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شكر وتقدير

ي منطقــة 
قليمــي للمســاعدة النتخابيــة �ز وع الإ نعــ�ب عــن امتناننــا للوكالــة الســويدية للتنميــة الدوليــة )ســيدا( عــى دعمهــا الكريــم للمــرش

ق الئوســط وشــمال أفريقيــا، والــذي بدونــه لــم يكــن إصــدار هــذا العمــل ممكنــا. الــرش

ي إنتــاج هــذا القامــوس 
يــكا �ز ي قســم الشــئون السياســية وبنــاء الســام بالئمــم المتحــدة كانــت أيًضــا �ش

شــعبة المســاعدة النتخابيــة �ز
اؤهــا مــن مشــورة وبمــا قدمتــه مــن مســاهمة ماليــة. بمــا قدمــه خ�ب

TEP- ي لئمريــكا الاتينيــة مــن المحكمــة النتخابيــة الفيدراليــة  )كامــل العرفــان والمتنــان لمحــرري الطبعــة الثالثــة مــن القامــوس النتخــا�ب
ــاز  ي إنج

ــاعداتهم �ز ــت مس ــد كان ــان )IIDH/CAPEL(. لق نس ــوق الإ ــكا لحق ــة دول أمري ــة بلجن ــة والتنمي ــاعدة النتخابي ــز المس JF(، ومرك
ي تحريــر ونــرش 

اتهــم الممتــدة منــذ 1989 �ز ، وذلــك عــ�ب مســاهمتهم بخ�ب ي ي – الجنــو�ب هــذا العمــل نموذجــا يحتــذى للتعــاون الجنــو�ب
جمــة واســتعمال أي أجــزاء  ي ل�ت

ي منــح حــق الســتخدام المجــا�ز
ي لئمريــكا الاتينيــة، وعــ�ب كرمهــم �ز الطبعــات المتتاليــة للقامــوس النتخــا�ب

. ي وريــة للقامــوس العــر�ب هــا فريــق العمــل �ز مــن قامــوس أمريــكا الاتينيــة يعت�ب

ي هــذا القامــوس، قــدم 
ضافــة إىل تأليفــه لعــدد مــن الفصــول �ز عميــق المتنــان أيًضــا للخبــ�ي الــدوىلي والباحــث القديــر أيمــن أيــوب، فبالإ

إىل لجنــة الصياغــة والتنســيق نصائــح كريمــة ل تقــدر بثمــن.

ي الئســتاذ بجامعــة الئزهــر بالقاهــرة تســتحق تنويًهــا خاًصــا. لقــد كان 
وفيســور الراحــل عــىي المنــو�ز ًا وليــس آخــًرا، فــإن ذكــرى ال�ب  أخــ�ي

. وقــد  ي
ي العالــم الهســبا�ز

ز �ز يــن العــرب والمتخصصــ�ي ز والنا�ش ي الثقافــة الهســبانية تعرفــه دوائــر واســعة مــن الئكاديميــ�ي
ي باحثــا �ز

المنــو�ز
. ي ي العــر�ب ي العمــل عــى القامــوس النتخــا�ب

جمــة هــي مســاهمته �ز ي ال�ت
كانــت آخــر جهــوده �ز



تمهيد

قليمــي للمســاعدة  وع الإ ز المــرش . هــذا العمــل هــو حصيلــة تعــاون بــ�ي ي ي العــر�ب أهــا بكــم إىل الطبعــة الئوىل مــن القامــوس النتخــا�ب
ي قســم 

ز شــعبة المســاعدة النتخابيــة �ز ي الــدول العربيــة وبــ�ي
ي �ز

نمــا�ئ نامــج الئمــم المتحــدة الإ قليمــي ل�ب النتخابيــة التابــع للمكتــب الإ
ي الئمــم المتحــدة.

الشــؤون السياســية وبنــاء الســام �ز

ثــة للمفاهيــم  وح مختــرة ومحدَّ ي مــن حيــث إنــه يهــدف إىل تقديــم �ش ي العالــم العــر�ب
هــذا القامــوس هــو المطبوعــة الئوىل مــن نوعهــا �ز

، مشــفوعة بأمثلــة مخصصــة لبلــدان المنطقــة العربيــة. ُصمــم هــذا العمــل ليســتخدمه طيــف واســع مــن  ي ي الحقــل النتخــا�ب
الرئيســية �ز

ز  ، طــاب وطالبــات الجامعــات والباحثــ�ي ز ز النتخابيــ�ي ، والممارســ�ي ز ز النتخابيــ�ي أطــراف العمليــات النتخابيــة، وبمــا يتضمــن المســؤول�ي
، جماعــات  ي

ز التنفيذيــة والقضائيــة، منظمــات المجتمــع المــد�ز يعيــة، أعضــاء الســلطت�ي والباحثــات، أعضــاء المجالــس الوطنيــة الترش
ز بالنتخابــات وبنــاء الديمقراطيــة. عــام، وكافــة المهتمــ�ي ز والمراقبــات، الئحــزاب السياســية، وســائل الإ المراقبــ�ي

ي ممارســات إدارة 
يهــدف القامــوس إىل تقديــم فهــم ميــّر للمفاهيــم النتخابيــة، وإىل إتاحــة المعــىز الصحيــح والدقيــق لهــا �ز

. يمكــن  ز ي ذلــك نصــوص القوانــ�ي
ي مفاوضــات وصياغــات الوثائــق بمــا �ز

ي النقــاش العــام، و�ز
ي الخطــاب الئكاديمــي، و�ز

النتخابــات، و�ز
ي للمصطلحــات  ــل المعجــم العــر�ب ــه مث ــا قبل ــم إنتاجه ــة أخــرى ت ــع أدوات معرفي ــل م ــم وتكاُم ي تناغ

ــتعمل �ز ــوس أن يُس ــذا القام له
ــدة. ــة الجي ــة النتخابي ــز الممارس ــرش وتعزي ي ن

ــة �ز ــوة هام ــا خط ــة، وكل منهم النتخابي

ات مؤلفيــه، ول يجــب التعامــل  يعكــس محتــوى فصــول هــذا القامــوس، بمــا يتضمــن الئمثلــة الــواردة مــن البلــدان المختلفــة، رؤى وخــ�ب
ــم المتحــدة  ــج الئم ي إنتاجــه )برنام

ــف الرســمي للمؤسســات المســاهمة �ز ــن الموق ــق أو يعــ�ب ع ــا للحقائ ــدم تقييًم ــه يق معــه عــى أن
، وقســم الشــؤون السياســية وبنــاء الســام بالئمــم المتحــدة / شــعبة المســاعدة النتخابيــة UNDPPA/EAD( أو أيــة مؤسســات  ي

نمــا�ئ الإ
لــة فيــه. أخــرى ممثَّ

ز كان مــن  ز والمؤلفــات الســتة وثاثــ�ي ز ومؤلفــات عــرب بشــكل عــام. ثلثــا المؤلفــ�ي هــذا القامــوس ألِّــف أوًل باللغــة العربيــة، وبيــد مؤلفــ�ي
ز وممــارسي النتخابــات  ي مــن النســاء. ينتمــي المؤلفــون إىل تســعة بــاد مختلفــة، ويشــكلون خليطــا مــن الئكاديميــ�ي

الرجــال والثلــث البــا�ت
وري للتحليــل الــوارد هنــا،  ز والعامــات لــدى مؤسســات وطنيــة ودوليــة مختلفــة. ومــن أجــل الحفــاظ عــى الســتقال الــرز العاملــ�ي
ــون  ي هــذا العمــل، راعــى المؤلف

ــن مســاهماتهم �ز ــة. وكجــزء م ــة عامل ــات وطني ــة إدارة انتخاب ــا إىل أي ز حالًي ــ�ي ــن المؤلف ل ينتمــي أي م
ي مجالهــا، كان ينبغــي 

ي صياغــة فصولــه، فبمــا أن هــذا القامــوس هــو أول مطبوعــة بهــذا التوســع �ز
والمؤلفــات الحساســية الجندريــة �ز

بــذل هــذا النــوع مــن الجهــد فيهــا.

احــات  نتمــىز أن تكــون الطبعــة الئوىل لهــذا القامــوس مــورًدا معرفًيــا يســتخدم عــ�ب المنطقــة العربيــة. ونرحــب بكافــة التعليقــات والق�ت
ً وامتــداًدا.

مــن أجــل طبعــات مســتقبلية أكــ�ش غــىز

ز أن يكــون أداة معرفيــة  وع فجعلــوا مــن هــذا القامــوس عمــا متفــرًّدا، آملــ�ي ي هــذا المــرش
شــكرنا الئخــ�ي يذهــب إىل كافــة مــن شــاركوا �ز

مفيــدة وواســعة الســتخدام.

ي
خالد عبد الشا�ز

قليمي للدول العربية مدير المكتب الإ

ي
نما�ئ  برنامج الئمم المتحدة الإ

كريج جينيس
مدير

ي الئمم المتحدة
شعبة المساعدة النتخابية �ز
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مقدمة

مــن وجهــة نظــر مهنيــة وتقنيــة، فــإن الهــدف الئســاسي لهــذا القامــوس هــو أن يجمــع بطريقــة أكاديميــة بســيطة المفاهيــم القانونيــة والجتماعيــة-
. ومثــل القواميــس المهنيــة الشــبيهة  ي ي حقــل النتخابــات بشــكل عــام، وبمــا يتضمــن إحــالت خاصــة إىل العالــم العــر�ب

السياســية الئكــ�ش اســتخداًما �ز
 . ي ي المجــال النتخــا�ب

ي حقــول معرفيــة أخــرى )المهــن القانونيــة عــى ســبيل المثــال(، فــإن هــذا القامــوس يهــدف إىل تقديــم وصــف للوضــع الراهــن �ز
�ز

ــم  ــة العامــة والمعاجــم وقوائ ــل القواميــس اللغوي ــة مث ــة الئخــرى ذات الصل ز الئدوات المعرفي ــ�ي ز هــذا القامــوس وب ــ�ي وهكــذا ينبغــي الفصــل ب
حــا موجــًزا لــكل  ي وتقــدم �ش

المصطلحــات. فكمــا هــو معــروف، فــإن القواميــس اللغويــة العامــة تضــم كلمــات لغــة معينــة حســب ترتيبهــا الهجــا�ئ
ز مرِفقــًة كل اصطــاح بتعريــف مختــر؛ وأمــا  ي نشــاط معــ�ي

ــًا إىل الصطاحــات المســتخدمة �ز منهــا؛ أمــا قوائــم الصطاحــات فهــي تقــدم دلي
ي لغــة بعينهــا بينمــا هــي تقــدم البدائــل 

المعاجــم فهــي تشــبه قوائــم الصطــاح مــن حيــث تعاملهــا مــع المفــردات الخاصــة بموضــوع بعينــه �ز
اللغويــة المختلفــة لتلــك المفــردات داخــل تلــك اللغــة. 

 
ز فصــًا ترتبــط بالموضوعــات الئساســية ذات الصلــة النظريــة والعمليــة بحقــل  ي ســبعة وســبع�ي ي العــر�ب تضــم الطبعــة الئوىل مــن القامــوس النتخــا�ب
ي بلدان 

شــارة لئن القضايــا النتخابيــة تعاَلــج فيــه حســب ظهورهــا �ز ، وذلــك أمــر جديــر بالإ ي ي العالــم العــر�ب
النتخابــات. وهــو أول مطبوعــة مــن نوعهــا �ز

ي 
ي الديمقراطيــات الحديثــة والناشــئة تــأ�ت

ي المســار الديمقراطــي. وهكــذا فــإن التحديــات النتخابيــة �ز
ي قطعــت شــوًطا أطــول �ز

تختلــف عــن تلــك الــىت
. ي ي أساًســا مــن بــاد العالــم العــر�ب

ي مقدمــة اهتمــام هــذا القامــوس، حيــث يقــدم كل فصــل تطويــًرا مفاهيمًيــا لمســألة معينــة مصحوبـًـا بأمثلــة تــأ�ت
�ز

، علًمــا بــأن نطــاق  ي وريــة للجمهــور العــر�ب ت �ز ي اعُتــ�ب
ي تتناولهــا هــذه الطبعــة الئوىل، أُعطَيــت الئولويــة للمفاهيــم الــىت

ي اختيــار الموضوعــات الــىت
�ز

ي نهايــة كل 
ي اســم المؤلــف أو المؤلفــة �ز

، ويــأ�ت ي ي العــر�ب
تيــب الئلفبــا�ئ ي الطبعــات المســتقبلية. تخضــع فصــول القامــوس لل�ت

الموضوعــات قــد يتســع �ز
ضافــة إىل نبــذة مختــرة عــن كل مؤلــف  يــة والفرنســية، بالإ ز نجل�ي ي ملحــق خــاص ترجمــًة لقائمــة المحتويــات بالإ

فصــل. وحــىت تعــم الفائــدة، نقــدم �ز
ز والناطقــات بالعربيــة الطــاع عــى محتويــات القامــوس.  ومؤلفــة. هــذا الملحــق هــو أداة ســهلة الســتعمال تيــّر لغــ�ي الناطقــ�ي

ي هــذا المجــال. فبكــرم 
ــكا الاتينيــة، والــذي يُعتــ�ب أول مطبوعــة مــن نوعهــا �ز ي لئمري شــارة بشــكل خــاص إىل مســاهمة القامــوس النتخــا�ب تجــدر الإ

ي هــذا القامــوس كلمــا اعُتــ�ب ذلــك 
ي لئجــزاء مــن قاموســهم �ز

ي لئمريــكا الاتينيــة فرصــة الســتخدام المجــا�ز بالــغ، أتــاح لنــا محــررو القامــوس النتخــا�ب
ي لئمريــكا الاتينيــة، وأُرســل الجانــب الئكــ�ب منهــا إىل  ات الصفحــات تُرجمــت إىل العربيــة مــن القامــوس النتخــا�ب ي هــذا الســياق، فــإن عــرش

مناســًبا. �ز
ي الفصــول المختلفــة بالطريقــة 

شــارة إىل هــذه المــواد �ز ي صياغــة فصولهــم. وقــد تمــت الإ
ي كمــادة أوليــة داعمــة يســتخدمونها �ز مؤلفــي القامــوس العــر�ب

المناســبة لــكل اقتبــاس. بالإضافــة إىل هــذا، فــإن ثاثــة فصــول كاملــة هــي ترجمــات لفصــول مــن قامــوس أمريــكا الاتينيــة تــم ضّمهــا إىل القامــوس 
1. ي العــر�ب

ــع عــدًدا مــن المراجــع  ز اســتخِدموا بشــكل موسَّ ًا مــن المؤلفــ�ي ي كل فصــل، فــإن لجنــة الصياغــة والتنســيق وكثــ�ي
ضافــة إىل القتبــاس المبــا�ش �ز بالإ

ية  ز نجل�ي ي تتوافــر بهــا، فكانــت المراجــع العربيــة والإ
شــارة إىل هــذه المراجــع باللغــة الــىت العامــة كمــادة مرجعيــة لصياغــة هــذا القامــوس. وقــد تّمــت الإ

ي نهايــة كل فصــل قائمــة بالمصطلحــات المرتبطــة بموضوعــه بأرقــام صفحاتهــا 
ســبانية صاحبــة الســبق هنــا. ذلــك، وقــد أضيفــت �ز والفرنســية والإ

ي فصــول أخــرى مــن هــذا القامــوس.
ي للمصطلحــات النتخابيــة أو �ز ي المعجــم العــر�ب

ســواء �ز

تيــب بنــاء عــى ترتيــب حروفهــا وليــس حســب جذورهــا؛ فعــى ســبيل المثــال،  . وتخضــع المصطلحــات لل�ت ي
تيــب الئلفبــا�ئ تتبــع مداخــل القامــوس ال�ت

ي »أ« أوًل، »إ« ثانًيــا، و«ا« ثالًثــا.
ي تبــدأ بحــرف الهمــزة وحــرف الئلــف بحيــث يــأ�ت

تــم ترتيــب الفصــول الــىت

ونيــة لــكل مــن برنامــج الئمــم المتحــدة  ليك�ت ونيــة منــه متاحــة عــى المواقــع الإ ليك�ت ونًيــا. والنســخة الإ ي منشــور ورقًيــا وإلك�ت ي العــر�ب القامــوس النتخــا�ب
دارات النتخابيــة العربيــة، وشــبكة المعرفــة النتخابيــة »أيس«. ، وشــعبة المســاعدة النتخابيــة بالئمــم المتحــدة، ومنظمــة الإ ي

نمــا�ئ الإ
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اتحادات السلطات النتخابية

المفهوم والمصطلح
ــة  ــات النتخابي ــط العملي ــن تخطي ــؤولة ع ــة المس ــات النتخابي ــم الهيئ ــاط تنظي ــن أنم ــا م ــة نمًط ــات النتخابي ــادات الهيئ ــ�ب اتح تعت

ــات. ــك العملي ــط بتل ي ترتب
ــىت ــب ال ــب الجوان ــة بأغل ــة إىل العناي ــا، إضاف ــا وتقييمه ــا وتنفيذه وتنظيمه

ي المســارات الديمقراطيــة، 
ات �ز ي هــذا الشــكل مــن أشــكال اتحــاد الهيئــات النتخابيــة ليكــون فرصــة للتوصــل إىل تغيــ�ي

جــرى التفكــ�ي �ز
وكذلــك تشــجيع المؤسســات والئفــراد عــى الممارســات النتخابيــة الديمقراطيــة الشــفافة وإســباغها طابــع الرســمية. كمــا تهــدف هــذه 
ي الــذي 

ي الوقــت ذاتــه إىل أن تكــون الســلطات النتخابيــة مســتقلة وغــ�ي منحــازة، وهــو مــا يتحقــق مــن خــال الئداء المهــىز
التحــادات �ز

هــا مــن الئمــور المرتبطــة  يتــم عــن طريــق شــبكات تبــادل المعلومــات والعمــل والتأهيــل والبحــث وتحليــل الموضوعــات النتخابيــة، وغ�ي
ز أعضائهــا. ي إطــار التعــاون الئفقــي بــ�ي

بهــا �ز

هــذه التحــادات، هــي كيانــات مشــكلة مــن هيئــات انتخابيــة تعمــل بشــكل طوعــي مــن أجــل هــدف محــدد وهــو تبــادل المعلومــات 
لــزام لئعضائهــا. ولمــا كانــت طبيعــة هــذه التحــادات غــ�ي  والتعــاون والتشــاور، دون أن تتســم أي مــن توصياتهــا أو قراراتهــا بصفــة الإ
ز لــدى الدولــة، فإنــه ل يمكــن أن يكــون لهــا تمثيــل  حكوميــة، وبغــض النظــر عــن كــون بعــض أعضائهــا لهــم صفــه رســمية او موظفــ�ي

ي أو دوىلي مــن أي نــوع.
وطــىز

ــح التأسيســية لهــا، وهــي نصــوص تحــدد أهدافهــا وأعضاءهــا وتشــكيلها وطريقــة  كمــا ويجــب أن تكــون التحــادات محكومــة باللوائ
، فــإن هــذه  تــب عــى ذلــك مــن مبــادرات مشــابهة عــى المســتوى الــدوىلي ز هــذه الهيئــات، مــع مــا ي�ت ابــط بــ�ي عملهــا. إل أنــه وفقــا لل�ت

ي كل إقليــم.
اللوائــح يتــم تعديلهــا لتوائــم مــع مختلــف الئوضــاع السياســية �ز

ات مختلفــة متعلقــة بتطــور نمــط  ي فــ�ت
ي نســيج واحــد �ز

ورغــم أن هنــاك بعــض التحــادات الخاصــة بهيئــات انتخابيــة قــد تــم دمجهــا �ز
ي الئهــداف والئطــر التاليــة:

ي مناطــق جغرافيــة مختلفــة، فإنهــا تتشــارك �ز
النتخابــات �ز

ز الهيئات النتخابية. تشجيع التعاون ب�ي
ي تقود إىل انتخابات حرّة وعادلة وموثوق بها وشفافة.

ز ثقافة الديمقراطية الىت الحض عى تطوير وتحف�ي
ز النتخابــات، والتكنولوجيا،  ات والمعلومــات المتعلقــة بقوانــ�ي ز عــى النتخابــات العلنيــة والشــفافة مــن خــال تبــادل الخــ�ب التحفــ�ي
ي 

ي الســياق الوطــىز
ي يمكــن تطبيقهــا �ز

ات الــىت ، إلــخ. ويهــدف كل هــذا إىل نقــل الخــ�ب ز وإدارة العمليــات النتخابيــة، وتثقيــف الناخبــ�ي
وكذلــك نــرش تجــارب النجــاح.

ي التحــادات، ونــرش 
ي تقــوم بهــا الهيئــات الئعضــاء �ز

ي المســارات الــىت
ي النتخابــات - �ز ي إطــار صفــة مراقــىب

تشــجيع المشــاركة – �ز
ي إطــار التعــاون الئفقــي، وتحمــل مســؤولية المراجعــة المتبادلــة، والنطــاق مــن مبــدأ أن المراقبــة 

ي �ز
توصيــات ذات طابــع تقــىز

ي شــفافية العمليــة النتخابيــة.
الدوليــة يمكــن أن تلعــب دوًرا مهًمــا �ز

ز الــدول الئعضــاء، وكذلــك التجــارب الوطنيــة والمعلومــات التقنيــة  تشــجيع تبــادل المعلومــات المتعلقــة بالئنظمــة النتخابيــة بــ�ي
ات والتجــارب المتعلقــة بالنتخابــات. وتوثيــق الخــ�ب

ة بالخدمــة العامــة  ز رفيعــي المســتوى، وأصحــاب الحــّس والمعرفــة والخــ�ب ز وتطويــر قــدرات موظفــي النتخابــات المهنيــ�ي تحفــ�ي
ام بانتخابــات ديمقراطيــة. ز والممارســات النتخابيــة بمــا يضمــن اللــ�ت

•
•

•

•

•

•

ي العالم
التحادات الحالية �ف

تيــب التاريخــي يمكــن القــول بــأن هــذه التحــادات ظهــرت بشــكل رســمي ابتــداًء مــن عــام 1985م، وذلــك مــن خــال  انطاًقــا مــن ال�ت
ي شــهر 

ي أمريــكا الاتينيــة )برتوكــول تيــكال   Tikal( والــذي تأســس �ز
« �ز ي ي أمريــكا الوســطى والكاريــىب

تأســيس »اتحــاد الهيئــات النتخابيــة �ز
 Arab EMBs دارات النتخابيــة ي مدينــة تيــكال بجمهوريــة جواتيمــال، بينمــا نجــد أن المنظمــة العربيــة لــاإ

ســبتم�ب مــن ذلــك العــام �ز
هــي التحــاد الئحــدث تأسيســاً )2015(.

ي توجد بها:
وفيما يىي إحصاء بأبرز التحادات وعام تأسيسها والمنطقة الجغرافية الىت
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*تمت ترجمة هذا الجدول جزئيا من معجم أمريكا الالتينية لالنتخابات

البنية والوظائف
ــة،  ــة العمومي ــح عــى تســميتها” المؤتمــر«  Conference أو الجمعي ــة، ويصطل ــات النتخابي ــة اتحــادات الهيئ ي كاف

ــا �ز ــاك إدارة علي هن
وتتألــف مــن مجمــل أعضائهــا. 

ــد  ــه اللقــاء. ويتــم تحدي ــذي يعقــد في ي الزمــان والمــكان ال
ــاوب �ز ــدول الئعضــاء بالتن ي مختلــف ال

دارة بشــكل دوري �ز تجتمــع هــذه الإ
اللقــاء التــاىلي عنــد انتهــاء ســابقه. 

ي العــام عــى الئقــل وحــىت ثــاث مــرات 
وطبًقــا لائحــة التنفيذيــة لــكل مــن هــذه التحــادات، يجــب أن تعقــد المؤتمــرات مــرة واحــدة �ز

ي موضوعــات محــددة، وبحســب آليــة خاصــة لتحديــد 
ي تُعقــد فيهــا اجتماعــات طارئــة للنظــر �ز

ســنويا. كمــا أن هنــاك بعــض الحــالت الــىت
موعــد ومــكان الجتماع.

ز الجمعيــات العموميــة والإجــراءات المتبعــة.  ي أنظمــة وقوانــ�ي
يتــم انعقــاد المؤتمــر أو الجمعيــة طبًقــا للقواعــد المتفــق عليهــا عــادة �ز

ي أغلــب الحــالت ولــكل عضــو الحــق 
ويعتــ�ب الجتمــاع صحيًحــا بحضــور أغلبيــة الئعضــاء، كمــا أن القــرارات والتفاقــات تتــم بالتوافــق �ز

ي صــوت واحــد. 
�ز

ي البلــد المضيــف، وهــو الــذي يتــوىل رئاســة الجلســات 
ي مــن أرفــع المناصــب �ز دارة العليــا رئيــس أو موظــف انتخــا�ب يتــوىل قيــادة هــذه الإ

ويعــرض عــى المؤتمــر الموضوعــات المدرجــة بجــدول الئعمــال.
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دارة، أو اللجنــة  ي التحــادات مثــل: لجنــة التنســيق والمتابعــة، أو مجلــس الإ
( �ز ي

دارة الوســطى )الصــف الثــا�ز هنــاك مســميات عديــدة لــاإ
ــذه  ــة. وه ــا مختلف ــدة عمله ــا وم ــكيلها ووظائفه ــة تش ــا أن طريق ــارية. كم ــة الستش ــاري، أو المجموع ــس الستش ــة، أو المجل التنفيذي

( تقــوم عــادة بعــدة مهــام فيمــا يــىي مــا يمكــن اعتبــاره أبرزهــا: ي
دارات الوســطى )أو الصــف الثــا�ز الإ

المكتــب التنفيــذي هــو بمثابــة الهيئــة الدائمــة لاتحــادات، حيــث يتوجــب عليــه تنفيــذ المهــام الموكلــة إليــه طبًقــا للوائــح. وهــو هيئــة 
ي التعبــ�ي عــن رؤيتــه وليــس لئعضائــه الحــق 

ي كل التحــادات، ولــه الحــق �ز
تقنيــة إداريــة. غــ�ي أنــه ل يتــم تحديــد مهامــه بشــكل موحــد �ز

ي التصويــت.
�ز

: يمكن بصفة عامة تحديد الوظائف الذي يقوم بها المكتب التنفيذي عى النحو التاىلي

الئعضاء والتمويل
ي التحادات:

ز ثاثة مستويات للعضوية �ز ز ب�ي يمكن، بصفة عامة، التمي�ي

ي الجمعيــة العموميــة أو المؤتمــر، وتقديــم أيــة توصيــات للجمعيــة العموميــة طبًقــا 
شــارة إليــه �ز معالجــة أي موضــوع جــرت الإ

لمــا تنــص عليــه اللوائــح.
ام بأنشــطة التحــادات والتأكــد مــن  ز اف عــى ذلــك، وكــذا اللــ�ت �ش الدعايــة لئنشــطة التحــادات، والتأكــد مــن تنفيــذ التوصيــات والإ

ام بالتفاقــات الصــادرة عــن الهيئــة العليــا. ز اف عــى ذلــك، وعــى اللــ�ت �ش الوفــاء بالتوصيــات والإ
حات الئعضاء والمكتب التنفيذي فيما يتعلق بوضع قرارات الهيئة العليا موضع التنفيذ. مراجعة وتنفيذ مق�ت

اف عى عمل المكتب التنفيذي. �ش الإ
اف الماىلي عى أنشطة المكتب التنفيذي. �ش انية التحاد ووضع آليات الرقابة والإ ز التصديق عى م�ي

تقديم تقرير الئداء أمام كل مؤتمر يعقد أو جمعية عمومية.

تنظيم المؤتمر أو الجمعية العمومية، والجتماعات الطارئة، والجتماعات الخاصة بالهيئات الوسطى.
حــات واتفاقــات تصــدر عــن المؤتمــر أو الجمعيــة العموميــة وعــن  إعــداد توصيــات تتعلــق بعمــل التحــاد، وإعــداد مســّودة مق�ت

الجتماعــات الطارئــة.
ي كل اجتماع بالتفاق مع لجنة التنسيق والمتابعة.

ي سوف تتبع �ز
إعداد الئجندة والمنهجية الىت

قرارها من جانب التحاد. صياغة محا�ز الجتماعات وعرضها لإ
ــال  ــن خ ــا م ــاق عليه ــم التف ــرى يت ــطة أخ ــام بأنش ــر، والقي ــل المؤتم ــن قب ــا م ــم إقراره ي يت

ــىت ــات ال وع ــج والمرش ام ــذ ال�ب تنفي
ــاد. ــاء التح ز أعض ــ�ي ــاور ب التش

التعامل مع طلبات انضمام أعضاء جدد، وإعدادها للنظر فيها من جانب المؤتمر طبًقا لاآليات المعتمدة.
انيته. ز دارة والمسائل المالية لاتحاد وإعداد م�ي توىلي مسؤوليات الإ

ي ذلك اللوائح.
حفظ وأرشفة مستندات التحاد بما �ز

إقامة عاقات التعاون، والتفاوض مع هيئات انتخابية أخرى إقليمية أو دولية أو أية أمور تتعلق بالنتخابات.
ونية Website الخاصة بالتحاد. لك�ت عامية وبث الئنشطة وتحديث الصفحة الإ توىلي أمر كل ما يتعلق بالتغطية الإ

ي تنســب 
ي تنســب إىل الدائــرة الــىت

عضــو مؤســس: العضويــة الكاملــة الدائمــة أو التأسيســية: تشــ�ي إىل الســلطات النتخابيــة الــىت
ــت  ــة والتصوي ي المداخل

ــم الحــق �ز ــث له ــن وقعــوا عــى محــرز التأســيس )المؤسســون( حي إىل التحــاد، وهــم الئعضــاء الذي
ي أنشــطة التحــاد.

ــة �ز والمشــاركة الكامل
ي لــم توقــع عــى محــرز التأســيس الــذي يُنســب إليــه التحــاد، وهــي منظمــات 

عضــو مشــاِرك: هــي تلــك الهيئــات النتخابيــة الــىت
ي تنســب إىل أقاليــم فرعيــة أخــرى وأفرادهــا، أو 

غــ�ي حكوميــة، لهــا عاقــة بالعمليــات النتخابيــة واتحــادات الهيئــات النتخابيــة الــىت
ي ل تُصّنــف عــى أنهــا صاحبــة عضويــة 

ي الهيئــات النتخابيــة، أو أي صنــف آخــر مــن الهيئــات النتخابيــة الــىت
ز �ز كانــوا أعضــاء رســمي�ي

ي 
ي أهدافهــا، ويمكــن لهــم أن يســاهموا �ز

كاملــة. ويجــب أن يوقعــوا عــى المحــرز التأســيسي لاتحــاد، وأن يشــاركوا التحــادات �ز
ي يقــوم بهــا التحــاد، لكــن ليــس لهــم حــق التصويــت.

كافــة الئنشــطة الــىت
ي دعم الديمقراطية وتوطيد دعائمها.

وا بمشاركتهم الفّعالة �ز ز فية: هم هؤلء الئفراد الذين تم�ي عضوية �ش
عضويــة مراقبــة أو منظمــات مرتبطــة بالحقــل: وتضــّم كل هــؤلء الذيــن ينســبون إىل هيئــات انتخابيــة أخــرى ليســوا بأعضــاء، أو 

هيئــات يتــم دعوتهــم بشــكل خــاص لمراقبــة أنشــطة التحــادات وليــس مــن حقهــم التصويــت.

•

•
•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•
•
•
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اك العضويــة وهــذا هــو الشــائع.  وبالنســبة للتمويــل هنــاك مصــادر عديــدة لتمويــل التحــادات بغيــة القيــام بأنشــطتها، مــن بينهــا اشــ�ت
ــا فــإن المكتــب  ــة، وعــادة مــا يتــم التحصيــل بشــكل ســنوي، وهن ــة العمومي اك مــن خــال المؤتمــر أو الجمعي ــد الشــ�ت ويتــم تحدي

ي أغلــب الحــالت مســؤولية التحصيــل. 
التنفيــذي هــو المنــوط بــه �ز

ي يحصــل عليهــا 
ي دعــم عمــل التحــاد، وهــي الئرصــدة الخارجيــة الــىت

عــات واردة مــن هيئــات أخــرى أو حكومــات ترغــب �ز هنــاك أيًضــا ت�ب
تبــة عــى أنشــطة التحــاد.  المكتــب التنفيــذي لتنفيــذ الئنشــطة، وتلــك الئرصــدة الئخــرى الم�ت

ي الوقــت الحــاىلي اتحــادات تحظــى بالســتضافة المحليــة للقيــام بأنشــطتها الدوريــة كمــا هــو الحــال 
أضــف إىل مــا ســبق أنــه توجــد �ز

ــة. ــة ومهــام المراقب بالنســبة للمؤتمــرات والجتماعــات الطارئ
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لجنة الصياغة والتنسيق
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التفاقيات الدولية المتعلقة بالنتخابات

المفهوم والمصطلح
ــض  ي بع

ــا، و�ز ــة تنفيذه ــات لمراقب ــات آلي ــم التفاقي ــس معظ ــات. وتؤس ــق بالنتخاب ي تتعل
ــىت ــة ال ــق الدولي ــن المواثي ــة م ــي مجموع ه

ي حــالت أخرى 
الحــالت، ل تملــك هــذه الآليــات إل قــدًرا قليــًا نســبًيا مــن الســلطة، وأحيانــا تتجاهلهــا الــدول الئعضــاء، ولكنهــا تتمتــع �ز

ــة لتقييــم العمليــة النتخابيــة وتســليط الضــوء عــى مواطــن  وري بســلطة سياســية وقانونيــة. ويجــوز اســتخدامها كنقــاط مرجعيــة �ز
ي تســتوجب المعالجــة مــن أجــل الوصــول إىل عمليــة انتخابيــة ديمقراطيــة. 

الضعــف الــىت
هنالك العديد من التفاقيات الدولية والقليمية المتعلقة بالنتخابات مثل: 

ــة العامــة لائمــم  نســان مــن الجمعي عــان العالمــي لحقــوق الإ نســان: تمــت المصادقــة عــى الإ عــالن العالمــي لحقــوق الإ الإ
ي مقبــول عالميــا. ترتبــط المشــاركة السياســية، 

ي ســنة 1948، فيمــا يعــد تطــورا بــارزا للمشــاركة السياســية كحــق إنســا�ز
المتحــدة �ز

ي بدونهــا ل يمكــن التمتــع فعليــا بممارســة 
ســواء بالنســبة للناخــب أو المرشــح /النائــب، بجملــة مــن الحقــوق الئساســية الئخــرى الــىت

ي المشــاركة فعليــا إذا 
حــق المشــاركة، وهــي حريــات التجمــع والتعبــ�ي والتنظيــم والتنقــل. لذلــك ل يمكــن الحديــث عــن الحــق �ز

لــم يتمكــن حــزب مــا مــن التســجيل، أو إذا لــم يتســن لمنــا�ي أي حــزب حضــور اجتمــاع مــا أو إذا منــع أحدهــم مــن نــرش آرائــه.
ي المشاركة السياسية.

عان أسس الحق �ز وتضع أحكام المادة 21 من الإ
المادة 21:

ــة  ــات المتعلق ــية المتطلب ــة والسياس ــوق المدني ــدوىلي للحق ــد ال ــل العه ــية: يفص ــة والسياس ــوق المدني ــدوىلي للحق ــد ال العه
ي المشــاركة السياســية. وتعتــ�ب المــادة 25 مــن العهــد “حجــر الزاويــة” للحكومــة 

بالنتخابــات كجانــب أســاسي مــن الحــق �ز
ــة ممــا  . وقــد قــام بالتوقيــع والمصادقــة عــى العهــد أكــ�ش مــن 160 دول ــدوىلي ــون ال ي القان

يهــة �ز ز ــات ال�ز ــة والنتخاب الديمقراطي
ــدان. ــذه البل ــا له ــا قانوني ــه ملزم يجعل

المادة 25: 

ي 17 ديسم�ب 1991 لزيادة فعالية مبدأ إجراء انتخابات دورية ونزيهة.
هنالك أيضا قرار الجمعية العامة �ز

اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة:
. ز ز الرجال، دون أي تمي�ي وط تساوي بينهن وب�ي ي جميع النتخابات، برش

المادة 1: للنساء حق التصويت �ز
وط تساوي  ، برش ي

يع الوطىز اع العام، المنشأة بمقت�ز الترش ز لجميع الهيئات المنتخبة بالق�ت ي أن ينتخ�ب
المادة 2: للنساء الئهلية �ز

. ز ز الرجال دون أي تمي�ي بينهن وب�ي
وط تساوي  ، برش ي

يع الوطىز المادة 3: للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقت�ز الترش
. ز ز الرجال، دون أي تمي�ي بينهن وب�ي

ف ضد المرأة )سيداو(: اتفاقية دولية تم توقيعها عام 1979 تلزم الدول الموقعة بالقضاء  اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمي�ي
ي كافة المجالت السياسية والقتصادية والجتماعية والثقافية والمدنية.

ز ضد النساء ودعم تنميتهن الكاملة �ز عى جميع أشكال التمي�ي
المادة 7: 

ي الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل 
ز ضد المرأة �ز  تتخذ الدول الئطراف جميع التداب�ي المناسبة للقضاء عى التمي�ي

 : ي
للمرأة، عى قدم المساواة مع الرجل، الحق �ز

اع العام. ي ينتخب أعضاؤها بالق�ت
ي جميع النتخابات والستفتاءات العامة، وأهلية النتخاب لجميع الهيئات الىت

)أ( التصويت �ز
ي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة عى جميع 

ي صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة، و�ز
)ب( المشاركة �ز

المستويات الحكومية.

ي حرية. 
ز يختارون �ز ة وإما بواسطة ممثل�ي ي إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مبا�ش

لكل شخص حق المشاركة �ز
ي بلده.

لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة �ز
ــا  ــات نزيهــة تجــري دوري رادة مــن خــال انتخاب ــاط ســلطة الحكــم، ويجــب أن تتجــى هــذه الإ إرادة الشــعب هــي من
ئ مــن حيــث ضمــان حريــة  ز وبالتصويــت الــري أو بإجــراء مــكا�ز ز الناخبــ�ي اع العــام وعــى قــدم المســاواة بــ�ي بالقــ�ت

ــت. التصوي

ي يجــب أن تتــاح لــه 
ي المــادة 2، الحقــوق التاليــة، الــىت

ز المذكــور �ز يكــون لــكل مواطــن، دون أي وجــه مــن وجــوه التميــ�ي
فرصــة التمتــع بهــا دون قيــود غــ�ي معقولــة:

ي حرية.
ز يختارون �ز ة وإما بواسطة ممثل�ي ي إدارة الشؤون العامة، إما مبا�ش

أن يشارك �ز
ز  ــ�ي ز الناخب ــ�ي اع العــام وعــى قــدم المســاواة ب ــا بالقــ�ت ــات نزيهــة تجــرى دوري ي انتخاب

أن ينتخــب ويُنتخــب، �ز
. ز ــ�ي ــ�ي الحــر عــن إرادة الناخب ــت الــري، تضمــن التعب وبالتصوي

ي بلده.
أن تتاح له، عى قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة �ز

.1
•

•

•

•

•

•

•
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الوثائق القانونية داخل منظمة الئمم المتحدة
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ي 
ف العنرصي: اتفاقية لائمم المتحدة تم توقيعها عام 1965، وتلزم الدول الىت التفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمي�ي

ز كافة الئعراق. ز العنري وتشجيع التفاهم ب�ي وقعت عليها بالقضاء عى كافة أشكال التمي�ي
المادة 5:

ز العنري والقضاء عليه بكافة  ي المادة 2 من هذه التفاقية، تتعهد الدول الئطراف بحظر التمي�ي
امات الئساسية المقررة �ز ز إيفاء لال�ت

ي المساواة أمام القانون، ل سيما 
، �ز ي

ثىز ز بسبب العرق أو اللون أو الئصل القومي أو الإ أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمي�ي
ز أو  ز رسمي�ي ، يصدر سواء عن موظف�ي ي

ي حماية الدولة لـه من أي عنف أو أذى بد�ز
ي الئمن عى شخصه و�ز

بصدد التمتع بـ “الحق �ز
عن أية جماعة أو مؤسسة. 

نسان تم توقيعها عام 2006، وتهدف إىل حماية حقوق  عاقة: معاهدة دولية لحقوق الإ اتفاقية حقوق الئشخاص ذوي الإ
ز عى الئطراف الموقعة  عاقة من أي نوع كانت، وحفظ كرامتهم وتمتعهم بالمساواة الكاملة أمام القانون. يتع�ي الئشخاص ذوي الإ

ي الحياة 
نسان وضمان مشاركتهم النشطة �ز عاقة بكامل حقوق الإ عى التفاقية تشجيع وحماية وضمان تمتع الئشخاص ذوي الإ

السياسية والجتماعية والثقافية. 
المادة 29: 

ي الحياة السياسية والعامة عى قدم المساواة مع 
عاقة إمكانية المشاركة بصورة فعالة وكاملة �ز أن تكفل لائشخاص ذوي الإ

عاقة كي يصوتوا  ي ذلك كفالة الحق والفرصة لائشخاص ذوي الإ
ز يختارونهم بحرية، بما �ز ة وإما عن طريق ممثل�ي الآخرين، إما مبا�ش

ويُنَتخبوا، وذلك بعدة سبل منها:
)أ( كفالة أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميرة وسهلة الفهم والستعمال.

ي النتخابات والستفتاءات العامة دون ترهيب، 
اع الري �ز ي التصويت عن طريق الق�ت

عاقة �ز )ب( حماية حق الئشخاص ذوي الإ
ي الحكومة عى شىت المستويات، وتسهيل استخدام 

شح لانتخابات والتقلد الفعىي للمناصب وأداء جميع المهام العامة �ز ي ال�ت
و�ز

التكنولوجيا الُمِعينة والجديدة حيثما اقت�ز الئمر ذلك.
، والسماح لهم، عند القتضاء، تحقيقا لهذه الغاية، باختيار  ز عاقة عن إرادتهم كناخب�ي )ج( كفالة حرية تعب�ي الئشخاص ذوي الإ

شخص يساعدهم عى التصويت.

جامعة الدول العربية: 
عان  ي ميثاق الئمم المتحدة والإ

ي 23 مايو 2004 حيث أن هذا الميثاق يؤكد ما جاء �ز
نسان الذي اعتمد �ز ي لحقوق الإ الميثاق العر�ب

سام.  ي الإ
نسان �ز نسان وإعان القاهرة لحقوق الإ العالمي لحقوق الإ

المادة 2:
ي أن تقرر بحرية اختيار نمط نظامها السياسي 

ها والسيطرة عى ثرواتها ومواردها ولها الحق �ز ي تقرير مص�ي
للشعوب كافة الحق �ز

وأن تواصل بحرية تنميتها القتصادية والجتماعية والثقافية.
: ي

أيضا المادة 24 لكل مواطن الحق �ز
حرية الممارسة السياسية.

ز يختارون بحرية. ة أو بواسطة ممثل�ي ي إدارة الشئون العامة إما مبا�ش
المشاركة �ز

ز بحيث تضمن التعب�ي الحر عن إرادة  ز جميع المواطن�ي ترشيح نفسه أو اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة وعى قدم المساواة ب�ي
المواطن

سالمي:  منظمة التعاون الإ
نسان والحريات الئساسية، والحكم  ي إعان مبادئه يشمل “تعزيز حقوق الإ

ي عام 2008، �ز
سامي الصادر �ز ميثاق منظمة التعاون الإ

ي الدول الئعضاء وفقاً لئنظمتها الدستورية والقانونية. “.
الرشيد، وسيادة القانون، والديمقراطية والمساءلة �ز

ز وذوي  ي ذلك حقوق النساء والئطفال والشباب والمسن�ي
نسان والحريات الئساسية بما �ز  المادة 1.14 “لتعزيز وحماية حقوق الإ

الحتياجات الخاصة”.
التحاد الئفريقي: 

ز الحــق �ز المشــاركة بحريــة  نســان والشــعوب لعــام 1981 المــادة 13.1 “ لــكل المواطنــ�ي الميثــاق الئفريقــي لحقــوق الإ
ز يتــم اختيارهــم بحريــة وذلــك طبقــا لئحــكام  ة أو عــن طريــق ممثلــ�ي ي إدارة الشــئون العامــة لبلدهــم، ســواء مبــا�ش

�ز
القانــون.”

ي ميثاق التحاد الئفريقي )2002(:
وبشكل أك�ش تحديداً �ز

المادة 3 الهدف )ز( “تعزيز المبادئ والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد”.
نسان وسيادة القانون والحكم الرشيد”. ام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإ المادة 4 الهدف )م( “اح�ت

•

•

•

•

•
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ي إعالنات ذات صلة خاصة بالعالم العر�ب
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اتفاقيات إقليمية أخرى
شارة هنا إىل اتفاقيات قانونية أخرى ذات صلة بالنتخابات: تجدر الإ

نسان لعام 1950. التفاقية الئوروبية لحقوق الإ
وثيقة كوبنهاجن لعام 1990.

نسان لعام 1948. عان الئمريكي لحقوق وواجبات الإ الإ
نسان لعام 1969. التفاقية الئمريكية لحقوق الإ

ي عام 1994.
ي أوروبا �ز

ي الدوىلي �ز
لما�ز يهة الذي اعتمده مجلس التحاد ال�ب ز عان الخاص بمعاي�ي النتخابات الحرة وال�ز الإ

ي لسنة 1991.
يطا�ز اري للكومنولث ال�ب إعان ه�ي

.3

•

•
•
•

•

•

المراجع

ز ضد المرأة )سيداو( 1979. اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمي�ي
عاقة 2007. اتفاقية حقوق الئشخاص ذوي الإ

العهد الدوىلي للحقوق المدنية والسياسية 1966.
نسان 1948.  عان العالمي لحقوق الإ الإ

ز العنري 1965.  التفاقية الدولية للقضاء عى جميع أشكال التمي�ي
إعان مبادئ المراقبة الدولية لانتخابات 2005.

نسان 2004. ي لحقوق الإ الميثاق العر�ب
سامي 2008. ميثاق منظمة التعاون الإ

نسان والشعوب 1981. الميثاق الئفريقي لحقوق الإ
ميثاق التحاد الئفريقي 2002.

مصطلحات ذات عالقة: 

أولً: هذا القاموس:
مراقبة النتخابات، عملية انتخابية، شفافية النتخابات، انتخابات صحيحة.

ي لمصطلحات النتخابات:  ثانياً: المعجم العر�ب
عاقة، العهد الدوىلي للحقوق المدنية  ز ضد المرأة )سيداو(، اتفاقية حقوق الئشخاص ذوي الإ اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمي�ي

ز العنري، إعان مبادئ المراقبة  نسان، التفاقية الدولية للقضاء عى جميع أشكال التمي�ي عان العالمي لحقوق الإ والسياسية، والإ
الدولية لانتخابات، إعان المبادئ العالمية لمراقبة حيادية النتخابات من قبل المنظمات المدنية.

اسامه الجابر
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إحالة النتائج

المفهوم والمصطلح
اع  ي كل محطــة مــن محطــات القــ�ت

يقصــد بإرســال أو إبــاغ أو تســليم النتائــج الإجــراء الــذي يتــم مــن خالــه نقــل نتائــج الفــرز والعــد �ز
هــا ســواء بصيغتهــا الئوليــة أم النهائيــة. ويقصــد بالنتائــج الئوليــة: نتائــج  عانهــا أو نرش إىل مركــز أو مراكــز تجميــع النتائــج، تمهيــًدا لإ
ي الشــكاوى والطعــون والفصــل بشــأن 

دارة النتخابيــة، ول يمكــن اعتبارهــا رســمية إل بعــد انتهــاء النظــر �ز كاملــة أو جزئيــة تعلــن عنهــا الإ
كل منهــا.

أمــا عمليــة إعــان أو نــرش النتائــج فهــي عمليــة إتاحــة نتائــج النتخابــات إىل العمــوم مــن خــال وســائل النــرش المختلفــة، وهــي إحــدى 
ي بعــض البــاد 

ي الهيئــة النتخابيــة. و�ز
دارة العليــا �ز دارة النتخابيــة، وعــادة مــا تكــون ضمــن صاحيــات الإ المهــام الئساســية المنوطــة بــالإ

عــام  ز والمرشــحات أو الئحــزاب أو وســائل الإ دارة النتخابيــة، بحيــث يمنــع أي مــن المرشــح�ي يكــون إعــان النتائــج صاحيــة حريــة لــاإ
هــا مــن بــث أي نــوع مــن النتائــج طالمــا أن الهيئــة النتخابيــة لــم تقــم بإعانهــا بشــكل رســمي. كات اســتطاع الــرأي أو غ�ي أو �ش

ي مراكــز 
عــان عنهــا أول بــأول، �ز دارات النتخابيــة اليــوم أن يتــم نــرش النتائــج أو الإ ي الكثــ�ي مــن الإ

ويعتــ�ب مــن الممارســات الشــائعة �ز
عــام، بحيــث تكــون نتائــج أوليــة أو غــ�ي رســمية.  إعاميــة معتمــدة ومعــدة مســبقا لهــذا الغــرض، أو مــن خــال إتاحتهــا لوســائل الإ
ويمكــن مــع توفــر وســائل التكنولوجيــا ووســائل التصــال الحديثــة أن يبــدأ بــث النتائــج الئوليــة والجزئيــة خــال ســاعات مــن إغــاق 
دارة النتخابيــة، ويســاهم  ًا مهًمــا عــى قــوة النظــام والإ

اع. ويعتــ�ب توفــ�ي النتائــج الئوليــة بشــكل �يــع ومائــم مــؤ�ش صناديــق القــ�ت
ز والمرشــحات، ويعــزز شــفافية إدارة  ــات والمرشــح�ي ز والمواطن ــ�ي ز المواطن ــ�ي ــق ب ز الســياسي والقل ــل درجــة عــدم اليقــ�ي ي تقلي

ــك �ز ذل
دارة النتخابيــة والعمليــة النتخابيــة بشــكل عــام.  ي الإ

النتخابــات والثقــة والمصداقيــة �ز

ز  اع فــور النتهــاء مــن العــد والفــرز فيهــا وتجهــ�ي ــج كل محطــة مــن محطــات القــ�ت ي الممارســات الفضــى أن يتــم نــرش نتائ
وتقتــ�ز

ز والمرشــحات والئحــزاب،  اع وإعطــاء نســخ منــه لممثــىي المرشــح�ي ي محطــة القــ�ت
ي مــكان بــارز �ز

، حيــث يتــم تعليــق المحــرز �ز المحــرز
ي 

ومــن ثــم يتــم نقــل أو إرســال المحــرز ومرفقاتــه، حســب مــا يقتضيــه القانــون والإجــراءات ذات العاقــة، إىل مراكــز تجميــع النتائــج �ز
ة وأول بــأول عــن نتائــج التجميــع.   عــان مبــا�ش الدوائــر النتخابيــة، ويتــم الإ

ة للغايــة  ومــع هــذا هنــاك هيئــات انتخابيــة تفضــل عــدم إعــان أيــة نتائــج حــىت يتــم النتهــاء مــن عمليــة الفــرز والعــد لنســبة كبــ�ي
ــد،  ي البل

ي غــ�ي مســتقر �ز
ــىز ، خاصــة إذا كان الوضــع الســياسي والئم ي

ــا�ئ ــا أو شــبه نه ــا نهائًي ــا تعكــس توجًه ــن الئصــوات، بمعــىز أنه م
ز والمرشــحات، مــع احتماليــة وجــود  ز والناخبــات والمرشــح�ي وهنــاك خشــية مــن أن إعــان النتائــج الئوليــة قــد يخلــق لبًســا لــدى الناخبــ�ي
ز اعتبــارات الئمــن  دارة النتخابيــة بــ�ي ي جميــع الئحــوال يجــب أن تــوازن الإ

ز النتائــج الئوليــة والنتائــج النهائيــة. لكــن �ز فروقــات جوهريــة بــ�ي
ي عــن النتائــج 

عــان الوقــىت عــان بــأ�ع وقــت عــن النتائــج المتوفــرة، بــل إن الإ ي الإ
ي تقتــ�ز

ز متطلبــات الشــفافية الــىت والســتقرار وبــ�ي
عــان وشــكله يخضــع عــادًة  دون تأخــ�ي مــن شــأنه تعزيــز الثقــة بالعمليــة النتخابيــة وبالتــاىلي تعزيــز الســتقرار، لكــن تقديــر موضــوع الإ

دارة النتخابيــة حســب ظــروف كل بلــد.  لتقديــر الإ

إرسال أو نقل النتائج
اع إىل مراكــز التجميــع وفــق إجــراءات واضحــة ومعــدة  تتــم عمليــة نقــل أو إرســال محــا�ز العــد والفــرز عــى مســتوى محطــات القــ�ت
، إمــا مــن خــال إرســالها عــ�ب اســتخدام تقنيــات التصــال الحديثــة )صــوت،  ســلًفا بحيــث تحــدد هــذه الإجــراءات وســيلة نقــل المحــا�ز
ي مغلــف مغلــق ومختــوم وإرســاله باليــد إىل مراكــز التجميــع، أو 

نــت(، أو مــن خــال وضــع المحــرز �ز ي أو إن�ت
أو فاكــس، أو تصويــر ضــو�ئ

ي المغلــف 
ز بحيــث يتــم إرســاله بشــكل �يــع وفــق وســائل التصــال الحديثــة ومــن ثــم يتــم إرســال النســخة الورقيــة �ز بكلتــا الطريقتــ�ي

. ز بنقــل واســتام المحــا�ز المغلــق المختــوم. وينبغــي أن تحــدد الإجــراءات الئشــخاص المخولــ�ي
قليــم أو الوطــن، وذلــك طبًقــا لنوعيــة النتخابــات  ويــؤدي تجميــع المحــا�ز إىل تحديــد نتيجــة النتخابــات عــى مســتوى البلديــة أو الإ
اضــات أو طعــون تقــدم مــن  ي العــادة طريقــة تجميــع المحــا�ز والتعامــل معهــا ومــع ايــة اع�ت

ي تتــم، ويحــدد قانــون النتخابــات �ز
الــىت

/ات والئحــزاب.  ز قبــل ممثــىي المرشــح�ي

اتيجية اتصــال خاصــة.  دارة النتخابيــة أن تعتمــد إجــراءات �يعــة لنقــل وإعــان النتائــج الئوليــة، مــن خــال خطــة أو اســ�ت ويمكــن لــاإ
اع(  اع )عــادة مــا يكــون رئيــس/ة محطــة القــ�ت ي كل محطــة أو مركــز اقــ�ت

/ات �ز ز وعــادة مــا تتضمــن هــذه الخطــة تدريــب وتكليــف موظفــ�ي
ويتــم تزويده/هــا بهاتــف محمــول مــزود بإجــراءات أمــن المعلومــات الكافيــة )مثــل وجــود رمــز تحقــق أو كلمــة مــرور(، بحيــث يقــوم 
ــت أو  ن ن�ت ــة أو عــ�ب الإ ــة أو رســالة صوتي ي رســالة نصي

ــة العــد والفــرز بإرســال النتيجــة )إمــا �ز هــذا الموظــف حــال النتهــاء مــن عملي
ــة وأجهــزة اســتقبال الهاتــف وأجهــزة  ــة المدرب ي ي مراكــز معــدة ومجهــزة بالكــوادر البرش

الفاكــس الرقمــي(، ويتــم اســتقبال النتيجــة �ز
ي هــذه المراكــز معالجــة وتحليــل البيانــات 

اع. ويتــم �ز ي يمكنهــا جمــع المعلومــات مــع اســتمرار تدفقهــا مــن مراكــز القــ�ت
الكمبيوتــر الــىت

وتجميعهــا، ويتــم بعــد عمــل التحقــق الــازم ضمــن إجــراءات فحــص وتحقــق معتمــدة نــرش النتائــج أول بــأول. وتعتــ�ب هــذه النتائــج 
اضــات.  ي الطعــون والع�ت

اع وتجميــع نتائجهــا والبــت �ز ي جميــع مراكــز أو محطــات القــ�ت
ز اســتكمال الفــرز �ز أوليــة وغــ�ي نهائيــة إىل حــ�ي
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عالن عنها أمن إرسال النتائج والإ
ي النتخاباتــن نظــراً لمــا لهــذا 

عــان عنهــا مــن العمليــات ذات الحساســية �ز تعتــ�ب عمليــة نقــل أو إرســال النتائــج ومــن ثــم تجميعهــا والإ
ي تحديــد النتيجــة النهائيــة لانتخابــات، وعليــه يعتمــد تقييــم مــدى نزاهــة العمليــة النتخابيــة وشــفافيتها. 

المســار مــن دور مركــزي �ز
دارة النتخابيــة باتخــاذ الإجــراءات الئمنيــة الازمــة بمــا يضمــن ســامة هــذه العمليــات، وبمــا يضمــن  ، مــن البديهــي أن تقــوم الإ وبالتــاىلي
ــة جــزًءا أصيــا مــن إجــراءات نقــل أو إرســال  ــر. ويجــب أن تكــون هــذه الإجــراءات الئمني ــة أخطــاء أو تاعــب او تزوي عــدم وجــود أي
ي 

ــة �ز ــة إىل وجــود خطــوات واضحــة ومحــددة ومدون ــة، إضاف ــن أن تشــمل الإجــراءات الئمني ــا. ويمك عــان عنه ــا والإ ــج وتجميعه النتائ
تيبــات التاليــة:  الإجــراءات الرســمية للعمليــة النتخابيــة، ال�ت

شفافية إرسال وإعالن وبث النتائج
ــل أو  ــرز ونق ــة مراحــل العــد والف ي كاف

ز والمرشــحات �ز ــة الئحــزاب السياســية والمرشــح�ي ــة النتخابي ك الهيئ ــرش ــن المهــم جــدا أن ت م
عــام، وذلــك مــن أجــل زيــادة الثقــة بالعمليــة ومنــع أيــة  إرســال المحــا�ز وتجميعهــا وصــوًل إىل إعــان النتائــج أو بثهــا عــ�ب وســائل الإ
ي عمليــات نقــل النتائــج وتجميعهــا 

ي حــال الســتخدام الكبــ�ي للتكنولوجيــا �ز
فــرص للتشــكيك بأيــة خطــوات مــن خطــوات العمليــة. و�ز

ــات بشــكل مســبق عــى هــذه الإجــراءات  ز والمراقب ــ�ي ز والمرشــحات والئحــزاب والمراقب ــم إطــاع المرشــح�ي ــم أن يت ــن المه ــا، م وبثه
والعمليــات، ويمكــن أيضــا عــرض محــاكاة أمامهــم لطاعهــم عــى العمليــة مــن أجــل إزالــة أيــة شــكوك أو توضيــح أيــة استفســارات 
لديهــم. ويمكــن أيضــا عمــل تدقيــق مســتقل عــى مراحــل المســار مــن قبــل جهــة مســتقلة وموثوقــة لتأكيــد جاهزيــة الإجــراءات والبــىز 

التحتيــة وموثوقيتهــا.

أمثلة من الدول العربية
1. تونس

ــال  ــال التص ــن خ ــج م ــع للنتائ ــال الري رس ــة الإ ــس طريق ي تون
ــات �ز ــتقلة لانتخاب ــا المس ــة العلي ــدت الهيئ ــات 2011 اعتم ي انتخاب

�ز
اع إىل الهيئــات الفرعيــة، ومــن هــذه الهيئــات إىل الهيئــة المركزيــة الوطنيــة. عــى الرغــم مــن أن  المبــا�ش مــن موظفــي/ات مراكــز القــ�ت
ي 

ات غــ�ي المتوقعــة �ز ة نتيجــة التأخــ�ي ات كبــ�ي يــة قــد تــم إجراؤهــا لــكي يعمــل النظــام، إل أنــه جــرت تأخــ�ي بعــض الئعمــال التحض�ي
ز أرقــام الهواتــف المخصصــة  ي التكنولوجيــا )عــى ســبيل المثــال كانــت مشــاكل التناســق بــ�ي

ضافــة إىل إشــكاليات �ز فــرز الئصــوات بالإ
ــج  ــم إصــدار النتائ ــك، ت ــب المتلقــي مــن النظــام(. ونتيجــة لذل ــام عــى جان اع والئرق ــز القــ�ت ي بعــض مراك

اع �ز لموظفــي/ات القــ�ت
عــام  ــت بعــض وســائل الإ ــد قام ــات. وق ــوم النتخاب ــاىلي لي ــة طــوال الئســبوع الت ــات الفرعي ــل الهيئ ــن قب ــة م ــة جزئي ــة بطريق الئولي
دارة النتخابيــة. لكــن تمــت  بنــرش نتائــج جزئيــة بطريقــة أ�ع وأكــ�ش فعاليــة مــن الســلطة النتخابيــة، الئمــر الــذي ســبب إحراًجــا لــاإ
ــات  ــد مــن التوصي ــون ســنة 2014 بالعدي ــد أخــذ قان ــت. وق ي تل

ــىت ــات ال ي النتخاب
ــة واســتخاص العــ�ب �ز الســتفادة مــن هــذه التجرب

عــان عنهــا. أعــاد القانــون التأكيــد عــى  ي ذلــك إجــراءات الفــرز ونقــل النتائــج والإ
وأدخــل تحســينات مقارنــة مــع قانــون 2011، بمــا �ز

ي ذلــك نــرش 
ي مراحــل مختلفــة مــن العمليــة بمــا �ز

ي العمليــة النتخابيــة، واعتمــد ضمانــات نــرش المعلومــات العامــة �ز
مبــدأ الشــفافية �ز

ي 
ي المركــز وبعــد ذلــك تــم عمــل مســح ضــو�ئ

اع وتــم نــرش محــرز العــد �ز ي مراكــز القــ�ت
ي انتخابــات 2014 تــم العــد والفــرز �ز

النتائــج. و�ز
نــت. وقــد تــم نقــل المــواد بمســاعدة الجيــش إىل مراكــز  ن�ت )scanning( لهــذه المحــا�ز ووضعهــا عــى موقــع هيئــة النتخابــات عــى الإ

. ي
و�ز ي مراكــز المحافظــات، حيــث تــم تجميعهــا يدويــا وأيضــا بشــكل مــواز جــرى تجميــع إلكــ�ت

محــددة لتجميــع النتائــج �ز

2. العراق
اع، يتــم إرســال النتائــج الئوليــة إىل اللجنــة النتخابيــة عــن طريــق الهاتــف، ويتــم  ي مراكــز القــ�ت

بمجــرد النتهــاء مــن فــرز الئصــوات �ز
عــان المبكــر عــن نتائــج أوليــة. الإ

ز عن مراحل المسار كافة. التأهيل المائم لائشخاص المسؤول�ي
اع. ي ذلك وجود وسائل اتصال كفؤة لدى كل مركز من مراكز الق�ت

توفر البنية التحتية المعلوماتية السليمة والكفؤة والمجربة، بما �ز
عان عن النتائج أو بثها للعموم. ز بإرســال المحا�ز واســتامها، وإدخالها وتجميعها، والإ التحديد المســبق لائشــخاص المخول�ي

بث النتائج من خال خط خاص أو خط معد لهذا الغرض.
نت. وجود نظام تشف�ي البيانات المرسلة ع�ب الن�ت

ي صالحهم(.
ي يتعامل معها �ز

نقل البيانات بدون ذكر أسماء )بمعىز أن الناقل ل يمكن له أن يحدد من هؤلء الذين تكون النتائج الىت
ي بحيــث ل 

ي حــال إدخــال نتائــج المحــا�ز عــى قاعــدة بيانــات لئغــراض التجميــع، يفضــل تكــرار إدخــال البيانــات بشــكل عشــوا�ئ
�ز

يعــرف مدخلــو البيانــات مــن يقــوم بالتكــرار )double blind data entry( لضمــان دقــة إدخــال تلــك البيانــات.
وع أو غ�ي مخول به إىل البيانات. وضع جميع إجراءات الحماية الرقمية ضد أية عمليات قرصنة أو دخول غ�ي مرش

ز والمرشحات. ز عن المرشح�ي إتاحة عملية إدخال البيانات وتحميلها للرقابة من خال وجود ممثل�ي

•

•

•
•

•

•
•

•

•
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ف 3. فلسط�ي
يعيــة 2006( ووفقــاً لئحــكام قانــون النتخابــات العامــة لســنة 2005 تــم عــد الئصوات  ي النتخابــات الفلســطينية )الرئاســية 2005 والترش

�ز
اع، وتــم بعــد ذلــك إرســال  ي محطــة القــ�ت

ي مــكان مناســب �ز
اع، وتنظيــم محــرز بالنتيجــة وتعليــق نســخة منــه �ز ي محطــات القــ�ت

�ز
ي الدائــرة النتخابيــة، حيــث تقــوم الدائــرة النتخابيــة بإرســال المحــا�ز عــ�ب الفاكــس أو عــ�ب 

ي مغّلــف مغلــق تســلم باليــد �ز
نســخة �ز

ي المحــا�ز بشــكل مــزدوج )يتــم إدخــال المحــرز 
نــت إىل مركــز إدخــال بيانــات مركــزي حيــث يتــم إدخــال النتائــج حســب مــا هــي �ز ن�ت الإ

عــان عنهــا رســميا خــال 24 ســاعة مــن إغــاق الصناديــق مــن قبــل لجنــة  (، وتــم الإ ي
ز بشــكل عشــوا�ئ ز مختلفــ�ي ز مــن قبــل موظفــ�ي مرتــ�ي

ي وقــت لحــق بمجــرد أن يتــم التعامــل مــع أي طعــون أو شــكاوى 
النتخابــات عــى أنهــا نتائــج أوليــة، وســيتم تأكيدهــا أو تعديلهــا �ز

انتخابيــة وتســويتها مــن قبــل الســلطة المســؤولة.
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أحزاب سياسية

المفهوم والمصطلح 
ي مكــّون مــن مجموعــة مــن الئشــخاص يتشــاطرون أفــكاراً ومبــادئ وتطلعــات سياســية 

الحــزب الســياسي هــو عبــارة عــن تنظيــم قانــو�ز
 ، ــاىلي ــة مــن خــال الوصــول إىل الســلطة وممارســتها. وبالت ــق سياســة معّين ــة إدارة المجتمــع، ويســعون إىل تحقي متشــابهة حــول كيفي
وع الســياسي ورغبــة  ي هيكليتــه، إضافــة إىل توافــر المــرش

يســتجمع الحــزب الســياسي عنــا� أساســية تقــوم عــى التنظيــم والســتمرارية �ز
ي الحكــم بشــكل مبــا�ش لتنفيــذ برامجــه وسياســاته المعلنــة. 

الوصــول إىل مناصــب القــرار مــن خــال النتخابــات، والمشــاركة �ز

ي 
ــية �ز ــئة السياس ــرز أدوات التنش ــن أب ــة، وم ــة الديمقراطي ي الئنظم

ــية �ز ــاركة السياس ــات المش ــم آلي ــد أه ــياسي أح ــزب الس ــ�ب الح يعت
المجتمعــات الحديثــة. ويختلــف عــن مجموعــات الضغــط أو مجموعــات المصالــح الئخــرى، مثــل النقابــات العماليــة وغــرف التجــارة 
ي ل تهــدف إىل ممارســة الحكــم بشــكل مبــا�ش مــن خــال 

كات المهنيــة والنــوادي الفكريــة والسياســية والجمعيــات الئهليــة، الــىت والــرش
ــة متعلقــة بأهــداف المجموعــة. ــح فئوي ــ�ي أو الضغــط عــى الحكومــة لتحقيــق مصال ــل تســعى إىل التأث ــات، ب النتخاب

نشأة الئحزاب السياسية الحديثة 
ي الــدول 

لمانيــة �ز ، وظهــور المجالــس ال�ب ارتبطــت نشــأة الئحــزاب السياســية بمفهومهــا المعــا� بتطــور النظــام الديمقراطــي التمثيــىي
ــن  ــواب الذي ــل الن ــات نقطــة النطــاق لتأســيس الئحــزاب وتطورهــا مــن خــال تكت ــات المتحــدة. فاضحــت النتخاب ــة والولي الئوروبي
، إىل  ي أواســط القــرن التاســع عــرش

ز �ز اع العــام وازديــاد عــدد الناخبــ�ي كانــوا يســعون إىل إعــادة انتخابهــم. وقــد أدى إقــرار مبــدأ القــ�ت
ز  اوحــة بــ�ي ة الم�ت ي الفــ�ت

. وهكــذا، �ز ز امجهــم للناخبــ�ي ، وتعمــل عــى التعريــف بهــم وب�ب ز ي إعــداد المرشــح�ي
ظهــور تنظيمــات تســاهم �ز

يــن، شــهدت كل مــن الوليــات المتحــدة وبريطانيــا وألمانيــا وبلجيــكا ومــن  ي مــن القــرن التاســع عــرش وأوائــل القــرن العرش
النصــف الثــا�ز

بعدهــا فرنســا وإيطاليــا، نشــأة منظمــات دائمــة هدفهــا المعلــن هــو الســتياء الســلمي، مــن خــال النتخابــات، عــى مواقــع الســلطة 
ــدة حــق  ــت ولي ــدة كان ــ�ب Max Weber أن هــذه التنظيمــات الجدي ــم الســياسي ماكــس في ــ�ب العال ي هــذا الســياق، يعت

السياســية. و�ز
ي بدايــة القــرن التاســع 

ي الوليــات المتحــدة �ز
. وقــد ظهــرت الئحــزاب السياســية �ز اع العــام، والحاجــة إىل تجنيــد وتنظيــم الجماهــ�ي القــ�ت

ا، فيمكــن أن نرجــع نشــأة كل مــن  ي انكلــ�ت
. أمــا �ز ز همــا الحــزب الجمهــوري الديمقراطــي والحــزب الفيــدراىلي ز رئيســي�ي ، بظهــور حزبــ�ي عــرش

ي مجلــس العمــوم همــا الـ«ويغــز« Whigs، وهــو مصطلــح قديــم كان يطلــق عــى 
ز ظهرتــا �ز « و«الئحــرار« إىل كتلتــ�ي ز ي »المحافظــ�ي حــز�ب

ي فرنســا، 
« أو التوريــز Tories. أمــا �ز ز ز الذيــن عارضــوا الحكومــة، بينمــا كان يعــرف أنصــار الملــك »بالمحافظــ�ي ز الســكتلندي�ي المســيحي�ي

ــو شــابولييه Le Chapelier لعــام 1791  ــون ل ــن، إذ كان قان ي ــل القــرن العرش ي أوائ
ــم تنشــأ الئحــزاب السياســية بشــكل رســمي إل �ز فل

ي 
، و�ز يحظــر تأســيس الجمعيــات وذلــك حــىت العــام 1901. وقــد ظهــر الحــزب الئول عــام 1901، وهــو الحــزب الجمهــوري الراديــكاىلي

عــام 1905 تأســس الفــرع الفرنــسي لائمميــة الثانيــة، وهمــا حزبــان يســاريان. أمــا تأســيس الئحــزاب اليمينيــة فقــد اســتغرق وقتــا أطــول، 
 . ي

كة حــىت نهايــة خمســينيات القــرن المــا�ز إذ بقيــت تنشــط بشــكل جماعــات غــ�ي رســمية متحــدة حــول الزعمــاء والمصالــح المشــ�ت

 . ي ي الــدول الغربيــة حيــث ارتبــط تكويــن العديــد منهــا بتطــور العمــل النقــا�ب
وهكــذا، تباينــت أســباب ودواعــي نشــأة الئحــزاب السياســية �ز

يعيــة، مــن خــال  اكية خــارج نطــاق الهيئــة الترش ي قيــام الئحــزاب السياســية ذات التوجهــات الشــ�ت
وكان للفكــر الماركــسي دور هــام �ز

ي “عــام 1899 بموجــب قــرار صــادر عــن مؤتمــر 
يطــا�ز الجمعيــات الفكريــة والنقابــات. فعــى ســبيل المثــال، تأســس حــزب »العمــال ال�ب

ي ظهــور الئحــزاب المســيحية اعتبــارا مــن أواخــر 
النقابــات العماليــة بإنشــاء فــرع ســياسي لــه. كمــا لعبــت منظمــات كاثوليكيــة دورا بــارزا �ز

ي ايطاليــا، 
يــن، متخــذة مناهــج دينيــة أساســا لهــا، مثــال الحــزب المســيحي �ز ي مــن القــرن العرش

القــرن التاســع عــرش وحــىت العقــد الثــا�ز
ي ســياق آخــر، شــكل الدافــع القومــي والتحــرري عنــرا هامــا لنشــأة أحــزاب وحــركات 

ــا. و�ز ي ألماني
والحــزب الديمقراطــي المســيحي �ز

 ،Joseph La Palombara ــارا ــة. ويشــ�ي جــوزف لبالومب كا الاتيني ي أمــ�ي
ــة والآســيوية و�ز ــدول الئفريقي ــن ال ي عــدد م

ــة �ز سياســية تحرري
ــا  ــة هــذه الئحــزاب واختافه ــث وخصوصي ــم الثال ي نشــأة أحــزاب العال

ز �ز ــ�ي ــادة الكاريزماتي ــ�ز Myron Weiner إىل دور الق ون واي ومــ�ي
، ص. 21(.  الكبــ�ي عــن الئحــزاب الغربيــة )بالومبــارا ووايــ�ز

ي أواخــر القــرن التاســع عــرش برلمانيــاً أو انتخابيــاً، 
أمــا فيمــا يخــص الــدول العربيــة، فلــم يكــن الدافــع وراء ظهــور الئحــزاب السياســية �ز

ز  ي أواخــر القــرن التاســع عــرش العديــد مــن الحــركات والئحــزاب السياســية العربيــة بــ�ي
. فتأسســت �ز بــل قوميــا وتحرريــا بشــكل أســاسي

ــة. وأصبحــت بعــض  ــدول الئوروبي ــ�ي مــن ال ــة بتأث ــا، لمواجهــة الســلطنة العثماني ــا معلن ــا ومنه ــا كان �ي ــا م الئوســاط المثقفــة، منه
ــة  ــة العلمي ــأت الجمعي ــذا نش ــة.  وهك ــة العربي ــوم القومي ــار مفه ــز لنتش ــرة، مراك وت والقاه ــ�ي ــق وب ــل دمش ــة مث ــم العربي العواص
ــية  ــة السياس ي الحرك

ــم �ز ــاط منظ ــواة لنش ــكلت أول ن ي ش
ــىت ــام 1875، وال ــة ع وت الري ــ�ي ــة ب ــم جمعي ــن ث ــام 1857 وم ــورية ع الس

 . ، ووضــع أول بيــان مفصــل عــن برنامــج العــرب الســياسي ي
العربيــة، مــن خــال لصــق المنشــورات المنــددة بمســاوئ الحكــم العثمــا�ز

هــا مــن التنظيمات المشــابهة.  ي باريــس مــن قبــل مجموعــة مــن الطــاب العــرب عــام 1891 وغ�ي
كمــا تأسســت الجمعيــة العربيــة الفتــاة �ز

 ، ي بعــض البلــدان العربيــة منــذ القــرن التاســع عــرش
ي �ز ز ي المقابــل، نشــأت أحــزاب سياســية لمناهضــة الســتعمارين الفرنــسي والنكلــ�ي

و�ز
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ي طليعــة أهدافــه التحــرر مــن الهيمنــة الئجنبيــة 
ي وكان �ز ي مــر عــام 1881 بقيــادة أحمــد عــرا�ب

ي الــذي تأســس �ز
مثــال الحــزب الوطــىز

ــن  ــاً بالســتقال ع ــام 1907 مطالب ــس ع ي تون
ئ �ز ــسش ــذي أن ــاة ال ــس الفت ــك الحــال بالنســبة لحــزب تون ــم دســتوري. وكذل ــة حك وإقام

ي  ز نجلــ�ي ي نهايــة الحــرب العالميــة الئوىل، توســعت الحركــة التحرريــة بمواجهــة الســتعمارين الإ
فرنســا. وبعــد انهيــار الدولــة العثمانيــة �ز

ي وحــزب النهضــة 
ي العــرا�ت

والفرنــسي للبــاد العربيــة، فنشــأت أحــزاب عديــدة عــى هــذا الئســاس. ومثــال تلــك الئحــزاب: الحــزب الوطــىز
ــة  ــال للمطالب ــة النض ــاد حرك ــذي ق ــودان، وال ي الس

ــنة 1945 �ز ــس س ــذي تأس ــة ال ــزب الئم ــاد، وح ــتقال الب ــان باس ــة المطالب العراقي
ع  ز ي ذو المــ�ز ئ ســنة 1920، وتعــرض أعضــاؤه لاضطهــاد، وحــزب الســتقال العــر�ب ي تونــس والــذي أنــسش

بالســتقال، وحــزب الدســتور �ز
ي موريتانيــا ســنة 1950 بزعامــة أحمــدو ولــد حرمــة والــذي طالــب 

القومــي المتأســس بدمشــق ســنة 1919، وحــزب الوئــام الــذي نشــأ �ز
ي  . وقــد اضمحــل وهــج أغلبيــة هــذه الئحــزاب بعــد تحــرر البلــدان مــن الحتــال الئورو�ب باســتقال موريتانيــا بوجــه الســتعمار الفرنــسي

لهــا.

تصنيف الئحزاب السياسية
حات لتصنيف الئحزاب السياسية، تستند كل منها إىل معاي�ي مختلفة، نورد أهّمها: ين عّدة مق�ت ظهرت منذ أوائل القرن العرش

ي 
ي ربمــا تأسســت مــن قبــل أعضــاء �ز

يمكــن تصنيــف الئحــزاب السياســية بحســب منشــئها، بحيــث نجــد أحزابــاً ذات أصــل برلمــا�ز
ي تــم 

ي المقابــل، هنالــك الئحــزاب النتخابيــة أو المناضلــة الــىت
ز عــن نفــس التجــاه. و�ز لمــان أو أعيــان بهــدف انتخــاب ممثلــ�ي ال�ب

ي Labour Party. وقــد اعتمــد ســيغموند نيومــان 
يطــا�ز تأسيســها مــن قبــل الحــركات العماليــة والنقابيــة، مثــال حــزب العمــال ال�ب

ي تعتمــد التمثيــل الفــردي 
ز تلــك الــىت Sigmund Neumann هــذا التصنيــف وطــّوره، بحيــث قــام بتصنيــف الئحــزاب السياســية بــ�ي

ــان،  ــي parties of social integration )نيوم ــل الجتماع ــى التكام ــة ع ــزاب القائم parties of individual representation والئح
ص. 395-421(.

 Maurice ــي ــس دوفرج ــسي موري ــه الفرن ــه الفقي ح ــذي اق�ت ــة وال ــى العضوي ــز ع ــذي يرتك ــو ال ــاً، فه ــ�ش رواج ــف الئك ــا التصني أم
جــي، ص. 211(.  يــة )دوف�ي ز الئحــزاب القائمــة عــى الكــوادر )أو أحــزاب النخبــة( والئحــزاب الجماه�ي ز بــ�ي Duverger، مقيمــاً التميــ�ي
ــا  ة مســتقلة إىل حــد م ــه، عــى لجــان صغــ�ي ــن، بحســب قول ك ــة والمحافظــة، ف�ت الي ــع الئحــزاب اللي�ب ــا م ــق تقريًب ــالئوىل تتواف ف
ــ�ي  ــ�ي الجماه ــا أو تأط ــة أتباعه ــعى إىل مضاعف ــا ل تس ــن أنه ــاً ع ــام.  فض ــكل ع ــزي بش ــع الامرك ــم بالطاب ــا، وتتس ــن بعضه ع
ي الئســاس تحــت ســيطرة 

ة، إنمــا تســعى بــدل مــن ذلــك اىل تجميــع النخبــة، وبالتــاىلي فهــي ضعيفــة الهرميــة وتبقــى �ز الشــعبية الكبــ�ي
اكية الئوروبيــة فتعتمــد مــن جانبهــا عــى تأييــد الجماهــ�ي وجمــع أكــ�ب عــدد  يــة كالئحــزاب الشــ�ت . أمــا الئحــزاب الجماه�ي ز لمانيــ�ي ال�ب
ــة الجامــدة. وقــد تطــورت  ــة القــرار الداخــىي بســبب هيكليتهــا الهرمي ــاس. وقــد تميــل هكــذا أحــزاب نحــو مركزي ممكــن مــن الن
ــه يجــب تخطــي  شــهايمر Otto Kirchheimer أن ــو ك�ي ــ�ب أوت ــث اعت ي الســتينات، بحي

ــن �ز ــاء آخري ــد علم ــة دوفرجــي عــى ي نظري
ء« catch-all-party، مســتوحيا  ي

يــة وأحــزاب الكــوادر لحســاب الحــزب »القابــض عــى كل سش ز الئحــزاب الجماه�ي ز القائــم بــ�ي التميــ�ي
، ص. 177-200(.  كي )بالومبــارا ووايــ�ز ي الئمــ�ي ي ذلــك مــن النمــوذج الحــز�ب

�ز

ــات  ــدى الحــزب، فهنالــك أحــزاب ترتكــز عــى أيديولوجي ــة المتبعــة ل قــد يعتمــد تصنيــف الئحــزاب السياســية عــى الئيديولوجي
قائمــة عــى اعتبــارات اقتصاديــة واجتماعيــة وأخــرى عــى اعتبــارات دينيــة أو إثنيــة، الــخ. ومــن أهــم التصنيفــات القائمــة عــى 
اكية أو الشــيوعية.  اليــة والئحــزاب اليســارية، الشــ�ت ز الئحــزاب اليمينيــة اللي�ب ز القائــم بــ�ي إيديولوجيــة اقتصادية/اجتماعيــة، التميــ�ي
ــوا يدعمــون الملــك أن  ــن كان ــة التأسيســية الذي ــاد أعضــاء الجمعي ــورة الفرنســية، حيــث اعت ــا إىل الث ز تاريخي ــ�ي ويعــود هــذا التمي
« إىل  ز ــح »اليمــ�ي ــة السياســية، يشــ�ي مصطل ــا كان خصومهــم يســتقرون إىل اليســار. ومــن الناحي ــة، بينم ز الغرف يقفــوا عــى يمــ�ي
ي تعتــ�ب 

ي تطــرح أفــكاراً محافظــة معينــة، تتعلــق بالنظــام، والعمــل، والئ�ة، والمســؤولية الفرديــة، والــىت
التيــارات أو الئحــزاب الــىت

ّ بشــكٍل عــام فكــرة  ز يشــ�ي مفهــوم الحــزب اليســاري إىل ذلــك الطيــف الســياسي الــذي يتبــىز ي حــ�ي
. �ز ز إىل حــد مــا مــن قيــم اليمــ�ي

المســاواة والعدالــة الجتماعيــة والســيادة الشــعبية للمؤسســات السياســية والقتصاديــة، حيــث يميــل اليســاريون إىل أن يكونــوا 
ي ذلــك الئثريــاء وأعضــاء الطبقــة الئرســتقراطية، وينحــازون بشــكٍل ملحــوظ إىل مصالــح 

معاديــن لمصالــح الطبقــات النخبويــة، بمــا �ز
ي 

الطبقــة العاملــة، مــن منطلــق أّن العدالــة الجتماعيــة يجــب أن تكــون أهــم هــدف للحكومــة. وتتمثــل الئيديولوجيــة اليســارية �ز
اكية، أّمــا الشــيوعية فهــي أيديولوجيــة يســارية أكــ�ش تطرفــاً.  معظــم دول العالــم بالئحــزاب الشــ�ت

ــا  ــا مــا تكــون الئوىل عنــرا محوري ــة، بحيــث غالب امجي ــة وتلــك غــ�ي ال�ب امجي ز الئحــزاب السياســية ال�ب ــ�ي ز ب ــ�ي كمــا قــد يتــم التمي
امــات أيديولوجيــة مســتقرة تشــكل  ز امجــي بهيكليــة متماســكة وال�ت لتوفــ�ي درجــة كافيــة مــن التمثيــل الديمقراطــي. ويتســم الحــزب ال�ب
ز الئحــزاب، 3( عمليــة صنــع السياســات. وينبغــي أن  ي بــ�ي : 1( العاقــة مــع جمهــور ناخبيــه؛ 2( التنافــس النتخــا�ب الئســاس لمــا يــىي
ي المجــالت الثاثــة ســوية كي يصنــف الحــزب عــى أنــه »برامجــي«. بينمــا يرتكــز نشــاط الحــزب غــ�ي 

يتــرف عــى هــذا الئســاس �ز
ز أو يعتمــد عــى كاريزمــا الزعيــم. امجــي بشــكل رئيــس عــى عاقــات زبائنيــة طاغيــة مــع الناخبــ�ي ال�ب

•

•

•

•
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وظائف الحزب السياسي الرئيسة
ــات  ــام بالحم ــحاته والقي ــحيه ومرش ــمية مرش ــال تس ــن خ ــة، م ــة والمحلي ــات الوطني ي النتخاب

ــياسي �ز ــزب الس ــاركة الح ــ�ب مش تعت
ز والناخبــات، كــون هدفــه  هــا ظهــوراً للعيــان أمــام الناخبــ�ي ي يقــوم بهــا الحــزب الســياسي وأك�ش

النتخابيــة، مــن أهــم الوظائــف الــىت
ي 

ــة أخــرى ومتعــددة �ز ــذ سياســاته وبرامجــه. إل أن لائحــزاب السياســية أدواراً حيوي الرئيــسي هــو الوصــول إىل الســلطة مــن أجــل تنفي
ز عــى تنفيذهــا. كمــا تســاهم بشــكل  ي وصانعــي القــرار والقائمــ�ي

ز المجتمــع المــد�ز المجتمــع الديمقراطــي. فهــي تقــوم بــدور الوســيط بــ�ي
ي النتخابــات وتتــوىل تجميــع المصالــح الجتماعيــة 

ي التنشــئة السياســية وتعزيــز الديمقراطيــة، فالئحــزاب المنظمــة تتنافــس �ز
أســاسي �ز

ــزاب  ز الئح ــ�ي ــة ب ــاهم المنافس ــا تس ــة. كم ــة الديمقراطي ي الئنظم
ــلطة �ز ــداول الس ــح ت ــا يتي ــات، مم ــل للسياس ــرح البدائ ــا وتط وتمثيله

ــاة  ي تنشــيط الحي
ــك تســهم �ز ، وهــي بذل ز ــ�ي ي تســتجيب لمشــاكل المواطن

ــىت ــة ال ــول العملي ــن إيجــاد الحل ــة وتضم ي مســاءلة الحكوم
�ز

ز  ي ذلــك تعديــل قوانــ�ي
ي كافــة جوانــب العمليــة النتخابيــة، بمــا �ز

ي المجتمــع. كمــا قــد تلعــب الئحــزاب السياســية دورا هامــا �ز
السياســية �ز

اع، وعــد وفــرز الئصــوات وتجميــع النتائــج، إلــخ. النتخابــات، وإدارتهــا، ومدونــات الســلوك، المراقبــة الحــرة عــى عمليــات القــ�ت

ي ترعى قيام الئحزاب السياسية ونشاطها
المبادئ العامة ال�ت

ــن ممارســة نشــاطها عــى أرض  ــا م ــوق الئساســية لتأســيس الئحــزاب السياســية وتمكينه ــات والحق ــن الحري ــدد م ــر ع ــن تواف ــد م ل ب
ــدأ  ــان مب ــة، وضم ــائط القانوني ــ�ب الوس ــة وع ــلمية المختلف ــكال الس ــرأي بالئش ــداء ال ــع وإب ــم والتجم ــة التنظي ــيما حري ــع، ل س الواق
ز الئحــزاب  ــ�ي ــة ب ز الدول ــ�ي ــاب تمي ــة مختلفــة، مــع غي ــة أكــ�ش مــن حــزب بتوجهــات فكري ــة إقام ي إمكاني

ــذي يعــىز ــة ال ــة الحزبي التعددي
ي دولــة مــا وإمكانيــة 

ا عــى مــدى ترســخ الديمقراطيــة �ز وعــدم تدخلهــا لصالــح حــزب دون الآخــر. فيعتــ�ب تعــدد الئحــزاب السياســية مــؤ�ش
ي تعــددي واســتدامته،  ي إىل تأســيس نظــام حــز�ب

وري أن يتطــرق النظــام الســياسي والقانــو�ز التــداول الســلمي للســلطة. لــذا، فمــن الــرز
 . ز /ات المســتقل�ي ز ز عــدد مــن الئحــزاب السياســية و/أو المرشــح�ي /ات لاختيــار بــ�ي ز وذلــك بهــدف توفــ�ي مجموعــة مــن الخيــارات للناخبــ�ي

ورة وبموجــب القانــون. ول ينبغــي أن تفــرض أيــة قيــود عــى هــذه الحقــوق والحريــات إل بداعــي الــرز

ي 
ي المــادة 4 منــه، تأســيس الئحــزاب وممارســتها لنشــاطها بعــدد مــن الضمانــات، �ز

، كالدســتور الفرنــسي �ز وقــد أحاطــت بعــض الدســات�ي
ي الحيــاة الديمقراطيــة لائمــة. وتؤمــن حريــة تأســيس الجمعيــات 

طليعتهــا حريــة التعبــ�ي والتنظيــم وتعدديــة الــرأي والمشــاركة العادلــة �ز
ــن  ــاب، فيمّك ــح لانتخ ش ــق ال�ت ــا ح ــا. أم ــاب إليه ــة النتس ــرى وحري ــية الئخ ــات السياس ــية والتنظيم ــزاب السياس ــكيل الئح ــة تش إمكاني
الئحــزاب مــن تســمية مرشــحيها ومرشــحاتها ويمكنهــا مــن الفــوز بالنتخابــات مــن خالهــم. وفيمــا يتعلــق بحريــة التعبــ�ي والتجمــع، 
/ات لعقــد الجتماعــات واللقــاءات وتنفيــذ حماتهــا النتخابيــة،  ز ــة بالنســبة إىل كل مــن الئحــزاب السياســية والمرشــح�ي وري فتبــدو �ز
ي الوصــول إىل 

ز حــق الئحــزاب �ز وتنظيــم طلباتهــا، وعملهــا، ومنحهــا فرصــا للتعبــ�ي عــن أفكارهــا. كمــا ينبغــي توفــر حريــة الصحافــة وتأمــ�ي
ي متابعــة أعمــال الئحــزاب السياســية 

، وبشــىت الطــرق، حريــة تلــك الوســائل �ز ي
طــار القانــو�ز عــام. لذلــك يجــب أن يحمــي الإ وســائل الإ

/ات مــن الوصــول إىل وســائل  ز ز الئحــزاب السياســية والمرشــح�ي هــا ونــرش التقاريــر حولهــا. كمــا يجــب أن يوفــر الســبل الكفيلــة بتمكــ�ي وغ�ي
عــام العامــة والحصــول عــى تغطيــة مــن قبلهــا عــى قــدم المســاواة، ممــا يؤمــن شــفافية هــذه الئحــزاب وإمكانيــة مســاءلتها، وليــس  الإ

/ات إىل النتخابــات.  ز ز الئحــزاب والمرشــح�ي فقــط حمايــة حقوقهــا. ول بــد مــن توفــر منافســة نزيهــة وســلمية بــ�ي

ــة  ــك بالحقــوق القانوني ــق ذل ــكي تنشــأ الئحــزاب وتزدهــر بشــكل ديمقراطــي. ويتعل ــة ل وري ــ�ب �ز وط أخــرى تعت ــر �ش ــا ينبغــي تواف كم
لتلــك الئحــزاب والتنظيمــات، عــى ســبيل المثــال ل الحــر، حمايــة اســمها ورموزهــا، وتمتعهــا بشــخصية اعتباريــة، والحصــول عــى 
، أو لغــة أو ديانــة أعضائهــا. كمــا يعتــ�ب  تمويــل الئحــزاب  ي

معاملــة نزيهــة وعادلــة بغــض النظــر عــن الآراء السياســية، أو النتمــاء العــر�ت
ي أن يكــون شــفافا وأن يخضــع للمحاســبة.  وعــادًة مــا تعمــل 

ــة، بحيــث يقتــ�ز ي الحمــات السياســية الحديث
مــن العنــا� الرئيســة �ز

داريــة عــى وضــع الضوابــط المتعلقــة بتمويــل الئحــزاب والحمــات النتخابيــة. ويمكــن أن تتطــرق تلــك  الئطــر القانونيــة والممارســات الإ
الضوابــط إىل مــا يتعلــق بإمكانيــة الحصــول عــى تمويــل مــن الخزينــة العامــة، أو التقييــدات عــى اســتخدام أو ســوء اســتخدام المــال 
/ات، أو منــع بعــض  ز العــام )مــن قبــل الحــزب أو المرشــح الحاكــم مثــاً(، أو مــا يتعلــق بشــفافية ماليــة الئحــزاب السياســية والمرشــح�ي

مصــادر التمويــل. 

ي داخــل الحــزب عامــا هامــا أيضــا، حيــث قــد يعمــد إىل بعــض الممارســات كعمليــات التشــاور 
ا، يعتــ�ب تطبيــق الديمقراطيــة �ز وأخــ�ي

وتبــادل المعلومــات داخليــاً، أو ضوابــط )رســمية أو غــ�ي رســمية( وتركيبــات تتعلــق بتنظيمــه الداخــىي وطــرق اتخــاذ القــرارات مــن قبلــه، 
ــة اتخــاذ القــرارات،  ي عملي

ــأدوار رســمية أكــ�ب �ز ــع أعضــاء الحــزب ب ــه عــى كافــة المســتويات. كمــا يمكــن أن يضطل ي عمل
والشــفافية �ز

ي النتخابــات الداخليــة لنتخــاب قيــادات الحــزب أو انتقــاء مرشــحيه لانتخابــات القادمــة.
كالمشــاركة �ز
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طــا لتســمية  ي عمليــة انتخابيــة محــددة وغالبــا مــا يكــون �ش
ي المشــاركة �ز

شــيح يؤكــد عــى نيــة الحــزب �ز كمــا أن تســجيل الحــزب بغــرض ال�ت
ي عــى إجــراءات قانونيــة واضحــة وموحــدة، فيحــدد الجــدول 

طــار القانــو�ز ، ينبغــي أن ينــص الإ ز ي كلتــا الحالتــ�ي
مرشــحيه ومرشــحاته. و�ز

ي عمليــة التســجيل يجــب أن 
ز العدالــة �ز وط ومتطلبــات التســجيل. ولتأمــ�ي ض اتباعهــا، ومــا هــي �ش ي للتســجيل والئصــول المفــ�ت

الزمــىز
ض أن تتوفــر وســائل  ، كمــا يفــ�ت ي

طــار القانــو�ز ي الإ
رات موضوعيــة منصــوص عليهــا بوضــوح �ز تســتند أســباب رفــض التســجيل إىل مــ�ب

ي 
ز عشــوا�ئ ي حــال تطبيــق القانــون بالشــكل الصحيــح، مــن أي تميــ�ي

للطعــن بقــرار الرفــض. وهــو مــا يمكــن أن يقــي الئحــزاب السياســية، �ز
أو اعتباطــي.

النظم النتخابية وأنظمة الئحزاب السياسية

تسجيل الئحزاب السياسية
ترعــى حريــة التنظيــم مســألة تســجيل الئحــزاب السياســية، وتعتــ�ب المبــدأ الئســاسي الــذي يرعــى حريــة تأســيس الئحــزاب والتنظيمــات 
السياســية والنضمــام إليهــا. يمنــح التســجيل الشــخصية العتباريــة لائحــزاب السياســية كمنظمــات أو جمعيــات، أو يعلــن عــى أقلــه 
ي ضمانــة الحقــوق القانونيــة لتلــك 

عــن هــذه الصفــة، كمــا يؤكــد عــى نيتهــا عــى العمــل كمنظمــة طوعيــة. ويســهم تســجيل الئحــزاب �ز
الئحــزاب والتنظيمــات، كحمايــة اســمها ورموزهــا.

ي خانات خمس:
وطاً يمكن تصنيفها �ز يستلزم تسجيل الحزب السياسي �ش

ض اعتمــاد اســم  ز وعناوينهــم. وغالبــا مــا يفــ�ت ي تشــمل اســمه ورمــوزه، كمــا وتحديــد هويــة أعضائــه المؤسســ�ي
هويــة الحــزب: الــىت

ســاءة إىل الآداب  ــارة أحــد أو الإ ورمــز للحــزب ل يتشــابه مــع اســم أو رمــز أي مــن الئحــزاب المســجلة مســبقاً، ول يهــدف إىل إث
ــع اســتخدام  ــة باســم الحــزب، كمن ــود المتعلق ــن القي ــد م ــرض مزي ــن ف ــا ويمك ــف. كم ــة أو العن ــو إىل الكراهي ــة، ول يدع العام
ي بعــض البلــدان يحظــر اســتخدام الرمــوز الدينيــة أو الوطنيــة كرمــوز حزبيــة. كمــا نجــد أن 

الئســماء الشــخصية لائفــراد، إلــخ. و�ز
ي بعــض الئحيــان.

، محظــور كذلــك �ز ي
اســتخدام الئلــوان ذات الــدللت الرمزيــة، كألــوان العلــم الوطــىز

ن بمحــرز يثبــت إقــرار ذلــك الدســتور مــن الهيئــة  ي تفــرض تقديــم دســتور الحــزب والــذي غالبــا مــا يقــ�ت
امجيــة: والــىت الوثائــق ال�ب

التنفيذيــة او المؤسســة للحــزب.
ي أو العضوية: حيث يفرض عى الحزب تقديم قائمة بعدد محدد من الئعضاء أو المنا�ين. الدعم الشع�ب

، غالبــاً مــن خــال العضويــة  ي
ز بعــض الــدول عــى الحــزب إثبــات حضــوره الجغــرا�ز التغطيــة الجغرافيــة: حيــث قــد تفــرض قوانــ�ي

أو التواقيــع الداعمــة مــن عــدد محــدد مــن الئقاليــم أو الدوائــر.
ز رســوم إداريــة رمزيــة  اوح بــ�ي القــدرة الماليــة عــىل الســتمرار: حيــث يفــرض عــى الحــزب المتقــدم للتســجيل دفــع رســوم تــ�ت

ة. ومبالــغ هامــة كبــ�ي

ــتبعاد  ــاء أو اس ــؤدي اىل إقص ــا ي ــا م ــه، فمنه ــول ب ي المعم ــا�ب ــام النتخ ــ�ي بالنظ ــد كب ــا إىل ح ــية وأنظمته ــزاب السياس ــر الئح تتأث
لمــان، كأنظمــة التمثيــل  ي ال�ب

ة، كنظــام الفائــز الئول مثــاً، ومنهــا عــى العكــس مــا يعــزز تمثيــل تلــك الئحــزاب �ز الئحــزاب الصغــ�ي
ام أعضائــه، حيــث نجــد أن هنالــك أنظمــة، مثــال  ز ي عــى اللحمــة الداخليــة للحــزب ودرجــة الــ�ت . كمــا يؤثــر النظــام النتخــا�ب ي النســىب
ذم الداخــىي للحــزب، بينمــا تعــزز أنظمــة  ز Two round system، تدفــع نحــو التــرش نظــام الكتلــة Block vote ونظــام الجولتــ�ي
انتخابيــة أخــرى وحــدة الئحــزاب وتدفعهــا لتوحيــد صفوفهــا وصوتهــا. وقــد ينتــج عــن بعــض النظــم النتخابيــة تشــكيل تحالفــات 
. كمــا تــؤدي بعــض النظــم اىل توســيع قواعــد الئحــزاب الشــعبية  ي ز الئحــزاب الفائــزة، كنظــم التمثيــل النســىب وحكومــات ائتافيــة بــ�ي
مثــال نظــام الفائــز الئول. ففــي المجتمعــات المنقســمة عرقيــا أو جغرافيــاً، يعمــل هــذا النظــام عــى تعزيــز الئحــزاب الشــمولية 
ز إليهــا العديــد مــن الفئــات الجتماعيــة. وبالمقابــل، هنــاك نظــم أخــرى تدفــع الئحزاب  ي عــداد المنتســب�ي

وتقويتهــا، بحيــث تضــم �ز
ز توجــه الئحــزاب إىل جمهــور أوســع مــن  اً، تعمــل بعــض النظــم النتخابيــة عــى تحفــ�ي ز عــى قواعــد ضيقــة.  وأخــ�ي كــ�ي نحــو ال�ت

ة. ي تســتند إىل دوائــر انتخابيــة كبــ�ي
، مثــال النظــم النســبية الــىت ز الناخبــ�ي

نظام التعددية الحزبية: ومثالها بلجيكا وإيطاليا وألمانيا؛
ي وتــداول الســلطة، وتكــون الئحــزاب الئخــرى  نظــام الثنائيــة الحزبيــة: حيــث يحتــل حزبــان رئيســيان ســاحة التنافــس النتخــا�ب

ــات المتحــدة؛ ي المملكــة المتحــدة والولي
هامشــية مثلمــا �ز

ي المعارضــة 
ة طويلــة، بينمــا تبقــى الئحــزاب الئخــرى �ز ي الســلطة لفــ�ت

نظــام الحــزب المهيمــن: حيــث غالبــاً مــا يبقــى حــزب واحــد �ز
يــن حــىت عــام 2000، والهنــد مــن عــام 1947 حــىت منتصــف الثمانينيــات؛ ي المكســيك مــن بدايــة القــرن العرش

كمــا �ز
ي ظــل هكــذا نظــام، 

نظــام الحــزب الواحــد: وغالبــا مــا يكــون هــذا الحــزب حاكمــا، وتندمــج هياكلــه مــع مؤسســات الدولــة. و�ز
غالبــا مــا تكــون الئحــزاب الئخــرى محظــورة، أو يكــون لهــا دور ثانــوي بموجــب القانــون أو نتيجــة للضغــط أو العنــف، مثــل الحــزب 
ي ســابقا. وهــذا التصنيــف يتناقــض عضويــا مــع مفهــوم الحــزب الســياسي 

ي والحــزب الشــيوعي لاتحــاد الســوفيا�ت
الشــيوعي الصيــىز

ي الئنظمــة الديمقراطيــة.
�ز

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

وتتوزع الئنظمة الحزبية إىل أربعة أنواع رئيسية:
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النظرة النقدية لالئحزاب السياسية
ــد  ــل بالنســبة إىل العدي ــت تمث . فكان ي القــرن التاســع عــرش

ــذ نشــأتها �ز ــة من ــام الئحــزاب السياســية الحديث ظهــر شــعور معــارض لقي
كي جــورج واشــنطن، الــذي كان ينظــر اىل الئحــزاب  وريــة لائمــة، مثــال الرئيــس الئمــ�ي حالــة انقســامية تتعــارض مــع مفهــوم الوحــدة الرز

السياســية بحــذر إذ كانــت تعــ�ب برأيــه عــن واقــع انقســام وانفــات يهــدد الوحــدة الوطنيــة.

ي طرحهــا العالــم الجتماعــي روبــرت ميشــلز Robert Michels، الــذي كان 
ومــن أبــرز النظريــات الناقــدة لائحــزاب السياســية، تلــك الــىت

أول مــن حــاول تأســيس سوســيولوجيا منتقــدة لائحــزاب. ويعتــ�ب ميشــلز أن فكــرة الحــزب الســياسي تناقــض الديمقراطيــة، إذ أن الئحــزاب 
السياســية تجســد حكــم الئوليغارشــية )الطغمــة الحاكمــة(، وهــو حكــم الئقليــة بحيــث تكــون الســلطة السياســية محصــورة بيــد فئــة 
ي عرنــا الحديــث. يــرى ميشــلز أن 

ي تصيــب الديمقراطيــة �ز
ة مــن المجتمــع. ووصــف الئحــزاب السياســية بالحالــة المرضيــة الــىت صغــ�ي

ي تقــوم بتوجيــه الحمــات النتخابيــة 
هنالــك أقليــة تتــوىل الســيطرة عــى الحــزب بحيــث تنحــر بهــا عمليــة صناعــة القــرارات، وهــي الــىت

ي الحيــاة 
/ات �ز ز ز والمرشــحات. فمــن ناحيــة أوىل، تشــكل الئحــزاب أداة للديمقراطيــة لئنهــا تســهل مشــاركة المواطنــ�ي واختيــار المرشــح�ي

ي حــل الئزمــات. غــ�ي أنهــا تعتــ�ب أيضــا تهديــدا لهــا، إذ تحتــاج بطبيعتهــا إىل 
السياســية وتقــوم بتنظيــم شــؤون المجتمــع وتســاهم �ز

ي حالــة تناقــض دائــم بالنســبة إىل 
ي داخــل هيئاتهــا الحزبيــة نــواة الفوقيــة والتســلط، ممــا يجعلهــا �ز

وقراطيــة والســيطرة، وتضــم �ز الب�ي
الديمقراطيــة.

ــات قــد تهــدد  ــة للحري ــارات الســابق ذكرهــا، فــإن بعــض الئحــزاب السياســية المتطرفــة والمعادي ــه وبغــض النظــر عــن العتب كمــا أن
ي ألمانيــا. لــذا 

اكي إىل ســدة الحكــم عــام 1933 �ز ي الشــ�ت
أيضــاً الديمقراطيــة. ومثــال عــى هكــذا نــوع مــن الئحــزاب وصــول الحــزب الوطــىز

ي تهــدد نظــام الحكــم مثــل 
ي العالــم تنظــم نشــاط الئحــزاب وماليتهــا، كمــا تحظــر بعضهــا قيــام الئحــزاب الــىت

فــإن معظــم الــدول �ز
ز كمــا تنــص المــادة 4 مــن قانــون الئحــزاب السياســية  ز المواطنــ�ي ي بــ�ي ز ي ترتكــز عــى العــرق أو عــى أي أســاس تميــ�ي

ألمانيــا، أو تلــك الــىت
ي لعــام 2005. المغــر�ب

ي ي العالم العر�ب
واقع الئحزاب السياسية �ف

ــام للنشــاط  ــاب ت ي بغي ــج العــر�ب ــة وأخــرى. فتتســم بعــض دول الخلي ز دول ــ�ي ي ب ي العالــم العــر�ب
يختلــف وضــع الئحــزاب السياســية �ز

ي 
مــارات، وســلطنة عمــان. وعــى ســبيل المثــال، يحظــر قانــون الجمعيــات �ز ي عــداد هــذه الــدول: الســعودية، وقطــر، والإ

، و�ز ي الحــز�ب
ي المــادة 16 مــن القانــون التحــادي رقــم 

ي الّسياســة وأمــور أمــن الّدولــة كمــا �ز
مــارات العربيــة المتحــدة عــى الجمعيــات التدّخــل �ز الإ

، حيــث صــدر  ي
ي ليبيــا قبــل ســقوط نظــام معمــر القــذا�ز

2 لعــام 2008 بشــأن الجمعيــات ذات النفــع العــام. وكانــت هكــذا الحــال �ز
نّــه يجســد ديكتاتوريــة الجــزء عــى 

قانــون عــام 1972 ليجــرّم تأســيس الئحــزاب السياســية، وبحيــث رفــض نظــام الئحــزاب برمتــه »لئ
ــرزت أشــكال أخــرى  ــا ب ــا، إنّم ــون منظــم له ــاب قان ــا توجــد أحــزاب سياســية رســمّية بفعــل غي ــت، ف ــا بالنســبة إىل الكوي ــكّل«. أم ال
ــا مــن خــال  ــة، وإم ــات التعاوني ــات النفــع العــام والجمعي ــة قائمــة بشــكل جمعي ــات قانوني ــا مــن خــال كيان ــم الســياسي إم للتنظي

ي محــدد..
كيانــات ل تســتند لشــكل قانــو�ز

ي بحســب المعايــ�ي الدوليــة.   تكفــل بعــض الــدول حــق تنظيــم الئحــزاب السياســية ولكنهــا ل توفــر لهــا المنــاخ المناســب للعمــل الحــز�ب
ــداول  ــس والت ــاس التناف ــى أس ــلطة ع ي الس

ــاركة �ز ي المش
ــة �ز ــة حقيقي ــزاب فرص ــك الئح ــة، ل تمل ــدول العربي ــن ال ــ�ي م ــدد كب ــي ع فف

ي عــدد مــن هــذه البلــدان إىل 
الســلمي بينهــا كونهــا قائمــة عــى حكــم الفــرد والجيــش وأجهــزة الئمــن. وقــد تــم دمــج الحــزب الحاكــم �ز

ز  ز بعــض الباحثــ�ي
ّ . ويمــ�ي ز ي العــراق قبــل الطاحــة بحكــم صــدام حســ�ي

ي ســوريا و�ز
حــد كبــ�ي مــع هيــاكل الدولــة مثــال حــزب البعــث �ز

ي محــىي ل يتجــاوز حــدود بــاده، ومثالهــا »الحــزب الحــر الدســتوري« 
، نــوع وطــىز ي ي الوطــن العــر�ب

ز مــن الئحــزاب السياســية �ز ز نوعــ�ي بــ�ي
ة  ي فــ�ت

، وهــي أحــزاب سياســية مرتبطــة بهــدف محــدد �ز ز ي فلســط�ي
ي »فتــح« و »حمــاس« �ز

ي مــر وحركــىت
ي تونــس و»حــزب الوفــد« �ز

�ز
ي 

« الــذي تــوىل الســلطة �ز اكي ي الشــ�ت زمنيــة معينــة، ونــوع آخــر قومــي إقليمــي تمتــد آثــاره وتنتــرش أفــكاره، مثــال »حــزب البعــث العــر�ب
ي اليمــن والســودان.

ي الئردن ولبنــان بــل وأيضــاً �ز
يــن همــا ســورية والعــراق، كمــا تــرك آثــاره �ز ز كب�ي قطريــن عربيــ�ي

ي العديــد مــن الــدول العربيــة، نشــأ نــوع مــن الئحــزاب العربيــة القائمــة عــى أســاس 
ومــن أبــرز الئحــزاب المعارضــة للنظــام القائــم �ز

ي مــر. و�عــان مــا انتــرش فكــر هــذه 
ي العــام 1928 �ز

ي أّسســها حســن البّنــا �ز
ز المريــة الــىت ، بــدءا بجماعــة الإخــوان المســلم�ي ي

ديــىز
ز  ي العديــد مــن الــدول العربيــة، مثــال جماعــة الإخــوان المســلم�ي

ز �ز الجماعــة، فنشــأت جماعــات أخــرى تحمــل فكــر الإخــوان المســلم�ي
ســامية تعتــ�ب مــن أكــ�ش الئحــزاب المعارضة  همــا. غــ�ي أن الحــركات الإ ي تونــس، وغ�ي

ي الئردن، وحــزب النهضــة �ز
ي أنشــئت عــام 1945 �ز

الــىت
ي تنشــط فيهــا.

ي معظــم البلــدان الــىت
ي تعرضــت للحظــر والتضييــق �ز

الــىت

ي بعــض الــدول العربيــة. ويعتــ�ب لبنــان مــن أبــرز 
ي المقابــل، تنعــم اليــوم الئحــزاب السياســية بجــو مــن الحريــة، بدرجــة متفاوتــة، �ز

و�ز
ي تلــت نيلــه لســتقاله عــام 1943. غــ�ي أنــه وبالرغــم مــن 

ة الــىت ي الفــ�ت
، خاصــة �ز ي الــدول العربيــة الــذي ازدهــر فيــه النشــاط الحــز�ب

امجــي، فضــاً عــن  ي الحكــم الطابــع الطائفــي غــ�ي ال�ب
توفــر التعدديــة الحزبيــة فيــه، يطغــى حاليــا عــى الئحــزاب اللبنانيــة النافــذة �ز

ي أغلــب الئحيــان. علمــا أنــه ل وجــود لئي قانــون يرعــى تأســيس الئحــزاب وماليتهــا، وهــي مــا زالــت تخضــع 
أن قياداتهــا تبقــى وراثيــة �ز
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ز عــام  لقانــون الجمعيــات العائــد إىل 1909. كمــا شــهدت العــراق حركــة تكاثــر الئحــزاب السياســية بعــد ســقوط حكــم صــدام حســ�ي
ي 27 آب/أغســطس 2015 تحــت الرقــم 36. وقــد 

ي �ز
2003، ليصــل عددهــا اىل 257 عــام 2017. وقــد تــم إقــرار قانــون الئحــزاب العــرا�ت

ها وقوانينهــا الحزبيــة، تزامنــت مــع انفتــاح لناحيــة  ي دســات�ي
أقــرت دول أخــرى كتونــس ومــر والمغــرب والئردن وليبيــا إصاحــات هامــة �ز

ــة تكويــن  ، منــذ ســنة 2011. وعــى ســبيل المثــال، لقــد ضمــن الفصــل 35 مــن الدســتور التونــسي لعــام 2014 حري ي النشــاط الحــز�ب
ي أنشــطتها 

ــا الئساســية و�ز ي أنظمته
ــات �ز ــات والجمعي ــزاب والنقاب زم الئح ــ�ت ــه »تل ــى أن ــص ع ــا ن ــات، كم ــات والجمعي ــزاب والنقاب الئح

ي 2 أيــار 
ي النتقــاىلي القانــون رقــم 29 �ز

ي ليبيــا، أصــدر المجلــس الوطــىز
بأحــكام الدســتور والقانــون وبالشــفافية الماليــة ونبــذ العنــف«. و�ز

ي خطــوة 
«، وذلــك �ز ي

2012 بشــأن تنظيــم الئحــزاب السياســية الــذي حّظــر تشــكيل أحــزاب سياســية عــى أســاس »جهــوي أو قبــىي أو ديــىز
ي البــاد. مــع العلــم أّن ليبيــا ل تــزال تمــّر بمرحلــة انتقاليــة، ل ســّيما عــى 

ي �ز ز عامــاً مــن حظــر العمــل الحــز�ب تعــّد الئوىل بعــد أربعــ�ي
ي تأليــف الئحــزاب السياســية، 

ي الئردن، فيضمــن دســتور عــام 1952 الحــق �ز
. أمــا �ز ، التنظيمــي والســياسي ي

الصعيــد الدســتوري، القانــو�ز
وعــة. كمــا صــدر قانــون جديــد ينّظــم عمــل الئحــزاب السياســية وهــو قانــون الئحــزاب السياســية رقــم 39  يطــة أن تكــون غايتهــا مرش �ش
لعــام 2015 الــذي حــّل محــل القانــون القديــم لســنة 2012. ومــن الافــت أن هــذا القانــون كــرس فكــرة اســتقالية الحــزاب السياســية 
ــة عــى إجــراءات  ــا يخــص الرقاب ــة شــؤون الئحــزاب السياســية« فيم ــة خاصــة تســمى »لجن ــا إىل لجن ــة، فأتبعه عــن الســلطة التنفيذي
ي الصــادر عــام  ي المغــرب، يرعــى قانــون الئحــزاب السياســية المغــر�ب

تســجيل الحــزب وإصــدار القــرار المناســب حــول طلــب تأسيســه. و�ز
ي الجديــد الصــادر عــام 2011، مــع العلــم أّن الئحــزاب  ي الفصــل 29 مــن الدســتور المغــر�ب

. وقــد جــرى تأكيــده �ز ي 2005 النشــاط الحــز�ب
. ي السياســية المكّونــة عــى أســس دينيــة ممنوعــة وذلــك طبقــاً للفقــرة 2 مــن المــادة 4 مــن قانــون الئحــزاب السياســية المغــر�ب
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احصاءات انتخابية

المفهوم والمصطلح
مجموعــة مــن المعلومــات الكميــة المتعلقــة بالمراحــل المختلفــة للعمليــة النتخابيــة. وتســتهدف الإحصــاءات النتخابيــة تقديــم تحليــل 
ز  ــ�ي ــات، وعــدد المصوت ــج النتخاب اع، نتائ ــك: أصحــاب حــق القــ�ت ــة ذل ، ومــن أمثل ي ي ســياق انتخــا�ب

ــة �ز ــات الكمي ــك البيان وصفــي لتل
ات أخــرى. كذلــك يمكــن حســابها حســب  ي النتخابــات، إضافــة إىل مــؤ�ش

مــن الرجــال والنســاء، والمتنــاع عــن التصويــت، والمشــاركة �ز
المحافظــات أو الئقاليــم أو مــن خــال أيــة وحــدة جغرافيــة أخــرى. ول يكــون ذلــك فقــط اســتناًدا إىل تاريــخ النتخابــات عنــد شــعب 
ي تســاعد عــى التعــرف عــى الســلوكيات المســتقبلية. وللتوصــل إىل هــذه الغايــة 

بعينــه، بــل يشــمل ذلــك التحليــات الحتماليــة الــىت
ي تهــدف إىل قيــاس درجــة تأثــ�ي 

ي الإحصــاءات الوصفيــة، خاصــة تلــك الــىت
ي توجــد �ز

تســتند الإحصــاءات النتخابيــة عــى الســمات الــىت
ي تشــّكل نتائــج النتخــاب.

ات الــىت بعــض المتغــ�ي

ي النتخابــات، وفهمهــا وتقويمهــا، 
/ات �ز ز يعــزز نــرش الإحصــاءات النتخابيــة بشــفافية عاليــة ودوريــة وانتظــام مــن مشــاركة المواطنــ�ي

راداتهــم. يمكننــا مــن خــال الإحصــاءات النتخابيــة تحليــل »الســلوكيات  وزيــادة الثقــة بالعملــة النتخابيــة وتقبــل نتائجهــا كانعــكاس لإ
/ات  ز ــ�ي ــة للمصوت ــة النوعي ــل: الســلوكيات النتخابي ات أخــرى مث ــة إىل رصــد متغــ�ي /ات، إضاف ز ــ�ي ــن المصوت ــة م ــة« لمجموع النتخابي

ي ســن التصويــت، والئوراق الباطلــة أو الملغــاة.
ي للســكان الذيــن هــم �ز

حســب كل حــزب، والمتنــاع، والتوزيــع الجغــرا�ز

اســتناًدا إىل البعــد التحليــىي فــإن الإحصــاءات النتخابيــة ترتبــط بشــدة بالديموغرافيــة، وخاصــة بالطابــع الــذي يفصــح عــن الســلوك 
ي البــاد ذات زيــادة ســكانية 

ي نمــو الســكان. الئمــر الــذي يســاعد عــى وضــع مــؤ�ش الســلوك الناجــم عــن مناطــق �ز
الخــاص بالزيــادة �ز

ي إدارة وإصــاح العمليــات النتخابيــة. 
ي لــه أهميتــه �ز

اب أعمارهــم مــن ســن الرشــد، وهــذا جانــب قانــو�ز ات اقــ�ت فيمــا يتعلــق بمــؤ�ش
ــة المكلفــة بإصــدار  ــات الحكومي ــا للهيئ ــل أيًض ــة ليــس فقــط لائحــزاب السياســية، ب ــه أمــر شــديد الئهمي ــا ســبق عــى أن يُْنظــر إىل م

ي ســن التصويــت.
قامــة للســكان �ز هويــات تحقيــق الشــخصية وكذلــك محــال الإ

السمات والستخدامات
ي ســن التصويت. 

ي تهــدف إىل قيــاس مامــح الســكان الذيــن هــم �ز
تســتند الإحصــاءات النتخابيــة إىل سلســلة مــن المناهــج الإحصائيــة الــىت

ي حــد ذاتــه بــل يشــمل أيًضــا تطــوره التاريخــي فيمــا يتعلــق بمســتقبل نمــوه، ولهــذا يتــم 
ي �ز ول يقتــر ذلــك عــى المســار النتخــا�ب

اســتخدام العينــات والحتماليــة الإحصائيــة والديمغرافيــا.

ي بــاب الإحصــاءات النتخابيــة عــى إيجــاد أداة موثــوق بهــا وفعالــة لوضــع أي نمــط مــن أنمــاط التقديــرات 
تســاعد نظريــة العينــات �ز

التعداديــة لئهــداف انتخابيــة أو ســكانية – انتخابيــة.

ي تطبــق عــى التوجهــات الاحقــة )المســتقبلية( للســكان الذيــن 
كمــا تســاعد نظريــة الحتماليــة عــى تحديــد التوجهــات الإحصائيــة الــىت

مــن حقهــم التصويــت. وانطاًقــا مــن تحديــد التوجهــات المســتقبلية للوقائــع النتخابيــة والمســجلة إحصائًيــا، يمكــن إيجــاد فضــاء مــن 
العينــات يتضمــن العديــد مــن الطرائــق الإحصائيــة طبًقــا لحاجــات الباحــث/ة أو القائــم/ة بأمــر التخطيــط لانتخابــات.

، غــ�ي أنــه بالمعــىز الشــامل والمحــدد لــه يــدرس سياســات  ي
يتــوىل تخصــص الديمغرافيــا - بالمعــىز الدقيــق لــه - دراســة النمــو الســكا�ز

ي الحصــول عــى مــورد 
ي بلــد بعينــه، الئمــر الــذي ســاعد الإحصــاءات النتخابيــة �ز

الســكان المطبقــة عــى النمــو العتيــادي والموجــه �ز
. ي ي الجوانــب الخاصــة بالحقــل القتصــادي، بــل يشــمل الفضــاء الســياسي النتخــا�ب

موثــوق منــه لتحديــد النمــو، ليــس فقــط �ز

ي والمرتبــط بــه نمــو تعــداد الســكان 
ي يمكــن أن يســتند إىل الديمغرافيــا لمعرفــة إيقــاع النمــو الســكا�ز ي أن الإحصــاء النتخــا�ب

هــذا يعــىز
/ات،  ز ات مهمــة مثــل أبعــاد قطــاع العمــل، والســكان مــن الناخبــ�ي ي ســن التصويــت. ويكــون ذلــك مــن خــال دمــج متغــ�ي

الذيــن هــم �ز
ات. وعــى  ز كل هــذه المتغــ�ي وتطــور الفضــاء القتصــادي، وســمات الناخــب/ة، وأيــة أنــواع أخــرى مــن التداخــات المــراد إقرارهــا بــ�ي
ز  ي نطــاق الإحصــاءات النتخابيــة. وهنــا فــإن الجمــع بــ�ي

هــذا فــإن الديمغرافيــا تتحــول إىل فــرع تخصــ�ي مســاعد يتســم بالئهميــة �ز
هــذا وذاك يمكــن أن يــؤدي إىل منافــع متبادلــة.

ــة تقــوم - بشــكل ممنهــج وموثــوق  ــة، فــإن الإحصــاءات النتخابي فــادة مــن مناهــج الإحصــاءات الســتدللية والوصفي واســتناًدا إىل الإ
منــه - بعمليــة الجمــع والتصنيــف والتقديــم والتحليــل والتفســ�ي لسلســلة مــن البيانــات العدديــة النتخابيــة، بغيــة الحصــول عــى رؤيــة 

موثــوق منهــا تســاعد عــى فهــم المســارات السياســية – النتخابيــة.

/ات بــكل منطقــة مقابــل عــدد  ز وهنــاك اســتخدامات عمليــة عديــدة لاإحصــاءات النتخابيــة مثــل: تحليــل معــدلت تســجيل الناخبــ�ي
، لتتعــرف هيئــة إدارة النتخابــات بالدولــة أو منظمــات  ي

مــن يســتحقون التســجيل بنفــس المنطقــة، بنــاء عــى بيانــات الســجل المــد�ز
ي تحتــاج إىل تكثيــف حمــات الحــث عــى التســجيل. وينطبــق هــذا المثــال 

ي المهتمــة بالنتخابــات عــى المناطــق الــىت
المجتمــع المــد�ز

ي تعتمــد نظــام التســجيل الختيــاري. قــد تهتــم الئبحــاث الجتماعيــة أيضــا بتحليــل معــدلت المشــاركة/المتناع أو 
عــى الــدول الــىت
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/ات عــى تلــك الئفعــال. كمــا قــد يهتــم المرشــحون/ات والئحــزاب السياســية بمعــدلت  ز ي تحفــز الناخبــ�ي
التســجيل لدراســة العوامــل الــىت

ز الحمــات النتخابيــة عــى هــؤلء. كــ�ي /ات بــكل دائــرة انتخابيــة، ل�ت ز /ات المشــارك�ي ز وديموغرافيــا الناخبــ�ي

، بمــا  ز عــ�ي ي تفاصيــل الســلوكيات التاريخيــة للمق�ت
ي التحليــل، والدخــول �ز

ي إذن أن يفتــح البــاب أمــام التعمــق �ز يمكــن لاإحصــاء النتخــا�ب
ي حقــل العلــوم السياســية/العلوم الجتماعيــة، بغيــة وضــع الئدوات التحليليــة 

يســاعد عــى التعميمــات والخــروج باســتدللت مفيــدة �ز
ي تســاعد عــى القيــام بدراســات أكــ�ش دقــة وشــمولً للمســارات النتخابيــة. الئمــر الــذي ل شــك فيــه هــو أن هــذا يســاعد عــى نزاهــة 

الــىت
دلء بصوته/هــا، والئكــ�ش مــن هــذا أهميــة أنــه ســوف يســاعد عــى توطيــد  ي نتائجهــا، ويضمــن للناخــب/ة الإ

النتخابــات وزيــادة الثقــة �ز
ي البــاد، وبذلــك يكــون هنــاك ضمــان لاســتقرار المؤســسي والتطــور المنســق للمجتمــع.

وضعيــة الهيئــات الديمقراطيــة �ز

ن�ش الإحصاءات النتخابية
اً ســنوياً يســمى مــؤ�ش البيانــات المفتوحــة )Open Knowledge, 2014(. ومنظمــة المعرفــة  تصــدر منظمــة المعرفــة المفتوحــة مــؤ�ش
 ، ي

المفتوحــة الدوليــة هــي منظمــة غــ�ي هادفــة للربــح ترمــي إىل إيضــاح أهميــة البيانــات المفتوحــة لعمــل منظمــات المجتمــع المــد�ز
ــد حــددت المنظمــة أربعــة عــرش  ــات. وق ــرش البيان ــات بن ــة الحكوم ــات المفتوحــة ومطالب ــ�ي الئدوات المناســبة لســتغال البيان وتوف

تيــب الرابــع بينهــا مــن حيــث الئهميــة. ي ال�ت
. جــاءت الإحصــاءات النتخابيــة �ز اً فرعيــاً للمــؤ�ش الرئيــسي ــاً أو مــؤ�ش مكون

/ات، عــدد  ز /ات المســجل�ي ز ــات الرئيســية، عــدد الناخبــ�ي ــج النتخاب ــات: نتائ ــواع مــن البيان هــا الخــاص عــدة أن ــع المنظمــة بمؤ�ش تتاب
ــم المنظمــة  اع. تُقّي ــات المذكــورة عــى مســتوى محطــة القــ�ت اع التالفــة. ويجــب توافــر البيان ــة، وعــدد أوراق القــ�ت الئصــوات الباطل
ونيــة الخاصــة بالهيئــات عــى  لك�ت هيئــات إدارة النتخابــات عــى أســاس ســتة معايــ�ي خاصــة بالبيانــات المنشــورة مــن خــال المواقــع الإ
نــت، وهــي: )1( هــل البيانــات متاحــة تحــت رخصــة مفتوحــة الســتخدام أم متاحــة بشــكل مقيــد؟ )2( مــا هــي الصيغــة  ن�ت شــبكة الإ
ــات  ــة البيان ــل كاف ــن تحمي ــات؟ )3( هــل يمك ــل البيان ــج تحلي ة باســتخدام برام ــا�ش ــا مب ــن تحليله ــات؟ هــل يمك ــا البيان ــاح به ي تُت

ــىت ال
ي عــى حــدة؟ )4( هــل البيانــات ُمحدثــة؟ )5( هــل البيانــات متاحــة للعامــة بــدون 

مــرة واحــدة؟ أم أنــه يجــب تحميــل كل بيــان جــز�ئ
الحاجــة إىل تســجيل البيانــات الشــخصية أو إتمــام أي عمليــة إداريــة؟ )6( هــل البيانــات متاحــة بــدون الحاجــة إىل ســداد أي رســوم 
ي تضمنهــا المســح الئخــ�ي الــذي قامــت بــه المنظمــة حققــت هــذه 

ماديــة مقابلهــا؟ لائســف، إحــدى عــرش بالمائــة فقــط مــن الــدول الــىت
وط الســتة. الــرش

ول تكتمــل الإحصــاءات النتخابيــة إل بتحديثهــا دوريــاً، والحتفــاظ بالســجل التاريخــي لكافــة الإحصــاءات المنشــورة، كي يتمكــن 
ي عــر شــبكة 

ات. وصــارت تكلفــة نــرش الإحصــاءات للكافــة زهيــدة للغايــة �ز المهتمــون مــن تحليــل الفروقــات ووضــع تصوراتهــم للتغــ�ي
ــة. ــات النتخابي ــة للهيئ وني لك�ت نــت والمواقــع الإ ن�ت الإ

وعــى الرغــم مــن نــرش أغلــب هيئــات إدارة النتخابــات بالمنطقــة العربيــة للنتائــج النهائيــة لانتخابــات المختلفــة، إل أن بعضهــم مثــل 
ي 

ي حصلــوا عليهــا فقــط، وأغلبهــم يقومــون بنــرش النتائــج �ز
/ات الفائزيــن/ات والئصــوات الــىت ز العــراق والئردن يقومــون بنــرش المرشــح�ي

عــادة إدخــال البيانــات. كمــا ل تنــرش غالبيــة الهيئــات  ي برامــج أخــرى بــدون حاجــة لإ
ة �ز صيغــة غــ�ي مفتوحــة أو قابلــة للتحليــل مبــا�ش

اعهــا  ــدول لكافــة محطــات اق�ت ــط بعــض ال /ات رغــم رب ز ــ�ي ــات حضــور الناخب ــة، أو بيان /ات الُمفصل ز /ات المســجل�ي ز ــ�ي ــات الناخب بيان
ة بقاعــدة بيانــات مركزيــة وتوافــر البيانــات الرقميــة عــن الحضــور بشــكل فــوري مفصــل لــدى الهيئــات النتخابيــة مثــل الئردن  مبــا�ش
ــة  ز وأربعــة عــرش بصــورة مفصل ــات الرئاســية عــام ألفــ�ي ــج النتخاب ــس لنتائ ــرش تون ــل ن ــة مث ــاك عامــات مضيئ ــن. إل أن هن والبحري
ي عــرش بصــورة مفصلــة مفتوحــة متاحــة للتحميــل، 

ز واثــىز مفتوحــة متاحــة للتحميــل، ونــرش مــر لنتائــج النتخابــات منــذ عــام ألفــ�ي
. ز ز المســجل�ي وكذلــك بالنســبة لبيانــات الناخبــ�ي

ها الإحصاءات الموىص بن�ش

/ات بأصغر وحدة إدارية بالدولة وما أعاها حىت المستوى القومي، مقسمة  ز /ات المسجل�ي ز /ات: عدد الناخب�ي ف تسجيل الناخب�ي
وفقاً للعمر والنوع الجتماعي.

اع وما  /ات بكل محطة الق�ت ز /ات المسجل�ي ز /ات الذين قاموا بالتصويت مقابل عدد الناخب�ي ز نسبة المشاركة/المتناع: عدد الناخب�ي
أعاها حىت المستوى القومي، مقسمة وفقاً للعمر والنوع الجتماعي.

اع وما أعاها  ي حصل عليها كل مرشح/ة أو قائمة/لئحة انتخابية بكل محطة الق�ت
النتائج: عدد الئصوات الصحيحة والباطلة والىت

حىت المستوى القومي.

•

•

•
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ي كل شكل من أشكالها الثاثة: 
دارات النتخابية �ز هناك العديد من أنواع الإ

دارة النتخابية الدائمة والمؤقتة  الإ
المركزية أو الامركزية بمستويات مختلفة
ي البلدان الفيدرالية

دارات النتخابية �ز الإ

•
•
•

إدارة انتخابية

المفهوم والمصطلح
ي يتحــدد 

ــا والــىت دارة النتخابيــة عــى أنهــا المؤسســة أو الهيئــة المســؤولة قانونيًّ هيئــة إدارة النتخابات/الســلطة النتخابيــة: تُعــرَّف الإ
الهــدف مــن قيامهــا بــإدارة بعــض أو كافــة الجوانــب الئساســية لإجــراء العمليــات النتخابيــة والســتفتاءات عــى مختلــف أشــكالها. وهنــاك 
ثاثــة أشــكال مــن الســلطة النتخابيــة: انتخابــات يجريهــا فــرع تنفيــذي مــن الحكومــة، أو أخــرى تجريهــا لجنــة انتخابيــة مســتقلة، أو 

. ز خليــط مــن الثنتــ�ي

شــيح  ز والناخبــات؛ اســتقبال واعتمــاد طلبــات ال�ت اف عــى عمليــة تســجيل الناخبــ�ي �ش دارة النتخابيــة هــي إدارة والإ المهــام الئساســية لــاإ
اع؛ عــد وفــرز  /ات؛ تنظيــم وإجــراء عمليــات القــ�ت ز لانتخابــات مــن قبــل الئحــزاب السياســية و/أو القوائــم النتخابيــة و/أو المرشــح�ي
دارة النتخابيــة عمليــة تســجيل  ي قــد تضطلــع بهــا الإ

الئصــوات؛ وتجميــع وإعــداد نتائــج النتخابــات. ومــن المهــام غــ�ي الئساســية الــىت
اعــات النتخابيــة، وحمــات  ز ي ال�ز

ز والناخبــات، وترســيم الدوائــر النتخابيــة، وتنظيــم مــا يتعلــق بالئحــزاب السياســية، والنظــر �ز الناخبــ�ي
. ز ز والدوليــ�ي /ات المحليــ�ي ز التوعيــة والتثقيــف، واعتمــاد المراقبــ�ي

دارة النتخابية هي: المستقلة، والحكومية، والمختلطة. دارة النتخابية: هناك ثاثة أشكال رئيسية لاإ الئشكال الرئيسية لاإ

ــن  ــة م ــتويات مختلف ــة، ومس ــة والمالي داري ــتقالية الإ ــن الس ــة م ــتويات مختلف ــتقلة بمس ــة المس دارات النتخابي ــع الإ ــن أن تتمت ويمك
ي الهيئــة 

دارة النتخابيــة المســتقلة مــن أعضــاء ل يتبعــون الحكومــة أثنــاء عملهــم �ز المســؤولية العامــة عــن نشــاطاتها. تتألــف هيئــة الإ
دارة المســتقلة  ورة. وتتمتــع الإ ة محــددة بالــرز ي قــد ل تكــون لفــ�ت

النتخابيــة. وهــم يتمتعــون بضمانــات تتعلــق بمــدة عضويتهــم الــىت
بصاحيــة وضــع اللوائــح والئنظمــة والإجــراءات المتعلقــة بالنتخابــات بشــكل مســتقل اســتناًدا للقانــون.

ي 
ــاً �ز ــمى مث ، فتس ي ــر�ب ــم الع ي العال

ــتقلة �ز ــة المس دارة النتخابي ــى الإ ــق ع ــذي يطل ــم ال ي الس
ــة �ز ــات اللغوي ــض الختاف ــد بع وتوج

ــا المســتقلة  ــة العلي ي العــراق “المفوضي
ــات”، و�ز ــا المســتقلة لانتخاب ــة العلي ــس “الهيئ ي تون

ــة المســتقلة لانتخــاب”، و�ز الئردن “الهيئ
ــات”. ــا لانتخاب ــة العلي ــن “اللجن ي اليم

ــة”، و�ز ــات المركزي ــة النتخاب ز “لجن ــط�ي ي فلس
ــات”، و�ز لانتخاب

ي تقــوم عــى تنظيــم وإدارة انتخاباتها 
ي البلــدان الــىت

دارة النتخابيــة المســتقلة هــي تلــك القائمــة �ز دارة النتخابيــة المســتقلة: الإ الإ
ي تقــوم بإدارتهــا بشــكل 

انيتهــا الخاصــة بهــا والــىت ز هيئــة مســتقلة تعمــل كمؤسســة منفصلــة كلًيــا عــن الســلطة التنفيذيــة، ولهــا م�ي
دارة النتخابيــة أيــة جهــة، ول تكــون مســؤولة أمــام أيــة وزارة أو إدارة حكوميــة، إل أنهــا  ي ظــل هــذا الشــكل ل تتبــع الإ

مســتقل. و�ز
لمــان( أو القضــاء أو رئيــس البــاد. يعيــة )ال�ب يمكــن أن تكــون مســؤولة أمــام الســلطة الترش

ــة تُعهــد إليهــا مهمــة تنظيــم  ي بهــا هيئ
ــىت ــدان ال ي تلــك البل

ــة �ز ــة الحكومي دارة النتخابي ــة: تقــوم الإ ــة الحكومي دارة النتخابي الإ
ــلطات  ــال الس ــن خ ــة أو م ــون وزارة الداخلي ــا تك ــا م ي غالًب

ــىت ــوزارات، وال ــدى ال ــلطة إح ــت س ــة تح ــات النتخابي ــذ العملي وتنفي
ــة فقــط،  ــا بالمســائل التنظيمي ــات، وتنحــر صاحيته ــذ النتخاب ــم وتنفي ي تنظي

ــة �ز ــة. وهــي تخضــع لتوجيهــات الحكوم المحلي
. ويجــب أن تخضــع  ز ز الحكوميــ�ي ي أحــد الــوزراء أو المســؤول�ي

دارة الحكوميــة عــى المســتوي الوطــىز ويكــون المســؤول عــن هــذه الإ
انيــة إحــدى الــوزارات أو الســلطة المحليــة. ول  ز انيتهــا ضمــن م�ي ز ــا أمــام الســلطة التنفيذيــة، وتقــع م�ي دارة للمســاءلة كليًّ هــذه الإ
دارة النتخابيــة الحكوميــة مــن أعضــاء بــل لهــا أمانــة عامــة فقــط )باســتثناء بعــض الحــالت(. ويكــون موظفــو الئمانــة  تتألــف الإ
ي تلــك الحالــة، تصبــح هيئــة إدارة النتخابــات 

ز ل يتمتعــون بضمانــات تتعلــق بمــدة عملهــم فيهــا. و�ز /ات عموميــ�ي ز العامــة موظفــ�ي
بمثابــة هيئــة فرعيــة حيــث إن صاحياتهــا ومســؤولياتها تكــون أقــل مــن الهيئــة المســؤولة عــن تنظيــم النتخابــات، وقــد تكــون 

جهويــة أو محليــة.

دارة النتخابيــة المختلطــة: يف ظــل هــذا الشــكل مــن اإلدارة االنتخابيــة، نجــد مكونــني رئيســيني: املكــون األول: هيئــة مســتقلة عــن  الإ
الســلطة التنفيذيــة تعنــى بوضــع السياســات االنتخابيــة العامــة واإلرشاف عــى االنتخابــات )مامثــل للهيئــة االنتخابيــة العاملــة يف ظــل 

اإلدارة املســتقلة( وتكــون مســؤولة أمــام الســلطة الترشيعيــة أو القضــاء أو الرئيــس. وبالتــوازي، املكــون الثــاين: هيئــة انتخابيــة تنفيذيــة 

تعنــى بتنظيــم االنتخابــات وإدارة الفعاليــات االنتخابيــة وتكــون تابعــة إلحــدى الــوزارات أو الســلطات املحليــة أو الســلطة التنفيذيــة 

ــة،  ــة والتنفيذي ــراءات التنظيمي ــث اإلج ــن حي ــكل م ــذا الش ــة به ــات الخاص ــع الرتتيب ــة(. وجمي ــة الحكومي ــإدارة االنتخابي ــل ل )مامث

واملســؤوليات، والصالحيــات، ومــدة العضويــة وامليزانيــة تتبــع النظامــني املســتقل والحكومــي.

•

•

•
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دارة النتخابية  ي يجب أن تحكم عمل الإ
المبادئ الئساسية ال�ت

ــل،  ــرار والفع ــتقالية الق ــا: اس ي عمله
ــية �ز ــادئ الئساس ــذه المب ــق ه ــكلها، إىل تطبي ــن ش ــر ع ــض النظ ــة، بغ دارات النتخابي ــاج الإ تحت

ــة. ــة والخدم ــاءة، المهني ــفافية، الكف ــة، الش اه ز ــاد، ال�ز الحي

ي ذلــك 
دارة النتخابيــة فيمكــن تحديــده مــن خــال العديــد مــن الوســائل القانونيــة بمــا �ز ي الــذي تعمــل مــن خالــه الإ

طــار القانــو�ز أمــا الإ
هــا. دارة النتخابيــة وغ�ي ضافــة إىل اللوائــح والضوابــط الصــادرة عــن الإ ز المحليــة والوطنيــة، بالإ المعاهــدات الدوليــة، الدســتور، القوانــ�ي

دارة النتخابية تمويل الإ
، أو  ز انيــة العامــة للدولــة، أم التمويــل مــن قبــل المانحــ�ي ز دارة النتخابيــة: التمويــل مــن خــال الم�ي هنــاك أكــ�ش مــن طريقــة لتمويــل الإ
جاعها، أو الغرامــات المفروضــة عــى مخالفــي النصــوص  ي ل يمكــن اســ�ت

شــيح، العهــد المدفوعــة الــىت مــن مصــادر أخــرى كرســوم ال�ت
ي إدارة النتخابــات لصالــح مؤسســات أخــرى كالتنظيمــات المهنيــة والنقابــات. وقــد تجمــع 

القانونيــة، أو مــن خــال تقديــم خدماتهــا �ز
ي لديهــا 

دارة النتخابيــة هــم كافــة الئفــراد أو المجموعــات والتنظيمــات الــىت كاء الإ ز أكــ�ش مــن مصــدر للتمويــل. و�ش دارات النتخابيــة بــ�ي الإ
دارة وهــم نوعــان: ي عمــل تلــك الإ

اهتمــام أو مصلحــة مــا �ز

ي 2018
ي جامعة الدول العربية �ف

دارات النتخابية للدول الئعضاء �ف أشكال الإ

قليمي لالنتخابات وع الإ ، الم�ش ي
نما�ئ المصدر: برنامج الئمم المتحدة الإ

يعية  دارة النتخابيــة، الســلطة التنفيذية، الســلطة الترش كاء الرئيســيون: الئحــزاب السياســية والمرشــحون/ات، موظفــو/ات الإ الــ�ش
فــو/ات النتخابــات والمراقبــون/ات  اعــات النتخابيــة، المؤسســات القضائيــة، مرش ز لمــان(، المؤسســات المســؤولة عــن حــل ال�ز )ال�ب
 ، ي

المحليــون والدوليــون، وســائل العــام، الناخبــون/ات، بمــن فيهــم ناخبــو الحــا�ز والمســتقبل، منظمــات المجتمــع المــد�ز
المانحــون ومنظمــات المســاعدة النتخابيــة.

كاء الثانويون:  ال�ش

•

•
اع  ــة القــ�ت ــة أو المعــدات أو المــواد الازمــة لعملي ي توفــر الخدمــات التكنولوجي

ــىت ــات ال المــوردون: هــم الهيئ
ــأداء هــذه المهــام إحــدى الــوزارات  وفــرز الئصــوات، فضــاً عــن الخدمــات اللوجســتية الئخــرى. وقــد تقــوم ب
كات والهيئــات غــ�ي الحكوميــة لتوفــ�ي  دارة النتخابيــة عــى الــرش أو الهيئــات الرســمية بالدولــة، أو قــد تعتمــد الإ
ــدة مــع هــؤلء  ــات عمــل جي ــة عــى عاق دارة النتخابي ــة أن تحافــظ الإ ــك الحال ي تل

ط �ز ــك الخدمــات، ويشــ�ت تل
ــا  ــوب، كم ــم المنتجــات والخدمــات بحســب المســتوى المطل وط الازمــة لتقدي ــرش ــن، وتوضــح لهــم ال الموردي
ي 

دارة أو عــى الجــدول الزمــىز امهــم بالمواعيــد النهائيــة حــىت ل يؤثــر ذلــك الئمــر عــى أداء الإ ز يجــب أن تضمــن ال�ت
ــات.  لانتخاب

ي 
ــدوىلي �ز ــاون ال ــة للتع ــوى نتيج ــة أق دارة النتخابي ز الإ ــ�ي ــط ب ــت الرواب ــة: أصبح ــة والدولي قليمي ــبكات الإ الش

ــا  ــة فرًص ــة ودولي ــة إقليمي ــاح إنشــاء شــبكات انتخابي ــد أت ــة. وق ــة والمســاعدة النتخابي ــز الديمقراطي مجــال تعزي
ات بشــكل منتظــم، مــن خــال المؤتمــرات وورش العمــل  أمــام هيئــات إدارة النتخابــات لاجتمــاع وتبــادل الخــ�ب

كة.     وعــات المشــ�ت والتعــاون مــن خــال المرش

•

•
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ي ي العالم العر�ب
دارات النتخابية �ف أمثلة لالإ

مملكة البحرين - إدارة حكومية 
ــن  ــنة 2007. م ــتقلة( س ــة مس ي )هيئ

ــو�ز ــاء القان فت ــع والإ ي ــة الترش ــا بهيئ ــم إلحاقه ــام 2002، وت ــتفتاء ع ــاب والس ــئت إدارة النتخ أنش
ــاء نظــام متكامــل مــن المعلومــات  ــن، وبن ــة البحري ي مملك

ــات والســتفتاءات �ز ــذ النتخاب عــداد لتنفي ــط والإ دارة التخطي ــرز مهــام الإ أب
، إعــداد الدراســات والبحــوث الداعمــة لعمليــات  ز ز المواطنــ�ي ي بــ�ي يخــدم العمليــة النتخابيــة. وتشــمل مســؤولياتها: بــث الوعــي النتخــا�ب

. ز ــب المســؤول�ي النتخــاب، تدري
دارة  الهيكل التنظيمي لاإ

اف اللجنــة العليــا لانتخابــات: وزارة  ي إدارة العمليــة النتخابيــة تحــت إ�ش
كمــا يتــم الســتعانة بــوزارات وهيئــات حكوميــة للمشــاركة �ز

هــا. عــام وغ�ي بيــة والتعليــم، هيئــة شــؤون الإ ونيــة، وزارة ال�ت لك�ت الداخليــة، وزارة الخارجيــة، هيئــة المعلومــات والحكومــة الإ

- إدارة مستقلة ف دولة فلسط�ي
اف عليهــا، وتكــون مســؤولة عــن التحضــ�ي لهــا وتنظيمهــا واتخــاذ جميــع  �ش إدارة انتخابيــة دائمــة مســتقلة تتــوىل إجــراء النتخابــات والإ
الإجــراءات الازمــة لضمــان نزاهتهــا وحريتهــا. إنهــا هيئــة ذات شــخصية اعتباريــة تتمتــع باســتقال مــاىلي وإداري. يقتــر عمــل اللجنــة 
ي أو تعديلــه،  داري والتنفيــذي مــن العملّيــة النتخابّيــة، أي أنهــا ليســت جهــة مختّصــة بوضــع القانــون النتخــا�ب ّ والإ ي

عــى الجانــب التقــىز
بــل هــي تعمــل بموجبــه. فحيــاد اللجنــة ل يتعلــق فقــط بتعاملهــا مــع الئطــراف المختلفــة ذات العاقــة بالنتخابــات الفلســطينية، وإنمــا 

ي وأيــة تعديــات مطروحــة بشــأنه. يمتــد للقضايــا والمواقــف المختلفــة المتعلقــة بالنظــام النتخــا�ب

الجمهورية اللبنانية
اف عــى النتخابــات وفقــاً للمهــام المحــددة لهــا بصورة  �ش اف عــى النتخابــات”، تمــارس الإ �ش لــدى لبنــان هيئــة دائمــة تســمى “هيئــة الإ
ي التصويــت. وتتألــف الهيئــة 

مســتقلة وبالتنســيق مــع وزيــر الداخليــة والبلديــات. يواكــب الوزيــر أعمــال الهيئــة، مــن دون أن يشــارك �ز
ي الختصاصــات المرتبطــة بالنتخابــات بمــا 

ة الواســعة �ز ز وأصحــاب الخــ�ب - محاســب�ي ز - إعاميــ�ي ز مــن أحــد عــرش عضــًوا )قضــاة –محامــ�ي
ي الئعضــاء التســعة مــن قبــل 

يتضمــن إدارتهــا أو تمويلهــا أو الدعايــة المرتبطــة بهــا( يرشــح منهــم الوزيــر عضويــن، بينمــا يتــم ترشــيح بــا�ت
ز  اح الوزيــر ول يجــوز للعضــو الجمــع بــ�ي ي مجلــس الــوزراء بنــاًء عــى اقــ�ت

ز الئعضــاء بمرســوم يتخــذ �ز
َّ ي ينتمــون إليهــا. يعــ�ي

الهيئــات الــىت
عضويــة ورئاســة الهيئــة أو نيابتهــا أو أيــة وظيفــة ذات طابــع عــام.

ي جميع المسائل المتعلقة بالستفتاءات والنتخابات وإعداد اللوائح والقرارات بهذا الشأن. 
الشؤون القانونية: إبداء النصح والمشورة �ز

ي والدراسات: إعداد دراسات انتخابية وبرامج توعية.  ويج النتخا�ب ال�ت
/ات. ز /ات والناخب�ي ز اف عى مهام تحض�ي النتخابات ومتابعة المرشح�ي �ش شؤون النتخابات: الإ

ز ويرأســهم وزيــر العــدل. تختــص اللجنــة  اللجنــة العليــا: هــي لجنــة مكونــة مــن مجموعــة مــن القضــاة والمستشــارين والقانونيــ�ي
ي المحافظــات ويــوكل 

افيــة �ز �ش ي تعرضهــا عليهــا اللجــان الإ
ي جميــع الئمــور الــىت

اف العــام عــىي ســامة النتخابــات والبــت �ز �ش بــالإ
إليهــا إعــان نتيجــة النتخابــات.

ــجيل  ــة تس ــا: مرحل ــع مراحله ي جمي
ــة �ز ي كل محافظ

ــة �ز ــة النتخابي ــى العملي اف ع �ش ــن الإ ــؤولة ع ــي المس ــة وه افي �ش ــان الإ اللج
اع.  ــ�ت /ات، الق ز ــح�ي ــجيل المرش ــة تس /ات، مرحل ز ــ�ي الناخب

داريــة والفنيــة الازمــة للتحض�ي والســتعداد  اف عــى كافــة العمــال الإ �ش المديــر/ة التنفيــذي/ة: يختــص المديــر/ة التنفيــذي/ة بــالإ
ــؤون  ــام، الش ع ــات، الإ ــة، العملي ي ــوارد البرش ــة، الم ــيق والمتابع ــة التنس ــة: لجن ــان التالي ــى اللج ف ع ــرش ــو ي ــات، وه لانتخاب

القانونيــة. 

لجنــة النتخابــات المركزيــة: يتشــكَّل هيــكل لجنــة النتخابــات مــن تســعة أعضــاء، يتــم تعيينهــم بمرســوم رئــاسي ويتــم اختيارهــم 
ــع الإجــراءات الازمــة  ــة المصادقــة عــى جمي ــات المركزي ــة النتخاب ــوىل لجن . تت ز ز والمحامــ�ي ــ�ي ــار الئكاديمي ز القضــاة وكب ــ�ي مــن ب
ــون،  ــا للقان ــا تبًع ــن إجرائه ــد م ــة، والتأك ــة النتخابي ــة عــى ســ�ي العملي ــة العام اف والمراقب �ش ــب الإ ــة إىل جان ــة النتخابّي للعملّي

والمصادقــة عــى نتائــج النتخابــات وإعانهــا.

داري والتنفيــذي للجنــة النتخابــات المركزيــة، ويخضــع  مكتــب النتخابــات المركــزي: يعتــ�ب مكتــب النتخابــات المركــزي الجهــاز الإ
ــة  ــة لجن ــد مصادق ــا بع ــة وتطبيقه ــة الازم ــراءات والئنظم ــط والإج ــداد الخط ــوىل إع ــذي. ويت ــر التنفي ــه المدي ــا، ويرأس افه �ش لإ
داريــة، دائــرة العمليــات، الدائــرة الماليــة،  النتخابــات عليهــا. ويتألــف مكتــب النتخابــات المركــزي مــن الدوائــر التاليــة: الدائــرة الإ

دائــرة تكنولوجيــا المعلومــات، دائــرة الإجــراءات النتخابيــة، دائــرة العاقــات العامــة والمشــاريع الميدانيــة.

•

•

•

•

•

•

•

•

: ي إدارة العملية النتخابية وفق الهيكل التاىلي
/ات بعقود مؤقتة للمساعدة �ز ز وخال النتخابات يتم الستعانة بموظف�ي



23

ي تدخــل ضمــن مهامهــا، التعامــل مــع 
مهــام الهيئــة: تتــوىل الهيئــة المهــام والصاحيــات الآتيــة: إصــدار القــرارات والتعاميــم الــىت

/ ز عاميــة، مراقبــة تقيــد اللوائح والمرشــح�ي عــام وتســليمها التصاريــح الازمــة لذلــك، ووضــع قواعــد ســلوك للتغطيــة الإ وســائل الإ
وط  ي ترعــى المنافســة النتخابيــة وفًقــا لئحــكام القانــون،  تحديــد �ش

ز والئنظمــة الــىت عــام عــى اختافهــا بالقوانــ�ي ات ووســائل الإ
ــد  ــة التقي ــة ومراقب ــة النتخابي ــاء الحمل ــج أثن ــع النتائ ــث أو توزي ــرش أو ب ــك ن ــرأي وكذل ــتطاع ال ــات اس ــام بعملي ــول القي وأص
/ات  ز ــا لئحــكام القانــون، قبــول ودرس طلبــات المراقبــ�ي ي وفًق نفــاق النتخــا�ب ، ممارســة الرقابــة عــى الإ ي ة الصمــت النتخــا�ب بفــ�ت
/ات ومنحهم/هــن التصاريــح ووضــع قواعــد ســلوك لهم/هــن، نــرش الثقافــة النتخابيــة  ز /ات والدوليــ�ي ز /ات المحليــ�ي ز النتخابيــ�ي
ي القضايــا المتعلقــة 

ز والناخبــات وتعزيــز الممارســة الديموقراطيــة بالوســائل المتاحــة كافــة، و تلقــي الشــكاوى �ز وإرشــاد الناخبــ�ي
بمهامهــا والفصــل بهــا. تقــدم الهيئــة تقريــًرا بأعمالهــا مــع انتهــاء وليتهــا وتحيلــه إىل كل مــن رئاســة الجمهوريــة، ورئاســة مجلــس 

النــواب، ورئاســة مجلــس الــوزراء، ووزيــر الداخليــة والبلديــات، ورئاســة المجلــس الدســتوري.

ي ترعــى ســ�ي العمــل 
داري وموازنتهــا: تعــد وتعــّدل الهيئــة نظامهــا الداخــىي الــذي يتضمــن القواعــد والئصــول الــىت جهــاز الهيئــة الإ

ي مجلــس الــوزراء خــال 
. ويتــم التصديــق عــى هــذا النظــام والتعديــل بقــرار يتخــذ �ز ي لديهــا تنفيــذاً لئحــكام القانــون النتخــا�ب

مهلــة خمســة عــرش يومــاً مــن تاريــخ إيداعــه الئمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء. يرتبــط بالهيئــة جهــاز إداري ولهــا أن تتعاقــد مــع 
ي أداء مهامهــا. كمــا للهيئــة أن تطلــب أن يلحــق بهــا بصــورة مؤقتــة عــدد 

مــن تــراه مناســًبا مــن أصحــاب الختصــاص لمؤازرتهــا �ز
ــر.  دارات والمؤسســات العامــة مــن الفئــة الرابعــة أو مــا يعادلهــا لقــاء تعويضــات يحددهــا الوزي ي الإ

ز �ز ز العاملــ�ي مــن الموظفــ�ي
ي هــذا القــرار مــدة 

اح الهيئــة، وتحــدد �ز ي عــى اقــ�ت
لحــاق بقــرار مــن الوزيــر المختــص بنــاًء عــى طلــب الوزيــر المبــىز يتــم هــذا الإ

ــة وزارة  ي موازن
ــة �ز ــة الهيئ ــر اعتمــادات خاصــة لموازن اح الوزي ــاًء عــى اقــ�ت وع موازنتهــا ويُخصــص بن ــة مــرش لحــاق. تعــد الهيئ الإ

الداخليــة والبلديــات.
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استطالعات الرأي النتخابية 

المفهوم والمصطلح
ز والناخبــات وســلوكهم  ، هــو تقنيــة تهــدف للتعــرف عــى آراء الناخبــ�ي ي ، أو اســتطاع الــرأي أو ســ�ب الآراء النتخــا�ب ي الســتطاع النتخــا�ب
بخصــوص قضايــا ذات صلــة بالنتخابــات، وذلــك باســتجواب عينــة منهــم واســتنتاج توجهاتهــم مــن خــال احتســاب نســبة كل إجابــة 

مــن مجمــوع الإجابــات المــرح بهــا لــكل ســؤال مطــروح لاســتجواب.

ز  ي جــزًءا مهمــا مــن اســتطاع الــرأي الســياسي الــذي يهتــم بمواضيــع ذات صبغــة سياســية ومرتبطــة بالفاعلــ�ي يعتــ�ب الســتطاع النتخــا�ب
ء عــن اســتطاع الــرأي  ي

ي أي سش
هــم. أمــا مــن الناحيــة التقنيــة فهــو ل يختلــف �ز لمــان والحكومــة والئحــزاب وغ�ي ، مثــل ال�ب ز السياســي�ي

عامــي حيــث  ي المجــال الإ
، وكذلــك �ز ز ي المجــال التجــاري لمعرفــة ميــول المســتهلك�ي

بصفــة عامــة، والــذي درج عليــه الســتعمال خاصــة �ز
يمكــن اســتطاع الــرأي مــن قيــاس نســبة المشــاهدة والمتابعــة.

من الناحية العملية يقوم استطاع الرأي عى ثاثة عنا� أساسية، وهي:

ي 
ي النتخابــات منــذ عقــود طويلــة، ولــه وظيفتــان رئيســيتان: الئوىل كشــفية، تتمثــل �ز

ي يلعــب دوًرا هامــا �ز أصبــح الســتطاع النتخــا�ب
ي الحملــة 

ي تفــرض نفســها بقــوة �ز
/ات وتطلعاتهم/هــن بخصــوص القضايــا الرئيســية الــىت ز إعطــاء صــورة دقيقــة عــن توجهــات الناخبــ�ي

/ات أهميــة بالغــة لنتائــج الســتطاعات عنــد صياغــة برامجهــم النتخابيــة، ســعيا  ز النتخابيــة. وتــوىلي الئحــزاب السياســية والمرشــح�ي
/ات والفــوز بأصواتهم/هــن بتقديــم وعــود انتخابيــة متماشــية مــع تلــك التطلعــات. ز لســتمالة الناخبــ�ي

/ ز شــح�ي افية، باعتبــاره وســيلة هامة لتوقــع نتائــج النتخابات وقيــاس حظوظ الم�ت ي فهــي اســترش أمــا الوظيفــة الثانيــة لاســتطاع النتخــا�ب
ي توجــد فيهــا انتخابــات مفتوحــة وتنافســية، حيــث 

ي جميــع البلــدان الــىت
ي الفــوز. لذلــك أصبــح مــادة إعاميــة رائجــة الســتعمال �ز

ات �ز
اع، وتحظــى باهتمــام إعامــي بالــغ خاصــة حينمــا  ي وتنــرش نتائجهــا أشــهر عديــدة قبــل يــوم القــ�ت تجــرى اســتطاعات الــرأي النتخــا�ب
ي محتــدا لســبب أو لآخــر. وقــد انتــرش منــذ ســنوات نوعــان مــن الســتجواب المتعلــق بالنتائــج النتخابيــة الــذي  يكــون التنافــس النتخــا�ب
ز والناخبــات أثنــاء تواجدهــم  اع حيــث يتــم اســتجواب عينــة مــن الناخبــ�ي اع. الئول هــو الســتطاع قبــل القــ�ت يتــم إجــراؤه يــوم القــ�ت
اع. ويجــب  اع عنــد الخــروج مــن مكاتــب القــ�ت ة بعــد القــ�ت ي فهــو الســتطاع مبــا�ش

اع وقبــل التصويــت. أمــا النــوع الثــا�ز ي مراكــز القــ�ت
�ز

ز هــذا النــوع مــن الســتطاع عــن العــد الريــع لائصــوات الــذي هــو طريقــة حديثــة تمكــن مــن تقليــص الوقــت المخصــص لفــرز  تميــ�ي
الئصــوات وإعــان النتائــج الئوليــة لانتخابــات، بالعتمــاد عــى نتيجــة عمليــة فــرز محــدود ومــدروس.

ي أهم طرق الستطالع النتخا�ب
ة بالئشــخاص  ــا�ش ــم التصــال مب ــث يت ــة. حي ــا�ش للعين ــي الســتجواب المب ــدة وه ــة وحي ــرأي يجــرى بطريق ــا كان اســتطاع ال تقليدي
ه. كمــا أن ذلــك التنقــل يكــون أيًضــا مــن منطقــة إىل أخــرى لتغطيــة  ي مقــر عملهــم أو ســكنهم أو غــ�ي

والتنقــل إىل حيــث يوجــدون ســواء �ز
ت طــرق جديــدة لاســتطاع، ومنهــا الســتطاع الهاتفــي الــذي يكــون اختيــار  كامــل البــاد. ومــع انتشــار وســائل التصــال الحديثــة انتــرش
ي تســتهلك 

ز هــذه الطريقــة بالســهولة والرعــة وضعــف تكلفتهــا مقارنــة مــع طريقــة الســتجواب التقليــدي الــىت العينــة فيــه جزافًيــا. تتمــ�ي
ة الهاتــف الثابــت  ي فــ�ت

ي البدايــة �ز
الكثــ�ي مــن الوقــت والمــال أيًضــا. لكــن الطريقــة الهاتفيــة لــم تكــن بنفــس جــدوى الطريقــة التقليديــة �ز

/ات. ومــع  ز ائــح الناخبــ�ي ي صعوبــة الوصــول إىل عينــة ممثلــة تمثيــًا كافًيــا لمختلــف �ش
الــذي لــم يكــن متوفــًرا لــدى الجميــع، ممــا يعــىز

انتشــار الهاتــف الجــوال بشــكل كبــ�ي تــم تــدارك هــذه المســألة خاصــة مــع اعتمــاد طــرق رياضيــة نســبية تســمح باختيــار أفضــل للعينــة.
ــى  ــتجواب ع ــرض الس ــث يع ، حي ي

و�ز ــ�ت لك ــتطاع الإ ــة الس ة طريق ــ�ي ــنوات الئخ ي الس
ت �ز ــرش ، انت ز ــابقت�ي ز الس ــ�ي ــة إىل الطريقت ضاف بالإ

ة و�عــة فائقــة إضافــة إىل ضعــف تكلفتهــا.  ز هــذه الطريقــة بســهولة كبــ�ي ي أجــل محــدد. تتمــ�ي
نــت عــى الجميــع لاإجابــة �ز ن�ت شــبكة الإ

/ات بحكــم غيــاب منهجيــة دقيقــة لختيارهــم، وكذلــك إقصــاء  ز ي مشــكلة تمثيليــة المســتجوب�ي
و�ز لكــ�ت ي المقابــل يطــرح الســتجواب الإ

�ز
نــت.      ن�ت /ات الذيــن ل يمكنهم/هــن الوصــول إىل الإ ز الناخبــ�ي

اختيــار العينــة: تتكــون مــن مجموعــة الئشــخاص الذيــن ســيتم اســتجوابهم، ويقتــر عددهــم عــى بضعــة آلف مــن الئشــخاص 
الذيــن يتــم اختيارهــم وفــق مناهــج مختلفــة.

/ات، وهــي غالبــا مــا تكــون أســئلة مبســطة للغايــة تقابلهــا  ز ي ســتطرح عــى المســتجَوب�ي
الســتجواب: هــو مجموعــة الئســئلة الــىت

ي نفــس الوقــت.
مجموعــة مــن الخيــارات المعــدة مســبًقا مــن الإجابــات بحيــث تكــون الإجابــة دقيقــة وبســيطة �ز

ز بالنســبة لــكل  ي شــكل نســب حســب الإجابــات المختــارة مــن المســتجوب�ي
تقديــم النتائــج: اســتطاع الــرأي يعطــي دومــا أرقاًمــا �ز

ــتطاع  ي اس
ــر �ز ــات نظ ــل أو آراء أو وجه ــود لتحالي ــاىلي ل وج ــؤال. بالت ــس الس ــة لنف ــات المقدم ــوع الإجاب ــبة لمجم ــؤال وبالنس س

ز الذيــن يتولــون تقديــم قراءاتهــم وتأوياتهــا لنتائــج الســتطاع. عاميــ�ي ز والإ ك ذلــك لئهــل الختصــاص مــن المحللــ�ي الــرأي، ويــ�ت

•

•

•
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ي ي لالستطالع النتخا�ب
طار القانو�ف الإ

يعات خاصة باســتطاعات  ي بعــض البلــدان ترش
ي مــن بلــد إىل آخــر. إذ توجد �ز ي المنظــم لســتطاع الــرأي النتخــا�ب

طــار القانــو�ز يختلــف الإ
ي 19 يوليو/تمــوز 1977 المتعلــق بنــرش 

. مثــال ذلــك القانــون الفرنــسي الصــادر �ز ي الــرأي بصفــة عامــة بمــا فيهــا اســتطاع الــرأي النتخــا�ب
ي مثلمــا هــو الحــال  يًعــا خاًصــا لســتطاع الــرأي النتخــا�ب ــا أخــرى خصصــت ترش ز أن بلدانً ي حــ�ي

وتوزيــع بعــض اســتطاعات الــرأي. �ز
ي عــدد 

/نوفمــ�ب 2012 المتعلــق بنــرش اســتطاعات الــرأي النتخابيــة. الماحــظ أنــه �ز ي
يــن الثا�ز ي 22 ترش

ي الصــادر �ز
بالنســبة للقانــون الكيــىز

ــة  ي مســتوى الئحــكام المخصصــة للحمل
ــًدا �ز ، وتحدي ي ــون النتخــا�ب ي إطــار القان

ي �ز ــرأي النتخــا�ب ــدان ينظــم اســتطاع ال ــ�ي مــن البل كب
يعــات النتخابيــة لعديــد الــدول العربيــة مثــل لبنــان ومــر والجزائــر والمغــرب وتونــس. ي هــذا البــاب الترش

النتخابيــة. ويدخــل �ز

ي الكويــت 
ــح أو تراتيــب صــادرة عــن الســلطات المختصــة، مثلمــا هــو الئمــر �ز ي بلوائ ــرأي النتخــا�ب يمكــن أن ينظــم أيًضــا اســتطاع ال

ي مثــل هــذه الحــالت.
ــع �ز ي ــة للترش ــا مــا تكــون تلــك النصــوص مكمل وتونــس والمغــرب. وغالب

ي 
ي وهــو مــا يفتــح المجــال أمــام الحريــة الكاملــة �ز ي ينظــم اســتطاع الــرأي النتخــا�ب

ي المقابــل تفتقــد عــدة بلــدان لئي إطــار قانــو�ز
�ز

اليا.     ــات المتحــدة الئمريكيــة والســويد وأســ�ت ه بــدون قيــود. مثــل ذلــك الولي ــام بالســتطاع ونــرش القي

ي وط الستطالع النتخا�ب �ش
ي كانــت فيهــا التوقعــات بالنتائــج بعيــدة عــن الحقيقــة، مثلمــا حصــل 

ي عديــد مــن المناســبات الــىت
ي لانتقــاد �ز تعــرض الســتطاع النتخــا�ب

ي فــاز بهــا ترومــان بشــكل مخالــف تماًمــا لنتائــج الســتطاعات. وتعــود مثــل تلــك الئخطــاء 
ي انتخابــات الرئاســة الئمريكيــة ســنة 1948 الــىت

�ز
ي نهايــة المطــاف إىل تطويــر تقنيــة الســتطاع بتــدارك النقائــص. لكــن اســتطاع الــرأي 

ي �ز
المتكــررة إىل إشــكاليات منهجيــة بالئســاس تفــ�ز

/ات.  ز ــ�ي ــرأي العــام والناخب ــ�ي عــى ال ــا يتحــول إىل وســيلة للتأث ــا، حينم ــه أحيان ي ز ي يمكــن أن يكــون عرضــة لاســتعمال غــ�ي ال�ز النتخــا�ب
ــن  ز م ــ�ي ز مختلف ي نوعــ�ي ــون لاســتطاع النتخــا�ب ــن أن يك ــة يمك ــة عام ــا بالئســاس. وبصف ــو يطــرح إشــكاًل أخاقًي ــة فه ي هــذه الحال

و�ز
ــتطاعات  ــج الس ــاراة نتائ ــو مج /ات نح ز ــ�ي ــور الناخب ــه جمه ــال توج ي احتم

ــل الئول �ز ــات. يتمث ز والناخب ــ�ي ــلوك الناخب ــى س ــ�ي ع التأث
ي إمكانيــة تحــدي 

ي فيتمثــل �ز
ز والمرشــحات. أمــا التأثــ�ي الثــا�ز شــح/ة المتقــدم/ة عــى حســاب بقيــة المرشــح�ي بالتصويــت لفائــدة الم�ت

ــه كذلــك. نتائــج الســتطاعات والتصويــت عكــس التوقعــات رفًضــا لمــا هــو ســائد أو لمــا يقــدم للناخــب/ة عــى أن

ي مــن شــأنها أن تضمــن نزاهــة اســتطاع 
وط الئخاقيــة الــىت مكانيــة التاعــب بالســتطاعات النتخابيــة ظهــرت جملــة مــن الــرش تفاديًــا لإ

وط ممــا يكســبها صبغــة  ز تلــك الــرش ي هــذا المجــال. وقــد كرســت بعــض القوانــ�ي
ي هــي محــل إجمــاع واســع �ز

ــرأي وحياديتــه والــىت ال
ــون  ــدي لســنة 2000 والقان ي الكن ــون النتخــا�ب ي 19 يوليو/تمــوز 1977 والقان

ــسي الصــادر �ز ــون الفرن ــك أن القان ــة. مــن ذل ــة ملزم قانوني
ي رقــم 44/2017 نصــوا جميعــا عــى 

/نوفمــ�ب 2012 وقانــون انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب اللبنــا�ز ي
يــن الثا�ز ي 22 ترش

ي الصــادر �ز
الكيــىز

وط متقاربــة لإجــراء الســتطاع: �ش

ط القانــون الفرنــسي نــرش جميــع هــذه المعطيــات عنــد أول نــرش لنتائــج الســتطاع، وهــو مــا مــن شــأنه أن يضمــن الحــد الئد�ز  يشــ�ت
يعــات قيــوًدا زمنيــة عــى إجــراء اســتطاعات  ي تنظيــم اســتطاعات الــرأي. مــن ناحيــة أخــرى تضــع العديــد مــن الترش

مــن الشــفافية �ز
ز والناخبــات أثنــاء النتخابــات. ويمكــن أن يقتــر  ي عــى الناخبــ�ي هــا الســلىب الــرأي النتخابيــة ونــرش نتائجهــا، وذلــك ســعًيا للحــد مــن تأث�ي
ه معــا. مــن ذلــك أن قانــون النتخابــات الكنــدي لســنة 2000 يمنــع نــرش  المنــع عــى النــرش فقــط أو يشــمل إجــراء الســتطاع ونــرش
ي مــدة 

يعــات إىل التوســع �ز ز تميــل بعــض الترش ي حــ�ي
اع. �ز ز غلــق جميــع مكاتــب القــ�ت اع إىل حــ�ي نتائــج الســتطاع طيلــة يــوم القــ�ت

ي البلغــاري لســنة 1991  ي يمكــن أن تمتــد عــى أيــام طويلــة. مــن ذلــك أن القانــون النتخــا�ب
الحظــر المفــروض عــى الســتطاعات الــىت

ًا لمــدة 14 يومــا عــى اســتطاعات الــرأي. وتتعــارض مثــل هــذه الآجــال المطولــة مــع مبــدأ حريــة التعبــ�ي الــذي نصــت 
فــرض حــرز

ي 
ي مجــال حريــة التعبــ�ي الــىت

ء �ز ي
عليــه المــادة 19 مــن العهــد الــدوىلي للحقــوق المدنيــة والسياســية. فاســتطاع الــرأي يدخــل قبــل كل سش

يجــب مراعاتهــا دومــا وخاصــة خــال النتخابــات.

ي البلدان العربية
ي �ف الستطالع النتخا�ب

ــن.  ي ــرن العرش ــات الق ــة ثمانين ــث يعــود ظهورهــا إىل نهاي ــة، حي ــة عام ــرأي بصف ــة العهــد باســتطاعات ال ــة حديث ــاد العربي تعــد الب
ز ولبنــان والعــراق منــذ  ي فلســط�ي

أمــا الســتطاعات النتخابيــة فهــي جديــدة وتعــود لئقــل مــن عقديــن فقــط حيــث ظهــرت خاصــة �ز
ــاب  ــور المتأخــر إىل غي ــس. ويعــود هــذا الظه ــل تون ــذ ســنة 2011 مث ــًيا من ــا سياس ــت انفتاًح ي عرف

ــىت ــدان ال ي البل
ــًرا �ز ســنوات، ومؤخ

ــذا، مــن البديهــي أن  ــة أي جــدوى. ل ــا ل تكــون لاســتطاعات النتخابي ي بدونه
ــىت ــة ال ــدان العربي ــب البل ي أغل

ــات التنافســية �ز النتخاب

ذكر اسم طالب الستطاع ومموله 
ي أنجزت الستطاع

ذكر اسم الجهة الىت
ز وأصنافهم  عرض منهجية اختيار العينة وعدد الئشخاص المستجوب�ي

نرش الستجواب
ي الستطاع

توضيح هامش الخطأ الحتماىلي �ز

•
•
•

•

•
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ي العديــد مــن البلــدان العربيــة مــع انتشــار النتخابــات التعدديــة فيهــا، مثــل تونــس أو العــراق أو 
نــرى انتشــاراً لتلــك الســتطاعات �ز

ة. ــات تنافســية خــال الســنوات الئخــ�ي ي عرفــت انتخاب
هــا مــن البلــدان الــىت ز أو المغــرب، وغ�ي فلســط�ي

ي 
ي البلــدان الــىت

ي البلــدان العربيــة بخصــوص اســتطاعات الــرأي، حــىت �ز
وبصفــة عامــة ياحــظ وجــود الكثــ�ي مــن التخــوف والريبــة �ز

يعــات العربيــة المتوفــرة تميــل إىل  توجــد فيهــا انتخابــات تنافســية. لــذا فهــي غالًبــا مــا تقابــل بالنقــد والتشــكيك. كمــا أن جميــع الترش
ة  ه. مــن ذلــك أن قانــون النتخابــات والســتفتاء التونــسي لســنة 2014 يمنــع خــال الفــ�ت ي ونــرش التضييــق عــى إجــراء الســتطاع النتخــا�ب
ة بالنتخابــات والســتفتاء، والدراســات والتعاليــق الصحفيــة  ة أو غــ�ي مبــا�ش ي لهــا صلــة مبــا�ش

النتخابيــة نــرش نتائــج ســ�ب الآراء الــىت
ي هــذا القانــون، حيــث أنــه يشــمل 

عــام )المــادة 172(. وياحــظ أن نطــاق المنــع واســع جــدا �ز المتعلقــة بهــا عــ�ب مختلــف وســائل الإ
ي تكــون لهــا صلــة غــ�ي 

ة النتخابيــة وهــي مــدة زمنيــة طويلــة جــًدا تمتــد عــى بضعــة أشــهر. كمــا أنــه يشــمل الســتطاعات الــىت الفــ�ت
ة بالنتخابــات. وهــذا يتعــارض بشــكل واضــح مــع مقتضيــات المــادة 19 مــن العهــد الــدوىلي للحقــوق المدنيــة والسياســية. مبــا�ش

ي البلدان العربية التالية: 
يعات النتخابية �ز ي نفس التجاه، وإن كان ذلك بدرجة أقل تشدًدا، الترش

وقد سارت �ز

ي 25 آب/أغســطس 2016 المتعلــق بنظــام النتخابــات الجزائــري المــادة 181: 
الجزائــر: القانــون العضــوي رقــم 10-16 الصــادر �ز

ز ســاعة عــى  ز وســبع�ي ز قبــل اثنتــ�ي شــح�ي ي التصويــت وقيــاس شــعبية الم�ت
“يمنــع نــرش وبــث ســ�ب الآراء واســتطاع نوايــا الناخــب �ز

اع”. ي وخمســة أيــام بالنســبة للجاليــة المقيمــة بالخــارج مــن تاريــخ القــ�ت
المســتوى الوطــىز

عــام مــن  ه وســائل الإ مــر: قانــون النتخابــات الرئاســية المــري لســنة 2014 المــادة 20: “يجــب أن يتضمــن مــا تذيعــه أو تنــرش
ي تولــت 

ــىت ي قامــت بالســتطاع، والجهــة ال
ــىت ــة عــن الجهــة ال ــات الرئاســية، المعلومــات الكامل ــرأي حــول النتخاب اســتطاعات لل

ي اشــتمل عليهــا، وحجــم العينــة ومكانهــا، وأســلوب إجرائــه، وطريقــة جمــع بياناتــه، وتاريــخ القيــام بــه، 
تمويلــه، والئســئلة الــىت

ــوم  ز عــى الي ز الســابق�ي ي نتائجــه. ويحظــر نــرش أو إذاعــة أي مــن هــذه الســتطاعات خــال اليومــ�ي
ــة �ز ونســبة الخطــأ المحتمل

اع وحــىت انتهائــه”. المحــدد لاقــ�ت
المغــرب: القانــون رقــم 57-11 المتعلــق باللوائــح النتخابيــة العامــة والســتفتاء واســتعمال وســائل التصــال الســمعي البــري 
ه 15 يومــا قبــل النتخابــات  العموميــة خــال الحمــات النتخابيــة والســتفتائية المــادة 115: “يمنــع إجــراء اســتطاع الــرأي أو نــرش

ز انتهــاء عمليــة التصويــت”. وإىل حــ�ي
لبنــان: يحظــر قانــون انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب رقــم 44/2017 نــرش أو بــث أو توزيــع جميــع اســتطاعات الــرأي والتعليقات 

اع. ي تســبق يــوم النتخــاب ولغايــة إقفــال جميــع صناديق القــ�ت
ة الــىت خــال الئيــام العــرش

•

•

•

•
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استفتاء

المفهوم والمصطلح
ز  ــ�ي ــة مطروحــة عــى الناخب ــا�ش عــى مســألة عام ــت المب ــق عــى التصوي ــح يطل ي هــو مصطل الســتفتاء العــام أو الســتفتاء الشــعىب
ي مراكــز الســلطة. وغالبــاً مــا 

والناخبــات، بالمقارنــة مــع النتخــاب الــذي يهــدف اىل اختيــار أفــرادا أو أحزابــا سياســية لتمثيــل الشــعب �ز
ي أغلبيــة الئحــوال للتصويــت 

ز والناخبــات الإجابــة عــى الســؤال بـــ “نعــم« أو »ل«. تُجــرى الســتفتاءات �ز ي الســتفتاء إىل الناخبــ�ي
يطلــب �ز

ــدور الســتفتاء أيضــاً حــول مســألة  ــد ي ــراره أو، عــى العكــس، رفضــه. وق ــن أجــل إق ــاً( م ــون أو دســتور مث ي )قان
ــو�ز ــص قان عــى ن

سياســية هامــة مثــل الســتفتاء عــى الســتقال أو النضمــام اىل منظمــة دوليــة.

نشأة المفهوم وتطّوره
ة أساســاً لهــا، بحيــث تلجــأ إىل النتخابــات العامــة كوســيلة رئيســية  تعتمــد معظــم الــدول الحديثــة الديمقراطيــة التمثيليــة غــ�ي المبــا�ش
ز والمواطنــات، مــن خــال  ي الحكــم. غــ�ي أن عــددا مــن هــذه الــدول تســمح أيضــاً للمواطنــ�ي

للتعبــ�ي عــن إرادة الشــعب باختيــار ممثليــه �ز
ي دســتورها أو 

ة، بالتعبــ�ي عــن آرائهــم أو اتخــاذ القــرارات بشــكل مبــا�ش فيمــا يتعلــق بمســائل عامــة محــددة �ز وســائل ديمقراطيــة مبــا�ش
ي الئنظمــة السياســية المعــا�ة.

هــا شــيوعاً �ز ة وأك�ش ي هــذا الســياق، يعتــ�ب الســتفتاء العــام أهــم هــذه الوســائل المبــا�ش
يعاتهــا. و�ز ي ترش

�ز

ــه بشــكل  ي تلجــأ الي
ــىت ــدان ال ــوم نموذجــاً للبل ــت للي ــا الحديــث، ومــا زال ي عرن

ــة اعتنقــت الســتفتاء العــام �ز تعــد ســويرا أول دول
، ويعتــ�ب  ي شــىت المجــالت والحقــول. وقــد مارســته المقاطعــات الســويرية )الكانتونــات( منــذ القــرن الخامــس عــرش

ي ومنتظــم �ز
روتيــىز

ز  ــ�ي ــص عــى أن تعــرض قوان ــاري. فن يعــي الختي ــد الســتفتاء الترش ــام 1874 أول دســتور يعتم ــار ع ي 29 مايو/أي
دســتورها الصــادر �ز

ي 
ز والعامــات، أو إذا طلبتــه ثمــا�ز فضهــا فيمــا إذا طلــب ذلــك ثاثــون ألًفــا مــن أفــراد الشــعب العاملــ�ي الدولــة عــى الشــعب ليقرهــا أو ل�ي

ي دســتور 1793 ودســتور 1795.
مقاطعــات. أمــا فرنســا فســبقت ســويرا بأخذهــا بالســتفتاء الدســتوري بصــورة الســتفتاء التأســيسي �ز

ي القــرارات الحاســمة 
ــات �ز ز والمواطن ــ�ي اك المواطن ــات إ�ش ــة مــن آلي ــح آلي ي لُيصب ــة، اتســع نطــاق الســتفتاء الشــعىب ي القــرون التالي

و�ز
ــرى  ــاذج أخ ــة اىل نم ، إضاف ــا�ش ــام المب ــتفتاء الع ــام 1904 الس ــة ع كي ــات الئم�ي ــن الولي ــدد م ــر ع ــم. فأق ــن دول العال ــد م ي العدي

�ز
ي ذلــك العديــد مــن الــدول الئوروبيــة، 

ي بعــض مــن ولياتهــا. وقــد تبعتهــا �ز
لاستشــارات الشــعبية كالمبــادرة الشــعبية وســحب الثقــة �ز

ي دســتورها 
ي دســتورها الصــادر عــام 1920، واليونــان �ز

ي دســتور فايمــار الصــادر عــام 1919، والنمســا �ز
فاعتمــدت ألمانيــا الســتفتاء �ز

ي دســتورها الصــادر عــام 1931. وقــد درجــت دول 
ي دســتورها الصــادر عــام 1922، وإســبانيا �ز

الصــادر عــام 1920، وتشيكوســلوفاكيا �ز
أوروبيــة عديــدة إىل اللجــوء إىل الســتفتاء بشــكل منتظــم مثــال إيطاليــا، وأيرلنــدا، وفرنســا والدنمــارك. بينمــا قــد تلجــأ دول أخــرى إليــه 
ي عــدد مــن دول أمريــكا الاتينيــة 

يهــا أهميــة خاصــة. وقــد انتــرش اســتخدام الســتفتاء �ز يــة تع�ت ي مســائل مص�ي
ي للبــت �ز

بشــكل اســتثنا�ئ
اليا وتايانــد والعديــد مــن الــدول العربيــة. هــا مــن بلــدان العالــم مثــل كنــدا وتركيــا واســ�ت ويــا، وغ�ي ز ككولومبيــا، وأوروغــواي، وف�ز

ه من المفاهيم المشابهة ف الستفتاء العام عن غ�ي تمي�ي
ة: ز الستفتاء العام عن وسائل أخرى مشابهة قد تتصل أيضاً بالممارسة الديمقراطية المبا�ش ينبغي تمي�ي

وع  اح مــرش ز والمواطنــات بهــدف اقــ�ت ز مــن المواطنــ�ي
ّ المبــادرة الشــعبية Popular initiative: هــي مبــادرة تصــدر عــن عــدد معــ�ي

وط دقيقــة يضبطهــا  لغائــه جزئيــاً أو كليــاً Popular veto، أو لعــرض مســألة عامــة لاســتفتاء، وفــق �ش اض عليــه لإ قانــون أو العــ�ت
يعيــة  ي قــد تمتنــع الســلطات الترش

يعــات الــىت ي ســّن الترش
، بمبــادرة منهــم، �ز ز ز حــق المواطنــ�ي اح القوانــ�ي الدســتور. ويعــىز باقــ�ت

ي 
ــه إذ أنهــا تســاهم �ز ــادرة الشــعبية عــن الســتفتاء بحــد ذات ــف المب ــة هــذه الســلطات بوضعهــا. وتختل ي مطالب

عــن ســّنها، أو �ز
لمــان أو بموجــب الســتفتاء، بينمــا الســتفتاء هــو آليــة لتخــاذ القــرار تتكــون مــن مراحــل إجرائيــة  عمليــة إتخــاذ القــرار بواســطة ال�ب

عديــدة قــد تكــون المبــادرة الشــعبية واحــدة منهــا. 

ــه أو  ــّدة وليت ــاء م ــل انته ــب قب ــمي منتخ ــؤول رس ــة أي مس ــة إقال ــة إمكاني ــحب الثق ــر س ــعبية Recall: يوف ــة الش ــحب الثق س
ي الســتفتاء، أن يتوفــر عــدد 

ط، كمــا �ز ز بــإرادة الشــعب. ويشــ�ت مــ�ي ز يــن وبالتــاىلي مل�ت ز مبا�ش وليتهــا، حيــث يعتــ�ب المســؤولون ممثلــ�ي
ز مــن المؤيديــن لطلــب ســحب الثقــة، عــى أن يكــون عــدد التواقيــع المطلوبــة جــزءا مــن عــدد الئصــوات المــدىل بهــا لصالــح  معــ�ي
ز الآليــات  ة لتلــك الدائــرة. غــ�ي أن آليــة ســحب الثقــة هــي الئقــل شــيوعا بــ�ي ي لــدى النتخابــات العتياديــة الخــ�ي

المســؤول المعــىز
كيــة. ي دســات�ي عــدد مــن الوليــات الئم�ي

ة، وقــد اعتمــدت �ز ي الديمقراطيــات شــبه المبــا�ش
الثاثــة المســتخدمة �ز

التصديــق الشــخصي أو الســتفتاء الشــخصي Plebiscite: ثمــة طريقــة شــبيهة بالســتفتاء العــام تهــدف إىل تنصيــب رؤســاء 
ز هــو أن الســتفتاء يتوجــه إىل الشــعب  ز هذيــن النظامــ�ي ة. والفــارق بــ�ي الــدول أو دعمهــم مــن خــال المشــاركة الشــعبية المبــا�ش
، كالســتفتاء الــذي  ز ي بطــرح الثقــة بشــخص معــ�ي ــه التصديــق الشــعىب ز يتوجــه إلي ي حــ�ي

ــة معينــة، �ز بمســائل أو نصــوص قانوني
ي الحكــم أم ل، والــذي أدت نتائجــه اىل الطاحــة 

ي تشــيىي حــول مســألة اســتمرار الديكتاتــور أوغســتو بينوشــيه �ز
جــرى عــام 1988 �ز

ي عــى الســواء، وأصبــح  ي الســتفتاء والتصديــق الشــعىب
ي حالــىت

. وقــد شــاع عالميــاً اســتعمال تعبــ�ي »اســتفتاء« �ز بحكــم هــذا الئخــ�ي
. ي العــرف الســياسي

يطلــق غالبــاً عــى كليهمــا �ز

•

•

•
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أنواع الستفتاءات
تختلــف أنــواع الســتفتاءات مــن بلــد اىل آخــر، كمــا يجــوز أن تعتنــق الدولــة عينهــا أنواعــاً مختلفــة مــن الســتفتاءات العامــة، كمــا هــي 
يعــي والآخــر دســتوري. وقــد يجــري  ز مــن الســتفتاء الختيــاري، أحدهمــا ترش ي تونــس مثــاً، حيــث ينــص الدســتور عــى نوعــ�ي

الحــال �ز
، كمــا هــي الحــال  ــة بهــا بشــكل مبــا�ش ــة المعني ــة الناخب ي أو المحــىي حســَب نــوع التعديــات والهيئ

اع عــى المســتوى الوطــىز القــ�ت
ي ومنهــا مــا تجــري عــى الصعيــد 

ي فرنســا مثــاً، حيــث يلحــظ الدســتور أربعــة أنــواع مــن الســتفتاءات، منهــا عــى الصعيــد الوطــىز
�ز

ي تســتغرقها، 
قليمــي. كمــا تختلــف الئصــول المتبعــة لإجــراء الســتفتاء مــن دولــة إىل أخــرى مثــل عــدد التوقيعــات، والمــدة الزمنيــة الــىت الإ

ي يجــب تقديــم التوقيعــات إليهــا. ويمكــن تصنيــف الســتفتاءات 
ي فيهــا، والهيئــة الــىت ي قــد يتــم تمريــر الســتفتاء الشــعىب

والمــدة الــىت
ــة  ــار القانوني ــه، أو بحســب الآث ــة وجــوب إجرائ ــادرة بهــا، ام لناحي ي يعــود لهــا حــق المب

ــىت بحســب موضوعهــا، أو نظــراً اىل الجهــة ال
يعــي. ونــورد فيمــا يــىي أهــم هــذه  اً مــن حيــث وقــت إجرائــه ســواء اســتفتاء ســابق/لحق عــى صــدور النــص الترش تبــة عليــه، وأخــ�ي الم�ت

التصنيفــات:

ف الستفتاءات بحسب موضوعاتها 1. تمي�ي
يعاً معينــاً. كما قــد يتناول  يختلــف موضــوع الســتفتاء بحيــث قــد يتنــاول إمــا تعديــا دســتوريا، او الموافقــة عــى معاهــدة، أو قد يطــال ترش
Constitu-  الســتفتاء موضوعــاً سياســياً هامــاً مــن أمــور السياســة العامــة للدولــة. ويعــرّف الســتفتاء عــى الدســتور أو الســتفتاء الدســتوري

، أو بغــرض تعديلــه  ز بهــدف إقــرار دســتور جديــد، يســّمى الســتفتاء التأســيسي tional referendum بأنــه تصويــت مبــا�ش مــن قبــل الناخبــ�ي
ز الئساســية والعاديــة كمــا هــو مطبــق  يعــي، فهــو الــذي يتعلــق موضوعــه بالقوانــ�ي . أمــا الســتفتاء الترش ي

أو رفضــه، إمــا كامــاً أو بشــكل جــز�ئ
ي بعــض الــدول مثــل إيطاليا وســويرا.

�ز

جرائه ف الستفتاءات من حيث الجهة المبادرة لإ 2. تمي�ي
ي الــرأي العــام. 

ي بدعــوة مــن الســلطة التنفيذيــة لتمريــر قانــون أو تعديــات دســتورية قــد تُثــ�ي جــدل �ز قــد يَجــري الســتفتاء الشــعىب
وغالبــاً مــا ترمــي الحكومــة مــن خــال الســتفتاء اىل تعزيــز موقفهــا وقيــاس توجهــات الــرأي العــام لتجنــب التبعــات السياســية لقراراتهــا. 
ي حــل مــن المســؤولية السياســية بغــض 

ي حــال رفضهــا تكــون الحكومــة �ز
عيــة، و�ز ففــي حــال إقــرار التعديــات يضمــن لهــا الســتفتاء �ش

النظــر عــن موقفهــا.

وقــد يجــري الســتفتاء كذلــك بنــاء عــى تعبئــة برلمانيــة أو بمبــادرة شــعبية، ففــي ســويرا مثــا تنبثــق أغلــب الســتفتاءات عــن مبــادرات 
شــعبية تعمــل عــى جمــِع قــدر مــن التوقيعــات الازمــة، ثــم يُحــدد تاريــخ الســتفتاء وتُدعــى الهيئــة الناخبــة إليــه.

ف الستفتاءات من حيث وجوب إجرائها 3. تمي�ي
قد يختلف الستفتاء لناحية وجوب إجرائه، فإما أن يكون إجبارياً أو قد يكون اختيارياً.

ي بعــض المســائل، ويســتخدم 
( هــو الــذي يحتــم الدســتور وجــوب إجرائــه عــى الســلطات المعنيــة �ز ي الســتفتاء الإجبــاري )أو الوجــو�ب

ــا  ــب عليه ت ــة ي�ت ــات دولي ــق عــى اتفاقي ــدان للتصدي ــه بعــض البل ــد تلجــأ الي ــل الدســتور، أو ق ــق عــى تعدي ي ســياق التصدي
ــادة �ز ع

التنــازل عــن الســيادة. 

أمــا الســتفتاء الختيــاري، فهــو الــذي يعــود تقديــر إجرائــه للســلطة المنــوط بهــا حــق المبــادرة بالســتفتاء، وهــذه الجهــة قــد تكــون 
ز والناخبــات. لمــان أو الحكومــة أو عــددا محــددا مــن الناخبــ�ي رئيــس الجمهوريــة أو عــددا معينــا مــن أعضــاء ال�ب

ف الستفتاءات من حيث آثارها القانونية 4. تمي�ي
تّبــة عــى عمليــة الســتفتاء، بحيــث قــد تكــون نتائجــه إمــا إلزاميــة بالنســبة اىل الســلطات العامــة وإمــا  تختلــف المفاعيــل القانونيــة الم�ت

لزاميــة إىل التصديــق عــى القانــون المطــروح لاســتفتاء، أو إىل إلغائــه. استشــارية غــ�ي ملزمــة. كمــا قــد يــؤدي الســتفتاء ذو النتائــج الإ
ــوع  ــن الموض ي ع

ــو�ز ــر قان ــج أي أث ــث ل ينت ــتفتاء بحي ــة الس ــة بنتيج ــلطة العام ــه الس زم بموجب ــ�ت ــذي تل ــو ال ــي: ه لزام ــتفتاء الإ الس
المطــروح لســتطاع رأي الشــعب إذا رفضــه الشــعب، أمــا إذا وافقــت النســب المقــررة لائغلبيــة عليــه فيكتســب حينهــا القــوة القانونيــة. 
ــاد  ــتور التح ــا دس ــم ومنه ــات�ي العال ــب دس ــده أغل ، وتعتم ي ــعىب ــتفتاء الش ــورة لاس ــدق ص ــتفتاء أص ــن الس ــوع م ــذا الن ــ�ب ه ويعت
ز  ي بدعــوة الناخبــ�ي

ي هــذه الفئــة اســتفتاء النقــض أو اللغــاء Abrogative referendum، والــذي يقــ�ز
. ويدخــل �ز الســويري الحــاىلي

بقاء عليها.   والناخبات للتصويت المبا�ش لتخاذ قرار بنقض قاعدة قانونية معمول بها أو الإ

الســتفتاء الستشــاري: ويــراد بــه ذلــك النــوع مــن الســتفتاء الــذي تجريــه إحــدى الســلطات العامــة للدولــة بغــرض استشــارة الشــعب 
ــد تلجــأ  ــه، فق ــة مســؤولية. وعلي ــا أي ــب عليه ت ــن دون أن ي�ت ــاع رأي الشــعب م ــاع أو عــدم اتب ــا الحــق باتب ــى له ــا. فيبق ي موضــوع م

�ز
ــه يكــون  ــون. غــ�ي أن وع قان لمــان بمــرش ــل أن تتقــدم إىل ال�ب ــرأي العــام قب ــوع مــن الســتفتاء لمعرفــة اتجــاه ال الحكومــة إىل هــذا الن

ة وإن لــم يكــن ملزمــاً للحكومــة مــن الناحيــة القانونيــة. ي هــذه الحالــة قيمــة معنويــة كبــ�ي
لاســتفتاء �ز
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5. أنواع الستفتاءات من حيث وقت إجرائها
قــرار  ي عــى أســاس مواعيــد اســتعمال هــذا الإجــراء، بحيــث يكــون الســتفتاء إمــا ســابقاً وإمــا لحقــاً لإ قــد ينظــر إىل الســتفتاء الشــعىب

موضــوع الســتفتاء. 

ي موضــوع مــا قبــل أن يتــم إقــراره مــن قبــل الجهــة المختصــة، كأن يعــرض 
الســتفتاء الســابق: ويقصــد بــه اســتطاع رأي الشــعب �ز

لمــان. وع القانــون عــى الشــعب قبــل إن يتــم إقــراره مــن قبــل ال�ب مــرش

الســتفتاء الاحــق: ويعــىز بــه ذلــك النــوع مــن الســتفتاء الــذي يتــم فيــه عــرض موضــوع مــا عــى الشــعب وذلــك بعــد إقــرار الجهــة 
لمــان. ي قانــون كامــل الصياغــة ســبق وتــّم إقــراره مــن قبــل ال�ب

يعــي يســتفىت الشــعب �ز طــار الترش المختصــة للمســألة المطروحــة. ففــي الإ

إيجابيات الستفتاء وسلبياته
عمــال الســيادة الشــعبية مــن  ى مؤيــدوه أنــه الوســيلة المثــى لإ . فــ�ي ز ز مؤيديــن ومعارضــ�ي انقســمت الآراء حــول جــدوى الســتفتاء بــ�ي
عيــة  ي الرش خــال الحتــكام المبــا�ش للشــعب صاحــب الســيادة، إذ إن الموضــوع المطــروح لاســتفتاء يكتســب مــن خــال تأييــده الشــعىب
ي المقابــل، يــرى 

ضــوا عليــه. و�ز المطلقــة. فالقــرار الــذي توافــق عليــه أغلبيــة الشــعب عــادة مــا يتــم تقبلــه حــىت مــن قبــل الذيــن اع�ت
ز والناخبــات الفرصة لفــرض رأيهم  لمــان والحكومــة، وقــد يعطــي الناخبــ�ي المعارضــون لمفهــوم الســتفتاء أن مــن شــأنه عرقلــة عمــل ال�ب
ز مــن أن الســتفتاءات  اء الدســتوري�ي عــى النظــام الحاكــم، دون تحمــل العواقــب المتأتيــة عــن نتيجــة الســتفتاء. ويحــذر بعــض الخــ�ب
 ) ي

ي تريدهــا )مثــل هتلــر وموســوليىز
عــادة مــا يتــم اســتخدامها مــن قبــل الئنظمــة الشــمولية والديكتاتوريــة للحصــول عــى الإجابــة الــىت

ي غالبــا مــا تلجــأ إليهــا لتحقيــق غاياتهــا. 
والــىت

عيــة الســتفتاء إذ إنــه ل  قبــال الضعيــف قــد يضعــف مــن �ش فضــاً عــن ذلــك، يطــرح الســتفتاء مســألة القبــال عــى التصويــت، لئن الإ
شــارة اىل أنــه غالبــاً مــا يلقــى الســتفتاء بموضــوع الســتقال إقبــال مرتفعــاً  ز والمواطنــات. مــع الإ ا حقيقيــا عــن رغبــة المواطنــ�ي يعــد تعبــ�ي
ي أجــواء غــ�ي ديمقراطيــة 

ز �ز المائــة، مــع العلــم أنــه قــد تجــري هكــذا اســتفتاءات �ز حيــث عــادة ل تقــل نســبة المشــاركة عــن الثمانــ�ي
ي مصداقيتهــا.

ممــا يســتدعي الشــك �ز

ي 
ي الســتفتاء إحــدى العوامــل الرئيســية الــىت

قبــال عــى التصويــت، تعــد صياغــة الســؤال المطــروح عــى الشــعب �ز وبجانــب حجــم الإ
تؤثــر عــى مصداقيــة الســتفتاء. ففــي حــال جــاءت صياغــة الســؤال بشــكل غامــض أو معقــد، أو كانــت موّجهــة بطريقــة تســتتبع جوابــاً 

محــددأً، قــد تشــوش إرادة الناخــب والناخبــة وتمنعهمــا مــن تقديــم إجابتهمــا الئصليــة. 

ي قــد 
لــذا، ينبغــي أن يجــري الســتفتاء وســط جــو مــن الديمقراطيــة والشــفافية لتحقيــق الغــرض المنشــود، بعيــدا عــن الضغــوط الــىت

ز عــى الموضــوع المطــروح  وري أن يســبق عمليــة الســتفتاء حــوارات ونقاشــات لتوعيــة الناخبــ�ي تمــارس خــال إجرائــه. كمــا أنــه مــن الــرز
وأهميتــه.

ي الدول العربية
الستفتاء �ف

لقــد أخــذت العديــد مــن دســات�ي الــدول العربيــة بالســتفتاء العــام بعــد الحصــول عــى اســتقالها بــدءاً مــن مــر والجزائــر وســوريا 
ي واكبــت تعديــل 

ة، هــي الســتفتاءات الــىت ي الســنوات الئخــ�ي
ي �ز ي شــهدها العالــم العــر�ب

ــا وتونــس. ومــن أهــم الســتفتاءات الــىت وليبي
ي الحــاىلي عــن طريــق 

دســات�ي عــدد مــن البلــدان العربيــة تبعــاً لتغيــ�ي أنظمــة الحكــم فيهــا.  فقــد تمــت الموافقــة عــى الدســتور العــرا�ت
ي هــذا الســياق، تــم إجــراء اســتفتاء 

. و�ز ز طاحــة بحكــم صــدام حســ�ي ز مــن الإ يــن الئول/أكتوبــر 2005، بعــد عامــ�ي ي 15 ترش
الســتفتاء �ز

ي آذار/مــارس 2011، بعــد قيــام الثــورة المريــة بعــدة أســابيع. كمــا صــوت المغاربــة عــى التعديــات الدســتورية 
ي مــر �ز

دســتوري �ز
اع عــى انفصــال جنــوب الســودان بموجــب الســتفتاء العــام الــذي  ي ســياق مختلــف، فقــد تــّم القــ�ت

ي اســتفتاء أجــري عــام 2011.  و�ز
�ز

ــم  اً. وبالرغ ــ�ي ــدلً كب ــران 2016 ج ي يونيو/حزي
ــرى �ز ــذي ج ــتان، وال ــال كردس ــان انفص ع ــتفتاء لإ ــار الس اً، أث ــ�ي ــام 2011. وأخ ــري ع أج

ي إقليــم كردســتان، لكنــه جوبــه بالرفــض مــن قبــل الحكومــة العراقيــة 
ز والناخبــات الئكــراد �ز مــن أنــه حظــي بتأييــد واســع مــن الناخبــ�ي

ي الــدول العربيــة.
المركزيــة ومــن قبــل بــا�ت

ي الإجبــاري او الختيــاري: موريتانيــا، المغــرب، الصومــال، الســودان،  ي اعتنقــت نظــام الســتفتاء الشــعىب
ي عــداد الــدول العربيــة الــىت

و�ز
، مــر، العــراق، ليبيــا، قطر،الســودان، تونــس، والبحريــن. بينمــا ل تعــرف دول  ي

ســوريا، تونــس، اليمــن، الجزائــر، البحريــن، جيبــو�ت
مــارات العربيــة  عربيــة أخــرى أي نــوع مــن الســتفتاءات، كلبنــان، والئردن، والكويــت، وســلطنة عمــان، والمملكــة العربيــة الســعودية، والإ
ي الــذي يعتــ�ب بمثابــة الدســتور أي بنــد 

المتحــدة. وتشــكل الســلطة الفلســطينية اســتثناء بحيــث ل يتضمــن القانــون الئســاسي الفلســطيىز
حــول إجــراء اســتفتاء، غــ�ي أن هنــاك مــن يعتــ�ب أن ذلــك ل يمنــع رئيــس الســلطة الوطنيــة الــذي يتمتــع بصاحيــات واســعة حــق إجــراء 

ي حــالت خاصــة.
ي �ز

اســتفتاء اســتثنا�ئ
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ي إصالح انتخا�ب

المفهوم والمصطلح
ــة  ــوص القانوني ــح النص ــدف إىل تنقي ي ته

ــىت ــراءات ال ــة الإج ــه مجموع ي بأن ــا�ب ــاح النتخ ــة الإص ــات النتخابي ــم المصطلح ــرّف معج يع
ــة حــول هــذا المفهــوم، ففــي مــر مثــا  ــاك بعــض التنويعــات الصطاحي ــة. وهن ــة النتخابي هــا مــن الئحــكام الناظمــة للعملي وغ�ي

طــار.  ــك الإ ي ذل
يعــي ويدخــل �ز ــه إصــاح ترش ــق علي يطل

ي والئنظمــة واللوائــح والتعليمــات الصــادرة بموجبه،  يع النتخــا�ب ي محــدد يشــمل الترش
فبمــا أن العمليــة النتخابيــة تتــم وفــق إطــار قانــو�ز

. لكــن يمكــن أن تتــم بعــض  ي
طــار القانــو�ز ي العــادة يكــون مــن خــال إدخــال تعديــات وتطويــرات عــى هــذا الإ

ي �ز فــإن الإصــاح النتخــا�ب
دارة النتخابيــة.  ي الإجــراءات والسياســات الداخليــة لــاإ

يعــات وإنمــا �ز ي الترش
الإصاحــات النتخابيــة دون الحاجــة إىل تعديــات جوهريــة �ز

ي العــادة نتيجــة التجــارب 
ي �ز

ي يمــر بهــا أي مجتمــع ديمقراطــي، ويــأ�ت
ي جــزًءا طبيعًيــا مــن عمليــة التطــور الســياسي الــىت يعتــ�ب الإصــاح النتخــا�ب

ات سياســية، مثــل النضمــام إىل اتفاقيــات دوليــة أو كجــزء مــن عمليــة إصــاح ســياسي أشــمل، أو  النتخابيــة أو اســتجابة لتطــورات أو تغــ�ي
ي أعقــاب اتفــاق الطائــف 

ي لبنــان �ز
جــزًءا مــن عمليــة مصالحــة مجتمعيــة أو ترتيبــات عدالــة انتقاليــة، مثــل الإصاحــات النتخابيــة المحــدودة �ز

ي نظــام 
ي بموجبهــا تــم تبــىز

يعيــة 2006 والــىت ــات الترش ز قبيــل النتخاب ي فلســط�ي
الــذي أنهــى الحــرب الئهليــة، والإصاحــات النتخابيــة �ز

ي تونــس 
ي انتخابــات 1996، والإصاحــات النتخابيــة الشــاملة �ز

النتخابــات المختلــط )النســبية والكتلــة( بعــد أن كان نظامــاً أغلبيــاً )الكتلــة( �ز
ي العراق بعد حــرب 2003. 

ي تبعــت ثــورة 14 ينايــر 2011 وشــملت جميــع جوانــب العمليــة النتخابيــة، أو الإصاحات النتخابيــة المتكــررة �ز
الــىت

ي عــى  ــا يقتــر الإصــاح النتخــا�ب ي أشــمل بينم
ــا�ز ــث أن الث ــف عــن الإصــاح الســياسي حي ي يختل ــإن الإصــاح النتخــا�ب ــك، ف ومــع ذل

ــط  ــرًدا ومحــدوًدا غــ�ي مرتب ــون إجــراًء منف ــن أن يك ــه يمك ــا أن ــة. كم ــة النتخابي ــة للعملي ــح الناظم يعــات والئنظمة/اللوائ مراجعــة الترش
، وليــس العكــس. ذلــك أنــه  ي يمكــن النظــر إليــه عــى أنــه إصــاح ســياسي بإصاحــات سياســية أوســع. ويمكــن القــول إن أي إصــاح انتخــا�ب

توجــد إصاحــات سياســية ل عاقــة لهــا بالمســائل النتخابيــة.

ي صالح النتخا�ب سياقات ودوافع الإ
ي عــادة للتعاطــي مــع مطالــب التغي�ي 

. ويــأ�ت ي النظــام الســياسي
ات أوســع �ز ي ســياق الســتجابة لتغــ�ي

ي �ز عــادة مــا يحــدث الإصــاح النتخــا�ب
: أولهمــا هــي الوظيفــة الجوهريــة أو الموضوعيــة  ي ز للنظــام النتخــا�ب ز الرئيســيت�ي ام أو تجــاوز تدهــور وضــع الوظيفتــ�ي ز لضمــان اللــ�ت
ي 

ي المجتمــع )مثــل ســامة أرا�ز
اع لحــل أزمــة أو خلــل جوهــري �ز ي التوصــل إىل مخــرج ســلمي مــن خــال صناديــق القــ�ت

ي تتمثــل �ز
والــىت

ــا  ــة(. أم ــة اللغوي ثني ــة أو الإ ــات الثقافي ز المجتمع ــ�ي ــات ب ــة أو الختاف ــاواة القتصادي ــدم المس ــة أو ع ــدات الديني ــة أو المعتق الدول
ــة  ــات ترجمــة عملي ــة مــن خــال آلي ــة ترتبــط بالهندســة النتخابي ــة إجرائي ، فهــي ذات طبيعــة تقني ي ــة للنظــام النتخــا�ب الوظيفــة الثاني

لمــان أو رئاســة الســلطة التنفيذيــة(.   ي ال�ب
ي الســلطة )مقاعــد �ز

اع إىل مواقــع �ز القــ�ت

ــا  ــري به ي تج
ــىت ــة ال ي الطريق

ة �ز ــ�ي ــة كب ــة وإجرائي ات هيكلي ــ�ي ــت تغ ــاردة، حدث ــرب الب ــاء الح ــع انته ــات، وم ــف الثمانيني ــذ منتص ومن
ــب  ــدى أغل ــد ل ــة هــي الإجــراء الطبيعــي المعتم ة والري ــا�ش ــات الحــرة والمب ــدول، وأصبحــت النتخاب ــن ال ــد م ي العدي

ــات �ز النتخاب
دارة النتخابيــة المســتقلة والدائمــة، ومــع مطلــع هــذا القــرن تزايــد اســتخدام  الئنظمــة السياســية حــول العالــم، وتزايــد عــدد هيئــات الإ

ــة.  ــات النتخابي ي العملي
ــا �ز التكنولوجي

ة  ي إجــراء انتخابــات تحظــى بالقبــول والمصداقيــة، أو نتيجــة تعطــل النتخابــات لفــ�ت
ي الإصاحــات النتخابيــة نتيجــة الفشــل �ز

قــد تــأ�ت
ــراء  ــد لإج ــا مّه ــات، م ــن الإصاح ــة م ــال مجموع ي 2017 وإدخ

ي �ز ــا�ب ــون النتخ ــل القان ــم تعدي ــث ت ــان، حي ي لبن
ــرى �ز ــا ج ــة كم طويل

ي اعقــاب انتقــادات لمجريــات العمليــة النتخابيــة تــم إجــراء مراجعــة للعمليــة النتخابيــة واعتمــاد 
ي الئردن �ز

انتخابــات 2018، وأيضــا �ز
ــات.  ــة المســتقلة لانتخاب قانــون 2012 الــذي أنشــأ الهيئ

ي الســودان 
، مثــل الإصاحــات النتخابيــة �ز ي نتيجــة لضغــوط ومطالــب دوليــة، أو نتيجــة لتفــاق دوىلي ي الإصــاح النتخــا�ب

ويمكــن أن يــأ�ت
ــراف  ــع بأع ــدان تتمت ــياق بل ي س

ي �ز ــا�ب ــاح النتخ ــدث الإص ــا أن يح ــن أيض ــودان. ويمك ــوب الس ي جن
ــتفتاء �ز ــم الس ــبقت تنظي ي س

ــىت ال
ــك إنشــاء  ــة عــى ذل ــات يحظــى بالثقــة العامــة. ومــن الئمثل ــذ النتخاب دارة وتنفي ــة راســخة ولديهــا إطــار عــام لإ وممارســات ديمقراطي
ي عــام 1993 )تبعــه مزيــد مــن 

ي عــام 1984، ونيوزيلنــدا �ز
اليا �ز ي العديــد مــن الــدول الديمقراطيــة مثــل اســ�ت

إدارات انتخابيــة مســتقلة �ز
نشــاء إدارة انتخابيــة أكــ�ش  ي عــام 2001 لإ

ي الســويد �ز
ات �ز ي عــام 2012(، وتغيــ�ي

ي أنجــزت �ز
دارة النتخابيــة، والــىت دمــج وتعزيــز وظائــف الإ

اســتقالية.  

ي مــن القــرن الحــادي 
ي شــهدت الغالبيــة العظمــى مــن بــاد المنطقــة إصاحــات انتخابيــة خــال العقديــن الئول والثــا�ز ي العالــم العــر�ب

و�ز
ي 

ات جوهريــة �ز يــن، وخاصــة بعــد النتفاضــات الشــعبية عــام 2011. حيــث شــهدت كل مــن تونــس ومــر والئردن ولبنــان تغيــ�ي والعرش
ي وقــت 

ي ذلــك حيــث اعتمــدت هــذه الــدول �ز
ز والعــراق �ز الئنظمــة النتخابيــة والعمليــة النتخابيــة بشــكل عــام. وقــد ســبقت فلســط�ي

دارة النتخابيــة المســتقلة وأدخلــت تعديــات عــى أنظمــة التمثيــل فيهــا.  مبكــر نمــوذج الإ
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ليس كل تغي�ي إصالًحا
ي إىل تراجــع عــن  ي بعــض الحــالت يمكــن أن تــؤدي عمليــة التغيــ�ي النتخــا�ب

رغــم أن عبــارة اصــاح تحمــل مدلــولت إيجابيــة ال أنــه �ز
كاء، بحيــث قــد  يجابيــة المقــرّة، كمــا قــد ل تحظــى بإجمــاع وتوافــق جميــع الئطــراف والــرش بعــض المبــادئ الديمقراطيــة أو المعايــ�ي الإ

هــا البعــض تراجًعــا عــن بعــض المكتســبات الديمقراطيــة.  يعت�ب

ي 
ــ�ي �ز ــى أي تغي ي ع ــا�ب ــاح انتخ ــارة إص ــاق عب ــن إط ــث ل يمك ــا، حي ــا انتخابًي ــة إصاًح ات النتخابي ــ�ي ــع التغي ــار جمي ــن اعتب ــا يمك ف

ز العمليــات النتخابيــة، مــن خــال تعزيــز  ي أو الإجــراءات النتخابيــة إل إذا كان هــدف هــذا التغيــ�ي الئســاسي هــو تحســ�ي
طــار القانــو�ز الإ

ز ل يكــون واضًحــا دائًمــا  شــموليتها و/أو شــفافيتها و/أو نزاهتهــا و/أو دقتهــا، عــى ســبيل المثــال ل الحــر. ومــع ذلــك، فــإن هــذا التميــ�ي
ز والناخبــات بإبــراز وثائــق هويــة  ي تلــزم الناخبــ�ي

ي بعــض وليــات أمريــكا الــىت
ات )مثــل التعديــات �ز ي الممارســة العمليــة: فبعــض التغيــ�ي

�ز
وريــة مــن جانــب مؤيديهــا، ولكــن يمكــن اعتبارهــا “تاعًبــا” غــ�ي  اع( يمكــن وصفهــا بأنهــا إصاحــات مرغوبــة أو حــىت �ز ي مراكــز القــ�ت

�ز
ز والناخبــات الذيــن ل  لئــق مــن قبــل خصومهــا حيــث قــد تحــرم بعــض الفئــات مــن المشــاركة، خاصــة الفئــات المهمشــة مــن الناخبــ�ي

يحملــون بطاقــات هويــة أو يصعــب عليهــم الحصــول عليهــا.

ز أنــه قــد يكــون إصاحًيــا مــن حيــث الهــدف والمضمــون، يمكــن أيًضــا أن  ي حــ�ي
ي أو المتكــرر، �ز

ي العشــوا�ئ كذلــك فــإن التغيــ�ي النتخــا�ب
ي الإصــاح، وقــد يؤثــر ســلًبا أيًضــا عــى اســتدامة عمليــات 

ز والناخبــات، وبالتــاىلي ل يــؤدي اىل الهــدف المرجــو �ز ــًكا للناخبــ�ي يكــون مرب
ــدى  ــى الم ــواء ع ــة، س ــ�ي متوقع ــلبية غ ــب س ــا عواق ــون له ــد يك ــة ق ض ــة المف�ت ــات النتخابي ــإن الإصاح ــك ف ــة. كذل دارة النتخابي الإ
ي تحقيــق فوائدهــا المتوقعــة. قــد تنشــأ مثــل هــذه الحالــة بســبب 

ي �ز
ي كانــت قــد نجحــت بشــكل كامــل أو جــز�ئ

القصــ�ي أو الطويــل، والــىت
ز والمرشــحات للتاعــب بالنظــام  ســوء التصميــم أو التنفيــذ لهــذه الإصاحــات، أو لئن الإصاحــات تخلــق فرًصــا لائحــزاب أو المرشــح�ي

لصالحهــم.

ــه.  ــل تبني ــا قب ــر به ي يم
ــىت ــة ال ــا العملي ــا أيًض ــه، وإنم ــذي يتناول ــط الموضــوع ال ــس فق ، لي ي ــة لاإصــاح النتخــا�ب وط المهم ــرش ــن ال وم

ــية  ــزاب السياس ــمل الئح ــاورات تش ــال مش ــن خ ــع م ي واس
ــىز ــق وط ــاح بتواف ــة الإص ــى عملي ي أن تحظ

ــ�ز ــى تقت ــات الفض فالممارس
ي  ي النظــام النتخــا�ب

. فمثــاً، عندمــا تــم تبــىز ي ي وأصحــاب المصلحــة الآخريــن والذيــن قــد يتأثــرون بالإصــاح النتخــا�ب
والمجتمــع المــد�ز

يــع الجديــد،  ي الواســع الــذي حظــي بــه الترش
ي ســنة 2005 اعتــ�ب ذلــك إصاًحــا انتخابًيــا نظــًرا للتوافــق الوطــىز

ز �ز ي فلســط�ي
المختلــط �ز

ي بالكامــل، بموجــب قــرار بقانــون صــادر عــن الرئيــس  ي مــن نظــام مختلــط إىل نظــام نســىب بينمــا عندمــا تــم تغيــ�ي النظــام النتخــا�ب
ي جــاء بــإرادة منفــردة مــن الرئيــس دون إجــراء مشــاورات  ي ســنة 2007، اعتــ�ب ذلــك تراجًعــا نظــًرا لئن تغيــ�ي النظــام النتخــا�ب

ي �ز
الفلســطيىز
مائمــة. 

ي صالح النتخا�ب نطاق ومجالت الإ
ي الناظــم لانتخابــات، 

طــار القانــو�ز يعــات والإ ي مــن خــال إدخــال تعديــات عــى الترش كمــا أســلفنا، عــادة مــا يكــون الإصــاح النتخــا�ب
ي 

ويمكــن أن يشــمل ذلــك تعديــل الدســتور بحيــث يتــم النــص فيــه عــى بعــض الئحــكام المتعلقــة بالنتخابــات، كمــا هــو الحــال �ز
، أو  ي

ي الدســتور العــرا�ت
ي النتخابيــات �ز

أغلــب الدســات�ي العربيــة الحديثــة. نذكــر هنــا عــى ســبيل المثــال، النــص عــى الكوتــا النســائية �ز
ي الدســتور التونــسي لســنة 2014. وعــادة مــا تكــون أغلــب الإصاحــات النتخابيــة 

دارة النتخابــات �ز النــص عــى وجــود هيئــة مســتقلة لإ
ي الــذي 

طــار القانــو�ز ي و/ أو القواعــد واللوائــح ذات الصلــة، بهــدف تعزيــز نزاهــة وماءمــة وكفايــة الإ مــن خــال تعديــل القانــون النتخــا�ب
دارة النتخابيــة خدماتهــا.  تقــدم مــن خالــه الإ

ي العــادة ضمــن 
ــم هــذه الإصاحــات �ز ــات، وتت يع ي الت�ش

ــالت �ف ــة لتعدي ــات دون الحاج صالح ــض الإ ــراء بع ــا إج ــن أيض ــن يمك لك
ــا  ــال التكنولوجي ــراءات، أو إدخ ــات والإج ــاكل والسياس اتيجيات والهي ــ�ت ي الس

ــىز ــل تب ــة، مث دارة النتخابي ــا الإ ــة تتخذه ــات داخلي ترتيب
دارة النتخابيــة مــن تنفيــذ مســؤولياتها القانونيــة وتقديــم خدماتهــا بشــكل أكــ�ش فعاليــة وكفــاءة واســتدامة. يمكــن أن  ز الإ الجديــدة لتمكــ�ي
ي سياســات تضمــن التــوازن 

يات، أو الرقابــة الماليــة؛ أو إجــراءات التوظيــف )مثــل تبــىز تشــمل هــذه الإصاحــات مواضــع تتعلــق بالمشــ�ت
دارة النتخابيــة(؛ أو جعــل التصويــت القائــم عــى المعرفــة متاًحــا لمجموعــات مثــل  ي اختيــار موظفــي وموظفــات الإ

ز �ز ز الجنســ�ي بــ�ي
عاقــة؛ أو تقديــم تقنيــة جديــدة لخدمــات مثــل التصويــت أو  ي المناطــق النائيــة والئشــخاص ذوي الإ

النســاء، وأولئــك الذيــن يعيشــون �ز
ز والناخبــات أو الخدمــات اللوجســتية النتخابيــة. تســجيل الناخبــ�ي

ي  ي حســب طبيعــة الإصاحــات المنشــودة والئهــداف المبتغــاة منهــا. فقــد يكــون الإصــاح النتخــا�ب يتفــاوت نطــاق الإصــاح النتخــا�ب
ــة إىل  دارة الحكومي ــة، مثــل النتقــال مــن نمــوذج الإ ــة النتخابي ــا أو أكــ�ش مــن الجوانــب الئساســية للعملي ــا بحيــث يغطــي جانًب جوهريً
ــون  ــن أن يك ــات، ويمك ز والناخب ــ�ي ــاط تســجيل الناخب ــ�ي أنم ، أو تغي ي ــ�ي النظــام النتخــا�ب ــة المســتقلة، أو تغي دارة النتخابي نمــوذج الإ
شــامًا بحيــث يغطــي جميــع أو أغلــب القضايــا الجوهريــة المتعلقــة بالنتخابــات. لكــن يمكــن أيًضــا أن يكــون إصاًحــا محــدوًدا بحيــث 
عاقــة، أو إدخــال تســهيات عــى نظــام تســجيل  ي العمليــة النتخابيــة مثــل تســهيل تصويــت الئشــخاص ذوي الإ

يشــمل جوانــب محــددة �ز
ي ل تمــس جوهــر العمليــة النتخابيــة.  

ات المحــدودة الــىت ز والناخبــات، أو غــ�ي ذلــك مــن التغيــ�ي الناخبــ�ي
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ي 
ي ويعتــ�ب التوجــه الســائد �ز دارة النتخابيــة أحــد المجــالت البــارزة لاإصــاح النتخــا�ب دارة النتخابيــة: يعتــ�ب تغيــ�ي نــوع الإ شــكل الإ

ي 
دارة النتخابيــة، عــى ســبيل المثــال، مــن خــال تبــىز العديــد مــن دول العالــم، حيــث تهــدف الإصاحــات إىل تعزيــز اســتقالية الإ

ي 
دارة النتخابيــة المســتقلة �ز ي نمــوذج الإ

إدارة مســتقلة لانتخابــات. وقــد ســارت الــدول العربيــة عــى هــذا التوجــه مــن خــال تبــىز
ز )1996( والعــراق )2004( وتونــس )2011( ومــر )2011 و2017( وموريتانيــا )2011( والئردن )2012( وليبيــا  اليمــن )1993م( وفلســط�ي
ي الجزائــر )2012( 

)2012( والســودان )2012(. ومــن جانــب آخــر جــرى إصــاح إدارة النتخابــات مــن خــال تكويــن لجنــة مراجعــة �ز
والمغــرب )2014( ولبنــان )2017(.

ي ســنة 
ي الئردن �ز

ز الشــمال والجنــوب، و�ز ي ســنة 1992 بعــد الوحــدة بــ�ي
ي اليمــن �ز

دارة: كمــا حــدث �ز  إعــادة توزيــع مســؤوليات الإ
ز  ي 1995. أو يمكــن إعــادة توزيــع المســؤوليات النتخابيــة بــ�ي

ز �ز ي فلســط�ي
ي 2011، و�ز

ي ســنة 2004، وتونــس �ز
ي العــراق �ز

2011، و�ز
ــدا والســويد والمملكــة  ي نيوزيلن

ــم الخدمــات بشــكل أفضــل - كمــا هــو الحــال �ز ــز تقدي ــدة لتعزي ــات القائمــة و/ أو الجدي الهيئ
المتحــدة. 

 ، ي ي الإصــاح النتخــا�ب
: ويعتــ�ب هــذا المجــال مــن أكــ�ش المواضيــع حساســية وإثــارة للجــدل �ز ي تعديــل نظــام التمثيــل النتخــا�ب

ي يمكــن وصفــه بأنــه الئفضــل أو الئمثــل، وإنمــا يعتمد  تــب عليــه مــن نتائــج سياســية. ورغــم أنــه ل يوجــد نظــام انتخــا�ب نظــرا لمــا ي�ت
ي يمــر بهــا. إل أن إصــاح نظــام التمثيــل 

ي عــى الســياق وظــروف كل بلــد ومتطلبــات المرحلــة السياســية الــىت ي النظــام النتخــا�ب
تبــىز

ز والناخبــات، مثــال عــى ذلــك إلغــاء  ي أكــ�ش عدالــة وقبــولً لــدى الناخبــ�ي ي يجــب أن يســعى إىل جعــل النظــام النتخــا�ب النتخــا�ب
ي الئردن حــىت ســنة 2016 واســتبداله بنظــام 

ــه �ز ــذي كان معمــول ب ي غــ�ي المتحــول( ال
نظــام الصــوت الواحــد )الصــوت الجــز�ئ

ي انتخابــات 
ز تــم النتقــال مــن نظــام الئغلبيــة )نظــام الكتلــة block vote system( الــذي كان معمــول بــه �ز ي فلســط�ي

القوائــم. و�ز
ي 

ي انتخابــات 2006، وذلــك بعــد توافــق وطــىز
ي �ز ز نظــام الكتلــة ونظــام التمثيــل النســىب ي مختلــط يجمــع بــ�ي 1996 إىل نظــام انتخــا�ب

ــت  ــث بمقتضــاه تحــل محــل التصوي ــد عــام 2017 حي ي جدي ــون انتخــا�ب ــرار قان ــم إق ــان ت ي لبن
ــد. و�ز واســع عــى النظــام الجدي

ي 15 دائــرة، لكنهــا 
ي بالنســبة للقوائــم المغلقــة �ز المغلــق عــى قوائــم متعلقــة بالديانــة، طريقــة أكــ�ش شــمولً هــي التمثيــل النســىب

ــد الحديــث عــن حــالت إصــاح عــى  ــرة صغــرى. وعن ي 26 دائ
ي القائمــة �ز

ــه �ز ــىي بمرشــح بعين ــت التفضي مفتوحــة أمــام التصوي
ي دائــرة قوميــة واحــدة 

شــارة إىل العــراق عــام 2005، عندمــا تــم تغيــ�ي التمثيــل بالنســبة طبًقــا للقائمــة �ز ، يمكــن الإ ي النظــام النتخــا�ب
ي دوائــر محافظــات، وقائمــة وطنيــة بهــا 45 مقعــًدا تعويضًيــا.

ي مختلــط لــه مســتويان: قوائــم �ز إىل نظــام نســىب
ز )نســاء، أقليــات دينيــة او عرقيــة، شــباب(، مثل اســتحداث  إدخــال نظــام الكوتــا: ينطبــق ذلــك عــى فئــات معينــة مــن المواطنــ�ي

ي النتخابــات المحليــة.  
ز �ز ي فلســط�ي

ي العــراق، أو الكوتــا المســيحية �ز
ي الئردن و�ز

الكوتــا النســائية �ز
ي ســنة 2005، 

ي التصويــت �ز
ي الكويــت تــم إعــادة حــق المــرأة �ز

وط الئهليــة للتصويــت: ومنــح حــق التصويــت للجميــع )مثــا �ز �ش
ي ســنة 2015(.

ي النتخابــات المحليــة �ز
ي الســعودية منحــت المــرأة حــق التصويــت �ز

و�ز
، حيــث  ي الدوائــر النتخابيــة: وذلــك مــن حيــث طريقــة ترســيمها وحدودهــا، وهــذا يعتــ�ب مــن المجــالت الهامــة لاإصــاح النتخــا�ب
ز أو زيــادة قــوة أصــوات فئــات أخــرى فيمــا  قصــاء فئــات معينــة مــن المواطنــ�ي إن تقســيم الدوائــر النتخابيــة يمكــن أن يســتخدم لإ
ي لمنــع هــذا التاعــب أو مــن أجــل  ي الإصــاح النتخــا�ب

يعــرف بظاهــرة التاعــب بالحــدود النتخابيــة Gerrymandering، وبالتــاىلي يــأ�ت
ترســيم الحــدود بطريقــة أكــ�ش عدالــة. 

ي كل مــن 
ي التحديــث �ز

/ات العديــد مــن الجهــود �ز ز ف والناخبــات: لقــد اجتذبــت عمليــة تســجيل الناخبــ�ي عمليــة تســجيل الناخبــ�ي
ي النتخابــات، 

ز عــى المشــاركة �ز /ات المؤهلــ�ي ز ز والناخبــات قــدرة الناخبــ�ي الديمقراطيــات الناشــئة والمســتقرة. يحــدد تســجيل الناخبــ�ي
ي نزاهــة وشــمول العمليــة النتخابيــة. ويجــب أن يحصــل هــذا النــوع مــن الإصــاح قبــل وقــت مناســب 

وبالتــاىلي يعــد عنــرًا أساســًيا �ز
. وقــد  ز ايــد الكفــاءة فضــاً عــن ســامة عمليــات تســجيل الناخبــ�ي ز اع. لقــد اســتهدفت الإصاحــات بشــكل م�ت مــن اليــوم المحــدد لاقــ�ت
يــة ومعالجتهــا، بهــدف تقليــل حــالت التســجيل المتكــرر وأيضــا تســهيل وصــول  ي كثــ�ي مــن الئحيــان إدخــال البيانــات البيوم�ت

شــملت �ز
. ي ز والمواطنــات إىل الســجل النتخــا�ب المواطنــ�ي

شــح  ي ال�ت
ي هــذا المجــال إزالــة العقبــات أمــام مشــاركة النســاء �ز

ي �ز شــيح: ويمكــن أن يشــمل الإصــاح النتخــا�ب وط ال�ت إجــراءات و�ش
ي مــن 

هــا مــن الإجــراءات الــىت شــيح، أو غ�ي شــيح، أو تخفيــض ســن ال�ت لانتخابــات، أو وضــع إجــراءات لتســهيل تقديــم طلبــات ال�ت
شــأنها تســهيل المشــاركة السياســية أو زيــادة شــفافية ونجاعــة العمليــة. 

ــدى  ــان ل ي لبن
ــا حصــل �ز اع، مثلم ــ�ت ــم أوراق الق ي مجــال تصمي ــن أن يشــمل الإصــاح النتخــا�ب اع: ويمك ــ�ت ــة الق ــم ورق تصمي

ــون 2017. ي قان
ــرة �ز ــبقا لئول م ــة مس اع المصمم ــ�ت ــاد أوراق الق اعتم
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ي الشــاملة هــي حــالت النتقــال الديمقراطــي، مثــل حــالت دخــول بلــدان غــ�ي  ومــن الئمثلــة المهمــة عــى عمليــة الإصــاح النتخــا�ب
ديمقراطيــة ســابًقا عمليــات انتخابيــة ديمقراطيــة )عــى ســبيل المثــال انتقــال تونــس إىل ديمقراطيــة انتخابيــة مفتوحــة متعــددة الئحــزاب 

ي مثــل هــذه الحــالت، يشــمل الإصــاح جميــع المجــالت.
ي دســتور جديــد. و�ز

بعــد ثــورة 2011(، ومــا تبــع ذلــك مــن تبــىز

: ي ي يمكن أن يشملها الإصاح النتخا�ب
وفيما يىي بعض المجالت الئساسية الىت
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ي والرقابة عىل النتخابات صالح النتخا�ب الإ
جــم إىل  احــات يمكــن أن ت�ت ي تقديــم توصيــات واق�ت

تلعــب الرقابــة عــى النتخابــات، ســواء الرقابــة الدوليــة أو المحليــة، دوًرا مهمــا �ز
ي مجــال النتخابــات والتحــول الديمقراطــي 

اء �ز ي عــادة مــا تتــم مــن قبــل خــ�ب
إصاحــات انتخابيــة. فالرقابــة النتخابيــة المهنيــة، والــىت

، وتشــمل تقديــم توصيــات محــددة باتجــاه الإصاحــات.  ي وشــخصيات سياســية، تقــدم العديــد مــن التقييمــات الموثقــة لــائداء النتخــا�ب
ي 1996 و2005 و2006، والعديــد مــن النتخابــات 

ز �ز عــى ســبيل المثــال، فيمــا يتعلــق بانتخابــات العــراق بعــد 2003 وانتخابــات فلســط�ي
 .NDI ي الديموقراطــي

ــل المعهــد الوطــىز ــر ومؤسســات أخــرى مث ــز كارت ي أو مرك ــات التحــاد الئورو�ب ــل بعث ي تمــت مراقبتهــا مــن قب
ــىت ال

ــذي  ــر ال ــة، الئم ــة ذات الصل ــات الدولي ام ز ــة والل�ت ــوق النتخابي ــا بالحق ــ�ش وعي ــام أك ع ــائل الإ ي ووس
ــد�ز ــع الم ــح المجتم ــك أصب كذل

ــات  ي الديمقراطي
ــات �ز ــة لانتخاب ــة والمســاعدة التقني ــة الدولي ــن أن يكــون للمراقب ــة. ويمك ــة النتخابي ــع مســتوى العملي ي رف

يســاهم �ز
ي تطويــر العمليــة النتخابيــة.

اً �ز الناشــئة تأثــ�ي

دارة النتخابية  ي والإ صالح النتخا�ب الإ
، مــن خــال التوصيــة بإدخــال  ي ي جوانــب أساســية مــن عمليــة الإصــاح النتخــا�ب

دارة النتخابيــة دوًرا هاًمــا �ز يمكــن أن تلعــب هيئــات الإ
ــا  . كم ز ــ�ي ي القوان

ــل �ز ــة إىل تعدي ــة دون الحاج ــات داخلي ــرات وإصاح ــام بتطوي ــال القي ــن خ ــات، أو م ــات والإصاح ــض التعدي بع
ي 

ــا. ويمكــن أن تشــارك �ز ــة لجعلهــا أكــ�ش شــفافية وإنصاًف ــر النتخابي ي ترســيم حــدود الدوائ
ــة أن تلعــب دوًرا �ز دارة النتخابي ــاإ يمكــن ل

ــات  ــة تكــون عــادة المســتفيد الئكــ�ب مــن عملي دارة النتخابي . كمــا أن الإ ي ــات الإصــاح النتخــا�ب ي تســبق عملي
ــىت ــة ال المشــاورات الوطني

اكــم لــدى هيئــات  ــاىلي عــادة مــا ي�ت ي تقدمهــا الــدول المانحــة المهتمــة بالإصــاح والتحــول الديمقراطــي، وبالت
ــة الــىت المســاعدة التقني

ز مــن أحــزاب ومؤسســات مجتمــع  ز المحليــ�ي ات انتخابيــة متنوعــة قــد ل تكــون متوفــرة لــدى العديــد مــن الاعبــ�ي دارة النتخابيــة خــ�ب الإ
. ي ي توجيــه عمليــه الإصــاح النتخــا�ب

ز عليهــا للعــب دور محــوري �ز دارة النتخابيــة والقائمــ�ي ، الئمــر الــذي يؤهــل الإ ي
مــد�ز
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مصطلحات ذات عالقة: 

أولً: هذا القاموس: 
ي 

ــات، التقنيــات الحديثــة �ز ي النتخاب
عــام �ز ــة انتخابيــة، أنظمــة انتخابيــة، وســائل الإ ــة فنيــة، عملي ، مســاعدة انتخابي ي ــع انتخــا�ب ي ترش

عاقــة. ــات، تصويــت ذوي الإ ي النتخاب
، مشــاركة المــرأة �ز ــل ســياسي ، تموي ــات، الشــمول الســياسي النتخاب

ي لمصطلحات النتخابات:  ثانياً: المعجم العر�ب
، التكنولوجيا والنتخابات. ، إصاح سياسي ي ، نظام انتخا�ب ي ، قانون انتخا�ب ي يع انتخا�ب ترش

عمار دويك

ي 
ــا �ز ــال التكنولوجي ــوع إدخ ــ�ب موض ــت. ويعت ي التصوي

ــا �ز ــال التكنولوجي ــك إدخ ي ذل
ــا �ز ــرز: بم ــد والف اع والع ــ�ت ــراءات الق إج

، حيــث أصبــح مــن الممكــن أن تغطــي التكنولوجيــا أكــ�ش مــن  ي ي الإصــاح النتخــا�ب
النتخابــات مــن المجــالت المهمــة والمتناميــة �ز

ز  ي هــذا المجــال تســهيل إجــراءات تصويــت الئميــ�ي
ي �ز جانــب مــن جوانــب العمليــة النتخابيــة. ويمكــن أن يشــمل الإصــاح النتخــا�ب

عاقــة مّمــن يحتاجــون إىل مســاعدة، إجــراءات تصويــت الجيــش وقــوى الئمــن، أو تســهيل تصويــت فئــات أخــرى  والئميــات وذوي الإ
ي المستشــفيات، او إدخــال إجــراءات التصويــت عــن بعــد. 

ز مــن حريتهــم والئشــخاص �ز مثــل الئشــخاص المحرومــ�ي
ــمل  ــن أن يش ، يمك ي ــا�ب ــال النتخ ي المج

ــا �ز ــول التكنولوجي ــع ودخ ي المجتم
ــتمر �ز ــ�ي المس ــع التغ ــة م ــة: خاص ــم النتخابي الجرائ

ــات.  ــن العقوب ــف م ــة أو التشــديد أو التخفي ــم قائم ــاء جرائ ــدة أو إلغ ــم جدي ــة جرائ ي إضاف الإصــاح النتخــا�ب
، فــض  ز ز والدوليــ�ي ز المحليــ�ي مواضيــع أخــرى: مثــل أحــكام تمويــل الحمــات النتخابيــة وتشــديد الرقابــة عليهــا، دور المراقبــ�ي
ي تنظــر فيهــا. ويمكــن أن يشــمل مواضيــع أخــرى 

اعــات النتخابيــة، والطعــون النتخابيــة وتحديــد المحكمــة أو المحاكــم الــىت ز ال�ز
ز والموظفــات وغــ�ي ذلــك مــن المجــالت.  ز الموظفــ�ي يات وتعيــ�ي دارة النتخابيــة مثــل أنظمــة المشــ�ت داخــل الإ
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ف والناخبات إعالم الناخب�ي

المفهوم والمصطلح
ي وقــت مناســب، وبمــا يتضمــن ابتــداًء مــكان وزمــان 

ي محــدد �ز ز والناخبــات بمعلومــات عــن حــدث انتخــا�ب هــي عمليــة تزويــد الناخبــ�ي
ي المراحــل التمهيديــة لانتخابــات، وخاصــة النتخابــات العامــة، فإنــه يعــزز الشــفافية وبالتــاىلي يزيــد 

اع. عندمــا يتــم ذلــك �ز وكيفيــة القــ�ت
ز تدعــى عمليــة توعيــة وتثقيــف  ي فلســط�ي

ي هــذا المصطلــح، فمثــا �ز
ي العمليــة النتخابيــة. هنــاك بعــض التنوعــات اللغويــة �ز

الثقــة �ز
. ز ي لبنــان ومــر إرشــاد الناخبــ�ي

، و�ز ز الناخبــ�ي

ي الديمقراطيــات الحديثــة دوًرا جوهريـًـا مهًمــا مــن حيــث المفهــوم أو الإجــراء. وخافــا لمــا هــو عليــه 
ز والناخبــات �ز يلعــب إعــام الناخبــ�ي

عــام بشــكل عــام ذلــك الئســاس المهــم الــذي يعطــي  ي الئنظمــة الســتبدادية أو الديكتاتوريــة أو غــ�ي الديمقراطيــة، يشــكل الإ
الحــال �ز

. ي ي هــو عليهــا، ويشــمل هــذا مجــاًل أوســع مــن المجــال النتخــا�ب
لمبــىز الديمقراطيــة القــوة الــىت

ــق  ــا يتعل ي توضــح كل م
ــىت ــن الشــفافية ال ــر إطــاًرا م ــة، ويوف ــة النتخابي ــة بأطــراف العملي ــي معرف ــدى المتلق ــداًء ل عــام ابت ــج الإ ينت

ــل  ــم مجم ــة فه ــة النتخابي كاء العملي ــراف و�ش ــى أط ــهل ع ــبة يس ــة مناس ــر بيئ ــا يوف ــراءات، مم ــم وإج ــن نظ ــة م ــة النتخابي بالعملي
دارة النتخابيــة، الئمــر الــذي  ي يقــوم عليهــا بمــا يتوافــق مــع واقــع حــال مــا رســمته الإ

، وتحديــًدا أهــم الركائــز الــىت ي النظــام النتخــا�ب
كاء. ــرش ــع ال ــة لجمي ــة الفعال ــد والمراقب ــح والنق ــم والتصحي ــر فرصــة التقوي يوف

ي تقــوم بهــا مختلــف الئقســام 
ــىت ــات، وال ز والناخب ــ�ي ــد عــى نشــاطات إعــام الناخب ــه يعتمــد النظــام الديمقراطــي إىل حــد بعي وعلي

عيــة والثقــة بمجمــل العمليــة النتخابيــة.  ي الــذي يوفــر الرش
ي والفــىز

طــار القانــو�ز يجــاد الإ دارات النتخابيــة لإ ي الإ
والدوائــر المختصــة �ز

دارة النتخابيــة. لذلــك تقــوم هــذه  ي تحيــط بالعمليــة النتخابيــة، ينــاط هــذا النشــاط بشــكل أســاسي بــالإ
ونظــًرا للخصوصيــة الفنيــة الــىت

ي تحكــم 
ي الــذي قامــت عليــه النتخابــات، والئســس والئنظمــة الــىت

ة بنــرش المعرفــة بــكل مــا يتعلــق بتثبيــت وبيــان الئســاس القانــو�ز الئخــ�ي
عيــة والمقبوليــة لمــا ينتــج عنهــا. قواعــد هــذه اللعبــة بشــكل يوفــر الغطــاء والرش

ــاىلي فــإن المعلومــات  ــ�ب مــن أساســيات تنفيذهــا، وبالت ــا يعت ــة عــى كل م ــاة الديمقراطي ي الحي
ــة �ز ــة النتخابي ــة العملي وتنســحب أهمي

ــدث  ــة الح ــا لطبيع ــا وحقيقًي ــا متوازنً ــر فهًم ــا يوف ــا م ي طياته
ــل �ز ــب أن تحم ــة يج ــة النتخابي كاء العملي ــب �ش ي تخاط

ــىت ــائل ال والرس
دارة النتخابيــة مــن أجــل تحقيــق هــذا الحــدث. الئمــر الــذي يوجــب عليهــا توظيــف  ي اتخذتهــا الإ

، والوســائل والإجــراءات الــىت ي النتخــا�ب
كاء. ــرش ــا�ش والناجــع اىل فهــم ال ــا�ش وغــ�ي المب /ات بطــرق الوصــول المب ز المختصــ�ي

دارة النتخابية ف والناخبات ودور الإ إعالم الناخب�ي
اتيجيات وخطــط إعاميــة تتمــاسش مــع منهــج الــدورة  دارات النتخابيــة بإعــداد اســ�ت /ات أيضــا أن تقــوم الإ ز ويتطلــب إعــام الناخبــ�ي
كاء بالئســلوب الــذي يتقبلونــه ويكــون  يــك، وتخاطــب الــرش عاميــة عــى المعرفــة الســابقة لــدى الرش النتخابيــة. حيــث تبــىز الرســائل الإ
ة  ي أحيــان كثــ�ي

ي خصوصيتهــا مــن خــال محاولــة بنــاء جســور التواصــل بشــكل مبــدع وخــاق يتجــاوز �ز
الئقــرب إىل فهمهــم. وعليــه تــأ�ت

عــام المعروفــة. طــرق الإ

ــاف  ــى اخت ــة، ع ــة النتخابي ــاح العملي ي إنج
ــؤولية �ز ــن مس ــة م دارة النتخابي ــك الإ ــا تمل ــون م ــة يمتلك ــة النتخابي كاء العملي ــون �ش ولك

درجــات تلــك المســؤولية، يوجــب هــذا الئمــر تزويدهــم بــكل مــا يعــزز ثقتهــم بمســار وأنشــطة ومراحــل هــذه العمليــة، وإعطائهــم 
الفرصــة للمســاهمة بتســي�ي العمليــة بالتجــاه الصحيــح. وهــذا ل يمكــن أن يتــم دون أن يمتلــك هــؤلء المعلومــات القانونيــة والفنيــة 

الكافيــة.

كاء العملية النتخابية  ف والناخبات وثقة �ش إعالم الناخب�ي
ز تصبــح إجــراءات  /ات كلمــا تــم إدخــال تقنيــات وإجــراءات جديــدة إىل صلــب العمليــة النتخابيــة، أو حــ�ي ز تتجــى أهميــة إعــام الناخبــ�ي
التصويــت أكــ�ش تعقيــًدا مــن المعتــاد، كأن يطلــب مــن الناخــب/ة التصويــت عــى أكــ�ش مــن ورقــة انتخابيــة. فهــذا يخــرج الناخــب/ة 
كاء عمومــا مــن دائــرة الطمئنــان والثقــة إىل مــكان أكــ�ش ريبــة، الئمــر الــذي يحتــاج مجهــودات أكــ�ب مــن المعتــاد  ي الــرش

خصوًصــا وبــا�ت
ــة عــى  ي هــذه المهم

ــاق �ز شــارة إىل أن الإخف ــكان الإ ــة بم ــن الئهمي . وم ي ــة والوضــوح إىل الحــدث النتخــا�ب ــادة الثق ــا تضمــن إع وخطًط
ويــر وعــدم صحــة مخرجــات العمليــة النتخابيــة. ز ي فــخ الدعــاءات بال�ت

ي النتائــج، والوقــوع �ز
الشــكل الئمثــل يســتصحب عــدم الثقــة �ز

يمكــن أن يتــم النظــر إىل العمليــة النتخابيــة عــى أنهــا مرحلــة متكاملــة تضــم عــدة خطــوات ومراحــل زمنيــة، فرغــم أنهــا تتطلــب وقًتــا 
إل أن عنا�هــا جميًعــا هــي كّل متكامــل. 

ف والناخبات والدورة النتخابية إعالم الناخب�ي
دارة  ي إطــار حركــة منطقيــة، وباســتخدام منهــج الــدورة النتخابيــة، يجــب عــى الإ

عنــد النظــر إىل العمليــة النتخابيــة بشــكل متكامــل و�ز
ات التاليــة: عاميــة طبًقــا للمراحــل والفــ�ت النتخابيــة أن تجهــز المــادة الإ
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ز عــى كل مــا يتعلــق بالعمليــة النتخابيــة ابتــداًء مــن الدعــوة اىل النتخــاب وتحديــد يــوم  كــ�ي ي مرحلــة مــا قبــل النتخابــات يتــم ال�ت
�ز

عــان عــن يــوم  اع. تبــدأ هــذه المرحلــة بعــد أن يتــم الإ النتخــاب، ومــروًرا بإجــراءات التصويــت والعــد وكل مــا يتعلــق بيــوم القــ�ت
ي 

ــو�ز طــار القان ــة عــى الإ ــة هــذه المرحل ي بداي
ز �ز كــ�ي . ويتــم ال�ت ي ــة النتخابيــة ومخرجاتهــا، والنظــام النتخــا�ب اع، وطبيعــة العملي القــ�ت

كاء، وأهــم  الشــامل والســتحقاقات الدســتورية لإجــراء النتخابــات، والجــداول الزمنيــة لئهــم مراحــل العمليــة، والــدور المتوقــع للــرش
عــام. ــة الئحــزاب السياســية والمرشــحون/ات والإ ي هــذه المرحل

ك �ز ــة المتوقــع حصولهــا، ويشــ�ت المخالفــات والجرائــم النتخابي

ي 
اع، وهــي الرســائل الــىت ي يــوم القــ�ت

ي يحتاجونهــا للتصويــت �ز
وريــة الــىت /ات بالمعلومــات الرز ز ي مرحلــة تاليــة تزويــد الناخبــ�ي

ويتــم �ز
ي هــذه 

يجــب أن تكــون مبســطة بالشــكل الــذي يجعــل مــن التصويــت أمــًرا واضًحــا يبتعــد عنــه اللبــس والتعقيــد. وغالًبــا مــا يُســتعمل �ز
عاميــة. ز بالرســائل الإ /ات المســتهدف�ي ز ح مبّســط ومفّصــل، يَســهل فهُمــه مــن جميــع الناخبــ�ي المرحلــة دليــل مصحــوب بالصــور و�ش

ز فيهــا عــى كل مــا يــىي عمليــة التصويــت مــن عــّد وفــرز، وكذلــك تجميــع للنتائــج  كــ�ي اع فيتــم ال�ت ي تــىي يــوم القــ�ت
أمــا المرحلــة الــىت

ومراحــل إعــان النتائــج. 

ي تتــوىل التحقيــق والتقريــر فيهــا، 
ز والناخبــات بكيفيــة الطعــن وتســجيل الشــكاوى النتخابيــة والجهــات الــىت ثــم يــىي ذلــك إعــام الناخبــ�ي

تــب عليهــا مــن آثــار قانونيــة تؤثــر عــى مخرجــات العمليــة النهائيــة.  وكذلــك المــدد القانونيــة للتقديــم ومــا ي�ت
ــا/ة  ي فهــم المواطــن/ة، ناخًب

ك مجــاًل للشــك �ز ــ�ت ي ل ت
ــىت ــا بالطريقــة ال حه ــم إخراجهــا و�ش ي يجــب أن يت

ــىت ــة ال ــج النهائي ا النتائ وأخــ�ي
ــن/ات. ــد عــى الفائزي ــع المقاع ي وتوزي ومرشــًحا/ة، للنظــام النتخــا�ب
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إعالن ودعاية انتخابية

المفهوم والمصطلح
ــل أو بغــ�ي  ــة بمقاب ــا أو الخاصــة، العامل ــة منه عــام، العام ــات ولشــىت وســائل الإ عان /ات لاإ ز ــة: اســتعمال المرشــح�ي ــة انتخابي دعاي
/ات للتصويــت قبــل بــدء النتخابــات. ويتــم تنظيــم الدعايــة  ز امجهــم السياســية وتعبئــة الناخبــ�ي ويــج ل�ب مقابــل، وذلــك مــن أجــل ال�ت
ي لانتخابــات. وترتبــط الدعايــة النتخابيــة بشــكل مبــا�ش بالمفهــوم الئوســع للحملــة النتخابيــة. 

ي والجــدول الزمــىز وفقــا للقانــون النتخــا�ب
هــا حساســية، فــا يفصل انطــاق أنشــطة الدعايــة النتخابية  تعــد مرحلــة الدعايــة النتخابيــة مــن أهــم مراحــل العمليــة النتخابيــة وأك�ش
/ات والئحــزاب، وتتوســع بشــكل  ز ز المرشــح�ي ة المنافســة بــ�ي اع عــادة إل أســابيع معــدودة. تشــتد خــال هــذه المرحلــة وتــ�ي ويــوم القــ�ت
عــام  ي المجتمــع، ويعــّج الفضــاء العــام والإ

ز النقســامات السياســية والئيدولوجيــة �ز عــام للعمليــة النتخابيــة، ممــا يــ�ب كبــ�ي تغطيــة الإ
/ات وقناعاتهم/هــن. وليــس مــن الغريــب  ز ويــج الســياسي عــى أشــكالها لســتقطاب اهتمــام الناخبــ�ي ي بمــواد ال�ت

و�ز لكــ�ت التقليــدي والإ
ة. إذن أن تحــدث معظــم المخالفــات النتخابيــة أثنــاء هــذه الفــ�ت

الدعاية النتخابية وضمان تكافؤ الفرص
/ات مــن أهــم ركائــز النتخابــات الديمقراطية.  ز ي التنافــس عــى أصــوات الناخبــ�ي

/ات والئحــزاب �ز ز ز المرشــح�ي يعــد مبــدأ تكافــؤ الفــرص بــ�ي
ي الحصــول عــى معلومــات متكاملــة للخيــارات الموجــودة 

/ات �ز ز فعدالــة ونزاهــة النتخابــات تعتمــد بشــكل أســاسي عــى إمكانيــة الناخبــ�ي
ز  /ات والئحــزاب عــى مخاطبــة الناخبــ�ي ز /ات لمختلــف المناصــب. ويشــمل هــذا المبــدأ قــدرة المرشــح�ي ز لديهــم وكذلــك عــن المرشــح�ي

قناعهــم بأنهــا الئفضــل للبلــد.  ي وباســتعمال شــىت الطــرق لتعريفهــم عــن برامجهــم السياســية ولإ
والناخبــات بشــكل علــىز

عــام بوضــع أطــر قانونيــة معقــدة لتنظيم  دارات النتخابيــة والهيئــات المنظمــة لقطــاع الإ ع والإ ّ
ونظــرا لئهميــة هــذا الئمــر يقــوم المــرش

ة الدعايــة النتخابيــة مــن ناحيــة مدتهــا الزمنيــة، وأنــواع وســائل التواصــل المتاحــة، وســبل توفــ�ي مســاحات متكافئــة للدعايــة. كمــا  فــ�ت
ي الكثــ�ي مــن الئحيــان بوضــع قيــود عــى محتــوى الدعايــة النتخابيــة، وباعتمــاد ترتيبــات دقيقــة لمراقبــة 

وتقــوم الهيئــات التنظيميــة �ز
ز والتعليمــات.  /ات والئحــزاب بالقوانــ�ي ز ام المرشــح�ي ز أنشــطة الدعايــة النتخابيــة لرصــد مــدى الــ�ت

، لاهتمــام الخــاص مــن قبل المؤسســات  ز ويخضــع أداء الهيئــات المنظمــة لانتخابــات، مــن ناحيــة توفــ�ي الفــرص المتكافئــة للمتنافســ�ي
ي تعمــل عــى مراقبــة النتخابــات، ففــي العديــد مــن الديمقراطيــات الزائفــة تقــوم الئحــزاب الحاكمــة أو الئطــراف 

المحليــة والدوليــة الــىت
اً مــن  ــ�ي ــاً جــزءاً كب ــة، بــل وتســّخر أحيان امجهــم النتخابي ــج ل�ب وي ي ال�ت

ــة بالحــد مــن المســاحة المتاحــة لمرشــحي المعارضــة �ز المهيمن
ويــج حملــة مرشــح الحــزب الحاكــم.  عــام العــام، ل�ت مــوارد الدولــة، مثــل قنــوات الإ

ي تسّخر لضمان أعى مستوى من تكافؤ الفرص أثناء الدعاية النتخابية النقاط التالية: 
وتشمل التداب�ي الىت

1. تحديد مدة الدعاية النتخابية
ي 

ــا ضمــن الجــدول الزمــىز ــت عنه ــد أعلن ــة ق دارة النتخابي ــد محــددة، تكــون الإ ــا لمواعي ــة وتنتهــي َوفق ــة النتخابي ــة الدعاي ــدأ مرحل تب
ز  . وتمنــع القوانــ�ي ي ي القانــون النتخــا�ب

للعمليــة النتخابيــة. وغالبــا مــا يكــون عــدد الئيــام المتاحــة للدعايــة النتخابيــة منصوصــا عليــه �ز
/ات مــن البتــداء بنشــاطات الدعايــة النتخابيــة قبــل الموعــد المحــدد لذلــك. تنتهــي  ز والتعليمــات النتخابيــة عــادة جميــع المرشــح�ي
”، ويؤخــذ  ي ي “الصمــت النتخــا�ب

اع. ويُســمى هــذا الفاصــل الزمــىز ز مــن يــوم القــ�ت مرحلــة الدعايــة النتخابيــة عــادة قبــل يــوم أو يومــ�ي
ي بعــض 

ات اللحظيــة. و�ز ي جــوٍّ ل يســوده الضغــُط أو التأثــ�ي
ة �ز /ات لــكي يتخــذوا قراراتهــم الئخــ�ي ز بــه لتوفــ�ي فســحة تــأن وتأمــل للناخبــ�ي

ي حظــر نــرش نتائــج اســتطاعات الــرأي. البلــدان يشــمل الصمــت النتخــا�ب

2. وضع قيود لمحتوى الدعاية النتخابية
ز والتعليمــات النتخابيــة تعريًفــا للقيــود المفروضــة عــى محتــوى الدعايــة النتخابيــة، فيمنــع عــادة المحتــوى  تتضمــن معظــم القوانــ�ي
ي ســمعة أحــد، والتحريــض عــى الكراهيــة والعنــف ضــّد أّي مرّشــح أو حــزب أو فئــة اجتماعيــة. كمــا ويشــمل حظــرا 

الــذي يمثــل التشــه�ي �ز
ي البلــدان غــ�ي المســتقرة حيــث تشــكل 

ي العمليــة الديمقراطيــة خــارج الئطــر القانونيــة لذلــك. ولهــذا التدبــ�ي أهميــة خاصــة �ز
للطعــن �ز

النتخابــات مرحلــة انتقاليــة حساســة، فيكــون لمحتــوى الدعايــة النتخابيــة فيهــا أثــر ملمــوس عــى الســلم المجتمعــي، وعــى فــرص 
ي بنــاء ثقافــة ديمقراطيــة تتضمــن تقبــا لنتائــج النتخابــات والتــداول الســلمي للســلطة.

البلــد �ز

ي الدعايــة النتخابيــة، ففــي تونــس 
ز والتعليمــات النتخابيــة اســتخدام الرمــوز الدينيــة والوطنيــة �ز ي الكثــ�ي مــن الئحيــان تمنــع القوانــ�ي

و�ز
ي تصاميــم المعلقــات الدعائيــة.

مثــا، تمنــع التعليمــات النتخابيــة اســتخدام شــعار وعلــم الدولــة التونســية �ز

ي بعض الئماكن العامة
3. حظر نشاطات الدعاية النتخابية �ف

ي بعــض الئماكــن. وتختلــف بالطبــع هــذه المحاذيــر مــن بلــد إىل 
ز والتعليمــات النتخابيــة القيــام بالنشــاطات الدعائيــة �ز تمنــع القوانــ�ي

آخــر إل أنهــا تشــمل عــادة الئماكــن التاليــة: 
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المكاتب والمنشآت الحكومية. 
المستشفيات والمراكز الصحية. 

دور العبادة. 
ي الكث�ي من البلدان العربية، مثل تونس ولبنان، تمنع 

المكاتب والمنشآت الئمنية والعسكرية: والجدير بالذكر أن التعليمات �ز
ي نشاطات الدعاية النتخابية. 

ز بأي شكل من الئشكال �ز ز والعسكري�ي مشاركة الئمني�ي

ز والتعليمات المنظمة لانتخابات. التقيد بالقوان�ي
ي ترويج برامجهم النتخابية.

يف والحر، وتكافؤ الفرص للجميع �ز ي التنافس الرش
ام الحقوق الديمقراطية �ز اح�ت

عامي. ي والإ
عا�ز ي البث الإ

ي الحصول عى فرص متكافئة �ز
يمان بحقوق الجميع �ز ام حرية الصحافة والإ اح�ت

وير أو التشجيع عليها. ز ي عمليات ال�ت
ام صوت الناخب/ة كحق مقدس وعدم التورط �ز اح�ت

ي يستهدف أياً من مكونات المجتمع، ويشمل هذا خطاب الكراهية.
إدانة أي خطاب طائفي أو عر�ت

. ز ز أو المتنافس�ي رفض العنف بكل أشكاله ومنع جميع أشكال التهديد المبا�ش أو المبطن للناخب�ي
. ي الدعاية النتخابية أو التوظيف السياسي

ام مشاعر ومقدسات جميع الئديان والطوائف، وعدم استخدام الرموز الدينية �ز اح�ت
ي العملية النتخابية. 

اعتماد الحوار البناء سبياً وحيداً لمعالجة أي خلل �ز
ز النافذة. ي الشكاوى المقدمة إليها وفقاً للقوان�ي

دعم الهيئات المنظمة للقيام بمسؤولياتها وإجراءاتها تجاه التحقيق �ز
ام بمبدأ التداول السلمي للسلطة. ز القبول بنتائج النتخابات والل�ت

ي ف النتخا�ب ف عىل التوقيع عىل ميثاق ال�ش 4. حّث المتنافس�ي
/ات والئحــزاب المتنافســة عــى التوقيــع علنــاً عــى  ز ي الكثــ�ي مــن الئحيــان بحــّث جميــع المرشــح�ي

تقــوم الهيئــات المنظمــة لانتخابــات �ز
” أو مــا يطلــق عليــه “مدونــة الســلوك”، والــذي يتفــق مــن خالــه المتنافســون/ات عــى قواعــد  ي ف النتخــا�ب مــا يســمى ب “ميثــاق الــرش

يفــة. وتشــمل هــذه الوثيقــة عــادة البنــود التاليــة: ي توفــ�ي منافســة عادلــة و�ش
موحــدة تســهم �ز

عالم ي الإ
5. تنظيم فرص الدعاية النتخابية �ف

امجهــم  ويــج ل�ب /ات لل�ت ز عــام منّصــة أساســية لتقديــم فــرص متســاوية لائحــزاب والمرّشــح�ي خــال مرحلــة الدعايــة النتخابيــة يصبــح الإ
عــام الرســمي، إذ يتــّم منــح كل  عــام العــام، أو الإ ز والتعليمــات النتخابيــة عــادة اســتخدام وســائل الإ السياســية. وتنظــم القوانــ�ي
ذاعــة العامــة خــال مرحلــة الدعايــة النتخابيــة. وتختلــف الجهــة المســؤولة  حــزب أو مرشــح/ة مســاحة متســاوية عــى قنــوات التلفــزة والإ
عــام بتوفــ�ي مســاحات الدعايــة  عــام مــن بلــد اىل آخــر، ففــي مــر عــى ســبيل المثــال يلــزم القانــون وزارة الإ عــن تنســيق مســاحات الإ

. ز المتســاوية للمتنافســ�ي

ي الدعايــة النتخابيــة الكثــ�ي مــن 
عــام الخاّصــة فيصعــب عــى الهيئــات المنظمــة إلزامهــا بذلــك، ويثــ�ي دورهــا �ز أمــا بالنســبة لوســائل الإ

ي قــد تجنيهــا هــذه القنــوات مــن بــث 
ة الــىت عــام الخــاص، وبالئربــاح الكبــ�ي الجــدل نظــرا لعاقــة المــال الســياسي بملكيــة قنــوات الإ

عــام الخــاص عــى  ي هــذا الشــأن عــى حــث الإ
ز الهيئــات المنظمــة �ز /ات. لذلــك ينَصــب تركــ�ي ز عانــات المدفوعــة لمختلــف المتنافســ�ي الإ

. ز عــام الخــاص لرصــد أي خروقــات للقوانــ�ي ي التغطيــة، وكذلــك عــى رقابــة عمــل الإ
ام مبــدأ الموضوعيــة، وعــدم النحيــاز �ز احــ�ت

6. تنظيم تمويل أنشطة الدعاية النتخابية
ــذا يمثــل تمويــل  ي الفــوز، ل

/ات وفرصهــم �ز ز ــة المتوفــرة للمرشــح�ي ز حجــم المصــادر المالي ــة الواضحــة بــ�ي تجتمــع الآراء حــول الصل
ي 

ي جميــع أنحــاء العالــم، ل ســّيما �ز
ة للجــدل. وهــي تخضــع للتنظيــم �ز أنشــطة الدعايــة النتخابيــة أحــد أكــ�ش القضايــا المثــ�ي

ي كثــ�ي 
ي هــذه البلــدان �ز

انّيــات الدعايــة النتخابيــة �ز ز الديمقراطيــات الراســخة مثــل الوليــات المّتحــدة والمملكــة المّتحــدة، إذ تزيــد م�ي
ــدولرات. ز مــن ال ــ�ي ات الماي ــان عــن عــرش مــن الئحي

انيــة الحملــة النتخابيــة لــكّل طــرف مــن الئطــراف َوفــق طبيعــة النتخابــات، كمــا تحــدد  ز وتضــع الئحــكام القانونيــة عــادة حــدوداً لم�ي
ي كثــ�ي مــن البلــدان الئخــرى، يعتــ�ب جمــع الئمــوال مــن 

مصــادر التمويــل المتاحــة. ففــي مــر عــى ســبيل المثــال، كمــا هــو الحــال �ز
ز أمــًرا محظــوًرا. مصــادر خارجيــة أو مــن غــ�ي المريــ�ي

ز مصــادر التمويــل وكشــوفات  كمــا تقــوم هــذه الئحــكام بتحديــد آليــة دقيقــة تلــزم كل مرشــح/ة أو حــزب بتقديــم تقاريــر ماليــة تبــ�ي
ــال لذلــك، وتشــمل  ي حــال عــدم المتث

ــات شــديدة �ز ي بعــض البلــدان تحــدد الئحــكام القانونيــة عقوب
ــة. و�ز ــة النتخابي تكاليــف الحمل

ي ليبيــا مثــًا 
ي �ز ّ اســتبعاد أو شــطب المرّشــح/ة أو أصــوات الحــزب المكتســبة، فالقانــوُن النتخــا�ب اتخــاذ إجــراءات مثــل الغرامــات وحــىت

ي المحــّدد.
ي تقديــم التقاريــر الماليــة قبــل الموعــد النهــا�ئ

ي حالــة فشــله أو فشــلها �ز
دارة النتخابيــة باســتبعاد المرّشــح/ة �ز يســمح لــاإ

ز  /ات أو الئحــزاب المســجلة مــن أجــل دعــم المتنافســ�ي ز ي كثــ�ي مــن البلــدان بتخصيــص التمويــل الحكومــي للمرشــح�ي
تقــوم الدولــة �ز

ي منــذ العــام 2011، تنســق الهيئــة العليــا المســتقلة  ي كل حــدث انتخــا�ب
ي تغطيــة تكاليــف الحمــات النتخابيــة. ففــي تونــس مثــا، و�ز

�ز

•

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•

•
•
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ــر هــذه  ــة. توف ــة النتخابي ــات الحمل جاعا لنفق ــ�ب اســ�ت ي تعت
ــىت ــة، وال ــس بالمنحــة العمومي ي تون

ــى �ز ــا يدع ــة �ف م ــات عملي لانتخاب
ي أي مــن 

/ات المــرح بهــا �ز ز شــحة اســتطاعت أن تفــوز بمــا ل يقــل عــن %3 مــن أصــوات الناخبــ�ي المســاهمة كمنحــة لــكل قائمــة م�ت
الدوائــر النتخابيــة.

7. الرقابة عىل الدعاية النتخابية
ي بعــض الئحيــان، بإعــداد وحــدات 

عــام �ز ي كثــ�ي مــن البلــدان، وبالتنســيق مــع الهيئــات المنظمــة لقطــاع الإ
دارات النتخابيــة �ز تقــوم الإ

عــام  /ات ووســائل الإ ز ام المرّشــح�ي ز عــام، وذلــك لقيــاس مــدى الــ�ت ي وســائل الإ
رصــد لمراقبــة أنشــطة الدعايــة النتخابيــة، خاصــة �ز

/ات. ز ز ولتخــاذ الإجــراءات ضــد المخالفــ�ي بالقوانــ�ي

ًا مــن بلــٍد إىل آخــر. وتشــمل الإجــراءات عــادة  دارة النتخابيــة عــى متابعــة النتهــاكات وتفعيــل العقوبــات اختاًفــا كبــ�ي تختلــف قــدرة الإ
ي 

ز النتخابيــة �ز عــام. وتعطــي القوانــ�ي توجيــه رســائل التوبيــخ لانتهــاكات البســيطة ثــم تليهــا العقوبــات الماليــة، خاصــة لوســائل الإ
ي حــالت المخالفــات البالغــة، إىل المدعــي العــام أو المحاكــم 

/ات، �ز ز دارة النتخابيــة بتحويــل المخالفــ�ي الكثــ�ي مــن الئحيــان الحــق لــاإ
ــاذ  ــعة باتخ ــلطات واس ــها س ــة نفس دارة النتخابي ــاب الإ ــون النتخ ــي قان ــدان يعط ــض البل ي بع

ــون. و�ز ــب القان ــاص حس ذات الختص
ي 2011، عــى ســبيل 

ي التأســيسي �ز
ي تونــس. ففــي نهايــة انتخابــات المجلــس الوطــىز

، كمــا هــو الحــال �ز ز إجــراءات صارمــة ضــد المخالفــ�ي
ي فــاز بهــا حــزٌب واحــٌد نتيجــَة رصــد انتهــاكات جّديــة لحملــة الحــزب، 

دارة النتخابيــة التونســية معظــَم المقاعــد الــىت المثــال، ألغــت الإ
ي محاكــم الســتئناف.

ولحًقــا تــّم نقــض قــرار هيئــة إدارة النتخابــات �ز

المراجع

.)ACE( شبكة المعرفة النتخابية أيس
ي مر )2018(.

الموقع الرسمي للهيئة الوطنية لانتخابات �ز
عاميــة لحملــة النتخابــات البلديــة  : رصــد التغطيــة الإ ي

الهيئــة العليــا المســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري )2018(. التقريــر النهــا�ئ
2018. تونــس: الهيئــة العليــا المســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري.

ــة خالفــت  ــة ضــد قنــوات تلفزي ــا مالي ــة: خطاي ــات وقــرارات الهيئ ــا المســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري )2014(. بيان ــة العلي الهيئ
ــمعي  ــال الس ــتقلة لاتص ــا المس ــة العلي ــس: الهيئ ــية 2014. تون ــات الرئاس ــة لانتخاب ــة الثاني ــاء الجول ي أثن ــا�ب ــون النتخ ــكام القان أح

ــري. والب
يعيــة الرئاســية )2014(.  الهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات )2015(. تقريــر الهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات حــول النتخابــات الترش

تونــس: الهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات.
United Nations Assistance Mission for Iraq )2018(. UN IRAQ Press Releases. UNAMI http://www.uniraq.com

مصطلحات ذات عالقة:

أولً: هذا القاموس:
 ، ز ي النتخابــات، انتخابــات صحيحــة، تثقيــف الناخبــ�ي

ي النتخابــات، وســائل التواصــل الجتماعــي �ز
عــام �ز حملــة انتخابيــة، وســائل الإ

. ز إعــام الناخبــ�ي
ي لمصطلحات النتخابات:  ثانياً: المعجم العر�ب

، اتصــال  ي ي حــز�ب ــت، إعــان انتخــا�ب ن ن�ت ــة عــ�ب الإ ــة، حمل ــة انتخابي ــة، رســالة حمل ــة النتخابي عــام، مــدة الحمل حــق الوصــول إىل الإ
 . ز ــ�ي ــام الناخب ــي، إع ، شــبكات التواصــل الجتماع ز ــ�ي ــا�ش بالناخب مب

مكسيم صنصور
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أغلبية 

المفهوم والمصطلح
ي يتــم الحصــول 

اع مــا، فهــي أكــ�ب عــدد مــن الئصــوات الــىت ي اقــ�ت
ز والناخبــات �ز عــة أو التوجــه الئعــم للناخبــ�ي ز تُعــرف الئغلبيــة عــى أنهــا ال�ز

ي بعــض الحــالت مطلقــة 
. ويجــب أن تكــون الئغلبيــة �ز ز وع قانــون أو انتخــاب مرشــح أو قائمــة مرشــح�ي ي تصويــت عــى قــرار أو مــرش

عليهــا �ز
ي 

ز مفهــوم الئغلبيــة والديمقراطيــة الحديثــة ممثلــة �ز ي لمصطلحــات النتخابــات 2014(. وهنــاك صلــة وثيقــة بــ�ي أو معــززة )المعجــم العــر�ب
ي التناوب الســياسي 

ي الحيــاة السياســية الديمقراطيــة وأصبحــت تمثــل حجــر الزاويــة �ز
النتخابــات العامــة، وعليــه فالئغلبيــة مصطلــح شــائع �ز

ي مســتوياتها المؤسســاتية. ويُعــ�ب عنهــا مــن الناحيــة الإجرائيــة بحصول حــزب أو تحالف ســياسي أو مرشــح/ة 
الــذي هــو جوهــر الديمقراطيــة �ز

ي توجــد العديد مــن المرادفــات لمصطلــح الئغلبية،  ي العالــم العــر�ب
َّ عنهــا مقارنــة بمنافســيهما كل عــى حــدة. �ز عــى أغلــب الئصــوات المعــ�ب

ي بعــض 
ي لبنــان و�ز

يَّــة عــى ســبيل المثــال �ز ِ َ
ي معظــم الــدول العربيــة يســتخدم مصطلــح الئَْك�ش

ز يســتخدم مصطلــح الئغلبيــة �ز ففــي حــ�ي
ي مناطــق عربيــة أخــرى قــد يســتخدم مصطلح 

ي انتخابــات معينــة، و�ز
مناطــق العــراق قــد نســمع انــه قــد فــاز حــزب مــا بصــدارة الئصــوات �ز

ي للتعبــ�ي عــن الئغلبيــة. 
ي بعــض الئحيــان بشــكل خاطــئ وغــ�ي قانــو�ز

ُجــّل �ز

ي بعــض البلــدان “العتبــة”، إل أن الئخــ�ي ل يعتــ�ب مرادفــاً 
ي بعــض الئحيــان مــع نســبة الحســم أو كمــا تســمى �ز

يختلــط مفهــوم الئغلبيــة �ز
ي الهيئــة المنتخبــة أو الصعــود 

ي الحــد الئد�ز مــن الدعــم المطلــوب لضمــان الحصــول عــى تمثيــل �ز
لمفهــوم الئغلبيــة. فالعتبــة تعــىز

ي انتخابــات مــا. وقــد يكــون الحــد الئد�ز عــدداً أو نســبة مــن الئصــوات أو كوتــه “حصــة”، وتســتخدم العتبــة 
إىل التصفيــات النهائيــة �ز

ي الهيئــة 
ي تحصــل عــى عــدد قليــل نســبياً مــن الئصــوات مــن الحصــول عــى مقاعــد �ز

ي لســتبعاد الئحــزاب الــىت ي نظــم التمثيــل النســىب
�ز

ط  ز عــى ســبيل المثــال يشــ�ت ي فلســط�ي
يعيــة �ز ي النتخابــات الترش

المنتخبــة، لذلــك يطلــق عليــه أحيانــاً اســم الحــد الئد�ز لاســتبعاد. �ز
ي ظــل قانــون انتخابــات أعضــاء 

ي لبنــان، �ز
الحصــول عــى 1.5 بالمئــة مــن الئصــوات حــىت يحصــل الحــزب أو الئتــاف عــى مقاعــد، و�ز

، والــذي يتــم احتســابه بقســمة  ي ي لــم تحــَظ بالحاصــل النتخــا�ب
مجلــس النــواب الجديــد رقــم 44/2017، حيــث يتــم إخــراج اللوائــح الــىت

/ات  ز ى عــى عــدد المقاعــد فيهــا. كمــا تســتخدم العتبــة أيضــاً مــع المرشــح�ي ي كل دائــرة انتخابيــة كــ�ب
عــات �ز ز والمق�ت عــ�ي عــدد المق�ت

ي فرنســا.
يعيــة �ز ي النتخابــات الترش

الئفــراد كمــا هــو الحــال �ز

ــة  ــة مطلقــة، أغلبي ــة منهــا أغلبي ــواع مختلفــة لائغلبي ــاك أن ــة، هن ــح الئغلبي ــ�ي عــن مصطل مــع اختــاف المســميات المســتخدمة للتعب
ز  بســيطة، أغلبيــة نســبية، أغلبيــة خاصــة أو “مؤهلــة” أو “موصوفــة”، أغلبيــة مضخمــة أو “مصطنعــة”. فيمــا يــىي توضيــح للفــروق بــ�ي

هــذه الئنــواع:

ي أنحــاء عديــدة حــول 
ي كثــ�ي مــن الئنظمــة السياســية والنتخابيــة �ز

الئغلبيــة المطلقــة: هــي أكــ�ش أنــواع الئغلبيــة شــيوعا لعتمادهــا �ز
ي الئغلبيــة المطلقــة الحصــول عــى أكــ�ش مــن نصــف عــدد الئصــوات ولــو بصــوٍت 

العالــم منهــا عــدد مــن الــدول العربيــة، وتعــىز
ي عــدد مــن البلــدان العربيــة 

واحــد، وغالبــاً مــا تشــتهر الئغلبيــة المطلقــة بنســبة الـــ )1+%50(. يســتخدم هــذا النــوع مــن الئغلبيــة �ز
ز ومــر واليمــن )شــبكة المعرفــة النتخابيــة  الآخــذة بالنظــام الرئــاسي أو شــبه الرئــاسي مثــل تونــس والجزائــر وســوريا وفلســط�ي

أيــس 2018(. 
 َّ ــب الئصــوات المعــ�ب ــف ســياسي أو مرشــح/ة عــى أغل ي أن يحصــل حــزب أو تحال

ــة البســيطة تعــىز ــيطة: الئغلبي ــة البس الئغلبي
ورة الحصــول عــى الئغلبيــة المطلقــة مــن الئصــوات، لذلــك ل يتطلــب  عنهــا مقارنــة بمنافســيه/ها كل عــى حــدة، وليــس بالــرز
هــذا النــوع مــن الئغلبيــة إجــراء جولــة ثانيــة لتحديــد الفائــز. ودائمــا مــا تســتخدم الئغلبيــة البســيطة مــع نظــام الفائــز الئول كمــا 
ي اليمــن )شــبكة المعرفــة النتخابيــة أيــس 2018(.

يعيــة �ز ي النتخابــات الترش
ســيوضح لحقــاً، ويســتخدم هــذا النــوع مــن الئغلبيــة �ز

ي نظــم 
ز تســتخدم الئوىل غالبــاً �ز الئغلبيــة النســبية: يتشــابه مفهومــا الئغلبيــة البســيطة والئغلبيــة النســبية إىل حــد مــا. ففــي حــ�ي

ي تعتمــد نظــم النســبية، فهــي إحــدى مرتكــزات النظــام 
ي النتخابــات الــىت

ة �ز الئغلبيــة خاصــة نظــام الفائــز الئول، تســتخدم الئخــ�ي
ي القائــم عــى إتاحــة أوســع تمثيــل ممكــن للقــوى السياســية المختلفــة. وتتحقــق الئغلبيــة النســبية عندمــا يحصــل حــزب أو 

لمــا�ز ال�ب
ي النتخابــات مقارنــة بمنافســيه كل عــى حــدة. ومــع حصــول حــزب مــا 

تحالــف ســياسي أو مرشــح عــى أعــى نســبة مــن المقاعــد �ز
اع  ي يجــرى القــ�ت

لمانيــة حــىت وإن كانــت أقــل مــن %50 مــن إجمــاىلي عــدد المقاعــد الــىت ي النتخابــات ال�ب
عــى أعــى نســبة مقاعــد �ز

ي تُؤهلــه لتشــكيل وقيــادة الحكومــة، لكنــه يحتــاج إىل بنــاء تحالفــات لتوفــ�ي الئغلبيــة 
عليهــا، فيكــون قــد حصــل عــى الئغلبيــة الــىت

ي تونــس ومــر )شــبكة المعرفــة 
ي النتخابــات النيابيــة �ز

المطلقــة الازمــة لتشــكيل الحكومــة. يســتخدم هــذا النــوع مــن الئغلبيــة �ز
النتخابيــة أيــس 2018(.

ز عــى أغلبيــة تفــوق الئغلبيــة المطلقــة مــن أجــل إعــان  ط حصــول مرشــح’ أو قائمــة مرشــح�ي الئغلبيــة الخاصــة: هــي نظــام يشــ�ت
ي انتخابــات محــددة، أو للموافقة 

ط الئغلبية الخاصــة �ز ز أو الثاثــة أخمــاس. وقــد تُشــ�ت فوزهــم بالنتخابــات. وتكــون عــادًة أغلبيــة الثلثــ�ي
مــة أو الئغلبيــة الُمعٌززة  . يُعــرَف هــذا النــوع من الئغلبيــة أيضــاً بالئغلبيــة الُمدعَّ ز عــى الدســتور أو تعديلــه، أو للموافقــة عــى قــرار معــ�ي
ي لبنان. 

يــة المؤهلــة كما هــو الحــال �ز ، أو الئك�ش ز ي العــراق وفلســط�ي
ي تونــس، أو الئغلبيــة الموصوفــة كمــا هــو الحــال �ز

كمــا هــو الحــال �ز

•

•

•

•
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•

ي الدســتور تهــم الحيــاة العامــة وتكــون عــادة مرهونــة بعتبــة معينــة، وغالبــا 
ز أو تعديــات �ز تُمّكــن الئغلبيــة المؤهلــة مــن تمريــر قوانــ�ي

ي كثــ�ي مــن الــدول 
ى ذات الحساســية الشــديدة. �ز ط هــذه الئغلبيــة لإجــازة التعديــات المؤسســية أو الثقافيــة أو اللغويــة الكــ�ب مــا تُشــ�ت

ز والناخبات. تســتخدم  ز من إجمــاىلي الئصــوات الصحيحــة للناخبــ�ي يتطلــب تمريــر التعديــات الدســتورية الحصــول عــى أغلبيــة الثلثــ�ي
، كما هــو الحال  ي عــدد مــن الــدول العربيــة لنتخــاب رئيــس البــاد بشــكل غ�ي مبــا�ش

ي النتخابــات الرئاســية �ز
الئغلبيــة المؤهلــة كذلــك �ز

ورة تحكــم الحــزب الحاصــل عــى هــذه  ي بالــرز
ي هيئــة معينــة ل يعــىز

ي العــراق ولبنــان كمــا ســيوضح لحقــاً. إل أن تحقيــق الئغلبيــة �ز
�ز

، ففــي المقابــل نجــد أن مبــدأ  ز ي هــذه الهيئــة بشــكل مطلــق، ومــن ثــم فــرض رؤيــة أحاديــة عــى بقيــة الئعضــاء الُمنَتَخبــ�ي
الئغلبيــة �ز

ز مجمــوع  ز عــدد أصــوات الئغلبيــة أو مقاعدهــا وبــ�ي ي الفــارق بــ�ي
ي تتمثــل �ز

الئغلبيــة المؤهلــة يُقابلــه مفهــوم الئقليــة الُمَعِطلــة، والــىت
ي 

ي لبنــان، حيــث يكــ�ش الحديــث عــن الثلــث المعطــل، ويعــىز
أصــوات الهيئــة الناخبــة. ينتــرش مفهــوم الئقليــة المعطلــة بشــكل واســع �ز

مفهــوم الئقليــة المعطلــة وجــود أقليــة برلمانيــة معارضــة قــادرة، عــى الرغــم مــن قلتهــا، أن تُعطــل عــددا مــن القــرارات الحيويــة 
بالنســبة للحكومــة، ممــا يفــرض عــى هــذه الحكومــات أحيانــاً تقديــم تنــازلت وإجــراء تعديــات عــى المشــاريع المقدمــة ليتســىز 

تمريرها.
الئغلبيــة الُمصطنعــة: يتحقــق هــذا النــوع مــن الئغلبيــة عندمــا يفــوز حــزب أو تحالــف ســياسي بنســبة مــن المقاعــد تفــوق النســبة 
ــة كمــا ســيوضح لحقــاً.  ي أنظمــة الئغلبي

ــا �ز ــات. يحــدث ذلــك غالب ز والناخب ــ�ي ــوا عليهــا مــن أصــوات الناخب ي حصل
ــىت ــة ال الحقيقي

ي انتخابــات مــا، وحصــول 
ز �ز فعــى ســبيل المثــال قــد ينتــج عــن اســتخدام نظــام الفائــز الئول هــدر معظــم أصــوات الناخبــ�ي

حــزب واحــد عــى معظــم مقاعــد الهيئــة عــى الرغــم مــن حصــول هــذا الحــزب عــى مجمــوع أصــوات أقــل بكثــ�ي مــن الئغلبيــة 
ي لمصطلحــات النتخابــات 2014(. ي هــذه النتخابــات )المعجــم العــر�ب

ز �ز المطلقــة، خاصــة مــع زيــادة عــدد المتنافســ�ي

ات الئغلبية  متغ�ي
ي ونــوع النتخابــات. وبالنظــر إىل النتخابــات الرئاســية  ز همــا النظــام النتخــا�ب يــن هامــ�ي يختلــف نــوع الئغلبيــة المســتخدمة طبقــاً لمتغ�ي
يــن. حســب المتغــ�ي الئول،  ي عــى ســبيل المثــال نجــد أن نــوع الئغلبيــة المســتخدمة يختلــف طبقــاً لهذيــن المتغ�ي ي العالــم العــر�ب

�ز
 َّ ي حالــة اســتخدام نظــام الفائــز الئول مثــاً تطبــق الئغلبيــة البســيطة حيــث يفــوز المرشــح/ة الحاصــل عــى أغلــب الئصــوات الُمعــ�ب

و�ز
ي حالــة اســتخدام نظــام 

ورة الحصــول عــى الئغلبيــة المطلقــة مــن الئصــوات. أمــا �ز عنهــا مقارنــة بمنافســيه كل عــى حــدة، وليــس بالــرز
ــة  ــى الئغلبي ــل/ة ع ــح/ة الحاص ــة، المرش ــة ثاني ــة إىل جول ــة الئوىل، ودون الحاج ي الجول

ــا�ش �ز ــكل مب ــاب بش ي النتخ
ــوز �ز ز يف ــ�ي الجولت

ي الجولــة الئوىل، يتــم تنظيــم جولــة انتخابية 
ز بتلــك الئغلبيــة �ز ي حــال عــدم فــوز أي مــن المرشــح�ي

المطلقــة مــن الئصــوات الصالحــة، و�ز
ي الجولــة الئوىل، ويفــوز فيهــا المرشــح/ة الحاصــل/ة عــى الئغلبيــة المطلقــة كمــا 

ز عــى أعــى الئصــوات �ز ز الحاصلــ�ي ز المرشــح�ي ثانيــة بــ�ي
ز ومــر واليمــن )شــبكة المعرفــة النتخابيــة أيــس 2018(. إل أنــه  ي كل مــن تونــس والجزائــر والســودان وســوريا وفلســط�ي

هــو الحــال �ز
ز المســتند  ز الــدول العربيــة المذكــورة أعــاه ونظــام الجولتــ�ي ز بــ�ي ي نــوع الئغلبيــة المســتخدمة مــع نظــام الجولتــ�ي

قــد يوجــد اختــاف �ز
ي الجولــة 

ي فرنســا تُســتخدم نســبة حســم “عتبــة” �ز
يعيــة �ز ي فرنســا عــى ســبيل المثــال. ففــي النتخابــات الترش

إىل التعددية/الئغلبيــة �ز
ز عــى نســبة مــا يزيــد عــن 12.5 بالمئــة مــن إجمــاىلي الئصــوات الصحيحــة  ز الحاصلــ�ي الئوىل حيــث يصعــد للجولــة الثانيــة كل المتنافســ�ي
ي الجولــة الثانيــة المرشــح/ة الحاصــل/ة عــى 

ي النتخــاب �ز
ي الجولــة الثانيــة ويفــوز �ز

ي الجولــة الئوىل، ثــم الئغلبيــة البســيطة �ز
ز �ز للناخبــ�ي

أعــى الئصــوات، أي بالئغلبيــة البســيطة، وبغــض النظــر عمــا إذا حصــل عــى الئغلبيــة المطلقــة لائصــوات أم ل.

ــة أو  ــة أو نســبية، برلماني ة، أغلبي ــا�ش ة أو غــ�ي مب ــا�ش ــت مب ــات: ســواء كان ــوع النتخاب ــا باختــاف ن ــة المســتخدمة أيًض تختلــف الئغلبي
ة عنهــا  ي النتخابــات الرئاســية المبــا�ش

رئاســية أو اســتفتاء أو انتخابــات بلديــة. فعــى ســبيل المثــال يختلــف نــوع الئغلبيــة المســتخدمة �ز
ــات  ــن النتخاب ز ومــر واليم ــر والســودان وســوريا وفلســط�ي ــس والجزائ ــن تون ــد كل م ة، فتعتم ــا�ش ــ�ي المب ــات الرئاســية غ ي النتخاب

�ز
ز وباســتخدام الئغلبيــة المطلقــة )شــبكة المعرفــة النتخابيــة أيــس 2018(. بينمــا تجــرى  ة عــن طريــق نظــام الجولتــ�ي الرئاســية المبــا�ش
ــس  ي مجل

/ات �ز ز ــ�ي ــل الئعضــاء المنتخب ة مــن قب ــا�ش ــات غــ�ي المب ــق النتخاب ــان عــن طري ي كل مــن العــراق ولبن
ــات الرئاســية �ز النتخاب

ي أصــوات أعضــاء مجلــس النــواب للفــوز بمقعــد 
النــواب، وباســتخدام الئغلبيــة المؤهلــة، حيــث ينبغــي حصــول المرشــح/ة عــى ثلــىش

ي تحديــد نــوع 
ي بلــد مــا ســواء كانــت نســبية أو أغلبيــة أو كليهمــا معــاً ليــس فقــط �ز

الرئاســة. كمــا تؤثــر طبيعــة النتخابــات المتبعــة �ز
لمانيــة  ي النتخابــات ال�ب

ز تتبايــن الئغلبيــة المســتخدمة �ز ي حــ�ي
ي المتبــع. �ز ي تحديــد نــوع النظــام النتخــا�ب

الئغلبيــة المســتخدمة بــل أيضــاً �ز
ــ�ي  ــة وغ ــدول العربي ــم ال ي معظ

ــتورية �ز ــات الدس ــتفتاءات والتعدي ي الس
ــع �ز ــكل واس ــة بش ــة المؤهل ــتخدم الئغلبي ــية، فتس والرئاس

ــدول  ــل ال ي تفضي
ــة �ز لماني ــية وال�ب ــات الرئاس ــة بالنتخاب ــة مقارن ــات البلدي ي النتخاب

ــد �ز ــ�ي للمقاع ــدد الكب ــر الع اً، يؤث ــ�ي ــة. أخ العربي
ي تفــادي تكاليــف 

ي ونــوع أغلبيــة يســاعد عــى حســم النتخابــات دون اللجــوء إىل جولــة ثانيــة. فيســاهم هــذا �ز لســتخدام نظــام انتخــا�ب
ي كل مــن الئردن 

ي جــرت �ز
ة الــىت ي النتخابــات البلديــة الئخــ�ي

إضافيــة لإجــراء النتخابــات عــى مرحلــة واحــدة فقــط، كمــا هــو الحــال �ز
وتونــس والجزائــر.
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أقلية

المفهوم والمصطلح
ي المجتمــع، ولــكل أقليــة منهــا ســمات قوميــة أو إثنيــة 

يــة ذات ســمات وخصائــص تختلــف عــن مثياتهــا �ز الئقليــات هــي “مجموعــات برش
ي عــدة دول هنــاك أشــخاص ينتمــون إىل أقليــات قــد تكــون قوميــة أو إثنيــة 

ز أفرادهــا” )الموســوعة العربيــة(. و�ز كة بــ�ي أو دينيــة مشــ�ت
هــا. تأخــذ القليــات تســميات مختلفــة مثــل: “جاليــة أو فئــة أو طائفــة أو ملــة أو مجموعــة  وأقليــات دينيــة ولغويــة او جنســية او غ�ي
ي الغالــب عــى جــذور الئقليــة وأصولهــا، وهويتهــا الجتماعيــة “ )الموســوعة العربيــة(. والئقليــة بصفــة عامــة 

هــا مــن تســميات تــدل �ز وغ�ي
ي المجموعــات العرقيــة الموجــودة 

ة العــدد مقارنــة بالمجموعــة الئكــ�ب “الغلبيــة”، مثلمــا هــو الحــال �ز هــي عبــارة عــن مجموعــة صغــ�ي
ازيــل.   ي ال�ب

ز �ز ي الوليــات المتحــدة والســكان الئصليــ�ي
ز �ز ي العــراق وســورية والئفــرو أمريكيــ�ي

�ز

ي ي العالم العر�ب
تنّوع الئقليات �ف

•

•

•

•
•
•

•

كس.  ، ودروز، و�ش ز ، وأكراد، وأرمن، وتركمان، وآشوري�ي ز ي سورية مثاً عدة مجموعات: علوي�ي
هناك �ز

ــن،  ــا أرم ــيحية منه ــات مس ــة، أقلي ــنية والكردي ــيعية والس ــات الش ــب الئغلبي ــإىل جان ــا: ف ــا اجتماعي ــا تنوع ــراق أيض ي الع
ــهد �ز نش

ز عــدة أنــواع مــن الئقليــات منهــا العرقيــة  . ففــي العــراق يمكــن التفريــق بــ�ي ز ز وكلدانيــ�ي ويزيديــة وشــبك وصابئــة وتركمــان وبهائيــ�ي
 ) ز يديــة والصابئــة والكلــدان والآشــوري�ي ز ي وكــردي( ومنهــا دينيــة )ال�ي

)تركمــا�ز
كسية.  كيبة الجتماعية مع وجود أقليات مسيحية و�ش ي الئردن تتنوع ال�ت

�ز
ز هناك أقليات مسيحية.  ي فلسط�ي

�ز
ي البحرين هناك أقلية سنية.

�ز
ي الســياق 

ي لبنــان يجمــع مــا يســمى دســتوريا “طوائــف”، وهــي طوائــف مذهبيــة دينيــة، ينــدرج البعــض منهــا �ز
التنــوع الجتماعــي �ز

ز والئقبــاط. ز والكلــدان، والآشــوري�ي ي تحــت اســم الئقليــات، وتشــمل الريــان الئرثوذكــس والكاثوليــك، والاتــ�ي النتخــا�ب
نســان  بــر والئمازيــغ، ولكــن وبحســب تقريــر المراجعــة الدوّريــة الشــاملة لحقــوق الإ ي الجزائــر أقليــات وســكان أصليــون مــن ال�ب

�ز
اف بالمطالــب  ي الجزائــر ســوى جهــود متواضعــة لاعــ�ت

ي مايو/آيــار 2017 “... بعــد ســنوات مــن التهميــش لــم يبــذل المســؤولون �ز
�ز

ة لغــة وطنيــة” )مركــز جنيــف الــدوىلي للعدالــة(. الثقافيــة لهــم، واللغــة الئمازيغيــة ليســت معتــ�ب

ام خصوصياتها تداب�ي تهدف إىل ترسيخ الديمقراطية مع شمل الئقليات واح�ت
نســان  ز مــن الممكــن أن تســفر بحســب مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإ تواجــه العديــد مــن الئقليــات أشــكالً متعــددة مــن التميــ�ي
ــة”. ويتطلــب مشــاركة وشــمول  قصــاء” أو “الســتبعاد” الســياسي والجتماعــي مــن قبــل الئغلبي ي الئمــم المتحــدة عــن “التهميــش والإ

�ز
قصــاء، ولتقّبــل التنــوع الجتماعــي وحمايتــه  ز والإ ي هــذه المجتمعــات معايــ�ي وتدابــ�ي تتخذهــا الــدول لوضــع حــد للتميــ�ي

الئقليــات �ز
نســان. قــد تأخــذ جهــود الــدول لشــمول وإدمــاج الئقليــات سياســياً واجتماعيــاً  مــن خــال تعزيــز وتنفيــذ المعايــ�ي الدوليــة لحقــوق الإ
ز  شــيح مزيــد مــن المنتمــ�ي ز الئحــزاب السياســية ل�ت أشــكالً عــدة خاصــة فيمــا يتعلــق بالمشــاركة السياســية. ومــن التدابــ�ي المتخــذة “تحفــ�ي
ي الحكــم فهــو عــ�ب تخصيــص 

لائقليــات عــى قوائمهــا” )شــبكة المعرفــة النتخابيــة أيــس(. أمــا الشــكل الئكــ�ش رواجــاً لمشــاركة الئقليــات �ز
ي مراكــز القــرار 

دارات العامــة و�ز ي الإ
ي الحكومــات و�ز

حصــص أو مقاعــد )كوتــا( تهــدف إىل مشــاركة وتمثيــل الئقليــة عــى مســتويات عــدة �ز
ي النتخابــات، وذلــك عــى كافــة المســتويات.

و/أو �ز

ي الحيــاة 
لقــد جــاء هــذا التدبــ�ي “الخــاص والمؤقــت” لتعزيــز مشــاركة وتمثيــل أقليــات مختلفــة وليمّكنهــا مــن التعبــ�ي عــن خصوصيتهــا �ز

ي أيــار 
ي الــدول العربيــة، المنظــم مــن قبــل جامعــة الــدول العربيــة والئمــم المتحــدة، �ز

دارات النتخابيــة �ز العامــة. وخــال ملتقــى الإ
ي الشــأن العــام. 

ز عــى أهميــة اتخــاذ التدابــ�ي الخاصــة والمؤقتــة للســعي إىل شــمول الجميــع �ز 2016 جــرى التأكيــد مــن قبــل المشــارك�ي
ي تــم تهميشــها تاريخيــاً، كمــا هــو الحــال بالنســبة للنســاء والئقليــات الثقافيــة والعرقيــة 

حيــث أن التمثيــل العــادل لفئــات المجتمــع الــىت
ــق المســاواة. أمــا طــرق  ي تحقي

ــة ويســاهم �ز ــة الديمقراطي ــخ العدال ــل ذوي الحتياجــات الخاصــة، يرّس ــات أخــرى مث ضافــة إىل فئ بالإ
نســان، ويجــب وضــع ضمانــات لحقــوق الئقليــات قيــد  التطبيــق، فعــى كل بلــد الهتمــام بهــا. “حقــوق الئقليــات هــي مــن حقــوق الإ
نســان عــى ِغــرار أعضــاء المجتمــع الآخريــن، ويجــب وضــع ضمانــات محــدّدة تّؤكــد عــى حقوقهــم  الإجــراء تضمــن أن تتمتــع بحقــوق الإ
: حمايــة ثقافــات وأديــان ولغــات الئقّليــات وتعزيزهــا؛ تيســ�ي  ي

كأقليــات. وتســاعد هــذه الحقــوق عــى وجــه التعــداد وليــس الحــر �ز
ي تؤثـّـر فيهــا؛ حمايــة الئقليــات مــن الئذى ومــن 

ي صنــع القــرارات الــىت
ي الحيــاة العامــة و�ز

مشــاركة هــذه الئقّليــات عــى قــدم المســاواة �ز
؛ وحمايــة الهويــة  ز ي العنــا� المحــددة التاليــة: حمايــة الوجــود؛ عــدم التميــ�ي

. لــذا، يمكــن تلخيــص أســس حقــوق الئقليــات �ز ز التميــ�ي
والمشــاركة.” )رشــماوي(
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•

•

•

•

ي 
يتــم توفــ�ي الحمايــة لحقــوق الئقليــات أيضــا بموجــب المــادة 27 مــن العهــد الــدوىلي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــىت

ــرم الئشــخاص المنتســبون  ــة، أن يُح ــة أو لغوي ــة أو ديني ــات اثني ــا أقلي ي توجــد فيه
ــىت ــدول ال ي ال

ــاىلي “ل يجــوز، �ز ــص عــى الت تن
ــم،  ــة شــعائرهم أو اســتخدام لغته ــم وإقام ــم الخاصــة أو المجاهــرة بدينه ــع بثقافته ــن حــق التمت ــورة م ــات المذك إىل الئقلي

ــة والسياســية 1966( ي جماعتهــم”. )العهــد الــدوىلي للحقــوق المدني
ــن �ز اك مــع الئعضــاء الآخري بالشــ�ت

أمــا المــادة 2 مــن العهــد الــدوىلي الخــاص بالحقــوق القتصاديــة والجتماعيــة والثقافيــة 1966، فُيلــزم الــدول بــأن “ تضمــن جعــل 
ــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو  ز بســبب العــرق، أو الل ــ�ي ــة مــن أي تمي ي هــذا العهــد بريئ

ــا �ز ممارســة الحقــوق المنصــوص عليه
وة، أو النســب، أو غــ�ي ذلــك مــن الئســباب”. ، أو الئصــل القومــي أو الجتماعــي، أو الــ�ش الديــن، أو الــرأي سياســيا أو غــ�ي ســياسي
ي الــدول 

أمــا المــادة 20 الفقــرة 3 والمــادة 30 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، فتنــّص أيضــا عــى أحقيــة التمتــع بالحقــوق الئساســية “�ز
، ل يجــوز حرمــان الطفــل المنتمــي لتلــك  ز ي توجــد فيهــا أقليــات إثنيــة أو دينيــة أو لغويــة أو أشــخاص مــن الســكان الئصليــ�ي

الــىت
ي أن يتمتــع، مــع بقيــة أفــراد المجموعــة، بثقافتــه، أو الإجهــار بدينــه وممارســة شــعائره، 

الئقليــات أو لئولئــك الســكان مــن الحــق �ز
أو اســتعمال لغتــه.” )اتفاقيــة حقــوق الطفــل(

ــة العامــة لائمــم  ي اعتمــدت بقــرار الجمعي
ز العنــري الــىت ــة الدوليــة للقضــاء عــى جميــع أشــكال التميــ�ي المــادة 7 مــن التفاقي

ز  ورة اتخــاذ تدابــ�ي مــن قبــل الــدول لحمايــة الئقليــات مــن التميــ�ي ي 21 كانــون الئول 1965، تؤكــد أيضــا عــى �ز
المتحــدة 2106 �ز

ــة  عــام بغي ــة والإ ــة والثقاف بي ــم وال�ت ــن التعلي ي ميادي
ــة، ول ســيما �ز ــة وفعال ــ�ي فوري ــأن تتخــذ تداب ــدول الئطــراف ب ــد ال “تتعه

ــة أو  ز الئمــم والجماعــات العرقي ــ�ي ــز التفاهــم والتســامح والصداقــة ب ز العنــري، وتعزي ــ�ي ــة إىل التمي مكافحــة النعــرات المؤدي
ز العنــري( ثنيــة الئخــرى، ...”  )التفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى جميــع أشــكال التميــ�ي الإ

ف والنتائج الدالة ف القوان�ي ي بعض الدول العربية ب�ي
ي النتخابات �ف

بعض الئمثلة عىل مشاركة الئقليات �ف
ي انتخابــات 2018 

ي كل المحافظــات، جــاءت �ز
ي العــراق هنــاك 9 مقاعــد برلمانيــة مخصصــة دســتورياً لائقليــات مــن أصــل 329 مقعــداً �ز

�ز
ي محافظــة 

ز �ز ، وآخــر للصابئــة، ومقعــد أضيــف للكــرد الفيليــ�ي ز ، واحــد للشــبك، واحــد لائزيديــ�ي ز : “خمســة منهــا للمســيحي�ي كمــا يــىي
واســط”. )العربيــة 2018(

ي الئردن تضمــن قانــون انتخــاب مجلـــس النـــواب مــواد تنــص عــى تخصيــص عـــدد مـــن المقاعــــــد ضـمـــن القــــــوائم النتخابيــــــة 
�ز

ز و3 مقاعـــد للشـــركس والشيشـــان، كمـــا نـــص القــــانون  لائقليات فـــي المملكـــة، حيـــث خصص القــــانون 9 مقاعـــــــد للمســـــــيحي�ي
أيضــــا علــــى تخصــــيص كوتــــا للمرأة 15 مقعدا بواقع مقعد واحد لكـــل محافظــــة، مــــن ضــــمنها محافظــة بــدو الشـــمال والوسـط 
والجنـــوب، كمـــا ســـمح القـــانون للمـــرأة بالتنافــس المباشــــر فــــي القوائــم إضافــة لمقاعــد الكوتــا. مــن المهــم التنويــه أنــه ل يوجــد 
ــة الخاصــة بالمقاعــد المحجــوزة  . إل أن الئحــكام القانوني ي

ي الدســتور الئرد�ز
ــة �ز ــة أو الديني ــة العرقي ــح بمجموعــات الئقلي اف �ي اعــ�ت

ــات.  ــة بالئقلي اف الدول ــات تشــهد عــى اعــ�ت ــون النتخاب ي قان
كــس �ز ز والشيشــان والرش للمســيحي�ي

ي جديــد يعتمــد النســبية، ومــن أصــل 128 مقعــدا تــم  ي 2 أيــار 2018 عــى أســاس قانــون انتخــا�ب
ي لبنــان جــرت النتخابــات النيابيــة �ز

�ز
ــان الئرثوذكــس والكاثوليــك،  ــة تضــم الري ــات. هــذه الفئ توزيعهــم عــى الطوائــف والمناطــق جــرى تخصيــص مقعــد باســم الئقلي

. ي ي القانــون النتخــا�ب
وت الئوىل. هــذا المقعــد حصــة مخصصــة لائقليــات �ز ي دائــرة  بــ�ي

ز والئقبــاط �ز ، والكلــدان، والآشــوري�ي ز والاتــ�ي
ي سوريا أقليات دينية وعرقية كان الدستور يكفل إدماجها قبل العام 1950. 

�ز

ي البــاد، رفعــت عــى إثــره مطالبــات بتعديــل 
اير 2018 أثــار ترشــيح مواطــن يهــودي لانتخابــات الرئاســية جــدل �ز ي شــباط/ف�ب

ي تونــس �ز
�ز

 . شــح اىل النتخابــات الرئاســية وإدماجهــم الســياسي هــم مــن الئقليــات الدينيــة مــن ال�ت ز اليهــود وغ�ي المــادة 74 مــن الدســتور لتمكــ�ي

ي القانون الدوىلي
الئقليات �ف

ز إىل أقليــات قوميــة أو إثنيــة وإىل أقليــات دينيــة ولغويــة” الــذي اعتمــد  يعتــ�ب إعــان الئمــم المتحــدة بشــأن “حقــوق الئشــخاص المنتمــ�ي
ي تحــدد معايــ�ي أساســية 

/ كانــون الئول 1992، الوثيقــة الــىت ي 18 ديســم�ب
ونــرش بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة لائمــم المتحــدة 47/135 �ز

ز إىل أقليــات.  هــا لكفالــة حقــوق الئشــخاص المنتمــ�ي يعيــة وغ�ي وتوفــر إرشــاداً للــدول لــدى اتبــاع التدابــ�ي الترش

ــن  ــواء” وهمــا عنري ــة المشــاركة والحت ــرار “إىل كفال ــع الق ي صن
ــا �ز اكه ــات وإ�ش ز إىل الئقلي ــة حقــوق الئشــخاص المنتمــ�ي تهــدف حماي

ــة 135/47 عــى دور  ــن الوثيق ــة م ــان الئوىل والثاني ــد المادت ــة. وتؤك ــة الديمقراطي ي الئنظم
ز لاســتقرار الســياسي والجتماعــي �ز أساســي�ي

ي إقليمهــا، بحمايــة وجــود 
ــة: “عــى الــدول أن تقــوم، كل �ز ــة الئقليــات واعتمــاد تدابــ�ي تحــرص عــى مشــاركتها الفعال ي حماي

الــدول �ز
ثنيــة، وهويتهــا الثقافيــة والدينيــة واللغويــة، وبتهيئــة الظــروف الكفيلــة بتعزيــز هــذه الهويــة. تعتمــد  الئقليــات وهويتهــا القوميــة أو الإ

يعيــة والتدابــ�ي الئخــرى المائمــة لتحقيــق تلــك الغايــات”.  الــدول التدابــ�ي الترش
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ي جــرت عــام 2015، فــاز 12 قبطيــا بمقعــد فــردي إضافــة إىل 24 نائبــا بالكوتــا، ليصبــح العــدد 
ي مــر خــال النتخابــات النيابيــة الــىت

�ز
ي مجلــس النــواب. فالقانــون المــري ومنــذ التعديــل الدســتوري الــذي جــرى عــام 

الإجمــاىلي 36 نائبــا قبطيــا مــن مجمــوع 567 عضــوا �ز
شــيحات فرديــة. ي النتخابــات النيابيــة كمــا تــرك الحــق ب�ت

2014 أعطــى القبــاط 24 مقعــدا �ز

. عــام 2007 جــاءت المــادة  ز ز وواحــد للســامري�ي ز خــال انتخابــات 1996 أقــّر القانــون 7 مقاعــد لائقليــات، 6 منهــا للمســيحي�ي ي فلســط�ي
�ز

ز مــن مقاعــد مجلــس النــواب  ي فقرتهــا الخامســة مــن القانــون رقــم 1 عــام 2007 للتأكيــد عــى تخصيــص كوتــا للمســيحي�ي
الرابعــة �ز

تحــدد أعدادهــا مــن قبــل مرســوم يصــدر عــن رئيــس الســلطة الفلســطينية قبــل النتخابــات.
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انتخابات

المفهوم والمصطلح
ي أو 

ــىز ــتوى الوط ــى المس ــمية ع ــب رس ــم لمناص ــات ممثليه ــون والناخب ــا الناخب ــار فيه ــة يخت ــي عملي ي ه
ــىز ــىز التق ــات بالمع النتخاب

ي منظمــات ومؤسســات أخــرى مــن قبيــل النقابــات 
/ات �ز ز قليمــي أو المحــىي عــ�ب التصويــت. وتُجــرى النتخابــات أيضــا لختيــار ممثلــ�ي الإ

كات التجاريــة.  والجمعيــات والئحــزاب السياســية، وحــىت الــرش

ز والمواطنــات  ي تُمّكــن مــن التــداول الســلمي للســلطة وتســمح للمواطنــ�ي
تمّثــل النتخابــات إحــدى وســائل الديمقراطيــة التمثيليــة الــىت

ي النتخــاب هــو أحــد أهــم 
اع العــام. والحــق �ز ز يتــم اختيارهــم عــن طريــق القــ�ت ي إدارة الشــأن العــام، مــن خــال ممثلــ�ي

بالمشــاركة �ز
ي غالبيــة الدســات�ي الوطنيــة. 

قليميــة وتجســدت �ز ي أسســتها المواثيــق الدوليــة والإ
الحقــوق السياســية الــىت

ــون ذات  ّ تك ــىت ــات ح ي النتخاب
ــ�ي �ز ــدة معاي ــق ع ــب تحّق ــة، فيج ــي الإجرائي ــب النواح ــري، وإىل جان ــىز الجوه ــث المع ــن حي ــا م أّم

عــان  اع العــام، وهــذه خصائــص أشــار إليهــا الإ مصداقيــة، عــى غــرار أن تكــون حــرّة و�يـّـة ونزيهــة ودوريــة وُمؤّسســة عــى حــق القــ�ت
همــا مــن المواثيــق الدوليــة. نســان والعهــد الــدوىلي للحقــوق المدنيــة والسياســية وغ�ي العالمــي لحقــوق الإ

ز ثاثة أنواع من النتخابات: ز ب�ي ي النتخابات من حرية ونزاهة، يمكن التمي�ي
وبهذا المعىز الئوسع، وبحسب ما يتوفر �ز

ي 
ز عــى صعيــد الوطــن، ســواء الرئاســية الــىت ز أو مســؤول�ي ي تهــدف إىل انتخــاب ممّثلــ�ي

ــة، الــىت ز النتخابــات العاّم ز بــ�ي ويمكــن التميــ�ي
ــف  ــس الُمكّل ي المجل

ــات �ز ز والناخب ــ�ي ــىي الناخب ــار ممّث ــرى لختي ي تج
ــىت ــة ال يعي ــات الترش ــة، أو النتخاب ــس/ة الدول ــار رئي ــرى لختي تج

ي 
ي المســتوى الئضيــق مــن المســتوى الوطــىز

ز والناخبــات �ز ي تجــري لختيــار ممّثــىي الناخبــ�ي
ز النتخابــات المحليــة الــىت يــع، وبــ�ي بالترش

ــم عــى المســتوى  ــات تت ــن انتخاب ــث ع ــن الحدي ــا يمك ــس المحافظــات. وحالي ــة أو مجال ــة والجهوي ــس البلدي ــات المجال ــل انتخاب مث
. ويجــب التنبــه إىل أّن مصطلــح النتخابــات العاّمــة يُطلــق أحيانــا عــى  ي لمــان الئورو�ب قليمــي( عــى غــرار انتخابــات ال�ب ي )الإ

فــوق الوطــىز
اع عــى فئــات محــّددة  ي يقتــر فيهــا حــق القــ�ت

ز النتخابــات الــىت ز بينهــا وبــ�ي اع العــام، للتميــ�ي النتخابــات المؤّسســة عــى حــق القــ�ت
ــة يختارهــا  ــة ناخب اع عــى هيئ ي يقتــر فيهــا حــق القــ�ت

ــىت مــارات، وال ي الإ
ــة �ز ــة غــ�ي العاّم يعي ــات الترش ــل النتخاب ز )مث ــ�ي مــن الناخب

وط حّددهــا القانــون(. حاكــم كل إمــارة وفــق �ش

ي مواعيــد محــددة يضبطهــا الدســتور، والنتخابــات التكميليــة أو الجزئيــة 
ي تتــم �ز

ز النتخابــات الدوريــة الــىت ز بــ�ي ويمكــن أيضــا التميــ�ي
ي المجالــس المنتخبــة. ويمكــن الحديــث أيضــا عــن انتخابــات تأسيســية تعقــد لختيــار المجالــس 

ي تتــم اســتثنائيا لســد الشــغور �ز
الــىت

ــة  ــاب الهيئ ــنة 2011، وانتخ ــس س ي تون
ــيسي �ز ي التأس

ــىز ــس الوط ــاب المجل ــرار انتخ ــى غ ــتور )ع ــة الدس ــة بصياغ ــية الُمكّلف التأسيس
ي ليبيــا ســنة 2014(.  

وع الدســتور �ز التأسيســية لصياغــة مــرش

ة، أمــا عندمــا يختــار الناخبــون  ة، النتخابــات المبــا�ش ي يختــار فيهــا الناخبــات والناخبــون ممّثليهــم مبــا�ش
ويُطلــق عــى النتخابــات الــىت

ة )عــى غــرار انتخــاب  ز والمرشــحات، نكــون عندهــا أمــام انتخابــات غــ�ي مبــا�ش ز المرشــح�ي أشــخاصاً يقومــون بدورهــم بالختيــار بــ�ي
ي بعــض الــدول العربيــة مثــل 

ز والناخبــات، كمــا يجــري �ز ة مــن عمــوم الناخبــ�ي لمــان وليــس مبــا�ش ز أعضــاء ال�ب رئيــس الدولــة مــن بــ�ي
لبنــان والعــراق والصومــال(.

ي ي الوطن العر�ب
النتخابات �ف

ــدول  ي معظــم ال
ــات �ز ــرى انتخاب ي العمــوم، تُج

. و�ز ي ي الوطــن العــر�ب
ــرى �ز ي تُج

ــىت ــات ال ي عــدد النتخاب
ــادا �ز ــد الئخــ�ي ازدي شــهد العق

ــة والتنافســية.  ــن الحري ــة م ــة بدرجــات مختلف العربي

ة  ي وجــزر القمــر تُجــرى انتخابــات رئاســية مبــا�ش
ز واليمــن وســوريا ومــر وتونــس والجزائــر وموريتانيــا والســودان وجيبــو�ت ففــي فلســط�ي

ة. ي العــراق ولبنــان والصومــال تُجــرى انتخابــات رئاســية غــ�ي مبــا�ش
وعاّمــة، و�ز

ي كل مــن العــراق ولبنــان والئردن والكويــت والبحريــن وُعمــان وليبيــا والمغــرب وســوريا 
ة وعاّمــة �ز يعيــة مبــا�ش كمــا تُجــرى انتخابــات ت�ش

يعيــة غــ�ي عاّمــة )غــ�ي مؤّسســة  ي وجــزر القمــر. وهنــاك انتخابــات ت�ش
ز واليمــن ومــر وتونــس والجزائــر وموريتانيــا وجيبــو�ت وفلســط�ي

مــارات والصومــال. ي كل مــن الإ
اع العــام( �ز عــى حــق القــ�ت

.1

.2

.3

ي الختيــار 
ي الئنظمــة الديمقراطيــة، تتوفــر فيهــا اختيــارات فعليــة للناخــب والناخبــة، ويكــون حــّرا �ز

انتخابــات تنافســية تجــرى �ز
مــن بينهــا، ويتــم ضمــان كل ذلــك بالســتناد إىل قواعــد قانونيــة واجبــة التطبيــق.

ي 
انتخابــات شــبه تنافســية يتــم فيهــا تقييــد حريــة الناخــب والناخبــة أو تقييــد الختيــارات المتاحــة أمامهمــا، وغالبــا مــا تجــرى �ز

ي تونــس ومــر قبــل 2011(.
عيــة السياســية )مثــل النتخابــات �ز أنظمــة ســلطوية لتحقيــق درجــة مــا مــن الرش

ي أنظمــة شــمولية 
انتخابــات غــ�ي تنافســية تنعــدم فيهــا حريــة الناخــب والناخبــة وتنعــدم فيهــا الختيــارات، وغالبــا مــا تجــرى �ز

يــن(. ز خــال القــرن العرش ي والصــ�ي
ي التحــاد الســوفييىت

ي كانــت تجــرى �ز
)مثــل النتخابــات الصوريــة الــىت
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ي ي الوطن العر�ب
ة �ف النتخابات العاّمة والمبا�ش

ي كل من السعودية وقطر.
ها �ز ي كل الدول المذكورة أعاه، وتُجرى انتخابات محلية دون غ�ي

وهناك انتخابات محلية �ز

. ي والمحّىي
ز الوطىز

ْ ين عى المستوي�ي ز والعرش
ْ ي الدول العربية الثنت�ي

ي تجرى �ز
ويوضح الجدول التاىلي طبيعة النتخابات الىت
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ــنة 2015 إىل  ــر س ي م
ــرت �ز ي ج

ــىت ــات ال ي النتخاب
ــا �ز ــن %10 كم ة م ــنوات الئخــ�ي ي الس

ــات �ز ــذه النتخاب ي ه
ــاركة �ز ــبة المش اوح نس ــ�ت ت

ي يتوفــر فيهــا أمــام الناخــب 
ي انتخابــات الكويــت 2016. كمــا تتبايــن درجــات حريــة هــذه النتخابــات ونزاهتهــا والدرجــة الــىت

%70 كمــا �ز
اع عليهــا. والناخبــة خيــارات فعليــة لاقــ�ت
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النتخابات المحلية

المفهوم والمصطلح
ي والســلطات المنوطــة بــه. وبنــاء عليــه  ي للمنصــب النتخــا�ب

ي كل بلــد بحســب النطــاق الجغــرا�ز
تتعــدد مســتويات النتخابــات وطبيعتهــا �ز

لمــان أو رئاســة الدولــة،  ي تنظــم بالنســبة للمناصــب النتخابيــة الوطنيــة مثــل عضويــة ال�ب
ز النتخابــات الوطنيــة الــىت ز بــ�ي يكــون التميــ�ي

ــد مــن  ــة، مــن جهــة أخــرى. وياحــظ ظهــور مســتوى جدي ي تنظــم لمختلــف المناصــب المحلي
ــىت ــة ال ــات المحلي مــن جهــة، والنتخاب

. ي لمــان الئورو�ب ي لنتخــاب أعضــاء ال�ب ي دول التحــاد الئورو�ب
ي تنظــم �ز

، كالنتخابــات الــىت ز ز التقليديــ�ي النتخابــات يضــاف إىل المســتوي�ي
ز الســلطات المحليــة، ســواء منهــا التنفيذيــة أو النيابيــة. وتختلــف  ي تجــرى لتعيــ�ي

تشــمل النتخابــات المحليــة جميــع النتخابــات الــىت
ــة  ــة. وتســتعمل مصطلحــات مختلف ــة للســلطة المحلي ي والصاحيــات الممنوح

ــك النتخابــات بحســب إطارهــا الجغــرا�ز أهميــة تل
. فيمكــن أن تســمى أحيانـًـا انتخابــات بلديــة  ي داري لــكل بلــد عــر�ب ي البلــدان العربيــة حســب التنظيــم الســياسي والإ

لانتخابــات المحليــة �ز
هــا.  ــة أو غ�ي ــات جهوي أو انتخاب

أسس النتخابات المحلية
ــة  ــز الديمقراطي ــة. وترتك ــور الديمقراطي ــة وهــي مرتبطــة بظه ــات الوطني ــة بشــكل لحــق لانتخاب ــات المحلي ــا، ظهــرت النتخاب تاريخي
، لتمكينهــم مــن  طــار المحــىي ــن ينتمــون لاإ /ات الذي ز ــ�ي ــدأ انتخــاب مؤسســات الحكــم المحــىي مــن طــرف المواطن ــة عــى مب المحلي
 : ز ها دون تدخــل مــن الســلطة المركزيــة. لــذا، فــإن للديمقراطيــة المحليــة بعديــن أساســي�ي ي لشــؤونهم المحليــة وتســي�ي

التريــف الــذا�ت
اف بوجــود ســلطة محليــة إىل جانــب الســلطة المركزيــة، تمنــح لهــا صاحيــة تســي�ي وإدارة الشــؤون المحليــة  يتمثــل البعــد الئول بالعــ�ت
ي نطــاق مجــال اختصاصهــا وحــدوده الجغرافيــة المحليــة. وتختلــف طبيعــة الســلطة المحليــة 

الخاصــة بحيــث تتمتــع باســتقالية القــرار �ز
ــيطة  ــة البس داري ــق الإ ــض المراف ــي�ي بع ــى تس ــر ع ــد تقت ي ق

ــىت ــا، وال ــة له ــات الممنوح ــة الصاحي ــب أهمي ــر بحس ــد إىل آخ ــن بل م
ي كل 

ي مجــالت هامــة. �ز
والئساســية مثــل إنــارة الطرقــات العامــة ونظافــة المــدن. كمــا يمكــن أن تمتــد إىل ســلطات سياســية واســعة �ز

ي النطــاق المحــىي الــذي يعيشــون فيــه 
ي لشــؤونهم �ز

ز والمواطنــات للتســي�ي الــذا�ت الحــالت، تعكــس الســلطة المحليــة حاجــة المواطنــ�ي
ي الحكــم 

دون تدخــل الســلطة المركزيــة. وبذلــك تســمح الســلطة المحليــة بتحقيــق ديمقراطيــة تشــاركية تكــون فيهــا قاعــدة المشــاركة �ز
ي أو 

ي لدولــة مــا بُعــٌد عــر�ت ا�ب ى حينمــا يكــون للتقســيم الــ�ت واســعة وشــاملة لجميــع مكونــات ومناطــق البــاد. ويكتــسي هــذا أهميــة كــ�ب
ه. ي أو لغــوي أوغــ�ي

ديــىز

ي مختلــف المجالــس 
ز والمواطنــات باختيــار ممثليهــم �ز ي تســمح للمواطنــ�ي

ي للديمقراطيــة المحليــة فهــو النتخابــات الــىت
أمــا البعــد الثــا�ز

ز  ي كونهــا تعتــ�ب أهــم آليــة لمشــاركة المواطن�ي
والمؤسســات المحليــة بطريقــة حــرة. وتكمــن أهميــة النتخابــات بالنســبة للحكــم المحــىي �ز

/ات عــى أدائهــم مــن خــال تجديــد الثقــة فيهــم مــن  ز ي الحكــم. كمــا تمكــن النتخابــات أيضــا مــن محاســبة المســؤول�ي
والمواطنــات �ز

عدمــه عنــد كل انتخابــات.         

مستويات النتخابات المحلية
ي يحددهــا دســتور كل بلــد. ويتعلــق ذلــك بشــكل الدولــة 

تختلــف مســتويات النتخابــات المحليــة حســب مســتويات الحكــم المحــىي الــىت
ز همــا الدولــة البســيطة والدولــة التحاديــة.  ز أساســيت�ي وتنظيمهــا، والــذي يمكــن أن يأخــذ صورتــ�ي

يعــي  ي المجــال الترش
عــة مركزيــة هامــة، حيــث تحافــظ الســلطة المركزيــة عــى اختصاصــات واســعة خاصــة �ز ز ز الدولــة البســيطة ب�ز تتمــ�ي

ــة  ــام إداري ــة مه ــلطة المحلي ــند للس ــل تس ي المقاب
ه. �ز ــ�ي ــن وغ ــل الئم ــة مث ــة الهام ــف التنفيذي ــكار الوظائ ــة إىل احت ، إضاف ي

ــا�ئ والقض
ز الســلطة المركزيــة والســلطة المحليــة لــه صــور  بالئســاس مــن قبيــل تســي�ي المرافــق العامــة المحليــة. لكــن توزيــع الصاحيــات بــ�ي
ز المركزيــة القويــة مثــل فرنســا والمحليــة المتقدمــة مثــل إســبانيا. ومــن الماحــظ  اوح بــ�ي ي الدولــة البســيطة تــ�ت

عديــدة ومختلفــة جــًدا �ز
ي أغلــب دول العالــم يميــل نحــو تدعيــم الحكــم المحــىي عــى حســاب المركزيــة. يصــل ذلــك إىل درجــة إســناد 

أن التوجــه العــام الآن �ز
ــا وإســبانيا، حيــث يكــون للجهــات  ــة لبعــض الــدول الموحــدة مثــل إيطالي يعيــة وسياســية للجهــات والمناطــق المكون صاحيــات ترش
ي دولــة مــا بقــدر مــا تــزداد أهميــة النتخابــات المحليــة 

يعيــة ورئاســة محليــة منتخبــة. وبقــدر مــا يتدعــم الحكــم المحــىي �ز مجالــس ترش
ــاكل  هــا مــن الهي ــات أو القــرى وغ�ي ــس المحافظــات أو البلدي ــة عــى انتخــاب مجال ــات المحلي ــب تقتــر النتخاب ي الغال

ــه. لكــن �ز في
المحليــة. 

ضافــة إىل انتخــاب المجالــس المحليــة التقليديــة،  ي الدولــة التحاديــة فهــي تكتــسي أهميــة بالغــة، لئنــه بالإ
أمــا النتخابــات المحليــة �ز

قليــم. مــن ذلــك انتخــاب أعضــاء  ي حــدود الإ
ي تتمتــع بصاحيــات واســعة �ز

قليميــة الــىت يعيــة والتنفيذيــة الإ يتــم انتخــاب الســلطات الترش
ــة، بالنظــر  ــات التحادي ــة عــن النتخاب ي ل تقــل أهمي

ــىت ــة، وال ــات المتحــدة الئمريكي ي الولي
ــات �ز ــة وحــكام الولي يعي ــس الترش المجال

. للصاحيــات الواســعة الموكلــة للوليــات بموجــب الدســتور الئمريــكي
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ي البالد العربية
النتخابات المحلية �ف

ــس  ي المجال
ــا �ز ــات تنحــر أساًس ي أن النتخاب

ــا يعــىز ــة وهــو م ــم الدول ــب الشــكل الموحــد عــى تنظي ــة، يغل ــدول العربي بالنســبة لل
ي هــذا 

شــارة �ز . ومــن الوجيــه الإ ي
ي تمــارس صاحيــات إداريــة محــدودة مــن حيــث طبيعتهــا ونطاقهــا الجغــرا�ز

الجهويــة والمحليــة الــىت
ي ضعــف الســلطة المحليــة 

ي أغلــب البلــدان العربيــة، وهــو مــا يعــىز
المجــال إىل أنــه، تاريخيــا، كانــت الســلطة المركزيــة دوًمــا قويــة �ز

ي بعــض البلــدان العربيــة 
ي المقابــل ياحــظ توجــه نحــو تدعيــم الســلطة المحليــة �ز

وبالتــاىلي الئهميــة المحــدودة لانتخابــات المحليــة. �ز
ة. ي الســنوات الئخــ�ي

�ز

طــار، عــى أن تقســم الدولــة إىل وحــدات إداريــة تتمتع بالشــخصية  ي هــذا الإ
فمثــا ينــص الدســتور المــري لســنة 2014 بالمــادة 175، �ز

العتباريــة، منهــا المحافظــات، والمــدن، والقــرى. وتكــرس المــادة 180 مــن نفــس الدســتور مبــدأ النتخــاب المبــا�ش للمجالــس المحليــة. 
 . ي ثــاث مســتويات مختلفــة مــن الحكــم المحــىي

ز المشــاركة �ز وبالتــاىلي يمكــن للمواطنــ�ي

ي مــر، حيــث ينــص دســتور 2014 عــى أن الســلطة المحليــة تتكــون مــن البلديــات 
ه �ز ي تونــس مــع نظــ�ي

ويتقــارب التنظيــم المحــىي �ز
ي تديرهــا مجالــس منتخبــة )المادتــان 131 و133(. 

والجهــات والئقاليــم الــىت

ــّون  ي تك
ــىت ــات ال ــات والجماع ــس الجه ــاب مجال ــى انتخ ــادة 135 ع ي الم

ــه �ز ــا بتنصيص ــا متقاربً ي اتجاًه ــر�ب ــتور المغ ــه الدس ــد اتج وق
ــم.  ــات( والئقالي ــالت )المقاطع ــة إىل العم ــة إضاف ابي ــات ال�ت الجماع

ي لســنة 1951. 
ي الئردن فتتكــون الســلطة المحليــة مــن المجالــس البلديــة والمحليــة مثلمــا تنــص المــادة 121 مــن الدســتور الئرد�ز

أمــا �ز
وبالتــاىلي تقتــر النتخابــات المحليــة عــى انتخــاب أعضــاء تلــك المجالــس دون ســواها.

ي لســنة 2005 نحــو النظــام التحــادي الــذي يتكــون مــن عاصمــة وأقاليــم ومحافظــات لمركزيــة 
ي المقابــل، توجــه الدســتور العــرا�ت

�ز
اع  يعيــة والســلطات التنفيذيــة لائقاليــم بالقــ�ت وإدارات محليــة حســب المــادة 116 منــه. هنــاك يتــم انتخــاب أعضــاء المجالــس الترش
ــق  ــنة 2008 المتعل ــم 36 لس ــون رق ــب القان ــي حس ــة والنواح ــات والئقضي ــس المحافظ ــبة لمجال ــأن بالنس ــو الش ــك ه ــام. وكذل الع

ــة والنواحــي. بانتخــاب مجالــس المحافظــات والئقضي

ــف  ز مختل ــ�ي ــع ب ــن الجم ــث يمك ــة، حي ــات الوطني ــة بالنتخاب ــة خاص ي عاق
ــا �ز ــت تنظيمه ــألة توقي ــة مس ــات المحلي ــرح النتخاب تط

اع مختلفــة لانتخابــات الوطنيــة  ي أغلــب الئحيــان تخّصــص أيــام اقــ�ت
اع واحــد، كمــا يمكــن الفصــل بينهــا. و�ز ي يــوم اقــ�ت

النتخابــات �ز
ــة. ــدول العربي ــب ال ي أغل

ــا هــو الحــال �ز ــة مثلم والمحلي

نظام النتخابات المحلية

ي 
وط المنصــوص عليهــا �ز /ات الذيــن تتوفــر فيهــم الــرش ز ي النتخــاب المحليــة مفتــوح لجميــع الناخبــ�ي

اع �ز اع: حــق القــ�ت حــق القــ�ت
. وعــادة تعتمــد نفــس  ي ي الســجل النتخــا�ب

، وهــي متعلقــة بالئســاس بالجنســية والســن والئهليــة والتســجيل �ز ي الدســتور والقانــون النتخــا�ب
ي النتخابــات 

ز ببعــض المرونــة �ز ط الجنســية الــذي يتمــ�ي ي هــذا الصــدد، باســتثناء �ش
اع بالنســبة لبقيــة النتخابــات �ز وط حــق القــ�ت �ش

ي التحــاد 
ــدول الئعضــاء �ز ــب، كمــا هــو الحــال بالنســبة لل اف بهــذا الحــق لائجان ــدان إىل العــ�ت ــث توجهــت بعــض البل ــة. حي المحلي

ــة.  ــات المحلي ي النتخاب
ز المشــاركة �ز ــات دول التحــاد المقيمــ�ي ي ومواطن

ــا، حيــث يمكــن لمواطــىز ــا وفرنســا وإيطالي ي مثــل ألماني الئورو�ب
ــارك  ي الســويد والدانم

ــا هــو الحــال �ز ــة مثلم ــات المحلي ي النتخاب
اع �ز ــ�ت ــدان الق ــع البل ــن جمي ــب م ــن لائجان ــدان يمك ي بعــض البل

و�ز
ي النتخابــات، وتقليــص عــدد وأصنــاف 

ي توســيع دائــرة المشــاركة �ز
وبلجيــكا مثــا. يعــود هــذا التوجــه إىل تطــور الديمقراطيــة والرغبــة �ز

ي أن 
ي أكــ�ش الئحيــان، وهــو مــا يعــىز

داري �ز ز مــن المشــاركة بأكــ�ب قــدر. خاصــة وأن الســلطة المحليــة يغلــب عليهــا الطابــع الإ المحرومــ�ي
ي يقيمــون فيهــا لــن يكــون لــه أثــر عــى المصــ�ي الســياسي 

ي الحيــاة القتصاديــة للبلــدان الــىت
اع الئجانــب الذيــن يســاهمون إيجابًيــا �ز اقــ�ت

للبلــد المســتضيف.

ي النتخابــات المحليــة مثــل 
ز مــن أجــل المشــاركة �ز ي جــل القوانــ�ي

ط منصــوص عليــه �ز أمــا بالنســبة للبلــدان العربيــة فــإن الجنســية �ش
ي رقــم 36 لســنة 2008 المتعلــق بانتخــاب مجالــس المحافظــات والئقضيــة 

ي القانــون العــرا�ت
هــا مــن النتخابــات. مــن ذلــك مــا جــاء �ز غ�ي

طت أن يكــون الناخــب عراقيــا.  ي اشــ�ت
والنواحــي بالمــادة 5 )أول( منــه والــىت

ي 
ــث ينــص الدســتور �ز ــل الدســتوري لســنة 2011، حي ــة بعــد التعدي ــات المحلي ي النتخاب

اع �ز ي المغــرب القــ�ت
ــب �ز لكــن يمكــن لائجان

ــا  ــون أو تطبيق ــ�ز القان ــة، بمقت ــات المحلي ي النتخاب
ز بالمغــرب المشــاركة �ز ــ�ي ــب المقيم ــن لائجان ــه “يمك ــرة 4( عــى أن ــه 30 )فق مادت

لتفاقيــات دوليــة أو ممارســات المعاملــة بالمثــل”. وينــص القانــون رقــم 57-11 المتعلــق باللوائــح النتخابيــة العامــة عــى أنــه يمكــن 
ز باللوائــح النتخابيــة للبلــد الآخــر  ز قيــد المواطنــ�ي ز بالمغــرب الذيــن تربــط بادهــم بالمملكــة المغربيــة اتفاقيــات تجــ�ي لائجانــب المقيمــ�ي
ي لوائــح انتخابيــة إضافيــة خاصــة بالئجانــب” 

ز المغاربــة، طلــب قيدهــم �ز أو الئجانــب الذيــن أقــرت بلدانهــم معاملــة مماثلــة للمواطنــ�ي
ي أن هــذه 

ي النتخابــات المحليــة بالمغــرب. وهــو مــا يعــىز
اع �ز اط المعاملــة بالمثــل لتمتــع الئجانــب بحــق القــ�ت )المــادة 40(. ياحــظ اشــ�ت

ي نفــس النتخابــات. وبالرغــم مــن 
اع �ز ز بالقــ�ت ز المقيمــ�ي ز المغربيــ�ي ي يســمح فيهــا للمواطنــ�ي

ي البلــدان الــىت
الحــق ســيقتر عــى مواطــىز
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•

•

•

ز  ــ�ي ــة الناخب ي قائم
ــجيل �ز ــية للتس وط الئساس ــرش ــن ال ــو م ــة ه ــرة النتخابي ــة للدائ ابي ــدود ال�ت ي الح

ــخص �ز ــة الش ــة: إقام قام ط الإ �ش
ــة  قام ــا لاإ ــة دني ــدة زمني ي م ــا�ب ــون النتخ ط القان ــ�ت ــن أن يش ــة. ويمك ــات المحلي ي النتخاب

اع �ز ــ�ت ــق الق ــة ح ــاىلي ممارس ــات وبالت والناخب
ــح  ــق باللوائ ــم 57-11 المتعل ي رق ــر�ب ــون المغ ــن القان ــادة 4 م ــك أن الم ــن ذل ــة. م قام ــك الإ ــات تل ــب/ة إثب ــى الناخ ــا ع ز أيض ــ�ي ويتع
ي تاريــخ حــر 

ز ســن الرشــد القانونيــة عــى الئقــل �ز ز المغاربــة البالغــ�ي النتخابيــة تنــص عــى أنــه “يجــب عــى المواطنــات والمواطنــ�ي
ــة للجماعــة أو  ي الائحــة النتخابي

ــوا... قيدهــم �ز ــة عنــد وضعهــا أو مراجعتهــا طبقــا لهــذا القانــون أن يطلب ــة النهائي ــح النتخابي اللوائ
ي مقابــل ذلــك، يســمح 

ي تاريــخ إيــداع طلبهــم”. �ز
ي يقيمــون فيهــا بكيفيــة فعليــة ومتصلــة منــذ ثاثــة أشــهر عــى الئقــل �ز

المقاطعــة الــىت
ي النتخابــات البلديــة ببلدهــم. حيــث تنــص المــادة 

ز بالخــارج بالمشــاركة �ز ز المقيمــ�ي ي الجزائــري لســنة 2016 للجزائريــ�ي القانــون النتخــا�ب
ــية  ــات الدبلوماس ــدى الممثلي ز ل ــجل�ي ــارج والمس ي الخ

ز �ز ــ�ي ــات المقيم ز والجزائري ــ�ي ــكل الجزائري ــن ل ــه “يمك ــى أن ــار ع ط ــذا الإ ي ه
9 �ز

ــوا تســجيلهم: ــة أن يطلب ــة الجزائري والقنصلي

ي قائمة انتخابية لإحدى البلديات الآتية:
1- بالنسبة لنتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولئية، �ز

. وغالبــا مــا يكــون انتخــاب المجالــس  اع غــ�ي المبــا�ش اع المبــا�ش والقــ�ت ز القــ�ت اع: تمــزج النتخابــات المحليــة عــادة بــ�ي نظــام القــ�ت
ــة  ــون منتخب ــن أن تك ــة فيمك ــة المحلي ــا الســلطة التنفيذي /ات. أم ز ــ�ي ــع الناخب ــذي يســمح بمشــاركة جمي ــا�ش ال اع المب ــ�ت ــة بالق المحلي

اع غــ�ي المبــا�ش مــن طــرف أعضــاء المجالــس المحليــة المنتخبــة. بالقــ�ت
ة لائنظمــة النتخابية  تدعيــم مشــاركة بعــض الفئــات الخاصــة: يعتــ�ب تدعيــم مشــاركة بعــض الفئــات الخاصــة مــن التوجهــات المنتــرش
ز الذيــن يمكــن أن يتمتعــوا بإجــراءات  ي عديــد البلــدان. يتعلــق الئمــر عــى وجــه الخصــوص بالنســاء والشــباب والئقليــات والمعاقــ�ي

�ز
ي يعانــون منهــا. ويمكــن أن تشــمل تلــك 

ي المجالــس والهيــاكل المنتخبــة، وتعويــض حالــة التهميــش الــىت
لتدعيــم حظــوظ تواجدهــم �ز

ــدول  ي بعــض ال
ــا هــو الحــال �ز ــا المفضــل كم ــة هــي مجاله ــات المحلي ــون النتخاب ــا تك ــا م ــن غالب ــات، لك ــع النتخاب الإجــراءات جمي

العربيــة مثــل المغــرب ومــر وتونــس.

ي الحياة القتصادية والجتماعية. 
دماج �ز ز المهاجرين/ات ووطنهم الئصىي لئجل مزيد الإ الهدف من هذه السياسة هو تدعيم العاقة ب�ي

ي نفــس التجــاه نــص 
ابيــة )المــادة 143(، و�ز المغــرب: ينــص القانــون رقــم 57-11 المتعلــق بانتخــاب أعضــاء مجالــس الجماعــات ال�ت

ي 21 نوفمــ�ب 2011 والمتعلــق بتنفيــذ القانــون رقــم 57-11 المتعلــق بانتخــاب أعضــاء مجالــس 
الظهــ�ي )المرســوم( الملــكي الصــادر �ز

ابيــة، عــى أن يخصــص ثلــث المقاعــد للنســاء بالنســبة لجميــع المجالــس المحليــة المنتخبــة وهــي مجالــس الجهــات  الجماعــات ال�ت
والعمــالت والمحافظــات وعمالــة المقاطعــات )المــادة 76(.

ي المــادة 180عــى أن “تنتخــب 
ي 2014 والــذي ينــص �ز

ي الدســتور الصــادر �ز
ز الحالــة المريــة بتكريــس الإجــراءات الخاصــة �ز مــرص: تتمــ�ي

ــدى  ــن إح ــنه ع ــل س ــح أل يق ش ي الم�ت
ط �ز ــنوات، ويشــ�ت ــع س ــدة أرب ، لم ــا�ش ــرى المب ــام ال اع الع ــ�ت ــاً بالق ــة مجلس ــدة محلي كل وح

شــح الئخــرى، وإجــراءات النتخــاب، عــى أن يُخصــص ربــع عــدد المقاعــد للشــباب  وط ال�ت يــن ســنة مياديــة، وينظــم القانــون �ش وعرش
ز بالمائــة مــن إجمــاىلي  ز عــن خمســ�ي ز ســنة، وربــع العــدد للمــرأة، عــى أل تقــل نســبة تمثيــل العمــال والفاحــ�ي دون ســن خمــس وثاثــ�ي

عاقــة”. ز وذوي الإ عــدد المقاعــد، وأن تتضمــن تلــك النســبة تمثيــا مناســباً للمســيحي�ي

ــن عــى  ــات الخاصــة. لك ي تخصيــص مقاعــد لبعــض الفئ
ــل �ز ي المغــرب، والمتمث

ــار الدســتور المــري نفــس الإجــراء الموجــود �ز اخت
ــات  ــن الإجــراءات الخاصــة لتشــمل الشــباب والئقلي ــات المســتفيدة م ــرة الفئ ــة بتوســيع دائ ــة المري زت الحال ــ�ي خــاف المغــرب، تم
ــة  ــا قيم ة ويعطيه ــ�ي ــة كب ي الدســتور أهمي

ــك الإجــراءات �ز ــص عــى تل ــسي التنصي ــة أخــرى، يكت ــن ناحي ــة إىل النســاء. م ــة إضاف الديني
ي وجميــع  ي تصــدر القانــون النتخــا�ب

يعيــة الــىت امهــا مــن جميــع الســلطات، بمــا فيهــا خاصــة الســلطة الترش دســتورية، ممــا يفــرض اح�ت
ــون. ــك القان ــذ ذل ــوىل تنفي ي تت

ــىت ــة ال دارة النتخابي ــا الإ ــا فيه الســلطات الئخــرى بم

ي
بلدية مسقط رأس المعىز

ي
بلدية آخر موطن للمعىز

.” ي
بلدية مسقط رأس أحد أصول المعىز

ط المعاملــة بالمثــل، فــإن المغــرب يبقــى مثــال  ي النتخابــات المحليــة تخلــت عــن �ش
اع �ز ي تســمح لائجانــب بالقــ�ت

أن أغلــب الــدول الــىت
ي 

اع �ز ف لائجانــب بحــق القــ�ت شــارة أيًضــا أن البحريــن يعــ�ت ي النتخابــات المحليــة لائجانــب. جديــر بالإ
اع �ز جيــدا لتدعيــم حــق القــ�ت

النتخابــات المحليــة بصفــة محــدودة. حيــث ينــص القانــون رقــم 3 لســنة 2002 المتعلــق بالنتخابــات البلديــة عــى أنــه “يجــوز لمــن 
ك فــــي انتخـــاب أعضــــاء المجـــالس  ي دول مجلس التعاون لدول الخلـــيج العربيـــة أن يشـــ�ت

وط الســابقة مــن مواطــىز تـــتوافر فيــه الــرش
ي 

ي �ز
هــم ممــن يمتلكــون عقــارات مبنيــة أو أرا�ز البلديــــة إذا كـــان لــــه محـــل إقامــــة دائـــم فــــي دولـــة البحــــرين، ويجــوز ذلــك لغ�ي

الدولــة” )المــادة 2(.



52

المراجع

المؤسسة الدولية للديمقراطية والنتخابات )2015(. الديمقراطية المحلية. 18 صفحة .
Berry Ch. R., Howell, G. W. )2007(. ”Accountability and Local Elections“. The Journal of Politics. Vol. 69, No.3, pp. 844–858.
Mãtuşescu C. )2013(. ”The Role of Local and Regional Authorities in Applying the EU Legislation Regarding the Election 
Rights of European Citizens“. Social and Behavioral Sciences. Vol 81, pp. 280 – 285. 
UNDP )2013(. Promoting Local Election Management as Part of an Electoral Cycle Approach.  Bangkok: UNDP.

مصطلحات ذات عالقة:

ي هذا القاموس:
أولً: �ف

انتخابات، دوائر انتخابية، المناصب المنتخبة 
ي لمصطلحات النتخابات: ي المعجم العر�ب

ثانياً: �ف
بلدية، حدود الدوائر  

عمر بوبكري

•

•

ز النســاء والرجــال • ــ�ي ــة ب شــحة متناصف ــون أن تكــون القائمــات الم�ت ط القان ــث يشــ�ت ــاد التناصــف الئفقــي والعمــودي: حي اعتم
ز  ز الجنســ�ي ي أن يكــون التــداول بــ�ي

باعتمــاد قاعــدة التــداول، وهــذا مــا يســمى بالتناصــف العامــودي. أمــا التناصــف الئفقــي فيقتــ�ز
ــة. ذلــك مــا يســاعد عــى تدعيــم  شــح فيهــا بالنســبة لائحــزاب والقائمــات الئتافي ــر الم�ت ــة الدوائ ي جمل

عــى رئاســة القائمــات �ز
ي التونسي لســنة 2014  ي المجالــس المحليــة المنتخبــة. ينــص الفصــل 49 )تاســعا( مــن القانــون النتخــا�ب

ي التواجــد �ز
حظــوظ المــرأة �ز

شــحات لعضويــة المجالــس البلديــة والجهويــة عــى أســاس مبــدأ التناصــف  ي هــذا التجــاه عــى أن:” تقــّدم ال�ت
ي 2017 �ز

المنقــح �ز
م هــذه القاعــدة. كمــا تقــّدم  ي ل تحــ�ت

ز النســاء والرجــال، وقاعــدة التنــاوب بينهــم داخــل القائمــة. ول تقبــل القائمــات الــىت بــ�ي
ي رئاســة القائمــات الحزبيــة 

ز النســاء والرجــال �ز شــحات لعضويــة المجالــس البلديــة والجهويــة عــى أســاس مبــدأ التناصــف بــ�ي ال�ت
م هــذه القاعــدة ...”. ي ل تحــ�ت

ي أكــ�ش مــن دائــرة انتخابيــة. ول تقبــل قائمــات الئحــزاب والئتافــات الــىت
شــح �ز ي ت�ت

والئتافيــة الــىت

شــحة أن  ز عــى كل قائمــة م�ت ــه “ يتعــ�ي ي عــى أن ــون النتخــا�ب ًا( مــن القان
إجــراءات خاصــة بالشــباب: ينــص الفصــل 49 )عــا�ش

ّشــح”. ز ســنة يــوم تقديــم مطلــب ال�ت شــًحا ل يزيــد ســّنه عــن خمــس وثاثــ�ي شــحة أو م�ت ز الثاثــة الئوائــل فيهــا م�ت تضــم مــن بــ�ي
شــًحا ل يزيــد  شــحة أو م�ت ي بقّيــة القائمــة، م�ت

ز تباًعــا �ز شــح�ي ز كل ســّتة م�ت شــحة أن تضــم مــن بــ�ي ز عــى كل قائمــة م�ت
ّ كمــا يتعــ�ي

ي المجالــس 
ّشــح. تســاعد هــذه الإجــراءات عــى تدعيــم تواجــد الشــباب �ز ز ســنة يــوم تقديــم مطلــب ال�ت ســّنه عــن خمــس وثاثــ�ي

شــحة.  ًطــا لقبــول القائمــة الم�ت امهــا يعــد �ش المحليــة خاصــة وأن اح�ت

ي النســاء 
ز المــاىلي عــى عكــس فئــىت عاقــة عــى التحفــ�ي عاقــة: تقتــر الإجــراءات الخاصــة لفائــدة ذوي الإ إجــراءات خاصــة بــذوي الإ

شــحة، أن  ز عــى كل قائمــة م�ت ــه “يتعــ�ي ي التونــسي عــى أن ــون النتخــا�ب ( مــن القان والشــباب. إذ ينــص الفصــل 49 )حــادي عــرش
م  شــًحا ذا إعاقــة جســدية وحامــاً لبطاقــة إعاقــة. وتُحــرم كل قائمــة ل تحــ�ت شــحة أو م�ت ة الئوائــل فيهــا م�ت ز العــرش تضــّم مــن بــ�ي

هــذه القواعــد مــن المنحــة العموميــة”.

ي 
ــس الوطــىز ــات المجل ــون المنظــم لنتخاب ي القان

ــذ ســنة 2011 �ز ــس من ي تون
ــدة النســاء �ز ــس: اعتمــدت الإجــراءات الخاصــة لفائ تون

شــحة. وقــد تدعمــت تلــك الإجــراءات بالنســبة  ي القائمــات الم�ت
ز الرجــال والنســاء �ز شــحات بــ�ي ، الــذي جــاء بقاعــدة تناصــف ال�ت التأســيسي

: ي ســنة 2017 بمــا يــىي
ي �ز لانتخابــات المحليــة بعــد تنقيــح القانــون النتخــا�ب
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انتخابات صحيحة

المفهوم والمصطلح
يــل هــذا المفهــوم عــى  ز (. وبت�ز ي يحيــل مــا هــو “صحيــح” لغــًة إىل مــا هــو ثابــت و”بــريء مــن كل عيــب وريــب” )شــبكة الباحــث العــر�ب
ي “فيهــا 

ي تمــت وفــق المعايــ�ي الدوليــة، أي تلــك الــىت
المــادة النتخابيــة، يكــون المقصــود اصطاًحــا بالنتخابــات الصحيحــة: تلــك الــىت

ــع  ــع تــام بالحريــات الئساســية والحقــوق السياســية المتصلــة بالنتخابــات: حريــة التعبــ�ي وحريــة تكويــن الجمعيــات وحريــة التجمُّ تمتُّ
ف عليهــا إدارة انتخابيــة غــ�ي منحــازة، بمــا يضمــن أن يتــم النتخــاب عــى نحــو نزيــه ومنصــف ومتوافــق مــع  وحريــة التنقــل… وتــرش
، والناخبــون مطلعــون اطاًعــا تاًمــا  ي

تاحــة المراجعــة المســتقلة، هنــاك إطــار قانــو�ز . والفــرص متوفــرة للتدقيــق المســتقل ولإ ز القوانــ�ي
عــى حقوقهــم.” )العدالــة النتخابيــة - دليــل المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والنتخابــات 2013، 193( 

ــا يجــب  ــة وحســب، وإنم ــ�ي الدولي ام المعاي ــا لحــ�ت ــات مكرًس ي المنظــم لانتخاب
ــو�ز طــار القان ــد أل يكــون الإ ــق ل ب مــن هــذا المنطل

ــن  ــا وخلوهــا م ــا ومصداقيته اف بصحته ــم العــ�ت ، ليت ــ�ي ــك المعاي ــة لتل ــات مطابق ــون النتخاب ــان أن تك ــا لضم ــا ناجًع ــر نظاًم أن يوف
ــا. ــت منه ــا والتثب ــات بعــد تدقيقه ــج النتخاب ي عــى نتائ

ــا�ئ ــق النه ــة اختصــاص التصدي ــكل أو هيئ ــوىل هي الشــوائب، وأن يت

الضمانات القانونية لصحة النتخابات
ي لمعايــ�ي النتخابــات كافًيــا لعتبارهــا نزيهــة، فيجــب أن تخضــع كل الئعمــال والقــرارات النتخابيــة للرقابــة مــن 

ل يُعــد التكريــس القانــو�ز
ي كل إخــال بحقوقهــم، 

شــحات( مــن آليــات ناجعــة للطعــن �ز ز وم�ت شــح�ي ز وناخبــات أو م�ت ز كل صاحــب حــق )مــن ناخبــ�ي خــال تمكــ�ي
ــة  ي “جمل

ــات �ز . وتتمثــل هــذه الآلي ي اهــة وشــفافية المســار النتخــا�ب ز ــد القتضــاء لضمــان ال�ز ــة بتصحيحهــا وحــىت إلغائهــا عن والمطالب
ي وللتحقــق مــن 

طــار القانــو�ز ي بلــد بعينه...لضمــان أن الئفعــال والإجــراءات والقــرارات النتخابيــة تتقيــد بالإ
الوســائل والآليــات المتاحــة �ز

ذلــك ولصيانــة التمتــع بالحقــوق النتخابيــة أو اســتعادتها” )العدالــة النتخابيــة - دليــل المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والنتخابــات 
 )9 ،2013

ي تمــس مــن صحــة النتخابــات 
ي بدقــة عــى تحديــد الإخــالت الــىت

طــار القانــو�ز طــار تســمح إمكانيــة الطعــن أن ينــص الإ ي هــذا الإ
و�ز

ي الآن 
ي قــد تــؤدي حــىت إىل ابطــال النتخابــات ســواء كلًيــا أو جزئًيــا. وتُعــد جميــع هــذه الضوابــط �ز

وســبل إثباتهــا وتبعاتهــا القانونيــة الــىت
ي مــن اعتباطيــة وعــدم جديــة  ي حــال المســاس بهــا، ومــن جهــة ثانيــة فهــي حمايــة للمســار النتخــا�ب

نفســه ضمانــة للحقــوق النتخابيــة �ز
ي يكــون هدفهــا الوحيــد المســاس مــن مصداقيتهــا.

ي النتخابــات الــىت
بعــض الطعــون �ز

ز والناخبــات الــذي يكفــي  ي قائمــة الناخبــ�ي
ســيم أو شــطب اســم �ز ز مــا إذا كان متعلقــا ب�ت فعــى ســبيل المثــال، يختلــف أثــر الإخــال بــ�ي

ز والناخبــات  ي مــن شــأنها أن تؤثــر عــى إرادة الناخبــ�ي
ز الإخــالت الــىت عيــة، وبــ�ي إعادتــه أو شــطبه حــىت يصحــح الإخــال ويعــود للرش

ي تعكــس إرادة 
ي العمليــة النتخابيــة لمنــع النتائــج الــىت

” كل تدخــل بغايــة التضليــل أو عــدم تدخــل �ز ي
أو حــىت التحايــل الــذي يتمثــل �ز

 )Lopez-Pintor 2010, 9( .”ــعب الش

، خاصــة فيمــا  ي
ي واضًحــا بالقــدر الــكا�ز

طــار القانــو�ز ي أن يكــون الإ
ات درجــات الإخــالت يقتــ�ز مــن هــذا المنطلــق فــإن اختــاف تأثــ�ي

هــا عــى صحــة النتخابــات بحســب كل مرحلــة وبحســب درجــة الخطــورة.  يتعلــق بالآثــار القانونيــة لتلــك الإخــالت وتأث�ي

ي حــدث بهــا الإخــال 
ضافــة إىل ذلــك يجــب أن يكــون قــرار إلغــاء النتخابــات بالنظــر لخطورتــه مقتــًرا عــى الدائــرة النتخابيــة الــىت بالإ

ات إلخــالت عــى النتائــج منحــرة جغرافيــا. المبطــل لانتخابــات، فيمكــن الكتفــاء بإلغــاء نتائــج مكتــب وحيــد كلمــا ثبــت أن تأثــ�ي

ي الفصــل 142 جديــد مــن القانــون الئســاسي عــدد 7 لســنة 
، �ز ي التونــسي ي القانــون النتخــا�ب

ي نجدهــا �ز
طــار، ومــن الئمثلــة الــىت ي هــذا الإ

�ز
2017 المتعلــق بتنقيــح وإتمــام القانــون الئســاسي عــدد 16 لســنة 2014 المتعلــق بالنتخابــات والســتفتاء، اعتمــاده عــى معيــار “التأثــ�ي 
ي حالــة ثبــوت ذلــك: حيــث ينــص عــى أنــه: “تتثبــت 

عــى النتائــج بصفــة جوهريــة وحاســمة” وبيانــه كيفيــة إعــادة احتســاب النتائــج �ز
ز  ة النتخابيــة وتمويلهــا. ويجــب أن تقــرر إلغــاء نتائــج الفائزيــن بصفــة كليــة أو جزئيــة إذا تبــ�ي ام الفائزيــن لئحــكام الفــ�ت الهيئــة مــن احــ�ت
ي هــذه الحالــة 

لهــا أن مخالفتهــم لهــذه الئحــكام أثّــرت عــى نتائــج النتخابــات بصفــة جوهريــة وحاســمة وتكــون قراراتهــا معللــة. و�ز
ي 

ي تــم إلغاؤهــا، و�ز
ز العتبــار الئصــوات الــىت يعيــة أو البلديــة أو الجهويــة دون الئخــذ بعــ�ي يقــع إعــادة احتســاب نتائــج النتخابــات الترش

ز دون إعــادة احتســاب النتائــج.” شــح�ي النتخابــات الرئاســية يتــم القتصــار عــى إعــادة ترتيــب الم�ت

أنظمة المصادقة عىل صحة النتخابات
تبقــى المصادقــة عــى نتائــج النتخابــات النهائيــة مــن أهــم المراحــل، فهــي المخــرج الــذي يتــم مــن أجلــه تنظيــم العمليــة برمتهــا. 
ي الآن ذاتــه.   

لمــان أو عــن عــدة هيــاكل �ز ي أو عــن الجهــة المنظمــة لانتخابــات أو عــن ال�ب
وقــد تصــدر هــذه المصادقــة عــن هيــكل قضــا�ئ

ي تعهــد لهــا صاحيــة المصادقــة عــى النتخابــات، إل أنــه 
ي العالــم للهيــاكل الــىت

رغــم اختــاف التجــارب وعــدم وجــود مثــال وحيــد �ز
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ام القواعــد والإجــراءات القانونيــة، أحــد معايــ�ي نزاهــة  ي والتثبــت مــن احــ�ت يبقــى وجــود هيــكل مماثــل تعهــد لــه رقابــة المســار النتخــا�ب
العمليــة النتخابيــة.

يعية 1. نظام المصادقة الت�ش
ــات إىل  ــج النتخاب ــة والمصادقــة عــى نتائ ي الطعــون النتخابي

ــة النظــر �ز ــات راســخة صاحي ــدة مــن بينهــا ديمقراطي منحــت دول عدي
يعيــة البــت والمصادقــة عــى  ــأت أنــه عــى الســلطة الترش ز الســلطات، حيــث ارت يعيــة، اســتناًدا إىل مبــدأ الفصــل بــ�ي الســلطة الترش
ي ذلــك. )العدالــة النتخابيــة – دليــل المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة 

صحــة النتخابــات المتعلقــة بهــا لمنــع تدخــل الســلطة التنفيذيــة �ز
ــات 2013، 62( والنتخاب

ي بعــض الديمقراطيــات القديمــة، إل أنــه يجــدر تجنبــه 
ت لجنــة البندقيــة أن هــذا الخيــار، وان كان يمكــن أن يكــون مقبــوًل �ز وقــد اعتــ�ب

لمانيــة  ي الديمقراطيــات الحديثــة أو عــى الئقــل، تــرك إمكانيــة الطعــن لــدى هيئــة قضائيــة. كمثــال، يمكــن أن تنــدرج النتخابــات ال�ب
�ز

ي الطعــون النتخابيــة 
ي ســلطة النظــر �ز

ي العــرا�ت ز أوكل القانــون النتخــا�ب العراقيــة لســنة 2018 ضمــن هــذه الحالــة: ففــي العــراق ولــ�ئ
ي رقــم 

لمــان، مــن تلقــاء نفســه وبمقتــ�ز قانــون التعديــل الثالــث لنتخابــات مجلــس النــواب العــرا�ت إىل الســلطة القضائيــة، إل أن ال�ب
ــج  ــر إعــان النتائ ــر إث وي ز ة عملهــم وأحالهــم إىل التحقيــق بتهمــة ال�ت ــا�ش ــة عــن مب ــة العراقي 45 لســنة 2018، أوقــف أعضــاء المفوضي
. وقــد صــدر هــذا القانــون بعــد إعــان  ي

اف قضــا�ئ الئوليــة، كمــا نــص القانــون عــى إعــادة الفــرز اليــدوي والعــد لائصــوات تحــت إ�ش
هــا للتحقــق مــن اســتقالية هيــاكل الرقابــة، لذلــك  ي يجــب توف�ي

ي الضمانــات الــىت
النتائــج الئوليــة. ويســتدعي هــذا النمــوذج التفكــ�ي �ز

لمــان ســلطة رقابــة ومصادقــة عــى النتخابــات، مــن خــال جعــل القضــاء  ي جعــل ال�ب
فقــد راجعــت العديــد مــن الــدول خياراتهــا �ز

ي بشــأن المصادقــة عــى النتخابــات )العدالــة النتخابيــة – دليــل 
لمــان مصــدًرا للقــرار النهــا�ئ ي الطعــون النتخابيــة وال�ب

مختًصــا بالنظــر �ز
المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والنتخابــات 2013، 75(

2. نظام المصادقة القضائية
تعهــد بعــض الــدول مهمــة المصادقــة عــى النتخابــات إىل الســلطة القضائيــة - عدليــة أو إداريــة أو دســتورية أو محكمــة انتخابية خاصة 
ي �ف، ممــا يجعلــه 

- عــى اعتبــار أن ذلــك يمثــل ضمانــة مهمــة حــىت يكــون قــرار المصادقــة عــى النتخابــات مبنًيــا عــى تقييــم قانــو�ز
يتحــى أكــ�ش بالموضوعيــة والحيــاد، وللنــأي بــه عــن العتبــارات السياســية. )العدالــة النتخابيــة – دليــل المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة 
والنتخابــات 2013، 66(. فقــد اختــارت العديــد مــن الــدول العربيــة هــذا النظــام حيــث ل تصــدر النتائــج النهائيــة لانتخابــات إل بعــد 
ي تتشــكل 

ــىت ــات ال ــا النتخاب ــة إىل محكمــة قضاي ي كل الطعــون النتخابي
ي تعهــد النظــر �ز

ــىت ز ال ــة: كفلســط�ي ــة بات صــدور أحــكام قضائي
ي تعهــد إىل المحكمــة 

اح مــن مجلــس القضــاء الئعــى، وتونــس الــىت مــن رئيــس و8 قضــاة، تتــم تســميتهم بمرســوم مــن الرئيــس واقــ�ت
ي طعــون النتائــج.

داريــة النظــر �ز الإ

دارة النتخابية 3. نظام المصادقة عىل صحة النتخابات من قبل الإ
ي أمريكا الاتينية النموذج الذي يمنح للهيئات النتخابية صاحيات قضائية حىت أنها تصادق هي نفسها عى النتخابات.

برز �ز

ي كل 
ز كانــت ل تتســم بالصبغــة القضائيــة حيــث يتــم الطعــن �ز ي تســاؤًل فالهيئــة المســتقلة لانتخــاب، ولــ�ئ

وهنــا يثــ�ي النمــوذج الئرد�ز
ع أن يتــم تشــكيل لجنــة خاصــة صلــب الهيئــة لتدقيــق  المراحــل النتخابيــة لــدى القضــاء، إل أنــه وبالنســبة للنتائــج فقــد ارتــأى المــرش
ي المحــا�ز ويقــرر إذا كان هنــاك خلــل مــن 

ز الــذي يبــت �ز النتائــج النتخابيــة، لرفعــه لرئيــس المفوضيــة وأعضــاء مجلــس المفوضــ�ي
ي هــذه الحالــة نهائيــة.

اع أو يصــادق عليهــا وتعتــ�ب النتائــج �ز شــأنه التأثــ�ي عــى النتائــج، وعندهــا يمكنــه أن يقــرر إعــادة القــ�ت

الخاتمة
ي قــد تبــدو عليهــا، نظــرا لتعــدد الخصائــص السياســية 

تبقــى مســألة قيــاس صحــة النتخابــات مســألة معقــدة وليســت بالبديهيــة الــىت
ي تنطــوي عليهــا مــن جهــة، ولتعــدد المعايــ�ي وارتبــاط تطبيقهــا بعــدة أطــراف فاعلــة مــن جهــة 

والقانونيــة واللوجســتية والجتماعيــة الــىت
ي 2016(.  إن تطــور النتخابــات وانتشــارها، وتعقــد  تــب عنــه “إغفــال المناطــق الرماديــة.” )المركــز الديمقراطــي العــر�ب أخــرى، ممــا قــد ي�ت
ي الــرف 

ي عــى التقييــم القانــو�ز
شــكاليات المتعلقــة بهــا كمســألة تطــور الفضــاءات الرقميــة، قــد يجعــل نظــام المصادقــة المبــىز الإ

ه عــى النتائــج مثــًا. ي ومــدى تأثــ�ي عاجــًزا عــن مواكبــة كل الإخــالت المرتبطــة بهــذا التطــور عنــد مراقبــة التمويــل النتخــا�ب

مــكان  إن ضمــان الصحــة القانونيــة والشــكلية لانتخابــات وعــى أهميتــه، ل ينفــي بصفــة قطعيــة وجــود إخــالت، وإنمــا يمنــع قــدر الإ
ي المتعلقــة بــه.   ز والناخبــات. كمــا أن الغايــة منــه هــو المصادقــة الآنيــة عــى المســار النتخــا�ب أن تحــرف تلــك الإخــالت إرادة الناخبــ�ي
ي تنظيــم انتخابــات صحيحــة، أهمهــا ترســيخ أخاقيــات وقواعــد ســلوك ســليمة، وتوفــ�ي منــاخ 

فهنــاك عــدة عوامــل أخــرى تســهم �ز
ز أدائهــم، فضــا عــن النفتــاح عــى تقاريــر  ز لتحســ�ي ز النتخابيــ�ي ة النتخابــات مــن قبــل كل الفاعلــ�ي يســمح بالتقييــم الموضوعــي لفــ�ت

المراقبــة والدراســات لتقييــم النتخابــات وجودتهــا ونزاهتهــا. فالنتخابــات الصحيحــة هــي غايــة مســتمرة.
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ف والناخبات بطاقات الناخب�ي

المفهوم  والمصطلح
ي بعــض الــدول العربيــة مثــل الئردن ومــر واليمــن، هــي وثيقــة تصــدر بعــد 

بطاقــة الناخــب، أو بطاقــة النتخــاب كمــا تســمى أيًضــا �ز
ي 

ز الشــخص مــن النتخــاب. وعــادًة مــا تنــص البطاقــة عــى الســم وتاريــخ الميــاد والعنــوان، و�ز ز والناخبــات لتمكــ�ي تســجيل الناخبــ�ي
ز  ز عــى الناخبــ�ي ط بعــض القوانــ�ي اع. تشــ�ت ز عــى صاحــب/ة البطاقــة التوجــه إليهــا لاقــ�ت ي يتعــ�ي

اع الــىت بعــض الئحيــان محطــة القــ�ت
ي حــالت 

ط �ز اع، بينمــا ل يشــ�ت دلء بالصــوت يــوم القــ�ت ط لــاإ ضافــة إىل بطاقــة الناخــب، كــرش والناخبــات إظهــار بطاقــة هويتهــم، بالإ
أخــرى إل بطاقــة الهويــة. 

ز أو »التثبــت مــن الهويــة« كمــا  ي الئردن وفلســط�ي
وتحديــد هويــة الناخــب والناخبــة أو »إثبــات شــخصية الناخــب« كمــا يطلــق عليــه �ز

ز والناخبــات بالتعريــف  ــِزم الناخبــ�ي اع يُل ط لدخــول محطــة القــ�ت ي مــر، هــو �ش
ي تونــس، أو »التحقــق مــن هويــة الناخــب« كمــا �ز

�ز
اع.  بأنفســهم، عــادًة، عــ�ب إبــراز وثيقــة إثبــات للهويــة أمــام أحــد مســؤوىلي محطــة القــ�ت

ي لبنــان، فهــو 
ي تونــس، أو »ســجل الئحــوال الشــخصية« كمــا يطلــق عليــه �ز

ي أو »دفــ�ت الحالــة المدنيــة« كمــا يســمى �ز
أمــا الســجل المــد�ز

ي يتعــرض 
وثيقــة أو قاعــدة بيانــات رســمية يتــم إنتاجهــا عــ�ب تســجيل دائــم، ومســتمر، وإلزامــي، وجامــع لكافــة الئحــداث الحيويــة الــىت

ي هــو 
ي كل بلــد. والهــدف الرئيــسي مــن الســجل المــد�ز

لهــا أفــراد شــعب مــا. وتخضــع هــذه العمليــة للمتطلبــات القانونيــة الملزمــة �ز
إصــدار وثائــق قانونيــة مثــل بطاقــات الهويــة وجــوازات الســفر. ويتضمــن معلومــات مثــل الســم، والجنســانية، والجنســية، والعمــر، 
ي بعــض البلــدان، يســتخدم 

ي تتأثــر بهــا الحالــة الجتماعيــة لائفــراد. �ز
هــا مــن المعلومــات الــىت قامــة وغ�ي والحالــة الجتماعيــة، وعنــوان الإ

. ز ي لوضــع ســجات الناخبــ�ي
الســجل المــد�ز

ي ي العالم العر�ب
الحالة �ف

1. التحقق من هوية الناخب
ي التأكــد ِمــن أن َمــن 

اع. تواجــه بعــض الــدول صعوبــات �ز تعتــ�ب بطاقــة الناخــب برهانــاً عــى حــق الناخــب والناخبــة وأهليتهمــا لاقــ�ت
دلء بالصــوت  اع مــن أجــل التصويــت ناخبــة أو ناخــب مؤهــل ومســجل رســمياً. لــذا، يُطَلــب عنــد المثــول لــاإ يحــرز إىل محطــة القــ�ت
اع، وذلــك عــن طريــق تقديــم إحــدى المســتندات الرســمية  أن يعــرف الناخــب عــن نفســه، وأن يثبــت هويتــه أمــام أعضــاء محطــة القــ�ت
دارة النتخابيــة بإصــدار وثيقــة  ي حــالت أخــرى، فتقــوم الإ

ي الســودان. أمــا �ز
مثــل الهويــة الشــخصية أو جــواز الســفر مثلمــا يحــدث �ز

اع. غــ�ي أن بعــض الــدول  ثبوتيــة خاصــة بهــا، وهــي بطاقــة الناخــب/ة، ليعــرّف الناخــب/ة بنفســه مــن خالهــا داخــل محطــة القــ�ت
العربيــة قامــت بإلغــاء بطاقــة الناخــب بعــد اعتمادهــا خــال عــدة اســتحقاقات انتخابيــة، وعــادت إىل اســتخدام بطاقــة الهويــة أو جــواز 

الســفر ومنهــا الئردن ومــر والمغــرب ولبنــان.

2. أنواع البطاقات النتخابية
هنــاك نوعــان مــن البطاقــات، بطاقــة الناخــب العاديــة وهــي بطاقــة كرتونيــة ل تنطــوي عــى أي عنــر تكنولوجــي وهــي ذات خصائــص 
ة عــام 2017.  ي تســتعمل هــذا النــوع الجزائــر، إذ تــم اســتخدامها خــال النتخابــات النيابيــة الئخــ�ي

بســيطة، ومــن الــدول العربيــة الــىت
دارة النتخابيــة  ي النتخابــات، تقــوم الإ

ي تحــول دون وقــوع تزويــر �ز
وباعتبــار أن هويــة الناخــب الشــخصية هــي إحــدى أهــم الئدوات الــىت

ونيــة )أو  لك�ت ي هــذه الحــال، يتــم اســتخدام بطاقــة الناخــب الإ
ببــذل المزيــد مــن الجهــد لضمــان ســامة وصحــة هــذه البطاقــة. و�ز

ة أضعــاف تكلفــة البطاقــة  ي تســاوي حــواىلي عــرش
ــىت ــد عمومــاً مــن تكلفتهــا ال ــة المعقــدة، ممــا يزي ــة( ذات الخصائــص الئمني ي البيوم�ت

ضافــة  ــه، بالإ يحــة مــن شــأنها توثيــق معلومــات حــول صاحــب البطاقــة وحفــظ بصمت ــة. تتضمــن هــذه البطاقــة �ش ــة العادي الكرتوني
اع.  ــك داخــل محطــة القــ�ت ي جهــاز خــاص بذل

ــك مــن خــال تمريرهــا �ز ــت، وذل ــا بالتصوي ــام صاحبه ــت قي إىل تســجيل مــكان وتوقي
ز والتوصــل إىل إصــدار أنــواع أكــ�ش أمانــاً، ويشــمل ذلــك  ز بطاقــات الناخبــ�ي وقــد اســتفادت عــدة دول مــن التقــدم التكنولوجــي لتحســ�ي
ي البطاقــة، أو اســتخدام الدمغــة عــى البطاقــة، أو وضــع صــورة شــخصية 

غافــاً باســتيكياً لمنــع أي شــخص مــن تغيــ�ي أيــة بيانــات �ز
ي 

. وأوىل الــدول العربيــة الــىت ز للناخــب والناخبــة، أو مطابقــة رقــم تعريــف الناخــب مــع الرقــم المثبــت عــى اســتمارة تســجيل الناخبــ�ي
ونيــة كانــت العــراق، وذلــك عــام 2014. لك�ت اســتخدمت بطاقــة الناخــب الإ

3. التحديات
ة زمنيــة  انيــة ضخمــة، وإىل فــ�ت ز ي غايــة التعقيــد، وتحتــاج إىل م�ي

ترافــق عمليــة إصــدار بطاقــة الناخــب عــدة تحديــات، لكونهــا عمليــة �ز
دارة النتخابيــة قــادرة عــى إصــدار  ي لبنــان، لــم تكــن الإ

ز بطريقــة اســتخدامها. فمثــاً �ز كافيــة لإصدارهــا وتوزيعهــا، وتوعيــة الناخبــ�ي
ــه رقــم 84 عــى  ي مادت

ــد نــص �ز ي الجدي
ــا�ز ي اللبن ــون النتخــا�ب ، بالرغــم مــن أن القان ز ــ�ي ز المؤهل ــ�ي ــات والناخب ــع الناخب بطاقــات لجمي

ي تــىي إصــداره. إل أنــه بســبب ضيــق الوقــت وعــدم توفــر المــوارد 
ي العمليــة النتخابيــة الــىت

يــة الممغنطــة �ز اعتمــاد البطاقــة البيوم�ت
ــا  ــتخدام إحداهم ــب اس ــة والناخ ــتطاعة الناخب ، وباس ز ــ�ي ز التعريفيت ــ�ي ــا الوثيقت ــفر هم ــواز الس ــة أو ج ــة الهوي ت بطاق ــ�ب ــة، اعت المالي

اع. للتعريــف بأنفســهم يــوم القــ�ت
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ي 
يعتــ�ب الحفــاظ عــى أمــن بطاقــة الناخــب/ة وســامتها، طــوال عمليــة إعدادهــا وحــىت وصولهــا لصاحبهــا، مــن أهــم التحديــات الــىت

ز بعمليــة  ي الئردن عــام 2012، تــم فقــدان 4000 بطاقــة أثنــاء قيــام المعنيــ�ي
دارة النتخابيــة. فخــال النتخابــات النيابيــة �ز تواجــه الإ

ونيــة وخاليــة مــن أي بيانــات ول يمكــن اســتخدامها. لــذا فقــد  توزيعهــا عــى المكاتــب المختصــة، إل أن هــذه البطاقــات كانــت غــ�ي إلك�ت
تــم إلغــاء هــذه البطاقــات المفقــودة وتــم التحذيــر مــن تداولهــا، باعتبــار أن أرقامهــا التسلســلية كانــت معروفــة.

يجــب أن تكــون المعلومــات الــواردة عــى بطاقــة الناخــب/ة صحيحــة وخاليــة مــن أي لبــس أو خطــأ، حــىت يتمكــن الناخبــون والناخبــات 
ة أو ارتبــاك. ففــي جــزر القمــر مثــاً، شــهدت النتخابــات النيابيــة عــام 2015 بعــض المشــاكل فيمــا يتعلــق  اع دون أي حــ�ي مــن القــ�ت
ي توزيعهــا، وبعضهــم اســتلم أكــ�ش مــن بطاقــة 

ز لــم يســتلموا بطاقاتهــم النتخابيــة بســبب التأخــ�ي �ز ببطاقــة الناخــب، فبعــض الناخبــ�ي
اع المســجل عــى البطاقــات والــذي كان يختلــف أحيانــاً عــن اســم المحطــة الــوارد  ي اســم محطــة القــ�ت

واحــدة، إضافــة إىل أخطــاء �ز
ــم  ــة الناخــب الخاصــة بهــم، إل أن أســماءهم ل ــوا عــى بطاق ز تحصل ــ�ي ــإن بعــض القمري ــك، ف ــن ذل ــدا ع ــة. ع ــة النتخابي ي القائم

�ز
ي القائمــة 

ي النهايــة أن يتــم الســماح لــكل مواطــن/ة قمــري/ة يــرد اســمه/ها �ز
ي القائمــة النتخابيــة. لــذا، اســتوجب الحــل �ز

تكــن واردة �ز
اع حــىت وإن لــم تكــن لديه/هــا بطاقــة الناخــب الخاصــة به/هــا ول بطاقــة الهويــة الشــخصية، ولكــن  النتخابيــة بممارســة حــق القــ�ت

اع. ط أن يتعــرف عليه/هــا أحــد أعضــاء محطــة القــ�ت بــرش

ــكل مــن  ــة ل ــذا فــإن اســتامها مــن المراكــز المخصصــة يعــد أولوي ــات، ل ز والناخب تمثــل بطاقــة الناخــب وثيقــة مهمــة جــداً للناخبــ�ي
ز  ة مــن الناخبــ�ي يحــة كبــ�ي ي أجريــت عــام 2017، وبعــد عــدم اســتام �ش

يحــرص عــى صوتــه. فخــال النتخابــات النيابيــة الجزائريــة الــىت
ــا  ــتحصل عليه ــم يس ــا أو ل ــر إقامته/ه ــة إىل مق ــا البطاق ــم تصله/ه ــن ل ــماح لم ــلطات إىل الس ــدت الس ــم، عم ــات لبطاقاته والناخب
اع.  يطــة إظهــار وثيقــة الهويــة الوطنيــة، حيــث يتــم تســليمه بطاقــة الناخــب داخــل محطــة القــ�ت اع �ش ي القــ�ت

شــخصياً، أن يشــارك �ز
ي صــدرت 

وتســعى الجزائــر حاليــاً إىل إلغــاء اســتخدام بطاقــة الناخــب خــال النتخابــات الرئاســية القادمــة، رغــم أن بطاقــة الناخــب الــىت
عــام 2017 كانــت صالحــة لثمانيــة اســتحقاقات انتخابيــة.

وط اســتخدام بطاقــة الناخــب  ضمــان وصولهــا إىل الناخــب الحقيقــي، والمحافظــة عليهــا واســتخدامها بالشــكل الئمثــل مــن قبــل  مــن �ش
ي اســتخدمت 

ويــر والئخطــاء والنواقــص. ففــي العــراق، كانــت بطاقــة الناخــب الــىت ز ي تضييــق فــرص ال�ت
، ممــا يســهم �ز صاحبهــا الفعــىي

ي أي بطاقــة ناخــب أخــرى، إل أنهــا لــم تكــن تحتــوي عــى 
ــداً غــ�ي متكــرر �ز ــة عــام 2014 تحمــل رقمــاً فري ــات النيابي خــال النتخاب

صــورة للناخــب ول حــىت عــى بصمتــه، ممــا جعلهــا بالتــاىلي عرضــة لســتعمالها مــن قبــل أشــخاص غــ�ي أصحابهــا، كونهــا ل تســتطيع 
دارة النتخابيــة خــال  ز أي شــخص عــن صاحبهــا الحقيقــي. ولتــدارك هــذا الخطــأ، عمــدت الإ اع وتميــ�ي ي القــ�ت

كشــف مــن يســتخدمها �ز
ز  ي جــرت عــام 2018 إىل إصــدار بطاقــة ناخــب جديــدة، عــى أن تكــون البطاقــة القديمــة صالحــة أيضــاً للناخبــ�ي

النتخابــات النيابيــة الــىت
ة للناخــب/ة  ــع العــرش ــدة صــورة شــخصية وبصمــات الئصاب ــن لــم يقومــوا بتحديــث بياناتهــم. وتتضمــن بطاقــة الناخــب الجدي الذي
نابــة، وذلــك لــرب  دارة النتخابيــة إىل الســماح باســتام بطاقــة الناخــب/ة بالإ ، وذلــك لمنــع أي تاعــب. كمــا عمــدت الإ ز وبصمــات العــ�ي
ة توزيــع البطاقــات ووصــول أكــ�ب عــدد منهــا إىل أصحابهــا بغيــة  الئ�ة نيابــة عــن أفــراد عائلتــه فقــط، وذلــك مــن أجــل تريــع وتــ�ي

ي النتخابــات. 
مشــاركتهم �ز

ز مــن  ز عالميــاً، إل أنــه مــن المهــم التحقــق مــن أن اســتخدامها ل يــؤدي إىل حرمــان بعــض الناخبــ�ي ي بطاقــات الناخبــ�ي
بالرغــم مــن تبــىز

حقوقهــم النتخابيــة، خاصــة عنــد عــدم حصــول الناخــب عــى هــذه البطاقــة. ففــي بعــض الحــالت، حــىت لــو كان يحــق للمواطــن 
ــي  ــه. فف ــة ب ــب الخاص ــة الناخ ــى بطاق ــه ع ــدم حصول ــراً لع ــق نظ ــذا الح ــة ه ــن ممارس ــع م ــه يمن اع، إل أن ــ�ت ــاً الق ــمياً وقانوني رس
ز باســتام بطاقاتهــم، وكانــت  ي أجريــت أوائــل عــام 2018، قــام فقــط حــواىلي %5 مــن المســجل�ي

ي والــىت
ي جيبــو�ت

النتخابــات النيابيــة �ز
ي 

ــد تواجدهــم �ز ــك عن اع، وذل ــ�ت ــوم الق ــة الناخــب الخاصــة بهــم ي ز باســتام بطاق ــ�ي ــة للناخب دارة النتخابي النتيجــة أن ســمحت الإ
ــات. ي النتخاب

اع للمشــاركة �ز محطــة القــ�ت
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ف تثقيف الناخب�ي

المفهوم والمصطلح
ــة  ــح أهمي ، لتوضي ي

ــا منظمــات المجتمــع المــد�ز ــة، وأحيانً ــة تنظمهــا الســلطات النتخابي ز مــن حمــات إعامي ــ�ي ــف الناخب ــف تثقي يتأل
ــة مســتمرة  ز عملي ــ�ي ــف الناخب ــة تثقي /ات. تعــد عملي ز ــ�ي /ات والناخب ز ــ�ي ــت للمواطن ــة وإجــراءات التصوي ــة النتخابي ــت والعملي التصوي
ي 

/ات والتأكــد مــن اســتعدادهم ورغبتهــم وقدرتهــم عــى المشــاركة �ز ز تدعــم نجــاح العمليــة النتخابيــة مــن خــال اســتهداف الناخبــ�ي
ي أن العمليــة النتخابيــة مناســبة 

الحيــاة السياســية مــن خــال العمليــة النتخابيــة. يســتلزم ذلــك المعرفــة التامــة بالنتخابــات، والثقــة �ز
. عمليــة  ز ز عــن إعــام الناخبــ�ي ي ســتفيد الناخــب/ة. تختلــف عمليــة تثقيــف الناخبــ�ي

ي اختيــار الحكومــات وتعزيــز السياســات الــىت
وفعالــة �ز

ز  . يتــم إعــام الناخبــ�ي ز تقــام بوقــت قريــب مــن النتخابــات )التوقيــت( بينمــا التثقيــف يحصــل بشــكل مســتمر أكــ�ش إعــام الناخبــ�ي
ز مــن قبــل هيئــات إدارة النتخابــات أو الئحــزاب السياســية أو  مــن قبــل هيئــات إدارة النتخابــات بينمــا يمكــن أن يكــون تثقيــف الناخبــ�ي
ز مــن معلومــات أساســية مثــل مــىت / أيــن / كيفيــة  . يتكــون إعــام الناخبــ�ي ي

بالســتعانة بمصــادر خارجيــة كمنظمــات المجتمــع المــد�ز
ــف  ــة بشــكل عــام، وتثقي ي الديمقراطي

ــن المشــاركة السياســية �ز ــف جــزء ل يتجــزأ م ز أن التثقي ي حــ�ي
ــة، �ز ــات معين ي انتخاب

ــت �ز التصوي
ي الحيــاة الديمقراطيــة وصنــع القــرار الســياسي بشــكل خــاص.

ي النتخابــات �ز
الجمهــور حــول الــدور الــذي تلعبــه مشــاركتهم �ز

ف من يقوم بدور تثقيف الناخب�ي
. قــد يكــون لمجموعــة متنوعــة من الــوزارات  ي

ز عــى أنــه مســؤولية كل مــن الســلطة النتخابيــة والمجتمــع المــد�ز يُنظــر إىل تثقيــف الناخبــ�ي
ي القانــون، 

هــا مــن الــوكالت الحكوميــة �ز . يمكــن تحديــد وليــة ســلطة النتخابــات أو غ�ي ز ي إعــام وتثقيــف المواطنــ�ي
الحكوميــة دور �ز

. ز ز والمشــاركة السياســية للمواطنــ�ي ي قــد يكــون لهــا، كجــزء مــن مهمتهــا، دور بتثقيــف الناخبــ�ي
ز أن منظمــات المجتمــع المــد�ز ي حــ�ي

�ز
، حيــث يتحمــل كاهمــا مســؤولية  ي

ز همــا هيئــات إدارة النتخابــات والمجتمــع المــد�ز الكيانــان الرئيســيان المســؤولن عــن تثقيــف الناخبــ�ي
بيــة  ي ال�ت

ة �ز ي كيفيــة ادارة النتخابــات، بينمــا قــد يكــون لــدى البعــض الآخــر خــ�ب
. قــد يكــون لــدى البعــض خلفيــة �ز ز ز الناخبــ�ي تحفــ�ي

ي أو الثانــوي أو المتقــدم أو تعليــم الكبــار. وربمــا يكــون 
اعــات أو التدريــب أو التعليــم البتــدا�ئ ز المدنيــة أو التوعيــة العامــة أو حــل ال�ز

عاقــة أو الئقليــات اللغويــة أو  البعــض قــد عمــل عــى نطــاق واســع مــع دوائــر خاصــة، مثــل دوائــر الشــباب أو كبــار الســن أو ذوي الإ
النســاء، بحيــث يكــون مــن المرجــح أن تؤثــر خلفياتهــم عــى النهــج والئســلوب والمحتــوى، وكــذا عــى جمهــور وبرامــج وحمــات تثقيــف 

. ز الناخبــ�ي

الجمهور المستهدف
ي والمواطنــة بشــكل عــام، يســتهدف تثقيــف 

ي حالــة التثقيــف المــد�ز
. �ز ز الناخبــون والناخبــات هــم الجمهــور الئســاسي لتوعيــة الناخبــ�ي

ز جمهــور أكــ�ب مثــل الئحــزاب السياســية، وممثــىي النتخابــات، والجمعيــات الطابيــة، ومعلمــي المــدارس والمعاهــد، وطــاب  الناخبــ�ي
ــاص  ــام خ ــاء اهتم ي ــة لإ ــود خاص ــذل جه ــب ب ــات. يج ــؤوىلي النتخاب ، ومس ي

ــد�ز ــع الم ــات المجتم ، ومنظم ز ــ�ي ــات، والصحفي الجامع
عاقــة والئقليــات  ز وذوي الإ ي تواجــه عقبــات أمــام المشــاركة السياســية، مثــل الشــباب والنســاء والمســن�ي

للقطاعــات المهمشــة أو الــىت
ائــح الســكان ذوي الحتياجــات الخاصــة. والشــعوب الئصليــة، أو �ش

المرأة
ي لــم تلعــب 

ي البلــدان الخارجــة مــن الراعــات والــىت
ي النتخابــات، خاصــة �ز

ي تعزيــز مشــاركة المــرأة �ز
ز دور حاســم �ز لتثقيــف الناخبــ�ي

ــة متاحــا للنســاء  ــة المدني ز والتوعي ــ�ي ــك ينبغــي أن يكــون تثقيــف الناخب ــة. ولذل ــة النتخابي ي العملي
ــا دوًرا نشــًطا �ز فيهــا المــرأة تقليديً

بيــة المدنيــة أن  وللرجــال. يجــب أن تكــون المعلومــات المنقولــة حساســة للنــوع الجتماعــي، ومصممــة لتكــون مناســبة للمــرأة. يمكــن لل�ت
ز  ي العمليــة النتخابيــة، ل ســيما مــن خــال نــرش صــور إيجابيــة عــن النســاء كناخبــات وقــادة ومشــارك�ي

ي تعزيــز مشــاركة المــرأة �ز
تســاعد �ز

ي جميــع جوانــب العمليــة السياســية.
�ز

ف والديمقراطية تثقيف الناخب�ي
ــم  ــن إرادته ــ�ي ع ــت بشــكل فعــال، والتعب ي التصوي

ــم �ز /ات عــى ممارســة حقوقه ز ــ�ي ــدرة الناخب ــان ق وري لضم ز �ز ــ�ي ــف الناخب تثقي
/ات عــى  ز ي زيــادة إقبــال الناخبــ�ي

/ات بشــكل كبــ�ي �ز ز السياســية مــن خــال العمليــة النتخابيــة. تســهم حمــات وبرامــج تثقيــف الناخبــ�ي
عيــة وتمثيــل واســتجابة  ز والناخبــات منخفضــة، قــد تنشــأ أســئلة حــول �ش اع. عندمــا تكــون نســبة إقبــال الناخبــ�ي التصويــت يــوم القــ�ت
ــة  ــة النتخابي ي العملي

وري �ز ــر �ز /ات عن ز ــ�ي ــف الناخب ز أن تثقي ــ�ي ي ح
ــك، �ز ــع ذل /ات. وم ز ــ�ي ــة للمواطن ــات المنتخب ــادة والمؤسس الق

ــق  ــن أجــل تحقي ــة مســتمرة م ــة مدني ز إىل وجــود جهــود توعي ــ�ي ــف الناخب ــاج تثقي ــة. يحت ــس كاف للديمقراطي ــه لي ــة، إل أن الديمقراطي
/ات، فهــو يهتــم بالشــؤون المتعلقــة  ز ي منظــوًرا أوســع مــن تثقيــف الناخبــ�ي

المشــاركة والثقافــة الديمقراطيــة. يســتخدم التعليــم المــد�ز
ــم  ــم مفاهي ــن أه ــي. فم ــع الديمقراط ــة والمجتم ــة الفعال ز المواطن ــ�ي ــة ب ــد العاق ــط، ويؤك /ات فق ز ــ�ي ــس الناخب /ات ولي ز ــ�ي بالمواطن
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، وليــس  ي
ــىز ــة السياســية بشــكل روتي ي العملي

/ات المشــاركة �ز ز ــ�ي ــه يجــب عــى المواطن /ات هــو أن ز ــ�ي ــف الناخب ــة وتثقي ــة المدني التوعي
ي وقــت النتخابــات.

فقــط �ز

ف  حمالت وبرامج تثقيف الناخب�ي

نوع المعلومات

ي النتخابــات، 
ي لانتخابــات، ومعلومــات عــن مختلــف أصحــاب المصلحــة �ز

ز الجــدول الزمــىز يمكــن أن تتضمــن حمــات تثقيــف الناخبــ�ي
ي أو مؤسســات محليــة أو 

ز الحمــات بقطــاع المجتمــع المــد�ز ي ذلــك الئحــزاب السياســية ومســؤوىلي النتخابــات. غالًبــا مــا تســتع�ي
بمــا �ز

ــوم  ــة بي ــات المتعلق ز فقــط بالمعلوم ــ�ي ــف الناخب ــم حمــات تثقي ــا. ل تهت ــز فعاليته امــج لجمهــور أوســع وتعزي ــل ال�ب ــة  لتوصي دولي
. وفيمــا يــىي  ز ي وكذلــك تســجيل الناخبــ�ي اع، ولكــن بالعمليــة النتخابيــة بأكملهــا، وهــذا يشــمل معلومــات عــن النظــام النتخــا�ب القــ�ت

: ز ي غالًبــا مــا تنطــوي عليهــا حمــات تثقيــف الناخبــ�ي
أمثلــة لنــوع المعلومــات الــىت

ح النظم النتخابية • �ش
ي لانتخابات 

• الجدول الزمىز
• الئحزاب السياسية

• مسؤولو النتخابات
اع • مواقع الق�ت

توقيت المعلومات

ي وقــت 
ز إل �ز ي ل يوجــد فيهــا ســلطة انتخابيــة دائمــة وحيــث تكــون المــوارد محــدودة، ل تتوفــر برامــج تثقيــف الناخبــ�ي

ي البلــدان الــىت
�ز

ي وقــت أبكــر إىل حــد مــا مــن 
ز �ز ي بعــض الحــالت، قــد يتــم بــدء تثقيــف الناخبــ�ي

. �ز ز عــام الناخبــ�ي امــن مــع أي جهــود لإ ز النتخابــات وبال�ت
ي حــالت أخــرى قــد يكــون تثقيــف 

ي لبلــد مــا.  و�ز
طــار القانــو�ز ات عــى نظــام التمثيــل والإ ، خاصــًة إذا تــم إجــراء تغيــ�ي ز إعــام الناخبــ�ي

. و يمكــن أيضــا إدمــاج تثقيــف  ي
ز نشــاًطا مســتمًرا، بنــاًء عــى وليــة ســلطة النتخابــات ومهمــة بعــض منظمــات المجتمــع المــد�ز الناخبــ�ي

ز كجــزء مــن برامــج التوعيــة المدنيــة الئوســع نطاقــاً.  الناخبــ�ي

ف السياق الذي يتم فيه تثقيف الناخب�ي
ــتتأثر أي  . س ز ــ�ي ــة الناخب ــج توعي ــى برام ــاسي ع ــ�ي أس ــتفتاء تأث ــات أو الس ــه النتخاب ــري في ــذي تج ــياسي ال ــي والس ــياق الجتماع للس
ز  . يعتمــد نطــاق جهــود تثقيــف الناخبــ�ي ي

ي البلــد المعــىز
ز بشــكل كبــ�ي بالتاريــخ والبيئــة الجتماعيــة والسياســية �ز مبــادرة لتثقيــف الناخبــ�ي

ي أي بلــد عــى مجموعــة متنوعــة مــن العوامــل. هــل تتمتــع البــاد بتاريــخ طويــل مــن النتخابــات الديمقراطيــة، أم أن هــذه 
المطلوبــة �ز

/ات؟ هــل تشــمل  ز /ات إلزامــي أم طوعــي؟ مــن المســؤول عــن تســجيل الناخبــ�ي ز انتخابــات تأسيســية أو انتقاليــة؟ هــل تســجيل الناخبــ�ي
ــع  ــة التصويــت؟ هــل تتمت ي نظــام التمثيــل أو عملي

ات �ز ــاك تغيــ�ي /ات؟ هــل كانــت هن ز ــدة مــن الناخبــ�ي ــات مجموعــات جدي النتخاب
ــة مفتوحــة وتنافســية؟ هــل تــم بــذل جهــود  ــة النتخابي /ات؟ هــل الحمل ز ــة والمؤسســات السياســية بثقــة الناخبــ�ي ــة النتخابي العملي
ــات ســتؤثر عــى طبيعــة حمــات وبرامــج  ــة؟ كل هــذه الإجاب ــة المدني بي ــاك جهــد مســتمر لل�ت ز فيمــا ســبق؟ هــل هن ــ�ي ــة الناخب توعي

ز ومــدى انتشــارها. تثقيــف الناخبــ�ي

الرسائل والئساليب
ز عليهــا أيًضــا  . ســيكون للقائمــ�ي ز عــى مــن يقــوم بالحملــة وهدفهــا الرئيــسي تعتمــد رســائل وأســاليب حمــات أو برامــج تثقيــف الناخبــ�ي
ز  ز تقــع بــ�ي اعتبــارات منهجيــة واعتبــارات للمــوارد المتاحــة ولئهــداف الحملــة. وتثبــت الختافــات المنهجيــة أن عمليــة تثقيــف الناخبــ�ي

بيــة المدنيــة«. « و »ال�ت ز »إعــام الناخبــ�ي

ف رسائل توعية الناخب�ي
ــا مــا تعمــل هيئــات النتخابــات أو الكيــان المســؤول عــن  /ات. غالًب ز هنــاك أربــع رســائل رئيســية تشــكل جميــع برامــج توعيــة الناخبــ�ي

/ات مــع متخصــ�ي المحتــوى لضمــان إيصــال الرســائل بطــرق تليــق بســياق كل بلــد. هــذه الرســائل الئربــع هــي:  ز توعيــة الناخبــ�ي

•

•

ــد  ــي أح ــات ه ــة. النتخاب ــة والمواطن ــات والديمقراطي ز النتخاب ــ�ي ــة ب ــدد العاق ــالة الئوىل تح ــة. الرس ــات والديمقراطي النتخاب
ز الئفــراد  /ات خيــارات بــ�ي ز الئحــداث المحــِددة للديمقراطيــات الحديثــة. مــن خــال انتخابــات دوريــة ونزيهــة، ســيكون للمواطنــ�ي
ي 

ــس �ز ــا أن تتناف ي إم
ــىت ــات ال ــن الجمعي ــات، وتكوي ــة السياس ــة لمناقش ــة الازم ــم الحري ــيكون لديه ــات. س ــزاب والسياس والئح

ي يحتاجونهــا لتخــاذ 
/ات أو أحــزاب معينــة، و /أو تزودهــم بالمعلومــات والمناقشــة الــىت ز النتخابــات، أو تصــادق عــى مرشــح�ي

اع. ــ�ت ــدوق الق ي صن
ــة �ز ــم النتخابي خياراته

ــة  ــات. يتعلمــون أهمي ي النتخاب
ــا للمشــاركة �ز /ات دافًع ز ــ�ي ــة للمواطن ــر الرســالة الثاني ــب/ة. توف ــوق الناخ ــؤولية وحق دور ومس

. ز ــ�ي ــك المنتخب ــل أولئ ــن قب ــة تخضــع للمســاءلة م ــات تمثيلي ي تأســيس حكوم
ــات �ز ي النتخاب

ــة �ز المشــاركة الفردي
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•

•

ي الرســالة 
ز أن جميــع الئنظمــة النتخابيــة تقــدم مبــدأ أن كل صــوت مهــم، هنــاك بعــض الفــروق الدقيقــة �ز ي حــ�ي

صوتــك مهــم. �ز
ــز الئول، قــد يتــم تحديــد النجــاح أو الفشــل  ي نظــام الفائ

ي المســتخدم. عــى ســبيل المثــال، �ز اعتمــاًدا عــى النظــام النتخــا�ب
ي  ي بنــاء التمثيــل النســىب

ي يكــون لــكل صــوت أهميــة �ز ي نظــم التمثيــل النســىب
ي مــن خــال عــدد صغــ�ي مــن الئصــوات، و�ز النتخــا�ب

للمرشــح المفضــل للناخــب.
ز مــن التخويــف والخــوف مــن العواقب  وري فيهــا حمايــة الناخبــ�ي ي يكــون مــن الــرز

صوتــك �ي. هنــاك العديــد مــن الظــروف الــىت
ي مثــل هــذه الظــروف، يجــب إيصــال رســالة أن التصويــت �ي، وربمــا أيضــا إثبــات ذلــك.

السياســية والشــخصية الاحقــة. �ز

ق الئوسط وشمال إفريقيا ي ال�ش
ف �ف أمثلة عىل حمالت تثقيف الناخب�ي

ــة، بالتعــاون مــع  ــا الســلطات النتخابي ي طــورت فيه
ــىت ــدان ال ــة للبل ــان والعــراق أمثل ــا، يقــدم لبن ق الئوســط وشــمال إفريقي ــرش ي ال

�ز
ز بأشــكال مختلفــة وكان لهــا جمهــور مســتهدف محــدد يتعلــق بســياق البلــد. الجهــات الفاعلــة الئخــرى، حمــات وبرامــج تثقيــف الناخبــ�ي
ز هدفهــا الئســاسي تعزيــز مشــاركة المــرأة. تتكــون الحملــة  ي لبنــان حملــة لتثقيــف الناخبــ�ي

ي �ز
نمــا�ئ  لبنــان: أعــد برنامــج الئمــم المتحــدة الإ

مــن أربعــة مقاطــع فيديــو رســوم متحركــة تســتهدف مشــاركة الناخبــات وتزودهــن بجميــع المعلومــات الازمــة المتعلقــة بالتصويــت 
ــة  ــادرات التوعي /ات تكــون مب ز ــ�ي ــة أوســع للناخب ــة وإعامي ــة تثقيفي ــو هــذه كجــزء مــن حمل ي مقاطــع الفيدي

ــأ�ت ــات. ت شــح لانتخاب وال�ت
لــوزارة الداخليــة والبلديــات، وتهــدف إىل تعزيــز المشــاركة الفعالــة للمــرأة كناخبــة ومرشــحة. تــم توزيــع مقاطــع الفيديــو عــ�ب القنــوات 

التلفزيونيــة ومواقــع الئخبــار المحليــة ليتــم بثهــا لجمهــور أوســع.

ــول  ــل ح ــة عم ــدة، ورش ــم المتح ــة الئم ــع بعث ــاون م ــراق، بالتع ي الع
ــات �ز ــتقلة لانتخاب ــا المس ــة العلي ــت المفوضي ــراق: نظم الع

ي النتخابــات العراقيــة. اســتعرضت ورشــة العمــل العمليــات النتخابيــة مــن منظــور النــوع 
تعميــم مراعــاة منظــور النــوع الجتماعــي �ز

ــز مشــاركة  ــاء البيانــات المصنفــة حســب النــوع الجتماعــي والتعلــم مــن الممارســات الجيــدة لتعزي ة إىل أهميــة بن الجتماعــي، مشــ�ي
ي الــوزارات مــن 

ي تســتهدف الوحــدات الجنســانية �ز
ي العمليــات النتخابيــة. أدت ورشــة العمــل أىل سلســلة مــن الجتماعــات الــىت

المــرأة �ز
ي النتخابــات.

ي القطــاع العــام، وتشــجيع المزيــد مــن المشــاركة الفعالــة �ز
أجــل التعــاون وتنســيق الجهــود لرفــع الوعــي بالمــرأة والرجــل �ز
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تجاوزات انتخابية

المفهوم والمصطلح
ي أي مــن 

ي قــد تحــدث �ز
داريــة أو التنفيذية/العملياتيــة الــىت يُقصــد بالتجــاوزات أو المخالفــات النتخابيــة جوانــب القصــور والئخطــاء الإ

ي يمكــن العمــل عــى تصحيحهــا وتداركهــا حــال رصدهــا، طالمــا توفــرت النيــة الحســنة لــدى مرتكبيهــا 
مراحــل العمليــة النتخابيــة، والــىت

ي 
مائيــة الــىت ي تعتــ�ب مخالفــات انتخابيــة، كالئخطــاء الإ

. وهنــاك الكثــ�ي مــن الئمثلــة عــى الئخطــاء الشــائعة الــىت ز ز النتخابيــ�ي مــن الفاعلــ�ي
، أو النقــص الــذي قــد يحصــل  ي

اع غــ�ي الواضحــة بالشــكل الــكا�ز /ات، أو أوراق القــ�ت ز /ات أو المرشــح�ي ز ي قيــد وســجات الناخبــ�ي
تُرتكــب �ز

ي جودتــه. 
ي الــري Indelible Ink أو أي خلــل �ز ي كميــات الحــ�ب النتخــا�ب

�ز

ز الجرائــم والجنــح النتخابيــة، بمــا فيهــا بطبيعــة الحــال مــا يمكــن  ز التجــاوزات أو المخالفــات النتخابيــة وبــ�ي ز بــ�ي وري التميــ�ي مــن الــرز
. ي اعتبــاره ممارســات تزويــر أو غــش انتخــا�ب

ي 
اهــة، والشــفافية، والمســاواة والحريــة الــىت ز ار بمبــادئ ال�ز فالجرائــم النتخابيــة هــي أفعــال أو أنمــاط مــن الممارســات الهادفــة لــاإ�ز

ز  ــ�ي ــا اســتبعاد ذوي الحــق مــن ســجات الناخب ة، منه ــ�ي ــك كث ــة عــى ذل ي الديمقراطــي. والئمثل ــا النظــام النتخــا�ب يجــب أن يتســم به
اء  ي ذات النتخابــات، أو �ش

اع لئكــ�ش مــن مــرة واحــدة �ز اع، أو التصويــت المتكــرر كالقــ�ت والناخبــات زوًرا، أو التعــدي عــى �يــة القــ�ت
هــا. ومــن أكــ�ب وأهــم الجرائــم  اع وعــد الئصــوات وفرزهــا وتغي�ي ز والناخبــات، أو العبــث بمحــا�ز القــ�ت الئصــوات، أو ترهيــب الناخبــ�ي
ي مســار العمليــة النتخابيــة بهــدف تغيــ�ي نتائــج 

ي الممارســات الهادفــة للتدخــل �ز
، المتمثــل �ز ي ويــر النتخــا�ب ز النتخابيــة مــا يُعــرف بال�ت

اع وتزويرهــا. القــ�ت

ي كونهــا أفعــاًل تخــرق القواعــد القانونيــة الخاصــة 
أمــا الجنــح النتخابيــة فهــي ممارســات أقــل خطــورة مــن الجرائــم، لكنهــا تتفــق معهــا �ز

اف عليهــا، وكذلــك المرشــحون/ �ش داريــون/ات المســؤولون عــن تنظيــم وإدارة النتخابــات والإ اع، يرتكبهــا الإ بحقــوق وعمليــات القــ�ت
/ات. ومــن الئمثلــة عــى ذلــك تــرك موظــف  ز ، بمــا يشــمل الناخبــ�ي ز ز النتخابيــ�ي هــم مــن الفاعلــ�ي ات وأعضــاء الئحــزاب السياســية وغ�ي
ي مقــاّر 

اع، أو حمــل الســاح داخــل حــرم المقــرات النتخابيــة، أو تعليــق الدعايــة النتخابيــة �ز ي محطــة القــ�ت
اع لمــكان عملــه �ز القــ�ت

هــا. النتخــاب، وغ�ي

ز العقوبــات. ويمكــن القــول بــأن  ي قوانــ�ي
ز النتخابــات أكــ�ش مــن معالجتهــا �ز ي قوانــ�ي

عــادًة مــا يتــم التطــرق للجرائــم والجنــح النتخابيــة �ز
ز فهمــا  ي كلتــا الحالتــ�ي

ي درجــة خطــورة الفعــل أو الممارســة، غــ�ي أنــه �ز
ز الجريمــة والجنحــة النتخابيــة يتمثــل �ز الختــاف الرئيــسي بــ�ي

تنتجــان عــن ســلوكيات تهــدف لخــرق القواعــد والضمانــات القانونيــة للعمليــة النتخابيــة. كمــا أن تصنيــف ممارســة مــا عــى أنهــا جريمــة 
تبــة عــى ارتــكاب الجنــح تكــون أقــل وطــأًة وعــادًة مــا تتمثــل بغرامات  أو جنحــة يختلــف مــن بلــد لآخــر. وبشــكل عــام فــإن العقوبــات الم�ت
ماليــة محــدودة، بينمــا تتــم معاقبــة الجرائــم النتخابيــة بغرامــات ماليــة أعــى، عــادًة مــا تصحبهــا عقوبــات بالســجن وقــد تصــل إىل 

ي ممارســة الحقــوق المدنيــة والسياســية أو تجريــد مرتكبيهــا مــن تلــك الحقــوق.
إلغــاء أو تجميــد الحــق �ز

ء وغــ�ي مائــم، حيــث أنهــا ل تعتــ�ب  ّ بشــكل واضــح عــن أداء إداري سي ــة تعــ�ب ــا لذلــك، فــإن التجــاوزات والمخالفــات النتخابي خاًف
ممارســات مقصــودة ترمــي لاإخــال بالعمليــة النتخابيــة أو تغيــ�ي نتائجهــا عمــًدا. كمــا أن التجــاوزات النتخابيــة ل تنتمــي إىل فصيلــة 
. وعمــًا عــى تحديــد موقعهــا ضمن الممارســات  ي

تــب عليهــا إيقــاع العقوبــات، بقــدر كونهــا ترتبــط بــأداء إداري روتيــىز ي ي�ت
الممارســات الــىت

. ففــي البلــدان  ي
ي والقانــو�ز

النتخابيــة المنبــوذة، فــا بــد مــن العــودة بالنظــر إىل أصــول الئداء الســلوكي القائــم بحســب المــوروث الثقــا�ز
ي أوروبــا وأمريــكا الاتينيــة، نجــد بــأن ذلــك يرتبــط بشــكل مبــا�ش بالقانــون 

، كغالبيــة الــدول �ز ي
ي النابليــو�ز

ي تّتبــع المــوروث القانــو�ز
الــىت

ــع  ي Common Law، فتق
ــع المــوروث الئنجلوسكســو�ز ي تتب

ــىت ــدان ال ي البل
ــا �ز داري والمــوارد. أم ــة الفعــل الإ ــم عــى نظري داري القائ الإ
ي الئذى والحــذر الواجــب.

ز نظريــىت التجــاوزات النتخابيــة بــ�ي

مرتكبو التجاوزات وأنواعها
ضافــة إىل مــن ينتمــون لائحــزاب السياســية أو يعملون  ي غالبيــة الئحيــان هــم موظفــون/ات عموميــون، بالإ

مرتكبــو التجــاوزات النتخابيــة �ز
لصالحهــا وكذلــك الناخبــون/ات أنفســهم. حيــث نجــد مــن يرتكبــون تلــك التجــاوزات والئخطــاء بســبب اعتيادهــم عــى ممارســة نشــاط 
ة طويلــة مــن الزمــن، الئمــر الــذي يجعــل مــن عملهــم أمــًرا روتينًيــا وقابــًا لرتــكاب الئخطــاء عــن غــ�ي قصــد كموظفــي/ ز لفــ�ت ي معــ�ي

مهــىز
ز عــن التحقــق مــن هويــة الئفــراد، أو عــن مراجعــة التعاقــدات العموميــة ومراقبتهــا،  ، أو المســؤول�ي ي

ات الإحصــاء، أو الســجل المــد�ز
ــة...  ــات القنصلي ي الخدم

/ات �ز ز ــ�ي ، أو العامل ز ــ�ي ــون الحكومي ــة والتلفزي ذاع ي الإ
ز �ز ــؤول�ي ــد، أو المس ــات التوري ــة عملي ــم ومراقب أو تنظي

ات زمنيــة متباعــدة، وهــو مــا  ة وممارســة المهــام النتخابيــة لمــدة محــدودة وعــى فــ�ت إلــخ. كمــا قــد تقــع التجــاوزات بســبب قلــة الخــ�ب
اع وفــرز الئصــوات وعدهــا، ذلــك أنــه مــن الصعــب أن نجــد  ز عــى تنظيــم وتنفيــذ عمليــات القــ�ت ينطبــق بشــكل كبــ�ي عــى القائمــ�ي
ضافــة إىل عــدد مــن  بلــًدا يختــص فيــه مجموعــة مــن الئفــراد بهــذا النــوع مــن الئعمــال بشــكل حــري ودائــم. ففــي النتخابــات، وبالإ
دارة النتخابيــة لئغــراض وفعاليــات انتخابيــة  ز الذيــن تعينهــم الإ ز المؤقتــ�ي ، يعمــل عــدد كبــ�ي مــن الموظفــ�ي ز ز المتخصصــ�ي الموظفــ�ي
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ــتويات  ــق مس ــى تحقي ــًا ع ــط. وعم ــة فق ــة النتخابي ــراض العملي ــن لئغ ــية المعتمدي ــزاب السياس ــىي الئح ــة إىل ممث ضاف ــة، بالإ مؤقت
ي الوليــات 

ي أوروبــا، وكذلــك �ز
أفضــل مــن الرقابــة الذاتيــة عاليــة الجــودة، ولتفــادي الئخطــاء والتجــاوزات، نجــد بــأن معظــم البلــدان �ز

ي 
المتحــدة وكثــ�ي مــن بلــدان أمريــكا الاتينيــة تعتمــد ترتيبــات تنفيذيــة يُعهــد مــن خالهــا لئفــراد يمثلــون الئحــزاب السياســية المتنافســة �ز

ي العمليــة 
اهــة �ز ز اع وفــرز الئصــوات، ممــا يضمــن تحقيــق ال�ز النتخابــات بتنفيــذ الفعاليــات المتعلقــة بتنظيــم وإتمــام فعاليــات القــ�ت

النتخابيــة، وذلــك مــن خــال آليــة للرقابــة المتبادلــة فيمــا بينهــم تتســم بالبســاطة والفعاليــة. 

يعــات النتخابيــة. ومــن الئمثلــة عــى ذلــك اعتبــار ورقــة  ي الترش
يمكــن الحديــث عــن تجــاوزات وأخطــاء شــائعة نجــد لهــا معالجــات �ز

اع مــا عــى أنهــا صحيحــة - وبالتــاىلي احتســابها - عــى الرغــم مــن احتوائهــا عــى عامــة خاطئــة أو غــ�ي مقبولــة بســبب خطــأ قــد  اقــ�ت
اع غــ�ي واضحــة بمــا ل يــدع مجــاًل للتيقــن مــن اختيــار  ي ورقــة القــ�ت

يرتكبــه الناخــب، أو لكــون العامــة الدالــة عــى اختيــار الناخــب/ة �ز
اع، وعمليــات فــرز  ز والناخبــات، وعمليــات القــ�ت ي تحــدث فيمــا يتعلــق بســجات الناخبــ�ي

الناخــب/ة. وفيمــا يــىي نمــاذج للتجــاوزات الــىت
ي تنشــأ عنهــا. 

اعــات النتخابيــة الــىت ز عــان عنهــا، وفــض ال�ز الئصــوات وعدهــا، وكذلــك فعاليــات نقــل نتائــج النتخابــات والإ

•

•

•

•

ــة، ويرجــع  ــة النتخابي ــن العملي ــب م ي هــذا الجان
ي تُرتكــب �ز

ــىت ــن التجــاوزات ال ــد م ــاك العدي ــات: هن ف والناخب ــ�ي ــجل الناخب س
، أو  ي

ز الوظيفيــة والتقنيــة، بســجات أخــرى كالســجل المــد�ز ، مــن الناحيتــ�ي ي ــا إىل ارتبــاط الســجل النتخــا�ب ي ذلــك جزئًي
الســبب �ز

ي كثــ�ي مــن البلــدان الئوروبيــة. وقــد يكــون للخطــأ أو عــدم دقــة 
ز كمــا هــي الحــال �ز بســجات الســلطات البلديــة وقوائــم المقيمــ�ي

ي أي مــن تلــك الســجات تأثــ�ي مبــا�ش عــى حقــوق الفــرد النتخابيــة. وبالتــاىلي فــإن عمليــات تحديــث 
البيانــات المتعلقــة بالفــرد �ز

ــاًكا وقــد يجعــل الئمــر  ــ�ي ارتب ــد محــددة، مــن شــأنه أن يث ه بطــرق ومواعي ــات، وتنقيحــه، وكذلــك نــرش ز والناخب ــ�ي ســجل الناخب
اع  ز البعــض مــن القــ�ت ي هــذا المضمــار إىل عواقــب أخــرى، كتمكــ�ي

عرضــة لحــدوث التجــاوزات. كمــا يمكــن أن تــؤدي التجــاوزات �ز
اع مــن خــال  ي القــ�ت

ي نفــس النتخابــات، التســجيل المتكــرر، أو حرمــان أحدهــم مــن حقــه �ز
المتكــرر ولئكــ�ش مــن مــرة واحــدة �ز

ز مــن قوائــم الســجل، أو إحــداث تغيــ�ي  ي الســجل، أو تجــاوزات أخــرى مثــل عــدم حــذف المتوفــ�ي
إحــال ناخــب آخــر مكانــه �ز

قامــة، إلــخ. ي مقــر الإ
�ز

ــذي  ــر ال اع، الئم ــ�ت ــواد الق ــع المتأخــر لم ي التوزي
ــ�ش التجــاوزات شــيوًعا �ز ــل أك ــث تتمث ــوات: حي ــرز الئص اع وف ــ�ت ــات الق عملي

اع، أو  ي فتــح بــاب القــ�ت
اع، أو التأخــر �ز فــة عــى تنظيــم القــ�ت يعرقــل ســ�ي العمليــة، أو عــدم اكتمــال تشــكيلة اللجــان المرش

اع بشــكل  اع، أو تثبيــت ســتائر أو كبائــن القــ�ت ز محطــات ومراكــز القــ�ت ز وتوزيعهــا غــ�ي الصحيــح بــ�ي ز قوائــم الناخبــ�ي الخلــط بــ�ي
ي عمليــات 

ي جودتــه، أو عــدم تطابــق الئرقــام �ز
ي أو أي خلــل �ز ي الحــ�ب النتخــا�ب

اع، أو النقــص �ز خاطــئ وبمــا ل يضمــن �يــة القــ�ت
شــارة  ز مســتويات الفــرز وعــد الئصــوات المختلفــة. ومــن الجديــر بالإ ي جمعهــا، أو اختــاف النتائــج بــ�ي

عــد الئصــوات والخطــأ �ز
ي بلــد مــا 

ي وترتيباتــه المعمــول بهــا �ز ات الئساســية للنظــام النتخــا�ب ز وط والمــ�ي هنــا صعوبــة تطبيــق ذات إجــراءات الســامة والــرش
وط المطبقــة داخلًيــا أكــ�ش تعقيــًدا، كلمــا تطلــب  اع خــارج حــدوده، فكلمــا كانــت تلــك الإجــراءات والــرش عــى تنظيــم عمليــات القــ�ت

ي تتــم خارجــه، وبالتــاىلي تفــادي التجــاوزات بحقهــا، مســتويات أعــى مــن التنســيق والجاهزيــة.  
ي العمليــات الــىت

امهــا �ز اح�ت

ي تتمخــض عــن هــذا الجانــب مــن العمليــة النتخابيــة بشــكل أســاسي إىل قلــة 
عــالن عنهــا: تعــود التجــاوزات الــىت نقــل النتائــج والإ

عــان  ز عنــه. ومــن ذلــك القيــام بنقــل أو إرســال نتائــج النتخابــات والإ ي مــن قبــل المســؤول�ي
ي مســتوى الئداء المهــىز

ي �ز
ة وتــد�ز الخــ�ب

ــا، أو  ــق منه ــات والتحق ــل النتخاب ــا قب ــى تفاصيله ــاع ع ــع الط ــن للجمي ــة يمك ــبقة ومحكم ــة مس ــتناد إىل خط ــا دون الس عنه
ي عمليــة إرســال النتائــج، بمــا فيهــا العيــوب التقنيــة 

ي تحــدث �ز
ي توفــ�ي تفســ�ي مقنــع وواضــح لائخطــاء أو المعوقــات الــىت

الفشــل �ز
ونيــة المســتخدمة لهــذا الغــرض، وجميعهــا أخطــاء مــن شــأنها تغذيــة الشــكوك حــول  لك�ت دارة النتخابيــة الإ المتعلقــة بصفحــة الإ

ي نتائــج النتخابــات.
وجــود تاعــب مــا �ز

ي مراحلهــا 
ي يمكــن أن تكــون عرضــًة لحــدوث الكثــ�ي مــن التجــاوزات، وخاصــًة �ز

اعــات النتخابيــة: وهــي مــن المراحــل الــىت ف فــض ال�ف
ة نســبًيا المتاحــة لذلــك، ومــا يتبعــه مــن اســتعجال  داريــة المتعلقــة بتقديــم الطعــون والشــكاوى، نظــًرا للمــدة الزمنيــة القصــ�ي الإ
ي كثــ�ي مــن الئحيــان 

ويصحبــه مــن ضغــوط سياســية لمــا لنتائــج المســألة مــن تأثــ�ي مبــا�ش عــى النتائــج النهائيــة لانتخابــات. و�ز
ي المحــدد للــرد عيلهــا. كمــا وقــد 

ًا غــ�ي مقصــود، كعــدم الــرد عــى شــكوى مــا لتجــاوز الموعــد الزمــىز ل يعــدو الئمــر كونــه تقصــ�ي
عــان عــن القــرارات الصــادرة بشــأن الشــكاوى، ســواء تعلــق  ، كأن ل يتــم الإ ي

تقــع التجــاوزات أو الئخطــاء خــال مراحــل التقــا�ز
عــان، أو بشــكله ومضمونــه ووســائله، وهــو مــا قــد يعكــس غيــاب العنايــة الكافيــة بكافــة التفاصيــل وأدقهــا،  ذلــك بتوقيــت الإ
ي إحــداث البلبلــة ورفــع مســتويات التوتــر الســياسي المحيطــة 

هــا الكبــ�ي �ز عــام والشــفافية، عــى الرغــم مــن تأث�ي ودور وســائل الإ
بالعمليــة النتخابيــة. 
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رصد التجاوزات النتخابية ومعالجتها
ي تقــع ضمنهــا. وســواء حصــل التجــاوز بســبب إهمــال 

يمكــن رصــد التجــاوزات منــذ لحظــة وقوعهــا ومــع البــدء بتنفيــذ الإجــراءات الــىت
ي البحــث عــن حلــول ومعالجــات ناجعــة، 

يجابيــة إذا رغبــوا فعــًا �ز ي ارتكابــه التعامــل معــه بكامــل الجديــة والإ
ز �ز أم ل، فعــى الضالعــ�ي

ــذي مــن شــأنه أن يفاقــم المســألة ويجعلهــا أكــ�ش خطــورًة  ــر الخطــأ الحاصــل، الئمــر ال ي ــع لت�ب ــدًل مــن العمــل عــى إيجــاد الذرائ ب
ة  ز عنهــا وعــن اســتدراكها، ووعيهــم بالمســؤولية الكبــ�ي ي معالجــة التجــاوزات هــو قيــام حســن النيــة لــدى المســؤول�ي

ًا. والئســاس �ز وتأثــ�ي
ــف  ــة لمختل ــة المتاح ــدد الزمني ــر الم ــت، وق ــق الوق ــم بضي ي تتس

ــىت ــة ال ــة النتخابي ــم للعملي ــاء تنظيمه ــم أثن ــى عاتقه ــاة ع الملق
ي كثــ�ي مــن الئحيــان عــى تنفيــذ مهــام ل يمكــن العــودة فيهــا إىل الــوراء. وتقــوم المعالجــة الناجعــة 

المراحــل المتاحقــة، ممــا يجــ�ب �ز
ر”، بمعــىز إيجــاد وتطبيــق معالجــات ليســت هــي الحلــول الئفضــل  ي غالبيــة الئحيــان عــى مبــدأ “أقــل الــرز

للتجــاوزات النتخابيــة �ز
ــأ  ــن الخط ــ�ب م ــأ أك ي إىل خط

ــ�ز ــراءات ل تف ــاذ إج ــىز اتخ ــل، بمع ــأ الحاص ــة بالخط ــوًءا مقارن ــل س ــا الئق ورة، لكنه ــرز ــل بال أو الئمث
اع العــام والحريــة  الحاصــل الــذي تتــم معالجتــه. وطالمــا أن الغايــة العليــا لكافــة الإجــراءات النتخابيــة هــي تحقيــق مبــادئ القــ�ت
ــة، عــدم  ــدى معالجــة التجــاوزات والئخطــاء الحاصل ، ل ز ــ�ي ز النتخابي ــ�ي /ات، يجــب عــى الفاعل ز ــ�ي ــ�ي عــن إرادة الناخب ي التعب

التامــة �ز
النجــرار لمتاهــة الإجــراءات المعقــدة، واســتلهام المبــادئ الئساســية للممارســة الحســنة والفاعلــة، وخاصــًة التحقــق مــن توفــ�ي معاملــة 
ــداد مختلــف مراحــل  /ات، وذلــك عــى امت ز /ات ومرشــح�ي ز ، مــن ناخبــ�ي ز ز النتخابيــ�ي ــع الفاعلــ�ي ز جمي ــ�ي تســتند إىل المســاواة التامــة ب
العمليــة النتخابيــة. كمــا يجــب عــى مســؤوىلي النتخابــات النضبــاط والحفــاظ عــى عاقــات انســيابية ومنفتحــة، تقــوم عــى الحــوار 
ــا  اًم ز ــذ المهــام اســتناًدا إىل وال�ت ــة، وتنفي ــة، والمهني ام الحرفي ز ــ�ت ــة إىل ال ضاف ــك بالإ ــات، ذل ي النتخاب

ز �ز ــة المتنافســ�ي المســتمر مــع كاف
/ات  ز ي الوقــت المناســب، لكافــة الناخبــ�ي

يضاحــات و�ز بإجــراءات واضحــة، ومبســطة، ضمــن إطــار مــن الشــفافية وتوفــ�ي المعلومــات والإ
/ات عــى قــدم المســاواة وعمــًا عــى تمكينهــم مــن اتبــاع الإجــراءات المعتمــدة بســهولة.   ز والمرشــح�ي
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اتيجي لالنتخابات التخطيط الس�ت

المفهوم والمصطلح
يــن كجــزء مــن تطــور مجــال التخطيــط  ي نهايــة القــرن العرش

ي النتخابــات ظاهــرة حديثــة ظهــرت �ز
اتيجي المطبــق �ز يعــد التخطيــط الســ�ت

ي هــذا المجــال ظهــر عــى يــد جــو باكســ�ت 
ي صورتــه الئوســع نطاقــا مــن حيــث النظريــة والتطبيــق. ومــن الجديــر بالذكــر أن أول دليــل �ز

�ز
اتيجي لمنظمــات النتخابــات - دليــل عمــىي للتمريــن  ي عــام 1999 “التخطيــط الســ�ت

مــن المؤسســة الدوليــة للنظــم النتخابيــة IFES  �ز
اتيجي باعتبــاره “أداة إداريــة تســاعد الســلطات النتخابيــة عــى أداء  اتيجي”. هنــا تــم تعريــف التخطيــط الســ�ت عــى التخطيــط الســ�ت
، هــو  اتيجي، بهــذا المعــىز ز بهــا لتحقيــق نفــس الئهــداف. التخطيــط الســ�ت عملهــا بصــورة أفضــل، وعــى ضمــان توحيــد جهــود العاملــ�ي
ي تضــع إطــارا يوّجــه عمــل الســلطة النتخابيــة وكيفيــة قيامهــا بهــذا العمــل، وتوقعاتهــا 

صــدار القــرارات والإجــراءات الــىت جهــد مرّكــز لإ
ي المســتقبل”.

لمكانهــا �ز

ــط  ــر إىل التخطي ــح يُنظ ــا أصب ــات. عنده ــة الثمانيني ي نهاي
ــه �ز ــذي حققت ــور ال ــد التط دارة بع ــة الإ ــن نظري ــوم م ــذا المفه ــُتع�ي ه اس

” وتعزيــز الثقافــة  ز
ّ ي إدارة الئعمــال تركــز عــى “البحــث عــن التمــ�ي

ي إطــار فلســفة جديــدة �ز
اتيجي كنمــوذج للتخطيــط المتكامــل �ز الســ�ت

ــات النظــر حــول الئهــداف، والحاجــة إىل  ــادل وجه ــن العمــل الجماعــي، والتشــاور، وتب ــل كل م ــة. تبعــا لهــذه النظــرة، يمث التنظيمي
اتيجي إىل  ي أواخــر التســعينيات، انتقلــت فلســفة ومنهجيــات التخطيــط الســ�ت

. �ز ز
ّ نجــاز ركائــز رئيســية للفعاليــة والكفــاءة، أي التمــ�ي الإ

ي جــاءت نتيجــة لمــا يســمى “الموجــة الثالثــة 
ي بالتــوازي مــع توســع النتخابــات متعــددة الئحــزاب حــول العالــم، والــىت الميــدان النتخــا�ب

ي زمــن مــا بعــد الحــرب البــاردة.
مــن الديمقراطيــة” �ز

ز  ــز التنظيمــي والتكامــل وتحســ�ي ي تقدمهــا وللتعزي
ــا للخدمــة الــىت دارة النتخابيــة مخطًطــا واضًح اتيجية لهيئــة الإ توفــر الخطــة الســ�ت

اتيجية هــي أيضــا وثيقــة عامــة تمثــل ســجا  ة وإدارة عملهــا وفقــا لذلــك. الخطــة الســ�ت عملهــا، كمــا تســاعدها عــى فهــم بيئتهــا المتغــ�ي
زم تحقيقــه. فضــاً عــن كونهــا خارطــة طريــق  دارة النتخابيــة، ولمــا تقــوم بــه مــن عمــل ولمــاذا تقــوم بــه، ومــاذا تعــ�ت لمــا تتبنــاه هيئــة الإ
دارة النتخابيــة لســنوات محــددة العــدد، فإنهــا تلعــب دوًرا مهًمــا كمتغــ�ي يمكــن لئصحــاب المصلحــة قيــاس  ترشــد وتحفــز مؤسســة الإ

دارة النتخابيــة مــن خالــه )المعهــد الــدوىلي للديمقراطيــة 2014، 131(. أداء مؤسســة الإ

دارة النتخابية ي عمل الإ
اتيجي �ف المهام الرئيسية للتخطيط الس�ت

ي جميــع أنحــاء العالــم، كتجــارب قــد 
اتيجي قامــت بهــا ســلطات انتخابيــة وطنيــة �ز شــارة إىل أمثلــة عــى التخطيــط الســ�ت تجــدر هنــا الإ

اتيجي عــى  ي يتــم فيهــا التخطيــط الســ�ت
ز تلــك الئمثلــة والحــالت الــىت . مــن بــ�ي ي ي المجــال النتخــا�ب

يســتفيد منهــا العاملــون الجــدد �ز
ي 

ي بنمــا، والمفوضيــة النتخابيــة �ز
الية، وهيئــة النتخابــات الكنديــة، والمحكمــة النتخابيــة �ز أســاس منتظــم المفوضيــة النتخابيــة الئســ�ت

نيبــال، والمفوضيــة النتخابيــة لجمهوريــة جنــوب أفريقيــا، وكل هــذه الهيئــات تتيــح وثائقهــا التخطيطيــة ذات الصلــة عــى صفحــات 
الويــب الخاصــة بهــا.

اتيجي  ي جميــع أنحــاء العالــم، فــإن تطبيــق التخطيــط الســ�ت
ي العديــد مــن البلــدان الئخــرى �ز

ي البلــدان العربيــة، وكمــا هــو الحــال �ز
أمــا �ز

ي لــم تتجــاوز  اتيجي النتخــا�ب ، فــإن ممارســة التخطيــط الســ�ت ي النتخابــات يشــكل تحديـًـا جديــًدا للســلطات النتخابيــة. وبهــذا المعــىز
�ز

ــة للُنظــم  ي دعــت إليهــا بصفــة أساســية المؤسســة الدولي
ــىت ــة للتخطيــط، وال ــة عــى المراحــل الئولي ــات التجريبي بعــد بعــض التدريب

ي قامــت منــذ عــام 
ي المملكــة الئردنيــة والــىت

شــارة إىل تجربــة الهيئــة المســتقلة لانتخابــات �ز النتخابيــة. وهنــا يمكــن عــى ســبيل المثــال الإ
ي 

و�ز لكــ�ت ز مــدة كل منهمــا أربــع ســنوات. وقــد تضمنــت الخطــة المحــاور التاليــة كمــا يقــول الموقــع الإ اتيجيت�ي ز اســ�ت 2014 بنــرش خطتــ�ي
ي تســعى الهيئــة لتحقيقهــا والمتمثلــة بالرؤيــة والرســالة والقيــم الجوهريــة 

للهيئــة :  “التحليــل الرباعــي وتحديــد الئهــداف الوطنيــة الــىت
امــج والمشــاريع عــى  ضافــة إىل الفــرص والتحديــات ونقــاط القــوة والضعــف، كمــا أن العمــل جــاٍر عــى إقــرار ال�ب لعمــل الهيئــة، بالإ

مســتوى الوحــدات التنظيميــة للهيئــة”.

اك مــع  ي عــام 2013 بالشــ�ت
اتيجية خمســية مــن 2017-2012، وقامــت �ز ي العــراق خطــة اســ�ت

ت المفوضيــة النتخابيــة �ز مــن جانبهــا نــرش
اتيجي لانتخابــات. وذلــك بهــدف “تحديــد التوجــه  المؤسســة الدوليــة للنظــم النتخابيــة بتنظيــم ورشــة عمــل حــول التخطيــط الســ�ت

.1

.2

.3

دارة  اتيجي مــن أجــل الإ دارة النتخابيــة عــى أســاس الشــعور بالنتمــاء والتفكــ�ي الســ�ت تعزيــز وتقويــة الثقافــة التنظيميــة داخــل الإ
المؤثــرة والفعالــة والئداء الجيــد؛

ــك مــن خــال توقــع الحتياجــات المســتقبلية، وتوفــ�ي  ــا مــن حيــث التكلفــة، وذل ــة جوهري ــات فعال ي إجــراء انتخاب
المســاهمة �ز

ي الوقــت المناســب؛
ــة �ز داري ــب الإجــراءات الإ ــر، وترتي ي وقــت مبك

ــة �ز وري المــوارد الرز
افــه بهــا كمؤسســة للحوكمــة )الجيــدة(، خاصــة عندمــا  دارة النتخابيــة عــى اكتســاب إدراك المجتمــع لهــا واع�ت مســاعدة مؤسســة الإ

ي إنجــاز المهــام.
ي بيئــة اجتماعيــة سياســية تتســم فيهــا هيــاكل الدولــة بضعــف التنظيــم أو قلــة الكفــاءة �ز

تقــوم بعملهــا �ز
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دارة النتخابيــة مــن أجــل توجيــه وتنســيق الئنشــطة، ووضــع جــدول أعمــال للتخطيــط  عــداد: إنشــاء لجنــة تخطيــط داخــل الإ الإ
وري، ومــا إىل ذلــك. والتقويــم، والتحليــل المســتندي الــرز

ــة؛  دارة النتخابي ــاإ ــة، أي الغــرض أو الهــدف الئســاسي ل ــة؛ ومهم دارة النتخابي ــة الإ ــه هيئ ــا تطمــح إلي ــة: بمعــىز م ــة رؤي صياغ
اهــة  ز ــل الســتقال وال�ز ــة، مث دارة النتخابي ــا أنشــطة الإ ي تســتند إليه

ــىت ــة ال ــم الئخاقي ــم أو المفاهي ــة، أي القي ــادئ توجيهي ومب
ــاءلة. ــة والمس ــة والفعالي والمهني

ي الخطة.
ز نتائجه �ز اتيجية: يشمل هذا إجراء تحليل SWOT الذي يتم تضم�ي تقييم القضايا الس�ت

اتيجية والئهــداف الجزئيــة والإجــراءات أو المهــام وصياغتهــا مــن أهــداف عامــة  تحديــد الئهــداف: بمــا يتضمــن الئهــداف الســ�ت
إىل أخــرى محــددة.

اتيجية عى الورق والموافقة عليها وإطاقها. الصياغة: بما يشمل وضع الخطة الس�ت
التنفيذ.

ــة  ــداف قابل ات كأه ــؤ�ش ــتخدم الم ــا تس ــة، هن ــة كل مرحل ي نهاي
ــذ و�ز ــاء التنفي ــة أثن ــات مختلف ي أوق

ــك �ز ــم: وذل ــد والتقيي الرص
ــوة. ــا المرج ــة لنتائجه دارة النتخابي ــق الإ ــدى تحقي ــد م ي تحدي

ــاعد �ز ــاس تس للقي
إعداد الخطة القادمة: كبداية لدورة تخطيط جديدة.

نجــاز هــذا التوجــه. وقــد وضعــت الخطــة لخمــس  ز أفعــال المفوضيــة لإ اتيجي بعيــد المــدى للمفوضيــة كمنظمــة، وتشــكيل وتركــ�ي الســ�ت
ــا اعتمــدت  ــة، كم ــل المفوضي ــة لعم ــة والفني داري ــب التشــغيلية والإ ــن الجوان ي تتضم

ــىت ــع الئهــداف ال ــن أجــل إنجــاز جمي ســنوات م
ي اســتقرار وتوفــ�ي متطلبــات العمــل حســب 

ي تســاهم �ز
ز واللوائــح الــىت يــع القوانــ�ي الخطــة طرقــا عمليــة لتطويــر الوظائــف وكذلــك ترش

اتيجية عــى المــدى القصــ�ي والمتوســط  اتيجية جــاءت مــن أجــل تحقيــق الئهــداف الســ�ت ي يعيشــها العــراق. والخطــة الســ�ت
الظــروف الــىت

ي 
ي �ز

و�ز لكــ�ت ، التصويــت الإ ز ، النتقــال التــام إىل التســجيل المســتمر للناخبــ�ي ز والبعيــد مثــل: التطويــر المســتمر، تحديــث قائمــة الناخبــ�ي
ي بشــكل عــام، التعــاون وإنشــاء  ي العمــل النتخــا�ب

المســتقبل القريــب، إطــاق حمــات توعيــة شــاملة، اســتخدام الئســاليب الحديثــة �ز
ي للمفوضيــة العليــا  عاقــات مــع المنظمــات المحليــة والدوليــة المعنيــة بالعمليــة النتخابيــة والديمقراطيــة، إنشــاء المعهــد النتخــا�ب

المســتقلة لانتخابــات، إنشــاء دار للطباعــة”.

اتيجي نطاق وأبعاد ومنهجية التخطيط الس�ت
ضــا  ، فوثيقــة التخطيــط ليــس مف�ت اتيجية. وبالتــاىلي اتيجي يــدور حــول الســ�ت كمــا هــو واضــح مــن الصطــاح، فــإن التخطيــط الســ�ت
ي تســتحق تصورهــا 

دارة النتخابيــة، لكــن عليهــا أن تركــز عــى تلــك الئنشــطة الــىت بهــا بــأي حــال تغطيــة جميــع مجــالت نشــاط هيئــة الإ
ي تعتــ�ب أكــ�ش 

اتيجية. بعبــارة أخــرى، فــإن وثيقــة التخطيــط تشــمل القضايــا والئهــداف والإجــراءات الــىت والتعامــل معهــا كأولويــة اســ�ت
دارة النتخابيــة. إلحاحــا مــن أجــل التعزيــز المؤســسي والفعاليــة التشــغيلية لــاإ

ــة  ــا� توجيهي ي يشــمل عن ــط النتخــا�ب ــإن التخطي اتيجي بشــكل عــام، ف ــط الســ�ت ــان مــع التخطي ــ�ي مــن الئحي ي كث
ــا هــو الحــال �ز كم

ي حــالت أو 
لزامــي قابــاً للتطبيــق إل �ز تحظــى بقــدرة إلزاميــة وعنــا� أخــرى إرشــادية. بشــكل عــام، ل يمكــن أن يكــون التخطيــط الإ

. عــى النقيــض مــن ذلــك،  ز ات الســياق الرئيســية تحــت الســيطرة، أي الحــد الئد�ز مــن عــدم اليقــ�ي مجــالت للنشــاط توضــع فيهــا متغــ�ي
ي مجــال العمليــات النتخابيــة، مــن 

. �ز ز ي يســودها عــدم اليقــ�ي
ي الحــالت أو مجــالت النشــاط الــىت

ينبغــي اعتبــار التخطيــط إرشــاديًا �ز
ي تتعلــق بالئمــور الداخليــة مثــل 

ي يتــم تنفيذهــا داخــل أســوار المنظمــة، والــىت
ي الئنشــطة الــىت

لزامــي �ز المرجــح أن يعمــل التخطيــط الإ
رشــادي بصفــة خاصــة فيمــا  دارة واللوجســتيات... إلــخ، وعــى المــدى القصــ�ي أو المتوســط. مــن ناحيــة أخــرى، يُنصــح بالتخطيــط الإ الإ
ات الســياقية، ســواء كانــت سياســية أو اجتماعيــة  ي تكــون أكــ�ش حساســية للمتغــ�ي

ي تســتهدف المــدى الئطــول، والــىت
يتعلــق بالئنشــطة الــىت

هــا مــن العوامــل غــ�ي المتوقعــة. - ثقافيــة أو مرتبطــة بالبنيــة التحتيــة أو ماليــة أو غ�ي

ة  اتيجي يحّتــم النظــر إليــه كعمليــة طويلــة الئجــل تغطــي عــادة فــ�ت وكأداة لتحقيــق الفعاليــة والكفــاءة، فــإن جوهــر التخطيــط الســ�ت
ــًكا  ــذ يجــب أن تكــون الخطــة ِمل ي وقــت التنفي

ــأ�ت ز ي ــة. وحــ�ي ــة كامل ــارة أخــرى، طــوال دورة انتخابي ز 4 و5 ســنوات، أو بعب ــ�ي اوح ب ــ�ت ت
ــن أصحــاب المصلحــة  ــم م ــع أطــراف خارجــة عنه ــم أو م ــا بينه ي يتشــاركونها فيم

ــىت ــا لمســؤوليتهم، ال ــة وموضوًع ــي المنظم لموظف
ز جــودة الخدمــة النتخابيــة بعــد زيــادة قــدرة المنظمــة عــى توقــع التحديــات  اتيجي يهــدف إىل تحســ�ي النتخابيــة. إن التخطيــط الســ�ت
ــا، وطويــل  ي العتبــار: كــون التخطيــط نظاميًّ

ي هــذا الســياق، فــإن الئبعــاد التاليــة يجــب أن توضــع �ز
والحتياجــات والســتجابة لهــا. �ز

نجــاز أهــداف معينــة بدّقــة. الئجــل، ومعروفــا عــى نطــاق واســع، وأن يعــ�ب عــن خطــة عمــل تتحــرك مــن العــام إىل المحــّدد، ويســعى لإ

اتيجي منهجية التخطيط الس�ت
دارة النتخابيــة  ي الإ

ز �ز اتيجي عــادة بالمراحــل التاليــة، وجميعهــا تتضمــن أعــداًدا ل بــأس بهــا مــن العاملــ�ي تمــر دورة التخطيــط الســ�ت
اعتمــاًدا عــى المرحلــة وعــى الموضوعــات محــل النقــاش والعمــل:
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التدريب من أجل النتخابات

المفهوم والمصطلح
دارة النتخابيــة،  ي الإ

/ات �ز ز /ات العاملــ�ي ز ي إدارة النتخابــات العمــل عــى تدريــب وتطويــر مهــارات طواقــم الموظفــ�ي
مــن أســس المهنيــة �ز

ي يتــم توظيفهــا 
ة الــىت ضافــة إىل الئعــداد الكبــ�ي ز للقيــام بمهــام إداريــة للعمليــات النتخابيــة، بالإ ، المعينــ�ي ز ز منهــم والمؤقتــ�ي الدائمــ�ي

كاء العمليــة  /ات، وكذلــك مختلــف �ش ز اع أو تســجيل الناخبــ�ي ي فعاليــات انتخابيــة عــى نطــاق واســع، كالقــ�ت
ي �ز

عــادًة للعمــل الميــدا�ز
النتخابيــة.

أهمية التأهيل لالنتخابات
ي ذلــك مبــادئ الحياد، والشــفافية، 

ي الصحيــح، بمــا �ز ز عــى مبــادئ العمــل النتخــا�ب كــ�ي  يجــب أن تســتند كافــة الفعاليــات التدريبيــة إىل ال�ت
/ات وتطويــر قدراتهــم عــى أنهــا  ز اع، وتكافــؤ الفــرص، والمســؤولية والكفــاءة. ويجــب النظــر إىل مســألة تأهيــل الموظفــ�ي و�يــة القــ�ت
ز النتخابــات، وإجراءاتهــا، وتطــور الوســائل التكنولوجيــة المســتمر،  ي قــد تطــرأ عــى قوانــ�ي

ات الــىت عمليــة مســتمرة، حيــث إن التغيــ�ي
/ات  ز ي بأنــه ل يمكــن حــىت لئكــ�ش الموظفــ�ي

ي تليهــا، قــد تعــىز
ز كل عمليــة انتخابيــة والــىت ي تفصــل بــ�ي

ات الزمنيــة الــىت ضافــة إىل الفــ�ت بالإ
اتهم/هــن الســابقة فقــط للقيــام بالمهــام عــى أفضــل وجــه. ي العتمــاد عــى خ�ب ي العمــل النتخــا�ب

ًة �ز خــ�ب

دارة النتخابية الدورات التعليمية لتأهيل موظفي الإ
ي إدارة النتخابــات وشــؤون 

ز للحصــول عــى شــهادات عليــا �ز ورة توفــ�ي الفرصــة لموظفــي/ات النتخابــات المهنيــ�ي ون بــرز ينــادي الكثــ�ي
ي مواضيــع تتعلق بــإدارة الحكــم والنتخابات. 

ايــد مــن المؤسســات التعليميــة العليا بتوفــ�ي دورات متخصصــة �ز ز الحكــم. ويقــوم عــدد م�ت
ة  ــر دورات متخصصــة قصــ�ي ــة بتطوي ي مجــال المســاعدات النتخابي

ــة �ز ــة العامل ــك قامــت بعــض المؤسســات الدولي ضافــة إىل ذل بالإ
ز  ي إدارة النتخابــات. أمــا المــورد الئكــ�ش شــمولية فيمــا يتعلــق بتنميــة القــدرات المهنيــة للقائمــ�ي

/ات �ز ز الئمــد نســبياً مــن أجــل العاملــ�ي
ي مجــالت الديمقراطيــة، وإدارة الحكــم والنتخابــات )بريــدج، 

نامــج بنــاء القــدرات �ز عــى إدارة العمليــات النتخابيــة فهــو مــا يعــرف ب�ب
ي والمؤسســة الدوليــة 

نمــا�ئ ك كل مــن برنامــج الئمــم المتحــدة الإ يــة(، والــذي قــام بتطويــره بشــكل مشــ�ت ز نجل�ي ي اللغــة الإ
باختصــاره �ز

ــة  ــع لائمــم المتحــدة، ولجن ــة التاب ــة، وقســم المســاعدة النتخابي ــة لائنظمــة النتخابي ــات، والمؤسســة الدولي ــة والنتخاب للديمقراطي
ي 

نامــج �ز /ات معتمديــن/ات. ويتألــف ال�ب ز نامــج مــن قبــل مدربــ�ي الية. ويتــم تنفيــذ الــدورات التدريبيــة حســب هــذا ال�ب النتخابــات الئســ�ت
نســخته الثانيــة مــن 24 وحــدة تدريبيــة مختلفــة قائمــة بحــد ذاتهــا، بحيــث يمكــن تفصيــل كل دورة تدريبيــة بمــا يتــاءم مــع الحتياجــات 
ــدج(  ــج )بري نام ــذا ال�ب ــة له ــة المــواد التدريبي ــر كاف ــة. وتتوف ي كل حال

ــة �ز ــا المهني ــر قدراته ــة بتطوي ــة المعني دارة النتخابي ــاإ الخاصــة ل
تغاليــة والروســية. يــة، كمــا أن معظمهــا متوفــر باللغــات العربيــة والفرنســية وال�ب ز نجل�ي باللغــة الإ

تدريب موظفي/ات عمليات التصويت
وري ومكمــل  ــة. فالتدريــب جــزء �ز ــة النتخابي اهــة العملي ز ــات التصويــت اســتثمارا قيمــا بالنســبة ل�ز يعتــ�ب تدريــب موظفــي/ات عملي
/ات القــدرة عــى تنفيــذ إجــراءات النتخابــات بدقــة ونزاهــة وبطريقــة  ز لــكل عمليــة انتخابيــة، ويضمــن أن تكــون لــدى جميــع الموظفــ�ي
ي المكاتــب المحليــة هــم المســؤولون عــن 

اع ومراكــز العــد. هــؤلء الموظفــون/ات �ز داريــة ومحطــات القــ�ت ي كل المكاتــب الإ
متســقة �ز

ــة إدارة  ــب هيئ ــج العــام لتدري نام ــن ال�ب ــا م ــت جــزًءا هام ــات التصوي ــب عــى عملي ــل التدري ــك يمث نجــاح النتخــاب أو فشــله، ولذل
ــات. النتخاب

/ات عــى تنفيــذ  ز ي تطويــر قــدرة الموظفــ�ي
وري أن يــؤدي التدريــب عــى عمليــات التصويــت إىل تحقيــق الكفــاءة، وهــذا يعــىز مــن الــرز

ي اختيــار 
لمــام بهــذه الإجــراءات. هــذا الهــدف الئســاسي هــو الــذي  يتحكــم �ز الإجــراءات بالطريقــة المطلوبــة، وليــس الكتفــاء بمجــرد الإ

ــة  ــة تام ــون/ات عــى دراي ــون الموظف ــب أن يك ــت، ويتطل ــي/ات محطــات التصوي ــب لموظف ــذ التدري ي تســتخدم لتنفي
ــىت ــة ال الطريق

ي 
ي حــدث يتــم مــرة واحــدة تحــت ضغــوط شــديدة �ز

ي محطــات التصويــت �ز
ز المتعلقــة بالنتخابــات. يعمــل الموظفــون/ات �ز بالقوانــ�ي

ي الخطــأ 
مجــال ل يحتمــل الخطــأ، وإذا لــم تتــح لهــم الفرصــة للتــدرب أول عــى العمــل الــذي ســيقومون بــه، فــإن مخاطــر الوقــوع �ز

تكــون عاليــة.

ــاح لهــم  ــد أن تت ات ســابقة، ل ب ــات وخــ�ب ــت مــن تدريب ــات التصوي ــدى موظفــي/ات عملي ــا يكــون ل ــه بــرف النظــر عم ــذا فإن وهك
ي ذلــك 

ز عنهــا، ويســتوي �ز ي ســيكونون مســؤول�ي
اب موعــد النتخابــات – للتــدرب عــى مهــام التصويــت الفعليــة الــىت الفرصــة – عنــد اقــ�ت

ي النتخابــات قبــل ذلــك ومــن لــم يعملــوا فيهــا، ومــن لديهــم معلومــات عامــة عــن إجــراءات النتخابــات. 
الموظفــون/ات الذيــن عملــوا �ز

ضافــة إىل ذلــك تتغــ�ي إجــراءات النتخابــات وتوقعــات الئداء مــن انتخــاب إىل آخــر، وإذا لــم تكــن هنــاك فرصــة للتطبيــق المســتمر  وبالإ
للمهــارات المكتســبة فإنهــا ســتتعرض للتدهــور.
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هناك ثاثة نماذج رئيسية لبنية تدريب موظفي عمليات التصويت وجها لوجه:

ي عــدد طبقــات النمــوذج التسلســىي لتتناســب مــع الوقــت المتــاح والعتبــارات الجغرافيــة واللوجســتية، والحجــم 
ويمكــن التــرف �ز

الئمثــل لمجموعــات التدريــب.

نموذج فريق التدريب المتنقل
ي تقــوم بتنفيــذ 

ي تنفيــذ ذلــك مــن خــال عــدد مصّغــر مــن فــرق التدريــب المتنقلــة، والــىت
تتمثــل إحــدى البدائــل للتدريــب التسلســىي �ز

ات هــذه الطريقــة أنهــا تحقــق إيصال  ز الــدورات التدريبيــة لكافــة موظفــي/ات النتخابــات عــى مختلــف مســتوياتهم/هن. ومــن أهــم مــ�ي
تمامهــا، حيــث يكــون عــى فريــق  /ات. إل أن هــذه الطريقــة تتطلــب وقتــاً أطــول لإ ز المعلومــة بدقــة مــن قبــل فريــق مؤهــل مــن المدربــ�ي
/ات عــى طــول البلــد وعرضــه تباعــاً. وبينمــا تعتــ�ب هــذه الطريقــة جيــدة  ز /ات التنقــل لتدريــب كافــة الموظفــ�ي ز صغــ�ي مــن المدربــ�ي
ي الحــالت والمواقــع الئخــرى. مــن ناحيــة أخــرى، ففــي 

وفّعالــة عــى نطــاق مناطــق جغرافيــة محــدودة، قــد ل يكــون اتباعهــا ممكنــاً �ز
ة طويلــة  /ات، والبــدء بتحريــك فــرق التدريــب المتنقلــة للقيــام بذلــك بفــ�ت ز ة مــن الموظفــ�ي حــال الضطــرار إىل تدريــب أعــداد كبــ�ي
ي الئيــام الئوىل مــن الــدورات التدريبيــة المتعاقبــة 

/ات �ز ز اع، فقــد يــؤدي ذلــك إىل ضيــاع المعلومــة ونســيان المتدربــ�ي قبــل يــوم القــ�ت
للمعلومــات المنقولــة لهــم عــ�ب تلــك الــدورات وقبــل أن يتســىز لهــم تطبيقهــا عــى أرض الواقــع. وعــى الجانــب الآخــر، ليــس مــن 
انيــات المتاحــة  ز ي ظــل الم�ي

ة �ز ة قصــ�ي ي فــ�ت
/ات �ز ز ي مــن فــرق التدريــب المتنقلــة لتدريــب جميــع الموظفــ�ي

الممكــن توظيــف العــدد الــكا�ز
أو مــوارد التدريــب المهنيــة المتاحــة.

ي الدوائــر النتخابيــة، 
/ات �ز ز داريــ�ي /ات والإ ز /ات المحليــ�ي ز ز نمــوذج الفريــق المتنقــل لتدريــب كبــار الموظفــ�ي غــ�ي أنــه يمكــن الجمــع بــ�ي

ــن  ــم، والذي ــة له اع التابع ــ�ت ــات الق ــري/ات محط ــب مدي ــة بتدري ــر النتخابي ــو/ات الدوائ ــوم إداري ــث يق ــىي حي ــوذج التسلس والنم
افيــة. ز التســاق والوقــت المتــاح والح�ت ــا معقــول بــ�ي بدورهــم يدربــون موظفيهــم... هــذا الجمــع يمكــن أن يحقــق توازن

ي بيئــة معينــة. وقــد تتحــد عنــا� هــذه النمــاذج لتقديــم أنســب هيــاكل 
لــكل نمــوذج مــن هــذه النمــاذج جوانــب تجعلــه الئفضــل �ز

ء مــن التفصيــل. ي
ي بيئــة معينــة. وفيمــا يــىي اســتعراض لــكل نمــوذج مــن النمــاذج الثاثــة بــسش

التدريــب �ز

النموذج التسلسىلي
ــك  ــات، وكذل ــة لانتخاب /ات حــول الجوانــب الفني ز ــ�ي ــرة مــن المدرب تقــوم طريقــة التدريــب التسلســىي عــى تدريــب مجموعــة مصّغ
/ات بدورهــم بتدريــب الآخريــن  ز (، بحيــث يقــوم هــؤلء المدربــ�ي ز حــول فنــون التدريــب ونقــل المعلومــة )مــا يعــرف بتدريــب المدربــ�ي
ــب كافــة  ــة لتدري ــث وهكــذا، حــىت تســتكمل العملي ــب المســتوى الثال ي بتدري

ــا�ز ــة. ويقــوم المســتوى الث ي المســتويات التالي
ًة �ز ــا�ش مب

ــة،  ــث الكلف ــن حي ــا م ــراً لنجاعته ــة نظ دارات النتخابي ــن الإ ــ�ي م ــدد كب ــل ع ــن قب ــة م ــذه الطريق ــتخدم ه . وتس ز ــ�ي ز المعني ــ�ي الموظف
ــدة بشــكل  ــة مفي ة نســبياً. وهــي طريق ــة قصــ�ي /ات خــال مــدة زمني ز ة مــن الموظفــ�ي ــ�ي ــب أعــداد كب دارة مــن تدري ــا تمكــن الإ ولكونه
ض فيهــا  ي يفــ�ت

ي الحــالت الــىت
/ات عــى تنفيــذ بعــض المهــام النتخابيــة، أو �ز ز /ات القائمــ�ي ز ة مــن الموظفــ�ي خــاص لتدريــب أعــداد كبــ�ي

ز  امــن، كتدريــب موظفــي/ات تســجيل الناخبــ�ي ز امــن أو شــبه م�ت ز ة بشــكل م�ت ي مواقــع جغرافيــة متعــددة وكبــ�ي
/ات �ز ز تدريــب الموظفــ�ي

دارة النتخابيــة،  داري لــاإ ي كل واحــدة مــن المســتويات المتعاقبــة مــن موظفــي/ات الجهــاز الإ
اع. يمكــن أن يكــون المدربــون/ات �ز والقــ�ت

ي 
/ات �ز ز ــ�ي /ات المرموق ز ــ�ي /ات والعامل ز ــ�ي /ات، والئكاديمي ز ــ�ي /ات المهني ز ــ�ي /ات، كالمدرب ز ــ�ي /ات خارجي ز ــ�ي ــتعانة بمدرب ــن الس ــا يمك كم

ي رفــع 
دارة النتخابيــة، �ز /ات مــن موظفــي الإ ز ضافــة إىل مدربــ�ي /ات، بالإ ز /ات خارجيــ�ي ز المنظمــات الئهليــة. وتســهم الســتعانة بمدربــ�ي

ي اســتدامتها.
كاء و�ز مســتويات القبــول بالعمليــة مــن قبــل كافــة الــرش

: ، يمكن تطبيق التدريب التسلسىي كالتاىلي وبشكل عمىي

•

•

•

•

•

•

•

النموذج التسلسىي أو الهرمي.
نموذج فريق التدريب المتنقل.

امن. ز نموذج التدريب الم�ت

ي هيئــة إدارة النتخابــات المركزيــة يدربــون موظفــي/ات هيئــة إدارة 
فــون/ات �ز الئخصائيــون/ات الفنيــون/ات والمدربــون/ات المح�ت

ــات المركزية. النتخاب
/ات. ز /ات أو المحلي�ي ز قليمي�ي موظفو/ات هيئة إدارة النتخابات المركزية يدربون مديري/ات النتخابات الإ

اع. /ات يدربون مديري/ات محطات الق�ت ز /ات أو المحلي�ي ز قليمي�ي مديرو/ات النتخابات الإ
اع الذين يرأسونهم/هن. اع يدربون موظفي/ات محطة الق�ت مديرو/ات محطات الق�ت
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امن ف نموذج التدريب الم�ت
ــكل  /ات بش ز ــ�ي /ات المؤقت ز ــ�ي ــة الموظف ــب كاف ــم تدري ــث يت ، حي ــىي ــب التسلس ــة التدري ــر لطريق ــل آخ ــو بدي ــن ه ام ز ــب الم�ت التدري
ــات  ي حــال عــدم توفــر الوقــت للتحضــ�ي للعملي

(. ويمكــن اللجــوء إىل هــذه الطريقــة �ز ي وقــت واحــد )يــوم واحــد أو أكــ�ش
امــن �ز ز م�ت

ز  ة كوســيلة لتحســ�ي دارة النتخابيــة فيهــا الســتفادة مــن تنظيــم النشــاطات التدريبيــة الكبــ�ي ي يمكــن لــاإ
ي الحــالت الــىت

النتخابيــة، أو �ز
ز مســتويات الهتمــام بالعمليــات النتخابيــة وتوعيــة المجتمــع حولهــا. إل أن هــذه الطريقــة تتطلــب  ي المجتمــع أو لتحفــ�ي

موقعهــا �ز
ــا  ــارج جهازه ــن خ ــتقطابهم م ــادًة لس ــة ع دارة النتخابي ــر الإ ــن تضط /ات الذي ز ــ�ي /ات المؤهل ز ــ�ي ــن المدرب ة م ــ�ي ــداد كب ــتخدام أع اس
ضافــة إىل كونهــا  ات مكثفــة لتنفيذهــا، بالإ داري وتدريبهــم حــول الجوانــب الفنيــة للعمليــة النتخابيــة، كمــا أنهــا تحتــاج إىل تحضــ�ي الإ
امــن  ز ي يمكــن اتباعهــا لتنفيــذ التدريــب الم�ت

هــا مــن طــرق التدريــب الممكنــة. ومــن الطــرق الئخــرى الــىت عاليــة الكلفــة بالمقارنــة مــع غ�ي
ات  /ات مــن قبــل عــى آخــر المســتجدات والتغيــ�ي ز /ات المدربــ�ي ز ز المؤقتــ�ي اللجــوء إىل الوســائل المرئيــة )الفيديــو( لطــاع الموظفــ�ي

ة. الحاصلــة عــى الإجــراءات النتخابيــة منــذ النتخابــات الئخــ�ي

ــة يجعــل  ــة والبيئ ــة التحتي ــل الخاصــة بالبني ــاب بعــض العوام ــا أن غي ــن مســاوئ هــذا النمــوذج الملحوظــة دائم ــإن م ــك ف ــع ذل وم
ــة. ــث التكلف ــن حي ــاءة أعــى م ــول  ذات كف ــدم حل ــاذج الئخــرى تق النم

التدريب المستمر
ة للتكاليــف بمحاولــة المحافظــة عــى التصــال مــع موظفــي/ دارة النتخابــات تكــون هنــاك فاعليــة كبــ�ي عندمــا توجــد هيئــات دائمــة لإ
اع. هــذه التصــالت تســاعد عــى جمعهــم  /ات بوصفهــم مديــري/ات محطــات القــ�ت ز ات عمليــات التصويــت، وخاصــة كبــار الموظفــ�ي

ي المســتقبل كمــا توفــر بيئــة مســتمرة للتدريــب.
ي ســتجرى �ز

لانتخابــات الــىت

ــات - باســتخدام وســائل  ــرو/ات النتخاب ــارة عــن جلســات رســمية وجهــا لوجــه. يســتطيع مدي التدريــب المســتمر يجــب أن يكــون عب
ي 

ــاركة �ز ــات، والمش ــب إدارة النتخاب ــارة مكات ــوات لزي ــال دع ــة، وإرس ــة منخفض ــة بتكلف ــة منتظم ــائل إخباري ــال رس ــل إرس ــيطة مث بس
الئحــداث، أو حــىت بمجــرد المحافظــة عــى بعــض التصــالت الجتماعيــة – أن يعــززوا أنشــطة بنــاء فــرق العمــل، ويقدمــوا المعلومــات 
ي أطــر التصويــت وأنظمتــه وإجراءاتــه، ويدعمــوا المعرفــة المكتســبة بالفعــل. هــذا العمــل ســيؤدي 

المتعلقــة بمــا يحــدث مــن تغيــ�ي �ز
إىل وجــود قاعــدة مســتدامة مــن المعرفــة يمكــن توســيعها بالتدريــب الرســمي المكثــف الــذي يســبق النتخــاب بــدل مــن بــدء مرحلــة 

التدريــب المكثــف مــن الصفــر.

ي 
ي البيئــات الــىت

/ات �ز ز ــار الموظفــ�ي ة إذا تــم تطبيقهــا عــى عــدد أوســع مــن كب ــا كثــ�ي اتيجيات التدريــب المســتمر إىل مزاي تــؤدي اســ�ت
ــار،  ي العتب

ــات �ز ز النتخاب ــ�ي ــا ب ــرب فيم ــدلت الت ــع مع ــا: وض ــذه المزاي ــن ه ــب، وم ي التدري
ــي �ز ــوذج الهرم ــاكل النم ــتخدم هي تس

ــة. ــة التكلف والمحافظــة عــى فاعلي

/ات الئحزاب وقوات الئمن ي /ات ومندو�ب ف تدريب المراقب�ي
ك  /ات عــى منظماتهــم. إل أنــه مــن المفيــد جــدا أن تشــ�ت ز /ات الئحــزاب أو المرشــح�ي ي /ات ومنــدو�ب ز تقــع مســؤولية تدريــب المراقبــ�ي
/ ي /ات ومنــدو�ب ز ات الذيــن ســيقومون بتدريــب المراقبــ�ي اء/الخبــ�ي ي إعــداد المــواد الفنيــة المرجعيــة وتوفــ�ي الخ�ب

هيئــة إدارة النتخابــات �ز
ــة  ــة والعملياتي ــة والإجرائي ــد أن هــذه المنظمــات تســتخدم المعلومــات القانوني ي التأك

/ات. هــذا سيســاعد �ز ز ات الئحــزاب والمرشــح�ي
اضــات  اع والعــد وطــرق تقديــم الع�ت /ات الئحــزاب السياســية بإجــراءات القــ�ت ي ضافــة إىل أن إلمــام منــدو�ب ي التدريــب. بالإ

الصحيحــة �ز
اع. ي ســ�ي العمليــة النتخابيــة يــوم القــ�ت

والشــكاوى، يقلــل مــن التدخــل �ز

دراك العــام  وفيمــا يتعلــق بقــوى الئمــن، مــن الئهميــة بمــكان أن يفهــم أعضــاء قــوات الئمــن تمامــا مــا لترفاتهــم مــن تأثــ�ي عــى الإ
لحريــة العمليــة النتخابيــة ونزاهتهــا، ســواء عــى المســتويات الدوليــة أو المحليــة، وســواء أكانــوا يقومــون بحمايــة أمــن النتخابــات أم 
اتيجيات  ل. قيــادة قــوات الئمــن هــي المســؤولة عــن تنفيــذ التدريــب عــى تكتيــكات وعمليــات الســتجابة للطــوارئ عــى أســاس اســ�ت
ز قــوات الئمــن وهيئــة إدارة النتخابــات. ومــع ذلــك فإنــه مــن المفيــد لهيئــات إدارة النتخابــات أن تكــون  تــم التفــاق عليهــا فيمــا بــ�ي
/ات والئحــزاب  ز /ات ومســائل حقــوق المرشــح�ي ز ــ�ي ــة الناخب ــق بمعامل ــا يتعل ــة وخاصــة فيم ــدورة التدريبي ــوى ال ي محت

لهــا مدخــات �ز
وري جــدا أن تعــرف قــوات  السياســية، والتأكــد أن التدريــب يتــم عــى المســتوى المقصــود وبالطريقــة المقصــودة. ليــس مــن الــرز
ــات  ــراءات عملي ــن إج ــوات الئم ــم ق ــية أن تفه ــور الئساس ــن الئم ــه م ــوات، إل أن ــد الئص ــت وع ــراءات التصوي ــل إج ــن كل تفاصي الئم
ي تمثــل مخالفــات بموجــب قانــون النتخابــات وقواعــد النتخابــات.

التصويــت بصفــة عامــة، وأن تكــون عــى معرفــة تامــة بالئشــياء الــىت
ي تحضــ�ي المــواد التدريبيــة المناســبة وإعــداد أجــزاء مــن أدلــة قــوات الئمــن – يمثــل 

النصــح المقــدم مــن هيئــة إدارة النتخابــات - �ز
ة ويضمــن قيــام التدريــب عــى أســاس الفهــم الصحيــح لإجــراءات النتخابــات. مســاعدة كبــ�ي
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الئدلة التدريبية
وريــة لموظفــي/ات النتخابــات. إذ تمثــل  يصــال المعلومــات والمهــارات الرز دارات النتخابيــة عــى الئدلــة التدريبيــة لإ تعتمــد معظــم الإ
ها، إحــدى الوســائل التدريبيــة  ي تتــم صياغتهــا بشــكل جيــد وبلغــة يســهل فهمهــا وتفســ�ي

الئدلــة الدقيقــة، وســهلة الســتخدام، والــىت
ــا المســتويات  ــة تخــص كل منه ــة التدريبي ــغ مختلفــة مــن الئدل ــد العمــل عــى إعــداد فصــول وصي المســاعدة الئساســية. ومــن المفي
ضافــة  /ات كل حســب مجــال اختصاصــه، وأن تشــتمل تلــك الئدلــة عــى قوائــم لجــرد المهــام الرئيســية، بالإ ز المختلفــة مــن الموظفــ�ي
/ات الإجابــة عليهــا للتحقــق مــن اســتيعابهم التــام للمــادة التدريبيــة. ويمكــن اســتكمال  ز ي يجــب عــى المتدربــ�ي

إىل بعــض الئســئلة الــىت
ــد مــن المعلومــات  ــون/ات مــن خالهــا مــن الحصــول عــى مزي ــة يتمكــن المتدرب وني ــة بنســخ إلك�ت النســخ المطبوعــة مــن تلــك الئدل
/ات مــن الحتفــاظ بهــا ومراجعتهــا بعــد  ز ز الموظفــ�ي والمــواد. ومــن المفيــد العمــل عــى توفــ�ي نســخ كافيــة مــن الئدلــة المطبوعــة لتمكــ�ي

انتهــاء الــدورة التدريبيــة والســتعانة بهــا أثنــاء قيامهــم بعملهــم. 

ــزاب  ــة، كالئح ــك العملي ي تل
ــا �ز كائه ــص �ش ــة تخ ــة النتخابي ــول العملي ــة ح ــداد أدل ــة إع ي إمكاني

ــر �ز ــة أن تنظ دارة النتخابي ــاإ ــن ل يمك
ــراءات  ــل وإج كاء لتفاصي ــرش ــم ال ــا زاد فه /ات. فكلم ز ــ�ي ــام والمراقب ع ــائل الإ ــزاب، ووس /ات الئح ــىي /ات، وممث ز ــح�ي ــية والمرش السياس

ــهولًة. ــ�ش س ــاءة أك ــا بكف ــة بعمله دارة النتخابي ــام الإ ــح قي ــا أصب ــة كلم ــة النتخابي العملي

ي والوسائل المرئية )الفيديو(
اىصف التمثيل الف�ت

اع وفــرز الئصــوات، مــن وســائل  /ات، أو القــ�ت ز ي للفعاليــات النتخابيــة المختلفــة، كتســجيل الناخبــ�ي
ا�ز تعتــ�ب عمليــات التمثيــل الفــ�ت

التدريــب الشــائعة المرغــوب فيهــا. إذ ينظــر لهــذه الوســائل التدريبيــة التفاعليــة عــى أنهــا أكــ�ش الوســائل كفــاءًة لتدريــب موظفــي/ات 
/ات، لــذا فمــن المستحســن العمــل عــى جعلهــا جــزًءا مــن كافــة الــدورات واللقــاءات التدريبيــة. ز دارة النتخابيــة المؤقتــ�ي الإ

ــيم  ــة إىل تقس ضاف ــة، بالإ يضاحي ــومات الإ ــو( والرس ــة )الفيدي ــائل المرئي ــد الوس اي ز ــكل م�ت ــون/ات بش ــون/ات المهني ــتخدم المدرب يس
ة لمناقشــة المــواد التدريبيــة، وذلــك كوســيلة إيضاحيــة لتبســيط مضمــون المــواد التدريبيــة  /ات إىل مجموعــات عمــل صغــ�ي ز المتدربــ�ي
، لكنهــا ل يجــب أن تشــكل المــادة  ي ي دعــم التدريــب النتخــا�ب

/ات. هــذه الوســائل تفيــد �ز ز ي تهــدف إىل إيصالهــا للمتدربــ�ي
والرســائل الــىت

ة ومرّكــزة، وتتضمــن أمثلــة عمليــة  ي عــى شــكل مشــاهد قصــ�ي
الئساســية لــه. أمــا المــواد المرئيــة المســجلة فتكــون أكــ�ش فعاليــة عندمــا تــأ�ت

دارة  ي لهــا. لكــن، وقبــل العمــل عــى إعــداد المــواد المرئيــة، يجــب عــى الإ
ا�ز لفعاليــات انتخابيــة محــددة وتســّهل تنفيــذ التمثيــل الفــ�ت

ي كافــة مواقــع التدريــب.
النتخابيــة أن تتحقــق مــن توافــر الوســائل الازمــة لســتخدامها �ز

ي بعض الدول العربية
أمثلة من الئطر القانونية النتخابية �ف

الئردن
تنــص المــادة الثالثــة مــن التعليمــات التنفيذيــة الخاصــة بتشــكيل لجــان النتخــاب، اســتنادا لقانــون انتخــاب مجلــس النــواب رقــم 6 
: “تنفيــذ الخطــط التدريبيــة المعــدة مــن قبــل الهيئــة المســتقلة  لســنة 2016، عــى أن مــن مهــام وصاحيــات لجــان النتخــاب مــا يــىي

ي العمليــة النتخابيــة”.
ز �ز لانتخــاب لجميــع المشــارك�ي

تونس
ينــص الفصــل الثالــث مــن القانــون الئســاسي عــدد 23 لســنة 2012، والمتعلــق بالهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات، عــى أن مــن ضمــن 

.” ي ز عــى مختلف مكونــات المســار النتخــا�ب فــ�ي : “تكويــن المرش مهــام الهيئــة مــا يــىي

مرص
ــاز  ــات عــى أن مــن ضمــن اختصاصــات الجه ــة لانتخاب ــة الوطني ــون رقــم 198 لســنة 2017 بشــأن الهيئ تنــص المــادة 14 مــن القان
ــج  ــداد برام ــات وإع ي الســتفتاءات والنتخاب

ــرز �ز اع والف ــ�ت دارة الق ــات لمــن يجــوز انتدابهــم لإ ــة: “إعــداد قاعــدة بيان ــذي للهيئ التنفي
ــة لهــم”. تدريبي

ي ي العالم العر�ب
ي �ف ي التأهيل النتخا�ب

أمثلة لستخدام “بريدج” �ف

ي العراق*
المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات �ف

ي النتخابــات 
ي تملــك صاحيــة وضــع الئســس والقواعــد المعتمــدة �ز

تعتــ�ب المفوضيــة العليــا المســتقلة لانتخابــات الهيئــة الوحيــدة الــىت
اف عــى كافــة النتخابات والســتفتاءات  �ش عــان والتنظيــم والإ ي جميــع أنحــاء العــراق، والقيــام بالإ

قليميــة �ز والســتفتاءات التحاديــة والإ
/ات، والنتخابــات العامــة وانتخابــات مجالــس المحافظــات. تتألــف المفوضيــة العليــا المســتقلة لانتخابــات  ز بمــا فيهــا تســجيل الناخبــ�ي
ــا تغطــي محافظــات العــراق جميعــا، منهــا  ز والدارة النتخابيــة، وتشــتمل المفوضيــة عــى تســعة عــرش مكتب مــن مجلــس المفوضــ�ي
ضافــة إىل مكتــب هيئــة إقليــم كردســتان. وقــد تشــكلت المفوضيــة بموجــب قانــون المفوضيــة رقــم 11 لســنة  ي بغــداد بالإ

مكتبــان �ز
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ي عــام 
ي كانــت مســؤولة عــن إجــراء النتخابــات وعمليــة الســتفتاء عــى الدســتور �ز

2007 لتحــل محــل الهيئــة النتخابيــة النتقاليــة الــىت
.2005

ي العراق:
ي المفوضية العليا المستقلة لانتخابات �ز

إحصائيات دورات بريدج �ز
ي 

ــة �ز ــدج )مقدم ــدات بري ــن وح ــد م ــملت العدي ــىت 2017، ش ــن 2011 ح ة م ــ�ت ي الف
ــة �ز ــارب )29( دورة تدريبي ــا يق ــذ م ــم تنفي أول: ت

/ات –  ز عــام – تســجيل الناخبــ�ي /ات – الرقابــة النتخابيــة – النتخابــات والإ ز دارة النتخابيــة – الئنظمــة النتخابيــة – تثقيــف الناخبــ�ي الإ
ز مــا يقــارب الـــ  /ات(، وقــد بلــغ عــدد المشــارك�ي ز اعــات النتخابيــة – تدريــب المدربــ�ي ز التكنولوجيــا والنتخابــات – المتنافســون – حــل ال�ز
ي ومكاتــب 

ي ومكاتــب المحافظــات، وبمشــاركة جميــع الئقســام والدوائــر بالمكتــب الوطــىز
700 مشــارك/ة مــن موظفــي المكتــب الوطــىز

ــائل  ي ووس
ــد�ز ــع الم ــات المجتم ــن منظم ــة م اك مجموع ــة إىل إ�ش ضاف ــة، بالإ ــطى وتنفيذي ــا ووس ــة علي ــات قيادي ــن فئ ــات م المحافظ

كاء العمليــة النتخابيــة. عــام المختلفــة بهــدف تمثيــل كافــة �ش الإ

ز حسب الفئات أدناه: ي العراق ضمن منهجية بريدج 70 مدربا/ة مقسم�ي
/ات الكىي �ز ز ثانيا: يبلغ عدد المدرب�ي

ي معهد التثقيف النتخا�ب
دارة  ًة برئيــس الإ ي للمفوضيــة العليــا المســتقلة لانتخابــات، ويرتبــط مبــا�ش

ي هــو أحــد أقســام المكتــب الوطــىز معهــد التثقيــف النتخــا�ب
رســاء الئســس الديمقراطيــة ونــرش المعرفــة  ي نهايــة عــام 2014 وفقــاً لمتطلبــات العمليــة النتخابيــة، لإ

النتخابيــة. تــم تأســيس المعهــد �ز
النتخابيــة ومفاهيــم التوعيــة المدنيــة.

أهداف المعهد

* ف لجنة النتخابات المركزية – فلسط�ي
ــات  ــة مســؤولة عــن إدارة النتخاب ــاسي رقــم 3 لســنة 1995. واللجن ــة بموجــب المرســوم الرئ ــات مركزي ــة انتخاب ــم تشــكيل أول لجن ت
داري  اف عليهــا. يعتــ�ب مكتــب النتخابــات المركــزي الجهــاز الإ �ش ضافــة إىل تنظيــم النتخابــات المحليــة والإ يعيــة، بالإ الرئاســية والترش
ــط  ــداد الخط ــزي إع ــب المرك ــوىل المكت ــذي. يت ــر التنفي ــه المدي ــا، ويرأس افه �ش ــع لإ ــة، ويخض ــات المركزي ــة النتخاب ــذي للجن والتنفي
والإجــراءات والئنظمــة الازمــة وتطبيقهــا بعــد مصادقــة لجنــة النتخابــات عليهــا. ويتألــف المكتــب مــن دوائــر مختلفــة، مــن بينهــا دائــرة 
ي تتكــون بدورهــا مــن عــدة أقســام، مــن بينهــا قســم الإجــراءات والتدريــب المســؤول عــن تنفيــذ برامــج 

الإجــراءات النتخابيــة، والــىت
كاء العمليــة النتخابيــة. تســتخدم اللجنــة  (، وكذلــك �ش ز ز والمؤقتــ�ي التدريــب للكــوادر العاملــة بلجنــة النتخابــات المركزيــة )الدائمــ�ي
، مــن بينهــا برنامــج بريــدج، ســواء عــن طريــق عقــد دورات بريــدج أو دورات تدريبيــة  ي ي التدريب/التأهيــل النتخــا�ب

منهجيــات مختلفــة �ز
باســتخدام منهجيــة بريــدج:

أولً: دورات بريدج

•

•

•

•

•

•
•

•

ز آخرين. مدرب معتمد Accrediting Facilitator عددهم 4 لهم صاحية اعتماد مدرب�ي
مدرب ورشة عمل Workshop Facilitator عددهم 35 لهم صاحية تنفيذ ورش تدريبية.

مدرب معتمد جزئيا TtF Complete عددهم 31 لم يتم اعتمادهم كليا بعد.

ي سابقا. * وردت المعلومات الخاصة بدراسة حالة المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات بالعراق من السيد/ مازن عبد الرضا سوادي، مدير معهد التثقيف النتخا�ب

كاء العملية النتخابية، من خال تنفيذ برامج وندوات تثقيفية حول إجراءات العملية النتخابية. تثقيف وتدريب �ش
ي المناهج الدراسية للطلبة كافة.

ي المجتمع وإدخالها �ز
بية المدنية �ز نرش مفاهيم التوعية وال�ت

تسليط الضوء عى مفهوم النوع الجتماعي لتحقيق فرص التنمية المستدامة المتساوية للجميع.
ي ترسيخ المفاهيم والقيم الديمقراطية والنتخابية.

إصدار الكتيبات وإعداد الدراسات والبحوث المختصة بالنتخابات ودورها �ز
، من خال الدراسات واستطاعات الرأي ومتابعة  ي ي تختص بالشأن الديمقراطي والنتخا�ب

قياس الرأي العام بالقضايا الرئيسية الىت
عامية والحمات النتخابية. وتحليل المنشورات الإ
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 ثانياً: دورات نفذت عى منهجية بريدج:

اع والفــرز لانتخابــات المحليــة 2012، 2017-2016 والبالــغ عددهــا حــواىلي  ثالثــاً: دورات التدريــب المركــزي لطواقــم التســجيل والقــ�ت
24 دورة.

ن من السيدة/ سه�ي عابدين، مديرة دائرة الإجراءات النتخابية * وردت المعلومات الخاصة بدراسة حالة لجنة النتخابات المركزية بفلسط�ي

المراجع

.)ACE( شبكة المعرفة النتخابية أيس
دارة النتخابيــة: دليــل المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والنتخابــات.  المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والنتخابــات )2008(. أشــكال الإ

ســتوكهولم، المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والنتخابــات.
 . ي

، الإصدار الثا�ز ي برنامج بريدج. وحدة التدريب النتخا�ب
ي كل من الئردن، تونس، مر. 

ز النتخابية �ز القوان�ي

مصطلحات ذات عالقة: 

أولً: هذا القاموس:
ــات، تثقيــف  اتيجي لانتخاب ، التخطيــط الســ�ت ي ــات، التدقيــق النتخــا�ب ــات، موظفو/موظفــات النتخاب ــة النتخاب ــة، مراقب إدارة انتخابي

ز  ، إعــام الناخبــ�ي ز الناخبــ�ي
ي لمصطلحات النتخابات:  ثانياً: المعجم العر�ب

ز ، إعام الناخب�ي ز اع، تثقيف الناخب�ي هيئة إدارة النتخابات/سلطة انتخابية، موظف اق�ت

أسامة كامل
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ي التدقيق النتخا�ب

المفهوم والمصطلح
ها مــن المعلومات  التدقيــق بشــكل عــام هــو عمليــة منهجيــة ومســتقلة وموثقــة لاطــاع عــى الســجات أو الكشــوفات أو الحقائــق أو غ�ي
ــا  ــال لإجــراءات محــددة.  أم ــات محــددة أو المتث ــاء بمتطلب ــدى الوف ــد م ــي، لتحدي ــا بشــكل موضوع ــة، وتقييمه ــع ذات الصل والوقائ
ة أو مــن خــال جهــات مســتقلة تكلفهــا بهــذه  ي فهــو الإجــراء أو النشــاط الــذي تقــوم بــه الهيئــة النتخابيــة، إمــا مبــا�ش التدقيــق النتخــا�ب
اهــة  ز ، بهــدف تحديــد مــدى المتثــال للقواعــد والإجــراءات القانونيــة المعتمــدة ولإجــراءات ال�ز ي أو أكــ�ش المهمــة، لمراجعــة إجــراء انتخــا�ب
ــدروس  ــد ال ــذ القواعــد الموضوعــة ومواءمتهــا وتطبيقهــا، أو لتحدي ــة المناســبة لتنفي المتعــارف عليهــا، واتخــاذ الإجــراءات التصحيحي
المســتفادة مــن الإجــراء بعــد تنفيــذه، أو لغــرض اختبــاره قبــل تنفيــذه. كمــا يمكــن أن تقــوم جهــات مســتقلة أخــرى بشــكل منفصــل 

بعمــل هــذا التدقيــق أو المراجعــة. 

ي بغيــة تصحيــح أخطــاء وممارســات ســيئة أو 
ل تمثــل المراجعــة النتخابيــة تفتيًشــا، بــل هــي نــوع مــن التقييــم الموضوعــي والإجــرا�ئ

ي هــو رفــع  . وبالتــاىلي فــإن هــدف التدقيــق النتخــا�ب ي ز جــودة الخدمــات المقدمــة، أو فحــص واختبــار جاهزيــة تنفيــذ إجــراء انتخــا�ب تحســ�ي
مســتوى وجــودة العمليــة النتخابيــة. 

ي نطاق التدقيق النتخا�ب
ي جانًبــا أو أكــ�ش مــن جوانــب العمليــة النتخابيــة، ويمكــن أن يغطــي جوانــب إداريــة وماليــة إضافــة إىل  يمكــن أن يشــمل التدقيــق النتخــا�ب

ي واحــدا أو أكــ�ش مــن الجوانــب التاليــة:  الجوانــب الفنيــة والعملياتيــة، وبشــكل عــام يمكــن أن يشــمل التدقيــق النتخــا�ب

•

•

•

•

•

•

•

•

ــق  ي تحقي
ــد �ز ــذه القواع ــة ه ــدى فاعلي ــة، وم ــة والعملياتي داري ــة والإ ــد المالي ــق القواع ام بتطبي ز ــ�ت ــدى الل ــد: م ام بالقواع ز ــ�ت الل

ــوة. ــج المرج النتائ
ــال  ي ح

ــا، و�ز دارة العلي ــل الإ ــن قب ــدة م ــراءات المعتم ــق الإج ــة الئد�ز تطب ــات النتخابي ــت الهيئ ــا كان ــراءات: إذا م ام بالإج ز ــ�ت الل
ــوة.  ــداف المرج ــراءات لائه ــذه الإج ــق ه ــدى تحقي ــا م ام بتطبيقه ز ــ�ت الل

ي الناظــم لانتخابــات، 
طــار القانــو�ز ز والناخبــات وفــق مــا يحــدده الإ ز والناخبــات: هــل تــم إعــداد قوائــم الناخبــ�ي قوائــم الناخبــ�ي

اهــة  ز ي التصويــت أو تمــس ب�ز
ز والمواطنــات �ز ومــدى دقــة وشــمول القوائــم، وهــل فيهــا أخطــاء جوهريــة تؤثــر عــى حــق المواطنــ�ي

ز أشــباح(. ز أو غــ�ي موجوديــن )ناخبــ�ي /ات متوفــ�ي ز ي القوائــم أســماء متكــررة أو أســماء ناخبــ�ي
العمليــة النتخابيــة، وهــل يظهــر �ز

ي جــو مــن الحريــة وعــدم التضييــق وبمــا 
دلء بالصــوت �ز اع: هــل عمليــة التصويــت تتيــح للناخــب والناخبــة الإ إجــراءات القــ�ت

اع. يضمــن الحفــاظ عــى �يــة القــ�ت
ي القانــون، وبمــا يضمــن الحفــاظ عــى 

عمليــات الفــرز والعــد: هــل تــم تنفيــذ إجــراءات العــد والفــرز وفــق الإجــراءات الموصوفــة �ز
�يــة التصويــت والتعبــ�ي عــن إرادة الناخــب والناخبــة دون تاعــب أو تزويــر بالنتائــج.

دارة النتخابيــة مــع القانــون  ي تضعهــا الإ
الإجــراءات واللوائــح: مراجعــة مــدى انســجام الإجــراءات واللوائــح والئنظمــة الــىت

ــة  ــع، دون أي ي المشــاركة السياســية للجمي
ــ�ي الحــق �ز ز وتوف ــ�ي والدســتور، وهــل تضمــن هــذه الإجــراءات المســاواة وعــدم التمي

رة.   ــ�ب ــ�ي م ــات غ معيق
ــة،  ــة الفعال ــادئ الشــفافية والرقاب /ات تراعــي مب ز : مراجعــة مــا إذا كانــت قواعــد تمويــل الئحــزاب والمرشــح�ي ي التمويــل النتخــا�ب

ــة أو الخاصــة. ئ إىل مصــادر التمويــل ســواء الحكومي ــكا�ز وهــل توفــر الوصــول المت
ــة  ــة المنطقي ــة المعالج ــس بأمان ز تعك ــ�ي ــات والمواطن ــة إىل المواطن ــة المقدم ــج النهائي ــن أن النتائ ــد م ــة: التأك ــج النتخابي النتائ

اع. ــ�ت ــن لجــان الق ــة م ي كل لجن
ــا �ز ــم الحصــول عليه ي ت

ــىت ــج ال للنتائ

ي والرقابة النتخابية التدقيق النتخا�ب
دارة النتخابيــة الســتفادة منهــا، لكــن ل  عــادة مــا تتضمــن تقاريــر بعثــات مراقبــة النتخابــات توصيــات واســتخاصات محــددة يمكــن لــاإ
ي التفاصيــل 

ي يكــون عــادة أكــ�ش عمقــا ودخــول �ز ، حيــث إن التدقيــق النتخــا�ب ي يمكــن وصــف الرقابــة عــى النتخابــات بأنهــا تدقيــق انتخــا�ب
ــة  ــب العملي ــب محــدد مــن جوان ي عــى جان ــق انتخــا�ب ــة أن تقــوم بتدقي ــة. لكــن يمكــن للجهــات الرقابي ــات الرقاب ــه بعث ممــا تقــوم ب

ي أو التدقيــق عــى النتائــج.  النتخابيــة، مثــل التدقيــق عــى عمليــة التســجيل والســجل النتخــا�ب

ــع  ــات م ــد كل انتخاب ــل بع ــاءات وورش عم ــم لق ــة بتنظي دارة النتخابي ــات الإ ــوم هيئ ــى أن تق ــات الفض ــن الممارس ــ�ب م ــك يعت كذل
دارة النتخابيــة، بغــرض تقييــم التجربــة وتحديــد الــدروس  ي ذلــك موظفــي وموظفــات الإ

، بمــا �ز ز كاء( المختلفــ�ي أصحــاب المصلحــة )الــرش
ــق  ــات التدقي ــف عملي ــك، تختل ــع ذل ــرات. وم ــاء والثغ ــض الئخط ي بع

ــا�ز ــة أو ت ــرات القادم ي الم
ــل �ز ــر العم ــرض تطوي ــتفادة بغ المس

ــًدا  ي عــن هــذه المراجعــات بعــد النتخابــات، عــى الرغــم مــن وجــود تداخــل بينهمــا. فعمليــة التدقيــق أكــ�ش شــموًل وتحدي النتخــا�ب
ــة بالتشــاور مــع أصحــاب المصلحــة. دارة النتخابي ي تقــوم بهــا الإ

ــىت ــة المراجعــة واســتخاص العــ�ب ال ــة مــن عملي ــا بالمنهجي اًم ز وال�ت
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ي كيف تتم عملية التدقيق النتخا�ب
ي 

ي وذلــك نظــًرا لتعــدد الإجــراءات النتخابيــة مــن بلــد إىل آخــر. لكــن �ز ل يوجــد إجــراء موحــد متفــق عليــه حــول كيفيــة التدقيــق النتخــا�ب
ISOITS 17582: 2014 ISO Tech- ”بوضــع “القواعــد الدوليــة لانتخابــات ،)ISO 2014، قامــت المنظمــة الدوليــة للمعايــ�ي )أيــزو  ســنة
nical Specifications for Quality Management Systems for Electoral Organizations   حيــث يجــري تطبيقهــا مــن عــدة إدارات 
ي العالــم، كمــا أنهــا تضــع القواعــد والمعايــ�ي المتبعــة بشــأن التدقيــق وإصــدار الشــهادات certificates والمراجعــة الدائمــة 

انتخابيــة �ز
للعمليــات الرئيســية.

ي عمليــات 
صــدار الشــهادات للهيئــات النتخابيــة مــن خــال ثمــا�ز تحــدد هــذه القواعــد ISOITS 17582: 2014 الئســس الفنيــة النوعيــة لإ

/ات؛ -3 اللوجســتية  ز ــات السياســية والمرشــح�ي ــات؛ -2 ســجل الهيئ ز والناخب ــ�ي : -1 ســجل الناخب ي ي أي نظــام انتخــا�ب
ــة �ز ــ�ب جوهري تعت

؛ -7 مراقبــة عمليــات تمويــل الحمــات؛  ي اع؛ -5 عــد الئصــوات وفرزهــا وإعــان النتائــج؛ -6 التثقيــف النتخــا�ب النتخابيــة؛ -4 عمليــة القــ�ت
-8 حــل المنازعــات النتخابيــة.

دارة النتخابيــة بتحديــد نقــاط  امــات الدوليــة لإجــراء النتخابــات، وتســمح لمؤسســات الإ ز تكمــل هــذه العمليــة النهــج القائــم عــى الل�ت
، وإنشــاء  ز بشــكل أكــ�ب عــى التصــالت القياديــة وإدارة التغيــ�ي كــ�ي ، وال�ت ز الضعــف التشــغيلية، وتســليط الضــوء عــى فــرص التحســ�ي
ز المســتمر. ز والمواطنــات وجميــع الجهــات المعنيــة بالنتخابــات، وتعزيــز ثقافــة التحســ�ي إطــار لتقييــم الخدمــات المقدمــة للمواطنــ�ي

ــه فإنهــا عــادة مــا تشــ�ي إىل  ي وعمليات ــق النتخــا�ب ــد حديثهــا عــن التدقي ــة عن ــات النتخابي ــق، فــإن الهيئ ــة التطبي أمــا بالنســبة لمنهجي
 . ي ئ وحــدات تدقيــق داخــىي تنيــط بهــا بعــض مهــام التدقيــق النتخــا�ب ي خارجــي. لكــن بعــض الهيئــات النتخابيــة تنــسش تدقيــق انتخــا�ب
ووجــود مدقــق داخــىي ل يمنــع أن تتعاقــد الهيئــة النتخابيــة مــع جهــة خارجيــة للقيــام ببعــض أعمــال التدقيــق، بحيــث تضمــن أن 

ي تقدمهــا هــذه الجهــة تكــون مســتقلة ومهنيــة وموضوعيــة.
التقاريــر الــىت

أمثلة من الدول العربية
ي  ي ســنة 2005 بالتعاقــد مــع مؤسســة أبحــاث ومســوحات مســتقلة للتدقيــق عــى الســجل النتخا�ب

قامــت لجنــة النتخابــات الفلســطينية �ز
لتحديــد دقتــه وشــموله. وقــد ركــز التدقيــق عــى جــودة الســجل أكــ�ش مــن إجــراءات إعــداد الســجل. وتــم التدقيــق مــن خــال أخــذ 
ــد مــن دقــة  ــا مــع أصحــاب هــذه الئســماء، للتأك ــواردة فيه ي الســجل ومطابقــة المعلومــات ال

ــواردة �ز ــة عشــوائية مــن الئســماء ال عين
ي الســجل، ومــن 

ز والناخبــات والتأكــد مــن وجــود أســماء لهــم �ز ي للناخبــ�ي
المدخــات ومــن وجــود أصحابهــا، كمــا تــم عمــل مســح عشــوا�ئ

ز والناخبــات دقيــق وشــامل إىل درجــة عاليــة جــدا،  دقــة المعلومــات المدخلــة عنهــم فيــه. وقــد جــاءت النتيجــة بــأن ســجل الناخبــ�ي
ــة بنفســها قبــل إجــراء  ــة النتخابي ز والمواطنــات وأصحــاب العاقــة بالســجل، كمــا زاد ثقــة الهيئ الئمــر الــذي زاد مــن ثقــة المواطنــ�ي

النتخابــات. 

 ،)YEMN( ــة ــة اليمني ــة النتخابي ــة )NDI(، بالتعــاون مــع شــبكة الرقاب ي الديمقراطــي للشــؤون الدولي
ي اليمــن، قــام المعهــد الوطــىز

و�ز
ي عــام 2008. وقــد تــم إجــراء التدقيــق نتيجــة عــدم ثقــة بعــض الئحــزاب 

ي اليمــن �ز
ز والناخبــات �ز بمراجعــة عمليــة تســجيل الناخبــ�ي

ي حدثــت خــال عمليــة التســجيل.
دارة النتخابيــة، وأيضــا بســبب الحتجاجــات واســعة النطــاق الــىت اهــة هيئــة الإ ز ب�ز

ــا مســتويات  ــا لئن لديه ت هــذه المحافظــات إم ــ�ي ــد اخت ــق. وق ــة 13 محافظــة للتدقي ــة اليمني ي وشــبكة الرقاب
ــد الوطــىز ــار المعه اخت

. وقــد تــم  ز ز فيهــا يفــوق عــدد الســكان الفعليــ�ي ز والناخبــات المســجل�ي ي الســجل و/أو أن عــدد الناخبــ�ي
متدنيــة مــن تمثيــل النســاء �ز

ــق بمجموعــة مــن  ي كل محافظــة. وخــرج التدقي
ي يجــب مراقبتهــا �ز

ــىت ــز التســجيل ال ــار ٪5 مــن مراك اســتخدام طريقــة عشــوائية لختي
ــا:  الســتنتاجات مــن ضمنه

ي ذلــك عــى ســبيل المثــال عــدم طلــب وثائــق الهويــة، أو عــدم التحقــق مــن 
ي مراكــز التســجيل، بمــا �ز

عــدم وجــود إجــراءات ســليمة �ز
ي الســاعات غــ�ي 

ز �ز ز والناخبــات، أو تســجيل الناخبــ�ي ــة، أو التســجيل غــ�ي الصحيــح لمعلومــات الناخبــ�ي الوجــوه مقابــل وثائــق الهوي
ات، إلــخ( أو كانــت  ، كامــ�ي ز ضافــة إىل عــدم حصــول مراكــز التســجيل عــى إمــدادات كافيــة )أقــام، بطاقــات هويــة للناخبــ�ي المقــررة. بالإ

المعــدات غــ�ي صالحــة لاســتعمال. إضافــة إىل العديــد مــن الماحظــات. 

ي عــى التدقيــق مــن قبــل الهيئــة 
ي مثــال عــى التدقيــق مــن قبــل هيئــات الرقابــة، بينمــا يعتــ�ب المثــال الفلســطيىز

يعتــ�ب المثــال اليمــىز
النتخابيــة ذاتهــا لكــن بواســطة جهــة مســتقلة خارجيــة.
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ي تزوير انتخا�ب

المفهوم والمصطلح
ي ل تحظــى إل بالقليــل مــن الدراســة، وهــو مــا ينعكــس ســلًبا عــى محاربتهــا.  ويــر النتخــا�ب ز عــى الرغــم مــن شــيوعها، إل أن عمليــات ال�ت
ي يبقــى جّلهــا عمومًيــا 

ي ظــل تضــارب التعريفــات الــىت
ورة توضيحــه والتفــاق عليــه، خاصــًة �ز إل أن الئهــم هنــا مــا يتعلــق بمفهومهــا و�ز
ومبهًمــا، ل يعــدو كونــه تكــراًرا لمجموعــة مــن المبــادئ غــ�ي الواضحــة أو الدقيقــة. 

ــات  ز والناخب ــ�ي ــوق الناخب ــك لحق ــة، وكذل يه ز ــرة وال�ز ــات الح ــادئ النتخاب ــرق لمب ــا خ ــى أنه ــر ع وي ز ــات ال�ت ــض إىل عملي ــر البع ينظ
يعــات  ويــر عــى أنــه خــرق للترش ز ي اختيــار ممثليهــم. بينمــا يذهــب آخــرون إىل تعريــف أكــ�ش عموميــة، مــن خــال اعتبــار ال�ت

وحريتهــم �ز
ي عــى  ويــر النتخــا�ب ز اء المؤسســة الدوليــة للنظــم النتخابيــة )IFES( تعريــف ال�ت ح مجموعــة مــن خــ�ب ي المقابــل، تقــ�ت

المعمــول بهــا. �ز
ي نتائــج النتخابــات، يمكــن 

ي موادهــا بغــرض التأثــ�ي �ز
ي الئنشــطة النتخابيــة أو التاعــب �ز

أنــه “كل فعــل مقصــود يهــدف إىل التأثــ�ي �ز
دارة  ، يرتكــز إىل دور الإ ي ــر النتخــا�ب وي ز ــاك تعريــف آخــر لمفهــوم ال�ت ــات”. وهن ز والناخب ــ�ي ــة دون إنفــاذ إرادة الناخب ــه الحيلول مــن خال
هــم  ويــر هــو أيــة ممارســة ســيئة متعّمــدة، يقــوم بهــا موظفــو النتخابــات أو غ�ي ز ي النتخابــات، مفــاده أن “ال�ت

النتخابيــة المحــوري �ز
ــة أو الجماعيــة”. رادة الفردي ي الإ

ي العمليــة النتخابيــة، مــن شــأنها أن تــؤدي إىل إحــداث تغيــ�ي �ز
ز �ز مــن الضالعــ�ي

ي الممارســة كعنــر أول، 
، أل وهمــا العمديــة أو القصــد �ز ي ويــر النتخــا�ب ز ي تعريــف ال�ت

ز �ز ممــا ســبق يمكننــا ماحظــة عنريــن جوهريــ�ي
 ” ي ويــر النتخــا�ب ز ز مــن “ال�ت ز رئيســيت�ي ويــر عــى نتيجــة النتخابــات كعنــر ثــان. مــن هنــا يمكــن الحديــث عــن مســتوي�ي ز وتأثــ�ي عمليــة ال�ت
ــ�ي  ــر غ وي ز ــا؛ وال�ت ــن فيه ز والخا�ي ــ�ي ــد الرابح ي تحدي

ــا�ش �ز ــكل مب ــر بش ــذي يؤث ــو ال ــات، وه ــج النتخاب ــم لنتائ ــر الحاس وي ز ــا: ال�ت هم
ويــر. وعــى  ز ي النتيجــة، بحيــث يبقــى الرابحــون والخــا�ون عــى مــا هــم عليــه رغــم عمليــات ال�ت

الحاســم للنتائــج، وهــو الــذي ل يؤثــر �ز
ويــر  ز ويــر ينتجــان عــن القيــام بأفعــال إجراميــة ل بــد أن يعاقــب عليهــا القانــون، إل أن ال�ت ز ز مــن عمليــات ال�ت الرغــم مــن أن كا النوعــ�ي
الحاســم لنتائــج النتخابــات يعتــ�ب أشــد خطــورًة، خاصــًة وأنــه يمّكــن مرشــًحا/ًة أو حزبًــا سياســًيا مــا مــن الضطــاع بمهــام الســلطة 

عــي لذلــك ودون وجــه حــق. العامــة دون ســند �ش

ــا يمكــن تســميته بالئفعــال غــ�ي المائمــة، كالفســاد  ــدرج ضمــن م ــر وممارســات أخــرى تن وي ز ــات ال�ت ز عملي ــ�ي ز ب ــ�ي وري التمي مــن الــرز
ي الــذي يتجــى بشــكل خــاص  ويــر هــو أحــد أوجــه الفســاد النتخــا�ب ز ي ذات الوقــت، فــإن ال�ت

والتجــاوزات والممارســات الســيئة الئخــرى. �ز
مــن خــال دفــع المكافــآت الماديــة، أو تقديــم الرشــاوى أو أي مــن أوجــه ســوء اســتخدام المــال العــام. وبالمقارنــة مــع التجــاوزات 
ي نتيجــة النتخابــات، بينمــا ل 

ر والتأثــ�ي الفعــىي �ز ويــر يتســم بشــكل أســاسي بنّيــة إحــداث الــرز ز والممارســات الســيئة الئخــرى، فــإن ال�ت
 ، همــال أو التقصــ�ي تعــدو التجــاوزات الئخــرى كونهــا مخالفــات أو أخطــاء، قــد تتخــذ طابًعــا إداريـًـا أو تنفيذيـًـا، غالًبــا مــا يكــون ســببها الإ
، أو  ز ي ســجات الناخبــ�ي

ي قــد تحــدث �ز
مائيــة الــىت يمكــن تصحيحهــا وتفاديهــا طالمــا ُوجــدت النّيــة الحســنة لــدى مرتكبيهــا، كالئخطــاء الإ

اع، إلــخ. ي أوراق القــ�ت
ورود عامــات غــ�ي واضحــة �ز

ــا، بشــكل أو  ، وهــو ل يــزال قائًم ي القــرن التاســع عــرش
ويــر الــذي رافقهــا منــذ نشــأتها �ز ز تازمــت عمليــة التطــور الديمقراطــي مــع ال�ت

ي تدعيــم 
ي كافــة الديمقراطيــات، الراســخة والناشــئة عــى حــد ســواء. الئمــر الــذي يمكــن اعتبــاره عــى أنــه مــن أوجــه القصــور �ز

بآخــر �ز
ي مختلــف الديمقراطيــات 

ويــر �ز ز ز الفــرد مــن ممارســة الحقــوق والحريــات بالشــكل الئمثــل. إل أن ممارســات ال�ت الضمانــات الكفيلــة بتمكــ�ي
اليا، أو نيوزيانــدا قــد أصبحــت أقــل بكثــ�ي عمــا كانــت  ي كل مــن أوروبــا، أو الوليــات المتحــدة الئمريكيــة، أو كنــدا، أو أســ�ت

الئقــدم �ز
يــن، وبالمقارنــة مــع العديــد مــن الديمقراطيــات الئحــدث أو الناشــئة، كأمريــكا الاتينيــة مثــًا  ي النصــف الئول مــن القــرن العرش

عليــه �ز
وخاصــًة ديمقراطياتهــا الئقــل اســتقراًرا. 

ويــر والحــد منــه، بعدمــا وصلــت بعــض الحالت إىل مســتويات  ز ي جهــود مكافحــة ال�ت
إل أن أمريــكا الاتينيــة قــد حققــت تقدًمــا ملحوًظــا �ز

قليــم أو خارجــه،  ي ذلــك الإ
، إن �ز عاليــة الخطــورة. لكــن ذلــك التقــدم، الــذي يمكــن اعتبــاره جــزًءا مــن التطــور الجتماعــي والســياسي

ة تــم رصــد حــالت تزويــر فاضحــة  ي العقــود الماضيــة الئخــ�ي
لــم يتــم توثيقــه بشــكل كاٍف مــن خــال الئبحــاث الجتماعيــة التحليليــة. و�ز

تــم مــن خالهــا تحريــف نتائــج النتخابــات مــن قبــل الســلطات النتخابيــة، ممــا أدى إىل نشــوب حــالت صخــب وســخط عــام، وأفــ�ز 
ي أدى إىل إســقاط  تقاليــة كتمــرد شــعىب ي أوكرانيــا ســنة 2004، حيــث أتــت الثــورة ال�ب

إىل ســقوط حكومــات. وكمثــال عــى ذلــك، مــا حصــل �ز
ي النتخابــات الرئاســية 

ز وقــوع تزويــر فاضــح. ومــن الئمثلــة الئخــرى مــا حصــل �ز الحكومــة وأجــ�ب عــى إعــادة النتخابــات بعدمــا تبــ�ي
ي الوليــات 

. أمــا �ز ي أفغانســتان ســنة 2009، حيــث أدى ارتــكاب عمليــات تزويــر شــاملة إىل إحــداث تأثــ�ي كبــ�ي أفــ�ز إىل تدخــل دوىلي
�ز

ي تاريــخ 
ي انتخابــات الرئاســة ســنة 2000 يعتــ�ب مــن أكــ�ش الوقائــع النتخابيــة، وربمــا السياســية، إثــارًة �ز

المتحــدة الئمريكيــة، فمــا حــدث �ز
ي ظــل مزاعــم حــول عمليــات تزويــر، إل بعــد وصــول الئمــر إىل المحكمــة 

البــاد، حيــث لــم تُعتمــد النتائــج النهائيــة لتلــك النتخابــات، �ز
، وكذلــك إىل إصــدار قانــون فيــدراىلي غــ�ي  ي

و�ز لكــ�ت اع الإ ي تقنيــات القــ�ت
العليــا، الئمــر الــذي قــاد البــاد إىل إدخــال إصاحــات هامــة �ز

. ي
ي ســتينيات القــرن المــا�ز

مســبوق منــذ نشــوء حركــة الحقــوق المدنيــة �ز
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ي  ي التاعــب بعمليــات التصويــت، وفــرز الئصوات وعدهــا. إل أن كافــة مراحل المســار النتخا�ب
ي فتتمثــل �ز ويــر النتخــا�ب ز أمــا أهــم أوجــه ال�ت

ز والناخبــات، وانتهــاًء بعمليــات نقــل وإرســال نتائــج النتخابــات وفــض  ويــر، ابتــداًء مــن تســجيل الناخبــ�ي ز قــد تكــون عرضــًة لعمليــات ال�ت
ز  ز الرئيســي�ي ي الطعــون النتخابيــة. ويعتــ�ب موظفــو النتخابــات، الدائمــون والمؤقتــون عــى حــد ســواء، الفاعلــ�ي

المنازعــات والنظــر �ز
ز أنفســهم. وهنــا  ، وممثــىي الئحــزاب السياســية والمرشــح�ي ز ز العامــ�ي ز آخريــن كالموظفــ�ي ضافــة طبًعــا إىل فاعلــ�ي ويــر، بالإ ز ي ممارســة ال�ت

�ز
، اســتناًدا إىل قربهــم مــن أماكــن ومســؤوىلي  ز ز المحليــ�ي ز العموميــ�ي شــارة إىل الــدور الهــام الــذي يقــع عــى عاتــق الموظفــ�ي تجــدر الإ
اع وفــرز لائصــوات، وكذلــك رجــال الئمــن،  ز والناخبــات وتنظيــم لعمليــات القــ�ت العمليــات النتخابيــة المختلفــة مــن تســجيل للناخبــ�ي

ويــر. ز ي ضمــان نزاهــة الئفــراد وســامة المــواد النتخابيــة والحــد مــن، إن لــم يكــم منــع، عمليــات ال�ت
�ز

ي مراحل مختلفة من العملية النتخابية:
وير �ز ز فيما يىي بعض الئمثلة عى عمليات ال�ت

•

•

•

•

•

•

ــات  ــوب الولي ي جن
ــة، أو �ز ــة الثاني ــل الحــرب العالمي ــا قب ــا م ي أوروب

ــاًدا �ز ــا كان معت /ات: وهــو م ف ــ�ي ي ســجالت الناخب
التالعــب �ف

ز تُمــارس  ويــر مــن خــال التاعــب بســجات الناخبــ�ي ز . ول تــزال ممارســات ال�ت ي
المتحــدة الئمريكيــة حــىت ســتينيات القــرن المــا�ز

/ات مــن القوائــم، أو شــطب قطاعــات كاملــة مــن الســكان، أو نقــل مواقــع  ز ي العديــد مــن البلــدان، كأن يتــم اســتبعاد ناخبــ�ي
�ز

تســجيلهم بغــ�ي حــق أو حجــز بطاقاتهــم الشــخصية، وذلــك لئســباب عرقيــة، أو لغويــة، أو لئســباب تتعلــق بالــولءات السياســية، 
إلــخ.

/ات: كأن يتــم اســتبعاد مرشــح أو حــزب ســياسي مــا مــن خــال فــرض إجــراءات ومطالبــات ُمبالــغ فيهــا أو  ف تســجيل المرشــح�ي
كيــات، أو مــن خــال قــرارات تعســفية تصدرهــا الســلطات  ز يــة كالرســوم الباهظــة للتســجيل، أو أعــداد ُمبالــغ فيهــا مــن ال�ت ز تعج�ي

النتخابيــة بحقهــم.

ــًة  ــا خصب ــكل أرًض ــي تش ــات، فه ــا المعلوم ــام وتكنولوجي ع ــائل الإ ــتخدام وس ــق باس ــا يتعل ــة: وم ــالت النتخابي ــل الحم تموي
ــًة  ــلطات، خاص ــة الس ــن رقاب ــت م ــهل أن تفل ــن الس ي م ــا�ب ــار النتخ ي المس

ــة �ز ــة رمادي ــا منطق ــن اعتباره ــر، يمك وي ز ــة ال�ت لممارس
ي 

ــًما �ز ــًرا حاس ــياسي عن ــل الس ــار التموي ــن اعتب ــم م ــى الرغ ــا. وع ــا وضعيًف ــا زال بطيًئ ــا م ي معالجته
ــل �ز ــدم الحاص وأن التق

ه الحقيقــي ليــس  ويــر المرتبطــة بــه ولتأثــ�ي ز ي المنافســة النتخابيــة مــن عدمــه، إل أن الرصــد الدقيــق لحــالت ال�ت
تحقيــق التــوازن �ز

عــام يواجــه عقبــات مماثلــة، وكذلــك اســتخدام  ويــر المتعلقــة باســتخدام وســائل الإ ز بالئمــر الســهل. كمــا أن رصــد حــالت ال�ت
 ، ي ويــر النتخــا�ب ز ي العمــل عــى رصــد أنمــاط محــددة مــن ال�ت

التكنولوجيــا الحديثــة الــذي يضفــي المزيــد مــن التعقيــد، خاصــًة �ز
ــ�ش  ــرى أك ــل أخ ي مفاص

ــز �ز ك ــوات، ت�ت ــرز الئص اع وف ــ�ت /ات أو الق ز ــ�ي ــجيل الناخب ــة، كتس ــات التقليدي ــع العملي ــن مواق ــًدا ع بعي
ىلي لائصــوات أو إبــاغ ونقــل 

، والفــرز الآ ي
و�ز لكــ�ت اع الإ تعقيــًدا مــن العمليــة النتخابيــة، كعمليــات التســجيل المحوســبة، والقــ�ت

ويــر التقليديــة،  ز ي الحــد مــن ممارســات ال�ت
ي كذلــك للتكنولوجيــا الحديثــة �ز يجــا�ب ونًيــا. إل أن ذلــك ل يلغــي الــدور الإ النتائــج إلك�ت

ي عمليــات العــد 
/ات، أو اعتبــار الئصــوات عــى أنهــا لغيــة بغــ�ي حــق، أو الئخطــاء المرتكبــة �ز ز كالقيــد المتعــدد أو المتكــرر للناخبــ�ي

وتجميــع الئصــوات.

دلء بأصواتهــم  ــالإ /ات ب ز اع وفــرز الئصــوات: كحــالت التاعــب بعمليــات التصويــت مــن خــال الســماح للناخبــ�ي يــوم القــ�ت
اء الئصــوات بالطــرق المختلفــة، أو التاعــب بعمليــات العــد  اع، أو �ش لئكــ�ش مــن مــرة - التصويــت المتكــرر، أو مــلء صناديــق القــ�ت
اع أو العــد والفــرز. ومــن وســائل إحــكام الرقابــة عــى تلــك  اليــدوي لائصــوات، أو تغيــ�ي محــا�ز النتخــاب ســواء خــال القــ�ت
/ات، وكذلــك  ز اع والفــرز عــى ممثــىي المرشــح�ي ورة توزيــع نســخ مــن محــا�ز القــ�ت الممارســات اعتمــاد إجــراءات تنــص عــى �ز
بــاغ  اع. ولقــد أثبتــت هــذه الوســائل نجاعتهــا، حيــث تــم الإ تعليــق نســخة مــن محــا�ز نتائــج العــد والفــرز خــارج محطــة القــ�ت

ي ل تُعتمــد فيهــا مثــل هــذه الإجــراءات. 
ي العديــد مــن البلــدان الــىت

عــن حــالت تزويــر �ز

ي البيانــات 
دخــال تغيــ�ي �ز نقــل نتائــج النتخابــات وتجميعهــا: حيــث تُســتغل هــذه المرحلــة الحساســة مــن العمليــة النتخابيــة لإ

ي نقــل النتائــج برعــة 
اع. وعــى الرغــم مــن أن الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة تســهم �ز والنتائــج الخارجــة مــن صناديــق القــ�ت

عــان مســبًقا عــن تفاصيــل  ي التاعــب بالنتائــج، إل أن ذلــك يتطلــب قيــام الســلطة النتخابيــة بالإ
ودون تأخــ�ي قــد يثــ�ي شــكوًكا �ز

ي يتــم مــن خالهــا نقــل النتائــج، ومضامينهــا ومواعيدهــا، وكذلــك وســائل تأمينهــا، 
الوســائل المعتمــدة مــن ِقَبلهــا والقنــوات الــىت

ي نتائــج النتخابــات أثنــاء هــذه المرحلــة 
للحــد مــن ظهــور التســاؤلت والشــائعات، وبالتــاىلي إثــارة الشــكوك بوجــود تاعــب مــا �ز

النهائيــة والحاســمة مــن العمليــة النتخابيــة.

ي الشــكاوى والطعــون النتخابيــة 
ي تنفيــذ عمليــات البــت �ز

ضــه المعايــ�ي الديمقراطيــة �ز الشــكاوى والطعــون: مــن أهــم مــا تف�ت
الحيــاد، والفعاليــة، والشــفافية و�عــة النظــر فيهــا ومعالجتهــا. فقيــام منظومــة متكاملــة مــن الإجــراءات تعهــد إىل القضــاء النظــر 
ي إىل إمكانيــة تغيــ�ي أو تعديــل النتائــج. مــن هنــا تنبــع 

ي الشــكاوى والطعــون النتخابيــة بعــد انتهــاء العمليــة، مــن شــأنه أن يفــ�ز
�ز

ي الطعــون يضعــف الهتمــام بهــا وقــد يجعــل 
ي البــت �ز

طالــة �ز . وعليــه فالإ ي أهميــة هــذه المرحلــة مــن مراحــل المســار النتخــا�ب
وريــة. ثباتــات الرز ي ذلــك قــد يمنــع الحصــول عــى توفــ�ي وتقديــم الئدلــة والإ

نتائجهــا ل معــىز لــه، كمــا أن الســتعجال الزائــد �ز
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ي من خال: وير النتخا�ب ز يمكن العمل عى محاربة ال�ت

ــر  وي ز ــة ال�ت اتيجيات الناجعــة لمحارب ــذ الســ�ت ــم وتنفي ي تصمي
ــة المســؤولية الرئيســية �ز دارات النتخابي ــق الســلطات والإ تقــع عــى عات

ــرد  ــا ب دارات ل زالــت تكتفــي غالًب ــة. إل أن تلــك الإ ــه المحتملــة والســلبية عــى العمليــات النتخابي ات ، والحــد منــه ومــن تأث�ي ي النتخــا�ب
دارات النتخابيــة عــادًة مــا تفتقــر لئدوات معــّدة مســبًقا  الفعــل، بــدل اتخــاذ مواقــف أكــ�ش فعاليــة تتعلــق بآليــات الــردع والرصــد. فــالإ
ويــر. وخــ�ي دليــل عــى ذلــك الغيــاب شــبه الكامــل لخطــط تفصيليــة تتعلــق بالرقابــة  ز وقواعــد ووســائل تقنيــة تكفــل لهــا محاربــة ال�ت
ــة  ي العملي

ــة �ز ــرى فاعل ــراف أخ ــة. إل أن لئط ــة المعروف ــراءات النتخابي ــن الإج ــاسي م ــزء أس ــر كج وي ز ــة ال�ت ــا لمحارب ــة خصيًص الموجه
/ات، لكونهــم أول  ز ويــر، وخاصــًة الئحــزاب السياســية والمرشــح�ي ز اتيجية تهــدف لمحاربــة ال�ت نجــاح أيــة اســ�ت النتخابيــة دورهــا كذلــك لإ
دارة النتخابيــة، ولمــا  ز عــن ارتكابهــا، إمــا بشــكل مبــا�ش أو بالتعــاون مــع الإ ويــر وعــن المســؤول�ي ز بــاغ عــن حــالت ال�ت مــن يقــوم بالإ
ي ردع 

ــاًل �ز ــا وفّع ــوا دوًرا هاًم ــات أن يلعب ز لانتخاب ــ�ي ز والدولي ــ�ي /ات المحلي ز ــ�ي ــك. كمــا يمكــن للمراقب ي ذل
ة �ز ــا�ش لهــم مــن مصلحــة مب

ي فنــادًرا مــا تشــتمل برامجهــا عــى ممارســة الرقابــة والرصــد، إل أنــه 
ويــر ورصدهــا. أمــا بالنســبة لبعثــات العــون التقــىز ز ممارســات ال�ت

دارة النتخابيــة عــى تصميــم وتنفيــذ الإجــراءات الجيــدة لهــذا الغــرض.  يمكنهــا مســاعدة الإ
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مصطلحات ذات عالقة:

ي هذا القاموس: 
أولً: �ف

ــات والشــكاوى، نزاهــة  ، الدعــاءات والمطالب ي ــع انتخــا�ب ي ، ترش ي ــق النتخــا�ب ــج، التدقي ــة النتائ ــات إحال ــة النتخاب اع، مراقب ــوم القــ�ت ي

ي ــف انتخــا�ب ــات، عن ــة، شــفافية النتخاب اعــات النتخابي ز ، تســوية ال�ز ي
و�ز ــت  إلكــ�ت ، تصوي ــل ســياسي ــات، تموي النتخاب

ي لمصطلحات النتخابات:  ي المعجم العر�ب
ثانياً: �ف

اع اع، موظف الق�ت اعات النتخابية، تاعب بالنتخابات، مراقبة النتخابات، مواد الق�ت ز ، تسوية ال�ز ي تجاوز انتخا�ب

تمت ترجمته من معجم أمريكا الالتينية لالنتخابات

•
•

•

وير المحتملة عى امتداد مختلف مراحل العملية النتخابية؛ ز تقييم المخاطر، ومواقع ال�ت
ويــر، عمــًا  ز ي تعتــ�ب مــن قبيــل ال�ت

ويــر وإيضــاح الممارســات الــىت ز اعتمــاد آليــات للــردع، مــن خــال التحذيــر مــن ارتــكاب عمليــات ال�ت
عــى إضعــاف عزيمــة مــن ينــوون القيــام بهــا وتوعيتهــم بعواقبهــا؛

ــن حــالت  ــاغ ع ب ــن الإ ــن م ــات تمّك ــن خــال إجــراءات ومدون ــر، وخاصــًة م وي ز ــات ال�ت ــات وعملي ــات لرصــد المخالف ــاد آلي اعتم
ــت المناســب. ي الوق

ــة �ز ــا المحتمل اته ــاء تأث�ي ــا وإلغ ــل معه ــن التعام ــن م ــا يمك ــا، مم ــان عنه ع ــر والإ وي ز ال�ت
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ف والناخبات تسجيل الناخب�ي

المفهوم والمصطلح
ي العمليــة النتخابيــة “إذ يتــّم مــن خالهــا تحديــد هويــة الئشــخاص ذوي الئهليــة 

ز والناخبــات مرحلــة أساســية �ز يمثــل تســجيل الناخبــ�ي
يــة وماديــة  النتخابيــة وتســجيلهم”. وهــي عملّيــة معقــدة تأخــذ وقًتــا طويــًا ويمكــن أن تكــون ذات كلفــة عاليــة، إذ تتطلــب مــوارد برش
ز لانتخــاب وإنشــاء لئحــة  دارة النتخابيــة مــن إدارة عمليــات مركبــة للوصــول إىل التثبــت مــن هويــة كل المؤهلــ�ي ايــدة، حــىت تتمكــن الإ ز م�ت

بأســمائهم وبياناتهــم.

ز والمعنيــات بهــذه العمليــة، مــن أجــل ممارســة ســليمة  وري أن تكــون عمليــة التســجيل ناجعــة وأن تصــل إىل أغلــب المعنيــ�ي ومــن الــرز
ي تــرى أن 

نســان الئساســية، فضــًا عــن كونــه يرتبــط بالنظريــة الديمقراطيــة للســيادة، الــىت اع الــذي يمثــل أحــد حقــوق الإ لحــّق القــ�ت
اع  ي ممارســتها. ويكــون ذلــك أساًســا عــ�ب حــّق القــ�ت

الشــعب باعتبــاره صاحــب الســيادة، فــإن أفــراده يتقاســمون بشــكل متســاو الحــّق �ز
يــه  ز دماجــي أو الشــامل وال�ز وط الطابــع الإ الــذي يمثــل “قلــب الديمقراطيــة” )Tremblay 2001, 2(. فنجــاح عمليــة التســجيل هــو أحــد �ش

وعيــة العمليــة النتخابيــة. ي ضمــان مرش
لانتخابــات، ومــن ثــم فهــو يســاهم �ز

ي تبلورت 
ز والناخبــات، قبــل التعريــج عــى جملــة القواعــد والمعايــ�ي الدوليــة الــىت ومــن المفــروض البــدء بتحديــد معــىز تســجيل الناخبــ�ي

ي الــدول العربيــة.
ا إىل الوضــع �ز بخصــوص التســجيل، ويكــون مهّمــا تحليــل مختلــف عنــا� عمليــة التســجيل، للوصــول أخــ�ي

ز الذيــن تـتـــوفر فـــــيهم الشـــروط القانونيــة  ز والناخبــات عــى أنــه “عملـــية إدراج أســماء الناخـــب�ي يمكــن تعريــف قيــد وتســجيل الناخبــ�ي
ي ســجات يتــّم إعدادهــا وإدارتهــا مــن قبــل الســلطات المختصة. يمكــن أن يكون التســجيل 

لانتخــاب، ومعلومــات أخــرى تـــخـــّصهم، �ز
ز عــى المواطــن المبــادرة إىل تســجيل اســمه، ويمكــن أن يكــون تلقائيــا، بــأن تتــوىل السلـطـــة النتخابيــة مســؤولية 

ّ طوعًيــا، بحيــث يتعــ�ي
ــدان،  ــن البل ــ�ي م ــدد كب ي عـ

ــة. و�ز ــوال المدني ــجات الئح ي س
ــرة �ز ــات المتوف ــى المعلوم ــاء ع ــا، وبن ــات آلي ز والناخب ــ�ي ــجيل الناخب تس

ي  اع” )المعجــم العــر�ب ــوم القــ�ت ي ي ــا مســبًقا مــن أجــل ممارســة الحــق النتخــا�ب ًط ــات �ش ز والناخب ــ�ي ــم الناخب ي قوائ
ــل التســجيل �ز يمث

ــات 2014، 30(. لمصطلحــات النتخاب

ي تلــك الدولــة، وبحســب توفــر 
وتتنــّوع طــرق التســجيل بشــكل كبــ�ي حــىت داخــل الدولــة نفســها أحيانـًـا، بحســب التكنولوجيــا المتاحــة �ز

وري أن يتوّفــر قبــول عــام  . لكــن بــرف النظــر عــن الختافــات، فإنــه مــن الــرز ي
ودّقــة الســجات الوطنيــة خاصــة منهــا الســجّل المــد�ز

ي المواثيــق الدوليــة.
اع كمــا جــاء �ز تاحــة وحــّق القــ�ت دماجيــة والإ ام مبــدأ الإ لطــرق التســجيل، وأن يتــّم احــ�ت

ي قيــام الناخــب أو الناخبــة 
رادي يقتــ�ز ىلي مــن جهــة أخــرى، فالتســجيل الإ

رادي مــن جهــة والتســجيل الآ ز التســجيل الإ ز بــ�ي ويمكــن التميــ�ي
ىلي ل يتطلــب قيــام الناخــب/ة بــأي فعــل، لهــذا يطلــق عليــه 

ز أن التســجيل الآ ي حــ�ي
بالتعبــ�ي عــن إرادته/هــا بطلــب �يــح بالتســجيل، �ز

ي 
ي مــن قواعــد بيانــات أخــرى مثــل الســجل المــد�ز دارة النتخابيــة عــ�ب اســتخراج الســجّل النتخــا�ب ، وتتــوله الإ ي أيًضــا التســجيل الســلىب

وســجل الرقــم القومــي أو ســجل بطاقــات الهويــة.

ز رغبــة الناخــب/ة  ز التســجيل الختيــاري الــذي يبقــى رهــ�ي ز بــ�ي
ّ ز طــرق التســجيل وفــق معيــار الوجوبّيــة، فنمــ�ي ز أيًضــا بــ�ي ويمكــن التميــ�ي

اع كحــق، يمكــن للناخــب/ة القيــام بــه أو المتنــاع عــن ممارســته، والتســجيل الإجبــاري الــذي  ي التســجيل، وهــو يجســد فكــرة القــ�ت
�ز

ام بإتمامــه. ز اع كواجــب، أو كوظيفــة، ل يحــق للناخــب/ة عــدم اللــ�ت يكتــسي صيغــة الوجــوب ويرتبــط بالقــ�ت

ــو  ــّر، وه ــجيل الح ز التس ــ�ي ز ب
ّ ــ�ي ــب/ة، فنم وك للناخ ــ�ت ــة الم ــش الحري ــن هام ــا م ــجيل انطاًق ــرق التس ز ط ــ�ي ــا ب ز أيًض ــ�ي ــن التمي ويمك

ز التســجيل المقّيــد، وهــو كمــا يــدّل اســمه  ي يريــد، وبــ�ي
ي الدائــرة النتخابيــة الــىت

التســجيل الــذي يســمح للناخــب أو الناخبــة بالتســجيل �ز
ي اختيــار الدائــرة النتخابيــة بالعنــوان الفعــىي للناخــب أو الناخبــة.

ــد إرادة الناخــب �ز يقّي

ز التســجيل المســتمّر، وهــو أن يســمح للناخــب أو الناخبــة بالتوجــه للهيئــة المكلفــة بالتســجيل ســواء لتســجيل  ز كذلــك بــ�ي ويتــّم التميــ�ي
ي يتــّم تحديدهــا مــن قبــل الســلطات المختّصــة 

ات الــىت ي أي وقــت مــن الســنة، مــا عــدا الفــ�ت
ز )تحديــث( التســجيل �ز جديــد أو لتحيــ�ي

ي موعــد محــّدد ســنويًا.
ي أو �ز اض عليهــا. عكــس التســجيل الــدوري الــذي ل يكــون إل قبيــل كل موعــد انتخــا�ب لتعليــق القائمــات والعــ�ت

ز التســجيل عــن  ي مكاتــب التســجيل القــارّة والمتنّقلــة، وبــ�ي
، وهــو التســجيل الــذي يتــّم �ز ز التســجيل المبــا�ش ز بــ�ي ًا يتــّم التميــ�ي أخــ�ي

. نــت أو أيــة طريقــة أخــرى عــدا التســجيل المبــا�ش يــد أو عــن طريــق شــبكة الن�ت بُعــد، وهــو التســجيل الــذي يّتــم عــن طريــق ال�ب

ي ضمــان الطابــع الديمقراطــي لانتخابــات، تبلــورت 
ي عمليــة التســجيل: نظــًرا لئهميــة عمليــة التســجيل �ز

القواعــد والمعايــ�ي الدوليــة �ز
ي النقــاط التاليــة: 

جملــة مــن القواعــد والمعايــ�ي الدوليــة بخصوصهــا )The Carter Center 2014(، يمكــن إيجــاز أهمهــا �ز
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، وهــو أّول المعايــ�ي الدولية  ي
ي النــّص القانــو�ز

مبــدأ الوضــوح: حيــث يجــب التنصيــص بوضــوح عــى مختلــف إجــراءات التســجيل �ز
ي تجعــل مســار التســجيل واضًحــا 

يعيــة الــىت ع مختلــف القواعــد الترش فيمــا يتعلــق بالتســجيل، فمــن المفــروض أن يضبــط المــرش
تيبيــة الازمــة. ي للتســجيل عــ�ب القــرارات ال�ت

طــار القانــو�ز دارة النتخابيــة الإ ز والناخبــات، وأن تســتكمل الإ وضامًنــا لحقــوق الناخبــ�ي
دارة  ــذ الإ ــروض أن تتخ ــن المف ــات، فم ز والمواطن ــ�ي ــح المواطن ائ ــف �ش ــجيل لمختل ــة التس ــ�ي عملي ي تيس

ــىز ــة: ويع تاح ــدأ الإ مب
عاقــة.  ز أو ذوي الإ ز والناخبــات الئميــ�ي ي مــن شــأنها إتاحــة فهــم عمليــة التســجيل بــكّل يــر للناخبــ�ي

النتخابيــة كل التدابــ�ي الــىت
ي صياغــة الئدلــة 

ي البــاد، ويكــون هــذا عــ�ب العمــل عــى إدراج لغــة تلــك الئقليــة �ز
وري مراعــاة وجــود أقليــات لغويــة �ز ومــن الــرز

تاحــة  ــدأ الإ اض. ويفــرض مب ــاح لهــم فهــم إجــراءات التســجيل وطــرق العــ�ت ــكي يت ــة، ل ــات عام ــة بالنتخاب ــق المتعلق أو الوثائ
عاقــة مــن فهــم إجــراءات التســجيل والقيــام بهــا بــكّل يــر. كمــا يفــرض اعتمــاد آجــال  ز ذوي الإ القيــام بالتدابــ�ي الازمــة لتمكــ�ي
ز والناخبــات. ائــح الناخبــ�ي ز والناخبــات، واللجــوء إىل آليــات مختلفــة تناســب مختلــف �ش معقولــة تخــّول تســجيل أغلــب الناخبــ�ي

ائــح دون أي  دارة النتخابيــة إىل جعــل الســجّل شــامًا لمختلــف الرش ي هــذا المبــدأ ســعي الإ
دماجيــة: يعــىز مبــدأ الشــمول أو الإ

اع إل عــى أســس  إقصــاء يقــوم عــى الجنــس أو المنشــأ الجتماعــي أو الســن أو التعليــم. فــا يمكــن الحرمــان مــن حــّق القــ�ت
ــة  ي تنمي

ــة �ز دماجّي ــد الإ ــة. وتتجّس ــكام جزائي ــدور أح ــدم ص ــة، أو بع قام ــة، أو بالإ ، أو بالمواطن ــن الئد�ز ــط بالس ــة ترتب موضوعي
ــّد مــن  ــات، فــا ب ز أو الناخب ــ�ي ــة مــن الناخب ــة معين ي قــد تحــول دون تســجيل فئ

ــىت ــات ال ــل العقب المشــاركة الواســعة عــ�ب تذلي
ــارّة للتســجيل،  ــز الق ــل للمراك ــات خاصــة للتســجيل وخاصــة للتنق ي صعوب

ــا�ت ــة ت ــرأة الريفي ــاف وخاصــة الم ــون الئري ــاة ك مراع
ي 

ي بعــض النســاء مــن عــدم حصولهــّن عــى بطاقــات هويــة، ممــا يحــول دونهــّن ودون ممارســة أي حــّق مــن الحقــوق. �ز
وتعــا�ز

اعهــم،  ز - تحديــث - مراكــز اق�ت عاقــة مــن صعوبــة التنقــل للقيــام بالتســجيل أو لتحيــ�ي ي بعــض ذوي/ذوات الإ
مســتوى آخــر، يعــا�ز

دارة النتخابيــة جملــة مــن الإجــراءات  وري اتخــاذ الإ ي الئّميــون/ات مــن صعوبــة فهــم إجــراءات التســجيل. ومــن الــرز
ز يعــا�ز ي حــ�ي

�ز
ــى  ــة ع دارة النتخابي ــل الإ ــروض أن تعم ــن المف ــجيل. وم ــة التس ــر بعملي ــام بي ــن القي ــات م ــكل الفئ ــمح ل ي تس

ــىت ــ�ي ال والتداب
ي النتخابــات. فــا بــّد مــن القيــام 

ي قــد تحــول دون مشــاركة المــرأة �ز
تجــاوز المعّوقــات الثقافيــة أو الجتماعيــة أو القتصاديــة الــىت

ز لــه الآجــال والإجــراءات وأهميــة التســجيل بشــكل مبســط. بحمــات توعيــة وتثقيــف للناخــب والناخبــة، تبــ�ي

ي عمليــة التســجيل، ســواء بربــط الناخبــة أو الناخــب 
ة �ز دارة النتخابيــة عــى الدقــة الكبــ�ي مبــدأ الدقــة: ل بــّد مــن أن تحــرص الإ

اع المتســاوي  اع المناســب لــه، وذلــك ضمانــا لحــّق القــ�ت ببياناتــه الصحيحــة، أو بربــط الناخــب بدائرتــه النتخابيــة وبمركــز القــ�ت
اع، أو قــد يــؤدي إىل   ي تســجيل بيانــات الناخــب/ة إىل الحرمــان مــن حــق القــ�ت

ز والمواطنــات. فقــد يــؤدي الخطــأ �ز ز المواطنــ�ي بــ�ي
ــات، أو حــىت النقــص فيهــا قــد يــؤدي إىل تســجيل نفــس  ي أحــد البيان

/ات، لئن الخطــأ �ز ز التســجيل المضاعــف لبعــض الناخبــ�ي
ي تســمح لمواطنيهــا بالخــارج بالتســجيل عــى أســاس رقــم جــواز الســفر، قــد 

الشــخص أكــ�ش مــن مــرّة، مــن ذلــك أن الــدول الــىت
ي وحيــد، 

ي إشــكال التســجيل المضاعــف مــع تغيــ�ي الناخــب لجــواز ســفره، لهــذا يكــون مــن المفــروض إمــا اعتمــاد رقــم وطــىز
تقــع �ز

أو اعتمــاد رقــم الهويــة مــع رقــم جــواز الســفر مثــاً.

ــة  ــتثناء �ي ي باس ــا�ب ــار النتخ ــل المس ــم كام ــفافّية يحك ــدأ الش ــة: إن مب ــاذ إىل المعلوم ــّق النف ــجيل وح ــفافية التس ــدأ ش مب
، واعتمــاد قائمــات المعطيــات  التصويــت، فــا بــّد مــن أن يكــون كامــل مســار التســجيل شــفاًفا، بــدًءا مــن تكويــن الســجل الئوىلي
مجيــات  ، ول بــّد مــن القيــام بتدقيــق مختلــف ال�ب ي

ي وســجل بطاقــات الهويــة أو ســجل الرقــم الوطــىز
الئصليــة مــن ســجل مــد�ز

ي 
ــات، وتقديــم المعلومــات المناســبة للجمهــور، لتدعيــم الثقــة �ز ي التســجيل وقواعــد البيان

ــة المعتمــدة �ز عامي والتطبيقــات الإ
ز والناخبــات، وعــن الحصيلــة النهائيــة  وريــا تقديــم إحصائيــات عــن تقــدم عمليــة تســجيل الناخبــ�ي مســار التســجيل. كمــا يكــون �ز

لعمليــة التســجيل، وعــن كلفــة التســجيل ســواء بشــكل إجمــاىلي أو بالنســبة لمعــدل التســجيل لــكل ناخــب. 

ي المجــال 
ــة �ز ــف الئطــراف المتدخل ــات ومختل ز والمواطن ــ�ي ــن حــّق المواطن ــكّل شــفافية، إذ م ــّم مســار التســجيل ب ــّد أن يت ل ب

ــع مراكــز التســجيل، وبرنامــج تنقــل  ــة معرفــة توزي ــات ماحظــة أو مراقب ي وبعث
ز ومجتمــع مــد�ز ي مــن أحــزاب وسياســي�ي النتخــا�ب

ــأول. ــج التســجيل أول ب ــارّة، ونتائ ــز غــ�ي الق المراك

ومــن حــق أي ناخــب أو ناخبــة الطــاع بطــرق ميــّرة، ســواء عــ�ب نســخ ورقيــة أو عــ�ب الوســائل التكنولوجيــة، إن كان مســجًا أم 
ز والناخبــات بحقهــم  ز والناخبــات لمــدة معقولــة، مــع إعــام الناخبــ�ي ل، ومــن المفــروض أن يتــم نــرش القائمــات الئوليــة للناخبــ�ي

اض عليهــا وكيفيــة القيــام بذلــك. ي الطــاع عــى القائمــات والعــ�ت
�ز

اض أمــام الســلطة  ي الســجل: أو العــ�ت
ف )تحديــث( وتصويــب المعطيــات الخاصــة بهــم �ف ي تحيــ�ي

ف والناخبــات �ف حــّق الناخبــ�ي
ز  المكلفــة بإعــداد الســجل عــن إدراج أو غيــاب أحــد الئســماء، والطعــن أمــام القضــاء عنــد القتضــاء بخصــوص تســجيل الناخبــ�ي

والناخبــات. ومــن المفــروض أن تكــون إمكانيــة الطعــن ميــرة وغــ�ي مكلفــة للناخــب تجســيدا لمبــادئ دولــة القانــون.
ف والناخبــات: مثــل العنــوان الشــخ�ي أو أي معطيــات شــخصية قــد يتــم اســتعمالها  حمايــة المعطيــات الشــخصية للناخبــ�ي
ــر عــى كشــف  ــات يجــب أن تقت ز والناخب ــ�ي ــات الناخب ــإن قائم ــذا ف ــح الناخــب/ة. وله ار بمصال ــاإ�ز ــة أو ل ــات تجاري ــا لغاي إم

. ــة الناخــب/ة ل غــ�ي ــة بالتحقــق مــن هوي المعطيــات الكفيل
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ز والناخبــات.  ي أو قائمــات الناخبــ�ي ي الحصــول عــى نســخ مــن الســجل النتخــا�ب
ي �ز

وتطــرح اليــوم مســألة حــق الئحــزاب والمجتمــع المــد�ز
ــ�ي الســجل  ــة بتوف دارة النتخابي ــاإ ــة فتســمح ل ــدأ الحري ــدول مب ــب بعــض ال ي هــذا الشــأن، إذ تغّل

ــول والممارســات �ز ــف الحل وتختل
ة. ويمكــن لائحــزاب السياســية بعــد ذلــك دمــج  ي لجميــع الئطــراف المعنيــة بالنتخابــات بعــد انطــاق الحملــة النتخابيــة مبــا�ش النتخــا�ب
ــات  نشــاء قاعــدة البيان ــات عــى مــدار الســنوات لإ ز والناخب ــ�ي ــا حــول الناخب ــت قــد جمعته ــات أخــرى كان هــذه المعلومــات مــع بيان

الخاصــة بهــم.

ز والناخبــات عــى ذمــة الئحــزاب السياســية.  ي مجــال وضــع ســجل الناخبــ�ي
وتعتــ�ب الوليــات المتحــدة الئمريكيــة مــن أكــ�ش الــدول مرونــة �ز

اع - Help America Vote Act »ونــص هــذا القانــون  وقــد أصــدر الكونغــرس الئمريــكي ســنة 2002 قانــون »فلنســاعد أمريــكا عــى القــ�ت
ز رســمية خاصــة بالوليــة بحلــول ســنة 2006. وقــد امتثلــت معظــم الوليــات  عــى أن تقــوم كل وليــة بتجميــع قاعــدة بيانــات ناخبــ�ي
ز والناخبــات المتاحــة مــن كل مقاطعــة عــى حــدة. وقــد حــّددت الوليــات المعلومــات  لهــذا القانــون مــن خــال تجميــع ملفــات الناخبــ�ي
ــون  ــّص القان ــات الخاصــة بهــا، ون ز والناخب ــ�ي ــات الناخب ز فرضهــا عــى اســتخدام قاعــدة بيان ي يتعــ�ي

ــىت ــود ال ــوب إدراجهــا والقي المطل
كات بدمــج  اع وقتيــة. وقــد قامــت العديــد مــن الــرش عــوا بواســطة أوراق اقــ�ت ز يمكــن أن يق�ت ز والناخبــات غــ�ي المســجل�ي عــى أن الناخبــ�ي

نشــاء قواعــد بيانــات شــاملة. ي يتــم الحصــول عليهــا تجاريـًـا لإ
ز والناخبــات الخاصــة بالوليــات مــع البيانــات الــىت معلومــات الناخبــ�ي

ــات  ــة المعطي ــا عــى حماي ــا منه ــك حرًص ــات التســجيل، وذل ز الئحــزاب مــن بيان ــدول تمكــ�ي ــع بعــض ال عــى العكــس مــن هــذا، تمن
ي والئحــزاب السياســية 

ز والناخبــات، وتكتفــي بالنــص عــى مــّد العمــوم ومنظمــات المجتمــع المــد�ز الشــخصية وحريــة الناخبــ�ي
اع. ــ�ت ــة اق ــب أو محط ــة وكل مكت ــرة انتخابي ي كل دائ

ــات �ز ز والناخب ــ�ي ــجيل الناخب ــة بتس ــة المتعّلق ــات الدقيق بالإحصائي

مسار التسجيل
عــداد  ي للتســجيل، والتخطيــط لعمليــات التســجيل، والإ

طــار القانــو�ز ز والناخبــات مســار مركــب، إذ يشــمل اســتكمال الإ تســجيل الناخبــ�ي
ز والناخبــات: ي هــذا المجــال عــى ذكــر العنــا� البــارزة للناخبــ�ي

ي لمســار التســجيل، لكــن يمكــن القتصــار �ز ي والبــرش
اللوجســىت

.1

.2

.3

.4

.5

.6

دارة النتخابيــة بتقديــم المعلومــات حــول أهميــة  ف والناخبــات ودعوتهــم للتســجيل: وتقــوم الإ حملــة التوعيــة وإعــالم الناخبــ�ي
اض  ي العــ�ت

ز والناخبــات بطــرق التثبــت مــن التســجيل وحقهــم �ز التســجيل، وآجالــه، وإجراءاتــه، مــع الحــرص عــى تذكــ�ي الناخبــ�ي
أو الطعــن.

ي 
ــة �ز ــات مختلف ــاد تقني ــن اعتم ــجيل: ويمك ــات التس ــدم عملي ــوم بتق ــالم العم ــىل إع ــرص ع ــع الح ــجيل م ي التس

وع �ف ــ�ش ال
ي تونــس 

التســجيل. فيمكــن أن يكــون التســجيل ميدانيــا، وذلــك بإرســال فــرق متنقلــة للتســجيل، لهــذا يطلــق عــى هــذا التســجيل �ز
”، وهــو  ي

ز والئردن “التســجيل الميــدا�ز ي فلســط�ي
ي العــراق “التســجيل عــ�ب الفــرق الجوالــة”، و�ز

ي مراكــز متنقلــة”، و�ز
عبــارة “تســجيل �ز

/ات الذيــن تتوفــر  ز قريــب مــن طريقــة التســجيل مــن بــاب إىل بــاب، ويتــم ذلــك عــ�ب إرســال فــرق متنقلــة لتســجيل المواطنــ�ي
/ات، ولهــذا يطلــق عليهــا مــن بــاب إىل بــاب، كنايــة عــن تنقــل فــرق أو أعــوان التســجيل  ز وط الناخــب إىل بيــوت المواطنــ�ي فيهــم �ش
ز والناخبــات. ويمكــن أن يكــون التســجيل باســتعمال وســائل التكنولوجيــا الحديثــة، فيكــون عــن بعــد  ز بيــوت ومقــرات الناخبــ�ي بــ�ي
ز  يًــا، وذلــك بإدخــال بيانــات الناخبــ�ي رســاليات، ويمكــن أن يكــون التســجيل بيوم�ت نــت، أو عــ�ب الإ ن�ت باســتعمال التســجيل عــ�ب الإ
ي وإضافــة البيانــات الحيويــة )بصمــات الئصابــع  ونًيــا مــن خــال اســتخدام اســتمارة التســجيل البايومــ�ت والناخبــات وجمعهــا إلك�ت

ز والناخبــات.  ة والصــورة الشــخصية( لغــرض تكويــن قاعــدة بيانــات دقيقــة ومحدثــة للناخبــ�ي العــرش
ز والناخبــات  : وتفــرض بعــض الئنظمــة القانونيــة نــرش وتعليــق قائمــات الناخبــ�ي تجميــع وتنســيق وطباعــة نســخة أوليــة للنــ�ش
اض أو الطعــن عليهــا أمــام القضــاء. ويكــون النــرش ســواء بتوزيــع وتعليــق نســخ  ز كل ذي مصلحــة مــن التثبــت منهــا والعــ�ت لتمكــ�ي
ز الئحــزاب السياســية  ونيــة، أو بتمكــ�ي لك�ت ي بواســطة المواقــع الإ

و�ز لكــ�ت ز والناخبــات، أو عــ�ب النــرش الإ ورقيــة مــن قائمــات الناخبــ�ي
ــل  ــدول مث ــض ال ي بع

ــن �ز ــا، لك ــت منه ــات للتثب ز والناخب ــ�ي ــات الناخب ــن قائم ــخة م ــذ نس ــن أخ ي م
ــد�ز ــع الم ــات المجتم ومنظم

ي 
ز وإنمــا يقــع تمكينهــم عــ�ب مــّد العمــوم ومنظمــات المجتمــع المــد�ز شــح�ي ز إىل الئحــزاب والم�ت تونــس، ل تســلم قائمــات الناخبــ�ي

اع. ز والناخبــات بــكل دائــرة انتخابيــة وكل مكتــب اقــ�ت والئحــزاب السياســية بالإحصائيــات الدقيقــة المتعّلقــة بتســجيل الناخبــ�ي
اضات من الهيكل المكلف بالتسجيل والبّت فيها. قبول الع�ت

الطعون أمام القضاء، وانتظار مآل هذه الطعون.
ف والناخبات. ن�ش القائمة النهائية للناخب�ي
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ي تقــوم بالماحظــة طويلــة الئمــد، متابعــة كامــل مســار التســجيل، ومــن 
شــارة إىل أنــه يمكــن لبعثــات الماحظة/المراقبــة الــىت وتجــدر الإ

ز  ــه، حــىت يتســىز للماحظــ�ي ــط ب ي المرتب
ــىز ــن الجــدول الزم ــن مســار التســجيل وع ــن ع ــة أن تعل دارة النتخابي ــاإ وري بالنســبة ل ــرز ال

ي ل يتســىز لهــا مواكبــة كامــل عمليــة التســجيل، الحصــول عــى كامــل المعطيــات 
متابعــة العمــل بــكل يــر. كمــا يمكــن للبعثــات الــىت

المتعلقــة بمســار التســجيل حــىت تتمكــن مــن تقييمــه.

ي الدول العربية
الوضع �ف

ز  ــ�ي ــة وبمســار تســجيل الناخب ي عام ــق بالمســار النتخــا�ب ــا يتعل ة تطــورات فيم ــة خــال الســنوات الئخــ�ي ــدول العربي ــت بعــض ال عرف
ــس،  ــر، تون ــة: م ــى أمثل ــار ع ــا القتص ــن هن ــدول. ويمك ــذه ال ــا ه ي اختارته

ــىت ــول ال ــت الحل ــد اختلف ــاص. وق ــكل خ ــات بش والناخب
ــا والئردن. ــراق، ليبي الع

1. مرص
ز وتحديثهــا وتعديلهــا وتنقيتهــا ومراجعتهــا بصفــة مســتمرة ودوريــة، أحــد أهــم اختصاصــات الهيئــة  يمثــل إعــداد قاعــدة بيانــات الناخبــ�ي
ي تتشــكل 

ــىت ــة ال اف اللجــان النتخابي �ش ز تخضــع لإ ــ�ي ــات الناخب ــدة بيان ــت قاع ــون 2014(. كان ــن قان ــادة 7 م ــات )الم ــة لانتخاب الوطني
ــدى  ــن إح ــت ضم ــكيلها، وأصبح ــات وتش ــة لانتخاب ــة الوطني ــون الهيئ ــرار قان ــم إق ــرى، إىل أن ت ــتفتاءات تج ــات أو اس ــع كل انتخاب م
ز المعــدة مــن واقــع بيانــات الرقــم  ي بقاعــدة بيانــات الناخبــ�ي

اختصاصاتهــا. ونصــت المــادة 14 مــن قانــون 2014 عــى “القيــد التلقــا�ئ
وط الناخــب”. وتعتــ�ب بيانــات  القومــي الثابتــة بقاعــدة بيانــات مصلحــة الئحــوال المدنيــة بــوزارة الداخليــة، أســماء مــن تتوفــر فيهــم �ش

ز والناخبــات. الرقــم القومــي لــدى مصلحــة الئحــوال المدنيــة، المصــدر الرئيــسي لقاعــدة بيانــات الناخبــ�ي
ــة  ي حال

ز والناخبــات إىل النتخــاب أو الســتفتاء، إل �ز /ات بعــد دعــوة الناخبــ�ي ز ــات الناخبــ�ي ي قاعــدة بيان
ول يجــوز إجــراء أي تعديــل �ز

ــن  ــا م ة يوًم ــل خمــس عــرش ــل حــىت قب ــن التعدي ــا يمك ، عنده ز ــ�ي ــاذ، أو لحــذف اســم أحــد المتوف ي واجــب النف
ــم قضــا�ئ ــذ حك تنفي

اع. ــ�ت الق

ي القانــون المــري، اىلي يعاقــب بغرامــة ل تتجــاوز 500 جنيهــا كل مــن كان 
ــا �ز ، فــإن التصويــت يكــون إجباريً ىلي

وارتباطــا بالتســجيل الآ
ي النتخابــات أو الســتفتاء.

دلء بصوتــه �ز اســمه مســجا وتخلــف دون عــذر عــن الإ

2. العراق
ز والناخبــات يرتبــط بســجل  ي العــراق بجانــب مــن الخصوصيــة والتعقيــد، إذ إن ســجل الناخبــ�ي

ز والناخبــات �ز ز تســجيل الناخبــ�ي يتمــ�ي
ــي  ــتمرار للدواع ــوات باس ــذه الق ــرك ه ًا، إذ إن تح ــ�ي ــا كب ــاح تحّديً ــة للس ــوات الحامل ــجيل الق ــل تس ــر، يمث ــب آخ ــن جان ــن. م التموي
ــة إذ إن  ــض الخصوصي ز ببع ــكري�ي ــجيل العس ــرد تس ــذا ينف ــم. وله ــكان تصويته ــبقة بم ــة المس ــب المعرف ــن الصع ــل م ــة يجع الئمني
ف المفوضيــة العليــا المســتقلة لانتخابــات عــى تســجيل  اع ببضعــة أيــام. وتــرش ز تبقــى قابلــة للتغــ�ي قبــل يــوم القــ�ت قائمــات الناخبــ�ي
ز  ي لســنة 2013 إعــداد وتحديــث ســجل الناخبــ�ي

ز والناخبــات، إذ تتــوىل المفوضيــة وفــق قانــون انتخابــات مجلــس النــواب العــرا�ت الناخبــ�ي
ي الئقاليــم والمحافظــات. 

ي بالتعــاون والتنســيق مــع مكاتــب المفوضيــة �ز
والناخبــات البتــدا�ئ

ز الئوىلي وفقــا لبيانــات نظــام توزيــع المــؤن الغذائيــة PDS ســنة 2005، وأقــر قانــون 2013 إعــداد  وقــد تــم إقــرار بنــاء ســجل الناخبــ�ي
ــز  ي مراك

ــا �ز ــة، مــع تحديثه ــة التمويني ــات البطاق ــا لقاعــدة بيان ، والمعــدة وفق ز ــ�ي ــات للناخب ز عــى أحــدث قاعــدة بيان ــ�ي ســجل الناخب
ز إجــراء التعــداد العــام للســكان.  ز لحــ�ي تســجيل الناخبــ�ي

ــك  ــث تل ــّم تحدي ــبتم�ب 2014. وت ي أيلول/س
ــة �ز ي ــات بيوم�ت ز ببطاق ــ�ي ــة للناخب ــات الورقي ــتبدال البطاق ي اس

ــة �ز ــت المفوضي ع ــد �ش وق
ي التاعــب 

ي “الــذي يعتمــد عــى أخــذ صــورة وبصمــة الناخــب/ة عنــد تجديــد بطاقتــه لتــا�ز وع التســجيل البيومــ�ت البطاقــات وفــق مــرش
ي عــدة محافظــات لدواعــي 

ي �ز ــق التســجيل البيومــ�ت ــم تعلي ــه ت ــو 2018، إل أن ــات ماي ــات” اســتعدادا لنتخاب ــاء النتخاب ــر أثن وي ز وال�ت
أمنيــة.

3. تونس
ي 

ي إدارة النتخابــات عــن طريــق إحــداث هيئــة عليــا مســتقلة لانتخابــات، والــىت
اختــارت تونــس منــذ 2011 القطــع مــع النظــام الســابق �ز

ســيم  ز وتتــوىل ضبطــه انطاًقــا مــن آخــر تحديــث لــه، ويتــم ال�ت ز والناخبــات عــ�ب “مســك ســجل الناخبــ�ي تتــوىل عمليــة تســجيل الناخبــ�ي
ــا.  ــا وشــفاًفا وشــامًا ومحّيًن ز دقيًق ــ�ي ــون ســجل الناخب ــة أن “تعمــل عــى أن يك ــون عــى الهيئ ــا”. وأوجــب القان ز إراديً ــ�ي بســجل الناخب
ــة”.  ــا الهيئ ــق إجــراءات تضبطه ــروع وف ــن والئصــول والف ــا، ويكــون شــخصًيا. ويجــوز تســجيل القري ي واجًب ــل التســجيل النتخــا�ب ويمث
ز للتصويــت  ز المؤهلــ�ي ز والناخبــات، وهــو “قاعــدة بيانــات الئشــخاص المســجل�ي ز ســجل الناخبــ�ي ي القانــون التونــسي بــ�ي

ز �ز ويتــم التميــ�ي
ز توضــع عــى ذمــة العمــوم وتتضمــن  ز وهــي “قائمــات مســتخرجة مــن ســجل الناخبــ�ي ز قائمــات الناخبــ�ي ي النتخابــات والســتفتاء”، وبــ�ي

�ز
ي النتخابــات أو الســتفتاء”.

بيانــات الئشــخاص الذيــن يحــق لهــم التصويــت �ز
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ز بالخــارج. ولهــا أن تعتمــد مكاتــب متنقلــة  ز المقيمــ�ي يمكــن للهيئــة اعتمــاد التســجيل عــن بعــد فيمــا يتعّلــق بتســجيل الناخبــات والناخبــ�ي
. للتسجيل

ي اختيارهــم. ومنــذ تعديــل 
ز والناخبــات التأثــ�ي عليهــم أو توجيههــم �ز ز بتســجيل الناخبــ�ي ز - المكلفــ�ي يمنــع عــى الئعــوان - الموظفــ�ي

ي اختيــار مــكان التصويــت، بــل يتــم التســجيل بســجل 
ًا/ة عنــد التســجيل �ز ي ســنة 2017، لــم يعــد الناخــب/ة مخــ�ي القانــون النتخــا�ب

ه إل بإثبــات  قامــة الفعــىي وفًقــا لمــا تضبطــه الهيئــة، ولــكّل ناخــب عنــوان إقامــة فعــىي وحيــد ول يمكــن تغيــ�ي ز بإثبــات عنــوان الإ الناخبــ�ي
قامــة  ز عنوانهــم بالســجّل باعتمــاد عنــوان مقــر الإ ز طلــب تحيــ�ي ز والناخبــات المســجل�ي عنــوان إقامــة فعــىي جديــد. ويمكــن للناخبــ�ي
اع أُدرج فيــه الناخــب. ز الذيــن لــم يحّينــوا عناوينهــم، تعتمــد الهيئــة عنــوان آخــر مركــز اقــ�ت ز المســجل�ي ، وبالنســبة إىل الناخبــ�ي الفعــىي

، إذ اعتمــد القانــون التونــسي  ز والجديــر بالذكــر أنــه تمــت محاولــة القطــع مــع النظــام الســابق فيمــا يتعلــق بإعــداد قائمــات الناخبــ�ي
ز لــكّل بلديــة ولــكّل معتمديــة بخصــوص المناطــق غــ�ي البلديــة تحــت مراقبــة الهيئــة العليــا  ســنة 2011 فكــرة ضبــط “قائمــة الناخبــ�ي
ــات  ز والناخب ــ�ي ــع الناخب ــّم توزي ــة، ويت ــف الوطنّي ــات التعري ــة لبطاق ــات الوطني ــاًدا عــى قاعــدة المعطي ــات، اعتم المســتقلة لانتخاب
ــا  ــراءات تضبطه ــب إج ــات، حس ز والناخب ــ�ي ــة الناخب ي قائم

رادي �ز ــجيل الإ ــب التس ي مطل
ــه �ز ــّرح ب ــة الم قام ــوان الإ ــى عن ــاًدا ع اعتم

، ويكــون  ىلي
الهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات”. أي أن طريقــة التســجيل ســنة 2011 كانــت مختلطــة، إذ إن المبــدأ هــو التســجيل الآ

 ” ز ــ�ي ز “ســجل الناخب ــ�ي ي تونــس ب
ز أول مــرة �ز ي ســنة 2014، ليمــ�ي ــون النتخــا�ب ــم جــاء القان اع. ث ــز القــ�ت ــار مرك رادي لختي التســجيل الإ

رادي، ويكــون التســجيل شــخصيا، مــع إمكانيــة تســجيل القريــن والئصــول والفــروع حــىت  ”، واعتمــاد التســجيل الإ ز و”قائمــات الناخبــ�ي
المرتبــة الثانيــة.

عــان  ومنــذ 2011 ألغــي العمــل ببطاقــة الناخــب/ة، إذ أصبــح الســتظهار ببطاقــة الناخــب كافيــا لممارســة حــق التصويــت. وقــد تــم الإ
ي تطويــر العمليــة النتخابيــة. 

ي آن واحــد اســتعمالها �ز
ي يمكــن �ز

يــة والــىت عــن نيــة اعتمــاد بطاقــة التعريــف البيوم�ت

4. ليبيا
ي ليبيــا، فإنــه تــم 

ز رســمًيا، واعتبــاًرا لائوضــاع الئمنيــة غــ�ي المســتقرة �ز تتــوىل المفوضيــة الوطنيــة العليــا لانتخابــات تســجيل الناخبــ�ي
ي الداخــل، يتــم التحديــث عــن طريــق 

ز �ز ، فبالنســبة لليبيــ�ي ي ي بحســب إقامــة الناخــب الليــىب إقــرار ثــاث ســبل لتحديــث الســجل النتخــا�ب
ة بواســطة الهاتــف المحمــول، ول تســلم بطاقــة ناخــب، بــل يكفــي أن يذهــب الناخــب/ة لانتخــاب مصحوبـًـا  إرســال رســالة نصيــة قصــ�ي
، فقــد  ز . يتــم التســجيل عــن طريــق إرســال رســالة نصيــة مــن الهاتــف النقــال أمــا بالنســبة للنازحــ�ي ي

بوثائــق إثبــات الهويــة ورقمــه الوطــىز
ة التســجيل بالرســائل النصيــة  ، وذلــك بعــد انتهــاء فــ�ت ي أماكــن تواجدهــم، بالحضــور الشــخ�ي

أنشــئت مراكــز خاصــة لتســجيلهم �ز
ــاب  ــاء حس ــب بإنش ــدم الطل ــوم مق ــث يق ــت، حي ن ن�ت ــ�ب الإ ــاد ع ــارج الب ــت خ ز للتصوي ــ�ي ــجيل الناخب ــة تس ــرى عملي ة. وتُج ــ�ي القص
ي التصويــت 

ي يرغــب �ز
ي واختيــار البلــد والمدينــة الــىت

المســتخدم أولً ومــن ثـَـمَّ يتقــدم بطلــب التســجيل عــن طريــق كتابــة الرقــم الوطــىز
ي ســتتوىل إجــراء النتخابــات خــارج 

ي تحددهــا المفوضيــة. علمــا أن المنظمــة الدوليــة للهجــرة هــي الــىت
فيهــا، مــن قائمــة المواقــع الــىت

ليبيــا، بالنيابــة عــن المفوضيــة الوطنيــة العليــا لانتخابــات.

5. الئردن
ــة  ــات وإصــدار بطاق ز والناخب ــ�ي ــإن تســجيل الناخب ــات، ف ــة المســتقلة لانتخاب ي الهيئ

ــل �ز ي الئردن تتمث
ــة �ز دارة النتخابي ــت الإ ز كان ــ�ئ ل

. ويعت�ب التســجيل  ي
ز مــن الســجل المــد�ز النتخــاب يتــم عــ�ب مكاتــب دائــرة الحــوال المدنيــة والجــوازات، ويتــم اســتخراج ســجل الناخبــ�ي

ي التســجيل التوجــه إىل مكاتــب التســجيل. لكــن بالنســبة لانتخابــات البلديــة فــإن 
إراديـًـا إذ يجــب عــى المواطنــة أو المواطــن الراغــب �ز

، أحدهمــا أكــ�ش شــموًل مــن  ز ز انتخابيــ�ي ي وجــود ســجل�ي
، وهــو مــا يعــىز التســجيل آىلي ويتــم إدراج أســماء الذيــن بلغــوا 18 ســنة بشــكل آىلي

)UNDP, EU 2015, 9( .الآخــر
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اعات النتخابية ف تسوية ال�ف

المفهوم والمصطلح
اعــات النتخابيــة، وحمايــة الحقــوق النتخابيــة، قصــد  ز تتعلــق منظومــة النتخابــات بمجموعــة القواعــد والآليــات المعتمــدة لفــض ال�ز
، لضمــان نزاهــة النتخابــات  ي ز بالقواعــد والئطــر القانونيــة خــال مختلــف مراحــل المســار النتخــا�ب التحقــق مــن مــدى تقيــد المتدخلــ�ي
ــردع  ــية، ول ــاة السياس ي الحي

/ات �ز ز ــ�ي ــاركة المواطن ــق مش ــان ح ــب/ة وضم ــة إرادة الناخ ــى حماي ــرص ع ــال الح ــن خ ــفافيتها، م وش
/ات  ز ي مــن شــأنها النيــل مــن ممارســة المواطنــ�ي

ي تحكــم تنظيــم وإدارة النتخابــات، والــىت
الممارســات المخلــة بالقواعــد والمبــادئ الــىت

ي المنازعــات النتخابيــة بمختلــف أنــواع الطعــون والشــكاوى، ســواء 
ي الحيــاة السياســية. إذ يتعلــق الفصــل �ز

ي المشــاركة �ز
لحقوقهم/هــن �ز

ي تلــك المنازعــات ســواء إىل تصحيــح أو تعديــل القــرارات المتصلــة بالعمليــة 
ي البــت �ز

يعيــة. وقــد يفــ�ز أكانــت إداريــة أو قضائيــة أو ترش
داد الحقــوق النتخابيــة وإعادتهــا إىل مســتحقيها، أو إىل  ز بنتائــج النتخابــات واســ�ت النتخابيــة، أو إلغائهــا بمــا يكفــل قبــول المتنافســ�ي
يهــة  ز ي المخالفــات والجرائــم النتخابيــة للحــد مــن الممارســات المخلــة بالنتخابــات ال�ز تســليط عقوبــات إداريــة أو جزائيــة عــى مرتكــىب

والشــفافة، وتفــادي تكــرار أو انتشــار تلــك الممارســات المخالفــة للقانــون.

اع، باعتبــار  امنــة مــع عمليــة القــ�ت ز اعــات المتعلقــة بمختلــف القــرارات المتعلقــة بــإدارة المراحــل الســابقة أو الم�ت ز ز ال�ز ز بــ�ي ويتجــه التميــ�ي
اعــات  ز ــة موضــوع هــذا الفصــل. فال�ز ــج النتخابي اعــات المتعلقــة بالنتائ ز ــة، وال�ز ــة مركب ي يعــد عملي ــات أو المســار النتخــا�ب أن النتخاب
ز والتحديــث  ، وعمليــات التحيــ�ي ز ســيم بســجل الناخبــ�ي المتعلقــة بمختلــف المراحــل الســابقة للتريــح بالنتائــج النتخابيــة تتعلــق بال�ت
. وعــادة مــا يتــم  ي ي تتــوىل الجهــة المســؤولة القيــام بهــا بصــورة دوريــة، ســواء بمناســبة تنظيــم النتخابــات أو خــارج المســار النتخــا�ب

الــىت
دارات النتخابيــة، أو إخضــاع أعمــال  ي جانــب مــن تلــك المنازعــات أو البــت فيهــا برمتهــا إىل هيئــات إداريــة عــى غــرار الإ

إســناد البــت �ز
. وبالنظــر إىل  ي ز الســجل النتخــا�ب فــة عــى مســك وتحيــ�ي تلــك الهيئــات إىل رقابــة قضائيــة بالنظــر إىل محدوديــة صاحيــات الهيئــة المرش
ي يتــم إســناد 

شــحات إىل مختلــف المواعيــد النتخابيــة، والــىت ي صحــة ال�ت
اعــات المتعلقــة بالبــت �ز ز الصبغــة الداريــة لتلــك الوظائــف أو ال�ز

اعــات المتصلــة بهــا إىل هيئــات قضائيــة، ســواء تعلقــت بمحاكــم عدليــة أو محاكــم إداريــة أو إىل محاكــم أو  ز ي ال�ز
اختصــاص البــت �ز

دارة النتخابيــة بالضوابــط  اعــات واتصالهــا بجوهــر العمليــة النتخابيــة، ومــدى تقيــد الإ ز مجالــس دســتورية بالنظــر إىل حساســية تلــك ال�ز
ي المســار 

ز �ز ي المخالفــات المرتكبــة مــن قبــل مختلــف المتدخلــ�ي
شــح. وتتجــه جــل الئنظمــة إىل إســناد البــت �ز القانونيــة وضمــان حريــة ال�ت

ي بالنظــر إىل طبيعــة تلــك الجرائــم ومــا 
ي الجــزا�ئ

ي تكتــسي صبغــة الجرائــم، إىل القضــاء العــادي وبالتحديــد إىل القــا�ز
، والــىت ي النتخــا�ب

تمثلــه مــن نيــل مــن ممارســة الحريــات الفرديــة ومــن شــفافية العمليــة النتخابيــة، فــإن إســناد التعهــد بتلــك القضايــا والبحــث والتقــ�ي 
. كــذا فــإن بعــض الــدول  ي

ي الجــزا�ئ
فيهــا يكــون مــن مســؤوليات النيابــة العموميــة العاديــة، ويكــون اختصــاص البــت فيهــا إىل القــا�ز

ي تلــك المنازعــات إىل جهــة متخصصــة ضمــن المحاكــم الجزائيــة العاديــة عــى غــرار بلــدان أمريــكا الاتينيــة. 
تتجــه نحــو إســناد البــت �ز

ي 
ي تســتدعي �ز

داريــة الــىت ي تصنــف ضمــن المخالفــات الإ
ي ل تكتــسي صبغــة جزائيــة، والــىت

ي المخالفــات الــىت
وعــادة مــا يتــم إســناد البــت �ز

دارات النتخابيــة بالنظــر إىل الصبغــة الداريــة الغالبــة لتلــك المنازعــات. حالــة ثبوتهــا إىل تســليط عقوبــات إداريــة، إىل الإ

ورة  اعــات النتخابيــة بــأدوار مختلفــة تكتــسي صبغــة وقائيــة، عــ�ب حــث مختلــف الئطــراف عــى �ز ز تضطلــع منظومــة فض/تســوية ال�ز
ــة  ــا التعديلي ــب صبغته ــفافة، إىل جان ــة وش ــة وتعددي ــرة ونزيه ــات ح ــم وإدارة انتخاب ــة بتنظي ــط المتعلق ــد والضواب ــد بالقواع التقي
كاء العمليــة النتخابيــة  والتصحيحيــة، مــن خــال تصحيــح أو تعديــل أو إلغــاء مجموعــة القــرارات والئعمــال الصــادرة عــن مختلــف �ش
اعــات كصيغــة للرقابــة  ز ي فــض ال�ز

ز والقواعــد المنظمــة والمؤطــرة للعمليــة النتخابيــة، بمــا تمثلــه تلــك الآليــة �ز بشــكل مخالــف للقوانــ�ي
اعــات النتخابيــة عــى التحقــق مــن مــدى  ز ة عــى العمليــة النتخابيــة. ول يقتــر هــذا الــدور التصحيحــي لمنظومــة تســوية ال�ز المبــا�ش
ي تلــك العمليــة بتلــك الضوابــط والئطــر، بــل تمثــل 

ز �ز تطابــق العمليــة النتخابيــة مــع القواعــد المؤطــرة لهــا، وتقيــد مختلــف الفاعلــ�ي
ي تعلوهــا، ضمــن هــرم القواعــد 

ــىت ــا مــع الدســتور والقواعــد ال ــا وماءمته ــة ومــدى مطابقته ز النتخابي ــ�ي ــم القوان أيضــا فرصــة لتقيي
اعــات إىل المحاكــم أو  ز ي ذلــك الصنــف مــن ال�ز

ي يتــم إســناد اختصــاص البــت �ز
ي البلــدان الــىت

القانونيــة المعتمــدة بــكل بلــد، خاصــة �ز
المجالــس الدســتورية بمــا يســمح بتطويــر المنظومــة القانونيــة وماءمتهــا مــع القواعــد الدســتورية والمواثيــق والمعاهــدات الدوليــة، 
ز  ي معاقبــة وردع الممارســات المخلــة للمتنافســ�ي

اعــات النتخابيــة، المتمثلــة �ز ز فضــا عــن الصبغــة الزجريــة والردعيــة لمنظومــة تســوية ال�ز
ي تكتــسي صبغــة مخالفــات 

ي تحكــم تنظيــم النتخابــات، والــىت
ي بالقواعــد القانونيــة والمبــادئ الــىت ي المســار النتخــا�ب

ز �ز وبقيــة المتدخلــ�ي
ــح  ــا أو إىل تصحي ي إىل إزالته

ــون ل يفــ�ز ــة للقان ــات والممارســات المخالف ــك المخالف ــأن زجــر تل ــا ب ــام. علم ــم حــق ع ــة أو جرائ إداري
ــه،  ــة بعهدت ــام المنوط ــل بالمه ــة أو أخ ــة أو الجريم ــب المخالف ــذي ارتك ــخص ال ــة الش ــل إىل معاقب ــج، ب ــن نتائ ــه م ــت إلي ــا أفض م
دارات  ي مســتقبا، مثــل موظفــي/ات الإ لتفــادي حصــول تلــك الإخــالت الموجبــة للعقــاب وفــق التشــاريع العاديــة أو القانــون النتخــا�ب
ة عــى النتخابــات. اعــات النتخابيــة آليــة لممارســة رقابــة غــ�ي مبــا�ش ز النتخابيــة، بمــا يعــد معــه هــذا الصنــف مــن نظــام تســوية ال�ز
ي 

هــا مــن النصــوص المؤطــرة للعمليــة النتخابيــة عــى إســناد اختصــاص البــت �ز ز النتخابيــة وغ�ي وقــد يتــم التنصيــص ضمــن القوانــ�ي
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ي كل 
ي موحــد، أو إســناد البــت �ز

تلــك المنازعــات، بصنفيهــا التصحيحــي والزجــري، إىل نفــس الجهــة للبــت فيهــا وإخضاعهــا لنظــام إجــرا�ئ
اع. وترتيبــا عــى ذلــك تتعــدد وتتنــوع الهيئــات والهيــاكل  ز ي خــاص بحســب طبيعــة الــ�ز

صنــف منهــا إىل جهــة معينــة، ووفــق نظــام إجــرا�ئ
دارات والهيئــات النتخابيــة، أو قضائيــة بمختلــف  اعــات، حيــث تكتــسي بعضهــا صبغــة إداريــة عــى غــرار الإ ز المكلفــة بفــض تلــك ال�ز

يعيــة عــى غــرار المجالــس النيابيــة. أصنافهــا، أو ترش

ــًرا  ــات، وأم ــج النتخاب ز بنتائ ــ�ي ــول المتنافس ــة لقب ــة هام ــة آلي ــات الحديث ي الديمقراطي
ــة �ز ــات النتخابي ــوية المنازع ــام تس ــد نظ ويع

ي حمايــة الحقــوق الئساســية وتعزيــز 
أساســًيا لبنــاء أنظمــة سياســية راســخة ومســتقرة وإنشــاء منظومــة قانونيــة منتظمــة، ويســاهم �ز

ي الــذي وســم تطــور بنــاء المؤسســات 
الحكــم الديمقراطــي. وتتبايــن تلــك الئنظمــة مــن بلــد إىل آخــر بحســب المعطــى التاريخــي والثقــا�ز

ي كل بلــد، ممــا يحــول دون ســحب نظــام معتمــد ببلــد عــى بقيــة الــدول، أو إجــراء 
ز الحريــات الئساســية والفرديــة �ز السياســية، وتركــ�ي

ــه يمكــن اســتنتاج ظهــور توجــه عــام حســب  ــة الئنظمــة المعتمــدة. غــ�ي أن ــة عــى بقي اعــات النتخابي ز ي تســوية ال�ز
ــة نظــام �ز مفاضل

اع  ز ي إدارة الــ�ز
ز مختلــف القــوى والئطــراف الجتماعيــة والسياســية �ز اعــات والتوافقــات بــ�ي ز ي فــض ال�ز

التطــور التاريخــي للتقاليــد القانونيــة �ز
ــة والسياســية  ــس النيابي ــل المجال ــن قب اعــات م ز ي التخــىي التدريجــي عــن نظــام تســوية ال�ز

ــل �ز ــد، يتمث والشــأن العــام داخــل كل بل
لفائــدة الهيئــات القضائيــة، أو بقيــة أصنــاف التســوية. فقــد تــم، بالنظــر إىل حساســية النتخابــات واتصالهــا بضمــان ممارســة حقــوق 
ــة عــى الئطــر  ــة، وإضفــاء الصبغــة القضائي ــة النتخابي ــات أساســية، إحــكام ضبــط القواعــد المنظمــة للعملي ــة وحري سياســية ومدني
ي يمكــن أن تمارســها مختلــف 

القانونيــة المنظمــة لهــا، بمــا يكفــل حمايــة الحقــوق النتخابيــة وممارســتها والحــد مــن الضغوطــات الــىت
ي تتــوىل إصــدار وصياغــة القــرارات 

دارات النتخابيــة، الــىت قــوى الضغــط. وذلــك فضــا عــن التوجــه نحــو تطعيــم تركيبــة الهيئــات والإ
دارات والهيئــات النتخابيــة إىل  ة والكفــاءة، وإخضــاع أعضــاء تلــك الإ المنظمــة والمؤطــرة للعمليــات النتخابيــة، بقضــاة مــن ذوي الخــ�ب
ي 

نفــس الضوابــط والضمانــات الممنوحــة عــادة إىل القضــاة، بقصــد إضفــاء مزيــد مــن النجاعــة والمصداقيــة عــى عملهــا وحياديتهــا �ز
مراقبــة النتخابــات عــ�ب منحهــم الحصانــة القضائيــة. 

ي الطريقــة المعتمــدة ضمــن نفــس الصنــف مــن بلــد إىل آخــر يفــر إىل حــد كبــ�ي بالتطــور التاريخــي والئبعــاد الثقافيــة 
إن التبايــن �ز

ي تكريــس 
، ومنســوب الثقــة الممنوحــة لتلــك الآليــة �ز ز ي بلــد معــ�ي

اعــات النتخابيــة �ز ز ز منظومــة لتســوية ال�ز ي رافقــت تركــ�ي
والجتماعيــة الــىت

ي إليهــا.
ي تفــ�ز

ي العمليــة النتخابيــة وقبولهم/هــن بالنتائــج الــىت
/ات �ز ز العدالــة النتخابيــة ودرجــة ثقــة المواطنــ�ي

اعات النتخابية ف تصنيف أنظمة تسوية أو فض ال�ف
اعــات النتخابيــة، ســواء باعتمــاد معيــار طبيعــة الطعــون بالنظــر إىل طبيعــة المخالفــات  ز تتعــدد أوجــه تصنيــف منظومــات تســوية ال�ز
ي 

المرتكبــة، أكانــت إداريــة أو جرائــم حــق عــام أو سياســية، أو باعتمــاد المعيــار المتعلــق بطبيعــة الجهــاز أو الهيئــة المؤهلــة للبــت �ز
ي 

ي تتــوىل البــت �ز
ي المقــام الئول، أو بالســتناد إىل المعيــار المتعلــق بطبيعــة الهيــكل أو الهيئــة الــىت

الطعــون والمنازعــات النتخابيــة �ز
ي  اع النتخــا�ب ز ي الــ�ز

معظــم الطعــون. غــ�ي أنــه عــادة مــا يتــم اعتمــاد التصنيــف القائــم عــى طبيعــة الهيــكل الــذي يتــوىل البــت نهائيــا �ز
ي 

صــدار القــرار النهــا�ئ اعــات النتخابيــة، والــذي يســتند إىل الطبيعــة القانونيــة للجهــة المؤهلــة لإ ز كمعيــار لتصنيــف أنظمــة تســوية ال�ز
بخصــوص الطعــن الئخــ�ي الــذي يمكــن أن يوجــه للنتائــج النتخابيــة.

ي 
اع �ز ز ــ�ز ــم إســناد ال ي أطــوار مختلفــة، كأن يت

ــة، و�ز ــة إىل أكــ�ش مــن جهــة وهيئ ي الطعــون النتخابي
ــت �ز ــدول الب ز تســند بعــض ال ــ�ئ فل

ي طــور ثــاٍن، عــى غــرار النظــام المعتمــد بالوليــات 
ي أو ســياسي �ز ي طــور أول ثــم إىل مجلــس نيــا�ب

النتائــج النتخابيــة إىل هيئــة قضائيــة �ز
يعيــة أو الرئاســية، بمــا يكــون معــه ذلــك مندرجــا ضمــن الصنــف  المتحــدة الئمريكيــة بخصــوص الطعــون المتعلقــة بالنتخابــات الترش
ي تلــك المنازعــات إىل هيئــات وإدارات انتخابيــة 

لمانيــة والسياســية، أو العكــس، مثــل ألمانيــا، أو إســناد البــت �ز المتعلــق بالمجالــس ال�ب
ي المكســيك، بمــا يتــم معــه إدراج هــذا 

ي مــا تصــدر تلــك الهيئــات أمــام هيئــات قضائيــة، كمــا �ز
ي طــور أول، عــى أن يتــم الطعــن �ز

�ز
ي المنازعــات النتخابيــة بصــورة نهائيــة 

ة بالجهــة المؤهلــة للفصــل �ز النمــوذج ضمــن الصنــف المتعلــق بالهيئــات القضائيــة، فــإن العــ�ب
وباتــة.

اعات النتخابية إىل أربعة أصناف: ز وتتوزع منظومة تسوية وفض ال�ز

اعات من قبل المجالس النيابية ف 1. تسوية ال�ف
ي الئنظمــة الديمقراطيــة خــال القــرن التاســع عــرش والنصــف الئول 

ي العالــم والــذي كان الئكــ�ش شــيوعا �ز
يعــد النمــوذج الئقــدم تاريخيــا �ز

اعــات النتخابيــة والتصديــق عــى نتائــج انتخــاب أعضــاء المجالــس  ز يــن. حيــث تــم إســناد مهمــة فــض وتســوية ال�ز مــن القــرن العرش
ــة  ــدة الئمريكي ــات المتح ــدة والولي ــة المتح : المملك ي

ــا�ز ــرن الم ــف الق ــل منتص ــكا قب ــا وأمري ي أوروب
ــة �ز ــس النيابي ــة إىل المجال النيابي

وفرنســا قبــل صــدور دســتور 1958 وإيطاليــا بموجــب دســتور 1947. وعــادة مــا يتــم إســناد هــذه الصاحيــة إىل لجنــة متخصصــة صلــب 
اعــات النتخابيــة لتلــك المجالــس عــى  ز اعــات النتخابيــة وفضهــا. وتقــوم فكــرة إســناد صاحيــة تســوية ال�ز ز ي ال�ز

تلــك المجالــس للبــت �ز
يعيــة  ي طريقــة اختيــار أعضــاء المجالــس الترش

ز الســلطات، وذلــك بقصــد الحــد مــن تدخــل الســلطة التنفيذيــة �ز مبــدأ التفريــق بــ�ي
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اعــات  ز ــة المتعلقــة بانتخابهــم مــن نزاعــات، مــن جهــة، وإىل رفــض إخضــاع تلــك ال�ز ــات النتخابي والبــت فيمــا قــد ينشــأ عــن العملي
ي اختيــار أعضــاء 

إىل رقابــة الســلطة القضائيــة لعــدم تأســس طريقــة اختيــار أعضائهــا عــى قواعــد ديمقراطيــة عــى النحــو المعتمــد �ز
اعــات والتجاذبــات السياســية، مــن جهــة أخــرى. لكــن فضــا عــن محدوديــة  ز ي ال�ز

المجالــس النيابيــة، ولتفــادي الــزج بالســلطة القضائيــة �ز
ي تتعلــق بالنتائــج 

اعــات الــىت ز ي ال�ز
ي تعتمــد حاليــا هــذا النمــوذج، فعــادة مــا يتــم القتصــار عــى إســناد الختصــاص بالبــت �ز

الــدول الــىت
ي تغلــب عــى هــذه المجالــس، والخشــية مــن انتفــاء الحيــاد لديهــا 

الئوليــة لانتخابــات لهــذه المجالــس. غــ�ي أن الصبغــة السياســية الــىت
ي النتخابات 

ة بمــآل النتخابــات والطعــون المتصلــة بهــا، ونــزوع الئغلبيــة الفائــزة �ز ي المنافســة السياســية ومعنيــة مبــا�ش
باعتبارهــا طرفــا �ز

ــة  ــس بقواعــد موضوعي ــك المجال ــد تل ــع، وعــدم تقي ــر الواق ــات وفــرض الئم ــج النتخاب ــة نتائ ــق عــى عضوي إىل المحافظــة والتصدي
اعــات النتخابيــة، دفعــت بعــدد مــن البلــدان إمــا إىل التخــىي عــن هــذه الآليــة ونقــل تلــك الختصاصــات إىل  ز ي ال�ز

وشــفافة أثنــاء بتهــا �ز
ي تلــك المنازعــات إىل هيئــات قضائيــة كطــور أول 

الهيــاكل القضائيــة، أو اعتمــاد نظــام مختلــط وذلــك مــن خــال إســناد البــت جزئيــا �ز
ي الوليــات المتحــدة الئمريكيــة وإيطاليــا، أو كجهــة مؤهلــة لمراقبــة والتصديــق عــى 

اعــات، عــى غــرار مــا هــو معتمــد �ز ز مــن أطــوار ال�ز
ي مــن قبــل المحكمــة  ي ألمانيــا بخصــوص التصديــق عــى قــرارات المجلــس النيــا�ب

أعمــال تلــك المجالــس، عــى غــرار مــا هــو معتمــد �ز
ي والفضفــاض للمجالــس النيابيــة، والــذي يفتقــر 

يعيــة، وذلــك لتفــادي التقديــر الــذا�ت الدســتورية بالنســبة إىل نتائــج النتخابــات الترش
ي تعتمــد عــادة مــن قبــل 

إىل معايــ�ي موضوعيــة وواضحــة مســبقا، والتخــىي عــن اعتمــاد آليــة التفــاوض والمقايضــة والمحاصصــة، الــىت
الئحــزاب والكتــل والقــوى السياســية داخــل المجالــس النيابيــة والسياســية، بمــا يحــول دون القبــول والرضــا بنتائــج النتخابــات. ولــم 

. يعــي أو ســياسي اعــات النتخابيــة بصــورة حريــة مــن قبــل مجلــس ترش ز يعــد يوجــد اليــوم نظــام لفــض ال�ز

ي تســوية المنازعــات النتخابيــة، وضمــان انتخابات 
وللحــد مــن غيــاب اعتمــاد معايــ�ي موضوعيــة مــن قبل المجالــس النيابيــة والسياســية �ز

ي المنازعــات النتخابيــة إىل هيــاكل قضائيــة، ســواء قبــل البــت فيهــا 
حــرة نزيهــة وشــفافة وتعدديــة، فإنــه عــادة مــا يتــم إخضــاع البــت �ز

ي بلجيكيــا أو الوليــات المتحــدة الئمريكيــة أو إيطاليــا، أو إثــر صــدور قــرار 
مــن قبــل المجالــس النيابيــة، عــى غــرار النمــوذج المعتمــد �ز

يعــي إىل المحكمــة الدســتورية.  ي قــرارات المجلــس الترش
ي ألمانيــا بإســناد البــت �ز

عــن تلــك المجالــس عــى غــرار النمــوذج المعتمــد �ز

اعات النتخابية بواسطة هياكل قضائية ف 2. تسوية وفض ال�ف
ي عمــل 

ــات �ز ــه مــن هن ــة عــى مــا تمــت معاينت ــات قضائي ــة إىل هيئ ي المنازعــات النتخابي
يعتمــد التوجــه القائــم عــى إســناد البــت �ز

ــة،  ــة والحرفي ــاد والموضوعي ــة بالحي ــات القضائي ــه الهيئ ــا تتســم ب ــك المنازعــات بالنظــر إىل م ــا لتل ــة بمناســبة فضه ــس النيابي المجال
ي المنازعــات ممــا يجعــل 

ي للبــت �ز
ي مســتقر ومتــوازن كمرجــع إضــا�ز

وحرصهــا المســتمر عــى تكريــس دولــة القانــون وتأســيس فقــه قضــا�ئ
ي الطعــون النتخابيــة أكــ�ش قابليــة وتوقعــا مــن كافــة أطــراف العمليــة النتخابيــة.

الئحــكام والقــرارات القضائيــة الصــادرة �ز

ي المنازعــات النتخابيــة إىل هيئــات قضائيــة عاديــة ودائمــة صلــب الهيــاكل القضائيــة 
تقــوم بعــض الــدول بإســناد اختصــاص البــت �ز

ي 
ي تلــك المنازعــات للمحاكــم العليــا بالهيــكل القضــا�ئ

ة �ز ، عــى أنــه يتــم غالبــا إســناد الفصــل مبــا�ش ي
القائمــة عــى المســتوى الوطــىز

ــا أو  ــم العلي ــك المحاك ــة إىل تل ي الطــور الئخــ�ي مــن المنازعــات النتخابي
ــة وأوزباكســتان، أو �ز ــا الجنوبي ــد وكوري ي الهن

ــا �ز ، كم ي
المعــىز

، أو  ي إىل هيئــات قضائيــة متخصصــة، صلــب تلــك الهيــاكل أو بصــورة مســتقلة عنهــا، مثــل بلــدان كومنولــث وباكســتان ودول الكاريــىب
ق أوروبــا: البوســنة والهرســك وأســتونيا والمجــر وبولونيــا، وذلــك  دارات النتخابيــة، مثــل بلــدان وســط و�ش الصــادرة عــن الهيئــات والإ
ي عــدة دول بالنظــر إىل 

داريــة أمــام الهيئــات النتخابيــة المســتقلة. وهــو النمــوذج الئكــ�ش شــيوعا �ز ي الطعــون الإ
بعــد اســتنفاد النظــر �ز

. يعكــس هــذا التوجــه  ز ز السياســي�ي اتســام تلــك الهيئــات القضائيــة بســمات الحياديــة والســتقالية عــن مختلــف الســلطات والفاعلــ�ي
ط الحيــاد  ، وتوفــر �ش ي

ي النظــام القضــا�ئ
/ات �ز ز ي المنازعــات النتخابيــة إىل هيئــات قضائيــة ثقــة المواطنــ�ي

القائــم عــى إســناد البــت �ز
ــة، فضــا عــن  ــة اتخــاذ القــرارات النتخابي ــة عملي ــا مــن شــأنه أن يعــزز مصداقي ــة، وهــو م ــه عــى إصــدار أحــكام عادل ــه، وقدرت في
. غــ�ي أن الإجــراءات  ي ــاء المســار النتخــا�ب ــم بصــورة دائمــة خــارج وأثن ــار بالنظــر إىل تواجــد هــذه المحاك ــة هــذا الخي ــة كلف محدودي
ي المنازعــات النتخابيــة بالرعــة المطلوبــة، وهــو مــا 

المعتمــدة عــادة مــن قبــل الهيئــات القضائيــة وطــرق عملهــا تحــول دون البــت �ز
اعــات إىل إجــراءات خاصــة تكفــل �عــة  ز ع، لســن أحــكام يتــم بمقتضاهــا إخضــاع تلــك ال�ز ي أغلــب الحــالت، تدخــل المــرش

يســتدعي �ز
ز إىل المحاكــم  ز السياســي�ي ز الفاعلــ�ي اعــات بــ�ي ز ي حالــة إســناد مهمــة فــض ال�ز

ي الشــكاوى والدعــاوى النتخابيــة. غــ�ي أنــه يُخــسش �ز
البــت �ز

ي مصداقيــة واســتقالية تلــك 
، أن يتــم التشــكيك �ز ز كــ�ي ي طــور ال�ت

ي �ز
ي الديمقراطيــات الناشــئة أو تلــك الــىت

والهيئــات القضائيــة، خاصــة �ز
ي تصــدر بمناســبة تلــك الطعــون، وهــو مــا قــد يهــدد 

ي القــرارات الــىت
اعــات النتخابيــة، والتشــكيك �ز ز ي ال�ز

المحاكــم بمناســبة نظرهــا �ز
اعــات النتخابيــة. ز ي فــض ال�ز

تلــك الآليــة �ز

: وتتوزع هذه الهيئات القضائية والمحاكم عى النحو التاىلي

ي الهنــد وكنــدا ورومانيــا، ويتــم خالــه إســناد البــت 
ي العالــم، مثلمــا �ز

المحاكــم العاديــة أو العدليــة: يعــد النمــوذج الئكــ�ش شــيوعا �ز
ي القــرارات المتصلــة بتنظيــم وإدارة النتخابــات أو المتصلــة منهــا 

اعــات النتخابيــة، ســواء المتعلقــة منهــا بالطعــون �ز ز ي ال�ز
والفصــل �ز

ــار  ــك باعتب ــة، وذل ــم العادي ــة، إىل المحاك ــم النتخابي ــسي جرائ ي تكت
ــىت ــات ال ــة أو المخالف داري ــات الإ ــواء المخالف ــة س ــع ومعاقب بتتب
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ي 
ي مــن شــأنها أن تفــ�ز

ي تكتــسي جرائــم حــق عــام، والــىت
ي الطبيعــي بالنســبة إىل المخالفــات الــىت

المحاكــم العاديــة أو العدليــة القــا�ز
ي العــدىلي حامــي الحقــوق والحريــات، فضــا عمــا تتمتــع بــه تلــك 

إىل تســليط عقوبــات ســالبة للحريــة، إعمــال للمبــدأ القائــل بــأن القــا�ز
ز والمواطنــات.  المحاكــم مــن رصيــد ثقــة ومصداقيــة مــن قبــل المواطنــ�ي

اعــات النتخابيــة  ز ي ال�ز
داريــة: وهــو نمــوذج معتمــد مــن قبــل عــدد محــدود مــن الــدول. ويتــم إســناد اختصــاص البــت �ز المحاكــم الإ

ــة مســتقلة  ــك الختصــاص إىل محاكــم إداري ــد، وذلــك ســواء بإســناد ذل ــكل بل ــة ب ــاكل القضائي ي صلــب الهي
ــع القضــا�ئ بحســب التوزي

ر إســناد فــض  ي تونــس ومــر وكولومبيــا، أو إىل هيئــات متخصصــة ضمــن القضــاء العــادي. ويــ�ب
عــن بقيــة الهيــاكل القضائيــة مثلمــا �ز

اعــات، واتصالهــا بتســي�ي مرفــق عــام  ز داريــة الغالبــة عــى هــذه ال�ز داريــة بالنظــر إىل الصبغــة الإ اعــات النتخابيــة إىل المحاكــم الإ ز ال�ز
ــة، إىل  اعــات، عــى غــرار نمــوذج المحاكــم العدلي ز ــف مــن ال�ز ــك الصن ي الطــور الئخــ�ي لذل

ــت �ز ــم إســناد الب ــات، عــى أن يت لانتخاب
ي تونــس ومــر. وقــد 

داري، خاصــة بالنســبة إىل الطعــون المتعلقــة بالنتائــج الئوليــة مثلمــا �ز المحكمــة العليــا ضمــن هيــكل القضــاء الإ
ــة والمحاكــم أو  داري ز المحاكــم الإ ــ�ي ــا ب ــت فيه ــع اختصــاص الب ــم توزي ــة، أو يت داري اعــات حــرا للمحاكــم الإ ز ــك ال�ز ــم إســناد تل يت
ــات  ــة بالنتخاب ي الطعــون المتعلق

ــة بالنظــر �ز داري ــم الإ ــث تختــص المحاك ، حي ــسي ــس الدســتورية، عــى غــرار النمــوذج الفرن المجال
يعيــة  ي الطعــون المتعلقــة بالنتخابــات الترش

ز يختــص المجلــس الدســتوري بالبــت �ز ي حــ�ي
قليميــة والئوروبيــة �ز المحليــة والجهويــة والإ

والرئاســية.

ي عــدد مــن الــدول الئوربيــة، اقتــداء بالدســتور 
المحاكــم أو المجالــس الدســتورية: ظهــر هــذا النمــوذج إثــر الحــرب العالميــة الئوىل �ز

يعيــة إىل المحكمــة الدســتورية ليتــم تباعــا توســيع مجــال  النمســاوي لســنة 1920، والــذي أســند مهمــة التحقــق مــن النتخابــات الترش
ــرن  ــذ أواســط الق ــة من ــدول الئوروبي ــن ال ــد م ــد اتجــه العدي ــة والســتفتاءات. وق ــات الرئاســية والمحلي ــة النتخاب نظرهــا ليشــمل بقي
ي المنازعــات النتخابيــة النيابيــة والرئاســية، عــى غــرار مــا تــم اعتمــاده 

يــن إىل تكليــف المجالــس والمحاكــم الدســتورية بالبــت �ز العرش
ي إســبانيا ســنة 1978 عــى إثــر إقــرار وتكريــس الحقــوق المدنيــة والسياســية، 

ي فرنســا ســنة 1958 مــع نشــأة الجمهوريــة الخامســة و�ز
�ز

ــم، ســواء  ــك المحاك ــوىل تل ــد تت ــا. ق ق ووســط أوروب ي �ش
ي عــدة دول �ز

ــن، انتشــارا �ز ي ــرن العرش ي أواخــر الق
ــك النمــوذج، �ز ليشــهد ذل

ي النتائــج الئوليــة عــى غــرار 
اعــات المتعلقــة أساســا بالطعــن �ز ز ي ال�ز

بصــورة حريــة أو بالتــوازي مــع هيئــات قضائيــة أخــرى، البــت �ز
ز  ي حــ�ي

ــس الدســتوري، �ز ــة إىل المجل يعي ــات الرئاســية والترش ــة بالنتخاب ــة المتعلق اعــات النتخابي ز ــذي يســند ال�ز ــسي ال النمــوذج الفرن
اعــات النتخابيــة المتصلــة ببقيــة أصنــاف النتخابــات. كمــا تعتمــد بعــض الــدول نموذجــا مختلطــا  ز ي ال�ز

داري بالبــت �ز ي الإ
يختــص القــا�ز

ــج  ــق نتائ ي تدقي ــا�ب ــس الني ــوىل المجل ــث يت ــا، حي ي ألماني
ــد �ز ــا هــو معتم ــرار م ــى غ ــة ع ــس النيابي ــم الدســتورية والمجال ز المحاك ــ�ي ب

ــة. دول أخــرى تعتمــد نموذجــا مختلطــا  ــك القــرارات أمــام المحكمــة الدســتورية التحادي ي تل
ــه يمكــن الطعــن �ز ــات، عــى أن النتخاب

اعــات، عــى أن يتــم  ز ي الئطــوار الئوىل مــن ال�ز
ي الطعــون النتخابيــة �ز

ي تتــوىل البــت �ز
داريــة الــىت ز المحاكــم الدســتورية والمحاكــم الإ بــ�ي

ي إســبانيا.
ي تلــك الئحــكام أمــام المحكمــة الدســتورية عــى غــرار النمــوذج المعتمــد �ز

اســتئناف الطعــن �ز

ي ذلــك الصنــف مــن الطعــون لتلــك المحاكــم بالنظــر إىل اتصالهــا وتعلقهــا بحمايــة الحقــوق المدنيــة والسياســية، 
ر إســناد البــت �ز َّ  ويــ�ب

ي الحيــاة السياســية، وإدارة الشــأن العــام، وضمــان تــداول نزيــه وديمقراطــي عــى الســلطة.
/ات �ز ز وضمــان مشــاركة المواطنــ�ي

اعــات النتخابيــة إىل هيئــات قضائيــة  ز اعــات النتخابيــة: تعتمــد بعــض الئنظمــة إســناد البــت وفــض ال�ز ف ي ال�ف
المحاكــم المتخصصــة �ف

ي شــكل محاكــم انتخابيــة، عــى غــرار النمــوذج 
ي مســتقل �ز

ي العــدىلي أو ضمــن هيــكل قضــا�ئ
متخصصــة، ســواء داخــل الهيــكل القضــا�ئ

ازيــل والئورجــواي والمكســيك. وقــد تقتــر تلــك المحاكــم المتخصصــة عــى البــت  ي بعــض دول أمريــكا الاتينيــة مثــل ال�ب
المعتمــد �ز

اعــات النتخابيــة مثــل المحكمــة النتخابيــة العليــا بالمكســيك والمحكمــة النتخابيــة بالئورجــواي والمحكمــة النتخابيــة بجنــوب  ز ي ال�ز
�ز

ز  ازيــل. ولــ�ئ اف عليهــا مثــل المحكمــة النتخابيــة العليــا بال�ب �ش ز هــذه الوظيفــة ووظيفــة إدارة النتخابــات والإ أفريقيــا، أو الجمــع بــ�ي
اعــات وتباعــد المواعيــد  ز ي القضايــا، فــإن محدوديــة ال�ز

كان مــن شــأن هــذا النمــوذج أن يوفــر قــدرا هامــا مــن الحرفيــة و�عــة الفصــل �ز
اعــات بهيئــات قضائيــة متخصصــة ودائمــة. ز النتخابيــة يحــول دون إفــراد تلــك ال�ز

دارات والهيئات النتخابية 3. الإ
ي المنازعــات النتخابيــة، 

دارات والهيئــات النتخابيــة وظيفــة قضائيــة، عــ�ب إقــرار اختصاصهــا للبــت �ز تعتمــد بعــض الئنظمــة إســناد الإ
ــا(، أو  ــا )جنــوب إفريقي ي ذلــك المجــال إىل رقابــة هيئــات قضائيــة علي

ي وإخضــاع قراراتهــا �ز
ســواء بصفتهــا طــورا مــن أطــوار التقــا�ز

ي 
ــة �ز ــج النهائي ي النتائ

ي نيكارغــوا. حيــث يتــم الطعــن �ز
ــة عــى غــرار النمــوذج المعتمــد �ز ــة وبات ي تلــك المنازعــات بصــورة نهائي

للبــت �ز
ي 

ــىت ــات وال ــة لانتخاب ــة القضائي ــة أمــام الهيئ ــرارات المفوضي ي ق
ــه يمكــن الطعــن �ز ــات، عــى أن ــة النتخاب الطــور الئول أمــام مفوضي

ــة عــى إدارة وتســي�ي  ف ــا المرش ــاكل بصفته ــك الهي ز تل ــ�ي ــاب الفصــل ب ي هــذا التوجــه إىل غي
ــد يفــ�ز ــة. وق ــة وبات ــا نهائي تصــدر أحكام

ي تخضــع 
دارات إىل الضوابــط الــىت ي تنشــأ عنهــا. وهــو مــا اســتدعى إخضــاع تلــك الإ

اعــات الــىت ز ي ال�ز
النتخابــات ووظيفتهــا القضائيــة للبــت �ز

اهــة والحرفيــة وضمــان حقــوق الدفــاع والمحاكمــة العادلــة. ز إليهــا الهيئــات القضائيــة، ســواء المتعلقــة بالحياديــة وال�ز
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4. الهياكل المخصصة
ة النتقــال الديمقراطــي، عــى غــرار النمــوذج  اعــات أو خــال فــ�ت ز ة ال�ز يتــم اعتمــاد هــذا النمــوذج مــن قبــل بعــض الــدول خــال فــ�ت
ي  كمبوديــا ســنة 1993 والبوســنة والهرســك ســنة 1996 وأفغانســتان ســنة 2005 ونيبــال ســنة 2006، بمــا يجعــل 

الــذي تــم اعتمــاده �ز
ــات  ــن العملي ــدد م ــدد مح ــة أو ع ــة معين ــة انتخابي ــوص عملي ــات بخص اع ز ــض ال�ز ــة لف ــة وانتقالي ــة ظرفي ــسي صبغ ــراء يكت ــذا الإج ه
اعــات النتخابيــة. وعــادة  ز ي المؤهــل لفــض ال�ز

ز الجهــاز الدائــم والنهــا�ئ ي انتظــار تركــ�ي
ة زمنيــة محــددة، وذلــك �ز النتخابيــة خــال فــ�ت

ي الحيــاة السياســية. ويمكــن أن تكتــسي 
ز مختلــف الئطــراف المتنازعــة أو الفاعلــة �ز ز هــذه الآليــة نتيجــة مفاوضــات بــ�ي مــا يكــون تركــ�ي

ز  تلــك الهيــاكل صبغــة قضائيــة أو إداريــة أو سياســية، كمــا يمكــن أن تتســم تلــك الهيــاكل بصبغــة وطنيــة ومحليــة عــ�ب مشــاركة فاعلــ�ي
اعــات النتخابيــة.   ز اف عــى فــض ال�ز �ش ، أو بمشــاركة أطــراف دوليــة لــاإ ز محليــ�ي

ي ي العالم العر�ب
اعات �ف ف منظومة تسوية ال�ف

ي عــدد مــن الــدول العربيــة تطــورا موازيــا لمــا عرفتــه بقيــة الــدول، ســواء بمــا يعــرف بالديمقراطيــات 
اعــات �ز ز شــهدت منظومــة تســوية ال�ز

اعــات  ز ، نمــوذج تســوية ال�ز ي
ي بدايــة منتصــف القــرن المــا�ز

العريقــة أو الديمقراطيــات الناشــئة. فقــد اعتمــد عــدد مــن الــدول العربيــة، �ز
ي صحــة انتخــاب أعضائهــا، عــى غــرار مجلــس 

ــوىل البــت �ز ي تت
ــىت ــة ال ــل المجالــس النيابي ــا مــن قب ــة منه يعي ــة خاصــة الترش النتخابي

ي ظــل القانــون رقــم 
ي ســواء �ز

، قبــل التعديــل الدســتوري ســنة 1990، وســوريا والعــراق بالمجلــس الوطــىز ي
النــواب المــري أو اللبنــا�ز

55 لســنة 1980 أو القانــون رقــم 26 لســنة 1995، والجزائــر قبــل تنقيــح 1989 والئردن إىل غايــة التنقيــح الدســتوري ســنة 2011. ليتــم 
ــدة  ، ســواء لفائ ــة القــرن الحــاىلي ــن وبداي ي ــة القــرن العرش ــة مــع نهاي اعــات النتخابي ز ي تســوية ال�ز

ــة �ز ــا التخــىي عــن هــذه الآلي تدريجي
ة،  ــة الئخــ�ي ي ــا المنطقــة خــال العرش ي عرفته

ــىت ــر التحــولت السياســية ال ــة عــى إث دارات النتخابي ــات والإ ــة أو الهيئ ــات القضائي الهيئ
ي إدارة الشــأن العــام 

/ات �ز ز إثــر ظهــور الحتجاجــات والتحــركات الجتماعيــة والسياســية للمطالبــة بمشــاركة فعالــة وواســعة للمواطنــ�ي
اف عــى تنظيــم النتخابــات  �ش وضمــان الحقــوق السياســية والحريــات الئساســية. عمــدت عــدة دول عربيــة إىل ســحب صاحيــة إدارة والإ
والســتفتاءات مــن الســلطة التنفيذيــة إىل هيئــات وإدارات انتخابيــة مســتقلة عــن تلــك الســلطة، مــع الســعي إىل ســن قواعــد قانونيــة 
/ات ويعــزز ثقــة  ز ي هــذا المجــال، بمــا يضمــن تحقيــق إرادة الناخبــ�ي

وإجرائيــة تســتجيب إىل المعايــ�ي الدوليــة والممارســات الفضــى �ز
/ات بنتائــج النتخابــات، وذلــك عــ�ب إخضــاع عمــل تلــك الهيئــات ومختلــف  ز ي العمليــة النتخابيــة وقبــول المتنافســ�ي

/ات �ز ز المواطنــ�ي
ي 

ي الطعــون �ز
ي إىل الرقابــة القضائيــة، بالرغــم مــن تمتــع بعــض تلــك الهيئــات بصاحيــات قضائيــة للبــت �ز مكونــات المســار النتخــا�ب
ي العــراق.

نتائــج النتخابــات إىل جانــب صاحيــات تنظيــم وإدارة النتخابــات، عــى غــرار المفوضيــة العليــا لانتخابــات �ز

اعات النتخابية بواسطة الهيئات القضائية  ف 1. تسوية ال�ف
ــة أو إىل  ــم إداري ــة ومحاك ــم عادي ــات إىل محاك ــك المنازع ــناد تل ز إس ــ�ي ــة ب ــات القضائي ــ�ب الهيئ ــات ع اع ز ــوية ال�ز ــة تس ــت منظوم توزع

ــتورية. ــس دس ــم أو مجال محاك

ي 
، إســناد البــت �ز ز ــة، عــى غــرار اليمــن والئردن وفلســط�ي ــدول العربي ــة: اعتمــدت بعــض ال اعــات بواســطة محاكــم عادي ف فــض ال�ف

اعــات النتخابيــة إىل المحاكــم العدليــة، وبالتحديــد إىل الهيئــات القضائيــة العليــا صلــب الجهــاز القضــاء العــادي. ويعــد الدســتور  ز ال�ز
يعيــة إىل القضــاء.  إذ تختــص محكمــة  ي صحــة عضويــة المجالــس الترش

ي أخضعــت البــت �ز
ي مــن أســبق الدســات�ي العربيــة الــىت

البحريــىز
، وتصــدر أحكامــا  ي

ــالئردن بالطعــون المتعلقــة بنتائــج المجلــس الوطــىز ي البحريــن ومحكمــة الســتئناف ب
ــا المدنيــة �ز الســتئناف العلي

ي القــرارات الصــادرة عــن لجنــة النتخابــات بخصــوص 
ز بالبــت �ز ي فلســط�ي

ز تختــص محكمــة العــدل �ز ي حــ�ي
نهائيــة وغــ�ي قابلــة للطعــن، �ز
التريــح بنتائــج النتخابــات.

ــة إىل محاكــم  اعــات النتخابي ز ي ال�ز
ــم عــى إســناد البــت �ز ــة: اعتمــدت تونــس النمــوذج القائ اعــات بواســطة محاكــم إداري ف فــض ال�ف

ي نزاعــات جميــع النتخابــات العامــة. حيــث تتعهــد الجلســة العامــة القضائيــة باعتبارهــا الهيئــة 
إداريــة مــع منحهــا وليــة عامــة للنظــر �ز

ي الطعــون المتعلقــة بنتائــج انتخــاب أعضــاء المجلــس 
داريــة بتونــس منــذ ســنة 2011 بالنظــر �ز القضائيــة العليــا صلــب المحكمــة الإ

ي الطعــون بالئحــكام الصــادرة عــن الدوائــر الســتئنافية بتلــك 
، ليتــم منــذ ســنة 2014 إســنادها اختصــاص البــت �ز ي التأســيسي

الوطــىز
المحكمــة بخصــوص الطعــون المتعلقــة بنتائــج مختلــف النتخابــات العامــة.

ــة  ز عــدد مــن الــدول العربي ي تركــ�ي
ة مــن القــرن المــا�ز ــة الئخــ�ي ي اعــات بواســطة مجالــس دســتورية: لقــد شــهدت العرش ف فــض ال�ف

ــة، عــى غــرار  يعي ــات الرئاســية أو الرئاســية والترش اعــات المتعلقــة بالنتخاب ز ي ال�ز
ــت �ز ــة الب لمجالــس دســتورية، مــع إســنادها صاحي

ي المغــرب 
يعيــة �ز الجزائــر بموجــب التنقيــح الدســتوري ســنة 1989 ولبنــان ســنة 1990 وتونــس إىل غايــة ســنة 2010، أو النتخابــات الترش

بموجــب التنقيــح الدســتوري ســنة 1992، باعتبــار تلــك المجالــس كهيئــات قضائيــة انتخابيــة بخصــوص الطعــون المتعلقــة بالنتائــج 
اعــات المتعلقــة ببقيــة الئعمــال والقــرارات التمهيديــة إىل جهــات قضائيــة إداريــة، عــى غــرار مجلــس شــورى  ز ز تســند ال�ز ي حــ�ي

فحســب، �ز
ي كل مــن الجزائــر والمغــرب. غــ�ي أنــه يســوغ للمجلــس الدســتوري بســط 

داريــة �ز ي لبنــان والمحاكــم الإ
الدولــة كمحكمــة إداريــة عليــا �ز

هــا عــى نزاهــة العمليــة  ي الطعــون المتعلقــة بالنتائــج الئوليــة وتقديــر مــدى تأث�ي
رقابتــه عــى تلــك القــرارات التمهيديــة بمناســبة نظــره �ز

النتخابيــة.
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اعات عن طريق هيئات انتخابية  ف 2. فض ال�ف
ي 

ي طعــون النتائــج النهائيــة �ز
ي بعــض دول أمريــكا الاتينيــة، والقائــم عــى إســناد اختصــاص البــت �ز

اعتمــد العــراق النمــوذج الســائد �ز
ي قــرارات مجلــس المفوضيــة أمــام الهيئــة القضائيــة لانتخابــات، 

الطــور الئول أمــام مفوضيــة النتخابــات، عــى أنــه يمكــن الطعــن �ز
ع عــن هــذه  ز ي تصــدر أحكامــا نهائيــة وباتــة، بينمــا تتــوىل المحكمــة التحاديــة العليــا التصديــق عــى النتائــج النهائيــة بمــا قــد يــ�ز

والــىت
ي غيــاب وجــود 

ي المنازعــات النتخابيــة طالمــا أن دورهــا يقتــر عــى التصديــق عــى نتائــج النتخابــات، و�ز
ة صاحيــة البــت �ز الئخــ�ي

منازعــة بشــأنها، ممــا يبعــث عــى القــول بــأن المفوضيــة العليــا لانتخابــات عــ�ب الهيئــة القضائيــة لانتخابــات تعــد الجهــة المؤهلــة 
اعــات النتخابيــة.  ز ي ال�ز

للبــت �ز

خاتمة
ي الديمقراطيــات العريقــة والمســتقرة والديمقراطيــات الحديثــة عــى حــد ســواء أمــرا أساســيا 

اعــات النتخابيــة �ز ز يعتــ�ب نظــام تســوية ال�ز
ــز  ــة الحقــوق السياســية وتعزي ي منتظــم، وعامــًا مســاعًدا عــى حماي

نشــاء نظــام قانــو�ز ــاء أنظمــة سياســية راســخة ومســتقرة، ولإ لبن
ي أي بلــد.

الحكــم الديمقراطــي �ز
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ي يع انتخا�ب ت�ش

المفهوم والمصطلح
ي تحكــم ســ�ي المســار 

هــا، والــىت يعيــة والتنظيميــة وغ�ي ــة النصــوص الدســتورية والترش ي بالمعــىز الواســع هــو جمل يــع النتخــا�ب الترش
ــة،  ــية ذات الصل ــوق السياس ــى الحق ــص ع ــات وتن ــام لانتخاب ــار الع ط ــع الإ ي تض

ــىت ــتورية ال ــوص الدس ــرار النص ــى غ ، ع ي ــا�ب النتخ
ز  لمــان، والقوانــ�ي شــح لرئاســة الدولــة أو ال�ب وط ال�ت وطهمــا، خصوًصــا فيمــا يتعلــق بــرش شــح وعــى �ش اع العــام وحــق ال�ت كحــق القــ�ت
فــة عــى تنظيــم النتخابــات، والئنظمــة التنفيذيــة المتعلقــة بالمواضيــع النتخابيــة،  النتخابيــة وتلــك المتعلقــة بتنظيــم الجهــة المرش
عــام وتســجيل  وكذلــك النصــوص القانونيــة المتعلقــة بشــكل غــ�ي مبــا�ش بالنتخابــات، مثــل بعــض النصــوص المتعلقــة بتنظيــم الإ

هــا.  ز الجزائيــة وغ�ي الئحــزاب السياســية وممارســتها لنشــاطاتها والقوانــ�ي

ــة  ــد المتعلق ، والقواع ي ــا�ب ــام النتخ ــة، والنظ ــب والناخب ــة الناخ ــق بأهلي ــا يتعل ي م ــا�ب ــع النتخ ي ــم الترش ــوع، ينّظ ــث الموض ــن حي م
ي الخاصــة 

ــات، وقواعــد التقــا�ز ــة عــى النتخاب ــج، والمراقب اع والفــرز وجمــع النتائ ــا، والقــ�ت ــة وتمويله ــة النتخابي شــح، والحمل بال�ت
ــا. اف عليه �ش ــات والإ ــم النتخاب ــة بتنظي ــة المكلف ــات الجه ــات وواجب ــة، وصاحي ــم النتخابي ــدت(، والجرائ ــات )إن وج بالنتخاب

عــان  ، عــى غــرار الإ ي يــع النتخــا�ب جديــر بالذكــر أن بعــض المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة تضــم قواعــد ومعايــ�ي دوليــة مرتبطــة بالترش
ز ضــد المــرأة،  نســان، والعهــد الــدوىلي للحقــوق المدنيــة والسياســية، واتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التميــ�ي العالمــي لحقــوق الإ
ي تضمنــت بمجموعها 

عاقــة؛ والــىت ز العنــري، واتفاقيــة حقــوق الئشــخاص ذوي الإ والتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى جميــع أشــكال التميــ�ي
ــد المناصــب العاّمــة، وعموميــة حــق  شــح وتقّل ي ال�ت

شــارة إىل الحــق �ز قواعــد متعلقــة بتنظيــم انتخابــات دوريــة وذات مصداقيــة، والإ
هــا مــن الحقــوق المرتبطــة بشــكل مبــا�ش أو غــ�ي مبــا�ش  ي التجمــع، وغ�ي

ي المســاواة، والحــق �ز
اع، و�يــة التصويــت، والحــق �ز القــ�ت

نســان، والميثــاق  ي لحقــوق الإ . وهنــاك اتفاقيــات إقليميــة تؤّكــد عــى عــدد مــن هــذه القواعــد مثــل الميثــاق العــر�ب ي بالمجــال النتخــا�ب
الئفريقــي للديمقراطيــة والنتخابــات والحكــم.

ز مــن الناحيــة الشــكلية، إل أنهــا تكتســب بعــض الخصوصيــة بســبب  هــا مــن القوانــ�ي ز النتخابيــة عــن غ�ي ي الغالــب، ل تختلــف القوانــ�ي
�ز

ارتبــاط وظيفتهــا الئساســية بتحديــد وتنظيــم قواعــد الُمنافســة عــى المناصــب الُمنتخبــة، وبالتــاىلي تطبيــق جوانــب مهمــة مــن النظــام 
زة( لضمــان  ز أو تعديلهــا بموجــب أغلبيــة خاّصــة )ُمعــزَّ ط بعــض الئنظمــة القانونيــة إقــرار هــذه القوانــ�ي . ومــن هنــا قــد تشــ�ت الســياسي
موافقــة طيــف واســع مــن المجتمــع ومكّوناتــه السياســية وغــ�ي السياســية عــى هــذه القواعــد. وعــى ســبيل المثــال، تتطّلــب كل مــن 
ز  ــ�ي ــن القوان ــا جــزًءا م ــة، باعتباره ز النتخابي ــ�ي ــرار القوان ق ــة لإ ــا إجــراءات خاّص ي وموريتاني

ــو�ت ــر والمغــرب وجيب ــس والجزائ مــر وتون
العضويــة أو الئساســية. 

ــة، والحــرص عــى وضــوح  ــب تشــتيت النصــوص النتخابي ي تجن ــع النتخــا�ب ي ــة بالترش ــدة المتعلق ــة الجّي وتتضمــن الممارســات الدولي
ــم  ة بســيطة مــن تنظي ــل فــ�ت ــة قب ــه الجوهري ــل جوانب ــم تعدي ي بحيــث ل يت ــع النتخــا�ب ي ــوع مــن الســتقرار للترش ــح ن صياغتهــا، ومن

ــات )ســتة أشــهر أو ســنة(. النتخاب

ي لانتخابات 
طــار القانــو�ز ، هنــاك موضوعــات مرتبطــة بالإ ي بشــكل مبــا�ش ي القانــون النتخــا�ب

ي تُنّظــم غالبــا �ز
وإضافــة إىل الموضوعــات الــىت

عــام الســمعي والبــري  يعــات أخــرى، عــى غــرار تنظيــم قواعــد تســجيل وتمويــل الئحــزاب السياســية، وتنظيــم قطــاع الإ تُنّظمهــا ترش
ز الجزائية.  ي القوانــ�ي

والمكتــوب، ومــا يتعلــق بالإجــراءات القضائيــة وتشــكيل المحاكــم، ومــواد ذات عاقــة �ز

ز النتخابيــة، خصوًصــا وأن العمليــة النتخابيــة  ي تطبيــق وتنفيــذ القوانــ�ي
تيبيــة( �ز وهنــاك دور مهــم لائنظمــة )أو اللوائــح أو القــرارات ال�ت

ًا مــا يحيــل القانــون هــذه التفصيــات إىل مســتوى الئنظمــة واللوائــح، بحيــث ل يتــم  ُمعقــدة ومليئــة بالتفاصيــل الفنيــة. ومــن هنــا كثــ�ي
يعــات النتخابيــة  ورة التعديــل المســتمر. ومــن الممارســات الجيــدة دوليــا اقتصــار الترش إثقــال القانــون بهــا وبحيــث ل يتعــرض إىل �ز
ي يمكــن أن تنظمهــا الئنظمــة 

ة الــىت ــة المتغــ�ي يــع بالتفاصيــل الفني ــات، وتجنــب إثقــال الترش وط والضمان ــد القواعــد والــرش عــى تحدي
وحــىت التعليمــات والإجــراءات والئدلــة الصــادرة عــن الهيئــات النتخابيــة أو الجهــات المكّلفــة بتنظيــم النتخابــات. 

ي الدســتور الــذي قــد ينــص أيًضــا عــى حقــوق وواجبــات 
طــار العــام لانتخابــات �ز ي المنطقــة العربيــة، يغلــب أن يتــم تحديــد الإ

و�ز
شــح للهيئــات التمثيليــة المنتخبــة وتشــكيلها  وط ال�ت شــح، وكذلــك عــى �ش اع وحــق ال�ت ز الئساســية، ومــن ضمنهــا حــق القــ�ت المواطنــ�ي
: مجلــس الشــعب،  ز

ْ ــه )ســواء كان بغرفــة وحيــدة أم بغرفتــ�ي ي تطلــق علي
لمــان أو التســميات المختلفــة الــىت ومــدة وليتهــا،  مثــل ال�ب

ي أنظمــة الحكــم 
شــح لمنصــب الرئيــس �ز وط ال�ت ، مجلــس الئمــة،...(، وكذلــك �ش ي

مجلــس النــواب، مجلــس الشــورى، المجلــس الوطــىز
ي أحيــان أقــل تنــص عــى 

فــة عــى النتخابــات، و�ز الجمهوريــة، وأحيانـًـا تتضمــن بعــض الدســات�ي العربيــة نصوًصــا متعلقــة بالهيئــة المرش
/ات بالخــارج. ز حــق التصويــت للمواطنــ�ي

قــراره أو  ي مــن مســتوى القانــون، فقــد يكــون قانونـًـا عاديـًـا، أو قانونـًـا أساســًيا )عضويـًـا( يتطلــب أغلبيــة خاصــة لإ يــع النتخــا�ب وأمــا الترش
ي قانــون واحــد ينظــم 

ي توجــب ذلــك. ومــن حيــث المضمــون قــد تجتمــع جــل القواعــد النتخابيــة القانونيــة �ز
ي الئنظمــة الــىت

تعديلــه �ز
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ي العــراق والئردن ومــر 
فــة عليهــا، وقــد يُفــرد قانــون خــاص بالهيئــة النتخابيــة )كمــا هــو الحــال �ز النتخابــات وكذلــك الجهــة المرش

ي موحــد أو مجلــة انتخابيــة )كمــا هــو  ي قانــون انتخــا�ب
وليبيــا وتونــس والجزائــر وموريتانيــا(. كمــا قــد يتــم ضــم كل أنــواع النتخابــات �ز

ز مســتقلة لانتخابــات العامــة عــى حــدة والنتخابــات المحليــة عــى  ي ســوريا وتونــس والجزائــر وجــزر القمــر(، وقــد تُفــرد قوانــ�ي
الحــال �ز

حــدة )النتخابــات البلديــة، النتخابــات الجهويــة، انتخابــات المحافظات/الوليــات(.

ي قــد تبقــى أحيانًــا بيــد الســلطة التنفيذيــة )مجلــس الــوزراء(، وقــد تمنــح أحيانًــا 
كمــا تتــوزع صاحيــة إصــدار الئنظمــة التنفيذيــة الــىت

رشــادات المتعلقــة بالنتخابــات. ي كل الحــالت التعليمــات والئدلــة والإ
ي تُصــِدُر أيًضــا و�ز

فــة عــى تنظيــم النتخابــات الــىت للجهــة المرش

ي ي الوطن العر�ب
يعات النتخابية �ز جدول بالترش
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تصويت

المفهوم والمصطلح
ــى  ــدل ع ي ت

ــىت ــت، وال ن ن�ت ــ�ب الإ ــد و/أو ع ي ــ�ب ال�ب ــالها ع ــم إرس ي ت
ــىت اع و/أو ال ــ�ت ــق الق ــن صنادي ــتخرجة م ــوات المس ــدد الئص ــو ع ه

. يتــم تحديــد عــدد الئصــوات المــدىل بهــا مــن  ي ي يحددهــا القانــون النتخــا�ب
اع الــىت ز والناخبــات وفــق طريقــة القــ�ت اختيــارات الناخبــ�ي

اع البيضــاء ضمــن الئصــوات المــدىل بهــا مــا لــم يــرد  اع وعــد الئصــوات. وعــادة ل يتــم احتســاب أوراق القــ�ت خــال فــرز أوراق القــ�ت
ي 

ز البــاد العربيــة حــول هــذا المفهــوم، فيقــال مثــا �ز ي قانــون النتخابــات. هنــاك بعــض الختافــات اللغويــة بــ�ي
بذلــك نــص خــاص �ز

ي مــر »إجمــاىلي الئصــوات الصحيحــة«.
ي العــراق »أصــوات صحيحــة«، و�ز

عــون«، و�ز الئردن »مق�ت

 : هناك عدد من المصطلحات الئخرى ترتبط بهذا المفهوم نش�ي إليها فيما يىي

ي النتخابــات. ومــن 
ز والناخبــات ومــن ثــم تحديــد الفائزيــن والفائــزات �ز ترتبــط الئصــوات المــدىل بهــا بشــكل مبــا�ش بتحديــد إرادة الناخبــ�ي

 . ز يــه عــى إرادة الناخبــ�ي ز هنــا يكتســب هــذا المفهــوم أهميــة بالغــة. فجوهــر العمليــة النتخابيــة ومنتهاهــا هــو التعبــ�ي الصــادق وال�ز
ي  يــع النتخــا�ب ي يفــرض الترش

رادة يجــب أن تكــون واضحــة مــن حيــث شــكل التعبــ�ي عنهــا وســليمة مــن حيــث الإجــراءات الــىت هــذه الإ
ويــر  ز وعــة والغــش وال�ت اء الئصــوات والدعايــة غــ�ي المرش كــراه و�ش اتباعهــا، وغــ�ي معيبــة نتيجــة أفعــال يجرمهــا القانــون مثــل العنــف والإ

ونحــوه. 

ي وصــول إىل 
لذلــك، ولــكل هــذه العتبــارات تخضــع عمليــة إحصــاء الئصــوات المــدىل بهــا اىل تدقيقــات عــّدة تتجــاوز البعــد الإجــرا�ئ

. ولتحقيــق هــذه الغايــة يتــم تصنيــف الئصــوات المــدىل بهــا  ز ضمــان نزاهــة العمليــة النتخابيــة والتعبــ�ي الدقيــق عــن إرادة الناخبــ�ي
ز والناخبــات. ضمــن عــّدة تصنيفــات فرعيــة تراعــى فيهــا متطلبــات فنيــة وإجرائيــة وغايــات أخــرى تتقاطــع مــع حمايــة إرادة الناخبــ�ي

ف الئوراق الصحيحة والئوراق الباطلة ف ب�ي التمي�ي
ي تعــ�ب بشــكل واضــح وســليم مــن الناحيــة القانونيــة عــى إرادة الناخــب. فصحــة ورقــة التصويــت 

ورقــة التصويــت الصحيحــة هــي الــىت
 : ز ز اثنــ�ي طــ�ي معّلقــة إذا عــى توفــر �ش

•

•

•

•

•

•

•

•

ي 
وط الــىت اع تعــ�ب بوضــوح عــن اختيــار الناخــب أو الناخبــة وتتوفــر فيهــا الــرش اع صحيحة/صــوت صحيــح: ورقــة اقــ�ت ورقــة اقــ�ت

ي تونــس “ورقــة تصويــت ســليمة”، 
، ومــن ثــم يمكــن إضافتهــا إىل إجمــاىلي الئصــوات الصحيحــة. تســمى �ز ي يحددهــا القانــون النتخــا�ب

اع صحيحــة”. ي مــر “بطاقــة اقــ�ت
و�ز

اع، أو أنهــا غــ�ي  ي وإجــراءات القــ�ت اع تــم ملؤهــا بصــورة تخالــف مــا يحــدده القانــون النتخــا�ب اع باطلــة: ورقــة اقــ�ت ورقــة اقــ�ت
اع بموجــب قانــون  مقــروءة ول يمكــن التعــرف عــى اختيــار الناخــب أو الناخبــة فيهــا. ثمــة عــدة عوامــل تبطــل صاحيــة ورقــة القــ�ت
ز عــن طباعــة  النتخابــات منهــا: )1( أن تكــون الورقــة غــ�ي مســتوفية للمواصفــات عندمــا يكــون المرشــحون والمرشــحات مســؤول�ي
البطاقــات؛ )2( عندمــا يمكــن التعــرف عــى هويــة الناخــب مــن الورقــة )بالتوقيــع عليهــا مثــا( ممــا يشــكل انتهــاكاً لمبــدأ �يــة 
اع الملغــاة ضمــن إجمــاىلي  ــار الناخــب بوضــوح. ل تحســب أوراق القــ�ت ي ل يمكــن منهــا معرفــة اختي

التصويــت؛ )3( الورقــة الــىت
اع باطلــة”. ي مــر “بطاقــة اقــ�ت

ي تونــس “ورقــة تصويــت ملغــاة”، و�ز
الئصــوات الصحيحــة. تســمى �ز

ز  اع لــم يضــع الناخــب أو الناخبــة أيــة عامــة عليهــا ومــن ثــم فهــي ل تعكــس أي اختيــار مــن بــ�ي اع بيضــاء: ورقــة اقــ�ت ورقــة اقــ�ت
ي 

ز عليهــا. �ز الخيــارات المعروضــة عليــه. أحيانــا يتــم احتســاب الئوراق البيضــاء أصواتــاً باطلــة مثلهــا كمثــل ورقــة تــم وضــع عامتــ�ي
. ورغــم أنــه يتــم عدهــا وفرزهــا بصــورة منفصلــة، فإنهــا  اع البيضــاء كموقــف ســياسي أغلــب الئحيــان يتــم النظــر إىل ورقــة القــ�ت

ي أو اللوائــح عــى ذلــك. ل تحتســب ضمــن الئصــوات المــدىل بهــا إل إذا نــص القانــون النتخــا�ب

اع ي تحكم عملية الق�ت
امها للمبادئ والإجراءات القانونية الىت اح�ت

التعب�ي بوضوح عن إرادة الناخب أو الناخبة
ط الئول يمكــن عــى  ز تكــون ورقــة التصويــت باطلــة. ومــن صــور البطــان المتعلقــة بمخالفــة الــرش طــ�ي وإذا مــا اختــّل أحــد هذيــن الرش

ســبيل المثــال ذكــر الحــالت التاليــة:
اع  تضمــن ورقــة التصويــت لتنصيــص أو إشــارة تعــرّف بهويــة الناخــب أو الناخبــة وهــو مــا يعتــ�ب خرقــا �يحــا لمبــدأ �يــة القــ�ت

. ي ي القانــون النتخا�ب
المنصــوص عليــه عــادة �ز

ويــر،  ز دارة النتخابيــة للوقايــة مــن ال�ت ي وضعتهــا الإ
عــدم مطابقــة ورقــة التصويــت للمواصفــات الفنيــة والئمنيــة والجرائيــة الــىت

ويــر  ز ي حــالت ال�ت
ة لورقــة التصويــت الئصليــة. و�ز ز مثــل غيــاب الئختــام عليهــا أو عــدم احتوائهــا عــى العامــات والئلــوان الممــ�ي

ز يمكــن أن يكــون البطــان شــاما لــكل الئوراق  ي يكــون فيهــا عــدد الئوراق المســتخرجة مــن الصنــدوق يزيــد عــن عــدد الناخبــ�ي
الــىت

اع. المســتخرجة مــن الصنــدوق أو جزئيــا ل يتعلــق إل بــالئوراق غــ�ي المطابقــة للمواصفــات الفنيــة والجرائيــة لورقــة القــ�ت

ي يع النتخا�ب ي نص عليها الترش
اع مخالًفا للصيغ والشكليات الىت أن يكون تأش�ي الناخب أو الناخبة عى ورقة الق�ت
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ي يســتنتج منهــا عــدم وضــوح إرادة الناخــب أو 
ــىت ــكل الصــور ال ي فهــي متعلقــة اجمــال ب

ــا�ز ط الث أمــا صــور البطــان المتعلقــة بالــرش
ــد وجهــة صــوت الناخــب.  ــن مــن تحدي ي أماكــن غــ�ي مخصصــة للتأشــ�ي بمــا ل يمّك

ــارات مختلفــة أو �ز ــة مثــل التأشــ�ي عــى خي الناخب
ــون عرضــة  ــن أن تك ــا يمك ــورة أعــاه، إل أنه وط المذك ــرش ي ظاهرهــا صحيحــة ومســتجيبة لل

ــا �ز ــا الئوراق المــدىل به ــون أحيان ــد تك وق
ي حالــة ثبــوت وجــود إخــالت جوهريــة أثــرت عــى نزاهــة العمليــة النتخابيــة وأخّلــت بــإرادة 

دارة النتخابيــة �ز بطــال مــن طــرف الإ لاإ
اع أو رشــوة انتخابيــة أو إكــراه مــادي أو عنــف  وعــة يــوم القــ�ت ز والناخبــات، كأن تكــون الئصــوات ناتجــة عــن دعايــة غــ�ي مرش الناخبــ�ي
ــات أو  ــج النتخاب ــة ل يتعلــق الئمــر بإبطــال ورقــة أو أوراق تصويــت بعينهــا وإنمــا إلغــاء نتائ ي هــذه الحال

. و�ز ز مســّلط عــى الناخبــ�ي
جــم قانونيــاً وحســابياً إىل إلغــاء  لغــاء للنتائــج ي�ت ي كل الحــالت فــإن هــذا الإ

ي دائــرة انتخابيــة. و�ز
ي مركــز أو �ز

ي محطــة أو �ز
نتائــج الفائزيــن �ز

عــان عــن  ز قبــل الإ ي مثــل هــذه الحــالت إلغــاء أصــوات الناخبــ�ي
دارة النتخابيــة �ز ز النتخابيــة لــاإ ز بعــض القوانــ�ي أوراق تصويــت. وتجــ�ي

ي 
ي فصلــه 142 هيئــة النتخابــات مــن إعــادة الفــرز �ز

ي التونــسي الــذي مّكــن �ز نتائــج النتخابــات. ويمكــن هنــا الســتدلل بالقانــون النتخــا�ب
ز لهــا وجــود إخــالت جوهريــة وحاســمة شــابت عمليــة 

ّ ي دائــرة انتخابيــة إذا تبــ�ي
، ولهــا أن تلغــي النتائــج فيــه أو �ز اع أو أكــ�ش مكتــب اقــ�ت

اع والفــرز. أّمــا الفصــل 143 مــن نفــس القانــون فقــد أوجــب عــى هيئــة النتخابــات إلغــاء نتائــج الفائزيــن بصفــة كليــة أو جزئيــة  القــ�ت
ة النتخابيــة وتمويلهــا قــد أثّــرت عــى نتائــج النتخابــات بصفــة جوهريــة وحاســمة، وتكــون  ز لهــا أن مخالفتهــم لئحــكام الفــ�ت

ّ إذا تبــ�ي
ز العتبــار  يعيــة أو البلديــة أو الجهويــة دون الئخــذ بعــ�ي ي هــذه الحالــة يقــع إعــادة احتســاب نتائــج النتخابــات الترش

قراراتهــا معللــة. و�ز
ز دون إعــادة احتســاب النتائــج. شــح�ي ي النتخابــات الرئاســية يتــم القتصــار عــى إعــادة ترتيــب الم�ت

ي تــّم إلغاؤهــا، و�ز
الئصــوات الــىت

ي عــى 
ز البطــان الشــكىي المبــىز ــا بــ�ي ز هن ي المحصلــة يمكــن القــول بخصــوص بطــان ورقــة أو أوراق التصويــت أنــه يتجــه التميــ�ي

و�ز
ــع  ي يق

ــىت ــرز وال اع  والف ــ�ت ي الق
ــىت ــراءات عملي ــت، أو بإج ــة التصوي ــة بورق ــات المضمن ــة بالتنصيص ــة مرتبط ــكلية واجرائي ــالت ش إخ

اع  ي حفــت بعمليــة القــ�ت
ي عــى الظــروف العامــة الــىت

ي المبــىز
اع، والبطــان الجــزا�ئ الحســم بشــأنها بمناســبة فــرز أصــوات محطــة القــ�ت

ي دائــرة انتخابيــة أو 
اع أو �ز ي مركــز اقــ�ت

اع أو �ز ي محطــة اقــ�ت
ي رتبــت البطــان هنــا كجــزاء لإخــالت شــابت العمليــة النتخابيــة ككل �ز

والــىت
دارة النتخابيــة.  ي الئغلــب مــن طــرف أعــى ســلطة تقريريــة داخــل الإ

، وهنــا يتــم الحســم �ز أكــ�ش

إشكالية الورقة البيضاء
ز  ي لــم يضــع الناخــب أو الناخبــة أيــة عامــة عليهــا ومــن ثــم فهــي ل تعكــس أي اختيــار مــن بــ�ي

الورقــة البيضــاء هــي ورقــة التصويــت الــىت
ي 

ي الغالــب عــن رغبــة �ز
الخيــارات المعروضــة عليــه. وتطــرح الورقــة البيضــاء إشــكالية عــى مســتوى تصنيفهــا. »فالتصويــت الئبيــض« ينــم �ز

ي 
تســجيل موقــف ســياسي يعــ�ب مــن خالــه الناخــب أو الناخبــة عــن عــدم الرضــا عــى العــرض الســياسي المتوفــر. وتكمــن المعضلــة هنــا �ز

. وتصّنــف عديــد الئنظمــة النتخابيــة الورقــة البيضــاء ضمــن الئوراق الباطلة. وتكمن ســلبية هذا  كيفيــة التعامــل مــع هــذا الموقــف الســياسي
ي طريقــة تعاملهــا مع التصويــت الئبيض 

. وقــد شــهدت الئنظمــة النتخابيــة تطــورا �ز ز جــم بشــكل دقيــق إرادة الناخبــ�ي ي كونــه ل ي�ت
الختيــار �ز

ي كرّســت لئول مــرة التصويــت 
اف بــه كصنــف لذاتــه مــن الئصــوات المــدىل بهــا. ويمكــن الســتدلل هنــا بالتجربــة الفرنســية الــىت نحــو العــ�ت

ي النتخابــات. 
اف بالتصويــت الئبيــض �ز اير/شــباط 2014 والمتعلــق بالعــ�ت ي 21 ف�ب

ي القانــون عــدد 172 لســنة 2014 المــؤرخ �ز
الئبيــض �ز

يعــات النتخابيــة مثــل لبنــان وتونــس. فقــد نصــت المــادة  ي بعــض الترش
ي الــدول العربيــة فقــد تــم تكريــس التصويــت الئبيــض �ز

أمــا �ز
اع لائحــة ولائصوات  ي لــم تتضمــن أي اقــ�ت

ي لســنة 2017 عــى اعتبــار الئوراق الــىت
103 مــن قانــون انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب اللبنــا�ز

ي تونــس فقــد عــرّف الفصــل 3 مــن قانــون 
. أمــا �ز ز ز المحتســب�ي عــ�ي التفضيليــة أوراقــا بيضــاء تحتســب مــن ضمــن عــدد أصــوات المق�ت

النتخابــات والســتفتاء لســنة 2014 الورقــة البيضــاء بكونهــا كل ورقــة تصويــت ل تتضمــن أيــة عامــة مهمــا كان نوعهــا. 
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اع تالفــة، ورقــة  اع خاصــة، ورقــة اقــ�ت ــة، ورقــة اقــ�ت اع باطل اع صحيحة/صــوت صحيــح، ورقــة اقــ�ت أصــوات مــدىل بهــا، ورقــة اقــ�ت

 . ي
ــو�ز اع معلقــة، نســبة المشــاركة، نصــاب قان ض عليهــا، ورقــة اقــ�ت اع معــ�ت اع بيضــاء، ورقــة اقــ�ت اقــ�ت

لطفي بالل
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ي
و�ف تصويت إلك�ت

المفهوم والمصطلح
: ي نوجز تعريف كل منها فيما يىي

و�ز لك�ت ي إطار التصويت الإ
ي تدخل �ز

هناك عدد من المصطلحات والمفاهيم الىت

ونيــة مصممــة خصيصــا لهــذا  ي التصويــت تتيــح للناخــب/ة أن يــدىلي بصوته/هــا عــن طريــق أجهــزة إلك�ت
: طريقــة �ز ي

و�ف لكــ�ت التصويــت الإ
ي باســتخدام أجهــزة أخــرى منهــا - عــى ســبيل المثــال - الهاتــف المحمــول، أو عــ�ب 

و�ز لكــ�ت الغــرض. كمــا يمكــن أن يتــم التصويــت الإ
مجيــات تتــوىل  ي مجهــز ب�ب

و�ز ي هــذه الحالــة يجــري تخزيــن الئصــوات بطريقــة رقميــة ثــم تنقــل بعــد ذلــك إىل خــادم إلكــ�ت
نــت. �ز ن�ت الإ

تصنيــف النتائــج وإحصاءهــا. 

ي النتخابــات لقــراءة 
جهــاز القــراءة الضوئيــة للعالمــات: جهــاز لمســح وتحديــد البيانــات المســجلة بشــكل مســبق. ويمكــن اســتعماله �ز

/ات الذيــن اختاروهــم. كمــا يمكــن أن يســتخدم  ز شــارة إىل المرشــح�ي اع بتحديــد مــا وضعــه الناخبــون/ات مــن عامــات لاإ بطاقــات القــ�ت
ي 

ي هــذا المفهــوم، حيــث يعــرف مثــا �ز
/ات. هنــاك بعــض الختافــات اللغويــة �ز ز المســح البــري لقــراءة اســتمارات تســجيل الناخبــ�ي

. ي
و�ز لكــ�ت ي العــراق: جهــاز التحقــق الإ

، و�ز ي
الئردن: ماســح ضــو�ئ

دلء بصوتــه بمجــرد مامســة إصبعــه للموضــع  ي تمكــن الناخــب مــن الإ
و�ز شاشــات اللمــس النتخابيــة: شاشــة جهــاز تصويــت إلكــ�ت

ي مــر: شاشــات التصويــت باللمــس. 
ي هــذا المصطلــح حيــث يطلــق عليــه مثــًا �ز

المناســب عليهــا. هنــاك بعــض الختافــات اللغويــة �ز

ي تلتقــط صــورا وتســتعمل برمجيــات إعاميــة للتعــرف عــى أشــكال الرمــوز 
ي عــىل الرمــوز: أنظمــة مســح ضــو�ئ

جهــاز التعــرف الضــو�ئ
ي عــى 

المطبوعــة والمكتوبــة يدويــا مثــل الئحــرف والئرقــام وتخزينهــا كبيانــات تقرؤهــا أجهــزة الحاســوب. ويســتعمل التعــرف الضــو�ئ
ــة  ــن اســتمارات مطبوع ــات م ــاط البيان ــن التق ــا م ــن مث ــا يمك ــروء بالحاســوب، وبم ــص مق ــوع إىل ن ــص مطب ــل ن ــادة لتحوي ــوز ع الرم
شــح/ة(،  ي حالــة النتخابــات، تتعــرف الئجهــزة عــى خيــار الناخــب/ة المكتــوب )اســم الم�ت

بــدل مــن طبعهــا عــى الحاســوب يدويــا. و�ز
ي حالــة الســماح بذلــك.

شــح/ة المضــاف/ة �ز كالم�ت

ــح  ــة. تتي ــن الورق ــة م ــع معين ي مواق
ــات محــددة �ز ــراءة عام ــه ق ي يمكن

ــاز مســح ضــو�ئ ــات: جه ــىل العالم ي ع
ــو�ئ ــرف الض ــاز التع جه

ي عامــات مختلفــة وتحويــل الصــور الممســوحة 
مجيــة المســتعملة مــن جهــاز التعــرف البــري عــى العامــات التعــرف عــى معــا�ز ال�ب

ونيــا  اع يمكــن قراءتهــا إلك�ت ي تســتعمل أوراق اقــ�ت
ي البــاد الــىت

إىل بيانــات تقــرأ بالحاســوب باســتعمال موقــع تلــك العامــات. مثــال ذلــك: �ز
ز قــد يكــون مســتطيا  ، وبجــوار اســم كل منهــم يطبــع رمــز معــ�ي ز اع مطبوعــا عليهــا أســماء المرشــح�ي يعطــى الناخبــون/ات ورقــة اقــ�ت
ــهم.  ــام الس ــرة أو إتم ــب أو الدائ ــتطيل المناس ــلء المس ــة بم ــى البطاق ــا ع ــب/ة اختياره/ه ــدد الناخ ــهم. يح ــف س ــرة أو نص أو دائ
اع، كمــا  ي محطــة القــ�ت

ة عــى جهــاز جدولــة التصويــت بالحاســوب �ز اع يمكــن للناخــب/ة إدخــال ورقــة التصويــت مبــا�ش بعــد القــ�ت
اع الــذي ينقــل فيمــا بعــد إىل الموقــع المركــزي لجدولــة الئصــوات. يحــدد جهــاز جدولــة التصويــت  ي صنــدوق القــ�ت

يمكــن وضعهــا �ز
ي البطاقــات ويســجل الئصــوات بنــاء عــى ذلــك. 

ي وضعهــا الناخبــون/ات �ز
بالحاســوب العامــات الــىت

ي قــارئ بــري يمكــن مــن تحويــل المعلومــات آليــا مــن وثيقــة ورقيــة إىل ذاكــرة، 
ي يتمثــل عــادة �ز

و�ز التقــاط مبــا�ش للبيانــات: جهــاز إلكــ�ت
دخــال اليــدوي للبيانــات باســتعمال لوحــة المفاتيــح مثًا. وذلــك باســتعمال ماســح للتعــرف البــري ودون أي اعتمــاد عــى الإ

ي
و�ف لك�ت محددات التصويت الإ

ــق التصويت  ي إدارتهــا. فــإذا مــا ُطبِّ
ي باعتبــاره أداة لزيــادة كفــاءة العمليــة النتخابيــة، وزيــادة الثقــة �ز

و�ز لكــ�ت ا مــا يُنظــر للتصويــت الإ »كثــ�ي
اع، ومــن �عــة إعــان النتائــج، وأن يســّهل عمليــة التصويــت. بيــد أن ذلــك  ز القــ�ت ي تطبيقــا ســليما يمكــن أن يزيــد مــن تأمــ�ي

و�ز لكــ�ت الإ
ي مّخططــا ومّصممــا بعنايــة، يمكــن أن يــؤدي إىل تقويــض 

و�ز لكــ�ت ة. فــإذا لــم يكــن التصويــت الإ التطبيــق الســليم تواجهــه تحديــات كبــ�ي
.)Peter Wolf et al, 2014, p. 4( »ي العمليــة النتخابيــة بأ�هــا

الثقــة �ز

: ز ز مهمت�ي ي من خال خاصيت�ي
و�ز لك�ت ز جولدسميث وروثراوف )Goldsmith & Ruthrauff, 2010( تطبيق التصويت الإ

ّ يم�ي

.1

.2

ة( بــدون حاجــة لتوجــه الناخــب/ة  نــت أو الرســائل القصــ�ي ن�ت تواجــد الناخــب/ة: التصويــت عــن بعــد )مثــل التصويــت عــ�ب الإ
ــة  ي بمحط

و�ز ــ�ت ــت إلك ــاز تصوي ــتخدام جه ــت باس ــل التصوي اع )مث ــ�ت ــة الق ــت بمحط اع، أو التصوي ــ�ت ــة الق ــه/ها لمحط بنفس
اع(. ــ�ت الق

اع حيــث يقــوم الناخــب/ة باســتخدام  افهــم عــى محطــة القــ�ت اع عــى بيئــة التصويــت كإ�ش اف موظفــي/ات القــ�ت اف: إ�ش �ش الإ
اع )كالتصويــت  اع ولــو داخــل بيئــة مخصصــة لاقــ�ت اف موظفــي/ات القــ�ت ، أو القيــام بالتصويــت دون إ�ش ي

و�ز لكــ�ت التصويــت الإ
اع المجهــزة لذلــك(. ي المبكــر ببعــض محطــات القــ�ت

و�ز لكــ�ت الإ
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•

•

•

•

ونيــة  لك�ت ام بالتصويــت بالمعالجــة الإ ز ي اللــ�ت
ونيــة: هــي منظومــة )أو منظومــات( تقتــ�ز وضــع العالمــة بمســاعدة وســيلة إلك�ت

ــة  ي هــذه الحال
ــة، و�ز ــات المتحــدة الئمريكي ي الولي

ــ�ش شــيوًعا �ز ــط هــو الئك ــذا الغــرض. هــذا النم ــة تســتخدم له ــن خــال آل م
اع. تعتــ�ب الئجهــزة  فــإن مــا يتــم اســتخدام التقنيــة المعلوماتيــة بشــأنه هــو وضــع الختيــار بصــورة صحيحــة عــى ورقــة القــ�ت
ي هــذا 

ي الشــق الخــاص بعــد الئوراق مــع هــذا النظــام ماكينــات “قارئــة”، رغــم أن التنــوع الكثــ�ي القائــم حالًيــا �ز
المســتخدمة �ز

ونيــة وحــىت القــدرة عــى التعــرف عــى العامــات، وتصنيــف  الحقــل يســتخدم أنماًطــا تبــدأ بوضــع العامــة بمســاعدة وســيلة إلك�ت
ــة  ــارج محط ــب/ة خ ــارات الناخ ــى اختي ــتقرار ع ــام الس ــذا النظ ي ه

ــورات �ز ــدث التط ــن أح ــا. وم ــرى وضعه ي ج
ــىت ــات ال العام

يطــي )باركــود( عــن طريــق الهاتــف النقــال. اع ووضــع الختيــار بالمحطــة عــن طريــق قــراءة رمــز �ش القــ�ت

ــدور المســاعدة والتســجيل  ــب هــذه الئنظمــة وضــع أجهــزة تقــوم ب ــتقلة: تتطل ــة مس وني ــيلة إلك�ت ــالل وس ــن خ ــت م التصوي
ــة  ــال الشاش ــن خ ــا�ش م ــل المب ــال التعام ــن خ ــة أو م ــال أزرار نوعي ــن خ ــوت م دلء بالص ــم الإ ــت. ويت ــة للتصوي والمعالج
ــار مــن خــال الضغــط عــى اســم المرشــح/ة  ــم الختي ــة”. ويت وني لك�ت اع الإ ــة القــ�ت ــه “ورق ــق علي الحساســة، وهــو نظــام يطل
ي كيفيــة 

أو الحــزب الــذي يريــده الناخــب/ة. مــن مزايــا هــذا النظــام عــدم اســتخدام الــورق، والدقــة حيــث ل يوجــد أخطــاء �ز
تفســ�ي اختيــار الناخــب/ة، أو وجــود لئصــوات باطلــة عــن طريــق الئصــوات الزائــدة أو الناقصــة، بــل هنــاك خيــار واضــح للصــوت 
اع بعــد  الئبيــض أو الفــارغ كاختيــار. ومــن أهــم مزايــا هــذا النظــام �عــة إعــان النتائــج حيــث يمكــن إعــان نتيجــة محطــة القــ�ت
ــْلم الجتماعــي.  ي نزاهــة ونتائــج النتخابــات وبالتــاىلي يحافــظ عــى السِّ

اع، ممــا يعــزز مــن الثقــة �ز دقائــق قليلــة مــن انتهــاء القــ�ت
ــح هــذا النظــام  ــث يتي ــة مســتقلة، حي وني ــق وســيلة إلك�ت ــت عــن طري ــ�ب أنصــار التصوي ــة مــن أك عاق ــّد الئشــخاص ذوو الإ ويَُع
، أو عــن طريــق النفــخ  ي

عاقــة دون العتمــاد عــى الغــ�ي عــ�ب تقنيــات مختلفــة مثــل التصويــت الصــو�ت التصويــت للشــخص ذي الإ
ي الهنــد منــذ العــام 2006. أمــا أنظمــة التصويــت 

ازيــل منــذ العــام 2008 و�ز ي ال�ب
والشــفط. وهــذا هــو النظــام الــذي تــم تطبيقــه �ز

ة بالوليــات المتحــدة الئمريكيــة ودول أوروبــا المختلفــة مثــل فرنســا وبلغاريــا. وهــذا هــو نظــام  عــ�ب شاشــة لمــس فهــي منتــرش
ي انتخابــات عامــي 2011 و2015 ومــن المخطــط اســتخدامه 

مــارات العربيــة المتحــدة �ز ي دولــة الإ
التصويــت الــذي جــرى تطبيقــه �ز

ي التحــادي عــام 2019.
ي انتخابــات المجلــس الوطــىز

�ز

ــار  ــاز الحاســوب لختي ــف النقــال أو جه ــم عــ�ب الهات ــت مــن أي مــكان بالعال ــا التصوي ــت: المقصــود هن ن ن�ت ــت عــ�ب الإ التصوي
ة فتــح التصويــت  نــت بتغيــ�ي الختيــار خــال فــ�ت ن�ت . وعــادة مــا تســمح أنظمــة التصويــت عــ�ب الإ المرشــح/ة أو الحــزب الســياسي
نــت، ثــم يُعتــد بالختيــار الموجــود لــدى موعــد إغــاق التصويــت المعلــن مــن قبــل هيئــة إدارة النتخابــات. ويتعــرض  ن�ت عــ�ب الإ
ــات.  ي مجــال النتخاب

ــدة �ز ــات الجدي ي الفصــل الخــاص بالتقني
ــت �ز ن ن�ت ــت عــ�ب الإ هــذا القامــوس بشــكل أعمــق لمســألة التصوي

يــدي، وتطبقــه دولــة واحــدة  ي كبديــل عــن التصويــت ال�ب
نــت حاليــاً بشــكل جــز�ئ ن�ت تقــوم عــدة دول بتطبيــق التصويــت عــ�ب الإ

ز  تاحــة التصويــت للناخبــ�ي نــت خاصــة لإ ن�ت بشــكل كامــل وهــي إســتونيا. تــدرس عــدة دول عربيــة حالًيــا اســتخدام التصويــت عــ�ب الإ
خــارج البــاد.

ــم  ــذي يت ــاً للمســتوى ال ــة وفق ــواع فرعي ــة أن ــوات: وينقســم إىل ثاث ــة لالئص وني لك�ت ــراءة الإ ــق الق ــن طري ، ع ي
و�ف ــ�ت لك ــد الإ الع

إتمامــه عنــده، وتختلــف التقنيــات المســتخدمة فيــه وفقــاً لمتطلبــات النتخابــات. فبعــض هــذه النظــم اليــوم ل تكتفــي فقــط 
اع بــل أيًضــا تعتمــد تقنيــة التعــرف الــذكي عــى العامــات  ي وضعهــا الناخــب/ة بورقــة القــ�ت

بالتعــرف عــى عامــات الختيــار الــىت
/ات  ز والحــروف، وتســتطيع التعــرف عــى الحــروف المكتوبــة وليــس المطبوعــة فقــط، لتســمح بالتعــرف عــى أســماء المرشــح�ي
ي 

و�ز لكــ�ت ي يســمح بذلــك. وجديــر بالذكــر أن تقنيــة العــد الإ /ات إن كان النظــام النتخــا�ب ز الذيــن تتــم كتابتهــم مــن ِقَبــل الناخبــ�ي
اع، ومــن ثــم الحتيــاج إىل تدخــل  ليســت دقيقــة مائــة بالمائــة، ومــن المعتــاد عــدم التعــرف عــى جميــع عامــات أوراق القــ�ت

ي وهــي:
و�ز لكــ�ت ي للتعــرف عــى بعــض العامــات والتأكــد مــن بطــان الئوراق الباطلــة. وتوجــد عــدة أنــواع للعــد الإ بــرش

ي
و�ف لك�ت أنواع التصويت الإ

ي 
ىلي �ز

دخــال النظــام الآ ــاش لإ ــ�ش عرضــة للنق ــات الئك ــن التطبيق ــة واحــًدا م ــة/ المعلوماتي ــت باســتخدام الوســائل الآلي ــ�ب التصوي يعت
ــت. ــار التصوي ــى مس ــة ع ــق المعلوماتي ات تطبي ــ�ب ــارب وخ ي تج

ــا �ز ــاك تنوع ــر أن هن ــة الئم ــة. حقيق ــة النتخابي العملي

: ي
و�ز لك�ت ي التصويت الإ

ي هذا المقام أن نذكر أبرز الئنماط المستخدمة �ز
يمكننا �ز

ــوق غطــاء • ة توضــع ف ــة صغــ�ي اع: يعتمــد هــذا النظــام عــى ماســحات ضوئي ــ�ت ي عــى مســتوى محطــة الق
و�ز ــد إلكــ�ت ع

اع ثــم التوجــه للجهــاز ووضــع الورقــة بــه. تقــوم  اع. يقــوم الناخــب/ة بوضــع اختياره/هــا عــى ورقــة القــ�ت صنــدوق القــ�ت
اع صحيحــة خاصــة  ز بالورقــة والتأكــد مــن كونهــا ورقــة اقــ�ت الئجهــزة الحديثــة مــن تلــك النظــم بمراجعــة عامــات التأمــ�ي
بانتخابــات هــذه المحطــة تحديــداً، ثــم تقــوم بالبحــث عــن العامــات والتعــرف عــى الختيــارات. بعــض هــذه الئجهــزة 
ــة  ــة لمراجع ــحب الورق ــا أو س ــد اختياره/ه ــب/ة بتأكي ــوم الناخ ة ليق ــ�ي ــة صغ ــى شاش ــب/ة ع ــارات للناخ ــرض الختي يع
ــ�ش  ــا أك ــزة لديه اع. بعــض هــذه الئجه ــ�ت ــدوق الق ــة داخــل صن ــوم النظــام بإســقاط الورق ــم يق ــار أو اســتكماله ث الختي
اع وفًقــا لاإجــراءات المحــددة. يقــوم النظــام بطباعــة تقريــر  مــن مخــرج وتقــوم بفصــل الئصــوات داخــل صنــدوق القــ�ت
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ة(، وثقــة الناخــب/ة  اع مبــا�ش اع. مــن مزايــا هــذا النظــام �عــة إعــان النتائــج )بعــد انتهــاء القــ�ت بالنتيجــة بعــد انتهــاء القــ�ت
ي 

فيــه حيــث يــرى بنفســه/ها كيــف تعــرف الجهــاز عــى اختياره/هــا ويقــوم بتأكيــده. يســتخدم هــذا النظــام بشــكل كبــ�ي �ز
ي ســلطنة عمــان 

ي انتخابــات المجالــس البلديــة عــام 2016 �ز
مختلــف الوليــات المتحــدة الئمريكيــة، كمــا تــم اســتخدامه �ز

وانتخابــات مجلــس النــواب عــام 2018 بالعــراق.

اع.  اع: هــذا النظــام مختلــف بشــكل كبــ�ي عــن العــد عــى مســتوى محطــات القــ�ت ي عــى مســتوى مركــز القــ�ت
و�ز عــد إلكــ�ت

اع.  ــ�ت ــزة بمحطــات الق ة، ول توجــد أجه ــا�ش اع مب ــ�ت ــدوق الق ــا داخــل صن اع ورقته/ه ــ�ت ي محطــة الق
يضــع الناخــب/ة �ز

اع ويقومــون بفتــح كل  اع إىل غرفــة مخصصــة للعــد بمركــز القــ�ت اع بعــد انتهائــه بنقــل صنــدوق القــ�ت يقــوم موظفــو القــ�ت
صنــدوق بالمركــز عــى حــدة وفتــح وفــض أوراقــه ثــم وضعهــا بجهــاز ماســح آىلي للتعــرف عــى العامــات والئصــوات. يقــوم 
اع عــى حــدة بعــد النتهــاء منهــا. اســتخدم هــذا النظــام عــى نطــاق  الجهــاز بطباعــة تقريــر بالنتيجــة لــكل محطــة اقــ�ت

ضيــق بانتخابــات مجلــس النــواب عــام 2018 بالعــراق.

ــز  ــاً لنظــام العــد عــى مســتوى مرك ــا تمام ــ�ب هــذا النظــام مماث ــرة أو المحافظــة: يعت ي عــى مســتوى الدائ
و�ز عــد إلكــ�ت

اً  ي حالــة العــد المركــزي، يتــم اســتخدام أجهــزة أ�ع كثــ�ي
. �ز ي

ي حجــم و�عــة جهــاز الماســح الضــو�ئ
اع مــع الختــاف �ز القــ�ت

اع إليهــا  اع، ويتــم ذلــك بمراكــز مخصصــة ومجهــزة خصيصــاً للعــد. يتــم نقــل صناديــق القــ�ت عــن مثياتهــا بمراكــز القــ�ت
ة تعامــل الئيــدي المختلفــة مــع الئوراق  ز كــ�ش واتبــاع كافــة الخطــوات المذكــورة للنظــام أعــاه. مــن عيــوب هذيــن النظامــ�ي
ــدة  ــرات عدي ــان هــذا النظــام م ــا للتاعــب. اســتخدمت ســلطنة عم ك المجــال مفتوًح ــ�ت ــد ي ــا ق ــل إعــان النتيجــة مم قب

وآخرهــا عــام 2015 بانتخابــات مجلــس الشــورى.

•

•

يصالت الورقية الإ
ي الوليــات المتحــدة الئمريكيــة وخاصــة 

ورة اســتخدام ورقــة مــن عدمــه. وقــد دار هــذا بشــكل شــائع �ز هنــاك أيًضــا نقــاش حــول �ز
ــه  ــاك توجُّ ي الوقــت الحــاىلي فهن

اق. أمــا �ز ــات لاخــ�ت ي أجريــت عــام 2016 بعــد ادعــاءات تعــرض النتخاب
ــىت ــات ال ــداء مــن النتخاب ابت

ــات  ــة أو الشــاملة، للبيان ــة، الحتمالي ــاء« التصويــت والمقارن ــة »إعــادة بن ي إمكاني
، الئمــر الــذي يســاعد �ز ي

ــة بإيصــال ور�ت قــوي للمطالب
ــة(. باســتخدام الوســيلة الملموســة )اليدوي

ي عــ�ب وســائل 
و�ز لكــ�ت ــت الإ ــة للتصوي ي النظــم المختلف

ــىز ي تتب
ــىت ــات ال ــات إدارة النتخاب ي تتخذهــا هيئ

ــىت ــدة ال رغــم الإجــراءات العدي
ي 

كات أو هيئــات متخصصــة ومعتمــدة �ز مجيــات مــن قبــل �ش ونيــة مســتقلة مثــل شاشــات اللمــس، مــن فحــص لشــيفرة المصــدر لل�ب إلك�ت
ي يتــم اســتخدامها، فهــذه الئجهــزة تســجل الئصــوات 

ونيــاً قبيــل تحميلــه عــى الئجهــزة الــىت ذلــك المجــال، وتوقيــع شــيفرة المصــدر إلك�ت
ي مثــل هــذه 

ي حالــة الطعــن أو التشــكيك �ز
مــكان إعــادة الفــرز والعــد �ز ي أنــه لــن يكــون بالإ

ونيــة فقــط، ممــا يعــىز ي صــورة إلك�ت
والنتائــج �ز

ي مــن قبــل أجهــزة التصويــت، تحتــوي عــى اختيــار أو 
ي ذلــك المجــال هــي طباعــة إيصــال ور�ت

النتائــج. ولذلــك فالممارســة الئفضــل �ز
يصــال داخــل صنــدوق  اختيــارات الناخــب/ة، ويقــوم الناخــب/ة بمراجعــة اختياراتــه بنفســه والتأكــد مــن تطابقهــا والقيــام بوضــع الإ
ونيــة المســجلة بأجهــزة  لك�ت اع. ويفتــح هــذا الصنــدوق المجــال لإجــراء عمليــات إعــادة الفــرز والعــد اليــدوي لتأكيــد النتيجــة الإ القــ�ت
اع،  اع، يتــم اختيارهــا بعــد انتهــاء القــ�ت التصويــت للكافــة. بــل والئفضــل هنــا هــو اختيــار عينــة عشــوائية ممثلــة مــن محطــات القــ�ت
عــادة الفــرز والعــد ومقارنــة  ز بالنتخابــات، لإ /ات والئحــزاب السياســية مــن المشــارك�ي ز ومــن الممكــن اختيارهــا بالتشــاور مــع المرشــح�ي

/ات وكافــة أطــراف العمليــة النتخابيــة. ز /ات والمرشــح�ي ز ونيــة لتأكيــد نزاهــة النظــام للناخبــ�ي لك�ت النتائــج اليدويــة مــع تلــك الإ

: )1( إيصــال حــر: يخــرج مــن جهــاز  ي
و�ز لكــ�ت ي يمكــن طبعهــا عــن طريــق أجهــزة التصويــت الإ

يصــالت الــىت هنــاك ثاثــة أنــواع مــن الإ
ــب/ة  ــع الناخ ــدم وض ــال ع ــي احتم ــه ه ــة ضعف اع. نقط ــ�ت ــدوق الق ــل صن ــا داخ ــه بيده/ه ــب/ة ويضع ــه الناخ ــت ويراجع التصوي
ي النتائــج المســجلة بالجهــاز وتلــك الموجــودة بالصنــدوق. وقــد قامــت 

يصــال بالصنــدوق ســواء عــن عمــد أو خطــأ، فيحــدث تبايــن �ز الإ
ي التحــادي عــام 2011، لكنهــا لــم 

ي انتخابــات المجلــس الوطــىز
يصــالت �ز مــارات العربيــة المتحــدة باســتخدام هــذا النــوع مــن الإ الإ

ــة حــول بكــرة، ويظهــر منهــا  ــع مــن قبــل الجهــاز عــى ورقــة طويل ــرة: يُطَب ــة إيصــالت عــام 2015. )2( إيصــال الَبَك تقــم بطباعــة أي
للناخــب/ة الجــزء الــذي يوضــح اختياراته/هــا فقــط، وتلــف البكــرة بعــد مراجعــة الناخــب/ة لختياراته/هــا لحمايــة �يــة الصــوت. وعيــب 
اع. )3( إيصــال الصنــدوق: تتــم  ، ممــا قــد يهــدد �يــة القــ�ت /ات بشــكل تسلســىي ز هــذا النظــام هــو أنــه يســجل اختيــارات الناخبــ�ي
يصــال  اً، ويقــوم الجهــاز بقطــع الإ يصــال الــذي تــم طباعتــه أخــ�ي اع ذي غطــاء زجاجــي يعــرض فقــط الإ طباعتــه داخــل صنــدوق اقــ�ت
ك مجــالً لخــروج الناخــب/ة  اع، ول يــ�ت بعــد مراجعــة الناخــب/ة لختياراته/هــا ليســقط حــراً داخــل الصنــدوق محافًظــا عــى �يــة القــ�ت

اع. يصــال خــارج محطــة القــ�ت بالإ

التحديات
ونيــة  لك�ت ، ومنــه آراء تتعلــق بمــدى جــدواه أو ماءمتــه مــن خــال اســتخدام الوســائل الإ ي

و�ز لكــ�ت هنــاك جــدل كبــ�ي حــول التصويــت الإ
: ي الئســاس حــول عــدة محــاور هــي عــى النحــو التــاىلي

بشــكل عــام. ياحــظ أيًضــا أن هــذا الجــدل ينصــب �ز
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•

•

•

•

•

ة أو مبالــغ  التكلفــة: العنــر الئول يتعلــق بالمــوارد الماليــة المطلوبــة لهــذا الغــرض. وأيـًـا كان الوضــع ســواء باســتثمار مبالــغ كبــ�ي
انيــات ضخمــة. وهنــاك رّد عــى هــذا الطــرح وهــو أن التصويــت  ز ي يتطلــب وجــود م�ي

و�ز لكــ�ت قليلــة فــإن النتقــال إىل التصويــت الإ
 ، ي

و�ز ــ�ت لك ــت الإ ــال التصوي ي مج
ــة �ز ــرى ممكن ــتخدام أدوات أخ ــا أو اس ــا ونقله ــة الئوراق وتأمينه ــة طباع ــر كلف ي يوف

و�ز ــ�ت لك الإ
ة أعــوام إىل خمســة عــرش عاًمــا. ة زمنيــة قــد تصــل لعــرش ضافــة إىل اســتمرار اســتخدام نفــس الئجهــزة لعــدة انتخابــات عــى فــ�ت بالإ

اق أمــن  اق المنظومــة: هــو جــدل كبــ�ي ثــار حــول اســتخدام الوســائل المعلوماتيــة وكــون ذلــك يتضمــن خطــر اخــ�ت إمكانيــة اخــ�ت
ي الجهــاز، وتتغــ�ي بذلــك إرادة 

ي الطباعــة الرقميــة �ز
تــب عليــه تغيــ�ي �ز مجيــات يمكــن أن ي�ت النتخابــات، ابتــداء مــن أن تغيــ�ي ال�ب

ي تتــم معالجتهــا عــى الخــط. وهنــاك إجابــات 
/ات وإحــداث تغيــ�ي النتائــج الــىت ز قــ�ي الناخــب/ة، وانتهــاء بإمكانيــة دخــول المخ�ت

عــى هــذا الجــدل تؤكــد أن هــذه الئصنــاف مــن نقــاط الضعــف إنمــا هــي محــض خيــال أو أن العتــداءات الممكنــة غــ�ي قابلــة 
/ات يمكــن أن يكــون أكــ�ش عرضــة للخطــر  ز لإحــداث أثــر. كمــا يقــال أيًضــا إن التصويــت اليــدوي الــذي يرتبــط بنظــام الموظفــ�ي

مقارنــة بمنظومــة معلوماتيــة جيــدة.

ز  ورة وجــود قوانــ�ي : هــذا هــو أحــد الموضوعــات الــذي تختلــف حولهــا الآراء، وهــو المتعلــق بــرز ي
عــدم وجــود إطــار قانــو�ف

ي اعتبارهــا اســتخدام 
ز النتخابيــة لــم تضــع �ز ي التصويــت مــن عدمــه. وعموًمــا فــإن القوانــ�ي

ونيــة �ز تســمح باســتخدام أجهــزة إلك�ت
ي ســابقة للتواجــد المنتــرش لمثــل هــذه المنظومــات. وعــى 

طــار القانــو�ز هــذا الصنــف مــن الئجهــزة. ذلــك أن أغلــب مكّونــات الإ
يعــي المنظــم لانتخابــات. طــار الترش ي مثــل هــذه الئنظمــة مراجعــات لاإ

ذلــك فغالبــاً مــا يتطلــب تبــىز

، وهــي أنــه مــن المتطلــب أن تكــون هنــاك حمــات موســعة تعّلــم  ي
و�ز لكــ�ت صعوبــات التطبيــق: هنــاك حجــة ضــد التصويــت الإ

ز كيفيــة الســتخدام وذلــك لكــر حاجــز مقاومــة التغيــ�ي والقضــاء عــى الحساســيات المضــادة للتطبيقــات المعلوماتيــة،  الناخبــ�ي
ز الســكان. أمــا الــرّد عــى هــذا فهــو أن كل  ز القطاعــات الئكــ�ش محافظــة بــ�ي أو صعوبــات التكيــف مــع الوضــع الجديــد وخاصــة بــ�ي
تعديــل )ســواء كان تقنًيــا أو سياســًيا( يطــرأ عــى نظــام التصويــت يتطلــب هــذا الصنــف مــن الجهــد وأن ذلــك المجهــود المطلــوب 

ي البدايــة فقــط.
بذلــه هــو �ز

اختيــار التقنيــة المالئمــة لظــروف كل دولــة: العديــد مــن الــدول المزدهــرة اقتصاديــاً والمتطــورة تقنًيــا تتجــه لتقنيــات التصويــت 
ــت – خاصــة  ن ن�ت ــف النقــال أو جهــاز الحاســوب عــ�ب شــبكة الإ ــا مــن خــال الهات اع(، وخصوًص عــن بعــد )خــارج محطــة القــ�ت
يــدي، أو التصويــت بالوكالــة. قــد  لعتمــاد مثــل هــذه الــدول مــن قبــل عــى آليــات أخــرى للتصويــت عــن بعــد مثــل التصويــت ال�ب
ي حالــة التصويــت عــن 

اع �ز ي تواجــه تحديــات اقتصاديــة أو ذات ثقافــة ل تحمــي �يــة القــ�ت
ل يائــم مثــل هــذا الحــل الــدول الــىت

ي العمليــة النتخابيــة ككل.
ي نتائــج النتخابــات و�ز

ز ثقتهــم �ز ي مثــل ذلــك الحــل، فقــد يفقــد كثــ�ي مــن الناخبــ�ي
ي حالــة تبــىز

بعــد. و�ز
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تصويت إجباري

المفهوم والمصطلح

المع�ف اللغوي
ي قــرار أو قضيــة مــا، وهــو وســيلة تتبــع لئخــذ 

اع: هــي عمليــة يبــدى بواســطتها أعضــاء جمعيــة او هيئــة سياســية رأيهــم �ز تصويــت أو اقــ�ت
ي الــدول الديمقراطيــة.

ي أمــر مــا أو اتخــاذ قــرار، ويوجــد عــادة �ز
رأي قطــاع مــن النــاس �ز

إجباري: هو اسم منسوب إىل إجبار معناه إلزامي وضده اختياري.

المع�ف الصطالحي
ــات  ي النتخاب

ــت �ز ــات بالتصوي ز والناخب ــ�ي ــزام الناخب ــه إل ــم بموجب ــة، يت ــم النتخابي ــض النظ ــه بع ــام تتبع ــاري نظ ــت الإجب التصوي
ي المواعيــد المحــددة لــه، وفقــا للنظــم والقواعــد المتبعــة. وإذا لــم يقــم الناخــب/ة بالتصويــت 

بإحــدى الوســائل المتاحــة للتصويــت �ز
، ويكــون عليــه/ا إثبــات العــذر الــذي منعــه/ا مــن  ي دون عــذر مقبــول فإنــه يكــون معرًضــا لعقوبــات تقــرر بموجــب القانــون النتخــا�ب

التصويــت حــىت يتخلــص مــن العقوبــة أو الجــزاء.

. فهنــاك أنظمــة انتخابيــة تــرى  ي ي النظــام النتخــا�ب
ي شــأن إلزاميــة التصويــت حســب طبيعــة التصويــت �ز

ي العالــم اتجاهــان �ز
ويســود �ز

أن التصويــت أو النتخــاب هــو واجــب عــى كل مواطــن ومــن ثــم يؤاخــذ عــى عــدم القيــام بــه. وهنــاك أنظمــة أخــرى تــرى أنــه حــق 
ي 

كــه إن شــاء، فــا يجــوز وضــع جــزاء عــى عــدم اســتخدام المواطــن لحــق هــو لــه. وقــد اختلفــت الآراء �ز للمواطــن، يأتيــه إن شــاء وي�ت
ي تدعــم وجهــة نظــره ولــكل منهــا وجاهتهــا.

ز حججــه الــىت ز مؤيــد ومعــارض للتصويــت الإجبــاري ولــكل مــن الفريقــ�ي هــذا الشــأن مــا بــ�ي
ز والناخبــات، وأن ذلــك ســوف يصعــب مــن  يد مــن نســبة مشــاركة الناخبــ�ي ز ى الفريــق المؤيــد للتصويــت الإجبــاري أنــه حتمــا ســ�ي فــ�ي
ــدم الســتقرار الســياسي  ــل خطــورة ع ــا يقل ، مم ز ــ�ي ــن الناخب ــدد م ــ�ب ع ورة كســبهم أصــوات أك ــرز ز والمرشــحات ل ــة المرشــح�ي مهم
ز  ز بمناصبهــم بعــدد قليــل مــن الئصــوات، وفيــه تشــجيع عــى عــدم إهمــال المرشــح�ي الــذي قــد ينجــم عــن فــوز القــادة السياســي�ي
ــة  ــاك لحري ــاري انته ــت الإجب ي التصوي

ــأن �ز ز ب ــ�ي ــرأي عــى القائل ــرد أصحــاب هــذا ال ي المشــاركة السياســية. وي
ــة �ز ــل نشــاطا ورغب لائق

ضــون  ي المشــاركة أو المع�ت
ز �ز /ات – بــأن غــ�ي الراغبــ�ي ز ز عــى المرشــح�ي ضــ�ي ي المشــاركة السياســية أو المع�ت

ز �ز الئشــخاص غــ�ي الراغبــ�ي
اع، وهــو مــا يســمى  ي ورقــة القــ�ت

اضهــم �ز اضهــم عــن طريــق إبطــال أصواتهــم أو تدويــن اع�ت ز يمكنهــم إظهــار اع�ت عــى المرشــح�ي
ــت الحتجاجــي. التصوي

ًا للحريــة الشــخصية إذا مــا قورنــت بأعمــال أخــرى قــد يجــ�ب عليهــا الشــخص باعتبــاره  كمــا أن عمليــة التصويــت ل تشــكل انتهــاًكا كبــ�ي
ي بعــض المجتمعــات. فضــا عــن أن 

ز او الخدمــة العامــة �ز ي هيئــات المحلفــ�ي
ي المجتمــع، مثــل التجنيــد الإجبــاري أو المشــاركة �ز

عضــًوا �ز
ز بالسياســة فقــط. الإجبــار عــى التصويــت يُظهــر أن المرشــح أو الحــزب الفائــز يمثــل بجــاء غالبيــة الســكان وليــس المهتمــ�ي

ــه،  ــه عــى ترك ــت حــق للمواطــن ل يجــب مؤاخذت ــرى أن التصوي ــذي ي ــاري، وال ــت الإجب ــذي يعــارض التصوي ــق الآخــر وال ــا الفري أم
، كمــا أن إجبــار المواطــن/ة  ، فالصمــت مــن ضمــن أوجــه التعبــ�ي ويــرون أن التصويــت الإجبــاري هــو انتهــاك صــارخ لحريــة التعبــ�ي
ي صالــح 

ي قــد يصــب �ز
ام، وهــو مــا يــؤدى اىل اختيــار عشــوا�ئ ز عــى التصويــت يدفعه/هــا لعمليــة التصويــت فقــط للتخلــص مــن اللــ�ت

. ز /ات غــ�ي صالحــ�ي ز مرشــح�ي

ي الئنظمــة النتخابيــة ل توجــد أنظمــة مثاليــة فعــى كل جماعــة أن تختــار مــن 
ز تبقــى القاعــدة الذهبيــة، وهــي أنــه �ز ز هذيــن الرأيــ�ي وبــ�ي

الئنظمــة مــا يتــواءم مــع تركيبتهــا الســكانية وثقافاتهــا الســائدة.

ز الغرامة المالية وخدمة المجتمع. اوح الجزاءات عى عدم التصويت ما ب�ي وت�ت

ي الــدول العربيــة للبحــث عــن أيهــا تعتنــق نظــام التصويــت الإجبــاري وأيهــا تتبــع التصويــت الطوعــي 
وبالنظــر اىل الئنظمــة النتخابيــة �ز

ي تــم رصدهــا 
ز الــدول الــىت ي تعتنــق نظــام التصويــت الإجبــاري مــن بــ�ي

نجــد أن جمهوريــة مــر العربيــة هــي الدولــة الوحيــدة الــىت
ــا  ــاة العامــة واجًب ي الحي

ــه مشــاركة المواطــن �ز ــة، ويتســق ذلــك مــع الدســتور الســاري بهــا إذ جعلــت المــادة 87 من بالمنطقــة العربي
ي 

ة الحقــوق السياســية �ز ــا�ش ــون مب ــادة 43 وقان ي الم
ــات الرئاســية �ز ــون النتخاب ــإن كا مــن قان ــك الدســتور ف ــا، واتســاقا مــع ذل وطنًي

ز والناخبــات وتخلــف عــن  المــادة 57 يفرضــان غرامــة ل تتجــاوز خمســمائة جنيــه مــري عــى كل مــن كان مقيــدا بقاعــدة بيانــات الناخبــ�ي
دلء بصوتــه بغــ�ي عــذر مقبــول . الإ

ي الــدول العربيــة فإنهــا تعتنــق التصويــت الختيــاري، فــا تحتــوي أنظمتهــا النتخابيــة عــى نصــوص عقابيــة عــن التخلــف عــن 
أمــا بــا�ت

ي – العــراق – الئردن – الكويــت – 
ي تســىز رصــد أنظمتهــا النتخابيــة وهــي الجزائــر – البحريــن – جيبــو�ت

دلء بالصــوت وهــي الــدول الــىت الإ
مــارات – اليمــن. ز – قطــر – الصومــال – الســودان – تونــس – الإ لبنــان – ليبيــا – موريتانيــا – المغــرب – ســلطنة عمــان - فلســط�ي
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ــص  ــي، وتن لزام ــاري أو الإ ــت الإجب ــق التصوي ــط تعتن ــة فق ــد 24 دول ــن رص ــه يمك ــم فإن ــث ليشــمل العال ــعنا نطــاق البح ــا إذا وس أم
اليا – النمســا - مــر – بلجيــكا – بوليفيــا –  ز – أســ�ت قوانينهــا النتخابيــة عــى جــزاءات للتخلــف عــن التصويــت وهــي أنغــول- الئرجنتــ�ي
ج – نــاورو – بنمــا – باراغــواي  كــوادور – اليونــان – هنــدوراس – لوكســم�ب ص الشــمالية – الدومنيــكان – الإ ازيــل – كوســتاريكا – قــ�ب ال�ب
ات حــىت الآن ل تــؤدي إىل اســتنتاج  ز – ســنغافورة – تايانــد – تركيــا – أوروجــواي. وياحــظ هنــا أن كل المعلومــات والخــ�ب و – الفلبــ�ي – بــ�ي

ز ومشــاركتهم. واضــح أن التصويــت الإجبــاري يزيــد مــن إقبــال الناخبــ�ي

المراجع

 .)ACE( شبكة المعرفة النتخابية أيس

مصطلحات ذات عالقة: 

أولً: هذا القاموس: 
، المشاركة السياسية، نسبة المشاركة، انتخابات صحيحة.  ي يع انتخا�ب مواطنة، ترش

ي لمصطلحات النتخابات:  ثانياً: المعجم العر�ب
ي النتخابات، نسبة المشاركة. 

، حق المشاركة �ز ي يع انتخا�ب ترش

هشام مختار
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ف تصويت العسكري�ي

المفهوم والمصطلح
طــة وخفــر  ي جميــع القــوات الئمنيــة والعســكرية مثــل الجيــش والقــوات البحريــة والجويــة والرش

ز الئفــراد �ز يشــمل مصطلــح العســكري�ي
ز - أو بعــض فئاتهــم -  ي العتبــار العديــد مــن العوامــل التاريخيــة والسياســية، فــإن بعــض الــدول تســمح للعســكري�ي

الســواحل. وأخــًذا �ز
ي الغالــب بعيــًدا عــن دوائرهــم النتخابيــة، تقــام لهــم أحيانـًـا مراكــز 

بالتصويــت بينمــا ل تســمح بذلــك دول أخــرى. وبحكــم وجودهــم �ز
اع قبــل يــوم  يــد أو بالوكالــة. عــادًة مــا يتــم تنظيــم هــذا النــوع مــن القــ�ت اع داخــل الثكنــات، أو يتــاح لهــم التصويــت عــ�ب ال�ب اقــ�ت

.)UNDP, 2014, 32( ”طــة وقــوات الئمــن اع أفــراد الرش ز بـــ “اقــ�ت ي فلســط�ي
اع الرســمي بأيــام قليلــة. ويشــار إليــه �ز القــ�ت

ز عــدد  ي عــام 1862 عندمــا أصبحــت وليــة ويسكونســن الئوىل مــن بــ�ي
وقــد ظهــر أول اســتخدام معــروف للتصويــت مــن خــارج الوطــن �ز

ي جيــش التحــاد أثنــاء الحــرب الئهليــة، ثــم تبعتهــا 
ي َســْن أحــكام للســماح بتصويــت الجنــود الذيــن يقاتلــون �ز

مــن الوليــات الئمريكيــة �ز
ي القــوات المســلحة، ممــا أثــار الجــدل حــول حقهــم 

اليا. وخــال الحــرب العالميــة الئوىل، تــم تجنيــد آلف الئشــخاص �ز نيوزلنــدا وأســ�ت
، ثــم جــاءت بعدهــا كنــدا وفرنســا. وكمــا  ز ي بالوكالــة لائفــراد العســكري�ي ي التصويــت. لــذا قامــت بريطانيــا بإدخــال التصويــت الغيــا�ب

�ز
هــو الحــال مــع العديــد مــن الجوانــب الئخــرى لتقاليــد إدارة النتخابــات، فغالًبــا مــا انتقلــت أحــكام التصويــت مــن خــارج الوطــن مــن 
ز  ي حصلــت عــى اســتقالها، وبهــذا امتــد الســماح بحــق التصويــت للعســكري�ي

يعــات الــدول الــىت يعــات الــدول المســتعِمرَة إىل ترش ترش
.)IDEA, 2007, 41-42( إىل العديــد مــن الــدول حــول العالــم

ي التصويــت، فالئمــر يعتمــد عــى التقاليــد السياســية 
هــم �ز طــة لحقِّ ل يوجــد معيــار دوىلي بشــأن ممارســة ضّبــاط وأفــراد الجيــش والرش

؛ الئوىل هــي أن أغلــب الــدول  ز ز أساســيت�ي شــارة إىل حقيقتــ�ي . وعــى الرغــم مــن ذلــك، يمكــن الإ والظــروف المحيطــة بالنظــام الســياسي
ــة  ــات، والثاني ي النتخاب

ــت �ز طــة بالتصوي ــش والرش ــراد الجي ــ�ش اســتقراًرا تســمح لئف ــا النظــام الديمقراطــي أقــدم وأك ــون فيه ي يك
ــىت ال

هــم مــن  ي التصويــت كغ�ي
طــة بممارســة حقهــم �ز ي الديمقراطيــات الناشــئة هــو الســماح لئفــراد الجيــش والرش

هــي أن التجــاه الســائد �ز
.)UNDP, 2014, 55( ز ــ�ي المواطن

ي التصويــت بشــكل خــاص، ينطــوي عــى 
ي العمليــة النتخابيــة بشــكل عــام، و�ز

اك قــوات الئمــن �ز ولكــن عــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن إ�ش
إشــكاليات عديــدة تتعلــق بالســلطة والحياديــة والســيطرة المدنيــة، وهــذا الئمــر يرتبــط بالنقــاش الئوســع حــول الســيطرة الديمقراطيــة 
عــى القــوات المســلحة، والعاقــات المدنية-العســكرية، وتصــور الجماهــ�ي لــدور قــوى الئمــن. وقــد يــؤدي ســوء اســتخدام الســلطة 
إىل: )1( وجــود جهــة أمنيــة تخــدم مصالحهــا الذاتيــة لتحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا الخاصــة، )2( وضــع تكــون فيــه قــوات الئمــن جهــاًزا 
للحكومــة الحاليــة أو عنــا� منهــا. فــا بــد مــن ضمــان ســيطرة الســلطات المدنيــة عــى قطــاع الئمــن، وإرســاء الحكــم الديمقراطــي، 

.)IDEA, 2015, 26-27( ي البــاد
ي النتخابــات والعمليــات السياســية �ز

ام مبــدأ عــدم تدخــل القــوات المســلحة �ز واحــ�ت

، وبمــا أنــه مــن المتفــق  ز هــو قضيــة محــل جــدل، حيــث يــرى البعــض أن التصويــت هــو فعــل ســياسي لــذا فــإن تصويــت العســكري�ي
ــا، إذن فــا  عيًّ ا، وأن يعملــوا عــى خدمــة وحمايــة أي حكومــة منتخبــة �ش طــة محايديــن سياســيًّ عليــه أن تكــون القــوات المســلحة والرش
ــة دون أي شــكل مــن  ــة النتخابي ز العملي ــد أن يقتــر دورهــم عــى تأمــ�ي ــات، ول ب ي النتخاب

ي التصويــت �ز
يجــب عليهــم المشــاركة �ز

ي مــر عــى نــص دســتوري يؤكــد عــى حياديــة القــوات 
ز �ز أشــكال التدخــل فيهــا. فعــى ســبيل المثــال، يرتكــز حظــر تصويــت العســكري�ي

ف وواجــب، وقواتنــا المســلحة  المســلحة، حيــث ينــص البنــد الثامــن مــن ديباجــة الدســتور المــري عــى أن “الدفــاع عــن الوطــن �ش
 ”. ي

، وهــي درع البــاد الــوا�ت ي الشــأن الســياسي
فــة محايــدة ل تتدخــل �ز مؤسســة وطنيــة مح�ت

ــت هــو حــق  ــن التصوي ــام إىل الئحــزاب، ولك ي النشــاط الســياسي أو النضم
ــل �ز ــرى البعــض الآخــر أن الفعــل الســياسي يتمث ــا ي بينم

ــة  ــام والديمقراطي اع الع ــ�ت ــوم الق ــًرا لئن مفه . ونظ ــياسي ــل الس ي العم
ــاً �ز ا أو تدخ ــيًّ ــاً سياس ــاره فع ــن اعتب ي ول يمك

ــىز ــب وط وواج
ون أن منــع أفــراد الجيــش  اع، يــرى الكثــ�ي ز كل مواطــن مــن التعبــ�ي عــن رأيــه عــن طريــق صنــدوق القــ�ت التمثيليــة يســتندان إىل تمكــ�ي
طــة مــن التصويــت ل يلغــي وجــود تلــك الآراء السياســية إنمــا ينفــي التعبــ�ي عنهــا. كمــا يذهــب أنصــار هــذا الــرأي إىل أن دمــج  والرش
ــؤدي إىل  ــد ي ــذي ق ــر ال ــهم، الئم ــن تهميش ــ�ش م ــة أك ــة صحي ــد سياس ــكان يع م ــدر الإ ي بق

ــد�ز ــع الم ــل المجتم ــة داخ ط ــش والرش الجي
ي الدولــة )Meadowcroft, 2004(. ففــي 

ي الســيطرة عــى الســلطة العســكرية �ز
ي ترغــب �ز

وقوعهــم تحــت تأثــ�ي الجماعــات السياســية الــىت
ي النتخابــات البلديــة، حيــث نــص عــى أنــه يُســمح لهــم بـــ 

لمــان الحــق لئفــراد القــوات المســلحة للمشــاركة �ز تونــس مثــاً، أعطــى ال�ب
ي الحمــات النتخابيــة والجتماعــات 

شــح لانتخابــات، ول يشــاركون �ز ي النتخابــات البلديــة دون ســواها، ول يمكنهــم ال�ت
“التصويــت �ز

ي 
ي أن مشــاركة القــوات المســلحة ستســهم �ز

لمــان �ز الحزبيــة وكل نشــاط لــه عاقــة بالنتخابــات”. وجــاء هــذا القــرار ليعكــس ثقــة ال�ب
ي حالــة الــدول 

ي العتبــار الضمانــات الازمــة لضمــان حياديــة ونزاهــة النتخابــات. و�ز
ترســيخ الديمقراطيــة ووحــدة الوطــن، مــع الئخــذ �ز

ي تضمــن نزاهــة 
العربيــة، تصبــح المســألة أكــ�ش تعقيــًدا نظــًرا لحداثــة عهدهــا بالديمقراطيــة، وعــدم رســوخ الممارســات النتخابيــة الــىت
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ي العديــد مــن الــدول. ولــكي 
وحياديــة أطــراف العمليــة النتخابيــة، فضــاً عــن الــدور الهــام الــذي قــد تلعبــه المؤسســات العســكرية �ز

ي حقيقــي داخــل كل دولــة حــول مــدى تأثــ�ي مشــاركتهم 
طــة، يجــب أن يُفتــح نقــاش وطــىز تتــم إتاحــة التصويــت لئفــراد الجيــش والرش

ي 
ي قــد يخــل بهــا هــذا القــرار، ل ســيما �ز

عــى حياديــة ونزاهــة النتخابــات، مــع النظــر إىل العتبــارات التاريخيــة والتوازنــات السياســية الــىت
ي قــد 

ي يكــون مــن المعلــوم فيهــا انحيــاز المؤسســات العســكرية والئمنيــة لصالــح نخبــة سياســية معينــة، أو الحــالت الــىت
الحــالت الــىت

ي النتخابــات. 
ي التصويــت �ز

طــة �ز ي التوازنــات السياســية الداخليــة حــال الســماح بمشــاركة أفــراد الجيــش والرش
ينتــج عنهــا تغيــ�ي حــاد �ز

ي النتخابــات والتعبــ�ي عــن خياراتهــم ينبغــي أل يؤدي إىل تســييس المؤسســات العســكرية 
ي المشــاركة �ز

فحمايــة حــق الئفــراد الدســتوري �ز
ي الراعات السياســية. 

والئمنيــة وإقحامهــا �ز

طة أنماط تصويت أفراد الجيش وال�ش

 :)UNDP, 2014, 55( وهي تشمل أربعة أنماط كما يىي

ي 
طــة �ز ي تســمح بتصويــت أفــراد الجيــش والرش

ة، هنــاك بعــض الــدول الــىت ي ُعقــدت بهــا انتخابــات مبــا�ش
ز الــدول العربيــة الــىت ومــن بــ�ي

ي تلــك الحالــة 
ي أحــد أنواعهــا ل ســيما النتخابــات المحليــة، ودول أخــرى ل تســمح لهــم بالتصويــت ويقتــر دورهــم �ز

النتخابــات، أو �ز
 : اف الســلطات النتخابيــة كمــا يــىي اع وعمليــات فــرز وعــد الئصــوات تحــت إ�ش ز لجــان القــ�ت عــى تأمــ�ي

ي الباد العربية
ز �ز  جدول 1: تصويت العسكري�ي

.1

.2

.3

.4

ــم تســجيل  ي ت
ــىت اع ال ــ�ت ي لجــان الق

ز �ز ــ�ي ي الناخب
ــا�ت دلء بأصواتهــم كب ــالإ طــة ب ــش والرش ــراد الجي ــوم أف ــادي: يق ــت الع التصوي

ــة.  ــوفاتها النتخابي ي كش
ــمائهم �ز أس

يد قبل بدء النتخابات العامة. دلء بأصواتهم ع�ب ال�ب يد: يقومون بالإ التصويت بال�ب
ي التصويت.

التصويت بالتفويض: تكون مشاركتهم بالنتخابات من خال تفويض شخص آخر لينوب عنهم �ز
ي أماكن معينة قبل بدء النتخابات العامة.

التصويت الخاص: تُجرى النتخابات �ز
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نماذج من البلدان العربية
ي 

اوح مــن 7-3 أيــام �ز ي العــراق، ويكــون التصويــت قبــل بــدء النتخابــات خــال مــّدة تــ�ت
طــة �ز يُســمح بتصويــت أفــراد الجيــش والرش

ي 
ي المستشــفيات والســجناء(. تُرَســل الئصــوات إىل المحافظــات الــىت

اع المخصصــة )ويشــمل هــذا الإجــراء أيًضــا المــر�ز �ز لجــان القــ�ت
ي تلــك المحافظــات. مــن الناحيــة 

ز �ز طــة، حيــث يتــم فرزهــا بعــد خلطهــا بأصــوات المواطنــ�ي يقيــم فيهــا أساًســا أفــراد الجيــش والرش
ًا للجــدل حيــث ظهــرت مطالبــات  . ويعــد هــذا النظــام مثــ�ي ز ي مــكان معــ�ي

النظريــة، يمكــن معرفــة اتجاهــات تصويــت قــوات الئمــن �ز
 .)UNDP, 2014, 57( ــه يؤثــر عــى نزاهــة التصويــت نّ

بإلغائــه لئ

ي عــام 2004 نــصَّ قانــون النتخابــات 
اع داخــل الثكنــات، ولكــن �ز ي لجــان لاقــ�ت

ي الجزائــر، فقــد كان تصويــت أفــراد الجيــش يتــم �ز
أمــا �ز

ي 
ــؤولون �ز ــرى المس ــم. وي ــًة عنه ــت نياب ــم للتصوي ــات لعائاته ــدار توكي ــ�ب إص ــا، أو ع ــم حضوريًّ ــن إقامته ي أماك

ــوا �ز ــى أن يصوت ع
ي النتخابــات لئن واجــب المواطنــة يفــرض عليهــم القيــام 

ي التصويــت �ز
ي فئــات الشــعب �ز

الجزائــر أهميــة مشــاركة أفــراد الجيــش مــع بــا�ت
اع.  ي عمليــة القــ�ت

ز والمواطنــات �ز هــم مــن المواطنــ�ي ز بمشــاركة غ�ي ي خــارج الثكنــات، وهــو مــا سيســمح للعســكري�ي بواجبهــم النتخــا�ب
ــا  ــادًة م ــة. وع قليمي ــة والإ ــة والبلدي لماني ــات ال�ب ي النتخاب

ــن �ز ــوات الئم ــلحة وق ــوات المس ــراد الق ــت أف ــا تصوي ــا أيًض ــح موريتاني وتتي
دلء بأصواتهــم قبــل بــدء النتخابــات العامــة بيــوم واحــد، وذلــك لــكي يتمكنــوا مــن التفــرغ لمهامهــم الئمنيــة والتنظيميــة  يقومــون بــالإ
ي اليــوم التــاىلي بعــد انتهــاء عمليــة النتخابــات العامــة. 

طــة إل �ز ذات الصلــة بالنتخابــات. ول يتــم فــرز أصــوات أفــراد الجيــش والرش
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عاقة تصويت ذوي الإ

المفهوم والمصطلح
ي المــادة 1 مــن اتفاقيــة الئمــم 

يختلــف تعريــف مــن لديــه/ لديهــا إعاقــة مــن بلــد إىل آخــر. يســتخدم هــذا الدليــل التعريــف الــوارد �ز
ــك  ــم أولئ ــة ه عاق ــة الإ ي وضعي

ــخاص �ز : “الئش ــىي ــا ي ــى م ــص ع ــذي ين ــة وال عاق ــخاص ذوي/ذوات الإ ــوق الئش ــول حق ــدة ح المتح
ي قــد تعــوق مشــاركتهم الكاملــة والفعالــة 

الئشــخاص ذوو/ذوات أيــة إعاقــة جســدية أو عقليــة أو فكريــة أو حّســية طويلــة المــدى والــىت
ــن وذلــك بالتفاعــل مــع الحواجــز المختلفــة”. ي المجتمــع عــى قــدم المســاواة مــع الآخري

�ز

ــة  ــة والحقوقي ــاذج الجتماعي ــد إىل النم ــة، وتمت ــة والآراء الطبي ي ــال الخ�ي ــمل الئعم ــة تش عاق ــة الإ ــة لمعالج ــرق مختلف ــدة ط ــاك ع هن
عاقــة وهــي ليســت حريــة. وفيمــا يــىي وصــف موجــز لــكل أســلوب: ي وصــف المواقــف الجتماعيــة تجــاه الإ

المعــا�ة. تســاعد النمــاذج �ز

إن مفهــوم “شــخص واحــد، صــوت واحــد” أمــر أســاسي للديمقراطيــة، حيــث يعطــي حــق التصويــت للجميــع بمــا يحقــق لهــم التأثــ�ي 
. لــذا تعتــ�ب اتفاقيــة  ز ي وضعيــة إعاقــة للتميــ�ي

ا مــا يتعــرض الئشــخاص �ز ي تؤثــر بدورهــا عــى حياتهــم. ومــع ذلــك، كثــ�ي
عــى القــرارات الــىت

عاقــة بمختلــف المؤسســات العامــة. وقــد وقــع عليهــا  ي إدراج الإ
ــدوىلي التوجيهــي �ز ــار ال عاقــة المعي حقــوق الئشــخاص ذوي/ذوات الإ

ي المائــة مــن هــذه الــدول. وتركــز المــادة 29 مــن المعاهــدة 
ي الئمــم المتحــدة وصــادق عليهــا 72 �ز

ي المائــة مــن الــدول الئعضــاء �ز
82 �ز

عاقــة مــن المشــاركة الفعالــة  ز الئشــخاص ذوي/ذوات الإ ي الحيــاة السياســية والعامــة وتدعــو الــدول إىل “ضمــان تمكــ�ي
عــى المشــاركة �ز

/ات لهم/هــن يُختــارون  ز ة أو مــن خــال ممثلــ�ي ي الحيــاة السياســية والعامــة عــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن، إّمــا مبــا�ش
والكاملــة �ز

ي التصويــت والنتخــاب”.
عاقــة �ز ي وضعيــة الإ

ي ذلــك إعطــاء الحــق والفرصــة لائشــخاص �ز
بحريــة، بمــا �ز

عاقــات الذهنيــة  تركــز المــادة 12 عــى الئهليــة القانونيــة، وهــي قضيــة غالبــاً مــا تؤثــر عــى حــق التصويــت لائشــخاص ذوي/ذوات الإ
اف بهــم  ي العــ�ت

عاقــة الحــق �ز أو النفســية أو الجتماعيــة. تتطلــب هــذه المــادة مــن الحكومــات أن تضمــن “لائشــخاص ذوي/ذوات الإ
ي ممارســة 

ي كل مــكان كأشــخاص أمــام القانــون”، “يتمتعــون بالئهليــة القانونيــة عــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن” ويُســمح بدعمهــم �ز
�ز

ي 
ز النتخابــات يجــب أن تكــون خاليــة مــن الئحــكام الــىت ي هــذا أن قوانــ�ي

ي ســياق النتخابــات والعمليــات السياســية، يعــىز
هــذا الحــق. و�ز

/ات للوصايــة، وإذا احتــاج الناخــب/ة إىل دعــم، يجــب الســماح له/لهــا بالحصــول عــى  ز تقيــد حــق التصويــت لائشــخاص الخاضعــ�ي
المســاعدة.

ــت  ــد أتاح ــم. وق ــاء العال ــع أنح ي جمي
ــة �ز عاق ــى الإ ز ع ــ�ي ك ــادة ال�ت ــة إىل زي عاق ــخاص ذوي/ذوات الإ ــوق الئش ــة حق ــد أدت اتفاقي وق

ي وقعــت عــى المعاهــدة، لدفــع هيئــات إدارة 
ي البلــدان الــىت

عاقــة، و�ز ي وضعيــة الإ
فرصــة لزيــادة الوعــي العــام بحقــوق الئشــخاص �ز

ــياً  اً سياس ز ــة حــ�ي عاق ــخاص ذوي/ذوات الإ ــوق الئش ــة حق ــر اتفاقي ــة. توف ــا الدولي اماته ز ــاء بال�ت ــة للوف ــات الحكومي ــات والمؤسس النتخاب
ــة. ــا المهم ــ�ب حــول القضاي ــات بشــكل أك ــة مســاءلة الحكوم عاق ــن لائشــخاص ذوي/ذوات الإ ــث يمك ــداً حي جدي

، ورّكــزت العديــد مــن هيئــات إدارة النتخابــات متطلبــات  ز ي مســألة الولــوج بشــكل كبــ�ي عــى مــر الســن�ي
لقــد ازداد مفهــوم المســاواة �ز

اع والوصــول إىل المعلومــات وضمــان التمثيــل العــادل. عاقــة للوصــول بســهولة إىل مراكــز القــ�ت لمســاعدة الئشــخاص ذوي/ذوات الإ

عاقــة وإمكانيــة الوصــول كجــزء مــن برامجهــا. عــى ســبيل المثال،  ي تركــز عــى النتخابــات الإ
أدرجــت العديــد مــن المنظمــات الدوليــة الــىت

عاقــة طــوال الــدورة النتخابيــة. وهــذا يشــمل عجلــة  قامــت المؤسســة الدوليــة للنظــم النتخابيــة بتطويــر أدوات ومنهجيــات مســألة الإ
ــات  ــات. ويمكــن للهيئ ــة، ومــا بعــد النتخاب ــة النتخابي ــات، المرحل ي ثــاث مراحــل: مــا قبــل النتخاب

عاقــة تتمثــل �ز أنشــطة شــاملة لاإ
عاقــة.   ي وضعيــة الإ

دمــاج تلــك لتصميــم وتنفيــذ برامــج تســهل مشــاركة الئشــخاص �ز فــة عــى النتخابــات الســتعانة بــأداة الإ المرش

.1

.2

.3

.4

ي المجتمــع ويحتاجــون إىل 
عاقــة غــ�ي قادريــن عــى المشــاركة الكاملــة �ز ي وضعيــة الإ

ض أن الئشــخاص �ز ي: يفــ�ت النمــوذج الخــ�ي
ون الشــفقة. ــة يثــ�ي ي تلــك الحال

المســاعدة  وأن الئشــخاص �ز

ي هــذا النمــوذج، يتــم 
عاقــة كمــا لــو أن إعاقتهــم هــي ســبب كل الحواجــز. و�ز ي وضعيــة الإ

: يعاَمــل الئشــخاص �ز ي النمــوذج الطــ�ب
عاقــة عــى التكيــف مــع بيئتهــم بــدلً مــن العكــس. تشــجيع الئشــخاص ذوي/ذوات الإ

عاقــة كنتيجــة لتفاعــل الشــخص مــع بيئتــه. وتقــول مقدمــة معاهــدة حقــوق الئشــخاص ذوي/ النمــوذج الجتماعــي: تُوصــف الإ
ز الئشــخاص ذوي/ عاقــة ناتجــة عــن التفاعــل بــ�ي ز التنفيــذ عــام 2008 إن “الإ ي ُوقعــت عــام 2007 ودخلــت حــ�ي

عاقــة والــىت ذوات الإ
ــع  ــدم المســاواة م ــع عــى ق ي المجتم

ــة �ز ــة والفعال ي تعــوق مشــاركتهم الكامل
ــىت ــة ال ــة والبيئي ــق المواجه ــة والعوائ عاق ذوات الإ

الآخريــن”.

نســان  عاقــة بنفــس حقــوق الإ ي وضعيــة الإ
. يتمتــع الئشــخاص �ز ز ز مــن العتمــاد إىل التمكــ�ي كــ�ي : يتــم تحويــل ال�ت ي

النمــوذج الحقــو�ت
ــات، وينبغــي للحكومــات أن تضمــن الحقــوق وأن  ــن / الئخري ــات الآخري ز / المواطن ــ�ي ــع المواطن ــع بهــا جمي ي يتمت

ــىت الئساســية ال
تخضــع للمســاءلة عــن حمايــة هــذه الفئــة المهمشــة.
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عاقــة أثنــاء النتخابات.  ي وضعيــة الإ
دمــاج الســياسي لائشــخاص �ز عاقــة المجــال أمــام الإ تفتــح معاهــدة حقــوق الئشــخاص ذوي/ذوات الإ

ي المشــاركة، وبهــذه الطريقــة، تخلــق التفاقيــة بيئــة مؤاتيــة للمناقشــات السياســية حــول قضايــا 
ضافــة إىل الئحــكام الخاصــة بالحــق �ز بالإ

ــ�ي  ــول المعاي وط قب ــات بتأطــ�ي �ش ز والمواطن ــ�ي ــك. وتعطــي المعاهــدة الفرصــة للمواطن ي قــد ل تحــدث عــى خــاف ذل
ــىت ــة ال عاق الإ

والمتطلبــات الدوليــة. كمــا توفــر نقطــة انطــاق للتفاعــل الجوهــري وليــس الســطحي. مــن جانــب آخــر تنــص المــادة 25 مــن العهــد 
ي 

نســان عــى حمايــة حقــوق الئشــخاص �ز عــان العالمــي لحقــوق الإ الــدوىلي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والمــادة 21 مــن الإ
ي صنــع القــرار الــذي يؤثــر عــى 

عاقــة. وينبثــق هــذا المفهــوم مــن أن لــدى هــؤلء الئشــخاص الرغبــة والقــدرة عــى المشــاركة �ز وضعيــة الإ
حياتهــم. وعــى الرغــم مــن ذلــك، فإنهــم غالبــاً مــا يواجهــون حواجــز تحــد أو تمنعهــم مــن الوصــول إىل ذلــك الهــدف. بعــض الحواجــز 

: فريــدة مــن نوعهــا وتنتمــي لمناطــق محــددة يمكــن أن تقــدم كالتــاىلي

عاقــة نفــس التحديــات. ففــي العديــد مــن الديمقراطيــات الجديدة والناشــئة،  ي وضعيــة الإ
إىل جانــب هــذه الحواجــز، يواجــه الئشــخاص �ز

يعيــة  ي التصويــت وأشــكال أخــرى مــن المشــاركة السياســية. وبالمثــل، قــد ل تصــل الهيئــات الترش
ة �ز يفتقــر أغلبيــة الســكان إىل الخــ�ب

ــر  ــدودة وتفتق ــية مح ــاحة السياس ــون المس ــف، تك ــذه المواق ي ه
ــات. �ز ــر السياس ــال تطوي ي مج

ز �ز ــ�ي ــية إىل المواطن ــزاب السياس والئح
ي وضعيــة إعاقــة، تتغلــب عــى 

ي تهــدف إىل زيــادة إدمــاج الئشــخاص �ز
لمســاءلة الحكومــة. ومــن ثــم، فــإن برامــج نــرش الديمقراطيــة الــىت

ي وضعيــة إعاقــة.
ي الــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه الئشــخاص �ز

تحديــات البيئــة العالميــة والنظــر �ز

ي 
ز وضــع الئشــخاص �ز ي نطــاق تحســ�ي

ي يمكــن أن تدخــل �ز
ي يمكــن إدراجهــا خــال الــدورة النتخابيــة والــىت

بالنســبة لمختلــف الئنشــطة الــىت
ة النتخابــات ومــا بعــد النتخابــات: عاقــة، فــإن تلــك الئنشــطة يمكــن أن تقســم إىل مراحــل مــا قبــل النتخابــات، خــال فــ�ت وضعيــة الإ

ة ما قبل النتخابات ف�ت
ي تســبق النتخابــات فيمــا يخــص قضايــا الوصــول إىل حــق النتخــاب/

الحواجــز المحتملــة تتضمــن عــدم تنــاول  التقيمــات الفنيــة الــىت
اع برايــل أو  دارة النتخابيــة، كأوراق اقــ�ت انيــة الإ ز النتفــاع الفعــىي بحــق النتخــاب أو عــدم تســهيل المــوارد المعقولــة المخصصــة لم�ي
ــو/ات  ــا، أو موظف ــول إليه ــن الوص ي ل يمك

ــىت اع ال ــ�ت ــز الق ــار مراك ــدية، أو اختي ــة جس ــة إعاق ي وضعي
ــخاص �ز ــاعد الئش ــدرات تس منح

ي الحصــول عــى بطاقــة 
عاقــة، أو الصعوبــات �ز ي وضعيــة الإ

اع الذيــن لــم يُدَربــوا عــى إدارة عمليــة تصويــت الئشــخاص �ز مكاتــب القــ�ت
ــات  ز والناخب ــ�ي ــف الناخب ــص تثقي ــا، أو نق ــول إليه ــذر الوص ــع يتع ي مواق

ــات �ز ز والناخب ــ�ي ــجيل الناخب ــراء تس ــة، أو إج ــة الوطني الهوي
ز  عاقــة كمراقبــ�ي ي وضعيــة الإ

ز والمرشــحات، أو أن ل يــدرج الشــخاص �ز وضعــف المعلومــات عــن منصــات الئحــزاب السياســية /المرشــح�ي
كاء  ــرش ــا يجــب أن يســتفيد ال ــات ميســورة. كم ــن أجــل إجــراء انتخاب ــط م ــة للتخطي عاق ــات ذوي/ذوات الإ ــار جمعي ــات، أو افتق ومراقب
ي 

ــة �ز ز العملي ي مــن شــأنها تحســ�ي
ــىت ــة ال ي ــام بالئعمــال التحض�ي ــات للقي ــل النتخاب ــا قب ة م ــة مــن فــ�ت ــة النتخابي ي العملي

الرئيســيون �ز
ة النتخابيــة.  الفــ�ت

ي الحاســم 
طــار الزمــىز ي خــال هــذا الإ

دارة النتخابيــة ومنظمــات المجتمــع المــد�ز إذن يجــب أن تركــز أدوار ومســؤوليات مؤسســات الإ
لانتخابــات عــى:

•

•

وصمة المجتمع

معيقات الولوج

ي وضعية إعاقة خال النتخابات
ي قبل النتخابات يتطرق لمكونات إدارة دعم الئشخاص �ز

•   إجراء تقييم فىز
ز ولوائح النتخابات •   تصميم وصياغة قوان�ي

داري •   التخطيط الماىلي والإ
ز ز النتخابي�ي •   توظيف وتدريب الموظف�ي

يات ي والمش�ت •   التخطيط النتخا�ب
ز والمرشحات ز والناخبات وتسجيل الئحزاب السياسية والمرشح�ي •   إجراء تسجيل الناخب�ي

ز والناخبات •   تنفيذ حمات توعية الناخب�ي
ي ومراقبات النتخابات  •   اعتماد مراقىب

ز وإدراك عدم القدرة •  نقص التمك�ي
ي والبنية التحتية ز ي التمي�ي

طار القانو�ز •  الإ
ز الوصاية •  قوان�ي
•  التعليم العام

ي ل يمكن الوصول إليها من المدارس/المواد التعليمية
•  النظم الىت

•  وصمة دينية/ثقافية

ىلي
ز •  الئ�ة والعار/السجن الم�ز

اع / المكاتب الحكومية ي مراكز الق�ت
•  عدم إمكانية الوصول �ز
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ة النتخابات ف�ت
ز والمراقبات  عاقــة مــن أن المراقبــ�ي ي الحواجــز المحتملــة فيمــا يخــص ذوي الإ

ة النتخابيــة تتجــاوز بــكل تأكيــد يــوم النتخابــات. وتــأ�ت الفــ�ت
ــا  ــاول القضاي قــد ل ينتبهــون لمشــاكل الوصــول إىل حــق النتخاب/النتفــاع الفعــىي بحــق النتخــاب، أو أن الئحــزاب السياســية ل تتن

ز مــن بينهــم. فيمــا يــىي أمثلــة أخــرى: عاقــة أو اختيــار مرشــح�ي ز ذوي/ذوات الإ المهمــة للناخبــ�ي

ة ما بعد النتخابات ف�ت
ــدروس المســتفادة، وأن منظمــات حقــوق  ــة ال ي عملي

عاقــة ل يشــاركون �ز ــة الإ ي وضعي
ي أن الئشــخاص �ز

ــة تتلخــص �ز الحواجــز المحتمل
عاقــة، وأن معايــ�ي  ي وضعيــة الإ

بيــة المدنيــة ل تعالــج حقــوق الئشــخاص �ز عاقــة ليســت عــى درايــة بالحقــوق النتخابيــة، وأن ال�ت ذوي الإ
كاء العمليــة النتخابيــة فرصــة لتقييــم تنفيــذ النتخابــات.  ة لــرش عاقــة. وتمنــح هــذه الفــ�ت ي النتخابــات ل تكــون شــاملة لاإ

اختيــار مفــو�ز
ة، يستحســن التقييــم والتخطيــط لعــدة أنشــطة وهــي: خــال هــذه الفــ�ت

ي ي العالم العر�ب
الوضع �ف

عاقة.  جل الدول العربية موقعة عى المعاهدة الدولية لحقوق الئشخاص ذوي/ذوات الإ

المغرب
ي تلــزم الدولــة بحمايــة “حــق الئشــخاص ذوي/

عاقــة، والــىت ي اتفاقيــة الئمــم المتحــدة لحقــوق الئشــخاص ذوي/ذوات الإ
المغــرب طــرف �ز

ــت  ــراءات التصوي ــب أن “إج ــادة 29(. وتتطل ــة” )الم ــتفتاءات العام ــات والس ي النتخاب
ــري �ز اع ال ــ�ت ــت بالق ي التصوي

ــة �ز عاق ذوات الإ
ي عــام 

والمرافــق والمــواد تكــون مناســبة وســهلة المنــال وســهلة الفهــم والســتخدام”. غــ�ي أن التعــداد العــام الســادس الــذي أجــري �ز
، أو ٪4.1 مــن الســكان،  ي ــة. وقــد ســجل أن 1.3 مليــون مغــر�ب ز للغاي ــون مهمشــ�ي عاقــة ل يزال ــة ذوي/ذوات الإ 2014 كشــف أن المغارب
ــة ذوي/ ــن المغارب ــط م ــل ٪15 فق ــد أكم ــوا بالمدرســة. وق ــم يلتحق ــاث، و٪73 ل ن ــن الإ ز هــؤلء ٪52 م ــ�ي ــن ب ــة. وم ــن إعاق ــون م يعان
عاقــة دراســتهم البتدائيــة، و٪8.5 منهــم أكملــوا التعليــم الثانــوي، وحصــل ٪1.5 مــن بينهــم عــى شــهادات متقدمــة. خــال  ذوات الإ
 )CPDPH( عاقــة ي أيلول/ســبتم�ب 2015، قامــت المجموعــة المختّصــة بتعريــف الئشــخاص ذوي/ذوات الإ

قليميــة �ز النتخابــات البلديــة والإ
اع  ي منطقــة الربــاط - ســا - القنيطــرة. وخلصــت CPDPH إىل أن أقــل مــن ٪25 مــن مراكــز القــ�ت

اع �ز عــداد المــادي لمراكــز القــ�ت بمســح الإ
اع تــم تصميمهــا لتناســب الئشــخاص الذيــن  عاقــة، وأن أقــل مــن ٪50 مــن صناديــق القــ�ت ي متنــاول الئشــخاص ذوي/ذوات الإ

كانــت �ز
يســتخدمون الكــراسي المتحركــة للتصويــت دون مســاعدة.

اع لــم  اع خــال النتخابــات المحليــة لعــام 2015 أن مراكــز القــ�ت ضافــة إىل ذلــك، لحــظ مراقبــو النتخابــات الذيــن زاروا مراكــز القــ�ت بالإ
اع بطريقــة برايــل، أو أدلــة تســهيل مثــل الرســائل البرية/الصوتيــة مــع توجيهــات أو معلومــات لعمليــة  تكــن تحتــوي عــى أوراق اقــ�ت
ي يمكــن 

ي نقــص المعلومــات الــىت
ي يواجههــا الصــم �ز

. وعــى ســبيل المثــال تتمثــل إحــدى العقبــات الرئيســية الــىت ي المبــىز
التصويــت �ز

بيــة  ز الوصــول إىل معلومــات ال�ت ي تؤثــر عــى الصــم طــوال الــدورة النتخابيــة. لمواجهــة هــذا التحــدي وتحســ�ي
الوصــول إليهــا، والــىت

شــارة باللغــة العربيــة مــن 300 كلمــة لائشــخاص  ي للغــة الإ المدنيــة، قامــت المؤسســة الدوليــة للنظــم النتخابيــة بتطويــر معجــم انتخــا�ب
ي جميــع أنحــاء المنطقــة. يحتــوي المعجــم عــى مصطلحــات ل بــد منهــا تتعلــق 

ي ليبيــا لكنــه قابــل لاســتخدام �ز
الصــم، أعــد أول �ز

ضافــة إىل تمكينهــم مــن اتخــاذ  بالنتخابــات والمشــاركة السياســية. وتتيــح هــذه الئداة لائشــخاص الصــم فهــم إجــراءات التصويــت، بالإ
ي العمليــة السياســية.

ة خــال النتخابــات نفســها، وضمــان إدمــاج وجهــات نظرهــم �ز قــرارات مســتن�ي

اع •   عدم إمكانية  الوصول إىل مراكز الق�ت
عاقة ي وضعية الإ

ز والناخبات �ز •   عدم  توعية قوات الئمن بكيفية توف�ي بيئة آمنة للناخب�ي
ي أشكال يسهل الوصول إليها

عام بنرش المعلومات �ز •   عدم قيام وسائل الإ
•   عدم إمكانية الوصول إىل عملية الطعون

اع •   مراجعة مراكز الق�ت
ز واستخاص الدروس المستفادة ي الدورة النتخابية السابقت�ي

�ت •   استعراض ف�ت
ز الوصول إىل المؤسسات الحكومية •   تحس�ي

•   تنفيذ أنشطة بناء القدرات ملوظفي وموظفات االنتخابات ومنظامت املجتمع املدين واألحزاب السياسية
دارية وتنفيذ تلك الإصاحات •   الدعوة إىل الإصاحات القانونية والإ

ز والناخبات إذا لزم الئمر •   تحديث سجل الناخب�ي
دارة النتخابية طويلة المدى اتيجية الإ •   مراجعة اس�ت

بية المدنية •   مراجعة مناهج ال�ت
ز الجدد •   مراجعة معاي�ي الختيار للمفوض�ي

ي وضعية إعاقة
ز بشأن القضايا ذات الئهمية لائشخاص �ز ز المنتخب�ي •   وضع خطة رصد لضمان مساءلة أداء المسؤول�ي
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زم المغــرب بوضــع معايــ�ي واضحــة للوصــول  ز عــى العهــد الــدوىلي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، الــ�ت بصفتــه أحــد الموقعــ�ي
ي المــادة 29 مــن اتفاقيــة حقــوق الئشــخاص ذوي/

امــات الــواردة �ز ز عاقــة، ل ســيما بخصــوص الل�ت ز ذوي/ذوات الإ ي للمواطنــ�ي النتخــا�ب
ز عــى نطــاق واســع باســتمرار عــدم وصــول الئشــخاص ذوي/ذوات  عاقــة. ومــع ذلــك، فقــد أفــاد المراقبــون ومنظمــات المعاقــ�ي ذوات الإ

ز إمكانيــة الوصــول. اع، ممــا أدى إىل دعــوات وطنيــة لتحســ�ي عاقــة إىل مراكــز القــ�ت الإ

ز عمــال الســتطاع فيمــا يتعلــق بالطــرق المختلفــة لمســاعدة الئشــخاص ذوي/ ي التدريــب والتوعيــة بــ�ي
هنــاك نقــص واســع النطــاق �ز

ي أحســن الئحــوال، يســتخدم الباحثــون آليــات مخصصــة مثــل نقــل ناخــب لديــه إعاقــة جســدية 
ي يــوم النتخابــات. و�ز

عاقــة �ز ذوات الإ
ي التصويــت. 

اع للســماح لمســتخدمي الكــراسي المتحركــة بممارســة حقهــم �ز اع إىل مركــز القــ�ت اع أو إحضــار صنــدوق القــ�ت إىل مركــز اقــ�ت
ي يــوم النتخابــات مــا زالــت 

عاقــة �ز عــى الرغــم مــن هــذه المبــادرات الفرديــة، فــإن المســاعدات المقدمــة لائشــخاص ذوي/ذوات الإ
ز عمــال الســتطاعات. تعوقهــا قلــة الآليــات الموحــدة ونقــص المعرفــة بــ�ي

ليبيا
ــة  ــة الوطني ز والمفوضي عــ�ي ــة والسياســية باهتمــام المرش ــات النتخابي عاقــة إىل العملي ــة وصــول ذوي/ذوات الإ ــا، تحظــى إمكاني ي ليبي

�ز
. وقــد أصيــب العديــد مــن الئشــخاص بإعاقــات بســبب  ي ي المســار النتخــا�ب

ي كأولويــة �ز
العليــا لانتخابــات ومنظمــات المجتمــع المــد�ز

. غــ�ي أن تصديــق  ي ي المجتمــع الليــىب
عاقــة بشــكل عــام �ز ي وضعيــة الإ

ات لائشــخاص �ز ز اع منــذ عــام 2011، وهنــاك القليــل مــن التجهــ�ي ز الــ�ز
ايــر 2013 وّفــر إطــاًرا قانونًيــا يســتند إىل نهــج قائــم  ي 24 ف�ب

عاقــة �ز ليبيــا عــى اتفاقيــة الئمــم المتحــدة لحقــوق الئشــخاص ذوي/ذوات الإ
يــع جديــد مثــل الدســتور  عاقــة وصياغــة ترش ز القائمــة بالنســبة لموضــوع الإ عاقــة، ويقــوم بمراجعــة القوانــ�ي عــى مبــدأ حقــوق ذوي الإ

وقانــون انتخابــات.

ز بــأن هنــاك القليــل مــن التســهيات لائشــخاص  ي يوليــو 2012، لحــظ العديــد مــن المراقبــ�ي
ي العــام �ز

خــال انتخابــات المؤتمــر الوطــىز
ي محطــات 

ز وموظفــات �ز ي النتخابــات أو كموظفــ�ي
ز وموظفــات �ز اع. كمــا أنهــم لــم يمثلــوا كموظفــ�ي ي مراكــز القــ�ت

ي وضعيــة إعاقــة �ز
�ز

ضافــة إىل ذلــك، لــم تتعامــل الحمــات النتخابيــة مــع  ز ومرشــحات. بالإ ز ومراقبــات أو كــوكاء أحــزاب أو مرشــح�ي اع أو كمراقبــ�ي القــ�ت
عاقــة عــى الرغــم مــن أنــه كان هنــاك اهتمــام كبــ�ي مــن طــرف تلــك الحمــات بموضــوع  جرحــى  ي وضعيــة الإ

احتياجــات الئشــخاص �ز
الحــرب.

ي طرابلــس وســبها وبنغــازي. كان 
ي التحديــات �ز

ي وضعيــة إعاقــة مــن خــال جمعيــات مجتمــع مــد�ز
وقــد حــددت عينــة مــن الئشــخاص �ز

عاقتهــم الخاصــة. اع لإ ي التصويــت هــو مــدى ماءمــة محطــات القــ�ت
العامــل الئســاسي الــذي أثــر عــى تجربتهــم �ز

اع، الذيــن شــعروا بــأن تصويتهــن لــم يكــن  عاقــة المواقــف الســلبية لــدى المجتمــع وبعــض موظفــي القــ�ت ناقشــت النســاء ذوات الإ
اع عــى الئشــخاص ذوي/ ي النتخابــات. أثــرت إمكانيــة الوصــول المــادي لبعــض مراكــز القــ�ت

مهًمــا ولــم تكــن هنــاك حاجــة لمشــاركتهن �ز
اع  ز حمــل البعــض عــى صعــود الــدرج، وكانــت صناديــق القــ�ت ز والمســنات فــكان يتعــ�ي عاقــات الجســدية وكذلــك المســن�ي ذوات الإ
ي بعــض المحطــات. ولــم يتمكــن الئشــخاص الذيــن يعانــون مــن إعاقــات بريــة مــن التصويــت بشــكل مســتقل بســبب 

مرتفعــة للغايــة �ز
ي مركز 

ز ُصــّم �ز شــارة عــى مراقبــ�ي جمــو لغــة الإ ة. اقتــر م�ت عــدم وجــود أوراق برايــل أو بدائــل أخــرى مثــل الطباعــة أو الصوتيــات الكبــ�ي
عــام،  ي يمكــن الوصــول إليهــا عــ�ب وســائل الإ

اع الــىت ي بنغــازي. لــم يتــم توصيــل المعلومــات المتعلقــة بمواقــع محطــات القــ�ت
اع �ز اقــ�ت

ون أنــه لــم تكــن هنــاك معلومــات كافيــة عــن  عاقــة، ورأى كثــ�ي وكانــت توعيــة الناخــب محــدودة فيمــا يخــص الئشــخاص ذوي/ذوات الإ
ز - وكان معظمهــا عــن طريــق الــكام. المرشــح�ي

ــق  ي الطاب
ــت �ز ــادة إجــراءات التصوي ــم زي ــث ت ــواب لعــام 2014، حي ــس الن ــات مجل ــة خــال انتخاب عاق تحســن أداء إدارة مســائل الإ

اع  عاقــات الجســدية. ســاعد موظفــو/ات مركــز القــ�ت اع، ممــا ســهل تصويــت الئشــخاص ذوي/ذوات الإ ي بعــض مراكــز القــ�ت
ي �ز

الئر�ز
عاقــة مــن خــال الســماح لهــم بالنتقــال إىل مقدمــة الصــف،  ي تســهيل عمليــة التصويــت لائشــخاص ذوي/ذوات الإ

والمتطوعــون/ات �ز
/ات الذيــن يعانــون مــن إعاقــات بريــة عــى التصويــت عــن طريــق الســماح لصديــق موثــوق بــه أو  ز وســاعد الموظفــون/ات الناخبــ�ي
/ات النتخابــات ومســاعداتهم. وشــارك الصــم  ام الــذي تلقــوه مــن مســؤوىلي ون الحــ�ت لئحــد أفــراد العائلــة أو متطــوع/ة. وذكــر الكثــ�ي

ي بنغــازي.
ز �ز كمراقبــ�ي

ي القصــ�ي لتنظيــم النتخابــات، فــإن اللوائــح والئدلــة الخاصــة بالمفوضيــة تتضمــن إشــارات إىل ذوي/
عــى الرغــم مــن الجــدول الزمــىز

اع. تعاونــت  ــة الوصــول إىل مركــز القــ�ت ز وإجــراءات التصويــت وإمكاني شــارة إىل تســجيل الناخبــ�ي ــد الإ ذوات الحتياجــات الخاصــة عن
ز والناخبــات. نتــاج مــواد توعيــة للناخبــ�ي ز لإ المفوضيــة مــع منظمــات للصــم والمكفوفــ�ي

لبنان
عاقــة عــام 2007 ولكــن لــم يصــدق عليهــا.  كمــا  ــة الئمــم المتحــدة حــول حقــوق الئشــخاص ذوي/ذوات الإ ــان عــى اتفاقي ــع لبن وّق
عاقــة الجســدية الذيــن ل  ي 17 يونيــو 2017 عــى أن الئشــخاص ذوي الإ

لمانيــة والــذي نــرش �ز ينــص القانــون رقــم 44 لانتخابــات ال�ب
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يســتطيعون التصويــت بأنفســهم يمكــن مســاعدتهم للتصويــت مــن قبــل ناخــب آخــر مــن اختيارهــم. ل يــزود القانــون التفاصيــل لكنــه 
ي وضعيــة إعاقــة.

ي التشــاور مــع المنظمــات ذات الصلــة بالئشــخاص �ز
ز تطويرهــا �ز ي يتعــ�ي

يشــ�ي إىل تدابــ�ي التنفيــذ الــىت

ي تقاريرهــم إىل وجــود القليــل مــن مكاتــب 
ي 6 أيار/مايــو 2018 أشــار الماحظــون الدوليــون والمحليــون �ز

خــال النتخابــات النيابيــة �ز
ات تضمــن  ز عاقــة، وقــد خلــت جميــع المراكــز مــن تجهــ�ي ي وضعيــة الإ

ز والناخبــات �ز ي كانــت مجهــزة لتســهيل وصــول الناخبــ�ي
اع الــىت القــ�ت

/الناخبــات عــى  ز مشــاركة هــذه الفئــة عــى نحــٍو متســاٍو يضمــن حقوقهــم. وقــد بــذل مســؤولو الئمــن جهــوداً جديــة لمســاعدة الناخب�ي
ي لســتقبال 

ز المراكــز بالحــد الــكا�ز . وأدى عــدم تجهــ�ي ي
ي المعهــد الديمقراطــي الوطــىز اع حســب فريــق مراقــىب الوصــول إىل مكاتــب القــ�ت

ا مــن  ز أّن عــددا كبــ�ي ي النتخابــات. ولحــظ معظــم المراقبــ�ي
عاقــة إىل تقليــص نســبة مشــاركتهم �ز ي وضعيــة الإ

ز والناخبــات �ز الناخبــ�ي
دلء بأصواتهــم. ز والمســنات عــ�ب الســالم لــاإ ي الطوابــق العلويــة ممــا صعــب مــن وصــول المســن�ي

اع كانــت �ز مكاتــب القــ�ت

مرص
اع  وفقــاً للمــادة 44 مــن القانــون رقــم 45 حــول تنظيــم ممارســة الحقــوق السياســية لعــام 2014، فــإن رئيــس/ رئيســة مكتــب القــ�ت
اع.  ــ�ت ــة الق ــى ورق ــة ع ــع عام ــى وض ــن ع ــ�ي القادري ــة وغ عاق ــة الإ ي وضعي

ــخاص �ز ــاعدة الئش ــف/ة بمس ــد/ة المكل ــي الوحي هو/ه

ــار  ــب قــد يضــع عامــة عــى اختي ــس المكت ــإن رئي ــذا ف ون شــفهياً إىل تصويتهــم المفضــل. ل ــد يشــ�ي ــات ق ــون والناخب هــؤلء الناخب
اع. ويؤكــد رئيــس/ة المكتــب عــى حضــور هــذا الناخــب/ة مــن خــال وضــع عامــة عــى قائمــة  الناخــب أو الناخبــة عــى ورقــة القــ�ت
ز  اع عــى صــور للمرشــح�ي ي مــر أن تشــتمل أوراق القــ�ت

ز والئميــات، فــإن مــن المعتــاد �ز ز والناخبــات الئميــ�ي . بالنســبة للناخبــ�ي ز الناخبــ�ي
/ات للتصويــت بشــكل مســتقل.  ز والمرشــحات والرمــوز المخصصــة لــكل مرشــح/ة. وقــد تــم ذلــك لتســهيل الئمــر عــى هــؤلء الناخبــ�ي

/الناخبــات غــ�ي القادرين/القــادرات  ز ل توجــد أحــكام قانونيــة تنــص بشــكل محــدد عــى تقديــم أي شــكل مــن أشــكال المســاعدة للناخب�ي
اع هــؤلء الذيــن يطلبــون المســاعدة. ي مــر أن يســاعد رئيــس مركــز القــ�ت

عــى القــراءة أو الكتابــة. ومــع ذلــك فقــد جــرت العــادة �ز

الئردن
ز ويهتــم بالشــباب  ينــص الدســتور المعــدل لعــام 2016 مــن خــال المــادة 6 عــى أن يحمــي القانــون “الئمومــة والطفولــة والمســن�ي
ز ويحميهــم مــن الجريمــة والســتغال”. وتنــص المــادة 39 مــن قانــون رقــم 6 لســنة 2016 بشــأن انتخــاب مجلــس النــواب  والمعاقــ�ي
ي 

ــة مــن ممارســة حقهــم �ز ــة إعاق ي وضعي
ز الئشــخاص �ز ــة الإجــراءات الواجــب اســتخدامها لتمكــ�ي عــى أن تحــدد التعليمــات التنفيذي

ي عــام 
عاقــة )CRPD( وصــدق عليهــا �ز ي عــام 2007 عــى اتفاقيــة حقــوق الئشــخاص ذوي/ذوات الإ

التصويــت. وكان الئردن قــد وقــع �ز
.2008

ي وضعيــة إعاقــة. 
/ الناخبــات �ز ز اع والفــرز لعــام 2015 وإمكانيــة الولــوج إىل المرافــق لســتيعاب الناخبــ�ي تــم فحــص وتقييــم مراكــز القــ�ت

وشــاركت الهيئــة المســتقلة لانتخابــات نتائــج التقييــم مــع وزارة الئشــغال العامــة ووزارة التعليــم حيــث تعمــل الوزارتــان عــى إمكانيــة 
ي متنــاول 

ي كانــت �ز
اع الــىت اع مــن داخــل المركــز وخارجــه. وخــال انتخابــات 2016، ازداد عــدد مراكــز القــ�ت الولــوج إىل جميــع مراكــز القــ�ت

ــات ذوي/ذوات  /الناخب ز ــة للناخب�ي ــم إعطــاء الئولوي ي عــام 2013. وت
ــا �ز ــا كان متاًح ــة بالكامــل مم ــات ذوي/ذوات إعاق / الناخب ز ــ�ي الناخب

عاقــة أن يجلــب مســاعدا/ة  ي وضعيــة الإ
ضافــة إىل ذلــك، يمكــن للناخــب/ة �ز /المســنات. بالإ ز /الناخبــات المسن�ي ز عاقــة، وكذلــك الناخب�ي الإ

اع. وإذا لــزم الئمــر، يمكــن لــكل مســاعد/ة مســاَعدة ناخــب/ة واحــد/ة  مــن اختياره/هــا للمســاعدة عــى وضــع عامــة عــى بطاقــة القــ�ت
فقــط، ويتــم غمــس ســبابة اليــد اليمــىز للمســاعد/ة بالحــ�ب لضمــان عــدم قيــام ذات الشــخص بتقديــم المســاعدة أكــ�ش مــن مــرة 
اع والفــرز تقديــم المســاعدة. /ات مســاعداً، فيمكنــه أن يطلــب مــن رئيــس مكتــب القــ�ت ز واحــدة فقــط. إذا لــم يكــن لــدى أحــد الناخبــ�ي

اع تحمــل شــعار كل قائمــة وصــورة لــكل مرشــح. وقــد ســهلت هــذه  مــن جهــة أخــرى، طبعــت الهيئــة المســتقلة لانتخابــات كتيبــات اقــ�ت
ــاروه.  اع بجــوار شــعار القائمــة وصــورة المرشــح الــذي اخت ز وضــع عامــة عــى ورقــة القــ�ت /الناخبــات الئميــ�ي ز ات عــى الناخب�ي ز المــ�ي

ز الذيــن يحتاجــون إىل المســاعدة مــن قبــل شــخص مــن اختيارهــم. ز الئميــ�ي ضافــة إىل ذلــك، قــد يتــم مســاعدة الناخبــ�ي بالإ

تونس
اع  تتضمــن  ي 6 مايــو 2018، عرضــت الهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات ملصقــات أمــام كل مركــز اقــ�ت

ي يــوم النتخابــات المحليــة �ز
�ز

ضافــة  ي الســمع. بالإ
ــة �ز ــن يعانــون مــن صعوب / الناخبــات الذي ز عــام الناخبــ�ي شــارة لإ إجــراءات التصويــت، وقــد ترجمــت إىل لغــة الإ

/الناخبــات ذوي/ذوات الرؤيــة المتدنيــة عــى  ز إىل ذلــك، تــم تلخيــص إجــراءات التصويــت وترجمتهــا إىل لغــة برايــل لمســاعدة الناخب�ي
ي وضعيــة إعاقــة. وقــد قامــت الهيئــة 

التعــرف عــى آليــات التصويــت. وقامــت الهيئــة بتوزيــع الوثيقــة مــن خــال منظمــات الئشــخاص �ز
ي كل دائــرة مــن الدوائــر النتخابيــة 

اع �ز نــت مــع أســماء القوائــم وأرقامهــا عــى بطاقــة القــ�ت ن�ت بنــرش إجــراءات صوتيــة عــى موقــع الإ
ي دوائرهــم النتخابية.

ز �ز ز مــن ذوي/ذوات الرؤيــة الضعيفة بقوائــم المرشــح�ي البلديــة والبالــغ عددهــا 350 دائــرة، بهــدف إعــام الناخبــ�ي
عاقــة.  ي وضعيــة الإ

ز �ز ي ذلــك الناخبــ�ي
، بمــا �ز ز ي التونــسي مبــادئ التصويــت الشــخ�ي والــري لجميــع الناخبــ�ي يكــرس القانــون النتخــا�ب

عاقــة مــن الوصــول إليهــا  اع بطريقــة تمكــن ذوي/ذوات الإ وتحقيقــا لهــذه الغايــة، ينــص القانــون عــى أنــه يجــب إنشــاء مراكــز القــ�ت
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•
•

•

•

يقدم الناخب/ة بطاقة إعاقة.
يجب أن يكون المساعد/ة ناخباً/ة؛

ضافــة إىل بطاقــة الهويــة الوطنيــة،  ي وضعيــة إعاقــة. بالإ
ز الذيــن �ز يجــب أن يكــون المســاعد/ة إمــا زوًجــا أو أحــد أقــارب الناخبــ�ي

ي حالــة عــدم وجــود هــذا/ه 
يجــب عــى المســاعد/ة تقديــم وثيقــة رســمية تثبــت العاقــة مــع الناخــب. ويجــوز للناخــب/ة أيضــا، �ز

ي 
اع بمســاعدته �ز ي مركــز القــ�ت

يــن �ز ز الحا�ز اع أن يأمــر أحــد الناخبــ�ي المســاعد/ة مــن أ�تــه، أن يطلــب مــن رئيــس/ة مركــز القــ�ت
التصويــت؛ و

ل يجوز أن يرافق المساعد/ة نفسه/ها أك�ش من ناخب/ة واحد/ة لديه/ها إعاقة.

/ات والحوامل. ز عاقة والمسن�ي ي يوم النتخابات، يتم منح الئولوية لائشخاص ذوي/ذوات الإ
�ز
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مصطلحات ذات عالقة:

أولً: هذا القاموس:
ز ، إعام الناخب�ي ، لوجستيات النتخابات، الشمول السياسي ي يع انتخا�ب الدورة النتخابية، ترش

ي لمصطلحات النتخابات: ثانياً: المعجم العر�ب
ز ، إعام الناخب�ي ز ، إقصاء تربية مدنية، ثقيف الناخب�ي ي يع انتخا�ب اع، ترش ة الق�ت دورة انتخابية، ف�ت

ي سامر الشها�ب

ي وضعيــة 
/ات الذيــن �ز ز ي التصويــت حســب المــادة 131. يســمح القانــون باعتمــاد إجــراءات محــددة لصالــح الناخبــ�ي

وممارســة حقهــم �ز
ي يــوم 

ز أو الذيــن يعانــون مــن ضعــف البــر والذيــن يعانــون مــن إعاقــة جســدية تمنعهــم مــن الكتابــة. �ز إعاقــة، خاصــة المكفوفــ�ي
/ات مــن أجــل التصويــت إذا  ز ي الحصــول عــى مســاعدة مــن أحــد الناخبــ�ي

/ات الحــق �ز ز ز مــن الناخبــ�ي النتخابــات، يكــون لهذيــن الفئتــ�ي
تــم اســتيفاء المتطلبــات التاليــة )المــادة 33 مــن قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات عــدد 30 لســنة 2014(:
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ي الخارج
التصويت �ف

المفهوم والمصطلح
ــة  ــة متاح ــو إمكاني ــارج، وه ــات بالخ ز والمقيم ــ�ي ــت المقيم ز أو تصوي ــ�ي ــ�ي المقيم ــت غ ــة بتصوي ــدان العربي ــض البل ي بع

ــه �ز ــار إلي يُش
ي التصويــت، وذلــك إمــا بإتاحــة التصويــت عــن بُعــد أو بفتــح مراكــز 

ي الخــارج لممارســة حقهــم �ز
ز �ز ز والمواطنــات المقيمــ�ي للمواطنــ�ي

    .)33 ،2014 ، ي
ــا�ئ نم ــم المتحــدة الإ ــج الئم ي الســفارات )برنام

ــا �ز ي الخــارج -غالًب
اع �ز ــ�ت اق

ي المســاعدة عــى اســتيعاب الخافــات والراعــات السياســية 
ي يكمنــان �ز إذا كان الهــدف والوظيفــة الئساســية للنظــام النتخــا�ب

ز  ــ�ي ــت للمواطن ــإن إتاحــة حــق التصوي ــم، ف ي مؤسســات الحك
ــات �ز ز والمواطن ــ�ي ــل المناســب للمواطن ــن خــال التمثي ــع، م ي المجتم

�ز
ي دول أخــرى. ول 

ة مــن مواطنيهــا ومواطناتهــا �ز ي تعيــش نســبة كبــ�ي
ي الــدول العربيــة الــىت

ي الخــارج يعــد أمــًرا هاًمــا، ل ســيما �ز
ز �ز المقيمــ�ي

ز  ز المنظريــن السياســي�ي يوجــد معيــار ديمقراطــي موحــد للتصويــت خــارج الوطــن، وهــو مــا يجعــل هــذه القضيــة محــل جــدل واســع بــ�ي
ي الداخــل. كمــا أن 

ة أضعــاف التصويــت �ز ى بعضهــم أن التصويــت خــارج الوطــن مكلــف بمقــدار عــرش . فــ�ي ز ز والممارســ�ي عــ�ي والمرش
ة، حيــث  ات سياســية بالغــة، ل ســيما إذا مــا كانــت أعــداد المهاجريــن كبــ�ي تصويــت المجتمعــات المقيمــة بالخــارج قــد يكــون لــه تأثــ�ي
ي دول 

يطــرح هــذا الئمــر إشــكالية تتعلــق بمــدى عدالــة تمكينهــم مــن التصويــت والتأثــ�ي عــى العمليــة النتخابيــة بينمــا هــم مقيمــون �ز
اعهــم، حيــث يبقــى هــذا  أخــرى، دون أن يقعــوا تحــت التأثــ�ي المبــا�ش لختياراتهــم. لــذا فــا توجــد معايــ�ي دوليــة تتعلــق بوجــوب اق�ت
اع مــن عدمــه )Erbin et al., 2012(. ولكــن عــى الرغــم  ز بالخــارج مــن القــ�ت ز المقيمــ�ي ي تمكــ�ي

الئمــر خاضًعــا لحــق كل دولــة الســيادي �ز
ي كل مــن الديمقراطيــات القديمــة 

مــن ذلــك يوجــد اتجــاه متنــاٍم لصالــح الســماح بالتصويــت مــن الخــارج، بحيــث أصبــح أمــًرا متواتــًرا �ز
-بنتــور، 2014، 36(. ز والناشــئة )لوب�ي

ي زيــادة الهتمــام بحقــوق التصويــت 
ي جميــع أنحــاء العالــم �ز

وقــد ســاهمت العولمــة وانتشــار الديمقراطيــة وارتفــاع معــدلت الهجــرة �ز
ــون بشــكل  ــن يقيم ــن الئشــخاص الذي هــم م ــون خــارج الوطــن، وغ�ي ــن يعمل ــوات المســلحة الذي ــراد الق ز وأف ز والدبلوماســي�ي ــ�ي لاجئ
 ) ي

و�ز ــ�ت لك ــت الإ ــك التصوي ي ذل
ــا �ز ــدم التكنولوجــي )بم ــإن التق ــت، ف ي نفــس الوق

ــم خــارج أوطانهــم )ACE, 2007(. و�ز ــت أو دائ مؤق
ز  ة مــن الناخبــ�ي ايــد لــكي تكــون النتخابــات حــرة ونزيهــة، حــىت إن كانــت نســبة كبــ�ي ز أتــاح إيجــاد آليــات فعالــة تتمتــع بالكفــاءة بشــكل م�ت

. والناخبــات يقيمــون خــارج موطنهــم الئصــىي

ي 
ي التصويــت عنــد إجــراء النتخابــات كانــت دوًمــا قضيــة هامــة �ز

ز خــارج أوطانهــم عــى ممارســة حقهــم �ز إن قــدرة الئشــخاص المقيمــ�ي
ز خــارج  ، والئشــخاص المقيمــ�ي ز ي العتبــار حقــوق الاجئــ�ي

ي الوقــت الراهــن آخــًذا �ز
ايــد أهميتهــا �ز ز مجــال تصميــم وإدارة النتخابــات. وت�ت

ي بنــاء 
ي تمــر بمرحلــة انتقاليــة، حيــث يتيــح لهــم هــذا الحــق المشــاركة �ز

ي البلــدان الــىت
ي تجــرى �ز

ي النتخابــات الــىت
ي التصويــت �ز

الوطــن �ز
.)ACE, 2007( مســتقبل بادهــم

طرق التصويت
 :)IDEA, 2007, 6-7( ي الخارج هي

ز �ز ز والمواطنات المقيم�ي هناك خمس طرق مختلفة لتصويت المواطن�ي

.1

.2

.3

.4

.5

دلء بصوتــه/ا هنــاك، ســواء كان هــذا المــكان مقــر البعثــة  ز والإ : ويكــون بحضــور الناخــب/ة إىل مــكان معــ�ي التصويــت الشــخصي
اع مقامــة خصيًصــا بالخــارج، ويشــبه تماًمــا التصويــت داخــل البــاد.  الدبلوماســية أو لجنــة اقــ�ت

يــد العــادي إىل بادهــم، ويتــم قبــل  اع وإرســالها عــ�ب ال�ب يــدي: يقــوم الناخبــون والناخبــات بمــلء بطاقــات القــ�ت التصويــت ال�ب
ــام  ــم شــهاداتهم حــول قي ــة الناخــب/ة وتقدي ــد هوي ــب وجــود شــهود لتأكي ــان، يُطل ي بعــض الئحي

ــت العــام. �ز ــخ التصوي تاري
ز بالتصويــت بحريــة ودون تدخــل. الناخبــ�ي

ز بالخــارج اختيــار وكيــل يقــوم بالتصويــت نيابــًة عــن  ز والمواطنــات المقيمــ�ي التصويــت بالوكالــة: يتيــح هــذا التصويــت للمواطنــ�ي
اع داخــل البــاد بطــرق قانونيــة. وتجمــع العديــد مــن الــدول هــذه الطريقــة مــع وســائل أخــرى مثــل  ي مراكــز القــ�ت

الناخــب/ة �ز
يــدي. التصويــت الشــخ�ي أو التصويــت ال�ب

دلء بأصواتهــم، مــن خــال تطبيقــات أو مواقع  نــت لــاإ ن�ت ز والناخبــات بالخــارج اســتخدام الإ : يتــاح للناخبــ�ي ي
و�ف لكــ�ت التصويــت الإ

ي المســتقبل نظــًرا لســهولته وقلــة تكلفتــه 
ونيــة معينــة. ومــن المرجــح أن يصبــح هــذا النــوع مــن التصويــت أكــ�ش شــيوًعا �ز إلك�ت

مقارنــًة بالطــرق الئخــرى للتصويــت.

ي 
ــس �ز ــ�ب الفاك ــم ع ــا بالخــارج إرســال أصواته ــدا( لمواطنيهم اليا ونيوزلن ــط )أســ�ت ــان فق ــس: تســمح دولت ــ�ب الفاك ــت ع التصوي

بعــض الحــالت.  
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ي مقــار البعثــات الدبلوماســية أو لجــان 
ز بالخــارج بالتصويــت الشــخ�ي ســواء �ز ز 83 دولــة الســماح للمواطنــ�ي وتختــار 54 دولــة مــن بــ�ي

اع المحــددة الئخــرى، وهــي تعــد الوســيلة الئكــ�ش انتشــاًرا للتصويــت مــن الخــارج. أمــا بالنســبة للوســائل الئخــرى، فتوجــد 25  القــ�ت
ز خليــط مــن  ي 27 دولــة مــا بــ�ي

اوح الطــرق المتبعــة �ز يــد، و4 دول تتيــح التصويــت بالوكالــة، بينمــا تــ�ت دولــة تســمح بالتصويــت عــ�ب ال�ب
ي خليــط مــن طــرق التصويــت 

ي أو عــ�ب الفاكــس. وتتجــه المزيــد مــن الــدول نحــو تبــىز
و�ز لكــ�ت ي ذلــك التصويــت الإ

طــرق التصويــت بمــا �ز
اليا ونيوزلنــدا عــى توفــ�ي التصويــت  ز بالخــارج مــن المشــاركة. فعــى ســبيل المثــال، عملــت أســ�ت ز أكــ�ب عــدد ممكــن مــن المقيمــ�ي لتمكــ�ي
ي 

ــىت ــا للمجموعــات ال ــت بالفاكــس متاًح ــح التصوي ــا أصب ز بالخــارج، كم ز المقيمــ�ي ــ�ي ــع الناخب ــد لجمي ي ــت عــ�ب ال�ب الشــخ�ي والتصوي
ي عــدد كبــ�ي مــن 

ز مواطنيهــا بالخــارج مــن التصويــت الشــخ�ي �ز ــة. وبينمــا تعمــل بعــض الــدول، عــى تمكــ�ي ي مناطــق نائي
تعيــش �ز

ي حالــة روســيا عــى ســبيل المثــال، فهنــاك دول أخــرى، مثــل الوليــات 
مقــرات البعثــات الدبلوماســية والقنصليــة، يصــل إىل 140 مقــرا �ز

اع يعــد مجــالً  ي القــ�ت
ي حيــث إن العتمــاد عــى التكنولوجيــا الجديــدة �ز

و�ز لكــ�ت المتحــدة وســويرا وإســبانيا، اتجهــت إىل التصويــت الإ
ي مجــال التصويــت مــن الخــارج، ولكــن ل تــزال هنــاك 

واعــًدا وتقــوم تلــك الــدول بالفعــل باختبــار برامــج وتقنيــات جديــدة لتطبيقهــا �ز
   .)Ibid, 23-26( ي

و�ز لكــ�ت اع الإ العديــد مــن التحديــات المتعلقــة بمراقبــة جميــع مراحــل القــ�ت

الدول العربية
ز النتخابــات، بغيــة الحفــاظ  ي عــدد مــن الــدول العربيــة منــذ عــام 2011 إىل فتــح النقــاش وتعديــل قوانــ�ي

أدى الحــراك الــذي حــدث �ز
ز  ــ�ي ي الوقــت الراهــن، تنــص قوان

ي بادهــم. و�ز
ــة �ز ي الســتحقاقات النتخابي

ي المشــاركة �ز
ز �ز ــ�ي ــات والمواطن ــة المواطن عــى حقــوق كاف

ي 13 دولــة، وقــد شــهدت تلــك الــدول انتخابــات حصــل 
ي الخــارج �ز

ز �ز ي المنطقــة العربيــة عــى الســماح بتصويــت المقيمــ�ي
النتخابــات �ز

يعيــة أو الســتفتاءات.  ي النتخابــات، ســواء الرئاســية أو الترش
فيهــا المواطنــون والمواطنــات المقيمــون بالخــارج عــى فرصــة للتصويــت �ز

ة  ي الخــارج، إل أن العديــد مــن تلــك الــدول ل تجــري بهــا انتخابــات مبــا�ش
بينمــا ل تــزال ســبع دول عربيــة ل تتيــح التصويــت لمواطنيهــا �ز

يعــات  ــان لديهمــا ترش ــة السياســية نتيجــة أوضــاع الحتــال. وتوجــد دولت ي تعطلــت فيهــا العملي
ــىت ز ال ي الداخــل، باســتثناء فلســط�ي

�ز
ي الخــارج ولكنهمــا لــم تجريــا انتخابــات بمشــاركتهم بعــد )اليمــن وجنــوب الســودان(. 

ز �ز تتعلــق بتصويــت المواطنــ�ي

ي مقــار البعثــات الدبلوماســية، بينمــا 
أمــا بالنســبة لطــرق التصويــت، فتتيــح 10 دول عربيــة لمواطنيهــا بالخــارج التصويــت الشــخ�ي �ز

ــذا فــإن  ــن(. ل ــة واحــدة فقــط )البحري ي دول
ي �ز

و�ز لكــ�ت ــت الإ ــر(، ويوجــد التصوي ز )المغــرب والجزائ ــ�ي ي دولت
ــة �ز ــت بالوكال ــاح التصوي يت

ز بالخــارج )انظــر جــدول رقــم 1(. ي الــدول العربيــة لتصويــت المقيمــ�ي
التصويــت الشــخ�ي يعــد أيًضــا الوســيلة الئكــ�ش شــيوًعا �ز

ز والاجئــات مــن المنطقــة العربيــة إىل دول أخــرى جــدلً حــول حقوقهــم السياســية. ويــرى  وقــد أثــار نــزوح عــدد كبــ�ي مــن الاجئــ�ي
ي جهــود صنــع 

اعــات مــن شــأنه أن يســهم �ز ز ي العمليــة السياســية بعــد انتهــاء ال�ز
ز �ز ز أن تســهيل مشــاركة الاجئــ�ي الكثــ�ي مــن المحللــ�ي

ضافــة  ي بلدانهــم. وبالإ
ي الغالــب عــى زيــادة الوعــي ودعــم الإصــاح الديمقراطــي �ز

الســام وبنــاء الديمقراطيــة، حيــث إنهــم يعملــون �ز
عمــار. ومــن خــال تيســ�ي  ي جهــود إعــادة الإ

ي دولهــم لهــا قيمــة حقيقيــة وموضوعيــة �ز
ز �ز إىل ذلــك، فــإن المشــاركة السياســية لاجئــ�ي

ي كانــت تشــهد �اعــات، فإنــه مــن المرجــح أن تــرى هــذه المجموعــات نفســها 
ي الــدول الــىت

ي العمليــات السياســية �ز
ز �ز مشــاركة الاجئــ�ي

ي عمليــات بنــاء الســام وتعزيــز الديمقراطيــة، كمــا يمكــن أن يــؤدي ذلــك بــدوره إىل مزيــد مــن العــودة إىل الوطــن، ويســهم 
يــك �ز كرش

ي مراحــل مــا بعــد الــراع، وتأســيس نظــام ســياسي أكــ�ش تمثيــاً وشــمولً لجميــع فئــات المجتمــع 
عيــة أي تكويــن ســياسي �ز ي تدعيــم �ش

�ز
ي انتخابــات بلدانهــم، فــإن المجتمــع الــدوىلي يســهم بــا 

ز للمشــاركة �ز )IDEA, 2018, 70(.  لــذا فمــن خــال توفــ�ي الوســائل للمواطنــ�ي
  .)IDEA. 2007, I( ي التصويــت وتعزيــز المشــاركة الديمقراطيــة والتنميــة الســلمية

ي حمايــة حــق الفــرد �ز
شــك �ز

ي الدول العربية
ن بالخارج �ن جدول رقم )1( - طرق تصويت المواطن�ي

ي و شمال أفريقيا حسب توفر البيانات قليم العر�ب *يمثل الجدول بعض الئمثلة من الإ
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نسب المشاركة ونماذج التصويت من الخارج
ي تتحقــق داخــل البــاد، وذلــك برغــم 

ز والناخبــات مــن الخــارج أقــل بشــكل دال مــن تلــك الــىت عــادًة مــا تكــون نســبة مشــاركة الناخبــ�ي
ايــد معــدلت الهجــرة إليهــا، حيــث تظــل  ز ي ت�ت

ي البــاد الــىت
صعوبــة حســاب نســبة المشــاركة الدقيقــة للتصويــت مــن الخــارج، وخصوًصــا �ز

ز مــن  ي مكاتــب القنصليــات. وبالتــاىلي يمكننــا هنــا التعبــ�ي عــن نســبة مشــاركة الناخبــ�ي
لة �ز أعــداد غــ�ي محــددة مــن المهاجريــن غــ�ي مســجَّ

ز  ز أولئــك المتمتعــ�ي اع مــن بــ�ي ي ل تعكــس بدقــة عــدد مــن ذهبــوا إىل مراكــز القــ�ت
الخــارج باعتبارهــا نســبة مــن الئصــوات المســجلة، والــىت

-بنتــور، 2014، 36(. ز بالئهليــة لذلــك.  )لوب�ي

تونس
ي انتخابــات 2011، كانــت 

ي فرنســا وإيطاليــا. �ز
ّكــز أغلبهــم �ز ز بالخــارج بـــ 1.2 مليــون، وي�ت ز والتونســيات المقيمــ�ي يقــّدر عــدد التونســي�ي

وط التســجيل والتصويــت.  ز مــن الخــارج عــ�ب تخفيــف �ش تيبــات القانونيــة والقواعــد المنّظمــة داعمــة للغايــة لتصويــت المواطنــ�ي ال�ت

ز  ز والمواطنــات التونســي�ي وكان عــدد الدوائــر المخصصــة 6 دوائــر بإجمــاىلي 18 مقعــًدا. وقــد بلــغ عــدد الئصــوات القادمــة مــن المواطنــ�ي
ز  ــداد التونســي�ي ــرات أع ــم أن تقدي ــن فرنســا. وبرغ ــا جــاءت م ــن %50 منه ــ�ش م ــا، أك ــم 202.177 صوتً ــة أنحــاء العال ي كاف

ز �ز ــ�ي المقيم
، فــإن نســبة المشــاركة هــذه تبــدو متوافقــة مــع المتوســطات  ز خــارج البــاد تفــوق هــذا العــدد بكثــ�ي ز للتصويــت مــن المقيمــ�ي المؤهلــ�ي
ي الخــارج 

تهــا داخــل البــاد. وأضفــى اســتمرار التصويــت عــدة أيــام �ز ي عــادًة مــا تقــل عــن نظ�ي
العالميــة للتصويــت مــن الخــارج، والــىت

: فــأولً خفــف عــبء التشــغيل عــى المكاتــب القنصليــة بفرقهــا ومســاحاتها المحــدودة  ز ــا عــى النتخابــات مــن زاويتــ�ي ــا إيجابيًّ بعــًدا تقنيًّ
ز يصّوتــون  ز رأوا التونســي�ي ــا عــزز منــاخ التصويــت داخــل البــاد حيــث أعطــى بعــض فئــات الشــعب حافــًزا للمشــاركة حــ�ي أحيانـًـا، وثانيًّ

-بنتــور، 2014، 39(. ز مــن الخــارج )لوب�ي

لبنان
ي التصويــت للمــرة الئوىل. وقــد كانــت 

ز بالخــارج المشــاركة �ز ي أبريل/نيســان 2018، أجــرى لبنــان انتخابــات ناجحــة أتاحــت للمواطنــ�ي
�ز

ة للجاليــة اللبنانيــة بالخــارج حيــث كان  ز بالخــارج نظــًرا لائعــداد الكبــ�ي المنظمــات الدوليــة تــو�ي بإجــراء النتخابــات بمشــاركة اللبنانيــ�ي
 .)NDI, 2008, 52( دلء بأصواتهــم الآلف مــن بينهــم يســافرون إىل لبنــان لــاإ

ز المهاجريــن الــذي تشــ�ي التقديــرات  ز 82.965 وهــي نســبة ضئيلــة مــن مجمــل عــدد اللبنانيــ�ي ز والناخبــات المســجل�ي وبلــغ عــدد الناخبــ�ي
ز  ــ�ي ــدد الناخب ــاىلي ع ــن إجم ــت %59 م ــاركة بلغ ــبة المش ــة أن نس ــت وزارة الخارجي ــخص. وأعلن ــون ش ز 13-11 ملي ــ�ي اوح ب ــ�ت ــه ي إىل أن
ــة  ــة المتمثل دارة النتخابي ــاإ ــا ل ــاًرا حقيقيًّ ز بالخــارج اختب ــ�ي ــت اللبناني ــة. وشــكَّل تصوي ي 39 دول

دلء بأصواتهــم �ز ــالإ ــوا ب ز قام المســجل�ي
ي جديــد يقــدم نموذًجــا مختلًفــا للتصويــت، الئمــر الــذي  ي الداخليــة والبلديــات والخارجيــة، حيــث تــم تطبيــق قانــون انتخــا�ب

ي وزار�ت
�ز

ي قامــت 
ي الــىت ي الخــارج. وأشــارت بعثــة التحــاد الئورو�ب

ي الداخــل و�ز
تطلــب بــذل المزيــد مــن الجهــود لتنظيــم هــذه العمليــة المعقــدة �ز

ي تقريرهــا أن نقــل 
ي 10 دول أوروبيــة إىل أنهــا تمــت بتنظيــم جيــد ودون أي مخالفــات جســيمة. وذكــرت البعثــة �ز

بمراقبــة النتخابــات �ز
ي ظــل 

ــة بكفــاءة، و�ز ــه وزارة الخارجي ي الخــارج قامــت ب
ز والناخبــات �ز اع الخاصــة بالناخبــ�ي ي تحــوي أوراق القــ�ت

ــة الحقائــب الــىت وتعبئ
 .)EU, 2018, 5-6( ي جميــع الئوقــات

م �يــة التصويــت �ز اع لــم تحــ�ت عــام، ولكنهــا أشــارت كذلــك إىل أن عمليــة القــ�ت تواجــد وســائل الإ

ي دولــة 
ز بالخــارج، ل ســيما أنهــا تمــت �ز وبالرغــم مــن أنهــا التجربــة الئوىل للبنــان إل أنهــا كانــت مثــالً ناجًحــا عــى تصويــت المواطنــ�ي

ي جميــع أنحــاء العالــم. 
ة �ز عربيــة لديهــا جاليــات كبــ�ي

مرص
ي  ي خضــم الحــراك الشــعىب

ي النتخابــات �ز
ز دعــاوى قضائيــة يطالبــون فيهــا بتمكينهــم مــن المشــاركة �ز بعــد رفــع العديــد مــن المريــ�ي

ي النتخابــات، وإلــزام اللجنــة 
ي التصويــت �ز

ز بالخــارج الحــق �ز داري بإعطــاء المريــ�ي بعــد 25 ينايــر 2011، قضــت محكمــة القضــاء الإ
ز بالخــارج مــن ممارســة حقهــم الدســتوري. ووفًقــا للجهــاز  ز المواطنــ�ي العليــا لانتخابــات باتخــاذ الإجــراءات والتدابــ�ي الازمــة لتمكــ�ي
ي دول عربيــة مثــل 

ز بالخــارج تقــدر بـــ9.5 مليــون شــخص، يقيــم غالبيتهــم �ز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، فــإن أعــداد المريــ�ي
ــت بنســب  ز بالخــارج وإن كان ــ�ي ز مشــاركة المري ــك الحــ�ي ــذ ذل ــات من ــع النتخاب ــارات. وقــد شــهدت جمي م ــت والإ الســعودية والكوي
ز بالخــارج 586.802 مــن  ز المريــ�ي ي النتخابــات الرئاســية عــام 2012 حيــث بلــغ عــدد الناخبــ�ي

متفاوتــة؛ وجــاءت أعــى نســبة للمشــاركة �ز
ي الداخــل الــذي بلــغ 50.996.746 شــخص )The Carter Center, 2012, 5(. واعتمــدت اللجنــة العليــا 

ز �ز ز المســجل�ي ز عــدد الناخبــ�ي بــ�ي
ــد.  ي ــرات الدبلوماســية أو عــ�ب ال�ب ي المق

ــت الشــخ�ي �ز ، والتصوي ي
و�ز لكــ�ت ــع الإ ز التســجيل عــ�ب الموق ــ�ي ــات وســيلة تجمــع ب لانتخاب

ي للجنــة 
و�ز لكــ�ت ز والناخبــات بالخــارج أن إجــراءات التســجيل والتصويــت كانــت معقــدة وأن الموقــع الإ ولكــن رأى العديــد مــن الناخبــ�ي

ي العمليــة النتخابيــة 
ي أوقــات الــذروة، ودعــوا إىل اتخــاذ مزيــد مــن الإجــراءات لبنــاء الثقــة �ز

النتخابــات لــم يتحمــل ضغــط الطلبــات �ز
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ط التســجيل المســبق  ي عــام 2014، تــم إلغــاء �ش
وتيســ�ي المشــاركة فيهــا )El-Baradei et al., 2012(. لــذا عقــب التعديــات الدســتورية �ز

ي يتيــح معرفــة أهليــة الناخــب/ة ومــا إذا 
و�ز ز ووضــع نظــام إلكــ�ت ز بالخــارج كمــا جــرى تحديــث قوائــم الناخبــ�ي لتيســ�ي مشــاركة الناخبــ�ي

ي عــام 2014 بإعــان 
كانــوا قــد أدلــوا بأصواتهــم بالفعــل. وقــد شــابت مشــاركتهم بعــض المشــكات مثــل قيــام اللجنــة النتخابيــة �ز

.)EU, 2014( ز اع الداخــىي ممــا تــرك أثــًرا عــى توجهــات الناخبــ�ي نتائــج انتخاباتهــم قبــل القــ�ت
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ي النتخابات
التقنيات الحديثة �ف

المفهوم  والمصطلح
ــذي  ــام ال ــح الع ــو المصطل ــه ه ــات فإن ــا المعلوم ــح تكنولوجي ” لمصطل ــ�ز ــارية “جارت ــة الستش ك ــه الرش ــذي قدمت ــف ال ــا للتعري طبًق
مجيــات والئجهــزة، وهــي تكنولوجيــات  ي معالجــة المعلومــات، حيــث يشــمل كاً مــن ال�ب

يطلــق عــى كافــة التكنولوجيــات المســتخدمة �ز
ي ل تولــد أيــة 

التصــال والخدمــات المتعلقــة بــه. وبصفــة عامــة فــإن “تكنولوجيــا المعلومــات” ل يضــم تكنولوجيــات “المتصاصيــة” الــىت
ي المؤسســات. هــذا التعريــف يضــم كافــة الئنظمــة المعلوماتيــة ول يقتــر فقــط عــى الحواســيب، بــل يضــم 

بيانــات لســتخدامها �ز
شــبكات التصــال والهواتــف الذكيــة والتلفزيــون والراديــو والصحــف والئجهــزة المحمولــة ... إلــخ.

ي المجتمــع الحديــث. 
تشــكل تكنولوجيــا المعلومــات أحــد العنــا� الجوهريــة للتطويــر الجتماعــي، حيــث تحولــت إىل عمــاد أســاسي �ز

غــ�ي أنهــا وحدهــا وبــدون قابليتهــا للتطبيــق تصبــح ضعيفــة الئهميــة ول يهــم مــا إذا كانــت معقــدة أو بســيطة أو مكلفــة ومتشــابكة، إذ 
ونًيــا بدقــة وبشــكل مائــم. ي أنهــا تقــوم بتقديــم المعلومــات إلك�ت

هــا �ز يكمــن تأث�ي

ة.  ي إطــار لوجســتيات النتخابــات بدرجــة كبــ�ي
هــا فهــي عنــر أســاسي وجوهــري �ز ي وتأث�ي ي المجــال النتخــا�ب

وفيمــا يتعلــق باســتخدامها �ز
داريــة وتقليــل التكاليــف عــى المــدى الطويــل، وكذلــك تريــع وتحديــث  وهنــا فــإن تطبيقهــا المائــم يســاعد عــى زيــادة الفعاليــة الإ

المســارات النتخابيــة.

نــت عــى ســبيل المثــال – أضحــى  ن�ت ي المســارات النتخابيــة – مثــل الإ
أضــف إىل مــا ســبق أنــه نظــًرا لســتخدام هــذه التكنولوجيــات �ز

/ات، وكذلــك النقــاش  ز ســهام المواطنــ�ي وري إعــادة طــرح المفهــوم الديمقراطــي، ذلــك أنــه يصحبهــا افتتــاح آفــاق جديــدة لإ مــن الــرز
واتخــاذ القــرارات العامــة والمراجعــة التدريجيــة للقواعــد النتخابيــة المتعلقــة باســتخدام أنظمــة التصــال والئمــن المرتبطــة بهــا.

إن تنــوع المراحــل والمكونــات المتعلقــة بتنظيــم وتطويــر العمليــة النتخابيــة يشــكل أرًضــا خصبــة لضــم تكنولوجيــا المعلومــات. هنــاك 
ود المناســب بالمعلومــات النتخابيــة. وقــد  ز ي تســهيل وفعاليــة الئداء، مثــل المشــاركة أو الــ�ت

تطبيقــات تكنولوجيــة يمكــن أن تســهم �ز
ي إصــدار وثائــق “تحديــد 

قامــت أغلــب دول العالــم بإدخــال تجديــدات تكنولوجيــة مهمــة لضمــان الحــد الئقــ� مــن الئمــان والثقــة �ز
ــة  ــر ناجــح لائجهــزة الآليــة للتحقــق مــن هوي و - قامــت بإحــداث تطوي ويــا والبــ�ي ز ازيــل وف�ز ”. هنــاك بــاد - مثــل ال�ب ز ــة الناخبــ�ي هوي
ــر  ــق الئم ــواء تعل ــة س ــة مهم ــات تكنولوجي ــيك تطبيق ــدى المكس ــا أن ل ــا. كم ــا وعده ــوات وفرزه دلء بالئص ــك الإ /ات، وكذل ز ــ�ي الناخب
ــة  ــع الدعاي ــام توزي ــا نظ ــا أن لديه /ات، كم ز ــح�ي ــزاب والمرش ــل الئح ــى تموي ــة ع ــة أو الرقاب ــة أو المراجع ــر النتخابي ــيم الدوائ بتقس

عــام. ي وســائل الإ
النتخابيــة المجانيــة �ز

ي توطيــد 
ســهام �ز ي نجــد أن اســتخدام التكنولوجيــا ليــس غايــة بــل هــو أداة لاإ دارة والتنظيــم النتخــا�ب وعــى أيــة حــال ففــي حقــل الإ

ي درجــة آليتــه.
ي وليــس فقــط �ز ي مصداقيــة المســار النتخــا�ب

الديمقراطيــة، ويكمــن نجاحهــا �ز

معاي�ي تكنولوجيا المعلومات النتخابية
ي المســارات النتخابيــة فإنهــا أيًضــا يمكــن أن تــؤدي إىل نتائــج غــ�ي 

ز الفعاليــة �ز إذا مــا كانــت تكنولوجيــا المعلومــات تســاعد عــى تحســ�ي
ي عــى 

ي عمليــة التصميــم ووضــع الإجــراءات ونظــم العمــل أو التطبيــق، الئمــر الــذي يمكــن أن يقــ�ز
متوقعــة ناجمــة عــن قصــور �ز

ــة  ــ�ي قياســية وطني ــة ومعاي وري وجــود أطــر تنظيمي ــح مــن الــرز . ولهــذا يصب ي ي المســار النتخــا�ب
/ات �ز ز ــ�ي ــة المواطن ــة وثق المصداقي

ي هــذا الئمــر ومنهــا:
ودوليــة �ز

مفوضيــة المســاعدة النتخابيــة الئمريكيــة US Election Assistance Commission: أنشــئت المفوضيــة عــام 2002 بموجــب •
ي إحــدى الوليــات الفاصلــة 

قانــون مســاعدة الوليــات المتحــدة عــى التصويــت، والــذي صــدر بعــد اســتخدام تقنيــة معيبــة �ز
ي نتائــج 

بالنتخابــات الرئاســية الئمريكيــة عــام 2000. تقــوم المفوضيــة بمهمــة ضمــان إظهــار إرادة الناخــب/ة بوضــوح �ز
ي يتــم اســتخدامها بالوليــات المتحــدة، وتجميــع بيانــات 

النتخابــات، مــن خــال وضــع مقاييــس ومعايــ�ي لنظــم التصويــت الــىت
ات تقييــم نظــم التصويــت، واعتمــاد نظــم التصويــت. ومــن هــذا  ، واعتمــاد مختــ�ب ــات عــى المســتوى الفيــدراىلي إدارة النتخاب
ــا  هــا عــام 2005، وقامــت بمراجعتهــا عــام 2015، وتعمــل حالًي المنطلــق، فقــد أصــدرت المفوضيــة النســخة الئوىل مــن معاي�ي
. حــددت المفوضيــة خمســة عــرش مبــدأً رئيســًيا هــي: )1( تصميــم عــاىلي الجــودة، )2(  عــى إصــدار النســخة الثانيــة مــن المعايــ�ي
/ ز ــة اســتخدام مســتقرة وموحــدة لكافــة الناخبــ�ي تنفيــذ عــاىلي الجــودة، )3( الشــفافية، )4( قابليــة التشــغيل المتبــادل، )5( تجرب
رادة الناخــب/ة، )8( نظــام قــوي آمــن ســهل الســتخدام  اع وفقــاً لإ ــة الناخــب/ة، )7( تســجيل وتحقــق واقــ�ت ات، )6( خصوصي
ي صاحيــات الســتخدام، )12( الئمــان المــادي، )13( حمايــة 

اع، )11( التحكــم �ز تاحــة، )9( قابليــة المراجعــة، )10( �يــة القــ�ت والإ
.)US EAC, 2017( ــة ــف والمراقب ــام، )15( الكش ــة النظ ــات، )14( نزاه البيان
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ز  ي المكســيك” قواعــد إداريــة، ويوضــح ثاثــ�ي
دارة العامــة الفيدراليــة �ز ــا المعلومــات والتصــال لــاإ يضــع “دليــل مــادة تكنولوجي

ي أو مــدى التطبيــق. يتــم اســتخدام 
مســاًرا لتكنولوجيــا المعلومــات موزعــة عــى إحــدى عــرش مجموعــة حســب الحقــل المعــر�ز

.)MAA GIIC, 2010( ي
ــكل حقــل معــر�ز ــ�ي القياســية الرئيســية وأفضــل الممارســات المتعلقــة بهــا ل المعاي

ي مرحلــة التطويــر 
ي تــم تطويرهــا أو أنهــا �ز

الئيــزو )الجــودة رقــم 27000(: وهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن المعايــ�ي القياســية الــىت
ونيــة IEC، حيــث يجــري تقديــم إطــار لــائداء  لك�ت مــن خــال الهيئــة الدوليــة للمعايــ�ي القياســية ISO، وكذلــك اللجنــة الدوليــة الإ

طــار قابــل لاســتخدام لئي نــوع مــن التنظيــم. لضمــان صحــة المعلومــات، وهــذا الإ

ــع  ــات الئصاب ــل بصم ــة، مث ي ز البيوم�ت ــ�ي ــات الناخب ــجيل بيان ــي تس ــة ه ــنوات الماضي ي الس
ت �ز ــرش ي انت

ــىت ــات ال ــم التقني ــن أه م
ــات  ــع البيان ــة م ــة بالمقارن ي ــات البيوم�ت ــة البيان ــك لدق /ات، وذل ز ــ�ي ــوف الناخب ــجيل بكش ــة التس ــن عملي ز ضم ــ�ي ــة الع وبصم
ي منضبــط أو مســتندات إثبــات شــخصية موثوقــة، ممــا يفتــح 

ي ل يوجــد فيهــا ســجل مــد�ز
ي الــدول الــىت

الشــخصية. وبــدأ ذلــك �ز
ي 

ز لــدى إتمــام عمليــة التســجيل، ومــن ثــم تعريــض العمليــة النتخابيــة برمتهــا للتشــكيك. ويــأ�ت مجــاًل للتاعــب بســجات الناخبــ�ي
اع، حيــث تســتخدم أجهــزة  ي يــوم القــ�ت

ي تــم جمعهــا خــال عمليــة التســجيل �ز
يــة الــىت الجــزء التــاىلي لســتخدام البيانــات البيوم�ت

ي الــذي تــم تســجيله كبصمــة  اع، للتقــاط البيــان البيومــ�ت ز الورقيــة بمحطــات القــ�ت تســتبدل أو تكــون ُمكملــة لكشــوف الناخبــ�ي
صبــع للتحقــق مــن شــخصية الناخــب/ة. وتعتــ�ب هــذه الوســيلة حالًيــا أفضــل طــرق التحقــق مــن شــخص الناخــب/ة، بديلــة عــن  الإ
ي عــدم تكــرار  /ات. ويضمــن التســجيل والتحقــق البيومــ�ت ز مقارنــة صــورة الناخــب عــى مســتند هويتــه أو توقيعــه بكشــف الناخبــ�ي
يــة مــن خــال الفحــص  تســجيل الناخــب/ة الواحــد/ة، كمــا يكشــف حــالت التصويــت بأكــ�ش مــن هويــة بنفــس البيانــات البيوم�ت
ــكا الاتينيــة،  ــا وأمري ي دول أفريقي

ي �ز ــدأ اســتخدام التســجيل والتحقــق البيومــ�ت ي. وب ــات أجهــزة التحقــق البيومــ�ت الاحــق لبيان
ــة هــذه الســطور.  ــدول إىل أكــ�ش مــن نصفهــا وقــت كتاب ي هــذه ال

ــات �ز ي النتخاب
ــة �ز ي ــات البيوم�ت حيــث وصــل اســتخدام البيان

ي دول أوروبــا، وذلــك لنضــوج الســجات ونظــم التحقــق بهــا. 
طــاق �ز وناحــظ هنــا عــدم انتشــار اســتخدام هــذه التقنيــة عــى الإ

يــة  ي بتســجيل البيانــات البيوم�ت
ويختلــف نمــوذج التســجيل مــن دولــة لئخــرى، ففــي بعــض الــدول تبــادر هيئــات الســجل المــد�ز

ي دول أخــرى عمليــة التســجيل، كمــا 
ويتــم اســتخدامها لحًقــا مــن قبــل هيئــة إدارة النتخابــات. بينمــا تبــدأ هيئــات النتخابــات �ز

ي عــام 2013، وتطبيــق  ي حالــة العــراق الــذي بــدأت فيــه المفوضيــة العليــا المســتقلة لانتخابــات عمليــة التســجيل البيومــ�ت
نــرى �ز

ــات والســتفتاء باليمــن مجهــودا  ــا لانتخاب ــة العلي ــات مجلــس النــواب عامــي 2014 و2018. كذلــك بــدأت اللجن التحقــق بانتخاب
ــات  ي تمــر بهــا البــاد. كمــا تعمــل العديــد مــن الــدول العربيــة عــى تســجيل البيان

مماثــا قبــل أن تتوقــف نظــًرا للظــروف الــىت
يــة لمواطنيهــا مــن خــال ســجاتها المدنيــة. البيوم�ت

ــات  ــ�ي مــن المشــاكل لهيئ ــد مــن الفــرص والكث ــق العدي ــ�ت إىل خل ــل فيســبوك وتوي أدى ظهــور وســائل التواصــل الجتماعــي مث
/ات وكافــة أطــراف العمليــة  ز /ات والمرشــح�ي ز إدارة النتخابــات. فمــن ناحيــة ســّهلت هــذه الوســائل تواصــل الهيئــات مــع الناخبــ�ي
ي النتخابــات 

ي هــذا المجــال، مثلمــا تــم مــن قبــل هيئــات الئردن وتونــس �ز
النتخابيــة، وهنــاك العديــد مــن الممارســات الجيــدة �ز

/ات والئحــزاب السياســية.  ز ي كل منهمــا. وســّهلت تلــك المنصــات عمليــة التواصــل للحمــات النتخابيــة للمرشــح�ي
ة �ز البلديــة الئخــ�ي

لكــن مــن هنــا تبــدأ التحديــات. إذ أن هيئــات إدارة النتخابــات لــم تكــن عــى درايــة بكيفيــة تنظيــم ومراقبــة الحمــات النتخابيــة 
نــت ككل  ن�ت عــى هــذه الوســائل، ودولــة مثــل اليابــان كانــت تمنــع تماًمــا أي أنشــطة ترويجيــة للحمــات النتخابيــة مــن خــال الإ
/ات  ز اً منــذ ســنوات قليلــة. وتابــع العديــد مــن المهتمــ�ي وليــس فقــط وســائل التواصــل الجتماعــي، حــىت أزالــت هــذا الحظــر أخــ�ي
ي انتخاباتهــا الرئاســية عــام 2016 مــن 

كيــة لروســيا بالتدخــل �ز ي وجهتهــا الوليــات المتحــدة الئم�ي
بمجــال النتخابــات التهامــات الــىت

كــة فيســبوك  ز للتأثــ�ي عــى إرادتهــم، كمــا تابعــوا إقــرار �ش /ات الئمريكيــ�ي ز خــال تمويــل حمــات إعانيــة موجهــة تجــاه الناخبــ�ي
ــتخدمي  ــن مس ز م ــ�ي ات الماي ــرش ــات ع ــى بيان ــول ع ــة، للحص ي ز نجل�ي كات الإ ــرش ــدى ال ــل إح ــن قب ــبكتها م ــتخدام ش ــاءة اس بإس
ــة  كي ــدة. الئم�ي ــات المتح ــات بالولي ــس النتخاب ــم بنف ــى إرادته ــ�ي ع ــات للتأث ــه إعان ــخصياتهم وتوجي ــل ش ــبوك، وتحلي فيس

ي أي قطــاع تجــاري أو عــام، ومنهــا النتخابــات بالطبــع. وتهــدف •
تهتــم عائلــة معايــ�ي ISO 27000 بــإدارة أمــن المعلومــات �ز

دارتهــا أو للتخلــص منهــا، وعــى ذلــك الحفــاظ عى  هــذه المعايــ�ي بالــذات إىل تحديــد المخاطــر ووضــع الضوابــط المناســبة لإ
ي قــدرة هيئــة إدارة النتخابــات عــى حمايــة بياناتهــم والعمليــة النتخابيــة ككل.

ز وأطــراف العمليــة السياســية �ز ثقــة الناخبــ�ي

التطور المتسارع وتكنولوجيا المعلومات النتخابية
ة، فمنــذ عــرش ســنوات فقــط كانــت الهواتــف الذكيــة محــدودة للغايــة وكذلــك كان  ي عالمنــا اليــوم �يــع الوتــ�ي

صــار تطــور التقنيــات �ز
نــت حــول العالــم محــدودا، بينمــا اليــوم ل يســتطيع أغلــب مســتخدمي هــذه الوســائل العيــش بدونهــا.  ن�ت انتشــار اســتخدام شــبكة الإ
ي هــذا المجــال:

ي العمليــة النتخابيــة، ونذكــر هنــا بعــض التطــورات المهمــة �ز
وانعكــس هــذا التطــور أيًضــا عــى التقنيــات المســتخدمة �ز
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•

•

•

ــا  ــة إليه ــة الموجه ــط للفئ ــر فق ــات تظه عان ــة، فالإ عاني ــا الإ ي عملياته
ــفافية �ز ــدم الش ــات بع ــبوك اتهام ــة فيس ك ــت �ش وواجه

ويجيــة ول مــن يقــوم بتمويلهــا. كمــا تواجــه  فصــاح عــن تكلفــة الحمــات ال�ت عانــات، ول يتــم الإ ول يــرى ســواهم محتــوى الإ
ة  ي الفــ�ت

ز والئحــزاب السياســية، بــل والهيئــات النتخابيــة نفســها �ز أغلــب الــدول مشــكلة انتشــار الئخبــار الكاذبــة حــول المرشــح�ي
ة لهيئــات إدارة النتخابــات حــول  /ات. كل هــذه الئمــور تخلــق تحديــات كبــ�ي ز الســابقة لانتخابــات، ممــا يقلــل مــن ثقــة المشــارك�ي
/ ز العالــم، ومــازال المهتمــون يناقشــون الحلــول المختلفــة لمراقبــة مثــل هــذه الئنشــطة حــىت يتحقــق تكافــؤ الفــرص للمرشــح�ي

ات والئحــزاب السياســية.

ي تواجههــا دولــة المكســيك، إل أنهــا تقــدم العديــد مــن البتــكارات الجيدة لســتخدام 
عــى الرغــم مــن أزمــة العنــف الســياسي الــىت

/ات، حيــث  ز ي مجــال النتخابــات، ومــن أهمهــا تطويــر نظــام مراقبــة الحمــات النتخابيــة لائحــزاب السياســية والمرشــح�ي
التقنيــة �ز

/ات بتقديــم إقــرارات تنفيــذ الئنشــطة، مــن خــال نظــام مركــزي، عــ�ب  ز نفــذت مؤخــًرا نظاًمــا يلــزم الئحــزاب السياســية والمرشــح�ي
ي يقومــون بتنفيذهــا حــىت تكــون 

فصــاح عــن قيمــة الئنشــطة الــىت ي خــاص مزامنــة مــع تنفيــذ الئنشــطة، وتلزمهــم بالإ
و�ز موقــع إلكــ�ت

قــادرة عــى متابعــة كافــة الئنشــطة الخاصــة بالحمــات النتخابيــة عــى مســتوى الدولــة. ويفتــح ذلــك النظــام المجــال لتطبيــق 
مراقبــة حقيقيــة لهــذه الئنشــطة، ومجــازاة كل مــن ل يفصــح عــن نشــاط قــام بــه. كمــا أنــه مــن الممكــن طلــب أدلــة توثيقيــة لــكل 

نــت. ن�ت عانــات عــى شــبكة الإ نشــاط كالملصقــات أو المؤتمــرات النتخابيــة أو الإ

ــة  ــف الذكي ــتخدام الهوات ــت باس ن ن�ت ــبكة الإ ــال ش ــن خ ــيكون م ــات س ــتقبل النتخاب ــات أن مس اء النتخاب ــ�ب ــن خ ــدد م ــرى ع ي
ز  نــت والهويــات الرقميــة. للوهلــة الئوىل، تبــدو هاتــان الفكرتــان بســيطت�ي ن�ت والحواســيب، وتحديــداً مــن خــال التصويــت عــ�ب الإ
ي التطبيــق، حيــث يواجــه كل منهمــا عقبــات عــدة. فمــا الــذي يضمــن التحقــق من 

ي عالمنــا اليــوم، لكــن التحــدي الحقيقــي يكمــن �ز
�ز

اع؟ ومــا الــذي يضمــن أن الناخــب/ة يصــوت وحده/هــا، وبــدون تأثــ�ي  ي محطــة القــ�ت
ي حالــة عــدم تواجــد الناخــب/ة �ز

الهويــة �ز
مــن آخريــن )عائلــة أو أصدقــاء أو تحــت التهديــد أو تأثــ�ي المــال(؟ وهــل مــن الممكــن ضمــان فصــل الهويــة عــن اختيــار الناخــب/ة 
ي مجــاىلي التشــف�ي والهويــة الرقميــة، فقامــوا 

اع؟ كل هــذه الئســئلة وأكــ�ش أجــاب عنهــا الباحثــون/ات �ز للحفــاظ عــى �يــة القــ�ت
نــت  ن�ت ي أو الرقمــي، وأتاحــوا التصويــت لئكــ�ش مــن مــرة عــ�ب الإ

و�ز لكــ�ت ــع الإ ــة التوقي ــاًء عــى تقني ــة بن ــات الرقمي ــر الهوي بتطوي
اع، وفصــل الهويــة عــن  ة القــ�ت للهــروب مــن التصويــت تحــت أي ضغــوط، وتــم تقديــم نمــاذج عــدة للتشــف�ي حــىت انتهــاء فــ�ت
الئصــوات، ثــم فــك تشــف�ي الئصــوات عــى حــدة ومــن خــال مفاتيــح مركبــة موزعــة عــى لجنــة مكونــة مــن عــدد مــن الئشــخاص 
ز اســتخدام تقنيــة  ح العديــد مــن الباحثــ�ي حــىت ل يمكــن لئي شــخص وحيــًدا فــك تشــف�ي الئصــوات أو الطــاع عليهــا. كمــا اقــ�ت
ــل  ــق لهــا، مث ــدون/ات عــى إيجــاد أفضــل تطبي ــات، ويعمــل العدي ــل blockchain، للحفــاظ عــى نزاهــة النتخاب سلســلة الكت
ة. مازالــت تلــك التقنيــات محــل بحــث واختبــار العديــد  اليون الئخــ�ي ي ســويري تطبيــق ذلــك بانتخابــات ســ�ي

محاولــة مركــز بحــىش
وعــات تجريبيــة محــدودة، لكــن هنــاك دولــة واحــدة هــي  اليا وكنــدا والوليــات المتحــدة، مــن خــال مرش مــن الــدول، مثــل أســ�ت
ي 

نــت لكافــة ناخبيهــا عــى المســتوى الوطــىز ن�ت ي هــذا المجــال – وهــي إســتونيا – حيــث تقــوم بإتاحــة التصويــت عــ�ب الإ
الرائــدة �ز

ي منطقتنــا العربيــة هنــاك عــدد محــدود مــن الــدول يبحــث اســتخدام التصويــت 
منــذ عــام 2005 مــن خــال هويــة رقميــة. و�ز

/ات المتواجديــن/ات خــارج الدولــة. ز نــت وخصوًصــا للناخبــ�ي ن�ت عــ�ب الإ

ي حيــاة 
ي تقنيــات النتخابــات، إل أن أهمهــا هــو الــذي يدمــج العمليــة النتخابيــة �ز

بداعــات �ز هنــاك العديــد مــن التطــورات والإ
 ، ي

و�ز لك�ت /ات أو الئحــزاب من أجــل التصويــت الإ ز ي اختيــار المرشــح�ي
الناخــب/ة اليوميــة، مثــل اســتخدام الهاتــف الــذكي الشــخ�ي �ز

ــا.  اع عليهــا اختيــارات الناخــب/ة فقــط ثــم يتــم العــد لحقــاً آلًيــا أو يدويً ي تقــوم بطباعــة ورقــة القــ�ت
أو الئجهــزة الهجينــة الــىت

وتقــوم هــذه التقنيــة عــى فكــرة بســيطة وهــي تقليــل الوقــت الــذي يقضيــه الناخــب/ة أمــام جهــاز التصويــت داخــل محطــة 
/ات، مــن خــال اســتخدام الهاتــف الــذكي الشــخ�ي  ز اع، وبالتــاىلي تقليــل زمــن التصويــت وزمــن النتظــار لكافــة الناخبــ�ي القــ�ت
اع، ويقــوم الناخــب/ة باختيــار مرشــحه/ها أو مرشــحيه/ها مــن خالــه  الخــاص بالناخــب/ة وتحميــل تطبيــق يوضــح ورقــة القــ�ت
يطــي مركــب )QR code( ويقــوم بمســح هــذا الكــود مــن خــال جهــاز التصويــت، فيظهــر اختيــارات الناخــب/ة  ثــم تكويــن رمــز �ش
اع. وتقــوم بتنفيــذ هــذا النظــام عــدة هيئــات انتخابيــة حــول العالــم  عــى الشاشــة للمراجعــة والتأكيــد ثــم طباعــة ورقــة القــ�ت
كيــة. وتقــوم العديــد مــن الهيئــات باســتخدام هــذه التقنيــة وتقنيــات  وأهمهــا مقاطعــة لــوس أنجلــوس بالوليــات المتحــدة الئم�ي

اع، وليــس مســبًقا تقليــاً للتكلفــة وحفاًظــا عــى البيئــة. اع عنــد الطلــب داخــل محطــة القــ�ت مشــابهة بطباعــة أوراق القــ�ت
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تكلفة النتخابات

المفهوم والمصطلح
ــات  ــداد لانتخاب ع ــن الإ ــف الناتجــة ع ــة التكالي ــات مجموع ــة النتخاب ي تكلف

ــات، تعــىز ي لمصطلحــات النتخاب حســب المعجــم العــر�ب
ــرى. ــة الخ ــف المتفرق ــة، والمصاري اه ز ــة ال�ز ــية، وتكلف ــة الئساس ــن التكلف ــا. وتتضم وإجرائه

عــداد لانتخابــات وإجرائهــا. وغالبــا مــا يكــون ذلــك لتغطيــة نفقــات  ي تتحملهــا الدولــة لاإ
ة الــىت التكلفــة الئساســية: هــي التكلفــة المبــا�ش

ــذا  ــمل ه ــخ. ول يش ــد، إل ــرز والع اع والف ــ�ت ــات الق /ات، وعملي ز ــح�ي ــزاب والمرش ــجيل الئح ــات، وتس ز والناخب ــ�ي ــجل الناخب ــداد س إع
ي تونــس تعــرف بأنهــا 

ي هــذا المفهــوم؛ مثــا �ز
ي تغطيهــا مثــل توفــ�ي الئمــن. هنالــك بعــض الختافــات اللغويــة �ز

النفقــات الئخــرى الــىت
ي مــر فتعــرف بـــ »تكلفــة رئيســية 

ز تعــرف بـــ »تكلفــة النتخابــات«، أمــا �ز ي فلســط�ي
ي تخصصهــا الدولــة لانتخابــات«، و�ز

انيــة الــىت ز » الم�ي
لانتخابــات«

ــة  ــذه التكلف ــق ه ــع. وتتعل ــة للجمي ــرص متكافئ ــ�ي ف ــات وتوف ــة النتخاب ــان نزاه ــة لضم ــا الدول ي تتحمله
ــىت ــة ال ــة: التكلف اه ز ــة ال�ز تكلف

ز والناخبــات. كمــا  عــام، وتمويــل الئحــزاب السياســية وتثقيــف الناخبــ�ي ي توزيــع الظهــور عــى وســائل الإ
نصــاف �ز بإجــراءات تضمــن الإ

ــة وقــوات الئمــن. ــات حفــظ الســام الدولي ــان مروفــات بعث ي بعــض الئحي
تشــمل �ز

كم تكلف عملية إجراء النتخابات؟
ي البيئــات السياســية المختلفــة، ثمــة فرقــان أساســيان ينبغــي توضيحهمــا 

قبــل التوصــل إىل أي اســتنتاجات بشــأن كلفــة النتخابــات �ز
اهــة النتخابــات؛ والتكاليــف الساســية  ز ز التكاليــف الساســية والتكاليــف الخاصــة ب�ز بشــأن طبيعــة التكاليــف النتخابيــة. الفــرق الئول بــ�ي
ي البيئــة 

ز أو الئمــن �ز ي بتنفيــذ النتخابــات، ويتــم تكبدهــا بــرف النظــر عــن درجــة عــدم اليقــ�ي
هــي التكاليــف المتصلــة بشــكل روتيــىز

/ات،  ز اع، وتوعيــة الناخبــ�ي ي التصويــت، وكفــاءة موظفــي القــ�ت
/ات، والمــواد المســتخدمة �ز ز السياســية وهــي تتعلــق بقوائــم الناخبــ�ي

ة. وعــى النقيــض، يتــم تكبــد  ض أن تكــون التكاليــف الئساســية ثابتــة أكــ�ش منهــا متغــ�ي تيبــات التنظيميــة واللوجســتية. ومــن المفــ�ت وال�ت
ي الغالــب مــن أجــل ضمــان ســ�ي العمليــة 

ز الحاجــة لنفقــات خاصــة وغــ�ي متوقعــة �ز اهــة النتخابــات حينمــا تــ�ب ز التكاليــف الخاصــة ب�ز
بكفــاءة.

اع. وقــد تشــتمل عــى  تيبــات الئمنيــة الخاصــة بالتســجيل وأماكــن القــ�ت اهــة النتخابــات بال�ت ز وعمومــا، تختــص التكاليــف المتعلقــة ب�ز
ي 

ــد�ز ــا ت ي يقتضيه
ــىت ــب وال ــة ضــد التاع ن ــة المحصَّ ــواد النتخابي ــة؛ والم ي الدارة النتخابي

ز �ز ــ�ي ز العامل ــ�ي /ات الدولي ز ــ�ي ــل الموظف تموي
ز وتثقيفهــم  /ات طويلــة الئجــل؛ والحمــات المكثفــة لتوعيــة الناخبــ�ي ز ز النتخابيــ�ي ؛ وبعثــات المراقبــ�ي ز ز المتنافســ�ي مســتوى الثقــة بــ�ي
ــاء  ــا لبن ي والمحــىي كجــزء مــن نهــج أوســع نطاق

ز الوطــىز ــات؛ ومســاعدة الئحــزاب السياســية عــى المســتوي�ي عــام بشــأن النتخاب والإ
القــدرات.

ي 
ة هــي التكاليــف النتخابيــة الــىت ة أو الموزعــة. فالتكاليــف المبــا�ش ة والتكاليــف غــ�ي المبــا�ش ز التكاليــف المبــا�ش ي فهــو بــ�ي

أمــا الفــرق الثــا�ز
ي قــد يصعــب أو يســتحيل 

ة أيضــا وهــي تلــك التكاليــف الــىت انيــة. غــ�ي أن هنالــك تكاليــف غــ�ي مبــا�ش ز ي الم�ي
يمكــن تحديدهــا بســهولة �ز

ة؛ فعــى ســبيل  تقييمهــا بدقــة حــىت وإن جــرى تحديدهــا كمــا ينبغــي. ويمكــن أن تتــدرج هــذه التكاليــف بقــدر مــا هــي غــ�ي مبــا�ش
ــة )مثــل  ــة المعني ــة العامــة للوكال ــد بعــض تكاليــف النشــطة بوضــوح ومــع ذلــك ل يتســىز فصلهــا عــن الموازن ــال، يمكــن تحدي المث
ز والناخبــات، أو إعــداد تلــك  ي تزويــد هيئــة إدارة النتخابــات بالمعلومــات مــن أجــل إعــداد قوائــم الناخبــ�ي

ي �ز
مســاهمة الســجل المــد�ز

القوائــم بواســطة الوكالــة الوطنيــة المســؤولة عــن الإحصــاءات والتعــدادات الســكانية(. إن الحصــول عــى معلومــات محــددة بشــأن 
ة كتلــك المذكــورة آنفــا ل تعمــد  ي كثــ�ي مــن الئحيــان لئن المنظمــات المســؤولة عــن برامــج كثــ�ي

هــذه التكاليــف هــو أمــر مســتحيل �ز
ئ تحــت ســتار  ة تكاليــف فعليــة تختــىب ي الغالــب إىل مراجعــة حســابات الكلفــة بحســب الئنشــطة. وقــد تشــمل التكاليــف غــ�ي المبــا�ش

�ز
ــد،  ي طــة، وخدمــة ال�ب ــل جهــاز الرش ــة )مث ــة النتخابي ي تقــدم أشــكال متنوعــة مــن الدعــم للعملي

ــىت ــوكالت ال ــادة لل ــات المعت العملي
ي 

ونظــام المــدارس، والحكومــات المحليــة، والتلفزيــون الرســمي(. ورغــم أن هــذه التكاليــف هــي تكاليــف حقيقيــة، فإنهــا ل تنــدرج �ز
ي الكثــ�ي مــن الحــالت.

انيــة النتخابيــة ول يســهل تقييمهــا �ز ز الم�ي

- بينتــور،2000(،  ز ز ١0 دولرات و30 دولرا لــكل ناخــب مســجل )لوبــ�ي ي العــادة بــ�ي
ي إطــار بيئــات حفــظ الســام �ز

اوح تكلفــة النتخابــات �ز تــ�ت
ــا،  ــد. وعموم اع خــارج حــدود البل ــال، عــى إجــراء اقــ�ت ــة، عــى ســبيل المث ــا تنطــوي العملي ــ�ي عندم ــك بكث ــا قــد تفــوق ذل رغــم أنه
ي إطــار العمليــات الئوســع نطاقــا والئكــ�ش 

ز مــن الــدولرات �ز ز مئــات المايــ�ي اع بــ�ي ز ي مرحلــة مــا بعــد الــ�ز
انيــات النتخابيــة �ز ز اوح الم�ي تــ�ت

ــات  ي البيئ
ز �ز ــ�ي ات الماي ــق، والســودان( وعــرش ــة، وموزمبي ــة الكونغــو الديمقراطي ــا، وجمهوري ــدا )أفغانســتان، وأنغــول، وكمبودي تعقي

ي 
ي المجتمعــات الــىت

ي تمتلــك نظــام اتصــالت وبنيــة أساســية إداريــة أفضــل )دول البلقــان، وأمريــكا الوســطى(. وكمــا هــو متوقــع �ز
الــىت

انيــة النتخابيــة. وتُظهــر  ز اهــة النتخابــات قــد تســتحوذ عــى أكــ�ش مــن نصــف إجمــاىلي الم�ي ز مزقتهــا الحــروب، فــإن التكاليــف المتعلقــة ب�ز
اع.  ز ي بلــد خــارج مــن الــ�ز

تبــة عــى عمليــة قياســية لنتخابــات منعقــدة �ز النتائــج التاليــة، المســتقاة مــن تمريــن وهمــي، التكاليــف الم�ت
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ا  ي بلــد يمتلــك جمهــورا صغــ�ي
اهــة النتخابــات �ز ز ز مــدروس للتكاليــف الئساســية والتكاليــف المتعلقــة ب�ز وهــذه التكاليــف عبــارة عــن تخمــ�ي

، يقــوم المجتمــع الــدوىلي  ي
ا�ز ي هــذا المثــال الفــ�ت

ز ناخــب وناخبــة. و�ز ز و6 مايــ�ي ز مليونــ�ي اوح بــ�ي ز يــ�ت أو متوســط الحجــم مــن الناخبــ�ي
. وســوف يغطــي مــا مجموعــه 52 مليــون دولر: ١( التكاليــف  انيــة النتخابيــة المبينــة بالــدولر الئمريــكي ز بتمويــل الجــزء الئكــ�ب مــن الم�ي
ز )2 مليــون دولر(؛ 3( دعــم  /ات الدوليــ�ي ز /ات )30 مليــون دولر(؛ 2( بعثتــان للمراقبــ�ي ز النتخابيــة الئساســية بمــا فيهــا تســجيل الناخبــ�ي
ــر  ــون دولر(؛ 4( دعــم لائحــزاب السياســية وتطوي اع )١.5 ملي ــة القــ�ت ــة عملي ــة القائمــة عــى مراقب ــة المحلي للمنظمــات غــ�ي الحكومي
اهــة النتخابــات مثــل نفقــات  ز بيــة المدنيــة )2 مليــون دولر(؛ 6( تكاليــف أخــرى متعلقــة ب�ز عــام )١.5 مليــون دولر(؛ 5( ال�ت وســائل الإ
ز 8.70 و١7.30 دولر  ــ�ي ــجل ب ــب مس ــكل ناخ ــة ل ــط الكلف اوح متوس ــ�ت ــوف ي ــون دولر(. وس ز )١5 ملي ــ�ي ز والئمني ــ�ي /ات الدولي ز ــ�ي الموظف

.)١6-١5 , 2005 , - بينتــور وفيــرش ز )لوبــ�ي

ي بيئات سياسية متباينة. 
يتضمن الجدول أدناه نطاق التكاليف المختلفة المتوقعة لمختلف عنا� العملية النتخابية �ز

اع  ز ي الديمقراطيات الراسخة والنتقالية والخارجة من ال�ز
جدول: تكاليف النتخابات �ز

ة ة وغ�ي مبا�ش *بنود التكلفة تنطوي عىل تكاليف مبا�ش

، 2005، 18؛ نُقل بترّصف من قبل كاتب هذه السطور ن - بينتور وفي�ش المصدر: لوب�ي
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ــة إىل  ي تديرهــا وزارة الداخلي
ــىت ــات ال ي النتقــال مــن النتخاب

ثمــة ســؤال يتكــرر بخصــوص التكاليــف: مــا هــو فــرق الكلفــة المحتمــل �ز
ــل رئيســية.  ــة عوام ــف عــى ثاث ــرق يتوق ــة هــي أن الف ــة؟ الإجاب ــة انتخابي ــات تتخــذ شــكل لجن ــة إدارة انتخاب ي تديرهــا هيئ

ــىت ــك ال تل
ي الحكومــة. فــإذا كانــت الئحــزاب السياســية والمرشــحون والناخبــون يثقــون عمومــا 

هــا كلفــة( هــو الثقــة السياســية �ز أولهــا وأهمهــا )وأك�ش
ز عــى كافــة المســتويات  بــوزارة الداخليــة )ليــس فقــط الوزيــر، الــذي قــد يكــونُ معينــا ديمقراطيــا حديــث العهــد، ولكــن ُجــل الموظفــ�ي
ــم يكــن الئمــر كذلــك، فمــن المرجــح أن  ــة. وإذا ل عي ــ�ي لئن توســم بالرش ــات فرصــة أكــ�ب بكث ــة(، فســتكون لانتخاب ــة والمحلي المركزي
ــل  ــاة السياســية، ب ي الحي

ــات إىل أحــد أكــ�ش الشــؤون كلفــة �ز ــات وإدارتهــا، وقــد تتحــول النتخاب ــج النتخاب ي لنتائ يصــدر رفــض شــعىب
ي 

ــد�ز مســتوى الثقــة �ز طــاق. فحينمــا يت ي تســتأثر بأكــ�ب التكاليــف عــى الإ
ــىت ــة بعــد الحــرب نفســها، وال ــة الثاني ي المرتب

وربمــا تحــل �ز
ا، والعكــس صحيــح أيضــا: حينمــا تســود الثقــة، تنخفــض كلفــة  اهــة النتخابــات ارتفاعــا كبــ�ي ز الحكومــة، ترتفــع التكاليــف الخاصــة ب�ز

ي كلفــة المــواد والنفقــات اللوجســتية الئساســية.
ي التكاليــف الئساســية، ول ســيما �ز

ــات لتنحــر �ز النتخاب

ي 
ي توفــ�ي التكاليــف �ز

. فوجــود هيــاكل الدولــة المســتقرة يعتــ�ب عنــرا رئيســيا �ز ي
ي البلــد المعــىز

ي هــو قــوة أجهــزة الدولــة �ز
العامــل الثــا�ز

ي إدارة الدولــة 
ز الــوكالت المختلفــة �ز العمليــة النتخابيــة، لئن الكثــ�ي مــن التكاليــف النتخابيــة تتفــرق، حــىت دون أن ياحظهــا أحــد، بــ�ي

. ز المركــزي والمحــىي عــى المســتوي�ي

ي الســماح لهــم 
ي مناطقهــم، و�ز

ز حضــورا واســعا نســبيا �ز ز المتنافســ�ي ي امتــاك الئحــزاب السياســية والمرشــح�ي
ويتمثــل العامــل الثالــث �ز

ز وحــىت عــد الئصــوات ونــرش  ي قدرتهــم عــى ذلــك بــدءا بمرحلــة تســجيل الناخبــ�ي
ي كافــة مراحــل العمليــة النتخابيــة، و�ز

بالحضــور �ز
النتائــج.

وملخــص الإجابــة عــى ســؤالنا هــو أنــه عندمــا تجتمــع العوامــل الثاثــة )أي ثقــة العامــة، وكفــاءة أجهــزة الدولــة، والحضــور العــام 
ي عهــدة وزارة الداخليــة ســيكون الخيــار الئقــل كلفــة، ول ســيما إذا مــا 

(، فــإن إبقــاء مســؤولية إدارة النتخابــات �ز ز ز السياســي�ي للفاعلــ�ي
ــة وعــى مســتويات  ــة مؤقت ــة بصف ــة الئحــزاب، أو شــخصيات مســتقلة معروف ز لكاف ــ�ي ــة تضــم ممثل ــة جماعي افي ــات إ�ش أنشــئت هيئ
تغــال منــذ انتهــاء  ي ال�ب

ي إســبانيا منــذ انتهــاء حكــم فرانكــو، و�ز
مختلفــة أثنــاء العمليــة النتخابيــة )ل يــزال هــذا هــو الشــكل المتبــع �ز

ي حــال اجتمــع العامــل الئول )الثقــة( مــع العامــل الثالــث )حضــور الئحــزاب عــى طــول العمليــة 
ي بلــدان أخــرى(. و�ز

حكــم ســالزار و�ز
ي ظــل عــدم اســتقرار هيــاكل 

عيــة حــىت �ز النتخابيــة وعــى امتــداد المنطقــة المعنيــة(، فيمكــن إدارة النتخابــات بفعاليــة واعتبارهــا �ش
الدولــة )كبعــض بلــدان البلقــان مثــل ألبانيــا ســنة ١992(. غــ�ي أن حــدوث ذلــك يظــل أقــل احتمــال. ولهــذا، تصبــح ثقــة العامــة هــي 
. وإذا مــا كان بناؤهــا مطلوبــا، فإنهــا ســتكون مكلفــة ول بــد مــن وجــود إدارة انتخابيــة جديــدة، وإن كانــت متواضعــة. العامــل الئســاسي

كيف يمكن جعل النتخابات فعالة من حيث التكلفة؟

ي يمكن اتخاذها لخفض التكلفة:
ل بد هنا من النظر إىل عدد من التداب�ي الىت

•

•

•

•

ي 
ي العالــم نجحــت �ز

التســجيل المســتمر ربمــا يكــون التدبــ�ي الئهــم مــن حيــث خفــض الكلفــة. وبالرغــم مــن أن بلدانــا قليلــة �ز
ي الحــذو حذوهــا، بمــا 

ز والناخبــات بصــورة تامــة، فــإن العديــد مــن البلــدان آخــذة �ز إرســاء عمليــة التســجيل المســتمر للناخبــ�ي
ي تنطــوي عليهــا عمليــات تســجيل 

فيهــا الديمقراطيــات الئقــدم ومنهــا كنــدا منــذ عــام 1997. وبالنظــر إىل التكاليــف العاليــة الــىت
ــا ســوف يثبــت فعاليتــه مــن حيــث التكلفــة عــى المــدى  ز لئول مــرة، فــإن وجــود ســجات دائمــة يمكــن تحديثهــا دوري الناخبــ�ي

البعيــد.

ي الئهميــة، إذ يصبــح التخطيــط المتكامــل 
التخطيــط المتكامــل ول ســيما مــىت مــا اســتقرت الديمقراطيــة ربمــا يكــون التدبــ�ي التــاىلي �ز

اتــه الئخــرى،  ز ز م�ي ي خفــض الكلفــة، رغــم أنــه ل يُمــارس بقــدر مــا ينبغــي. ومــن بــ�ي
داري( أداة مؤثــرة �ز اتيجي والتنظيمــي والإ )الســ�ت

ــل  يات بواســطة التعام ــف المشــ�ت ــَة خفــض تكالي ــة، وإمكاني ــات آني ــح إجــراء تقييم ــل بالحتياجــات ويتي ــط المتكام ــأ التخطي يتنب
حــات المرفوعــة إىل  مــع عــدد أكــ�ب مــن مــوردي الســلع والخدمــات. ومــن شــأن التخطيــط المتكامــل أن يعــزز نوعيــة ودقــة المق�ت

، ممــا يعــزز بالتــاىلي إمكانيــة الحصــول عــى التمويــل الــازم لانتخابــات. ي الحكومــة وكذلــك المجتمــع الــدوىلي
الســلطة الماليــة �ز

اع وتوزيــع المــواد المســتخدمة  ي بعــض العمليــات النتخابيــة الرئيســية، كتدريــب موظفــي التســجيل والقــ�ت
تطبيــق الامركزيــة �ز

ــات  ــة العملي ــة التجــاه ولمركزي ي تكاليــف التنقــل والقامــة عــى الئقــل. إن مركزي
ي إىل وفــورات �ز

ــات، وهــو مــا يفــ�ز ي النتخاب
�ز

تنــدرج ضمــن الممارســات الفضــى.

ــدءا  ــة – ب ــة النتخابي ــل العملي ــية قب ــزاب السياس ــات والئح ــم النتخاب ــى تنظي ــة ع ــلطات القائم ز والس ــ�ي ز المانح ــ�ي ــيق ب التنس
ي العمليــة النتخابيــة وشــفافيتها وحســب وإنمــا قــد يخفــض 

ز – فهــو ل يرفــع مســتوى الثقــة �ز بيــة المدنيــة وتســجيل الناخبــ�ي بال�ت
ز عــى التخطيــط. ز المختلفــ�ي ز قــدرة الفاعلــ�ي الكلفــة أيضــا، مــن خــال تحســ�ي
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•

•

ــة، أو  ــة الوطني ــل بطاقــة الهوي ، مث ز ــ�ي ــة المواطن ــق الئخــرى المعرفــة بهوي الســتغناء عــن بطاقــة الناخــب حيثمــا توفــرت الوثائ
رخصــة القيــادة، أو جــواز الســفر، إلــخ. إذ إن اســتعمال بطاقــة الناخــب بحــد ذاتــه ل يضيــف إىل ديمقراطيــة النتخابــات، بــل قــد 

. يرفــع الكلفــة إىل حــد كبــ�ي

ينــدرج تمويــل الئحــزاب السياســية ومــا يُنَفــق عــى الحملــة النتخابيــة إىل حــد كبــ�ي ضمــن منطقــة رماديــة فيمــا يتعلــق بالتكاليــف 
ي هــذه المنطقــة الرماديــة الموجودة 

ي �ز
النتخابيــة. ويمكــن تحقيــق بعــض الفعاليــة مــن حيــث الكلفــة بواســطة مــلء الفــراغ القانــو�ز

ي فــرض العقوبــات وإنفــاذ 
فصــاح، وصاحيــات الســلطات العامــة �ز نفــاق، وإلزاميــة الإ ة )بالنســبة لمســائل كســقف الإ ي بلــدان كثــ�ي

�ز
ي ليــس ســوى الخطــوة الئوىل نحــو بلــوغ الشــفافية وخفــض نفقــات الحمــات النتخابيــة. 

(. غــ�ي أن إصــدار حكــم قانــو�ز ز القوانــ�ي

ــة  ــة للديمقراطي ــة الدولي ، والمؤسس ي
ــا�ئ ــدة النم ــم المتح ــج الم ــرا برنام ــا مؤخ ــع به ــال اضطل ــذا المج ي ه

ــة �ز ــود بحثي ــاك جه وهن
ي المكســيك، والمؤسســة الدوليــة للنظــم النتخابيــة.

ي الفيــدراىلي �ز والنتخابــات، والمعهــد النتخــا�ب
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تمويل سياسي

المفهوم والمصطلح
يطــرح تمويــل الحيــاة السياســية العديــد مــن التحديــات عــى الئنظمــة الديمقراطيــة. فهــو يعتــ�ب مســألة حيويــة ومقوًمــا أساســًيا مــن 
ي 

، ســواء منهــا الــىت ز ي نظــام ســياسي معــ�ي
مقومــات الديمقراطيــة. إذ بــدون مــوارد ماليــة ل يمكــن لائحــزاب والقــوى السياســية الفاعلــة �ز

امجهــا السياســية  ز والناخبــات بقصــد التعريــف ب�ب ي تطمــح لممارســتها فعــا، النفــاذ إىل جمهــور الناخبــ�ي
ي موقــع الســلطة أو تلــك الــىت

�ز
ي الحكــم. والحاجــة إىل التمويــل أصبحــت أكــ�ش إلحاحــا بعــد التطــور الكبــ�ي الــذي شــهدته تقنيــات ووســائل 

أو الدفــاع عــن رصيدهــا �ز
ز  ي النتخابــات، بــل ربمــا أصبــح المحــدد الئســاسي لنيــل ثقــة الناخبــ�ي

. فلــم يعــد إتقــان فــن الخطابــة كافيــا للفــوز �ز التصــال الســياسي
ي وضــع سياســة اتصاليــة ناجعــة. وقــد انعكــس ذلــك عــى تكلفــة الحمــات 

ن أكــ�ش بمــدى النجــاح �ز والناخبــات والمحافظــة عليهــا يقــ�ت
ي أصبحــت تتطلــب مــوارد ماليــة ضخمــة. 

شــحات الــىت ز والم�ت شــح�ي النتخابيــة وبرامــج التســويق للم�ت

ــول دون  ــددات تح ــط ومح ــر إىل ضواب ــة إذا افتق ــدا للديمقراطي ــه تهدي ي الآن نفس
ــل �ز ــن أن يمث ــة يمك ــال بالسياس ــاط الم ــ�ي أن ارتب غ

ــياسي  ــل الس ــم التموي ــألة تنظي ــإن مس ــك ف ــال. لذل ــال والئعم ــى الم ــيطرة ع ــات الس ــا لمجموع ي قراراته
ــية �ز ــزاب السياس ــان الئح ارته

ي أكــ�ش الديمقراطيــات عراقــة. إذ تتقاطــع هنــا ممارســة حقــوق أساســية 
وإخضاعــه إىل ضوابــط قانونيــة، تعتــ�ب مســألة حساســة حــىت �ز

شــح لتقلــد المناصــب العامــة  اع وحريــة ال�ت نســان، مثــل حــق القــ�ت تضمنهــا الدســات�ي والمواثيــق والعهــود الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإ
ــبهات  ــح وش ــارب المصال ــر تض ــع مخاط ، م ز ــ�ي ــدم التمي ــاواة وع ي المس

ــق �ز ــال والح ــام والتص ع ــ�ي والإ ــة التعب ــة وحري ــل الدول داخ
وع للحيــاة السياســية  الفســاد المــاىلي وتبييــض الئمــوال. وقــد أدى هــذا التقاطــع إىل فضائــح سياســية عــدة مرتبطــة بالتمويــل غــ�ي المــرش
ــك عــ�ب وضــع  ــم هــذه المســألة وذل ورة تنظي ــرز ي ب

ــرن المــا�ز ــات الق ــذ ثمانين ــد الوعــي من ــا وّل ــة، وهــو م ــات الغربي ي الديمقراطي
�ز

يعــات مائمــة تهــدف إىل ضمــان شــفافية التمويــل، وإحــداث هيئــات رقابيــة تعــىز بمراقبــة تمويــل الحيــاة السياســية، أو إســناد  ترش
ي التجــارب المقارنــة نمــوذج موحــد لآليــات 

طــار إىل كونــه ل يوجــد �ز ي هــذا الإ
هــذه المهمــة إىل هيئــات انتخابيــة قائمــة. ويتجــه التنويــه �ز

ــكل  ي ل
رث الثقــا�ز ــة والإ ــة والقتصادي ــر بالخصائــص السياســية والجتماعي ــل إن هــذه المســألة تتأث ، ب ــل الســياسي ــة عــى التموي الرقاب

دولــة.

، ول ســيما المــوارد المرصــودة  ي المجــال الســياسي
ويمكــن تعريــف التمويــل الســياسي بكونــه “كل المــوارد الماليــة والعينيــة المســتغلة �ز

ي الئنظمــة 
ــة �ز ــل الئحــزاب السياســية أو الحمــات النتخابي ــة. وتخضــع مصــادر تموي ــل الئحــزاب السياســية أو الحمــات النتخابي لتموي

ي لمصطلحــات النتخابــات، 2014، 16(. الديمقراطيــة إىل مبــدأ الشــفافية وبالتــاىلي إىل رقابــة الســلطات العامــة المختصــة” )المعجم العــر�ب
ات  ــ�ت ــاء وخــارج الف ــل الئحــزاب السياســية أثن ــن تموي ــد م ــه مجــال واســع يمت ــل الســياسي ل ــف أن التموي ــن هــذا التعري ــتنتج م ويُس
ز لانتخابــات.  ز والمرشــحات المســتقل�ي النتخابيــة، إىل تمويــل الحمــات النتخابيــة لائحــزاب السياســية والئتافــات النتخابيــة وللمرشــح�ي
ي تتطلبهــا الحملــة النتخابيــة بحيــث يتمكــن 

وريــة لتغطيــة النفقــات الــىت ويُقصــد عــادة بتمويــل الحملــة النتخابيــة “ المــوارد الماليــة الرز
ي البلــدان الديمقراطيــة إىل ضوابــط قانونيــة لضمــان اســتقالية 

امجهــم السياســية. ويخضــع هــذا التمويــل �ز المرشــحون مــن التعريــف ب�ب
د كل  ــدَّ ــل الحمــات، عــام وخــاص، يُح ــان مــن تموي /ات. ويوجــد صنف ز شــح�ي ــكل الم�ت العمــل الســياسي وتوفــ�ي حظــوظ متســاوية ل

ي لمصطلحــات النتخابــات،2014، 162(. منهمــا عــادة بســقف كمــا يخضــع إىل رقابــة” )المعجــم العــر�ب

ي تمويــل الئحــزاب السياســية والحمــات 
ويقصــد بالتمويــل العــام المــوارد الماليــة النقديــة أو العينيــة المتأتيــة مــن مســاهمة الدولــة �ز

عــات الئفــراد  النتخابيــة. أمــا التمويــل الخــاص فهــو يشــمل المــوارد الماليــة لائحــزاب السياســية أو الحمــات النتخابيــة المتأتيــة مــن ت�ب
أو الــذوات المعنويــة. 

، إل أن عــدًدا مــن الهيئــات الدوليــة، الحكوميــة وغــ�ي  ي القانــون الــدوىلي
ورغــم عــدم وجــود إطــار متكامــل لتنظيــم التمويــل الســياسي �ز

الحكوميــة، ســعت لوضــع معايــ�ي عامــة حاولــت مــن خالهــا وضــع مبــادئ أساســية تؤطــر هــذه المســألة، وذلــك مــن خــال ربطهــا 
. ويمكــن  بمبــدأ الشــفافية ومبــادئ الديمقراطيــة عمومــاً. كمــا أن بعــض التفاقيــات الدوليــة نّظمــت بعــض جوانــب التمويــل الســياسي
ي 31 أكتوبــر 

ي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة لائمــم المتحــدة �ز
طــار إىل اتفاقيــة الئمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد الــىت ي هــذا الإ

شــارة �ز الإ
يعيــة  ي اتخــاذ التدابــ�ي الترش

ي مادتهــا 3-7 إشــارة �يحــة إىل التمويــل الســياسي “ تنظــر كل دولــة طــرف أيضــاً �ز
ي تضمنــت �ز

2003 والــىت
ي تمويل 

، لتعزيــز الشــفافية �ز داريــة المناســبة، بمــا يتســـق مـــع أهــداف هــذه التفاقيـــة ووفقـــاً للمبـــادئ الئساســية لقانونها الداخــىي والإ
ي تمويــل الئحــزاب السياســية، حيثمـــا انطبــق الحــال.”

شــيحات لنتخــاب شــاغىي المناصــب العموميــة و�ز ال�ت

وقــد ســبق للجنــة حقــوق النســان التابعــة لائمــم المتحــدة إدراج التمويــل الســياسي ضمــن تعليقهــا العــام عــى المــادة 25 )وثيقــة 
ــات،  شــح لانتخاب اع وال�ت ــ�ت ــق بحــق الق ــة والسياســية المتعل ــدوىلي للحقــوق المدني الئمــم المتحــدة، A/51/40،1996( مــن العهــد ال
نفــاق عــى الحمــات النتخابيــة: “ ويجــب  ي الفقــرة 19 مــن تعليقهــا المذكــور إىل جــواز وضــع تقييــدات معقولــة عــى الإ

حيــث تطرقــت �ز
غــراء،  كــراه، أو الإ أن يمكــن الناخبــون مــن تكويــن رأيهــم بصــورة مســتقلة دون التعــرض للعنــف أو التهديــد باســتخدام العنــف، أو الإ
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ي تســتهدف الحــد مــن تكاليــف الحمــات 
أو محــاولت التدخــل بالتاعــب مهمــا كان نوعهــا. وقــد تكــون بعــض التقييــدات المعقولــة الــىت

، أو للتأكــد مــن أن العمليــة الديمقراطيــة ل يشــوبها إفــراط  ز وريــة لضمــان حريــة الختيــار التامــة للناخبــ�ي رة إن كانــت �ز النتخابيــة مــ�ب
ز أو الئحــزاب”. نفــاق لصالــح أي مــن المرشــح�ي ي الإ

�ز

ه، وذلــك مــن خــال  ز التمويــل الســياسي وتأطــ�ي ورة تقنــ�ي ي التوعيــة بــرز
اً �ز ي دوراً كبــ�ي وعــى مســتوى إقليمــي لعــب المجلــس الئورو�ب

ــة المتعلقــة بتمويــل الحمــات النتخابيــة وتمويــل  يعاتهــا الداخلي ي ترش
ــادئ عامــة وحــث الــدول الئعضــاء عــى اعتمادهــا �ز بلــورة مب

ــا إىل التوصيــات التاليــة: شــارة هن الئحــزاب السياســية. ويمكــن الإ

ــا إىل المــادة  شــارة هن ــة. ويمكــن الإ ــكا الاتيني ي تجــارب دول أمري
اً أيضــاً �ز ــل الســياسي كان حــا�ز ــة تنظيــم التموي وهــذا الوعــي بأهمي

ــبة  ــة بالنس ــرى أولوي ــية الئخ ــات السياس ــزاب السياســية والمنظم ــز الئح ــدُّ تعزي ــة: “ يَُع ــدان الئمريكي ــي للبل ــاق الديمقراط ــن الميث 5 م
للديمقراطيــة. وينبغــي بــذل اهتمــام خــاص بالمشــاكل المتعلقــة بارتفــاع كلفــة الحمــات النتخابيــة وتأســيس نظــام متــوازن وشــّفاف 

لتمويلهــا”.

، هــو عــدم خروجهــا  ومــا يُســتنتج مــن خــال هــذا الســتعراض لمــا يمكــن اعتبــاره “معايــ�ي دوليــة جنينيــة” متعلقــة بالتمويــل الســياسي
ــه الحــال عــى المســتوى  ــة ملزمــة. وهــذا بخــاف مــا هــو علي ــادئ العامــة، وافتقارهــا إىل صيغــة قانوني ــات والمب عــن مجــال التوصي
ي شــهدت 

ي تلــك الــىت
ي العديــد مــن الــدول، خصوصــاً �ز

، إذ تحظــى القواعــد المتعلقــة بالتمويــل الســياسي بمكانــة دســتورية �ز ي
الوطــىز

شــارة هنــا عــى ســبيل المثــال إىل  قيــة. ويمكــن الإ مســارات انتقــال ديمقراطــي ودســتوري مثــل دول أمريــكا الاتينيــة ودول أوروبــا الرش
م لئنشــطة الئحــزاب السياســية وتدريــب قادتهــا. تنــرش  ي “... تســهم الدولــة بالدعــم المــاىلي المقــدَّ

المــادة 38 مــن الدســتور الئرجنتيــىز
ــادر  ــن مص ــية ع ــزاب السياس ــح الئح ــا “تفص ــتور كرواتي ــن دس ــادة 6 م ــا” والم ــا وأصوله ــد أمواله ــادر ومقاص ــية مص ــزاب السياس الئح

ــم أوضــاع تمويــل الئحــزاب السياســية بموجــب القانــون”. تمويلهــا وأصولهــا. ... وتنظَّ

ي المــادة 40 منــه 
ي لســنة 2005 الــذي نــص �ز

وقــد تضمنــت بعــض الدســات�ي العربيــة أحكامــا مماثلــة نذكــر مــن بينهــا الدســتور الســودا�ز
ي تونــس ألــزم الدســتور 

عــى كونــه ل يحــّق لئي تنظيــم أن يعمــل كحــزب ســياسي مــا لــم تكــن لــه مصــادر تمويــل شــفافة ومعلنــة. و�ز
ي أنظمتهــا الئساســية وأنشــطتها.

ي مادتــه 35 الئحــزاب السياســية باعتمــاد الشــفافية الماليــة �ز
�ز

ي كونهــا ملزمــة لجميــع الســلطات داخــل الدولــة، بمــا 
وتكمــن أهميــة هــذه المبــادئ الدســتورية المتعلقــة بتمويــل الحيــاة السياســية �ز

امــه.  فــة عــى تطبيقــه وفــرض اح�ت يعــات المنظمــة للتمويــل الســياسي وآلياتــه وتلــك المرش صــدار الترش فيهــا تلــك المؤهلــة لإ

 ونســتنتج مــن كل ذلــك خضــوع التمويــل الســياسي لضوابــط ومحــددات قانونيــة تختلــف درجــة اكتمالهــا مــن دولــة إىل أخــرى، بحســب 
ــل الســياسي الخــاص وأخــرى  ــق بالتموي ــاً إىل قواعــد تتعل ــا نظري ــن تبويبه ــة يمك ورة منهجي ــرز ــن ل ــد، ولك ــكل بل الظــروف الخاصــة ب

تتعلــق بالتمويــل الســياسي العــام، ويشــمل ذلــك تمويــل الحمــات النتخابيــة وكذلــك تمويــل الئحــزاب السياســية.

أول: التمويل السياسي الخاص
/ات أو لئحــزاب سياســية  ز يمكــن تعريــف التمويــل الســياسي الخــاص بكونــه “مبالــغ ماليــة ترصدهــا مؤسســات خاصــة أو أفــراد لمرشــح�ي
ي  ي يتكبدونهــا مــن َجــّراء أنشــطتهم السياســية، وخاصــة خــال الحملــة النتخابيــة”. )المعجــم العــر�ب

لتمكينهــم مــن تغطيــة النفقــات الــىت
لمصطلحــات النتخابــات، 2014،163(

ويطــرح التمويــل الخــاص للحمــات النتخابيــة ثــاث تحديــات أساســية عــى الســلطات المعنيــة بوضــع الئطــر القانونيــة والإجرائيــة 
ــة ناجعــة  ــات رقابي ــز الشــفافية ووضــع آلي ــوازن للتنافــس الســياسي وتعزي ــ�ي مجــال منصــف ومت ــط بتوف ــات، ترتب المنظمــة لانتخاب

ــة.  وفعال

•

•

•

ي تمويــل 
كة ضــد الفســاد �ز ي حــول القواعــد المشــ�ت التوصيــة رقــم 4 لســنة 2003 الصــادرة عــن اللجنــة الوزاريــة للمجلــس الئورو�ب

ي إجــراءات لمنــع الحتياجــات التمويليــة المفرطــة 
ي تبــىز

الئحــزاب السياســية والحمــات النتخابيــة: “عــى الــدول الئعضــاء النظــر �ز
نفــاق عــى الحمــات النتخابيــة”. لائحــزاب السياســية، مثــل وضــع قيــود عــى الإ

ــات  ــاب الضمان ي ب
ــدت �ز ي أك

ــىت ــو 2003 وال ــخ 23 ماي ــة بتاري ــة البندقي ــن لجن ــادرة ع ي الص ــا�ب ــال النتخ ي المج
ــلوك �ز ــة الس مدون

ورة تكريــس شــفافية تمويــل الحمــات النتخابيــة، إضافــة اىل تحقيــق تكافــؤ الفــرص فيمــا يتعلــق بالســتفادة  الإجرائيــة عــى �ز
ــة. ــل العمومــي للحمــات النتخابي مــن التموي

ــ�ش  ي بخصــوص ضمــان انتخابــات أك ــس الئورو�ب لمانيــة للمجل ــم 1897 لســنة 2012 الصــادرة عــن الجمعيــة ال�ب التوصيــة رق
يعــات تحــدد  ورة اعتمــاد الــدول الئعضــاء لترش ي عــى �ز ي البــاب المتعلــق بشــفافية المســار النتخــا�ب

ديمقراطيــة. حيــث أكــدت �ز
نفــاق وتمكــن كل ناخــب مــن حــق النفــاذ إىل المعلومــات المتعلقة  مصــادر تمويــل الئحــزاب والحمــات النتخابيــة، وتضــع ســقًفا لاإ

نفــاق عــى الحمــات النتخابيــة ونفقــات الئحــزاب السياســية، مــع وضــع عقوبــات مائمــة تضمــن تطبيــق هــذه القواعــد.  بالإ
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1. التحديات المرتبطة بتوف�ي مجال منصف ومتوازن للتنافس السياسي
ات  ، ومــن التأثــ�ي تتطلــب نزاهــة العمليــة النتخابيــة وضــع قيــود لحمايــة التنافــس الســياسي مــن مخاطــر ارتهانــه لمراكــز النفــوذ المــاىلي
نفــاق  ــة وعــى الإ ــة النتخابي ــل الحمل ــوداً عــى مصــادر تموي ــة قي يعــات النتخابي ــد مــن الترش الســلبية للمــال الفاســد. وتضــع العدي

ي مضامينهــا وأبعادهــا مــن دولــة إىل أخــرى.
ي تختلــف �ز النتخــا�ب

ي أ. القيود عىل التمويل النتخا�ب
يعاتهــا النتخابيــة  ي ترش

. وقــد نصــت كثــ�ي مــن الــدول العربيــة عــى هــذا المنــع �ز ي أبــرز القيــود شــيوعاً هــي حظــر التمويــل الئجنــىب
ي لســنة 2017، والئردن بموجــب المــادة 13 

ي الفصــل 3-60 مــن قانــون انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب اللبنــا�ز
نذكــر مــن بينهــا لبنــان �ز

ي المــادة 24 مــن قانــون تنظيــم 
مــن التعليمــات التنفيذيــة رقــم 7 لســنة 2016 الخاصــة بقواعــد حمــات الدعايــة النتخابيــة، ومــر �ز

ي لســنة 2014. ي الفصــل 80 مــن القانــون النتخــا�ب
النتخابــات الرئاســية لســنة 2014، وتونــس �ز

ــم  ــون تنظي ــن قان ــادة 19 م ــة: مــر بالم ــل الحمــات النتخابي ي تموي
ــة �ز ــوارد الدول ــود الشــائعة أيضــا حظــر اســتعمال م ــن القي وم

النتخابــات الرئاســية لســنة 2014، الئردن بالمــادة -8ب مــن التعليمــات التنفيذيــة رقــم 7 لســنة 2016 الخاصــة بقواعــد حمــات الدعايــة 
ــون  ــن القان ي الفصــل 53 م

ــس �ز ــواب، تون ــس الن ــق بمجل ــون التنظيمــي رقــم 27-11 يتعل ــن القان ــادة 37 م ــة، المغــرب بالم النتخابي
الئســاسي المتعلــق بالنتخابــات والســتفتاء.  

يعــات النتخابيــة ضمــن القيــود عــى مصــادر التمويــل حظــر تمويــل الحملــة النتخابيــة مــن مصــادر مجهولــة أو  وتــدرج بعــض الترش
ي 

وعــة. فقــد نصــت المــادة -13ب مــن التعليمــات التنفيذيــة رقــم 7 لســنة 2016 الخاصــة بقواعــد حمــات الدعايــة النتخابيــة �ز غــ�ي مرش
/ ز ي يعلــم مفوضــو القوائــم أو أي مــن المرشــح�ي

عــات أو مســاهمات نقديــة أو عينيــة مــن الئمــوال الــىت الئردن عــى تحجــ�ي قبــول أي ت�ب
ــون  ــة للقان عــات مــن مؤسســات مخالف ــة وأمــوال الت�ب وعــة، كالئمــوال المروق ــا مــن مصــادر غــ�ي مرش ــم جمعه ــد ت ــه ق ــا أن ات فيه
ي هــذا المجــال، فقــد نــص 

ي التونــسي الئكــ�ش توســعا وتفصيــا �ز يــع النتخــا�ب ز للعدالــة. ويعتــ�ب الترش أو أمــوال الئشــخاص المطلوبــ�ي
الفصــل 93 مــن القانــون الئســاسي المتعلــق بالنتخابــات والســتفتاء لســنة 2014 أن مــن ضمــن أهــداف رقابــة محكمــة المحاســبات عــى 
وعــة. وقــد فّصــل قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات عــدد 20  تمويــل الحملــة التثبــت مــن تحقيــق المداخيــل مــن مصــادر مرش
ي فصلــه 17 الــذي حظــر تمويــل الحملــة بأمــوال يكــون مصدرهــا مجهــولً 

ط �ز لســنة 2014 المتعلــق بقواعــد تمويــل الحملــة هــذا الــرش
أو متأتّيــاً مــن غســيل الئمــوال. كمــا حظــر هــذا القــرار كل تمويــل مقّنــع للحملــة، وذلــك مــن خــال توجيــه مــوارد عموميــة أو خاصــة، 

شــح أو لحــزب. شــحة أو لم�ت ة لقائمــة م�ت ة أو غــ�ي مبــا�ش ويــج بصفــة مبــا�ش ، لل�ت ي
دون وجــه قانــو�ز

ي لــم تتجانــس فيهــا الحلــول 
عــات مــن ذوات معنويــة خاصــة مــن المســائل الخافيــة الــىت وتبقــى القيــود عــى تمويــل الحملــة بواســطة ت�ب

ز اختــارت بعــض الــدول مثــل مــر وتونــس حظــر تمويــل الحملــة مــن طــرف الــذوات المعنويــة بالمــادة  ي الــدول العربيــة. ففــي حــ�ي
�ز

ي التونــسي لســنة 2014، تعاطــت  24 مــن قانــون تنظيــم النتخابــات الرئاســية المــري لســنة 2014 والفصــل 77 مــن القانــون النتخــا�ب
ــون انتخــاب أعضــاء  ــة أكــ�ش مــع هــذه المســألة، حيــث حــرت المــادة 60 2- مــن قان ي بليون

ــا�ز ــون اللبن ــل القان يعــات أخــرى مث ترش
ي لســنة 2017 الحظــر عــى الــذوات المعنويــة الئجنبيــة دون اللبنانيــة.

مجلــس النــواب اللبنــا�ز

ــ�ي  ــت المعاي ــد اختلف ــة. وق ــات النتخابي ي للحم
ــذا�ت ــل ال ــات والتموي ع ــقف للت�ب ــع س ي وض ــا�ب ــل النتخ ــى التموي ــود ع ــمل القي وتش

عــات بنســب  يعــات العربيــة. فبعــض الــدول مثــل مــر ولبنــان ربطــت ســقف الت�ب ي الترش
ي تحديــد هــذه الئســقف �ز

والنمــاذج المتبعــة �ز
ز  شــح�ي ي الممنــوح مــن أي شــخص طبيعــي للم�ت

ع النقــدي أو العيــىز نفــاق. ففــي مــر ل يمكــن أن يتجــاوز التــ�ب معينــة مــن ســقف الإ
ي الحملــة النتخابيــة بنــص المــادة 23 مــن قانــون 2014 المشــار إليــه 

نفــاق �ز لانتخابــات الرئاســية نســبة 2 بالمائــة مــن الحــد الئقــ� لاإ
ي طبيعــي أو 

ي بالنســبة للمســاهمة المقدمــة مــن قبــل شــخص لبنــا�ز نفــاق النتخــا�ب أعــاه. وتبلــغ هــذه النســبة 50 بالمائــة مــن ســقف الإ
ي 

شــح أو لائحــة بنــص المــادة 5-60 مــن قانــون انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب اللبنــا�ز معنــوي واحــد لتمويــل الحملــة النتخابيــة لم�ت
لســنة 2017.  

ي تونــس فتــم ربــط أســقف التمويــل بمعايــ�ي أخــرى أكــ�ش موضوعيــة مرتبطــة بمســتوى الدخــل الفــردي. إذ يمكــن تمويــل الحملــة 
أمــا �ز

يــن ضعفــاً لائجــر الئد�ز المضمــون  شــح أو حــزب مــن قبــل الــذوات الطبيعيــة دون ســواها، بحســاب عرش شــحة أو م�ت لــكل قائمــة م�ت
ــة  ــكل قائم ــك ل ــات الرئاســية والســتفتاء، وذل ــاً بالنســبة إىل النتخاب ز ضعف ــ�ي ــة وثاث يعي ــات الترش ــرد الواحــد بالنســبة إىل النتخاب للف

ي التونــسي لســنة 2014(. شــح أو حــزب )الفصــل 77 مــن القانــون النتخــا�ب شــحة أو م�ت م�ت

/ات أنفســهم. ففــي  ز شــارة إىل أن بعــض الــدول تضــع أســقفا للتمويــل الخــاص وأخــرى للتمويــل بمــوارد ذاتيــة للمرشــح�ي وتجــدر الإ
نفــاق عــى الحملــة  تونــس مثــا ينــّص الفصــل 11 مــن الئمــر الحكومــي عــدد 1041 لســنة 2017 والمتعلــق بتحديــد الســقف الإجمــاىلي لاإ
وطــه وإجراءاتــه بالنســبة إىل النتخابــات البلديــة،  النتخابيــة وســقف التمويــل الخــاص، وبتحديــد ســقف التمويــل العمومــي وضبــط �ش
عــان عــن قبــول ترشــحها نهائيــاً  ي بالنســبة إىل كل قائمــة تــم الإ

عــى كونــه ل يمكــن أن يتجــاوز ســقف التمويــل الخــاص النقــدي والعيــىز
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جاع مصاريــف انتخابيــة. ويحــدد نفــس هــذا النــص ســقف تمويــل الحملــة بمــوارد  ثــاث مــرات مبلــغ المنحــة العموميــة بعنــوان اســ�ت
نفــاق. /ات بُخمــس الســقف الــكىي لاإ ز ذاتيــة للمرشــح�ي

ي نفاق النتخا�ب ب. القيود عىل الإ
: مســتوى أول يتعلــق بتقييــد النفقــة النتخابيــة بضوابــط  ز ز اثنــ�ي ي أساســاً بمســتوي�ي نفــاق النتخــا�ب تتعلــق القيــود المفروضــة عــى الإ

 . ي نفــاق النتخــا�ب عيــة، ومســتوى ثــان أكــ�ش أهميــة يتعلــق بتحديــد أســقف لاإ الرش

ي بمــا يتــاءم والدعايــة  نفــاق النتخــا�ب يعــات النتخابيــة العربيــة عــى تقييــد مجــالت الإ بالنســبة للمســتوى الئول تتفــق أغلــب الترش
ــون انتخــاب أعضــاء مجلــس  ز المرشــح والناخــب” بنــص المــادة 58 مــن قان ــ�ي وع ب وعــة أو “تحقيــق التصــال المــرش ــة المرش النتخابي
يعات  يعــات مثــل تونــس ولبنــان والمغــرب إىل تعريــف النفقــة النتخابية صلــب الترش ي لســنة 2017. وذهبــت بعــض الترش

النــواب اللبنــا�ز
ــادة 58  ي حســب الم ــاق النتخــا�ب نف ــن أن يشــملها الإ ي يمك

ــىت ــ�ي حــري للمجــالت ال ي تعــداداً غ
ــا�ز ــون اللبن ــن القان ــة. وتضّم النتخابي

ي المــادة الثانيــة مــن مرســوم 2.15.452 لســنة 2015 يتعلــق بتحديــد 
ي المغــرب �ز

المشــار إليهــا أعــاه. ونفــس الســلوك تــم اعتمــاده �ز
ــا  ــة العلي ــرار الهيئ ــن ق ــل 38 م ــرّف الفص ــس ع ي تون

ــة. و�ز ــات النتخابي ــبة الحم /ات بمناس ز ــح�ي ش ــة للم�ت ــف النتخابي ــقف المصاري س
وعــة بكونهــا كل إنفــاق يتخــذ شــكل هبــة أو هديــة أو منحــة نقديــة أو  المســتقلة لانتخابــات عــدد 20 لســنة 2014 النفقــة غــ�ي المرش
ــام  ، القي ــام بإشــهار ســياسي ، القي ز ــ�ي اء أصــوات الناخب ــة، �ش ــة أو نحوهــا يكــون موضوعــه مخالفــة أو جنحــة أو جناي ــة أو دعائي عيني
اء  ي تجريمهــا للرشــوة النتخابيــة أو مــا يعــرف بــرش

يعــات العربيــة �ز . وتتفــق أغلــب الترش ي يــع النتخــا�ب وعــة وفقــا للترش بدعايــة غــ�ي مرش
. ز أصــوات الناخبــ�ي

نفاق عى الحمات النتخابية. ي فهي تتعلق بوضع أسقف لاإ نفاق النتخا�ب ي من القيود المفروضة عى الإ
أما بالنسبة للمستوى الثا�ز

نفــاق مثــل مــر والمغــرب.  وقــد اختلفــت المعايــ�ي لتحديــد هــذه الئســقف. فهنالــك مــن الــدول مــن اختــارت وضــع أســقف جزافيــة لاإ
ــات الرئاســية ب 20  ي النتخاب

نفــاق �ز ــات الرئاســية لســنة 2014  ســقف الإ ــون تنظيــم النتخاب ففــي مــر حــددت المــادة 22 مــن قان
ي المغــرب فقــد حــدد المرســوم 2.15.452 لســنة 2015 

عــادة. أمــا �ز ز جنيــه مــري لــدورة الإ مليــون جنيــه مــري للــدورة الئوىل و5 مايــ�ي
شــح لمجالــس الجهــات  شــح لمجلــس المستشــارين و150.000 درهــم لــكل م�ت ســقف المصاريــف النتخابيــة ب 300.000 درهــم لــكل م�ت

شــح لمجالــس الجماعــات.  شــح لمجالــس العمــالت والئقاليــم و60.000 درهــم بالنســبة لــكل م�ت و50.000 درهــم لــكل م�ت

ــرة  ــل حجــم الدائ ــة مث ــ�ي الموضوعي نفــاق بمجموعــة مــن المعاي ــد أســقف الإ ــارت تقيي ــل الئردن وتونــس اخت وهنالــك دول أخــرى مث
ي التونــسي لســنة 2014، والمــادة -14ب مــن  ي الفصــل 81 مــن القانــون النتخــا�ب

ز فيهــا وكلفــة المعيشــة، كمــا �ز النتخابيــة وعــدد الناخبــ�ي
التعليمــات التنفيذيــة الئردنيــة عــدد 7 لســنة 2016 المشــار إليهــا أعــاه.

كــب مــن قســم ثابــت حــدده القانــون  نفــاق بذلــك ي�ت ز ليصبــح ســقف الإ ز النموذجــ�ي ز اختــارت دول أخــرى مثــل لبنــان المــزج بــ�ي ي حــ�ي
�ز

ي لســنة 
ي الدائــرة، وذلــك حســب الفصــل 61 مــن قانــون انتخــاب مجلــس النــواب اللبنــا�ز

ز �ز نفســه وآخــر متحــرك بحســب عــدد الناخبــ�ي
.2017

2. التحديات المرتبطة بتعزيز الشفافية
لتعزيــز شــفافية المعامــات الماليــة المرتبطــة بالتمويــل الســياسي وتيســ�ي آليــات الرقابــة عــى مصــادره ومجــالت إنفاقــه، وضعــت 
ــة.  ــل أنشــطة الحمــات النتخابي ــوال المرصــودة لتموي ــض و�ف الئم ــوداً عــى إجــراءات قب ــة قي يعــات النتخابي ــن الترش ــد م العدي
اط أن تتــم كافــة المعامــات الماليــة عــن طريــق حســاب خــاص بالحملــة، تختلــف تســميته مــن دولــة إىل  ومــن أبــرز هــذه القيــود اشــ�ت
ّشــحة  ز عــى كل قائمــة م�ت

ّ ي التونــسي لســنة 2014: “يتعــ�ي ي تونــس بنــص الفصــل 83 مــن القانــون النتخــا�ب
أخــرى: حســاب بنــكي وحيــد �ز

ّشــح أو حــزب فتــح حســاب بنــكي وحيــد ترصــد فيــه المبالــغ المخّصصــة للحملــة وتــرف منــه جميــع المصاريــف”، أو “حســاب  أو م�ت
ي لســنة 2017. حســاب بنــكي لغايــات 

ي المــادة 59 مــن قانــون انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب اللبنــا�ز
ي لبنــان كمــا �ز

الحملــة النتخابيــة” �ز
ي المــادة 15 مــن التعليمــات التنفيذيــة عــدد 7 لســنة 2016 بالنســبة 

ي الئردن ومــر كمــا �ز
مــوارد وأوجــه الــرف عــى الحملــة النتخابيــة �ز

لــائردن والمــادة 23 مــن قانــون تنظيــم النتخابــات الرئاســية لســنة 2014 بالنســبة لمــر.

ي شــامل مصــادق  /ات بإعــداد بيــان حســا�ب ز ضافــة للحســاب البنــكي الوحيــد، تلــزم بعــض الــدول مثــل تونــس ولبنــان، المرشــح�ي وبالإ
عليــه مــن مدقــق حســابات أو الوكيــل المــاىلي للمرشــح/ة ويتضمــن بالتفصيــل مجمــوع الــواردات والنفقــات المرتبطــة بالحملــة النتخابيــة 
ي لســنة 

ي التونــسي لســنة 2014 والمــادة 64 مــن قانــون انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب اللبنــا�ز حســب الفصــل 83 مــن القانــون النتخــا�ب
.2017

ز والمرشــحات  ــى المرشــح�ي ــاً ع ام ز ــدول ال�ت ، وضعــت بعــض ال ــل الســياسي ــفافية التموي ــز ش ــة بتعزي ــات الئخــرى المرتبط ــن الآلي وم
ي 

فصــاح عــن مــوارد تمويــل الحملــة النتخابيــة. ففــي الئردن تلــزم المــادة 14 مــن التعليمــات التنفيذيــة عــدد 7 لســنة 2014 مفــو�ز بالإ
ي تونــس فيلــزم الفصــل 87 

فصــاح عــن مــوارد تمويــل الحملــة النتخابيــة وأوجــه إنفاقهــا. أمــا �ز /ات فيهــا الإ ز القوائــم وأي مــن المرشــح�ي
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ي 
/ات والئحــزاب بنــرش حســاباتهم الماليــة بإحــدى الجرائــد اليوميــة الصــادرة �ز ز شــح�ي شــحة والم�ت ي القائمــات الم�ت مــن القانــون النتخــا�ب

ي ظــرف شــهرين مــن تاريــخ إعــان النتائــج النهائيــة لانتخابــات.
البــاد التونســية �ز

3. التحديات المرتبطة بالرقابة 
، وذلــك باختــاف التقاليــد القانونيــة لــكل دولــة.  تختلــف التجــارب بخصــوص تحديــد الجهــة المســؤولة عــى مراقبــة التمويــل الســياسي
فــة عــى النتخابــات.  ولكــن يمكــن الحديــث عــن أربعــة نمــاذج أساســية: فالنمــوذج الئول يُســند هــذه المهمــة الرقابيــة إىل الهيــاكل المرش
ي المــادة -12)و( مــن القانــون عــدد 11 لســنة 2012 المتعلــق بالهيئة 

وقــد تبنــت بعــض الــدول العربيــة هــذا الخيــار مثــل مــر والئردن �ز
ي والمــادة 11-3 مــن القانــون عــدد 198 لســنة 2017 بشــأن الهيئــة الوطنيــة لانتخابــات المريــة. ويقــوم 

المســتقلة لانتخــاب الئرد�ز
ي اتبعــت هــذا الخيــار يمكــن ذكــر المغــرب حســب الفصــل 

. ومــن الــدول الــىت ي عــى إســناد هــذه المّهمــة اىل القضــاء المــاىلي
النمــوذج الثــا�ز

ي لســنة 2011 “تُنــاط بالمجلــس الئعــى للحســابات مهمــة مراقبــة وتتبــع التريــح بالممتلــكات،  ة مــن الدســتور المغــر�ب 147 فقــرة أخــ�ي
اف  �ش وتدقيــق حســابات الئحــزاب السياســية، وفحــص النفقــات المتعلقــة بالعمليــات النتخابيــة”. وهنالــك دول اختــارت تخصيــص الإ
. وقــد كــرّس لبنــان هــذا  ي ذلــك نســبياً بالمثــال الفرنــسي

ي ذلــك مراقبــة تمويلهــا بهيــكل خــاص، متأثــرة �ز
عــى الحملــة النتخابيــة بمــا �ز

ي نمــوذج آخــر مختلــط يقــوم عــى 
ي تونــس فقــد تــم تبــىز

ي قانــون 2017 المتعلــق بانتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب. أمــا �ز
النمــوذج �ز

امنــة مــع الحملــة، والقضــاء المــاىلي  ز ي تمــارس رقابــة م�ت
ز الهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات الــىت توزيــع الرقابــة عــى تمويــل الحملــة بــ�ي
الــذي يتــوىل ممارســة رقابــة بعديــة عــى الحســابات الماليــة للحملــة النتخابيــة.

ثانيا: التمويل السياسي العام 
/ات لانتخابــات مــن أجــل تمكينهم  ز يمكــن تعريــف التمويــل الســياسي العــام بكونــه “مبالــغ ماليــة تقدمهــا الدولــُة لائحــزاب أو المرشــح�ي
ي لمصطلحــات  ي الحملــة النتخابيــة”. )المعجــم العــر�ب

ي النتخابــات، وخاصــة �ز
ي يتكبدونهــا جــرَّاَء مشــاركتهم �ز

مــن تغطيــة النفقــات الــىت
ــزة  ــات المحف ــدى الآلي ــل إح ــه يمث ــة لكون ي الديمقراطي

ــة �ز ــألة حيوي ــام مس ــياسي الع ــل الس ــ�ب التموي ــات، 2014،165(. ويعت النتخاب
 . ي الحيــاة السياســية لمراكــز النفــوذ المــاىلي

ي مواجهــة الفســاد والتأثــ�ي المفــرط �ز
، ولكونــه يلعــب دوراً تعديليــاً �ز والداعمــة للتنــوع الســياسي

ويختلــف شــكل التمويــل الســياسي العــام بحســب الواقــع الســياسي والقتصــادي لــكل دولــة. ويمكــن أن يأخــذ هــذا التمويــل شــكل 
يبيــة حســب المــادة -22أ1- مــن  /ات لانتخابــات مــن خــال إعفــاءات �ز ز دعــم مــاىلي غــ�ي مبــا�ش تقدمــه الدولــة لائحــزاب والمرشــح�ي
ــد  ــق قواع ــة وف ــة للدول ــام المملوك ع ــائل الإ ي بوس

ــا�ز ــاع المج ــنة 2016، أو النتف ي لس
ــواب الئرد�ز ــس الن ــاء مجل ــاب أعض ــون انتخ قان

ي التونــسي لســنة 2014. ــون النتخــا�ب نصــاف حســب الفصــل 67 مــن القان ــة والإ تضمــن التعددي

ز  كمــا يمكــن أن يأخــذ التمويــل الســياسي العــام شــكل دعــم مــاىلي مبــا�ش تقدمــه الدولــة لائحــزاب السياســية والمرشــحات والمرشــح�ي
وط إســناد هــذا الدعــم مــن دولــة إىل أخــرى. ففــي بعــض الــدول يقــع ربــط الحصــول  ي النتخابــات. وتختلــف معايــ�ي و�ش

ز �ز المشــارك�ي
ي التونــسي  ي الفصــل 78 مــن القانــون النتخــا�ب

ز والناخبــات، كمــا �ز عــى الدعــم العمومــي بالحصــول عــى حــد أد�ز مــن أصــوات الناخبــ�ي
شــحة، تحصلــت عــى مــا ل يقــل عــن %3 من الئصــوات المــّرح بهــا بالدائــرة النتخابية،  شــح أو قائمــة م�ت لســنة 2014: “تــرف لــكل م�ت
ط الســتظهار  عــان عــن النتائــج النهائيــة لانتخابــات، �ش جاع مصاريــف انتخابيــة وذلــك بعــد الإ منحــة عموميــة تقديريــة بعنــوان اســ�ت
شــحة للواجبــات  شــح أو القائمــة الم�ت ام الم�ت بمــا يفيــد إيــداع الحســابات الماليــة لــدى محكمــة المحاســبات، وبعــد التثبــت مــن احــ�ت
ســناد التمويــل العمومــي تأخــذ  القانونيــة المتعلقــة بالحملــة النتخابيــة وتمويلهــا”. واختــارت دول أخــرى مثــل المغــرب معايــ�ي أخــرى لإ
ــا تنــص المــادة الئوىل مــن مرســوم  ــا كم ضافــة إىل عــدد الئصــوات المــرح بهــا، عــدد المقاعــد المتحصــل عليه ــار، بالإ ز العتب بعــ�ي
ي تقــوم بهــا الئحــزاب السياســية: “تــرف وفــق 

ي تمويــل الحمــات النتخابيــة الــىت
450. 15. 2 لســنة 2015 المتعلــق بمســاهمة الدولــة �ز

ي النتخابــات العامــة 
ي تقــوم بهــا الئحــزاب السياســية المشــاركة �ز

ي تمويــل الحمــات النتخابيــة الــىت
الطريقــة التاليــة مســاهمة الدولــة �ز

ي تقــوم بهــا الئحــزاب السياســية والمنظمــات النقابيــة 
ي تمويــل الحمــات النتخابيــة الــىت

الجماعيــة والنتخابــات العامــة الجهويــة وكــذا �ز
ي انتخــاب أعضــاء مجلــس المستشــارين: بالنســبة لانتخابــات العامــة الجماعيــة والنتخابــات العامــة الجهويــة، يــوزع شــطر 

المشــاركة �ز
ي و يســاوي 50 % 

أول يســاوي 50 % مــن المبلــغ الــكىي للمســاهمة عــى أســاس عــدد الئصــوات المحصــل عليهــا؛ ويــوزع الشــطر الثــا�ز
مــن المبلــغ الــكىي للمســاهمة باعتبــار عــدد المقاعــد المحصــل عليهــا”.
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ي لالنتخابات
جدول زم�ف

المفهوم والمصطلح
ز  ــ�ي ــوة الناخب ــل إعــان دع ــة، مث ــة النتخابي ــة للعملي ــد المحــددة للمراحــل المختلف ــة بالمواعي ــات هــو قائم ي لانتخاب

ــىز الجــدول الزم
ات محــددة للطعــون، ومواعيــد بــدء وانتهــاء تســجيل  ي تتضمــن فــ�ت

ز والناخبــات والــىت لانتخابــات، مواعيــد بــدء وانتهــاء تســجيل الناخبــ�ي
، ويــوم  ي ة الصمــت النتخــا�ب /ات، وموعــد بــدء وانتهــاء الحملــة النتخابيــة، وفــ�ت ز ات الطعــون عــى المرشــح�ي ز بمــا فيهــا فــ�ت المرشــح�ي
ة الطعــون عــى النتائــج الئوليــة وصــولً إىل موعــد  عــان عــن النتائــج الئوليــة، ومــن ثــم فــ�ت اع وعمليــات العــد والفــرز، وموعــد الإ القــ�ت

إعــان النتائــج النهائيــة.

ي لالنتخابات
أهمية الجدول الزم�ف

ًة لعدة اعتبارات منها: ي لانتخابات أهميًة كب�ي
يكتسب الجدول الزمىز

ي لالنتخابات
ف العتبار عند إعداد الجدول الزم�ف الئمور الواجب وضعها بع�ي

/ات عــى التصويــت والنتخــاب، فإنــه  ز اختيــار التوقيــت المناســب لإجــراء النتخابــات: لضمــان إقبــال أكــ�ب عــدد ممكــن مــن الناخبــ�ي
ائــح معينــة مــن الســكان. وعــى ســبيل المثــال،  ي قــد تــؤدي لســتبعاد �ش

ي بعــض الئوقــات مــن الســنة الــىت
ينبغــي تجنــب النتخابــات �ز

ي البلــدان 
ي لانتخابــات. و�ز

ي البلــدان ذات الطابــع المناخــي القــاسي عنــد وضــع الجــدول الزمــىز
ز العتبــار �ز تؤخــذ الظــروف المناخيــة بعــ�ي

اع، فإنــه  ز العتبــار. وإذا تــم اســتخدام المــدارس كمراكــز لاقــ�ت الناميــة، فإنــه غالبــاً مــا يتــم وضــع دورات المحاصيــل الزراعيــة بعــ�ي
ات  ات المتحانــات المدرســية، كمــا يتوجــب الحــرص عــى تجنــب تواريــخ المناســبات الدينيــة والعطــل الرســمية وفــ�ت ينبغــي تجنــب فــ�ت

الئعيــاد والعطــات والئوقــات الهامــة الئخــرى. 

ــات  ي لانتخاب
ــىز ــدول الزم ــد للج ــط الجي ــح التخطي ــب أن يتي ــة: يج ــة النتخابي ــل العملي ــن مراح ــة م ــكل مرحل ي ل

ــكا�ز ــت ال ــاء الوق إعط
ي كل مرحلــة مــن مراحــل العمليــة النتخابيــة. 

وقتــاً كافيــاً للســماح لمختلــف أطــراف العمليــة النتخابيــة بالقيــام بأنشــطتها وبرامجهــا �ز
فعــى ســبيل المثــال تحتــاج الئحــزاب السياســية وقتــاً كافيــاً لختيــار مرشــحيها، كمــا يحتــاج المرشــحون/ات وقتــاً كافيــاً لتقديــم أوراق 
شــح. ويحتــاج المرشــحون/ ٍة زمنيــٍة مناســبٍة لتقديــم طلبــات ال�ت عــداد لحماتهــم النتخابيــة، ممــا يتطلــب تخصيــص فــ�ت ترشــيحهم والإ
ي 

ة الحملــة النتخابيــة، وقــد تتعــرض العمليــة النتخابيــة للنقــد �ز ي فــ�ت
ات والئحــزاب إىل أوقــات كافيــة لعــرض برامجهــم النتخابيــة �ز

ة مناســبة لــكل مرحلــة مــن مراحلهــا. حالــة عــدم تخصيــص فــ�ت

كاء العمليــة النتخابيــة، فقــد  ي مطــول لانتخابــات: إن جــدول النتخابــات المطــول يؤثــر ســلباً عــى مختلــف �ش
عــدم وضــع برنامــج زمــىز

دارة النتخابيــة، وقــد تََتأثــُر بهــذا الئمــر أيضــاً بعثــات  ي تتحملهــا الإ
هــا مــن التكاليــف الــىت يــؤدي إىل زيــادة تكاليــف التشــغيل والتوظيــف وغ�ي

ة أطــول، وقــد تقــرر بعثــات المراقبــة عوضــاً عن ذلــك مراقبة  ي مواقعهــم لفــ�ت
بقــاء عــى مراقبيهــا �ز المراقبــة المحليــة والدوليــة لئن عليهــا الإ

ة زمنية  ي حملــة انتخابيــة عــى مدى فــ�ت
جــزء مــن العمليــة، وربمــا يؤثــر ذلــك عــى جــودة تقاريــر المراقبــة الصــادرة عنهــا. كمــا أن الســتمرار �ز

/ات، وقــد يضطــر بعضهــم إىل عــدم القيــام بحملــة انتخابيــة مناســبة بســبب نقــص التمويــل.  ز مطولــة هــو أكــ�ش كلفــة بالنســبة للمرشــح�ي
اع. /ات، وقــد تــؤدي إىل انخفاض نســبة المشــاركة يــوم الق�ت ز ي تعــب وملــل الناخبــ�ي

اً، فــإن الحملــة النتخابيــة المطولــة قــد تتســبب �ز وأخــ�ي

•

•

•

•

دارة النتخابيــة بشــكل خــاص والعمليــة النتخابيــة بشــكل عــام، حيــث إنــه يعــد بمثابــة إعــان رســمي  دعــم وتعزيــز شــفافية الإ
عــام ومنظمــات المجتمــع  /ات والئحــزاب السياســية والإ ز /ات والمرشــح�ي ز كاء العمليــة النتخابيــة )منهــم جمهــور الناخبــ�ي لكافــة �ش
ــة  ــة بالنســبة لمختلــف الئطــراف المعني ــات، وهــو أمــٌر مهــٌم للغاي ــة للمراحــل المختلفــة لانتخاب ــخ النهائي ( عــن التواري ي

المــد�ز
ي تؤســس برامجهــا وخططهــا وأنشــطتها تماشــياً مــع هــذه التواريــخ.

بالعمليــة النتخابيــة الــىت

مجــة أنشــطتها  دارة النتخابيــة، حيــث يســمح لهــا ب�ب ي لانتخابــات أداًة هامــًة لتخطيــط العمــل بالنســبة لــاإ
يُعــدُّ الجــدول الزمــىز

دارة النتخابيــة عــى علــٍم ودرايــٍة بتواريــخ  الداخليــة لتنفيــذ مختلــف مراحــل العمليــة النتخابيــة، وتكــون كافــة الئجهــزة التابعــة لــاإ
ة عملهــا والمهــام المنوطــة بهــا. مبــا�ش

ي ومجرياتــه، حيــث ينبغــي أن  /ات بالحــدث النتخــا�ب ز ي لانتخابــات ارتباًطــا وثيًقــا مــع عمليــة توعيــة الناخبــ�ي
يرتبــط الجــدول الزمــىز

يكــون لــدى الجهــات المعنيــة بالتوعيــة قائمــٌة بمواعيــد الئحــداث النتخابيــة الهامــة، وأن تقــوم هــذه الجهــات بمواءمــة برامجهــا 
التوعويــة مــع هــذه التواريــخ.

ز الجــدول  ي تقبــل مخرجــات العمليــة النتخابيــة ونتائجهــا، حيــث إن تضمــ�ي
ي لانتخابــات �ز

اً، يســاهم إعــان الجــدول الزمــىز أخــ�ي
ي 

ــ�ب �ز ــة أك ــة وثق ــي مصداقي ــة يعط ــة النتخابي ــل العملي ــن مراح ــة م ــى كل مرحل ــون ع ــة للطع ات زمني ــ�ت ــات ف ي لانتخاب
ــىز الزم

ة الطعــون عــى النتائــج الئوليــة لانتخابــات  العمليــة النتخابيــة برمتهــا، ونذكــر بشــكل خــاص أن تحديــد مواعيــد زمنيــة كافيــة لفــ�ت
ي الباد.

ي النتخابــات للنتائــج النهائيــة، وبالتــاىلي دعــم وتعزيــز حالــة الســتقرار الســياسي �ز
/ات �ز ز ي تقبــل المتنافســ�ي

يســهم إيجابــاً �ز
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.2

لمانيــة أو المحليــة )كل  أربــع أو خمــس  الدســتور: ينــص دســتور الدولــة عــى مواعيــد إجــراء النتخابــات ســواء الرئاســية أو ال�ب
ي تفاصيــل مواعيــد المراحــل المختلفــة للعمليــة النتخابيــة.

ســنوات مثــا(، ولكــن بــدون تعمــق �ز

ــتور،  ــن الدس ــاً م ــ�ش تفصي ــكل أك ــة بش ــة النتخابي ــل العملي ــد مراح ــن مواعي ــة: تتضم ــة النتخابي ــة للعملي ف المنظم ــ�ي القوان
/ات، وبــدء الحمــات النتخابيــة، ويــوم  ز /ات والمرشــح�ي ز ي بعــض الئحيــان عــى مواعيــد تســجيل الناخبــ�ي

وتنــص مــواد القانــون �ز
ات الطعــون عــى المراحــل المختلفــة للعمليــة النتخابيــة. اع، وتحــدد أيضــاً فــ�ت القــ�ت

ي الدول العربية 
ي لالنتخابات �ف

الجدول الزم�ف
ــح  ــة مصطل ــدول العربي ــض ال ــتخدم بع ــث تَس ، حي ي ــر�ب ــن الع ي الوط

ــات �ز ي لانتخاب
ــىز ــدول الزم ــائعة للج ــميات ش ــة مس ــاك ثاث هن

ي غالبيــة دول المغــرب 
ي لانتخابــات” مثــل: الئردن، مــر، اليمــن. فيمــا يُســتخدم مصطلــح “الروزنامــة النتخابيــة” �ز

“الجــدول الزمــىز
ي العــراق.

” �ز ي ــم النتخــا�ب ــح “التقوي ــان، ويســتخدم مصطل ــة إىل لبن ضاف ــس، بالإ ــر، تون ــل: الجزائ ي مث العــر�ب

وفيما يىي بعض الئمثلة من بلدان عربية:
ــة الهاشــمية عــى أن “مــدة مجلــس النــواب  ي 2016: تنــص المــادة )68( مــن دســتور المملكــة الئردني

ــات مجلــس النــواب الئرد�ز انتخاب
أربــع ســنوات شمســية تبــدأ مــن تاريــخ إعــان نتائــج النتخــاب العــام”، كمــا نصــت المــادة )4( مــن  قانــون انتخــاب مجلــس النــواب 
رقــم )6( لســنة 2016 عــى “بعــد أن يصــدر الملــك أمــره بإجــراء انتخابــات مجلــس النــواب بمقتــ�ز أحــكام الدســتور، يتخــذ مجلــس 
ز  اع”، كمــا تحــدد المــادة )4( المــدة الزمنيــة لعمليــة تســجيل الناخبــ�ي ي الهيئــة المســتقلة لانتخــاب قــراراً بتحديــد تاريــخ القــ�ت

مفــو�ز
ة  شــح وتنــص المــادة )20( عــى أن فــ�ت ة ال�ت ، كمــا تحــدد المــادة )14( مــن نفــس القانــون فــ�ت ز ات الطعــون عــى ســجات الناخبــ�ي وفــ�ت
اع بـــ 24 ســاعة. وقــد أصــدرت الهيئــة المســتقلة لانتخاب  شــح وتنتهــي قبــل يــوم القــ�ت ي نفــس تاريــخ بــدء ال�ت

الدعايــة النتخابيــة تبــدأ �ز
ي الدســتور والقانــون.

ام الآجــال القانونيــة لمختلــف المراحــل النتخابيــة المنصــوص عليهــا �ز ي إطــار احــ�ت
ي لانتخابــات �ز

الجــدول الزمــىز

يعيــة والرئاســية التونســية 2014: أَســـنَد الفصــل الثالــث مــن قانـــون الهيئـــة العليـــا المســتقلة لانتخابــات إىل الهيئــة  النتخابــات الترش
ي ضــــوء الآجــال القصوى التــــي ضبطهــــا الدســــتور فــــي النقطــــة الثالثــــة مــــن فصلــــه )148( 

وضـــع روزنامــة النتخابــات، وذلــك �ز
الــــذي نــــص علــــى أن تجــــرى النتخابات الرئاســــية والنتخابات التشــــريعية فــــي مــــدة ل تتجــــاوز فـــي كل الحالت ســـنة 2014. 
ز  ي يتعــ�ي

، والآجــال الــىت ي وقــد تولــت الهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات دراســـة كافـــة الآجــال المنصــوص عليهـــا بالقانــون النتخــا�ب
/ات وتوزيعهـــا، ومـــدد  ز ، علــــى غــرار آجــــال طباعـــة قوائــم الناخبــ�ي ي نجــاز مختلــف مراحــل المســار النتخــا�ب ز العتبــار لإ أخذهــا بعــ�ي
يعيــة أو النتخابــات الرئاســـية، وإمكانيـــة تزامـــن بعـــض الآجــال مـــع الئعيــاد الدينيــة أو الوطنيــة،  شــحات لانتخابــات الترش قبـــول ال�ت
وقــــد أصــدرت الهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات روزنامــة مفصلــة تحـــدد مـــدد مختلـــف مراحـــل العمليـــات النتخابيــة، علـــى غرار 
عان عن  /ات الئوليــة والنهائيــة، والمدد والآجــال القصــوى لاإ ز عــان عـــن قائمــة الناخبـــ�ي اضــات والطعـــون، والإ المــدد المتعلقــة بالع�ت

هــا. النتائــج الئوليــة والنهائيــة وغ�ي

ي الجزائــر 2014: حــددت المــادة )88( مــن الدســتور الجزائــري  مــّدة المهّمــة الرّئاســّية بخمــس )5( ســنوات، أي 
النتخابــات الرئاســية �ز

ات  أن النتخابــات الرئاســية تجــرى مــرة كل خمــس ســنوات، وقــد حــدد القانــون العضــوي المتعلــق بنظــام النتخابــات المــدد والفــ�ت
، وقــد أصــدرت وزارة الداخلية  ز ز المرحلتــ�ي اضــات خــال هاتــ�ي /ات والطعــون والع�ت ز /ات والمرشــح�ي ز الزمنيــة بالنســبة لتســجيل الناخبــ�ي
ــة  ــع الآجــال القانوني ــة م ي جــاءت متوافق

ــىت ــة، وال ــة النتخابي ــة( الروزنام ــة النتخابي ــة عــى العملي ف ــة المرش ــا الهيئ ــة )بصفته الجزائري
عــان عــن  ي الدســتور والقانــون، وتضمنــت كافــة التفاصيــل المتعلقــة بمختلــف مراحــل العمليــة النتخابيــة حــىت الإ

المنصــوص عليهــا �ز
النتائــج النهائيــة لانتخابــات مــن قبــل المجلــس الدســتوري .

ي العديــد مــن المواعيــد والآجــال للمراحــل النتخابيــة 
النتخابــات النيابيــة اللبنانيــة 2018: تضمــن قانــون انتخــاب مجلــس النــواب اللبنــا�ز

ي يــوم واحــد 
ي المــادة رقــم )41( عــى أن تجــرى النتخابــات النيابيــة اللبنانيــة �ز

ي لانتخابــات، حيــث نــص �ز
ي الجــدول الزمــىز

ي وردت �ز
الــىت

ي تســبق انتهــاء وليــة مجلــس النــواب، كمــا نصــت المــادة رقــم )42( مــن القانــون عــى أن تدعــى الهيئــات 
ز يومــاً الــىت خــال الســت�ي

ز يومــاً عــى  ز تاريــخ نــرش المرســوم واجتمــاع الهيئــات الناخبــة تســع�ي ي الجريــدة الرســمية وتكــون المهلــة بــ�ي
الناخبــة بمرســوم ينــرش �ز

ز يومــاً، هــذا ونصــت المــادة )56(  شــيح يقفــل قبــل الموعــد المحــدد لانتخابــات بســت�ي الئقــل، كمــا نصــت المــادة  )46( عــى أن بــاب ال�ت
اع. ونصــت المــادة )78( عــى أن  شــيح وتنتهــي لــدى اقفــال صناديــق القــ�ت عــى أن الحمــات النتخابيــة تبــدأ مــن تاريــخ فتــح بــاب ال�ت
اع. كمــا تنــاول قانــون النظــام  ي تبــدأ مــن ســاعة الصفــر لليــوم الســابق لانتخابــات ولغايــة اقفــال صناديــق القــ�ت ة الصمــت النتخــا�ب فــ�ت
ي 

الداخــىي للمجلــس الدســتوري مســألة الطعــون عــى النتائــج، حيــث نصــت المــادة )46( مــن هــذا القانــون عــى أن يقــدم الطعــن �ز
مــدة أقصاهــا ثاثــون يومــاً مــن إعــان النتائــج.

ي لانتخابات، وهي:
ي تم استعراضها أن هناك ثاثة مصادر رئيسية للجدول الزمىز

نستخلص من تجارب الدول الىت
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ــة  دارات النتخابي ــة الصــادرة عــن الإ ــة: تســتكمل التعليمــات التنفيذي دارة النتخابي ي تصــدر عــن الإ
ــ�ت ــة ال التعليمــات التنفيذي

ي الدســتور أو القانــون، وعــادًة مــا تصــدر 
ي لــم يــرد ذكرهــا �ز

كافــة التفاصيــل المتعلقــة بمواعيــد مراحــل العمليــة النتخابيــة والــىت
ي 

ي هــذا الجــدول الزمــىز
/ات، ويــأ�ت ز ي لانتخابــات عنــد دعــوة الناخبــ�ي

ي مؤتمــر صحفــي رســمي الجــدول الزمــىز
دارات النتخابيــة �ز الإ

ز المنظمــة لانتخابــات حــول الآجــال والمــدد القانونيــة المتعلقــة بالمراحــل  ام مــا نــص عليــه الدســتور والقوانــ�ي ي نطــاق احــ�ت
�ز

المختلفــة للعمليــة النتخابيــة.

المراجع

قانون انتخاب مجلس النواب رقم )6( 2016 – الئردن
يعية والرئاسية 2014 - تونس تقرير الهيئة العليا المستقلة لانتخابات حول النتخابات الترش

القانون العضوي المتعلق بنظام النتخابات 2016 – الجزائر
قانون تنظيم النتخابات الرئاسية 2014 - مر

مصطلحات ذات عالقة:
أولً: هذا القامٍوس:

اع، حملــة  ز والناخبــات، يــوم القــ�ت الــدورة النتخابيــة، عمليــة انتخابيــة، الدعــوة لانتخابــات، لوجســتيات النتخابــات، إعــام الناخبــ�ي
انتخابيــة، موعــد النتخابــات. 

ي لمصطلحات النتخابات: ثانياً: المعجم العر�ب
/ات. ز اع، إعام الناخب�ي ة الق�ت اع، مدة الحملة النتخابية، دورة انتخابية، ف�ت عملية انتخابية، يوم الق�ت

ف أحمد أم�ي

.3
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أن يكــون لهــا أهــداف خاصــة، وتنظيمــات رســمية، ودرجــة مــا مــن الســتمرارية، والئهــم أنهــا  تعمــل خــارج القنــوات السياســية 
ي المجتمــع. ولكنهــا قــد تنفــذ بعمــق إىل دوائــر القــوة السياســية باعتبارهــا جماعــات مصالــح.” )مارشــل، 2007(

المعتــادة �ز

ــن  ــة م ــون مــن مجموع ــا تتك ــة وهــي أنه ــا الحــركات الجتماعي ز به ــ�ي ي تتم
ــىت ــص ال ــن الخصائ ــة م ــن رصــد مجموع ــا يمك ــن هن وم

ز تربطهــم درجــة مــن التنظيــم، الــذي يتــدرج مــن التنظيــم غــ�ي الرســمي إىل المســتوى المحكــم مــن التنظيــم، ولديهم  المواطنــ�ي
ورة التعبــ�ي عــن مصالحهــم الماديــة أو المعنويــة بهــدف  إحســاس بعــدم الرضــا حيــال قضيــة مــن القضايــا، وشــعور جماعــي بــرز

ابــط فيمــا بينهــم لتحقيــق الهــدف.  يمــان وال�ت التغيــ�ي الجتماعــي أو الســياسي لائفضــل، ويتســم أفرادهــا بالــولء والإ

ي مواجهــة احتــكار المجــال العــام مــن قبــل الدولــة أو أي قــوى 
قــد تنشــأ الحــركات الجتماعيــة للتعبــ�ي عــن مصالــح أعضائهــا �ز

ي عاقتهــا 
ي تتيحهــا الحكومــة �ز

. وتعتمــد الحــركات الجتماعيــة عــى مســاحة الحركــة الــىت ي سياســية أخــرى مــع ضعــف النظــام الحــز�ب
بهــذه الحــركات. )معــوض 2015، 340(

ي نفــس الوقــت، ل تنفصــل عــن 
لــذا ل يمكــن للحــركات الجتماعيــة أن تظهــر أو تختفــي مــرة واحــدة، بــل إنهــا فعــل وحركــة تغيــ�ي �ز

ــات  ــبكات، وعاق ــات، وش ــة، وجماع ــكال اجتماعي ــق أش ــن خل ــا تتضم ــا أنه ــية، كم ــة سياس ــط بحمل ــم ترتب ــىت وإن ل ــ�ي ح ــل التغي فع
ــة. ــا أن تظهــر مؤسســات وعاقــات بديل ــاراً تنشــيطية يمكــن مــن خاله ــًة آث ــدة، تارك جدي

التحديات أمام الحركات الجتماعية
 ، ــات وإن كان مــن أهمهــا مــا يتصــل بقدرتهــا عــى المحافظــة عــى طابعهــا الحــركي ــد مــن التحدي ــة العدي تواجــه الحــركات الجتماعي
ــة مــن أن تحــول بعــض  ــة الحــركات الجتماعي ي ســلطة الدول

ــن المشــاركة �ز ــة. فبينمــا تمّك ي الوقــت نفســه ســلطة حكومي
وأن تمــارس �ز

ي تحقيــق هــذا، حــىت وإن جــاء بســبب خــارج عــن يدهــا، يمكــن أن يقلــل مــن قاعــدة تأييدهــا 
أفكارهــا إىل سياســات عامــة، فــإن الفشــل �ز

. )أبــال  ي الحركــة عــى إجــراء إصــاح ســياسي
ي المجتمــع، فالقاعــدة المجتمعيــة المؤسســية فقــط هــي القــادرة عــى إجبــار معــار�ز

�ز
)261 ،2017

ق الئوسط وشمال أفريقيا ي منطقة ال�ش
الحركات الجتماعية �ف

ي تونس 
1. تصاعد الحركة العمالية �ف

ات  ، عــى إحــداث تغــ�ي ي
ي ســعيها لبنــاء اقتصــاد وطــىز

ي أعطتهــا تونــس بعــد الســتقال أولويــة �ز
وعــات الصناعيــة الــىت ســاعدت المرش

ي 
ي بإعطــاء بعــض المكاســب للعمــال، وأســفر إدمــاج التحــاد العــام للشــغل �ز

ي تكويــن الطبقــة العاملــة، وانتهجــت سياســات تقــ�ز
�ز

حركات اجتماعية

المفهوم والمصطلح
ي لورانــز فــون شــتاين “L.V.Stein” مــن خــال 

ظهــر مفهــوم الحــركات الجتماعيــة لئول مــرة ســنة 1850 عــى يــد عالــم الجتمــاع الئلمــا�ز
ي الثــورة الفرنســية مــن أجــل التغيــ�ي 

ز 1850-1789 “كتعريــف للجهــود المبذولــة �ز ي فرنســا مــا بــ�ي
كتابــه تاريــخ الحــركات الجتماعيــة �ز

وبنــاء المجتمــع.” )عبــد الصــادق 2014، 73(

ــع  ي مجتم
ــتقرة �ز ــة المس ــات الجتماعي ــع العاق ــ�ي طاب ــي إىل تغي ــي الرام ــد الجماع ــك الجه ــي ذل ــة ه ــة الجتماعي ــ�ي إىل أن الحرك ويش

ي إقامــة نســق جديــد. 
؛ تســتهدف إقامــة نظــام جديــد للحيــاة. وتســتند إىل إحســاس بعــدم الرضــا عــن النمــط الســائد، والرغبــة �ز ز معــ�ي

)2016 واو،  )ا�ش

ز أصحــاب الســلطة وأشــخاص  أمــا عالــم السياســة المريــكي تشــارلز تيــىي فيعــرّف الحــركات الجتماعيــة بأنهــا سلســلة مــن التفاعــات بــ�ي
طــار يقــوم هــؤلء الئشــخاص بتقديــم  ي هــذا الإ

ي الرســمي، و�ز ز عــن قاعــدة شــعبية تفتقــد للتمثيــل النيــا�ب ينّصبــون أنفســهم كمتحدثــ�ي
ــد”  ــب بمظاهــرات عامــة للتأيي ــم هــذه المطال ي ممارســة الســلطة، وتدعي

ــع أو �ز ي توزي
ــ�ي ســواء �ز ــب عــى المــائ مــن أجــل التغي مطال

)2013 ، ي
)كــروسش

أمــا موســوعة علــم الجتمــاع فتشــ�ي إىل أن الحــركات الجتماعيــة هــي “جهــود منظمــة يبذلهــا عــدد مــن المؤثريــن تهــدف إىل تغيــ�ي )أو 
ي المجتمــع”.

( جانــب أســاسي أو أكــ�ش �ز مقاومــة تغيــ�ي

ف الحركات الجتماعية والسلوك الجمعي  الفرق ب�ي
ز يكــون الســلوك  ي حــ�ي

ز الســلوك الجمعــي. فالحــركات الجتماعيــة تكــون هادفــة ومنظمــة، �ز ز الحــركات الجتماعيــة وبــ�ي ز بــ�ي يجــب التميــ�ي
ــوق  ــة أو حق ــوق المدني ي تدعــم الحق

ــىت ــة الحــركات ال ــة الحــركات الجتماعي ــن أمثل ــدف. وم ــ�ي محــدد اله ــا غ ــاً وربم الجمعــي ارتجالي
عجــاب المفــرط بفــرد أو بأفــكار. نســان، أمــا أمثلــة الســلوك الجمعــي فمنهــا المظاهــرات، وحــالت الإ الإ

زها وهي:  وتتسم الحركات الجتماعية  بعدة سمات تم�ي
•

•

•
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ــم انفــرج  ي كل المــدن التونســية. ومــن ث
ــة ذات فــروع �ز ي ز داخــل المجتمــع، وصــار منظمــة جماه�ي ــ�ي ــه مــع الفاعل ــة عــن تفاعل الدول

ي الفئــات الشــعبية، ولكــن انخــراط بعــض 
المجــال لتفــرض الحركــة النقابيــة برنامجــاً اجتماعيــاً للطبقــة العاملــة يتوافــق مــع مصالــح بــا�ت

ي �اع مــن أجــل خافــة بورقيبــة، أثــر بالســلب عــى قــوة التحــاد وأدى إىل تحويلــه إىل “نقابــة 
ي ذلــك الوقــت – �ز

ي التحــاد �ز
ز �ز المســؤول�ي

ي 1987. )مــرزوق، 2003(
المشــاركة” مــع الحكومــة الجديــدة �ز

ي مجــال حقــوق العمــال وبعــض القيــادات التاريخيــة العماليــة 
ز �ز ي تتضمــن الناشــط�ي

ة بعــض المجموعــات الــىت ي الآونــة الئخــ�ي
وبــرزت �ز

ــا.  ــم العصــف به ي يت
ــىت ــح العمــال ال ــاع عــن مصال ــز هــذه المجموعــات عــى الدف ــة. وترك وبعــض اللجــان والمنظمــات غــ�ي الحكومي

ي عقــد النــدوات وإعــداد البيانــات 
وتتمتــع هــذه المجموعــات بنــوع مــن عاقــات التضامــن والتنســيق فيمــا بينهــا، ويــدور نشــاطها �ز

ز العماليــة. وتشــهد هــذه الئنشــطة زخمــاً  ات والدعايــة حــول المطالــب العماليــة وتقديــم العرائــض والصياغــات البديلــة للقوانــ�ي والنــرش
ي 

ــاط بالحركــة المناهضــة للعولمــة �ز ي تلــك المجموعــات لارتب
ــاك اتجــاه لــدى بعــض العنــا� الناشــطة �ز ة. وكان هن ة الئخــ�ي ي الفــ�ت

�ز
أوروبــا.

ي الجزائر 
2. المنظمات الحقوقية والدفاعية �ف

اليــة، ظهــرت  ي. ومــع تحــول الخطــاب الرســمي إىل اللي�ب ي النشــاط الخدمــي والخــ�ي
ة طويلــة �ز ي الجزائــر لفــ�ت

عملــت الجمعيــات الئهليــة �ز
ي تصاعــد النشــاط فيهــا عــى 

نســان والمــرأة، وهــي المجــالت الــىت ي مجــالت حقــوق الإ
أشــكال مــن النشــاط الرســمي أو شــبه الرســمي �ز

نســان وحقــوق  ــا حقــوق الإ المســتوى العالمــي. وهــي مــا عرفــت بالمنظمــات الدفاعيــة أو الحقوقيــة، وثــار جــدل واســع حــول قضاي
ي والجتماعــي. )عبــد المجيــد، 

ز الســياسي والحقــو�ت ز المحــىي والعالمــي وبــ�ي ز الداخــل والخــارج وبــ�ي هــا، وحــول العاقــة بــ�ي المــرأة وغ�ي
)2003

نســان، أو مــا أطلــق عليــه الحركــة  ي وحقــوق الإ
ي الجزائــر، ركــز الخطــاب الرســمي عــى شــعارات المجتمــع المــد�ز

ومــع تفاقــم الوضــع �ز
اً منــذ عــام 1988. وفــرخ هــذا الخطــاب عــددا هائــا مــن الجمعيــات )80000 جمعيــة(. ارتبطــت  ي شــهدت ازدهــاراً كبــ�ي

الجمعويــة الــىت
ــة  ــا جــو الحري ــل ومنه ــن العوام ــد م ي اســتهدفتها هــذه الشــعارات. وســاعد عدي

ــىت ــة ال ي ــات الوســطى الحرز ــات بالفئ هــذه الجمعي
اىلي المتســامح نوعــاً مــا، عــى اتجــاه كثــ�ي مــن هــذه الجمعيــات  ز ذات الطابــع الليــ�ب رهــاب، والقوانــ�ي ي ظاهــرة الإ

، قبــل تفــسش ي النســىب
)2003 ، ي . وتطــرح كثــ�ي مــن الهمــوم ذات العاقــة الواضحــة بالتحــولت القتصاديــة الجتماعيــة. )جــا�ب ي ي المطلــىب نحــو العمــل النقــا�ب

ي لبنان
3. الحركة النسوية �ف

ي إطــار حــركات التحــرر مــن الســتعمار. وقــد نشــأت المنظمــات النســائية الحديثــة عــى أثر اســتجابة 
ي لبنــان �ز

نشــطت الحركــة النســائية �ز
ي مجموعــة مــن الئنشــطة المرتبطــة بالمؤتمــرات العالميــة. ودخلــت 

الدوائــر الرســمية للخطــاب العالمــي حــول النســاء، والــذي تجســد �ز
إىل هــذا المجــال نشــاطات مــن مختلــف التيــارات السياســية لتؤســس المجموعــات النســائية ذات المرجعيــة السياســية الديمقراطيــة، 
ــة  ــة أجنح ــية المختلف ــات السياس ــزاب والتكت ي الئح

ــكلت �ز ــع. وتش ــا المجتم ــائر قضاي ــاء بس ــا النس ــط قضاي ز برب ــ�ي ــرح المتم وذات الط
نســائية أيضــاً، كمــا انتظــم حــول عــدد مــن الشــخصيات العامــة مجموعــات نســائية. وكونــت النشــاطات مــن كل هــذه الئشــكال مــا 
ــة  ــة مهم ــا دفاعي ــة قضاي ــدة العام ــات النســائية أن تضــع عــى الئجن ــات، واســتطاعت المجموع ــن العاق ــة م يشــبه الشــبكة المنتظم
ــة ضــد  ــد مــن الحمــات منهــا حمل ي إدارة العدي

يعــات، ونجحــت �ز ــ�ي الترش ــة، وتســعى إىل تغي ــا المســاواة والعدال ــة بقضاي ذات صل
لغــاء المــادة 522 مــن قانــون  ي 2016 لإ

العنــف ضــد المــرأة انطلقــت تحــت شــعار “الئبيــض مــا بيغطــي الغتصــاب” )الئشــقر 2016( �ز
ي 

ي اعتــدى عليهــا. وتهــدف الحملــة الــىت
ي حــال تزوجــه الفتــاة الــىت

ي تنــص عــى أن ماحقــة المغتصــب تتوقــف �ز
ي والــىت

العقوبــات اللبنــا�ز
أطلقتهــا المنظمــة إىل تحقيــق عــدة مطالــب، مــن أهمهــا التأكيــد عــى أنــه مــن حــق النســاء الناجيــات مــن الغتصــاب رفــض الــزواج 
ز فعــل الغتصــاب  مــن المغتصــب، وعــدم وصــم المجتمــع لهــن بالعــار، مــن أجــل خلــق رأي عــام داعــم للقضيــة عــ�ب الفصــل مــا بــ�ي
ــت  ــام 2017 نجح ي ع

ــاب، و�ز ــال العق ــرم أن ين ــى المج ــة وع ــاب جريم ــاء، فالغتص ف النس ــع �ش ه المجتم ــ�ب ــا يعت ز م ــ�ي ــة وب كجريم
.)CNN, 2017( ي يلغــي القانــون الــذي كان يمنــع تجريــم المغتصــب إذا تــزوج مــن ضحيتــه

لمــان اللبنــا�ز الحملــة بجعــل ال�ب

ي المغرب 
ي المملكة المغربية حركة -الشباب �ف

4. بعض الحركات الجتماعية �ف
ايــر عــى شــبكات  ز حركــة تحــت مســمي 20 ف�ب ي كل مــن تونــس ومــر، بــدأت مجموعــة مــن الشــباب تدشــ�ي

ي �ز بعــد بــدء الربيــع العــر�ب
ايــر ليكــون هــو نفســه  ي المغــرب حــدد لهــا يــوم 20 ف�ب

ورة التحضــ�ي والقيــام بحركــة مماثلــة �ز التواصــل الجتماعــي، تتحــدث عــن �ز
ي 20 ينايــر، 

ي البدايــة وثيقــة تحــت عنــوان “مــن أجــل الكرامــة النتفاضــة هــي الحــل” �ز
ايــر(. وهكــذا ظهــرت �ز تســمية الحركــة )حركــة 20 ف�ب

. ي ز الوثيقــة التأسيســية ومطالــب الشــعب المغــر�ب وتلتهــا عــدة وثائــق مــا بــ�ي

ــر”  اي ي احتجاجاتهــا وشــعاراتها غــ�ي المســبوقة، كذلــك كانــت “حركــة 20 ف�ب
ــة للجميــع �ز ي مفاجئ ومثلمــا بــدت حــركات الشــباب العــر�ب

ز صاغــت شــعاراتها الداعيــة للتغيــ�ي بجــرأة، وواجهــت أجهــزة  ز حشــدت جمــوع النــاس، وحــ�ي ز انطلقــت، وحــ�ي الشــبابية المغربيــة حــ�ي
 ، ي

اتها واعتصاماتهــا، بعيــداً وبمعــزل عــن المؤسســات التقليديــة، مثــل الئحــزاب والنقابــات ومؤسســات المجتمــع المــد�ز ي مســ�ي
الئمــن �ز

وإن وجــدت الســند والدعــم مــن قــوى سياســية معارضــة للحكومــة.
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، وإىل بنــاء نظــام ديمقراطــي، الئمــر الــذي حــدا بالســلطة  ايــر الحتجاجيــة لإحــداث تغيــ�ي اجتماعــي وســياسي وقــد ســعت حركــة 20 ف�ب
للتفاعــل مــع مطالبهــا، حيــث اتُخــذت بعــض الخطــى الهامــة مــن خــال وضــع دســتور جديــد للبــاد، وتشــكيل حكومــة جديــدة بقيــادة 
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حملة انتخابية

المفهوم والمصطلح
ي يقــوم خالهــا المرشــحون/ات فــرادى أو 

ي تســبق عمليــة النتخــاب والــىت
الحمــات النتخابيــة هــي مجمــوع الئنشــطة السياســية الــىت

جماعــات مثــل الئحــزاب أو القــوى سياســية أو كليهمــا بعقــد مؤتمراتهــم النتخابيــة وتنظيــم محافــل خطبهــم الدعائيــة، واســتخدام 
هــا لعــرض  ونيــة بمختلــف أنواعهــا، وغ�ي لك�ت ات والوســائط الإ عانــات والنــرش ذاعــة والإ التجمعــات والمواكــب والصحــف والتليفزيــون والإ
ز والناخبــات عــى سياســاتهم وبرامجهــم بهــدف الحصــول عــى أصواتهــم لصالحهــم أو لصالــح  أفكارهــم ووعودهــم، وإطــاع الناخبــ�ي
ز بالحمــات مــن  اع، ولربمــا )أيضــا( الحــث عــى عــدم التصويــت لمنافســيهم أو لئحزابهــم. بمــا يمكــن القائمــ�ي أحزابهــم يــوم القــ�ت

ز والناخبــات، بعــد عمليــة الفــرز وعــد الئصــوات وإعــان النتائــج.  تمثيــل الناخبــ�ي

مفاهيم فرعية حول الحملة النتخابية
أول: أطراف الحملة النتخابية

ثانيا: الغرض من الحملة النتخابية
ثالثا: وسائل الحملة النتخابية
رابعا: نطاق الحملة النتخابية

ي عى الحملة النتخابية
نفاق الدعا�ئ خامسا: الإ

سادسا: الرقابة عى الحملة النتخابية

أول: أطراف الحملة النتخابية

ــتقبل  ــسي المس ــرف الرئي ــم الط ــون ه ــة. فالناخب دارة النتخابي ــحون/ات والإ ــون/ات والمرش ــم الناخب ــة ه ــة النتخابي ــراف الحمل أط
ي هــذا الصــدد، ويتعاطــون بشــكل غــ�ي مبــا�ش 

/ات �ز ز لمخرجــات الحملــة النتخابيــة، وهــم مــن يتعاطــى بشــكل مبــا�ش مــع المرشــح�ي
ــك المســألة. ــم تل ــة لتنظي دارة النتخابي مــع الإ

ويتلقــى الناخبــون والناخبــات مخرجــات الحملــة النتخابيــة عــ�ب وســائل متعــددة. ويتعــرض الناخــب/ة للحملــة النتخابيــة بشــكل عفــوي 
ي يقيمهــا المرشــحون/ات. 

غــ�ي مقصــود مــن خــال قــراءة الافتــات أو نحــو ذلــك، أو بشــكل مقصــود مــن خــال حضــور المنتديــات الــىت
ان،  ، وربمــا كجماعــات اجتماعيــة أو سياســية أي كعائــات أو قبائــل أو جــ�ي ز كمــا يتلقــون مخرجــات الحملــة كأفــراد أي كأشــخاص مســتقل�ي
ي أحــزاب سياســية أو جمعيــات أهليــة أو نحــو ذلــك. وقــد يتفاعــل الناخــب/ة مــع المرشــح/ة 

أو زمــاء مهنــة أو حرفــة، أو حــىت أعضــاء �ز
ــون  ــن المرشــح/ة وشــكل ومضم ي كل م

ــه �ز ــك عــى رأي الناخــب/ة ورأي رفاق ــف ذل ــد ل يتفاعــل، ويتوق ــة وق ــة النتخابي خــال الحمل
. إلــخ.  الحملــة النتخابيــة، وانتمــاء الناخــب/ة الســياسي

أمــا المرشــحون/ات فهــم القائمــون بالحمــات النتخابيــة، وهــم يقومــون بذلــك إمــا بشــكل فــردي عــ�ب جهــود شــخصية يقــوم بهــا 
/ات.  ز ــح�ي ــه المرش ــال زمائ ــن خ ــح/ة أو م ش ــه الم�ت ــي إلي ــياسي المنتم ــزب الس ــال الح ــن خ ــواء م ــي س ــكل جماع ــح/ة، أو بش المرش
ز  بيطــات النتخابيــة وشــكل نظــام الحكــم بــ�ي ي وطبيعــة ال�ت ي ونســىب ز أغلــىب ي بــ�ي ويختلــف كل مــا ســبق باختــاف شــكل النظــام النتخــا�ب
ة تتعلــق  . وعــادة مــا يقــوم المرشــح/ة بتحديــد المامــح العامــة والتفصيليــة للحملــة النتخابيــة وفــق معطيــات كثــ�ي ديمقراطــي وشــموىلي
ز ولوائــح إدارة النتخابــات. كمــا  ي تحددهــا قوانــ�ي

ز وكــم المــال الــذي لديــه وطرائــق تنظيــم الحمــات النتخابيــة الــىت بطبيعــة المنافســ�ي
، يختلــف حســب طبيعــة ونظــام تقســيم الدوائــر النتخابيــة.  ي

ز مــكا�ز ي إطــار حــ�ي
يقــوم المرشــحون/ات بذلــك �ز

ي تــدار بهــا الحمــات النتخابيــة مــن حيــث حــدود 
وبالنســبة للجهــاز المنــوط بــه إدارة العمليــة النتخابيــة فهــو مــن يضــع الكيفيــة الــىت

ي للحمــات 
طــار الزمــىز ، ومحظــورات الدعايــة، وكذلــك الإ ي نفــاق النتخــا�ب تلــك الحمــات، والوســائل المتــاح القيــام بهــا مــن خالهــا، والإ

/ات. ز عــان عــن كل ذلــك بشــكل محايــد وشــفاف والوقــوف عــى مســافة واحــدة مــن كافــة المرشــح�ي ض أن يتــم الإ النتخابيــة. ويفــ�ت

ثانيا: الغرض من الحملة النتخابية
ــل.  ــة عــى أصــوات تمكــن مرشــحهم مــن التمثي ــة النتخابي ز بالحمل ــة هــو حصــول القائمــ�ي ــة النتخابي يعــد الغــرض الئســاسي للحمل
/ات.  ز ولتحقيــق ذلــك تســعى الحمــات النتخابيــة لتحقيــق غــرض أو أكــ�ش مــن الئغــراض الراميــة لكســب الئصــوات، وتحييــد المعارضــ�ي
ي وهــو دفــع الناخــب إىل التصويــت - خاصــة المحايــد/ة أو  ي هــذا الشــأن يقــوم المســؤول/ة عــن الحملــة النتخابيــة بتحــرك إيجــا�ب

و�ز
/ة بالحملــة،  ي

/ة ممــن يبغــون العــزوف عــن المشــاركة - لصالــح المرشــح/ة الفــرد أو لصالــح مرشــح/ة الحــزب المعــىز ي دد/ة أو الســلىب المــ�ت
ــم  ــى تقيي ــك ع ــتمل ذل /ات. ويش ز ــ�ي ــا الناخب ــيمثل به ي س

ــىت ة ال ــ�ت ــال الف ــتقبىي خ ــا المس ــا، وبرنامجه/ه ــرح أفكاره/ه ــال ط ــن خ م
المرشــح/ة لائوضــاع السياســية والقتصاديــة والجتماعيــة لدائرتــه ولبــاده ووصفهــا مــن وجهــة نظــره، وطــرح بدائــل محــددة لإصــاح 
ــك يتوقــف  ــذي ســيمثله، وكل ذل ــك الئوضــاع، عــى مســتوى المنطقــة أو الجهــة أو المــكان ال ــ�ي أحــد أو بعــض أو كل تل ــا تغي ولربم
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ي النطــاق 
. وتلــك البدائــل تتضمــن عــادة وعــوًدا قــد تشــتمل عــى ضمانــات لتنفيــذ مــا يقولــه المرشــح/ة، �ز ي عــى شــكل النظــام النتخــا�ب

، وهــو القيــام بسياســات تهــدف لعــزل المرشــح/ة  ي ي الــذي ســيمثله. وقــد يقــوم المرشــح/ة –إضافــة لمــا ســبق- بتحــرك ســلىب
المــكا�ز

ي تحويلــه لجانبــه.
المنافــس/ة عــن المؤيديــن، ولتحويــل الناخــب/ة المعــارض/ة إىل ناخــب/ة محايــد/ة، إذا مــا فشــل القائــم بالحملــة �ز

ثالثا: وسائل الحملة النتخابية
ي تنتهــي 

ــىت ــأداء المهمــة ال ــا المرشــح/ة ب ــا/ خاله ي يقــوم به
ــىت ــة أو الوســائل المســاعدة ال ــة الطريق ي وســائل الحمــات النتخابي

تعــىز
/ات عــ�ب فوزه/هــا بأصواتهم/هــن. وهنــا يشــار لفريــق العمــل باعتبــاره الوســيلة الرئيســية لقيــام المرشــح/ة بذلــك،  ز بتمثيلــه للناخبــ�ي

ــة كالمؤتمــرات والافتــات وخافــه. وكذلــك وســائل المرشــح/ة المســتخدمة عــى الئرض لتنفيــذ خطــوات الحمل

بالنســبة لفريــق العمــل، ينبغــي أن يضــم ذلــك الفريــق مجموعــة مختــارة بعنايــة مــن العنــا� المتفرغــة، وشــبه المتفرغــة، القــادرة 
ــل،  ي محــل التمثي

ــكا�ز ز الم ــرة أو الحــ�ي ي الدائ
ــات �ز ز والناخب ــ�ي ــة بمهــن الناخب ــة متصل عــى التواصــل، ويكــون هــؤلء مــن مهــن مختلف

ي جميــع الئحــوال قــد يتضمــن 
ــة. و�ز ــاء الحمل ــات أثن ز والناخب وكذلــك فئــات اجتماعيــة متعــددة بغــرض التفاعــل مــع جميــع الناخبــ�ي

ويــج لفكــر الحــزب، والدعــوة لمبادئــه، وجــذب المؤيديــن  ي يقــع عليهــا عــبء ال�ت
الفريــق مجموعــة مــن العنــا� النشــطة حزبًيــا الــىت

لمرشــح/ة الحــزب. 

ي الحملــة يتــم ضــم 
ــا، فقــد يبــدأ المرشــح/ة ببعــض الئشــخاص، ومــع التقــدم �ز وجديــر بالذكــر أن تشــكيل فريــق العمــل ليــس ثابًت

ي أداء فريــق العمــل مديــر/ة الحملــة 
ي كل مرحلــة مــن مراحــل الحملــة. ومــن أهــم العنــا� �ز

أشــخاص اّخريــن للقيــام بمهــام محــددة �ز
ز أو لوائــح عامــة تنظــم  ز عنــا� الفريــق. وعامــة، فإنــه ل توجــد عــادة قوانــ�ي النتخابيــة أو وكيــل/ة المرشــح/ة، الــذي يتــوىلي التنســيق بــ�ي
ي النظــم النتخابيــة المختلفــة، عــى اعتبــار أن ذلــك مــن الئمــور الخاصــة بالمرشــح الفــرد أو الحــزب، إل أنــه يوجــد 

عمــل هــذا الفريــق �ز
فــة عــى العمليــة النتخابيــة. ففــي  داريــة المرش فقــط إشــارات لهــؤلء عنــد الحديــث عــن تنظيــم عمــل ممثــىي المرشــح/ة أمــام الجهــة الإ
ي )مــادة 85( عــى أنــه يدخــل ضمــن نفقــات الحملــة النتخابيــة المخصصــات  لبنــان عــى ســبيل المثــال ينــص قانــون النتخــاب النســىب
ي تخــص المرشــح، وكــذا مصاريــف انتقالتهــم. ويســلم هــؤلء )بنــد 6 مــادة 71( نســخة مــن 

ي الحملــة الــىت ز ومنــدو�ب المدفوعــة للعاملــ�ي
ة الحقــوق السياســية )مــادة  ي مــر يشــ�ي قانــون مبــا�ش

طــة الدعايــة المتصلــة بالحملــة إىل إدارة النتخابــات ومؤسســات الدعايــة. و�ز أ�ش
شــح بإخطــار الهيئــة الوطنيــة لانتخابــات باســم ممثلــه الــذي يعهــد إليــه بــإدارة الدعايــة النتخابيــة. 23( بجــواز قيــام الم�ت

ة. فيمــا  ة، وأخــرى غــ�ي مبــا�ش ى: وســائل مبــا�ش ز مــن وســائل التصــال الجماهــ�ي أمــا بالنســبة إىل وســائل الحمــات فتنقســم إىل نوعــ�ي
ز والناخبــات، ومــن ذلــك عقــده/ يتعلــق بالنــوع الئول، فهــي عبــارة عــن وســائل يقــوم بهــا المرشــح/ة عــ�ب التصــال المبــا�ش بالناخبــ�ي
ي مــن 

. أمــا النــوع الثــا�ز ز هــا للمؤتمــرات النتخابيــة، وقيامه/هــا بجــولت شــعبية، وحضوره/هــا المناســبات الجتماعيــة الخاصــة بالناخبــ�ي
ه مــن ناخبيــه مــن خــال الصحافــة والتليفزيــون والملصقــات والافتــات والبوابــات  الوســائل فيتعلــق بدعايــة المرشــح لنفســه أو عــ�ب غــ�ي
ونيــة  ي الوقــت الحــا�ز أصبــح المرشــحون وذوهــم يســتخدمون وســائل اتصــال إلك�ت

امــج النتخابيــة. و�ز عانيــة، وطباعــة الكتــب وال�ب الإ
ونيــة، واســتخدام وســائل التواصــل الجتماعــي كالفيــس  لك�ت ذاعــات الإ نــت والإ ولســلكية أكــ�ش تطــوًرا كخلــق مواقــع عــى شــبكة الن�ت
ي �د كافــة تلــك الوســائل، كمــا توســع الكثــ�ي 

ي معظــم البلــدان العربيــة �ز
ز النتخــاب �ز بــوك وتويــ�ت وإنســتغرام. وقــد توســعت قوانــ�ي

ي الإجــراءات والتفاصيــل. فعــى ســبيل المثــال تشــابهت الكثــ�ي مــن 
ي المبــادئ ومختلــف �ز

ي تنظيــم اســتخدامها بشــكل متشــابه �ز
منهــا �ز

ز  شــح�ي ورة وجــود مســاحة عادلــة ومتســاوية للدعايــة للم�ت الــدول العربيــة مــع مــا ذكــره قانــون النتخــاب الجزائــري )مــادة 177( مــن �ز
ي المغــرب إىل 

ي إشــارة المــادة 34 مــن قانــون مجلــس النــواب �ز
عــام الوطنيــة. لكــن يظهــر التبايــن عــى ســبيل المثــال �ز ي وســائل الإ

�ز
ات والمواكــب المتنقلــة عليهــم إشــعار الســلطة المحليــة قبــل ذلــك بيــوم كامــل،  ي اســتعمال ميكروفونــات خــال المســ�ي

ز �ز أن الراغبــ�ي
ي تشــ�ي إىل أنــه عــدا المقــر 

ي الكويــت )مــادة 31 مكــرر( والــىت
ي قانــون النتخــاب �ز

مــع تحديــد وقــت البــدء ووقــت النتهــاء مــن ذلــك. و�ز
عــان عــن عقــد أي اجتمــاع للتشــاور بشــأن النتخــاب أو أي  ــات أو الإ ــات أو الافت عان ي للمرشــح أو أســوار المقــر تحظــر الإ النتخــا�ب

إعــان شــكر أو تهنئــة للمرشــح/ة.

رابعا: نطاق الحملة النتخابية
. ي

ي وزما�ز
يتصل نطاق الحملة النتخابية ببعدين مكا�ز

مكانيــا، يرتبــط مــكان الحملــة النتخابيــة بأربعــة أمــور: الدائــرة النتخابيــة، وانتمــاءات فريــق العمــل القائــم بالحملــة النتخابيــة، والمقــر 
ا الئماكــن المســموح فيهــا بالدعايــة. ي للمرشــح/ة والــذي منــه تــدار الحملــة النتخابيــة، وأخــ�ي النتخــا�ب

ي بشــكل مبــا�ش بالحملــة النتخابيــة للمرشــح/ة، فبــه تتــم الحملــة 
ي الرئيــسي المعــىز

ز المــكا�ز الدائــرة النتخابيــة هــي المحيــط أو الحــ�ي
وخارجــه تنقطــع حــدود الحملــة. 

وبالنســبة لنتمــاءات فريــق المرشــح/ة، وهــو الجهــاز القائــم بــإدارة الحملــة النتخابيــة، فمــن المهــم بالنســبة للمرشــح/ة الفطــن/ة، 
ي الدائــرة وناخباتهــا مهمــا  أن يكــون هــذا الفريــق منتميــا لــكل أرجــاء الدائــرة، بحيــث يســهل عــى المرشــح التواصــل مــع جميــع ناخــىب

اتســع نطاقهــا. 
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، فهــو المــكان الــذي تــدار منــه الحملــة النتخابيــة للمرشــح الفــرد أو الحــزب، والــذي يخطــط لــه المرشــح مــع فريقــه  ي أمــا المقــر النتخــا�ب
ســبل إدارة تلــك الحملــة، وهــو ذاتــه الــذي يجتمــع فيــه المرشــح مــع ناخبيــه لخدمــة حملتــه. وقــد تتعــدد مقــرات المرشــح مــع اتســاع 
ي الكويــت 

ز بتنظيــم تأســيس تلــك المقــرات. ففــي مــر ل يوجــد تنظيــم بذلــك، أمــا �ز الدائــرة النتخابيــة. وأحيانــا مــا تقــوم القوانــ�ي
نــاث.   ز أحدهمــا للذكــور والآخــر لاإ خيــص البلديــة للمرشــح بإقامــة مقريــن انتخابيــ�ي فتشــ�ي )مــادة 31 مكــرر أ( ل�ت

ــط  ز كنم ــح�ي ــة للمرش ــة الدعاي ــظ عمومي ــة، فالماح ــة النتخابي ــواد الحمل ــن م ــا م ه ــة وغ�ي ــا بالدعاي ــموح فيه ــن المس ــبة لائماك وبالنس
ــة  داري ــح الإ ز واللوائ ــ�ي اهــة أو الحفــاظ عــى المظهــر الحضــاري، فقــد نظمــت القوان ز ــث التنظيــم، ولدواعــي ال�ز ســائد. لكــن مــن حي
تلــك المســألة، فبعضهــا كان مقيــدا بــأن أشــار إىل الئماكــن المخصصــة لوضــع الافتــات مثــا، وبعضهــا كان أكــ�ش حريــة بــأن أشــار إىل 
ز البلديــات ومفوضيــة  . ففــي العــراق تشــ�ي )مــادة 3( مــن قانــون تنظيــم الحمــات النتخابيــة إىل التنســيق بــ�ي ي

مناطــق الحظــر الدعــا�ئ
عانــات النتخابيــة، كمــا تشــ�ي )مــادة 7( مــن ذات القانــون عــى حظــر اســتخدام  النتخابــات لتحديــد أماكــن ممارســة الدعايــة ولصــق الإ
ي 

ــة �ز ز الســلطات المحلي ــ�ي ي إىل تعي ــون النتخــاب النســىب ــان تشــ�ي )مــادة 76( مــن قان ي لبن
ــة عــى الجــدران. و�ز مــواد لصقــة أو الكتاب

ة الحقــوق  ي مــر فقــد أشــارت مــادة 31 مــن قانــون مبــا�ش
عانــات والصــور. أمــا �ز كل بلــدة أو مدينــة الئماكــن المخصصــة لتعليــق الإ

ــة  ــة للدول ي ووســائل النقــل المملوك
ــا�ز ــة أو الخاصــة، وحظــر اســتخدام المب ي الحكومي

ــا�ز ــة عــى جــدران المب السياســية لحظــر الكتاب
ي الكويــت 

ي آنــف الذكــر. و�ز
ي القانــون اللبنــا�ز

ي الدعايــة، وهــذا الئمــر هــو مــا أقرتــه )مــادة 77( �ز
ودور الجمعيــات والمؤسســات الئهليــة �ز

بيــة والشــؤون الجتماعيــة والعمــل خــال الحملــة النتخابيــة تخصيــص مســارح ومــدارس  ي ال�ت
تنظــم وزارة الداخليــة بالتنســيق مــع وزار�ت

ز والمرشــحات، مــع مراعــاة  وقاعــات تنميــة خدمــة المجتمــع وصــالت الئفــراح لعقــد النــدوات النتخابيــة لمــن يطلــب مــن المرشــح�ي
ي المغــرب )مــادة 32 ومــادة 35 مــن الظهــ�ي الســابق( فيحــدد وزيــر 

ي النتخابــات )مــادة 31 مكــرر(. أمــا �ز
ز �ز ز المتنافســ�ي المســاواة بــ�ي

ي الحملــة النتخابيــة، لئنهمــا 
ز الئحمــر والئخــرز �ز عانــات النتخابيــة، ويمتنــع اســتخدام اللونــ�ي ي تعلــق فيهــا الإ

الداخليــة الئماكــن الــىت
ان لعلــم الدولــة. ز اللونــان الممــ�ي

شــح  ــاب ال�ت ــح ب ــة بعــد فت ــة النتخابي ــدء الحمل ــم ب ــادة يت ــاء. وع ــد انته ــدء وموع ــد ب ــة بموع ــة النتخابي ــن الحمل ــط زم ــا، يرتب وزماني
ًا مــن  ز عــى الئرجــح. )لكــن كثــ�ي اع بيــوم أو يومــ�ي ي النتخابــات. وتنتهــي الحملــة قبــل القــ�ت

/ات �ز ز شــح�ي لانتخابــات وإعــان أســماء الم�ت
ي البلــدان الناميــة(. ففــي العــراق تشــ�ي )مــادة 1( مــن القانــون الخــاص بنظــام الحمــات 

تلــك التوقيتــات يتــم أحيانـًـا خرقهــا، خاصــة �ز
ي الجزائــر )مــادة 

اع. و�ز ز وحــىت 24 ســاعة قبــل بــدء القــ�ت ز المتقدمــ�ي النتخابيــة إىل أن الحملــة تبــدأ مــن تاريــخ المصادقــة عــى المرشــح�ي
ي لبنــان 

اع وتنتهــي قبــل 3 أيــام منــه. و�ز 173( مــن القانــون المنظــم النتخابــات تبــدأ الحملــة النتخابيــة قبــل 25 يــوم مــن تاريــخ القــ�ت
(، كمــا تبــدأ مــن  ي اع )مــادة 56 مــن قانــون النتخــاب النســىب شــيح وتنتهــي لــدى إقفــال صناديــق القــ�ت تبــدأ الحملــة مــن فتــح بــاب ال�ت
ي المغــرب )مــادة 

ي انتخابــات مجلــس النــواب �ز
اع �ز ي اليــوم الســابق لاقــ�ت

اع حــىت الســاعة 12 ليــاً �ز اليــوم الـــ 13 الــذي يســبق القــ�ت
31 مــن الظهــ�ي آنــف الذكــر(.

ي عىل الحملة النتخابية 
نفاق الدعا�ئ خامسا: الإ

تعــد الدعايــة أحــد أبــرز وســائل الحملــة النتخابيــة، فمــن خــال الحملــة يتــم تعريــف المرشــح/ة بالناخــب/ة، وهــذا التعريــف يتــم 
ي ينفــق المرشــح مــن خالهــا عــى المؤتمــرات والمقابــات والملصقــات والصحــف والتليفزيــون ووســائل 

ــة النتخابيــة الــىت عــ�ب الدعاي
التواصــل الجتماعــي.

دارة النتخابيــة،  ي ســطرتها التفاقــات الدوليــة، وتلــك المعايــ�ي يتصــل بعضهــا بــالإ
وترتبــط الدعايــة النتخابيــة بثلــة مــن المعايــ�ي الــىت

ــاواة  /ات، والمس ز ــ�ي ــم للناخب ــات نظره ــل وجه ي نق
/ات �ز ز ــح�ي ــة المرش ــان حري ورة ضم ــك �ز ــن ذل ، وم ز ــح�ي ــل بالمرش ــا يتص وبعضه

ة مــن  ز عــام الرســمية الخاضعــة للدولــة، واتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة بتغطيــة إعاميــة ودعائيــة غــ�ي متحــ�ي فيمــا بينهــم أمــام أجهــزة الإ
ــات بحيــث ل تكــون  ــان النتخاب ــة إب ــاة الوطني ــة مظاهــر الحي ــة بتغطي ــام الصحافــة الحكومي ــة، وقي عــام المملوكــة للدول أجهــزة الإ
/ات، وتوفــ�ي المعلومــات  ز قصــاء المعارضــ�ي هــا مــن إعــام الحكومــات بوًقــا لحــزب واحــد، أو وســيلة تســتغل لإ تلــك الصحافــة وغ�ي
، وعــدم  ز ز المرشــح�ي عــام الحكومــي بالتــوازن وعــدم التفرقــة بــ�ي ز والناخبــات قبــل انطــاق الحملــة النتخابيــة، واتســام الإ للناخبــ�ي
عــام عــى  امــج، وعــدم مقاضــاة وســائل الإ عــام عــى بــث ونــرش تلــك ال�ب ، وتشــجيع الإ ز الرقابــة عــى بــث ونــرش برامــج المرشــح�ي
عــام الحكوميــة  ي ذات الوســائل وبنفــس القــدر، وفصــل أجهــزة الإ

ي الــرد عــى مــا يقــال �ز
ر �ز اســتفزازاتها مــع التأكيــد عــى حــق المتــرز

ي النتخابــات بحيــث ل تســوق تلــك الئخبــار للدعايــة لطــرف مشــارك 
هــا لئخبــار الدولــة والدعايــة للنخــب والئحــزاب المشــاركة �ز ز نرش بــ�ي

ز والمرشــحات، وتوفــ�ي  ي بشــكل متســاٍو عــى المرشــح�ي
عــام الرســمية حصــص البــث والنــرش الدعــا�ئ ي النتخابــات، وتوزيــع أجهــزة الإ

�ز
ــن  ــر ع ــض النظ ز بغ ــح�ي ــة المرش ــام بكاف ع ــزة الإ ــام أجه /ات، واهتم ز ــح�ي ــئلة للمرش ــه الئس ــام لتوجي ع ــزة الإ ــاوية لئجه ــرص متس ف

ي والطائفــي والنوعــي والطبقــي.
ي والديــىز

ثــىز تصنيفهــم الإ

فــة عــى العمليــة  ي تضعهــا الســلطات المرش
نفــاق عــى الدعايــة بثلــة مــن الضوابــط الــىت ي القلــب منهــا الإ

وترتبــط الحمــات النتخابيــة و�ز
ي النظــم السياســية المختلفــة، وترتبــط خروقــات تلــك الضوابــط عــادة بعقوبــات بالغرامــة أو شــطب المرشــح/ة مــن قوائــم 

النتخابيــة �ز
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ي 
ي الئســس والمبــادئ العريضــة وهــو الواقــع �ز

ي الضوابــط الموضوعيــة للدعايــة، لكنهــا تتشــابه �ز
. وتتبايــن النظــم النتخابيــة �ز ز المرشــح�ي

، وإفصــاح  ز ز المنافســ�ي ط عــدم التعــرض للحيــاة الخاصــة للمرشــح�ي كل مــن العــراق ولبنــان ومــر. ففــي مــر عــى ســبيل المثــال يشــ�ت
نفــاق عــى دعايتهــم النتخابيــة، وحظــر اســتخدام دور العبــادة ومنشــآت التعليــم العامــة والمعســكرات  ز عــن مصــادر الإ المرشــح�ي
ي 

نفــاق عــى الدعايــة النتخابيــة، وعــدم التطــرق لشــعارات تســاهم �ز ي الإ
ام بحجــم المــال المحــدد �ز ز ي الدعايــة النتخابيــة، واللــ�ت

�ز
ي موعــد 

ز بتنظيــف أماكــن دعايتهــم النتخابيــة �ز ام المرشــح�ي ز ز اثنيــا أو دينًيــا أو طائفًيــا أو نوعًيــا أو طبقًيــا، والــ�ت ذمــة مجتمــع الناخبــ�ي �ش
اع،  ز بشــأن إجــراءات القــ�ت ــل الناخبــ�ي ي يضل ــع أي إعــان انتخــا�ب ــات، وحظــر طبــع ورســم ونــرش وتوزي محــدد عقــب إجــراء النتخاب
ز شــخص مــا وزيــًرا أو يعــد بالحكــم  لمــان كأن يعــد المرشــح بتعيــ�ي يعيــة لعضــو ال�ب ي تخــرج عــن الوظيفــة الترش

وحظــر الوعــود الــىت
ي الئماكــن 

ات الصــوت �ز ي الدعايــة، ومنــع اســتخدام مكــ�ب
بالســجن عــى شــخص مــا أمــام القضــاء، وحظــر اســتخدام الئمــوال العامــة �ز

اع، وحظــر تلقــي أمــوال مــن الخــارج بغــرض الحمــات النتخابيــة. المخصصــة لاقــ�ت

سادسا: الرقابة عىل الحملة النتخابية
ــة تســتهدف ضمــان ســامة كافــة  ــة ككل، وهــي عملي ــة النتخابي ــة عــى العملي ــة هــي جــزء مــن الرقاب ــة النتخابي ــة عــى الحمل الرقاب
ي للحملــة الــذي وضعتــه إدارة النتخابــات، والطــاع عــى مــدى 

طــار القانــو�ز إجــراءات الحملــة النتخابيــة، وتبــدأ مــن مراقبــة طبيعــة الإ
ي إدارة حملتهــم النتخابيــة، ومــدى الســامة مــن العنــف والتهديــد بــه خــال الحملــة النتخابيــة، 

/ات �ز ز الحريــات الممنوحــة للمرشــح�ي
عــام، وفحــص اســتخدام المــوارد العامــة �ز أغــراض الحملــة  ز إىل وســائل الإ ي وصــول المرشــح�ي

ومــدى حريــة التعبــ�ي وتكافــؤ الفــرص �ز
ز وإدارة النتخابــات خــال حماتهــم النتخابيــة.  /ات تجــاه كل مــن زمائهــم والناخبــ�ي ز ي ســلوك المرشــح�ي

النتخابيــة، وانتهــاء بالتدقيــق �ز
ي تقــوم بالرقابــة عــى الحملــة فهــي متعــددة فبعضهــا يتــم مــن قبــل أطــراف قوميــة، حيــث تجــرى الرقابــة عــى 

أمــا الجهــات الــىت
ــه أطــراف غــ�ي رســمية كالئحــزاب السياســية  ــب آخــر تقــوم ب ــات، وجان ــل إدارة النتخاب ــب رســمي مــن قب ، جان ز ــ�ي ــة عــى جانب الحمل
ــة  ــى العملي ــة ع ــة بالرقاب ــراف دولي ــوم أط ــد تق ــان، ق ــب ث ــن جان ــة. م ــ�ي الحكومي ــات غ /ات والمنظم ز ــ�ي ــام والناخب ع ــائل الإ ووس
ي يخضــع إعــان اســتقالها لموافقــة 

ي الــدول الــىت
النتخابيــة، وهــذا النــوع مــن الرقابــة رغــم كونــه اختياريــا، إل أنــه قــد يكــون إجباريــا �ز

. ي ــىب عــام الئجن ــة والإ ــة دول ومنظمــات غــ�ي حكومي ــة الدولي ــدان أخــرى. وتقــوم بالرقاب بل

ز  ــام المرشــح�ي ــط لقي ــات بوضــع ضواب ــات المنظمــة لانتخاب ــة، فتقــوم الهيئ ــط الحمــات النتخابي ام بضواب ز ــ�ت وبالنســبة لمــدى الل
ي لآخــر. ففــي لبنــان ينفــي  بحماتهــم النتخابيــة. وتختلــف تلــك الضوابــط مــن حيــث شــدتها وتطبيقهــا وفاعليتهــا مــن نظــام انتخــا�ب
ي دول العالــم )مــادة 

ي لبنــان وبــا�ت
القانــون صفــة الريــة عــى الحســاب البنــكي للمرشــح أســوة بمبــدأ �يــة الحســابات المعمــول بــه �ز

ــف  ــح كش ــدم المرش ــال يق ــبيل المث ــى س ــادة 196( ع ــر )م ــادة 64( والجزائ ــان )م ــن لبن ي كل م
. و�ز ي ــىب ــاب النس ــون النتخ ــن قان 59( م

ي ختــام العمليــة النتخابيــة. وتفــرض لبنــان )مــادة 66( عــى ســبيل المثــال عقوبــة ماليــة 
حســاب بإيــرادات ونفقــات الحملــة النتخابيــة �ز

ي 
ي المكتــب الوطــىز

عــى متجــاوزي ســقف الدعايــة. وتشــكل العــراق )مــادة 22 مــن القانــون المنظــم لحمــات النتخابيــة( لجــان رصــد �ز
والمكاتــب النتخابيــة بالمحافظــات بالتنســيق مــع المديريــات والدوائــر البلديــة لرصــد مخالفــات الحمــات النتخابيــة، وهــو الإجــراء 
ي العــراق وبلــدان عربيــة عــدة عقوبــات تصــل للغرامــة والشــطب مــن لئحــة 

ي مــر أيًضــا. وتفــرض مفوضيــة النتخابــات �ز
المعمــول بــه �ز

ي آنــف الذكــر(  (. وتنظــم )مــادة 32 مــن الظهــ�ي المغــر�ب ي
ز لمخالفــة ســلوك الحملــة والدعايــة )مــادة 23 مــن القانــون العــرا�ت المرشــح�ي

عانــات النتخابيــة وقــد أحالــت تلــك المــادة تفاصيــل ذلــك كلــه لئحــكام المــادة 118 مــن قانــون 57-11 المتعلــق باللوائــح النتخابيــة  الإ
ز مــن اســتخدام اللغــة الئجنبيــة  ي قانونهــا عــى منــع المرشــح�ي

ي بحــت تنفــرد بالنــص �ز
العامــة. وحدهــا الجزائــر ولئســباب ذات طابــع ثقــا�ز

ي حماتهــم النتخابيــة )مــادة 185(.
�ز
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الدعوة لالنتخابات

المفهوم  والمصطلح
ز والناخبــات التوجــه اىل  ي يصــدر عــن الســلطة الرســمية المختصــة، تطلــب بموجبــه مــن الناخبــ�ي

الدعــوة لانتخابــات هــي عمــل قانــو�ز
ي النتخــاب عمــاً بأحــكام القانــون. وتعتــ�ب هــذه الدعــوة العمــل 

ي يــوم محــدد أو موعــد محــدد لممارســة حقهــم �ز
اع �ز مراكــز القــ�ت

. ي ي أو الســتفتاء الشــعىب ي الــذي ينطلــق منــه المســار النتخــا�ب
الإجــرا�ئ

موضوع الدعوة لالنتخابات
ي تنتهــي 

ز والناخبــات إىل النتخابــات العامــة أو المحليــة لنطــاق العمليــة النتخابيــة والــىت ي بدعــوة الناخبــ�ي
يمهــد صــدور القــرار القانــو�ز

ــة  ــد ثابت ي مواعي
ــة، تجــري �ز ــت أم بلدي ــة، عامــة كان ــات اعتيادي ــاول هــذا القــرار الدعــوة اىل انتخاب ــج الرســمية. وقــد يتن بإعــان النتائ

ي )غالبــاً بموجــب أحــكام دســتورية(. كمــا قــد تتــّم الدعــوة اىل انتخابــات تكميليــة )أو فرعيــة(، نتيجــة 
يــع الوطــىز ي الترش

ومحــددة ســلفاً  �ز
لمانيــة أو  ي الئنظمــة ال�ب

لشــغور مقعــد بســبب الوفــاة أو إعــان بطــان النتخابــات أو الســتقالة مثــاً، أو تبعــاً لحــل مجلــس النــواب �ز
ز والناخبــات بشــكل طــارئ، بموجــب قــرار يتضمــن تحديــداً لموعــد  أيــة أســباب أخــرى كســحب الثقــة. فيصــار حينئــذ اىل دعــوة الناخبــ�ي

يــع الســاري المفعــول.  ات زمنيــة دنيــا محــددة طبقــاً لئحــكام الدســتور أو الترش النتخابــات ضمــن فــ�ت

ي 
ز والناخبــات المشــاركة �ز قــد يتنــاول هــذا القــرار أيضــاً دعــوة لإجــراء اســتفتاء عــام بأشــكاله المختلفــة، فيطلــب بموجبــه إىل الناخبــ�ي

التصويــت بغيــة التعبــ�ي عــن موقفهــم حيــال مســألة دســتورية أو إقــرار قانــون )أو إلغائــه(، كمــا قــد يكــون موضــوع الدعــوة اســتفتاء 
حــول مســألة سياســية ذات أهميــة خاصــة كالســتقال أو النضمــام إىل معاهــدة دوليــة أو إقليميــة.  

أشكال الدعوة إىل النتخابات
ي فرنســا، إيطاليــا، 

تتخــذ الدعــوة الصــادرة عــن الســلطات الرســمية أشــكالً وتســميات مختلفــة، فقــد تصــدر بشــكل مرســوم، مثلمــا �ز
ي البحريــن، كمــا قــد تصــدر 

ي تونــس، أو ملــكي كمــا �ز
ي الئردن، أو أمــر رئــاسي كمــا �ز

ي مــر، أو إرادة ملكيــة كمــا �ز
لبنــان، أو قــرار كمــا �ز

. ز يعيــة هــي المرجــع المختــص لدعــوة الناخبــ�ي ي تكــون الســلطة الترش
ي الحالــة الــىت

بموجــب قانــون �ز

ــة إخطــار  ــات أو بطاق ز والناخب ــ�ي ــوة الناخب ــة الشــخصية لدع ــة، والبطاق ــن ناحي ــر م ز هــذه المراســيم أو الئوام ــ�ي ز ب ــ�ي ي التمي
ــ�ز ويقت

ــة تصــدر عــن الســلطات الرســمية  يعي ــة أو ترش ــرارات إداري ــة أخــرى. الئوىل هــي ق ــن ناحي اع م ــ�ت ــات أو إشــعار الق ز والناخب ــ�ي الناخب
ي 

ــا هــي الحــال �ز ــات شــخصياً، كم ز والناخب ــ�ي ــا اىل الناخب ــم تبليغه ــة فيت ــا الثاني ــاً، أم ــة عموم ــة الناخب ــوة الهيئ ــدف دع المختصــة به
غ فيمــا يتعلــق بالســتفتاء العــام. هــذه الدعــوات الشــخصية هــي عبــارة عــن  ي اللكســم�ب

بلجيــكا فيمــا يتعلــق بالنتخابــات البلديــة أو �ز
ي النتخابــات، وتحتــوي بشــكل 

يديــة، يطلــب بموجبهــا مــن كل ناخــب وناخبــة المشــاركة �ز منشــور إعامــي، عــادة بحجــم البطاقــة ال�ب
ز  اع. وقــد يطلــب اىل الناخبــ�ي عــام عــى معلومــات تتعلــق بالناخــب/ة، ونــوع وموعــد النتخــاب، وعــدد المقاعــد ومــكان وتوقيــت القــ�ت
ي بلجيــكا حيــث يكــون التصويــت 

اع، كمــا هــي الحــال بالنســبة اىل النتخابــات البلديــة �ز شــعار اىل مركــز القــ�ت والناخبــات تقديــم هــذا الإ
ي نهايــة التصويــت، يتــم وضــع ختــم عــى الســتدعاءات حــىت يتمكــن الناخــب/ة مــن إثبــات قيامــه/

ز والمواطنــات. و�ز إلزاميــا للمواطنــ�ي
هــا بالتصويــت فعليا. 

ف والناخبات وط القانونية لدعوة الناخب�ي ال�ش
ي ســ�ي المرحلــة التمهيديــة لانتخابات، وتفعيل المشــاركة الشــعبية 

ي الدعــوة لانتخابــات أهميــة بالغــة، باعتبارهــا الخطــوة الئوىل �ز تعــ�ت
ي الســاري المفعــول، أو كاهمــا، تحديــد موعــد النتخابــات  شــح والنتخــاب. لــذا، يحيــط الدســتور أو القانــون النتخــا�ب مــن خــال ال�ت
وط  معينــة ومواعيــد صارمــة، بســبب الئهميــة  ز بقيــود صارمــة. فتخضــع الســلطة المصــدرة لقــرار الدعــوة لــرش وعمليــة دعــوة الناخبــ�ي
شــارة اىل أن مبــدأ دوريــة النتخابــات ووجــوب إجــراء  ي الئنظمــة الديمقراطيــة. مــع الإ

ي يتســم بهــا إجــراء النتخابــات بمواعيدهــا �ز
الــىت

ي النتخابــات، ومــا توّفــره مــن 
النتخابــات بموعدهــا يرتبطــان ارتباطــاً وثيقــاً بمبــدأ انبثــاق الســلطة مــن الشــعب وخضوعهــا للمحاســبة �ز

فــرص لتــداول الســلطة.

ز والناخبــات لانتخابــات أو الســتفتاء العــام، كأن تحــدد  وط معّينــة لدعــوة الناخبــ�ي يعــات الوطنيــة عــى �ش لــذا، غالبــاً مــا تنــص الترش
ي ينبغــي عــى الســلطة المخولــة بدعــوة 

ي تســبق موعــد النتخابــات والــىت
ة الزمنيــة الدنيــا الــىت ، والفــ�ت ز الســلطة الموكلــة بدعــوة الناخبــ�ي

يعــات إجمــالً  ة زمنيــة معينــة. كمــا تحــدد الترش امهــا، وكــذا تحديــد موعــد النتخابــات، فإمــا يكــون ثابتــا وإمــا مقيــدا بفــ�ت ز اح�ت الناخبــ�ي
ي 

و�ز لكــ�ت ي لبنــان وتونــس وفرنســا - أو عــى موقــع الــوزارة الإ
عــان عــن الدعــوة - عــن طريــق النــرش عــ�ب الجريــدة الرســمية �ز طريقــة الإ

ــال  ــرش مث ــة اىل الن ــخصياً إضاف ــات ش ز والناخب ــ�ي ــاغ الناخب ــم إب ــد يت ــالت، ق ــض الح ي بع
ــراق. و�ز ي الع

ــا �ز ــة كم ــف محلي ي صح
أو �ز

. ي غ، فيمــا يخــص الدعــوة اىل الســتفتاء الشــعىب اللكســم�ب
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ــار  ــد أث ــاً. وق ــتوراً أو قانون ــددة دس وط المح ــرش ــن ال ــأي م ــال ب ــال الإخ ي ح
ــال �ز بط ز لاإ ــ�ي ــوة الناخب داري بدع ــرار الإ ــرّض الق ــد يتع ق

ــت   ــث كان ــان، بحي ــس ولبن ــن فرنســا وتون ي كل م
بطــال �ز ــه لاإ ــة إشــكالية حــول قابليت ــة الناخب ــوة الهيئ موضــوع الطعــن بمرســوم دع

ًة أنــه مــن القــرارات الحكوميــة  ي مرســوم أو قــرار دعــوة الهيئــة الناخبــة، معتــ�ب
داريــة أعلنــت عــن عــدم صاحيتهــا للنظــر �ز المحاكــم الإ

ــت عــن  ــدول، وأعلن ــن هــذه ال ي كل م
ي وقــت لحــق �ز

ــادت عــن اجتهادهــا هــذا �ز ــم ع ــة، ث داري ــم الإ ــة المحاك ي ل تخضــع لرقاب
ــىت ال

ــة. ــان، بموجــب القــرار الصــادر عــن مجلــس شــورى الدول ي لبن
ــه �ز ي صحت

ــا بالنظــر �ز اختصاصه

ف والناخبات الهيئة المختصة بدعوة الناخب�ي
ى، إذ تعطــي للســلطة المعنيــة حــق المبــادرة فيمــا يتعلــق  إن مســألة تحديــد المرجــع المختــص بالدعــوة اىل النتخابــات ذات أهميــة كــ�ب
ي عهــد الثــورة الفرنســية، كانــت تعتــ�ب النتخابــات عمليــة عفويــة مــن قبــل الهيئــة 

بالعمليــة النتخابيــة. فبحســب النظريــة القائمــة �ز
يعيــة. فتتــم النتخابــات بعــد قيــام الهيئــات  اف الســلطة الترش الناخبــة، بحيــث كان عليهــا أن تجتمــع حكمــاً، أو أن تجــري تحــت إ�ش
ز والناخبــات دون أي تدخــل مــن الســلطة التنفيذيــة. غــ�ي أّن هــذه المبــادرة عــادت اىل يــد الســلطة التنفيذيــة  يعيــة بدعــوة الناخبــ�ي الترش
بعــد عــام 1794، كمــا كانــت الحــال قبــل الثــورة حيــث كان يعــود للملــك حــق الدعــوة إىل انتخابــات الجمعيــات العامــة. وتتــم حاليــاً 
ــات  ــة المتحــدة، فتجــري انتخاب ي المملك

ــا �ز ــا. أم ــة بموجــب مرســوم يصــدر عنه ــل الحكوم ــن قب ي فرنســا م
ــة �ز ــات الناخب ــوة الهيئ دع

مجلــس العمــوم بموجــب أوامــر writs تصــدر عــن الحكومــة مــن خــال الملــك/ة، وقــد تــم تقييــد صاحيــات رئيــس/ة الحكومــة لناحيــة 
لمانيــة الثابتــة لعــام 2011.  وقــد اتبعــت دول الكومنولــث  ز موعــد النتخابــات بموجــب القانــون المتعلــق بالآجــال ال�ب إمكانيــة تعيــ�ي
اليا، بحيــث تتــم الدعــوة لإجــراء النتخابــات مــن خــال أوامــر توجههــا الحكومــة إىل مختلــف رؤســاء  الآليــة عينهــا، مثــال كنــدا وأســ�ت
ي الوليــات المتحــدة، فيتــم اســتخدام الئوامــر للدعــوة لإجــراء انتخابــات فرعيــة فقــط، فتصــدر هــذه الئوامــر عــن حاكمــي 

الدوائــر. أمــا �ز
يعيــة التابعــة لمختلــف الوليــات. ي مجلــس النــواب  أو مجلــس الشــيوخ  أو الهيئــات الترش

الوليــات لمــلء المراكــز الشــاغرة �ز

ز والناخبــات اىل النتخابــات أو الســتفتاء مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة.  ي مختلــف أنحــاء العالــم أن تجــري دعــوة الناخبــ�ي
 ومــن الشــائع �ز

ي المكســيك مثــاً. 
ي حــالت اســتثنائية، كمــا هــي الحــال �ز

يعيــة �ز غــ�ي أنــه قــد تصــدر الدعــوة اىل النتخابــات أيضــاً عــن الســلطة الترش
ي مــر حيــث 

ي بعــض الــدول، كمــا هــي الحــال �ز
وقــد تصــدر هــذه الدعــوة أيضــاً عــن الهيئــة المســتقلة المنوطــة بــإدارة النتخابــات �ز

ز عــن الهيئــة الوطنيــة لانتخابــات. يصــدر قــرار دعــوة الناخبــ�ي

داريــة المختصــة مــن دولــة إىل أخــرى، بحيــث قــد تصدر  فيمــا يخــص الدعــوة الصــادرة عــن الســلطة التنفيذيــة، قــد تختلــف المراجــع الإ
ي الســنغال وإيطاليــا، أو عــن الملــك بموجــب 

الدعــوة عــن رئيــس الجمهوريــة بموجــب مرســوم رئــاسي أو جمهــوري، كمــا هــي الحــال �ز
ــر المختــص بموجــب  ــل فرنســا، أو عــن الوزي ــوزراء مجتمعــاً مث ــس ال ي المغــرب والئردن، أو عــن مجل

ــا هــي الحــال �ز ــة كم إرادة ملكي
ــوزراء أو أي  ــس ال ــس مجل ــة ورئي ــس الجمهوري ــع كل مــن رئي ن بتوقي ــان، يقــ�ت ي لبن

ــات �ز ــة والبلدي ــر الداخلي مرســوم يصــدر عــن وزي
مرجــع رســمي آخــر. 

كاً مــع هيئــة أخــرى بحيــث يســتدعي قرارهــا مصادقــة  وقــد يكــون اختصــاص الســلطة التنفيذيــة حريــاً، أو قــد يكــون قرارهــا مشــ�ت
ــاً  ــف أيض ــاً. وتختل ــراق مث ي الع

ــال �ز ــي الح ــا ه ــات كم دارة النتخاب ــتقلة لإ ــة المس ــع الهيئ ــيق م ــم بالتنس ــة، أو يت يعي ــلطة الترش الس
ي 

ز �ز ي داخــل الدولــة عينهــا، بحســب نــوع النتخــاب المدعــو إليــه. وعــى ســبيل المثــال، تصــدر دعــوة الناخبــ�ي
المراجــع المختصــة �ز

ــة وأعضــاء مجلــس الشــيوخ وانتخــاب  ــات الرئاســية والنيابي ــوزراء بالنســبة إىل النتخاب فرنســا بموجــب مرســوم صــادر عــن مجلــس ال
قليميــة والبلديــة، بموجــب قــرار يصــدر عــن المحافظ.  أعضــاء المجالــس البلديــة العامــة، بينمــا تتــم الدعــوة إىل النتخابــات الفرعيــة، الإ

ي بعض الدول العربية
ف والناخبات �ف دعوة الناخب�ي

ز بموجــب إرادة ملكيــة بإجــراء النتخابــات لمجلــس النــواب عمــاً بأحــكام المــادة 34 مــن الدســتور، يتبعــه  ي الئردن، تتــم دعــوة الناخبــ�ي
�ز

ة  ي الهيئــة المســتقلة لانتخــاب خــال عــرش
اع عــن مجلــس مفــو�ز قــرار بتحديــد موعــد النتخابــات. يصــدر قــرار تحديــد تاريــخ القــ�ت

ي الجريــدة الرســمية كمــا تنــص المــادة 4 – فقــرة )أ( مــن قانــون النتخــاب لمجلــس النــواب 
، وينــرش �ز أيــام مــن صــدور الئمــر الملــكي

اع  ي غــ�ي الموعــد الــذي حــدد لاقــ�ت
اع لبعــض الدوائــر النتخابيــة �ز ز يومــاً خاصــاً لاقــ�ت

ّ رقــم 6 لعــام 2016. ويعــود  للمجلــس أن يعــ�ي
العــام إذا اقتضــت ســامة النتخــاب أو المصلحــة العامــة ذلــك.

ــع ســنوات، عــى أن يجــري انتخــاب مجلــس  ــواب أرب ــة مجلــس الن ي العــراق، نــص الدســتور لعــام 2005 عــى أن تكــون مــدة ولي
�ز

 . ي
ي المــادة -56 أولً مــن الدســتور العــرا�ت

ز يومــاً مــن تاريــخ انتهــاء الــدورة النتخابيــة الســابقة كمــا �ز النــواب الجديــد قبــل خمســة وأربعــ�ي
ويحــدد موعــد النتخابــات بقــرار مــن مجلــس الــوزراء وبالتنســيق مــع المفوضيــة العليــا المســتقلة لانتخابــات، ويصــادق عليــه مجلــس 
عــام كافــة قبــل الموعــد المحــدد لإجرائهــا بمــدة ل تقــل عــن 90 يومــاً.    النــواب ويصــدر بمرســوم جمهــوري، ويعلــن عنــه بوســائل الإ

ي أجــل أدنــاه ثاثــة أشــهر قبــل 
ز والناخبــات لانتخابــات �ز ز بموجــب أمــر رئــاسي يتعلــق بدعــوة الناخبــ�ي ي تونــس، تتــم دعــوة الناخبــ�ي

�ز
ي أجــل أدنــاه شــهران بالنســبة إىل الســتفتاء. وينــرش 

يعيــة والجهويــة والبلديــة والرئاســية، و�ز اع بالنســبة اىل النتخابــات الترش يــوم القــ�ت
ي الفصــل 

ق، كمــا �ز ي دول المــرش
هــذا الئمــر وملحقــه بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية، وهــو يــوازي مــا يســمى بالجريــدة الرســمية �ز
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ز إىل  ــ�ي ــوة الناخب ــم دع ــه  تت ــى أن ــون ع ــذا القان ــن ه ــل 113 م ــص الفص ــد ن ــام 2014. وق ي لع ــا�ب ــاسي النتخ ــون الئس ــن القان 101 م
وع النــص الــذي ســيعرض عــى الســتفتاء.  الســتفتاء بأمــر رئــاسي يلحــق بــه مــرش

ي لبنــان، يتــم دعــوة الهيئــات الناخبــة فيمــا يتعلــق بالنتخابــات النيابيــة والنتخابــات البلديــة والختياريــة، بموجــب مرســوم يصــدر 
�ز

ي 17 
عــن وزيــر الداخليــة والبلديــات عمــاً بأحــكام المــادة 42 مــن قانــون انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب رقــم 44/2017 الصــادر �ز

ز يومــاً  ز تاريــخ النــرش واجتمــاع الهيئــات الناخبــة تســع�ي ي الجريــدة الرســمية وتكــون المهلــة بــ�ي
حزيران/يونيــو 2017. ينــرش المرســوم �ز

ز الذيــن يشــاركون  عــى الئقــل. ويحــدد هــذا المرســوم موعــد النتخابــات الواقــع دائمــاً يــوم الئحــد مــا عــدا اليــوم المحــدد للموظفــ�ي
ز  ز غــ�ي المقيمــ�ي اع اللبنانيــ�ي ي غــ�ي يــوم الئحــد المحــدد لانتخــاب العــام. كمــا يحــدد موعــد اقــ�ت

بالعمليــة النتخابيــة، والــذي يقــع �ز
ز والناخبــات إذ إنــه يتــم مــن  ي اللبنانيــة. أمــا فيمــا يتعلــق بانتخــاب رئيــس الجمهوريــة، فإنــه ل يســتوجب دعــوة الناخبــ�ي

عــى الئرا�ز
قبــل أعضــاء مجلــس النــواب، بالمواعيــد والئصــول المحــددة بموجــب أحــكام الدســتور.

، ويكــون إصــدار الئمــر قبــل  ي البحريــن، يجــري تحديــد ميعــاد النتخابــات العامــة لمجلــس النــواب والســتفتاء بموجــب أمــر ملــكي
�ز

ز يومــاً عــى الئقــل. بينمــا يحــدد موعــد النتخابــات التكميليــة بموجــب أمــر يصــدر  التاريــخ المحــدد لإجــراء النتخابــات بخمســة وأربعــ�ي
ز  عــن وزيــر العــدل والشــؤون الســامية، عمــاً بأحــكام  قانــون النتخابــات. كمــا يعلــن الئمــر الملــكي أو القــرار الــوزاري بدعــوة الناخبــ�ي
ــون رقــم 14 لســنة 2002 بشــأن  ــن القان ــادة 15 م ــص الم ــا تن ــدة الرســمية كم ي الجري

ه �ز ــرش ــات إىل الســتفتاء أو النتخــاب بن والناخب
ة الحقــوق السياســية.  مبــا�ش

ي 
ز والناخبــات عــن الهيئــة الوطنيــة لانتخابــات، وهــي هيئة مستقلة أوجدهــا دســتور عــام 2014 �ز ي مــر، يصــدر قــرار دعــوة الناخبــ�ي

�ز
هــا بإدارة االستفتاءات، واالنتخابات الرئاسية والنيابية واملحلية. . فتنــص المــادة -3 فقــرة 3 مــن القانــون  المــادة 208 منــه، تختص دون غ�ي
ز لاســتفتاءات والنتخابــات، وتحديــد  رقــم 198 لســنة 2017 بشــأن الهيئــة الوطنيــة لانتخابــات، عــى أنــه يعــود للهيئــة “دعــوة الناخبــ�ي
ي الدســتور”. وتكــون قراراتهــا، بمــا فيهــا قــرار 

ي لــكل منهــا، وذلــك بمراعــاة الحــالت المنصــوص عليهــا �ز
مواعيدهــا، ووضــع الجــدول الزمــىز

، قابلــة للطعــن أمــام أمــام املحكمة االدارية العليا كمــا تنــص المــادة 211 مــن الدســتور المــري. ز دعــوة الناخبــ�ي

ز يومــاً  ز والناخبــات إىل انتخــاب مجلــس نــواب جديــد قبــل انتهــاء مــدة المجلــس بســت�ي ي اليمــن، يدعــو رئيــس الجمهوريــة الناخبــ�ي
�ز

عــى الئقــل، حســب المــادة 54 مــن قانــون النتخابــات رقــم 13 لســنة 2001. كمــا تتــوىل اللجنــة العليــا لانتخابــات الدعــوة لانتخابــات 
عــان  ي يعلــن مجلــس النــواب خلــو مــكان العضــو المنتخــب عنهــا عمــاً بأحــكام المــادة 78 مــن الدســتور، والإ

ي الدائــرة الــىت
الفرعيــة �ز

عــن مواعيــد النتخابــات التكميليــة عمــاً بأحــكام المــادة 24 مــن القانــون رقــم 26 لســنة 2010 بتعديــل القانــون رقــم 13 لســنة 2001.
ي 

ز عــن مجلــس الــوزراء فيمــا يتعلــق بالســتفتاء العــام وانتخــاب النــواب �ز ي موريتانيــا، فيصــدر المرســوم بدعــوة هيئــة الناخبــ�ي
أمــا �ز

ي المجالــس البلديــة.
الجمعيــة الوطنيــة والمستشــارين �ز
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الدوائر النتخابية

المفهوم والمصطلح
الدائــرة النتخابيــة هــي وحــدة إقليميــة محــّددة جغرافيــا يتــم تحديدهــا داخــل الوطــن أو خارجــه لإجــراء انتخابــات بهــا. وهــي وحــدة 
ــة  ي الهيئ

ــ�ش �ز ــم أو أك ــل له ــا انتخــاب ممّث ي مناطقه
ز �ز ــات المســجل�ي ز والناخب ــ�ي ع للناخب ــح المــرش ــة يتي ــة وديمغرافي ــة جغرافي انتخابي

المنتخبــة، وتســّمى أيضــا دائــرة نيابّيــة أو دائــرة محّليــة. يخّصــص لــكل دائــرة انتخابيــة عــدد مــن المقاعــد ضمــن الهيئــة المنتخبــة يســّمى 
حجــم الدائــرة النتخابيــة.

 أنواع الدوائر النتخابية 
ــد  ــة ذات المقع ــرة النتخابي : الدائ ز ــ�ي ــع إىل نوع ي المّتب ــا�ب ــام النتخ ــب النظ ــا وحس ــب حجمه ــة حس ــر النتخابي ــيم الدوائ ــن تقس يمك

ــد. ــّددة المقاع ــة متع ــرة النتخابي ــد والدائ الواح

ــخصا  ــات ش ــون والناخب ــا الناخب ــب فيه ــة ينتخ ــة أحاديّ ــة فرديّ ــرة انتخابي ــي دائ ــد: ه ــد الواح ــة ذات المقع ــرة النتخابي الدائ
ي نظــم الئغلبيــة وخصوصــا نظــام الفائــز الئّول، 

ي الهيئــة المنتخبــة. يتــّم اســتخدام هــذا النــوع مــن الدوائــر �ز
واحــدا يمّثلهــم �ز

ي حــالت انتخابــات رؤســاء 
وتســّمى هــذه الدوائــر دوائــر فرديــة، وتــكاد تكــون متســاوية مــن حيــث عــدد الســكان. كذلــك الئمــر �ز

ــه دائــرة انتخابيــة واحــدة ذات “مقعــد واحــد”. الجمهوريــات حيــث يكــون الوطــن كّل

ي الهيئــة 
الدائــرة النتخابيــة ذات المقاعــد المتعــّددة: هــي دائــرة يختــار فيهــا الناخبــون أكــ�ش مــن شــخص واحــد لتمثيلهــم �ز

ــة. تعتمــد أغلــب  ــرة انتخابي ــة. تكــون أحجامهــا مختلفــة بحســب عــدد ســكان المنطقــة الجغرافيــة داخــل حــدود كل دائ المنتخب
ــة. كمــا  ــر، وكــذا الئمــر عنــد مجموعــة مــن نظــم الئغلبيــة مثــل نظــام الكتل ــة النســبية هــذا النــوع مــن الدوائ النظــم النتخابي
يعيــة دائــرة انتخابيــة واحــدة متعــّددة ويطلــق عليهــا كذلــك القائمــة  ي النتخابــات الترش

توجــد حــالت يكــون فيهــا الوطــن كّلــه �ز
الوطنيــة.

ز خــارج الوطــن  ز لجنســّيتها مــن المقيمــ�ي اك مواطنيهــا الحاملــ�ي الدوائــر النتخابيــة خــارج الوطــن: تســعى بعــض الــدول إىل إ�ش
ي النتخابــات بطــرق مختلفــة. وعــى هــذا الئســاس هنــاك دول تلحقهــم بدائــرة انتخابيــة أو أكــ�ش داخــل الوطــن، وهنــاك دول 

�ز
ي الخــارج، وهنــاك دول تضعهــم ضمــن تقســيمات جغرافيــة 

تفردهــم بتمثيليــة خاّصــة جامعــة لهــم مهمــا كانــت أماكــن إقامتهــم �ز
ــة  ــوم الدول ــر اىل أن تق ــا يصــل هــذا الئم ــا أو دول متعــددة. أحيان ــة بعينه ي دول

ــم �ز ــن إقاماته ي الخــارج تشــمل أماك
ــة �ز مختلف

ز  ي برلمانهــا لتمثيــل مجموعــة المواطنــ�ي
ي الخــارج، وإســناد عــدد مــن المقاعــد �ز

ي دقيــق لئمكنــة إقامــة مواطنيهــا �ز
بتقســيم جغــرا�ز

ي الخــارج حســب مــكان إقامتهــم، فتصبــح هــذه التقســيمات الجغرافيــة العابــرة لحــدود الــدول دوائــر 
ز �ز ز لهــا والقاطنــ�ي التابعــ�ي

انتخابيــة خــارج الوطــن.

رســم حــدود مناطــق انتخابيــة غــ�ي إداريــة: ويقصــد بذلــك جمــع مجموعــة مــن المناطــق الجغرافيــة والســكنية ضمــن دائــرة 
ى. نظريــا  داريــة الكــ�ب داري للدولــة وأقاليمهــا وولياتهــا وعمالتهــا ووحداتهــا الإ انتخابيــة واحــدة، بغــض النظــر عــن التقســيم الإ
ي وتحديــد  يمكــن أن تكــون هــذه المناطــق متباعــدة عــن بعضهــا بعضــا. يتــّم هــذا التقســيم عــادة بعــد تحديــد النظــام النتخــا�ب
ة النتخابــات ول عاقــة لــه بــإدارة شــؤون  ي فــ�ت

حجــم الدائــرة النتخابيــة المــراد رســمها. هــذا النــوع مــن التقســيم يظهــر فقــط �ز
ة النتخابــات. ز ومؤسســات الدولــة خــارج فــ�ت المواطنــ�ي

داري للدولــة كأســاس لتقســيم الدوائــر النتخابيــة،  ي هــذه الحالــة يتــم اعتمــاد التقســيم الإ
داري للدولــة: �ز اعتمــاد التقســيم الإ

ــا  ــد حجمه ــك تحدي ــّم بعــد ذل ــّم يت ــة، ث ــر انتخابي ــات والمحافظــات كدوائ ــة أو الولي ــة للدول داري ــم الإ ــاد الئقالي ــن اعتم ويمك
ي المّتبــع. حســب عــدد الســكان وحســب النظــام النتخــا�ب

لمــان، ســواء كان بغرفــة  لمــان: عــادة مــا يتــّم تقســيم الدوائــر النتخابيــة ووضــع حــدود لهــا وتحديــد حجمهــا مــن قبــل ال�ب ال�ب
. غالبــا مــا يتــّم ذلــك عــن طريــق ســّن قانــون لهــذا الغــرض قبــل مــّدة كافيــة مــن تاريــخ إجــراء النتخابــات،  ز واحــدة أو بغرفتــ�ي
ي إطــار تقســيم الدوائــر عــى 

ي يقــع ســّنها �ز
ز الــىت ي الدســتور. وعــادة مــا تنــص القوانــ�ي

وأحيانــا يتــّم التنصيــص عــى هــذه المــّدة �ز

طرق تقسيم الدوائر النتخابية
ي المغــرب. وعمومــا هنــاك 

تقســيم الدوائــر النتخابيــة هــو رســم الحــدود الجغرافيــة لهــا، ويســّمى أيضــا تقطيــع الدوائــر النتخابيــة �ز
داري  نوعــان مــن طــرق تقســيم الدوائــر النتخابيــة: طريقــة رســم حــدود مناطــق انتخابيــة غــ�ي إداريــة وطريقــة اعتمــاد التقســيم الإ

للدولــة. 

فة عىل تقسيم الدوائر النتخابية الجهة الم�ش
: ز ز التالي�ي عموما تعطى مسؤولية  تقسيم الدوائر النتخابية  حسب ما ينّص عليه الدستور إىل أحد الطرف�ي

•

•

•

•

•

•
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ي تحتويهــا مثــل البلديــات. كمــا ينــّص القانــون عــى عــدد 
داريــة الئقــّل حجمــا الــىت عــدد الدوائــر، وحدودهــا بتحديــد الوحــدات الإ

ي تتــوىّل الئمــور الإحصائيــة 
ز الجهــة التنفيذيــة الــىت ي الهيئــة المنتخبــة، كمــا يتــّم تعيــ�ي

الســكان مقابــل المقعــد الواحــد المســند �ز
وإصــدار الخارطــة النهائيــة للتقســيم.

ــن  ــّون م ــتور، تتك ــا الدس ــّص عليه ــان أو ين لم ــا ال�ب ــتقّلة يختاره ــة مس ــة أو لجن ــوم هيئ ــن أن تق ــتقلة: يمك ــة مس ــة أو لجن هيئ
ــيم  ــى تقس ــياسي ع ــ�ي الس ــب التأث ــة لتجّن ــذه الآلي ــوء إىل ه ــّم اللج ــة. يت ــر النتخابي ــيم الدوائ ــى تقس ، ع ز ــتقّل�ي ــخاص مس أش
لمــان أو الجهــات  ي ال�ب

الدوائــر النتخابيــة، وتجّنــب التاعــب بحجــم الدوائــر النتخابيــة مــن بعــض الئحــزاب السياســية الممثلــة �ز
ي حــالت معّينــة تلجــأ هــذه اللجــان المســتقلة إىل اســتعمال التكنولوجيــا الرقميــة، مثــل نظــم 

التنفيذيــة التابعــة للحكومــة. و�ز
المعلومــات الجغرافيــة GIS، لتقســيم الدوائــر حســب معايــ�ي محــّددة، منهــا المعايــ�ي الديمغرافيــة والطبوغرافيــة وتوّفــر درجــة 
ام الحــدود الداريــة المحلّيــة القائمــة للوحــدات  ضافــة إىل احــ�ت ز المــدن أو القــرى المكّونــة للدائــرة، بالإ عاليــة مــن التواصــل بــ�ي
هــا. ويمكــن أيضــا أن تعهــد وظيفــة التقســيم إىل مؤسســة  الئقــّل حجمــا مثــل العمــادات أو الئقضيــة أو المراكــز أو البلديــات وغ�ي

ــة.   دارة النتخابي الإ

ــكّل دائــرة، وعــادة مــا يكــون مقابــل كل مقعــد عــدد ثابــت مــن  : هنــاك عــدد محــّدد للمقاعــد المســندة ل ي
التــوازن الديمغــرا�ف

ــرة.   ــك الدائ ــة لتل ــن الحــدود الجغرافي ز لانتخــاب ضم ز أو المســجل�ي ــ�ي ــن القاطن ز م ــ�ي ــات المحتمل ز والناخب ــ�ي الســكان أو الناخب
أفضــل الحــالت أن يكــون لــكل دائــرة نفــس العــدد مــن المقاعــد غــ�ي أّن هــذا الئمــر ل يتحّقــق إل نــادرا بســبب اختــاف الكثافــة 
ه. ويعتقــد أّن أفضــل أحجــام  ي والطائفــي وغــ�ي

ّ التواجــد العــر�ت داري وحــىت الســكانية مــن جهــة إىل أخــرى، وبحســب التقســيم الإ
ــإّن  ــة ف ــداد فردي ــن أع ــا م ــدول أحجام ــب ال ــد أغل ز تعتم ي حــ�ي

ــد. و�ز ــد وســبعة مقاع ــة مقاع ز ثاث ــ�ي ــون ب ــة يك ــرة النتخابي الدائ
ز النســاء والرجــال داخــل  ــ�ي ــة تســاعد أكــ�ش عــى تحقيــق التناصــف ب ــة مــن الئعــداد الزوجي ــة المتكّون ــر النتخابي أحجــام الدوائ

الهيــاكل المنتخبــة.

ي متقــارب. ويمكــن 
: تســعى بعــض الــدول اىل تقســيم دوائرهــا النتخابيــة اىل مناطــق ذات حجــم جغــرا�ز ي

حجــم الدائــرة الجغــرا�ف
، خصوصــا إذا اختلفــت الكثافــة الســكانية مــن  ي

أن يكــون  هــذا المعيــار غــ�ي متوافــق بصفــة كلّيــة مــع معيــار التــوازن الديمغــرا�ز
جهــة إىل أخــرى. وعمومــا تعتــ�ب المناطــق الصحراويــة مناطــق شاســعة ومتجانســة طبيعيــا ولكــّن ســكانها أقــل عــددا مــن ســّكان 
ى جاذبــة للســّكان  ي تضــم مناطــق صناعيــة وتجاريــة كــ�ب

ي تحتــوي عــى ســهول خصبــة أو ســواحل بحريــة، أو الــىت
المناطــق الــىت

حــىت لــو كانــت أقــل اتّســاعا.

الوحــدة الجغرافيــة والتصــال الطبيعــي لمناطــق الدائــرة: عــادة مــا يتــم تقســيم الدوائــر النتخابيــة ضمــن مناطــق متواصلــة 
ز ذات حــدود متباعــدة اىل نفــس الدائــرة النتخابيــة. كذلــك يفّضــل أن تكــون الطبيعــة  جغرافيــا، ونــادرا مــا يتــّم ضــّم منطقتــ�ي
ز  ــ�ي ــة تفصــل ب ــة أو بحريّ ــة أو نهري ــة جبلّي ــاك حواجــز طبيعي ــا تكــون هن ــرة الواحــدة متجانســة، ف ــة داخــل الدائ الطوبوغرافي
ــر  ز مختلــف مناطــق الدائــرة عاليــة جــّدا وذلــك بتوّف ض أن تكــون درجــة التصــال بــ�ي ز لهــا. كمــا يفــ�ت ز أو أكــ�ش تابعتــ�ي منطقتــ�ي

طــرق النقــل المختلفــة ووســائل التصــالت الحديثــة.

ــىي أو  ي أو القب
ــر�ت ــم الع ــّكان وانتماءه ــول الس ــار أص ز العتب ــ�ي ــذ بع ــك الئخ ــد بذل ــرة: ويقص ــّكان الدائ ي لس

ــر�ت ــس الع التجان
ــة  ــذه الناحي ــن ه ــرة. وم ــا الدائ ي تحتويه

ــىت ــق ال ي المناط
ــتقرارهم �ز ــهم واس ــة تجانس ي ودرج

ــا�ز ــل الثق ام العام ــ�ت ، واح ي ــىب المذه
تحديــدا يفّضــل ألّ تحتــوي الدائــرة النتخابيــة الواحــدة عــى مجموعــات متنافــرة مــن الســكان لئســباب عرقيــة أو قبلّيــة أو مذهبية. 
ي 

ه. و�ز ويتــم – مــا أمكــن - تجّنــب احتــواء الدائــرة أطرافــا مختلفــة مــن الســكان بينهــم ضغائــن أو توتــرات أو نــوازع للثــأر أو غــ�ي
حــالت احتــواء مناطــق الدائــرة عــى مجموعــات مــن الســكان غــ�ي مســتقّرين بصفــة دائمــة، مثــل القبائــل المتنقلــة أو المهجريــن 

ي ينتمــون لهــا. 
ي النتخابــات وعــى الدوائــر الــىت

هــم، يجــب التنصيــص بوضــوح عــى طــرق مشــاركتهم �ز داخليــا وغ�ي

ــة  داري ــيمات الإ ــر التقس ــن أصغ ــا م ــة انطاق ــر النتخابي ــيم الدوائ ــّم تقس ــا يت ــادة م ــة: ع ــيم الداري للدول ــة التقس مطابق
. وأحيانــا يمكــن أن يتــّم تحديــد الدائــرة النتخابيــة الواحــدة بصفــة  ز المعروفــة لــدى هيــاكل الدولــة الرســمية ولــدى المواطنــ�ي
داريــة المعروفــة، كالعمــادات أو الئقضيــة أو المراكــز. كمــا  دقيقــة وواضحــة بمــا تحتويــه مــن مجموعــة مــن أصغــر التقســيمات الإ

ي تقــع ضمنهــا.
ــىت ي تحتويهــا أو الئقاليــم ال

ــىت ــات ال ــات أو المحافظــات أو الولي يمكــن تحديدهــا بعــدد  البلدي
ي للدوائــر النتخابيــة بحســب نــوع النتخابــات 

ي المتبــع: يختلــف التســاع الجغــرا�ز مراعــاة نــوع النتخابــات والنظــام النتخــا�ب
لمانيــة أو  ي النتخابــات ال�ب

المزمــع إجراؤهــا. فالنتخابــات المحلّيــة تكــون فيهــا الدائــرة النتخابيــة أصغــر مــن الدائــرة النتخابيــة �ز
ة تكــون الدائــرة النتخابيــة  ي النتخابــات الرئاســية عــادة مــا يكــون الوطــن كّلــه دائــرة انتخابيــة واحــدة. وأحيانــا كثــ�ي

يعيــة. و�ز الترش
ي تحديــد الدوائــر 

داري للدولــة �ز يعيــة عبــارة عــن مجموعــة مــن الدوائــر النتخابيــة المحلّيــة. وإذا مــا تــّم اعتمــاد التقســيم الإ الترش

•

.1

.2

.3

.4

.5

.6

معاي�ي تقسيم الدوائر النتخابية
: ي تقسيم الدوائر النتخابية، نعرض ما يىي

ز المعاي�ي المتبعة �ز من ب�ي
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يــة “Gerrymandering” وهــي  ز نجل�ي يمانديرينــغ” أو التالعــب بحــدود الدوائــر النتخابيــة: تســمى  هــذه التقنيــة بالإ تقنيــة “ ج�ي
يــدج  ، يدعــى ال�ب ي القــرن التاســع عــرش

ي الوليــات المتحــدة الئمريكيــة �ز
كلمــة مؤلفــة مــن اســم حاكــم مــن الحــزب الجمهــوري �ز

ي الخارطــة.  ويطلــق هــذا التعريــف عــى 
ي، قــام بتعديــل دائرتــه النتخابيــة إىل درجــة أنهــا بــدت بشــكل حيــوان الســلمندر �ز جــ�ي

ي تهــدف إىل ترجيــح كفــة حــزب بعينــه مــن خــال رســم حــدود الدوائــر النتخابيــة 
كل عمليــات تقســيم الدوائــر النتخابيــة الــىت

ــع  ــا، أو  تجمي ــه فيه ي الئحــزاب المنافســة ل ــر، وتشــتيت ناخــىب ــن الدوائ ــن م ــا يمك ــ�ش م ي أك
ــه �ز ــع ناخبي ــا تجمي ــم فيه بشــكل يت

ي بقيــة الدوائــر.
هــم �ز ي دائــرة واحــدة لخفــض مــدى تأث�ي

منافســيه �ز

Mal-ap- « يــة ز نجل�ي ي حجــم الدوائــر النتخابيــة باللغــة الإ
ئ لعــدد المقاعــد عــىل الدوائــر يســمى الخلــل �ز :التوزيــع غــ�ي المتــكا�ف

ي بعــض الدوائــر النتخابيــة غــ�ي متناســب مــع عــدد الســكان فيهــا. ويمكــن أن يحــدث 
ي أن عــدد المقاعــد �ز

portionment«  و يعــىز
ي للســكان، أو لتحقيــق 

هــذا الخلــل بصفــة طبيعيــة لمراعــاة معايــ�ي أخــرى، منهــا الوحــدة الجغرافيــة للدوائــر، أو التجانــس العــر�ت
ي توجــد 

ز الجهــات أو المجموعــات العرقيــة والقبليــة مــن خــال زيــادة عــدد ممثــىي المناطــق الــىت ي التمثيــل الســياسي بــ�ي
العدالــة �ز

ــادة  ــة مــن خــال زي ــة القتصادي ي التنمي
ــا �ز ــادة حظوظه ــك لزي ــة، وذل ــة أو الصحراوي ــات أو ســكان المناطــق الريفي ــا الئقلي فيه

. كمــا يمكــن أن يكــون القصــد مــن إحــداث هــذا الخلــل هــو التاعــب بنتائــج النتخابــات، مــن خــال زيــادة  تمثيلهــا الســياسي
ي التمثيــل عــى أســاس الكثافــة 

هــا. ويمكــن تقييــم معيــار المســاواة �ز تمثيــل مناطــق معينــة يســيطر فيهــا الحــزب الحاكــم دون غ�ي
ي 

ي مــن عــدد الســكان للمقعــد الواحــد �ز ــوزن النســىب ــة، منهــا درجــة انحــراف ال ات كمّي الســكانية مــن خــال دراســة عــّدة مــؤ�ش
ّ تحديــدا يمكــن  ي هــذا المــؤ�ش

. و�ز ي
ي للمقعــد الواحــد مــن عــدد الســكان عــى المســتوى الوطــىز الدائــرة عــن متوســط الــوزن النســىب

ي دوائــر بعينهــا، غالبــا مــا 
ة مــن النحــراف �ز القبــول بدرجــة انحــراف تصــل إىل %10، غــ�ي أّن ذلــك ل يمنــع مــن وجــود درجــات كبــ�ي

ي التنميــة.
ي مــن نقــص �ز

تكــون مناطقهــا الجغرافيــة حدوديــة أو فيهــا أقلّيــات مختلفــة أو تعــا�ز

.1

.2

تأث�ي تقسيم الدوائر النتخابية عىل نتائج النتخابات 

ــر  ــح هــي أســاس تقســيم كّل الدوائ ــة تصب ــة المحلي ــر النتخابي ي الدوائ
ــّم اعتمادهــا �ز ــة ت ــإّن أصغــر وحــدة إداري ــة، ف النتخابي

ي تقســيم الدوائــر النتخابيــة. 
ي المّتبــع أحيانــا طرقــا مختلفــة �ز النتخابيــة فيمــا بعــد. مــن ناحيــة أخــرى يفــرض النظــام النتخــا�ب

ي نفــس النتخابــات قــد تفــرض 
ي وجانبــا آخــر مــن نظــم الئغلبيــة �ز ي تحــوي جانبــا مــن النظــام النســىب

فالنظــم المختلطــة والــىت
ي وفــق تقســيم للدوائــر النتخابيــة  ي نفــس النتخابــات. إذ قــد يجــرى كّل جانــب مــن النظــام النتخــا�ب

تقســيما مختلفــا للدوائــر �ز
ة بينمــا تــّم تطبيــق  ي دوائــر كبــ�ي

ي مــن النظــام  �ز ي الجــزء النســىب
يناســب مقتضياتــه.  كذلــك الئمــر إذا تــّم اعتمــاد القائمــة النســبية �ز

ة. كذلــك توجــد حــالت  أخــرى تخّصــص فيهــا مقاعــد برلمانيــة  ي ضمــن دوائــر فرديــة صغــ�ي ي مــن النظــام النتخــا�ب الجــزء الئغلــىب
ي تقســيم الدوائــر النتخابيــة آخــذاً بالعتبــار 

لفئــات معّينــة مــن الســكان، مثــل العّمــال مثــا، فيتــّم اللجــوء اىل طريقــة خاصــة �ز
لهــذه الفئــات. 

ي الدول العربية
أمثلة عىل تقسيم الدوائر النتخابية �ف

1. تونس 
يبلــغ العــدد الإجمــاىلي للمقاعــد بمجلــس نــواب الشــعب التونــسي 217  مقعــدا، ويبلــغ العــدد الإجمــاىلي للدوائــر النتخابيــة 33 دائــرة، 
يعّيــة داخــل  منهــا 27 دائــرة انتخابيــة داخــل الجمهوريــة يمثلهــا 199 نائبــا و 6 دوائــر انتخابيــة بالخــارج يمثلهــا 18 نائبــا .الدوائــر الترش
ــة مــن  ي كّل ولي

ــرة �ز ــة عــى أســاس دائ ــرة انتخابي ــّم إحــداث 27 دائ ــة التونســية، وقــد ت داري للدول ــة مطابقــة للتقســيم الإ الجمهوري
وليــات الجمهوريــة التونســية، مــع اضافــة دائــرة بوليــة تونــس ودائــرة بوليــة صفاقــس ودائــرة بوليــة نابــل، عمــا بمقتضيــات الفصــل 

ي كل دائــرة 10 مقاعــد.
33 مــن مرســوم عــدد 35 لســنة 2011 الــذي نــص عــى ألّ يتجــاوز عــدد المقاعــد �ز

ــر النتخابيــة وتوزيــع المقاعــد بــكل دائــرة عــى قاعــدة نائــب واحــد أو نائبــة واحــدة لــكل 60000 ســاكن، ويســند  تــم تحديــد الدوائ
ي إىل بقيــة تفــوق 

ز بعــد تحديــد عــدد المقاعــد المخصصــة لهــا أن عمليــة ضبــط عــدد المقاعــد تفــ�ز ي لــكل دائــرة كلمــا تبــ�ي
مقعــد إضــا�ز

ي 
ي للوليــات الــىت

ي يقــل عــدد ســكانها عــن 270000 ســاكن، ومقعــد إضــا�ز
30000 ســاكن. كمــا يســند مقعــدان إضافيــان للوليــات الــىت

ز بالخــارج عــى 6 دوائــر انتخابيــة  ز المقيمــ�ي ز التونســي�ي ز 270000 و500000 ســاكن. كذلــك تــّم توزيــع الناخبــ�ي اوح عــدد ســكانها بــ�ي يــ�ت
ز بفرنســا احتــوت  ز المقيمــ�ي عــى قاعــدة مقعــد واحــد يخصــص لــكل 60000 تونــسي مقيــم بالخــارج، منهــا دائرتــان خصصتــا للتونســي�ي
ي دول 

كّل دائــرة منهمــا عــى 5 مقاعــد، ودائــرة بإيطاليــا خصــص لهــا 3 مقاعــد، ودائــرة بألمانيــا لهــا مقعــد واحــد، ودائــرة بأمريــكا وبــا�ت
أوروبــا لهــا مقعــدان، ودائــرة للــدول العربيــة وبقيــة دول العالــم خصــص لهــا أيضــا مقعــدان.

2. الجزائر 
لمــان الجزائــري ســنة 2017، عــى أســاس  ي ال�ب

، أي الغرفــة الئوىل �ز ي
ي الوطــىز ي انتخابــات المجلــس الشــعىب

قّســمت الدوائــر النتخابيــة �ز
ز  ز المقيمــ�ي ز الجزائيــ�ي ــر انتخابيــة لتمثيــل المواطنــ�ي ي حــّد ذاتهــا 48 دائــرة انتخابيــة، وأضيــف لهــا 4 دوائ

ي تمثــل �ز
عــدد الوليــات الــىت

ي أوروبــا وأمريــكا خصصــت لهــا كّلهــا 8 مقاعــد. 
ي ودائــرة تضــم بــا�ت ق العــر�ب ي المــرش

ي فرنســا ودائــرة �ز
بالخــارج وهــي: دائرتــان �ز
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ي كل دائــرة عــى أســاس مقعــد 
ي 2017، وتــّم حســاب المقاعــد �ز

ي 462 مقعــدا �ز
ي الوطــىز ي المجلــس الشــعىب

بلــغ عــدد المقاعــد الإجمــاىلي �ز
ي لــكّل 40000 نســمة أو أكــ�ش باقيــة عنــد قســمة عــدد ســكان كّل وليــة عــى 

لمــان لــكل 80000 نســمة، ومنــح مقعــد إضــا�ز ي ال�ب
واحــد �ز

ــات  ــل، وهــي ولي ــد منحــت 5 مقاعــد عــى الئق ــا عــى 350000 نســمة فق ي يقــل عــدد الســّكان فيه
ــىت ــات ال 80000. وبالنســبة للولي

الجنــوب وبعــض وليــات الهضــاب العليــا.

لمــان وفيــه 144 ممثــل، ينتخــب ثلثــاه عــن طريــق النتخــاب غــ�ي المبــا�ش مــن  ي ال�ب
يعتــ�ب مجلــس الئّمــة الجزائــري الغرفــة الثانيــة �ز

ز 
ّ ي مجلــس الئّمــة دون اعتبــار لمعيــار عــدد الســّكان فيهــا. ويعــ�ي

طــرف أعضــاء المجالــس المحليــة، ويخصــص لــكّل وليــة مقعــدان �ز
رئيــس الجمهوريــة الثلــث المتبّقــي.

3. المغرب 
ي انتخابــات 2016، منهــم 305 أعضــاء ينتخبــون عــى أســاس 

ي 395 مقعــدا �ز ي مجلــس النــواب المغــر�ب
بلــغ عــدد المقاعــد الإجمــاىلي �ز

ي دوائــر محليــة، ومنهــم 90 عضــوا ينتخبــون برســم دائــرة انتخابيــة وطنيــة تشــمل كّل تــراب 
اع بالائحــة أي القائمــة النســبية �ز القــ�ت

المملكــة المغربيــة، وقــد خصــص ثلــث الائحــة الوطنيــة للنســاء وثلثاهــا للرجــال أعمارهــم ل تتجــاوز 40 ســنة.

ــة، ويحــّدد  ــة محلي ــر انتخابي ــواب الصــادر ســنة 2016 عــى أن تحــدث دوائ ــق بمجلــس الن ي المتعّل ي التنظيمــي المغــر�ب
ــو�ز ــّص القان ن

 ، ز الدوائــر، ومراعــاة الجانــب المجــاىلي مــكان بــ�ي ي قــدر الإ
ز وهمــا مراعــاة  تحقيــق تــوازن ديمغــرا�ز عــدد مقاعدهــا حســب مبدأيــن اثنــ�ي

ي المغــرب ســنة 2016 اىل 
ي متجانســا ومتصــا. وقــد أّدت عمليــة تقطيــع الدوائــر النتخابيــة �ز ا�ب والمقصــود بذلــك أن يكــون النفــوذ الــ�ت

إحــداث 92 دائــرة انتخابيــة موزعــة عــ�ب تــراب المملكــة.

4. ليبيا 
ق والغــرب والجنــوب، وداخــل كّل دائــرة رئيســية توجــد  ي الــرش

تشــتمل ليبيــا عــى 13 دائــرة انتخابيــة رئيســية تمّثــل كل جهــات ليبيــا �ز
ــد،  ــن المقاع ــدد م ــرة ع ــة داخــل كّل دائ ــكل منطق ــة ســنة 2014 خّصــص ل لماني ــات ال�ب ي النتخاب

ــة. و�ز ــة ومناطــق انتخابي ــر فرعي دوائ
ي المختلــط المعتمــد. فقــد قّســمت كّل الدوائــر إىل 20 منطقــة انتخابيــة خاّصــة بنظــام القائمــة  حســب كّل جــزء مــن النظــام النتخــا�ب
ّشــح لهــا النســاء فقــط. وزّعــت المقاعــد  النســبية و69 منطقــة انتخابيــة للنظــام الفــردي. وخصصــت ســتة عــرش بالمائــة مــن المقاعــد ت�ت
ي كّل مناطــق 

ي مرحلــة أوىل عــى أســاس نظــام القائمــة النســبية بعــدد إجمــاىلي مــن المقاعــد بلــغ 80 مقعــدا �ز
المخصصــة لــكّل دائــرة �ز

ي كّل مناطــق الفــردي.
ي المرحلــة الثانيــة وزّعــت المقاعــد عــى أســاس النظــام الفــردي بعــدد إجمــاىلي بلــغ 120 مقعــدا �ز

القائمــة. و�ز

5. مرص 
ــام  ــة لنظ ــر انتخابي ــة وإىل 4 دوائ ــة فردي ــرة انتخابي ــة إىل 205 دائ ــر العربي ــة م ــمت جمهوري ــنة 2015 قّس ــة س ــات النيابي ي النتخاب

�ز
القائمــة النســبية. وقــد نــص قانــون تقســيم الدوائــر عــى أن تقســيم الدوائــر يراعــي التمثيــل العــادل للســكان، والمحافظــات، والتمثيــل 
ي النتخابــات المريــة النيابيــة ســنة 2015 مــا قــدره 568 مقعــدا، منهــا 448 

. وقــد بلــغ العــدد الإجمــاىلي للمقاعــد �ز ز ئ للناخبــ�ي المتــكا�ز
ق وغــرب  ي �ش

مقعــًدا خصصــت للنظــام الفــردي و120 مقعــداً خصصــت لنظــام القائمــة النســبية، منهــا 30 مقعــدا خصصــت لدائــر�ت
ى ولدائــرة وســط وجنــوب الدلتــا وتضــم كل واحــدة منهمــا 45 مقعــدا.  ي خصــص لدائــرة القاهــرة الكــ�ب

الدلتــا بالتســاوي، والبــا�ت

6. لبنان 
ي خمــس محافظــات مختلفــة، وتــراوح عددهــا داخــل 

ى �ز يعيــة لســنة 2018 قّســم لبنــان إىل 15 دائــرة انتخابيــة كــ�ب ي النتخابــات الترش
�ز

ــرة صغــرى.  ــغ عددهــا 24 دائ ــر صغــرى بل ى إىل دوائ ــر الكــ�ب ــك قّســمت الدوائ ى. كذل ــر كــ�ب ــع دوائ ز إىل أرب ــ�ي كل محافظــة مــن دائرت
ى. وبلــغ العــدد الإجمــاىلي  وت، فقــد تــم توزيــع المقاعــد تحديــدا عــى الدوائــر الصغــرى داخــل كّل دائــرة كــ�ب ي بــ�ي

وفيمــا عــدا دائــر�ت
ي بقّيــة المحافظــات حســب عــدد الســكان 

ي الدوائــر الصغــرى الواقعــة �ز
ى و�ز وت الكــ�ب ي بــ�ي

ي دائــر�ت
للنــواب 128 نائبــا. أســندت المقاعــد �ز

ز  . كذلــك الئمــر بالنســبة للســّنة والشــيعة فقــد أســند للطائفتــ�ي ز ز والمســيحي�ي ز المســلم�ي ، ومناصفــة بــ�ي ي ي والمذهــىب
وانتمائهــم الديــىز

نفــس عــدد المقاعــد.

7. الئردن 
ة مقعــدا للكوتــا  ز مقعــدا، منهــا خمــس عــرش ي النتخابــات النيابيــة لســنة 2016 بمائــة وثاثــ�ي

ي �ز
حــّدد عــدد مقاعــد مجلــس النــواب الئرد�ز

كــس والشيشــان، وتســعة مقاعــد للبــدو. وقــد قّســمت المملكــة الئردنيــة  ، وثاثــة مقاعــد للرش ز النســائية، وتســعة مقاعــد للمســيحي�ي
ي محافظــة الزرقــاء، فيمــا 

ي محافظــة إربــد، ودائرتــان �ز
ي محافظــة عمــان، و4 دوائــر �ز

ي 2016 إىل 23 دائــرة انتخابيــة، منهــا 5 دوائــر �ز
�ز

ي الشــمال والوســط والجنــوب.
خّصصــت دائــرة واحــدة لــكل محافظــة مــن المحافظــات التســع الئخــرى كمــا خصصــت 3 دوائــر للبــدو �ز

8. العراق 
ــع 320 منهــا عــى المحافظــات  ــم توزي ي يتكــّون مــن 328 مقعــداً، يت

ــواب العــرا�ت ي عــى أّن مجلــس الن
ــون العــرا�ت ــّص القان ي 2018 ن

�ز
داريــة، وخصصــت 8 مقاعــد منهــا كحّصــة للمكّونــات. وقــد منحــت المكّونــات حّصــة ثابتــة تحتســب مــن المقاعــد  وفقــا لحدودهــا الإ
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ــون  عــى  ــّص القان ــة. كمــا ن ي القائمــات الوطني
ز �ز ــة مشــاركتهم كمرشــح�ي ي حال

ــر ذلــك عــى نســبتهم �ز المخصصــة لهــم عــى ألّ يؤث
ي دوائــر 

توزيــع هــذه الحّصــة الثابتــة عــى مختلــف المكّونــات المقصــودة، مــن ذلــك تخصيــص 5 مقاعــد للمكــّون المســيحي حــّددت  �ز
ي 

ي المنــدا�ئ
ي دائــرة نينــوى، ومقعــد واحــد للمكــّون الصابــىئ

بغــداد ونينــوى وكركــوك ودهــوك وأربيــل، ومقعــد واحــد للمكــّون اليزيــدي �ز
ز ي دائــرة نــ�ي

ي دائــرة بغــداد، ومقعــد واحــد للمكــّون الشــبكي �ز
�ز

9. الكويت 
لمانيــة المبكــرة  ي النتخابــات ال�ب

. �ز ز ز الكويتيــ�ي ا مــن قبــل الناخبــ�ي ي مــن 50 عضــوا ينتخبــون انتخابــا مبــا�ش
يتألــف مجلــس الئّمــة الكويــىت

ز الدوائــر، ولــكّل ناخــب  ة مقاعــد بالتســاوي بــ�ي لســنة 2016 قّســمت دولــة الكويــت إىل خمســة دوائــر انتخابيــة، وتحظــى كّل دائــرة بعــرش
ي الدائــرة المقيــد فيهــا فقــط.

حــق التصويــت لمرّشــح واحــد �ز

ف  10. فلسط�ي
ي مختلــط حيــث  يعيــة لســنة 2006 اعتمــد نظــام انتخــا�ب ي النتخابــات الترش

ي مــن 132 نائبــا. و�ز
يعــي الفلســطيىز يتألــف المجلــس الترش

ــا، وانتخــب النصــف الآخــر عــى  ي معضمه
ــل �ز ــة متعــددة التمثي ــر انتخابي ي دوائ

ــة �ز ــواب عــى أســاس نظــام الكتل انتخــب نصــف الن
ــاً  ــب 66 نائب ــنة 2006 انتخ ــة س يعي ــات الترش ي النتخاب

ــدة. �ز ــرة واح ــطينية دائ ي الفلس
ــار الئرا�ز ي باعتب ــىب ــة النس ــام القائم ــاس نظ أس

ي كل دائــرة، وخّصــص لــكّل دائــرة عــدد مــن المقاعــد مــن 1 إىل 9، وخّصصــت 
ز عــى 16 دائــرة انتخابيــة حســب عــدد الســكان �ز موزعــ�ي

ة ودائــرة غــزّة. كذلــك انتخــب 66 نائبــاً عــى  ي دائــرة القــدس ودائــرة بيــت لحــم ودائــرة رام اللــه والبــ�ي
ز �ز ســتة مقاعــد لنــواب مســيحي�ي

ي الفلســطينية دائــرة انتخابيــة واحــدة.
ي باعتبــار الئرا�ز أســاس نظــام التمثيــل النســىب

11. اليمن 
ــمت محافظــات  ــة لســنة 2003 قّس لماني ــات ال�ب ي النتخاب

ــم انتخابهــم جميعــا. و�ز ي مــن 301 عضــوا يت
ــواب اليمــىز ــس الن ــف مجل يتأل

ي العــام، وقــد 
ــاًء عــى نتيجــة الإحصــاء الســكا�ز ، بن ي

ــرة انتخابيــة متســاوية مــن حيــث العــدد الســكا�ز ــة اليمنيــة إىل 301 دائ الجمهوري
ــادة أو بالنقصــان، وينتخــب عــن كل دائــرة عضــو واحــد. ــة بزي ي بنســبة انحــراف أو تجــاوز ل تزيــد عــن 5 بالمائ

ســمح القانــون اليمــىز

12. السودان 
ي جــرت ســنة 2015. نصــف النــواب ينتخبــون مــن الدوائــر الجغرافية 

ي النتخابــات الــىت
ي 426 مقعــدا �ز

ي الســودا�ز
خصــص للمجلــس الوطــىز

ي عــ�ب قائمــات حزبيــة منفصلــة ومغلقــة، وكذلــك  ز وفــق التمثيــل النســىب الفرديــة. كمــا خصصــت %30 مــن المقاعــد   للّنســاء ينتخــ�ب
لمانيــة لســنة 2015 تــم تقســيم الســودان  ي النتخابــات ال�ب

. �ز ي خصــص %20 مــن المقاعــد لئعضــاء ينتخبــون عــى أســاس التمثيــل النســىب
إىل 213 دائــرة جغرافيــة وقــد خّصــص لــكّل دائــرة منهــا مقعــد واحــد.

المراجع

شبكة المعرفة النتخابية أيس )ACE(. الموسوعة: الدوائر النتخابية.
نامــج الئمــم المتحــدة. نيويــورك:  ”. ورقــة عمــل ل�ب ي دارات النتخابيــة والعالــم العــر�ب ي الإ

-بنتــور، رافاييــل )2011(. “تجــارب مقارنــة �ز ز لوب�ي
ي لائمــم المتحــدة. 

نمــا�ئ نامــج الإ ال�ب
دارة النتخابيــة: دليــل المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والنتخابــات.  المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والنتخابــات )2006(. أشــكال الإ

ســتوكهولم: المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والنتخابــات. 
ي الدول العربية.

ز النتخابية الصادرة �ز مختلف القوان�ي

 مصطلحات ذات عالقة: 

أولً: هذا القاموس: 
، نزاهة النتخابات.  ، الشمول السياسي ي ، أنظمة انتخابية، إدارة انتخابية، إصاح انتخا�ب ي يع انتخا�ب ترش

ي لمصطلحات النتخابات:  ثانياً: المعجم العر�ب
أغلبية بسيطة/نسبية، أغلبية خاصة، أغلبية مصطنعة، أغلبية مطلقة، نصاب قانون.
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الرأي العام

المفهوم والمصطلح 
ــن  ــه يمك ــاء علي ز بشــأن مشــكلة أو موضــوع يحظــى باهتمــام عــام، وبن ــ�ي ــن المواطن ــرأي العــام هــو رأي “جمهــور” أو مجموعــة م ال
ــتوى  ــى مس ، أو ع ي

ــىز ــتوى الوط ــى المس ــة ع ــة أو الحكوم ــلطة التنفيذي ــن الس ــادراً ع ــواء كان ص ــرار س ــاذ ق ــية اتخ ــلطة السياس للس
اً للجــدل حيــث  تثــار حولــه وجهــات نظــر مختلفــة غالبــاً مــا تــؤدي إىل حــدوث  المحافظــة أو البلديــة. وعــادًة مــا يكــون الموضــوع مثــ�ي

أزمــة أو تكــون ســبباً فيهــا.

ــكل مشــكلة  ــق بمشــكلة محــددة ول ــا يتعل ــرأي هن ــا أن ال ــاً أو غــ�ي محــدد. كم ــوراً عام ــس جمه ــرأي وهــو لي ــور هــو صاحــب ال الجمه
ز والمواطنــات. هــذا ومــن الطبيعــي أن تكــون  جمهورهــا، رغــم أنــه غالبــاً مــا تتشــكل حــركات للــرأي العــام يشــارك فيهــا كافــة المواطنــ�ي

ي الــرأي العــام حــول مشــكلة بعينهــا.
هــا بالخافــات �ز هنــاك قطاعــات أكــ�ش تأثــراً مــن غ�ي

ز ارتفــاع أســعار الســلع  ي يمكــن أن تؤثــر عــى قطاعــات واســعة مــن المواطنــ�ي
ومــن الئمثلــة المتعلقــة بموضوعــات الــرأي العــام والــىت

ي القضايــا 
ائــب، وهنــاك أيضــاً أمثلــة تقتــر عــى قطاعــات بعينهــا مــن الســكان كمــا هــو الحــال �ز الغذائيــة، أو فــرض وتحصيــل الرز

المتعلقــة بالرواتــب، أو معاشــات التقاعــد أو الرســوم الجامعيــة.

ي 
ل يمكــن معرفــة التأثــ�ي الفعــىي لحركــة مــا أو حالــة رأي عــام مــن خــال معرفــة عــدد الئفــراد الذيــن يشــاركون فيهــا فقــط، بــل يقتــ�ز

ه  عــام المشــارك والتحضــ�ي الســياسي لهــذا الــرأي، ومــدى تأثــ�ي الئمــر أيًضــا معرفــة مــدى اســتمرارها زمنًيــا، وكذلــك معرفــة مســتوى الإ
ي تتبــىز ذلــك الــرأي.

ي البنيــة الجتماعيــة وكــذا عــى الجهــات الــىت
عــى قطاعــات محــددة �ز

ــة للحوكمــة، حيــث يتطلــب مســتوى  ي المنظومــة الديمقراطي
ه �ز ــ�ي ــرأي العــام، فــا يمكــن تجاهــل تأث وبالنظــر إىل المعــىز الئعمــق لل

. كمــا يتطلــب أن يكــون المواطنــون والمواطنــات عــى علــم بالموضوعــات  عــام والتعبــ�ي معينــاً  مــن الحريــة ومــن ضمــان حقــوق الإ
وا عــن آرائهــم. وعــى هــذا فــإن مضمــون أي “رأي عــام” يرتبــط بنظــام ســياسي محــدد هــو النظــام الديمقراطــي،  العامــة وأن يعــ�ب
ــة  ــاك حال طــار. هن ي هــذا الإ

ــة نظــراً لئن الحــوار العــام غــ�ي موجــود �ز ي بــاد أوتوقراطي
ــاىلي ل يمكــن القــول بوجــود “رأي عــام” �ز وبالت

ز والمواطنــات وحرياتهــم خاصــة  ز الديمقراطيــة والــرأي العــام؛ فمــن جانــب تضمــن الديمقراطيــة حقــوق المواطنــ�ي تكامــل وتناغــم بــ�ي
حريــة التعبــ�ي عــن الــرأي؛ ومــن جانــب آخــر يســاعد الــرأي العــام عــى تطويــر وعــي مجتمعــي يتــوىل المراقبــة والتعبــ�ي عــن وجهــة 

نظــره حيــال المســائل ذات المصلحــة العامــة.

ــة  ” و “الثقاف ــياسي ــف الس ــل “الموق ــه مث ــة ب ــرى مرتبط ــم أخ ــام” ومفاهي ــرأي الع ــوم “ال ز مفه ــ�ي ز ب ــ�ي ــدر التمي ــياق يج ي ذات الس
و�ز

شــارة اىل أن المفهــوم الئكــ�ش شــمولً هــو ذلــك المتعلــق بالمواقــف السياســية، مثــل موقــف شــخص أو  السياســية”. حيــث تجــدر الإ
ز “الــرأي العــام” و” الثقافــة السياســية” الئكــ�ش  ، أو موقــف ســياسي خافــاً لمضامــ�ي ز مجموعــة مــن الئشــخاص إزاء قضيــة رأي عــام معــ�ي
ــذي  ــكان ال ــم أو الم قلي ــة أو الإ ــع أو الئم ي المجتم

ــض �ز ــور عري ــمها جمه ــكار يتقاس ــة أف ــي مجموع ــية ه ــة السياس ــة. فالثقاف محدودي
ة زمنيــة طويلــة، كمــا ترتبــط بأشــكال  يعيــش فيــه الئفــراد والحــكام، وهــي أفــكار تتمتــع بقاعــدة اجتماعيــة واســعة وقابلــة لاســتمرار لفــ�ت
ي قــد تطرحهــا قطاعــات 

ي تلــك الــدول. ومــن جانــب آخــر هنــاك مفهــوم “الــرأي العــام” المنبثــق مــن الئفــكار الــىت
وأســاليب الحكــم �ز

ي لحظــة بعينهــا حــول مشــكلة محــددة تحظــى باهتمــام عــام. كمــا يفتقــر الــرأي العــام عــادة إىل الإجمــاع وإىل 
واســعة مــن الســكان �ز

ي تتطلــب رد 
ة زمنيــه ليســلط عليــه الضــوء، ولطــرح المشــاكل الــىت ي المجتمــع، ولــذا فهــو يحتــاج إىل البقــاء لئطــول فــ�ت

توافــق واســع �ز
ي وقــت محــدد.

فعــل مــن ِقَبــل الحكومــات لتخــاذ القــرارات المناســبة �ز

تشكيل الرأي العام
ي ســياق العمــل والئ�ة 

ــة �ز ــاة الجتماعي ــرأي حــول الحي ــون ال ــراد يتبادل ــور عــن أف ــة تتبل ــرأي العــام ظواهــر جماعي ــ�ب ظواهــر ال تعت
ي إطــار العاقــات الجتماعيــة 

وقضايــا أخــرى تتعلــق بالفعــل الجماعــي. كمــا أن الــرأي العــام ليــس منعــزل عــن الئفــراد،  بــل يتولــد �ز
ــة  ــة والســلطات المحلي ــل الحكوم ــة مث ز المؤسســات العام ــ�ي ــة بينهــم وب ــات القائم ــة والعاق ــط بأوضاعهــم الجتماعي بينهــم، ويرتب

عــام. ــة ومــا تعرضــه وســائل الإ والتحــادات المهني

. ول تتشــكل  ز ــ�ي ز المواطن ــ�ي ي المجتمــع وب
ــدة �ز ــة أو القطاعــات الرائ ز النخب ــ�ي ــارة عــن مســار تفاعــىي ب ــرأي العــام هــو عب إن تشــّكل ال

ــه التاعــب بالجمهــور مــن خــال  ــم مــن خال ــج يت ، كمــا أنهــا ليســت مجــرد منت ي
ي أو عشــوا�ئ

ــرأي العــام عــى نحــو تلقــا�ئ حــالت ال
ي مســار الفعــل 

يــن أن نــرى، �ز ي بدايــة القــرن العرش
، أنــه مــن الممكــن �ز ة. يقــول جيمــس بريــس J.B.، المحلــل الئمريــكي مجموعــات صغــ�ي

ي يتلقــى فيهــا 
ز بلــد حــر و بلــد غــ�ي حــر تتجســد فيــه حالــة الــرأي العــام بالدرجــة الــىت ز الحــكام والئفــراد، الفــرق بــ�ي ورد الفعــل بــ�ي

المواطنــون والمواطنــات معلومــات تتعلــق بمشــكلة معينــة والحلــول المطروحــة لحلهــا؛ كمــا أن هنــاك دائمــاً رأي محــدد ينتهــي بــه 
ي أرض خصبــة دائمــاً 

ي تطلقهــا مجموعــة قليلــة، فتأخــذ بالنتشــار �ز
ارة الــىت الئمــر ليفــرض نفســه. ذلــك أن الــرأي يبــدأ بفكــرة تمثــل الــرش
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ــة عندمــا تكــون  ــرأي تصبــح مضمون ي نفــوس الجمهــور. إن نجــاح حركــة ال
ــة بجذورهــا �ز ــة أو بقيــم ضارب مــا تتعلــق بحاجــة موضوعي

ّ بشــكل منطقــي وواضــح عمــا تشــعر بــه الئغلبيــة، أو أنهــا تنــّوه بدرجــة مــا  هنــاك مفاهيــم معــدة محــدده صــدرت عــن النخبــة وتعــ�ب
بنــوع مــن الئطــر أو المخــارج المائمــة لائمــر. 

ي العتبــار ثاثــة عنــا� عــى الئقــل: الئول 
وحــىت يمكــن تقييــم أهميــة حالــة رأي عــام و ديناميكيتهــا حــول أي موضــوع، يجــب أن نأخــذ �ز

” للــرأي؛ أمــا  ي
ي يتوفــر عليهــا الجمهــور المتأثــر بالموضــوع محــل النقــاش، وهــو يمثــل الجانــب “المعــر�ز

ي حجــم المعلومــات الــىت
يتمثــل �ز

اع، وهــذا هــو الجانــب  ز ي فيتمثــل بدرجــة التفــاق أو الخــاف لــدى الجمهــور بشــأن الحلــول الممكنــة للمشــكلة محــل الــ�ز
العنــر الثــا�ز

المتعلــق بالموقــف أو الجانــب العاطفــي للــرأي العــام، أي أن يكــون هنــاك تأييــد أو عــدم تأييــد؛ ويبقــى العنــر الثالــث وهــو التجــاه 
ز صــادر عــن الســلطات العامــة. أو الســتعداد للعمــل مــع أو ضــد قــرار معــ�ي

عــام، وكــذا المشــاركة  ي مؤسســات الإ
ي نهايــة المطــاف نتســاءل: أيــن يكمــن الــرأي العــام حــىت نتمكــن مــن إبــرازه؟ أمــا الإجابــة فتكمــن �ز

�ز
ي أي موضــوع يحظــى باهتمــام 

ز والمواطنــات بالتعبــ�ي عــن رأيهــم �ز ي حيــث تســمح هــذه العنــا� جميعهــا للمواطنــ�ي
والنقــاش العلــىز

ــا  ــي والتكنولوجي ــل الجتماع ــبكات التواص ــون وش ــو والتليفزي ــة والرادي ــة المكتوب ــة كالصحاف ــام التقليدي ع ــائل الإ ــاك وس ــام، فهن ع
قليميــة والبلديــة حيــث عــادة مــا يتــم مناقشــة الموضوعــات العامــة،  نــت... إلــخ، وهنــاك مجالــس النــواب الإ ن�ت متعــددة الوســائط والإ
ي 

ــات والئنشــطة المفتوحــة �ز ــا المنتدي ــاك أيًض ــة، وهن ــن خــال الوســائل الســمعية البري ــا�ش أو م ــا بشــكل مب ــور إم ــل للجمه وتُنق
ز مــن الئنشــطة. ي حقــل معــ�ي

ي حيــث يجــري العمــل �ز
المؤسســات الجامعيــة ومنظمــات المجتمــع المــد�ز

أشكال حالت الرأي العام
عنــد وجــود مشــكلة محــددة ذات اهتمــام عــام، كإدخــال إصاحــات عــى قانــون النتخابــات عــى ســبيل المثــال ل الحــر، فــإن حالــة 

الــرأي العــام يمكــن أن تتخــذ أحــد الئشــكال التاليــة:

ز والمواطنــات الــرأي  أولً أن تكــون منحنيــة عــى شــكل حــرف “J” أو حــرف “L” وذلــك عندمــا تتقاســم الغالبيــة العظمــى مــن المواطنــ�ي
 ”L“ أو أن يكــون مضــادا لهــا ”J“ ي تقــوم بهــا الحكومــة

نفســه حــول المشــكلة محــل النظــر، كأن يكــون هنــاك رأي يؤيــد الإصاحــات الــىت
ــاً توافقيــاً أو معارضــاً. أمــا عندمــا يكــون المنحــىز عــى شــكل حــرف “U” فيمثــل ذلــك موقفــاً  ويعكــس هــذان الشــكان، “J” و “L” رأي
ز مــن هــم مــع الإصــاح ومــن هــم ضــده. ويمكــن أن تكــون هنــاك حالــة أخــرى للــرأي  ي حالــة مواجهــة بــ�ي

متأزمــاً عندمــا يكــون الســكان �ز
، مثــل وجــود  ز ز المواطنــ�ي ي الــرأي بــ�ي

ذم �ز العــام عــى شــكل حــرف “W” أو عــى شــكل أســنان المنشــار، وذلــك عندمــا يكــون هنــاك تــرش
ه مــن المعارضــة العامــة. ح الحكومــة وآخريــن يؤيــدون رأي قطــاع أو غــ�ي مؤيديــن لمقــ�ت

ــاش العــام  ه حســب تطــور النق ــت، أو أن يحــدث العكــس بتغــ�ي ــدار الوق ــام محــدد مســتمر عــى م ــاك رأي ع ــون هن ــن أن يك يمك
يعيــة يتوجــب عليهــا الضطــاع بمواجهــة المشــكلة بشــكل  للمشــكلة المطروحــة. ومــن جانــب آخــر فــإن الســلطات التنفيذيــة أو الترش

ذمهــا. ــأزم الآراء وترش ــح التوجــه أو ضــده، أو المواجهــة أو ت ــا لمســار النقــاش العــام: التوافــق لصال مختلــف طبًق

ي الديمقراطيات الحديثة
�ف

هنــاك بــاد لــم تحــظ الديمقراطيــة فيهــا بالقــوة الازمــة بعــد )الديمقراطيــات الجديــدة أو الصاعــدة(، حيــث يجــري الحديــث عــن الرأي 
. هنــا  ي إطــار مســار النتقــال الســياسي

شــارة إىل حــالت معينــة مثــل تحديــد مواقــف تتعلــق بموضــوع ســياسي مهــم �ز العــام بقصــد الإ
ي الديمقراطيــات المســتقرة.

ي تتولــد بشــكل متكــرر �ز
يكــون الئمــر عبــارة عــن ظواهــر مختلفــة عــن حــركات الــرأي العــام الــىت

ي آٍن واحــد مشــاكل 
ز البنيــان، حيــث يتحتــم عليهــا أن تواجــه �ز تختلــف الديمقراطيــات الوليــدة أو الشــابة عــن النظــام الســياسي متــ�ي

عــام  لمــان، ووســائل الإ ، وال�ب ي مختلفــة. فمــن جانــب هنــاك مشــاكل تنظيــم وتصنيــف النظــام التمثيــىي للحكومــة )النظــام النتخــا�ب
ي بدونهــا ل يمكــن لنظــام ديمقراطــي أن يكــون قــوي البنيــان )قضــاء 

المســتقلة، إلــخ..(، وكذلــك دعــم مؤسســات دولــة القانــون والــىت
طــة فعــال ونزيــه، وقــوات مســلحة بعيــدة عــن السياســة، إلــخ..(، ومــن جانــب آخــر هنــاك القضايــا العاديــة  ، وجهــاز �ش ي

محايــد ومهــىز
للحكــم وانتهــاج سياســات عامــة وتنفيذهــا.

ي الوعــي العــام، بــل عــادة مــا 
ي حــالت النتقــال نحــو الديمقراطيــة، ياحــظ أن هــذه المشــاكل المختلفــة ل تنفصــل عــن بعضهــا �ز

و�ز
ي إشــارة إىل حالــة رأي عــام ســواء كانــت مســتقرة أو �يعــة الــزوال، وكذلــك الحديــث عــن أي مشــكلة 

يجــري الحديــث عــن الديمقراطيــة �ز
ي تظهــر مرتبطــة ببعضهــا مــع مــرور الوقــت.

ي ورد ذكرهــا آنفــاً أو عــن عمومهــا الــىت
مــن المشــاكل الــىت

قليــم  ة، وأن لهــا انعكاســاتها داخــل الإ ، يجــب إبــراز وجــود حــركات الــرأي العــام خــال الســنوات العــرش الئخــ�ي ي بالنســبة للعالــم العــر�ب

ــة مــن أجــل الإصــاح” للعــام  ــادرات عربي ــه مجموعــة “مب ــة” الــذي أعدت ي للديمقراطي طــار فــإن “الدليــل العــر�ب ي هــذا الإ
وخارجــه. و�ز

ــس  ــن وتون ــدان )الئردن والبحري ة بل ي عــرش
ــة �ز ــ�ي نحــو الديمقراطي ي مســار التغي

ات �ز ي 2017، يوضــح المتغــ�ي
ــواىلي �ز الخامــس عــى الت

ي لقيــاس  ز والكويــت ولبنــان ومــر والمغــرب(. هنــاك أيًضــا – ابتــداًء مــن عــام 2008 – “البارومــ�ت العــر�ب والجزائــر والســعودية وفلســط�ي
ز والكويــت ولبنــان والمغــرب واليمــن.      ومــن  ي ســبعة بلــدان: الئردن والجزائــر وفلســط�ي

الــرأي” الــذي يتابــع حــالت الــرأي العــام �ز
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ي تقــوم بهــا كل أربــع ســنوات مجموعــة دوليــة تضــم جامعــات ومراكــز بحــث 
ي “الدراســات الدوليــة للقيــم”، الــىت

ناحيــة أخــرى ورد �ز
ز والعــراق والكويــت  ة دولــة عربيــة: الئردن والبحريــن وتونــس والجزائــر وفلســط�ي )الموجــة السادســة لعــام 2014( وجــود ثــاث عــرش

ي تســلط الضــوء بشــكل خــاص عــى الــرأي العــام للشــباب 
ولبنــان وليبيــا وقطــر ومــر والمغــرب واليمــن(. ومــن الدراســات الفصليــة الــىت

ي 2017 وللعــام 
ي أصــدرت �ز

ي تصــدر عــن استشــارية العاقــات العامــة ASDA’A Burson-Marstaller الــىت
ي يجــدر ذكــر تلــك الــىت العــر�ب

اوح  ــ�ت ــن ت ــاث الذي ن ــور والإ ــمل الذك ــات تش ــتناًدا إىل عين ــداده اس ــم إع ــذي يت ”، وال ي ــر�ب ــباب الع ــتبيان الش ــواىلي “اس ــى الت ــع ع التاس
مــارات العربيــة المتحــدة والكويــت  ي الــدول الســت الئعضــاء بمجلــس التعــاون الخليجــي )الســعودية والإ

ز 18 و24  عاًمــا �ز أعمارهــم بــ�ي
ز وتونــس والمغــرب والجزائــر واليمــن. وختاًمــا  ضافــة إىل مــر والعــراق والئردن ولبنــان وليبيــا وفلســط�ي وقطــر وعمــان والبحريــن(، بالإ
186  دولــة  ي

ز 18 و35  ســنة �ز هنــاك اســتبيان دوىلي ســنوي تحــت رعايــة “المنتــدى القتصــادي العالمــي” حــول الــرأي العــام للشــباب بــ�ي
. ز بينهــا بعــض الــدول العربيــة ومنهــا الئردن وفلســط�ي

تحليل الرأي العام
ــة  ــة هــي الســتبيان. حيــث تجــرى عــى عين ــة المعروفــة والئكــ�ش نمطي ــه نجــد أن المنهجي ــرأي العــام وتحليل ــاس ال ــق بقي فيمــا يتعل
 Random ي

إحصائيــة مــن الســكان، وهــو عبــارة عــن اســتبيان متبايــن الحجــم يتــم تطبيقــه عــى أفــراد يتــم اختيارهــم بشــكل عشــوا�ئ
(، أو أن يتــم ذلــك مــن خــال المكالمــة الهاتفيــة وهــو أســلوب متبــع  ي

قامــة )يتــم اختيــاره أيضــاً بشــكل عشــوا�ئ ي محــل الإ
ويتــم ذلــك �ز

ز الوثائــق مختلفــة  يتنامــى مــع الوقــت. ومــع هــذا فــإن دراســة الــرأي العــام تتــم أيضــاً مــن خــال مناهــج تتعلــق بتحليــل مضامــ�ي
ي يقــوم بهــا الزعمــاء السياســيون والئحــزاب والهيئــات العامــة كمنظمــات 

البيانــات، وهنــاك تحليــل للخطابــات والمداخــات العامــة الــىت
ي النهايــة فإنــه وكمــا تجــرى 

عــام المختلفــة وتحليــل بيانــات الســلوكيات النتخابيــة. و�ز ، وهنــاك متابعــة وســائل الإ ي
المجتمــع المــد�ز

ز تجــرى دراســة الــرأي العــام باســتخدام التقنيــة النوعيــة لتحليــل المجموعــات. دراســة ســلوكيات المســتهلك�ي

كات  ، فمنــذ عــدة ســنوات نشــأت مراكــز و�ش ي ي العالــم العــر�ب
نــا ســلفاً إىل وجــود العديــد مــن الدراســات المتعلقــة بالــرأي العــام �ز أ�ش

ي 
اكات مثــل “المبــادرة العربيــة لاإصــاح” الــىت ي أغلــب بلــدان المنطقــة. وأحيانـًـا تكــون هنــاك مجموعــة مــن الــرش

ي الــرأي العــام �ز
أبحــاث �ز

اً، وبالتــاىلي يتــم تقييــم مســار الديمقراطيــة  ز مــؤ�ش ز وأربعــ�ي ي للديمقراطيــة”، والــذي يشــتمل عــى اثنــ�ي تقــوم بإعــداد “الدليــل العــر�ب
ــر  ــة الرســمية وتقاري ــق الحكومي ــدان باســتخدام مصــادر معلومــات متعــددة مــن أجــل إعــداد الدليــل، وكذلــك الوثائ ي مختلــف البل

�ز
ز أعضــاء هــذا التجمــع  ي بلــدان مختلفــة.  ومــن بــ�ي

ي تجــرى لهــذا الغــرض �ز
ي واســتبيانات الــرأي العــام الــىت

منظمــات المجتمــع المــد�ز
ي 

ــز الدراســات والئبحــاث �ز ة”، والمرصــد التونــسي لانتقــال الديمقراطــي، ومرك ــرأي العــام “بصــ�ي ــز المــري لبحــوث ال ــاك: المرك هن
ي للبحــوث السياســية 

مــارات العربيــة المتحــدة، والمركــز الفلســطيىز ي – الإ العلــوم الجتماعيــة بالمغــرب، ومركــز الخليــج للدراســات بــد�ب
ي للدراســات السياســية.

ي الئردن، والمركــز اللبنــا�ز
اتيجية �ز والمســحية، ومركــز الدراســات الســ�ت
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ي النتخابات
رصد حقوق النسان �ف

المفهوم والمصطلح
ي النتخابــات، أو مراقبــة العمليــة النتخابيــة بالمفهــوم الئعــم والئشــمل، رصــد ومتابعــة وتقييــم مــدى 

يتضمــن رصــد حقــوق النســان �ز
تبــة عــى انضمــام الدولــة لاتفاقيــات  امــات الم�ت ز ام الدولــة، بكافــة أجهزتهــا المعنيــة بمختلــف مراحــل العمليــة النتخابيــة، بالل�ت ز الــ�ت
عــان العالمــي  نســان بشــكل عــام، وتحديــًدا تلــك الناظمــة للحقــوق المدنيــة والسياســية، وعــى رأســها الإ الدوليــة المعنيــة بحقــوق الإ
رادة مــن  ي تنــص عــى أن “إرادة الشــعب هــي منــاط الســلطة، ويجــب أن تتجــى هــذه الإ

ي  المــادة 21/ 3 منــه والــىت
نســان �ز لحقــوق الإ

ئ مــن  ز وبالتصويــت الــري أو بإجــراء مــكا�ز ز الناخبــ�ي اع العــام وعــى قــدم المســاواة بــ�ي خــال انتخابــات نزيهــة تُجــرى دوريًــا بالقــ�ت
حيــث ضمــان حريــة التصويــت”. وكذلــك العهــد الــدوىلي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي تنــص المــادة 25/ب منــه عــى 
اع العــام وعــى قــدم المســاواة  ي انتخابــات نزيهــة تُجــرى دوريـًـا بالقــ�ت

ي “]أن[ يَنتخــب ويُنتخــب، �ز
أن لــكل مواطــن/ة الحــق والفرصــة �ز

...”. كمــا يشــمل أيضــاً اتفاقيــة القضــاء عــى كافــة أشــكال  ز ز وبالتصويــت الــري، تضمــن التعبــ�ي الحــر عــن إرادة الناخبــ�ي ز الناخبــ�ي بــ�ي
ي نشــاطات الحملــة النتخابيــة، واتفاقيــة 

ضافــة إىل اتفاقيــة حقــوق الطفــل فيمــا يتعلــق بتشــغيل الئطفــال �ز ز ضــد المــرأة بالإ التميــ�ي
ي النتخابــات، فضــاً عــن مــدى 

عاقــة �ز عاقــة فيمــا يتعلــق بإزالــة أيــة عقبــات أمــام مشــاركة الئشــخاص ذوي الإ حقــوق الئشــخاص ذوي الإ
يهــة والعادلــة. ز ام بالضمانــات الدســتورية والقانونيــة لانتخابــات الحــرة وال�ز ز اللــ�ت

ــة،  ي الدول
ــة �ز ــة الديمقراطي ــاس للممارس ــة كأس ــة النتخابي ــة العملي ــن أهمي ــات م ي النتخاب

ــان �ز ــوق النس ــد حق ــة رص ــع أهمي وتنب
نســان، وتلــك المكفولــة بموجــب الدســات�ي  وارتباطهــا الوثيــق بالعديــد مــن الحقــوق المكفولــة بموجــب التفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإ

ــا:  ــة، وأهمه ــات الوطني يع والترش
ــي  ــرار الحكوم ــاذ الق ــة اتخ ي عملي

ــاهمة �ز ــة، والمس ــف العام ــوىلي الوظائ ــام وت ــأن الع ــية وإدارة الش ــاركة السياس ي المش
ــق �ز الح

/ات؛ ز ــ�ي /ات منتخب ز ــ�ي ــال ممثل ــن خ داري م والإ

/ات والتمثيــل العــادل  ز ز المواطنــ�ي شــح والنتخــاب وفقــا لمعايــ�ي يحددهــا القانــون تضمــن العدالــة والمســاواة بــ�ي ي ال�ت
الحــق �ز

لمختلــف فئــات المجتمــع؛

عــام والئداء المحايــد لتلــك  ي الحصــول عــى المعلومــة والوصــول العــادل لوســائل الإ
ي حريــة الــرأي والتعبــ�ي والحــق �ز

الحــق �ز
الوســائل وخاصــة العامــة أو الرســمية منهــا؛

ي تأسيس الئحزاب السياسية وحرية النضمام إليها والخروج منها؛
الحق �ز

ــة  ي العملي
ــة �ز ــاركة العادل ي المش

ــات، �ز ــة والئقلي عاق ــخاص ذوي الإ ــرأة والئش ــاكات، كالم ــة لانته ــ�ش عرض ــات الئك ــوق الفئ حق
ــك؛ ــان ذل ــة لضم ــة والتنفيذي يعي ــراءات الترش ــ�ي والإج ــاذ التداب ــة واتخ النتخابي

ي التجمع السلمي؛
الحق �ز

ي مراقبــة 
نســان �ز ي والئحــزاب السياســية والنقابــات والمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإ

فضــا عــن حــق مؤسســات المجتمــع المــد�ز
ــة وتشــكيل  ــج النهائي ــان النتائ ــاء بإع ــا وانته ــة له يعــات الناظم ــة ســن الترش ــن مرحل ــدًءا م ــة ب ــة النتخابي ــة مراحــل العملي كاف
يعــات الناظمــة. وقــد يمتــد دور الجهــات الرقابيــة ليشــمل مراقبــة مــدى وفــاء  ز والترش المجالــس المنتخبــة، وفًقــا لئحــكام القوانــ�ي
/ ز ي تقاريــر الجهــات الرقابيــة لضمــان جــودة وتطويــر العمليــة النتخابيــة وتمتــع المواطنــ�ي

أجهــزة الدولــة بالتوصيــات الــواردة �ز
ات بكافــة الحقــوق المرتبطــة بهــا.

ي يمكــن أن تؤثــر عــى نزاهــة النتخابــات، كمــا أنهــا 
ي اكتشــاف وتفــادي المشــكات أو النتهــاكات الــىت

وتســهم مراقبــة العمليــة النتخابيــة �ز
عيــة عــى  ي العمليــة النتخابيــة إىل مبــدأ المحاســبة، وتعــزز مــن شــفافية النتخابــات، وتضفــي الرش

تضمــن إخضــاع الئطــراف الفاعلــة �ز
ي مــن قبــل الجميــع.

طــار القانــو�ز ام بالإ ز ضافــة إىل ضمــان اللــ�ت العمليــة النتخابيــة، بالإ

وتقــوم الجهــات المعنيــة بالرقابــة عــى العمليــة النتخابيــة عــى إصــدار مجموعــة مــن الوثائــق خــال ســ�ي العمليــة تتضمــن تقاريــر 
ي الناظــم للعمليــة النتخابيــة؛ وتقاريــر 

طــار القانــو�ز مرحليــة لوصــف مختلــف مراحــل العمليــة النتخابيــة؛ وتقاريــر قانونيــة لتحليــل الإ
ــة  ــج تحليلي ــن نتائ ــا تتضم ــق؛ ودراســات وأبحاثً ــة بشــكل دقي ــون موثق ــا تك ــا م ــاكات محــددة غالًب متخصصــة لوصــف أحــداث أو انته
لســتطاعات رأي لفئــات معينــة أو أيــة نشــاطات بحثيــة؛ وبيانــات صحفيــة تتضمــن مخرجــات المراقبــة ويتــم إصدارهــا بحريــة ودون 
ــة  ــة عــى العملي ف ــة المرش ــع الجه ــن مراســات رســمية م ــة؛ فضــاً ع ــة النتخابي ــة عــى العملي ف ــات المرش ــل الجه ــن قب أي تدخــل م
ضافــة إىل توثيــق أي مخالفــات أو انتهــاكات بمختلــف  ــا مــا تتضمــن شــكاوى أو معلومــات حــول انتهــاكات معينــة؛ بالإ النتخابيــة، غالًب

الوســائل المتاحــة. 

•

•

•

•

•

•

•
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كمــا تُصــدر فــرق المراقبــة بعــد انتهــاء مختلــف مراحــل العمليــة النتخابيــة تقريــًرا يتضمــن وصًفــا تفصيلًيــا لخطــة عمــل فريــق المراقبة، 
هــا مــن الئمــور  ي تمــت مراقبتهــا، وخطــة تدريــب وتوزيــع فريــق المراقبــة، وغ�ي

وتشــكيلة هــذا الفريــق، وآليــات عملــه، والمراحــل الــىت
ي 

الإجرائيــة والفنيــة المتعلقــة بعمــل الفريــق. كمــا يتضمــن التقريــر تحليــًا شــامًا ومتكامــًا لمختلــف جوانــب العمليــة النتخابيــة الــىت
ــة  ــة النتخابي ــر العملي ي تــم رصدهــا، وتوصيــات لتطوي

ــىت تمــت مراقبتهــا )القانونيــة والإجرائيــة والفنيــة(، توثيقــاً لئهــم المخالفــات ال
يهــة. ز بمختلــف جوانبهــا بمــا يتوافــق مــع المعايــ�ي الدوليــة لانتخابــات الحــرة وال�ز

ي الدول العربية
الحالة �ف

ي مجــال تطويــر 
ي تقدمــاً بطيئــاً �ز نســان التابعــة لائمــم المتحــدة، تشــهد العديــد مــن دول العالــم العــر�ب اســتناداً إىل لجنــة حقــوق الإ

ي تُفــرض عــى حقــوق 
يهــة والعادلــة. إذ ل تــزال القيــود الــىت ز العمليــة النتخابيــة بمــا يتــواءم مــع المعايــ�ي الدوليــة لانتخابــات الحــرة وال�ز

، أو  ي حريــة الــرأي والتعبــ�ي
ي التجمــع، أو الحــق �ز

أساســية مرتبطــة بالعمليــة النتخابيــة والتحــول الديمقراطــي بشــكل عــام، كالحــق �ز
ي الحصــول عــى المعلومــة، تحــد مــن توفــر بيئــة ديمقراطيــة ســليمة 

حريــة تأســيس الئحــزاب السياســية والنضمــام إليهــا، أو الحــق �ز
ي 

/ات، وخاصــة الشــباب منهــم، عــن المشــاركة �ز ز يهــة، الئمــر الــذي قــد يــؤدي إىل عــزوف العديــد مــن المواطنــ�ي ز لانتخابــات الحــرة وال�ز
ي توفــ�ي بيئــة خصبــة للتطــرف ونبــذ الختــاف بــدلً مــن قبولــه واســتثماره.

العمليــة النتخابيــة، ومــن شــأنه أن يُســهم �ز

ي باعتبارهــا  ي دول العالــم العــر�ب
نســان المرتبطــة بالعمليــة النتخابيــة �ز ي تنامــي الهتمــام بمراقبــة ورصــد حقــوق الإ

وقــد أســهم ذلــك �ز
واحــدة مــن أشــكال الإصــاح الســياسي وســعًيا لتحقيــق الئهــداف التاليــة:

ضمان إجراء تقييم مستقل ومحايد وموضوعي للعملية النتخابية؛
تعزيز مبدأ سيادة القانون والحس بالمسؤولية الفردية والجماعية تجاه نزاهة العملية النتخابية؛ 

ي العملية النتخابية وقبول نتائجها؛ 
/ات �ز ز تشجيع المشاركة وتعزيز ثقة الناخب�ي

وير؛ ز هيب وال�ت ي ذلك ردع وكشف العنف وال�ت
ضمان سامة العملية النتخابية، بما �ز

فض المنازعات، وبخاصة فيما يتعلق بالقضايا المتصلة بالعملية النتخابية؛

/ات  ز ز المواطنــ�ي ، ويعــزز الثقــة بــ�ي ي
بيــة الوطنيــة وبنــاء المجتمــع المــد�ز كمــا يمكــن أن يوفــر رصــد النتخابــات دعًمــا غــ�ي مبــا�ش لل�ت

والجهــات الفاعلــة والمعنيــة بالعمليــة النتخابيــة.

نســان  ي لحقــوق الإ
ي هــذا المجــال مــن التجــارب الهامــة، إذ ســمحت الحكومــة الئردنيــة للمركــز الوطــىز

وتعــد تجربــة المملكــة الئردنيــة �ز
ي العــام 2007، وتــا ذلــك فتــح البــاب أمــام مؤسســات المجتمــع 

ي جــرت �ز
ي لمراقبــة النتخابــات النيابيــة الــىت

بتشــكيل أول فريــق وطــىز
ضافــة إىل دعــوة عــدد مــن المنظمــات الدوليــة لتشــكيل بعثــات رقابيــة دوليــة اعتبــاًرا مــن العــام  ي هــذا المجــال، بالإ

ي للعمــل �ز
المــد�ز

ي كانــت 
ي العــام 2011، والــىت

ي �ز
ي تشــكيل لجنــة الحــوار الوطــىز

2010. وقــد أســهمت هــذه التجربــة ومــا نتــج عنهــا مــن تقاريــر وتوصيــات �ز
يعــات الناظمــة للحيــاة السياســية ووضــع توصيــات لتطويرهــا. وكان مــن أهــم مخرجــات عمــل هــذه اللجنة تأســيس  مهمتهــا دراســة الترش
ي العــام 2012، وتكليفهــا بــإدارة كافــة مراحــل العمليــة 

داري �ز الهيئــة المســتقلة لانتخــاب بموجــب قانــون يضمــن اســتقالها المــاىلي والإ
دارة الكاملــة لئي انتخابــات عامــة  اف عــى أي انتخابــات أخــرى، ليتــم فيمــا بعــد توســيع صاحياتهــا لتشــمل الإ �ش النتخابيــة النيابيــة، والإ
بمــا فيهــا النتخابــات البلديــة وانتخابــات مجالــس المحافظــات وأي انتخابــات أخــرى. كمــا تضّمــن قانــون الهيئــة المســتقلة لانتخــاب 
ي الهيئــة 

ز وفقــا لتعليمــات تنفيذيــة يصدرهــا مجلــس مفــو�ز ز والدوليــ�ي ز المحليــ�ي ي اعتمــاد المراقبــ�ي
نًصــا �يًحــا عــى  دور الهيئــة �ز

)الهيئــة المســتقلة لانتخــاب، الئردن 2012(. 

ي الحقــل 
ز �ز ــادرة مــن مجموعــة مــن الناشــط�ي ــات” بمب ــة النتخاب ــة مــن أجــل ديمقراطي ــة اللبناني ــان فقــد تأسســت “الجمعي ي لبن

ــا �ز أم
ــة عــى  ــة المبني ــز المواطن ــاء مجتمــع ديمقراطــي، وتعزي ــة تســعى إىل بن ــة مطلبي ــة مدني ي 13 مــارس/آذار 1996، وهــي جمعي

العــام �ز
ي العمليــة السياســية 

ز �ز اك المواطنــ�ي أســاس الشــفافية والمســاءلة والمحاســبة. وتعمــل الجمعيــة عــى إصــاح النظــام الســياسي وإ�ش
الديمقراطيــة، كمــا تعمــل عــى مراقبــة ســ�ي العمليــات النتخابيــة عــى مختلــف أنواعهــا وإصــدار تقاريــر مفّصلــة حولهــا.

ي مختلــف الــدول العربيــة بالتشــبيك فيمــا بينهــا منــذ العــام 2009، حيــث 
وقــد بــدأت الجهــات المعنيــة بمراقبــة العملــة النتخابيــة �ز

ًا ومراقًبــا مــن 17 دولــة عربيــة بمراقبــة النتخابــات النيابيــة اللبنانيــة. وأصــدر الفريــق تقريــًرا خاًصــا حــول  قــام فريــق مكــّون مــن 37 خبــ�ي
ز الجمعيــات  ي الفريــق لبلــورة فكــرة التشــبيك بــ�ي

اء الئعضــاء �ز ــا تنظيــم لقــاٍء تشــاورّي مــع بعــض الخــ�ب أعمــال المراقبــة، وتــم لحًق
ز العــرب مــن خــال سلســلة نشــاطات  ي الــدول العربيــة المعنيــة بمراقبــة النتخابــات. واســتمر العمــل مــع فريــق المراقبــ�ي

المحليــة �ز
ي الــدول العربيــة )موريتانيــا، الســودان، مــر، الكويــت، تونــس، الئردن، 

ضافــة إىل مشــاركته بمراقبــة انتخابــات عديــدة �ز تنســيقية، بالإ
ي الــدول العربيــة والعالــم كالعــراق ولبنــان وباكســتان. 

ي العديــد مــن النشــاطات والمؤتمــرات �ز
أو لبنــان(. كمــا شــارك أعضــاء الفريــق �ز

ي 
ــث عقــد المؤتمــر التأســيسي الئول للشــبكة �ز وت، حي ــ�ي ــات مقرهــا الرئيــسي ب ــة النتخاب ــة لديمقراطي وبهــذا تأسســت الشــبكة العربي

ي العاصمــة اللبنانيــة.
كانــون الئول/ديســم�ب 2012 �ز
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ي جــرت منــذ تأســيس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية إىل رقابــة محليــة ودوليــة مكثفــة. 
ز خضعــت جميــع النتخابــات الــىت ي فلســط�ي

و�ز
نســان باعتبارهــا المؤسســة الوطنيــة لحقــوق النســان، بالرقابــة  ي 2015 قامــت الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإ

ومنــذ النتخابــات المحليــة �ز
ــه إىل  ــارت في ــث أش ــوع حي ــول الموض ــا ح ــًرا رقابًي ــدرت تقري ــة، وأص ــة النتخابي ــب العملي ي تواك

ــىت ــات ال ــوق والحري ــة الحق ــى بيئ ع
ي 

ي ضمانــات المحاكمــة العادلــة والــىت
، وحريــة التجمــع الســلمي، والحــق �ز خروقــات حقــوق النســان المتعلقــة بحريــة الــرأي والتعبــ�ي

ــة  ــبكة العربي ــال الش ــن خ ــان م نس ــوق الإ ــة لحق ــة العربي ــات الوطني ــوم المؤسس ــا تق ــة. كم ــة النتخابي ــاء العملي ــل وأثن ــرت قبي ج
، بتطويــر دليــل الرقابــة النتخابيــة للمؤسســات  ي

نمــا�ئ للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق النســان، وبالتعــاون مــع برنامــج الئمــم المتحــدة الإ
نســان. الوطنيــة لحقــوق الإ

المراجع

نسان.   نسان. جينيف: المفوضية السامية لحقوق الإ عان العالمي لحقوق الإ الئمم المتحدة )1948(. الإ
نسان.  الئمم المتحدة )1954(. العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.جينيف: المفوضية السامية لحقوق الإ

ي الئردن رقم 11 لسنة 2012 وتعدياته.
قانون الهيئة المستقلة لانتخاب �ز

 .LADE رسالة .)LADE( )2018( الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية النتخابات
ي الدول العربية. 

ز النتخابات �ز الشبكة العربية لديمقراطية النتخابات )2018(. قوان�ي
ــوق  ــة بالحق ــة المعني اع”. اللجن ــ�ت ــق الق ــة وح ــؤون العام ي إدارة الش

ــاركة �ز ــم 25 المش ــام رق ــق الع ــان. “التعلي نس ــوق الإ ــة حق لجن
ــان.  نس ــوق الإ ــة حق ــوتا: مكتب ــة ينيس ــون. جامع ــابعة والخمس ــدورة الس ــية ال ــة والسياس المدني

مصطلحات ذات عالقة: 

أولً: هذا القاموس: 
، مواطنة، مراقبة النتخابات المشاركة السياسية، الشمول السياسي

ي لمصطلحات النتخابات:  ثانياً: المعجم العر�ب
حقوق النسان، حقوق انتخابية، حقوق سياسية، مراقبة النتخابات

ى أبو شحوت ب�ش
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ي
سجل مد�ف

المفهوم والمصطلح

، مثــل بطاقــات الهويــة  ز ي هــو وثيقــة أو قاعــدة بيانــات رســمية يتــم إنتاجهــا بهــدف إصــدار وثائــق قانونيــة للمواطنــ�ي
الســجل المــد�ز

ــاً  ــا، وفق ــعب م ــراد ش ــا أف ــرض له ي يتع
ــىت ــداث ال ــة الئح ــتمر لكاف ــم والمس ــي الدائ لزام ــجيل الإ ــال التس ــن خ ــفر، م ــوازات الس وج

ــر  ــاد والجنســية والعم ــخ المي ــل الســم وتاري ز الشــخصية مث ــ�ي ــات المواطن ــن بيان ــد. ويتضم ي كل بل
ــة �ز ــة الملزم ــات القانوني للمتطلب

ي بعــض البلــدان يســتخدم 
ي تؤثــر عــى الحالــة الجتماعيــة لائفــراد. و�ز

ات الــىت هــا مــن التغــ�ي قامــة، وغ�ي والحالــة الجتماعيــة وعنــوان الإ
ز والناخبــات، كمــا تختلــف تســميته مــن بلــد لآخــر، ففــي تونــس مثــاً يســمى “دفــ�ت الحالــة  ي لوضــع ســجات الناخبــ�ي

الســجل المــد�ز
ــان “ســجل الئحــوال الشــخصية”.  ي لبن

ــة” و�ز المدني

ي تشــمل 
ي والتحليــل لائحــداث الحيويــة لســكان البلــد، والــىت

ي والإحصــاءات الحيويــة بالتســجيل القانــو�ز
تهتــم أنظمــة التســجيل المــد�ز

، ومــن خــال عمليــة التســجيل تكــون هــذه الئحــداث قانونيــة  ي
ي وعمليــات التبــىز

الــولدات والوفيــات والــزواج والطــاق والفصــل القضــا�ئ
ــة  ــا يجعــل الســجات المدني ــد الئداء، وهــذا م ي جي

ي لنظــام تســجيل مــد�ز
ــج الإحصــا�ئ ــة النات ــل الإحصــاءات الحيوي وعــة. وتمث ومرش

ي وإحصــاءات 
ابطــة جوهريـًـا. معظــم البلــدان ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط لديهــا أنظمــة ســجل مــد�ز والإحصــاءات الحيويــة م�ت

ي طــور تطبيــق تكنولوجيــا المعلومــات والتصــالت لتحديثهــا. 
حيويــة )CRVS( ورقيــة، والعديــد منهــا �ز

ي النتخابات
السجالت المدنية �ف

ز والناخبات ي وتسجيل الناخب�ي
السجل المد�ز

ي دور الســجات المدنيــة، حيــث أن إحــدى طــرق التســجيل 
، وهنــا يــأ�ت ز واحــدة مــن أهــم مهــام إدارة النتخابــات هــي تســجيل الناخبــ�ي

ي العديــد مــن البلــدان، يتــم 
ي و/أو إصــدار بطاقــة الهويــة الوطنيــة. �ز

ز والناخبــات بالســجل المــد�ز ز إعــداد قائمــة الناخبــ�ي هــي الجمــع بــ�ي
، وهــو نفســه الــذي يمكــن اســتخدامه أيضــاً لئغــراض أخــرى مثــل إصــدار بطاقــات  ي

ز مــن ســجل مــد�ز إعــداد قائمــة تســجيل الناخبــ�ي
ز والناخبــات فقــط لغــرض النتخابــات  ي بلــدان أخــرى يتــم تجميــع ســجات الناخبــ�ي

الهويــة الوطنيــة أو توزيــع المزايــا الجتماعيــة، و�ز
وقــد ل يتــم اســتخدامها لئغــراض أخــرى.

ز والناخبــات، أو أن تضــع لهــم قائمــة منفصلــة.  ي لســتخراج قائمــة الناخبــ�ي
دارات النتخابيــة إمــا اســتخدام الســجل المــد�ز يمكــن إذن لــاإ

ــاً ويطلــب مــن  ــة إلزامي ي القائمــة الوطني
ــة. ويكــون التســجيل �ز ــة مــن قبــل الدول ــدان يتــم الحتفــاظ بالســجات المدني ي بعــض البل

�ز
ي 

ــىت ــدول ال ي ال
ــة(. �ز ــادة وزارة الداخلي ــة )ع ــن يحتفظــون بالقائم ز الذي ــم إىل المســؤول�ي ي معلوماته

ــ�ي �ز ــن أي تغي ــاغ ع ب ز الإ ــ�ي المواطن
ــات، وهكــذا فــإن  ز والناخب ــ�ي ي إعــداد قائمــة الناخب

ــدا، عــادًة مــا يتــم اســتخدامه �ز ــل الئردن والســويد وكن ، مث ي
تحتفــظ بســجل مــد�ز

، دون القيــام بــأي خطــوة ليتــم  ي ي الســجل النتخــا�ب
دراج �ز ي يضمنــون الإ

ي الســجل المــد�ز
ز �ز ز للتصويــت مــن المدرجــ�ي كافــة المؤهلــ�ي

ز يتــم  ز والناخبــات المؤهلــ�ي ائــب المحــىي بملفــات حديثــة عــن الناخبــ�ي ي هــذه البلــدان يحتفــظ مكتــب الرز
تســجيلهم للتصويــت. �ز

ز والمواطنــات التقــدم بطلــب لتســجيلهم  ي بلــدان أخــرى، مثــل الســنغال، يجــب عــى المواطنــ�ي
. �ز ي

ي التســجيل التلقــا�ئ
العتمــاد عليهــا �ز

، يمكــن  ي
ز مــن الســجل المــد�ز . عندمــا يتــم اختيــار قائمــة منفصلــة للناخبــ�ي ي

ز عــى الرغــم مــن احتفــاظ الدولــة بســجل مــد�ز كناخبــ�ي
ي يقــدم معلومــات مثــل تاريــخ الميــاد والجنســانية، 

إنجــاز المهمــة بشــكل أقــرب بكثــ�ي مــن وقــت النتخابــات. ونظــراً لئن الســجل المــد�ز
دخــال البيانــات  ا مــن الوقــت الــازم لإ ز والناخبــات، وهــو مــا يقلــل كثــ�ي ي قائمــة الناخبــ�ي

فــا يلــزم جمــع هــذه المعلومــات مــرة أخــرى �ز
وتجميــع القائمــة.

ي مــن 
ى، ومــن المرجــح أن تكــون مكلفــة. إن اســتخدام الســجل المــد�ز ي والحفــاظ عليــه مهمــة إداريــة كــ�ب

يمّثــل تطويــر الســجل المــد�ز
ــات  ز إىل الســجل، ويمكــن بعــد ذلــك نقــل البيان ــة الناخبــ�ي ز ينطــوي ببســاطة عــى إضافــة معايــ�ي أهلي ــر قائمــة الناخبــ�ي أجــل تطوي
ــاء أو  ــة أخط ــود أي ــجيل لوج ــات التس ــق بيان ي تدقي

ــات �ز دارة النتخاب ــد لإ ــدور الوحي ــل ال ــة، يتمث ــذه الحال ي ه
ــات. �ز إىل إدارة النتخاب

ــات. ــوم النتخاب ي ي
ــة لســتخدامها �ز ــاج القائمــة النهائي إســقاطات، ومراجعــة وإنت
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ي النتخابات
مزايا وعيوب استخدام السجات المدنية �ز

ق الئوسط وشمال أفريقيا ي ال�ش
ي والإحصاءات )CRVS( �ف

أنظمة التسجيل المد�ف
ز للتصويــت.  ز والناخبــات المؤهلــ�ي تســتخدم الــدول العربيــة مثــل الئردن ومــر الســجات المدنيــة لتحديــد واســتخراج قائمــة الناخبــ�ي
ي كل بلــد، حيــث يطــور كل نظــام هــذه الئنظمــة 

ي والإحصــاءات الحيويــة �ز
وتختلــف نوعيــة وحالــة أنظمــة معلومــات الســجل المــد�ز

ــا نظــام تســجيل  ق الئوســط وشــمال أفريقي ــرش ــة ال ي منطق
ــدان �ز ــة البل ــك غالبي ــف. وتمتل ويحــدد الإجــراءات لتشــكيلها بشــكل مختل

ي هــذه الــدول وزارات مثــل وزارة الداخليــة أو الصحــة أو العدالــة. 
ي �ز

مركــزي، حيــث تتــوىل المســؤولية القانونيــة عــن التســجيل المــد�ز
ــل  ــن قب ــن م ــوريا واليم ــعودية وس ــة الس ــة العربي ز والمملك ــط�ي ــان وفلس ــر والئردن ولبن ي م

ي �ز
ــد�ز ــجيل الم ــام التس ــم إدارة نظ وتت

ي ُعمــان. بالنســبة للبحريــن والعــراق وقطــر 
ز أن وزارة العــدل هــي المســؤولة عــن تســجيل الئحــداث الحيويــة �ز ي حــ�ي

وزارة الداخليــة. �ز
مــارات العربيــة المتحــدة، تقــوم وزارة الصحــة بتســجيل المواليــد والوفيــات وتقــوم وزارة العــدل بتســجيل حــالت الــزواج والطــاق. والإ
ــود  ــت الجه ــام 1996، وبُذل ــذ ع ي من

و�ز ــ�ت لك ي الإ
ــد�ز ــجيل الم ــام التس ــل بنظ ــدأ العم ــا، ب ــمال أفريقي ــط وش ق الئوس ــرش ــة ال ي منطق

�ز
ي تــم إنتاجهــا مــن النظــام منــذ عــام 2001. وبــدأت باســتخدام 

ز كفــاءة الئنظمــة، فضــاً عــن دقــة وتوقيــت الإحصــاءات الــىت لتحســ�ي
ي والإحصــاءات الحيويــة لئغــراض انتخابيــة، مثــل تحديــد الئشــخاص 

ي تــم جمعهــا مــن خــال أنظمــة الســجل المــد�ز
المعلومــات الــىت

الذيــن بلغــوا ســن التصويــت.
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. ي ي العالم العر�ب
ي بعض البلدان �ن

ي والإحصاءات الحيوية �ن
جدول للتسجيل المد�ن

ي والإحصاءات الحيوية
ي أنظمة السجل المد�ف

التحديات والتطورات �ف
ورة  ي التعامــل مــع أنظمــة الســجات المدنيــة. فالئفــراد قــد ينقصهــم الوعــي بــرز

ز الئفــراد �ز هنــاك تحديــات تواجــه الدولــة والمواطنــ�ي
ي تواجههــا مجموعــات منخفضــة 

ــىت ي تصعــب التســجيل وال
ــىت ــة. ويتفاقــم هــذا بســبب الحواجــز ال ــة تســجيل الئحــداث الحيوي وأهمي

ي يصعــب الوصــول إليهــا، إمــا بســبب صعوبــة فهــم النظــام أو الحواجــز الماديــة 
إىل متوســطة الدخــل بســبب أنظمــة التســجيل الــىت

ي الئغلــب تتأثــر النســاء بشــكل خــاص بهــذه الصعوبــات، ففــي بعــض البلــدان، قــد تمنعهــن الحواجــز 
للوصــول إىل المناطــق النائيــة. و�ز

ي قدرتهــن عــى التصويــت.
، وهــو مــا يؤثــر بالتأكيــد �ز ز ي قائمــة الناخبــ�ي

ي وبالتــاىلي إدراجهــن �ز
الثقافيــة مــن الوصــول إىل الســجل المــد�ز

، فــإن الئطــر القانونيــة المتعارضــة  ي
ي تواجههــا الدولــة، ففــي حالــة قيــام الــدول بتطويــر وصيانــة الســجل المــد�ز

أمــا التحديــات الــىت
ــات التســجيل  ــة بســبب تعــّدد طلب ــة غــ�ي فعال ــح الســجات المدني ــن أن تصب ــا يمك ــة. كم ــة وغــ�ي فعال ــق أنظمــة تســجيل مربك تخل
اً، فــإن الهجــرة  ي عمليــات غــ�ي موحــدة. وأخــ�ي

ي بعــض الئحيــان مــن مختلــف الدوائــر الحكوميــة، ممــا يتســبب �ز
المتداخلــة والمتفاوتــة �ز

غــ�ي النظاميــة واللجــوء الســياسي الناجــم عــن الراعــات المدنيــة تجعــل مــن الصعــب عــى البلــدان المتلقيــة تطويــر وإدارة ســجل 
. ي كامــل وتمثيــىي

مــد�ز

ي جميــع أنحــاء العالــم، ومــع إدخــال وتعزيــز تكنولوجيــا المعلومــات والتصــالت، 
ي �ز

ي طــرق التســجيل المــد�ز
حدثــت تطــورات مهمــة �ز

ي التطــور مــن عمليــة ورقيــة يدويــة إىل أنظمــة آليــة ورقميــة، وقــد تــم تطويــر العديــد مــن المبــادئ التوجيهيــة 
ي �ز

بــدأ التســجيل المــد�ز
ي تطويــر وصيانــة أنظمــة كاملــة وحديثــة وفعالــة.

لمســاعدة الــدول والدوائــر الحكوميــة �ز
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ي والإحصاءات الحيوية عىل الصعيد العالمي
التسجيل المد�ف

قامــة  ي تجتمــع معــاً لإ
قليميــة الــىت ي والإحصــاء الحيــوي هــي مجموعــة مــن المنظمــات الدوليــة والإ

المجموعــة العالميــة للتســجيل المــد�ز
ــد بقيمــة هــذه الئنظمــة لحقــوق  اي ز اف الم�ت ــة )CRVS(. ومــع العــ�ت ي والإحصــاءات الحيوي

ي مجــال التســجيل المــد�ز
تحالفــات أقــوى �ز

ي تعزيــز أنظمــة CRVS الوطنيــة. كمــا 
نســان، والحكــم الرشــيد، والتخطيــط التنمــوي، والرصــد والتقييــم، كان هنــاك اهتمــام متجــدد �ز الإ

ي 
ي خطــة التنميــة لعــام 2030. تهــدف المجموعــة بشــكل أســاسي إىل تعزيــز نظــام CRVS الوطــىز

يظهــر برنامــج CRVS كقاعــدة أساســية �ز
قليميــة وتبــادل المعلومــات. وتضــم المجموعــة  والئنظمــة ذات الصلــة مــن خــال التنســيق والتعــاون حــول المبــادرات العالميــة والإ
 OSCE يــن منهــم الئمــم المتحــدة وأعضــاء التنميــة الآخريــن، مثــل منظمــة ي والإحصــاء الحيــوي أعضــاء كث�ي

العالميــة للتســجيل المــد�ز
ات بشــأن نظــام الإحصــاء مــن أجــل تعزيــز الديمقراطيــة وســيادة القانــون وحقــوق  ي تقــدم الدعــم والمســاعدة والخــ�ب

ODIHR الــىت
نســان، كمــا أنهــا تضــع مبــادئ توجيهيــة للمؤسســات الديمقراطيــة حــول كيفيــة تطويــر وتنفيــذ الئطــر القانونيــة والتنظيميــة للتســجيل  الإ
ــة”.  ي ونظــم الإحصــاءات الحيوي

ي مجــال التســجيل المــد�ز
ضافــة إىل ذلــك، وضعــت الئمــم المتحــدة “دليــل التدريــب �ز . وبالإ ي

المــد�ز
دارات الحكوميــة المســؤولة عــن الســجات المدنيــة الرجــوع إىل هــذا الدليــل لاطــاع عــى طــرق موحــدة لجمــع  يمكــن للمؤسســات والإ
ضافــة  البيانــات وتشــغيل أنظمــة CRVS، حيــث يوضــح الكتيــب إطــاراً قانونًيــا يمكــن للمؤسســات اســتخدامه لتوحيــد نظــم CRVS، بالإ

إىل مقاييــس لتقييــم الئنظمــة الجيــدة.

نسان ي وحقوق الإ
السجل المد�ف

ي والإحصــاءات الحيويــة كمســألة حقــوق إنســان. إذ 
ويــج للســجل المــد�ز ، يتــم ال�ت ي

ي المناقشــات الحاليــة حــول أنظمــة الســجل المــد�ز
�ز

نســان لئنــه يتعلــق بهويــة الشــخص القانونيــة، وبالتــاىلي القــدرة عــى الوصــول إىل  ي مــن أهــم قضايــا حقــوق الإ
يُعــد التســجيل المــد�ز

شــح لانتخابــات. كمــا  ي الحيــاة السياســية مــن خــال التصويــت وال�ت
ضافــة إىل حــق المشــاركة �ز الرعايــة الصحيــة والمزايــا الجتماعيــة، بالإ

ي للبلــدان بتحديــد أهليــة المواطــن للتصويــت، فضــاً عــن القضايــا الصحيــة الئكــ�ش أهميــة وأســباب الوفيــات. 
يســمح الســجل المــد�ز

ي الحيــاة العامــة والسياســية. هــذا مــا 
لذلــك يمكــن للــدول اســتخدام الســجات المدنيــة لســتبعاد جماعــات محــددة مــن المشــاركة �ز

ق الئوســط.  ي العديــد مــن مناطــق الــرش
يواجهــه “الئشــخاص عديمــي الجنســية”، وهــي أزمــة قائمــة �ز

ز أو مواطنــات  ون مواطنــ�ي ز الئشــخاص عديمــي الجنســية كأفــراد ل يعتــ�ب تعــرّف المفوضيــة الســامية لائمــم المتحــدة لشــؤون الاجئــ�ي
ي يمكــن أن تســبب تــرك الفــرد دون أي جنســية، عــى ســبيل المثــال، تعــارض 

ز أي بلــد، وهنــاك العديــد مــن الطــرق الــىت بموجــب قوانــ�ي
ق  ي الــرش

لغــاء التأميــم الفــردي أو الجماعــي. يوجــد �ز ة لإ ــا�ش ــة أو كنتيجــة مب ــوي لخافــة الدول ــج ثان ز الجنســية، كمنت ــ�ي بســيط لقوان
ة لمــن يُعرفــون بـــ “البــدون”، أو مــن أبنــاء  الئوســط وشــمال أفريقيــا عــدد كبــ�ي مــن الســكان عديمــي الجنســية، مثــل الئعــداد الكبــ�ي

بعــض الئقليــات العرقيــة كالئكــراد مثــاً.

ــة  ــك الحصــول عــى الحقــوق المدني ي ذل
ي الحصــول عــى الحقــوق والخدمــات، بمــا �ز

ــة �ز ــة وعملي ــة قانوني ــه صل ــاك الجنســية ل امت
ي 

ي الســجات المدنيــة عنــد الــولدة، وأيضــاً الحلــول السياســية �ز
والسياســية. ويمكــن تجنــب مســألة انعــدام الجنســية بــإدراج الئطفــال �ز

ق الئوســط مزيــدا مــن الئهميــة عــى هــذه القضيــة لئنهــا تمثــل تحديــاً لإجــراءات  ي الــرش
ز �ز بعــض المناطــق. وقــد أضفــت أزمــة الاجئــ�ي

ي البلــد الــذي يســكنون فيــه أو يتــم طردهــم منــه.
ز �ز التصويــت خــارج البــاد، خاصــة عندمــا ل يكــون الاجئــون مســجل�ي
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شفافية النتخابات

المفهوم والمصطلح
ي تعريفنــا لهــا، 

، �ز ي
ي أي حكــم ديمقراطــي يقــوم المواطنــون والمواطنــات فيــه باختيــار قادتهــم. وهــي تعــىز

الشــفافية مفهــوم مركــزي �ز
ي وقــت مناســب، والخضــوع للمســاءلة. الشــفافية، أو بالئحــرى قابليــة 

فصــاح عــن المعلومــات بدقــة و�ز التــرف بطريقــة منفتحــة، والإ
ز اختيــارات واعيــة وقدرتهــم عــى مســاءلة قادتهــم. بــا شــفافية  ي اتخــاذ المواطنــ�ي

الحصــول عــى المعلومــات، هــي أمــر جوهــري �ز
ــج ســياقا  ــا ينت ــة. وهــو م ز ول مؤسســاته العام ــ�ي ــه المنتخب ــات نواب ــرارات وترف ــدري شــيئا حــول ق ي الظــام، ل ي

ــور �ز يظــل الجمه
نســان، حيــث تســتطيع المؤسســات العامــة، مثــا، إخفــاَء أفعالهــا عــ�ب  ّ فيــه أساســيات حقــوق الإ ينتعــش فيــه الفســاد وربمــا ل تُلــىب
ورة ملحــة مــن أجــل خضــوع المؤسســات للمحاســبة، وتعزيــز  عــام أو تشــديد الرقابــة عليــه. وهكــذا فــإن الشــفافية �ز ي الإ

التحكــم �ز
نســان،  ــه. تتحقــق الشــفافية عندمــا تقــوم الإجــراءات والئفعــال عــى أســاس حقــوق الإ ــع الفســاد ومكافحت ــة، ومن القيــم الديمقراطي
ي معرفــة مــا يقــوم بــه ممّثلــوه ومؤسســاته 

وبَضمــان حريــة الــرأي والتعبــ�ي بصفــة خاصــة، ذلــك أن حريــة التعبــ�ي تحمــي حــق الجمهــور �ز
فصــاح عــن رأيــه دون خــوف مــن عقوبــة أو انتقــام. باســمه، وتوفــر لــه القــدرة عــى الإ

ز والناخبــات إىل  ي مجــال النتخابــات، حيــث تتصــل الشــفافية بقــدرة أصحــاب المصلحــة النتخابيــة مــن الناخبــ�ي
الئمــر كذلــك أيضــا �ز

ــا.  ــق منه ــة والتحق ــة النتخابي ي مســار العملي
ــة وعــى كل خطــوة �ز ــة عــى الطــاع عــى كل مرحل ــات المراقب الئحــزاب السياســية وهيئ

ــك  ــن ذل ــث تُمّك ــا، حي ــة ونتائجه ــة النتخابي ي العملي
ــة الجمهــور �ز ــن أجــل الحصــول عــى ثق والشــفافية بهــذا تعــد عنــرا حاســما م

ّ بدقــة عــن إرادة الشــعب. ــ�ب ــات يُع ــه النتخاب ي أن مــا أســفرت عن
ــوق �ز الجمهــور مــن الوث

ي مختلــف الئحــكام المتعلقــة بالنتخابــات والقواعــد 
ز انتخابيــة ذات أســلوب واضــح �ز ي النتخابــات مــن خــال قوانــ�ي

وتتحقــق الشــفافية �ز
ي كل مرحلــة مــن 

ي يتبعهــا مســؤولو النتخابــات. وبينمــا نجــد وفــرة مــن الئدوات والئســاليب المختلفــة لضمــان الشــفافية �ز
داريــة الــىت الإ

هــا مــن المؤسســات ذات الشــأن بالنتخابــات  دارة النتخابيــة وغ�ي ز عــى هيئــات الإ مراحــل العمليــة النتخابيــة بشــكل عــام، فإنــه يتعــ�ي
كاء وأصحــاب المصلحــة  ــرش ــة ال ــة للفهــم؛ 2. التواصــل والعمــل مــع كاف ــذ إجــراءات واضحــة وقابل ــام بوضــع وتنفي : 1. القي ــىي ــا ي م
احاتــه.  ؛ 3. إتاحــة كل مرحلــة مــن المراحــل النتخابيــة لتعليقــات الجمهــور واق�ت ز النتخابيــة بطريقــة محايــدة وخاليــة مــن أشــكال التميــ�ي

.)IFES(

ي المراحل المختلفة من الدورة النتخابية
تداب�ي الشفافية �ف

الجدول التاىلي يعطي أمثلة منها:
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ي المعلومة
الحق �ف

ــدوىلي مــن أجــل  ــ�ي عــى المســتوى ال ــة حــدث تقــدم كب ــن بالمعلومــات. وعــ�ب عقــود ماضي ــب التــرف بشــفافية إمــداد الآخري يتطل
عــان العالمــي  ي اتفاقــات دوليــة مــن بينهــا المــادة 10 مــن الإ

ي الحصــول عــى المعلومــات. وقــد تــم ترســيخ هــذا الحــق �ز
ضمــان الحــق �ز

يعــات وطنيــة مــع تحــول الــدول  ي ترش
نســان. ثــم تــا ذلــك ترســيخه �ز نســان، والمــادة 10 مــن التفاقيــة الئوروبيــة لحقــوق الإ لحقــوق الإ

إىل نظــم ديمقراطيــة. 

ي المعلومــة هــو القانــون الســويدي لحريــة المعلومــات والــذي صــدر عــام 1766، وتبعتــه 
يعــي بالحــق �ز اف ترش ولعــل أقــدم وأول اعــ�ت

ي 
ويــج 1970 والوليــات المتحــدة الئمريكيــة 1996. و�ز ي 1950، الدنمــارك 1950، ال�ز

دول عديــدة عــى نفــس الخــط مــن بينهــا فنلنــدا �ز
عــام 2004، تبنــت الجمعيــة العامــة لائمــم المتحــدة القــرار 59/201 والــذي نــص عــى عــدد مــن “العنــا� الئساســية للديمقراطيــة” 
افــا واســع  ي المعلومــة – اع�ت

دارة العامــة” )DRI 2014(. واليــوم نالــت الشــفافية - بالئحــرى الحــق �ز ي الإ
ومــن بينهــا “الشــفافية والمحاســبة �ز

. ي والــدوىلي
النطــاق كحــق أســاسي عــى المســتوى الوطــىز

ي البالد العربية
الموقف �ف

ــة  ي البــاد العربيــة مــا زالــت تشــوبها تحدبــات هامــة، عــى الرغــم مــن وجــود أمثل
، فــإن الصــورة �ز ي بحســب مبــادرة الإصــاح العــر�ب

ي 
ي تتقــّدم بثبــات نحــو ممارســات حكــم شــفافة وتأســيس مجتمــع مفتــوح. كمــا حــدث بعــض التقــدم �ز

جيــدة  كالحالــة التونســية الــىت
عــدد مــن البلــدان الئخــرى كذلــك مثــل الئردن والمغــرب واليمــن. ورغــم التحديــات وحداثــة التجربــة نســبياً، فــإن هــذه البلــدان قــد 

ي حريــة الحصــول عــى المعلومــة.
يعيــة أو مراســيم لحمايــة حــق الجمهــور �ز اتخــذت خطــوات نحــو اعتبــار ومناقشــة أشــكال ترش

دارة النتخابيــة مــن ناحيتهــا تقــوم بجمــع بيانــات عامــة توفــر أساســا لتخــاذ  ومثلهــا مثــل المؤسســات العامــة الئخــرى، فــإن هيئــات الإ
ــا إىل  ــا وترجمته ــات وفهمه ــك البيان ــول إىل تل ــى الوص ــور ع ــدرة الجمه ــل ق . ولع ي

ــىز ــياسي والتق ز الس ــتوي�ي ــن المس ــى كل م ــرارات ع ق
ي النتخابــات 

ي الهيئــة ذاتهــا كمؤسســة و�ز
دارة النتخابيــة، و�ز ي قــرارات هيئــة الإ

ي العمليــة النتخابيــة تقــدم أساســا للثقــة �ز
مشــاركة كاملــة �ز

ــل  ــهولة وأق ــ�ش س ــام أك ــتوى الع ــى المس ــات ع ــ�ي المعلوم ــح توف ــالت، يصب ــات والتص ــا المعلوم ــدم تكنولوجي ــة. وبتق ــة عام بصف
ة مــن البيانــات النتخابيــة عــى المســتوى  إرهاقــا؛ وهكــذا فــإن غالبيــة بلــدان أمريــكا الاتينيــة، عــى ســبيل المثــال، توفــر كميــات معتــ�ب
دارة النتخابيــة عــى المزيــد  ي مناطــق أخــرى، تعتمــد هيئــات الإ

ي البلــدان العربيــة، مثلمــا �ز
ي الديمقراطــي(. و�ز

العــام )المعهــد الوطــىز
مــن تكنولوجيــا التصــالت والمعلومــات لدعــم عملهــا. يتضمــن هــذا أساســيات معالجــة النصــوص، ولكنــه يتجاوزهــا إىل أدوات أكــ�ش 
ي للفــرز والعــّد )المعهــد 

ز والناخبــات، أو المســح الضــو�ئ تعقيــدا للتعامــل مــع نظــم معالجــة النتائــج، أو التســجيل الحيــوي للناخبــ�ي
ة  دارة النتخابيــة، فإنهــا تطــرح تحديــات خطــ�ي ي الديمقراطــي(. وبينمــا يعــزز اســتخدام تلــك التكنولوجيــا مــن كفــاءة وفعاليــة الإ

الوطــىز
ك وراءهــا ســجا ورقيــا قــد تحــّد مــن مســتوى الشــفافية،  ي ل تــ�ت

ي الــىت
و�ز لكــ�ت للشــفافية. عــى ســبيل المثــال، فــإن ماكينــات التصويــت الإ

لئنهــا ل تســمح بمراجعــة نتائــج التصويــت أو التدقيــق بشــأنها.

دارة النتخابيــة.  ز الإ ي اتجــاه تمكــ�ي
، شــهدت المنطقــة العربيــة تطــورات إيجابيــة �ز ي حريــة التعبــ�ي

ي ضمــان الحــق �ز
رغــم بــطء التقــدم �ز

دارة النتخابيــة، مــن بينهــا هيئــات مســتقلة، ينــاط بهــا تنظيــم النتخابــات وإدارتهــا.  فكافــة بــاد المنطقــة لديهــا الآن عمليــا هيئــات لــاإ
دارة  ، فــإن هيئــات الإ ي ي المجــال النتخــا�ب

وبدعــم مــن الئمــم المتحــدة وعــدد مــن المنظمــات الدوليــة الئخــرى المعنيــة بتقديــم الدعــم �ز
ي النتخابــات واتخــاذ 

قليمــي والــدوىلي فيمــا يخــص بنــاء الثقــة �ز اتهــا عــى المســتوى الإ ات الآخريــن، وتنقــل خ�ب شــد بخــ�ب النتخابيــة تس�ت
ي ممارســة العمليــات النتخابيــة. 

تدابــ�ي الشــفافية �ز

ز  ي عــ�ب تدشــ�ي ي المجــال النتخــا�ب
قليميــة، فــإن جامعــة الــدول العربيــة طــورت مــن قدراتهــا �ز وباعتبارهــا واحــدة مــن أبــرز الهيئــات الإ

دارة  ــات الإ ــا هيئ ــى إليه ــات تدع ــد منتدي ــة إىل عق ضاف ــة، بالإ ــاعدات التقني ــم المس ــات وتقدي ــى النتخاب ــة ع ــاص بالمراقب ــم خ قس
ــات.  ي النتخاب

ــا الشــفافية �ز ــن بينه ــات رئيســية م ــاش موضوع ــة لنق ــدان الئعضــاء وأصحــاب المصلحــة النتخابي ي البل
ــة �ز النتخابي

ي المنطقــة العربيــة عــام 2015، بدعــم مــن برنامــج الئمــم المتحــدة 
دارة النتخابيــة �ز فضــا عــن ذلــك، تــم إنشــاء أول رابطــة لهيئــات الإ

ــذا  ــة إىل ه ضاف ــة. بالإ ي المنطق
ــة �ز ــ�ش مهني ي أك ــا�ب ــل النتخ ــل العم ي جع

ــاون �ز ــن التع ــد م ــق لمزي ــد الطري ــل تمهي ــن أج ، م ي
ــا�ئ نم الإ

ي المنطقــة هــو خطــوة تجــاه تعزيــز المعرفــة والوعــي بالحقــوق 
نســان �ز ز النتخابــات ومجموعــات حقــوق الإ فــإن الربــط الحديــث بــ�ي

. ي المعلومــات وحريــة الــرأي والتعبــ�ي
النتخابيــة، بمــا يتضمــن الحــق �ز



168

المراجع

Democracy International Reporting )2014(. International Standards on Transparency and Accountability. Democracy 
International Reporting. Briefing Paper 47. Berlin: DRI. 
International Foundation for Electoral Systems. A Guide to Transparency in Election Administration. Washington, D.C.: 
IFES.  
National Democratic Institute )2013(. Transparency. Washington, D.C: NDI. https://www.ndi.org/e-voting-guide/
transparency 
United Nations Education Scientific and Cultural Organization. Freedom of Information in the Arab States. http://
www.unesco.org/new/en/communication-and-information/freedom-of-expression/freedom-of-information/foi-in-
arab-states/

مصطلحات ذات عالقة: 

أولً: هذا القاموس:
ز ، تجاوزات انتخابية، نزاهة النتخابات، انتخابات صحيحة، إعام الناخب�ي ي ، تزوير انتخا�ب ي التدقيق النتخا�ب

ي لمصطلحات النتخابات:  ثانياً: المعجم العر�ب
ي انتخابات نزيهة مراقبة النتخابات، تزوير النتخابات، تجاوز انتخا�ب

ناجية هاشمي
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الشمول السياسي

المفهوم والمصطلح
ي تفــرض 

الشــمول الســياسي بمعنــاه العريــض كمــا عرّفــت عنــه بدراســاتها حنــا أرنــدت هــو مفهــوم يصــف سياســياً نظــام الدولــة الــىت
ــه أن النظــام المعــروف بـــ “الشــمولية السياســية” كمفهــوم  ســيطرتها عــى كافــة المســتويات الشــخصية والعامــة. مــن المهــم التنوي
ســياسي تــم تعريفــه لوصــف أنظمــة سياســية لــدول توتاليتاريــة، ويختلــف عــن مفهــوم الشــمول الجتماعــي والســياسي الــذي نصــت 
ي يمكــن 

دمــاج الســياسي لــكل فئــات المجتمــع خاصــة الفئــات الــىت نســان كمفهــوم يؤّمــن الإ عليــه التفاقيــات الدوليــة الخاصــة بحقــوق الإ
أن تكــون مهمشــة أو غــ�ي ممثلــة.

ــط  ــد والضواب ــب القواع ــة بحس ــاة العام ي الحي
ــاركوا �ز /ات أن يش ز ــ�ي ــع المواطن ــماح لجمي ــدف اىل الس ــح يه ــياسي مصطل ــمول الس الش

/ات بممارســة  ز ي النظمــة الديمقراطيــة، يهــدف الشــمول الســياسي اىل تأكيــد حــق كامــل المواطنــ�ي
. �ز ز والدســات�ي ي القوانــ�ي

الموضوعــة �ز
ز النتخابيــة أو اللوائــح  ز عــى طريقــة بلــورة هــذا الحــق بمــا فيهــا القوانــ�ي شــح. وتنــص القوانــ�ي ي التصويــت وال�ت

ي �ز حقهم/هــن النتخــا�ب
ز  ي حقوقهــم وواجباتهــم. أمــا التميــ�ي

/ات �ز ز ز جميــع المواطنــ�ي ز النتخابيــة والدســات�ي تحمــي عــادًة المســاواة بــ�ي التنظيميــة. فالقوانــ�ي
ــاً أو  ــة غــ�ي متســاوية )إيجابي ــة معامل ي ظــروف مماثل

ــة أفــراد أو مجموعــات مــن الئفــراد �ز فهــو “كل إجــراء أو موقــف يهــدف إىل معامل
ز  ــ�ي ــوم التمي ــن أن يق ــن. يمك ــم دون الآخري ــن بعضه ــا ع ــن، أو حجبه ــى آخري ــة ع ــم أفضلي ــاء بعضه ــؤدي إىل إعط ــكل ي ــلبياً( بش س
ي ســياق العمليــة 

ز �ز هــا. ويمكــن أن يــؤدي التميــ�ي عــى أســاس الجنســانية أو العــرق أو الديــن أو الحالــة الجتماعيــة والقتصاديــة أو غ�ي
شــح. ي ال�ت

ي النتخــاب أو حقهــم �ز
النتخابيــة إىل حرمــان بعــض الئفــراد أو المجموعــات مــن حقهــم �ز

ــا المعجــم  ي يعرفه
ــىت ــة، وال ــة، مــن المجموعــات غــ�ي الممثل ــة، اجتماعي ــت طائفي ــات إن كان ــكل الفئ لحــل العقــدة وإتاحــة الفــرص ل

ــات مــن الســكان يمكــن تحديدهــا حســب الجنســانية أو العــرق أو العمــر أو الطبقــة  : “فئ ــىي ــا ي ــة كم ي للمصطلحــات النتخابي العــر�ب
ي المجالــس 

ز أفرادهــا �ز عاقــة، إلــخ، لــم يتــم تمثيــل مصالحهــا أو لــم تتمتــع بتمثيــل كاف مــن بــ�ي الجتماعيــة أو العمــل أو الديــن أو الإ
ي هــذا المفهــوم، 

هــا مــن مؤسســات صنــع القــرار”. هنــاك بعــض الختافــات اللغويــة �ز دارات وغ�ي النيابيــة والمؤسســات الحكوميــة والإ
ي مــر فتســّمى “فئــات غــ�ي ممثلــة”. هنــاك خطــوات إيجابيــة، و”غالبــاً مؤقتــة”، 

ز مثــاً تســّمى “مجموعــات مهمشــة” أمــا �ز ففــي فلســط�ي
ــف  ي مجــالت التوظي

ــات “�ز ــا الشــباب والنســاء وذوي الحتياجــات الخاصــة والئقلي ــات، ومنه ــل هــذه الفئ ــادة تمثي ــم اتخاذهــا لزي يت
ز أولئــك  ي تــم إقصاؤهــم عنهــا تاريخيــاً، وهــي تهــدف إىل إعــادة التــوازن إىل مجــال المشــاركة لتمكــ�ي

والتعليــم والسياســة والئعمــال الــىت
.” ي يجــا�ب ز الإ ي تونــس ومــر مثــاً بـــالـ “تميــ�ي

الذيــن تعرضــوا للحرمــان مــن العــودة والمشــاركة. وتســمى هــذه التدابــ�ي �ز

ي المــادة 4 “ل يعتــ�ب اتخــاذ الــدول الئطــراف تدابــ�ي خاصــة مؤقتــة 
ز ضــد المــرأة �ز لقــد نصــت اتفاقيــة القضــاء عــى كافــة أشــكال التميــ�ي

اً بالمعــىز الــذي تأخــذ بــه هــذه التفاقيــة، ولكنــه يجــب أل يســتتبع،  ز ز الرجــل والمــرأة تميــ�ي تســتهدف التعجيــل بالمســاواة الفعليــة بــ�ي
ي 

بقــاء عــى معايــ�ي غــ�ي متكافئــة أو منفصلــة، كمــا يجــب وقــف العمــل بهــذه التدابــ�ي مــىت تحققــت أهــداف التكافــؤ �ز عــى أي نحــو، الإ
ز طرحــت طريقــة  اعتمــاد  ز عــام 1995، حــ�ي ي برنامــج عمــل بيكــ�ي

ي تــم تطويرهمــا �ز ز إيجــا�ب الفــرص والمعاملــة.” تدابــ�ي مؤقتــة أو تميــ�ي
ي مواقــع الســلطة وصنــع القــرار، مــن خــال تخصيــص حصــص 

الكوتــا لتفعيــل مشــاركة المــرأة السياســية كحــل “لوضــع حــد لامســاواة �ز
كســقف أد�ز لمشــاركة النســاء بنســبة %30 حــىت العــام 2005”. الحصــة بحســب تعريــف شــبكة المعرفــة الديمقراطيــة هــي عبــارة عــن 
قاعــدة تخصيــص يتــم مــن خالهــا توزيــع المناصــب، أو المــوارد، أو المهــام السياســية اســتناداً إىل معادلــة محــددة. وبشــكل عــام يتــم 
ي قــد يــؤدي فيهــا عــدم اســتخدام الحصــة إىل خلــل أو عــدم تــوازن غــ�ي مقصــود 

ي الحــالت الــىت
اســتخدام نظــام الحصــص )الكوتــا( �ز

، تســتخدم الحصــص مــن أجــل ضمــان تمثيــل عــادل لكافــة فئــات المجتمــع وذلــك مــن خــال  ي الحقــل الســياسي
ي مســألة التمثيــل. و�ز

�ز
تمكينهــم مــن الحصــول عــى بعــض المناصــب المنتخبــة. وتســتند الفكــرة الئساســية لنظــام الحصــص إىل محاولــة خلــق صــورة مصغــرة 
ك أيــة فئــة مهمشــة وغــ�ي ممثلــة. لذلــك فعــادًة مــا تعتمــد الحصــص لصالــح المــرأة  لمــان المنتخــب ل تــ�ت ي ال�ب

ودقيقــة للمجتمــع برمتــه �ز
 ، أو الئقليــات الجغرافيــة، أو العرقيــة، أو اللغويــة أو الدينيــة. باختصــار يتــم اختيــار تدابــ�ي مؤقتــة تســمح بتصحيــح التمثيــل الســياسي

 . ي العمــل الســياسي
ز إدمــاج الفئــات جميعــاً �ز وذلــك لتحســ�ي

ي البــاد، رفعــت عــى 
اير/شــباط 2018 أثــار ترشــيح حــزب لمواطــن “يهــودي” لانتخابــات الرئاســية جــدلً �ز ي ف�ب

ي تونــس مثــاً، �ز
�ز

ــات  شــح إىل النتخاب ــة مــن ال�ت ــات الديني هــم مــن الئقلي ز اليهــود وغ�ي ــل المــادة 74 مــن الدســتور لتمكــ�ي ــات بتعدي ــره مطالب أث
. )راجــع فصــل الئقليــات( الرئاســية وإدماجهــم الســياسي

ي هندســت وأسســت تقاســم المراكــز 
ي لبنــان مثــاً، بســبب الديمقراطيــة التوافقيــة )راجــع: ليبهــارت، و/أو مــرة انطــوان( الــىت

و�ز
ز الطوائــف الرئيســية، يبقــى الوصــول اىل المراكــز الرئيســية )رئاســة الحكومــة، رئاســة الجمهوريــة، رئاســة  ي الدولــة بــ�ي

الرئيســية �ز
 ، ز ز إىل طوائــف غــ�ي رئيســية )كاثوليــك الريــان الئرثوذكــس، والكاثوليــك، والاتــ�ي ز المنتمــ�ي ( لفئــة مــن المواطنــ�ي ي المجلــس النيــا�ب
ي هــذه 

ــف �ز ــات مــن هــذه الطوائ /مواطن ز ــل مواطن�ي ــة الئساســية أمــام تمثي ــدروز( العقب ــاط، وال ، والئقب ز ــدان، والآشــوري�ي والكل
المناصــب بالتســاوي.

•

•
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أبعاد الشمول 
ز إىل مجتمــع مــا للحصــول عــى الخدمــات أو لممارســة حقوقهم/هن السياســية  كمفهــوم عــام، يســمح الشــمول بإدمــاج جميــع المنتمــ�ي
ي ســياق النتخابــات الديمقراطيــة  لكفالــة حق 

ي �ز
ز ضــد أي فئــة أيــاً كانــت. يقتــ�ز ومنهــا النتخابيــة بطريقــة متســاوية دون إقصــاء أو تميــ�ي

وط  /ات مــن اســتخدام هــذه الحقــوق بالتســاوي. ومــن أهــم الــرش ز وط لتمكــن المواطنــ�ي شــح وحــق التصويــت وجــود بعــض الــرش ال�ت
اع، مــا يســمى  شــح أو القــ�ت ز النتخابيــة لل�ت ي أجمعــت عليهــا معظــم دســات�ي العالــم والقوانــ�ي

والقيــود القانونيــة الواجــب توافرهــا، والــىت
 ، ز /ات البالغــ�ي ز شــح عــادة يكــون مكفــول لجميــع المواطنــ�ي طــي الســن )حــق التصويــت وال�ت شــح”: �ش اع” و”أهليــة ال�ت “بأهليــة القــ�ت
ط الجنســية، فضــاً عــن وجــود  ز 18 ســنة وأكــ�ش أو 21 أو 25 ســنة بحســب كل دولــة(، و�ش اوح أعمارهم/هــن عــادًة بــ�ي ي تــ�ت

الذين/اللــوا�ت
، كإدانــة أو عائــق صحــي أو المســتوى التعليمــي   ي

ز أي دون أي عائــق قانــو�ز عــدد مــن الضمانــات تكفــل حســن ممارســة هذيــن الحقــ�ي
شــح لبعــض المناصــب. لل�ت

ائــح المجتمــع، فمــن الواجــب عــى الــدول أن تعمــل عــى التأكــد مــن  اع  فأصبــح حًقــا تمارســه جميــع �ش أمــا حــق النتخــاب أو القــ�ت
نــاث، الشــباب والكبــار، الئقليــات  ز ليتمكن/لتتمكــن مــن ممارســة هــذا الحــق. الذكــور والإ اك كل شــخص بالــغ داخــل لئحــة الناخبــ�ي إ�ش
عاقــة، والذيــن يعيشــون  العرقيــة والثقافيــة والدينيــة، ومجموعــات المجتمــع المهمشــة مثــل الفئــات الئكــ�ش فقــراً، والئشــخاص ذوي الإ

طــة )راجــع فصــىي المشــاركة السياســية والئقليــات(. ي القــوى المســلحة كالجيــش والرش
ي الخــارج أحيانـًـا أو يعملــون �ز

�ز

 . ز ي لئن اســمه غــ�ي مــدرج عــى قائمــة الناخبــ�ي قصــاء “حــدث يقــع حينمــا ل يســتطيع ناخــب محتمــل مــن ممارســة حقــه النتخــا�ب إن الإ
دارة النتخابيــة وذلــك  يعــود ذلــك إىل عــدد مــن الئســباب المحتملــة مثــل ســهو الناخــب نفســه أو إىل رفضــه التســجيل، أو إىل إهمــال الإ
. وربمــا يحــدث ذلــك نتيجــة  ز ي قوائــم الناخبــ�ي

ة التســجيل �ز ز بمواعيــد فــ�ت عــام المواطنــ�ي مثــاً بعــدم اتخاذهــا التدابــ�ي الازمــة لإ
 ”. ز دارة النتخابيــة اســتبعاد فئــة معينــة مــن الناخبــ�ي تعمــد الإ

مــن المهــم وضــع تدابــ�ي مؤقتــة تســمح للجميــع بممارســة حقهــم دون أي اســتبعاد أو إقصــاء، فالتدابــ�ي تهــدف إىل مســاعدة ذوي 
ي ل تتخذهــا الــدول لمســاعدة كبــار 

ي يواجههــا الشــمول الســياسي التدابــ�ي الــىت
الحــق عــى ممارســته. ومــن الصعوبــات الئساســية الــىت

ي ل 
ــىت ــ�ي ال ــا. أو التداب ــة منه ــيما النتخابي ــية ل س ــم السياس ــة حقوقه ــن ممارس ــم م ــة لتمكينه ــات الخاص ــا وذوي الحتياج ــن كم الس

شــح عــى كافــة المناصــب.  اع أو ال�ت ــز مشــاركة النســاء السياســية بالقــ�ت تتخذهــا الــدول لتعزي

ــم  ــة لائم ــة العام ــرار الجمعي ــب ق ــد بموج ــذي اعتم ــية ال ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــدوىلي الخ ــد ال ــن العه ــادة 3 م ــص الم تن
ي هــذا العهــد بكفالــة تســاوي الرجــال والنســاء 

ورة تعّهــد “الــدول الئطــراف �ز 1966 عــى �ز ي 16 كانــون الئول/ديســم�ب
المتحــدة 2200  �ز

ي هــذا العهــد”.
ي التمتــع بجميــع الحقــوق المدنيــة والسياســية المنصــوص عليهــا �ز

�ز

شــح للمناصــب الرئاســية فإنــه عــادة مــا يكــون للرجــال والنســاء عــى حــد ســواء. ففــي مــر “مــن المســلم بــه  فيمــا يخــص حــق ال�ت

ز بينهــم �ز ممارســة  ي الحقــوق والواجبــات، ول مجــال للحرمــان أو التميــ�ي
ز بينهــم �ز ز أمــام القانــون ســواء، ل تميــ�ي أن جميــع المواطنــ�ي

شــح  ز المــرأة عــن الرجــل فيمــا يتعلــق بحــق ال�ت شــح عــى أســاس الجنــس أو الديــن أو العقيــدة. وبنــاًء عــى ذلــك ل يمكــن تميــ�ي حــق ال�ت

اب،  ي بــاد الغــ�ت
ي مايو/أيــار 2018 أن العديــد مــن الذيــن أرادوا أن ينتخبــوا، وخاصــة �ز

لمانيــة اللبنانيــة �ز ي النتخابــات ال�ب
ز �ز تبــ�ي

ي الخــارج، أو لســبب 
اع �ز ي تســجلوا لاقــ�ت

ي لئحــة الذين/اللــوا�ت
لــم يتمكنــوا مــن تأديــة هــذا الحــق  بســبب عــدم ورود اســمهم �ز

ــن  ــوا م ــم يتمكن قصــاء والســتبعاد إذ ل ــد أحــس هــؤلء بالإ ــدة إىل أخــرى دون علمهم/هــن. وق ــن بل اعهــم م ــكان اق�ت ــ�ي م تغي
المشــاركة السياســية. 

ي العمليــة 
اع أو المشــاركة �ز ي الخــارج مــن القــ�ت

ي انتخابــات العــام 2016 فلــم يتمكــن الئردنيــون/ات المقيمــون/ات �ز
ي الئردن �ز

أمــا �ز
/ات  ز ــ�ي ــة تســمح لائردني ورة إيجــاد طريق ــة، عــى �ز ــدول العربي ــة جامعــة ال ــة، كبعث ــات المراقب ــد أوصــت بعث ــة. وق النتخابي

اع.  ي القــ�ت
ي الخــارج مــن ممارســة حقهم/هــن �ز

الموجوديــن/ات �ز

ي الئردن، فمــن المهــم التنويــه إىل أن المملكــة الئردنيــة الهاشــمية 
ي انتخابــات العــام 2016 �ز

/ات، �ز ز فيمــا يخــص تســجيل الناخبــ�ي
/ات عــام  ز /ات المســجل�ي ز ي بــدل مــن نظــام التســجيل الطوعــي، بحيــث زادت نســبة الناخبــ�ي

قــد اتبعــت نظــام التســجيل التلقــا�ئ
ــجات  ــمل س ــعى إىل أن تش ي يس

ــا�ئ ــجيل التلق ــام التس ــث أن نظ ــام 2013، حي ــة بـــ 2.242.182 ع 2016 إىل 4.130.145 بالمقارن
ز كافــة مــن يعطيهــم الدســتور والقانــون حــق النتخــاب. الناخبــ�ي

مــارات مثــاً، بلــغ عــدد أعضــاء الهيئــات النتخابيــة عــام 2015 نحــو 224 ألــف ناخــب، وهــو نصــف عــدد مــن يحــق لهــم  ي الإ
و�ز

ي الخــارج 
/ات 79 ألــف و157 ناخبــاً/ًة. و�ز ز /ات المشــارك�ي ز التصويــت، ومّثلــت المــرأة منهــا مــا نســبته %48، وبلــغ عــدد الناخبــ�ي

ي صــّوت فيهــا 
ي معظــم دول العالــم، والــىت

ي 94 مركــزاً انتخابيــاً موزعــاً عــى الســفارات والبعثــات الدبلوماســية �ز
تــم التصويــت �ز

ي يشــكل عائقــاً أمامهــم 
و�ز لكــ�ت ي انتخابــات 2015 بــارزة، حيــث لــم يعــد التصويــت الإ

1378 ناخبــاً. وكانــت مشــاركة كبــار الســن �ز
ي الســابق. 

كمــا كان �ز

•

•

•

•
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/ات عمرهم/هــن أقــل  ز : 9.87 % مــن المنتخبــ�ي يعيــة لعــام 2016 كالتــاىلي ي النتخابــات الترش
ي المغــرب جــاءت مشــاركة الشــباب �ز

�ز
ز حســب الفئــات  ز 35 و55 ســنة، و%30.63 أكــ�ب مــن 55 ســنة، بحســب توزيــع المنتخبــ�ي مــن 35 ســنة، %52.9 عمرهم/هــن بــ�ي

ي أصدرتهــا وزارة الداخليــة المغربيــة.
العمريــة الــىت

ي 
ي انتخابــات عــام 2016 مــن الشــباب، ومــن الكفــاءات الجديــدة �ز

ي الكويــت، وبحســب تقاريــر صحفيــة، يعــد ثلــث الفائزيــن �ز
�ز

. ي
لمــا�ز عالــم السياســة والعمــل ال�ب

: 45 نائــب/ة مــن الشــباب أي بنســبة %8.1 بحســب تقريــر أمانــة  ي مــر عــام 2015 عــى الشــكل التــاىلي
جــاءت نتائــج النتخابــات �ز

شــؤون النتخابــات، الصــادر عــن بعثــة جامعــة الــدول العربيــة لمتابعــة انتخابــات مجلــس نــواب جمهوريــة مــر العربيــة.  أمــا  
ز 36  اوح أعمارهــم بــ�ي مــا أفادتــه التقاريــر المختلفــة الئخــرى فمفــاده: أن 60 نائًبــا منتخًبــا تحــت ســن الـــ 35 ســنة، و125 نائبــا تــ�ت
إىل 45 عامــا، ليصبــح إجمــاىل عــدد الشــباب تحــت “قبــة” المجلــس المــري  185 نائبــا بنســبة %32.6 مــن إجمــاىل عــدد النــواب 

عــام 2015. 

ي بلغــت %63 مــن مجمــوع 
ز 18 و40 ســنة، والــىت ز مــن الفئــة العمريــة بــ�ي ي نســبة الناخبــ�ي

ي تونــس، شــهد عــام 2014 ارتفاعــاً �ز
�ز

. ز ز المســجل�ي الناخبــ�ي

ز الشــباب خــال النتخابــات الرئاســية لعــام  ي لحظــت البعثــة الخاصــة بمراقبــة النتخابــات “ايغــاد” انتشــار الناخبــ�ي
ي جيبــو�ت

�ز
.2016

•

•

•

•

•

وط الــىت يتطلبهــا القانــون فيهــم “. ولكــن  ز بمجــرد توافــر الــرش للرئاســة، وإنمــا هــو بحســب الئصــل حــق مكفــول لجميــع المواطنــ�ي
. ز ي الممارســة ترشــح نســاء للمناصــب الرئاســية، ومــن المهــم درس وتحليــل حيثيــات هــذا التميــ�ي

معظــم البــاد العربيــة لــم تشــهد �ز

مشاركة الشباب
ي تشــجع الشــمول الجتماعــي 

ي الديمقراطيــات الســليمة الــىت
وريــاً �ز ي العمــل الســياسي والعــام أمــراً �ز

تعتــ�ب مشــاركة فئــة الشــباب �ز
ز مشــاركة فئــة الشــباب والشــابات،  ي يمكــن للــدول اتخاذهــا لتحفــ�ي

يجابيــة الــىت لكامــل فئــات المجتمــع. ومــن الخطــوات أو الئعمــال الإ
ي للممارســات الســليمة: “إن بمقــدور الحكومــات والمجالــس النيابيــة الوطنيــة 

نمــا�ئ ي تنــّص عليهــا دراســة برنامــج الئمــم المتحــدة الإ
والــىت

شــح لانتخابــات؛  : 1. توحيــد الســن الئد�ز للتصويــت مــع ســن الئهليــة الئد�ز لل�ت ، لــذا يمكنهــا النظــر فيمــا يــىي ي
طــار القانــو�ز تعديــل الإ

ز النتخابــات”. ي قوانــ�ي
2. إقــرار حصــص مخصصــة للشــباب �ز

ي بعض الدول العربية؟
ي الحياة العامة، خاصة النتخابات، �ز

فماذا عن واقع مشاركة الشباب �ز

ي مراكز صنع القرار المنتخبة: أي دور للتداب�ي الستثنائية المؤقتة؟
مشاركة النساء �ف

تؤثــر المشــاركة السياســية عــى الفــرد وعــى السياســة العامــة للدولــة. “فبالنســبة للفــرد فهــي تنمــي إحساســه بذاتــه وثقــل وزنــه ووعيــه 
ي المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، وتنمــي انتمائــه لوطنــه وتحملــه لمســؤولياته تجــاه مجتمعــه. وعــى مســتوى السياســة العامــة 

الســياسي �ز
ي البــاد وصنــع القــرار الســياسي وتقريــر المصــ�ي تحقيقــاً للديمقراطيــة.” 

ي توجيــه دفــة الحكــم �ز
اك �ز ي الشــ�ت

ز �ز تعكــس رغبــات المواطنــ�ي
ــة  ــام وخاص ــال الع ي المج

ــل �ز ــن العم ــن م ــاس بالتمك ــاك إحس ــل هن ــة؟ ه ــاد العربي ي الب
ــية �ز ــاركة السياس ــن المش ــاء م ــن النس فاي

ــت  ي التصوي
ــاء �ز ــاركة النس ــول: مش ــادًة ح ــرار ع ــع الق ي صن

ــاركتهن �ز ــاء ومش ــاج النس ــى إدم ــة ع ات الدال ــؤ�ش ــور الم ؟ تتمح ــياسي الس
ات.. إلــخ(. ي يفــزن بالنتخابــات أو بمناصــب صنــع القــرار )وزيــرات، محافظــات، ســف�ي

شــح، ونســبة النســاء اللــوا�ت اع(، ونســبة ال�ت )القــ�ت
ي الحيــاة السياســية مــن أهــم عنــا� العمليــة الديمقراطيــة 

ي “)...( إن مشــاركة النســاء �ز
ي الديمقراطــي اللبنــا�ز

بحســب التجّمــع النســا�ئ
ي 

ي الدولــة، وعليــه فــإن ضعــف الآليــات والقــوى الديمقراطيــة �ز
ي مجتمــع مــا، وهــي تعكــس طبيعــة النظــام الســياسي والإجتماعــي �ز

�ز
ي 

ي تهميــش مشــاركة المــرأة السياســية؛ كمــا تقــاس درجــة نمــو المجتمعــات بمقــدار قدرتهــا عــى دمــج النســاء �ز
المجتمــع يســاهم �ز

ي العمليــة التنمويــة فيــه.” 
قضايــا المجتمــع العامــة والخاصــة، وتعزيــز قدراتهــن للمســاهمة �ز

ــز  ــة لتعزي ــة قــد بذلــت جهــوداً دؤوب ــد مــن الــدول العربي ز العــام لاتحــاد أن “العدي ــد الئمــ�ي ي الــدوىلي أّك
لمــا�ز ــر لاتحــاد ال�ب ي تقري

�ز
ي مــرت بهــا، مثــل تونــس ومــر، قــد اســُتغلت الفرصــة 

ي بعــض المجتمعــات وبعــد الئزمــات الــىت
لمانــات. رأينــا أن �ز ي ال�ب

تمثيــل النســاء �ز
ي دول أخــرى 

لمانــات. و�ز ي تلــك ال�ب
ي ارتفــاع نســبة تمثيــل النســاء �ز

. وهــذا مــا نــراه �ز ز ز الجنســ�ي لتطويــر آليــات تعــزز مــن المســاواة بــ�ي
ي 

ي السياســة، ولكــن ظاهــرة التقــدم بعــدد النســاء �ز
رادة السياســية لتعزيــز دور النســاء �ز مثــل المملكــة العربيــة الســعودية، هنــاك الإ

ز العــام “أن نظــام  لمــان”. كمــا أكــد الئمــ�ي ي مناصــب بال�ب
ام الســياسي مــن قبــل القيــادة، لوضــع النســاء �ز ز لمانــات تعــود إىل اللــ�ت ال�ب

لمــان. وفيمــا يتعلــق بتمثيــل  ي ال�ب
ي �ز

ي الســاحة السياســية، وضمــان حــد أد�ز مــن التمثيــل النســا�ئ
ي زيــادة عــدد النســاء �ز

الحصــص فعــال �ز
ــرد  ي عــام 2016، محافظــة عــى التقــدم المّط

ــة إىل 18.1 % �ز لماني ــة، زادت حصــة النســاء مــن المقاعــد ال�ب ــدول العربي ي ال
النســاء �ز

ي كل مــن المغــرب 
ي هــذا الشــأن �ز

ي الحيــاة السياســية. وتحقــق أكــ�ب تقــدم �ز
ي لضمــان تعزيــز مشــاركة المــرأة �ز

عــى مــدى العقــد المــا�ز
والئردن.”
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ز عــى أســاس الجنــس”  ــ�ي ــة” النســاء و”التمي ــدوىلي عــام 2016 الضــوء عــى مشــاعر “كراهي ي ال
لمــا�ز لقــد ســلط اســتعراض التحــاد ال�ب

ي السياســة، وكشــف عــن مــدى معانــاة النســاء يوميــاً 
هــا �ز ز ز العامــة والخاصــة، وذلــك عندمــا تطالــب المــرأة بح�ي ي تتخلــل الســاحت�ي

الــىت
ي تمنــع النســاء مــن دخــول 

وعــة. وأكــد عــى أهميــة مضاعفــة الجهــود لمعالجــة تلــك العوامــل الــىت لعتبارهــن جهــات فاعلــة سياســية مرش
الحيــاة السياســية. 

ي بعض الدول العربية؟
لمانية المنتخبة �ز ي المراكز ال�ب

ي الحياة العامة خاصًة �ز
فماذا عن واقع مشاركة النساء �ز

يعــي واضــح ويهــدف  يعيــة، النــص الترش ي موريتانيــا، وبحســب اللجنــة الوطنيــة المســتقلة لانتخابــات فيمــا يخــص النتخابــات الترش
�ف

ــواب  ــن الن ــا: )أ( لئحــة م ــم إقرارهم ــة ت ــح الوطني ــن اللوائ ــان م ــاك فئت ، ومشــاركة النســاء، “وهن ز ز الجنســ�ي ــ�ي ــز المســاواة ب اىل تعزي
ز طبقــاً للمبدأيــن  ز الجنســ�ي ي الجمعيــة الوطنيــة. وهــذه الائحــة تتشــكل بالتقاســم بــ�ي

ز تمثيــل الئحــزاب السياســية �ز مخصصــة لتحســ�ي
؛  ز ز مــن الجنســ�ي شــح�ي ز داخــل الائحــة، إدراج عــدد متســاوي مــن الم�ت شــح�ي ي إطــار ترتيــب كل فريــق مــن أربعــة م�ت

: يجــب، �ز ز التاليــ�ي
ز تمثيــل  ز مــن كل جنــس عــن واحــد. )ب( لئحــة وطنيــة مــن 20 نائبــاً مخصصــة لتحســ�ي ز عــدد المرشــح�ي ل يمكــن أن يزيــد الفــرق بــ�ي

ي الوظائــف النتخابيــة”.
النســاء �ز

شـــحة، توزعـــن علـــى 218 قائمـــة فـــي 23 دائـــرة  شـــحات علـــى مســـتوى المملكـــة 253 م�ت ي انتخابات 2016 بلـــغ عـــدد الم�ت
ي الئردن �ز

�ف
انتخابيـــة، وحصلـــن علـــى 935.684 صوتاً مـــن مجمـوع الئصـوات التـي حصـل عليهـا المرشـحون كأفـــراد، بنسـبة وصلـت إلـى 36.29%. 

ي الجريــدة الرســمية الئردنيــة )عــدد 5425 تاريــخ 
وحصلــت النســاء عــى 20 مقعــداً برلمانيــاً مــن أصــل 130 بحســب النتائــج المنشــورة �ز

شــح فقــط عــى  ــة للنســاء، كمقاعــد محجــوزة، يمكــن أن تشــجع النســاء عــى ال�ت ــ�ي خاصــة ومؤقت /أيلول 2016(. وجــود تداب ســبتم�ب
ي الئردن عــام 2016، حيــث 

هــذه المقاعــد وليــس عــى مقاعــد القوائــم المفتوحــة، وهــذا جــدل أثارتــه الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة �ز
ي القوائــم.

تنافســت النســاء خاصــة عــى المقاعــد المحجــوزة والقليــل منهــن تنافســن عــى المقاعــد المفتوحــة �ز

ي الحكومــة، خاصــًة وأن الشــمول الســياسي كمفهــوم يهــدف إىل الحــرص عــى مشــاركة الفئــات المجتمعيــة بكافــة مواقــع صنــع 
أمــا �ز

ي 14 حزيــران 2018، 7 ســيدات وزيــرات مــن أصــل 28 
ي عينــت �ز

القــرار المنتخبــة أو المعينــة منهــا، فلقــد ضّمــت الحكومــة الردنيــة الــىت
وة المعدنيــة. ي الئردن كحقيبــة وزارة الطاقــة والــ�ش

ي تتولهــا نســاء لئول مــرة �ز
وزيــراً. ومــن المهــم أيضــا إلقــاء الضــوء عــى الــوزارات الــىت

لمــان عــام 1989،  شــيح لمجلــس النــواب عــام 1974، ودخلــت ال�ب : “لقــد حصلــت المــرأة الئردنيــة عــى حــق النتخــاب وال�ت للتذكــ�ي
ــادة عــدد مقاعــد  ي رقــم 25 لســنة 2012 زي

ــن قانــون النتخــاب الئرد�ز ودخلــت أول ســيدة بطريقــة النتخــاب عــام 1993. وقــد تضّم
ضافــة إىل مقاعــد  ي مــن 120 إىل 150 مقعــداً، وذلــك مــن خــال زيــادة مقاعــد الكوتــا النســائية إىل 15 مقعــًدا، بالإ

مجلــس النــواب الئرد�ز
ي مجلــس النــواب ارتفعــت نســبة مشــاركتها إىل 12%، 

القائمــة الوطنيــة بواقــع 27 مقعــداً. كمــا وأنــه عــ�ب تخصيــص 15 مقعــداً للمــرأة �ز
 ، ي هــذا المجلــس. أمــا عــى الصعيــد المحــىي

ي مجلــس الئعيــان لتحصــل المــرأة عــى النســبة نفســها �ز
ز تســع ســيدات �ز كمــا تــم تعيــ�ي

شــيح للمجالــس البلديــة عــام 1982، ولــم يفّعــل هــذا الحــق إل عــام 1995، حيــث  فقــد تــم منــح المــرأة  الئردنيــة حــق النتخــاب وال�ت
فــازت ســيدة برئاســة إحــدى البلديــات، وتســع نســاء أخريــات بعضويــة المجالــس البلديــة، علمــاً بــأن قانــون البلديــات ينــص عــى أن 
ي الئحــزاب السياســية، فقــد وصلــت نســبة 

ي %10 حــداً أد�ز لمشــاركة المــرأة �ز
ز يحــدد القانــون الئرد�ز ي حــ�ي

يكــون تمثيــل المــرأة  25 %. و�ز
ي تــم اســتحداثها مؤخــرا”.

ي مفوضيــة الهيئــة المســتقلة لانتخابــات الــىت
عضويتهــا فعلًيــا إىل %32، ويصــل تمثيــل النســاء إىل 40 % �ز

ي 77 قائمــة. وفــازت مــن بينهــن 6 
ز 597 مرشــحاً، بينهــم 86 امــرأة، منضويــن �ز ي لبنــان كان عــدد المرشــح�ي

ي انتخابــات مايو/أيــار 2018 �ف
�ز

ي جــرت 
ي انتخابــات 2009. أمــا نتائــج النتخابــات البلديــة الــىت

لمانيــات 4 �ز لمــان، بعــد أن كان عــدد ال�ب ي ال�ب
نســاء مــن أصــل 128 مقعــداً �ز

، مــن %4,7 عــام 2010 إىل  ي مراكــز صنــع القــرار المحــىي
ي نســبة المشــاركة لــدى النســاء �ز

عــام 2016 فلــم تظِهــر ســوى تقّدمــاً بســيطاً �ز
%5,6 عــام 2016، مــع 680 امــرأة منتخبــة محليــاً.

ي انتخابــات مــرص لعــام 2015 كانــت نســبة النــواب النســاء %13.2، أي بعــدد 73 امــرأة، بحســب تقريــر أمانــة شــؤون النتخابــات، 
�ز

الصــادر عــن بعثــة جامعــة الــدول العربيــة لمتابعــة انتخابــات مجلــس نــواب جمهوريــة مــر العربيــة. 

ف تنــص المــادة 5  مــن قــرار رقــم 1 لســنة 2007 بشــأن النتخابــات العامــة عــى: “يجــب أن تتضمــن كل قائمــة مــن القوائــم  ي فلســط�ي
�ف

ــة الئوىل  ــماء الثاث ــن: )1( الئس ز كٍل م ــ�ي ــن ب ــدة م ــرأة واح ــن ام ــل ع ــرأة ل يق ــل الم ــداً أد�ز لتمثي ــات ح ــحة لانتخاب ــة المرش النتخابي
ي 

ــة النســائية �ز ــت المنظمــات الحقوقي ــك “.  تمكن ــىي ذل ــك، و)3( كل خمســة أســماء ت ــىي ذل ي ت
ــىت ي القائمــة، و)2( الئســماء الئربعــة ال

�ز
لمــان البالــغ عددهــم 132.  ز مجمــل اعضــاء ال�ب ــا النســائية مــن %20 اىل %30، وذلــك مــن بــ�ي ز مــن رفــع الكوت فلســط�ي

ــازت امــرأة  ــن الئول 2016، وف ي ي ترش
ي �ز

ــىت ي الكويــت ترشــحت 14 امــرأة وفــق نظــام الصــوت الواحــد لنتخــاب مجلــس الئمــة الكوي
�ف

لمــان. ي ال�ب
وحيــدة مــن بينهــن بمقعــد �ز
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ــداً يلــزم تخصيــص نســبة 30٪   ــاً جدي ــر2012 قانون ي يناي
ــر اعتمــدت �ز نســان إىل أن الجزائ ــر مراجعــة حقــوق الإ ــر يشــ�ي تقري ي الجزائ

�ف
ي المنطقــة بمــا أقدمــت 

يعيــة والبلديــة. ففــي 2017 كانــت  الجزائــر رائــدة �ز ي النتخابــات الترش
ي القوائــم النتخابيــة لائحــزاب �ز

للنســاء �ز
ي عــام 1989، 

ــ�ي إنشــاء نظــام متعــدد الئحــزاب �ز . وتشــمل هــذه التداب ي نظامهــا الســياسي
ــة �ز ــة متعاقب ــه مــن إصاحــات انتخابي علي

ي المائــة، بزيــادة قدرهــا 6.2 %. 
لمانيــات إىل مــا يقــرب مــن 32 �ز ي عــام 2012. مــا أســفر عــن زيــادة نســبة ال�ب

وإدخــال نظــام الحصــص  �ز
ي انتخابــات عــام 2017، انخفضــت هــذه النســبة إىل 25.8٪.

لكــن �ز

يعيــة  بعــد أن كانــت تصــل تقريبــا إىل %45 عــام  2011.  ي انتخابــات 2014 الترش
ي تونــس بلغــت نســبة النســاء المســجات %50.5  �ز

�ف
ي 

أمــا نســبة رئاســة المــرأة للقوائــم النتخابيــة فوصلــت إىل %10 بالرغــم مــن تطــور نســبة حضــور المــرأة كرئيســة قائمــة مــن %2.12 �ز
ي انتخابــات 2014.

يــن الئول 2011 لتصــل إىل %7.8 �ز انتخابــات 23 أكتوبر/ترش

يعية مقابل %79.49 من الرجال. ي انتخابات المغرب الترش
ي المغرب نسبة الناخبات النساء %20.51 �ز

�ف

 . ي
مــارا�ت مــارات العربيــة المتحــدة، بــدأت مشــاركة النســاء السياســية عــام 2006، مــع فــوز أول امــرأة إماراتيــة بعضويــة المجلس الإ ي الإ

�ف
مــارات، مــن بينهــم 74 مرشــحة. وتوزعــت أصــوات  ي 330 مرشــحاً مــن جميــع الإ ي الســباق النتخــا�ب

/ات عــام 2015 �ز ز وبلــغ عــدد المرشــح�ي
مــارات )2011-2015(  ي الإ

ي الفصــل الخامــس عــرش �ز
ي المجلــس �ز

نــاث، وبلغــت نســبة النســاء �ز ز إىل 48.330 للذكــور و30.827 لاإ الناخبــ�ي
ي التحــادي 

%17.5، أي بوجــود 7 عضــوات. مــن المهــم التنويــه أن عــام 2018 شــهد تــوىلي امــرأة لمنصــب مركــز رئيــس المجلــس الوطــىز
 . ي وهــي د. أمــل عبــد اللــه القبيــسي

مــارا�ت الإ

ي السودان رفعت الكوتا النسائية من %25 اىل %30 عام 2014، وتشغل حاليا النساء 129 مقعداً من أصل 400.
�ف

لمان  شــــيح والتصويــــت عــــام 1980، و شــهدت انتخابــات 2014 وصــول 22 امــرأة اىل ال�ب ي العــراق علــــى حــــق ال�ت
حصلــــت النســاء �ف

ي مــن دون “الكوتــا” وذلــك مــن أصــل 83 برلمانيــة يشــكلن نســبة %25 مــن مجمــل أعضــاء المجلــس. مــن المهــم التنويــه أن إحــدى 
العــرا�ت

ي محافظتهــا.
النائبــات فــازت بأعــى الئصــوات �ز

ي تســهيل الوصــول إىل الســلطة، فــدور الكوتــا “الحصــص” أســاسي لمســاعدة فئــات 
ي عــدة دول عربيــة �ز

ناحــظ دور التدابــ�ي الســتثنائية �ز
ي الوصــول إىل مراكــز صنــع القــرار. فالعدالــة الجتماعيــة والشــمول الســياسي يتمثــان 

معينــة كالشــباب والنســاء أو بعــض الئقليــات �ز
وط  ي �ش

نصــاف �ز ي الفــرص، وتحقيــق الإ
نســان، والمســاواة �ز ي الحقــوق، كمــا تنــص عليهــا منظومــة حقــوق الإ

ز الجميــع �ز بالمســاواة بــ�ي
الحــق بممارســة الســلطة وحــق المشــاركة السياســية. 
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اع صندوق الق�ت
 

المفهوم والمصطلح
اع  اع عــى أنــه “الصنــدوق الــذي يضــع فيــه الناخبــون/ات أوراق القــ�ت ي لمصطلحــات النتخابــات صنــدوق القــ�ت يعــرّف المعجــم العــر�ب
اع  ــ�ت ــتخدم أوراق اق ي تس

ــىت ــاد ال ي الب
ــا �ز ــدة. أم اع واح ــ�ت ــة اق ــتعمل ورق ي تس

ــىت ــاد ال ي الب
ــك �ز ــا، وذل ــم عليه ــجيل اختياره ــد تس بع

ي وقــع اختيارهــم عليهــا.”
اع الــىت ي الصنــدوق ورقــة القــ�ت

متعــددة فيضــع الناخبــون/ات �ز

ــون  ــه الناخب ــع في ــدوي ليض ــت الي ــات التصوي ي عملي
ــتخدم �ز ــاء المس ــه الوع ــى أن اع ع ــ�ت ــدوق الق ــف صن ــن تعري ــر يمك ي رأي آخ

و�ز
ي نهايــة 

ز لحظــة الإحصــاء �ز وا مــن خالهــا عــن رغبتهــم، بشــكل يضمــن ّ�يــة التصويــت حــىت تحــ�ي ي عــ�ب
اع الــىت والناخبــات أوراق القــ�ت

اع. يــوم القــ�ت

ــواؤه عــى أوراق  ي الصنــدوق وهــي احت
ي يجــب توافرهــا �ز

ــىت ــم التعليــق عــى بعــض النقــاط ال ز ت ي التعريفــ�ي
ــه �ز شــارة إىل ان تجــدر الإ

ــة.   اع وضمــان الري القــ�ت

ي العملية النتخابية
اع وأهميته �ف جراءات المتعلقة بصندوق الق�ت الإ

ي يجــب أن تهيمــن 
ي إطــار العمليــة النتخابيــة، وذلــك نظــًرا لئنــه يمثــل ضمانــة الشــفافية الــىت

اع بأهميــة بالغــة �ز يحظــى صنــدوق القــ�ت
يعــات  ي الغالبيــة العظمــى مــن الــدول، تشــ�ي الترش

اع. �ز ي ممارســة القــ�ت
عــى ســ�ي العمليــة النتخابيــة، ويعتــ�ب مصــدر أمــان وصــدق �ز

اع،  دلء بالئصــوات يجــب أن يقــوم موظفــو/ات النتخابــات، وهــم المســؤولون عــن محطــة القــ�ت النتخابيــة إىل أنــه قبــل البــدء بــالإ
يعــات كل دولــة(، وذلــك بغايــة  /ات الئحــزاب السياســية و/ أو المرشــحون/ات )طبًقــا لترش بفحــص الصنــدوق، وذلــك بحضــور ممثــىي
التأكــد مــن أن الصنــدوق فــارغ تماًمــا. ثــم يتــم إغــاق الصنــدوق بعــد ذلــك بأقفــال باســتيكية مرقمــة أو أقفــال حديديــة مرقمــة أو 
اع عــى  ز وإمكانيــات الــدول، إضافــة إىل توقيــع أعضــاء محطــة القــ�ت يــط لصــق يتــم َمْهــره بأختــام انتخــاب، وذلــك طبًقــا للقوانــ�ي برش
/ات عــى هــذا المحــرز بعــد الطــاع  ز /ات كمراقبــ�ي ز اع، فضــاً عــن توقيــع ممثــىي الئحــزاب والمرشــح�ي محــرز افتتــاح محطــة القــ�ت

اع والتأكــد مــن خلــوه مــن أيــة أوراق. عــى صنــدوق القــ�ت

اع، عنــد عــّد الئصــوات وفرزهــا، وذلــك لضمــان أنــه لــم تتبــق أيــة  ي نهايــة يــوم القــ�ت
علمــاً بــأن هــذا الإجــراء يتــم اتخــاذه كذلــك �ز

ورقــة يمكــن اســتبعادها مــن العــّد.

اع قبــل موعــد بــدء  اع، إذ يجــب إقفــال صناديــق القــ�ت اهــة القــ�ت ز اع واحــًدا مــن الضمانــات الئساســية ل�ز يُعــد إقفــال صناديــق القــ�ت
اع وإغــاق المحطــة، ومــن ثــم إفــراغ الصناديــق مــن أجــل العــد. كمــا يجــب  اع، وفتحهــا بعــد انتهــاء الزمــن المخصــص لاقــ�ت القــ�ت
ــة إدارة  ــد لهيئ ــن الع ــا م اع وإعادته ــ�ت ــة الق ــة إىل محط ــواد حساس ــل م ــات لنق ــتخدامها كحاوي ــال اس ي ح

اع �ز ــ�ت ــق الق ــاق صنادي إغ
ــات. النتخاب

اع وعددها حجم صناديق الق�ت
ي يمكــن أن تســتوعبها. وهــذا العنــر 

اع باختــاف عــدد الئصــوات الــىت اع أو عددهــا داخــل محطــة القــ�ت يختلــف حجــم صناديــق القــ�ت
ي ســوف 

اع، وبعــدد المناصــب الــىت ي محطــة القــ�ت
ض أن يدلــوا بأصواتهــم �ز ز والناخبــات الذيــن مــن المفــ�ت يرتبــط أيًضــا بعــدد الناخبــ�ي

ي كل دولــة، 
ي المعمــول بــه �ز يــع النتخــا�ب اع والمــادة المصنوعــة منهــا، عمــاً بأحــكام الترش يتــم اختيارهــا، وبحســب حجــم أوراق القــ�ت

ــة،  ــة مــر العربي ي جمهوري
ــال وليــس الحــر �ز ــدول. فعــى ســبيل المث ــات ال ــات وبإمكاني ز والناخب ــ�ي كمــا يرتبــط أيضــا بعــدد الناخب

ــن  ــ�ش م ــع أك ــم وض ــه يت ــخص، فإن ز 2000 اىل 5000 ش ــ�ي ــا ب اوح م ــ�ت اع ي ــ�ت ــة الق ي محط
ز �ز ــجل�ي /ات المس ز ــ�ي ــدد الناخب ــًرا لئن ع ونظ

ــتوعب  ــرض أن يس ــك بغ ــات، وذل ــس النتخاب ي نف
ــب و�ز ــس المنص ــى نف ــه ع اع في ــ�ت ــم الق ــة ويت ــس المحط ي نف

اع �ز ــ�ت ــدوق اق صن
اع،  ي نفــس الصــدد فــإن عــدد الصناديــق يرتبــط بورقــة القــ�ت

ي المحطــة. و�ز
/ات �ز ز اع مــن المســجل�ي عــدد الصناديــق عــدد أوراق القــ�ت

اع منفصلــة  وبمســتوى الكفــاءة المــراد عنــد تفريــغ الصنــدوق والبــدء بالعــّد والفــرز. هنــا يشــ�ي المنطــق إىل أنــه إذا مــا كانــت أوراق القــ�ت
اع تســمح  ي لحظــة التصويــت - طبًقــا لنمــط النتخــاب مــن خــال صناديــق مختلفــة –  وإذا مــا كانــت أنمــاط ورقــة القــ�ت

عــن بعضهــا �ز
ي مرحلــة فــرز الئصــوات وعّدهــا، وإل أصبــح مــن الواجــب تصنيفهــا حســب نمــط النتخــاب حــىت 

بذلــك، فإنــه يتــم توفــ�ي الوقــت �ز
ضافــة إىل مــا ســبق، فــإن اســتخدام  يمكــن فــرز وعــد الئصــوات لــكل منصــب يجــب انتخابــه، الئمــر الــذي يســتغرق وقًتــا أطــول. بالإ
اع، ذلــك أنــه  ي محطــة القــ�ت

اع �ز صناديــق حســب نمــط النتخــاب يعطــي المزيــد مــن الئمــان ويســهل عمليــة التعامــل مــع أوراق القــ�ت
يتــم عــّد الئوراق ومــلء المحــا�ز طبًقــا للنظــام الــذي تفتــح فيــه الصناديــق.

اعــات الحــادة قــد يكــون  ز /ات، ففــي مناخــات ال�ز ز ي العتبــار متوســط عــدد الناخبــ�ي
اع مــع الئخــذ �ز ويتــم تقديــر حجــم صنــدوق القــ�ت

ــر بســبب  ــادة التوت ــب زي ــن/ات لتجن /ات المقدري ز ــ�ي ــع الناخب ــواء جمي ــ�ي واحــد يكفــي لحت اع كب ــدوق اقــ�ت وري وجــود صن مــن الــرز
.) ز /ات المحليــ�ي ز /ات الئحــزاب السياســية -والمراقبــ�ي /ات- ممثــىي ز كاء )الناخبــ�ي ز مختلــف الــرش انعــدام الثقــة بــ�ي
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ي يتــم 
اع، حيــث تــودع فيــه كافــة الئصــوات الــىت ي كل محطــة اقــ�ت

ي حــالت أخــرى نــرى أن بعــض البلــدان تســتخدم صندوًقــا واحــًدا �ز
و�ز

ي ذلــك اليــوم.  بينمــا نجــد بــاًدا 
ي والمنافســة عــى المنصب/المناصــب �ز دلء بهــا لمختلــف المناصــب عــن طريــق الختيــار الشــعىب الإ

يعيــة، ســواء كانــت مجلــس النــواب و/ أو مجلــس  أخــرى تضــع صندوًقــا واحــًدا لنتخــاب الرئيــس وصندوًقــا آخــر لئعضــاء الهيئــة الترش
ــدة  ــب العم ــر لمنص ــدوق آخ ــاك صن ز )هن ــ�ي ــدة أو الغرفت ــة الواح ــة، أي ذات الغرف يعي ــة الترش ــك الجه ــن تل ــا لتكوي ــيوخ، وطبًق الش
ي يــوم واحــد(. وبالنســبة 

ي يتــم فيهــا انتخــاب كافــة هــذه الســلطات �ز
ي تلــك الحالــة الــىت

وصنــدوق آخــر لئعضــاء المجالــس البلديــة، أي �ز
اع، إضافــة إىل موظفــي/ات  /ات يــوم القــ�ت ز اع فــإن ذلــك يرتبــط بعــدد الناخبــ�ي ي يمكــن أن تتلقاهــا محطــة القــ�ت

لعــدد الئصــوات الــىت
ي محطــة 

دلء بأصواتهــم �ز ــن مــن حقهــم الإ /ات الئحــزاب السياســية، والمرشــحون/ات المســتقلون مــن الذي ــىي ــات و/ أو ممث النتخاب
ز بالمحطــة نفســها.   ي قوائــم الناخبــ�ي

ي يمارســون فيهــا المهــام الملقــاة عــى عاتقهــم، رغــم أن أســمائهم قــد ل تكــون �ز
اع الــىت القــ�ت

ي كل بلــد.
يعــات المعمــول بهــا �ز يرتبــط كل هــذا بالترش

اع مواصفات صندوق الق�ت
ــب  ي أغل

ــة �ز ــادة المفضل ــة. إل أن الم يعــات النتخابي ــاف الترش ــا باخت اع أيًض ــ�ت ــق الق ــة صنادي ي صناع
ــواد المســتخدمة �ز ــف الم تختل

ي الــدول، 
البلــدان هــي الكرتــون، وذلــك نظــًرا لثمنهــا المنخفــض نســبًيا، علًمــا بأنــه يتــم �ف مبالــغ طائلــة عــى تنظيــم النتخابــات �ز

ــة. ومــن أفضــل  اع كمــا تحددهــا كل دول ــة أن يتــم تطبيــق مواصفــات صنــدوق القــ�ت شــارة إىل أهمي ــه تجــدر الإ ي الوقــت ذات
ولكــن �ز

اع كرتونيــة  ي تســتخدم صناديــق اقــ�ت
كــوادور الــىت ي بعــض الــدول مثــل الإ

اع شــفاًفا، إمــا جزئيــا كمــا �ز الممارســات أن يكــون صنــدوق القــ�ت
ي حــالت 

اع شــفافة بالكامــل ســواء باســتيكية أو زجاجيــة. و�ز يكــون جــزء كبــ�ي منهــا شــفاًفا، وإمــا كليــا حيــث يتــم اســتخدام صناديــق اقــ�ت
شــارة  يــك الشــفاف، بغايــة الإ أقــل هنــاك مــن يســتخدم صناديــق مــن الخشــب أو المعــدن، أو أن تكــون الصناديــق بكاملهــا مــن الئكل�ي
اع قبــل  اض احتــواء الصنــدوق عــى أوراق اقــ�ت إىل الشــفافية وســهولة ماحظــة محتــوى الصنــدوق، وبذلــك تتــم الحيلولــة دون افــ�ت

التصويــت تــودع فيــه كأصــوات صحيحــة. 

ــة،  ــة النتخابي ــتيات العملي ــال لوجس ــن خ اع م ــ�ت ــدوق الق ــا صن ــوع منه ــادة المصن ــد الم ــب تحدي ــة، يج ــة الموضوعي ــن الناحي وم
ي هــذا الصــدد تجــدر 

، و�ز اع يكلــف أكــ�ش فالصناديــق المصنوعــة مــن مــواد قويــة تكــون تكلفتهــا أعــى، كمــا أن نقلهــا إىل مراكــز القــ�ت
ي العتبــار مــن أجــل تقليــل النفقــات الجماليــة للعمليــة النتخابيــة. ولمــا كانــت تكلفــة 

اع �ز شــارة إىل أهميــة أخــذ تكلفــة صناديــق القــ�ت الإ
وري البحــث عــن وســائل للتوفــ�ي دون التضحيــة بالجــودة. ي الرتفــاع، فمــن الــرز

العمليــة النتخابيــة آخــذة �ز

/ات الذيــن ســيتم التعامــل  ز اع فمــن الئهميــة أن يتــم تحديــد الحــد الئقــ� مــن أعــداد الناخبــ�ي وفيمــا يخــص فتحــة صنــدوق القــ�ت
اع  ي ورقــة القــ�ت

اع. وأيًضــا التحقــق مــن أنــه عنــد ثــىز اع( وحجــم ورقــة القــ�ت اع )وبالتــاىلي عــدد أوراق القــ�ت ي محطــة القــ�ت
معهــم �ز

اع،  غــاق فتحــة إدخــال أوراق القــ�ت دخــال. وتتضمــن بعــض التصاميــم أداة لإ بطريقــة صحيحــة، يمكــن إدخالهــا بســهولة عــ�ب شــق الإ
اع. ومــن  يــط لصــق آمــن عنــد نهايــة عمليــة القــ�ت ويعــد هــذا الخيــار أكــ�ش كلفــة فيمــا أنــه ل يوفــر أمانــة أكــ�ش مــن تغطيــة الشــق برش
ــة بعــد  ــام أو الئقفــال الئمني ــدون فــض الئخت اع ب اع مــن صنــدوق القــ�ت ــه ل يمكــن إخــراج أوراق اقــ�ت المهــم ان يتــم التأكــد مــن أن

إغــاق الصنــدوق.

ي العمليــة النتخابيــة، وأمانهــا و�عتهــا و�عــة معرفــة النتائــج مــن خــال 
ي إىل إحــداث ثــورة �ز

أدى التقــدم التكنولوجــي والمعلومــا�ت
ي بعــض 

ــا و/أو التجــارب الئحــزاب السياســية �ز ــة للتصويــت و�عــة عــّد الئصــوات. أقنعــت هــذه المزاي وني لك�ت اســتخدام الئنظمــة الإ
ورة اللجــوء إىل اســتخدام الوســائل المعلوماتيــة وذلــك لمزيــد مــن المصداقيــة  ، بــرز ي الكبــ�ي

البلــدان، وخاصــة ذات التعــداد الســكا�ز
ي العمليــة النتخابيــة.

والرعــة �ز

اع  تصميم صندوق الق�ت
اع بمواصفات متنوعة أل وهي: يمكن تصميم صندوق الق�ت

اع داخــل الصنــدوق لعــدم التاعــب بهــا(، أو معدنيــة، أو صناديــق  مــواد باســتيكية ســميكة جــدا )تســمح برؤيــة واضحــة لئوراق القــ�ت
اع خفيفــة الــوزن لاســتعمال لمــرة واحــدة مصنوعــة مــن الــورق المقــوى المضلــع ليمكــن إعــادة تدويرهــا لســتخدامات أخــرى  اقــ�ت

فيمــا بعــد.

كاء العمليــة النتخابيــة، بمــن فيهــم الئحــزاب  جديــر بالذكــر انــه يجــب أن تكــون الصناديــق ومواصفاتهــا مقبولــة بالنســبة لجميــع �ش
ي بعــض البلــدان، فعــى ســبيل المثــال نصــت 

وريــة �ز اع الشــفافة �ز /ات. فقــد تكــون صناديــق القــ�ت ز السياســية المتنافســة والناخبــ�ي
ويــد كل  ز ي لبنــان، رقــم 44/2017، عــى أن تقــوم وزارة الداخليــة والبلديــات “ب�ت

المــادة 92 مــن قانــون انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب �ز
اع  ي بــاد أخــرى قــد ل تكــون صناديــق القــ�ت

ز أنــه �ز ي حــ�ي
اع مصنــوع مــن مــادة صلبــة شــفافة ذات فوهــة واحــدة”. �ز قلــم بصنــدوق اقــ�ت

ذات الســتعمال لمــرة واحــدة مقبولــة.
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المواد المالئمة
ــة  ــوزن المصنوع ــة ال اع خفيف ــ�ت ــق الق ــال صنادي ــد إقف ــادة أو حجــم القفــل، فعن ــة الم ــل بمتان اع ل تتمث ــ�ت ــق الق ــة صنادي إن فعالي
مــن الــورق المقــوى بشــكل مناســب، فإنهــا ل تقــل أمانــاً عــن تلــك المصنوعــة مــن مــواد متينــة. وعنــد اعتبــار نفقــات نقلهــا وتخزينهــا 
ز أن الصناديــق المصنوعــة مــن الــورق المقــوى قــد تكــون أكــ�ش عمليــة مــن  المتواضــع وصيانتهــا الئقــل تكلفــة، ومرونــة حجمهــا، يتبــ�ي
ي ظــروف رطبــة أو شــديدة الرطوبــة )عــى 

هــا. مــن ناحيــة اخــرى قــد ل تكــون هــذه الصناديــق مناســبة لبعــض البيئــات، خاصــة �ز غ�ي
اع خفيفــة الــوزن مــن الباســتيك المضلــع لاســتخدام لمــرة واحــدة(. الرغــم مــن أنــه بالمثــل يمكــن اســتخدام صناديــق اقــ�ت

اع متينة صناديق اق�ت

ــة يعتــ�ب مــن أهــم العنــا� للحفــاظ عــى تلــك الصناديــق، فيجــب  ــة، فــإن عنــر الصيان اع متين ي حــال اســتخدام صناديــق اقــ�ت
�ز

التأكــد مــن:
اع، جاعها جميعها من محطات اق�ت ·        أنه قد تم اس�ت

·        أنه يتم تنفيذ عمليات منتظمة للتحقق من توافر العدد المطلوب منها وجردها،
ي المخازن،

·        أنه يتم فحصها بانتظام �ز
ورية. ·        يتم القيام بإصاحات أو الحصول عى بدائل �ز

اع كميات صناديق الق�ت
، مــن أهمهــا:  ي

ي والإجــرا�ئ
ي إطــار العمــل القانــو�ز

اع عــى عــدد مــن العوامــل �ز ي كل محطــة اقــ�ت
اع الازمــة �ز تعتمــد  كميــات صناديــق القــ�ت

ي يجــب ملؤهــا أو 
اع المختلفــة الــىت اع، عــدد أوراق القــ�ت اع، ســعة صنــدوق القــ�ت /ات المتوقــع، حجــم ورقــة القــ�ت ز عــدد الناخبــ�ي

اع مختلفــة مــن أجــل أقســام  اع مقســمة لطوابــ�ي اقــ�ت ي نفــس الوقــت، مــا إذا كانــت محطــة القــ�ت
ي تُجــرى �ز

النتخابــات المنفصلــة الــىت
اع فرعيــة. اقــ�ت

اع كأكــ�ش الطــرق عمليــة،  ي محطــة القــ�ت
ي ســيتم اســتخدامها �ز

اع الــىت ي العمــوم يجــب الحتفــاظ بالحــد الئد�ز مــن صناديــق القــ�ت
ولكــن �ز

اع  اع منفصلــة لــكل قســم اقــ�ت اع واحــدة فإنــه يجــب وجــود صناديــق اقــ�ت ي محطــة اقــ�ت
ي حالــة وجــود أكــ�ش مــن انتخابــات �ز

ولكــن �ز
اع الواحــدة بمــا ل يؤثــر عــى �عــة أو ســ�ي أو نزاهــة العمليــة النتخابيــة.  ي محطــة القــ�ت

اع �ز فرعــي، نظــًرا لوجــود أكــ�ش مــن طابــور اقــ�ت

اع التعريف المتفرد لصناديق الق�ت
وري أن يتــم اســتخدام رمــوز تعريــف متفــردة بشــكل واضــح لــكل صنــدوق  اع لمراكــز عــد منفصلــة، فمــن الــرز  عنــد نقــل أوراق القــ�ت
ي 

وري أيًضــا هــذا التشــف�ي المتفــرد عندمــا يجــري العــد �ز اع. وقــد يكــون مــن الــرز اع، وتســجيلها قبــل تســليمها لمحطــة القــ�ت اقــ�ت
اع معرّفــة بطريقــة أخــرى لنتخابــات مختلفــة. اع، خاصــة إذا تــم اســتخدام صناديــق اقــ�ت محطــة القــ�ت

مصطلحات ذات عالقة:

أولً: هذا القاموس:
اع محطة اق�ت

ي لمصطلحات النتخابات: ثانياً: المعجم العر�ب
اع متنقلة. اع، محطة اق�ت اع، محطة اق�ت اع، مقصورة اق�ت صندوق اق�ت

عىلي إمام
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الطعون والشكاوى 

المفهوم والمصطلح

المع�ف اللغوي
را مــن جــراء فعــل أو تــرف اتخــذ، أو لــم يتخــذ، تجاهــه يتبــىز  شــكوى: طلــب خطــي أو شــفوي يتقــدم بــه شــخص يعــد نفســه متــرز

فيــه صفــة الدعــاء الشــخ�ي إىل قــاٍض أو مســؤول.
ض عليه وشكك فيه وأثار الشبهات حوله. ي الئمر أي اع�ت

طعن: طعن �ز

المع�ف الصطالحي
ــراف  ــا أط ــن خاله ــن م ي يتمك

ــىت ــي ال ــون، وه ــتور أو القان ــب الدس ــدد بموج ــة تح ــي أدوات قانوني ــة ه ــون النتخابي ــكاوى والطع الش
اض عــى قــرارات اتخذتهــا أو امتنعــت عــن اتخاذهــا الســلطات المســؤولة عــن إدارة النتخابــات، ويكــون  العمليــة النتخابيــة مــن العــ�ت
ة إجــراء النتخابــات فحســب بــل تبــدأ حــىت مــن قبــل  فيهــا إخــال أو إجحــاف بحقوقهــم. ول تقتــر الشــكاوى أو الطعــون عــى فــ�ت
شــح، وإعــداد كشــوف  ز والناخبــات، وتلقــي طلبــات ال�ت عــداد لهــا مــن إعــداد كشــوف - قوائــم - الناخبــ�ي إجــراء النتخابــات و�ز مراحــل الإ
/ات، كمــا تمتــد إىل مــا بعــد إجــراء العمليــة النتخابيــة وحــىت إعــان النتائــج النهائيــة. وتختلــف باختــاف الجهــة  ز - قوائــم – المرشــح�ي
دارات النتخابيــة ذاتهــا واصطلــح عــى تســميتها بالتظلمــات، ومنهــا مــا  المنــوط بهــا تلقيهــا أو الفصــل فيهــا، فمنهــا مــا يقــدم إىل الإ

يتقــدم إىل محاكــم مختصــة يحددهــا الدســتور أو القانــون وهــي مــا اصطلــح عــى تســميتها بالطعــون النتخابيــة.

ي  ــم والطعــن بالمفهــوم الســابق. ففــي النظــام النتخــا�ب ز التظل ــ�ي اض أو الشــكوى أو الطعــن ذا طبيعــة تجمــع ب ــد يكــون العــ�ت وق
ي القســم 

ي رقــم 16 لســنة 2014 المعــدل بالقانــون رقــم 7 لســنة 2017 �ز التونــسي كمثــال، وعندمــا نظــم القانــون الئســاسي النتخــا�ب
اض عــى القوائــم النتخابيــة  ي المــادة 14 مــن القانــون العــ�ت

، فقــد نظــم �ز ز شــيح بقائمــات الناخبــ�ي اعــات المتعلقــة بال�ت ز الرابــع منــه ال�ز
ي المــادة 16 الطعــن عــى القــرارات الصــادرة 

ــة أيــام، ونظــم �ز أمــام هيئــة النتخابــات ذاتهــا، عــى أن تبــت الهيئــة فيهــا خــال ثاث
ي المــادة 18 الطعــن عــى الئحــكام الصــادرة مــن المحاكــم 

ي ذلــك الشــأن أمــام المحاكــم البتدائيــة المختصــة، ونظــم �ز
مــن الهيئــة �ز

ــح  ش ــات ال�ت ــق بطلب ــم المتعل ي القس
ــب �ز تي ــذات ال�ت ــم ب ــك التنظي ــرر ذل ــد تك ــة. وق ــتئناف المختص ــم الس ــام محاك ــة أم البتدائي

ــات. لانتخاب

ــرارات  ــات لق ــة النتخاب ــة هيئ ي المــادة 142 مراقب
ــج، فنظــم �ز ي قســم الفــرز وإعــان النتائ

ــردا �ز ــم منف ــم للتظل ــاك تنظي ــا كان هن كم
ي طعــن 

ي بعــض الدوائــر، إل أنــه أعطــى ســلطة الفصــل �ز
اع وإمكانيــة إلغائهــا وإعــادة الفــرز، أو حــىت إعــادة النتخابــات �ز مكاتــب القــ�ت

ــا،  ــة العلي داري ــر الســتئنافية للمحكمــة الإ ــة إىل الدوائ ــج الئولي ــا يخــص إعــان النتائ ــات فيم ــة النتخاب ــرارات هيئ ذوي الشــأن عــى ق
ي للحــزب، وبالنســبة لانتخابــات الرئاســية لــكل 

شــحة أو أحــد أعضائهــا أو الممثــل القانــو�ز وأعطــى حــق الطعــن لرئيــس القائمــة الم�ت
ي الطعــن هيئــة النتخابــات مــن قبــل رئيســها أو مــن يمثلــه. 

ي لحــزب مشــارك. وتمثــل �ز
مرشــح، وبالنســبة لاســتفتاء لــكل ممثــل قانــو�ز

ع حــق الطعــن عــى الئحــكام الصــادرة مــن الهيئــة الستشــارية لــذوي الشــأن أمــام الجلســة العامــة القضائيــة للمحكمــة  وأعطــى المــرش
داريــة، ويكــون حكمهــا باتــا غــ�ي قابــل للطعــن عليــه. الإ

ي 
ــا بالفصــل �ز داريــة العلي ي المــادة )210( منــه عــى اختصــاص المحكمــة الإ

ي مــر كمثــال آخــر فقــد نــص الدســتور المــري �ز
أمــا �ز

ــاص  ــا، واختص ــة ونتائجه ــية والنيابي ــات الرئاس ــتفتاءات والنتخاب ــة بالس ــات المتعلق ــة لانتخاب ــة الوطني ــرارات الهيئ ــى ق ــون ع الطع
ي خــال 

ي الطعــون عــى قرارتهــا بشــأن انتخابــات المحليــات، وحــدد مــدة الفصــل فيهــا بحكــم نهــا�ئ
داري بالفصــل �ز محكمــة القضــاء الإ

. ي ة أيــام مــن تاريــخ قيــد الطعــن النتخــا�ب عــرش

ــة المتعلقــة  ــات ســلطة إصــدار القــرارات التنظيمي ــة لانتخاب ــة الوطني ع المــري الهيئ أمــا الشــكاوى والتظلمــات فقــد اعطــى المــرش
ي التظلــم وســلطة 

بســ�ي العمليــة النتخابيــة، وغالبــا مــا تنظــم تلــك القــرارات وتتضمــن مواعيــد وكيفيــة التظلــم منهــا ومــدة الفصــل �ز
نظــره.

ي اليمــن كنمــوذج ثالــث فقــد تضمــن القانــون رقــم 26 لســنة 2010، وهــو قانــون النتخابــات، تنظيًمــا مختلًفــا ومتشــعًبا للشــكاوى 
أمــا �ز

ــات، وأعطــى ســلطة  ز والناخب ــ�ي ــد الناخب ــات بشــأن قي ــة النتخاب ــرارات لجن ــن ق ــم م ــق بالتظل ــا يتعل ــا م ــة. فمنه والطعــون النتخابي
ي دائــرة كل 

ي الطعــون المتعلقــة بالفــرز والنتائــج لمحكمــة الســتئناف �ز
تلقيهــا والفصــل فيهــا للجنــة ذاتهــا، كمــا أعطــى ســلطة الفصــل �ز

محافظــة بعــد التحقيــق وإبــداء الــرأي مــن هيئــة مســاعدة لهــا تشــكل مــن قضــاة.

أعطــى القانــون لــكل ذي مصلحــة حــق التقــدم بشــكوى إداريــة ضــد أي إجــراء صــادر مــن أي لجنــة مــن لجــان النتخابــات، بمختلــف 
ي 

ي تقــع المخالفــة �ز
مســتوياتها، أو ضــد أي مخالــف لئحــكام قانــون النتخابــات مــن أطــراف العمليــة النتخابيــة، للجنــة النتخابيــة الــىت

ي الشــكوى خــال 24 ســاعة مــن تلقيهــا، وألــزم القانــون أيضــا اللجنــة النتخابيــة والنيابــة 
نطــاق اختصاصهــا، وألزمهــا القانــون بالبــت �ز

ي قدمــت إليهــا بشــأن كل عمليــة انتخابيــة.
العامــة بنــرش معلومــات عامــة عــن الشــكاوى الــىت
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/ات، فأعطــى لئي مــن الناخبــات أو  ز ي الطعــن عــى قــرارات لجنــة النتخابــات المتعلقــة بقبــول المرشــح�ي
ًا نظــم القانــون اليمــىز وأخــ�ي

ي ذلــك 
ي ذلــك الشــأن. وبعــد فصــل اللجنــة �ز

ز حــق التظلــم إىل اللجنــة مــن قرارهــا �ز ز المقيديــن أو المرشــحات أو المرشــح�ي الناخبــ�ي
ي التظلــم أمــام المحكمــة البتدائيــة. وناحــظ هنــا بوجــه عــام تشــابه الئنظمــة 

ي الطعــن عــى القــرار �ز
التظلــم أعطــى لهــم الحــق �ز

ز  ــ�ي ــا ب ــة. فهــي بوجــه عــام موزعــة م اعــات النتخابي ز ي ال�ز
ــم وســلطة الفصــل �ز ــة تقدي ــث آلي ــة مــن حي ي المنطقــة العربي

ــة �ز النتخابي
ي 

اك �ز داريــة او المحاكــم العاديــة كســلطة طعــن أعــى. فيمكــن القــول بــأن هنــاك اشــ�ت ز المحاكــم الإ الســلطات النتخابيــة ذاتهــا وبــ�ي
اعــات النتخابيــة بوجــه عــام. ز ي ال�ز

ي ســلطة الفصــل �ز
دارات النتخابيــة والقضــاء �ز ز ســلطات الإ هــذا الشــأن بــ�ي

ي العالــم عــدا بعــض الممارســات الخاصــة، كأن تكــون هنــاك محكمــة دائمــة 
و�ز ذلــك بعــض التشــابه مــع الئنظمــة النتخابيــة الســائدة �ز

ي الطعــون النتخابيــة اىل المجلــس الدســتوري 
ي الطعــون النتخابيــة مثــل حالــة المكســيك، أو أن يــوكل الفصــل �ز

ي الفصــل �ز
متخصصــة �ز

ي حالــة دولــة فرنســا.
كمــا �ز

المراجع

 .)ACE( شبكة المعرفة النتخابية أيس
ي كل من مر وتونس واليمن.

ز المنظمة لانتخابات �ز القوان�ي

مصطلحات ذات عالقة: 

أولً: هذا القاموس: 
، تجاوزات انتخابية، نتائج النتخابات، انتخابات صحيحة. ي ، تزوير انتخا�ب ي يع انتخا�ب اعات النتخابية، ترش ز تسوية ال�ز

ي لمصطلحات النتخابات:  ثانياً: المعجم العر�ب
ي المسائل النتخابية( / مطالبة

دعوى، شكوى، استمارة شكوى، طعن )�ز

هشام مختار



181



182

العملية النتخابية

المفهوم والمصطلح
يعــرف المعجــم الوســيط العمليــة بأنهــا مجموعــة هيكليــة مــن الئنشــطة مصممــة لتحقيــق هــدف محــدد. والعمليــة تأخــذ واحــداً أو أكــ�ش 
مــن المدخــات المحــددة وتحولهــا إىل مخرجــات محــددة )المعجــم الوســيط، مــادة عمــل(. وعليــه، يمكــن تعريــف العمليــة النتخابيــة 
وريــة لإجــراء النتخابــات. يمكــن أن تنطلــق هــذه  بأنهــا مجموعــة متكاملــة مــن الئنشــطة والتدابــ�ي القانونيــة والعمليــات الماديــة الرز
ــاً إقــرار أو تعديــل  ــة النتخابيــة غالب ــة. وتشــمل العملي ــات معين ي انتخاب

اع �ز ز والناخبــات لاقــ�ت ــة بإصــدار أمــر بدعــوة الناخبــ�ي العملي
ــت،  ــة، والتصوي ــة النتخابي ز والحمل ــح�ي ــمية المرش ، وتس ز ــ�ي ــجيل الناخب ــة، وتس ــة النتخابي ــم للعملي ي الناظ

ــو�ز ــار القان ط ” الإ ز ــ�ي “تحي
ي المنازعــات النتخابيــة. وترتبــط هــذه المراحــل ببعضهــا 

اع وإحصــاء وعــد الئصــوات، وإعــان النتائــج، والفصــل �ز وفــرز بطاقــات القــ�ت
البعــض ويجــب أن تحكمهــا الئنظمــة لضمــان انتخابــات نزيهــة وديمقراطيــة وشــفافة وأمينــة.

ي غالبيــة الــدول العربيــة 
ي تونــس مثــاً، للدللــة عــى مــا يعــرف �ز

ي عــى العمليــة النتخابيــة، كمــا �ز وقــد يطلــق اســم المســار النتخــا�ب
ــة  ــح العملي ــا يشــ�ي مصطل ــات. بينم ــا النتخاب ي تتأســس عليه

ــىت ــة ال ــة والئمــور النظري ــادئ العام ــا يشــمل المب ــة بم ــة النتخابي بالعملي
دارة  ي الإ

النتخابيــة إىل الئمــور ذات الطابــع العمــىي مثــل التخطيــط، مراحــل العمليــة النتخابيــة، ودور قســم العمليــات النتخابيــة �ز
ي بلــد مــا عــى امتــداد ردح مــن 

شــارة إىل تطــور العمليــة النتخابيــة �ز ي لاإ النتخابيــة.. إلــخ. وأحيانــاً يســتخدم مصطلــح المســار النتخــا�ب
الزمــن.

نســان  عــان العالمــي لحقــوق الإ ي ضمنتهــا المواثيــق الدوليــة، وعــى رأســها الإ
تنبثــق العمليــة النتخابيــة مــن الحقــوق الئساســية الــىت

رادة بانتخابــات نزيهــة دوريــة  َّ عــن هــذه الإ ي مادتــه ال 21 أن إرادة الشــعب هــي مصــدر ســلطة الحكومــة، ويعــ�ب
1948 الــذي تضمــن �ز

ز الجميــع، أو حســب أّي إجــراء مماثــل يضمــن حريــة التصويــت. وأن لــكّل  اع الــّري وعــى قــدم المســاواة بــ�ي تجــرى عــى أســاس القــ�ت
ز يُختــارون اختيــاراً حــراً. وأكــدت الفقــرة “ب”  ة وإّمــا بواســطة ممثلــ�ي ي إدارة الشــؤون العامــة لبــاده، إّمــا مبــا�ش

اك �ز ي الشــ�ت
فــرد الحــّق �ز

ي أن 
، �ز ز مــن المــادة 25 مــن العهـــد الـــدوىلي الخــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســية حــق كل مواطــن، دون أي وجــه مــن أوجــه التميــ�ي

ز وبالتـــصويت الـــري تـــضمن  ز الناخبــ�ي اع العــام وعــى قــدم المســاواة بــ�ي ي انتخابــات نزيهــة تجـــري دوريــاً بالقــ�ت
يَنتِخــب ويُنَتَخــب �ز

. ز التعبــ�ي الحــر عــن إرادة الناخبــ�ي

ــن يشــغل منصــب  ــار م ــد لتشــمل اختي ــل تمت ــة، ب ــات معين ي هيئ
ــواب �ز ز أو ن ــ�ي ــة عــى انتخــاب ممثل ــات النتخابي ــر العملي ول تقت

ة بتقريــر قضايــا السياســة العامــة مــن خــال الســتفتاءات والمبــادرات  ز المبــا�ش محــدد كرئيــس الدولــة أو الحكومــة، ومشــاركة المواطنــ�ي
ة.  ي حــالت الديمقراطيــة المبــا�ش

الشــعبية، وطــرح الثقــة بمــن يشــغل منصًبــا محــدًدا كمــا �ز

العملية النتخابية والبناء الديمقراطي
اع العــام أصبــح من الصعب ممارســة  تعتــ�ب النتخابــات مكونــاً رئيســياً لنظــام الديمقراطيــة التمثيليــة أو النيابيــة. فمــع توســع حــق القــ�ت
ي الديمقراطيــات 

ز والناخبــات باتخــاذ القــرار. وبــدلً مــن ذلــك يقــوم الناخبــون �ز ة حيــث يشــارك جميــع الناخبــ�ي الديمقراطيــة المبــا�ش
يعيــة الذيــن يقومــون بدورهــم بالمصادقــة عــى تشــكيل الحكومــة.  ي الهيئــات الترش

النيابيــة باختيــار ممثليهــم �ز

وري أن  ي النتخابــات ل يؤّمــن بحــد ذاتــه أن تعكــس نتائــج النتخابــات رغبــات وإرادة الغالبيــة منهــم، فمــن الــرز
ز �ز إن مشــاركة الناخبــ�ي

رادة  تصمــم العمليــات النتخابيــة عــى أســس ديمقراطيــة حــىت تعكــس نتائــج النتخابــات وتشــكيل الهيئــات المنتخبــة تمثيــاً حقيقيــاً لإ
يهــة،  ز ز والناخبــات. فالنتخابــات الديمقراطيــة تســتلزم إطــاراً قانونيــاً يراعــي المبــادئ والمعايــ�ي الدوليــة لانتخابــات الحــرة وال�ز الناخبــ�ي
ز والإجــراءات التنفيذيــة، أن تحافــظ عــى الحقــوق الئساســية  ي الدولــة، بمــا فيهــا الدســتور والقوانــ�ي

كمــا أن عــى المنظومــة القانونيــة �ز
شــح، وحريــة التعبــ�ي والتنقــل، والحــق  ي تعتــ�ب ركنــاً أساســياً لديمقراطيــة العمليــة النتخابيــة، مثــل حــق النتخــاب وال�ت

ز والــىت للمواطنــ�ي
ــن الحقــوق الئساســية  ــك م ــا، وغــ�ي ذل امجه ــات ل�ب ز والمواطن ــ�ي ــد المواطن ــا لكســب تأيي ــة عمله ــات وحري بتشــكيل الئحــزاب والجمعي
ــق  ــن المواثي هــا م ــة والسياســية وغ�ي ــدوىلي الخــاص بالحقــوق المدني ــد ال نســان والعه عــان العالمــي لحقــوق الإ ــا الإ ــص عليه ي ن

ــىت ال
والمعاهــدات الدوليــة.

هــا  ز دارة العمليــة النتخابيــة وتم�ي ي تقــوم بهــا لإ
داريــة الــىت كمــا أن الآليــات القانونيــة لتشــكيل إدارة النتخابــات والإجــراءات القانونيــة والإ

ز والئحــزاب السياســية  ي تعزيــز ثقــة الناخبــ�ي
امــات أساســية لديمقراطيــة النتخابــات، وتســهم �ز ز اهــة والفعاليــة، تعتــ�ب ال�ت ز بالحيــاد وال�ز

عيــة الهيئــات المنتخبــة.  اهــة العمليــة النتخابيــة وتقّبــل مخرجاتهــا وتعزيــز �ش ز ب�ز

ــة  ــادئ تعكــس الجوهــر الديمقراطــي للعملي ــة عــى مب ــة النتخابي ــد مــن إرســاء العملي ــات ل ب ــع الديمقراطــي لانتخاب ســيخ الطاب ول�ت
: النتخابيــة. وتتمثــل أهــم هــذه المبــادئ بمــا يــىي
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ــدأ  ــات تتيــح تحقــق مب ــة النتخاب ــة. إن دوري ــة معقول ات زمني ــات بشــكل دوري وضمــن فــ�ت ــة: أي أن يتــم عقــد النتخاب الدوري
ز إمكانيــة مســاءلة الهيئــات المنتخبــة مــن خــال تجديــد الثقــة أو طرحهــا  التــداول الســلمي للســلطة، كمــا تتيــح لجمهــور الناخبــ�ي
ــة،  ي حماتهــم النتخابي

ي طرحوهــا �ز
ــىت امهــم بوعودهــم ال ز ــة وال�ت ز عــى ضــوء أدائهــم لمضمــون برامجهــم النتخابي بالمرشــح�ي

وكذلــك مــدى واقعيــة برامجهــم وقدرتهــم عــى إنجازهــا. 

اهــة للعمليــة النتخابيــة عنــد تصميمهــا وفــق المعايــ�ي الدوليــة المتوافــق عليهــا لانتخابــات الديمقراطيــة،  ز اهــة: تتوفــر ال�ز ف ال�ف
ز دون محابــاة  وعنــد إدارتهــا مــن قبــل مؤسســة محايــدة تعمــل عــى توفــ�ي أرضيــة متســاوية وفــرص متكافئــة لجميــع المتنافســ�ي

أو تفضيــل لطــرف عــى حســاب طــرف آخــر. 

الشــفافية: تعتــ�ب الشــفافية ركنــاً أساســياً لضمــان الثقــة بالعمليــة النتخابيــة ونزاهــة إدارتهــا. ويتطلــب مبــدأ الشــفافية أن تقــوم 
هــا بياناتهــا  كاء العمليــة النتخابيــة عــى إجراءاتهــا وقراراتهــا ونرش الهيئــات القائمــة عــى إدارة النتخابــات باطــاع الجمهــور و�ش
ريــن  الماليــة، وإتاحــة المجــال لمراقبــة مســتقلة لكافــة مجريــات العمليــة النتخابيــة، والتظلــم أمــام الجهــات القضائيــة للمترز

مــن هــذه القــرارات. 

شــح أمــام الجميــع وتشــجيع الئحــزاب  ز حــق ال�ت التعدديــة: حــىت تحقــق النتخابــات الئهــداف المنشــودة لهــا، ل بــد مــن تأمــ�ي
ز  ي بعــدد محــدد مــن المرشــح�ي السياســية عــى خــوض غمــار النتخابــات بنــاًء عــى برامــج محــددة. إن تقييــد الســباق النتخــا�ب
ــد ســلطتهم  ــن لتأكي ــة شــكلية يتنافــس بهــا بعــض المتنفذي ــة تعدديتهــا ويحولهــا إىل عملي ــة النتخابي أو الئحــزاب يفقــد العملي
ز  ، وأن يتــم تأمــ�ي ز شــح لجميــع المؤهلــ�ي ي لانتخابــات حــق ال�ت

طــار القانــو�ز ض مبــدأ التعدديــة أن يضمــن الإ ومصالحهــم. يفــ�ت
ــق  ، وح ــ�ي ــة التعب ــل، وحري ــق التنق ــات، وح ــزاب والجمعي ــكيل الئح ــق تش ــل ح ــق مث ــذا الح ــة به ــية المرتبط ــوق الئساس الحق
امــج المتنافســة وتشــكيل قناعاتهــم  ز والناخبــات مــن بنــاء تصــورات حقيقيــة عــن ال�ب الحصــول عــى المعلومــة ليمكــن الناخبــ�ي

الحــرة حــول خياراتهــم النتخابيــة.

. وتتيــح المبــادئ الدوليــة لانتخابــات  ز ز المؤهلــ�ي اع حــق شــامل ويجــب أن يتــم تأمينــه لجميــع المواطنــ�ي الشــمول: إن حــق القــ�ت
ي حــالت 

ــة و�ز ــن حــدود ضيق ــم ضم ــك يجــب أن يت ي حــالت محــددة، إل أن ذل
ــد هــذا الحــق �ز ــة تقيي ــة إمكاني يه ز الحــرة وال�ز

ي للعمليــة 
طــار القانــو�ز ي الإ

اع �ز ز حــق القــ�ت ي هــذا المجــال أن يتــم تضمــ�ي
معقولــة وضمــن ضوابــط قانونيــة محــددة. ول يكفــي �ز

ــة ممارســة هــذا الحــق عــى أرض الواقــع. وذلــك رغــم  ز إمكاني ــل يجــب أن يتــم اتخــاذ الإجــراءات الازمــة لتأمــ�ي ــة، ب النتخابي
ي 

ز �ز عاقــة والحتياجــات الخاصــة والمهجريــن والمقيمــ�ي ز مثــل النســاء وذوي الإ ي تواجــه بعــض فئــات الناخبــ�ي
بعــض الظــروف الــىت

اع وتحــد مــن شــمول العمليــة النتخابيــة. ي القــ�ت
ي تضــع قيــوًدا واقعيــة تحــرم الكثــ�ي منهــم مــن حقهــم �ز

الخــارج، والــىت

ز بينهــم عــى أســاس العــرق أو اللــون  ، ودون تميــ�ي ز ز المواطنــ�ي المســاواة: تقــوم العمليــة الديمقراطيــة عــى مبــدأ المســاواة بــ�ي
ي تصميــم العمليــة النتخابيــة مــن 

أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي الســياسي أو أي رأى آخــر. ويجــب أن ينعكــس ذلــك �ز
هــا عــى  ي وزنهــا وتأث�ي

ز �ز خــال إتاحــة العمليــة النتخابيــة عــى قــدم المســاواة أمــام الجميــع، وضمــان مســاواة أصــوات الناخبــ�ي
تقريــر نتائــج النتخــاب وخاصــة عنــد تصميــم الدوائــر النتخابيــة. 

ــاح  ــة أن يت ــات النتخابي ي العملي
ــة �ز ــدأ الحري ي مب

ــة. ويعــىز ــة والنتخابي ــات الديمقراطي ــة أســاس للعملي ــدأ الحري ــة: إن مب الحري
ــة أو  ــن الضغــوط المادي ــوع م ــم لئي ن ــم دون تعرضه دلء بصوته ــم والإ ــر خياراته ــم وتقري ــات تشــكيل آرائه ز والناخب ــ�ي للناخب
ي العمليــة النتخابيــة إذا تعــرض الناخبــون لضغوطــات ماديــة أو معنويــة تؤثــر 

المعنويــة. فــا يمكــن لصــوت الناخــب أن يؤثــر �ز
ــه أهــاً لانتخــاب.  ي التصويــت لمــن يرتؤون

ي خياراتهــم وتحرمهــم حقهــم �ز
�ز

ــات  ــن ضغوط ــه م ــون ل ــد يتعرض ــا ق ــاوز م ز تج ــ�ي ــح للناخب ــذي يتي اع، ال ــ�ت ــة الق ــدأ �ي ــة مب ــدأ الحري ــط بمب ــة: ويرتب ال�ي
ي كافــة التفاصيــل 

للتأثــ�ي عــى خياراتهــم. وعــى مصممــي العمليــات النتخابيــة وإدارات النتخــاب أن تراعــي هــذا المبــدأ الهــام �ز
ــة.  ي تحكــم العمليــة النتخابي

ــة الــىت داري القانونيــة والإجرائيــة والإ

ــات  م الحري ــ�ت ــه، يح ــق علي ي متواف
ــو�ز ــاس قان ــتنادها إىل أس ــن اس ــا م ــة ومخرجاته ــة النتخابي ــة العملي عي ــع �ش ــة: تنب عي ال�ش

زم المؤسســات  ي إدارتهــا للعمليــة النتخابيــة يجــب أن تلــ�ت
يهــة. و�ز ز ز والمبــادئ الدوليــة لانتخابــات الحــرة وال�ز الئساســية للمواطنــ�ي

ي الناظــم للعمليــة النتخابيــة، واســتناد كافــة قراراتها 
طــار القانــو�ز امهــا الكامــل بالإ ز عيــة مــن خــال ال�ت المعنيــة بالعمليــة بمبــدأ الرش

اض عــى قــرارات إدارة النتخابــات  ز حــق العــ�ت ض تأمــ�ي عيــة يفــ�ت وإجراءاتهــا عــى أســس قانونيــة متوافــق عليهــا. كمــا أن مبــدأ الرش
اضــات ضمــن إجــراءات ومــدد مناســبة. رة، ووجــود آليــات قانونيــة للبــت بهــذه الع�ت مــن قبــل الفئــات المتــرز
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ــم  ي بلدانهــم، ول يت
ــة �ز ــر السياســة العام ي تقري

ــة �ز ز الواعي ــ�ي ز مشــاركة المواطن ــ�ي ــة تأم ــة النتخابي ــإن جوهــر العملي ــل، ف ي المجم
و�ز

دلء بخياراتهــم دون ضغــط أو تأثــ�ي  ي انتخابــات حــرة ونزيهــة يقــوم فيهــا المواطنــون والمواطنــات بــالإ
ذلــك إل مــن خــال مشــاركتهم �ز

 . ز ، وتتــم إدارتهــا مــن قبــل هيئــات محايــدة توفــر فرًصــا متكافئــة لجميــع المتنافســ�ي ي ســلىب

اً عــى صحــة وســامة العمليــة الديمقراطيــة  ، وحــده، مــؤ�ش شــارة إىل أن عقــد دورات انتخابيــة روتينيــة ل يعتــ�ب ومــن المهــم أيضــاً الإ
ي مكونــات 

افــق وتتكاتــف مــع بــا�ت ي بلــد مــا. فالنتخابــات هــي إحــدى وســائل الديمقراطيــة وليســت المكــون الوحيــد لهــا. ول بــد أن ت�ت
�ز

ي إطــار التنميــة الشــاملة 
ي تعزيــز المشــاركة الشــعبية والمســاواة وســيادة القانــون �ز

البنــاء الديمقراطــي لتصــل إىل أهدافهــا المنشــودة �ز
والمســتدامة.

وظائف العملية النتخابية
هناك عدة وظائف رئيسية للعمليات النتخابية أهمها:

ز لممارســة  تقــوم النتخابــات بوظيفــة التعبــ�ي عــن مبــدأ “الشــعب مصــدر الســلطات” عــن طريــق إتاحــة الفرصــة أمــام الناخبــ�ي
أوضــح صــور المشــاركة السياســية وهــي النتخابــات.

ي مــن خالهــا يتــم اختيــار ممثــىي الشــعب والقــادة، كمــا توفــر آليــة لتــداول الســلطة 
توفــر النتخابــات الديمقراطيــة الطريقــة الــىت

وتغيــ�ي مركــز القــوة بصــورة ســلمية، وإمكانيــة تقلــد قــوى المعارضــة الحكــم بــدل مــن الحكومــة القائمــة مــن خــال الحتــكام 
. ز إىل أغلبيــة أصــوات الناخبــ�ي

عية الحكومة القائمة. عية شعبية للهيئات المنتخبة وللحكومة المنتخبة حديثا أو تجدد �ش توفر النتخابات �ش

ز والسياســيات والقــادة وتأهيلهــم  ــب السياســي�ي ــوي عــام، مــن خــال إعــداد وتدري ــدور تعب ــة ب ــات الديمقراطي تقــوم النتخاب
ي وضــع السياســات.

ــدة �ز ــا� جدي ــة المجتمــع ويضمــن مشــاركة عن ــد حيوي ي تجدي
للمناصــب السياســية، ممــا يســهم �ز

ــة  ــة بالعملي ز بالمســائل المتصل ــ�ي ــف المواطن ي تثقي
ــع وســائل أخــرى �ز ــام، فهــي تشــارك م ــي ع ــدور تثقيف ــات ب تقــوم النتخاب

ــة. ــب والناخب ــدى الناخ ــة ل ــز روح المواطن ــة وتعزي ــية والوطني السياس

ــرة  شــح للم ــا أرادوا ال�ت ز إذا م ــة السياســي�ي ــأة أو معاقب ــق مكاف ــن طري ــة لمحاســبة الحــكام ومســاءلتهم ع ــات آلي ــر النتخاب توف
ــة. الثاني

اع تحديد أصحاب حق الق�ت
ز شيح واعتماد المرشح�ي استقبال طلبات ال�ت

اع تنظيم وتنفيذ عمليات الق�ت
عد وفرز الئصوات

تجميع وإعداد نتائج النتخابات

ي قــد تقــوم بهــا إدارة النتخابــات أو قــد 
ضافــة إىل هــذه المهــام، تشــمل العمليــات النتخابيــة مجموعــة أخــرى مــن المهــام الــىت بالإ

، وتنظيــم الحمــات النتخابيــة ونشــاط وســائل  ز يعهــد بهــا إىل مؤسســات أخــرى، وتشــمل ترســيم الدوائــر النتخابيــة، وتســجيل الناخبــ�ي
ي المنازعــات النتخابيــة وغــ�ي ذلــك. مــا يتطلــب مــن إدارات النتخابــات الســتعداد وحشــد كافــة المــوارد الازمــة مــن 

عــام، والنظــر �ز الإ
مجــة  يــة وتدريبهــا والرتقــاء بقدراتهــا، والعمــل وفــق آليــات م�ب أجــل إنجــاح العمليــات النتخابيــة. ويشــمل ذلــك حشــد المــوارد البرش

إن نجــاح العمليــات النتخابيــة بتحقيــق وظائفهــا مرهــون بتصميــم العمليــات النتخابيــة وفــق المبــادئ والمعايــ�ي الدوليــة لانتخابــات 
ــات عــ�ب  ــإدارة النتخاب ــة ب ــات المعني ــاد ونزاهــة الجه ــة، ومــدى حي ــق والمعاهــدات الدولي ــا المواثي ت عنه ي عــ�ب

ــىت ــة ال يه ز الحــرة وال�ز
ي إجــراءات 

ل النتخابــات �ز ز ي غيــاب ذلــك، تخــ�ت
ي تنفيــذ وإدارة عمليــات انتخابيــة نزيهــة وفعالــة وذات مصداقيــة.  و�ز

قراراتهــا وترفاتهــا �ز
عيــة  ي و�ش عيــة مؤسســات غــ�ي ديمقراطيــة ل تســتند إىل دعــم شــعىب دوريــة شــكلية خاليــة مــن المعــىز والمصداقيــة، تهــدف إىل تثبيــت �ش

ي هكــذا انتخابــات.
ز ومشــاركتهم المتدنيــة �ز . وقــد يفــر هــذا ل مبــالة المواطنــ�ي ز حقيقيــ�ي

إدارة العملية النتخابية
دارة  ي يمكــن لبلــد مــا تنظيمهــا وتنفيذهــا. وتتطلــب تعقيــدات الإ

داريــة الــىت تشــكل العمليــة النتخابيــة إحــدى أكــ�ب وأعقــد الفعاليــات الإ
دارة  . ويســتخدم مصطلــح الإ النتخابيــة والمهــارات الازمــة لتنفيذهــا أن تُعهــد مســؤولية الفعاليــات النتخابيــة لهيئــة واحــدة أو أكــ�ش
ــإدارة بعــض أو كافــة الجوانــب  ي يتحــدد الهــدف مــن إنشــائها ب

ــىت ــاً وال ــة أو المؤسســة المســؤولة قانوني ــة عــى الهيئ ــة للدلل النتخابي
دارة.  الئساســية لتنفيــذ العمليــات النتخابيــة والســتفتاءات، عــى مختلــف أشــكال تلــك الإ

تعرّف المؤسسة الدولية للديمقراطية والنتخابات الجوانب الئساسية للعمليات النتخابية ب:
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ي 
طــار القانــو�ز يــة لإجــراءات النتخابــات، مثــل إقــرار الإ مرحلــة مــا قبــل النتخابــات: وتشــمل جميــع الئنشــطة والمهــام التحض�ي

ــجيل  ــة، وتس ــجات القائم ز الس ــ�ي ز أو تحي ــ�ي ــجيل الناخب ــة، وتس ــر النتخابي ــيم الدوائ ــة، وترس ــات النتخابي ــاء المؤسس وإنش
عــداد  ــة بالإ ــك.  وتتصــف هــذه المرحل ــة وغــ�ي ذل ، والحمــات النتخابي ي ــف النتخــا�ب ــب والتثقي ــط والتدري ، والتخطي ز المرشــح�ي
ــة الازمــة  ي ــة والبرش ــة وإعــداد المــوارد المادي داري ــات الإ ــة وإدارة العملي ــات النتخابي ــم العملي والتحضــ�ي عــى مســتوى تصمي

ــة. ــام النتخابي ــذ المه لتنفي

ي تعتمــد تصويــت مواطنيهــا 
ي البلــدان الــىت

اع داخــل البــاد - وخارجهــا �ز اع: وتشــمل جميــع فعاليــات يــوم القــ�ت مرحلــة القــ�ت
ز  اع، وفــرز وعــد الئصــوات، وإعــداد النتائــج، وتأمــ�ي اع، وعمليــة القــ�ت ز - مــن تحضــ�ي المــواد النتخابيــة وأماكــن القــ�ت بــ�ي المغ�ت
كاء كونهــا تعتــ�ب  ، كمــا أنهــا تحظــى باهتمــام بالــغ مــن جميــع الــرش ي

العمليــة النتخابيــة. وتتصــف هــذه المرحلــة بالطابــع العمليــا�ت
ي 

ــام عــى الئكــ�ش كمــا كان الحــال �ز ــوم أو عــدة أي ز ي ــ�ي ــد عــادة ب ــاً لهــا. ورغــم قرهــا - تمت ــة وهدف ــة النتخابي تتويجــاً للعملي
يــة، مــا يجعــل منهــا إحــدى أكــ�ب وأعقــد  اً للجهــود والمــوارد الماديــة والبرش ي تشــملها تتطلــب حشــداً كبــ�ي

مــر- إل أن المهــام الــىت
ي أيــام الســلم. 

ي تنفذهــا الــدول �ز
داريــة الــىت المهــام الإ

ي طياتهــا الــدروس المســتفادة مــن الــدورة 
مرحلــة مــا بعــد النتخابــات: وتعتــ�ب عمليــاً بدايــة لــدورة انتخابيــة جديــدة تحمــل �ز

اتيجية لتطويــر العمليــة النتخابيــة برمتهــا. وتشــمل مناقشــة قضايــا  الســابقة، وتوفــر فرصــة حقيقيــة للتفكــ�ي بالخيــارات الســ�ت
ة بالبعــد عــن الضغوطــات العملياتيــة مــا يتيــح الفرصــة  ز هــذه الفــ�ت ي وتطويــر المؤسســات النتخابيــة. وتتمــ�ي الإصــاح النتخــا�ب

اتيجية ومتطلبــات اســتدامة العمليــة النتخابيــة بعيــدة المــدى. والوقــت للتفكــ�ي بالقضايــا الســ�ت

ي قــد تبــدو للوهلــة الئوىل. فقــد 
شــارة هنــا إىل أن هــذا التقســيم لمراحــل العمليــة النتخابيــة ل يتصــف دائمــاً بالبســاطة الــىت وتجــدر الإ

ي بلــد مــا، كمــا أن بعــض الــدورات النتخابيــة 
تتداخــل بعــض فعاليــات هــذه المراحــل معــاً، اعتمــاداً عــى تصميــم العمليــة النتخابيــة �ز

لمانيــة والمحليــة  المختلفــة قــد تتداخــل معــاً عندمــا ل تتوافــق الجــداول الزمنيــة لنتخابــات مختلفــة مثــل النتخابــات الرئاســية وال�ب
يــة المتاحــة، وإعــداد  ي بعــض البلــدان، مــا يتطلــب مــن إدارة النتخابــات اســتخداماً أمثــل للمــوارد الماديــة والبرش

معــاً، كمــا يحــدث �ز
ي تتضمنهــا العمليــة 

جــداول زمنيــة دقيقــة وواقعيــة خاصــة بــكل دورة انتخابيــة، كأدوات للتخطيــط والتحضــ�ي تشــمل ســجاً بالمهــام الــىت
داريــة المتبعــة. ي الــازم لتنفيذهــا اعتمــاداً عــى المتطلبــات القانونيــة والإ

طــار الزمــىز النتخابيــة، والإ

•

•

•

يــة، وتوفــ�ي المســتلزمات الخاصــة  ة المــدى، وبنــاء قســم كفــؤ تنــاط بــه إدارة العمليــات اللوجســتية والبرش ووفــق خطــط طويلــة وقصــ�ي
هــم. ز وغ�ي ز ومراقبــ�ي ز ومرشــح�ي كاء العمليــة النتخابيــة مــن ناخبــ�ي بكافــة �ش

وهنــاك ثاثــة أشــكال رئيســية قــد تتخذهــا إدارة النتخابــات اســتناداً إىل عاقتهــا بالســلطة التنفيذيــة. فبعــض هــذه الهيئــات قــد تأخــذ 
الشــكل الحكومــي وتكــون جــزءاً مــن الســلطة التنفيذيــة كــوزارة مــا أو هيئــات حكــم محليــة، وبعضهــا قــد يأخــذ شــكاً مســتقاً ويكــون 
ز  ذا تنظيــم مســتقل عــن الســلطة التنفيذيــة كهيئــة مســتقلة أو جهــة قضائيــة، وقــد تلجــأ بعــض الــدول إىل شــكل مختلــط يجمــع بــ�ي
ز أحدهمــا حكومــي يعهــد إليــه عــادة بالجانــب التنفيــذي لانتخابــات  ز تكــون فيــه إدارة النتخابــات مكونــة مــن جســم�ي ز الســابق�ي الشــكل�ي
ي 

ــة المســتقلة �ز دارات النتخابي ــدد الإ ــد باســتمرار ع ــد تزاي ــة. وق ــة النتخابي اف العــام عــى العملي �ش ــالإ ــه ب ــد إلي وآخــر مســتقل يعه
ــراق  ــر والع ي الئردن وم

ــا �ز ــة كم ــات العربي ــى إدارات النتخاب ــب ع ــكل الغال ــح الش ــن، ليصب ي ــن الئخ�ي ي العقدي
ــة �ز ــة العربي المنطق

 . ز والســودان وتونــس وليبيــا واليمــن وموريتانيــا وفلســط�ي

دارة النتخابــات، فــإن عــى إدارات النتخابــات بجميــع الئشــكال الســابقة أن تتحــى بالســتقالية  وبغــض النظــر عــن الشــكل التنظيمــي لإ
ي إدارتهــا للعمليــة النتخابيــة. فاســتقالية إدارة النتخابــات عمليــا ليســت مرتبطــة أبــداً باســتقالها الهيــكىي والتنظيمــي. وتشــ�ي 

والحيــاد �ز
ي البلــدان حديثــة العهــد بالتجربــة الديمقراطيــة أو تلــك 

دارات النتخابيــة المســتقلة، خاصــة �ز الدراســات النتخابيــة إىل زيــادة الثقــة بــالإ
قليميــة.  اعــات المحليــة أو الإ ز الــدول الخارجــة مــن ســنوات مــن ال�ز

مراحل العملية النتخابية
ز عــى  اع، يســاعد القائمــ�ي إن النظــر للعمليــة النتخابيــة كعمليــة مســتمرة تشــمل مراحــل متاحقــة ومتداخلــة تشــهد ذروتهــا يــوم القــ�ت
ي هــذا المجــال جــرى 

عيتهــا. و�ز ي التخطيــط لهــذه المراحــل وتنفيذهــا بمــا يضمــن نجــاح العمليــة النتخابيــة وتعزيــز �ش
إدارة النتخابــات �ز

ابطــة تشــمل مراحــل أساســية مختلفــة، كأداة فعالــة  تطويــر مفهــوم الــدورة النتخابيــة، الــذي يُعــرِّف العمليــة النتخابيــة كعمليــة م�ت
طــار الشــامل للعمليــة ول  ي الإ

كاء العمليــة النتخابيــة �ز عــداد لعمليــات انتخابيــة شــاملة ومســتدامة، تعــزز دور جميــع �ش للتخطيــط والإ
اع.   تقتــر عــى يــوم القــ�ت

ابطة للدورة النتخابية هي: ويمكن تحديد ثاث مراحل أساسية م�ت
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كاء العملية النتخابية �ش
ــا  ــة بنتائجه ــز الثق ــة وتعزي ــاح العملي ي إنج

ــاً �ز ــا دوراً هام كاء فيه ــرش ــب ال ــة يلع ــل مختلف ــام ومراح ــة مه ــات النتخابي ــمل العملي تش
ي لهــا مصلحــة أو اهتمــام أو دور مــا 

كاء العمليــة النتخابيــة هنــا كافــة الئفــراد والمجموعــات والمؤسســات الــىت ومخرجاتهــا. ويقصــد بــرش
ــات.  ــل إدارة النتخاب ي عم

ــة و�ز ــة النتخابي ي العملي
�ز

دارة النتخابيــة،  ي فعاليــات الإ
ًة �ز كاء الرئيســيون، وهــم المتأثــرون أو المؤثــرون مبــا�ش ز همــا: الــرش كاء ضمــن فئتــ�ي ويمكــن تصنيــف الــرش

وسياســاتها وممارســاتها. وتضــم هــذه الفئــة المجموعــات التاليــة:

ــة عــى دور  ــة النتخابي كاء يتحــدد اهتمامهــم ودورهــم وارتباطهــم بالعملي ــرش ــن ال ــة م ــون وهــم مجموعــات مختلف كاء الثانوي ــرش وال
قليميــة  ز بشــكل عــام، والمورديــن، والشــبكات الإ إدارة النتخابــات، ومــا تحــدده لهــم مــن مهــام وبرامــج. وتشــمل هــذه الفئــة المواطنــ�ي

والدوليــة. 

ــة  ــة النتخابي ــع مســتوى مشــاركتهم وثقتهــم بالعملي كاء، ورف ــرش ــة ال ــع كاف ــة م ــا عــى نجــاح العاق ــة وإدارته ــد نجــاح العملي ويعتم
ع الثقــة مــن العمليــة  ز ــ�ز ــر دورهــم كفيــل ب اف وتقدي كائهــا وعــدم العــ�ت ــإدارة عاقتهــا مــع �ش ــة ب دارة النتخابي وإدارتهــا. إن فشــل الإ
ــا.  ــات المنبثقــة عنه ــة الهيئ عي ــات و�ش ــج النتخاب ــه التشــكيك بنتائ ــج عن ــا قــد ينت ــة، م اهــة العملي ز ــذور الشــك ب�ز ــة، وزرع ب النتخابي

المراقبة عىل العملية النتخابية
ي توفــر مراقبــة مســتقلة لمجريــات العمليــة النتخابيــة وإدارتهــا. ويلعــب المراقبــون دوراً 

وط نزاهــة العمليــة النتخابيــة �ز يكمــن أحــد �ش
ز السياســية والحــد مــن الراعــات المحتملــة.  دارة وعدالــة العمليــة النتخابيــة، وتفعيــل مشــاركة المواطنــ�ي ي تعزيــز شــفافية الإ

أساســياً �ز
ي تأكيــد الدعــم الــدوىلي للعمليــة النتخابيــة مــن خــال مشــاركة مجموعــات الرقابــة الدوليــة. 

كمــا تســاهم �ز

ة، إل أن مــن  ة قصــ�ي اع، وقــد يســبق ذلــك بفــ�ت كــز عــى فعاليــات يــوم القــ�ت ورغــم أن الحجــم الئكــ�ب لجهــود المراقبــة النتخابيــة ي�ت
المهــم أن تشــمل مراقبــة العمليــة النتخابيــة كامــل مراحــل الــدورة النتخابيــة لضمــان شــفافية العمليــة وحيادهــا. 

ف عى العملية النتخابية ولكن يمكن إجمالها بالفئات التالية: ي تراقب وترش
تتنوع الجهات الىت

ي المستقبل؛
ي النتخابات �ز

الناخبون المؤهلون والمواطنون الذين ينتظر تأهلهم للمشاركة �ز
الئحزاب السياسية والمرشحون؛

السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة؛
لمان؛ يعية - ال�ب السلطة الترش

السلطة القضائية؛
اعات النتخابية؛ ز المؤسسات المسؤولة عن حل ال�ز

المراقبون المحليون والدوليون؛
عام؛ وسائل الإ

؛ ي
منظمات المجتمع المد�ز

دارة النتخابية؛ موظفو الإ
الهيئات المانحة ومنظمات المساعدة النتخابية.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ي تعزيز 
ز ووكاؤهــم دوراً هامــاً �ز : يلعــب مندوبــو الئحــزاب السياســية والمرشــح�ي ف مندوبــو ووكالء الئحــزاب السياســية والمرشــح�ي

ــة  ــة عملي ي مراقب
ــل جوهــر دورهــم �ز اع، ويتمث ــز ومحطــات القــ�ت ي مراك

ز �ز ز المرشــح�ي ــات وشــفافيتها. فهــم عــ�ي نزاهــة النتخاب
ي  اع وإبــاغ مرشــحيهم بأيــة خروقــات أو تجــاوزات يمكــن أن تؤثــر عــى مجريــات العمليــة ونتائجهــا. ويعتــ�ب وجــود منــدو�ب القــ�ت
ز ووكائهــم ركنــاً أساســياً مــن أركان نزاهــة العمليــة النتخابيــة. وعــادة مــا يمنــح هــؤلء صاحيــات تتجــاوز الصاحيــات  المرشــح�ي

اع.  ي تحــدث أثنــاء عمليــة القــ�ت
ي النتخابــات، مثــل تقديــم الشــكاوى الخاصــة بالتجــاوزات الــىت ي تمنــح لمراقــىب

الــىت

ي جماعــات ومنظمــات 
ز والمواطنــات ينتظمــون �ز المراقبــون والمراقبــات المحليــون: وهــم مجموعــات مســتقلة مــن المواطنــ�ي

داريــة  ي تديرهــا بالضوابــط القانونيــة والإ
ام الجهــات الــىت ز تقــوم عــى مراقبــة العمليــة النتخابيــة، لتقريــر مــدى نزاهتهــا ومــدى الــ�ت

ــك.  ــهيل ذل ــة لتس ــراءات خاص ــذ إج ــة وتتخ ــة النتخابي ــة العملي ــق بمراقب ــة بالح ــدول العربي ــة ال ــر غالبي ــة. تق ــة للعملي الناظم
دارة النتخابيــة أو الجهــات المعنيــة بذلــك لقيامهــم  ز عــى اعتمــاٍد خــاص تصــدره الإ ط الــدول حصــول المراقبــ�ي وغالبــاً مــا تشــ�ت
ة بالبلــد والســياق العــام للعمليــة  ز المراقبــة المحليــة للعمليــة النتخابيــة هــو معرفــة هــؤلء الكبــ�ي بمهــام المراقبــة. إن مــا يمــ�ي
ي البلــد مــا يوفــر لهــم 

اع، وتواجدهــم �ز ة قــادرة عــى تغطيــة أكــ�ب عــدد مــن مراكــز القــ�ت النتخابيــة، وتوّفرهــم عــى أعــداد كبــ�ي
ة مــن مراحــل العمليــة النتخابيــة ومراقبتهــا. إمكانيــة الطــاع عــى مراحــل كثــ�ي

.1

.2
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.3

.4

ي بلــدان 
ي مراقبــة العمليــة النتخابيــة �ز

المراقبــون والمراقبــات الدوليــون: وهــم منظمــات ومؤسســات دوليــة تقــوم بالمشــاركة �ز
ــات  ــز الثقــة بالنتخاب ــة بتعزي ــة. وتســهم المراقب ــة الدولي . وبعــض هــذه المؤسســات متخصصــة بالمراقب غــ�ي بلدهــم الئصــىي

ي تصدرهــا عــادة بعــد انتهــاء المراقبــة. 
وتطويرهــا مــن خــال تقاريرهــا وتوصياتهــا الــىت

ــة  ــراءات الخاص ــات بالإج ز والناخب ــ�ي ــف الناخب ي تثقي
ــة و�ز ــة النتخابي ــة العملي ي مراقب

ــياً �ز ــام دوراً أساس ع ــب الإ ــالم: يلع ع الإ
وري وضــع ضوابــط خاصــة  ، فــإن مــن الــرز ز عاميــة مــع مصالــح المرشــح�ي بالعمليــة. وبالنظــر إىل ترابــط مصالــح المؤسســات الإ
ــاطات  ــض النش ــد بع ــدول إىل تقيي ــض ال ــأ بع ــث تلج اع، حي ــ�ت ــوم الق ي ي

ــة �ز ــة، وخاص ــة النتخابي ي العملي
ــام �ز ع ــل الإ لعم

اع  اع، كمــا تضــع بعــض الــدول قيــوًدا عــى بــث اســتطاعات الــرأي قبــل وأثنــاء يــوم القــ�ت ي مراكــز ومحطــات القــ�ت
عاميــة �ز الإ

ز ونتائــج النتخابــات. ففــي تونــس يحظــر بــث اســتطاعات الــرأي “ســ�ب الآراء” طيلــة  بهــدف عــدم التأثــ�ي عــى خيــارات الناخبــ�ي
اع. كمــا تفــرض العديــد مــن الــدول  ي تســبق يــوم القــ�ت

ة الــىت ي لبنــان يحظــر ذلــك خــال الئيــام العــرش
ة الحملــة النتخابيــة، و�ز فــ�ت

اع. ي قبــل وأثنــاء يــوم القــ�ت ة الصمــت النتخــا�ب ام بمتطلبــات فــ�ت ز عــام اللــ�ت عــى الإ
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ي عنف انتخا�ب

المفهوم والمصطلح
ر أو تهديــد يلحــق الئذى بــأي شــخص أو مجموعة  ي حســب المقاييــس المتعــارف عليهــا دوليــا بأنــه أي �ز يُعــرف مفهــوم العنــف النتخــا�ب
ــدي أو  ــا الجس ــكال منه ــدة أش ــذ الئذى ع ــن أن يتخ ــة. ويمك ــة النتخابي ي العملي

ــارك �ز ــمية تش ــ�ي رس ــمية أو غ ــه رس ــكات أوجه أو ممتل
ة، يمكــن لهــذا الئذى أن ينتــرش بشــكل أوســع عــن  اللفظــي. وبســبب انتشــار شــبكات التواصــل الجتماعــي خــال الســنوات العــرش الئخــ�ي
اع وهيئــات  ز والمرشــحات وموظفــي وموظفــات مكاتــب القــ�ت ي المرشــح�ي طريــق خطــاب الكراهيــة والتهديــد. ويطــال العنــف النتخــا�ب
ز والصحفيــات. ويكــون العنــف إمــا منهجــا مــن طــرف نظــام ســياسي وأتباعــه أو مــن طــرف  ضافــة إىل الصحفيــ�ي إدارة النتخابــات بالإ
ة  ي حالــة أعمــال عنــف مبــا�ش

ي حــول التأثــ�ي عــى نتائــج النتخابــات �ز كــز الهــدف الئول للعنــف النتخــا�ب الجهــات المعارضــة للنظــام. وي�ت
/المرشــحات. ز /الناخبــات أو المرشح�ي ز ي هــو تغيــ�ي ســلوك الناخب�ي ضــد مرشح/مرشــحة أو حــزب أو قائمــة. هــدف آخــر للعنــف النتخــا�ب

ي العوامــل التاريخيــة والسياســية والجتماعيــة والقتصاديــة للبلــد 
ي فهــي عــادة مــا تكــون متجــذرة �ز أمــا عــن أســباب العنــف النتخــا�ب

الــذي يندلــع فيــه العنــف. ومــع أن النتخابــات هــي بحــد ذاتهــا وســيلة للتقليــل مــن الضطرابــات السياســية عــن طريــق إيجــاد طريقــة 
ســلمية لتــداول الســلطة، إل أن مــن مفارقــات النتخابــات زيــادة خطــر النجــراف إىل دوامــة العنــف. تلــك الظاهــرة قــد تعــود لئســباب 
ز واللوائــح المتعلقــة بالنتخابــات عندمــا ل توفــر، مثــا، إجــراءات دقيقــة للطعــون أو تحديــدا واضحــا لــدور  بنيويــة كضعــف القوانــ�ي

ز تمويــل الحمــات النتخابيــة. ي تغطيــة الحمــات، أو عــدم شــفافية قوانــ�ي
عــام �ز الإ

كاء النتخابــات والمواقــع، والممتلكات،  ي إىل حمايــة جميــع �ش هيــب شــكاً مــن أشــكال العنــف، وتحتــاج جهــود الئمن النتخــا�ب   ويعتــ�ب ال�ت
ار الماديــة ولكــن أيضــا من خطــر الئذى. ليــس فقــط مــن الئ�ز

لــكل بلــد خصائصــه عندمــا يتعلــق الئمــر بدينامياتــه السياســية والجتماعيــة والتاريخيــة. ومــع ذلــك، فهنــاك أســاليب مختلفــة يمكــن 
ــة  ــوي وعملي ي ق

ــو�ز ــان إطــار قان ــة إىل ضم ضاف ــف. فبالإ ــن خطــر العن ــف م ــات للتخفي ــذي لانتخاب ي والتنفي
ــو�ز طــار القان ي الإ

ــا �ز دمجه
. وهــذا يشــمل أنظمــة  ي ي التخفيــف مــن مخاطــر العنــف النتخــا�ب

كاء النتخابــات أن يلعبــوا دوراً نشــطاً �ز شــفافة، يمكــن للعديــد مــن ِ�ش
نــذار المبكــر  هــم أن ينفذوهــا. الإ ، والئحــزاب السياســية، وهيئــات إدارة النتخابــات، وغ�ي ي

ي يمكــن للمجتمــع المــد�ز
نــذار المبكــر الــىت الإ

ات بالئســباب الكامنــة وكذلــك أســباب  اع أو العنــف. وتتعلــق هــذه المــؤ�ش ز ات يمكنهــا توقــع احتماليــة الــ�ز هــو عبــارة عــن رصــد لمــؤ�ش
ــا أو يتــم تخفيفهــا أو حلهــا  ي المراحــل المبكــرة يمكــن أن تتداخــل هــذه القضاي

بــاغ عنهــا �ز . وإذا تــم اللتقــاط والإ ي العنــف النتخــا�ب
نــذار المبكــر إىل العديــد مــن الئنظمــة الئخــرى مثــل الخــط الســاخن، واســتخدام تكنولوجيــا  قبــل انــدلع أي عنــف.  وتُضــاف وســائل الإ

المعلومــات والتصــالت، وأشــكال مختلفــة مــن بحــوث وجمــع البيانــات عــن طريــق تقاريــر شــاملة.

ز  ، مثــل الناخبــ�ي ز كاء النتخابيــ�ي ي ويُعتــ�ب وســيلة لحمايــة الــرش ي طريقــة لعــاج العنــف النتخــا�ب مــن جهــة أخــرى، يُعــّد الئمــن النتخــا�ب
ــات  ــة المعلوم ــات، وحماي ز والمراقب ــ�ي ــام والمراقب ع ــائل الإ اع ووس ــ�ت ــات الق ــي وموظف ــحات وموظف ز والمرش ــح�ي ــات والمرش والناخب
اع ومراكــز العــد،  النتخابيــة، مثــل نتائــج التصويــت وبيانــات التســجيل ومــواد الحملــة، وحمايــة المرافــق النتخابيــة، مثــل مراكــز القــ�ت

وحمايــة الئحــداث النتخابيــة، مثــل الحمــات النتخابيــة.

ي مجــال النتخابــات النظــر إىل أفــق مــا بعــد الــدورة النتخابيــة، 
ز والمتخصصــات �ز ي مــن المتخصصــ�ي تتطلــب دراســة العنــف النتخــا�ب

ي والتخفيــف مــن حدتــه وحلــه. وقــد تعــوق بعــض المقاربــات  اتيجيات فعالــة لتحليــل العنــف النتخــا�ب وذلــك مــن أجــل صياغــة اســ�ت
اتيجيات. وتــؤدي تلــك المعوقــات إىل  يــة المرتبطــة بــإدراج الســ�ت ي تجزئــة المعلومــات والتكاليــف الماديــة والبرش الحاليــة للعنــف النتخــا�ب
ي تقييــم ومعالجــة مســببات الــراع المحتملــة وهــدف إجــراء انتخابــات صحيحــة تقنيــاً. لــذا يُحبــذ التخطيــط 

ز الهــدف �ز تناقــض مــا بــ�ي
ــدارة.  ــز الص ي مرك

ــات �ز ــة إدارة النتخاب ــع هيئ ــم م ز وتفاعله ــ�ي كاء النتخابي ــرش ــلوك ال ــع س ــة م ة الفني ــ�ب ــج الخ ــال ودم ي الفع ــا�ب النتخ
وأفضــل مــا يمكــن إنجــازه هــو عندمــا ينتهــي أصحــاب المصلحــة الآخــرون مــن الــدورة النتخابيــة باســتخدام دورة الــراع لمعالجــة 

ي خــال كل وقفــة مــن وقفــات الــدورة النتخابيــة.  العنــف النتخــا�ب

ي مســتوى العنــف المجتمعــي الناجــم عــن العوامــل الجتماعيــة والقتصاديــة 
ي إىل ارتفــاع عــام �ز ويمكــن أيضــا أن يعــزى العنــف النتخــا�ب

ــف،  ــية الضعي ــزاب السياس ــام الئح ــإن نظ ــك، ف ــع ذل ــاب. وم ــن العق ــات م ف ــة والإ ــة الجنائي ــة الحصان ــن ثقاف ــا ع ــية، فض الئساس
ي  ز التمويــل الســياسي القائمــة تعمــل جميعهــا عــى تفاقــم حــدوث العنــف النتخــا�ب والتمويــل الســياسي الغامــض، وعــدم تطبيــق قوانــ�ي
ز  ز النتخابــات والمكاســب الماليــة. كمــا خلقــت الامركزيــة حصصــاً نقديــة وإقليميــة تحفــز المخربــ�ي عــن طريــق خلــق روابــط خفيــة بــ�ي
ــة أن  ــز حقيق . زد عــى هــذه الحواف ــم المحــىي ــات للســيطرة عــى الحك ي البلدي

اء الئصــوات �ز ــب و�ش هي ــف وال�ت عــى اســتخدام العن
ز  ــ�ي ــة كمرتكب ــح الجنائي ــور المصال ــؤدى إىل ظه ــا ي ــم، مم ــم أو مقاضاته ــض عليه ــم القب ــا يت ــادراً م ي ن ــا�ب ــف النتخ ي العن

ز �ز ــبب�ي المتس
ي وكطريقــة فعالــة خاليــة مــن العقوبــة لتحقيــق أهــداف سياســية وماليــة. ز للعنــف النتخــا�ب فعالــ�ي



189

ي ي بعض بلدان العالم العر�ب
الوضع �ف

الجزائر
ي والــذي أدى اىل عقــد دمــوي خــال تســعينيات  تُعــد الجزائــر إحــدى أهــم أمثلــة الــدول العربيــة عنــد الحديــث عــن العنــف النتخــا�ب
ي 

ي عــام 1962 حــىت عــام 1988، عاشــت الجزائــر �ز
لمانيــة. فمنــذ اســتقال البــاد �ز ي بســبب إلغــاء نتائــج النتخابــات ال�ب

القــرن المــا�ز
ــاح  ز أنصــار النفت ــ�ي ــدم الــراع ب ــن الئول 1988، احت ي ــر/ ترش ي أكتوب

. �ز ي
ــر الوطــىز ــادة جبهــة التحري ظــل نظــام الحــزب الواحــد بقي

ي البــاد، فقــد خالهــا أكــ�ش مــن 500 شــخص حياتهــم 
ز مؤيــدي النظــام ممــا أدى اىل انــدلع أعمــال شــغب �ز الســياسي والقتصــادي وبــ�ي

ــدور  ــد يلغــي ال ــدأت الحكومــة بفتــح المجــال الســياسي وتمــت صياغــة دســتور جدي ــن. أمــام ذلــك التحــدي ب ــات الآخري وُســجن مئ
القيــادي للحــزب الواحــد.

نقــاذ  ســامية لاإ ــة للبــاد، وفــازت الجبهــة الإ ــات تعددي ي 21 يونيو/حزيــران 1990 حيــث كانــت أول انتخاب
أجريــت انتخابــات محليــة �ز

ي تلقــت فقــط ٪28.10 مــن الئصــوات المــدىل بهــا. وعشــية النتخابــات 
ز أن جبهــة التحريــر الوطــىز ي حــ�ي

بنســبة ٪54.2 مــن الئصــوات، �ز
، وهــددت بشــن  ي ي 27 يونيو/حزيــران 1991، نــددت عــدة أحــزاب سياســية بالتقطيــع )تقســيم الدوائــر( وبالقانــون النتخــا�ب

يعيــة �ز الترش
زت الجولــة الئوىل بامتنــاع 5 مليــون شــخص عــن التصويــت وحصلــت جبهــة  اب عــام. فأُجلــت النتخابــات إىل 26 ديســم�ب وقــد تمــ�ي إ�ز
ســامي عــى الئغلبيــة المطلقــة أي ٪54 مــن الئصــوات المــدىل  نقــاذ الإ ز حصلــت جبهــة الإ ي حــ�ي

ي عــى 15 مقعــداً فقــط، �ز
التحريــر الوطــىز

ي الجمعيــة الوطنيــة.
ز 430 مقعــدا �ز بهــا و188 مــن بــ�ي

ي 11 ينايــر 1992 قــدم الرئيــس الشــاذىلي بــن جديــد اســتقالته إىل رئيــس المجلــس الدســتوري، وتــم تأجيــل النتخابــات إىل أجــل غــ�ي 
�ز

ز محمــد بوضيــاف رئيســا للجزائــر قبــل أن يتــم اغتيالــه بعــد خمســة أشــهر. وأدى ذلــك الحــدث إىل انــزلق البــاد إىل  مســمى وتــم تعيــ�ي
ضافــة اىل  دوامــة عنــف اســتمرت حــىت عــام 2002 تحــت اســم “العقــد الئســود”، والــذي أودى بحيــاة أكــ�ش مــن مائــة ألــف شــخص بالإ

. ز ز والمنفيــ�ي ات الآلف مــن النازحــ�ي ز ونحــو عــرش آلف المختفــ�ي

ف عــى ادارة النتخابــات صياغــة  ي تــرش
ز انتخابيــة جديــدة وحاولــت وزارة الداخليــة الــىت ة الدمويــة تــم ســن قوانــ�ي بعــد انتهــاء تلــك الفــ�ت

ــا للقانــون الئســاسي 10-16، يحــق لــكل مرشــح/ة  ي عــن طريــق إجــراءات للطعــن. فوفًق ز للتخفيــف مــن خطــر العنــف النتخــا�ب قوانــ�ي
ــان  ــد إع ــاعة بع ــال 48 س ــتوري خ ــس الدس ــه إىل المجل ــكوى وإحالت ــب ش ــم طل ــق تقدي ــن طري ــت ع ــام التصوي ي انتظ

ــن �ز الطع
ة أربعــة أيــام مــن تاريــخ  نتائــج النتخابــات. يخطــر المجلــس الدســتوري المرشــح الــذي تــم الطعــن بــه للتعليــق المكتــوب خــال فــ�ت
ــا إذا كان ســيتم إلغــاء النتيجــة أو إعــادة  ــام م ــة أي ي غضــون ثاث

ــس الدســتوري �ز ، يقــرر المجل ي
ــا�ئ الإخطــار. بعــد هــذا الموعــد النه

صياغــة ســجات النتخابــات، ويجــب تقديــم القــرار إىل وزيــر الداخليــة ورئيــس الجمعيــة الوطنيــة الشــعبية.

، فــإن كل مــن ارتكــب ازدراء أو أعمــال عنــف ضــد عضــو أو أكــ�ش مــن  ي ضافــة اىل ذلــك وحســب المــادة 208 مــن القانــون النتخــا�ب بالإ
ــن  ــة ع ــب الحال ــؤول حس ــون مس ــا يك ــات أو منعه ــ�ي النتخاب ــد بتأخ ــع أو التهدي ــراء الوقائ ــن ج ــام  م اع، أو ق ــ�ت ــز الق ــاء مراك أعض
ي لعــام 2015، والــذي يُقــر بعقوبــة الســجن مــن ثــاث إىل خمــس ســنوات وغرامــة تُقــدر 

ي القانــون الجنــا�ئ
العقوبــات المنصــوص عليهــا �ز

ي  (. وتنــص المــادة  209 مــن القانــون النتخــا�ب ز ألــف إىل مائــة ألــف دينــار جزائــري )مــا يعــادل 500 إىل ألــف دولر أمريــكي ز خمســ�ي مــا بــ�ي
ز خمــس  دلء بهــا يعاقــب بالحبــس مــا بــ�ي ي تــم الإ

اع الــذي يحتــوي عــى الئصــوات الــىت عــى أن أي شــخص يقــوم بإزالــة صنــدوق القــ�ت
زالــة مــن قبــل مجموعــة مــن النــاس  . وإذا تــم تنفيــذ هــذه الإ ز ألــف وخمســة آلف دولر أمريــكي إىل عــرش ســنوات وغرامــة تعــادل مــا بــ�ي
يــن  يــن ســنة وغرامــة تعــادل خمســة آلف إىل خمســة وعرش د العقوبــة إىل الســجن مــن عــرش ســنوات إىل عرش وباســتخدام العنــف فُتشــدَّ

. ألــف دولر أمريــكي

اع،  أو مــن  ي مركــز القــ�ت
ي فــإن التصويــت المتســم باســتعمال العنــف مــن قبــل أي عضــو �ز وحســب المــادة 210 مــن القانــون النتخــا�ب

ز خمــس إىل عــرش ســنوات وغرامــة تعــادل ألفــا اىل خمــس آلف  اوح مــا بــ�ي قبــل أي وكيــل للســلطة، يعاقــب عليهــا بالســجن لمــدة تــ�ت
ــة العامــة  ــح العمال ع بالمــال أو مــن خــال التعهــدات لصال ــق التــ�ب دولر. وحســب المــادة 211 فــإن أي شــخص يلجــأ إمــا عــن طري
ز مــن أجــل الحصــول عــى  ــ�ي ــ�ي عــى تصويــت واحــد أو أكــ�ش مــن الناخب ــا الخاصــة، مــن أجــل التأث هــا مــن المزاي أو الحرمــان أو غ�ي
ي أو نــوع مــن أنــواع التحــرش، فُيعــرض ذلــك صاحبهــا للســجن مــن 

ة أو مــن خــال العمــل لطــرف ثالــث معــىز تصويتهــم، إمــا مبــا�ش
ة آلف دولر. ز إىل عــرش ســنوات وغرامــة قدرهــا ألفــان إىل عــرش ســنت�ي

تونس
ــة  ــة والرئاســية لعــام 2014 هــو إمكاني يعي ــات الترش ز والتونســيات خــال الســتعدادات لانتخاب ربمــا كان الشــغل الشــاغل للتونســي�ي
ي 

ــىت ــالت ال . كانــت هــذه المخــاوف حــادة بشــكل خــاص  بالنظــر إىل الغتي ي ــق العنــف النتخــا�ب ــة عــن طري ــة النتخابي ــل العملي تعطي
ي ســبقت النتخابــات. أشــار 

ة الــىت ي الفــ�ت
حدثــت أثنــاء النتقــال الســياسي مــا بعــد ثــورة 2011، والهجــوم عــى قــوات الئمــن التونســية �ز

المرشــحون إىل أنهــم بحاجــة إىل تعديــل خططهــم خــال حماتهــم النتخابيــة باســتمرار بســبب مخــاوف بشــأن اســتهداف محتمــل 
ز مــن المنافســة السياســية الشــديدة وعــدم الرضــا عــن نتائــج  مــن قبــل مجموعــات متطرفــة. كمــا كان التونســيون والتونســيات قلقــ�ي
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لمانيــة لعــام 2014،  يعيــة وال�ب . خــال النتخابــات الترش ز ز النشــطاء السياســي�ي النتخابــات والــذي كان يمكــن أن يتحــول إىل عنــف بــ�ي
ــاً بنبــذ العنــف. لــم يشــاهد المراقبــون  وقعــت معظــم الئحــزاب السياســية الرئيســية عــى مدونــات لقواعــد الســلوك تلزمهــم قانوني
ــف  ــن العن ــالت م ــدة ح ــن ع ــاغ ع ب ــم الإ ــه ت ــن أن ــم م ــى الرغ ــة، ع يعي ــة الترش ــال الحمل ة خ ــا�ش ــف مب ــال عن ــات أي أعم والمراقب
عــام. وشــملت هــذه الحــالت العنــف الجســدي  ي ومراقبــات المــدى الطويــل قامــت بتغطيتهــا وســائل الإ هيــب لمراقــىب الســياسي وال�ت
ي بعــض هــذه الحــالت، 

ــوا يضعــون الملصقــات وكذلــك الهجــوم عــى مكاتــب الئحــزاب السياســية. و�ز ــة بينمــا كان ضــد أنصــار حمل
قدمــت الئحــزاب السياســية شــكاوى رســمية للســلطات. وعــى الرغــم مــن شــدة المنافســة خــال الجولــة الثانيــة مــن النتخابــات الرئاســية 
ز والمخــاوف مــن أن العنــف قــد يعطــل  ز المرشــَح�ي ي ظــل النقســام الســياسي الئيديولوجــي بــ�ي

/كانون الئول 2014، و�ز ي شــهر ديســم�ب
�ز

ــرت بعــض  ــد ُذك ــك فق ــن ذل ــم م ــة. بالرغ ــا بمهني ي أدت عمله
ــىت ــن وال ــوات الئم ــرش ق ــم ن ــد جــرت بشــكل ســلمي وت ــات، فق النتخاب

/ات. ز /ات والناخبــ�ي ز /ات والمراقبــ�ي ز ز ممثــىي المرشــح�ي ي مراكــز التصويــت بــ�ي
المشــادات الطفيفــة �ز

ز  ز ممثــىي المرشــح�ي ي الجولــة الثانيــة، أعــرب المرشــحان عــن القلــق بشــأن تزويــر محتمــل، ممــا أدى إىل درجــة عاليــة مــن التوتــر بــ�ي
�ز

يعيــة بســبب القلــق  ي وقــت متأخــر يــوم النتخابــات الترش
اع �ز . ففــي محافظــة القريــن، تــم فتــح العديــد مــن مراكــز القــ�ت ز والناخبــ�ي

ي 
. أدى ذلــك إىل تأخــر إيصــال مــواد التصويــت إىل صبــاح يــوم النتخابــات بــدل مــن اليــوم الســابق. خــال كلتــا جولــىت ي

مــن الوضــع الئمــىز
اع الموجــودة عــى الحــدود الغربيــة مــع الجزائــر محــدودة  لئســباب  النتخابــات الرئاســية، كانــت ســاعات افتتــاح بعــض مراكــز القــ�ت

أمنيــة.
ي شــكل إســاءة لفظيــة 

ي وكان ذلــك �ز ز خــال ترشــيحاتهن، وكــن عرضــة للعنــف النتخــا�ب مــن جهــة أخــرى لوحــظ أن بعــض النســاء عانــ�ي
ز عــى وســائل التواصــل الجتماعــي. أو تعليــق مهــ�ي

ز والمرشــحات الطعــن بالنتائــج الئوليــة أمــام دوائــر  ي اســتطاعة المرشــح�ي
لمانيــة التونســية لعــام 2014، كان �ز  خــال النتخابــات ال�ب

داريــة خــال ثاثــة أيــام مــن نــرش النتائــج مــن قبــل الهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات. ويُقــدم الطعــن  ي المحكمــة الإ
الســتئناف �ز

ي حالــة قــدم أحــد الئطــراف شــكوى، فعــى الرئيــس 
ي للحــزب. و�ز

ز أو أحــد أعضائهــا أو الممثــل القانــو�ز مــن قبــل رئيــس قائمــة المرشــح�ي
ي غضــون ثاثــة أيــام مــن تقديم 

ي تقــوم بجدولــة جلســة مــع المحكمــة �ز
داريــة أن يحيلهــا إىل محكمــة الســتئناف والــىت الئول للمحكمــة الإ

عــان عــن الحكــم خــال ثاثــة أيــام مــن تاريــخ جلســة المرافعــة، يتــم إبــاغ الئطــراف  الشــكوى. ثــم تحيــل الشــكوى إىل المداولــة والإ
عــان. بالحكــم خــال 48 ســاعة مــن تاريــخ الإ

ي 
ــن �ز ز الطع ــ�ي ــم تعي ــتئناف. ويت ــة الس ــرارات محكم ي ق

ــن �ز ــاعة للطع ــزب 48 س ــات أو أي ح ــتقلة لانتخاب ــا المس ــة العلي ــدى الهيئ ل
ي غضــون ثاثــة أيــام مــن تاريــخ تقديمهــا. تحيــل الجلســة 

داريــة ويتــم تحديــد موعــد جلســة المرافعــة �ز الجلســة العامــة للمحكمــة الإ
العامــة القضيــة إىل المداولــة وإصــدار الحكــم خــال خمســة أيــام مــن جلســة المرافعــة، وتقــوم المحكمــة بإخطــار أطــراف الحكــم 
ز مــن صــدوره. وتكــون  قــرارات الجلســة العامــة نهائيــة ول يمكــن الطعــن فيهــا. وقــد تــم اعتمــاد نفــس الآجــال خــال  خــال يومــ�ي

ــات الرئاســية لعــام 2014. النتخاب

مرص
، �ح المراقبــون  عــام المريــة بشــكل رئيــسي ي تحدثــت عنهــا وســائل الإ

بشــكل عــام وبــرف النظــر عــن الحــوادث المعزولــة الــىت
ــت  ــام 2011 كان ــعب لع ــس الش ــات مجل ــال انتخاب ز خ ــ�ي ز النتخابيت ــ�ي ــن الجولت ــكل م ــة ل ــات النتخابي ة الحم ــ�ت ــأن ف ــات ب والمراقب
ــر المحمــول  ي تضمنــت تحطيــم أجهــزة الكمبيوت

ــىت ز نشــطاء مختلــف الئحــزاب وال ــ�ي ســلمية. وقــد لوحظــت بعــض حــوادث العنــف ب
ضافــة إىل ذلــك، كانــت هنــاك حــوادث شــملت التحــرش اللفظــي وبعــض حــالت  ي شــمال ســيناء والقاهــرة. بالإ

وتمزيــق الملصقــات �ز
ز والئحــزاب. كمــا كانــت هنــاك حــالت ترفــت فيهــا بعــض قــوى الئمــن خــارج نطــاق ســلطتها ممــا  ز المرشــح�ي العنــف الجســدي بــ�ي
اع والعــد، وقــد تخللهــا أيضــاً حــالت دخــول اىل  /ات مــن الوصــول إىل مراكــز القــ�ت ز /ات ودوليــ�ي ز /ات محليــ�ي ز أدى إىل حرمــان مراقبــ�ي
اع مــن قبــل قــوات الئمــن دون إذن مــن رؤســاء تلــك المكاتــب. وأو� المراقبــون، مثــل مركــز كارتــر، بــأن يتــم تدريــب  مكاتــب القــ�ت
اع أو العنــف. ز ز عــى إزالــة التصعيــد المحتمــل للــ�ز كــ�ي قــوات الئمــن بشــكل أفضــل عــى الســتخدام المناســب والمتناســب للقــوة مــع ال�ت

ة الحملــة النتخابيــة لنتخابــات مجلــس الشــعب عــام 2011، تــم تعطيــل العمليــة بســبب العنــف الــذي اســتخدمته قــوات  خــال فــ�ت
 / ي جميــع أنحــاء المــدن المريــة الرئيســية ابتــداء مــن 19 نوفمــ�ب

ي ميــدان التحريــر والســاحات العامــة �ز
الئمــن رًدا عــى الحتجاجــات �ز

ز مــن نشــطاء حــزب التيــار المــري قتلــوا خــال هــذه الئحــداث وأن بعــض الئحــزاب السياســية  . يجــدر الذكــر بــأن اثنــ�ي ي
يــن الثــا�ز ترش

علقــت حماتهــا ردا عــى هــذه الئحــداث غــ�ي أنهــا عــادت لســتئنافها قبــل أيــام مــن موعــد بــدء التصويــت.

العراق
. فُتقــر  ي يتطــرق قانــون انتخابــات مجلــس النــواب رقــم 45 لســنة 2018 مــع تعدياتــه لكيفيــة التعامــل مــع أشــكال العنــف النتخــا�ب
المــادة  7 بأنــه عــى الجهــات التنفيذيــة القيــام بتوفــ�ي البيئــة الآمنــة لإجــراء النتخابــات، كمــا عــى المفوضيــة العليــا لانتخابــات أن 
ي تخــوض 

تتخــذ الإجــراءات الازمــة لفتــح مراكــز انتخابيــة كافيــة لتيســ�ي العمليــة النتخابيــة. وتشــ�ي المــادة بــأن ل تكــون لائحــزاب الــىت
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النتخابــات أجنحــة مســلحة. وتنــص المــادة 27 مــن نفــس القانــون بأنــه ل يجــوز لموظفــي دوائــر الدولــة والســلطات المحليــة اســتعمال 
ي ذلــك أجهزتهــا الئمنيــة والعســكرية 

نفوذهــم الوظيفــي أو مــوارد الدولــة أو وســائلها أو أجهزتهــا لصالــح أنفســهم أو أي مرشــح، بمــا �ز
. ز بالدعايــة النتخابيــة أو التأثــ�ي عــى الناخبــ�ي

كــراه أو منــح مكاســب  وينــص الفصــل الســابع مــن القانــون تحــت المــادة 31 عــى حظــر ممارســة أي شــكل مــن أشــكال الضغــط أو الإ
ماديــة أو معنويــة أو الوعــد بهــا بقصــد التأثــ�ي عــى نتائــج النتخابــات. وحســب المــادة 32 مــن قانــون النتخابــات، يعاقــب بالحبــس 
ز  مــدة ل تقــل عــن ســنة كل مــن: اســتعمل القــوة أو التهديــد لمنــع ناخــب مــن اســتعمال حقــه ليحملــه عــى التصويــت عــى وجــه معــ�ي

أو عــى المتنــاع عــن التصويــت.

ز  وتنــص المــادة 33 عــى أن يعاقــب بالحبــس مــدة ل تقــل عــن ســنة وبغرامــة ل تقــل عــن مليــون دينــار ول تزيــد عــى خمســة مايــ�ي
ز أو غــ�ي  اع أو ســجات الناخبــ�ي ز كل مــن اســتحوذ أو أخفــى أو أعــدم أو اتلــف أو أفســد أو �ق أوراق القــ�ت دينــار أو بكلتــا العقوبتــ�ي
نتيجتهمــا بأيــة طريقــة مــن الطــرق. كمــا يعاقــب كل مــن أخــل بحريــة النتخــاب أو بنظامــه باســتعمال القــوة أو التهديــد. وتنــص المــادة 
35 عــى أن يعاقــب بالحبــس مــدة ل تقــل عــن شــهر ول تزيــد عــى ســنة أو بغرامــة ل تقــل عــن مليــون دينــار ول تزيــد عــى خمســة 

ز كل مــن: ز دينــار، أو بكلتــا العقوبتــ�ي مايــ�ي

ي الئماكــن المخصصــة لهــا لحســاب آخــر أو جهــة معينــة بقصــد 
ز أو برامجهــم المنشــورة �ز تعمــد العتــداء عــى صــور المرشــح�ي
ار بهــذا المرشــح أو التأثــ�ي عــى ســ�ي العمليــة النتخابيــة. الإ�ز

ز أو  أعلــن عــن انســحاب مرشــح أو أكــ�ش مــن العمليــة النتخابيــة وهــو يعلــم بــأن الئمــر غــ�ي صحيــح بقصــد التأثــ�ي عــى الناخبــ�ي
تحويــل أصــوات المرشــح إليــه.

العتــداء عــى وســائل الدعايــة النتخابيــة المســموح بهــا قانونــا لئي ســبب كان ســواء أكان بالشــطب أو التمزيــق أو غــ�ي ذلــك أو 
كل تــرف مــن هــذا القبيــل.

ي ارتــكاب أي جريمــة مــــن الجرائــم النتخابيــة والمنصــوص 
ي حالــة ثبــوت مســاهمة الكيــان الســياسي �ز

ا، تنــص المــادة 37 أنــه �ز وأخــ�ي
ون مليــون دينــار. ي هــــذا القانــون، يعاقــب بغرامــــة ماليــــة مقــــدارها خمســة وعــرش

عليهــا �ز

ــؤولني/ ــة اىل مس ــددة، باإلضاف ــم متع ــن قوائ ــحات م ــال ملرشحني/مرش ــة اغتي ــجلت 15 محاول ــام 2018 ُس ــة لع ــات الربملاني ــالل االنتخاب خ

مســؤوالت يف املفوضيــة العليــا لالنتخابــات. ويف مدينــة األنبــار أصيبــت مرشــحة عــن حــزب الحــل خــالل هجــوم انتحــاري عــى مقــر الحــزب. 

وقــد أدت هشاشــة الوضــع األمنــي النــدالع هجــامت كهــذه. ويعيــد املختصــون أســباب ذلــك العنــف االنتخــايب إىل:

•

•

•

. سيطرة القوات الئمنية عى صنع القرار السياسي
تدخل الحزب الحاكم بعمل المؤسسة المنية.

ز والناخبات. ضعف الثقافة النتخابية عند عموم الناخب�ي
ضعف مستوى مراقبة الئحزاب السياسية للعملية النتخابية.

ة أو ممــن يميلــون لجهــة معينــة، ممــا يعطــي مســوغا لتدخــل قــوات  اع مــن قليــىي الخــ�ب ي مراكــز القــ�ت
ز �ز كمــا أن هنــاك بعــض الموظفــ�ي

اع والمحافظــة عــى الصناديــق أثنــاء نقلهــا أو حراســتها. ي عمليــة القــ�ت
الئمــن �ز

•
•
•
•
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اع فرز وعّد أوراق الق�ت
 

المفهوم والمصطلح
ــدد الئوراق  ــاء ع ي إحص

ــل �ز اع، وتتمث ــ�ت ــق الق ــق صنادي ــد غل ــّم بع ــات تت ــة عملي ــى مجموع ــا ع اع وعّده ــ�ت ــرز أوراق الق ــتمل ف يش
ــجل  ي س

ــودة �ز ــع الموج ــل التواقي ــم )مث ــوا بأصواته ــن أدل ز الذي ــ�ي ــق للناخب ــدد الموثّ ــا بالع اع، ومقارنته ــ�ت ــق الق ي صنادي
ــودة �ز الموج

ــن  ــوات م ــد الئص ــرز وع ــة ف ــ�ب عملي ــح. وتعت ــة أو مرش ــا كل قائم ــت عليه ي تحصل
ــىت ــوات ال ــدد الئص ــاء ع ــاً(، وإحص /ات مث ز ــ�ي الناخب

ي إتمامهــا ونقــل نتائــج النتخابــات بطريقــة �يعــٍة وشــفافٍة ودقيقــٍة 
ي العمليــة النتخابيــة، حيــث أن الإخفــاق �ز

المراحــل الئكــ�ش أهميــة �ز
/ ز ي قبول المرشــح�ي

ي النتخابــات، كمــا أن ذلــك مــن شــأنه أن يُؤثــر بشــكل مبــا�ش �ز
يمكــن أَن ينعكــَس ســلًبا عــى مســتويات الثقــة العامــة �ز

ــات.  ــة لانتخاب ــج النهائي ات والئحــزاب السياســية للنتائ

هناك نمطان لعملية الفرز والعد وهما:
ــيوًعا  ــ�ش ش ــوع الئك ــو الن ــة، وه دارة النتخابي ــي/ات الإ ــطة موظف ــاً بواس ــوات يدوي ــد الئص ــرز وع ــم ف ــث يت ــا، حي ــد يدويً ــرز والع الف
ــاً، أي  ــرز وعــد الئصــوات آلي ــم ف ــث يت ، حي ىلي

ــرز والعــد الآ ــو الف ي فه
ــا�ز ــا النمــط الث ــم. أم ــة دول العال ــات غالبي ي انتخاب

واســتخداًما �ز
اليا وبلجيــكا  ي أســ�ت

و�ز لكــ�ت ي اســتخدمت آلت التصويــت والعــد والفــرز الإ
ز الــدول الــىت ونيــة. ومــن بــ�ي لك�ت باســتخدام الوســائل والئجهــزة الإ

مــارات العربيــة المتحــدة  ي المنطقــة العربيــة، اســتخدمت كل مــن الإ
ويــا. و�ز ز كيــة وف�ز ازيــل والهنــد والوليــات المتحــدة الئم�ي وبوتــان وال�ب

ي التصويــت والعــد والفــرز.
ونيــة �ز لك�ت والعــراق الوســائل الإ

ي ذلــك تســهيل عمليــة فــرز 
ات والفوائــد، بمــا �ز ز تُقــدُم التقنيــات النتخابيــة الجديــدة المســتفيدة مــن التكنولوجيــا العديــد مــن الممــ�ي

عــان عــن النتائــج  ضافــة إىل تريــع الإ ي قــد تحــدث خالهــا، وبالتــاىلي زيــادة دقتهــا، بالإ
يــة الــىت وعــد الئصــوات وتقليــل الئخطــاء البرش

ي عمليــة فــرز الئصــوات وعّدهــا، كمــا تعتــ�ب 
ي تحقيــق الشــفافية �ز

النهائيــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذه التقنيــات تواجــه أيًضــا تحديــات �ز
ي النتخابــات مرتفعــة نســبًيا، وتتطلــب هــذه الئجهــزة تحديًثــا وصيانــًة مســتمرًة، ممــا يــؤدي إىل 

ونيــة �ز لك�ت تكلفــة اســتخدام الئجهــزة الإ
تحمــل المزيــد مــن التكاليــف والئعبــاء الماليــة.

ي معظــم البلــدان، باعتبارهــا ضمانــًة تعــزز مبــدأ الشــفافية والمســاءلة، إل أن 
اع �ز تتــم عمليــة فــرز وعــد الئصــوات داخــل مراكــز القــ�ت

اع مــن مراكــز  ي مقــرات إقليميــة أو مقــر مركــزي للفــرز، ممــا يَســتدعي نقــل صناديــق القــ�ت
بعــض البلــدان تقــوم بفــرز وعــد الئصــوات �ز

ُ المخــاوف حــول ســامة عمليــة النقــل، ويتطلــُب إجــراءات إداريــة ولوجســتية  ــ�ي اع إىل مقر/مقــرات الفــرز. وهــو الئمــر الــذي يُث القــ�ت
ضافــة إىل قيــام  ز الصناديــق أثنــاء عمليــة النقــل، بالإ دارة النتخابيــة، كمــا يَســتوجُب قيــام الجهــات الئمنيــة بتأمــ�ي إضافيــة مــن قبــل الإ

/ات بمرافقــة الصناديــق لتقييــم إجــراءات نقــل الصناديــق. ز /ات والمراقبــ�ي ز ممثــىي المرشــح�ي

إجراءات فرز الئصوات وعّدها
ة، وتحــاط هــذه العمليــة بالتدابــ�ي  اع مبــا�ش ة القــ�ت ي تبــدأ بعــد انتهــاء فــ�ت

يحــدد القانــون عــادًة إجــراءات فــرز الئصــوات وعدهــا، والــىت
دارة النتخابيــة،  الازمــة لفــرز الئصــوات وَعدهــا بطريقــة شــفافٍة و�يعــٍة ودقيقــٍة. ويَنحــُر حــق فــرز الئصــوات وعدهــا بموظفــي الإ
/ات الئحــزاب  ي القانــون واللوائــح، وتَجــري كافــة مراحــل عمليــة الفــرز والعــد غالبــاً بحضــور ممثــىي

وفقــاً لاإجــراءات المنصــوص عليهــا �ز
ــن  ز الذي ز المســجل�ي ــ�ي ــط عــدد الناخب ــرز والعــد بضب ــدأُ إجــراءات الف ي حــال وجودهــم. تب

/ات �ز ز ــ�ي ــة اىل المراقب ضاف ، بالإ ز والمرشــح�ي
ي يُعتمــد فيهــا 

ي الحــالت الــىت
ز )�ز ز المســجل�ي دلء بأصواتهــم، كأن يتــم إحصــاء عــدد التوقيعــات عــى قائمــة الناخبــ�ي قامــوا فعليــاً بــالإ

اع التالفــة.  بعــد فتــح صناديــق  اع غــ�ي المســتعملة وأوراق القــ�ت اع(، وعــدد أوراق القــ�ت ذلــك الإجــراء لتوثيــق قيــام الناخــب/ة بالقــ�ت
. ويجــب أَن  ز عــ�ي /ات المق�ت ز اع الموجــودة داخــل الصناديــق ومطابقتهــا مــع عــدد الناخبــ�ي اع، ينبغــي احتســاب عــدد أوراق القــ�ت القــ�ت
اع  ز الذيــن أدلــوا بأصواتهــم. يتــم بعــد ذلــك فــرز أوراق القــ�ت اع مــع عــدد الناخبــ�ي اع داخــل صنــدوق القــ�ت يتطابــق عــدد أوراق القــ�ت
ي محــرز النتائــج الرســمية، وعــادًة تُــوزُع نســٌخ 

ي القانــون والتعليمــات التنفيذيــة. وتُســجُل نتائــج الفــرز �ز
ز �ز وعّدهــا، عــى النحــو المبــ�ي

اع فــور  ي محطــات القــ�ت
/ات. ومــن ثــم تعلــق نســخٌة رســميٌة عــن النتائــج �ز ز مــن محــرز الفــرز عــى جميــع ممثــىي الئحــزاب والمرشــح�ي

ي تلــك المحطــات. 
ي تتــم فيهــا عمليــة الفــرز والعــد �ز

ي الحــالت الــىت
النتهــاء مــن الفــرز �ز

/ات التقــدم بالشــكاوى والطعــون حــول عمليــة العــد  ز عــادًة مــا ينــص القانــون المنظــم للعمليــة النتخابيــة عــى أنــه مــن حــق المرشــح�ي
ي حــال ثبــوت وقــوع العديــد مــن المخالفــات 

والفــرز، وتقــوم الجهــات المختصــة والمخولــة بموجــب القانــون بالنظــر والبــت فيهــا. و�ز
داريــة( قــراراً بإعــادة عــد وفــرز الئصــوات، للتحقــق مــن صحــة عــدد الئصــوات  والتجــاوزات، تصــدر الجهــة المختصــة )القضائيــة أو الإ

ي حصلــت عليهــا كل قائمــة أو حصــل عليهــا كل مرشــح/ة. 
الــىت
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ي المنطقة العربية
ات البلدان �ف أمثلة من خ�ب

ــواب رقــم )6( لســنة 2016 والتعليمــات  ــون انتخــاب مجلــس الن اع. وينــص قان ي محطــة القــ�ت
ــا �ز ــة الفــرز والعــد يدويً الئردن: تتــم عملي

/ات  ز التنفيذيــة رقــم )9( الصــادرة عــن الهيئــة المســتقلة لانتخــاب عــى أن إجــراءات عمليــة الفــرز والعــد تتــم بحضــور ممثــىي المرشــح�ي
ــات  ــون والتعليم ــم القان ــذا ويُنظ . ه ز ــح�ي ــم والمرش ــىي القوائ ــرز إىل ممث ــن المح ــخة م ــليم نس ــم تس ــا يت ــة، كم ــم النتخابي والقوائ
ي الدائــرة 

ي تعلــن نتيجــة النتخــاب الئوليــة �ز
ي لجنــة النتخــاب عــى مســتوى الدوائــر النتخابيــة، والــىت

التنفيذيــة عمليــة تجميــع النتائــج �ز
ــة المســتقلة لانتخــاب. ــة إىل الهيئ ــج الئولي ــة، وترســل نســخة مــن محــرز النتائ النتخابي

، مــع إعطــاء الفرصــة  ي
و�ز لكــ�ت ي التحــادي عــام 2015 نظــام التصويــت الإ

ي انتخابــات المجلــس الوطــىز
مــارات �ز مــارات: اســتخدمت الإ الإ

اع. وقــد أصــدرت اللجنــة الوطنيــة لانتخابــات  ي نفــس مكتــب القــ�ت
ي التصويــت يدويـًـا، حيــث تتــم عمليــة الفــرز والعــد �ز

لمــن يرغــب �ز
ي التحــادي”، حيــث نصــت المــادة )35( مــن القــرار عــى أن “تتــوىل لجنــة 

قــراًرا حــول “التعليمــات التنفيذيــة لنتخابــات المجلــس الوطــىز
ي نظــام التصويــت 

الفــرز بعــد انتهــاء عمليــة النتخــاب وغلــق مراكــز النتخــاب إجــراء عمليــة الفــرز باســتخدام الطــرق الفنيــة المتبعــة �ز
اع  ي حالــة اســتخدام نظــام التصويــت اليــدوي، يتــم فــرز صناديــق القــ�ت

”. كمــا نصــت المــادة )36( مــن القــرار عــى أنــه “�ز ي
و�ز لكــ�ت الإ

ي حصــل عليهــا 
ي القائمــة، وعــدد الئصــوات الــىت

ز �ز ل فيــه أســماء المرشــح�ي ز وتفريــغ الئصــوات إىل كشــف يســجَّ لتحديــد عــدد المصوتــ�ي
ي ورقــة كل ناخــب عنــد تفريغهــا إىل الكشــف المذكــور مــن قبــل أحــد أعضــاء لجنــة الفــرز 

كل مرشــح، وعــدد الئوراق الباطلــة، والتأشــ�ي �ز
بمــا يــدل عــى ذلــك، ويَجــُب أَن تتواصــل عمليــة الفــرز دون توقــف حــىت النتهــاء منهــا”.

تونــس: تُجــرى عمليــة فــرز وعــد الئصــوات يدويًــا. وقــد نــص الفصــل )134( مــن القانــون الئســاسي المتعلــق بالنتخابــات والســتفتاء 
ي 

/ات �ز ز شــح�ي يعيــة، وممّثلــو الم�ت ي النتخابــات الترش
هــا الماحظــون وممّثلــو القائمــات �ز عــى أن: “تُجــرى عمليــة الفــرز عانيــًة ويحرز

اع عمليــة  ي عمليــة الســتفتاء”. كمــا نــص القانــون عــى أن “يبــا�ش أعضــاء مكتــب القــ�ت
النتخابــات الرئاســية، وممّثلــو الئحــزاب المشــاركة �ز

اع. ويوضــح القانــون إجــراءات عمليــة الفــرز  ي نفــس مكتــب )محطــة( القــ�ت
فــرز الئصــوات حــال النتهــاء مــن عمليــات التصويــت”، أي �ز

اع، وتســليم نســخة مــن محــرز النتائــج إىل ممثــىي الئحــزاب، كمــا يَنــصُّ القانــون عــى إنشــاء  ي مكتــب القــ�ت
والعــد وإعــان النتائــج �ز

اع. مكتــب للتجميــع المركــزي للنتائــج يكّلــف بجمــع نتائــج القــ�ت

ي 
ي رقــم )45( الصــادر عــام 2017 عــى أنــه “�ز

العــراق: نصــت المــادة )43( مــن قانــون تعديــل قانــون انتخابــات مجلــس النــواب العــرا�ت
اع  ي تصدرهــا المفوضيــة العليــا المســتقلة لانتخابــات لإجــراء عمليــة القــ�ت

ي تعتمــد التعليمــات الــىت
و�ز لكــ�ت حــال اعتمــاد التصويــت الإ

ــات مجلــس النــواب  ي انتخاب
ي الــذي ِاســتخدَم لئول مــرة �ز

و�ز لكــ�ت اع والفــرز والعــد الإ والعــد والفــرز”. وقــد تــم اعتمــاد نظــام القــ�ت
ــات، وقــد وصلــت  ــج النتخاب ي نتائ

ٍة عــى مســتوى الثقــة �ز ــ�ي ــاٍت كب ي جــرت عــام 2018، إل أَنَّ هــذا النظــام واجــَه تحدي
ــىت ي ال

العــرا�ت
ــكل  ــه ش ــذي بموجب ــنة 2013، وال ــم )45( لس ــات رق ــون النتخاب ــث لقان ــل الثال ــواب التعدي ــس الن ــدار مجل ــد إص ــة إىل ح ــة الثق أزم
اف عــى إعــادة العــد والفــرز يدويـًـا. وقــد  �ش مجلــس القضــاء الئعــى لجنــة انتقلــت إىل مقــر المفوضيــة العليــا المســتقلة لانتخابــات لــاإ
اســتغرقت إعــادة العــد والفــرز مــا يقــرب شــهًرا، وأعلنــت المفوضيــة العليــا المســتقلة لانتخابــات أن إعــادة العــد والفــرز يدويـًـا أســفرت 
ي المحافظــات، عــدا العاصمــة بغــداد 

عــن تطابــق النتائــج بنســبة وصلــت إىل مائــة بالمائــة لمعظــم المحطــات المطعــون بنتائجهــا �ز
ز بالمائــة. ي كانــت نســبة مطابقــة أســماء الفائزيــن فيهــا تســعة وتســع�ي

الــىت

اع، وقــد نصــت المــادة )100( مــن قانــون انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب  ي نفــس مركــز القــ�ت
لبنــان: تتــم عمليــة الفــرز والعــد يدويـًـا �ز

عــام. كمــا ينظــم القانــون إجــراءات عمليــة الفــرز والعــد، ويحــدد  ز والإ ي اللوائــح والمراقبــ�ي عــى أن عمليــة الفــرز تتــم بحضــور منــدو�ب
/ات أو مندوبيهــم صــورة  ز اع النتيجــة، ويُســلُم المرشــح�ي اع الباطلــة. هــذا ويعلــُن رئيــس مكتــب القــ�ت كيفيــة التعامــل مــع أوراق القــ�ت
ــع  ي تقــوم بتجمي

ــىت ــزي( وال ــع المرك ــب التجمي ــد )مكت ــة القي ــا يســمى بلجن ــج إىل م . تُرســل محــا�ز النتائ ــن المحــرز ــق الئصــل م طب
عــان النتيجــة النهائيــة لانتخابــات. ي الدائــرة النتخابيــة لإ

النتائــج ومــن ثــم إرســالها إىل لجنــة القيــد العليــا �ز

تحليل
: يتضح مما سبق ما يىي

ة إىل اعتمــاد إجــراء عمليــة الفــرز والعــد داخــل مركــز  نــرى أن العديــد مــن دول المنطقــة العربيــة اتجهــت خــال الســنوات الئخــ�ي
اع إىل لجــان مركزيــة، وهــو الإجــراء الــذي ظــل مطبًقــا لســنوات طويلــة، الئمــر الــذي  اع، دون نقــل صناديــق القــ�ت )محطــة( القــ�ت

ي تطبيــق إجــراءات مــن شــأنها أن تعــزز شــفافية العمليــة النتخابيــة ككل.
ي توجــه دول المنطقــة ورغبتهــا �ز

ًا �ز يمثــل تغــ�ي

تعتمــد غالبيــة دول المنطقــة العربيــة فــرز وعــد الئصــوات يدويًــا، وقــد يرجــع هــذا الئمــر إىل عــدة أســباب، أبرزهــا عــدم توفــر 
ضافــة إىل ارتفــاع تكلفــة الآلت والمعــدات المســتخدمة  ، بالإ ي

و�ز لكــ�ت ي مصداقيــة وشــفافية عمليــة العــد والفــرز الإ
الثقــة الكافيــة �ز

مــارات  ي الإ
ي لــم يســتخدم حــىت الآن ســوى �ز

و�ز لكــ�ت . نــرى أن نظــام التصويــت والفــرز والعــد الإ ي
و�ز لكــ�ت ي عمليــة العــد والفــرز الإ

�ز
ــث  ــراق، حي ي الع

ة �ز ــ�ي ــات كب ــه تحدي ــا واج ــارات، فيم م ي الإ
ــة �ز ــاح مقبول ــبة نج ــام نس ــذا النظ ــق ه ــد حق ــط، وق ــراق فق والع

.1

.2
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فــة عــى العمليــة النتخابيــة، وأثّــر بشــكل كبــ�ي عــى اضطاعهــا بمســؤولياتها  ي نزاهــة ومصداقيــة الجهــة المرش
تــم التشــكيك �ز

ومهامهــا. 
/ ز /ات وممثليهــم والمراقب�ي ز ز النتخابيــة العربيــة أَن تتــم إجــراءات فــرز وعد الئصــوات بحضــور المرشــح�ي َســمحت غالبيــة القوانــ�ي
كاء العمليــة النتخابيــة مــن الطــاع عــى مجريــات عمليــة العــد  عــام، وهــو أمــر يمّكــن مختلــف �ش ز والإ ز والمحليــ�ي ات الدوليــ�ي

والفــرز ويعــزز مــن شــفافيتها، بمــا يعــزز الثقــة بمصداقيــة العمليــة النتخابيــة برمتهــا.
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ف والمرشحات قائمة المرشح�ي

المفهوم والمصطلح
ــرة  ــن كل دائ ــد/ة ع ــل/ة واح ــن ممث ــ�ش م ــا أك ــد، أي به ــددة المقاع ــة متع ــر انتخابي ــتناًدا إىل دوائ ــات اس ــم النتخاب ــم تنظي ــا يت عندم
/ات، بغــض النظــر عــن  ز ي قيــام مجموعــات مــن المرشــح�ي

شــح لهــا مــن خــال القوائــم. وهــو مــا يعــىز انتخابيــة، عــادًة مــا يكــون ال�ت
ي النتخابــات، وذلــك بغــض النظــر كذلــك عــن النظــام 

/ات، بتشــكيل قوائــم تتنافــس فيمــا بينهــا �ز ز /ات أو حزبيــ�ي ز كونهم/هــن مســتقل�ي
اع لائفــراد أو للقوائــم أو لكليهمــا مًعــا. وهــو مــا يختلــف عــن النتخابــات  ي المعمــول بــه، وعمــا إذا كان عــى الناخــب/ة القــ�ت النتخــا�ب
ي يتــم فيهــا انتخــاب 

شــح لهــا فرديًــا بطبيعــة الحــال، بمــا فيهــا الحــالت الــىت المنتظمــة لنتخــاب المناصــب الفرديــة، حيــث يكــون ال�ت
الفــرد صحبــة مرشــح/ة زميــل أو تابــع لــه/ا، كفريــق الرئيــس/ة ونائبــه/ا مثــًا. 

ز والمرشــحات عــدًدا يســاوي عــدد المقاعــد التمثيليــة موضــع النتخــاب، كمــا  وقــد يفــرض قانــون النتخــاب أن تحتــوي قائمــة المرشــح�ي
ز  ي فلســط�ي

ي العــراق مثــًا - أو أن يحــدد حــًدا أد�ز - �ز
يمكــن أن يســمح بعــدد أعــى مــن ذلــك - ل يزيــد عــن ضعــف المقاعــد المنتخبــة �ز

ي  ــا�ب ــام النتخ ــع النظ ــًيا م ــون، تمش ــرض القان ــد يف ــًحا. وق ــرش مرش ــتة ع ــن س ــة ع ــة المغلق ــحي/ات القائم ــدد مرش ــل ع ــب أل يق يج
ــد العمــل بنظــام  ــا هــي الحــال عن ــة، كم ــد المنتخب ــل عــن عــدد المقاع /ات يق ز ــن المرشــح�ي ــدًدا م ــة ع ــوي القائم المعتمــد، أن تحت
ز  ز والمرشــحات عــى عــدد مــن المرشــح�ي ط كذلــك أن تحتــوي قائمــة المرشــح�ي الصــوت المحــدود. مــن ناحيــة أخــرى، عــادًة مــا يُشــ�ت
/ات أو الوفــاة أو العجــز. وقــد يفــرض القانــون  ز ي حــالت انســحاب أحــد المرشــح�ي

ز أو البــدلء، يكــون الهــدف منــه التعويــض �ز التكميليــ�ي
/ات لفئــات بعينهــا، كالمــرأة أو الشــباب أو بعــض الئقليــات كمــا  ز /ات الممثلــ�ي ز ز مــن المرشــح�ي أيًضــا أن تشــتمل القائمــة عــى عــدد معــ�ي

ز أو تونــس. ي العديــد مــن البلــدان كفلســط�ي
هــي الحــال بالنســبة للكوتــا النســائية �ز

ز  ز أعضائهــا، بمعــىز أن ينحــر التنافــس بــ�ي ورة انســجاًما كامــًا بــ�ي ي بالــرز
شــارة إىل أن تشــكيل القائمــة ل يعــىز مــن الئهميــة بمــكان الإ

/ات عــى ذات  ز ز المرشــح�ي ــ�ي ــة ب ــة حقيقي ــام منافســة انتخابي ي عــى قي ــد ينطــوي النظــام النتخــا�ب ــل ق ــة فقــط، ب ــم المختلف القوائ
ي ظــل بعــض نظــم الئغلبيــة، كنظــام الكتلــة مثــًا، أو بعــض النظــم النســبية القائمــة عــى إمكانيــة 

ي بعــض الئحيــان، خاصــًة �ز
القائمــة �ز

ى. هــا كمــا ســ�ز الصــوت التفضيــىي وغ�ي

ي كونهــا لمناصــب 
ي نطــاق النتخابــات، �ز

ي تحــدد ماهيــة القوائــم النتخابيــة، وأنماطهــا والحاجــة إليهــا �ز
تتمثــل العوامــل الرئيســية الــىت

ي الحقــوق الممنوحــة للناخــب/ة 
اتــه، وكذلــك �ز ي المعمــول بــه وصيغتــه ومتغ�ي ي نــوع النظــام النتخــا�ب

فرديــة أو متعــددة العضويــة، و�ز
/ات الوارديــن/ات فيهــا. ز أثنــاء إدلئه/هــا بصوته/هــا لصالــح القائمــة والمرشــح�ي

شيحات ف والمرشحات وتسجيلها وسحب ال�ت إعداد قوائم المرشح�ي
شــحون عنــه بإعــداد ملفــات ترشــحهم/هن وتقديمهــا، نجــد  ي الوقــت الــذي يقــوم فيــه المرشــحون/ات الئفــراد أو الحــزب الــذي ي�ت

�ز
/ات عليهــا وإعــداد ملفاتهم/هــن حســبما يفرضــه القانــون  ز ضافــة إىل الموافقــات الفرديــة للمرشــح�ي بــأن ترشــيح القوائــم يتطلــب، بالإ
ــا  /ات عــى تشــكيل قائمــة موحــدة تخــوض النتخابــات تحــت مســمًى - وأحيانً ز داريــة، توافــق مجموعــة مــن المرشــح�ي والإجــراءات الإ
ي - ل يعتــ�ب حزبـًـا  هــا - يخــص تلــك القائمــة، ســواء كان هــؤلء المرشــحون/ات مســتقلون يتفقــون عــى تشــكيل ائتــاف انتخــا�ب ز رمــز يم�ي

ي تعمــل بهــا الئحــزاب لهــذا الغــرض.
سياســًيا - أو مرشــحون/ات مــن قبــل حــزب ســياسي يتــم اختيارهم/هــن بالطــرق المختلفــة الــىت

وط  ي القائمــة �ش
شــح، ل بــد وأن تســتو�ز وط الئهليــة لل�ت /ات الئفــراد لــرش ز ضافــة إىل اســتيفاء المرشــح�ي مــن هنــا يمكــن القــول بأنــه بالإ

. وهــو مــا يتــم مــن خــال اكتمــال عــدد أعضائهــا اســتناًدا  الئهليــة كذلــك، حــىت وإن لــم ينــص عليهــا القانــون �احــًة بهــذا المعــىز
/ ز ــوب مــن المرشــح�ي ــا، أو احتوائهــا عــى العــدد المطل ز أحيانً ــ�ي /ات التكميلي ز ــك أعــداد المرشــح�ي ي ذل

ــون، بمــا �ز ــا يحــدده القان إىل م
هــا  هــا عــن غ�ي ز ــا لرمــز يمّكــن مــن تمي�ي ضافــة إىل اعتمادهــا لمســمًى وأحيانً ات لمقاعــد الكوتــا ســواء المــرأة، الشــباب أو الئقليــات، بالإ
/ات. كمــا أنــه ل بــد مــن اســتكمال القائمــة لإجــراءات التســجيل  ز مــن القوائــم بمــا ل يــدع مجــاًل للخطــأ أو اللتبــاس مــن قبــل الناخبــ�ي
/ات الئفــراد فيهــا، بــل تمتــد لســتكمال إجــراءات أخــرى  ز ي ل تقتــر عــى الوثائــق والنمــاذج الخاصــة بالمرشــح�ي

الخاصــة بالقوائــم، والــىت
ضافــة  ز ممثــل/ة عنهــا للتفاعــل والتواصــل مــع الســلطات النتخابيــة، بالإ ضافيــة الخاصــة بالقائمــة، وتعيــ�ي أهمهــا تقديــم النمــاذج الإ
هــا. فيمــا عــدا ذلــك،  شــح مــن خالهــا دون غ�ي ي القائمــة عــى ال�ت

/ات الئفــراد �ز ز ــكل واحــد/ة مــن المرشــح�ي ــة ل إىل الموافقــات الخطي
ي الإجــراءات 

/ات، خاصــًة فيمــا يتعلــق بالمواعيــد وبــا�ت ز /ات مــا ينطبــق عــى تســجيل المرشــح�ي ز ينطبــق عــى تســجيل قوائــم المرشــح�ي
داريــة والتنفيذيــة. الإ

شــح ل بــد أن يكــون ذلــك  شــيحات بالنســبة للقوائــم. فلــكي يعتمــد انســحاب قائمــة برمتهــا مــن ال�ت شــارة إىل مســألة ســحب ال�ت تجــدر الإ
ه/ا. وهــو  بطلــب خطــي، يتــم تقديمــه ضمــن الآجــال القانونيــة المعلــن عنهــا، وذلــك مــن قبــل الممثــل/ة المعتمــد/ة للقائمــة دون غــ�ي
ــا  /ات الئفــراد عــى القائمــة، دائًم ز مــا يدخــل ضمــن صاحيــات ممثــل/ة القائمــة. أمــا عندمــا يتعلــق الئمــر بســحب أي مــن المرشــح�ي
ورة اســتبداله/ها بمرشــح  /ة، مــع �ز ي

ضمــن الآجــال القانونيــة كذلــك، فيجــب أن يكــون ذلــك بموافقــة خطيــة مــن قبــل المرشــح/ة المعــىز
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/ات الــذي يجــب أن تحتويــه القائمــة، وإل بطــل ترشــيح القائمــة برمتهــا. وقــد  ز ي يحــدد القانــون عــدد المرشــح�ي
ي الحــالت الــىت

آخــر �ز
ي  ــون والنظــام النتخــا�ب ي حــال تطلــب القان

/ات فيهــا �ز ز /ات عــى القائمــة إعــادة ترتيــب المرشــح�ي ز يتطلــب انســحاب أحــد المرشــح�ي
ذلــك. 

ف أنماط قوائم المرشح�ي
اع،  /ات وأعضائهــا أثنــاء القــ�ت ز ي تعاملهم/هــن مــع قوائــم المرشــح�ي

/ات �ز ز ي يمنحهــا القانــون للناخبــ�ي
اســتناًدا إىل الحقوق/الخيــارات الــىت

ز مــن خــال الئنمــاط الثاثــة التاليــة: تصنــف قوائــم المرشــح�ي

ــب مرشــحيه  ي بإعدادهــا وترتي ــاف النتخــا�ب ــوم الحــزب الســياسي أو الئت ي يق
ــىت ــة ال ــة: وهــي القائم ــة المطلق ــة المغلق القائم

ــوم الناخــب/ة  ــة يق ي هــذه الحال
ــه. و�ز ــه أو المســاس ب /ات تعديل ز ــ�ي ــن للناخب ي وتسلســل محســوم ل يمك

ــا�ئ ــا بشــكل نه ضمنه
ي 

ــا أو �ز /ات فيه ز ــ�ي /ات المدرج ز ــح�ي ــماء المرش ي أس
ــ�ي �ز ــي ودون أي تغي ــا ه ــا، كم ــت له ــب التصوي ي يرغ

ــىت ــة ال ــار القائم باختي
وري إدراج أســماء كافــة  ي هــذه الحالــة قــد ل يكــون مــن الــرز

ترتيبهم/هــن وتسلســلهم/هن، أو أي حــذف أو إضافــة تذكــر. و�ز
ــة  ــة مــن إمكاني اع، طالمــا تــم إدراج القوائــم المتنافســة وطالمــا تحققــت الســلطات النتخابي /ات عــى ورقــة القــ�ت ز المرشــح�ي
ز أعــى  ــكل قائمــة والتثبــت منهــا. ويمثــل هــذا النمــط مــن قوائــم المرشــح�ي /ات ل ز /ات عــى أســماء المرشــح�ي ز اطــاع الناخبــ�ي
ك  ي تحديــد مــن ســيخوض المعــ�ت

ي العمليــة النتخابيــة، حيــث أنهــم يؤثــرون بشــكل مبــا�ش �ز
درجــات التأثــ�ي لائحــزاب السياســية �ز

ــى  ــة ع ــات القائم ــن النتخاب ــ�ي م ي كث
ــادًة �ز ــتخدم ع ــط المس ــو النم ــم. وه ــوظ فوزه ي حظ

ــم �ز ه ــة إىل تأث�ي ضاف ي بالإ ــا�ب النتخ
ات هــذا النمــط مــن القوائــم  ز . ومــن مــ�ي ي ي نظــام الكتلــة الحزبيــة النتخــا�ب

النظــم النســبية، مــع العلــم بأنــه يســتخدم كذلــك �ز
ي تطبيــق نظــام الحصــص أو الكوتــا 

ه مــن القوائــم، كمــا يســهم �ز أنــه يجعــل عمليــة عــد وفــرز الئصــوات أكــ�ش ســهولة مــن غــ�ي
ط لقبولهــا،  ، خاصــًة عندمــا يفــرض القانــون عــى الئحــزاب السياســية ترتيبــا محــددا لمرشــحيها/اتها عــى القائمــة كــرش بســهولة أكــ�ب
ي تونــس. اســتخدمت القائمــة المغلقــة المطلقــة عــى ســبيل المثــال 

كتنــاوب النســاء والرجــال عــى القائمــة مثــًا كمــا هــي الحــال �ز
ي ليبيــا وتونــس.

ي مختلــط، و�ز ز ضمــن نظــام انتخــا�ب ي فلســط�ي
ي مــر، و�ز

�ز

/ات،  ز تيــب: حيــث تقــوم الئحــزاب السياســية أو الئتافــات النتخابيــة بتقديــم قائمــة المرشــح�ي القائمــة المغلقــة القابلــة لل�ت
ي ظــل هــذا النمــط يســمح 

ي �ز تيــب التسلســىي الــذي تعتمــده، كمــا هــو الحــال بالنســبة للنمــط الســابق، إل أن النظــام النتخــا�ب بال�ت
ي يختارهــا. 

ز عــى القائمــة الــىت تيــب التسلســىي للمرشــح�ي ي ال�ت
/ات بتحديــد أفضليتهــم، بحيــث يمكــن للناخــب/ة التأثــ�ي �ز ز للناخبــ�ي

شــارة إىل أفضليتــه بالنســبة لمختلــف  ع لصالحهــا، الإ ي يقــ�ت
ففــي هــذه الحالــة يمكــن للناخــب/ة، وبعــد اختياره/هــا للقائمــة الــىت

قيــم - الرقــم 1 لائفضليــة الئوىل، والرقــم 2 للثانيــة وهكــذا. وقــد  ز فيهــا، وذلــك عــادًة باســتخدام وســيلة ال�ت ز المدرجــ�ي المرشــح�ي
رادة  ك ذلــك مفتوًحــا لإ اع أو يــ�ت ي يمكــن للناخــب/ة التعبــ�ي عنهــا عــى ورقــة القــ�ت

يحــدد القانــون عــدد الخيــارات التفضيليــة الــىت
دلء بصــوت تفضيــىي واحــد فقــط. يتطلــب هــذا النمــط مــن القوائــم  ي لبنــان مثــًا، يمكــن للناخــب/ة الإ

الناخــب/ة المطلقــة - �ز
ي حصلــت عليهــا القائمــة أوًل، لتحديــد 

/ات، حيــث تحتســب الئصــوات الــىت ز القيــام بعمليــة عــد وفــرز مزدوجــة لئصــوات الناخبــ�ي
ي حصــل عليهــا كل واحــد 

ي يتــم انتخابهــا، ومــن ثــم يتــم احتســاب الئصــوات التفضيليــة الــىت
حصتهــا مــن المقاعــد التمثيليــة الــىت

/ات عــى تلــك القائمــة لتحديــد الفائزيــن بمقاعدهــا. وعليــه فــإن هــذا النمــط يضفــي مزيــًدا مــن التعقيــد عــى  ز مــن المرشــح�ي
ي النتخابــات. مــن ناحيــة أخــرى، 

ي تحديــد هويــة الفائزيــن/ات �ز
ًا أكــ�ب �ز /ات تأثــ�ي ز عمليــات العــد والفــرز، إل أنــه يمنــح الناخبــ�ي

فــإن هــذا النمــط يجعــل مــن المنافســة النتخابيــة عمليــة مزدوجــة كذلــك، حيــث تتنافــس القوائــم فيمــا بينهــا عــى أصــوات 
شــارة إىل  /ات. وتجــدر الإ ز /ات، فيمــا يتنافــس المرشــحون/ات ضمــن القائمــة الواحــدة عــى الئصــوات التفضيليــة للناخبــ�ي ز الناخبــ�ي
/ ز ام بالمرشــح�ي ز /ات عــى القائمــة، إذ عليهــم اللــ�ت ز /ات بحــذف أو شــطب أو إضافــة مرشــح�ي ز أن هــذا النمــط ل يســمح للناخبــ�ي

ز هــذا  وري التنبيــه إىل عــدم الخلــط بــ�ي . ومــن الــرز ي /ات عليهــا مــن قبــل الحــزب الســياسي أو الئتــاف النتخــا�ب ز ات المدرجــ�ي
اع بموجــب بعــض نظــم النتخــاب الئغلبيــة، كنظــام الكتلــة أو نظــام الصــوت المحــدود، حيــث ل  النمــط مــن القوائــم والقــ�ت
ــار مرشــحيه/ها كأفــراد دون انتمائهــم  ــه باختي ي قائمــة انتخابيــة واحــدة، إذ يقــوم الناخــب/ة بموجب

ــارات الناخــب �ز تنحــر خي
ي لبنــان. 

ي انتخابــات العــام 2018 �ز
ي الئردن و�ز

ورة. ولقــد اســتخدم هــذا النمــط مــن القوائــم �ز لقائمــة واحــدة بالــرز

ــث يمكنهــم  /ات، حي ز ــ�ي ــة للناخب ــ�ب مســاحة مــن الحري /ات أك ز ــم المرشــح�ي ــح هــذا النمــط مــن قوائ القائمــة المفتوحــة: يمن
/ ز /ات وتسلســلهم عــى القائمــة، شــطب أو حــذف أي منهــم، وكــذا إضافــة أســماء مرشــح�ي ز إضافــة إىل إعــادة ترتيــب المرشــح�ي

/ات. لذلــك، يقــال  ز /ات عــى قوائــم أخــرى أو مســتقل�ي ز ي يمنحونهــا أصواتهم/هــن، ســواء كانــوا مرشــح�ي
ات آخريــن للقائمــة الــىت

ي قيامه/هــا أوًل باختيــار 
إن هــذا النمــط يســمح للناخــب/ة بتصميــم قائمته/هــا بنفســه/ها، مــع العلــم بــأن ذلــك ينحــر طبًعــا �ز

ي 
ز أن مســمى “القائمــة المفتوحــة” ينطبــق فقــط عــى الحــالت الــىت ز القوائــم المرشــحة. يــرى بعــض الباحثــ�ي قائمــة واحــدة مــن بــ�ي

ي الوقــت الــذي يطلقــون تســمية “باناشــاج” Panachage عــى الحــالت 
ز فيهــا، �ز يمكــن للناخــب/ة فيهــا حــذف أو شــطب مرشــح�ي

•

•

•
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/ات آخريــن. مــن هنــا يمكــن القــول بأنــه،  ز ي يمكــن فيهــا للناخــب/ة، إضافــة إىل الحــذف أو الشــطب، إضافــة أســماء مرشــح�ي
الــىت

ضافــة عليهــا، إل أن  وعــى الرغــم مــن قيــام الناخــب/ة باختيــار قائمــة واحــدة ومــن ثــم ممارســة اختياراته/هــا بالحــذف أو الإ
/ات ذات النعكاســات المذكــورة  ز ــم المرشــح�ي /ات الئفــراد بالدرجــة الئوىل. ولهــذا النمــط مــن قوائ ز النتخــاب يكــون للمرشــح�ي
ي العــراق 

ــم �ز ــة التنافــس. ولقــد اعتمــد هــذا النمــط مــن القوائ ــات العــد والفــرز وازدواجي ــة عملي ــق بازدواجي أعــاه فيمــا يتعل
ي الئردن بموجــب قانــون النتخابــات لســنة 2016.

بموجــب القانــون رقــم 45 لســنة 2013، و�ز

ف والمرشحات ي وقوائم المرشح�ي النظام النتخا�ب
ــة مــن عدمــه، أو عــى  ــة النتخابي ي العملي

/ات �ز ز ورة اللجــوء لســتخدام قوائــم المرشــح�ي ه المبــا�ش عــى �ز ــ�ي ي تأث للنظــام النتخــا�ب
ي تعتمــد عــى دوائــر انتخابيــة فرديــة، كنظــام الفائــز الئول، ل يمكــن اعتمــاد 

إمكانيــة اســتخدامه. فبالنســبة لنظــم النتخــاب الئغلبيــة الــىت
ي  ي كل دائــرة. بنفــس الوقــت، ل يمكــن العمــل بنظــم النتخــاب النســىب

/ات حيــث تكــون المنافســة عــى مقعــد واحــد �ز ز قوائــم المرشــح�ي
/ات، حيــث أن جوهــر النظــم النســبية يقــوم عــى حصــول كل حــزب أو ائتــاف عــى نســبة مــن  ز ــم المرشــح�ي دون اســتخدام قوائ
/ات. كمــا أن نظــم النتخــاب الئغلبيــة القائمــة عــى  ز ي يتــم انتخابهــا تتناســب مــع نســبته مــن أصــوات الناخبــ�ي

المقاعــد التمثيليــة الــىت
ي هــذه 

/ات، عــى الرغــم مــن أن العتقــاد الســائد بأنــه �ز ز دوائــر انتخابيــة متعــددة التمثيــل تتطلــب كذلــك اســتعمال قوائــم المرشــح�ي
/ ز ي ل يفــرض فيهــا القانــون ترشــيح عــدد محــدد مــن المرشــح�ي

ي الحــالت الــىت
الحالــة يمكــن أن تتألــف القائمــة مــن مرشــح/ة واحــد/ة �ز

ط لقبولهــا.  ات عــى القائمــة كــرش

ي تتطلــب ذلــك، بمــا فيهــا 
ي المقابــل فــإن أي مــن أنمــاط القوائــم يمكــن اســتخدامه لانتخــاب بموجــب أي مــن نظــم النتخــاب الــىت

�ز
ي 

ي قــد تتولــد عــن اســتخدام القوائــم المفتوحــة بشــكل خــاص �ز
شــارة إىل بعــض النعكاســات الــىت الئغلبيــة والنســبية. إل أنــه ل بــد مــن الإ

ظــل بعــض المعــادلت النتخابيــة المســتخدمة لحتســاب الئصــوات وترجمتهــا إىل مقاعــد تمثيليــة بالنســبة للقائمــة، وذلــك مــن حيــث 
ي 

ي الديمقراطيــات الناشــئة. كمــا أنهــا قــد ل تخــدم بعــض الحــالت الــىت
/ات عــى اســتيعاب نتائجهــا المحتملــة، خاصــًة �ز ز قــدرة الناخبــ�ي

ز فئــات المجتمــع،  ي عمــًا عــى معالجــة واقــع اجتماعــي تقليــدي يقــوم عــى المحاصصــة بــ�ي يتــم فيهــا إدخــال نظــام انتخــاب نســىب
ي الــذي يُرغــب بتجــاوزه. ي وإعادتــه إىل أشــبه مــا يكــون بالنظــام الئغلــىب حيــث مــن شــأنها إلغــاء النتائــج المرجــوة للنظــام النســىب

اع ف والمرشحات وبنية ورقة الق�ت قوائم المرشح�ي
ي يمكــن فيهــا للناخــب/ة 

ز والمرشــحات. ففــي الحــالت الــىت اع بشــكل مبــا�ش بالنمــط المعتمــد لقوائــم المرشــح�ي تتأثــر بنيــة ورقــة القــ�ت
ــطب  ــذف، والش ــال الح ــن خ ــا، أو م ــىي عليه /ات التسلس ز ــح�ي ــب المرش تي ــل ب�ت ــال التدخ ــن خ ــواء م اع، س ــ�ت ــة الق ــة ورق معالج
ضافــة إىل أســماء ورمــوز القوائــم المتنافســة.  /ات بالإ ز اع الواحــدة عــى أســماء كافــة المرشــح�ي ضافــة، ل بــد أن تحتــوي ورقــة القــ�ت والإ
اع خاصــة بهــا، عــى أن تتطابــق  اع المتعــددة، بحيــث تخصــص لــكل قائمــة ورقــة اقــ�ت إل أنــه يمكــن كذلــك اعتمــاد صيغــة أوراق القــ�ت
ي البيانــات الدالــة عــى اســم القائمــة ورمزهــا 

مواصفاتهــا جميًعــا، خاصــًة فيمــا يتعلــق بحجمهــا ولونهــا، ول تختلــف فيمــا بينهــا ســوى �ز
/ات عــى كل منهــا بطبيعــة الحــال، وهــو  ز /ات المدرجــ�ي ز - الــذي يمكــن أن يكــون اســم ورمــز الحــزب الــذي تتبــع لــه - وأســماء المرشــح�ي
ي باســتثناء نظــام الكتلــة الحزبيــة - وهــو  ي وليــس أي مــن نظــم النتخــاب الئغلــىب ي ظــل نظــم النتخــاب النســىب

مــا ل يمكــن اعتمــاده إل �ز
اع  ًا فقــد يمّكــن اســتخدام القوائــم المغلقــة الســلطات النتخابيــة مــن تصميــم أوراق اقــ�ت نظــام نــادر الســتخدام عــى أيــة حــال. أخــ�ي
وط  ي بعــض الحــالت - عــى أن ذلــك مــرش

ل تحتــوي ســوى عــى أســماء ورمــوز تلــك القوائــم، وربمــا أســماء رؤســائها - وصورهم/هــن �ز
ــن  /ات عــى كل واحــدة مــن القوائــم المتنافســة بشــكل واضــح وبمــا يمّك ز ورة التحقــق مــن نــرش وعــرض كافــة أســماء المرشــح�ي بــرز

/ات مــن الطــاع عليهــا بشــكل فاعــل.    ز الناخبــ�ي

ف والمرشحات والحصص )الكوتا( قوائم المرشح�ي
ي فعاليــة وســهولة تطبيــق نظــام الحصــص. فالعمــل بنمــط القائمــة المغلقــة المطلقــة قــد 

ز �ز يؤثــر النمــط المعتمــد لقوائــم المرشــح�ي
/ات  ز امهــا بتحديــد مواقــع لمرشــح�ي ز ط لقبــول ترشــيح القائمــة ال�ت يكــون الئنســب والئكــ�ش ســهولة لهــذا الغــرض، خاصــًة عندمــا يُشــ�ت
ي لصالــح المــرأة أو الشــباب أو الئقليــات. ففــي تونــس مثــًا  يجــا�ب ز الإ ي تطبــق الحصــة لئجلهــا - وهــو مــا يعــرف بالتميــ�ي

يمثلــون الفئــة الــىت
ز والمرشــحات - مبــدأ التناصــف - وأن يتــم ترتيبهم/هــن عــى القائمــة  يفــرض القانــون أن تتضمــن القائمــة عــدًدا متســاويًا مــن المرشــح�ي
ورة أن تتضمــن كل قائمــة مرشــًحا/ًة ل يزيــد  بالتنــاوب، أي امــرأة فرجــل أو رجــل فامــرأة. كمــا وينــص القانــون التونــسي كذلــك عــى �ز
ز فيجــب أن  ي فلســط�ي

. أمــا �ز ي يســاوي عــدد المقاعــد فيهــا أربعــة أو أكــ�ش
ي الدوائــر النتخابيــة الــىت

ز عاًمــا �ز عمره/هــا عــن خمــس وثاثــ�ي
ي القائمــة، وأخــرى مــن 

ز الئســماء الثاثــة الئوىل �ز تتضمــن كل قائمــة مرشــحة كحــد أد�ز لتمثيــل المــرأة ل يقــل عــن امــرأة واحــدة مــن بــ�ي
ي 

ز كل خمســة أســماء تــىي ذلــك. ويمكــن القــول بــأن نمــط القائمــة المغلقــة يســهم �ز ي تليهــا، وواحــدة مــن بــ�ي
ز الئســماء الئربعــة الــىت بــ�ي

ط فيهــا لقبــول ترشــيح القائمــة احتواؤهــا عــى عــدد مــن مرشــحي  ي يشــ�ت
ي كافــة الئحــوال الــىت

فعاليــة وســهولة تطبيــق نظــام الحصــص �ز
ي مــن مرشــحي “الكوتــا” حســب ترتيبهم/هــن 

الفئــات المســتهدفة يتناســب مــع الحصــة المخصصــة لهــا. وعندمــا ل يفــوز العــدد الــكا�ز
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/ ز هــم مــن المرشــح�ي عــى القائمــة، قــد يتطلــب الئمــر العمــل عــى تحديــد الفائزيــن/ات بمقاعــد تلــك “الكوتــا” بتقديمهم/هــن عــى غ�ي
ي مرشــحي ذات الفئــة. أمــا 

/ات نســبًة إىل بــا�ت ز ات ممــن ل يمثلــون الفئــة أو الفئــات المســتهدفة، ودائًمــا حســب ترتيــب أولئــك المرشــح�ي
نمطــا القوائــم الآخــران فمــن شــأنهما تعقيــد هــذه العمليــة، وقــد يتطلــب الئمــر مرحلــة ثالثــة مــن عمليــات العــد والفــرز عمــًا عــى 
ز )القائمــة القابلــة للتعديــل والقائمــة المفتوحــة( غالًبــا  ي كل حالــة، علًمــا بــأن هذيــن النمطــ�ي

تحديــد هويــة الفائزيــن بمقاعــد “الكوتــا” �ز
مــا ل يؤديــان إىل نتائــج لصالــح الفئــات المســتهدفة مــن خــال نظــام الحصــة، الئمــر الــذي يضفــي مزيــًدا مــن التعقيــد عــى تطبيقــه.

المراجع

المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والنتخابــات، )2007( أشــكال النظــم النتخابيــة: دليــل المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والنتخابــات. 
ســتوكهولم: المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والنتخابــات.

مصطلحات ذات عالقة: 

ي هذا القاموس: 
أولً: �ف

ز والناخبات. اع، إعام الناخب�ي اع، المرشحون والمرشحات، أنظمة انتخابية، فرز وعد أوراق الق�ت ورقة اق�ت
ي لمصطلحات النتخابات:  ي المعجم العر�ب

ثانياً: �ف
اع متعــددة،  اع وحيــدة، أوراق اقــ�ت اع، مرشــح، مرشــح زميــل، مرشــح مســتقل، ورقــة اقــ�ت اع/ورقــة تصويــت، بنيــة ورقــة القــ�ت ورقــة اق�ت

. ز ، إعــام الناخبــ�ي ي اع وعدهــا، نظــام انتخــا�ب فــرز أوراق القــ�ت

أيمن أيوب
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ف والناخبات قوائم الناخب�ي

المفهوم والمصطلح
ي بعــض الــدول بجــداول 

ز والناخبــات أو مــا يطلــق عليــه �ز ز قوائــم الناخبــ�ي ز والناخبــات وبــ�ي ز ســجل الناخبــ�ي عــادة مــا يتــّم الخلــط بــ�ي
ز والناخبــات عــى قاعــدة البيانــات  ، بالرغــم مــن أن الختــاف أســاسي بينهمــا. فبينمــا يــدّل ســجل الناخبــ�ي ز ز أو لوائــح الناخبــ�ي الناخبــ�ي
ي إحــدى النتخابــات أو كّلهــا، 

ز الذيــن يتمتعــون بالئهليــة للمشــاركة �ز ز والمواطنــات المســجل�ي ي تشــتمل عــى كّل المواطنــ�ي
الدائمــة الــىت

ي لحظــة معينــة لنتخابــات معينــة 
ي �ز ز هــي “مســتخرج مــن الســجل النتخــا�ب مــع مختلــف البيانــات المتصلــة بهــم، فــإن قائمــات الناخبــ�ي

ز  ي النتخابــات المحليــة ل نجــد بقائمــات الناخب�ي
ز عــى الدوائــر والمراكــز النتخابيــة”. فمثــا �ز ز والناخبــات موزعــ�ي يحتــوي أســماء الناخبــ�ي

ز خــارج البــاد لئنــه قــد ل يمكــن لهــم التصويــت لنتخــاب المجالــس البلديــة وهــم بالخــارج،  ز والناخبــات المقيمــ�ي أســماء الناخبــ�ي
ــن تســمح لهــم بعــض  ز بالبــاد والذي ، وبالعكــس ل نجــد أســماء الئجانــب المقيمــ�ي ي بالرغــم مــن أنهــم مســجلون بالســجل النتخــا�ب
ز أشــمل مــن  ز الخاصــة بالنتخابــات الوطنيــة. فســجّل الناخبــ�ي ي قائمــات الناخبــ�ي

هــا، �ز ي النتخابــات البلديــة دون غ�ي
الــدول بالمشــاركة �ز

ز مقارنــة  ز والناخبــات أو مــن حيــث دقــة بياناتهــم. ويمكــن تشــبيه قائمــات الناخبــ�ي ز ســواء مــن حيــث عــدد الناخبــ�ي قائمــات الناخبــ�ي
ي الديمقراطــي 

ز مــن الزمــن” )المعهــد الوطــىز
ّ ي وقــت معــ�ي

ز �ز ي بكونهــا “صــورة فوتوغرافيــة خاطفــة لســجل الناخبــ�ي بالســجّل النتخــا�ب
.)21 ،2001

دماجية  ة، إذ ل يمكــن إجــراء انتخابــات نزيهــة دون قائمــات تتوفــر فيهــا جملــة مــن المعايــ�ي المتعلقــة بالإ ز أهميــة كبــ�ي ولقائمــات الناخبــ�ي
)الشــمول(، والدقة والشــفافية. 

ي ل يكــون فيهــا الســجل 
ي الــدول الــىت

ز �ز ي الدائــم حــًا مهمــا لتحديــات وضــع قائمــات الناخبــ�ي ي النتخــا�ب
ويمثــل ضبــط الســجل الوطــىز

ز ســلوًكا شــفاًفا مــن  ي لســتخراج قائمــات الناخبــ�ي ي النتخــا�ب
نــا. مــن جانــب آخــر يمثــل الرجــوع إىل الســجل الوطــىز ي دقيقــا ومحيَّ

المــد�ز
ز والناخبــات.  شــأنه تدعيــم الثقــة لــدى الناخبــ�ي

ف والناخبات القواعد والمعاي�ي الخاصة  بجودة قائمات الناخب�ي
، من ذلك: ي ز أهم المعاي�ي المتعلقة بالسجل النتخا�ب ي قائمات الناخب�ي

ل بد من أن تتوفر �ز

ي بوضــوح مختلــف إجــراءات إعــداد ونــرش وتصحيــح القائمــات الئوليــة، وأجــل 
ي أن يذكــر النــّص القانــو�ز

مبــدأ الوضــوح: ويعــىز
نــرش القائمــات النهائيــة.

ز والناخبــات  ز والمواطنــات، خاصــة بالنســبة للناخبــ�ي ائــح المواطنــ�ي ي تيســ�ي عمليــة التســجيل لمختلــف �ش
تاحــة: ويعــىز مبــدأ الإ

دلء  ــن الإ ــم م ــد تمنعه ــم ق ــة به ــروف خاص ــة لظ ــة نتيج ــات معين ــبة لنتخاب ــم بالنس اعه ــز اق�ت ــ�ي مراك ي تغي
ــون �ز ــن يرغب الذي

ــًدا عــن مراكــز التصويــت الئصليــة. بأصواتهــم لتواجدهــم بعي

ز والناخبــات شــاملة لمختلف  دارة النتخابيــة إىل جعــل قائمــات الناخبــ�ي ي هــذا المبــدأ ســعي الإ
دماجيــة: يعــىز مبــدأ الشــمول أو الإ

اع إل  ائــح، دون أي إقصــاء يقــوم عــى الجنــس أو المنشــأ الجتماعــي أو الســن أو التعليــم. فــا يمكــن الحرمــان مــن حــّق اقــ�ت الرش
قامــة أو بعــدم صــدور أحــكام جزائيــة. عــى أســس موضوعيــة ترتبــط بالســّن الئد�ز أو بالمواطنــة أو بالإ

ــع  ــات لمن ــق القائم ــىز تدقي ــىت يتس ــات، وح ــه دون أي معوق دلء بصوت ــن الإ ــب م ــن الناخ ــىت يتمك ــات: ح ــة القائم ــدأ دق مب
اع  التصويــت المكــرر أو إدراج أســماء غــ�ي صحيحــة واســتخراج إحصائيــات دقيقــة، فضــا عــن  ســهولة الســتعمال يــوم القــ�ت
ي الطــاع عــى القائمــات، إذ تلعــب قائمــات 

ــن يرغبــون �ز ز الذي ــ�ي اع أو مــن المواطن ســواء مــن أعــوان )موظفــي( مكاتــب القــ�ت
دارة  ــى الإ ــا يســهل ع اع، مم ــ�ت ــب اق ــكّل مكت اع وب ــ�ت ــز الق ــات بمراك ز والناخب ــ�ي ــدد الناخب ــة ع ي معرف

ــا �ز /ات دوًرا مهم ز ــ�ي الناخب
ــة.  ــة النتخابي ي العملّي

اع، وهــذا مــن شــأنه دعــم الثقــة �ز ــة القــ�ت ــة ســ�ي عملي النتخابي

كاء(  ز )الئطراف والــرش ز مختلــف المتدخلــ�ي مبــدأ شــفافية القائمــات وحــّق النفــاذ إىل المعلومــة: فــا بــّد  مــن الحــرص عــى تمكــ�ي
مــن معطيــات وإحصائيــات وتيســ�ي ســبل التثبــت مــن ســامة القائمــات، ومــن عــدم إقصــاء أي ناخبــة أو ناخــب قــام بالإجــراءات 

مجيــات والمســارات المرتبطــة بهــا. ز )التحديــث(، ومــن ســامة  ال�ب الازمــة للتســجيل أو للتحيــ�ي

اض أمــام الســلطة المكلفــة  ي الســجل: أو العــ�ت
ف وتصويــب المعطيــات الخاصــة بهــم �ف ي تحيــ�ي

ف والناخبــات �ف حــّق الناخبــ�ي
ز  ــ�ي ــجيل الناخب ــوص تس ــاء بخص ــد القتض ــاء عن ــام القض ــن أم ــماء، والطع ــد الئس ــاب أح ــن إدراج أو غي ــجل ع ــداد الس بإع
اع بأربعــة  ز قبــل موعــد القــ�ت ي قائمــات الناخبــ�ي

والناخبــات. ففــي مقاطعــة الكيبــك الكنديــة، يمكــن للناخــب/ة تغيــ�ي تســجيله �ز
.)OIF 2014, 103( ــل ــى الئق ــام ع أي

ــم  ــد يت ــخصية ق ــات ش ــخ�ي أو أي معطي ــوان الش ــل العن ــات: مث ف والناخب ــ�ي ــخصية للناخب ــات الش ــة المعطي ــدأ حماي مب
ــب/ة. ــح الناخ ار بمصال ــاإ�ز ــة أو ل ــات تجاري ــا لغاي ــتعمالها إم اس
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ف والناخبات إجراءات ضبط قائمات الناخب�ي
ي هــذا 

ــة المعمــول بهــا �ز ــ�ي الدولي ــة مــن الإجــراءات قصــد إخضاعهــا للقواعــد والمعاي ــات إىل جمل ز والناخب ــ�ي تخضــع قائمــات الناخب
: ــاىلي ي الت

ــط القائمــات إىل عــدة مراحــل يمكــن أن نوجزهــا �ز ي صحــة هــذه القائمــات. ويخضــع ضب
المجــال، وقصــد تدعيــم الثقــة �ز

ف والناخبات القوة الثبوتية لقائمات الناخب�ي
ــة  ي القائم

ــمه �ز ــد اس ــذي ل يج ــب ال ــىز أن الناخ ــة، بمع ــة مطلق ــة ثبوتي ــات قيم ز والناخب ــ�ي ــات الناخب ــون لقائم ــروض أن تك ــن المف م
، فإنــه ل يحــق لــه التصويــت. لكــن بالرغــم مــن أن هــذه القاعــدة منطقيــة وتتمــاسش مــع فلســفة ضبــط  ز اع معــ�ي الخاصــة بمكتــب اقــ�ت
ز عــى إثــر النتخابــات الرئاســية لســنة  القائمــات، إل أنهــا قــد تخضــع إىل بعــض الســتثناءات. ففــي الوليــات المتحــدة الئمريكيــة، تبــ�ي
ــوت  ــمى “بالص ــا يس ــة”، أو م اع الوقتي ــ�ت ــال “أوراق الق ــم إدخ ــات، فت ــن القائم ــة م ــب وناخب ــون ناخ ــارب الملي ــا يق ــاء م 2000 إقص
ز  ي قائمــة الناخبــ�ي

المعّلــق”، وهــو الصــوت الــذي يحتــاج إىل وثائــق وإثباتــات إضافيــة لتأكيــد صحتــه، فيســمح لمــن لــم يجــد اســمه �ز
ز  ع ناخبــة أو ناخبــا مــن المتمتعــ�ي والناخبــات مــن التصويــت، عــى أل يتــم احتســاب هــذا الصــوت إل بعــد التثبــت مــن كــون المقــ�ت

بحــق التصويــت.

ي تونــس بعــد الثــورة، قبلــت الهيئــة العليــا 
ي التأســيسي ســنة 2011 وهــي أول انتخابــات �ز

ي تونــس، وخــال انتخابــات المجلــس الوطــىز
و�ز

ــة أو الناخــب الــذي ل يجــد اســمه  ي أن الناخب
ي الخــارج، ويعــىز

اع �ز ي مكاتــب القــ�ت
ــدأ “التســجيل الفــوري” �ز ــات مب المســتقلة لانتخاب

ي ذلــك المكتــب.
ضمــن القائمــة يســتطيع إضافــة اســمه يدويــا، ويقــوم بالتصويــت �ز

ي ممارســة 
ز حــق المواطــن �ز ز ضوابــط الدقــة والشــفافية، وبــ�ي ز يقــوم عــى تــوازن دقيــق بــ�ي   وخاصــة الئمــر أن نجــاح قائمــات الناخبــ�ي

ز الناخــب أو الناخبــة مــن التصويــت إىل المســاس بدقــة القائمــات ونزاهــة التصويــت،  ي تمكــ�ي
اع. وقــد يقــود التســاهل �ز ي القــ�ت

حقــه �ز
ز والناخبــات مــن المشــاركة السياســية. ام المبالــغ فيــه بالشــكليات إىل إقصــاء جــزء مــن الناخبــ�ي ز وقــد يــؤدي اللــ�ت

ــة التســجيل وشــطب أســماء  ي تســتخرج بعــد حمل
ــىت ــة: وهــي القائمــات ال ف الئولي ــ�ي ــات والناخب ــات الناخب ــ�ش قائم ــط ون ضب

ز والناخبــات ضمــن القائمــات  ي حقهــم مانــع مــن موانــع النتخــاب. وعــادة مــا يتــم توزيــع الناخبــ�ي
، أو الذيــن ثبــت �ز ز المتوفــ�ي

ــا  ــاح تدقيقهــا وتنقيحهــا والطعــن فيه ــة للجمهــور ويت ز الئولي ــ�ي ــرش قائمــة الناخب ــة. وتُن ــر النتخابي ــة وفــق تقســيم الدوائ الئولي
ز  ي لمصطلحــات النتخابــات 2014، 30(. وتوضــع قائمــات الناخبــ�ي هــا )المعجــم العــر�ب وذلــك قبــل وضــع القائمــة النهائيــة ونرش
ي المســتوى المركــزي 

عــادة عــى ذمــة العمــوم بمختلــف مقــّرات الهيــاكل المعنيــة بالنتخابــات ســواء داخــل البــاد أو خارجهــا، و�ز
دارة النتخابيــة، أو بــأي طريقــة أخــرى تضمــن إعــام العمــوم. ومــن المفــروض ضبــط  ي لــاإ

و�ز لكــ�ت ، كمــا بالموقــع الإ والمحــىي
عــام المكتوبــة  هــا، والقيــام بحملــة عــ�ب وســائل الإ ز والناخبــات عــى ذمــة العمــوم، ومــدة نرش آجــال وضــع قائمــات الناخبــ�ي

ز بالنتخابــات. عــام كل المعنيــ�ي شــارة لإ ي لغــة الإ
ز �ز /ات مختصــ�ي ز جمــ�ي والســمعية والمرئيــة مــع الحــرص عــى توفــ�ي م�ت

، وذلــك بهــدف شــطب اســم أو ترســيمه أو  ز اض عــى قائمــات الناخبــ�ي اضــات: مــن حــق أي ناخــب أو ناخبــة العــ�ت تلقــي الع�ت
اض خــال أجــل محــدد. ويكــون قرارهــا قابــا للطعــن أمــام القضاء. ي العــ�ت

ي القائمــة. وتبــت الســلطة المختصــة �ز
تصحيــح خطــأ �ز

ي القائمــات الئوليــة 
ي القائمــات الئوليــة: تطبيقــا لمبــادئ دولــة القانــون، يمكــن الطعــن أمــام القضــاء �ز

الطعــن أمــام القضــاء �ف
ي 

ــا�ز ــراءات التق ــادة إج ــون ع ــا. وتك ــدم إليه ــذي ق اض ال ــ�ت ــب الع ــة مطل دارة النتخابي ــل الإ ــم تقب ــات إذا ل ز والناخب ــ�ي للناخب
ــة. ــات عــى القائمــات الئولي ز والناخب ــة الناخبــ�ي مبّســطة ودون كلفــة بالنســبة للطاعــن حــىت ل تحــول التعقيــدات دون رقاب

ة الطعــون وتحديــث القائمــات الئوليــة بالقــرارات الازمــة  ف والناخبــات النهائيــة: يتــم هــذا بعــد انتهــاء فــ�ت ضبــط قائمــة الناخبــ�ي
ز أو الناخبــات. ضافــة أو شــطب أو تحديــث بيانــات أي مــن الناخبــ�ي لإ

ة، وهــي مهمــة للغايــة إذ إنهــا تتمخــض عــن النســخة  ف والناخبــات: هــذه هــي المرحلــة الئخــ�ي طبــع وتوزيــع قائمــات الناخبــ�ي
ي قــد يقــود أي خطــأ فيهــا إىل حرمــان الناخــب أو الناخبــة 

اع، والــىت ي ســتوزع عــى مختلــف مكاتــب أو محطــات القــ�ت
النهائيــة الــىت

ــة  ــ�ب قائم ــذا تعت اع. له ــ�ت ــة الق ــل عملي ــود إىل تعطي ــه يق ــا فإن ي توزيعه
ــة أو الخطــأ �ز ــاب القائم ــا غي اع. أم ــ�ت ي الق

ــن الحــق �ز م
اع. ز لــوازم محطــات القــ�ت دارة النتخابيــة عنايــة خاصــة عنــد توضيــب وتجهــ�ي ي توليهــا الإ

ز مــن المــواد الحساســة الــىت الناخبــ�ي

.1

.2
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 .4
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لوجستيات النتخابات

المفهوم  والمصطلح
ي مجــالت معرفيــة أخــرى 

، إل أن العــادة جــرت عــى اســتخدامه �ز ي بشــكل أســاسي ي الحقــل الحــر�ب
يســتخدم مصطلــح “اللوجســتيات” �ز

دارة، ويقصــد بــه كافــة عمليــات التخطيــط والحــر والتصميــم أو التصنيــع أو التوريــد لكافــة المــواد  مختلفــة، كمجــال الهندســة أو الإ
ضافــة إىل عمليــات جــرد تلــك المــواد، والتحقــق مــن جاهزيتهــا  ام بهــا، بالإ ز وريــة، وتحديــد كلفتهــا ومراقبــة اللــ�ت الئوليــة والئساســية الرز
وصاحيتهــا، وتجميعهــا، وتخزينهــا، وتوزيعهــا واســتعادتها، عــاوة عــى صيانتهــا وحفظهــا مــن التلــف وإعدادهــا لســتعمالت متكــررة 
أو مختلفــة. كمــا تشــتمل “اللوجســتيات” عــى كل مــا يتعلــق بتوفــ�ي الدعــم العمــىي لتنفيــذ مهــام محــددة، مــن نقــل، واتصــالت، 

ة، وتوفــ�ي كافــة المســتلزمات لتســهيل تدفــق المعلومــات. ة أو غــ�ي مبــا�ش وتقنيــات، وتنســيق مــع أيــة جهــات ذي عاقــة مبــا�ش

ــذ  ــداد وإدارة وتنفي ــم وإع ــة بتنظي ــة الئنشــطة المتعلق شــارة إىل مجموع ي لاإ ــل النتخــا�ب ي الحق
ــح “اللوجســتيات” �ز ويســتخدم مصطل

/ات والحــّكام، وتوفــ�ي كافــة المــوارد والمــواد الازمــة لذلــك وخدمــات التصــال  ز /ات السياســي�ي ز العمليــات الراميــة لنتخــاب الممثلــ�ي
ي القانــون، وبمــا يضمــن لكافــة 

ي إطــار الآليــات والإجــراءات المنصــوص عليهــا �ز
ز المقــرات النتخابيــة، وذلــك �ز وريــة وتجهــ�ي والنقــل الرز

اع بشــكل حــّر وســلمي. شــح والقــ�ت ي ال�ت
/ات، ممارســة حقوقهــم/ن �ز ز /ات أو كمرشــح�ي ز مــن يتمتعــون بحــق المشــاركة، ســواء كناخبــ�ي

تضطلــع الســلطات النتخابيــة بالمســؤولية الكاملــة عــن تنفيــذ كافــة العمليــات والمســتلزمات اللوجســتية لتنظيــم النتخابــات وضمــان 
ي الحاجــة وحســبما يســمح بــه القانــون، 

ي ذلــك الســتعانة بجهــات أخــرى، حكوميــة أو غــ�ي حكوميــة، حســبما تقتــ�ز
نجاحهــا، ولهــا �ز

اع وعمليــات التصويــت وفــرز الئصــوات. ففــي  وذلــك عــى امتــداد مختلــف مراحــل الــدورة النتخابيــة ودون أن ينحــر ذلــك بيــوم القــ�ت
تمــام كثــ�ي مــن مهــام نقــل المــواد النتخابيــة إىل  ز الســلطات النتخابيــة بالقــوات المســلحة وقــوى الئمــن لإ كثــ�ي مــن الحــالت تســتع�ي
ز 2011  ي كانتخابــات العامــ�ي ي العالــم العــر�ب

ي كثــ�ي مــن النتخابــات �ز
ي عمــوم البــاد وتأمينهــا، كمــا كانــت عليــه الحــال �ز

اع �ز مراكــز القــ�ت
ز  ي معظــم الحــالت يتــم التعــاون مــع وزارات أخــرى، كــوزارة التعليــم لتجهــ�ي

ي مــر. و�ز
ي تونــس، أو انتخابــات العــام 2012 �ز

و2014 �ز
ي البلــدان العربيــة وحــول العالــم، أو وزارة 

ي النتخابــات المنظمــة �ز
اع، وهــو مــا جــرت عليــه العــادة بشــكل شــبه ثابــت �ز مراكــز القــ�ت

ــات  ــا�ش عــى كافــة العملي اف المب �ش ي الإ
ــة �ز شــارة إىل مســؤولية الســلطات النتخابي ــه تجــدر الإ هــا. إل أن دارة/الحكــم المحــىي وغ�ي الإ

اللوجســتية لضمــان صحتهــا ودقتهــا، وخاصــًة عندمــا يتعلــق الئمــر بتصميــم، وإنتــاج أو توريــد وتوزيــع وتخزيــن واســتعادة المــواد 
، عــى ســبيل المثــال. ي ز والناخبــات أو الحــ�ب النتخــا�ب اع، أو قوائــم الناخبــ�ي النتخابيــة الحساســة، كأوراق القــ�ت

ي يتم فيها تنفيذ العمليات “اللوجستية” النتخابية
المراحل ال�ت

ي مراحــل أخــرى خــال 
ــك �ز ــة كذل وري ــا تكــون �ز ــة بشــكل عــام، إل أنه ــة النتخابي “اللوجســتيات” شــأن يخــص كافــة مراحــل العملي

ي مــا قبــل ومــا بعــد النتخابــات. وبشــكل أســاسي يمكــن القــول بــأن العمليــات اللوجســتية تتعلــق بشــكل 
ي مرحلــىت

الــدورة النتخابيــة، أي �ز
عــان  اع؛ و ج( إعــداد نتائــج النتخابــات والإ عــداد لانتخابــات؛ ب( يــوم القــ�ت أكــ�ش وضوًحــا بمراحــل العمليــة النتخابيــة التاليــة: أ( الإ

عنهــا. 

عداد لالنتخابات أول. الإ
عــان  ورة مــع الإ امــن بالــرز ز ــات، وذلــك ل ي�ت ــة انتخاب عــداد لتنظيــم أي يبــدأ التخطيــط للعلميــات اللوجســتية وتنفيذهــا مــع بــدء الإ
يعــي بالدعــوة لهــا وتحديــد موعدهــا. وعليــه، تســتند الســلطات النتخابيــة  الرســمي عــن تلــك النتخابــات أو صــدور المرســوم الترش
ي الناظــم لدوريــة النتخابــات عــى مختلــف مســتوياتها لســتباق الحــدث والبــدء بالتحضــ�ي لهــا، 

طــار الدســتوري والقانــو�ز عــادًة إىل الإ
شــارة إىل الخطــوات أو المراحــل التاليــة  وهــو مــا يتطلــب بطبيعــة الحــال تنفيــذ العمليــات اللوجســتية ذات العاقــة. وعليــه يمكــن الإ

عــداد لانتخابــات:  ي تتطلــب دعًمــا وعمليــات لوجســتية أثنــاء مرحلــة الإ
الــىت

ي الحــالت 
ــات تســجيل شــاملة �ز ــام بعملي ي إمــا القي

/ات: وهــو مــا قــد يعــىز ف /ات وإعــداد قوائــم الناخبــ�ي ف تســجيل الناخبــ�ي
ي بلــد مــا، 

ي ل يعتمــد فيهــا القانــون مبــدأ التســجيل الدائــم، أو عنــد تنظيــم أول انتخابــات بعــد عمليــات انتقــال ســياسي �ز
الــىت

ي اليمــن، أو انتخابــات العــام 
، أو انتخابــات العــام 2003 �ز ز ي فلســط�ي

ي كل مــن انتخابــات العــام 1996 �ز
كمــا كانــت عليــه الحــال �ز

/ات والمعتمــدة  ز ي تونــس؛ أو القيــام فقــط بعمليــة إعــداد القوائــم النهائيــة للناخبــ�ي
ي العــراق، أو انتخابــات العــام 2011 �ز

2005 �ز
/ات مــن  ز ز الناخبــ�ي ي تعمــل بهــا الســلطات النتخابيــة عــى تمكــ�ي

ي الحــالت الــىت
ي الموعــد المحــدد �ز

اع �ز لتنظيــم عمليــات القــ�ت
ز والناخبــات، كمــا هــي الحــال  ي أي وقــت وبشــكل مســتمر، أو تقــوم بفتــح مواعيــد محــددة لتحديــث ســجات الناخبــ�ي

التســجيل �ز
ي يعتمــد فيهــا الســجل 

/ات ســنويًا، أو الحــالت الــىت ز دارة النتخابيــة تحديــث ســجات الناخبــ�ي ز عــى الإ ز حيــث يتعــ�ي ي فلســط�ي
�ز

ي تونــس. 
ي مــر أو انتخابــات العــام 2014 �ز

ي انتخابــات العــام 2012 �ز
عــداد القوائــم، كمــا كانــت عليــه الحــال �ز ي كأســاس لإ

المــد�ز
ي كافــة الحــالت تتطلــب هــذه المرحلــة القيــام بعمليــات لوجســتية منهــا:

و�ز

.1
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/ات أو  ز ــ�ي ــجيل الناخب ــا لتس ــغيلية له ــم التش ــة والنظ وني لك�ت ــزة الإ ــاد الئجه ــجيل أو اعتم ــة للتس ــاذج الازم ــم النم تصمي
ــم/ن. ــح بياناته ــث وتصحي تحدي

ــجيل،  ــاذج التس ــتعادة لنم ــع والس ــر، والجم ــع، والح ــل، والتوزي ــع، والنق ــة، والتجمي ــب الحاج ــة، حس ــال الطباع أعم
ــة. ــر الدوري ــات والتقاري ــح البيان ــة وتصحي ــال ومعالج وإدخ

ي منها والمركزي.
/ات عن تنفيذ كافة عمليات التسجيل، الميدا�ز ز /ات المسؤول�ي ز متطلبات تدريب وتأهيل الموظف�ي

/ات. ز عام لجمهور الناخب�ي ورية لتنفيذ برامج وحمات التوعية والإ توف�ي كافة المستلزمات والمواد الرز
ز مراكز التسجيل )أو وحدات التسجيل المتنقلة، حسب الحالة(، ومّدها بوسائل التصال. إعداد وتجه�ي

تجميع وإدخال ومعالجة البيانات، وتدقيقها.
/ات والتحقق من دقة وصحة بياناتهم/ن فيها. ز ها لمراجعتها من قبل الناخب�ي إعداد وطباعة القوائم الئولية ونرش

داريــة المختصــة،  ز الســلطات النتخابيــة والجهــات القضائيــة والإ اضــات، وتوفــ�ي وســائل التصــال بــ�ي نقــل الشــكاوى والع�ت
اضــات  /ات عــى ضــوء نتائــج الع�ت ز /ات، وتحديــث قوائــم الناخبــ�ي ز /ات المعنيــ�ي ز وكذلــك وســائل التواصــل مــع الناخبــ�ي

والطعــون.
ي والإجــراءات  /ات النهائيــة، حســبما ينــص عليــه القانــون النتخــا�ب ز ــة مــن قوائــم الناخبــ�ي طباعــة وإعــداد النســخ المطلوب
ونًيــا، وهــو  ي بعــض الحــالت، قــد يتــم التعويــض عــن ذلــك بإعــداد القوائــم إلك�ت

اع )�ز المعتمــدة، لســتخدامها يــوم القــ�ت
اع، كمــا كانــت  ونيــة المعتمــدة وأمنهــا وصاحيتهــا لاســتخدام يــوم القــ�ت لك�ت مــا يتطلــب التحقــق مــن جاهزيــة الئجهــزة الإ

ي العــراق(.
ي انتخابــات العــام 2018 �ز

عليــه الحــال �ز

عــداد  ي الإ
تمــام كافــة الخطــوات المتتاليــة �ز وضــع واعتمــاد خطــط تنفيذيــة شــاملة، مــع تحديــد المواعيــد الزمنيــة الملزمــة، لإ

ــم/ن  ــن ممارســة حقوقه ــع م ــن الجمي ــة تمك ــة كامل ي بجاهزي ــد النتخــا�ب ــن الوصــول إىل الموع ــا يضم اع، وبم ــ�ت ــوم الق لي
. والســلطات النتخابيــة مــن تنفيــذ مهمتهــا دون أي تقصــ�ي

ــدة  ــة المعتم ــراءات القانوني ــتناًدا إىل الإج ــه، اس ــواده وصناديق ه وم ــا�ز اع ومح ــ�ت ــأوراق الق ــة ب ــم الخاص ــداد التصامي إع
ــا. ــة لعتماده ــلطات النتخابي ــى الس ــا ع ــة، وعرضه ــلطة النتخابي ي الس

ــة �ز دارات المختص ــع الإ ــيق م وبالتنس
ــز  ــا لحتياجــات مراك ــا وماءمته ــق مــن صاحيته ــة(، والتحق اع )حســب الحال ــ�ت ــق الق ــق صنادي ــد أو تدقي ــع أو توري تصني
/ات لــكل  ز /ات المخصصــ�ي ز اع، وبشــكل خــاص مــا يتعلــق بأقفالهــا وبقدرتهــا الســتيعابية اســتناًدا إىل أعــداد الناخبــ�ي القــ�ت

اع. محطــة اقــ�ت
اع. طباعة، وتنسيق وتجميع وتوزيع أوراق ومحا�ز الق�ت

ــب  ــد حس ــات التوري ــام عملي ــده وإتم ــادر توري ــد مص ــتخدامه، وتحدي ــال اس ي ح
، �ز ي ــا�ب ــ�ب النتخ ــات الح ــد مواصف تحدي

الإجــراءات القانونيــة المعتمــدة، وتوفــ�ي الئماكــن الآمنــة والبيئــة المناســبة لتخزينــه وبمــا يضمــن حفظــه مــن إمكانيــة التلــف.  
ــن( ومغلفــات، وتجميعهــا  ــة )كبائ اع، مــن قرطاســية وســتائر عازل ــاء المــواد الازمــة لمحطــات القــ�ت ــد وحــر واقتن تحدي

ــا. وترقيمه
ها وجاهزيتها. اع والتحقق من توف�ي ورية لمراكز الق�ت تحديد وسائل التصال الرز

اع، والوثائــق المتعلقــة بمتابعة  إعــداد خطــط، ومواعيــد ووســائل تجميــع ونقــل وتوزيــع المــواد النتخابيــة لكافة مراكــز القــ�ت
اع وحســب الآجــال القانونيــة والتنفيذيــة المعتمدة. ي الوقــت المناســب قبــل يــوم القــ�ت

اســتامها، عمــًا عــى تنفيذهــا �ز
اع، ونقلهــم/ن وتوزيعهــم/ن الصحيــح عــى مراكــز عملهــم/ن  توفــ�ي كافــة مســتلزمات توظيــف وتأهيــل موظفــي مراكــز القــ�ت

اع. ــ�ت يوم الق
رشــادية لانتخابــات حســبما يتــم اعتمادهــا مــن قبــل  توفــ�ي كافــة مســتلزمات الطباعــة والتوزيــع ونــرش المــواد التوعويــة والإ

الســلطات النتخابيــة.
/ات والتحقق من صاحيتها. ز توف�ي الئماكن المخصصة لنرش مواد الدعاية النتخابية للمرشح�ي

/ات  ي /ات والئحــزاب، ومراقــىب ز /ات ووكاء المرشــح�ي ــىي ــات اعتمــاد ممث ــق والبطاقــات الخاصــة بعملي طباعــة وتوفــ�ي الوثائ
. ي ي تنــوي تغطيــة الحــدث النتخــا�ب

عــام الــىت /ات وســائل الإ ز وممثــىي ز والدوليــ�ي ــات المحليــ�ي النتخاب
ي يتــم اعتمادهــا، وخاصــًة المتعلقــة بعمــل 

توفــ�ي كافــة المســتلزمات والمــواد الخاصــة بخطــط إدارة المخاطــر النتخابيــة الــىت
وفاعليــة غــرف العمليــات المختصــة بكافــة مراحــل العمليــة النتخابيــة، بمــا فيهــا الخرائــط والبيانــات والمــواد الازمــة لغــرف 

عــان عــن موعــد النتخابات  ي تبــدأ منــذ لحظــة الإ
اع: وهــو مــا يشــتمل عــى كافــة العمليــات اللوجســتية الــىت عــداد ليــوم القــ�ت الإ

ــن  ــا يمك اع بم ــ�ت ــوم الق ــم ي ــواد لتنظي ــات والم تيب ــة ال�ت ــة كاف ــن جاهزي ــق م ــة بالتحق ــون، والمتعلق ــا حســب القان ــوة له والدع
ــلمي ودون  ــر، س ــكل ح اع بش ــ�ت ي الق

ــم �ز ــة حقه ــن ممارس /ات م ز ــ�ي ــح، والناخب ش ــم/ن لل�ت ــم طلباته ــن تقدي /ات م ز ــح�ي المرش
ة ومتشــابكة مــن العمليــات، نذكــر منهــا: اع عــى مجموعــة كبــ�ي عــداد ليــوم القــ�ت معوقــات. وتشــتمل لوجســتيات الإ
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ز العمليــة النتخابيــة، واســتباق كافــة  دارات الحكوميــة المعنيــة وقــوى الئمــن لتأمــ�ي كة مــع الــوزارات والإ العمليــات المشــ�ت
هــا. المخاطــر البيئيــة، والصحيــة، والئمنيــة وغ�ي

ــد  ــة عن ات النتخابي ز ي المــواد والتجهــ�ي
ــة توفــ�ي أي نقــص �ز ــة للتحقــق مــن إمكاني ــة للحــالت الطارئ وضــع الخطــط البديل

اع  ــ�ت ــة أوراق اق ــات إىل طباع ــا لانتخاب ــة العلي ــة الوطني ــا اضطــرت الهيئ ي ليبي
ــات العــام 2012 �ز ي انتخاب

ــا �ز الحاجــة، مث
اع.  ــوم القــ�ت ــل ي ــن قب ي ز الئخ�ي ــاد وتوريدهــا خــال اليومــ�ي ــة خــارج الب إضافي

/ات والتحقــق مــن تمكنهــم/ن مــن  ز اع لتســهيل توزيــع الناخبــ�ي /ات خــارج مراكــز ومحطــات القــ�ت ز نــرش قوائــم الناخبــ�ي
ــا لاكتظــاظ. ــات وتفاديً ــه/ا دون معوق الوصــول كل إىل محطت

/ات مــن ســهولة الطــاع عليهــا تســهيًا  ز اع بمــا يمكــن الناخبــ�ي رشــادات النتخابيــة خــارج وداخــل مراكــز القــ�ت تعليــق الإ
اع. لمجريــات عمليــات القــ�ت

ــز  ــاح مراك ــن افتت ــق م ــة، للتحق ــب الحال ــا حس ــا بينه ــك فيم ــا، وكذل اع ومنه ــ�ت ــز الق اع إىل مراك ــ�ت ــي/ات الق ــل موظف نق
ــا. ــددة قانونً ــد المح ي المواعي

اع �ز ــ�ت الق
اع، بمــا يضمــن ســ�ي عمليــات  اع داخــل محطــات القــ�ت /ات، والصناديــق وكبائــن القــ�ت ز تنســيق وتوزيــع أماكــن الموظفــ�ي
ي يجــب اتباعهــا مــن قبــل 

اتبيــة خطــوات التصويــت الــىت ــا ل�ت ــة المعتمــدة وتبًع التصويــت تماشــًيا مــع الإجــراءات القانوني
ز كافــة  اع وتمكــ�ي /ات، و�يــة القــ�ت ز /ات، وبمــا يضمــن نجاعــة العمليــة، والتحقــق الدقيــق مــن هويــة الناخبــ�ي ز الناخبــ�ي

اع المتاحــة.  ي خــال ســاعات القــ�ت /ات مــن ممارســة حقهــم/ن النتخــا�ب ز ــ�ي ــم الناخب ي قوائ
/ات �ز ز المســجل�ي

عاقــة الوصــول بســهولة ودون معوقــات إىل محطات  ي تضمــن لــذوي/ذوات الإ
التحقــق مــن توفــ�ي الوســائل أو الإجــراءات الــىت

دلء بأصواتهم/ن. اع والإ القــ�ت
عــام، للقيــام  /ات النتخابــات ووســائل الإ ي /ات والئحــزاب، ومراقــىب ز /ات المرشــح�ي توفــ�ي أماكــن مخصصــة لممثــىي
ز موظفــي/ات النتخابــات مــن  اع وتمكــ�ي /ات، وبمــا يضمــن �يــة القــ�ت ز بمهامهــم بنجــاح، دون التأثــ�ي عــى إرادة الناخبــ�ي

ــون. ــا القان ــا ول يســمح به ــد تعيقه ــذ مســؤولياتهم/ن دون تدخــات ق تنفي
اع. /ات وأمنها أمام مراكز الق�ت ز توف�ي ما يلزم لضبط وتنظيم طواب�ي الناخب�ي

اع. ي أي منها عى امتداد يوم الق�ت
ي حال حدوث نقص �ز

توف�ي المستلزمات والمواد النتخابية �ز
ــة  داري ــات الإ ز الجه ــ�ي ــا وب ــك بينه ــة، وكذل ــلطات النتخابي اع والس ــ�ت ــز الق ز مراك ــ�ي ــل ب ــال والتواص ــائل التص ــ�ي وس توف

ــتمر. ــكل مس ــا بش ــات وتأمينه اع دون معوق ــ�ت ــات الق ــ�ي عملي ــن س ــق م ــة، للتحق ــب الحاج ــة حس والئمني
اع بعد حلول الظام. ي حال استمرار عمليات الق�ت

توف�ي وسائل الإضاءة عند الحاجة �ز
ي ل يمكنهــم/ن مغــادرة مواقــع 

ــوا�ت اع الذين/الل اب أو وســائل الحصــول عليهــا لموظفــي/ات القــ�ت توفــ�ي الطعــام والــرش
اع. العمــل أثنــاء يــوم القــ�ت

ــة ســ�ي  ــتطاعية لمتابع ــولت اس ــم/ن بج ــائل لقيامه ــة الوس ــا بكاف ــة وموظفيه ــلطة النتخابي ــوات الس ز أعضاء/عض ــ�ي تمك
اع. ــ�ت ــات الق عملي

عــام وتمكينهــم/ن  ، والتصــال لئعضاء/عضــوات الســلطة النتخابيــة للتفاعــل مــع وســائل الإ ي
توفــ�ي وســائل الدعــم التقــىز

ي ذلــك تنظيــم المؤتمــرات الصحفيــة، عــى 
اع، بمــا �ز مــن توفــ�ي المعلومــات بشــكل دوري حــول مجريــات عمليــات القــ�ت

. ي امتــداد اليــوم النتخــا�ب
ي 

وري لتنفيــذ إجــراءات التصويــت الخــاص مثــل تصويــت الســجناء، أو المــر�ز �ز توفــ�ي كافــة المســتلزمات والدعــم الــرز
/ات مــن خــارج البــاد... إلــخ. ز عــ�ي المستشــفيات، أو المق�ت

اع ثانيا. يوم الق�ت
ي أكــ�ش نجاعــة وإحكاًمــا أثنــاء 

عــداد اللوجســىت هــو اليــوم الــذي تعقــد فيــه النتخابــات وتتــم خالــه عمليــات التصويــت. وكلمــا كان الإ
ي  /ات لحقهــم/ن النتخــا�ب ز ــ�ي ــا يضمــن ممارســة الناخب ــ�ب وبم اع بساســة أك ــ�ت ــات الق ــا ســارت عملي ــات، كلم عــداد لانتخاب ــة الإ مرحل
اع عــى توفــ�ي الدعــم التنفيــذي  ض أن تقتــر العمليــات اللوجســتية الخاصــة بيــوم القــ�ت بحريــة، و�يــة ودون معوقــات. ومــن المفــ�ت
ضافــة إىل الجاهزيــة  ي متابعتهــا لمجريــات التصويــت، بالإ

اع وموظفيهــا، وكذلــك للســلطات النتخابيــة �ز والتشــغيىي الــازم لمراكــز القــ�ت
اع بــأي شــكل كان. ومــن أهــم الئنشــطة اللوجســتية  ي مــن شــأنها التأثــ�ي عــى عمليــات القــ�ت

التامــة لمعالجــة كافــة الحــالت الطارئــة الــىت
اع: الخاصــة بيــوم القــ�ت
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•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•
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عالن عنها ثالثا. إعداد نتائج النتخابات والإ
ــات العــد  ــد عــى عــدة مراحــل مــروًرا بعملي اع، وتمت ــة القــ�ت ــة عملي ــذ نهاي عــان عنهــا من ــات والإ ــج النتخاب ــة إعــداد نتائ ــدأ عملي تب
والفــرز، والتجميــع والتدقيــق عــى مســتويات مختلفــة، وإعــداد النتائــج الئوليــة وإعانهــا، وانتهــاًء بإعــداد النتائــج النهائيــة وإعانهــا 
اعــات المتعلقــة بهــا. وعليــه فــإن اللوجســتيات المتعلقــة بهــذه المرحلــة  ز بعــد انقضــاء المــدد القانونيــة الخاصــة بالطعــن فيهــا وحــل ال�ز
ز الســلطات النتخابيــة مــن إنهــاء العمليــة النتخابيــة وتبيــان الفائزيــن/ مــن النتخابــات تمتــد كذلــك عــى ذات المراحــل، بهــدف تمكــ�ي

عــان عنهــا مجموعــة مــن الئنشــطة اللوجســتية مــن أهمهــا: ات بهــا، أيًــا كان نوعهــا أو نطاقهــا. تتطلــب عمليــة إعــداد النتائــج والإ

ورة الحتفــاظ بالوثائــق وبعــض المــواد النتخابيــة لمــدة زمنيــة محــددة قبــل إتافهــا. وهــو مــا  ز النتخــاب عــى �ز عــادًة مــا تنــص قوانــ�ي
تــاف بشــكل آمــن وســليم  ز عمليــات الحفــظ بشــكل آمــن وســليم، ومــن ثــم اعتمــاد وتنفيــذ عمليــات الإ يتطلــب عمــًا لوجســتًيا لتأمــ�ي

كذلك.

ي قد تؤثر عىل لوجستيات النتخابات
العوامل ال�ت

ي تتــم فيهــا أي مــن العمليــات 
ي كافــة الئماكــن الــىت

ورة تطبيقهــا �ز ورتهــا عــى امتــداد مراحــل العمليــة النتخابيــة، وإىل �ز اســتناًدا إىل �ز
ز العتبــار عنــد تقديــر واعتمــاد الحتياجــات والمــوارد  النتخابيــة، تتأثــر لوجســتية النتخابــات بعوامــل مختلفــة ل بــد مــن أخذهــا بعــ�ي

: المطلوبــة للتحقــق مــن إتمامهــا بنجاعــة تامــة. ومــن أهــم هــذه العوامــل مــا يــىي

اع،  ــ�ت ــاب الق ــال ب ــور إقف ــرز الئصــوات ف ــات ف ــا عملي ــدأ فيه ي تب
ــىت اع ال ــ�ت ــز الق ز مراك ــ�ي ــن لتأم ــوى الئم ــع ق ــيق م التنس

ي 
ــات فــرز الئصــوات وعدهــا �ز ي حــال تمــت عملي

ــك �ز هــا، وذل ــة مــن مــواد وإضــاءة وغ�ي ــة الحتياجــات المادي وتوفــ�ي كاف
ي 

ي البلــدان العربيــة، كانتخابــات الئعــوام 1996، 2005 و 2006 �ز
ي العديــد مــن النتخابــات �ز

اع، وهــو مــا تــم �ز مراكــز القــ�ت
ــال. ــا عــى ســبيل المث ي ليبي

ــات العــام 2012 �ز ، أو انتخاب ز فلســط�ي
ــات عــد الئصــوات وفرزهــا، يتطلــب ذلــك توفــ�ي وســائل  ــذ عملي ــة لتنفي ي تســتخدم فيهــا مراكــز تجميعي

ــىت ي الحــالت ال
�ز

اع إىل مراكــز العــد والفــرز، وبمــا يضمــن وصولهــا ســالمة وكاملــة وضمــن  اع مــن مراكــز القــ�ت ز لصناديــق القــ�ت النقــل والتأمــ�ي
ي اليمــن ســنة 2003 عــى ســبيل المثــال.

لمانيــة �ز ي النتخابــات ال�ب
المواعيــد المحــددة لذلــك، وهــو مــا كانــت عليــه الحــال �ز

ي ذلــك بشــكل خــاص محــا�ز افتتــاح وإقفــال 
هــا، بمــا �ز تنظيــم وتوفــ�ي عمليــات تجميــع ونقــل نتائــج النتخابــات ومحا�ز

ــات  ــن معطي ي تتضم
ــىت ــر ال ــق والتقاري ــة الوثائ اع، وكاف ــ�ت ــاء الق ــتخدمة أثن ــات المس ز والناخب ــ�ي ــم الناخب اع، وقوائ ــ�ت الق

ــتخدمة،  ــتلمة، والمس اع المس ــ�ت ــداد أوراق الق ز أع ــ�ي ــة ب ــة المطلوب ــات المطابق ــذ عملي ــا تنفي ــن خاله ــن م ــات يمك وبيان
ــخ. /ات... إل ز ــارك�ي ــك المش ، وأولئ ز ــجل�ي /ات المس ز ــ�ي ــداد الناخب ــتعادة، وأع ــة، والمس والتالف

ز الســلطات النتخابيــة مــن إعــداد، وتفعيــل مركــز أو مراكــز التجميــع وإدخــال البيانــات والنتائــج، ومعالجتهــا، وتطبيق  تمكــ�ي
ــة  ي ذلــك تصميــم وتوفــ�ي النظــم المعلوماتي

ــات، بمــا �ز ي النتخاب
ــن/ات �ز ــد الفائزي ــة المعتمــدة لتحدي ــة النتخابي المعادل

وتطبيقاتهــا وأجهزتهــا وصيانتهــا.
ــة فيهــا، بمــا يشــمل  ــات، ونســب المشــاركة التفصيلي ــج النتخاب ــة لنتائ ــم التفصيلي ــع ونــرش القوائ طباعــة وتدقيــق وتوزي
هــا مــن الفئــات حســب  ز مــن نســاء ورجــال وغ�ي عــ�ي كذلــك البيانــات التفصيليــة المتعلقــة بالفئــات العمريــة وأعــداد المق�ت

الحالــة.
ز  اســتعادة وتجميــع وتدقيــق وتخزيــن المــواد والوثائــق النتخابيــة، وأرشــفتها، وتأمينهــا مــن المســاس بهــا أو التلــف إىل حــ�ي

انقضــاء الآجــال القانونيــة وحلــول موعــد إتافهــا أو اســتبدالها.
اماتهــا القانونيــة وتوفــ�ي كافــة  ز يفــاء بال�ت ز الســلطات النتخابيــة مــن الإ توفــ�ي وســائل التواصــل مــع الجهــات القضائيــة لتمكــ�ي

ي أيــة طعــون انتخابيــة قــد يتــم تقديمهــا.
ي قــد يطلبهــا القضــاء المختــص للنظــر �ز

المــواد والوثائــق الــىت

•

•

•

•

•

•

•

ي وإمكانيــات الوصــول: تتأثــر معظــم العمليــات اللوجســتية بســهولة أو صعوبــة الطبيعــة الجغرافيــة للبــاد، 
الواقــع الجغــرا�ف

عــداد لوســائل  ي تتــم فيهــا العمليــات النتخابيــة. فقــد يتطلــب الئمــر الإ
وبالتــاىلي إمكانيــة الوصــول الســلس لمختلــف المناطــق الــىت

ي الــذي قــد 
ضــا�ز ز العتبــار الوقــت الإ يــة، أو اعتمــاد جــداول زمنيــة مختلفــة تأخــذ بعــ�ي ضافــة إىل ال�ب نقــل بحريــة أو جويــة بالإ

ي 
. زد عــى ذلــك العوامــل البيئيــة الــىت ئ يتطلبــه الوصــول إىل أماكــن وعــرة أو نائيــة ل تتوفــر فيهــا الطرقــات أو المطــارات أو المــوا�ز

قــد تعيــق الكثــ�ي مــن العمليــات اللوجســتية، بمــا فيهــا التنقــل أو حفــظ المــواد النتخابيــة مــن التلــف، إلــخ. كمــا أن ذلــك قــد 
ــا أو  ــة محلًي ــع بعــض المــواد النتخابي ــ�ي المــواد لتصني ــر قــدرات أو توف ــة العمــل عــى تطوي ــب مــن الســلطات النتخابي يتطل

اعتمــاد بدائــل مقبولــة لهــا عنــد الحاجــة. 
ة بالنســبة للعديــد مــن أوجــه النتخابــات، بمــا فيهــا  ي وتوزيــع الســكان: لمســألة توزيــع الســكان أهميــة كبــ�ي

الواقــع الديمغــرا�ف
مكانيــات  ــا مــن حقيقــة أن صحــة النتخابــات تقــوم عــى توفــ�ي كافــة الخدمــات والإ ي بشــكل خــاص، انطاًق

الجانــب اللوجســىت
ــات، ســواء كمرشــح/ة أو كناخــب/ة، عــى قــدم المســاواة ودون أي  ي النتخاب

ي المشــاركة �ز
ــه/ا الحــق �ز ــكل مــن ل والتســهيات ل

.1

.2
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ة إىل  ي يتــوزع فيهــا الســكان عــى مناطــق شاســعة وبمجموعــات صغــ�ي
ز مــن أي نــوع كان. وعليــه فقــد تتطلــب الحــالت الــىت تميــ�ي

ي أماكــن نائيــة ومعزولــة 
ز �ز ز القاطنــ�ي اع المتنقلــة مثــًا، أو تمكــ�ي المزيــد مــن الئنشــطة اللوجســتية لتوفــ�ي مراكــز التســجيل والقــ�ت

مــن النتقــال بســهولة ودون تكبــد عنــاء أو تكاليــف إضافيــة مــن أجــل ممارســة حقوقهــم/ن النتخابيــة عــى قــدم المســاواة مــع 
/ات. ز هــم/ن مــن الناخبــ�ي غ�ي

ي النتخابــات إىل حــد 
يــة المتوفــرة محلًيــا والبــ�ف التحتيــة: تتأثــر العمليــات اللوجســتية �ز مكانيــات والمــوارد الماديــة والب�ش الإ

مكانيــات والمــوارد الماديــة محلًيــا، وهــو مــا ينعكــس بشــكل كبــ�ي عــى كلفتهــا ومواعيــد توريدهــا. ويرتبــط  بعيــد بمــدى توافــر الإ
ي 

يــة الازمــة محلًيــا والــىت ذلــك إىل حــد كبــ�ي بتوافــر البــىز التحتيــة، كوســائط التنقــل والكهربــاء مثــًا. كمــا أن توافــر المــوارد البرش
يمكــن تأهيلهــا للقيــام بمختلــف المهــام النتخابيــة أثــر كبــ�ي كذلــك عــى مجمــل العمليــات اللوجســتية، ومــا يتبعهــا مــن نقــل، 

وتنظيــم للــدورات التدريبيــة، أو حــىت توفــ�ي بعــض المهــارات مــن خــارج البــاد.
ورة تنســيق كافــة  ًا وأساســًيا مــن لوجســتيات النتخابــات، انطاًقــا مــن �ز وســائل التصــال: تشــكل عمليــات التصــال جــزًء كبــ�ي
ي كافــة الئماكــن دون اســتثناء. وعليــه فــإن توفــر 

ة �ز الئنشــطة النتخابيــة والتحقــق مــن تنظيمهــا وتنفيذهــا بــذات المســتوى والوتــ�ي
ــاىلي  ــا، وبالت ــات اللوجســتية وكلفته ي نجــاح العملي

ــ�ي �ز ــر بشــكل كب ــن شــأنه أن يؤث ــا م ــاد عليه ــة العتم وســائل التصــال وإمكاني
نجــاح العمليــة النتخابيــة برمتهــا، خاصــًة عندمــا يتعلــق الئمــر بأماكــن ريفيــة أو نائيــة قــد ل تمتلــك تلــك الوســائل أو ل تشــملها 

التغطيــة الكافيــة، الئمــر الــذي يتطلــب اعتمــاد وســائل بديلــة للتواصــل قــد تكــون أكــ�ش كلفــة، وأقــل نجاعــة و�عــة.  
ي 

ه المبــا�ش عــى المتطلبــات اللوجســتية لانتخابــات، بمــا �ز ي كل حالــة تأثــ�ي
ي المعمــول بــه �ز : للنظــام النتخــا�ب ي النظــام النتخــا�ب

ي بكونــه نســبيا أو أغلبيــا، ومــا لذلــك مــن عاقــة  ذلــك مــا يتعلــق بعــدد الدوائــر النتخابيــة وحجمهــا، وطبيعــة النظــام النتخــا�ب
هــا مــن المــواد النتخابيــة. اع وغ�ي اع، وتصميمهــا وحجمهــا، وبالتــاىلي أعــداد وحجــم صناديــق القــ�ت بعــدد أوراق القــ�ت

ي 
: أثبتــت التجــارب أنــه كلمــا كان الواقــع الســياسي أكــ�ش اســتقراًرا كلمــا كانــت الئعبــاء اللوجســتية الــىت ي

الواقــع الســياسي والئمــ�ف
ي حــالت النتقــال 

ــا �ز ــم تنظيمه ي يت
ــىت ــات ال ــف النتخاب ــا�ش أقــل. إذ تختل ــا بشــكل مب ــة تحمله يجــب عــى الســلطات النتخابي

ي ظــل نظــام ســياسي مســتقر تتــم فيــه عمليــات التنــاوب عــى الســلطة بشــكل هادئ وســلس. 
الســياسي مثــًا عــن تلــك المنظمــة �ز

ــف الســلطات  ــة أو بالنســبة لمختل ــة، ســواء بالنســبة للســلطات النتخابي ــة لحال ــن حال ــف م ــد تختل ي ق
ــىت ــة ال فمســتويات الثق

دارات القائمــة أو بالقــوى المســلحة وقــوى  ًة عــى إمكانيــة الســتعانة بالــوزارات أو الإ العموميــة، مــن شــأنها أن تنعكــس مبــا�ش
الئمــن لتنفيــذ العديــد مــن العمليــات اللوجســتية بــدًل مــن الضطــرار لتنظيمهــا وتمويلهــا بشــكل منفصــل ومســتقل.
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اع محطة اق�ت

المفهوم والمصطلح
ي 

ــىت اع، وال ــ�ت ــا خــال ســاعات الق دلء بأصواتهــم فيه ــالإ ــات ب ــون والناخب ي يقــوم الناخب
ــىت ــة ال ــة أو الغرف اع هــي القاع ــ�ت محطــة الق

ي تونــس “مكتــب 
اع”، و�ز ي الئردن “غرفــة اقــ�ت

اع. تُســمى �ز ــة العــد والفــرز بعــد إغــاق صناديــق القــ�ت ــة عــادًة بعملي تقــوم فيهــا الهيئ
”. تتكــون هيئــة  ي ي اليمــن “مركــز انتخــا�ب

ي مــر “لجنــة فرعيــة”، و�ز
اع”، و�ز ي لبنــان “قلــم اقــ�ت

اع”، و�ز ز “لجنــة اقــ�ت ي فلســط�ي
اع”، و�ز اقــ�ت

ز والناخبــات داخــل  اع لتنظيــم ســ�ي تصويــت الناخبــ�ي دارة النتخابيــة خــال أيــام القــ�ت اع تعّينهــم الإ اع مــن موظفــي اقــ�ت محطــة القــ�ت
ي لوازمهــا قــد يحــرم 

اع، لئّن أي نقــص �ز ز وتزويــد تلــك المحطــات بالمــواد الازمــة لاقــ�ت دارة النتخابيــة بتجهــ�ي المحطــة، كمــا تقــوم الإ
يــة والمــواد النتخابيــة  اً كامــاً بالعنــا� البرش ز هــا تجهــ�ي ز اع، لــذا، فــإن تجه�ي ي القــ�ت

ز مــن حقهــم �ز ز المؤّهلــ�ي بعــض الناخبــات والناخبــ�ي
اع، ويمكــن  اع بشــكل ســِلس ومنّظــم. والمــواد النتخابيــة هــي كل المــواد الازمــة لإجــراء عمليــة القــ�ت ي إتمــام إجــراءات القــ�ت

يســاهم �ز
اع بدونهــا أو  ي ل يمكــن أن يتــم القــ�ت

تصنيفهــا إىل مــواد حساســة وأخــرى غــ�ي حساســة. المــواد النتخابيــة الحساســة هــي كل المــواد الــىت
اع وقائمــة  ، ونذكــر منهــا أوراق القــ�ت ي ي يمكــن أن يؤثــر فقدانهــا أو التاعــب بهــا عــى نتائــج النتخابــات ومصداقيــة المســار النتخــا�ب

الــىت
ز مثــاً، تتضمــن  ي حــال اســتخدامه(. وبعــض هــذه المــواد، كقائمــة الناخبــ�ي

ي )�ز اع والختــم والحــ�ب النتخــا�ب ز وصناديــق القــ�ت الناخبــ�ي
معلومــات عــن الئفــراد ويمكــن اســتخدامها بغــرض تزويــر النتخابــات، لــذا يجــب أن يخضــع التعامــل معهــا لإجــراءات صارمــة وضوابــط 
ي ل تؤثــر عــى ســ�ي ومصداقيــة 

ات والوثائــق الــىت ز أمنيــة خاصــة. أمــا المــواد النتخابيــة غــ�ي الحساســة فتتكــون مــن المعــدات والتجهــ�ي
ي حالــة 

ي والطــاولت والكــراسي والشاشــات، إلــخ. أمــا �ز
رشــادية والكشــاف الضــو�ئ العمليــة النتخابيــة وتشــمل القرطاســية والملصقــات الإ

ــق البصمــة أو  ــة الناخــب عــن طري ــاً جهــاز التحقــق مــن هوي اع مث اع، فقــد تتضمــن محطــة القــ�ت ي القــ�ت
ــا �ز اســتخدام التكنولوجي

، أو آلــة للعــد والفــرز. ي
و�ز لكــ�ت اع الإ البطاقــة، أو ماكينــة لاقــ�ت

اع أنواع محطة الق�ت
اع المتنقلة.  اع الثابتة ومحطة الق�ت اع: محطة الق�ت هناك نوعان من محطات الق�ت

دلء بالصــوت، وهــذا  اع الثابتــة هــي موقــع التصويــت الفعــىي الــذي يقــوم الناخــب/ة بنفســه/ها بالتوجــه إليــه لــاإ محطــة القــ�ت
اع هــو الئكــ�ش انتشــاراً حــول العالــم.  النــوع مــن محطــات القــ�ت

اع، وتتوجــه الهيئــة  اع تنتقــل هيئتهــا مــن مــكان إىل آخــر خــال يــوم القــ�ت اع المتنقلــة أو الجوالــة هــي محطــة اقــ�ت محطــة القــ�ت
اع لضمــان ممارســة كافــة  ز والناخبــات. عــادًة مــا يتــم اللجــوء إىل هــذا النــوع مــن محطــات القــ�ت بنفســها إىل مــكان وجــود الناخبــ�ي
ي مناطــق نائيــة حيــث ل توجــد منشــآت يمكــن 

اع، حــىت لــو كانــوا يقيمــون �ز ي القــ�ت
ز حقهــم �ز ز المؤهلــ�ي المواطنــات والمواطنــ�ي

اع المتنقلــة هــي عبــارة عــن مركبــة مجهــزة بــكل المعــدات  ي معظــم الئحيــان، تكــون محطــة القــ�ت
تخصيصهــا لهــذا الغــرض. �ز

ي 
اع متنقــل”، و�ز ــ�ت ــب اق ــس “مكت ي تون

ــة”، و�ز اع متحرك ــ�ت ــة اق ي الئردن “غرف
ــة �ز اع المتنقل ــ�ت اع. تســمى محطــة الق ــ�ت ــة لاق الازم

.” ي ي اليمــن “مركــز انتخــا�ب
اع متنقــل”، و�ز ز “مركــز اقــ�ت فلســط�ي

اع مركز الق�ت
اع  اع ويمكــن أن يحتــوي عــى محطــة اقــ�ت ”، فهــو مــكان يجــري فيــه القــ�ت ي ي مــر مثــا “مقــر انتخــا�ب

اع، والــذي يســمى �ز أمــا مركــز القــ�ت
اع.  . وهــو عبــارة عــن مقــر أو جــزء مــن مقــر خصصتــه الســلطة المعنيــة لتتــم فيــه العمليــات المتعلقــة بممارســة حــق القــ�ت أو أكــ�ش
ي المــدارس أو المنشــآت 

ي أماكــن عامــة، ويفضــل أن تكــون �ز
اع عــى أن تكــون �ز دارة النتخابيــة تحديــد عناويــن مراكــز القــ�ت تتــوىل الإ

ي محيطهــا لجــذب الئنصــار أو تعليــق ملصقــات انتخابيــة أمامهــا. تمنــع أغلــب الــدول 
ي فيهــا او �ز

الرياضيــة، مــع منــع أي نشــاط دعــا�ئ
اع متجــاورة  . وتشــّكل عــدة مراكــز اقــ�ت ز ز عموميــ�ي طيــة وكذلــك مقــاّر إقامــة منا�يــن أو موظفــ�ي ُ اســتخدام المنشــآت العســكرية أو الرش
اع بصفــة قانونيــة  ي بعــض الحــالت قبــل ذلــك، تصبــح مراكــز القــ�ت

اع، و�ز منطقــة جغرافيــة تســمى دائــرة انتخابيــة. خــال يــوم القــ�ت
يعــات، ويتــم تعليــق النشــاط الئصــىي المخصصــة لــه. طــة أو الجيــش طبقــاً للترش دارة النتخابيــة وتحظــى بحمايــة الرش تحــت ســيطرة الإ

ي  ي العالم العر�ب
الحالة �ز

اع 1. مواقع محطات الق�ت
اع،  ــ�ت ــّن الق ي س

ــم �ز ــن ه ي لم
ــرا�ز ــار الجغ ــار النتش ز العتب ــ�ي ــذ بع ــد الئخ اع بع ــ�ت ــات الق ــع محط ــداد ومواق ــد أع ــم تحدي ــادًة، يت ع

ي المــدن، مقابــل 
ي تشــهد كثافــة ســكانية عاليــة مثــل المجّمعــات الســكنية �ز

ي المناطــق الــىت
ورة مثــاً زيــادة عددهــا نســبياً �ز ي الــرز

فتقتــ�ز
، أن يحــّد مــن قــدرة  ئ اع أو توزيعهــا بشــكل غــ�ي متــكا�ز المناطــق الريفيــة الئقــل اكتظاظــاً بالســّكان. ومــن شــأن قّلــة عــدد محطــات القــ�ت
تاحة  ز عــى المشــاركة، كمــا يُعتــ�ب نــرش المعلومــات عــن أماكــن انتشــارها وســاعات عملهــا عنــراً أساســياً لإ بعــض المواطنــات والمواطنــ�ي
ة كافيــة،  اع بفــ�ت دارة النتخابيــة، قبــل حلــول يــوم القــ�ت ي النتخابــات. لــذا، يجــب أن تنــرش الإ

/ات للمشــاركة �ز ز الفرصــة أمــام المواطنــ�ي
اع، عــى أن تتضّمــن العنــوان وبعــض الماحظــات أو التوجيهــات، خاصــة وأن بعثــات المراقبــة  البيانــات المتعلقــة بــكل محطــة اقــ�ت
ضافــة إىل ذلــك، مــن  عــداد خطــط المراقبــة. بالإ اع، تمهيــداً لإ ة مــن يــوم القــ�ت مثــاً تهتــم بالطــاع عــى هــذه المعلومــات قبــل فــ�ت

•

•
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عاقــة،  اع، بمــن فيهــم ذوي وذوات الحتياجــات الخاصــة أو الإ ز إىل محطــات القــ�ت وري أن يتــم تســهيل وصــول جميــع المواطنــ�ي الــرز
ي بعــض الئحيــان بإنشــاء 

دارة النتخابيــة �ز حرصــاً عــى إتاحــة الفرصــة للجميــع دون اســتثناء للتوّجــه إليهــا للتصويــت. لــذا، تقــوم الإ
اع  ــ�ت ــة وأوراق الق اع المتحّرك ــ�ت ــق الق ــار صنادي ــار إىل إحض ــد يُص . فق ز ــ�ي ــض الناخب ــات بع ــاًة لحاج ــة مراع اع متحّرك ــ�ت ــات اق محط
لائشــخاص الذيــن يعجــزون عــن مغــادرة منازلهــم بســبب مــرض أو عّلــة، أو للبــدو الرحــل الذيــن ل يملكــون مكانــاً ثابتــاً للســكن، ونجــد 

ي الجزائــر.
ذلــك مثــاً �ز

اع 2. ماهية محطة الق�ت
ي 

ي ليبيــا والبحريــن. لكــن �ز
اع عبــارة عــن غرفــة داخــل مبــىز مــدرسي مثلمــا يحــدث �ز ي معظــم البلــدان العربيــة، تكــون محطــة القــ�ت

�ز
ي 

ــل الحــال �ز ــة، مث ي بلدي
ــا�ز ي مب

ــاً �ز ــر تعليمــي لتكــون أيضــاً غرف ي مق
ــاً �ز ــا غرف اع كونه ــدول الئخــرى، تتعــدى محطــات القــ�ت بعــض ال

ي 
ــارة عــن قاعــات �ز اع عب ــ�ت ــان فنجــد بعــض محطــات الق ي لبن

ــا �ز ي الئردن. أم
ــا �ز ــة مثلم ــز صحي ــة ومراك ي ــات خ�ي ، أو جمعي ز فلســط�ي

ــدات. ي البل
ــزة �ز ــوت ُمجهَّ ــوادي أو بي ــس أو ن مســاجد أو كنائ

اع ي محطة الق�ت
ف �ف 3. عدد الناخب�ي

ــال عــى  ــة، ومث ــدول العربي ي بعــض ال
ي �ز ــون النتخــا�ب ــواد القان ي إحــدى م

اع �ز ــ�ت ي محطــة الق
ز �ز ــ�ي ي للناخب ــىب ــر العــدد التقري ــم ذك يت

ي الفصــل 119 أن “تضبــط الهيئــة قائمــة 
ي الــذي صــدر عــام 2014 وتحديــداً �ز ي القانــون الئســاسي النتخــا�ب

ي تونــس، حيــث ُذكــر �ز
ذلــك، �ز

ي كل 
ز 600 ناخــب �ز ــة أو عمــادة، وتعمــل عــى أن ل يتجــاوز عــدد الناخبــ�ي ــة أو معتمدي ــة أو بلدي ــرة انتخابي ــكل دائ اع ل مكاتــب القــ�ت

ي المــادة 119، عــى أن 
ي الجزائــر، نــص القانــون العضــوي الــذي يتعلــق بنظــام النتخابــات الصــادر عــام 2016 �ز

اع”. و�ز مكتــب اقــ�ت
ي لبنــان حيــث تضمنــت المــادة 85 

، لــكل مكتــب تصويــت”. وكذلــك �ز “يتــم توزيــع الهيئــة الناخبــة عــى أســاس 400 ناخــب عــى الئكــ�ش
ز فيهــا مائــة عــى الئقــل وأربعمائــة عــى  مــن  قانــون انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب عــى أن “يكــون لــكل قريــة يبلــغ عــدد الناخبــ�ي
اع ضمــن  ي محطــات القــ�ت

ز والناخبــات �ز ي للناخبــ�ي ي دول عربيــة أخــرى، فلــم يتــم إدراج العــدد التقريــىب
اع واحــد”. أمــا �ز الئكــ�ش قلــم اقــ�ت

دارة النتخابيــة، وكانــت هــي المرجعيــة  ي يــد الإ
مــواد القانــون، ومثــال عــى ذلــك الئردن وليبيــا والمغــرب ومــر، فقــد ظلــت المســألة �ز

ي أجريــت عــام 2018، أوضحــت الهيئــة الوطنيــة لانتخابــات 
ي تحديــد هــذا العــدد. فمثــاً خــال النتخابــات الرئاســية المريــة الــىت

�ز
ز ألــف وســبعة آلف ناخــب وناخبــة،  اوح بــ�ي اع، عــى أن يــ�ت ي محطــات القــ�ت

ي �ز ز التقريــىب خــال أحــد مؤتمراتهــا الصحفيــة عــدد الناخبــ�ي
ز فيهــا إىل مــا يقــارب ســبعة آلف،  ي يصــل عــدد الناخبــ�ي

ي اللجــان النتخابيــة الــىت
اع �ز وأشــارت أنــه ســيتم وضــع أكــ�ش مــن صنــدوق اقــ�ت

اع امتــد لئكــ�ش مــن يــوم واحــد. ز فيهــا، مــع العلــم أن القــ�ت مــع زيــادة عــدد الموظفــ�ي

اع 4. تصميم محطة الق�ت
ي فعاليــة موظفــات وموظفــي النتخابــات، إنمــا الوقــت 

اع أي نقــص �ز ي محطــات القــ�ت
اً مــا ل يكــون الســبب الرئيــسي للتأخــ�ي �ز كثــ�ي

اع،  ــذا، فعنــد تصميــم محطــة القــ�ت ــاج لبحــث دقيــق. ل اعهــم، وهــذا عامــل يحت نهــاء اق�ت الــذي يســتغرقه الناخبــون والناخبــات لإ
اع.  ــ�ت ي محطــة الق

ــرة �ز ــع المســاحة المتوف ــم م ــة، ليتناســب التصمي ــذ الإجــراءات الازم ــة لتنفي ــ�ش فعالي ــة الئك يجــب دراســة الطريق
ز شــفافية  ز والعامــات بالطريقــة الئنســب وتأمــ�ي ، مــع توزيــع العاملــ�ي احــم الداخــىي ز فيفضــل أن تكــون الحركــة فعالــة وتحــول دون ال�ت
ــوداً  ــاً مــا نجــد قي ــه مــن الصعــب تحقيــق جميــع هــذه الئهــداف معــاً وبشــكل كامــل، إذ غالب ــة �يتهــا. إل أن اع وحماي ــة القــ�ت عملي
ي لانتخابــات. عــى ســبيل المثــال، هنــاك متطلبــات تســتوجب وضــع 

طــار القانــو�ز ي الإ
اع المحــددة �ز مفروضــة مــن قبــل إجــراءات القــ�ت

جاع بطاقــة الهويــة، ممــا يمكــن  ي مــكان واضــح للجميــع، وأخــرى تتطلــب عــودة الناخــب/ة إىل الطاولــة الئوىل لســ�ت
اع �ز صنــدوق القــ�ت

اع، يفضــل أن يكــون لمحطــة  ز والناخبــات. لــذا، لتعزيــز التدفــق بنظــام وســهولة عــ�ب محطــة القــ�ت أن يعيــق التدفــق الســلس للناخبــ�ي
ز داخــل  ــ�ي اع، مــن أجــل الســماح باتجــاه واحــد للناخب ز لمحطــة القــ�ت ــ�ي ز متقابلت ــ�ي ي نهايت

ــا �ز اع مدخــل ومخــرج، عــى أن يكون القــ�ت
ي هــذه الحالــة، يفضــل 

اع لهــا مدخــل أو مخــرج واحــد أو مدخــل ومخــرج متقاربــان، و�ز اع. إل أن معظــم محطــات القــ�ت منطقــة القــ�ت
ــة  ــإن موضــع طاول ــك، ف ــة إىل ذل ضاف اع. بالإ ــ�ت ــن لمحطــة الق ز المغادري ــ�ي ــن الناخب ز ع ــ�ي ز الداخل ــ�ي اســتخدام حاجــز لفصــل الناخب
/ات، ويفضــل بشــكل عــام أن  ز /ات والناخبــ�ي ز اع مثــاً، يجــب أن يســمح بمراقبــة جيــدة لجميــع نشــاطات العاملــ�ي رئيــس محطــة القــ�ت
اع.  ي القــ�ت

ي المعلومــات أو �ز
/ات الذيــن يحتاجــون لمســاعدة �ز ز اع لتوفــ�ي وصــول ســهل للناخبــ�ي توضــع قــرب المدخــل لمحطــة القــ�ت

ي ليســت قيــد 
اع ســتكون أيضــاً منطقــة مفضلــة لتخزيــن آمــن للمــواد النتخابيــة الــىت كمــا أن المنطقــة حــول طاولــة رئيــس محطــة القــ�ت

اعــه بريــة وبمــا يســمح بمراقبــة النشــاط حــول الســاتر مــن  الســتخدام. أمــا الســاتر فيجــب وضعــه بحيــث يتســىز للناخــب إنهــاء اق�ت
/ات. كمــا يجــب تحديــد عــدد الســواتر الــازم  ز /ات والمراقبــ�ي ز قبــل موظفــي/ات النتخابــات، عــى أل يحجــب الســاتر رؤيــة الموظفــ�ي
ي 

اع الازمــة لوضــع الســواتر �ز ز والناخبــات بحســب نســبة المشــاركة المتوقعــة، ومســاحة محطــة القــ�ت للمحافظــة عــى تدفــق الناخبــ�ي
دارة النتخابيــة أن تنــرش الإجــراءات العامــة المرعيــة داخــل محطــة  ز عــى الإ

ّ تصميــم يســمح بمــرور ســهل. وبنــاًء عــى مــا ســبق، يتعــ�ي
ز  ــ�ي ــة تدفــق الناخب ي الداخــل، وكيفي

هــا وطريقــة ترتيبهــا وتنظيمهــا �ز ز اع، وكل مــا يّتصــل بإعدادهــا وتجه�ي ــوم القــ�ت اع خــال ي القــ�ت
اع. والناخبــات ومعلومــات أخــرى تشــمل مثــاً ســاعات عمــل محطــة القــ�ت
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مراقبة النتخابات 

المفهوم والمصطلح
ها، وذلــك مــن خــال منظمــات  ــة بهــدف جمــع معلومــات عــن ظــروف ســ�ي ــة النتخابي ــات هــي التحقــق مــن العملي ــة النتخاب مراقب
ي العمليــات النتخابيــة المطلــوب منهــا مراقبتهــا. وتضطلــُع ببعثــات المراقبــة هــذه منظمــات وطنيــة أو 

محايــدة ل يجــوز لهــا التدخــل �ز
ي وللمعايــ�ي الدوليــة. 

ي الوطــىز ي تقييــم مــدى امتثــال النتخابــات للقانــون النتخــا�ب
دوليــة، ويتمثــُل هدفهــا �ز

أهمية المراقبة عىل النتخابات
ي بلــدان العالــم، حيــث أّن لديهــا 

نســان �ز تعــد المراقبــة عــى النتخابــات أداًة هامــًة لدعــم الديمقراطيــة وســيادة القانــون وحقــوق الإ
فــة عــى إجرائهــا، وذلــك عــ�ب رصــد المخالفــات والئخطــاء  ي تعزيــز نزاهــة العمليــات النتخابيــة والجهــات المرش

ســهام �ز القــدرة عــى الإ
ي 

ــر الئداء �ز ز وتطوي ي مختلــف مراحــل العمليــة النتخابيــة، والكشــف عنهــا، وإصــدار توصيــات لمعالجتهــا وتحســ�ي
ي قــد تحــدث �ز

الــىت
ي العمليــة النتخابيــة، وكذلــك أن 

/ات �ز ز ي بنــاء ثقــة جمهــور الناخبــ�ي
الســتحقاقات النتخابيــة المســتقبلية. وبوســعها أيضــاً أن تســاهم �ز

اعــات حــول النتخابــات، كمــا تلعــُب مراقبــة النتخابــات دوًرا  ز ي النتخابــات، وأن تُخفــف مــن احتمــال نشــوب ال�ز
تُعــزَز مــن المشــاركة �ز

ي مصداقيــة مخرجــات النتخابــات 
اعــات، حيــث إنهــا تعــزز ثقــة المجموعــات المتنازعــة �ز ز ي تمــر بمرحلــة مــا بعــد ال�ز

ي الــدول الــىت
هاًمــا �ز

ونتائجهــا.
هناك نوعان من بعثات المراقبة عىل النتخابات وهما

/ات البلــد، يتــم تعيينــه مــن إحــدى المنظمــات  ي
/ات مــن غــ�ي مواطــىز ز بعثــة المراقبــة الدوليــة: تتكــون مــن فريــق مــن المراقبــ�ي

ــة المضيفــة، كمــا يمكــن تصنيــف  ي الدول
ــة �ز ــة المعني ي يتــمُّ دعوتهــا عــادًة مــن الســلطات النتخابي

ــىت ــة، وال قليمي ــة أو الإ الدولي
ي بعــض 

دارات النتخابيــة �ز ز أيًضــا، وتُســميهم الإ ز دوليــ�ي أعضــاء الســفارات الذيــن يتــم دعوتهــم لمراقبــة النتخابــات كمراقبــ�ي
الئحيــان “الضيــوف”.

ــدى  ــن إح ــه م ــم تعيين ــد، يت /ات البل ي
ــىز ــن مواط /ات م ز ــ�ي ــن المراقب ــق م ــن فري ــون م ــة: تتك ــة المحلية/الوطني ــة المراقب بعث

ي تقــوم عــادًة بتســجيل مراقبيهــا 
ي مجــال النتخابــات، أو ائتــاف مــن تلــك المنظمــات، والــىت

ي العاملــة �ز
منظمــات المجتمــع المــد�ز

ي الدولــة.
حســب الإجــراءات والقواعــد المتبعــة �ز

تشكيل بعثة المراقبة 
ــة وهيكليتهــا، حيــث  ــة المراقب ــة تشــكيل بعث ي كيفي

ــات �ز ي مجــال النتخاب
ــدة �ز ــة الرائ ــة والدولي قليمي ــد مــن المنظمــات الإ تتفــُق العدي

/ات الئســاسي  ز ُف عــى عمــل فريــق المراقبــ�ي ي عضويتهــا نائبــاً لرئيــس البعثــة يــرش
تكــون البعثــة عــادًة برئاســة رئيــس للبعثــة، وتضــم �ز

ي والســياسي  ي المجــال النتخــا�ب
ز �ز ــ�ي ــة، وأبرزهــم المحلل ي مجــالت مختلف

ز �ز ز المتخصصــ�ي ــ�ي ــن المحلل ــة م ــن مجموع ــون م ــذي يتك ال
/ات عــى المــدى الطويــل، ويُعــرّف المراقب/المراقبــة عــى  ز عامــي، كمــا تتضمــن البعثــة أيًضــا مجموعــة مــن المراقبــ�ي ي والإ

والقانــو�ز
/ات الذيــن يمارســون عملهــم خــال المراحــل الســابقة لانتخابــات والاحقــة لهــا وبمــا يتضمــن  ز المــدى الطويــل بأنــه “أحــد المراقبــ�ي
، ويُعــرّف المراقب/المراقبــة عــى المــدى القصــ�ي بأنــه:  ز عــى المــدى القصــ�ي اع”. كمــا تضــمُّ البعثــة مجموعــة مــن المراقبــ�ي يــوم القــ�ت

اع والفــرز فقــط”. “المراقــب/ة الــذي يقــوم بمتابعــة عمليــات يــوم القــ�ت

مجالت تقييم بعثة المراقبة
تعمــل بعثــات مراقبــة النتخابــات عــى أن تتضمــن التقاريــر الصــادرة عنهــا تقييًمــا شــامًا لمختلــف مراحــل العمليــة النتخابيــة، وذلــك 
ز الوطنيــة المنظمــة للعمليــة  ي القوانــ�ي

ي مختلــف مراحلهــا ومــا جــاء �ز
ز إجــراءات العمليــة النتخابيــة �ز ي إطــار تقييــم مــدى التوافــق بــ�ي

�ز
ــات  ــة إىل الممارس ضاف ــا، بالإ ــة عليه ــدات الموقع ــات والمعاه ــب التفاقي ــة بموج ــات الدول ام ز ــة، وال�ت ــ�ي الدولي ــة، والمعاي النتخابي
ي المنظــم للعمليــة النتخابيــة، 

طــار القانــو�ز ي ظلــه النتخابــات، والإ
طــار الســياسي الــذي تجــري �ز الفضــى. تتضمــن مجــالت التقييــم الإ

ضافــة إىل تقييــم مختلــف مراحــل العمليــة النتخابيــة  ، بالإ ي
عــام ومنظمــات المجتمــع المــد�ز فــة عليهــا، وأداء الإ دارة النتخابيــة المرش والإ

اع بمــا فيــه عمليــات  /ات، والحملــة النتخابيــة، ويــوم القــ�ت ز /ات، وتســجيل الئحــزاب السياســية والمرشــح�ي ز وهــي: تســجيل الناخبــ�ي
ة الطعــون وإعــان النتائــج النهائيــة. فــرز وعــد الئصــوات، وتجميــع النتائــج وفــ�ت

البيان التمهيدي
ــدي أو  ــان التمهي اع، ويعــرف البي ــة القــ�ت ز مــن انتهــاء عملي ــدي خــال يومــ�ي ــا التمهي ــات بيانه ــة النتخاب ــات مراقب ــة بعث تُصــدُر غالبي
ي عــن 

عــان النهــا�ئ ز قبــل انتهــاء كامــل العمليــة النتخابيــة، أي قبــل الإ ز عــى أنــه تقييــم أوىلي لبعثــة المراقبــ�ي التقريــر الئوىلي للمراقبــ�ي
ي القوائــم 

/ات �ز ز ي العمليــة النتخابيــة، مثــل تســجيل الناخبــ�ي
اعــات حولهــا. يمكــُن أن يتنــاول البيــان عنــا� �ز ز ي ال�ز

النتائــج، وقبــل البــت �ز
ي هــذه الحالــة فإنــه تقريــر يســتند إىل معلومــات جزئيــة أو مؤقتــة.

اع، و�ز النتخابيــة، أو الحملــة النتخابيــة أو ســ�ي عمليــة القــ�ت
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ي لبعثة المراقبة
التقرير النها�ئ

ز النتخابيــة النافــذة والمعايــ�ي  ــا تقييــُم العمليــة النتخابيــة مــن حيــث امتثالهــا للقوانــ�ي /ات هدفُه ز هــو وثيقــٌة تعّدهــا بعثــة مراقبــ�ي
اهــة، والحريــة، والشــفافية، والتعّدديــة.  ز ام الديمقراطيــة، وال�ز الدوليــة. ويتنــاوُل التقريــر خصوصــاً تقييــم النتخابــات مــن حيــث احــ�ت
ــا  ــة، ومــن أهــم م ــة النتخابي ــاء العملي ــات بعــد حــواىلي شــهرين مــن انته ــة حــول النتخاب ــة تقاريرهــا النهائي ــات المراقب وتصــدر بعث

ز وتطويــر النتخابــات المســتقبلية. ي تهــدف إىل تحســ�ي
ــاءة الــىت يتضمنــه التقريــر التوصيــات المفصلــة والبّن

ي الدوىلي
طار القانو�ف مراقبة النتخابات والإ

ي هــذا 
ي العاملــة �ز

قليميــة، ومنظمــات المجتمــع المــد�ز تقــوم منهجيــة عمــل بعثــات مراقبــة النتخابــات لكافــة المنظمــات الدوليــة والإ
طــار  ي هــذا الإ

نســان، و�ز قليميــة المتعلقــة بالديمقراطيــة وحقــوق الإ ي المعاهــدات الدوليــة والإ
ام مــا جــاء �ز المجــال، عــى أســاس احــ�ت

: “إرادة الشــعب هــي مصــدر  نســان الــذي نصــت المــادة )21( منــه عــى أنَّ عــان العالمــي لحقــوق الإ ي الإ
ل بــد أن نشــ�ي إىل مــا جــاء �ز

اع الــري وبشــكل دوري وعــى  رادة بانتخابــات حــرٍة نزيهــٍة وشــفافٍة، تَجــري عــى أســاس القــ�ت ســلطة الحكومــة، ويعــ�ب عــن هــذه الإ
ُ إىل المــادة )25( مــن العهــد الــدوىلي  ز الجميــع، أو حســب أي إجــراء مماثــل يضمــن حريــة التصويــت”، كمــا نشــ�ي قــدم المســاواة بــ�ي
ي 

ز أن يَنتخــب ويُنتخــب �ز ــ�ي ــكل مواطــن، دون أي وجــه مــن وجــوه التمي ــون ل ي نصــت عــى أَن: “يك
ــىت ــة والسياســية ال للحقــوق المدني

ز وبالتصويــت الــري”. كمــا نصــت المــادة )24( مــن  ز الناخبــ�ي اع العــام وعــى قــدم المســاواة، بــ�ي انتخابــات نزيهــٍة تجــري دوريـًـا بالقــ�ت
ي إدارة الشــؤون العامــة 

ي حريــة الممارســة السياســية والمشــاركة �ز
نســان 2004 عــى أَن: “لــكل مواطــن الحــق �ز ي لحقــوق الإ الميثــاق العــر�ب

ز  ز يُختــارون بحريــة، وترشــيح نفســه أو اختيــار مــن يمثلــه بطريقــة حــرٍة ونزيهــٍة وعــى قــدم المســاواة بــ�ي ة أو بواســطة ممثلــ�ي إمــا مبــا�ش
ز بحيــث تضمــن التعبــ�ي الحــر عــن إرادة المواطــن”.  جميــع المواطنــ�ي

، هما: ف ف أو المحلي�ي /ات، سواء الدولي�ي ف ف لعمل المراقب�ي ف أساسيت�ي هناك مرجعيت�ي

1. إعالن مبادئ المراقبة الدولية لالنتخابات
ــم  ي الئم

ــان �ز ع ــذا الإ ــاد ه ــام 2005 باعتم ي ع
ــات �ز ــة النتخاب ــة بمراقب ــة المعني ــة والقليمي ــات الدولي ــن المنظم ــد م ــت العدي قام

المتحــدة. وأصبحــت هــذه الوثيقــة الآن الموّجــه الئســاسي لممارســات ومنهجيــات عمــل البعثــات الدوليــة البــارزة لمراقبــة النتخابــات. 
ي 

ز بعثــات المراقبــة النتخابيــة وهيئــات إدارة النتخابــات �ز ــاً كمرجــع أســاسي عنــد مناقشــة مذكــرة تفاهــم بــ�ي كمــا أَنهــا تُعتمــد أحيان
ز مســؤوىلي  ي تحكــم العاقــات بــ�ي

ي عــدة بلــدان لضبــط كافــة القواعــد والإجــراءات الــىت
عــان �ز الــدول المضيفــة. ويمتــد اســتعمال هــذا الإ

النتخابــات ومراقبيهــا.

2. إعالن المبادئ العالمية لمراقبة حيادية النتخابات من قبل المنظمات المدنية 
ي تتعلــق بقابليــة منظمــات المراقبــة المحايــدة للمســاءلة، وربمــا يماثــل القيــم 

عــان جملــة مــن القيــم والقواعــد الهامــة الــىت يتضمــُن الإ
ي تعامــل المنظمــات غــ�ي 

عــان بصــورة خاصــةِ فهمــاً جيــداً للطريقــة الواجبــة �ز والقواعــد المعتمــدة بالنســبة للرقابــة الدوليــة. ويقــدم الإ
ز  ز المراقبــ�ي كاء العمليــة النتخابيــة والئطــراف الدوليــة، وبمــا يمهــد الطريــق لئشــكال أكــ�ش فعاليــة للتعــاون بــ�ي الحزبيــة مــع كل مــن �ش

. ز ز والمحليــ�ي الدوليــ�ي

ي الدول العربية
مراقبة النتخابات �ف

، حيــث تَســتخدم غالبيــة الــدول العربيــة مصطلــح “مراقبــة  ي ي الوطــن العــر�ب
هنــاك ثــاث تســميات تُســتخدم لمراقبــة النتخابــات �ز

ــح  ــتخدم مصطل ــا يُس ــا؛ فيم ــان، ليبي ــت، لبن ــر، الكوي ، جــزر القم ز ، الســودان، العــراق، فلســط�ي ي
ــو�ت ــل: الئردن، جيب ــات” مث النتخاب

ــة  ــة الدول ــر العربي ــة م ــ�ب جمهوري ــرب. وتُعت ــس، المغ ــر، تون ــل: الجزائ ي مث ــر�ب ــرب الع ــة دول المغ ي غالبي
ــات” �ز ــة النتخاب “ماحظ

ــات”. ــح “متابعــة النتخاب ي تســتخدُم مصطل
ــىت ــدة ال ــة الوحي العربي

ات البلدان العربية أمثلة من خ�ب

الئردن
ــات  ــىي منظم ــاد ممث ــة “اعتم ــات الهيئ ــن صاحي ــى أَن م ــنة 2012 ع ــم )11( لس ــاب رق ــتقلة لانتخ ــة المس ــون الهيئ ــص قان ين
ــة النتخابيــة ومراقبتهــا بمقتــ�ز  ز لاطــاع عــى ســ�ي العملي ز أو محليــ�ي ز دوليــ�ي /ات وأي مراقبــ�ي ز عاميــ�ي ي والإ

المجتمــع المــد�ز
ي 

ي الئردن باســتمرار، حيــث شــاركت �ز
ــة �ز ــات النيابي ــة النتخاب ــة بمراقب قليمي ــة والإ ــة”. وتقــوم المنظمــات الدولي تعليمــات تنفيذي

ي 
، ومركــز كارتــر، والمعهــد الوطــىز ي لمــان العــر�ب ، وجامعــة الــدول العربيــة، وال�ب ي عمليــات المراقبــة بعثــات مــن التحــاد الئورو�ب

ي 
ي مراقبــة العمليــة النتخابيــة بمختلــف مراحلهــا، وتســاهم �ز

ًا �ز ي دوًرا كبــ�ي
الديمقراطــي. هــذا وتلعــُب منظمــات المجتمــع المــد�ز

ــات لتحســينها وتطويرهــا مســتقبلًيا. تقديــم توصي
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تونس 
ــار  ــة المس ــون متابع ــوىل الماحظ ــى أن: “يت ــتفتاء ع ــات والس ــق بالنتخاب ــاسي المتعل ــون الئس ــن القان ــع م ــل الراب ــص الفص ن
ــص  ي الن

ــاء �ز ــا ج ــذاً لم ــه”. وتنفي وط اعتمادهــم وإجراءات ــات �ش ــتقلة لانتخاب ــا المس ــة العلي ــم الهيئ ــفافيته وتنظ ي وش ــا�ب النتخ
وط وإجــراءات  ي حــول عمليــة الماحظــة، أصــدرت الهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات قرارهــا رقــم )9(، الــذي تضمــن �ش

القانــو�ز
ــف مســتوياتها  ــات التونســية بمختل ــات والســتفتاء. هــذا وتراقــب النتخاب ــب لانتخاب ز والئجان ــ�ي /ات المحلي ز ــاد الماحظــ�ي اعتم
، والتحــاد الئفريقــي، وجامعــة  ي قليميــة منهــا التحــاد الئورو�ب يعيــة والمحليــة العديــد مــن المنظمــات الدوليــة والإ الرئاســية والترش
ــة  ــتحقاقات النتخابي ي الس

ــل �ز ــوي والفاع ــا الق ــس بحضوره ي تون
ي �ز

ــد�ز ــع الم ــات المجتم ز منظم ــ�ي ــا تتم ــة، كم ــدول العربي ال
ة. ي الســنوات الئخــ�ي

ي جــرت �ز
المختلفــة الــىت

ي
جيبو�ت

ي المــادة )43( مــن الفصــل الخامــس مــن القانــون العضــوي المنظــم لانتخابــات: “إمكانيــة 
المراقبــة النتخابيــة منصــوص عليهــا �ز

ي بدعــوة المنظمــات الدوليــة لمراقبــة النتخابــات 
طــار، تقــوم جيبــو�ت ي هــذا الإ

ز لحضــور ســ�ي عمليــة التصويــت”. و�ز دعــوة مراقبــ�ي
يجــاد، ومنظمــة  يعيــة والرئاســية، حيــث تشــارك عــادًة بعثــات مــن جامعــة الــدول العربيــة، والتحــاد الئفريقــي، ومنظمــة الإ الترش
ي بعــض الئحيــان بيانــات تمهيديــة 

، وتُصــدُر المنظمــات الدوليــة �ز ي
ي جيبــو�ت

ي تُجــرى �ز
ي مراقبــة النتخابــات الــىت

ســامي �ز التعــاون الإ
كة تتضمــن ماحظاتهــا الئوليــة حــول مجريــات العمليــة النتخابيــة. مشــ�ت

السودان 
ــث نصــت المــادة 104 مــن  ــات، حي ــة لانتخاب ــة والمحلي ــة الدولي ــة بالمراقب ــة النتخابي ي المنظــم للعملي

ــو�ز طــار القان ســمح الإ
قانــون النتخابــات القوميــة لســنة 2008 عــى أنــه: “يجــب عــى المفوضيــة إىل جانــب الــدول الراعيــة لتفاقيــة الســام الشــامل 
قليميــة لحضــور ومراقبــة النتخابــات أو الســتفتاء المنصــوص  دعــوة أو قبــول طلبــات بعــض الــدول أو المنظمــات الدوليــة والإ
ــة  ــة القومي ز رســمًيا”. كمــا نَّظمــت المفوضي ــ�ي ــة باعتمــاد الممثل ــد ممثليهــم عــى أن تقــوم المفوضي ي الدســتور، وتحدي

عليهــا �ز
ــلوك  ــد الس ــة قواع ــدرت مدون ، وأص ز ــ�ي ز والمحلي ــ�ي /ات الدولي ز ــ�ي ــاد المراقب ــة اعتم ــة عملي ــا التنفيذي ــ�ب تعليماته ــات ع لانتخاب
ي 

ــرت �ز ي ج
ــىت ــة ال ــتحقاقات النتخابي ــف الس ــي مختل ــاد الئفريق ــة والتح ــدول العربي ــة ال ــن جامع ــت كل م ــم. راقب ــة به الخاص

ي جــرت عــام 2010.
ــىت ــات العامــة ال ــر النتخاب ي ومركــز كارت الســودان، كمــا راقــب التحــاد الئورو�ب

الجزائر
ــات، إل  ــة النتخاب ــق بماحظ ــوادَّ تتعل ــن م ــم تتضم ــر ل ي الجزائ

ــة �ز ــة النتخابي ــة للعملي ز المنظم ــ�ي ــن أن القوان ــم م ــى الرغ ع
ــا عــى المســتوى  ــة لماحظــة انتخاباته قليمي ــة والإ ــن عــى دعــوة المنظمــات الدولي ي ــن الئخ�ي ــت خــال العقدي ــر دأب أن الجزائ
يعــي، حيــث شــاركت منظمــات الئمــم المتحــدة، وجامعــة الــدول العربيــة، والتحــاد الئفريقــي، ومنظمــة التعــاون  الرئــاسي والترش
ي 

ي جــرت �ز
ي العديــد مــن الســتحقاقات النتخابيــة الــىت

ســامي، والمنظمــة الدوليــة للفرانكوفونيــة ببعثــات ماحظــة انتخابيــة �ز الإ
ي جــرت عــام 2012 ببعثــة 

يعيــة الــىت ي ماحظــة النتخابــات الترش
ي �ز الجزائــر خــال الســنوات الماضيــة. كمــا شــارك التحــاد الئورو�ب

ي تشــكلت 
تشــكلت مــن أكــ�ش مــن 120 ماحظــاً. أنشــأت الجزائــر مؤخــراً مــا يســمى بالهيئــة العليــا المســتقلة لمراقبــة النتخابــات الــىت

. والهيئــة هــي مؤسســة  ي
مــن 410 عضــواً، نصفهــم مــن القضــاة والنصــف الآخــر مــن الشــخصيات المســتقلة مــن المجتمــع المــد�ز

دســتورية، حيــث نصــت المــادة )194( مــن الدســتور الجزائــري المعــدل عــام 2016 عــى “إحــداث هيئــة عليــا مســتقلة لمراقبــة 
لمــان  النتخابــات تســهر عــى ضمــان شــفافية النتخابــات منــذ اســتدعاء الهيئــة النتخابيــة حــىت إعــان النتائــج”. كمــا أصــدر ال�ب
ــا ينظــم عمــل الهيئــة وينــص عــى تشــكيلها وصاحياتهــا )القانــون العضــوي أعــى درجــًة مــن القانــون  الجزائــري قانونًــا عضويً
لمــان لتمريــره أو تعديلــه، فيمــا يمكــن  ي أعضــاء ال�ب

ي الجزائــر موافقــة أكــ�ش مــن ثلــىش
العــادي(. يتطلــب إصــدار القانــون العضــوي �ز

لمــان. تعديــل أو تمريــر القانــون العــادي بموافقــة الئغلبيــة العاديــة مــن أعضــاء ال�ب

العراق 
ي العــراق أي إشــارة إىل المراقبــة عــى النتخابــات، إل أن قانــون المفوضيــة 

ز المتعلقــة بالعمليــة النتخابيــة �ز لــم تتضمــن القوانــ�ي
ي المــادة )4( منــه عــى أن مــن صاحيــات المفوضيــة “وضــع الئنظمــة 

العليــا المســتقلة لانتخابــات الصــادر عــام 2007 نــص �ز
ي تحفــظ للعمليــة النتخابيــة نزاهتهــا”. وبنــاًء عليــه، أصــدرت المفوضيــة ضمــن تعليماتهــا التنفيذيــة نظــام فــرق 

والتعليمــات الــىت
ــة اعتمادهــا. هــذا وتقــدم  ــة وكيفي ــق فــرق المراقب ي تقــع عــى عات

ــىت امــات ال ز ــذي تضمــن الل�ت ــة، وال ــة والمحلي ــة الدولي المراقب
ي الفصــل التاســع مــن قانــون المفوضيــة أن 

الئمــم  المتحــدة المســاعدة النتخابيــة لمفوضيــة النتخابــات العراقيــة، حيــث جــاء �ز
ي مراحــل إعــداد وتحضــ�ي وإجــراء 

ي مجــال النتخابــات مــن منظمــة الئمــم المتحــدة �ز
ز �ز اء دوليــ�ي “عــى المفوضيــة الســتعانة بخــ�ب

ي العــراق، فقــد داومــت جامعــة الــدول 
ي راقبــت النتخابــات �ز

النتخابــات والســتفتاءات”. أمــا فيمــا يتعلــق بالجهــات الدوليــة الــىت
ي 

ي الــىت
ي جمهوريــة العــراق منــذ انتخابــات مجلــس النــواب العــرا�ت

ي جــرت �ز
العربيــة عــى مراقبــة كافــة الســتحقاقات النتخابيــة الــىت

ي جــرت عــام 2018.
ي مراقبــة انتخابــات مجلــس النــواب الــىت

ي الديمقراطــي NDI �ز
جــرت عــام 2005. كمــا شــارك المعهــد الوطــىز
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ف  فلسط�ي
نصــت المــادة )70( مــن قانــون النتخابــات العامــة لســنة 2007 عــى أن تجــرى العمليــات النتخابيــة بجميــع مراحلهــا بشــفافية 
عــام مــن مراقبــة هــذه العمليــات بجميــع مراحلهــا. كمــا نــص القانــون عــى  ز ووســائل الإ ز المراقبــ�ي وعانيــة بمــا يضمــن تمكــ�ي
ي جــرت 

يعيــة الــىت ي النتخابــات الترش
ز مــن قبــل لجنــة النتخابــات المركزيــة. و�ز ز والدوليــ�ي /ات المحليــ�ي ز إمكانيــة اعتمــاد المراقبــ�ي

ز  /ات المحليــ�ي ز ز المعتمديــن 1.042 مراقًبــا ومراقبــة، وبلــغ عــدد المراقبــ�ي /ات الدوليــ�ي ز عــام 2006، بلــغ إجمــاىلي عــدد المراقبــ�ي
ي راقبــت تلــك النتخابــات ببعثــة تشــكلت مــن 

ي مــن أبــرز الجهــات الدوليــة الــىت 17.309 مراقــب ومراقبــة، وكان التحــاد الئورو�ب
248 مراقبــاً ومراقبــًة.

جزر القمر 
تقــوم جــزر القمــر بدعــوة المنظمــات الدوليــة لمراقبــة انتخاباتهــا عــى مختلــف المســتويات، ومراقبــة النتخابات منصــوص عليها 
ي تصــدُر عــن المفوضيــة الوطنيــة المســتقلة لانتخابــات، 

ي القانــون المتعلــق بالنتخابــات، وتُنظمهــا التعليمــات التنفيذيــة الــىت
�ز

ي مراقبــة انتخاباتهــا، هــذا 
وتشــارك عــادًة كل مــن جامعــة الــدول العربيــة والتحــاد الئفريقــي والمنظمــة الدوليــة للفرانكوفونيــة �ز

ي بمراقبــة النتخابــات.
ي لمنظمــات المجتمــع المــد�ز ويســمح القانــون النتخــا�ب

الكويت 
ي بعــض الســتحقاقات النتخابيــة 

ي عــى الســماح بمراقبــة النتخابــات، إل أنــه تــم الســماح �ز
لــم ينــص قانــون النتخــاب الكويــىت

ة. ي الســنوات الئخــ�ي
ي جــرت �ز

ي بمراقبــة انتخابــات مجلــس الئمــة الــىت
لبعــض منظمــات المجتمــع المــد�ز

لبنان 
ــة  ــات الئجنبي ي والهيئ

ــات المجتمــع المــد�ز ــواب عــى الســماح لهيئ ــس الن ــون انتخــاب أعضــاء مجل نَصــت المــادة )20( مــن قان
اف عــى النتخابــات.  �ش ي القانــون واعتمادهــا مــن قبــل هيئــة الإ

وط المنصــوص عليهــا �ز بمراقبــة النتخابــات، بعــد اســتيفاء الــرش
ــل  ــن قب ــة م ــة النتخابي ــة العملي ــق بمواكب ف المتعل ــرش ــاق ال ــرار ميث ــي إىل إق ــم )653( الرام ــا رق ــة قراره ــدرت الهيئ ــد أص وق
ي مراقبــة النتخابــات. كمــا أرســلت العديــد 

ٍ وفعــاٍل �ز ي بــدور كبــ�ي
الهيئــات الدوليــة والمحليــة. تقــوم منظمــات المجتمــع المــد�ز

ي جــرت عامــي 2009 و2018، ومنهــا التحــاد 
قليميــة بعثــات مراقبــة لانتخابــات النيابيــة اللبنانيــة الــىت مــن المنظمــات الدوليــة والإ

ي الديمقراطــي وجامعــة الــدول العربيــة.
ي والمعهــد الوطــىز الئورو�ب

ليبيا 
ي المنظــم للعمليــة النتخابيــة بالمراقبــة الدوليــة والمحليــة، فقــد نصــت المــادة )40( مــن قانــون انتخــاب 

طــار القانــو�ز ســمح الإ
قليميــة والدوليــة مراقبــة العمليــة النتخابيــة،  ي والمنظمــات الإ

ي عــى أنــه يمكــن لمؤسســات المجتمــع المــد�ز مجلــس النــواب الليــىب
ي 

وذلــك بعــد اعتمادهــا مــن قبــل مفوضيــة النتخابــات. كمــا ســبق أن راقبــت عــدة منظمــات دوليــة انتخابــات المؤتمــر الوطــىز
، ومركــز كارتــر والتحــاد الئفريقــي. ي ي جــرت عــام 2012، ومنهــا جامعــة الــدول العربيــة، والتحــاد الئورو�ب

العــام الــىت

مرص 
ي 

قليميــة والدوليــة ومنظمــات المجتمــع المــد�ز ي مــر بقيــام المنظمــات الإ
ي المنظــم للعمليــة النتخابيــة �ز

طــار القانــو�ز ســمح الإ
ــة  ــن اختصاصــات الهيئ ــام 2017 عــى أن م ــات الصــادر ع ــة لانتخاب ــة الوطني ــون الهيئ ــص قان ــث ن ــات، حي بمتابعــة النتخاب
ي المريــة 

عــام ومنظمــات المجتمــع المــد�ز وضــع القواعــد المنظمــة لمتابعــة الســتفتاءات والنتخابــات مــن جانــب وســائل الإ
ي 

ــات الرئاســية الــىت فــت عــى إجــراء النتخاب ي أ�ش
ــة الــىت ام بتلــك القواعــد. وقــد أصــدرت الهيئ ز ــ�ت والئجنبيــة، ومراقبــة مــدى الل

ي المريــة والئجنبيــة والدوليــة. وســبق وأن 
جــرت عــام 2018 قــرارات بشــأن ضوابــط ومواعيــد متابعــة منظمــات المجتمــع المــد�ز

ة منظمــات دوليــة وإقليميــة  ي جمهوريــة مــر العربيــة خــال الســنوات الئخــ�ي
ي جــرت �ز

تابعــت النتخابــات الرئاســية والنيابيــة الــىت
ي 

، والتحــاد الئفريقــي، ومركــز كارتــر. كمــا راقبــت بعــض منظمــات المجتمــع المد�ز ي منهــا جامعــة الــدول العربيــة، والتحــاد الئورو�ب
ــة  ــات لمراقب ي تحالف

ــد�ز ــع الم ــات المجتم ــض منظم ــكلت بع ــث ش ــر، حي ي م
ــرت �ز ي ج

ــىت ــة ال ــتحقاقات النتخابي ــف الس مختل
النتخابــات.

موريتانيا 
ي الســنوات 

ي موريتانيــا �ز
ي جــرت �ز

ي الســتحقاقات النتخابيــة الــىت
قليميــة ومنظمــات المجتمــع المــد�ز راقبــت المنظمــات الدوليــة والإ

/ات. ومــن  ز ــة الخاصــة باعتمــاد المراقبــ�ي ــات بإصــدار التعليمــات التنفيذي ة، وتقــوم اللجنــة الوطنيــة المســتقلة لانتخاب الئخــ�ي
، وجامعــة الــدول العربيــة  ي ي موريتانيــا التحــاد الئفريقــي، والتحــاد الئورو�ب

ي أرســلت بعثــات لمراقبــة النتخابــات �ز
المنظمــات الــىت

ومنظمــة الفرانكفونيــة.
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ي العديــد مــن الــدول العربيــة تضمنــت إشــارات 
ز النتخابيــة �ز ي تــم اســتعراضها أن القوانــ�ي

نســتخلص مــن أمثلــة تجــارب البلــدان الــىت
ــب  ــق بالجوان ــيم تتعل ــات أو مراس ــرارات أو تعليم ــة ق ــا النتخابي ــدرت إداراته ــات، وأص ــة النتخاب ــق بمراقب ــا تتعل ــة ونصوًص واضح
ي تســمح أحيانًــا لمنظمــات المجتمــع  المختلفــة لعمليــة المراقبــة عــى النتخابــات. وعــى الجانــب الآخــر، نجــد أن دول الخليــج العــر�ب
ــى  ــة ع ــة الدولي ــق بالرقاب ــوادَّ تتعل ــن م ــم تتضم ــا ل يعاته ــا وترش ــة، إل أن قوانينه ــة أو المحلي لماني ــا ال�ب ــة انتخاباته ي بمراقب

ــد�ز الم
ي النصــوص القانونيــة النتخابيــة ووفقــاً للممارســات الفعليــة للمنظمــات 

ــات. بشــكل عــام، ومــن خــال مــا تــم اســتعراضه �ز النتخاب
ايــًدا مــن دول المنطقــة العربيــة عــى الســماح لمنظمــات  ز ي المنطقــة العربيــة، ناحــظ أن هنــاك انفتاًحــا م�ت

ي راقبــت النتخابــات �ز
الــىت

ي إطــار مســاعي 
ي �ز

ة، وهــو مــا يــأ�ت ي الســنوات الئخــ�ي
قليميــة والدوليــة بمراقبــة العمليــات النتخابيــة �ز ي والمنظمــات الإ

المجتمــع المــد�ز
ي نتائجهــا ومخرجاتهــا.

ــز نزاهــة انتخاباتهــا ورفــع مســتوى الثقــة �ز هــذه الــدول لتعزي
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ف أحمد أم�ي
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المرشحون/المرشحات

المفهوم والمصطلح
دارة الشــأن العــام، فــإن  ي يتــم مــن خالهــا اختيــار ممثــىي الشــعب عــى مختلــف المســتويات لإ

طالمــا أن النتخابــات هــي الآليــة الــىت
ذلــك الختيــار يتطلــب قيــام البعــض بالتقــدم لاضطــاع بالمهــام التمثيليــة المختلفــة. فالمرشــح/ة إذن هو/هــي كل مــن يعــرب عــن 
وط الئهليــة  ي المناصــب المنتخبــة. ويقــوم، بعــد اســتيفاء �ش

ي ممارســة حــق المشــاركة السياســية مــن خــال تمثيــل الآخريــن �ز
رغبتــه/ا �ز

ز عموًمــا  ي تكســبه/ا صفــة المرشــح/ة رســمًيا، بمــا يؤهلــه/ا للتقــدم أمــام الناخبــ�ي
داريــة الــىت القانونيــة، بإتمــام الإجــراءات القانونيــة والإ

ودعوتهــم لختيــاره/ا مــن ضمــن مــن يقــرر الناخبــون/ات منحهــم ثقتهــم للمهــام التمثيليــة الخاضعــة لانتخــاب.

ي 
شــح بشــكل مســتقل أو مــن خــال التنظيمــات السياســية الــىت ، ســواء كان ذلــك لل�ت شــح هــي شــأن فــردي وقــرار شــخ�ي المبــادرة لل�ت

، التحالفــات النتخابيــة...  ز يســمح بهــا القانــون، كالئحــزاب السياســية بشــكل أســاسي أو أي مــن الصيــغ الئخــرى مثــل قوائــم المســتقل�ي
ــن  ــة م ــى مجموع ــدوره ع ــا ب ــوي كل منهم ، ينط ز ــي�ي ز أساس ــ�ي ط ــق �ش ــد تحق ــح/ة إل بع ــة المرش ــب صف ــا كان ل يكتس ــه أيً ــخ. إل أن إل
داريــة المعتمــدة للتســجيل كمرشــح/ة ممــا يضفــي  شــح، وإتمــام الإجــراءات الإ وط الئهليــة القانونيــة لل�ت المتطلبــات، وهمــا: اســتيفاء �ش
ي المعمــول بــه قانونـًـا، وكذلــك بعوامــل  شــح ترتبــط بشــكل أســاسي بالنظــام النتخــا�ب الصفــة الرســمية عــى ترشــحه/ا. كمــا وأن طبيعــة ال�ت
ي تنظــم لئجلهــا النتخابــات )ســواء رئاســية أو برلمانيــة أو 

كيبــة المجتمعيــة، والمهــام التمثيليــة الــىت أخــرى منهــا الثقافــة الســائدة، وال�ت
، إلــخ.  ز ز أو قوائــم للمرشــح�ي /ات فرديــ�ي ز ، أو عــن مرشــح�ي ز ز وحزبيــ�ي /ات مســتقل�ي ز محليــة(. مــن هنــا يتــم الحديــث عــن مرشــح�ي

شح وط الئهلية لل�ت �ش
ي 

ــىت ــة ال وط الازم ــرش ــر ال ــة الئحــوال، بحــق المشــاركة السياســية وتواف ي كاف
ــراد، و�ز ــة الئف ــع كاف يقــوم النظــام الديمقراطــي عــى تمت

وط يعتمدهــا  ز يذكــر. إل أن تلــك الممارســة ترتبــط بأســس و�ش تمكنهــم مــن ممارســة ذلــك الحــق عــى قــدم المســاواة ودون أي تميــ�ي
وط المســاواة والنجاعــة. وينطبــق ذلــك بشــكل خــاص عــى مســألة  القانــون للتحقــق مــن تنظيمهــا وتمكينهــا بشــكل موضوعــي يضمــن �ش
ي ينظــر إليهــا عــى أنهــا مرحلــة متقدمــة مــن المشــاركة السياســية توصــف بالـــ “إيجابيــة”، بمعــىز اتخــاذ 

ي النتخابــات، والــىت
شــح �ز ال�ت

ي 
خطــوات لانتقــال مــن مجــرد التصويــت إىل الضطــاع بمســؤولية التمثيــل، الئمــر الــذي يتطلــب توافــر مجموعــة مــن المؤهــات الــىت

ي تطلعــات واحتياجــات الآخريــن الذيــن يمثلهــم.
ي حــال انتخابــه/ا، بمهامــه/ا بمــا يــر�ز

تضمــن قيــام المرشــح/ة، �ز

ــلطة  ــواء الس ــك لئه ك ذل ــ�ت ــحات، دون أن ي ز والمرش ــح�ي ي المرش
ــا �ز ــب توفره ي يُطل

ــىت ــة ال وط الئهلي ــة �ش ــى قانوني ــد ع ــب التأكي يج
داريــة القائمــة عــى تنظيــم العمليــات النتخابيــة، وذلــك اســتناًدا إىل علويــة القانــون ومبــدأ ســيادته، وإىل كونــه يعــ�ب  التنفيذيــة أو الإ
ــن  ــي م ز الموضوع ــ�ي ــدأ التمك ــق لمب ــدأ المســاواة، وتحقي ــال لمب ــك إعم ي ذل

ــة. و�ز رادة العام ــدوره الإ ــل ب ــذي يمث ع ال ــن إرادة المــرش ع
وط عشــوائية ل تســتند إىل القانــون،  يــة، أو �ش ز وط تعج�ي شــح �ش ز بال�ت ممارســة حــق المشــاركة السياســية، بحيــث ل تُفــرض عــى الراغبــ�ي
ــن  ــي م ــح ه ش ــة لل�ت وط الئهلي ــأن �ش ــد ب ــا نج ــن هن ــم. م ه ــض دون غ�ي ــد البع ــح أو ض ز لصال ــ�ي ــأنها التمي ــن ش ــة م وط متفاوت أو �ش
ي مــن خــال  ز القانــون النتخــا�ب يعيــة إىل تحصــ�ي ي كثــ�ي مــن الئحيــان تعمــد الســلطة الترش

ي يتطــرق لهــا القانــون، و�ز
المســائل الهامــة الــىت

ز العاديــة، بحيــث يتطلــب إقــراره أو تعديلــه أو إلغــاؤه أغلبيــة خاصــة مــن  جعلــه قانونـًـا تنظيمًيــا - أساســًيا - ذا مســتوى أعــى مــن القوانــ�ي
وط الئساســية  ، إىل بعــض الــرش ي

. كمــا وقــد يتطــرق الدســتور كذلــك، بصفتــه رأس الهــرم القانــو�ز ز - كالقانــون التونــسي عــ�ي أصــوات المرش
ي مــر يحــدد 

شــح لانتخابــات، خاصــًة عندمــا يتعلــق الئمــر بانتخــاب المناصــب العليــا كرئاســة الدولــة مثــًا - �ز المتعلقــة بأهليــة ال�ت
ي تونــس فيمــا يتعلــق بكــون المرشــح/ة مســلًما/ًة وبلوغــه/ا 

شــح لرئاســة الجمهوريــة، كالجنســية والعمــر، و�ز وط ال�ت الدســتور بعــض �ش
وط الئهليــة ضمــن الحــد الئد�ز المعقــول،  ورة العمــل عــى أن تبقــى �ش 35 ســنة مــن العمــر. وبشــكل عــام ل بــد مــن التأكيــد عــى �ز
ز  ي المشــاركة السياســية لئيــة أســباب غــ�ي موضوعيــة أو جزافيــة. كمــا ل يجــب الخلــط بــ�ي

بحيــث تكــون منطقيــة ول تمــس جوهــر الحــق �ز
وط  ز والمرشــحات ومــا يتبعهــا مــن إجــراءات إداريــة وتنفيذيــة ل يجــوز لهــا التغــول عــى �ش وط تســجيل المرشــح�ي وط الئهليــة و�ش �ش

الئهليــة وإفراغهــا مــن مضمونهــا.

: شح شيوًعا ما يىي وط الئهلية لل�ت ومن أك�ش �ش

ي بعــض 
ط، �ز ــرش ــازم هــذا ال ــد يت ــه. وق ــات في شــح لانتخاب ــذي ي�ت ــد ال ــع المرشــح/ة بجنســية البل ــة: بمعــىز أن يتمت المواطن

ي جنســية البلــد عــن طريــق التجنــس - 10 ســنوات  الحــالت، مــع أقدميــة يتــم تحديدهــا بعــدد مــن الســنوات بالنســبة لمكتســىب
ي ذلــك 

ط فيهــا عــدم حمــل المرشــح/ة جنســية أي بلــد آخــر، بمــا �ز ي المغــرب. كمــا ونجــد حــالت يشــ�ت
ي تونــس؛ 5 ســنوات �ز

�ز
، وقــد يفــرض توافــر نفــس هــذه  ي

ي المــا�ز
ورة عــدم الحصــول عــى جنســية أي بلــد آخــر �ز حــالت ازدواجيــة الجنســية أو حــىت �ز

ي مــر يجــب أن يكــون المرشــح لمنصــب رئاســة الجمهوريــة  مريـًـا مــن أبويــن 
ي زوج المرشــح/ة كذلــك - �ز

وط أو بعضهــا �ز الــرش
ي الئردن ل يحــق لمــن يحمــل جنســية أي بلــد 

، و أل يكــون قــد حمــل أو أي مــن والديــه أو زوجــه جنســية دولــة أخــرى؛ و�ز ز مريــ�ي
شــح لنتخابــات مجلــس النــواب.  ضافــة إىل الجنســية الئردنيــة ال�ت آخــر بالإ

•
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شــيح للحــد الئد�ز  ف والناخبــات: بحيــث يتــم التحقــق مــن خــال ذلــك مــن اســتيفاء طالــب/ة ال�ت ي ســجالت الناخبــ�ي
التســجيل �ف

ي تلــك المشــاركة 
ي قدًمــا �ز

ي المشــاركة السياســية كناخــب/ة، وبالتــاىلي إمكانيــة المــ�ز
ي تؤهلــه/ا لممارســة الحــق �ز

وط الــىت مــن الــرش
ــق  ــوات التحق ــن خط ــ�ي م ــر الكث ــه يوف ي كون

ط �ز ــرش ــذا ال ــة ه ــن أهمي وط. وتكم ــرش ي ال
ــا�ت ــتيفاء ب ــد اس ــات بع ــح لانتخاب ش وال�ت

ــة  ــة قانوني ــد يســتخدم كدلل ــه ق ــا وأن ــاء تســجيل المرشــح/ة كناخــب/ة. كم ــد تمــت أثن ــون ق ض أن تك ــ�ت ي يف
ــىت ــق، وال والتدقي

ي كثــ�ي مــن الئحيــان، 
ز والناخبــات �ز ي ســجل الناخبــ�ي

وط أخــرى قــد ترتبــط كذلــك بعمليــة التســجيل �ز وتنظيميــة عــى اســتيفاء �ش
شــح. ز النتخابــات العربيــة صفــة الناخــب/ة لل�ت ط كافــة قوانــ�ي قامــة - تشــ�ت كالمواطنــة أو الإ

ــد الفــرد مــن  ــة تجري ــة الجنائيــة عــى عقوب ــات القانوني ــة والسياســية: إذ قــد تشــتمل بعــض العقوب ــع بالحقــوق المدني التمت
حقوقــه المدنيــة و/أو السياســية، ســواء كان ذلــك بشــكل مطلــق أو لمــدة زمنيــة محــددة قــد تمتــد عــى امتــداد عقوبــة أخــرى 
ي كــون العقوبــة وقــرار تجريــد الفــرد 

ط �ز كعقوبــة الســجن مثــًا أو لمــدة محــددة. ويتمثــل العامــل الئهــم فيمــا يتعلــق بهــذا الــرش
مــن الحقــوق المدنيــة والسياســية أو تجميدهــا صــادًرا عــن ســلطة قضائيــة مختصــة ومخولــة بموجــب القانــون، وليــس بموجــب 

قــرار إداري أو مــن خــال مســار ل ينطــوي عــى كافــة الضمانــات الازمــة لمحاكمــة عادلــة.

ي دوائــر مختلفــة عــى امتــداد البــاد، أو عندمــا يتعلــق الئمــر بانتخابــات 
ي يتــم تنظيمهــا �ز

ي النتخابــات الــىت
قامــة: وخاصــًة �ز الإ

ز بالخــارج أو  ــد المقيمــ�ي ــاء البل ــن أبن ــون المرشــحون/ات م ــا يك ــا عندم ، أو أحيانً ي
ــا دون المســتوى الوطــىز ــة م لمناصــب تمثيلي

شــح، إل أننــا نجــد حــالت ل تتطلــب مــرور تلــك  قامــة بمــدة زمنيــة تســبق ال�ت ط الإ العائديــن حديًثــا إليــه. وغالًبــا مــا يرتبــط �ش
شــح لمنصــب الرئيــس أو عضويــة  ط عــى المرشــح/ة أن يكــون مقيًمــا/ًة إقامــة دائمــة لل�ت ز مثــا يُشــ�ت ي فلســط�ي

المــدة الزمنيــة - �ز
ي 

ط �ز ز خــارج البــاد. وينظــر إىل هــذا الــرش ي كل مــن تونــس ولبنــان تخصــص مقاعــد برلمانيــة للمقيمــ�ي
يعــي؛ و�ز المجلــس الترش

ــة  ــرة النتخابي ــاء الدائ ــل أبن ــة فــرض مرشــح/ة مــا ل يمث ــات الهامــة للحــد مــن إمكاني ــه أحــد الضمان ــان عــى أن ــ�ي مــن الئحي كث
ي يتــم ترشــيحه/ا عنهــا - خاصــًة عندمــا يكــون ذلــك جــزًءا مــن ممارســات ترمــي إىل التاعــب بالعمليــة 

ــة الــىت داري أو الوحــدة الإ
ــة إىل  ــًا، لئغــراض انتخابي ز مث ــ�ي ــات، كالئمني ز أو الناخب ــ�ي ــة بنقــل مجموعــات مــن الناخب ــام الســلطات الحكومي ــة، كقي النتخابي

ي المنافســة وترجيــح حظــوظ ذلــك المرشــح/ة عــى وجــه الخصــوص.
أماكــن محــددة بهــدف التأثــ�ي �ز

ز النتخــاب قــد تفــرض  ي بلــد مــا لســن الئهليــة القانونيــة، إل أن قوانــ�ي
الســن القانونيــة: فعــى الرغــم مــن تحديــد القانــون �ز

ي النتخابــات، غالًبــا مــا تكــون أعــى مــن الســن المطلوبــة لممارســة 
شــح �ز بلــوغ الفــرد لســن معينــة مختلفــة ليصبــح بمقــدوره ال�ت

شــيح قــد تتفــاوت مــن انتخابــات لئخــرى، بحيــث يفــرض القانــون ســًنا أعــى  اع. كمــا أن الســن المطلوبــة للتأهــل لل�ت حــق القــ�ت
، الســودان والعــراق،  ز ي فلســط�ي

شــحون لــه، كالرئاســة - 40 ســنة �ز /ات كلمــا عــا شــأن المنصــب التمثيــىي الــذي ي�ت ز عــى المرشــح�ي
ي 

، 25 ســنة �ز ز ي فلســط�ي
ز 28- ســنة �ز لمــان مــن غرفتــ�ي ي حــال تألــف ال�ب

لمــان أو أي مــن غرفتيــه �ز ي تونــس - وعضويــة ال�ب
و35 ســنة �ز

ط  ي الئردن - أو رئاســة وعضويــة الســلطات المحليــة. ومــن المســائل الئخــرى المرتبطــة بــرش
ي الكويــت و30 ســنة �ز

اليمــن، 21 ســنة �ز
اع. ويتفــق  ز والمرشــحات أو بيــوم القــ�ت ي يطلــب فيهــا اســتيفاؤه، وارتبــاط ذلــك بموعــد تســجيل المرشــح�ي

العمــر، اللحظــة الــىت
ط لعتبــارات ثقافيــة أساًســا، إل أن الممارســات الفضــى تــو�ي باعتمــاد ســن  ون بأنــه، عــى الرغــم مــن اســتناد هــذا الــرش الكثــ�ي

شــح لانتخابــات أيـًـا كان نوعهــا.   البلــوغ كأســاس لممارســة كافــة الحقــوق المدنيــة والسياســية، بمــا فيهــا ال�ت

اهتــه/ا  ز الســلوك الحســن: ويقصــد بــه بشــكل خــاص خلــو ســجل الفــرد أو ماضيــه/ا مــن أحــكام جنائيــة مــن شــأنها أن تمــس ب�ز
ع  هــا المــرش ام بأحــكام القانــون، أو ارتــكاب جرائــم معينــة يعت�ب ز ة ليــس فيهــا الــ�ت ي المجتمــع، أو تــدل عــى ســ�ي

واســتقامته/ا �ز
ــام  ي هــذا الخصــوص عــدم الوضــوح الت

ــات �ز ز النتخاب ــ�ي عــى درجــة أعــى مــن الخطــورة. وممــا يؤخــذ عــى الكثــ�ي مــن قوان
ي يــؤدي ارتكابهــا والحكــم عــى الفــرد بســببها مــن قبــل القضــاء إىل عــدم أهليتــه/ا 

حــول طبيعــة الئفعــال الجنائيــة أو الجنــح الــىت
ــة بمســألة ســقوط الئحــكام  ــه عاق ــا ل ي هــذا المجــال م

ــار �ز ز العتب ي يجــب أخذهــا بعــ�ي
ــىت ــة ال ــل المهم ــن العوام شــح. وم لل�ت

ي 
ز الجنــح والمخالفــات البســيطة والجرائم/الجنايــات الــىت ورة التفرقــة بــ�ي ي المغــرب، و�ز

والجرائــم بالتقــادم مــن عدمــه كمــا �ز
ــن هــذا  ــا ضم ــم إدراجه ــارات فضفاضــة يت ــا نجــد اعتب ًا م ــ�ي ــرد. وكث ــن الف ــة ع وط الئهلي ســقاط �ش ــاة لإ ع مدع ــا المــرش ه يعت�ب
ي اليمــن، 

ثباتهــا، كالســمعة الحســنة والئخــاق الحميــدة كمــا �ز ورة وجــود أدلــة موضوعيــة لإ ي إمكانيــة و�ز
ط، دون النظــر �ز الــرش

ي اليمــن، وهــي اعتبــارات يصعــب إثباتهــا 
ام ببعــض الممارســات الدينيــة كمــا �ز ز مــر، الكويــت، الســودان أو ليبيــا مثــًا، أو اللــ�ت

ي 
ــة �ز ي يجــب العمــل عــى البتعــاد عنهــا لتحقيــق المســاواة والعدال

ــىت ــة، وال ــرات الجزافي ــًدا عــن التقدي بشــكل موضوعــي وبعي
العمليــة النتخابيــة.

شــح إثبــات حصولهــم/ن عــى تحصيــل علمــي بمســتوى أد�ز محــدد، الئمــر  ي ال�ت المؤهــالت التعليميــة: كأن يفــرض عــى طالــىب
ي المشــاركة السياســية 

وط المقيــدة للحــق �ز ي الئمــم المتحــدة مــن قبيــل الــرش
نســان �ز تــه اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإ الــذي اعت�ب

ط  ــا - يشــ�ت ــات لئخــرى حســب مســتواها أو طبيعته ــوب مــن انتخاب ــل المطل ر. وقــد يتفــاوت مســتوى التحصي بشــكل غــ�ي مــ�ب
ي العــراق 

يعيــة �ز ط قانــون النتخابــات الترش ي اليمــن أن يكــون المرشــح/ة مجيــًدا/ًة للقــراءة والكتابــة، ويشــ�ت
قانــون النتخابــات �ز

•

•

•

•

•

•
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•

•

ط  ي ســلطنة عمــان فيشــ�ت
ــة عــى الئقــل، أمــا �ز عدادي ــة مجلــس النــواب حاصــًا/ًة عــى شــهادة الإ أن يكــون المرشــح/ة لعضوي

ز  ط يثــ�ي الكثــ�ي مــن الجــدل عــادًة، بــ�ي القانــون ال يقــل مســتوى المرشــح/ة التعليمــي عــن دبلــوم التعليــم العــام. هــذا الــرش
ون بأنــه  ونــه ضمانــة للتحقــق مــن أهليــة المرشــح/ة للقيــام بمهامــه/ا التمثيليــة بالحــد الئد�ز مــن المهنيــة، ومــن يعتــ�ب مــن يعت�ب
ي تتمتــع 

ين إىل الكثــ�ي مــن القيــادات التقليديــة المجتمعيــة الــىت ل عاقــة لذلــك بقــدرة الفــرد عــى القيــام بهــذه المهــام، مشــ�ي
بقــدرة وحكمــة مثبتــة عــى تمثيــل اهتمامــات الآخريــن وإدارة الشــأن العــام بنجــاح، بغــض النظــر عــن مؤهاتهــا التعليميــة.

ز - امــرأة  شــح لئقليــة مــا، أو أن يكــون مــن أحــد الجنســ�ي النتمــاء لفئــة محــددة مــن فئــات المجتمــع: كأن ينتمــي طالــب/ة ال�ت
ي المعمــول بــه عــى ترتيبــات مخصصــه لضمــان  عــى الئغلــب - أو لفئــة عمريــة مــا كالشــباب، عندمــا ينطــوي النظــام النتخــا�ب
ي 

لمــان - لتلــك الفئــات عمــًا بنظــام الحصص/الكوتــا. �ز حصــص محــددة مــن المناصــب التمثيليــة - عــادة مــا تكــون مقاعــد ال�ب
ي خصــص لهــا 45 مقعــًدا أو أكــ�ش أن تتضمــن عــدًدا 

ي الدوائــر الــىت
لمانيــة �ز شــحة لانتخابــات ال�ب مــر يلــزم القانــون القوائــم الم�ت

ز كل  ي الخــارج، وأن يكــون مــن بــ�ي
ز �ز ز المقيمــ�ي عاقــة والمريــ�ي ز والشــباب وذوي الإ ز والعمــال والفاحــ�ي معيًنــا مــن المســيحي�ي

ز الثاثــة  ز المرشــح�ي ز يجــب أن تتضمــن كل قائمــة امــرأة واحــدة عــى الئقــل مــن بــ�ي ي فلســط�ي
ز 21 امــرأة عــى الئقــل. و�ز شــح�ي الم�ت

ي تونــس 
ي تــىي ذلــك، وامــرأة ضمــن كل خمســة أســماء تــىي ذلــك. أمــا �ز

ي القائمــة، وامــرأة ضمــن الئســماء الئربعــة الــىت
الئوائــل �ز

ز علـى  شـحات علـى أسـاس مبـدأ التناصـف بيـن النسـاء والرجـال وقاعـدة التنـاوب بينهـم داخـل القائمـة، كما ويتع�ي فُتقـدم ال�ت
ز مرشحيها الئربعة الئوائل مرشًحا/ شـــحة فـــي دائـــرة يســـاوي عـــدد المقاعد فيهـــا أو يفـــوق أربعة أن تتضـــمن ب�ي كل قائمـــة م�ت
ي 16 بالمائــة مــن مقاعــد مجلــس النــواب للنســاء، بينمــا  ز ســنة. ويخصــص القانــون الليــىب ًة ل يزيـــد عمــره/ا عـــن خمـــس وثاثــ�ي
ي العــراق عــى القوائــم مراعــاة تسلســل النســاء بنســبة امــرأة بعــد كل ثاثــة رجــال، بحيــث ل تقــل نســبة النســاء 

يفــرض القانــون �ز
يعيــة  ي الســودان فيخصــص 30 بالمائــة مــن مقاعــد المجالــس الترش

ي مجلــس النــواب عــن 25 بالمائــة. أمــا قانــون النتخابــات �ز
�ز

للمــرأة، حيــث يـُـدىلي الناخبــون بصــوت واحــد منفصــل لصالــح إحــدى قوائــم المــرأة.

ي حــال كونهــا إلزاميــة كمــر 
، مثــل: إتمــام الخدمــة العســكرية �ز ز وط أخــرى: قــد تفــرض بعضهــا أو جلهــا بعــض القوانــ�ي �ش

ي الئردن 
فــاس كمــا �ز ي الســودان، الئردن أو ســلطنة عمــان؛ أو عــدم الإ

ــة كمــا �ز وط الصحــة البدنيــة والعقلي ــًا؛ أو توافــر �ش مث
ــي  ــا ه ــا، كم ــل لصالحه ــة أو العم دارات العمومي ــع الإ ــدة م كات متعاق ــة �ش ــح، كملكي ي المصال

ــارب �ز ــاب أي تض ــان؛ أو غي ولبن
داريــة أو القياديــة العامــة، أو عــدم شــغل مناصــب منتخبــة معينــة  ي الئردن؛ أو عــدم الضطــاع ببعــض المناصــب الإ

الحــال �ز
ورة  ؛ أو �ز ز لمــا يزيــد عــن مــدة زمنيــة محــددة أو لعــدد مــن الــدورات كأن ل يشــغل الفــرد منصــب الرئيــس/ة لئكــ�ش مــن دورتــ�ي
ي  تونــس، الئردن، لبنــان، ليبيــا، الكويــت 

ز النتخــاب �ز الســتقالة المســبقة مــن بعــض المهــام أو تجميدهــا كمــا تنــص عليــه قوانــ�ي
ي لبنــان، المغــرب أو العــراق... إلــخ. 

أو المغــرب؛ أو عــدم النتمــاء للقــوات المســلحة/الئجهزة الئمنيــة كمــا �ز

شــح،  وط الئهليــة القانونيــة لل�ت ثباتــات حــول توافــر �ش شــح عــادة مســؤولية تقديــم الإ مــن الجديــر بالذكــر أنــه تقــع عــى طالــب/ة ال�ت
ي حــال ارتــكاب تزويــر متعّمــد.

ي قــد يُســتعاض عــن بعضهــا مــن خــال تقديــم إقــرار موقــع تحــت طائلــة القانــون �ز
والــىت

شيحات /ات وسحب ال�ت ف تسجيل المرشح�ي
ــجيل  ــة للتس داري ــراءات الإ ــن الإج ــة م ــتكمال مجموع ــن اس ــد م ــح/ة، إذ ل ب ــة المرش ــاب صف ــة لكتس وط الئهلي ــتيفاء �ش ــي اس ل يكف
ــي  شــح، وتنته ــات ال�ت ــم طلب ــدأ بتقدي ــن الخطــوات تب ــة م ــن خــال مجموع ــك م ــم ذل ــة. ويت ــك الصف ــرد تل الرســمي كي يكتســب الف
ز  ي كافــة الئحــوال، ينــص القانــون عــادًة عــى مــدة زمنيــة محــددة وكافيــة لتمكــ�ي

عــان عنهــا. و�ز ز والإ باعتمــاد القائمــة النهائيــة للمرشــح�ي
ة لــكل  شــح، فيمــا يحــدد المرســوم الخــاص بالدعــوة لانتخابــات المواعيــد المحــددة لتلــك الفــ�ت /ات مــن تقديــم طلبــات ال�ت ز الراغبــ�ي
ــة  ــا والتحقــق مــن اســتيفائها لكاف شــيح، والنظــر فيه ــات ال�ت ــة اســتقبال طلب ــم عملي ــة بتنظي ــات. وتختــص الســلطات النتخابي انتخاب
ز كل ذي مصلحــة  /ات لتمكــ�ي ز وط واســتكمال كافــة الوثائــق المطلوبــة لهــا. بعــد ذلــك يتــم إعــداد ونــرش القوائــم الئوليــة للمرشــح�ي الــرش
/ات فيهــا. وغالًبــا مــا تشــتمل هــذه المرحلــة عــى  ز ي أهليــة أي مــن المرشــح�ي

اض عليهــا أو الطعــن �ز حســبما يحــدده القانــون مــن العــ�ت
دارة النتخابيــة تنفيذهــا، انتهــاًء باعتمــاد القائمــة أو  إمكانيــة اللجــوء إىل القضــاء المختــص الــذي تعتــ�ب قراراتــه باتـّـة يكــون لزاًمــا عــى الإ
ي ورقــة 

د أســماؤهم/ن �ز ي ســ�ت
/ات الذين/اللــوا�ت ز ي تشــتمل عــى أســماء كافــة المرشــح�ي

هــا، والــىت /ات ونرش ز القوائــم النهائيــة للمرشــح�ي
اع يــوم النتخابــات. أو أوراق القــ�ت

شــح بمــلء النمــاذج  /ات عــى فتــح مراكــز مخصصــة لهــذا الغــرض، حيــث يقــوم الراغبــون/ات بال�ت ز تنطــوي عمليــة تســجيل المرشــح�ي
ــرض  ــدم ف ــن ع ــق م ورة التحق ــا �ز ــر هن ــر بالذك ــن الجدي ــدة. وم ــراءات المعتم ــا الإج ــص عليه ي تن

ــىت ــق ال ــم الوثائ ــة وتقدي المطلوب
ي نــص عليهــا القانــون، 

وط الئهليــة الــىت وط ل عاقــة لهــا بــرش يــة يصعــب الحصــول عليهــا، أو إضافــة �ش ز لإجــراءات تقديــم وثائــق تعج�ي
شــح. كمــا يجــب توفــ�ي كافــة التســهيات الممكنــة  داريــة إىل عقبــة أمــام مــن يؤهلهم/هــن القانــون لل�ت بحيــث تتحــول الإجــراءات الإ
ي الئماكــن النائيــة والذيــن قــد 

/ات �ز ز ، خاصــًة فيمــا يتعلــق بالمقيمــ�ي ز تمــام عمليــة التســجيل دون تميــ�ي شــح لإ /ات بال�ت ز لكافــة الراغبــ�ي
يضطــرون لتكبــد المزيــد مــن المصاعــب والتكلفــة لممارســة حقوقهــم/ن.
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شــيح تقديــم  ي ال�ت وط الئهليــة، عــادًة مــا يكــون عــى طالــىب ضافــة إىل نمــاذج التســجيل المعتمــدة والوثائــق الثبوتيــة المتعلقــة بــرش بالإ
ط عــى المرشــح/ة لمنصــب  ز مثــا يُشــ�ت ي فلســط�ي

ي بعــض الحــالت. �ز
ي قــد يفرضهــا القانــون �ز

كيــة الــىت ز وثائــق إضافيــة، منهــا نمــاذج ال�ت
ي اليمــن ل 

يعــي. و�ز شــحة للمجلــس الترش الرئاســة تقديــم مــا يثبــت تزكيتــه مــن قبــل مــا ل يقــل عــن 5000 ناخــب، و3000 للقائمــة الم�ت
يــن  يعتــ�ب الفــرد مرشــًحا/ًة لمنصــب رئيــس الجمهوريــة إل بحصولــه/ا عــى تزكيــة 5 بالمائــة مــن مجمــوع أعضــاء مجلــس النــواب الحا�ز
ي 

ــا �ز ــن 300 ناخــب. أم ــل ع ــا ل يق ــة م ــى تزكي ــه/ا ع ــان حصول لم ــة ال�ب ــول المرشــح/ة المســتقل/ة لعضوي ط لقب ــ�ت ــا يُش ــه، كم بغرفتي
ز مـن رؤسـاء مجالـس  تونس فتتــــم تزكيــــة المرشح/ة لنتخابات الرئاســــة مــــن عشــرة نــواب مــن مجلــس نــــواب الشـعب، أو أربعـ�ي
ي المغــرب صيغة 

. بينمــا يحــدد القانــون �ز ز ز والناخبــات المســجل�ي الجماعـــات المحليــة المنتخبــة، أو مـــن قبــل عشـــرة آلف مـــن الناخبــ�ي
/ات لضمــان مــاىلي أو  ز شــح. كمــا قــد يفــرض القانــون تقديــم مــا يثبــت إيــداع المرشــح�ي كيــات المطلوبــة لقبــول طلبــات ال�ت ز مركبــة لل�ت
، وكذلــك كوســيلة  ز /ات غــ�ي الجديــ�ي ز شــح. يتــم ذلــك بشــكل أســاسي للحــد مــن ازديــاد أعــداد المرشــح�ي رســوم يفرضهــا القانــون لل�ت
/ات بقيــود الحملــة النتخابيــة ومعالجــة مــا ينتــج عــن الإخــال بهــا بعــد النتخابــات. وتقــوم الســلطات  ز ام المرشــح�ي ز للتحقــق مــن الــ�ت
شــح.  ثبــات تقديمهــم/ن لطلــب ال�ت ي ســجل خــاص، وإصــدار الشــهادات لصالــح أصحابهــا لإ

شــيح �ز النتخابيــة عــادًة بتوثيــق طلبــات ال�ت

شــح واســتكمال تســجيله أهميــة خاصــة تنعكــس عــى تصميــم  ثبــات تاريــخ وســاعة اســتام طلــب ال�ت ي كثــ�ي مــن الئحيــان يكــون لإ
و�ز

/ات وترتيبهــم/ن فيهــا. ز اع وموقــع المرشــح/ة أو المرشــح�ي أوراق القــ�ت

داريــة المحــددة، لمــا لذلــك مــن أهميــة وتأثــ�ي  ز بكافــة مراحلهــا ضمــن الآجــال القانونيــة والإ يجــب أن تُســتكمل عمليــة تســجيل المرشــح�ي
ــا ل بــد مــن  اع. وهن ي تليهــا، كالحملــة النتخابيــة أو عمليــة إعــداد وطباعــة أوراق القــ�ت

ي مراحــل العمليــة النتخابيــة وفعالياتهــا الــىت
�ز

ز  عــان عــن القائمــة النهائيــة للمرشــح�ي /ات بســحب ترشــيحاتهم/ن، وهــو مــا يمكــن أن يتــم قبــل الإ ز شــارة إىل إمكانيــة قيــام المرشــح�ي الإ
ورة التحقــق مــن حــذف أســمائهم/ن مــن القائمــة النهائيــة. كمــا  الئمــر الــذي ل يكــون لــه أثــر يذكــر عــى مجريــات العمليــة ســوى �ز
ي المحــدد لذلــك لكيــا يــرد 

عــان عــن القائمــة النهائيــة، وهــو مــا يجــب أن يتــم ضمــن الئجــل القانــو�ز شــيح بعــد الإ يمكــن ســحب ال�ت
ــل  ــوم واحــد قب ــد أقصــاه ي ي موع

ــم المرشــحة ســحب ترشــحها �ز ــن للقوائ ــا يمك ز مث ي فلســط�ي
اع. �ز ــ�ت ي أوراق الق

اســم المرشــح/ة �ز
شــح حــىت 15 يوًمــا قبــل انطــاق الحملــة النتخابيــة. أمــا  ي تونــس فيمكــن ســحب ال�ت

ة القانونيــة للدعايــة النتخابيــة، أمــا �ز بــدء الفــ�ت
اع، إل  ة بالنســبة لئوراق القــ�ت عــان عنــه بعــد ذلــك الموعــد فقــد ل تكــون لــه تبعــات مبــا�ش /ات الــذي قــد يتــم الإ ز انســحاب المرشــح�ي
ي قــد يحصــل عليهــا المرشــح/ة أو المرشــحون/ات المنســحبون/ات وعــدم احتســابها أثنــاء عمليــات 

أنــه يــؤدي إىل ضيــاع الئصــوات الــىت
اع: مــر 15 يوًمــا؛ اليمــن 20 يوًمــا؛ لبنــان 45  شــيحات قبــل يــوم القــ�ت العــد والفــرز. ومــن الئمثلــة حــول الموعــد الئقــ� لســحب ال�ت
/ ز /ات المنســحب�ي ز عــان عــن أســماء المرشــح�ي ة أيــام. وقــد يتطلــب ذلــك مــن الســلطات النتخابيــة العمــل عــى الإ يوًمــا؛ أو الئردن عــرش
ي كافــة الئحــوال ل بــد مــن 

ي لبنــان أو الئردن. و�ز
ز والناخبــات بذلــك وتنبيههــم كمــا �ز بــاغ الناخبــ�ي ي لإ

ات بعــد انقضــاء الموعــد القانــو�ز
شــح بشــكل رســمي مثبــت، وبــذات الطريقــة أو الآليــة المســتخدمة لتســجيله، كي يتــم اعتمــاده.  ورة القيــام بســحب ال�ت التأكيــد عــى �ز

أمــا النســحاب الشــفهي غــ�ي المشــفوع بطلــب رســمي أمــام الســلطات النتخابيــة فــا يُعتــد بــه.

ي حالــة حــدوث 
ز العتبــار أنــه �ز /ات، مــع الئخــذ بعــ�ي ز شــيحات ينطبــق كذلــك عــى حــالت وفــاة المرشــح�ي ومــا ينطبــق عــى ســحب ال�ت

ي إمكانيــة تأثــ�ي ذلــك عــى ســ�ي العمليــة 
اع، فــا بــد مــن النظــر �ز ز النهائيــة وطباعــة أوراق القــ�ت ذلــك بعــد اعتمــاد قوائــم المرشــح�ي

ي 
/ات للمــ�ز ز ي ومــا ينــص عليــه القانــون بالنســبة للعــدد الئد�ز مــن المرشــح�ي النتخابيــة، اســتناًدا إىل نوعهــا وطبيعــة النظــام النتخــا�ب

ي انتخابــات مــا. تنــص المــادة 21 مــن 
ي حــال بقــاء مرشــح/ة واحــد/ة ل غــ�ي �ز

كيــة �ز ز ي تنظيــم النتخابــات، وإمكانيــة الفــوز بال�ت
قدًمــا �ز

اع بخمســة عــرش يومــا  /ات قبــل تاريــخ القــ�ت ز : “إذا خــا مــكان أحــد المرشــح�ي ي مــر عــى مــا يــىي
قانــون النتخابــات لســنة 2014 �ز

تيــب الــوارد بالئســماء الحتياطيــة  ز بال�ت ز الحتياطيــ�ي شــح�ي ، حــل محلــه/ا أحــد الم�ت ي
بســبب التنــازل أو الوفــاة أو تنفيــًذا لحكــم قضــا�ئ

ي حالــة وفــاة المرشــح أو انســحابه بعــد غلــق بــاب 
ي اليمــن تنــص المــادة 61 مــن القانــون عــى أنــه �ز

مــن ذات صفــة مــن خــا مكانــه”. و�ز
ي 

شــيح �ز اع، وانفــراد مرشــح آخــر وحيــد بالدائــرة نتيجــة لذلــك، تعلــن اللجنــة العليــا إعــادة فتــح بــاب ال�ت شــيح وقبــل ميعــاد القــ�ت ال�ت
/ات يحــق لائحــة ترشــيح بديــل/ة  ز ي أحــد المرشــح�ي

ي لبنــان، فــإذا تــو�ز
ي القانــون. أمــا �ز

ــا لاإجــراءات المنصــوص عليهــا �ز الدائــرة وفًق
وري  اع، حســب المــادة 53 مــن قانــون النتخــاب لســنة 2017. كمــا أن مــن الــرز عنــه/ا حــىت موعــد أقصــاه 10 أيــام قبــل يــوم القــ�ت
/ات للحيلولــة  ز ورة إبــاغ الناخبــ�ي التحقــق مــن مســؤولية الســلطات النتخابيــة حــول اتخــاذ التدابــ�ي الازمــة للتعامــل مــع ذلــك، و�ز
/ة مــن قبــل الحــزب الســياسي الــذي قــام  ي مكانيــة فصــل المرشــح/ة الحــز�ب دون ضيــاع أصواتهــم/ن أو عــدم احتســابها. أمــا بالنســبة لإ
ي تعويضــه مــن عدمــه، وكيفيــة إتمــام ذلــك 

شــيحه/ا، فــإن نتائــج ذلــك تســتند إىل مــا ينــص عليــه القانــون بالنســبة إىل حــق الحــزب �ز ب�ت
ي اليمــن ينــص 

وطهــا. �ز ي بهــذا الخصــوص بالنســبة لانتخابــات الفرديــة والنتخــاب بالقائمــة و�ش ، أو مــا يتطلبــه النظــام النتخــا�ب ومــىت
ي حالــة قيــام الحــزب أو التنظيــم الســياسي بســحب ترشــيح أحــد أعضائــه، يحــق للعضــو أن يســتمر كمرشــح مســتقل 

القانــون عــى أنــه �ز
إذا رغــب بذلــك.   

ز والــوكاء المعتمديــن  ، أو مــن خــال الممثلــ�ي ي
ز يمكــن أن يتــم بشــكل شــخ�ي مــن خــال الفــرد المعــىز ًا، فــإن تســجيل المرشــح�ي أخــ�ي

ي عــى ترشــيحه/ا.      
رســمًيا كــوكاء الئحــزاب السياســية مثــًا، عــى أن يتــم تقديــم مــا يثبــت موافقــة الشــخص المعــىز
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ف تصنيفات المرشح�ي

ز استناًدا إىل عدة اعتبارات، أهمها: ي يتم تنظيمها ومستواها، يمكن تصنيف المرشح�ي
بعيًدا عن ماهية النتخابات الىت

: اســتناًدا إىل كــون المرشــح/ة يتقــدم بطلبــه بشــكل مســتقل ومنفصــل عــن أي حــزب ســياسي  ف ف وحزبيــ�ي /ات مســتقل�ي ف مرشــح�ي
ــ�ش  ب أك شــح المســتقل يقــ�ت ــأن ال�ت ــول ب ــن الق ــا. ويمك ، أو كمرشــح/ة عــن حــزب ســياسي م ي ــف النتخــا�ب ــه كالتحال ــا يعادل أو م
شــح مــن خــال الئحــزاب يعــ�ب بشــكل أوضــح عــن الديمقراطيــة التمثيليــة.  ز أن ال�ت ي حــ�ي

ة، �ز مــن مفهــوم الديمقراطيــة المبــا�ش
شــح لكافــة أنــواع  /ات ال�ت ز ز أو كلتيهمــا، ففــي تونــس مثــا يحــق للمســتقل�ي مكانيتــ�ي ي بــأي مــن الإ وقــد يســمح القانــون النتخــا�ب

 . ي النتخابــات، كمــا قــد يتأثــر ذلــك بطبيعــة النظــام النتخــا�ب

ــا عــى نــوع النتخابــات، كأن يكــون النتخــاب لمناصــب  : وهــو مــا يعتمــد كلًي ف ف وضمــن قائمــة مرشــح�ي /ات فرديــ�ي ف مرشــح�ي
ــه/ا، أو عــى طبيعــة النظــام  ــه/ا أو نواب ــم للرئيــس/ة وحــده/ا دون نائب ي تت

ــىت ــات الرئاســة ال ــة ل تحتمــل القائمــة كانتخاب فردي
شــيحات الفرديــة خاصــًة النظــم المســتندة إىل الدوائــر  ي المعمــول بــه، حيــث غالًبــا مــا تقــوم نظــم الئغلبيــة عــى ال�ت النتخــا�ب
ز والمرشــحات، ســواء الحزبيــة أو  النتخابيــة الفرديــة، كنظــام الفائــز الئول، فيمــا تقــوم النظــم النســبية عــى قوائــم المرشــح�ي
شــح  ز يقــررون ال�ت ز حزبيــة، إذ قــد تتشــكل مــن مجموعــة مــن المســتقل�ي وري أن تكــون قائمــة المرشــح�ي هــا. وليــس مــن الــرز غ�ي
وط القانونيــة مــن  وري التحقــق مــن اســتيفاء القائمــة للــرش كة إذا ســمح القانــون بذلــك، إل أنــه مــن الــرز ضمــن قائمــة مشــ�ت
ي بعــض الحــالت، 

حيــث عــدد أعضائهــا، وترتيبهــم، بالنســبة للقوائــم المغلقــة خاصــًة،، وتوزيعهــم عــى مختلــف الفئــات �ز
، أو أن تجمــع بينهمــا.  ز ز مســتقل�ي ي مــر يســمح القانــون أن تتضمــن القائمــة الواحــدة مرشــحي أكــ�ش مــن حــزب، أو مرشــح�ي

إلــخ. �ز
اك  ي نفــس الدائــرة النتخابيــة، ويمنـــع اشـــ�ت

ي تونــس فيمنــع القانــون انتمــاء عــدة قوائــم لحــزب واحــد أو ائتـــاف واحــد �ز
أمــا �ز

شـحة فـي الدائـــرة النتخابية ذاتها. الحـــزب أو الئتـــاف فـــي أكثـر مـن قائمـــة م�ت

ض تســمية  ف أو بــدلء: وذلــك خاصــًة ضمــن نظــم النتخــاب بالقوائــم، حيــث يفــ�ت ف واحتياطيــ�ي /ات رئيســي�ي ف مرشــح�ي
/ات  ز /ات، يعــي الناخــب/ة بإمكانيــة حلولهــم/ن مــكان المرشــح�ي ز /ات الرئيســي�ي ز /ات أو بــدلء للمرشــح�ي ز /ات احتياطيــ�ي ز مرشــح�ي
ي حــال انتخابهــم/ن واســتقالتهم/ن أو اســتبعادهم/ن مــن المنصــب التمثيــىي الــذي 

ي حــال انســحابهم/ن أو �ز
/ات �ز ز الرئيســي�ي

ي مــر، يجــب ان تتضمــن كل قائمــة انتخابيــة عــدًدا 
ز لــه. بحســب المــادة 5 مــن قانــون النتخابــات لســنة 2014 �ز انتخبوا/انتخــ�ب

ز مســاوي لــه.  ضافــة إىل عــدد مــن الحتياطيــ�ي ز يســاوي عــدد المقاعــد بالإ مــن المرشــح�ي

ي النتخابــات لمناصــب فرديــة مثــل رئاســة 
/ات أو زمــالء: وهــو مــا يحــدث بشــكل أســاسي �ز ف /ات وتابعــ�ي ف /ات رئيســي�ي ف مرشــح�ي

البــاد حيــث يفــرض القانــون انتخــاب كل مــن المرشــح/ة للمنصــب المنتخــب ونائبــه/ا ســويًة، والــذي يمكــن أن يحــل مكانــه/ا 
ي حــال انتخابــه/ا ومــن ثــم تخليــه/ا عــن المنصــب أو اســتبعاده/ا منــه لئي ســبب كان. إل أن المرشــح/ة الزميــل/ة ل يمكنــه/ا 

�ز
ــالت  ــض الح ي بع

ــن �ز ــا يمك ــات. كم ــل النتخاب ــيحه/ا قب ش /ة ل�ت ــ�ي ــحب الئخ ــال س ي ح
/ة �ز ــاسي ــح/ة الئس ــكان المرش ــول م الحل

وط  ي الــرش
ــا بواســطة مــن يســتو�ز ــك دائًم ي أي وقــت، عــى أن يكــون ذل

ــل/ة �ز /ة اســتبدال المرشــح/ة الزمي للمرشــح/ة الرئيــسي
ــة المنصــوص عليهــا وحســب الإجــراءات المعتمــدة. القانوني

•

•

•

•

/ات ف انتقاء المرشح�ي
/ات عنــد انتخــاب ممثليهم/هــن. فنظريًــا،  ز ي كونهــا تحــدد الخيــارات المتاحــة للناخبــ�ي

/ات وضبطهــا �ز ز تكمــن أهميــة انتقــاء المرشــح�ي
/ات الختيــار بينهــم، ومــن شــأنه أن يزيــد  ز شــح لانتخــاب، إل أن ذلــك قــد يجعــل مــن المســتحيل عــى الناخبــ�ي يمكــن لآلف الئفــراد ال�ت

اع وصناديقــه. ي جوانبهــا اللوجســتية مثــل حجــم ورقــة القــ�ت
مــن تعقيــدات العمليــة النتخابيــة �ز

شــيحاتهم/هن، مــع العلــم  ي اتخــاذ قــرار التقــدم ب�ت
شــح �ز ز بال�ت /ات يعــود الئمــر لائفــراد الراغبــ�ي ز /ات المســتقل�ي ز بالنســبة للمرشــح�ي

ز قــد تفــرض عليهم/هــن إجــراءات قــد يفهــم منهــا عــى أنهــا تهــدف إىل الحــد مــن عددهم/هــن، وبالتــاىلي إدخــال  بــأن بعــض القوانــ�ي
ي 

ي الحــالت الــىت
صيغــة مــا لنتقائهم/هــن، خاصــًة عندمــا يتعلــق الئمــر بانتخــاب بعــض المناصــب التمثيليــة الفرديــة. وهــو مــا نجــده �ز

ي أو 
/ات، ســواء عــى المســتوى الوطــىز ز شــح تقديــم وإثبــات تزكيــة مــن قبــل أعــداد محــددة مــن الناخبــ�ي يفــرض فيهــا عــى طالــب/ة ال�ت

ي بلــد مــا - المحافظــات أو الوليــات مثــًا. كمــا يمكــن 
داريــة القائمــة �ز بأعــداد موزعــة عــى مختلــف الدوائــر النتخابيــة أو الوحــدات الإ

ز  يعيــة أو الســلطات المحليــة. وقــد تجمــع بعــض القوانــ�ي كيــة مــن قبــل أعــداد محــددة مســبًقا مــن أعضــاء الســلطة الترش ز أن تُفــرض ال�ت
ز أي منهمــا تاركــًة ذلــك لخيــار المرشــح/ة. كيــة أو تعتمــد إمكانيــة الختيــار بــ�ي ز ز لل�ت ز الصيغتــ�ي ز هاتــ�ي بــ�ي

/ ز ي عمليــة انتقــاء المرشــح�ي
ة تلعــب دوًرا وســيًطا هاًمــا ومؤثــًرا �ز أمــا عندمــا يتعلــق الئمــر بمرشــحي الئحــزاب السياســية، فــإن هــذه الئخــ�ي

ك القــرار بشــأنها للتنظيمــات  ز الئحــزاب السياســية، أو يــ�ت ي أو قوانــ�ي ات، وهــو مــا يتــم بطــرق مختلفــة قــد يفرضهــا القانــون النتخــا�ب
ز همــا:  ز أساســي�ي ي النتخابــات عــى عاملــ�ي

داريــة الداخليــة. وتعتمــد طريقــة انتقــاء الئحــزاب السياســية لمرشــحيها �ز الحزبيــة وأجهزتهــا الإ
ز  قليميــة والمحليــة، ومســتوى المشــاركة والتفاعــل بــ�ي مســتوى مركزيــة الحــزب الســياسي عــى مختلــف مســتويات تنظيمــه الوطنيــة والإ
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ي بعــض الحــالت. وعليــه تتلخــص عمليــة انتقــاء 
ز والناخبــات �ز هيئــات الحــزب وقياداتــه وأعضائــه - أو منا�يــه وحــىت عامــة الناخبــ�ي

ي الصيــغ التاليــة:
ز �ز ز الحزبيــ�ي المرشــح�ي

: وهــو النمــط الــذي ينــّم عــن مســتويات عاليــة مــن مركزيــة القــرار،  /ات مــن قبــل قيــادات الحــزب الســياسي ف انتقــاء المرشــح�ي
/ات بشــكل منفــرد، أو مــن خــال مشــاورات محــدودة عــادًة مــا ل تكــون  ز حيــث تقــوم تلــك القيــادات بمهمــة انتقــاء المرشــح�ي
قليمية  ، أو من خــال التشــارك مــع القيــادات الإ ملزمــة لهــم. وقــد يكــون ذلــك عــى مســتوى القيــادات الوطنيــة للحــزب الســياسي
ي ســتتم تســميتهم/ن لخــوض 

/ات الذين/اللــوا�ت ز ي كل مســتوًى بانتقــاء المرشــح�ي
أو المحليــة لــه، بحيــث تقــوم القيــادة الحزبيــة �ز

ورة موافقــة القيــادات العليــا المركزيــة أم ل،  النتخابــات باســم الحــزب عــن دوائرهــم النتخابيــة، ســواء تــازم ذلــك مــع �ز
ي إىل حــد مــا.    ي التقليــل مــن مركزيــة القــرار الحــز�ب

وهــو مــا يســهم �ز

: ففــي نمــط أقــل مركزيــة مــن النمــط الســابق، تضطلــع  داريــة للحــزب الســياسي /ات مــن قبــل الهيئــات الإ ف انتقــاء المرشــح�ي
/ات،  ز ، كلجنتــه المركزيــة أو مؤتمــره العــام ومؤتمراتــه الفرعيــة أحيانـًـا بعمليــة انتقاء المرشــح�ي داريــة للحــزب الســياسي الهيئــات الإ
الئمــر الــذي يســمح بمشــاركة عــدد أكــ�ب مــن كــوادر الحــزب الســياسي وطواقمــه بعمليــة النتقــاء. وقــد يتــم ذلــك عــى المســتوى 
ز مختلــف المســتويات. كمــا  ي أو المركــزي، أو عــى مختلــف المســتويات التنظيميــة الئخــرى كذلــك، أو بالتشــارك فيمــا بــ�ي

الوطــىز
ي 

، بحيــث يقــوم المؤتمــر العــام للحــزب، أو مؤتمراتــه الفرعيــة والــىت ز ز متتاليتــ�ي يمكــن أن تتــم هــذه العمليــة مــن خــال مرحلتــ�ي
ي مرحلــة تاليــة، 

ي تكــون مهمتــه، �ز ، بانتخــاب مجمــع انتخــا�ب ي الحــزب الســياسي عــادًة مــا يشــارك فيهــا كل مــن يرغــب مــن منتســىب
/ات عــن ذلــك الحــزب، ســواء بالنتخــاب أو مــن خــال صيــغ توافقيــة يعتمدهــا الحــزب. ز انتقــاء المرشــح�ي

ــة  ــاد الممارس ــن اعتم ــا ع ًا واضًح ــ�ي ــاره تعب ــن اعتب ــا يمك ــو م ــة: وه ــات الداخلي ــالل النتخاب ــن خ /ات م ف ــح�ي ــاء المرش انتق
، بحيــث يتــم انتقــاء مرشــحيه مــن خــال عمليــة انتخابيــة وتنافســية. وهــو  الديمقراطيــة الداخليــة مــن قبــل الحــزب الســياسي
ــة، كأن تقــوم عــى المســتوى  ــات الداخلي ــغ مختلفــة لهــذه النتخاب ــاك صي ــة. وهن ــة أو الئولي ــات التمهيدي ــا يعــرف بالنتخاب م
ــزب  ي الح ــىب ي منتس

ــاب �ز ي النتخ
ــاركة �ز ــر المش ، أو أن تنح ي ــز�ب ــم الح ــة للتنظي ــة والمحلي قليمي ــتويات الإ ي و/أو المس

ــىز الوط
ي ذلــك والذيــن قــد يتــم تســجيلهم لهــذا الغــرض، أو أن يصــل الئمــر إىل 

ز �ز فقــط أو أن تكــون مفتوحــة أمــام منا�يــه الراغبــ�ي
ي انتخــاب مرشــحي/ات الحــزب. أمــا فيمــا يتعلــق 

وط الئهليــة كناخــب، بالمشــاركة �ز الســماح لعامــة الشــعب، مــع الئخــذ بــرش
وط  ي أعضــاء الحــزب، مــع فــرض �ش

ي تلــك النتخابــات الداخليــة التمهيديــة، فقــد ينحــر ذلــك �ز
شــح �ز بمــن يمكنهم/هــن ال�ت

ي موقــع النتخــاب، أو أن تســتغل تلــك النتخابــات 
قامــة �ز ي عضويــة الحــزب مثــًا، أو الإ

ي بعــض الئحيــان كالئقدميــة �ز
إضافيــة �ز

ي انتخاباتــه الداخليــة 
شــح �ز ز رســمًيا للحــزب لل�ت لتوســعة القاعــدة الشــعبية للحــزب الســياسي مــن خــال الســماح لغــ�ي المنتســب�ي

/ات. ز ــاء المرشــح�ي لنتق

•

•

•
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مساعدة انتخابية فنية 

المفهوم والمصطلح
تنــدرج ضمــن مفهــوم “المســاعدات النتخابيــة الفنيــة أو التقنيــة” كل مســاعدة، ماديــة كانــت أم تقنيــة، يتــم تقديمهــا مــن قبــل هيئــات 
ي بلــد مــا أو أجــزاء 

دوليــة أو إقليميــة، أو مؤسســات ومنظمــات غــ�ي حكوميــة متخصصــة مــن أجــل تنظيــم وتنفيــذ العمليــات النتخابيــة �ز
امــن مــع موجــات التحــول الديمقراطــي، وخاصــًة عــى  ز ي توفــ�ي هــذا النــوع مــن المســاعدات بال�ت

منــه. ولقــد شــاعت ظاهــرة التخصــص �ز
يــن.  ي العقــد الئخــ�ي مــن القــرن العرش

ي إنشــاء نظــم ديمقراطيــة جديــدة �ز
ز وانخــراط عــدد مــن الــدول �ز إثــر ســقوط جــدار برلــ�ي

واســتجابة إىل احتيــاج العديــد مــن البلــدان ومطالبتهــا بالحصــول عــى مســاعدات انتخابيــة، تأسســت العديــد مــن الهيئات والمؤسســات 
انيــات لهــذا  ز هــا، بتخصيــص إدارات وم�ي ي هــذا الئمــر، كمــا قامــت منظمــات أخــرى، كالئمــم المتحــدة وغ�ي

والمنظمــات المتخصصــة �ز
الغــرض، حيــث تــم إنشــاء وحــدة المســاعدات النتخابيــة )UN-EAD( ضمــن إدارة الشــؤون السياســية ســنة 1991. إل أن المســاعدات 
ــن  ــدان م ــح بل ، خاصــًة لصال ي

ــرن المــا�ز ــات الق ي ســبعينيات وثمانيني
ــك، وتعــود إىل بعــض المســاهمات �ز ــة أقــدم مــن ذل النتخابي

ي النتخابــات أكــ�ش 
أمريــكا الاتينيــة، إل أنهــا اكتســبت عــادًة طابــع المســاعدات الفنيــة الثنائيــة لفائــدة الئحــزاب السياســية المشــاركة �ز

هــا للمســاعدات التقنيــة والماديــة النتخابيــة كمــا نعهدهــا اليــوم. مــن توف�ي

ي يتــم 
ات والتجــارب المقارنــة الــىت ل ينحــر مفهــوم المســاعدات النتخابيــة الفنيــة فيمــا نــراه مــن برامــج لبنــاء القــدرات أو توفــ�ي الخــ�ب

دارات النتخابيــة، عــى اختــاف أنواعهــا ومصادرهــا، بــل إنهــا تشــمل كذلــك كافــة المســاعدات ذات الصلــة  هــا لصالــح اللجــان والإ توف�ي
 ، ي

ــد�ز ــع الم ــات المجتم /ات، ومنظم ز ــم الئحــزاب السياســية، والمرشــح�ي ــن فيه ــة، بم ــات النتخابي ي العملي
ــن �ز كاء آخري ــرش ــة ل المقدم

امــج الراميــة لتوفــ�ي الدعــم المــادي، ســواء كان ذلــك مــن  عــام أو قــوى الئمــن. كمــا تمتــد المســاعدات النتخابيــة إىل ال�ب ووســائل الإ
ــة الدوليــة  ــأن فعاليــات المراقب ات والمــواد والمعــدات. وهنــاك مــن يــرى ب ز ــات أو التجهــ�ي انيــات الخاصــة بالنتخاب ز خــال توفــ�ي الم�ي
لانتخابــات، وحــىت برامــج تقييمهــا، تنــدرج ضمــن مفهــوم المســاعدات النتخابيــة، اســتناًدا إىل كونهــا تهــدف إىل تدعيــم عمليــة البنــاء 

والتحــول الديمقراطــي وترســيخها.

وطها الهدف من توف�ي المساعدات النتخابية و�ش
وط الازمــة لتنظيــم انتخابــات  ي توفــ�ي الــرش

ســهام �ز ي الإ
يتمثــل الهــدف الئســمى لتقديــم المســاعدات النتخابيــة عــى اختــاف أنواعهــا �ز

ــى  ــة ع عي ــاء الرش ي إضف
ــًيا �ز ــًا أساس ــح عام ــث تصب ــات، بحي كاء والفئ ــرش ــة ال ــول كاف ــا وقب ــى رض ــا ع ــتحوذ نتائجه ــة تس ــرة ونزيه ح

ي تحقيــق أعــى درجــة 
المؤسســات الديمقراطيــة المنتخبــة. مــن هنــا يمكــن القــول بــأن الهــدف الئســاسي لهــذه المســاعدات يتلخــص �ز

ي العمليــة النتخابيــة.
ممكنــة مــن المصداقيــة �ز

ي المرجــو مــن المســاعدات النتخابيــة. ففــي الوقــت الــذي ســاد 
ي الهــدف النهــا�ئ

ز �ز شــارة إىل التطــور الــذي حصــل عــ�ب الســن�ي تجــدر الإ
تيبــات الفنيــة المحــددة لتنظيــم انتخابــات حــرة ونزيهــة، يمكــن الماحظــة بــأن  لمــام بال�ت فيــه الحديــث أوًل عــن فجــوة المعرفــة والإ
اعتبــارات أخــرى احتّلــت، مــع تقــدم الوقــت واكتســاب المهــارات النتخابيــة المطلوبــة، مراتــب متقدمــة مــن خــال الحديــث عــن فجــوة 
ــات، إىل  ــم الســليم لانتخاب ــة لضمــان التنظي ات التنفيذي ــ�ي الخــ�ب ــاج إىل توف ــة الحتي ــال مــن حال ي النتق

ــا يعــىز ــة. وهــو م المصداقي
ز  اهــة وتمكــ�ي ز ز عــى كل مــا مــن شــأنه تحقيــق ال�ز كــ�ي ي تضمــن مصداقيتهــا، وذلــك مــن خــال ال�ت

وط الــىت مرحلــة العمــل عــى توفــ�ي الــرش
ــة عــى أنهــا تنــدرج  ــار المســاعدات النتخابي ــا اعتب ــه يمكنن ــة وقناعــة. وعلي ــات برضــا وحري ــج النتخاب المجتمــع عامــة مــن قبــول نتائ
ز كل فــرد، بغــض النظــر عــن البلــد الــذي ينتمــي إليــه، مــن ممارســة حقوقــه العامــة عــى قــدم  ي تمكــ�ي

ضمــن الهــم الجماعــي الــدوىلي �ز
نســان، وخاصــًة  عــان العالمــي لحقــوق الإ ، كمــا نصــت عليهــا المواثيــق الدوليــة وعــى رأســها الإ ه مــن أبنــاء البــرش المســاواة مــع غــ�ي

المــادة 21 منــه، أو العهــد الــدوىلي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

ي بلــد مــا، عــى الرغــم مــن أهدافهــا الســامية، 
وط الئساســية لتوفــ�ي المســاعدات النتخابيــة الفنيــة �ز إل أنــه يجــب أن تتوافــر بعــض الــرش

ي صلــب تنظيــم الحيــاة السياســية، الئمــر الــذي يُنظــر إليــه كأحــد اعتبــارات الســيادة وحــق تقريــر المصــ�ي 
حيــث أن النتخابــات تدخــل �ز

ــر  ــى تصدي ــوم ع ــة ل تق ــات الديمقراطي ــتدامة الممارس ــا أن اس ــا، كم ــوز فرضه ــرض، ول يج ــة ل تُف ــاعدة النتخابي ــعوب. فالمس للش
اد تلــك الممارســات، خاصــًة وأن مختلــف الثقافــات أنتجــت عــ�ب الزمــن أشــكاًل مختلفــة لهــا تتناســب مــع واقعهــا ومفاهيمهــا،  واســت�ي

ي اختيــار ممثليــه.
ام حقــوق الفــرد وحريتــه، بمــا فيهــا حريتــه �ز امهــا طالمــا قامــت عــى احــ�ت يجــب اح�ت

ي قيــام الســلطة المعنيــة بطلبهــا �احــًة 
ي تتمثــل �ز

ي قبــول المســاعدة النتخابيــة، والــىت
رادة السياســية �ز مــن هنــا ل بــد أن تتوافــر الإ

ز  كاء والفاعلــ�ي دارة النتخابيــة، وكذلــك مختلــف الــرش مــن المنظمــات والمؤسســات المتخصصــة. وهنــا يجــب التحقــق مــن اســتقالية الإ
ــاذ  ي اتخ

ــم، �ز ه ــام وغ�ي ع ــائل الإ ي ووس
ــد�ز ــع الم ــات المجتم /ات ومنظم ز ــح�ي ــية، والمرش ــزاب السياس ــم الئح ــن فيه ، بم ز ــ�ي النتخابي

ي ومجالتهــا. ويُســتثىز 
قرارهــم بالتوجــه إىل المنظمــات المتخصصــة بطلــب المســاعدة، وبالتفــاوض حــول مضمونهــا، وإطارهــا الزمــىز

ي تقــوم فيهــا مؤسســات الئمــم المتحــدة المتخصصــة بتصميــم وتنفيــذ برامــج المســاعدة والدعــم بنــاًء عــى 
مــن ذلــك الحــالت الــىت



224

ي البلــدان الخارجــة مــن حــالت الــراع أو 
ي الحاجــة ذلــك، خاصــًة �ز

تفويــض مــن مجلــس الئمــن أو مــن الجمعيــة العامــة عندمــا تقتــ�ز
ي العــراق.

الحــروب الئهليــة، كمــا حصــل بالنســبة لنتخابــات ســنة 2005 �ز

 . ي
ز البلــد المعــىز ي قوانــ�ي

مــن ناحيــة أخــرى، فمــن المهــم بمــكان مــا عــدم قيــام عوائــق قانونيــة أمــام تقديــم المســاعدات النتخابيــة �ز
ورة عــى إمكانيــة ذلــك مــن عدمــه، حيــث تســتند معظــم برامــج المســاعدة إىل غيــاب مــا يمنعهــا  ي النــص بالــرز

وهــو مــا ل ينحــر �ز
ز عــى تنفيــذ برامــج المســاعدة،  ورة التحقــق مــن توافــر الحمايــة القانونيــة الازمــة للقائمــ�ي ي النصــوص القانونيــة، بــل يمتــد إىل �ز

�ز
وإتمــام معاماتهــا بشــكل مضمــون. 

ًا، فمــن البديهــي أن تتوافــر لــدى الجهــة القائمــة عــى توفــ�ي المســاعدة النتخابيــة القــدرات الماديــة والفنيــة للقيــام بذلــك. وهــو  أخــ�ي
ي تســعى إىل الســتفادة مــن 

كات الخاصــة، أو المنظمــات غــ�ي الحكوميــة الــىت ي ظــل ظهــور العديــد مــن الــرش
مــا يكتســب أهميــة خاصــة �ز

شــارة هنــا إىل الجــدل  برامــج التمويــل المخصصــة لهــذا المجــال مــن قبــل الجهــات الثنائيــة وكذلــك متعــددة الئطــراف. ومــن المفيــد الإ
ي بتلقــي تلــك المســاعدة، وفيمــا إذا أمكــن اعتبــار ذلــك مــن 

امــج المســاعدة مــن قبــل البلــد المعــىز ي ل�ب
حــول مســألة التمويــل الوطــىز

اء بأنــه ل بــد مــن التحقــق مــن اســتقالية  اء الخدمــات. ويــرى كثــ�ي مــن الخــ�ب قبيــل المســاعدة أو، عــى العكــس مــن ذلــك، مــن قبيــل �ش
ط هــام للتحقــق مــن مهنيــة  ي تتلقــى المســاعدة، كــرش

/ات عــى تقديــم المســاعدات النتخابيــة وعــدم تبعيتهــم للجهــة الــىت ز القائمــ�ي
تلــك المســاعدة وتوظيفهــا بشــكل تــام لخدمــة أهدافهــا الحقيقيــة. 

مجالت المساعدة النتخابية الفنية والمستفيدون منها
اع وعــد وفــرز الئصــوات وإعــداد النتائــج.  قــد يتبــادر لائذهــان بــأن المســاعدات النتخابيــة الفنيــة تنحــر فيمــا يتعلــق بعمليــات القــ�ت
إل أن تطــور مفهومهــا وأهدافهــا كمــا رأينــا جعــل مــن المســاعدة النتخابيــة أمــًرا يشــمل كافــة مراحــل الــدورة النتخابيــة برمتهــا. وعليــه، 
ي الناظــم لانتخابــات، ومــا يتبعــه مــن تصميــم 

طــار القانــو�ز نجــد أن برامــج المســاعدة النتخابيــة قــد تبــدأ منــذ لحظــة التطــرق لاإ
ي المعتمــد، وتوزيــع للدوائــر النتخابيــة، وقــد ل تنتهــي مــع مختلــف العمليــات الخاصــة بتنظيــم تلــك النتخابــات بــل  للنظــام النتخــا�ب

تمتــد إىل تقييمهــا ووضــع وتنفيــذ برامــج الإصــاح والتطويــر الخاصــة بهــا. 

ي عادًة ما تشتمل عليها برامج المساعدات النتخابية الفنية:
فيما يىي قائمة بالمجالت الئساسية الىت

ز النتخــاب ولوائحهــا التنفيذيــة وإجراءاتهــا التفصيليــة مثــل  ي الناظــم لانتخابــات، بمــا فيهــا الدســتور، وقوانــ�ي
طــار القانــو�ز الإ

ي الســودان.
ي العــراق؛ أو انتخابات 2010 �ز

؛ 2005 �ز ز ي فلســط�ي
ي ليبيــا؛ انتخابــات 1996 و2006 �ز

ي تونــس؛ 2012 �ز
انتخابــات 2011 �ز

انيــات التنفيذيــة، والتشــغيلية، والئمنيــة  ز انيــات المخصصــة للعمليــات النتخابيــة والعمليــات المصاحبــة لهــا، بمــا فيهــا الم�ي ز الم�ي
ز 1996، 2005، 2006؛ أو العــراق 2005. ي فلســط�ي

هــا كمــا حــدث �ز وغ�ي

دارات النتخابيــة عــى اختــاف أشــكالها ســواء المســتقلة، أو الحكوميــة أو المختلطــة،  تأســيس، وهيكلــة وتأهيــل الســلطات والإ
ز 1995؛ العــراق 2005؛ الئردن 2013؛ اليمــن 2003. ي تونــس 2011 و2014؛ فلســط�ي

وطــرق إدارتهــا وأســاليب عملهــا كمــا حــدث �ز

؛ اليمن؛ تونس؛ مر. ز ي فلسط�ي
ز كما �ز ز منهم والمؤقت�ي عمليات توظيف وتأهيل موظفي/ات النتخابات، الدائم�ي

ي ذلــك مــا يخــص الــدور المحتمــل 
ز والناخبــات وتوفــ�ي بطاقــات التعريــف الشــخصية لهــم، بمــا �ز عمليــات تســجيل الناخبــ�ي

ــس 2011 و2014؛  ي تون
ــا �ز ــة كم ــكاوى ذات العاق ــون والش ي الطع

ــر �ز ــص بالنظ ــاء المخت ــك دور القض ي وكذل
ــد�ز ــجل الم للس

ز 1996، 2005، 2006؛ اليمــن 2003؛ العــراق 2005؛ مــر 2012. فلســط�ي

وط الواجــب أن تتوفــر بهــا، أو تصميمهــا أو تصنيعهــا  ات النتخابيــة المختلفــة، ســواء كان ذلــك مــن حيــث الــرش ز المــواد والتجهــ�ي
ي تســجيل 

ونيــة المســتخدمة �ز لك�ت اع، أو الئجهــزة الإ اع، وصناديقــه، وســتائر القــ�ت وتوفــ�ي الئعــداد المطلوبــة منهــا، كأوراق القــ�ت
/ات والتحقــق مــن هويتهــم، أو تلــك الخاصــة بنقــل وتجميــع ومعالجــة وإعــداد نتائــج النتخابــات، أو وســائل النقــل  ز الناخبــ�ي

. ز ي فلســط�ي
ي منــذ انتخابــات العــام 1996 �ز ي العالــم العــر�ب

ي تــم تنظيمهــا �ز
ي معظــم النتخابــات الــىت

والتصــال، إلــخ كمــا �ز

ات وبرامــج تأهيــل لتنفيذهــا، ومــا قــد يشــتمل  ز ز العمليــات النتخابيــة المختلفــة، ومــا يتبعهــا مــن تجهــ�ي الخطــط الخاصــة بتأمــ�ي
؛ ليبيــا؛ تونــس؛ العــراق. ز ي فلســط�ي

عــى برامــج رصــد المخاطــر النتخابيــة ووضــع المعالجــات المســبقة لهــا كمــا �ز

اع مثــًا، وكذلــك عمليــات عــد، وفــرز، ونقــل  اع، ومــا قــد يتــم اســتخدامه خالهــا مــن مــواد إضافيــة، كحــ�ب القــ�ت عمليــات القــ�ت
ز كافــة النتخابــات؛ اليمــن 2003؛ العــراق 2005 و2018. ي تونــس 2011 و2014؛ فلســط�ي

وتجميــع وإعــداد نتائــج النتخابــات كمــا �ز

ــة  ــة النتخابي ــل العملي ــات واطاعهــم عــى تفاصي ز والناخب ــ�ي ــة الناخب ــات توعي ــة، وفعالي ــة والنتخابي ــة المدني حمــات التوعي
ي منــذ  ي العالــم العــر�ب

ي تــم تنظيمهــا �ز
ي معظــم النتخابــات الــىت

ي كل واحــدة مــن مراحلهــا، كمــا حــدث �ز
ومتطلباتهــا وخطواتهــا �ز

. ز ي فلســط�ي
انتخابــات العــام 1996 �ز

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ــق  ــا يتعل ــك م ــ�ي المعلومــات، وكذل عــام لتوف ــة والتعامــل مــع وســائل الإ عامي ــات التواصــل والتصــال، والحمــات الإ عملي
امهــا بالقانــون والإجراءات  ز ز والئحــزاب للتحقق مــن ال�ت ي تغطيتهــا للعمليــة النتخابيــة وحمــات المرشــح�ي

بمتابعــة تلــك الوســائل �ز
ز كافــة النتخابــات؛ تونــس 2011 و2014؛ العــراق كافــة النتخابــات. ي اليمــن 2003؛ فلســط�ي

المعتمــدة كمــا �ز

ــق  ــون والمواثي ــا بالقان اًم ز ــة ال�ت ــا النتخابي ــق بتنظيمهــا لحماته ــا يتعل برامــج الدعــم الخاصــة بالئحــزاب السياســية، وخاصــًة م
ي كافــة 

ز يقومــون بمهــام انتخابيــة محــددة نيابــة عــن تلــك الئحــزاب كمــا حــدث �ز القائمــة، وتأهيــل كوادرهــا مــن وكاء وممثلــ�ي
ز أو العــراق.  ي كل مــن اليمــن، تونــس، فلســط�ي

ــات �ز النتخاب

ي المراقبــة، 
ي العمليــة النتخابيــة، كل حســب دوره، بمــن فيهــم منظمــات المجتمــع المــد�ز

كاء �ز ي الــرش
برامــج الدعــم الخاصــة ببــا�ت

ي تغطيتهــا للعمليــات النتخابيــة، وكذلــك المؤسســات 
عــام �ز ي حمــات التوعيــة، ووســائل الإ

أو المتابعــة أو المبــادرة للمشــاركة �ز
ــم  ي ت

ــىت ــات ال ي معظــم النتخاب
ــا حــدث �ز ــة كم ــع الســلطات النتخابي ــات بالتنســيق م ز النتخاب ــ�ي ــن تأم ــة المســؤولة ع الئمني

. ز ي فلســط�ي
ي منــذ انتخابــات العــام 1996 �ز ي العالــم العــر�ب

تنظيمهــا �ز

ي نتطــرق إليهــا بشــكل منفصــل لئغــراض هــذا القامــوس، انطاًقــا مــن كونهــا تشــكل مفهوًمــا 
المراقبــة الدوليــة لانتخابــات، والــىت

؛ تونــس؛ العــراق؛ لبنــان؛ اليمــن؛ مــر. ز ي فلســط�ي
قائًمــا بحــد ذاتــه تــم تخصيــص فصــل خــاص لــه كمــا �ز

ي 
تقييــم العمليــة النتخابيــة لتحديــد مواقــع الخلــل والإخفاقــات وكذلــك النجاحــات واســتقاء الــدروس المســتفادة لســتخدامها �ز

ي تونــس 2011؛ ليبيــا 2012. 
عمليــات الإصــاح والتطويــر كمــا حــدث �ز

يعية، بما فيها السلطة التأسيسية السلطة الترش
دارات النتخابية عى اختاف أشكالها وبمفهومها الواسع السلطات والإ

ــكاوى  ــون والش ي الطع
ــر �ز ي النظ

ــا �ز ــدور م ــع ب ي تضطل
ــىت ــة أو ال ــات النتخابي ــ�ي العملي ــى س ــة ع ف ــة المرش ــلطات القضائي الس

ــة النتخابي
ز العمليات النتخابية قوى الئمن المختصة بتأم�ي

الئحزاب السياسية وطواقمها
عاقــة  ، بمــا فيهــا المتخصصــة بحقــوق المــرأة، أو الشــباب، أو الئقليــات أو الفئــات الخاصــة كــذوي الإ ي

منظمــات المجتمــع المــد�ز
ي الخــارج، إلــخ

ز �ز أو المقيمــ�ي
عام المختلفة وسائل الإ

 )UN-EAD( دارة الشــؤون السياســية ــة التابعــة لإ ــة الئمــم المتحــدة، وبشــكل خــاص وحــدة المســاعدات النتخابي منظوم
ــب الئمــم المتحــدة لدعــم المشــاريع  ي )UNDP(، دون اســتثناء مؤسســات أخــرى كمكت

ــا�ئ نم ــج الئمــم المتحــدة الإ وبرنام
ــا. ه )UNOPS( وغ�ي

.)EU( من خال مفوضيته وبرامجها المختلفة ، ي التحاد الئورو�ب
.)Venice Commission( وخاصًة من خال لجنة فينيس ،)European Council( ي المجلس الئورو�ب

.)OSCE( ي منظمة الئمن والتعاون الئورو�ب
.)AU( التحاد الئفريقي
جامعة الدول العربية.

دارات النتخابية. المنظمة العربية لاإ

قليمية متعددة الئطراف، ومنها المنظمات الدولية والإ

كاء  ــرش ــة ال ــمل كاف ــد لتش ــي تمت ــة، فه دارة النتخابي ــلطات والإ ــى الس ــر ع ــة ل تقت ــاعدات النتخابي ــأن المس ــح ب ــدم يتض ــا تق مم
دارة النتخابيــة إنمــا نتطــرق إليهــا  شــارة إىل أنــه عندمــا نتحــدث عــن الإ ز فيهــا، عــى مختلــف أدوارهــم. كمــا وأنــه تجــدر الإ والفاعلــ�ي
ي يعهــد إليهــا القانــون بمهــام انتخابيــة أساســية محــددة عــى أنهــا جــزٌء مــن 

دارات الــىت بمفهومهــا الشــامل القائــم عــى اعتبــار أي مــن الإ
/ات، أو اللجــان الخاصــة، برلمانيــة أو  ز ي حــال اضطاعــه بمهمــة تســجيل وإعــداد قوائــم الناخبــ�ي

ي �ز
دارة النتخابيــة، كالســجل المــد�ز الإ

ي تســند إليهــا مهمــة توزيــع الدوائــر النتخابيــة واعتمــاد حدودهــا، إلــخ.
هــا، الــىت غ�ي

ز الذين تُقدم لهم برامج المساعدة النتخابية عادًة: ز النتخابي�ي فيما يىي قائمة بأهم الفاعل�ي

الجهات المختصة بتقديم المساعدات النتخابية الفنية 
قليميــة، بمــا فيهــا الثنائيــة ومتعــددة الئطــراف،  تقــوم جهــات مختلفــة بتوفــ�ي المســاعدات النتخابيــة الفنيــة، منهــا الدوليــة ومنهــا الإ
ي عــدد تلــك 

ــادة ملحوظــة �ز ــة، أو العامــة والخاصــة. ولقــد شــهد المــرح الــدوىلي زي ــة وغــ�ي الحكومي وبمــا يشــمل الجهــات الحكومي
امــن  ز ز مســألة المســاعدات النتخابيــة ضمــن اختصاصاتهــا، بال�ت ي عملــت عــى تضمــ�ي

الجهــات، ســواء حديثــة العهــد منهــا أو تلــك الــىت
مــع ازديــاد عــدد البلــدان المتحولــة إىل الديمقراطيــة حــول العالــم، خاصــًة بعــد انتهــاء مــا يعــرف بالحــرب البــاردة.

: يمكن تصنيف المؤسسات المختصة بتقديم المساعدات النتخابية حسبما يىي
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الوكالة الئمريكية للتعاون الدوىلي )USAID(، من خال مجموعة من المؤسسات الئمريكية وغ�ي الئمريكية المتخصصة. 
.)GIZ( الوكالة الئلمانية للتعاون الدوىلي

.)CIDA( الوكالة الكندية للتعاون والتنمية
.)AECID( سبانية للتعاون الدوىلي من أجل التنمية الوكالة الإ

.)SIDA( الوكالة السويدية للتنمية الدولية
.)SDC( التعاون السويري للتنمية

.)JICA( وكالة التعاون الدوىلي اليابانية

.)International IDEA( المؤسسة الدولية للديمقراطية والنتخابات
.)IFES( المؤسسة الدولية لنظم النتخابات

.)Carter Centre( مركز كارتر
.)EISA( ي أفريقيا

المعهد الدوىلي للديمقراطية المستدامة �ز
.)NDI( المعهد الديمقراطي الدوىلي

.)IRI( المعهد الجمهوري الدوىلي
كات أخــرى متخصصــة، كمؤسســة الديمقراطيــة الدوليــة )DI(، أو المؤسســة الدوليــة للتقريــر عــن الديمقراطيــة  مؤسســات و�ش

.)Electoral Services International Inc – كــة خاصــة كــة الدوليــة للخدمــات النتخابيــة )�ش )DRI(، أو الرش

ي بعــض البلــدان لقــدرات واختصاصــات قــد تؤهلهــا كذلــك لتوفــ�ي 
يجــدر التنويــه إىل تطويــر بعــض المنظمــات والمؤسســات المحليــة �ز

ي تنفيــذ برامــج المســاعدة الخارجيــة، 
ي بلدانهــا، ســواء بشــكل مبــا�ش أو مــن خــال مشــاركتها �ز

المســاعدات النتخابيــة للجهــات المعنيــة �ز
كمؤسســة مراقبــون التونســية أو الجمعيــة اللبنانيــة لديمقراطيــة النتخابــات عــى ســبيل المثــال.

المساعدات الفنية الناجعة والتحديات - متطلبات التنسيق
لضمــان نجاعــة أي نــوع مــن المســاعدات، بمــا فيهــا المســاعدات النتخابيــة، يجــب التحقــق مــن كونهــا تعالــج الحتياجــات الحقيقيــة 
ي كل حالــة. مــن هنــا فــا بــد 

ز عليهــا محلًيــا والســياق الســائد �ز ي تخصــص لهــا تلــك المســاعدات، ومــن توافقهــا مــع رؤيــة القائمــ�ي
الــىت

ورة تحديــد الحتياجــات، وتصميــم برامــج المســاعدة ومضامينهــا بالتشــارك الفاعــل والتــام مــع المســتفيدين مــن  مــن التأكيــد عــى �ز
 . ز ز الطرفــ�ي اكــة التامــة بــ�ي امــج. وهــو مــا يتطلــب العمــل عــى بنــاء عاقــات قائمــة عــى الثقــة المتبادلــة وعــى الرش تلــك ال�ب

ي تقديــم المســاعدات النتخابيــة إىل مواجهــة تحديــات هامــة تتعلــق 
مــن ناحيــة أخــرى، فقــد يــؤدي تزايــد أعــداد الجهــات الراغبــة �ز

تــب عليــه نتائــج ســلبية إضافيــة تتعلــق  امــج، مــا يــؤدي إىل تداخلهــا وأحيانًــا إىل تنافــس فيمــا بينهــا، الئمــر الــذي قــد ي�ت بتضــارب ال�ب
ــن عــى اســتيعاب تلــك المســاعدات والســتفادة منهــا بشــكل ناجــع. كمــا أن ذلــك  ــة والمســتفيدين الآخري بقــدرة الســلطات النتخابي
ي يجــب التعامــل معهــا، أو حــىت إىل إهمــال مفاصــل هامــة مــن العمليــة 

ي وضــوح ســلم الئولويــات الــىت
ًا مــا يــؤدي إىل اضطــراب �ز كثــ�ي

ز عــى أجــزاء منهــا فقــط. كــ�ي النتخابيــة وال�ت

ــم المســاعدات  ــة لتقدي ــة الرامي قليمي ــة والإ ــود الدولي ي تنســيق الجه
ــد �ز ــم المتحــدة عــى لعــب دور رائ ــة الئم ــك تعمــل منظوم لذل

امــج المتوفــرة والتنســيق فيمــا بينهــا. كمــا أنــه  النتخابيــة، وذلــك مــن خــال إيجــاد مجموعــات عمــل تقــوم بجدولــة الحتياجــات وال�ب
قــد يُطلــب منهــا ذلــك مــن خــال توافقــات عــادًة مــا يتوصــل إليهــا الفرقــاء المحليــون والدوليــون المعنيــون، كمــا كانــت عليــه الحــال 
ي ليبيــا، مــن خــال توافقــات باريــس للعــام 2011. كمــا تقــوم مؤسســات أخــرى بإطــاق مبــادرات بهــذا 

بالنســبة لنتخابــات ســنة 2012 �ز
ي 

ورة العمــل عــى تكامــل برامــج المســاعدات النتخابيــة للتحقــق مــن نجاعتهــا وتغطيتهــا لكافــة الحتياجــات �ز الخصــوص تؤكــد عــى �ز
كل حالــة، كمبــادرة المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والنتخابــات لســنة 2005.

ــق ســبل  ــاىلي تحقي ــا بالطــرق الســلمية، وبالت ــًا للحــد مــن الراعــات وحله ــات عام ورة العمــل عــى جعــل النتخاب ــا مــن �ز وانطاًق
ز المتوســط 

ْ ــ�ي ــى الَمَديَ ــة ع ــج المســاعدات النتخابي ــم برام ــى تصمي ــل ع ــب العم ــة، يج ــي والديمقراطي ــلم الجتماع ــتدامة للس الس
مــكان، ودون اقتصارهــا عــى أجــزاء مــن عمليــة انتخابيــة محــددة. ذلــك مــن شــأنه أن يوفــر الفرصــة لمعالجــة كافــة  والطويــل قــدر الإ
ضافــة إىل بنــاء القــدرات المحليــة وترســيخها بشــكل ثابــت. ولقــد أثبتــت التجــارب  الحتياجــات الموضوعيــة والمشــكات البنيويــة، بالإ
ي تبــذل عــى المــدى القصــ�ي فقــط، بحيــث يتــم توفــ�ي مســاعدة مكثفــة آنيــة ومــن ثــم مغــادرة البلــد 

مــدى ســهولة ضيــاع الجهــود الــىت
بانتظــار النتخابــات القادمــة. 

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

المنظمات والوكالت الحكومية الئجنبية )الثنائية(، ومنها:

قليمية المتخصصة، ومنها: المؤسسات غ�ي الحكومية الدولية والإ
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المساعدة الفنية والفعاليات المكملة
وط  ي تحقيــق نزاهــة النتخابــات وتوفــ�ي �ش

ســهام �ز شــارة إىل أنــه يمكــن اعتبــار كافــة الفعاليــات والمبــادرات الهادفــة لاإ وري الإ مــن الــرز
ي قــد تتطّلبهــا بعــض تلــك 

وط الــىت المصداقيــة لهــا عــى أنهــا مــن قبيــل المســاعدات النتخابيــة. إل أنــه، واســتناًدا إىل اختــاف الــرش
ورة  ز المســاعدات النتخابيــة الفنيــة، عــى الرغــم مــن �ز الفعاليــات، ومضمونهــا، فمــن المفيــد التنويــه إىل عــدم الخلــط بينهــا وبــ�ي

النظــر إليهــا عــى أنهــا فعاليــات مكملــة لهــا.

ي التحقــق مــن دقــة 
ي تســهم �ز

ومــن تلــك الفعاليــات عــى وجــه الخصــوص مراقبــة النتخابــات، ســواء كانــت محليــة أو دوليــة، والــىت
ي يجــب 

ــىت ــات ال ــات والإخفاق ــد الخروق ــك تحدي ــة، وكذل ــة النتخابي ي العملي
كاء �ز ــرش ــة ال ــل كاف ــن قب ــا م ام به ز ــ�ت ــة الل الإجــراءات ودق

ي  ــر الئداء النتخــا�ب ز وتطوي ــات أو فيمــا بعــد. كل ذلــك يعتــ�ب مــن قبيــل المســاعدة عــى تحســ�ي ــاء ســ�ي النتخاب معالجتهــا، ســواء أثن
ي العمليــات النتخابيــة. ومــن تلــك الفعاليــات أيًضــا برامــج 

اهــة والمصداقيــة �ز ز ي بلــد مــا، وبالتــاىلي توفــ�ي أرضيــة أفضــل لتحقيــق ال�ز
�ز

ي تحديــد مواقــع الخلــل أو الإخفاقــات، 
ســهام �ز ي قــد ل تهــدف إىل تقديــم أيــة مســاعدة عــى المــدى المنظــور، إنمــا الإ

التقييــم الــىت
امــج مســاعدة انتخابيــة مســتقبلية. عمــًا عــى تحديــد الإصاحــات المســتقبلية الازمــة، وبذلــك فهــي قــد تعتــ�ب مقدمــة ل�ب
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المشاركة السياسية

المفهوم والمصطلح
ي ينــص عليهــا العهــد الــدوىلي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

يدخــل مفهــوم المشــاركة السياســية ضمــن الحقــوق السياســية والمدنيــة الــىت
ي 16 كانــون الئول/ديســم�ب 1966. 

والسياســية الــذي اعتمــد بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة لائمــم المتحــدة 2200 �ز

ي العملية السياسية النظام الديمقراطي، من خال عدة عوامل من ضمنها: 
 تكرّس المشاركة �ز

ز والمواطنــات وســكان منطقــة  ز المواطنــ�ي المشــاركة السياســية لديهــا أيضــا بعــٌد آخــر وهــو العمــل عــى الوصــول اىل الســلطة، أي تمكــ�ي
ي تفــِر المشــاركة 

ي المجتمــع الــذي يعيشــون فيــه. النشــاطات ذات الطابــع الســياسي والــىت
ي القــرارات العامــة �ز

معينــة مــن المســاهمة �ز
اع والتصويــت،  ي القوائــم النتخابيــة، القــ�ت

ز خــال النتخابــات، التســجيل �ز عــ�ي ، ومنهــا عــدد المق�ت ي ي العالــم العــر�ب
ة �ز السياســية كثــ�ي

، وتمويــل حملــة انتخابيــة.  ي لقــاءات سياســية حزبيــة أو لجمعيــة ذات هــدف ســياسي
متابعــة الئخبــار السياســية، المشــاركة �ز

ي يمكــن رصدهــا لتحليــل المشــاركة السياســية ومعــّدل هــذه المشــاركة: حريــة التجمــع والتعبــ�ي وتكويــن 
مــن العوامــل الئساســية الــىت

ي مراكــز صنــع القــرار، دور الئحــزاب 
ي النتخابــات كمــا �ز

ي النتخابــات، النتخــاب عــن بعــد، مشــاركة النســاء �ز
اع �ز الجمعيــات، نســبة القــ�ت

ي الحكــم.  
ي النتخابــات، مشــاركة العســكر والقــوى المنيــة، مشــاركة الشــباب، ومشــاركة الئقليــات �ز

�ز

ي ي بعض بلدان العالم العر�ب
ي النتخابات �ف

مشاركة الئحزاب السياسية �ف
لطالمــا كانــت النتخابــات فرصــة أساســية لائحــزاب المشــاركة فيهــا للوصــول إىل الحكــم. فجــاءت الدراســات حــول الئحــزاب )دوفرجيــه 
ي تمثيــل القاعــدة الشــعبية، 

موريــس عــن الئحــزاب السياســية 1992( لتؤكــد الــدور الئســاسي الــذي تلعبــه هــذه المنظمــات السياســية �ز
ي انتقــاء قــادة 

ز عنهــا للتنافــس الديمقراطــي والقيــام بحمــات انتخابيــة. وهــي تلعــب دوراً �ز ي تحضــ�ي النتخابــات واختيــار مرشــح�ي
و�ز

ي عمليــة المشــاركة السياســية 
للبــاد واختيــار السياســات العامــة ووضعهــا عــى أجنــدات الحكومــات.  وتشــكل الئحــزاب حجــر الئســاس �ز

ي ظــل بيئــة ديمقراطيــة معــززة بوجــود أحــزاب سياســية.
ي العمليــة النتخابيــة، �ز

ز �ز فهــي تؤمــن المرشــح�ي

ــع وصياغــة الحتياجــات  ــل: “تجمي ي مجتمــع ديمقراطــي، مث
ــام الئحــزاب الئساســية �ز ــة، �د لمه ــة النتخابي ــف شــبكة المعرف ي تعري

�ز
ز بشــكل عــام حــول  ــ�ي ز والمواطن ــ�ي ــة وتثقيــف الناخب ــام بنشــاطات اجتماعي ي يعــ�ب عنهــا أعضاؤهــا ومنا�وهــا. القي

ــىت ــات ال والتحدي
ــات والتطلعــات المتناقضــة وتحويلهــا إىل سياســات  ــة المتطلب ي وتشــكيل القيــم السياســية العامــة. موازن النظــام الســياسي والنتخــا�ب
ي القــرارات السياســية وتحويــل آرائهــم إىل خيــارات سياســية واقعيــة.  إيجــاد قنــوات لنقــل 

ز للمشــاركة �ز عامــة. تحريــك وتفعيــل المواطنــ�ي
ز للمناصــب التمثيليــة”. ز إىل الحكومــة. اســتقطاب وتأهيــل المرشــح�ي الــرأي العــام مــن المواطنــ�ي

ي وكيف كان دور الئحزاب: ي العالم العر�ب
كيف جاءت نتائج النتخابات �ف

ي حملة انتخابية 
شح او المراقبة أو المشاركة �ز اع، أو ال�ت ي النتخابات من خال التصويت/ الق�ت

•   المشاركة الفاعلة �ز
•   المشاركة من خال النضمام إىل حزب سياسي أو تيار سياسي أو من خال إنشاء أحزاب/أو جمعيات سياسية

•   المشاركة السياسية من خال العمل ضمن مجموعات مدافعة أو منا�ة
اب أو العتصام •   المشاركة من خال أعمال ذات هدف وبنية سياسية كالإ�ز

•   تبوؤ وظائف عامة )مادة 25 ج من العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(

ز مــن الئعــى نســبياً، حيــث فــاز 193 نائبــاً أي مــا  ز المنتخبــ�ي ز الفرديــ�ي ي مــر خــال انتخابــات 2015، كان عــدد النــواب الحزبيــ�ي
�ز

نســبته %44.4 بحســب تقريــر أمانــة شــؤون النتخابــات، الصــادر عــن بعثــة جامعــة الــدول العربيــة لمتابعــة انتخابــات مجلــس 
نــواب جمهوريــة مــر العربيــة.

ــذي  ي ال ــة، خاصــة مــع النظــام النتخــا�ب ــون مــن الئحــزاب عــى نســب عالي ــار 2018، حصــل المنتخب ــات أي ي انتخاب
ــان �ز ي لبن

�ز
أجريــت بحســبه النتخابــات وهــو النســبية مــع لوائــح مغلقــة وصــوت تفضيــىي واحــد مــن ضمــن الائحــة. فأســفرت النتائــج عــن 
فــوز الئحــزاب بعــدد كبــ�ي مــن المقاعــد )بعــض الئمثلــة: 13 مقعــدا لحــزب اللــه، 16 مقعــدا لحــزب حركــة أمــل، 29 لتكتــل لبنــان 
ز  .( وعليــه فــإن قانــون النتخابــات لــم يــأت بأشــخاص ليســوا منتمــ�ي اكي القــوي، 15 مقعــدا للقــوات اللبنانيــة، 9 مقاعــد لاشــ�ت

لكتلــة سياســية أو لحــزب قــوي لديــه أرضيــة واســعة.

لمانيــة الئوىل بعــد تعديــل الدســتور لعــام 2017 أكــ�ش مــن 12 ألــف مرشــح يمثلــون  ي النتخابــات ال�ب
ي الجزائــر فشــارك �ز

أمــا �ز
57 حزبــا وقوائــم حــرة. وجــاءت نتائــج النتخابــات لتعطــي العــدد الئعــى مــن المقاعــد لئحــزاب الســلطة منهــا “حــزب جبهــة 
ي الديمقراطــي” 

لمــان، حــل بعــده “التجمــع الوطــىز ي ال�ب
ــذي حصــل عــى  164 مقعــدا مــن أصــل 462 �ز ”  ال ي

ــر الوطــىز التحري
بحصولــه عــى 100 مقعــد. 

•

•

•
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ــات  ــض فئ ــش لبع ــييس والتهمي ــؤ، والتس ــدم التكاف ــس بع ــية، الح ــاركة السياس ــا المش ــرض له ــن أن تتع ي يمك
ــىت ــات ال ــن المعوق م

المجتمــع، كالشــباب والنســاء وذوي الحتياجــات الخاصــة.  

غريــق ببعــض المجموعــات غــ�ي المهمشــة كالرجــال الئحــرار. أمــا النســاء والغربــاء  تاريخيــا، كانــت المشــاركة السياســية محصــورة عنــد الإ
ي 

ي التصويــت خــال المشــاورات الــىت
ي ل يمكنهــا المشــاركة �ز

ي كانــت مســماة بـــ “العبيــد” فكانــوا مــن الفئــات المهًمشــة الــىت
والفئــة الــىت

ــب  ائ ــون الرز ــن يدفع ز الذي ــ�ي ــمح للمكلف ــية ليس ــاركة السياس ــوم المش ــور مفه ــوروم. تط ــل الف ــة  مث ــن العام ي الئماك
ــدور �ز ــت ت كان

ز بعــض البلــدان قــد اســتثنت  النســاء مــن المشــاركة.  المشــاركة بالنتخابــات، علمــا بــأن قوانــ�ي

ــن  ــرش م ــة ع ــوا الثامن ــن اتّم ــخاص الذي ــاب، الئش ــة لانتخ ــية وخاص ــاركة السياس ــون للمش ــح المؤهل ــا�ة فأصب ــة المع ي الئزمن
ــا �ز أم

ــة.  ــية والمدني ــم السياس ــة حقوقه ــون بكاف ــن يتمّتع ــن والذي ي ــدة والعرش ــدان الواح ــض البل ي بع
ــم و�ز عمره

ــة  ــة خاص ــة النتخابي ــاركة بالعملي ــن المش ــق لهم/ه ــن ل يح وط  فالذي ــرش ــض ال ــدودا ببع ــورا، ومح ــاب محص ي النتخ
ــق �ز ــى الح يبق

شــح  وط ال�ت ــا �ش ــة. أم ي الخدم
ــان للعســكر �ز ــة كلبن ــدان العربي ي بعــض البل

ــة، أو �ز ــون بجناي ــت هــم /هــن المحكوم شــح والتصوي ال�ت
ورة “أ - أن يكــون حاصــا عــى  ي لانتخابــات الــذي ينــص عــى �ز

لانتخابــات فتختلــف مــن بلــد لآخــر، مثــال عــى ذلــك القانــون العــرا�ت
ائــح المجتمــع  ز لرش شــهادة البكالوريــوس أو مــا يعادلهــا. ب - للقوائــم النتخابيــة تخصيــص نســبة ل تزيــد عــن 20 % مــن عــدد المرشــح�ي

عداديــة أو مــا يعادلهــا.  مــن حملــة الشــهادة الإ

ي المــادة 24 منــه عــى تعريــف واضــح للمشــاركة السياســية لــكل مواطــن/ة : “لــكل 
ي لحقــوق النســان نــَص �ز علمــا أن الميثــاق العــر�ب

: ي
مواطــن الحــق �ز

ة “المعــىز المخفــي” يشــدد غاكــسي )1978( عــى عــدم المســاواة فيمــا يخــص المشــاركة السياســية.  بالنســبة  ي دراســته الشــه�ي
�ز

” مــن خــال  لــه عــدم المشــاركة السياســية يتــم مــن خــال العامــل الئســاسي وهــو العمليــة الجتماعيــة “لاســتبعاد الســياسي
ز الــذي يعيشــونه وعــدم  عــدة عوامــل ومنهــا عامــل “الحــس بالكفــاءة”. الكثــ�ي مــن الئشــخاص ل يشــاركون سياســيا بســبب التميــ�ي
ء مــا. ومــن  ي

حســهم بكفــاءة معينــة، يمكــن أن تتمثــل بالتســيس. إن مصطلــح التســيس يــدل عــى إضفــاء طابــع ســياسي لــسش
الئمثلــة حــول التســيس، قــراءة الصحــف السياســية، الهتمــام ومتابعــة المناظــرات السياســية والهتمــام بالشــأن العــام. 

” ضــد فئــات مجتمعيــة كالنســاء أو الشــباب  ز ي الحيــاة العامــة والسياســية هــو عامــل “التميــ�ي
إن المعــّوق الئســاسي للمشــاركة �ز

ي الحيــاة العامــة. 
ز بســبب الجنــس أو العمــر ويكــون لــه آثــار ســلبية فيمــا يخــص المشــاركة �ز أو الئقليــات. عــادة يمــارس التميــ�ي

مــن المعوقــات الئساســية أيضــا للمشــاركة السياســية “التحــرش الجنــسي وســامة بيئــة العمــل” خاصــة للنســاء. ففــي التقريــر 
ي الــدوىلي عــام 2017 إشــارة واضحــة إىل عــدم ســامة بيئــة العمــل كمعــوق أســاسي للمشــاركة 

لمــا�ز الــذي صــدر عــن التحــاد ال�ب
لمــان يجــب أن يكــون المــكان الــذي تعمــل فيــه  ي الحيــاة السياســية، فال�ب

ا �ز السياســية للنســاء. “إذا كان للمــرأة أن تلعــب دورا كبــ�ي
بــدون الخــوف مــن التعــرض للتحــرش”

حرية الممارسة السياسية.
ز يختارون بحرية. ة أو بواسطة ممثل�ي ي إدارة الشؤون العامة إما مبا�ش

المشاركة �ز
ز بحيــث تضمــن التعبــ�ي  ز جميــع المواطنــ�ي ترشــيح نفســه أو اختيــار مــن يمثلــه بطريقــة حــرة ونزيهــة وعــى قــدم المســاواة بــ�ي

الحــر عــن إرادة المواطــن.
ي بلده عى أساس تكافؤ الفرص.

أن تتاح له عى قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف العامة �ز
حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والنضمام إليها.

حرية الجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية.
ي مجتمــع 

ورة �ز ي تقتضيهــا الــرز
ل يجــوز تقييــد ممارســة هــذه الحقــوق بــأي قيــود غــ�ي القيــود المفروضــة طبقــاً للقانــون والــىت

ي أو النظــام العــام أو الســامة العامــة أو الصحــة العامــة أو الآداب 
نســان لصيانــة الئمــن الوطــىز م الحريــات وحقــوق الإ يحــ�ت

العامــة أو لحمايــة حقــوق الغــ�ي وحرياتهــم.” 

اع  ــ�ت ــوات المســلحة واق ــة العســكر والق اع فئ ــ�ت ــا يخــص نســب المشــاركة واق ــة فيم ــاد العربي ــن الب ــة م ــىي إىل أمثل ــا ي ســنتطرق فيم
ي البلــدان 

ي النتخابــات ومشــاركة الئقليــات وتصويــت الشــباب ونســبة مشــاركتهم �ز
. علمــا أن الئمثلــة حــول مشــاركة النســاء �ز ز بــ�ي المغ�ت

ي فصــول أخــرى مــن هــذا القامــوس.
العربيــة ســيتم تناولهــا �ز
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ــة  ــس المحلي ــة والمجال ــة والنياب ي الرئاس
ــن �ز ز عنهم/ه ــ�ي ــات لممثل ز والمواطن ــ�ي ــار المواطن ــة اختي ــة بحري ــل الديمقراطي تتمث

ي القانــون. عــادة تكــون هــذه 
وط الــواردة �ز هــا مــن المراكــز بطريقــة النتخــاب. يحــق للشــخص أن ينتخــب إذا اســتو�ز الــرش وغ�ي

وط متائمــة مــع مــا نــص عليــه العهــد الــدوىلي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية )مــع قيــود موضوعــة لحرمــان بعــض  الــرش
ز مــن  ز والئشــخاص عديمــي الئهليــة القانونيــة، والســجناء والجنــاة المحرومــ�ي الئفــراد أو الفئــات، مثــل الئطفــال وغــ�ي المواطنــ�ي
ز مــدى  ــ�ب ي ت

ــىت ــة، ومــن العوامــل الئساســية ال ي النظــم الديمقراطي
الحقــوق السياســية(. فالنتخــاب مــن العوامــل الئساســية �ز

ي النتخابــات إذ تســمح هــذه النســبة لدراســة مــدى 
اع �ز حــس المواطــن/ة بحقوقــه/ا وواجباتــه/ه مــن خــال دراســة نســبة القــ�ت

/ات عــى النظــام والمشــاركة فيــه مــن خــال النتخــاب. تشــهد بلــدان عــدة ومنهــا العربيــة إشــكالية مــا يســمى بـــ  ز ر�ز المواطنــ�ي
ي النتخابــات.  فالمواطــن  يمتنــع عــن التصويــت أي ل يشــارك فيــه وينــرف إىل أمــور أخــرى دون 

” خاصــة �ز “العــزوف الســياسي
ورة دراســة ومقارنــة النســب الخاصــة بالمشــاركة السياســية وعــى عــدة مســتويات: خــال النتخابــات  دلء بصوتــه. مــن هنــا �ز الإ
ي بعــض الــدول العربيــة كمــؤ�ش للمشــاركة السياســية 

اع �ز ي هــذا الفصــل اىل نســبة القــ�ت
وعــى مســتوى الئحــزاب. ســنتطرق �ز

ز والمواطنــات.  الفعالــة للمواطنــ�ي

ــة  ــا طريق ــة. أم ــة المغربي ــب وزارة الداخلي ــة إىل %42.29 بحس ــات 2016 الوطني ي انتخاب
اع �ز ــ�ت ــبة الق ــت نس ــرب وصل ي المغ

�ز
ي حســب  ــل النســىب اع بالائحــة وبالتمثي ــق القــ�ت ــا�ش عــن طري اع العــام المب ــواب فجــاءت بالقــ�ت انتخــاب أعضــاء مجلــس الن
، وفــق الكيفيــة التاليــة: 305 أعضــاء ينتخبــون  قاعــدة أكــ�ب بقيــة ودون اســتعمال طريقــة مــزج الئصــوات والتصويــت التفضيــىي
ــد  ــى صعي ــة ع ــة المحدث ــة الوطني ــرة النتخابي ــم الدائ ــون برس ــوا ينتخب ــة؛ و90 عض ــة المحلي ــر النتخابي ــد الدوائ ــى صعي ع

ــراب المملكــة.  مجمــوع ت

ي النتخابــات مــن بينهــم 14 امــرأة عــام 2016 وفــق نظــام الصــوت الواحــد، ويحــق لنحــو 
ي الكويــت: تنافــس 293 مرشــحا �ز

�ز
ي بعــض 

اع عاليــة وصلــت �ز ي كل دائــرة انتخابيــة. جــاءت نســبة القــ�ت
ز �ز ة مرشــح�ي نصــف مليــون شــخص التصويــت لختيــار عــرش

ز فيهــا ونســبة وطنيــة وصلــت إىل 68% ي المائــة مــن المســجل�ي
الدوائــر إىل 80 �ز

ي القوائــم 
ز �ز ز مــن أصــل أكــ�ش مــن 23 مليونــا مســجل�ي ي الجزائــر أن نحــو ثمانيــة مايــ�ي

الجزائــر عــام 2017: أكــدت الســلطات �ز
ي عــام 2012 بلغــت نســبة المشــاركة 43%

ي النتخابــات عــام 2017، بنســبة مشــاركة قــدرت ب %34.5. و�ز
النتخابيــة شــاركوا �ز

ي أيار 2018 
ي النتخابات النيابية �ز

اع بحسب وزارة الداخلية %49 �ز ي لبنان بلغت نسبة الق�ت
�ز

ي النتخابــات النيابيــة  الردنيــة 1.492.400 مــن إجمــاىلي 4.130.145 ناخــب وناخبــة، لتبلــغ 
ي الئردن بلــغ عــدد الذيــن صوتــوا �ز

�ز
نســبة المشــاركة %36.1 عــام 2016 

ز مقارنــة بنســبة  اع %56.5 متدنيــة بحســب المراقبــ�ي ي موريتانيــا خــال النتخابــات الرئاســية لعــام 2014، جــاءت نســبة القــ�ت
�ز

ي تجــاوزت الـــ 70%  
اع البلديــة والنيابيــة عــام 2013 الــىت القــ�ت

ت  ي نــرش
ي موريتانيــا، انتخابــات رئاســية شــاركت فيهــا القــوات المســلحة وقــوات الئمــن. وبحســب النتائــج الــىت

شــهد عــام 2014 �ز
ي بعــض المــدن إىل أكــ�ش مــن 78 %. 

إعاميــا  فــإن نســبة المشــاركة كانــت مرتفعــة، ووصلــت �ز

ي 29  
ــة( ولئول مــرّة �ز ــة )المحلي ــات البلدي ، مــن المشــاركة بالنتخاب ي ــذ تغيــ�ي النظــام النتخــا�ب ز ومن ــن العســكري�ي ي تونــس تمًك

�ز
ي تونــس لهــذه الفئــة  12% 

نيســان 2018. علمــا بــأن نســبة التصويــت لــم تتجــاوز بحســب الهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات �ز
ي النتخابــات البلديــة. 

ز �ز مــن المســجل�ي

ي النتخــاب. فالمــادة 6 تنــص 
ي لبنــان لــم يعــط قانــون النتخــاب الــذي أقــر عــام 2017 العســكر والقــوات المســلحة الحــق �ز

�ز
اع العســكريون غــ�ي المتقاعديــن مــن مختلــف الرتــب ســواء أكانــوا مــن الجيــش أم مــن قــوى الئمــن  ي القــ�ت

ك �ز : “ل يشــ�ت ي
عــى الآ�ت

ي حكمهــم.”
الداخــىي والئمــن العــام وأمــن الدولــة والضابطــة الجمركيــة ومــن هــم �ز

ــع  ــار 2013 وجــدت عــى أساســه عــدم جــواز من ي 25 أي
ــا �ز ــاد دســتوري مــن المحكمــة الدســتورية العلي ي مــر صــدر اجته

�ز
اع. ز مــن ممارســة حــق القــ�ت العســكري�ي

ي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 2014-03-17 
ي ســوريا تنــص المــادة 6 مــن قانــون النتخابــات العامــة الــذي أقــره مجلــس الشــعب �ز

�ز
ي الجيــش وقــوى  دارة المحليــة عــن عســكر�ي شــح لعضويــة مجلــس الشــعب أو عضويــة مجالــس الإ أن “يوقــف حــق النتخــاب وال�ت

ي الخدمــة.” 
الئمــن الداخــىي طيلــة وجودهــم �ز

. ز ة من القانون العضوي رقم 10-16 الصادر عام 2016 تعطي حق التصويت للعسكري�ي ي الجزائر جاءت المادة العا�ش
�ز

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

اع كمؤ�ش أساسي للمشاركة السياسية  نسبة الق�ت

ي بعض البلدان العربية 
اع فئة العسكر والقوات المسلحة  �ف بعض الئرقام عن اق�ت
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

اع كمؤ�ش أساسي للمشاركة السياسية  نسبة الق�ت

يــن/ اع، مشــاركة الفئــات المهمشــة عــادة كالنســاء والشــباب والعســكر والمنترش ة منهــا نســبة القــ�ت ات المشــاركة السياســية كثــ�ي مــؤ�ش
ات تطرح  ي النتخابــات.  دراســة بعــض مــن هــذه المــؤ�ش

ي الئحــزاب، ومشــاركة الئحــزاب وتمثيلهــم �ز
ي النتخابــات، المشــاركة �ز

ز �ز بــ�ي المغ�ت
مــدى تكريــس النظــم النتخابيــة المتبعــة مبــادئ حقــوق النســان والديمقراطيــة التشــاركية.

ي رقــم )45( لســنة 2013عــى 
ي لقانــون انتخابــات مجلــس النــواب العــرا�ت

ي العــراق تؤكــد المــادة 5 مــن قانــون التعديــل الثــا�ز
�ز

ــة  ــوات الئمني ــب للق ــة الناخ ز بطاق ــ�ي ــز. “تمي ي برم
ــىز ــب الئم ــة الناخ ز بطاق

ّ ــ�ي ــى أن تم ــاب ع ــن النتخ ــة م ــوات الئمني ــن الق تمك
ــرة  ة المخت ــرش ــب الن ــام.” بحس اع الع ــ�ت ــة الق ــن بطاق ــف ع ــون مختل ــخصية بل ــات الش ــة المعلوم ــز وكتاب ــارة أو الرم ش بالإ
ي أغســطس/آب 2013، فــإن العــراق عــى 

وع الئمــم المتحــدة للتنميــة �ز هــا مــرش ي نرش
الخاصــة لنتخابــات القــوات المســلحة والــىت

اع لقواتــه المســلحة كبلــدان أوروبــا مثــل ألمانيــا وفرنســا  عكــس الكويــت وليبيــا ولبنــان قبــل العــام 2018، أعطــى حــق القــ�ت
ــا وبلــدان أمريكيــة ككنــدا.  وإيطالي

ي 15 مــارس/آذار 
ي الجريــدة الرســمية الئردنيــة �ز

ي الجديــد الــذي نــرش �ز ي الئردن فلقــد نصــت المــادة 3 مــن القانــون النتخــا�ب
أمــا �ز

ة المختــرة الخاصــة لنتخابــات  2016 عــى إيقــاف حــق التصويــت للفئــات المســلحة غــ�ي المدنيــة. علمــا أنــه بحســب النــرش
ي الئردن خــال 

ي آب 2013 كانــت القــوات المســلحة تصــوت �ز
وع الئمــم المتحــدة للتنميــة �ز هــا مــرش ي نرش

القــوات المســلحة والــىت
ي 

ة معلومــات إضافيــة فقــد أكــدت أن طريقــة تصويــت القــوات المســلحة �ز النتخابــات المحليــة البلديــة فقــط. أعطــت النــرش
الئردن كانــت فقــط عــن طريــق التصويــت بالوكالــة ومــن قبــل فــرد مــن العائلــة. 

ي 
دارات النتخابيــة �ز ي مايو/أيــار 2016، خــال ملتقــى الإ

ز وبحســب تقريــر لجنــة النتخابــات المركزيــة الــذي قدمتــه �ز ي فلســط�ي
�ز

ز ســاعة مــن النتخــاب الرســمي. ي وأربعــ�ي
طــة والقــوى الئمنيــة قبــل ثمــا�ز اع افــراد الرش الــدول العربيــة، يجــري اقــ�ت

ي دراســة مــن المؤسســة الدوليــة 
ي تكفــل التصويــت مــن الخــارج حاليــاً، بحســب الجــدول الــذي صــدر �ز

البلــدان العربيــة الــىت
ــذ  ــان من ــس، والعــراق، وســوريا، واليمــن، ولبن ، والســودان، وتون ي

ــو�ت ــر، وجيب ــة: الجزائ ــات، هــي التالي ــة والنتخاب للديمقراطي
ــات 2018. انتخاب

ي بعــض البلــدان التصويــت مــن الخــارج الــذي 
ي انتخابــات مختلفــة. �ز

يطبــق التصويــت مــن الخــارج عــى عــدة مســتويات و�ز
ــة،  يعي ــية، والترش ــات الرئاس ــى النتخاب ــق ع ــا ينطب ــة بم ــم النتخابي ــم وآرائه دلء بأصواته ي الإ

ــع �ز ــاركة الجمي ــى مش ــد ع يؤك
ــتفتاءات. ــة والس ــة الوطني والمحلي

يعية.   الممارسة الئك�ش شيوعا هي تطبيق التصويت من الخارج هي عى مستوى النتخابات الترش

”. حيــث يتوجــه  أمــا بالنســبة لطريقــة النتخــاب مــن الخــارج، فالطريقــة الئكــ�ش شــيوعا هــي مــا يســمى “بالتصويــت الشــخ�ي
دلء بصوته/هــا. ــاإ ــات الديبلوماســية ل ي الســفارات والبعث

اع وعــادة �ز الناخــب/ة إىل مــكان القــ�ت

 . ز ي الســفارات عــى مــدى يومــ�ي
بــون/ات مــن النتخــاب �ز يعيــة للعــام 2018 وللمــرّة الئوىل تمكــن المغ�ت ي انتخابــات لبنــان الترش

�ز
ي الخــارج. 

ي القوائــم النتخابيــة �ز
ز اىل %59 مــن أصــل 82.970 مســّجل �ز عــ�ي ووصلــت نســبة المق�ت

ي النتخابــات 
ي التصويــت �ز

ي الئردن فلــم يتمكــن المواطنــون الئردنيــون المقيمــون خــارج المملكــة مــن ممارســة حقهــم �ز
أمــا �ز

ي المملكــة 
ي لبعثــة جامعــة الــدول العربيــة لمراقبــة انتخابــات المجلــس �ز

العامــة لمجلــس النــواب 2016 بحســب التقريــر النهــا�ئ
الئردنيــة الهاشــمية.



232

المراجع
. ز شبكة المعرفة النتخابية أيس )ACE(، الموسوعة: الئحزاب السياسية والمرشح�ي

العهد الدوىلي للحقوق المدنية والسياسية 1966.
ي  عاميــة،” 14 منظمــة دوليــة وإقليميــة: النتخابــات الرئاســية المريــة القادمــة ليســت حــرة ول نزيهــة، وعــى التحــاد الئورو�ب الوحــدة الإ

نســان، مــر 2018.  والوليــات المتحــدة اتخــاذ موقــف”، مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق الإ

المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والنتخابــات )2012(. التصويــت مــن الخــارج: دليــل المؤسســة الدوليــة للعدالــة للديمقراطيــة 
والنتخابــات. ســتوكهولم: المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والنتخابــات.

. ي ي مر”2013-2013”، المركز الديمقراطي العر�ب
أسعد، رامز. )2014(. “أثر الئحزاب السياسية عى التحول الديمقراطي �ز

 https://democraticac.de/?p=1231
. ي

ز النظرية والعملية”، المعهد الديمقراطي الوطىز ، نورم، وسيفاكور أشياغبور، “الئحزاب السياسية والديمقراطية من الناحيت�ي كيىي
https://www.ndi.org/sites/default/files/Parliamentary-Groups_AR.pdf
جامعــة الــدول العربيــة، أمانــة شــؤون النتخابــات. )2015(. تقريــر بعثــة جامعــة الــدول العربيــة لمراقبــة النتخابــات مجلــس نــواب 

جمهوريــة مــر 2015. القاهــرة: جامعــة الــدول العربيــة. 

ــواب  ــات مجلــس ن ــة  انتخاب ــة لمراقب ــدول العربي ــة جامعــة ال ــر بعث ــات. )2016(. تقري ــة شــؤون النتخاب ــة، أمان ــدول العربي جامعــة ال
ــة.  ــدول العربي ــة الهاشــمية )2016(. القاهــرة: جامعــة ال ــة الئردني المملك

ــات،  يجابي ــات رغــم بعــض الإ لمان ي ال�ب
ي معــدل تمثيــل المــرأة �ز

: ل تغــ�ي �ز ــدوىلي ي ال
لمــا�ز ــار الئمــم المتحــدة. )2018(. التحــاد ال�ب أخب

https://news.un.org/ar/story/2018/03/1003502                            .ــدة ــم المتح ــورك: الئم ــو ي ــا. ني ي منطقته
ــدة �ز ــر رائ والجزائ

ي الجديد.  ز الحق وفرضيات التاعب، الجزائر “. العر�ب ي انتخابات الجزائر ب�ي
ز �ز . )2017(. “ تصويت العسكري�ي ي

عثمان لحيا�ز

  . ي
. مجلس النواب العرا�ت ي

لمان العرا�ت موقع ال�ب

نسان )2004(.   ي لحقوق الإ الميثاق العر�ب

يعية نموذجا”. مجلة الديمقراطية. ي المغرب النتخابات الترش
. “إشكالية العزوف السياسي �ز ي

فاطمة غلمان و إدريس لكريىز
http://democracy.ahram.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsID=204 

يعية.  وزارة الداخلية المغربية. نتائج النتخابات الترش

http://www.ceni.mr/spip.php?page=sommaire                                         .موقع اللجنة الوطنية المستقلة لانتخابات موريتانيا
ي انتخابات موريتانيا. نواكشط: العربية. 

العربية. )2014(. مشاركة مرتفعة للعسكر �ز
ي لبنــان: قــراءة قانونيــة عــى ضــوء قــرار المحكمــة 

ي النتخابــات النيابيــة �ز
ز مــن المشــاركة �ز فرحــات، نجيــب. )2013(. حرمــان العســكري�ي

 http://www.legal-agenda.com/article.php?id=609                                                                     .ي مــر
الدســتورية العليــا �ز

الجمهورية السورية. موقع مجلس الشعب.  

الجريدة الرسمية  للجمهورية الجزائرية )2016(. العدد 50.  

ي الدول العربية. القاهرة: جامعة الدول العربية. 
دارات النتخابية �ز الئمم المتحدة وجامعة الدول العربية. )2016(. تقرير ملتقى الإ

Attia, Syrine. )2018(. ”Tunisie: quelles nouveautés pour les élections municipales de 2018?“.  Jeuneafrique.
http://www.jeuneafrique.com/549026/politique/tunisie-quelles-nouveautes-pour-les-elections-municipales-de-2018/
Kilavuz, T. )2017(. ”Low Turnout in Last Week’s Algerian Elections is a Major Blow to the Government.“ The Washington 
Post. Washington: The Washington Post.
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/05/12/algerian-elections-had-low-voter-turnout-
heres-why-it-matters/?noredirect=on&utm_term=.e50e9e1cd61e 

Gaxie, Daniel. )1978(.  Le cens cache: inegalites culturelles et segregation politique. Paris: Sociologie Politique. 
مصطلحات ذات عالقة:

أولً: هذا القاموس:
اع، الناخبون/الناخبــات، حملــة انتخابيــة، عمليــة انتخابيــة، إعــان ودعايــة انتخابيــة، أنظمــة  تصويــت إجبــاري، انتخابــات، يــوم القــ�ت
، نســبة المشــاركة، مشــاركة  ز ي النتخابــات، تســجيل الناخبــ�ي

ي النتخابــات، وســائل التواصــل الجتماعــي �ز
عــام �ز انتخابيــة، وســائل الإ

ي النتخابــات.
المــرأة �ز

ي لمصطلحات النتخابات:  ثانياً: المعجم العر�ب
ــة،  ــت بالوكال ، تصوي ز ــكري�ي ــت العس ــجناء، تصوي ــت الس ــاري، تصوي ــت إجب ، تصوي ي ــا�ب ــن انتخ ــية، س ــوق سياس ، حق ي ــا�ب ــام انتخ نظ

ــاركة. ــبة المش ــة، نس ــوق انتخابي ــت، حق ــق التصوي ــن ح ــان م ــد، حرم ي ــ�ب ال�ب ــت ع تصوي

ريتا الشماىلي 

http://ar.parliament.iq/

http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html

http://www.elections.ma/elections/legislatives/resultats.aspx# 

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5516&cat=327

http://www.interieur.gov.dz/images/rgime-lectoral-ar.pdf
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ي النتخابات
مشاركة المرأة �ف

المفهوم والمصطلح
ــن  ــرأة م ــا ام ــن كونه ــط م ي فق

ــأ�ت ــة، ل ي يعي ــس الترش ــا إىل المجال ــات ووصوله ي النتخاب
ــة �ز ــرأة العربي ــاركة الم ــز مش ــعي لتعزي إن الس

ي بنظــرة أخــرى جديــدة عــن نظــرة الرجــل كونهــا الئم والئخــت والزوجــة. وإنمــا 
الممكــن أن تحســن مــن فعاليــة وكفــاءة الحكــم لئنهــا تــأ�ت

مشــاركتها تعتــ�ب مســالة حقوقيــة بالدرجــة الئوىل، مرتبطــة بحقهــا كمواطنــة لهــا كل الحقــوق وعليهــا كل الواجبــات مثلهــا مثــل المواطــن 
الرجــل.

ز  ــ�ي ــات البالغ ز والمواطن ــ�ي ــق كل المواطن ــام “universal vote”، أي ح اع الع ــ�ت ــق الق ــات ح ــادئ النتخاب ــم مب ــن أه ــك أن م ول ش
ز عــى أســاس اللــون أو الجنــس او العــرق أو المكانــة  اع دون أي تميــ�ي شــح والقــ�ت ي ال�ت

اع أن يقومــوا بواجبهــم الســياسي �ز ســن القــ�ت
ي تكافــؤ الفــرص أمــام 

ي تعــىز
ــىت ــدأ آخــر هــو المســاواة السياســية ال اع العــام مرتبــط بمب ــن. وحــق القــ�ت ــة أو اللغــة أو الدي الجتماعي

جميــع الرجــال والنســاء عــى الســواء. ولذلــك فــإن حرمــان المــرأة مــن ممارســتها لحقوقهــا السياســية يعتــ�ب انتقاًصــا مــن حقهــا كمواطنــة 
ز والمواطنــات، ممثلــة  اك جميــع المواطنــ�ي ي إ�ش

وانتقاًصــا أيًضــا مــن نزاهــة النتخابــات. وتعتــ�ب النتخابــات أكــ�ش فاعليــة حينمــا تنجــح �ز
ز  ز وناخبــات أو كمرشــح�ي ز فيهــا ناخبــ�ي ي يمثلهــا الشــعب، وتــزداد مصداقيــة النتخابــات كلمــا زادت رقعــة المشــارك�ي

ي جميــع الفئــات الــىت
�ز

ومرشــحات.

ي جميــع الــدول العربيــة، إل أن هــذه المشــاركة حــىت الآن ليســت 
 ورغــم أن المــرأة العربيــة نالــت حقوقهــا السياســية كمرشــحة وناخبــة �ز

ــة ببقيــة مناطــق العالــم. فالمنطقــة العربيــة تمثــل اليــوم أد�ز  فاعلــة كمــا ينبغــي أن تكــون، فنســبة المشــاركة مازالــت ضئيلــة مقارن
ي 

لمــان باســتثناء منطقــة المحيــط الهــادئ. ومــع ذلــك ناحــظ أن مشــاركة المــرأة قــد تطــورت بشــكل كبــ�ي �ز ي ال�ب
نســبة مشــاركة للمــرأة �ز

يعــات بعــض الــدول كتونــس وليبيــا،  ي ترش
ات جذريــة �ز ي واكبتهــا عــدة تغيــ�ي

ة، خاصــة بعــد قيــام الثــورات العربيــة الــىت الآونــة الئخــ�ي
ي مجلــس الشــورى، ممــا رفــع نســبة مشــاركة 

ز 30 نائبــة ســعودية �ز وإصــدار المملكــة العربيــة الســعودية مؤخــراً القــرار الملــكي بتعيــ�ي
)IPU( .2003 ي عــام

ي المنطقــة العربيــة إىل ٪18 بعدمــا كانــت تمثــل ٪6 فقــط �ز
المــرأة �ز

مفهوم المشاركة السياسية
ــة  ي تقــوم عــى المواطن

ــىت ــة وال ــادئ الديمقراطي ــدأ مــن مب ــات، هــي مب ي النتخاب
ــة، بمــا فيهــا المشــاركة �ز  المشــاركة السياســية الفعال

ز الفــرص المتكافئــة  ز والمواطنــات. ويعرفهــا داود البــاز بأنهــا “إعطــاء المواطنــ�ي ز جميــع المواطنــ�ي ي الحقــوق والواجبــات بــ�ي
والمســاواة �ز

ي تقريــر مصــ�ي دولتهــم عــى النحــو الــذي يريدونــه، وهــي حــرص الفــرد عــى أن يكــون لــه دور 
ســهام �ز لصياغــة شــكل الحكــم، والإ

شــح للهيئــات النتخابيــة”. )البــاز 2006( راديــة والتصويــت وال�ت ي الحيــاة السياســية مــن خــال المزاولــة الإ
ي �ز إيجــا�ب

ي لتمثيل المرأة
طار القانو�ف الإ

يعيــة أو محليــة مــن أهــم العوامــل الئساســية  ي أي انتخابــات رئاســية كانــت أو ترش
شــح �ز ي الخــاص بنظــام ال�ت

طــار القانــو�ز ويعتــ�ب الإ
 : ز ز هامــ�ي ي المنظــم للحقــوق السياســية للمــرأة إىل جزئــ�ي

طــار القانــو�ز ي النتخابــات. ويمكــن أن نلخــص الإ
المؤثــرة عــى مشــاركة المــرأة �ز

نســان، اتفاقيــة القضــاء  عــان العالمــي لحقــوق الإ ي نصــت عليهــا التفاقيــات والمواثيــق الدوليــة، مثــل الإ
حقــوق المــرأة السياســية الــىت

ز ضــد المــرأة والعهــد الــدوىلي للحقــوق المدنيــة والسياســية.  والجديــر بالذكــر أن جميــع هــذه المعاهــدات  عــى جميــع أشــكال التميــ�ي
ي الحيــاة 

ز ضــد المــرأة �ز ــزم باتخــاذ جميــع التدابــ�ي الازمــة للقضــاء عــى التميــ�ي ي وقعــت عليهــا الــدول العربيــة، تُل
والتفاقيــات الــىت

ز الداخليــة للبلــد وخاصــة مــا يتعلــق بالعمليــة النتخابيــة، ومن  ي القوانــ�ي
، فيتمثــل �ز ي

طــار القانــو�ز ي لاإ
السياســية والعامــة. أمــا الجــزء الثــا�ز

ي تــم التوقيــع عليهــا مــن قبــل الــدول إىل تطبيقــات 
امــات الدوليــة الــىت ز جــم الل�ت ز يجــب أن ت�ت . هــذه القوانــ�ي ي أهمهــا القانــون النتخــا�ب

فعليــة لضمــان تعزيــز مشــاركة المــرأة. ويكــون ذلــك عــن طريــق وضــع الإجــراءات والتدابــ�ي الازمــة والمناســبة حســب كل بلــد؛ ومنهــا 
ــة  ــ�ي خاصــة مؤقت ــة أو اتخــاذ تداب يعــات الداخلي ــل الترش ، تعدي ز ز الجنســ�ي ــ�ي ز ب ي تمــ�ي

ــىت ز ال ــ�ي ــة القوان ــال إلغــاء كاف عــى ســبيل المث
ــون الئحــزاب السياســية لضمــان  ــل قان ــة، أو تعدي ــة أو الزامي ــت طوعي ــا كان ــع كنظــام الحصــص، أي ي المتب مرتبطــة بالنظــام النتخــا�ب

ز الئحــزاب لضمهــا إىل قوائمهــم. مشــاركة المــرأة وتحفــ�ي

ي عىل تمثيل المرأة مدى تأث�ي النظام النتخا�ب
ي بعــض 

ــات. عــى عكــس النظــم السياســية المتبعــة �ز ي النتخاب
ــل مشــاركة المــرأة �ز ــادة أو تقلي ي زي

ــ�ي �ز ــره الكب ي أث  وللنظــام النتخــا�ب
ي المجالــس 

ي بعينــه وارتفــاع نســبة النائبــات �ز ز اســتخدام نظــام انتخــا�ب ي الــدول العربيــة ارتباطــا واضحــا بــ�ي
الــدول الغربيــة، نــرى �ز

ــة. يعي الترش

ــادة  ي زي
ــا �ز ه إيجابي ي عــى القوائــم النســبية المغلقــة أفضــل الئنظمــة بالنســبة للمــرأة. فلقــد كان تأثــ�ي

ي المبــىز ويعتــ�ب النظــام النســىب
ي 

لزاميــة والــىت ي أخــذت بهــذا النظــام. ولنجــاح هــذا النظــام يــو� بإضافــة الإجــراءات الإ
ي الــدول العربيــة الــىت

نســبة مشــاركة المــرأة �ز
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ي القوائــم المغلقــة 
ز الرجــال والنســاء �ز تيــب الئســماء بــ�ي تســمى بالكوتــا إليــه، ولــكي تكــون أكــ�ش فاعليــة ينصــح بإضافــة قواعــد واضحــة ل�ت

. ز ي حالــة عــدم المتثــال لهــذه القوانــ�ي
ضافــة إىل عقوبــات قانونيــة فعالــة �ز لائحــزاب السياســية، بالإ

ي النتخابات وتطور مشاركتها 
نظرة عامة حول بداية مشاركة المرأة �ف

ي عــام 1946، إل أن المــرأة الجيبوتيــة لــم تبــدأ المشــاركة 
شــح كانــت جيبــو�ت ي التصويــت وال�ت

أول دولــة عربيــة منحــت المــرأة حقوقهــا �ز
شــح لنســائها عــام 2015.  الفعليــة بالتصويــت إل عــام 1986. وتعتــ�ب الســعودية آخــر دولــة عربيــة قامــت بمنــح حــق التصويــت وال�ت
ــن  ــا م ــة تمنعه ــات قانوني ــوم أي معوق ــا السياســية، ول يوجــد الي ــرأة حقوقه ــت الم ــد أعط ــة ق ــدول العربي ــع ال ــون جمي ــك تك وبذل
ة هــذه الحقــوق اختلفــت عــى أرض الواقــع مــن بلــد  المشــاركة. ورغــم منــح النســاء العربيــات حقوقهــن السياســية كاملــة، إل أن مبــا�ش
ي المتبــع، فتــارة تتقــدم المــرأة وتحــرز العديــد مــن المقاعــد وتــارة أخــرى  اىل بلــد، وأحيانــا داخــل البلــد نفســه، حســب النظــام النتخــا�ب

اجــع وتنحــر مشــاركتها عــى عــدد مقاعــد بســيط ل يتعــدى أصابــع اليــد الواحــدة.  ت�ت

لــة الثانيــة.  ز ي الم�ز
ي لبنــان �ز

، تــأ�ت ي
: بعــد جيبــو�ت ي للحقــوق السياســية وتطــور مشــاركة المــرأة العربيــة كمــا يــىي

ويمكــن رصــد الخــط الزمــىز
ــام 1991، أي  ــا إل ع ــان فعلًي لم ــم تدخــل ال�ب ــة ل ــرأة اللبناني ــن الم ــام 1952، لك ي ع

ــت �ز شــح والتصوي ــان حــق ال�ت ــد منحــت لبن فلق
ي جميــع 

ز عاًمــا عــى صــدور القــرار. كمــا أن مشــاركة المــرأة اللبنانيــة سياســيا مازالــت ضعيفــة برغــم تواجدهــا �ز بعــد مــا يقــارب أربعــ�ي
ي 

ي مايــو 2018، بعــد أن كــن 4 نائبــات فقــط �ز
ة �ز ي النتخابــات الئخــ�ي

المجــالت الئخــرى. ولقــد فــازت 6 نســاء لبنانيــات بمقاعــد نيابيــة �ز
ي تاريــخ 

برلمــان 2009. ومــع أن هــذا العــدد يعتــ�ب ضئيــا جــدا مقارنــة بمجمــوع عــدد النــواب المؤلــف مــن 128 نائبــا، إل أنــه الئكــ�ب �ز
. ي

لمــان اللبنــا�ز ال�ب

ي أن 
، الئوىلي عــام 1948 حيــث حصلــت المــرأة الســورية أول عــى حقهــا �ز ز ي ســوريا فقــد جــاءت عــى مرحلتــ�ي

أمــا بدايــة مشــاركة المــرأة �ز
ي هــذا العــام ُســمح 

ي عــام 1953، و�ز
شــح فقــد حصلــت عليــه �ز ي حالــة حصولهــا عــى شــهادة الدراســة البتدائيــة، أمــا حــق ال�ت

تنتخــب �ز
ط المؤهــات التعليميــة بنــاًء عــى دســتور جمهوريــة ســوريا العربيــة لســنة 1950. شــح دون �ش للمــرأة بالنتخــاب وال�ت

لمــان  ي عــام 1964، ودخلــت أول امــرأة ال�ب
شــح فــكان �ز ي ال�ت

ي النتخــاب عــام 1954، أمــا حقهــا �ز
وقــد نالــت المــرأة الســودانية حقهــا �ز

ز  ي هــو نظــام مختلــط يجمــع بــ�ي
ي الســودا�ز ي العــام 1965، أي بعــد عــام واحــد مــن إصــدار القانــون. والنظــام النتخــا�ب

ي �ز
الســودا�ز

ي رفــع مشــاركة 
، وكان لســتخدام هــذا النظــام أثــر كبــ�ي �ز ي النظــام الفــردي ونظــام النتخــاب بالقائمــة عــى أســاس التمثيــل النســىب

لمانيــات العربيــات بعــد تونــس، الدولــة العربيــة الوحيــدة  ي نســب النســاء ال�ب
ي �ز

المــرأة، إذ تحتــل المــرأة الســودانية اليــوم المركــز الثــا�ز
ي العمليــة النتخابيــة.

ز الرجــل والمــرأة �ز ي تســتخدم مبــدأ المناصفــة بــ�ي
الــىت

شــح والتصويــت للمــرأة بموجــب دســتور 1956. ولكــن التطــورات  ي ال�ت
ي أعطــت مبكــرا الحــق �ز

ز الــدول العربيــة الــىت وتعتــ�ب مــر مــن بــ�ي
لمــان. ففــي عــام 1962 بــدأ  ي ال�ب

ي شــهدتها الســاحة السياســية المريــة، أثّــرت بشــكل كبــ�ي عــى نســبة مشــاركة المــرأة �ز
ة الــىت الكثــ�ي

ي ذلــك الوقــت. ثــم 
لمــان �ز اســتخدام أول حصــة مخصصــة للمــرأة وألــزم القانــون بتمثيــل المــرأة بنســبة %5 مــن إجمــاىلي أعضــاء ال�ب

ز مقعــًدا للنســاء كحــد أد�ز وبواقــع مقعــد عــى الئقــل لــكل محافظــة،  جــاء تعديــل قانــون النتخابــات عــام 1979 ليخصــص ثاثــ�ي
ي 

ي الوقــت الــذي ســمح فيــه للنســاء بالتنافــس مــع الرجــال عــى بــا�ت
كمــا لــم يســمح القانــون للرجــال بالتنافــس عــى هــذه المقاعــد �ز

لمــان إىل 8 %، وهــي أعــى نســبة وصلــت إليهــا المــرأة المريــة حــىت الآن. ورغــم إلغــاء  ي ال�ب
المقاعــد الئخــرى، لتصــل نســبة المــرأة �ز

ي 
ز )2005-1986( إل أن المــرأة المريــة ظلــت متواجــدة برغــم تراجــع نســبتها إىل %3.9، والســبب �ز تخصيــص المقاعــد للمــرأة مــا بــ�ي

ي مــر، حيــث قامــت معظــم الئحــزاب السياســية طواعيــة 
ي والقوائــم الحزبيــة المغلقــة لئول مــرة �ز ذلــك هــو اســتخدام النظــام النســىب

بوضــع عنــا� نســائية عــى قوائمهــا الحزبيــة. وقــد انتهــى هــذا الوضــع بالعــودة مــرة أخــرى لتطبيــق نظــام النتخــاب الفــردي، ممــا 
ي عــام 2009 عــادت مــر مــن جديــد لتخصيــص 46 مقعــًدا 

ي المجالــس المتعاقبــة. و�ز
ي نســبة تمثيــل المــرأة �ز

ترتــب عليــه تراجــع هائــل �ز
لمانيــة  ي النتخابــات ال�ب

شــحات �ز بقــاء عــى إمكانيــة ترشــحها للمقاعــد العامــة. وبعــد ثــورة ينايــر 2011، ارتفــع عــدد الم�ت للمــرأة مــع الإ
لمــان بــل عــى العكــس انحــر عــدد النائبــات  ي نســبة النائبــات داخــل ال�ب

جــم هــذه الزيــادة بزيــادة �ز لهــذا العــام، لكــن لائســف لــم ت�ت
إىل 11 نائبــة فقــط وانخفضــت النســبة إىل 2.2%.

ي 
ز الــدول العربيــة بالنســبة لحقــوق المــرأة.  فهــي أيضــا واحــدة مــن الــدول العربيــة الثــاث الــىت تحتــل جــزر القمــر مرتبــة مرموقــة بــ�ي

ز ضــد المــرأة “ســيداو” دون أي تحفظــات. ولقــد منحــت جــزر القمــر  قامــت بالمصادقــة عــى معاهــدة القضــاء عــى شــىت أشــكال التميــ�ي
ــح المــرأة هــذا الحــق. ولكــن دخــول المــرأة  ــة تمن ــة عربي ــك ســادس دول شــح عــام 1956 لتكــون بذل ــت وال�ت ي التصوي

المــرأة الحــق �ز
ــا %3 فقــط مــن مقاعــد  ــا. وتشــغل المــرأة حالي ــا مــن حصولهــا عــى حقه لمــان تعطــل حــىت عــام 1993 أي بعــد حــواىلي 36 عام لل�ب

ي المئــة مــن المناصــب الوزاريــة. 
مجلــس النــواب و20 �ز

ي عــام 
لمــان إل �ز شــح والتصويــت، ولكــن المــرأة الموريتانيــة لــم تســتطع دخــول ال�ب ي ال�ت

ي عــام 1961 أقــرت موريتانيــا حــق المــرأة �ز
و�ز

أس 7 أحــزاب سياســية مــن ضمــن 100 حــزب، كمــا  1975. وتمثــل المــرأة الموريتانيــة اليــوم نســبة %52 مــن الئصــوات النتخابيــة وتــ�ت
ي الــدول العربيــة بعــد كل مــن تونــس، الســودان، الجزائــر والعــراق. 

لمــان �ز ي نســبة النائبــات داخــل ال�ب
أنهــا تتبــوأ المركــز الخامــس �ز
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ــواب.  ــم انتخــاب أول امــرأة بمجلــس الن ــه تـ ي العــام ذات
شــح، و�ز ي عــام 1959 حصلــت المــرأة التونســية عــى حــق التصويــت وال�ت

�ز
لمــان بنســبة %27.57 مــن مقاعــد  ولقــد شــهدت آخــر انتخابــات برلمانيــة جــرت قبــل الثــورة التونســية عــام 2009 دخــول 59 امــرأة لل�ب
ي 

ز الرجــال والنســاء بالقوائــم النتخابيــة �ز لمــان الـــ 214. وبعــد انــدلع الثــورة التونســية عــام 2010، ورغــم إقــرار مبــدأ التناصــف بــ�ي ال�ب
لمانيــات مــن فــرض مبــدأ  لمــان لــم يتعــّد %27.18. وبالرغــم مــن ذلــك تمكّنــت ال�ب ي ال�ب

ي �ز
يعيــة، إل أّن التمثيــل النســا�ئ النتخابــات الترش

يعيــة، وكــرّس  شــح لانتخابــات الترش ي ال�ت
ي عــدد 16 لســنة 2014 بمبــدأ التناصــف �ز ي دســتور 2014 وألــزم القانــون النتخــا�ب

التناصــف �ز
ــد  ــان الجدي لم ــات لل�ب ــات التونســيات المنتخب ــع عــدد النائب ي رف

ــا ســاهم �ز ــة، مم ــة النســبية المغلق ي نظــام القائم
ــاوب �ز قاعــدة التن

بشــكل ملحــوظ مقارنــة بانتخابــات 2011، ليصــل عددهــن إىل 72 بعدمــا كان 21، أي بنســبة تفــوق 33.1 %. ولقــد مّكنــت هــذه النســبة 
ي والمرتبــة الـــ 34 عالمًيــا. ي الوطــن العــر�ب

لمانيــة �ز تونــس مــن الرتقــاء إىل المرتبــة الئوىل لمســتوى تمثيــل المــرأة ال�ب

ي الحصــول عــى اســتقال البــاد، ممــا ســاعد عــى تواجدهــا سياســيا جنًبــا إىل جنــب 
ي الجزائــر، فقــد لعبــت المــرأة دوًرا هاًمــا �ز

أمــا �ز
لمــان بموجــب المــادة 50 مــن الدســتور الــذي ضمــن  ة إىل ال�ب الرجــل. وفــور اســتقال البــاد عــام 1962، دخلــت المــرأة الجزائريــة مبــا�ش
شــح. وتــم تعديــل الدســتور الجزائــري عــام 2008 ممــا أعطــى فرصــة أكــ�ب لمشــاركة المــرأة الجزائريــة، ونصــت  لهــا حــق النتخــاب وال�ت
ي المجالــس المنتخبــة”، كمــا 

المــادة 31 مكــرر عــى أن “تعمــل الدولــة عــى ترقيــة الحقــوق السياســية للمــرأة بتوســيع حظــوظ تمثيلهــا �ز
ز ضــد المــرأة  لغــاء التميــ�ي ز العضويــة باعتبارهــا آليــات فاعلــة لإ أنــه وتطبيًقــا لئحــكام المــادة 31 مكــرر مــن الدســتور “صــدرت القوانــ�ي

شــح للمجالــس المنتخبــة”.  ي الحقــوق السياســية وخاصــة منهــا مــا يتعلــق بحــق ال�ت
ومســاواتها بالرجــل �ز

ــت المــرأة  ي 1993 دخل
ــا، أي �ز ز عاًم ــ�ي شــيح عــام 1963 وبعــد ثاث ــت وال�ت ــا بالنســبة للمغــرب، فلقــد ُمنحــت النســاء حــق التصوي أم

ي جميــع النتخابــات 
ي الفصــل الثامــن عــى أن “للنســاء حــق التصويــت �ز

ي �ز لمــان لئول مــرة، حيــث ينــص الدســتور المغــر�ب المغربيــة ال�ب
ــات  ــع الهيئ ز لجمي ي أن يُنتخــ�ب

ــة �ز ــادة 2 فتشــ�ي إىل أن “للنســاء الئهلي ــا الم ”، أم ز ــ�ي ز الرجــال دون أي تمي ــ�ي ــن وب وط تســاوي بينه ــرش ب
.” ز ز الرجــال دون أي تميــ�ي وط تســاوي بينهــن وبــ�ي ي بــرش

يــع الوطــىز اع العــام المنشــأة بمقتــ�ز الترش المنتخبــة بالقــ�ت

ًا عــن جاراتهــا فيمــا يتعلــق بتاريــخ بدايــة المشــاركة السياســية للمــرأة. فمنــذ اســتقال ليبيــا عــام 1951  ي ليبيــا كثــ�ي
ول يختلــف الحــال �ز

ي أول 
ــًدا �ز ــة بـــ 33 مقع ــرأة الليبي ــازت الم ــام 1963، وف ي ع

ــا �ز ي النتخــاب ومنحــت هــذا الحــق فعلًي
ــرأة �ز ــن الدســتور حــق الم تضم

ا عــى وضــع المــرأة  ي مــرت بهــا ليبيــا بعــد ذلــك أثــرت كثــ�ي
ي منــذ عــام 1952. إل أن الظــروف السياســية الــىت

انتخابــات للمؤتمــر الوطــىز
ــة  ــدرت حزم ــن 1969 إىل 2011، ص ــور م ــام الئم ي زم

ــذا�ز ــوىلي الق ة ت ــ�ت ــال ف ــية. فخ ــاركة السياس ــن المش ــد ع ــدة كل البع ــا بعي وأبقته
شــح  ي الحيــاة العامــة عمومــا. وذهبــت المــادة الثانيــة مــن القانــون إىل التأكيــد عــى حــق ال�ت

يعــات لضمــان حقــوق النســاء �ز مــن الترش
ي كانــت متاحــة حينهــا. وبعــد ثــورة 2011، جــاء القانــون 

ز لعضويــة أمانــات المؤتمــرات الشــعبية، وهــي الآليــة السياســية الــىت للجنســ�ي
ي عضويــة المؤتمــر، 

ي العــام ليفتــح المجــال واســعا أمــام مشــاركة النســاء �ز
رقــم )4( لســنة 2012 الخــاّص بانتخابــات المؤتمــر الوطــىز

ي القوائــم الحزبيــة، ورفــض 
نــاث عموديــا وأفقيــا �ز ز مــن الذكــور والإ تيــب المرشــح�ي مــن خــال اعتمــاده حصــة للنســاء وآليــة جديــدة ل�ت

ــون 59 لســنة 2012  ــم جــاء قان ــذي ســمح للمــرأة بالتواجــد بنســبة %16.5. ث ــر ال ــدأ، الئم م هــذا المب ي ل تحــ�ت
ــىت ــم الئحــزاب ال قوائ

ي عضويــة المجلــس البلــدي. ولقــد منــح القانــون رقــم 17 لســنة 
دارة المحليــة ليمنــح مقعــًدا واحــًدا عــى الئقــل للمــرأة �ز لنظــام الإ

ز مقعــدا، وهــو مــا يســمى بالمقاعــد المحجــوزة للمــرأة.  كمــا  2013 لنتخــاب الهيئــة التأسيســية ســتة مقاعــد للمــرأة مــن واقــع ســت�ي
خصــص القانــون رقــم 10 لســنة 2014 لنتخابــات مجلــس النــواب نســبة %16 مــن مقاعــده للنســاء.

لمــان  ق، ودخلــت ال�ب ولقــد حصلــت المــرأة الئردنيــة عــى حقهــا الســياسي عــام 1974، متأخــرا قليــا مقارنــة بأخواتهــا مــن دول المــرش
عــام 1989. وتحتــل النســاء الئردنيــات اليــوم نســبة ل بــأس بهــا لتصــل إىل 15.4%.

ي نفــس العــام. وبالرغــم مــن 
لمــان �ز ي عــام 1980، ودخلــت ال�ب

شــح �ز ــة، فقــد حصلــت عــىي حــق التصويــت وال�ت أمــا المــرأة العراقي
ي بنســبة  ي الوطــن العــر�ب

لمانيــات �ز دخــول المــرأة العراقيــة المجــال الســياسي متأخــًرا إل أنهــا اليــوم تحتــل المركــز الرابــع للنســاء ال�ب
.25.3%

ي 
يعــي للشــعب الفلســطيىز ي النتخــاب لئول مــرة عــام 1995 لنتخــاب المجلــس الترش

شــح و�ز ي ال�ت
مارســت المــرأة الفلســطينية حقهــا �ز

بموجــب قانــون النتخابــات رقــم 13 لســنة 1995. ولقــد ترشــحت 25 امــرأة لعضويــة المجلــس وفــازت منهــن 5 ســيدات.  

شــح  ــرأة حــق ال�ت ــح الم ي من
ــد تأخــًرا �ز ــج عــى وجــه التحدي ــد ســجلت دول الخلي ــج، فلق ــدول الخلي ــا بالنســبة ل ــف قلي ــر يختل والئم

ــة  ــ�ب اليمــن أول دول ــك تعت شــح عــام 1967، ولذل ــه المــرأة عــى حــق التصويــت وال�ت ــذي حصلــت في والنتخــاب، مــا عــدا اليمــن ال
ــات. ي النتخاب

شــح �ز ــت وال�ت ــرأة حــق التصوي ــح الم ــة تمن خليجي

ي النتخابــات 
شــح عــام 1994، وتبقــى المــرأة العمانيــة ذات تأثــ�ي ضئيــل �ز ي التصويــت وال�ت

ي ُعمــان ُمنحــت المــرأة العمانيــة الحــق �ز
و�ز

ي مجلــس الشــورى 
ة بســلطنة ُعمــان عــام 2015 فــازت ســيدة واحــدة بمقعــد �ز شــح والتصويــت. ففــي النتخابــات الخــ�ي مــن حيــث ال�ت

ز ُمرشــحة.  ي انتخابــات 2011 تجــاوز الســبع�ي
مــن أصــل 20 مرشــحة، علمــا أن عــدد المرشــحات �ز
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ي هــذا العــام اقتــرت عــى الرجــال فقــط لعــدم 
شــح والنتخــاب، ولكــن النتخابــات �ز ي عــام 1998، منحــت قطــر المــرأة حــق ال�ت

�ز
ي قطــر، وترشــحت 6 ســيدات لانتخابــات، لكــن لــم تتمكــن أي واحــدة 

ي عــام 1999 جــرت أول انتخابــات بلديــة �ز
ترشــح أي امــرأة. و�ز

ي عــام 2003، تمكنــت أول امــرأة قطريــة مــن أن تكــون أول عضــوة بمجلــس التعــاون الخليجــي. 
منهــن مــن الفــوز. ثــم �ز

ي طــرأت عــى 
ي النتخابــات الوطنيــة البحرينيــة لئول مــرة عــام 2002 بســبب التعديــات الــىت

شــح �ز منحــت النســاء حــق التصويــت وال�ت
ز رجــاًل ونســاًء  ي النتخابــات البحرينيــة. ونصــت المــادة 1 عــى أن “للمواطنــ�ي

ز الرجــل والمــرأة �ز الدســتور لتحقيــق مبــدأ المســاواة بــ�ي
ــتور  ــذا الدس ــا له ــك وفًق ــيح، وذل ش ــاب وال�ت ــق النتخ ــا ح ــا فيه ــية بم ــوق السياس ــع بالحق ــة والتمت ــؤون العام ي الش

ــاركة �ز ــق المش ح
شــح إل وفًقــا للقانــون”. ولقــد  ز مــن حــق النتخــاب أو ال�ت ي يبينهــا القانــون، ول يجــوز أن يحــرم أحــد المواطنــ�ي

وط والئوضــاع الــىت وللــرش
ي عــام 2002 إل أنــه لــم تنجــح منهــن أي امــرأة.

لمانيــة �ز ي النتخابــات البلديــة وال�ب
ترشــح عــدد قليــل جــدا مــن النســاء �ز

ــل 6 ســنوات عــى الموافقــة عليهــا  ــات إىل عــام 1999، أي قب ي النتخاب
ــة �ز ي الكويــت، فتعــود محــاولت مشــاركة المــرأة الكويتي

أمــا �ز
شــح. وصادقــت عليــه الحكومــة  ي التصويــت وال�ت

عندمــا أصــدر أمــ�ي الكويــت الشــيخ جابــر الئحمــد الصبــاح مرســوًما يمنــح المــرأة الحــق �ز
ــت  ي التصوي

ــق �ز ــرأة الح ــح الم ــا يمن ــرة قانونً ي لئول م
ــىت ــة الكوي ــس الئم ــر مجل ــام 2005، أق ي ع

ــه. و�ز ي رفض
ــىت ــان الكوي لم ــ�ي أن ال�ب غ

ي عــام 2009 حصلــت 
ي انتخابــات عامــي 2006 و2008 و�ز

ي الحصــول عــى أي مقعــد �ز
ي النتخابــات. واخفقــت المــرأة الكويتيــة �ز

شــح �ز وال�ت
ي عــام 2012.

اجــع إىل مقعديــن فقــط �ز ي مجلــس الئمــة لت�ت
المــرأة الكويتيــة عــى أربعــة مقاعــد �ز

ي هــذه النتخابــات تمكنــت نســاء 
ي التحــادي شــاركت فيهــا المــرأة، و�ز

مــارات أول انتخابــات للمجلــس الوطــىز ي عــام 2006، أجــرت الإ
�ز

شــح مــن أصــل 465 مرشــًحا لعضويــة المجلــس  شــح لعضويــة المجلــس. فتقدمــت 65 ســيدة لل�ت مــارات لئول مــرة مــن النتخــاب وال�ت الإ
ي نســاء أخريــات لتصــل عضويــة النســاء إىل تســع برلمانيــات 

ز ثمــا�ز ، وفــازت امــرأة واحــدة بعضويــة المجلــس، كمــا تــم تعيــ�ي ي
الوطــىز

ي النتخابــات ســوى ســيدة واحــدة مــن أصــل 74 مرشــحة، وتــم 
ي 2015 لــم تفــز �ز

يمثلــن نســبة %22.5 مــن مجمــوع أعضــاء المجلــس. و�ز
ز 8 ســيدات لتبقــى نســبة المشــاركة عــى مــا هــي %22.5. والجديــر بالذكــر أنــه تــم لئول مــرة انتخــاب ســيدة  اللجــوء مــرة أخــرى لتعيــ�ي

أس مؤسســة برلمانيــة. لرئاســة المجلــس لتكــون بذلــك أول امــرأة إماراتيــة وعربيــة تــ�ت

شــح، ففــي عــام 2011 قــرر الملــك الراحــل عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز  ي الســعودية كآخــر دولــة تقــرر حــق المــرأة بالتصويــت وال�ت
وتــأ�ت

ي مجلــس الشــورى لتصــل 
ز 30 ســيدة �ز ي “مجلــس الشــورى” والمجالــس البلديــة بعضويــة كاملــة. فقــام بتعيــ�ي

اك المــرأة الســعودية �ز إ�ش
ي عــام 2015 نظمــت الســعودية أول انتخابــات للمجالــس المحليــة بمشــاركة المــرأة فــازت فيهــا 21 

نســبة مشــاركة المــرأة إىل %20، و�ز
ز 17 ســيدة أخــرى ليصــل عــدد النســاء إىل 38 ســيدة. امــرأة وتــم تعيــ�ي

ي الئحزاب السياسية
مشاركة المرأة �ف

ي تهتــم بالتأثــ�ي عــى 
ز المؤسســات القليلــة الــىت تعــد الئحــزاب السياســية مــن أهــم وســائل التنشــئة السياســية وذلــك باعتبارهــا مــن بــ�ي

ي القــرارات بشــأن مــن 
التجاهــات السياســية الديمقراطيــة الحديثــة. وتتكــون الئحــزاب السياســية غالبــا مــن الذكــور الذيــن يتحكمــون �ز

ي أي مرتبــة؟ مــن ســوف يتلقــى الدعم 
ي قوائــم الئحــزاب؟ و�ز

ز والمرشــحات ســوف يتــم تقديمــه �ز شــح ولئي منصــب، َمــن مــن المرشــح�ي ي�ت
. أمــا  ي تحديــد دور المــرأة ووضعهــا الســياسي

خــال الحملــة وبعــد النتخابــات؟ ونتيجــة لذلــك يكــون دور الئحــزاب السياســية حاســما �ز
ي لعــدد النســاء أو تحديــد نســبة 

، وذلــك عــن طريــق تحديــد حصــة كحــد أد�ز ي حينمــا يكــون الئمــر قانونًيــا ملزًمــا بنــص القانــون النتخــا�ب
ي القائمــة 

ز النســاء والرجــال �ز شــح - بــل وربمــا ينــص القانــون عــى مبــدأ المناصفــة وكيــف يتــم التنــاوب بــ�ي النســاء عــى قوائــم ال�ت
اك النســاء.  ي هــذه الحالــة تضطــر الئحــزاب السياســية إىل إ�ش

ي تونــس - فإنــه �ز
الواحــدة كمــا حــدث �ز

ز أن هنــاك تواجــًدا قويــا لائحــزاب السياســية، برغــم تفــاوت عددهــا 
ّ ة تبــ�ي ي الســنوات الخــ�ي

ي الــدول العربيــة �ز
إن متابعــة النتخابــات �ز

ي ظــل عــدم وجــود 
ي مناطــق الــراع المســلح، وذلــك لئســباب سياســية ل يســعنا الوقــت للخــوض فيهــا هنــا. و�ز

وقوتهــا إل بالطبــع �ز
ــاء  ــجيع النس ي تش

ــا �ز ــوم بدوره ــائية. ول تق ــا� النس ــل العن ــة تتجاه ــإن السياس ــة ف ــراءات الازم ــى الإج ــوي ع ي يحت ــا�ب ــون انتخ قان
ي 

ي إمكانيــة فوزهــا �ز
شــح نظــرا لثقــة الحــزب �ز ي اختيــار امــرأة معينــة لل�ت

ي العمــل الســياسي إل إذا كان لديهــا رغبــة واضحــة �ز
لانخــراط �ز

ي إطــار دائرتهــا النتخابيــة، الئمــر الــذي ســيتيح للحــزب كســب مقعــد الدائــرة، وهــذا الئمــر 
النتخابــات، باعتبارهــا شــخصية معروفــة �ز

ي قــوي ينــص عــى إجــراءات إلزاميــة تجــ�ب جميــع الئحــزاب  ي الئكــ�ش حدوثــا هــو وجــود قانــون انتخــا�ب
قليــل الحــدوث لائســف. الئمــر الثــا�ز

امهــا ل تقبــل قوائمهــا،  ز ي حالــة عــدم ال�ت
عــى وضــع نســبة معينــة مــن النســاء عــى القوائــم، ســواء كانــت قوائــم مفتوحــة أو مغلقــة، و�ز

ي هــذه الحالــة 
ي تســتخدم الكوتــا مثــل الجزائــر ومــر والمغــرب. �ز

ي العديــد مــن الــدول العربيــة حاليــا والــىت
وهــو العــرف الجــاري �ز

يضطــر الحــزب إىل البحــث عــن الســيدات القــادرات لمــلء هــذه القوائــم ويضطــر لتقديــم الدعــم الــازم لهــا والــذي يعــد مــن أكــ�ش 
ي تمكنــه مــن 

ي النتخابــات، بســبب امتاكــه للكثــ�ي مــن المقــدرات والمقومــات الــىت
ي نجــاح المرشــحات مــن النســاء �ز

العوامــل أهميــة �ز
ز والناخبــات للتصويــت لصالحهــا،  ي قــد تواجههــا كمرشــحة، ومــن ثــم قدرتــه عــى اســتمالة الناخبــ�ي

تذليــل الكثــ�ي مــن الصعوبــات الــىت
ي النتخابــات.

الئمــر الــذي يعــزز مــن فــرص فوزهــا �ز
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ــة إىل  شــح كمســتقلة أو تتجــه طواعي ــا تضطــر إىل ال�ت اً م ــ�ي ــة داخــل الئحــزاب، وكث ــر المــرأة مــن هــذه الراعــات الداخلي ــك تنف ولذل
ي جميــع الئنشــطة مناصفــة. ولقــد 

ي أغلــب الوقــت مشــاركة المــرأة �ز
ط �ز ي لئن الــراع أقــل ولئن الممــول لفعالياتــه يشــ�ت

المجتمــع المــد�ز
شــح مــن داخــل الحــزب لاســتفادة مــن  ــة عــن أن خيارهــن الئول كان دائمــا ال�ت ــدول العربي ي عــدد مــن ال

ت بعــض المرشــحات �ز ّ عــ�ب
شــح كمســتقات لإحساســهن بالظلــم داخــل حزبهــن، حيــث  داريــة، ولكنهــن اضطــررن لل�ت مكانيــات الماديــة والإ المســاندة الحزبيــة والإ

لــم يكــن للمــرأة وجــود ملمــوس عــى قائمــة ترشــيحات الحــزب.

ي النتخابات 
ي تحول دون مشاركة المرأة �ف

التحديات والمعوقات ال�ت
ي 

ي المجــال الســياسي وانتــرت عليهــا، ومــن ذلــك العديــد مــن العقبــات الــىت
لقــد واجهــت المــرأة العربيــة حــىت الآن عــدة تحديــات �ز

ي الــدول العربيــة الضامنــة 
ز الازمــة �ز ي النتخابــات وخاصــة كمرشــحة، بالرغــم مــن وجــود الدســات�ي والقوانــ�ي

تحــول دون مشــاركتها �ز
شــح. ي ال�ت

لحقهــا �ز

ي مكانــة 
معظــم هــذه التحديــات مرتبطــة بالعــادات والتقاليــد والقوالــب النمطيــة للنــوع الجتماعــي، الــذي يضــع الئنــىش منــذ ولدتهــا �ز

ي مجــال السياســة وتبوئهــا لمراكــز قياديــة. هــذه العقبــات 
ي دور نمطــي محــدد يرفــض وجــود المــرأة �ز

أقــل مــن الذكــر، فتنشــأ الفتــاة �ز
ي بــدأت المــرأة ممارســة 

ي مــر الــىت
تتفــاوت مــن دولــة إىل دولــة ويمكــن أن تــزداد أو تتناقــص داخــل الدولــة الواحــدة، مثلمــا حــدث �ز

ات طويلــة ثــم اختفــت بعــد أول  لمــان لفــ�ت ي ال�ب
ي دول أخــرى. فقــد تواجــدت المــرأة المريــة �ز

السياســة فيهــا مبكــرا مقارنــة بأخواتهــا �ز
ة بســبب تغيــ�ي القانون  ي النتخابــات الئخــ�ي

ي المجحــف بحقهــا، وعــادت ثانيــًة �ز يعيــة بعــد الثــورة بســبب القانــون النتخــا�ب انتخابــات ترش
ــم النســبية.  ــن خــال القوائ ــس الشــعب إل م ــم تســتطع النســاء دخــول مجل ــك ل ــع ذل ــة، وم وري ــة الرز لزامي ووضــع الإجــراءات الإ

ــات  لماني ــهدت ال�ب ــد ش ــت فق ي الكوي
ــا �ز ــات. أم ــىت الناخب ز وح ــ�ي ــوات الناخب ــى أص ــول ع ي الحص

ــتقات �ز ــحات المس ــلت المرش وفش
ي 

غــم دور المــرأة القطريــة البــارز �ز ي قطــر، ف�ب
لمــان الــذي ســبق أن دخلتــه المــرأة بجــدارة. وكــذا �ز الكويتيــات خروًجــا جماعيــا مــن ال�ب

ي انتخابــات المجلــس المحــىي 
ي بذلتهــا، وفــازت المــرأة �ز

ة الــىت ي تغيــ�ي الواقــع رغــم الجهــود الكبــ�ي
مجــالت عديــدة إل أنهــا فشــلت �ز

بمقعــد وحيــد. 

ز لنــا هــذه الئمثلــة أيضــا، أن ارتفــاع نســبة الئميــة وغيــاب التعليــم الــذي يؤخــذ دائمــا كســبب لعــدم ترشــح المــرأة، لــم يكــن عائقــا 
ّ تبــ�ي

مــارات وقطــر حيــث نجــد مســتوى التعليــم عالًيــا ومــع ذلــك تبقــى مشــاركة المــرأة  ي دول أخــرى مثــل الإ
ي دول كالمغــرب واليمــن، ول �ز

�ز
. ضعيفة

وأيضــا بالنســبة للعامــل القتصــادي ل يمكننــا القــول بــأن عــدم امتــاك المــرأة للمــال وضعــف قدرتهــا القتصاديــة، قــد يشــكل دائمــا 
ي النتخابــات. حيــث نجــد أن امتاكهــا للمــال ليــس كافًيــا وحــده بــأن يكــون دافًعــا لهــا للمشــاركة السياســية إذا 

عائقــا أمــام مشــاركتها �ز
كانــت التقاليــد الجتماعيــة تضــع حواجــز أخــرى أمامهــا.

ي النقاط التالية: 
ويمكننا تلخيص أهم هذه التحديات �ف

•

•

•

•

ي بعــض الــدول، وعــدم 
ز الذكــر والئنــىش حــىت الآن �ز ز بــ�ي

ّ ي تمــ�ي
بيــة النمطيــة للفتــاة منــذ الطفولــة، والمناهــج الدراســية الــىت ال�ت

ي 
ة �ز ــا�ش ــر مب ي تؤث

ــىت ي وال ــر�ب ــع الع ــا المجتم ــش فيه ي يعي
ــىت ــة ال ــة الذكوري ــوارد، والثقاف ــب والم ــم والتدري ي التعلي

ــاواة �ز المس
ي بعــض 

ة �ز . عامــل القبليــة والعشــائرية، أو الطائفيــة والعائليــة المتواجــد بكــ�ش ي ز والناخبــات وســلوكهم النتخــا�ب خيــارات الناخبــ�ي
ــراد.  ــه ســلوكيات الئف ي توجي

ــ�ب أيضــا فاعــا أساســيا ســلبيا �ز ــذي يعت مــارات، الئمــر ال ــان أو الإ ــا، لبن ــل ليبي ــة مث ــدول العربي ال
ي العمليــة السياســية مــن البدايــة 

ك فرصــة لنســاء القبيلــة للدخــول �ز فعــادة يكــون زعيــم القبيلــة وكبارهــا مــن الرجــال ممــا ل يــ�ت
ورفــض فكــرة ترشــحها.

ي منهــا المــرأة ذاتهــا، وعــدم اقتناعهــا أحيانـًـا بقدرتهــا عــى المشــاركة السياســية بفاعليــة، 
ي تعــا�ز

بويــة الــىت الحواجــز النفســية وال�ت
ي النتخابــات، وهكــذا ينتهــي الئمــر بهــا أحيانــا إىل 

شــح �ز ي يتقدمــن لل�ت
ممــا انعكــس عــى عــدم ثقتهــا بالعنــا� النســائية الــا�ت

شــح.  التصويــت للرجــل وعــدم مســاندة امــرأة مثلهــا بالرغــم مــن امتاكهــا كل المؤهــات الازمــة لل�ت

ي شــّبت عليهــا، 
بيــة النمطيــة الــىت عــدم قــدرة المــرأة عــى التواصــل والتحــىي بالجــرأة المتعــارف عليهــا عنــد الرجــل، بســبب ال�ت

ز والناخبــات أو إقناعهــم بشــخصها فتعــزف  ممــا يجعــل منهــا أحيانــا منافســة ضعيفــة غــ�ي قــادرة عــى التواصــل مــع الناخبــ�ي
عــن المشــاركة.

ي النتخابــات، حيــث تفضــل المــرأة غالًبــا إنفاقهــا عــى عائلتهــا ممــا 
مكانيــات القتصاديــة الــازم توافرهــا للمشــاركة �ز ضعــف الإ

ي حالــة عــدم امتاكهــا للمــوارد الماليــة الكافيــة.
شــحها �ز أصبــح حاجــزا ل�ت
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ي الــدول 
ي اجتاحــت الــدول العربيــة ظهــر نــوع آخــر مــن التحديــات مرتبــط بالعنــف وعــدم الئمــان، وخاصــة �ز

ومــع الئحــداث الــىت
ي تواكــب كل 

ي لــم تســتطع حــىت الآن إنهــاء �اعاتهــا الداخليــة كســوريا واليمــن وليبيــا. هــذا العنــف والئزمــات المتتابعــة الــىت
الــىت

ًا مــن النســاء يحجمــن عــن المشــاركة فيهــا لئنهــن يعرّضــن حياتهــن أو حيــاة أبنائهــن للخطــر. فــا نســتطيع  انتخابــات جعلــت كثــ�ي
يعيــة الليبيــة يــوم 25 حزيران/يونيــو 2014، والــذي تــم فيــه اغتيــال ســلوى بوقعيقيــص،  أن ننــس عشــية النتخابــات الترش
ي كانــت تشــغل حــىت اغتيالهــا منصــب نائــب رئيــس الهيئــة المكلفــة بإجــراء مصالحــة وطنيــة شــاملة، ممــا كان لــه 

ببنغــازي والــىت
ي الحيــاة السياســية ســواء كانــت ناخبــة أو مرشــحة. 

ي مشــاركة المــرأة الليبيــة ودفعهــا إىل تجنــب المشــاركة �ز
أشــد الئثــر �ز

مالحظات نهائية 
ي النتخابــات، ل 

يعيــة والتنفيذيــة، مــن خــال مشــاركتها الواســعة �ز ي المؤسســات الترش
بنــاء عــى مــا تقــدم، فلــكي تأخــذ المــرأة دورهــا �ز

نســان.  بــد مــن التذكــ�ي بــأن مشــاركة المــرأة هــي أولً حــق مــن حقوقهــا كمواطنــة، وهــذا غــ�ي قابــل للتفــاوض كأي حــق مــن حقــوق الإ
ي الحقــوق والواجبــات.

ز والمواطنــات �ز ز جميــع المواطنــ�ي وجميــع الدســات�ي العربيــة نصــت عــى المســاواة بــ�ي

ي النتخابــات لــن تســتطيع 
إن المــرأة العربيــة برغــم مــا وصلــت إليــه مــن مكانــة ومــا حققتــه مــن مكاســب، فإنهــا فيمــا يتعلــق بتواجدهــا �ز

ي كفاءتهــا، ولكنــه يعــود إىل الوضــع داخــل المجتمــع 
تحقيــق النجــاح المطلــوب وحدهــا، وهــذا ل يعــود لعــدم مقدرتهــا أو لنقــص �ز

ــة  ــد نســبة معين ــح المــرأة، وإن بشــكل مؤقــت، مــن خــال تحدي ــة لصال ي ز ــة الإجــراءات التمي�ي ــع أهمي ــا تنب ــط. مــن هن ي المحي العــر�ب
ي النتخابــات، حيــث أثبــت الواقــع والتجــارب أنــه مــن الصعــب أن تحقــق المــرأة، بعيــداً عــن الحصــص الثابتــة، نجاًحــا ملموًســا 

للنســاء �ز
بالعتمــاد فقــط عــى جهودهــا الخاصــة.

ي 
ــىت ــات ال ي تحليــل ودراســة العقب

ــار، ومنهــا التعمــق �ز ز العتب ــز مشــاركة المــرأة يجــب أخذهــا بعــ�ي ــاك وســائل أخــرى لتعزي إل أن هن
يعيــة الازمــة، والعمــل  ي كل دولــة عــى حــدة، والقيــام بالإصاحــات الترش

ي المنطقــة العربيــة، و�ز
تواجــه المشــاركة السياســية للمــرأة �ز

، وتشــجيع الســلطات والئحــزاب السياســية عــى القيــام بالــازم لتشــجيع  ي المجــال الســياسي
عــام لتقبــل صــورة المــرأة �ز مــع وســائل الإ

مشــاركة المــرأة.
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ي لمصطلحات النتخابات  المعجم العر�ب

المفهوم والخلفية
ي 2014. يضــم 

ي لائمــم المتحــدة طبعتهــا الئوىل �ز
نمــا�ئ نامــج الإ ي لمصطلحــات النتخابــات هــو أداة معرفيــة نــرش ال�ب المعجــم العــر�ب

ي كافــة أنحــاء العالــم 
يــة والفرنســية، وذلــك لضمــان اســتخدامه �ز ز نجل�ي ي اللغــات بالعربيــة والإ

المعجــم 481 مدخــا، وهــو مرجــع ثــا�ش
ــة  ــة ودقيق وح واضح ــم �ش ــو تقدي ــم ه ــن المعج ــدف م ــة. كان اله ــة ثاني ــية كلغ ــة أو الفرنس ي ز نجل�ي ــة الإ ــرش اللغ ــث تنت ي حي ــر�ب الع
ــق  ــم الناط ي العال

ــعة �ز ــورة موس ــوع بص ــة تتن ات النتخابي ــ�ب ــات والخ ــات؛ إذ إن الممارس ــال النتخاب ي مج
ــية �ز ــات الئساس للمصطلح

ي العمليــة النتخابية. 
شــارة لــدور واحــد أو نشــاط واحــد �ز ي البــاد المختلفــة لاإ

بالعربيــة، وهنــاك مصطلحــات مختلفــة يتــم اســتخدامها �ز

ضافــة إىل التنويعــات اللغويــة العربيــة لتلــك  وع أن يقــدم أهــم المصطلحــات المتفــق عــى أنهــا الئساســية بالإ لــذا حــاول هــذا المــرش
ات النتخابيــة.  ي التواصــل وتبــادل المعلومــات والخــ�ب

ي شــاركت فيــه، وذلــك بغــرض المســاعدة �ز
ي البــاد الثمانيــة الــىت

المصطلحــات �ز
ي عــدد مــن البلــدان الناطقــة باللغــة 

ي المســاعدة النتخابيــة �ز
ي لائمــم المتحــدة �ز

نمــا�ئ نامــج الإ المعجــم الــذي جــاء اســتناداً إىل تجربــة ال�ب
ي 

نمــا�ئ نامــج الإ قليمــي للمســاعدة النتخابيــة التابــع لل�ب وع الإ العربيــة واســتجابة لطلــب مــن هــذه البلــدان، يمثــل جــزًءا مــن عمــل المــرش
وعات  وع مــع مرش ي المنطقــة. وهــي جهــود يتعــاون فيهــا المــرش

ي تصميــم وتطويــر وتوزيــع منتجــات معرفيــة حــول القضايــا النتخابيــة �ز
�ز

قليميــة والدوليــة، بمــا يتضمــن جامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة  ي البلــدان العربيــة وعــدد مــن المنظمــات الإ
المســاعدة النتخابيــة �ز

ي المنطقــة..
يــك الرئيــسي �ز دارة النتخابيــة العربيــة وهــي الرش هيئــات الإ

ي مختلــف البلــدان وعمــل عــى إتمامهــا. ويهــدف 
هــا قبلــه �ز ي تــم نرش

قليمــي عــى مســارد المصطلحــات النتخابيــة الــىت ي المعجــم الإ
بـُـىز

ي المعجــم إىل ظهــور مصطلحــات موحــدة، مــن ناحيــة، وتعزيــز التقديــر والفهــم لاختافــات اللغويــة مــن ناحيــة 
البعــد المقــارن �ز

ي توســيع النقــاش حــول النتخابــات والعمليــات الديمقراطيــة بشــكل عــام. 
ســهام �ز ضافــة إىل ذلــك، يهــدف المعجــم إىل الإ أخــرى. بالإ

المعجــم موجــه إىل الجمهــور العريــض مــن أجــل فهــم أفضــل للنظــم والئطــر القانونيــة والسياســية والتقنيــة للعمليــات النتخابيــة 
يعيــة  ي ذلــك أعضــاء الســلطة الترش

ز بالنتخابــات، وأطرافهــا الآخريــن بمــا �ز المختلفــة، غــ�ي أنــه يســتهدف بصــورة أساســية المختصــ�ي
هــا. وقــد  عــام وغ�ي ، والئحــزاب السياســية، ووســائل الإ ز ــ�ي ، ومجموعــات المراقب ي

ــة، ومنظمــات المجتمــع المــد�ز ــة والتنفيذي والقضائي
ز الســلطات النتخابيــة  دارة النتخابيــة كمهنــة عــ�ب تعزيــزه للتواصــل بــ�ي ي تطويــر الإ

اء انتخابيــون أن المعجــم لبنــة أساســية �ز اعتــ�ب خــ�ب
. ي ي المجــال النتخــا�ب

ز �ز المختلفــة والعاملــ�ي

منهجية المعجم وبناؤه
ي 

اء �ز ــن الخــ�ب ــد م ز العدي ــ�ي ــاش ب ــن الدراســة والبحــث والنق ــام م ــن ع ــ�ش م ــة بعــد أك ي للمصطلحــات النتخابي ــد المعجــم العــر�ب ول
ــن  ز م ــ�ي اء النتخابي ــن الخــ�ب ــد م ز العدي ــق المشــارك�ي ــة. ضــم فري ــات والتصــال والسياســات الديمقراطي ــات واللغوي مجــالت النتخاب
ي 

ــكل بلــد مشــارك �ز ي واحــد ل
وع المعجــم ومنســقه، مراجــع وطــىز ــرة مــرش ؛ مدي ي

نمــا�ئ نامــج الئمــم المتحــدة الإ قليمــي ل�ب وع الإ المــرش
ز يمثلــون الســلطات النتخابيــة للبــاد والمنظمــات غــ�ي الحكوميــة ومراكــز الفكــر المهتمة  ز وطنيــ�ي اء انتخابيــ�ي المعجــم؛ مــن 5 إىل 10 خــ�ب
ي المرحلــة 

ز والمحرريــن باللغــات الثاثــة. �ز جمــ�ي ي النتخابــات، بالإضافــة إىل فريــق مــن الم�ت
ز �ز ز العاملــ�ي عاميــ�ي اء الإ بالنتخابــات والخــ�ب

ز وتونــس واليمــن. وقــد تــم اختيــار  وع: مــر والعــراق والئردن ولبنــان وليبيــا وفلســط�ي ي المــرش
الئوىل، ســاهمت البلــدان الثمانيــة التاليــة �ز

. ي
نمــا�ئ نامــج الئمــم المتحــدة الإ وعــات المســاعدة النتخابيــة التابعــة ل�ب اكــة مــع مرش ي �ش

، لئنهــا كانــت �ز هــذه البلــدان، إىل حــد كبــ�ي

اء النتخابــات لتحديــد  ي إنتــاج المعجــم. أولً، مرحلــة مكثفــة مــن البحــث والتوثيــق قــام بهــا خــ�ب
تــم اتبــاع منهجيــة مــن ثــاث خطــوات �ز

ي البلــدان المشــاركة كل عــى حــدة 
اح تعريفاتهــا باللغــات الثاثــة. ثانيــاً، تــم تنظيــم ورش عمــل �ز ي ســيتم تضمينهــا واقــ�ت

المصطلحــات الــىت
ي ورش العمــل الوطنية 

ًا، قــام المحــررون بمقارنة نتائــج النقاشــات المختلفــة �ز حيــث تــم تحليــل مداخــل المعجــم من منظــور لغــوي. وأخ�ي
ي ثاثــة 

، يتــم عرضهــا �ز ي ي العــر�ب
تيــب الهجــا�ئ ي المعجــم: 481 مصطلًحــا مصّنًفــا حســب ال�ت

ي تظهــر بهــا �ز
وتــم تنظيــم المــادة بالطريقــة الــىت

ي للمصطلح. يــة والفرنســية( مصحوبــة بالختافــات اللغويــة العربية - أينمــا وجد - أســفل التعريف العــر�ب ز نجل�ي أعمــدة )باللغــات العربيــة والإ

ي 
ي اســتغرقت كل منهــا يومــا واحــدا، ربمــا يفيــد هــذا �ز

ــا إىل جــداول أعمــال وديناميــات ورش العمــل الوطنيــة الــىت شــارة هن تجــدر الإ
ــة  ــق المعجــم بتقســيم كاف ــام فري ــل ق ي سلســلة ورش العم

ــدء �ز ــل الب اء و/أو مؤسســات أخــرى. قب ــا خــ�ب ــوم به ــة يق ات مماثل خــ�ب
 ، ي

طــار القانو�ز ي مجــال النتخابــات: البيئــة السياســية والجتماعيــة، والإ
المصطلحــات إىل مجموعــات ثاثــة تضــم الموضوعــات الرئيســية �ز

ــذا  ــا له ــا تبع ــة المصطلحــات وتعريفاته ــق بإرســال قائم ــام الفري ــل، ق ــد كل ورشــة عم ــول موع ــل حل والإجــراءات والممارســات. وقب
ي الورشــة مــع الهتمــام بضــم نتائــج ورش العمــل إىل النســخة الرئيســية قبــل حلــول موعــد كل ورشــة عمــل 

ز �ز التقســيم إىل المشــارك�ي
وع المعجــم يقــوم بــه فريــق العمــل، يتبعــه تقســيم  ي يــوم ورشــة العمــل نفســه، يتضمــن جــدول الئعمــال عرًضــا لمــرش

جديــدة. �ز
ــق  ــن فري ــّرة م ــّر أو مي ــا مي ــر كا منه ــل يدي ــات عم ــاث مجموع ــم إىل ث ــة ورغباته ــم الخاص اته ــم وخ�ب ــا لمهاراته ز وفًق ــارك�ي المش
ي 

ــد �ز ــن جدي ز م ــارك�ي ــع المش ــي جمي ــوم يلتق ــن الي ة م ــ�ي ــة الئخ ي الجلس
ــر. �ز ــو الآخ ــدا تل ــات واح ــول المصطلح ــاش ح ــم للنق المعج
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ح مــا قامــت بــه مجموعتــه/ا ويــدور نقــاش تُجمــع فيــه آراء  ز أو المشــاركات مــن كل مجموعــة بــرش جلســة عامــة ويقــوم أحــد المشــارك�ي
ز  كــ�ي ي كل مجموعــة. خــال جلســة التعليقــات هــذه، كان ال�ت

شــكالية �ز ي مجموعــات العمــل الئخــرى حــول المصطلحــات الإ
ز �ز المشــارك�ي

. ي
ي اســتخدام اللغــة الخاصــة بالبلــد المعــىز

الرئيــسي عــى تســليط الضــوء عــى الختافــات �ز

بعض الإحصاءات الئساسية حول محتوى المعجم
ي المعجم:

ي شاركت �ز
ي الباد الىت

ي حول الختافات والتنويعات اللغوية �ز
فيما يىي ملخص إحصا�ئ

: - وســنذكر المصطلحــات هنــا  ز المفاهيــم ذات العــدد الئكــ�ب مــن الختافــات اللغويــة، أي 4 فأكــ�ش يجــب تســجيل مــا يــىي مــن بــ�ي
 78 ، ي ي المجــال النتخــا�ب

اع، 40 اســتطاع رأي �ز ي ترتيــب المصطلحــات العربيــة بالمعجــم - : 15 إدارة محطــة القــ�ت
مســبوقة برقمهــا �ز

اع، 293 عريضــة تزكيــة، 346  ، 257 رئيــس محطــة القــ�ت ي
برلمــان أحــادي، 83 بطاقــة هويــة، 143 تعميــم مراعــاة المنظــور الجنســا�ز

اع متنقلــة، 351 محكمــة انتخابيــة، 369 مرســوم الدعــوة لانتخــاب، 396  اع، 347 محطــة اقــ�ت اع، 345 محــرز محطــة القــ�ت محطــة اقــ�ت
ي صــورة لجنــة.

اع، 430 نســبة التغيــب، 461 هيئــة إدارة النتخابــات �ز مقصــورة اقــ�ت

اع، 50 اســتمارة عــّد الئصوات،  ز بعد الق�ت ، 45 اســتقصاء رأي الناخب�ي ز ز المصطلحــات ذات التنويعــات الثاثــة: 22 إعــام الناخبــ�ي ومــن بــ�ي
اعــات النتخابيــة، 141  ز ، 96 تحديــد هويــة الناخــب، 104 تربيــة مدنيــة، 106 ترســيم الدوائــر النتخابيــة، 113 تســوية ال�ز ي

79 برلمــان ثنــا�ئ
، 208 حشــو صناديــق  ي ، 181 جمعيــة تأسيســية، 191 حاصــل انتخــا�ب ي ي انتخــا�ب

ي كامــل، 178 جــدول زمــىز تعــدد الوليــات، 160 تمثيــل نســىب
، 382 مســؤول الدائــرة  ز شــح، 290 عتبــة الحســم، 312 قائمــة الناخبــ�ي اع عــى قــدم المســاواة، 266 ســحب ال�ت اع، 212 حــق القــ�ت القــ�ت

عــام. اع، 431 نســبة المشــاركة، 462 هيئــة تنظيــم وســائل الإ النتخابيــة، 383 مســؤول تنظيــم الطابــور، 414 موظــف اقــ�ت

 110 ، ز : 21 إعــادة عــد الئصــوات، 71 انتخابــات محليــة، 85 بلديــة، 91 تثقيــف الناخبــ�ي ز ي تضــم تنويعتــ�ي
ز المصطلحــات الــىت ومــن بــ�ي

، 126 تصويــت خــارج الوطــن، 176 جدولــة الئصــوات، 201 حرمــان مــن حــق التصويــت، 234 دائــرة انتخابيــة ذات  ز تســجيل المرشــح�ي
، 268 ســّن انتخابيــة،  ي

، 265 ســجل مــد�ز ز عضــو واحــد، 235 دائــرة انتخابيــة متعــددة الئعضــاء، 256 رئيــس بلديــة، 264 ســجل الناخبــ�ي
، 315 قائمــة حزبيــة، 327 لئحــة تنفيذيــة، 338 مجلــس النــواب، 352 محكمــة دســتورية، 353 محكمــة عليــا،  ز 269 ســوء توزيــع الناخبــ�ي
، 377 مركــز فــرز وعــد الئصــوات، 394 مقاعــد محجــوزة، 449 نظــام الصــوت الواحــد القابــل للتحويــل، 450 نظــام  ي 360 مراقــب انتخــا�ب
اع بيضــاء، 470  اع باطلــة، 469 ورقــة اقــ�ت ي مختلــط العضويــة، 468 ورقــة اقــ�ت الصــوت الواحــد غــ�ي القابــل للتحويــل، 457 نظــام نســىب

اع صحيحــة. اع تالفــة، 472 ورقــة اقــ�ت ورقــة اقــ�ت

ــة  ــبية، 10 أغلبي ــة بسيطة/نس ــة، 8 أغلبي : 7 أغلبي ــاىلي ــد الت ــدة نج ــة واح ــة لغوي ــة بتنويع ــات المصحوب ز المصطلح ــ�ي ــن ب اً، م ــ�ي وأخ
ي النتخابــات، 245 مطالبــة، 316 قائمــة  ، 150 تقريــر مراقــىب ز ، 111 تســجيل الناخبــ�ي ي مصطنعــة، 11 أغلبيــة مطلقــة، 18 إصــاح انتخــا�ب
، 407 منظمــة مجتمــع  ز ــ�ي ــز تســجيل الناخب اع، 376 مرك ــز اقــ�ت عــام، 375 مرك ــة وســائل الإ مغلقــة، 317 قائمــة مفتوحــة، 362 مراقب
، 451 نظــام الفائــز الئول، 452 نظــام الكتلــة،  ، 447 نظــام الصــوت التفضيــىي ي ، 441 نظــام التمثيــل النســىب ي ، 429 نــزاع انتخــا�ب ي

مــد�ز
اع معلقــة. 453 نظــام الكتلــة الحزبيــة، 475 ورقــة اقــ�ت

ز العربيــة  ز باللغتــ�ي ي الســنة الثانيــة مــن صــدور طبعتــه الئوىل، ألهــم المعجــم إصــداًرا بالصوماليــة مــع عموديــن إضافيــ�ي
يذكــر أنــه �ز

ي الصومــال بدعــم هــذه المبــادرة تقنًيــا. 
ي �ز

نمــا�ئ نامــج الئمــم المتحــدة الإ وع المســاعدة النتخابيــة التابــع ل�ب يــة، وقــد قــام مــرش ز نجل�ي والإ

يمكــن الطــاع عــى المعجــم الصومــاىلي هنــا: 
http://www.ec-undp-electoralassistance.org/wp-content/uploads/2017/12/Somali -lexicon-of-elections

ونية:  لك�ت ونية. وهنا رابط النسخة الإ لك�ت ي كل من النسخ الورقية والإ
ي متوفر �ز كما أن المعجم العر�ب

https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/library/Dem_Gov/arabic-lexicon-of-electoral-terminology/

فادي عوض السعيد
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المناصب المنتخبة

المفهوم والمصطلح
/ات مــن خــال  ز ي يتــم اختيــار شــاغليها عــن طريــق المواطنــ�ي

يُطلــق مســمى “المناصــب المنتخبــة” عــى تلــك المناصــب العامــة الــىت
ي اللغــة العربيــة بصيغتــه هــذه، إل أنــه يقــارب إىل حــد بعيــد 

. ورغــم أن المصطلــح غــ�ي متــداول �ز اع المبــا�ش أو غــ�ي المبــا�ش القــ�ت
ي المرشــح لشــغل المنصــب. ويعتــ�ب عــدد هــذه 

ي يجــب توافرهــا �ز
وط والقواعــد الــىت مصطلــح “المجالــس المنتخبــة”، مــن حيــث الــرش

ز  ي إطــار “الهرميــة” الخاصــة بالدولــة، عنــًرا مهًمــا فيمــا يتعلــق بــالئداء الجيــد للديمقراطيــة ومشــاركة المواطنــ�ي
المناصــب وأهميتهــا، �ز

اع” صفــة المنتَخــب/ة حيــث يتــم انتخابــه مــن قبــل الهيئــة الناخبــة. وقــد  ي العمليــة السياســية. ويطلــق عــى شــاغىي “منصــب القــ�ت
�ز

اع غــ�ي مبــا�ش مــن قبــل  ي اقــ�ت
اع عــام مبــا�ش يشــارك فيــه كل مــن يحمــل صفــة ناخــب/ة، أو يجــرى انتخابه/هــا �ز ي اقــ�ت

يجــرى النتخــاب �ز
ي التمثيــل، 

لمــان ثنــا�ئ ي حالــة ال�ب
لمانيــة الدنيــا �ز ي الســواد الئعظــم مــن دول العالــم يجــرى انتخــاب أعضــاء الغرفــة ال�ب

. �ز ي مجمــع انتخــا�ب
 . اع عــام مبــا�ش لمــان أحــادي التمثيــل، عــ�ب اقــ�ت ي حالــة ال�ب

لمانيــة الوحيــدة �ز أو الغرفــة ال�ب

ــل، وهــي الســابقة عــى  طــاق هــي وظيفــة التمثي ــا عــى الإ اع ولكــن أهمه ــد مــن الئهــداف وراء وجــود مناصــب القــ�ت ــاك العدي هن
كافــة الوظائــف والئغــراض مــن وجــود المجالــس المنتخبــة. فعــى صعيــد النتخابــات الرئاســية يعتــ�ب رئيــس/ة الدولــة رمــزا ينــوب عــن 
ز والمســاءلة والرقابــة والعــزل.  وط التعيــ�ي ي السياســات الداخليــة والخارجيــة، ويحــدد القانــون والدســتور �ش

ي الدولــة �ز
جمــوع مواطــىز

اع أيًضــا لهــا وظائــف محــددة طبقــا للقانــون والدســتور. فعــى الرغــم مــن أن الوظيفــة  يعــي، فــإن مناصــب القــ�ت وعــى المســتوى الترش
دارة، وإقــرار  الئساســية للمؤسســات المنتخبــة هــي ســن القانــون، إل أن لهــا مهــام أخــرى، عــى رأســها نقــد الحكومــة والرقابــة عــى الإ
الموازنــة، ومحاكمــة مســؤوىلي الســلطة التنفيذيــة، وإســماعهم المطالــب العامــة، وذلــك كلــه عــ�ب وســائل عــدة، كالرقابــة عــى الموازنــة، 

لمانيــة وطلبــات الإحاطــة ولجــان تقــ� الحقائــق، وآليــات ســحب الثقــة، إلــخ. والســتجواب والئســئلة ال�ب

، وبقــدر أهميــة المنصــب تكــون  ي الوقــت الحــاىلي
وعيــة تــوىلي المنصــب �ز شــارة إىل أن النتخابــات هــي أســاس مرش ومــن الئهميــة بمــكان الإ

يعيــة ويمكــن أن تكــون إداريــة كمــا هــو  ي يتــم إجراؤهــا. فالمناصــب المنتخبــة يمكــن أن تكــون تنفيذيــة أو ترش
أهميــة النتخابــات الــىت

ي النقابــات المهنيــة والعماليــة، أو الئنديــة الرياضيــة، والجمعيــات الئهليــة. إلــخ..  وهــي عــى عكــس 
ي النتخابــات المحليــة، أو �ز

الحــال �ز
ة طويلــة تمتــد عــادة  ي النظــم الملكيــة، حيــث يكــون الملــك عــى رأس الدولــة وقــد يســتمر حكمــه لفــ�ت

ي توجــد �ز
المناصــب الوراثيــة الــىت

ي النظــم، مثــل دولــة ُعمــان عــى ســبيل المثــال. 
حــىت وفــاة الملــك ثــم ينتقــل الحكــم بالوراثــة إىل وىلي عهــده، أو إىل مــن يــو�ي بــه �ز

المبادئ والفلسفة الحاكمة للمناصب المنتخبة
 : اع، وهي كما يىي هناك مجموعة من المبادئ العامة لمناصب الق�ت

ي 
/ات: فيمــا يتعلــق بالديمقراطيــة مــن حيــث هــي، فــإن أول المتطلبــات الــىت ف ــد المنتَخبــ�ي أن تكــون القــرارات السياســية بي

ــاب  ــدي أصح ي أي
ــاف �ز ــة المط ي نهاي

ــون �ز ــية تك ــية الرئيس ــرارات السياس ــو أن الق ــا، ه ــًدا ديمقراطًي ــه بل ــد بعين ــن بل ــل م تجع
ــم  ــو السياســة يُجمعــون عــى أن جوهــر نظــام الحك ــكاد باحث ــام. وي اع ع ــ�ت ي اق

ــون/ات �ز ــم المواطن ــام بانتخابه مناصــب ق
ي 

ز مــن المشــاركة �ز ز المواطنــ�ي ــة اتخــاذ القــرارات وعمــل مؤسســات الحكــم مــن جهــة، وتمكــ�ي الديمقراطــي هــو تنظيــم عملي
ز والمواطنــات مــن جهــة ثالثــة.  عمليــة صنــع القــرارات السياســية مــن جهــة ثانيــة، وتنظيــم عاقــة مؤسســات الحكــم بالمواطنــ�ي

ــات تتحــدد بعائدهــا الديمقراطــي، الــذي يشــمل – فضــاً عــن أبعــاد  التنافــس حــول المصالــح والئفــكار: إن قيمــة النتخاب
ــوغ الئفضــل لعمــوم  ــة بغــرض بل ــح والئفــكار المتباين ز القــوى والمصال ــ�ي ي ب يجــا�ب ــا للتنافــس الإ أخــرى- بقاءهــا مجــالً مفتوًح
/ ز قــرار المجتمعــي بأنهــا وســيلة رئيســية للرقابــة الشــعبية عــى أداء الســلطة السياســية، ثــم لمحاســبة القائمــ�ي المجتمــع، مــع الإ
ز والمواطنــات باعتبارهــم أصحــاب  رادة الحــرة للمواطنــ�ي ات عليهــا، بمــا يضمــن التصحيــح الــدوري لاختيــار العــام وفــق الإ

ي ذلــك.
الحــق الئصيــل �ز

ــات  ــن الآلي ــدة م ــز Terence Lyons، واح ــس ليون ني ــب ت�ي ــات حس ــا أن النتخاب ــات: كم ــب والمؤسس ــة المناص عي ــرار �ش إق
ــا  2005، 270( ــدة. )دوان، ويهارت ــة جدي ــة حكوم ــة لئي ــة وخارجي ــة داخلي عي ز �ش ــ�ي ــة لتأم ــًدا والمتاح ــة ج القليل

اع” عمليــة ترشــيد القــرار الحكومــي.  كة: ومــن المبــادئ الحاكمــة “لمناصــب القــ�ت ي إطــار المســؤولية المشــ�ت
ترشــيد القــرارات �ف

ــغل  ــل لش ــار الئفض ــمية لختي ــات الرس ــع الجه كة م ــ�ت ــؤولية المش ــع المس ي موق
ــن/ة �ز ــل المواط ــعبية تجع ــاركة الش إن المش

ز الذيــن عليهــم أن يكونــوا عــى قــدر هــذه  المناصــب، وهــو الئمــر الــذي يزيــد مــن مســتوى الوعــي والمبــادرة لــدى المواطنــ�ي
المســؤولية، وأن يــؤدوا واجباتهــم تجــاه وطنهــم مــن خــال مشــاركة فاعلــة بنــاءة تقــوم عــى حمايــة المصالــح الوطنيــة العليــا 

ي آن واحــد. 
والمصالــح الشــعبية �ز

.1

.2

.3

.4
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ــا” للمشــاركة السياســية: “بأنهــا تلــك  ب ي ف�ي
ــا لتعريــف “جوزيــف نــاي” و”ســيد�ز ي عمليــة صنــع القــرار: وذلــك طبًق

المشــاركة �ف
ي القــرارات الحكوميــة”. 

ي يؤدونهــا وكذلــك التأثــ�ي �ز
ي اختيــار الحــكام والئعمــال الــىت

ي تهــدف إىل التأثــ�ي �ز
النشــاطات القانونيــة الــىت

 )Nie and Verba 1975, 1(

ــ�ي محــددة  وط ومعاي ــة” �ش ــكل “المناصــب المنتخب ــث يوجــد ل ــة: حي ــب المنتخب ــغل المناص ــة لش ــط متاح ــ�ي وضواب معاي
ــة.  ــة ومتاحــة للكاف ــون معلوم ــة تك ــة لشــغل المناصــب المنتخب ز المنظم ــ�ي ــون الئســاسي أو القوان ي القان

ــا �ز منصــوص عليه

ــة،  ــات انتخابي ــة، ومؤسس ــتورية وقانوني ــد دس ــن تقالي ــا م ــتقرة إرثً ــة المس ــب الديمقراطي ــة: تتطل ــب المنتخب ــاط المناص أنم
ــا  ــة قائمــة، وإعاًم ي حيــوي، وســلطة قضائي

ــة فاعلــة، ومؤسســات أمــن قومــي، ومجتمــع مــد�ز وقراطي ــة سياســية، وب�ي وتعددي
ي الئنظمــة 

ي كان يوجــد فيهــا الكثــ�ي مــن هــذه المؤسســات �ز
ي البلــدان الــىت

. و�ز ز حــًرا، ومؤسســات النشــاط القتصــادي الحــر المقــ�ز
. )ســالم 2011، 12( وهنــاك اختــاف  ي

الســابقة، فــإن إقامــة الديمقراطيــة كانــت أمــراً أكــ�ش يـُـًرا مــن بلــدان تفتقــد هــذا المــا�ز
، والمســتوى الــذي يتــم شــغله مــن دولــة لئخــرى، وهــو مــا يتضــح  ي ي نوعيــة المناصــب حســب نــوع الحكــم والنظــام النتخــا�ب

�ز
ة  ، فــإن هــذا يرتبــط بدرجــة كبــ�ي ي مــن خــال طبيعــة المنصــب الــذي يتــم اختيــار مــن ســيتوله مــن خــال النتخــاب الشــعىب
(، وكذلــك الئمــر  ي

بشــكل الدولــة )وحــدة واحــدة، أو وحــدة واحــدة ل مركزيــة أو فيدراليــة(، وشــكل الحكــم )رئــاسي أو برلمــا�ز
ي مجتمــع بعينــه. ولنتأمــل فيمــا يــىي بعــض هــذه الجوانــب: 

بالنســبة للســمات التاريخيــة للتطويــر الديمقراطــي �ز

ــم نظــام مســتقل  ــة أو إقلي ــكل ولي ــر ل : الئوىل أن يتوف ز ــ�ي ز هامت ــ�ي ــى قاعدت ــز هــذه النظــم ع ــة: ترتك ــم الفيدرالي النظ

ــة مســتقلة، لهــا حــق الســيادة عــى حدودهــا  ــة، وكذلــك قضائي ــة، وتنفيذي يعي ــة ســلطة ترش ــكل ولي ، حيــث يكــون ل ي
ذا�ت

الطبيعيــة. أمــا القاعــدة الثانيــة أن هــذه الوليــات أو الئقاليــم تآلفــت فيمــا بينهــا ببعــض الخصائــص، تنازلــت عــن دوليتهــا 
ي الئنظمــة الفيدراليــة عــن 

يعيــة �ز لصالــح حكومــة أو هيئــة موحــدة تجمــع كل الوليــات الئخــرى. وتوزيــع الســلطات الترش
ي معظــم الئنظمــة الفيدراليــة 

يعيــة، حيــث يــوزع الدســتور الفيــدراىلي �ز طريــق مــا يعــرف باســم قوائــم الختصاصــات الترش
ــة للفيدراليــة مــن جهــة أخــرى، اســتناًدا إىل قائمــة  ز المؤسســات الفيدراليــة مــن جهــة، والوحــدات المكون الصاحيــات بــ�ي
كة نموذًجــا  ي يحددهــا. وبشــكل عــام، يمثــل تعــداد الصاحيــات المشــ�ت

يعيــة الــىت أو أكــ�ش مــن قوائــم الختصاصــات الترش
ز  ي التوزيــع الفعــىي للوظائــف والصاحيــات بــ�ي

ي �ز
مــن الفيدراليــة أكــ�ش اندماًجــا ومرونــة. وهــو يســمح بإيجــاد تنــوع براغمــا�ت

ز مــن السياســة دون أن  ع لمجــال معــ�ي مســتويات الحكــم المختلفــة، لئن الحكومــة الفيدراليــة أو المركزيــة يمكــن أن تــرش
ي ذلــك المجــال إىل المــدى الــذي يكــون مــن 

يــع �ز ي الترش
قليــم، مــن حقهــا �ز ــة أو الإ تحــرم الســلطة، عــى مســتوى الولي

ع فيــه. العمــىي أو المائــم أن تــرش

ي هــذا المقــام يكــون 
، و�ز ي

ــا�ش عــى المســتوى الوطــىز ــة بشــكل مب ــم انتخــاب رئيــس الجمهوري ــا يت : هن ــاسي النمــط الرئ

ي آن واحــد. هنــا أيضــا يتــم اختيــار نائــب الرئيــس وكذلــك أعضاء 
المنتَخــب أو المنتًخبــة رئيســا/ًة للدولــة ورئيســا/ًة للحكومــة �ز

ي كثــ�ي مــن الحــالت، وعندهــا ل 
. كمــا يتــم انتخــاب نائــب الرئيــس مــع الرئيــس نفســه �ز ي

لمــان عــى المســتوى الوطــىز ال�ب
ي 

ي أن النتخــاب �ز
يمكــن التصويــت لمرشــح أو مرشــحة لمنصــب الرئيــس مــن حــزب ولنائــب الرئيــس مــن حــزب آخــر، بمعــىز

ي شــخصية الرئيــس.
ز �ز كــ�ي واقــع الئمــر ينحــو إىل ال�ت

ــس  ــون رئي ــاد أن يك ــن المعت ــإن م ــا ف ــي. وهن يع ــس الترش ــاء المجل ــاب أعض ــا�ش انتخ ــكل مب ــم بش : يت ي
ــا�ف لم ــط ال�ب النم

ح مــن رئيــس  لمــان أو زعيــم حــزب أو ائتــاف يمثــل الئغلبيــة، ويتــم اختياره/هــا بنــاء عــى مقــ�ت الحكومــة أحــد أعضــاء ال�ب
لمــان. ي ال�ب

ــت عــى الثقــة �ز ــم التصوي ــا( ث ــًكا أو رئيًس ــة )مل الدول

ي يتمتــع بهــا يشــاركه فيهــا 
اع العــام، إل أن الصاحيــات الــىت : رئيــس الدولــة يتــم انتخابــه مــن خــال القــ�ت شــبه الرئــاسي

ــس  ــه رئي ــون في . يك ي
ــا�ز لم ــاسي وال�ب ز النظــام الرئ ــ�ي ــط ب ــاسي هــو نظــام خلي ــوزراء. بمعــىز أن النظــام شــبه الرئ ــس ال رئي

ــة  ز رئيــس الجمهوري ــ�ي ــع هــذه الســلطات ب ــة، ويختلــف توزي ي تســي�ي شــؤون الدول
ز �ز يكــ�ي ــوزراء �ش ــة ورئيــس ال الجمهوري

ــه  ــم انتخاب ــة يت ــس الجمهوري ي أن رئي
ي �ز

ــا�ز لم ــف هــذا النظــام عــن النظــام ال�ب ــد إىل آخــر، ويختل ــن بل ــوزراء م ــس ال ورئي
لمــان  ي أن رئيــس الــوزراء مســؤول أمــام ال�ب

، ويختلــف عــن النظــام الرئــاسي �ز اع العــام المبــا�ش مــن طــرف الشــعب بالقــ�ت
ــه. لمــان محاســبته وعزل ويســتطيع ال�ب

.5
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•

•

•

•

اع /ات مناصب الق�ت الئهلية والضوابط القانونية لشاغىلي
ي البلــدان العربيــة عــى وضــع مجموعــة مــن المعايــ�ي والضوابــط 

اع �ز ز المنظمــة لشــغل مناصــب القــ�ت تتفــق أغلــب الدســات�ي والقوانــ�ي
القانونيــة الواجــب توافرهــا لمــن يتقــدم لهــذه المناصــب، كمــا هــو الحــال بالنســبة لمــا يعــرف باســم )الئهليــة النتخابيــة(. 

ي بعض البلدان العربية. 
اع« �ز ي يجب توافرها فيما يمكننا أن نطلق عليه »أهلية مناصب الق�ت

وط الىت وفيما يىي أهم الرش
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ي قانــون النتخــاب 2016 مجموعــة 
ع �ز اع للمجالــس المحليــة: ففــي الجزائــر، عــى ســبيل المثــال، حــدد المــرش مناصــب القــ�ت

ي الناخــب/ة حــىت يتمتــع بمــا يعــرف بالئهليــة النتخابيــة. عــى خــاف ســن الئهليــة المدنيــة، 
وط الواجــب توافرهــا �ز مــن الــرش

ي العمليــة 
اك فئــة الشــباب �ز ع الجزائــري ســن الئهليــة السياســية إىل 18 ســنة، بهــدف إ�ش والمحــدد بســن 19 ســنة، خّفــض المــرش

السياســية وتفعيــل إرادتهــم لختيــار مــن يمثلهــم، هــذا خافــا لدســتور 1963 الــذي كان يحــدد ســن 19 ســنة لممارســة الحقــوق 
ي تقلــد 

ز �ز ي نــص المــادة 51 بالنــص عــى: “يتســاوى جميــع المواطنــ�ي
اع �ز السياســية. كمــا حــدد الدســتور أهليــة مناصــب القــ�ت

ي يحددهــا القانــون” )هاشــمي 2015، 194(. وطبًقــا للمــادة 87 
وط الــىت وط غــ�ي الــرش ي الدولــة دون أيــة �ش

المهــام والوظائــف �ز
ــرة  ي الدائ

ي أن يكــون مســجا �ز
ــول�ئ ــدي أو ال ي البل شــح إىل المجلــس الشــعىب ي الم�ت

ط �ز ــري “يشــ�ت ــات الجزائ ــون النتخاب مــن قان
اع، أن يكــون ذا جنســية جزائريــة،  يــن ســنة عــى الئقــل يــوم القــ�ت شــح فيهــا. وأن يكــون بالًغــا ثاثًــا وعرش ي ي�ت

النتخابيــة الــىت
ــالبة  ــة س ــة أو جنح ــه جناي ي لرتكاب

ــا�ئ ــم نه ــه بحك ــا علي ــون محكوًم ــا، وأل يك ــاءه منه ــة أو إعف ــة الوطني ــت أداءه الخدم أن يثب
للحريــة ولــم يــرد اعتبــاره، باســتثناء الجنــح الغــ�ي عمدية”)الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة 2016، 9(. ومــن جانبــه حــدد 
ع التونــسي مــن خــال الفصــل الخامــس مــن المجلــة النتخابيــة ســن النتخــاب بثمانيــة عــرش ســنة، وهــذا عــى غــرار  المــرش

ي أخــذت بنفــس المبــدأ.
العديــد مــن الئنظمــة الــىت

ــات  ــون النتخاب ــن قان ــادة )102( م ــال، حــددت الم ي مــر عــى ســبيل المث
ــة: �ز يعي ــات الت�ش ي النتخاب

اع �ف ــ�ت ــب الق مناص
شــح لعضويــة مجلــس النــواب، بحيــث يكــون المرشــح مريًــا، متمتعــا بحقوقــه المدنيــة والسياســية، حاصــاً عــى  وط ال�ت �ش
ز  يــن ســنة مياديــة. ويُبــ�ي شــح عــن خمــس وعرش شــهادة إتمــام التعليــم الئســاسي عــى الئقــل، وأل تقــل ســنه يــوم فتــح بــاب ال�ت
ي مجلــس النــواب ل يزيــد عــى 5%، 

ز عــدد مــن الئعضــاء �ز شــح الئخــرى، كمــا يجــوز لرئيــس الجمهوريــة تعيــ�ي وط ال�ت القانــون �ش
ويحــدد القانــون كيفيــة ترشــيحهم. )الدســتور المــري 2014، 33(. و�ز تونــس حــدد الفصــل 25 مــن قانــون النتخابــات لعــام 
ز الئربعــة  ي دائــرة يســاوي عــدد المقاعــد فيهــا أو يفــوق أربعــة أن تضــم مــن بــ�ي

شــحة �ز ز عــى كل قائمــة م�ت 2014 أنــه يتعــ�ي
ــة  شــح لعضوي وط ال�ت ز ســنة. وحــدد الفصــل الـــ 19 �ش ــ�ي ــن خمــس وثاث ــد ســّنه ع شــحة ل يزي شــًحا أو م�ت ــا م�ت ــل فيه الئوائ
مجلــس نــواب الشــعب كحــق لــكل ناخبــة أو ناخــب تونــسي الجنســية منــذ عــرش ســنوات عــى الئقــل، بــأن يكــون بالغــا مــن 
شــح، وغــ�ي مشــمول بــأي صــورة مــن صــور الحرمــان القانونيــة. كمــا  ي تاريــخ ال�ت

يــن ســنة كاملــة عــى الئقــل �ز العمــر ثاثــاً وعرش
ز عضويــة مجلــس نــواب الشــعب وعضويــة مجالــس الجماعــات المحليــة المنتخبــة،  حــدد الفصــل 35 أنــه ل يمكــن الجمــع بــ�ي
كات ذات  أو عضويــة الحكومــة، أو وظيفــة لــدى الدولــة والمؤسســات والمنشــآت العموميــة والجماعــات المحليــة، أو لــدى الــرش
ة، أو وظيفــة لــدى دول أخــرى، أو وظيفــة لــدى المنظمــات الدوليــة الحكوميــة  ة أو غــ�ي المبــا�ش المســاهمات العموميــة المبــا�ش

يــع التونســية، قانــون أســاسي عــدد 16 لســنة 2014( أو المنظمــات غــ�ي الحكوميــة. )بوابــة الترش

ــة أن  ــا للجمهوري شــح رئيًس ــن ي�ت ط فيم ــ�ت ــه يُش ــن الدســتور أن ــادة 141 م ي مــر، حــددت الم
ــية: �ز اع الرئاس ــ�ت ــب الق مناص

، وأل يكــون قــد حمــل، أو أي مــن والديــه أو زوجــه جنســية دولــة أخــرى، وأن يكــون متمتًعــا  ز يكــون مريـًـا مــن أبويــن مريــ�ي
ــا، وأل تقــل ســنه يــوم فتــح بــاب  بحقوقــه المدنيــة والسياســية، وأن يكــون قــد أدى الخدمــة العســكرية أو أعفــي منهــا قانونً
ي تونــس، حــدد 

شــح الئخــرى. )الدســتور المــري 2014، 43(. و�ز وط ال�ت ز ســنة مياديــة، ويحــدد القانــون �ش شــح عــن أربعــ�ي ال�ت
ي الفصــل 40، حيــث يحــق لــكل ناخبــة أو ناخــب تونــسي الجنســية منــذ الــولدة، 

شــح لانتخابــات الرئاســية �ز وط ال�ت القانــون �ش
شــح يــوم تقديــم ترشــحه أن يكــون بالًغــا مــن العمــر خمًســا  ي الم�ت

ط �ز ّشــح لمنصــب رئيــس الجمهوريــة. ويشــ�ت ســام ال�ت دينــه الإ
ز ســنة عــى الئقــل. وإذا كان حامــا لجنســية غــ�ي الجنســية التونســية فإنــه يقــدم ضمــن ملــف ترشــحه تعهــًدا بالتخــىي  وثاثــ�ي

يــع التونســية، قانــون أســاسي لســنة 2014( عــن الجنســية الئخــرى عنــد التريــح بانتخابــه رئيســا للجمهوريــة. )بوابــة الترش

ًا إيجابًيــا، مؤقًتــا أو دائًمــا، لبعــض  ز اع: حيــث أقــرت بعــض الدســات�ي العربيــة تميــ�ي ي لبعــض مناصــب القــ�ت يجــا�ب ف الإ التميــ�ي
ط الفصــل 24 مــن القانــون الئســاسي  فئــات المجتمــع، بعضهــا عــى أســاس النــوع أو الســن أو الديــن. فعــى ســبيل المثــال، اشــ�ت
ز النســاء والرجــال، وقاعــدة التنــاوب بينهــم داخــل  شــحات عــى أســاس مبــدأ التناصــف بــ�ي ي تونــس أن تقــدم ال�ت

ي �ز النتخــا�ب
ي حــدود مــا يحتمــه العــدد الفــردي للمقاعــد المخصصــة لبعــض 

م هــذا المبــدأ إل �ز ي ل تحــ�ت
القائمــة، ول تقبــل القائمــة الــىت

طــار، تنــص المــادة 35 مــن الدســتور الجزائــري المعــدل أن الدولــة تعمــل عــى ترقيــة الحقــوق السياســية  ي هــذا الإ
الدوائــر. و�ز

ع هــذه القاعــدة الدســتورية مــن خــال إصــدار  ــل المــرش ــة. وقــد فّع ي المجالــس المنتخب
للمــرأة بتوســيع حظــوظ  تمثيلهــا �ز

ي المجالــس المنتخبــة، وهــو مــا نتبينــه بنــص 
يــك فاعــل �ز اك المــرأة كرش القانــون )03-12( لعــام 2012، الــذي حــدد كيفيــة إ�ش

ي كل قائمــة ترشــيحات، حــرة أو مقدمــة مــن حــزب أو عــدة 
ــه ل يقــل عــدد النســاء �ز ي تنــص عــى أن

ــىت ــه وال ــة من المــادة الثاني
أحــزاب سياســية، عــن النســب المحــددة بحســب عــدد مقاعــد المتنافــس عليهــا بالنســبة للمجالــس الشــعبية الولئيــة: %30 مــن 
عــدد مقاعــد المجلــس عندمــا يكــون عــدد المقاعــد 35 مقعــًدا، 39 مقعــدا،43 مقعــًدا و47 مقعــًدا. و%35 مــن عــدد مقاعــد 
ــة: %30  مــن عــدد  المجلــس عندمــا يكــون عــدد المقاعــد مــن 51 مقعــًدا إىل 55 مقعــًدا. بالنســبة للمجالــس الشــعبية البلدي

يــن ألــف نســمة. )لمعيفــي 2015، 15(  ي يزيــد عــن عرش
ي المجالــس الشــعبية البلديــة الــىت

مقاعــد المجلــس �ز

.1

.2

.3

.4
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 ، اع العــام الــري المبــا�ش بينمــا نصــت المــادة 180 مــن الدســتور المــري عــى أن تنتخــب كل وحــدة محليــة مجلًســا بالقــ�ت
ز ســنة، وربــع العــدد للمــرأة، عــى  لمــدة أربــع ســنوات، عــى أن يخصــص ربــع عــدد المقاعــد للشــباب دون ســن خمــس وثاثــ�ي
ز بالمائــة مــن إجمــاىلي عــدد المقاعــد، وأن تتضمــن تلــك النســبة تمثيــاً  ز عــن خمســ�ي أل تقــل نســبة تمثيــل العمــال والفاحــ�ي

ز وذوي العاقــة. )الدســتور المــري 2014، 54( مناســباً للمســيحي�ي
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ي
منظمات المجتمع المد�ف

المفهوم والمصطلح
ــات  ــف الجماع ز مختل ــ�ي ــة ب ــات القائم ــاحة للعاق ــه: مس ــى أن ــاً ع ــم عموم ــه يُفه ، إل أن ي

ــد�ز ــع الم ــد للمجتم ــف مّوح ــد تعري ل يوج
ي تعمــل لئهــداف ومصالــح 

والجهــات الفاعلــة اجتماعيــاً خــارج هيــكل الدولــة الرســمي )الئفــراد والجماعــات والطبقــات الجتماعيــة(، الــىت
ي القديــم أرســطو الــذي عــرف 

ي كتابــات الفيلســوف اليونــا�ز
اجتماعيــة “مدنيــة” بحتــة. وقــد تــم اســتخدام هــذا المصطلــح للمــرة الئوىل �ز

ي هــو الوســيلة الطبيعيــة لربــط الئفــراد مــع بعضهــم البعــض. ومــع تطــور 
المواطــن أو “المجتمــع المواطــن” كفكــرة أن المجتمــع المــد�ز

، ممــا يعكــس وجهــة النظــر القائلــة  ز عــى التفاعــات عــى مســتوى الئ�ة، ليشــمل أيضــاً المجتمــع الســياسي كــ�ي التعريــف انتقــل مــن ال�ت
ــة عــى أنهــا  ــات التطوعي ــة والجمعي . ويُنظــر إىل هــذه الروابــط الجتماعي ز ــ�ي ز طبيعي ــوا جــزءاً مــن مجتمعــ�ي ــأن البــرش يمكــن أن يكون ب

إيجابيــة للمجتمــع، ممــا يــؤدي بطبيعــة الحــال إىل التســامح والتعــاون وأســلوب حيــاة ديمقراطــي.

ي المجتمعــات عــى أرض 
ابطيــة �ز ــة لائنشــطة ال�ت ــح والتطــورات العملي ة حــول المصطل مــع اســتمرار النقاشــات النظريــة المتغــ�ي

ي الســبعينيات عندمــا 
ــح �ز ــاء المصطل ــم إعــادة إحي ، وقــد ت ز ــاس مختلفــ�ي ي أشــياء مختلفــة لئن

ي يعــىز
ــح المجتمــع المــد�ز الواقــع، أصب

ي أمريــكا الاتينيــة. 
قيــة والدكتاتوريــات العســكرية �ز ي أوروبــا الرش

أدت احتجاجــات الجماهــ�ي الشــعبية إىل ســقوط الــدول الســتبدادية �ز

ي 
ي عــى أنــه معــاٍد للدولــة، وأصبــح مرتبطــاً بحشــد الجماهــ�ي ضــد الئنظمــة العســكرية �ز

ة بــدأ النظــر للمجتمــع المــد�ز ي هــذه الفــ�ت
و�ز

ي يختلــف عــن الدولــة، ســواء كان ينظــر إليــه عــى أنــه 
ي الفهــم الحديــث فالمجتمــع المــد�ز

هــا. أمــا �ز ز وتشــيىي وغ�ي ازيــل والئرجنتــ�ي ال�ب
حصــن ضــد الدولــة أو مــواٍز للدولــة. وبالمثــل بــدأ تعريــف عاقتــه بالقتصــاد، حيــث وضعــه البعــض خــارج كل مــن الدولــة والقتصــاد، 
ي الوليــات 

تبعــاً للطبيعــة غــ�ي الربحيــة للتفاعــات الجتماعيــة مــن أجــل الصالــح العــام، بينمــا يلجــأ البعــض الآخــر، بشــكل أســاسي �ز
المتحــدة الئمريكيــة، إىل العنارص االجتامعية للقطاع الخاص، أي املؤسسات، وبالتايل وضعــه ضمن هــذه الهياكل. بشــكل عــام، أصبــح مــن 

ز الآخريــن. ي المجتمــع، حيــث تشــكل الدولــة والقتصــاد القطاعــ�ي
المفهــوم الآن أن المصطلــح هــو القطــاع الثالــث �ز

ي تتعلــق بخصوصيــات هــذه المنطقــة، الئمــر الــذي ينقــض النظــرة 
تقــدم المنطقــة العربيــة فكــرة جديــدة عــن مفهــوم المجتمــع المــد�ز

ــا  ــة لديه ــة العربي ، فالمنطق ي
ــد�ز ــع الم ــود المجتم ــمح بوج ــامية ل تس س ــة الإ ــأن الثقاف ز ب ــ�ي ــاء الغربي ــض العلم ــاً لبع ــائدة تاريخي الس

ز المجتمــع  ي السياســة. ويتمــ�ي
ي وتحــركات للرجــال والنســاء مطالبــة، بشــكل أو بآخــر، بصــوت �ز

مجموعــة مــن منظمــات المجتمــع المــد�ز
ايــد مــن رجــال الئعمــال كمــا  ز ي اليمــن ومــر، والمجموعــات المؤثــرة بشــكل م�ت

ي المنطقــة العربيــة بالحــركات النســائية كمــا �ز
ي �ز

المــد�ز
ي تــم فيهــا 

ي الكويــت أو أماكــن الجتماعــات التقليديــة الــىت
ي لبنــان وتونــس، والديوانيــات �ز

ي الئردن ومــر، والنقابــات المهنيــة كمــا �ز
�ز

ي تطويــر اللغــة السياســية بشــكل مؤثــر، خصوصــاً 
العديــد مــن الئحــداث السياســية تاريخيــاً. وقــد ســاهمت هــذه المجموعــات أيضــاً �ز

ــهدت  ــا ش ــام. كم ــاب الع ــة والخط ــة العربي ي اللغ
ــان �ز نس ــوق الإ ــة وحق ي والديمقراطي

ــد�ز ــع الم ــل المجتم ــات مث ــيوع مصطلح ــع ش م
ي كيفيــة 

ي عــام 2015، ممــا مكــن مــن التماســك والتســاق �ز
ي الئول للمصطلحــات النتخابيــة �ز المنطقــة أيًضــا إدخــال المعجــم العــر�ب

ي يشــار 
ي المجــال العــام. ومــع ذلــك فــإن الئبحــاث حــول احتجاجــات عــام 2011، والــىت

مناقشــة النتخابــات والمواضيــع النتخابيــة �ز
ــد  ــار جدي ــة إىل إط ًة إىل الحاج ــ�ي ، مش ي

ــد�ز ــع الم ــكل المجتم ــا يش ــول م ــًدا ح ــا جدي ــج نقاًش ، تؤج ي ــر�ب ــع الع ــم الربي ــا باس ــا عموًم إليه
ي المنطقــة العربيــة، مثــل تلــك 

ي �ز
، كان يُنظــر إىل منظمــات المجتمــع المــد�ز ي

يعكــس حقائــق المنطقــة. ففــي تســعينيات القــرن المــا�ز
ي منتصــف العقــد الئول 

ي أماكــن أخــرى، عــى أنهــا وســيلة لقيــام ثــورة ديمقراطيــة جديــدة، وهــو الــرأي الــذي تــم إخمــاده �ز
الموجــودة �ز

ي 
ي دور المجتمــع المــد�ز

” بأمــل متجــدد �ز ي ي الظهــور. ثــم جــاء “الربيــع العــر�ب
مــن القــرن الحــاىلي عندمــا فشــلت التحــولت الديمقراطيــة �ز

ي 
يــة لــم تــأِت مــن قطــاع المجتمــع المــد�ز ي تغيــ�ي أنظمــة اســتبدادية مــن القاعــدة إىل القمــة. ومــع ذلــك، فــإن الحتجاجــات الجماه�ي

�ز
ي الرســمية، ولكــن تــم إطاقهــا مــن قبــل أشــخاص اجتمعــوا 

التقليــدي، فهــي ليســت حركــة منظمــة مــن قبــل منظمــات المجتمــع المــد�ز
ــ�ي  ــا ويتفقــون حــول المعاي ــات غــ�ي رســمية، حيــث كان المواطنــون العاديــون يتواصلــون عــ�ب وســائل التكنولوجي ــا مــن خــال آلي مًع
ــة ترابــط  ي لســتيعاب كيفي

ي ومنظمــات المجتمــع المــد�ز
ــة واســعة لمفهــوم المجتمــع المــد�ز كة. وهــذه التطــورات تتطلــب رؤي المشــ�ت

ي العــر الجديــد للتكنولوجيــا المتقدمــة.
النــاس ببعضهــم البعــض، والتفاعــل فيمــا بينهــم �ز

ي
ي والديمقراطية ومنظمات المجتمع المد�ف

المجتمع المد�ف
ي ألكســيس دي توكفيــل وآخريــن  اىلي الغــر�ب ي والمجتمــع الســياسي الديمقراطــي إىل المفكــر الليــ�ب

ز المجتمــع المــد�ز تعــود فكــرة العاقــة بــ�ي
ــى  ــب ع ــث يج ــة، حي ــة الديمقراطي ــوي لصح ــؤ�ش حي ــية م ــة والسياس ــاركة المدني ــرة أن المش ــوروا فك ــن ط ــن، مم ي ــرن العرش ي الق

�ز
ــات  دراج المجموع ــوة لإ ــة، والدع ــة والقتصادي ــة الجتماعي ــن العدال ــى م ــتويات أع ــد مس ــون، وتولي ــم القان ــز حك ــات تعزي المجتمع

ــة. رســاء الديمقراطي ــاً، لإ المهمشــة تقليدي
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ي يشــار إليهــا عــادة بالقطــاع الثالــث مــن المجتمــع، مــن المنظمــات غــ�ي الحكوميــة والنقابــات 
، والــىت ي

تتكــون منظمــات المجتمــع المــد�ز
ي تعــزز عمــل المواطــن حــول 

ــىت ــة، ال ــات والمؤسســات المهني ــة والجمعي ــة والديني ي ــة والمؤسســات الخ�ي ــَرق المجتمعي ــة والِف العمالي
كة. المصالــح والئســباب المشــ�ت

نســان ومراقبــة الحكومــات،  ، والدفــاع عــن حقــوق الإ ي
ي تعزيــز الوعــي المــد�ز

 وهــي منظمــات ومجموعــات رســمية تلعــب دوًرا بــارًزا �ز
ــان،  نس ــوق الإ ، حق ي

ــو�ز ــاح القان ــرأة، الإص ز الم ــ�ي ــة، تمك ــة الديمقراطي ــل التنمي ــا مث ــن القضاي ــعة م ــة واس ــع مجموع ــل م ــا تتعام كم
ي أنشــطة هيئــات إدارة 

ي العمليــة النتخابيــة و�ز
ضافــة إىل كونهــا ناشــطة �ز عاقــة، بالإ بيــة المدنيــة، الحكــم وحقــوق الئشــخاص ذوي الإ ال�ت

دارة النتخابيــة،  ي رفــع مســتوى الوعــي العــام وتقديــم المشــورة إىل هيئــات الإ
ضافــة إىل أنهــا تســاهم بشــكل واضــح �ز النتخابــات، بالإ

ز والناخبــات، والضطــاع بمهــام مراقبــة النتخابــات، وتدريــب موظفــي النتخابــات،  ي وتوعيــة الناخبــ�ي
وتنفيــذ برامــج التثقيــف المــد�ز

ي العمليــة الديمقراطيــة 
ي �ز

ي المجالــس النتخابيــة. بشــكل عــام، تســاهم منظمــات المجتمــع المــد�ز
ي بعــض الحــالت العمــل كأعضــاء �ز

و�ز
مــن خــال العمــل مــع مؤسســات الدولــة.

ــاء  ي هــي إحــدى الطــرق لبن
ي ذلــك الــدول العربيــة، فــإن منظمــات المجتمــع المــد�ز

ة مــن العالــم بمــا �ز ي أجــزاء كثــ�ي
هــا �ز نظــراً لتأث�ي

ــاً  ي وفق
ــد�ز ــع الم ــات المجتم ــن أن منظم ــم م ــى الرغ ــه ع ــم إدراك أن ــن المه ــية. وم ــاركة السياس ز المش ــ�ي ــال تمك ــن خ ــة م المواطن

اً بالدولــة، وهــذا يعتمــد عــى الســياق الــذي تعمــل فيــه. ومــن الممكــن  لتعريفهــا، تقــع خــارج هيــكل الدولــة، فإنهــا غالبــاً مــا تتأثــر كثــ�ي
ي بعــض بلــدان المنطقــة 

ي بعــض الحــالت تحديدهــا مــن قبــل الدولــة، وهــو مــا كان يمكــن رؤيتــه �ز
ي و�ز

تقييــد منظمــات المجتمــع المــد�ز
ي مقيــدة. ويمكــن قيــاس فعاليــة المنظمــات بالنســبة للســياق الــذي تعمــل فيــه، مــن 

العربيــة، حيــث كانــت أنشــطة المجتمــع المــد�ز
ــة، ووجــود مــوارد لهــذه المنظمــات للعمــل عــى  ــة المجاني ابطي ــاك مجــال لائنشــطة ال�ت ــا إذا كان هن ــار م ز العتب خــال الئخــذ بعــ�ي
ي أدت إىل 

ــىت ــد، كال ــة ودون تقيي ــة بحري ــ�ي التقليدي ــة غ ابطي ــا أن تعكــس التفاعــات ال�ت ــدى يمكنه ــة المــدى، وإىل أي م أهــداف طويل
ًطــا  رســاء الديمقراطيــة، ولكنــه ليــس �ش وريــاً لإ ي عنــراً �ز

ي المنطقــة العربيــة. لذلــك، يعتــ�ب المجتمــع المــد�ز
احتجاجــات عــام 2011 �ز

ــا لتحقيــق النتقــال الديمقراطــي.  كافًي

لعبت منظمات المجتمع المدين يف المنطقة العربیة دوًرا ھامًا خالل عام 2011 ومــا بعــده، وتمثل حالة تونس واحًدا من أفضل األمثلة علی 

ي التونســية - وهــي ائتــاف 
تأثیر مؤسسات المجتمع المدين علی مســار النتقــال الدیمقراطــي، فقــد فــازت اللجنــة الرباعيــة للحــوار الوطــىز

ي عــام 2013 )التحــاد العــام التونــسي للشــغل، والتحــاد التونــسي للصناعــة والتجــارة 
ي تشــكلت �ز

مــن أربــع منظمــات مجتمــع مــد�ز
ز بتونــس(- بجائــزة نوبــل للســام  نســان، والهيئــة الوطنيــة للمحامــ�ي والصناعــات التقليديــة، والرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإ
ــراف  ز الئط ــ�ي ــات ب ــراء مفاوض ــوة إىل إج ي الدع

ــا �ز ــي، ونجاحه ــار ديمقراط ــو مس ــس نح ــع تون ــاعية إىل دف ــا الس ــنة 5201، لجهوده س
ز المصالــح المتنافســة، وذلــك بهــدف منــع تونــس مــن النهيــار والنــزلق نحــو العنــف. والتوســط مــا بــ�ي

ــت  ــد لعب ــات، فق ــك الحتجاج ــد تل ــرت بع ي ج
ــىت ــات ال ــة النتخاب ــاء موج ــة أثن ــطة للغاي ي نش

ــد�ز ــع الم ــات المجتم ــت منظم ــا كان كم
ي إنشــاء التحالفــات والئتافــات، وبنــاء الثقــة وزيــادة التعدديــة 

ي كل مــن مــر وليبيــا وتونــس �ز
ي دوراً مهمــاً �ز

منظمــات المجتمــع المــد�ز
، ونــرش المعلومــات وتعزيــز المشــاركة السياســية للمــرأة، وبنــاء المهــارات القياديــة لــدى النســاء لتمكينهــن كمرشــحات  ي

ي الحــوار المــد�ز
�ز

وناخبــات. 

ــات  ــم النتخاب ــل دع ــن أج ــة م ــات الدول ــات وهيئ ــؤوىلي النتخاب ــع مس ي م
ــد�ز ــع الم ــات المجتم ــت منظم ــد تعاون ــن، فق ي اليم

ــا �ز أم
ز والناخبــات مــن قبــل هيئــة إدارة النتخابــات، وتكليفهــا  ي برنامــج كبــ�ي لتوعيــة الناخبــ�ي

اكهــا �ز ي عــام 2012، حيــث تــم إ�ش
التاريخيــة �ز

)UNDP-UN Women 2012( .ــات ــن النســاء الئمي ــ�ي م ــدد كب ــه إىل ع ــج وتيســ�ي وصول نام ــوى ال�ب ــان محت ــر وضم ــة تطوي بمهم

ز  ة مــن المراقبــ�ي ت مجموعــة كبــ�ي ي العمليــة النتخابيــة، حيــث نــرش
ي أيضــاً نشــطة جــداً �ز

ي تونــس كانــت منظمــات المجتمــع المــد�ز
و�ز

دارة النتخابيــة بّنــاءة، ممــا  ت انتقاداتهــم لهيئــة الإ لمانيــة ولمراقبــة أداء هيئــة إدارة النتخابــات التونســية، وقــد اعتــ�ب لانتخابــات ال�ب
ي النتخابــات المســتقبلية. وكمــا وثـّـق تقريــر مركــز كارتــر، فــإن العديــد 

ز �ز ي تحتــاج إىل تحســ�ي
ســاعد الهيئــة عــى تحديــد المجــالت الــىت

ــول  ي التح
ــاسي �ز ــب دور أس ي لع

ــتمرت �ز ، واس ز ــ�ي ــك بعام ــد ذل ــطة بع ــت نش ــام 2012 ظل ي ع
ــرت �ز ي ظه

ــىت ــة ال ــبكات المراقب ــن ش م
)Carter Center 2014( .ــك ــع ذل ــذي تب ــة وضــع الدســتور والتحــول ال ي عملي

الديمقراطــي والمســاهمة �ز

، كمــا أن  ــات بعــد 2011 ومــا لحــق مــن تغيــ�ي ــا بعــد يــوم، واجــه القطــاع فرًصــا وتحدي ي يوًم
ي مــر حيــث ينمــو المجتمــع المــد�ز

�ز
ي ذلــك السياســة والصحــة والبيئــة، لكنهــا 

ي تعمــل فيهــا، بمــا �ز
ي المجــالت والقضايــا الــىت

ي مــر متوســعة �ز
ي �ز

منظمــات المجتمــع المــد�ز
تواجــه قيــوداً وهــي مجــزأة للغايــة، ومعظمهــا تعمــل بمــوارد ماليــة محــدودة ممــا ينعكــس عــى عملهــا بطريقــة مســتدامة.

ي 
ــك �ز ي ذل

ــا �ز ــة، بم ــة والحوكم ــال الديمقراطي ي مج
ــة �ز ــة العامل قليمي ي الإ

ــد�ز ــع الم ــات المجتم ــن منظم ــد م اي ز ــدد م�ت ــاً ع ــاك أيض هن
ــال: ــبيل المث ــى س ــات، فع النتخاب
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ز المقيــدة للمنظمــات غــ�ي  تركــز الشــبكة العربيــة لحريــة التضامــن عــى تعزيــز حريــة تكويــن الجمعيــات، ومعالجــة القوانــ�ي
ي جميــع أنحــاء المنطقــة.

الحكوميــة �ز
ي 

دارات النتخابيــة بشــكل مســتقل داخــل المجــال العــام، وتشــجع عــى إضفــاء الطابــع المهــىز تعمــل المنظمــة العربيــة لــاإ
ز الدولــة والمجتمــع  ي المنطقــة، مــع التأكيــد عــى أنهــا تصنــف بــ�ي

عــى النتخابــات وتعزيــز قواعــد الممارســات الديمقراطيــة �ز
ي بعــض الحــالت مؤسســات 

ي هــي �ز
ز أن أعضائهــا هــم هيئــات إدارة النتخابــات، والــىت ي حــ�ي

، بصفتهــا هيئــة مهنيــة �ز ي
المــد�ز

ي الغالــب هيئــات مســتقلة.
دولــة، و�ز

ي مجــال المشــاركة 
ي مســؤولة عــن الكثــ�ي مــن التقــدم �ز

، كانــت منظمــات المجتمــع المــد�ز ي
ضافــة إىل ذلــك، عــى مــدى العقــد المــا�ز بالإ

ــرأة  ــادة الم ــد قي ــة، ومعه ــرأة العربي ــة الم ــال منظم ــذا المج ي ه
ــاًطا �ز ــ�ش نش ــة الئك قليمي ــات الإ ز المنظم ــ�ي ــن ب ــرأة. وم ــية للم السياس

ي يشــمل عملهــا مــر ولبنــان والمغــرب وتونــس، ومركــز المــرأة العربيــة للتدريــب والبحــوث الــذي 
العربيــة، وشــبكة ثائــرة النســائية، الــىت

زّود المنطقــة بمركــز للبحــوث والدراســات المتعلقــة بالجنــدر ووضــع المــرأة، والدعــوة لتحســينه. 
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دارات النتخابية المنظمة العربية لالإ

المفهوم والمصطلح 
ات،  ي مجــال إدارة النتخابــات وتبــادل الخ�ب

قليمــي �ز ي المنطقــة العربيــة تُعــىز بتعزيــز التعــاون الإ
هــي أول منظمــة مهنيــة غــ�ي سياســية �ز

ي البلــدان العربيــة. وقــد قامــت مفوضيــات وهيئــات انتخابيــة تابعــة لســّت 
مــن أجــل ضمــان نزاهــة وشــفافية العمليــات النتخابيــة �ز

وت يومــي 8 و  ي بــ�ي
، لبنــان، ليبيــا واليمــن، خــال المؤتمــر الــذي عقــد �ز ز دول عربيــة بتأسيســها وهــي كل مــن: العــراق، الئردن، فلســط�ي

9 يونيــو 2015. وقــد تــم اختيــار العاصمــة الئردنيــة عمــان لتكــون مقــرا لائمانــة العامــة للمنظمــة.

دارات النتخابيــة مــن فــراغ، بــل جــاءت نتيجة عــدد مــن الجتماعات  ظــروف نشــأة المنظمــة: لــم تــأِت فكــرة إنشــاء المنظمــة العربيــة لــاإ
ي مثــل هكــذا 

ي جــرت عــى هامــش العديــد مــن المؤتمــرات والمنتديــات الدوليــة. لقــد كانــت الوفــود العربيــة المشــاركة �ز
والمناقشــات الــىت

ي كيــان تنظيمــي يهــدف إىل 
دارات النتخابيــة العربيــة �ز ز الإ اجتماعــات، حريصــة كل الحــرص عــى إقامــة منظمــة تســتطيع الجمــع بــ�ي

ز أعضائهــا مــن خــال بنــاء شــبكات التصــال ومــد الجســور بينهــا، لارتقــاء بأدائهــا  جمعهــا تحــت مظلــة واحــدة، وتعزيــز التعــاون بــ�ي
بمــا ينســجم مــع المبــادئ والمعايــ�ي الدوليــة.

وع  ي دول تمثلهــا إدارات انتخابيــة، اتفــق المشــاركون عــى مــرش
يــة شــارك فيهــا ممثلــو ثمــا�ز ومــن خــال عقــد عــدة اجتماعــات تحض�ي

الميثــاق، الهيكليــة العامــة، أهــداف المنظمــة والسياســات المتبعــة لتحقيــق أهدافهــا. ولقــد شــدد الميثــاق عــى اســتقال هيئــات إدارة 
ّ عــن طبيعــة المنظمــة المهنيــة والفنيــة وأهميــة توفــر متطلبــات  ي شــؤونها أو قراراتهــا. كمــا عــ�ب

ورة عــدم التدخــل �ز النتخابــات، و�ز
ي 

. كمــا طالــب المجتمعــون بــأن تمتنــع المنظمــة تماًمــا عــن الدخــول �ز ي ي إطــار عــر�ب
دارة وتنفيــذ العمليــة النتخابيــة �ز التقنيــة الحديثــة لإ

أي برامــج أو مشــاريع ذات طابــع ســياسي مهمــا كانــت أهميتهــا أو فائدتهــا للعمليــة النتخابيــة.

ي لبنــان، حيــث تــم النتقــال بذلــك مــن مســتوى 
وت �ز ي مدينــة بــ�ي

ي يونيو/حزيــران 2015 �ز
لقــد تــم إطــاق ميثــاق المنظمــة رســمًيا �ز

ــك  ــا يشــ�ي إىل أن ذل ، مم ــاىلي ــدة العــام الت نجــازات خــال م ــن الإ ــد م ــق العدي ــم تحقي ــذ، وت ــداد إىل مســتوى التنفي ع ــط والإ التخطي
ي مــن جهــة، والنهــوض بالعمليــة النتخابيــة إىل مســتوى أفضــل وبمــا يتفــق مــع المعايــ�ي  ي تعزيــز العمــل العــر�ب

ســيكون لــه دور فّعــال �ز
الدوليــة مــن جهــة أخــرى.

ــة  قليمي ــة والإ ــف المنظمــات الدولي ــ�ي مــن مختل ــة باهتمــام كب دارات النتخابي ــاإ ــة ل ــت المنظمــة العربي ، حظي ــدوىلي ــد ال عــى الصعي
ي الــذي  يجــا�ب ز العــام لائمــم المتحــدة بأهميــة إنشــاء مثــل هــذه الجمعيــات، والــدور الإ ف الئمــ�ي ي مجــال النتخابــات، واعــ�ت

العاملــة �ز
ي تلبيــة تطلعــات وآمــال شــعوب المنطقــة.

يهــة وبمــا يســهم �ز ز ي تعزيــز النتخابــات الحــرة وال�ز
يمكــن أن تلعبــه �ز

ي المنظمة
فئات العضوية �ف

يــك. وبموجــب هــذه  تتألــف العضويــة وفقــا لميثاقهــا الئســاسي مــن فئــات ثاثــة: العضــو الدائــم، العضــو المنتســب، والعضــو الرش
ــة، النضمــام للمنظمــة واكتســاب  ــة أو دائمــة أو موقت ــت مســتقلة أو حكومي ــة، ســواء كان ــة العربي دارات النتخابي ــاإ ــات يجــوز ل الفئ
اف عــى أي  �ش ي النضمــام مســؤولة عــن إدارة أو تنفيــذ أو الإ

دارات الراغبــة �ز يطــة أن تكــون تلــك الإ العضويــة الدائمــة أو النتســاب، �ش
ام أحــكام الميثــاق واللوائــح المنبثقــة عنــه، وتطبيــق  يعــات الوطنيــة، وتتعهــد باحــ�ت ي الترش

مــن النتخابــات العامــة المنصــوص عليهــا �ز
ي النضمــام لعضويــة المنظمــة، فقــد أتــاح الميثــاق 

قليميــة والدوليــة الراغبــة �ز قــرارات الجمعيــة العامــة. أمــا بخصــوص المنظمــات الإ
يــك “. ذلــك مــن خــال فئــة العضويــة الثالثــة “ العضــو الرش

العضو الدائم 
ــة، ولهــم  يعــات الوطني ــا للترش ي وفق ــد عــر�ب ي أي بل

ــات �ز ــة المســؤولة عــن النتخاب دارات النتخابي  يتكــون الئعضــاء الدائمــون مــن الإ
ــة  ــة العام ــوىلي رئاســة الجمعي ــا، وت ــت عليه ــن خــال التصوي ــة م ــة العام ــن الجمعي ــرارات الصــادرة م ي المشــاركة واتخــاذ الق

الحــق �ز
ي تقدمهــا المنظمــة. وتضــم المنظمــة 

امــج الــىت ي جميــع أنشــطة المنظمــة، والســتفادة مــن ال�ب
شــح للمكتــب التنفيــذي، والمشــاركة �ز وال�ت

ــا  ــة العلي ــراق، الهيئ ي الع
ــات �ز ــتقلة لانتخاب ــا المس ــة العلي ــن المفوضي ــي كل م ز ه ــ�ي ــة كأعضــاء دائم ــا عــرش إدارات انتخابي ــا اثن حالي

ي الئردن، المفوضيــة العليــا 
ي الســودان، الهيئــة المســتقلة لانتخــاب �ز

ي تونــس، المفوضيــة القوميــة لانتخابــات �ز
المســتقلة لانتخابــات �ز

ــؤون  ــال، إدارة الش ي الصوم
ــات �ز ــتقلة لانتخاب ــة المس ــة الوطني ، اللجن ز ــط�ي ي فلس

ــة �ز ــات المركزي ــة النتخاب ــا، لجن ي ليبي
ــات �ز لانتخاب

ي جــزر القمــر، اللجنــة العليــا 
ي وزارة الداخليــة والبلديــات )لبنــان(، المفوضيــة الوطنيــة المســتقلة لانتخابــات �ز

ز �ز السياســية والاجئــ�ي
. ي

ي جيبــو�ت
ــات �ز ــة لانتخاب ــة الوطني ــا، والمفوضي ي موريتاني

ــات �ز ــة المســتقلة لانتخاب ــة الوطني ي اليمــن، اللجن
ــات والســتفتاء �ز لانتخاب

العضو المنتسب 

ي 
ــن �ز ــة ولك ــة الدائم ي العضوي

ز �ز ــ�ي ــ�ي الراغب ــن غ ي م ــر�ب ــد ع ي أي بل
ــة �ز ــات العام ــن النتخاب ــؤولة ع ــة المس دارات النتخابي ــل الإ ويمث

ي يمثلهــا عضــو 
ي الــدول العربيــة الــىت

دارات النتخابيــة المســؤولة عــن إجــراء انتخابــات محليــة عامــة �ز الســتفادة مــن برامــج المنظمــة. والإ
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ــج  ام ــة الئنشــطة وال�ب ــن كاف ــة، والســتفادة م ــة العام ــات ا لجمعي ي اجتماع
ــة. ويحــق للعضــو المنتســب المشــاركة �ز ي المنظم

ــم �ز دائ
دارات التصويــت عــى قــرارات الجمعيــة العامــة، كمــا ل يحــق لهــا  والخدمــات المقدمــة مــن قبــل المنظمــة، إل أنــه ل يحــق لتلــك الإ

ي المكتــب التنفيــذي.
تــرؤس الجمعيــة العامــة أو المشــاركة �ز

يك العضو ال�ش
ــات  ــذه المنظم ــون ه ــة أن تك يط ــة، �ش ــذه الفئ ــن ه ــة ضم ــة المنظم ــام إىل عضوي ــة النضم ــة والدولي قليمي ــات الإ ــتطيع المنظم تس
ــم الرشــيد  ــة والحك ــز الديمقراطي ــات أو تعزي ي مجــال النتخاب

ــا، وتعمــل �ز ي عمله
ــة والســتقالية �ز ــع بالمهني ــا وتتمت ــا دولًي ــا به ًف مع�ت

ي تقــرر الجمعيــة العامــة أنهــا تقــع ضمــن أهــداف المنظمــة ومــن الئمثلــة عــى العضــو 
أو حقــوق النســان، أو أي مــن المجــالت الــىت

.A-WEB ــة دارات النتخابي ــاإ ــة ل ــة العالمي ــة هــي الجمعي ــك للمنظمــة العربي ي الرش

اتيجية للمنظمة  المبادئ الس�ت
اتيجيات وخطــط للتطويــر المؤســسي تمكنهــا مــن تحقيــق غاياتهــا بطريقــة مســتدامة وموجهــة  ي إطــار ســعي المنظمــة لتطويــر اســ�ت

�ز
ــي  قليم وع الإ ــرش ــع الم ــاون م ــة بالتع ــدت المنظم ــرى، عق ــة أخ ــن جه ــل م اتيجية التواص ــ�ت ــذ اس ــة، وتنفي ــن جه ــددة م ــداف مح بأه
ي 

ايــر/ شــباط( للعــام 2016، ورشــة للعصــف الذهــىز ز )10 - 13 ف�ب ة مــا بــ�ي ي للفــ�ت
نمــا�ئ للمســاعدات النتخابيــة التابــع لائمــم المتحــدة الإ

اتيجية للمنظمــة بعنــوان )رســالتنا... رؤيتنــا... قيمنــا( وذلــك بحضــور رئيــس وأعضــاء المكتــب التنفيــذي،  عــداد وثيقــة المبــادئ الســ�ت لإ
ــا  ــا واليمــن وموريتاني ز وليبي ــان والئردن وفلســط�ي ي كل مــن العــراق ولبن

ــة �ز ي إدارات انتخابي
ــا�ز ز عــن ثم ــ�ي ز عــام المنظمــة، وممثل وأمــ�ي

ي هــذه الورشــة إعــداد وثيقــة 
. ولقــد تــم �ز ي التطويــر المؤســسي

ي وخبــ�ي �ز
نمــا�ئ والصومــال، إضافــة اىل فريــق برنامــج الئمــم المتحــدة الإ

اتيجية المتضمنــة لــكل مــن الرؤيــة والرســالة والقيــم والمرتكــزات الئساســية لعملهــا وأهدافهــا الرئيســّية، والمتمثلــة بـــ: المبــادئ الســ�ت
رؤية  المنظمة:  “إدارات انتخابية عربية مهنية... لنتخابات موثوقة... تعزز العملية الديمقراطية”

ز إداراتهــا النتخابيــة، ويطــور  ك بــ�ي ي المنطقــة العربيــة يعــزز التعــاون المشــ�ت
ي غــ�ي ســياسي �ز

رســالة المنظمــة: “المنظمــة كيــان مهــىز
ــن المشــاركة  ــة م ــة النتخابي كاء العملي ــن �ش ــة، ويمّك ــ�ي الدولي ــادئ والمعاي ــا للمب ــا وفق ــاء بقدراته ــة لارتق ــة النتخابي ة والمعرف الخــ�ب

ــة”. ــة الديمقراطي ي العملي
ــة والشــاملة �ز الفاعل

ي اتخــاذ 
، الســتقالية �ز ز ــدون تحــ�ي كاء بمســاواة وب ــم الخدمــات لكافــة الئعضــاء والــرش ي تقدي

ــة �ز : الحيادي ــاىلي ــم المنظمــة هــي كالت قي
ي تســي�ي عمــل 

كاء، المهنيــة �ز اهــة لكســب ثقــة الئصدقــاء والــرش ز القــرارات بعيــًدا عــن أي تأثــ�ي أو تدّخــل، المصداقيــة والشــفافية وال�ز
ــة.  ة المعرفي ي الخــ�ب

ــكار �ز ز والبت ام التنــوع والختــاف، والتمــ�ي ــة، احــ�ت افي ــة والســتجابة باح�ت المنظمــة بكفــاءة وفاعلي

أجهزة المنظمة
افيــة تضــم جميــع الئعضــاء الذيــن  للمنظمــة وفًقــا لميثاقهــا الئســاسي ثاثــة أجهــزة: الجمعيــة العامــة، وهــي أعــى ســلطة رقابيــة وإ�ش
تــم قبــول عضويتهــم وفــق أحــكام الميثــاق واللوائــح الداخليــة للمنظمــة؛ والمكتــب التنفيــذي، وهــو الجهــاز المســؤول عــن تنفيــذ 
 ، ز ز لمــدة ســنت�ي قــرارات الجمعيــة العامــة ومتابعتهــا، ويتألــف مــن رئيــس وعضويــن تنتخبهــم الجمعيــة العامــة مــن الئعضــاء الدائمــ�ي
داري ويرأســه  ي تمثــل الجهــاز الإ

ز العــام للمنظمــة، والــذي ل يملــك حــق التصويــت؛ والئمانــة العامــة، وهــي الــىت ضافــة اىل الئمــ�ي بالإ
ز حســب  ز مــن قبــل الجمعيــة العامــة لمــدة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد لمــرة واحــدة، وتضــم عــدًدا مــن الموظفــ�ي ز عــام يعــ�ي أمــ�ي

طبيعــة عملهــا.

المراجع

ي الدول العربية.
دارات النتخابية �ز جامعة الدول العربية والئمم المتحدة )2016(. تقرير ملتقى الإ

دارات النتخابية 2015-2016. دارات النتخابية )2016(. التقرير السنوي للمنظمة العربية لاإ المنظمة العربية لاإ

مصطلحات ذات عالقة: 

أوًل: هذا القاموس:
اتحادات السلطات النتخابية، إدارة انتخابية، موظفو/موظفات النتخابات، مساعدة انتخابية فنية

ي لمصطلحات النتخابات:  ثانياً: المعجم العر�ب
جمعية، منظمة غ�ي حكومية، هيئة إدارة النتخابات/سلطة انتخابية

صفاء الموسوي
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المواطنة

المفهوم والمصطلح
ي الــدول الغربيــة 

ي مجتمــع مــا وانتمــاء إليــه. ويســتند التعريــف المتــداول للمواطنــة إىل ثاثــة أوجــه نشــأت �ز
المواطنــة هــي عضويــة �ز

، يتضمــن كل واحــد منهــا جملــة مــن الحقــوق المدنيــة )مثــل الحريــات الفرديــة كالتعبــ�ي والمعتقــد والملكّيــة  خــال القــرن التاســع عــرش
ــة  ــوق الرعاي ــل حق ــة )مث ــة القتصادي ــوق الجتماعي ــات(، والحق ــق النتخاب ــن طري ــل المشــاركة ع ــوق السياســية )مث الخاصــة(، والحق
وري أن تضمــن الدولــة هــذه الئوجــه الثاثــة  الجتماعيــة والئمــن( )Citizenship and Social Class, Marshall 1950,10(. وليــس مــن الــرز
، عــى مــدى توفــ�ي وضمــان  ز ز العالميتــ�ي ي آن واحــد، حيــث أثّــرت بعــض التطــورات الجيوسياســية، كالحربــ�ي

عــى نفــس المســتوى أو �ز
 Ruling Class Strategies( الــدول للحقــوق المدنيــة أو السياســية أو الجتماعيــة لمواطنيهــا عــ�ب أنظمــة مختلفــة ديمقراطيــة وســلطوية

.)and Citizenship, Mann 1987, 339

ي والســياسي اللذيــن تتحــّدد بموجبهمــا الحقــوق المدنيــة والسياســية والجتماعيــة، وذلــك حســب 
وتشــ�ي المواطنــة إىل البعديــن القانــو�ز

ائــب والخدمــة العســكرية.  ام بقوانينــه ودفــع الرز ز نمــط الحكــم المتبــع، وكذلــك واجبــات النتســاب إىل وطــن مــا كالــولء للوطــن واللــ�ت
رث  ف بــه عــى رقعــة جغرافيــة اســتوطنها شــعب مــا يتشــارك قواســم الإ ض وجــود كيــان ســياسي عــام معــ�ت وبالتــاىلي فــإن المواطنــة تفــ�ت

الســياسي والحضــاري واللغــوي، حــىت ولــو تنّوعــت فيــه الئعــراق والئديــان.

ي ذات الآن غايــة ســامية ووســيلة. وبالتــاىلي كلمــا 
ة، فهــي �ز شــارة إىل أن المواطنــة مرّكبــة، إذ تتفاعــل فيهــا معطيــات وأبعــاد كثــ�ي تجــدر الإ

كانــت الوســيلة أكــ�ش تناغًمــا مــع معايــ�ي الحكــم الرشــيد والديمقراطيــة كلمــا كان الوصــول إىل الغايــة أكــ�ش قابليــة للتطبيــق عــى أرض 
ي دول عربيــة ذات أنمــاط حكــم مختلفــة، مــن الديمقراطيــة إىل الســلطوية. لكــن 

ز مثاليــات المواطنــة �ز ة بــ�ي الواقــع. ونجــد فجــوة كبــ�ي
ترجمتهــا عــى أرض الواقــع إىل مواطنــة فّعالــة يتطّلــب تفعيــل حقــوق المواطنــة للجميــع )universalization of rights(. بنــاء عــى ذلــك 
ي الحقــوق مثــل المشــاركة 

ز الئفــراد، بحيــث تنعــدم أي اســتثناءات �ز ي العضويــة بــ�ي
ي الئســاس التســاوي �ز

فــإن المواطنــة الكليــة هــي �ز
ز عــى أســاس اللــون أو الجنــس أو الديــن أو المســتوى  السياســية، والواجبــات مثــل الخدمــة الوطنيــة، وهــذا يؤســس مبــدأ عــدم التميــ�ي

. القتصــادي أو التوجــه الئيديولوجــي والســياسي

المواطنة والجنسية
ز الئشــخاص عديمــي الجنســية )stateless( هــو الحرمــان مــن 

ّ ز المواطنــة ومفهــوم مرتبــط أل وهــو الجنســية. مــا يمــ�ي يجــب التفريــق بــ�ي
ي بلــد آخــر. وغالبــاً مــا يواجــه الئشــخاص عديمــي 

الجنســية. فهــؤلء لــم يكتســبوا أو فقــدوا جنســية بلدهــم، ولــم يتــم تجنيســهم �ز
ًا قانونًيــا فيمــا يتعلــق بحقوقهــم المدنيــة والسياســية والجتماعيــة والقتصاديــة وحــىت الثقافيــة. فعــى ســبيل المثــال،  ز الجنســية تميــ�ي

ي تســجيل المواليــد، والرعايــة الصحيــة، والخدمــات الجتماعيــة، والتعليــم.
يواجــه عديمــو الجنســية اســتبعاًدا خاًصــا �ز

ــط  ق الئوس ــرش ــة ال ي منطق
ــية” �ز ــي الجنس ــن “عديم ــرات - م ــض التقدي ــب بع ي 2015 حس

ــا �ز ــن 374 ألًف ــ�ش م ــات الآلف - أك ــ�ب مئ يعت
ي المنطقــة لــم تنضــم إىل الآن إىل اتفاقيــات الئمــم المتحــدة الخاصــة بعديمــي الجنســية 

وشــمال أفريقيــا، حيــث أن معظــم الــدول �ز
ي انضمــت إىل اتفاقيــة 1954 فقــط.

، والجزائــر الــىت ز ز انضمتــا إىل كلتــا التفاقيتــ�ي لعامــي 1954 و1961، وذلــك باســتثناء ليبيــا وتونــس اللتــ�ي

معاي�ي المواطنة
ي 

نســان الــذي صــدر عــن الئمــم المتحــدة عــام 1948 عــى المعايــ�ي الدوليــة لحقــوق المواطنــة الــىت عــان العالمــي لحقــوق الإ يؤّكــد الإ
ــد، والتجمــع  ، والمعتق ــ�ي ــل حــق التعب ــة والسياســية مث ــة بشــكل شــامل المجــالت المدني ــاول الوثيق ــدول. تتن ــا ال ض أن تقدمه يفــ�ت
ي ذلــك الــزواج والئ�ة، والحقــوق القتصاديــة 

الســلمي، وتوفــ�ي الخدمــات الحكوميــة، والتصويــت، فضــاً عــن المجــال الجتماعــي بمــا �ز
مثــل الرعايــة الطبيــة والضمــان الجتماعــي والتعليــم. وتعــّد مؤسســات النظــام الديمقراطــي، ومنهــا النتخابــات والقضــاء المســتقل، 

.)UDHR 1948( ي نفــس الوقــت ضمانًــا لتلــك الحقــوق
ز و�ز حقوًقــا للمواطنــ�ي

ء يجــب تحّمــل مســؤولية عــبء المواطنــة الــذي يشــمل جانًبــا طوعًيــا أخاقًيــا، ممــا يتطلــب التضحيــة  ي
المســؤولية: أوًل وقبــل كل سش

امــات مثــل قابليــة  ز تـّـب عــى ذلــك ال�ت ي كنــف الوطــن الواحــد والقبــول بقواعــد التعايــش الســلمي. وبنــاء عليــه ت�ت
ام والتضامــن �ز ز واللــ�ت

ي النتخابــات، إضافــة إىل 
ائــب، والقبــول بالخســارة أمــام القضــاء أو �ز الدفــاع عــن الوطــن، وحمايــة الممتلــكات العموميــة، ودفــع الرز

ام الخصوصيــات بــكل أنواعهــا، والتعّدديــة والتنــّوع ســواء كان فيمــا هــو مــوروث مثــل العــرق أو الديــن، أو مــا هــو مكتســب مثــل  احــ�ت
 . التوجــه الفكــري أو الســياسي

ز  ي التمتــع بالتســاوي بــ�ي
ي والفكــري الــذي يتيــح تكافــؤ الفــرص �ز

ي والجتماعــي والقيمــي والثقــا�ز
الحريــة: توّفــر المنــاخ الســياسي والقانــو�ز

، والتنظيــم الســياسي والنتخاب،  ي ممارســة الحريــات المدنيــة والسياســية كاملــة، مثــل حريــة التجمــع والتعبــ�ي
ز والمواطنــات �ز المواطنــ�ي

شــح للمناصــب السياســية، وحريــة المعتقــد والفكــر والتمّلــك.  وال�ت
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المســاواة: هــي مبــدأ يتوجــب مــن خالــه معاملــة كافــة الئفــراد بطريقــة واحــدة مــن حيــث قيامهــم بالواجبــات الملقــاة عــى عواتقهــم، 
ــا متاًحــا  ز بينهــم لئي ســبب كان، وهــو مــا ل يكــون دوًم ي القانــون، دونمــا تميــ�ي

ف لهــم بهــا �ز ومــن حيــث تمتعهــم بالحقــوق المعــ�ت
لائقليــات أو لائفــراد لئســباب دينيــة أو سياســية أو عرقيــة

ي التنظيمات 
، والحقــوق النتخابيــة، وتشــكيل الجمعيــات والئحــزاب والعضويــة فيهــا، والنخــراط �ز المشــاركة: تشــمل التنظيــم الســياسي

ّشــح للمهــام النيابيــة والتمثيليــة. وتعتــ�ب المشــاركة  ، وال�ت ي
الحكوميــة وغــ�ي الحكوميــة مثــل جماعــات الضغــط وحــركات الحتجــاج المــد�ز

ــة بمجموعــة  ــة، فهــي ذات بعــد ســياسي مهــم جــًدا إذ أن لهــا عاقــة عضوي ــات والجــودة الديمقراطي ــز ترســيخ الحري مــن أهــم ركائ
ي تنتمــي لخانــة الحقــوق السياســية والمدنيــة بدرجــة أوىل. 

النشــاطات الســلمية الــىت

ي المواطنــة تتعلــق بالحقــوق المدنيــة كالحريــات الفرديــة، والحقــوق 
وبنــاء عــى مــا ســبق نســتخلص أن هنالــك نواحــي عــّدة متشــابكة �ز

السياســية كالمشــاركة، والحقــوق الجتماعيــة القتصاديــة والمعيشــية، وكذلــك الثقافيــة مثــل اللغــة... إلــخ. 

المواطنة والتنمية: حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية
يــة لعــام Human Development Index 2016 الــذي يقيــس الحقــوق الجتماعيــة والقتصاديــة والسياســية  وفقــا لمــؤ�ش التنميــة البرش
ق آســيا، رغــم التفــاوت  ي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية و�ش

ي مراتــب دون المتوّســطة مقارنــة ببقيــة الئقاليــم الدوليــة �ز
ي الــدول العربيــة �ز

تــأ�ت
ي مجــال التعليــم ونســبة 

ي الــدول العربيــة، ل ســيما �ز
ز الــدول ذاتهــا، ويمكــن تفســ�ي هــذا النمــط بالتفــاوت القتصــادي والجتماعــي �ز بــ�ي

ي العقــود الماضيــة.
ي المناطــق الريفيــة مقارنــة بالمــدن �ز

الفقــر �ز

النساء والمواطنة
ــة  ــاد الجتماعي ــد الئبع ــى صعي ــف ع ــة للضع ــل ترجم ــا يمّث ــو م ــاركة، وه ــة بالمش ــق متعّلق ي عوائ ــر�ب ــم الع ي العال

ــرأة �ز ــه الم تواج
ــث  ــن حي ــة م ــة العربي ي المنطق

ز �ز ــ�ي ز الجنس ــ�ي . فالفجــوة ب ز ــ�ي ــدم التمي ــدأ ع ــا لمب ــة خاًف ــوم المواطن ــة والسياســية لمفه والقتصادي
ي العالــم )Arab Human Development Report 2016, UNDP , 3( فيمــا يخــص 

المشــاركة القتصاديــة والسياســية هــي الئكــ�ب �ز
ــة.  ــة والجتماعي ــوق المدني الحق
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اع موظف/موظفة الق�ت

المفهوم والمصطلح
ــة  ــن عملي ــددة م ــب مح ــب أو جوان ــة جان ــة بمتابع دارة النتخابي ــن الإ ز م ــ�ي ز المكّلف ــ�ي ــدى العامل ــي أحد/إح اع هو/ه ــ�ت ــف/ة الق موظ
اع محــددة وتحــت  ــ�ت ي محــدد أو محطــة اق ــز انتخــا�ب ي مرك

اع و�ز ــ�ت ــوم الق ي ي
ــك �ز ــك، وذل ــرز كذل ي العــد والف

ــىت ــاً عملي اع، وغالب ــ�ت الق
اع، تنظيــم جميــع العمليــات الهادفــة إىل ضمــان حســن ســ�ي  اع. مــن مهــام موظــف/ة القــ�ت اف المبــا�ش لرئيــس/ة محطــة القــ�ت �ش الإ
اع أن يكون/ ضافــة إىل ذلك، يضمــن موظف/ة القــ�ت اع، وتنفيذهــا وفــق الإجــراءات القانونيــة المتبعــة. بالإ التصويــت داخــل محطــة القــ�ت
اع، ويكــون، خــال  ي جــو هــادئ. يتــم عــادًة انتــداب موظــف/ة القــ�ت

دلء بالصــوت بحريــة و�يــة و�ز تكــون الناخــب/ة قــادراً/ًة عــى الإ
نــة بــأداء موظــف/ة  مــاً بتوجيهاتهــا وتعليماتهــا. هنــاك عــدة معايــ�ي مق�ت ز دارة النتخابيــة المعنيــة ومل�ت اف الإ �ش ة، خاضعــاً لإ هــذه الفــ�ت
ــد مــن الهويــة الشــخصية للناخــب/ة، وضمــان إدلء  اع، ومنهــا التّســام بالحياديــة والكفــاءة، خاّصــة عندمــا يتعّلــق الئمــر بالتأكُّ القــ�ت
ي عــّد الئصــوات وفرزهــا 

ي حــال القيــام بعمليــىت
اع، وضمــان الشــفافية والئمانــة �ز ز ّ�يــة القــ�ت الشــخص الواحــد بصــوت واحــد، وتأمــ�ي

افيــة مــع جميــع الئشــخاص المتواجديــن  اهــة واح�ت ز اع التــرف ب�ز ضافــة إىل ذلــك، عــى موظــف/ة القــ�ت وعمليــة تجميــع النتائــج. بالإ
اع. اع، والتعامــل معهــم بطريقــة وّديــة ومهنيــة، كمــا أن عليه/هــا المتثــال دائمــاً لتعليمــات رئيــس/ة محطــة القــ�ت داخــل محطــة القــ�ت

اع رئيس/ة محطة الق�ت
اع داخــل  دارة عمليــة القــ�ت دارة النتخابيــة، طبقــاً للقانــون المعمــول بــه، وذلــك لإ اع هــو شــخص تعّينــه الإ إن رئيــس/ة محطــة القــ�ت
ــك. هــو/ي مســؤول/ة عــن موظفــي/ات  ــق ذل ــة بتحقي ــ�ي الكفيل ــع التداب ها، واتخــاذ جمي اف عــى حســن ســ�ي �ش اع، والإ محطــة القــ�ت
اع حفــظ النظــام داخــل محطــة  ي ذلــك توزيــع المهــام عليهم/هــن. عــى رئيــس/ة محطــة القــ�ت

اع، بمــا �ز اع داخــل محطــة القــ�ت القــ�ت
ــال  ــه طاقــة اســتيعابها، كمــا يضمــن المتث ــد عــدد الئشــخاص المســموح لهــم بدخــول المحطــة، وفــق مــا تســمح ب اع، وتحدي القــ�ت
اع مجهــزة جيــداً ومصّممــة بالطريقــة  ام الإجــراءات، والتثّبــت مــن أن محطــة القــ�ت التــام لّلوائــح التنظيميــة. مــن واجباته/هــا أيضــاً احــ�ت
ــم تســّلمها. إن  ــة الازمــة ت ــة المــواد النتخابي ــات داخلهــا، والتأكــد مــن أن كاّف ز والناخب ــ�ي ــق الناخب ي تســّهل وتنّظــم تدّف

ــىت الئنســب ال
ــوم  ــا يق ــون، كم ــب القان ــات بحس ز والناخب ــ�ي ــام الناخب اع أم ــ�ت ــة الق ــاق محط ــح وإغ ــن فت ــؤول/ة ع اع مس ــ�ت ــة الق ــس/ة محط رئي
/ات.  ز ز والمرشــحات أو القوائــم المرشــحة وكذلــك مــع المراقبــ�ي ي الحاجــة، مــع ممثــىي المرشــح�ي

بالتواصــل والتحــاور، عندمــا تقتــ�ز
دارة النتخابيــة كّلمــا لــزم  اع الناخــب/ة بالمعلومــات عنــد اللــزوم، ويتواصــل مــع الإ ضافــة إىل ذلــك، يــزّود رئيــس/ة محطــة القــ�ت بالإ
ي الــدول 

ز انتخابيــة �ز ي حــال وجوده/هــا(. نصــت عــدة قوانــ�ي
اع )�ز الئمــر، كمــا أنه/هــا المســؤول/ة المبــا�ش أمــام رئيــس/ة مركــز القــ�ت

اع بعينه/هــا، ومــن هــذه الــدول تونــس والئردن وســوريا واليمــن ولبنــان. العربيــة عــى حقــوق وواجبــات رئيــس/ة محطــة القــ�ت

اع تدريب موظفي وموظفات الق�ت
ة  اع، قبــل فــ�ت وري توفــ�ي التدريــب المناســب لجميــع موظفــي وموظفــات القــ�ت مــن أجــل ضمــان الوفــاء بمعايــ�ي الكفــاءة، مــن الــرز
ي أحيــان أخــرى، قــد 

دارة النتخابيــة نفســها، و�ز اع. غالبــاً مــا تكــون الجهــة المســؤولة عــن التدريــب هــي الإ زمنيــة معينــة مــن يــوم القــ�ت
دارة النتخابيــة بهــذه المهمــة مثــل وزارة التعليــم. مــن أهــم مــا تتضمنــه المــادة  ي تعهــد إليهــا الإ

تكــون إحــدى الهيئــات العامــة الــىت
ي العــد والفــرز، 

اع وعمليــىت اع، وإجــراءات عمليــة القــ�ت اع هــو مدونــة ســلوك موظفــي/ات القــ�ت التدريبيــة الخاصــة بموظــف/ة القــ�ت
ضافــة إىل  اع، بالإ والمــواد النتخابيــة، وحقــوق وواجبــات الناخــب والناخبــة، والئشــخاص الذيــن يحــق لهــم الدخــول إىل محطــة القــ�ت
اع ســاعات معــدودة  اع. قــد يســتغرق تدريــب موظفــي وموظفــات القــ�ت كيفيــة التعامــل مــع أي مشــكلة قــد تطــرأ داخــل محطــة القــ�ت
، وأيضــاً  ي ــة النظــام النتخــا�ب ــ�ي مختلفــة، منهــا درجــة تطــّور التعليــم ومــدى حداث ــك بحســب معاي ــام، وذل وقــد يصــل إىل عــّدة أي
ي صــورة تدريبــات 

ة زمنيــة واحــدة عــى مســتوى البلــد ككل، أو �ز ي البلــد. أمــا عمليــة التدريــب، فتتــم إّمــا خــال فــ�ت
التجربــة النتخابيــة �ز

ي كل منطقــة عــى حــدة.
متسلســلة حيــث تُقــّدم الــدورة التدريبيــة الموّحــدة �ز

ي  ي العالم العر�ب
الحالة �ف

اع داخل كل محطة 1. عدد موظفي وموظفات الق�ت
ز والناخبــات  اع وعــدد الناخبــ�ي اع مــن دولــة لئخــرى بحســب إجــراءات القــ�ت اع داخــل محطــة القــ�ت يختلــف عــدد موظفــي/ات القــ�ت
ي بعــض البلــدان العربيــة، حــدد القانــون 

ي كل دولــة. و�ز
ي المنظــم للعمليــة النتخابيــة �ز

طــار القانــو�ز ي المحطــة، وهــو مــا يحــدده الإ
�ز

ي لبنــان، فــإن عــدد موظفــي/
اع والمســمى الوظيفــي لــكل عضــو/ة مــن الئعضــاء. فمثــاً �ز ي بالتفصيــل عــدد موظفــي/ات القــ�ت النتخــا�ب

ــاء  ــاب أعض ــون انتخ ــن قان ــادة 86 م ــب الم ــب/ة بحس ــس/ة والكات ــا الرئي ــل هم ــى الئق ــان ع ــو اثن ــة ه ــل كل محط اع داخ ــ�ت ات الق
ي الجزائــر، وبحســب المــادة 29 مــن قانــون نظــام النتخابــات الصــادر عــام 2016، يبلــغ عــدد 

مجلــس النــواب الصــادر عــام 2017. و�ز
ي بلــدان عربيــة أخــرى، نجــد 

اع خمســة أشــخاص هــم الرئيــس/ة ونائــب/ة الرئيــس والكاتــب/ة ومســاعدان اثنــان. �ز موظفــي/ات القــ�ت
ــخاص  ــة أش ــل ثاث ــى الئق ــو ع اع ه ــ�ت ــي/ات الق ــدد موظف ــث إن ع ــر، حي ي م

ــا �ز ــادية، مثلم رش ــات الإ ي التعليم
ــات �ز ــذه المعلوم ه
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ــات الرئاســية 2018”. أمــا  رشــادية الخاصــة بعمليــة النتخاب /ة اللجنــة ومنســق/ة الطابــور بحســب “القواعــد الإ ز هــم الرئيــس/ة وأمــ�ي
اع  اع، وذلــك بحســب مرشــد القــ�ت ــة ومــوّزع/ة بطاقــات القــ�ت ز هــم الرئيــس/ة ومحقــق/ة الهوي ــة موظفــ�ي ي الســودان فالعــدد ثاث

�ز
داري لدارفــور والــذي جــرى عــام 2016. ــة الســتفتاء الإ الصــادر عــن مفوضي

اع ف موظف/ة الق�ت 2. تعي�ي
اع، ونجــد أّن هنــاك العديــد مــن الوســائل المطّبقــة  ز موظفــي وموظفــات القــ�ت د أســلوباً بعينــه لتعيــ�ي ل يوجــد معايــ�ي دوليــة تحــدِّ
وعــة  ــ�ب وســيلة مرش ــاً وتعت ــة ديمقراطي ــة مقبول ــة هــي طريق ز بالشــفافية والحيادي ــة تتمــ�ي ــإن أّي طريق ــادًة، ف ــم. ولكــن ع حــول العال
اع، يصبــح عمليــاً موّظفــاً/ًة عموميــاً/ًة  ــة بالعمليــة النتخابيــة. بمجــرّد اختيــار الشــخص كموظــف/ة اقــ�ت ي نظــر كاّفــة الئطــراف المعنّي

�ز
ي صــور مختلفــة 

اع �ز ز موظــف/ة القــ�ت ي الــدول العربيــة، يتــّم تعيــ�ي
دارة النتخابيــة لمــّدة ل تتجــاوز بضعــة أيــام. �ز معتمــداً/ًة مــن الإ

يــة والماليــة. ففــي بعــض  ــر المــوارد البرش كاء العمليــة النتخابيــة، ومــدى توفُّ ز �ش ي البلــد، ومســتوى الثقــة بــ�ي
بحســب التقاليــد المّتبعــة �ز

شــيحات. المثــال  ز هــذه ال�ت ي تختــار بدورهــا مــن بــ�ي
دارة النتخابيــة الــىت شــيحات إىل الإ الئحيــان، تقــوم الئحــزاب السياســية بتقديــم ال�ت

، ُملزَمــة بإصــدار خطــاب لجميــع الئحــزاب السياســية  ي دارة النتخابيــة، بموجــب القانــون النتخــا�ب عــى ذلــك هــو اليمــن حيــث تكــون الإ
ي أحيــان أخــرى، 

اع، ولــكّل حــزٍب نســبة ُمخّصصــة ومّتفــق عليهــا ســلفاً. �ز تطلــب منهــا تحديــد أســماء مــن ترشــحهم كموظفــي/ات اقــ�ت
اع هو/هــي مواطــن عــادي بلــغ ســن التصويــت، يقــوم، اســتناداً إىل إعــان تُصــدره  ي تونــس والعــراق، فــإن موظــف/ة القــ�ت

مثلمــا �ز
اع عشــوائّياً  دارة النتخابيــة موظفــي/ات القــ�ت دارة النتخابيــة، بتقديــم الئوراق الثبوتيــة والمســتندات القانونيــة المطلوبــة، وتختــار الإ الإ
ي القطــاع 

اع هو/هــي موظــف/ة �ز ي لبنــان والئردن مثــاً، فــإن موظــف/ة القــ�ت
وط الازمــة. أمــا �ز ز الــرش /ات المســتوف�ي ز ز المتقّدمــ�ي مــن بــ�ي

اع هــو  ي الكويــت فأحــد موظفــي/ات القــ�ت
، فهو/هــي مــدرّس/ة يتــم تعيينه/هــا بالتنســيق مــع وزارة التعليــم، و�ز ز ي فلســط�ي

العــام، و�ز
اع أن يكون/تكــون مــن  ي مــر حيــث يتوّجــب عــى رئيــس/ة محطــة القــ�ت

/ات القضــاء أو النيابــة العامــة، وكذلــك الئمــر �ز ي مــن منتســىب
أعضــاء الجهــات والهيئــات القضائيــة.

اع وط اختيار موظف/ة الق�ت 3. �ش
ــة،  ــة قراب ــم أي صل ــا أّل تربطه ــن أهمه ــن، وم ــل انتدابهم/ه اع قب ــ�ت ــي/ات الق ــى موظف اطها ع ــ�ت ــم اش ــة يت وط منطقي ــاك �ش هن
ــف/ة  ــة موظ ــة وحيادي ــان نزاه ــك لضم ــا، وذل ــون به ي يعمل

ــىت ــة ال ــرة النتخابي ي الدائ
/ات �ز ز ــح�ي ــد المرش ــع أح ــة، م ــة معين ــىت درج ح

ز أعضــاء مكتــب التصويــت والئعضــاء  اع. فمثــاً، نصــت المــادة 30 مــن قانــون نظــام النتخابــات الجزائــري لعــام 2016 أن “يعــ�ي القــ�ت
ز وأقاربهــم وأصهارهــم إىل  شــح�ي ي إقليــم الوليــة باســتثناء الم�ت

ز �ز ز المقيمــ�ي ز الناخبــ�ي ، مــن بــ�ي ضافيــون ويســخرون بقــرار مــن الــواىلي الإ
ي الئردن أيضــاً، نصــت المــادة 29 مــن قانــون 

”. و�ز ز ضافــة إىل الئعضــاء الناخبــ�ي ز إىل أحزابهــم بالإ غايــة الدرجــة الرابعــة والئفــراد المنتمــ�ي
اع  ز رؤســاء لجــان القــ�ت ي الهيئــة المســتقلة لانتخــاب إجــراءات تعيــ�ي

النتخــاب لمجلــس النــواب لعــام 2016 أن “يحــدد مجلــس مفــو�ز
والفــرز وأعضائهــا للدائــرة النتخابيــة عــى أن يكونــوا مــن موظفــي الحكومــة والمؤسســات الرســمية والعامــة وأن ل تكــون لئي منهــم قرابة 
ي  ي تونــس، نــص الفصــل 121 مــن القانــون الئســاسي النتخــا�ب

ي تلــك الدائــرة”. و�ز
ز �ز أو مصاهــرة حــىت الدرجــة الثانيــة مــع أحــد المرشــح�ي

ز ســواء كان مــن الدرجــة  شــح�ي اع أن يكــون زوجــاً أو أصــاً أو فرعــاً لئحــد الم�ت لعــام 2014 عــى أن “ل يجــوز لئي عضــو بمكتــب القــ�ت
ي ســوريا، نصــت المــادة 28 مــن قانــون النتخابــات 

”. و�ز اً لديــه أو منخرطــاً بحــزب ســياسي الئوىل أو الثانيــة أو أن يكــون صهــره أو أجــ�ي
ي عــداد اللجنــة أحــد مــن ممثــىي مرشــحي الدائــرة النتخابيــة أو أن يكــون 

العامــة الــذي صــدر عــام 1973 عــى أن “ل يجــوز أن يكــون �ز
ي بعــض الــدول العربيــة، يقــوم موظــف/ة 

ز أحــد مرشــحي الدائــرة قرابــة دون الدرجــة الرابعــة”. و�ز ز رئيــس اللجنــة وعضويهــا وبــ�ي بــ�ي
ي الئردن والجزائــر وســوريا والســودان.

ة مهامــه/ا ومســؤولياته/ا، ونجــد ذلــك مثــاً �ز ز قبــل مبــا�ش اع بــأداء قســم اليمــ�ي القــ�ت

اع 4. مكافأة موظف/ة الق�ت
دارة النتخابيــة، ويختلــف هــذا المبلــغ مــن دولــة  ة انتدابه/هــا مــن الإ اع مبلغــاً ماليــاً مقابــل عملــه خــال فــ�ت يتقــا�ز موظــف/ة القــ�ت
اع مــا  ي جــرت عــام 2018، تقــا�ز رئيــس/ة محطــة القــ�ت

ة الــىت عربيــة لئخــرى. ففــي مــر مثــاً، وخــال النتخابــات الرئاســية الئخــ�ي
اع كانــت  اع فحصــل عــى مبلــغ يقــارب 110 دولراً أمريكيــاً، علمــاً أن أيــام القــ�ت يعــادل حــواىلي 650 دولراً أمريكيــاً، أمــا موظــف/ة القــ�ت
اع  ة التدريــب والقــ�ت اع عــى أجــر يُقــّدر تقريبــاً بحــواىلي 500 دولر أمريــكي يغّطــي فــ�ت ي العــراق مثــاً، يحصــل موظــف/ة القــ�ت

ثاثــة. و�ز
اع، بــدلً عــن عملــه  ي لبنــان، فقــد تقــا�ز كل موظــف/ة اقــ�ت

)جمهوريــة العــراق- المفوضيــة العليــا المســتقلة لانتخابــات 2014(. أمــا �ز
ــاً  اع مبلغ ــ�ت ــات الق ــاء محط ــى رؤس ــاً، وتلق ــواىلي 350 دولراً أمريكي ــام 2018، ح ة ع ــ�ي ــة الئخ ــات النيابي اع لانتخاب ــ�ت ــوم الق ــال ي خ
ــة  ــاً لتغطي ــارب 150 دولراً أمريكي ــا يق اع عــى م ــ�ت ، يحصــل موظــف/ة الق ز ي فلســط�ي

ــة 2009(. و�ز ــة اللبناني ــًا )الجمهوري يتعــداه قلي
ي تونــس، 

ة عــّد الئصــوات وفرزهــا )جامعــة الــدول العربيــة- قســم الشــؤون النتخابيــة 2019(. أمــا �ز اع وفــ�ت أيــام التدريــب ويــوم القــ�ت
اع عــى مبلــغ يقــارب 50 دولراً أمريكًيــا مقابــل أعمــال  ة عــام 2018، فقــد حصــل كل موظــف/ة اقــ�ت وخــال النتخابــات المحليــة الئخــ�ي
اع والفــرز )الجمهوريــة التونســية- الهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات 2018(. )تــم جمــع بعــض هــذه الئرقــام مــن قبــل مؤلفــة  القــ�ت
ي منتصــف ســنة 

ي الميــدان، وقــد تــم تحويــل المبالــغ إىل دولر بحســب ســعر الــرف �ز
ي العمــل �ز

تهــا �ز هــذا الفصــل مــن خــال خ�ب
.)20١8
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موظفو/موظفات النتخابات

المفهوم والمصطلح
دارات النتخابية. ي الإ

ي مختلف المستويات �ز
يتناول هذا الفصل موظفي/ات النتخابات �ز

رئاسة هيئة النتخابات
ز  ــات، أو الئمــ�ي ــه رئيــس/ة النتخاب ــات هــو الشــخص المســؤول/ة عــن إدارة الســلطة النتخابيــة، ويُطلــق علي ــة النتخاب  رئيــس/ة هيئ
العــام، أو المســؤول/ة التنفيــذي/ة لانتخابات...إلــخ، إذ تختلــف التســمية باختــاف البلــدان. ويجــب أن يتســم بالحياديــة والشــفافية 
ي النتخابــات عــى المســتوى 

/ات �ز ز ز وتدريــب جميــع العاملــ�ي ي تأديــة المهــام التاليــة: التخطيــط للعمليــة النتخابيــة، تعيــ�ي
والمهنيــة �ز

ي ذلــك فــرز الئصــوات وتجميــع النتائــج مــن 
ي والمســتويات المحليــة، وإجــراء العمليــة النتخابيــة برّمتهــا بشــكل مناســب، بمــا �ز

الوطــىز
ي وقــت مناســب.

عــان عنهــا �ز أجــل الإ

ف  أساليب الختيار والتعي�ي
ــاد.  ي الب

ــع �ز ب ــة المتَّ دارة النتخابي ــوذج الإ ــى نم ــاًدا ع ــة اعتم ــرق متنّوع ــات بط ــذي/ة لانتخاب ــس/ة التنفي ز الرئي ــ�ي ــار وتعي ــن اختي يمك
ــدار  ي تُ

ــىت ــدان ال ي البل
ــك �ز ــة، وكذل ــل وزارة الداخلي ــذي للحكومــة مث ــات بواســطة الفــرع التنفي ــدار فيهــا النتخاب ي تُ

ــىت ــدان ال ففــي البل
ــات،  ــة انتخاب اف لجن ــة – تحــت إ�ش ــة منفصل ــة تنفيذي ــذي للحكومــة – أو هيئ ــات بواســطة إدارة مختلطــة: الفــرع التنفي ــا النتخاب فيه
ي يلــزم 

ي قواعــد الخدمــة المدنيــة للمناصــب الــىت
ز المســؤول/ة التنفيــذي/ة لانتخابــات وفًقــا لطريقــة ُمحــّددة منصــوص عليهــا �ز

َّ يُعــ�ي
ز بهــا حــد مــن الثقــة السياســية، مثــل مناصــب نائــب الوزيــر/ة، أو المديــر/ة العــام/ة. وينطبــق الئمــر نفســه عــى مديــري/ات  للتعيــ�ي
ي تُــدار فيهــا النتخابــات بواســطة لجنــة 

ي البلــدان الــىت
. أمــا �ز النتخابــات، إذ تُــدار النتخابــات بشــكل لمركــزي عــى المســتوى المحــّىي

ز المســؤول/ة التنفيــذي/ة لانتخابــات بطــرق مختلفــة: مــن 
َّ انتخابــات مســتقّلة تتــوىلَّ المســؤولية الكاملــة عــن العمليــة النتخابيــة، يُعــ�ي

ًة عــن طريــق رئيــس الجمهوريــة أو  ي اليمــن، أو مبــا�ش
دارة كمــا �ز ي الإ

/ات �ز ز ز العاملــ�ي ز ويكــون رئيســها مــن بــ�ي خــال هيئــة المفّوضــ�ي
ي بعــض الئحيــان يكــون 

ي تونــس. و�ز
ي مســابقة مفتوحــة أو امتحــان كمــا �ز

لمــان، أو مــن خــال التقــّدم �ز رئيــس الــوزراء أو عــن طريــق ال�ب
ي العــراق.

ي دور المســؤول التنفيــذي كمــا �ز رئيــس/ة مفّوضيــة النتخابــات أو أحــد مفّوضيهــا هــو نفســه مــن يــؤدِّ

دارة النتخابية  الهياكل دون الوطنية لالإ
ي مختلــف أنحــاء البــاد، 

دارة النتخابيــة عــى انتشــار أجهــزة الدولــة وقّوتهــا التشــغيلية �ز ي الإ
يتوقــف عــدد المســتويات دون الوطنيــة �ز

ي تعــد أصغــر وحــدات العمليــة النتخابيــة. 
اع ولجانــه الــىت وكذلــك عــى كــون الدولــة أحاديــة أو فيدراليــة. وذلــك عــى عكــس مراكــز القــ�ت

ز عــى الئقــّل مــن مســتويات الحكــم دون الوطنيــة، وهــي المحافظــات أو المقاطعــات والبلديــات.  الــدول الئحاديــة قائمــة عــى مســتوي�ي
مــن ناحيــة أخــرى، تحتــوي الــدول الفيدراليــة عــى ثاثــة مســتويات دون قوميــة عــى الئقــّل وهــي الوليــات والمحافظــات أو المقاطعات 

والبلديات.

ــهيل  ــك لتس ــة. وذل ــن الحكوم ــة م ــتويات المختلف ي المس
ــة �ز ــزة الدول ــع أجه ــوازي م ــة بالت ــتويات دون الوطني ــاكل أو المس ــل الهي تعم

قليــم. وهــذا يكــون أفضــل مــن حيــث التكلفــة.  ي الإ
ي تعمــل بشــكل دائــم �ز

العملّيــات النتخابيــة بالســتفادة مــن الهيــاكل الحكوميــة الــىت
ــلطة  ــون الس ــا تك ــات عندم ــات أو المقاطع ي المحافظ

ــة �ز دارة النتخابي ي الإ
ز �ز ــ�ي ز الدائم ــ�ي ــن العامل ــيط م ــدد بس ــاظ بع ــل الحتف يفض

ــات عــى مــدار  ــواع مختلفــة مــن النتخاب ــاك أن /ات، أو يكــون هن ز ــ�ي ــة الئساســية المســؤولة عــن تســجيل الناخب ــة هــي الهيئ النتخابي
الدورة النتخابية.  

ف أعضاء اللجان النتخابية طرق تعي�ي
ز أعضــاء اللجــان النتخابيــة، حيــث إّن هنــاك العديــد مــن الوســائل المطبقــة حــول  د طريقــة بعينهــا لتعيــ�ي ل يوجــد معايــ�ي دوليــة تحــدِّ
ي ينبغــي أن يتــّرف بهــا أعضــاء اللجــان دائًمــا بحيــث 

العالــم. إل أنـّـه يوجــد معايــ�ي ديمقراطيــة فيمــا يتعّلــق بــالئداء، أي الطريقــة الــىت
 : تّتســم بالحياديــة والكفــاءة، خاّصــة عندمــا يتعّلــق الئمــر بمــا يــىي

د من الُهوية الشخصية للناخب/ة 1.   التأكُّ
2.   ضمان إدلء الشخص الواحد بصوت واحد

اع 3.   ضمان ّ�ية الق�ت
4.   ضمان الشفافية عند عّد الئصوات وتجميع النتائج
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اع بغــض النظــر عــن  وري تقديــم نــوع مــن التدريــب الُمرّكــز قبــل يــوم القــ�ت ، يكــون مــن الــرز ومــن أجــل ضمــان الوفــاء بهــذه المعايــ�ي
ي اختيــار أعضــاء اللجــان النتخابيــة. 

الوســيلة المّتبعــة �ز

ز أطــراف العمليــة النتخابيــة  ي البــاد، ومســتوى الثقــة بــ�ي
ي صــور مختلفــة بحســب التقاليــد المّتبعــة �ز

ز أعضــاء اللجــان �ز ويتــّم تعيــ�ي
يــة والماليــة. وفيمــا يــىي مجموعــة مــن أكــ�ش النمــاذج المســتخدمة تتبعهــا أمثلــة مــن بلــدان مختلفــة:  ــر المــوارد البرش ومــدى توفُّ

مناصب أخرى لموظفي/ات النتخابات 
اع  ي دائــرة انتخابيــة. يســمى رئيــس لجنــة القــ�ت

/ة مســؤول/ة عــن تنظيــم النتخابــات �ز ي مســؤول/ة الدائــرة النتخابيــة: موظــف/ة انتخــا�ب
(، ورئيــس لجنــة انتخابيــة عامــة )مــر(. ز والفــرز )الئردن(، ومنســق دائــرة انتخابيــة )فلســط�ي

اف عــى  �ش اع والإ دارة عمليــة القــ�ت ــا للقانــون المعمــول بــه، لإ اع: شــخص تعينه/هــا الســلطة النتخابيــة، طبًق رئيــس/ة محطــة اقــ�ت
اع. ورئيــُس/ة المحطــة مســؤول/ة، قبــل فتحهــا للعمــوم، عــن ضمــان  ي محطــة القــ�ت

/ات المســؤول/ة عنهــم �ز ز ها وعــى الموظفــ�ي ســ�ي
ي 

ــىت ــزة بالطــاولت ال ــد مــن أن المحطــة مجه ــل التأك ام الإجــراءات مث ــة. وهو/هــي يقــوم عــى احــ�ت ــح التنظيمي ــام للوائ ــال الت المتث
ات الازمــة تــم تســليمها، وخصوًصــا  ز ســتوضع عليهــا المــواد النتخابيــة ويتوفــر فيهــا مــا يكفــي مــن المقصــورات، ومــن أن كل التجهــ�ي
اع  اع، والئقفــال والئختــام ومــا إىل ذلــك. وهو/هــي مســؤول/ة أيًضــا عــن فتــح وغلــق محطــة القــ�ت اع، وصناديــق القــ�ت بطاقــات القــ�ت
ي الحاجــة، مــع ممثــىي القوائــم 

ي أوقــات منظمــة. كمــا يتــوىل مســؤولية التواصــل والتحــاور، عندمــا تقتــ�ز
/الناخبــات �ز ز أمــام الناخب�ي

ي الئردن 
/ات بالمعلومــات ويتواصــل مــع الســلطات النتخابيــة كلمــا لــزم الئمــر. يطلــق عليــه �ز ز ، ويــزود الناخبــ�ي ز المرشــحة ومــع المراقبــ�ي

ز رئيــس لجنة/محطــة  ي فلســط�ي
اع، و�ز ي العــراق مديــر محطــة اقــ�ت

اع، و�ز ي تونــس رئيــس مكتــب اقــ�ت
اع والفــرز، و�ز رئيــس لجنــة القــ�ت

ي اليمــن رئيــس اللجنــة النتخابيــة.
ي مــر رئيــس لجنــة انتخــاب فرعيــة، و�ز

اع، و�ز ي لبنــان رئيــس هيئــة قلــم اقــ�ت
اع، و�ز اقــ�ت

ــات  ــة محط اع، وكاف ــ�ت ــز الق ي مرك
ــت �ز ــة التصوي ــ�ي عملي ــن س ــن حس ــون، ع ــب القان ــؤول بموج ــخص مس اع: ش ــ�ت ــز اق ــس/ة مرك رئي

اع. ــ�ت ــز اق ي العــراق منســق مرك
ــه �ز ــق علي ــز. يطل ــك المرك ي يشــملها ذل

ــىت اع ال ــ�ت الق

ــم بساســة إىل محطــة  ــات ودخوله ز والناخب ــ�ي ــة الناخب ــم حرك ــة بتنظي دارة النتخابي ــه الإ ــور: شــخص تكلف ــم الطاب ــؤول/ة تنظي مس
ــور. ي مــر منســق الطاب

ــور، و�ز ــط الطاب ز ضاب ي فلســط�ي
ــور، و�ز ــب الطاب ي العــراق مراق

اع. يســمى �ز ــ�ت الق

اع والفــرز. يمكــن أن يكلــف  ز والناخبــات وتنفيــذ عمليــات القــ�ت دارة النتخابيــة باســتقبال الناخبــ�ي اع: شــخص تكلفــه الإ موظــف/ة القــ�ت
دلء  ــل الإ ــات قب ز والناخب ــ�ي ــم الناخب ي قوائ

ــع �ز ــد مــن قيامهــم بالتوقي ــات، أو التأك ز والناخب ــ�ي ــة الناخب الموظــف/ة بالتحقــق مــن هوي
ي لبنــان عضــو 

اع، و�ز ي تونــس عــون مكتــب القــ�ت
اع، و�ز ي الئردن عضــو لجنــة القــ�ت

بأصواتهــم، وغــ�ي ذلــك مــن المهــام. يطلــق عليــه �ز
هيئــة القلــم.

نماذج من الدول العربية

ي السودان
موظفو/ات النتخابات �ف

تتكــون مفوضيــة النتخابــات مــن تســعة أعضــاء نــص عليهــم دســتور جمهوريــة الســودان النتقــاىلي للعــام 2005 وقانــون النتخابــات 
ز 

َّ ي ويعــ�ي
ي أعضــاء المجلــس الوطــىز

القوميــة للعــام 2008 المعــدل عــام 2014، يتــم تعيينهــم بواســطة رئيــس الجمهوريــة بموافقــة ثلــىش
مــن بينهــم الرئيــس والنائــب.

بهم/هــن وتعتمدهم/هــن بالشــكل  ي تُدرِّ
تُقــدم الئحــزاب السياســية ترشــيحات أعضــاء اللجــان إىل هيئــة إدارة النتخابــات الــىت

ــون أداء  ــة ســوف يراقب ــن الئحــزاب السياســية المختلف ي أّن أعضاء/عضــوات اللجــان م
ــك �ز ــح. ويكمــن المنطــق وراء ذل الصحي

ي أمريــكا الوســطى، واليمــن. 
بعضهــم بعًضــا بداخــل اللجنــة النتخابيــة. أمثلــة: بعــض دول أمريــكا الاتينيــة وبشــكل أســاسي �ز

اع واللجــان النتخابية. وتختار الســلطات  ي عمليــة القــ�ت
ي إطــار عطــاء مفتــوح للوظائــف المتاحــة �ز

م �ز يقــوم الراغبــون/ات بالتقــدُّ
ي 

ــن المقاطعــات �ز ــد م ــدا وفرنســا والعــراق والعدي اليا وكن ــة: أســ�ت /ات. أمثل ز ــ�ي م ز المتقدِّ ــ�ي ــن ب ــات م ــن النتخاب المســؤولة ع
الوليــات المّتحــدة الئمريكيــة. 

ــاب  ز وط ــ�ي ز والمدرّس ــ�ي ز المدنّي ــ�ي ــّم الموّظف ــم تض ــّدة قوائ ــن ع ي م
ــوا�ئ ــكل عش ــان بش ــوات اللج ــار أعضاء/عض ــّم اختي يت

كات القطــاع الخــاص. تطلــب هيئــة إدارة النتخابــات هــذه القوائــم وتقــوم باختيــار أعضاء/عضــوات اللجــان  الجامعــات و�ش
ــة.  قي ــا الرش ــة وأوروب ــكا الاتيني ــدان أمري ــض بل ــة: بع ــن. أمثل ــن واعتمادهم/ه ــا وتدريبهم/ه منه

ز مــن  ز والناخبــات عــى مســتوى اللجنــة النتخابيــة. ثــم يتــّم اســتبعاد الئشــخاص الئمّيــ�ي ي مــن قوائــم الناخبــ�ي
الختيــار العشــوا�ئ

بينهــم. أمثلــة: المكســيك وإســبانيا وبعــض بلــدان أوروبــا الغربيــة. 

•

•

•

•
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ي تتكون من:
أس إدارات المفوضية المختلفة والىت دارية والتنفيذية، وي�ت ز العام ليتوىل الئعمال الإ ز الئم�ي  تقوم المفوضية بتعي�ي

داريــة، إدارة تقنيــة المعلومــات، إدارة شــؤون الوليــات والعمليــات النتخابيــة، الســجل والدوائــر النتخابيــة، إدارة  الشــؤون الماليــة والإ
عــام. ، وإدارة الإ ي التدريــب والتثقيــف النتخــا�ب

ي 18 ولية بجمهورية السودان. 
تشكل المفوضية لجانًا عليا بالوليات من خمسة أعضاء وكب�ي ضباط النتخابات �ز

ز  اء وأكاديميــ�ي ز خــ�ب ترشــح اللجــان العليــا ضبــاط انتخابــات بالدوائــر الجغرافيــة وتعينهــم المفوضيــة، وعــادًة مــا يتــم اختيارهــم مــن بــ�ي
ز  /ات مؤقتــ�ي ز ز موظفــ�ي ز بالحكــم المحــىي والخدمــة العامــة. يتــم تعيــ�ي داريــ�ي طــة أو الجيــش أو قدامــى الإ ومتقاعديــن مــن ضبــاط الرش
/ات لمراكــز  ز ز موظفــ�ي اع. ويتــم تعيــ�ي ي مرحلــة القــ�ت

ي عمليــات التســجيل مــن كــوادر مختلفــة يجــري تدريبهــم للعمليــة �ز
للمســاعدة �ز

اع وهــم: القــ�ت

اع،  ز بالمركــز(: رئيــس/ة نقطــة القــ�ت اع )حســب عــدد الناخبــ�ي اع والــذي يضــم بداخلــه عــدًدا مــن نقــاط القــ�ت رئيــس/ة مركــز القــ�ت
اع لمنصــب رئيــس الجمهوريــة، موظــف/ة  منظــم/ة الصــف، موظــف/ة التحقــق مــن هويــة الناخــب/ة، موظــف/ة �ف بطاقــات القــ�ت

يعــي بالوليــة.  اع للمجلــس الترش ، وموظــف/ة �ف بطاقــات القــ�ت ي
اع للمجلــس الوطــىز �ف بطاقــات القــ�ت

ــؤدي القســم أمــام  ي ت
ــىت ــا ال ــة العلي ــؤدون القســم أمــام رئيــس اللجن ــم تدريبهــم، وي ــة ويت ــا بالولي ــة العلي وهــؤلء تعينهــم اللجن

ــات. ــة لانتخاب ــة القومي المفوضي

ي كردستان 
اع( �ف اع )مركز ومحطة الق�ت موظفو/ات الق�ت

احهــا مــن قبــل  قليــم والمحافظــات وفقــاً لهيكليــة يتــم اق�ت ي الإ
ي والمكاتــب النتخابيــة �ز

دارة النتخابيــة مــن المكتــب الوطــىز تتألــف الإ
ــة، ويصــادق عليهــا  دارة النتخابي ــر/ة العــام/ة رئاســة الإ ــوىل المدي . ويت ز ــة ويصــادق عليهــا مجلــس المفوضــ�ي دارة النتخابي رئيــس الإ
ــة  دارة النتخابي ــه بهــا المجلــس لتنظيــم أعمالهــا والتأكــد مــن حســن ســ�ي أدائهــا. تتــوىل الإ ي يخول

ــىت ز والجهــات ال مجلــس المفوضــ�ي
ــذي  ــع التشــغيىي والتنفي ــة النشــاطات ذات الطاب ، وإدارة كاف ز ــس المفوضــ�ي ــن مجل ــرارات الصــادرة م ــة والق ــذ الئنظم مســؤولية تنفي
ي 

ي المديــر/ة العــام/ة ومــدراء الدوائــر �ز
ي مــن معــاو�ز

ي المكتــب الوطــىز
قليمــي. الوظائــف العليــا �ز ي والإ

ي عــى الصعيديــن الوطــىز
والإجــرا�ئ

ز بأغلبيــة خمســة مــن ثمانيــة  دارة التنفيذيــة، ويتــم المصادقــة عليهــم مــن قبــل مجلــس المفوضــ�ي المكتــب يتــم ترشــيحهم مــن قبــل الإ
قليــم  ي ذلــك الإ

ــكل مكتــب مــن أعضــاء مجلــس النــواب �ز قليــم والمحافظــات فيتــم ترشــيح خمســة ل أعضــاء، أمــا مــدراء مكاتــب الإ
ز بأغلبيــة خمســة مــن أعضائــه عــى الئقــل.  أو تلــك المحافظــة، ويتــم اختيــار أحدهــم والمصادقــة عليــه مــن قبــل مجلــس المفوضــ�ي

دارة النتخابيــة، الــذي يحــق لــه  ز عــن أداء الئعمــال المنوطــة بهــم أمــام مديــر الإ يكــون رؤســاء وأعضــاء المكاتــب النتخابيــة مســؤول�ي
اع  ي الفقــرة الســابقة. يعــد موظفــو/ات القــ�ت

اح اســتبدال مــن يخــل بواجباتــه منهــم بنفــس الآليــة المنصــوص عليهــا �ز محاســبتهم واقــ�ت
وا  اع العــام والخــاص. وينبغــي أن يحــرز ي يومــي القــ�ت

ي المفوضيــة العليــا المســتقلة لانتخابــات، وهــم يعملــون �ز
جميعهــم أعضــاء �ز

دارة  اع لإ اع. يخضــع كل مركــز اقــ�ت اع ومحطــات القــ�ت ي تصميــم مركــز القــ�ت
التدريــب أيًضــا وأن يتواجــدوا مــن أجــل تقديــم المســاعدة �ز

دارة مديــر/ة المحطــة الــذي يتــوىل  اع لإ اف عــى كادر المركــز. وتخضــع كل محطــة اقــ�ت �ش دارة والإ اع الــذي يتــوىل الإ منســق/ة مركــز القــ�ت
اف عــى كادر المحطــة. �ش دارة والإ الإ

  : اع عى النحو التاىلي اع وفريق عمل محطة الق�ت اع من فريق عمل مركز الق�ت ويتألف كل مركز اق�ت

اع      فريق عمل مركز الق�ت
ز  اع، عــدد 2 مراقــب/ة طابــور )رجــل وامــرأة(، عــدد 2 مفتشــ�ي /ات: عــدد 1 منســق/ة مركــز القــ�ت ز يتكــون كادر المركــز مــن 7 موظفــ�ي
اع إدارة المركــز، ويقــع عــى عاتقــه/ا مجموعــة مــن المهــام،  )رجــل وامــرأة( ومرشــد/ة ســجل ودعــم بيانــات. يتــوىل منســق/ة مركــز القــ�ت

منهــا: 

اع بالتعــاون مــع مــدراء المحطــات والجهــات ذات العاقــة مثــل )الئجهــزة الئمنيــة(؛ اســتام كافــة المــواد قبــل يــوم  تخطيــط مركــز القــ�ت
اف عــى خــزن  �ش اع لغــرض نقلهــا إىل المركــز الفرعــي؛ الإ اع وتســليمها إىل مــدراء المحطــات التابعــة لــه وجمعهــا بعــد انتهــاء القــ�ت القــ�ت
بــاغ عــن  اع والمحطــات، وكذلــك الإ ي مــكان آمــن؛ رفــع التقاريــر إىل المركــز الفرعــي عــن افتتــاح وإغــاق مركــز القــ�ت

المــواد الحساســة �ز
ز والناخبــات عــى المحطــات التابعــة لمركــزه.  جميــع الحــوادث ومعــدل إقبــال الناخبــ�ي

ز والناخبــات والئشــخاص الذيــن يدخلون  ( فتتلخــص مهامهــم بتفتيــش الناخبــ�ي ز أمــا المفتشــون/ات )يكــون هنــاك مفتشــان مــن الجنســ�ي
ي يتبعهــا.

اع الــىت ي معرفــة محطــة القــ�ت
إىل المركــز. والمرشــد/ة فهــو المســؤول عــن ســجل المركــز ويقــوم بمســاعدة الناخــب/ة �ز

اع  فريق عمل محطة الق�ت
اع.  يتكون من مدير/ة المحطة، مراقب/ة طابور المحطة، مراقب/ة الصندوق، مسؤول/ة التعريف، مصّدر/ة أوراق الق�ت
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اع والتأكــد مــن اتباعهم/ اف عــى موظفــي/ات القــ�ت �ش اع، ويتــوىل الإ مديــر المحطــة: يكــون مســؤولً أمــام منســق/ة مركــز القــ�ت
ي الئوقات كافــة وجمعها وتســليمها إىل 

ي العمــل داخــل المحطــة، واســتام ومتابعة المــواد الحساســة �ز
هــن الإجــراءات الســليمة �ز

ز والناخبــات  اع، وتقديــم المســاعدة إىل الناخبــ�ي اع، وتســجيل عــدد أوراق القــ�ت اع، وتهيئــة محطــة القــ�ت منســق/ة مركــز القــ�ت
ي التســوية ومطابقــة 

ضافــة إىل مســؤوليته/ا عــن تنظيــم ومــلء اســتمار�ت اع وإغاقهــا. ذلــك بالإ عنــد الحاجــة، وفتــح محطــة القــ�ت
ي يعربــون عنهــا وتســويتها. 

/ات ووكاء الكيانــات السياســية والناخبــون/ات بتســجيل المخــاوف الــىت ز النتائــج، والســماح للمراقبــ�ي

اعــه الصحيحــة،  ــر/ة المحطــة، ويتأكــد مــن أن الناخــب/ة قــد قصــد محطــة اق�ت ــور: يكــون مســؤوًل أمــام مدي مراقــب الطاب
تنظيــم الطابــور، التأكــد مــن عــدم تحبــ�ي إصبــع الناخــب/ة مــن قبــل، توجيــه الناخــب/ة تلــو الآخــر إىل مســؤول/ة التعريــف. 

مســؤول/ة التعريــف: يكــون مســؤولً أمــام مديــر/ة المحطــة، وهو/هــي الــذي يفحــص وثيقــة إثبــات الشــخصية ومطابقتهــا 
ي ســجل 

ز والناخبــات، الطلــب مــن الناخــب/ة التوقيــع أو البصمــة أمــام اســمه/ا �ز ي ســجل الناخبــ�ي
مــع البيانــات الموجــودة �ز

ز والناخبــات.  الناخبــ�ي

اع: يكــون مســؤولً أمــام مديــر/ة المحطــة، ويقــوم بتوضيــح آليــة التصويــت للناخــب/ة. يختــم ورقــة  ر/ة أوراق القــ�ت ُمصــدِّ
اع لــكل ناخــب/ة(.  ي وإعطــاء ورقــة اقــ�ت

و�ز لكــ�ت اع بالختــم الرســمي )اليــدوي والإ القــ�ت

ــ�ي  اع للتأكــد مــن تحب ــدوق القــ�ت ــة صن ــر/ة المحطــة، ويقــوم بمراقب اع: يكــون مســؤولً أمــام مدي ــدوق القــ�ت مراقــب/ة صن
، التأكــد مــن قيــام كل ناخــب/ة بوضــع  ي

و�ز لكــ�ت ز اليــدوي والإ اع مختومــة بالختمــ�ي إصبــع الناخــب/ة، التأكــد مــن أن ورقــة القــ�ت
اع. اع الخاصــة بــه/ا داخــل صنــدوق القــ�ت ورقــة القــ�ت

ف عــى عملهــا، يتــم  دارة النتخابيــة ويــرش المديــر/ة التنفيــذي/ة للجنــة النتخابــات المركزيــة: هــو الشــخص الــذي يــرأس الإ
. اف اللجنــة المبــا�ش تعيينــه/ا مــن قبــل لجنــة النتخابــات المركزيــة، ويخضــع بــدوره/ا إىل إ�ش

ي منطقته/ا النتخابية.
منسق/ة الدائرة النتخابية: هو الشخص الذي يتوىل إدارة النتخابات �ز

اف عليهــا داخــل  �ش اع والإ دارة عمليــة القــ�ت اع: هــو الشــخص الــذي يتــم تعيينــه مــن قبــل اللجنــة لإ مســؤول/ة محطــة القــ�ت
ــام بعــدة مهــام، منهــا: اســتام والتأكــد مــن وجــود كافــة المــواد بحقيبــة  اع القي ــه/ا. يتــوىل مســؤول/ة محطــة القــ�ت محطت
ــم  ــى طاق ــام ع ــع المه ــب، وتوزي ــكل المناس اع بالش ــ�ت ــة الق ز محط ــ�ي ف/ة، تجه ــرش ــن الم ــه/ا م ــة بمحطت اع الخاص ــ�ت الق
/ ز اع وتوقيعهــا مــن الخلــف، واســتقبال الــوكاء والمرشــح�ي /ات، وعــد أوراق القــ�ت ز المحطــة، وتعليــق قواعــد ســلوك الموظفــ�ي
اع  ــ�ت ــام الق ــاح واختت ي افتت ــرز ــة مح ــن، وتعبئ ــات اعتمادهم/ه ــن بطاق ــق م /ات والتحق ز ــ�ي /ات والصحفي ز ــ�ي ات والمراقب
ــت، وإدارة  ــل التصوي ــع الناخــب/ة قب ي عــى إصب ــن عــدم وجــود حــ�ب انتخــا�ب ــق م ــا، والتحق ــع عليه ــرز والتوقي ومحــرز الف
شــكاليات الطارئــة، وتعليــق النســخة الصفــراء  ز موظفــي/ات المحطــة وحــل الإ عمليــة الفــرز داخــل المحطــة وتوزيــع المهــام بــ�ي
ــدة بعــد وضــع كافــة المــواد  ــة أقفــال جدي اع بثاث ًا إقفــال صنــدوق القــ�ت مــن محــرز الفــرز عــى مدخــل المحطــة، وأخــ�ي

ــه. والمغلفــات داخل

ف فلسط�ي
دارة  دارة اليوميــة للجنــة. ويوجــد جهــاز تنفيــذي لــاإ ي الإ

إّن رئيــس لجنــة النتخابــات المركزيــة وأمينهــا العــام وأعضاءهــا ل يتدّخلــون �ز
ف عــى هــذا الجهــاز  . ويُــرش ز ــل طفيــف مــن جانــب المفّوضــ�ي النتخابيــة يتــوىّل مســؤولية إدارة اللجنــة وتنظيــم النتخابــات، مــع تدخُّ
دارة.  ي مجــال الإ

ة �ز ز أصحــاب الخــ�ب ز بواســطة اللجنــة مــن بــ�ي ز هذيــن الشــخص�ي المديــر/ة التنفيــذي/ة لانتخابــات ونائبــه/ا. ويتــّم تعيــ�ي
دارة النتخابيــة. ي الإ

/ات الآخرين/الئخريــات �ز ز ز جميــع الموّظفــ�ي ويتــوىّل المديــر/ة التنفيــذي/ة مســؤولية تعيــ�ي

، يوجــد مكتــب للدائــرة لــه منّســق/ة أو مديــر/ة. وتعــد هــذه المكاتــب مكاتــب دائمــة ول  ي كّل محافظــة مــن المحافظــات الســتة عــرش
�ز

 . ز /ات قــد يكــون واحــداً أو اثنــ�ي ز ي غــ�ي أوقــات النتخابــات غــ�ي عــدد محــدود مــن الموّظفــ�ي
يكــون فيهــا �ز

/ات المــدارس بالتنســيق مــع وزارة التعليــم. ويُدّربهم/هــن مدربــون/ ز مــدرّسي اع والفــرز مــن بــ�ي ز أعضــاء اللجــان أو طواقــم القــ�ت
َّ يُعــ�ي

. ات مــن لجنــة النتخابــات المركزيــة باســتخدام التدريــب التسلســىي

•

.1

.2

.3

•

•

•

•
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موعد النتخابات

المفهوم والمصطلح
. الئول، يتعلــق  ز ي النتخابــات مــن نواحــي عديــدة، أهمهــا توقيــت تنظيمهــا الــذي يشــتمل عــى بعديــن أساســي�ي

للزمــن أهميــة بالغــة �ز
اع. وبالرغــم  ي فهــو يتعلــق بتحديــد تاريــخ يــوم القــ�ت

ي لمختلــف أنــواع النتخابــات وجدولتهــا وترتيبهــا. أمــا البعــد الثــا�ز
بالتوزيــع الزمــىز

ــة  ــه أهمي ــات ل ــد توقيــت النتخاب ــوم واحــد، فــإن تحدي ي ي
ــات هــي مســار كامــل وليســت مجــرد حــدث يحصــل �ز مــن كــون النتخاب

دارة  ز بكثافــة العمليــات النتخابيــة. لــذا فــإن الإ ي تتمــ�ي
ة النتخابيــة الــىت ة بالنســبة لكامــل الــدورة النتخابيــة، وخاصــة بالنســبة للفــ�ت كبــ�ي

 ، ي
ــىز ــج زم ي أو برنام ــا�ب ــم انتخ ــة، تقوي ــة انتخابي ــدان رزنام ــب البل ــك حس ــمى كذل ــات، ويس ي لانتخاب

ــىز ــدول الزم ــد الج ــة تع النتخابي
هــا  شــحات والحملــة النتخابيــة وغ�ي مــج جميــع الئنشــطة والعمليــات النتخابيــة مثــل ال�ت انطاقــا مــن التاريــخ المحــدد لانتخابــات، وت�ب

بنــاء عــى ذلــك.

ه الكبــ�ي  مــن ناحيــة أخــرى، فــإن تحديــد توقيــت النتخابــات ليــس مجــرد عمليــة تقنيــة بحتــة، بــل لــه طابــع ســياسي مؤّكــد بحكــم تأثــ�ي
ز الئطــراف الفاعلــة، خاصــة خــال  عــى نســبة المشــاركة ونتائجهــا كذلــك. وغالبــا مــا تكــون هــذه المســألة موضــوع مفاوضــات صعبــة بــ�ي

ز تكــون جدولــة النتخابــات وتحديــد تاريخهــا مســألة معقــدة إىل حــد بعيــد لعتبــارات عديــدة.  ات النتقاليــة حــ�ي الفــ�ت

ي لالنتخابات
التوزيع الزم�ف

ه، وهــو مــا  تتعــدد النتخابــات بدرجــات ومســتويات مختلفــة مــن بلــد إىل آخــر، بحســب شــكل الدولــة إن كان موحــًدا أو اتحاديـًـا أو غــ�ي
ز تنظيــم النتخابــات  ز النتخابيــة إن كان يتعــ�ي ي كثــ�ي مــن الئحيــان ل تحــدد الدســات�ي والقوانــ�ي

. و�ز ي
يطــرح مســألة توزيعهــا وترتيبهــا الزمــىز

ــا إىل  ي هــذا المجــال. غــ�ي أن المســألة قــد تحتــاج أحيانً
دارة النتخابيــة �ز امنــة أو فصلهــا عــن بعضهــا. وهــو مــا يعطــي هامًشــا لــاإ ز م�ت

ز الئطــراف الئساســية الفاعلــة لحســمها نظــًرا لحساســيتها السياســية. مفاوضــات بــ�ي

• النتخابات المنفصلة
ز مــن النتخابــات دون ســواه. ويمكــن  ي لتنظيــم نــوع معــ�ي ي الكثــ�ي مــن البلــدان حيــث يخصــص يــوم انتخــا�ب

ينتــرش فصــل النتخابــات �ز
ي أيــام مختلفــة، أو يقتــر عــى نــوع 

أن يشــمل الفصــل جميــع النتخابــات، بحيــث تنظــم النتخابــات الوطنيــة والمحليــة منفصلــة �ز
ي الكثــ�ي مــن الحــالت 

وحيــد مــن النتخابــات دون ســواه مثــل النتخابــات الرئاســية. وياحــظ أن الئنظمــة الرئاســية وشــبه الرئاســية تميــل �ز
هــا. مثــال ذلــك مــر وفرنســا وتونــس. يعيــة وغ�ي إىل فصــل النتخابــات الرئاســية عــن الترش

دارة النتخابيــة مــن الناحيــة التنظيميــة. وهــي  ة عــى الإ ز النتخابــات المنفصلــة بســهولة تنظيمهــا. فهــي ل تطــرح صعوبــات كبــ�ي تتمــ�ي
ي 

ــان. �ز ــب الئحي ي أغل
ــدة �ز اع وحي ــة اقــ�ت ــاىلي اســتعمال ورق ــد وبالت ــت وحي ــون بتصوي ــن يطالب /ات الذي ز ــ�ي ــا أســهل بالنســبة للناخب أيًض

ي ســتتضاعف مــع كل انتخابــات، ممــا يرهــق 
ز النتخابــات إشــكاليات أخــرى ومــن أهمهــا ارتفــاع الكلفــة الــىت المقابــل يطــرح الفصــل بــ�ي

/ات الذيــن بدورهــم ســيصبحون  ز دارة النتخابيــة. كمــا أن هــذا الخيــار مــن شــأنه أن يؤثــر ســلًبا عــى مســتوى مشــاركة الناخبــ�ي انيــة الإ ز م�ي
ــة  ــألة نزع ــذه المس ــط به ــة. ويرتب ــد مختلف ي مواعي

ــا �ز ــم تنظيمه ــة بحك ــد النتخابي ــرار المواعي ــة تك ي حال
ي �ز ــا�ب ــاق النتخ ره ــة لاإ عرض

ي النتخابــات الوطنيــة وخاصــة الرئاســية ويعزفــون عــن 
/ات، الذيــن غالبــا مــا يميلــون إىل المشــاركة �ز ز المشــاركة النتقائيــة لــدى الناخبــ�ي

ي ل يولونهــا نفــس الئهميــة.
النتخابــات المحليــة الــىت

امنة ف • النتخابات الم�ت
. وتتعــدد صــور وحــالت  ي ي نفــس اليــوم النتخــا�ب

امنــة حينمــا يدعــى الناخبــون/ات إىل القيــام بأكــ�ش مــن تصويــت �ز ز تكــون النتخابــات م�ت
امنــة.  ز ي الوليــات المتحــدة الئمريكيــة مثــا تكــون النتخابــات التحاديــة م�ت

امــن بحســب عــدد النتخابــات ونوعهــا مــن بلــد إىل آخــر. �ز ز ال�ت
ــس  ــاء مجل ــف أعض ــواب ونص ــس الن ــاء مجل ــة وأعض ــس الدول ــاب رئي ــد لنتخ ــوم واح ي ي

اع �ز ــ�ت ــون/ات إىل الق ــى الناخب ــث يدع حي
ي العديــد 

ي نفــس اليــوم أيضــا انتخابــات محليــة متعــددة بالنســبة للعديــد مــن الوليــات. كذلــك تجــرى �ز
الشــيوخ. كمــا يمكــن أن تجــرى �ز

ــة، مثلمــا هــو الحــال  ــات المحلي ي نفــس الوقــت مــع النتخاب
ي �ز لمــان الئورو�ب ــات ال�ب ي انتخاب ي التحــاد الئورو�ب

ــدان الئعضــاء �ز مــن البل
ي 2014 

ي نفــس التجــاه، تنــص المــادة 65 مــن الدســتور البلجيــكي لســنة 1994 المنقــح �ز
بالنســبة لئلمانيــا وإيطاليــا واليونــان وأيرلنــدا. �ز

. ي لمــان الئورو�ب ي نفــس يــوم انتخابــات ال�ب
ز �ز عــى أن تنظــم انتخابــات مجلــس الممثلــ�ي

ي يــوم واحــد يســمح 
امنــة بضعــف تكلفتهــا مقارنــة بالنتخابــات المنفصلــة، باعتبــار أن تنظيــم عــدة انتخابــات �ز ز ز النتخابــات الم�ت تتمــ�ي

ز نســبة المشــاركة النتخابيــة بحكــم  ي عــادة مــا تكــون مرتفعــة. كمــا أنهــا تســاعد عــى تحســ�ي
بتقليــص كلفــة العمليــات النتخابيــة الــىت

يعيــة والمحليــة يســمح بتحقيــق  اع متعــددة. مــن ذلــك أن جمــع النتخابــات الترش /ات عــى أيــام اقــ�ت ز تفــادي تشــتيت جهــد الناخبــ�ي
/ات. ز ي غالبــا مــا تلقــى حماســا أقــل لــدى الناخبــ�ي

ة الــىت ي هــذه الئخــ�ي
مشــاركة أفضــل �ز
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ز عليهــا تنظيــم  دارة النتخابيــة مــن الناحيــة التنظيميــة واللوجســتية. إذ يتعــ�ي امنــة تحديًــا عــى الإ ز ي المقابــل، تطــرح النتخابــات الم�ت
�ز

ــات  ــإن النتخاب ــذا، ف ــة. ل ــات النتخابي ي العملي
ــك مــن كثافــة �ز ــب عــى ذل ت ــا ي�ت اع واحــد، مــع كل م ــوم اقــ�ت ي ي

ــات متعــددة �ز انتخاب
ة ومعقــدة.  ي يجــب أن تكــون لهــا القــدرة والكفــاءة لتنظيــم انتخابــات كبــ�ي

دارة النتخابيــة الــىت امنــة تتطلــب الســتعداد الجيــد لــاإ ز الم�ت
/ات الذيــن يســتعملون أوراق  ز ي بعــض التعقيــدات بالنســبة للناخبــ�ي

ي اليــوم الواحــد مــن شــأنه أن يتســبب �ز
كمــا أن تعــدد النتخابــات �ز

ي نفــس الوقــت.
اع متعــددة �ز اقــ�ت

يعيــة،  ي حالــة تنظيــم النتخابــات الرئاســية مــع الترش
امــن النتخابــات تأثــ�ي عــى النتائــج خاصــة �ز ز مــن ناحيــة أخــرى، يمكــن أن يكــون ل�ت

ــؤدي  ــاسي الئكــ�ش شــعبية. وهــو مــا يمكــن أن ي ــدة حــزب المرشــح الرئ ــات إىل التصويــت لفائ ــل الناخبــون والناخب ــا مــا يمي حيــث غالب
ي النتخابــات الرئاســية. لكــن ذلــك ل يحصــل بصفــة آليــة وقــد تؤثــر ظــروف 

إىل ضمــان أغلبيــة نيابيــة لفائــدة حــزب المرشــح الفائــز �ز
ي النتخابــات الرئاســية، لكــن 

ز والناخبــات بحيــث تكــون النتيجــة مختلفــة. إذ قــد يحصــل أن يفــوز مرشــح �ز سياســية معينــة عــى الناخبــ�ي
ز  ي يــوم واحــد. وهنالــك أمثلــة عديــدة عــى الحالتــ�ي

يعيــة بالرغــم مــن تنظيمهمــا �ز ي النتخابــات الترش
حزبــه ل يتحصــل عــى الئغلبيــة �ز

مــن النتخابــات الفرنســية والئمريكيــة عــى ســبيل الذكــر. مــن ذلــك أن حــزب “الجمهوريــة إىل الئمــام” الفرنــسي اســتفاد مــن شــعبية 
 ، لمــان الفرنــسي ــة مقاعــد ال�ب ي ســنة 2017 وتمكــن مــن الفــوز بأغلبي

ــات العامــة �ز ــرون خــال النتخاب ــل ماك ــاسي إيمانوي المرشــح الرئ
ي مجلــس الشــيوخ 

ي المقابــل خــر الحــزب الديمقراطــي الئغلبيــة �ز
بالرغــم مــن حداثــة نشــأته وتكوينــه قبــل النتخابــات بســنة واحــدة. �ز

ي نفــس اليــوم. 
ي أجريــت �ز

ي النتخابــات الرئاســية الــىت
ي انتخابــات 1996 بالرغــم مــن فــوز كلينتــون �ز

الئمريــكي �ز

اع تحديد تاريخ يوم الق�ت
ي تختلــف بحســب المنصــب، وذلــك 

يرتبــط تحديــد توقيــت النتخابــات بالمــدة الزمنيــة للوليــة - المــدة النيابيــة أو العهــدة كذلــك - الــىت
ي يقــوم عليهــا النظــام الديمقراطــي، ونصــت عليهــا 

ي تعــد مــن المبــادئ الئساســية الــىت
بنــاء عــى الطبيعــة الدوريــة لانتخابــات الــىت

ــة  ــدأ دوري ي مب
ــة والسياســية. ويقتــ�ز ــدوىلي للحقــوق المدني ــد ال ــن العه نســان و25 م عــان العالمــي لحقــوق الإ ــن الإ ــان 21 م المادت

النتخابــات تنظيمهــا بصفــة متواتــرة ومنتظمــة حســب الآجــال القانونيــة وبــدون انقطــاع.

يحــدد الدســتور دائًمــا مــدة الوليــة بالنســبة للمناصــب النتخابيــة الوطنيــة. فمثــا كانــت مدتهــا أربــع ســنوات بالنســبة لمنصــب رئيــس 
ي الدســتور التونــسي لســنة 2014. أمــا مــدة الوليــة بالنســبة للمناصــب 

ي الدســتور المــري لســنة 2014 وخمــس ســنوات �ز
الجمهوريــة �ز

ز الخاصــة بهــا. المحليــة فهــي غالبــا مــا تحــدد بالقوانــ�ي

ز ســتة  اوح بــ�ي ة واســعة تــ�ت ز فيهــا تنظيــم النتخابــات. وهــي عــادة مــا تكــون فــ�ت ي يتعــ�ي
وغالبــا مــا ينــص الدســتور عــى الآجــال الــىت

ي ســنة 
ي لســنة 1951 المعــدل �ز

أســابيع وأربعــة أشــهر مــن تاريــخ انتهــاء الوليــة. مــن ذلــك أن المــادة 68 )فقــرة 2( مــن الدســتور الئرد�ز
ي تســبق انتهــاء مــدة المجلــس. كمــا تنــص المــادة 

2016 تنــص عــى أن تجــرى انتخابــات مجلــس النــواب خــال الشــهور الئربعــة الــىت
ز يومــاً مــن تاريــخ  ي لســنة 2005 عــى أن يجــرى انتخــاب مجلــس النــواب الجديــد قبــل خمســٍة وأربعــ�ي

56 )ثانيــا( مــن الدســتور العــرا�ت
ي مــن طــرف الســلطة المؤهلــة لذلــك بموجــب  ي مثــل هــذه الحــالت يضبــط تاريــخ اليــوم النتخــا�ب

انتهــاء الــدورة النتخابيــة الســابقة. �ز
ي المــادة 44 

ي ينــص �ز ي المغــر�ب ي يدعــى إليهــا الناخبــون/ات وتاريخهــا. مــن ذلــك أن القانــون النتخــا�ب
قــرار يحــدد نــوع النتخابــات الــىت

ي الجزائــري عــى أن”  اع بمرســوم صــادر عــن رئيــس الحكومــة. بينمــا تنــص المــاّدة 25 مــن القانــون النتخــا�ب عــى أن يحــدد تاريــخ القــ�ت
ي مــر تحــدد لجنــة النتخابــات الرئاســية موعــد النتخابــات الرئاســية وفقــا لئحــكام 

”. و�ز تســتدعى الهيئــة النتخابيــة بمرســوم  رئــاسي
المــادة 10 مــن القانــون رقــم 44 لســنة 2014 المتعلــق بالنتخابــات الرئاســية.  

ي لســنة 
ي بعــض الئحيــان اليــوم الــذي يجــب أن تجــرى فيــه النتخابــات. مــن ذلــك ينــص دســتور هاييــىت

ويمكــن أن يحــدد الدســتور �ز
/نوفمــ�ب مــن الســنة الخامســة  ي

يــن الثا�ز ي آخــر يــوم أحــد مــن شــهر ترش
ي المــادة 2-134 عــى أن تجــرى النتخابــات الرئاســية �ز

1987 �ز
مــن وليــة رئيــس الجمهوريــة.

ي الغالــب وعــادة مــا يكــون موافقــا ليــوم راحــة أســبوعية أو يــوم عطلــة رســمية. لكــن 
ي يــوم واحــد �ز

اع �ز مــن ناحيــة أخــرى، يجــرى القــ�ت
ي الخــارج والــذي ينظــم عــى أكــ�ش مــن يــوم، وغالبــاً 

اع �ز ي حالــة القــ�ت
ي بعــض الحــالت، خاصــة �ز

يمكــن أن يمتــد عــى أكــ�ش مــن يــوم �ز
ي المــادة 103 مــن أن يجــرى 

ي التونــسي لســنة 2014 �ز ي الداخــل. ذلــك مــا ينــص عليــه مثــا القانــون النتخــا�ب
مــا يكــون ســابقا لانتخــاب �ز

ي الداخــل. كمــا نظمــت انتخابــات الرئاســة المريــة لســنة 2018 عــى 
اع �ز ي ثاثــة أيــام متتاليــة آخرهــا يــوم القــ�ت

ي الخــارج �ز
اع �ز القــ�ت

ي الداخــل.
6 أيــام: مــن 16 إىل 18 آذار/مــارس 2018 بالنســبة للخــارج ومــن 24 إىل 26 آذار/مــارس 2018 بالنســبة لانتخــاب �ز
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ي بقــرار الســلطة المختصــة قبــل نهايــة وليتــه، حينمــا يســمح  النتخابــات الســابقة لئوانهــا: تنظــم عنــد حــل المجلــس النيــا�ب
ي  ــا�ب يعيــة عامــة ســابقة لئوانهــا لنتخــاب مجلــس ني ي هــذه الحالــة يدعــى الناخبــون/ات لنتخابــات ترش

الدســتور بذلــك. �ز

ي حالــة حــل مجلــس محــىي
جديــد. وكذلــك هــو الشــأن أيضــا �ز

قالة النتخابات الستثنائية: تنظم عادة عند شغور منصب رئيس الجمهورية إما بسبب الوفاة أو الستقالة أو الإ

ي 
ــات التكميليــة: هــي انتخابــات جزئيــة تنظــم، بموجــب بعــض النظــم النتخابيــة، عنــد شــغور مقعــد أو أكــ�ش �ز النتخاب

قالــة ي إمــا بســبب الوفــاة أو الســتقالة أو الإ ــا�ب المجلــس الني

ي الحالت التالية:
: يمكن أن يحصل ذلك �ف ي

تقديم النتخابات عن موعدها القانو�ف

ي آجالهــا القانونيــة أحيانــا، نظــراً لقــوة قاهــرة 
: يمكــن أن يتعــذر تنظيــم النتخابــات �ز ي

تأجيــل النتخابــات عــن موعدهــا القانــو�ف
ي بالمــادة 55 )1( عــى أنــه عنــد تعــذر انتخــاب رئيــس الجمهوريــة لئي 

أو لظــروف اســتثنائية. مــن ذلــك ينــص الدســتور الســودا�ز
ز عــى المفوضيــة تحديــد موعــد جديــد  ســبب حســبما تقــرره المفوضيــة القوميــة لانتخابــات وفقــاً لقانــون النتخابــات، يتعــ�ي
ز يوًمــا مــن اليــوم الــذي كان مقــرًرا فيــه إجــراء النتخابــات. كمــا  يطــة أل يتجــاوز ســت�ي لإجــراء النتخــاب بأعجــل مــا تيــر، �ش
ي بســبب خطــر 

ي موعدهــا القانــو�ز
يعيــة �ز تنــص المــادة 56 مــن الدســتور التونــسي عــى أنــه إذا تعــذر إجــراء النتخابــات الترش

داهــم فــإن مــدة مجلــس النــواب تمــدد بقانــون.

ــ�ب المجلــس  ــد اعت ي أعــوام 2013، 2014 و2017. وق
ز صــادرة �ز ــ�ي ــواب بموجــب قوان ــس الن ــة مجل ــد ولي ــم تمدي ــان، ت ي لبن

�ز
وط  ــدًدا �ش ــا، مح ــه مطلًق ــس ب ــوز الم ــتوري ل يج ــدأ دس ــو مب ــات ه ــة النتخاب ــم 7/2014 أن دوري ــراره رق ي ق

ــتوري �ز الدس
. ي ــا�ب ــس الني ــة المجل ي ولي

ــد �ز ــمح بالتمدي ي تس
ــىت ــتثنائية ال ــروف الس الظ

: ز ي حالت�ي
دارة النتخابية أحيانا إىل تنظيم النتخابات خارج الآجال الدستورية والقانونية وذلك �ز قد تضطر الإ
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نتائج النتخابات

المفهوم والمصطلح
ــدف  ــة، به دارة النتخابي ــادة الإ ــأن، ع ــذا الش ي ه

ــة �ز ــلطات المعني ــا الس ي تقدمه
ــىت ــمية ال ــات الرس ــات المعلوم ــج النتخاب ــد بنتائ يقص

ي هــذه النتخابــات أو تحديــد الشــخص/ الحــزب/ القائمــة الــذي ســيتأهل لســتام المنصــب الــذي يجــري التنافــس 
تحديــد الفائــز �ز

ي حصــل عليهــا كل مرشح/مرشــحة أو حــزب أو قائمــة، ومعلومــات أخــرى 
ي العــادة عــدد الئصــوات الــىت

عليــه. وتتضمــن نتائــج النتخابــات �ز
دلء بهــا، مصنفــة إىل أصــوات صحيحــة وأصــوات باطلــة أو أصــوات مســتبعدة وبطاقــات  ي تــم الإ

تفصيليــة مثــل إجمــاىلي الئصــوات الــىت
ات  ي تنســب إليهــا تلــك الئصــوات، ومــؤ�ش

ــىت شــارة إىل عــدد لجــان التصويــت ال ــات الإ بيضــاء. ويمكــن أيضــا أن تشــمل نتائــج النتخاب
ي 

ي يجــب أن يتضمنهــا إعــان النتائــج والجهــة الــىت
ي عــى المعلومــات الــىت ــات. وعــادة مــا ينــص القانــون النتخــا�ب ي النتخاب

المشــاركة �ز
يجــب أن تعلنهــا وطريقــة إعانهــا.

ي الخــارج، أو 
ي يجــب أن يتضمنهــا إعــان النتائــج، مثــل إعــان نتائــج الئصــوات �ز

ي المعلومــات الــىت
وتتوســع بعــض الئنظمــة النتخابيــة �ز

ي طريقــة إعــان النتائــج 
هــا. كمــا تختلــف الئنظمــة النتخابيــة �ز يــد، ونتائــج المحطــات المتنقلــة وغ�ي نتائــج التصويــت عــن بعــد وعــ�ب ال�ب

ي أغلــب الئنظمــة النتخابيــة، وحســب الممارســات الفضــى، يتــم عــد الئصــوات 
باختــاف طــرق عــد وفــرز وتجميــع الئصــوات. لكــن �ز

ــري  ــع، ويج ي ذات الموق
ــة �ز ــج كل لجنة/محط ــان نتائ ــم إع ة، ويت ــا�ش اع مب ــ�ت ــاق الق ــد إغ اع بع ــ�ت ــة الق ــتوى لجنة/محط ــى مس ع

ي أنظمــة انتخابيــة أخــرى يتــم نقــل الصناديــق إىل مراكــز عــد يتــم فيهــا عــد وفــرز الئصــوات. ويتــم 
ي مرحلــة تاليــة. و�ز

تجميــع النتائــج �ز
ي النتائــج وصــدور قــرار مــن الجهــة المختصــة بإعــادة الفــرز. 

ي حــال وجــود طعــن �ز
عــد الئصــوات عــادة لمــرة واحــدة، ول يتكــرر إل �ز

اع حــال النتهــاء مــن عــد وفــرز الئصــوات، بحيــث يقــوم رئيــس/ة  كمــا تتطلــب معايــ�ي الشــفافية أن يتــم إعــان نتائــج كل محطــة اقــ�ت
/ات والئحــزاب أو القوائــم بنســخ  ز اع، وتزويــد ممثــىي المرشــح�ي ي محطــة القــ�ت

ي مــكان عــام �ز
اع بتعليــق محــرز النتائــج �ز محطــة القــ�ت

دارة النتخابيــة لئغــراض تدقيــق هــذه النتائــج وتجميعهــا. وهــذه  ي الإ
منــه، وإرســال نســخة منــه إىل الجهــات الئخــرى صاحبــة الشــأن �ز

ي إل أن 
ي والتونــسي والمــري، وأيضــا العــرا�ت

ي والئرد�ز
ز العربيــة مثــل القانــون الفلســطيىز ي العديــد مــن القوانــ�ي

الممارســة معمــول بهــا �ز
اع. ز مــكان آخــر للفــرز غــ�ي محطــة القــ�ت ز لمفوضيــة النتخابــات تعيــ�ي الئخــ�ي يجــ�ي

اع، مراكــز  ي الممارســات الفضــى إعــان النتائــج بشــكل مفصــل عــى مختلــف المســتويات )محطــات القــ�ت
، تقتــ�ز ي

عــان النهــا�ئ ولــدى الإ
/ات  ز (، ويفضــل أن يتــم تزويــد النتائــج التفصيليــة لائحــزاب والمرشــح�ي ي

اع، المناطــق، الدوائــر النتخابيــة، عــى المســتوى الوطــىز القــ�ت
ي تحليــل هــذه النتائــج ودراســتها مثــل أكســل أو أكســس )excel of access format(. ويمكــن 

والقوائــم عــى شــكل يمكــن اســتخدامه �ز
دارة النتخابيــة. ي لمؤسســة الإ

و�ز لكــ�ت أيضــا توفــ�ي النتائــج التفصيليــة عــى الموقــع الإ

النتائج الرسمية والنتائج غ�ي الرسمية
دارة النتخابيــة. أمــا  ي الإ

ي تصــدر عــن الجهــة ذات الختصــاص �ز
النتائــج الرســمية، ســواء كانــت جزئيــة أو أوليــة أو نهائيــة، هــي النتائــج الــىت

ز لــدى الخــروج  دارة النتخابيــة، مثــل جهــات اســتطاع رأي الناخبــ�ي ي تعلنهــا جهــات أخــرى غــ�ي الإ
النتائــج غــ�ي الرســمية فهــي تلــك الــىت

ي يمكــن أن تقــوم بعمليــة تجميــع أو عــد �يعــة وجزئيــة لمحــا�ز 
عاميــة الــىت اع )exit polls(، أو بعــض الجهــات الإ مــن محطــات القــ�ت

ي تجمــع وتعلــن النتائــج الرســمية، مــا لــم يكــن للقضــاء 
دارة النتخابيــة هــي الجهــة الوحيــدة الــىت اع. ويجــب أن تكــون الإ محطــات القــ�ت

ي المصادقــة عــى هــذه النتائــج. 
دور �ز

النتائج الئولية والنتائج النهائية
ي الشــكاوى 

دارة النتخابيــة، ول يمكــن اعتبارهــا نهائيــة إل بعــد انتهــاء النظــر �ز النتائــج الئوليــة هــي نتائــج كاملــة أو جزئيــة تعلــن عنهــا الإ
ي النتخابــات. )المعجــم 

والطعــون والفصــل بشــأن كل منهــا. أمــا النتائــج النهائيــة فهــي نتيجــة قطعيــة تحــدد الفائزيــن والخا�يــن �ز
ي للمصطلحــات النتخابيــة 2014(.  العــر�ب

ي إىل آخــر، حيــث تمــر هــذه العمليــة بمراحــل مختلفــة حســب  وتختلــف مراحــل وخطــوات إعــان وتجميــع النتائــج مــن نظــام انتخــا�ب
ــة  ــة أو جزئي ــج أولي ــان نتائ ــة إع دارة النتخابي ــة الإ ــح لمؤسس ــة تتي ــة النتخابي ــض الئنظم ــد. فبع ي كل بل

ــق �ز ي المطب ــا�ب ــون النتخ القان
دارة النتخابيــة  اع أو مراكــز العــد، وتخضــع بعــد ذلــك لمراجعــة نهائيــة مــن الإ بالســتناد اىل تجميــع النتائــج الــواردة مــن محطــات القــ�ت
ي 

ز والئردن. و�ز اضــات، قبــل إعــان النتائــج النهائيــة. ومــن الئمثلــة عــى ذلــك فلســط�ي ي بعــض الطعــون والع�ت
ي يمكــن أن تنظــر �ز

الــىت
ط بعــض الئنظمــة النتخابيــة نــرش النتائــج النهائيــة  أنظمــة أخــرى يتطلــب إعــان النتائــج النهائيــة مصادقتهــا مــن جهــات قضائيــة. وتشــ�ت
ي الخــارج، أو نتائــج الئصــوات المعلقــة، أو نتائــج عــد 

ي الجريــدة الرســمية. كمــا يمكــن أن تتأخــر بعــض النتائــج مثــل نتائــج التصويــت �ز
�ز

ي تتيــح لهــم المشــاركة، خاصــة إذا كانــت عمليــة التصويــت تجــري 
ي الــدول الــىت

ي قــوى الئمــن أو القــوات المســلحة �ز
ز �ز أصــوات العاملــ�ي

ي محطــات أو وفــق إجــراءات خاصــة، بحيــث يتــم العــان عــن النتائــج الئوليــة دون إيــراد نتائــج هــذه النتخابــات.
�ز
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وبغــض النظــر عــن طريقــة أو خطــوات إعــان نتائــج النتخابــات، فمــن المهــم أن تكــون عمليــة إعــان النتائــج مخطًطــا لهــا بشــكل 
دارة النتخابيــة، وأن تكــون أيضــا واضحــة ومعلًنــا عنهــا مســبقا، بحيــث تكــون معلومــة لــدى الئطــراف ذات العاقــة  مفصــل مــن قبــل الإ
ــج  ــان النتائ ي إع

ــب عــى التأخــ�ي �ز ت ــن أن ي�ت ــك يمك عــام. وبخــاف ذل /ات ووســائل الإ ز ــ�ي /ات والئحــزاب والمراقب ز خاصــة المرشــح�ي
اهتهــا. وبالتــاىلي فــإن  ز /ات بالعمليــة النتخابيــة، وتفتــح المجــال للتشــكيك ب�ز ز /ات والمتنافســ�ي ز ة قــد تـُـرز بثقــة الناخبــ�ي إشــكاليات كبــ�ي
يد الثقــة بالنتخابــات، كمــا أن مــن شــأن ذلــك أن يجعلهــم يتفهمــون  ز معرفــة الئطــراف بخطــوات إعــان النتائــج ومواكبتهــم لهــا ســ�ي

أي تأخــ�ي محتمــل ناتــج عــن أســباب موضوعيــة معقولــة. 

ي حــال وجــود فــرق كبــ�ي قــد يــؤدي إىل التشــكيك 
ز النتائــج الئوليــة والنتائــج النهائيــة هــو أمــر طبيعــي ومتوقــع، لكــن �ز وجــود فــروق بــ�ي

ي نزاهــة العمليــة. وعليــه فــإن وجــود نظــام عــد وفــرز وإعــان نتائــج واضــح ومفصــل وخاضــع للمراقبــة بشــفافية ســوف يســاعد عــى 
�ز

ز والناخبــات.  ز والمتنافســات والناخبــ�ي تفســ�ي هــذه الفروقــات بشــكل مقنــع للمتنافســ�ي

نتائج جزئية ونتائج كلية
، إذ إن النتائــج تعتــ�ب جزئيــة عندمــا تمثــل فقــط جــزًءا  ي ومنهــا مــا هــو كىي

هنــاك أيًضــا أنمــاط مختلفــة مــن النتائــج منهــا مــا هــو جــز�ئ
اع بالكامــل. وعندمــا تكــون عمليــة إعــان  ز تعتــ�ب كليــة عندمــا تضــم عمليــة القــ�ت ي حــ�ي

دلء بهــا؛ �ز ي تــم الإ
مــن إجمــاىلي الئصــوات الــىت

قليميــة والمحليــة تقديــم النتائــج المتعلقــة بحــدود  نتائــج النتخابــات مركزيــة، ففــي كثــ�ي مــن الئحيــان يمكــن للهيئــات النتخابيــة الإ
ــات  ــا أن الهيئ ــة. كم ــة والنهائي ــج الكلي ــس النتائ ــاىلي ل تعك ــت، وبالت ــن التصوي ــزًءا م ــل ج ــا تمث ــم بأنه ي تتس

ــىت ــة، وال ــا النتخابي إدارته
ي يتــم إرســالها إىل مركــز العــّد لديهــا. وأيضــا 

ي تتضمــن البيانــات الــىت
النتخابيــة العليــا أو المركزيــة يمكــن أن تنــرش النتائــج الجزئيــة الــىت

ي تلــك المحطــة 
عــان عنهــا بشــكل فــوري بعــد انتهــاء العــد �ز ي يتــم الإ

يمكــن اعتبــار النتائــج المتعلقــة بلجنــة أو محطــة انتخابيــة، والــىت
ي أغلــب الــدول العربيــة، بأنهــا نتائــج جزئيــة.

كمــا هــو الحــال �ز

عالن النتائج ي لإ
طار الزم�ف الإ

ي المتبــع،  تختلــف �عــة إعــان النتائــج مــن بلــد إىل آخــر أو مــن انتخابــات إىل أخــرى، بحســب طبيعــة ومــدى تعقيــد النظــام النتخــا�ب
ي البلــد، والطبيعــة الجغرافيــة والتعقيــدات اللوجســتية للعمليــة النتخابيــة، ومــدى اســتخدام 

وأيضــا الظــروف السياســية الســائدة �ز
ــة خــال 24 ســاعة  ــج الئولي ــم إعــان النتائ ي 2005 و 2006 ت

ــات الفلســطينية �ز ي النتخاب
ــا، �ز ــة. فمث ــة النتخابي ي العملي

ــا �ز التكنولوجي
ــرز  ــن الف ــاء م ــة النته ــتغرق عملي ــد تس ــق. وق ــاق الصنادي ــن إغ ــام م ــال 3 أي ــة خ ــج النهائي اع، والنتائ ــ�ت ــق الق ــاق صنادي ــن إغ م
ــج  ــع النتائ ــم تجمي ي بعــض الحــالت عــدة أســابيع. لكــن بشــكل عــام، يفضــل أن يت

ــام و�ز ــج عــدة ســاعات أو عــدة أي وإعــان النتائ
ي نتائــج العمليــة 

، ودرًءا لئيــة شــبهات أو منعــا لفتــح المجــال للتشــكيك �ز وإعانهــا بــأ�ع وقــت ممكــن حفاًظــا عــى الســتقرار الســياسي
ــا  ــر به ي تم

ــىت ــة ال ــج، والخطــوات التفصيلي عــان النتائ ــع لإ ي المتوق
طــار الزمــىز ي الممارســات الفضــى أن يكــون الإ

ــة. وتقتــ�ز النتخابي
ــراف ذات  /ات ولائط ز ــ�ي ــلًفا للناخب ــة س ــة ومعلن ــج، واضح ــان النتائ ــوًل إىل إع ــوات، وص ــع الئص ــة تجمي ــرز وعملي ــد والف ــة الع عملي

العاقــة، بحيــث تكــون التوقعــات معروفــة للجميــع. 

دارة النتخابيــة والجهــات ذات العاقــة بالعمليــة النتخابيــة أن تتوقــع أن  ي تتيــح إعــان نتائــج أوليــة أو جزئيــة، عــى الإ
ي البلــدان الــىت

و�ز
ز النتائــج الئوليــة والنتائــج النهائيــة، وبالتــاىلي أخــذ الحتياطــات الازمــة لمواجهــة أي حــالت مــن الحتجــاج.  يكــون هنــاك فروقــات بــ�ي

وبالتــاىلي فــإن عمليــة إعــان النتائــج هــي عمليــة حساســة ومهمــة. 

ي تعمــل بأكــ�ش مــن توقيــت واحــد إىل التأثــ�ي عــى نتائــج النتخابــات وعــى 
ي الــدول الــىت

وقــد يــؤدي إعــان النتائــج الئوليــة الريــع �ز
ي الوليــات المتحــدة تغلــق الصناديــق 

اع بعــد نتيجــة لفــرق التوقيــت. مثــا �ز ي لــم ينتــه فيهــا القــ�ت
ي المناطــق الــىت

ســلوك الناخــب/ة �ز
ي عــادة مــا تظهــر نتائجهــا الئوليــة والنتائــج 

قيــة الــىت ي المناطــق الرش
ز أو ثــاث ســاعات مــن إغاقهــا �ز ي الوليــات الغربيــة بعــد ســاعت�ي

�ز
ي الوليــات الغربيــة. 

اع �ز غــ�ي الرســمية قبــل انتهــاء القــ�ت

ي ذلــك 
ي الطعونــات النتخابيــة بمــا �ز

وعــادة يتــم إعــان النتائــج النهائيــة بعــد النتهــاء مــن فحــص وتدقيــق جميــع المحــا�ز والنظــر �ز
إعــادة فــرز بعــض الصناديــق.

إعالن النتائج والحفاظ عىل �ية التصويت 
ــاىلي يمكــن أن يتــم تجميــع  ــة التصويــت. وبالت ز مبــدأ الشــفافية ومبــدأ الحفــاظ عــى �ي ــة بــ�ي دارة النتخابي ــوازن الإ مــن المهــم أن ت
ي 

ي المحطــات الــىت
اع لــدى إعــان النتائــج التفصيليــة مــن أجــل الحفــاظ عــى �يــة التصويــت، خاصــة �ز نتائــج أكــ�ش مــن محطــة اقــ�ت

ــن  ــث يمك ــة واحــدة بحي ــا لمرشــح واحــد أو قائم ــات فيه ز والناخب ــ�ي ــع الناخب ي صــوت جمي
ــىت ي المحطــات ال

ــة أو �ز ــا أصــوات قليل فيه
ز عــن بعــد أو أصــوات  عــ�ي ي تلــك المحطــة. كذلــك يمكــن دمــج نتائــج أصــوات المق�ت

بســهولة معرفــة لمــن صــوت كل ناخــب/ة مــدرج �ز
اع وعــدم معرفــة  ي عــادة مــا يتــم عدهــا عــى المســتوى المركــزي، بمــا يضمــن الحفــاظ عــى �يــة القــ�ت

المحطــات المتنقلــة، والــىت
عــات. ز والمق�ت عــ�ي ســلوك المق�ت
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القضاء وإعالن النتائج
عــان عــن النتائــج. بعــض الئنظمــة  ي عمليــات العــد والفــرز والإ

يلعــب القضــاء أدواًرا مختلفــة حســب الئنظمــة النتخابيــة المختلفــة �ز
اع،  ي الطعــون النتخابيــة، ويمكــن للمحاكــم أن تطلــب إعــادة الفــرز أو حــىت إعــادة القــ�ت

ًا مــن خــال النظــر �ز تعطــي المحاكــم دوًرا كبــ�ي
ي 

ي بعــض المحطــات. بينمــا �ز
ف عــى عمليــة إعــادة عــد الئصــوات �ز ي إعــادة الفــرز بحيــث تــرش

ة �ز ويمكــن أن تتدخــل المحكمــة مبــا�ش
ز  دارة النتخابيــة، مثــل فلســط�ي عــان الرســمي عــن النتائــج النهائيــة مــن قبــل الإ أنظمــة انتخابيــة أخــرى ل يبــدأ دور المحاكــم إل بعــد الإ
ي الطعــون 

ة محــددة أيًضــا للنظــر �ز ي النتائــج، وتعطــى المحاكــم فــ�ت
ة محــددة للطعــن �ز ز النتخابــات فــ�ت والئردن، حيــث تتيــح قوانــ�ي

/ات أو الئحــزاب  ز ي المرشــح�ي
ي النتائــج، حيــث تحــر بعــض الئنظمــة ذلــك �ز

ز فيمــن يحــق لــه الطعــن �ز والبــت فيهــا. وتختلــف القوانــ�ي
ي حالــة وجــود 

ي النتائــج. كمــا وتحــر أنظمــة أخــرى إمكانيــة الطعــن فقــط �ز
والقوائــم بينمــا تتيــح أنظمــة أخــرى لئي ناخــب/ة الطعــن �ز

ي نتيجــة النتخابــات. وعــادة مــا يكــون للمحاكــم صاحيــة طلــب إعــادة العــد ولهــا أن تصحــح النتائــج وتعلــن 
خلــل مــن شــأنه أن يؤثــر �ز

ئ محاكــم مختصــة  اع. وبعــض الئنظمــة تنــسش ي محطــة أو أكــ�ش وتطلــب إعــادة القــ�ت
نتائــج جديــدة، ويمكــن لهــا أن تُبطــل النتخابــات �ز

ه نهائيــاً ل يقبــل الطعــن أمــام محكمــة أعــى، بينمــا  ي الطعــون النتخابيــة، وأحيانــا مــا يحصــن النظــام قــرار المحكمــة فيعتــ�ب
للنظــر �ز

ي جميــع الحــالت يجــب أن تكــون العمليــة �يعــة بمــا يحافــظ عــى 
تتيــح بعــض الئنظمــة اســتئناف قــرار المحكمــة إىل محكمــة أعــى. �ز

ز  دارة النتخابيــة عــن نتائجهــا النهائيــة وبــ�ي ز إعــان الإ ي البلــد. ونتيجــة لذلــك، فــإن الحــد الئقــ� لعــدد الئيــام بــ�ي
الســتقرار الســياسي �ز

ي الــذي يحكــم النتخابــات.
طــار القانــو�ز ي الغالــب جــزء مــن الإ

آخــر موعــد لصــدور قــرار المحكمــة هــو �ز

ي 
ز إبطــال انتخــاب مرشــح/ة �ز ي حــال ثبــوت ارتــكاب جرائــم انتخابيــة، حيــث تتيــح بعــض القوانــ�ي

كذلــك قــد تتأثــر نتائــج النتخابــات �ز
حــال ثبــوت ارتكابه/هــا جرائــم انتخابيــة أو مخالفــات جســيمة لئحــكام قانــون النتخابــات مثــل أحــكام التمويــل والدعايــة النتخابيــة، 
ــة الصــادرة عــن المحاكــم  ــج الئحــكام القضائي ــات بمــا يعكــس نتائ ــج النتخاب ــل نتائ ــاىلي يجــب تعدي ي تونــس. وبالت

كمــا هــو الحــال �ز
المختصــة. 

أمن إعالن النتائج
دارة النتخابيــة اتخــاذ إجــراءات أمنيــة خاصــة لتجنــب أي غــش أو تاعــب أو أخطــاء أثنــاء عمليــة إعــان النتائــج. فيجــب حــر  عــى الإ
صاحيــة الوصــول إىل النتائــج المجمعــة بأشــخاص مــّرح لهــم، ويجــب عــدم إجــراء أي تعديــات عــى النتائــج إل مــن قبل الئشــخاص 

ز قانونــاّ ووفــق إجــراءات محــددة )مثــاً بنــاء عــى قــرار مــن لجنــة النتخابــات أو عــى قــرار المحكمــة(. المخولــ�ي

ي تجميــع النتائــج، مثــل 
ي حــال اســتخدام التكنولوجيــا يجــب توفــ�ي ضمانــات الحمايــة المعلوماتيــة لائنظمــة المحوســبة المســتخدمة �ز

و�ز
كلمــات المــرور، وجــدار الحمايــة، وخــادم المرايــا والنســخ الحتياطيــة، ومــا إىل ذلــك. ول ينبغــي لئي شــخص مــن غــ�ي المــّرح لهــم 
الوصــول إىل الئنظمــة المحوســبة وتغيــ�ي النتائــج، ويجــب اختيــار هــؤلء الئشــخاص بعنايــة وتحديدهــم مســبًقا، ويفضــل أن يُطلــب 

منهــم توقيــع عقــود أو تعهــدات خاصــة بالريــة.
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نزاهة النتخابات

المفهوم والمصطلح
ز  ــ�ي ــور الناخب ــل جمه ــن قب ــلمًيا م ــا وس ــرد ديمقراطًي ي أو ف ــز�ب ــاف ح ــزب أو ائت ــا إىل ح ــلطة ونقله ــار الس ــات أداة اختي ــ�ب النتخاب تعت
ــا  ي تعتمده

ــىت ــف ال ــم والوظائ ــياق القي ي س
ــا �ز ــم تعريفه ــا، ويت ــد م ي بل

ــدة �ز ــات المعتم ــم النتخاب ــه نظ ــا تملي ــا لم ــات طبًق والناخب
ــون.  ــيادة القان ــل س ي ظ

ــب �ز ــىي المنتخ ــم التمثي ــن الحك ــط م ــرز نم ــة ف ــا عملي ــى أنه ــة ع الديمقراطي

ــدات  ــات والمعاه ــن التفاقي ــلة م ي سلس
ــا �ز ــم إقراره ي ت

ــىت ــة، ال ــد العالمي ــة والقواع ــات الدولي ام ز ــن الل�ت ــة ع ــة النتخابي اه ز ــق ال�ز تنبث
ــات نســان المتعّلقــة بالمشــاركة السياســية والنتخاب عــان العالمــي لحقــوق الإ ــة مــن المــادة 21 مــن الإ ــة، بداي وتوكــولت الدولي وال�ب

ي 
)Chambers 2018(، وبعــض المبــادئ التوجيهيــة. تنطبــق هــذه المعايــ�ي العالميــة عــى جميــع الــدول طــوال الــدورة النتخابيــة، الــىت

 Why Electoral Integrity( اع، ومرحلــة مــا بعــد التصويــت ة مــا قبــل النتخابــات، والحملــة النتخابيــة، ومرحلــة يــوم القــ�ت تشــمل فــ�ت
 .)Matters, Norris 2014, 9

اع والمســاواة  إذاً تكــون النتخابــات ذات نزاهــة إذا ثبــت أنهــا “مبنيــة عــى القيــم الديمقراطيــة” أي أنهــا تكفــل “الحــق العــام لاقــ�ت
اف، حســب  �ش ي التحضــ�ي والتنفيــذ والإ

افيــة والشــّفافية �ز السياســية” تطابًقــا مــع المعايــ�ي والمعاهــدات الدولّيــة، بحيــث تتســم بالح�ت
.)Annan Foundation 2012( تعريــف اللجنــة العالميــة لانتخابــات والديمقراطيــة والئمــن

اهــة النتخابيــة. تعتــ�ب  ز شــارة إىل انتهــاكات ال�ز ي الإ
بالمقابــل، يســتخدم مصطلــح “ســوء الممارســة النتخابيــة” “electoral malpractice” �ز

ز النتخابــات والإجــراءات  ي الــدورة النتخابيــة، بــدًءا مــن قوانــ�ي
ة خطــوة �ز اهــة النتخابيــة عمليــة متسلســلة مقســمة إىل إحــدى عــرش ز ال�ز

ســيم الدوائــر، ووصــولً إىل عمليــة التصويــت وعــّد الئصــوات وإعــان النتائــج. ويــؤدي انتهــاك المعايــ�ي الدوليــة  النتخابيــة، مــروراً ب�ت
.)Norris 2014, 9( اهــة النتخابيــة ز ي أي خطــوة مــن هــذه الخطــوات إىل تقويــض ال�ز

�ز

المبادئ والتحديات  
نصــاف والشــفافية، بمــا يؤّســس  ــة والإ ي ظــروف تضمــن الحري

ــات �ز ــة تهــدف إىل إجــراء النتخاب اهــة هــي جــزء ل يتجــزأ مــن عملي ز ال�ز
. ومــن المبــادئ الئساســية  ز عيــ�ي ز والناخبــات لحــّق اختيــار نّوابهــم الرش ي ممارســة الناخبــ�ي

لديمقراطيــة ل يشــوبها التاعــب والفســاد �ز
افيــة والدقــة، الحمايــة المؤسســية، الرقابــة، والشــفافية والمســاءلة.  ، الح�ت ي

ام الديمقراطيــة، الســلوك الئخــا�ت اهــة النتخابيــة احــ�ت ز لل�ز
ي هــذا الشــأن، والئحــزاب 

ز هــم هيئــة إدارة النتخابــات، وهــي المســؤولة رســمًيا �ز اهــة عــدة لعبــ�ي ز ز ال�ز وتضــم عمليــة رقابــة وتأمــ�ي
ــات  ــام، وهيئ ع ــتقلون/ات، والإ ــون/ات المس ــات، والمراقب ــج النتخاب ــة بنتائ ــات المهتّم ــحون/ات، وكل المجموع ــية والمرّش السياس

التحقيــق والقضــاء.

ي ترّســخ قواعــد الديمقراطيــة والمنافســة 
اهــة كمبــدأ تتطلــب وجــود مجموعــة مــن المعايــ�ي الــىت ز ومــن هنــا يمكــن التأكيــد عــى أن ال�ز

/ات  ز ــ�ي ــزم الناخب ــا يُل ــا وتنظيمًي ي جامًع
ــو�ز ــة. وهــذا يســتلزم وجــود إطــار قان ــة النتخابي ــة مراحــل العملي ي كاف

ــة، �ز ــة العادل النتخابي
ام قواعــد العمليــة النتخابيــة قبــل وخــال وبعــد عمليــة  عــام، باحــ�ت /ات وحــىت وســائل الإ ز /ات والمراقبــ�ي ز /ات والمنظمــ�ي ز والمرشــح�ي
ي تحــّدد ليــس فقــط الحفــاظ 

ات الــىت ام بقواعــد اللعبــة هــي مــن المتغــ�ي ز التصويــت العــام. ولذلــك فــإن جــودة ونوعيــة درجــات اللــ�ت
ز والخا�يــن وتقلــل مــن أشــكال الفســاد  ي الرضــا بنتائــج النتخابــات مــن قبــل الرابحــ�ي

اهــة السياســية، بــل أيضــا تســاهم �ز ز عــى ال�ز
ــن  ز الذي ــ�ي ــرز الممثل ي ف

ــل �ز ــات تتدّخ ــات أو أي ممارس ــى إدارة النتخاب ز ع ــ�ي ــراءات للقائم ــم إغ ــوات أو تقدي اء الئص ــرش ، ك ي ــا�ب النتخ
ــون/ات. يختارهــم الناخب

اهــة ل بــد مــن وجــود ضمانــات أهمهــا ســيادة القانــون، ووجــود إدارة انتخابيــة تديــر العمليــة بــكل شــفافية ومهنيــة  ز ولتحقيــق مبــدأ ال�ز
وحيــاد وتعمــل عــى إزالــة أي عوائــق ســواء كانــت قانونيــة أو إداريــة أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة للمشــاركة السياســية، وتنظــم تمويــل 
ــي  ي والديمقراط ــا�ب ــأن النتخ ــة بالش ــات المهتم ــود المؤسس ــب وج ــا يلع ــة، كم ــدورة النتخابي ــال ال ــفافيتها خ ــان ش ــات وضم النتخاب
ام  ــة واحــ�ت ــادئ الديمقراطي ي تســتند إىل مب

ــىت ــ�ي ال اهــة ضمــن المعاي ز ــق ال�ز ي تحقي
ــارزا �ز ــا دورا ب ــة ومتابعته ي إدارة العملي

ومشــاركتها �ز
التعدديــة الحزبيــة وتوزيــع الســلطة.

اهة النتخابية ف تقييم ال�ف
ي 

، أو عــن طريــق اســتطاعات الــرأي الــىت ز ز إىل مؤسســات رســمية أو المســتقل�ي /ات، المنتمــ�ي ز اهــة عــن طريــق المراقبــ�ي ز يتــم تقييــم ال�ز
Perceptions of Elec- اهــة النتخابيــة  ز ي مــؤ�ش قيــاس ال�ز

ز والمواطنــات حــول نزاهــة النتخابــات، كمــا �ز )تقيــس انطباعــات المواطنــ�ي
.)toral Integrity Index PEI
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دارة النتخابيــة عــى  ي مراقبــة العمليــة النتخابيــة، وانفتــاح الإ
ي �ز

اك مؤسســات المجتمــع المــد�ز اهــة، إ�ش ز ات المهمــة لل�ز ومــن المــؤ�ش
/ات، التصويــت، عــد الئصــوات وإعــان النتائــج، وإتاحــة فــرص  ز ي كافــة مراحــل العمليــة النتخابيــة، مــن تســجيل الناخبــ�ي

كاء �ز الــرش
ــن رســائل،  ه الئحــزاب والمرشــحون/ات م ــرش ــا ين عــام، وعــدم التدخــل بم /ات للوصــول لوســائل الإ ز متســاوية الئحــزاب والمرشــح�ي
/ات. ز ز الئحــزاب والمرشــح�ي وتقســيم عــادل للدوائــر النتخابيــة، وإدارة أي مــوارد عامــة أو تمويــل عــام لانتخابــات بشــكل متســاٍو بــ�ي

يهة  ز ات النتخابات ال�ز اهة: بعض مؤ�ش ف معاي�ي ال�ف

مكافحة الجريمة النتخابية
/ات أو قمعهــم  ز كــراه وهــو الضغــط عــى الناخبــ�ي اهــة النتخابيــة الفســاد عــن طريــق المحســوبيات مثــًا، أو الإ ز مــن أبــرز انتهــاكات ال�ز
اء الئصــوات أو الرشــوة النتخابيــة. كل هــذه الممارســات تقــّوض  بالعنــف )Norris 2017(. ربمــا مــن أبــرز مظاهــر الجريمــة النتخابيــة �ش
ــذي  ــنة 2014 ال ي لس ــا�ب ــا النتخ ــس بقانونه ز تون

ّ ــ�ي ــال تتم ــذا المج ي ه
ــة. و�ز ــة النتخابي اه ز ــع ال�ز ــب م ــة ول تتناس ــة الديمقراطي العملي

ز 2017-2012 تصّنــف بـــ  اهــة النتخابيــة بــ�ي ز يعاقــب عــى الجريمــة النتخابيــة بالســجن وبغرامــة ماليــة. وحســب اســتطاع PEI  فــإن ال�ز
 Norris et al.( ”ي مجمــل الــدول العربيــة، باســتثناء تونــس وُعمــان اللتــان دخلتــا ضمــن تصنيــف “العاليــة

“المتوّســطة” أو “الضعيفــة” �ز
 Electoral( .2011 ي تقييــم انتخاباتهــا مــا بعــد

ي قــارة أفريقيــا �ز
اهــة النتخابيــة �ز ز ي ال�ز

7 ,2018(. وقــد احتّلــت تونــس المرتبــة الئعــى �ز
)Integrity Project 2015

ز  /ات المســجل�ي ز وط  نزاهــة وديمقراطيــة النتخابــات هــي المشــاركة العامــة مــن قبــل جمهــور الناخبــ�ي اع العــام: مــن �ش القــ�ت
ــت  ــل الحرمــان مــن حــق التصوي ــون النتخــاب مث ي قان

ــا �ز ــا عــدا الســتثناءات المنصــوص عليه ، م ز ــ�ي ز دون أي تمي ــ�ي والمؤهل
ــوع أو العــرق أو  ــون أو الن ــة أو الل ــة الجتماعي ــا وجــود اســتثناءات أخــرى عــى أســاس المكان ــاّت. أم ي ب

ــرار قضــا�ئ بموجــب ق
اع العــام حســب معيــار صــوت  اهــة النتخابيــة. ويجّســد حــق القــ�ت ز الئصــل أو الديــن أو المذهــب أو اللغــة فهــي إخــال بال�ز

واحــد للناخــب أو الناخبــة.

ز همــا:  ز مهّمــ�ي ز والناخبــات لغرضــ�ي ي جامــع وشــفاف ومحايــد: التطويــر الديمقراطــي يســتوجب تســجيل الناخبــ�ي ســجل انتخــا�ب
ي 

ي يكــون مرجعيــة �ز
ي وتوثيــق قانــو�ز حمايــة الناخــب أو الناخبــة مــن حــالت استنســاخ الهويــة والوقايــة ضــد الغــش النتخــا�ب

ي أداء واجــب التصويــت، إضافــة اىل حمايــة مبــدأ “ناخــب واحــد صوت 
ي حــق ناخــب أو ناخبــة �ز

حــالت المنازعــات أو التشــكيك �ز
ز والناخبــات. ي فرصــة متســاوية للتســجيل لــكل الناخبــ�ي

واحــد”. يجــب أن تتــم هــذه العمليــة دون أي ممارســات تقــف عائقــا �ز

ي  ــرش ــكادر الب ــا وال ــد م ي بل
ــات �ز ــات النتخاب ــل هيئ ــن قب ــا م ــاًدا مطلًق ــتوجب حي ــة تس ــة النتخابي اه ز : ال�ز ــياسي ــاد الس الحي

ز  /ات وتجهــ�ي ز اع عنــد تســجيل قوائــم المرشــح�ي اع أو الســتفتاء. وهــذا مطلــوب قبــل القــ�ت ف والمنظــم لعمليــة القــ�ت المــرش
ي مرحلــة تنفيــذ عمليــة النتخــاب نفســها، انتهــاء بفــرز الئصــوات وإعــان النتائــج والتظلــم 

ز والناخبــات، و�ز ســجات الناخبــ�ي
والطعــن وهــي آخــر مرحلــة.

ــب/ة  اع للناخ ــ�ت ــط الق ــد وضواب ــور قواع ي يبل ــا�ب ــون انتخ ــدون قان ــة ب ــة انتخابي ــادل: ل نزاه ــي وع ي ديمقراط ــا�ب ــون انتخ قان
ــت. ــد التصوي ــال وبع ــل وخ ــامتها قب ــى س ف ع ــرش ــات وت ــة النتخاب ــر عملي ي تدي

ــىت ــمية ال ــات الرس ــح/ة والجه والمرّش

ط ديمقراطــي مفــاده أن  ــق عــى كل الدوائــر وهــذا �ش انتظــام العمليــة النتخابيــة: إشــارة إىل وجــوب انتخابــات دوريــة تطّب
ي قانــون النتخابــات قــد تكــون لمــدة 

توزيــع المناصــب والمقاعــد التمثيليــة ليــس مطلقــا وإنمــا محــدد بحقبــة منصــوص عليهــا �ز
3 أو 4 أو 5 ســنوات عــى ســبيل المثــال.

.1

.2

.3

.4

.5



269

المراجع

Boubakri A. )2012(. ”The League of Arab States and the Electoral Gap“. In the Integrity of Elections: The Role of Regional 
Organizations. Stockholm: International IDEA. 
Chambers R. )2018(. ”International Standards for Elections in MENA,“ Independent High Electoral Commission. 
Electoral Integrity Project )2015(. Electoral Integrity in Africa. Sydney: The Electoral Integrity Project. 
Foundation A. K., IDEA )2012(. Deepening Democracy: A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide. 
Stockholm: Kofi Annan Foundation, International IDEA. 
Norris P.  )2014(. ”Why Electoral Integrity Matters“. Cambridge: Cambridge University Press. 
Norris P., Wynter T., Cameron S. )2018(. ”Corruption and Coercion: The Year in Elections 2017“. Electoral Integrity Project. 
Australia: Electoral Integrity Project. 

مصطلحات ذات عالقة: 

أوًل: هذا القاموس: 
، مراقبــة النتخابــات، عمليــة انتخابيــة،  ي اعــات النتخابيــة، عنــف انتخــا�ب ز الدعــاءات والمطالبــات و الشــكاوي، دورة انتخابيــة، تســوية ال�ز

تزويــر النتخابــات، تجــاوزات انتخابيــة، شــفافية النتخابــات، انتخابــات صحيحــة.

ي لمصطلحات النتخابات: ثانًيا: المعجم العر�ب
ــات  اع ز ــوية ال�ز ــة، تس ــات، دورة انتخابي ــة النتخاب ــكوى، مراقب ــة، ش اع، دعوى/مطالب ــ�ت ــق الق ــو صنادي اع، حش ــ�ت ــأوراق الق ــب ب تاع
، انتخابــات نزيهــة،  ي اع باطلــة، تجــاوز انتخــا�ب (، تزويــر النتخابــات، ورقــة اقــ�ت ي ي الســياق النتخــا�ب

، تخويــف )�ز ي النتخابيــة، عنــف انتخــا�ب
اء الئصــوات. �ش

ي صديقي العر�ب



270

نسبة المشاركة

المفهوم والمصطلح
ز والناخبــات. وتمثــل  ز مجمــوع الناخبــ�ي ز الذيــن أدلــوا بأصواتهــم مــن بــ�ي ز والمواطنــات المؤهلــ�ي نســبة المشــاركة هــي نســبة المواطنــ�ي
اً عــى مــدى مصداقيــة النتخابــات.  اً هامــاً عــى مــدى اهتمــام المواطــن بالشــأن العــام، كمــا يمكــن أن تكــون مــؤ�ش هــذه النســبة مــؤ�ش
ي العــراق 

ي الئردن، “نســبة التصويــت” �ز
اع” �ز وتختلــف التســميات المســتعملة مــن مــكان لآخــر حــول هــذا المفهــوم، مثــاً “نســبة القــ�ت

ي كتابــه “الديمقراطيــة المعــا�ة”، 
ي دراســة عــن نســبة المشــاركة أجراهــا بينغهــام بــاول �ز

ي لبنــان. �ز
قبــال عــى النتخابــات” �ز و”نســبة الإ

ــائداء الديمقراطيــة، حيــث تمثــل  ــة ل ات الرئيســية الثاث يعــرض العالــم الجتماعــي أن المشــاركة النتخابيــة هــي واحــدة مــن المــؤ�ش
ي حكــم 

ز والمواطنــات �ز ات المهمــة لكيفيــة مشــاركة المواطنــ�ي ي الحيــاة العامــة والسياســية أحــد المــؤ�ش
ز والناخبــات �ز مشــاركة الناخبــ�ي

ز أو عــدد الســكان ممــن  ز والناخبــات المســجل�ي بلدهــم. ويمكــن قيــاس وتقديــر نســبة المشــاركة المتوقعــة باســتخدام عــدد الناخبــ�ي
اع  ز والناخبــات الذيــن ســيذهبون إىل صناديــق القــ�ت بلغــوا ســن التصويــت. فــإن نســبة المشــاركة المتوقعــة هــي تقديــر عــدد الناخبــ�ي
ز والناخبــات بشــكل  ي انتخابــات معينــة. ونظــراً لئهميــة النتخابــات للديمقراطيــة، يجــب أن تؤخــذ قضيــة مشــاركة الناخبــ�ي

للتصويــت �ز
ي النتخابــات.

عــام، ونســبة المشــاركة بشــكل خــاص عــى محمــل الجــد مــن قبــل أصحــاب المصلحــة �ز

تأث�ي نسبة المشاركة عىل النتخابات 
ــي الئداة  ــات ه ون أن النتخاب ــ�ب ــن يعت ز الذي ــ�ي ــدد المواطن ــاض ع ــى انخف اً ع ــؤ�ش ــات م ي النتخاب

ــاركة �ز ــبة المش ــاض نس ــ�ب انخف يعت
ز أقــل  . وقــد يظهــر حــىت أن المواطنــ�ي عيــة عــى ســيطرة الئحــزاب السياســية عــى عمليــة صنــع القــرار الســياسي الرئيســية لإضفــاء الرش
اهتمامــاً بالئحــزاب السياســية باعتبارهــا الهيئــات الرئيســية للتمثيــل الديمقراطــي. ومــع ذلــك، ل ينبغــي أن يُنظــر إىل نســبة المشــاركة 
ز والمواطنــات للمشــاركة السياســية، حيــث يمكــن وجــود المشــاركة السياســية مــن  ز عــى أنهــا افتقــار مــن المواطنــ�ي المنخفضــة للناخبــ�ي
خــال الحتجاجــات والحــركات الجتماعيــة والسياســية، واســتخدام وســائل التواصــل الجتماعــي كمنــ�ب للمشــاركة. قــد يــؤدي انخفــاض 
ز والناخبــات عواقــب وتأثــ�ي عــى  قبــال الناخبــ�ي قبــال عــى التصويــت إىل احتمــال رفــض نتائــج النتخابــات. يمكــن أن يكــون لإ نســبة الإ
عيــة النظــام  قبــال يهــدد �ش ، وكذلــك قبــول نتائــج النتخابــات وسياســتها بشــكل عــام. فانخفــاض نســبة الإ ي دعــم النظــام النتخــا�ب
ي النتخابــات كمــؤ�ش عــى وجــود 

ــا مــا يُنظــر إىل نســبة المشــاركة العاليــة �ز ي لئنــه يــدل عــى عــدم دعــم ذلــك النظــام. غالًب النتخــا�ب
اع، الــذي يشــ�ي إىل وجــود سياســة أكــ�ش تمثيــاً، ارتباطــاً إيجابيــاً بصنــع السياســات  ديمقراطيــة قويــة وفعالــة. ويرتبــط ارتفــاع نســبة القــ�ت
ي الدخــل وسياســات الخدمــة الجتماعيــة. وبمــا أن نســبة المشــاركة مــؤ�ش ذي أهميــة 

ي تمثــل سياســات المســاواة، مثــل المســاواة �ز
الــىت

ي تــؤدي إليــه وكيفيــة تصميــم سياســات تســتهدف تلــك العوامــل.
عاليــة، يجــب أن نفهــم العوامــل الــىت

ي تؤثر عىل نسبة المشاركة 
العوامل ال�ت

ي كل بلــد وبالنســبة لــكل ناخــب وناخبــة فيجــب أن تؤخــذ 
ي تؤثــر عــى نســبة المشــاركة تختلــف إىل حــد كبــ�ي �ز

ز أن العوامــل الــىت ي حــ�ي
�ز

/ات. هنــاك  ز ي البيئــات السياســية والجتماعيــة والثقافيــة الخاصــة لــكل بلــد و لــكل مجموعــة مــن الناخبــ�ي
ز العتبــار �ز هــذه العوامــل بعــ�ي

ي تــم إخضاعهــا 
هــا توافقــاً والــىت ز أك�ش ي تؤثــر عــى نســبة المشــاركة، وفيمــا يــىي بعــض مــن بــ�ي

العديــد مــن الدراســات حــول العوامــل الــىت
للتجربــة وإثباتهــا:

العوامل الجتماعية والقتصادية

أ. حجم السكان: بشكل عام، كلما كان حجم السكان أصغر كلما زاد تأث�ي كل صوت وبذلك نسبة المشاركة.

ي البلــد ، كلمــا ارتفعــت نســبة المشــاركة. ويرجــع ذلــك إىل حقيقــة 
ب. اســتقرار الســكان: كلمــا ارتفعــت نســبة الســتقرار لــدى الســكان �ز

ي تؤثــر عــى حياتهــم اليوميــة. 
ــا المحليــة والسياســية الــىت ي نفــس المــكان كلمــا زادوا إدراكاً للقضاي

أنــه كلمــا طالــت إقامــة الئشــخاص �ز
ي السياســة المحليــة والوطنيــة، 

ي كثــ�ي مــن الئحيــان يميلــون إىل أن يكونــوا أقــل انخراطــاً �ز
والعكــس صحيــح، فالســكان الذيــن يتنقلــون �ز

وبالتــاىلي يقــل تصويتهــم.

ز أكــ�ش تعليمــاً، وبالتــاىلي  ي البلــدان الئكــ�ش تقدمــاً. وذلــك لئن المواطنــ�ي
ي الحيــاة السياســية �ز

ج. النمــو القتصــادي: النــاس أكــ�ش انخراطــاً �ز
ي 

ــاة السياســية �ز ي الحي
ــة. ولذلــك، يكــون النــاس أقــل انخراطــاً �ز ــة تأثــ�ي تصويتهــم عــى السياســات الحكومي أكــ�ش اطاعــاً حــول كيفي

ي 
البلــدان الئقــل نمــواً، حيــث تــؤدي الصعوبــات القتصاديــة وقلــة التعليــم إىل تقّيــد الئولويــات الفرديــة بالحتياجــات الئساســية الــىت

ــاع  ز ارتف ــ�ي ــاط ب ــض الرتب ــدة بع ــم المتح ــة لائم ي ــة البرش ــؤ�ش التنمي ز م ــ�ي ــية. ويب ــور السياس ز لائم ــ�ي اث الناخب ــ�ت ــدم اك ــؤدي إىل ع ت
مســتويات المعيشــة وارتفــاع نســبة المشــاركة.

العوامل السياسية 

ي النتخابــات، ارتفعــت نســبة المشــاركة. 
ز الئحــزاب السياســية المختلفــة �ز بــت المنافســة بــ�ي ي النتخابــات: كلمــا اق�ت

أ. التنافــس الوثيــق �ف
ويرجــع ذلــك إىل إدراك الفــرد أن تصويته/هــا عــى الئرجــح ســيكون لــه تأثــ�ي عــى نتائــج النتخابــات.
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ب. إدراك للقضايــا السياســية المطروحــة: إذا كانــت الئحــزاب المرشــحة لانتخابــات لديهــا أجنــدات متعارضــة حــول قضيــة سياســية 
ي التأثــ�ي عــى تلــك 

ز �ز . ســيؤدي هــذا إىل زيــادة نســبة المشــاركة لزيــادة رغبــة المواطنــ�ي معينــة، فــإن نتائــج النتخابــات تؤثــر بشــكل كبــ�ي
النتائــج.

ز  ــ�ي ــة الناخب ــى توعي ــية ع ــات السياس ــل الحم ــن قب ــال م ــن الم ــ�ي م ــغ كب ــاق مبل ــم إنف ــا يت ــية: عندم ــالت السياس ــات الحم ج. نفق
قبــال عــى التصويــت نتيجــة لزيــادة الشــعور بالواجــب  والناخبــات والوعــي العــام خــال الحمــات السياســية والوطنيــة، تــزداد نســبة الإ

ز والناخبــات إىل المعلومــات تزيــد مــن المشــاركة السياســية. ، كمــا أن زيــادة فــرص وصــول الناخبــ�ي ي
المــد�ز

العوامل المؤسسية

ــاع معــدلت نســب المشــاركة.  ــة بارتف ــط بعــض النظــم النتخابي ــة، ترتب ــواع النظــم النتخابي ــاف أن ــع اخت : م ي ــا�ب ــام النتخ أ. النظ
ز والمواطنــات ويتــم  يعيــة بشــكل كامــل مــع أصــوات المواطنــ�ي ، يتناســب تكويــن الهيئــة الترش ي الئســاسي بموجــب نظــام التمثيــل النســىب
ي أن نســبة المشــاركة أعــى مــع نظــم 

لمــان، حــىت لــو كان ذلــك مــن قبــل المعارضــة فقــط. هــذا هــو الســبب �ز ي ال�ب
تمثيــل الناخــب �ز

ي مــن النظــم التعدديــة والئغلبيــة. التمثيــل النســىب

ي بعــض البلــدان 
جبــاري: يعتــ�ب التصويــت الإجبــاري عمليــة تصويــت يلــزم المواطنــون والمواطنــات فيهــا بالمشــاركة. �ز ب. التصويــت الإ

ــرض  ــا ف ــم فيه ي يت
ــىت ــدان ال ي البل

ــه وكاف. و�ز ــبب وجي ــن دون س ــت م ــن التصوي ــوا ع ــن امتنع ــى الذي ــة ع ــة مالي ــرض غرام ــري ف يج
ي 

ي المائــة �ز
ز زيــادة بنســبة 8.7 �ز . تُظهــر قاعــدة البيانــات الدوليــة للناخبــ�ي ز أعــى بكثــ�ي التصويــت الإجبــاري، تكــون نســبة إقبــال الناخبــ�ي

ي يفــرض فيهــا التصويــت الإجبــاري.
ي البلــدان الــىت

معــدلت نســب المشــاركة �ز

ي 
ــة الئفــراد �ز ــات تقلــل احتمالي ز والناخب ــة تســجيل الناخبــ�ي ي عملي

ــة �ز ضافي ــات الإ ــة: المتطلب ــات التســجيل والتكلفــة المالي ج. متطلب
التصويــت وبالتــاىلي انخفــاض نســبة المشــاركة. نــرى هــذا بشــكل خــاص عندمــا يحمــل التســجيل تكلفــة ماليــة. فالــدول ذات التســجيل 
ي انخفضــت فيهــا تكلفــة التســجيل 

( لديهــا معــدلت مشــاركة أعــى، وقــد شــهدت البلــدان الــىت ي
ي )راجــع فصــل الســجل المــد�ز

التلقــا�ئ
ي ســويرا، عندمــا 

ي عــام 2017 أنــه �ز
قبــال عــى التصويــت. عــى ســبيل المثــال، وجــدت دراســة  �ز ي نســبة الإ

أو تــم حذفهــا زيــادة �ز
يــد عــى المغلفــات، كانــت هنــاك زيــادة ذات دللــة  ز عــن طريــق الدفــع المســبق لل�ب يــدي للناخبــ�ي اع ال�ب تــم تخفيــض تكاليــف القــ�ت

ي نســبة المشــاركة.
إحصائيــة بنســبة 1.8 �ز

ــت  ــت، والتصوي ن ن�ت ــ�ب الإ ــت ع ــل التصوي ــات مث ــوم النتخاب ي ي
ــت �ز ــت أو طــرق التصوي ــات التصوي ــت: إن ترتيب ــات التصوي د. ترتيب

ــى  ــر ع اع تؤث ــ�ت ــق الق ــول إىل صنادي ــهيل الوص ــت، وتس ــل التصوي ــن أج ــل م ــن العم ــروج م ــهيل الخ ــام، وتس ــدة أي ــدى ع ــى م ع
ز  معــدلت نســب المشــاركة. بشــكل عــام، كلمــا كانــت طريقــة التصويــت أســهل ومــن الســهل الوصــول إليهــا، كلمــا ارتفــع إقبــال الناخبــ�ي
ــبة  ــن نس ي 2018 زاد م

ــة �ز ــات المحلي ي النتخاب
ــت �ز ن ن�ت ــ�ب الإ ــت ع ــر أن التصوي ــدا أظه ــو، كن ي أونتاري

ــك �ز ــى ذل ــال ع ــات. مث والناخب
ــة. المشــاركة بنســبة 3.5 بالمائ

العوامل الفردية

ــد الشــباب. بالنســبة  ــات يكــ�ش بشــكل خــاص عن ز والناخب ــ�ي ــدان إىل أن عــزوف الناخب ــن البل ــد م ي العدي
ــر: تشــ�ي الدراســات �ز أ. العم

، فكلمــا كان المواطنــون والمواطنــات  ز للعديــد مــن البلــدان حــول العالــم، يمثــل العمــر أحــد أبــرز التحديــات أمــام مشــاركة الناخبــ�ي
أصغــر ســناً، كلمــا انخفضــت نســبة المشــاركة.

ز أنــه مــن المعــروف  ي حــ�ي
. �ز ب. التعليــم: تختلــف نتائــج الئبحــاث حــول تأثــ�ي مســتويات التعليــم عــى نســبة المشــاركة بشــكل كبــ�ي

قبــال عــى التصويــت، إل أن هــذا ل يحــدث دائمــاً. عمومــاً أن المســتويات الئعــى مــن التعليــم تــؤدي إىل ارتفــاع نســبة الإ

اع. يجــب  ز والمواطنــات بالسياســة العامــة عــى احتماليــة خروجهــم إىل مراكــز القــ�ت ج. الهتمــام  بالسياســة: يؤثــر اهتمــام المواطنــ�ي
/ ز ي الحيــاة العامــة والسياســية. ويمكــن القيــام بذلــك مــن خــال توعيــة الناخبــ�ي

/ات عــى المشــاركة �ز ز أن تشــجع المجتمعــات المواطنــ�ي
اكه بالمناقشــات والعمليــات السياســية، زاد احتمــال  ات والمناقشــات حــول السياســة العامــة الشــفافة. وكلمــا ازداد وعــي الجمهــور واشــ�ت

ي التصويــت.
المشــاركة �ز

ي 
ي رغبتهــم �ز

ي المجتمــع مــن خــال المشــاركة السياســية �ز
ي المســاهمة �ز

: يؤثــر شــعور الئفــراد بواجباتهــم المدنيــة �ز ي
د. الواجــب المــد�ف

ز ونســبة المشــاركة. قبــال الناخبــ�ي ي ارتباطــاً وثيقــاً بالمعــدلت المرتفعــة لإ
التصويــت. يرتبــط الشــعور بالواجــب المــد�ز

ي الدوائــر 
ي تؤثــر عــى نســبة المشــاركة مســتوى الشــعور بعمــوم الفســاد، حيــث تعمــل مفاهيــم الفســاد �ز

مــن العوامــل الئخــرى الــىت
اهــة  ز ي ال�ز

اهــة النتخابيــة، فعندمــا تتوافــر الثقــة �ز ز ي يــوم النتخابــات. وإدراك ال�ز
ي الظهــور �ز

ز �ز الحكوميــة عــى قمــع رغبــة المواطنــ�ي
قليميــة وتقلــص  ي النتخابــات الإ

قبــال �ز النتخابيــة تتحقــق نســبة مشــاركة أعــى. والحوكمــة الامركزيــة حيــث أظهــرت الئبحــاث زيــادة الإ
ي تؤثــر 

ي البلــدان ذات الئنظمــة الامركزيــة. العوامــل الئخــرى الــىت
قليميــة والوطنيــة �ز ز النتخابــات الإ /ات بــ�ي ز ي مشــاركة الناخبــ�ي

الفــرق �ز
ــات، مــع خطــر  ــة قــد يتعــرض لهــا الناخبــون/ات عندمــا تتاحــق النتخاب ز والناخبــات، وهــي حال ــال هــي إرهــاق الناخبــ�ي قب عــى الإ

ارتفــاع نســبة العــزوف عــن التصويــت. 
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زيادة نسبة المشاركة
ــد مــن  ــاك العدي . هن ز ــ�ي ز المعني ــات والمســؤول�ي ي النتخاب

ــادة نســبة المشــاركة الوقــت والجهــد مــن أصحــاب المصلحــة �ز تتطلــب زي
ي تهــدف إىل زيــادة نســبة المشــاركة. ولكــن بشــكل عــام، يتطلــب زيــادة نســبة المشــاركة مــن الســلطات جمــع 

امــج والمشــاريع الــىت ال�ب
ي ســتخ�ب الســلطات وصنــاع القــرار وأصحــاب 

البيانــات المناســبة أولً )بيانــات مصنفــة حســب الجنــس والعمــر وعوامــل أخــرى(، والــىت
ي بلدانهــم. ويمكــن بعــد ذلــك اســتخدام هــذه المعلومات لســتهداف 

المصلحــة بالئســباب الخاصــة وراء انخفــاض معــدلت المشــاركة �ز
ي لزيــادة نســبة 

ي البلــد المعــىز
ي ثبــت أنهــا تشــكل ســبباً مهمــاً لنخفــاض نســبة المشــاركة �ز

العوامــل المناســبة. يمكــن تعديــل العوامــل الــىت
المشــاركة.

ق الئوسط وشمال أفريقيا ي ال�ش
نسب المشاركة �ف

ي 
عمــر النظــام الديمقراطــي عامــًا مهمــاً �ز ق الئوســط وشــمال أفريقيــا. يُعت�ب ي منطقــة الــرش

قبــال عــى التصويــت منخفضــة �ز نســبة الإ
ق  ي الــرش

ي الديمقراطيــات الحديثــة مثــل تلــك الموجــودة �ز
ح انخفــاض معــدلت المشــاركة �ز المنطقــة، ويســتخدم هــذا العامــل لــرش

ة مــن الســكان، ويســتغرق الئمــر بعــض الوقــت لغــرس العــادة الثقافيــة  ــا. تتطلــب النتخابــات مشــاركة كبــ�ي الئوســط وشــمال أفريقي
ي والفهــم المرتبــط بالعمليــة النتخابيــة والثقــة المرتبطــة بهــا. ومــع ذلــك، فــإن الســياق المختلــف 

للتصويــت، والشــعور بالواجــب المــد�ز
ــة  ــة مــر العربي ــا. علی سبیل المثال، يف جمهوري ــكل منه ــف ل ــر بمعــدل نســب المشــاركة تختل ي تؤث

ــىت ي أن العوامــل ال
ــد يعــىز ــكل بل ل

ــا تحسین إجراءات تسجیل الناخبین  ــاركة يف انتخابات عام 2012، منه ــبة المش کان ھناك ثالثة عوامل علی األقل وراء الزیادة الحادة يف نس

والناخبــات، وإدخال نظام انتخايب تناسيب وبیئة سیاسیة أکثر انفتاحاً ودینامیکیة.

ي عــام 2016 
ي الكويــت �ز

ي تراوحــت مــن أعــى المعــدلت �ز
ي المائــة، والــىت

ي المنطقــة معــدل 35 �ز
ي النتخابــات �ز

بلغــت نســبة المشــاركة �ز
ي 

ي عــام 2015 والــىت
ي مــر �ز

ي عــام 2016، وكانــت أد�ز نســبة �ز
ي �ز

ي عــام 2014 وجيبــو�ت
ي تونــس �ز

ي المائــة �ز
ي المائــة و69 �ز

بنســبة 70 �ز
ي كل بلــد عــى أســاس فــردي وفقــاً للســياق 

قبــال �ز ي تؤثــر عــى مســتويات الإ
وري تقييــم العوامــل الــىت ي المائــة فقــط. مــن الــرز

كانــت 10 �ز
ي كل بلــد.

المحــدد �ز

ز 2014-2017 ق الئوسط وشمال إفريقيا ب�ي ي منطقة الرش
ي النتخابات العامة �ز

ز �ز جدول1 - نسبة مشاركة الناخب�ي

ي الويــب مــن 
ق الئوســط وشــمال أفريقيــا، مــع معلومــات �ز ي الــرش

ي �ز ي للدعــم النتخــا�ب
نمــا�ئ وع برنامــج الئمــم المتحــدة الإ المصــدر: مــرش

دارات النتخابيــة الوطنيــة. إصــدار النتائــج الرســمية مــن قبــل الإ
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ي الويــب مــن 
ق الئوســط وشــمال أفريقيــا، مــع معلومــات �ز ي الــرش

ي �ز ي للدعــم النتخــا�ب
نمــا�ئ وع برنامــج الئمــم المتحــدة الإ المصــدر: مــرش

ي البلــدان.
إصــدار النتائــج الرســمية مــن ِقبــل هيئــات إدارات النتخابــات �ز

مقارنة نسب المشاركة: اتجاهات وتطورات
ــذا  ــط ه ــم رب ــد ت ــاردة. وق ــرب الب ــة الح ــد نهاي ــات الئوىل بع ــذ النتخاب ــاً من ــاً عالمي ــات انخفاض ي النتخاب

ــاركة �ز ــبة المش ــهدت نس ش
اجــع  ي أوروبــا بعــد الحــرب البــاردة. يعتمــد أحــد الئســباب الئكــ�ش تكــراراً لهــذا ال�ت

النخفــاض بنهايــة العديــد مــن الئنظمــة الســتبدادية �ز
ز  ي تشــ�ي إىل أن أول انتخابــات بعــد نهايــة الحكــم الســتبدادي تجــذب المزيــد مــن الناخبــ�ي

عــى فرضيــة “النتخابــات التأسيســية”، الــىت
ي هــذا التجــاه 

ي النتخابــات الاحقــة. هــذه الفرضيــة يمكــن اســتخدامها لرســم أوجــه الشــبه �ز
اجــع �ز والناخبــات، وأن هــذا الحمــاس ي�ت

ز أوروبــا والــدول العربيــة بعــد 2011. قــد تفــر هــذه الفرضيــة، إىل جانــب عوامــل مثــل خيبــة الئمــل بالديمقراطيــة وخيبــة الئمــل  بــ�ي
ق الئوســط  ي الــرش

ي النتخابــات �ز
ي المشــاركة �ز

ي مــع التحــولت الديمقراطيــة، تراجعــاً �ز
ي تــأ�ت

ون والــىت ي يواجههــا الكثــ�ي
مــن المصاعــب الــىت

ة. ي النتخابــات الئخــ�ي
وشــمال أفريقيــا �ز

نسبة المشاركة والنوع الجتماعي
ز الرجــال  ــ�ي ي نســبة المشــاركة ب

ــات بســيطة �ز ــة ســوى اختاف ــة لآخــر دراســة عــن نســب المشــاركة العالمي ــج الإجمالي ل تكشــف النتائ
ي 

ي ربــع البلــدان الــىت
ي نســبة المشــاركة �ز

ز �ز ز الجنســ�ي ة بــ�ي والنســاء. عندمــا يتــم تفصيــل البيانــات حســب البلــد، تظهــر اختافــات كبــ�ي
ق الئوســط  ي بلــدان الــرش

ي النتخابــات بشــكل رئيــسي �ز
نــاث �ز أجريــت فيهــا الدراســة الســتقصائية. وتوجــد أد�ز معــدلت لمشــاركة الإ

ي 
شــح لانتخابــات والــىت ي التصويــت وال�ت

ي تقيــد حقــوق النســاء �ز
ز الــىت وشــمال أفريقيــا وآســيا. قــد يكــون هــذا هــو الحــال بســبب القوانــ�ي

مــارات  ي ذلــك الكويــت وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية وُعمــان والإ
ق الئوســط، بمــا �ز ي عــدد قليــل مــن بلــدان الــرش

ل تــزال قائمــة �ز
ي 

ــدان مــن مناطــق متنوعــة �ز ــن العثورعــى بل ي باكســتان. ويمك
ــاث هــي الئد�ز �ز ن ــات إىل أن مشــاركة الإ ــة المتحــدة. تشــ�ي البيان العربي

ق الئوســط،  ي الــرش
. لــدى بعــض البلــدان �ز ز اليا والئرجنتــ�ي ي أســ�ت

منتصــف النطــاق. ويمكــن ماحظــة معــدلت متســاوية مــن المشــاركة �ز
ــات مــن  ي النتخاب

ــاث. النســاء أكــ�ش نشــاطاً �ز ن ــور والإ ز الذك ــ�ي ز الناخب ــ�ي ــاً مــن المشــاركة ب ــا واليمــن، نســب متســاوية تقريب وهــي تركي
ي 21 مــن البلــدان، وأبرزهــا بياروســيا ونيوزيلنــدا وروســيا وترينيــداد وتوباغــو.

الرجــال �ز

ز النساء والرجال حسب البلد: ي نسبة المشاركة ب�ي
توضح نتائج الدراسة أدناه  الفرق �ز

ز 2015-2017 ق الئوسط وشمال إفريقيا ب�ي ي منطقة الرش
ي النتخابات المحلية �ز

جدول2 – نسبة المشاركة �ز
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ز نسبة الناث والذكور الذين اجابوا عى السؤال: هل تصوت بالنتخابات الوطنية ب)دائماً( ماحظة: يظهر الرسم الفرق ب�ي
تم جمع البيانات من 58 دولة.
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هل تصوت\ي بالنتخابات الوطنية؟

ي تؤثــر عــى المشــاركة السياســية 
ي تؤثــر عــى نســبة المشــاركة. والعوامــل الــىت

ز العوامــل الــىت يعتــ�ب التأثــ�ي عــى النســاء تحديــداً مــن بــ�ي
ي التنقــل، فضــاً عــن الخــوف عــى ســامتهن الشــخصية، ممــا يمنعهــن مــن 

ض حريتهــن �ز ــة تعــ�ت ــة وثقافي ــق مادي للمــرأة هــي عوائ
ي تخصيــص الوقــت والجهــد لجمــع البيانــات الوطنيــة المصنفــة حســب النــوع الجتماعــي لمشــاركة 

دلء بأصواتهــن. تخفــق البلــدان �ز الإ
ز نســبة المشــاركة مــا  ي معظــم البلــدان. وإذا وجــدت البيانــات اختــاف كبــ�ي بــ�ي

، ونتيجــة لذلــك، ل تتوفــر هــذه البيانــات �ز ز الناخبــ�ي
ز النســاء والرجــال، فــإن هــذا مــن شــأنه أن يســاعد صانعــي السياســات والســلطات النتخابيــة عــى تصميــم سياســات مخصصــة  بــ�ي

لمعالجــة هــذه الفجــوة.

نسبة مشاركة الشباب
ي جميــع أنحــاء 

ي تســبب القلــق للحكومــات والســلطات النتخابيــة �ز
ي التصويــت هــي أيضــاً واحــدة مــن القضايــا الــىت

مشــاركة الشــباب �ز
ق الئوســط وشــمال أفريقيــا، تتعــرض الديمقراطيــات بكاملهــا لخطر مواجهــة انخفاض  ي ســكان الــرش

العالــم. ومــع زيــادة نســبة الشــباب �ز
همــال مــن حكوماتهــم.  ز الشــباب عندمــا يشــعر الشــباب بالحرمــان والإ قبــال عــى التصويــت. يمكــن أن يقــع عــزوف الناخبــ�ي نســبة الإ
ــع المناطــق،  ــن جمي ــة م ــت 59 دول ــي 2010 و2014، وتضمن ز عام ــ�ي ــت ب ــة أجري ــن نســب المشــاركة العالمي ــج دراســة ع ــر نتائ وتظه
ز 25 عاًمــا أو أقــل وأولئــك الذيــن تبلــغ أعمارهــم 26  اوح أعمارهــم بــ�ي ز الئشــخاص الذيــن تــ�ت ي نســبة المشــاركة بــ�ي

ة �ز اختافــات كبــ�ي
ات محــددة عــى مشــاركة الشــباب. كمــا وجــدت  اع قــد أدت إىل تأثــ�ي . وقــد وجــد أن عوامــل مثــل الوصــول إىل مراكــز القــ�ت عاًمــا أو أكــ�ش
ي تقبــل عــى التصويــت: إذ يكــون 

ي تحــدد الئعمــار الــىت
اع هــي الــىت ي عــام 2017 أن ســاعات فتــح وإغــاق مراكــز القــ�ت

دراســة أجريــت �ز
اع مفتوحــة لمــدة أطــول. هنــاك عامــل آخــر وجــد أنــه يؤثــر عــى  ز الئصغــر ســناً أعــى كلمــا كانــت مراكــز القــ�ت ز الناخبــ�ي قبــال بــ�ي الإ
ز الشــباب بالتســجيل قبــل أن يكونــوا  نســبة مشــاركة الشــباب وهــو التســجيل المســبق. فالتســجيل المســبق هــو الــذي يســمح للمواطنــ�ي
ي تشــ�ي إىل عوامــل محــددة تؤثــر 

قبــال بنســبة 2 إىل 8 بالمئــة. ويمكــن اســتخدام الئبحــاث الــىت ز للتصويــت، ويزيــد مــن نســبة الإ مؤهلــ�ي
اع. فعــى ســبيل المثــال، أظهــر البحــث أن زيــادة مســتوى المعرفــة لــدى الشــباب  عــى الشــباب لزيــادة إقبالهــم عــى صناديــق القــ�ت
ي انتخابــات قادمــة، 

/ات �ز ز /ات يحتــوي عــى معلومــات بــارزة عــن المرشــح�ي ز ي انتخابــات محــددة )مــن خــال إرســال دليــل للناخبــ�ي
�ز

اوح  ز الذيــن تــ�ت ي الحملــة(، أدى إىل ارتفــاع نســبة المشــاركة بــ�ي
/ات ومواقفهم/هــن السياســية حــول خمــس قضايــا �ز ز وقائمــة المرشــح�ي
قبــال بنســبة 0.9 بالمئــة.  ز 18 و30 عاًمــا، ممــا زاد مــن الإ أعمارهــم بــ�ي
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ي نسبة المشاركة حسب السن:
توضح نتائج الستقصاء أدناه الختافات �ز

هل تصوت\ي بالنتخابات اللمحلية؟

ــر عــى نســبة مشــاركتهم، مثــل  ي تؤث
ــىت ي تواجههــا المجموعــات الئخــرى عندمــا يتعلــق الئمــر بالعوامــل ال

ــىت ــا ال ــاك بعــض القضاي هن
ــض  اع. بع ــ�ت ــز الق ــول إىل مراك ــن الوص ــة م ــق النائي ي المناط

ــون �ز ــن يقيم ــك الذي ــة وأولئ عاق ــن ذوي الإ ــية، وتمكُّ ــات السياس الراع
ي اليمــن أو ميانمــار تؤثــر عــى قــدرة مجموعــات معينــة مــن الخــروج للتصويــت. وعليــه فــإن 

اعــات السياســية مثــل تلــك الموجــودة �ز ز ال�ز
جمــع البيانــات المصنفــة لنســب المشــاركة، ليــس فقــط حســب الجنــس، ولكــن أيضــاً حســب الخصائــص الئخــرى مثــل العمــر والعــرق 
ــت أي مجموعــات مــن  ــا إذا كان ــد م ي تحدي

ــم ومســتوى الدخــل، مــن شــأنه أن يســاعد �ز ي ومســتوى التعلي
ــن والموقــع الجغــرا�ز والدي

ي تلــك المجموعــات. ويمكــن اســتخدام النتائــج بعــد 
هــا، والئســباب المحتملــة لامتنــاع عــن التصويــت �ز الســكان تصــوت أقــل مــن غ�ي

ز أعضــاء مجموعــات محــددة مــن الســكان، مثــل تثقيــف  ز والناخبــات بــ�ي اتيجيات هادفــة لتشــجيع مشــاركة الناخبــ�ي ذلــك لوضــع اســ�ت
ــذب  ــة لج ــداث الثقافي ــة أو الئح ــق النائي ي المناط

ــات �ز ز والناخب ــ�ي ــجيل الناخب ــات تس ــات، وحم ــات الئقلي ــات بلغ ز والناخب ــ�ي الناخب
/ات الشــباب. ز ــ�ي الناخب
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مصطلحات ذات عالقة:

أولً: هذا القاموس:
 . ز نسبة المشاركة، نسبة التغيب، امتناع عن التصويت، تصويت إجباري، عزوف الناخب�ي

ي لمصطلحات النتخابات: ثانياً: المعجم العر�ب
ز  ز والناخبــات، إعــام الناخبــ�ي ، المشــاركة السياســية، تصويــت، تثقيــف الناخبــ�ي ــة، الشــمول الســياسي ــة انتخابي اع، عملي يــوم القــ�ت

ــات. ز والناخب ــ�ي ــات، تســجيل الناخب والناخب

رزان مَساد
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النظم النتخابية

المفهوم والمصطلح
ي الهيئــة التمثيليــة 

ي التصويــت إىل مقاعــد �ز
ز �ز ي يتــّم بمقتضاهــا تحويــل خيــارات الناخبــ�ي

النظــم النتخابيــة هــي الطريقــة القانونيــة الــىت
ز كيــف يتــّم تحويــل الئصــوات 

ّ يعــات المتعّلقــة بالنتخابــات الــذي تبــ�ي ز والترش المنتخبــة.  وهــي بهــذا المعــىز ذلــك الجــزء مــن القوانــ�ي
اع. ي أو المحــّىي وتســّمى أيضــا نظــام القــ�ت

يعيــة أو التقريريــة المــراد انتخابهــا عــى المســتوى الوطــىز ي المؤسســة الترش
إىل مقاعــد �ز

ات النظم النتخابية ّ متغ�ي

اع وصيــغ احتســاب النتائــج. ويمكــن  ي تصميــم ورقــة القــ�ت
ــا بتقســيم الدوائــر النتخابيــة، كمــا تؤثّــر �ز ترتبــط النظــم النتخابيــة عملّي

اع، والصيغــة المعتمــدة  ي بلــد مــا مــن خــال حجــم الدائــرة النتخابيــة، وطريقــة القــ�ت
ي �ز التعــرّف إىل جوانــب مــن النظــام النتخــا�ب

ات النظــم النتخابيــة. فتغيــ�ي إحداهــا يــؤدي عــادة  ّ لحتســاب النتائــج وتوزيــع المقاعــد. وتعتــ�ب هــذه المحــّددات الثــاث مــن متغــ�ي
  . ي إىل تغيــ�ي النظــام النتخــا�ب

 مبادئ تصميم النظم النتخابية
يخضع تصميم النظم النتخابية إىل عّدة مبادئ عاّمة منها:

1. العدالة 
ــات.  ي النتخاب

ــم �ز ي تصويته
ــات �ز ــون والناخب ــا الناخب ّ عنه ــ�ب ي يع

ــىت ــات ال ــات والرغب ــف التطلع ــل مختل ي تمثي
ــة �ز ــك العدال ي بذل

ــىز نع
ي إىل تحقيــق  ي كّل البلــد غــ�ي أنـّـه مــن الئفضــل أن يــؤّدي تطبيــق النظــام النتخــا�ب

وبالرغــم مــن أّن هــذا الئمــر مرتبــط بالئوضــاع الســائدة �ز
ي التمثيــل. 

ايــد لــدى مصممــي النظــم النتخابيــة بمبــدأ العدالــة �ز ز درجــة عاليــة مــن التنــّوع داخــل الهيئــات المنتخبــة. وهنــاك وعــي م�ت
ّ ضمــن الآليــات والصيــغ المعهــودة.  كمــا  ي نتائــج النتخابــات حــىت

ي بإضافــة عنــا� محّفــزة عــى التنــّوع �ز يمكــن تغيــ�ي النظــام النتخــا�ب
ي المجالــس 

ــادة نصيــب الشــباب �ز ز النســاء والرجــال، وزي ــ�ي ــل متســاٍو ب ــؤّدي إىل تمثي ي ت
ــىت ــّم الســعي إىل اعتمــاد أفضــل الطــرق ال يت

. ي
ي والجغــرا�ز

يديولوجــي والعــر�ت ي والإ ضافــة إىل الحــرص عــى التنــّوع الحــز�ب المنتخبــة، بالإ

2. الشفافية
ي المعتمــد. ويشــمل ذلــك كّل النواحــي المتعّلقــة بحــدود  ي يجــب أن يفّصــل كّل مــا يتعّلــق بالنظــام النتخــا�ب ي النتخــا�ب

طــار القانــو�ز الإ
ــاة،  ــاء والملغ ــج والئوراق البيض ــاب النتائ ــة احتس اع، وطريق ــ�ت ــة الق ــح، وطريق ّش وط ال�ت ــب و�ش وط الناخ ــرش ــة، وب ــر النتخابي الدوائ
ي التعامــل مــع 

وري أن يكــون كّل ذلــك واضحــا دون لبــس أو تأويــل لمنــع أي ارتبــاك �ز والصيغــة المعتمــدة لتوزيــع المقاعــد. مــن الــرز
ات الإصــاح  ي فــ�ت

ي �ز ي العمليــة النتخابيــة. كذلــك عنــد تغيــ�ي النظــام النتخــا�ب
النتائــج ومــع توزيــع المقاعــد مــن شــأنه أن يُفقــد الثقــة �ز

دلء برأيهــم، وإتاحــة نقــاش واســع  ز كافــة الئطــراف مــن الإ كاء، وتمكــ�ي وري توســيع الستشــارة إىل كاّفــة الــرش ي يكــون مــن الــرز النتخــا�ب
ي أو جــزًءا منــه. حــول أي تغيــ�ي يمكــن أن يطــال النظــام النتخــا�ب

3. الشمول
، وأل يــؤّدي تطبيقــه  ز ي تصميمــه كافــة المواطنــ�ي

ي �ز وري أن يشــمل النظــام النتخــا�ب هــذا المبــدأ مرتبــط بمبــدأ العدالــة، إذ مــن الــرز
ي نظريـّـا ول عملّيــا إىل اســتثناء أي فئــة مــن المجتمــع مــن التمثيــل  ض أّل يــؤّدي النظــام النتخــا�ب ز فئــة عــى أخــرى. ومــن المفــ�ت إىل تميــ�ي
عّيــة  عّيــة، ومــن هــذه الناحيــة تحديــدا فــإّن الرش داخــل هيئــات الدولــة المختلفــة.  فأفضــل النظــم النتخابيــة هــو النظــام الئكــ�ش �ش

ز هدفــه الوصــول إىل مــا يــراد 
ّ ي معــ�ي هــدف تصميــم النظــم النتخابيــة والجهــة المســؤولة عنهــا: تصميــم نظــام انتخــا�ب

يعيــة والتنفيذيــة والعاقــة بينهمــا. كذلــك  تحقيقــه ومــا نســعى لتفاديــه مــن أجــل الوصــول للشــكل الــذي نريــده للســلطة الترش
ة كافيــة مــن تاريــخ إجــراء النتخابــات،  ة منهــا القيــام بذلــك التغيــ�ي قبــل فــ�ت وط كثــ�ي ي اىل �ش يخضــع تغيــ�ي النظــام النتخــا�ب
ز الئطــراف السياســية، وأن  ي محــّل اتفاق واســع بــ�ي ه واســتبداله مــن النظــام النتخــا�ب ومــن الئفضــل أن يكــون الجــزء المــراد تغيــ�ي

يعــي ل لبــس فيــه. ي أو ترش
، وأن يتــّم ذلــك بســند دســتوري أو قانــو�ز ي كبــ�ي تحظــى الإجــراءات الجديــدة بدعــم شــعىب

لمانــات بســّن النظــم النتخابيــة وفقــا  ي الحــالت العاديــة تقــوم ال�ب
الجهــة المســؤولة عــىل تصميــم النظــم النتخابيــة: �ز

ي بلــد مــا 
ي المــراد تطبيقــه �ز ي حــول النظــام النتخــا�ب ي الدســتور. ونظريــا يمكــن إجــراء اســتفتاء شــعىب

لضوابــط عاّمــة تكــون واردة �ز
ي يمكــن أن يتــّم بطــرق  . غــ�ي أّن تصميــم واعتمــاد النظــام النتخــا�ب ي أو الفيــدراىلي

ي مقاطعــة مــا داخــل أنظمــة الحكــم الــذا�ت
أو �ز

ي بعــض 
أخــرى مختلفــة حســب الســياق التاريخــي والســياسي للبلــد،  فهنــاك نظــم انتخابيــة موروثــة مــن الحقبــة الســتعمارية  �ز

ز مجموعــات متحاربــة،  وقــد يكــون نتيجــة  نهــاء �اع بــ�ي ي عــن مباحثــات ســام لإ الــدول،  وقــد ينتــج تصميــم النظــام النتخــا�ب
ي إىل إنهــاء حكــم 

ي تفــ�ز
ز الئطــراف القائمــة عــى بنــاء النظــام الســياسي بعــد الثــورات أو  الراعــات الــىت مباحثــات سياســية بــ�ي

ي يــراد 
هــا... الئهــم هنــا هــو أن الئوضــاع السياســية القائمــة والــىت اء وغ�ي الئنظمــة الدكتاتوريــة،  وقــد يعهــد بذلــك إىل لجنــة خــ�ب

بقــاء عليــه. ي أو الإ إّمــا المحافظــة عليهــا أو تجاوزهــا تشــكل الدافــع الرئيــسي لتغيــ�ي النظــام النتخــا�ب

•

•
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ي وإصاحــه، وعــدم  ي النظــام، ومــن ذلــك الستشــارة الواســعة أثنــاء تصميــم النظــام النتخــا�ب
تــزداد كلمــا ازدادت عنــا� الشــمول �ز

يعــي والتنفيــذي للدولــة. ي التمثيــل داخــل الجهــاز الترش
قــدام عــى إقصــاء أّي فئــة مــن المجتمــع عــن حّقهــا �ز الإ

معاي�ي تقييم تصميم النظم النتخابية 
ي نفــس الوقــت 

ي ذكــرت آنفــا و�ز
، بحيــث يراعــي مجموعــة المبــادئ الــىت ي هنــاك عــّدة معايــ�ي لتقييــم وتحليــل تصميــم النظــام النتخــا�ب

ط تطبيــق كل هــذه المعايــ�ي دفعــة واحــدة،  يعيــة والتنفيذيــة والعاقــة بينهمــا. ل يشــ�ت يــؤّدي إىل الشــكل الــذي نريــده للســلطة الترش
 : ي كّل دولــة. مــن هــذه المعايــ�ي مــا يــىي

ولكــن يــوازن الدارســون والمحللــون للنظــم النتخابيــة بينهــا حســب الئوضــاع السياســية �ز

1. تحقيق مستويات التمثيل المختلفة 
ي واللغــوي والتمثيــل الوصفــي أو التصويــري 

يديولوجــي والتمثيــل العــر�ت ي والإ ي والتمثيــل الحــز�ب
يشــمل ذلــك تحقيــق التمثيــل الجغــرا�ز

للمجتمــع.

2. توف�ي محّفزات المصالحة الوطنية
ــة  ــة والمذهبي ــة والفئوي ز الئحــزاب الجهوي ي مــن خــال تصميمــه الئســاسي أو مــن خــال إجــراءات إىل تحفــ�ي يســعى النظــام النتخــا�ب
ي تتحــّرك فيهــا هــذه الئحــزاب والتيــارات.  

ز مــن خــارج الدوائــر المعهــودة الــىت يديولوجيــة الضيقــة عــى العمــل لئجــل إقنــاع ناخبــ�ي والإ
ــة تهــّم الجميــع، وكذلــك تعديــل توّجهــات بعــض  ــارات كلّي ــد مــن الحــوار المجتمعــي عــى خي هــذا الئمــر يســاعد عــى إطــاق مزي
الئحــزاب والتيــارات ذات النظــرة الفئويــة الضيقــة نحــو مزيــد مــن النفتــاح والندمــاج داخــل المنظومــة الوطنيــة الشــاملة. كّل ذلــك 
ي 

قصائيــة والــىت ي الصيــغ الإ ــب مصممــو النظــام النتخــا�ب ابــط المجتمعــي. كذلــك يتجّن يســاعد عــى تحقيــق المصالحــة الوطنيــة وال�ت
ز والناخبــات عــى خيــارات محــدودة قــد ل تحّفــز الئحــزاب  ي تجــ�ب الناخبــ�ي

تــؤّدي إىل ضيــاع عــدد كبــ�ي مــن الئصــوات، أو الصيــغ الــىت
والتيــارات السياســية عــى توســيع دائــرة ناخبيهــا.

ف الحكومات من الستقرار   3. تمك�ي
ز والناخبــات إىل مقاعــد إىل وصــول مجموعــة مــن الئحــزاب والتيــارات  ي طريقــة ترجمــة أصــوات الناخبــ�ي

أحيانــا تــؤّدي بعــض الخيــارات �ز
عيــة. ويــؤّدي  ي ل يملــك أّي منهــا الئغلبيــة الكافيــة لتشــكيل حكومــة �ش

السياســية مختلفــة المشــارب وذات التوجهــات المتناقضــة والــىت
ــن  ــذا م ــات. ل ــادة النتخاب ــان وإع لم ــا أو حــّل ال�ب ــات ســابقة لئوانه ــادرة إىل انتخاب ي حــالت ن

ــزة �ز ز الئحــزاب الفائ ــ�ي ــدم التفاهــم ب ع
ي تّشــجع عــى التحالــف 

ه وتعديلــه تحديــد الصيغــة المناســبة الــىت ي أو إصاحــه أو تغيــ�ي وري أن يراعــي تصميــم النظــام النتخــا�ب الــرز
وري أن يفــرز تطبيــق  ز قــوى سياســية مختلفــة قبــل أو بعــد النتخابــات، حســب مــا يســمح بــه النظــام الســياسي المّتبــع. ومــن الــرز بــ�ي

ز وتنفيذهــا. ي حكومــة مســتقرّة تحظــى بأغلبيــة برلمانيــة مريحــة تجعلهــا قــادرة عــى إصــدار القوانــ�ي النظــام النتخــا�ب

4. جعل النتخابات متاحة للجميع وذات مع�ف 
ة ومتاحــة  ــون يســ�ي ي يجــب أن تك

ــىت اع، ال ــ�ت ــة الق ــم طريق ي هــو تصمي ــم النظــام النتخــا�ب ــة تصمي ي طريق
ــة �ز ــب المهّم أحــد الجوان

اع. ومــن ناحيــة أخــرى تــزداد أهّميــة النتخابــات كّلمــا  اهــة وّ�يــة القــ�ت ز اع العــام والشــفافية وال�ز للجميــع دون إخــال بمبــادئ القــ�ت
ي الحكــم، وتغيــ�ي الوضــع القائــم نحــو أوضــاع جديــدة، أو المحافظــة عليــه 

تأّكــد الناخبــون والناخبــات مــن إمكانيــة التأثــ�ي الفعــىي �ز
ي أو إصاحــه أو تعديلــه.    ي تصميــم النظــام النتخــا�ب

ز العتبــار �ز . كّل هــذه الجوانــب يجــب أن تؤخــذ بعــ�ي ز ــإرادة الناخبــ�ي فقــط ب

5. مالءمة المبادئ المختلفة 
ي  . ولكــن يمكــن القــول أنـّـه يوجــد نظــام انتخا�ب ي مثــاىلي ي ديمقراطــي وآخــر غــ�ي ديمقراطــي، ول يوجــد نظــام انتخــا�ب ل يوجــد نظــام انتخــا�ب

مائــم.  وهــو النظــام الــذي يحــاول أن يائــم مختلــف المبــادئ للوضــع الســياسي وأحيانــا الواقــع الجتماعــي والتعليمي للســكان. 

ــة حســب التقســيم  ــة المختلف داري ــة والإ ي عــى حصــول كل المناطــق الجغرافي ــل النظــام النتخــا�ب : يعم ي
ــرا�ف ــل الجغ التمثي

ــة. ــة المنتخب ي الهيئ
ز لهــم �ز ــ�ي ــات ومحافظــات عــى ممثل ــن ولي ــة م داري للدول الإ

ز إىل مقاعــد  يديولوجيــة للناخبــ�ي ي عــى ترجمــة التوجهــات الحزبيــة والإ يديولوجــي: يحــرص النظــام النتخــا�ب ي الإ التمثيــل الحــز�ب
ز مخــّل. يحصــل عليهــا ممثلــون لتلــك التوجهــات بحصــص مناســبة دون إقصــاء أو اســتثناء أو تميــ�ي

ي  وري أن يعمــل النظــام النتخــا�ب ي أو لغــوي داخــل المجتمــع فمــن الــرز
ي حــال وجــود تنــّوع عــر�ت

ي واللغــوي: �ز
التمثيــل العــر�ت

ز 
ّ يعيــة والتنفيذيــة للدولــة، دون إقصــاء مقصــود لعــرق معــ�ي ي الوصــول إىل الهيئــات الترش

عــى إعطــاء الفرصــة لكافــة الئعــراق �ز
أو لغــة بذاتهــا.

ــة  ــل الرجــال والنســاء بصف ي عــى إيجــاد صيغــة لتمثي ــع: يعمــل النظــام النتخــا�ب ــري للمجتم ــي أو التصوي ــل الوصف التمثي
ــي النظــام  ــن لمصمم ــا يمك ــع. كم ي للمجتم

ــرم الســكا�ز ــة حســب اله ــة المختلف ــات العمري ــع الفئ ــر م ــك الئم متســاوية، وكذل
ي الوصــول للســلطة مثــل النســاء والشــباب والئشــخاص ذوي 

يــة لتمثيــل الفئــات الئقــّل حّظــا �ز ز ي إدراج إجــراءات تحف�ي النتخــا�ب
عاقــة. الإ

•

•

•
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ي الدائــرة 
ز �ز ي نظــم الئغلبيــة يفــوز المرشــح أو المرشــحة المتحصــل عــى عــدد أعــى مــن أصــوات الناخبــ�ي

نظــم الئغلبيــة: �ز
ــة المطلقــة وداخــل كّل  النتخابيــة. وهنــاك نوعــان رئيســيان مــن نظــم الئغلبيــة وهمــا نظــم الئغلبيــة النســبّية ونظــم الئغلبّي

نــوع هنــاك نظــم مختلفــة.
ز كل حــزب أو قائمــة  ي تســعى مختلــف الطــرق والصيــغ المســتعملة إىل تمكــ�ي ي نظــم التمثيــل النســىب

: �ز ي نظــم التمثيــل النســ�ب
ز المتحصــل عليهــا.  ــة يتناســب مــع عــدد أصــوات الناخبــ�ي ي الهيئــة المنتخب

مرشــحة مــن الحصــول عــى عــدد مــن المقاعــد �ز
: نظــام القائمــة النســبية ونظــام الصــوت الواحــد المتحــول. ي هنــاك نوعــان أساســيان مــن نظــم التمثيــل النســىب

ز من النظم: النظم المتوازية ونظم النسبية المختلطة: النظم المختلطة: تشمل النظم المختلطة نوع�ي
ز  ــ�ي ــتخدام نظام ــم باس ــار ممثليه ــون والناخبــات باختي ــوم الناخب ــة يق ــم المتوازي ي النظ

ــة: �ز ــة المتوازي ــم المختلط النظ
ــة.  ــة أو موازي ــة منفصل ــة بطريق ــم الئغلبي ــد نظ ــر أح ي والآخ ــىب ــل النس ــام التمثي ــا نظ : أحدهم ز ــ�ي ز مختلف ــ�ي انتخابي

ي  ــل النســىب ــاف أن مقاعــد التمثي ــع اخت ــة م ــة: نظــم النســبية المختلطــة مشــابهة للنظــم المتوازي ــبية المختلط ــم النس نظ
ــة.  ــّم فيهــا اســتخدام أحــد نظــم الئغلبي ي يت

ــىت ــر ال ــع مقاعــد الدوائ ــج عــن توزي ــل النات تســتخدم لتعويــض الخل

نظم أخرى: 
ي دوائــر متعّددة 

نظـــام الصـــوت الـواحـــد غيـــر المتحـــول: ل يحــّق ضمن هــذا النظام ســوى التصويت لمرّشــح واحد فقــط �ز
التمثيــل ويفــوز بالنتخــاب المرشــحون والمرشــحات الحاصلــون عــى أعــى الئصــوات.

ز والمرشــحات يكــون  نظــام الصــوت المحــدود: يحــّق للناخــب ضمــن هــذا النظــام التصويــت لعــدد محــدود مــن المرّشــح�ي
دائمــا أقــّل مــن عــدد المقاعــد المخّصصــة لممثــىي الدائــرة.  ويفــوز بالنتخــاب المرشــحون الحاصلــون عــى أعــى الئصــوات.

ي يحصــل 
، ولكــن يتــم احتســاب الئفضليــات الــىت ي ي هــذا النظــام عــى أســاس تفضيــىي ترتيــىب

نظــام بــوردا: يجــرى التصويــت �ز
عليهــا كل مرشــح كأجــزاء مــن الصــوت الواحــد. وعــادة تعطــى الئفضليــة الئوىل القيمــة واحــد، بينمــا تعطــى الئفضليــة الثانيــة 

قيمــة تســاوي النصــف، والثالثــة قيمــة تســاوي الثلــث. ويفــوز بالنتخــاب المرشــحون الحاصلــون عــى أعــى القيــم.

نظــام الفائــز الئّول: إذا كان المرّشح/المرشــحة شــخصا أو كيانــا واحــدا وإذا كان الناخب/الناخبــة يمتلــك خيــارا واحــدا، يفــوز 
ــن أصــوات  ــة م اط أغلبية/نســبة معّين ، دون اشــ�ت ز ــف المرشــح�ي ز مختل ــ�ي ــن ب ــن الئصــوات م ــدد م ــن يحصــل عــى أعــى ع م
ي عديــد الــدول منهــا المملكــة المتحــدة وكنــدا والهنــد 

ي دوائــر فرديــة، و�ز
ط للفــوز. ويســتخدم عــادة �ز ز والناخبــات كــرش الناخبــ�ي

والوليــات المتحــدة الئمريكيــة وأذربيجــان وبياروســيا.

ي الدائــرة ويفــوز المرشــحون 
ي نظــام الكتلــة، لــكل ناخب/ناخبــة عــدد مــن الئصــوات يســاوي عــدد المقاعــد �ز

نظــام الكتلــة: �ز
والمرشــحات الحاصلــون عــى أعــى عــدد مــن الئصــوات. 
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ي عــادل حســب مــا نعتقــد. فنســبة الئميــة مثــا وضعــف  توجــد غالبــا حواجــز واقعيــة طبيعيــة قــد تحــول دون تصميــم نظــام انتخــا�ب
ي تتيــح قــدرا أكــ�ب مــن الخيــارات الممكنــة لختيــار 

ز والناخبــات يحــد طبيعيــا مــن تصميــم الئنظمــة الــىت المســتوى التعليمــي للناخبــ�ي
اع، قــد  ي ورقــة القــ�ت

ــدات �ز ــؤدي إىل تعقي ــوع مــن النظــم ي ــك أن هــذا الن . ذل ز ــ�ي ــة الناخب ز والئحــزاب حســب رغب ــب المرشــح�ي وترتي
ة مــن الئمّيــة.  ي فيهــا نســبة كبــ�ي

تجعــل مــن الّصعــب تطبيقهــا واقعّيــا ضمــن ســياق الــّدول الــىت

ز مجموعــة مــن الرغبــات والئهــداف المتناقضــة،  ّعــون إىل المقايضــة بــ�ي
ي بعــض الئحيــان، يضطــر مصممــو النظــم النتخابيــة والمرش

�ز
ي مقابــل التشــجيع عــى قيــام 

يعيــة �ز ة إىل المؤسســة الترش ز مــن الوصــول بكــ�ش ز الئفــراد المســتقل�ي ي تمكــ�ي
كأن يتــم التخــىي عــن الرغبــة �ز

ي المراحــل النتقاليــة.
أحــزاب قويــة قــادرة عــى قيــادة البــاد �ز

ي بلــدان مختلفــة. فعــى الرغــم مــن 
ي لــن يعمــل بنفــس الطريقــة �ز مــن حيــث الســياق المقــارن ل بــد مــن القــول إن أّي نظــام انتخــا�ب

ي أفرزتهــا 
ي أنحــاء مختلفــة مــن العالــم، إل أن النتائــج الــىت

ي �ز وجــود بعــض التجــارب المتشــابهة مــن حيــث طبيعــة النظــام النتخــا�ب
ــا تختلــف حســب الســياق الجتماعــي والســياسي حيــث يتــم تطبيقهــا. ليســت متشــابهة ويمكــن القــول إنّه

أنواع النظم النتخابية 
يوجــد عــدد كبــ�ي مــن النظــم النتخابيــة، إل أنــه يمكــن تصنيفهــا ضمــن 12 نظامــا أساســيا، تقــع غالبيتهــا ضمــن ثــاث عائــات رئيســية 

وهــي: نظــم أغلبيــة، نظــم نســبية ونظــم مختلطــة. وهنــاك نظــم أخــرى.

أول: نظم الئغلبية النسبية 
ي دورة واحــدة، ويفــوز المرشــح أو المرشــحة الحاصــل عــى عــدد أعــى مــن 

اع عــى التصويــت �ز ي نظــام الئغلبيــة النســبية يقــوم القــ�ت
�ز

ط للفــوز. ومــن أهــّم نظــم الئغلبيــة النســبية المعروفــة  ز والناخبــات كــرش اط أغلبيــة معّينــة مــن أصــوات الناخبــ�ي الئصــوات، دون اشــ�ت
نجــد نظــام الفائــز الئّول ونظــام الكتلــة ونظــام الكتلــة الحزبيــة.
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ــة،  ــددة العضوي ــر متع ي دوائ
ــدا �ز ــا واح ــة صوت ــك الناخب/الناخب ــة، يمل ــة الحزبي ــام الكتل ي نظ

ــة: �ز ــة الحزبي ــام الكتل نظ
ز قائمــات مرشــحي الئحــزاب ول يختــارون الئفــراد، ويفــوز الحــزب الــذي حصــل عــى أعــى الئصــوات  ويختــارون قائمــة مــن بــ�ي

ــرة. ي الدائ
ــكل المقاعــد �ز ب

ي هــذه 
ز ونظــام التصويــت البديــل. و�ز ي نظــام الجولتــ�ي

نظــم الئغلبيــة المطلقــة: الئغلبيــة المطلقــة تتمّثــل بشــكل أســاسي �ز
ز والناخبــات. النظــم ل بــّد للفائــز أو الفائــزة مــن الحصــول عــى أكــ�ش مــن 50 بالمائــة مــن أصــوات الناخبــ�ي

ــات،  ز والناخب ــ�ي ــز مــن الحصــول عــى أكــ�ش مــن %50 مــن أصــوات الناخب ــد للفائ ز ل ب ــ�ي ي نظــام الجولت
: �ز ف ــ�ي نظــام الجولت

ز بأكــ�ش مــن نصــف الئصــوات تجــرى جولــة ثانيــة مــن النتخابات  ي جولــة أوىل فــإن لــم يفــز أّي مــن المرشــح�ي
ويجــرى النتخــاب �ز

ز اللذيــن فــازا بأكــ�ش عــدد مــن الئصــوات فقــط. وعــى إثرهــا يفــوز المرّشح/المرشــحة الحاصــل عــى أكــ�ش  ز الثنــ�ي ز المرشــح�ي بــ�ي
ز والناخبــات. مــن 50% مــن أصــوات الناخبــ�ي

ز  تيــب المرشــح�ي ي دوائــر فرديــة، ويقــوم الناخب/الناخبــة ب�ت
نظــام الصــوت البديــل: نظــام الصــوت البديــل يطبــق عــادة �ز

ي هــذا النظــام المرشح/المرشــحة الحاصــل عــى الئغلبيــة المطلقــة. وإذا لــم يحصــل أي مرشح/مرشــحة 
طبقــا لختياراتــه. يفــوز �ز

عــى الئغلبيــة المطلقــة، يتــم اســتبعاد مــن حصــل عــى أصغــر رقــم تفضيــىي ويتــم إعــادة فــرز أوراقــه بنــاء عــى التفضيــل 
، وهكــذا حــىت يحصــل أحدهــم عــى الئغلبيــة المطلقــة. ز ي وإضافتهــا لبقيــة المرشــح�ي

الثــا�ز

نوع القائمة:
ي نظــام القائمــة المغلقــة يختــار الناخبــون والناخبــات القائمــة المفضلــة لديهــم دون إمكانيــة المفاضلــة 

القائمــة المغلقــة: �ز
ز داخــل تلــك القائمــة. ز المرشــح�ي بــ�ي

ي نظــام القائمــة المفتوحــة يتــاح للناخــب وللناخبــة اختيــار اســم المرشــح/ين أو المرشــحة/ات المفضــل 
القائمــة المفتوحــة: �ز

ي حصلــوا عليهــا. بغــض 
ي هــذه الحالــة يفــوز مرشــحو القائمــة حســب الئصــوات الفرديــة الــىت

شــحة، و�ز لديــه عــى القائمــة الم�ت
تيــب المتبــع مــن قبــل القائمــة. النظــر عــن ال�ت

ضافــة إىل مــا هــو متــاح للناخــب أو الناخبــة عنــد اســتخدام القائمــة المفتوحــة،  ي نظــام القائمــة الحــرّة، بالإ
القائمــة الحــرّة: �ز

ز عــى القائمــة أو مــن  ز مــن غــ�ي المدرجــ�ي يتمتــع الناخــب أو الناخبــة بالقــدرة عــل شــطب مرشــح مــا أو إضافــة أســماء مرشــح�ي
ز عــى قوائــم أخــرى. المدرجــ�ي

ي نظام القائمة النسبية 
الصيغ النتخابية المستخدمة �ف

ــة  ي الهيئ
ــد �ز ــوز بمقع ــوات للف ــن الئص ــة م ــة الواجب ، أي الحّص ي ــا�ب ــل النتخ ــاب الحاص ــغ احتس ــن صي ــان م ــد مجموعت توج

ــى. ــط الئع ــة المتوّس ــ�ب وطريق ي الئك
ــا�ت ــة الب ــا طريق ــة، وهم المنتخب

ي تحصلــت 
ي مرحلــة أوىل إىل القائمــة عــدد مقاعــد بعــدد المــرات الــىت

ي كل دائــرة يســند �ز
كــ�ب )حصــة هــاري(: �ز ي الئ

طريقــة البــا�ت
ي 

ي فإنــه يتــم توزيعهــا �ز ي الدائــرة. فــإذا بقيــت مقاعــد لــم تــوزع عــى أســاس الحاصــل النتخــا�ب
ي �ز فيهــا عــى الحاصــل النتخــا�ب

ي أو الحّصــة  مرحلــة ثانيــة عــى أســاس أكــ�ب البقايــا عــى مســتوى الدائــرة.  وهنــاك طــرق مختلفــة لحتســاب الحاصــل النتخــا�ب
:)2011 منهــا )طرابلــسي
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ثانًيا: نظام القائمة النسبية 
ز  ويســّمى أيضــا نظــام الائحــة ونظــام اللوائــح، ويقــوم نظــام القائمــة النســبية عــى توزيــع المقاعــد عــى أعضــاء قائمــات المرشــح�ي
ز  . تحصــل كل قائمة مرشــح�ي ز ز الذيــن يدلــون بأصواتهــم للحــزب أو لقائمــات مــن المســتقل�ي ي يقدمهــا كل حــزب للناخبــ�ي

والمرشــحات الــىت
ز والناخبــات. يتــم انتقــاء الفائزيــن والفائــزات مــن  ومرشــحات عــى عــدد مــن المقاعــد متناســب تقريبــاً مــع حصتهــا مــن أصــوات الناخبــ�ي
خــال القائمــات بنــاء عــى ترتيــب مواقعهــم فيهــا. ويمكــن تصنيــف نظــام القائمــة النســبية حســب نــوع القائمــة إن كانــت مغلقــة أو 
، وكذلــك حســب توزيــع المقاعــد المتبقيــة  ي ي احتســاب الحاصــل النتخــا�ب

مفتوحــة أو حــرّة، وحســب الصيغــة النتخابيــة المســتخدمة �ز
ي الئكــ�ب وصيغــة المتوســط الئعــى، يضــاف إىل ذلــك أحيانــا اســتخدام نســبة الحســم 

ز همــا صيغــة البــا�ت ز أساســيت�ي ز صيغتــ�ي مــن بــ�ي
أو مــا يســّمى بالعتبــة.
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ي هــذه الطريقــة يتــم قســمة أصــوات كل قائمــة عــى متواليــة مــن الئعــداد حســب كّل صيغــة، 
طريقــة المتوّســط الئعــىل: �ز

ــق عــى  ــا يطل ــادة م ــازىلي لحاصــل القســمة إىل حــّد اســتنفاد عــدد المقاعــد. وع ــب التن تي ــع المقاعــد بحســب ال�ت ــم توزي ويت
ي تمّكــن مــن الحصــول عــى 

ي أو الحّصــة الدنيــا مــن الئصــوات الــىت تيــب التنــازىلي الحاصــل النتخــا�ب ي ال�ت
أصغــر حاصــل قســمة �ز

مقعــد، وتوجــد عــّدة صيــغ متنّوعــة للقســمة منهــا: صيغــة دي هونــت وصيغــة ســانت لغ.
صيغة دي هونت: يتم قسمة عدد الئصوات الصحيحة عى متوالية الئعداد الطبيعية: 

صيغة سانت لغ: تتّم قسمة عدد الئصوات الصحيحة عى متوالية الئعداد الطبيعية الفردية: 

عتبة التمثيل 
ــن  ــول ضم ــة للدخ ــة المطلوب ــوات الصحيح ــن الئص ــبة الئد�ز م ــي النس ــم، وه ــة الحس ــم وعتب ــبة الحس ــا نس ــّمى أيض وتس
ي 

ي الدائــرة النتخابّيــة.  تطّبــق العتبــة عــادة �ز
ي الهيئــة المنتخبــة �ز

مجموعــة القائمــات المتنافســة عــى الحصــول عــى مقاعــد �ز
ــات.  لمان ي ال�ب

ي �ز ة التشــتت الحــز�ب ــب كــ�ش ي نظــام القائمــة النســبية أساســا لتجّن
ــة �ز ــة. تســتخدم العتب ــة تعّددي ــر انتخابي دوائ

ــد  ــع المقاع ــة بتوزي ــات المعنّي ــدول القائم ي ج
ــا �ز ــّم إدراجه ــرة ل يت ي الدائ

ــة �ز ــن العتب ــّل م ــى أق ــل ع ي تحص
ــىت ــات ال فالقائم

ي التقريــر الســنوي 
. ل يوجــد معيــار دوىلي معــروف ومتفــق عليــه لتحديــد عتبــة التمثيــل، وقــد ورد �ز ي بطريقــة التمثيــل النســىب

ــل. ــة تمثي ــة كعتب ــة مــن الئصــوات الصحيحــة تعــّد مقبول ــة ســنة 2010 أن نســبة حســم مــن 3 إىل 5 بالمائ ــة البندقي للجن

ثالثا: نظام الصوت الواحد المتحول

ف والمرشحات  1. ترتيب المرشح�ي
ز حســب  ز والمرشــحات عــى ورقــة التصويــت مــن قبــل الناخبــ�ي يقــوم نظــام الصــوت الواحــد المتحــول عــى أســاس ترتيــب المرشــح�ي
ز  شــح�ي ز أو عــدد مــن الم�ت شــح�ي ي الغالــب يمكــن للناخــب أو الناخبــة أن يرتـّـب كافــة الم�ت

ي دوائــر انتخابيــة متعــّددة التمثيــل. �ز
الئفضلّيــة �ز

يختارهــم ويرتبهــم حســب رغبتــه ولــه أن يرتـّـب مرّشــًحا واحــًدا فقــط إن أراد ذلــك. 

ي من الئفضليات الئوىل 2. تحديد الحاصل النتخا�ب
ــات الئوىل  ــن الئفضلي ــوات م ــدد الئص ” أي ع ي ــا�ب ــل النتخ ــد “الحاص ــم تحدي ــت، يت ــى أوراق التصوي ــات الئوىل ع ــّد الئفضلي ــد ع بع

. ي ــا�ب ــل النتخ ــذا الحاص ــول إىل ه ــة دروب للوص ــتخدام حص ــم اس ــا يت ــادة م ــد. وع ــح الواح ــاب المرش ــة لنتخ المطلوب

3. توزيع المقاعد 
. فــإن بقيــت مقاعــد لــم يتــّم توزيعهــا يتــم إجــراء عملّيــة عــّد  ي ي مرحلــة أوىل بحســب هــذا الحاصــل النتخــا�ب

يتــّم توزيــع المقاعــد �ز
ــات  ــتنادا إىل الئفضلي ــّد الئوىل اس ــة الع ي مرحل

ــد �ز ــى مقاع ــوا ع ــن تحّصل ز الذي ــح�ي ــوات المرش ــض أص ــع فائ ــا توزي ــم خاله ــة يت ثاني
ي تليهــا إعــادة توزيــع الفائــض مــن أصــوات 

، وتتــم مــن خــال عمليــات العــد الثانيــة والــىت ز ي ورقــة التصويــت لبقيــة المرشــح�ي
الثانيــة �ز

اع  ي تزيــد عــن الحصــة المطلوبــة - اســتناداً إىل عــدد الئفضليــات الثانيــة عــى أوراق القــ�ت
ي العــد الئول - تلــك الــىت

ز �ز ز المنتخبــ�ي المرشــح�ي
. عــادة مــا يتــم تحويــل الئصــوات ذات الئفضليــات الثانيــة، كل منهــا بحســب نســبة جزئيــة مــن الصــوت الواحــد،  ز ز المتبقــ�ي للمرشــح�ي

ي يعــاد توزيعهــا الفائــض الخــاص بذلــك المرشــح.
بحيــث يســاوي عــدد الئصــوات الــىت

فــإذا لــم يحصــل أّي مرشــح عــى عــدد مــن الئصــوات يســاوي الحّصــة المعتمــدة يتــّم اســتبعاد المرّشــح الحاصــل عــى أصغــر عــدد مــن 
ي تليهــا 

ي وضعتــه أّول والــىت
ي أوراق التصويــت الــىت

ز اســتنادا إىل الئفضليــة الثانيــة �ز ي المرشــح�ي
الئصــوات، ويتــّم توزيــع أصواتــه عــى بــا�ت

ز عــى الحّصــة المطلوبــة، أو يتــّم اســتبعاد عــدد كاف  فيمــا بعــد. يســتمّر إعــادة هــذه العمليــة إىل أن يحصــل عــدد كاف مــن المرشــح�ي
ز مســاو لعــدد المقاعــد المتبقيــة فيتــّم التريــح بنجاحهــم. ز بحيــث يتبّقــى عــدد مــن المرشــح�ي مــن المرشــح�ي

ي الدول العربّية 
أمثلة من النظم النتخابية �ف

1. تونس 
ــا،  ــ�ب البقاي ــة أك ــة بطريق ــبية المغلق ــة النس ــام القائم ــتخدام نظ ــّم اس ــنة 2014 ت ــسي س ــعب التون ــواب الش ــس ن ــات مجل ي انتخاب

�ز
ــة خّصصــت  ــرة واحــدة فرديّ ي الداخــل والخــارج، ودائ

ــة متعــّددة التمثيــل �ز ــرة انتخابي ي 32 دائ
ــة �ز وباســتعمال صيغــة هــاري دون عتب

ــحة. ّش ــات الم�ت ي كّل القائم
ز النســاء والرجــال �ز ــ�ي ــودي ب اط التناصــف العم ــّم اشــ�ت ــا. وت ــة ألماني ز بدول ــ�ي ز المقيم للتونســي�ي

ي 350 دائــرة انتخابيــة بلديــة متعــّددة 
ي النتخابــات البلديــة ســنة 2018 جــرى اســتخدام نفــس النظــام مــع إضافــة عتبــة ب 3 % �ز

 و�ز
اط التناصــف  ّشــحة، كمــا تــّم اشــ�ت ي كّل القائمــات الم�ت

ز النســاء والرجــال �ز اط التناصــف العمــودي بــ�ي التمثيــل داخــل الوطــن. وتــّم اشــ�ت
ز مــن  ز مرّشــح�ي يــة لتضمــ�ي ز وط تحف�ي ضافــة اىل �ش ز النســاء والرجــال - تناصــف أفقــي -، بالإ ي رئاســة القائمــات الحزبيــة والئتافيــة بــ�ي

�ز
شــحة لانتخابــات البلديّــة. ي كّل القائمــات الم�ت

عاقــة �ز الئشــخاص ذوي الإ
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2. الجزائر 
ي الئقــوى، 

ي الجزائــري ســنة 2017 تــّم اســتخدام نظــام القائمــة النســبية المغلقــة بطريقــة البــا�ت
ي الوطــىز ي انتخابــات المجلــس الشــعىب

�ز
ــا،  ّ عنه ــن الئصــوات المعــ�ب ــة تســاوي %5 م ــع عتب ي م ــل النتخــا�ب ي أو المعام ــد الحاصــل النتخــا�ب وباســتعمال صيغــة هــاري لتحدي
ــة جــرى  ــس الشــعبية الولئي ــة والمجال ــس الشــعبية البلدي ــات المجال ــة أي انتخاب ــات المحلّي ي النتخاب

ــل. و�ز ــر متعــّددة التمثي ي دوائ
�ز

ّ عنهــا. اســتخدام نفــس النظــام مــع عتبــة تســاوي %7 مــن الئصــوات المعــ�ب

3. المغرب 
ي الئقــوى دون عتبــة، 

ي ســنة 2016 تــم اســتخدام نظــام القائمــة النســبية المغلقــة بطريقــة البــا�ت ي انتخابــات مجلــس النــّواب المغــر�ب
�ز

ــر  ي دوائ
ــس �ز . وجــرى انتخــاب 305 أعضــاء مــن المجل ي ي أو المعامــل النتخــا�ب ــد الحاصــل النتخــا�ب وباســتعمال صيغــة هــاري لتحدي

انتخابيــة محلّيــة تعّدديــة و90 عضــوا برســم دائــرة انتخابيــة وطنيــة تشــمل كّل تــراب المملكــة المغربيــة، وقــد خصــص ثلــث الائحــة 
الوطنيــة للنســاء وثلثاهــا لرجــال أعمارهــم ل تتجــاوز 40 ســنة.

4. ليبيا 
ي نظــام الصــوت  ي الجــزء الئغلــىب

ي مختلــط متــواز، حيــث اســتخدم �ز ي 2014 وفــق نظــام انتخــا�ب
ي �ز جــرت انتخابــات مجلــس النــواب الليــىب

ــة  ــا مناطــق فردي ي 69 منطقــة ســميت مناطــق الفــردي خصصــت لهــذا النظــام وشــملت 120 مقعــدا، وفيه
الواحــد غــ�ي المتحــّول �ز

ــا  ــا الناخــب صوت ــك فيه ــة يمتل ــة تعّددي ــا مناطــق فردي ــز الئّول، وفيه ــا لنظــام الفائ ــا النظــام المســتخدم مماث ــح فيه ــة يصب أحاديّ
ي مــن النظــام وقــع اســتخدام نظــام القائمــة النســبية المغلقــة ضمــن 20 منطقــة انتخابيــة متعــّددة المقاعــد  ي الجــزء النســىب

واحــدا. �ز
خاّصــة بهــذا النظــام. كّل المناطــق والمراكــز النتخابيــة جــرى توزيعهــا عــى 13 دائــرة انتخابيــة شــملت كّل تــراب دولــة ليبيــا. كذلــك 

لمــان لمرّشــحات مــن النســاء فقــط. خصصــت %16 مــن مقاعــد ال�ب

5. مرص 
ي نظــام الفائــز  ي الجــزء الئغلــىب

ي مختلــط متــواز. فقــد اســتخدم �ز جــرت النتخابــات النيابيــة المريــة ســنة 2015 وفــق نظــام انتخــا�ب
ي 4 دوائــر انتخابيــة متعــّددة التمثيــل 

ي اســتخدم نظــام القائمــة النســبية �ز ي الجــزء النســىب
ي 205 دائــرة انتخابيــة فرديــة أحاديـّـة، و�ز

الئّول �ز
شــملت كّل تــراب جمهوريـّـة مــر العربيــة وخصــص لهــا 120 مقعــدا.

6. لبنان 
ع لائحــة  ــ�ت ــك الناخــب أن يق ــث يمتل ــة النســبية المفتوحــة، حي ــق نظــام القائم ــة ســنة 2018 وف ــة اللبناني ــات النيابي جــرت النتخاب
ــرة  اع بصــوت تفضيــىي واحــد لمرشــح مــن الدائ ــه القــ�ت ى، ويحــّق ل ــة الكــ�ب ــرة النتخابي ي الدائ

ــح المتنافســة �ز ز اللوائ ــ�ي واحــدة مــن ب
ــذي احتســب  ي ال ــكّل لئحــة انطاقــا مــن الحاصــل النتخــا�ب ــد المقاعــد الراجعــة ل ــّم تحدي ي ينتمــي إليهــا. ت

ــىت ــة الصغــرى ال النتخابي
ي لــم تحصــل عــى 

ز بــدل مــن عــدد الئصــوات الصحيحــة، بعــد اســتبعاد القائمــات الــىت عــ�ي وفــق صيغــة هــاري باســتعمال عــدد المق�ت
ي الئكــ�ب مــن 

ي نالــت البــا�ت
ي كّل دائــرة. ومنحــت المقاعــد المتبقيــة للوائــح الــىت

ي الــذي اعتمــد كعتبــة تمثيــل طبيعيــة �ز الحاصــل النتخــا�ب
. وبعــد تحديــد عــدد مقاعــد كل لئحــة، وقــع ترتيــب مرّشــحي اللوائــح حســب مــا  ي الئصــوات أو الكــر الئكــ�ب مــن الحاصــل النتخــا�ب
تيــب حســب مــا  نالــه كّل مرّشــح مــن النســبة المئويــة لائصــوات التفضيليــة داخــل دائرتــه الصغــرى، وأســندت المقاعــد وفــق هــذا ال�ت

حصلــت عليــه كل لئحــة. 

7. الئردن
ي 2016 وفــق نظــام القائمــة النســبية المفتوحــة، حيــث يــدىلي الناخــب بصوتــه لقائمــة واحــدة 

ي �ز
جــرت انتخابــات مجلــس النــواب الئرد�ز

. تــم توزيــع المقاعــد عــى القائمــات  ز ضمــن تلــك القائمــة أو أكــ�ش ــّم يختــار واحــًدا مــن المرشــح�ي شــحة ث فقــط مــن القائمــات الم�ت
ي 

ي الدائــرة، وتــّم إكمــال مــلء المقاعــد بطريقــة البــا�ت
ز �ز عــ�ي ي بصيغــة هــاري وباســتعمال عــدد المق�ت الفائــزة وفــق الحاصــل النتخــا�ب

ي الدائــرة النتخابيــة.
ي تحصلــوا عليهــا �ز

الئعــى. كذلــك حــّدد الفائــزون مــن القائمــة عــى أســاس أعــى عــدد مــن الئصــوات التفضيليــة الــىت

8. العراق 
ي 2018 وفــق نظــام القائمــة النســبية المفتوحــة بطريقــة المتوّســط الئعــى وبصيغــة معّدلــة لطريقــة 

ي �ز
لمــان العــرا�ت جــرت انتخابــات ال�ب

ســانت لغ المعدلــة، حيــث تــّم قســمة عــدد أصــوات كّل قائمــة عــى 1.9. تــّم توزيــع المقاعــد داخــل نفــس القائمــة بإعــادة ترتيــب 
ي حصــل عليهــا كّل منهــم.

ز اســتنادا إىل عــدد الئصــوات الــىت تسلســل المرشــح�ي
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/الناخبات ف هيئة الناخب�ي

المفهوم والمصطلح
ي 

رادة الشــعبية الــىت عيتــه وقوتــه مــن الإ تَُعــد النتخابــات ركنــاً أساســيا وجوهريــاً لقيــام نظــام ديمقراطيــة حديــث، فالئخــ�ي يســتمد �ش
ز  ــ�ي ــة للناخب رادة العام ــن الإ ــات تعــ�ب ع ــن تصــور نظــام ديمقراطــي دون وجــود انتخاب ــا يمك ــات. ف ي النتخاب

ــا �ز ــ�ي عنه يجــري التعب
/ات الذيــن يكّونــون الهيئــة النتخابية  ز ي مجمــوع الناخبــ�ي

رادة الشــعبية �ز عيــة الازمــة لقيامــه بأعمالــه. وتتمثــل الإ والناخبــات وتمنحــه الرش
ي العمليــات النتخابيــة، والذيــن تتــم 

دلء بأصواتهــم �ز /ات الئشــخاص الذيــن مــن حقهــم الإ ز ي مصطلــح هيئــة الناخبــ�ي
ي بلــد مــا. ويعــىز

�ز
ي الســتفتاء. فالناخبــون إذن هــم جماعــة مكونــة مــن أفــراد يمثــل كل منهــم جــزءا 

دعوتهــم لختيــار الُســُلَطات العامــة أو للمشــاركة �ز
منهــا، وهــذه الجماعــة تتمتــع بســمات معينــة قــد تختلــف مــن بلــد لآخــر. مــن الجديــر بالذكــر التنويــه إىل أن مفهــوم الهيئــة الناخبــة 
ــة  ــت هيئ ــا كان ــت. ففــي فرنســا مث ي التصوي

ــن لهــم الحــق �ز ــث مــن تشــملهم وهــم َم وتوســعها قــد تطــور بمــرور الوقــت مــن حي
ي المجتمــع بقيــت طويــا مســتثناة مــن حــق 

ائــب، كمــا أن هنــاك فئــات �ز ز محصــورة بدايــة عــى الرجــال الذيــن يدفعــون الرز الناخبــ�ي
ي 

ز مختلــف الــدول. وحــىت يصبــح الفــرد عضــوا �ز ــا، بشــكل متفــاوت بــ�ي اع إل تدريجي ي لــم ينلــن حــق القــ�ت
ــوا�ت اع، كالنســاء الل قــ�ت الإ

ي يحددهــا عــادة دســتور كل بلــد وقوانينــه. فتعتــ�ب المواطنــة والعمــر مــن 
ز يجــب أن تتوفــر فيــه بعــض الســمات الــىت هيئــة الناخبــ�ي

ي والــذي بمقتضــاه يتمكــن 
طها معظــم، إن لــم يكــن كل، دول العالــم. ففيمــا يَُحــدد ســن التصويــت القانــو�ز ي تشــ�ت

أهــم الســمات الــىت
ي  ي العالــم العــر�ب

ي معظــم دول العالــم، يتبايــن ســن التصويــت �ز
ي النتخابــات العامــة بثمانيــة عــرش ســنة �ز

الناخــب/ة مــن المشــاركة �ز
ي النتخابــات البلديــة. وحــىت تتمكــن 

اع �ز ي القــ�ت
كمــا ســيتضح لحقــاً. كمــا تعتمــد بعــض الــدول ترتيبــات معينــة تتيــح لائجانــب الحــق �ز

ط بعــض الــدول أن  /ات، تشــ�ت ز /ات المؤهلــ�ي ز ي هــذه الــدول مــن ضمــان وصــول هــذا الحــق لــكل الناخبــ�ي
هيئــات إدارة النتخابــات �ز

ضافــة  ي النتخابــات العامــة. بالإ
/ات وَحمــل وثيقــة تحديــد الهويــة للمشــاركة �ز ز ي ســجل الناخبــ�ي

/ات �ز ز /ات المؤهلــ�ي ز يقيــد كل الناخبــ�ي
ي تفرضهــا بعــض الــدول لعتبــار الفــرد ناخبــاً ويطلــق عليهــا 

طــي العمــر والمواطنــة، هنــاك عــدد مــن المتطلبــات الئخــرى الــىت َ إىل �ش
ء آخــر يحــول دون ممارســة الئفــراد لحــق  ي

ي المتطلبــات الســلبية عــدم وجــود أســباب أو ظــروف أو أي سش
“المتطلبــات الســلبية”. تعــىز

اط بعــض الــدول الســامة العقليــة للناخــب/ة، وعــدم  ي تعــد الئكــ�ش شــيوًعا، اشــ�ت
التصويــت. ومــن هــذه المتطلبــات الســلبية والــىت

ي بالســجن حــىت قضــاء 
ي جرائــم تقــ�ز

ي بالحرمــان مــن حقــوق المواطنــة أو تعليقهــا، وكذلــك مــن أدينــوا �ز
وجــود أحــكام قضائيــة تقــ�ز

طــة. ة العقوبــة. كمــا تتطلــب بعــض الــدول أل يكــون الفــرد منتظمــاً بالخدمــة العامــة بالجيــش أو الرش فــ�ت

ز همــا: كتلــة نشــطة  ز رئيســي�ي ي بلدانهــم إىل قســم�ي
ي النتخابــات العامــة �ز

اع �ز ي القــ�ت
/ات الذيــن لهــم الحــق �ز ز ويمكــن تصنيــف الناخبــ�ي

اع  /ات ويقومــون بممارســة حــق القــ�ت ز ي ســجات الناخبــ�ي
وأخــرى غــ�ي نشــطة. ويقصــد بــالئوىل أولئــك الناخبــون/ات المســجلون/ات �ز

اع  ي القــ�ت
ة، الكتلــة غــ�ي النشــطة، بممارســة حقهــا �ز عــن طريــق حضورهم/هــن يــوم النتخــاب والتصويــت فيهــا. بينمــا ل تقــوم الئخــ�ي

ي واقــع 
ي أنهــم هــم الذيــن يقومــون �ز

/ات �ز ز /ات النشــط�ي ز اع يــوم النتخــاب. لذلــك ترتبــط أهميــة الناخبــ�ي عــن طريــق الحضــور والقــ�ت
/ات عــن التصويــت ل يقومــون  ز /ات الممتنعــ�ي ز اع. وهنــا فــإن الناخبــ�ي رادة السياســية مــن خــال صناديــق القــ�ت الئمــر بالتعبــ�ي عــن الإ
ي انتخــاب الحــكام. إل أنــه مــن المهــم هنــا أيضــاً التنويــه إىل أن مقاطعــة النتخابــات ل تســاوي العــزوف 

بإحــداث أي تأثــ�ي فعــىي �ز
/ات تجــاه الشــأن العــام لمجتمعاتهم/هــن، فــالئوىل قــد تمثــل  ز ة قــد تعــ�ب عــن حالــة مــن لمبــالة الناخبــ�ي ز أن الئخــ�ي عنهــا. ففــي حــ�ي
ي 

/ات ويُشــِكل �ز ز نوعــا مــن أنــواع المشــاركة الكامنــة )Hussein 2017(، ومقاطعــة النتخابــات قــد تَُعــ�ب عــن موقــف ُمتعمــْد مــن الناخبــ�ي
.)Ekman, Amna 2012( حــد ذاتــه شــكاً مــن أشــكال المشــاركة السياســية

ل” أو “ناخــب  ــل” أو “ناخــب غــ�ي ُمَســجَّ ي الواقــع العمــىي قــد نــرى مصطلــح “ناخــب/ة” منعوتــاً بأكــ�ش مــن صفــة مثــل “ناخــب مؤهَّ
�ز

ي النتخابــات العامــة. أمــا الناخــب/ة 
ي التصويــت �ز

دد” أو “ناخــب وهمــي”. فالناخــب/ة هــو كل شــخص مؤهــل لممارســة حقــه/ا �ز مــ�ت
وط عــادة مــا تتعلــق  ي النتخابــات العامــة، وهــذه الــرش

وط القانونيــة للمشــاركة �ز ي الــرش
ــل/ة فهو/هــي الشــخص الــذي يســتو�ز المؤهَّ

اع لكنــه غــ�ي ُمســجل  ــل لاقــ�ت ل فهــو الشــخص المؤهَّ بالمواطنــة والعمــر والســامة العقليــة كمــا ُذكــر ســابقاً. أمــا الناخــب غــ�ي الُمَســجَّ
اً الناخــب  دد هــو ناخــب لــم يقــرر بعــد مــن هــو المرشــح أو الحــزب الــذي ســيصوت لصالحــه. وأخــ�ي . والناخــب المــ�ت ز بســجل الناخبــ�ي
ز والئســماء المكــررة أو أولئــك  ، ويشــمل ذلــك الئشــخاص المتوفــ�ي ز ي ســجل الناخبــ�ي

ــل لكــن يظهــر اســمه �ز الوهمــي وهــو ناخــب غــ�ي مؤهَّ
ز لكنهــم  ز بكشــوف الناخبــ�ي ز والمســجل�ي لــ�ي الذيــن يحملــون بطاقــات هويــة مــزورة، كمــا يشــمل الناخــب الوهمــي أولئــك الئفــراد المؤهَّ
ي النتخابــات 

ز عــن المشــاركة �ز ز وقــت النتخــاب. وللحــد مــن ظاهــرة عــزوف الناخبــ�ي ي العناويــن المدرجــة بســجل الناخبــ�ي
ز �ز غــ�ي مقيمــ�ي

ي 
ــون وتعاقــب، إن رأت، كل مــن ل يشــارك �ز ــاً للقان ــا وفق ــات العامــة إلزامي ي النتخاب

ــت �ز ــدول لجعــل التصوي العامــة تلجــأ بعــض ال
ز واليونــان. ففــي مــر، عــى ســبيل  ازيــل وبلجيــكا والئرجنتــ�ي اليا وال�ب ي مــر وأســ�ت

ي كمــا هــو الحــال مثــاً �ز
التصويــت بــدون عــذر قانــو�ز

ي النتخابــات 
دلء بأصواتهــم بغــ�ي عــذر �ز ز عــن الإ المثــال، أعلنــت الهيئــة الوطنيــة لانتخابــات توقيــع غرامــة 500 جنيــه عــى المتخلفــ�ي

ة، تطبيًقــا للمــادة رقــم )43( مــن قانــون النتخابــات إل أنهــا لــم تُطبــق ذلــك. الرئاســية الئخــ�ي
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ي 
ــة حــول مــن يكــون لهــم حــق المســاهمة �ز ز الــدول العربي ــاً بــ�ي ، نجــد تباين ي ي العالــم العــر�ب

ز �ز ــة الناخبــ�ي وبالنظــر إىل تعريــف هيئ
قامــة. ــت ومــدة الإ ــة التصوي ز والســجناء، وإلزامي ــت العســكري�ي اع، وتصوي ــات مــن حيــث ســن القــ�ت النتخاب

ي وســن التصويــت - يعــرف ســن التصويــت 
ــو�ز ز كل مــن ســن الرشــد القان ــ�ي ــق مــا ب وري أولً التفري اع: مــن الــرز ســن القــ�ت

ي عــدد مــن الــدول العربيــة منهــا لبنــان وموريتانيــا. فيمــا تحــدد معظــم دول العالــم ســن الرشــد 
أيضــاً بســن الرشــد الســياسي �ز

ز ســتة عــرش  ي فلســط�ي
ي الســعودية واليمــن بخمســة عــرش عامــاً، و�ز

ي �ز
ة ســنة، يُحــدد ســن الرشــد القانــو�ز ي عــرش

ي بثمــا�ز
القانــو�ز

مــارات العربيــة المتحــدة.  ي كل مــن البحريــن والكويــت والإ
يــن عامــاً �ز عامــاً، والجزائــر بتســعة عــرش عاًمــا، ويحــدد بواحــد وعرش

ي معظــم دول 
ز ســن التصويــت الســائد �ز ي وســن التصويــت مــن ناحيــة وبــ�ي

ز ســن الرشــد القانــو�ز ويجــب أل يتــم الخلــط بــ�ي
ــم  ي معظ

ــت �ز ــن التصوي ــدد س ــا يح ــرى. ففيم ــة أخ ــن ناحي ي م ــر�ب ــم الع ي العال
ــًة �ز ــة خاص ي كل دول

ــع �ز ــم وذاك الُمَتَب العال
ــن  ي البحري

ــن ســنة، و�ز ي ــان بإحــدى وعرش ــان وُعَم ي لبن
ــت �ز ــون ســن التصوي ة ســنة، يحــدد القان ي عــرش

ــة بثمــا�ز ــدول العربي ال
ك الحريــة  يــن ســنة، بينمــا يــ�ت مــارات العربيــة المتحــدة يحــدد قانــون البــاد ســن التصويــت بخمــس وعرش ي الإ

يــن ســنة. و�ز بعرش
ي تحديــد الســن الئد�ز للتصويــت )شــبكة المعرفــة النتخابيــة أيــس 2018(. نــرى مــن هــذا العــرض اختــاف ســن 

لــكل إمــارة �ز
ي عــدد مــن الــدول العربيــة، ففــي لبنــان 

ي �ز
ز ســن التصويــت وســن الرشــد القانــو�ز ز الــدول، بــل والختــاف بــ�ي التصويــت بــ�ي

 . ي
ز ســن الرشــد الســياسي وســن الرشــد القانــو�ز عــى ســبيل المثــال يوجــد فــرق ثــاث ســنوات بــ�ي

ز الذيــن لهــم  ز والناخبــات بأنهــا مجموعــة المواطنــ�ي ــرَّف هيئــة الناخبــ�ي ف وتصويــت الســجناء: فيمــا تَُع تصويــت العســكري�ي
طــة،  ي الرش ز مــن أفــراد الجيــش ومنتســىب ي منــح هــذا الحــق للعســكري�ي

ي النتخابــات، تختلــف الــدول العربيــة �ز
حــق المســاهمة �ز

ــات  ي النتخاب
ــت �ز ــة بالتصوي ط ــش والرش ــراد الجي ــه لئف ــَمح في ــذي ل يُس ــت ال ي الوق

ــة. �ز ــة الناخب ــن الهيئ ــزءا م ــم ج واعتباره
ي بلدانهــم. كمــا 

طــة �ز ي معظــم الــدول العربيــة، تمنــح كل مــن تونــس والعــراق حــق التصويــت لئفــراد الجيــش والرش
العامــة �ز

ي النتخابــات العامــة )شــبكة المعرفــة النتخابيــة أيــس 2018(.  
ي العــراق المشــاركة �ز

يُســَمح للســجناء �ز

ي مر إلزامي بالقانون. 
ي معظم الدول العربية، فالتصويت �ز

إلزامية التصويت: ففيما يُعت�ب التصويت َطوعيا �ز

ز  ــات العامــة لغــ�ي المواطنــ�ي ي النتخاب
ي التصويــت �ز

ــان الحــق �ز ــح كل مــن مــر ولبن ــال تَمَن قامــة: عــى ســبيل المث مــدة الإ
ي مــر ولبنــان بنــاًء 

ز عــى حــق التصويــت �ز ممــن حصلــوا عــى جنســية البلــد، لكــن عــى الرغــم مــن حصــول غــ�ي المواطنــ�ي
عــى حصولهــم عــى الجنســية، ل يُســَمح لهــؤلء الئفــراد بالتصويــت قبــل مــرور خمــس ســنوات عــى حصولهــم عــى الجنســية 
 ، ز ي تُحــدد هيئــة الناخبــ�ي

ي الدائــرة النتخابيــة أحــد المتطلبــات الــىت
قامــة �ز ي لبنــان. كمــا تمثــل مــدة الإ

ي مــر وعــرش ســنوات �ز
�ز

ي الدائــرة النتخابيــة لمــدة ل تقــل عــن ثاثــة أشــهر حــىت يتمكــن 
ي الســودان أن يقيــم الناخــب/ة �ز

ط القانــون �ز ز يشــ�ت ففــي حــ�ي
ي الدائــرة النتخابيــة لمــدة ســتة أشــهر عــى 

ي موريتانيــا أن يقيــم الناخــب/ة �ز
ي تلــك الدائــرة، يتطلــب القانــون �ز

مــن التصويــت �ز
الئقــل.

ز  ي انتخــاب رئيــس/ة الدولــة، وبالتــاىلي كونهــم جــزءا مــن هيئــة الناخبــ�ي
جديــر بالذكــر أن هنــاك تباينــاً أخــر فيمــن لهــم حــق التصويــت �ز

ي تتبــع النظــام 
ي كل بلــد. ففــي الــدول العربيــة الــىت

ي تقــوم باختيــار رئيــس/ة البــاد، وهــو مــا يفرضــه النظــام الســياسي الُمَتبــْع �ز
الــىت

ة، يَُصــوت  الرئــاسي مثــل الجزائــر وتونــس ومــر وســوريا والســودان واليمــن يتــم اختيــار رئيــس/ة البــاد مــن خــال انتخابــات مبــا�ش
ي الــدول العربيــة 

ي التصويــت بنــاًء عــى توافــر المتطلبــات المذكــورة أعــاه. أمــا �ز
ي لهم/هــن الحــق �ز

/ات الذين/اللــوا�ت ز فيهــا المواطنــ�ي
ي مثــل لبنــان والعــراق فيتــم انتخــاب رئيــس/ة البــاد فيهــا بشــكل غــ�ي مبــا�ش مــن خــال نــواب الشــعب 

لمــا�ز ي تتبــع النظــام ال�ب
الــىت

. ز ي كا النظامــ�ي
ي اختيــار رئيــس/ة البــاد �ز

ز الذيــن لهــم الحــق �ز /ات، فتختلــف بالتــاىلي هيئــة الناخبــ�ي ز الُمنَتَخبــ�ي

اع مكفــول مــن خــال  ــاً، فــإن حــق القــ�ت ــار الفــرد ناخب ــدول لعتب ي تفرضهــا بعــض ال
ــىت ــات الســابقة وال وبغــض النظــر عــن المتطلب

ز النتخابــات مــن أهــم  ز إقليــم وآخــر. فيعتــ�ب الدســتور وقوانــ�ي ز دولــة وأخــرى كمــا يختلــف مــا بــ�ي ي قــد يختلــف مــا بــ�ي
إطــار قانــو�ز

ــة يتســع  ز المحلي ــ�ي ــة إىل الدســتور والقوان ضاف ــت. بالإ ي التصوي
ــرار حقهم/هــن �ز /ات وإق ز ــ�ي ــد الناخب ي لتحدي

ــو�ز طــار القان ــات الإ مكون
ي الشــأن العــام، 

ي التصويــت والمشــاركة �ز
/ات �ز ز قليميــة. فحــق الناخبــ�ي ي ليتضمــن المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة والإ

طــار القانــو�ز الإ
ي الــدول 

نســان لســنة 1948، ومحمــي مــن خالــه �ز عــان العالمــي لحقــوق الإ عــى ســبيل المثــال، مكفــول وفقــاً للفقــرة رقــم 21 مــن الإ
نســان. وهنــاك أيضــاً الفقــرة 25 مــن العهــد الــدوىلي الخــاص  عــان العالمــي لحقــوق الإ ي الئمــم المتحــدة والموقعــة عــى الإ

الئعضــاء �ز
ز ضــد المــرأة لســنة  بالحقــوق المدنيــة والسياســية لســنة 1966. كمــا تضمــن اتفاقيــة الئمــم المتحــدة للقضــاء عــى جميــع أشــكال التميــ�ي

ز المــرأة والرجــل فيمــا يتعلــق بحــق التصويــت.  1979 المســاواة بــ�ي

ضافــة إىل  ي الشــأن العــام. فبالإ
ــت والمشــاركة �ز ــق بحــق التصوي ــا يتعل ــة  فيم ــة إضافي ــة بحماي ــدول العربي ي ال

ــون/ات �ز ــع الناخب يتمت
امــا سياســيا مــن كافــة الــدول  ز نســان لســنة 2004 ال�ت ي لحقــوق الإ المواثيــق والتفاقيــات الدوليــة المذكــورة أعــاه، يمثــل الميثــاق العــر�ب
ي المجتمعــات العربيــة. وتنفــرد مجموعــة 

الئعضــاء بجامعــة الــدول العربيــة بحمايــة الحريــات الئساســية والحقــوق السياســية لائفــراد �ز
ي التحــاد الئفريقــي مثــل الجزائــر وتونــس ومــر وموريتانيــا وليبيــا والمغــرب بــدور الميثــاق الئفريقــي لحقــوق 

الــدول العربيــة الئعضــاء �ز

•

•

•

•
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ي 
ي أفريقيــا لســنة 2002، �ز

نســان والشــعوب لســنة 1981، وكذلــك إعــان التحــاد الئفريقــي بشــأن مبــادئ النتخابــات الديمقراطيــة �ز الإ
ي 

ي الــدول الئعضــاء. تمثــل كل هــذه المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة إطــاراً قانونيــاً لانتخابــات �ز
ضمــان  الحقــوق المتصلــة بالنتخابــات �ز

ي العمليــات 
دلء بأصواتهــم �ز ز بأنهــا تضــم أولئــك الذيــن مــن حقهــم الإ معظــم البلــدان العربيــة، وتتفــق عــى مفهــوم هيئــة الناخبــ�ي

ــر  ــدم تواف ــباب أو ع ــن الئس ــت لئي م ــم أو مؤق ــكل دائ ــت بش ي التصوي
ــق �ز ــدان الح ــدم فق ط ع ــرش ــدان، ب ــذه البل ي ه

ــة �ز النتخابي
ي لمصطلحــات النتخابــات 2014(. ي قــد تختلــف مــن بلــد لآخــر )المعجــم العــر�ب

المتطلبــات القانونيــة المذكــورة أعــاه والــىت
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الوثائق النتخابية 

المفهوم والمصطلح
ي أنتجتهــا الهيئــات المختصــة 

يمكــن تعريــف الوثائــق النتخابيــة بأنهــا إجمــاىلي الوثائــق المحــددة المتعلقــة بالعمليــات النتخابيــة والــىت
فــت بهــا، وهــي وثائــق عامــة مجموعــة ومنظمــة ومحفوظــة بغيــة إعانهــا، وتعتــ�ب دليــًا عــى مــا حــدث مــن إجــراءات وخطــوات  أو اع�ت
ــذه  ــط به ــا يرتب ــفافية فيم ــات الش ــ� درج ام بأق ز ــ�ت ــب الل ــة فيج ــات النتخابي ــة العملي ــق بكاف ــر يتعل ــا كان الئم ــامتها. ولم ــى س وع

الوثائــق.

عــام أو  /ات ووســائل الإ ز /ات والسياســي�ي ز /ات والباحثــ�ي ز يجــب أن يضــاف إىل مــا ســبق الهتمــام العــام بالوثائــق مــن قبــل المواطنــ�ي
الهيئــات المعنيــة بالطــاع عــى هــذه الوثائــق، وهــو مــا يتطلــب أرشــفتها بشــكل لئــق لئغــراض البــث والبحــث.

يــن، ومــع انتشــار الرقمنــة واســتخدام الئســاليب التكنولوجيــة الجديــدة، ياحــظ أن الوثائــق التقليديــة المكتوبــة  خــال العقديــن الئخ�ي
ة بقــدر الوســائل الرقميــة )الديجتــال(، واســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والتصــال. ويشــمل هــذا التجــاه الجديــد  لــم تعــد منتــرش
. يســاعد هــذا التقدم واســتخدام  ي

و�ز لكــ�ت يــة أو التصويــت الإ /ات البيوم�ت ز مســاحات تــزداد اتســاًعا يوًمــا بعــد يــوم مثــل قوائــم الناخبــ�ي
ــا مــن  ــة، ويجعلهــا أكــ�ش شــفافية وأكــ�ش قربً ــات النتخابي ــة عــى العملي عي ــة عــى إضفــاء الرش ــق النتخابي ي حفــظ الوثائ

ــا �ز التكنولوجي
/ات عنــد الحاجــة لاطــاع عليهــا. ز /ات والناخبــ�ي ز المواطنــ�ي

ي أبريــل 2014، حيــث اســتحدثت العــراق 
ي أجريــت �ز

ي العــراق والــىت
لمانيــة �ز ي هــذا الســياق إىل تجربــة النتخابــات ال�ب

تجــدر الشــارة �ز
ــ�ي  ــة، غ ــة النتخابي ــان العملي ــة وإتق ــد مــن �ع ض أن يزي ــن المفــ�ت ــذي كان م ــة وال ي ــزة البيوم�ت ــق الئجه ــت عــن طري ــذاك التصوي آن
ي 

ض أن يقــوم الناخــب/ة بوضــع إصبعــه/ا �ز ي المرحلــة التجريبيــة. كان مــن المفــ�ت
أن هــذه المحاولــة بــاءت بالفشــل، رغــم نجاحهــا �ز

اع  ض أل تتجــاوز عمليــة التصويــت 30 ثانيــة لــكل ناخــب/ة، ولكــن أثنــاء القــ�ت الماكينــة لتقــوم بدورهــا بالتعــرف عليــه، وكان مــن المفــ�ت
ز والناخبــات بالرعــة المرجــوة. تعطلــت بعــض الماكينــات ولــم تكــن اســتجاباتها لقــراءة أصابــع الناخبــ�ي

ي بعــض الــدول العربيــة مثــل تونــس ومــر يمكــن 
ز والناخبــات، فجديــر بالذكــر أنــه �ز أمــا فيمــا يخــص التوعيــة والتيســ�ي عــى الناخبــ�ي

ونيــة، أو عــن طريــق إرســال  ي الســجل عــن طريــق مواقــع إلك�ت
اع ورقــم الناخــب/ة �ز معرفــة أماكــن المراكــز النتخابيــة ومحطــات القــ�ت

ي تقــوم بهــا 
كات المحمــول، مــن خــال حمــات التوعيــة والتيســ�ي الــىت أرقــام البطاقــات القوميــة عــى أرقــام خاصــة توفرهــا بعــض �ش

الحكومــات. 

أنواع الوثائق
تتعدد أنواع الوثائق النتخابية، ومن أهمها:

ي أو أيــة أداة أخــرى يســتخدمها الناخــب/ة 
و�ز لكــ�ت اع أو معادلهــا الإ اع هــي ورقــة القــ�ت اع: مــن أهــم وثائــق القــ�ت ورقــة القــ�ت

ي والإجــراءات المتبعــة لــكل دولــة.  ي يحددهــا القانــون النتخــا�ب
ي النتخابــات، وذلــك حســب الطريقــة الــىت

لتحديــد خياراته/هــا �ز
/ات أو القوائــم. ز اع عــى اســم المرشــح/ة أو أســماء المرشــح�ي وتحتــوي ورقــة القــ�ت

اع إجــراًء هاًمــا ومتصــًا بوثائــق النتخــاب، بمــا أنــه مجموعــة عمليــات يتــم القيــام بهــا  وثائــق الفــرز: يعتــ�ب فــرز أوراق القــ�ت
ز  اع ومقارنتهــا بالعــدد الموثــق للناخبــ�ي ي صناديــق القــ�ت

ي إحصــاء الئوراق الموجــودة �ز
اع، تتمثــل �ز بعــد غلــق صناديــق القــ�ت

ي حصلــت عليهــا كل قائمــة أو مرشــح/ة. 
والناخبــات الذيــن أدلــوا بأصواتهم/هــن، وإحصــاء عــدد الئصــوات الــىت

ــة والتعاقــدات  ي ذلــك كافــة المــواد النتخابي
ــة الحصــول عــى المــواد والخدمــات، بمــا �ز ــة: تتعلــق هــذه بعملي ــق إداري وثائ

ــة. اني ز ــج والم�ي ــر والنتائ ومحــا�ز ترســية العطــاءات والتقاري

ــق  ــرارات تتعل ــرار وق ــرار أو عــدم إق ــزاع، وإق ــات محــل ن ــا يتصــل بموضوع : وخاصــة م ي
ــا�ئ ــياق القض ــة بالس ــق متعلق وثائ

ي أي قــرار أو إجــراء 
اعــات النتخابيــة كآليــة يمكــن مــن خالهــا الطعــن �ز ز بالئخطــاء والجرائــم النتخابيــة والعقوبــات. وتســوية ال�ز

ــة مختصــة أو إىل  ــا اىل ســلطة قضائي ــات إم ــة المرتبطــة بالنتخاب ــدم الطعــون القانوني . تق ي ي وحــل أي خــاف انتخــا�ب انتخــا�ب
كاء العمليــة  شــح وتفعيلــه بمــا يضمــن لــرش الســلطة النتخابيــة. والهــدف مــن ذلــك هــو ضمــان حمايــة الحــق بالنتخــاب وال�ت
ــكل  ي بوضــوح أن ل

ــو�ز طــار القان ز الإ ــ�ي ــد أن يب ــذا لب ــة. ل ــار الناخــب أو الناخب ة هــي اختي ــة الخــ�ي ــون الكلم ــة أن تك النتخابي
دارة النتخابيــة أو المحكمــة المختصــة، وأن يلــزم الهيئــة  ي تقديــم شــكوى أمــام هيئــة الإ

ناخــب/ة أو مرشــح/ة أو حــزب الحــق �ز
المختصــة بــأن تصــدر قــراًرا �يًعــا. وأن يضمــن حــق الســتئناف والطعــن عــى قــرار الهيئــة المختصــة أمــام هيئــة إداريــة أو 

ًا.  قضائيــة أعــى تمثــل مــاًذا اخــ�ي

ــاق  غ ــاح والإ ــا�ز الفتت اع ومح ــ�ت /ات، وأوراق الق ز ــ�ي ــم الناخب /ات، وقوائ ز ــ�ي ــجل الناخب ــي س ة: ه ــا�ش ــة مب ــق انتخابي وثائ
/ات. ز ــح�ي ــة بالمرش ــق المتعلق ــرز، والوثائ ــاء والف ــد والإحص والع
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محــارصف اجتماعــات كبــار مســؤوىلي الهيئــات النتخابيــة: مثــل اجتمــاع أعضــاء مجلــس الهيئــة بكاملــه أو الوثائــق القانونيــة 
الصــادرة عــن الهيئــات العامــة.

ي التصويـــت، مثــل 
/ات تمكنهــم مــن ممارســة حقهــم �ز ز الوثائــق الصــادرة عــن الهيئــات النتخابيــة: وثائــق خاصــة بالمواطنــ�ي

البطاقــة النتخابيــة ووثيقــة الهويــة والدفاتــر المدنيــة. 

عاميــة والإحصــاءات وكراســات البــث  وثائــق أخــرى صــادرة عــن الهيئــة النتخابيــة: مثــل المنشــورات الرســمية والكتيبــات الإ
والبحــث ..... الــخ.

ي يجــب تقديمهــا للتســجيل 
اف بهــا رســمًيا، أو تلــك الــىت ي تقدمهــا الئحــزاب السياســية: ســواء مــن أجــل العــ�ت

الوثائــق الــ�ت
 . ز امــج النتخابيــة وإعــان المبــادئ واللوائــح وســجل المنتســب�ي وتحديــث البيانــات وال�ب

ي بعــض الحــالت 
وثائــق تتعلــق بمراقبــة الئحــزاب السياســية: فيمــا يخــص المــوارد العامــة أو الخاصــة ومــا يملكــه الحــزب –  �ز

– والرقابــة عــى إجراءاتــه الداخليــة.

ــات  يع ــاد والترش ــتور الب ــل دس ــة مث ــات النتخابي ــة بالعملي ــة المتعلق ــس القانوني ــا الئس ــة أيًض ــق النتخابي ــن الوثائ وم

النتخابيــة وإعــان النتخابــات وأدلــة الإجــراءات.

ضافــة إىل عمليــة تنظيــم  ة هــذه الوثائــق تطــرح مشــاكل لوجســتية وتحديــات فيمــا يتعلــق بإمكانيــة الوصــول إليهــا. فبالإ وختاًمــا فــإن كــ�ش
الئرشــيف الــذي يشــكل الذاكــرة النتخابيــة للبــاد والهيئــة النتخابيــة، فــإن رقمنــة الوثائــق النتخابيــة هــو أمــر عمــىي ومفيــد مــن أكــ�ش 
ــد الطــاع  ي يري

ــىت ــكل شــفافية وســهولة مــن المعلومــات ال ــح للباحــث/ة أو الناخــب/ة أو المواطــن/ة التأكــد ب مــن جانــب، حيــث يتي
نــت الخاصــة بالجهــات الرســمية  ن�ت هــا عــ�ب مواقــع الإ عليهــا، فضــاً عــن إمكانيــة تحديــد مكانهــا، و�عــة الوصــول إليهــا، وبثهــا ونرش
ي البــاد، ونقلهــا مــن حاســوب إىل آخــر “تصديــر قواعــد البيانــات”. ومــن ناحيــة أخــرى فــإن الحفــظ الرقمــي 

المســؤولة عــن النتخابــات �ز
ي تظهــر 

بقــاء عليهــا بشــكل ســليم ولمــدة أطــول، وبــدون اســتخدام مســاحات لتفــادي العوائــق اللوجســتية الــىت لهــذه الوثائــق يضمــن الإ
عنــد حفــظ الكــم الكبــ�ي مــن الوثائــق النتخابيــة.
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ــا،  اع وعده ــ�ت ــرز أوراق الق ــة، ف ــلطة انتخابي ــة إدارة النتخابات/س ــة، هيئ ــات النتخابي اع ز ــوية ال�ز ــت، تس ــة تصوي اع/ ورق ــ�ت ــة اق ورق

ــج. ــع النتائ ، تجمي ز ــ�ي تســجيل الناخب

عىلي إمام
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اع ورقة الق�ت

المفهوم والمصطلح
وط القانونيــة.  اع حســب الــرش دلء بصوته/هــا يــوم القــ�ت ي يســتعملها الناخــب/ة لــاإ

اع أو ورقــة التصويــت هــي الورقــة الــىت ورقــة القــ�ت
ــا أساســية وهــي:  ــع زواي اع مــن خــال أرب ــ�ت ــة الق ــة. ويمكــن معالجــة ورق ــة النتخابي ي العملي

ــة بالغــة �ز ــاىلي فهــي تحظــى بأهمي وبالت
ي فإنــه ل وجــود لورقــة 

و�ز لكــ�ت ي حالــة اعتمــاد التصويــت الإ
شــارة إىل أنــه �ز عــداد والســتعمال والمــآل والحمايــة الجزائيــة. جديــر بالإ الإ

ي بدورهــا تطــرح مســائل مختلفــة وخاصــة بهــا.
ي تســتبدل بــالآلت المخصصــة للتصويــت، والــىت

اع الــىت القــ�ت

اع إعداد ورقة الق�ت
اع  وريــة للعمليــة النتخابيــة بدونهــا ل يمكــن إجــراء القــ�ت ى كأداة �ز اع أهميــة بالغــة نظــرا لقيمتهــا الكــ�ب يكتــسي إعــداد ورقــة القــ�ت

طــار عــى تحقيــق الئهــداف الئساســية التاليــة: ي هــذا الإ
دارات النتخابيــة �ز أصــا. لذلــك تعمــل جميــع الإ

ز بعــض المواصفــات الفنيــة الئساســية لورقــة  اع وفــق المواصفــات الفنيــة القانونيــة: تضبــط القوانــ�ي اعــداد ورقــة القــ�ت
ي الحالــة 

/ات. �ز ز شــح�ي شــح/ة واحــد/ة أو قائمــة واحــدة أو موحــدة لجميــع الم�ت اع. مــن ذلــك إن كانــت الورقــة خاصــة بم�ت القــ�ت
ــة فــإن  ــة الثاني ي الحال

/ات. أمــا �ز ز شــح�ي ــات الواحــدة بحســب عــدد الم�ت اع بالنســبة لانتخاب الئوىل ســيكون عــدد أوراق القــ�ت
ــا لحــالت  اع الموحــدة تفادي ز إىل اعتمــاد ورقــة القــ�ت اع تكــون واحــدة مهمــا كان العــدد. وتميــل أغلــب القوانــ�ي ورقــة القــ�ت
اع بــأوراق  اع المتعــددة، خاصــة بحشــو صنــدوق القــ�ت ي حالــة أوراق القــ�ت

ي الــذي يمكــن أن يحصــل بســهولة �ز ويــر النتخــا�ب ز ال�ت
ــة  ي الحــد مــن ممارســات الغــش مــن هــذا القبيــل. مــن ناحي

اع الموحــدة تســاعد �ز ــذا فــإن ورقــة القــ�ت /ة. ل ز مرشــح/ة معــ�ي
ًا للغايــة، ممــا يجعــل  ز كبــ�ي ض إعــداد الورقــة الموحــدة بعــض الصعوبــات حينمــا يكــون عــدد المرشــح�ي أخــرى، يمكــن أن يعــ�ت
ي مراحــل النتقــال الديمقراطــي، حيــث 

ي تجــرى �ز
ي النتخابــات الــىت

عمليــة إنتاجهــا صعبــة إىل حــد مــا. يحصــل ذلــك خاصــة �ز
ي 23 

ي التأســيسي التونــسي �ز
ي انتخابــات المجلــس الوطــىز

ًا. ذلــك مــا حصــل عــى ســبيل المثــال �ز شــحات كبــ�ي يكــون عــدد ال�ت
اع يمكــن أن تكــون حــرة ل تتضمــن اســم أي مرشــح/ة، مثلمــا مــا  يــن الئول/أكتوبــر 2011. يشــار أيضــا إىل أن ورقــة القــ�ت ترش
ز عــى الناخــب/ة حينئــذ كتابــة اســم المرشــح/ة الــذي/ يعيــة، حيــث يتعــ�ي ي النتخابــات الترش

ي اليابــان مثــا �ز
هــو معمــول بــه �ز

ي يختاره/ا. 
الــىت

ز تســمح لهــم بالتصويــت دون الحاجــة إىل العتمــاد  اع مواصفــات فنيــة خاصــة بالمكفوفــ�ي كمــا يمكــن أن تتضمــن ورقــة القــ�ت
عــى مســاعدة الآخريــن.

امهــا والتقيــد بهــا عنــد إنتــاج ورقــة  ز اح�ت ، فإنــه يتعــ�ي ي حينمــا تكــون المواصفــات الفنيــة محــددة بموجــب القانــون النتخــا�ب
ي ورقــة 

ز له/هــا �ز شــح/ة يحــدد اللــون الممــ�ي ي لبوركينــا فاســو ينــص عــى أن الم�ت اع. مــن ذلــك مثــا أن القانــون النتخــا�ب القــ�ت
ي 3 يوليو/تمــوز 2001 

اع بنــص المــادة -124فقــرة 5 مــن المجلــة النتخابيــة الصــادرة بالقانــون رقــم 14/2001 )الصــادر �ز القــ�ت
ي 7 آيار/مايــو 2009(. غــ�ي أنــه غالبــا مــا تحــدد تلــك المواصفــات بقــرارات صــادرة 

والمنقــح بالقانــون رقــم 19/2009 الصــادر �ز
عــن الســلطة النتخابيــة. 

ي عــادة مــا تتضمــن صــور و/او شــعارات 
اع، الــىت ي إنتــاج ورقــة القــ�ت

/ات دور �ز ز شــح�ي ا مــا يكــون للم�ت مــن ناحيــة أخــرى كثــ�ي
ي 

ي يتــم اعتمادهــا �ز
ــىت ــة بنمــوذج الشــعارات والصــور ال دارة النتخابي ز مــد الإ ــذا يتعــ�ي شــحة. ل /ات والقوائــم الم�ت ز شــح�ي الم�ت

شــح/ة الفــرد أو القائمــة.  ز للم�ت ضافــة إىل اختيــار اللــون الممــ�ي اع، بالإ ورقــة القــ�ت

دارة النتخابية  ي اختيــار اللــون والصــور والشــعارات بكل حريــة، فــإن الإ
/ات الحــق �ز ز شــح�ي ز كان للم�ت شــارة إىل أنــه ولــ�ئ جديــر بالإ

ز أو  شــح�ي ي هــذه الخصــوص، مــن قبيــل عــدم جــواز اختيــار لــون أوشــعار ســبق اختيــاره مــن أحــد الم�ت
تضــع قواعــد دنيــا �ز

القائمــات. مــن البديهــي أيضــا أل تتعــارض الصــور والشــعارات مــع ضوابــط النظــام العــام.

اع يكــون أكــ�ش ســهولة لئن الئمــر ل يتطلــب أكــ�ش مــن طــرح الســؤال  ي حالــة تعلــق الئمــر باســتفتاء، فــإن إعــداد ورقــة القــ�ت
�ز

اع إذا كان موضــوع  ي ورقــة القــ�ت
ي “ل” و “نعــم”.  ويمكــن أن يكــون نــص القانــون وارًدا �ز

موضــوع الســتفتاء مشــفوعا بعبــار�ت
اع دائمــا  وع قانــون أو تنقيــح قانــون أو إلغائــه. مــن ناحيــة أخــرى، تتضمــن ورقــة القــ�ت الســتفتاء هــو المصادقــة عــى مــرش

وريــة متعلقــة بنوعيــة النتخابــات أو الســتفتاء، وتاريــخ إجرائــه، ورقــم الــدورة إن كان هنالــك دورتــان. تنصيصــات �ز

اع أو عــدم توفرهــا  اع: إن عــدم توفــر أوراق القــ�ت هــا بالئعــداد الكافيــة ليــوم القــ�ت اع وتوف�ي ضمــان إنتــاج ورقــة القــ�ت
ــة العمــل  ــات أي إدارة انتخابي ــذا يكــون مــن أهــم واجب ــة. ل ــة النتخابي ــؤدي إىل فشــل العملي اع ي ــوم القــ�ت ي ي

ــكا�ز بالعــدد ال
هــا  ي البلــدان العربيــة وغ�ي

ز النتخابيــة �ز اع عــى الشــكل المطلــوب. وبالرغــم مــن أن القوانــ�ي عــى ضمــان توفــ�ي أوراق القــ�ت
دارة النتخابيــة، لكنــه يســتنتج بشــكل واضــح وجــىي مــن  مــن البلــدان ل تنــص �احــة عــى هــذا الواجــب الرئيــسي المنــوط بــالإ

ي الســهر عــى حســن تنظيــم النتخابــات.
دارة النتخابيــة �ز ي تضبــط مهمــة الإ

ز الــىت أغلــب القوانــ�ي

•

•
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•

اع بالئعــداد  ي تتعامــل معهــا عــى طباعــة أوراق القــ�ت
دارة النتخابيــة التأكــد مــن مــدى قــدرة المطابــع الــىت ز عــى الإ لذلــك يتعــ�ي

ي حالــة 
اع خــارج البلــد �ز ي بعــض البلــدان إىل طباعــة أوراق القــ�ت

دارة �ز ي الآجــال الزمنيــة المطلوبــة. لذلــك تضطــر تلــك الإ
و�ز

دارة  شــارة إىل أن القانــون أحيانــا مــا يقيــد ســلطات الإ غيــاب المطابــع المحليــة القــادرة عــى تلبيــة تلــك الحتياجــات. تجــدر الإ
ي المطابــع الحكوميــة. هــذا هــو شــأن القانــون التونــسي مثــا. 

ي هــذا المجــال، وينــص عــى أن تتــم الطباعــة �ز
النتخابيــة �ز

ــات. لكــن  اع بتعــدد النتخاب ــاىلي تتعــدد أوراق القــ�ت ــات وبالت ــكل انتخاب اع ل ــة اقــ�ت ــك ورق ــة تكــون هنال ــة المبدئي مــن الناحي
ي مزدوًجــا. مثــال ذلــك  اع بالنســبة لانتخابــات الواحــدة إذا مــا كان النظــام النتخــا�ب يمكــن أن تكــون هنالــك أكــ�ش مــن ورقــة اقــ�ت
اع لنظــام القوائــم وأخــرى للنظــام الفــردي  انتخابــات مجلــس النــواب المــري حيــث ينــص القانــون عــى اعتمــاد ورقــة اقــ�ت

ي 5 يونيو/حزيــران 2014.
بنــص المــادة 22 مــن قانــون مجلــس النــواب الصــادر �ز

ويــر  ز اع عرضــة لمحــاولت التدليــس وال�ت اع وحمايتهــا مــن المخاطــر: يمكــن أن تكــون ورقــة القــ�ت ضمــان ســالمة ورقــة القــ�ت
دارات النتخابية  ي تهــدف إىل النيــل مــن العمليــة النتخابيــة ككل. لــذا تعمــل الإ

هــا مــن الئعمــال الجراميــة الــىت تــاف، أو غ�ي أو الإ
ي تحــول دون تدليــس 

ز مــن التدابــ�ي لحمايتهــا مــن تلــك المخاطــر. أول، اعتمــاد المواصفــات الفنيــة الــىت دوًمــا عــى اتخــاذ نوعــ�ي
اع عــى  اع، وبمــا يســمح باكتشــاف أي محاولــة مــن هــذا النــوع. وبصفــة عامــة فإنــه بقــدر مــا تحتــوي ورقــة القــ�ت ورقــة القــ�ت
ي هــذا البــاب وجــود شــعارات 

عنــا� حمايــة فنيــة قويــة بقــدر مــا تصبــح إمكانيــة تدليســها أمــرا صعــب التحقيــق. يدخــل �ز
دارة النتخابيــة كافــة التدابــ�ي الئمنيــة الازمــة لضمــان ســامة نقــل أوراق  ي الورقــة أو عامــات مائيــة. ثانيــا، تتخــذ الإ

مخفيــة �ز
اع مــن مــكان إنتاجهــا وســامة توزيعهــا.  القــ�ت

اع استعمال ورقة الق�ت
ــة  ــراءات دقيق وط وإج ــرش ــع ل ــو يخض اع، وه ــ�ت ــدد لاق ــت المح ــوم والتوقي ي الي

اع �ز ــ�ت ــب الق ي مكت
اع �ز ــ�ت ــة اق ــتعمال ورق ــون اس يك

اتيــب والإجــراءات النتخابيــة. مــن أهــم تلــك القواعــد واجــب التحقــق مــن هويــة الناخــب/ة قبــل مــده/ ز واللوائح/ال�ت تضبطهــا القوانــ�ي
ز والناخبــات مثــاً، أو غمــس  دلء بالصــوت، وقيامه/هــا بالإجــراءات الازمــة مثــل التوقيــع عــى قائمــة الناخبــ�ي اع لــاإ هــا بورقــة القــ�ت

ي إن كان ذلــك معمــوًل بــه. ي الحــ�ب النتخــا�ب
صبــع �ز الإ

ي يرغب بالتصويت 
ز عــى الناخب/ة التوجــه إىل العازل لختيــار مرشــحه/ته أو مرشــحيه/اته أو القائمة الــىت اع، يتعــ�ي بمجــرد تســلم ورقــة القــ�ت

ز عــى الناخــب/ة التقيــد بقواعــد  اع. ويتعــ�ي لهــا، أو لختيــار إجابــة مــا إن تعلــق الئمــر باســتفتاء، وذلــك وفــق مــا يقتضيــه مبــدأ �يــة القــ�ت
ي ونــوع النتخابات،  اع عنــد الختيــار مثلمــا يضبــط ذلــك القانــون. هــذه القواعد تكــون عــادة مرتبطة بالنظــام النتخــا�ب اســتعمال ورقــة القــ�ت
ي الحالــة الئوىل، 

/ات الذين يمكــن اختيارهم، وكيفيــة الختيــار إن كان مغلقا أو مفتوحــا. �ز ز وهــي تتضمــن مــا يحــدد للناخــب/ة عــدد المرشــح�ي
اع، إن تعلــق الئمــر بانتخــاب عــى القوائــم ول يســمح له/هــا بإدخــال أي  ي ورقــة القــ�ت

ز الــوارد �ز تيــب المرشــح�ي يكــون الناخــب/ة مقيــدا ب�ت
ي حــدود 

/ات �ز ز ي حالــة الختيــار المفتــوح، فيمكــن للناخــب أن يعيــد ترتيــب المرشــح�ي
اع. أمــا �ز ي ورقــة القــ�ت

تغيــ�ي عــى القائمــات الــواردة �ز
ي حالــة إتــاف الئوىل 

اع ثانيــة �ز شــارة أن الناخــب/ة يتمتــع بإمكانيــة اســتعمال ورقــة اقــ�ت مــا يســمح بــه القانــون مــن الختيــارات. جديــر بالإ
اع بالنســبة له/ها.   اع لوضــع الورقــة وبذلك تنتهــي عملية القــ�ت لســبب أو لآخــر. بعــد القيــام بالختيــار، يتوجــه الناخــب/ة إىل صنــدوق القــ�ت

اع مآل ورقة الق�ت
ي تونــس(، 

اع كمــا يســمى �ز اع )أو مكتــب القــ�ت اع غالبــاً مــن طــرف لجنــة محطــة القــ�ت اع يتــم فــرز أوراق القــ�ت بمجــرد انتهــاء القــ�ت
ي حالــة اســتعمال الناخــب أو الناخبــة لهــا بشــكل مخالــف 

وط القانونيــة أو ملغــاة �ز ي تقــرر إن كانــت الورقــة ســليمة مســتجيبة للــرش
والــىت

ز تحتســب الورقــة الســليمة لتحديــد نتيجــة النتخابــات، فــإن الورقــة الملغــاة ل قيمــة لهــا ول يتــم احتســابها  ي حــ�ي
وط. و�ز لتلــك الــرش

ي لبنــان، تنــص المــادة 102 مــن 
شــحات. �ز ز والم�ت شــح�ي وذلــك لمخالفتهــا لقواعــد التصويــت، مثــل التصويــت لشــخص مــن غــ�ي الم�ت

ي أحــكام 
قانــون انتخابــات أعضــاء مجلــس النــواب عــى أنــه “تعــد باطلــة كل ورقــة تشــتمل عــى أيــة عامــة إضافيــة غــ�ي تلــك الــواردة �ز

هــذا القانــون، كمــا تعــد باطلــة كل ورقــة غــ�ي رســمية.”  وبطــان الصــوت قــد يكــون عرًضــا، نتيجــة خطــأ مــن الناخــب/ة أثنــاء التصويــت 
أو لجهله/هــا بقواعــد التصويــت، أو قــد يكــون عمــدا مــن بــاب التصويــت الحتجاجــي.

ز اعتبارهــا ورقــة ملغــاة واعتبارهــا ورقــة ســليمة حســب مــا ينــص عليــه القانــون  يختلــف مصــ�ي الورقــة البيضــاء مــن بلــد إىل آخــر بــ�ي
ي هــذه الحالــة 

اًفــا بقيمــة التصويــت الحتجاجــي الــذي تعــ�ب عنــه. �ز . لكــن هنالــك توجــه يميــل إىل اعتبارهــا ورقــة ســليمة اع�ت ي النتخــا�ب
ي لبنــان مثــا. تختلــف الورقــة البيضــاء عــن 

، مثلمــا هــو الحــال �ز ي ز العتبــار لحتســاب الحاصــل النتخــا�ب تؤخــذ الورقــة البيضــاء بعــ�ي
المتنــاع عــن التصويــت الــذي يمكــن أن يكــون نتيجــة ضعــف ثقافــة المواطنــة لــدى الناخــب أو الناخبــة. أمــا الورقــة البيضــاء فهــي 

 . ي تعكــس بالئســاس الحتجــاج عــى العــرض الســياسي المتوفــر مــع تمســك المواطــن/ة بممارســة حقه/هــا النتخــا�ب

اع إىل مرحلــة الحفــظ والخــزن، وفــق قواعــد الئرشــيف المعمــول بهــا مــن  بانتهــاء عمليــة فــرز الئصــوات وإعــان النتائــج تمــر ورقــة القــ�ت
ة بعــد  اع غــ�ي المســتعملة مبــا�ش ز يتــم إتــاف جميــع أوراق القــ�ت ي حــ�ي

ي تحــدد كيفيــة الحفــظ ومدتــه. �ز
دارة النتخابيــة الــىت طــرف الإ
انتهــاء العمليــة النتخابيــة. 
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اع الحماية الجزائية لورقة الق�ت
ي جميــع البلــدان عــى طابــع زجــري أو رَْدعــي يهــدف لحمايــة العمليــة النتخابيــة مــن الئعمــال ذات الصبغــة 

ي �ز يشــتمل القانــون النتخــا�ب
اع يمكــن أن تكــون عرضــة لمثــل تلــك الئعمــال،  اع. وبمــا أن ورقــة القــ�ت ي ترمــي إىل النيــل المتعمــد مــن ســامة القــ�ت

الإجراميــة، والــىت
ي يمكــن 

ز مــن الئفعــال الــىت ز نوعــ�ي /ات. وقــد جرمــت تلــك القوانــ�ي ز ز النتخابيــة عــى عقوبــات جزائيــة ضــد المخالفــ�ي فقــد نصــت القوانــ�ي
تــاف المتعمــد. مثــال ذلــك تنــص المــادة 203 مــن نظــام النتخابــات الجزائــري، الصــادر  اع وهــي: التدليــس والإ أن تطــال ورقــة القــ�ت
ــف/ة  ــنوات للموظ ــن 5 إىل 10 س ــدة م ــجن لم ــة الس ــى عقوب ــطس 2016، ع ي 25 آب/أغس

ــؤرخ �ز ــدد 10-16 الم ــوي ع ــون العض بالقان
اع. ي حــال تعمــد/ت تشــويه أوراق القــ�ت

/ة �ز ي النتخــا�ب
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ي النتخابات
عالم �ف وسائل الإ

المفهوم والمصطلح
عــام  هــا. وتلعــب وســائل الإ عــام هــي كل وســيلة لنقــل المعلومــات ســواء كانــت مكتوبــة أو ســمعية بريــة أو رقميــة أو غ�ي وســائل الإ
ــاء  ــة أثن ــا�ة، وخاص ــات المع ي الديمقراطي

ــدور �ز ــذا ال ــع ه /ات. ويخض ز ــ�ي ــام الناخب ي إع
ــة و�ز ــات النتخابي ي الحم

ــا �ز دورا جوهري
العمليــات النتخابيــة، إىل ضوابــط قانونيــة وللرقابــة. 

عالم والنتخابات وسائل الإ
ي إطــاع المواطــن/ة عــى الئحــداث الجاريــة والرتقــاء 

عــام الحــر يلعــب دوًرا رئيســًيا �ز ة أساســية للديمقراطيــة، فالإ ز عــام ركــ�ي يعتــ�ب الإ
عــام هــو  ه. الإ ي التأثــ�ي عــى وجهــات نظــر الجمهــور وأســاليب تفكــ�ي

بالوعــي فيمــا يخــص قضايــا المجتمــع، ويكــون لــه دور فعــال �ز
ي تحليــل 

ي بعــض الئحيــان، ممــا يجعلــه أحــد أهــم العنــا� �ز
ي تشــكيل الــرأي العــام، بــل والتاعــب بــه �ز

أحــد الوســائل الرئيســية �ز
ي 

ات الســتثنائية الــىت ي الفــ�ت
عــام عامــة، فهــو يصبــح أكــ�ش حيويــة �ز . وإذا كان هــذا هــو دور الإ ودراســة تطــور أدوات التواصــل الســياسي

ة النتخابــات.  عــام إىل لعــب أســاسي مثــل فــ�ت يتحــول فيهــا الإ

ــت  ــة التصوي ــر بحري يهــة ل تُخَت ز ــات الحــرة وال�ز ــة دون إعــام حــر وواســع النتشــار. فالنتخاب ــات ديمقراطي ــام انتخاب يســتحيل قي
دلء بالصــوت فقــط، بــل ترتبــط بنجــاح العمليــة التشــاركية حيــث يدخــل الناخبــون/ات حلبــة النقــاش، مــع توفــر  ومعرفــة آليــات الإ
/ات والعمليــة النتخابيــة، حــىت تكــون اختياراتهم/هــن واعيــة  ز المعلومــات الكافيــة لهم/هــن حــول الئحــزاب والسياســات والمرشــح�ي
ــان  ــة لضم ــة النتخابي ــب عــى العملي ــدور الرقي عــام ب ــوم الإ ــك، يق ــة إىل ذل ضاف ــار. بالإ ــات الخي ــم ناضــج لتداعي ــة عــى فه ومبني

ــه عــى المحــك.  ــاده وموضوعيت عــام، إذ تضــع حي ــا أساســًيا لاإ ــات تحديً ــل النتخاب شــفافيتها. وتمث

عالم  تجاه العملية النتخابية دور الإ
 : ة النتخابات كما يىي عام خال ف�ت يمكن تلخيص دور الإ

ــود  ــال العق ــتخدمة خ ــات المس ــام والتكنولوجي ع ــائل الإ ي وس
ــل �ز ــور الهائ ن التط ــ�ت ــي أن يق ــن الطبيع ــام فم ع ــرا إىل دور الإ ونظ

ات جذريــة  ي تمــر اليــوم بتحــولت ديمقراطيــة حقيقيــة تغــ�ي
ــا ونوعــا، بتاريــخ الديمقراطيــات الراســخة. وتشــهد البلــدان الــىت الماضيــة، كمًّ

عامــي فيهــا. ي حجــم وطبيعــة عمــل القطــاع الإ
�ز

عــام، مثــل  ي قطــاع الإ
ي تحــولت جذريــة �ز

وقــد شــهدت العديــد مــن الــدول العربيــة منــذ منتصــف التســعينات مــن القــرن المــا�ز
ذاعيــة الخاصــة.  قليميــة مثــل الجزيــرة والعربيــة، وعــدد كبــ�ي مــن القنــوات التلفزيونيــة والإ ظهــور مجموعــة مــن القنــوات التلفزيونيــة الإ

ففــي تونــس مثــا هنــاك اليــوم أكــ�ش مــن 12 قنــاة تلفزيونيــة و20 قنــاة إذاعيــة خاصــة تأســس معظمهــا بعــد 2011.  

/ات إمكانيــة الوصــول إىل كــم هائــل مــن  ز ــاح للمواطنــ�ي ي الــدول العربيــة، ممــا أت
نــت �ز ن�ت وواكــب هــذا التحــول توســع اســتخدام الإ

ي يتضاعــف حجمهــا عــى الشــبكة مــن عــام اىل آخــر. وتشــ�ي الإحصائيــات إىل أن معــدل اســتخدام شــبكة 
المعلومــات الجديــدة والــىت

ي العــام 2017 إىل 67.5 %. 
ــة وصــل �ز ــدول العربي ي ال

ــت �ز ن ن�ت الإ

عالم أثناء النتخابات حقوق الإ
ي معظــم البلــدان بشــكل واضــح 

عــام أثنــاء النتخابــات عــى مجموعــة مــن المرجعيــات القانونيــة، حيــث تُــدرج �ز تعتمــد حقــوق الإ
دارة النتخابيــة أو هيئــة تنظيــم قطــاع  ي والتعليمــات القانونيــة الصــادرة عــن الإ ي قانونهــا النتخــا�ب

وتفصيــىي ضمــن دســتور الدولــة و�ز
ي يتطــرق الكثــ�ي منهــا بشــكل 

عــام لتشــمل المعاهــدات الدوليــة الموقعــة مــن قبــل الدولــة، والــىت عــام. كمــا تمتــد مرجعيــة حريــة الإ الإ
عــام. تفصيــىي إىل حريــة الإ

عام، ول تقتر عى، الحقوق التالية:  ي سياق العمليات النتخابية تشمل حرية الإ
و�ز

/ات حول كيفية ممارسة حقوقهم/هن الديمقراطية. ز •   تثقيف الناخب�ي
دارة النتخابية.   •   تغطية تطورات ومراحل العملية النتخابية ومن بينها نشاطات الإ

/ات من خاله. ز يصال رسائلهم/هن إىل الناخب�ي /ات لإ ز •   توف�ي من�ب لائحزاب السياسية والمرشح�ي
دارة  /ات، والإ ز يصال تخوفاتهم/هن وآرائهم/هن واحتياجاتهم/هن إىل الئحزاب والمرشح�ي /ات لإ ز •   توف�ي من�ب للناخب�ي

/ات وللتفاعل بشأن هذه القضايا. ز هم من الناخب�ي     النتخابية والحكومة، وإىل غ�ي
/ات لمناقشة بعضهم البعض. ز •   إتاحة الفرصة لائحزاب والمرشح�ي

•   تغطية النتائج ومراقبة فرز وعد الئصوات.
•   تمحيص العملية النتخابية ذاتها، بما فيها إدارة النتخابات، لتقييم مدى عدالة وفعالية واستقامة العملية.
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•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

 . ي
ز بشكل علىز دارة النتخابية ومساءلة أو انتقاد جميع المسؤول�ي التغطية الحرة لنشاطات الإ

ز والتعليمات النتخابية. /ات لضمان امتثالهم/هن للقوان�ي ز /ات والمرشح�ي ز تفحص سلوك جميع المسؤول�ي
/ات ومناقشة برامجهم/هن النتخابية.  ز التواصل مع جميع المرشح�ي

/ات.  ز /ات تجاه النتخابات والمرشح�ي ز تغطية ونقل وجهات نظر المواطن�ي
ــهولة  ــذا بس ــط ه ــج. ويرتب ــان النتائ ــوات وإع ــرز الئص ــد وف ــات ع اع وعملي ــ�ت ــب الق ــز ومكات ي مراك

اع �ز ــ�ت ــة الق ــة عملي تغطي
ز بطاقــات العتمــاد المطلوبــة للدخــول  عاميــ�ي ز مــن قبــل المؤسســات ذات العاقــة، ومنــح الإ عاميــ�ي وعدالــة عمليــة اعتمــاد الإ

نــة بالعمليــة النتخابيــة. إىل الئماكــن المق�ت
ض  ي يفــ�ت

/ات وعــن نتائــج النتخابــات، والــىت ز إمكانيــة الحصــول عــى إحصائيــات وبيانــات دقيقــة وشــاملة عــن ســجل الناخبــ�ي
ورة توفــ�ي  هــا بشــكل يُســِهل مقارنتهــا وتحليلهــا، مــن خــال ملفــات Excel عــى ســبيل المثــال، و�ز دارة النتخابيــة نرش عــى الإ

معلومــات مفصلــة فيمــا يتعلــق بالمكونــات الديموغرافيــة والجغرافيــة. 

ز التأكــد مــن صحــة المعلومــات ومــن مصداقيــة مصادرهــا قبــل  ز المهنيــ�ي عاميــ�ي ام بدقــة المعلومــات: يتوجــب عــى الإ ف اللــ�ت
هــا الحقيقــي، فــا يجــوز مثــا تصويــر خروقــات  . ويتضمــن ذلــك أيضــا فهــم أهميــة تغطيــة التطــورات بحجمهــا أو تأث�ي النــرش
انتخابيــة فرديــة منعزلــة عــى أنهــا خروقــات ممنهجــة وواســعة النطــاق، إذ ل يتضــارب هــذا المنهــج مــع الموضوعيــة فقــط بــل 

مــن الممكــن كذلــك أن يؤثــر ســلبا عــى مصداقيــة العمليــة النتخابيــة وعــى نســبة المشــاركة فيهــا.
عامــي بشــكل عــام، إل أنــه  : يتصــدر هــذا المبــدأ الســلوك الإ ف ي تحــرض عــىل العنــف أو التميــ�ي

تجنــب اســتخدام اللغــة الــ�ت
ي ســياق النتخابــات، فالمنافســة النتخابيــة بطبيعتهــا تقســم المجتمعــات بشــكل واضــح إىل منــا�ي حــزب أو 

يــزداد أهميــة �ز
ي مجــرى العمليــة 

ي الآراء كوضــع طبيعــي �ز
عــام هــذه الختافــات �ز وري أن يطــرح الإ آخــر أو أيدولوجيــا وأخــرى. ومــن الــرز

ز ضــد أي مجموعــة أو فئــة اجتماعيــة.  اع ول تمتــد اىل أعمــال عنــف أو تميــ�ي ي صنــدوق القــ�ت
الديمقراطيــة، تنعكــس نتائجهــا �ز

/ات أو  ز ويحــرّم هــذا المبــدأ أيضــا نــرش أي شــكل مــن خطابــات الكراهيــة، أو بــث مــا يتضمــن ذمــا أو قدحــا لئحــد المرشــح�ي
التعــرض لحياتهم/هــن الخاصــة.

ورة عــدم وجــود صفــة اســتفادة ماديــة أو معنويــة  ي تغطيــة النتخابــات: يتضمــن ذلــك �ز
مراعــاة عــدم تعــارض المصالــح �ف

ــة  /ات أو منحهــم وعــودا بتغطي ز ــا مــن المرشــح�ي ــوع مــن الهداي ــول أي ن ــا قب عامــي/ة مث ــة، فــا يجــوز لاإ عامي للجهــة الإ
إيجابيــة لئي ســبب كان، أو العمــل عــى إدارة حملــة انتخابيــة لمرشــح/ة مــا أثنــاء عملهــم عــى تغطيــة النتخابــات. 

اع مــن دون إذن أو بشــكل  جــراءات النتخابيــة: ومنهــا مثــا عــدم التقــاط الصــور داخــل مكاتــب القــ�ت ام التعليمــات والإ احــ�ت
اع. يؤثــر عــى �يــة القــ�ت

خبارية ومواد الرأي والمواد المنشورة مقابل أجر.  ف المواد الإ الفصل الواضح ب�ي
ي النتخابات، 

ز �ز عــام إىل مرشــح/ة أو حــزب معــ�ي ز وســيلة الإ ي هــذا عــدم تحــ�ي
ي التغطيــة: ويعــىز

ف والموضوعيــة �ف عــدم التحــ�ي
ام التغطيــة بتقديــم المعلومــات  ز عــام كامتــداد للحملــة النتخابيــة للمرشــح/ة أو الحــزب، والــ�ت وعــدم اســتخدام وســيلة الإ

بشــكل موضوعــي وغــ�ي مضلــل. 

ي النتخابات
عالم �ف مدونات السلوك لوسائل الإ

قــرار وتنظيــم  وري أيضــا إيجــاد أطــر لإ ي العديــد مــن الــدول العربيــة أصبــح مــن الــرز
ي تغطيــة النتخابــات �ز

عــام �ز مــع توســع حريــة الإ
ــد ســلوك  ــات قواع ــاد “مدون ــة لعتم ــدول العربي ــن ال ــ�ي م ــادرت الكث ــد ب ــة. وق ــة النتخابي ز تجــاه العملي ــ�ي عامي ــات الإ ــوق وواجب حق
ــات بمفــردات مختلفــة، ففــي بعــض  ــد مــن دول العالــم. ويشــار إىل هــذه المدون ي العدي

عــام” كمــا هــو متعــارف عليــه �ز وســائل الإ
ف”.  الــدول العربيــة مثــا تســمى الوثيقــة بـــ “ميثــاق الــرش

عــان عــن هــذه  /ات. ويتــم الإ ز عــام والصحفيــ�ي توفــر مدونــات قواعــد الســلوك المبــادئ الئساســية لتوجيــه وضبــط ســلوك وســائل الإ
دارة النتخابيــة أو هيئــة تنظيــم  ز أو إحــدى الهيئــات التنظيميــة، مثــل الإ المدونــة مــن قبــل إحــدى الجمعيــات أو نقابــات الصحفيــ�ي
ــا  ــن خاله ــارك م ــي يتش ــوار جماع ــة ح ــة لعملي ــكل نتيج ز تتش ــ�ي ــة ح ــ�ش فعالي ــات أك ــذه المدون ــون ه ــد. وتك ي البل

ــام �ز ع ــائل الإ وس
ي صياغــة المدونــة مــن أجــل التفــاق عــى مبادئهــا وأهدافهــا. ففــي الئردن مثــا تصــاغ مثــل هــذه 

الصحفيــون/ات والجهــات المنظمــة �ز
 . ز عاميــ�ي ز ومجموعــة مــن الإ المدونــة مــن خــال لجنــة تضــم الهيئــة المســتقلة لانتخــاب ونقابــة الصحفيــ�ي

ــا  ام به ز ــ�ت /ات الل ز ــ�ي عامي ــع الإ ض عــى جمي ــ�ت ــة”، إذ يف ــة ذات “ســلطة معنوي ــة الســلوك وثيق ــ�ب مدون ــان تعت ــن الئحي ــ�ي م ي الكث
و�ز

ي للصحافــة 
ي والمهــىز

ي توفــ�ي بيئــة عمــل مائمــة. ويعتــ�ب التقيــد بهــا مــن قواعــد التنظيــم الــذا�ت
ــا بمبادئهــا وأهميتهــا �ز طواعيــة إيمانً

عــام.  والإ
تختلف نصوص مثل هذه المدونات من بلد اىل آخر ولكنها تشمل عادة المبادئ التالية: 
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ام بالحيــاد التــام، وبتوفــ�ي فــرص متكافئــة  ز ي يتوقــع منهــا اللــ�ت
ز بشــكل خــاص بوســائل العــام العــام الــىت ويرتبــط مبــدأ عــدم التحــ�ي

عــام الخــاص فيثــ�ي مبــدأ  عــام لنــرش برامجهم/هــن النتخابيــة. أمــا بالنســبة لاإ ي الوصــول إىل الإ
/ات والئحــزاب �ز ز لجميــع المرشــح�ي

ي عرنــا هــذا حيــث تطــور نمــط برامــج القنــوات الإخباريــة، فلــم تعــد هــذه تتخصــص 
ز الكثــ�ي مــن الجــدل، خاصــة �ز عــدم التحــ�ي

ــون  ، فتك ــاه�ي ــون/ات مش ــون/ات أو محلل ــا مذيع ــداث يقوده ــة لائح ــج تحليلي ــك برام ــدم كذل ــل تق ــط ب ــة فق ات الخباري ــرش بالن
ــات الراســخة  ي بعــض الديمقراطي

ويــج لهــذه المواقــف والئفــكار. و�ز مواقفهم/هــن السياســية معروفــة بــل وتســخر برامجهم/هــن لل�ت
عــان وبشــكل  ى، مثــل الـــ Guardian  والـــ New York Times  بالإ مثــل بريطانيــا والوليــات المتحــدة تقــوم الصحــف الخاصــة الكــ�ب
دوري قبــل النتخابــات عــن المرشــح/ة أو الحــزب الــذي تدعمــه، مــع نــرش رأي محرريهــا وعــرض أســباب اختيارهــم للمرشــح/ة أو الحــزب 

باعتبــاره الئفضــل لمصلحــة البلــد. 

المال السياسي والنتخابات
عــام بــكل أشــكاله. ويحتــد  ي العمليــة الديمقراطيــة منــذ نشــأة الإ

عــام عــى مصداقيتــه ودوره �ز بــدأ النقــاش عــن تداعيــات ملكيــة الإ
يديولوجيــات. ويصــب السياســيون  /ات والئحــزاب والإ ز ز المرشــح�ي عــام حلبــة الــراع الئهــم بــ�ي ي يومنــا هــذا إذ أصبــح الإ

هــذا النقــاش �ز
عــام لصقــل الــرأي  ون منهــم إىل امتــاك بعــض وســائل الإ عــام، ويطمــح الكثــ�ي ي الإ

اء مســاحات إعانيــة �ز مبالــغ ماليــة هامــة لــرش
ي بتوفــ�ي 

عــام كطــرف محايــد معــىز العــام تجــاه إيديولوجيــة معينــة. تشــكل هــذه العوامــل ضغوطــات هائلــة عــى الصــورة المثاليــة لاإ
ي تتعامــل مــع هــذا الواقــع.

ى أمــام الهيئــات المنظمــة الــىت رقابــة موضوعيــة لضمــان نزاهــة العمليــة النتخابيــة، وتطــرح تحديــات كــ�ب
ي المنطقــة 

عــام �ز عامــي مــن هــذه الظاهــرة، فالكثــ�ي مــن وســائل الإ ي قطاعهــا الإ
ي شــهدت تحــررا نســبيا �ز

ولــم تنــُج الــدول العربيــة الــىت
ــان مثــا، تشــ�ي الدراســات إىل أن  ــة ذات توجهــات معروفــة. ففــي لبن ــة اليــوم يملكهــا سياســيون أو جهــات سياســية واقتصادي العربي
عــام، بــكل أنواعهــا، تتضمــن  عــام اللبنانيــة يملكهــا سياســيون، وأن معظــم مجالــس إدارات وســائل الإ مــا يفــوق %42 مــن وســائل الإ

ز كأعضــاء.  سياســي�ي

عــام المنحــازة إىل جهــة أو أخــرى، وهــذا  ي بعــض الئحيــان إىل إجــراءات صارمــة لتفــادي تأثــ�ي وســائل الإ
وتلجــأ الهيئــات المنظمــة �ز

ي تونــس عــام 2011 بمنــع جميــع وســائل 
قليميــة، فعــى ســبيل المثــال قامــت الهيئــة العليــا لانتخابــات �ز عــام الإ يتضمــن وســائل الإ

/ات لنتخابــات المجلــس التأســيسي 2011، وذلــك بســبب  ز عــام غــ�ي التونســية مــن إجــراء مقابــات أو حــوارات مــع أي مــن المرشــح�ي الإ
ي المنطقــة لتيــارات سياســية معينــة. 

عــام الناشــطة �ز شــكوك لديهــا عــن انحيــاز بعــض وســائل الإ

استطالعات الرأي
، باعتبارهــا أداة مهمــة  ي ي الكثــ�ي مــن البلــدان تقــوم الصحــف وقنــوات التلفــزة بإجــراء ونــرش اســتطاعات الــرأي قبــل كل حــدث انتخــا�ب

�ز
/ات ومواقفهم/هــن تجــاه القضايــا المحوريــة.  ز ي قيــاس ورصــد تطلعــات الناخبــ�ي

�ز

ي تعزيــز الخيــار الديمقراطي. 
/ات، تســاعد �ز ز ون أن اســتطاعات الــرأي، إذ تضــع تطلعــات الشــعب ومطالبــه أمام المرشــح�ي ويــرى الكثــ�ي

ي يفــوز فيهــا بالمقعــد المرشــح/ة الحاصــل/ة عــى أغلبيــة الئصــوات، يكــون لســتطاع 
إضافــة إىل ذلــك، ففــي الئنظمــة النتخابيــة الــىت

ي حــال اقتنــاع 
ز بالتصويــت التكتيــكي لضمــان فشــل مرشــح/ة غــ�ي مرغــوب بــه أو بهــا، �ز /ات المعنيــ�ي ز الــرأي أحيانــا دور محــوري للناخبــ�ي

الناخــب/ة بضآلــة فــرص فــوز المرشــح/ة المفضــل/ة لديــه أو لديهــا. 

ــار  ــه إىل اختي ــار الســؤال وصياغت ــرأي كونهــا عرضــة للتاعــب والمغالطــات، ابتــداء مــن اختي وهنــاك جوانــب ســلبية لســتطاعات، ال
ي نتائــج الســتطاع وموضوعيتــه. لذلــك فمــن المتوقــع أن 

العينــة وحجمهــا وحــىت توقيــت الســتطاع.  جميــع هــذه العوامــل تؤثــر �ز
ي بعــض الئحيــان، يخضــع هــذا المجــال 

عــام بمعايــ�ي مهنيــة عاليــة عنــد نــرش تقاريــر متعلقــة بنتائــج اســتطاع الــرأي. و�ز زم الإ يلــ�ت
للتنظيــم مــن قبــل إحــدى هيئــات التنظيــم.  

ي معظــم الديمقراطيــات الراســخة، إل أنهــا 
ورغــم ان اســتطاعات الــرأي خــال العمليــات النتخابيــة قــد أصبحــت ممارســات مألوفــة �ز

ي البلــدان العربيــة. ففــي تونــس مثــا يمنــع قانــون النتخابــات مــن نــرش نتائــج اســتطاعات الــرأي 
مــا زالــت تثــ�ي الكثــ�ي مــن الجــدل �ز

ة منــع النــرش مــن  /ات والتعليقــات والتحاليــل الصحفيــة المتعلقــة بهــا قبــل كل عمليــة انتخابيــة. وتبــدأ فــ�ت ز حــول توجهــات الناخبــ�ي
ي 

طــار القانــو�ز اع. ويعــزى هــذا الحظــر إىل عــدم وجــود الإ ز انتهــاء القــ�ت لحظــة انطــاق مرحلــة الحمــات والدعايــة النتخابيــة وإىل حــ�ي
، وتغّيــب المؤسســات المكلفــة بمراقبــة تطبيــق مبــادئ  الــذي ينظــم طريقــة إعــداد عمليــات اســتطاعات الــرأي ذات الطابــع الســياسي

ي إعــداد هــذه الســتطاعات.
الشــفافية والحيــاد �ز

عــام لنتائــج اســتطاعات الــرأي عــى الــدول العربيــة فقــط، ففــي الئعــوام القليلــة الماضيــة تجــددت  ول يقتــر الجــدل حــول نــرش الإ
ي الــدول الغربيــة، مثــل الوليــات المتحــدة 

ي تحكــم نــرش هــذه المعلومــات �ز
الئصــوات المطالبــة بمراجعــة وتشــديد الئطــر القانونيــة الــىت

ــتفتاء  ــان الس ــًة إب ــات، خاص ــج النتخاب ــؤ بنتائ ي التنب
ــرأي �ز ــتطاعات ال ة لس ــ�ي ــات الكب ــن الإخفاق ــلة م ــد سلس ــك بع ــا، وذل وبريطاني

ي نفــس العــام.
ي عــام 2016 والنتخابــات الرئاســية الئمريكيــة �ز ي حــول مغــادرة التحــاد الئورو�ب

يطــا�ز ال�ب
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عالم المرأة والإ
ي شــىت أنحــاء العالــم. فغالبــا مــا تكــون تجربــة الرجــل والمــرأة، 

عــام للرجــال والنســاء �ز ي معاملــة الإ
تشــ�ي الدراســات إىل تفــاوت كبــ�ي �ز

عاميــة والسياســية،  ي المنابــر الإ
ي العمليــات السياســية، متباينــة للغايــة إذ يتمتــع الرجــل عــادة بحضــور وهيمنــة أكــ�ب �ز

عنــد المشــاركة �ز
ي كليهمــا. تــؤازر هــذه الفروقــات بعضهــا البعــض، حيــث تؤثــر قلــة ظهــور المــرأة 

وتســود الصــور النمطيــة الخاصــة بالنــوع الجتماعــي �ز
ي المجــال الســياسي إىل نســب هزيلــة 

، وتــؤدي النســب الهزيلــة لعــدد النســاء العامــات �ز عاميــة عــى نجاحهــا الســياسي ي الســاحة الإ
�ز

ي التغطيــة الإخباريــة للزعيمــات مــن النســاء. 
�ز

ي البلــدان 
ي الحيــاة السياســية �ز

، وذلــك لئن مشــاركة المــرأة �ز ي ي الوطــن العــر�ب
ي ســياق النتخابــات �ز

اً هامــا �ز ز يأخــذ هــذا الموضــوع حــ�ي
ي شــغلتها 

ــىت ــا إىل أن عــدد المقاعــد ال ــم. إذ تشــ�ي الئبحــاث مث ي العال
ــت مــن أد�ز نســب مشــاركة المــرأة السياســية �ز ــا زال ــة م العربي

ــة فيقتــر  ــدان العربي ي البل
ــا �ز ــم ككل. أم ي العال

ــا  و%23.3 �ز ي أوروب
ــات عــام 2017 قــد وصــل اىل نســبة  %26.3 �ز لمان ي ال�ب

النســاء �ز
معــدل هــذه المقاعــد عــى 18.0 %.

/ات وجهــات التمويــل الجنبيــة اىل الــدور الــذي  ز /ات والمحللــ�ي ز وبالطبــع فــإن لهــذا الواقــع تداعيــات مهمــة تؤثــر عــى نظــرة المراقبــ�ي
ي تحليــل مســتوى تغطيــة وســائل 

ي تغيــ�ي هــذا الواقــع. فتجتهــد  تقاريــر الرقابــة المحليــة والئجنبيــة بازديــاد �ز
عــام �ز يتوقــع أن يلعبــه الإ

ز الرجــال. ويمتــد هــذا النــوع مــن الجتهــاد  عــام للمرشــحات ولحتياجــات ووجهــات نظــر الناخبــات، ومقارنتهــا بتغطيتهــم للمرشــح�ي الإ
عــام، ففــي تونــس مثــا قامــت الهيئــة العليــا المســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري برصــد  إىل تقاريــر الهيئــات المنظمــة لقطــاع الإ
ي واكبــت الحمــات النتخابيــة لانتخابــات البلديــة 

ذاعــة التونســية الــىت نســبة التغطيــة للمرشــحات مــن قبــل جميــع قنــوات التلفــزة والإ
ــة  ــتوى التغطي ــن مس ة إىل تحس ــ�ي ــات، مش ــذه النتخاب ــن ه ــا ع ي تقريره

ــد �ز ــذا الرص ــج ه ــة نتائ ت الهيئ ــرش ــام 2018. ون ــس ع ي تون
�ز

للمرشــحات بالمقارنــة مــع العمليــات النتخابيــة الســابقة. 

ف مناظرات المرشح�ي
/ات خــال مرحلــة الدعايــة  ز ز المرشــح�ي ي العديــد مــن الــدول ذات الديمقراطيــات الراســخة مناظــرات بــ�ي

تقيــم القنــوات التلفزيونيــة �ز
ي بعــض البلــدان جــزأً ل يتجــزأ مــن العمليــة 

. وأصبحــت هــذه المناظــرات �ز النتخابيــة. وتُبــث هــذه المناظــرات عــادة بشــكل حــي مبــا�ش
/ات  ز ، نظــرا لئثــر هــذه المناظــرات عــى حظــوظ المتنافســ�ي عــام بشــغف كبــ�ي النتخابيــة يتوقعــه الناخبــون/ات وتنتظــره وســائل الإ
بالفــوز. ففــي الوليــات المتحــدة مثــا تقــام هــذه المناظــرات بشــكل دوري قبــل كل انتخابــات رئاســية منــذ عــام 1960، وتعتــ�ب مــن 

ي صياغــة قراراتهم/هــن النتخابيــة.
/ات �ز ز ة مــن الناخبــ�ي ي تســاعد نســبة كبــ�ي

أهــم الئحــداث الــىت

ي النتخابــات 
ي إدارة وبــث مثــل هــذه المناظــرات النتخابيــة محــدودا نســبيا، خاصــة �ز

عــام �ز ي الــدول العربيــة فمــا زال نشــاط الإ
أمــا �ز

قليميــة  عــام المحليــة والإ ايــدة مــن وســائل الإ ز ي البــاد العربيــة اجتهــادات م�ت
الرئاســية. ولكــن بالرغــم مــن ذلــك، تشــهد النتخابــات �ز

ــا عــام  ي مث
ــون الفلســطيىز ــة. فقــد قــام التلفزي لماني ــات ال�ب ــل النتخاب /ات، خاصــة قب ز ز المرشــح�ي ــ�ي ــة ب عامي قامــة المناظــرات الإ لإ

ي لبنــان مجموعــة مــن 
يعيــة الفلســطينية، ونظمــت �ز ي النتخابــات الترش

ز ممثــىي القوائــم المتنافســة �ز 2006 باســتضافة مناظــرة مهمــة بــ�ي
ي النتخابــات النيابيــة عــام 2018. 

/ات �ز ز /ات الشــباب المتنافســ�ي ز عاميــة الناجحــة للمرشــح�ي المناظــرات الإ

عالم والمخالفات النتخابية تقييم ورصد أداء الإ
ي الئحــداث النتخابيــة، تقــوم مختلــف الجهــات باتخــاذ تدابــ�ي متعــددة 

عــام �ز نظــرا لمــا ذكــر أعــاه حــول أهميــة وحساســية دور الإ
ة النتخابــات، ومــن ثــم تحليــل هــذه المعلومــات باســتخدام معايــ�ي متعــددة، لبنــاء  عاميــة بــكل أشــكالها خــال فــ�ت لرصــد التغطيــة الإ

ي العمليــة النتخابيــة.
عــام وعــن الــدور الــذي لعبــه �ز صــورة عــن الحريــات المتاحــة لاإ

ة الدعايــة النتخابيــة،  ز النتخابيــة، مثــل حــدود فــ�ت عــام بالقوانــ�ي ي الكثــ�ي مــن الحيــان يســتهدف هــذا الرصــد أيضــا معاينــة تقيــد الإ
و�ز

ز والتعليمــات النتخابيــة.  عــام المخالفــة للقوانــ�ي ورة إجــراءات ضــد وســائل الإ ي حــال الــرز
وقــد تتخــذ جهــة أو أخــرى �ز

تقوم بمثل هذا التقييم والرصد عادة كل من المؤسسات التالية: 

•

•

ــة  ــة الدولي ــرق المراقب ــوم ف ــا تق ــة مث ــدول العربي ــن ال ــد م ي العدي
ــات: �ز ــة النتخاب ــة لمراقب ــة والدولي ــات المحلي المنظم

ي البلــد أثنــاء النتخابــات، 
عامــي �ز ، بتســخ�ي جــزء كبــ�ي مــن عملهــا لتقييــم المنــاخ الإ ي لانتخابــات، مثــل بعثــة التحــاد الئورو�ب

ــدان  ــض البل ي بع
ــابقة �ز ــية الس ــات الرئاس ــض النتخاب ــي بع ــمي(. فف ــام الرس ع ــام )الإ ــام الع ع ــاد الإ ــم حي ــة لتقيي وخاص

ي تغطيــة نشــاطات مرشــح الحــزب الحاكــم مضيفــة 
عــام العــام كان قــد أفــرط �ز العربيــة نــّوه المراقبــون/ات الدوليــون إىل أن الإ

إليــه صــورة القيــادي قبــل انتخابــه. 

/ات  ز ــ�ي ــزة والموظف ة تجــاه الئجه ــ�ي ــوارد كب ــان بتســخ�ي م ــن الئحي ــ�ي م ي الكث
ــة �ز دارات النتخابي ــوم الإ ــة: تق دارة النتخابي الإ

دارة هــذا الرصــد وفقــا  كــة مختصــة لإ دارة النتخابيــة بذلــك إمــا بالتعاقــد مــع �ش عــام. وتقــوم الإ ز لرصــد أداء الإ المطلوبــ�ي
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•

ــة عــام 2006، أو تقــوم  يعي ــات الترش ــاء النتخاب ز أثن ي فلســط�ي
ــات �ز ــة لانتخاب ــة المركزي ــ�ي دقيقــة، كمــا فعلــت اللجن لمعاي

/ات، كمــا فعلــت الهيئــة  ز اء الئجهــزة المطلوبــة وتدريــب الموظفــ�ي وع بنفســها مــن خــال �ش دارة النتخابيــة بــإدارة المــرش الإ
ي التأســيسي عــام 2011.  

ــات المجلــس الوطــىز ــاء انتخاب ي تونــس أثن
ــات �ز ــا المســتقلة لانتخاب العلي

ي 
دارة النتخابيــة صاحيــة إنشــاء لجــان خاصــة تتمتــع بســلطات واســعة �ز ي مــر حيــث يعطــي القانــون الإ

وكذلــك الحــال �ز
عــام للنيابــة العامــة، واتخــاذ الإجــراءات مثــل إلــزام المحطــة المخالفــة بإصــدار اعتــذار عمــا �حــت بــه،  إحالــة انتهــاكات الإ

أو منعهــا مــن تغطيــة النتخابــات مــدة مــن الزمــن.

ه  عامــي أثنــاء العمليــة النتخابيــة، مــا يعتــ�ب ايــد بــدور الرصــد الإ ز عــالم: تقــوم هــذه المؤسســات بشــكل م�ت هيئــات تنظيــم الإ
ون تطــورا إيجابيــا نظــرا لمــا يحتاجــه هــذا الرصــد مــن المصــادر والمعرفــة المتخصصــة، إضافــة اىل الصاحيــة القانونيــة  الكثــ�ي
. وكمــا ذكــر ســابقا، ففــي تونــس مثــا تقــوم الهيئــة العليــا لاتصــال الســمعي والبــري  ز لتخــاذ الإجــراءات تجــاه المخالفــ�ي
ي الجولــة الثانيــة لانتخابــات الرئاســية عــام 2014، أقــرّت الهيئــة العليــا لاتصــال 

بهــذا الــدور منــذ تأسيســها عــام 2013. و�ز
ز 3,000 و20,000 دينــار تونــسي لوســائل إعــام خالفــت ضوابــط مرحلــة الدعايــة  اوح بــ�ي الســمعي والبــري غرامــات ماليــة تــ�ت
. شــملت هــذه الغرامــات القنــاة الوطنيــة الئوىل بســبب بثهــا لمقابلــة تلفزيونيــة  ي ة الصمــت النتخــا�ب النتخابيــة وبالئخــص فــ�ت
اع، حيــث قــام الممثــل بتشــجيع المشــاهدين/ات عــى انتخــاب مرشــحه  ز صبــاح يــوم القــ�ت مــع ممثــل عــن أحــد المرشــح�ي

ولــم تقــم مذيعــة القنــاة بإيقافــه عــن ذلــك.   
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ي النتخابات
وسائل التواصل الجتماعي �ف

المفهوم والمصطلح
/ات فيهــا إمكانيــة تبــادل  ز ك�ي نــت، توفــر للمشــ�ت ن�ت ونيــة عــ�ب الإ ي النتخابــات هــي شــبكات تواصــل إلك�ت

وســائل التواصــل الجتماعــي �ز
ي النتخابــات حيــث أصبــح 

ونــرش المعلومــات بشــكل لحظــي، والتحــاور والتجــادل فيهــا. يلعــب التواصــل الجتماعــي  اليــوم دوراً هامــاً �ز
ي أنشــطة 

دارات النتخابيــة  شــبكات التواصــل الجتماعــي �ز /ات. وتســتعمل الكثــ�ي مــن الإ ز وســيلة التواصــل المفضلــة لبعــض المرشــح�ي
يــة.  التوعيــة الجماه�ي

انتشار مواقع التواصل الجتماعي
ــدار  نــت وطبيعــة تفاعــل الجمهــور معهــا. وتُ ن�ت ي أحدثتهــا شــبكة الإ

ــىت تشــكل مواقــع التواصــل الجتماعــي إحــدى أهــم التطــورات ال
/ ز ك�ي اضية، تســمح للمشــ�ت كات خاصــة، تُمِكــن مســتخدميها من اللتحــاق بمجتمعــات اف�ت ونيــة مــن قبــل �ش لك�ت معظــم هــذه المواقــع الإ
ــرش  ــادة ن ــرش وإع ــاً عــى أشــخاص جــدد، ون اضي ــن والتعــرف اف�ت ز الآخري ك�ي ــات ومتابعــة نشــاطات المشــ�ت ــادل المعلوم ــا بتب ات فيه

مختلــف أنــواع المحتــوى مثــل التعليقــات والصــور والفيديوهــات والمقــالت. 

تأخــذ شــبكات التواصــل الجتماعــي أشــكالً عــدة منهــا الُمنتَديــات والُمدونــات وغــ�ي ذلــك، وأهــم مواقــع التواصــل الجتماعــي اليــوم 
 .Instagram وإنســتغرام ،Twitter ــ�ت هــي الفيســبوك Facebook، والواتســاب WhatsApp، واليوتيــوب YouTube، وتوي

ي تشمل:
ي مجال التواصل والىت

ي توفرها �ز
وتعود �عة انتشار وسائل التصال الجتماعي إىل الآفاق الجديدة الىت

•

•

•

•

ي طــرق إنتــاج المعلومــات وبثهــا: تســمح مواقــع التواصــل الجتماعــي لجميــع مســتخدميها بنــرش محتويــات 
التغــ�ي الجــذري �ف

ي آخــر. ويصــف البعــض ذلــك بأنــه إنتــاج المعلومــات “مــن 
و�ز ونيــة خاصــة بهــم، وكذلــك بإعــادة نــرش أي محتــوى إلكــ�ت إلك�ت

يــن”. يــن إىل الكث�ي الكث�ي

ــص  ــن التخص ــاركة، لك ــص للمش ــن التخص ــال م ــتوى ع ــي مس ــل الجتماع ــائل التواص ــب وس ــتخدام: ل تتطل ــهولة الس س
ــا. ــة به ــويق المتعلق ــج أو التس وي ــع وأدوات ال�ت ــذه المواق ــة له ــة التحتي ــم البني ــوب لفه مطل

. ورغــم أن مدخــول معظــم مواقــع التواصــل  ي
التكلفــة الضئيلــة: تتوفــر معظــم وســائل التواصــل الجتماعــي بشــكل مجــا�ز

، إل أن هــذه التكلفــة مــا زالــت  ي
و�ز لكــ�ت ز لخدماتهــا ومنتوجهــا الإ الجتماعــي يعتمــد عــى الدعايــة وعــى زيــادة عــدد المتلقــ�ي

عــام التقليــدي. ي الإ
ضئيلــة مقارنــة مــع تكلفــة مســاحات الدعايــة �ز

الآنيــة: يُنــرش المحتــوى الجديــد عــى مواقــع التواصــل الجتماعــي بشــكل فــوري، وهــذا يشــمل إمكانيــة أي مســتخدم/ة مــن 
. بــث مــا يســجله مــن فيديــو بشــكل حــي مبــا�ش مــن خــال الهاتــف الــذكي

تأث�ي شبكات التواصل الجتماعي عىل المشاركة السياسية
ــي بشــكل  ــع التواصــل الجتماع ــ�ي مواق ي تأث

ــة، و�ز ــة عام ــام الحديث ع ــكىي لوســائل الإ ــر ال ــق بالئث ــا يتعل ــات النظــر فيم ــف وجه تختل
ز المجتمعــات السياســية عالميــا  خــاص.  ولكــن بــا شــك دعمــت هــذه التطــورات نهــج العولمــة، وزادت مــن التنظيــم والتواصــل بــ�ي
ز التصــال المنشــور والتصــال  ت وجــه الصحافــة التقليديــة، ومحــت الخــط الفاصــل بــ�ي ّ بــرف النظــر عــن مواقعهــا الجغرافيــة، وغــ�ي

 . الشــخ�ي

/ات منهــم،  ز /ات، وخاصــة الناشــط�ي ز ز المواطنــ�ي ي طــرق التواصــل بــ�ي
ات هامــة �ز وأدت شــعبية مواقــع التواصــل الجتماعــي إىل تغــ�ي

وزادت مــن قدرتهــم عــى اللتفــاف حــول قضيــة معينــة بوجــود أشــكال وســبل جديــدة للتنظيــم الجماعــي والحتجــاج. أدى هــذا الواقــع 
ات  ي ف�ت

الجديــد إىل محاولــة بعــض الحكومــات منــع اســتخدام وســائل التواصــل الجتماعــي، وحجــب هــذه المواقــع عــن مواطنيهــا إمــا �ز
ز أو إيــران. ي بلــدان كالصــ�ي

معينــة أو بشــكل دائــم. ومــا تــزال الكثــ�ي مــن مواقــع التواصــل الجتماعــي مثــاً ممنوعــة بشــكل دائــم �ز

ي البلدان العربية
شبكات التواصل الجتماعي �ف

نــت وازديــاد  ن�ت ي البلــدان العربيــة، وتــزداد شــعبيتها كل عــام مــع توســع اســتخدام الإ
ة �ز تتمتــع مواقــع التواصــل الجتماعــي بشــعبية كبــ�ي

ي 
ي الواقــع، فــإن أهــم الئمثلــة الــىت

ي المجتمعــات العربيــة و�ز
ات هامــة جــداً �ز عــدد الهواتــف الذكيــة المســتخدمة. وأدى هــذا إىل تغيــ�ي

ي شــهدتها 
ــىت ات السياســية ال ــ�ي ــات والتغي ــم هــي الضطراب ي العال

ــر الســياسي للتواصــل الجتماعــي �ز ــن الئث ــون/ات ع يناقشــها الباحث
ز عليهــا  لقــب “ثــورات التواصــل الجتماعــي”. ي أطلــق بعــض المعلقــ�ي

الســاحة العربيــة منــذ 2011، والــىت

/ات، وباتــت الآراء المنشــورة عــى مواقــع  ز اً  جديــداً لصــوت المواطنــ�ي ومــن المؤكــد  أن التواصــل الجتماعــي قــد أعطــى معــىز ومنــ�ب
ي 

دارات النتخابيــة الــىت ي البلــدان العربيــة، ومــن ضمنهــم الإ
/ات �ز ز التواصــل الجتماعــي تشــكل مصــدر ضغــط حقيقــي عــى المســؤول�ي

دارة النتخابيــة مــن خــال مواقــع  ايــد إىل التجــاوب مــع انتقــاداٍت أو مســائات يوّجههــا المواطنــون/ات إىل الإ ز تجــد نفســها مضطــرة وب�ت
التواصــل الجتماعــي.
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نقاط الجدل حول دور شبكات التواصل الجتماعي أثناء النتخابات
ــل  ــ�ي التواص ــية، إل أن تأث ــاركة السياس ــكال المش ــن أش ــد م ي العدي

ــي �ز ــل الجتماع ــه التواص ــذي يلعب ــام ال ــدور اله ــن ال ــم م بالرغ
ــات  ي النتخاب

ــي �ز ــل الجتماع ــد للتواص اي ز ــدور الم�ت ــ�ي ال ــا. فيث ــتهان به ــلبيات ل يس ــن س ــة يتضم ــات النتخابي ــى العملي ــي ع الجتماع
ــا:  ــن أهمه ــاط الجــدل. وم ــن نق ــد م العدي

ــة،  ي ذات العاق
ــد�ز ــع الم ــات المجتم ــة، ومؤسس ــدول العربي ي ال

ــة �ز دارات النتخابي ــزداد إدراك الإ : ي ف ــ�ي ــة الناخب أداة لتوعي
دارات  ز والناخبــات. وبينمــا ركــزت الإ لئهميــة اســتخدام شــبكات التواصــل الجتماعــي كقنــاة رئيســية للتواصــل ولتوعيــة الناخبــ�ي
/ات نظــراً لشــعبية شــبكات التواصــل  ز النتخابيــة مبدئيــاً، عنــد اســتخدام هــذا النــوع مــن التواصــل، عــى الشــباب مــن الناخبــ�ي
ي الئوســاط الشــبابية، إل أنهــا �عــان مــا انتقلــت لتشــمل جمهــوراً أوســع بســبب توســع اســتخدام شــبكات 

الجتماعــي أولً �ز
التواصــل الجتماعــي مــن قبــل مختلــف الفئــات العمريــة والخلفيــات الديمغرافيــة. ونتجــت عــن هــذه التجــارب قصــص نجــاح 
ز  ة؛ ففــي الئردن مثــا، عــام 2016، قامــت الهيئــة المســتقلة لانتخابــات بتوظيــف مجموعــة مــن الشــبان/ات المختصــ�ي معَتــ�ب
اتيجيات  ي اســ�ت

ي إحــداث نقلــة نوعيــة �ز
ي مجــال التواصــل الجتماعــي ليعملــوا كجــزء مــن فريــق الهيئــة. ونجــح هــذا الفريــق �ز

�ز
ي الكثــ�ي مــن 

/ات، إذ قــام الفريــق بإنتــاج محتــوى واســع مــن ضمنــه فيديوهــات توعيــة، اســتخدمت �ز ز التواصــل مــع الناخبــ�ي
دارة النتخابيــة.  الئحيــان عنــر الفكاهــة، ممــا ســاعد عــى  كــر الصــورة الرســمية الجامــدة لــاإ

عاميــة بشــكل  ي تونــس فقــد قامــت الهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات عــام  2018 ببــث جــزء كبــ�ي مــن نشــاطاتها الإ
أمــا �ز

عــان النتائــج مــن خــال هــذه الصفحــة أكــ�ش مــن 83,000 مشــاهد.  حــي عــى صفحــة الفيســبوك، وتابــع النــدوة الصحفيــة لإ

ونيــة والتنافس  لك�ت منــ�ب للدعايــة النتخابيــة: أصبحــت مواقــع التواصــل الجتماعــي ســاحة هامــة جــداً للحمــات النتخابيــة الإ
/ات والئحــزاب أثنــاء النتخابــات، إذ تتيــح هــذه المواقــع فرصــاً لنــرش مــواد الدعايــة النتخابيــة بشــكل واســع  ز ز المرشــح�ي بــ�ي
ة، حيــث يعــرف  ز التواصــل الجتماعــي والنتخابــات المحليــة. ففــي المــدن الصغــ�ي وغــ�ي مكلــف. وهنــاك عاقــة ملحوظــة بــ�ي
/ات فرصــة الوصــول بشــكل دقيــق ومبــا�ش إىل  ز المواطنــون/ات بعضهــم البعــض، تتيــح مواقــع التواصــل الجتماعــي للمرشــح�ي
ز مثــا، أثنــاء حمــات الدعايــة لانتخابــات المحليــة لعــام 2017،  /ات. ففــي فلســط�ي ز /ات المهتمــ�ي ز ة مــن الناخبــ�ي نســبة كبــ�ي
ي 

ــاة رئيســية �ز /ات والقوائــم عــى مواقــع التواصــل الجتماعــي ملحوظــاً جــداً، إذ اســتخدمت هــذه كقن ز ز المرشــح�ي كان تركــ�ي
. /ات والتفاعــل معهم/هــن بشــكل مبــا�ش ز مخاطبــة الناخبــ�ي

ــع  ــع مواق ــوم م ــة الي عــام التقليدي ــل معظــم وســائل الإ : تتعام ف ــ�ي ــل الصحفي ــة وعم ــالم التقليدي ع ــائل الإ ــداد لوس امت
ــة  ذاعي ــا الإ ــث برامجه ــا وب ــرش مقالته ــات لن ــتخدمها كمنص ــا، وتس ــاسي لعمله ــداد أس ــا امت ــى أنه ــي ع ــل الجتماع التواص
هــا. كمــا يتيــح  والتلفزيونيــة، ومــن ضمنهــا بالطبــع المــواد المتعلقــة بالنتخابــات مثــل الرســوم المعلوماتيــة Infographics وغ�ي
ي قــد يعنــوا بهــا مــن خــال تغاريــد لحظيــة 

/ات والمقــالت الــىت ز /ات إمكانيــة متابعــة الصحفيــ�ي ز ك�ي التواصــل الجتماعــي للمشــ�ت
 . تنــرش عــادة مــن خــال مواقــع اجتماعيــة مثــل تويــ�ت

/ات؛ فقــد قامــت  ز دارات النتخابيــة العربيــة التواصــل الجتماعــي للتواصــل بشــكل مبــا�ش مــع الصحفيــ�ي وتســتخدم بعــض الإ
ي 2014 عــى 

ي ليبيــا �ز
ي 2012 والمفوضيــة الوطنيــة العليــا لانتخابــات �ز

ي اليمــن �ز
كل مــن اللجنــة العليــا لانتخابــات والســتفتاء �ز

/ات المعتمديــن/ات.  ز عاميــ�ي ســبيل المثــال بإنشــاء حســابات عــى الفيســبوك خاصــة بالتواصــل مــع جميــع الإ

ي العمليــات 
ي ترســيخ الشــفافية �ز

أداة مســاندة لرصــد التجــاوزات النتخابيــة: تلعــب وســائل التصــال الجتماعــي دوراً هامــاً �ز
عــام الحديثــة، ومنهــا التواصــل الجتماعــي،  /ات لوســائل الإ ز الديمقراطيــة. فعــى ســبيل المثــال، يــزداد اســتخدام المواطنــ�ي
ــل  ــبكات التواص ــتخدمت ش ــا، اس ــيك مث ي المكس

ــام 2012 �ز ــات ع ــي انتخاب ــر. فف وي ز ــات ال�ت ــى عملي ــواء ع ــليط الئض لتس
اء الئصــوات بعــد نــرش مقطــع فيديــو عــ�ب شــبكات التواصــل الجتماعــي يكشــف عــن مخــزن  الجتماعــي لكشــف النقــاب عــن �ش

. ز للهدايــا يحتــوي عــى منتوجــات غذائيــة قيــل إنهــا ُهيَئــت لرشــوة الناخبــ�ي

ي البلــدان العربيــة هــذا التطــور. ففــي تونــس ولبنــان مثــا تقــوم العديــد 
وتواكــب العديــد مــن مؤسســات الرقابــة النتخابيــة �ز

ة  كات مختصــة بإنشــاء مواقــع متطــورة، تعتمــد عــى الرســائل النصيــة القصــ�ي ي بالتعــاون مــع �ش
مــن مؤسســات المجتمــع المــد�ز

هــا مــن المــواد  /ات لرفــع الشــكاوى ومقاطــع الفيديــو أو غ�ي ز SMS وعــى مواقــع التواصــل الجتماعــي، لتتيــح الفرصــة للمواطنــ�ي
لتوثيــق التجــاوزات النتخابية.

ي البلدان العربية
استخدام شبكات التواصل الجتماعي أثناء النتخابات �ف

 : ي النتخابات، ومنها ما يىي
ة ومهمة �ز للتواصل الجتماعي أدوار مبا�ش
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عامــي عــى مواقــع التواصــل الجتماعــي حاليــاً  ي النتخابــات: ل يخضــع العمــل الإ
عــالم المزيــف والتدخــل الخارجــي �ف الإ

عــام التقليديــة. ومــع ازديــاد عــدد الجهــات المنتجــة  ي تخضــع لهــا عــادة وســائل الإ
إىل نفــس الئطــر والئخاقيــات المهنيــة الــىت

هــا مســتخدمو مواقــع التواصــل الجتماعــي  ي يتداولهــا ويعيــد نرش
ي تــزداد نســبة المقــالت والئخبــار الــىت

و�ز لكــ�ت للمحتــوى الإ
ي 

ــىت ــة، وال ــار الزائف ــرش الئخب ــك ظاهــرة ن ت بذل ــرش ــا. فانت ــا وصياغته ــام بإنتاجه ــن ق ــدات م ــة مصادرهــا وأجن مــن دون معرف
فــع مــن شــأن مرشــح/ة أحــزب مــا، أو لــكي تــرز بســمعة مرشــح/ة أو حــزب مــا. وارتبطــت هــذه الظاهــرة كذلــك  تُنَتــج عمــداً ل�ت
ي دول أخــرى. وتفاقــم هــذا الجــدل بشــكل 

ي نتائــج النتخابــات �ز
باتهامــات وجهــت لبعــض الــدول تنــدد بعملهــا عــى التأثــ�ي �ز

ــد  ي 2016، وانتخــاب دونال
ي �ز ــا لاتحــاد الئورو�ب ــق بمغــادرة بريطاني ي المتعل

يطــا�ز ــة لاســتفتاء ال�ب ــج المفاجئ ــ�ي بعــد النتائ كب
ون أن هــذه النتائــج المفاجئــة جــاءت بســبب  تدخــل دول  ي نفــس هــذا العــام. ورأى الكثــ�ي

ترامــب رئيســاً للوليــات المتحــدة �ز
عــام الجتماعــي. ز مــن خــال نــرش الئخبــار الزائفــة عــ�ب الإ ي كا الحالتــ�ي

خارجيــة �ز

عامــي  ز تنظيــم القطــاع الإ ز النتخابيــة وقوانــ�ي عــالم الجتماعــي: يصعــب عــى القوانــ�ي غيــاب الئطــر القانونيــة لتنظيــم الإ
مواكبــة تطــورات تقنيــات التواصــل الحديثــة. وتــزداد الئصــوات المطالبــة بالتعامــل مــع مواقــع التواصــل الجتماعــي بنفــس 
عــام التقليــدي. ففــي لبنــان مثــا، وبعــد النتخابــات النيابيــة  ي تَُنظــم عمــل الإ

ي كتلــك الــىت
معايــ�ي الرقابــة والتنظيــم القانــو�ز

ي بتعديــل 
ي لعبــت شــبكات التواصــل الجتماعــي فيهــا دوراً بــارزاً، طالبــت بعــض مؤسســات المجتمــع المــد�ز

لعــام 2018، والــىت
ورة تنظيمهــا.  ي ليأخــذ بالحســبان دور وســائل التواصــل الجتماعــي و�ز القانــون النتخــا�ب

ــام  ع ــة الإ ــد تغطي ي رص
ــا �ز ــيع عمله ــر إىل توس ــام، إذ تضط ع ــاع الإ ــة لقط ــات المنظم ــداً للجه ــاً جدي ــذا تحدي ــكل ه ويش

عــام عــى مواقــع التواصــل الجتماعــي. ففــي تونــس  /ات ومحطــات الإ ز /ات والمرشــح�ي ز لانتخابــات ليشــمل نشــاط الصحفيــ�ي
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عــام والمرشــحون/ات عــى مواقــع التواصــل الجتماعــي. ه الإ بتوســيع نشــاطها ليشــمل رصــد مــا ينــرش
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•

•

•

ز  ــ�ي تاحــة المجــال أمــام الناخب ــوم واحــد لإ ــد لئكــ�ش مــن ي ــاً مــا يمت اع، وغالب ــوم القــ�ت ــل ي ــدأ عــادة قب اع المبكــر: يب القــ�ت
يــد واســتامها  اع بال�ب رســال أوراق القــ�ت يــد، لإ ي حالــة التصويــت عــ�ب ال�ب

دلء بأصواتهــم، وإتاحــة الفرصــة، �ز والناخبــات لــاإ
قبــل البــدء بفــرز وعــد الئوراق وإعــداد النتائــج الئوليــة. 

ــة والســجون والمستشــفيات وموظفــي  ــل الجيــش والقــوى الئمني ز مث ــ�ي ــات الناخب اع الخــاص: وقــد يشــمل بعــض فئ القــ�ت
ي لبنــان يــدىلي موظفــو 

ي العــراق. و�ز
اع بـــ 48 ســاعة قبــل بــدء التصويــت العــام �ز هــم. ويكــون قبــل يــوم القــ�ت اع وغ�ي القــ�ت

اع. اع بأصواتهــم يــوم الخميــس الــذي يســبق يــوم القــ�ت القــ�ت

دلء بأصواتهم  ة زمنيــة كافيــة ليتمكــن الناخبــون والناخبــات مــن الإ اع الخــارج فــ�ت ي تعتمــد اقــ�ت
اع الخــارج: تتيــح الــدول الــىت اقــ�ت

تاحــة المجــال لفــرز وعــد الئوراق وإرســال النتائــج للهيئــات  ي مقــرات الهيئــات الديبلوماســية، لإ
ي الخــارج، أو �ز

اع �ز ي مراكــز القــ�ت
�ز

دراجهــا ضمــن النتائــج العامــة لانتخابات. المركزيــة لإ

اع يوم الق�ت

المفهوم والمصطلح
ي 

دلء بأصواتهــم �ز ــاإ اع ل ــ�ت ــز ومحطــات الق ــات إىل مراك ــون والناخب ــه الناخب ــذي يتوجــه في ــوم ال اع أو النتخــاب هــو الي ــ�ت ــوم الق ي
ــم.  ــم وممثليه ــاب قادته ــتفتاءات لنتخ ــة أو الس ــات المحلي ــة أو النتخاب ــات العام النتخاب

اع تتويجــاً للعمليــة النتخابيــة ولعمــل إدارة النتخابــات، ويتطلــب إنجاحــه اســتعدادات هائلــة عــى جميــع مفاصــل  ويعتــ�ب يــوم القــ�ت
اع  شــح والدعايــة، والمراقبــة، والقــ�ت ، ووضــع الإجــراءات الازمــة لضبــط عمليــات ال�ت ي

طــار القانــو�ز العمليــة النتخابيــة مــن تحضــ�ي الإ
ــات،  ز والناخب ــة، وتســجيل الناخبــ�ي ــة والمادي ي ــج، والتخطيــط والتدريــب وإدارة المــوارد البرش والفــرز والعــد، وإعــداد وإصــدار النتائ
ز  ــ�ي ، وتأم ز ــب�ي ــكان المناس ــان والم ي الزم

ــا �ز ــا وإيصاله اع وتأمينه ــ�ت ــواد الق ــداد م ــا، وإع ــا وتوزيعه اع وتدريبه ــ�ت ــم الق ــف طواق وتوظي
اع،  ــ�ت ــوم الق ــا ي ي يتضمنه

ــىت ــة ال ــات الحيوي ــن العملي هــا م ــج، وغ�ي ــداد وإعــان النتائ ــع وإع ــرز والعــد وتجمي اع والف ــ�ت ــات الق عملي
ز بالعمليــة وتقّبــل نتائجهــا.  وتتحــدد بنــاًء عليهــا نزاهــة العمليــة النتخابيــة وثقــة الناخبــ�ي

اع تحديد موعد يوم الق�ت
ي يحددهــا الدســتور أو 

ي مرســوم الدعــوة لانتخابــات الــذي تصــدره الهيئــات المختصــة الــىت
اع �ز عــادة مــا يتحــدد موعــد يــوم القــ�ت

ــة  ــتعدادات الازم ــام بالس ــات بالقي دارة النتخاب ــمح لإ ــبة تس ــة مناس ة زمني ــ�ت ــادة ف ــوة ع ــوم الدع ــن مرس ــاب، ويتضم ــون النتخ قان
ي يكــون 

ي الوليــات المتحــدة الــىت
اع. وقــد يتحــدد أيضــاً كموعــد دوري ثابــت عنــد انتهــاء الــدورة النتخابيــة، كمــا �ز نجــاح يــوم القــ�ت لإ

ــة.  /نوفمــ�ب مــن الســنة النتخابي ي
ــن الثا�ز ي ــاء بعــد الئول مــن ترش ي أول ثاث

اع فيهــا �ز يــوم القــ�ت

ي 
ي العــراق �ز

ي تونــس، أو يــوم الســبت كمــا حــدث �ز
ي أيــام العطــل أو الراحــة الئســبوعية مثلمــا �ز

اع �ز وتختــار غالبيــة الــدول يــوم القــ�ت
ز والناخبــات وعــدم تعطيــل  ي المغــرب، وذلــك لتســهيل مشــاركة الناخبــ�ي

ي لبنــان أو الجمعــة كمــا �ز
أيار/مايــو 2018، أو الئحــد مثلمــا �ز

ي أحــد أيــام الئســبوع، فإنــه مــن المعتــاد أن يتــم اعتبــار ذلــك 
اع �ز ي البــاد. وعندمــا تختــار بعــض الــدول يــوم القــ�ت

الئعمــال العامــة �ز
ي انتخابــات مجلــس النــواب عــام 

ي الئردن عنــد اختيــار يــوم الثاثــاء �ز
ز وكمــا حــدث �ز ي فلســط�ي

اليــوم يــوم عطلــة، كمــا ينــص القانــون �ز
2016 و2010.

اع يوم أم أيام الق�ت
ي فــرز وعــد 

ي نهايــة اليــوم البــدء �ز
اع. ويتــم �ز ز والناخبــات لاقــ�ت اع واحــد تدعــو فيــه جميــع الناخبــ�ي تعتمــد غالبيــة الــدول يــوم اقــ�ت

ي العالــم، إل أن بعــض الــدول ذات التــوزع 
عــداد وإصــدار النتائــج. ورغــم أن ذلــك يمثــل ســمة عامــة لئغلــب النتخابــات �ز الئصــوات لإ

، قــد تلجــأ إىل إجــراء النتخابــات عــى مراحــل مختلفــة غــ�ي متصلــة تخصــص كل مرحلــة لعــدد  ز الكبــ�ي ي الكبــ�ي وعــدد الناخبــ�ي
الجغــرا�ز

ي الوليــات المتحــدة والهنــد.
مــن الوليــات أو المحافظــات كمــا يحــدث �ز

ي مــر، حيــث جــرت آخــر انتخابــات رئاســية عــى ثاثــة أيــام 
اع عــى أكــ�ش مــن يــوم لعتبــارات خاصــة كمــا يحــدث �ز وقــد يتــوزع القــ�ت

ز تشــمل كل مرحلــة منهــا  ز متباعدتــ�ي لمانيــة تجــرى ســابقاً عــى مرحلتــ�ي ز 26 و28  آذار/مــارس 2018. وكانــت النتخابــات ال�ب متتاليــة بــ�ي
ــة عــدد القضــاة  ــة، مــع محدودي ــة انتخابي ي رئاســة كل لجن

ي ووجــود قــاٍض �ز
اف القضــا�ئ �ش اط الإ عــدداً مــن المحافظــات، نظــراً لشــ�ت

مقارنــة مــع عــدد اللجــان النتخابيــة. 

ي المحافظــات، إل أن 
ي هــذه الظاهــرة حــىت انتخابــات 2005، حيــث كانــت تجــري النتخابــات عــى مراحــل متقطعــة �ز

كت لبنــان �ز واشــ�ت
اع واحــد لجميــع المحافظــات.  لبنــان تــرك ذلــك منــذ انتخابــات 2009 واعتمــد يــوم اقــ�ت
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ي الداخــل 
اع �ز ي حالــة العــراق، حيــث يتــم قبــل بــدء القــ�ت

اع بأيــام محــدودة كمــا �ز اع الخــارج يــوم القــ�ت وقــد يســبق اقــ�ت
ي تونــس. أو قبــل مــا ل يزيــد عــن 15 يومــاً مــن يــوم 

ي الداخــل كمــا �ز
اع �ز بـــ 48 ســاعة، أو 3 أيــام متتاليــة آخرهــا يــوم القــ�ت

اع دون أن يحــدد  ي مــر حيــث نــص القانــون عــى أن تتــم انتخابــات الخــارج قبــل يــوم القــ�ت
ي لبنــان، وكذلــك �ز

اع �ز القــ�ت
المــدة الزمنيــة.   

ــرز وعــد  ــك إجــراءات ف ــا. ويشــمل ذل ــات مراعاته ي عــى إدارة النتخاب
ــىت ــة ال ــر بعــض المســائل الهام اع المبك ــط بالقــ�ت وترتب

ز أوراق  اع. كمــا يشــمل تأمــ�ي الئصــوات وإعانهــا حيــث إن إعــان بعــض النتائــج الجزئيــة قــد يؤثــر عــى مجريــات يــوم القــ�ت
اع العــام  ي حالــة وجــوب إرســالها إىل المركــز بغيــة فرزهــا وعدهــا عنــد انتهــاء يــوم القــ�ت

اع وخاصــة �ز اع ومحــا�ز القــ�ت القــ�ت
أو تدقيقهــا عنــد وجــود طعــون تطــال انتخابــات الخــارج.

اع مدة يوم الق�ت
ة الزمنيــة المتاحــة لذلــك. وعــادة  ي التصويــت ضمــن الفــ�ت

ز بممارســة حقهــم �ز ز المؤهلــ�ي اع بمــا يســمح للناخبــ�ي تتحــدد مــدة يــوم القــ�ت
دارة  ي وتكــون ملزمــة لإ

طــار القانــو�ز ي الإ
اع �ز اع منــذ الصبــاح الباكــر وينتهــي عنــد المســاء. وقــد تتحــدد ســاعات القــ�ت مــا يبــدأ يــوم القــ�ت

ي 
اع �ز ي الغالــب يبــدأ يــوم القــ�ت

اع. و�ز دارة النتخابــات تحديــد ســاعات القــ�ت ك لإ ي المغــرب ولبنــان والعــراق، وقــد يــ�ت
النتخابــات كمــا �ز

ز  الســابعة أو الثامنــة صباحــاً، ويمتــد حــىت الســاعة السادســة أو الثامنــة مســاًء. وقــد يطــول أو يقــر أحيانــاً اعتمــاداً عــى عــدد الناخبــ�ي
اع ووقــت عقــد النتخابــات صيفــاً أو شــتاًء.  والناخبــات وعــدد مراكــز القــ�ت

اع  ي مراكــز القــ�ت
ز �ز اع، حيــث قــد يتطلــب وجــود أعــداد مــن الناخبــ�ي ي وقــف عمليــة القــ�ت

اع ل يعــىز إن تحديــد ســاعة اختتــام يــوم القــ�ت
قفــال والســتمرار بعمليــة  اع عنــد الســاعة المحــددة لاإ دلء بأصواتهــم. ويتــم ذلــك عــادة بإقفــال مراكــز القــ�ت إتاحــة الفرصــة لهــم لــاإ

دلء بصوتــه. التصويــت حــىت انتهــاء آخــر ناخــب متواجــد داخــل المركــز مــن الإ

ي العــراق، حيــث تُســتخدم أجهــزة تكنولوجيــة للتحقــق مــن 
ي المنطقــة العربيــة، ل يتيــح قانــون النتخابــات ذلــك �ز

ي حالــة متفــردة �ز
و�ز

نهــاء عمليــة التصويــت بمــا ل يتيــح  ي عنــد الوقــت المحــدد لإ
مــج هــذه الئجهــزة للتوقــف التلقــا�ئ اع. وت�ب ز وأجهــزة لاقــ�ت هويــة الناخبــ�ي

دلء بأصواتهــم بعــد ذلــك. ي المركــز أو المحطــة فرصــة الإ
ز المتواجديــن �ز للناخبــ�ي

اع تمديد وقت الق�ت
ــد  ز عن ــد أعــداد الناخبــ�ي ــأت مــا يوجــب ذلــك مــن تزاي اع، إذا ارت ــد وقــت القــ�ت ــات لتمدي ــان قــد تلجــأ إدارة النتخاب ي بعــض الئحي

و�ز
ي هــذه الحــالت يكــون القــرار بيــد هيئــة إدارة النتخابــات المركزيــة 

اع، أو إتاحــة المجــال لزيــادة نســب المشــاركة. و�ز إقفــال مراكــز القــ�ت
اع وذلــك لضمــان نزاهــة العمليــة.  دارة مراكــز ومحطــات القــ�ت ك ذلــك لإ ول يــ�ت

اع وقف عمليات الق�ت
ــق  ــدواٍع تتعل ــك ل ــل، وذل ــاً أو بشــكل كام ــت جزئي ــات التصوي اع لوقــف عملي ــ�ت ــة الق ــن إدارة عملي ــات المســؤولة ع ــد تضطــر الهيئ ق
ي هــذه الحــالت، قــد تســتأنف العمليــة كمــا هــي أو قــد يتــم تعويــض الوقــت 

بأمــن عمليــة التصويــت أو مشــاكل تقنيــة تواجههــا. و�ز
ــات.  ــة لموعــد آخــر تحــدده إدارة النتخاب ــل العملي المســتقطع أو تأجي

اع، وعــدم اللجــوء إىل خيــارات قــد تحــرم أو تحــد  ز بالقــ�ت ي كل الحــالت عــى إدارة النتخابــات أن تضــع صــوب أعينهــا حــق الناخبــ�ي
و�ز

ي اختيــار ممثليهــم للهيئــات المْنَتَخبــة.
مــن مشــاركتهم �ز

اع فعاليات يوم الق�ت
ي ل بــد مــن إحكامهــا وتنفيذهــا بــكل دقــة، ومــن 

ة ومتشــعبة مــن الفعاليــات التفصيليــة الــىت اع عــى مجموعــة كبــ�ي يشــتمل يــوم القــ�ت
أهمهــا:

•

•

•

•

اع قبــل ســاعة عــى الئقــل مــن بــد التصويــت، حيــث  اع: يبــدأ التحضــ�ي لبــدء عمليــة القــ�ت التحضــ�ي لبــدء عمليــات القــ�ت
اع، وإعــداد المــواد الازمــة للتصويــت، والتأكــد مــن خلــو صناديــق  ز مراكــز ومحطــات القــ�ت اع بتجهــ�ي يقــوم موظفــو القــ�ت

/ات.  ز /ات والمراقبــ�ي ز ي ووكاء المرشــح�ي اع وإقفالهــا حســب الئصــول. ويتــم كل ذلــك بوجــود منــدو�ب القــ�ت

ــام  ــب والقي ــخصية الناخ ــال ش ــك لمنــع انتح ــررة، وذل ــق المق ــائل التحق ــتخدام وس ــب: باس ــة الناخ ــن هوي ــق م التحق
ــه. ــة عن ــت نياب بالتصوي

ــة، وخاصــة  وط الئهلي ــق عليهــم �ش ز ممــن ل تنطب ــ�ي ــت غــ�ي المؤهل ــع تصوي ــت: لمن ــة الناخــب للتصوي التحقــق مــن أهلي
ــات. ــز نزاهــة النتخاب ــك لتعزي ، وذل ي

ــو�ز صغــار الســن ومــن فقــد حقــه بالتصويــت لســبب قان

ي حــال ســمح القانــون بذلــك، 
اع: مــن قبــل الناخــب/ة أو مــن ينــوب عنــه �ز /ات / التأشــ�ي عــىل ورقــة القــ�ت ف اختيــار المرشــح�ي

ويجــب أن تضمــن العمليــة القيــام بذلــك بريــة تامــة بعيــداً عــن أي ضغوطــات أو تأثــ�ي عــى رغبــة الناخــب/ة.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

ــن  /ات. ويجــب أن تعل ز ــوكاء والمراقبــ�ي ي حضــور ال
ــة التصويــت و�ز ــع الئصــوات: بعــد النتهــاء مــن عملي فــرز وعــد وتجمي

ــن. /ات أو وكائهم/هــن الموجودي ز ــج الفــرز عــى المــائ وتســلم نســخ منهــا للمرشــح�ي نتائ

دارة النتخابيــة، ول يمكــن اعتبارهــا نتائــج نهائيــة إل بعــد انتهــاء  النتائــج الئوليــة: وهــي نتائــج جزئيــة أو كاملــة تعلــن عنهــا الإ
ي الشــكاوى والطعــون والفصــل بشــأن كل منهــا.

النظــر �ز

اهــة المطلوبــة لتعزيــز  ز /ات لديهــا بالحيــاد وال�ز ز اهــة: مــن المهــم أن تتحــى إدارة النتخابــات ومجمــل العاملــ�ي ف الحيــاد وال�ف
ــوا  اع أن ل يكون ــ�ت ــوم الق ــي/ات ي ــى موظف ــات ع ط إدارة النتخاب ــ�ت ــك تش ــان ذل /ات. ولضم ز ــح�ي /ات والمرش ز ــ�ي ــة الناخب ثق
/ات أو ممــن تربطهــم مصالــح خاصــة بــأي منهــم. وقــد تطلــب منهــم التوقيــع عــى مدونــة ســلوك خاصــة  ز مــن المرشــح�ي

ــة. ــة انتدابهم/هــن لئداء مهامهم/هــن النتخابي ام بهــا طيل ز ــ�ت /ات والل ز بالموظفــ�ي

ــة  ي العملي
ــاسي �ز ــق أس ــدأ وح ــو مب ــت وه ــاواة بالتصوي ــدأ المس ــى مب ــدٍّ ع ــرر تع ــت المتك ــرر: إن التصوي ــت المتك التصوي

دارات النتخابــات أن تلجــأ إىل إجــراءات عديــدة  النتخابيــة، كمــا أنــه يشــ�ي إىل إســاءة بالغــة لعمــل إدارة النتخابــات. ويمكــن لإ
دارة النتخابيــة  اع، وقــد تلجــأ الإ ي محطــات القــ�ت

/ات وقوائمهم/هــن �ز ز لمنــع التصويــت المتكــرر تشــمل ضبــط ســجل الناخبــ�ي
ي غالبيــة الــدول العربيــة. 

ي كوســيلة فعالــة لمنــع التصويــت المتكــرر كمــا يحــدث �ز إىل اســتخدام الحــ�ب النتخــا�ب

ــز  ــل مراك ــة داخ ــة النتخابي ــع الدعاي ــة إىل من دارات النتخابي ــة الإ ــأ غالبي اع: تلج ــ�ت ــز الق ــط مراك ي محي
ــل و�ف ــة داخ الدعاي

ــ�ي قناعاتهم/هــن.  /ات أو ممارســة الضغــوط عليهم/هــن لتغي ز ــ�ي ــ�ي عــى إرادة الناخب ــن التأث ــا للحــد م ي محيطه
اع و�ز ــ�ت الق

اع.  ي هــو وقــف كافــة نشــاطات الدعايــة والحمــات النتخابيــة قبــل وأثنــاء يــوم القــ�ت : الصمــت النتخــا�ب ي الصمــت النتخــا�ب
ي الخيــارات المطروحــة أمامهم/هــن، 

/ات للنظــر �ز ز وهــو إجــراء تلجــأ لــه الكثــ�ي مــن الــدول بهــدف إتاحــة المجــال للناخبــ�ي
ــه  ــت بإلغائ ــدول قام ــض ال ــم أن بع /ات، رغ ز ــح�ي ــات المرش ــات حم ــن ضغوط ــداً ع ــت بعي ــن بالتصوي ــم قرارهم/ه وحس
ــة  ــود عــى الدعاي ــة وضــع قي ــا إمكاني ز أقرّت ــ�ي ــات المتحــدة اللت ــل المجــر والولي ، مث ــ�ي ــة التعب ــداً عــى حري ــاه قي ًة إي ــ�ب معت
 ، ي

ي تتبنــاه ضمــن إطارهــا القانــو�ز
ي عنــد الــدول الــىت اع فقــط. وتختلــف مــدة الصمــت النتخــا�ب ي محيــط مراكــز القــ�ت

النتخابيــة �ز
ز والســودان ولبنــان والعــراق وتونــس، وقــد  ي فلســط�ي

اع كمــا �ز ز تشــمل يــوم القــ�ت فقــد يمتــد عنــد بعــض الــدول لمــدة يومــ�ي
ي الجزائــر. 

اع كمــا �ز تمتــد لمــدة أربعــة أيــام تشــمل يــوم القــ�ت

ي 
/ات ووكاؤهم/هــن دوراً هامــاً �ز ز /ات: يلعــب مندوبــو الئحــزاب والمرشــح�ي ف ممثلــو )وكالء ومندوبــو( الئحــزاب والمرشــح�ي

اع، ويتمثــل جوهــر دورهم/هــن  ي مراكــز ومحطــات القــ�ت
/ات �ز ز ز المرشــح�ي تعزيــز نزاهــة النتخابــات وشــفافيتها. فهم/هــن عــ�ي

اع وإبــاغ مرشــحيهم/هن بــأي خروقــات أو تجــاوزات يمكــن أن تؤثــر عــى مجريــات العمليــة ونتائجهــا.  ي مراقبــة عمليــة القــ�ت
�ز

/ات ووكائهم/هــن ركنــاً أساســياً مــن أركان نزاهــة العمليــة النتخابيــة. وعــادة مــا يمنــح  ز /ات المرشــح�ي ي ويعتــ�ب وجــود منــدو�ب
ي 

/ات النتخابــات، مثــل تقديــم الشــكاوى الخاصــة بالتجــاوزات الــىت ي ي تمنــح لمراقــىب
هــؤلء صاحيــات تتجــاوز الصاحيــات الــىت

اع بالحــد مــن عــدد  اع. وقــد يعطــي القانــون أو الإجــراءات الحــق لرئيــس/ة أو مديــر/ة محطــة القــ�ت تحــدث أثنــاء عمليــة القــ�ت
ي حــال تجــاوز العــدد إمكانيــة اســتيعاب المحطــة، عــى أن ذلــك ل 

ي المحطــة النتخابيــة �ز
/ات المتــاح �ز ز /ات المرشــح�ي ي منــدو�ب

/ات لمراقبــة العمليــة منــذ افتتــاح العمليــة وحــىت اختتامهــا.   ز يمنــع بــأي شــكل مــن الئشــكال وجــود عــدد مــن المندوبــ�ي

/ات يعتــ�ب  ز /ات النتخابــات المســتقل�ي ي /ات، فــإن وجــود مراقــىب ز /ات المرشــح�ي ي المراقبــون/ات: كمــا هــو الحــال عنــد منــدو�ب
/ات، وكاهمــا يعمــل عــى مراقبــة  ز /ات أو دوليــ�ي ز اهــة العمليــة النتخابيــة. وقــد يكــون المراقبــون/ات محليــ�ي ز طــاً أساســياً ل�ز �ش
اع،  ي تقيــم العمليــة النتخابيــة ومجريــات يــوم القــ�ت

العمليــة وجمــع المعلومــات الخاصــة بهــا بهــدف إصــدار التقاريــر الــىت
طــار  ي تعتــ�ب جــزءاً مكمــاً لاإ

قليميــة الــىت امــات الدوليــة القانونيــة والإ ز يهــة، والل�ت ز وفقــاً للمعايــ�ي الدوليــة لانتخابــات الحــرة وال�ز
ي الناظــم للعمليــة النتخابيــة.

القانــو�ز
ــات بالإجــراءات الخاصــة  ز والناخب ــ�ي ي تثقيــف الناخب

ــة و�ز ــة النتخابي ــة العملي ي مراقب
عــام دوراً أساســياً �ز عــالم: يلعــب الإ الإ

وري وضــع ضوابــط  /ات، فــإن مــن الــرز ز عاميــة مــع مصالــح المرشــح�ي بالعمليــة. وبالنظــر إىل ترابــط مصالــح المؤسســات الإ
اع، حيــث تلجــأ بعــض الــدول إىل تقييــد بعــض النشــاطات  ي يــوم القــ�ت

ي العمليــة النتخابيــة وخاصــة �ز
عــام �ز خاصــة لعمــل الإ

اع ضوابط يوم الق�ت
عاميــة  كــز التغطيــة الإ . وتــزداد أهميــة ذلــك ب�ت اع تتويجــاً للعمليــة النتخابيــة برمتهــا، وهدفهــا الرئيــسي تعتــ�ب فعاليــات يــوم القــ�ت
اع عــى عكــس مفاصــل ومراحــل العمليــة النتخابيــة الئخــرى. وهــذا  ي والمراقبــة النتخابيــة عــى مجريــات يــوم القــ�ت والهتمــام الشــعىب
/ ز اهــة والشــفافية لتعزيــز ثقــة الناخبــ�ي ز اع والتحــىي بمتطلبــات ال�ز يتطلــب اهتمــام إدارة النتخابــات بالإجــراءات الخاصــة بيــوم القــ�ت
ي يجــب مراعاتهــا مــن قبــل 

شــارة إىل مجموعــة مــن الضوابــط الــىت كاء العمليــة النتخابيــة بالنتخابــات وتقّبــل نتائجهــا. ويمكــن الإ ات و�ش
دارة النتخابيــة، وتشــمل: الإ
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اع  اع، كمــا تضــع بعــض الــدول قيــوًدا عــى بــث اســتطاعات الــرأي قبــل وأثنــاء يــوم القــ�ت ي مراكــز ومحطــات القــ�ت
عاميــة �ز الإ

/ات ونتائــج النتخابــات. ففــي تونــس يحظــر بــث اســتطاعات الــرأي “ســ�ب الآراء”  ز بهــدف عــدم التأثــ�ي عــى خيــارات الناخبــ�ي
اع. كمــا تفــرض العديــد  ي تســبق يــوم القــ�ت

ة الــىت ي لبنــان يحظــر ذلــك خــال الئيــام العــرش
ة الحملــة النتخابيــة، و�ز طيلــة فــ�ت

اع. ي قبــل وأثنــاء يــوم القــ�ت ة الصمــت النتخــا�ب ام بمتطلبــات فــ�ت ز عــام اللــ�ت مــن الــدول عــى الإ

/ ز ز العمليــة مــن كافــة جوانبهــا، ويشــمل ذلــك أمــن المشــارك�ي اع تأمــ�ي نجــاح عمليــة القــ�ت اع: مــن المهــم لإ أمــن عمليــة القــ�ت
ز مراكــز  كاء العمليــة النتخابيــة، وتأمــ�ي هــم مــن �ش ز ومرشــحات وغ�ي ز وموظفــات ومرشــح�ي ز وناخبــات وموظفــ�ي ات مــن ناخبــ�ي

اع.  اع أثنــاء اســتخدامها ونقلهــا يــوم القــ�ت ز مــواد القــ�ت /ات، وتأمــ�ي ز اع مــن العتــداء أو تخويــف الناخبــ�ي ومحطــات القــ�ت

اع، رغــم القيــود  ي يــوم القــ�ت
اع مــن الممارســات المعتــادة �ز ز مــن مراكــز القــ�ت ز الخارجــ�ي عــ�ي وتعتــ�ب اســتطاعات الــرأي واســتطاع المق�ت

ز مــا  ضافــة إىل ذلــك، تجــري بعــض منظمــات المراقبــ�ي اع. وبالإ ي قــد تضعهــا بعــض الــدول عــى نــرش نتائجهــا أثنــاء يــوم القــ�ت
الــىت

ــر نتيجــة الفــرز  /ات تهــدف إىل تقدي ز ــات وآلف المراقبــ�ي ــع للمعلومــات مــن مئ ــة تجمي ــع لائصــوات، وهــو عملي يعــرف بالفــرز الري
اع. وهــي تختلــف عــن اســتطاعات الــرأي  الرســمي لائصــوات بشــكل علمــي ودقيــق، عــ�ب معالجــة نتائــج عينــة ممثلــة مــن محطــات القــ�ت

اعهم/هــن. /ات عــن كيفيــة اق�ت ز ول تتطلــب اســتجواب الناخبــ�ي
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ي )2002(. الفرز الريع ومراقبة النتخابات. واشنطن: المعهد الديمقراطي الوطىز

المعهد الديمقراطي الوطىز

مصطلحات ذات عالقة: 

أولً: هذا القاموس: 
ي الخــارج، نســبة 

الدعــوة لانتخابــات، موظفو/موظفــات النتخابــات، مراقبــة النتخابــات، لوجســتيات النتخابــات، التصويــت �ز
 . ز ــ�ي ــام الناخب ــا، إع اع وعده ــ�ت ــرز أوراق الق ــاركة، ف المش

ي لمصطلحات النتخابات:  ثانياً: المعجم العر�ب
اع وعدها. اع، نسبة المشاركة، فرز أوراق الق�ت ة الق�ت ف�ت

عماد يوسف

ز  ز مجمــوع الناخبــ�ي ي أدلــوا بأصواتهم/هــن مــن بــ�ي
/ات الذين/اللــوا�ت ز /ات المؤهلــ�ي ز نســبة المشــاركة: وهــي نســبة المواطنــ�ي

اً  اً هامــاً عــى مــدى اهتمــام المواطــن/ة بالشــأن العــام، كمــا يمكــن أن تكــون مــؤ�ش والناخبــات. وتمثــل هــذه النســبة مــؤ�ش
عــى مصداقيــة النتخابــات.

اع. وحســاب هــذه  اع للتصويــت يــوم القــ�ت /ات الذيــن لــم يتوجهــوا إىل صناديــق القــ�ت ز نســبة التغيــب: وهــي نســبة الناخبــ�ي
ي يوليهــا المواطنــون/ات لانتخابــات. 

اً عــى درجــة الهتمــام الــىت النســبة المئويــة يمثــل مســألة بالغــة الئهميــة لئنهــا تعــد مــؤ�ش
/ات.  ز /ات المتنافســ�ي ز /ات والسياســي�ي ز ي المرشــح�ي

ي العمليــة النتخابيــة أو �ز
كمــا يمكنهــا أن تعكــس مــدى ثقتهم/هــن �ز

اع إحصائيات يوم الق�ت
ــوم  ي ي

ــي �ز عام ي والإ ــعىب ــام الش ــز الهتم ك ــات. وي�ت ــاءة إدارة النتخاب ــاح وكف ــى نج ــاً ع اً هام ــؤ�ش اع م ــ�ت ــوم الق ــات ي ــ�ب إحصائي تعت
اع عــى هــذه الإحصائيــات، كمــا أنهــا تســاعد إدارة النتخابــات عــى اتخــاذ الإجــراءات المناســبة للتعامــل مــع مــا تظهــره هــذه  القــ�ت

ــات. ــب عــن النتخاب ــة نســب المشــاركة والتغي ــات، وخاصــة لجه الإحصائي
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/المؤلفات ف عن المؤلف�ي

ي التجــارة 
. حصــل عــى بكالوريــوس �ز . العــراق. جامعــة الــدول العربيــة، رئيــس قســم مراقبــة النتخابــات والتعــاون الــدوىلي ف أحمــد أمــ�ي

ز العــام الئســبق لجامعــة الــدول العربيــة  ي مكــت بالئمــ�ي
ة مــن 2005 إىل 20١2 �ز وإدارة الئعمــال مــن جامعــة حلــوان. عمــل خــال الفــ�ت

ــد  ي وقــدم العدي ــدج النتخــا�ب ي برنامــج بري
ــ�ي �ز ــة. هــو مــدرب خب ــة بالشــؤون العربي ــات السياســية ذات العاق ــد مــن الملف ي العدي

�ز
ــة،  ــدول العربي ــات لجامعــة ال ــة انتخاب ــة مراقب ي أكــ�ش مــن 20 بعث

ــأدوار مختلفــة �ز نامــج. شــارك ب ي هــذا ال�ب
ــة �ز ــدورات التدريبي مــن ال

، الســودان، الصومــال، ليبيــا، مــر،  ي
ي راقــب وتابــع انتخاباتهــا المــارات، الئردن، تونــس، الجزائــر، جيبــو�ت

ومــن الــدول العربيــة الــىت
ي الوليــات المتحــدة الئمريكيــة وجورجيــا وليتوانيــا.

موريتانيــا. كمــا راقــب وتابــع النتخابــات �ز
ahmedamin80@hotmail.com : ي

و�ز يد اللك�ت ال�ب

وع المســاعدة النتخابية  ي مــرش
ي كمنســق للمشــاركة السياســية والشــباب �ز

نما�ئ ي برنامــج الئمــم المتحــدة الإ
اســامه الجابــر. الئردن. يعمــل �ز

ــات  ــم البيان ــال عل ي مج
ــت�ي الن �ز ــدرس الماجس ــو ي ــوب وه ــم الحاس ي عل

ــوس �ز ــه بكالوري ــا. لدي ــمال افريقي ــط وش ق الئوس ــرش ي ال
�ز

ــا  ــتخدام التكنولوجي ي اس
ــا �ز ــص أيض ــامة متخص ــدن. أس ي لن

ــ�ت �ز ــة ويستمنس ي جامع
ــي �ز ــادي والجتماع ــياسي والقتص ــال الس ي المج

�ز
ي المشــاريع التنمويــة. يتمتــع اســامه 

ز التقــدم �ز ي التنميــة حيــث يســتخدم التكنولوجيــا كجــر للحــوار وتحســ�ي
الحديثــة والتواصــل �ز

ــد مــن  ــادة العدي ــات وحقــوق النســان. قــام بتأســيس وقي ــة والسياســية والنتخاب ي مجــال الحوكمــة والمشــاركة المدني
ــة �ز ة غني بخــ�ب

ي العديــد مــن المؤسســات الغــ�ي حكوميــة والعالميــة، فقــد عمــل 
قليمــي والدوليــة. عمــل اســامه �ز ز الإ الشــبكات الشــبابية عــى المســتوي�ي

ي مجــال شــارك 
ز ايــد كمنســق برامــج ومنظمــة اكتيــد كمســؤول الحمــات الجتماعيــة وكســب التأييــد. هــو متخصــص �ز ي مؤسســة اكشــ�ي

�ز
ي 

ي المنطقــة العربيــة. وســاهم كمتحــدث �ز
ي عــدة دراســات وتقاريــر حــول تعزيــز الديموقراطيــة ومشــاركة الشــباب والنســاء السياســية �ز

�ز
هــا. هــو أيضــا  ي المكســيك واســبانيا وغ�ي

ي نيويــورك أيضــا �ز
ي الئمــم المتحــدة �ز

ة تتعلــق بنفــس المحــاور �ز مؤتمــرات إقليميــة ودوليــة كثــ�ي
ي هــذا القامــوس. 

ي أيضــا مؤلــف لحــد الفصــول �ز ي القامــوس النتخــا�ب
أحــد أعضــاء لجنــة الصياغــة والتنســيق �ز

 osama.aljaber@undp.org / osama_aljaber@hotmail.com : ي
و�ز يد اللك�ت ال�ب

ــن جامعــة  ــات، حاصــل عــى درجــة الماجســت�ي م ــة والنتخاب ي الديمقراطي
ــب والبحــوث �ز ي التدري

ــل. مــر، متخصــص �ز ــامه كام اس
ــة  ــة بالديمقراطي ــة المعني ــات الدولي ــن الهيئ ــد م ــدة والعدي ــم المتح ــارا لائم ــل مستش ــة، يعم ــة الدولي ي التنمي

ــا �ز ــوربون بفرنس الس
لمانيــة مــع مركــز الئهــرام  والنتخابــات. قــام بنــرش العديــد مــن المنشــورات مثــل موســوعة المفاهيــم والمصطلحــات النتخابيــة وال�ب
ز المعايــ�ي الدوليــة  اتيجية، 2009 )تحريــر ومراجعــة(، أيضــا قــام بنــرش ترســيم حــدود الدوائــر النتخابيــة بــ�ي للدراســات السياســية والســ�ت

ي مــر مــع المبــادرة المريــة للحقــوق الشــخصية 20١5.
وتداعيــات قانــون تقســيم الدوائــر النتخابيــة �ز

okamel32@gmail.com : ي
و�ز يد اللك�ت ال�ب

ــم  ، ث ي
ــم السياســة مــن جامعــة ســيد�ز ي عل

ــل عــى درجــة الماجســت�ي �ز ي جامعــة قطــر. تحّص
ــس. بروفيســور �ز ــي. تون ي صديق ــر�ب الع

ســامية للُحكــم الرشــيد، والــذي  ز العربيــة والإ ي القيــم والمضامــ�ي
ــة. متخصــص �ز اليا الوطني عــى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة اســ�ت

ز الحتجاجــات  تتعلــق دراســاته بشــكل أســاسي بالتحــولت الديمقراطيــة العربيــة. يعتــ�ب أول باحــٍث متخصــص تطــّرق لقضيــة الصلــة بــ�ي
ق الئوســط الئمريكيــة العلميــة الرائــدة خــال عــام 2000.  ي مجلــة الــرش

العربيــة ومســائل الدمقرطــة؛ وذلــك خــال عــدد الربــع الثالــث و�ز
المقــال معنــوٌن بالثــورات العربيــُة والدمقرطــة. نــرش كتابــه البحــث عــن الديمقراطيــة العربيــة، )منشــورات جامعــة كولومبيــا: 1994(، 
ي وتونــس:  تحــاد الورو�ب ي الدمقرطــة العربيــة )منشــورات جامعــة أوكســفورد: 2009(، وكذلــك كتــاب الإ

وكذلــك كتابــه إعــادة التفكــ�ي �ز
لدمقرطــة عــ�ب التكامــل )منشــورات راوتلــدج: 2010(. وهــو يشــغل أيضــا منصــب محــرر لسلســلة كتــب دراســات راوتلــدج الجديــدة عــن 

ق الئوســط.  الــرش
larbiki@qu.edu.qa : ي

و�ز يد اللك�ت ال�ب

. مديــر ومستشــار شــؤون التدريــب ســابقا بالهيئــة  ي . تونــس. أســتاذ بجامعــة تونــس المنــار. خبــ�ي ومستشــار انتخــا�ب الهــادي طرابلــسي
ي الموقــع 

ــه دراســات منشــورة �ز ــدوىلي كاتــب ول ــدج ال ــدى برنامــج بري ي معتمــد ل ــات بتونــس. مــدرّب انتخــا�ب ــا المســتقلة لانتخاب العلي
ز وحــول النتخابــات والخصائــص التعليميــة للســّكان  الــدوىلي للمعرفــة النتخابيــة )آيــس( حــول النظــم النتخابيــة وتســجيل الناخبــ�ي
ي مجّلــة الئوان مــن أجــل ثقافــة علمانيــة عقليــة حــول التمثيليــة السياســية للنســاء والشــباب مــن خــال نتائــج 

ت �ز ودراســات أخــرى نــرش
ي تونــس. 

النتخابــات �ز
 trabelsi.hedi14@gmail.com : ي

و�ز يد اللك�ت ال�ب
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نامــج المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة  ي المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والنتخابــات بمكتــب تونــس التابــع ل�ب
آمنــة زغنــدة. تونــس. تعمــل �ز

ي القانــون العــام والمــاىلي مــن 
والنتخابــات لئفريقيــا وغــرب اســيا كمســؤولة برامــج- المســارات النتخابيــة. حصلــت عــى شــهادة الماجســت�ي �ز

دارة بتونــس ســنة 2006 حيــث  كليــة العلــوم القانونيــة والسياســية والجتماعيــة بتونــس ســنة 2005 كمــا تخرجــت مــن المدرســة القوميــة لــاإ
وع  ي وزارة الماليــة. درّســت بالمدرســة الوطنيــة للماليــة وكذلــك بجامعــة العلــوم بتونــس عامــي 2009 2010. انضمــت اىل فريــق مــرش

عملــت �ز
ي 

شــحات ثــم �ز نامــج الئمــم المتحــدة بتونــس مــن 2011 اىل 2017 حيــث عملــت عــى دعــم النســاء الم�ت ي التابــع ل�ب دعــم المســار النتخــا�ب
ي والتخطيــط  ي مجــال التدريــب النتخــا�ب

ي دعــم القــدرات وتعمــل �ز
ز قبــل ان تصبــح مستشــارة �ز ي والصحفيــ�ي

دعــم قــدرات المجتمــع المــد�ز
ي بتونــس وليبيــا  ي النتخابــات بتونــس. تعمــل حاليــا عــى دعــم المســار النتخــا�ب

اتيجي ودعــم القــدرات لمختلــف الئطــراف المتداخلــة �ز الســ�ت
ي مواضيــع انتخابيــة عديــدة.

ي النتخابــات �ز
دارات النتخابيــة. والشــبكة العربيــة للمــرأة �ز والمنظمــة العربيــة لــاإ

E.Zghonda@idea.int : ي
و�ز يد اللك�ت ال�ب

ي مركــز جنيــف لحوكمــة قطــاع 
ق الئوســط وشــمال أفريقيــا �ز أيمــن أيــوب. ســوريا – إســبانيا. محامــي يعمــل حاليــاً نائبــاً لرئيــس قســم الــرش

ي المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة 
ز عامــي 20١١ و20١5 مديــراً إقليميــاً لغــرب آســيا وشــمال أفريقيــا �ز الئمــن. قبــل ذلــك عمــل الســيد أيــوب بــ�ي

ي مجــالت الإصــاح الديمقراطــي، 
ة الســيد أيــوب لئكــ�ش مــن 25عامــاً مــن العمــل المتواصــل �ز والنتخابــات ومقرهــا ســتوكهولم. وتمتــد خــ�ب

ضافــة  ، بالإ ي والنتخابــات، والتنميــة وســيادة القانــون. ولقــد عمــل لصالــح العديــد مــن مؤسســات وبرامــج الئمــم المتحــدة، والتحــاد الئورو�ب
ي العديــد مــن 

ي مجــالت التنميــة الديمقراطيــة. للســيد أيــوب تجــارب عمليــة �ز
إىل عــدد مــن مؤسســات ووكالت التعــاون الــدوىلي المختصــة �ز

ي العديــد مــن الئدلــة والمنشــورات المتخصصــة 
ق أوروبــا، وأفريقيــا وآســيا.، ولــه مســاهمات �ز ق الئوســط، و�ش ي منطقــة الــرش

دول العالــم �ز
ي وإدارة الحكــم. ي الشــأن النتخــا�ب

�ز
aymanayoub5@gmail.com : ي

و�ز يد اللك�ت ال�ب

نســان  ي مجــال حقــوق الإ
تها �ز ــدأت مســ�ي ــة الئمــم المتحــدة للمــرأة. ب ي هيئ

ــة المشــاركة السياســية �ز ــو شــحوت. الئردن. أخصائي ى اب بــ�ش
ي 

ــق وطــىز ح تشــكيل فري ــ�ت ــن اق ــت أول م ــام 2007، كان ي ع
نســان. �ز ــوق الإ ي لحق

ي الئرد�ز
ــز الوطــىز ــا انضمــت إىل المرك ــام 2004 عندم ي ع

�ز
وع مراقبــة  ي عــام 2010، أدارت مــرش

ي الئردن. �ز
لمانيــة �ز ي لحقــوق النســان لمراقبــة النتخابــات ال�ب

لمراقبــة النتخابــات بقيــادة المركــز الوطــىز
ــت  ــام 2012، انتقل ي ع

ــة. �ز ــات العام ــان والحري نس ــوق الإ ــف حق ــاول مختل ي تتن
ــىت ــرى ال ــاريع الئخ ــن المش ــدد م ــب ع ــات إىل جان النتخاب

إىل الهيئــة المســتقلة لانتخــاب حيــث ترأســت وحــدة العاقــات الدوليــة ومراقبــة النتخابــات، ثــم أصبحــت مديــرة للسياســات والتنميــة 
ي الئردن حيــث أدارت برامــج الحكــم الرشــيد والمشــاركة السياســية.

ي �ز
ي المعهــد الديمقراطــي الوطــىز

ي عــام 2014 بــدأت العمــل �ز
المؤسســية. �ز

Bushra_abushahout@hotmail.com : ي
و�ز يد اللك�ت ال�ب

. وقــد حصــل عــى  ي
نمــا�ئ نامــج الئمــم المتحــدة الإ ي التابــع ل�ب وع دعــم المســار النتخــا�ب ي لمــرش

. مستشــار قانــو�ز ز بهــاء البكــري. فلســط�ي
ــة  ــى الدرج ــة وع ــدة الئمريكي ــات المتح ــنطن، الولي ي واش

ــة �ز ــة الئمريكي ــن الجامع ــة م ــة الدولي ــات القانوني ي الدراس
ــت�ي �ز ــهادة الماجس ش

ــات وســيادة  ي مجــال النتخاب
ة �ز ــه أكــ�ش مــن 16 ســنة مــن الخــ�ب ــان، الئردن. لدي ي عّم

ــة �ز ــون مــن الجامعــة الئردني ي القان
ــة الئوىل �ز الجامعي

ي العــام 2003، وعمــل فيهــا 
القانــون. بــدأ البكــري عملــه محاميــا، والتحــق بلجنــة النتخابــات المركزيــة الفلســطينية منــذ بدايــات تأسيســها �ز

 ، ز ز وتســجيل المرشــح�ي ز والدوليــ�ي ز المحليــ�ي ي بتســجيل الئحــزاب السياســية والماحظــ�ي
ي تُعــىز

مســؤولً عــن دائــرة الشــؤون النتخابيــة الــىت
عامــي  اف عــى المركــز الإ �ش عــام والإ ز والتعامــل مــع الإ ي بتثقيــف الناخبــ�ي

ي تُعــىز
كمــا عمــل أيضــاً مســؤولً عــن دائــرة العاقــات العامــة الــىت

زيــت منــذ العــام 2005 حــىت 2011، ومســاعداً لعميــد كليــة الحقــوق  ي جامعــة ب�ي
. وبعدهــا انتقــل إىل العمــل مدرّســاً للقانــون �ز ي النتخــا�ب

، ومــن ثــم مستشــاراً  ي
ــوان رئيــس مجلــس القضــاء الئعــى الفلســطيىز ــوازي مــع ذلــك عمــل رئيســاً لدي ــة )2007-2005(. بالت دارة العاّم والإ

نامــج  ي السياســات والتخطيــط لــدى وزارة العــدل الفلســطينية.  وقبــل التحاقــه ب�ب
داريّــة وبعدهــا مستشــاراً �ز لوزيــر التخطيــط والتنميــة الإ

ي 
ي تونــس عمــل البكــري عــى المســاهمة �ز

ي كان الئســتاذ البكــري نائبــاً لمديــر برنامــج تعزيــز العدالــة الفلســطينية. و�ز
نمــا�ئ الئمــم المتحــدة الإ

لمانيــة والمحليــة. كمــا ســاهم بتوجيــه الآراء القانونيــة إىل فــرق الئمــم المتحــدة العاملــة  ي لانتخابــات الرئاســية وال�ب
طــار القانــو�ز صياغــة الإ

ي ليبيــا وتلــك المتعلقــة بســوريا. 
عــى المســائل النتخابيــة �ز

baha.bakri@undp.org : ي
و�ز يد اللك�ت ال�ب

ي المشــاركة 
ــوراه �ز ــة. حاصــل عــى درجــة الدكت ــات المتحــدة الئمريكي ــز بالولي . مــر. أســتاذ مســاعد بجامعــة ســان جون ف ــ�ي ــن حس حس

ــان  نس ــوق الإ ــي وحق ــم الديمقراط ــج الحك ام ــراً ل�ب ــل مدي ــة. عم دارة العام ي الإ
ــر �ز ــة وآخ ــة الدولي ــات التنمي ي سياس

ــت�ي �ز ــية وماجس السياس
ق الئوســط وشــمال افريقيــا لخمــس ســنوات، كمــا شــغل منصــب مســئول برامــج للمنظمــة الدوليــة  للوكالــة الســويدية للتنميــة الدوليــة بالــرش
ي مــر، قــاد العديــد مــن تدريبــات بريــدج كمــدرب اعتمــاد. عمــل مستشــاراً للعديــد مــن منظمــات الئمــم المتحــدة 

للنظــم النتخابيــة �ز
يطانيــة للتنميــة الدوليــة والوكالــة الئمريكيــة للتنميــة الدوليــة. لــه مؤلفــات عديــدة حــول المشــاركة السياســية،  ي والوكالــة ال�ب والتحــاد الئورو�ب

المشــاركة المدنيــة للمــرأة والشــباب والشــبكات الجتماعيــة.
h_hussein35@yahoo.com : ي

و�ز يد اللك�ت ال�ب
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ــة  ي منطق
ــة �ز ــداف التنمي ــة وأه ــة والقتصادي ــية والجتماعي ــؤون السياس ــال الش ي مج

ــل �ز ــتقلة تعم ــارة مس ــر. مستش ــالوة. م ــة ح حفص
ي الحكومــة والئمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة غــ�ي 

فريقــي. شــغلت حــاوة مناصــب �ز ق الئوســط وشــمال إفريقيــا ومنطقــة القــرن الإ الــرش
ق الئوســط وشــمال أفريقيــا،  ي منطقــة الــرش

ة �ز كات الخاصــة ومراكــز البحــوث. يتمتــع بخــ�ب كات متعــددة الجنســيات والــرش الحكوميــة والــرش
مجــة، دمقرطــة، السياســة المحليــة،  حــات التنميــة، التحليــل وال�ب اعــات ومــا بعــد الــراع، مق�ت ز اعــات، تحليــل ال�ز ز تغطــي: منــع نشــوب ال�ز
ــك: الشــؤون الدســتورية،  ي ذل

ــا �ز ــة بم ــط السياســات، والسياســة النتقالي ، تخطي ز ز الجنســ�ي ــ�ي القتصــاد، التجــارة والســتثمار، المســاواة ب
ز الشــباب. ي )وســط تغــ�ي المنــاخ الئوســع(، وتمكــ�ي

، والئمــن المــا�ئ ي
مجــة النتخابيــة، والســتقال القضــا�ئ وال�ب

 hafsa.halawa04@gmail.com : ي
و�ز يد اللك�ت ال�ب

دارة  ي الإ
ــوس �ز ــى بكالوري ــة ع ــي. حاصل ــكار الجتماع ــارة والبت ــرش لاستش ــة دي فينت ك ــذي لرش ــس تنفي ــس ورئي ــر. مؤس ــان. م ــا كنع رامون

ــة عــى شــهادة  ي القاهــرة؛ حاصل
ــة �ز دارة مــن الجامعــة الئمريكي ــة والإ ي السياســات العام

والتســويق مــن جامعــة القاهــرة وعــى ماجســت�ي �ز
ز لمنهجيــة التفكــ�ي التصميمــي. عملــت مديــرة  ، وتدريــب المدربــ�ي ز بريــدج، التصــال والتغيــ�ي الســلوكي مــن قبــل اليونيســف / جــون هوبكــ�ز
ــم المتحــدة  ــج الئم نام ــع ل�ب ز التاب ــ�ي ــر مرت وع فك ــرة لمــرش ــت أيضــا كمدي ــس. عمل مي ــة ه�ي ــة المالي ي المجموع

ــة �ز ــات العام عــام والعاق الإ
ي مــر مــن 2011 إىل 2015، وكميــر 

ي برنامــج الئمــم المتحــدة لدعــم النتخابــات �ز
، وأيضــا كمستشــار الشــؤون الخارجيــة والتواصــل �ز ي

نمــا�ئ الإ
ي الئردن.

ي للــدول العربيــة �ز
نمــا�ئ نامــج الئمــم المتحــدة الإ ي قســم الحوكمــة وبنــاء الســام التابــع ل�ب

لائنشــطة النتخابيــة �ز
ramonacanaan@yahoo.com : ي

و�ز يد اللك�ت ال�ب

ق  ــرش ي ال
ــة �ز وع المســاعدة النتخابي ي مــرش

ــة �ز ــة انتخابي ي كمحلل
ــا�ئ نم ــج الئمــم المتحــدة الإ ي برنام

ز - الئردن. تعمــل �ز ــاد. فلســط�ي رزان مس
الئوســط وشــمال افريقيــا. يشــمل عملهــا البحــث والتحليــل الســياسي للمؤسســات النتخابيــة والديمقراطيــة والعمليــات السياســية الشــاملة 
ي وزارة الخارجيــة الكنديــة. حصلــت رزان عــى البكالوريــوس 

امــج وتنفيذهــا. قبــل انضمامهــا إىل الئمــم المتحــدة، عملــت رزان �ز وتصميــم ال�ب
ي العنــف 

ــاوا حيــث أكملــت بحــث الماجســت�ي �ز ي السياســة العامــة والشــؤون العالميــة مــن جامعــة أوت
ي العاقــات الدوليــة والماجســت�ي �ز

�ز
ي عمليــات الســام التابعــة لائمــم المتحــدة، وتطــور عمليــات حفــظ 

ي الــدول الهشــة والمتأثــرة بالراعــات. وهــي متخصصــة �ز
ي �ز النتخــا�ب

ي تتعامــل مــع 
ي العديــد مــن المشــاريع البحثيــة الــىت

ي ذلــك. عملــت رزان مــع المؤسســات البحثيــة ومراكــز الفكــر �ز
الســام والــدور المؤســسي �ز

ي عمليــات حفــظ الســام وأجنــدة المــرأة والســام والئمــن.
مواضيــع متخصصــة بالديمقراطيــة والــدول الهشــة ودور المــرأة �ز

razan.masad@undp.org : ي
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ي معهــد 
ــا�ة وأدوات التواصــل الجتماعــي وإدارة الحمــات �ز ــوم السياســية والسوســيولوجيا والمن ي العل

ة �ز ــان. محــا�ز . لبن ــا الشــماىلي ريت
ــة  ــع لكلي ــة والسياســية مــن معهــد العلــوم السياســية التاب ي العلــوم الداري

ــة �ز ــا معمّق ــزة عــى دبلــوم دراســة علي العلــوم السياســية. حائ
/ات. الشــماىلي  ز ي جامعــة القديــس يوســف. نالــت عــى جائــزة ســم�ي قصــ�ي لحريــة الصحافــة عــن فئــة الباحثــ�ي

الحقــوق والعلــوم السياســية �ز
ي تعمــل عــى 

ي الــىت
ي العديــد مــن منظمــات المجتمــع المــد�ز

مدونــة حــول مواضيــع حقــوق النســان والنــوع الجتماعــي، وهــي متطوعــة �ز
مواضيــع المســاواة وحقــوق النســان والنســاء كمــا والحوكمــة الرشــيدة ودولــة القانــون. منــذ العــام 2011، تعمــل كمستشــارة تنمية المشــاريع 

ي الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة. 
�ز

Ritachemaly@hotmail.com : ي
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ي تونــس. عمــل 
ز – الوليــات المتحــدة المريكيــة. يعمــل كنائــب مديــر برنامــج المؤسســة الدوليــة للنظــم النتخابيــة �ز . فلســط�ي ي ســامر الشــها�ب

ي 
ي العاقــات الدوليــة مــن جامعــة اليانــت �ز

ي ســوريا. حاصــل عــى درجــة الماجســت�ي �ز
ي مؤسســة كرياتيــف اسوســيتس كمديــر برنامــج �ز

ســابقا �ز
ق الئوســط وشــمال أفريقيــا عــى مــدى  ي الــرش

ي برامــج حوكمــة �ز
ي التنميــة الدوليــة وقــد عمــل �ز

ي أمريــكي �ز
كاليفورنيــا. هــو متخصــص فلســطيىز

ي المغــرب وتونــس وليبيــا، وأجــرى 
ة الماضيــة. وقــد ســبق أن أدار برامــج مــع المؤسســة الدوليــة للنظــم النتخابيــة �ز الســنوات الثــاث عــرش

ي تغطــي 
ي تتخــذ مــن الدوائــر المحليــة والدوليــة الــىت

ي العديــد مــن الئماكــن الــىت
ي �ز

ز والجزائــر وتركيــا. هــو متحــدث علــىز أبحاثـًـا حــول فلســط�ي
 . ز مواضيــع الحوكمــة والتوعيــة المدنيــة والنتخابيــة والســكان المهمشــ�ي

s_shihabi@yahoo.com : ي
و�ز يد اللك�ت ال�ب

ي المفوضيــة 
ي مجــال النتخابــات. تعمــل منــذ 2017 كقائــدة فريــق لدعــم برنامــج الديمقراطيــة �ز

ة ومدربــة �ز ســامية محجــوب. مــر. خبــ�ي
ــة  ــرة القطري ــا 2012 والمدي ي ليبي

ي �ز
ــا�ئ نم ي برنامــج الئمــم المتحــدة الإ

ز �ز ــ�ي ــ�ي المستشــارين الفني ي بروكســل. شــغلت منصــب كب
ــة �ز الئوروبي

ي بريــدج )بنــاء 
ة �ز ي ليبيــا مــن 2014 إىل 2016. هــي ميــر خبــ�ي

ي بورونــدي مــن 2009 اىل 2011 و�ز
للمؤسســة الدوليــة لائنظمــة النتخابيــة �ز

ــن  ــد م ــابق، أدارت العدي ي الس
ــة. �ز ــة النتخابي ــة والمراقب ــة النتخابي ي العملي

ز �ز ــ�ي ــ�ي المدرب ــات( وكب ــة والنتخاب ي إدارة الديمقراطي
ــوارد �ز الم

وع  ي ذلــك شــغل منصــب مديــرة مــرش
ي والئمــم المتحــدة والوكالــة الئمريكيــة للتنميــة الدوليــة، بمــا �ز ي يدعمهــا التحــاد الئورو�ب

المشــاريع الــىت
ي  ي التحــاد الئورو�ب

ي التنظيــم العــام لبعثــات مراقبــة النتخابــات �ز
نســان والنــوع الجتماعــي مــن 2001 إىل 2004، حيــث شــاركت �ز حقــوق الإ

ي بورونــدي مــن 2007 اىل 2009، حيــث كانــت مســؤولة عــن تنفيــذ برامــج الحوكمــة، والعدالــة النتقاليــة، وتطويــر 
ي �ز ووفــد التحــاد الئورو�ب

ي العمليــة النتخابيــة. 
المؤسســات وبنــاء القــدرات �ز

s.mahgoub@supporting-democracy.eu : ي
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ــات  ي شــؤون النتخاب
ي العــراق، خبــ�ي �ز

ــات �ز ــا المســتقلة لانتخاب ــة ألعلي ي المفوضي
صفــاء الموســوي. العــراق. عضــو مجلــس ســابق �ز

ي شــؤون النتخابــات لئكــ�ش من 
ي السياســة الدوليــة - جامعــة النهريــن. خبــ�ي �ز

. باحــث دكتــوراه �ز ز ز ألنتخابيــ�ي وعضــو شــبكة آيــس للممارســ�ي
ي العــراق، عضــو 

، رئيــس تحريــر مجلــة دراســات انتخابيــة والصــادرة عــن المفوضيــة العليــا المســتقلة لانتخابــات �ز ي
13عــام، خبــ�ي قانــو�ز

دارة النتخابيــة الهنديــة.  قــام بنــرش العديــد  ي تصــدر مــن الإ
ي والــىت هيئــة التحريــر لمجلــة الصــوت الــدوىلي المختصــة بالتثقيــف النتخــا�ب

لمانيــة العراقيــة 2014. ، وكتــاب مطبــوع بعنــوان أثــر الرقابــة الدوليــة عــى النتخابــات ال�ب ي مــن البحــوث العلميــة ذات الشــأن النتخــا�ب
safaa.ihec@yahoo.com : ي
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ي 
ــة �ز وع المــم المتحــدة للمســاعدة النتخابي ــر مــرش ــات ومدي ــ�ي مستشــاري النتخاب ي لكب

ــب الفــىز . العــراق. النائ ي
ــا�ت عــىلي طاهــر البي

ي العدالــة 
ي القانــون الــدوىلي وحقــوق النســان ومتخصــص �ز

. حاصــل عــى الدكتــوراه �ز ي
نمــا�ئ أفغانســتان لــدى برنامــج المــم المتحــدة الإ

ي 
ــدا العمــل مدرســا �ز ي بشــكل خــاص ب ي المجــال النتخــا�ب

ي بشــكل عــام و�ز
ــو�ز ي المجــال القان

ــه �ز ة طويل ي خــ�ب
ــا�ت ــدى البي ــة. ل النتخابي

ي العــام 2005 مديــرا لمكتــب الشــكاوى النتخابيــة 
الجامعــات العراقيــة منــذ العــام ١999 حــىت انضــم اىل مفوضيــة النتخابــات العراقيــة �ز

ومديــرا للدائــرة القانونيــة فيهــا ثــم انتقــل بعــد ذلــك للعمــل مــع منظمــة بعثــة الئمــم المتحــدة لمســاعدة العــراق مستشــارا قانونيــا 
ي أفغانســتان ثــم تونــس ثــم 

لمكتــب دعــم الدســتور فيهــا. تــاه انتقالــه للعمــل مــع برنامــج الئمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة �ز
ي التحكيــم التجــاري 

ي مجــال عمــل المســاعدة النتخابيــة الدوليــة. لديــه كتــاب منشــور �ز
الصومــال والعــراق مجــددا ولزال مســتمرا �ز

البحــري وعــدد مــن الئبحــاث والمقــالت المختلفــة.
ali.albayati@undp.org : ي
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ي العلــوم السياســية والقتصــاد والتجــارة مــن الجامعــة 
ي جامعــة الدولــة العربيــة، حاصــل عــى بكالوريــوس �ز

عــىلي إمــام. مــر. يعمــل �ز
ي جامعــة الــدول 

ي بقطــاع الشــؤون السياســية. هــو يعمــل �ز ي الورو�ب ي مــر. يعمــل حاليــا بــإدارة اوروبــا والتعــاون العــر�ب
يطانيــة �ز ال�ب

ي المانــة العامــة ثــم انتقــل اىل إدارة شــؤون 
ز بالقطــاع الســياسي �ز كتــ�ي ي إدارة الئم�ي

العربيــة منــذ عــام 2010 حيــث أمــ�ز أربــع ســنوات �ز
ة مهمــة  ي اكــ�ش مــن خمســة عــرش

ي جامعــة الــدول العربيــة حيــث عمــل بهــا لمــدة اربــع ســنوات قــام خالهــا بالمشــاركة �ز
النتخابــات �ز

ي بعــض الــدول العربيــة الــدول الوروبيــة ودول امريــكا الاتينيــة، وشــارك 
لمانيــة والســتفتاءات �ز مراقبــة عــى النتخابــات الرئاســية وال�ب

ي والمــم المتحــدة،،  ي مجــال النتخابــات مثــل التحــاد الورو�ب
ي قدمتهــا المنظمــات الرائــدة �ز

ي الكثــ�ي مــن التدريبــات والمؤتمــرات الــىت
�ز

ي مجــال النتخابــات 
ي وفــود جامعــة الــدول العربيــة الرســمية لتعزيــز التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة والقليميــة الرائــدة �ز

وشــارك �ز
ي عمــل بهــا بــإدارة النتخابــات. 

ة الــىت ي الفــ�ت
ي مجــال النتخابــات �ز

بصفتــه المســؤول عــن التنســيق مــع المنظمــات الدوليــة والقليميــة �ز
a.emam4@hotmail.com : ي
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، هيئــة الئمــم المتحدة  ي
نمــا�ئ ي ومستشــار مــع مؤسســات عالميــة بمــا فيهــا برنامــج الئمــم المتحــدة الإ عمــاد يوســف. الئردن. خبــ�ي انتخــا�ب

ــاً كرئيــس  هــم. يعمــل حالي ــات وغ�ي ــة والنتخاب ــة للديمقراطي للمــرأة، مكتــب الئمــم المتحــدة لخدمــات المشــاريع، المؤسســة الدولي
ي الهندســة الصناعيــة 

ي ليبيــا. حاصــل عــى البكالوريــوس �ز
ي �ز ي برنامــج تخطيــط وتنفيــذ الئمــن النتخــا�ب

لبعثــة مؤسســة كرييتــف الدوليــة �ز
ي فينيســيا. عمــل منــذ 

نســان والديمقراطيــة وجامعــة كا فوســكاري �ز ي لحقــوق الإ ي المركــز الئورو�ب
دارة مــن الجامعــة الئردنيــة وماســ�ت �ز والإ

ي الديمقراطيــات 
ي وآســيا وأفريقيــا وأوروبــا بمجــال دعــم المؤسســات الديمقراطيــة والعمليــات النتخابيــة �ز ي العالــم العــر�ب

عــام 2003 �ز
ي 

ي أكــ�ش مــن 30 دولــة، وكان عضــًوا �ز
الناشــئة وحــالت مــا بعــد الــراع والديمقراطيــات القائمــة. قــام بتقديــم ورشــات عمــل بريــدج �ز

ز  وع بريــدج وإعــادة تحريــره. طــور العديــد مــن الئدلــة التدريبيــة لموظفــي النتخابــات والمراقبــ�ي اء الدوليــة لتطويــر مــرش مجموعــة الخــ�ب
ي لمصطلحــات النتخابــات والطبعــة الثانيــة مــن دليــل  ي مختلــف البلــدان؛ قــام بتحريــر ومراجعــة المعجــم العــر�ب

ز الئحــزاب �ز وممثلــ�ي
جمــة كتيــب “التصميــم مــن أجــل المســاواة  المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والنتخابــات حــول تصميــم النظــم النتخابيــة، وقــام ب�ت

- الئنظمــة النتخابيــة ونظــام الكوتــا: الخيــارات المناســبة والخيــارات غــ�ي المناســبة “ إىل اللغــة العربيــة.
emad_yousef@yahoo.com : ي
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ــام 2015، واســتاذ السياســات  ــة ع ــذ نهاي ز من ي فلســط�ي
ــة المســتقلة لحقــوق النســان �ز ــام الهيئ ــر ع . مدي ز ــك. فلســط�ي ــار الدوي عم

ي الوليــات المتحــدة، 
دارة العامــة مــن جامعــة براندايــس �ز ي السياســات والإ

زيــت. حاصــل عــى دكتــوراة �ز ي جامعــة ب�ي
دارة العامــة �ز والإ

ي 
ــوم �ز ــوك، الئردن، ودبل م ــة ال�ي ــن جامع ــون م ــوس قان ي واشــنطن، وبكالوري

ــة �ز ــة المريكي ــن الجامع ــام م ــون الع ي القان
وماجســت�ي �ز

ي مجــال حقــوق النســان، الوصــول للعدالــة، والتنميــة 
ة طويلــة ومتنوعــة �ز ي القاهــرة. لديــه خــ�ب

طــة �ز طــة مــن اكاديميــة الرش علــوم الرش
زيــت، وقبــل ذلــك شــغل مناصــب عديــدة مــن ضمنهــا المديــر  ي جامعــة ب�ي

دارة العامــة �ز السياســية، وإدارة النتخابــات. عمــل اســتاذا لــاإ
ة اشــغاله هــذا المنصــب النتخابــات الفلســطينية الرئاســية لســنة 2005  التنفيــذي للجنــة النتخابــات المركزيــة حيــث أدار خــال فــ�ت
ــة حــول مواضيــع تتعلــق  ي ز ز العربيــة والنجل�ي ــد مــن المنشــورات والمقــالت باللغتــ�ي ــه العدي يعيــة لســنة 2006. ل ــات الترش والنتخاب

ز ومواضيــع قانونيــة وحقوقيــة متنوعــة. ي فلســط�ي
دارة العامــة �ز بــالإ

ammardwaik@gmail.com : ي
و�ز يد اللك�ت ال�ب
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ي القانــون العــام بجامعــة سوســة بتونــس حيــث درس لســنوات عديــدة القانــون الدســتوري 
عمــر البوبكــري. تونــس. أســتاذ مشــارك �ز

ي 
. وهــو عضــو ســابق �ز ي

ي هايــىت
ي �ز

نمــا�ئ ي برنامــج الئمــم المتحــدة الإ
ي �ز

نســان. يعمــل مديــر استشــاري فــىز والئنظمــة السياســية وحقــوق الإ
ي لــدى برنامــج الئمــم 

ي ومستشــار قانــو�ز ي ســنة 2011. كمــا عمــل أيضــا كخبــ�ي انتخــا�ب
هيئــة الإصــاح الســياسي والنتقــال الديمقراطــي �ز

نســان  ي عديــد البلــدان. نــرش عــدة دراســات حــول النتقــال الديمقراطــي والنتخابــات وحقــوق الإ
ي ومنظمــات أخــرى �ز

نمــا�ئ المتحــدة الإ
ة تتعلــق بنفــس المحــاور. ي مؤتمــرات إقليميــة ودوليــة كثــ�ي

ي المنطقــة العربيــة، وســاهم �ز
خاصــة �ز

amorboubakri70@gmail.com : ي
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ي العلــوم السياســية 
اتيجية بمؤسســة الئهــرام. حاصــل عــى الدكتــوراة �ز ســ�ت عمــرو هاشــم. مــر. نائــب مركــز الدراســات السياســية والإ

ــية،  ــزاب السياس ي الئح
ــام 1991 �ز ــية ع ــوم السياس ي العل

ــت�ي �ز ــى ماجس ، وع ــياسي ــام الس ي النظ
ــة �ز لماني ــة ال�ب ي الرقاب

ــام 2001 �ز ع
ــب  ــن الكت ــد م ــه العدي ــة القاهــرة. ل ــوم السياســية بجامع ــة القتصــاد والعل ــن كلي ــام 1985 م ــوم السياســية ع ي العل

ــوس �ز وبكالوري
الصــادرة عــن الئهــرام كانتخابــات مجلــس الشــعب 2005 و2010 و2012 وانتخابــات مجلــس الشــورى 2007 و2010 و2012 وتعديــل 
ي مــر 

ي العديــد مــن النــدوات حــول قضايــا النتخابــات خاصــة والنظــم السياســية عامــة �ز
الدســتور وانتخابــات الرئاســة 2006. شــارك �ز

والعديــد مــن البلــدان حــول العالــم. 
ahr1964@hotmail.com : ي
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ي تدريــس 
ي الئدب والتعليــم، ودبلــوم �ز

فــادي عــوض. مــر. محــرر لغــوي خبــ�ي ومــدرس للغــة العربيــة. حاصــل عــى بكالوريــوس �ز
ــة  ي الدراســات العربي

ــن جامعــة المنصــورة، مــر. حاصــل أيضــا عــى ماجســت�ي �ز ــة م بي ي ال�ت
ــوم متخصــص �ز ــة، ودبل اللغــة العربي

ي بالقاهــرة 
عداديــة الحكوميــة بالمنصــورة ومعهــد دار كومبــو�ز ي المــدارس الإ

مــن جامعــة الســوربون باريــس. مــدرس اللغــة العربيــة �ز
ي باريــس. عمــل 

ي جماعــة Science Po و ’Ecole Normale Superieure �ز
والجامعــة الئمريكيــة بالقاهــرة. محــا�ز للغــة العربيــة �ز

ي للمصطلحــات  وع المعجــم العــر�ب ي القاهــرة. وكان منســق مــرش
ي الجامعــة الئمريكيــة �ز

ي وحــدة أبحــاث القانــون والمجتمــع �ز
كمحــرر �ز

ي القاهــرة، وكبــ�ي المحرريــن 
ي دار التنويــر للنــرش �ز

. عمــل أيضــاً كرئيــس التحريــر والنــرش �ز ي
نمــا�ئ نامــج الئمــم المتحــدة الإ النتخابيــة ل�ب

ضافــة اىل محــرر ومديــر نــرش بالمجلــس الئعــى للثقافــة بــوزارة الثقافــة المريــة. كتــب مقــالت  وق للنــرش والتوزيــع. بالإ ي دار الــرش
�ز

ــار العــرب.  ــار الئدب، أخب وق، وأخب ي الصحــف المريــة مثــل الــرش
ي �ز متخصصــة وقــام بمراجعــة كتــب عــن الئدب العــر�ب

fadyawad95@gmail.com : ي
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ي القانــون العــام والعلــوم السياســية. وهــو يعمــل حاليــا 
ي جامعــة تونــس المنــار متخصــص �ز

لطفــي بــالل. تونــس. مــدرس باحــث �ز
ي الحقــوق 

ي بتونــس. متحصــل عــى الئســتاذية �ز
نمــا�ئ نامــج الئمــم المتحــدة الإ ي التابــع ل�ب وع الدعــم النتخــا�ب ي مــرش

ي �ز
كمستشــار قانــو�ز

ي القانــون الــدوىلي القتصــادي 
ي تونــس، وشــهادة الدراســات المعمقــة �ز

مــن كليــة الحقــوق والعلــوم القتصاديــة والسياســية بسوســة �ز
ــة اختصــاص  ي العاقــات الدولي

ــا �ز ي فرنســا، وشــهادة الدراســات العلي
ــوز �ز ــة بتول ــون التصــالت مــن جامعــة العلــوم الجتماعي وقان

ي ســويرا. يــدرّس القانــون بكليــة الحقــوق والعلــوم السياســية 
قانــون دوىلي مــن المعهــد الجامعــي للدراســات الدوليــة العليــا بجينيــف �ز

بتونــس منــذ 1995. مــارس مهنــة المحامــاة مــن 1996 إىل 2006. شــغل خطــة مستشــار بديــوان رئيــس الحكومــة التونســية مــن أبريــل 
وع قانــون الهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات.  ي أعــدت مــرش

ز الــىت اء الحكوميــ�ي ي لجنــة الخــ�ب
2012 إىل أوغســطس 2013 وكان عضــوا �ز

ــة مــن بينهــا منظمــة الصحــة العالميــة، والمنظمــة  ــة الحكوميــة وغــ�ي الحكومي ي لعــدد مــن المنظمــات الدولي
ــو�ز عمــل كمستشــار قان

الدوليــة للنظــم النتخابيــة.
lotfi.blel@undp.org : ي
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ــة  ــوم السياســية(، ورئيــس جمعي ــة الحقــوق والعل ــار )كلي ــم عــال بجامعــة تونــس المن محمــد شــفيق رصصــار. تونــس. أســتاذ تعلي
البحــوث حــول النتقــال الديمقراطــي. تــوىل رئاســة الهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات مــن ســنة 2014 إىل ســنة 2017، وانتخــب رئيســا 
دارات النتخابيــة عــام 2017، وتحصــل ســنة  ي عــام 2017 ونائــب رئيــس الجمعيــة الئفريقيــة لــاإ

دارات النتخابيــة �ز للمنظمــة العربيــة لــاإ
ز ســنة 2012 عضــوا بلجنــة  ، كمــا انتخــب رئيســا لقســم العلــوم السياســية )2014-2011(. وعــ�ي 2016 عــى الجائــزة الدوليــة جــو باكســ�ت
ــا لتحقيــق أهــداف الثــورة والنتقــال  ــة العلي اء بالهيئ ــة الخــ�ب ــه عضــوا بلحن ، كمــا تــم تعيين ي أحــداث ســاحة محمــد عــىي

التحقيــق �ز
الديمقراطــي. نــرش عــدة منشــورات منهــا تقريــر حــول واقــع وافــاق الهيئــات الدســتورية المســتقلة; ثــورة قضائيــة غــ�ي مكتملــة; تعزيــز 

دارة النتخابيــة. ي المنطقــة العربيــة; الهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات، دراســة حالــة حــول تصميــم الإ
مشــاركة الشــباب �ز

chafik.sarsar@gmail.com : ي
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ي النتخابــات. محمد 
ي خصوصــا فيمــا يتعلــق بمجــال تكنولوجيــا المعلومــات والتصــالت �ز محمــد منصــور. مــر. هــو استشــاري انتخــا�ب

ي تخصــص 
حاصــل عــى درجــة بكالوريــوس هندســة الحاســوب مــن الئكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا وماجســت�ي إدارة الئعمــال �ز

ــة مــن منظــور  ــذ 2011، بداي ي مــر من
ــات �ز ــإدارة النتخاب ــة بالقاهــرة. عمــل محمــد ب إدارة نظــم المعلومــات مــن الجامعــة الئمريكي

ي دوره كعضــو 
ي جوانــب أخــرى للعمليــة النتخابيــة، �ز

تقنيــات المعلومــات والتصــالت، ثــم اتســع دوره ليتــوىل مســئوليات عديــدة �ز
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كات الرائــدة  ي بأحــد الــرش دارات النتخابيــة المختلفــة حــىت عــام 2015. ثــم انتقــل للعمــل كاستشــاري انتخــا�ب بالئمانــات الفنيــة لهيئــات الإ
ق الئوســط وأفريقيــا وآســيا الوســطى. ي توفــ�ي حلــول التقنيــة النتخابيــة المتكاملــة حيــث يغطــي بعملــه منطقــة أوروبــا، والــرش

�ز
mohamed.mansour@smartmatic.com : ي

و�ز يد اللك�ت ال�ب

داريــة منــذ 2009. لديــه شــهادة ختــم الدراســات بالمرحلــة العليــا بالمدرســة الوطنيــة  . تونــس. مستشــار بالمحكمــة الإ مــراد بــن مــوىلي
اء  ي فريــق الخــ�ب

ي 2013 شــارك �ز
دارة. كان عضــو بالهيئــة المركزيــة العليــا لانتخابــات ثــم عمــل كنائــب للهيئــة مــن 2014 اىل 2017. �ز لــاإ

اك مــع  ــات الدســتورية بتونــس بالشــ�ت ــر حــول واقــع وافــاق الهيئ . قــام بإعــداد تقري ي ــون النتخــا�ب وع القان ــوىل إعــداد مــرش ــذي ت ال
الئســتاذ محمــد شــفيق �صــار.

 m_benmouelli@yahoo.fr : ي
و�ز يد اللك�ت ال�ب

ي العلــوم 
ي وشــهادة ماجســت�ي �ز

ي ادارة العمــال مــن جامعــة نيويــورك ســيىت
. يحمــل شــهادة ماجســت�ي �ز ز مكســيم صنصــور. فلســط�ي

ي  ي العــام النتخــا�ب
ة �ز ي مجــال التواصــل ولديــه 18 عــام مــن الخــ�ب

السياســية مــن جامعــة لنــدن لاقتصــاد والعلــوم السياســية. خبــ�ي �ز
ي الوليــات 

ي القطــاع العــام والقطــاع الخــاص �ز
. عمــل مــع العديــد مــن المؤسســات والمشــاريع �ز ز والعاقــات الخارجيــة وتوعيــة الناخبــ�ي

ز والردن وتونــس واليمــن وليبيــا  ي فلســط�ي
المتحــدة وبريطانيــا وعــدد مــن الــدول العربيــة. وقــد عمــل ســابقا مــع الدارات النتخابيــة �ز

دارات النتخابيــة. وباكســتان. كمــا عمــل مستشــاًرا للمنظمــة العربيــة لــاإ
msansour@gmail.com : ي

و�ز يد اللك�ت ال�ب

ــون  ي القان
ــة �ز ــذ العــام 1990. وهــي أســتاذة جامعي وت من ــ�ي ي ب

ز �ز ــة المحامــ�ي ي نقاب
ــة وعضــو �ز ــان. محامي اي نجــم شــكرالله. لبن مــ�ي

ي العلــوم السياســية 
ي الحقــوق وشــهادة �ز

وت.  حائــزة عــى ماجســت�ي �ز ي بــ�ي
ي جامعــة القديــس يوســف �ز

ي كليــة الحقــوق �ز
الدســتوري �ز

ي مــن الجامعــة اللبنانيــة. 
ي القانــون العــام البحــىش

وت(، وماجســت�ي دراســات عليــا �ز دارة العامــة مــن جامعــة القديــس يوســف )بــ�ي والإ
فــت عــى إصــدار مجموعــة قــرارات  ي القانــون والجتهــاد - 2014 وأ�ش

ي �ز
ي تأليــف كتــاب بعنــوان المجلــس الدســتوري اللبنــا�ز

شــاركت �ز
ــات  ــن الدراس ــد م ــا العدي ت أيض ــرش ــد ن ــية، وق ــة والفرنس ــة العربي ــن اللغ ي كل م

ــدات(، �ز ــاث مجل ي )ث
ــا�ز ــتوري اللبن ــس الدس المجل

ــة  ــة اقتصادي ــان” مجّل ــرس دي لوف ــو كوم ي “ل
ي �ز

ــو�ز ــم القان ــّررة القس ــت مح ــتورية. كان ــة والدس ــا النتخابي ــول القضاي ــالت ح والمق
ــع حــل  ــة، ل ســيما حــول مواضي ــة والدولي ــرات، المحلي ــل والمؤتم ــن ورش العم ــد م ي العدي

ــة رئيســة �ز ــة. شــاركت كمتحدث فرنكوفوني
نســان. ي وحقــوق الإ

ــة، الإصــاح القضــا�ئ اعــات النتخابي ز ال�ز
mireillench@gmail.com : ي

و�ز يد اللك�ت ال�ب

ــة.   ــية إقليمي ــة وسياس ــة انتخابي ــل كأخصائي . تعم ي
ــا�ئ نم ــدة الإ ــم المتح ــج الئم ــة. برنام ــدة المريكي ــات المتح ــمي. الولي ــة هاش ناجي

ي العلــوم السياســية. عملــت كمستشــارة 
ــا وتحميــل درجــة الماجســت�ي �ز عــى مقعــد الدراســة لدرجــة الدكتــوراه مــن جامعــة كاليفورني

ي برنامــج الئمــم المتحــدة 
ز والجنــدر والمراقبــة والتقييــم، كمــا عملــت �ز ي مجــال تســجيل الناخبــ�ي

ي نيبــال �ز
دارة النتخابيــة �ز فنيــة لــاإ

ي تأســيس مؤسســة 
ي �ز

ي بنغاديــش كمســؤولة عــن حقيبــة الحوكمــة السياســية، حيــث تضمنــت إنجازاتهــا قيــادة الدعــم الفــىز
ي �ز

نمــا�ئ الإ
ي برنامــج الئمــم المتحــدة 

ي الحوكمــة �ز
ــر المســاعد �ز ي منطقــة رابطــة جنــوب آســيا. شــغلت أيضــاً منصــب المدي

ــة �ز دارات النتخابي الإ
ي الديمقراطــي للشــؤون الدوليــة 

ي عملــت مــع المعهــد الوطــىز
نمــا�ئ ي بنغاديــش. قبــل انضمامهــا إىل برنامــج الئمــم المتحــدة الإ

ي �ز
نمــا�ئ الإ

ي تحقيــق 
ي �ز

حيــث تضمنــت إنجازاتهــا هنالــك تشــكيل تحــال للقيــادات النســائية. أجــرت بحــث الدكتــوراة حــول دور المجتمــع المــد�ز
ي والحوكمــة.

ــر متعــددة عــن النتخابــات والمجتمــع المــد�ز الديمقراطيــة وكتبــت منشــورات وتقاري
Najia.hashemee@undp.org : ي

و�ز يد اللك�ت ال�ب

ي قضايــا النــوع الجتماعــي ورئيســة المركــز المــري لحقــوق المــرأة 
نهــاد أبــو القمصــان. مــر. محاميــة بالنقــض ومستشــارة دوليــة �ز

ــرة  ــاة القاه ــى قن ي ع
ــو�ز ــج تلفزي ــة برنام ــري، مقدم ــتور الم ــة الدس ي كتاب

ــاركت �ز ــي. ش ي والنوع
ــو�ز ة القان ــ�ب ــت الخ ــرة بي ــا مدي وأيض

ي العديــد مــن التقارير 
، كمــا شــاركت �ز ي

والنــاس. كتبــت أكــ�ش مــن 20 كتــاب صــدروا عــن عــدد مــن دور النــرش ومؤسســات المجتمــع المــد�ز
ــن المؤسســات  ــد م ي العدي

ــدة الوطــن. هــي عضــو �ز ــال بجري ــت مق . كتب ــدوىلي ــك ال ــم المتحــدة والبن ــن الئم والدراســات الصــادرة ع
ــة، وأيضــا  ــوع الجتماعــي والتنمي ي بالن

ــدوىلي المعــىز ــك ال ــس الستشــاري للبن ي المجل
ــت عضــو ســابق �ز ــث كان ــة، حي ــة والدولي المحلي

ي العديــد من الدراســات 
. شــاركت �ز هــم الكثــ�ي ي مــع هيئــة الئمــم المتحــدة للمــرأة وغ�ي

المجموعــة الستشــارية العالميــة للمجتمــع المــد�ز
ز القتصــادي للمــرأة مــع  اتيجية الوطنيــة للســكان ودراســة حــول التمكــ�ي اتيجية مثــل مشــاركتها لمرجعــة الســ�ت ووضــع الخطــط الســ�ت

هــم. البنــك الــدوىلي وغ�ي
nehadabolkomsan@gmail.com : ي

و�ز يد اللك�ت ال�ب
ي.  ز ي الئدب النكلــ�ي

ي الرياضيــات البحتــة وإجــازة �ز
هبــه مرعــب. لبنــان. تخرجــت مــن الجامعــة اللبنانيــة حيــث تحمــل إجــازة مــع جــدارة �ز

ي إدارة التدريــب 
ي هــذه المنظمــة �ز

تها �ز انتقلــت مــن لبنــان إىل مــر عــام 2012 حيــث التحقــت بجامعــة الــدول العربيــة. بــدأت مســ�ي
ي الشــؤون النتخابيــة 

ة واســعة �ز وتطويــر أســاليب العمــل ومنهــا انتقلــت عــام 2015 إىل أمانــة شــؤون النتخابــات حيــث اكتســبت خــ�ب
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يعيــة المريــة عــام  ي جورجيــا عــام 2013، ومســؤول ملــف النتخابــات الترش
ي النتخابــات الرئاســية �ز

إذ كانــت مراقــب قصــ�ي المــدى �ز
ي الجزائــر عــام 2017 ومــر 

ي غــرف عمليــات بعثــات جامعــة الــدول العربيــة لمراقبــة النتخابــات �ز
ضافــة إىل ذلــك، عملــت �ز 2015. بالإ

ي مجــال النتخابــات وأصبحــت 
ي العديــد مــن الــدورات التدريبيــة وورش العمــل �ز

عامــي 2018 و2019، وتونــس عــام 2019. شــاركت �ز
مؤخــراً مدربــة ورشــة عمــل معتمــدة مــن برنامــج بريــدج.

 hiba.merheb@hotmail.com : ي
و�ز يد اللك�ت ال�ب

ي مجــال 
ي بدرجــة رئيــس محكمــة اســتئناف القاهــرة. حصــل الدكتــوراة �ز

ي ويشــغل منصــب قــا�ز
هشــام مختــار. مــر. يعمــل كقــا�ز

ي 
ضافــة اىل شــهاد الحقــوق مــن جامعــة الزقازيــق. عمــل �ز ز شــمس بالإ ي مجــال الدارة العامــة مــن جامعــة عــ�ي

ادارة الئعمــال وماجســت�ي �ز
ي فقــد كان عضــًوا 

ي النيابــة العامــة المريــة عــام ١99١إىل جانــب عملــه كقــا�ز
ي منــذ أكــ�ش مــن 25 عــام حيــث انــه بــداً �ز

الســلك القضــا�ئ
ــه كان المتحــدث الرســمي  ضافــة إىل أن ي مــر مــن عــام 2011 حــىت عــام 2015 بالإ

ــات �ز ــا لانتخاب ــة العلي ي اللجن
ي �ز

ي المكتــب الفــىز
�ز

باســمها.
Heshamjudge@yahoo.com : ي

و�ز يد اللك�ت ال�ب

ق الئوســط  نســانية لمنطقــة الــرش قليمــي لائمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإ ي المكتــب الإ
جمــة �ز . مــر. تعمــل كم�ت ي

وســام الدويــ�ف
ي نفــس المجــال مــن جامعــة القاهــرة. درســت 

ي العلــوم السياســية وماجســت�ي �ز
ــة عــى درجــة البكالوريــوس �ز ــا. حاصل وشــمال إفريقي

ي جامعــة 
ي مركــز دراســات الحضــارة وحــوار الثقافــات �ز

ي جامعــة توبنغــن، ألمانيــا مــن 2010 اىل 2011. باحثــة مســاعدة �ز
كطالبــة ضيــف �ز

ــن 2008 اىل 2012.  ــع Meedan.Inc م ــة وموق ــوق الدولي ــوث الس ــع IPSOS لبح ــة لموق جم ــت كم�ت ــن 2007 اىل 2011. عمل ــرة م القاه
ــذ 2012 إىل 2015.  ــر من ي م

ــة �ز ــة الديمقراطي ــز العملي ــول تعزي ي ح
ــا�ئ نم ــدة الإ ــم المتح ــج الئم ي برنام

وع �ز ــرش ــؤول لم ــاعدة مس مس
ي عــام 

ز �ز ي مــر والئردن وتونــس والهنــد والمكســيك. ولقــد حــررت كتابــ�ي
ي العديــد مــن ورشــات العمــل والمؤتمــرات الدوليــة �ز

شــاركت �ز
ز الثقافــات.  ز الئديــان وبــ�ي 2010: حــوار الئديــان تقييــم ومراجعــات، وكذلــك أزمــات الحــوار بــ�ي

wessam.deweny@gmail.com : ي
و�ز يد اللك�ت ال�ب

ي فلســفة العلــوم السياســية مــن كليــة القتصــاد والعلــوم السياســية جامعــة القاهــرة. 
يــ�ي العزبــاوي. مــر. حاصــل عــى دكتــوراه �ز

لمــان بمركــز الئهــرام عــام  عمــل كرئيــس برنامــج النظــام الســياسي المــري بمركــز الئهــرام عــام 2014 ورئيــس منتــدى النتخابــات وال�ب
ات الدوليــة، نحــو  ي ضــوء الخــ�ب

2015. أصــدر أكــ�ش مــن 12 كتــاب وكتيــب حــول العمليــة النتخابيــة، منهــا الهيئــة الوطنيــة لانتخابــات �ز
هــم. لمــان، دراســة حالــة )المــرأة والئقبــاط( وغ�ي ي ال�ب

يعيــة نســائية �ز أجنــدة ترش
ezbawy7@gmail.com : ي

و�ز يد اللك�ت ال�ب
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