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متحـدة إلـى توجيه بشأن السياسة العامة فيما يتعلـق بالـدعم المقـدم مـن األمـم ال
 تصميم هيئات إدارة االنتخابات أو إصالحها

 
 الغرض -ألف  المحتويات:

 النطاق -باء  
 ساس المنطقيألا -جيم  
 السياسة -دال  
 المصطلحات والتعاريف -هاء  
 المراجع -واو  
 الرصد واالمتثال -زاي  
 التواريخ -حاء  
 جهة االتصال -طاء  
 التاريخ -ياء  
 

 الغرض -ألف 
االعتبــارات اهلامــة فيمــا يتعلــق بتصــميم هيئــات إدارة هــذا ُجيمــل توجيــه السياســة العامــة  - 1

خيـــارات إدارة االنتخابـــات اســـتخداما. أوســـع وجمموعـــة متنوعـــة مـــن  ،االنتخابـــات أو إصـــالحها
وُيشــري أيضــا إىل املبــادئ ذات الصــلة بسياســة األمــم املتحــدة االنتخابيــة ويُقــدم تــدابري مــن أجــل 

قــدمي مســاعدة األمــم املتحــدة االنتخابيــة بشــأن كيفيــة تقــدمي الــدعم للســلطات الوطنيــة إرشــاد م
يف جمــال تصــميم هيئــات إدارة االنتخابــات أو إصــالحها. وهــذا التوجيــه مكمــل لتوجيــه السياســة 

وينبغــي  FP/01/2012” مبــادئ وأنــواع املســاعدة االنتخابيــة املقدمــة مــن األمــم املتحــدة“املعنــون 
 به. ناأن يُقرأ مقرت 

 
 النطاق -باء 
على مجيع كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة الـيت تُقـدم مسـاعدة األمـم هذا التوجيه  سريي - 2

ــ راداملتحــدة االنتخابيــة. وألغــراض هــذا التوجيــه، يُــ األمم املتحــدة كامــل منظومــة األمــم املتحــدة، ب
ديقها االســـتئمانية وجلا�ـــا، أي مجيـــع إدارات األمـــم املتحـــدة وصـــناديقها وبراجمهـــا وكياناتـــا وصـــنا

اهليئـــات األخـــرى و  ،وبعثـــات بنـــاء الســـالم ،البعثـــات السياســـية اخلاصـــةو  ،وبعثـــات حفـــظ الســـالم
 هذا التوجيه أيضا على البعثات أو اخلدمات االستشارية احملدودة األجل. سريالتابعة هلا. وي

 
 األساس المنطقي -جيم 

النتخابيـــة، وهـــو وكيـــل األمـــني العـــام للشـــؤون منســـق األمـــم املتحـــدة لشـــؤون املســـاعدة ا - 3
املنظومــة فيمـا يتصـل بوضـع سياســة  رائـدهـو ”) املنسـق“باسـم يلــي ُيشـار إليـه فيمـا و السياسـية، (

. وتُعــــرَّف سياســــة األمـــم املتحــــدة االنتخابيــــة بأ�ــــا وإصـــدارها ونشــــرها األمـــم املتحــــدة االنتخابيــــة
م لـــى مجيـــع كيانـــات األمـــم املتحـــدة الـــيت تُقـــدِّ ع ســـرياإلطـــار املعيـــاري واإلرشـــاد الوصـــفي الـــذي ي

 عـــدادضـــع توجيـــه السياســـة العامـــة هـــذا كجـــزء مـــن جهـــود املنســـق إلاملســـاعدة االنتخابيـــة. وقـــد وُ 
 منظومة األمم املتحدة.لكامل جمموعة كاملة من السياسات االنتخابية 
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 السياسة -دال   
 معلومات أساسية  - 1دال 

 بانــــةملصــــداقية العمليــــة االنتخابيــــة وقبوهلــــا اإلألمهيــــة البالغــــة ذات امــــن العناصــــر األخــــرى  - 4
قـــة بـــالتخطيط املتعل اتوالتوزيـــع الواضـــح لـــألدوار واملســـؤولي ،للقواعـــد الـــيت تُـــنظم العمليـــة ةالواضـــح

 ذه املسؤوليات.بالفعلي  واالضطالع ،للعملية وإدارتا
ُـــ - 5 ن عـــن و اهلياكـــل واألفـــراد املســـؤوليئـــات إدارة االنتخابـــات ب رادوألغـــراض هـــذه الوثيقـــة، ي

االضــطالع باألنشــطة العديــدة الـــيت ينطــوي عليهــا التخطــيط لالنتخابـــات وإدارتــا. ويف حــني قـــد 
ســؤولة األوىل عــن معظــم هــذه األنشــطة، فمــن الشــائع أيضــا أن تكــون املهــي حــدة تكــون جهــة وا

املهـم أخـذ كامـل هيكـل إدارة ولـذا فمـن  ،هيئات متعـددةبني عة مهام إدارة الشؤون االنتخابية موزَّ 
االنتخابــــات يف االعتبــــار. وعلــــى الــــرغم مــــن ذلــــك، فغالبــــا مــــا يكــــون هنــــاك هيئــــة رئيســــية إلدارة 

ذه االنتخابات تكون هي السـلطة األوىل املسـؤولة عـن التخطـيط للعمليـة االنتخابيـة وتنظيمهـا، وهـ
 يسي هلذه الورقة.الرئ كيزالرت  وضوعم اهليئة هي

ـــ - 6 القائمـــة بـــإدارة العمليـــة الـــيت  ةبوصـــفها اجلهـــحاســـم االنتخابـــات بـــدور  دارةة إوتقـــوم هيئ
ومــن مث يُعــد تصــميمها وتكوينهــا وأداؤهــا متغــريا حامســا  ،يُقصــد منهــا الوقــوف علــى إرادة الشــعب

فمـــن األمهيـــة مبكـــان أن تكـــون هيئـــة إدارة  لـــذا،يف مصـــداقية العمليـــة االنتخابيـــة وقبـــول نتائجهـــا. و 
 األطـــرافذا مصـــداقية، وأن يُنظـــر إليهـــا علـــى أ�ـــا كـــذلك، مـــن جانـــب خمتلـــف  االنتخابـــات كيانـــا

بـأن العمليـة االنتخابيـة  ةمقتنعـ طـراف املعنيـةاألكـون تهذه العمليـة. وينبغـي أن  هاشملليت تا عنيةامل
االنتهــاء مــن فــرتة التخطــيط الســابقة لالنتخابــات وحــىت بــدء ضــطلع بــا بصــورة مهنيــة وبدقــة منــذ يُ 

 أن النتائج.أي نزاع بش
واملؤلفـــات األكادمييـــة واملـــوارد التقنيـــة املوجـــودة بشـــأن إدارة االنتخابـــات ضـــخمة. (تـــرد يف  - 7

الورقــة قائمــة بــاملراجع تتضــمن جمموعــة خمتــارة مــن املؤلفــات ذات الصــلة). ولــيس القصــد هــذه �ايــة 
عــام للجوانـــب هنــا تكريــر مــا ســبق توثيقـــه. بــل هــو بــاألحرى تزويــد مـــوظفي األمــم املتحــدة بفهــم 

وإرشـــادات  ،وسياســـة األمـــم املتحـــدة االنتخابيـــة يف هـــذا الـــال ،الرئيســـية هليئـــات إدارة االنتخابـــات
 تصميم هذه اهلياكل أو إصالحها.يف لدول األعضاء الدعم ل ميقدكيفية تبشأن  

 
 دور هيئة إدارة االنتخابات ومسؤولياتها  - 2دال   

ات علــى ثالثــة جمــاالت رئيســية للمســؤولية وهــي: وضــع تنطــوي إدارة االنتخابــبوجــه عــام،  - 8
اإلطـــار القـــانوين، والتخطـــيط لالنتخابـــات وتنظيمهـــا، وحـــل املنازعـــات ذات الصـــلة باالنتخابـــات. 

اهليئـــة األوىل املســـؤولة عـــن التخطـــيط لالنتخابـــات وتنظيمهـــا، هـــي عـــادة هيئـــة إدارة االنتخابـــات و 
 رئيسيني اآلخرين.وهي مسؤولة بدرجات متفاوتة عن الالني ال
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 وضع اإلطار القانوني  1-2دال   

بــدءا ُحيــدد اإلطــار القــانوين املســؤوليات واهلياكــل والقواعــد الــيت تُــنظم العمليــة االنتخابيــة،  - 9
إسـناد املسـؤوليات عــن إدارة مـرورا بوالتنـافس علــى املنصـب العـام، و  ،إرسـاء احلـق يف التصـويتمـن 

يف كـــل مرحلـــة مـــن مراحـــل  ،ت الـــيت جيـــب اتباعهـــا، خطـــوة خبطـــوةاإلجراءاوانتهـــاء بـــاالنتخابـــات، 
ُيشكل اإلطار القـانوين عنصـرا أساسـيا مـن عناصـر العمليـة. وينبغـي أن ُحيـدد اإلطـار  لذاالعملية. و 

 ها. وميكـن لوضــع إطـار قــانوينســم الشــكاوى/الطعون االنتخابيـة وحميقـدإجــراءات تالقـانوين أيضـا 
 بالتـــايلو  ،األطـــراف املعنيـــةقبـــول النتـــائج مـــن جانـــب مجيـــع  يســـرامتفـــق عليـــه وإنفـــاذه بتجـــرد أن ي

 .وضما�ا يف موثوقية العملية اُيسهم

ويتمثـــــل دور هيئـــــة إدارة  ،لحكومـــــة مســـــؤولية وضـــــع القـــــواننيليتـــــوىل الفـــــرع التشـــــريعي و  - 10
يت /التعليمات اإلداريـــة إضـــافة إىل قـــانون (قـــوانني) االنتخابـــات الـــاألنظمـــةاالنتخابـــات يف إصـــدار 

لنجـــاح االنتخابـــات، مـــن أمهيـــة إلطـــار القـــانوين مـــا لســـبق للفـــرع التشـــريعي إصـــدارها. وبـــالنظر إىل 
وأمهيــة أن يكــون ذلــك اإلطــار القــانوين مقبــوال سياســيا وممكنــا تقنيــا، تقــوم هيئــة إدارة االنتخابــات 

يع مقرتحــات يف أغلــب األحيــان بــدور مــا يف العمليــة التشــريعية، ســواء بالقيــام مباشــرة بتقــدمي مشــار 
أو مـــــن خـــــالل العمـــــل مـــــع الـــــوزارة ذات الصـــــلة أو املشـــــرعني ذوي الصـــــلة يف إعـــــداد  ،تشـــــريعية

التشــريعات. ويتـــألف اإلطـــار القـــانوين عـــادة مـــن عـــدد مـــن الصـــكوك يف هيكـــل هرمـــي، ُحيـــدد كـــل 
منهــا عناصــر خمتلفــة مــن العمليــة بدرجــة أكــرب أو أقــل. ويتــألف اإلطــار القــانوين لالنتخابــات بوجــه 

 ام مما يلي:ع

 الدستور الوطين أو القانون األساسي؛ • 
 ؛اتنتخاباالقانون  • 
قــانون  أو ،مســألة املواطنـةمــن قبيـل القـوانني اإلضــافية ذات الصـلة الــيت قـد تتنــاول مسـائل  • 

 دة ما ُتصدرها اهليئة التشريعية الوطنية؛اعو العقوبات، 
 يف ذلك أنظمة التمويل السياسي؛ قانون يُنظم وجود وأداء األحزاب السياسية، مبا • 
 ؛عملية اختاذ القرارات يف هيئة إدارة االنتخاباتجمموعة أنظمة تتناول مسائل مثل  • 
مثـــل تلـــك الـــيت تُـــنظم عمليـــة االقـــرتاع أو عـــد األصـــوات،  ،اإلجـــراءات االنتخابيـــة احملـــددة • 

 ُتصدرها هيئة إدارة االنتخابات.وعادة ما 
نـــه اإلطـــار القـــانوين أن يكـــون متســـقا مـــع مجيـــع العناصـــر األخـــرى، وينبغـــي لكـــل عنصـــر يتـــألف م

 ، مثل الدستور.على سلطةوخباصة تلك األ
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خــالل  تولــدُحيتمــل أن ت ،بــل ورمبــا بعــض األنظمــة ،إىل أن اإلجــراءات تنويــهومــن املهــم ال - 11
ــــــة إدا لــــــمإىل ع نمــــــيأو حيثمــــــا ت ياســــــائل تــــــدرجياملالعمليــــــة االنتخابيــــــة مــــــن أجــــــل تنــــــاول  رة هيئ

قبـل بـدء عمليـة قـائمني الدسـتور والقـوانني ذات الصـلة  يكـون االنتخابات، يف حني أن املـرجح أن
 عادة أكثر استقرارا. انستكونوبالتايل بوقت كاف، االنتخابات 

 
 التخطيط لالنتخابات وتنظيمها  2-2دال   

ـــــات ونطاقهـــــا، ميكـــــن أن ُيشـــــكل تنظيمهـــــا حتـــــديا - 12 ـــــالنظر إىل طبيعـــــة االنتخاب ت إداريـــــة ب
ـــد التخطـــيط الســـليم واإلدارة الفعالـــة  لـــذاوتنفيذيـــة وسياســـية بالنســـبة هليئـــة إدارة االنتخابـــات. و  يُع

مهــــام ومســــؤوليات هيئــــة إدارة  علــــى الــــرغم مــــن أنأساســــيا لنجــــاح العمليــــة االنتخابيــــة. و  اعنصــــر 
 شيوعا:، يرد فيما يلي بعض من أكثر تلك املسؤوليات بلدمن بلد إىل تتفاوت االنتخابات 

 التخطيط التشغيلي؛ • 
 تسمية املرشحني)؛ما يتعلق بوضع األنظمة (مبا يف ذلك  • 
 تسجيل الناخبني واالقرتاع وعد األصوات)؛ما يتعلق بوضع اإلجراءات (مبا يف ذلك  • 
 ترسيم احلدود؛ • 
 االستقدام والتدريب؛ • 
 التخطيط لعملية تسجيل الناخبني وإدارتا؛ • 
 زاب السياسية واملرشحني لالنتخابات؛تسجيل األح • 
 متويل األحزاب السياسية واحلملة االنتخابية؛تنظيم  • 
إنفـــاذ األنظمـــة (مبــــا يف ذلـــك املتعلقـــة بتســــمية األحزاب/املرشـــحني لالنتخابـــات، ومتويــــل  • 

 )؛، وما إىل ذلكاألحزاب السياسية واحلمالت
 صلة باالنتخابات؛ذات الأنشطة اإلعالم تنظيم  • 
 تثقيف الناخبني واإلعالم؛ • 
ومنظمــــات التمــــع  ،االتصــــال بــــاألحزاب السياســــية، وأفرقــــة املــــراقبني، ووســــائط اإلعــــالم • 

 املدين ذات الصلة؛
 عمليات التصويت وعد األصوات؛ • 
 جدولة النتائج وإعال�ا. • 

أغلبهــا عــادة مــا  ولكــن ،يف هيئــة واحــدةكلهــا رمبــا ال ترتكــز األنشــطة واملهــام املــذكورة آنفــا   - 13
تتــوىل مســؤوليته هيئــة إدارة انتخابــات واحــدة. فرتســيم احلــدود، وتنظــيم متويــل األحــزاب السياســية 
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وتنظــــيم األنشــــطة اإلعالميــــة ذات الصـــــلة  ،وتكــــاليف احلمــــالت، وتســــجيل األحــــزاب السياســـــية
الرئيسـية يئـة اهلباالنتخابات ليس مـن غـري املـألوف أن تكـون مـن مسـؤولية هيئـة أو هيئـات خـالف 

 دارة االنتخابات.إل
 

 عات االنتخابيةاحل النز   3-2دال   

جملـــس مـــن تعيـــني  اعـــات يف أي مرحلـــة مـــن مراحـــل العمليـــة االنتخابيـــة، بـــدءاقـــد تنشـــأ نز  - 14
 ،أو املرشــــحني ،، وانتهــــاء بتســــجيل األحـــزاب السياســــيةأو موظفيهـــا هيئـــة إدارة االنتخابــــاتإدارة 

 أو أثناء عملية إعداد النتائج. ،أو عملية االقرتاع وعد األصوات ،أو فرتة احلملة ،الناخبني أو

عــات قبــل بــدء العمليــة. امســؤوليات الفصــل يف النز بوضــوح دد ومــن األمهيــة مبكــان أن ُحتــ - 15
 عات:ايلي النماذج الرئيسية حلل النز  وفيما

االنتخابيــــة، عات/الشكاوى ازـ أن تكــــون هيئــــة إدارة االنتخابــــات هــــي املســــؤولة عــــن حســــم النــــ • 
 ؛فيها إمكانية الطعن لدى هيئة أعلى (القضاء عادة) للفصل النهائي عوغالبا م

 عات االنتخابية؛ازـ إنشاء هيئة متخصصة للنظر يف النأن يتم  • 

 عات االنتخابية.ازـ أن يفصل نظام القضاء العادي يف الن • 

خابيــــة وفقــــا لنــــوع النــــزاع زاعات االنتـكــــون احلــــال أيضــــا أن ختتلــــف آليــــة حســــم النــــي قــــدو  - 16
القانون، أو القاعدة أو اإلجراء الـذي يُـزعم أنـه انتهـك. ومـن املهـم كفالـة أن يكـون لـدى مجيـع  أو

وأن يكـون  ،عات املوجـودةازـ ت فهـم واضـح آلليـات ومؤسسـات حـل النـاألطراف املعنية باالنتخابا
 اللجوء إليها بسهولة، كلما اقتضت احلاجة. ابوسعه

 
 ماذج هيئات إدارة االنتخاباتن  - 3دال   

هنــاك عــدد مــن منــاذج هيئــات إدارة االنتخابــات ميكــن ألي منهــا أن يكــون مالئمــا ألي  - 17
للبلـــد يف ذلـــك الوقـــت.  اصـــةبلـــد بعينـــه، رهنـــا بعوامـــل كثـــرية مـــن بينهـــا الظـــروف واالحتياجـــات اخل

وعـــة مــن اهلياكــل وتوزيـــع ووجــود جمموعــة متن ،إدارة االنتخابـــاتنظــرا لوجــود تنـــوع كبــري يف منــاذج و 
ـــــع احلـــــاالت“وصـــــفة  كـــــل منـــــوذج، يتعـــــذر وجـــــود  املســـــؤوليات داخـــــل يف ” واحـــــدة تُناســـــب مجي

هيئـــات  صـــنيفتشـــمل حمـــاوالت تعـــادة مـــا إلدارة االنتخابـــات أو تقريـــره. و مـــا منـــوذج استصـــواب 
كـان   اإدارة االنتخابات إىل فئات اهليئـات الـيت يكـون هلـا طـابع مسـتقل أو حكـومي أو خمـتلط. وأيـ

ضــرورة أعضــاء هيئــة إدارة االنتخابــات  كدر النمــوذج الــذي يعتمــده البلــد، مــن األمهيــة مبكــان أن يُــ
ويكفلـــوا  تهاومصـــداقييف العمليـــة االنتخابيـــة وأن يبنـــوا الثقـــة  ،مهنيـــة طريقـــةأن يضـــطلعوا مبهـــامهم ب

 .تهانزاه
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 النموذج المستقل  1-3دال   
هيئـــة قائمـــة بـــذاتا ومســـتقلة مؤسســـيا عـــن  ا النمـــوذج،، وفقـــا هلـــذهيئـــة إدارة االنتخابـــات  - 18

تكـون  ال ،الفرع التنفيذي للحكومة، وهلا ميزانيتها اخلاصـة وتتـوىل هـي إدارتـا. ووفقـا هلـذا النمـوذج
ون مســــؤولة أمــــام هيئــــة إدارة االنتخابــــات مســــؤولة أمــــام وزارة أو إدارة حكوميــــة بــــل ميكــــن أن تكــــ

ـــة. وميكـــن أو القضـــاء أو رئـــ اهليئـــة التشـــريعية هيئـــة إدارة االنتخابـــات بـــدرجات أن تتمتـــع يس الدول
متفاوتـــة مـــن االســـتقالل واملســـاءلة املـــاليني، فضـــال عـــن مســـتويات متفاوتـــة مـــن اخلضـــوع للمســـاءلة 

 بشأن األداء.
البلـــدان الـــيت تعمـــل وفـــق هـــذا النمـــوذج كنـــدا، وشـــيلي، وغانـــا، واهلنـــد، وإندونيســـيا، ومـــن  - 19

 مقـــــــدونياوألبانيـــــــا، ومجهوريـــــــة ســـــــرياليون، وصـــــــربيا، واجلبـــــــل األســـــــود، وجامايكـــــــا، واملكســـــــيك، و 
 باكستان، والعراق، وليبيا، وتونس، وكينيا، وبوروندي.و  ،سابقا، واليمن سالفيةو اليوغ

 
 النموذج الحكومي  2-3دال   

مـــن خـــالل وزارة وإدارتـــا وفقـــا هلـــذا النمـــوذج، يتـــوىل الفـــرع التنفيـــذي تنظـــيم االنتخابـــات  - 20
أو الســـلطات البلديـــة احملليـــة. ويـــرأس هيئـــة إدارة  ،أو وزارة الشـــؤون الداخليـــة ،وزارة الداخليـــة مثـــل

ــــات عــــادة أحــــد كبــــار املــــوظفني املــــدنيني، رمبــــا وزيــــر، ويكــــون مســــؤوال أمــــام أحــــد وزراء  االنتخاب
 احلكومة.

نــان، واليونــان، البلــدان الــيت تعمــل وفقــا هلــذا النمــوذج بلجيكــا، وأيرلنــدا، وأملانيــا، ولب مــنو  - 21
 نام، وسنغافورة، ونيوزيلندا. وفييت

 
 النموذج المختلط  3-3دال   

يتـــألف النمـــوذج املخـــتلط هليئـــة إدارة االنتخابـــات مـــن عنصـــرين، ُجيـــري فيهمـــا أحـــد فـــروع  - 22
احلكومــة االنتخابــات (كمــا هــو احلــال يف النمــوذج احلكــومي أعــاله) ولكنــه إذ يقــوم بــذلك يظــل 

مســتقلة عــن فــرع احلكومــة ذاك ويكــون لــه عــادة دور إشــرايف/ تنظيمــي ومتعلــق حتــت إشــراف هيئــة 
توزيـــــع الســـــلطة  تلـــــفبالسياســـــة (كمـــــا هـــــو احلـــــال يف النمـــــوذج املســـــتقل أعـــــاله). وميكـــــن أن خي

وتضـــطلع فيـــه اهليئـــة اإلشـــرافية/التنظيمية يف  ،واملســـؤوليات بـــني هـــذين العنصـــرين مـــن بلـــد إىل بلـــد
ملراقبـــة ويف أحيـــان أخـــرى بـــدور إشـــرايف وحتققـــي واضـــح. واملثـــال انـــوع بعـــض احلـــاالت بـــدور مـــن 

األكثر شـيوعا هلـذا النمـوذج هـو الـذي ُجتـري فيـه إدارة أو حكومـة حمليـة االنتخابـات حتـت إشـراف 
ذا النمـوذج شـكل يـتم فيـه إدارة االنتخابـات مـن خــالل هلـ ختلفـةشـكال املاألهيئـة مسـتقلة. وأحـد 

لعمليـة االنتخابيـة، ولكـن تدعمـه عـادة هيئـة إداريـة يـتم إنشـاؤها القضاء الذي ُيسيطر على كامـل ا
ذه اهليئـات اإلداريـة املؤقتـة سـيطرة مباشـرة علـى قـد يكـون هلـ يف حـنيمن أجل العملية االنتخابية. و 
غالبـــا مـــا يـــتم حلهـــا لـــدى عتـــرب بوضـــعها هـــذا جـــزءا مـــن القضـــاء. و تنظـــيم االنتخابـــات، فهـــي ال تُ 

 االنتخابات.انتهاء 
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البلـــــدان الـــــيت تعمـــــل وفـــــق هـــــذا النمـــــوذج فرنســـــا، وأســـــبانيا، والنـــــرويج، ومولـــــدوفا، مـــــن و  - 23
 وهولندا، وكوت ديفوار، والسنغال، وموزامبيق، واليابان.

 
 إدارة االنتخابات ةالهيكل التنظيمي لهيئ  - 4دال   

مهيــة مبكــان بـالنظر إىل املســؤوليات اهلامــة الــيت تضــطلع بـا هيئــة إدارة االنتخابــات، مــن األ - 24
حتديـــد اهلياكــــل الداخليــــة واملســــؤوليات حتديــــدا واضـــحا يف اإلطــــار القــــانوين والوثــــائق ذات الصــــلة 

إدارة االنتخابــــات دائمــــا تقريبــــا مــــن  ةوتتــــألف هيئــــهيئــــة إدارة االنتخابــــات. حتكــــم األخــــرى الــــيت 
األمانــة أو  عنصــرين متميــزين، مهــا: جملــس اإلدارة، وهــو عنصــر اختــاذ القــرارات واإلشــراف، وعنصــر

 العنصر اإلداري.
 

 مجلس اإلدارة  1-4دال   
” اللجنـــــــة“ وصـــــــفهالـــــــذي ُيشـــــــار إليـــــــه غالبـــــــا ب ،يتـــــــوىل جملـــــــس إدارة هيئـــــــة إدارة االنتخابـــــــات - 25

ُيشـــرف هـــو مســـؤولية وضـــع األنظمـــة والقواعـــد وفقـــا للدســـتور والقـــوانني ذات الصـــلة. و  ،”اللـــس“ أو
يتــوىل أعضــاء جملـــس أحيانــا مــا يف أحيـــان كثــرية. و الشــكاوى  علــى الفصــل يفو  ،علــى إدارة االنتخابــات

جغرافيـــة) مـــن  ســـؤولية (مواضـــيعية أوحمـــددة مـــن املاإلدارة، باإلضـــافة إىل مســـؤولياتم املعروفـــة، جمـــاالت 
جملــــس اإلدارة علــــى املســــتوى قــــرر يُ  قــــداإلبــــالغ واإلشــــراف. و  يتمســــؤوليعلــــى الوضــــوح إضــــفاء أجــــل 

جمــــاالت عمليــــة إدارة االنتخابــــات إىل جمــــالس إدارة علــــى املســــتوى الــــوطين تفــــويض ســــلطات يف بعــــض 
 على سبيل املثال). املقاطعات، دون الوطين (املستوى اإلقليمي ومستوى

أعضــاء) 7إىل 3 اهليكــل والتعيــني: يتــألف جملــس اإلدارة عــادة مــن عضــوية صــغرية (حــوايل - 26
بــدأ الشــمولية إنشــاء يــالء االعتبــار ملأن يعــين إ الســياقات، ميكــن لــس. ويف بعــضيرأســهم رئــيس ال

يف البلــد (رئــيس مســؤول تنفيــذي عــادة أرفــع اإلدارة جملــس إدارة أكــرب. ويقــوم بتعيــني رئــيس جملــس 
 دارة. وتســـتخدم يف تعيـــني أعضـــاء جملـــس اإلدارةجملـــس اإلالدولـــة)، أو الربملـــان، أو خيتـــاره أعضـــاء 

 يني األعضاء ما يلي:النماذج الرئيسية املتبعة يف تعمن . و منهجيات شىت
تعيـــني مـــن قبـــل احلكومـــة (وفقـــا ملشـــاورات أو توصـــيات مـــن جانـــب الربملـــان أو التمـــع ال • 

 األوسع نطاقا أو بدو�ا)؛
 التعيني من قبل اهليئة التشريعية أو القضاء؛ • 
ــــار (مســــتقلة •  ــــة اختي  ،أو قضــــائية ،أو مؤلفــــة مــــن أحــــزاب متعــــددة ،التعيــــني مــــن قبــــل جلن

 ذلك)؛ مزيج من أو
 التعيني من قبل حزب سياسي؛ • 
 .مما تقدم مزيج • 
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تعيــــني أعضــــاء  عضــــوأيضــــا يف أحيــــان نــــادرة جــــدا وبنــــاء علــــى طلــــب الدولــــة ال قــــد يــــتمو  - 27
تطعــن يف  حــزابالتصــويت، برتشــيح مــن أاحلــق يف هلــم يف جملــس اإلدارة دون أن يكــون مــراقبني  أو

 العمليـــــة االنتخابيـــــة وزيـــــادة شـــــفافية إدارة انتخابـــــات حمـــــددة. وذلـــــك يـــــتم عـــــادة لـــــدعم الثقـــــة يف
 .حزاباالنتخابات بني مجيع األ

، يف بعـــض احلـــاالت، تعيـــني قـــد يـــتم دعـــم الثقـــة يف العمليـــة االنتخابيـــةعنـــد احلاجـــة إىل و  - 28
يف توجيـــه كـــر ذُ ، كمـــا غـــري أنـــه. ممثـــل لألمـــم املتحـــدة ك، مبـــا يف ذلـــيف جملـــس اإلدارة عضـــو دويل

 ار ، فنظــ”مبــادئ وأنــواع املســاعدة االنتخابيــة املقدمــة مــن األمــم املتحــدة“نــون املعالسياســة العامــة 
ومــن غــري املــرجح  ،فــق علــى هــذا النــوع مــن املســاعدةتألوليــة مبــدأ امللكيــة الوطنيــة، نــادرا جــدا مــا يُ 

بعـــد انتهـــاء الصـــراع أو إ�ـــاء االســـتعمار. مثـــل حـــاالت مـــا أن ُيضـــطلع بـــه إال يف حـــاالت خاصـــة 
ألمـم املتحــدة عضــوا لــيس لــه احلــق يف التصــويت. التــابع لعضــو الكــون ياحلــاالت،  هويف معظـم هــذ

ألمــم املتحــدة لــه احلــق يف التصــويت علــى األقــل تكليفــا مــن جملــس مــن اوســيتطلب تعيــني عضــو 
 األمن أو اجلمعية العامة.

 ،املــــؤهالت: ختتلــــف الشــــروط الواجــــب توافرهــــا لعضــــوية جملــــس اإلدارة مــــن بلــــد إىل بلــــد - 29
كــن أن تتوقــف أيضــا علــى الظــروف الســائدة يف وقــت بعينــه. وميكــن أن تشــمل هــذه الشــروط ومي

أخالقيـة مشـهود بـا يف  كانـةتوافر خلفية أو خربة قانونية، وخـربة بـإدارة االنتخابـات و/أو نزاهـة وم
 التمــع. وميكــن أن تشــمل االعتبــارات األخــرى ضــرورة كفالــة تــوازن عرقــي أو جغــرايف أو جنســاين

. وميكـــن أن يكـــون هنـــاك أيضـــا متثيـــل لموعـــات حمـــددة يف التمـــع مثـــل التمـــع املـــدين أو متنـــوع
 رابطة احملامني.

املطلــوب توافرهــا لــدى  امــةاهل اتســممــن المــا يُعتــرب كثــريا حزبيــة،  الالواالســتقالل، مبعــىن  
أن  النتمـــاء إىل أحـــزاب سياســـية ســـابقة أو حاليـــة. بيـــدلوقـــد يكـــون هنـــاك حظـــر حمـــدد  ،التعيـــني

هنــاك حــاالت تكــون فيهــا مجيــع الموعــات السياســية الرئيســية ممثلــة يف جملــس اإلدارة بغيــة كســب 
أمثلـــة  مـــنالتأييـــد بشـــأن القـــرارات وتـــوافر قـــدر مـــن املســـؤولية املشـــرتكة عـــن إدارة العمليـــة بنزاهـــة. و 

ذربيجـــان، ىل حـــزب سياســـي ألبانيـــا، وأإتكـــوين هيئـــة إدارة االنتخابـــات فيهـــا  ســـتندالبلـــدان الـــيت ي
 وصربيا، ومجهورية مقدونيا اليوغسالفية سابقا، وتوغو، وتشاد، وكوت ديفوار.

 
 األمانة  2-4دال   

 شــــغيليةتتــــوىل أمانــــة هيئــــة إدارة االنتخابــــات مســــؤولية ختطــــيط وتنفيــــذ املهــــام اإلداريــــة والت - 30
 ارة االنتخابات.للعملية االنتخابية وفقا لإلطار القانوين وحتت إشراف جملس إدارة هيئة إد



  
 

10/24  
 

اهليكــل والتعيـــني: تتفـــاوت عمليــة تعيـــني مـــوظفي األمانــة. ففـــي احلـــاالت الــيت يكـــون فيهـــا  - 31
مـــوظفني بطبيعـــة احلـــال منـــوذج هيئـــة إدارة االنتخابـــات خمتلطـــا أو حكوميـــا، يكـــون موظفـــو األمانـــة 

ولكــن ألمانــة مباشــرة مــوظفي اهيئــة إدارة االنتخابــات  عــنيِّ لنمــوذج املســتقل ميكــن أن تُ يف اعـامني. و 
عقـود مـن نـوع عقـود اخلدمـة املدنيـة بأحكـام وشـروط مماثلـة. تعيينهم سيكون بطبيعة احلال مبوجـب 

ينا دائما يف أمانة هيئـة يموظفني قد يكونون معينني تع بنيوتتفاوت مدة والية موظفي األمانة أيضا 
 بات حمددة.موظفني مؤقتني ميكن استقدامهم لفرتات انتخاو إدارة االنتخابات 

يتفــاوت أيضــا هيكــل أمانــة هيئــة إدارة االنتخابــات مــن بلــد إىل آخــر. وعلــى الــرغم مــن و  - 32
ــــك، يرأســــه يف العــــادة كبــــري مــــوظفي شــــؤون االنتخابــــات /املــــدير األول التنفيــــذيســــؤول أو امل ،ذل

وقــد يكــون هنــاك أيضــا نائـــب لكبــري مــوظفي شــؤون االنتخابــات. ويف بعــض النمـــاذج  ،التنفيــذي
ســتقلة هليئــة إدارة االنتخابــات، يقــوم رئــيس األمانــة أيضــا بعمــل أمــني جملــس اإلدارة وقــد يكــون امل
حـق التصـويت يف اجتماعـات جملـس اإلدارة. وتنقسـم األمانـة عـادة إىل وحـدات  ،أو ال يكـون ،له
 ، وذلك كما يلي:اتدارة االنتخاباملختلفة إلوانب اجلإدارات تتناول  أو

 والتــدريب، ،بيــة (مبــا فيهــا تســجيل النــاخبني، والتنســيق امليــداينالعمليــات االنتخا -أ  
 )؛وما إىل ذلك واإلجراءات،

األحزاب بـــــــالعالقـــــــات اخلارجيـــــــة (مبـــــــا فيهـــــــا العالقـــــــات بـــــــاملراقبني، واالتصـــــــال  -ب  
 )؛وما إىل ذلك السياسية/املرشحني والتمع املدين،

 الشؤون القانونية؛ -ج  
 قيف الناخبني والعالقات بوسائط اإلعالم)؛اإلعالم (مبا يف ذلك تث -د  
 اللوجستيات؛ هـ 
 الشراء؛ -و  
 )؛وما إىل ذلك اإلدارة (مبا يف ذلك الشؤون املالية واملوارد البشرية وامليزانية، -ز  
 إدارة البيانات وتكنولوجيا املعلومات. -ح  

حــــدات أو اإلدارات تشــــكيل الو الــــيت ميكــــن بــــا كيفيــــة الوهنــــاك تفاوتــــات خمتلفــــة بشــــأن  - 33
لتســجيل النــاخبني مســتقلة وقــد أنشــأت بعــض هيئــات إدارة االنتخابــات أيضــا وحــدة/إدارة  .أعــاله

أعمــال هيئـــة يف كامـــل نســانية لكفالـــة تعمــيم القضـــايا اجلنســانية مســتقلة للشـــؤون اجلووحــدة/إدارة 
 إدارة االنتخابات.

مـن تب دون وطنية على مستوى أو أكثر وكثريا ما تُنشئ أمانة هيئة إدارة االنتخابات مكا - 34
 على مستوى كل منها. تشغيليةوتضطلع باملهام اإلدارية وال ،ُتشرف عليهااملستويات اليت 
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املــؤهالت: تُركـــز املـــؤهالت الــالزم توافرهـــا يف مـــوظفي أمانــة هيئـــة إدارة االنتخابـــات عـــادة  - 35
احلـاالت شـرط جيـب تـوافره يف مـوظفي  يف معظـماحليـاد السياسـي على اخلربة التقنية ذات الصلة. و 

األمانــة. وقــد تعتمــد بعــض األمانــات سياســات تســتهدف جمموعــات حمــددة، مثــل املــرأة، لتشــجيع 
 قدر أكرب من الشمول والتنوع بني موظفيها.حتقيق 

 
 مدة والية هيئة إدارة االنتخابات  - 5دال   

ومهــا: مــدة واليــة  ،ة االنتخابــاتهنــاك اختالفــان رئيســيان مــن حيــث مــدة واليــة هيئــة إدار  - 36
مؤقتـــة ومـــدة واليـــة دائمـــة. وعـــادة مـــا يُـــنص علـــى مـــدة واليـــة هيئـــة إدارة االنتخابـــات يف القـــانون 

 املنشئ لتلك اهليئة أو يف قانون االنتخابات.
 

 هيئة إدارة االنتخابات المؤقتة  1-5دال   

مـــن ترتيبـــات انتقاليـــة أو إلجـــراء  يـــتم إنشـــاء هيئـــة إدارة االنتخابـــات املؤقتـــة أحيانـــا كجـــزء - 37
ولكنهــا  ،عمليــات انتخابيــة حمــددة. وعــادة مــا يــتم حــل هيئــة إدارة االنتخابــات بعــد إجنــاز واليتهــا

الســـياقات  حتويلهــا إىل هيئـــة أكثـــر دوامــا، وخباصـــة يف ســـياقات مــا بعـــد الصـــراع أوأحيانـــا قــد يـــتم 
اختـار ري. وقـد تتغـال  ضـاء جملـس اإلدارة أوتعيـني أعطريقـة  تتغري، قد االنتقالية. ويف هذه احلاالت

أثنــاء فـــرتة  وجــد إالت ال هـــذهدارة االنتخابــات، و مؤقتــة إلبعــض الــدميقراطيات املســتقرة أيضـــا هيئــة 
 ، بغية ختفيض التكاليف.اتاالنتخاب

 
 هيئة إدارة االنتخابات الدائمة  2-5دال   

نــة دائمــة، ســواء علــى املســتوى الــوطين عــادة مــا يكــون هليئــة إدارة االنتخابــات الدائمــة أما - 38
وحـــده أو علـــى املســـتوى دون الـــوطين أيضـــا، بينمـــا تكـــون مـــدة واليـــة أعضـــاء جملـــس اإلدارة عـــادة 

تنتهــي فــرتة واليــة جملــس اإلدارة عقــب االنتخابــات، ميكــن أن مــدة حمــدودة. ويف بعــض احلــاالت، 
 .وُميكن إعادة تعيني األعضاء لدى التحضري لالنتخابات التالية

 
 إطار المساعدة االنتخابية التي تقدمها األمم المتحدة  - 6دال   

ــــوع مــــن املســــاعدة االنتخابيــــة، جيــــب تــــوافر شــــرطني  - 39 قبــــل أن تقــــدم األمــــم املتحــــدة أي ن
ومهـــا: أوال، جيـــب أن تســـتند كـــل املســـاعدة االنتخابيـــة الـــيت تقـــدمها األمـــم املتحـــدة إىل  ،مســـبقني

عية العامة أو طلـب رمسـي مـن دولـة عضـو أو إقلـيم، وثانيـا، جيـب تكليف من جملس األمن أو اجلم
أن يضــــطلع منســــق األمــــم املتحــــدة لشــــؤون املســــاعدة االنتخابيــــة بتقيــــيم لالحتياجــــات. وســــيوافق 

االنتخابيـة أو يعتربهـا غــري مالئمـة، اسـتنادا إىل تقريــر للمســاعدة األمـم املتحـدة تقــدمي املنسـق علـى 
 ة وبارامرتاتا وطرائقها.التقييم، وحيدد نوع املساعد
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المبـــادئ المتعلقـــة بمســـاعدة األمـــم المتحـــدة االنتخابيـــة فيمـــا يتصـــل بهيئـــات  - 7دال   
 االنتخابات إدارة

منســق األمــم املتحــدة لشــؤون املســاعدة االنتخابيــة يف توجيــه السياســة العامــة بشــأن  يــورد - 40
با  سرتشد، عددا من املبادئ اليت ت”ملتحدةمبادئ وأنواع املساعدة االنتخابية املقدمة من األمم ا“

املســاعدة االنتخابيــة املقدمــة مــن األمــم املتحــدة. ويف احلــاالت الــيت يُطلــب فيهــا مــن األمــم املتحــدة 
، يتحـــتم التقيـــد جبميـــع هـــذه أو إصـــالحها تصـــميم هيئـــة إدارة االنتخابـــاتلتقـــدمي مســـاعدة تقنيـــة 

موظفــو األمــم املتحــدة الــذين يقــدمون هــذه املشــورة  ، ينبغــي أن يكــونذلــكاملبــادئ. وباإلضــافة إىل 
وأن يلتمسوا احلصـول علـى خـربة إضـافية  ،باجلوانب النظرية والعملية إلدارة االنتخاباتملمني بدقة 

يف حالـــة الشـــك، وخباصـــة مـــن ُشـــعبة املســـاعدة االنتخابيـــة/إدارة الشـــؤون السياســـية. وتُعـــد املبـــادئ 
 مشورة بشأن هيئات إدارة االنتخابات: التالية ذات أمهية خاصة عند تقدمي

 
 السيادة والملكية الوطنيتان  1-7دال   

ينبغــي أن تكــون األهــداف الرئيســية ملــوظفي األمــم املتحــدة الــذين يقــدمون الــدعم واملشــورة  - 41
دعـم اجلهـات الفاعلـة الوطنيـة علـى  -عنـدما يُطلـب مـنهم ذلـك  -بشأن هياكل إدارة االنتخابات 

 اوأهـــدافه اومشـــرتك الحتياجاتـــواســـع ا اختـــاذ قـــرارات مســـتنرية متامـــا اســـتنادا إىل فهـــم حنـــو يُتـــيح هلـــ
ـــة الـــئـــالالسياســـية، واعتمـــاد منـــوذج يُ  يت م الظـــروف. وينبغـــي أن يكـــون اهلـــدف مـــن املســـاعدة التقني

األمم املتحدة يف هـذا الـال، كمـا يف غـريه مـن الـاالت، مسـاعدة األطـراف املعنيـة الوطنيـة  هاقدمتُ 
وتقـدمي  ،وحتديـد االعتبـارات اهلامـة الواجـب مراعاتـا يف اختـاذ القـرار ،على فهم اخليارات املتاحـة هلـا

 يقع عليه اختيارها. الدعم واملشورة، حيثما يكون ذلك مالئما، بشأن تنفيذ ما
ملســاعدة االنتخابيــة، ينبغــي اأكثــر مــن جهــة دوليــة واحــدة تقــدم فيهــا ويف الســياقات الــيت  - 42
أمكــــن ذلــــك، إىل تكــــوين توافــــق آراء وتقــــدمي موقــــف حيثمــــا دف موظفــــو األمــــم املتحــــدة، يهـــأن 

ـــمُ  الفاعلـــة هـــات تفـــادي تقـــدمي مشـــورة متضـــاربة إىل اجلبغيـــة ق بشـــأن هياكـــل إدارة االنتخابـــات نسَّ
م فيهــا خيــارات متعـددة إىل اجلهــات الفاعلــة الوطنيــة، فـي احلــاالت الــيت تُقـدَّ فالوطنيـة. ومــع ذلــك، 

 تفضله. ذياختاذ قرار بشأن اخليار البهلا  سمحن يُ ينبغي أ
 

 مساعدة انتخابية قائمة على معايير وليست مفروضة  2-7دال   
حيــد هلياكــل وهــو أنــه لــيس هنـاك نظــام سياســي وحيــد أو منــوذج و  ،مثـة مبــدأ أساســي آخــر - 43

والعمليــــــات  الــــــُنظم السياســــــية أنم بالتســــــاوي مجيــــــع الــــــدول وشــــــعوبا، و إدارة االنتخابــــــات يالئــــــ
وعلـــى هـــذا  .لعوامـــل كثـــرية مـــن بينهـــا عوامـــل تارخييـــة وسياســـية وثقافيـــة ودينيـــةختضـــع االنتخابيـــة 

الفاعلـــة الوطنيـــة بشـــأن  جهـــاتملســـاعدة الـــيت تقـــدمها األمـــم املتحـــدة للاأال تكـــون النحـــو، ينبغـــي 
 جهـــاتلحمايـــدة بشـــأن اخليـــارات املتاحـــة لتظـــل بـــل  ة،ضـــمســـاعدة مفرو هياكـــل إدارة االنتخابـــات 

ــــأو تُ  ،أو متــــارس الضــــغط ،وأال تتــــدخل يف عمليــــات اختــــاذ القــــرار الوطنيــــة ،الفاعلــــة الوطنيــــة ل فضِّ
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أن يكــــون خلــــرباء األمــــم املتحــــدة رأي مســــتنري حيــــول دون منوذجــــا علــــى اآلخــــر. بيــــد أن ذلــــك ال 
بيـة ويف بشأن ما إذا كان ُحيتمل جلانـب بعينـه مـن هـذه اهلياكـل أن يقـوض الثقـة يف العمليـة االنتخا

مــن ســياقات بلــدان أخــرى. املكتســبة  قارنــةمصــداقيتها، وقــد يكــون مــن املفيــد تقاســم اخلــربات امل
 حصــيفةوينبغـي هلــذه اآلراء، إذا مــا مت تبادهلـا مــع اجلهــات الفاعلـة الوطنيــة، أن تكــون دائمـا بنَّــاءة و 

 مالئمة.مقارنة ومصحوبة حبلول بديلة وخربات 
 

 المنظور السياسي  3-7دال   
للبلـــد، مبـــا يف  ةالسياســـي ظـــروفلـــدى مـــوظفي األمـــم املتحـــدة فهـــم جيـــد لل تبلـــورينبغـــي أن ي - 44

 ســياقزاع، مبــا يكفــل النظــر يف خيــارات إدارة االنتخابــات ذات الصــلة يف الـذلــك العوامــل املســببة للنــ
طــراف الــذي جتــري فيــه االنتخابــات. وباإلضــافة إىل ذلــك، ينبغــي ملــوظفي األمــم املتحــدة مســاعدة األ

وُيسـهم  ،تـوترقائمـة للاملعنية الوطنية على حتديد أنسب هيكل ُيساعد علـى التغلـب علـى أي مصـادر 
 يف إجراء انتخابات ذات مصداقية ومقبولة، وخباصة للبلدان اخلارجة من الصراع.

 
 المنظور الجنساني  4-7دال   

عيــــة الســــلطات املعنيــــة املشــــورة مــــن أجــــل كفالــــة تو  قــــدميينبغـــي ملــــوظفي األمــــم املتحــــدة ت - 45
تصــميم هياكــل إدارة لــدى إتاحــة فــرص متســاوية للرجــال والنســاء علــى مجيــع املســتويات  ضــرورةب

ويف مجيـــع العمليـــات  ،االنتخابـــات، وتعيـــني جملـــس اإلدارة، ووضـــع األنظمـــة، واســـتقدام املـــوظفني
 األخرى ذات الصلة بيئة إدارة االنتخابات.

 
 رية وشفافةو شاتملة و عملية شاأن تكون ال  5-7دال   

عمليـة شـاملة ب ضـطالعالا، التشـديد علـى أمهيـة ايـةبدالينبغي ملوظفي األمم املتحدة، منذ  - 46
هياكـل إدارة االنتخابـات. ولكـي تكـون العمليـة شـاملة ينبغــي وإصـالح وشـفافة لتصـميم  تشـاوريةو 

، ولكــن أيضــا إىل النســاء والفئــات األخــرى ددةأن تصــل لــيس فقــط للعناصــر الفاعلــة السياســية احملــ
األقليـات والشـعوب األصـلية ذلـك أيضـا شـمل يد، وميكـن أن تُقيـحقوقها تقليديا أو  ملاليت قد تُ 

 تشــــاوريةوالشــــباب. وينبغــــي أيضــــا العمــــل علــــى أن تكــــون عمليــــة تعيــــني جملــــس اإلدارة شــــاملة و 
 وكذلك إدارة العملية االنتخابية عموما.

 
 فعالية من حيث التكلفة واالستدامةال  6-7دال   

يف الكيفية اليت ميكن أن  ،ومساعدتا لدى تقدمي مشورة األمم املتحدة ،دائماالنظر ينبغي  - 47
علـــى ضـــوء ســـائر املســـؤوليات  يـــات االنتخابيـــة علـــى األجـــل الطويـــلُتســـهم بـــا يف اســـتدامة العمل

وبنــاء  ،واآلثــار الطويلــة األجــل ،ن تكـون التكلفــةوينبغــي أواالحتياجـات اإلمنائيــة واملتعلقــة بامليزانيــة. 
حموريــة لـــدى ذات أمهيـــة ووضـــع اســرتاتيجية خـــروج لألمــم املتحـــدة عوامــل  ،ونقـــل املعرفــة ،القــدرات

 تقدمي املساعدة واملشورة يف هذا الال كما يف الاالت األخرى.
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 المبادئ األساسية ألداء هيئات إدارة االنتخابات - 8دال   

، هنـــاك عـــدد مـــن املبـــادئ التوجيهيـــة الـــيت تُعتـــرب عمومـــا اتكـــان منـــوذج إدارة االنتخابـــ  أيـــا - 48
 ركائز لعملية إدارة االنتخابات من أجل إجراء انتخابات موثوقة ومقبولة.

 
 االستقالل والحياد  1-8دال   

وحيادهــــا يف اختاذهـــــا  تـــــأثري ال موجــــب لـــــه،ن أي عــــ ،اســــتقالل هيئــــة إدارة االنتخابـــــات - 49
إدارة االنتخابات. ومما لـه أمهيـة بالغـة للهيئـة الـيت تُـدير العمليـة من مبادئ مبدآن هامان  ،قراراتلل

حــزيب أو تــأثري قــرارات عــن أي لل اذهــاختامســتقلة يف كجهــة بلــد أن يُنظــر إليهــا  الاالنتخابيــة داخــل 
ســــــيطرة مبــــــا يف ذلــــــك مــــــن جانــــــب أي نفــــــوذ حكــــــومي أو سياســــــي أو أي نفــــــوذ حــــــزيب آخــــــر. 

تقالل يف هـــذا الصـــدد ال يعـــين االســـتقالل اهليكلـــي (كمـــا هـــو احلـــال يف النمـــوذج املســـتقل واالســـ
ميكــن ألي منــوذج أن يكــون قــادرا علــى العمــل دون تــأثري  ،وعلــى هــذا النحــو ،)اتإلدارة االنتخابــ
ـــه  ـــة هيئـــة إدارة االنتخابـــات الـــيت يكـــون أعضـــاء جملـــس إدارتـــا ال موجـــب ل علـــى قراراتـــه. ويف حال

إزاء  اكـون حمايـديصاحل سياسية، فإن املبدأ اهلام هـو أنـه عنـدما يُتخـذ قـرار �ـائي ال بـد أن ممثلني مل
 مجيع املصاحل السياسية.

يعــين  أن االســتقالل الالتنويــه إىل وبغــض النظــر عــن النمــوذج املســتخدم، مــن األمهيــة مبكــان  - 50
مســــؤولة يف �ايـــة األمــــر أمــــام أن يعمـــل النمــــوذج متحـــررا مــــن أي مســــاءلة. فهيئـــة إدارة االنتخابــــات 

اهليئــة التشــريعية أو  -أخــرى مــن مؤسســات الدولــة أو ولكنهــا أيضــا مســؤولة أمــام مؤسســة  ،النــاخبني
ولكنهـا تشـمل عـادة  ،أو رئيس الدولـة. وقـد تتفـاوت متطلبـات املسـاءلة ،إحدى الوزارات، أو القضاء

 املهنية والتجرد والنزاهة.التحلي ب وتوافر القدرة على ،ة واملاليةيجمموعة من املسائل اإلدار 
 

 التجرد  2-8دال   

هــــــو أن تتصــــــرف هيئــــــة إدارة و  ات،مثــــــة مبــــــدأ هــــــام آخــــــر فيمــــــا يتعلــــــق بــــــإدارة االنتخابــــــ - 51
، بتجــرد يف مجيــع أعماهلــا وخباصــة يف تعاملهــا مــع النــاخبني واألحــزاب تصــورااالنتخابــات، واقعــا و 

كــــل حــــزب عامــــل هيئــــة إدارة االنتخابــــات  أن تُ كفالــــة   السياســــية واملرشــــحني. ومــــن األمهيــــة البالغــــة
ووفقــا  ،نزيهــة ومنصــفةبطريقــة و  علــى قــدم املســاواةمرشــح أو ناخــب أو مشــارك آخــر  سياســي أو

للقواعـــد واإلجـــراءات املعمـــول بـــا. ويشـــمل ذلـــك، فيمـــا يتعلـــق باملرشـــحني واألحـــزاب السياســـية، 
ـــــل و  األمـــــاكن العامـــــة  ســـــائط اإلعـــــالم أوإتاحـــــة وصـــــوهلم بشـــــكل منصـــــف إىل املـــــوارد العامـــــة مث

 منابرها. شاركوا الناخبني يف استخدامكي ي  للتجمعات املخصصة
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 الشفافية  3-8دال   

الشفافية يف اختـاذ القـرارات واإلدارة (التنفيذيـة واملاليـة) مبـدأ هـام آخـر يُعـزز مصـداقية هيئـة  - 52
غ عــــن القــــرارات واملعلومــــات املتعلقــــة إدارة االنتخابــــات ونزاهــــة العمليــــة بوجــــه عــــام. وجيــــب اإلبــــال

تــاح جلميــع وينبغــي أن تُ  ،ووضــوح ويف الوقــت املناســبم انتظــامبختلــف مراحــل العمليــة االنتخابيــة ب
لشــفافية ليف العمليــة. و  ااألطــراف املعنيــة ُســبل احلصــول علــى مجيــع املعلومــات ذات الصــلة مبشــاركته

ـــة إدارة االنتخ يتهـــامهأ ابـــات. وميكـــن للمشـــاورات الواســـعة النطـــاق مـــع أيضـــا يف تعزيـــز مســـاءلة هيئ
 األطراف املعنية بشأن القرارات الرئيسية أن ُتسهم إسهاما كبريا يف نزاهة العملية.

 
 المهنية  4-8دال   

املهنية، مبعىن القيام جبميـع مراحـل العمليـة وفقـا ملختلـف املبـادئ واإلجـراءات بدقـة واقتـدار  - 53
أيضا مبدأ هام  وه ،موظفني مؤهلني على النحو املناسب توافرو  ة،لفوكفاءة وفعالية من حيث التك

 ثقة خمتلف األطراف املعنية يف العملية االنتخابية.االستحواذ على وسبيل إىل  ،آخر
 

االعتبـــــــارات الواجـــــــب مراعاتهـــــــا فـــــــي تصـــــــميم هيئـــــــات إدارة االنتخابــــــــات  - 9دال   
 تشغيلهاإصالحها أو  أو

تصـميم جمـال عمليـة تقـدمي املشـورة مـن جانـب األمـم املتحـدة يف  املاالهتداء يف ك ينبغي - 54
املتعلقــــــة بتقــــــدمي هيئــــــات إدارة االنتخابــــــات أو إصــــــالحها أو تشــــــغيلها باملبــــــادئ الــــــواردة أعــــــاله 

إدارة االنتخابـات. وفيمـا يلـي بعـض االعتبـارات الرئيسـية بـملساعدة االنتخابية من األمـم املتحـدة و ا
ام الســـلطات الوطنيـــة إليهـــا لـــدى تقـــدمي املشـــورة بشـــأن النمـــاذج احملتملـــة الـــيت ينبغـــي توجيـــه اهتمـــ

 هليئات إدارة االنتخابات وأدائها الفعال.
 

 إدارة االنتخابات ةذج هيئاختيار نمو   1-9دال   

 ،دارة عمليــــة صــــعبة وحساســــة سياســــياإلمنــــوط بــــا دور حاســــم  نتخابــــاتهيئــــة إدارة اال - 55
 علـــى أفضـــل حنـــو ذســتحو الـــذي سيذج و هــو النمـــلــيت جبـــب مراعاتـــا اوأحــد االعتبـــارات األساســـية 

ثقـــــة خمتلـــــف األطـــــراف املعنيـــــة. وهنـــــاك جمموعـــــة واســـــعة التنـــــوع مـــــن منـــــاذج هيئـــــات إدارة علـــــى 
بلــــد بعينــــه. وقــــد يُعهــــد إىل إدارة أي أي منــــوذج وفقــــا الحتياجــــات مواءمــــة وميكــــن  ،االنتخابــــات

د يكــون هنــاك إحســاس بأ�ــا تربطهــا صــالت وثيقــة أو قــ ،حكوميــة بــإدارة العمليــة بطريقــة متجــردة
مثــل النمــوذج املســتقل  ،الســلطة السياســية القائمــة، ويف هــذه احلالــة ميكــن أن تكــون منــاذج أخــرىب

وينطـوي علــى جمموعـة مـن العوامــل  ،النظـردقــة يقتضـي  اذهـأكثـر مالءمــة. و  ،أو النمـوذج املخـتلط
ــــك البلــــداخل ــــار يُ . وبغــــض النظــــر عــــن النمــــوذ اصــــة بظــــروف ذل ــــع ج املخت ستصــــوب النظــــر يف مجي

 اخليارات ومجيع األشكال املختلفة من خالل عملية تشاورية.



  
 

16/24  
 

 استعراض الهياكل والقدرات الموجودة  2-9دال   

مـــن مثـــة اعتبـــار أويل هـــام وهـــو أداء هياكـــل هيئـــة إدارة االنتخابـــات احلاليـــة أو الســـابقة. و  - 56
يف املاضـي  دتا ومـا إذا كانـت يف احلاضـر أوثقـة الـيت ولـَّالرئيسية يف هذا الصدد مسـتوى ال القضايا

االعتبــارات اهلامــة األخــرى الفعاليــة مــن حيــث التكلفــة واخلضــوع للمســاءلة.  مــنفعالــة وشــاملة. و 
وينبغــي ملقــدمي املســاعدة اطــالع  ،وهنــاك يف الواقــع اعتبــارات كثــرية جيــب مراعاتــا يف تقيــيم األداء

مــن عمليــة إدارة أيضــا اجــب النظــر فيهــا مجيعــا. وممــا قــد ُيســهل الو  لقضــاياالســلطات علــى أهــم ا
هيكـل جديـد اعتمـاد االنتخابات حتديد الاالت اليت ميكـن حتسـينها يف اهلياكـل القائمـة بـدال مـن 

جــزء مـن هــذه العمليـة أيضــا تقـدير مــا إذا كانــت  شــمليئـة إدارة العمليــات. وقـد يبالضــرورة هلمتامـا 
 ادرة على إدارة العمليات االنتخابية.هناك أجهزة أخرى للدولة ق

عتــربت القــدرة احلاليـــة اإذا مــا مـــا إدارة حكوميــة  ميكـــن إكمــال قــدرةفعلــى ســبيل املثــال،  - 57
إعـــادة ختصـــيص مـــوارد كافيـــة مـــن أولويـــات أخـــرى داخـــل اإلدارة مـــن أجـــل يتعـــذر غـــري مالئمـــة أو 

ارات واألشـــكال املختلفـــة املناســـبة تـــام. وميكـــن حتديـــد اخليـــالوجـــه الإدارة عمليـــة االنتخابـــات علـــى 
علــى أفضـــل حنــو مـــن خــالل النظـــر املســتفيض يف احلالـــة علــى أرض الواقـــع وإجــراء مناقشـــات مـــع 

 مجيع األطراف املعنية.
 

 تعيين مجلس اإلدارة  3-9دال   

االعتبــارات الرئيســية فيمــا  مــنيقــوم جملــس اإلدارة بــدور أساســي يف كفالــة نزاهــة العمليــة. و  - 58
مبجلــــس اإلدارة النمــــوذج األساســــي الــــذي يــــتم اختيــــاره، وكيفيــــة اختيــــار أعضــــاء اللــــس  يتعلــــق

 ،ورئيســـه، واملـــؤهالت املطلـــوب توافرهـــا، وتوزيـــع الســـلطة واملســـؤوليات بـــني جملـــس اإلدارة واألمانـــة
 ومدة والية جملس اإلدارة.

ســبة لتكــوين جملــس ســيرتتب علــى اختيــار منــوذج هيئــة إدارة االنتخابــات آثــار مباشــرة بالن - 59
االعتبـــارات الرئيســية يف هـــذا الشــأن مـــا إذا كانــت األطـــراف املعنيــة ســـتعهد  مــناإلدارة ورئاســته. و 

إىل أحــد كبــار مــوظفي اخلدمــة املدنيــة أو وزيــر يف احلكومــة أو عضــو يف اهليئــة القضــائية بوجــه عــام 
النظــــر يف منــــوذج مســـــتقل إذا مــــا جـــــرى  ،برئاســــة وإدارة العمليــــة بطريقــــة نزيهـــــة وحمايــــدة. وباملثــــل

فســيتطلب األمــر عندئــذ تــوافر أفــراد يتمتعــون باالســتقالل الفكــري أو ضــمان االســتقالل أو احليــاد 
الكلي. وينبغـي أن تكـون هـذه االعتبـارات جـزءا مـن التقيـيم العـام ملـا هـو أنسـب النمـاذج لظـروف 

ملطروحــة الختيــار أعضــاء البلــد. ورهنــا بــالنموذج الــذي يقــع عليــه االختيــار، ســتتفاوت اخليــارات ا
 جملس اإلدارة ورئيسه.
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 التشاور بشأن تعيين مجلس اإلدارة  ’1‘ 3-9دال   

الـيت التشاور الواسع النطـاق بشـأن اختيـار أعضـاء جملـس اإلدارة مـن بـني أهـم االعتبـارات  - 60
خص . وعلــى الـــرغم مــن أن الشـــوالثقـــة فيهــا تعزيـــز الطمأنينــة بشــأن العمليـــة ككــلجيــب مراعاتــا ل

تشـــاور واســـع النطـــاق بشـــأن إجـــراء دور يف العمليـــة، فـــاألهم هـــو لـــه الـــذي يقـــوم بـــالتعيني الرمســـي 
بتأييـــد اللـــس وإذا مـــا كـــان النمـــوذج غـــري حـــزيب فمـــن املـــأمول أن يتمتـــع أعضـــاء  ،عمليـــة التعيـــني

واســـع مـــن خمتلـــف األحـــزاب. وإذا مـــا كانـــت هيئـــة إدارة االنتخابـــات قائمـــة علـــى احلـــزب، تقـــول 
حيــث التشــاور بشــأن تعيــني األعضــاء أقــل أمهيــة (يكــون ومــن مث  -ريــة أن احليــاد وليــد التــوازن النظ

عــام بشــأن عــدد ن). ومــع ذلــك فهــم يطمحــون بطبيعــة احلــال يف حتقيــق اتفــاق و حزبيــ مفــرتض أ�ــيُ 
صـــبح عضـــوا يف اللـــس وترتيبـــات التصـــويت. وينبغـــي ألي عمليـــة ومـــن سيُ  أعضـــاء جملـــس اإلدارة

دف إىل تعزيـــز ثقـــة واطمئنـــان اجلمهـــور واألطـــراف املعنيـــة بشـــأن العمليـــة االنتخابيـــة. اختيـــار أن تـــ
ضــطلع بالعمليــة ومــن املستصــوب أن يــتم االتفــاق علــى معــايري ومــؤهالت واضــحة لالختيــار وأن يُ 

د عــدد أعضــاء جملــس اإلدارة. وهــذا العــدد يكــون بطريقــة شــفافة. وحيتــاج األمــر أيضــا إىل أن ُحيــدَّ 
بغيــــة تيســــري عمليــــات اختــــاذ القــــرار  ،أعضــــاء 7إىل  3فرديــــا وصــــغريا، أي حــــوايل عمومــــا عــــددا 

يف بعـض السـياقات االنتقاليـة ميكـن أن يعـين إنشـاء جملـس  للشـمول إيـالء االعتبـار ، ولو أنرهقةامل
 أن تكون تشاورية وشفافة قدر اإلمكان.اللس إدارة أكرب. وينبغي لعملية اختيار رئيس 
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وميكـن  ،التعيـني يف عضـوية جملـس اإلدارة مـن بلـد إىل بلـدشـروط  تفـاوتكما ذُكر آنفـا، ت - 61
أيضا أن تتوقف على الظروف السائدة يف وقت بعينه. وميكن أن تشمل هذه الشـروط تـوافر خلفيـة 

ت و/أو نزاهـــة ومكانـــة أخالقيـــة مشـــهود بـــا يف التمـــع. النتخابـــااأو خـــربة قانونيـــة، وخـــربة بـــإدارة 
الواجــب توافرهــا  اتصــفعتــرب صــفة هامــة مــن الكثــريا مــا يُ ،  حلــزيباعــدم االنتمــاء  ، مبعــىنواالســتقالل

الموعـات السياسـية الرئيسـية ممثلـة يف جملـس اإلدارة كـل   تكـون فيهـاحـاالت ولكـن هنـاك  ،للتعيني
لعمليــة والنتــائج. وهــذه احلالــة أكثــر شــيوعا يف التمعــات ارارات و بغيــة تســهيل القبــول السياســي للقــ

يف مرحلـة مبكـرة مـن عمليـة االنتقـال الـدميقراطي. وقـد يكـون هنـاك اليت هي اخلارجة من الصراع أو 
تعوق فيها هيئة إدارة االنتخابات القائمة على حزب سياسي عملية اختاذ  حاالت قدبطبيعة احلال 

هــــذه ســــيتعني وزن ملصــــاحل األحــــزاب أن تعـــوق التوصــــل إىل توافــــق لــــآلراء. و القـــرار عنــــدما ُيســــمح 
االعتبــارات لــدى تقــدمي املشــورة بشــأن التعيينــات احلزبيــة أو غــري احلزبيــة. وحيــاد جملــس اإلدارة ككــل 

ـــة ـــة بطريقـــة حمايـــدة سياســـيا وغـــري حزبي ـــه العامـــة علـــى إدارة العملي ، ولـــيس هـــو املهـــم وقراراتـــه وقدرت
قــرر الل أو حيــاد األعضــاء ذاتــم. ويرجــع األمــر يف �ايــة املطــاف إىل الدولــة كيمــا تُ بالضــرورة اســتق

ويف �اية األمر التكوين العـام للـس اإلدارة. ومـن املهـم  ،و الشخصيةأاملهنية سواء أهم املؤهالت، 
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سـاعدة ملعلـى اكـل منهـا   آثـارأن ُيساعد موظفو األمم املتحدة يف حتديد املؤهالت املمكنة واهلامة و 
املــؤهالت وثانيــا يف  يف عمليــة اختــاذ القــرار. ويُعــد التشــاور وتوافــق اآلراء، أوال يف اختيــار املعــايري أو

دور هــام يف مصــداقية العمليــة وقبوهلـــا  يكــون هلـــا تطبيقهــا، مــن التــدابري اهلامــة أيضـــا الــيت ميكــن أن 
ايف أو جنسـاين متنـوع كفالـة وجـود تـوازن عرقـي أو جغـر ضـرورة  ككل. وقـد تشـمل اعتبـارات أخـرى 

 ممثلني للمجتمع املدين.ضم أو 
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ة الـــيت امـــاهل تعتبـــارامـــن االيُعـــد توزيـــع الســـلطة واملســـؤوليات بـــني جملـــس اإلدارة واألمانـــة  - 62
وضـــــع . وعمومـــــا، يتمثــــل دور جملــــس اإلدارة يف بصــــورة فعالــــة دارة االنتخابـــــاتجيــــب مراعاتــــا إل

يف حـــني تتـــوىل األمانـــة عـــادة مســـؤولية  ،والرقابـــةالرفيـــع السياســـة العامـــة، واختـــاذ قـــرارات املســـتوى 
للعمليــــة. ويف إطــــار هــــذا التقســــيم العــــام للمســـــؤوليات،  شــــغيليةاملهــــام اإلداريــــة والتاالضــــطالع ب

 أن تـــوافرمـــن شـــبالتنفيـــذ التشـــغيلي للعمليـــة. و ت املتعلقـــة قـــرارااليتطلـــب األمـــر أن تتخـــذ األمانـــة 
علـى تفـادي  أن يزيـد مـن الكفـاءة ويسـاعدن يتخذ القرارات وكيفيـة إبالغهـا فيما يتعلق مبالوضوح 

قـــد وذلـــك ، هلـــا كثـــرية يف توزيـــع املســـؤوليات والتقســـيم الـــدقيق  تفاوتـــاتاالزدواج واللـــبس. وهنـــاك 
. وينبغـي توضــيح اكآنـذ يتـأثر بـالنموذج املختـار هليئـة إدارة االنتخابـات والظـروف السـائدة يف البلـد
اإلجـــــراءات الداخليـــــة.  مجيـــــع هـــــذه الربوتوكـــــوالت يف صـــــكوك مناســـــبة مثـــــل اإلطـــــار القـــــانوين أو

 علـــى الغـــرار ذاتـــهوباإلضـــافة إىل التقســـيم الـــداخلي للمســـؤوليات، مـــن األمهيـــة مبكـــان أن توضـــح 
العمليـــة ن مـــاهليئـــات األخـــرى املســـؤولة عـــن عناصـــر باملقارنـــة بمســـؤوليات هيئـــة إدارة االنتخابـــات 

 االنتخابية، مثل حسم املنازعات.

وممــا ميكــن أيضــا أن ُيضــفي مصــداقية علــى هيئــة إدارة االنتخابــات وجــود جمموعــة مدروســة  - 63
بيـــان يئـــة و اهلجيـــدا مـــن األنظمـــة الداخليـــة، مبـــا يف ذلـــك وجـــود تقســـيم واضـــح للعمـــل داخـــل أمانـــة 

 :املسائل التالية تناول هذه األنظمةن تأجملس اإلدارة. ومن املستصوب با عمل اليت يكيفية ال

، أن عقد االجتماعات الرمسية للس اإلدارة؛ وميكن أن يكون من املفيد، مثالتُ وكيف ىت م • 
يف املناقشــات  ديل بــدلوهحيضــر رئــيس أمانــة هيئــة إدارة االنتخابــات هــذه االجتماعــات ويُــ

 صبه؛املعقودة، وخباصة إذا ما كان رئيس األمانة عضوا حبكم من

 كيفية اختاذ جملس اإلدارة للقرارات وتوثيقها ونشرها؛ • 

التسلسـل اإلداري مبـا يف ذلـك حتديـد واضـح لـألدوار واملسـؤوليات بـني اهلياكل التنظيميـة و  • 
 جملس اإلدارة واألمانة.
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ـــد مـــدة الواليـــة أيضـــا  - 64 فيمـــا يتعلـــق مبجلـــس   جيـــب مراعاتـــاة الـــيتامـــاهل تعتبـــارامـــن االتُع
ن مـدة الواليـة، وخباصـة امضـحفـظ الـذاكرة املؤسسـية و يف هـذا الصـدد العوامل اهلامة  مناإلدارة. و 

يكـــون هنـــاك  ،عضـــاء. ويف بعـــض احلـــاالتاألضـــمان اســـتقالل  ، بغيـــةيف حالـــة النمـــوذج املســـتقل
ــــة إتاحــــة التــــداخل يف ا لعضــــوية واالســــتمرارية وحفــــظ تــــأرجح يف تعيــــني أعضــــاء جملــــس اإلدارة بغي

الــذاكرة املؤسســية. ومــن املــألوف كــذلك فصــل توقيــت تعيــني أعضــاء جملــس إدارة عــن الفعاليـــات 
 االنتخابية املقبلة.

اليمــني، ممــا يُــنظم أداء وعــادة مــا يــتم عنــد التعيــني التوقيــع علــى مدونــة لقواعــد الســلوك أو  - 65
لواليــات القضــائية، يُبــنيِّ القــانون بوضــوح مــدة ســلوك أعضــاء جملــس اإلدارة وســريهم. ويف أغلــب ا

 عــــزلواليـــة العضـــو. وينبغــــي أن يكـــون أعضـــاء جملــــس اإلدارة متحـــررين مـــن الضــــغط املتمثـــل يف ال
التعســــــفي. وال جيــــــوز عــــــزهلم إال وفقــــــا للشــــــروط املبينــــــة يف القــــــانون وبعــــــد االمتثــــــال متامــــــا لتلــــــك 

باملوافقـة ب سـوء املمارسـة، عقـب تصـويت اإلجراءات. فعلى سبيل املثال، جيوز فصل العضـو بسـب
أغلبيــة زمالئــه األعضــاء يف جملـس اإلدارة؛ وموافقــة اهليئــة التشــريعية علـى قــرارهم، والتوقيــع عليــه مـن 

 يف �اية األمر من جانب رئيس الفرع التنفيذي للحكومة.
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واملســؤوليات بــني األمانــة وجملــس اإلدارة علــى النحــو املوضــح باإلضــافة إىل توزيــع الســلطة  - 66
أعــاله، مثــة اعتبــارات هامــة أخــرى تتصــل بيكــل هيئــة إدارة االنتخابــات واملســائل املتعلقــة بتزويــدها 

 باملوظفني.

ترتتـــب علـــى النمـــوذج املختـــار هليئـــة إدارة االنتخابـــات آثـــار بالنســـبة ألمانـــة اهليئـــة. ففـــي  - 67
إدارة معينـــة مـــن مـــن اخلدمـــة املدنيـــة، وعـــادة  صـــورة رئيســـيةي، ســـيأيت املوظفـــون بالنمـــوذج احلكـــوم

كون تســـولكـــن  ،متاحـــة جـــاهزة ةملـــاقـــوة عيئـــة إدارة االنتخابـــات وفر هلأن يـــميكـــن هـــذا واحـــدة. و 
 املهـارات واخلـربات الالزمـة. فـإن ملاملوظفـون ؤالء ت تتـوافر هلـهناك اعتبارات أخرى مثل ما إذا كان

أخــرى. أمــا مصــادر نظــر يف كيفيــة بنــاء القــدرات أو إكماهلــا مــن مــن الذلــك، فــال بــد يتــوافر هلــم 
يتطلـب وقتـا قـد ولكنـه  ،النموذج املسـتقل فيتـيح فرصـة كفالـة اسـتقدام مـوظفني مـؤهلني ذوي خـربة

ومـوارد كبـرية جـدا لعمليــة االسـتقدام. ومثـة اعتبــارات مماثلـة ال بـد مـن مراعاتــا لـدى النظـر فيمــا إذا  
هيئـــــة إدارة االنتخابـــــات مؤقتـــــة أو دائمـــــة. فاهليئـــــة الدائمـــــة ميكـــــن أن ُختفـــــف مـــــن عـــــبء كانـــــت 

الـــذاكرة بنـــاء ل بنـــاء مـــالك مـــوظفني ذوي خـــربة و أن ُتســـهِّ وميكـــن اســـتقدام املـــوظفني مبـــرور الوقـــت 
وخاصـــة خـــالل فـــرتات هبـــوط  ،ولكـــن التكـــاليف ميكـــن أن تكـــون كبـــرية ،لهيئـــةلاملؤسســـية العامـــة 
اهليئـــة املؤقتـــة إلدارة االنتخابـــات تـــوفريا يكـــون يف تخابـــات. وعلـــى العكـــس، قـــد النشـــاط بـــني االن
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أكثـــر  ولكنهــا يف الوقـــت ذاتــه ميكـــن أن جتعــل بنــاء القـــدرات واخلــربات والـــذاكرة املؤسســية ،مــاللل
يف إســـداء علـــى الســـواء . وال بـــد مـــن مراعـــاة االعتبـــارات القصـــرية األجـــل والطويلـــة األجـــل صـــعوبة
 بشأن هذه املسائل.قرار واختاذ املشورة 

ويُعــــد هيكــــل أمانــــة هيئــــة إدارة االنتخابــــات وتزويــــدها بــــاملوظفني مــــن االعتبــــارات اهلامــــة  - 68
ســـتية وسياســـية هامـــة. وبالتـــايل، متثـــل عمليـــات لوجاالنتخابـــات فبالنســـبة للتخطـــيط لتلـــك اهليئـــة. 

ــــع األطــــراف املعنيــــة يف  ــــد إتاحــــة احلصــــول علــــى املعلومــــات ومشــــاركة مجي ــــة تُع  مــــن األمــــورالعملي
ــــة. و  ةساســــياأل ــــد اهلياكــــل  تقتضــــيلنجــــاح تلــــك العملي إدارة هــــذه العمليــــة علــــى حنــــو فعــــال حتدي

مــــالك واملســـؤوليات والتسلســـل اإلداري حتديـــدا واضـــحا. وال بـــد أيضـــا مـــن أن تكـــون مســـتويات 
طين كافيــة مبــا يكفــل إمكــان االضــطالع جبميــع املهــام. وينطبــق ذلــك علــى املســتوى الــو   املــوظفني

ــــوطين. ومــــن املهــــمو   كــــل  بشــــأنإســــداد املشــــورة خبــــالف مــــا يتعلــــق باهليكــــل األساســــي،  ،دون ال
 فر للنموذج القدرة الكافية على االضطالع جبميع املهام املطلوبة.اتقدم لكفالة أن تتو  ما

ــــارات إضــــافية  - 69 ــــا بنمــــوذج هيئــــة إدارة االنتخابــــات، مثــــة اعتب عمليــــات اســــتقدام منهــــا ورهن
وعلـى الــرغم مــن أن القواعــد العـام لالســتقدام قــد تُنظمهــا قواعــد  وتــدريبهم وبنــاء قــدراتم.املـوظفني 

ظـروف مثـل لوفقـا الحتياجـات هيئـة إدارة االنتخابـات و يتطلب األمر مواءمتها قد فاخلدمة املدنية، 
ا ستقدام يف فرتات قصرية. وال بد من مواءمـة جهـود التـدريب وبنـاء القـدرات وفقـضخامة عملية اال

ـــة إدارة االنتخابـــات. وينبغـــي أن تـــدف أيضـــا إىل تســـهيل إشـــراك املـــرأة يف كامـــل  الحتياجـــات هيئ
قـدرا كبـريا ل األمانة، وخباصة يف املستويات األرفع الختاذ القرار. ومجيع هذه العمليات تتطلب اعمأ

 عمليات اختاذ القرار والتخطيط. من الوقت واملوارد، والبد من مراعاتا يف
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ل االنتخابــــات ممارســــات لوجســــتية وعمليــــات سياســـية هامــــة تتطلــــب قــــدرا كبــــريا مــــن ثـِّــمتُ  - 70
طلــب يف الوجــه أخــرى تتنــافس أاملــوارد والنشــاط الــدعوي. ويف الوقــت ذاتــه، ســيكون لــدى البلــد 

خمتلــف بالتكــاليف املرتتبــة علــى ال بــد مــن النظــر بعنايــة يف اآلثــار املتعلقــة  ،وبالتــايل ،مــواردهعلــى 
النمـاذج املختلفــة هليئــة إدارة االنتخابــات. اخليـارات وخباصــة اآلثــار املتعلقـة بالتكــاليف املرتتبــة علــى 

املـــوظفني وهنـــاك ميـــل العتبـــار النمـــاذج احلكوميـــة أقـــل تكلفـــة، حيـــث يكـــون كثـــري مـــن تكـــاليف 
ـــــ ثـــــل نفقـــــات إضـــــافية جديـــــدة. ومـــــع ذلـــــك، ميُ ة وال يـــــيزانيـــــة احلكومامليف  درجاواملرافـــــق واملـــــوارد ُم

ميكـــن ختصيصـــها ألنشـــطة حكوميـــة  هـــذه التكـــاليف علـــى أي حـــال ومـــن مث ال احلكومـــة تتحمـــلف
مـــن التكـــاليف العامـــة، حيـــث أن  اجـــزءإال هـــذه التكـــاليف ليســـت أخـــرى. وباإلضـــافة إىل ذلـــك، 

 واد واملـــوظفني املـــؤقتني،لعمليـــة، مثـــل املـــاملباشـــرة لدارة اإلتطلبهـــا تهنـــاك تكـــاليف تشـــغيلية إضـــافية 
 يئـــةاهلشــكل اجلــزء األكـــرب مــن امليزانيــة االنتخابيــة. وأحيانــا مــا يُنظــر إىل تُ عــادة مــا  وهــي تكــاليف
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ولكـــن التكـــاليف اإلضـــافية املتمثلـــة يف تكـــوين  ،دارة االنتخابـــات علـــى أ�ـــا أقـــل تكلفـــةاملؤقتـــة إل
دث انتخــايب ميكــن أن تكــون كبــرية. األمانــة، مبــا يف ذلــك بــرامج التــدريب، واملتكبــدة قبــل كــل حــ

ويف احلــاالت الــيت يتطلــب األمــر فيهــا متــويال مــن املــاحنني إلكمــال تكلفــة عمليــة انتخابيــة، كثــريا مــا 
. وذلـك ميكـن أن يكـون اعتبــارا غريهــا تكـاليف دونبعـض الحيـدث أن يتفـق املـاحنون علــى تسـديد 

املـــوظفني  حتديـــد نســـبة، و نيوظفاملـــ مـــالكمســـتويات يف يف اختيـــار النمـــاذج، و جيـــب مراعاتـــه هامـــا 
املرتتبـــة الـــدائمني واملـــؤقتني. وينبغـــي أن تشـــمل املســـاعدة إجـــراء حتليـــل لآلثـــار املتعلقـــة بالتكـــاليف 

مبـا يف ذلـك املوظفـون واملرافـق  ،تكلفـة مجيـع املـواردحتليـل  ،وبقدر اإلمكـاناملختلفة، النماذج على 
 واملواد واخلدمات.

ابـــــات غالبـــــا مـــــا تكـــــون مســـــؤولة مباشـــــرة أمـــــام الفـــــرع التشـــــريعي عـــــن إدارة االنتخ ةوهيئـــــ - 71
علـى ال مسـوغ لـه ل جزئيـا مـن جهـات ماحنـة. ومـن املهـم أال ُميـارس نفـوذ وَّ وأحيانـا مـا ُمتـ ،ميزانيتها

وخباصــــة فيمــــا يتعلــــق بااللتزامـــات أو صــــرف األمــــوال. ومــــن املستصــــوب  ،هيئـــة إدارة االنتخابــــات
ال مســوغ لــه صــروفات املتداخلــة واملتوقعــة، لكفالــة عــدم ممارســة نفــوذ إنشــاء آليــات، لتتــوىل أمــر امل

مــن هــذا القبيــل علــى هيئــة إدارة االنتخابــات. وســيتطلب األمــر بطبيعــة احلــال أن تضــع هيئــة إدارة 
ختضـــع للمســـاءلة بشـــأن نفقاتـــا. أن و  ،توضـــيحات ومـــربرات كافيـــةة مشـــفوعة باالنتخابـــات ميزانيـــ

من عمليــة تصــميم الكيفيــة الــيت ســتعمل ضــاملســائل يف مرحلــة مبكــرة  ومــن املهــم أن يُنظــر يف هــذه
 عنها. اءلتهامس كيف سيتمبا هيئة إدارة االنتخابات و 
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إســهاما كبــريا يف إجــراء عمليــة  اتنتخابــلالواضــح ومتســق ميكــن أن ُيســهم وجــود إطــار قــانوين  - 72
فيهـــا هيئـــة إدارة االنتخابـــات أن تضـــطلع مبهامهـــا بوضـــوح وميكـــن فيهـــا تســـتطيع انتخابيـــة أكثـــر كفـــاءة 

 .حقوقها والطريقة اليت تؤدي با العملية مهمتهالألطراف املعنية باالنتخابات أن تفهم 

 وضع اإلطار القانون ما يلي:لدى املسائل الرئيسية اليت ينبغي النظر فيها  منو  - 73

سـؤوليات هيئـة فيمـا يتعلـق مبالعمليـة االنتخابيـة وخباصـة تشـملها  اليتاألدوار واملسؤوليات  • 
 االنتخابات؛ إدارة

التعيينـــات يف جملـــس اإلدارة وأي مســـائل ذات صـــلة ب املتعلقـــة اإلجـــراءات أو املســـؤوليات • 
 مثل مؤهالت أعضاء اللس ومدة واليتهم؛

الواجـــب توافرهـــا مـــن أجـــل القواعـــد الـــيت تُـــنظم العمليـــة االنتخابيـــة مبـــا يف ذلـــك الشـــروط  • 
 التصويت والرتشح للمنصب العام؛

 واملسؤوليات املتعلقة بذه العمليات.إجراءات تقدمي أي شكاوى وطعون واألدوار  • 
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لـــدى النظـــر يف األدوار واملســـؤوليات، ومـــع مراعـــاة أنـــه قـــد يكـــون هنـــاك أكثـــر مـــن هيئـــة  - 74
ليـــة، مـــن املهــــم إســـداء املشـــورة للســــلطات واحـــدة منوطـــة باملســــؤولية عـــن اجلوانـــب املختلفــــة للعم

الئـم علـى أفضـل حنـو احلالـة علـى مبـا ياخليـارات فيمـا يتعلـق بتوزيـع املسـؤوليات شـىت الوطنية بشأن 
يف هذا الصـدد كيـف ميكـن االسـتفادة علـى أفضـل الواجب مراعاتا االعتبارات  منأرض الواقع. و 

ميكـــن أن جيعـــل  للمســـؤوليات ممـــامفرطـــة زئـــة ذلـــك إىل جت يفضـــحنـــو مـــن املزايـــا النســـبية، دون أن يُ 
 تنسيق وإدارة العملية االنتخابية عموما أكثر صعوبة.

للعمليــة االنتخابيــة ومــن حموريــة يف اإلطــار القــانوين ذو أمهيــة  املتضــمنة وكثــري مــن القضــايا - 75
ر القـانوين املهم للغايـة أن تكـون األطـراف املعنيـة علـى علـم بـذه القضـايا. وينبغـي أن يكـون اإلطـا

دائمــا متاحــا جلميــع األطــراف املعنيــة وأن تســعى محــالت التوعيــة والرتبيــة الوطنيــة وتثقيــف النــاخبني 
 إىل نشر العناصر البالغة األمهية على أوسع نطاق ويف أنسب توقيت ممكن.

إىل يف اإلطــار القــانوين وقــد يــؤدي إجــراء تغيــريات تبــدو تعســفية أو ذات دوافــع سياســية  - 76
ــالعمليــة، بينمــا ُتســاعد التغيــريات الــيت تُ  تقــويض تمــل أن تكــون الــيت حيُ ح بشــكل كبــري القضــايا وضِّ
إىل إضـــفاء املوثوقيـــة علـــى العمليـــة. ولـــذلك ينبغـــي عـــدم تشـــجيع  مقبولـــةمســـبقا وبطريقـــة  خالفيـــة

مــن احلــدث  ةقربــعلــى مإجـراء تغيــريات تعســفية يف الصــكوك القانونيــة إلدارة االنتخابــات، وخباصــة 
 نتخايب.اال
 

 المصطلحات والتعاريف -هاء 
إىل منظمــــة أو هيئــــة مســــؤولة قانونــــا عــــن إدارة  ”هيئــــة إدارة االنتخابــــات“ُيشــــري مصــــطلح  

 -باشـــرة املدميقراطيـــة الأدوات عنصـــر أو أكثـــر مـــن العناصـــر األساســـية إلجـــراء االنتخابـــات، وإدارة 
إذا كانت هذه األدوات جـزءا مـن  -مثل االستفتاءات ومبادرات املواطنني، وتصويت سحب الثقة 

 اإلطار القانوين.
 

 المراجع -واو 

 المراجع المعيارية أو المراجع األعلى
 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان • 
 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية • 
 
 ذات الصلة رشاديةموارد اإلال
النتخابيـــة الــيت تُقـــدمها األمـــم املتحـــدة توجيــه السياســـة العامـــة: مبــادئ وأمنـــاط املســـاعدة ا • 

(FP 01/2012) 
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 FP)اجات االنتخابيـة ـحتيـالمـات األمـم املتحـدة لي: تقيالعامـة ياسةـدأ التـوجيهي للســـاملب • 

02/2012) 
: الـــدعم الـــذي تُقدمـــه األمـــم املتحـــدة لتصـــميم وإصـــالح النظـــام العامـــة توجيـــه السياســـة • 

 (FP/02/2013)االنتخايب 
: تعزيـــز مشـــاركة املـــرأة االنتخابيـــة والسياســـية مـــن خـــالل املســـاعدة العامـــة السياســـةتوجيـــه  • 

 (FP/03/2013)االنتخابية اليت تقدمها األمم املتحدة 
 

 موارد إضافية
Electoral Management Bodies as Institutions of Governance. Professor Rafael Lopez-

Pintor ـــــــ. مكتـــــــب ـــــــة، برن  .2000امج األمـــــــم املتحـــــــدة اإلمنـــــــائي، أيلول/ســـــــبتمرب السياســـــــات اإلمنائي
http://www.beta.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/electoral_ 

systemsandprocesses/electoral-management-bodies-as-institutions-of-governance.html. 

The ACE Project, http://aceproject.org/ace-en/topics/em 

The BRIDGE Project, http://bridge-project.org/curriculum/curriculum/979-modules/974-
electoral-management-design. 

The Introduction to Election Administration topic http://bridge-project.org/curriculum/ 
curriculum/979-modules/968-introduction-to-electoral-administration also includes in-
formation and material on electoral management. 

Electoral Management Design: The International IDEA Handbook (2006). http://www.idea. 
int/publications/emd/index.cfm. 

Electoral management during Transition: Challenges and Opportunities, IDEA Policy 
Paper, August 2012, http://www.idea.int/publications/electoral-management-during-
transition/loader.cfm?csModule=security/getfile&pageid=53312. 

Antonio Spinelli: Strategic Planning for Effective Electoral Management – A Practical 
Guide for Election Management Bodies to conduct a strategic planning exercise (2011). 
International Foundation of Electoral Systems (IFES). http://www.ifes.org/~/media/Files/ 
Publications/Books/2011/Strategic_Planning_Guide_2011.pdf 

 
 الرصد واالمتثال -زاي 

مهمــة كفالــة التنســيق يف منظومـــة األمــم املتحــدة فيمــا يتعلــق باملســـاعدة  وكــل إىل املنســقتُ  
 دة يف هذه الوثيقة.ساعد على كفالة التقيد باملبادئ احملدسيُ  من مثو  ،االنتخابية

ســيكون مــدراء بــرامج ومشــاريع املســاعدة االنتخابيــة الــيت تُقــدمها األمــم املتحــدة مســؤولني  
 شرافهم هلذا التوجيه.إل خلاضعنيأيضا عن كفالة امتثال مجيع موظفي األمم املتحدة االنتخابيني ا

 
 التواريخ -حاء 

http://www.beta.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/electoral_%0bsystemsandprocesses/electoral-management-bodies-as-institutions-of-governance.html
http://www.beta.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/electoral_%0bsystemsandprocesses/electoral-management-bodies-as-institutions-of-governance.html
http://aceproject.org/ace-en/topics/em
http://bridge-project.org/curriculum/curriculum/979-modules/974-electoral-management-design
http://bridge-project.org/curriculum/curriculum/979-modules/974-electoral-management-design
http://bridge-project.org/curriculum/%0bcurriculum/979-modules/968-introduction-to-electoral-administration
http://bridge-project.org/curriculum/%0bcurriculum/979-modules/968-introduction-to-electoral-administration
http://www.idea.int/publications/electoral-management-during-transition/loader.cfm?csModule=security/getfile&pageid=53312
http://www.idea.int/publications/electoral-management-during-transition/loader.cfm?csModule=security/getfile&pageid=53312
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 ،ســـــــنتني بعـــــــد تســـــــتعرض. و 2014حزيران/يونيـــــــه  XXبـــــــدأ نفـــــــاذ هـــــــذه السياســـــــة يف  
 حسب االقتضاء. أو
 

 جهات االتصال -طاء 
 فريق السياسات والذاكرة املؤسسية، ُشعبة املساعدة االنتخابية، إدارة الشؤون السياسية. 
 

 الخلفية التاريخية -ياء 
ُشـــعبة املســـاعدة االنتخابيـــة، إدارة الشـــؤون  أعـــدها فريـــق السياســـات والـــذاكرة املؤسســـية، 

 .2014حزيران/يونيه  XX السياسية يف
وجــرى التشــاور بشــأ�ا مــع آليــة التنســيق املشــرتكة بــني الوكــاالت ملســاعدة األمــم املتحــدة  

 االنتخابية قبل اعتمادها.
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