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 شكر خاص
 

، األستاذ نجاد البرعى من هذا النوع، تحية تقدير وإعتزاز لصاحب فكرة إعداد دليل
عرفت عنه منذ خمسة عشر . الصديق والخبير القانونى والناشط السياسى والحقوقى الالمع

عاما، وتعرفت عليه منذ عشرة أعوام، وبدأت أعرفه عن قرب، وال أزال، فهو باحث بالفطرة 
 .لتفكيرومهتم بالقضايا العامة، ويتميز بجرأة فى الرأى ورحابة أفق فى ا

 
فعندما طرح فكرة إعداد الدليل كان يقدمها كمطلب علمى يحقق قيما أخالقية رفيعة، 

، وعندما كانت النقاشات تجرى معه ومع الصديق العزيز "التوحد لصالح الديمقراطية: "فأسماه
، حول توجهات الدليل ونوعية ومضامين القيم التى يجب أن يجسدها الدكتور وحيد عبد المجيد

دائما واسع األفق يتحلى بالواقعية، وداعما للمضى قدما فى إنجاز الدليل، ثم تمحيصه بكل كان 
دقة وعناية من جانب نخبة متميزة ومتخصصة من العالم العربى والخارج، ثم مراجعته مرة 
تلو األخرى، ثم اإلنفتاح أمام كل التعليقات والتعامل مع الدليل باعتباره عمال عربيا ربما يعزز 

 فرص بناء مؤسسات وآليات وسلوكيات ممارسة سليمة النتخابات حرة ونزيهة فى العالم من
 .العربى

، فضل محل تقدير فى دفع مسار المشروع الى جهاد عودة/ وقد كان لألستاذ الدكتور
، وفريق العمل فى جماعة تنمية الديمقراطية، الكثير أيمن حنتيش/األمام، كما تحمل األستاذ 

 .لفنية واإلدارية فى كافة مراحل المشروعمن األعباء ا
هذا الدليل هو عمل فريق، تشرفت بالعمل معهم والتعلم المشترك، وهو أيضا يدين 
بالفضل الى جهود فريق العمل فى جماعة تنمية الديمقراطية، الراعية لهذا الدليل، بالتعاون مع 

، وبفضل الدعم العلمى مؤسسة فورد، ذات الرصيد العميق من دعم البحث العلمى فى مصر
 .، ولها كل التقدير واإلمتنانبسمة قضمان.دوالفنى من 

 المحرر
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 تقديم
ولكن االنتخابات هى اآللية األساسية فى الممارسـة   . الديمقراطية ليست مجرد انتخابات     

وقلة فقـط   . وكلما صحت هذه اآللية ، أمكن التقدم نحو نظام ديمقراطي حقيقى            . الديمقراطية  
. لدول فى عالمنا الراهن هى التى ال تنظم انتخابات ، سواء رئاسية أو برلمانية أو محلية                 من ا 

 لك أن الديمقراطية انتشرت فى العالم كله من أقصاه الى أدناه ؟ذولكن هل يعني 
فنحن نقول عادة إن االنتخابات هى اآللية الرئيسية للديمقراطية وهى اإلجـراء األكثـر              

فكيف نوفق إذن بين هذا الحكم العـام وبـين واقـع وجـود              . مقراطى  أهمية فى أى نظام دي    
االنتخابات فى العالم كله ، فى الوقت الذى نقول أيضا إن عددا أقل من نصف دول العالم هـو               

 الذى يتمتع بالديمقراطية الكاملة حتى اآلن ؟ 
. نتخابيـة أى فى مدى حرية ونزاهة العملية اال،المسألة ببساطة هى فى طبيعة االنتخابات     

 .فليست كل انتخابات هى عالمة على وجود الديمقراطية 
وزعمـت نظـم حكـم     . التالعب به على نطاق واسـع         تم إن مفهوم الديمقراطية نفسه   

فإذا كان هذا حدث مع الديمقراطية عمومـا ،         . استبدادية كثيرة أنها ديمقراطية من نوع خاص      
 .فما بالنا بأحد مكوناتها مثل االنتخابات 

صبح إجراء انتخابات غير نزيهة ، أى تزوير هذه االنتخابات ، هو الحل الذى لجأت               وأ
 .إليه نظم حكم تدعى أنها ديمقراطية ، وما هى كذلك 

وهكذا يمكن فهم كيف تكون هناك انتخابات فى كل بالد العالم تقريبا ، بينمـا ال توجـد                  
كمـا توجـد    . لى األكثر حتى األن     ديمقراطية حقيقية أو كاملة إال فى نحو نصف هذه البالد ع          

 .ديمقراطية مقيدة أو ناقصة بدرجات مختلفة وأشكال متباينة فى نحو ثلث أخر أو أقل 
وفى هذا النوع من البالد تجرى انتخابات معيبة بمستويات مختلفة ، بحيث تكون نتائجها              

الحاكم ومعظم  فيكون محسوما فوز الحزب     . محسومة سلفا فى مجملها وفى كثير من تفاصيلها         
وهذا الهامش يكون أكثـر     . ولكن تبقى نسبة محدودة للمعارضة تمثل هامشا ضيقا         . مرشحية  

 .ضيقا فى بعض الحاالت عنه فى غيرها 
ولم تبدأ هذه المعاناة فـى  . لقد عانى اإلنسان أشد المعاناة من االستبداد والطغيان لقرون       

هم ، الى اآلليات التـى يقـوم عليهـا النظـام            االنحسار إال بعد أن اهتدى البشر ، أو جزء من         
وعن طريق االنتخابات ، أصـبح النـاس يختـارون          . الديمقراطي ،وفى مقدمتها االنتخابات     

وكانت البداية فى نهاية القرن الثامن عشر فى الواليات المتحدة وبريطانيـا،     .حكامهم ألول مرة  
 تعرجات وتقلبات حدثت أيضـا فـى       ثم فى فرنسا ، التى شهد منحنى التطور الديمقراطي فيها         

 .بالد أوربية أخرى 
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فكان األوربيون وامتدادهم فى الواليات المتحدة هـم أول مـن اهتـدوا الـى إجـراء                 
وال شك أنها مازلت   . التاريخ ، كانت السلطة ترتبط بالقوة       لك ، على مدى      ذ وقبل. االنتخابات  

ابات فيها شكال أو ديكورا تحتاج اليه نظم        فى بالد كثيرة كما أسلفنا ، حيث مازالت االنتخ        كذلك  
 .حكم تحاول أن تتجمل 

ولكن االنتخابات الحرة النزيهة ، التى نعنيها هنا ، هى التى مثلت نقطة تحول كبرى فى                
تحرر البشر مـن القهـر      : تحول من تاريخ االستعباد الى بدء تاريخ التحرر         . تاريخ اإلنسان   

 .ل حكام آلهة أو مؤلهين مقدسين أو أصحاب جاللةوالعذاب اللذين تسلطا عليهم فى ظ
ومازال هناك من يحاول إبقاء االستبعاد فى صورة جديدة اعتمادا على إجراء انتخابـات   

ومن هنا أهمية السعى إلى ضمان أن تكون االنتخابـات معبـرة حقـا              . تزيف إرادة الشعوب    
فمن . يار نظام االنتخابات وحده     وهذه مسألة ال يكفلها حسن اخت     . وصدقا عن االختيار الشعبى     

ذلك ، تعددت نظـم االنتخابـات   ول. الصعب الجزم بأن نظاما انتخابيا محددا هو النظام األمثل   
ئدة فى دول العالم وفقا لشكل النظام السياسي، والخبرة التاريخية لكل دولة، فضـال عـن                السا

السياسية السائدة فى هذه الدولـة  االعتبارات االجتماعية ومستوى الوعى السياسى ونمط الثقافة      
 .أوتلك 

كون وال ت . راءات العملية االنتخابية    فالمهم هو أن تتوفر الشروط الجدية والنزاهة فى إج        
االنتخابات حرة نزيهة إال إذا أجريت فى أجواء تتيح للجميع فرصا متساوية للتنافس فيها دون               

شحين وتكفل للناخبين االختيار من بين      تمييز، وفى ظل إجراءات تضمن هذه المساواة بين المر        
 .هؤالء المرشحين 
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 مقدمة
االنتخابات هى عصب الديمقراطية وأهم آليات بناء الشرعية للنظام السياسى ككل، كما 

 .أنها القاعدة األساس فى تشكيل الهيئات النيابية
ها، بداية من وتختلف النظم االنتخابية فى الكثير من الجوانب القانونية واالجرائية وغير

، وانتهاء بعملية فرز ..)فردى، قوائم(تعريف الناخب والمرشح، ومرورا بنظم االنتخاب 
، وكل ذلك حسب المعطيات الدستورية والسياسية واالجتماعية ..األصوات والطعون االنتخابية

 عداها هو والثقافية واالقتصادية للمجتمع، إال أن الذى يميز النظم االنتخابية الديمقراطية عما
النزاهة، بمعناها األوسع، الذى يشمل مختلف العمليات واإلجراءات والممارسات التى تكفل 

 ).البرلمان(فى تشكيل الهيئة النيابية " إحترام إرادة الناخبين"تحقيق أكبر قدر ممكن من 
ويهدف هذا الدليل إلى تقديم حزمة من المبادئ السياسية والقواعد واإلجراءات الى 

رئ العربى، من أجل تقويم العملية االنتخابية وتعزيز االتجاه نحو إقامة انتخابات حرة القا
 .ونزيهة

وربما تكون المكتبة العربية فى حاجة الى مزيد من هذا النوع من الشروحات واألدلة 
. االسترشادية فى مجال الممارسة السياسية وبناء مؤسسات الديمقراطية، وفى مقدمتها البرلمان

تمت مراجعة األنظمة االنتخابية والممارسات الواقعية فى بعض الدول العربية، وكذلك وقد 
إسهامات مؤسسات دولية متخصصة، وتضمن هذا الدليل شرحا مقارنا لها، مع طرح صيغة 
مقترحة إلدارة العملية االنتخابية فى جوانبها التفصيلية، مطروحة للنقاش، والمواءمة فى ظل 

 .المعطيات الوطنية
ما قبل : وينقسم الدليل إلى ثالثة أقسام، تتمشى مع مراحل العملية االنتخابية، وهى

ويتضمن كل قسم عددا من اإلجراءات أو . االنتخابات، وخالل االنتخابات، وما بعد االنتخابات
 .القواعد، مع مراعاة ضرورة تحقيق االتساق بينها عند التطبيق

 :ثةوقد تم إعداد الدليل من منطلقات ثال
أولها، ترجمة مبادئ جوهرية فى إجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة فى مختلف مراحل 

حاكما فى صياغة قواعد " مبدأ تكافؤ الفرص"فعلى سبيل المثال، كان . العلمية االنتخابية
محوريا فى تشكيل اللجنة " النزاهة"الدعاية والحمالت االنتخابية بين المرشحين، كما كان مبدأ 

رئيسيا فى تنظيم قواعد الدعاية وتجنب " الحياد"ة لالنتخابات وصالحياتها، كما كان مبدأ الوطني
استخدام األموال والمرافق والسلطات العامة فى االنتخابات، وكذلك كان مبدأ الشفافية حاسما 

 .فى صياغة مراحل عملية وفرز الصوات وإعالن النتائج والطعن عليها
تماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية للدول العربية، فيما ثانيا، مراعاة الظروف االج

تجسد على سبيل المثال فى حظر الدعاية فى األماكن الدينية، ومقترح خفض سن الناخب 
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والمرشح، وتمثيل المرأة والشباب فى اللجنة الوطنية لالنتخابات، وشرط التعليم فى 
ة حله فى عدد من الدول العربية جعلت من بل إن ظاهرة غياب برلمان أو إمكاني. المرشحين

أثناء االنتخابات كأمر محتمل ومتكرر " غياب أو حل البرلمان"الضرورى التعامل مع حالة 
الحدوث، وبالتالى صيغت بعض القواعد بما يخول بعض السلطات فيما يتعلق باالنتخابات الى 

كذلك، تبنى الدليل توجها مفاده . )وليس العطالت المعتادة(رئيس الدولة فى حالة حل البرلمان 
حياد شرائح مهمة من المسئولين عن األمن والنظام من المشاركة فى االنتخاب، وإن كان يحث 

 من المنصب، مثل أعضاء الهيئات العسكرية والشرطة -المؤقتة–لهم الترشح بعد االستقالة 
ضاء النيابة العامة، والمخابرات العامة، والسلكين الدبلوماسى والقنصلى، والقضاء وأع

 .والمحافظون، وهو ما اتبعته أغلب الدول العربية
ثالثا، تضمن الدليل خطا استراتيجيا فيما يتعلق بالطعن على قرارات اللجنة الوطنية 
لالنتخابات قد ال يكون متسقا مع إجراءات التقاضى أمام المحكمة الدستورية أو العليا الحالية، 

بعد استنفاذ طرق الطعن أمام (النتخابية على قرارات اللجنة الوطنية وهو جواز تقديم الطعون ا
وربما يرى البعض صعوبة . وذلك بدعوى مباشرة أمام المحكمة الدستورية) اللجنة ذاتها

تحقيق هذا المقترح فى ضوء األعراف القضائية السارية، وهنا يمكن تطويع هذا المقترح 
، أو )العليا كما فى بعض الدول(الى المحكمة اإلدارية بحيث يتم إسناد مهمة نظر هذه الطعون 

). فى دول ثالثة(، أو الى المجلس الدستورى )كما فى دول أخرى(محكمة التمييز أو النقض 
المهم فى األمر هو إسناد مهمة نظر الطعون االنتخابية على قرارات اللجنة الوطنية الى 

وأن يتاح للطاعنين التقدم ) اضى فى كل دولةحسب تنظيم المحاكم وإجراءات التق(محكمة عليا 
بدعوى مباشرة الى هذه المحكمة، مراعاة لخصوصية العملية االنتخابية، وتيسيرا على 
أطرافها، وتحقيقا لالستقرار المطلوب فى المراكز القانونية لهم، مما يساعد على ضمان 

 . م النزاهةوخلوه من عيوب وشبهات عد) البرلمان(استقرار الهيئة المنتخبة 
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 تعريفات
مجموعة القواعد واإلجراءات التى تنظم عملية االنتخاب، وفقا : النظام االنتخابى •

 للقوانين الوطنية
 رئيس الجمهورية، الملك، األمير، السلطان: رئيس الدولة •
 الجهة المشرفة وحدها على إدارة العملية االنتخابية: اللجنة الوطنية لالنتخابات •
 عملية انتخاب أعضاء البرلمان الوطنى: مةاالنتخابات العا •
 )فى النظم الجمهورية(انتخاب رئيس الدولة : االنتخابات الرئاسية •
 عملية انتخاب أعضاء المجالس المحلية أو البلدية: االنتخابات المحلية •
مجموع المواطنين الذين لهم حق انتخاب أعضاء الهيئات النيابية : هيئة الناخبين •

 .، وكذلك انتخابات رئيس الدولة)العامة والمحلية(
 الناخبون المتقدمون لشغل مقاعد الهيئات النيابية أو مقعد الرئاسة: المرشحون •
حساب خاص مستقل لتمويل عمليات االنتخابات : صندوق دعم االنتخابات •

 بأنواعها، وأشغال اللجنة الوطنية لالنتخابات
افية محددة، وقد تكون الدولة مجموع الناخبين فى منطقة جغر: الدائرة االنتخابية •

 .، حسب النظام االنتخابى)مثل العراق(بأسرها دائرة انتخابية واحدة 
أو قوائم أو سجالت الناخبين، وهى المستندات الرسمية التى : جداول الناخبين •

 تحدد هيئة الناخبين
المكان الذى يذهب إليه الناخب : مركز االقتراع/اللجنة الفرعية/جمعية االنتخاب •

لإلدالء بصوته، وتمتد من حيث خضوعها إلشراف اللجنة الوطنية لالنتخابات 
 .الى الفضاء المحيط بها

 .الوعاء المادى الذى يضع فيه الناخبون استمارات التصويت: صندوق االقتراع •
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 أحكام عامة
 اللجنة الوطنية لالنتخابات: أوال

كأسلوب لتوفير درجة مقبولة من  1يأخذ هذا الدليل بفكرة تأسيس لجنة وطنية لالنتخابات
الحياد فى اإلشراف على العملية االنتخابية، بداية من تحديد إجراءات االنتخاب والترشح 

 .والدعاية وفرز األصوات، وحتى إعالن النتائج
فاإلشراف على العملية االنتخابية ككل البد أن يسند الى جهة محايدة، وهى فى هذا 

، وإن كانت بعض الدول تأخذ بسياسة اإلشراف القضائى "نتخاباتاللجنة الوطنية لال"الدليل 
وبالطبع، . على عملية التصويت فقط، أو إشراف مختلط من عناصر قضائية وعناصر حكومية

والريبة كثيرا ما يثير الشكوك ..) وزارة الداخلية(دخل السلطة التنفيذية فإن ترك هذه العملية لت
 .2موماية عبااالنتخالعملية حول نزاهة 

وقد أصبحت هذه اآللية هى األكثر شيوعا فى النظم واألدبيات المعاصرة، من أجل 
 .ضمان الحياد فى االنتخابات ذات الطابع التنافسى، حتى اعتبرت من أفضل الممارسات

 :ويمكن أن تؤسس تلك اللجنة على القواعد التالية

                                                
، استنادا اىل "اهليئة العليا لالنتخابات" وقد يرى البعض تسميتها .National Elections Committee- NEC أى قد تسمى - 1

من الناحية التنظيمية، ومن أجل إعطائها مركزا خاصا ىف مواجهة أجهزة الدولة، وسيظل األهم من " اللجنة"أعلى من " اهليئة"فكرة أن 
 .خابية بالدرجة املطلوبة من احلياد والرتاهةالتسمية هو صالحياا القانونية وقدراا الفعلية على إدارة العملية االنت

 العملية االنتخابية هو إسنادها اىل جلنة خاصة تشرف على العملية اإلشراف على االجتاه الغالب ىف التشريعات الوطنية العربية بشأن - 2
بة على التمويل اخلاص باحلمالت االنتخابية، فقد نصت تشريعات البحرين واألردن وفلسطني واملغرب على أن يتوىل اإلشراف والرقا

اللجنة العليا  ىف األردن، واالنتخابات على لإلشراف علياال لجنة ىف فلسطني، وال جلنة االنتخابات املركزية:االنتخابية جلنة خاصة تسمى
وهذه اجلهة قد تكون . رين واالنتخاب، ىف البح العام على سالمة االستفتاءلإلشرافعليا اللجنة ىف اليمن، واللالنتخابات واالستفتاء 

يتم و، الفلسطينينيعضاء، يتم اختيارهم من بني القضاة أمن تسعة جلنة قضائية خالصة ىف فلسطني والبحرين، حيث تتشكل ىف األوىل 
اسية  أعضاء السلطة الوطنية واألحزاب والفعاليات السيىبعد استشارة باقوذلك من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، هم تعيين

وزير العدل والشئون برئاسة "  االنتخابات العام على سالمةلإلشرافعليا اللجنة ال"وتتشكل ىف الثانية حتت مسمى . الفلسطينية املختلفة
أو قد تكون اجلهة املشرفة خمتلطة تضم عناصر قضائية وعناصر من السلطة التنفيذية . اإلسالمية وعدد كاف من القضاة واملستشارين

 وزارة عام أمنيو برئاسة وزير الداخلية االنتخابات على لإلشراف علياال لجنةال  بااألردن ومصر، حيث تتشكل  ىف األوىلوذلك كما
 املختصة املديرية مديرى، والقضائ الس رئيس يسميه العليا الدرجة من قاضيا، وواجلوازات املدنية األحوال دائرة عام مدير، والداخلية

 على الىت تشرفاللجنة العامة : أما ىف الثانية فيتم اإلشراف من خالل جلاٍن ثالثة هى. اللجنة هلذه سكرتريا لوزيرا ويعني ىف الوزارة
وعدد من  برئاسة عضو هيئة قضائية من درجة مستشار أو قاض تتشكل بقرار من وزير الداخلية، واالنتخابات ىف الدائرة الواحدة

امة ن العااللج ، وىفنني، وأمني جلنة من العاملني ىف الدولة أو قطاع األعمال العام أو القطاع العامأعضاء اهليئات القضائية ال يقل عن اث
وعدد من األعضاء ال يقل عن اثنني، وأمني للسر، مع وجود أمني السر موظفا ىف الدولة ) عضو هيئة قضائية/ قاض(تشكل من رئيس ت

 اللجان رؤساء وعضوية العامة اللجنة رئيس برئاسة تتكون الىتالفرز وإعالن النتيجة وجلان ، وأو قطاع األعمال العام أو القطاع العام
 .العامة اللجنة أمني أمانتها ويتوىل الفرعية
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لك لمدة محدودة، حسب ، ومثلهم احتياطى، وذ3أن تكون لجنة دائمة من تسعة أشخاص •
، ويعاد تشكيلها فى نهاية المدة، أو إذا خرج من ) أعوام6-4(مدة البرلمان أو منصب الرئيس 

 .عضويتها خمسة أعضاء من األصليين أو االحتياطيين
رئيس اللجنة هو األول بين متساوين، ولكل عضو تولى الرئاسة دوريا وفق األسس  •

 . التى تضعها اللجنة
 .اللجنة بأغلبية سبعة أعضاء بشرط أن يكون من بينهم الرئيسوتصدر قرارت  •
أن يكون الترشيح لعضوية اللجنة بواسطة الهيئة النيابية، أو بقرار من رئيس الدولة  •
. وال يجوز عزل أعضائها طوال مدة عضويتهم فى حالة غياب المجلس النيابى(وحده 

 :ويشترط فى المرشح لعضوية اللجنة أن يكون
 لم يكتسب جنسية أخرىمواطنا، و �
  عاما60-30عمره بين  �
 مقيدا فى أحد الجداول االنتخابية �
 حاصال على شهادة جامعية على األقل �
أال يكون قد صدرت بحقه أية أحكام قضائية نهائية سالبة للحرية فى جنحة أو جناية  �

 .مخلة بالشرف
 شيحهأال يكون عضوا بأى حزب سياسى خالل األعوام الخمسة السابقة على تر �

بالطعن فى ) أو الدستورية، أو المجلس الدستورى بحسب الحال(تختص المحكمة العليا  •
صحة عضوية اللجنة، وذلك خالل خمسة عشر يوما من إيداع مذكرة الطعن بواسطة محام 
معتمد أمام المحكمة الدستورية، بعد سداد الرسوم المقررة لدعاوى الطعن أمام المحكمة 

 .الدستورية
 من النساء، -من األصليين واالحتياطيين–حد أعضاء اللجنة على األقل أن يكون أ •

 . عاما45وآخر ممن ال يزيد عمره عن 
  
خالل ) تنفيذية أو نيابية أو قضائية(يحظر تولى أعضاء اللجنة أية مناصب فى الدولة  •

م مدة عضويتهم، ويستمر الحظر عامين على األقل بعد انتهاء مدة العضوية، أو خمسة أعوا
 من تاريخ االستقالة، أيهما أطول

                                                
بالضرورة كما " القضاة" ومن املالحظ أن عمل تلك اللجنة يتطلب احلياد والرتاهة ، باملعىن السياسى، وبالتاىل فال يقتصر على - 3

كمعيار ىف عضوية اللجنة فهو مردود عليه من ناحيتني، األوىل أنه " اخلربة القانونية"أما مقولة .  أغلب األوساط العربيةينتشر القول ىف
دون أن تكون قاصرة على القضاة ..) حمامون، أساتذة قانون(من الوارد أن يرشح لعضويتها قضاة أو قانونيون باملعىن الواسع 

 .ن تستعني خبربات قانونية للفتوى حيثما ترى ذلك، سواء كمعاونني للجنة أو مستشارين هلا، والثاىن أن للجنة أ"اجلالسني"
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أن يكون لها مقار وفروع مستقلة فى أنحاء الدولة، وأن تعفى كافة تصرفاتها من أية  •
 .رسوم أو ضرائب

وتكون له استقاللية مالية، وتحدد لدعمه مصادر تمويل " صندوق دعم االنتخابات"ينشأ  •
كن أموال الصندوق أموال عامة مالئمة، وتتمتع اللجنة باستقاللية فى إجراءات الصرف، ول

 تخضع ألسسس المحاسبة الوطنية
وللجنة . تضع اللجنة نظام عملها الداخلى، وتحدد الهيكل الوظيفى ومهام المعاونين لها •

أن تستعين بمن ترى من المواطنين والهيئات الوطنية غير الحكومية وغير الحزبية 
 كمستشارين بدون أجر

قلة لها وتصدر بقرار من البرلمان، وتدرج فى تعد اللجنة مشروع موازنة مست •
الموازنة العامة للدولة رقما واحدا، على أن تتضمن الموازنة المبالغ المخصصة لدعم 

 المرشحين، وهيكل مكافآت األعضاء ومعاونيهم
طوعية، على أن يتفرغ أعضاؤها من أية أعمال خاصة /أن تكون العضوية اختيارية •

 أن تخصص مكافآت مناسبة لهم، ويحتفظ أعضاؤها بكافة المزايا أو عامة تفرغا كامال، على
 والترقيات المخصصة ألقرانهم حال عودتهم الى عملهم

أن تكون قراراتها نهائية فى كافة مراحل العملية االنتخابية، إال أن حق اللجوء للقضاء  •
المجلس (ى مكفول أيضا بشأن الطعن فى صحة النتائج، وهنا يبدأ اختصاص القضاء الدستور

 ..)الدستورى فى بعض الدول، أو القضاء اإلدارى فى دول أخرى

وإذا قررت .  أن تختص اللجنة وحدها بتوقيع عقوبات مالية على المخالفين لتعليماتها •
اللجنة بأغلبية ثلثى أعضائها شطب اسم ناخب من جداول الناخبين أو استبعاد مرشح من قائمة 

 لكل ناخب شطب اسمه تقديم طلب بالطعن على قرار اللجنة المرشحين وفى هذه الحالة يجوز
التمييز فى /أمام المحكمة االبتدائية المختصة جغرافيا خالل ثالثة أيام، أو أمام محكمة النقض

حالة المرشح الذى شطب اسمه فى خالل أربع وعشرين ساعة، على أن يتم الفصل فى الطعن 
 .على وجه السرعة

 طلب التصالح من المرشح إذا ما اعترض على قرارها تجاهه وللجنة الوطنية أن تقبل •
فى شأن مما لم يرد فيه نص، على أن يصدر قرار اللجنة فى طلب الصلح بأغلبية ثلثى 

 . أعضائها على األقل
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والبد من اإلشارة الى أن إشراف اللجنة على العملية االنتخابية ال يعنى حصانة القائمين 
، وبالطبع ال 4قة، فهم يخضعون فى حالة المخالفة ألحكام مشددةعليها وتمتعهم بسلطة مطل

تقتصر هذه األحكام على الطرف المنظم بل تمتد لخارج اللجنة المشرفة من ناخبين ومرشحين 
 .5مندوبينو

  
 صندوق دعم االنتخابات: ثانيا
أغراضه بقرار اللجنة الوطنية لالنتخابات، وتحدد اللجنة " صندوق دعم االنتخابات"ينشأ  

 .وأوجه تمويله ومجاالت اإلنفاق منه
 :ويالحظ أن

 تعتبر حصيلة الصندوق أمواال عامة، ويكون تحت تصرف اللجنة الوطنية لالنتخابات •
 يتمتع الصندوق بوضع الحساب الخاص، وال يرحل الفائض منه الى الخزانة العامة •
نتخابية، والتأمين تتشكل حصيلة الصندوق من الدعم الذى تقدمه الدولة للعملية اال •

 .المالى الذى يودعه المرشحون، وكذلك الهبات والتبرعات التى توافق عليها اللجنة
 تضع اللجنة قواعد وإجراءات الصرف من حصيلة الصندوق •
تقوم اللجنة بنشر الحساب الختامى للصندوق عقب إعالن نتيجة االنتخابات بثالثة  •

 .ة، ولكل من يطلبها نظير رسوم تقررها اللجنةأشهر على األكثر، وذلك بكل بالطرق الممكن
 . يعرض الحساب الختامى على البرلمان للتصديق •
  

 المواعيد التنظيمية:  ثالثا
 :وأهم هذه المواعيد ما يلى

  يوما على األقل90غلق باب القيد فى جداول الناخبين قبل يوم االقتراع بـ  •

                                                
عن  عن سنة وال تزيد ل تقال هذه العمليات باحلبس ملدة على اإلشراف إليهممن املوظفني املعهود  أى  يعاقب ىف األردن مثال- 4

 إدخالتعمد ىف حاالت معينه منها ك  دينار أو بكلتا العقوبتنيألفى ثالث سنوات أو بغرامة ال تقل عن مخسمائة دينار وال تزيد عل
 وهو عامل بذلك بيانا كاذبا ىف طلب الترشيح أو أورد أو ، يكون ناخباأناسم شخص ىف أى جدول من اجلداول االنتخابية ال حيق له 

   .ون حقية وثيقة من الوثائق املتعلقة باالنتخاب بدأ على عنه، أو االستيالءىف اإلعالن 
 عن أمساء املرشحني الذى اإلفصاحكل شخص محل أى ناخب بأية صورة من الصور على  فمثال ىف فلسطني واألردن تتم معاقبة - 5

يصل احلبس ىف األوىل ملدة سنة ، وأو الغرامة/ واقترع لصاحلهم أو الكشف عن حمتويات ورقة االقتراع الىت اقترع مبوجبها باحلبس
أما ىف املغرب فتتراوح مدة . مخسمائة دينارالغرامة عن شهر وال تزيد أعن ثالثة ىف الثانية احلبس قل يال ، فيما رديناوالغرامة إىل ألف 

 على احلصول حاول أو حصل من كلكعقوبة على وذلك  درهم 20.000 إىل 5.000 من غرامةالو سنة إىل أشهر ستة مناحلبس 
ىف مواجهة التالعب املشاة  كذلك أورد القانون البحريىن، بعض العقوبات . إخل..هدايا بفضل ناخبني عدة أصوات أو ناخب صوت

 .بالعملية االنتخابية
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  يوما على األقل60 إعالن وترسيم حدود الدوائر قبل يوم االقتراع بـ •
يجوز تخفيضها فيما ال يقل عن النصف فى ( يوما 45 -30مدة الحملة االنتخابية  •

 ) حاالت طارئة على المستوى الوطنى وبشروط خاصة
 الصندوق/  ساعات على األقل فى اللجنة10) ساعات االقتراع(مدة التصويت  •
 على المستوى الوطنىإعالن نتائج كل الدوائر خالل أسبوع من انتهاء االقتراع  •
انتهاء العملية االنتخابية بما فيها نظر الطعون على صحة االنتخابات قبل انعقاد  •

 المجلس الجديد بأسبوع على األقل
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 ما قبل التصويت: المرحلة األولى

 
اإلجراءات التى تنظم العملية االنتخابية، من تتضمن هذه المرحلة مجموعة القواعد و

 وكذلك الجهة المشرفة على ين وكيفية تسجيلهم وشروط المرشحينناخبحيث تعريف ال
، حين تبدأ المرحلة الثانية، وتنتهى بغلق باب )أو االقتراع(االنتخابات، وحتى يوم التصويت 

التصويت، ثم تبدأ المرحلة الثالثة فورا، وتغطى عملية الفرز وإعالن النتائج، وكذلك الطعون 
 . ل البرلماناالنتخابية، وحتى إعالن تشكي

   
 تكوين هيئة الناخبين: أوال

 .يعتبر تحديد هيئة الناخبين أساس عملية االنتخاب، وتتضمن العناصر التالية
 هيئة الناخبين -1

هيئة الناخبين هى مجموع المواطنين الذين يحق لهم المشاركة فى االنتخابات، وفقا 
 .للقانون الوطنى، وحسب طبيعة هذه االنتخابات

العام أن جميع المواطنين يدخلون فى هيئة الناخبين عند بلوغ سن معينة، واألصل 
وبمجرد توافر شرط الجنسية ألنها العالقة القانونية األسمى بين الفرد والمجتمع السياسى، 

 .وهى التى تحدد منظومة الحقوق والواجبات لكافة المواطنين
 لمباشرة الحقوق السياسية وهناك اتفاق على أن يكون شرط الجنسية من أسمى الشروط

فى أى دولة، بحيث ال يسمح للمقيمين فى الدولة من غير حاملى الجنسية بالمشاركة فى 
االنتخابات أيا كانت صورتها، وفى نفس الوقت ال بد من السماح لحاملى الجنسية من المقيمين 

 أو الوسائل بالخارج بالمشاركة فى العملية االنتخابية، سواء كان ذلك عن طريق البريد
 . اإللكترونية الحديثة أو بالوكالة فى حدود القانون الداخلى

ومن المعروف أن بعض دول أوربا الغربية قد توسعت فى تعريف الناخب بالنسبة 
لبعض الهيئات البلدية فى الضواحى والمناطق الصغيرة، والتى تتشكل باالنتخاب أيضا ولكن 

ات العامة البلدية أساسيا، وفى هذه الحالة فقد تعطى مهامها متابعة صيانة المرافق والخدم
للمقيمين فترة إقامة ممتدة والعاملين بالفعل ويقومون بسداد الضرائب المقررة حق المشاركة 
فى انتخاب أعضاء هذه المجالس البلدية حتى لو لم يحصلوا على الجنسية، وربما دون حق 

 .الترشح لها
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 الوطنى شروطا لكى يصبح المواطن ناخبا فى ومع ذلك، فغالبا ما يضع القانون
االنتخابات النيابية، منها باإلضافة الى ما يتعلق بالسن، شروط قد تتعلق بطبيعة المهنة، أو 
بالحالة العقلية، قبل التسجيل فى هيئة الناخبين، أى أن القانون قد يضع شروطا تقلل حجم هيئة 

 .ان بالمعنى الديمجرافىالناخبين عن إجمالى حجم المواطنين، أو السك
واألصل العام فى بناء نظام انتخابى ديمقراطى هو أمران، أولهما تقليل القيود التى 

، والثانى هو تطبيق هذه القيود على الكافة ودون تمييز، فعلى "الناخب"و" المواطن"تفصل بين 
املى الجنسية ح(سبيل المثال، ال يجب أن يحرم القانون الوطنى فئة بأسرها من المواطنين 

من دخول هيئة الناخبين ألسباب سياسية أو قبلية، كما ال يجوز حرمان قطاع ) السياسية للدولة
 . من دخول هيئة الناخبين برغم أنها جزء من هيئة المواطنين، بحكم الجنسية) كالمرأة(نوعى 

ضع كذلك، ال يجوز اإلسراف فى إجراءات وشروط اإلنضمام إلى هيئة الناخبين، مثل و
شروط مالية، كما ال يجب أن تكون هناك تعقيدات فى إجراءات التسجيل فى سجالت االنتخاب 

 .بما يجعلها مطلقة أو صعبة أمام قطاع كبير من المواطنين
 

ومن هذا األساس يمكن تحديد القاعدة التى ينبغى االسترشاد بها فى إصالح القواعد 
 :بشأن قيد الناخبين كالتالىالمنظمة للحقوق السياسية فى الدول العربية 

  معيار السن-أ
 عاما فى االنتخابات 18المحلية، و/ عاما فى االنتخابات البلدية16أن يكون سن الناخب 

 ).الرئاسية/النيابية(العامة 
 عاما للمرشح، أما فى االنتخابات 21وأن يكون سن الترشيح فى االنتخابات البلدية 

 . 6 عاما35ما، ويكون فى االنتخابات الرئاسية  عا25فيكون ) البرلمانية(العامة 
مختلف عن البطاقة ) أزرق مثال(ولتيسير هذا التقسيم، يخصص للبطاقة األولى لون 

. ، وبذلك يكون هناك نوعان من جداول الناخبين أمام اللجنة المشرفة)األحمر مثال(الثانية 
بات، أما حامل البطاقة الزرقاء فيقبل وبهذا، يكون حامل البطاقة الحمراء ناخبا فى كافة االنتخا

وفى حالة فقدان البطاقة فإن العبرة باألسماء فى الجداول . تصويته فى االنتخابات المحلية فقط
 .المعتمدة يوم التصويت

 

                                                
ىف فلسطني واألردن ومصر يكون له حق االنتخاب من سن :  ختتلف الدول العربية ىف حتديد سن مباشرة املواطن حلقوقه السياسية- 6
 . سنة21 لبنان والبحرين والكويت يبدأ من  سنة، وىف20 سنة، بينما يبدأ ىف املغرب من 18
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والغرض من هذا التقسيم هو تشجيع الشباب على المشاركة السياسية فى وقت مبكر، 
النتقال إلى سجالت االنتخابات العامة تلقائيا، مع مراعاة السيما على مستوى البلديات أوال، ثم ا
 .تصويب وتحديث الجداول وفقا للقانون

 
 
  شرط الجنسية-ب

 .ال يجوز لغير المواطن أن يقيد فى جداول الناخبين
بمعنى أنه ال يجوز لغير حاملى الجنسية الوطنية قيد أسمائهم فى جداول الناخبين ابتداء .

لتمييز بين حق االنتخاب وحق الترشح، بحيث يقتصر حق الترشح على والمقصود هنا هو ا
 . 7حامل الجنسية الوطنية فقط ودون غيرها، أى ال يجوز الترشح لمزدوجى الجنسية

وتجدر اإلشارة الى أن هذا الحظر على مزدوجى الجنسية فى مجال الترشح لالنتخابات 
مثل التعليم والصحة ( واالجتماعية األخرى ال يجب أن يمتد الى حقوقهم السياسية واالقتصادية

 .، وهى وجهة نظر مطروحة للمناقشة)وغيرهما
  
  شروط الحرمان من دخول هيئة الناخبين-ج
 الحرمان الدائم) 1(

يشترط للتسجيل فى قوائم الناخبين أال يكون المواطن فاقد األهلية، أو صدرت بحقه 
 . واألمانة ما لم يرد اعتباره وفقا للقانونأحكام قضائية نهائية فى جرائم مخلة بالشرف 

ويحدد القانون الوطنى ماهية الجرائم المخلة بالشرف واألمانة، وإن كان من الشائع أن 
، أو حتى الفصل من العمل ألسباب ..تتضمن جرائم مثل خيانة الوطن والتزوير واالختالس

 .تأديبية
ت معينة، تتضمن أيضا إنقضاء العقوبة كما تجيز القوانين الوطنية رد االعتبار فى حاال

 .أو مرور فترة معينة بعد قضائها، كما تتضمن سقوط العقوبة بالتقادم
                                                

 والشك أن هذا النهج قد ال يالئم بعض احلاالت ألسباب عملية، مثل احلالة الفلسطينية حيث جند الكثري من الفلسطينيني حيمل - 7
شر تواجد املواطنني ىف ، وكذلك أوضاعا مشاة ىف احلالة اللبنانية واملغاربية حيث ينت)بسبب العيش ىف دول املهجر(جنسيات أخرى 

املهجر مع احتفاظهم باجلنسية األصلية، وأيضا العرب ، ومن مثّ يرفع هذا احلظر على مزدوجى اجلنسية ىف هذه احلاالت بشرط أال 
إال أن هناك وجهة نظر أكثر تشددا، تدعو اىل إقتصار حق الترشح وكذلك حق االنتخاب على حاملى . يتضمن اجلنسية اإلسرائيلية

نسية الوطنية فقط يوم الترشح، وإال كان من املتصور، ولو نظريا، أن يترشح نفس الشخص لعضوية الربملان ىف كافة الدول الىت اجل
ورمبا يكون املعيار العملى لتجسيد هذه الفكرة هو األخذ باجلنسية يوم الترشح، حبيث ميكن حلامل أكثر من جنسية أن ! حيمل جنسيتها

يات األخرى يوم ترشحه لعضوية الربملان ىف إحدى هذه الدول، وكل هذا مطروح للنقاش حسب الظروف يقرر التخلى عن اجلنس
 .الوطنية
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 الجزئى/الحرمان المؤقت) 2(

تعرف أغلب الدول العربية ظاهرة تقنين الحرمان من مباشرة الحقوق لبعض 
 .9ين، أم نهائيا من هيئة الناخب8المواطنين، سواء كان ذلك الحرمان مؤقتا

 
 :فبالنسبة للحظر المؤقت على القيد فى الجداول

ال يجوز القيد فى قوائم الناخبين ألعضاء الهيئات العسكرية أوالشرطية أو األمنية أو 
 . أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى أو أعضاء الهيئات القضائية

) تالى الترشحوبال(وتعتبر هذه الحاالت نوعا من الحرمان المؤقت من حقوق االنتخاب 
وذلك ألسباب مهنية، ولضمان الحياد السياسى لهذه القطاعات الحيوية، كما قد يمتد الحظر الى  
بعض المناصب التنفيذية واإلدارية العليا، مثل المحافظ أو حاكم اإلقليم أو رئيس المنطقة فى 

 .10أغلب الدول العربية
وذلك فى بعض الدول التى وهناك حرمان من الترشح فقط مع إقرار حق االنتخاب، 

يسمح للعسكريين مثال بالتصويت فى االنتخابات، ولكن ال يحق لهم الترشح إال بعد الخروج 
 ). باإلستقالة أو التقاعد(من الهيئة العسكرية 

وليس مزدجى (كما أن هناك نوعا مماثال يتعلق بمكتسبى الجنسية أو المتجنسين 
ى ترشحهم فى االنتخابات برغم حقهم فى التصويت، ، حيث يتضمن القانون حظرا عل)الجنسية

سواء كان بعد مدة من تاريخ التجنس أطول فى حالة الترشح منها فى حالة التصويت، أو كان 
الحرمان من الترشح دائما فى مناصب معينة، كرئاسة الدولة، سواء فى النظم الملكية أو 

 ".وطنيين"من أبوين " اوطني"الجمهورية، حيث يشترط أن يكون المرشح للرئاسة 

                                                
 ىف فلسطني حيرم منها فاقد األهلية، والصادر ضده حكم قضائى ائى باحلرمان من حقوقه املدنية، وىف البحرين واألردن تحظر - 8

من العام واحلرس الوطىن طوال فترة اخلدمة، وكذلك ىف املغرب باالضافة إىل املتجنسون على املشهر إفالسهم وقوات الدفاع وقوات األ
 سنوات من تاريخ حصوهلم على اجلنسية مامل يصدر عفو عام من هذا القيد، وأيضا ىف لبنان ومصر حيظر من مباشرة حق 5حىت مرور

 .احملدد األجل انقضاء ألسباب تأديبية حىت وظائفهممن  حرموا االنتخاب من

 الرتبمن  مؤبدا حبرمام حكم الذين األشخاص ينطبق ذلك ىف فلسطني على احلاصل على اجلنسية االسرائيلية، وىف لبنان على - 9
 حكم بإدانته من ، ومن1952 يوليو23كل من تسبب ىف إفساد احلياة السياسية قبل ثورة ، و ىف مصر على العمومية والوظائف

 .ىف إحدى جرائم اإلخالل بالوحدة الوطنية والسالم االجتماعى، واملدان ثورةالبعد " راكز قوىم"بتشكيل حمكمة الثورة 

 حق استعمال وقفت قوانني كل من األردن والبحرين وعمان ومصر وسوريا وموريتانيا واملغرب والكويت وتونس وقطر أ- 10
، لكن ىف اليمن الفعلية اخلدمة يف وجودهم طيلة العامة واملخابرات املدين والدفاع العام واالمن املسلحة القوات يف للعاملني االنتخاب

. موطنه ا اليت بالبلدية الناخبني قائمة يف مسجال كان من إال يصوتواجلزائر حيق للعسكريني التصويت ىف االنتخابات بشرط أال 
 .والتزال هذه القضية حمل نقاش ىف دول مثل الكويت
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 تسجيل الناخبين -2

ال يجوز المشاركة فى االنتخاب لغير المقيدين فى قوائم الناخبين، ويكون القيد بال أية 
 رسوم 

بكل خاصة على عدد من االعتبارات التسجيل الناخبين ة المستخدمة لقيالطروتتوقف 
توفيراً بل وواقعيةً اتساقا و األكثرو لظروف المحليةل مالئمةالطريقة األكثر دولة، حيث تختار 

، ولكن أفضل الممارسات المعاصرة وتطبيقها لسياق المالى واإلدارى الذى سيتم فيه تحضيرهال
أفضل من التسجيل الورقى ) باستخدام الحواسب(تؤكد أن التسجيل فى قواعد بيانات آلية 

 ).الدفاتر(
 وصفة الناخب، حيث قد يكون وفى هذا النص المقترح، تم الفصل بين صفة المرشح

 .حق يتوافر االنتخاب بدون حق الترشح فى بعض الحاالت، كما سبق تفصيله
، حيث أصبحت الجداول االنتخابية "القرينة القانونية"كما يتضمن النص األخذ بفكرة 

قرينة على توافر الحق فى االنتخاب، بينما ال تعد كذلك فى إقرار الحق فى الترشح، حيث 
عملية الترشح مستندات أكثر من مجرد شهادة القيد فى جداول الناخبين، مثل شرط تتطلب 
، كما سيلى ..، والمهنة)ألن الحد األدنى لسن المرشح أعلى من الحد األدنى لسن الناخب(السن 
 .الحقا

وتعد عملية تسجيل الناخبين من أكثر العناصر كلفة فى العملية االنتخابية، حيث تعتبر 
ى تقوم عليه العملية االنتخابية، فهى بداية العملية وأساسها، لذلك على القائمين األساس الذ

بإدارة العملية االنتخابية خاصة فيما يخص عملية تسجيل الناخبين وتكوين الهيئة الناخبة 
وتسجيلها أن يتحلوا فى آن واحد بكل من الدقة لتأمين التسجيل، والمرونة فى اإلجراءات 

 كل مواطن فى القيد والتسجيل وبالتالى ممارسة حقه فى التصويت لضمان احترام حق
 .والمشاركة السياسية

وتتباين عملية تسجيل الناخبين فيما بين الدول العربية وبعضها البعض بدء من الجهة 
المختصة بالتسجيل، مرورا بطرق وشروط وأماكن ومواعيد التسجيل، وصوال للنتيجة النهائية 

ى القيد، والحصول على بطاقة انتخابية أو أية وثائق أخرى تثبت القيد لهذا التسجيل، وه
 .بالجداول االنتخابية
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  الجهة المسئولة عن التسجيل -أ
تقوم إدارة السجالت المدنية بإعداد قوائم الناخبين تحت إشراف اللجنة الوطنية 

 .لالنتخابات
 بدون اللجوء الى القضاء أو أية وتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ أمام هذه اإلدارة

سلطة أخرى، ويعتبر عدم اإلمتثال لقرارات اللجنة مخالفة للواجبات األساسية للموظف العام 
تستوجب عقوبة تأديبية، وتتضمن كذلك فعال يدخل فى نطاق جريمة االمتناع عن تطبيق 

 .القانون
ولة ألخرى وكذلك وعمليا، يختلف مسمى الجهة المسئولة عن تسجيل الناخبين من د

، سواء مصلحة أو دائرة األحوال المدنية بوزارة الداخلية وهو الغالب، أو 11الجهة التابعة لها
 . تكون تابعة لمجلس الوزراء

كما تكون قواعد البيانات لدى السجالت المدنية حصريا وغير قابلة للتكرار، ألنها 
يسير عملية تحديث البيانات، تخصص لكل مواطن رقما خاصا على المستوى الوطنى، مما ي

 .وتصنيف أوضاع المواطنين
ويوضح هذا النص أن السجالت المدنية هى جهة تنفيذ، ولكنها تعمل تحت إشراف 
اللجنة الوطنية لالنتخابات فيما يخص عملية القيد فحسب، وال يمتد خضوع هذا اإلدارة 

مثل التأمين االجتماعى، (إلدارة إلشراف هذه اللجنة إلى األنشطة األخرى التى تقوم بها تلك ا
 ..).استخراج مستندات أخرى للمواطنين مثل وثائق الزواج وغيرها

وتعتبر السجالت المدنية مركز تجميع البيانات األساسية للمواطنين، بحيث تكون وحدها 
 هى القادرة على تمكين اللجنة الوطنية لالنتخابات من ممارسة مهامها بالدقة الكافية، ألن هذه

                                                
يتم اختيارهم من  عضاءأتتألف من تسعة الىت  حتت إشراف جلنة االنتخابات املركزيةمراكز االقتراع  جلان هاتتوال ىف فلسطني - 11

 املدنية االحوال وىف األردن تتوالها دائرة .كادمييني واحملامني ذوى اخلربة والسرية املهنية البارزةألبني القضاة الفلسطينني، وكبار ا
 انتخابية دائرة كلب الشخصية لألحوال العامة املديريةا  أما لبنان فتقوم. نا املرتبطة كاتبوامل ىف احملافظات ومديرياا واجلوازات

 عامل قاض ومن رئيسا ىف احملافظة استئناف غرفة رئيس من تتألف من خالل جلان القيد العليا الىت الشخصية األحوال لسجالت وفقا
وىف دول أخرى تشكل جلان خاصة . مقررا عضوا شخصية أحوال موظف أو النفوس دائرة رئيس ومن، املركزى التفتيش من ومفتش

 كل منطقة انتخابية بقرار من وزير ىف البحرين والىت تشكل ىف" االشراف على سالمة االستفتاء واالنتخاب"ملباشرة هذه املهمة، كلجنة 
وباملغرب . رمانة السأحدمها أ اململكة وعضوين يتوىل تتكون من رئيس من اجلهاز القضائى أو القانوىن ىفو ،العدل والشئون االسالمية

ه رئيس مقام للقيام أعضائه بني من الس هذا ينتخبه من أو القروية أو احلضرية اجلماعة جملس رئيسبرئاسة  داريةاإل لجنةهناك ال
 القروية أو احلضرية اجلماعة جملس بهمينتخ إحتياطيني وعضوين صلينيأ عضوين وممثلوهم أو القائد أو للعامل األول اخلليفةوبعضوية 

وتستعني ىف جداول االنتخاب ىف حبصر وقيد املواطنني من الذكور واإلناث " احلكومة"وىف مصر تقوم السلطة التنفيذية . أعضائه بني من
وظف من الدرجة القائم بعمله أو م أو العمدةبرئاسة  تشكل لجنة بحصص إىل املقسمة واملدن ىف القرى الناخبني جداولإعداد 

 تتوافر واملأمور خيتارمها والكتابة بالقراءة عضوان ملمنيو واملأذون ناخبيها قيد الىت جيرى احلصة شيخالسادسة على األقل، وعضوية 
 .ىف الناخب توافرها الواجب الشروط فيهم
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وبالتالى توزيعات تعداد (أى السن، ومحل اإلقامة ) والوفيات(السجالت تتضمن المواليد 
السكان وما له من عالقة جوهرية مع ترسيم حدود الدوائر وتقسيم هيئة الناخبين الى 

، والمهنة وكذلك سجل الحالة الجنائية )صناديق أو مراكز اقتراع متقاربة فى الحجم/لجان
وبالتالى فإن تبعيتها للجنة الوطنية ).. لتطبيق قواعد الحظر بأنواعه (واألحكام القضائية

 .لالنتخابات فى خصوص عملية تسجيل الناخبين تعتبر ضرورية
 

ويتمثل إشراف اللجنة على إدارة السجالت المدنية فى تحديد قواعد وإجراءات القيد 
 لقراراتها من أركان الوظيفة ، ويعتبر اإلمتثال..وتحديث الجداول واستخراج بطاقات االنتخاب
 .العامة، فضال عن كونه إلتزاما بأحكام القانون

 
أو مراجعة صحة الجداول فهو مسئولية هذه الجهة اإلدارية، وتحت إشراف " تنقية"أما 

اللجنة الوطنية، لكى يتم التحقق من عدم وجود شرط من شروط الحرمان أو الحظر من 
 .يةالمشاركة السياسية ألسباب قانون

 
 
   هل التسجيل طوعى أم إلزامى؟-ب

 .يكون قيد الناخبين فى القوائم تلقائيا، عن طريق السجالت المدنية
، حيث 12ويعتبر القيد التلقائى من أفضل الممارسات فى النظم االنتخابية الديمقراطية
لك القدرة يدخل المواطن هيئة الناخبين بواسطة السجالت المدنية ألنها الجهة الوحيدة التى تمت

 .على التحقق من توافر الشروط األساسية التى أقرها القانون
فالعبرة . وتلتزم هذه الجهة بقيد المواطن فى جداول الناخبين تلقائيا، ودون طلب خاص

فى تعزيز المشاركة السياسية هى التيسير وليس التعسير بالنسبة الى مسألة القيد فى الجداول، 
ى الذهاب الى االنتخاب حتما، ولكن هذه الطريقة تتيح أكبر فرصة مع تأكيد أن القيد ال يعن
حتى إذا جاء قرارهم بالمشاركة ) ممن تنطبق عليهم شروط الناخب(للراغبين فى المشاركة 

 .قبيل انتهاء ساعة التصويت
 .أما المشاركة فى االنتخاب فهى طوعية بحكم التعريف، وفى كل األحوال

                                                
 مستخدمى املصادر االلكترونية مرشد" ومن أهم الطرق الشائعة ىف تسجيل الناخبني كما ذكرا بعض األدلة الدولية كـ- 12

ىف إعداد اجلداول االنتخابية،  معلومات حول مجيع املواطنني من يه حيتو ملا الشخصية استخدام سجلّ األحوال ”ACE“" ملشروع أيس
 .بواسطة سجلّ األحوال الشخصية  يوضع السجل االنتخاىب انطالقاً من املعلومات امعةحيث
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طريقة، األول يتمثل فى القول بأنها ال تأخذ فى االعتبار وقد يرد تحفظان على هذه ال
الفرق الكبير فى أغلب دول العالم بين نوعين من المواطنين، أولهما من تنطبق عليهم شروط 

 ال -وفقا لهذا النقد–الناخب عموما ومن يشارك فى االنتخابات فعال، وبالتالى فإن القيد التلقائى 
ن وما له من داللة على وضع حدود الدوائر االنتخابية والتوازن يراعى ذلك الفارق فى النسبتي

بين حجم الناخبين فى كل صندوق أو مركز اقتراع، ولذلك يفضل هذا الرأى أن يكون القيد فى 
الجداول االنتخابية طوعيا حيث يجب على من توفرت فيه الشروط ويرغب فى ممارسة حقه 

 . 13ل اسمه فى جداول الناخبينلتسجي" خاص"فى االنتخاب أن يتقدم بطلب 
أما التحفظ الثانى فيتمثل فى زيادة مهام إدارة السجالت المدنية، المكدسة أساسا بكافة 
األحوال المدنية للمواطنين، مما قد يؤدى إلى فقدان حقيقى أو محتمل للسرية، كما ان 

ن نوع خاص، واعد بيانات م قاالستخدام متعددة األغراض للسجالت المدنية يستلزم بناء
 .ومكلف للغاية

 
  الوثائق المطلوبة للقيد فى الجداول االنتخابية-ج

دائرة تقديم تحقيق الشخصية، /يشترط فى طلب القيد فى القوائم االنتخابية لكل لجنة
 .ويكون القيد وفقا لمحل اإلقامة

 فالتسجيل فى الجداول االنتخابية شأنه شأن العديد من السجالت الرسمية قد يتطلب
أوراقا ومستندات خاصة، لكنه قى المقابل قد يتم فى دول أخرى دون أية أوراق رسمية ال 

 .14سيما إن كان يتم تلقائيا
وقد يبدو أن هذه القاعدة تختلط بالقاعدة السابقة التى تقرر مبدأ القيد التلقائى، أى ال يقوم 

ناخبين، إال أن تفسير ذلك هو المواطن بأى إجراء أو تقديم أية مستندات لقيد اسمه فى جداول ال
وجود (النظم التى لم تصل الى تغطية كافة المواطنين فى قواعد بيانات السجالت المدنية 

أو تتطلب من المواطن أن يقدم طلبا لإلنضمام الى هيئة الناخبين، وفى ) مواطنين غير مقيدين
..) الهوية(ق الشخصية هذه الحالة تأتى أهمية تلك القاعدة، حيث تكتفى بتقديم بطاقة تحقي

                                                
 طوعيا حيث يتقدم من توفرت فيه الشروط ويرغب ىف ممارسة حقه ىف االنتخاب بطلب تسجيل امسه ىف  فلسطني يكون التسجيل- 13

 إعداد جداول بامساء املقيمن الوطىن الرقم ساسأ وعلى احلاسوب باستخدامجداول الناخبني، لكنه تلقائيا وعاما باألردن، إذ يتم تلقائيا 
وىف العراق يكون سجل الناخبني مبنياً على قاعدة بيانات . الشخصية البطاقة على اصلنياحل االنتخاب هلم حيقبكل دائرة انتخابية ممن 

 .نظام التوزيع العام للبطاقة التموينية ويتم تطويره أثناء فترة التسجيل من جراء االضافات والتعديالت
ى الشخص مسها فيه يثبت  من املعنيني باألمر موقعاخاص مطبوع قيدال لباط  مثال ىف املغرب هناك وثائق حمددة للقيد، حيث ميلء- 14

كذلك مبصر، جيب تقدمي حتقيق الشخصية، وإيصال استهالك . ةالوطني ةتبطاق ورقم وعنوانه هومهنت والدته ومكان وتاريخ ىوالعائل
 ىف اإلردن ال وعلى العكس متاما. أو خطاب رمسى من جهة العمل ليكون داال على مكان اإلقامة) مثل الكهرباء(خدمات أساسية 

 .الوطىن الرقم ساسأ وعلى احلاسوب باستخداميتطلب القيد ىف اجلداول االنتخابية أية أوراق ألنه يتم بصورة تلقائية 
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أو دليال على وجود مصلحة فعلية للمواطن فى الموطن االنتخابى الذى (وإقرارا بمحل اإلقامة 
 ).يختاره، إذا كان جائزا أن يختار المواطن موطنا انتخابيا يختلف عن محل إقامته

ل فى وفى هذه الحالة، تعد كمية ونوعية الوثائق التى تتطلبها عملية القيد أو التسجي
الجداول االنتخابية من أهم العوائق لعملية التسجيل، حيث أن هناك بعض البيانات المطلوبة أو 
األوراق التى قد ال تتوافر حين يتقدم المواطن لقيد أو تسجيل اسمه فى الجداول االنتخابية، 

ن ومن ناحية أخرى يضاف احتمال تضرر المواط. وبالتالى يؤدى ذلك لعرقلة عملية التسجيل
من مساوئ البيرقراطية الحكومية وبالتالى فقد يؤجل قراره بتسجيل نفسه، لذلك نجد أن 
األقرب لتعزيز الميل نحو المشاركة فى حالة تأخر نظام القيد التلقائى أن نتجه إلى التسهيل، 

أو الموطن /وعدم اشتراط تقديم وثائق إضافية للتسجيل سوى تحقيق الشخصية ومحل اإلقامة
 .ى المختار للمواطناالنتخاب
  هل التسجيل شخصى أم بالوكالة؟-د

يجوز للناخب القيد فى جداول الناخبين بنفسه أو عن طريق وكيل، وال يجوز للشخص 
أن يكون وكيال عن أكثر من ثالثة أشخاص فى طلب القيد بجداول الناخبين، بشرط أن يكونوا 

 .من أقربائه حتى الدرجة الثالثة على األقل
 .ذا المبدأ فى حالة الدول التى ال تأخذ بنظام القيد التلقائى فى جداول الناخبينوينطبق ه

وكام سبق القول، فإن عملية التسجيل أو القيد فى السجالت أو القوائم االنتخابية من 
العمليات المرهقة أو التى قد تسبب عزوف الكثير من المواطنين عن تسجيل أنفسهم فى 

لحرص على المشاركة واألدالء بالصوت فى العملية االنتخابية، فقد السجالت، وبالتالى عدم ا
 .يكون مكان التسجيل هو أحد العوائق، كما قد يكون وقت التسجيل هو عائق آخر

التصويت، فهو شرط ضرورى " فعل"القيد ليس هو " إجراء"وأساس هذه القاعدة أن 
جيل فى الجداول بالوكالة ال تمتد أى أن عملية التس. 15ولكنه ليس كافيا، ويجوز الوكالة فيه

 .بالضرورة الى التصويت بالوكالة
والنقد المحتمل لهذا هو احتمال قيد أشخاص غير أحياء، إال أن إتاحة التسجيل بالوكالة 

 .يتطلب بحكم تعريفه توكيال قانونيا إبتداءا، وبالتالى سيتم التأكد من استبعاد هذا االحتمال
عمل قانونى تقره القوانين المدنية، وتسبع عليه " وكيلالت"ومن ناحية أخرى، فإن 

المشروعية ألنه أصال يتم بواسطة الشخص ذاته، بل إن القوانين المدنية تجيز أيضا التصويت 
 .بالوكالة، كما فى حالة الجمعيات األهلية والنوادى االجتماعية وكذلك بعض االنتخابات النقابية

                                                
 الواقع بالنسبة للدول العربية، أن يتيح البعض منها ملواطنيها إنابة من يقوم عنهم بتسجيل امسائهم باجلداول االنتخابية، أو قد - 15

 .تقدم الفرد بنفسه بطلب التسجيل، كما هو احلال ىف كل من املغرب وفلسطني ومصرتشترط أن ي
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ين فى سجالت الناخبين ال يؤثر على نسب األغلبية ومن ناحية ثالثة، فإن حجم المقيد
المطلوبة للفوز، بينما يؤثر عدد المشاركين فى التصويت فعال على تلك األغلبية فى حالة 
األخذ بنظام انتخابى يعتمد على األغلبية البسيطة، وبالتالى فإن التسجيل بالوكالة سيؤثر على 

 . ه ال يؤثر على إرادة الناخبينحجم الدائرة وصندوف أو مركز االقتراع ولكن
كذلك، فمن الممكن تقييد حدود الوكالة من خالل اشتراط أن يكون الوكيل مسجال فعال 
فى جداول الناخبين، أو وضع حد أقصى للموكلين الذين يمثلهم الوكيل عند طلب القيد فى 

ة ذاتها ال تضع الجداول، وهو فى هذه الحالة ثالثة أشخاص، مع مالحظة أن القوانين المدني
حدا أقصى لموكلى الوكيل الواحد، فقد يكون المحامى وكيال عن عشرات األشخاص، كما قد 
يكون شخص وكيال قانونيا عن عدة أفراد فى كافة التصرفات القانونية والتعاقدية، ومن باب 

وقد . أولى، إذن، إتاحة رخصة الوكالة فى عملية تسجيل الناخبين، لتشجيع المشاركة السياسية
تم التشدد فى اشتراط أن يكون الوكيل قريبا للموكلين من الدرجة الثالثة على األقل لضمان 

 .تدنب شبهة اإلبتزاز
  

  هل يكون التسجيل فرديا أم جماعيا؟-هـ 
 .التسجيل الجماعى للناخبين فى القوائم محظور

التى قد يثار حولها وعملية القيد أو التسجيل فى الجداول االنتخابية من أهم الموضوعات 
وبالرغم من أن ليس هناك ما يؤكد على أن التسجيل الفردى أو التسجيل . العديد من الشكوك

الجماعى هو األكثر ديمقراطية أو يتواءم أكثر معها، إال أن واقع الممارسات فى الدول العربية 
بين وتزييف قد يثير الظنون فى عمليات التسجيل الجماعى لشبهة إبتزاز أو رشوة الناخ

 .إرادتهم
وربما يبدو أن هذه القاعدة تتناقض مع القاعدة السابقة، إال أن الفارق الكمى بين الوكالة 
عن ثالثة أشخاص والوكالة عن أشخاص بدون حد أقصى تصبح له داللة نوعية فى العملية 

 باعتبارها االنتخابية، حيث يتضمن شبهة دائمة فى التحقق من توافر ركن الرضاء فى الوكالة،
عقدا مدنيا، وما إذا كان الوكيل يجبر المواطنين على قيد اسمائهم فى الجداول بطريقة يصعب 

 -فى حدود عددية معقولة–وعلى العكس من ذلك، فإن إباحة التسجيل بالوكالة . التحقق منها
، ..)كأسباب صحية(يساعد الناخبين المعرضين لظروف طارئة تحول بينهم وبين التسجيل 

 .خصوصا إذا كانت فترة التسجيل قصيرة نسبياو
وفى كل األحوال فإن التسجيل، كما سبقت اإلشارة، ال يعنى التصويت، وال يؤثر 

 . بالضرورة على صحة االنتخابات
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  أين يتم تسجيل الناخبين؟-و

 .يكون القيد فى الجداول االنتخابية لدى إدارة السجالت المدنية بمحل إقامة الناخب
وم اللجنة الوطنية بنفسها بإعداد قواعد بيانات خاصة بها إلدارة العملية االنتخابية، قد تق

وقد يسمى هذا المكتب . ولكنها سوف تعتمد فى ذلك على بيانات السجالت المدنية ذاتها
، وهو فى العادة القسم Registrarمصلحة السجل المدنى، أو دائرة األحوال المدنية، أو 

وقد تكون . واألوضاع المدنية للمواطنين" واقعات المواليد والوفيات"جيل الرسمى المختص بتس
التبعية اإلدارية لهذا القسم الى وزارة الداخلية أو وزارة الشئون االجتماعية والبلدية أو الى 

 .، وفقا للهيكل اإلدارى للدولة..مجلس الوزراء
أى إعداد وتحديث –ابات إال أن أعمال هذه اإلدارة أو المكاتب التى تتعلق باالنتخ

 يجب ان تتم تحت إشراف اللجنة الوطنية لالنتخابات، باعتبارها المشرفة -الجداول االنتخابية
على العملية االنتخابية ككل، وباعتبار أن السجالت االنتخابية الصحيحة ركن أساسى فى 

 . مشروعية االنتخابات
جالت المدنية تكون معنية بالشئون لذا من المقترح إنشاء إدارة متخصصة ودائمة فى الس

االنتخابية، تتبع اللجنة الوطنية لالنتخابات، وتختص بإنشاء وتحديث تصويب وتوزيع كافة 
السجالت االنتخابية ومقارت االقتراع، وتكون بهذا معنية أيضا بكافة أنواع االنتخابات 

 فى مجاالت -نتخاباتفى غير أوقات اال-واإلستفتاءات العامة والمحلية، كما يمكن تنشط 
 .التوعية والتدريب

. ويتضمن النص المذكور قاعدة أخرى، هى تبعية الموطن االنتخابى لمحل اإلقامة
وتقرر أغلب األنظمة االنتخابية فى الدول العربية حق المواطن فى اختيار موطن انتخابى 

 الموطن االنتخابى يختلف عن محل إقامته، إال أن القاعدة المقترحة فى هذا السياق هى ثبات
 .مع محل اإلقامة، باعتبار أن محل اإلقامة هو األصل فى توجيه مخاطبة الدولة للمواطن

وقد يرد على هذا التوجه تحفظ مفاده عرقلة الناخب من المشاركة يوم التصويت إذا 
 كانت طبيعة عمله تبعده عن مركز االقتراع التابع له بحكم إقامته، إال أنه مردود عليه من
زاويتين، األولى أن أغلب الدول تقرر اعتبار يوم التصويت عطلة أو نصف عطلة، وحتى 
بالنسبة للفئات التى ال يتعطل عملها يوم التصويت فإن مدة التصويت تمتد الى ما بعد ساعات 
العمل الرسمية بما يتيح لهم المشاركة، والزاوية الثانية تتعلق بالتقنية المستخدمة فى التصويت، 

ث أن تسجيل عملية التصويت آليا يتيح للناخبين اإلداء بأصواتهم عن بعد، وفى أى مركز حي
اقتراع متاح لهم، ولن يؤثر مكان مركز االقتراع إذن على توزيع هيئة الناخبين وفقا لمحل 
اإلقامة، وهى تقنيات أصبحت من أفضل الممارسات الديمقراطية المعاصرة، كما أنها تستخدم 



26 هة دليل عرىب النتخابات حرة ونزي

عمال وخدمات البنوك وسداد فواتير استهالك المرافق والخدمات األساسية بالفعل فى أ
 .كالكهرباء والتليفونات وغيرها

بل إن تقييد مكان تسجيل الناخبين حسب محل إقامتهم يساعد كثيرا على مواجهة مساوئ 
للعاملين فى جهات حكومية أو فى (أو مراكز االقتراع المغلقة " الصناديق الخاصة"فكرة 
التى تضع الناخب تحت تأثير المكان، وتوجيه الرؤساء والقادة ) ات ومعسكرات خاصةوحد

وحتى فى حالة وضع مركز اقتراع مغلق لهذه . مما قد يشوب إرادة الناخبين بعيب البطالن
النوعية من الناخبين، فإن األخذ بتقنية الميكنة فى تسجيل التصويت سوف يحقق مراعاة 

الوقت يوجه صوت الناخب الى هيئة الناخبين فى الدائرة التى خصوصية المكان وفى نفس 
 .ينتمى إليها حسب محل اإلقامة

وعموما، يفضل فى توزيع مكاتب السجالت المدنية أن تراعى التوزيع الديمجرافى 
للسكان، لتحقيق التوازن  بين المناطق أو الدوائر االنتخابية، حيث يفضل ) الكمى والمكانى(

نفسه فى الجداول االنتخابية الموجودة فى أمكان قريبة من مقر السكن أو المواطن تسجيل 
العمل، وربما ال يسعى إال القليل للبحث عن مكان القيد المحدد له بواسطة اإلدارة إذا كان بعيد 

 .16)كسكان المناطق الريفية البعيدة أو الصحراوية النائية(المنال نسبيا 
 
  موعد التسجيل-ز

. فى جداول الناخبين إال قبل ثالثة أشهر على األقل من يوم االقتراعال يجوز القيد 
وتنخفض المدة الى شهر واحد بالنسبة لكل من انتهى الحظر المؤقت على قيده بعد إعالن 

 .موعد االقتراع ورغب فى قيد اسمه فى جداول الناخبين
بية، والمشكلة ال يالحظ أن عملية التسجيل تكون مرهقة ومكلفة إلدراة العملية االنتخا

تكمن فى التسجيل أو القيد فى الجداول االنتخابية فقط، فتنقية الجداول االنتخابية وتحديثها 
باستمرار من األمور الهامة والتى تؤثر بشكل كبير على ديمقراطية سير العملية االنتخابية، 

ار وتنقيتها فال بد على القائمين على الجداول االنتخابية الحرص على تحديثها باستمر
لذلك نجد أن االتجاه األقرب لتعزيز المشاركة هو فتح باب القيد فى الجداول . باستمرار

االنتخابية طوال العام، سوى قبل االنتخابات بمدة محددة، حتى تستقر التوزيعات الجغرافية 

                                                
. والدته حمل ىف نفوذها الواقع، أو بالئحة الدائرة االنتخابية نتخابيةاالدائرة التابعة للمراكز االقتراع  ىف فلسطني يتم التسجيل  ىف - 16

. أكثر أو قيد جلنة انتخابية دائرة، حيث تنشأ ىف كل األخري إقامته حمل فيها الواقع ةاإلنتخابي الدائرة الئحةيتم ب بينما ىف املغرب ولبنان
وقد تكون طبيعة مكان التسجيل أحد العقبات . املختلفة ىف احملافظات واجلوازات املدنية االحوال دائرةم ىف مكاتب تأما ىف األردن في

 .قسام ومراكز الشرطةأيضا الىت تواجه املواطن ففى حالة مصر التسجيل يكون بأ
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 لقوائم الناخبين ويمكن إعداد معدالت التصويت والفوز فى االنتخابات، وخصوصا فى نظام
 .17الدوائر الفردية

كالقضاة (وبالنسبة لقيود المشاركة فى االنتخاب والترشح لبعض الفئات بحكم عملهم 
، فإن هذا الحظر المؤقت بطبيعته يزول )والدبلوماسيين والعسكريين فى أغلب الدول العربية

رس كافة وحينها يجوز له أن يما) باإلستقالة أو التقاعد(بمجرد انقطاع عالقة الشخص بالمهنة 
والسؤال هنا يتعلق بمواعيد التسجيل فى جداول الناخبين، حيث يعد . حقوقه باالنتخاب والترشح

التسجيل شرطا الزما من شروط الترشح، وخاصة إذا كان للقيد مواعيد يحددها القانون، وهنا 
 .يقترح أن يسرى هذه االستثناء من القاعدة، ولكن فى حدود نصف المدة

 
 يل فى جداول الناخبين إثبات التسج-ح

يصدر لكل من يسجل اسمه فى جداول الناخبين بطاقة انتخابية، تبين صورة الناخب 
 .وإسمه وتاريخ ميالده ورقم قيده فى الجدول والمقر االنتخابى التابع له

وقد تالئم هذه القاعدة ظروف الدول التى ال تأخذ بنظام الرقم الوطنى الموحد للمواطن، 
 البيانات االنتخابية للمواطن، وإنما تفصل بين بيانات -من أمور أخرىض–والذى يبين 

 .السجالت المدنية وبيانات السجالت االنتخابية
 تهوصور ولقبه الناخبوفى هذه الحالة، فغالبا ما تتضمن البطاقة االنتخابية اسم 

 ومحل لوابالجد قيده تاريخ، ولكنها قد تتضمن أيضا مهنته واالنتخابى وموطنه الشمسية
 .18قامتهإ

ورغم أهمية هذه البطاقة، إال أنها قد ال تصدر حتما لجميع المسجلين بالجداول 
 . 19االنتخابية، السيما إن كان التسجيل يتم بصورة تلقائية

  
  جداول الناخبين-3

هى السجالت الرسمية المقيد بها بيانات الناخبين، وتعد تحت إشراف اللجنة الوطنية 
 .لن بعض بياناتها للكافة بال أية رسوملالنتخابات، وتع

                                                
دايتها ب حيدد يوما 30 خالل القيد طلبات ميتقد خيتلف موعد تقدمي طلبات التسجيل من دولة ألخرى، ففى دولة كاملغرب يتم - 17

 على يوما عشر خبمسة القيد ىف عمليات للشروع احملدد التاريخ قبل الرمسية باجلريدة وينشر الداخلية وزير من باقتراح يصدر مرسوم
وىف لبنان يتم التسجيل أيضا  ).كانون الثاىن( ينايرحىت اية شهر ) تشرين الثاىن(وىف مصر يتم سنويا مع بداية شهر نوفمرب . ألقلا

 ).شباط( فرباير  شهرمن األول سنويا حتديدا ىف النصف
 .اخب ىف حالة مصر تلك هى مالمح البطاقة االنتخابية بفلسطني ولبنان ومصر، مع مالحظة عدم وجود صورة للن- 18
 . ىف االردن يتم القيد تلقيائيا ومن مث ال يشترط أن يصدر عنه بطاقة انتخابية- 19
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وعادة ما تحتوى هذه الجداول على تعريف شامل بالمواطن يتضمن االسم واللقب 
وتاريخ الميالد ومحل اإلقامة وغيرها من البيانات التى تميز بين األفراد المتشابهة أسماؤهم، 

 .وتكون مصحوبة بصورة لحاملها، وموثقة بالطرق القانونية الوطنية
االسم ورقم القيد ومقر االقترع، أما البيانات : هو" بعض بياناتها"والمقصود بعبارة 

األخرى فهى أقرب للبيانات الذاتية للمواطنين وال يجوز اإلطالع عليها إال فى ظل احترام 
 .الخصوصية وإعماال لقانون أو بناء حكم قضائى

كون يدوية أو آلية أو يدوية وتختلف طريقة إعداد هذه الجداول من دولة ألخرى، فقد ت
كذلك تختلف الدول فيما بينها فى طريقة مراجعة هذه الجداول والوقت . وآلية فى آن واحد

المحدد إلجراء المراجعة بل والهدف من إجرائها، واألمر نفسه ينطبق على إجراءات إعالن 
والجهة الجداول وطريقة عرضها، وما يترتب على ذلك من طعون فى صحة هذه الجداول 

 .المسئولة عن البت النهائى فيها
 

إال أن هذه الصيغة المقترحة تتضمن ثالثة أمور، األول هو اعتبار هذه السجالت القرينة 
القانونية الوحيدة والقاطعة لتحديد هيئة الناخبين، والثانى إشراف لجنة مستقلة على إعداد 

 القضاء كمبدأ عام، والثالث هو وتحديث هذه الجداول، مع جواز الطعن على قراراتها أمام
 .مجانية الحصول على هذه السجالت، وللكافة، كضمان عملى للشفافية

 
فى هذا السياق سيتم التعرف على كيفية إعداد ومراجعة جداول الناخبين فى عدد من 

 .الدول العربية، باالضافة إلى طرق إعالنها والطعن فيها
 كيف يتم إعداد جداول الناخبين؟ - أ

جهة المسئولة عن تسجيل الناخبين هى ذاتها المسئولة عن إعداد الجداول االنتخابية، ال
 .20وقد تكون الجهة المسئولة جهة وحيدة أو عدة جهات

                                                
مكتب االنتخابات بواسطة -تتوىل جلنة االنتخابات املركزية  ىف فلسطني تتوىل مراكز االقتراع مهمة تسجيل الناخبني، مث - 20

 وقد يتوىل إعداد اجلداول جلان خاصة كلجنة القيد مبصر، أو جلنة. ناخبني العامعداد جدول ال إ-االدارة االنتخابية مكاتبواملركزى 
وىف العراق يكون املسؤول عن اعداد اجلداول هو املفوضية العليا املستقلة  . ىف البحريناالشراف على سالمة االستفتاء واالنتخاب

ت نظام التوزيع العام للبطاقة التموينية، وحيق للناخبني املؤهلني لالنتخابات يف العراق، ويكون سجل الناخبني مبنياً على قاعدة بيانا
 للناخبني وتصحيح األخطاء وفق اجراءات تصدر عن املفوضية، وتقوم املفوضية بفتح التحقق من إدراج أمسائهم يف السجل األوىل

 .احملددة من قبل املفوضيةمراكز لتسجيل الناخبني يف مجيع أرجاء العراق وتزاول أعماهلا يف املواقع والتواريخ 
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ء سماأب جداول عدادوإعداد الجداول قد يتم آليا حيث تتولى تلقائيا الجهة المعنية إ
 بكل ناحية بعد الناخبين حصريث يتم قد يتم اإلعداد يدويا ح الناخبين بمختلف نواحى الدولة،

 . 21تقسيمها إلى مناطق فرعية صغيرة
ومع ذلك ليست هناك طريقة تضمن سالمة هذه الجداول وتعبيرها الفعلى عن هيئة 
الناخبين دون مغالطات، لذا من الضرورة وجود إشراف مكثف على المراحل المختلفة إلعداد 

وصوال إلى تحريرها ومراجعتها وإصدار بطاقات هذه الجداول، بداية من تسجيل الناخبين 
 أنشطة التسجيل فى ةراقبم ل متدربينتوزيع متطوعينكوسائل وقد يتم ذلك بعدة . االنتخاب

، أو أن تعهد اللجنة الوطنية  لحدوث مشاكلاألكثر عرضةالمناطق  السيما سائر أنحاء البالد
مقارنة قوائم ين بمراجعة الجداول، وكذلك لالنتاخبات الى عدد من المستشارين والفنيين المستقل

 .  منطقيةري غمتغيرات ية ألوقوف علىالنتخابات السابقة والقائمة الحالية لا
لكن تحقيق المراقبة الفعالة على إعداد الجداول االنتخابية يعترضه العديد من العقبات 

الذى يزيد بدوره من تنفيذ خطوات المراقبة، األمر  كيفية لىعلعل أهمها إعداد فرق مدربة 
 . برمتهاتسجيل الناخبيناألعباء المالية لعملية 

وبغض النظر عن حجم التكلفة وكيفية تدبيرها وعن الطريقة األفضل لتقليصها، البد 
 :وأن تكون عملية تسجيل الناخبين

 من تنطبق عليهم شروط الناخب  جميع، بمعنى أن يتضمن الجدول االنتخابىكاملة -
 .  الوضعى للدولة، بال أى تمييز بين المواطنينوفقا للقانون

تحديث الالئحة باستمرار لمالحقة أية تغيرات التسجيل  طرقالئمة، أى أن تراعى م -
 . تاريخ االستحقاق االنتخابيقبل جغرافية تطرأ على الناخبين  كانت أو ديمغرافية

  .وثقسليم وم المعطيات المتعلّقة بالناخبين على نحو ، تتضمنصحيحة -

 ،الفئات يقصد بذلك تسجيل المواطنين المنتمين إلى كل الجماعات وإلى كل، وشاملة -
 . التحديد فال يكون استنسابياً حيال بعض الجماعات الممكنة

  مراجعة الجداول االنتخابية-ب
تستهدف تصحيح ما جاء بالجداول من بيانات سواء بإضافة من لم ترد اسماؤهم بها، أو 

حدث من أخطاء فيها، وتتم فى مواعيد دورية وعند الحاجة، وتكون بأكملها تحت بتصويب ما 
 .إشراف اللجنة الوطنية لالنتخابات

التى تقوم بها أيضا فى أغلب -باإلضافة إلى ذلك قد يكون الهدف من عملية المراجعة 
ب،  إضافة من تنطبق عليه بمقتضى القانون شروط ومواصفات الناخ-األحوال جهة التسجيل

                                                
 .خر يناير من كل عامآيناير، وىف ومصر تبدأ ىف أول ديسمرب وتنتهى ىف  شهر من االول النصف ىف األردن تتم املراجعة سنويا ىف - 21
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وكذلك حذف من لم تعد تتوافر فيه مواصفات الناخب سواء بسبب الوفاة أو نقص األهلية أو 
صدور أحكام قضائية بشأنهم، لذلك تعد هذه العملية من األمور الهامة والواجبة إلضفاء مزيد 

 . من الثقة فى العملية االنتخابية
ها يختلف تنظيمه من دولة أما عن موعد مراجعة الجداول فشأنه شان الجهة المسئولة عن

ألخرى، فبعض الدول تحدد موعدا ثابتا لمراجعة الجداول سنويا، وفى المقابل قد ال تلتزم دول 
أخرى بموعد محدد لمراجعة هذه الجداول وإن كان هذا ال ينفى حرصها على المراجعة 

 .22السنوية لهذه الجداول
 
 كيف تُعلن الجداول؟  -ج

، وتعلن بكافة الطرق م يحق لكل مواطن االطالع عليهعال سجهى  ول الناخبيناجد
وتلتزم وسائل اإلعالم والصحف بنشر . الممكنة، تحت إشراف اللجنة الوطنية لالنتخابات

 .جداول الناخبين بطلب من اللجنة الوطنية، بدون نفقات أو رسوم
لناخبين وتجدر اإلشارة الى أن الجداول محل اإلعالن ال يجب أن تتضمن كافة بيانات ا

عن التسجيل، كما سبقت اإلشارة، وإنما يكتفى باالسم ورقم القيد ومقر االقتراع، مع حفظ 
 .فى قواعد بيانات جهة التسجيل..) العنوان أو محل اإلقامة، المهنة، السن(البيانات األخرى 

وقد يكون هناك نوع من المركزية فى طريقة نشر هذه الجداول كأن يقتصر حق نشرها 
عالن عنها على جهة واحدة مركزية، وعلى العكس قد يتم اعالن الجداول ونشرها بنوع أو اإل

 . 23من الالمركزية بمراكز التسجيل عبر أنحاء الدولة
، فيما قد ال تلتزم 24أما عن موعد نشر الجداول فبعض الدول تحدد موعدا ثابتا للنشر

االطالع على الجداول فى أى دول أخرى بموعٍد محدد، وإن كان هذا ال يعنى إطالق عملية 

                                                
 لقىتتسبوع، وأر بقبل املوعد املقر ىف وسائل االعالم الرمسية اإلعالن بعد سنويا اجلداول ىف النظر يعاد ىف لبنان على سبيل املثال - 22
 .بشأا قرارات وإصدار االنتخابية القوائم على التصحيح طلبات القيد جلان
 احلاكم يقوماللجنة املركزية، حيث ، وذلك بواسطة  هناك نوع من الالمركزية ىف نشر اجلداول االنتخابية ىف دولة األردن- 23

ىف  ومديرياا واجلوازات املدنية االحوال دائرة ا أمدتهالىت  الناخبني جداول بعرض االنتخابية الدائرة للجنة رئيسا صفهوب االدارى
 وىف املقابل فإن نشرها ىف كما يتم ىف كل من .تسلمها تاريخ من سبوعأ وملدة الذى يقرره ىف املكان ا املرتبطة واملكاتب احملافظات

ل وقتراع بنشر جداالكز امرمن جلان كل جلنة فى األوىل تقوم دولة فلسطني و املغرب والبحرين ومصر يتسم بقدر من الالمركزية، ف
 الالئحة -وفقا ملرسوم مبوعد النشر- اإلدارية اللجان  أما ىف املغرب فتعلن،أهل الدائرة االنتخابيةالناخبني اخلاص ا ىف مقرها الطالع 

. فيها املقيدون الناخبون الىت ينتمى إليها اإلنتخابية لدوائرا حبسب بةبوم ، وتكون اجلداولوالقروية احلضرية لناخىب اجلماعات النهائية
مساء الناخبني ا ىف املقار واالماكن العامة الىت حيددها وزير العدل أيام ىف كل دائرة انتخابية أتعرض ملدة سبعة وكذلك ىف البحرين، 

 جداول تعرضوأخرياً ىف مصر . دد الجراء االنتخابربعني يوما على االقل من امليعاد احملأوالشئون االسالمية، وذلك قبل مخسة و
 .ىف القرية حصة وكل ىف املدينة شياخة منه ىف كل بقرار  األمنمدير أو احملافظ الىت يعينهاىف األماكن  القانونية املواعيد خالل الناخبني
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وهنا تجدر اإلشارة إلى الدور المهم الذى يلعبه اإلعالم فى نشر جداول الناخبين . 25وقت
 . 26واإلعالن عنها

المرئى والمسموع والمكتوب (وقد تأخذ الدولة بأسلوب النشر فى كافة وسائل اإلعالم 
ات، أو تلجأ الى عدد من والصحف، العامة والخاصة، بدون نفق) وربما أيضا األلكترونى

الصحف اليومية الكبرى واسعة االنتشار، والسيما المملوكة للدولة، لنشر الجداول تباعا أو فى 
مالحق خاصة فى فترة إعالن الجداول، أو تكتفى بإتاحة االطالع عليها والحصول على نسخ 

 .لدولة، حسب الظروف المحلية با)مجانا أو بمقابل رمزى أو بسعر التكلفة(منها 
  
  الطعن فى الجداول-د

تضع اللجنة الوطنية لالنتخابات القواعد المنظمة لتقديم طلبات التصحيح فى أى واقعة 
ويجوز لكل ناخب تقديم طلب . تتعلق بالجداول االنتخابية والرد عليها والمدد المحددة لذلك

حكمة االبتدائية المختصة بالطعن على صحة جداول الناخبين بالدائرة المقيد بها، وذلك أمام الم
جغرافيا خالل ثالثة أيام من إعالنها، التى تنعقد فى هيئة غرفة مداولة وتفصل نهائيا فى 

 .الطعن خالل ثالثة أيام
ما يعتقد بوجود خطأ  ناخبوتتشابه أسباب الطعن فى معظم الدول حيث يمكن أن يقدمه 

توافرت فيه ةً منه فى قيد اسمه طالما فى بياناته أو بيانات ناخب آخر بنفس الدائرة، أو رغب
 . وقبل انتهاء فترة الطعن عليهاولاالجدإعالن شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد 

 حق مله ليس ممن ولافى الجد غيرهكما يمكن أيضا للناخب أن يطعن على صحة قيد 
 بالبيانات اعتراضه يعزز نأ على ،الحق هذا لهم شخاصأ سماءعلى غياب أ أو ،االنتخاب

  .27دالة على ذلكالوالمستندات 
                                                                                                                                       

باملغرب  الفصل جلنة تودع، كذلك سنة كل من )شباط(فرباير  من ىف العاشر عنها واإلعالن االنتخابية القوائم نشر يتم ىف لبنان - 24
ىف  إليها املشار باألماكن االنتخابية التعديل النهائى لالئحة اجلدول كاملة أيام مثانية ملدةو فرباير 15 صباح من الثامنة الساعة من ابتداء

وىف مصر، . نفس املكانىف  منه نسخة على حيصل وأن املذكورة األماكن من ىف أى مكان عليه يطلع أن ناخب لكل وميكن، القانون
تسليم /شباط سنويا لتلقى أى طعون أو طلبات تصحيح، وتصبح ائية ىف الشهر التاىل وفيه استخراج/تعلن اجلداول ىف شهر فرباير

 .غري حمدد بدقة، مما قد جيعله غائبا ىف كثري من األحوال" اإلعالن"ن تعريف أالبطاقات االنتخابية أيضا، إال 
 جداول على االطالع القانونية املواعيدتلك  غري ىفمتاما  حيظرىف مصر على سبيل املثال يتم االعالن عن مواعيد العرض، و - 25

 .منها بيانات يةأ أخذ أو الناخبني
 يتم إعالم ، وىف املغربقلاأل حمليتني يوميتني على ىف صحيفتني  اجلداول االنتخابيةعرضموعد  عن تم اإلعالنيردن  ىف األ، مثال- 26

 . ىف الصحفوتنشر التلفزيون أو ىف اإلذاعة تذاع وبيانات املباىن اإلدارية بأبواب تعلق إعالنات بواسطة اجلمهور
 هلم شخاصأ مساءالطعن على غياب أ أو ،االنتخاب حق مهل ليس ممن ولاىف اجلد غريه ىف األردن ميكن للمواطن الطعن على قيد - 27
أمام القضاء، وجيوز هلم " مصلحة" وىف هذه احلالة فإن كافة املواطنني يكون هلم الالزمة بالبيانات تراضهاع يعزز نأ على ،احلق هذا

 .الطعن على اجلداول االنتخابية، وبال أية رسوم
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أما الجهة المختصة بالفصل فى الطلبات بتصحيح الجداول االنتخابية فهى عادة الجهات 
المسئولة عن تسجيل الناخبين وإعداد الجداول االنتخابية، وال يعنى هذا أن قرارات تللك 

لمحكمة االبتدائية المختصة الجهات نهائية، بل يمكن الطعن عليها أمام جهات قضائية، هى ا
وال يستغرق غالبا قرار الفصل فى هذا النوع من الطعون فترة طويلة وإن كانت . 28جغرافيا

تختلف هى األخرى من دولة ألخرى، والمقترح فى هذه القاعدة هو أن يكون الفصل فى اطعن 
 .29 ائية، وأن تكون قرارات المحكمة االبتدائية نه- ثالثة أيام-على وجه االستعجال

  
 عملية الترشح: ثانيا

المرشحون، سواء لعضوية مجالس تمثيليلة أو لمنصب رئيس الدولة هم فاعل محورى 
وبالطبع، هناك شروط البد أن تتوافر فى شخص المرشح حتى يقبل . فى العملية االنتخابية

ح طلبه بالترشح، كما أن هنالك إجراءات وضمانات معينة ملزمة لكل من يرغب فى ترشي
 .نفسه، وهو ما يمكن التطرق إليه على النحو التالى

 
  شروط الترشح-1

يشترط فى المرشح لعضوية البرلمان أن يكون مقيدا فى إحدى جداول الناخبين، وأن 
 سنة ميالدية بالنسبة للمجالس 21 سنة ميالدية يوم التصويت، وينخفض السن الى 25يبلغ 

ميالدية بالنسبة لمنصب رئيس الدولة، وأن يكون حاصال  سنة 35المحلية والبلدية، ويرتفع الى 
 . اإللزامى على األقل/على شهادة التعليم األساسى

 :ويعنى هذا المقترح الشروط التالية
 )يحمل جنسية الدولة دون أية جنسية أخرى، وفقا للقانون الوطنى( أن يكون وطنيا -أ

 .المجالس البلدية، أو مقعد الرئاسة أن يبلغ السن المقرر لشغل مقعد بالبرلمان، أو ب-ب
كما ذكر ( أن يكون اسم المرشح مقيدا فى جداول االنتخاب، بالشروط المقررة -ج

 )سابقا
                                                

 حمكمة، وىف فلسطني قضايا االنتخابات )استئناف(حمكمة ىف لبنان، أو مثل  انتخابية دائرة لكل تنشأالىت   مثل جلنة القيد العليا- 28
، وتكون األحكام الصادرة ىف هذا مصرحمكمة القضاء االدارى ىف  ىف البحرين، وحمكمة االستئناف العليا املدنيةىف األردن، و البداية

 .الشأن غري قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن
 من يامأ عشرة، وال يتجاوز ىف األردن مدة ميهامدة أقصاها مخسة أيام من تاريخ تقد فال يتجاوز ىف فلسطني على سبيل املثال - 29

يام من أ سبعة البحرين فيتم ىفىف ، أما املدنية االحوال دائرة صدور قرارات تاريخ من يامأ ثالثة خالل ا الذى يتم عادةتقدميه تاريخ
 ،سنة كل من )آذار( مارس 15قبل  نىف طلبات الطع ا القيد جلنة تبت، وىف لبنان  الدعوى حبكم ائى غري قابل للطعنإقامةتاريخ 

مارس  25 قبل فيه ، ويتم البتاللجان هذه قرارات تبلغهم تاريخ من أيام مخسة خبالل فتقدم القيد، جلان قرارات إستئناف طلباتأما 
 .سنة كل من )آذار(
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 .30 أن يكون حاصال على شهادة التعليم اإللزامى-د
وال يتضمن هذا المقترح اشتراط قيد خاص أكثر مما سبق، مثل مرور سنوات معينة 

ى نفس الوقت يتضمن القيود الواردة على القيد فى جداول االنتخاب للقيد فى الجداول، ولكنه ف
ابتداء . 

فاألصل العام أن جميع المواطنين لهم حق الترشح عند بلوغ سن معينة، وبمجرد توافر 
شرط الجنسية باعتبارها العالقة القانونية التى تحدد منظومة الحقوق والواجبات لكافة 

ا على أن يكون شرط الجنسية هو الشرط األساسى لتمتع إال أن هناك إجماع. المواطنين
الناخب بحق الترشح، مع التمييز بين حق االنتخاب وحق الترشح بالنسبة لمكتسبى الجنسية 

، حيث يضاف قيد زمنى مثل اإلقامة المعتادة والدائمة مدة عشر )بالتجنس وليس بالميالد(
 وإضافة مدة أكبر بالنسبة للترشح، أو قد سنوات لمكتسب الجنسية ليقيد فى جداول الناخبين،

وقد . يصل الى حظر الترشح تماما بالنسبة لمكتسبى الجنسية حتى لو مارسوا حق االنتخاب
يضاف قيد سياسى آخر هو اشتراط موافقة وزارة الداخلية، أو سلطة أعلى، على إقرار حق 

 .االنتخاب والترشح لمكتسبى الجنسية
ى مواطنيها اكتساب جنسية أخرى، على إطالقها، بحيث كذلك، فبعض الدول تحظر عل

يؤدى ذلك الى سقوط الجنسية األصلية، أو تقيد الحقوق السياسية فقط لمزدوج الجنسية، أى 
 .بالنسبة لحقوق االنتخاب والترشح فقط

، وإن كان هناك شبه اتفاق على عدم التفرقة 31وأيضا، هناك اختالفات بشأن شرط السن
حسب النوع، مع وجود دول تقصر عضوية البرلمان فيها على الذكور، ودول بين المرشحين ب

 . 32أخرى تضع شروط خاصة للترشيح

                                                
 . الظروف الوطنيةوميكن ان يرتفع الشرط اىل الشهادة اجلامعية حسب.  الصف التاسع، أو شهادة اإلعدادية:ووه  30

 كما ىف مصر وفلسطني -مع اختالف مسمياا- سنة للترشح ىف االنتخابات الربملانية 30 أغلب الدول العربية يشترط بلوغ - 31
 سنة لعضوية جملس الشورى ىف 35مثل (والبحرين واألردن، مع رفع السن األدىن بالنسبة للترشح ىف انتخابات أحد غرفىت الربملان 

 ). سنة لعضوية جملس الشعب ىف مصر وسوريا30س الدولة ىف سلطنة عمان، ىف حني يبلغ فقط مصر، وجمل

أما ىف .  علما أن هناك مراجعة هلذا احلق،حيث يتم التفرقة بني الرجل واملرأة ىف هذا احلق كما هو احلال بالكويت والسعودية، - 32
ى منظمة أ قصرا على الكيانات السياسية، وتعىن عبارة الكيان السياسى شروط خاصة حيث جعل القانون التقدم للترشيحالعراقة فهناك 

راء مشتركة دف التعبري آساس افكار أو مصاحل أو أطواعية على جمعون ى حزب سياسى تتكون من ناخبيني مؤهلني يتأمبا ىف ذلك 
 املنظمة املكونة من الناخبني املؤهلني ههذنفسهم ملنصب عام شريطة حصول أعن مصاحلهم ونيل النفوذ ومتكني مندوبيهم من ترشيح 

 "شخص واحد"على املصادقة الرمسية ككيان سياسى من قبل املفوضية العراقية املستقلة لالنتخابات، كما تعىن عبارة الكيان السياسى 
اسى من قبل مبفرده ينوى ترشيح نفسة النتخابه ىف منصب عام، شريطة حصول ذلك الشخص على املصادقة الرمسية ككيان سي

 .املفوضية
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أما من حيث الخلفية التعليمية فقد اشترطت كافة النظم القانونية فى المنطقة العربية 
لتعليم ضرورة توفر شرط إجادة القراء والكتابة على األقل، إال أن المقترح هو اعتبار اجتياز ا

هو الحد األدنى )  سنوات، أو ما يسمى الصف التاسع، أو الشهادة اإلعدادية9حوالى (اإللزامى 
فى المرشح لهذه المناصب البرلمانية والتنفيذية، مع رفع الحد األدنى بالنسبة لمنصب الرئاسة 

 .الى درجة التعليم الجامعى
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 الحظر على الترشح-2
الشرطة وأعضاء القضاء والنيابة العامة وأعضاء ال يجوز للعسكريين وأعضاء هيئة 

السلكين الدبلوماسى والقنصلى وحكام األقاليم والوحدات المحلية عضوية البرلمان، باالنتخاب 
 .أو بالتعيين

 :وهذا الحظر يحقق ما يلى
ويمتد الى حظر ( سريان الحظر بالنسبة للترشح، أو التعيين فى البرلمان، بمجلسيه -أ

 )ضوية غرفتى البرلمان إذا تشكل من غرفتينالجمع بين ع
 الحظر مقترن باالستمرار فى المنصب حتى لحظة التقدم للترشح أو التعيين، فإذا -ب

انقطعت هذه العالقة يزول الحظر من تلقاء نفسه، على أن يستشنى هؤالء من مدة القيد 
 .33شروط العامة للناخبينبالجداول االنتخابية، ويتم قيدهم فور تقديم طلب القيد، فى ضوء ال

كما تحرم بعض القوانين الوطنية عددا من شاغلى المناصب الرسمية األخرى كالوزراء 
 . 34والدولية واالقليمية العربية الهيئات ىموظفودارات العامة موظفى الحكومة أو اإلو

االشخاص ، ون من حق التصويت بموجب حكم قضائىياالفراد المحرومباإلضافة إلى 
االشخاص المحكوم عليهم ، والمحجور عليهم قضائيا، وة عليهم احكام جنائية غيابيةالصادر

، استبعدت بعض القوانين الوطنية فئات من ممارسة هذا الحق بالتجريد من الحقوق الوطنية
جل جناية أو أمن   التنفيذأو موقوفةعقوبة حبس نافذة ، أو عقوبة جنائيةمثل أو المحكوم عليهم ب

 .35 كما أن هناك حاالت حرمان خاصة فى دول دون غيرها،حدى الجنحإ
 

  التأمين المالى للمرشح-3
صندوق دعم "تحدد اللجنة الوطنية لالنتخابات قيمة التأمين الذى يودعه المرشح لدى 

من الحد األقصى لإلنفاق على الحملة االنتخابية الذى % 5على أال يتجاوز نسبة " االنتخابات
 .تقرره اللجنة

                                                
ال جيوز للمحافظني ووكالئهم والقضاة ومديري املديريات ومدراء مكاتب أما ىف اليمن فكان احلظر أكثر مشولية حيث اليمن  - 33

ف عام  موظأىو أمن والقادة العسكريني واملسئولني التنفيذيني يف االس احمللية الوزارات واحملافظات واملصاحل واملؤسسات ومدراء األ
 ذا مضى على تركهم للعمل ىفإال إ ، يعملون ا الدوائر الىتنفسهم لعضوية جملس النواب ىفأن يرشحوا أيف نطاق الوحدة االدارية 

 .قل من تاريخ فتح باب الترشيحشهر على األأنطاق الدائرة االنتخابية مدة ثالثة 

 وموظفو عضاؤهاأو البلدية االس رؤساء ومانةاأل وموظفو عمان مانةأ جملس عضاءأو عمانالعاصمة  منيىف األردن أيضا يحرم أ - 34
 ).النواب واألعيان( من شغل مقاعد الربملان البلديات

 .1952) متوز(يوليو  إفساد احلياة السياسية قبل ثورة  وىف مصر، اشترط القانون على املرشح أال يكون قد تورط ىف- 35
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ظ أن هذه القاعدة تعتمد على األخذ بالفكرة التى تتضمنها قاعدة أخرى حول سقف ويالح
اإلنفاق على الحملة، الواردة فى هذا الدليل، بحيث تقوم اللجنة الوطنية لالنتخابات بتحديد سقف 

 . تحدد قيمة التأمين المطلوب من المرشح-بناء عليه-اإلنفاق، ثم 
، ..)الحزبية أو المفتوحة( االنتخابى على القوائم ومن ناحية أخرى، قد يعتمد النظام

وبالتالى يتم التعامل مع قيمة التأمين بنفس القاعدة، بحيث يكون المعيار هو عدد المرشحين 
وفى . الالئحة، أو بمعيار قيمة التأمين اإلجمالى للقائمة ككل، كوحدة للقياس/ على القائمة

ن توافره هو تكافؤ الفرص والعدالة فى سداد التأمين الحالتين، فإن المبدأ الذى يجب التأكد م
 .بين المرشحين

ومن ناحية ثالثة، فإن طريقة سداد هذا التأمين تتسم بالمرونة، حسب النظام المالى فى 
الدولة، فقد يتم األخذ بخطاب الضمان البنكى أو شيك مقبول الدفع أو نقدا، وفى كل األحوال 

 .جنة من استقطاع المبالغ المقررة من هذا التأمينفإن الطريقة يجب أن تمكّن الل
 

  إجراءات الترشح-4

يتقدم الناخبون الراغبون فى الترشح بطلب كتابى تعده اللجنة الوطنية المشرفة على 
االنتخابات، ويكون مصحوبا بالمستندات المطلوبة للترشح والرسم أو التأمين الذى تقرره 

 .نفسه أو من خالل وكيل قانونىاللجنة، وفى المدة التى تحددها، ب
تختلف إجراءات الترشح فيما بين الدول، كما تختلف أيضا الجهة المسئولة عن تسجيل 

 . 36طلب الترشيح، والمدة المحددة لتقديم الطلبات

                                                
ملدة املرسوم الرئاسى الداعى لالنتخابات ومبوجب ىف املوعد احملدد لذلك   الدائرة االنتخابية لدى جلنة ىف فلسطني يتم التسجيل- 36

، يامأ ثالثة ملدة ويستمر يوما بثالثني االقتراع جراءإل احملدد اليوم قبل املركزية اللجنة رئيسوىف األردن تقدم الطلبات إىل . يامأتسعة 
الذى  النموذج على ىف احملافظة املركزية اللجنة رئيس إىل الترشيح طالب الشخص تذا ومن نسختني على الترشيح طلب يقدمحيث 

 مقدم ويعطى مبقتضاه الصادرة والتعليمات نظمةواأل القانون حكامأ مبقتضى املطلوبة البيانات وسائر الثبوتية الوثائق به مرفقا الوزير قرره
ن يحدد ىف أعلى ،  كتابة إىل جلنة االشراف على سالمة االستفتاء واالنتخابطلباليقدم أما البحرين ف. طلبه باستالم إيصاالً الطلب

 تقدم حيث ,بتلقى الترشيحات املكلفة السلطة مبقر حيالترش طلبات توضعوىف املغرب . هذا الطلب الدائرة الىت يرشح نفسه فيها
 أمساء أو املرشح إسم، وعليها مصادقا املرشحني إمضاءات حتمل نسخ ىف ثالث املرشحني لوائح أو بالترشيح الفردية التصرحيات

وبالنسبة للبنان تقدم  .أخرى وسيلة بأية أو الربيد بواسطة املوجهة الترشيحات تقبل ال، و..وألقام والعائلية الشخصية املرشحني
وأخريا ىف مصر، . االنتخابية الدائرة ضمن عنها نفسه ىف ترشيح الىت يرغب املنطقةالطلبات مرفقة بقيمة التأمني إىل اجلهة القضائية أو 

إىل مديرية األمن باحملافظة الىت  -خالل املدة الىت حيددها وزير الداخلية بقرار منه على أال تقل عن مخسة أيام- يقدم طلب الترشيح
زانة مديرية األمن لترشيح مصحوبا بإيصال بإيداع مبلغ ألف جنيه خا ويكون طلب ،يرغب ىف الترشيح ىف إحدى دوائرها االنتخابية

أما ىف . باحملافظة املختصة وباملستندات الىت حيددها وزير الداخلية بقرار منه إلثبات توافر الشروط الىت يتطلبها هذا القانون للترشيح
لس الوطىن العراق جيب ترتيب أمساء املرشحني على القوائم املقدمة إىل املفوضية حسب استحقاق كل منهم، ويتم توزيع املقاعد ىف ا

طبقا لترتيب األمساء الوارد ىف هذه القائمة، وال جيوز تغيري هذا الترتيب أو تغيري هذة القائمة بعد التاريخ الذى حتدده املفوضية، ولدعم 
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وتتضمن هذه القاعدة ضرورة أن يكون المرشح ناخبا أساسا، وأن يقدم طلبا كتابيا الى 
، وسداد الرسم أو التأمين المقرر، )وفق الصيغة التى تقررها اللجنة(اللجنة الوطنية لالنتخابات 

، إال أنها تتسم )طوال مدة فتح باب الترشح(كما تتضمن ضرورة اإللتزام بالمدة القانونية 
بالمرونة فى إجازتها تقديم الطلب عن طريق وكيل، أى وكيل قانونى خاص، وفقا ألحكام 

 .القانون المدنى الوطنى
لمعوقات التى قد تواجه من يرغب فى ترشيح نفسه التكلفة المادية للترشيح، ومن أهم ا

مرفقا بمبلغ  كتأمين ال يسترد، أو يرد فى حيث تشترط بعض النظم أن يكون طلب التأمين 
وتعتمد القاعدة السابقة . 37حال عدم الفوز لكن بشرط الحصول على عدد معين من األصوات

 . المرشحعلى مبدأ التأمين كضمان لجدية
وأخيرا، تتضمن القاعدة أيضا مبدأ حق اللجنة الوطنية لالنتخابات فى تنظيم عملية 
الترشح، من خالل مجموعة المستندات التى تشترط على المرشح تقديمها لقبول طلبه، وقد 
يكون من بينها شهادة دراسية لمستوى التعليم األساسى على األقل، وبيان بحساب بنكى للحملة 

بية، وصحيفة األحوال الجنائية، وشهادة قيد فى جداول الناخبين، وشهادة أداء الخدمة االنتخا
 .، وفقا للقانون الوطنى)خدمة العلم(العسكرية 
  

  إعالن قوائم المرشحين-5
 تعلن اللجنة الوطنية لالنتخابات قائمة المرشحين فى االنتخابات 

 :ويتضمن ذلك األمور التالية
 ين عرض أسماء المرشح-أ

يجب على اللجنة الوطنية لالنتخابات عرض أسماء المرشحين فى وسائل اإلعالم 
 .والصحف، بدون أية رسوم، وذلك طوال مدة أسبوع على األقل

ويتضمن ذلك صحفا يومية أو أسبوعية، ووسائل اإلعالم الوطنية، سواء تضمن النشر 
العملية االنتخابية، ولإلمكانات كافة أسماء المرشحين مرة واحدة أو على مراحل، وفقا مراحل 

كما تتضمن القاعدة إعفاء النشر من كافة رسوم النشر باعتبار ذلك ركنا جوهريا فى . الوطنية

                                                                                                                                       
ترشيح النساء جيب وجود مرشحة ضمن أول ثالثة مرشحني ومرشحتني ضمن أول ست مرشحني و هكذا حىت النهاية، وال جيوز أن 

 ).هى جمموع مقاعد اجلمعية الوطنية (275 و ال يتجاوز 12 أمساء املرشحني على أى قائمة عن يقل عدد

 ال تسترد إال ىف حالة الفوز أو على األقل احلصول لبنانية لرية ماليني عشرة ىف لبنان تشترط القانون أن يرفق املرشح طلبه مببلغ - 37
خزانة مديرية ىفلترشيح مصحوبا بإيصال بإيداع مبلغ ألف جنيه اطلب  يكون تشترط ىف مصر أن فيما. من نسبة املصوتني% 10على 

 هناهنا. ، يتم استردادها بعد اخلصومات إلدارية املقررة، نظريااألمن باحملافظة املختصة
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بل سوف نرى أن الدليل يتبنى نفس التوجه . العملية االنتخابية، ومصلحة عامة للمجتمع
 . بالنسبة لنشر جداول الناخبين أيضا
ب هو أن تحرص الصحف ووسائل اإلعالم من تلقاء نفسها  وفى الواقع العملى، فاألغل

هامة، تشغل الرأى " مادة إخبارية"على الحصول على أسماء المرشحين ونشرها لما تمثله من 
 .العام

  الرموز االنتخابية-ب
تضع اللجنة الوطنية لالنتخابات قائمة من الرموز تخصص للمرشحين وفقا ألسبقية 

 .تقديم طلبات الترشح
 أن تراعى اللجنة فى ذلك اختيار مجموعة رموز تتناسب مع الواقع الثقافى ويجب

 .واالجتماعى الوطنى، وتجنب الرموز التى توحى بأمور دينية أو حزبية أو طائفية
 فى حالة المقاعد -بجوار أسماء المرشحين–ومن المعروف أن استخدام الرموز ممكن 

، فالغرض من استخدام هذه الرموز بجوار أسماء الفردية، وكذلك فى نظام االنتخاب بالقوائم
 هو التيسير على الناخب، وخصوصا فى حالة انتشار األمية، - وليس بديال عنها–المرشحين 

 .وبالتالى يمكن النظر الى مسألة الرموز على أنها ضرورية ولكنها انتقالية
  
  الطعن على قوائم المرشحين-ج

وائم المرشحين التى تعلنها اللجنة الوطنية لكل ناخب الحق فى تقديم طعن على ق
لالنتخابات، وذلك بطلب يقدمه للجنة خالل أربع وعشرين ساعة من إعالن أسماء المرشحين، 
على أن تفصل اللجنة فى كافة الطعون خالل ثالثة أيام التالية، تعلن بعدها األسماء النهائية 

ولكل . لنهائية ويوم التصويت عن شهرللمرشحين، على أال تقل المدة بين إعالن األسماء ا
التمييز خالل /مرشح قررت اللجنة شطب اسمه أن يطعن على قرارها أمام محكمة النقض

 .أربع وعشرين ساعة، على أن تفصل المحكمة فيه خالل ثالثة أيام، ويكون حكمها نهائيا
بأسماء والمقصود بالقوائم فى هذه القاعدة هو المعنى الشكلى، أى مجموعة أو حصر 

 ).نظام االنتخاب بالقائمة النسبية(المرشحين، وليس المعنى االنتخابى 
والنص السابق يتيح فرصة االعتراض على أسماء أحد من المرشحين، بواسطة أى 

، وذلك بالطريقة التى تقررها اللجنة الوطنية "المصلحة"ناخب، حتى يتوفر فيه الحد األدنى من 
ط قبول الطعن بالنسبة لمصلحة الطاعن، واإلكتفاء بمجرد كونه والمرونة فى شرو. لالنتخابات

ناخب فى الدائرة، يعتبر توسعا فى إفساح المجال للشفافية، على خالف ما يأخذ به الدليل 
بالنسبة ألمور أخرى، مثل الطعن فى قرار اللجنة حول نتائج االنتخابات، حيث تشترط القاعدة 
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سه الفائز فى انتخابات نفس الدائرة، كما سيلى فى قبول الطعن من مرشح خاسر على مناف
 .المرحلة الثالثة من هذا الدليل

وتتضمن القاعدة عدة شروط عامة، تتضمن مددا زمنية محدودة للغاية، لتأمين استقرار 
العملية االنتخابية والمراكز القانونية ألطرافها، وهو نفس التوجه الذى أخذ به الدليل فى شأن 

 .عية جداول الناخبيناستقرار مشرو
وهذا بالفعل ما استهدفته معظم القوانين الوطنية من ذلك اإلجراء، الذى يجب أن يتم 
خالل مدة معينة، علما بأن الجهة المنوط بها البت فى طلبات الطعن تختلف من دولة 

وفى أغلب الدول العربية، فحتى يتم قبول الطعن البد وأن يتم تقديمه خالل مدة . 38ألخرى
عينة وإال بطل استخدامه، وبالطبع تختلف هذه المدة شأنها شأن الجهة المسئولة عن الفصل م

، وبمجرد البت فى الطعون وإعالن األسماء النهائية للمرشحين تستقر 39فيه من دولة ألخرى
المراكز القانونية لهم كمرشحين، أى بتوافر كافة شروط الترشح فى هذه األسماء، علما أن 

 . ترد بعد ذلك ال يجوز أن تقبل شكالالطعون التى
وفى حين تترك بعض الدساتير هذه المدة مفتوحة حتى خالل عضوية البرلمان مع ترك 
صالحية الفصل فيها للبرلمان نفسه، يجب وفقا لهذه القاعدة أن يتم ذلك خالل فترة محددة 

تنتهى هذه الفترة قبل ، وأن )الفائزين والخاسرين(تستقر بعدها المراكز القانونية للمرشحين 
 .بداية انعقاد المجلس بشهر على األقل، كما سيلى الحقا

 
  االنتخابيةالدوائرحدود : ثالثا

تصدر اللجنة الوطنية لالنتخابات قرارا بتوزيع جداول الناخبين فى دوائر متقاربة 
 .عدديا، وذلك قبل يوم التصويت بشهرين على األقل

                                                
يتوىل أما ىف مصر ف. يعلن رئيسها نتيجة الترشيحو ىف األردن على سبيل املثال تبت ىف طلبات الترشيح جلنة االنتخابات املركزية، - 38

اسة أحد أعضاء اهليئات القضائية من درجة رئيس حمكمة أو ما ئطلبات والبت ىف صفة املرشح جلنة أو أكثر ىف كل حمافظة برالفحص 
تعد ، ويعادهلا وعضوية أحد أعضاء هذه اهليئات من درجة قاض أو ما يعادهلا خيتارهم وزير العدل، وممثل لوزارة الداخلية خيتاره وزيرها

إقفال باب مث يتم ربعة أيام أ خالل  يعرض، مث بعد ترتيب أمساء األحزاب أجبديا على النموذج املعدنيرشحاملاللجنة كشفا بقوائم أمساء 
 .كشف يتضمن أمساء املرشحني ا والصفة الىت تثبت لكل منهمبإعالن الترشيح ىف الدائرة االنتخابية 

  لتفصل فيها خاللاملرشحني قوائم عرض تاريخ من يامأ ثالثة خالل املختصة االستئناف مةكحمل  ىف األردن يتم تقدمي الطعن- 39
 جلنة يهافصل فه، لتطوال مدة عرضتقدمي الطعن بعد إعالن كشف املرشحني وفتح باب بينما ىف مصر، ي. تقدميه تاريخ من يامأ مخسة

ل لوزارة الداخلية ثومم د أعضاء اهليئات القضائية خيتاره وزير العدلأو أكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية ىف كل حمافظة برئاسة أح
جيب أن تقدم نه أ و ىف العراق، نص القانون على . خالل مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح وذلكخيتاره وزيرها

 يوجد فيها مركز تسجيل  للمحافظة الىتنتخاىب دقة سجل الناخبني خالل فترة عرض السجل، على أن تقدم إىل املدير االالطعون ىف
 .الناخبني
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النتخابية أكثر من مجرد عملية فنية، برغم أهميتها، ولكنه وبالطبع يعتبر تقسيم الدوائر ا
من القواعد الهامة لفحص درجة الديمقراطية فى العملية االنتخابية، ومدى قدرتها على إفراز 

 .مجموعة مناسبة تعبر عن الرأى العام داخل المجالس المنتخبة
 المرشحين المتنافسين فتقسيم وتعديل حدود الدوائر االنتخابية له إنعكاسات كبيرة على

وعلى المواطنين الذين يختارون ممثليهم، وكذلك على معادالت التصويت واالحتماالت حول 
 .للبرلمان، كما يلى" التمثيلى"نتائج العملية االنتخابية، وبالتالى على الطابع 

 
 تقسيم الدوائر االنتخابية/ توزيع-1

، وكذلك ساواة بين عدد الناخبينالميجب أن يراعى فى تقسيم الدوائر االنتخابية 
 االعتبارات الجغرافية لحدود الدوائر

ومن الضرورى أن تتم مراجعة الجداول االنتخابية، وبالتالى حدود الدائرة، وفقا لبيانات 
وبعض الدول تفعل ذلك بمناسبة تعداد . السجالت المدنية التى توضع تعداد السكان وتوزيعهم

 .، واآلخر وفق جداول الناخبين فى آخر انتخابات سابقة)كل عشرة سنوات مثال(السكان 
وهكذا يختلف عدد وطريقة تقسيم الدوائر فى كل دولة بحسب العوامل الجغرافية 

تلك الدوائر ينبغى تعديل حدود والديموغرافية وطبيعة النظام االنتخابى المتبع فى الدولة، لذا 
 .تمرة المسالديمغرافية بصورة دورية تبعاً للتغيرات
على  انعكاسات حوهرية، ليس فقط تعديل الحدود االنتخابيةوبالطبع، ينجم عن 

ودرجة التكدس أو الفراغ فى اللجان ن والناخبوالسياق الذى يشارك فيه المرشحين المتنافسين 
التصويت أو مراكز االقتراع وكذلك معادالت الفوز أو الخسارة بين المرشحين، ولكن أيضا 

، حيث قد يسفر عدم التوازن عن حقيقة لسلطة التشريعيةكيب السياسى لعلى توازن التر
 .سياسية محل نقد جوهرى سببه تباين الوزن االنتخابى للمقعد الواحد فى نفس المجلس

أحادية   من دوائرةمؤلفية، ففى تلك النتخابالنظم اكذلك تختلف طريقة التقسيم باختالف ال
والتخلو هذه الطريقة من بعض المشكالت رة نسبياً، صغي دوائرعلى تقسيم ال يتمالمقعد، 
 . فضال عن ارتفاع تكلفة تنفيذها السيما فى ظل المراجعة الدورية للتقسيماإلدارية 

بالقائمة يتم التقسيم إلى دائرة وطنية واحدة، أو عدد قليل من الدوائر نتخاب اال وفى نظام
كذلك، . وأسهل إدارة هو فى الغالب أقل كلفةًلنوع ذات المقاعد المتساوية أو المتباينة، لذا فهذا ا

مع عدد محدود ) التمثيل النسبى( يجمع بين انتخاب الئحة الذىالنظام المختلط تم األخذ بيقد 
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 إال أن المبدأ العام هو مراعاة تساوى عدد الناخبين بالنسبة للمقعد الواحد .من الدوائر الفردية
 .40خابفى البرلمان، مهما كان نظام االنت

  
  عن تحديد الدوائرالمسئولةالسلطة  -2

ويجب . الجهة المختصة بتوزيع وتسمية حدود الدوائر هى اللجنة الوطنية لالنتخابات
على اللجنة إصدار تقرير يتضمن القواعد التى اتبعتها فى ترسيم حدود الدوائر والمبررات 

أمام المحكمة العليا بطلب يوقع التى رأتها فى تحدد عددها، ويجوز الطعن على قرار اللجنة 
عليه خمسون ناخبا على األقل من المقيدين بجداول انتخاب الدائرة محل الطعن، وذلك خالل 

 .يومين من إعالن قرار اللجنة، على أن تفصل المحكمة فى الطعن نهائيا خالل ثالثة أيام
 على سبيل وتبين هذه القاعدة أن اختصاص اللجنة بمسألة ترسيم حدود الدوائر هو

فى حين تقرر أغلب . االختصاص الحصرى دون غيرها، وذلك باعتبارها جهة فنية ومحايدة
 .41أو السلطة التنفيذية) البرلمان(الدول العربية هذه الصالحية الى القانون 

" شروط"إال أن القاعدة تتضمن أيضا حق الطعن على قرار اللجنة، مع التشدد فى 
 .ك فى المواعيد التنظيمية للطعن والفصل فيه، نهائياالطاعن لضمان الجدية، وكذل

فافية الشفى الحسبان عددا من المعايير كالتقسيم   بنيةوباالضافة إلى ذلك يجب أن تأخذ
 الدوائر، وقدرة النظام االنتخابى على ترجمة األصوات إلى مقاعد تقسيمتحديد معايير فى 

ومن أهم المعايير الشائعة . فى كل دائرة انتخابيةتناسبية، أى عدد األعضاء الذين يتم انتخابهم 
مرشد مستخدمى المصادر "فى عملية تقسيم الدوائر كما ذكرتها بعض األدلة الدولية كـ

 :، ما يلى”ACE“" االلكترونية لمشروع أيس
الدوائر االنتخابية على نحٍو يتيح للناخبين إمكان  يجب أن تحدد: الصفة التمثيلية -

وهذا يعنى، باإلجمال، أن حدود الدوائر يجب أن تُرسم، . حقاً حين الذين يمثّلونهمانتخاب المرش
فإذا لم تكن تجمع بين ناخبى دائرة ما المصالح نفسها أو . لوحدة المصالح قدر اإلمكان، تبعاً

 .نفسها، فقد يكون من الصعب على النائب أن يمثّل الدائرة بمجملها القيم

                                                
فلسطني يتم تقسيمها إىل ست عشرة دائرة انتخابية، فيما ه ىف  بالنظر إىل تقسيم الدوائر االنتخابية ىف بعض النظم العربية، جند أن- 40

 مت 1990، فمنذ عام فرديا أو بالقوائم، خابلنظام االنتالدوائر حسب اتقسيم تنوع  وىف مصر .تضم لبنان أربع عشرة دائرة انتخابية
دد ملكى حيمرسوم أما ىف البحرين فتقسم الدوائر االنتخابية مبوجب .  دائرة222ىل إعدد الدوائر ، ووصل بالنظام الفردىاألخذ 

ن القانون جعل أا ىف العراق جند أم.  االقتراع والفرزاملناطق والدوائر االنتخابية وحدودها، وعدد اللجان الفرعية الالزمة ملباشرة عمليىت
 .ن توزع املقاعد على الكيانات السياسية أساس التمثيل النسىب مستخدما نظام احلصص البسيطةأالعراق كلها دائرة واحدة، على 

 مصر يكون كما ىف األردن، وىفجملس الوزراء  مثال، رئيس الدولة ىف البحرين، أو وزير الداخلية ىف لبنان بناء على قانون، أو - 41
 . لقانون أو قرار مجهورى بقانونوفقاحتديد الدوائر 



42 هة دليل عرىب النتخابات حرة ونزي

 يجب أن يتم التقسيم االنتخابى على نحو يؤمن المساواة :بينبين عدد الناخ المساواة -

 فالفوارق السكانية الكبيرة بين دائرة وأخرى. النسبية بين الدوائر من حيث عدد السكان

 .متساوياً تتعارض مع مبدأ الديمقراطية بالذات، كونها تمنح أصوات جميع الناخبين ثقال
االنتخابى مذكوراً بوضوح  اء المتعلِّق بالتقسيميجب أن يكون اإلجر :المعاملة بالمثل -

وإذا شئنا أن نضمن . المسؤولة عن العملية فى القانون لضمان تماثل القواعد، أياً تكن السلطة
فإذا عهد فى التقسيم إلى السلطة . السياسى التدخّل فيه حياد التقسيم، ينبغى أال يجاز ألى حزب

 وقد يمارس الحزب السياسى الذى يملك أكثرية المقاعد التحيز، التشريعية، يمكن أن يشوبه
 يجب أن تكون قواعد التقسيم االنتخابى ونتائجها مقبولة من  لذا. العملية سيطرة معينة على

 .المتدخلين الرئيسيين فى العملية جميع
 
  

  االنتخابيةالدوائردد ع -3
رافية وطبيعة النظام االنتخابى يجب أن يراعى توزيع الدوائر االنتخابية العوامل الديموغ

 .المتبع فى الدولة
، بحيث تصبح الدولة ككل دائرة انتخابية واحدة، "الدائرة الواحدة"قد تأخذ الدولة بنظام 

وهو األسلوب الذى يتماشى مع االنتخاب بالقوائم وبالتالى التمثيل النسبى للناخبين فيكون لكل 
ى األصوات التى حصلت عليها على مستوى الدولة قائمة نصيب من المقاعد يتناسب مع إجمال

فال تهدر أصوات الناخبين عموما، ويشغل األشخاص المذكورون على كل قائمة المقاعد 
 .المخصصة لها بحسب األولوية

كما قد تأخذ بنظام الداوئر الفردية فقط، بحيث تقسم الدولة الى دوائر انتخابية، وهو 
األغلبية البسيطة، ويفوز بالمقعد المرشح /ب باألكثريةاألسلوب الذى يتماشى مع االنتخا

الحاصل على أغلبية األصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرة، وتهدر أصوات المرشحين 
 .الخاسرين

وقد تأخذ الدول بنظام المناطق أو الدوائر متباينة المقاعد، فتقسم الدولة الى دوائر 
د من المقاعد يتناسب مع حجمها الديمجرافى، انتخابية كبيرة نسبيا ويخصص لكل دائرة عد

وهو الذى يتماشى مع االنتخاب بالقائمة مع التمثيل النسبى أيضا، بحيث يفوز عدد من 
المرشحين فى كل قائمة بمقاعد هذه الدائرة حسب نسبة األصوات الصحيحة التى حصلت 

ول أفضل مستوى لحجم وح. عليها القائمة فى تلك الدائرة، وال تهدر أصوات الناخبين أيضا
 مقاعد يعمل بشكل جيد من 7 إلى 3الدائرة متباينة الوزن، فمن األفضل أن يتراوح بين 
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الناحية العملية، وأقرب إلتاحة فرصة أكبر للتيارات واألحزاب السياسية، وإن كان أكثر 
حدة مع صرامة بالنسبة لألحزاب متناهية الصغر، على األقل إذا ما قورن بنظام القائمة الوا

 ). مثال% 1(الى أقل درجة ممكنة ) الحد األدنى(التمثيل النسبى وخفض شرط الحسم 
 أن يكون مفرط التعقيد أو باهظ وعموما، ليس من الضرورى لكى يكون التقسيم جيدا

 .42الكلفة
الدوائر االنتخابية  تقسيم وفى الواقع ال تتفق جميع الدول على مبادىء أساسية فى عملية

نطقى فى ظل تباين االنظمة االنتخابية لهذه الدول وخلفيتها االجتماعية والسياسية، وهو أمر م
 فبالنسبة للقانون اللبنانى، مثال، فقد تناول معايير تقسيم الدوائر وفقا للكتلة السكانية ويتم تقسيم

 قرية كلل ويكون لإلقتراع أقالم عدة إلى -الداخلية وزير من بقرار-  الواحدةاالنتخابية ةالدائر
 عدد يزيد ىالت والقرى المدن ىف أما, األقل على واحد اقتراع قلم, مائة فيها الناخبين عدد يبلغ

وقد حظى قانون انتخابات . األقل على اقتراع قلم ناخب ةئأربعما لكل كونيف المائة عن ناخبيها
االنقسامات  بمساحة واسعة من النقد، بالنظر الى آثاره على تكريس 2000مجلس النواب عام 

السكانية فى لبنان، كما يتعرض نظام توزيع وإعادة توزيع حدود الدوائر فى مصر /الطائفية
النتقادات واسعة بسبب عالقته باالعتبارات الحزبية، وكذلك فإن تقسيم الدوائر الخمسة 

 ..والعشرين فى الكويت يتعرض للنقد بسبب عالقته بتكريس القبلية والعشائرية
 
  

 ارة الحمالت االنتخابيةإد: رابعا
لكل مرشح الحق فى إعداد وإجراء حملة انتخابية لمخاطبة الناخبين بكافة الطرق 
الممكنة، وفقا للقواعد التى تضعها اللجنة الوطنية لالنتخابات، وال يجوز التمييز بين المرشحين 

 .بأى صورة كانت
جموعة القدرات السلوكية مفالحملة االنتخابية هى نشاط معقد وجماعى، يعتمد على حشد 

تحقيق أكبر قدر ممكن من من أجل والذهنية للمرشح وألعضاء فريق حملته االنتخابية، 
الشعبية للمرشح وأفكاره وبرنامجه من ناحية، وكذلك مواجهة تأثير الخصوم ومناوشات 

 .المرشحين المنافسين من ناحية أخرى
 

                                                
، 1998ففى عام ، كلفة معقولةمع مراعاة أن تكون له كل مخس سنوات يوجد تقسيم دورى لدوائرها االنتخابية نيوزيلندا  ىف - 42

آالف األشخاص عمل فريق ضخم من  فقد أما ىف الواليات املتحدة،. ى مليون دوالر نيوزيلند1.89املخصصة للتقسيم  بلغت املوازنة
 .عشرات املاليني من الدوالرات رس، وهو مشروع كلّف ىف إعادة تقسيم الدوائر النتخابات الكوجن1991عام 
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متسارعة والمفاجئة أحيانا فى أوضاع تتأثر فعالية الحملة االنتخابية بالتغيرات الو
الناخبين وظروف المجتمع، وعادة ما تقع أمور كثيرة بين لحظة وأخرى حتى انتهاء عملية 

وكلما استطاع المرشح وفريقه المعاون واألحزاب السياسية المتنافسة فهم البيئة . التصويت
م على تطوير استراتيجيات السياسية والقانونية المحيطة بالناخب على نحو أفضل زادت قدرته

أى أن الحملة االنتخابية الناجحة هى تلك التى تستغل كل . واقعية لتحقيق النجاح فى هذه البيئة
المتغيرات وفى كل األوقات الستهداف الناخب وتقوم بتطوير رسالة مقنعة وتتابع العمل وفق 

اع والتصويت لصالح خطة معقولة للوصول إلى ذلك الناخب، وقناعته بالتحرك نحو االقتر
إال أن التنظيم القانونى واإلجرائى قد يكون فى حد ذاته عقبة أمام قدرات المرشحين . المرشح

على تنفيذ حملة جيدة، قد تضاف الى العوائق الذاتية لديهم، ولكنها قد تكون هى العامل الحاسم 
برة ليست فقط فى  مع مبدأ تكافؤ الفرص، فالع-فى نتيجتها على األرض-إذا كانت تتناقض 

القواعد القانونية وشكل اإلجراءات، ولكن بقدرة المرشحين على إجراء حمالت انتخابية جيدة، 
 . تعتمد على قدراتهم الذاتية أكثر من محاباة القانون لهم بحكم الواقع

 
 

ونظرا للدور الذى تلعبه الحمالت االنتخابية فى العملية السياسية أفردت التشريعات 
لمعظم الدول لها  قواعد ونصوص خاصة تحدد حدودها واساليب عملها، وهذا ما الوطنية 

سيتم التعرف عليه فى بعض الدول، وكذلك من خالل التعرف على الخبرات واألدلة الدولية 
فى هذا الشأن للتوصل إلى أفضل الممارسات أو أفضل البدائل المتاحة ليتم تبنيها فى الدليل أو 

 . لمزيد من إضفاء الديمقراطية على العملية االنتخابيةالشروع فى تطبيقها ل
 

والحملة االنتخابية وسيلة يسعى من خاللها المرشح إلى تقديم برنامجه االنتخابى وأفكاره 
لقد و. وخطة عمله المستقبلية للناخبين أمال فى الفوز بالمقعد النيابى أو المحلى أو الرئاسى

تحقيق أكبر قدر بهدف تهم االنتخابية ين باإلعداد لحمالأعطت القوانين الوطنية الحق للمرشح
من الشعبية للمرشح وأفكاره من ناحية، وكذلك مواجهة تأثير الخصوم ومناوشات المرشحين 

الحملة إدارة نظمت القوانين الوطنية أساليب  وفى هذا الصدد. المنافسين من ناحية أخرى
ها أبوابا مستقلة ومواد خاصة مثل المغرب  بل أن معظم هذه القوانين أفردت ل،االنتخابية

 نظم الحمالت االنتخابية بموجب مراسيم مستقلة اآلخرواألردن وفلسطين والبحرين، والبعض 
االنتخابية ولوائح منفصلة عن القوانين األصلية مثل مصر ولبنان، بداية من تمويل الحملة 

 . ت مراقبتها والطعن عليهاإجراءاالمختلفة إلى وسائل الدعاية ومصادر التمويل إلى 
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ومما يؤكد أهمية مسألة تنظيم الحمالت االنتخابية على المستوى العالمى ال على 
كالمعهد الديمقراطى "المستوى القطرى فقط، ما أفردته بعض المؤسسات الدولية فى هذا الشأن 

عن أهمية " بناء الثقة فى العملية االنتخابية"الذى تحدث ضمن دليله حول  ”NDI“" الوطنى
 وذلك باألخذ فى االعتبار عدد من ،نتخابات حقيقية نزيهةال االنتخابية وصوالالمنافسة ضبط 

الموارد المالية سواء حق استخدام متساو للموارد على المتنافسون حصول  درجة األمور أهمها
ه ومراجعته االلتزام الفعال بقانون االنتخابات وتنفيذودرجة .. اإلعالمأو المادية أو وسائل 

 . لهواألمينخاصة فيما يختص بعدم التمييز والتطبيق الصحيح 
الدعاية االنتخابية، ومصادر عمليات وهكذا يتناول هذا القسم عددا من المقترحات لتنظيم 

االنتخابية، وما إذا كان يجوز للمرشح أن يقبل تبرعات لحملته االنتخابية، وما ت تمويل الحمال
ى التمويل وكذا اإلنفاق، فضال عن اإلشارة لوسائل الدعاية االنتخابية هى وسائل الرقابة عل

ية والتراخيص الالزمة لممارستها، والعقوبات التى اوالتنظيم القانونى لها، وشروط الدع
مع بعض الضمانات نزاهة الدعاية .  الدعايةمقررتها النصوص فى حالة إساءة استخدا

 .وسائل التقاضى فيها والجهة التى تفصل فى هذا االدعاءاالنتخابية، من حيث الرقابة عليها و
 

  تنظيم الحمالت االنتخابية للمرشحين-1
الحمالت االنتخابية هى الوسيلة الديمقراطية والمشروعة للتعارف بين الناخبين 

 .والمرشحين
وبمفهوم المخالفة، فضال عن التجريم القانونى، تصبح الرشوة االنتخابية ممارسة غير 

راطية وغير مشروعة، ويلزم على أجهزة الدولة قبل غيرها مراعاة ذلك، باعتبارها ديمق
 .مؤسسات حماية الشرعية وإنفاذ القانون

كما أن التأكيد على أن إجراء حملة انتخابية، فى ظل تكافؤ الفرص، يضع ضوابط 
رق أخالقية على التدخل فى حرية المرشحين فى إجراء الحمالت االنتخابية بكافة الط

) مثل فرض قوانين مقيدة للحريات كقوانين الطوارئ(الديمقراطية، سواء كان التدخل تشريعيا 
مثل التمييز بين مرشحى حزب مسيطر (أو إداريا من خالل القدرة المؤسساتية ألجهزة الدولة 

أو حتى كان التدخل ) وآخرين فى منح تسهيالت ومرونة فى تنفيذ قوانين العمل السياسى
يستمد مشروعيته من صالحيات الجهة المشرفة على االنتخابات، ولو كانت مستقلة تنظيميا 

 .بحكم التكوين ومحايدة حزبيا
أى أن التدخل فى حرية إجراء المرشحين للحمالت االنتخابية يكون على سبيل التنظيم 

تفرض فعلى سبيل المثال، قد . واالستثناء، ال يجوز التوسع فيه، وفقا ألصول التشريع الجيد
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الجهة المشرفة تعليمات على المرشحين تتعلق بعدم التزاحم فى وضع وسائل الدعاية وإعمال 
مبدأ األولوية للوصول لموقع الدعاية ثم يتمكن الحزب المسيطر من إغراق مواقع الدعاية 
المسموح بها بدعايته لنفسه، ويصبح محتكرا ومحميا بمظلة القانون، وفى هذه الحالة، ورغم 

ا التدخل التنظيمى من جانب الجهة المشرفة جاء محايدا من حيث الشكل ومستندا على أن هذ
منطق مجرد، تساوى فيه الكافة بحكم النص، إال أن النتائج العملية لهذا المنطق التنظيمى على 
األرض تجعل من المحتم استفادة طرف دون آخرين على مرآى من القانون، بل وبقوته، ولهذا 

، ويحدث الخلل فى اتساق آثار "المشروعية"تتضاءل تحت غطاء صفة " يمقراطيةالد"فإن صفة 
 . القاعدة القانونية وتكاملها معا

أما التطبيق السليم للقاعدة، والذى يحقق التوازن بين الصفتين، هو استعمال مبدأ تكافؤ 
 المسموح الفرص، وليس أسبقية الوصول، فى تنظيم حق المرشحين فى استخدام أماكن الدعاية

بها لوضع دعايتهم االنتخابية فيها، وبالتالى يجب أن تقوم الجهة المشرفة على االنتخابات 
تخصيص مساحات متكافئة للمرشحين على مستوى الدائرة ككل، بحيث ال تصبح / بتوزيع

العالقة بين المرشحين فى هذه العملية ذات حصيلة صفرية، بل تصبح ذات حصيلة إيجابية 
)Non-zero sum( وبالتالى تضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين، ونحمى توازن وتكامل ،

 .آثار القاعدة السابقة، بأن إجراء الحملة االنتخابية هو حق للمرشح فى ظل النظام الديمقراطى
 . وتشتمل قواعد إدارة الحملة االنتخابية على عدة عناصر، كالتالى

  خضوع استخدام المال للمحاسبة-أ
ح إمساك سجل بمصادر تمويل حملته االنتخابية وأن يقدمه الى اللجنة على كل مرش

الوطنية لالنتخابات خالل شهر من إعالن نتيجة االنتخابات فى الدائرة التى ترشح فيها، وال 
 .يجوز السماح لغير أعضاء اللجنة باإلطالع على هذه السجالت إال بقرار قضائى

التصال بالناخبين، ويحتاج ن أجل توفير السبل لفالمال ضرورى فى الحملة االنتخابية، م
،  القائمين على إدارة الحملة االنتخابيةرواتبدفع المرشح فى ذلك الى مبالغ مالية سواء ل

وأيضا ما , ىوتوزيع مواد التعليم االنتخاب, اإلعالممساحة فى وسائل توفير و، وتجهيز المكاتب
وسائل وتوفير ,  مواد الحملة االنتخابيةوإنتاج يخصص للبحوث والدراسات للدائرة االنتخابية

 .. للحملة االنتخابيةآخرى دعم أالنقل واالتصال و
الحمالت العملية االنتخابية بصفة عامة وفى س المال فى أونظرا ألن دخول عنصر ر

قد يؤثر فى كثير من األحوال على نزاهتها، فقد وضعت القوانين بصفة خاصة االنتخابية 
لى تلقى هذه المصادر وكيفية إنفاقها، وحددت بعض هذه القوانين سقفا ماليا بعض القيود ع

 بل إن بعض الدول وضعت من ،معينا ال يجوز للمرشح تجاوزه كمصروفات لحملته االنتخابية
 من ءالقيود واإلجراءات ما ينظم عملية التبرعات التى من الممكن أن يتلقاها المرشح كجز
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 القوانين طرق الطعن فى هذه المصادر وكيفية مراقبتها على مصادر التمويل، كذلك نظمت
وجه يضمن عدم وجود مخالفات مالية، وهناك بعض األنظمة أيضا جعلت الدولة نفسها تساهم 

 .مع المرشح فى تمويل هذه الحملة
وألن كل تحرك يقوم به المرشح فى حملته االنتخابية ستكون له تكلفة، لذا عليه أن يحدد 

ومن هنا فإن مصادر تمويل الحمالت االنتخابية تعد عصب ، ر تمويل هذه الحملةأوال مصاد
 حيث أنها السبيل لتطوير الحملة االنتخابية والمحدد والموجه لإدارة الحملة أو شاغلها األو

 . لها
وتتضمن هذه القاعدة أيضا إلتزاما قانونيا يقع على المرشح، بأن يقدم الى اللجنة الوطنية 

ت السجل الكامل الذى يتضمن مصادر تمويل حملته، وذلك خالل شهر من إعالن لالنتخابا
نتيجة االنتخابات فى الدائرة التى ترشح فيها، أى بإعالن قرار اللجنة فى هذا الدائرة، دون 

 .انتظار نتائج أى تحقيق قضائى فى الطعن على النتائج، إذا كان جائزا فى القانون الوطنى
هذه القاعدة فيتعلق باحترام الحق فى الخصوصية، وعدم نشر هذه أما الملمح الثالث ل

 .السجالت أو الكشف عنها إال بقرار قضائى
  
  ما هو سقف مصاريف المرشح؟-ب

تحدد اللجنة الوطنية لالنتخابات سقف المصاريف المحدد لالنفاق على الحملة االنتخابية، 
 .خاذها عند اإلخالل بهذا اإللتزاموطرق التحقق من اإللتزام به واإلجراءات الواجب ات

وبالطبع تتباين الدول فيما بينها فى الحد األعلى لتمويل الحملة االنتخابية، علما أن بعض 
 .43الدول تركته مفتوحا دون تحديد حد أقصى له

يرتبط سقف اإلنفاق بإجمالى متوسط الدخل السنوى لنسبة معينة من  والمقترح أن 
 إلى واحد -نصف % (1-0.5 البنك المركزى للدولة، وفى حدود الناخبين، وفقا لتقديرات

 .من إجمالى الناخبين فى الدائرة) صحيح فى المائة
فعلى سبيل المثال، إذا كان متوسط الدخل السنوى للفرد، وفقا لتقديرات البنك المركزى، 

إلنفاق  ناخب، فإن سقف ا5000 دوالر، وكان عدد الناخبين المقيدين فى الدائرة 1000هو 
من إجمالى متوسط الدخل السنوى % 1 -%0.5أى ( ألف دوالر 50- ألف25يتراوح بين 

 . ألف دوالر50، أى سيكون السقف األعلى لإلنفاق للمرشح هو )للناخبين فى الدائرة

                                                
أما فلسطني واألردن واليمن واجلزائر . املالية ووزير العدل ووزير الداخلية وزير من باقتراح مرسوم مبوجب ىف املغرب يتحدد - 43

 .حد معنيوضع فتوحا دون ركه متف
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ويمكن تطبيق نفس القاعدة فى حالة االنتخابات بالقوائم، حيث ستكون العبرة بعدد 
 مقاعد كان الحد األقصى 3كانت القائمة تضم مرشحين لشغل المقاعد محل الترشح، فإذا 

 ألف 150ال يتجاوز ) بأنفسهم او بالتضامن مع أحزابهم(إلنفاق المرشحين الثالثة مجتمعين 
بل إن هذه القاعدة تحتمل . دوالر، أو اعتبار القائمة ككل بمثابة مرشح واحد، أو شيئا بين هذا

المحافظات، وربما /األقاليم/الدولة ككل، أى بين المناطقأسقف اإلنفاق داخل " تعددية"أيضا 
بين دوائر المحافظة الواحدة، وذاك وفقا للظروف االقتصادية ومستوى المعيشة، وإذا ما 

 .توافرت بيانات حول مستويات المعيشة فى كل منها
وبالطبع، فإن مسألة سقف اإلنفاق ال تزال محل مناقشة، واختالف، سياسى وقانونى 

اسبى، حيث يجب أن ترتبط فى كل األحوال بإجراءات التحقق من اإلنفاق فى الواقع، ومح
 .فضال عن عالقتها بالظروف االقتصادية واالجتماعية السائدة وقت االنتخابات

 

  مصادر تمويل الحملة االنتخابية-ج

يا، أوال، الموارد الذاتية للمرشحين، وثان: تتمثل مصادر تمويل الحملة االنتخابية فى
الهبات والتبرعات من األفراد والهيئات الخاصة المحلية، وثالثا، مساهمة الدولة، وال يجوز 

 . تلقى أية تبرعات مادية أو عينية من غير المواطنين
وبالتالى فإن مصادر تمويل الحملة تتمثل فى الموارد الوطنية، مع استبعاد الموارد اآلتية 

ين فى الداخل أم ال، فى حين يسمح للمواطنين بالمساهمة من غير المواطنين، سواء كانوا مقيم
والمقصود هو اإلقامة التى ال تتناقض مع (فى تمويل المرشحين حتى لو كانوا مقيمين بالخارج 

 ).المركز القانونى للمواطن، فإذا فقد جنسيته مثال يعد أجنبيا
ى لحمالت االنتخابية وهناك توجس فى العالم العربى من فتح الباب أمام التمويل األجنب

 أن المساعدات الخارجية فى -وقد يكون صحيحا–فى العالم العربى حيث هناك اعتقاد سائد 
مجال االنتخابات قد يكون وراءه أجندة خفية للدول التى تقدم التمويل وإال فلماذا تقدم التمويل 

هدف إلثارة الفتن لمرشح دون اآلخر، كما أن بعض الجهات األجنبية التى تمول الحمالت قد ت
 .  44الطائفية أو محاولة التأثير على نظم الحكم القائمة بدعاوى كثيرة ومختلفة

                                                
مبراجعة واقع القوانني العربية، جند أن هناك شبه إمجاع بني الدول العربية على عدم تلقى املرشح أى تربع أو متويل من جهات  - 44

النتخابية من  للدعاية اأموال أيةحيظر على املرشح تلقى  نص القانون على أنه ،ى البحرينفلتمويل محلته االنتخابية، ف" أجنبية"خارجية 
على أى حزب أو مرشح يشترك ىف االنتخابات احلصول على أموال حلملته االنتخابية القانون حظر ، وىف فلسطني أيضا  جهة كانتأية

 نقدية مساعدات أو تربعات أو هدايايطلب أى  أن مرشح أى على حيظر، وىف األردن جند أن القانون من أى مصدر خارجى أو أجنىب
تقدمي ، وىف السعودية نص النظام القانوىن أيضا على الغري بواسطة أو مباشرة بصورة ذلك كان سواء املنافع من ذلك ريغ أو عينيةأو 

احمللية خالل مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ إعالن  بيان جبميع مصادر التمويل الىت حصل عليها للحملة االنتخابية إىل جلنة اإلشراف
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كذلك، فالقاعدة السابقة ذاتها تحظر استغالل موارد الهيئات العامة، مثل المرافق 
فحسب مبدأ تكافؤ الفرص، لن يكون مقبوال بأى حال أن تستخدم . الحكومية، المالية والعينية

، أو انتخابية، وينطبق ذلك  حزبيةألغراضت الحكومة والمكاتب واالتصاالت البعيدة سيارا
 .مملوكة للدولة الاإلعالموسائل خصوصا على 

 
 . وفيما يلى إشارة لهذه المصادر الثالثة

 التمويل الذاتى) 1(
 لكل مرشح استخدام موارده الذاتية، المالية والعينية، لإلنفاق على حملته االنتخابية

تعد مصادر التمويل من أهم محددات الحركة للمرشحين فى الدائرة االنتخابية وعند و
إدارة الحملة االنتخابية، ألن واقعنا العربى ال يعرف ظاهرة الدعم الفعال من الدولة 
للمرشحين، فضال عن تواضع موارد األحزاب السياسية، مما يجعل الموارد الذاتية للمرشح 

 .هأهم مصادر تمويل حملت
 

وتحدد أغلب التشريعات المعاصرة سقفا لإلنفاق، وآليات لضمان مراقبة مصادر وأوجه 
 .اإلنفاق على الحمالت، كما سيلى الحقا

 
 الهبات والتبرعات) 2(

يجوز للمرشحين تلقى هبات وتبرعات، مادية أو عينية من يحملون الجنسية الوطنية، 
ون، وال يجوز للهيئات الحكومية أو المملوكة سواء كانوا أفرادا أو هيئات خاصة وفقا للقان
 . للدولة أن تقدم أية تبرعات أو هبات للمرشحين

أغلب المرشحين ال يستطيع اإلنفاق على حملته االنتخابية بمفرده ألنها عملية مكلفة، 
وبالتالى تصبح هذه الهبات والتبرعات ومساهمة األحزاب فى الحملة االنتخابية ألعضائها، 

ن مصادر الدعم ذات أهمية كبيرة ألغلب المرشحين، والسيما إذا حدثت مالمح وغيرها م
استقطاب بين مرشحين أثرياء ومرشحين فقراء، وكان تدخل الدولة غير فعال لتقريب الفجوة 

 .بين المال والبرنامج االنتخابى للمرشحين ومواجهة آفة الرشوة االنتخابية
 
 مساهمة الدولة) 3(

                                                                                                                                       
أجنبية،  مجع التربعات، واملساعدات النقدية أو العينية، أو تلقى أى مساعدات أو متويل من جهاتمع حظر  نتائج االنتخاب النهائية

 .ىحيظر اإلنفاق على الدعاية االنتخابية من أى دعم خارجوأيضا حظر التشريع اليمىن ذلك ونص على أن 
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ة الدولة فى تمويل الحمالت االنتخابية بناء على طلب اللجنة يحدد إجمالى مساهم
الوطنية لالنتخابات وموافقة مجلس الوزراء وتصديق البرلمان بأغلبية أعضائه، ويدرج رقما 
واحدا فى الموازنة العامة للدولة، على أن يتم صرف هذه المبالغ وفقا للقواعد التى تقررها 

 . اللجنة الوطنية لالنتخابات
ل الغاية السياسية من هذه القاعدة التشريعية هى الحد من اآلثار السلبية للتفاوت فى ولع

درجة ثراء المرشحين بدرجة كبيرة، وكنوع من تمكين كافة المرشحين من اإلمكانات المالية 
إال أن نفس هذا اإللتزام اإليجابى على الدولة . إلجراء الحد األدنى من الحمالت االنتخابية

للمرشحين، فال تكون هناك حاجة قاهرة " األجنبى"ته حظرا على اللجوء الى التمويل يخلق بذا
حتى لدى المرشحين المعدومين الى اللجوء الى الخارج طلبا للمال، طالما توفر الدولة الحد 

 .األدنى من الموارد للمرشحين
النتخابية، وعموما تعرف الممارسات الدولية ظاهرة مساهمة الدولة فى تمويل الحمالت ا

ومنها صورة المبالغ المالية المباشرة التى تقدم للمرشحين، أو فى صورة تسهيالت إجرائية 
لكن  ،45 أو إعفاءات من رسوم بعض الخدماتلحملة االنتخابية مثل المكاتب والهواتفالزمة ل

 .46فى المقابل هناك دول أخرى تحظر ذلك، سواء ألسباب سياسية أو مالية
 
 فاق على الحملة االنتخابية مراقبة اإلن-د

تخضع كافة عناصر الحملة االنتخابية لمراقبة اللجنة الوطنية لالنتخابات، وال يجوز 
 .لغير أعضاء اللجنة االطالع على بيانات إنفاق المرشحين إال بحكم قضائى

وتعد عملية الرقابة على اإلنفاق من أهم ضمانات نزاهة االنتخابات وشرعيتها، وهى 
ويلتزم المرشحون . سائل تقييد ظاهرة اإلستخدام المفرط للمال فى العملية االنتخابيةمن أهم و

 .بتقديم البيانات والمستندات التى تطلبها اللجنة
وبرغم صعوبة المراقبة الكاملة والمستمرة لكافة عناصر اإلنفاق وتمويل الحملة 

تساعد على الرقابة الفعالة على االنتخابية، إال أن تطور نظم االتصاالت وقواعد البيانات قد 
سقف اإلنفاق ومصادره وصوره، مثل إلزام المرشح بإتمام تعامالته المالية المتعلقة بالحملة من 
                                                

ما ىف  ، أ من الرسوم القضائية واملالية أيضاتعفىحيث وريا ىف سكذلك ، والطابع رسم من االنتخابية الدعاية  ىف لبنان يتم إعفاء- 45
 . دون دفع أية رسوم مقابل ذلكدعايتهم االنتخابيةستخدمها املرشحني ىف أماكن ي تخصص الدولةفالبحرين  والكويت

اإلنفاق على الدعاية ليمن ، كما حيظر ىف اساعد أى مرشح ىف محلته االنتخابيةتأو ن متول أالوطنية لسلطة فلسطني على اظر ىف  حي- 46
ما مينع أيضا ، كالعامة الرمسية املؤسسات ىفئها إجراظر ، وىف األردن حيواهليئات العامة االنتخابية من املال العام أو من ميزانية الوزارات

استخدام املساجد عا باتا فممنوع منىف السعودية ما أ. االنتخابية والبيانات واإلعالنات االجتماعات ىف ىالرمس الدولة شعار استعمال
ال ، واالنتخابية الدعاية ألغراض واملؤسسات العامة واألندية الرياضية والثقافية واهليئات اخلريية ودور العلم واجلمعيات واملرافق العامة

 .دعاية االنتخابيةأغراض ال أى غرض من ىفمينع استعمال أماكن العبادة ومؤسسات التعليم  اجلزائر حيث ىفخيتلف عنها كثريا الوضع 
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مع إعفائه من الرسوم االعتيادية على التعامالت (خالل حساب بنكى مخصص لهذا الغرض 
اللجنة الوطنية حول ، وكذلك التنسيق مع البنوك إلتاحة المعلومات الى )فى هذا الحساب

تصرفات المرشحين من هذا الحساب، وهناك أيضا ضرورة للتنسيق بين اللجنة الوطنية 
 .وأجهزة الدولة الضريبية والمحاسبية واإلدارية، خالل مدة الحملة االنتخابية

 
  مدة الحملة االنتخابية-هـ

ة عن شهر وال تزيد عن  ال تقل مدة الحملة االنتخابية فى االنتخابات البرلمانية والمحلي
 يوما والتزيد على ثالثة أشهر، 45خمسة وأربعين يوما، وال تقل فى االنتخابات الرئاسية عن 

ويجوز للجنة الوطنية لالنتخابات أن تقرر بأغلبية ثلثى . بما فيها العطالت واإلجازات الرسمية
 طارئة، بشرط أعضائها اختصار المدد السابقة فيما ال يقل عن النصف لمواجهة ظروف

تصديق البرلمان على القرار على وجه االستعجال إذا كان قائما، أو بموافقة رئيس الدولة إذا 
 . كان البرلمان منحال

 فكما سبقت اإلشارة عند الحديث عن إعالن أسماء المرشحين نهائيا، يجب أن تكون 
قل عن شهر، وال هناك مدة زمنية تفصل بين إعالن أسماء المرشحين ويوم التصويت ال ت

 .تزيد عن شهر ونصف، فيما يمثل المدة القانونية للحملة
ولعل من أفضل الممارسات الديمقراطية المستقرة أن نقرر للناخب فترة تفكير مستقل 
للتفكير فى قراره االنتخابى دون تأثر بالدعاية االنتخابية للمرشحين، وخصوصا فى االنتخابات 

 قواعد االنتخابات وقف نشاط الدعاية وحمالت المرشحين قبل وبهذا، فقد تتضمن. الرئاسية
يوم أو ثالثة أيام من موعد التصويت، إال أن اإلكتفاء بوقف الحمالت عند انتهاء اليوم السابق 

 .على موعد التصويت سيكون معقوال أيضا
بل إنه من الجائز أيضا اختصار مدة الحملة عن فترة الشهر، السابق اإلشارة إليها، 
وذلك فى أوقات الضرورة أو لمواجهة أحداث وطنية أو خارجية وتؤثر على الظروف الوطنية 
بشكل كبير يهدد نزاهة العملية االنتخابية، مثل المرور بأزمة اقتصادية، أو ألسباب تتعلق 

وفى هذه الحالة تعرض اللجنة الوطنية قرارها على البرلمان للنظر فى .. بالظروف المناخية
ليه على وجه السرعة إذا كان قائما، أو على رئيس الدولة إذا كان البرلمان منحال، التصديق ع

 .بشرط أال تقل الفترة المتاحة عن نصف المدد المقررة
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  وسائل الدعاية االنتخابية-2
لكافة المرشحين استخدام وسائل الدعاية المتاحة وفقا للقواعد التى تضعها اللجنة الوطنية 

تحظر كافة صور الدعاية فى المرافق العامة واألماكن الدينية، كما تتاح فرص و. لالنتخابات
 .متكافئة للمرشحين فى وسائل اإلعالم، العامة والخاصة، وفقا لميثاق الشرف الصحفى

ويالحظ فى هذا المبدأ ثالثة أمور، أولها صالحية اللجنة الوطنية لالنتخابات فى تقرير 
ب الواقع الوطنى وقت االنتخابات، وثانيها إلتزام اللجنة والكافة القواعد واإلجراءات بما يواك
، وثالثها، )وبالتالى إقرار الرقابة القضائية على هذه التصرفات(بمبادئ الدستور والنظام العام 

بمعنى توفير فرص %) 50بنسبة ال تقل عن (الحياد اإليجابى لوسائل اإلعالم المملوكة للدولة 
فى نفس الوقت مراعاة قواعد ميثاق الشرف الصحفى بالنسبة لإلعالم متكافئة للمرشحين، و

 .غير المملوك للدولة، وكل ذلك تحت رقابة اللجنة الوطنية لالنتخابات
فى ) بأية صورة، وحسبما ترى اللجنة(وتؤكد القاعدة السابقة حظر إجراء دعاية 

الى نوعية المرفق وليس " مةالمرافق العا"وتشير عبارة . المرافق العامة واألماكن الدينية
وكذلك المرافق ..) المصالح والوزارات(ملكيته، وبهذا يمتد الحظر الى المرافق الحكومية 

مثل (األهلية والمملوكة ألفراد، طالما تدخل فى حكم المرفق العام المفتوح للجمهور العام 
مثل النوادى،  (أو المفتوح أمام جمهور خاص..) األماكن الترفيهية والمتنزهات العامة

 ).والنقابات، وحتى مراكز الشباب والمعسكرات الرياضية
، فتشتمل على دور العبادة وما يرتبط بها من منشآت ملحقة، "األماكن الدينية"أما عبارة 

 .مثل دار المناسبات، أو وحدة عالجية، أو مكتبة أو حديقة ملحقة بالمسجد أو الكنيسة
المتاحة للدعاية، ، األول هو " المادية"ن فقط من األماكن بهذا، يبقى أمام المرشحين نوعا

، والثانى هو الطرق العامة ..المنشأت التجارية غير الحكومية مثل المحالت والشركات
واألماكن الفضاء، وإن كانت الدعاية فيها تخضع للضوابط التى تقررها اللجنة الوطنية 

 .لالنتخابات
داة التى يستخدمها المرشح فى االتصال مع الناخبين، فوسائل الدعاية االنتخابية هى األ

التعرف بينهما، وقد تكون الدعاية االنتخابية احد االستراتيجيات " كارت"أو هى أيضا وسيلة 
التى تؤثر على الناخب وعلى الحملة االنتخابية ككل، حيث أن العديد من السياسية قد ال يلجأ 

تخابية، أو قد يدعى المعرفة التامة بها، وهو ما يؤدى فى إلى الوسائل المناسبة فى الدعاية االن
 .النهاية إلى ما ال تحمد عقباه

وال تقتصر الدعاية االنتخابية التى يستخدمها المرشح على نوع بعينه، فهى عادة ما 
تكون خليط بين مختلف أنواع الدعاية االنتخابية ووسائلها، يستخدمها المرشح بما يتناسب مع 
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وتعدد وسائل الدعاية االنتخابية التى يستخدمها المرشح فى . رة وظروفه الخاصةظروف الدائ
، ومنها ما هو مكتوب )عينى(حملته، فمنها على سبيل المثال ما هو مادى أو ملموس 

وكل فئة من هذه الفئات السابقة يتبعها . ومطبوع، ومنها ما هو مرئى أو مسموع فى آن واحد
دائل والتى يختار منها كل مرشح ما يناسبه وما يتفق مع قوانين مجموعة من الخيارات أو الب

بلده الوطنية، والتى تتضمن وفق القاعدة السابقة حظر استخدام األماكن الدينية والمرافق العامة 
ألغراض الدعاية االنتخابية، ألسباب أخالقية وسياسية، واعتبارات عملية أيضا، وخصوصا 

أتى أهمية هذا الحظر فى الحاالت التى يسيطر فيها حزب واحد وت.  بالنسبة للمرافق العامة
على السلطة بشكل قد يجعل مجرد الولوج الى المرافق العامة حكرا عليه من دون األحزاب 
األخرى، وبصرف النظر عن مسألة إستغالل المال العام وسوء استخدام السلطة، وهى محتملة 

 .أيضا
 مة للدعاية االنتخابية قد ال تصلح لكل األوقاتويالحظ أن الفئات المختلفة المستخد

ترتبط بمواجهة حالة طوارئ وظروف خاصة ة أو تكون يقد تكون موسمفومختلف الظروف، 
  .استثنائية

وبغض النظر عن نوع الدعاية المستخدمة والفترة التى تطرح فيها، فهذه الدعاية قد 
د تكون مشتركة أى موجهة تكون خاصة أى موجهة لجمهور الناخبين بشكل فردى، وق

 .لمجموعة من األفراد، أو عامة موجهة لجميع أبناء الدائرة
 
  حظر وتجريم استخدام المال العام فى الدعاية االنتخابية-أ

يحظر استخدام المرافق العامة أو استغالل المال العام فى أغراض الدعاية االنتخابية، 
ض عقوبات مالية على المرشح المخالف، ولها ويجوز للجنة الوطنية لالنتخابات أن تقرر فر

وللجنة أن تحيل األمر الى . أن تقرر بأغلبية ثلثى أعضائها شطب اسمه من قوائم المرشحين
 . النيابة العامة المختصة للتحقيق مع المسئولين بالجهة عما وقع بها من مخالفة
دعاية االنتخابية، وقد نصت معظم القوانين الوطنية على شروط يجب توافرها أثناء ال

وإن كانت قد اتفقت جميعها على مبدأ ثابت يجب احترامه أثناء ممارسة الدعاية االنتخابية أال 
 . 47ى والفكر لدى الغيرأحرية الر، واحترام وسيادة القانون  الدستوروهو االلتزام بأحكام

                                                
من أوحدة و وأال تأتى مبا ميس ،آلخرين اكرفى وآحرية رأن تراعى الدعاية االنتخابية فلسطني وكل من األردن شترط ىف  ي- 47

 . املناظرينملرشحنيمن اى و تتعرض باإلساءة أل، أالوطن واستقراره
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الم بما كما نجد أن بعض التشريعات قد أعطت الحق للمرشحين فى استخدام وسائل اإلع
، إال أن أغلب التشريعات 48فيها الوسائل المملوكة للدولة كوسيلة للدعاية لحملتهم االنتخابية

 .تحظر استخدام المال العام والمرافق العامة العربية فى أغراض الدعاية، على األقل نظريا
، "عامةالمرافق ال"و" المال العام"والتوجه الذى تتبناه هذه القاعدة هو التوسع فى تفسير 

بحيث يشمل الحظر المؤسسات الحكومية والنقابات والجمعيات األهلية، وكل مال عام يخضع 
ولن يشكل هذا الحظر قيدا على حرية الحملة . لرقابة جهاز المحاسبات، وكذلك البرلمان نفسه

االنتخابية، ألنه يترك الباب مفتوحا أمام الهيئات والمنشآت الخاصة، والتجارية، واألماكن 
 ..  الفضاء ودور المناسبات

وقد تصل العقوبة الى شطب اسم المرشح، كما يمكن أن تتولى النيابة العامة المختصة 
التحقيق فى الواقعة، بما يترتب على ذلك ..) النيابة العامة، النيابة اإلدارية، نيابة أمن الدولة(

ين الى القضاء للفصل فى من إمكانية تحريك الدعوى العمومية وتوجيه اتهام، وإحالة المتهم
 .الدعوى

أشكال الدعاية االنتخابية ووسائلها وطرقها أيضا من دولة إلى أخرى، وأيضا  وتختلف 
ونجد أن اغلب الدول العربية قد سمحت بمزيد . داخل نفس الدولة من فترة زمنية إلى أخرى

تور والقانون وهو ما من الحرية فى الدعاية االنتخابية، ولكن اشترط أغلبها الحفاظ على الدس
يعنى منع الممارسات الخارجة عن روح القانون أو التى قد تسبب توترات كالدعاية على 
أساس الطائفة أو نبذ بعض الطوائف األخرى وما قد يسببه من مشاكل، كما يحظر الدعاية 

موارد ضد اآلخر وعدم احترامه أو إهانة لكرامته، وقد نجد أن هناك دول تسمح باالستفادة من 
الدولة واستغالل الوزارات والهيئات الحكومية فى العملية االنتخابية بالرغم من أن هناك دول 

 . أخرى تمنعها وثالثة تحظرها
شعار الدولة  يكون هناك إجماع من قبل التشريعات الوطنية على عدم استغالل دويكا

 الحكومةموظفى م ، أو قيا والبيانات االنتخابيةواإلعالناتالرسمى فى االجتماعات 
ها بالدعاية االنتخابية و وموظفوأعضاؤها البلدية المجالسوالمؤسسات الرسمية العامة ورؤساء 

عقد االجتماعات العامة االنتخابية فى ، أو  عملهمأماكنفى وذلك لصالح أى من المرشحين 

                                                
 التغطية ومواعيد أوقاتببرناجما خاصا  إعداد ىفركزى مكتب االنتخابات املالرمسية مع  اإلعالموسائل شترك  ىف فلسطني ت- 48

 فرص متكافئة إتاحةوذلك مبا يضمن  ،ىف االنتخابات  املخصصة جلميع اهليئات احلزبية واملرشحني املشتركنيية احلرة واانيةإلعالما
 حيدد مواعيدها وزير اإلعالم متساويةصص قنوات التليفزيون الرمسية حب للمرشحني استعمال اإلذاعة ومح ىف تونس يسذلكك. للجميع

، تتم عملية القرعةعادة ما واإلذاعية، بحصص وفقا للقرعة الىت تتم لالختيار بني طلبات املرشحني املقدمة لوزير االعالم للحصول على 
 .ات األخرىالنتخاب حالة اىففقط املرشحني حبضور ون ينوب عنهم، املرشحني أو مضور حبىف حالة االنتخابات الرئاسية، 
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المؤسسات  العامة أو اإلداراتالمساجد أو الكنائس أو فى األبنية والمحالت التى تشغلها 
 .49الحكومية
 
  عقوبة إساءة استخدام الدعاية-ب

للجنة الوطنية لالنتخابات أن توقع عقوبات مالية على المرشحين المخالفين لقواعد 
الدعاية االنتخابية، وقد تصل الى شطب اسم المرشح إذا رأت بأغلبية ثلثى أعضائها أنه تعمد 

تعارض مع حق كل المرشح الذى تم شطب اإلساءة للمرشحين اآلخرين بدعايته، وبما ال ي
 ساعة من إعالن كشوف 24اسمه فى اللجوء الى القضاء للطعن على قرار اللجنة خالل 

 .المرشحين
فطالما أن هناك قواعد قانونية تحدد اإلجراءات واللوائح المتبعة فى الدعاية االنتخابية 

 .حالة المخالفةالبد أن يكون هناك أيضا عقوبات أو جزاءات مصاحبة لها فى 
استقرت التشريعات ويالحظ أن هذه الجزاءات توجد فى العديد من الدول العربية، حيث 

الوطنية على تحديد عقوبات لمن يخالف الشروط القانونية للدعاية االنتخابية، وإن كانت قد 
لحبس تباينت فى مقدار هذه العقوبة بين المخفف واشتراط الغرامة فقط وبين المشدد واشتراط ا

 .50مع الغرامة
والعقوبات المتضمنة فى هذه القاعدة نوعان، األول تقرره اللجنة الوطنية لالنتخابات 
ويتراوح بين الغرامة المالية والشطب من قوائم المرشحين، فى حين يتضمن النوع الثانى 
 اللجوء الى القضاء من خالل تحريك دعوى جنائية أو بالحق المدنى فى التعويض عن الضرر

فإذا اعتدى مرشح على . الذى تسببت فيه الدعاية السلبية التى قام بها المرشح المدعى عليه

                                                
ظر حيضع بعض القوانني العربية عدد من القيود على استخدام وسائل الدعاية االنتخابية، فكما باألردن وفلسطني والبحرين  ت- 49

ما ، ك تلك الوسائلىفالرمسى للدولة شعار ال استعمال ، ومينع لذلكماكن املخصصةري األغ  االنتخابية ىفالفتاتوضع امللصقات وال
استخدام مكربات األردن واليمن ضافة إىل ذلك حيظر ىف ِوإ .نافسنياملرشحني امل الدعاية املستخدمة ألى من ىف باإلساءة لتعرضاحيظر 

موظفى نع على مي األردن شأا شأن ، وىف لبناناالجتماعات االنتخابية املنظمةوذلك باستثناء  الدعاية االنتخابية ألغراضالصوت 
اهتمت ىف تشريعها الوطىن أما املغرب ف. نيالدعاية لصاحل أى من املرشحىف  عملهم استخدام أماكنالعامة  واملؤسسات الرمسية احلكومة

استخدام الدعاية االنتخابية، واهتمت أيضا بتحديد ما يدخل منها ىف إطار املتعلقة مبسألة تنظيم بتحديد بعض التفصيالت الدقيقة 
 .الدعاية احملظورة قانونا

فى ف، معاوما بني كلتا العقوبتني الغرامة أو احلبس بة القانونية ملخالفة الشروط القانونية للدعاية االنتخابية ما بني من تتراوح العقو - 50
كعقوبة مبلغ غرامة ال تتجاوز قيمة الىف حني شهر أ ستة صل مدة احلبس ملخالفة شروط الدعاية االنتخابية إىل مدة أقصاها تالبحرين

، ا أردىندينار مخسمائة علىأيضا الغرامة  تزيد والكحد أدىن  اشهر ثالثة عن احلبسمدة تقل الفما ىف األردن أ ،ا حبريىنمخسمائة دينار
فالوضع فيها خيتلف نسبيا، على ، أما املغرب ا فلسطيىن دينارألفغرامة لل وأقصى قيمة سنةصل أقصى مدة للحبس إىل  ت فلسطنيوىف

إن معظم العقوبات املقررة ال فمن عقوبات تفصيلية ملخالفة الشروط القانونية للدعاية االنتخابية، ا أقرته ىف تشريعها الوطىن الرغم مم
 .الغرامة املاليةخترج عن نطاق 
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مرشح آخر بالضرب مثال أمام الكافة، فقد أضره انتخابيا الى درجة توجب على اللجنة تغريمه 
ماليا وشطب اسمه من قائمة المرشحين، كما يعد تصرفه جريمة قد تعتبر جنحة فى نظر 

 .بات وتستوجب حبسه، فضال عما يترتب على ذلك من حق مدنى للمدعىقانون العقو
 

  ضمانات نزاهة الدعاية االنتخابية-3
تقترح اللجنة الوطنية لالنتخابات ميثاق شرف انتخابى، كما تضع قواعد لمراقبة الدعاية 

هيئات االنتخابية لتعزيز نزاهة االنتخابات، وتتلقى اللجنة الشكاوى بهذا الشأن من كافة ال
 .الوطنية والناخبين للنظر فيها

فقد تكون الدعاية االنتخابية أحد الوسائل التى تحبذ مرشح على آخر، أو قد تجعل هناك 
والمقترح هنا هو أن تأتى رقابة . نوعا من الشك فى دقة وحيدة ونزاهة العملية االنتخابية ككل
النتخابات، بما يوفر أساسا لنزاهة نزاهة الدعاية االنتخابية ضمن صالحيات اللجنة الوطنية ل

الدعاية االنتخابية وتقنينها من خالل الوسائل التى تضفى النزاهة والحيدة على العملية 
ولهذا فإن الجهاز الفنى المعاون للجنة سوف يتلقى الشكاوى من األفراد بشرط ان . االنتخابية

كذلك من كافة الجهات  و-كنوع من ضمان الجدية–يكونوا مقيدين فى جداول الناخبين 
الحكومية وغير الحكومية والخاصة، بشرط أن تكون وطنية، مع استبعاد أية أطراف أجنبية 
من التدخل فى العملية االنتخابية، بما فيها فرق المراقبة الدولية التى يتم الترخيص لها بمراقبة 

 .االنتخابات، تأكيدا لمبدأ السيادة الوطنية
وفى حين تتضمن هذه القاعدة إقرار صالحية اللجنة الوطنية لالنتخابات فى تلقى 
الشكاوى حول إساءة استخدام الدعاية االنتخابية، فإنها ال تقيد الحق فى اللجوء الى القضاء 

 .وفق القواعد العامة
ابة وفى الدول العربية، قد توكل هذه العملية إلى نفس األجهزة والسلطة القائمة على رق

العملية االنتخابية ككل، أو قد توكل لجهات متخصصة، أو قد تكون هناك رقابة شعبية أو 
وتعد مراقبة الدعاية االنتخابية فى الدول العربية من العوامل الهامة للحكم على . محلية عليها

لهم العملية االنتخابية، حيث يشكو البعض من عدم حيدة القائمين على العملية االنتخابية، وعم
لصالح البعض، وبالتالى فإن استقاللية القائمين على العملية االنتخابية تقضى على مثل هذه 

 .51الشكوك وتجعلنا أكثر نزاهة ومصداقية
                                                

ىف  سلطة املراقبة تاألردن وفلسطني جعلما ب كثالث، األوىلئات  تنقسم الدول العربية ىف مراقبة ومتابعة الدعاية االنتخابية إىل ف- 51
 برئاسة تشكل خاصة جلنةمن خالل  االنتخابات على لإلشراف عليا جلنة املشرفة على االنتخابات، حيث تراقبها ىف األردن اللجانيد 

، حيث تتلقى جلنة االنتخابات املركزيةينما ىف فلسطني تتوالها ب ،العدل وزيرتاره خي قاض والدولة ىموظف حدأ وعضوية إدارى حاكم
 لفئة الثانية من الدول والىت تضم من بني أعضائها البحرين ولبنان أما ا. على وجه السرعةاتبت فيهو الدعايةشأن ب اتاعتراضأية 
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، مصر واملغرب واليمن للمحاكم العاديةفيما ختضع ىف الفئة األخرية ومن بني دوهلا . فتخضع مراقبة الدعاية االنتخابية فيها للبلديات

  . االنتخابيةالرقابة على الدعاية لقة ب املسائل املتعاحملاكم اإلداريةحيث تتوىل 
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 خالل عملية التصويت: المرحلة الثانية

نأتى هنا للمرحلة الثانية من مراحل العملية االنتخابية، وهذه المرحلة تتضمن قسمين، 
بإجراءات التصويت وشروطه، والثانى حول مراقبة االنتخابات، أو بمعنى أقرب، األول يتعلق 

مراقبة االنتخابات أثناء عملية التصويت، حيث يغلب على عمليات مراقبة االنتخابات أن تركز 
 .على هذه المرحلة من العملية االنتخابية، أى خالل فترة االقتراع

  
 إجراءات التصويت: أوال

طريقة  -مباشرة الحقوق السياسية–القانون المنظم للعملية االنتخابية غالبا ما يحدد 
وتختلف هذه الطرق من دولة ألخرى، وتتباين الدول . العملية االنتخابيةاإلدالء بالصوت فى 

فيما بينها فى اإلجراءات المصاحبة للتصويت ونوعية القائمين باإلشراف على التصويت، 
منه، وكذا توضيح من له الحق بالتواجد فى المقر االنتخابى، وموعد بدء التصويت واالنتهاء 

 .وتتضمن هذه المرحلة القواعد التالية. وكلها أمور قد تتناولها القوانين الوطنية
 

  اإلشرف على عملية التصويت-1

  .تشرف اللجنة الوطنية لالنتخابات على عملية التصويت
جراءات التصويت، ومطابقتها للقانون ويعنى ذلك أن الجهة المقترحة لمراقبة سالمة ا

تعد ، حيث )الوطنية المحايدة(وبعدها عن التزوير لضمان انتخابات نزيهة هى هذه اللجنة 
عملية اإلشراف على التصويت الركن األساسى من الرقابة على العملية االنتخابية، فالتصويت 

ابة على عملية التصويت ركن هو الفيصل فى تحديد نتيجة االنتخابات، ولذلك فإن إحكام الرق
 .من أركان االنتخابات الحرة والنزيهة

ونجد فى الواقع العربى الكثير من الشكوك واالنتقادات لسالمة عملية التصويت، حيث 
أن البعض قد ال يكون مقيدا بالجداول، أو قد تتاح له الفرصة للتصويت أكثر من مرة، وفى 

ثر من دائرة انتخابية، ولذلك نجد أن الدول حاالت أخرى قد يسجل الشخص نفسه فى أك
 .العربية تتجه باستمرار لتحديث طرق اإلدالء باألصوات االنتخابية لجعلها أكثر نزاهة وحيدة

وعلى أية حال تتباين الدول فيما بينها من حيث طبيعة الجهة المناط بها اإلشراف على 
، وقد تتوزع بين أكثر 52واحدة الغير، فقد تتوالها جهة التصويت او عددها/ عملية االقتراع

                                                
عدد من ىف ذلك ا يعاوو  ملكى،مرسومتشكل مبوجب  ، اللجان الفرعيةا منعدد ىف البحرين يشرف على عملية التصويت - 52

 من بقرارشكل لبنان يشرف عليها قلم االقتراع الذى يوىف . حتياجات كل جلنةفقا الو  املدير التنفيذى لالنتخاباتتارهم خياملوظفني 
 .الداخلية وزير
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ورغم هذا التباين إال أنه فى أغلب األحوال تتشابه المهام التى تضطلع بها الجهات . 53من جهة
اتخاذ ما ، وتجهيز مراكز االقتراعوعداد إالمشرفة على عملية التصويت، حيث تمتد لتشمل 

ترعين وتدوين نتائج الفرز فى فرز أصوات المق، و النتظام عمليات االقتراعإجراءاتيلزم من 
 . 54 ونقلهاالمحاضر الخاصة بذلك

المعهد الديمقراطى "دليل أما عن أهم الطرق الشائعة فى مراقبة عملية التصويت، فيشير 
 عملية إدارةولون عن ئموظفو االنتخابات هم المسأن  إلى ”NDI“" الوطنى للشئون الخارجية

، لكنه يؤكد فى الوقت نفسه على أهمية وجود محددةاالقتراع طبقا للقوانين والتنظيمات ال
 . حول دون حدوث أى تالعببما يسلوك موظفى االنتخابات يتابعوا لعملية التصويت مراقبون ل
 

  مواعيد التصويت-2

تجرى عملية التصويت خالل عشر ساعات على األقل فى اليوم الواحد وبحيث ال تقل 
ستغرقها عدد المقيدين فى الجدول االنتخابى للصندوق فترة التصويت عن إجمالى المدة التى ي

مضروبا فى دقيقة للناخب، ويجوز مد الفترة أمام من يتواجد فى مقر االقتراع بعد هذه الفترة 
 .لإلدالء برأيه

الصندوق /وفى التطبيق العملى لهذه القاعدة، فإذا كان متوسط عدد المقيدين فى اللجنة
 ساعة، وهى 8.5 دقيقة، أى 1000األدنى لفترة التصويت هى  ناخبا، فإن الحد 500الواحد 

مدة معقولة، السيما إذا أخذنا فى االعتبار الفارق الدائم بين إجمالى عدد المقيدين وعدد 
 .المشاركين فى االنتخاب فعال، وهى قليال ما تتعدى حاجز النصف فى أفضل األحوال

حديد مواعيد بدء وانتهاء عملية مما ال شك فيه أن القوانين الوطنية تحرص على ت
التصويت، وأيضا تشير بعضها إلى االستثناءات أو الحاالت التى قد يمتد بها التصويت، وتشير 
الخبرات الدولية إلى السماح ببدء التصويت للمواطنين الذين لهم حق التصويت ومتواجدين 

                                                
جلان قوم به فى فلسطني تف،  بني أكثر من جهةفلسطني واليمن واألردن ومصريتوزع االشراف على عملية التصويت ىف كل من  - 53

 وىف اليمن .وطنينييتم اختيارهم من بني القضاة الأعضاء من تسعة لؤلفة ا جلنة عليا تسمى جلنة االنتخابات املركزيةلطة االقتراع حتت س
 جلنة الدائرة الهأما ىف األردن فتتو .عضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس اجلمهوريةأمن سبعة وتتكون  لجنة العليا لالنتخاباتالتقوم به 
جتدر وهنا  ، القضائيةة أعضاء اهليئدد منعبرئاسة و من وزير الداخليةبقرار تتشكل لجان العامة الىت ليناط به ا وىف مصر. االنتخابية

على العملية االنتخابية، ولكن أيضا ىف املناط ا اإلشراف التشابه بني كل من مصر وفلسطني ليس فقط ىف عدد اجلهات أن اإلشارة إىل 
وال خيتلف الوضع ىف املغرب عنه ىف الدول سالفة الذكر حيث تتوىل . تكوين تلك اجلهات حيث يلعب القضاء دور أساسى ىف احلالتني

 أو العامة املؤسسات أو احمللية اجلماعات أو العمومية باإلدارة املوظفني بنياملشكلة من و ،انتخابية دائرة كلداخل  يتلتصوا مكاتب
 .ثنائها أراالىت تث املسائلوالفصل ىف مجيع التصويت ، اإلشراف على عملية والكتابة القراءةن جييدون مم الناخبنيبعض 
 عنهمقدمة من املرشحني أو من ينوب امل ىف االعتراضات الفصل ،القتراع، جلان أو مكاتبجهات ا تتوىل ىف األردن واملغرب - 54
 .تصويتال مليةع حول
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إما البريد أو الوسائل بالخارج قبل الموعد المحدد بأسبوعين حيث يكون التصويت عن طريق 
ومن الواضح أنه فى حالة األخذ بطرق التصويت . طريق االنترنتعن األلكترونية أى 

 .األلكترونى فإن مواعيد التصويت لن تشكل إشكالية ذات وزن أمام الناخبين
نجد ثمة اتفاق بين الدول على أن يبدأ االقتراع وبمراجعة القوانين فى العالم العربى، 

 التباين بينهم فى مواعيد البدء والنهاية وعدد ض اليوم نفسه، وإن كان هناك بعوينتهى فى
يعنى تحديد عملية التصويت بمواعيد بدء ونهاية االلتزام  وال. 55الساعات المتاحة للتصويت

ص هذه الدول على أن يبدأ التصويت فى موعده إال إذا كانت هناك رالجامد بها، فرغم ح
ك، فإن لديها دائما مرونة ملحوظة فى مواعيد غلق باب ظروف خاصة حالت دون ذل

    .56التصويت
 

  من يسمح له بالتواجد داخل المقر االنتخابى؟-3

تضع اللجنة الوطنية لالنتخابات قواعد تواجد المرشحين أو مندوبيهم المعتمدين فى مقر 
نتخابية، وتأمين اإلقتراع، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين ويراعى سالمة العملية اال

 .الناخبين
وكلما سمح النظام االنتخابى بتواجد مراقبين أثناء العملية االنتخابية وباألخص داخل 

مما الشك فيه إن المرشح ف. المقر االنتخابى كلما كان ذلك أقرب لمتطلبات الشفافية والنزاهة
 صورها الحديثة بمختلف(يحتاج إلى فريق من المعاونين، سواء فى الدعاية االنتخابية 

أو فى مراقبة عملية التصويت وحشد المؤيدين له، السيما مع ) والتقليدية أو حتى الشفهية
 .وجود منافسين يكونون فى الوقت ذاته من ذوى العصبيات المنافسة

ن المندوبين عنصر أساسى فى الحملة االنتخابية للمرشح، وهم القوة الضاربة ومن ثم فإ
هام لمصيره فى عملية التصويت، بصرف النظر عن نوعية الدائرة أو فى شعبيته، بل ومحدد 

المندوب هو الممثل المعتمد للمرشح و. طبيعة المجتمع وخصائص عاداته واتجاهاته السياسية
ولكن ليس كل ممثل معتمد مندوبا، وفق تعريف القانون للمندوب، حيث . فى عملية االنتخابات

                                                
 وينتهى ىف ا يبدأ االقتراع ىف متام الساعة السابعة صباح وفلسطنيفى األردن تتباين الدول فيما بينها ىف مواعيد إجراء التصويت، ف- 55

 ىف الثامنة صباحا وينتهى ىف السادسة مساء من  والبحرين ساعة، فيما يبدأ ىف املغرب12أى مبعدل متام السابعة مساء من اليوم نفسه 
  مبتوسط ساعات، وىف مصر ولبنان تبدأ أيضا ىف الثامنة صباحا لكنها تنتهى ىف األوىل ىف السابعة أى10أى أا تستمر حنو  نفس اليوم،

 . ساعات10ل مبعد  ساعة، وتنتهى ىف األخرية ىف السادسة11
زيد على ي االقتراع مبا ال مدة متديد ،ضرورة الاستدعت إذا ،جيوز بقرار من رئيس اللجنة املركزيةىف األردن على سبيل املثال - 56

 ىلأدذا إ أما .ناخبني ىف مقر اللجنة الفرعيةلان يتبقى من  مل لذلكانتهاء املوعد املقرربعد  يستمر التصويت، وىف مصر والبحرين ساعتني
، عن خري صوتهألالناخب اإدالء بعد اللجنة أن يعلن، لرئيس مكن يفصوام قبل انتهاء الوقت املقرر أباجلدول بمجيع الناخبني املقيدين 
 .انتهاء عملية التصويت
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 بعبارة أخرى، فإن ممثل المرشح فى العملية االنتخابية قد .عن المرشح أيضا" وكيال"قد يكون 
عن المرشح، " وكيال" أو -ولهذا يكون دوره محدودا بها–" لـمهمة محددة"، أى "مندوبا"يكون 

أى وكيل قانونى له، ولهذا يكون مخوال ممارسة حقوق المرشح المختلفة فى متابعة ومراقبة 
 .57العملية االنتخابية

 صويت إجراءات الت-4
 تضع اللجنة الوطنية لالنتخابات قواعد اإلدالء بالصوت

وتتباين الدول فيما بينها فى إجراءات التصويت ومنها على سبيل المثال كيفية التحقق 
من شخصية الناخب، وضمانات عدم تكرار الصوت االنتخابى، وكذلك آليات عملية التصويت 

التعرف على أسباب صحة الصوت نفسها والوسائل المستخدمة فى التصويت، وكذلك 
االنتخابى وأيضا أسباب بطالن الصوت االنتخابى، وأيضا كيفية التغلب على مشكلة عزوف 
بعض المواطنين عن المشاركة فى العملية االنتخابية ألسباب قد تتعلق بالعملية االنتخابية 

 .نفسها، وهذه كلها أمور جوهرية يمكن فحصها على النحو التالى
  صناديق االقتراع إعداد-أ

صندوق االقتراع هو الوعاء المادى الذى يضع الناخبون فيه استمارات التصويت، 
ويجب أن يكون شفافا، وفى حجم وشكل مناسب ومحايد حسب تعليمات اللجنة الوطنية 

 .لالنتخابات
الصناديق الشفافة التى تكن من مراقبة سالمة محتوياتها بالعين وقد أصبح استخدام 

وبرغم كلفتها المحدودة، .  من أفضل الممارسات المستقرة فى االنتخابات النزيهةةالمجرد
وإمكانية إعادة تشغيلها فى انتخابات أخرى ال يخلو منها المجتمع وبالتالى فقد تدر عائدا 
اقتصاديا، ال تأخذ الكثير من الدول العربية بهذه الصناديق، وإنما تستخدم صناديق خشبية 

ليها أقفال وتختم بالشمع األحمر، ولكنها ال تحقق أية شفافية، بل وال تمنع العبث عتيقة وثقيلة ع
بها وبمحتوياتها، كما أن إعدادها وصيانتها وإعادة دهانها قد يكلف أكثر من استخدام الصناديق 

 .البالستيكية الشفافة
 

                                                
ق ىف إبداء أيضا احلما منحتهم ر االنتخابية، كاداخل املقن ينوب عنهم حق التواجد الدول العربية للمرشحني أو معطت أغلب  أ- 57

توكيل من ينيب عنه حلضور عملية لمرشح لوز ، ففى كل من فلسطني واألردن واملغرب ولبنان جيم فيهامالحظات أثناء تواجدهية أ
ن حيث  فيما بينها مت، إال أا تباينللمرشح بتوكيل أكثر من مندوبعلما أنه رغم اتفاق هذه الدول على عدم السماح . التصويت

يستلزم حضور وىف األردن سمح حبضور املناديب، ت هى الىت جلنة مركز االقتراع، ففى فلسطني تحديد هذا املندوبل بعةاإلجراءات املت
 من مصدقة تصاريحبد من استخراج ال ، وىف لبنان من احلاكم االدارىاتفويض خطى من املرشح مصدقاملندوب عملية التصويت 

 .ساعة وعشرين بأربع االقتراع قبل احمللية اإلدارية السلطةيبلغ املرشح اسم من ميثله إىل ب أن جي، بينما ىف  املغرب القائمقام أو احملافظ
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 الناخب التحقق من شخصية -ب

بات الشخصية الى الجهة المشرفة على ال يجوز للناخب اإلدالء بصوته إال بتقديم إث
 .عملية االنتخاب

فبرغم أهمية البطاقة االنتخابية فى التعرف على هوية الناخب، وذلك باعتبارها وسيلته 
لإلدالء بصوته والمشاركة فى العملية السياسية، إال أن عدم حيازتها ال يحول فى بعض النظم 

ول، ألن القاعدة العامة هى أن إثبات التسجيل فى دون مشاركة المواطن طالما تم قيده فى الجدا
 .الجداول يكون بالجداول ذاتها، مع حق الطعن على صحتها للكافة

أى أنه يجوز للناخب المقيد اسمه فى الجداول  االنتاخبية أن يثبت هويته بكافة الطرق 
التيسير على ، وذلك بهدف )مثل جواز السفر، أو الهوية المدنية أو رخصة القيادة(الرسمية 

المواطنين والسماح ألكبرعدد منهم فى المشاركة، وكذلك ألن العبرة فى إثبات القيد هى أصل 
 . الجدول االنتخابى لدى الجهة الرسمية

  
  وما هى التقنية المستخدمة؟ التصويت؟حدثكيف ي -ج

يقوم الناخب بوضع عالمة أمام العدد المطلوب من المرشحين فى استمارة التصويت، 
ويجوز أن يطلب الناخب ألسباب صحية قيام أحد الناخبين بذلك نيابة عنه أمام المشرف على 

 االنتخابات 
ومن المفضل أن توفر الجهة المشرفة على االنتخابات أقالما مثبتة فى أماكن التصويت، 

 كما أنه مما ال يحتاج الى تأكيد ضرورة حماية السرية فى االقتراع،. تيسيرا على الناخبين
ستائر أو حواجز جانبية تفصل بين الناخب (بتوفير ساتر معقول للناخب لإلدالء بصوته 

 ).واآلخرين
 ومدى اعتمادها على وتختلف طريقة التصويت فى االنتخابات باختالف الدول نفسها

التكنولوجيا الحديثة أو مدى استعدادها لتغيير بعض النظم أو الوسائل واآلليات المستخدمة فى 
، بل وباختالف الناخبين أنفسهم، فالطريقة التى يدلى بها الناخب صوته ة االنتخابيةالعملي

القراءة والكتابة أم أنه أمى، حيث أنه فى الحالة األولى يتمكن يجيد تختلف فى حال ما إذا كان 
، أما فى الحالة الثانية فالبد وأن يساعد فى ذلك شخص آخر قد 58أن يباشر هذا الحق بنفسه

                                                
يث يضعها بيده بعد التأشري ، حخبامت مركز االقتراعتومة  خمورقة اقتراعبصوته بعد تسلمه الناخب  ىف األردن وفلسطني يدىل - 58

قبل املعد لالنتخاب  الظرف القلم معاوىن رئيس وأحد والكاتب القلم رئيس يوقعوىف لبنان . اىف صندوق االقتراع اخلاص عليها 
 اللجنة لكل ناخب رئيسوىف مصر يسلم . قتراعاال صندوقاخل د أيضا، بعد اإلدالء بصوته ها، بيدهيضعيث ح ،لناخبلتسليمها 

يضعها ل  اللجنة مطوية إىل رئيسالبطاقةيد الناخب يعه أيرباته اث وبعد ،تم اللجنة وتاريخ االنتخابخب ظهرها ىفتومة خمبطاقة مفتوحة 
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كما يجوز ألسباب صحية قيام ناخب . 59 داخل لجنة االقتراع نفسها أو من خارجهايكون من
أمام المرشحين الذين يختارهم ) معوق بيده أو كفيف مثال(بالتأشير نيابة عن ناخب آخر 

مركز االقتراع، / اللجنة/األخير، بشرط أن يتم ذلك أمام المشرف على االنتخابات فى الصنوق
فى حالة " الرخصة"وتزداد أهمية هذه .  الواقعة فى محضر اللجنةبحسب األحوال، وتوثيق

 .األخذ بطريقة تصويت تتطلب توقيع الناخب أو استخدام تقنية يصعب عليه استخدامها
رغم أهمية مساعدة هذه الفئة من غير القادرين صحيا على مباشرة هذه العملية و

للتحكم فى بيئة ة فرص عملية االقتراع بأنفسهم، إال أن هذه المساعدة قد تتيح للقائمين على
 .االقتراع والتأثير على الناخبين

 
  شروط صحة الصوت -د

 من العدد أو أقل/ أبدى الناخب رأيه لعدد أكثراليكون الصوت االنتخابى صحيحا إذا
 .استمارة التصويت ، أو ترك رأيه معلقا، أو وضع عالمة مميزة علىالمطلوب انتخابه

د بصوته فى أية انتخابات ال يعنى أن صوته أصبح محتسبا ضمن أى أن إدالء الفر
األصوات الصحيحة للناخبين، فقد يتم استبعاد أصوات بعض الناخبين واعتبار بطاقتهم 

 .60االنتخابية باطلة إذا خالفوا القاعدة السابقة، وهو ما ستضح فى عملية الفرز
 
  إثبات مشاركة الناخب ومنع تكرار التصويت-هـ
الجهة المشرفة على االقتراع بوضع عالمة بجوار اسم كل ناخب حضر التصويت، تقوم 

 . ويجب توقيع الناخب أو أخذ بصمته قبل استالمه استمارة التصويت

                                                                                                                                       
 إبداءذ يتم إجيرى االنتخاب باالقتراع السرى العام املباشر،  وأخريا ىف البحرين واملغرب .ذلكخصص لاملاالقتراع ىف صندوق أمامه 

 ختم حيمل مصمغ وغري شفاف غري فىف غال االنتخاب ورقة وضع، علما أنه ىف األخرية يتم شري على البطاقة املعدة لذلكأى بالتأالر
 .احمللية اإلدارية السلطة

ملن ال يستطيع من الناخبني مباشرة حقه ىف التصويت لسبب خارج عن بشىت الطرق حرصت الدول العربية على تقدمي العون  - 59
  معاقا بصورة متنعه من التأشري بنفسهكان أميا أوإذا لناخب  لميكن ملرض، ففى فلسطني ولبناناعدم معرفة القراءة والكتابة أو كإرادته 

وىف  .رادة الناخب احلقيقيةإتأكدها من و بعد موافقة جلنة االقتراع ، وذلكبأى ناخب آخر يثق بهن يستعني أ االقتراع ةعلى ورق
 لجنةال رئيس يقومذ ، إاالقتراع جلنةذا احلاجة اخلاصة بصوته شفاهة أمام  وأاملكفوف  وأاألمى الناخب دىل ياألردن ومصر والبحرين 

ىف ليطويها ويضعها  للناخب يسلمها مث  االنتخاب،جلنةأعضاء  على ويعرضها  االقتراعورقة علىتاره الذى خي املرشح اسم بكتابة
 . بيدهالصندوق

ما ك ،مةية عالأ تمحل، أو  من مرشحأكثراشتملت على اسم  تعترب ورقة االقتراع باطلة ىف كل من األردن والبحرين ومصر إذا - 60
 ، حبسب تشريع للدولة،خمتومة خبتم الدائرة االنتخابية أو غري موقعةمل تكن ، كذلك تعد باطلة إذا لى شخصية الناخبعدل  ت،بلبنان

 .من رئيس جلنة االقتراع
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فدليل الحكم على نزاهة االنتخابات من عدمها هو طريقة التحقق من شخصية الناخب، 
 اثبات شخصيته كلما كانت هذه فكلما زادت ضمانات التحقق من شخص الناخب واحكام عملية

 ,الضمانة االولى والهامة لنزاهة االنتخابات وتطبيق معنى الديمقراطية
القائم على يالحظ أن من شروط االنتخاب الصحيح أن يثبت الناخب شخصيته إلى و

وفى . تحقق من شخصيته قبل إعطائه ورقة االنتخابيتم الوأن عملية التصويت أيا كان، 
على صورة محددة لتحقيق  معظم القوانين العربية المنظمة لعملية االنتخابات توىحتالحقيقة ال 
 ،يجوز إثباتها بأى وسيلةبحيث وسيلة محددة إلثبات الشخصية، لم توضح ، أى 61الشخصية

على   القائمين على اللجنةأن، كما هو الحال بمصر حيث يفترض فيها شهادة الشهودبما 
 .معرفة للتحقق من شخصية كل منهمها قيدين بالمواطنين الم بكافيةمعرفة 

المعهد "دليل وحول أكثر األساليب شيوعا فى التحقق من هوية الناخب كما جاء ب
 القائمين على  يتم بداية من خالل مقارنة”NDI“" الديمقراطى الوطنى للشئون الخارجية

ن الناخب يحق له أمن جل التأكد أبطاقات الناخبين الشخصية مع قائمة التسجيل من التصويت ل
، بل ويقوموا فى بعض الحاالت إذا تطلب األمر نه ينتخب فى المكان الصحيحأاالنتخاب و

 كان هناك حبر إذالمعرفة ما ) اإلصبع أو اإلبهاممثل ( جزء من يد من سيدلى بصوته بفحص
ته  بصوأدلىذا كان الشخص قد إ والذى يساعد على توضيح ما إزالتهمن النوع الذى تصعب 

 . م الأفعال 
ومن حيث ضمانات عدم تكرار الصوت االنتخابى، تتضمن القاعدة السابقة توقيع 

 .الناخب أو أخذ بصمته، أو كل هذا معا
إال أنه فى بعض الحاالت يتعذر إلزام الكافة بتقديم بطاقة االنتخاب أو وثيقة تحقيق 

ما يعرف  ه من خاللالشخصية إبتداء، وفى هذا الصدد يجوز للناخب أن يدلى بصوت
، طالما كان اسمه مقيدا فى جداول الناخبين، وهذه )أى بشهادة الشهود(بالتصويت بالتعارف 

المسألة تحديدا من األمور التى تخضع للكثير من التشكيك، إال أنها تبدو الزمة فى ظروف 
 .قاهرة مثل الكوارث أو عدم االستقرار وغياب السجالت الرسمية للناخبين

                                                
  يتقيدرين الومصر واملغرب والبح فلسطنياألردن وىف كيفية التحقق من هوية الناخب، ففى  أغلبها تتشابه النظم العربية ىف - 61

لفقدها أو  سواء ،تلك البطاقةد وىف حال عدم وجهذه الدول اكتفت قد الناخب لإلدالء بصوته ىف االنتخابات حبيازة بطاقة انتخابية، ف
  يكون اسمأنبشرط  ، ومنها لبنان،هذا اإلجراء قد مت تقييده ىف بعض الدوللما أن  بأن يربز الناخب أية وثيقة تثبت هويته، ع،تلفها

كما ،أن يدىل بصوته ميكنه  ثبت هوية الناخب توثائقية أوجود  عدم  وىف حالة.جدول الناخبنيأو / الشطب مسجال ىف لوائح الناخب
بشرط أن يكون لدى  عليه للتعرف  آخرينبناخبنيما يعرف بالتصويت بالتعارف، حيث تتم االستعانة  من خالل واملغرب، مبصر

 .رمسية تعريف وثيقة أيةو الشاهدين وثيقة حتقيق شخصية أ
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حالتين، يجب استخدام وسيلة لمنع قيام الناخب بالتصويت أكثر من المقرر له، وفى ال
يوضع على أصابع ) الفوسفورى أو الملون، أو وسيلة تشبه ذلك(فيما يعرف بالحبر الخاص 

الناخب قبل استالمه استمارة التصويت، بل إنها وسيلة شائعة ايضا حتى فى ظل وجود جداول 
خبين للوثائق الرسمية المقررة للتصويت، كنوع من ضمان النزاهة رسمية مستقرة وحيازة النا

 .فى عملية االنتخاب
وتعد ظاهرة تكرار التصويت فى العملية االنتخابية من المشكالت التى كثيرا ما تعانى 
منها بعض الدول العربية، فنجد أنفسنا فى حيرة وهى أننا أمام ظاهرة قيام المواطن بالتصويت 

 .وفى أحيان كثيرة أخرى عزوف المواطنين عن المشاركة فى االنتخاباتأكثر من مرة، 
من العربية نظرا لما تسببت فيه ظاهرة تكرار الصوت االنتخابى فى بعض الدول و

 تبنى العديد من الدولت، القائمة على متابعة العملية االنتخابيةتزييف وهشاشة فى بنية األجهزة 
 وعدم حدوث ،اخب بصوته كما هو محدد له مرة واحدة فقطإجراءات متباينة لضمان إدالء الن

 .62تكرار
المعهد "عن أكثر الطرق شيوعا لضمان عدم تكرار الصوت االنتخابى كما ذكر دليل و

 رقم الناخب فى أو/وضع عالمة على اسم و ”NDI“" الديمقراطى الوطنى للشئون الخارجية
، وذلك  بصوتهأدلى للداللة على انه قد هاصنعقائمة التسجيل وكذلك على بطاقته الشخصية أو 

بالتأكد من صحة اإلجراءات، وهنا يوصى الدليل بأهمية موظفو االنتخابات ال يغنى عن قيام 
 . م ال، ومتى؟أإزالته بالغسيل  كان من الممكن إذاما المستخدم لتحديد فحص الحبر 

 
  غياب الناخبين-5

ضر جمعية االنتخاب أقل ربع عدد المقيدين ال يصبح انعقاد هيئة الناخبين صحيحا إذا ح
وتلتزم وسائل اإلعالم الخاصة والعامة . بجداول االنتخابات، وإال أجريت إعادة خالل أسبوع

بالنشر المجانى لتعليمات اللجنة الوطنية لالنتخابات بشأن دعوة الناخبين الى االقتراع، حتى 
 .نهاية يوم االقتراع

 :ومفاد هذه القاعدة أمران

                                                
 ىف قوائم كتفى ببصم الناخبي ىف املغرب يتم وضع عالمة غري قابلة للمحو على يد املواطن طوال فترة التصويت، وىف اليمن - 62

م اسم ثبت ىف كشف الناخبني أمافي، أما ىف مصر واألردن  من قبل رئيس اللجنةتهشري على بطاقأالتحبرب خاص ويتم مام امسه  أالناخبني
 لذلك املخصص ىف احملل االنتخابية البطاقة القلم رئيس يثقببينما ىف لبنان  ،صوتهب ىلد قد أه االنتخابية ما يفيد أنبطاقتهعلى والناخب 
الناخب اسم لجنة الرئيس جلنة مركز االقتراع أو من خيتاره من أعضاء لكن ىف فلسطني يشطب   بعد اإلدالء بصوته،لصاحبها ويعيدها

 دون مركز االقتراع ليغادر فور إعادا له  ينتهى من التصويت،ىت ح الشخصية تهطاقبظ باحتفتم االي وعد اإلدالء بصوته،بدول جلامن 
 .تأخري
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على األقل من إجمالى المقيدين فى جداول االنتخاب % 25ألول، هو اشتراط نصاب ا
لكى تصبح االنتخابات صحيحة، قبل فرز األصوات وإعالن النتائج، ويتم ذلك من خالل 

مركز االقتراع، التى ينقلها رئيسها الى /الصندوق/إجمالى عدد الحاضرين فى محاضر اللجنة
للتأكد من استيفاء هذا النصاب أوال وقبل بدء عملية فتح الصناديق اللجنة الوطنية لالنتخابات 

 . لفرزها
وقد تطبق القاعدة على مستوى الدائرة الواحدة، أو على مستوى اإلقليم، وفقا لطبيعة 
النظام االنتخابى الوطنى ومراحل عملة االنتخاب فى كل دولة، أى قد تعاد االنتخابات فى 

فى دائرة مجاورة لها، أو قد ينطبق النصاب على الدولة إذا دائرة بأسرها وتجرى صحيحة 
 .كانت دائرة واحدة

والواقع أن هذه النسبة تنخفض كثيرا عما تعلنه الحكومات العربية حول االنتخابات التى 
جرت بها على مدار العقود الماضية، إذ تقرر حكومات وصول نسبة المشاركة الى أكثر من 

 . ف من هذا النصاب المحدود لن يكون له مبررأحيانا، أى أن التخو% 90
واألمر الثانى فى هذه القاعدة هو إلزام وسائل اإلعالم والصحف بالقطع، الخاصة 
والعامة بنشر تعليمات اللجنة الوطنية لالنتخابات بشأن دعوة الناخبين الى المشاركة، وأن 

ركة من أجل التنمية، عبارات موجزة عن أهمية المشا: يكون النشر بالمجان، ومن ذلك
إرشادات عن كيفية التصويت وتجنب البطالن، أرقام تليفونات ومراسالت اللجنة الوطنية 

وينطبق األمر طبعا على . ، على أن يستمر هذا اإللتزام حتى نهاية يوم التصويت..لالنتخابات
 .االنتخابات األصلية أو انتخابات اإلعادة أيضا

 فى كالت الرئيسية التى تواجه المرشح فى يوم االنتخابيعد غياب الناخبين أحد المشو
 ناخب غائب يريد االبتعاد عن الحياة السياسية ويرى أنها ال تحققفهناك . معظم الدول العربية

ناخب غائب ال يثق فى نتائج االنتخابات، ولذا وهناك . له أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة
النوع قد يكون لديه رغبة فى المشاركة فى الحياة وهذا . فإنه يفضل الراحة واالسترخاء

السياسية أى أنه أقل تطرفا من النوع األول، إال أنه ال يثق فى نزاهة وحيادية العملية 
االنتخابية، كما أنه ليست لديه الثقة فى أن صوته االنتخابى سيؤثر على هذه العملية، ويرى أن 

ألنه يرفض األسس الرئيسية التى يقوم عليها ناخب غائب  وأخيرا، هناك .صوته ال قيمة له
اب السياسية لالنتخابات أو مقاطعة بعض زالمجتمع، وقد يبرز ذلك فى مقاطعة بعض األح

  .األفراد لالنتخابات عموما
 هذه الظاهرةاستراتيجية مناسبة للتعامل مع ، يجب أن ينشط المرشح فى بناء وفى الواقع

وتكمن أسس .  الناخبين على الذهاب إلى صناديق االقتراعقبل إقرار أى خطة للتحرك لتشجيع
هذا العالج فى إقناع المواطنين بمدى الفائدة المباشرة وغير المباشرة التى ستعود على 
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فلكى يقتنع . المواطن من اإلدالء بصوته، وأهمية ذلك أيضا لبناء أسرته اجتماعيا واقتصاديا
يه قناعة أولية فى مدى ارتباط مصلحته الشخصية المواطن بأهمية االنتخاب يجب أن تكون لد

 -سواء كانت هذه المصلحة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية- واألسرية والمجتمعية
باإلدالء بصوته االنتخابى حيث أنه إذا ما انتفى االرتباط بين مصالحه وبين اإلدالء بصوته 

 . التأكيد على أن االنتخاب واجب قومىفإنه لن يذهب لصندوق االنتخاب، ولن يجدى معه
وفى هذا الخصوص فإن وسائل اإلعالم ورجال الدين إذا عليهم أن يتكاتفوا للقيام 

إال أن فحوى الرسالة اإلعالمية أو . بدورهم الرئيس إلقناع المواطن لإلدالء بصوته االنتخابى
 يكفى أن تؤكد الرسالة فال. الدينية يجب أن يؤكد على التالزم بين المصالح، واالنتخاب

لتزام إجبارى يجب أن يقوم به إ، وأنه وطنىاإلعالمية أو الدينية أن االنتخابات واجب 
ما تفعل بعض الدول من خالل تهديد الناخب المتخلف عن المشاركة فى االقتراع  ،المواطن

63بدفع غرامات أو التعرق للعقاب بسبب االمتناع عن فعل أمر قانونى
 . 

م أن الرسائل اإلعالمية أو الدينية لن تحقق غاياتها إال فى ظل استعادة ثقة ومن المعلو
وأن ثقة الجماهير فى االنتخابات تتوقف فى األساس على . الجماهير فى نزاهة االنتخابات

ولكن  .إزالة القلق الذى يكتف الجماهير من بعض القوانين االستثنائية، وكذلك تعقد اإلجراءات
 تخطيط للرسالة اإلعالمية أو الدينية، وأن يراعى هذا التخطيط مخاطبة يجب أن يصاحب ذلك

مصالح المواطن مباشرة، وكذلك مخاطبة مصالح أسرته الضيقة وأن يتأكد فى الرسائل الدينية 
كما أن هذه الرسائل يجب أن تخاطب األميين،  .معنى الشورى، والعهد، وبناء المجتمع

، باإلضافة إلى فئات المجتمع من ..والمثقفين، والمفكرينوأنصاف المتعلمين، والمتعلمين، 
الحرفيين والمهنيين والتجار وغيرهم دون أخرى، على أن توجه الرسائل األخرى لمخاطبة 

 . الفئات األخرى
 

  حياد الشرطة فى عملية التصويت-6
اب، تكون اللجنة الوطنية لالنتخابات مسئولة وحدها عن حفظ النظام داخل جمعية االنتخ

وتحديد مهام الشرطة فى الفضاء المحيط بجمعية االنتخاب واإلشراف على عملها، وأن يكون 
وال يجوز حمل أية أسلحة . رئيس اللجنة هو الرئيس األعلى لهذه القوات خالل مدة االنتخابات

 . داخل جمعية االنتخاب إال بأمر من رئيس اللجنة أو من يفوضه

                                                
 وختلف كان امسه مقيدا جبداول االنتخابمن  كل ل جنيهاقدرها عشرونىف مصر حدد قانون مباشرة احلقوق السياسية غرامة  - 63
 .ن عذردواإلدالء بصوته عن 
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 الحكومات فى العملية االنتخابية تبرز فى أشد حاالتها وما من شك فى أن إشكالية تدخل
مرارة عند تدخل األمن فى سير عملية التصويت، مما يقدم الدافع المادى لمصالح التدخل 

هل تستطيع اللجنة الوطنية لالنتاخبات وحدها : والسؤال الذى تطرح هذه القاعدة هو. األجنبى
داخل مقر التصويت؟، وتقرر هذه القاعدة وجوب القيام بأعباء حفظ النظام وضمان النزاهة 

ذلك، مع توفير قوة الشرطة تحت أموار اللجنة، والتشدد فى حالة حمل السالح حتى ألفراد 
 .الشرطة

والشرطة فى هذا المعنى هى الجهة الشرعية لحغظ األمن الداخلى، ومن باب أولى أن 
ويمتد الحظر مباشرة الى . منيمتد الحظر على القوات المسلحة أو يرها من أجهزة األ

المرشحين والناخبين وسائر المواطنين، حيث تتضمن القاعدة إلتزاما يقع على الكافة باإلمتثال 
لتعليمات اللجنة بشأن التواجد داخل مقر التصويت، بداية من تهيئة مقر االقتراع، ومرورا 

 .قتراعبتنظيم الدخول ومرورا بوضع اإلرشادات، وحتى الخروج من مقر اال
وال تتعارض هذه القاعدة مع صالحيات اللجنة فى اإلشراف على مراحل العملية 
االنتخابية األخرى، خارج مقر االقتراع، مثل تلك الموجهة الى السجالت  المدنية أو اإلعالم، 
. وإنما تختص فى هذا الصدد بتنظيم دور الشرطة فى العملية االنتخابية أثناء مرحلة التصويت

يتعلق بسلوك الشرطة أو قوات األمن خارج مقر االقتراع فتنطبق عليه القواعد العامة، أما ما 
 .وفقا للقانون الوطنى، وما يتضمنه من حقوق وواجبات للمواطنين

إال أن هذه القاعدة تتضمن حظرا ضمنيا على سريان قوانين الطوارئ، على األقل فى 
فى هذه القاعدة، يتعلق األمر بمقر االقتراع و(مجريات العملية االنتخابية، بكافة مراحلها 

، حيث جاءت صالحيات اللجنة فى القواعد السابقة بهذا الدليل حصرية )والفضاء المحيط به
وخاصة، والخاص يقيد العام، وال يجوز اإلحتجاج بسريان حالة الطوارئ فى عملية االنتخاب 

 .فى أية مرحلة من مراحلها
 
  

 تمراقبة االنتخابا: ثانيا
يجب على فرق مراقبة االنتخابات، المحلية والخارجية، أن تحصل مسبقا على ترخيص 

 .من اللجنة الوطنية لالنتخابات، وأن تمارس دورها وفقا للقواعد التى تضعها اللجنة
وتتضمن هذه القاعدة ثالثة أركان، أولها أن مراقبة االنتخابات مشروعة، ولكن من 

الرقابة الوطنية على أعمال فرق مراقبة " مؤسسى، وثانيها خالل فرق وليس كعمل فردى غير
وذلك من خالل استلزام الحصول على ترخيص مسبق ومستمر الصالحية خالل " االنتخابات

فإذا خالفته يسحب ترخيصها وتخرج من مظلة المشروعية القانونية (فترة عمل فرق المراقبة 



69 هة دليل عرىب النتخابات حرة ونزي

ة فى تفعيل هذه المراقبة كمظهر الحترام مبدأ ، وثالثها الدور اإليجابى للجنة الوطني)للدولة
الشفافية والنزاهة، حيث تقوم اللجنة بوضع قواعد عمل فرق المراقبة، الموضوعية 

 .واإلجرائية، وبما ال يغل قدرتها على مراقبة االنتخابات
فالهدف األساسى لمراقبة االنتخابات أيا كانت نوعيتها هو ضمان سالمة العملية 

نزاهتها، ومن هنا حاولت القوانين الوضعية للعديد من الدول أن توفر الضمانات االنتخابية و
، بينما نجد بعض الدول األخرى لم تشكل لجنة 64الكافية لجعل العملية االنتخابية تتم كما ينبغى

خاصة وإنما أخضعت مخالفة القرارات الوزارية أو اإلدارية التى تحدد المسائل الخاصة 
ق إلى القضاء بشكل عام، حيث أفردت تشريعات هذه الدول لمن يخالف أحكام بالتمويل واإلنفا

 بعض العقوبات بشكل عام، ولم تخص مخالفة قواعد التمويل أو اإلنفاق تهذه القرارا
بالعقوبات الخاصة، وبالتالى يفصل فى هذه المنازعات ويقرر العقوبات بها القضاء العادى فى 

 .65دة فى القوانين العاديةالدولة وتخضع للعقوبات الموجو
 وإلى جانب الجهات الرسمية المحلية القائمة على متابعة العملية االنتخابية ومراقبتها قد 

، كما يمكن أن تشارك جهات 66يشترك معها فى ذلك أعضاء آخرون من طرف المرشح
  .67تخابات إقليمية أو دولية الجهات المحلية، الرسمية وغير الرسمية، فى مراقبة االن/ خارجية

ويجب أن تقتصر فرق المراقبة على المتطوعين، كوسيلة لضمان حيادهم، وتغطى 
جهات مانحة نفقات عمل هذه الفرق، دون نفقة من الدولة المضيفة، ومع ذلك فإن توافد هذه 
الفرق فى حد ذاته قد يجلب نوعا من الرواج السياحى ويحقق عوائد اقتصادية، بل إنه من 

مقابل مالى لهذه / اللجنة الوطنية لالنتخابات خدمات معلوماتية وتدريبية بأجرالممكن أن تقدم
شرح قوانين االنتخابات، التعريف باألوضاع االجتماعية والنظام السياسى للدولة، أو (الفرق 

وفقا للقواعد التى تضعها اللجنة ذاتها، وتحقق من خاللها دخال ..) تقديم بيانات وإحصاءات 
 ".وق دعم االنتخاباتصند"إضافيا لـ

                                                
لجنة ووكالء املرشحني للتأكد من المام أعضاء أ االقتراع اديقنصفتح  ىف عملية التصويتقبل البدء  وفلسطني يتم  ىف األردن- 64

 .يبدأ التصويت على الفورلبالشمع األمحر غلق وتدمغ ، مث تخلوها

ينما ىف لبنان خيضع ذلك النوع من االنتخابية، بتمويل احلمالت ملخالفات الىت تتعلق بالطة البت ىف  خيول للقضاء س مصر ىف- 65
 ثالثة منتتراوح قيمتها  بغرامةعاقب مرتكب املخالفة ي، وىف حال عدم وجود نص قانوىن يالئمها العقوبات قانون  ألحكاماملخالفات

 .لرية ماليني مخسة إىل
 مرشح أو لكلكذلك جيوز  وىف األردن. الفرز  جلنةعنه حيضر منالىت ترشح فيها الدائرة  ىف يوكلأن مرشح  لكلىف مصر جيوز  - 66
، علما أن حضور مندوب الدائرة االنتخابيةب والفرز ىف أى مركز من مراكز االقتراع والفرز االقتراعحيضر ويراقب عملية أن  دبه ينمن

 .دارىإل من احلاكم ااتفويض خطى من املرشح مصدقعلى مسبقا  حصوله للمرشح حيتم
، وتسهيال  الدوليني واحمللينيواإلعالمليني ورجال الصحافة حمراقبني دوليني ورك ىف مراقبة العملية االنتخابية ميشتبفلسطني  - 67

 .فرد منهم مبجرد طلبها والىت تعد مبثابة كارت أخضر حلاملهابطاقة اعتماد لكل االنتخابات املركزية  تصدر جلنة لعملهم
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وأغلب المنظمات الدولية تروج لفكرة الرقابة الدولية على العملية االنتخابية، ولعل 
أشهرها تلك التابعة لألمم المتحدة واالتحاد األوربى ومنظمة الشفافية الدولية وغيرها من 

ر غالب وهناك تيا. منظمات غير حكومية دولية، فى أوربا والواليات المتحدة بشكل أساسى
فى الفكر العربى يعتبر الرقابة الدولية تدخال فى الشئون الداخلية، أو قد يضطر إليه البعض 
اآلخر بسبب الربط بين التحقق الدولى من درجة النزاهة االنتخابية من ناحية ودرجة المعونات 

خر وسيلة والمساعدات المقدمة من الجهات المانحة الدولية من ناحية أخرى، أو يعتبره اتجاه آ
لتحسين الصورة الذهنية عن دولته لدى العالم الخارجى، أو عن قناعة بفوائد وجدوى المراقبة 

 .الخارجية المحايدة لضمان نزاهة االنتخابات، كمصلحة وطنية عليا
رقابة على بالنسبة لعملية االنتخابات ليست ) Monitoring/Observation" (الرقابة"و

بمعنى متابعة مباشرة أو  (رقابة لالنتخاباتبل هى ) سى أو السلطوىبالعنى الرئا (االنتخابات
وإعداد تقرير بالمالحظات التى تم رصدها، مع اعتبار أن مثل هذا النوع من ) عن كثب

التقارير ليست له أية صفة إلزامية من الناحية القانونية، اللهم إال إذا كانت الدولة تحت 
وفى هذا قد ال يبدو . يجب أن يكون محايدا) Observer(" مالحظ"الوصاية، وإنما هو تقرير 

 .أكيدا وجود اختالف بين جدوى المراقبة المحلية والمراقبة الدولية لالنتخابات
كذلك، فإن األخذ بما جاء فى تقارير المراقبين ال يمكن وال يجب أن يكون نصيا أو 

لطريقة، ولكن المالحظات حرفيا، حيث ال تخلو أية انتخابات من شوائب متنوعة الشكل وا
الجوهرية التى تقدمها هذه التقارير هى تلك التى تتسم بالمنهجية أو التكرار أو التعمد الظاهر، 
مثل منع الناخبين من دخول مقر االقتراع، أو تقصير أجهزة األمن فى تأمين صنايق االقتراع 

 . إال من يأبى الشفافية، وكلها أشياء ال يريد التكتم عليها..بشكل متعمد وظاهر ومتكرر
المعهد "وعن أهم الطرق المتعارف عليها فى مراقبة العملية االنتخابية كما جاء بدليل 

 فهناك نوعان من الرقابة على الحمالت ،”NDI“" الديمقراطى الوطنى للشئون الخارجية
ابة وتدخل  تفادى رقالتى تستهدف باألساسالرقابة الذاتية : االنتخابية غاية فى األهمية هما

تفادى الرقابة غير المباشرة أو التهديد والهجمات من قوات غير حكومية تهدف بل و, الحكومة
 هذا ستلزمقد يو..  من تأدية دورها المشروع فى العملية االنتخابية اإلعالمإلى منع وسائل 

 جل مصلحة متنافسأ يخفى الناشرون والمحررون معلومات دقيقة من أن الرقابة النوع من
، ومن هنا يأتى التأكيد على  يعارضونهآخر بمتنافس اإلضرارسياسى يدعمونه أو من اجل 

م يتقياإلعالم، وهى النوع الثانى من المراقبة، التى تتم من خالل عملية مراقبة وسائل محورية 
 ضد اإلنصافجل طلب أ من اإلعالم الشكوى التى تصل إلى وسائل آلياتمدى توفر وفاعلية 

 اإلعالم الشكوى المتاحة للمتنافسين لتعوضهم عن سوء معاملة وسائل آليات أيضاو, التعسف
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 وأمام لجنة انتخابات حكومية أمام إجراءات تتضمن أن يمكن اآللياتهذه ، علما بأن لهم
 .ى النظام القضائأمامأو /  واإلعالم على وسائل اإلشراف عن مسئولةمجموعة حكومية 

 لة البد وأن يتوفر فيها عدد من الشروط لعل أهمها درجةوحتى تكون هذه المراقبة فعا
فالتغطية الشاملة تتطلب توافر مراقب على األقل لكل مركز اقتراع، وفى حال . التغطية

توزيع فرق ، أى يمكن أن تتم من خالل التغطية الجزئيةصعوبة تحقيق هذا يمكن أن تكون 
 أكثر كل فريق مكون من مراقب أو يكلف ث، حيمراكز اقتراعيضم عدة على قطاع اقبة مر

ورغم أن النوع األخير . العملية االنتخابية بجملتهاعلى مدى كز اقتراع امرعدة بمراقبة 
 معلومات إاللكنه ال يقدم تغطية العمل الرقابى داخل المقار المختارة تغطية شاملة، يضمن 

ز التى ال يوجد فيها  عما يحدث فى المراكاإلطالق معلومات على أيةضيئلة أو ال يقدم 
 . ن بعض الوقتمراقبو

 أثناء آخر توزيع فرق متنقلة تنتقل من مركز إلى األخرىالتغطية الجزئية وسائل ومن 
مثال يتطلب ( تعقيدا وتكلفة ، وعلى المستوى العملى تعتبر هذه الوسيلة أكثرفترة االقتراع

ال يمكن للفرق ثابتة، كما أنه الفرق الاستخدام سلوب  أمن) لكى يكون فعاالدائمة سيارات 
 تبقى فى أى مكان واحد فترة ن لألنها تقدم تقييما شامال للعملية فى مراكز فردية أنالمتنقلة 

 من األقصىالوصول إلى الحد هذه الطريقة فى ميزة ا، وإن كان هذا ال ينفى االنتخابات كله
 ،ين المسجلين الذين تتم مراقبتهمالمساحة الجغرافية ومن عدد المراكز االنتخابية وعدد الناخب

 ألعمالمحتمال ها قد تمثل ردعا ن، فإوكذلك فما دامت الفرق تتبع خط سير غير معلن قبال
 . من مرةأكثر تعود إلى أى مركز اقتراع أنيمكن كذلك للفرق المتنقلة و ،التالعب

ولويات األد ييجب تحد، فإنه كل مراكز االقتراعقد ال تغطى الفرق المتنقلة ونظرا ألن 
ق تغطية نموذجية واسعة فى القطر يفيمكن مثال تحق، المراكزتلك زيارة ى بناء عل وحووضب

 ومن ناحية ،عن السمة العامة لالنتخابات تقريرتساعد فى وضع كله أو الدائرة االنتخابية 
  أو حيث يكون، انتخابيةتمشكالعادة ما تشهد  التى األماكنفى  جهودالز يخرى يمكن تركأ

 .ن فى االنتخاباتيالمتنافسوقوع صدام بين من المتوقع 
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 ما بعد التصويت: المرحلة الثالثة

تتضمن المرحلة الثالثة مخرجات العملية االنتخابية، وهى أدق عملية فى مراحل العملية 
 . االنتخابية حيث أنها تحدد نتيجة السباق االنتخابى ومن الفائز ومن الخاسر

فور االنتهاء من عملية التصويت، أى انتهاء موعد االقتراع وخروج وتبدأ هذه المرحلة 
. آخر ناخب من اللجنة، إذا كان حاضرا داخل مركز االقتراع بعد انتهاء الموعد القانونى

وتعتبر هذه المرحلة من المراحل الهامة والفاصلة فى قضية النزاهة والشفافية المطلوبة فى 
 عملية التصويت من النزاهة والتنافس والحيادية فإن افتقاد العملية االنتخابية، ومهما شهدت

وتوصف نزاهة للعملية االنتخابية السابقة المراحل يسلب هذه العناصر فى المرحلة األخيرة 
 .العملية االنتخابية فى مجملها بأنها فاسدة

ة فرعية غايالعمليات مجموعة من الهاء عملية التصويت على توتشتمل مرحلة ما بعد إن
 ، وغلق الصناديق،هاء التصويتتإناإلعالن عن فى الدقة والتعقيد والحساسية، مثل توقيت 

طلع بعملية النقل واإلشراف عليه بما ال يدع مجاالً ض وتحديد الجهة التى ت،وتأمين عملية نقلها
ية  وكيفية تأمين عمل،للعبث بها، وصوال إلى عملية الفرز وتحديد اللجنة الخاصة بهذه العملية

الفرز، وحساب األصوات الصحيحة والباطلة وحتى إعالن النتائج والفصل فى الطعون أمام 
اللجنة، وحتى الفصل فى الطعون على صحة قرارات الجنة أمام القضاء الدستورى والفصل 
فى صحة عضوية أعضاء البرلمان المنتخبين، حتى يبدأ البرلمان بعدها خاليا من الشبهات 

 . المراكز القانونية ألطراف العملية االنتخابية، وتنمو الديمقراطيةوالمطاعن، وتستقر
وعليه فالمرحلة األخيرة من العملية االنتخابية تعد مرحلة مفصلية تفرز كل ما شهدته 

من تنافس وتصويت وتحالفات وإشراف على العملية االنتخابية فى -العملية االنتخابية 
 . تناولها فى ثالثة مراحل فرعية كالتالى فى شكل نتائج نهائية، وسيتم-مجملها

    
 انتهاء عملية التصويت وتأمين الصناديق: أوالً

ال يجوز وقف عملية االقتراع قبل انتهاء موعدها إال بقرار من اللجنة الوطنية 
لالنتخابات بأغلبية ثلثى أعضائها، وتكون اللجنة مسئولة وحدها عن تأمين صناديق االقتراع 

 .عالن النتائج والتحفظ عليها حتى انتهاء الفصل فى طعون صحة العضويةحتى فرزها وإ
تتجه أغلب الدول إلى تحديد موعد معين النتهاء التصويت، وبالتالى اإلعالن عن غلق 
صناديق االنتخاب، وغالبا ما يحدد القانون هذه الساعة، ويشير أيضا القانون إلى كيفية تأمين 

 .لفرز األصوات بهاالصناديق االنتخابية تمهيدا 
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عملية انتهاء التصويت وتأمين الصناديق من العمليات الفرعية المهمة أثناء العملية تعد 
االنتخابية وما يتعلق بها من األمور المؤثرة فى نزاهة العملية االنتخابية فى مجملها، مثل 

نقلها، والجهة تدوين محضر المشرفين على العملية التصويتية، وسالمة غلق الصناديق وتأمين 
 .المسئولة عن تأمين صناديق اإلنتخاب

وتتضمن القاعدة كأصل عام، سلطة اللجنة الوطنية لالنتخابات وحدها فى وقف عملية 
 :االقتراع، وفقا لألسس التالية

أن الغلق يكون لبعض الوقت، وهو استثناء ال يجوز التوسع فيه، وذلك لمواجهة  •
وقوع أحداث عامة أو داخل مقر االقتراع ظروف ومتغيرات عملية قاهرة، مثل 

 ..مما يستوجب على اللجنة إعطاء أمر للشرطة بإخالء المقر لبعض الوقت
أن الغلق المؤقت يكون بقرار من اللجنة الوطنية لالنتخابات، حتى لو كان  •

ويكون بأغلبية خاصة / بطلب من المشرف على اللجنة أو مركز االقتراع
 .مشددة

ن التدخل التنظيمى فى مسائل لوجستية محدودة، تترك أن الغلق يختلف ع •
مركز االقتراع، مثل تحديد سرعة دخول الناخبين /للمشرف على اللجنة الفرعية

للتصويت، أو تنظيم طريقة االنتظار، أو مواجهة أعطال مؤقتة فى اإلنارة داخل 
 ، وحينما يتطلب األمر وقف عملية التصويت يحال الى قرار..مقر االقتراع

 ).المركزية(اللجنة 

 . أن الغلق لمدة محدودة يجب تعويضه فى زيادة مدة االقتراع فى ذات اللجنة •
 

كما تتضمن القاعد العامة أيضا مسئولية اللجنة الوطنية لالنتخابات عن تأمين والتحفظ 
على صناديق االقتراع واستمارات التصويت ومحاصر اللجان، وذلك حتى انتهاء الفترة 

لفصل نهائيا فى الطعون على صحة العضوية، أى على قرارات اللجنة بنتائج المقررة ل
وهى فى هذا (االنتخابات، على أن تكون هذه الوثائق واألدلة تحت تصرف المحكمة المختصة 

 .الدليل المحكمة الدستورية
 .وفيما يلى تفصيل للمبادئ التى تتفرع عن هذه القاعدة وتكملها

  متى ينتهى االقتراع؟-1

ينتهى االقتراع بعد التأكد من إدالء جميع الناخبين المسجلين الموجودين فى مقر 
 . االنتخاب بأصواتهم
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فقد حددت غالبية القوانين المحلية الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية وانتخاب المجالس 
التشريعية أو المحلية أو منصب رئيس الجمهورية موعداً محدداً لالنتهاء من عملية 

، حيث يتم قفل باب اإلقتراع والتحفظ على الصناديق بواسطة المشرف على 68يتالتصو
التصويت، وإعداد محضر اللجنة الذى يتضمن عدد الحاضرين والغائبين وما يسجل فى 

 . المحضر من مالحظات وشكاوى
وتؤكد هذه القاعدة على أن العبرة بمكان تواجد الناخب لحظة انتهاء الموعد المقرر 

رة االقتراع، فإذا كان بداخل المقر، بالمعنى والتعريف الذى تقرره تعليمات اللجنة انتهاء فت
الوطنية لالنتخابات، وجب استمرار عملية التصويت حتى يتمكن آخر ناخب مقيد بالجداول 

 .االنتخابية التابعة لمركز االقتراع من اإلدالء بصوته
 

  من المسئول عن تأمين صناديق االقتراع؟-2
المشرف على التصويت تأمين نقل الصناديق الى مقر الفرز، ويعاونه ما يلزم من يتولى 

 .جهة اإلدارة والشرطة
 بهذه العملية الحفاظ على صناديق االنتخاب من العبث، فقبل العملية االنتخابية ويقصد

ق ضد يتم التأكد من خلو الصناديق االنتخابية تماماً، أما فى هذه المرحلة فيجب تأمين الصنادي
احتماالت إضافة أو حذف أية أوراق انتخابية، بمعنى آخر التأكد من أن الصناديق التى أدلى 

 .فيها الناخبون هى الوحيدة التى ستتم عليها عملية الفرز
حيث ترتبط بنظام الفرز سواء كان  وتختلف عملية تأمين الصناديق من دولة إلى أخرى،

 لها من العبث، أم يكون فرزا المركزى، وبالتالى ال مركزيا فيحتاج إلى حماية مكثفة وأمنية
 .يتم نقل الصناديق خارج مركز االقتراع وتكون عملية تأمينه أقل تعقيدا

على تضمين نصوص خاصة بعملية تأمين بوجه عام تحرص القوانين الوطنية و
للجنة عاتق ا، ولكن من األوفق أن تقع هذه المسئولية على 69الصناديق أثناء عملية نقلها

الوطنية لالنتخابات بما تقرره لها الدولة من معونات تأمينية، فعلى اللجنة الوطنية وضع قواعد 

                                                
 مدلما أن جيوز  ع، مساء يوم االقتراعنالتصويت فيما بني الساعة السادسة والثامنة م لق بابغتم  ىف غالبية الدول العربية ي- 68

عملية ديد صر واملغرب واألردن متكما مب هنا يتم وعد، مل يدلوا بأصوام باخل مركز االقتراع وعد ىف حال وجود أشخاص دامل
ناخبني للقط ف دةيتم متديد امللكن ىف فلسطني والبحرين . برأيهاء ملوجودة من اإلدالالتصويت ملدة ساعتني أو حلني انتهاء اموعة ا

 .ىف مقر اللجنة دون غريهماملتواجدين 
املرشحني ويسمح ملندوىب إىل جهاز األمن، االقتراع مهمة نقل صناديق   أوكلت معظم الدول العربية مثل مصر ولبنان واألردن- 69

 . أثناء نقلهاصناديق المرافقة ما باألخرية ك



75 هة دليل عرىب النتخابات حرة ونزي

وضوابط التأمين، وعلى الدولة بأجهزتها أن تحمى تنفيذ هذه القواعد تدعيما لمبدأ الديمقراطية 
 .وحفاظا على نزاهة االنتخابات

ممثلى (موقع عليه من المشرفين  ولضمان حماية الصناديق يفضل غلقها بمحضر رسمى
 .70، ويتم التأكد من إحكام غلقها)اللجنة الوطنية االنتخابات

  
 األصواتفرز : ثانياً

يجب أن تتم كافة عمليات الفرز تحت إشراف اللجنة الوطنية لالنتخابات، وتكون عملية 
 الفرز علنية

ة عملية الفرز وصحتها، وبالطبع تؤثر التقنية المستخدمة فى هذه العملية كثيرا على دق
فبرغم أن هناك بعض الدول تستخدم أحدث التقنيات فى هذه العملية، ال يزال هناك منها من 

ومن المقترح فى هذا السياق األخذ بطريقة الفرز على جهاز . يعتمد على األسلوب اليدوى
ن عرض، يوضح استمارة التصويت على شاشة العرض، مما يتيح لعدد أكبر من المراقبي
 .متابعة عملية الفرز، وخصوصا عند استخدام الدوائر البصرية، أو البث التلفزيونى المباشر

كما تتأثر عملية الفرز أيضا بدرجة المركزية التى تخضع لها، وكذلك تشكيل اللجنة 
ومن كل تلك العناصر . القائمة عليها، وما يحظى به أفرادها من ثقة لدى جمهور الناخبين

 .لتوصل للقواعد التاليةوغيرها يمكن ا
  من يقوم بفرز األصوات؟-1

، تحت إشراف اللجنة الوطنية لالنتخابات، 71يقوم بفرز الصناديق أشخاص محايدون
 .72وبحضور مندوب عن كل مرشح

                                                
لعدد الناخبني النتخابية وراق اطابقة األ ىف كل من األردن واملغرب ولبنان يتم فور االنتهاء من غلق باب االقتراع التأكد من م- 70

 حيدد عدد الناخبني الذين مارسوا حق االنتخاب ،وضع حمضر لكل صندوقمثال ياألردن  وتوثيق ذلك مبحضر رمسى، ففىاملسجلني 
 وأعضائهااالقتراع  نةجل رئيس منوقعا  من نسختني م،عملت ىف التصويت والىت مل تستعمل أو ألغيت أو أتلفتوعدد األوراق الىت است

 .دوبيهممن أو املرشحني احلاضرين من يرغب وممن
 ةمباشر قبلمع إلزامهم  املرشحني  منبأى ،الثالثة لدرجةاىت  ح،قرابةيرتبط بصلة  الفيمن يعني ىف جلنة الفرز أشترط  ىف األردن ي-  71

 . االنتخابية الدائرة جلنة  بأداء القسم أمامعملهم
 الثةتجلنة مكونة من ىف فلسطني يث تتوالها ح صناديق االقتراع من دولة ألخرى، فرزجلهة املنوط ا عملية  خيتلف تشكيل ا- 72

درجته  تقل ال ارئيس  موظفى احلكومة تضمنة منوتقوم ا ىف األردن جل .من قبل جلنة االنتخابات املركزية ورئيسا معينني أعضاء
 اجلهاز القضائى أو أعضاءمن رئيس من بني اللجنة أما ىف البحرين فتتشكل . رثكأ أو وكاتب اثنني وعضوين الثانيةلوظيفية عن الدرجة ا

تتألف جلنة الفرز وىف مصر . لجنة سر الأمانة حدمهاأل لو وعضوين خي،القانونيني العاملني ىف وزارات الدولة واهليئات واملؤسسات العامة
فرعية عملية فرز للجان الؤساء اريسمح لرئيس جلنة اإلشراف القضائى وعضو خيتاره منها، و وعضوية ،العامة اللجنة رئيس برئاسة

 .بلجامديق اخلاص االصن
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رغم ما تتسم به هذه العملية من سهولة نسبية مقارنة مع العمليات أو اإلجراءات 
 إال أنها أكثرها خطورة وتأثيرا فى هذه العملية، لذا فهى األخرى المرتبطة بالعملية االنتخابية،

 تحتاج لدقة شديدة وتركيز عالى من جانب القائمين بها،
ولضمان شفافية ونزاهة هذه العملية، يجب أن تضع اللجنة الوطنية لالنتخابات من 

وبث ، أو تغطية اعالمية )مندوب(القواعد ما يضمن علنية الفرز، كحضور ممثل عن المرشح 
 . تليفزيونى مباشر

أما من حيث تأمين وسالمة عملية الفرز وهى عملية مطلوبة لتأكيد الحيادية فى العملية 
االنتخابية، فيجب ان تكون من خالل اجهزة شرطية تضعها الدولة تحت تصرف اللجنة 

 .الوطنية لالنتخابات، خاضعة لتنفيذ اوامر وتعليمات اللجنة
 

 زالمركزية الفر/ مركزية-2

مركز اقتراع بفرز استمارات التصويت وحصر النتائج قبل /تقوم كل لجنة فرعية
مركز االقتراع / االنتقال الى مركز الدائرة، على أن تتحفظ على كافة أوراق ومحاضر اللجنة

 .لتسلمه مع نتيجة الفرز الى اللجنة الوطنية لالنتخابات
لجان الفرعية إلى لجنة الفرز من عملية نقل صناديق أوراق االنتخاب من الفنظرا ألن 

ى تلك المرحلة يمكن أن يرد ف، حيث المسائل اإلجرائية المهمة فى مرحلة فرز األصوات
، كتغيير الصناديق وسرقة أو إتالف بعضها، الكثير من الشوائب التى تمس سالمة االنتخابات

رز الالمركزى، فقد لجأت بعض الدول إلى عمليات الفرز فى نفس مكان االقتراع، أى الف
 .ودول أخرى ال زالت تلتزم بالفرز المركزى وتشير حولها الشبهات

 ،ومن المؤكد أن نزاهة عملية الفرز ترتبط كثيرا بكون الفرز مركزيا أم المركزى
وكذلك بتحديد األشخاص الذين يبيح لهم القانون حضور عملية الفرز، كذلك طريقة الفرز 

لموعد المخصص النتهاء عملية الفرز وإعالن النتيجة وما يلحقها سواء أكان يدوياً أو آلياً، وا
 .من طعون وتأثير هذه الطعون على النتيجة المعلنة

وهناك طريقتان شائعتان فى إدارة عملية فرز األصوات، األولى هى طريقة الفرز 
طريقة الالمركزى والتى تتم عادة فى مكاتب االقتراع بمجرد غلق باب التصويت، والثانية هى 

الفرز المركزى، التى تتم فى مركز الدائرة أو مقر مركزى بعد إقفال مكاتب االقتراع ونقل 
 .73الصناديق إلى الجهة المركزية

                                                
ينما جلان مراكز الدائرة، باخل فلسطني دىف تلك العملية تأخذ معظم الدول العربية بنظام الفرز املركزى، حيث  الواقع العملى  ىف- 73
تم وىف مصر ت.  علما أن القانون ينص على فرزها مبراكز الفرز فرعية،ع الصناديق ىف مكان واحد ببعض الدوائريمتم بعد جتاألردن تىف 
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وتأخذ القاعدة السابقة بطريقة الفرز الالمركزى، لما تتسم به من تقليل فرص العبث 
وطنى من ناحية أخرى، مع بصناديق االقتراع من ناحية، وتنظيم عملية الفرز على المستوى ال

بقاء ضمانات نزاهة الفرز وفق القواعد التى تقررها اللجنة الوطنية لالنتخابات، بما فيها 
 .طلبات الطعون فى نتائج الفرز وطلبات إعادة الفرز الستمارات صندوق أو أكثر، كما سيلى

 
  من له حق حضور عملية الفرز؟-3

حين أو وكالئهم، وممثلين للوكاالت االعالمية، تحتم شفافية الفرز أن يتم بحضور المرش
ومؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى مجال الدعم الديمقراطى، وفقا لتعليمات اللجنة الوطنية 

 .   لالنتخابات
وقد تتم عملية الفرز يدويا وفى مكان مغلق، العتبارات تنظيمية وأمنية، وقد يزيد عدد 

الطاقة االستيعابية للمكان، وفى هذه الحالة تقرر اللجنة األطراف التى يحق لها الحضور عن 
 .الوطنية لالنتخابات حلوال وسط، تضمن الحد األدنى من الشفافية وكذلك االعتبارات العملية

فعلى سبيل المثال، يمكن أن تأخذ بطريقة الحضور بالتناوب، أو تخصص أوقاتا مختلفة 
كذلك ينبغى أن يتمتع .  تكافؤ الفرصلحضور غير المرشحين، وكل ذلك فى إطار مبدأ

 .74 بالحقوق نفسها-فى حال وجودهما–المراقبون المحليون والدوليون 
  

  كيف يتم الفرز؟-4

 .يدويا، وعلنيا) بطاقات التصويت(يتم فرز أوراق االنتخاب 
وتمثل عملية الفرز وعد األصوات المرحلة األخيرة من العملية االنتخابية، والتى يجب 

ظالال من الشك حول العملية كلها، فالبد من تحديد كيف حملت يط لها بعناية، وإال التخط
 .تحسب البطاقات وبأى طريقة

ويمكن أن يتم الفرز يدويا، أو يدويا مع إظهار االستمارات على شاشات عرض، أو آليا 
 المرشح وفى حالة تم الفرز بطريقة يدوية، يجب أن يكون علنيا، أمام مرئى ومسمع من. تماما

والناخب واالعالم، وطبقا للقواعد التى تضعها اللجنة الوطنية لالنتخابات، وهذه الطريقة تعتبر 

                                                                                                                                       
، مث تقوم جلنة القيد بالفرز مرة يتم الفرز بأقالم االقتراع خيتلف نسبيا، حيثلوضع لكن ىف البحرين ا. العامة للجنة صناديقالم يسلبعد ت

 . مث رفعها إىل اللجان العليا ىف الدوائر االنتخابية الىت تقوم بفرز أخري للتحقق من النتائج النهائية،أخرى وتوثيق النتيجة

ة االنتخابية عضاء جلان ومكاتب الدائرألحيق  بأغلب الدول العربية حيق لبعض األشخاص التواجد داخل جلنة الفرز، ففى فلسطني - 74
بينما .  النتائج األولية ىف الدائرة االنتخابيةوإعداد مراقبة عملية مجع ، حملييون أو دولييون،املراقبون وئهموكالأو  واملرشحون وموظفوها

 .سريةعادة ما تكون  ألا مداوالت اللجنة  عملية الفرز دون حضور هينتدبمن أو املرشح  األردن والبحرين حيضر وىف مصر 



78 هة دليل عرىب النتخابات حرة ونزي

أقل تكلفة من الفرز اآللى، ـو يسمح بالفرز اليدوى فى حالة إعادة الفرز، حيث تسهل معرفة 
 .75الخطأ وتداركه

 
  توثيق نتيجة الفرز-5

ل نتائج فرز الصناديق بالدائرة فى توثق نتائج فرز كل صندوق على حدة، وتسج
محضر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة وممثل اللجنة الوطنية لالنتخابات والمرشحون 
أو وكالؤهم الموجودون فى مقر الفرز، وتسلم المحاضر الى اللجنة الوطنية لالنتخابات 

 .للتصديق عليها وإعالن النتائج
 يرسم صك شرعية نتائج الفرز، فإنه يجب أن وبما أن توثيق عملية الفرز هو الذى

يحظى بتصديق الحاضرين جلسة الفرز، ويفضل أن تنشر لجنة الفرز كافة المحاضر 
 .76الموقعة

وتتضمن هذه القاعدة التوثيق الخاص بكل صندوق على حدة، حتى وإن تم الفرز 
 لكل صندوق، مركزيا، وأن يوقع أطراف العملية االنتخابية على نسخيتن من محضر الفرز

وأن تحتفظ اللجنة الوطنية لالنتخابات بالمحاضر والوثائق واألدلة المرتبطة بها، وتقوم اللجنة 
 .بمراجعتها والتصديق عليها، ثم إعالن النتائج

 
 

                                                
مركز أعضاء عضوين من واسطة  حيث يتم ىف فلسطني ب اليدوى،الفرزطريقة  عمد إىلالدول كفلسطني واألردن ولبنان تعض  ب- 75

 جلنة االنتخابات املركزية، حتت إشراف، ىب االنتخابات املركزتيقوم مكالتسجيل، وبعد ذلك باالقتراع يقوم أحدمها بالفرز واآلخر 
 كل الىت ناهلايتم إحصاء األوراق األردن وىف . لنياع الفرز النهائى لألصواتب لجنة املركزيةال لتقوم بعدها ،عامةولية الآلنتائج االعداد إب

 حدأ أو  قلم االقتراعرئيس يفتحفأما بلبنان . احلضور أمام ظاهرة لوحة على، بعد استبعاد األوراق الباطلة، لهايوتسجيدويا  مرشح
 األمساءضور عدد من الناخبني، حب أو مندوبيهم أو ملرشحنيا، حتت مرئى ىلعا بصوت أويقر ا، التصويت ظرفا ظرفظروف نعاوم

 .أعضائه ومجيع القلم رئيسقعهما  يونسختنيحمضر من على الىت يناهلا كل مرشح ت اصواألويسجل كل  ،االقتراع ورقة على املدونة
 هما عيوق يتم ت، وبانتخاب الرئيس واآلخر بانتخاب أعضاء السعلق ت أحدمها يتوثق جلنة االقتراع والفرز حمضرين ىف فلسطني - 76

بالنتيجة  حمضرا والفرز االقتراع جلان من جلنة كلعد توىف األردن . لجنة وممن يرغب من املرشحني أو وكالئهمالمن رئيس وأعضاء 
 اللجنة  رئيسيوقعكذلك احلال ىف البحرين . ضائهاوأع اللجنة رئيس من يتم توقيعهما أيضا نسختني منالنهائية لعملية الفرز مكونا 

من ثالثة  حمضر الفور على التصويت مكتب رئيس حيرروىف املغرب . فرزال السر على حمضر نتيجة وأمنيالفرعية ىف الدائرة االنتخابية 
النتيجة ب حمضرا القيد جلان من جةالنتي وجدول حمضر هااستالم فور العليا اللجنةتعد  املكتب، وىف لبنان أعضاءقعة منه ومن مو نسخ

 يوقعأما ىف مصر فتحرر جلنة الفرز حمضرا بنتيجة فرز صندوق كل جلنة فرعية . به املرفقالعام  لنتائجا لجدو وعلىيه عل وقعتالنهائية 
ارات مسببة تدون ىف حمضر  الفرز وأمينها ورئيس اللجنة الفرعية، وبعد االنتهاء من الفرز تتداول اللجنة سرا وتتخذ قرجلنة رئيس عليه

 االنتخاب أوراق مع إحدامها ترسل نسختنيإعداد حمضرا ائيا من  ىف اجللسةتم يأخريا و اللجنة ويوقع عليها رئيس اللجنة وأعضائها،
 .األمن مديرية مبقر الثانية حتفظ ، بينما الداخلية وزير إىل أيام ثالثة خاللاشرة مب
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  عملية إعادة الفرز-6

يجوز لكل مرشح أو وكيله إذا كان حاضرا عملية الفرز منذ بدايتها أن يطلب من رئيس 
ة فرز صندوق أو أكثر، فإذا اعترض على قرار رئيس اللجنة عرض األمر على اللجنة إعاد

اللجنة الوطنية لالنتخابات التخاذ قرار نهائى فى ذلك، وفى كل األحوال لكل مرشح إثبات ما 
 .يراه من مالحظات فى محضر الفرز بالدائرة

أن يكون وتتضمن هذه القاعدة شرطا فى المرشح الذى يحق له طلب إعادة الفرز، ب
وقد يوافق رئيس . حاضرا عملية الفرز من بدايتها، وأن يحدد الصندوق أو أكثر محل طعنه

لجنة الفرز أو يرفض طلبه، وفى هذه الحالة يجوز للمرشح الذهاب الى اللجنة الوطنية 
 . 77لالنتخابات للنظر فى طلبه مع بيان أسباب هذا الطلب، واتخاذ قرار نهائى فيه

فى إثبات ما يعن له من ) أو وكيله(أيضا إقرار حق أصيل للمرشح وتتضمن القاعدة 
مالحظات فى محضر لجنة الفرز، بما فيها طلبه إعادة الفرز، سواء تمت الموافقة عليه أو 

 .رفضه
 
  الفرز؟  نتيجة من يعلن-7

يعلن رئيس اللجنة الوطنية لالنتخابات نتائج االقتراع، بناء على محاضر الفرز بالدوائر، 
حسب اإلجراءات التى تضعها اللجنة لهذا الغرض، وال يجب أن يتأخر إعالن نتائج االقتراع و

فى كافة الدوائر عن أسبوع من انتهاء المرحلة األخيرة من التصويت، إال بقرار من اللجنة 
 .الوطنية لالنتخابات يصدر بأغلبية ثلثى أعضائها

القضايا التى تثير موضوع النزاهة توقيت إعالن نتيجة العملية االنتخابية من ويعد 
 تأخر إعالن النتائج بعد االنتهاء من عملية الفرز قد يثير الشكوك حول ةوالشفافية، ففى حال

التالعب بالنتائج النهائية، ولن يتحقق ذلك إال إذا كان من خالل اللجنة الوطنية االنتخابات، 
 .تهاء منهفهذه اللجنة هى التى تعلن نتيجة الفرز وذلك فور اإلن

ويكون االعالن لكل دائرة انتخابية وليس لكل الدوائر مجتمعة، فعند انتهاء فرز أصوات 
، وتنشر شهادات رسمية للمرشحين الفائزينكل دائرة انتخابية يعلن عن النتيجة فيها، ثم تصدر 

 .78فى الجريدة الرسمية وفى االعالم

                                                
 مع عدد ،وراق الباطلة والبيضاءيها األف مبا ،عدد أوراق االقتراع  حالة عدم تطابقىففقط األصوات إعادة فرز  فلسطني يتم   ىف- 77

ات، النتخابلالنهائية نتيجة ال يؤثر ىف أن الفرز أى اختالف من شأنه إعادةعملية  أظهرت فإذااجلداول االنتخابية، بسجلني ملالناخبني ا
 .ىف مركز االقتراع، مرة أخرى جلنة االنتخابات املركزية هقررما تاء على ن بلتصويت،اعملية عاد ت

جلنة النتائج األولية بعد انتهاء لسطني تعلن ، ففى ف االنتخاباتإعالن نتيجةأغلب القوانني الوطنية العربية على سرعة  اتفقت - 78
عد فرز بقلم االقتراع  ئيسر يعلنوىف لبنان . لنهائيةنتائج االمن الفرز، وبعدها تقوم جلنة االنتخابات املركزية بإعالن  ةالدائرة االنتخابي
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 ويةالطعن فى نتيجة االنتخابات وفى صحة العض: ثالثا

قد ترجع الطعون االنتخابية إلى وجود أخطاء مادية فى حساب أوراق االقتراع، أو 
وتنظم أغلب القوانين الوطنية عملية الطعون . الطعن فى نزاهة عملية االنتخاب ككل

االنتخابية، حيث توضح من له الحق فى تقديم الطعن، وكيف، ولمن، ومن الذى يفصل به، 
 .تاحة، وما هى اآلثار المترتبة عليه، كما سيلىوما هى المدة الزمنية الم

 
  الطعن على قرار اللجنة حول نتائج االنتخابات-1

لكل مرشح أن يتقدم الى اللجنة الوطنية لالنتخابات بطعن على نتيجة االنتحابات فى 
 ساعة من إعالن 24الدائرة التى ترشح فيها، بنفسه أومن خالل وكيله القانونى، وذلك خالل 

 ساعة 48ة التصويت فى الدائرة، على أن تفصل اللجنة فى الطعن بأغلبية أعضائها خالل نتيج
 .التالية من استالمها الطعن

 
أى يقدم الطلب الى رئيس اللجنة الوطنية لالنتخابات، على أن يذكر أوجه الطعن 

 .79وأسانيده بكافة طرق اإلثبات بما فيها شهادة الشهود
 

مام تقديم الطعن مبكرا كلما ساعد ذلك بصورة أفضل فى حسم وبالطبع كلما فتح الباب أ
نتيجة العملية االنتخابية، وإعالنها للمواطنين والمرشحين على حد سواء، وهكذا حاولت الدول 

 .80المختلفة قدر اإلمكان تقنين عملية تقديم الطعون والبت فيها بأسرع وقت ممكن
 
 
   

                                                                                                                                       
كذلك ىف مصر يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة االنتخاب وعدد ما حصل عليه . ا اإعالنعلق  يث حياملؤقتة االقتراع نتيجةاألصوات 

 .لالنتخابات العامة يجةالداخلية النت وزير من بقرارو ، ثالثة أيامخالل كل مرشح من أصوات ىف دائرته، لتعلن بعدها،
املسئولة عن جلهة ا، هى ذاا فلسطني واألردن ومصرالبت ىف الطعون االنتخابية، كما ىف غالبا ما تكون اجلهة املسئولة عن  - 79

قضايا أمام حمكمة لجنة تلك الىف قرارات علما أنه جيوز الطعن  ،جلنة الدائرة االنتخابيةبت ىف الطعون تففى فلسطني عملية الفرز، 
كذلك .  هى اجلهة الوحيدة املخولة بالبت ىف االعتراضات املقدمة بشأن عملية الفرزوالفرز االقتراع جلنةبينما ىف األردن . االنتخابات

 .هبطالن أو ناخب كل وتص صحة وىف االنتخاب بعملية املتعلقة املسائل مجيع ىف الفرز جلنة تفصلىف مصر 
حني ى، فف السيما ما يتعلق منها مبوعد تقدميها والبت فيهاتقدمي الطعون االنتخابية تنظيم مسألة لدول فيما بينها ىفا  تتباين- 80

يجة نت إعالن يوم دءا منه املغرب خالل مثانية أيام بت، حددنتائج النهائيةالمن تاريخ نشر يومني تقدميه خالل لسطني ددت فح
 .االنتخاب



81 هة دليل عرىب النتخابات حرة ونزي

 ة؟ كيف يتم تقديم الطعن على قرار اللجن-2

تقدم الطعون باليد الى اللجنة الوطنية لالنتخابات، حسب اإلجراءات التى تضعها اللجنة، 
 .بما فيها الرسوم المقررة

 المختلفة للطعن وكيفية إتمامها، كما توقد حددت معظم القوانين الوطنية اإلجراءا
تى وغن لم حددت ااألشخاص المكفول لهم تقديم الطعون، فبعضها كفلها لكل من له مصلحة ح

 .81يكن مرشحا، فى حين قصرها البعض اآلخر على المرشحين دون غيرهم
 

  الطعن على صحة عضوية من أعلن فوزه-3

لكل مرشح الحق فى تقديم دعوى مباشرة أمام المحكمة الدستورية بالطعن على صحة 
من هذا  ساعة 24انتخاب منافسه الذى أعلنت اللجنة الوطنية لالنتخابات فوزه، وذلك خالل 

اإلعالن، وبواسطة محام معتمد أمام المحكمة الدستورية، التى تفصل فى الطلب من خالل 
 . أسبوع من إيداع صحيفة الدعوى

فبانتهاء عملية التصويت وإعالن اللجنة الوطنية لنتائج االنتخابات يولد المجلس 
دستورية قبل تولى التى تبدأ بحلف األعضاء لليمين ال(المنتخب، حتى قبل أن يبدأ أعماله 

إال أن صالحيات اللجنة الوطنية لالنتخابات فى اإلشراف الكامل والمستقل ). مهامهم البرلمانية
على العملية االنتخابية وعدم قابلية قراراتها للطعن أمام أية جهة تتتهى عند إعالنها النتائج 

ت اللجنة يجب أن يكون النهائية لالنتخابات، أما الحق فى اللجوء للقضاء للطعن على قرارا
وتعتمد هذه القاعدة على أسلوب جواز الطعن مرة واحدة، مع حسم . مكفوال أيضا كحق أساسى

 .مدة نظره نهائيا أمام القضاء الدستورى
وقد تناولت الدساتير أو القوانين الوطنية عملية الطعن فى صحة العضوية وأثرها، 

، وإن "البرلمان سيد قراره"رلمان ذاته، فيما يسمى وتتشابه فى إسناد صالحية البت فيها الى الب
 . 82كان بأغلبية خاصة

  
 

                                                
وفقا ملراحل الفرز تقدميها فلسطني ءات املنظمة للتقدمي الطعون االنتخابية،حيث يتم ىف ومن ناحية أخرى ختتلف الدول ىف اإلجرا - 81

بينما ىف  ،قطف للمرشحنيال يسمح بتقدميها سوى ، وىف األردن هليئات احلزبية أو اهمئوكال وأهم يثلمم أو نياملرشحاملختلفة من خالل 
 القائد أو الدائرة رئيس أو الباشا أو األقاليم أو العمالة عامل ، السيما ذلكىف مصلحة له من كلأمام  تقدمي الطعون مفتوحباب املغرب 

  .اختصاصه ىف نطاق االنتخابية الدائرة تقع ىالذ
 وال تعترب النيابة باطلة إال بقرار يصدر بأكثرية ،ىف صحة نيابة أعضائهاحب سلطة الفصل صهو ىف كل من مصر واألردن الربملان  - 82

 .من اختصاص الس الدستورىالفصل تكون ردن، وبأغلبية الثلثني ىف مصر، أما ىف تونس ولبنان، فسلطة األعضاء  ىف األ
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  الطعن على صحة االنتخابات فى الدائرة ككل-4
لكل مرشح خسر فى االنتخابات أن يطعن على صحة االنتخابات فى الدائرة التى ترشح 

ر اللجنة الوطنية فيها وذلك أمام المحكمة الدستورية خالل أربع وعشرين ساعة من إعالن قرا
لالنتخابات لنتائج االنتخابات فى تلك الدائرة، على أن تفصل المحكمة نهائيا فى الطعن خالل 

 .ثالثة أيام
، بحيث "مصلحة للطاعن فى تقديم طعنه"وهذه القاعدة المقترحة تنهض على شرط توافر 
 إجرائية فى كما تتضمن أيضا شروطا. تقصر حق الطعن على المرشح المتضرر مباشرة فقط

تحريك الدعوى، بما فيها سداد الرسوم على الصحائف الدعوى أمام القضاء الدستورى 
، )المحكمة العليا، أو المحكمة الدستورية العليا، أو المجلس الدستورى، حسب المسمى الوطنى(

وتستلزم وفقا قواعد المرافعات إيداع صحيفة الدعوى بواسطة محام معتمد أمام القضاء 
ورى، وتضع مواعيد لحسم مصير المنازعة نهائيا، بحيث يتشكل مجلس خال من عيوب الدست

 .ومطاعن فى صحة عضوية أعضائه
 :ومع ذلك، فإن هذا الشرط ال يحول دون الطعن فى صحة االنتخابات من ناحيتين

بعد إعالن نتائج ) الفائز(األولى، أن الطعن فى توافر الشروط الجوهرية للمرشح 
وانتهاء مدة الطعن عليها سوف يظل متاحا، ولكن أمام القضاء الدستورى، ومن االنتخابات 

زاوية البطالن، مثل حالة تزوير مرشح فى أوراق رسمية تتعلق بأداء الخدمة اإللزامية 
وعجز الغير عن اكتشاف ذلك إال بعد إعالن نتائج االنتخابات أو ..) العسكرية أو خدمة العلم(

برلمانية، وفى هذه الحالة فإن الطعن بالبطالن فى شروط المرشح حتى اكتساب الحصانة ال
يظل مفتوحا، ألنها تعتبر من قواعد النظام العام، وذلك لضمان صحة ومشروعية تشكيل 

 .البرلمان وأعماله
والزاوية الثانية، أن بطالن صحة الترشح، كسبب لبطالن نتائج االنتخابات يجب أن 

، ضمانا الستقرار )أو بقرار من المجلس الدستورى(ى يكون بحكم قضائى دستورى نهائ
 .المراكز القانونية للفائزين وصيانة للعملية السياسية ككل

 
  استرداد التأمين المالى للمرشحين-5
على األقل من األصوات الصحيحة للناخبين استرداد % 5لكل مرشح حصل على 
عند الترشيح، وذلك بقرار من اللجنة " صندوق دعم االنتخابات"التأمين المالى الذى أودعه فى 

منه كحد أقصى رسوما لتنمية موارد الصندوق، وأية % 25الوطنية لالنتخابات، وبعد خصم 
 . خصومات أخرى وفقا لقواعد الدعاية التى تضعها اللجنة
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والغرض الذى تسعى هذه القاعدة الى تحقيقه هو توفير حد أدنى من المال لدى صندوق 
ت، لتغطية أنشطته المتعددة، بما فيها عمليات التدريب والتثقيف العام دعم االنتخابا

. واإلعالنات، وكذلك لما يتمتع به هذا المصدر من استقاللية، ألنه ال يأتى من الخزانة العامة
 .ويشكل هذا المصدر عنصرا مكمال لموارد الصندوق، باإلضافة الى دعم الدولة، كما سبق

ى العالم إلى وضع مبلغ كتأمين لدخول االنتخابات، وهذا المبلغ وتتجه العديد من الدول ف
قد يكون للتعبير عن الجدية فى الترشيح، وقد يكون التأمين رهينة للتعويض عما تتكبده الدولة 

كذلك، هناك بعض الدول تشترط حصول . خالل إدارة االنتخابات أو بسبب أفعال المرشح
 .سترداد هذا المبلغ التأمينى المدفوعالمشرح على نسبة معينة من األصوات ال

بعض الدول تخصم مبلغا معينا من التأمين كمصاريف إدارية أو ضرورية للعملية ف
االنتخابية، فى حين توجد دول أخرى تقتطع من هذا المبلغ مصروفات واجبة الدفع فال يصبح 

 .83تأمينا بمعنى الوديعة واجبة الرد كاملة
 

 ابية انتهاء العملية االنتخ-6
وفى كل األحوال، يجب أن يتم اإلنتهاء من نظر الطعون وإعالن القائمة النهائية 

 .  للفائزين قبل انعقاد أولى جلسات المجلس الجديد بأسبوع على األقل
وبانتهاء مدة الطعن وصدور أحكام نهائية فى الطعون على االنتخابات، يكتمل تكوين 

ومن هنا، يجب أن تنتهى العملية قبل بدء . مشروعيةالمنتخبة، وتكتسب ال/ الهيئة النيابية
البرلمان أعماله بفترة معقولة، يمكن أن تكون شهرا أو أقل قليال، حتى يستقر تكوين البرلمان 

 .ويبدأ مهامه خاليا من شبهات وطعون نزاهة االنتخابات
  

                                                
، دارية وغريهاإلاملصروفات اند  حتت ب،المعينا من امل اتشترط معظم الدول فيمن يرشح نفسه خلوض االنتخابات أن يسدد مبلغ - 83

ترد ، وىف لبنان  بعد خصم قيمة املستحقاتاملرشح ىف االنتخابات حالة عدم فوز  ىفهذا املبلغ يرد ، وكما ىف مصر قد"اتأمين"يسمى 
ىف ىف املقابل ال يسترد املرشح ته، ودائرناخبني بالعلى األقل من أصوات % 10 نسبة علىصول املرشح ح لكن بشرطقيمة التأمني 

 .مريكىأ ا دوالرألف وىف الثانية ،ادينار مخسمائةىت تبلغ ىف األوىل الووفلسطني عندما ال يفوز باالنتخابات قيمة التأمني املدفوع األردن 
ربط مسألة قبول طلبات الترشيح لالنتخابات النيابية بدفع أية مبالغ ال تعلى عكس تلك الدول هناك دول أخرى كاملغرب واجلزائر و

 .تأمينية
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