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يســتعرض هــذا الكتيــب فــي صفحاتــه بعــض البيانــات والمعلومــات المتعلقــة باالنتخابــات التشــريعية 
ــات والمؤشــرات  ــة، ويســلط الضــوء علــى بعــض المقارن ــة االعضــاء بالجامعــة العربي ــدول العربي فــي ال
االحصائيــة المختلفــة التــي تغطــي اهــم العناصــر االساســية المكونــة للعمليــة االنتخابيــة، كمــا يتضمــن 
الكتيــب تحليــاًل للبيانــات والمقارنــات المتاحــة بمــا يتماشــى مــع القوانيــن واالســس المتعــارف عليهــا 
فــي هــذا الشــأن، والــذى قــد يعكــس مــدى اهتمــام وحــرص جامعــة الــدول العربيــة علــي تجميــع وتحليل 
المعلومــات المتعلقــة باألنظمــة االنتخابيــة العربيــة ومقارنتهــا مــع مــا هــو متبــع فــي مجــال االنتخابــات 
اقليميــا ودوليــا، باإلضافــة الــى التعــرض الــى أبــرز التعريفــات والمصطلحــات االنتخابيــة المســتخدمة 
والمتعلقــة بالنظــام االنتخابــي بالوطــن العربــي، والــذي تتبايــن أشــكاله واســاليبه واالطــر المنظمــة لــه 

بيــن دولــة واخــرى.

تــم االعتمــاد فــي اعــداد هــذا الكتيــب علــى المعلومــات والبيانــات المتاحــة والمتوفــرة علــي المواقــع 
والمصــادر الرســمية للجهــات المعنيــة بالشــأن االنتخابــي فــي الــدول العربيــة، عــالوة علــي المعلومــات 

التــي تــم الحصــول عليهــا مــن الجهــات الرســمية االنتخابيــة للــدول االعضــاء ذاتهــا.

آمليــن ان يكــون هــذا الكتيــب، بمــا يتضمنــه مــن معلومــات ومقارنــات انتخابيــة مرجعــا هامــا وأساســيا 
للباحثيــن والدارســين والعامليــن فــي المجــال االنتخابــي بالمنطقــة العربيــة، بحيــث يمكنهــم الحصــول 

علــى المعلومــات االنتخابيــة المطلوبــة بشــكل فيــه ســهولة ويســر.

مقدمة

هادية صبري

مدير امانة شؤون االنتخابات
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المملكة األردنية الهاشمية

اإلطار القانوني    

اإلدارة االنتخابية    

النظام االنتخابي    

مراقبة العملية االنتخابية    

غرفتين )مجلس األعيان عدد غرف البرلمان
ومجلس النواب(

4 سنواتفترة والية المجلس التشريعي
130 عضواعدد أعضاء المجلس التشريعي

البرلمان    

التسجيل واالقتراع     

الترشح         

تسوية النزاعات االنتخابية         

دستور المملكة األردنية الهاشمية الدستور
1952

قانون االنتخاب لمجلس النواب القانون االنتخابي
2016

الجهة المشرفة على العملية 
االنتخابية

الهيئة المستقلة 
لالنتخابات

مستقلةنوع اإلدارة االنتخابية
دائمةفترة عضوية اإلدارة االنتخابية

رئيس وأربعة اعضاءعدد أعضاء اإلدارة االنتخابية

الجهة المسؤولة عن تسجيل 
الناخبين

دائرة األحوال المدنية 
والجوازات

تلقائيأشكال تسجيل الناخبين
دائمنوع السجل االنتخابي

17 سنة و 3 أشهرالسن القانوني لالقتراع
ال يوجدالتصويت الخاص

ال يوجدالتصويت في الخارج

30 سنةالسن القانوني للترشح

الجهة المسؤولة عن تسوية 
النزاعات االنتخابية

محكمة االستئناف القائمة النسبية المفتوحةالنظام االنتخابي
الباقي األكبرالصيغة االنتخابية

تخصيص 15 مقعدًا من مجلس كوتا المرأة
النواب

ال يوجدالعتبة االنتخابية

يوجدالرقابة المحلية
يوجدالرقابة الدولية الدوائر االنتخابية     

الجهة المسؤولة عن ترسيم 
الدوائر االنتخابية

________

المعايير التي تحدد ترسيم 
الدوائر االنتخابية

الحدود الجغرافية- ومعدل 
التنمية في المحافظة - 

الكثافة السكانية
صغيرة ومتوسطةحجم الدوائر االنتخابية
متعددةنوع الدوائر االنتخابية
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دولة اإلمارات العربية المتحدة

اإلطار القانوني    

اإلدارة االنتخابية    

النظام االنتخابي    

مراقبة العملية االنتخابية    

واحدةعدد غرف البرلمان
4 سنواتفترة والية المجلس التشريعي
40 عضواعدد أعضاء المجلس التشريعي

البرلمان    

التسجيل واالقتراع     

الترشح         

تسوية النزاعات االنتخابية         

دستور عام 1971 ، وتعديالته.الدستور
قرار رئيس الدولة رقم )3( لسنة القانون االنتخابي

2006 وتعديالته + التعليمات 
التنفيذية النتخابات المجلس 

الوطني االتحادي

الجهة المشرفة على العملية 
االنتخابية

اللجنة الوطنية 
لالنتخابات

شبه حكوميةنوع اإلدارة االنتخابية
فترة االنتخابات فقطفترة عضوية اإلدارة االنتخابية

14 عضواعدد أعضاء اإلدارة االنتخابية

الجهة المسؤولة عن تسجيل 
الناخبين

اللجنة الوطنية 
لالنتخابات

تلقائيأشكال تسجيل الناخبين
سجل مدنينوع السجل االنتخابي

21 سنةالسن القانوني لالقتراع
يوجدالتصويت الخاص

يوجدالتصويت في الخارج

25 سنةالسن القانوني للترشح

الجهة المسؤولة عن تسوية 
النزاعات االنتخابية

اللجنة القضائية تحت 
اشراف اللجنة الوطنية 

لالنتخابات
نظام الصوت الواحد غير المتحولالنظام االنتخابي

ال يوجدالصيغة االنتخابية
% 50كوتا المرأة

ال يوجدالعتبة االنتخابية

يوجدالرقابة المحلية
يوجدالرقابة الدولية الدوائر االنتخابية     

الجهة المسؤولة عن ترسيم 
الدوائر االنتخابية

قرار رئيس الدولة رقم  )3( 
2006

المعايير التي تحدد ترسيم 
الدوائر االنتخابية

---

على مستوى اإلمارةحجم الدوائر االنتخابية
على مستوى اإلمارةنوع الدوائر االنتخابية
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مملكة البحرين 

اإلطار القانوني    

اإلدارة االنتخابية    

النظام االنتخابي    

مراقبة العملية االنتخابية    

غرفتين )مجلس الشورى عدد غرف البرلمان
ومجلس النواب(

4 سنواتفترة والية المجلس التشريعي
عدد أعضاء المجلس 

التشريعي
40 عضوا في كل مجلس

البرلمان    

التسجيل واالقتراع     

الترشح         

تسوية النزاعات االنتخابية         

دستور مملكة البحرين 2002الدستور
القانون 

االنتخابي
قانون مباشرة الحقوق السياسية 2002 

وتعديالته.
 قانون مجلسي الشورى والنواب 2002 

وتعديالته.

الجهة المشرفة على 
العملية االنتخابية

إدارة اإلنتخاب واإلستفتاء

مستقلةنوع اإلدارة االنتخابية
فترة عضوية اإلدارة 

االنتخابية
دائمة

---عدد أعضاء اإلدارة االنتخابية

الجهة المسؤولة عن 
تسجيل الناخبين

لجنة اإلشراف على سالمة 
االستفتاء واالنتخابات

تلقائيأشكال تسجيل الناخبين
مرحلينوع السجل االنتخابي

20 سنةالسن القانوني لالقتراع
ال يوجدالتصويت الخاص

يوجدالتصويت في الخارج

30 سنةالسن القانوني للترشح

الجهة المسؤولة عن تسوية 
النزاعات االنتخابية

محكمة االستئناف العليا 
المدنية ومحكمة التمييز

نظام الجولتينالنظام االنتخابي
ال يوجدالصيغة االنتخابية

ال يوجدكوتا المرأة
يوجدالرقابة المحليةال يوجدالعتبة االنتخابية

ال يوجدالرقابة الدولية

الدوائر االنتخابية     

الجهة المسؤولة عن 
ترسيم الدوائر االنتخابية

بموجب مرسوم ملكي

المعايير التي تحدد 
ترسيم الدوائر االنتخابية

إداري

صغيرةحجم الدوائر االنتخابية
فرديةنوع الدوائر االنتخابية
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الجمهورية التونسية

اإلطار القانوني    

اإلدارة االنتخابية    

النظام االنتخابي    

مراقبة العملية االنتخابية    

غرفة واحدة هي عدد غرف البرلمان
مجلس نواب الشعب

5 سنواتفترة والية المجلس التشريعي
217 عضواعدد أعضاء المجلس التشريعي

البرلمان    

التسجيل واالقتراع     

الترشح         

تسوية النزاعات االنتخابية         

دستور الجمهورية التونسية عام 2014 الدستور
قانون االنتخابات واالستفتاء 2014القانون االنتخابي

الجهة المشرفة على العملية 
االنتخابية

الهيئة العليا المستقلة 
لالنتخابات

مستقلةنوع اإلدارة االنتخابية
دائمة ويتغير أعضاؤها فترة عضوية اإلدارة االنتخابية

كل 6 سنوات
9 أعضاءعدد أعضاء اإلدارة االنتخابية

الجهة المسؤولة عن تسجيل 
الناخبين

الهيئة العليا المستقلة 
لالنتخابات

طوعيأشكال تسجيل الناخبين
دائمنوع السجل االنتخابي

18 سنةالسن القانوني لالقتراع
ال يوجدالتصويت الخاص

يوجدالتصويت في الخارج

23 سنةالسن القانوني للترشح

الجهة المسؤولة 
عن تسوية النزاعات 

االنتخابية

- المحكمة اإلدارية
- المحكمة االبتدائية

- الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات.

التمثيل النسبيالنظام االنتخابي
هاري )الباقي االكبر(الصيغة االنتخابية

مبدأ التناصف بين النساء والرجال كوتا المرأة
وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة

3 %العتبة االنتخابية

يوجدالرقابة المحلية
يوجدالرقابة الدولية

الدوائر االنتخابية     

الجهة المسؤولة 
عن ترسيم الدوائر 

االنتخابية

الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات 
تبدي رأيها فحسب غير أّن:

1.مجلس نواب الشعب: يصادق على 
القانون

2.الحكومة: تحدد عدد المقاعد 
المخّصصة لكّل دائرة بناًء على:

أ-المقاييس المشار إليها صلب القانون
ب-الجدول السنوي لتحيين الّتعداد 

السّكاني الّذي يعّده المعهد الوطني 
لإلحصاء

المعايير التي تحدد 
ترسيم الدوائر 

االنتخابية

عدد السكان

حجم الدوائر 
االنتخابية

حجم الّدوائر االنتخابية بالّداخل 
متوّسطة )10-4(

حجم الدوائر االنتخابية بالخارج صغيرة 
)5-1(

متعددةنوع الدوائر االنتخابية
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

اإلطار القانوني    

اإلدارة االنتخابية    

النظام االنتخابي    

مراقبة العملية االنتخابية    

غرفتان )المجلس الشعبي عدد غرف البرلمان
الوطني، ومجلس االمة(

5 سنواتفترة والية المجلس التشريعي
عدد أعضاء المجلس 

التشريعي
462 عضوا في كل مجلس

البرلمان    

التسجيل واالقتراع     

الترشح         

تسوية النزاعات االنتخابية         

دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الدستور
الشعبية والمعدل في مارس عام 2016

القانون 
االنتخابي

القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات 
الصادر في شهر سبتمبر 2019

الجهة المشرفة على 
العملية االنتخابية

السلطة الوطنية المستقلة 
لإلنتخابات

مستقلةنوع اإلدارة االنتخابية
فترة عضوية اإلدارة 

االنتخابية
غير محددة

50 عضوًاعدد أعضاء اإلدارة االنتخابية

الجهة المسؤولة عن 
تسجيل الناخبين

السلطة الوطنية المستقلة 
لإلنتخابات

طوعيأشكال تسجيل الناخبين
دائمنوع السجل االنتخابي

18 سنة كاملة يوم االقتراعالسن القانوني لالقتراع
ال يوجدالتصويت الخاص

يوجدالتصويت في الخارج

25 سنةالسن القانوني للترشح

الجهة المسؤولة عن تسوية 
النزاعات االنتخابية

المجلس الدستوري 
والمحاكم اإلدارية

التمثيل النسبيالنظام االنتخابي
قاعدة الباقي األقوىالصيغة االنتخابية

يوجدكوتا المرأة
%7العتبة االنتخابية

يوجدالرقابة المحلية

يوجدالرقابة الدولية

الدوائر االنتخابية     

الجهة المسؤولة عن 
ترسيم الدوائر االنتخابية

السلطة الوطنية المستقلة 
لإلنتخابات

المعايير التي تحدد 
ترسيم الدوائر االنتخابية

التقسيم اإلداري–الحدود 
االقليمية–الكثافة السكانية – 

التواصل الجغرافي
متوسطة وكبيرةحجم الدوائر االنتخابية
متعددةنوع الدوائر االنتخابية
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جمهورية جيبوتي

اإلطار القانوني    

اإلدارة االنتخابية    

النظام االنتخابي    

مراقبة العملية االنتخابية    

غرفة واحدة هي عدد غرف البرلمان
الجمعية الوطنية

5 سنواتفترة والية المجلس التشريعي
65 عضواعدد أعضاء المجلس التشريعي

البرلمان    

التسجيل واالقتراع     

الترشح         

تسوية النزاعات االنتخابية         

دستور جمهورية جيبوتي لعام 1992 الدستور
والمعدل في 2010

القانون العضوي رقم AN/1/92 القانون االنتخابي
وتعديالته

الجهة المشرفة على العملية 
االنتخابية

الهيئة االنتخابية المستقلة 
لالنتخابات - وزارة الداخلية 

- المجلس الدستوري
مختلطةنوع اإلدارة االنتخابية

هيئة مؤقتةفترة عضوية اإلدارة االنتخابية
14 عضوعدد أعضاء اإلدارة االنتخابية

الجهة المسؤولة عن تسجيل 
الناخبين

وزارة الداخلية

طوعيأشكال تسجيل الناخبين
دائمنوع السجل االنتخابي

18 سنةالسن القانوني لالقتراع
يوجدالتصويت الخاص

يوجدالتصويت في الخارج

23 سنةالسن القانوني للترشح

الجهة المسؤولة 
عن تسوية النزاعات 

االنتخابية

المجلس الدستوري

مختلط )نظام االغلبية – نظام النظام االنتخابي
التمثيل النسبي(

صيغة المتوسط االعلىالصيغة االنتخابية
ما ال يقل عن 25%كوتا المرأة

%10العتبة االنتخابية

ال يوجدالرقابة المحلية
يوجدالرقابة الدولية

الدوائر االنتخابية     

الجهة المسؤولة 
عن ترسيم الدوائر 

االنتخابية

---

المعايير التي تحدد 
ترسيم الدوائر 

االنتخابية

وفقًا للحدود االدارية للواليات، أي 
كل والية تمثل دائرة انتخابية

حجم الدوائر 
االنتخابية

متنوعة

متعددةنوع الدوائر االنتخابية
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المملكة العربية السعودية

284 مجلس بلديعدد المجالس البلدية
4 سنواتفترة والية المجلس التشريعي

3156 عضوًاعدد أعضاء المجلس البلدي

البرلمان    

التسجيل واالقتراع     

الترشح         

تسوية النزاعات االنتخابية         

اإلطار القانوني    

النظام األساسي للحكمالدستور
القانون 

االنتخابي
نظام المجالس البلدية الصادر بالمرسوم 
الملكي رقم م/61 بتاريخ 1435/10/4ه 

ولوائحه التنفيذية

اإلدارة االنتخابية    

الجهة المشرفة على 
العملية االنتخابية

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية - األمانة العامة 

لشئون المجالس البلدية – 
اللجنة العامة لالنتخابات

مختلطة )الحكومة + نوع اإلدارة االنتخابية
المواطنين(

فترة عضوية اإلدارة 
االنتخابية

تشكل لإلشراف على 
االنتخابات منذ بدايتها وحتى 

انتهاء العملية االنتخابية 
وصدور قرارات تشكيل

المجالس، وتستمر اإلدارة 
المختصة بشؤون االنتخابات 

باألمانة العامة لشؤون 
المجالس البلدية

بالتحضير واإلعداد وتوثيق 
وتطوير العملية االنتخابية

من 12 - 15 عضوًاعدد أعضاء اإلدارة االنتخابية

الجهة المسؤولة عن 
تسجيل الناخبين

اللجنة العامة لالنتخابات )لجان 
االنتخاب بالمراكز االنتخابية(

طوعيأشكال تسجيل الناخبين
دائمنوع السجل االنتخابي

18 سنة هجرية في يوم االقتراعالسن القانوني لالقتراع
تصويت السجناء، المرضى، ذوي التصويت الخاص

اإلحتياجات الخـاصة
ال يوجدالتصويت في الخارج

25 سنة هجرية في يوم االقتراعالسن القانوني للترشح

الجهة المسؤولة عن 
تسوية النزاعات االنتخابية

لجنة الفصل في الطعون 
والمخالفات االنتخابية، محاكم 

االستئناف اإلدارية بديوان 
المظالم

النظام االنتخابي    

نظام األكثرية / الصوت الواحدالنظام االنتخابي
ال يوجدالصيغة االنتخابية

ال يوجدكوتا المرأة
ال يوجدالعتبة االنتخابية

مراقبة العملية االنتخابية    

يوجدالرقابة المحلية
ال يوجدالرقابة الدولية

الدوائر االنتخابية     

الجهة المسؤولة عن 
ترسيم الدوائر االنتخابية

اللجنة العامة لالنتخابات 
وتعتمد من وزير الشؤون البلدية 

والقروية
المعايير التي تحدد 

ترسيم الدوائر االنتخابية
عدد السكان، اتصال الدوائر 

االنتخابية دون فواصل
متوسطة وكبيرة – األقل 9 حجم الدوائر االنتخابية

أعضاء واألكثر 30 عضو
متعددةنوع الدوائر االنتخابية

المعلومات الواردة تتعلق باالنتخابات المحلية والبلدية 
للمملكة
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جمهورية السودان

اإلطار القانوني    

اإلدارة االنتخابية    

النظام االنتخابي    

مراقبة العملية االنتخابية    

غرفتين ) المجلس عدد غرف البرلمان
الوطني ومجلس 

الواليات(
5 سنواتفترة والية المجلس التشريعي
426 عضواعدد أعضاء المجلس التشريعي

البرلمان    

التسجيل واالقتراع     

الترشح         

تسوية النزاعات االنتخابية         

دستور السودان اإلنتقالي لسنة 2005الدستور
قانون االنتخابات رقم 11 لسنة 2008 القانون االنتخابي

المعدل سنة 2011 و 2014

الجهة المشرفة على العملية 
االنتخابية

المفوضية القومية 
لالنتخابات

مستقلةنوع اإلدارة االنتخابية
6 سنواتفترة عضوية اإلدارة االنتخابية

9 أعضاءعدد أعضاء اإلدارة االنتخابية

الجهة المسؤولة عن 
تسجيل الناخبين

المفوضية القومية لالنتخابات

طوعيأشكال تسجيل الناخبين
دائمنوع السجل االنتخابي

18 سنةالسن القانوني لالقتراع
السجون والمستشفياتالتصويت الخاص

يوجدالتصويت في الخارج

21 سنةالسن القانوني للترشح

الجهة المسؤولة عن تسوية النزاعات 
االنتخابية

هيئة القضاء
النظام المختلط ، نظام األغلبيةالنظام االنتخابي

و قوائم التمثيل النسبي
أكبر البواقيالصيغة االنتخابية

%30كوتا المرأة

ال يوجدالعتبة االنتخابية

يوجدالرقابة المحلية
يوجدالرقابة الدولية الدوائر االنتخابية     

الجهة المسؤولة 
عن ترسيم الدوائر 

االنتخابية

المفوضية القومية لالنتخابات

المعايير التي تحدد 
ترسيم الدوائر 

االنتخابية

الحدود االدارية ، والحدود 
الجغرافية الوالئية، وعدد السكان

حجم الدوائر 
االنتخابية

كبيرة نسبيا

متعددة في القوائمنوع الدوائر االنتخابية
فردية في الجغرافية
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جمهورية الصومال الفيدرالية

غرفتين ) مجلس الشعب عدد غرف البرلمان
ومجلس الشيوخ (

4 سنواتفترة والية المجلس التشريعي
عدد أعضاء المجلس 

التشريعي
275 عضوًا

البرلمان    

التسجيل واالقتراع     

الترشح         

تسوية النزاعات االنتخابية         

اإلطار القانوني    

دستور جمهورية الصومالالدستور
مازال تحت اإلجراءاتالقانون االنتخابي

اإلدارة االنتخابية    

الجهة المشرفة على 
العملية االنتخابية

اللجنة الوطنية المستقلة 
لالنتخابات

مستقلةنوع اإلدارة االنتخابية

فترة عضوية اإلدارة 
االنتخابية

6 سنوات

9 أعضاءعدد أعضاء اإلدارة االنتخابية

الجهة المسؤولة عن 
تسجيل الناخبين

اللجنة الوطنية المستقلة 
لالنتخابات

سوف يحدد في قانون أشكال تسجيل الناخبين
االنتخابات

بايومتركنوع السجل االنتخابي
18 سنةالسن القانوني لالقتراع

ال يوجدالتصويت الخاص
سوف يحدد في قانون التصويت في الخارج

االنتخابات

25 سنةالسن القانوني للترشح

الجهة المسؤولة عن 
تسوية النزاعات االنتخابية

اللجنة الوطنية المستقلة 
لالنتخابات

النظام االنتخابي    

نظام التمثيل النسبيالنظام االنتخابي
سوف يحدد في قانون االنتخاباتالصيغة االنتخابية

%30كوتا المرأة
سوف يحدد في قانون االنتخاباتالعتبة االنتخابية

مراقبة العملية االنتخابية    

يوجدالرقابة المحلية
يوجدالرقابة الدولية الدوائر االنتخابية     

الجهة المسؤولة عن 
ترسيم الدوائر االنتخابية

اللجنة الوطنية المستقلة 
لالنتخابات

المعايير التي تحدد 
ترسيم الدوائر االنتخابية

سوف يحدد في قانون 
االنتخابات

سوف يحدد في قانون حجم الدوائر االنتخابية
االنتخابات

سوف يحدد في قانون نوع الدوائر االنتخابية
االنتخابات

المعلومات الواردة تتعلق بمشروع قانون حول 
االنتخابات التشريعية في الصومال
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جمهورية العراق

اإلطار القانوني    

اإلدارة االنتخابية    

النظام االنتخابي    

مراقبة العملية االنتخابية    

واحدةعدد غرف البرلمان
4 سنواتفترة والية المجلس التشريعي
329 عضواعدد أعضاء المجلس التشريعي

البرلمان    

التسجيل واالقتراع     

الترشح         

تسوية النزاعات االنتخابية         

دستور جمهورية العراق لعام 2005الدستور
قانون االنتخابات رقم 45 لسنة 2013 القانون االنتخابي

وتعديالته.

الجهة المشرفة على العملية 
االنتخابية

المفوضية العليا المستقلة 
لالنتخابات

مستقلةنوع اإلدارة االنتخابية
دائمة / خمس سنواتفترة عضوية اإلدارة االنتخابية

9 أعضاءعدد أعضاء اإلدارة االنتخابية

الجهة المسؤولة عن 
تسجيل الناخبين

المفوضية العليا المستقلة 
لالنتخابات

تلقائي / طوعيأشكال تسجيل الناخبين
دائمنوع السجل االنتخابي

18 سنةالسن القانوني لالقتراع
المستشفيات  والسجون التصويت الخاص

والقوى األمنية
يوجدالتصويت في الخارج

30 سنة عند الترشحالسن القانوني للترشح

الجهة المسؤولة عن تسوية النزاعات 
االنتخابية

مجلس المفوضين
نظام التمثيل النسبي )القائمة النظام االنتخابي

المفتوحة(
صيغة سانت ليغوالصيغة االنتخابية

25 %كوتا المرأة

---العتبة االنتخابية

يوجدالرقابة المحلية
يوجدالرقابة الدولية الدوائر االنتخابية     

الجهة المسؤولة 
عن ترسيم الدوائر 

االنتخابية

مجلس النواب

المعايير التي تحدد 
ترسيم الدوائر 

االنتخابية

الحدود اإلدارية

حجم الدوائر 
االنتخابية

دوائر كبيرة الحجم

متعددةنوع الدوائر االنتخابية
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سلطنة عمان

 غرفتين )مجلس الدولة عدد غرف البرلمان
ومجلس الشورى(

4 سنواتفترة والية المجلس التشريعي

البرلمان    

التسجيل واالقتراع     

الترشح         

تسوية النزاعات االنتخابية         

اإلطار القانوني    

المرسوم السلطاني بإصدار النظام الدستور
األساسي للدولة رقم 101 لعام 

1996
مرسوم سلطاني رقم 58 لسنة 2013 القانون االنتخابي

بإصدار قانون انتخابات أعضاء مجلس 
الشورى

اإلدارة االنتخابية    

الجهة المشرفة على 
العملية االنتخابية

اللجنة العليا لالنتخابات

حكوميةنوع اإلدارة االنتخابية

فترة عضوية اإلدارة 
االنتخابية

دائمة

7 أعضاءعدد أعضاء اإلدارة االنتخابية

الجهة المسؤولة عن 
تسجيل الناخبين

دائرة األحوال المدنية والجوازات

طوعيأشكال تسجيل الناخبين
دائمنوع السجل االنتخابي

21 سنةالسن القانوني لالقتراع
ال يوجدالتصويت الخاص

يوجدالتصويت في الخارج

30 سنةالسن القانوني للترشح

الجهة المسؤولة عن 
تسوية النزاعات االنتخابية

السلطة القضائية النظام االنتخابي    

نظام االنتخاب الفردي باألغلبية النظام االنتخابي
المطلقة لعدد األصوات الصحيحة

ال يوجدالصيغة االنتخابية
ال يوجدكوتا المرأة

ال يوجدالعتبة االنتخابية
مراقبة العملية االنتخابية    

ال يوجدالرقابة المحلية
ال يوجدالرقابة الدولية

الدوائر االنتخابية     

الجهة المسؤولة عن 
ترسيم الدوائر االنتخابية

وزارة الداخلية

المعايير التي تحدد 
ترسيم الدوائر االنتخابية

إداري

متنوعةحجم الدوائر االنتخابية
متعددةنوع الدوائر االنتخابية

المعلومات الخاصة بسلطنة عمان لم يتم اعتمادها من اإلدارة االنتخابية بالسلطنة وتم االستعانة بالمعلومات المتوفرة على االنترنت.
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دولة فلسطين

اإلطار القانوني    

اإلدارة االنتخابية    

النظام االنتخابي    

مراقبة العملية االنتخابية    

غرفة واحدةعدد غرف البرلمان
4 سنواتفترة والية المجلس التشريعي
132 عضواعدد أعضاء المجلس التشريعي

البرلمان    

التسجيل واالقتراع     

الترشح         

تسوية النزاعات االنتخابية         

القانون األساسي المعدل 2003الدستور
قانون االنتخابات العامة لسنة 2007القانون االنتخابي

الجهة المشرفة على العملية 
االنتخابية

لجنة االنتخابات المركزية

مستقلةنوع اإلدارة االنتخابية
اربع سنواتفترة عضوية اإلدارة االنتخابية

9 أعضاءعدد أعضاء اإلدارة االنتخابية

الجهة المسؤولة عن 
تسجيل الناخبين

لجنة االنتخابات المركزية 
الفلسطينية

طوعيأشكال تسجيل الناخبين
دائمنوع السجل االنتخابي

18 سنةالسن القانوني لالقتراع
ال يوجدالتصويت الخاص

ال يوجدالتصويت في الخارج

28 سنةالسن القانوني للترشح

الجهة المسؤولة عن تسوية 
النزاعات االنتخابية

محكمة القضايا االنتخابية
نظام التمثيل النسبيالنظام االنتخابي

صيغة سانت الجالصيغة االنتخابية
يوجدكوتا المرأة

%1.5العتبة االنتخابية

يوجدالرقابة المحلية
يوجدالرقابة الدولية الدوائر االنتخابية     

الجهة المسؤولة عن 
ترسيم الدوائر االنتخابية

وزارة الحكم المحلي

المعايير التي تحدد ترسيم 
الدوائر االنتخابية

الحدود اإلدارية المعتمدة

متعددةحجم الدوائر االنتخابية
متنوعةنوع الدوائر االنتخابية
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دولة قطر

غرفة واحدةعدد غرف البرلمان
أربع سنواتفترة والية المجلس التشريعي

عدد أعضاء المجلس 
التشريعي

45 عضوًا، يتم انتخاب 30 
منهم باالقتراع السري 

المباشر

البرلمان    

التسجيل واالقتراع     

الترشح         

تسوية النزاعات االنتخابية         

اإلطار القانوني    

دستور دولة قطر 2004الدستور
المرسوم رقم 17 لسنة 1998 م القانون االنتخابي

بتنظيم انتخاب أعضاء المجلس البلدي 
المركزي

اإلدارة االنتخابية    

الجهة المشرفة على 
العملية االنتخابية

وزارة الداخلية

حكوميةنوع اإلدارة االنتخابية

فترة عضوية اإلدارة 
االنتخابية

دائمة

رئيس و7 أعضاءعدد أعضاء اإلدارة االنتخابية

الجهة المسؤولة عن 
تسجيل الناخبين

لجنة قيد الناخبين التي تشكل 
بقرار من وزارة الداخلية

طوعيأشكال تسجيل الناخبين
دائمنوع السجل االنتخابي

18 سنةالسن القانوني لالقتراع
ال يوجدالتصويت الخاص

ال يوجدالتصويت في الخارج

25 سنةالسن القانوني للترشح

الجهة المسؤولة عن 
تسوية النزاعات االنتخابية

1- محاكم الدولة
2- لجنة فحص الطعون 

والتظلمات تشكل بقرار من 
الوزير ويرأسها أحد القضاة النظام االنتخابي    

نظام األغلبية البسيطة )الفائز األول(النظام االنتخابي
---الصيغة االنتخابية

ال يوجدكوتا المرأة
ال يوجدالعتبة االنتخابية

مراقبة العملية االنتخابية    

وكالء المرشحين - اإلعالمالرقابة المحلية
مسموح بها ، المنظمات الدولية الرقابة الدولية

المتخصصة

الدوائر االنتخابية     

الجهة المسؤولة عن 
ترسيم الدوائر االنتخابية

مجلس الوزراء

المعايير التي تحدد 
ترسيم الدوائر االنتخابية

الكثافة السكانية – الحدود 
البلدية، الحراك السكاني، النسيج 

االجتماعي
صغيرةحجم الدوائر االنتخابية
فرديةنوع الدوائر االنتخابية

المعلومات الواردة تتعلق بانتخابات المجلس 
البلدي المركزي في قطر
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جمهورية القمر المتحدة

اإلطار القانوني    

اإلدارة االنتخابية    

النظام االنتخابي    

مراقبة العملية االنتخابية    

واحدةعدد غرف البرلمان
5 سنواتفترة والية المجلس التشريعي
24 عضواعدد أعضاء المجلس التشريعي

البرلمان    

التسجيل واالقتراع     

الترشح         

تسوية النزاعات االنتخابية         

االعالن الدستوري الصادر في 23 الدستور
ديسمبر 2001 وتعديالته

قانون عضوي متعلق بقانون االنتخابات القانون االنتخابي
لسنة 2014

قانون عضوي متعلق بتنفيذ قانون 
االنتخابات لسنة 2014

القانون المتعلق بتنظيم عمل األحزاب 
السياسية لسنة 2013

الجهة المشرفة على العملية 
االنتخابية

)تتولى وزارة الداخلية 
إدارة االنتخابات وبإشراف 
اللجنة الوطنية المستقلة 

لالنتخابات(
مختلطة ودائمةنوع اإلدارة االنتخابية

6 سنواتفترة عضوية اإلدارة االنتخابية
13 عضواعدد أعضاء اإلدارة االنتخابية

الجهة المسؤولة عن 
تسجيل الناخبين

اللجنة الوطنية المستقلة 
لالنتخابات بالتعاون والتنسيق 
مع وزارة الداخلية والالمركزية

طوعيأشكال تسجيل الناخبين
دائمنوع السجل االنتخابي

بلغ 18 سنةالسن القانوني لالقتراع
تتمتع فئة الجيش والشرطة التصويت الخاص

بالتشريع العام ممارسة واجبهم 
المدني مثل باقي الناخبين 

ويطبق عليهم شرط التسجيل 
من خالل محل اقامتهم 

واستخراج بطاقة ناخب
ال يوجدالتصويت في الخارج

25 سنةالسن القانوني للترشح

الجهة المسؤولة عن 
تسوية النزاعات االنتخابية

المحكمة العليا والمجلس 
الوطني للصحافة السمعية 

البصرية نظام األغلبية المطلقة )الجولتين(النظام االنتخابي
ال يوجدالصيغة االنتخابية

ال يوجدكوتا المرأة

ال يوجدالعتبة االنتخابية

يوجدالرقابة المحلية
يوجدالرقابة الدولية الدوائر االنتخابية     

الجهة المسؤولة عن 
ترسيم الدوائر االنتخابية

هيئة تشريعية

المعايير التي تحدد 
ترسيم الدوائر االنتخابية

المساواة بين السكان - 
المساحة الجغرافية للمقاطعة

متفاوتة الحجمحجم الدوائر االنتخابية
متعددةنوع الدوائر االنتخابية
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دولة الكويت

غرفة واحدةعدد غرف البرلمان
أربع سنواتفترة والية المجلس التشريعي
50 عضوًاعدد أعضاء المجلس التشريعي

البرلمان    

التسجيل واالقتراع     

الترشح         

تسوية النزاعات االنتخابية         

اإلطار القانوني    

دستور عام 1962الدستور
القانون رقم 35 لعام 1965القانون االنتخابي

اإلدارة االنتخابية    

الجهة المشرفة على 
العملية االنتخابية

إدارة شؤون االنتخابات

حكوميةنوع اإلدارة االنتخابية

فترة عضوية اإلدارة 
االنتخابية

غير محدد

غير محددعدد أعضاء اإلدارة االنتخابية

الجهة المسؤولة عن 
تسجيل الناخبين

ادارة شؤون االنتخابات

طوعيأشكال تسجيل الناخبين
دائمنوع السجل االنتخابي

21 سنةالسن القانوني لالقتراع
ال يوجدالتصويت الخاص

ال يوجدالتصويت في الخارج

30 سنةالسن القانوني للترشح

الجهة المسؤولة عن 
تسوية النزاعات االنتخابية

المحكمة الدستورية
النظام االنتخابي    

نظام الصوت الواحدالنظام االنتخابي
---الصيغة االنتخابية

ال يوجدكوتا المرأة
ال يوجدالعتبة االنتخابية

مراقبة العملية االنتخابية    

يوجدالرقابة المحلية
مرحب بهاالرقابة الدولية الدوائر االنتخابية     

الجهة المسؤولة عن 
ترسيم الدوائر االنتخابية

مجلس األمة

المعايير التي تحدد 
ترسيم الدوائر االنتخابية

الموقع الجغرافي

---حجم الدوائر االنتخابية
متعددةنوع الدوائر االنتخابية
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الجمهورية اللبنانية

اإلطار القانوني    

اإلدارة االنتخابية    

النظام االنتخابي    

مراقبة العملية االنتخابية    

غرفة واحدة )مجلس عدد غرف البرلمان
النواب(

4 سنواتفترة والية المجلس التشريعي
128 عضواعدد أعضاء المجلس التشريعي

البرلمان    

التسجيل واالقتراع     

الترشح         

تسوية النزاعات االنتخابية         

الدستور اللبناني الصادر في 23 آيار الدستور
1926 وتعديالته

قانون رقم 44 بتاريخ 2017/6/17القانون االنتخابي

الجهة المشرفة على العملية 
االنتخابية

وزارة الداخلية والبلديات

حكوميةنوع اإلدارة االنتخابية
دائمةفترة عضوية اإلدارة االنتخابية

11 عضواعدد أعضاء اإلدارة االنتخابية

الجهة المسؤولة عن 
تسجيل الناخبين

المديرية العامة لألحوال 
الشخصية

تلقائي في لبنان واختياري في أشكال تسجيل الناخبين
الخارج

دائم )يتم إعادة النظر فيه دوريًا نوع السجل االنتخابي
كل عام(

21 سنةالسن القانوني لالقتراع
ال يوجدالتصويت الخاص

يوجدالتصويت في الخارج

25 سنةالسن القانوني للترشح

الجهة المسؤولة عن 
تسوية النزاعات االنتخابية

المجلس الدستوري )قبول 
الطعون واصدار قرارات 

بشأنها(
النظام النسبيالنظام االنتخابي

الباقي األكبرالصيغة االنتخابية
ال توجدكوتا المرأة

الحاصل االنتخابيالعتبة االنتخابية

يوجدالرقابة المحلية
يوجدالرقابة الدولية

الدوائر االنتخابية     

الجهة المسؤولة عن 
ترسيم الدوائر االنتخابية

مجلس النواب اللبناني

المعايير التي تحدد 
ترسيم الدوائر االنتخابية

إداري / ديمغرافي

متنوعةحجم الدوائر االنتخابية
متعددةنوع الدوائر االنتخابية
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دولة ليبيا

غرفة واحدةعدد غرف البرلمان
فترة والية المجلس 

التشريعي
سلطة تشريعية مؤقتة للدولة 

في المرحلة االنتقالية
عدد أعضاء المجلس 

التشريعي
200 عضوًا

البرلمان    

التسجيل واالقتراع     

الترشح         

تسوية النزاعات االنتخابية         

اإلطار القانوني    

االعالن الدستوري الصادر في الدستور
أغسطس سنة 2011 وتعديالته

قانون االنتخابات رقم 10 لسنة 2014القانون االنتخابي

اإلدارة االنتخابية    

الجهة المشرفة على 
العملية االنتخابية

المفوضية الوطنية العليا 
لالنتخابات

مستقلةنوع اإلدارة االنتخابية

فترة عضوية اإلدارة 
االنتخابية

فترة انتقالية تتحدد حسب 
مقتضيات العملية السياسية 

واالنتخابية
رئيس المفوضية و 6 أعضاءعدد أعضاء اإلدارة االنتخابية

الجهة المسؤولة عن 
تسجيل الناخبين

المفوضية الوطنية العليا 
لالنتخابات

طوعيأشكال تسجيل الناخبين
دائمنوع السجل االنتخابي

18 سنةالسن القانوني لالقتراع
يوجد )الشرطة وموظفي التصويت الخاص

الحقول النفطية(
يوجدالتصويت في الخارج

25 سنةالسن القانوني للترشح

الجهة المسؤولة عن 
تسوية النزاعات االنتخابية

المحكمة الجزائية، المحكمة 
االبتدائية

النظام االنتخابي    

نظامي الفردي والقوائم - الصوت النظام االنتخابي
الواحد غير المتحول

تختلف من قانون إلى آخر حسب نظام الصيغة االنتخابية
االنتخاب

%16كوتا المرأة
مراقبة العملية االنتخابية    ال يوجدالعتبة االنتخابية

يوجدالرقابة المحلية
يوجدالرقابة الدولية

الدوائر االنتخابية     

الجهة المسؤولة عن 
ترسيم الدوائر االنتخابية

مجلس النواب

المعايير التي تحدد 
ترسيم الدوائر االنتخابية

عدد السكان والمساحة 
الجغرافية

متنوعةحجم الدوائر االنتخابية
متعددةنوع الدوائر االنتخابية



22

جمهورية مصر العربية

اإلطار القانوني    

اإلدارة االنتخابية    

النظام االنتخابي    

مراقبة العملية االنتخابية    

غرفة واحدةعدد غرف البرلمان
5 سنواتفترة والية المجلس التشريعي
596 عضواعدد أعضاء المجلس التشريعي

البرلمان    

التسجيل واالقتراع     

الترشح         

تسوية النزاعات االنتخابية         

دستور جمهورية مصر العربيةالدستور
قانون تنظيم مباشرة الحقوق القانون االنتخابي

السياسية رقم 45 لسنة 2014 وقانون 
مجلس النواب رقم 46 لسنة 2018

الجهة المشرفة على العملية 
االنتخابية

الهيئة الوطنية لالنتخابات

مستقلةنوع اإلدارة االنتخابية
فترة عضوية اإلدارة 

االنتخابية
6 سنوات

10 )أعضاء مجلس إدارة(عدد أعضاء اإلدارة االنتخابية
+4 )أعضاء الجهاز التنفيذي(

الجهة المسؤولة عن 
تسجيل الناخبين

الهيئة الوطنية لالنتخابات

تلقائيأشكال تسجيل الناخبين
دائمنوع السجل االنتخابي

18 سنةالسن القانوني لالقتراع
ال يوجدالتصويت الخاص

يوجدالتصويت في الخارج

25 سنةالسن القانوني للترشح

الجهة المسؤولة عن 
تسوية النزاعات االنتخابية

مجلس الدولة بدرجتيه 
)القضاء اإلداري – المحكمة 

اإلدارية العليا( نظام األغلبيةالنظام االنتخابي
األغلبية وأعلى األصواتالصيغة االنتخابية

يوجدكوتا المرأة

5% من قاعدة الناخبين وال توجد إال العتبة االنتخابية
في حالة مرشح وحيد أو قائمة وحيدة

يوجدالرقابة المحلية
يوجدالرقابة الدولية

الدوائر االنتخابية     

الجهة المسؤولة عن 
ترسيم الدوائر االنتخابية

مجلس النواب

المعايير التي تحدد 
ترسيم الدوائر االنتخابية

عدد السكان – الحدود اإلدارية

متنوعةحجم الدوائر االنتخابية
متعددةنوع الدوائر االنتخابية
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المملكة المغربية

غرفتين )مجلس النواب عدد غرف البرلمان
ومجلس المستشارين(

5 سنواتفترة والية المجلس التشريعي
395 عضوًاعدد أعضاء المجلس التشريعي

البرلمان    

التسجيل واالقتراع     

الترشح         

تسوية النزاعات االنتخابية         

اإلطار القانوني    

دستور المملكة المغربية لعام 2011الدستور
القانون التنظيمي رقم 27.11 القانون االنتخابي

المتعلق بمجلس النواب

اإلدارة االنتخابية    

الجهة المشرفة على 
العملية االنتخابية

وزارة الداخلية

حكوميةنوع اإلدارة االنتخابية

فترة عضوية اإلدارة 
االنتخابية

---

---عدد أعضاء اإلدارة االنتخابية

الجهة المسؤولة عن 
تسجيل الناخبين

لجنة إدارية يرأسها رئيس مجلس 
الجماعة الحضرية أو القرويه أو 

المقاطعة
طوعيأشكال تسجيل الناخبين

الئحة انتخابية تتم مراجعتها كل نوع السجل االنتخابي
سنة، كما تتم مراجعتها بمناسبة 

إجراء االنتخابات
18 سنةالسن القانوني لالقتراع

ال يوجدالتصويت الخاص
يوجدالتصويت في الخارج

23  سنةالسن القانوني للترشح

الجهة 
المسؤولة 
عن تسوية 

النزاعات 
االنتخابية

- بالنسبة للتسجيل في اللوائح االنتخابية: 
المحكمة االبتدائية أو المحكمة اإلدارية

حسب االختصاص الترابي
- المنازعات المتعلقة بالترشيحات: 

المحكمة االبتدائية
- المنازعات المتعلقة بالعمليات االنتخابية 

ونتائج االقتراع: المحكمة الدستورية

النظام االنتخابي    

نظام التمثيل النسبيالنظام االنتخابي
الباقي األكبرالصيغة االنتخابية

يوجدكوتا المرأة

3 % العتبة االنتخابية

مراقبة العملية االنتخابية    

يوجدالرقابة المحلية
يوجدالرقابة الدولية

الدوائر االنتخابية     

الجهة المسؤولة عن 
ترسيم الدوائر االنتخابية

الحكومة – بواسطة مرسوم 
حكومي

المعايير التي تحدد 
ترسيم الدوائر االنتخابية

التوازن الديمغرافي،الجانب 
المجالي، النفوذ الترابي.

صغيرة ومتوسطةحجم الدوائر االنتخابية
متعددةنوع الدوائر االنتخابية
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الجمهورية االسالمية الموريتانية

اإلطار القانوني    

اإلدارة االنتخابية    

النظام االنتخابي    

مراقبة العملية االنتخابية    

غرفة واحدةعدد غرف البرلمان
5 سنواتفترة والية المجلس التشريعي
157عدد أعضاء المجلس التشريعي

البرلمان    

التسجيل واالقتراع     

الترشح         

تسوية النزاعات االنتخابية         

دستور 1991 وتعديالتهالدستور
القانون رقم 028 لسنة 1991 القانون االنتخابي

وتعديالته بالنسبة لالنتخابات التشريعية 

الجهة المشرفة على العملية 
االنتخابية

اللجنة الوطنية المستقلة 
لالنتخابات

مستقلة ودائمةنوع اإلدارة االنتخابية
فترة عضوية اإلدارة 

االنتخابية
5 سنوات

11 عضوًاعدد أعضاء اإلدارة االنتخابية

الجهة المسؤولة عن 
تسجيل الناخبين

اللجنة الوطنية المستقلة 
لالنتخابات

طوعيأشكال تسجيل الناخبين
هناك سجل مدني إجباري نوع السجل االنتخابي

يتضمن بيانات كافة المواطنين، 
وسجل انتخابي طوعي يجري 
تحديثه سنويا أو تجديده كليا 

بمناسبة االستحقاقات االنتخابية 
الدورية

18 سنةالسن القانوني لالقتراع
يوجد تصويت خاص بالقوات التصويت الخاص

المسلحة وقوات األمن، ويتم 
في اليوم السابق لالقتراع

يوجدالتصويت في الخارج

25 سنةالسن القانوني للترشح

الجهة المسؤولة 
عن تسوية 

النزاعات االنتخابية

اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات 
ابتداء، والحقًا المجلس الدستوري

النظام 
االنتخابي

مختلط )يزاوج بين نظام األغلبية في شوطين 
ونظام التمثيل النسبي في شوط واحد(

الصيغة 
االنتخابية

الباقي األكبر

كوتا 
المرأة

في االنتخابات النيابية توجد الئحة وطنية خاصة 
بالنساء )20 مقعدا(، وهناك آلية تحدد تموقع 

النساء في اللوائح المترشحة األخرى
العتبة 

االنتخابية
---

يوجدالرقابة المحلية
يوجدالرقابة الدولية

الدوائر االنتخابية     

الجهة المسؤولة عن 
ترسيم الدوائر االنتخابية

مجلس الوزراء

المعايير التي تحدد 
ترسيم الدوائر االنتخابية

الحدود اإلدارية لكل دائرة

يتراوح بين مقعد واحد، حجم الدوائر االنتخابية
ومقعدين، وثالثة مقاعد فما 
فوق بالنسبة للدوائر النيابية 

للمقاطعات، وعشرين مقعدا 
فى الدوائر الوطنية بنوعيها: 

الخاصة بالنساء والمختلطة
متعددةنوع الدوائر االنتخابية



25

الجمهورية اليمنية

غرفتين )مجلس النواب عدد غرف البرلمان
ومجلس الشورى(

6 سنواتفترة والية المجلس التشريعي
301 عضوًاعدد أعضاء المجلس التشريعي

البرلمان    

التسجيل واالقتراع     

الترشح         

تسوية النزاعات االنتخابية         

اإلطار القانوني    

دستور عام 1991 وتعديله الدستور
قانون بشأن اإلنتخابات العـامة القانون االنتخابي

واإلستفتاء 2001 وتعديالته

اإلدارة االنتخابية    

الجهة المشرفة على 
العملية االنتخابية

اللجنة العليا لالنتخابات 
واالستفتاء

مستقلةنوع اإلدارة االنتخابية

فترة عضوية اإلدارة 
االنتخابية

6 سنوات

7 اعضاءعدد أعضاء اإلدارة االنتخابية

الجهة المسؤولة عن 
تسجيل الناخبين

اللجنة العليا لالنتخابات 
واالستفتاء

طوعيأشكال تسجيل الناخبين
دائمنوع السجل االنتخابي

18 سنةالسن القانوني لالقتراع
ال يوجدالتصويت الخاص

يوجدالتصويت في الخارج

25 سنةالسن القانوني للترشح

الجهة المسؤولة عن 
تسوية النزاعات االنتخابية

المحكمة اإلبتدائية، المحكمة 
العـليا، محكمة اإلستئناف

النظام االنتخابي    

نظام االغلبيةالنظام االنتخابي
ال يوجدالصيغة االنتخابية

ال يوجدكوتا المرأة
ال يوجدالعتبة االنتخابية

مراقبة العملية االنتخابية    

يوجدالرقابة المحلية
يوجدالرقابة الدولية

الدوائر االنتخابية     

الجهة المسؤولة عن 
ترسيم الدوائر االنتخابية

اللجنة العليا لالنتخابات 
واالستفتاء

المعايير التي تحدد 
ترسيم الدوائر االنتخابية

المساواة بين السكان والعوامل  
الجغرافية واالجتماعية

صغيرةحجم الدوائر االنتخابية
فرديةنوع الدوائر االنتخابية
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النظم االنتخابية في الدول العربية

نظم أخرىالنظم المختلطةنظم التمثيل النسبينظم األغلبية/التعددية

البحرين، السعودية، سلطنة عمان، 
قطر ، جزر القمر ،مصر، اليمن

األردن، تونس، الجزائر، الصومال، العراق، 
فلسطين، لبنان، المغرب

جيبوتي، السودان، 
موريتانيا

اإلمارات، الكويت، 
ليبيا

7833

نظم األغلبية/النظم المختلطةنظم أخرى
التعددية

نظم التمثيل 
النسبي

3 3
7

نظم التمثيل 
النسبي

نظم األغلبية/
التعددية

النظم 
المختلطة

نظم أخرى

38%

34%

14%

14%

8
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تطبيق كوتا المرأة في الدول العربية

دول ال تطبق الكوتادول تطبيق الكوتا

األردن، اإلمارات، تونس، الجزائر، جيبوتي، السودان، الصومال، 
العراق، فلسطين، ليبيا، مصر ، المغرب، موريتانيا

البحرين، السعودية، سلطنة عمان، قطر، جزر القمر ، الكويت، 
لبنان، اليمن

138

يقصــد بالكوتــا تخصيــص نســبة أو عــدد محــدد مــن مقاعــد الهيئــة البرلمانيــة لبعــض الفئــات فــي المجتمــع، وتتعــدد أشــكال الكوتــا، إال أن كوتــا 
المــرأة هــي أشــهر أنــواع الكوتــا التــي تطبقهــا الــدول لتعزيــز مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة العامــة ولضمــان وصــول المــرأة إلــى مواقــع صناعــة 

القــرار، باعتبــار أن الكوتــا تمثــل أحــد الحلــول المؤقتــة، وينــص عــادًة قانــون االنتخابــات علــى النســبة المخصصــة لهــا.

وفــي الوطــن العربــي تطبــق كوتــا المــرأة فــي %62 مــن الــدول العربيــة )13 دولــة(، حيــث تختلــف الــدول فيمــا بينهــا فــي تطبيقهــا للكوتــا، 
فهنــاك دول تحــدد نســبة مئويــة مــن عــدد مقاعــد المجلــس التشــريعي، ودول تحــدد عــدد مــن مقاعــد المجلــس التشــريعي، بينمــا هنــاك 

%38 مــن الــدول العربيــة )8 دول( ال تطبــق نظــام الكوتــا.

دول ال تطبق الكوتا دول تطبق الكوتا

8
13

دول تطبق
الكوتا

دول ال تطبق
الكوتا

62%

38%
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أنواع اإلدارات االنتخابية في الدول العربية

شبه حكوميةمختلطةمستقلةحكومية

سلطنة عمان، قطر، 
الكويت، لبنان، المغرب

األردن، البحرين، تونس، الجزائر، السودان، 
الصومال، العراق، فلسطين، ليبيا، مصر ، 

موريتانيا، اليمن

جيبوتي، السعودية،
جزر القمر

اإلمارات

51231

إدارات انتخابية
شبه حكومية

اإلدارات االنتخابية
المختلطة

اإلدارات االنتخابية
الحكومية

اإلدارات االنتخابية
المستقلة

13
5

12

اإلدارات االنتخابية 
اإلدارات االنتخابية المستقلة

الحكومية

اإلدارات
االنتخابية
المختلطة

إدارات انتخابية شبه حكومية

57%

5%

24%

14%

57%
اإلدارات االنتخابية 

المستقلة
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الدول التي تسمح 
بالمراقبة الدولية

المراقبة الدولية

الدول التي ال تسمح بالمراقبة الدوليةالدول التي تسمح بالمراقبة الدولية

األردن، اإلمارات، تونس، الجزائر ، جيبوتي، السودان، الصومال، 
العراق، فلسطين، قطر ، جزر القمر ، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، 

المغرب، موريتانيا، اليمن

البحرين، السعودية، سلطنة عمان

183

تحظــى المراقبــة الدوليــة اليــوم بقبــول عالمــي كبيــر، حيــث انهــا تعتبــر احــدى االليــات الهامــة التــي تســهم فــي التعزيــز مــن ثقــة الناخــب فــي 
العمليــة االنتخابيــة، وتعــزز مــن مشــاركة االحــزاب السياســية والمرشــحين وباقــي اصحــاب العالقــة بالعمليــة االنتخابيــة، كمــا تعمــل علــى 
تشــجيع االلتــزام باالطــار القانونــي المنظــم لالنتخابــات، كمــا ان للمراقبــة الدوليــة أثــر إيجابــي فــي العمــل علــى تحديــث وتطويــر العمليــات 

االنتخابيــة مــن خــالل التوصيــات التــي يصدرهــا المراقبــون.

يوضــح الشــكل البيانــي أعــاله أن معظــم الــدول العربيــة اصبحــت تولــي اهتمامــًا بموضــوع المراقبــة الدوليــة، حيــث ان %86 مــن الــدول 
العربيــة )18 دولــة( تســمح بالمراقبــة الدوليــة.

وفيمــا يتعلــق بالمســميات، تســتخدم غالبيــة الــدول العربيــة مصطلــح »مراقبــة االنتخابــات« فيمــا يســتخدم مصطلــح »مالحظــة االنتخابات« 
فــي معظــم دول المغــرب العربــي )الجزائــر، تونــس، موريتانيــا، المغــرب(، وتعتبــر جمهوريــة مصــر العربيــة الدولــة العربيــة الوحيــدة التــي

تستخدم مصطلح »متابعة االنتخابات«.

الدول التي ال تسمح 
بالمراقبة الدولية

الدول التي تسمح 
بالمراقبة الدولية

3
18

14%

86%

الدول التي ال تسمح بالمراقبة الدولية
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الدول التي تسمح 
بالمراقبة المحلية

المراقبة المحلية

الدول التي ال تسمح بالمراقبة المحليةالدول التي تسمح بالمراقبة المحلية

األردن، اإلمارات، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، 
الصومال، العراق، فلسطين، قطر ، جزر القمر، الكويت، لبنان، ليبيا، 

مصر ، المغرب، موريتانيا، اليمن

جيبوتي، سلطنة عمان

192

إن إجــراء انتخابــات حــرة نزيهــة تقــوم علــى أســاس تكافــؤ الفــرص بيــن كافــة المتنافســين، وتعيــد الثقــة فــى صناديــق االقتــراع للناخبيــن، 
وتفتــح بابــًا لتوســيع دائــرة المشــاركة والتعبيــر مــن مختلــف القــوى التــي تشــكل الخريطــة السياســية واالجتماعيــة للمجتمــع، ويتطلــب هــذا 
حزمــة واســعة مــن اإلجــراءات، ولعــل أول هــذه اإلجــراءات الســماح بالرقابــة المحليــة، وباالطــاع علــى الرســم البيانــي نالحــظ ان هنــاك انفتاحــًا 
ملحوظــًا مــن الــدول علــى الســماح لمنظمــات المجتمــع المدنــي بمراقبــة االنتخابــات، حيــث ان هنــاك 19 دولــة عربيــة مــن اجمالــي 21 دولــة 

تســمح بهــا، ومــن بيــن ال 19 دولــة هنــاك خمــس دول خليجيــة.

الدول التي ال تسمح 
بالمراقبة المحلية

الدول التي تسمح 
بالمراقبة المحلية

2 20

10%

90%

الدول التي ال تسمح بالمراقبة المحلية
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سن الترشح في الدول العربية

أسماء الدولعدد الدولسن الترشح

السودان21 سنة

تونس، جيبوتي،المغرب23 سنة

اإلمارات، الجزائر، السعودية، الصومال، جزر القمر، قطر ،مصر، ليبيا، 25 سنة
لبنان، موريتانيا، اليمن

فلسطين28 سنة

األردن، البحرين، العراق، سلطنة عمان، الكويت30 سنة

11

5

1

1

3

تختلــف الشــروط القانونيــة المتعلقــة بالمعاييــر التــي يجــب علــى المرشــح التقيــد بهــا مــا بيــن دولــة ألخــرى، وتأتــي هــذه الشــروط فــي إطــار 
ــة معــدل أعمــار  ــدول العربي ــة ال ــر ســن الترشــح، حيــث اعتمــدت غالبي ــي فــي مقدمــة هــذه المعايي ــة، ويأت ــكل دول ــة ل الخصائــص المجتمعي
يتــراوح بيــن 21 و 30 عامــًا للمرشــح، فيمــا تعتمــد 5 دول عربيــة عمــر 30 عامــًا للمرشــح. يمثــل خفــض عمــر المرشــحين توجهــًا هامــًا يهــدف 
إلــى تمكيــن نســبة أكبــر مــن الشــباب مــن المشــاركة فــي مواقــع اتخــاذ القــرار، وذلــك باعتبــار الشــباب فئــة هامــة تشــكل نســبة كبيــرًة مــن 

المجتمعــات العربيــة.

21 سنة

21 سنة

28 سنة

28 سنة

23 سنة

23 سنة

30 سنة

30 سنة

25 سنة

25 سنة

23%

53%

14%

5% 5%

5%
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سن االقتراع في الدول العربية

أسماء الدولعدد الدولسن االقتراع

األردن ،السعودية17 سنة

18 سنة
تونس، الجزائر ، جيبوتي، السودان،الصومال، العراق،

فلسطين، قطر، جزر القمر، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا،
اليمن

البحرين20 سنة

األمارات،سلطنة عمان، الكويت، لبنان21 سنة

1

14

2

4

تنــص دســاتير دول العالــم وقوانينهــا االنتخابيــة علــى مجموعــة مــن الشــروط األساســية التــي يجــب أن تتوفــر فــي الناخــب المؤهــل قانونيــًا 
لالقتــراع، وأحــد هــذه الشــروط هــو ســن االقتــراع، يبلــغ ســن االقتــراع فــي 14 دولــة عربيــة )حوالــي 67 % مــن الــدول العربيــة( 18 عامــًا، وهــو 
الســن الــذي تعتمــده غالبيــة دول العالــم لحصــول المواطــن علــى حقوقــه السياســية، كمــا خفضــت دولتــان عربيتــان ســن االقتــراع إلــى أقــل 
مــن 18 عامــا، وهــو معــدل األعمــار الــذي يتماشــى مــع التوجهــات الراميــة إلــى دعــم وتعزيــز الــدور الــذي تلعبــه فئــة الشــباب المشــاركة فــي 

اختيــار مــن يمثلهــم فــي مراكــز صناعــة القــرار.

20 سنة

21 سنة
17 سنة

18 سنة

9%

67%

19%

5%

21 سنة20 سنة18 سنة17 سنة
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يسمح بالتصويت في 
الخارج

التصويت في الخارج في الدول العربية

الدول التي ال تسمح بالتصويت في الخارجالدول التي تسمح بالتصويت في الخارج

اإلمارات،البحرين، تونس، الجزائر، السودان، العراق، لبنان، ليبيا، 
مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن

األردن، جيبوتي، السعودية، قطر، الصومال، سلطنة عمان، 
فلسطين، الكويت، جزر القمر

129

دائمــًا مــا تنــص دســاتير دول العالــم علــى مبــدأ المســاواة فــي الحقــوق والواجبــات بيــن المواطنيــن، ومــن ضمــن الحقــوق األساســية التــي 
يتمتــع بهــا المواطنــون الحــق فــي االنتخــاب، ومــن هــذا المنطلــق، تســمح العديــد مــن دول العالــم للناخبيــن المقيميــن فــي الخــارج بالمشــاركة 
فــي االنتخابــات، إال أن هنــاك دواًل ال تتمكــن مــن الســماح لناخبيهــا فــي الخــارج بالمشــاركة فــي االنتخابــات نظــًرا ألســباب تتعلــق بالعقبــات 

اإلداريــة واللوجســتية والماليــة التــي تواجههــا إلتمــام هــذا األمــر.

نجــد فــي المنطقــة العربيــة أن %57 مــن الــدول العربيــة )12 دولــة( تســمح لناخبيهــا المقيميــن فــي الخــارج بالمشــاركة فــي االنتخابــات، فيمــا 
ال يصــوت الناخبــون فــي الخــارج فــي 9 دول اي بنســبة %43 مــن الــدول العربيــة

ال يسمح بالتصويت 
في الخارج

يسمح بالتصويت 
في الخارج

9
12

43%

57%
ال يسمح بالتصويت 

في الخارج
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13

يسمح بالتصويت 
الخاص

التصويت الخاص في الدول العربية

الدول التي ال تسمح بالتصويت الخاصالدول التي تسمح بالتصويت الخاص

اإلمارات، جيبوتي، السعودية، السودان، العراق،
جزر القمر، ليبيا، موريتانيا

األردن، البحرين، تونس، الجزائر، الصومال،
سلطنة عمان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، مصر،

المغرب، اليمن

813

تقــدم العديــد مــن دول العالــم للناخبيــن مــن الفئــات الخاصــة تســهيالت لمشــاركتهم فــي االنتخابــات، ومــن ضمــن الفئــات الخاصــة الناخبيــن 
المرضــى فــي المستشــفيات والناخبيــن فــي الســجون وقــوات الجيــش والشــرطة. نجــد فــي المنطقــة العربيــة أن %38 مــن الــدول العربيــة 
)8 دول( تقــدم تســهيالت للفئــات الخاصــة للمشــاركة فــي االنتخابــات فيمــا ال تتضمــن التشــريعات فــي %62 مــن الــدول العربيــة )13 دولــة( 

إجــراءات تتعلــق بالتصويــت الخــاص.

ال يسمح بالتصويت 
الخاص

يسمح بالتصويت 
الخاص

8

62%

38%

ال يسمح بالتصويت 
الخاص
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أشكال تسجيل الناخبين في الدول العربية

الدول التي تستخدم تسجيل الناخبين التلقائيالدول التي تستخدم تسجيل الناخبين الطوعي

تونس، الجزائر، جيبوتي، السعودية، السودان، العراق، عمان، 
فلسطين، قطر، جزر القمر، الكويت، ليبيا، المغرب، موريتانيا، اليمن

األردن، اإلمارات، البحرين، لبنان، مصر

155

يمثل التسجيل في قوائم الناخبين شرطًا أساسيًا من أجل ممارسة الحق االنتخابي يوم االقتراع، ويحدد قانون االنتخابات أشكال تسجيل 
الناخبين والتي تختلف من دولة إلى أخرى، حيث نجد أن %25 من الدول العربية )5 دول( تطبق نظام تسجيل الناخبين التلقائي، بينما 

تطبق %75 من الدول العربية )15 دولة( نظام تسجيل الناخبين الطوعي.

الدول التي تستخدم
تسجيل الناخبين

التلقائي

الدول التي تستخدم
تسجيل الناخبين

الطوعي

5

15

25%

الدول التي تستخدم
تسجيل الناخبين

الطوعي

75%

الدول التي تستخدم
تسجيل الناخبين

التلقائي
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الدول التي تستخدم السجل 
اإلنتخابي المؤقت

الدول التي تستخدم السجل 
اإلنتخابي المدني

نوع السجل االنتخابي في الدول العربية

الدول التي تستخدم السجل
االنتخابي الدائم

الدول التي تستخدم السجل
االنتخابي المؤقت

الدولة التي تستخدم السجل
االنتخابي المدني

األردن، تونس، الجزائر، جيبوتي، السعودية، 
السودان، العراق، عمان، فلسطين، قطر، 

جزر القمر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، 
المغرب، موريتانيا

اإلماراتالبحرين، المغرب

1721

يحدد قانون االنتخابات نوع السجل االنتخابي في الدول العربية ويختلف من دولة إلى أخرى، حيث نجد أن %85 من الدول العربية )17 
دولة( تستخدم السجل االنتخابي الدائم، كما أن %10 من الدول العربية )دولتين( لديها سجل انتخابي مؤقت، بينما تستخدم دولة عربية 

واحدة السجل االنتخابي المدني.

85%

10%
5%

الدول التي تستخدم 
السجل اإلنتخابي 

الدائم

الدولة التي
تستخدم السجل
اإلنتخابي المدني

الدول التي
تستخدم السجل 
اإلنتخابي المؤقت

الدول التي
تستخدم السجل 
اإلنتخابي الدائم

17

21



37

أبرز المصطلحات االنتخابية
الواردة بالمعلومات والمؤشرات

هيئة او سلطة مكلفة قانونًا بالمسؤولية عن تنظيم وتنفيذ احد جوانب العملية االنتخابية1 - اإلدارة االنتخابية:
او جميع تلك الجوانب، وبما يتضمن االستفتاءات، هناك ثالثة انواع من اإلدارات االنتخابية:

إدارة انتخابية حكومية: و تكلف بها احد المؤسسات الحكومية وتكون في الغالب وزارة الداخلية.	 

إدارة انتخابية مستقلة: يتم تشكيلها لهذا الغرض وتعمل كمؤسسة منفصلة كليًا عن السلطة 	 
التنفيذية ولها ميزانيتها الخاصة بها التي تقوم بإدارتها بشكل مستقل.

إدارة انتخابية مختلطة: وتجمع ما بين جهة حكومية وجهة مستقلة.	 

فــي الوطــن العربــي تتبايــن أشــكال اإلدارات االنتخابيــة، فنجــد أن %57 مــن الــدول العربيــة )12 دولــة( 
لديهــا إدارات انتخابيــة مســتقلة، وأن %24 مــن الــدول العربيــة )5 دول( لديهــا إدارات انتخابيــة حكوميــة، 
وأن %14 مــن الــدول العربيــة )3 دول( لديهــا إدارات انتخابيــة مختلطــة، وأن دولــة عربيــًة واحــدًة لديها إدارة 

انتخابيــة »شــبه حكوميــة«.

يعــد النظــام االنتخابــي هــو اآلليــة التــي يتــم بموجبهــا ترجمــة أصــوات الناخبيــن إلــى مقاعــد فــي البرلمــان، 2 - النظام االنتخابي:
وُيحــدد الدســتور أو قانــون االنتخابــات النظــام االنتخابــي الــذي يتنــوع مــا بيــن نظــم األغلبية/التعدديــة 

ونظــم التمثيــل النســبي والنظــم المختلطــة إضافــة إلــى بعــض النظــم االنتخابيــة األخــرى.

وفــي المنطقــة العربيــة نجــد أن %38 مــن الــدول العربيــة )8 دول( تســتخدم النظــام النســبي، وأن 34% 
مــن الــدول العربيــة )7 دول( تســتخدم نظــام األغلبية/التعدديــة، وأن %14 مــن الــدول العربيــة )3 دول( 

تســتخدم النظــم المختلطــة، وأن %14 مــن الــدول العربيــة )3 دول( تطبــق نظــم انتخابيــة أخــرى.

معادلة حسابية يتم بموجبها ترجمة االصوات المعبر عنها إلى مقاعد في الهيئة المنتخبة.3 - الصيغة االنتخابية:

هي نسبة االصوات الصحيحة التي يحتاجها الحزب او القائمة او المرشح لضمان تمثيله في مجلس 4 - العتبة االنتخابية:
منتخب، وتحدد غالبًا في الدستور او القانون االنتخابي بنسبة مئوية من االصوات الصحيحة.

هو عدد المقاعد التشريعية المخصصة للدائرة االنتخابية، وهناك ثالث احجام للدوائر االنتخابية، دائرة 5 - حجم الدوائر االنتخابية:
صغيرة ويتراوح عدد المقاعد فيها من 1-5 مقاعد، ودائرة متوسطة ويتراوح عدد المقاعد فيها ما بين 

6-10 مقاعد ، ودائرة كبيرة، وهي الدائرة التي يوجد فيها أكثر من 10 مقاعد.

تنقسم الدوائر االنتخابية إلى نوعين:6 - نوع الدوائر االنتخابية:

الدائرة االنتخابية الفردية: وهي الدائرة الممثلة بمقعد واحد يتنافس عليه مختلف المرشحين.	 

الدائرة االنتخابية المتعددة: وهي دائرة انتخابية ممثلة بأكثر من مقعد ويتنافس فيها مختلف 	 
المرشحين او قوائم المرشحين للفوز بهذه المقاعد.
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هي عملية إدراج أسماء الناخبين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لالنتخاب في سجالت يتم 7 - تسجيل الناخبين:
إعدادها وإدارتها من قبل السلطات المختصة، وهناك نوعان من انواع التسجيل:

التسجيل الطوعي: اي ان يكون اختياريًا للمواطن وبمبادرة شخصية حيث يقوم الناخب بالتوجه 	 
للجهة المعنية بالتسجيل لتسجيل نفسه خالل فترة محددة تسبق يوم االقتراع.

التسجيل التلقائي: تتولى اإلدارة االنتخابية مسؤولية تسجيل الناخبين آليًا من خالل االستعانة 	 
بالمعلومات المتوفرة في سجالت االحوال المدنية، ويمثل التسجيل في قوائم الناخبين شرطًا 

اساسيًا من اجل ممارسة الحق االنتخابي يوم االقتراع.

هناك ثالث انواع للسجالت االنتخابية هي:8 - نوع السجل االنتخابي:

سجل مدني: هو عبارة عن قائمة بالبيانات االساسية لجميع المواطنين ويكون تابعًا لجهة 	 
حكومية، ويحتوي على مجموعة بيانات عن كافة المواطنين مثل: )االسم والعنوان والعمر ورقم 

الهوية.. الخ( ويتم االستعانة به في إعداد القوائم االنتخابية.

سجل دائم: يتم تحديثه بشكل دوري سنويًا من خالل االستعانة بالمعلومات المتوفرة في 	 
السجل المدني، ويتم دعوة المواطنين لمراجعة المعلومات الخاصة بهم وابداء مالحظتهم حولها 

عقب االنتهاء من تحديثه، كما يحق لألحزاب السياسية في بعض الدول مراجعته ايضًا، وتتولى 
االدارة االنتخابية مهمة تحديثه.

سجل مرحلي: يتم إنشاؤه لغرض حدث انتخابي محدد، ويتم االستغناء عنه بانتهاء الحدث 	 
االنتخابي الذي انشئ من اجله وتتولى اإلدارة االنتخابية مهمة انشاؤه.

االجراءات االستثنائية التي تجرى للفئات الخاصة )العسكريين ورجال الشرطة - السجناء – المرضى(9 - التصويت الخاص:
بما يسمح لهم القيام بواجب التصويت، وعادة ما يجرى التصويت الخاص في بعض البلدان قبل يوم 

االقتراع الرسمي بأيام قليلة.

السماح للمواطنين المقيمين خارج حدود الدولة بممارسة حقهم في التصويت، وذلك إما بإتاحة 10 - التصويت في الخارج:
التصويت عن ُبعد او بفتح مراكز اقتراع في الخارج، وغالبًا ما تكون مراكز االقتراع داخل السفارات 

والقنصليات التابعة لهذه الدول.

الطبعة الثانية

تصميم وطباعة مطبعة جامعة الدول العربية



ا�مانة العامة

أمانة شؤون ا�نتخابات

معلومــات ومؤشرات حول االنتخابات في الـدول العربيـة
نوفمبر 2019


