
ضمان  عن  فضالً  االقتراع  حق  ملمارسة  الالزمني  واحلرية 
اتفقنا  وإذا  االنتخابية.  اإلجراءات  في  الشفافية  حتقيق 
ضرورية  شروًطا  تعد  والشفافية  واحلرية  األمن  أن  على 
مراقبة  إن  القول  ميكن  فإنه  الدميقراطية،  للتنمية 
للحكم  كنظام  الدميقراطية  من  جزًءا  متثل  االنتخابات 

قائم على املشاركة.  

ما هي األدوات والطرق املتبعة ملراقبة االنتخابات؟ أصبحت 
اعتيادية  ممارسة  لالنتخابات  واحمللية  الدولية  املراقبة 
خالل السنوات الثالثني األخيرة حيث تزامنت مع انتشار 
يعني  وال  العالم.  أنحاء  جميع  في  التعددية  االنتخابات 
الدميقراطيات  في  ممنوعة  االنتخابات  مراقبة  أن  هذا 
البعثات  تتواجد  احلقيقة  ففي  والراسخة،  العريقة 
العديد  في  متزايد  نحو  على  الصغيرة  واحمللية  الدولية 
التواجد املكثف ملمثلي املرشحني  الدول، ولكن  من تلك 
االنتخابات  سير  يراقبون  الذين  السياسية  واألحزاب 
وسائل  وصول  إتاحة  وكذلك  املستويات،  كافة  على 
االقتراع،  جلان  إلى  االنتخابية  العملية  وأطراف  اإلعالم 
كل هذا يعد كافيًّا لضمان شفافية ونزاهة االنتخابات.

*  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.

مزايا التفكير االستراتيجي في تطوير إدارة االنتخابات 
كمهنة 

كيفية  إلى  عادةً  االستراتيجي  التفكير  يوجهنا  أوالً، 
وإمكانية  قائمة  مؤسسية  موارد  أي  من  االستفادة 
نبدأ  ال  أن  بلغة مبسطة  )أي  الهدف  لتحقيق  حشدها 
من الصفر وال نعيد اختراع العجلة في حالة وجود موارد 

قيمة بالفعل(. 

حلساسية  االعتبار  االستراتيجية  التفكير  يعطي  ثانيًّا، 
العالقة بني الكفاءة الفنية واحلكم املستقل باعتبارهما 
سمتني ألي مهنة. إن تعزيز هذين اجلانبني ضروري لتطوير 
طريقة عمل أمر ما إلى مهنة متماسكة. وترتبط الكفاءة 
يكاد  ال  الكفاءة  تعزيز  فبدون  املستقل،  باحلكم  الفنية 
ميكننا حتسني استقالليتنا في احلكم، والعكس صحيح 
مستقل  بشكل  احلكم  على  القدرة  من  فاحلد  كذلك 
في  املعرفة  وبدون  املعرفة.  منو  طريق  في  عائًقا  يشكل 
أي مجال مهني، ال ميكن أن يتواجد حكم مستقل. وفي 
سياق احلديث عن العناصر األربعة التي ذكرناها )الكتب، 
والشهادات، والتجمعات، ومدونات قواعد السلوك( ميكن 
الفنية  الكفاءة  لتحقيق  مستدامة  موارد  اعتبارهم 
واستقاللية احلكم باعتبارهما سمتني إلدارة االنتخابات 

كمهنة.    

* مراقبة االنتخابات: املبادئ واملمارسات*

رافاييل لوبيز بينتور

في العقود القليلة املاضية، اكتسبت مراقبة االنتخابات 
على الصعيدين الدولي واحمللي أهمية متزايدة بني ممارسي 
ومسئولي االنتخابات في جميع أنحاء العالم مبا في ذلك 

أقدم الدول الدميقراطية. 

كيف بدأت ظاهرة مراقبة االنتخابات؟ 

تعد  اليوم  املعروف  النحو  على  االنتخابات  مراقبة  إن 
القرن  من  األخير  الربع  منذ  بعصرنا  مرتبطة  ظاهرة 
حني  القرن  من  األخير  العقد  خالل  خاصًة  العشرين، 
على  بالفعل  جتري  التنافسية  االنتخابات  أصبحت 
العاملية  املنظمات  بدأت  وقد  بأكمله.  العالم  مستوى 
تلك املمارسة في أوائل التسعينيات، خاصًة األمم املتحدة 
الدولي.  النظام  مستوى  على  اإلقليمية  ومنظماتها 
وحدث تطور موازي في عمل مجموعات املراقبة التابعة 

للمجتمع املدني على املستوى احمللي.   
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وفي الدميقراطيات الناشئة، مت استدعاء املراقبني من قبل 
السلطات أو طالبوا بأنفسهم املشاركة في االنتخابات 
لألسباب الرئيسية التالية: )أ( لتعزيز مصداقية وشرعية 
األداء  ودعم  حديثًا  املؤسسة  االنتخابية  السلطات 
العملية االنتخابية،  االنتخابي من خالل تعزيز شفافية 
لألحزاب  التنظيمية  القوة  ضعف  لتعويض  )ب( 
األحزاب  تكون  ال  حيث  جزئي  بشكل  ولو  السياسية 
غالًبا قادرة على تغطية جميع مراكز االقتراع من خالل 
تتخلل  ما  كثيرًا  التي  الضعف  أوجه  )جـ(  مراقبيها، 
وأخيرًا  )د(  لالنتخابات،  املستقلة  اإلعالم  وسائل  تغطية 
بإجراء  واجلمهور  احمللية  السلطات  اهتمام  آخرًا،  وليس 
اجملتمع  قبل  من  بها  معترف  شرعية  وطنية  انتخابات 

الدولي. 

االنتخابات  مراقبة  تصبح  فقد  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
أحيانًا أمرًا شائكًا سواء فيما يتعلق باملنظمات الدولية 
احملليني.  باملراقبني  أو  االنتخابات  مبراقبة  تقوم  التي 
فبالنسبة للمراقبني الدوليني، ظهرت في بعض األحيان 
عدم  أو  االنتخابية  العملية  في  تدخلهم  حول  شكاوى 
فإن  احملليني  للمراقبني  بالنسبة  أما  احلياد،  التزامهم 
بحياديتهم،  أحيانًا  تتعلق  إليهم  املوجهة  الشكاوى 
السلطات  وقواعد  للقانون  واحترامهم  نتائجهم،  ودقة 
التوتر  مناحي  أكثر  وتتعلق  بالدهم.  في  االنتخابية 
تقوم  التي  واملنظمات  العامة  السلطات  بني  والصراع 

مبراقبة االنتخابات في كثير من األحيان مبا يلي:

غياب  )ب(  االنتخابات،  مراقبة  طبيعة  فهم  عدم  )أ( 
القواعد املنظمة لهذا الشأن، )جـ( تدني مهنية مراقبة 

االنتخابات سواء احمللية أو الدولية. 

أبعاد عملية مراقبة االنتخابات

تشير مراقبة االنتخابات إلى عملية املتابعة واإلبالغ عن 
مجموعة  بها  يقوم  التي  االنتخابية  العملية  تطورات 
تقييم  خالل  من  مبؤسسات  املرتبطني  األشخاص  من 
مستقل ومنهجي وشامل لألطر القانونية، واملؤسسات، 
تقدمي  إلى  باإلضافة  باالنتخابات،  املتعلقة  والعمليات 
في  االنتخابية  املمارسات  لتحسني  مالئمة  توصيات 

املستقبل. 

لالنتخابات  حزبية  غير  مبراقبة  املدنية  املنظمات  وتقوم 
من خالل حشد املواطنني بطريقة محايدة سياسيًّا وغير 
متحيزة وغير قائمة على التمييز لكي ميارسوا حقهم في 
املشاركة في الشئون العامة، كما تتولى الدعوة إلجراء 
حتسينات في اإلطار القانوني لالنتخابات، ومتابعة مدى

تنفيذ اإلدارة االنتخابية لها، وإزاحة أي عقبات حتول دون 
االنتخابية  العمليات  في  للمواطنني  الكاملة  املشاركة 

والسياسية.

وفي حالة املراقبة الدولية، تقوم املنظمات عبر احلكومية 
أو التجمعات أو املنظمات غير احلكومية الدولية بإرسال 
املراقبني االنتخابيني من خالل بعثة مراقبة. أما بالنسبة 
حشدهم  يتم  احملليني  املراقبني  فإن  احمللية،  للمراقبة 
من  غيرها  أو  احمللية  املدني  اجملتمع  منظمات  خالل  من 
ويعد  واجلامعات(.  النقابات  )مثل  احمللية  املؤسسات 
السياسية  احلقوق  ممارسة  جوانب  من  جانًبا  نشاطهم 
حقيقة  ومتثل  العامة.  الشئون  في  واملشاركة  واملدنية 
-حيث  حدودها  داخل  ويعيشون  الدولة  رعايا  من  أنهم 
وبني  بينهم  حاسًما  فرقًا  املراقبة-  بأنشطة  يقومون 

املراقبني الدوليني.

ومحتوى  هدف  يعد  مفاهيمي،  أو  نظري  منظور  ومن 
املراقبني  من  لكل  بالنسبة  واحًدا  االنتخابات  مراقبة 
حتدد  التي  وااللتزامات  احلقوق  ولكن  الدوليني،  أو  احملليني 
الرقابة  حالة  ففي  كبير.  حٍد  إلى  تختلف  نشاطهم 
بلدهم،  قانون  ظل  في  يعملون  مواطنون  هم  احمللية، 
املراقبون  يلتزم  أن  بد  فال  الدولية  الرقابة  حالة  في  أما 
بقانون البالد باإلضافة إلى االلتزامات القانونية الدولية 
والبروتوكوالت والقواعد الدبلوماسية. هذا االختالف في 
العملية في  الناحية  آثار كبيرة من  القانوني له  الوضع 
كيفية إجراء املراقبة الدولية واحمللية )شكل العالقة مع 
السلطات العامة، وطريقة إعداد التقارير، وحرية التعبير 

واملعلومات وما إلى ذلك(.       
وال يجب أن تتضمن املراقبة السليمة لالنتخابات أي من 

األمور التالية: 

أي  عن  منعزل  فردي  بشكل  االنتخابات  مراقبة     ֺ 
مسئولية  تتولى  مؤسسة  أو  منظمة  مجموعة 

عملية املراقبة. 

التجول في جلان االقتراع أثناء االنتخابات أو النظر إلى     ֺ 
اإلجراءات االنتخابية بطريقة غير منتظمة ودون اتباع 

منهجية سليمة. 

استخالص النتائج دون توضيح نطاق األمور التي متت     ֺ 
مالحظتها أو الطريقة املستخدمة في املراقبة.

حتى  أو  واضحة  نية  وجود  مع  املراقبة  عملية  بدء     ֺ 
معلنة ملعارضة أو دعم أحد املتنافسني في االنتخابات 

سواء من احلكومة أو قوى املعارضة.
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معاداة  من  انطالقًا  املراقبة  عملية  بدء  فإن  وباملثل     ֺ 
النظام االنتخابي و/أو السلطات االنتخابية املسئولة 
تلك  وفي  سليًما.  أمرًا  يعد  ال  االنتخابات  إجراء  عن 
النوع  هذا  من  سياسية  بعملية  القيام  فإن  احلالة 
تكون  قد  التي  السياسية  املواجهة  من  نوًعا  يعتبر 
من  جزًءا  تعتبر  أن  ينبغي  ال  ولكن  متاًما،  مشروعة 

مراقبة لالنتخابات.    

اإلطار املعياري الدولي: االتفاقات واإلعالنات

إذا أردنا البحث عن أساس قانوني دولي ملراقبة االنتخابات، 
اخلاص  الدولي  العهد  من   25 املادة  في  سيكون  فإنه 
باحلقوق املدنية والسياسية الصادر عن األمم املتحدة في 
عام 1966. يعتبر هذا العهد املصدر الرئيسي في القانون 
الدولي الستلهام املمارسات الدميقراطية املعاصرة، وقد 
مت التصديق عليه من قبل كافة الدول األعضاء في األمم 

املتحدة.

كما  بأكملها  االنتخابية  الدورة   25 املادة  نطاق  يغطي 
يلي: 

"يكون ألي مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز املذكور 
اللغة،  أو  اجلنس،  أو  اللون،  أو  العرق،  )بسبب   2 املادة  في 
أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو األصل 
أو غير ذلك  النسب،  أو  الثروة،  أو  أو االجتماعي،  القومي 
من األسباب(، احلقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة 
التمتع بها دون قيود غير معقولة: )أ( أن يشارك في إدارة 
أو بواسطة ممثلني يختارون  العامة إما مباشرةً  الشئون 
بحرية؛ )ب( أن يَنتخب ويُنتخب في انتخابات نزيهة جتري 
الناخبني  بني  املساواة  قدم  وعلى  العام  باالقتراع  دوريًّا 
وبالتصويت السري على النحو الذي يضمن التعبير احلر 
املساواة  قدم  على  له،  تتاح  أن  )جـ(  الناخبني؛  إرادة  عن 
العامة في  الوظائف  عموًما مع من سواه، فرصة تقلد 

بلده."       

بشكل  االنتخابات  ملراقبة  وجيًها  سبًبا   25 املادة  تقدم 
إجراء  فإن  حتديًدا  أكثر  نكون  ولكي  منتظم،  دوري 
مراقبة  أن  إلى  يشير  دوري  االنتخابية بشكل  العمليات 
كافية.  غير  القصير  املدى  على  بعينه  انتخابي  حدث 
للمراقبني  الرئيسية  املهام  توضع  السبب  ولهذا 
االنتخابيني ضمن القانون االنتخابي واللوائح التنفيذية 
ذلك،  إلى  وباإلضافة  االنتخابية.  السلطات  عن  الصادرة 
االنتخابات  تراقب  التي  واحمللية  الدولية  املنظمات  تقوم 

عادةً بإصدار مدونات لقواعد سلوك املراقبني.

الصلة. في  ذات  الدولية  اإلعالنات  أيًضا عدد من  وهناك 
املراقبة  مبادئ  إعالن  املتحدة  األمم  أصدرت   ،2005 عام 
ملراقبي  السلوك  قواعد  ومدونة  لالنتخابات  الدولية 
االنتخابات الدوليني الذي اعتمدته أكثر من 50 منظمة 
دولية سواء حكومية أو غير حكومية مبا في ذلك جامعة 

الدول العربية.

احملليني  االنتخابات  ملراقبي  العاملية  الشبكة  وقامت 
املراقبة  مبادئ  إعالن  لتهيئة  مبادرة  بإطالق   )GNDEM(
إقرار:  ومت  بتطبيقه  الوطنيون  أو  احملليون  املراقبون  ليقوم 
إعالن املبادئ العاملية ملراقبة حيادية االنتخابات من قبل 
االنتخابات  ملراقبي  الشرف  وميثاق  املدنية  املنظمات 
املدنيني احلياديني. وقد احتفلت األمم املتحدة بإصداره في 
164 منظمة من  2012 ومت التصديق عليه من قبل  عام 
 18 بينها  دولة، كان من   76 املدني في  اجملتمع  منظمات 
من منظمات اجملتمع املدني من 8 دول عربية: واحدة من 
البحرين ولبنان وجنوب السودان، واثنتان من مصر، وثالثة 
األردن.  من  وستة  اليمن،  من  وأربعة  وتونس،  املغرب  من 
ملنظمات  دولية  إقليمية  شبكات  سبع  اعتمدت  كما 
اجملتمع املدني هذا اإلعالن، باإلضافة إلى سبع منظمات 

حكومية دولية، وست منظمات غير حكومية دولية. 

وغنيٌ عن القول أنه على املستوى الوطني توجد العديد 
من األحكام التشريعية وقواعد السلوك املرتبطة مبراقبة 

االنتخابات.

للمراقبة  األساسية  التوجيهية  املبادئ  يلي  فيما 
وعلى  الدولي  املعياري  اإلطار  حددها  كما  االنتخابية 
النحو املنصوص عليه في العديد من القوانني االنتخابية 

الوطنية ومدونات قواعد السلوك: 

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

االنتخابية. 

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

يجب أن يحافظ املراقبون على التزامهم الصارم بعدم     ֺ 
ا  سياسيًّ محايدين  البقاء  خالل  من  احلزبي  االنتماء 
أي  معارضة  أو  تأييد  عن  علنًا  التعبير  عن  واالمتناع 
مرشح أو حزب سياسي أو جماعة أو حركة أو ائتالف 

يسعى للوصول إلى املناصب العامة. 
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واستخدام التقنيات اإللكترونية، وكيفية عمل آليات   
الشكاوى االنتخابية(.

توجد العديد من املنهجيات والتقنيات ذات املصداقية     ֺ 
االنتخابات،  مراقبة  في  عليها  االعتماد  ميكن  التي 
وهذا يتوقف أحيانًا على أي جانب من جوانب العملية 
البيئة االنتخابية. ومع  االنتخابية يجري تقييمه و/أو 
ذلك يجب على املنظمات التي تقوم باملراقبة أن تلتزم 
ما  بحسب  املنهجيات  وتنسيق  االقترابات  بتبادل 

يقتضيه األمر. 

يجب على املراقبني أن يصدروا البيانات والتقارير احملايدة     ֺ 
والدقيقة للجمهور في الوقت املناسب )وهذا يتضمن 
من  وغيرها  االنتخابية  للسلطات  منها  نسخ  تقدمي 
التي  النتائج  وعرض  الصلة(،  ذات  الوطنية  اجلهات 
مالئمة  توصيات  وأي  واالستنتاجات  إليها  توصلوا 

ميكنها أن تسهم في حتسني العمليات االنتخابية.

املراقبة  تقرير  بتقدمي  املراقبني  قيام  كذلك  يُفترض     ֺ 
يجري  األمر  وهذا  االنتخابية.  للسلطات  املفصل 
هيئة  تصدرها  ثانوية  تشريعات  خالل  من  تنظيمه 

إدارة االنتخابات. 

التعريف  بطاقات  دائًما  املراقبون  يرتدي  أن  يجب     ֺ 
واملنظمة  املراقب  اسم  حتمل  )التي  لهم  املقدمة 

التابع لها واالعتماد الشخصي(.

يجب أن ميتنع املراقبون عن اإلدالء بتصريحات لوسائل     ֺ 
اإلعالم أو للجمهور قبل منظمتهم، وما يحدث عادةً 
يتولى  للمنظمة  الرسمي  املتحدث  أو  املمثل  أن  هو 
بذلك  يقوم  أن  يجب  وال  املراقبة،  أعمال  عن  احلديث 
حول  احلديث  فقط  ميكنهم  وإمنا  األفراد،  املراقبون 
وطبيعة  املؤسسي  وانتمائهم  الشخصية  هوياتهم 

نشاطهم.  

وتعاون  منتظمة  اتصاالت  للمراقبني  يكون  أن  يجب     ֺ 
في  باملراقبة  تقوم  التي  األخرى  املنظمات  مع  كافي 

حدود اإلطار املعياري ملنظماتهم.

ألنها  فنظرًا  الدوليني،  املراقبني  بعثات  يخص  وفيما     ֺ 
تأتي بناًء على دعوة من حكومة الدولة املعنية فإنها 
احلقائق  لتقصي  بعثة  ترسل  أو  بتقييم  تقوم  عادةً 
قبل إرسال مراقبيها إلى البالد، كما قد تقوم بتوقيع 
يتناول االنتخابات  ملراقبة  اتفاق  أو  تفاهم  مذكرة 
غالًبا  االتفاق  هذا  ويشمل  ملهامهم.  أدائهم  كيفية   
مراحل  كافة  إلى  املراقبني  وصول  إلتاحة  ضمانات 

يجب أن يسعى املراقبون إلى التعاون بشكل فعال مع     ֺ 
أجهزة الدولة االنتخابية وغيرها من اجلهات احلكومية 
يعيقوا  أال  يجب  كما  االنتخابية،  العملية  وأطراف 

العملية االنتخابية.

منهجي  بشكل  البيانات  املراقبون  يجمع  أن  يجب     ֺ 
االعتبار  في  أخذًا  بتقييمها  دوًما  ويقوموا  محايد 

جميع عناصر العملية االنتخابية.

والبيانات  التقارير  إصدار  مسئولية  املراقبة  تتضمن     ֺ 
بدقة  املناسب  الوقت  في  العامة  والتصريحات 
والتحليالت  املالحظات  تشمل  أن  وينبغي  وحيادية، 
تؤدي  أن  شأنها  من  التي  والتوصيات  واالستنتاجات 

لتحسني العملية االنتخابية. 

يجب أن يلتزم املراقبون التزاًما صارًما مببدأ الالعنف.    ֺ 

نحو  على  املراقبني  لكافة  اجلودة  عالي  تدريب  تقدمي     ֺ 
سلوك  قواعد  مدونة  فهم  من  لتمكينهم  كاف 
املراقبني، والتوقيع على ميثاق الشرف، وتقدمي التقارير 

التي تلتزم مبعايير املمارسات السليمة.

فإنها  الدوليني،  املراقبني  ببعثات  حتديًدا  يتعلق  فيما     ֺ 
تأتي بناًء على دعوة من احلكومة الوطنية )عادةً تكون 
وزارة  وتقوم  االنتخابية  السلطات  عن  صادرة  الدعوة 

اخلارجية بإرسالها(.

احمللية،  باملراقبة  تقوم  التي  باملنظمات  يتعلق  وفيما     ֺ 
فينبغي أن تكون مستقلة عن احلكومة، مبا في ذلك 
أو  االنتخابية، سواء على املستوى املؤسسي  اإلدارات 
التعامل بشفافية  يتم  أن  أيًضا  اإلجرائي. كما يجب 
حيال متويلهم وال يجب عليهم أن يقبلوا متويالً من أي 
مصدر أو بشروط تتعارض مع قيام املنظمة بأنشطة 
ودقيقة  حيادية  بطريقة  املناسب  الوقت  في  املراقبة 

وغير متييزية.  

معايير املمارسات السليمة
فيما يلي القواعد اإلرشادية املنصوص عليها عادةً في 

مدونات قواعد السلوك وكتيبات املراقبني:

االنتخابات  فترة  تقييم  حول  االنتخابات  مراقبة  تدور     ֺ 
مجموعة  توظيف  خالل  من  بعدها  وما  قبلها  وما 
على  متابعة شاملة  إطار  في  التقنيات  من  متنوعة 
املدى الطويل. وكجزء من تلك اجلهود، ميكن أن تقوم 
قبل  محدودة  بدراسة  املتخصصة  املراقبة  بعثات 
احملددة العمليات  أو  القضايا  من  لعدد  االنتخابات 

الناخبني،  االنتخابية، وتسجيل  الدوائر  )مثل تقسيم   
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في  أوسع  مجاالت  تشمل  التي  التدقيق  التقييم/   
العملية االنتخابية.

توقيت التواجد الفعلي: من إرسال املراقبني على املدى     ֺ 
القصير في يوم االقتراع إلى تواجد على املدى الطويل 

يغطي إلى حد كبير العملية االنتخابية برمتها. 

القانوني  اإلطار  تقييم  من  املراقبة:  أثناء  التركيز     ֺ 
ومراقبة االقتراع والفرز في يوم االقتراع إلى التركيز على 

عدد أكبر من اجملاالت والقضايا املتعلقة باالنتخابات. 

التحديات الراهنة واملستقبلية

فيما يلي أهم التحديات التي تواجه مراقبة االنتخابات:

الفعلي  أو  القانوني  )احلرمان  الناخبني  قوائم  جودة     ֺ 
للفئات األكثر ضعًفا –مثل النساء، واألقليات الثقافية 
واألثنية، والفقراء، والفالحني، والشباب، باإلضافة إلى 
الشخصية،  الهويات  ووثائق  املدني  السجل  حالة 

ومراجعة قوائم الناخبني(.

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

استخدام وسائل اإلعالم ورصد إمكانية الوصول إلى     ֺ 
وسائل اإلعالم.

الفرز الكلي لألصوات، ومعاجلة البيانات ونقل النتائج     ֺ 
حيث يتم استخدام الوسائل اإللكترونية أكثر من ذي 
قبل )القدرة على التدقيق في النظام املستخدم منذ 

البداية وحتى النهاية(. 

)حتديد  االنتخابية  والطعون  الشكاوى  في  الفصل     ֺ 
ضمان  فيها،  والفصل  الدعوى  لرفع  املناسب  الوقت 

نزاهة وحيادية اجلهات القضائية(.

املستخدمة  التقنيات  وجميع  االنتخابية  العملية    
تواصلهم  ضمان  وكذلك  عوائق،  دون  االنتخابات  في 
االنتخابية،  بالعملية  املعنيني  األشخاص  جميع  مع 
من  وغيرها  البالد،  أنحاء  جميع  في  التنقل  وحرية 

األمور اإلجرائية ذات الصلة.  

باملراقبني احملليني، فإنهم يُسمح  وفيما يتعلق حتديًدا     ֺ 
لهم مبتابعة العملية االنتخابية وفًقا للشروط التالية: 
)أ( يجب أن ينتمي املراقبون إلى منظمات مسجلة رسميًّا 

ومعترف بها كأحد منظمات اجملتمع املدني؛ 
التي  للقواعد  وفًقا  واجباتهم  بأداء  يقوموا  أن  )ب( 
غالًبا  تشمل  التي  االنتخابية  السلطات  تضعها 
مدونة لقواعد السلوك؛ )جـ( يتم اعتمادهم من قبل 
أي  وجود  دون  القواعد  حسب  االنتخابية  السلطات 
قيود تعجيزية؛ )د( يصدروا التقارير العلنية في الوقت 
وبالطريقة احملددة قبل االنتخابات. ويعد تضمني تلك     
أو  القانون  )سواء  االنتخابية  التشريعات  في  اجلوانب 

اللوائح 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     ֺ 
حجًما  أصغر  بعثات  إلى  األرض  على  محدود  انتشار 

ولكن انتشارها أعمق.

الدوليني:  مقابل  في  احملليني  املراقبني  أهمية  ازدياد     ֺ
في  ملحوظ  بشكل  احملليني  املراقبني  أهمية  ارتفعت 

مقابل بعثات املراقبني الدوليني.

اختيار/  قائمة  من  املنهجية  تطورت  املنهجية:     ֺ 
منهجيات  إلى  االقتراع  يوم  على  يركز  استبيان 
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معلومات أساسية حول االنتخابات في الوطن العربي

ــؤولني  ــل املس ــن قب ــى م ــة للملتق ــة املقدم ــة واملفاهيمي ــروض املوضوعي ــوى الع ــابق محت ــل الس ــاول الفص تن
واخلبــراء فــي جامعــة الــدول العربيــة واألمم املتحــدة. أمــا هــذا الفصــل فســوف يركــز علــى اســتعراض  املعلومــات 
ــة فــي شــكل جــدول مختصــر بينمــا مت وضــع  ــدول العربي ــة مــن ال ــات فــي كل دول االساســية حــول االنتخاب
ــملت  ــة ش ــا توضيحي ــة عروًض ــت اإلدارات االنتخابي ــا قدم ــق ، كم ــدول كملح ــر ال ــة لتقاري ــوص الكامل النص
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، والتي مت احلصول عليها من ورق معلومات الدول باإلضافة إلي شبكة املعلومات )اإلنترنت(.

خامسًا: * عروض الدول العربية

*  مت إعداد وتقدمي العروض من قبل املشاركني من الدول العربية في امللتقي في 9 مايو 2016.
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المملكة األردنية الهاشمية

تاريخ آخر تعديل للدستور
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 رقم 25 لعام 2012

جتري كل أربع سنوات، وآخر انتخابات جرت في 2013
جتري كل أربع سنوات، وآخر انتخابات جرت في 2013

النظام اخملتلط بني الصوت الواحد للدائرة احمللية وأسلوب 
القائمة املغلقة النسبية على مستوى اململكة

18 سنة
 2,272,182 ناخب

الهيئة املستقلة لالنتخاب
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دولة اإلمارات العربية المتحدة

القانون االنتخابي

أنواع االنتخابات:
- انتخابات اجمللس الوطني االحتادي

النظام االنتخابي:
- انتخابات اجمللس الوطني االحتادي

احتوى سجل الناخبني في آخر انتخابات على
اإلدارة االنتخابية

قرار اجمللس األعلى لالحتاد رقم )4( لسنة 2006
قرار رئيس الدولة رقم )3( لسنة 2006

آخر انتخابات جرت في 2015

نظام الصوت الواحد غير املتحول
224,281  ناخب

اللجنة الوطنية لالنتخابات
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مملكة البحرين

تاريخ آخر تعديل للدستور
القانون االنتخابي

أنواع االنتخابات:
- انتخاب أعضاء مجلس النواب
- انتخاب أعضاء اجملالس البلدية

النظام االنتخابي:
- انتخاب أعضاء مجلس النواب

سن التصويت
احتوى سجل الناخبني في آخر انتخابات على

اإلدارة االنتخابية

2002
قانون مجلسي الشورى والنواب 2002

قانون نظام انتخاب أعضاء اجملالس البلدية 2002

جتري كل أربع سنوات، وآخر انتخابات جرت في 2014
جتري كل أربع سنوات، وآخر انتخابات جرت في 2014

نظام اجلولتني
من بلغ من العمر 20 سنة كاملة

 349,713 ناخب
إدارة االنتخاب واالستفتاء
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الجمهورية التونسية

تاريخ إقرار الدستور
القانون االنتخابي
أنواع االنتخابات:

- انتخابات رئاسية
- انتخابات تشريعية

- انتخابات جهوية وبلدية
النظام االنتخابي:

- انتخابات رئاسية
- انتخابات برملانية

- انتخابات جهوية وبلدية
سن التصويت

احتوى سجل الناخبني في آخر انتخابات على
اإلدارة االنتخابية

2014
القانون األساسي عدد 16 لسنة 2014

جتري كل خمس سنوات، وآخر انتخابات جرت في 2014
جتري كل خمس سنوات، وآخر انتخابات جرت في 2014

جتري كل خمس سنوات

نظام األغلبية في دورتني
التمثيل النسبي مع األخذ بأكبر البقايا

لم يتم إلى اليوم اعتماد مشروع القانون
بلغ 18 سنة كاملة في اليوم السابق لالقتراع

5,306,324  ناخب
الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

القانون االنتخابي
أنواع االنتخابات:

- انتخابات رئاسية
- انتخابات برملانية
- انتخابات محلية
- استفتاء شعبي
النظام االنتخابي:

- االنتخابات الرئاسية
- االنتخابات البرملانية

- االنتخابات احمللية
سن التصويت

احتوى سجل الناخبني في آخر انتخابات على
اإلدارة االنتخابية

القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات

جتري كل خمس سنوات، وآخر انتخابات جرت في 2014
جتري كل خمس سنوات، وآخر انتخابات جرت في 2012
جتري كل خمس سنوات، وآخر انتخابات جرت في 2012

أجري في 2005

دورين باألغلبية املطلقة لألصوات
االقتراع النسبي على القائمة مع تطبيق قاعدة الباقي األقوى
االقتراع النسبي على القائمة مع تطبيق قاعدة الباقي األقوى

من بلغ 18 سنة كاملة يوم االقتراع
 22,880,678 ناخب

وزارة الداخلية واجلماعات احمللية
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جمهورية جيبوتي

تاريخ إقرار الدستور
تاريخ القانون االنتخابي

أنواع االنتخابات:
- انتخابات رئاسية

- انتخابات تشريعية
- انتخابات محلية
النظام االنتخابي:

- االنتخابات الرئاسية
سن التصويت

نوع اإلدارة االنتخابية

1992
1992

جتري كل خمس سنوات، وآخر انتخابات جرت في 2011

األغلبية املطلقة )جولتني(
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

قرار املرسوم امللكي النتخابات البلديات والقرى سنة 1397 هـ

جتري كل أربع سنوات، وآخر انتخابات جرت في 2015

نظام األكثرية )الصوت الواحد(
18 سنة هجرية

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

اجملالس البلدية - اللجنة العامة لالنتخابات
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جمهورية السودان

تاريخ إقرار الدستور
تاريخ القانون االنتخابي

أنواع االنتخابات:
- انتخابات رئاسية

- انتخابات برملانية قومية
- انتخابات برملانية والئية

النظام االنتخابي:
- انتخابات رئاسية
- انتخابات برملانية 

سن التصويت
احتوى سجل الناخبني في آخر انتخابات على

اإلدارة االنتخابية

2011
قانون االنتخابات اخلاص املعدل 2015

جتري كل خمس سنوات، وآخر انتخابات جرت في 2015
جتري كل خمس سنوات، وآخر انتخابات جرت في 2015
جتري كل خمس سنوات، وآخر انتخابات جرت في 2015

األغلبية املطلقة )جولتني(
- الدوائر الفردية: أغلبية مطلقة

- الدوائر على املستوى القومي والوالئي: التمثيل النسبي
18 سنة

19,472,245  ناخب
املفوضية القومية لالنتخابات
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جمهورية الصومال

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

- االنتخابات الرئاسية
- االنتخابات البرملانية
نوع اإلدارة االنتخابية

جتري كل أربع سنوات، وآخر انتخابات جرت في 2012
جتري كل أربع سنوات، وآخر انتخابات جرت في 2012

لم حتدد بعد
نظام مبني على محاصصة قبلية

اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات
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جمهورية العراق

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

- انتخابات برملان إقليم كردستان
- انتخابات مجالس احملافظات غير املرتبطة بإقليم

- انتخابات مجالس محافظات اإلقليم
- إنتخابات األقضية والنواحي

النظام االنتخابي:
- انتخابات رئاسية

- االنتخابات البرملانية
- انتخابات مجالس احملافظات

سن التصويت
احتوى سجل الناخبني في آخر انتخابات على

اإلدارة االنتخابية

جتري كل أربع سنوات، وآخر انتخابات جرت في 2014
جتري كل أربع سنوات، وآخر انتخابات جرت في 2013
جتري كل أريع سنوات، وآخر انتخابات جرت في 2013
جتري كل أربع سنوات، وآخر انتخابات جرت في 2014

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

من أكمل 18 سنة
 20,397,798 ناخب

املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات
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دولة فلسطين

تاريخ القانون االنتخابي

أنواع االنتخابات:
- انتخابات رئاسية

- انتخابات تشريعية
- 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

جتري كل أربع سنوات، وأخر انتخابات جرت في 2005
جتري كل أربع سنوات، وأخر انتخابات جرت في 2006
جتري كل أربع سنوات، وأخر انتخابات جرت بني 2012

نطام األكثرية )جولتني(
النظام اخملتلط

نظام التمثيل النسبي
من بلغ 18 سنة

1,951,799 ناخب
جلنة االنتخابات املركزية
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دولة قطر

تاريخ القانون االنتخابي
أنواع االنتخابات:

- انتخابات اجمللس البلدي املركزي
- استفتاء على الدستور

سن التصويت
احتوى سجل الناخبني في آخر انتخابات على

اإلدارة االنتخابية

قانون تنظيم اجمللس البلدي املركزي 1998

جتري كل أربع سنوات، وآخر انتخابات جرت في 2015
أجري في 2003

من بلغ 18 سنة
 21,735 ناخب
وزارة الداخلية
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جمهورية القمر المتحدة

تاريخ إقرار الدستور
تاريخ القانون االنتخابي

أنواع االنتخابات:
- انتخابات رئاسية

- انتخابات نيابية
- انتخابات محلية

- 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
قانون االنتخابات 2014

جتري كل خمس سنوات، وآخر انتخابات جرت في 2010
جتري كل خمس سنوات، وآخر انتخابات جرت في 2015
جتري كل خمس سنوات، وآخر انتخابات جرت في 2015
جتري كل خمس سنوات، وآخر انتخابات جرت في 2010
جتري كل خمس سنوات، وآخر انتخابات جرت في 2015

نظام اجلولة الواحدة وبالتداول بني اجلزر
نظام األغلبية املطلقة )جولتني(

من بلغ 18 سنة كاملة
301,000  ناخب

اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات
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دولة الكويت

تاريخ القانون االنتخابي
أنواع االنتخابات:

- انتخابات مجلس األمة
نوع اإلدارة االنتخابية

قانون رقم 35 لسنة 1962 وتعديالته

جتري كل أربع سنوات
وزارة الداخلية – اإلدارة العامة للشؤون القانونية – إدارة شؤون االنتخابات



50

الجمهورية اللبنانية

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

- االنتخابات الرئاسية
- االنتخابات البرملانية

- االنتخابات احمللية
سن التصويت

اإلدارة االنتخابية

جتري كل ست سنوات، وآخر انتخابات جرت في 2008
جتري كل أربع سنوات، وآخر انتخابات جرت في 2009

جتري كل ست سنوات، وآخر انتخابات جرت في 2010

يجرى انتخاب رئيس اجلمهورية مباشرة من قبل مجلس النواب
النظام األكثري
النظام األكثري

21 سنة
وزارة الداخلية والبلديات – املديرية العامة للشؤون السياسية والالجئني
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دولة ليبيا 

تاريخ إقرار اإلعالن الدستوري
تاريخ القانون االنتخابي:

أنواع االنتخابات:
- انتخابات نيابية

- انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع 
  الدستور

النظام االنتخابي:
- انتخابات نيابية

- انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع 
  الدستور

سن التصويت
احتوى سجل الناخبني في آخر انتخابات على

اإلدارة االنتخابية

2011
- قانون تنظيم انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة  

   مشروع الدستور 2013
- قانون انتخابات مجلس النواب 2014

آخر انتخابات جرت في 2014
أجريت في 2014

نظام االنتخاب الفردي بآلية الصوت الواحد غير املتحول
نظام االنتخاب الفردي القائم على األغلبية البسيطة

أمت 18 سنة في تاريخ التقدم للتسجيل
 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

جتري كل أربع سنوات، وآخر انتخابات جرت في 2014
جتري كل خمس سنوات، وآخر انتخابات جرت في 2015

جتري كل أربع سنوات
أجري في 2014

نظام االنتخاب الفردي
األغلبية املطلقة
من بلغ 18 سنة

 55,606،578 ناخب
اللجنة العليا لالنتخابات
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الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

تاريخ إقرار الدستور
تاريخ القانون االنتخابي

أنواع االنتخابات:
- انتخابات رئاسية

- انتخابات اجلمعية الوطنية
- انتخابات مجلس الشيوخ

- انتخابات بلدية
النظام االنتخابي:

- االنتخابات الرئاسية
- انتخابات اجلمعية الوطنية

- انتخابات مجلس الشيوخ
- االنتخابات احمللية

سن التصويت
احتوى سجل الناخبني في آخر انتخابات على

اإلدارة االنتخابية

1991
القانون النظامي املتعلق بانتخاب رئيس اجلمهورية )املعدل( 2012

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

القانون النظامي املتعلق بانتخاب الشيوخ )املعدل( 2012
القانون النظامي املتعلق باالنتخابات البلدية )املعدل( 2012

جتري كل خمس سنوات، وآخر انتخابات جرت في 2014
جتري كل خمس سنوات، وآخر انتخابات جرت في 2013

جتري كل ست سنوات، وآخر انتخابات جرت في 2009
جتري كل خمس سنوات، وآخر انتخابات جرت في 2013

األغلبية املطلقة )جولتني(
االقتراع الفردي ذو األغلبية خالل شوطني )الدوائر الفردية(

االقتراع على اللوائح ذات األغلبية خالل شوطني )الدوائر الثنائية(
الئحة التمثيل النسبي ) الدوائر املتعددة(

االقتراع الفردي ذو األغلبية خالل شوطني
األغلبية املطلقة + التمثيل النسبي

من بلغ 18 سنة
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 اجملالس احمللية
النظام االنتخابي:

- انتخابات رئاسية
- انتخابات برملانية

- انتخابات اجملالس احمللية
سن التصويت

احتوى سجل الناخبني في آخر انتخابات على
اإلدارة االنتخابية

2001
قانون االنتخابات العامة واالستفتاء لعام 2001

جتري كل سبع سنوات، وآخر انتخابات جرت في 2012
جتري كل ست سنوات، وآخر انتخابات جرت في 2003
جتري كل أربع سنوات، وآخر انتخابات جرت في 2006

نظام اجلولتني باألغلبية املطلقة
نظام األغلبية
نظام األغلبية

18 سنة
 10,243,364 ناخب

اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء
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قام ممثلو املنظمات الدولية واإلقليمية اخملتلفة التي شاركت في امللتقى بعرض أهدافها، وبرامجها، وأنشطتها 
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 مسارين أساسيني:

ֺ    األول هو بعثات مراقبة االنتخابات التي تسهم في تعزيز مصداقية العمليات االنتخابية، وبالتالي تعزيز األسس 
للحكم.  الدميقراطية 

ֺ    الثاني هو املساعدة التقنية املتخصصة. 

أداة للسياسة اخلارجية لالحتاد األوروبي، وهي إحدى اجلوانب املفيدة في السياسة  متثل بعثات مراقبة االنتخابات 
مراقبة  تسهم  أن  وميكن  ما.  دولة  في  للحكم  الدميقراطي  األساس  لتعزيز  الدعم  بتقدمي  تتعلق  ألنها  اخلارجية 
من  واحلد  االنتخابية،  العمليات  في  اجلمهور  ثقة  وتعزيز  الدميقراطية،  املؤسسات  تعزيز  في  بالفعل  االنتخابات 
االحتاد  لعالقة  األوسع  اإلطار  في  أساسيًّا  عنصرًا  االنتخابات  مراقبة  تعد  لذا  العنف.  وأعمال  والترهيب  التزوير 
األوروبي بالدول الشريكة والذي يشمل عادةً مناقشة األمور السياسية وميتد ليغطي أيًضا العالقات االقتصادية 
للسياسة  األخرى  األهداف  االنتخابات  مراقبة  تعزز  أن  ميكن  كما  اخملتلفة.  القطاعات  بني  والتعاون  الدعم  وأوجه 

اخلارجية لالحتاد األوروبي مبا في ذلك تسوية النزاعات.

أصبح االحتاد األوروبي قوة رائدة في مجال املراقبة الدولية لالنتخابات. فمنذ عام 2000، مت إرسال أكثر من 120 بعثة 
منظمة  فيها  تعمل  التي  املنطقة  باستثناء  العالم  قارات  مختلف  في  االنتخابات  ملراقبة  األوروبي  لالحتاد  تابعة 
األمن والتعاون في أوروبا نظرًا لعدم الرغبة في تكرار نفس العمل املفيد الذي تقوم به بعثات مراقبة االنتخابات 
بعثات  أو  االنتخابات  ملراقبة  بعثات كاملة  إرسال  مت  العربية، فقد  باملنطقة  يتعلق  وفيما  املنظمة.  لتلك  التابعة 
مركزة للخبراء إلى مصر واجلزائر والعراق واألردن ولبنان وليبيا وموريتانيا وتونس والضفة الغربية وغزة )فلسطني( 

واليمن.  

الدعم  يشمل  الذي  االنتخابي  الدعم  تقدمي  في  األوروبية  املفوضية  تشارك  االنتخابات،  مراقبة  إلى  وباإلضافة 
التقني أو املادي للعمليات االنتخابية. وقد يعني ذلك تقدمي املساعدة املهنية لوضع إطار قانوني لالنتخابات، كما 
ميكن أن يأخذ شكل مدخالت عامة لهيئة إدارة االنتخابات الوطنية مثل توفير مواد وأدوات االقتراع أو املساعدة في 
تسجيل األحزاب السياسية والناخبني. كما قد يشير أيًضا إلى دعم املنظمات غير احلكومية واجملتمع املدني في 

سادسًا: عروض المنظمات الدولية 
واإلقليمية المشاركة
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املدنية،  والتربية  الناخبني،  تثقيف  مثل  مجاالت 
الدعم  تقدمي  إلى  باإلضافة  احملليني،  املراقبني  وتدريب 
تغطية  على  الصحفيني  وتدريب  اإلعالم  وسائل  لرصد 

االنتخابات.  

العربية  الدول  األوروبي يعمل مع جامعة  االحتاد  أن  كما 
لتعزيز التفاعل والتواصل في مجال االنتخابات. ويسعى 
بني  األرض  على  التعاون  تعزيز  سبل  حتديد  إلى  كذلك 
بلد.  كل  إلى  املنظمتان  ترسلها  التي  املراقبة  بعثات 
وباإلضافة إلى ذلك يسعى االحتاد األوروبي إلى استكشاف 

سبل تعزيز التعاون الثنائي مع الدول العربية.  

االحتاد األفريقي

التطور  في  كبيرًا  حدثًا  األفريقي  االحتاد  ظهور  ميثل 
 1999 سبتمبر   9 في  األفريقية،  للقارة  املؤسسي 
األفريقية  الوحدة  منظمة  وحكومات  دول  رؤساء  أصدر 
بهدف  األفريقي  االحتاد  إلنشاء  يدعو  الذي  سرت  إعالن 
القيام  من  ومتكينها  القارة  في  التكامل  تسريع عملية 
العاملي فضالً عن معاجلة  االقتصاد  املناسب في  بدورها 
التي  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  املشكالت 

أسهم في تعقدها ظهور اجلوانب السلبية للعوملة.

األفريقية  الوحدة  ملنظمة  الرئيسية  األهداف  متثلت 
ونظام  االستعمار  آثار  من  األفريقية  القارة  تخليص  في 
بني  والتضامن  الوحدة  وتعزيز  العنصري،  الفصل 
أجل  من  التعاون  وتكثيف  وتنسيق  األفريقية،  الدول 
اإلقليمية  والسالمة  السيادة  وحماية  التنمية،  حتقيق 
عمل  إطار  في  الدولي  التعاون  وتعزيز  األعضاء،  للدول 
والتنمية  الوحدة  لتحقيق  سعيها  وفي  املتحدة.  األمم 
االقتصادية واالجتماعية، اتخذت الدول األفريقية العديد 
من املبادرات وأحرزت تقدًما كبيرًا في العديد من اجملاالت 

مما مهد الطريق لنشأة االحتاد األفريقي. 

وقد قام االحتاد األفريقي بالعمل على تعزيز الدميقراطية 
واحلكم الرشيد في القارة من خالل ما يلي: 

 ֺ   تنظيم بعثات ملراقبة االنتخابات في الدول األعضاء: 
العملية  مراحل  كافة  في  األفريقي  االحتاد  ويشارك 
االنتخابية، وتضم بعثة ما قبل يوم االقتراع موظفني 
اإلشراف  في  يشارك  بينما  السياسية،  اإلدارة  من 
األفريقي  االحتاد  موظفو  والفرز  االقتراع  عملية  على 
واملنظمات  األفريقي  البرملان  موظفي  إلى  باإلضافة 
واحلقوقيني  املدني  اجملتمع  ومجموعات  اإلقليمية 
في  البارزة  القيادات  أحد  البعثة  ويرأس  الرسميني. 
مفوضية  أسست  وقد  الدميقراطي.  التحول  مجال 

االحتاد األفريقي قائمة )قاعدة بيانات( لتسهيل عملية   
شفافية  أكثر  بيئة  في  االنتخابات  مراقبي  اختيار 

وحيادية واتساقًا. 

 ֺ   تعزيز العمليات االنتخابية الوطنية في الدول األعضاء 
من خالل تقدمي املساعدة االنتخابية والتقنية لإلدارات 
مع  األفريقي  االحتاد  ويعمل  أفريقيا.  في  االنتخابية 
الرسمية  اجلهات  في  القدرات  لبناء  األعضاء  الدول 
واملناضلني  املدني  واجملتمع  السياسية  واألحزاب 
للعمل  بعد عودتهم  للدولة بشروط سالم  العائدين 

السياسي. 

 ֺ   يسعى االحتاد األفريقي إلى تأسيس مفوضية أفريقية 
لالنتخابات.

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

االنتخابية على  لإلدارة  إنشاء هيئات مستقلة  ֺ   دعم   
املستوى الوطني. 

االنتخابية  لإلدارات  الالزمة  التدريب  برامج  توفير    ֺ
املؤسسة حديثًا. 

 ֺ   دعم إنشاء قاعدة بيانات للناخبني.  

منظمة التعاون اإلسالمي 

منظمة  أكبر  ثاني  اإلسالمي  التعاون  منظمة  تعتبر 
املتحدة، وتضم في عضويتها  األمم  بعد  دولية  حكومية 
وتعتبر  قارات.  أربع  في  عضًوا  دولة  وخمسني  سبًعا 
وتسعى  اإلسالمي  للعالم  اجلماعي  الصوت  املنظمة 
والتناغم  للسلم  تعزيزًا  عنها  والتعبير  لصون مصاحله 

الدوليني بني مختلف شعوب العالم.

اإلسالمي  التعاون  ملنظمة  احلالي  امليثاق  اعتماد  مت  وقد 
في  ُعقدت  التي  عشر  احلادية  اإلسالمية  القمة  في 
امليثاق  من   27 املادة  وجاءت   .2008 مارس  في  دكار 
اإلدارة  نظم  وتعزيز  ترسيخ  على  األعضاء  الدول  لتحث 
واحلريات  اإلنسان،  وحقوق  والدميقراطية،  الرشيدة، 
الوطني  املستويني  على  القانون،  وسيادة  األساسية، 
العمل  برنامج  من  الثامن  الفصل  يدعو  كما  والدولي. 
لزيادة املشاركة  إلى تكثيف اجلهود  العشري للمنظمة 
املدنية  احلريات  وترسيخ  املساواة،  وحتقيق  السياسية 
في  واملساءلة  الشفافية  وتعزيز  االجتماعية،  والعدالة 

الدول األعضاء في املنظمة. 
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هذه  بني  من  وكان  امليثاق،  لتعديل  مبقترحات   1955 عام 
جمعية  شكل  في  جديدة  هيئة  إضافة  املقترحات 
غير  آنذاك،  املقترح  لهذا  االستجابة  تتم  ولم  شعبية، 
برملان عربي ظلت مطروحة على بساط  إنشاء  أن فكرة 
البحث والتداول، ولم تغب عن مبادرات إصالح منظومة 
جامعة الدول العربية، واتخذت القمة العربية فيما بعد 
العادية  دورتها  في  العربي  البرملان  تأسيس  بشأن  قرارًا 

السابعة عشر املنعقدة باجلمهورية اجلزائرية.

الدول  جامعة  مجلس  أصدر   ،2012 مارس   29 وفي 
الصادر   )559( رقم  القرار  القمة  مستوى  على  العربية 
مبدينة  املنعقدة  والعشرين  الثالثة  العادية  الدورة  عن 
العربي  للبرملان  األساسي  النظام  اعتمد  الذي  بغداد، 
والدميقراطية  الشورى  مبادىء  ملمارسة  "فضاًء  ليكون 
واحلرية وحقوق االنسان"، ويكون "أداة للحوار والقرار وقوة 
العربي وشريكًا فاعالً في  دفع شعبية ملنظومة العمل 
للمصالح  خدمة  املشتركة  العربية  السياسة  رسم 
املشاركة  توسيع  ملبدأ  وتأكيداً  العربية  لألمة  العليا 
البلدان  في  الدميقراطي  للتطور  كأساس  السياسية 
".وميارس  العربية  الشعوب  بني  الروابط  لتوثيق  العربية 
البرملان اختصاصاته احملددة في نظامه األساسي مبا يعزز 
االقتصادي  التكامل  ويحقق  املشترك  العربي  العمل 
إلى  وصوالً  املستدامة  والتنمية  االجتماعي  والتكافل 

حتقيق الوحدة العربية.

بتطوير  واهتمامه  البرملان  اختصاصات  منطلق  ومن 
والعمل  آلياته  وتدعيم  املشترك  العربي  العمل  أشكال 
حقوق  وتدعيم  العربي  القومي  األمن  ضمان  على 
وحتى   2006 عام  منذ  العربي  البرملان  شارك  اإلنسان، 
استفتاءات  بني  ما  استحقاقًا  عشر  إحدى  مبتابعة  اآلن 
جزر  جمهورية  من  كل  في  ورئاسية  برملانية  وانتخابات 
العربية  مصر  وجمهورية  السودان  وجمهورية  القمر 

واجلمهورية اإلسالمية املوريتانية.

متابعة  في  املشاركة  العربي  البرملان  بعثات  وحرصت 
الدولية  املعايير  اتباع  على  واالستفتاءات  االنتخابات 
أداء مهامها، وذلك من خالل توقيع مذكرات تفاهم  في 
العربي  البرملان  يتابع  التي  الدول  املعنية في  اجلهات  مع 
خاصة  متابعة  استمارة  وتصميم  بها،  االنتخابات 
بالبرملان العربي، ومراعاة ما تضمنه إعالن مبادئ املراقبة 
حرصت  مناسبة،  من  أكثر  وفي  لالنتخابات.  الدولية 
البرملان العربي ملتابعة االنتخابات على التنسيق  بعثات 
والتعاون مع بعثات األمانة العامة جلامعة الدول العربية 
جزر  بجمهورية  الرئاسية  االنتخابات  في  آخرها  وكان 

القمر املتحدة. 

وانطالقًا من هذه الرؤية فقد بدأت األمانة العامة ملنظمة 
بلدانها  في  االنتخابات  مراقبة  مبهام  اإلسالمي  التعاون 
األعضاء املوزعني على قارات العالم األربع. واجلدير بالذكر 
أن منظمة التعاون اإلسالمي بدأت في مراقبة العمليات 
االنتخابية في وقت متأخر وهي من املهام اجلديدة لديها 
مقارنة مع املنظمات الدولية األخرى. وبدأت مهام مراقبة 
االنتخابات من خالل بعثات قليلة العدد وقصيرة الفترة 
بصورة  االنتخابية  العملية  مراحل  كل  مع  تتناسب  ال 
ببناء  االلتزام  الوقت  بنفس  املنظمة  وبدأت  كاملة. 
القانون  وسيادة  الرشيد  احلكم  تعزيز  أجل  من  قدراتها 

في دولها األعضاء. 

شراكة  لبناء  دولية  منظمات  مع  املنظمة  وتتعاون 
بناء  أجل  من  تدريبية  دورات  وُعقدت  أهدافها،  لتحقيق 
إطار  في  ملموسة  كخطوات  املنظمة  موظفي  قدرات 
الشراكة بني منظمة التعاون اإلسالمي وهذه املنظمات 
اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية  املؤسسات  مكتب  ومنها 
في منظمة األمن والتعاون في أوروبا، وشعبة املساعدة 
الدميقراطي،  الوطني  واملعهد  املتحدة،  لألمم  االنتخابية 
املدني  اجملتمع  ومنظمات  األمريكية،  الدول  ومنظمة 
املعنية بالعملية االنتخابية في عدد من الدول اإلسالمية 

وغير اإلسالمية. 

اإلسالمي  التعاون  منظمة  بني  التعاون  تتويج  مت  كما 
بني  تعاون  اتفاقية  بعقد  العربية  الدول  وجامعة 
لتعزيز  املشتركة  للجنة  دورية  واجتماعات  املنظمتني 
االنتخابات.  بينها  ومن  التعاون  هذا  في مجاالت  العمل 
وشمل هذا عقد اجتماعات دورية بني اجلانبني للمعنيني 
حلضور  والتنسيق  املنظمتني،  في  االنتخابات  بشؤون 
مجال  في  تعقد  التي  التدريبية  البرامج  في  مشترك 
وأثناء  قبل  مشتركة  اجتماعات  وعقد  االنتخابات، 
والنتائج  املعلومات  تبادل  بغرض  االنتخابية  العمليات 

والتقارير النهائية. 

وقد اضطلعت األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي 
مؤخرًا بالعديد من مهام مراقبة االنتخابات في مختلف 
التعاون  منظمة  وفود  وأصبحت  اإلسالمي.  العالم  دول 
لتواكب  زمنية  فترة  وأطول  عددًا  أكثر  اآلن  اإلسالمي 

معظم مراحل العملية االنتخابية.

البرملان العربي

إطار  في  شعبية  متثيلية  مؤسسة  إنشاء  فكرة  ترجع 
القرن  خمسينيات  منتصف  إلى  العربية  الدول  جامعة 
املاضي، حيث تقدمت األمانة العامة جلامعة الدول العربية
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ورغم أن البرملان العربي يخطو خطواته األولى في مجال 
أنه يولي اهتماًما متعاظًما لهذا  متابعة االنتخابات إال 
الدميقراطية،  قيم  ترسيخ  ضمان  على  حرًصا  املوضوع 
في  الناخبني  ثقة  وتعزيز  اإلنسان،  حقوق  على  واحلفاظ 

العملية االنتخابية، وضمان شفافيتها ونزاهتها.

وحتقيقاً لهذا التوجه، اتخذ مكتب البرملان العربي قرارًا 
تعنى  للبرملان  العامة  األمانة  في  خاصة  وحدة  بإنشاء 
العمليات  بتوثيق  منوطة  وتكون  االنتخابات،  مبتابعة 
االنتخابية في الدول العربية، ومتابعة مستجدات تطور 

عملية إدارة ومتابعة االنتخابات في العالم.

املستدامة  للدميقراطية  االنتخابي  املعهد 
في أفريقيا 

في  املستدامة  للدميقراطية  االنتخابي  املعهد  تأسس 
1996، وركز في  يونيو  أفريقيا كمنظمة غير ربحية في 
بدية  عمله على منطقة جنوب أفريقيا، ولكن في عام 
2002 توسع نطاق عمل املعهد ليشمل القارة األفريقية 

بأسرها. 

اإلنسان،  وحقوق  الدميقراطي،  احلكم  ترسيخ  الرؤية: 
ومشاركة املواطنني في بيئة سلمية في مختلف أنحاء 

القارة. 

إجراء  تعزيز  إلى  االنتخابي  املعهد  يسعى  املهمة: 
املواطنني،  مشاركة  ودعم  مصداقية،  ذات  انتخابات 
الدميقراطية  لتحقيق  قوية  سياسية  مؤسسات  وبناء 

املستدامة في أفريقيا. 

إلى  االنتخابي  املعهد  يسعى  االستراتيجية:  األهداف 
حتقيق أربعة أهداف استراتيجية على النحو التالي: 

  ֺ  إدارة االنتخابات بشكل سليم في بيئة من الشفافية 
والسلمية. 

العمليـة  فـي  املواطنـني  كافـة  مشـاركة  تعزيـز     ֺ 
الدميقراطية خاصًة النساء والفئات املهمشة.  

إرساء مؤسسات وعمليات سياسية دميقراطية تعمل     ֺ 
بكفاءة. 

تعزيز قوة وتأثير املعهد االنتخابي.    ֺ 

ــع  ــاون م ــالل التع ــن خ ــي م ــد االنتخاب ــل املعه ويعم
ــة،  ــم اإلدارات االنتخابي ــن بينه ــركاء م ــف الش مختل
ــية،  ــزاب السياس ــة، واألح ــر احلكومي ــات غي واملنظم
ــة ــات احلكومي ــة، والهيئ ــات املانح ــات، واجله والبرملان

ذات الصلة، واجملالس احمللية. فمن خالل شراكات مبتكرة 
وخارجها،  أفريقيا  أنحاء  جميع  في  الثقة  على  قائمة 
تعزز  بأنشطة  املشاركة  من  االنتخابي  املعهد  يتمكن 
على  األطراف  كافة  قدرة  من  وحتسن  املتبادلة  املنفعة 
العمل في مجال االنتخابات وتعزيز الدميقراطية وحقوق 

اإلنسان واحلكم الرشيد.

يتعاون املعهد االنتخابي مع اخلبراء اإلقليميني والدوليني 
لدعم  والدميقراطية  االنتخابات  في  املتخصصني 
يقدمها  التي  التقنية  املساعدة  وتشمل  أنشطته. 
االنتخابي،  النظام  إصالح  بشأن  اخلبراء  مشورة  املعهد 
املؤسسة  االنتخابية  اإلدارة  ودعم  االنتخابات،  ومراقبة 
البرملان  وتدعيم  بناء،  بشكل  النزاعات  وإدارة  حديثًا، 
اجملتمع  قدرات منظمات  وبناء  الدميقراطية،  واملؤسسات 
املدني، وتعزيز القدرة املؤسسية لإلدارات االنتخابية. كما 
يشمل الدعم تصميم برامج إلدارة النزاعات االنتخابية 
وتدريب اإلدارات االنتخابية عليها، باإلضافة إلى أن املعهد 
لتدعيم  االنتخابية  النزاعات  إلدارة  جلنة  بتأسيس  قام 
عمل اإلدارات االنتخابية واستعانت بها العديد من الدول 

األعضاء.

كما يقدم املعهد االنتخابي إسهاماته إلى اإلطار املعرفي 
من  الرشيد  واحلكم  واالنتخابات  بالدميقراطية  املتعلق 
العلمية،  واملوارد  والتشبيك  والدوريات  األبحاث  خالل 
أو  دوريات  أو  أوراق  سواء  إصدار   300 بنشر  قام  حيث 
تقارير أو بحوث حول تلك املواضيع. ولدى املعهد مكتبة 
هائلة وإدارة لتكنولوجيا املعلومات، باإلضافة إلى موقع 
اخملتلفة  اجلوانب  عن  محدثة  معلومات  يقدم  إلكتروني 
للنظم االنتخابية وجدول زمني لالنتخابات في أفريقيا.    

وينصب تركيز املعهد االنتخابي على مجالني أساسيني: 

1 - االنتخابات والعمليات السياسية:  

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

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.   

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

االنتخابي. 
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االقتراع  آليات  حول  استشارية  خدمات  يقدم  كما     ֺ 
التي  التكنولوجية  حيث قام بتطوير عدد من احللول 

توفر دعًما مبتكرًا وفعاالً للعمليات االنتخابية. 

2 - مؤسسات احلكم الرشيد:

قدرات  بناء  خالل  من  التشريعية  املؤسسات  دعم     ֺ 
واجلهات  السلطات  بني  احلوار  وتيسير  البرملانيني 

املعنية. 

دعم األحزاب السياسية من خالل خلق منصة للحوار     ֺ 
البناء داخل األحزاب وفيما بينها. وتسمح هذه املبادرة 
بتجاوز االنقسامات السياسية وبناء أساس مشترك 
حلل النزاعات بشكل سلمي. واألهم من ذلك أن املعهد 
السياسية  األحزاب  املشاورات مع  االنتخابي قام عبر 
في  املمارسات  ألفضل  املعايير  من  مجموعة  بوضع 

بناء ومأسسة األحزاب السياسية. 

دعم مشاركة منظمات اجملتمع املدني في جهود تعزيز     ֺ 
احلكم الدميقراطي في أفريقيا. 

املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية

االنتخابية  والعمليات  النظم  وتعزيز  بناء  يعد 
أساسيًّا  جزًءا  إدارتها  كفاءة  رفع  في  واإلسهام 
إرساء  في  املبذولة  وجهودها  املؤسسة  عمل  من 
املؤسسة  قامت  فقد  الرشيد.  واحلكم  الدميقراطية 
املتحدة  بالواليات   1987 عام  في  تأسيسها  منذ 
في  والتقنية  الفنية  املساعدات  بتقدمي  األمريكية 
حول  دولة   100 من  ألكثر  االنتخابات  إدارة  مجال 
العالم، وذلك من خالل التنسيق مع شركائها احملليني 
املتحدة  األمم  برنامج  اخلصوص  وجه  وعلي  والدوليني، 
إلدارة  التابعة  االنتخابية  املساعدات  وشعبة  اإلمنائي 

املتحدة.  لألمم  العامة  باألمانة  السياسية  الشؤون 

الفني  الدعم  تقدمي  في  املؤسسة  منهجية  تعتمد 
حلقوق  الدولي  اإلعالن  خاصًة  الدولية  املعايير  على 
املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولى  والعهد  االنسان 
الشعب  إرادة  أن  على  يؤكدان  وكالهما  والسياسية، 
للمواطنني  وأن  احلكم  األساسي لشرعية  املصدر  هى 
عن  وذلك  لبالدهم  العامة  الشؤون  إدارة  في  احلق 
ونزيهة  انتخابات حرة  ممثليهم من خالل  اختيار  طريق 
الشرعية  متنح  والنزيهة  احلرة  فاالنتخابات  وعادلة. 
من  ومتكن  املنتخبة  للجهات  الالزمة  السياسية 
التنمية  حتديات  مواجهة  على  والعمل  االستقرار 

املستدامة.

املساعدة،  تقدمي  في  املؤسسة  منهج  يرتكز  كما 
سيادة  واحترام  والنزاهة،  التامة  املصداقية  على 
بدون  القرار  اتخاذ  في  وحقه  وقوانينه  املضيف  البلد 
للمؤسسة  النهج  هذا  وفر  وقد  أجنبي،  تدخل  أي 
من  العديد  لدعم  الالزمتني  واحليادية  الشرعية 
وكانت  العربية.  باملنطقة  الوطنية  االنتخابات 
 1993 عام  اليمن  في  الوطنية  الوحدة  انتخابات 
ولدى  املؤسسة.  مبساعدة  حظت  انتخابات  أول  هي 
دول  من  سٍت  في  فعالة  برامج  حاليًّا  املؤسسة 
واألردن،  واملغرب،  وليبيا،  وتونس،  مصر،  وهى  املنطقة 
في  اليمن  في  عملها  تستأنف  أن  وتأمل  وسوريا، 
من  عدد  بدعم  أيًضا  قامت  كما  القريب.  املستقبل 
من  بكل  االنتخابية  واإلدارات  الوطنية  احلكومات 
الرامية إلجراء  ولبنان في جهودهم  العراق وفلسطني 
املعايير  تتوافق مع  ذات  مصداقية وشرعية  انتخابات 
لألطراف  التامة  بالثقة  وحتظى  دوليًّا  بها  املعترف 
األحزاب  ذلك  في  مبا  االنتخابية،  بالعملية  املعنيني 

والناخبني.  املتنافسة  السياسية 

واحًدا  منوذًجا  يوجد  ال  بأنه  املؤسسة  وتؤمن 
ال  قد  االنتخابات  أن  تدرك  كما  للدميقراطية، 
توجد  أن  ميكن  ال  ولكن  الدميقراطية،  حتقيق  تضمن 
ال  ومما  مصداقية.  ذات  انتخابات  بدون  الدميقراطية 
هي  والسياسية  االنتخابية  فالعمليات  فيه  شك 
وأن  خاصًة  واحلساسية  األهمية  شديدة  أحداث 
والسيطرة  السلطة  على  التنافس  هو  محورها 
السياسي  السياق  هذا  ظل  وفى  الدولة.  موارد  على 
املؤسسة  تسعى  بالتقلب،  غالًبا  يتسم  والذى 
التامة.  واالستقاللية  السياسي  احلياد  على  للحفاظ 
العملية  تعزيز  على  دائًما  مشاركتها  ترتكز  لذلك 
وتبادل  التطبيقية،  البحوث  خالل  من  االنتخابية 
التحليالت،  وتوفير  املستفادة،  والدروس  املعلومات 
وفي  العمليات  هذه  في  الثقة  لزيادة  املوارد  وتعبئة 

النهائية. النتائج 

وتتلخص محاور املساعدة الفنية التي تقدمها املؤسسة 
حول العالم فيما يلي:

دعم إصالح اإلطار القانوني للنظم االنتخابية.    ֺ 

رفع كفاءة القائمني علي إدارة العملية االنتخابية.    ֺ 

إلدارة  والفنية  التقنية  والنظم  التحتية  البنية  دعم     ֺ 
العملية االنتخابية.
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توفير املوارد االنتخابية.     ֺ 

دعم وتعزيز التثقيف املدني ورفع توعية الناخبني.    ֺ 

حتسني عملية الفصل في املنازعات االنتخابية.    ֺ 

بناء قدرات املراقبني احملليني.     ֺ 

تعزيز دور وسائل اإلعالم احمللي في تغطية االنتخابات     ֺ 
مبصداقية وشفافية.

زيادة املشاركة السياسية للمرأة والشباب واألقليات     ֺ 
واألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة. 

املنظمة العربية لإلدارات االنتخابية 

االنتخابية  اإلدارات  يجمع  كيان  إنشاء  فكرة  تكن  لم 
العربية حتت مظلة واحدة قد ولدت من فراغ، بل هي نتاج 
لعدد من اللقاءات واملناقشات واملقترحات التي متت على 
عدد  فيها  وشارك  الدولية  وامللتقيات  املؤمترات  هامش 
من الوفود العربية التي كانت متحفزة إلنشاء منظمة 
بني  التعاون  بتوطيد  وتعنى  االنتخابية،  إداراتها  جتمع 
أعضائها، غايتها في ذلك مد جسور التواصل والتعاون 
بني مختلف اإلدارات العربية العاملة في هذا اجملال وفق 

املبادئ واملعايير الدولية.      

تكون  أن  من  تقترب  التي  العربية  البيئة  أوجدت  لقد 
املمارسات  أن  األقطار، حقيقة  اختلفت  وإن  واحدة  بيئة 
أفرزت  بها، قد  نُفذت  التي  اخملتلفة  والتجارب  االنتخابية 
على  تعمل  أن  شأنها  من  فاعلة  وأساليب  مناهج 
مواطنيها  مشاركة  نسب  من  وترفع  الصعاب،  تذليل 
الدوافع  في العملية االنتخابية، لذا فقد كان أحد أهم 
إلنشاء هذه املنظمة هو ضرورة جمع تلك املمارسات وما 
جنم عنها من خبرات وكوادر متخصصة في إطار منظم 
متطلباته  حسب  كالً  منها  االستفادة  ألعضائها  يتيح 

ومقتضيات عمله.

 )8( ممثلي  فيها  شارك  حتضيرية  اجتماعات  عدة  وخالل 
للمنظمة  ميثاق  إعداد  إلى  التوصل  مت  انتخابية،  إدارات 
تضمن ما يجب أن تكون عليه من هيكلية وما تسعى 
تتخذه من  وما  به من مهام،  تقوم  وما  أهداف،  إليه من 
األهداف.  تلك  لتحقيق  تنتهجها  أن  يجب  سياسات 
كما أكد امليثاق على استقاللية اإلدارات األعضاء، وعدم 
تخص  قرارات  من  يتخذونه  وما  شؤونهم  في  التدخل 
إداراتهم االنتخابية، وحرص أن حتمل هذه املنظمة الطابع 
إلدارة الفنية  بالتفاصيل  يُعني  الذي  البحت  الفني 

العربية،  البيئة  إطار  في  االنتخابية  العمليات  وتنفيذ 
وأن تبتعد كل البعد عن ممارسة أية أعمال سياسية أو 
تنخرط في برامج ومشاريع ذات صبغة سياسية مهما 

كانت ارتباطاتها بالعملية االنتخابية. 

بيروت  مدينة  في   2015 يونيو  في  امليثاق  ذلك  أُقر  وقد 
بدولة لبنان، ومنذ ذلك احلني أخذ األعضاء على عاتقهم 
إلى  والتحضير  التخطيط  دوائر  من  باملنظمة  االنتقال 
ميادين العمل والعطاء، فحققت خالل سنة من عمرها 
العديد من اإلجنازات التي تبشر بأن يكون لهذه  املنظمة 
جهة،  من  املشترك  العربي  العمل  تعزيز  في  فاعالً  دورًا 
ومؤثرًا في النهوض بالعملية االنتخابية إلى مستويات 

عالية من املبادئ واملعايير الدولية من جهة أخرى 

االهتمام  املنظمة  هذه  لقيت  الدولي،  الصعيد  وعلى 
الواسع من قبل العديد من املنظمات الدولية واإلقليمية 
الضالعة في مجال االنتخابات، فأشاد األمني العام لألمم 
اإليجابي  والدور  املنظمة  هذه  إطالق  بأهمية  املتحدة 
الذي ميكن أن تلعبه في التأسيس النتخابات حرة ونزيهة 
تعبر عن طموحات وآمال شعوب املنطقة، كما مت توثيق 
العديد من عالقات التعاون مع منظمات إقليمية ودولية 
إلى  من خاللها  املنظمة  تسعى  داعمة،  وأخرى  مناظرة 
االطالع على جتارب اآلخرين، وتبادل اخلبرات بهدف االرتقاء 
مبستوى العملية االنتخابية إلى مصاف الدول املتقدمة 

في هذا اجملال.

الصادقة  الرغبة  على  دليل  خير  لهو  امللتقى  هذا  إن 
العربي  العمل  لتطوير  والرامية  العربية  الدول  جلامعة 
ومراقبة  إدارة  أبرزها  من  والتي  املسارات،  شتى  على 
املواطن  حق  لضمان  منها  سعيًّا  االنتخابية؛  العمليات 
تأخذ  وشاملة  ونزيهة  حرة  انتخابية  في عملية  العربي 

في اعتبارها خصوصيات مجتمعنا العربي.
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يركز هذا الفصل على التفاعالت التي دارت أثناء امللتقى من خالل تقدمي حتليل ألهم املوضوعات والقضايا الرئيسية 
التي حازت على اهتمام املشاركني. وقد مت تنظيم هذا القسم بحسب القضايا املطروحة بدالً من عرضه بحسب 
التسلسل الزمني لطرح موضوع معني أثناء املناقشات. وباإلضافة إلى ذلك، مت تقسيم مساهمات املشاركني حول 
التي مت حتديدها،  والتحديات  واالعتبارات  والتعليقات،  املطروحة  األسئلة  رئيسية:  ثالثة محاور  إلى  موضوع معني 
واملقترحات التي مت تقدميها لتحسني األداء في املستقبل. وهذا التحليل مبني على املعلومات املستقاة من ثالثة 
مصادر مختلفة: أوالً، املناقشات واملالحظات التي دونت بأسلوب ممنهج خالل انعقاد امللتقى والتي قدمت توثيًقا 
ثالثًا،  امللتقى؛  التي قام املشاركون مبلئها في ختام  التقييم  ثانيًّا، استبيانات  امللتقى؛  للمناقشات خالل جلسات 

املالحظات واملقترحات اإلضافية التي قدمها بعض املشاركني كتابًة وبشكل غير رسمي. 

السلطات  واخلبرات بني  املعلومات  لتبادل  بالفعل فرصة استثنائية  امللتقى قد مثَّل  أن  اآلراء  بإجماع  القول  ميكن 
املعنية  والدولية  اإلقليمية  املنظمات  إلى  باإلضافة  العربية  الدول  بجامعة  األعضاء  الدول  في  االنتخابية 
باالنتخابات. وبالنظر إلى ما وراء هذا الهدف العام، فقد ظهر مؤشران رئيسيان متعلقان بأهمية أو ظهور قضايا 
بني  املناقشات  بتطور  يتعلق  الذي  هو  أهمية-  –وأكثرهما  أولهما  امللتقى؛  في  دارت  التي  املناقشات  معينة خالل 
احلضور في اجللسات اخملتلفة، وهذا يعني نطاق وعمق تناول القضايا املعينة التي ُطرحت أثناء املناقشات. وقد مت 
طرح املوضوعات التالية بشكل تلقائي لفترات أطول كما أنها شهدت تفاعالً أكثر بني املشاركني أثناء املناقشات:

 ֺ    مراقبة االنتخابات. 
 ֺ    تكنولوجيا املعلومات والتصويت اإللكتروني. 

 ֺ    تسجيل الناخبني. 
 ֺ    حل النزاعات االنتخابية. 
 ֺ    مشاركة ومتثيل النساء. 

 ֺ    التعاون الدولي في مجال االنتخابات. 

التي  للموضوعات  ترتيًبا  يشمل  حيث  امللتقى،  فعاليات  مجمل  في  املشاركني  بتفكير  الثاني  املؤشر  ويتعلق 
جمعها محللو التقرير وفًقا لعدد املرات التي ذكر فيها املشاركون موضوًعا معينًا باعتباره "جديرًا باالهتمام" في 

استبيانات التقييم عند ردهم على هذا التساؤل، وقد مت جتميع الردود في اجلدول أدناه.

سابعًا: الموضوعات والمناقشات
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جامعة الدول العربية دعًما لإلدارات االنتخابية في مجال 
الدعم  من  النوع  هذا  أن  حيث  القدرات،  وبناء  التدريب 
يكتسب أهمية مساوية ملراقبة االنتخابات أو رمبا يفوقها 

أهميًة. 

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

تدريب موظفي مكاتب االقتراع بشكل عام مع التركيز     ֺ 
على كيفية تعاملهم مع مراقبي االنتخابات، تدريب 
وسائل اإلعالم على كيفية تغطية االنتخابات، تدريب 
مختلف شركاء العملية االنتخابية على أهمية تعزيز 

مشاركة املرأة في العملية االنتخابية.

املقترحات  تكررت  لالنتخابات:  إلكتروني  إنشاء موقع     ֺ 
االنتخابات  شؤون  أمانة  قيام  حول  قُدمت  التي 
بجامعة الدول العربية بإنشاء موقع إلكتروني يضم 
في  االنتخابات  بشؤون  املتعلقة  املعلومات  كافة 
تقوم جامعة  أن  املشاركون  واقترح  العربية.  املنطقة 
الدول العربية بإدارة املوقع على أن يتضمن على سبيل 
وترجمة  العربية،  الدول  في  االنتخابات  قوانني  املثال: 
واجلدول  األخرى،  الدول  في  االنتخابات  قوانني  لبعض 
الزمني لالنتخابات في الدول العربية. بحيث يكون هذا 
املوقع اإللكتروني مبثابة مرجع يقدم معلومات دقيقة 
املتخصصني  والباحثني  االنتخابات  وخبراء  ملمارسي 

في هذا اجملال.

لتحقيق  العرب:  االنتخابيني  اخلبراء  قائمة  إعداد     ֺ 
التقنية  احللول  إيجاد  في  خبراتهم  من  االستفادة 
والقانونية التي من شأنها تيسير العملية االنتخابية.

التعــاون الدولــي واإلقليمــي فــي مجــال 
االنتخابــات

بني  دارت  التي  واملقترحات  املناقشات  اجلزء  هذا  يلخص 
أمانة  دور  على  ركزت  والتي  اجللسات  خالل  املشاركني 
األمم  ودور  العربية،  الدول  بجامعة  االنتخابات  شؤون 
واإلقليمية  الدولية  املنظمات  دور  إلى  إضافة  املتحدة، 

فيما يخص التعاون الدولي في مجال االنتخابات.  

أهمية التعاون: كان هناك رأي عام واضح بني املشاركني     ֺ 
داخل  املعنية  اجلهات  بني  الدولي  التعاون  بأهمية 
العالم العربي أو بني اجلهات املعنية العربية واألجنبية 
واخلبرات، ودعم  املعلومات  تبادل  التعاون مثل:  وآليات 
العمل  وورش  امللتقيات  وعقد  التدريب،  مبادرات 

املتخصصة، وإصدار األدوات املعرفية، إلخ. 

يجب أن تأخذ املنظمات الدولية بعني االعتبار الظروف     ֺ 
اخلاصة بكل بلد عند قيامها بتقدمي املساعدة التقنية 
وإرساء عالقات التعاون األخرى. على سبيل املثال، تركز 
فقط  القدرات  وبناء  التدريب  على  املنظمات  بعض 
في  الدعم  بتقدمي  أيًضا  تهتم  أن  عليها  يجب  بينما 
لنجاح  جًدا  هامة  تعد  التي  االنتخابية  املواد  شراء 

العملية االنتخابية.  

دور جامعة الدول العربية في دعم االنتخابات:

االهتمام  مزيد من  إيالء  ينبغي  أنه  املشاركني  أغلب  رأى 
العربية  للدول  أشكاله  بكافة  االنتخابي  الدعم  لتقدمي 
لكي تستفيد من خبرات اجلامعة العربية في هذا اجملال 
تقدم  أن  ميكن  أنه  رأوا  كما  إقليميًّا.  مرجًعا  باعتبارها 

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
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لإلدارات  السلوك  قواعد  ملدونة  موحدة  قائمة  إعداد     ֺ 
االنتخابية وموظفيها في الدول العربية.  

املنظمة العربية لإلدارات االنتخابية:

لتلقي معلومات  املشاركني عن تقديرهم  عبر بعض     ֺ 
دون  من  وخاصًة من هم  احلديثة،  املنظمة  حول هذه 

الدول الثماني املوقعة على وثيقة املنظمة.

قُدمت  أفضل:  بشكل  املنظمة  على  التعرف     ֺ 
التفاصيل حول املنظمة باعتبارها كيانًا مستقالً غير 
سياسية.  انتماءات  أي  لها  ليس  وبالتالي  حكومي، 
إن فكرة إنشاء املنظمة نابعة من اإلدارات االنتخابية 
الفكرة  بتبني  املتحدة  األمم  وقد قامت  ذاتها،  العربية 
وتتولى  عملها.  لبدء  الالزم  املالي  الدعم  وتقدمي 
التمويل،  عملية  إدارة  مسؤولية  االنتخابية  اإلدارات 
وهناك مساهمات مالية تقدر بـ10.000 دوالر يدفعها 
مصادر  إلى  باإلضافة  سنويًّا  املنظمة  في  عضو  كل 

التمويل التي ميكن أن تقدمها الدول األعضاء.

التجمعات  مع  احلال  هو  كما  املنظمة:  عمل  قواعد     ֺ 
يعطي  للمنظمة  االنضمام  فإن  األخرى،  املهنية 
ذلك  في  مبا  إدارتها  في  املشاركة  في  احلق  األعضاء 
سبيل  على  املقر  ومكان  امليثاق  تغيير  في  املشاركة 
تعديل  ميكن  أنه  على  املنظمة  ميثاق  وينص  املثال. 
أي من أحكامه بناًء على قرار من اجلمعية العمومية 
في  املنظمة  مقر  اختيار  مت  وقد  سنويًّا.  تنعقد  التي 

عمان باألردن بأغلبية أصوات األعضاء. 

تعاون  العربية: هي عالقة  الدول  العالقة مع جامعة     ֺ 
متبادل، حيث تقوم جامعة الدول العربية بدورها في 
على  املنطقة  في  املهنية  التجمعات  تكوين  تيسير 
اختالف أنواعها، ومن هنا فإن لها دورًا هاًما في دعم 
تدعم  وسوف  االنتخابات.  ومسؤولي  موظفي  رابطة 
لإلدارات  العربية  املنظمة  العربية  الدول  جامعة 
وتعزيز  التقني  التعاون  لتبادل  كمنصة  االنتخابية 
األداء املهني لإلدارات االنتخابية في املنطقة العربية. 
بني  التعاون  لتحقيق  وسيلة  امللتقى  اعتبار  مت  وقد 
العربية  الدول  بجامعة  االنتخابات  شؤون  أمانة 
لتبادل  وفرصة  االنتخابية  لإلدارات  العربية  واملنظمة 

اخلبرات العملية.

مراقبة االنتخابات

حــاز موضــوع مراقبــة االنتخابــات علــى اهتمــام كبيــر 
ــرات ــوع م ــذا املوض ــر ه ــاركني. وظه ــع املش ــن جمي م

اخملتلفة  اجللسات  في  املناقشات  أثناء  عديدة 
والرؤى  األسئلة  ألهم  تلخيص  يلي  وفيما  للملتقى. 

واملقترحات التي طرحت خالل املناقشات: 

التعاون للوصول إلى فهم مشترك  هناك حاجة إلى     ֺ 
اخلبرات،  تبادل  االنتخابات: من خالل  مراقبي  دور  حول 
ملراقبة  الكوادر  وتدريب  القدرات،  لبناء  برامج  وإعداد 
والبرملان  العربية  الدول  جامعة  خالل  من  االنتخابات 

العربي واملنظمات العربية األخرى.

بتجارب  بالفعل  املنطقة  في  عديدة  بلدان  حظيت     ֺ 
مع مراقبي االنتخابات احملليني والدوليني: على سبيل 
إلى جتارب دول معينة مع بعثات  وردت اإلشارة  املثال، 
 1990 عامي  في  فلسطني  مثل  الدوليني  املراقبني 
توصيات  املقدمة  التقارير  تضمنت  حيث  و2005 
تواجد  2013 حيث  عام  الكويت  وفي  األداء؛  لتحسني 
أنحاء  مختلف  من  وإعالمي  صحفي   150 من  أكثر 
منظمات  إلى  باإلضافة  االنتخابات  لتغطية  العالم 
بعثات  هناك  وكانت  اإلنسان.  وحقوق  املدني  اجملتمع 
تونس  في  االنتخابات  من  العديد  في  دولية  مراقبة 
ومصر والعراق. وعالوة على ذلك، فإن منظمات اجملتمع 
املدني احمللية تتواجد فعليًّا في جميع بلدان املنطقة 

وتقوم مبراقبة االنتخابات. 

تعزيز دور جامعة الدول العربية في مراقبة االنتخابات:     ֺ 
مت توضيح دور اجلامعة واإلجراءات التي تقوم بها ملراقبة 
محددة  أسئلة  على  الرد  عند  بالتفصيل  االنتخابات 
تتعلق باختيار وتدريب املراقبني، واقترح املشاركون أن 
تقوم كل إدارة انتخابية بدعوة جامعة الدول العربية 

    ملراقبة أو متابعة أو مالحظة االنتخابات في بالدها. 

بعثات  في  العربية  الدول  من  مراقبني  ضم  إمكانية     ֺ 
أنه قد  رأى املشاركون  العربية:  الدول  مراقبة جامعة 
االنتخابات من  وخبراء  ممارسي  إدراج  املفيد  يكون من 
البرملان،  وأعضاء  اجلامعات،  )أساتذة  األعضاء  الدول 
واملوظفني العموميني( في بعثات املراقبة كما هو احلال 
موظفي  على  االقتصار  من  بدالً  األفريقي،  االحتاد  في 
املقترحات  لتلك  العامة. وتتطلب االستجابة  األمانة 
دراسة جيدة من أجل وضع معايير خاصة للموافقة 
عليها واعتمادها من قبل الدول األعضاء. وستتحقق 
وال  املتخصصني،  هؤالء  خبرات  من  كبيرة  استفادة 
االستحقاقات  من  العديد  وجود  ظل  في  سيما 

االنتخابية في الفترة املقبلة. 
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إعداد قائمة/ سجل بأسماء املراقبني: اقترح املشاركون     ֺ 
من  االنتخابات  ملراقبي  بيانات  قاعدة  أو  قائمة  إعداد 
االعتماد  تيسير  أجل  من  العربية  الدول  مختلف 
ضمن  مشاركتهم  على  املوافقة  متت  ما  إذا  عليهم 

بعثات مراقبة اجلامعة العربية.

مذكرة التفاهم: ما مدى أهمية توقيع مذكرة تفاهم     ֺ 
التي  الدولية  للمنظمات  منهجية  هناك  أن  طاملا 
تراقب االنتخابات وقوانني انتخابية خاصة بالدول؟ رأى 
البعض أن توقيع مذكرة تفاهم بني اإلدارة االنتخابية 
االطار  متثل  ألنها  مهمة  عملية  هي  املراقبة  وبعثة 
القانونّي الذي ستتعامل من خالله البعثة مع الدولة، 

حيث تتضمن حقوق وواجبات املراقبني. 

التقرير النهائي ملراقبة االنتخابات: كيف ميكن التعامل     ֺ 
جلامعة  التابعة  املراقبة  لبعثات  النهائي  التقرير  مع 
على  يُعرض  هل  علني؟  يكون  هل  العربية؟  الدول 
وسائل اإلعالم؟ تؤكد جامعة الدول العربية أن إرسال 
أمر  هو  العربية  االنتخابية  لإلدارات  النهائية  التقارير 
أساسي في منهجية عملها، حيث تقوم بإلقاء بيان 
مؤمتر صحفي  من خالل  اإلعالم  وسائل  على  متهيدي 
االنتخابية، في  للعملية  األولية  يتضمن مالحظاتها 
حني تقوم بإرسال التقرير النهائى املفصل إلى اجلهات 
يتضمن جميع  والذي  الدولة  في  املسؤولة  الرسمية 
متعلقة  وسلبيات  إيجابيات  من  البعثة  مالحظات 
شأنها  من  توصيات  وتقدم  االنتخابية،  بالعملية 

االرتقاء باالنتخابات في املستقبل. 

يحدث  ماذا  العربية:  الدول  جلامعة  الدعوة  توجيه     ֺ 
مع  التعامل  ميكن  وكيف  الدعوة  توجيه  يتم  لم  إذا 
أن منهجية  العربية  اجلامعة  ممثلو  أكد  املوقف؟  هذا 
اجلامعة تؤكد على ضرورة تلقي اجلامعة العربية دعوة 
االنتخابات  ملراقبة  بعثة  إلرسال  املعنية  الدولة  من 

فيها.  

قيام منظمـة التعاون اإلسـالمي مبراقبـة االنتخابات     ֺ 
ضمـن مهامهـا اجلديـدة: أوضح ممثل املنظمـة اإلطار 
املعيـاري لعملها واألنشـطة الفعليـة التي تقوم بها 
منظمـة التعاون اإلسـالمي فـي مراقبـة االنتخابات. 
ففي عام 2011 مت إنشـاء وحـدة ملراقبة االنتخابات في 
األمانة العامـة تابعة لإلدارة السياسـية، وهي تتولى 
اإلشـراف علـى جميـع األعمـال الفنيـة والتنظيمية 
لبعثـات املراقبـة. وباعتبـار مهمة املراقبة مـن املهام 
اجلديـدة للمنظمـة مقارنـًة مـع املنظمـات الدوليـة 
األخـرى، فقـد كانـت بعثـات املراقبـة األولـى قليلـة

تغطية  من  ميكنها  لم  مما  املدى  وقصيرة  العدد    
أصبحت  ولكن  االنتخابية.  العملية  مراحل  كافة 
على  املدى  وطويلة  العدد  كبيرة  اآلن  املنظمة  وفود 
للعملية  اخملتلفة  اجلوانب  مراقبة  من  ميكنها  نحو 
السلوك  مدونة  مشروع  إعداد  مت  وقد  االنتخابية. 
من  اخلبراء  لفريق  اجتماع  عقد  ومت  باملنظمة  اخلاصة 
يناير  نهاية  في  املشروع  ملناقشة هذا  األعضاء  الدول 
القادم  الوزاري  املؤمتر  في  اعتماده  املقرر  ومن   ،2016

للمنظمة في سبتمبر 2016. 

القوانني  تتضمن  االنتخابات:  ملراقبة  القانوني  اإلطار     ֺ 
عملية  لتنظيم  نصوًصا  الغالب  في  االنتخابية 
ومذكرة  السلوك  قواعد  مدونات  تقدم  كما  املراقبة، 
التفاهم بني اإلدارات االنتخابية وبعثات املراقبة مزيًدا 
هذا  وفي  املراقبة.  بعملية  املتعلقة  التفاصيل  من 
في  النظر  حول  اقتراًحا  املشاركني  بعض  قدم  اإلطار 
إمكانية التوصل إلى منوذج موحد من التشريعات التي 

تنظم عملية مراقبة االنتخابات في الدول العربية.  

مراقبة  بعثات  من  الدول  تستفيد  أن  ميكن   ֺ   كيف 
مبساهمة  يتعلق  فيما  والدولية؟  احمللية  االنتخابات 
املراقبني في حتسني املمارسات االنتخابية، فإن مراقبة 
االنتخابات.  لنزاهة  هامة  ضمانة  تعتبر  االنتخابات 
وبشكل أكثر حتديًدا، فإن تقارير بعثات املراقبة املعدة 
في  تسهم  أن  ميكن  قوية  أسس  على  واملبنية  جيًدا 

حتسني العملية االنتخابية في املستقبل. 

تكنولوجيا املعلومات والتصويت اإللكتروني

في  احلديثة  التكنولوجيا  استخدام  موضوع  ظهر 
دولة  عرض  بعد  مرة  ألول  املناقشات  في  االنتخابات 
استخدام  في  لتجربتها  املتحدة  العربية  اإلمارات 
األخيرة،  البرملانية  االنتخابات  في  اإللكتروني  التصويت 
األمر الذي تبعه تبادل اآلراء ومشاركة قوية بني احلضور. 
فقد مت عرض تلك اخلبرة كتجربة ناجحة مما أثار مناقشات 
حول التحديات املتعلقة باستخدام التكنولوجيا احلديثة 
والرؤى  األسئلة  أهم  تلخيص  وميكن  االنتخابات.  في 

واملقترحات التي مت طرحها في املناقشات كما يلي: 

في  تتمثل  اإللكتروني:  للتصويت  احملتملة  الفوائد     ֺ 
والفرز، والقضاء عمليًّا على ظاهرة  التصويت  سرعة 
االقتراع  أوراق  ملء  عن  تنتج  التي  الباطلة  األصوات 
القيمة  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة  خاطئ.  بشكل 
إمكانية  في  تتمثل  اإللكتروني  للتصويت  العظمى 

التصويت من خارج البالد. 
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ترتيب األولويات: رأى بعض املشاركني أن هناك أولويات     ֺ 
التصويت  مناقشة  قبل  لها  التطرق  يجب  أخرى 
في  املرأة  وحق  االقتراع  سن  بينها  من  اإللكتروني 

التصويت والترشح.  

الثقة في استخدام   ֺ   حتديات ضمان الشفافية وإيجاد 
تكنولوجيا املعلومات في االنتخابات: في هذا الصدد، 
أن  ميكن  اإللكتروني  التصويت  أن  البعض  رأى  فقد 
إلى  اآلخر  البعض  أشار  بينما  الشكوك،  بعض  يثير 
يشارك  حيث  اإللكتروني  التصويت  في  الهند  جتربة 
فيها 550 مليون ناخب ولم يعترض أحد على نتيجة 

االنتخابات.

حول  التساؤل  أيًضا  ظهر  التصويت:  سرية   ֺ   ضمان 
اإللكتروني،  التصويت  يقدمها  التي  الضمانات 
هناك  أن  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ممثل  وأجاب 
العديد من املنظمات الدولية املتخصصة في مراقبة 
نتائج  دقة  ضمان  على  تعمل  وهي  املعلومات  أمن 
االنتخابات. كما علق ممثل البحرين بالقول أن الضمان 
الرئيسي هو الثقة بني املواطن واإلدارة االنتخابية، فمن 
التصويت  أوراق االقتراع يضمن نتيجة  يضمن نتيجة 

اإللكتروني. 

املعلومات:  تكنولوجيا  الستخدام  اخملتلفة  التحديات     ֺ 
أن  التي ميكن  التحديات اخملتلفة  إلى  أشار املشاركون 
الناخبني  بتثقيف  واملتعلقة  البلدان  بعض  تواجهها 
في  خاصًة  االقتراع،  موظفي  وتدريب  املدنية  والتربية 
األمية،  معدالت   في  ارتفاع  من  تعاني  التي  البلدان 
احملبذة  غير  السياسية  الثقافة  ذات  البلدان  وكذلك 
األصوات،  وفرز  االقتراع  في  التكنولوجيا  الستخدام 
إضافة إلى التكلفة املرتفعة الستخدام التكنولوجيا 
أشار  الصدد  هذا  وفي  االنتخابية،  العملية  في 
املشاركون إلى أن هذه التحديات ال تقتصر فقط على 

العالم العربي. 
 

اقترح  اإللكتروني:  التصويت  حول  دراسة  إجراء     ֺ 
دراسة  بإجراء  العربية  الدول  جامعة  قيام  املشاركون 
حول التصويت اإللكتروني وتقدميها إلى الدول األعضاء 
في  وميكن  دولة.  كل  لظروف  وفًقا  منها  لالستفادة 
هذا املقام أن تستعني اجلامعة العربية بخبراء دوليني 

إلعداد مذكرة مفاهيمية إلجراء هذه الدراسة.  

مشاركة ومتثيل النساء

أثار موضوع مشاركة ومتثيل النساء واألقليات نقاًشا ثريًّا 

نقاًشا  واألقليات  النساء  ومتثيل  مشاركة  موضوع  أثار 
مدى  حول  تساؤالت  ُطرحت  بعدما  املشاركني  بني  ثريًّا 
مع  واألقليات  للمرأة  )كوتة(  حصص  تخصيص  توافق 
أن  املشاركني  أغلب  رأى  وقد  التمثيل.  املساواة في  مبدأ 
تعد  الكوتة  احلصص/  مثل  املؤقتة"  اخلاصة  "التدابير 
في  مختلفة  قطاعات  ومتثيل  مشاركة  لتعزيز  مهمة 
احلياة  في  املشاركة  من  تاريخيًّا  تهميشها  مت  اجملتمع 
الثقافية  واألقليات  النساء  مع  احلال  هو  كما  العامة 
ذوي  مثل  الضعيفة  الفئات  إلى  باإلضافة  والعرقية 
االحتياجات اخلاصة. وقد شرح املشاركون كيفية تطبيق 
ملخص  يلي  وفيما  بلدانهم،  في  املرأة  كوتة  حصص/ 
التي مت عرضها  الدول  ألهم األسس املفاهيمية وخبرات 

في هذا املوضوع:

األسس الفكرية

الكوتة  احلصص/  تخصيص  يسهم  هل  السؤال:     ֺ 
الدميقراطية  ترسيخ  في  العرقية  األقليات  أو  للمرأة 
أم العكس؟ وهل تثير الكوتة التساؤالت حول معايير 

الكفاءة؟ 

هذا  حول  املشاركني  بني  النظر  وجهات  اختلفت     ֺ 
يعتبر  الكوتة   نظام  أن  البعض  رأى  حيث  املوضوع، 
إحدى التدابير اخلاصة املؤقتة، ويهدف إلى دعم بعض 
الفئات التي عانت من التهميش تاريخيًّا، وإلى حتقيق 
املساواة في التمثيل. بينما رأى البعض اآلخر أن نظام 
الكوتة ال يراعي معيار الكفاءة، ومبدأ تكافؤ الفرص، 
وفي نهاية النقاش أجمع املشاركون على أن لكل بلد 
ظروفه واحتياجاته وبالتالي فإن له مطلق احلرية في 
بناء  أجل  من  يناسبه  الذي  االنتخابي  النظام  اختيار 
من  العديد  بأن  علًما  به.  اخلاص  الدميقراطي  النموذج 
البلدان وقعت اتفاقيات دولية لضمان التزامها باتخاذ 
في  املهمشة  الفئات  لدعم  مؤقتة  خاصة  تدابير 

اجملتمع.

الكوتة  تستخدم  للمرأة:  اخملصصة  الكوتة   ֺ   نسبة 
بعض  تطور  طبيعة  أن  حيث  النساء،  متثيل  لتعزيز 
اجملتمعات أحيانًا جتعل من الصعب على املرأة املشاركة 
االستقرار  عدم  فترات  في  خاصًة  االنتخابات  في 
توصيات  إقرار  إلى  البعض  وأشار  واألمني،  السياسي 
إلى  للمرأة  اخملصصة  بالكوتة  للوصول  بكني  مؤمتر 

نسبة 30%.

نوعان من الكوتة: هناك كوتة أفقية )عن طريق الدوائر     ֺ 
االنتخابية( وكوتة رأسية )عن  طريق القوائم االنتخابية(، 
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وكالهما ميكن أن يسهم في ضمان متثيل املرأة.    

ذوو االحتياجات اخلاصة: ومن بني القطاعات الضعيفة     ֺ 
وال  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  جند  اجملتمع  في  األخرى 
سيما في ظل انتشار أحداث العنف في املنطقة التي 
خلفت الكثير من األشخاص الذين يعانون من اإلعاقة. 
وميكن أن يستفيد هؤالء األشخاص من التدابير اخلاصة 

املؤقتة لضمان متثيلهم في مؤسسات احلكم.

أمرًا  الكوتة  احلصص/  تعتبر  ال  التاريخية:  االعتبارات     ֺ 
متعلًقا بالسياسات االنتخابية املعاصرة التي تعطي 
فهناك  االجتماعي.  النوع  مع  التعامل  في  أفضلية 
التمثيل  أساس  على  الكوتة  تطبق  لدول  أمثلة 
املناطقي أو الثقافي أو العرقي في بلدان لديها حكم 
100 سنة وما زال نظام التمثيل  دميقراطي ألكثر من 
)البرملانات  الكوتة  احلصص/  أساس  على  مبنيًّا  فيها 
ذات اجمللسني القائمة على أساس مناطقي تكون عادةً 
عن  النظر  بصرف  ثابتة  حصص  أساس  على  مبنية 

عدد السكان –مثل مجلس الشيوخ(.

أمثلة لبعض الدول

 ֺ  العراق: املكونات العرقية هي مكونات أصيلة، لهذا فقد 
كافة  متثيل  لضمان  الكوتة  نظام  إلى  املشرعون  جلأ 
فئات اجملتمـع. وفي عـام 2010، فازت املـرأة بـ%12 من 
املقاعد بدون الكوتة، وفي بعض األحيان حققت املرأة 
فوزًا على الرجل في عدد من الدوائر االنتخابية )عقدت 
 4 العراق  في  لالنتخابات  املستقلة  العليا  املفوضية 
انتخابات في 3 سنوات مبشاركة 300 ألف موظف يوم 

االقتراع في أكثر من 8000 مركز انتخابي.  

 ֺ  السودان: قامت السودان بتخصيص %30 من عضوية أي 
مجلس تشريعي للمرأة وذلك لسد الفجوة في التمثيل 
الكوتة  نظام  يضمن  والرجال.  النساء  بني  والتعليم 

التوازن بني الذكور واإلناث في اجملالس التشريعية.

اللجنة  أعضاء  من   50% نحو  النساء  متثل  اإلمارات:    ֺ
اجمللس  برئاسة  امرأة  فازت  كما  لالنتخابات،  الوطنية 

الوطني االحتادي.

هيكل اإلدارة االنتخابية والعمليات االنتخابية

بهيكل  املتعلقة  املوضوعات  من  العديد  مناقشة  متت 
التعيني  طريقة  على  بالتركيز  االنتخابية  اإلدارة  وعمل 
املداخالت  أهم  تلخيص  وميكن  واستدامتها.  وتكوينها 

حول هذا املوضوع على النحو التالي:

ُطرحت  التعيني:  وطريقة  االنتخابية  اإلدارة   ֺ   تشكيل 
مصر  في  االنتخابية  اإلدارة  لهيكل  محددة  تساؤالت 
إدارة  تأسيس  قانون  مشروع  إعداد  بصدد  ألنها  نظرًا 
عرض  مت  قد  أنه  مصر  ممثلو  وأفاد  جديدة.  انتخابية 
سيتم  ثم  ومن  الوزراء  مجلس  على  القانون  مشروع 
ويتضمن  البرملان.  ثم  الدولة  مجلس  على  عرضه 
االنتخابية  باإلدارة  متعلقة  أحكاًما  املصرى  الدستور 
التي ستكون مسؤولة عن تنظيم كل أنواع االنتخابات 
إلى  االنتخابية  اإلدارة  وينقسم هيكل  واالستفتاءات. 
مجلس  يتكون  تنفيذي؛  ومجلس  مفوضني  مجلس 
القضائية  الهيئات  قيادات  من   10 من  املفوضني 
تقاعدهم  متبقيًّا على سن  يكون  أن  ويجب  اخملتلفة، 
ست سنوات على األقل، وهناك انتخابات جتديد نصفي 
ويقوم  االستدامة.  لضمان  سنوات  ثالث  مرور  بعد 
مجلس املفوضني بدوره بتعيني رئيس اجمللس التنفيذي 
تصادف  وإذا  واحدة،  مرة  جتدد  أربع سنوات  ملدة  ونوابه 
انتهاء املدة مع قرب انعقاد االنتخابات متتد تلك الفترة 

لسنة إضافية لضمان االستمرارية.

التحديــات املاليــة: ال تـرتبـط التحـديــات املاليــة     ֺ 
فقط  الدائمة  االنتخابية  اإلدارة  عمل  باستمرارية 
ناحية،  فمن  االنتخابية.  بالعمليات  أيًضا  ترتبط  وإمنا 
تتطلب اإلدارة االنتخابية الدائمة التزاًما ماليًّا واضًحا 
من جانب احلكومة والسلطة التشريعية. ومن ناحية 
العمليات  متويل  كيفية  حول  تساؤالت  ظهرت  أخرى، 
األحزاب  ومتويل  االنتخابية،  واحلمالت  االنتخابية، 
السياسية. وإذا كان هناك حد أقصى لإلنفاق االنتخابي 
كيف ميكن ضبطه. على سبيل املثال، في تونس تتم 
قبل  االنفاق  وأوجه  االنتخابية  احلمالت  متويل  مراقبة 
سقف  ويحدد  األقل،  على  أشهر  بأربعة  االنتخابات 

اإلنفاق االنتخابي بخمسة أضعاف املنحة احلكومية.

من  نوعني  املشاركون  ناقش  االنتخابية:  التحديات     ֺ 
التحديات؛ يتعلق النوع األول بالعملية االنتخابية. في 
100 حزب سياسي  فإن وجود أكثر من  موريتانيا مثالً 
هذا  االنتخابية.  لإلدارة  كبيرًا  سياسيًّا  حتديًّا  ميثل 
بصياغة  املتعلقة  القانونية  التحديات  إلى  باإلضافة 
القوانني واللوائح في مجتمع تُشكِّل فيه االنتخابات 
من  لالستفادة  احلاجة  تظهر  هنا  ومن  جديدة.  جتربة 

خبرات البلدان األخرى في اإلدارة والتدريب.

التحديـات السياسيـة: هنـاك حـاالت، مثـل اليمـن،     ֺ 
هائالً  حتديًّا  والدستوري  السياسي  التوافق  فيها  ميثل 
بالرغم من خبرة اليمن في إجراء االنتخابات والتي كان 

من شأنها أن تسهم في حتقيق التقدم.



68

فقط  األحزاب  تسجيل  فيتم  تونس  في  أما  األحزاب.    
عن طريق املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات. 

بناء القدرات

كان موضوع بناء القدرات من بني املوضوعات األكثر تداوالً 
القضايا  من  متنوعة  مبجموعة  وارتبط  املناقشات  في 
األوسع نطاقًا مثل هيكلة اإلدارة االنتخابية وتدعيمها، 

أو احلاجة ملزيد من التطوير ملهنة مسؤولي االنتخابات.

والتساؤالت  التعليقات  ألهم  ملخص  يلي  وفيما 
واملقترحات التي مت طرحها خالل املناقشات حول موضوع  

بناء القدرات:

الدعم التقني الدولي لبناء القدرات الوطنية: ظهرت     ֺ 
بأن مسؤولي االنتخابات  رؤية مشتركة بني احلاضرين 
الدول  في  االنتخابية  العملية  شركاء  من  وغيرهم 
في  الدولية  اخلبرات  من  يستفيدوا  أن  ميكن  اخملتلفة 
املؤلفات  وتبادل  إعداد  خالل  من  االنتخابات  مجال 
ونشر جهود  التدريب،  أنشطة  ودعم  العربية،  باللغة 

التثقيف والتوعية باالنتخابات على نطاق أوسع.

قدم  العربية:  الدول  جامعة  خالل  من  التقني  الدعم     ֺ 
املشاركون اقتراحات للجامعة العربية للقيام بعملية 
بناء القدرات واملوارد الالزمة لتقدمي الدعم واملساعدة 
إمكانية  ذلك  في  مبا  العربية  االنتخابية  لإلدارات 

تأسيس صندوق للدعم االنتخابي في الدول العربية.

األدوات املعرفية: يسهم إعداد وتبادل الكتب والدوريات     ֺ 
املتعلقة  املعرفية  األدوات  من  وغيرها  العلمية 
االنتخابية  للمعرفة  مكتبة  تكوين  في  باالنتخابات 
أشار  السياق،  هذا  وفي  انتخابية.  إدارة  كل  لدى 
للقوانني  تشريعي  دليل  إعداد  ضرورة  إلى  املشاركون 
التي تنظم االنتخابات في الدول العربية. ومن املفيد 
كذلك إعداد دليل إلجراءات العملية االنتخابية لكي 
يسهم في تراكم اخلبرات ويدعم إجراء انتخابات حرة 
ونزيهة. وفي نفس االجتاه، عبر املشاركون عن رغبتهم 
في  باالنتخابات  يختص  للمعلومات  مركز  إنشاء  في 

جامعة الدول العربية. 

املشاركون  ناقش  انتخابية:  ودراسات  دراسية  ֺ  مناهج   
ميكن  التي  الرئيسية  التعليمية  اخليارات  من  العديد 
ملسؤولي  املهني  األساس  لتقوية  عليها  االعتماد 
االنتخابية  العملية  أطراف  ومختلف  االنتخابات 

وتضمنت اآلتي:

تسجيل الناخبني

معلومات  على  احلصول  كيفية  حول  املناقشات  دارت 
الناخبني وإعداد  واقعية حول طريقة وإجراءات تسجيل 
قوائم الناخبني في بعض الدول، وفيما يلي احلاالت التي 

تطرق إليها املشاركون:

باإلحصاء  يقوم  ومن  كيف  موريتانيا:  عن  مثال     ֺ 
يقوم  موريتانيا؟  في  الناخبني  وتسجيل  السكاني 
املكتب الوطني لإلحصاء بتقدير عدد السكان، وقامت 
بعمل   2014 عام  في  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة 
إحصاء شامل للناخبني. تتكون اللجان من أعضاء من 
املكتب الوطني لإلحصاء واللجنة الوطنية لالنتخابات 
وكان التسجيل يتم من خالل احلضور الشخصي عن 
طريق أكثر من 1000 مكتب تسجيل متنقل وثابت، أي 

أن التسجيل كان طوعيًّا. 

في  الناخبني  تسجيل  يتم  كيف  تونس:  عن  مثال     ֺ 
تونس؟ يتم التسجيل في االنتخابات العامة من خالل 
يذهب  إذ  الشخصي  احلضور  أي  الطوعي  التسجيل 
العمل  وبدأ  التسجيل.  مكاتب  إلى  بنفسه  الناخب 
بالطرق اإللكترونية لتسجيل الناخبني في عام 2014، 
وتتم عن طريق الهاتف حيث يقوم الناخب بالتسجيل 
من خالل االسم ورقم الهوية الشخصية كما ميكنه 
وبالنسبة  إلكترونيًّا.  تسجيله  بيانات  تغيير  أيًضا 
احلضور  خالل  من  التسجيل  يتم  احمللية،  لالنتخابات 

املباشر.  

اجملالس  انتخابات  أجريت  حيث  السعودية:  عن  مثال     ֺ 
)وفي االنتخابات السابقة   2015 البلدية في ديسمبر 
 2015 في  االنتخابات  وانعقدت  و2011(.   2005 في 
الختيار ثلثي أعضاء اجملالس البلدية البالغ عددها 284. 
في  واملشاركة  التسجيل  من  املرأة  متكنت  مرة  وألول 
تلك االنتخابات كناخبة ومرشحة. ومت التسجيل على 
1.48 مليون شخص بالتسجيل  أساس اختياري وقام 

من بينهم 131.000 امرأة. 

لتسجيل  موحد  نظام  باقتراح  املشاركني  بعض  قام     ֺ 
الناخبني في العالم العربي.

السياسية:  األحزاب  املسؤولة عن تسجيل  السلطة     ֺ 
األحزاب  ملفات  الداخلية  وزارة  تدرس  اجلزائر،  في 
االعتمادات.  منح  يتم  التحقيقات  وبعد  السياسية 
مسؤولية  االنتخابية  املفوضية  تتولى  جيبوتي،  وفي 
وزارة  موافقة  بعد  السياسية  األحزاب  تسجيل 
رفض تسجيل  أو  قبول  لديها سلطة  التي  الداخلية 
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)1( قيـام جامعـة الدول العربيـة بإعداد منهـج دراسـي 
لدراسة  تدريبي  وبرنامج  االنتخابات  حول  جامعي 
االنتخابات تعتمد عليه كافة برامج الدراسات العليا 

في اجلامعات العربية؛ 
)2( دعم أقسام الكليات في إجراء بحوث حول االنتخابات 

باللغة العربية؛ 
تدريبي  برنامج  بإعداد  العربية  الدول  جامعة  قيام   )3(

ملراقبي االنتخابات في الدول األعضاء.

اجملاالت ذات األولوية في التدريب: تنظيم دورات تدريبية     ֺ 
إشراف  االنتخابات حتت  وورش عمل متخصصة حول 
الدولية  املنظمات  ومبشاركة  العربية  الدول  جامعة 
واإلقليمية األخرى لدعم بناء قدرات موظفي مكاتب 
احلاجة  فيها  تزداد  التي  اجملاالت  ضمن  ومن  االقتراع. 
كيفية  بالذكر  املشاركون  خص  متخصص،  لتدريب 

عمل اإلدارة االنتخابية وإجراءات العملية االنتخابية. 

اعتبار  ميكن  االنتخابي:  والتثقيف  املواطنني  توعية     ֺ 
اإلدارة  عاتق  على  تقع  مسؤولية  الناخبني  تثقيف 
االنتخابية  للدورة  اخملتلفة  املراحل  خالل  االنتخابية 
وليس فقط أثناء االنتخابات. ومن هنا تأتي أهمية تبني 
االنتخابات.  وإجراءات  وأهداف  قيم  لنشر  واسع  نهج 
وذلك مثالً من خالل إعداد مقرر دراسي لطلبة املدارس 
والفرز  االقتراع  وإجراءات  االنتخابات بشكل عام  حول 

وتعميمه لكي يتم تطبيقه في النظام التعليمي.

حل النزاعات االنتخابية

حول  املوضوع  هذا  تناولت  التي  املناقشات  دارت 
الدول  في  االنتخابية  النزاعات  مع  التعامل  كيفية 
النزاعات  حل  عن  املسؤولة  السلطة  ومن  اخملتلفة 

االنتخابية، وفيما يلي بعض األمثلة التي وردت: 

اجلزائر: هناك قضايا تبت فيها احملاكم االنتخابية خاصًة     ֺ 
الطعن في الترشيحات، أما بالنسبة للنزاعات األخرى 
اخلاصة بتوزيع املقاعد فُتطرح على اجمللس الدستوري 

الذي يفصل فيها وقراراته غير قابلة للطعن.

فينص  الشكوى،  طبيعة  على  يعتمد  األمر   ֺ   جيبوتي: 
القانون على أن احملكمة اإلدارية تفصل في الشكاوى 
في  الدستورية  احملكمة  تنظر  بينما  املرشحني،  ضد 

الطعون املرفوعة ضد النتائج األولية لالنتخابات.

 ֺ   مصر: قبل االنتخابات، تتولى احملكمة اإلدارية مسؤولية 
حل النزاعات االنتخابية، بينما تفصل محكمة النقض 
وفيما  االنتخابات.  انتهاء  بعد  املرفوعة  القضايا  في 
يتعلق بدرجات التقاضي في النزاعات االنتخابية، فإن 
النزاعات التي تفصل فيها احملكمة اإلدارية يكون فيها 
النقض  حملكمة  بالنسبة  أما  درجتني،  على  التقاضي 

فتكون على درجة واحدة. 

تونس: التقاضي على درجتني لكل النزاعات االنتخابية.     ֺ 
في عام 2014، رفعت دعاوى كثيرة أغلبها كان إليقاف 
االنتخابية.  اإلدارة  عن  صادرة  معينة  قرارات  تنفيذ 
بتسجيل  متعلقة  قليلة  دعاوي  هناك  وكانت 
الناخبني بينما العدد األكبر من الدعاوي كان متعلًقا 
القوائم  حول  قانوني  جدل  وظهر  بالترشيحات. 
على  ينص  كان  التونسي  القانون  ألن  االنتخابية 
إسقاط القائمة بأكملها في حالة ثبوت مخالفتها، 
ولكن طالب العديد باإلسقاط اجلزئي للقائمة نظرًا ملا 
يؤدي إليه اإلسقاط الكلي من إهدار ألصوات الناخبني. 
وبالفعل أدى هذا النقاش القانوني إلى تعديل القانون 
والسماح ملفوضية االنتخابات بإقرار اإلسقاط اجلزئي 

لبعض القوائم.
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املشاركون جاءت على النحو التالي: 

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

وإبالغ  محدد،  موضوع  على  بالتركيز  امللتقى   ֺ   عقد 
كاف  بوقت  امللتقى  انعقاد  قبل  باملوضوع  املشاركني 
واالستعداد  املعلومات  جمع  فرصة  لهم  تتاح  لكي 
مبقترحات  املشاركون  يتقدم  أن  وميكن  أفضل.  بشكل 
حول موضوعات معينة بعد إجراء املشاورات الالزمة مع 
جامعة الدول العربية. ومن خالل هذه املشاورات، فسوف 
يسهم املشاركون في تطوير هذا امللتقى مما سينعكس 

بدوره على تطوير االنتخابات واإلدارات االنتخابية. 

امللتقى  إطار  في  فرعية  عمل  ورش  أو  جلان  تنظيم     ֺ 
ملناقشة موضوعات فرعية محددة. 

االتباع الدائم  للنهج املهني في اختيار املوضوعات من     ֺ 
خالل االبتعاد عن القضايا اخلالفية والتركيز على احملتوى 
واجلوانب الفنية. وكذلك التعاطي مع املوضوعات من 
متثيل  عن  اإلمكان  قدر  االبتعاد  بهدف  تقني  منظور 

الدول لصالح متثيل اإلدارات االنتخابية ذاتها.

دعوة اخلبراء ليس فقط من الدول العربية ولكن أيًضا من     ֺ 
خارج املنطقة العربية )من دول مثل الهند واملكسيك( 
لعرض جتاربهم حول خبراتهم االنتخابية مما يسهم في 

تعزيز العملية الدميقراطية في املنطقة العربية. 

 ֺ   مواصلة دعوة املنظمات الدولية واإلقليمية للمشاركة 
في أعمال امللتقى.

جدول  متاشي  ضمان  املهم  فمن  الوقت  إدارة  أهمية     ֺ 
تتم  أن  يجب  كما  اجللسات.  سير  مع  امللتقى  أعمال 
السيطرة على املناقشات بشكل جيد حتى ال تبتعد 
ال تظهر  ولكي  النقاش،  املداخالت عن موضوع  بعض 
تعليقات قد تثير حساسية وإشكاليات بني املشاركني. 
من  مزيد  تخصيص  املهم  فمن  ذلك،  إلى  وباإلضافة 

الوقت للمناقشات في كل جلسة.

من  معني  مبوضوع  متعلقة  مقترحات  حول  االتفاق     ֺ 
)على  االنتخابية  اإلدارة  حتسني  في  تسهم  أن  شأنها 
سبيل املثال حول التشريعات االنتخابية، أو مشاركة 

املرأة، أو التعامل مع النتائج األولية(. 

 ֺ   كتابة تقرير مفصل عن امللتقى يشمل كافة التجارب 
على  يساعد  سوف  مما  املستفادة،  والدروس  املقدمة 

متابعة حتقيق نتائجه.

التقييم العام للملتقى

ا  إيجابيًّ تطورًا  مثَّل  امللتقى  انعقاد  أن  املشاركون  أجمع 
قامت به جامعة الدول العربية بالتعاون مع األمم املتحدة. 
كما أعربوا عن رؤيتهم ألهمية انعقاد هذا امللتقى بشكل 
دوري )وكان هذا رأي 34 مشاركًا من بني 36 ممن شاركوا في 

ملء استبيانات التقييم(. 

املشاركني  بني  للملتقى  الكلي  التقييم  متوسط  وبلغ 
 1 أشارت  حيث   5 إلى   1 من  تقييم  مستوى  على   4.1
استبيانًا   11 )جاء  "ممتاز"  إلى   5 وأشارت  "ضعيف"  إلى 
مبستوى تقييم 5، بينما أعطى 19 مستوى تقييم 4، و6 
قيموا املستوى بـ3(. أما فيما يتعلق باجلوانب التنظيمية 
واللوجستية للملتقى، فقد بلغ متوسط التقييمات 4.3 
على نفس مستوى التقييم حيث تشير 1 إلى "ضعيف" 
 14 التقييم  استبيانات  في  )وجاء  "ممتاز"  إلى   5 وتشير 
و4   ،4 مستوى  اختاروا  و18   ،5 مستوى  اختاروا  استبيانًا 

اختاروا مستوى 3(.  

امللتقى  انعقاد  في  رغبتهم  عن  املشاركون  أغلب  وعبر 
مع  العربية  الدول  جامعة  برعاية  سنوي  أساس  على 
بشكل  مناقشته  تتم  محدد  موضوع  على  التركيز 
دول  ثالث  أو  دولتان  تشارك  أن  وميكن  بالتفصيل  معمق 
ميكن  كما  املعينة.  املسألة  هذه  حول  خبراتهم  بعرض 
حتت  العمل  ورش  أو  الفرعية  اجللسات  من  عدد  تنظيم 
امللتقى  يُعقد  أن  املشاركني  أحد  واقترح  معني.  موضوع 
كل عام في بلد مختلف. ولكي يتم تفعيل املبادرة على 
لذا  االستدامة،  ضمان  الضروري  فمن  منتظم  أساس 
فقد رأى املشاركون أهمية أن تولي جامعة الدول العربية 
منذ  امللتقى  بهذا  االهتمام  املعنية  األخرى  واملنظمات 

بدايات تطوره.

وباإلضافة إلى ذلك، رأى عدد من املشاركني أن املناقشات 
يتضمن  مبادئ  إعالن  إلى  التوصل  إلى  تؤدي  أن  ميكن 
احلد األدنى من املعايير الواجب مراعاتها من قبل جميع  

اإلدارات االنتخابية. 

كما أجمع املشاركون على أن هذا امللتقى ميثل آلية لتبادل 
اخلبرات والتعاون بني اإلدارات االنتخابية في الدول العربية، 
وبالتالي فمن املهم احلفاظ على انعقاد امللتقى باعتباره آلية 
لتعزيز التكامل اإلقليمي بني أطراف العمليات االنتخابية 
عاملة  وإقليمية  دولية  ومنظمات  انتخابية  إدارات  من 
اجلوانب  بعض  حول  موحدة  رؤية  وإيجاد  اجملال،  هذا  في 

املتعلقة باالنتخابات.

وبشكل أكثر حتديًدا، فإن أغلب املقترحات التي قدمها
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أعمال ملتقى  فترة  بذلتموها خالل  التي  الكبيرة  للجهود  وتقديره  العام  األمني  السيد  إليكم حتيات  أنقل  أن  أود 
اإلدارات االنتخابية في الدول العربية الذي يختتم أعماله اليوم مبقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية بالتعاون 
مع األمم املتحدة؛ وميثل مبادرة إقليمية هي األولى من نوعها، جنحت في جمع كافة األطراف املعنية باالنتخابات في 

املنطقة العربية، وشركائهم اإلقليميني والدوليني؛ من أجل بناء وتأسيس عالقات تعاون فيما بينها.

واألفكار  اآلراء  وتبادل  الثرية،  االنتخابية  العربية لعرض جتاربها  االنتخابية  لإلدارات  امللتقى فرصة هامًة  لقد مثل 
واخلبرات، وكذلك للتباحث حول العديد من املوضوعات والقضايا املتعلقة بآليات عمل اإلدارات االنتخابية والنظم 
من هذه  املستفادة  والدروس  العبر  استخالص  إلى  باإلضافة  األعضاء،  الدول  في  بها  املعمول  اخملتلفة  االنتخابية 

التجارب، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه عمل اإلدارات االنتخابية، ومناقشة سبل معاجلتها.

التي قدمها ممثلو املنظمات اإلقليمية والدولية املشاركة في  القيمة،  العروض املتميزة واملداخالت  لقد أسهمت 
تنوع ما  والذي  االنتخابات،  به في مجال  الذي تضطلع  الدور  والتعرف على  إثراء مناقشات جلساته،  امللتقى، في 
بني املراقبة على االنتخابات، وتقدمي املساعدات والدعم االنتخابي للجهات املشرفة على العمليات االنتخابية في 

العربية.  الدول 

في هذا اإلطار، أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في اإلعداد والتحضير ألعمال هذا امللتقى، 
وأخص بالشكر كافة العاملني في منظمة األمم املتحدة؛ على ما بذلوه من جهود مقدرة إلجناح امللتقى وخروجه 

على هذا النحو املتميز.

امللتقي  هذا  انعقاد  آلية  على  االتفاق  حول  املشاركني  من  العديد  أبداها  التي  الرغبة  على  أُثني  أن  أود  وختاماً، 
بصفة دورية، ضمانًا الستمرارية التواصل والتشاور وتوثيق أواصر التعاون في مجال االنتخابات، وأعرب عن خالص 

التمنيات في أن يشكل هذا امللتقى ومخرجاته أساًسا ميكن البناء عليه مستقبالً.

ثامنًا: الكلمات الختامية للملتقى

كلمة السفيرة الدكتورة/ هيفاء أبو غزالة
)األمين العام المساعد- رئيس قطاع اإلعالم واالتصال بجامعة الدول العربية(
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 18 أيام وجمع  والذي استمر ملدة ثالثة  الهام  اليوم في نهاية هذا احلدث  بينكم  الفخر لوجودي  أشعر بكثير من 
دولة عربية ملناقشة موضوع على قدر كبير من األهمية أال وهو االنتخابات. 

ومن اجلدير بالثناء أن نرى اإلدارات االنتخابية جتتمع مًعا من مختلف أنحاء املنطقة العربية، لتبادل اخلبرات والدروس 
املستفادة، وإيجاد سبل لتعزيز األداء املهني في هذا اجملال الـهام. 

االنتخابات  مجال  في  العربية  التجارب  فإن  املاضية،  الثالث  األيام  مدار  على  املقدمة  العروض   من  تعلمنا  وكما 
متنوعة، حيث تختلف السياقات الوطنية اخلاصة بكل دولة، ولكن مناقشات املشاركني أكدت على أهمية إجراء 
انتخابات تتمتع باملصداقية وتتيح مشاركة اجلميع. وبالنسبة لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مُتثِّل االنتخابات حجر 
الزاوية في عملنا من أجل احلكم الدميقراطي. وفي جدول األعمال التنموي اجلديد )أجندة عام 2030( تأتي االنتخابات 
في جميع مستويات صنع  والتمثيل  واملشاركة  التضمني  إلى  الدعوة  إطار  في  املستدامة  التنمية  أهداف  ضمن 

القرار. 

67 دولة من الدول األعضاء في األمم املتحدة دعًما  ونحن نقدم دعًما لإلدارات االنتخابية حول العالم، حيث تلقت 
على  معكم  عملنا  إلى  وباإلضافة  العربية.  الدول  من  العديد  ذلك  في  مبا  املاضيني،  العامني  مدار  على  انتخابيًّا 
املستوى الوطني، فقد قام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بتقدمي الدعم من خالل املنظمات اإلقليمية مثل جامعة 

الدول العربية، ومؤخرًا من خالل املنظمة العربية لإلدارات االنتخابية التي أنشئت حديثًا.   

وكما الحظتم من العروض املقدمــة، فإن املنطقة تواجه حتديات كبيرة مبا في ذلك حق املواطنني في املشاركة في 
إدارة شؤون بالدهم. وقد مت إعالن هذه احلقوق والتصديق عليها من خالل آليات إقليمية ودولية مثل اإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنسان، والعهد الدولي اخلاص باحلقوق واحلريات السياسية، وامليثاق العربي حلقوق اإلنسان، وغيرها الكثير. 

إن املهمة ليست سهلة، فمع تزايد اهتمام ومطالبات األفراد في هذه املنطقة باملشاركة وإبداء الرأي في الكيفية 
التي يُحكَمون بها، فإن دوركم هام وحاسم لضمان أن تظل أصوات املواطنني مسموعة في ظل بيئة آمنة ومواتية. 

التي  الرسالة  العمليات االنتخابية أمرًا شديد األهمية، وهذه هي  وتعد املشاركة املتساوية للرجال والنساء في 
كافة  حصول  لضمان  وسعكم  في  ما  بكل  القيام  إلى  أدعوكم  اللقاء.  هذا  ختام  في  اليوم  عليها  أؤكد  أن  أود 
املواطنني على فرص متساوية في مختلف مراحل العملية االنتخابية. وكما تعلمون فهناك العديد من التدابير 
إلى  الرجوع  ميكن  )وهنا  االنتخابات  في  املرأة  مشاركة  لتعزيز  تطبيقها  االنتخابية  لإلدارات  ميكن  التي  اخلاصة 

الدليل اإلرشادي الصادر حديثًا  لإلدارات االنتخابية حول دور املرأة في االنتخابات(.  

كلمة الدكتور/ خالد عبد الشافي
)المدير اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي للدول العربية(
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باإلضافة إلى ذلك، ونظرًا ألن الشباب حتت سن 25 سنة ميثلون %60 من السكان في الدول العربية، فإنه من املهم 
البحث عن وسائل واستراتيجيات لتحفيز وتشجيع الشباب على املشاركة في العمليات السياسية واالنتخابية، 
بالغ األهمية ليس فقط  أمر  التأكد من بقاء أصواتهم مسموعة هو  أثمن مورد في هذه املنطقة، لذا فإن  فهم 

لضمان استقرار وتنمية املنطقة، ولكن أيًضا للحد من التطرف والعنف.  

من  والتعلم  املعلومات  لتبادل  احلاجة  ليضع  أيًضا  جاء  وإمنا  املناسب  الوقت  في  فقط  امللتقى  يأت  فلم  وعليه، 
األمم  برنامج  عمل  وقد  بأكملها.  للمنطقة  االستفادة  حتقيق  أجل  من  التطبيق  موضع  االنتخابات  في  خبراتكم 
في  اليوم  عملنا  ثمرة  نرى  أن  بالثناء  جديرًا  أمرًا  ويعد  والتعاون،  املعرفة  لتعزيز  عديدة  لسنوات  اإلمنائي  املتحدة 

مجال االنتخابات في الدول العربية. 

ويلتزم برنامج االمم املتحدة اإلمنائي، واملركز االقليمي في عمان، بتقدمي الدعم الالزم لعملكم من أجل تعزيز مجال 
االنتخابات وتدعيم أساسه املهني، كما ندعم عقد هذا امللتقى مرة أخرى في املستقبل. 

إدراك أهمية  االنتخابي على  اإلقليمي للدعم  العربية ومشروعنا  الدول  االنتخابات بجامعة  أمانة شؤون  وأهنيء 
وكانت  امللتقى،  هذا  أيام إلجناح  ثالثة  مدار  على  كبيرة  بُذلت جهود  فقد  أجل حتقيقه.  من  والسعي  امللتقى  هذا 
ن ايضا الشراكة الراسخة  املناقشات األولية حول رؤية هذا امللتقى قد بدأت منذ ما يقرب من عامني. وأود أن أُثمِّ
والدعم الذي تلقيناه من شعبة املساعدة االنتخابية باألمم املتحدة لتحقيق شراكتنا مع جامعة الدول العربية، 

خاصًة خالل تنظيم هذا اللقاء.  

وفي اخلتام اسمحوا لي أن أشكركم جميًعا على حضوركم ومشاركتكم الفعالة في املناقشات على مدى األيام 
في  الفئات  جميع  مشاركة  وتتيح  باملصداقية  تتمتع  انتخابات  إلجراء  املستمر  التزامكم  وعلى  املاضية  الثالثة 

العربية.  الدول 
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فيما يلي قائمة مختصرة ألهم املراجع املتوفرة باللغة العربية حول موضوع إدارة االنتخابات: 

 ֺ   "أنظمة إدارة النتائج االنتخابية: كتالوج االختيارات"، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بيروت )2015(.

 ֺ   "املعجم العربي ملصطلحات االنتخابات"، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، القاهرة )2014(. 

 ֺ   "تعزيز مصداقية العمليات االنتخابية والقبول بها: دور الشركاء واإلدارات االنتخابية"، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
واملفوضية األوروبية، البحر امليت باألردن )2014(.  

 ֺ   "حلقة العمل املواضيعية واملعنية باالستدامة في إدارة االنتخابات: توفير موارد كافية من أجل انتخابات موثوقة"، 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملفوضية األوروبية، مابوتو )2013(. 

 ֺ   "مبادئ إدارة انتخابية مستقلة ومستدامة: املعايير الدولية لهيئات إدارة االنتخابات –جتارب دولية مقارنة"، تقرير 
امللتقى، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، القاهرة )2012(.

 ֺ   "حلقة العمل املواضيعية حول تكنولوجيا املعلومات وإدارة االنتخابات: القرارات املستنيرة من أجل حتقيق نتائج 
مستدامة"، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملفوضية األوروبية، مومباسا )2011(. 

وميكن الوصول إلى هذه املراجع الستة املتوافرة باللغات العربية واإلجنليزية والفرنسية على االنترنت عبر الرابط التالي:  

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

 ֺ   سلسلة أوراق عمل حول النظام االنتخابي واإلدارة االنتخابية، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي )إصدار سلسلة موجزة: 
2015(. تتضمن هذه السلسلة 13 ورقة تركز على تلخيص املفاهيم وتعرض أمثلة لدول من مختلف أنحاء العالم، 

وفيما يلي عناوينها:      

 ֺ   النُّظم االنتخابية في العالم: تقييم من منظور دولي.

 ֺ   ترسيم الدوائر االنتخابية وحجم الدائرة وصيغة التمثيل. 

 ֺ   قوائم الناخبني: السلطة املسؤولة عنها وطرق التسجيل. 

 ֺ   التصويت من اخلارج: األمناط واملمارسة. 

قائمة المراجع
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 ֺ   تسوية النزاعات املتعّلقة بالنتائج النهائية لالنتخابات. 

 ֺ   تصويت اجليش والشرطة في االنتخابات: خبرات دولية.

 ֺ   املسؤول التنفيذي لالنتخابات: اختيار رئيس الهيئة املسؤولة عن إدارة االنتخابات وتعيينه.  

 ֺ   الهياكل دون الوطنية لإلدارة االنتخابية. 

 ֺ   طرق تعيني أعضاء اللجان االنتخابية وتدريبهم. 

 ֺ   التعاون بني املؤسسات في إجراء االنتخابات.  

 ֺ   العالقة بني هيئات إدارة االنتخابات واألحزاب السياسية.  

 ֺ   املراقبة االنتخابية: التنظيم واملمارسة. 

 ֺ   النتائج األولية: النشر واإلعالن 

 ֺ   "اخلبرات املقارنة في إدارة االنتخابات والعالم العربي"، ورقة عمل، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي )2011(. ميكن احلصول 
على هذه الورقة من خالل مكتب املشروع اإلقليمي للدعم االنتخابي في عمان.

 ֺ   "إعالن مبادئ املراقبة الدولية لالنتخابات ومدونة قواعد السلوك ملراقبي االنتخابات الدوليني"، األمم املتحدة )2005(. 

االنتخابات  ملراقبي  الشرف  وميثاق  املدنية  املنظمات  قبل  من  االنتخابات  حيادية  ملراقبة  العاملية  املبادئ  "إعالن     ֺ  
املدنيني احلياديني" الذي جاء مببادرة من الشبكة العاملية ملراقبي االنتخابات احملليني وتبنته األمم املتحدة، )الشبكة 

  .)GNDEN، 2012 العاملية ملراقبي االنتخابات احملليني
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ملخص التغطية اإلعالمية
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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
التقى الدكتور نبيل العربي األمني العام للجامعة العربية، ظهر اليوم 
األحد، كريك جانيس ممثل األمني العام لألمم املتحدة في ملتقى اإلدارات 
االنتخابية في الدول العربية رئيس شعبة املساعدات االنتخابية في 
األمم املتحدة، لبحث الترتيبات األخيرة لعقد ملتقى اإلدارات االنتخابية 

في الدول العربية.

ويعقد ألول مرة مبقر جامعة الدول العربية "ملتقى اإلدارات االنتخابية في الدول العربية"، والذي تستمر فعالياته فى 
الفترة من 9-11 مايو 2016، ويأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون بني جامعة الدول العربية ومنظمة األمم املتحدة.

في   7961 رقم  الوزاري  املستوى  على  العربية  الدول  قرار مجلس جامعة  تنفيذ  إطار  في  امللتقى  هذا  انعقاد  ويأتي 
دورته العادية )144( بتاريخ 2015/9/13، والذي رحب بعقد ملتقى موسع تشارك فيه كل الهيئات واإلدارات االنتخابية 

العربية فضال عن املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية الرائدة في هذا اجملال.

يشارك في امللتقى رؤساء وأعضاء اإلدارات االنتخابية في الدول العربية وذلك بحضور املنظمات الدولية واإلقليمية 
الرائدة في هذا اجملال )األمم املتحدة، االحتاد األوروبي، االحتاد اإلفريقي، منظمة التعاون اإلسالمي، البرملان العربي، املنظمة 
في  املستدامة  للدميقراطية  االنتخابي  املعهد  االنتخابية،  للنظم  الدولية  املؤسسة  االنتخابية،  لإلدارات  العربية 

إفريقيا، وكالة التنمية الدولية السويدية.

عربية  دولة  كل  في  االنتخابية  التجارب  باستعراض  امللتقى  هذا  في  باملشاركة  االنتخابية  العربية  اإلدارات  وتقوم 
واالجنازات التي استطاعت حتقيقها، وكذلك الصعوبات والتحديات اخملتلفة التي واجهتها، ذلك إضافة إلى استعراض 
املنظمات الدولية واإلقليمية لدورها في هذا اجملال وخبرتها على صعيد التعاون الدولي خاصة في املنطقة العربية، 

األمر الذي من شأنه أن يسهم في تطوير املمارسات االنتخابية املستقبلية للدول العربية.

اإلدارات  وبناء عالقات تعاون بني جميع  امللتقى فرصة كبيرة ميكن االستفادة منها في استمرار تأسيس  وميثل هذا 
الدول  في  باالنتخابات  املعنية  األطراف  كل  بني  التعاون  أواصر  وتعزيز  توثيق  وكذلك  العربية،  الدول  في  االنتخابية 

العربية وبني املنظمات الدولية واإلقليمية العاملة في هذا اجملال.

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 

ــدة. ــة األمم املتح ــة ومنظم ــدول العربي ــة ال ــني جامع ب
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حتقيقات وتقارير

وأفاد بيان لألمانة العامة للجامعة بأن انعقاد امللتقى يأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية على 
املستوى الوزاري رقم 7961 في دورته العادية )144( بتاريخ 2015/9/13، والذي رحب بعقد ملتقى موسع تشارك فيه 

كافة الهيئات واإلدارات االنتخابية العربية فضالً عن املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية الرائدة في هذا اجملال.

ويشارك في امللتقى رؤساء وأعضاء اإلدارات االنتخابية في الدول العربية وذلك بحضور املنظمات الدولية واإلقليمية 
الرائدة في هذا اجملال )األمم املتحدة، االحتاد األوروبي، االحتاد األفريقي، منظمة التعاون اإلسالمي، البرملان العربي، املنظمة 
في  املستدامة  للدميقراطية  االنتخابي  املعهد  االنتخابية،  للنظم  الدولية  املؤسسة  االنتخابية،  لإلدارات  العربية 

أفريقيا، وكالة التنمية الدولية السويدية(.

وسوف تقوم اإلدارات العربية االنتخابية املشاركة فى هذا امللتقى باستعراض التجارب االنتخابية في كل دولة عربية 
واالجنازات التي استطاعت حتقيقها، وكذلك الصعوبات والتحديات اخملتلفة التي واجهتها، ذلك إضافًة إلى استعراض 
املنظمات الدولية واإلقليمية لدورها في هذا اجملال وخبرتها على صعيد التعاون الدولي خاصًة في املنطقة العربية، 

األمر الذي من شأنه أن يسهم في تطوير املمارسات االنتخابية املستقبلية للدول العربية. 

اإلدارات  وبناء عالقات تعاون بني جميع  امللتقى فرصة كبيرة ميكن االستفادة منها في استمرار تأسيس  وميثل هذا 
التعاون بني كافة األطراف املعنية باالنتخابات في الدول  الدول العربية، وكذلك توثيق وتعزيز أواصر  االنتخابية في 

العربية وبني املنظمات الدولية واإلقليمية العاملة في هذا اجملال.

اجلامعة العربية تشدد على ضرورة تعزيز اإلدارات االنتخابية 
فى الدول األعضاء 

االثنني، 09 مايو 2016 - 02:26 م

اليوم السابع : كتب مصطفى عنبر
اإلدارات  دور  تعزيز  ضرورة  على  العربية  الدول  جامعة  شددت 
االنتخابية في الدول األعضاء باجلامعة، من أجل حتقيق الدميقراطية 
واحلكم الرشيد، والتعاون والتنسيق في هذا اإلطار مع املنظمات 
اإلقليمية والدولية في مراقبة االنتخابات وتبادل اخلبرات الناجحة. 

وقال السفير احمد بن حلو نائب األمني العام للجامعة العربية، 
اإلدارات  ملتقى  أمام  العام  األمني  عن  نيابة  ألقاها  كلمة  في 
االنتخابية في الدول العربية الذي بدأت أعماله اليوم االثنني مبقر اجلامعة العربية، حيث تنظمه اجلامعة بالتعاون مع 
منظمة األمم املتحدة بحضور ممثلني من املنظمات الدولية واالحتاد األوروبي واالحتاد اإلفريقي ومنظمة التعاون اإلسالمي 

والبرملان العربي واملنظمة العربية لإلدارات االنتخابية.

وأكدت كلمة األمني العام الدكتور نبيل العربي، أن االنتخابات تشكل إحدى أهم طرق التداول السلمي للسلطة 
وأحد األعمدة األساسية لبناء النظام الدميقراطي واحلكم الرشيد ومبدأ الشورى .

وأوضح أن اجلامعة حرصت منذ بداية التسعينات على مواكبة ومتابعة مختلف االستحقاقات االنتخابية التي جرت 
فى دولها األعضاء حيث أرسلت 65 بعثة ملراقبة االنتخابات على املستوى الرئاسي أو البرملاني أو االستفتاء في 20 
دولة حتى اآلن، الفتا إلى أن هذه البعثات تضمنت في مجملها مشاركة ما ال يقل عن 1600 مراقبا ومراقبة جميعهم 
من موظفي األمانة العامة للجامعة العربية بعد إعدادهم مهنيا ألداء هذه املهام وفقا للمعايير الدولية في هذا 

اجملال، كما توسع مجال مهمة بعثات اجلامعة ملراقبة االنتخابات في الدول العربية ليشمل دوال غير عربية أيضا .
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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
اجلاري،  مايو   9-11 من  الفترة  خالل  امللتقى  فعاليات  وتستمر 
ويأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون بني جامعة الدول العربية 

ومنظمة األمم املتحدة.

مجلـس  قـرار  تنفيـذ  إطـار  فـي  امللتقـى  هـذا  انعقـاد  ويأتـي 

وأكد أن العقود القليلة املاضية شهدت اهتماما متزايدا باملراقبة الدولية على االنتخابات باعتبارها آلية هامة من 
آليات ضمان نزاهة االنتخابات نظرا ملا توفره من تقييم دقيق ومتجرد عن مجريات العملية االنتخابية، وقد تعززت 
أهمية املراقبة الدولية في السنوات األخيرة نظرا للحرص على تواجد املنظمات اإلقليمية والدولية ودعواتها ملراقبة 
أن  وبعد   ، االنتخابات  على  الدولية  بالرقابة  لتسمح  تشريعاتها  بتعديل  الدول  من  العديد  قامت  االنتخابات حيث 
أصبحت املراقبة الدولية عامال هاما يسهم ضمن عوامل أخرى في إجناح وتعزيز نزاهة ومصداقية العملية االنتخابية 
، كما تلعب دورا هاما في احلث على تقبل ما تفرزه االنتخابات من نتائج وتعمل على جتنب احتماالت نشوب اخلالفات 
الداخلية أو النزاعات حول مصداقيتها ، باإلضافة إلى إسهام تقاريرها ومالحظاتها وتوصياتها في االرتقاء مبستوى 

العملية االنتخابية املستقبلية .

ولفت الدكتور العربي إلى أن املنطقة العربية شهدت خالل السنوات املاضية العديد من االستحقاقات االنتخابية 
سواء على املستوى الرئاسي أو البرملاني أو احمللى أو االستفتاءات األمر الذي أدى إلى تزايد االهتمام باالنتخابات في 
املنطقة على املستويني الرسمي والشعبي. مؤكدا أن الهيئات واإلدارات االنتخابية العربية باختالف أنواعها مسؤولة 
صعوبات  من  واجهته  ما  رغم  إلجنازها  ومقدرة  كبيرة  جهود  ببذل  قامت  حيث  االستحقاقات  إمتام  على  ومشرفة 

وحتديات عديدة األمر الذي لم تكن اجلامعة بعيدة عنه بل أولته اهتماما خاصا .

وأعرب األمني العام عن تطلع اجلامعة العربية إلى تقييد كل سبل الدعم التي من شأنها تعزيز دور اإلدارات االنتخابية 
العربية ومساعدتها على القيام باملسؤوليات التي تضطلع بها على أكمل وجه.

التي  اخملتلفة  والتحديات  العربية  املنطقة  في  االنتخابية  التجارب  ومناقشة  امللتقى الستعراض  أهمية هذا  وأكد 
واجهت اإلدارات االنتخابية العربية إضافة إلى استعراض النجاحات التي استطاعت هذه اإلدارات إجنازها .

من جهته أكد كريج جينيس، مدير قسم املساعدات االنتخابية في األمم املتحدة، أهمية امللتقى لتبادل اخلبرات بني 
املنظمات والدول املشاركة. الفتا إلى أن اجلامعة من أهم األمم املتحدة في دعم العمليات االنتخابية ومراقبتها ولها 

خبرة كبيرة في توفير املساعدات الفنية .

وأشار جينيس إلى أهمية الدفع قدما مبشاركة املرأة في العملية االنتخابية وترسيخ دورها في العملية السياسية. 
نسب  لزيادة  تطلعه  عن  معربا  منتخبات  أو  معينات  سواء  باملائة   18 إلى  وصلت  البرملانيات  نسبة  أن  إلى  الفتا 

مشاركتهن خالل الفترة املقبلة وأن تلعب املنطقة العربية دورا بارزا في تعزيز الدميقراطية .

الدول  في  االنتخابات  عن  اإلمنائي،  املتحدة  األمم  برنامج  مستشارى  كبير  بينتور،  لوبيز  رفاييل  استعرض  جانبه  من 
العربية دور االنتخابات كآلية منهجية متكن السلطات من اتخاذ القرارات ووسيلة الختيار القيادات .

واستعرض امللتقى على مدى ثالثة أيام التجارب االنتخابية فى كل دولة عربية واإلجنازات التي استطاعت حتقيقها 
وكذلك الصعوبات والتحديات اخملتلفة التي واجهتها، باإلضافة إلى استعراض املنظمات الدولية واإلقليمية لدورها 

في هذا اجملال وخبرتها على صعيد التعاون الدولي خاصًة في املنطقة العربية.
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ــبتمبر  ــخ 13 س ــة )144( بتاري ــه العادي ــي دورت ــم 7961 ف ــوزاري رق ــتوى ال ــى املس ــة عل ــدول العربي ــة ال جامع
2015، والــذي رحــب بعقــد ملتقــى موســع تشــارك فيــه كل الهيئــات واإلدارات االنتخابيــة العربيــة، فضــاًل عــن 

ــي هــذا اجملــال. ــدة ف ــة الرائ ــة املعني ــة واإلقليمي املنظمــات الدولي

ــات  ــور املنظم ــك بحض ــة، وذل ــدول العربي ــي ال ــة ف ــاء اإلدارات االنتخابي ــاء وأعض ــى رؤس ــي امللتق ــارك ف ويش
الدوليــة واإلقليميــة الرائــدة فــي هــذا اجملــال )األمم املتحــدة، االحتــاد األوروبــي، االحتــاد األفريقــي، منظمــة التعــاون 
ــة،  ــم االنتخابي ــة للنظ ــة الدولي ــة، املؤسس ــإلدارات االنتخابي ــة ل ــة العربي ــي، املنظم ــان العرب ــالمي، البرمل اإلس

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

ومــن املقــرر أن تقــوم اإلدارات العربيــة االنتخابيــة املشــاركة فــي هــذا امللتقــى باســتعراض التجــارب االنتخابيــة 
ــي  ــة الت ــات اخملتلف ــات والتحدي ــك الصعوب ــا وكذل ــتطاعت حتقيقه ــي اس ــازات الت ــة واإلجن ــة عربي ــي كل دول ف
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 تطوير 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.

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

رام اهلل - دنيا الوطن

ــات املؤلــف  ــا املســتقلة لالنتخاب شــارك وفــد املفوضيــة العلي
ــى  ــت مصطف ــيد سربس ــني الس ــس املفوض ــس مجل ــن رئي م
ــوي  ــن املوس ــيد محس ــة الس ــس اإلدارة االنتخابي ــيد ورئي رش
وعضــو مجلــس املفوضــني والناطــق الرســمي باســم املفوضية 
الســيد مقــداد الشــريفي فــي امللتقــى األول لــإلدارات االنتخابية 
املنعقــد فــي مقــر جامعــة الــدول العربيــة فــي القاهــرة للمــدة 
ــة  ــدول العربي ــع ال ــني جمي ــور ممثل ــن 9 - 2016/5/11 وبحض م

ومبشــاركة وفــد مــن األمم املتحــدة املعنــى بشــؤون االنتخابــات.

ــات  ــف الهيئ ــن مختل ــني م ــن املتحدث ــدد م ــيقدمها ع ــي س ــات الت ــن اجللس ــة م ــى مجموع ــن امللتق ويتضم
الرســمية اخملتلفــة املعروفــة وســيتم مناقشــة األمــور اخملتلفــة التــي تهتــم بشــؤون االنتخابــات وتبــادل اخلبــرات 
ــة أواصــر التعــاون بــني مختلــف اجلهــات  االنتخابيــة بــني مختلــف الــدول العربيــة فضــالً عــن تأســيس وتقوي
املعنيــة باالنتخابــات وســيكون امللتقــى احلافــز املهــم فــي اجلانــب املعرفــي واإلمكانيــات املتاحــة لــدى املفوضيــات 
والهيئــات اخملتلفــة واملشــاركني مــن منظمــات فــي جميــع الــدول العربيــة مــع إيجــاد الســبل للتعــاون وتبــادل 

اخلبــرات مــع األمم املتحــدة وفعالياتهــا فــي اجلانــب االنتخابــي.

وميثل امللتقى فرصة كبيرة لتطوير املمارسات االنتخابية في املنطقة العربية في املستقبل.
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البحرين تستعرض التجربة االنتخابية البرملانية والبلدية في ملتقى ادارات 
االنتخابات في الدول العربية

املنامة في 10 مايو/بنا/
شاركت مملكة البحرين في أعمال امللتقى األول إلدارات االنتخابات 
التنسيق  إطار  في  وذلك  مايو   11 حتى   9 من  العربية  الدول  في 
والتعاون بني جامعة الدول العربية ومنظمة األمم املتحدة وبحضور 
األفريقي  واإلحتاد  األوروبي  واإلحتاد  الدولية  املنظمات  من  ممثلني 

ومنظمة التعاون اإلسالمي والبرملان العربي.

ومثل مملكة البحرين في أعمال امللتقى السيد دعيج البنجاسم 
النيابية والبلدية في  الذي قدم ورقة عمل حول االنتخابات  القانوني  التشريع اإلفتاء  إدارة االنتخابات بـهيئة  مدير 

مملكة البحرين. 

وتضمنت ورقة العمل كيفية إجراء االنتخابات في البحرين واالستفادة من األنظمة وقواعد البيانات املتوفرة باألجهزة 
احلكومية والهيكل اإلشرافي والتنظيمي لالنتخابات ومشاركة اجلمعيات احلقوقية في العملية االنتخابية، باإلضافة 
لفاعليه مشاركة املرأة في االنتخابات مدعمة باإلحصائيات واألرقام التي تبني التطور في الوعي للمواطنني منذ عام 

2002 حتى 2014 .

وتخلل ورقة العمل عرض فيلم وثائقي عن االنتخابات في مملكة البحرين الذي يوضح مراحل االنتخابات من فتره 
التحضير واإلعداد حتى مرحلة استخراج النتائج النهائية. 

وأكد السيد / دعيج البنجاسم على أهمية هذه اللقاءات في تعزيز عالقات التعاون بني جميع اإلدارات االنتخابية 
في الدول العربية واالستفادة من جتاربهم االنتخابية والتعرف على الدعم التي تقدمه األمانة العامة جلامعة الدول 

العربية واملنظمات الدولية . 

ويأتي انعقاد هذا امللتقى في إطار تنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري في دورته العادية في 
سبتمبر من العام املاضي والذي رحب بعقد ملتقى موسع تشارك فيه كافة املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية 

الرائدة في هذا اجملال. 

قطر تشارك في أعمال ملتقى اإلدارات االنتخابية في الدول العربية 
األثنني  09 مايو, 2016

القاهرة في 09 مايو /قنا / 
انطلقت اليوم مبقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية، أعمال 
بالتعاون مع  وذلك  العربية،  الدول  في  االنتخابية  اإلدارات  ملتقى 
منظمة األمم املتحدة بحضور ممثلني من املنظمات الدولية واالحتاد 
والبرملان  اإلسالمي  التعاون  ومنظمة  اإلفريقي  واالحتاد  األوروبي 

العربي واملنظمة العربية لإلدارات االنتخابية.

ماجد  اللواء  يترأسه  بوفد  امللتقى  أعمال  في  قطر  دولة  تشارك 
إبراهيم اخلليفي مدير إدارة االنتخابات بوزارة الداخلية.

وقال اللواء ماجد اخلليفي في تصريح لوكالة األنباء القطرية "قنا"، إن دولة قطر تشارك في أعمال امللتقى بدعوة من 
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اجلامعة العربية، مشيرا إلى أن امللتقى يناقش إدارة العملية االنتخابية في الدول العربية بالتنسيق مع األمم املتحدة.

الداخلية للعملية  وزارة  وإدارة  االنتخابات  إدارة  بورقة وعرض توضيحي لشرح كيفية  أن دولة قطر تقدمت  وأوضح 
االنتخابية، وكذلك أهم احملاور التي تنظم العملية االنتخابية في دولة قطر.

من جانبه، أكد العميد سالم صقر املريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية عضو وفد دولة قطر، أهمية 
امللتقى في تعزيز التعاون بني الدول العربية وتبادل اخلبرات في مجال إدارة االنتخابات، قائال "إن امللتقى سيعقد على 
مدار ثالثة أيام وسوف نستمع إلى مشاركة خبراء دوليني فيما يتعلق بالنظم االنتخابية وآليات مراقبتها واملعايير 

املتعلقة بالعملية االنتخابية".

وأشار إلى أن كل دولة ستقدم خبراتها في إدارة العملية االنتخابية وسوف نناقش بعد ذلك العملية االنتخابية في 
ضوء الطرح الذي تقدمه كل دولة ومناقشة العملية االنتخابية في تلك الدولة لالستفادة من خبرات الدول العربية 

في هذا اجملال، مضيفا أن هذا هو الهدف الرئيسي للملتقى.

وفي كلمة له أمام امللتقى، أكد الدكتور نبيل العربي األمني العام جلامعة الدول العربية حرص اجلامعة على تعزيز دور 
اإلدارات االنتخابية في دولها األعضاء من أجل حتقيق الدميقراطية واحلكم الرشيد، والتعاون والتنسيق في هذا اإلطار 

مع املنظمات اإلقليمية والدولية في مراقبة االنتخابات وتبادل اخلبرات الناجحة.

وأضاف العربي في كلمته التي ألقاها نائبه السفير أحمد بن حلي نائب األمني العام للجامعة العربية، أن االنتخابات 
تشكل إحدى أهم طرق التداول السلمي للسلطة وأحد األعمدة األساسية لبناء النظام الدميقراطي واحلكم الرشيد 

ومبدأ الشورى.

من جهته، أكد كريج جينيس مدير قسم املساعدات االنتخابية في األمم املتحدة أهمية امللتقى لتبادل اخلبرات بني 
املنظمات والدول املشاركة، معتبرا أن اجلامعة لها خبرة كبيرة في توفير املساعدات الفنية.

ويستعرض امللتقى على مدى ثالثة أيام التجارب االنتخابية في كل دولة عربية واالجنازات التي استطاعت حتقيقها 
وكذلك الصعوبات والتحديات اخملتلفة التي واجهتها، باإلضافة إلى استعراض املنظمات الدولية واإلقليمية لدورها 

في هذا اجملال وخبرتها على صعيد التعاون الدولي خاصة في املنطقة العربية.

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

بغداد –  الزمان

انطلقت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال  امللتقى األول لإلدارات االنتخابية مبشاركة وفد املفوضية 
مجلس  رئيس  من  املؤلف  املفوضية  )وفد  أن  أمس  للمفوضية  بيان  العراق.وقال   في  لالنتخابات  املستقلة  العليا 
والناطق  املفوضني  وعضو مجلس  املوسوي  االنتخابية محسن  اإلدارة  ورئيس  رشيد  املفوضني سربست مصطفى 
9-11 من الشهر اجلاري  الرسمي باسم املفوضية مقداد الشريفي ميثل العراق في امللتقى الذي ينعقد للمدة من 
بحضور ممثلني عن جميع الدول العربية ومبشاركة وفد معني بشؤون االنتخابات من األمم املتحدة(، موضحاً  أن )امللتقى 
يتضمن مجموعة من اجللسات ملناقشة األمور اخملتلفة التي تهتم بشؤون االنتخابات وتبادل اخلبرات االنتخابية بني 
مختلف الدول العربية فضالً عن تأسيس وتقوية أواصر التعاون بني مختلف اجلهات املعنية باالنتخابات(. ورأى البيان 
أن )امللتقى  سيكون احلافز املهم في اجلانب املعرفي وبحث اإلمكانيات املتاحة لدى املفوضيات والهيئات اخملتلفة مع 
إيجاد سبل التعاون وتبادل اخلبرات مع األمم املتحدة وفعالياتها في اجلانب االنتخابي(، الفتاً إلى أن )امللتقى ميثل فرصة 

كبيرة لتطوير املمارسات االنتخابية في املنطقة العربية في املستقبل(.
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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

تنظم جامعة الدول العربية "ملتقى اإلدارات االنتخابية في الدول العربية" والذي يستمر في الفترة 11-9 أيار احلالي، 
ويأتي في إطار التنسيق والتعاون بني اجلامعة ومنظمة األمم املتحدة.

وميثل هذا امللتقى فرصة كبيرة ميكن االستفادة منها في استمرار تأسيس وبناء عالقات تعاون بني جميع اإلدارات 
االنتخابية في الدول العربية، وتوثيق وتعزيز أواصر التعاون بني األطراف املعنية باالنتخابات في الدول العربية وبني 

املنظمات الدولية واإلقليمية العاملة في هذا اجملال.

وسوف تقوم اإلدارات العربية االنتخابية املشاركة في هذا امللتقى باستعراض التجارب االنتخابية في كل دولة عربية 
األمر الذي من شأنه أن يسهم في تطوير املمارسات االنتخابية املستقبلية للدول العربية.

ويشارك في امللتقى رؤساء وأعضاء اإلدارات االنتخابية في الدول العربية وذلك بحضور املنظمات الدولية واإلقليمية 
الرائدة في هذا اجملال )األمم املتحدة، االحتاد األوروبي، االحتاد األفريقي، منظمة التعاون اإلسالمي، البرملان العربي، املنظمة 
في  املستدامة  للدميقراطية  االنتخابي  املعهد  االنتخابية،  للنظم  الدولية  املؤسسة  االنتخابية،  لإلدارات  العربية 

أفريقيا، وكالة التنمية الدولية السويدية

الشروق: سنية محمود  
أكدت جامعة الدول العربية حرصها على تعزيز دور اإلدارات االنتخابية في دولها األعضاء من أجل حتقيق الدميقراطية 
واحلكم الرشيد، والتعاون والتنسيق في هذا اإلطار مع املنظمات اإلقليمية والدولية في مراقبة االنتخابات وتبادل 

اخلبرات الناجحة.

جاء ذلك خالل كلمة األمني العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي والتي ألقاها نائبه السفير أحمد بن حلي 
اليوم  أعماله  بدأت  الذي   " العربية  الدول  في  االنتخابية  اإلدارات  ملتقى  أمام  العربية  للجامعة  العام  األمني  نائب 
مبقر اجلامعة العربية، حيث تنظمه اجلامعة بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة بحضور ممثلني من املنظمات الدولية 
واالحتاد األوروبي واالحتاد اإلفريقي ومنظمة التعاون اإلسالمي والبرملان العربي واملنظمة العربية لإلدارات االنتخابية.

وأكد العربي أن االنتخابات تشكل إحدى أهم طرق التداول السلمي للسلطة وأحد األعمدة األساسية لبناء النظام 
الدميقراطي واحلكم الرشيد ومبدأ الشورى.

التي  االنتخابية  االستحقاقات  مختلف  ومتابعة  مواكبة  على  التسعينات  بداية  منذ  حرصت  اجلامعة  أن  وأوضح 
أو االستفتاء  البرملاني  أو  الرئاسي  االنتخابات على املستوى  65 بعثة ملراقبة  أرسلت  جرت في دولها األعضاء حيث 
في 20 دولة حتى اآلن ولفت إلى أن هذه البعثات تضمنت في مجملها مشاركة ما ال يقل عن 1600 مراقب ومراقبة 
جميعهم من موظفي األمانة العامة للجامعة العربية بعد أعدادهم مهنيا ألداء هذه املهام وفقا للمعايير الدولية 
في هذا اجملال، كما توسع مجال مهمة بعثات اجلامعة ملراقبة االنتخابات في الدول العربية ليشمل دوال غير عربية 

أيضا.   
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وأكد أن العقود القليلة املاضية شzهدت اهتماما متزايدا باملراقبة الدولية على االنتخابات باعتبارها آلية هامة من 
آليات ضمان نزاهة االنتخابات نظرا ملا توفره من تقييم دقيق ومتجرد عن مجريات العملية االنتخابية، وقد تعززت 
أهمية املراقبة الدولية في السنوات اخليرة نظرا للحرص على تواجد املنظمات اإلقليمية والدولية ودعواتها ملراقبة 
أن  وبعد  االنتخابات،  على  الدولية  بالرقابة  لتسمح  تشريعاتها  بتعديل  الدول  من  العديد  قامت  حيث  االنتخابات 
أصبحت املراقبة الدولية عامال هاما يسهم ضمن عوامل أخرى في إجناح وتعزيز نزاهة ومصداقية العملية االنتخابية، 
كما تلعب دورا هاما في احلث على تقبل ما تفرزه االنتخابات من نتائج وتعمل على جتنب احتماالت نشوب اخلالفات 
مبستوى  االرتقاء  في  وتوصياتها  ومالحظاتها  تقاريرها  إسهام  إلى  إضافة  مصداقيتها،  حول  النزاعات  أو  الداخلية 

العملية االنتخابية املستقبلية.

ولفت العربي إلى أن املنطقة العربية شهدت خالل السنوات املاضية العديد من االستحقاقات االنتخابية سواء على 
املستوى الرئاسي أو البرملاني أو احمللي أو االستفتاءات األمر الذي أدى إلى تزايد االهتمام باالنتخابات في املنطقة على 
املستويني الرسمي والشعبي مؤكدا أن الهيئات واإلدارات االنتخابية العربية باختالف أنواعها مسئولة ومشرفة على 
إمتام االستحقاقات حيث قامت ببذل جهود كبيرة ومقدرة إلجنازها رغم ما واجهته من صعوبات وحتديات عديدة األمر 

الذي لم تكن اجلامعة بعيدة عنه بل أولته اهتماما خاصا.

وأعرب األمني العام عن تطلع اجلامعة إلى تقدمي كل سبل الدعم التي من شأنها تعزيز دور اإلدارات االنتخابية العربية 
ومساعدتها على القيام باملسؤوليات التي تضطلع لها على أكمل وجه.

التي  اخملتلفة  والتحديات  العربية  املنطقة  في  االنتخابية  التجارب  ومناقشة  امللتقى الستعراض  أهمية هذا  وأكد 
واجهت اإلدارات االنتخابية العربية إضافة إلى استعراض النجاحات التي استطاعت هذه اإلدارات إجنازها.

من جهته أكد كريج جينيس مدير قسم املساعدات االنتخابية في األمم املتحدة أهمية امللتقى لتبادل اخلبرات بني 
املنظمات والدول املشاركة الفتا إلى أن اجلامعة أهم من األمم املتحدة في دعم العمليات االنتخابية ومراقبتها ولها 

خبرة كبيرة في توفير املساعدات الفنية.

وأشار جينيس إلى أهمية الدفع قدما مبشاركة املرأة في العملية االنتخابية وترسيخ دورها في العملية السياسية 
نسب  لزيادة  تطلعه  عن  معربا  منتخبات  أو  معينات  سواء  باملائة   18 إلى  وصلت  البرملانيات  نسبة  أن  إلى  مشيرا 

مشاركتهن خالل الفترة املقبلة وان تلعب املنطقة العربية دورا بارزا في تعزيز الدميقراطية 

دور  العربية  الدول  في  االنتخابات  اإلمنائي عن  املتحدة  األمم  برنامج  بينتور كبير مستشاري  لوبيز  رفاييل  واستعرض 
االنتخابات كآلية منهجية متكن السلطات من اتخاذ القرارات ووسيلة الختيار القيادات.

ويستعرض امللتقى على مدى ثالثة أيام التجارب االنتخابية في كل دولة عربية واإلجنازات التي استطاعت حتقيقها 
وكذلك الصعوبات والتحديات اخملتلفة التي واجهتها، إضافة إلى استعراض املنظمات الدولية واإلقليمية لدورها في 

هذا اجملال وخبرتها على صعيد التعاون الدولي خاصًة في املنطقة العربية.

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

وام: 2016/05/9 
ــر  ــس مبق ــدأت أم ــي ب ــة الت ــدول العربي ــي ال ــة ف ــى اإلدارات االنتخابي ــال ملتق ــي أعم ــارات ف ــة اإلم ــارك دول تش
األمانــة العامــة جلامعــة الــدول العربيــة وتنظمــه اجلامعــة بالتعــاون مــع منظمــة األمم املتحــدة بحضــور ممثلــني 
ــي  ــان العرب ــالمي والبرمل ــاون اإلس ــة التع ــي ومنظم ــاد اإلفريق ــي واالحت ــاد األوروب ــة واالحت ــات الدولي ــن املنظم م

ــام. ــة أي ــة ويســتمر ثالث ــإلدارات االنتخابي ــة ل واملنظمــة العربي
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مثل الدولة في أعمال امللتقى سعادة طارق هالل لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون اجمللس الوطني االحتادي عضو اللجنة 
الوطنية لالنتخابات رئيس جلنة إدارة االنتخابات والذي قدم ورقة عمل حول انتخابات اجمللس الوطني االحتادي بالدولة 
تناولت التجربة البرملانية وبرنامج التمكني السياسي بالدولة بوجه عام.  وأكدت ورقة العمل أن اإلقبال املتزايد من 
جانب املواطنني سواء في داخل الدولة أو في اخلارج على املشاركة في انتخابات اجمللس الوطني االحتادي2015 جسد 
إميان املواطنني العميق بقيمة املشاركة في انتخابات اجمللس الوطني االحتادي كما انه يعطي مؤشرا واضحا على ان 

املشاركة الشعبية في االستحقاقات القادمة ستكون كبيرة. 

وأشارت ورقة العمل إلى أن انتخابات اجمللس الوطني االحتادي تشكل أهمية كبيرة في نشر الوعي ضمن إطار نشر 
الثقافة السياسية في مجتمع الدولة من اجل حتقيق احلياة الكرمية للمواطنني وترسيخ دعائم املشاركة السياسية. 

وأشادت ورقة العمل ببرنامج التمكني السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آِل نهيان رئيس 
الدولة حفظه اهلل عام 2005 ..مشيرة إلى إن هذا البرنامج زاد التجربة البرملانية تطورا وبدأ يجني اإلماراتيون جميعا 

ثماره بعد أن أتى أكله في تعزيز احلياة البرملانية واملشاركة الفاعلة في صنع القرار الوطني.

وأوضحت ورقة العمل إن برنامج التمكني اتسم بالتدرج بحيث يتم تطبيقه على مراحل متدرجة ومدروسة وتنسجم 
مع طبيعة اجملتمع اإلماراتي وخصوصياته الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية وغيرها واجتاهاته وتطلعاته 
للمستقبل وظروف العصر الذي نعيشه والتحوالت التي يشهدها العالم من حولنا مع التأكيد على ضرورة نشر 

وتعزيز ثقافة املشاركة السياسية بني املواطنني.

وأكدت ورقة العمل إن برنامج التمكني الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
حفظه اهلل كان أساسا لكثير من التطورات اإليجابية في مسيرة الدولة وساهم في تعزيز منظومة التنمية الشاملة 

عبر املسار السياسي املتدرج الذي ينتهجه برنامج التمكني السياسي لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه اهلل . 

التمكني  برنامج  الدولة حفظه اهلل قد أرسى قواعد  زايد آل نهيان رئيس  وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
السياسي في خطابه مبناسبة اليوم الوطني الرابع والثالثني في ديسمبر من عام 2005 والذي يهدف إلى تفعيل دور 
اجمللس الوطني االحتادي ومتكينه ليكون سلطة مساندة للسلطة التنفيذية من خالل العمل على أن يكون مجلسا 
أكثر قدرة وفاعلية والتصاقا بقضايا الوطن وهموم املواطنني وان تترسخ من خالله قيم املشاركة ونهج الشورى من 

خالل مسار متدرج منتظم عبر مسيرة تكلل مبزيد من املشاركة والتفاعل من أبناء الوطن . 

وأكد معالي الدكتور نبيل العربي األمني العام جلامعة الدول العربية حرص اجلامعة على تعزيز دور اإلدارات االنتخابية 
املنظمات  مع  اإلطار  هذا  في  والتنسيق  والتعاون  الرشيد  واحلكم  الدميقراطية  حتقيق  أجل  من  األعضاء  دولها  في 

اإلقليمية والدولية في مراقبة االنتخابات وتبادل اخلبرات الناجحة. 

وقال العربي - في كلمته خالل افتتاح أعمال امللتقى والتي ألقاها نيابة عنه السفير احمد بن حلي نائب األمني العام 
للجامعة - أن االنتخابات تشكل إحدى أهم طرق التداول السلمي للسلطة وأحد األعمدة األساسية لبناء النظام 

الدميقراطي واحلكم الرشيد ومبدأ الشورى. 

وأوضح العربي أن اجلامعة حرصت منذ بداية التسعينات على مواكبة ومتابعة مختلف االستحقاقات االنتخابية 
التي جرت في دولها األعضاء حيث أرسلت 65 بعثة ملراقبة االنتخابات على املستوى الرئاسي أو البرملاني أو االستفتاء 
في 20 دولة حتى اآلن..الفتا إلى أن هذه البعثات تضمنت في مجملها مشاركة ما ال يقل عن  1600 مراقب ومراقبة 
جميعهم من موظفي األمانة العامة للجامعة العربية بعد أعدادهم مهنيا ألداء هذه املهام وفقا للمعايير الدولية 
في هذا اجملال كما توسع مجال مهمة بعثات اجلامعة ملراقبة االنتخابات في الدول العربية ليشمل دوال غير عربية 

أيضا . 

وأكد العربي أن العقود القليلة املاضية شهدت اهتماما متزايدا باملراقبة الدولية على االنتخابات باعتبارها آلية هامة 
من آليات ضمان نزاهة االنتخابات نظرا ملا توفره من تقييم دقيق ومتجرد عن مجريات العملية االنتخابية.
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برئاســة  االنتخابيــة  لــإلدارات  العربيــة  املنظمــة  تشــارك 
ــاء  ــيد صف ــن الس ــة كل م ــايح وعضوي ــاد الس ــور عم الدكت
املوســوي والســيد هشــام كحيــل فــي فعاليــات ملتقــى اإلدارات 
االنتخابيــة فــي الــدول العربيــة الــذي يقــام فــي القاهــرة خــالل 
الفتــرة مــن 9 إلــى 11 مايــو 2016 وتنظمــه أمانــة شــؤون 
االنتخابــات فــي جامعــة الــدول العربيــة بالشــراكة مــع برنامــج 

ــي. ــدة اإلمنائ األمم املتح

ينعقــد امللتقــى مبشــاركة ثمانيــة عشــر دولــة عربيــة إضافــة 
ــي واالحتــاد األفريقــي ومنظمــة التعــاون اإلســالمي، والبرملــان العربــي ومنظمــات  إلــى ممثلــني عــن االحتــاد األورب
دوليــة وإقليميــة رائــدة فــي اجملــال االنتخابــي. ويهــدف إلــى مناقشــة التجــارب االنتخابيــة فــي املنطقــة العربيــة 
ــي  ــات الت ــتعراض النجاح ــى اس ــة ال ــة، إضاف ــة العربي ــت اإلدارات االنتخابي ــي واجه ــة الت ــات اخملتلف والصعوب

اســتطاعت هــذه اإلدارات أن حتققهــا فــي هــذا اجملــال.

وتأتــي مشــاركة املنظمــة فــي هــذا امللتقــى باعتبارهــا اإلطــار املؤسســي املعنــي بتفعيــل التعــاون إقليميــا بــني 
اإلدارات االنتخابيــة العربيــة ومنصــة للتشــبيك وبتبــادل املعلومــات واخلبــرات الفنيــة بــني تلــك اإلدارات بهــدف 

االرتقــاء بأدائهــا ومتكينهــا مــن تطبيــق أفضــل املمارســات اإلقليميــة والدوليــة.

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 
ــى  ــال ملتق ــة أعم ــدول العربي ــة ال ــر جامع ــوم مبق ــدأت الي ب
اإلدارات االنتخابيــة فــي الــدول العربيــة الــذي تنظمــه اجلامعــة 
ــن  ــني م ــور ممثل ــدة وبحض ــة األمم املتح ــع منظم ــاون م بالتع
املنظمــات الدوليــة واالحتــاد األوروبــي واالحتــاد اإلفريقــي ومنظمــة التعــاون اإلســالمي والبرملــان العربــي واملنظمــة 

ــة. ــإلدارات االنتخابي ــة ل العربي

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.

وأعــرب عــن تطلــع اجلامعــة العربيــة إلــى تقــدمي كل ســبل الدعــم التــي مــن شــأنها تعزيــز دور اإلدارات االنتخابية 
العربيــة ومســاعدتها علــى القيــام باملســؤوليات التــي تضطلــع لهــا علــى أكمــل وجه.
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جلنة االنتخابات املركزية تشارك في ملتقى جامعة الدول 
العربية لإلدارات االنتخابية العربية

اجلامعة العربية تستضيف للمرة األولى ملتقى اإلدارات 
االنتخابية في دولها األعضاء

"ملتقى  باجتماعات  املركزية  االنتخابات  جلنة  من  وفد  شارك 
اإلدارات االنتخابية في الدول العربية" في القاهرة خالل الفترة من 
11-9 من الشهر احلالي، والذي نظمته أمانة شؤون االنتخابات في 

جامعة الدول العربية بالشراكة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.
وحضر الوفد برئاسة األمني العام للجنة مليس العلمي وعضوية 
األستاذ شكري النشاشيبي، اللقاءات الكاملة في امللتقى الذي 
ضم اجلهات املعنية بإدارة االنتخابات في ثمانية عشر دولة عربية، 
إضافة إلى ممثلني عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واالحتادين األوروبي واإلفريقي، وبعض املنظمات اإلقليمية والدولية.

التي  اخملتلفة  والصعوبات  العربية،  املنطقة  االنتخابية في  التجارب  إلى مناقشة  االجتماع  امللتقى من هذا  ويهدف 
واجهت اإلدارات االنتخابية العربية، إضافة إلى استعراض النجاحات التي استطاعت هذه اإلدارات حتقيقها في هذا اجملال.

املكتب  عضو  بصفته  امللتقى،  هذا  أعمال  للجنة  التنفيذي  املدير  كحيل  هشام  املهندس  شارك  أخرى  جهة  من 
ومنصة  االنتخابية،  اإلدارات  بني  اإلقليمي  للتعاون  إطار  كأول  االنتخابية،  لإلدارات  العربية  للمنظمة  التنفيذي 
أفضل  تطبيق  من  ومتكينها  بأدائها  االرتقاء  بهدف  اإلدارات،  تلك  بني  الفنية  واخلبرات  املعلومات  وتبادل  للتشبيك 

املمارسات اإلقليمية والدولية.

رضوى السيسي
تستضيف اجلامعة العربية غدا"ملتقى اإلدارات االنتخابية في 
جامعة  بني  والتعاون  التنسيق  إطار  في  العربية"،وذلك  الدول 

الدول العربية ومنظمة األمم املتحدة.

وأفاد بيان صحفي أصدرته اجلامعة العربية بان هذا امللتقى الذي 
يعقد للمرة األولى وتستمر فعالياته على مدى ثالثة أيام يأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية على 
املستوى الوزاري رقم 7961 في دورته العادية )144( التي عقدت سبتمبر املاضي،حيث رحب بعقد ملتقى موسع تشارك 

فيه كل الهيئات واإلدارات االنتخابية العربية فضاًل عن املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية الرائدة في هذا اجملال.

وأوضح البيان أن امللتقى سيشهد مشاركة رؤساء وأعضاء اإلدارات االنتخابية في الدول العربية وبحضور املنظمات 
التعاون اإلسالمي،  األفريقي، منظمة  االحتاد  األوروبي،  االحتاد  املتحدة،  )األمم  اجملال  الرائدة في هذا  واإلقليمية  الدولية 
االنتخابي  املعهد  االنتخابية،  للنظم  الدولية  املؤسسة  االنتخابية،  لإلدارات  العربية  املنظمة  العربي،  البرملان 

للدميقراطية املستدامة في أفريقيا، وكالة التنمية الدولية السويدية.
وأشار البيان إلى أن اإلدارات العربية االنتخابية املشاركة في هذا امللتقى سوف تقوم باستعراض التجارب االنتخابية 
في كل دولة عربية واإلجنازات التي استطاعت حتقيقها وكذلك الصعوبات والتحديات اخملتلفة التي واجهتها، إضافة 
الدولي خاصًة في  التعاون  الدولية واإلقليمية لدورها في هذا اجملال وخبرتها على صعيد  إلى استعراض املنظمات 

املنطقة العربية، األمر الذي من شأنه أن يسهم في تطوير املمارسات االنتخابية املستقبلية للدول العربية.

وأكد البيان أن هذا امللتقى ميثل فرصة كبيرة ميكن االستفادة منها في استمرار تأسيس وبناء عالقات تعاون بني جميع 
باالنتخابات في  املعنية  التعاون بني كل األطراف  أواصر  وتعزيز  توثيق  العربية، وكذلك  الدول  االنتخابية في  اإلدارات 

الدول العربية وبني املنظمات الدولية واإلقليمية العاملة في هذا اجملال.
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ي
جمهورية جيبوت

-
1

-
	  

	  

ترجمة غيیر ررسميیة
 

 
تنظيیم ااالنتخاباتت في جمهھورريیة جيیبوتي

 
 

ااإلططارر االقانوني:
 

ت نيیابيیة أأوو ررئاسيیة أأوو محليیة.
تت٬، سوااًء كان

يیعتمد ااإلططارر االقانوني على نوعع ااالنتخابا
 

 

االعمليیة ااالنتخابيیة:
 

فف تمثيیلهھم.
بب٬،...) عن ططريیق ااقترااعع االناخبيین بهھد

ص٬، حز
تعيیيین ممثليین (شخ

 
 

ططريیقة ااالقترااعع
:

 
هھھھو

 
تت. ووهھھھناكك ااالقترااعع لمقعد ووااحد أأوو ااالقترااعع ل

صواا
تت االتي تشكل ترجمة ااأل

مجموعة االعمليیا
عدةة مقاعد

ب 
. بحس

ططريیقة
 

االتمثيیل االمعتمدةة٬، ت
كونن 

ططريیقة ااالقترااعع
 

باأل
غلبيی
 ة

أأوو 
اال

نسبيی
.ة

 
 

لمحة موج
زةة عن االتطورر االتارريیخي للعمليیة ااالنتخابيیة
:

 
-

 
صولل على ااالستقاللل٬، تم 

منذ االح
تنظيیم ااالنتخا

تت بطريیقة
با

 
منتظمة
.

 
-

 
ثث أأنوااعع

هھھھناكك ثال
 

أأساسيیة
 

تت االرئاسيیة وواالتشريیعيیة وواالمحليیة.
تت: ااالنتخابا

من ااالنتخابا
 

-
 

منذ ددستورر عامم 
1992

 ،٬
تت ررئاسيیة: عامم 

تت أأرربع اانتخابا
جر

1993
وو 

1999
وو 

2005
وو 

2011
.

 
-

 
جرىى

 
تت
ت سنواا

تت االرئاسيیة كل س
تنظيیم ااالنتخابا

 
حتى عامم 

2010
. 

 
-

 
بعد

 
مرااجعة 

االدستورر عامم 
2010

 ،٬
ض مدةة 

تم تخفيی
االرئاسة

 
تت.
س سنواا

إإلى خم
 

-
 

س.
تت االرئيی

ال يیوجد حد لعددد وواليیا
 

-
 

صى لعمر 
االحد ااألق

مرشح االرئاسة 
هھھھو 

75
 

سنة.
 

 

ااإلططارر االقانوني لالنتخاباتت االرئاسيیة:
 

-
 

االدستورر٬، االقانونن 
ااالنتخابي

٬، االقانونن 
االتنظيیمي

 ،٬
االمرااسيیم

٬، االلواائح ااالنتخابيیة.
 

-
 

يیقسم اا
إل

ططارر االقانون
 ي

إإلى جزئيی
ن:

 
•

 
مجموع
 ة

من 
صص
صو
االن

 
االعامة

 
•

 
مجموعة من 

صص
صو
االن

 
تت االرئاسيیة لعامم 

صة باالنتخابا
االخا

2016
 

  

مجموعة 
صص
صو
االن

 
االعامة:

 
ف
يیتم تعريی

 
حق ااالقترااعع من خاللل االدستورر وواالقانونن ااالنتخابي.

 
-

 
االماددةة االخامسة من االدستورر:

 
لكل اامرأأةة أأوو ررجل (أأتم سن االرشد) 

يیحمل االجنسيیة االجيیبوتيیة
 

وويیتمتع
 

بالحقو
ب االشرووطط 

قق االمدنيیة وواالسيیاسيیة بحس
االقانونيیة٬، االحق في ااالقترااعع.

 
-

 
االماددةة االثالثة من االقانونن ااالنتخابي

 
لعامم 

1992
:

 
ü

 
لكل اامرأأةة أأوو ررجل (فوقق عمر االثامنة عشر) 

يیحمل االجنسيیة االجيیبوتيیة وويیتمتع 
بالحقوقق االمدنيیة وواالسيیاسيیة 

ب االشرووطط االقانونيیة٬، االحق في ااالقترااعع.
بحس

 
ü

 
يیحددد االدستورر

 
وواالقانونن ااالنتخابي شرووطط ااالقترااعع.

 
ü

 
ث مسكن

ضع مماررسة حق ااالقترااعع للتسجيیل االمسبق في االقواائم ااالنتخابيیة للمنطقة ااإلدداارريیة حيی
تخ

 
ب
االناخ

.
 

ü
 

صداارر بطاقة 
ب إإ
يیج

ااقترااعع
 

ب 
لكل ناخ

وورردد ااسمهھ في 
اال

سجل 
ااالنتخابي
.

 
ü

 
يیحددد االدستورر وواالقواانيین ااالنتخابيیة االشرووطط االالززمة للترشح لالنتخابا

تت ااالقترااعع.
تت االرئاسيیة ووإإجرااءاا

 
-

 
االماددةة االراابعة وواالعشروونن من االدستورر:

 

-
2

-
	  

	  

على االمرشح االرئاسي أأنن يیكونن حامالً ل
لجنسيیة االجيیبوتيیة
،٬ 

فقط ال غيیر
،٬ 

وومتمتعاً بحقوقهھ االمدنيیة وواالسيیاسيیة ووأأال 
يیتعدىى عمرهه ااألرربعيین.

 
-

 
االماددةة االساددسة وواالعشريین من االدستورر:

 
ü

 
س االجمهھورريیة باأل

بب ررئيی
يیتم اانتخا

تت االمدلى بهھا.
صواا
غلبيیة االمطلقة لعددد ااأل

 
ü

 
صولل على ااألغلبيیة االمطلقة 

إإذذاا لم يیتم االح
في

 
االجولة ااألوولى٬، يیتم تنظيیم جولة ثانيیة 

خاللل
 

خمسة عشر 
يیوماً.

 
ü

 
يیشارركك في االجولة 

االثانيیة 
االمرشحانن االلذاانن 
ت

تت.
صواا
صال على أأعلى عددد من ااأل

ح
 

صص
صو
االن

 
صة باالنتخاباتت االرئاسيیة لعامم 

االخا
2016
:

 
سس 
صص باألسا

صو
تعتبر هھھھذهه االن

االقواانيین
 

االتنظيیم
يیة أأيي االمرااسيیم ووااللواائح ووتحتويي على
:

 
-

 
يیومم ااالقترااعع االمحددد في 
8/

4/
2016

 
-

 
موااعيید ااالقترااعع من االساددسة 

صباحاً ووحتى االساددسة مساءً 
 

-
 

تت االرئاسيیة 
ب ااالقترااعع في ااالنتخابا

عددد مكات
ل

يیومم 
8/

4/
2016

 
-

 
ضاء االلجنة االوططنيیة االمستقلة لالنتخاب

أأع
تت
ا

 
-

 
تت االرئاسيیة

قائمة بأسماء االمرشحيین لالنتخابا
 

ااإلططارر االمؤسسي:
 

تت ووززيیر االدااخليیة
من أأهھھھم مهھما

،٬ 
إإددااررةة وو

ث االسجل
تحديی

 
ااالنتخابي

 
ووااللواائح 

ااالنتخابيی
ة

 ،٬
وو

صاددقة
االم

 
على 

االوثائق 
ااالنتخابيیة (بطاقة ااالقترااعع٬، ووررقة ااالقترااعع٬،
...
(،٬

 
ووتوززيیع 

ب اا
ضاء مكات

أأع
القترااعع وواالمواادد ااالنتخابيیة 

ووكذلك 
تت ااالقترااعع٬، 

بطاقا
وو

ااستالمم 
تت االمرشحيین وواالنتائج ووإإعالنهھا

ملفا
.

 
س االدستورريي 

يیعتبر االمجل
تت ااالنتخابيی

صر هھھھامم لإلجرااءاا
عن

ة
٬، وومن مهھامهھ:

 
-

 
مرااجعة

 
تت االم

ملفا
رشح

يین
.

 
-

 
تت االرئاسيیة

صداارر الئحة بأسماء االمرشحيین لالنتخابا
إإ

.
 

-
 

االتأكد من 
مطابقة

 
تت االرئاسيیة

ااالنتخابا
 

لإلططارر االقانوني
.

 
-

 
اا

ص االشكاوويي
تخاذذ ااألحكامم االقانونيیة في ما يیخ

.
 

-
 

إإعالنن 
اال

نتائج
 

االنهھائيیة
ل 

القترااعع
.

 
-

 
تت االمحكمة االدستورريیة بأيي شكل من ااألشكالل

ال يیتم االطعن في قراارراا
.

 
-

 
ث إلددااررةة االعمليیة ااالنتخابيیة. ووقد تم إإنشاء 

صر االرئيیسي االثال
تت االعن

تعتبر االلجنة االوططنيیة االمستقلة لالنتخابا
هھھھذهه االلجنة

 
ووفق اال

قانونن االتنظيیمي لعامم 
2002
.

 
-

 
تت ليیس

إإنن االلجنة االوططنيیة االمستقلة لالنتخابا
 ت

دداائمة٬، وويیتم تشكيیلهھا قبل
 

ثالثة أأشهھر من
 

االعمليیة ااالنتخابيیة٬،
 

ت ررئاسيیة أأوو تشريیعيیة
سوااًء كان

س االجمهھورريیة٬، وو
ضائهھا من قبل ررئيی

. يیتم تعيیيین ااع
س االجمعيیة 

ررئيی
بب االسيیاسيیة

ضائيیة٬، ووااألحزاا
االوططنيیة٬، وواالهھيیئة االق

تت االمجتمع االمدني.
٬، وواالمرشحيین٬، وومنظما

 
-

 
ضاء االلجنة.

تت من قبل أأع
س االلجنة االوططنيیة االمستقلة لالنتخابا

بب ررئيی
يیتم اانتخا

 
-

 
تت
ف االلجنة االوططنيیة االمستقلة لالنتخابا

يیتم تكليی
 

بالمهھامم االتاليیة
:

 
•

 
إإددااررةة االسجل ااالنتخابي

 
•

 
تحديید مرااكز ااالقترااعع وو

مرااجعة االقواائم ااالنتخابيیة
 

•
 

فف على 
ااإلشراا

ططبا
تت ااالقترااعع

عة ووتوززيیع بطاقا
 

•
 

فف على 
ااإلشراا

نشر االلواائح ااالنتخابيیة
 

•
 

فف على 
ااإلشراا

توززيیع 
أأ

ب ااالقترااعع
ضاء مكات

ع
 

•
 

فف على 
ااإلشراا

تطبيیق
 

ص االدعايیة ااالنتخابيیة
االمساووااةة بيین االمرشحيین في ما يیخ

 
•

 
فف على 

ااإلشراا
تت ااالنتخابيیة

سيیر االعمليیا
 

•
 

فف على 
ااإلشراا

توززيیع االمواادد وواالوثائق ااالنتخابيیة
 

•
 

صيیاغة 
تقريیر عامم حولل سيیر االعمليیة ااالنتخابيیة

 
بعد نهھايیة ااالقترااعع٬،

 
س االجمهھورريیة 

ووإإررسالهھ لرئيی
بعد إإعالنن االنتائج بخمسة عشر يیوماً على ااألكثر
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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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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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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 
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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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-
 

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
 

9- 
 

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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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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6- 
 

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

 

جمهورية العراق
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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
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-
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

سمية
جمة غير ر

تر
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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
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•
س#نة ك#ام#لة ع#لى األق#ل ق#بل 

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

نة 2015  س
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	  

--	  
5
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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 
   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

الجمهورية اللبنانية
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.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

 

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

الجمهورية اللبنانية
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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
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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؛
 

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
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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

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
 

سالمية الموريتانية
الجمهورية اإل



151

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
 

 
 

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

).
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 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
 

 
 

9 
 

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
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