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تصدير

يف أواخر مثانينات القرن العشرين وعلى امتداد التسعينات منه قامت بلدان عديدة بتنظيم أول انتخابات 
تعددية يف تارخيها. ومتّثل التحدي األكرب الذي واجهته تلك العمليات االنتخابية يف النقص احلاد يف اخلربات 
ومصادر املعرفة. فبينما تركز االهتمام األكرب على التحقق من إدارة تلك االنتخابات باستقاللية تامة، إال 
أن الكثري من اإلدارات االنتخابية حديثة العهد مل تتمتع باجلاهزية الكافية للقيام مبهامها، ومل متتلك التجربة 
الالزمة وال مصادر املعرفة الضرورية لتمكينها من تنظيم انتخابات تتمتع باملستوى املطلوب من املصداقية. ومل 
تتوفر يف تلك األثناء منهجية عامة لتصميم ومتويل اإلدارات االنتخابية؛ كما ومل تتمكن األجهزة االنتخابية 
والعاملني فيها من الوسائل اليت تتيح هلا االطالع على أفضل الترتيبات االنتخابية والتجارب العملية املقارنة.

ولقد مّكن تنظيم االنتخابات التنافسية املتعاقبة على مر السنني اإلدارات االنتخابية يف غالبية أرجاء العامل 
من احلصول على خربة متراكمة تعمل على تبادهلا ملزيد من االستفادة املشتركة. وعليه فلقد تغريت التحديات 
اليت كانت تواجهها تلك اإلدارات فيما مضى. إذ تتمحور أكرب التحديات اليت تواجه القائمني على إدارة 
العمليات االنتخابية يف أيامنا هذه حول كيفية التحقق من ثقة كافة الشركاء يف تلك العمليات وحتقيق أعلى 
مستويات املصداقية يف اإلدارة االنتخابية. وتعترب ثقة الشركاء يف العملية االنتخابية، وثقة اجلمهور واألحزاب 
العملية االنتخابية فحسب، بل  السياسية بشكل خاص فيها ويف طريقة إدارا، أمرًا مفصليًا ليس لنجاح 

لتحقيق أعلى مستويات املصداقية يف احلكومات الناجتة عنها.
يأيت دليل املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات حول أشكال اإلدارة االنتخابية ملعاجلة هذه التحديات 
من وجهة نظر عملية، وذلك من خالل االستناد إىل جتارب عملية من خمتلف أرجاء العامل يف إدارة العملية 
أو  التوصيات  فرض  يف  الوقوع  دون  وميسرة،  مقترحة  حلول  شكل  على  للقارئ  وتقدميها  االنتخابية، 
املعاجلات القاطعة. ويبحث هذا الدليل يف خمتلف أشكال اإلدارة االنتخابية واملسائل املتعلقة بتصميمها واليت 
من شأا التأثري يف مصداقية اإلدارة االنتخابية واستقالليتها. وهلذا الغرض، ينظر الدليل للعملية االنتخابية 
برمتها، كدورة متكاملة، دون التركيز على املرحلة الساخنة منها واليت تدور حول مرحلة االقتراع، حيث 

يؤكد الدليل على أمهية املراحل اليت تسبق عملية االقتراع وكذا مراحل التقييم اليت تليها.
من ناحية أخرى، يؤكد هذا الدليل على ضرورة التحقق من جناعة اإلدارة االنتخابية وفاعليتها، وكذلك 
مهنيتها واستمراريتها. حيث يوفر وسائل مفيدة لترشيد عملية التخطيط املفّصل للمتطلبات األساسية املتعلقة 
وتنظم  املطلوبة  باملصداقية  تتمتع  ونزيهة،  حرة  انتخابات  لتنظيم  الضرورية  والتمويلية  التنظيمية  باجلوانب 
بكفاءة عالية. وبذلك، يهدف هذا الدليل إىل توفري وسيلة عملية لكافة املعنيني يف تأسيس، أو إصالح أو 
تدعيم إدارات انتخابية مستقلة، حيادية ومهنية على املدى البعيد. لذلك ال يساورين أدىن شك حول القيمة 
اهلائلة هلذا الدليل للمؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات بالنسبة للقائمني على إدارة العمليات االنتخابية 

والشركاء فيها حول العامل.
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تقدمي

تصبو املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات لالضطالع بدور املحفز لبناء وتعزيز النظم الدميقراطية، 
ولإلسهام يف رفع كفاءة الربامج الرامية لدعمها، ويف اعتماد برامج ميكنها التأثري يف كل من صناع القرار، 
والبلدان املاحنة، ومؤسسات األمم املتحدة، وكذا املنظمات اإلقليمية واملؤسسات األخرى الفاعلة يف هذا 
املجال. وكجزء من جهودها لريادة العمل املؤثر حنو إرساء الدميقراطية، على الصعيدين النظري والعملي، 
ترتكز إحدى املحاور االستراتيجية للمؤسسة إىل توفري مصادر املعرفة خلدمة العمليات الدميقراطية النابعة من 

داخل املجتمعات املختلفة.
حتدد األطر االنتخابية، مبا فيها مسألة اختيار النظام االنتخايب وتصميم اإلدارة االنتخابية، نتائج العمليات 
االنتخابية ومدى مصداقيتها، وبالتايل فهي حتدد مستويات الثقة بالعملية الدميقراطية برمتها. وال جيب النظر 
إىل مسألة قيام اإلدارة االنتخابية املهنية كمسألة فنية وإدارية فقط، إذ أا عملية مفصلية يشترك فيها كافة 
اإلدارة  بأمهية  املتعلقة  التجارب  بأن  جند  حيث  وتطلعام،  اهتمامام  اختالف  على  السياسيني  الشركاء 
االنتخابية القادرة على العمل باستقاللية تنفيذية، ودون اخلضوع ألي طرف كان، يف إدارة العملية االنتخابية 

بكفاءة مستدامة ما فتأت تتراكم.
يقدم هذا الدليل املعطيات األساسية املقارنة حول تصميم، وتأسيس، ومتويل اإلدارة االنتخابية، باإلضافة 
إىل ما يتعلق مبتطلبات تأهيلها وتقييمها. وبذلك، فهو يشكل مصدرًا قّيمًا لكل ذي عالقة ببناء القدرات 
املستدامة لتنظيم العمليات االنتخابية الناجعة، واليت ينظر هلا كانتخابات شرعية. إال أن قيمته احلقيقية تتعدى 
ذلك، ليشكل مرجعًا هامًا ميكن االستفادة منه يف تطوير املواد التأهيلية ووسائل التدريب االنتخايب املتداخلة. 
وهلذا الغرض سيتم ربط هذا الدليل بشبكة املعلومات االنتخابية املعروفة باسم ”أيس“ (ACE)، واليت توفر 

مرجعًا هامًا حول كافة جوانب العملية االنتخابية.
ويشكل هذا الدليل كذلك منطلقًا للدعوة حنو اختاذ بعض اخلطوات التنفيذية فيما يتعلق باملساعدات 
الظالم  تلّمس طريقهم يف  على  عملوا  لطاملا  املساعدات  تلك  تقدمي  على  القائمني  وأن  االنتخابية، خاصًة 
يف معرض إعدادهم لربامج الدعم اخلاصة باملؤسسات االنتخابية الناشئة. ونلحظ اليوم وعيًا متزايدًا حول 
ضرورة النظر لتلك الربامج من خالل استراتيجية إمنائية طويلة املدى للتحقق من فاعلية املساعدات االنتخابية، 
بدًال من التعامل معها كفعاليات منفصلة تتمحور حول عملية انتخابية حمددة. وعليه، ميكن للماحنني اآلن 
اختاذ خيارام على أساس من الفهم األعمق للمبادئ األساسية لإلدارة االنتخابية واخليارات املختلفة املتوفرة 

لتصميمها.
لذا ميكننا القول بأن هذا الدليل يشكل وسيلًة هامة مت وضعها خلدمة كافة املعنيني يف تعزيز عمليام 

االنتخابية واالرتقاء مبستويات شرعيتها.
 

فيدار هيلغيسني
األمني العام للمؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات
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١. تشكل العملية االنتخابية، مبا فيها وسائل الدميقراطية املباشرة كاالستفتاءات، إحدى أكرب الفعاليات 
اإلدارية وأكثرها تعقيدًا، اليت ميكن لبلد ما تنظيمها وتنفيذها يف جو ساسي عادًة ما يتسم بالسخونة.

٢. مل تتمتع مسألة تنظيم وإدارة االنتخابات التعددية الدميقراطية يف الغالب بكثري من االهتمام ومل تشكل 
حدثًا يستقطب اهتمام وسائل اإلعالم. إذ مرت إدارة الكثري من العمليات االنتخابية دون ان تستحوذ 
على أي اهتمام يذكر سوى من قبل أولئك املعنيني ا بشكل مباشر، على الرغم من اعتراض األحزاب 
اخلاسرة يف كثري من األحيان على طريقة إدارة تلك االنتخابات ونتائجها. إال أن ذلك بدأ بالتغري منذ 
أواسط مثانينات القرن املاضي، حيث بدأت االنتخابات الدميقراطية ُتعترب وُتتابع كعنصر أساسي يف عملية 
السياسية ووسائل اإلعالم،  الرتاعات. وعليه، بدأت األحزاب  الشمولية ويف حل  التحول من األنظمة 

وكذا املراقبون الدوليون واملحليون مبتابعة تلك االنتخابات ومراقبتها عن كثب.

٣. ومنذ أواسط مثانينات القرن املاضي بدأ يتبلور االلتزام باإلصالح االنتخايب حول العامل، حيث بدأت 
الفعاليات السياسية واإلدارات االنتخابية تعي بأن تغيري الواقع االجتماعي يتطلب إعادة النظر يف الترتيبات 
االنتخابية، وذلك بفضل املتابعات احلثيثة من قبل وسائل اإلعالم ومراقيب االنتخابات، باإلضافة إىل ظهور 
مراقبة  فيه  تزايدت  الذي  الوقت  الدميقراطية. ويف  بنشر  املعنية  واإلقليمية  الدولية  املنظمات  من  العديد 
العمليات االنتخابية، بدأ االهتمام، ومنذ أواسط تسعينات القرن املاضي، بالتحول من التركيز على نقص 
اخلربات والفجوة املعلوماتية إىل التركيز على ما يعرف بفجوة املصداقية اخلاصة باملؤسسات االنتخابية، 

واملتمثلة يف تراجع مستويات الثقة العامة يف نزاهة ومهنية اإلدارة االنتخابية وفعالياا.

٤. غالبًا ما ترّكز االهتمام العام حول إصالح النظام االنتخايب لتحسني مستويات التمثيل. إال أن إصالح 
األجهزة املختصة بتنظيم وإدارة العملية االنتخابية مل يكن أقل أمهية من ذلك، وهو ما يبدو واضحًا من 
خالل امليول الشائعة يف تشكيل إدارات انتخابية مستقلة، تتمتع بسلطات وصالحيات واسعة، وتطوير 
اجلودة  من  أعلى  درجة  على  انتخابية  خدمات  لتقدمي  يؤهلها  مبا  االنتخابية  لإلدارة  الداخلي  التنظيم 

ومبستوى أفضل من الكفاءة، يف الوقت الذي تعمل فيه على حتسني نزاهة العملية االنتخابية وحريتها.

استفادت تلك  االنتخابية احلثيثة يف تطوير مهنيتها. حيث  ٥. ولقد أسهمت مراقبة ومتابعة اإلدارات 
اإلدارات من جتارا ومن جتارب املؤسسات واإلدارات األخرى غري االنتخابية، وقامت بتشكيل شبكات 
فيما بينها تفيدها يف تبادل األفكار والتجارب واالرتقاء باملعايري األساسية لالنتخابات. فبينما تتعدد طرق 

تصميم وتنظيم اإلدارات االنتخابية، إال أن مجيعها تواجه العديد من املسائل والتحديات املتماثلة.

٦. يهدف هذا الدليل إىل تقدمي التجارب واملعرفة املتراكمة واليت مت مجعها من حول العامل فيما يتعلق 
باإلدارة االنتخابية، وما خيص دورها ومهامها، وكذا تنظيمها ومتويلها وإدارة شؤوا. كما يقدم هذا 

مقدمة
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الدليل بعض األمثلة لتجارب أثبتت جناحها وأخرى مل تكن بذات املستوى من النجاعة. وجتدر اإلشارة 
إىل أن هذا الدليل يقّر بأن أشكال اإلدارة االنتخابية املختلفة قد تصلح ضمن أطر ومواقع خمتلفة كذلك، 
وبذلك فهو ال يهدف إىل فرض أية توصية أو تفضيل أي من اخليارات الواردة فيه، باستثناء ما هو متفق 
والرتاهة،  احلرية،  مبادئ  اجليد، مبا يف ذلك  االنتخايب  العمل  تتوفر يف  أن  أساسية جيب  عليه كميزات 
والعمل  واملسؤولية  واحلياد،  واملهنية،  واالستمرارية،  والكفاءة،  والشفافية،  االقتراع،  وسرية  والعدل، 

مبنظور القائم على توفري أعلى مستويات اخلدمة يف إدارة العملية االنتخابية.

وباالبتعاد  ممكنة،  طريقة  بأيسر  العملية  املعلومات  توفري  يف  الدليل  هلذا  األساسي  اهلدف  ويتمثل   .٧
الدليل  هذا  ويشتمل  املبهمة.  اإلدارية  أو  االنتخابية  واملصطلحات  النظرية  املعاجلات  اإلمكان عن  قدر 
على معلومات ال تفيد القائمني على تأسيس اهليئات املعنية بإدارة االنتخابات أو العاملني يف اإلدارات 
االنتخابية حديثة العهد أو العاملني يف هذا املجال يف الدميقراطيات الناشئة فحسب، بل كذلك لفائدة 
املعنيني بتقييم أداء اإلدارة االنتخابية وتطويره يف اإلدارات االنتخابية والدميقراطيات الراسخة. وبنفس 
القدر، توفر املعاجلات الواردة يف هذا الدليل معلومات مفيدة لكافة املعنيني بإدارة العمليات االنتخابية، مبن 
فيهم احلكومات، واألحزاب السياسية، ووسائل اإلعالم، ومنظمات املجتمع املدين، باإلضافة إىل املعنيني 

مبتابعة املسائل السياسية واالنتخابية بشكل عام.
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الفعاليات  مسؤولية  ُتعهد  أن  مبهامها  للقيام  الالزمة  واملهارت  االنتخابية  اإلدارة  تعقيدات  تتطلب   .٨
االنتخابية هليئة أو جهة حمددة أو أكثر. وميكن لتلك اجلهات أن تتخذ أشكاًال وأحجامًا خمتلفة، وكذا 
تسميات عدة منها ”جلنة االنتخابات“، ”اإلدارة العامة لالنتخابات“، ”املجلس االنتخايب“، ”وحدة 
الشؤون االنتخابية“، أو ”مفوضية االنتخابات“، إخل. ويستخدم مصطلح اإلدارة االنتخابية للداللة على 
اهليئة أو اجلهاز أو جمموعة منها واملسؤولة عن إدارة العملية االنتخابية، بغض النظر عن الترتيبات التنظيمية 

القائمة.

٩. ُتعّرف اإلدارة االنتخابية على أا املؤسسة أو اهليئة املسؤولة قانونيًا واليت يتحدد اهلدف من قيامها 
بإدارة بعض أو كافة اجلوانب األساسية لتنفيذ العمليات االنتخابية واالستفتاءات على خمتلف أشكاهلا. 

وتشمل اجلوانب األساسية املشار إليها هنا ما يلي:

 أ) حتديد أصحاب حق االقتراع؛
 ب) استقبال واعتماد طلبات الترشيح لالنتخابات من قبل األحزاب السياسية و/أو املرشحني؛

 ج) تنظيم وتنفيذ عمليات االقتراع؛
 د) عّد وفرز األصوات؛

 ه) جتميع وإعداد نتائج االنتخابات.

١٠. ويف حال تعدد اجلهات املسؤولة عن هذه اجلوانب األساسية للعملية االنتخابية، ميكن تصنيفها مجيعًا 
كإدارة انتخابية، حيث ميكن أن تتألف اإلدارة االنتخابية من هيئة واحدة حمددة، كما وميكن هلا أن تشكل 

وحدة إدارية ضمن هيئة أو مؤسسة أكرب قد تضطلع مبهام أخرى باإلضافة إىل مسؤولياا االنتخابية.

fiÎ˛a@›ñ–€a

fiÎ˛a@›ñ–€a
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أشكال اإلدارة االنتخابية
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١١. باإلضافة إىل هذه اجلوانب األساسية، ميكن لإلدارة االنتخابية االضطالع مبهام أخرى تسهم يف 
تنفيذ  أو  االنتخابية،  الدوائر  ترسيم  أو  الناخبني،  بتسجيل  كالقيام  واالستفتاءات،  االنتخابات  تنظيم 
النظر يف  أو  االنتخابية  بالعملية  املتعلقة  اإلعالم  نشاطات وسائل  متابعة  أو  االنتخابية،  التوعية  محالت 
الدوائر  ترسيم  سوى  انتخابية  مهام  بأية  تضطلع  ال  اليت  اهليئات  أن  إال  وحلها.  االنتخابية  الرتاعات 
االنتخابية على سبيل املثال (كلجنة ترسيم الدوائر) أو النظر يف الرتاعات االنتخابية (كاملحكمة اخلاصة 
بشؤون االنتخابات)، أو متابعة وسائل اإلعالم يف هذا املجال أو تنظيم وتنفيذ محالت التوعية االنتخابية، 
ال تعترب إدارة انتخابية وذلك لكوا ال تقوم على إدارة أي من اجلوانب األساسية للعملية االنتخابية كما 
وردت أعاله. وعلى غرار ذلك، ال تعترب اهليئة املعنية باإلحصاء السكاين كإدارة انتخابية حىت ولو أا 

تعمل على إعداد سجالت الناخبني كجزء من عمليات السجل املدين العام للسكان يف بعض البلدان.

ففي  خمتلفة.  انتخابية  عمليات  إلدارة  خمتلفة  انتخابية  إدارات  تشكيل  احلاالت  بعض  يف  يتم  قد   .١٢
املكسيك وبولندا على سبيل املثال تضطلع اإلدارة االنتخابية باملسؤولية عن كل من االنتخابات الرئاسية 
من  واحدة  كل  بتنظيم  تقوم  خمتلفة  انتخابية  إدارات  بأن  ليتوانيا  يف  جند  بينما  (الربملانية)؛  والتشريعية 
تلك العمليات االنتخابية. أما يف بريطانيا فتختلف الترتيبات إلدارة االنتخابات عن تلك اخلاصة بإدارة 

االستفتاءات اختالفًا كليًا عن بعضها البعض (راجع الدراسة اخلاصة يف هذا الدليل).

١٣. ميكن أن ُينظر إىل بعض اهليئات اليت ال تقوم على إدارة أي من اجلوانب األساسية للعملية االنتخابية 
من قبل عامة الشعب على أا إدارة انتخابية وذلك بسبب حجم الفعاليات املتعلقة بالعملية االنتخابية 
اليت تقوم بتنفيذها تلك اهليئات. وجند يف جلنة االنتخابات يف نيوزيلندا مثاًال حيًا على ذلك، واليت تتمثل 
مسؤولياا يف تسجيل األحزاب السياسية، وتوزيع املخصصات املعتمدة من امليزانية العامة عليها، وكذلك 
باإلضافة إىل مراقبة متويل األحزاب  الرمسية،  االنتخابية عرب وسائل اإلعالم  توزيع مواعيد بث محالا 
السياسية وتكاليف محالا االنتخابية، وتنفيذ محالت التوعية االنتخابية. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه 

اللجنة ال تصنف ضمن فئة اإلدارات االنتخابية استنادًا إىل التعريف الوارد أعاله.

١٤. باإلضافة إىل توزيع املهام االنتخابية بني هيئات خمتلفة استنادًا للجوانب املختلفة اليت تضطلع ا 
كل منها، ميكن توزيع املسؤوليات االنتخابية بني هيئات على مستويات خمتلفة. فعلى سبيل املثال، ميكن 
أن تقوم جلنة االنتخابات الوطنية أو الوزارة املعنية (كوزارة الداخلية مثًال) أو إحدى الدوائر احلكومية 
الوطنية يإدارة بعض جوانب العملية االنتخابية، بينما تقوم على إدارة جوانب أخرى منها اللجان املحلية، 
أو الوحدات احلكومية املحلية أو السلطات املحلية (كما يف أسبانيا مثًال. راجع الدراسة اخلاصة يف هذا 
انتخابات وطنية تشترك يف إدارة  الدليل). وميكن إطالق مصطلح اإلدارة االنتخابية كذلك على جلنة 
واليت  السويدية،  االنتخابات  ملصلحة  بالنسبة  احلال  هي  املحلية، كما  السلطات  مع  االنتخابية  العملية 
تشمل مهامها تنسيق عمليات طباعة أوراق االقتراع، وتوزيع املقاعد الربملانية وإعالن نتائج االنتخابات 

على املستوى الوطين.

ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖfi€@fibÿëc@Úq˝q

١٥. يستند الشكل املتبع يف تصميم اإلدارة االنتخابية يف أي بلد إىل عملية شاملة ختص تصميم مؤسساته. 
البلد أو على العكس. ويف  العامة يف  كما وميكن هلا أن تكون أكثر تناسقًا مع شكل وتنظيم اإلدارة 
البلدان اخلارجة من حقب االستعمار، فقد يتأثر شكل اإلدارة االنتخابية بالتقاليد اإلدارية املوروثة عن 
القوة املستعمرة. وبينما ميكن احلديث عن العديد من املتغريات واخليارات، إال أنه هناك ثالثة أشكال 
رئيسية لإلدارة االنتخابية هي: املستقلة، احلكومية واملختلطة. ويبّين امللحق (أ) هلذا الدليل الشكل املعتمد 

وتفاصيل اإلدارة االنتخابية القائمة يف ٢١٤ بلد واألقاليم التابعة هلا.
ZÔÁ@ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖfi€@Úq˝r€a@ÚÓéÓˆä€a@fibÿë˛a
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اإلدارة االنتخابية املستقلة
١٦. اإلدارة االنتخابية املستقلة هي تلك القائمة يف البلدان اليت تقوم على تنظيم وإدارة انتخاباا هيئة 
مستقلة تعمل كمؤسسة منفصلة كليًا عن السلطة التنفيذية وهلا ميزانيتها اخلاصة ا واليت تقوم بإدارا 
بشكل مستقل. ويف ظل هذا الشكل ال تتبع اإلدارة االنتخابية ألية جهة وال تكون مسؤولة أمام أية وزارة 
أو إدارة حكومية، إال أا ميكن أن تكون مسؤولة أمام السلطة التشريعية (الربملان) أو القضاء أو رئيس 
البالد. وميكن أن تتمتع اإلدارات االنتخابية املستقلة مبستويات خمتلفة من االستقاللية اإلدارية واملالية، 
ومستويات خمتلفة من املسؤولية العامة عن نشاطاا. وتتألف هيئة اإلدارة االنتخابية املستقلة من أعضاء ال 
يتبعون للحكومة أثناء عملهم يف اهليئة االنتخابية. وجند بأن الكثري من الدميقراطيات الناشئة قد اعتمدت 
البلدان اليت تعتمد خيار اإلدارة االنتخابية املستقلة كل  هذا اخليار يف تأسيس إداراا االنتخابية. ومن 
من أرمينيا، أستراليا، أستونيا، أندونيسيا، أورغواي، بوركينافاسو، البوسنة واهلرسك، بولندا، تايالند، 

جنوب أفريقيا، جورجيا، فلسطني، كندا، كوستاريكا، ليبرييا، موريشيوس، نيجرييا، اهلند واليمن. 

١٧. وجند يف بعض البلدان قيام هيئتني إلدارة االنتخابات، كليهما مستقل عن السلطة التنفيذية ويعتربان 
كإدارة انتخابية مستقلة. وعلى األغلب تضطلع إحدى هاتني اهليئتني مبسؤولية رسم السياسات املتعلقة 
بالعملية االنتخابية، بينما تأخذ األخرى على عاتقها تنظيم وتنفيذ العمليات االنتخابية. وجند يف بعض 
احلاالت ضوابط تضمن للهيئة املنفذة استقالليتها عن اهليئة الواضعة للسياسات االنتخابية يف كل ما يتعلق 
املستقلة  االنتخابية  اإلدارة  من  الشكل  هذا  على  فيها. وكمثال  العاملني  وتوظيف  التنفيذية  بالعمليات 

املزدوجة ميكننا ذكر اإلدارة االنتخابية يف كل من جامايكا، رومانيا، سورينام وفانواتو.

اإلدارة االنتخابية احلكومية
١٨. تقوم اإلدارة االنتخابية احلكومية يف تلك البلدان اليت تعمل فيها السلطة التنفيذية على تنظيم وإدارة 
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٢٧

العمليات االنتخابية، وذلك من خالل إحدى الوزارات (كوزارة الداخلية مثًال) و/أو من خالل سلطاا 
املحلية. وعادًة ما يقف على رأس اإلدارة االنتخابية احلكومية العاملة على املستوى الوطين أحد الوزراء 
أو املوظفني احلكوميني، وتكون مسؤولة يف كافة احلاالت أمام أحد الوزراء األعضاء يف السلطة التنفيذية. 
وباستثناء بعض احلاالت القليلة ال تتألف هذه اإلدارة من أعضاء، وتقع ميزانيتها ضمن ميزانية إحدى 

الوزارات أو السلطات املحلية. 

١٩. ومن البلدان اليت تعتمد هذا الشكل يف إدارا االنتخابية كل من بريطانيا (فيما يتعلق باالنتخابات 
املتحدة  والواليات  نيوزيلندا  سويسرا،  سنغافورة،  الدمنارك،  تونس،  االستفتاءات)،  وباستثناء  فقط 
تنظيم  املحلية  للسلطات  يعهد  املتحدة  والواليات  السويد، سويسرا  بريطانيا،  من  األمريكية. ويف كل 
وإدارة العمليات االنتخابية، مع العلم أن اإلدارة االنتخابية الوطنية يف كل من السويد وسويسرا تضطلع 

مبهمة وضع وتنسيق السياسات االنتخابية العامة.

اإلدارة االنتخابية املختلطة
٢٠. يف ظل هذا الشكل لإلدارة االنتخابية املختلطة جند عادًة مكونني رئيسيني يشكالن تركيبة مزدوجة 
لإلدارة االنتخابية: حيث جند هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية تعىن بوضع السياسات االنتخابية العامة 
واإلشراف على االنتخابات (كاهليئة االنتخابية العاملة يف ظل اإلدارة املستقلة)، وجند مبوازاة ذلك هيئة 
انتخابية تنفيذية تعىن بتنظيم االنتخابات وإدارة الفعاليات االنتخابية وتتبع إلحدى الوزارات أو للسلطات 
املحلية (كما هي احلال يف اإلدارة االنتخابية احلكومية). ويف ظل هذا الشكل تقوم اإلدارة احلكومية 
بتنظيم وتنفيذ العمليات االنتخابية، وذلك بإشراف من قبل اإلدارة املستقلة. ويستخدم هذا الشكل من 
الفرنسية  املستعمرات  من  العديد  إىل  باإلضافة  واليابان،  وفرنسا  أسبانيا  من  االنتخابية يف كل  اإلدارة 

السابقة، خاصًة يف غرب القارة األفريقية، مثل توغو والسنغال ومايل.

املؤسسة احلكومية يف ظل اإلدارة  املستقلة نسبًة إىل  املؤسسة  ٢١. وختتلف صالحيات ومهام وسلطة 
االنتخابية املختلطة من موقع إىل آخر، األمر الذي جيعل من تصنيف بعض البلدان ضمن هذه الفئة أمرًا 
صعبًا يف بعض األحيان. إذ جند يف بعض احلاالت بأن دور اإلدارة أو اهليئة املستقلة ال يتعدى دور املراقب 
الرمسي للفعاليات االنتخابية، على الرغم من أن هذا اخليار آخذ باالضمحالل شيئًا فشيئًا، كما حصل 
يف السنغال مثًال واليت ختلت عنه مؤخرًا. ويف حاالت أخرى نرى بأن اهليئة املستقلة تضطلع بدور إشرايف 
أكرب خيوهلا مبتابعة وتدقيق كافة الفعاليات االنتخابية اليت تقوم بتنفيذها اهليئة احلكومية، كما هي احلال يف 
مدغشقر على سبيل املثال، باإلضافة إىل دورها يف جتميع وإعالن نتائج االنتخابات كما يف كل من توغو 
والكونغو (برازافيل). ويف بعض البلدان التابعة للمجموعة الفرنكوفونية، يعترب املجلس الدستوري على 
أنه اهليئة االنتخابية املستقلة ضمن اإلدارة االنتخابية املختلطة، وذلك لكونه يضطلع مبهمة جتميع وإعالن 
بنتائج االستفتاءات فقط. ويف  يتعلق  الدستوري ذه املهمة فيما  التشاد فيقوم املجلس  النتائج. أما يف 
مايل، حيث تعمل وزارة اإلدارة املحلية على تنظيم االنتخابات، يقوم كل من املجلس الدستوري وجلنة 
االنتخابات الوطنية، كل على حدى، بتجميع النتائج االنتخابية، وبذلك جند يف هذه احلالة ثالث هيئات 

انتخابية، تعترب إحداها حكومية بينما تعترب اهليئتني األخريني كهيئات مستقلة.

٢٢. من اجلدير ذكره بأن العالقة اليت تربط خمتلف املكونات أو اهليئات االنتخابية العاملة يف ظل اإلدارة 
املختلطة كثريًا ما ال تكون حمددة بشكل واضح يف القوانني ذات العالقة، أو أنه يتم تأويلها والتعاطي 
معها بطرق خمتلفة من قبل خمتلف الشركاء يف العملية االنتخابية، األمر الذي قد يؤدي إىل خالفات هامة. 
ففي انتخابات عام ١٩٩٩ يف غينيا/كوناكري (واليت اعتمدت اإلدارة املختلطة يف تلك األثناء)، اختذ 
كل من ممثلي األغلبية وممثلي املعارضة يف تركيبة اهليئة املستقلة مواقف متعارضة حول الدور املسند هلا يف 

اإلشراف على العملية االنتخابية وتدقيقها، األمر الذي أضّر بفاعلية تلك اهليئة بشكل كبري. 
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جدول رقم (١): الصفات العامة ألشكال اإلدارة االنتخابية الثالثة ومكوناا
التريبات 
اخلاصة 
بكل شكل 
ومكوناته

         اإلدارة املختلطةاإلدارة احلكوميةاإلدارة املستقلة
اهليئة احلكوميةاهليئة املستقلةهيئة انتخابية حكوميةهيئة انتخابية مستقلة

الترتيبات 
التنظيمية

مستقلة تنظيميًا عن 
السلطة التنفيذية

تتبع تنظيميًا إلحدى 
الوزارت أو الدوائر 

احلكومية أو السلطات 
املحلية

مستقلة تنظيميًا عن السلطة 
التنفيذية

تتبع تنظيميًا إلحدى 
الوزارت أو الدوائر 

احلكومية أو السلطات 
املحلية

الترتيبات 
التنفيذية

تضطلع مبسؤولية 
تنظيمية وتنفيذية كاملة

ختضع لتوجيهات 
احلكومة يف تنظيم 
وتنفيذ االنتخابات

تتمتع باستقاللية لإلشراف 
على تنفيذ االنتخابات 
ومتابعتها، ويف بعض 

احلاالت لوضع السياسات 
االنتخابية العامة

ختضع لتوجيهات 
احلكومة يف تنظيم 

وتنفيذ االنتخابات، 
باإلضافة إىل خضوعها 
إلشراف اهليئة املستقلة 

وسياساا االنتخابية 
العامة 

ال تكون مسؤولة أمام املسؤولية
السلطة التنفيذية، إال 

أا مسؤولة عادًة أمام 
السلطة التشريعية، أو 
القضاء أو رئيس البالد

تكون مسؤولة كليًا 
أمام السلطة التنفيذية

ال تكون مسؤولة أمام 
السلطة التنفيذية، إال أا 

مسؤولة عادًة أمام السلطة 
التشريعية، أو القضاء أو 

رئيس البالد

تكون مسؤولة كليًا 
أمام السلطة التنفيذية

تتمتع بصالحية وضع الصالحيات
الضوابط القانونية 

بشكل مستقل استنادًا 
للقانون*

تنحصر صالحياا 
باملسائل التنفيذية فقط

تتمتع غالبًا بصالحية وضع 
الضوابط القانونية بشكل 
مستقل استنادًا للقانون، 

باإلضافة إىل اإلشراف على 
أعمال اهليئة التنفيذية

تنحصر صالحياا 
باملسائل التنفيذية فقط

تتألف من أعضاء ال التشكيلة
يتبعون للحكومة أثناء 

عملهم يف اهليئة

يقوم على رأسها أحد 
الوزراء أو املوظفني 

احلكوميني، وباستثناء 
بعض احلاالت فهي ال 
تتألف من أعضاء، بل 

هلا أمانة عامة فقط 

تتألف من أعضاء ال يتبعون 
للحكومة أثناء عملهم يف 

اهليئة

يقوم على رأسها أحد 
الوزراء أو املوظفني 

احلكوميني، و ال تتألف 
من أعضاء، بل هلا أمانة 

عامة فقط

يتمتع األعضاء مدة العضوية
بضمانات تتعلق مبدة 

عضويتهم، إال أن 
العضوية قد ال تكون 
لفترة حمددة بالضرورة

ال تتألف من أعضاء 
عادًة. أما موظفو أمانتها 
العامة فهم من املوظفني 

العامني وال يتمتعون 
بضمانات تتعلق مبدة 

عملهم فيها

يتمتع األعضاء بضمانات 
تتعلق مبدة عضويتهم، إال أن 
العضوية قد ال تكون لفترة 

حمددة بالضرورة

ال يتمتع موظفوها 
بضمانات تتعلق مبدة 

عملهم فيها

متتلك وتدير ميزانيتها امليزانية
اخلاصة باستقالل تام 
عن املتابعة اليومية من 

قبل السلطة التفيذية

تعترب ميزانيتها جزًء من 
ميزانية إحدى الوزارات 
أو ميزانيات السلطات 

املحلية

تعترب ميزانيتها جزًء من متتلك ميزانيتها اخلاصة
ميزانية إحدى الوزارات 

أو السلطات املحلية

* ال متتلك بعض البلدان العاملة باإلدارة االنتخابية املستقلة أو املختلطة هيئات انتخابية مستقلة تتمتع 
بصالحيات وضع الضوابط القانونية، كما هي احلال يف هنغاريا على سبيل املثال.
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شكل رقم (١): األشكال الثالثة لإلدارة االنتخابية

ثالثة أشكال لإلدارة االنتخابية

اإلدارة االنتخابية احلكوميةاإلدارة االنتخابية املختلطةاإلدارة االنتخابية املستقلة

مؤسسة 
انتخابية 
مستقلة

مؤسسة 
انتخابية 
مستقلة

مؤسسة 
انتخابية 
حكومية

مؤسسة 
انتخابية 
حكومية

مثلمثلمثل

املحكمة 
االنتخابية

جلنة 
االنتخابات 

املركزية

جلنة 
االنتخابات 

املؤقتة
+

 وزارة العدل

املجلس 
االنتخايب

+
وزارة 
الداخلية

السلطات 
املحلية

وزارة 
الداخلية أوأوأو

_ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖfi€@Úq˝r€a@fibÿë˛a@›√@ø@ÚÓibÇn„¸a@pbéç˚Ωa@Âfl@Íâbƒn„a@Âÿπ@aábfl

طريقة  حتديد  أساسيًا يف  عنصرًا  االنتخابية  عملياته  إلدارة  ما  بلد  قبل  من  املعتمد  الشكل  يعترب   .٢٣
عمل اهليئة االنتخابية، إال أنه ليس العنصر الوحيد على اإلطالق، فمن غري املنطقي التفكري بثالثة طرق 
فقط للنهج الذي ميكن أن تتبعه تلك اهليئات يف عملها. إذ تعتمد طريقة عمل اهليئات االنتخابية على 
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٣١

اإلطار القانوين واالنتخايب القائم، والواقع السياسي واالجتماعي وكذلك الثقايف الذي تعمل ضمنه تلك 
اهليئات. وتشتمل املؤثرات اليت ميكن هلا أن تنعكس على عمل اهليئات االنتخابية على االلتزام السياسي 
القائم لتمكني اهليئة االنتخابية من العمل حبرية وحياد، وعلى نطاق الصالحيات املعطاة هلا، واملؤهالت 
املطلوبة يف أعضائها وموظفيها ومدة عضويتهم أو عملهم يف اهليئة، وطريقة اختيار وتعيني أعضائها و/أو 
موظفيها، واإلطار املحدد هلا فيما يتعلق مبسؤوليتها أمام السلطات األخرى أو تبعيتها هلا، ومتّتع اهليئة 
بشخصية اعتبارية خاصة ختوهلا القيام باملالحقات القضائية أو متكن اآلخرين من مالحقتها قضائيًا. فعلى 
السياسية قد  املؤلفة من أعضاء ميثلون خمتلف األحزاب  املستقلة  االنتخابية  اهليئة  بأن  املثال، جند  سبيل 
تعمل على األرجح بطرق حمتلفة متامًا عن اهليئة املستقلة املؤلفة من أعضاء مستقلني ال يتبعون أي توجه 
أو حزب سياسي، وذلك على الرغم من كون اهليئتني تتبعان نظام اإلدارة االنتخابية املستقلة. وبنفس 
الوقت، فقد تعمل اهليئة االنتخابية احلكومية التابعة إلحدى الدوائر احلكومية املسؤولة عن إدارة أعمال 
موظفي االنتخابات املحليني بطرق خمتلفة عن تلك التابعة للعديد من السلطات املحلية مباشرًة يف إدارا 

لالنتخابات.

٢٤. إال أننا جند بعض اخلواص، وكذلك املحاسن واملساوئ العامة فيما يتعلق بأشكال اإلدارة االنتخابية 
الثالث ومكوناا، كما يستدل من املسائل اهلامة الواردة يف اجلداول ١، ٢، ٣، ٤ و٥.

خواص املؤسسات االنتخابية يف ظل األشكال الثالثة إلدارة االنتخابات
٢٥. يتطرق اجلدوالن ٢ و٣ أدناه إىل اخلواص األساسية وتلك املمكنة يف اهليئات االنتخابية العاملة يف 
ظل اإلدارة االنتخابية املستقلة واإلدارة االنتخابية احلكومية، وكذلك اخلواص اليت تتعارض مع طبيعتها، 

وذلك استنادًا إىل التعريف الوارد يف هذا الفصل ألشكال اإلدارة االنتخابية.
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جدول رقم (٢): اخلواص الواجبة واملمكنة وغري املمكنة يف املؤسسة االنتخابية يف ظل اإلدارة املستقلة
اخلواص غري املمكنةاخلواص املمكنةاخلواص الواجبةالترتيبات

الترتيبات 
التنظيمية

مستقلة تنظيميًا عن 
السلطة التنفيذية

ال تتبع تنظيميًا إلحدى 
الوزارت أو الدوائر 

احلكومية أو السلطات 
املحلية

الترتيبات 
التنفيذية

تضطلع مبسؤولية 
تنظيمية وتنفيذية 

كاملة

ميكن أن تتمتع بشخصية اعتبارية ختوهلا القيام 
مبالحقات قضائية وختول اآلخرين مبالحقتها (كما 

يف كل من أذربيجان وكينيا وليتوانيا) أو أن ال 
تتمتع بتلك الصفة (كما يف بوتسوانا وناميبيا)

ال تعامل على أا فوق 
سلطة الدستور أو القانون

تنحصر مسؤوليتها يف املسؤولية
مبادئ اإلدارة اجليدة

يف غالبية األحيان تكون مسؤولة أمام السلطة 
التشريعية، أو القضاء أو رئيس البالد. وميكن أن 
تتمتع مبستويات خمتلفة من االستقاللية اإلدارية 

واملالية. ميكن أن تتمثل استقالليتها املالية من خالل 
قيامها بوضع ميزانيتها اخلاصة، واستالم وإدارة 

األموال العامة ضمن أدىن احلدود املمكنة من الرقابة 
احلكومية عليها. كما وميكن أن ختضع ملستويات 

خمتلفة من املسؤولية التنفيذية

ال تكون مسؤولة أمام 
السلطة التنفيذية، إال 

أا تتحمل مسؤوليات 
تنظيمية ومالية وتنفيذية، 

وختضع ملبادئ اإلدارة 
اجليدة

تتمتع بصالحية رسم الصالحيات
السياسات واختاذ 
القرارات بشكل 

مستقل ضمن حدود 
اإلطار القانوين القائم

غالبًا ما تتمتع بصالحية وضع الضوابط القانونية 
بشكل مستقل استنادًا إىل القانون. وتتمتع على 
األغلب بصالحيات ومهام واسعة تتعلق بتنفيذ 

الفعاليات االنتخابية. وقد تتمتع بصالحية توظيف 
وعزل موظفيها وفرض العقوبات عليهم. وقد ُتعطى 
كذلك صالحية اعتماد نظمها اخلاصة املتعلقة بتنظيم 

مشترياا وحساباا 

تتألف من أعضاء ال التشكيلة
يتبعون للحكومة أثناء 

عملهم يف اهليئة

ميكن أن تتألف من أعضاء مستقلني سياسيًا أو 
تابعني ألحزاب سياسية

يتمتع األعضاء مدة العضوية
بضمانات تتعلق مبدة 

عضويتهم، إال أن 
العضوية قد ال تكون 
لفترة حمددة بالضرورة

ال ميكن عزل األعضاء قد تكون عضويتها لفترة حمددة
بشكل عشوائي من قبل 

السلطة التنفيذية

متتلك وتدير ميزانيتها امليزانية
اخلاصة باستقالل تام 
عن املتابعة اليومية من 

قبل السلطة التفيذية

قد متتلك ميزانية خاصة ا منفصلة عن ميزانية 
السلطة التشريعية. وميكن متويل ميزانيتها من قبل 

السلطة التنفيذية أو البلدان املاحنة

ال تقع ميزانيتها ضمن 
امليزانية اخلاصة بأي من 

الوزارات احلكومية

تتمتع باستقالل تام املوظفون
يف حتديد احتياجاا 
من املوظفني ووضع 
السياسات واألنظمة 

اخلاصة بذلك

ال يعترب موظفوها ميكن هلا االعتماد على موظفني من الوظيفة العامة
كموظفني عامني 

بالضرورة
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جدول رقم (٣): اخلواص الواجبة واملمكنة وغري املمكنة يف املؤسسة االنتخابية يف ظل اإلدارة احلكومية

اخلواص غري املمكنةاخلواص املمكنةاخلواص الواجبةالتريبات
تتبع تنظيميًا إلحدى الوزارت الترتيبات التنظيمية

أو الدوائر احلكومية أو 
السلطات املحلية

ميكن أن تشكل دائرة أو 
مصلحة حكومية خمتصة أو أن 

تقع ضمن سلطة حملية

ال تكون مستقلة تنظيميًا عن 
السلطة التنفيذية

ختضع لتوجيهات احلكومة يف الترتيبات التنفيذية
تنظيم وتنفيذ االنتخابات

ميكن أن تشترك يف تنفيذ 
االنتخابات مع أي من 
الوزارات أو الدوائر أو 

السلطات املحلية

تكون مسؤولة كليًا أمام املسؤولية
السلطة التنفيذية يف كل ما 

يتعلق بالسياسات االنتخابية، 
وتنفيذها ومتويلها وإدارا

تنحصر صالحياا باملسائل الصالحيات
التنفيذية فقط

ميكن أن تشترك يف 
مسؤولياا التنفيذية مع 

دوائر حكومية أخرى أو مع 
السلطات املحلية

ال تتمتع بصالحية وضع 
الضوابط القانونية بشكل 

مستقل

يقوم على رأسها أحد الوزراء التشكيلة
أو املوظفون احلكوميون

باستثناء بعض احلاالت فهي 
ال تتألف من أعضاء، بل هلا 
أمانة عامة فقط. ويتم انتقاء 
موظفيها (وأعضائها يف حال 

وجودهم) من قبل السلطة 
التنفيذية فقط

ال تتألف من أعضاء عادًة، مدة العضوية
لذا فال داعي للضمانات 

املتعلقة مبدة العضوية

تعترب ميزانيتها جزًء من ميزانية امليزانية
إحدى الوزارات أو ميزانيات 

السلطات املحلية

ميكنها تقبل التمويل من قبل 
البلدان املاحنة

ال تتمتع بصالحية اختاذ 
القرارت اخلاصة مبيزانيتها

يتبع موظفوها بشكل أساسي املوظفون
الوظيفة العامة

ميكن هلا االعتماد على 
موظفني من خارج الوظيفة 

العامة

ال ميكنها توظيف أو عزل 
موظفيها

للعالقات  خمتلفة  ترتيبات  على  متعددة، وكذا  تركيبات  على  املختلطة  االنتخابية  اإلدارة  تشتمل   .٢٦
الداخلية بني هيئاا واخلواص اليت تتحلى ا تلك اهليئات. وباإلضافة إىل امليزات الواردة يف اجلدول رقم ١ 
أعاله، فمن الصعب تصنيف خواصها الرئيسية وتلك املمكنة. إذ تلعب طبيعة العالقة القائمة بني مكونات 
أو هيئات اإلدارة االنتخابية املختلطة دورًا مفصليًا يف حتديد خواصها وطرق عملها. لذلك جيب على 

األطر القانونية الفاعلة حتديد الصالحيات واملهام وتوزيعها بني خمتلف اهليئات االنتخابية بشكل واضح يف 
ظل اإلدارة املختلطة. ويبني اجلدول ٤ أدناه بعض األمثلة على خواص اهليئات االنتخابية القائمة يف ظل 

هذا النوع من اإلدارة االنتخابية.

جدول رقم (٤): بعض األمثلة على خواص املؤسسة االنتخابية يف ظل اإلدارة املختلطة

              اليابانفرنساالبلد
املؤسسة االنتخابية املؤسسة

املستقلة
املؤسسة االنتخابية 

احلكومية
املؤسسة االنتخابية 

املستقلة
املؤسسة االنتخابية 

احلكومية
وزارة الداخليةاملجلس الدستوريإسم املؤسسة

دائرة االنتخابات
املجلس املركزي إلدارة 

االنتخابات
وزارة الداخلية 

واالتصال
قسم االنتخابات

يتألف من ٩ أعضاء، التشكيلة
حيث يقوم كل من 
رئيس اجلمهورية، 

واجلمعية الوطنية وجملس 
الشيوخ بتعيني ٣ منهم

٥ أعضاء يعينهم الربملان

مؤسسة مؤقتة. مدة مؤسسة دائمةمؤسسة دائمةطبيعة املؤسسة
العضوية ٣ سنوات

مؤسسة دائمة

العالقة بني 
املؤسسات 
االنتخابية

يقوم باإلشراف، 
باإلضافة إىل حل بعض 
الرتاعات االنتخابية فقط

تنظيم وقيادة العملية 
االنتخابية، مبا يف ذلك 
االضطالع باملسؤولية 
عن إدارة االنتخابات 
على املستوى املحلي

يقوم قسم االنتخابات 
بتوفري اخلدمات اإلدارية 
للمجلس، وتقوم الوزارة 

بنشر حماضر جلسات 
املجلس على صفحتها 

على اإلنترنت

يقوم بتنفيذ تعليمات 
املجلس ويتحقق 

من تنفيذها من قبل 
اهليئات االنتخابية على 

املستويات املحلية

الصالحيات 
الرئيسية لكل 
مؤسسة

استقبال طلبات الترشيح 
لالنتخابات الرئاسية. 
اإلشراف على حسن 

سري االنتخابات الرئاسية 
وعمليات االستفتاء 

وإعالن نتائجها، والنظر 
يف الرتاعات املتعلقة 
بنتائج االنتخابات 

التشريعية

تنظيم وإدارة كافة 
العمليات االنتخابية

يقوم بدور املشرف 
واملوجه إلدارة 

االنتخابات الوطنية

إدارة وتنفيذ كافة 
الفعاليات االنتخابية
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٣٥

       أسبانياالسنغالالبلد
املؤسسة االنتخابية املؤسسة

املستقلة
املؤسسة االنتخابية 

احلكومية
املؤسسة االنتخابية 

املستقلة
املؤسسة االنتخابية 

احلكومية
جلنة االنتخابات الوطنية إسم املؤسسة

املستقلة
وزارة الداخلية 

– اإلدارة العامة 
لالنتخابات

املجلس املركزي 
لالنتخابات

وزارة الداخلية 
– اإلدارة العامة 

لالنتخابات

تتألف من ١٢ عضو التركيبة
معتمدين من قبل 
املجلس الدستوري

٨ قضاة من املحكمة 
العليا + ٥ خرباء يتم 
اقتراحهم بالتوافق بني 

األحزاب السياسية 
املمثلة يف الربملان (من 

بني أساتذة العلوم 
السياسية، أو القانون، 
أو العلوم االجتماعية، 
إخل). ويقوم املجلس 

بانتخاب رئيسه ونائب 
الرئيس من بني القضاة 

الثمانية

مؤسسة دائمة. ويتم مؤسسة دائمةمؤسسة دائمةطبيعة املؤسسة
جتديدها مرة واحدة كل 

أربع سنوات بعد كل 
انتخابات تشريعية

مؤسسة دائمة

العالقة بني 
املؤسسات 
االنتخابية

تشرف بشكل مستقل 
على العملية االنتخابية، 

وتراجع وتتحقق من 
كافة جمرياا

تنظيم وإدارة كامل 
العملية االنتخابية

تقوم باإلشراف على 
جممل العملية االنتخابية

تقوم بكافة اإلجراءات 
التنفيذية لالنتخابات. 

ويكون لزامًا عليها 
استشارة املجلس يف 
كافة القرارات اهلامة

الصالحيات 
الرئيسية لكل 
مؤسسة

تشرف بشكل مستقل 
على العملية االنتخابية، 

وتراجع وتتحقق من 
كافة جمرياا، مبا يف 

ذلك سجالت الناخبني

تنظيم وإدارة كافة 
العمليات االنتخابية

تشرف على كافة 
العمليات االنتخابية، 
وتكون مسؤولة عن 

كل ما يتعلق بعمليات 
الترشيح، والنظر يف 

الطعون، وإعالن النتائج 
وتوزيع املقاعد املنتخبة

تسجيل الناخبني، 
وتنظيم وإدارة عمليات 

االقتراع، وعد وفرز 
األصوات، والقيام 

بكافة املهام التنفيذية 
واللوجستية لالنتخابات

Ún”˚ΩaÎ@Ú‡ˆaÜ€a@ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a

٢٧. تنطوي العملية االنتخابية على عدة مراحل، فهي تشمل، على سبيل املثال، إعداد ووضع القوانني 
االنتخابية، وتوظيف وتأهيل موظفي االنتخابات، والتخطيط للعمليات االنتخابية، وتسجيل الناخبني، 
وتسجيل األحزاب السياسية، وعمليات الترشيح، واحلملة االنتخابية، واالقتراع، وعّد وفرز األصوات، 

وجتميع نتائج االنتخاب، وإعالن النتائج، والنظر يف الرتاعات االنتخابية، واألرشفة والتقييم، إخل. وعليه، 
فمن املطلوب البدء بالعمل على اإلعداد لالنتخابات القادمة فور االنتهاء من كل عملية انتخابية، وهذه 

العملية برمتها تعرف على أا الدورة االنتخابية املبينة يف الشكل ٢ أدناه. 

شكل رقم (٢): الدورة االنتخابية

٢٨. جيب األخذ حبجم العمل املطلوب على امتداد كافة مراحل الدورة االنتخابية لتحديد ما إذا كان 
تأسيس هيئة أو إدارة انتخابية دائمة أو مؤقتة هو األكثر مالءمة، كما وجيب علينا املوازنة بني تكاليف 
اإلدارة الدائمة مقارنة بالتكاليف املترتبة على إعادة تشكيل إدارة مؤقتة لكل عملية انتخابية على حدى. 
املؤسسية  الذاكرة  النظر إىل كيفية حفظ  املهم مبكان  املؤقتة، فمن  االنتخابية  اإلدارة  اعتماد  ويف حال 
املتعلقة بالعملية االنتخابية من انتخابات إىل أخرى. ويف احلاالت اليت يتم فيها تنظيم العمليات والفعاليات 
املستمرة،  الناخبني  أو عمليات تسجيل  التكميلية  أو  الفرعية  اعتيادي، كاالنتخابات  االنتخابية بشكل 
القانوين  اإلطار  تطوير  مثل  مستمرة،  تطويرية  نشاطات  إىل  االنتخايب  العمل  فيها  حيتاج  اليت  وتلك 
لالنتخابات أو محالت التوعية الدائمة، فإن ذلك قد يربر اللجوء إىل تشكيل مؤسسات انتخابية دائمة. 
وجند أن كل من أرمينيا، أستراليا، أندونيسيا، الربازيل، تايالند، جنوب أفريقيا، الفلبني، كندا واملكسيك 
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مثًال متتلك هيئات أو إدارات انتخابية دائمة.

٢٩. تقوم بعض البلدان بتشكيل هيئاا االنتخابية للعمل مؤقتًا أثناء العملية االنتخابية فقط، وذلك باتباع 
أي من أشكال اإلدارة املستقلة أو احلكومية أو املختلطة. ويف بعض احلاالت حيث يعتمد نظام اإلدارة 
الذين  احلكوميني  املوظفني  أن  مؤقتًة حكمًا، حيث  تكون  اإلدارة  تلك  بأن  احلكومية، جند  االنتخابية 
انتخابية تشغلهم بشكل كامل  باملهام االنتخابية يضطلعون مبسؤوليات أخرى غري  للقيام  تفريغهم  يتم 
البلدان، مثل السويد، حتتفظ ببعض املوظفني للعمل  الواقعة بني االنتخابات. إال أن بعض  الفترات  يف 
بشكل دائم ومستمر يف الشؤون االنتخابية، مبا يف ذلك حتديث سجالت الناخبني، وذلك على الرغم 
من اعتمادها لنظام اإلدارة احلكومية يف انتخاباا. وهناك أمثلة على بلدان تعتمد اإلدارة املختلطة، حيث 
تكون اإلدارة احلكومية دائمة دف احلفاظ على ذاكرة املؤسسة والعمليات االنتخابية، بينما يتم تشكيل 

اإلدارة أو اهليئة املستقلة للعمل مؤقتًا يف كل عملية انتخابية، كما هي احلال يف توغو.

انتخابية مركزية  أو جلان  هيئات  املستقلة،  االنتخابية  اإلدارة  نظام  تتبع  اليت  البلدان  بعض  متتلك   .٣٠
دائمة، مبوازاة جلان أو هيئات مؤقتة على مستوى الدوائر االنتخابية أو املستويات املحلية، كما يف كل 
من بلغاريا، جورجيا، روسيا، رومانيا والنيجر. ويتم تشكيل اللجان املحلية أو جلان الدوائر من شهرين 
إىل ستة أشهر قبل موعد االنتخابات، وذلك استنادًا إىل مهامها واملتطلبات اللوجستية للعملية االنتخابية. 
ومل متتلك كل من بلغاريا ورومانيا مؤسسات انتخابية دائمة إال مؤخرًا، حيث مت تشكيلها على ضوء 
وبعثات   (ACEEEO) والشرقية  الوسطى  أوروبا  يف  االنتخابات  موظفي  قدمتها مجعية  اليت  التوصيات 
مراقيب املنظمة األوروبية لألمن والتعاون (OSCE) لتحسني استمرارية العمل االنتخايب وحفظ الذاكرة 

االنتخابية.

ÚÌå◊äfl˝€aÎ@ÚÌå◊äΩa@ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a

٣١. عادًة ما يتم حتديد طبيعة املؤسسة االنتخابية، فيما يتعلق مبركزيتها أو توزيع صالحياا، يف قانون 
االنتخابات، األمر الذي يستند إىل حد كبري إىل نظام احلكم القائم يف بلد ما. وقد مييز اإلطار القانوين 
بني الصالحيات واملهام اليت تعطى للمؤسسة االنتخابية املركزية وتلك املؤسسات اليت تعمل على مستوى 
العامودي للصالحيات واملهام بني  التوزيع  املحلية األخرى. وقد يكون هذا  املستويات  أو  املحافظات 
مستويات فرعية خمتلفة تتبع مجيعها لذات املؤسسة املركزية، أو بني هذه ومؤسسات منفصلة عنها تعمل 
على مستوى املحافظات، كما يف أندونيسيا، أو بني املؤسسة املركزية واملؤسسات االنتخابية املحلية، 

كما يف بريطانيا.

٣٢. من الشائع أن جند يف البلدان اليت تعتمد نظامًا مركزيًا للحكم، كما يف غانا والفلبني وكوستاريكا، 
مؤسسة انتخابية مركزية واحدة تضطلع باملسؤولية عن كافة العمليات االنتخابية، إال أا تعمل من خالل 
مكاتب فرعية تتبع هلا على مستوى املحافظات واملستويات املحلية األخرى. أما البلدان اليت تنص قوانينها 
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على وجود تركيبة هرمية ملؤسساا االنتخابية على املستوى الوطين، ومن مث املحافظات، فالدوائر أو 
القرية يف بعض األحيان، حبيث تكون منفصلة عن  اإلدارية األخرى، وصوًال إىل مستوى  التقسيمات 
بعضها البعض ومسؤولة من األسفل إىل األعلى، فعادًة ما تقوم بتحديد الصالحيات واملهام اخلاصة بكل 
مستوى منها. وجند العديد من األمثلة على بلدان يقوم اإلطار القانوين النتخاباا على وجود مؤسسة 
انتخابية مركزية تضطلع مبسؤوليات ميكنها إيكاهلا أو نقلها ملؤسسات أخرى لتنفيذ الفعاليات االنتخابية، 

كما يف سلوفاكيا وليتوانيا.

٣٣. قد تعتمد البلدان اليت تتبع نظام اإلدارة االنتخابية احلكومية أو املختلطة على سلطاا املحلية للقيام 
بتنظيم بعض أو كافة الفعاليات االنتخابية. ففي السويد على سبيل املثال، جند تركيبة المركزية إلدارة 
العامة،  السياسات  انتخابية وطنية تعىن بوضع وتنسيق  تقوم على وجود مؤسسة  االنتخابية،  العمليات 
وذلك مبوازاة السلطات املحلية اليت تقوم على إدارة االنتخابات، ويف سويسرا وهنغاريا حيث يتم إيكال 
بعض الصالحيات ملؤسسات أو هيئات انتخابية حملية. إال أن إيكال الصالحيات واملهام االنتخابية إىل 
النهج  وحدة  على  احلفاظ  بضرورة  يضر  أن  شأنه  من  عليها  املالئم  اإلشراف  دون  املحلية  السلطات 
واملمارسة االنتخابية، وبتحقيق ذات املستويات من اخلدمة واجلودة، وهو بالتايل ما يضر حبرية ونزاهة 

االنتخابات ككل. وجند يف الواليات املتحدة األمريكية مثاًال حيًا على ذلك.

@sÓy@p¸bßa@Ÿ‹m@ø@ ĆÚïbÅ@LbË‹‡«@ÚÌâaä‡nça@Â‡öm@Êc@ÚÓibÇn„¸a@Úéç˚‡‹€@ÚÌå◊äfl˝€a@ÚjÓ◊6‹€@Âÿπ
Nä‡néΩa@¥jÅb‰€a@›Óvén◊@LÒâäÿnflÎ@Òä‡néfl@ÚÓibÇn„a@‚bË∂@Úéç˚Ωa@…‹İöm
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ÚÓ€aâÜÓ–€a@ÊaÜ‹j€a@ø@ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a

٣٤. قد تعمد البلدان الفيدرالية إىل تشكيل مؤسسات انتخابية خمتلفة ومنفصلة عن بعضها البعض على 
املستوى الوطين وعلى مستوى املقاطعات أو الواليات اليت يتألف منها االحتاد الفيدرايل. وغالبًا ما تعمل 
هذه املؤسسات استنادًا إىل أطر قانونية متباينة، كما وقد تطبق نظمًا انتخابية خمتلفة. وقد تتمتع كل من 
املؤسسة الوطنية واملؤسسات األخرى بتركيبة هرمية خاصة بكل منها. أما طبيعة العالقة القائمة بني تلك 

املؤسسات والصالحيات واملهام املعطاة لكل منها فتعتمد مجيعها على ما حتدده النصوص القانونية.
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٣٥. وهناك طرق خمتلفة لتنظيم العالقة بني هذه املؤسسات، منها:

الوطنية  الوطنية باملسؤولية عن االنتخابات  يف كل من أستراليا وكندا تضطلع املؤسسة االنتخابية   •
بتلك  اخلاصة  باالنتخابات  املحافظات/الواليات  يف  القائمة  املؤسسات  ختتص  بينما  (الفيدرالية)، 

الواليات واالنتخابات املحلية.
يف الربازيل، ُتلقى مسؤولية تنظيم كافة االنتخابات على عاتق املؤسسات االنتخابية يف الواليات،   •

بينما ختتص املؤسسة الوطنية بتجميع وإعالن نتائج االنتخابات الوطنية.
املقاطعات/الواليات  كافة  يف  عليها  واإلشراف  االنتخابات  إدارة  حول  املسؤولية  تعود  اهلند  يف   •
للمؤسسة الوطنية، بينما يقوم بتنظيمها وتنفيذها يف كل والية املسؤول التنفيذي لالنتخابات يف كل 

منها، والذي يكون موظفًا عامًا تقوم املؤسسة الوطنية بتعيينه.
يف نيجرييا تضطلع املؤسسة االنتخابية الوطنية بكامل املسؤولية عن االنتخابات الوطنية وانتخابات   •

املقاطعات، بينما ال ختتص املؤسسات القائمة يف املحافظات سوى باالنتخابات املحلية.
املركزية  االنتخابية  املؤسسة  إىل  الفيدرالية  االنتخابات  مسؤولية  فتعود  االحتادية  روسيا  يف  أما   •
(الوطنية)، بينما تتحمل جلان املقاطعات املسؤولية عن االنتخابات اخلاصة مبقاطعات البلد البالغة ٨٩ 
واليت يتألف منها االحتاد، يف الوقت الذي تضطلع فيه املؤسسات االنتخابية القائمة يف املستويات 
املحلية األدىن باملسؤولية أمام املؤسسة الوطنية فيما يتعلق باالنتخابات الفيدرالية، وأمام مؤسسات 

املقاطعات فيما يتعلق بانتخابات اجلمهوريات واملقاطعات واالنتخابات املحلية.
أخريًا ويف سويسرا تنحصر مسؤولية املؤسسة الوطنية بوضع وتنسيق السياسات االنتخابية العامة،   •

بينما تقوم السلطات املحلية بإدارة كافة العمليات االنتخابية.

البلدان  املختلفة يف  املستويات  االنتخابية على  املؤسسات  بني  عادًة  املنافسة  قيام  من  الرغم  ٣٦. على 
الفيدرالية، إال أننا جند كذلك أمثلة على التعاون فيما بينها. ففي أستراليا على سبيل املثال تنص قوانني 
الواليات املختلفة على ضرورة تنسيق وحتديث سجالت الناخبني اخلاصة باالنتخابات املحلية وانتخابات 
املحافظات بشكل مشترك مع جلنة االنتخابات الوطنية، بدًال من قيام كل حمافظة بإعداد سجلها اخلاص. 
وهلذا النوع من التنسيق الذي تنص عليه قوانني االنتخاب فوائد ّمجة فيما يتعلق بترشيد الكلفة وتوفري 

املوارد.

ÚÓ‰üÏ€aÎ@ÚÓ€ÎÜ€a@LÚÓ€b‘n„¸a@ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a

٣٧. يتعلق مصطلح ”اإلدارة االنتخابية االنتقالية“ بتلك اإلدارات اليت يتم تشكيلها بشكل مؤقت لتنظيم 
انتخابات انتقالية. وتشكل اإلدارة االنتخابية االنتقالية الدولية عادًة بإشراف من املجموعة الدولية، من 
خالل األمم املتحدة مثًال، وتتألف أو تضم يف عضويتها خرباء دوليني. ومن البلدان اليت مت تشكيل مثل 
هذه اإلدارات فيها كل من كمبوديا (سنة ١٩٩٣)، والبوسنة واهلرسك (سنة ١٩٩٦) وتيمور الشرقية 

(سنة ٢٠٠٠).

٣٨. وبينما مل تكن اإلدارات االنتخابية اليت مت تشكيلها يف كل من أفغانستان (سنة ٢٠٠٤) وجنوب أفريقيا 
(سنة ١٩٩٤) إدارات انتقالية دولية بكل معىن الكلمة، إال أا كانت إدارات وطنية نصت قوانينها على 
تعيني خرباء دوليني كأعضاء فيها. إذ تشكلت املؤسسة االنتخابية يف جنوب أفريقيا لسنة ١٩٩٤ من مخسة 

خرباء دوليني، إال أا حتولت إىل جلنة وطنية منذ العام ١٩٩٦ تعمل بنظام اإلدارة االنتخابية املستقلة.

٣٩. ومن فوائد اإلدارة االنتخابية االنتقالية الدولية أا تستفيد من وجود خرباء دوليني يف جمال االنتخابات 
اإلدارة  من  النوع  هذا  فائدة  وتربز  املؤسسة.  خلدمة  واملقارنة  الواسعة  الفنية  خربام  توظيف  ميكنهم 
بناء اإلمجاع حول  اللجوء إىل  تتطلب  تعاين من صراعات حادة ومتجذرة  اليت  االنتخابية يف احلاالت 
املسائل اهلامة من خالل احلوار والوساطة. وقد يعمل وجود اخلرباء الدوليني يف عضوية اإلدارة االنتخابية 

على رفع مستويات ثقة الشركاء املحليني والدوليني وكافة األطراف املعنية يف العملية االنتخابية ككل.

٤٠. ميكن أن تتشكل اإلدارة االنتقالية من أعضاء حمليني (وطنيني) فقط، غالبًا ما ميثلون خمتلف األحزاب 
تألفت من ٥٣  أندونيسيا سنة ١٩٩٩ واليت  املشكلة يف  االنتخابات  السياسية، كما كانت عليه جلنة 
عضو. ولقد كان حجم هذه اللجنة أكرب من املعتاد لضمان متثيل كافة األحزاب فيها. إال أن أندونيسيا 
قامت بتعديل قانوا االنتخايب سنة ٢٠٠١ والذي نص على تشكيل جلنة انتخابات تتألف من ١١ عضوًا 

من اخلرباء املستقلني.

ÚÓ»Ìäín€aÎ@ÚÌàÓ–‰n€a@¥nİ‹é€a@‚bflc@ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a@›Ór∑

٤١. بغض النظر عن الشكل املتبع يف تنظيم اإلدارة االنتخابية فهي حباجة للتعامل مع كل من السلطتني 
التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق بالعديد من األمور كقانون االنتخابات وميزانيتها. ومن املمارسات اجليدة 
يف هذا اخلصوص قيام جلنة برملانية تعددية، كاللجنة املشتركة الدائمة لشؤون االنتخابات يف أستراليا، 
أعضاء احلكومة  باإلضافة إىل ختصيص أحد  االنتخابية،  باإلدارة  املتعلقة  املواضيع  ملتابعة ومعاجلة كافة 
للوزير  أمام احلكومة والربملان. وعادًة ما يعهد ذه املسؤولية  ملتابعة شؤون اإلدارة االنتخابية ومتثيلها 

املسؤول عن الوزارة اليت تتبع هلا اإلدارة االنتخابية يف ظل اإلدارة احلكومية.

٤٢. طاملا مل يكن للمؤسسة االنتخابية املستقلة يف ظل نظامي اإلدارة املستقلة واملختلطة من ميثلها، وهو 
التشريعية  انتباه كل من احلكومة والسلطة  الصعب عليها لفت  به، فمن  القيام  الوزراء  ما ميكن ألحد 
لشؤوا. وعلى سبيل املثال، فلقد نتج عن الترتيبات املعتمدة سابقًا يف ناميبيا ذا اخلصوص، حيث عهد 
إىل رئيس الربملان متابعة شؤون اإلدارة االنتخابية، مبا يف ذلك قانون االنتخابات وميزانية اإلدارة، بعض 
الصعوبات وذلك لعدم انتماء رئيس الربملان للحكومة وعدم متثيله فيها، خاصًة وأن القانون يف ناميبيا 
ينص على ضرورة تقدمي أية اقتراحات تشريعية إىل احلكومة أوًال وذلك من خالل أحد أعضائها. وقادت 
األزمة اليت قامت سنة ٢٠٠٣ حول التأخري احلاصل يف إصالح قانون االنتخاب إىل تعيني أحد الوزراء 
بشكل مؤقت ملتابعة شؤون اإلدارة االنتخابية وإىل إعادة النظر يف طبيعة العالقة بني اإلدارة االنتخابية 

والسلطة التنفيذية.
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جدول رقم (٥): ميزات وعيوب األشكال الثالثة لإلدارة االنتخابية

العيوب               امليزات
اإلدارة 
املستقلة

• توفر جوًا مالءمًا لتطوير هوية واضحة املعامل 
للمؤسسة االنتخابية واالرتقاء مبهنية العاملني فيها

• من املمكن أن ال ختضع للتقييدات حول من ميكنهم 
العمل يف اإلدارة االنتخابية، إذ ميكنها اللجوء 

للخربات اخلارجية
• قد يسهم التركيز على الفعاليات االنتخابية بشكل 

كامل وصرف يف حتقيق ختطيط أفضل وتنظيم أكثر 
متاسكًا للفعاليات االنتخابية

• ميكنها التحكم بشكل تام مبواردها وبتنفيذ كافة 
الفعاليات واألنشطة االنتخابية

• تضع إدارة العملية االنتخابية حتت إشراف موحد 
حىت يف حال اللجوء إىل موّردين ومنفذين من 

جهات خمتلفة
• تسهم يف رفع مستويات الشرعية للعملية االنتخابية، 

إذ ينظر لإلدارة االنتخابية على أا حمايدة وأقل 
عرضة للمؤثرات السياسية

• قد تكون معزولة عن دوائر القرار املتعلقة باألطر 
السياسية واالنتخابية

• قد تفتقر للتأثري السياسي الكايف لضمان التمويل 
الالزم ويف الوقت املالئم

• قد يؤدي التناوب يف عضويتها إىل اإلضرار بالتجربة 
املؤسساتية ومتطلبات حفظ الذاكرة االنتخابية

• قد تفتقر للمؤهالت والتجربة املطلوبة للتعامل مع 
األجواء البريوقراطية واملؤسساتية املحيطة ا

• قد تكون عالية الكلفة، حيث أن االستقالل التنظيمي 
قد جيعل من الصعب اللجوء إىل االستفادة من 

املؤسسات احلكومية للمساعدة يف تنفيذ العمليات 
االنتخابية دون مقابل أو بكلفة حمدودة

اإلدارة 
احلكومية

• تتمتع بقدرة ذاتية على جتديد ذاكرا املؤسساتية 
وضمان االستمرارية

• ميكنها االستفادة من خدمات جمموعة من املوظفني 
املتمرسني يف عملهم

• تتمتع مبوقع جيد للتعاون مع الدوائر احلكومية 
األخرى لتقدمي اخلدمات االنتخابية

• تتمتع مبيزات تتعلق بالكلفة من خالل تنسيق املوارد 
بني خمتلف الدوائر احلكومية وضمنها

• متتلك قدرة أكرب على التأثري يف احلكومة

• قد تعاين من نقص يف مصداقيتها، حيث ينظر لإلدارة 
االنتخابية على أا تتبع للحكومة احلالية أو ختضع 

لضغوطات سياسية
• ختضع لقرارات الدوائر احلكومية أو السلطات املحلية 

الداخلية فيما يتعلق بتخصيص املوارد ورسم 
السياسات االنتخابية

• قد ال متتلك موظفني يتمتعون باملؤهالت االنتخابية 
املالئمة

• قد ال تتالءم طرق اإلدارة البريوقراطية مع متطلبات 
اإلدارة االنتخابية

• قد تتوزع اإلدارة االنتخابية بني عدد من دوائر 
وفروع السلطة التنفيذية واليت قد تعمل مبوجب 

أولويات متضاربة فيما بينها

العيوب               امليزات
اإلدارة 
املختلطة

• قد تسهم مصداقية األعضاء يف املؤسسة املستقلة يف 
أضفاء صفة الشرعية على العملية االنتخابية. كما 

وأن املؤسسة احلكومية فيها تتمتع بقدرة ذاتية على 
جتديد ذاكرا املؤسساتية وضمان االستمرارية

• ميكنها االستفادة من خدمات جمموعة من املوظفني 
املتمرسني يف عملهم، باإلضافة إىل اخلربات 

اخلارجية املستقلة
• تتمتع املؤسسة أو اهليئة احلكومية فيها مبوقع جيد 

للتعاون مع الدوائر احلكومية األخرى لتقدمي 
اخلدمات االنتخابية

• تتحكم اهليئة املستقلة فيها مبواردها وسياساا، بينما 
تتمتع اهليئة احلكومية مبيزات تتعلق بالكلفة من 

خالل تنسيق املوارد بني خمتلف الدوائر احلكومية 
وضمنها

• متّكنها تركيبتها املزدوجة من تدقيق ومتابعة أعماهلا 
داخليًا مبعزل عن الرقابة اخلارجية

• قد تعاين من نقض يف مصداقيتها، حيث تقوم جهات 
حكومية بتنفيذ الفعاليات االنتخابية، يف الوقت 

الذي قد ال تكفي الصالحيات اإلشرافية ملعاجلة أي 
شذوذ قد حيصل

• قد يؤدي التناوب يف عضوية هيئتها املستقلة إىل 
اإلضرار بالتجربة املؤسساتية ومتطلبات حفظ 

الذاكرة االنتخابية
• قد تفتقر هيئتها املستقلة للتأثري السياسي الكايف 

لضمان التمويل الالزم ويف الوقت املالئم، بينما 
ختضع هيئتها احلكومية لقرارات الدوائر احلكومية 

أو السلطات املحلية الداخلية فيما يتعلق بتخصيص 
املوارد ورسم السياسات االنتخابية

• قد تفتقر هيئتها املستقلة للمؤهالت السياسية الكافية، 
بينما قد ال تتالءم طرق اإلدارة البريوقراطية هليئتها 

احلكومية مع متطلبات اإلدارة االنتخابية
• قد تتوزع اإلدارة االنتخابية بني عدد من دوائر 

وفروع السلطة التنفيذية واليت قد تعمل مبوجب 
أولويات متضاربة فيما بينها

ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖfi€@Úflb»€a@˘ÖbjΩa

حتت  الواقعة  العمليات  ومصداقية  شرعية  لضمان  قدرا  على  احلرص  االنتخابية  اإلدارة  على   .٤٣
مسؤوليتها، بغض النظر عن شكل تلك اإلدارة وطبيعتها، األمر الذي ميكن حتقيقه من خالل االلتزام 

مبجموعة من املبادئ األساسية يف إدارا للعملية االنتخابية.

ZÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖfi€@Úflb»€a@˘ÖbjΩa
[ÚÓ€˝‘nç¸a  •
[ÖbÓßa  •
[ÚÁaå‰€a  •
[ÚÓœb–í€a  •
[Òıb–ÿ€a  •
[ÚÓ‰ËΩa  •
NÚflÜ®a  •

تشكل هذه املبادئ العامة األساس يف إدارة العملية االنتخابية حيث أا تتحلى بأمهية مفصلية لضمان 
نزاهة العملية االنتخابية، سواء أكانت ظاهرة أم مفترضة.
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٤٢

أشكال اإلدارة االنتخابية

٤٣

االستقاللية
٤٤. على الرغم من أن استقاللية اإلدارة االنتخابية تشكل واحدة من أكثر املواضيع املثرية للجدل يف 
إدارة االنتخابات، إال أنه ال يوجد حىت اآلن توافق واضح حول ماهية تلك االستقاللية ومعناها احلقيقي. 
وذلك إىل حد ما لكون تعبري ”االستقاللية“ ينطوي على مفهومني خمتلفني، يتعلق األول باالستقاللية 
التنظيمية عن السلطة التنفيذية (اإلدارة االنتخابية املستقلة كأحد أشكال تلك اإلدارة)، بينما يدور الثاين 
حول االستقاللية العملية املطلوبة يف كافة اإلدارات االنتخابية، بغض النظر عن شكلها، واليت تتعلق بعدم 
خضوعها ألية مؤثرات يف قراراا، سواء أتت من السلطة التنفيذية أو اجلهات السياسية واحلزبية األخرى. 
ومن الواضح بأن كال األمرين يشكالن مسائل منفصلة كليًا عن بعضها البعض، حيث أن أحدها يتعلق 
باملظهر واآلخر باجلوهر، وعلى الرغم من ذلك ينظر إليهما على أما وجهني متصلني حيث تعترب اإلدارة 
اليت تتبع نظام اإلدارة االنتخابية املستقلة، يف أحناء كثرية من العامل، على أنه النظام الذي ميّكن اإلدارة 

االنتخابية بشكل أكرب من حتقيق استقالليتها يف صنع قراراا وتنفيذ مهامها.

٤٥. ال ميكن تأكيد االستقاللية التنظيمية إال من خالل الدستور أو القانون. أما أبسط الطرق لتحقيق 
استقاللية القرار والفعل يف اإلدارة االنتخابية فتتمثل يف إجياد إطار قانوين يؤكد على تلك االستقاللية، 
كما هي احلال يف دساتري وقوانني العديد من البلدان، كاملكسيك واألورغواي. وبينما ميكن القيام بذلك 
يف ظل اعتماد نظام اإلدارة االنتخابية املستقلة أو املختلطة، إال أنه أصعب يف ظل اإلدارة احلكومية حيث 
ال ميكن التأكيد سوى على متطلبات احلياد، وذلك بسبب تبعية اإلدارة االنتخابية للوزارات أو السلطات 

املحلية.

٤٦. وبالنسبة لكل من اإلدارة االنتخابية املستقلة واملختلطة، فإن وجود ثقافة استقاللية والتزام من قبل 
تلك اإلدارة باستقالليتها يف صنع القرار، تعترب أكثر أمهية من االستقاللية التنظيمية الشكلية. ويف هذا 
السياق يعترب وجود قيادة قوية ومؤثرة أمرًا هامًا للحفاظ على استقاللية اإلدارة االنتخابية العملية. فعلى 
أي من هذين  املستقلة يف ظل  االنتخابية  املؤسسة  البارزين  القضاة  أحد  يترأس  أن  املثال، ميكن  سبيل 
النظامني، حيث يقلل هذا الربط بني اإلدارة االنتخابية والسلطة القضائية من إمكانيات وحماوالت التأثري 
غري املشروع يف أعمال اإلدارة من قبل احلكومة أو أحزاب املعارضة. إال أن هذا اإلجراء قد ال يصلح 
يف احلاالت اليت ينظر فيها للقضاء على أنه غري حيادي أو يشوبه الفساد، أو احلاالت اليت ال ميتلك فيها 
القضاء عددًا كافيًا من القضاة ميكنه من تفادي تعارض املصاحل يف امللفات القضائية املتعلقة باالنتخابات. 
ومن بني البلدان اليت يرأس هيئاا االنتخابية قضاة حاليون أو سابقون كل من أستراليا، الربازيل، زامبيا 

وكوستاريكا.

٤٧. يف املقابل، ميكن لتعيني أحد الشخصيات العامة البارزة واملحترمة، واملعروفة حبيادها السياسي، أن 
يسهم يف حتقيق استقاللية اإلدارة االنتخابية. وجند يف هذا السياق أن بعض البلدان، كما يف بوركينافاسو 
وموزامبيق، تعتمد ضوابطًا تفرض تعيني أحد قيادات املجتمع املدين لرئاسة اإلدارة االنتخابية. أما يف 
املعروفني  العامني  املوظفني  أحد  لتعيني  فيمكن  احلكومية،  االنتخابية  اإلدارة  نظام  تعتمد  اليت  البلدان 

برتاهتهم وعدم استعدادهم لالنسياق سياسيًا، لرئاسة الدائرة أو املصلحة القائمة على إدارة االنتخابات، 
أن يؤدي هذا الغرض، كما هي احلال يف أيرلندا الشمالية على سبيل املثال.

احلياد
٤٨. لتحقيق نزاهة العملية االنتخابية ومصداقيتها وتعزيز أوسع مستويات القبول لنتائج االنتخابات، جيب 
على اإلدارة االنتخابية أن تعمل حبياد تام باإلضافة إىل تنظيمها للفعاليات االنتخابية باستقاللية كاملة. 
بدون ذلك تكون نزاهة العملية برمتها عرضًة للفشل، ويصبح من الصعب مبكان تعزيز الثقة مبصداقية 

العمليات االنتخابية، وخاصًة من قبل اخلاسرين فيها.

٤٩. ُينتظر من أية إدارة انتخابية تنظيم االنتخابات حبياد تام. وبغض النظر عن النظام أو الشكل اإلداري 
املتبع، وروابط املسؤولية املفروضة عليها، وكذا مصادر متويلها ومراقبتها، على تلك اإلدارة التعامل مع 
كافة املشاركني يف االنتخابات بعدالة ومساواة تامة ودون أي متييز أو تفضيل ألية ميول أو جمموعات 

سياسية.

٥٠. ونظريًا، فقد تتمتع اإلدارة االنتخابية املؤلفة من أعضاء مستقلني ال يتبعون أية توجهات سياسية 
بقدرة أكرب على حتقيق مبدأ احلياد. أما اإلدارات االنتخابية املستقلة األخرى، كتلك املؤلفة من أعضاء 
إقناع  تواجه صعوبات أكرب يف  فقد  االنتخابية،  العملية  املشاركة يف  السياسية  ميثلون خمتلف األحزاب 
اجلمهور حبيادها التام. وفيما عدا البلدان املعروفة باتباعها ألمناط إدارية تقوم على وجود وظيفة عامة 
حمايدة، فقد ينظر لقرارات وأنشطة اإلدارة االنتخابية يف ظل اإلدارة احلكومية أو املختلطة على أا متيل 

للعمل لصاحل احلكومات احلالية.

٥١. يف املقابل، جند بأن اإلدارة احلكومية يف بعض البلدان اليت تعتمد نظام اإلدارة املختلطة، كأسبانيا 
مثًال، أو تلك اليت تتبع نظام اإلدارة احلكومية، كنيوزيلندا و السويد، ينظر هلا على أا حيادية. وعلى 
العكس من ذلك، فقد تنحصر استقاللية بعض اإلدارات االنتخابية اليت تعمل بنظام اإلدارة املستقلة يف 
احلياد من  إمكانية فرض  الرغم من  فعلى  لذلك،  الفعلية.  بعيدًا عن مضمون االستقاللية  الشكل فقط 
خالل األطر القانونية أو التنظيمية، إال أن حتقيقه يتوقف يف واقع األمر على طريقة عمل اإلدارة االنتخابية 
وتعاملها مع خمتلف الشركاء يف العمليات االنتخابية. إذ أن احلياد يعترب جًا عمليًا أكثر من كونه مادًة 
قانونية، على الرغم من أنه ميكن العمل على تعزيز ذلك النهج من خالل الرقابة اخلارجية على اإلدارة 

االنتخابية وقراراا ومن خالل وجود مدونة سلوك هلا تنص على عقوبات قوية رادعة.

٥٢. أخريًا، فمن املهم مبكان أن تعمل اإلدارة االنتخابية على إقناع اجلمهور بشكل عام حبيادها، وذلك 
من خالل عملها بشفافية مدّعمة بسياسات جادة لتسويق جها احليادي وجهود حثيثة لتطوير عالقاا 

العامة بشكل فّعال.
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٤٤

أشكال اإلدارة االنتخابية

٤٥

الرتاهة
٥٣. تعترب اإلدارة االنتخابية الضامن األول لرتاهة وسالمة العملية االنتخابية، وتقع على أعضائها والعاملني 
فيها املسؤولية املباشرة لضمان ذلك. وميكن حتقيق الرتاهة بسهولة أكرب عندما تتمتع اإلدارة االنتخابية 
باستقاللية عملية وسيطرة كاملة على كافة جوانب العملية االنتخابية. ويف تلك احلاالت اليت يعهد فيها 
الكافية  بالصالحيات  تنفيذ بعض األنشطة االنتخابية، جيب ختويل اإلدارة االنتخابية  ملؤسسات أخرى 
لإلشراف على أعمال تلك املؤسسات عن كثب للتحقق من عملها مبا يتماشى مع أعلى معايري الرتاهة.

٥٤. من املفيد أن تشتمل القوانني والضوابط االنتخابية على صالحيات واضحة لإلدارة االنتخابية ملعاجلة 
الفساد وللتعامل مع موظفي االنتخابات يف حال قيامهم مبمارسات تتعارض مع مبدأ الرتاهة، من خالل 
املمارسات فمن شأنه خلق  تلك  أما جتاهل  أو جهات سياسية دون غريها.  اهتمامات  عملهم لصاحل 
إشكاليات كبرية تتعلق برتاهة ومصداقية العملية االنتخابية، تفوق يف أمهيتها ما ميكن أن يترتب على فرض 
بعض العقوبات اهلادفة لردع تلك املمارسات. لذلك فمن صاحل اإلدارة االنتخابية التحقق من مالحقة 
ومعاقبة كافة املخالفات للقوانني والضوابط ومواثيق الشرف االنتخابية قدر اإلمكان. وميكن االطالع 
على مزيد من املعاجلات ملبدأ الرتاهة االنتخابية يف اجلزء اخلاص بذلك من شبكة املعلومات االنتخابية 

.(http://www.aceproject.org) أيس“ على موقعها اإللكتروين”

الشفافية
اإلدارة  قرارات  وتدقيق  متابعة  من  اجلمهور  عامة  واملالية  العملية  اإلدارة  الشفافية يف  مبدأ  ميّكن   .٥٥
اإلدارة  وأنشطة  فعاليات  لكافة  السليم  العمل  مبادئ  كأحد  الشفافية  تعترب  لذا  ومسبباا.  االنتخابية 
االنتخابية. ومن خالل العمل بشفافية تامة يسهل على اإلدارة االنتخابية حماربة الفساد واالحتيال املايل 
أو االنتخايب وقطع الطريق أمام أي انطباع حول وجود هذه املمارسات. كما وميّكنها ذلك من الوقوف 
بوجه أي تقصري أو نقص يف املؤهالت أو أية ممارسات تفضيلية لصاحل ميول سياسية ما، األمر الذي 
يرفع من مستويات مصداقيتها. وقد ميكن فرض العمل مببدأ الشفافية من خالل النصوص القانونية، كأن 
ينص القانون على ضرورة قيام اإلدارة االنتخابية بإطالع اجلمهور على تفاصيل فعالياا وأنشطتها بشكل 
منتظم، كما هي احلال يف أندونيسيا مثًال. كما وميكن أن تنص مواثيق الشرف اخلاصة بعمل اإلدارة 
املنّظمة لعملها، كما هي احلال  السياسات  االنتخابية على ذلك، أو أن تعتمده تلك اإلدارة كإحدى 
بالنسبة لإلدارة االنتخابية يف ليبرييا اليت قامت بتنظيم انتخابات العام ٢٠٠٥، حيث عملت على إعداد 
ونشر العديد من املذكرات والبيانات الصحفية، باإلضافة إىل تنظيم العديد من لقاءات التشاور مع كافة 
الشركاء يف تلك العملية االنتخابية. أما غياب الشفافية يف العمليات االنتخابية فيقود ال حمالة إىل إشاعة 
الشكوك حول وجود ممارسات احتيال وفساد. فعلى سبيل املثال، عندما ال يتمكن املراقبون واجلمهور 
بالتزامن مع  بأول على جمريات عمليات عّد وفرز األصوات ونتائجها،  أوًال  بشكل عام من االطالع 
التأخر يف اإلعالن عن تلك النتائج واعتمادها، كما حصل يف بيالروسيا وأوكرانيا سنة ٢٠٠٤، ويف 

أثيوبيا سنة ٢٠٠٥، فإن ذلك يصيب مصداقية االنتخابات يف الصميم.

الكفاءة
وتوفري  حبكمة  لالنتخابات  املخصصة  املوارد  استخدام  عام  بشكل  واجلمهور  احلكومات  تنتظر   .٥٦
الكلفة،  عالية  التكنولوجية  احللول  فيه  تتراكم  الذي  الوقت  ويف  عاليتني.  بكفاءة  االنتخابية  اخلدمات 
االنتخابية، كمتطلبات  العملية  يتعلق جبوانب مكلفة من  فيما  ملزيد من اجلهود  التطلعات  فيه  وتتعاظم 
التوعية واإلعالم، جيب على اإلدارة االنتخابية توخي احلذر للتحقق من أن براجمها ختدم متطلبات الكفاءة 

االنتخابية مبا يضمن استمراريتها، دون التنازل عن متطلبات الرتاهة واحلداثة.

٥٧. اإلدارة االنتخابية الناجحة هي تلك اليت تتمكن من اجلمع بني مبادئ الرتاهة والكفاءة والفاعلية، 
حيث تسهم هذه امليزات يف تعزيز ثقة اجلمهور واألحزاب السياسية يف العمليات االنتخابية. وميكن أن 
يسهم اإلطار القانوين يف حتقيق ذلك، من خالل حتديد املعايري املطلوبة إلدارة الشؤون االنتخابية واملالية 
بكفاءة. إال أن أعضاء اإلدارة االنتخابية قد ال ميتلكون دراية كافية حول املمارسات والضوابط االنتخابية 
أحيانًا، أو أم قد ال ميتلكون اخلربة يف التعامل مع تفاصيل التعاقدات املتعلقة باقتناء األجهزة واملواد يف 
جو على درجة عالية من التنافس التجاري. وقد تفّسر عدم كفاءة اإلدارة االنتخابية على أا ممارسات 

ملتوية وفساد يف تلك اإلدارة، األمر الذي يؤدي يف املحصلة إىل اإلضرار مبصداقيتها.

املهنية
٥٨. تنطوي إدارة العملية االنتخابية على جمموعة من العناصر املتعلقة باملهنية. إذ أن تنفيذ كافة األنشطة 
واإلجراءات االنتخابية حبرص وبدقة تامة، باإلضافة إىل توافر كادر مؤهل، تعترب من العناصر األساسية 
التحقق من أن كافة كوادرها،  العملية االنتخابية. لذلك فعلى اإلدارة االنتخابية  لتحقيق املصداقية يف 
الدائمة واملؤقتة على السواء، مدربة ومؤهلة على أفضل وجه، ومبا ميّكنها من تطبيق أعلى املعايري املهنية 
أثناء قيامها بتنفيذ مهامها الفنية. فالتدريب املهين اجليد يعزز من ثقة اجلمهور بأن العملية االنتخابية يف 
أيدي أمينة. وبينما تعترب برامج التدريب املستمر اهلادفة إىل تطوير القدرات املهنية عنصرًا أساسيًا لقيام 
واستمرارية املؤسسة االنتخابية املهنية، إال أن مهنية اإلدارة االنتخابية تعتمد كذلك، وبنفس املستوى، 
على ممارسات كل موظف وفرد يعمل يف تلك اإلدارة. وعليه، فإن التزام كل فرد يف اإلدارة االنتخابية 
مببادئ العدالة، والدقة واحلرص على تقدمي أفضل اخلدمات يف كل ما يقوم به، باإلضافة إىل حرصه على 

تطوير قدراته ومهاراته، يعترب أمرًا ضروريًا للحفاظ على مهنية اإلدارة االنتخابية برمتها.

املدين،  واملجتمع  السياسية،  األحزاب  فيهم  مبن  الشركاء،  كافة  االنتخابية  اإلدارة  مهنية  تعطي   .٥٩
والناخبني، واملاحنني ووسائل اإلعالم الثقة بأن القائمني على إدارة االنتخابات قادرين على االضطالع 
مبهامهم بشكل فّعال. ويف املقابل، فقد يؤدي غياب تلك املهنية إىل إشاعة الشكوك حول ممارسات غري 
دقيقة أو فاسدة، وبالتايل إىل زعزعة الثقة يف العملية االنتخابية وإدارا، وهو ما يعطي للخاسرين فرصة 
لتأليب الرأي العام لتأييد مواقفهم االحتجاجية على جمريات العملية االنتخابية، بغض النظر عن صحة 

ادعاءام.
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اخلدمة
٦٠. ال تعترب مسألة تقدمي أفضل اخلدمات االنتخابية املمكنة لكافة الشركاء االنتخابيني إحدى مسؤوليات 
اإلدارة االنتخابية الرئيسية فحسب، بل هي واحدة من أهم مسببات وجودها. لذلك يعطي تطوير اإلدارة 
ألعضائها  املحفزات  نطاق  أوسع  على  ونشرها  وفعالياا  أعماهلا  كافة  حتكم  اليت  للمعايري  االنتخابية 
وموظفيها للعمل على توفري خدمات نوعية مميزة، باإلضافة إىل توفري مرجعية لتقييم أداء تلك اإلدارة. 
وعادًة ما ينص اإلطار القانوين لالنتخابات على بعض معايري اخلدمة األساسية، كما هي احلال يف كندا، 
حيث ينص القانون على معايري تتعلق بتوقيت اخلدمات كاحلد الزمين لإلعالن عن نتائج االنتخابات، أو 

إعداد سجالت الناخبني، أو توزيع بطاقات الناخبني، أو اإلعالن عن مواقع ومراكز االقتراع.

٦١. ميكن لإلدارة االنتخابية اعتماد املزيد من معايري اخلدمة كجزء من إجراءاا اخلاصة بكل عملية 
انتخابية. وميكن أن تتعلق تلك املعايري بتوقيت اخلدمات، كتحديد متوسط الوقت، مبا يف ذلك احلد األدىن 
واألقصى النتظار الناخبني لدورهم يف االقتراع، أو املدة اليت جيب خالهلا اإلجابة على أي استفسار أو 
طلب يتقدم به شخص ما لإلدارة االنتخابية، أو متوسط الوقت الذي جيب خالله االنتهاء من إجراءات 
تسجيل كل ناخب. كما وميكن أن تتعلق تلك املعايري جبودة اخلدمة، كتحديد النسبة املقبولة من الناخبني 
الذين حيرمون من ممارسة حق االقتراع بسبب أخطاء حاصلة يف سجالت الناخبني، أو النسبة املقبولة 
للمواد املفقودة أو غري املودعة لدى حمطات االقتراع، أو النسبة املقبولة ملحطات االقتراع اليت مل تتمكن 
الوقت  لالنتخابات يف  األولية  النتائج  وتوافر  بدقة  يتعلق  ما  أو  املحدد،  الوقت  االقتراع يف  افتتاح  من 

املطلوب.

أداء اإلدارة االنتخابية  العملية االنتخابية حول  الشركاء يف  تتولد لدى  اليت  ٦٢. أخريًا، فلالنطباعات 
تأثري كبري يف كيفية حكم اجلمهور على نزاهة وكفاءة تلك اإلدارة. وتعترب التقييمات اليت تتم يف املرحلة 
اليت تعقب االنتخابات وسيلة جيدة ملراجعة تلك االنطباعات. وميكن لإلدارة االنتخابية أن تقوم بذلك 
التقييم بنفسها، أو أن يتم ذلك بواسطة جهة خارجية، كإحدى اجلهات املسؤولة عن متابعة أداء اإلدارة 

االنتخابية، كالربملان مثًال.
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تعترب االنتخابات عمليات معقدة ومتخصصة تتطلب إدارا بشكل فّعال من قبل هيئة تتمتع   •
مبسؤوليات حمددة للقيام بذلك.

اإلدارة االنتخابية هي املؤسسة أو اهليئة اليت يتحدد اهلدف من قيامها يف إدارة بعض أو كافة   •
اجلوانب األساسية لتنفيذ العمليات االنتخابية. وتلك اجلوانب األساسية هي:

حتديد هوية من حيق هلم االقتراع؛  •  
استقبال واعتماد طلبات الترشيح لالنتخابات من قبل األحزاب السياسية و/أو املرشحني؛  •  

تنظيم وتنفيذ عمليات االقتراع؛  •  
عّد وفرز األصوات؛  •  

جتميع وإعداد نتائج االنتخابات.  •  

ميكن أن تضطلع هيئة واحدة أو جمموعة منها باملهام االنتخابية الرئيسية واألخرى.  •

هناك ثالثة أشكال لإلدارة االنتخابية هي:  •

اإلدارة االنتخابية املستقلة  •  
اإلدارة االنتخابية احلكومية  •  
اإلدارة االنتخابية املختلطة  •  

ميكن أن تتألف اإلدارة االنتخابية يف ظل أي من األشكال الثالثة من هيئة أو مؤسسة انتخابية   •
واحدة أو عدد منها تضطلع كل منها مبهام خمتلفة.

ما مييز اإلدارة االنتخابية املستقلة أا تتألف من مؤسسة انتخابية (أو أكثر) مستقلة تنظيميًا   •
عن السلطة التنفيذية. أما اإلدارة االنتخابية احلكومية فتتميز يف تبعية اهليئة االنتخابية للسلطة 

التنفيذية ومسؤوليتها الكاملة أمامها.

تقوم اإلدارة االنتخابية املختلطة على وجود هيئتني انتخابيتني: هيئة مستقلة تتمتع بصالحيات   •
وضع السياسات االنتخابية العامة و/أو اإلشراف على االنتخابات، وهيئة حكومية تكون 

مسؤولة عن تنفيذ العمليات االنتخابية.
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يتحلى كل واحد من أشكال اإلدارة االنتخابية الثالثة خبواص أساسية، باإلضافة إىل العديد   •
من املتغريات ضمن كل منها. وال تعتمد طريقة عمل اإلدارة االنتخابية على الشكل الذي 
تنتمي إليه فقط، إمنا على عوامل أخرى تتعلق باإلطار العام لالنتخابات، والسياق االجتماعي، 

والثقايف والسياسي املحيط ا.

هناك العديد من أنواع اإلدارات االنتخابية ضمن كل واحد من أشكاهلا الثالثة. فقد تكون   •
تلك اإلدارة دائمة أو مؤقتة، أو مركزية أو ال مركزية مبستويات خمتلفة. ولكل منها حسناا 

وعيوا اليت جيب تقييمها حبذر واستنادًا إىل الظروف اخلاصة بالبلد الذي تعمل فيه.

قد حتتاج اإلدارات االنتخابية يف البلدان الفيدرالية إىل اعتبارات خاصة تتعلق بتنسيق أعماهلا،   •
وكذلك تلك العاملة يف ظل األجواء االنتقالية حيث ميكن أن يسهم احلضور الدويل يف إدارة 

الصراعات.

من املفضل ختصيص أحد أعضاء احلكومة لتمثيل وجهات نظر اإلدارة االنتخابية أمام السلطة   •
التنفيذية، باإلضافة إىل قيام جلنة برملانية تعددية ختتص مبتابعة الشؤون االنتخابية.

العامة  املبادئ  بعض  لتطبيق  اإلدارة  االنتخابية، حتتاج هذه  اإلدارة  النظر عن شكل  بغض   •
والشفافية،  والرتاهة،  واحلياد،  والفعل،  القرار  استقاللية  ذلك  يف  مبا  عملها،  يف  األساسية 
االنتخابية  اإلدارة  ظل  يف  املبادئ  هذه  حتقيق  ميكن  وأحيانًا  واخلدمة.  واملهنية  والكفاءة، 

املستقلة بشكل أفضل من األشكال األخرى هلا.  
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تتوزع  حيث  النرويج،  يف  االنتخابات  إدارة  بطبيعة  املتعلق  للسؤال  مباشرة  أو  بسيطة  إجابة  توجد  ال 
(بني  اإلقليمية  الناحية  من  سواء  أطراف،  عدة  بني  االنتخابات  إلدارة  واإلدارية  القانونية  املسؤوليات 
املستوى املركزي واملستويات املحلية)، أو بني اهليئات املعنية على املستوى املركزي ذاته، أي أنه ال توجد 

جهة واحدة ذات هيكل مركزي لإلدارة االنتخابية تستمد الفروع املحلية صالحياا منه. 
ويف احلقيقة، تقوم وزارة اإلدارة املحلية مبعظم مهام اإلدارة االنتخابية، ومع ذلك فهناك جملس االنتخابات 
الوطين (RIKSVALGSTYRET, NEB)، ولكنه ذو اختصاصات حمدودة، فضًال عن أن الربملان هو اجلهة 
صاحبة الكلمة األخرية يف إعالن سالمة اإلجراءات والتصديق على صحة عضوية ”أعضائه“ املنتخبني. 

ذا، يلعب كل من جملس االنتخابات الوطين والربملان دورًا مهمًا بالنسبة لالنتخابات الربملانية فقط، أما 
االنتخابات املحلية فتديرها السلطات املحلية، حتت إشراف وتوجيه جزئي من قبل وزارة اإلدارة املحلية.

wÌÎä‰€a@ø@pbibÇn„¸a

ُتجرى يف النرويج انتخابات لتشكيل ثالثة مستويات من املجالس ، وهى:
االنتخابات الربملانية (STORTINGET)، وتتم على املستوى الوطين  •

(FYLKESTING) انتخابات جمالس املقاطعات البالغ عددها ١٩ جملس  •
(KOMMUNESTYRER) انتخابات املجالس البلدية البالغ عددها ٤٣١ جملس  •

(هناك انتخابات لتشكيل ما يعرف مبجلس السكان األصليني (SAMETINGET)، وفقا لقانون ١٩٨٧ 
(SAMELOVEN)، واليت خترج عن نطاق هذه الدراسة).

املقاطعات  ينتخبون من بني املرشحني على مستوى  النروجيي ١٦٩ عضوًا، منهم ١٥٠  الربملان  ويضم 
طبقًا لنظام القوائم احلزبية والتمثيل النسىب، حيث حتصل كل قائمة على عدد من املقاعد املخصصة لتمثيل 
املقاطعة يف الربملان يتناسب مع حجم األصوات اليت حصلت عليها تلك القائمة من ناخيب املقاطعة، أما 

املقاعد املتبقية (١٩ مقعد) فيتم شغلها بواسطة الفائزين بأعلى األصوات من املرشحني على ”املستوى 
العام“، كنوع من التعويض عن كسور األصوات اليت تتبقى بعد توزيع مقاعد املقاطعات وفقا للتمثيل 
النسىب. ومدة كافة املجالس املنتخبة هي أربع سنوات، ولكنها ال تتوازى يف مواعيد انتخاا، حيث جتري 
انتخابات جمالس املقاطعات وجمالس البلديات بعد عامني من االنتخابات الربملانية. وطاملا ال ميكن حل 
هذه املجالس، كما أنه ال توجد انتخابات تكميلية، فإنه يصبح من املمكن التخطيط للعملية االنتخابية 

مبكرًا.

ÚÓ±âbm@ÚÓ–‹Å

متتلك النرويج برملانًا منتخبًا منذ عام ١٨١٤، ولكن انتخابه كان على مرحلتني حىت سنة ١٩٠٦، حبيث 
كان الناخبون ينتخبون جممعًا انتخابيًا يقوم بدوره بانتخاب أعضاء الربملان. ومنذ عام ١٩٠٦ مت اعتماد 
طريقة االنتخاب املباشر النتخاب أعضاء الربملان. ومت إدخال حق اإلقتراع العام لكافة املواطنني من الرجال 
فقط عام ١٨٩٨، مث مشل النساء منذ عام ١٩١٣. أما االنتخابات البلدية املباشرة فيعود ظهورها إىل عام 

١٨٣٦، وإن كان حق التصويت آنذاك حمدودًا.
ينظر املجتمع إىل إدارة االنتخابات كأي مصلحة للخدمة العامة يف الدولة، حيث تولت األجهزة اإلدارية 
احلكومية واملجالس املنتخبة ذاا مهمة اإلشراف على االنتخابات عرب الزمن. وجتري االنتخابات املحلية 

والربملانية حتت إشراف املجالس املحلية املنتخبة، مبعاونة من أجهزة اإلدارة املحلية املختصة.
وحىت عام ١٩٨٥، متثلت السلطات االنتخابية يف اهليئات التالية:

املجالس التنفيذية ملجالس البلديات، اليت يتم انتخاا بواسطة أعضاء املجلس، ومن بينهم، وفقًا لنظام   •
التمثيل النسيب ألعضاء املجلس ككل. ويعترب املجلس التنفيذي أعلى سلطة سياسية يف البلدية، حتت 
البلدية.  مبوظفي  لذلك  مستعينني  االقتراع،  موظفي  بتعيني  التنفيذي  املجلس  ويقوم  رئيسها.  قيادة 
ويدير املجلس التنفيذي كافة أنواع االنتخابات اليت جتري يف البلدية. أما بالنسبة النتخابات جمالس 
البلديات، فاملجالس التنفيذية هي املسؤولة عن التصديق على نتائج تلك االنتخابات وإصدار شهادات 

االنتخاب ألعضاء املجلس البلدي املنتخبني.
جملس االنتخابات يف املقاطعة، ويتم انتخابه وفقا لنظام التمثيل النسيب من قبل أعضاء جملس املقاطعة،   •
وهو الذي يتوىل مجع حماضر االقتراع من املجالس التنفيذية للبلديات القائمة يف نطاق املقاطعة بشأن 
انتخابات الربملان أو جملس املقاطعة، ويصدر شهادات االنتخاب ألعضاء جملس املقاطعة، وكذلك 

ألعضاء الربملان عن تلك املقاطعة.

للبلديات  التنفيذية  نتائج االنتخابات. وتنظر املجالس  ويف بداية جلساته، يصادق الربملان املنتخب على 
االنتخابية  الطعون  يف  املقاطعات  انتخابات  وجمالس  املحلية،  باالنتخابات  املتعلقة  االنتخابية  الطعون  يف 
املتعلقة بانتخابات جمالس املقاطعات، بينما ينظر الربملان نفسه يف الطعون االنتخابية املتعلقة باالنتخابات 
الربملانية. كذلك فإن وزارة اإلدارة املحلية تصدر توجيهات إرشادية وتعليمات تتعلق بتنظيم كافة أنواع 

االنتخابات، وميكنها التدخل باإلشراف على اإلجراءات إذا تطلب األمر. 
على  االنتخابات  يف  اإلجراءات  توحيد  إىل  أدى  لالنتخابات،  جديد  قانون  صدر   ،١٩٨٥ عام  يف   
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درا املستويات الثالث ألول مرة، بعد أن كان هناك قانون لالنتخابات الربملانية وآخر النتخابات املقاطعات 
االنتخابات  تأسيس جملس  الذي حدث يف  األهم  التغيري  التشريعى، متثل  التعديل  والبلديات. وبعد هذا 
الوطين (NEB)، الذي يتم تعيني أعضائه بواسطة احلكومة، مع العلم بأن العرف السياسي قد جرى على 
تعيني األعضاء من بني ممثلي كافة األحزاب املمثلة يف الربملان. ويالحظ أن تأسيس هذا املجلس مل يستند 
إىل احلاجة إىل إنشاء هيئة وطنية مستقلة إلدارة االنتخابات بقدر ما كان استجابة للحاجة إىل هيئة وطنية 
تقوم بإدارة مسألة توزيع املقاعد التعويضية يف انتخابات الربملان، اليت تضمنها القانون اجلديد. ومنذ ذلك 
احلني، يقوم املجلس بإصدار شهادات انتخاب ألعضاء الربملان، حىت وإن ظل القرار النهائي بشأن صحة 
االنتخابات، جزئيًا أو كليًا، يف يد الربملان. وال يتمتع جملس االنتخابات الوطين بأية سلطات مركزية يف 

مراقبة االنتخابات أو اإلشراف عليها.
ويف عام ٢٠٠٢، مت إقرار قانون جديد لالنتخابات، يف مناخ برزت فيه اقتراحات عديدة للتغيري اجلوهرى، 
ولكنه كان يف احلقيقة مبثابة توحيد يف الصياغة القانونية لألحكام القائمة، مع بعض التعديالت يف نظام 
إدارة  تغّير يف  ناحية أخرى. ولعل أهم ما  ناحية، وإجراءات االنتخاب من  املقاعد من  التمثيل وتوزيع 
االنتخابات هو إقرار سلطة جديدة ملجلس االنتخابات الوطين تتمثل يف البت يف الطعون االنتخابية املتعلقة 
باالنتخابات الربملانية على أى مستوى من مستوياا. وفيما عدا الطعون اخلاصة حبق االقتراع، اليت ينظر 
فيها الربملان ويصدر قرارًا ائيًا بشأا، أصبح جملس االنتخابات الوطين هو اجلهة املختصة وصاحبة القرار 
النهائي يف هذه الطعون، بشرط أال تتضمن أية مسألة جنائية، حيث أن ذلك من اختصاص القضاء وحده. 
ومع ذلك، يظل الربملان صاحب القرار النهائي يف مسألة صحة االنتخابات، والسلطة اليت قد تقرر إعادة 
البلدي يستطيع ختويل املجلس  البلدية، فاملجلس  إجراء االنتخاب إذا رأت ذلك. وبالنسبة لالنتخابات 
التنفيذي فيها إدارة االنتخابات أو ختويله بتشكيل جملس مستقل لالنتخابات يف البلدية، ويف هذه احلالة 
ينسجم تشكيل جملس االنتخابات سياسيًا وحزبيًا مع تشكيلة املجلس البلدى، شأنه شأن اللجان األخرى 

اليت يشكلها جملس البلدية.

Ô‡Óƒ‰n€aÎ@Ô„Ï„b‘€a@âbü⁄a

ختضع كافة االنتخابات ألحكام الدستور وقانون االنتخابات الصادر عام ٢٠٠٢، مع العلم بأن أحكام 
الدستور تتعلق فقط باالنتخابات الربملانية، حيث تنص تلك األحكام على أن مسؤولية إجراء االنتخابات 
تقع على عاتق البلديات، وحتيل سلطة تنظيم سجالت الناخبني وطريقة إدارة االقتراع إىل القانون. وينص 
الدستور أيضًا على سلطة الربملان يف إقرار صحة االنتخاب بالنسبة ألعضائه، وكذلك سلطته يف النظر يف 

الطعون بشأن الرتاعات حول حق االقتراع.
وعلى إثر التعديالت اليت أقرها الربملان عام ٢٠٠٥، أصبح قانون االنتخابات يتضمن اهليئات االنتخابية 

التالية:

جمالس االنتخابات البلدية، اليت تنتخبها جمالس البلديات؛  •
جلان مراكز اإلقتراع، اليت تعينها جمالس البلديات أو تفوض جمالس االنتخابات البلدية بتعيينها؛  •

جمالس انتخابات املقاطعات، اليت تنتخبها جمالس املقاطعات؛  •
جملس االنتخابات الوطىن، الذي تعينه احلكومة يف العام الذي يشهد االنتخابات.  •

ويالحظ أن كًال من جمالس االنتخابات البلدية وجلان مراكز االقتراع، تلعب دورًا هامًا يف كافة أنواع 
واالنتخابات  املقاطعة  انتخابات جملس  هلا دور يف  فيكون  املقاطعات  انتخابات  أما جمالس  االنتخابات، 

الربملانية، بينما ينحصر دور جملس االنتخابات الوطين يف االنتخابات الربملانية فقط.
باإلضافة إىل ذلك، هناك قانون األحزاب الصادر عام ٢٠٠٥، الذي ينّظم، ضمن أمور أخرى، مسألة 
يقع ضمن مسؤوليات جهاز  ما  االنتخابات، وهو  تقدم األحزاب مرشحيها يف  الالزمة لكي  التسجيل 
اإلدارة العامة الذي يتوىل أيضًا تسجيل الشركات واهليئات اخلاصة. كما تقوم احلكومة بتعيني جلنة للنظر 
يف الشكاوى املتعلقة بقانون األحزاب، يرأسها قاض، وتتوىل النظر يف الشكاوى املتعلقة بتسجيل األحزاب 

ومتويلها.
وعليه، فإن النموذج النروحيي يتسم بالالمركزية الواسعة يف إدارة العملية االنتخابية، حيث يشتمل على 
احلزىب،  التعدد  متثل  الوطىن)  االنتخابات  (جملس  االنتخابات  إلدارة  وطنية  هيئة  على  املركزي  املستوى 
ولكنها ذات اختصاصات رمسية حمدودة، أما معظم املهام على املستوى املركزي فتقوم ا وزارة اإلدارة 
إعداد  يتم  املثال،  فعلى سبيل  االنتخابات.  إدارة  تشترك يف  أخرى  إدارية  هيئات  إىل  باإلضافة  املحلية، 
مصلحة  ضمن  خاصة  إدارة  عليه  تشرف  الذي  املدين،  السجل  بيانات  إىل  استنادًا  الناخبني  سجالت 

الضرائب الوطنية، كما تقدم الطعون بشأن سجالت الناخبني إىل جلنة خاصة تعينها الوزارة.

ÚÓ‹0a@ÒâaÖ⁄a@ÒâaãÎ

تتوزع مسؤولية الوزارة يف العملية االنتخابية إىل ثالثة جماالت هي:

باالنتخابات،  املتعلقة  القوانني  لتعديل  مقترحات  إعداد  وتتضمن  والتعليمات:  والقواعد،  القوانني،   .١
وإصدار التعليمات التفصيلية لتنفيذ هذه القوانني، وتقدمي الدعم الالزم للجهاز اإلداري الذي يتوىل 

تسيري العملية االنتخابية، وكذلك للجمهور فيما يتعلق بتفسري وشرح القوانني والتعليمات.
إدارة االنتخابات: ويتضمن دور الوزارة يف إصدار التعليمات التفصيلية للعملية االنتخابية، مبا فيها   .٢
حتديد إجراءات االنتخاب، وكذلك إعداد مواد االنتخابات مبا فيها النماذج املختلفة وأوراق االقتراع، 
ومواد تعريفية وإرشادية ملوظفي االنتخابات، وتقدمي النصائح والدعم الفين جلهات اإلدارة املحلية 
مبا فيها مناذج التقارير الالزمة، والقيام حبمالت توعية الناخبني، وإقرار اإلجراءات املتعلقة بالتصويت 
اإللكتروىن، وتنسيق تدفق املعلومات حول نتائج االنتخابات، بالتنسيق مع وسائل اإلعالم والشركات 
الفنية ملجلس  األمانة  بدور  الوزارة  االنتخابية. كما وتقوم  املعلومات  تكنولوجيا  املختصة خبدمات 
االنتخابات الوطىن، وتتوىل إعداد ملفات الشكاوى املتعلقة باالنتخابات الربملانية لعرضها على الربملان 

لكي يتخذ قرارًا ائيًا فيها، كما تتوىل النظر يف الشكاوى املتعلقة باالنتخابات البلدية.
املوازنة والرقابة املالية: حيث تتوىل الوزارة مسؤولية إدارة موازنات االنتخابات املقررة على خمتلف   .٣
موازنة  تبلغ  الوطين،  املستوى  فعلى  إنفاقها.  ومراقبة  والربملانية)،  واملقاطعة،  (البلدية،  املستويات 
وتتضمن  االنتخابات،  قانون  تطبيق  نفقات  تغطي  يورو،  مليون   ٢٠ من  أقل  الربملانية  االنتخابات 
أيضا بعض النفقات على املستوى املحلي، وفيما عدا ذلك، تغطي املوازنات املحلية نفقات العملية 

االنتخابية على ذلك املستوى.
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وبالنسبة للشكاوى والطعون املتعلقة باالنتخابات املحلية، تتوىل وزارة احلكم املحلي النظر فيها وإصدار 
قرار ائي بشأا، قد يصل إىل إعادة إجراء االنتخابات إذا رأت أنه شاا خطأ كبري له تأثري على نتائج 

االنتخاب.
الوزارة، يضم حوايل ٥-٦ أشخاص،  املتخصصني يف شؤون االنتخابات يعملون يف  ويوجد فريق من 
البلديات  مستوى  على  االنتخابات  جمالس  وتعترب  دائم.  بشكل  وليس  فقط  االنتخابات  أثناء  يعملون 

السلطات الرئيسية املختصة بتوفري الكوادر البشرية الفنية واملتخصصة يف كافة األوقات.

جملس االنتخابات الوطىن
يتشكل املجلس وقت االنتخابات وينفض بانتهائها واستكمال إجراءات التصديق على نتائجها، ولذلك 
فهو ال يعترب جهازًا إداريًا دائمًا. ويتألف املجلس مما ال يقل عن مخسة أعضاء، حيث يقدم كل حزب 
بتعيني أحدمها  تقوم احلكومة  وامرأة،  املجلس، رجًال  لعضوية  املرشحني  اثنني من  برملانية  ميتلك مقاعد 

عضوًا واآلخر عضوًا احتياطيًا له يف املجلس. وتتركز صالحيات املجلس فيما يلى:

توزيع املقاعد التعويضية يف االنتخابات الربملانية؛  •
إصدار شهادات الفوز للمرشحني املنتخبني الفائزين يف االنتخابات الربملانية، وإحاطة جمالس انتخابات   •

املقاطعات بنتائج االنتخابات؛
النظر يف الشكاوى والطعون املتعلقة باالنتخابات الربملانية وإصدار قرار ائي بشأا، فيما عدا املسائل   •
املتعلقة باحلق يف التصويت اليت خيتص الربملان بالفصل فيها ائيًا. كذلك، فإن القرار النهائي بشأن 
سالمة إجراءات االنتخابات الربملانية وقرار إعادة االنتخاب يف أي بلدية أو مقاطعة فهو يف يد الربملان 

نفسه.
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يف عامي ١٩٨٥ و٢٠٠٢ دار جدل سياسي عام حول نظام التمثيل يف االنتخابات، مما أسفر عن قيام 
احلكومة بتشكيل جلنة، ضمت خرباء وممثلني عن األحزاب السياسية، لدراسة املوضوع وتقدمي مقترحات 

لإلصالح.
كما ميكن لوزارة اإلدارة املحلية وكذلك البلديات املبادرة بطرح موضوعات إلصالح النظام االنتخايب. 
أما املبادرات املتعلقة باعتماد الوسائل التكنولوجية احلديثة يف العملية االنتخابية فعادًة ما تأيت من البلديات، 
حيث أن من مصلحتها توفري النفقات وحتسني كفاءة العملية االنتخابية. ولعل تطورات موضوع التصويت 
البلديات، مدفوعًة من قبل مجاعات الضغط  النرويج خري دليل على ذلك. حيث قامت  اإللكتروين يف 
التكنولوجية وموردي مستلزماا املختلفة، مبحاوالت جتريبية يف هذا املجال، كما أعدت جلنة حكومية 

تقريرًا شامًال عن املوضوع واقترحت استراتيجية للتصويت اإللكتروين يف شهر شباط/فرباير ٢٠٠٦.
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متتع النموذج النروجيي يف إدارة االنتخابات مبصداقية عرب الزمن ومل يكن حمل شك يف نظر خمتلف األطراف 
بفضل  واملصداقية،  الثقة  من  عالية  مبستويات  احلكومية  اإلدارة  تتمتع  عام،  وبوجه  املتنافسة.  السياسية 
نزاهتها واستقالليتها، على الرغم من خضوعها حلكومة تتكون من وزراء هلم خلفية سياسية وانتماءات 
حزبية. من هنا، مل تظهر احلاجة إىل تشكيل جلنة مستقلة إلدارة االنتخابات. ويف احلاالت النادرة اليت 
حدثت فيها أخطاء جسيمة (كما حدث عندما اار نظام املعلومات اخلاص بإعداد سجالت الناخبني 
يف العاصمة أوسلو خالل االنتخابات الربملانية عام ١٩٩٣)، نظر إليها املجتمع على أا جمرد حوادث 
عرضية وإخفاقات غري مقصودة، ومل يصل األمر إىل إثارة شكوك جدية أو جوهرية تتعلق بتنظيم العملية 

االنتخابية.
ويف عام ٢٠٠١، انتهت جلنة لإلصالح االنتخايب من دراسة هيكل اإلدارة االنتخابية وقدمت تقريرها 
بشأنه، وكانت متأثرة بالنموذج الربيطاىن، حيث اقترحت تأسيس جلنة مستقلة لالنتخابات، تكون هلا مهام 
تنحصر يف وضع السياسات العامة وبعض املسؤوليات اإلدارية املباشرة واملحدودة يف إدارة االنتخابات. 
ومل يكن الباعث وراء هذا املقترح ضمان استقاللية أكرب إلدارة االنتخابات بقدر ما هو رغبة يف االستفادة 
من مزايا وجود هيئة متخصصة يف اإلصالح االنتخاىب، بدليل أنه يترك اإلدارة الفعلية لالنتخابات لذات 
االجتاهات  اللجنة كان من أجل مواكبة  تأسيس هذه  فإن  الوقت،  نفس  املعتادة. ويف  اإلدارية  اجلهات 

العاملية، واملعايري املقترحة يف بناء الدميقراطيات اجلديدة.
تقوم  لالنتخابات  دائمة  تأسيس جلنة  إىل  يؤدي  أن  تنفيذه،  االقتراح، يف حال  املمكن هلذا   وكان من 

بالواجبات التالية:

تسجيل األحزاب السياسية؛  •
تقييم اإلطار القانوين لالنتخابات، وجماالت حتديث إجراءاا؛  •

وضع القواعد املتعلقة باالقتراع املبكر؛  •
االضطالع باملسؤولية العامة حول حفظ وتعديل سجالت الناخبني؛  •
إعداد ونشر نتائج التصويت يف املقاطعات يف االنتخابات الربملانية؛  •

تنفيذ محالت التوعية للناخبني؛  •
تعزيز البحوث املتعلقة باالنتخابات؛  •

إجراء الفحوص واملشروعات التجريبية يف جمال اإلصالح االنتخاىب؛  •
التواصل مع جلان إدارة االنتخابات يف الدول األخرى.  •

أما بالنسبة لكيفية تشكيل مثل هذه اللجنة، فكان ذلك سيتم بواسطة الربملان، وعلى أساس مهين وليس 
وفق التمثيل احلزيب.

ولكن هذا املقترح مل حيظ بالتأييد الالزم، رمبا ألن الترتيبات احلالية تسري بشكل جيد. كذلك، مل تتم 
املحلية إىل  اإلدارة  االنتخابات من وزارة  اإلدارية عن  املسؤوليات  نقل  اقتراح آخر بشأن  املوافقة على 
مصلحة الضرائب، اليت تتوىل مسؤولية حفظ السجالت املدنية عمومًا. وباختصار، فال تزال دوائر صنع 
القرار السياسي يف النرويج تنظر إىل موضوع إدارة االنتخابات استنادًا إىل املبدأ القائل: ”ال حتاول إصالح 

ما مل يكن معطوبًا“. 
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ÚÓ±âbm@ÚÓ–‹Å

 ،(FPTP نظام الفائز األول) بعد استقالل زميبابوي عام ١٩٨٠، وضعت احلكومة نظاما انتخابيًا جديدًا
واعتمدت تركيبة إلدارة االنتخابات ضمت جلنة لترسيم الدوائر االنتخابية وجلنة اإلشراف على االنتخابات 
(ESC) تشرف على فعاليات العملية االنتخابية ككل. وكان املسؤول عن إدارة االنتخابات املسجل العام 
وإعداد  الناخبني،  تسجيل  عن  مسؤوًال  كان  الذي   ،(RG –GENERAL–REGISTRAR) لالنتخابات 
الشؤون  دائرة  قيام  مع  النتائج،  وإعالن  األصوات،  وعّد  االقتراع  وتنظيم عمليات  االنتخابية،  السجالت 
االنتخابية (وهي جلنة تضم ممثلني عن عدة وزارات حكومية) مبعاونته يف الترتيبات اللوجستية لالنتخابات. 

وكان مكتب املسجل العام يتبع تنظيميًا لوزارة الداخلية.
وقد تعرضت تلك التركيبة إلدارة االنتخابات إىل انتقادات بسبب طابعها احلزيب، حيث كان يتم تعيني كل 
من جلنة ترسيم الدوائر االنتخابية وجلنة اإلشراف على االنتخابات بقرار من رئيس الدولة. وعلى الرغم من 
أن رئيس الدولة كان ملزمًا بالتشاور مع رئيس القضاء وجلنة اخلدمات القضائية (JSC) إال أنه مل يكن ملزمًا 
باألخذ بآرائهم. فضًال عن ذلك، فإن املسجل العام وكذلك دائرة الشؤون االنتخابية كانا يشكالن جزءًا 

من السلطة التنفيذية، يعمل فيهما موظفون هلم مصاحل مباشرة يف نتائج االنتخابات.
ويف أواخر عام ٢٠٠٤، وحتت الضغوط الداخلية واخلارجية، مت إقرار تشريع جديد، تأسست مبقتضاه ”جلنة 
إلغاء جلنة  االنتخابات“، ومت  للناخبني“، و“حمكمة  العام  (ZEC)، و“املسجل  زميبابوي“  االنتخابات يف 

اإلشراف على االنتخابات (ESC)، وذلك وفقًا للتعديل الدستوري رقم ١٧ لعام ٢٠٠٥.

Ô„Ï„b‘€a@âbü⁄a

يتألف اإلطار القانوين لالنتخابات يف زميبابوي من دستور عام ١٩٧٩، وتعديالته اليت متت عام ٢٠٠٥، 
اإلطار  االنتخابات، وكالمها صدرا عام ٢٠٠٤. ويوضح هذا  وقانون  االنتخابات،  قانون جلنة  وكذلك 
التشريعي الشروط اليت جتري االنتخابات وفقًا هلا، وكذلك النظام االنتخايب الذي جيب تطبيقه. أما قانون 

جلنة االنتخابات فيتضمن إجراءات عمل جلنة االنتخابات يف زميبابوي، بينما ينصب قانون االنتخابات على 
املسائل اإلجرائية يف العملية االنتخابية مبا فيها مهام وأعمال املسجل العام للناخبني.

‚bËΩaÎ@pbÓy˝ñ€aÎ@Ô‡Óƒ‰n€a@›ÿÓ:a

توجد ثالث هيئات تتوىل كل منها بعض املهام املرتبطة بإدارة العملية االنتخابية يف زميبابوي، وهي:

جلنة ترسيم الدوائر االنتخابية، ويعني الرئيس أعضاءها، ويرأسها رئيس القضاة أو قاض آخر من قضاة   .١
املحكمة العليا بناء على توصية رئيس القضاة. كما تضم اللجنة ثالثة أعضاء آخرين يعينون بناًء على 
توصية رئيس القضاة أيضًا. وتضطلع اللجنة مبسؤولية ترسيم ومراجعة حدود الدوائر االنتخابية مرة كل 

مخسة أعوام على األقل، أو قبل ذلك بناءًا على طلب من رئيس الدولة.
جلنة االنتخابات يف زميبابوي، وتضم رئيس اللجنة، الذي جيب أن يكون مؤهًال ملنصب قاض باملحكمة   .٢
العليا، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الدولة بالتشاور مع جلنة اخلدمات القضائية، باإلضافة إىل ستة 
أعضاء يتم تعيينهم بقرار رئاسي أيضًا من بني قائمة تضم تسعة مرشحني تعدها ”اللجنة الربملانية لشؤون 

الالئحة والنظام“، وجيب أن يكون ثالثة من األعضاء الستة على األقل من النساء.
وختتص اللجنة مبا يلي:  

اإلعداد لكافة االنتخابات الربملانية والرئاسية واالستفتاءات الوطنية، وتنفيذها واإلشراف عليها؛  •
إدارة عملية تسجيل الناخبني واإلشراف عليها، ومجع وحفظ سجل الناخبني؛  •

حمطات  جلان  وإدارة  وتشكيل  األخرى،  االنتخابية  واملواد  االقتراع  أوراق  وتوزيع  وطباعة  تصميم   •
االقتراع؛

تنفيذ محالت التوعية االنتخابية للناخبني؛  •
إعتماد مراقيب االنتخابات.  •

املسجل العام للناخبني، وخيتص بتسجيل الناخبني، وجتميع وتعديل سجالت الناخبني.  .٣

ويكتمل هذا اهليكل التنظيمي إلدارة االنتخابات مبحكمة االنتخابات، اليت تتكون من قضاة وقضاة   
سابقني، يتم تعيينهم بواسطة جلنة اخلدمات القضائية، ويكون هلم نفس مكانة قضاة املحكمة العليا. 

وختتص هذه املحكمة بالفصل يف كافة الرتاعات االنتخابية.

›ÌÏ‡n€a

حظيت العملية االنتخابية يف الزميبابوي عرب السنني بالتمويل الكايف من قبل السلطة التنفيذية. إال أن الوضع 
قد تغري اآلن، بعد تعديل املادة ٦١ من الدستور، الذي نص على ضرورة متويل جلنة االنتخابات من خالل 
”صندوق العوائد املوحد“، أي امليزانية العامة للدولة. كما تستطيع جلنة االنتخابات يف زميبابوي احلصول 
على متويل من مصادر خارجية للقيام بأنشطة التوعية االنتخابية، وذلك بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية. 
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إال أن موارد اللجنة ليست كافية، وهو ما اتضح يف االنتخابات الربملانية يف آذار/مارس ٢٠٠٥ وكذلك يف 
انتخابات جملس الشيوخ يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠٥، حيث ظهر نقص واضح يف املوارد االنتخابية واملوارد 
البشرية يف االنتخابات. ومع ذلك، فمن املهم اإلشارة إىل اإلجنازات اليت حققتها اللجنة يف جمال زيادة عدد 

حمطات االقتراع وشراء أعداد من الصناديق الشفافة لالقتراع، اليت مت استخدامها يف آذار/مارس ٢٠٠٥.

Újçb0a

أو  توجيه  االنتخابات يف زميبابوي ألي  الدستور، ال ختضع جلنة  املادة ٦١ من  اخلامسة من  للفقرة  وفقًا 
سيطرة من أي شخص أو سلطة أثناء ممارستها لواجباا والقيام بوظائفها، أو يف تنظيم شؤون العاملني لديها 
واإلجراءات اخلاصة م. وقد حظي هذا التعديل بترحيب كبري، واعترب نقلة نوعية مقارنة باألوضاع السابقة 

حيث مل يتضمن القانون السابق أية إشارة إىل استقاللية جلنة اإلشراف على االنتخابات.
كذلك، فقد اتضحت خطوط املسؤولية واملحاسبة، حيث يعترب املسجل العام مسؤوًال أمام جلنة االنتخابات 
عن كل ما يتعلق بتسجيل الناخبني، وسجالت االنتخابات. كما أن دور الربملان يف تعيني أعضاء اللجنة 
يضمن درجة أعلى من الشفافية مل تتوفر يف السابق، مما يوازن حقيقة أن إقرار التعيني النهائي يصدر من 

الرئيس.

ÚÓ‰ËΩa

من الناحية الفنية واإلدارية، اتسمت عمليات االقتراع والفرز بالكفاءة دائمًا، وحظي مسؤولو االنتخابات 
يف زميبابوي بسمعة طيبة وتقدير ملعرفتهم بواجبام. ومع ذلك، فمع التغيريات الطارئة على اإلطار القانوين، 
اتضح أن هناك ثغرات يف السجل االنتخايب، يصعب أن ُتعزى إال لعدم الكفاءة اإلدارية أو الغش املتعمد. 
وعقب انتخابات آذار/مارس ٢٠٠٥، تعرضت جلنة االنتخابات اىل انتقادات بسبب قيامها بإعالن نتائج 

متباينة يف أوقات خمتلفة، دون أن تتمكن من تقدمي تفسري واضح لذلك.

‚˝«⁄a@›ˆbçÎ@…fl@pb”˝»€a

كانت العالقات يف املاضي بني جلان إدارة االنتخابات واإلعالم الرمسي اململوك للدولة جيدة بينما كانت 
العالقة مع وسائل اإلعالم اخلاصة سيئة. وخالل انتخابات آذار/مارس ٢٠٠٥، وألول مرة منذ وقت طويل، 
عرضت اللجنة إعالناا وإصداراا ومحالا لتوعية الناخبني يف كل من وسائل اإلعالم الرمسي واإلعالم 
اخلاص، مما يؤشر على بزوغ فجر حقبة جديدة من التعاون بني اإلدارة االنتخابية ووسائل اإلعالم اخلاصة.

ÙäÅ˛a@pbéç˚Ωa@…fl@pb”˝»€a

فيها  مبا  ناحية أخرى،  الرمسية من  واهليئات غري  ناحية  االنتخابات من  إدارة  العالقات بني هيئات  كانت 
املنظمات غري احلكومية وأحزاب املعارضة، متوترة يف أفضل األحوال، أو عدائية يف أسوأها. ومع ذلك، 
بدأ حتسن طفيف وتدرجيي يف هذه العالقات مع اقتراب موعد انتخابات آذار/مارس وأيلول/سبتمرب عام 

٢٠٠٥، حيث أبدت جلنة االنتخابات يف زميبابوي قدرًا متزايدًا من االنفتاح على مناقشة خمتلف القضايا، 
وامليل للتعاون مع األطراف املعنية باالنتخابات. إال أنه جتدر اإلشارة إىل أن هناك مشكالت ال تزال عالقة، 
مثل عدم االستجابة ملطالب األحزاب السياسية باإلطالع على سجل الناخبني، وهو ما يشكل حجر عثرة 

يف العالقة بني اإلدارة االنتخابية وشركائها يف العملية االنتخابية يف زميبابوي.

ÚÌâaä‡nç¸a

بوجه عام، حظيت العمليات االنتخابية يف زميبابوي بتمويل جيد، إال أن التحدي الرئيس يف هذا املجال 
يتعلق بالتمويل املؤسسي. وألعوام كثرية كان أعضاء جلنة اإلشراف على االنتخابات (السابقة) يشتكون 
أن  الدستور، جيب  املادة ٦١ من  اإلدارية والبشرية. واستنادًا إىل  النفقات  لتغطية  املتوفر  التمويل  قلة  من 
حتصل جلنة االنتخابات يف زميبابوي على التمويل الكايف من امليزانية العامة للدولة لكي تتمكن من القيام 
بوظائفها على حنو سليم. وعليه، وبالنظر إىل تطوير وتنظيم تركيبة اإلدارة االنتخابية، أصبح الطريق ممهدًا 
أمام إستدامة الترتيبات احلالية. إال أنه جتدر اإلشارة إىل أن عمليات تسجيل الناخبني وترسيم حدود الدوائر 
االنتخابية ال تزال تتم خارج نطاق جلنة االنتخابات، وهو ما قد حيتاج إىل مراجعة من أجل ترشيد اإلنفاق 

على االنتخابات.

ÔibÇn„¸a@Ä˝ï⁄a@ÒâaÖg

إتسمت عملية إدارة اإلصالح االنتخايب يف زميبابوي بالتواضع واملحدودية. وأدت اإلصالحات السابقة يف 
احلقيقة إىل تعدد يف أجهزة إدارة االنتخابات، اليت كانت يف ذاا حتتاج إىل إصالحات مسبقة. ويف انتخابات 
العمليات اليت متت  آذار/مارس ٢٠٠٥، كان من املفترض أن تكون جلنة االنتخابات مسؤولة عن بعض 
قبل تأسيسها وتعيني أعضائها، مثل املراحل األولية لتسجيل الناخبني، وترسيم حدود الدوائر االنتخابية. أما 
احللقة األخرية من اإلصالحات، وخصوصًا التعديل الدستوري رقم ١٧ لعام ٢٠٠٥، فهي تعين أن اللجنة 
أصبحت هيئة دستورية ذات موازنة مستقلة، مما سوف حيسن من مكانتها وكفاءا. وال يزال املجال مفتوحًا 
أمام إصالحات جديدة، منها إعطاء اللجنة املسؤولية عن ترسيم حدود الدوائر االنتخابية، وكذلك السيطرة 

الكاملة على عمليات تسجيل الناخبني وإدارة سجل الناخبني.
وتعترب االنتخابات املحلية واالنتخابات التكميلية فرصة الختبار النظام اجلديد إلدارة االنتخابات يف زميبابوي 
وتعد  عام ٢٠١٠.  والربملانية  عام ٢٠٠٨  الرئاسية  باالنتخابات  املتمثلة  احلرجة  املرحلة  يف  الدخول  قبل 
الالزمة  واإلدارية  اللوجستية  بالعمليات  للقيام  استعدادها  درجة  لتقييم  للجنة  فرصة  املحلية  االنتخابات 
لالنتخابات الوطنية، كما أا توفر فترة كافية ألجهزة إدارة االنتخابات املختلفة كي تقوم بترشيد العالقات 

فيما بينها.
إال أن األمر األهم بالنسبة لالنتخابات املحلية هو أا توفر فرصة لتقييم درجة حيادية واستقاللية اإلدارة 
االنتخابية. ففي املاضي، تعرضت تلك اإلدارة النتقادات بسبب تعيينها بواسطة الرئيس، وبالنظر إىل عدم 
استقالليتها املالية، وهو الوضع الذي تغري بعد اإلصالحات اجلديدة، حيث يشترك الربملان يف تعيني أعضائها، 
وأصبح متويلها مؤسسيًا ومستقًال. ويبقى التحدي األكرب أمام اللجنة يف محاية نفسها من اإلبتزاز السياسي، 

السيما يف بيئة سياسية تتسم باستقطاب سياسي حاد يف زميبابوي.
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درا

جرت أول انتخابات دميقراطية يف أسبانيا سنة ١٩٧٧ بعد حكم فرانكو الديكتاتوري، وذلك وفق املرسوم 
انتخاب غرفيت  الصادر يف ١٨ آذار/مارس ١٩٧٧، ومت على أساسه  امللكي بشأن ”املعايري االنتخابية“ 

الربملان، الذي وضع الدستور األسباين لعام ١٩٧٨.
تنص املادة ١/٢٣ من دستور ١٩٧٨ على احلق يف املشاركة السياسية، أما املواد من ٦٦ فصاعدًا فهي 
تتناول الشروط الدستورية النتخاب أعضاء الربملان مبجلسيه، النواب والشيوخ، مبا فيها من أمور أساسية 
مثل عدد األعضاء، وشروط األهلية، وتضارب املصاحل وحاالت التناقض بني صفة العضوية الربملانية وأية 
أعمال أو مناصب أخرى. وتضمن الدستور أيضًا نصًا يقضي بضرورة وضع قانون أساسي خاص بتنظيم 

العملية االنتخابية، مبا فيها إدارة االنتخابات اليت تتوىل مهام اإلشراف على كافة األمور السابقة.
وقد متت املصادقة على ”القانون األساسي بشأن نظام االنتخابات العامة“ يف عام ١٩٨٥، والذي يستند 
إىل املرسوم امللكي الصادر عام ١٩٧٧، وال يزال ساريًا حىت اليوم مع تعديالت جوهرية أدخلت عليه 
أعوام ١٩٩٤، ١٩٩٥، ١٩٩٩، و٢٠٠٣. وخالل هذه الفترة، وحتت إشراف جمالس االنتخابات املركزية 
 ،١٩٨٦ األعوام  يف  متامًا،وذلك  عادية  ظروف  يف  انتخابات  ست  جرت  والبلدية،  واملحلية  واإلقليمية 
١٩٨٩، ١٩٩٣، ١٩٩٦، ٢٠٠٠، و٢٠٠٤، استطاعت من خالهلا أسبانيا ترسيخ نظامها الدميقراطي 

وقنوات املشاركة السياسية.

Ô‡Óƒ‰n€a@›ÿÓ:a

تعمل أسبانيا بنظام الالمركزية واحلكم املحلي، حيث تتكون من مناطق ذات حكومات حملية ذاتية، وذلك 
من خالل قيام ثالثة مستويات من االنتخابات، األوىل هي االنتخابات الوطنية (النتخاب جملسي الربملان)، 
هي  والثالثة  عشر)،  السبعة  لألقاليم  التشريعية  املجالس  (النتخاب  الذاتية  األقاليم  انتخابات  هي  والثانية 
االنتخابات املحلية. ويشترط القانون األساسي إجراء االنتخابات واالستفتاءات على كافة املستويات حتت 
اإلشراف الكامل ملجالس االنتخابات، وعلى رأسها جملس االنتخابات املركزي (JEC) بدعم من جمالس 
االنتخابات اإلقليمية واملحلية والبلدية، حسب نوعية االنتخابات اليت جترى. وتتمتع كافة هذه املجالس 

باالستقاللية. ويف هذا النظام، يكون جملس االنتخابات املركزي واملجالس االنتخابية على املستويات األدىن 
مسؤولة عن وضع السياسات العامة إلدارة االنتخابات، ضمن إطار قوانني االنتخابات، واإلشراف على 
أداء اإلدارة االنتخابية وترتيباا الفنية اخلاصة بلجان حمطات االقتراع، وأداء املوظفني العموميني املكلفني 

بتلك املهام.
والطعون  الشكاوى  بكافة  يتعلق  فيما  التحكيم  يف  دورها  من خالل  االنتخابية  املجالس  مكانة  وتتضح 

االنتخابية واليت جيب عرضها على تلك املجالس قبل التقدم ا إىل القضاء.
وبينما يتسم جملس االنتخابات املركزي بكونه جملسًا دائمًا وتكوينه شبه القضائي كما سنرى الحقًا، فإن 

كافة جمالس االنتخابات األخرى ذات طابع مؤقت وتشكل خالل االنتخابات فقط.
ختضع أجهزة إدارة االنتخابات يف مستوياا املتعددة لنظام هرمي، حيث يضع جملس االنتخابات املركزي 
السياسات العامة، وتلتزم املجالس االنتخابية األخرى بقراراته. ويتكون املجلس املركزي من ثالثة عشر 
عضوًا، منهم مثانية من قضاة املحكمة العليا، واخلمسة اآلخرون من بني أساتذة القانون أو العلوم السياسية 
أو االجتماع، يتم اختيارهم بناءًا على اقتراحات مشتركة تتوافق عليها األحزاب السياسية املمثلة يف الربملان. 
باإلضافة إىل ذلك هناك عضوان ال يتمتعان حبق التصويت، مها األمني العام ملجلس النواب ومدير مكتب 

اإلحصاء االنتخايب التابع للمعهد الوطين لإلحصاء (الذى يقوم بإعداد سجالت الناخبني).
تتبع جمالس االنتخابات األدىن نفس اهليكلية يف تشكيلتها، رغم أن عدد أعضاء كل جملس منها هو مخسة 
أعضاء فقط، واملؤهالت القانونية واملهنية املطلوبة يف أعضائها ليست على نفس املستوى املرتفع اخلاص 
بأعضاء املجلس املركزي. ويف كل األحوال، ال جيوز عزل أي من أعضاء جمالس االنتخابات إال يف حالة 

وجده جملس االنتخابات األعلى يف التركيبة اهلرمية مذنبًا يف ارتكاب جرمية أو خمالفة انتخابية.

‚bËΩaÎ@pbÓy˝ñ€a

ال تتبع جمالس االنتخابات أيًا من اهليئات العامة أو فروع السلطة األخرى، ولكنها مستقلة وحمايدة وهلا 
كيان ذايت يف إطار البنية التنظيمية ملجلس االنتخابات املركزي، وتقوم مبهام حمددة وتكون مسؤولة متامًا 

عن كافة تصرافتها.
الشفافية  االنتخابية يف ضمان  املجالس  هذه  واجب  يتمثل  األساسي،  القانون  من  الثامنة  املادة  وحسب 
واملوضوعية يف العملية االنتخابية، والسهر على تنظيم االنتخابات يف إطار املساواة وسريها متشيًا مع أحكام 
القانون. ولتحقيق ذلك، تقوم جلان حمطات االقتراع بدعم أنشطة هذه املجالس، وهي جلان تتكون من 
العملية  سري  وضمان  األصوات  وعّد  االقتراع  بإجراء  ويقومون  القرعة،  بطريقة  اختيارهم  يتم  مواطنيني 
بشكل سليم يوم االنتخابات. أما وزارة الداخلية فتقدم، بالتعاون مع السلطات املحلية ومكتب االحصاء، 
الدعم اللوجسيت الالزم خالل العملية االنتخابية ككل، وذلك حتت الرقابة والتوجيه املباشرين من قبل جملس 

االنتخابات املركزي وجمالس االنتخابات األخرى.
استئناف  ويتم  متدرج،  بشكل  فيها  وتفصل  باالنتخابات  املرتبطة  الطعون  يف  االنتخابية  املجالس  تنظر 
الرغم من  املالذ األخري، على  يعترب  الذي  املركزي،  االنتخابات  الشكاوى تدرجييًا حىت تصل إىل جملس 
إمكانية االستئناف، اختياريًا، أمام املحاكم العادية أو حىت إىل املحكمة الدستورية، وذلك يف حاالت تتعلق 

باحلقوق الدستورية للمواطنني.
وتتمثل مهام جملس االنتخابات املركزي الرئيسية فيما يلي:
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درا توجيه أنشطة مكتب اإلحصاء االنتخايب، وهو اجلهاز املسؤول عن وضع سجالت الناخبني، وتنظيم   •
االقتراع عرب الربيد (بالتنسيق مع هيئة الربيد)؛

مرتبط  موضوع  أي  بشأن  األدىن  املستويات  على  االنتخابات  ملجالس  امللزمة  التعليمات  إصدار   •
باالنتخابات؛

اختاذ قرار يف أي موضوع تطرحه عليه املجالس االنتخابية األخرى إلبداء الرأي فيه، وإبطال ما يتناقض   •
بالعملية  اخلاصة  والقواعد  والتعليمات  القوانني  تفسري  معايري  توحيد  وبالتايل  له،  املجلس  تفسري  مع 

االنتخابية. وتعّد قرارات املجلس ملزمة؛
التنسيق مع اجلهات املعنية باالنتخابات بالتعاون مع احلكومة املركزية واحلكومات اإلقليمية، حول كل   •
ما يتعلق باجلوانب الفنية والعملية لتنظيم االنتخابات، مبا يف ذلك اختاذ القرار بشأن اجلداول الزمنية 
صناديق  وتوزيع  وتصميم  االقتراع،  وأوراق  االنتخابات  حماضر  وتوزيع  وإنتاج  وتصميم  لالقتراع، 

االقتراع، واعتماد اإلجراءات، وتنظيم عمليات عّد األصوات؛
النظر يف الشكاوى واالعتراضات واالستئنافات املقدمة بشأن العملية االنتخابية؛  •

مع  واألحزاب  املرشحني  لكافة  االنتخابية  احلمالت  على  واالنفاق  التمويل  عمليات  اتساق  ضمان   •
القوانني والتعليمات ذات الصلة؛

إعالن نتائج االنتخابات واعتماد املرشحني املنتخبني بشكل رمسي يف كل انتخابات.  •

وتضطلع املجالس االنتخابية األدىن بنفس املهام، كٌل يف نطاق صالحياته.

Újçb0aÎ@›ÌÏ‡n€a

جملس االنتخابات املركزي هو اهليئة الوحيدة الدائمة إلدارة االنتخابات، ويتم تقدير كافة موارده املادية 
والبشرية بواسطة جملس النواب ومتويلها من خالل موازنته. أما املجالس االنتخابية األدىن فتعمل فقط خالل 
أوقات االنتخابات، لذا فإن متويلها مؤقت حبكم طبيعة تكوينها، ويتم من خالل املوازنة العامة للدولة عرب 
السلطة التنفيذية، اليت تقوم بتخصيص عائد مالءم ألعضاء تلك املجالس نظري عملهم، كما تتوىل تغطية 

النفقات اجلارية األخرى لتلك املجالس.
ال توجد نصوص حمددة يف القانون حول مراقبة اإلنفاق من قبل املجالس االنتخابية، نظرًا ألن العاملني 
فيها هم يف العادة موظفون عموميون ينتدبون مؤقتًا للقيام مبهام العملية االنتخابية، وألن تكلفة اخلدمات 
تتوىل اإلنفاق  اليت  اهليئات اإلدارية  العملية االنتخابية مشمولة أصًال يف موازنات  بتنظيم  اإلدارية اخلاصة 

عليها بنفسها.

ÚÓ‰ËΩa

تعويضات  يتلقون  ال  لكنهم  االنتخابات،  أوقات  ملهامهم خالل  متامًا  االنتخابية  املجالس  أعضاء  يتفرغ 
خاصة نظري عملهم وعضويتهم بتلك املجالس سوى ما يتعلق بالبدالت اليومية، إذ أم يستمرون بتقاضي 

رواتبهم املعتادة من جهات عملهم األصلية أثناء عملهم يف االنتخابات.
أعضاء  من  تتشكل  وهي  األصوات،  وعّد  االقتراع  إجراء  عن  مسؤولة  فهي  االقتراع  حمطات  جلان  أما 

غري حمترفني للعمل االنتخايب، حيث يتم اختيارهم بطريق القرعة على مستوى البلديات من بني الناخبني 
املسجلني فوق ١٨ سنة وأقل من ٦٥ سنة، شرط أن يكونوا ممن جييدون القراءة والكتابة، أما رئيس جلنة 
االقتراع (MESA) فال بد أن يكون حاصًال على شهادة التعليم الثانوي على األقل. وحبكم القانون، يعترب 
العمل يف هذه اللجان واجبًا مدنيًا، ال يصاحبه سوى تعويض مايل حمدود، كما أن الفشل يف أداء هذا 
الواجب قد يؤدي إىل التعرض جلزاءات إدارية وجنائية. ولقد عمل هذا النظام حىت اآلن على حنو جيد 
ودون الكثري من الصعوبات، مما يعكس املستوى اجليد لاللتزام الشعيب عمومًا بالقيام بالواجبات املدنية يف 

أسبانيا.

ÙäÅ˛a@pbéç˚ΩaÎ@L‚˝«⁄a@›ˆbçÎÎ@LÚÓçbÓé€a@laåy˛a@…fl@pb”˝»€a

لقد ساعدت احليادية واملوضوعية اللتني حتلت ما املجالس االنتخابية على بناء عالقات جيدة هلا سواء مع 
احلكومة أو مع أحزاب املعارضة. فاملهنية اليت متتع ا أعضاء هذه املجالس عرب السنوات جعلت منها حمط 
االحترام باعتبارها أدوات لتنفيذ العملية االنتخابية وليس كمصدر للرتاعات احلزبية. ومن أجل تيسري تلك 
العالقات مع األحزاب السياسية، يقوم كل حزب يف مطلع فترة االنتخابات بتسمية ممثل عام له لدى جملس 
االنتخابات املركزي، وممثل لدى كل جملس انتخابات على املستويات األدىن، ويقوم هؤالء املمثلون بدور 

حلقات الوصل الوحيدة بني احلزب وأجهزة إدارة االنتخابات.
العامة، والسيما وزارة الداخلية ووزارة العدل، وكذلك مع اإلدارات  أما العالقات مع مؤسسات اإلدارة 
اإلقليمية واملحلية، فهي فّعالة ومرنة، مثلها مثل العالقات مع مكتب اإلحصاء املركزي. وبال شك فإن هذه 
العالقات متّكن جملس االنتخابات املركزي من احلفاظ على ذاكرة مؤسسية متماسكة لالنتخابات يف البالد.

وبينما تقوم جمالس االنتخابات بدور جوهري يف التحكيم واألعمال شبه القضائية بشأن الرتاعات والشكاوى 
االنتخابية، فإن هلا أيضًا دورًا تنسيقيًا حموريًا يف ختصيص فترات البث املجاين عرب وسائل اإلعالم العامة، 
واإلشراف على التغطية اإلعالمية للحمالت االنتخابية. فضًال عن ذلك، فالعالقة بني جمالس االنتخابات 
واإلعالم تنحصر يف توفري املعلومات حول األمور ذات االهتمام العام، مثل تسمية املرشحني يف االنتخابات، 
أو اإلعالن الرمسي للنتائج. وتعمل هذه ااملجالس على النأي بنفسها عن كل ما يتعلق بالتغطية اإلعالمية 

للحمالت االنتخابية، األمر الذى يعزز الثقة العامة فيها كهيئات إدارية متخصصة ومستقلة.

ÔibÇn„¸a@Ä˝ï⁄a@ÒâaÖg

خالل عشرين عام مّرت على دخول القانون األساسي بشأن نظام االنتخابات العامة حيز النفاذ، حظي 
أداء جمالس االنتخابات باحترام وقبول عام. وعلى الرغم من وجود نقاش دائم حول اإلصالحات املمكنة 
النسبية)،  القائمة  نظام  أسبانيا  تستخدم  (حيث  احلزبية  القوائم  نظام  مثل  قضايا  يف  األساسي  للقانون 
ونظام التوزيع النسيب للمقاعد، أو متويل االنتخابات، فإن أعمال أجهزة إدارة االنتخابات مل تتعرض ألية 
إشكاالت أو تساؤالت من جانب األطراف املنخرطة يف العملية االنتخابية. لذا ميكن القول بأن هذا النظام 
قادر على االستمرارية، بطابعه املختلط إلدارة االنتخابات، الذي تأسس عام ١٩٧٧، والذي تستكمله 
التركيبة شبه القضائية ملجالس االنتخابات والدور الذي تضطلع به اإلدارة العامة يف الدولة اليت ينظر هلا 

على أا فّعالة وحيادية.
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٦٣. يتم حتديد صالحيات ومهام ومسؤوليات اإلدارة االنتخابية، وكذا تركيبتها، من خالل القوانني 
املتعلقة بالعمليات االنتخابية يف بلد ما. وجند يف الدميقراطيات الناشئة بشكل خاص اهتمام كبري بتطوير 
االستقامة  مبادئ  وتعزيز  االنتخابية،  العملية  ونزاهة  استقاللية  على ضمان  يعمل  متكامل  قانوين  إطار 
عام  بشكل  والناخبني  املدين  واملجتمع  السياسية  باألحزاب  دفعها  إىل  باإلضافة  إدارا،  يف  واملساواة 
لالنتخابات إىل  القانوين  اإلطار  يستند  أن  االنتخابية. وميكن  العمليات  والواعية يف  الكاملة  للمشاركة 

جمموعة من املوارد، من بينها:

املواثيق الدولية، كاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والذي تنص املادة ٢١ منه يف فقرا (١) على   أ) 
ما يلي: ”لكل فرد احلق يف االشتراك يف إدارة الشؤون العامة لبالده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلني 
خيتارون اختيارًا حرًا“ وتنص الفقرة (٣) من تلك املادة على ”إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة 
احلكومة، ويعرب عن هذه اإلرادة بانتخابات نزيهة دورية جتري على أساس االقتراع السري وعلى 

قدم املساواة بني اجلميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت“؛
الدستور؛  ب) 

من  كل  يف  كما  وموحد،  عام  انتخايب  قانون  شكل  على  تأيت  أن  ميكن  واليت  الوطنية،  القوانني   ج) 
األرجنتني، أرمينيا، ألبانيا والفلبني. أو من خالل جمموعة من القوانني اليت تعاجل جوانب خمتلفة من 
العملية االنتخابية. ففي أندونيسيا على سبيل املثال، جند عدة قوانني مبا يف ذلك قانون االنتخابات 
العامة، وقانون االنتخابات الرئاسية، وقانون األحزاب السياسية، وقانون املحكمة الدستورية (واليت 
تضطلع بالنظر يف بعض الرتاعات االنتخابية) وقانون اإلدارة املحلية الذي يتضمن مواد تتعلق بانتخاب 
وصالحيات  تركيبة  حتديد  إىل  تعمد  البلدان  بعض  بأن  وجند  املحلية.  التنفيذية  السلطات  رؤساء 
إداراا االنتخابية يف قانون خاص بذلك (كما يف كل من أذربيجان، أوزبيكستان، جنوب أفريقيا، 

زامبيا، التفيا ونيجرييا)؛

Ô„br€a@›ñ–€a

Ô„br€a@›ñ–€a
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مبعاجلة  الفيدرالية  البلدان  يف  ختتص  أن  ميكن  واليت  املقاطعات،  أو  باملحافظات  اخلاصة  القوانني   د) 
العمليات االنتخابية اخلاصة بتلك املحافظات أو املقاطعات واالنتخابات املحلية فيها (مثلما حيصل 

يف أستراليا) أو مبعاجلة االنتخابات الوطنية (كما يف الواليات املتحدة األمريكية)؛
اللوائح والضوابط املوضوعة من قبل السلطات الوطنية أو املحلية املخولة بذلك؛  ه) 

الضوابط واإلجراءات الصادرة عن اإلدارة االنتخابية يف حال متتعها بصالحية إلصدارها؛  و) 
القوانني والتوافقات العرفية اليت قد يأخذها القانون بعني االعتبار، أو اإلجراءات اليت تضعها اإلدارة   ز) 
االنتخابية يف بعض احلاالت، واليت تتعلق جبوانب حمددة مثل ترتيبات التسجيل واالقتراع يف مواقع 

خمتلفة لكل من الرجال والنساء؛
القرارات اإلدارية الصادرة عن اإلدارة االنتخابية أو اجلهات املختصة األخرى؛  ح) 

مواثيق الشرف (االختيارية أو غريها) واليت ميكن أن تؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر على جمريات   ط) 
أو  االنتخابية،  العملية  يف  املشاركني  أو  االنتخابية،  باإلدارة  اخلاصة  كاملواثيق  االنتخابية،  العملية 

املراقبني أو وسائل اإلعالم يف تعاملها مع العملية االنتخابية.

٦٤. تعترب إدارة العملية االنتخابية أمرًا معقدًا تنطوي على العديد من التفاصيل. لذا فعادًة ما يتم تنظيمها 
من خالل قوانني وضوابط مكتوبة، بدًال من االعتماد على تقاليد وترتيبات إدارية غري مكتوبة. إذ أن 
للقوانني والضوابط املكتوبة دور هام يف حتقيق مبادئ الوضوح والشفافية واليقني، باإلضافة إىل كوا 
تسهل متابعتها من قبل القضاء ودرايتها من قبل كافة املعنيني، مبن فيهم الناخبني. ومن شأن الوضوح 
يف معاجلة كافة جوانب العملية االنتخابية من خالل القانون، مبا يف ذلك النصوص الدستورية، أن يعزز 
مستويات الثقة يف منهجية اإلدارة االنتخابية ونزاهتها وحيادها، وتوفري الفرصة للحصول على تعويض 
قانوين عن أية احنرافات ممكنة. وخيتلف مستوى التفصيل يف معاجلة جوانب العملية االنتخابية من خالل 
القوانني من بلد إىل آخر، وذلك استنادًا إىل عدة أمور منها النظام القانوين املتبع، ومستويات الثقة يف 

رغبة اإلدارة االنتخابية وقدرا على وضع القرارات واعتماد السياسات املنهجية العادلة.

@pbibÇn„¸a @7Ìb»fl^ @lbn◊ @µg @ÒÖÏ»€a @Âÿπ @pbibÇn„˝€ @Ô„Ï„b‘€a @âbü⁄a @fiÏy @›Óïb–n€a @Âfl @ÜÌåΩ
\pbibÇn„˝€ @Ô„Ï„b‘€a @âbü⁄a @Ú»uaäΩ @pbibÇn„¸aÎ @ÚÓüaä‘πÜ‹€ @ÚÓ€ÎÜ€a @Úéç˚Ωa @›Ó€Ö @ZÚÓ€ÎÜ€a
@Ô„Ï„b‘€a @âbü⁄bi @òb®a @lbj€aÎ @[(http://www.idea.int/publications/browse/electoral.cfmI
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٦٥. تعمل كثري من الدول األعضاء يف األمم املتحدة على تضمني قوانينها الوطنية للمواثيق والقرارات 
األساسية الصادرة عن األمم املتحدة، مثل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لسنة ١٩٤٨ وامليثاق العاملي 
وكذا  احلاالت،  تلك  يف  الوطنية  القوانني  على  ويكون   .١٩٥٢ لسنة  للمرأة  السياسية  احلقوق  حول 
سياسات وأنشطة اإلدارة االنتخابية، أن تأخذ بعني االعتبار ما تنص عليه تلك املواثيق فيما يتعلق جبوانب 

خمتلفة مثل حق االقتراع العام دون أي متييز كان، وسرية وحرية التصويت، وحق املرأة يف االنتخاب 
واملشاركة يف احلكم، وحقوق األقليات اللغوية وغريها. كما وميكن أن تتضمن املعاهدات واالتفاقات 
الثنائية وتلك املتعلقة باملؤسسات واهليئات اإلقليمية (مثل االحتاد األورويب) بعض املتطلبات والضوابط 
االنتخابية. وعلى الرغم من أن تطبيق تلك املواثيق واملعاهدات يتطلب صدور قوانني وطنية تكميلية، إال 
أن املالحقة القانونية لفعاليات اإلدارة االنتخابية املناقضة للحقوق املنصوص عليها يف املعاهدات املصادق 

عليها تبقى ممكنة يف كافة األحوال.

٦٦. ومن الشائع أن تقوم البلدان األعضاء يف العديد من التنظيمات اإلقليمية بتطبيق املعاهدات والقرارات 
الصادرة عن تلك التنظيمات، وذلك من خالل املصادقة التشريعية أو التنفيذية عليها، كما جند يف البلدان 
التابعة للمنظمة األوروبية لألمن والتعاون، أو منظمة الدول األمريكية، أو جمموعة جنوب القارة األفريقية 
للتنمية، أو املنظمة االقتصادية لدول غرب أفريقيا. وميثل الربوتوكول اخلاص بالدميقراطية وإدارة احلكم 
تؤثر  إقليمية ملزمة  أفريقيا سنة ٢٠٠١ مثاًال حيًا ملعاهدة  املنظمة االقتصادية لدول غرب  الصادر عن 
اإلدارة  باستقاللية وحياد  الدول األعضاء  التزام  االنتخابية، والذي ينص على  القانوين لإلدارة  باإلطار 

االنتخابية ومعاجلة الرتاعات االنتخابية دون تأخري.

٦٧. وباإلضافة إىل املعاهدات والقرارات املصادق عليها وامللزمة، هناك جمموعة من القرارات الصادرة 
عن اهليئات الدولية واإلقليمية غري امللزمة كذلك. ففي تشرين األول/أكتوبر عام ٢٠٠٥ قامت األمم 
املتحدة وجمموعة كبرية من املنظمات واملؤسسات العاملية واإلقليمية بالتوقيع على إعالن املبادئ العاملي 
ومدونة السلوك للمراقبة الدولية لالنتخابات. أما يف جمموعة جنوب القارة األفريقية للتنمية فقام املعهد 
االنتخايب جلنوب أفريقيا، باالشتراك مع منتدى جلان االنتخابات يف البلدان التابعة للمجموعة، بوضع 
واعتماد إعالن مبادئ إدارة ومراقبة االنتخابات واإلشراف عليها، بينما قام املنتدى الربملاين بوضع قواعده 
ومعايريه اخلاصة بالعمليات االنتخابية. وتستند بعثات املراقبة االنتخابية يف تلك البلدان على هذه املبادئ 

والقواعد واملعايري لتقييم حرية ونزاهة العمليات االنتخابية اليت تقوم مبراقبتها.

âÏnçÜ€a

٦٨. يتزايد عدد البلدان اليت تعمل على تضمني دساتريها للضوابط االنتخابية األساسية، مبا يشمل يف كثري 
اهليئة  البلدان صفة  بعض  وتعطي  وتركيبتها ومسؤولياا.  االنتخابية  اإلدارة  يتعلق بشكل  ما  األحيان  من 
فيجي، كوستاريكا واهلند. وهو  البنغالدش، غانا،  أندونيسيا، األورغواي،  اإلدارة، مثل  لتلك  الدستورية 
ما جيعل من األصعب تغيري طبيعة اإلدارة االنتخابية والعناصر األخرى اخلاصة ا املحددة دستوريًا. إذ أن 
الضوابط الدستورية عادًة ما تكون أكثر ثباتًا، حيث يتطلب تعديلها إىل أغلبية خاصة داخل السلطة التشريعية 
أو إىل عرضها لالستفتاء العام. ويعطي احلاجز الذي توفره احلصانة الدستورية أمام حماوالت احلزب احلاكم 
الراغب يف تعديل الضوابط االنتخابية مبا خيدم مصاحله اخلاصة أحزاب املعارضة إحساسًا أقوى باحلماية ضد 
تلك املحاوالت مما قد يشعرون به فيما لو تركت تلك الضوابط ملعاجلتها من قبل القوانني العادية فقط، واليت 

ميكن تعديلها عادًة من قبل األغلبية يف الربملان، أو من خالل اللوائح التنفيذية اليت تضعها احلكومة.
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٦٩. ختتلف طبيعة ومدى الضوابط االنتخابية اليت ميكن اعتبارها مالءمة ملعاجلتها من خالل النصوص 
الدستورية من بلد إىل آخر، وذلك استنادًا إىل االعتبارات اخلاصة بكل منها. وفيما يلي بعض األمثلة 

على ذلك:

دور  على  االقتراع، وكذلك  االنتخابية وعلى حق  اإلدارة  تركيبة  على  النمسا  الدستور يف  ينص   أ) 
املحكمة الدستورية يف فض الرتاعات االنتخابية، باإلضافة إىل حتديد النظام االنتخايب املتبع.

إىل حق  باإلضافة  االنتخابية وصالحياا ومهامها،  اإلدارة  استقاللية  البنغالدش  الدستور يف  حيدد   ب) 
االقتراع، ومؤهالت الترشيح، واحلد الزمين األقصى الفاصل بني العمليات االنتخابية.

يف الكامريون يعاجل الدستور احلقوق املتعلقة باألحزاب السياسية، واملؤهالت املطلوبة يف املرشحني،   ج) 
واملجلس  العليا  املحكمة  من  كل  وصالحيات   ،(Intervals) االنتخابية  العمليات  ومواعيد 

الدستوري فيما يتعلق بالرتاعات االنتخابية.
ومهامها،  تركيبتها  وحيدد  االنتخابية  اإلدارة  استقاللية  على  الدستور  فينص  كوستاريكا  يف  أما   د) 
العامة)،  امليزانية  من  متويلها  ذلك  (مبا يف  السياسية  األحزاب  االقتراع، وحقوق  إىل حق  ويتطرق 

والنظام االنتخايب ومؤهالت الترشيح.
يف اجلمهورية التشيكية يعاجل الدستور حق االقتراع، والنظام االنتخايب واحلد األقصى للفاصل الزمين   ه) 

بني العمليات االنتخابية.
األحزاب  تشكيل  وحق  االنتخابية،  اإلدارة  وتشكيل  االقتراع،  حق  إىل  غانا  يف  الدستور  يتطرق   و) 

السياسية واالنضمام هلا، ومسألة ترسيم الدوائر االنتخابية.
أما يف اهلند فيعاجل الدستور مواضيع تتعلق بتشكيل اإلدارة االنتخابية، وحق االقتراع والتسجيل يف   ز) 
سجالت الناخبني، ومنع القضاء من التدخل يف املسائل االنتخابية، وختصيص بعض املقاعد التمثيلية 

الفئات االجتماعية املحددة. يف جملس الشعب لبعض 
ويف مدغشقر حيدد الدستور حقوق الترشح، والنظام االنتخايب النتخاب جملس الشيوخ والنتخابات   ح) 

الرئاسة، ودور املحكمة الدستورية فيما يتعلق باالنتخابات وفض الرتاعات االنتخابية.
تقتصر الضوابط االنتخابية يف دستور ناميبيا على حتديد املؤهالت والترتيبات املتعلقة باالنتخابات   ط) 

الرئاسية.
املسؤولة  لالنتخابات  الوطنية  املحكمة  ومهام  وتركيبة  استقاللية  إىل  الدستور  يتطرق  البريو  ويف   ي) 
نتائج  إعالن  إىل  باإلضافة  السياسية،  األحزاب  وتسجيل  االنتخابية  العمليات  على  اإلشراف  عن 
االنتخابات والنظر يف الرتاعات االنتخابية. كما ويعطي الدستور املكتب الوطين لالنتخابات صالحية 
يتعلق  االنتخابية وما  العمليات  باإلضافة إىل متويل كافة  واللوجستية،  املادية  تنظيم كافة اجلوانب 
التنفيذي  املدير  الدستور كذلك إىل املؤهالت املطلوبة يف  بترتيبات عد وفرز األصوات. ويتطرق 
للمكتب الوطين لالنتخابات، كما ويعطي السجل املدين الوطين صالحية إعداد سجالت الناخبني 

استنادًا إىل املعطيات املتوفرة يف السجل املدين.
أخريًا، ينص الدستور يف رومانيا على حق املواطن يف االنتخاب والترشيح، باإلضافة إىل ضوابط   ك) 

تتعلق بتشكيل سلطة االنتخابات الدائمة. 

٧٠. ميكن أن تتم معاجلة الضوابط املتماثلة دستوريًا بطرق خمتلفة. وفيما يلي مثالني على كيفية معاجلة 
النصوص الدستورية ملسألة استقاللية اإلدارة االنتخابية:

”فيما عدا ما ورد يف هذا الدستور أو يف أية قوانني أخرى ال تتعارض مع مواده، ال ختضع جلنة االنتخابات 
يف تنفيذها ملهامها لتوجيهات أو إشراف أية سلطة أو فرد“ – املادة ٤٦ من دستور غانا.

”ُتنّظم االنتخابات العامة من قبل جلنة وطنية، دائمة ومستقلة لالنتخابات العامة“ – املادة ٢٢(هـ)(٥) 
من الدستور األندونيسي.

@LÔibÇn„¸a @‚bƒ‰€a @ø@Ú‘r€a @åÌå»m @Û‹« @ÚÌâÏnçÜ€a @òÏñ‰€a @ø@ÚÓibÇn„¸a @¡iaÏö€a @¥‡öm@›‡»Ì @b‡‰Ói
@Ü”@Ÿ€á@Êc@sÓy@N›Óñ–n€a@Âfl@7r◊@Û‹«@¡iaÏö€a@Ÿ‹m@pÏİ„a@Ï€@b‡Óœ@pb˜Óé€a@ú»i@Ÿ€à€@ÊÏÿm@Ü”@È„c@¸g
@paıaäu⁄a@Ú€ÏËç@‚Ü»€@Ÿ€áÎ@LÚÓibÇn„¸a@lâbvn€a@ıÏô@Û‹«@Ô„Ï„b‘€a@âbü⁄a@›ÌÜ»m@Êbÿ∂@k»ñ€a@Âfl@›»Ø
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٧١. يتأثر مستوى املعاجلات الدستورية للضوابط االنتخابية إىل حد كبري مبستويات الثقة العامة يف اإلدارة 
االنتخابية يف كل بلد. ففي الدميقراطيات الراسخة، حيث تتوفر مستويات عالية من الثقة العامة يف عملية 
وضع القوانني وإدارة الشؤون العامة بشكل عام، وإدارة االنتخابات بشكل خاص، جند بأن الدساتري 
ال تشتمل على ضوابط تتعلق بتشكيلة اإلدارة االنتخابية. لكن، وعلى الرغم من ذلك، فمن الشائع أن 
جند إدارات انتخابية مستقلة ومتينة تستند إىل إطار قانوين متطور ومفّصل يشتمل على بعض الضوابط 
الناشئة. فسلطة  الدميقراطيات  يقتصر ذلك على  الدستورية، دون أن  النصوص  االنتخابية األساسية يف 
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الدستور ووضوح مواده تسهم يف تعزيز ثقة كافة الشركاء يف العملية االنتخابية.

pbibÇn„¸a@¥„aÏ”

٧٢. ميكن تشكيل اإلدارة االنتخابية من خالل القانون الذي تضعه السلطة التشريعية. إذ جند بأن بعض 
البلدان، كربيطانيا اليت ال يوجد فيها دستور مكتوب (راجع الدراسة اخلاصة يف هذا الدليل)، أو أستراليا، 
وبوركينافاسو وكندا قد قامت بتشكيل إداراا االنتخابية من خالل القوانني العادية. ومن اجلدير مبكان 
املسؤوليات بكل وضوح  االنتخابية بكل شفافية، وتوزيع  للعمليات  والتشريعي  القانوين  اإلطار  وضع 
فيما خيص ملء الفجوات أو حتديد التفاصيل األخرى من خالل الوسائل التشريعية األخرى كاللوائح 

واإلجراءات أو الترتيبات اإلدارية الصادرة عن اإلدارة االنتخابية.

إدارات  وأية  الوطين  املستوى  على  االنتخابية  اإلدارة  طبيعة  القانون  أن حيدد  اجليد كذلك  ومن   .٧٣
وصالحياا  منها،  كل  مسؤوليات  ذلك  يف  مبا  األخرى،  املستويات  على  هلا  مساندة  أخرى  انتخابية 
للتحقق من  التشريعات على توفري إطار مفّصل وواضح  ومهامها. كما وأنه من اجليد أن تعمل تلك 
فاعلية ونزاهة كل ما يتعلق بإدارة العملية االنتخابية، كمسألة تعيني أعضاء وموظفي اإلدارة االنتخابية 
ومدة عضويتهم أو عملهم فيها؛ أو ما خيص اجلوانب العملية إلدارة تسجيل الناخبني، وتسجيل األحزاب 
يتعلق  ما  أو  االنتخابية؛  اإلدارة  أو شفافية  الناخبني؛  االنتخابية، وتوعية  السياسية واملرشحني، واحلملة 
بترتيبات االقتراع، وعد وفرز األصوات وإعالن النتائج؛ أو األمور املتعلقة باجلوانب املالية وإدارة املوارد؛ 
أو اجلرائم االنتخابية وطريقة فض الرتاعات االنتخابية. كما وميكن أن تتطرق قوانني االنتخابات إىل أمور 
أخرى منها مبادئ عملية ترسيم الدوائر االنتخابية وإجراءاا، ومواثيق الشرف اخلاصة بأعضاء وموظفي 

اإلدارة االنتخابية، واألحزاب السياسية، ووسائل اإلعالم العامة واملراقبني.

٧٤. ميكن اعتماد أجزاء من اإلطار القانوين من خالل الوسائل التشريعية األخرى، كاللوائح التنفيذية 
خالل  من  أو  القانون؛  مبوجب  إليها  املوكلة  الصالحيات  إىل  استنادًا  االنتخابية  اإلدارة  عن  الصادرة 
التشريعات اليت تضعها السلطات التشريعية على مستوى املحافظات أو املقاطعات يف البلدان الفيدرالية؛ 

أو من خالل اللوائح اليت تضعها السلطات املحلية.

٧٥. عادًة ما تتم معاجلة االنتخابات املحلية على خمتلف مستوياا من خالل قوانني خاصة بذلك. ففي 
البلدان الفيدرالية قد حتتاج االنتخابات الوطنية واملحلية ملعاجلتها من خالل أطر قانونية خمتلفة ومنفصلة 
عن بعضها البعض، وذلك باالستناد إىل التوزيع الدستوري للصالحيات بني املستويني الوطين واملحلي. 
إال أن عدم التوافق أو االزدواجية بني التشريعات االنتخابية الوطنية واملحلية، فيما يتعلق بتسجيل الناخبني 
أو إجراءات االقتراع على سبيل املثال قد يربك الناخبني. لذا فإن التنسيق الدائم بني السلطات التشريعية 
على املستويني الوطين واملحلي ومع اإلدارات االنتخابية من شأنه أن يسهم يف احلد من ذلك اإلرباك 

واالزدواجية.
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٧٦. باإلضافة إىل ما تقدم، وحيث تقوم احلاجة لتنظيم انتخابات هليئة إقليمية، فقد حيتاج األمر إىل وضع 
تشريعات وطنية لتحديد تركيبة اإلدارة االنتخابية القائمة على تلك االنتخابات يف ظل االتفاق اإلقليمي 
األوروبية ال  التشريعات  بأن  الربملان األورويب كمثال على ذلك، جند  اهليئة. ولو أخذنا  بتلك  اخلاص 
تنطوي سوى على ضوابط عامة للغاية يف طبيعتها، بينما يترك حتديد طبيعة وتركيبة اإلدارة االنتخابية 

النتخابات الربملان األورويب ملعاجلته من خالل القوانني الوطنية للدول األعضاء يف االحتاد األورويب.

٧٧. وكما هي احلال بالنسبة للتوازن املطلوب بني الضوابط االنتخابية اليت خيتص ا الدستور وتلك 
اليت تترك للقانون العادي، جيب التعامل حبذر ومتعن مع التوازن املطلوب بني تلك الضوابط اليت جيب 
أن ينص عليها القانون وتلك اليت ميكن تركها للوائح التنفيذية والوسائل التشريعية األخرى. إذ جيب أن 
حتتوي قوانني االنتخابات على ما يكفي من التفاصيل لضمان الرتاهة والفاعلية، دون أن يؤدي مستوى 
التفصيل فيها إىل االضطرار للعمل على إدخال واعتماد تعديالت قانونية كلما احتاجت اإلدارة االنتخابية 
ملعاجلة تغيريات بسيطة يف عملياا. فالتفصيل الزائد يف قوانني االنتخابات من شأنه أن يؤدي، على سبيل 
املثال، إىل عدم قدرة اإلدارة االنتخابية على تغيري تركيبة فروعها اإلدارية، أو إدخال بعض التعديالت 
يف تصميم النماذج اإلدارية، أو إدخال النظم اإللكترونية يف أعماهلا، دون أن يضطرها ذلك للعمل على 
تعديل القانون. وخاصًة يف تلك احلاالت اليت يتم فيها تنظيم االنتخابات بعد انقضاء مدة أو دورة السلطة 
التشريعية السابقة، جيب أن تعطي قوانني االنتخاب اإلدارة االنتخابية املرونة الكافية لتمكينها من التعامل 

مع املتغريات الطارئة يف ظروف العملية االنتخابية.

٧٨. قد يتألف اإلطار القانوين احلديث لالنتخابات من قانون واحد أو عدة قوانني. وكثريًا ما اتسمت 
الطرق التقليدية يف وضع التشريعات االنتخابية بالدقة، إال أا أتت بتركيبات ولغة معقدة وغري ميسرة. 
كما وميكن أن يزيد من صعوبة فهم التشريعات خضوعها للتعديالت بشكل متكرر عرب الزمن، دون أن 

يتالزم ذلك مع وضع قانون موحد ومنّقح.

٧٩. ميكن اعتبار وجود قانون واحد يعاجل كافة الفعاليات والعمليات االنتخابية على أنه أكثر صعوبة 
وتعقيدًا، إال أنه جيعل عملية العودة إىل مواده ومراجعتها ومطابقتها أمرًا أكثر سهولًة. أما وجود قوانني 
خمتلفة ملعاجلة خمتلف اجلوانب االنتخابية، كاإلدارة االنتخابية، واألحزاب السياسية، وسجالت الناخبني، 
واالنتخابات التشريعية، والرئاسية واملحلية (كما يف أذربيجان وأندونيسيا)، كل على حدى، فقد يوفر 
سهولة ووضوحًا يف كيفية معاجلة فعاليات انتخابية حمددة، إال أن ذلك قد يتطلب مزيدًا من الوقت ويزيد 
من صعوبة التحقق من عدم التعارض فيما بني القوانني املختلفة. وهناك طريقة أخرى ملقاربة هذه املسألة 
(كما هو معمول به يف هنغاريا على سبيل املثال)، وذلك من خالل النص على الضوابط األساسية (كحق 
االقتراع، ومؤهالت الترشيح، وعدد جوالت االنتخاب والنظام االنتخايب) يف قوانني خمتلفة (كالقانون 
اخلاص باالنتخابات التشريعية، وذلك اخلاص باالنتخابات املحلية واالستفتاء)، بينما تتم معاجلة العملية 
االنتخابية من خالل قانون موحد يشتمل على جزء عام وملزم لكافة العمليات االنتخابية، وأجزاء خاصة 

ختتص بالضوابط املتعلقة بكل عملية انتخابية على حدى.
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٨٠. يناقش دليل املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ”املعايري الدولية لالنتخابات: دليل املؤسسة 
اليت جيب  القانوين لالنتخابات“ جمموعة من اجلوانب  للدميقراطية واالنتخابات ملراجعة اإلطار  الدولية 
العملية  بإدارة  اخلاص  القانوين  اإلطار  تعديل  أو  تصميم  على  العمل  معرض  يف  االعتبار  بعني  أخذها 

االنتخابية. ويلخص اإلطار رقم ١ أدناه االعتبارات الرئيسية يف هذا اخلصوص.

إطار رقم ١: االعتبارات األساسية لإلطار القانوين إلدارة االنتخابات

هل يوفر اإلطار القانوين أساسًا لتشكيل اإلدارة االنتخابية كمؤسسة مستقلة وحمايدة؟  .١

هل يفرض اإلطار القانوين على اإلدارة االنتخابية وميّكنها من العمل حبياد وشفافية؟  .٢

الكافية ألعضاء وموظفي اإلدارة االنتخابية ضد فصلهم  القانوين احلماية  هل يوفر اإلطار   .٣
بشكل تعسفي؟

ومهامها  وصالحياا  املسؤولية،  من  االنتخابية  اإلدارة  موقع  القانوين  اإلطار  حيدد  هل   .٤
ومسؤولياا على كل مستوى والعالقة القائمة بني خمتلف مستوياا؟

هل حيدد اإلطار القانوين عالقة اإلدارة االنتخابية مع باقي الشركاء بشكل الئق؟  .٥

هل يوفر اإلطار القانوين توجيهات واضحة لإلدارة االنتخابية للقيام مبهامها، يف الوقت الذي   .٦
يعطيها مرونة عملية يف تنفيذها؟

هل يسمح اإلطار القانوين مبتابعة وتدقيق قرارات اإلدارة االنتخابية جبدارة ودون تأخري؟  .٧

هل يوفر اإلطار القانوين متسعًا كافيًا من الوقت لإلدارة االنتخابية لتنظيم العمليات االنتخابية   .٨
بكفاءة؟

هل يضمن اإلطار القانوين حصول اإلدارة االنتخابية على التمويل الكايف ودون تأخري إلدارة   .٩
مهامها وتنفيذ مسؤولياا بنجاعة؟

ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a@Â«@ÒâÖbñ€a@¡iaÏö€aÎ@|ˆaÏ‹€a

٨١. تتمتع اإلدارة االنتخابية يف بعض البلدان بصالحيات قانونية لتنظيم اإلطار القانوين لالنتخابات، 
سواء من خالل إقرار القوانني اجلديدة أو من خالل وضع اللوائح والضوابط املكملة للقوانني القائمة. 
وهلذا النوع من اإلجراءات جناعته فيما يتعلق بإدارة الوقت، حيث أنه يسمح باعتماد التعديالت القانونية 
بسرعة أكرب. ففي األورغواي على سبيل املثال ميكن لإلدارة االنتخابية اختاذ القرارات وإصدار األوامر 
تتمتع بصالحيات  االنتخابية  اإلدارة  بأن  يعين  أخرى. وهذا  أية سلطة  ملراجعة  اليت ال ختضع  التنفيذية 
تشريعية (وضع القوانني اليت حتكم االنتخابات)، وصالحيات قضائية (مراجعة القوانني ووضع التفسريات 

امللزمة هلا) وصالحيات تنفيذية لتطبيق القوانني والضوابط اليت قامت باعتمادها.

٨٢. أما النهج األكثر شيوعًا فيتمثل يف ختويل اإلدارة االنتخابية، املستقلة منها خاصًة، صالحية وضع 
املتعلقة  التفاصيل  للرقابة أو اإلقرار من قبل سلطة أخرى، وذلك لوضع  اليت ختضع  اللوائح والضوابط 
القانون. ويف اإلدارة االنتخابية  القانون، أو مللئ الفجوات يف ذلك  باملفاهيم واملبادئ اليت ينص عليها 
احلكومية فقد تضطلع ذه الصالحية الوزارة املعنية اليت تتبع هلا اإلدارة االنتخابية. وختضع تلك اللوائح 
والضوابط يف معظم البلدان للرقابة من قبل حمكمة خمتصة أو من قبل املحكمة الدستورية عادًة، وذلك 
للتحقق من أا ال تتجاوز الصالحيات القانونية لإلدارة االنتخابية (أو الوزارة املعنية) ومن عدم تعارضها 

مع القانون.

الدليل)،  الدراسة اخلاصة يف هذا  البلدان، مثل فيجي (راجع  االنتخابية يف بعض  اإلدارة  ٨٣. وتتمتع 
لتمكينها من  التنفيذية  اللوائح  الدليل) بصالحية وضع  الدراسة اخلاصة يف هذا  وغامبيا واليمن (راجع 
ناميبيا تعطى اإلدارة االنتخابية  العملية االنتخابية. ويف  تنفيذ مهامها، مبا يف ذلك تنظيم كافة جوانب 
صالحية وضع الضوابط اليت جيب نشرها يف اجلريدة الرمسية فيما يتعلق بأمور عدة مثل مواثيق الشرف 
اخلاصة باألحزاب السياسية، وبعض الترتيبات اإلجرائية املتعلقة بتسجيل الناخبني، باإلضافة إىل ما خيص 
إعالن األحزاب السياسية عن التربعات اخلارجية اليت حتصل عليها. أما اإلدارة االنتخابية يف أندونيسيا 
فتتمتع بصالحيات لتقنني جوانب هامة من العملية االنتخابية، مبا فيها ترسيم الدوائر االنتخابية، وتسجيل 
الناخبني، وتسجيل املرشحني، وإدارة احلملة االنتخابية، والتقارير اخلاصة بتمويل احلمالت االنتخابية، 

وتنظيم عمليات االقتراع.

@âÏnçÜ€a @òÏñ‰€@bËn‘ibİfl@’‘∞@b∂@¡iaÏö€aÎ@|ˆaÏ‹€a @…ôÎ@ø@ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a @pbÓy˝ï@àÓ–‰m@kØ
NĆb‡ˆaÖ@pbibÇn„¸a@¥„aÏ”Î

اإلدارية  السياسات  وضع  على  املجال  هذا  يف  االنتخابية  اإلدارات  من  كثري  تقتصر صالحيات   .٨٤
والتوجيهات التنفيذية فيما يتعلق جبوانب خمتلفة للعملية االنتخابية، كتنظيم عالقاا مبوظفيها (مثل مسائل 
املساواة بني الرجل واملرأة، والعمل اجلاد، والسياسات املتعلقة بتطوير مستويات األداء واإلدارة) وكذلك 
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املالية،  وزارة  ذلك  يف  مبا  املعنية،  الوزارات  وخمتلف  التنفيذية  السلطة  فيهم  مبا  اخلارجيني،  بشركائها 
والسلطة التشريعية، واألحزاب السياسية، ومنظمات املجتمع املدين ووسائل اإلعالم.

٨٥. وعلى العكس من اللوائح والضوابط اليت جيب نشرها عادًة مبوجب القانون، فقد ال تفرض على 
اإلدارة االنتخابية أية شروط قانونية تلزمها بنشر توجيهاا وسياساا اإلدارية، إال أنه من املفضل أن 
تقوم تلك اإلدارة بذلك. إذ أنه من املفيد أن تعمل اإلدارة االنتخابية على استشارة شركائها يف العملية 
بتلك  الشركاء  وعي  لتعزيز  وذلك  منها  القدمي  مراجعة  أو  اجلديدة  السياسات  وضع  عند  االنتخابية 

السياسات والتزامهم ا.

األخرى،  والضوابط  واللوائح  والقوانني،  والدستور،  املعاهدات،  فيها  مبا  لالنتخابات، 
بشكل حر وعام الّطالع كافة املعنيني عليها، باإلضافة إىل العمل على مناقشة أية تعديالت 

عليها مع الشركاء الرئيسيني يف العملية االنتخابية.

جيب العمل على إجياد توازن بني ضرورة احلفاظ على وضوح وانسجام اإلطار القانوين من   •
جهة، وضرورة توفري املرونة الكافية لإلدارة االنتخابية لالستجابة بكفاءة لكافة املتغريات 
التشريعية األعلى شأنًا، مثل  الوسائل  التفصيل يف  الظروف االنتخابية. ويعتمد مدى  يف 
الدستور والقوانني التنظيمية، على مستوى الثقة العام يف العاملني بالسياسة وبأداء اإلدارة 

االنتخابية.

دليل  الدولية:  االنتخابات  ”معايري  واالنتخابات  للدميقراطية  الدولية  املؤسسة  دليل  يوفر   •
املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ملراجعة اإلطار القانوين لالنتخابات“ توجيهات 

مفيدة لتقييم األطر القانونية للعمليات االنتخابية.

مطابقتها  مبا حيقق  والضوابط  اللوائح  االنتخابية يف وضع  اإلدارة  تنفيذ صالحيات  جيب   •
لنصوص الدستور وقوانني االنتخابات دائمًا.
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Ô„br€a@›ñ–€a@óÇ‹fl

تعترب العمليات االنتخابية عمليات معقدة تنطوي على فعاليات حمددة حتتاج إىل ضوابط   •
والفهم  والعدالة  والتطبيق  النهج  وحدة  مبادئ  لتعزيز  وشاملة  بسيطة  واضحة،  قانونية 

املشترك ملجمل اإلطار االنتخايب من قبل كافة الشركاء يف العملية االنتخابية.

ميكن حتديد اإلطار القانوين الذي تعمل من خالله اإلدارة االنتخابية من خالل العديد من   •
الوسائل القانونية، مبا يف ذلك املعاهدات واملواثيق الدولية، والدستور، والقوانني الوطنية 

واملحلية، باإلضافة إىل اللوائح والضوابط الصادرة عن اإلدارة االنتخابية وغريها.

توفر املواثيق واملعاهدات الدولية إطارًا من املبادئ اليت ميكن حتديد وتقييم اإلطار القانوين   •
لالنتخابات يف بلد ما استنادًا هلا.

هناك ميول شائع حنو حتديد بعض األوجه االنتخابية من خالل النصوص الدستورية، وذلك   •
لكون الدستور يوفر وسيلة حلماية الضوابط االنتخابية من حماوالت التالعب ا من قبل 
احلزب احلاكم. أما الترتيبات واإلجراءات االنتخابية التفصيلية فيمكن تطويرها من خالل 

القوانني العادية واللوائح والضوابط األخرى.

االنتباه إىل  انتخاب واحد وموحد جيب  قانون  االنتخابية من خالل  العملية  تقنني  ميكن   •
إبقاء كافة مواده متناسقة ومنسجمة مع بعضها البعض. وميكن أن ختول بعض الصالحيات 
لإلدارة االنتخابية أو للسلطة التنفيذية للعمل على ملئ الفجوات القانونية من خالل وضع 
اللوائح التنفيذية، واليت عادًة ما ختضع لنوع ما من الرقابة القضائية أو غريها. كما وميكن 
على  وللعمل  ا.  اخلاصة  اإلدارية  سياساا  بصالحية وضع  االنتخابية  اإلدارة  تتمتع  أن 
القانوين  اإلطار  أجزاء  توافر كافة  التحقق من  االنتخابية، جيب  العمليات  الثقة يف  تعزيز 
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جورجيا هي أول مجهورية سوفيتية خترج من فلك االحتاد السوفييت، وقد شهدت أول انتخابات رئاسية 
يف أيار/مايو عام ١٩٩١، وخاضت مرحلة عدم استقرار بسبب العنف الذي صاحب انفصاهلا حىت عام 
الرئيس  بزعامة   (CUG) مواطين جورجيا  احتاد  عامي ١٩٩٥ و٢٠٠١، حصل حزب  وبني   .١٩٩٥
إدوارد شفرنادزه على أغلبية يف الربملان. ويف منتصف عام ٢٠٠١ بدأ احلزب يف التصدع، حىت فقد 

أغلبيته يف عام ٢٠٠٢، مما أدى إىل تعثر الربملان يف أعماله التشريعية بشكل واضح.
وبعد عام ١٩٩١، حددت الدولة واألحزاب السياسية املسجلة، من خالل صيغ خمتلفة، تشكيلة جلنة 
االنتخابات املركزية (CEC)، ولكن يف عام ٢٠٠٣، وبسبب االنتقادات حول سالمة االنتخابات السابقة 
وعدم الثقة يف اللجان االنتخابية، عّبر ممثلو القوى السياسية عن خماوفهم من اندالع العنف وشيوع حالة 
من عدم االستقرار إذا مل يتم تغيري اللجنة كإحدى السبل لتفادي أية تساؤالت حول عدالة االنتخابات 
الربملانية التالية. وبالتايل، أقّر الربملان يف آب/أغسطس من عام ٢٠٠٣ تعديالت انتقالية لقانون االنتخابات 
املوحد (UEC)، ّمت مبقتضاها إعادة تشكيل اللجنة وطريقة تعيني أعضائها، واشترطت قيام منظمة األمن 

والتعاون األوربية (OSCE) بترشيح رئيس اللجنة ليتم تعيينه بقرار من رئيس جورجيا.
مل  الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣  تشرين  يف  اليت جرت  الربملانية  االنتخابات  أن  املراقبني  من  العديد  شعر  وقد 
الناخبني من  العديد من  الناخبني إىل حرمان  فقد أدت األخطاء يف سجالت  الدولية.  املعايري  تستوف 
ممارسة حقهم يف االقتراع، كما أدت االختالفات بني نتائج عمليات جتميع األصوات املوازية من ناحية 
والنتائج الرمسية من ناحية أخرى إىل بروز االامات بالغش يف العملية االنتخابية، وأدى ذلك إىل اندالع 
أعمال االحتجاج العامة، فيما عرف بالثورة القرمزية (Rose Revolution) اليت استمرت أسبوعني وأدت 
يف اية املطاف إىل إجبار الرئيس شفرنادزه على االستقالة. وعقب تلك الثورة قام الربملان بتعديل قانون 
االنتخابات املوحد يف ٢٩ تشرين الثاين/نوفمرب عام ٢٠٠٣ حيث أصبح تعيني رئيس جلنة االنتخابات 

املركزية بقرار منفرد من رئيس جورجيا.

Ô„Ï„b‘€a@âbü⁄a

حدد دستور ١٩٩٥ النظام االنتخايب لالنتخابات الرئاسية والربملانية، وكذلك احلد األدىن للسن الالزم 
إقرار  أيضًا  السياسية واملرشحني خلوض االنتخابات، كما تضمن  للترشيح، وكيفية تسجيل األحزاب 

حرية التجمع واحلق يف تأسيس األحزاب السياسية.
ونص قانون االنتخابات املوحد لسنة ٢٠٠١ على كيفية تشكيل املستويات املختلفة إلدارة االنتخابات، 
تتمتع  اليت  املحلية  اهليئات  وانتخابات  والربملانية  الرئاسية  االنتخابات  بشأن  تفصيلية  نصوصًا  وتضمن 
باحلكم الذاتى، وأكد على ضرورة أن تكون عملية اإلعداد لالنتخابات وإجراءاا شفافة وأن يسمح 

للمراقبني املحليني والدوليني بالعمل حبرية.
االنتخابات  إلدارة  األعلى  اجلهاز  هي  املركزية  االنتخابات  جلنة  أن  املوحد  االنتخابات  قانون  واعترب 
بالقانون ذاته. واللجنة هيئة  التنفيذية اخلاصة  القرارات والتعليمات  يف جورجيا، وخوهلا سلطة إصدار 

مستقلة، يف حدود صالحيتها، عن كافة مؤسسات احلكم يف الدولة.

Ô‡Óƒ‰n€a@›ÿÓ:a

جلنة  هي:  مستويات،  ثالثة  من  يتكون  الذي  املركزى،  بالنظام  جورجيا  يف  االنتخابات  إدارة  تتسم 
االنتخابات املركزية (CEC)، وجلان الدوائر االنتخابية (DECs) وجلان مراكز االقتراع (PECs ) واليت 
يتغري عددها يف كل دائرة انتخابية حبسب حجم الدائرة. وبينما تعمل اللجنة املركزية وجلان الدوائر بصفة 

دائمة، فإن جلان االقتراع مؤقتة وتعمل خالل أوقات االنتخابات فقط.
تتألف جلنة االنتخابات املركزية من سبعة أعضاء (رئيس وست أعضاء)، يتولون مهامهم ملدة ستة أعوام. 
وقبل ستني يومًا على األقل من إنتهاء مدة العضوية جيب على رئيس جورجيا إصدار قرار بفتح باب 
الترشيحات ويفحصها ويقدم قائمة ائية باملرشحني،  الرئيس  اللجنة. ويتلقى مكتب  املنافسة لعضوية 
مث يقوم الرئيس باختيار أحدهم ملنصب رئيس اللجنة، واختيار اثنني من املرشحني لشغل كل مقعد من 
املقاعد الست املتبقية يف اللجنة، مث يقوم الربملان باالختيار بني أحد هذين املرشحني لشغل كل مقعد، 

واحدًا تلو اآلخر.
أما جلنة الدائرة االنتخابية فتتألف من مخسة أعضاء، ملدة ست سنوات أيضًا. وقبل ستني يومًا على األقل 
من إنتهاء املدة تقوم جلنة االنتخابات املركزية بإصدار قرار لفتح باب املنافسة لشغل مقاعد اللجنة يف 
كل واحدة من الدوائر االنتخابية البالغ عددها ٧٥ دائرة. وبعد قفل باب الترشيح للعضوية، ختتار جلنة 
التصويت على كل مرشح على  املركزية أعضاء جلنة االنتخابات يف كل دائرة عن طريق  االنتخابات 

حدى.
وتعترب إجادة اللغة اجلورجية إحدى الشروط الالزمة للترشح لعضوية جلنة االنتخابات املركزية أو جلان 
الدوائر االنتخابية ، األمر الذي حيرم أعدادًا هامة من أبناء القوميات األرمنية واألذربيجانية الذين نشأوا 

يف مناطق مل تتوفر فيها مدارس لتعلم اللغة اجلورجية.
أما جلان مراكز االقتراع فيتكون كل منها من عدد ال يزيد عن تسعة أعضاء، ختتار جلنة الدائرة االنتخابية 
املعنية ثالثة منهم، وتقوم أكرب ثالثة أحزاب سياسية حصلت على أعلى األصوات يف االنتخابات الربملانية 

السابقة بتعيني األعضاء اآلخريني، بواقع عضوين لكل حزب.
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درا مدة  طوال  مرتبات  االنتخابية  الدوائر  جلان  رؤساء  وكذلك  املركزية  االنتخابات  جلنة  أعضاء  ويتلقى 

يتلقون  فهم  االقتراع  مراكز  جلان  أعضاء  وسائر  الدوائر  جلان  أعضاء  بقية  أما  اللجنة،  يف  عضويتهم 
مكافآت مالية أثناء قيامهم بالعمل فقط. وأما العاملون لدى جلنة االنتخابات املركزية فهم من املوظفني 

العموميني.
ومنذ الثورة القرزمية، عملت جلنة االنتخابات املركزية جبدٍّ على تعزيز القدرات املهنية ملوظفي االنتخابات 
من خالل إجياد هياكل تنظيمية جديدة، وإرساء املعايري وتبين برامج التقييم والتدريب واالختبارات. ولقد 
مت تطوير اهليكل اإلداري للجنة لتمكينها من القيام بذلك، باإلضافة إىل كون اللجنة خمولة بإبرام اتفاقيات 
التدريب  العاملني فيها وتنفيذ برامج  التكنولوجية، وتدريب  ثنائية مع املاحنني من أجل حتديث قدراا 

والتوعية.

‚bËΩaÎ@pbÓy˝ñ€a

تضطلع جلنة االنتخابات املركزية باملسؤولية التامة عن تنظيم وتنفيذ االنتخابات واالستفتاءات، وضمان 
التطبيق املنهجي املوحد لقانون االنتخابات، كما حتدد قواعد املشاركة يف العمليات االنتخابية وتراقب 
تطبيقها، مبا فيها استخدام وسائل اإلعالم الرمسية وغري احلكومية خالل االنتخابات. وتقوم اللجنة أيضًا 
بترسيم حدود الدوائر االنتخابية، وختصيص املوارد املالية للجان االنتخابات األخرى، وتعتمد تصميم 

ومضمون املواد االنتخابية وطرق إنتاجها.
السياسية والتحالفات احلزبية واملرشحني، وهي  بتسجيل األحزاب  يتعلق  فيما  وللجنة سلطات واسعة 

مسؤولة عن إعداد سجالت الناخبني، ومعاجلة وإعالن نتائج االنتخابات.

›ÌÏ‡n€a

تقدم جلنة االنتخابات املركزية مشروع موازنتها السنوية إىل الربملان، وبعد اقرارها تصبح جزءًا من املوازنة 
السنوية للدولة. وترسل اللجنة خططها املتعلقة بنفقات العمليات االنتخابية إىل وزارة املالية قبل موعد 
االنتخابات خبمسة ومخسني يومًا على األقل من يوم االقتراع، حيث يكون على الوزارة توفري األموال 
الوزارة  أيام، ويف حال تأخرت  اللجنة خالل عشرة  النفقات وحتويلها حلساب  لتغطية تلك  الضرورية 
عن ذلك ميكن للجنة تقدمي شكوى أمام املحكمة العليا. وكان أداء احلكومة يف هذا املجال بطيئًا خالل 

انتخابات تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣، إال أن ذلك حتسن خالل انتخابات نيسان/أبريل ٢٠٠٤.

Újçb0a

تعترب جلنة االنتخابات املركزية مسؤولة أمام الربملان، إذ عليها، وخالل ستني يوم بعد إنتهاء االنتخابات، 
تقدمي تقرير مفصل للربملان يوضح أية خمالفات انتخابية، وأمساء املوظفني العموميني املخالفني، واحلاالت 
اليت متت إحالتها إىل املدعي العام، والشكاوى املقدمة من اللجنة إىل املحاكم، واألحكام القضائية املتعلقة 

ا.
وتتوىل جلنة برملانية خاصة ومؤقتة سلطة مراجعة أنشطة جلنة االنتخابات املركزية، واللجان االنتخابية 

أما املخالفات اجلنائية فترسل إىل  انتخابية،  أية خمالفات  العادية يف  التابعة هلا. وتنظر املحاكم  األخرى 
املدعي العام.

ÙäÅ˛a@pbéç˚ΩaÎ@‚˝«⁄a@›ˆbçÎ@…fl@pb”˝»€a

ينص قانون االنتخابات املوحد على إلزام اإلذاعة والتلفزيون الوطين بتخصيص ساعتني يوميًا للبث املجاين 
لتغطية احلمالت االنتخابية والدعاية السياسية، وذلك ملدة ١٥ يوم على األقل قبل موعد االنتخابات. 
وجيب توزيع أوقات البث بالتساوي بني األحزاب واملرشحني يف االنتخابات، وال جيوز ألي حمطة أو قناة 
ختصيص أكثر من ١٥٪ من مدة البث للحمالت السياسية. أما الصحف، فتستطيع ختصيص مساحات 
جمانية على صفحاا. وجيب على كل حزب أو مرشح يستخدم اإلعالم املجاين أن خيرب جلنة االنتخابات 
املركزية عن التكلفة املالية للخدمات املجانية فيما لو مل تكن جمانية. وتشترط اللجنة على كل وسائل 

اإلعالم تقدمي تقرير أسبوعي عن األوقات املخصصة للدعاية السياسية وقائمة أسعارها.
وخالل االنتخابات األخرية، عقدت جلنة االنتخابات املركزية مؤمترات صحفية متكررة إلطالع الرأي 
العام حول أمور احلمالت، والعمليات االنتخابية، واملواعيد التنظيمية اهلامة. ونتيجة لذلك، طورت اللجنة 

عالقات جيدة مع وسائل اإلعالم وال تزال حتافظ على ذلك.
تتمتع اللجنة بعالقات جيدة أيضًا مع املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية، ومع جمموعات املراقبني 
الدوليني، واجلهات املاحنة. ومع ذلك هناك نقص يف الفصل الكامل املطلوب بني اللجنة من ناحية وكوادر 
األحزاب السياسية واإلدارة احلكومية من ناحيٍة أخرى، والسيما على مستوى األقاليم والدوائر، حيث 

يسعى بعض املحافظني واملسؤولني املحليني إىل التأثري على قرارات جلان الدوائر االنتخابية.

ÔibÇn„¸a@Ä˝ï⁄a@ÒâaÖg

تتمتع جلنة االنتخابات املركزية بصالحية إصدار القواعد و التعليمات، أما بشأن التعديالت املحتملة على 
قانون االنتخابات املوحد فهي ال متلك سوى تقدمي توصياا إىل الربملان.

وقد يكون من املطلوب أن تسعى اللجنة إىل مراجعة هيكلها التنظيمي، وتطوير قدراا وخدماا، وتوسيع 
نطاق عملياا وآفاقها يف جمال وضع السياسات العامة والتخطيط. وحىت تستكمل اللجنة اإلجنازات اهلامة 
اليت حققتها منذ الثورة القرمزية، قد يطلب من الربملان إقرار عدد من األحكام والتعديالت يف قانون 

االنتخابات املوحد للمواد اليت مل تثبت فعاليتها حىت اآلن.
نزاهتها  العامة يف  بالثقة  لتحظى  استقالليتها  تعزيز  على  املركزية  االنتخابات  جلنة  قدرة  فإن  وعمومًا، 
حمكومة بالطريقة السياسية إلعداد قوائم املرشحني لعضويتها، وكذلك بالتركيبة السياسية للجان مراكز 

االقتراع.
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انتخابات كندا“ (Elections Canada)، مبثابة  يعترب مكتب مفوض االنتخابات، املعروف باسم ”هيئة 
والتكميلية  الوطنية  االنتخابات  فيها  مبا  كندا،  يف  االنتخابات  إدارة  عن  املسؤولة  االنتخابية  اإلدارة 
واالستفتاءات. أما االنتخابات على مستوى املقاطعات واملناطق فهي من مسؤولية اإلدارات االنتخابية 

يف كل منها على حدى.

Ô„Ï„b‘€a@âbü⁄a

تعود االنتخابات يف كندا إىل بدايات القرن التاسع عشر، إال أن صدور قانون انتخابات املناطق التابعة 
للعرش الربيطاين عام ١٩٢٠ مّهد الطريق أمام قيام دميقراطية انتخابية حقيقية يف كندا. وقد عزز هذا 
االنتخابات  مفوض  منصب  وأوجد  االحتادية ككل  املناطق  على  الرقابة  يف  الربملان  سلطة  من  القانون 
القانون (الذي  املكملة على صورة تعديالت هلذا  التشريعات  إقرار عدد من  السنني مت  (CEO). وعرب 

يسمى قانون انتخابات كندا)، واليت تضمنت ما يلي:

إلغاء كافة موانع املشاركة يف االنتخابات ألسباب عرقية، يف عام ١٩٤٨؛  •
ختفيض سن اإلقتراع من ٢١ إىل ١٨ عامًا، سنة ١٩٧٠؛  •

وضع قانون لتمويل احلمالت االنتخابية، خالل سنوات السبعينات من القرن املاضي؛  •
متكني ذوي اإلحتياجات اخلاصة من املشاركة، يف ١٩٩٢؛  •

إقرار إجراءات اقتراع خاصة لتمكني كافة الكنديني الذين حيق هلم االقتراع من ممارسة حقهم يف   •
االقتراع يف حال عدم متكنهم من القيام بذلك بأنفسهم يف يوم االقتراع، سواء كانوا داخل كندا أو 

خارجها، وذلك يف عام ١٩٩٣؛
بنظام  واستبداله  االنتخابات  قبيل  الناخبني  سجل  إلعداد  باب  إىل  باب  من  املسح  طريقة  إلغاء   •

السجالت الوطنية للناخبني، اليت يتم حتديثها باستمرار؛
إطالة مدة التصويت وتنظيمه بشكل تدرجيي، يف عام ١٩٩٦؛  •

تعزيز وتوسيع نطاق القواعد اخلاصة بتمويل األحزاب السياسية ، يف عام ٢٠٠٣، مبا يف ذلك تعزيز   •
إجراءات الكشف عن مصادر التمويل وشروط تسجيل الكيانات السياسية، ووضع حدود جديدة 
التربعات من  للمسامهات السياسية من قبل األفراد لصاحل املرشحني والكيانات السياسية، وحظر 

االحتادات والنقابات لألحزاب السياسية واملتنافسني على مواقعها القيادية.

وتضمن القانون املعدل أيضًا قواعد تنص على تقدمي املساعدات املالية لألحزاب السياسية املسجلة كل 
ثالثة أشهر، وذلك بناءًا على نسبة األصوات اليت حتصل عليها يف االنتخابات العامة السابقة. كذلك 
تعّرض قانون ضريبة الدخل للتعديل حبيث مسح بأقصى سقف ممكن الحتساب التربعات السياسية ضمن 
بإصدار  واملرشحني،  السياسية  األحزاب  وكذلك  األقاليم،  يف  احلزبية  للهيئات  الضرييب، ومسح  الوعاء 

إيصاالت ضريبية للمتربعني هلا.
ويعترب امليثاق الكندي للحقوق واحلريات الصادر عام ١٩٨٢ جزءًا عضويًا من الدستور الكندي اجلديد، 
حيث ينص على أنه ”لكل مواطن كندي احلق يف التصويت النتخاب أعضاء جملس العموم أو أي جملس 
تشريعي ويف أن يكون عضوًا فيها“. وكان صدور ذلك امليثاق أساسًا لطعون قضائية ناجحة ضد قانون 

انتخابات كندا، الذي حرم القضاة واملسجونني واملعاقني عقليًا من ممارسة حق االقتراع.
ويتسم قانون انتخابات كندا بتفصيل كبري يف األحكام اخلاصة بالعمليات االنتخابية، وصالحيات مفوض 
االنتخابات، حبيث ال توجد الئحة تنفيذية هلذا القانون. ومع ذلك، يتمتع مفوض االنتخابات بسلطات 
كافية إلدارة العملية االنتخابية، وإصدار التعليمات أو التوجيهات الالزمة هلا، وميكنه العمل على مواءمة 

مواد القانون للتعامل مع أية ظروف طارئة خالل االنتخابات.

Ô‡Óƒ‰n€a@›ÿÓ:a

مكتبها  ويقع  تامة،  مبركزية  االنتخابية  اإلدارة  تتسم  لكندا،  اجلغرافية  الرقعة  إتساع  من  الرغم  على 
الرئيسي ومركز التوزيع يف العاصمة أوتاوا. أما هيكلها امليداين فيضم حاليًا ٣٠٨ دائرة انتخابية، يتوىل 
املسؤولية يف كل منها شخص يعني بقرار سياسي، ويسمى املسؤول املحلي لالنتخابات. ويتم اختيار 
هؤالء املسؤولني املحليني من شىت جماالت احلياة بواسطة احلكومة. وال تتم استشارة مفوض االنتخابات 
يف عملية اختيار هؤالء املسؤولني املحليني، وال يستطيع جمازام أو عزهلم، ولكنه يستطيع رفع توصياته 
للحكومة بشأن استبداهلم أو اإلبقاء عليهم. ويعترب مسؤول االنتخابات املحلي على درجة كبار املديرين 
برامج  من  الرغم  وعلى  لذلك،  عادًة،  ذلك  تراعي  ال  قد  اختيارهم  عملية  ولكن  واإلداريني،  الفنيني 
التدريب املكثفة هلؤالء املسؤولني املحليني فإن مستويام تتفاوت كثريًا ما بني البارزة وغري املرضية، األمر 

الذي يعترب مبثابة أضعف حلقة يف اهليكل التنظيمي لإلدارة االنتخابية يف كندا.
يتم تعيني مفوض االنتخابات، وفقًا لقانون االنتخابات، بصفة دائمة وتفرغ تام، بناء على قرار من جملس 
العموم عادًة ما يقر باإلمجاع. ويستمر يف شغل املنصب حىت سن اخلامسة والستني، بصرف النظر عن مدة 
اخلدمة. وال جيوز عزل مفوض االنتخابات إال ملخالفة قانونية، وبناء على قرار يصدر بأغلبية األصوات 
املحكمة  لقاضي  املخصص  الراتب  راتبه  فيعادل  من حيث خمصصاته،  أما  الربملان.  غرفيت  من  يف كل 
الفيدرالية، وحيظر عليه التصويت يف االنتخابات الفيدرالية. وتسهم هذه الضوابط يف ضمان عدم االحنياز 

احلزيب التام لشاغل هذا املنصب، واستقالليته العملية يف إدارة االنتخابات الفيدراية يف كندا.



٨٢٨٢٨٣٨٣

ندا
: ك

صة
خا

سة 
درا وخالل الفترة ما بني ١٩٢٠ حىت ٢٠٠٦ تناوب على هذا املنصب مخسة أشخاص فقط.

‚bËΩaÎ@pbÓy˝ñ€a

والتكميلية  الفيدرالية،  االنتخابات  كافة  وتنفيذ  تنظيم  مسؤولية  كندا  يف  االنتخابية  اإلدارة  تتوىل 
واالستفتاءات. ووفقًا للقانون، ختتص تلك اإلدارة مبا يلي:

تأمني فرصة املشاركة يف االنتخابات لكافة الناخبني؛  •
إعالم املواطنني بتفاصيل النظام االنتخايب؛  •

حفظ وتعديل السجل الوطين للناخبني؛  •
تطبيق قانون انتخابات كندا؛  •
تدريب موظفي االنتخابات؛  •

إعداد خرائط الدوائر االنتخابية؛  •
تسجيل األحزاب السياسية، واجلمعيات اإلقليمية، واملنظمات املنخرطة يف الدعاية االنتخابية؛  •

إدارة التمويل املخصص لألحزاب السياسية املسجلة؛  •
واملنظمات  السياسية  واألحزاب  املرشحني،  جانب  من  االنتخايب  اإلنفاق  قواعد  تطبيق  مراقبة   •

املتخصصة يف الدعاية االنتخابية؛
واملرشحني يف   ، اإلقليمية  باجلمعيات  اخلاصة  ما سبق، وكذلك  املالية حول كل  املعلومات  نشر   •

االنتخابات واملرشحني للمواقع القيادية يف املنظمات السياسية؛
دعم عمل اللجان املستقلة املسؤولة عن مراجعة حدود الدوائر االنتخابية الفيدرالية عقب إصدار   •

نتائج اإلحصاء السكاين الذي يتم كل عشرة أعوام؛
رفع تقاريرها للربملان حول إدارة االنتخابات واالستفتاءات.  •

باإلضافة لذلك، تقدم اإلدارة االنتخابية النصح واإلرشاد للجان املستقلة اخلاصة بترسيم حدود الدوائر 
االنتخابية يف املقاطعات، اليت تقوم بعملها على مستوى املقاطعة مرة كل عشر سنوات يف املتوسط. وبعد 
استكمال تقارير هذه اللجان، يستخدم مفوض االنتخابات صالحياته الدستورية يف اإلعالن عن عدد 

املقاعد املخصصة لكل مقاطعة يف جملس العموم. 
يقوم مفوض االنتخابات بتعيني ”مفتش انتخابات كندا“ ليتوىل إنفاذ قانون االنتخابات ومراقبة تطبيقه، 
والتحقيق يف املخالفات وفرض العقوبات الالزمة حبق مرتكبيها، مبا يف ذلك حتريك الدعاوى القضائية 

املتعلقة بانتهاك القانون حيثما استوجب األمر، سواء بالنسبة لألحزاب السياسية أو املرشحني.
كما ويقوم مفوض االنتخابات أيضًا بتعيني حمّكم ”إعالمي“ ينظر يف ختصيص مدة البث املدفوعة أو 

املجانية على شبكات البث اإللكتروين لألحزاب السياسية املسجلة.
وعلى الرغم من عدم متتعها بصالحيات على املستوى الدويل، إال أن اإلدارة االنتخابية يف كندا تساهم 
يف عدد حمدود من األنشطة الدولية، مبا فيها مراقبة االنتخابات، وتقدمي الدعم الفين، كما أا تستقبل 

زيارات ووفود أجنبية أيضًا.

›ÌÏ‡n€a

يتم متويل اإلدارة االنتخابية يف كندا من مصدرين: التمويل احلكومي، واخلطة املالية لإلدارة باعتبارها 
مؤسسة مستقلة.

بإعداد موازنتها  أية مؤسسة حكومية،  اإلدارة، شأا يف ذلك شأن  تقوم  للتمويل احلكومي،  فبالنسبة 
السنوية لتغطية نفقاا اخلاصة مبوظفيها، الذين يزيد عددهم عن ثالمثائة شخص، وكذلك النفقات املالية 

املرتبطة بعملها. وميكن للحكومة تعديل هذه التقديرات املالية.
أما اخلطة املالية لإلدارة فتتمثل يف التقديرات املالية اليت تقدمها بالتوازي مع موازنتها السنوية، وتتضمن 
تقديراا لتغطية أنشطتها املتوقعة للعام املايل التايل املتعلقة بشكل مباشر باإلعداد لالنتخابات وإدارا، 
األدوات  وحتديث  االنتخابات،  ملفوض  املالية  واملخصصات  االنتخابية،  الدوائر  حدود  ترسيم  وإعادة 
التكنولوجية وتكاليف العمالة املؤقتة اليت تنوي استخدامها. وال جيوز للحكومة تعديل هذه التقديرات، 
حيث تتمتع اإلدارة االنتخابية يف كندا، حبكم القانون، باحلق يف احلصول على متويل مباشر من اخلزانة 

العامة هلذه األغراض.
وال تتلقى اإلدارة االنتخابية يف كندا أي متويل من قبل أية جهة ماحنة خارجية.

Újçb0a

تعترب اإلدارة االنتخابية مسؤولة كليًا عن نفقاا، املباشرة وغري املباشرة، كما ختضع عملياا املالية للتدقيق 
من قبل املحاسب العام لكندا. ويرفع مفوض االنتخابات تقاريره إىل الربملان، وميثل أمام جلنة برملانية عدة 
مرات كل عام. وعلى الرغم من عدم حاجة اإلدارة االنتخابية إىل موافقة مسبقة إلقرار نفقاا املباشرة، 

إال أنه جيب عليها تقدمي تقارير حول كافة عمليات اإلنفاق إىل الربملان.

ÚÓ‰ËΩa

غالبية العاملني يف املقر املركزي لإلدارة االنتخابية هم من املوظفني العموميني واملدراء الذين يتم تعيينهم 
واملؤسسات  واملنظمات  احلكومية  الدوائر  من  استقطام  خالل  من  أو  مفتوحة  مسابقات  خالل  من 
مسؤويل  فإن  املقابل،  يف  العمل.  أثناء  التدريب  برامج  عرب  العاملني  بني  من  تأهيلهم  يتم  أو  اخلاصة، 
اإلدارة  وتقوم  احلاكم.  احلزب  بواسطة  اختيارهم  يتم  دائرة)   ٣٠٨ (وعددها  الدوائر  يف  االنتخابات 
إدارة  جوانب  كافة  حول  االنتخابات  عن  املسؤولني  هلؤالء  مكثفة  تدريبية  دورات  بتنظيم  االنتخابية 
االنتخابات يف دوائرهم، مبا يف ذلك مسؤوليام عن تطبيق التقنيات احلديثة. ويف املقابل، يقوم هؤالء 

املسؤولون يف الدوائر بتدريب موظفي االنتخابات وإدارة العمليات االنتخابية يف الدائرة.

‚˝«⁄a@›ˆbçÎ@…fl@pb”˝»€a

فيما عدا دورها كمحّكم يف شؤون البث اإلعالمي (اإلذاعة والتلفزيون)، ال ختتص اإلدارة االنتخابية 
فهناك  بأية صورة أخرى. ومع ذلك،  اإللكتروين  أو اإلعالم  الصحافة  تنظيم عمل  أو  يف كندا مبراقبة 
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درا استثناءان، أوهلما بّث احلمالت السياسية من خارج كندا، وهو حمظور، وثانيهما بعض القيود على إصدار 

نتائج استطالعات الرأي العام ونشر نتائج االنتخابات يوم االقتراع، حيث تعترب اإلدارة االنتخابية اجلهة 
املسؤولة عن منع تلك اخلروقات ومالحقتها، إذ يقوم املفتش العام النتخابات كندا بالتحقيق وحتريك 
الدعاوى القضائية بشأن كافة االنتهاكات، ويتعرض كل شخص يثبت ارتكابه ألي عمل غري قانوين 
(مثل البث اإلعالمي من خارج كندا) أو يدان بالفساد، إىل خسارة حقه يف خوض االنتخابات أو الترشح 

لشغل مقعد مبجلس العموم، أو شغل أي منصب رمسي يتطلب تعيينًا ملكيًا.
ومن أجل إمداد الرأي العام باملعلومات خالل االنتخابات، تتعاقد اإلدارة االنتخابية مع وكاالت إعالمية 
خاصة، من خالل مناقصة تنافسية، لتنفيذ محالت اإلعالم على املستوى الوطين خالل االنتخابات، من 

أجل توعية الناخبني ورفع معدالت املشاركة يف االنتخابات.

ÙäÅ˛a@pb˜Ó:aÎ@pbéç˚Ωa@…fl@pb”˝»€a

ال تتبع اإلدارة االنتخابية، باعتبارها وكالة تابعة للربملان، ألي وزارة أو وزير، إذ ترفع تقاريرها للربملان 
مباشرًة عرب رئيس جملس العموم. ولتسهيل اتصاالا مع السلطة التنفيذية، عادًة ما خيتص أحد الوزراء 

بالتواصل مع اإلدارة االنتخابية، وعادًة ما يسند هذا الدور لزعيم األغلبية يف جملس العموم.
جيب على مفوض االنتخابات رفع تقرير شامل إىل الربملان عقب كل انتخابات، ويكون خاضعًا للمحاسبة 

عن النفقات واألنشطة أمام جلنة تتمثل فيها كافة األحزاب املمثلة يف جملس العموم، بشكل مستمر.
وعلى الرغم من عدم وجود أي لزام قانوين بعقد االجتماعات بني اإلدارة االنتخابية واملجتمع املدين، 
إال أا تعمل على تنظيم إجتماعات منتظمة مع ممثلي كافة األحزاب السياسية املسجلة ملناقشة خططها 

وبراجمها، وخمتلف الشؤون اليت تشغل األحزاب السياسية.
حيدد قانون انتخابات كندا من هلم حق احلضور أثناء عمليات االقتراع. وإىل أن مت تعديله عام ٢٠٠٠ مل 
يكن يسمح ألحد باحلضور يف مراكز االقتراع عدا موظفي االقتراع، بدون أي مراقبني مهما كانوا، ومل 
ميتلك مفوض االنتخابات سلطة السماح آلخرين باحلضور. وبعد التعديل، أعطيت ملفوض االنتخابات 

صالحية إصدار التصاريح للمراقبني للحضور يف حمطات االقتراع.

ÔibÇn„¸a@Ä˝ï⁄a@ÒâaÖg

تنحصر يف الربملان وحده سلطة إدخال إصالحات انتخابية تتطلب تعديًال يف القوانني. ويف هذا اإلطار، 
مرتبط  نشاط  أي  وتعديل  دراسة  الالزمة،  املالية  الصالحيات  ميلك  والذي  االنتخابات،  ملفوض  ميكن 
باالنتخابات مما يقع ضمن أحكام قانون انتخابات كندا. وكثريًا ما يرفع مفوض االنتخابات توصياته 
للخرباء  الفين  والعون  املشورة  يقدم  وقد  االنتخابات،  تشريعات  املقترحة يف  التعديالت  بشأن  للربملان 

القانونيني املكلفني بإعداد النصوص القانونية املتعلقة باإلصالح االنتخايب.
تتمتع اإلدارة االنتخابية يف كندا بأساس متني ومتويل جيد، ونشاط كبري يف اكتساب وتفعيل التقنيات 
أو  االستدامة  صعيد  على  حتديات  تواجه  ال  فهي  وهلذا  ألنشطتها،  الالزمة  األخرى  واملوارد  احلديثة 
األمر  إدارا،  ويف  االنتخابية،  العملية  يف  العالية  ثقتهم  الكنديني  غالبية  يضع  وعمومًا،  االستمرارية. 
كندا  يف  ومتانتها  االنتخابية  اإلدارة  قوة  وتستند  كندا.  يف  السياسي  اإلستقرار  تعزيز  يف  يسهم  الذي 

إىل استقالليتها التامة عن احلكومة يف كل أنشتطها تقريبًا، مبا فيها االستقالل املايل وحرية التحقيق يف 
االنتهاكات االنتخابية، واختاذ ما يلزم من معاجلات وبسرعة حلل املشكالت. أما القيود الثالثة اليت قد 
تعوق فاعلية تلك اإلدارة فتتمثل يف سيطرة احلكومة على املوازنة اخلاصة باملوظفني الدائمني فيها باستثناء 
مفوض االنتخابات، وما يتعلق بتركيبتها اهليكلية املتمثلة بوجود مفوض مركزي لالنتخابات ال خيضع 
لقيود زمنية يف شغل منصبه حىت سن اخلامسة والستني وله سلطة مطلقة من النواحي العملية، ومسألة 
التعيينات السياسية اليت تقوم ا احلكومة بالنسبة ملسؤويل االنتخابات يف الدوائر االنتخابية. ومع ذلك، 
االنتخابات  بالسماح ملفوض  القانون يقضي  تعديًال يف  اقترحت احلكومة  فمنذ منتصف عام ٢٠٠٦، 

بتعيني هؤالء املسؤولني يف الدوائر االنتخابية من خالل عملية تنافسية مفتوحة.
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٨٦. عادًة ما توضح القوانني واملمارسة االنتخابية الفارق بني صالحيات اإلدارة االنتخابية ومهامها. إذ 
تصنف بعض قوانني االنتخابات كافة فعاليات اإلدارة االنتخابية على أا صالحيات تتمتع ا. ويف كثري 
من تلك القوانني جند إشارة إىل ”صالحيات ومهام“ اإلدارة االنتخابية ضمن باب واحد، كما يف كل 
من أستراليا، وأندونيسيا، وجنوب أفريقيا مثًال، بينما تقتصر بعض القوانني على تقدمي قائمة بالفعاليات 
القول  وميكن  واهلرسك.  البوسنة  يف  مثلما حيدث  ا،  القيام  االنتخابية  اإلدارة  على  اليت جيب  واملهام 
القرارت والتوجيهات  بأن صالحيات اإلدارة االنتخابية تتمثل يف املهام اليت ميكنها تنفيذها من خالل 
والضوابط اليت تضعها بشكل مستقل، واليت هلا تأثري على حقوق وفعاليات اآلخرين، كوضع الضوابط 
املتعلقة بسري العملية االنتخابية أو الفصل يف الرتاعات االنتخابية. وميكن أن ختضع تلك املهام ملتابعة أو 
تدقيق ما من قبل جهات أخرى. وعليه، ميكن تعريف مهام اإلدارة االنتخابية على أا تلك الفعاليات 
اليت تعمل من خالهلا على تنفيذ القرارات بشكل حمض، كقيامها بتدريب وتأهيل موظفي االنتخابات 
أو توعية الناخبني. وميكن أن ختضع هذه الفعاليات لتدقيق من قبل جهات أخرى خارج نطاق اإلدارة 

االنتخابية.

٨٧. تتأثر مسألة حتديد صالحيات ومهام اإلدارة االنتخابية بعدة عوامل. حيث تشكل نتائج العملية 
التفاوضية بني خمتلف القوى السياسية يف بلد ما، واليت أدت أصًال إىل تشكيل اإلدارة االنتخابية، أحد تلك 
العوامل املؤثرة، خاصًة يف الدميقراطيات الناشئة. أما العوامل السياسية واإلدارية واجلغرافية األخرى املؤثرة 
يف ذلك فتضم تركيبة البلد املعين (كأن يكون البلد مركزيًا أو فيدراليًا، أو كونه يتبع النظام الرئاسي أو 
الربملاين)، والواقع الدميغرايف، والنظام االنتخايب (كقيامه على دوائر انتخابية أحادية أو متعددة التمثيل)، 
ووجود أجهزة انتخابية أخرى أم ال. وينتج عن التفاعل بني تلك العوامل عرب الزمن يف كل حالة خيارات 

متعددة لتحديد صالحيات ومهام اإلدارة االنتخابية.

bËmbÓ€Î˚éflÎ@bËflbËfl@LÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a@pbÓy˝ï
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‚bËΩaÎ@pbÓy˝ñ€a

٨٨. تتمتع غالبية اإلدارات االنتخابية بصالحية وضع الضوابط والتوجيهات امللزمة لكافة الفاعلني يف 
العملية االنتخابية، مبن فيهم الناخبني، واملرشحني، واملراقبني ووسائل اإلعالم، طاملا كانت تلك الضوابط 

والتوجيهات تتطابق مع النصوص الدستورية والقانونية القائمة.

٨٩. وهناك بعض اإلدارات االنتخابية اليت تتمتع بصالحيات تنفيذية، وتشريعية وقضائية. ففي بلدان 
أمريكا الالتينية على سبيل املثال، كان ال بد من إجياد إدارات انتخابية قوية من أجل احلد من سيطرة 
السلطة التنفيذية وهيمنتها على باقي السلطات يف ظل أنظمة األقلية األوليغاركية. ويف بعض تلك البلدان، 
كاألورغواي وكوستاريكا (راجع الدراسات اخلاصة ما يف هذا الدليل)، أدى ذلك إىل النظر لإلدارة 
االنتخابية كالسلطة الرابعة يف البلد. إذ تتمتع اإلدارة يف تلك البلدان بصالحية وضع وإصدار الضوابط 
والتوجيهات، وتعديلها بشكل ملزم للجميع دون أن ختضع قراراا للتدقيق من قبل أية سلطة أخرى. 
كما وأا تتمتع بصالحيات تنفيذية للدعوة لالنتخابات وتنفيذها، وللتصديق على نتائج االنتخابات أو 

إلغائها، باإلضافة إىل فض الرتاعات االنتخابية.

٩٠. يف مناطق أخرى من العامل ختضع الضوابط اليت تعمل اإلدارة االنتخابية على وضعها لتدقيق من قبل 
السلطة القضائية، باإلضافة إىل وجوب توافقها مع النصوص القانونية بطبيعة احلال. بينما جند بأن بعض 
اإلدارات االنتخابية تتمتع بصالحيات جتمع بني تلك التنفيذية والقضائية إىل حد ما. ففي كل من بابوا 
غينيا اجلديدة، ورومانيا، والفلبني، والكاميورن، وكندا وليتوانيا مثال، متتلك اإلدارة االنتخابية صالحية 
أفريقيا  من جنوب  األمر. ويف كل  لزم  إذا  قانونيًا  ومالحقتها  االنتخاب  لقوانني  أية خروقات  تقّصي 
وكمبوديا ميكن لإلدارة االنتخابية تقصي الرتاعات ذات الطابع اإلداري والنظر فيها، باإلضافة إىل أية 

نزاعات انتخابية أخرى ال تتبع بالضرورة لصالحيات السلطة القضائية.

االنتخابية  الفعاليات  بتنفيذ  أساسي  بشكل  تتعلق  تنفيذية  االنتخابية صالحيات  اإلدارات  لغالبية   .٩١
املختلفة. ويف اليمن مثًال (راجع الدراسة اخلاصة يف هذا الدليل) ميكن لتلك اإلدارة املبادرة بطرح مشاريع 
اللوائح التنفيذية للقانون، بينما ميكن هلا يف كثري من البلدان وضع الضوابط وإصدار التعليمات، كما يف 

كل من تايالند، وغامبيا، وغانا وموزامبيق على سبيل املثال.

٩٢. وجند بأن صالحيات اإلدارة االنتخابية يف بعض البلدان متتد إىل حتديد مواعيد العمليات االنتخابية، 
وذلك ضمن ضوابط حمددة يف القانون واليت عادًة ما تتعلق بفترات زمنية حمددة ومرتبطة بانتهاء مدة 
اجلهاز أو السلطة املنتخبة. ففي الباكستان واهلند تتمتع اإلدارة االنتخابية بصالحية اعتماد اجلدول الزمين 
ملواعيد االنتخابات وإصدار الدعوة هلا. ويف روسيا، ميكن لإلدارة االنتخابية الدعوة لالنتخابات يف حال 
لالنتخابات  الدعوة  االنتخابية  لإلدارة  فيمكن  اليمن  أما يف  بذلك،  القيام  التشريعية يف  السلطة  فشلت 
التكميلية/الفرعية وليس لالنتخابات العامة. ويف بعض البلدان األخرى، مثل األورغواي وتايالند، ميكن 
لإلدارة االنتخابية الدعوة إلعادة االنتخاب يف حال مل تسر العملية بالطرق العادلة والرتيهة كما حددها 

القانون. كما وميكن لإلدارات االنتخابية على مستوى الدوائر اجلزئية يف أندونيسيا القيام بذلك ولكن 
على نطاق حمطات اقتراع حمددة، بينما ميكن لتلك اإلدارة يف ناميبيا أن تأمر بإعادة االنتخابات يف حال 

وقوع أعمال شغب وعنف أو يف ظل احلاالت الطارئة.

٩٣. على الرغم مما تقدم، ال متتلك الكثري من اإلدارات االنتخابية تأثريًا على موعد الدعوة لالنتخابات. 
ففي املكسيك والواليات املتحدة مثًال، واللتني متتلكان دستورًا ينص على قيام نظام رئاسي والفصل التام 
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، يتم تنظيم االنتخابات يف مواعيد وتواريخ ثابتة وحمددة. أما يف البلدان 
اليت تعتمد النظام الربملاين املعمول به يف بريطانيا مثًال، ختضع مدة عمل السلطة التنفيذية كليًا إىل قدرة 
احلكومة يف احلفاظ على تأييد الغالبية املطلوبة من أعضاء السلطة التشريعية. ويف تلك احلاالت فقد تتبع 
صالحية الدعوة لالنتخابات إىل رئيس احلكومة، وذلك إما رمسيًا أو عمليًا، والذي ميكنه استخدامها 

حسب مصاحله السياسية.

‚bËΩaÎ@pbÓy˝ñ€a@·vy

كافة  تغطية  على  الناشئة،  الدميقراطيات  يف  وخباصة  لالنتخابات،  القانوين  اإلطار  تصميم  يقوم   .٩٤
اجلوانب والتفاصيل املتعلقة بالعملية االنتخابية واهلادفة إىل تنظيم انتخابات حرة ونزيهة. وميكن أن يضفي 
ذلك مزيدًا من االستقامة على االنتخابات من خالل متكني اإلدارة االنتخابية ببسط سيطرا الكاملة 
تضطلع  البلدان،  من  العديد  ويف  االنتخابية.  العملية  جممل  عن  التامة  مسؤوليتها  على  يؤكد  مبا  عليها 
اإلدارة االنتخابية باملسؤولية عن جمموعة متعددة من الفعاليات على مدار العملية االنتخابية. فباإلضافة إىل 

الصالحيات واملهام الرئيسية املتمثلة يف:

حتديد أصحاب حق االقتراع؛  أ) 
استقبال واعتماد طلبات الترشيح لالنتخابات من قبل األحزاب السياسية و/أو املرشحني؛  ب) 

تنظيم وتنفيذ عمليات االقتراع؛  ج) 
عد وفرز األصوات؛  د) 

جتميع وإعداد نتائج االنتخابات.  ه) 

ميكن أن تشتمل فعاليات اإلدارة االنتخابية األخرى على ما يلي:
وضع السياسات االنتخابية على املستوى الوطين أو املحلي؛  أ) 
وضع اخلطط والربامج املتعلقة مبختلف اخلدمات االنتخابية؛  ب) 

تدريب وتأهيل موظفي االنتخابات؛  ج) 
تنظيم وتنفيذ محالت التوعية االنتخابية والعامة؛  د) 

ترسيم حدود الدوائر االنتخابية؛  ه) 
تنظيم وتنفيذ كافة الفعاليات االنتخابية اللوجستية؛  و) 
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تعريف وتسجيل الناخبني؛  ز) 
إعداد وحتديث السجل الوطين العام للناخبني؛  ح) 

تسجيل األحزاب السياسية؛  ط) 
وضع الضوابط اخلاصة بتمويل األحزاب السياسية؛  ي) 

تنظيم االنتخابات األولية أو عمليات انتقاء املرشحني داخل األحزاب السياسية أو اإلشراف عليها؛  ك) 
وضع الضوابط املتعلقة بفعاليات األحزاب السياسية واملرشحني؛  ل) 

وضع الضوابط املتعلقة بنشاطات وسائل اإلعالم املتعلقة بالعملية االنتخابية؛  م) 
وضع الضوابط املتعلقة باستطالعات الرأي؛  ن) 

تدريب مندويب األحزاب السياسية واملرشحني للرقابة على عمليات االقتراع؛  س) 
اعتماد املراقبني ووضع الضوابط اخلاصة بنشاطهم يف الرقابة على االنتخابات؛  ع) 

إعتماد وإعالن نتائج االنتخابات؛  ف) 
النظر يف الرتاعات االنتخابية؛  ص) 

تدقيق وتقييم فاعلية اإلطار القانوين لالنتخابات، وكذا أداء اإلدارة االنتخابية؛  ق) 
تقدمي التوصيات املتعلقة باإلصالح االنتخايب لكل من السلطتني التنفيذية والتشريعية؛  ر) 

اإلسهام يف تقدمي خدمات الدعم االنتخايب دوليًا.   ش) 

وسائل الدميقراطية املباشرة
الشعبية  واملبادرة  (االستفتاء،  املباشرة  الدميقراطية  بوسائل  املتعلقة  االنتخابية  العمليات  تنظيم  يثري   .٩٥
واستفتاء سحب أو تأكيد الثقة) مسائل مشاة يف غالبيتها لتلك املتعلقة بتنظيم االنتخابات. إال أا قد 
تتطلب االلتفات إىل مسائل إضافية منها التحقق من أن الدعوة لتلك العمليات قد متت بشكل صحيح 
(األمر الذي كان حمط خالف يف استفتاء سحب الثقة من الرئيس يف فرتويال سنة ٢٠٠٤ على سبيل 
املثال)، باإلضافة إىل ما يتعلق بتنظيم احلملة االنتخابية وبرامج التوعية. ففي والية أوريغون األمريكية، 
جيب على اإلدارة االنتخابية هناك توزيع جمموعة املواقف املعلن عنها من قبل كافة املواطنني حول كل 

موضوع يتم عرضه لالستفتاء العام، وذلك على كافة الناخبني.

الدميقراطية  بوسائل  اخلاصة  العمليات  وكذلك  االنتخابات  تنظيم  مسؤولية  تعهد  أن  املعتاد  من   .٩٦
املباشرة إىل ذات اإلدارة االنتخابية. إال أننا جند بأن جلنة االنتخابات يف بريطانيا، واليت ال تقوم بدور 
اإلدارة االنتخابية فيما يتعلق بالعمليات االنتخابية (واليت يتم تنظيمها من خالل إدارة حكومية خمتصة)، 

تضطلع مبسؤولية تنظيم وإدارة عمليات االستفتاء.

توزيع املهام بني األجهزة االنتخابية املختلفة
٩٧. من الشائع أن يعهد اإلطار القانوين ببعض املهام االنتخابية غري األساسية إىل أجهزة أو مؤسسات 
أخرى خارج نطاق اإلدارة االنتخابية. كما وجند توجهًا مضطردًا من قبل بعض اإلدارات االنتخابية 

للتعاقد مع جهات أخرى لتنفيذ بعض تلك املهام، إال أن ذلك يبقى مسألة إدارية حبتة ال عالقة هلا باإلطار 
اإلدارة  منفصلة عن  أخرى  القانوين ملؤسسات  اإلطار  ا  يعهد  ما  عادًة  اليت  املهام  بني  القانوين. ومن 
السياسية، والنظر  الناخبني، وتسجيل ومتويل األحزاب  الدوائر االنتخابية، وتسجيل  االنتخابية: ترسيم 
يف الرتاعات االنتخابية، واعتماد نتائج االنتخابات وإعالا، وتوعية الناخبني. ويف حال وزعت املهام 
االنتخابية بني مؤسسات خمتلفة، فمن الضروري أن يكون اإلطار القانوين واإلداري كامل الوضوح حول 

املسؤوليات امللقاة على عاتق كل من تلك املؤسسات.

اإلدارة  نطاق  خارج  ملؤسسات  االنتخابية  املهام  بعض  إيكال  وعيوب  ميزات   :(٦) رقم  جدول 
االنتخابية

العيوبامليزات
• ميكن أن يوفر فرصًة إلبقاء اإلدارة االنتخابية مبعزل عن 
بعض القرارات السياسية ذات احلساسية اخلاصة (كمسألة 

تسجيل األحزاب السياسية أو ترسيم الدوائر االنتخابية)

• قد ال تتمتع املؤسسات األخرى بذات القدر من املصداقية 
اليت تتحلى ا اإلدارة االنتخابية للقيام مبهام انتخابية بشكل 

حيادي

• يعطي اإلدارة االنتخابية فرصة التركيز على املهام 
االنتخابية األساسية

• قد يسود جو من عدم التنسيق وتعارض األهداف بني 
خمتلف املؤسسات اليت تعمل كل منها مبوجب أجندة عمل 

خمتلفة

• يسهم يف تنفيذ بعض املهام االنتخابية من قبل مؤسسات 
خمتصة تتمتع مبهارات فنية خاصة بتلك املهام أكثر مما تتمتع 

به اإلدارة االنتخابية

• قد ال تشكل تلك املهام جزءًا من أولويات املؤسسات 
اليت يتم إيكاهلا هلا، وقد ال متتلك تلك املؤسسات أية خربة 

انتخابية أو خربات ضئيلة

• ميكن أن يسهم يف احلصول على متويل إضايف لتنفيذ بعض 
املهام اليت قد يصعب على اإلدارة االنتخابية توفري التمويل 

الكايف هلا 

• قد ال يكون ذلك ناجعًا من ناحية الكلفة املادية. كما 
وقد جيعل ذلك من الصعب حتديد املوارد املالية املخصصة 

للمهام االنتخابية، وللحؤول دون استخدام تلك املوارد 
ألغراض أخرى ختص تلك املؤسسات

• ميكن أن يوفر فرصة أكرب لتدقيق وتقييم املهام اليت تقوم 
ا اإلدارة االنتخابية

• ميكن استغالل هذه اإلجراءات ملواجهة اإلدارة االنتخابية 
الرافضة لتلقي التعليمات من السلطة التنفيذية واحلد من 

استقالليتها الفعلية

ÚÓibÇn„¸a@äˆaÎÜ€a@·Óçäm

٩٨. من الشائع يف كثري من البلدان، خاصًة تلك اليت تتبع التقاليد املعمول ا يف جمموعة الكمنويلث، 
أن يعمل اإلطار القانوين لالنتخابات على إجياد جهاز أو جلنة خاصة تضطلع مبسؤولية ترسيم الدوائر 
االنتخابية، منفصلة عن اإلدارة االنتخابية. ومن هذه البلدان كل من أستراليا، وبوتسوانا، وكندا واهلند. 
أما للمثال على البلدان اليت يعهد فيها مبسؤولية ترسيم الدوائر االنتخابية لإلدارة االنتخابية فيمكننا ذكر 
وهناك  واليمن.  ونيجرييا  وبليز، وجورجيا، وكوستاريكا،  وباربادوس،  وأوغندا،  أندونيسيا،  من  كل 
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بعض البلدان اليت تعهد فيها هذه املهمة إىل السلطة التشريعية مباشرًة، كالواليات املتحدة األمريكية، إال 
أن ذلك من شأنه أن يؤدي بكل سهولة إىل ترسيم الدوائر االنتخابية مبا يفي مبصاحل األكثرية الربملانية، 

مما قد يسهم يف إحكام سيطرا على السلطة.

٩٩. ينجم عن اضطالع اإلدارة االنتخابية دون غريها مبسؤولية ترسيم الدوائر االنتخابية فوائد عملية 
وأخرى تتعلق بترشيد الكلفة اخلاصة بتنفيذ ذلك. إال أن هذه العملية تعترب، على أية حال، مسألة حتيط 
ا االنقسامات السياسية، ما من شأنه أن جيعل من اإلدارة االنتخابية عرضًة لالنتقاد من قبل من يرون يف 
نتائج عملية الترسيم على أا ال ختدم مصاحلهم. لذلك يرى بعض املحللون االنتخابيون بأنه من األفضل 
للقيام ا من قبل جهاز أو مؤسسة أخرى غري اإلدارة االنتخابية، وذلك بغرض  أن تترك هذه املهمة 

محايتها من االنتقادات السياسية املحتملة واليت ميكن أن تضر مبصداقيتها.

¥jÅb‰€a@›Óvém

١٠٠. يفرض اإلطار القانوين لالنتخابات يف بعض البلدان ربط عملية تسجيل الناخبني مبنظومة وطنية 
ختتص بالسجل املدين للسكان، واليت تتبع لسلطة أخرى غري اإلدارة االنتخابية. ومن البلدان اليت عملت 
وهنغاريا  وكولومبيا،  والسويد  والسنغال،  ورومانيا،  والتشاد،  وبلغاريا،  الربازيل،  من  النظام كل  ذا 
إدارية حبتة. ويف حال  عملية  البلدان كوا  تلك  الناخبني يف  تسجيل  عملية  تعدو  وهولندا، حيث ال 
وجود نزاع ما يتعلق بسجل الناخبني (كاالعتراض على تسجيل أحد ال ميلك حق االنتخاب، أو سقوط 
االنتخابية وليس  لإلدارة  االنتخاب  أهلية  تعود صالحية حتديد  السجل)،  الناخبني خطًأ من  أحد  اسم 
للسلطة املسؤولة عن السجل املدين العام. وجند يف بلدان أخرى بأن مسؤولية إعداد سجالت الناخبني 
تلقى على عاتق مؤسسة غري اإلدارة االنتخابية. ففي أسبانيا مثًال يقوم مكتب اإلحصاء االنتخايب التابع 
للمعهد الوطين لإلحصاء ذه املهمة، بينما تقوم السلطات املحلية بإعداد سجالت الناخبني لصاحل اإلدارة 

االنتخابية املستقلة يف كل من مولدافيا وكوريا اجلنوبية.

املسألة األهم هنا يف ضرورة أن تكون  الناخبني، تكمن  إعداد سجل  النظر عن كيفية  ١٠١. وبغض 
املعطيات الواردة فيه دقيقة وصحيحة. وقد يسهم إعداد هذا السجل من قبل اإلدارة االنتخابية اليت تتبع 
نظام اإلدارة املستقلة بإضفاء مزيد من املصداقية على سجالت الناخبني مما ميكن أن تتحلى به فيما لو مت 
إعدادها استنادًا إىل بيانات تتحكم ا إدارة أو جهاز حكومي ما، وذلك على الرغم من أن اللجوء إىل 
استخدام تلك البيانات املتوفرة من خالل السجل املدين مثًال قد يكون أكثر جناعة من حيث كلفة العملية 
برمتها. وبغض النظر عمن يقوم بإعداد بيانات السجل االنتخايب، جيب على اإلدارة االنتخابية التحقق 

من أن سجالت الناخبني املعدة الستخدامها ألغراض االقتراع دقيقة.

١٠٢. يف كل من البريو وغانا، يعطي القانون لإلدارة االنتخابية مسؤولية إصدار بطاقات اهلوية الوطنية، 
باإلضافة إىل بطاقة الناخب. ولقد جنحت اإلدارة االنتخابية يف هذين البلدين بإمتام ذلك بنجاح، األمر 

الذي مكنها من إعداد وحتديث سجالت الناخبني بسهولة أكرب. وعادًة ما تشتمل قوانني االنتخابات على 
وسائل ملراقبة الدقة واجلودة يف إعداد سجالت الناخبني، كأن يتمكن الناخبون من اإلطالع على تلك 
السجالت ومراجعتها. ويف جنوب أفريقيا، كما هي احلال يف العديد من الدميقراطيات املتطورة حيث 
تتوفر قواعد إلكترونية لسجالت السكان، تقوم اإلدارة االنتخابية بشكل معتاد مبقارنة البيانات الواردة 
يف سجالت الناخبني مع تلك املتوفرة يف السجل السكاين، وذلك دف حتديد الناخبني غري املؤهلني أو 

الومهيني وإزالتهم من السجل االنتخايب.

ÚÓçbÓé€a@laåy˛a@›ÌÏ∑Î@›Óvém

١٠٣. كل ما يتعلق بتسجيل األحزاب السياسية، ومراقبة التربعات اليت تتلقاها ومصروفاا، وتوزيع 
لإلدارة  املعطاة  املهام  تتعدى  ما  كثريًا  مسائل  فهي  واملرشحني،  األحزاب  تلك  لتمويل  العامة  املوارد 
على  السياسية  األحزاب  تسجيل  مهمة  تقع  مثًال، حيث  زامبيا  ما حيدث يف  وهذا  قانونيًا.  االنتخابية 
بذلك،  اإلنسان  العدل وحقوق  وزارة  تقوم  أندونيسيا، حيث  ويف  اجلمعيات،  تسجيل  مسؤول  عاتق 
ويف هنغاريا حيث يتم تسجيل األحزاب السياسية من قبل املحاكم اإلقليمية. أما مراقبة املسائل املتعلقة 
بتمويل األحزاب السياسية وحساباا فهو ما تقوم به أجهزة أخرى غري اإلدارة االنتخابية يف عدة بلدان، 
منها أسبانيا، وفرنسا والواليات املتحدة األمريكية. أما يف بلدان أخرى، مثل جنوب أفريقيا، وتايالند، 
وروسيا وفيجي، فتقوم اإلدارة االنتخابية بإدارة عمليات تسجيل األحزاب السياسية، وما يتعلق بتمويلها 
وحساباا، باإلضافة إىل دورها يف حفظ الرموز اخلاصة بتلك األحزاب واملرشحني لالنتخابات. أخريًا، 
تدقيق حسابات األحزاب  االنتخابية مبسؤولية  اإلدارة  وليبرييا واملكسيك تضطلع  ففي كل من كندا، 
السياسية، وذلك على الرغم من عدم وجود أي متويل عام هلا من قبل خزينة الدولة يف بعض احلاالت، 

كما يف ليبرييا.

ÚÓibÇn„¸a@Ú‹‡ßa

١٠٤. ميكن أن يتضمن اإلطار القانوين لالنتخابات يف بعض البلدان على مواثيق الشرف اخلاصة حبمالت 
األحزاب السياسية واملرشحني االنتخابية، كما يف جنوب أفريقيا، كما ميكن أن تأيت تلك املواثيق كنتيجة 
لتوافقات إرادية بني األحزاب السياسية، مببادرة من اإلدارة االنتخابية، كما يف أندونيسيا. وعلى الرغم 
من كون املواثيق املتفق عليها بإرادة حرة من قبل األحزاب السياسية أكثر فاعلية، إال أن فاعليتها تتعاظم 
عندما تتمتع اإلدارة االنتخابية أو اجلهة املسؤولة عن النظر يف الرتاعات االنتخابية بصالحيات قانونية 

لفرض العقوبات على خمالفي تلك املواثيق.

١٠٥. تضطلع العديد من اإلدارات االنتخابية بتكليف قانوين لوضع الضوابط املتعلقة بإدارة احلمالت 
االنتخابية لألحزاب السياسية واملرشحني وسريها، كما يف أندونيسيا وروسيا مثًال. بينما تضطلع إدارات 
انتخابية أخرى بدور يف وضع الضوابط املتعلقة بتوزيع احلصص واملساحات اخلاصة باحلملة االنتخابية من 
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قبل وسائل اإلعالم. ففي كل من جورجيا، وروسيا، والفلبني وكندا تنظم اإلدارة االنتخابية توزيع األوقات 
واحلصص اليت ختصصها وسائل اإلعالم الرمسية ألغراض احلملة االنتخابية بني األحزاب واملرشحني. ويف 
كندا تقوم اإلدارة االنتخابية بتعيني وسيط خيتص بتوزيع األوقات املدفوعة واملجانية املخصصة للحملة 

االنتخابية يف وسائل وشبكات البث اإللكتروين بني األحزاب السياسية املسجلة.

١٠٦. وتقع بعض العناصر األخرى للحملة االنتخابية واليت ال تتعلق بنشاطات األحزاب السياسية مباشرة 
ضمن مسؤوليات اإلدارة االنتخابية أحيانًا. ففي بعض البلدان، كالبوسنة واهلرسك وروسيا، ينص قانون 
االنتخابات على ضوابط تتعلق بتنظيم نشر استطالعات الرأي السياسية. وبشكل عام جند بان املسؤولية 
لضبط  الوسائل  لتلك  إما  غالبًا  يترك  معها  وتعاطيها  االنتخابية  للشؤون  اإلعالم  وسائل  معاجلة  حول 

نشاطاا ذاتيًا أو من قبل جملس خمتص بشؤون اإلعالم. وهذا ما جنده يف زامبيا وناميبيا مثًال.

¥jÅb‰€a@ÚÓ«Ïm

١٠٧. تعترب مسؤولية توعية الناخبني وإطالعهم على تفاصيل العملية االنتخابية من املسؤوليات اليت ما 
انفكت تضاف إىل مهام اإلدارة االنتخابية بشكل متزايد. وهو ما تنص عليه بوضوح بعض األطر القانونية 
لإلدارات االنتخابية، كما يف أنتيغوا وباربودا، وتايالند، وتوغو، والتفيا، وليتوانيا، بينما مل تتطرق إىل 
هذا األمر األطر القانونية يف بلدان أخرى مثل أندونيسيا والسويد. ومن املفضل أن ينص اإلطار القانوين 
اإلدارة  مسؤوليات  من  االنتخابات كجزء  حيثيات  على  وإطالعهم  الناخبني  بتوعية  تتعلق  مهام  على 
االنتخابية، ذلك ألن هذا األمر يعترب ضروريًا لتعزيز العملية الدميقراطية ككل، وخاصًة يف الدميقراطيات 
الناشئة حيث حيتاج الناخبون بشكل خاص واملواطنون بشكل عام إىل فهم العملية االنتخابية واستيعاا 
أية جهة  أو  االنتخابية  الوقت فمن غري املستحسن أن تعطى اإلدارة  أنه وبنفس  شكًال ومضمونًا. إال 
أخرى صالحيات الحتكار عملية التوعية ونشر املعلومات حتول دون قيام أطراف أخرى قادرة باإلسهام 

يف ذلك.

@ÚÓ«Ïn€a @p˝ª @·Óƒ‰n€ @pbÓy˝ï @ÚÓibÇn„¸a @ÒâaÖ⁄a @ıbİ«g @ÒâÎäô @µg @ÚÓ«aÜ€a @lbjç˛a @·Ác @Â‡ÿm
@Êc@ø@LÚÓüaä‘πÜ€a@åÌå»n€@›ˆbçÏ€a@ÙÜyh◊@LÚÓibÇn„¸a@ÚÓ‹‡»€a@pbÌäv∂@¥jÅb‰€a@—Ìä»mÎ@ÚÓibÇn„¸a
@Lp˝‡ßa@Ÿ‹m@›ÌÏ∑@Â«@ÚÌàÓ–‰n€a@Úİ‹é€a@è«b‘m@µg@Ö˚Ì@Ü”@Ô„Ï„b‘€a@âbü⁄a@Âfl@ÚÓy˝ñ€a@Ÿ‹m@lbÓÀ

NÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a@pbÓ€Ï˜éflÎ@‚bËfl@Â‡ô@›ÅÜÌ@¸@Ÿ€á@Êc@µg@ĆaÖb‰nça@Ÿ€áÎ

١٠٨. جتدر اإلشارة إىل أن عمليات توعية الناخبني وتعريفهم بتفاصيل العملية االنتخابية على درجة من 
األمهية والتعقيد حبيث ال جيب تركها يف يد اإلدارة االنتخابية وحدها دون غريها. إذ تلعب األحزاب 
السياسية، ومنظمات املجتمع املدين، واهليئات والوكاالت احلكومية املختلفة، كاملؤسسات التربوية، دورًا 
هامًا يف اإلسهام بتوعية الناخبني وإطالعهم على كافة املعطيات الضرورية لتمكينهم من ممارسة خيارام 
املعرفة. وميكن لإلدارة االنتخابية إيكال هذه املسؤوليات، كليًا أو جزئيًا، ملؤسسات  على أساس من 

أخرى، مبا فيها منظمات املجتمع املدين واملؤسسات األهلية. ويف غانا على سبيل املثال، هناك جلنة موازية 
للجنة االنتخابات ختتص بالتوعية املدنية واالنتخابية. أما يف تايالند فتعطى لإلدارة االنتخابية صالحية 

التعاقد مع مؤسسات وتنظيمات خاصة لغرض تنفيذ محالت التوعية وإطالع الناخبني.

bËÓ‹«@’ÌÜñn€aÎ@pbibÇn„¸a@wˆbn„@Öb‡n«a

١٠٩. من الشائع أن ينص القانون على مهمة اإلدارة االنتخابية يف اعتماد نتائج االنتخابات واإلعالن 
النتائج. وهذا  عنها، وحتديد املهلة الزمنية اليت جيب على اإلدارة خالهلا االنتهاء من اإلعالن عن تلك 
ما جنده مثًال يف كل من أرمينيا، وبولندا، وجنوب أفريقيا، وكمبوديا واهلندوراس. ويف بعض احلاالت 
تلقى هذه املهام على عاتق املحكمة الدستورية، كما يف النيجر، أو املجلس الدستوري، كما يف فرنسا 
االنتخابات على  نتائج  التصديق على  التشريعية مهمة  السلطة  فيعهد إىل  الدمنارك  أما يف  والكامريون. 

املستوى الوطين.

الرئاسية، وبذلك فهو مسؤول  القضائية يف زامبيا بدور املقرر لالنتخابات  ١١٠. يقوم رئيس السلطة 
عن إعالن نتائج تلك االنتخابات. إال أن اللجنة الفنية الوطنية حول االنتخابات، واليت مت تشكيلها يف 
يتعلق  الدور فيما  العامة لسنة ٢٠٠١، أوصت بأن تضطلع اإلدارة االنتخابية ذا  أعقاب االنتخابات 

باالنتخابات الرئاسية.

ÚÓçbÓé€a@laåy˛a@Ôzëäfl@ıb‘n„a@ÚÓ‹‡«@Û‹«@“aäë⁄a

١١١. ليس من الشائع أن تتمتع اإلدارة االنتخابية مبسؤولية اإلشراف على إجراءات األحزاب السياسية 
الداخلية النتقاء مرشحيها، إال أن الضغوطات املتصاعدة لتحقيق الدميقراطية الداخلية يف عمل األحزاب 
السياسية حدت ببعض املحللني املتخصصني بشؤون االنتخابات للمناداة بإعطاء اإلدارة االنتخابية هذا 
الدور. وجند بأن العديد من اإلدارات االنتخابية يف الواليات املتحدة األمريكية تلعب دورًا يف تنظيم 
االنتخابات األولية (الرباميريز) النتقاء مرشحي األحزاب السياسية لالنتخابات. وتتمتع اإلدارة االنتخابية 
يف والية كويرتالند يف أستراليا بصالحيات لتدقيق عمليات انتقاء املرشحني النتخابات الوالية واالنتخابات 
لإلدارة  تقدمي نسخة  املرشحني  القانون على  يفرض  ونيجرييا  أندونيسيا، وكينيا  املحلية. ويف كل من 

االنتخابية عن حماضر االجتماعات اليت مت من خالهلا انتقاؤهم كمرشحني يف كل عملية انتخابية.

pbibÇn„¸a@Új”aäfl

١١٢. بينما حتتم طبيعة الرقابة على االنتخابات تنظيمها خارج نطاق سيطرة اإلدارة االنتخابية، إال أن 
قيام  ويعترب  بالرقابة.  املتعلقة  املهام  بعض  االنتخابية  اإلدارة  يعطي  ما  عادًة  لالنتخابات  القانوين  اإلطار 
اإلدارة االنتخابية مبهمة اعتماد املراقبني، وحفظ حقوقهم يف ممارسة الرقابة على االنتخابات، وتزويدهم 
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باملواد واملعلومات الكافية حول العملية االنتخابية، وحتديد مسؤوليات املراقبني من خالل وضع مواثيق 
الشرف امللزمة قانونيًا، تعترب مجيعها من املمارسات اجليدة. فالرقابة املستقلة على االنتخابات، خاصًة يف 

الدميقراطيات الناشئة، تلعب دورًا أساسيًا يف تعزيز الثقة العامة يف العملية االنتخابية ككل.

١١٣. استنادًا إىل طبيعتها، جيب أال ختضع الرقابة املستقلة على االنتخابات، سواء املحلية أو الدولية، 
ألية سيطرة أو تأثري من قبل اإلدارة االنتخابية أو أية سلطة أخرى، فيما عدا الضوابط الضرورية للتحقق 
تقوم  االنتخابية. وكما  العملية  بتعطيل  قيامهم  دون  وللحؤول  وأمنهم،  املراقبني، وحيادهم  أصالة  من 
البلدان بأخذ ما تفرضه عليها املعاهدات واملواثيق الدولية من التزامات بعني االعتبار، فكذلك على اإلدارة 
االنتخابية أن تأخذ باحلسبان، يف ممارستها ملهامها وصالحياا املتعلقة بالرقابة على االنتخابات، املعايري 
الدولية اخلاصة بذلك، كاإلعالن الدويل ملبادئ الرقابة الدولية على االنتخابات ومدونة السلوك امللحقة 
به، واملصادق عليه من قبل األمم املتحدة. أما املمارسات الرامية لعرقلة عمليات الرقابة، كفرض رسوم 
مالية عالية لتسجيل املراقبني، كما حصل يف زامبيا حيث فرض على كل مراقب دفع مبلغ ١٠٠ دوالر 
أمريكي للحصول على بطاقة اعتماد كمراقب، أو التشدد يف الضوابط املتعلقة بعملية الرقابة، كأن يفرض 
على املراقبني، كما ينص عليه قانون االنتخاب يف أندونيسيا، تقدمي تقريرهم حول نتائج عملية الرقابة أمام 
اإلدارة االنتخابية قبل أن يتمكنوا من إعالن تلك النتائج للمأل، فهي ممارسات ينظر هلا على أا تتعارض 

مع املعايري الدولية للرقابة على االنتخابات.

ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖfi€@ÚÓ€ÎÜ€a@pbübí‰€a

١١٤. على الرغم من عدم تطرق اإلطار القانوين لكثري من اإلدارات االنتخابية إىل مسألة إسهامها يف 
مهمات الدعم االنتخايب الدويل، فإن العديد من تلك اإلدارات تقوم ذه النشاطات على نطاقات خمتلفة. 
ومن اإلدارات االنتخابية اليت تشارك يف نشاطات التعاون والدعم الفين االنتخايب الدويل بشكل معتاد 
تلك القائمة يف أستراليا، وجنوب أفريقيا، وغانا، وفرنسا، وكندا، واملكسيك واهلند، وذلك من خالل 
برامج التعاون الثنائية أو املتعددة. بينما تشارك الكثري من اإلدارات االنتخابية، وبشكل معتاد كذلك، 
يف بعثات الرقابة الدولية على االنتخابات، أو يف برامج التعاون والتبادل املهين اليت تعمل على تنسيقها 
شبكات التعاون اإلقليمية للعاملني يف االنتخابات. ويف البنغالدش تضطلع اإلدارة االنتخابية مبهمة دعم 
األمم املتحدة والدول األعضاء فيها لتنظيم االنتخابات، وذلك من خالل إيفاد املراقبني وتنظيم برامج 
التأهيل ملوظفي االنتخابات. وميكن القول بأنه من املهم مبكان أن ينص اإلطار القانوين على دور لإلدارة 
االنتخابية للمشاركة يف الفعاليات والنشاطات االنتخابية الدولية، إذ ال ميكن ألي بلد أو إدارة انتخابية 
أن تعمل مبعزل عن العامل، حيث يطلب من كثري من اإلدارات االنتخابية من وقت آلخر تقدمي املساعدة 
إلدارات انتخابية أخرى، سواء إليفاد املراقبني أو املستشارين الفنيني، أو الستضافة زيارات استطالعية 

من قبل إدارات انتخابية ترغب يف االستفادة من جتارب اآلخرين.
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ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖfi€@ÚÓ«b‡nu¸a@pbÓ€Î˚éΩa

االنتخابية،  اإلدارة  باإلضافة إىل صالحيات ومهام  البلدان،  االنتخابات يف بعض  قانون   ١١٥. حيدد 
مسؤولياا وواجباا، واليت عادًة ما تتضمن وسائل إلخضاعها للمساءلة، كأن ينص القانون على ضرورة 
التدقيق على أعماهلا (كما يف أرمينيا وجنوب أفريقيا مثًال)، أو أن يفرض عليها تقدمي  تنفيذ عمليات 

التقارير حول نشاطاا ملؤسسة أخرى كالسلطة التشريعية (كما يف أستراليا، وكندا ومولدافيا).

قيامها  بكيفية  تتعلق  أخرى  عناصر  االنتخابية على  اإلدارة  تشتمل مسؤوليات  أن  ١١٦. كما وميكن 
مبهامها، واليت ميكن اإلسهاب يف تطويرها من خالل مدونة سلوك ختص تلك اإلدارة. فقانون االنتخابات 
يف أندونيسيا يفرض على اإلدارة االنتخابية واجب تقدمي اخلدمات االنتخابية اجليدة لكافة الشركاء يف 
العملية االنتخابية ومعاملتهم بعدل، باإلضافة إىل واجبها يف حتديد وتنفيذ معايري اجلودة اخلاصة باملواد 
االنتخابية، واالحتفاظ بأرشيف انتخايب متكامل، وإطالع الناخبني بكل تفصيل على نشاطاا، وحتمل 

املسؤولية حول إدارة مواردها املالية، وتقدمي تقرير شامل حول كل عملية انتخابية أمام رئيس البالد.

عملها  وكيفية  بطريقة  تتعلق  مسؤوليات  الدميقراطية،  للقيم  حاملة  بصفتها  االنتخابية،  لإلدارة   .١١٧
وشفافيتها أمام املجتمع الذي تقوم على خدمته، حىت ولو مل ينص اإلطار القانوين لالنتخابات على ذلك. 
ومن تلك املسؤوليات ما يتعلق باستقامة ونزاهة اإلدارة االنتخابية، وكيفية التعامل مع املسائل العرقية، 
ومتكني املجموعات املهمشة من املشاركة يف االنتخابات دون متييز، وإجياد الشروط املالئمة لقيام منافسة 
أدائها  عن  االنتخابية  اإلدارة  مبسؤولية  املتعلقة  كتلك  األخرى،  املسؤوليات  بعض  أما  عادلة.  انتخابية 
وماليتها، وعالقاا مع الشركاء يف العملية االنتخابية، والعمل على ترسيخ العمليات االنتخابية املستدامة، 

فيتم التطرق هلا بإسهاب أكرب يف فصول الحقة من هذا الدليل.

١١٨. على اإلدارة االنتخابية واجب عام العتماد املمارسات الصحيحة اليت تضمن هلا حتقيق مستويات 
من الرتاهة واالستقامة تعمل على تعزيز حرية ونزاهة االنتخابات، وهي املمارسات الفاعلة اليت تضمن 
عدم تبذير املال العام، ومتكنها من تقدمي خدمات نوعية حتضى بقبول اجلمهور. ولو كان حتديد تلك 
املمارسات أمرًا سهًال، لكان هو اهلدف الذي تصبو كافة اإلدارات االنتخابية إىل حتقيقه. لذا فقد يكون 
أكثر واقعية العمل على حتقيق بعض العناصر املحددة من تلك املمارسات الصحيحة واجليدة، وهو ما 
ميكن تطبيقه بغض النظر عن الفروقات بني خمتلف النظم االنتخابية أو اإلدارية املتبعة، للعمل على تنظيم 

انتخابات حرة ونزيهة.

تعارض املصاحل
١١٩. تتخذ اإلدارة االنتخابية، يف معرض قيامها مبهامها، قرارات تتعلق بصرف ميزانيات كبرية خالل 
مثل صناديق  املكلفة،  االنتخابية  املواد  بإمداد  املتعلقة  العقود  بعض  تعين  قد  إذ  الزمن.  مدة قصرية من 
وأوراق االقتراع وجتهيزات احلاسوب، حصول املورد الفائز بالعطاء على أرباح كبرية. لذا فإن العالقات 
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أولئك وشركاء  املعنيني، وكذا بني  واملوردين  أو موظفيها  االنتخابية  اإلدارة  أعضاء  تقوم بني  قد  اليت 
آخرين يف العملية االنتخابية قد تكون هلم مصلحة أو فائدة ما من وراء قرارات اإلدارة االنتخابية، قد 
تؤدي إىل إشاعة اإلحساس بوجود تعارض للمصاحل، األمر الذي يضر مبصداقية اإلدارة االنتخابية، أو قد 
يؤدي ذلك كله إىل تعارض حقيقي يف املصاحل يضر برتاهة تلك اإلدارة. وميكن معاجلة ذلك من خالل 
االنتخابية. ففي  العاملني لصاحل اإلدارة  العامني  باملوظفني  يتعلق  فيما  العامة  باخلدمات  املتعلقة  القوانني 
هنغاريا مثًال، يتم تطبيق القانون اخلاص باملشتريات العامة، والذي يتطرق إىل مسألة تعارض املصاحل، 

على العملية االنتخابية كذلك.

اليت تضعها  اللوائح  أو  القانون  املصاحل من خالل  تعارض  املتعلقة مبسألة  الضوابط  ١٢٠. ميكن وضع 
اإلدارة االنتخابية، أو كجزء من مدونة السلوك امللزمة اخلاصة بأعضاء وموظفي تلك اإلدارة (كما يف 
أندونيسيا). وعادًة ما تنص تلك الضوابط على أنه جيب على أعضاء وموظفي اإلدارة االنتخابية الذين هلم 
مصلحة حمتملة أو فعلية يف أي أمر يعرض على اإلدارة االنتخابية للنظر فيه واختاذ قرارها بشأنه، عليهم 
إبالغ اإلدارة بذلك يف الوقت املالئم، واالمتناع عن املشاركة يف النظر يف ذلك األمر. ولتحقيق فاعلية 
تلك الضوابط، جيب أن تتوافر سبل العقاب امللزمة للمخالفات اليت قد حتصل وللممارسات اليت تتعارض 
معها، كإمكانية عزل املخالفني من اإلدارة االنتخابية أو أية إجراءات تأديبية أخرى. وميكن أن جند أمثلة 
على تلك اإلجراءات، فيما يتعلق بأعضاء اإلدارة االنتخابية، يف قوانني االنتخاب يف كل من أستراليا 

وماليزيا، على سبيل املثال ال احلصر.

االنتخابية  اإلدارة  أعضاء  بني  االتصاالت  أو  العالقات  ما خيص  على  ينطبق كذلك  تقدم  وما   .١٢١
وموظفيها من جهة واألحزاب السياسية واملرشحني من جهة أخرى. إذ جيب اإلبالغ عن تلك العالقات 
أو االتصاالت يف الوقت املالئم، كما وجيب على أعضاء اإلدارة االنتخابية وموظفيها املعنيني االمتناع عن 

املشاركة يف اختاذ أية قرارات من شأا أن تفيد مصاحل تلك األحزاب واملرشحني.

املساواة بني املرأة والرجل
منها  الداخلية  ونشاطاا،  فعالياا  أن  من  التحقق  مسؤولية  االنتخابية  اإلدارة  عاتق  على  تقع   .١٢٢
واخلارجية، تعكس تركيبة املجتمع وتوزيعها بني اجلنسني. وقد يتم حتديد بعض العناصر املتعلقة بذلك 
من خالل قانون االنتخابات، كأن يفرض على األحزاب السياسية تسمية عدد من املرشحات النساء ال 
يقل عن احلد املنصوص عليه يف القانون (كما يف كل من األرجنتني، وبلجيكا، والعراق وفلسطني مثًال). 
وقد تعتمد اإلدارة االنتخابية بعض اإلجراءات اخلاصة بتحقيق املساواة بني املرأة والرجل، كما فعلت 
اإلدارة االنتخابية يف أندونيسيا يف انتخابات عام ٢٠٠٤ على سبيل املثال، حيث أعادت قوائم املرشحني 
على  املرشحات،  من  باملئة  لثالثني  تضمينها  مبدأ  حتقيق  بغرض  فيها  النظر  إلعادة  السياسية  لألحزاب 
الرغم من أن ذلك اإلجراء مل يعُد كونه توصية دون أن ينص عليه القانون كفرض واجب على األحزاب 
السياسية. ويعترب قيام اإلدارة االنتخابية بوضع ثقلها لتحقيق مستويات أعلى من املساواة وملحاولة الدفع 
حنو تضمني القوانني االنتخابية إلجراءات كفيلة بذلك، من املمارسات اجليدة، باإلضافة إىل العمل على 
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أخذ تلك اإلجراءات بعني االعتبار من خالل الضوابط واملواثيق اليت تضعها اإلدارة االنتخابية مباشرًة.

والقدرات  اإلمكانيات  كافة  استغالل  من  ومتكينها  مصداقيتها  تعزيز  االنتخابية  لإلدارة  ميكن   .١٢٣
املتوفرة، سواء يف تنوع أعضائها أو موظفيها الدائمني واملؤقتني أو مستشاريها الفنيني، وذلك من خالل 
العمل على حتقيق املساواة بني املرأة والرجل ضمن تشكيلتها اإلدارية من املوظفني ومن خالل نشاطاا 
املختلفة، وذلك بغض النظر عن كون ذلك مفروض عليها يف النصوص القانونية أو السياسات العامة 
أم ال. وعلى سبيل املثال، ففي سنة ٢٠٠٤ اشتملت عضوية جلنة االنتخابات يف كمبوديا على امرأتني 
مخسة  التفيا  يف  االنتخابات  جلنة  ضمت  بينما  جامايكا،  يف  األمر  وكذلك  أعضاء،  مخسة  أصل  من 
نساء بني أعضائها التسعة، ويف جنوب أفريقيا امرأتني من أصل مخسة أعضاء، وامرأتني من أصل تسعة 
أعضاء يف فلسطني. ومن املهم كذلك حتقيق مستويات متثيل جيدة ومالءمة للمرأة يف اجلهاز اإلداري 
تعطي  أن  جيب  إذ  واملؤقتة،  الدائمة  الوظائف  ذلك  يف  مبا  مستوياا،  خمتلف  على  االنتخابية  لإلدارة 
اإلدارة االنتخابية مثاًال جيدًا حيتذى به فيما يتعلق مببدأ املساواة يف كل ما تقوم به تلك اإلدارة من مهام 
التحقق من تلك املساواة  الرئيسية اليت جيب على تلك اإلدارة األخذ ا  ونشاطات. ومن االعتبارات 
بني مدعويها واملشاركني يف كافة اللقاءات وورش العمل اليت تعمل على تنظيمها، باإلضافة إىل تضمني 
مستويات  تعزيز  يف  ذلك  يسهم  وال  املساواة.  مبدأ  بتحقيق  تتعلق  مسائل  والتوعوية  التدريبية  براجمها 
مشاركة املرأة يف احلياة السياسية فحسب، بل أنه ميّكن اإلدارة االنتخابية من التفاعل مع كامل املجتمع 

واالستجابة الحتياجاته بفاعلية أكرب.

املسائل العرقية
االنتخابات  تنظيم  يف  اهلامة  العناصر  من  االجتماعي  النسيج  وتنوع  العرقية  املسائل  أصبحت   .١٢٤
الناشئة كالبوسنة واهلرسك على سبيل املثال.  التعددية، وخاصًة يف كثري من الدميقراطيات  الدميقراطية 
البلدان على تطلعات اجلمهور لكيفية إدارة تلك االنتخابات من قبل اإلدارة  أثر ذلك يف بعض  ولقد 
االنتخابية. ففي نيجرييا عّبر كثري من الشركاء يف العملية االنتخابية عن موقفهم الداعي إىل ضرورة إعادة 
النظر يف النظام االنتخايب القائم دف أخذ املسائل العرقية والتنوع االجتماعي بعني االعتبار، خاصًة وأن 
تلك املسائل كثريًا ما أثارت الرتاعات اإلقليمية واملحلية يف ذلك البلد. وميكن لإلدارة االنتخابية، من 
خالل انتقاء وتعيني أعضائها وموظفيها مبا يعكس التنوع العرقي، واإلقليمي واللغوي، أن تعطي إشارات 
إجيابية حول مشولية تلك اإلدارة وتركيبة أجهزا. ويسهم هذا النهج يف تعزيز مصداقية اإلدارة االنتخابية 
وحيادها يف أعني كافة املجموعات العرقية على اختالفها، األمر الذي ينعكس إجيابًا على تقبل اجلميع 

لنتائج العمليات االنتخابية.

املساواة واإلنصاف
١٢٥. يعترب حياد اإلدارة االنتخابية وجتردها عن التبعية السياسية مبا ميّكنها من إجياد أرضية للمساواة 
بني كافة األطراف املشاركة يف العملية السياسية من األسس اليت متّكنها من ترسيخ إدارة جيدة وعادلة 
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للعملية االنتخابية. أما غياب العدالة االنتخابية، كقيام جو يسوده االحنياز لصاحل احلزب احلاكم، من شأنه 
تقويض االنتخابات احلرة والرتيهة ومصداقية اإلدارة االنتخابية. وبينما تقع بعض العناصر واملمارسات 
الداعمة ملبدأ العدالة االنتخابية خارج نطاق صالحيات ومهام اإلدارة االنتخابية املباشر، إال أنه ميكن لتلك 
اإلدارة العمل على استخدام كافة الوسائل اليت يتيحها هلا اإلطار القانوين لنشر وتعزيز مبادئ املساواة 

والعدالة.

الدميقراطيات  لبعض  بالنسبة  ما  نوعًا  املساواة غريبًا  أرضية من  اإلنصاف على  مبدأ  يكون  قد   .١٢٦
الناشئة. إذ جند يف البلدان اليت تتبع املثال الربيطاين، أو حيث ينتظر من اإلدارات العامة وأجهزة اإلعالم 
الرمسية العمل بوالء تام للحزب احلاكم، دفاعًا عن امليزات الناجتة عن اتباع التقاليد القائلة بإبقاء املسائل 
االنتخابية يف يد احلكومة. ومن تلك امليزات ما قد يتعلق بصالحية حتديد موعد االنتخابات دون أية 
اسشارة ألي جهة أخرى، أو استخدام املال العام ألغراض احلملة االنتخابية أو توفري فرص أفضل للحزب 

احلاكم الستخدام وسائل اإلعالم الرمسية.

١٢٧. يف بعض البلدان، كأندونيسيا مثًال، حاول قانون االنتخاب لالنتخابات االنتقالية التأكيد على 
مبادئ املساواة واإلنصاف، وذلك من خالل اإلشراف املباشر على وسائل اإلعالم يف استخدامها من قبل 
أطراف العملية السياسية لألغراض االنتخابية، حيث فرض على اإلدارة االنتخابية توزيع كافة النشاطات 
املتعلقة باحلملة االنتخابية بالتساوي بني كافة املشاركني يف االنتخابات، ومنع استخدام أية أموال عامة 

ألغراض احلملة االنتخابية.

١٢٨. تشكل مسألة استخدام املال العام ألغراض احلملة االنتخابية حتديًا كبريًا بالنسبة لإلدارة االنتخابية 
يف كافة األحوال. إذ قلما يتطرق قانون االنتخابات لذلك، على الرغم من وجود بعض االستثناءات 
كأندونيسيا والبريو مثًال. وملعاجلة ذلك تقوم بعض اإلدارات االنتخابية، كما يف بنغالدش واهلند مثًال 
قبل  االنتخابية من  لألغراض  العام  املال  استخدام  لتنظيم  مواثيق شرف  بوضع  رقم ٢)،  اإلطار  (أنظر 

الوزراء والعاملني يف احلكومة.
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إطار رقم ٢: ميثاق الشرف اهلندي حول استخدام املوارد العامة لألغراض االنتخابية

يطبق هذا امليثاق على األحزاب السياسية يف السلطة، على املستوى الوطين ومستوى الواليات.

يفرض هذا امليثاق:
توفري فرص متكافئة الستخدام املوارد واملباين العامة من قبل أحزاب املعارضة يف محلتها   •

االنتخابية.

مينع مبوجب هذا امليثاق:
استخدام املصاحل احلكومية وموظفيها من قبل الوزراء ألغراض احلملة االنتخابية؛  •

اجلمع بني الزيارات الوزارية الرمسية وفعاليات احلملة االنتخابية؛  •
استخدام وسائل النقل احلكومية ألغراض احلملة االنتخابية؛  •

استخدام األموال العامة لتغطية تكاليف احلملة االنتخابية عرب وسائل اإلعالم؛  •
إساءة استخدام وسائل اإلعالم الرمسية بغرض تغطية األخبار والفعاليات احلزبية ذات الطابع   •

السياسي؛
تقدمي املنح واملساعدات املمولة عرب املصادر االستنسابية املتروكة لتقدير املسؤولني عنها منذ   •

حلظة اإلعالن عن االنتخابات والدعوة هلا؛
تؤثر يف  اليت قد  االلتزامات  أو  التعيينات  تنفيذ  أو  البدء ا  أو  اإلعالن عن أشغال عامة   •

الناخبني منذ حلظة اإلعالن عن االنتخابات والدعوة هلا؛

املصدر: عن ”ميثاق الشرف اخلاص باألحزاب السياسية واملرشحني“ الصادر عن جلنة االنتخابات اهلندية 
.(‘http://www.eci.gov.in/Model_Code_Conduct.pdf’)

حق املشاركة على أوسع نطاق
لتقدمي  االنتخابية  اإلدارة  القانونية ومتطلبات اجلمهور على  النصوص  الناتج عن  الضغط  يتزايد   .١٢٩
فعلى سبيل  االنتخابية.  العملية  الفعلية يف  املشاركة  املؤهلني حقهم يف  الناخبني  لكافة  خدمات تضمن 
املثال، يؤكد اإلعالن الدويل للحقوق االنتخابية لألشخاص الذين يعانون من إعاقة ما لسنة ٢٠٠٢ على 
حق أولئك األفراد يف املشاركة بكافة العمليات االنتخابية على قدم املساواة مع باقي الناخبني. وال خيفى 
على أحد بأن الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك وتوفري السبل العملية لتمكني املعاقني حركيًا من الوصول 
إىل مراكز االقتراع مكلفة وتتطلب من اإلدارة االنتخابية واملشّرع على حد سواء اعتبارها مبا يتالءم مع 

امليزانيات واملوارد املتوفرة.

١٣٠. قد تشتمل الوسائل اخلاصة للناخبني من هذه الفئة على وسائل تسجيل الناخبني واالقتراع املتنقلة 
لتمكني املرضى يف املستشفيات، أو للمحجوزين يف بيوم أو يف السجون من املشاركة، أو لتوفري سبل 
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االقتراع عن بعد، أو إجراءات التسجيل واالقتراع اخلاصة بالنازحني داخل حدود البلد املعين أو خارجه 
(كما كانت احلال عليه يف انتخابات بعض البلدان مثل أفغانستان، والعراق وسرياليون). باإلضافة إىل 
ذلك فقد يتطلب األمر توفري سبل االقتراع عرب الربيد أو االقتراع املبكر قبل يوم االنتخاب، أو التحقق من 
توافر الوسائل الكفيلة بتمكني املعاقني من الوصول إىل مراكز التسجيل واالقتراع، أو توفري املواد التثقيفية 
والتوعوية املالئمة لألكفاء وتوفري املساعدة الالزمة هلم للقيام بالتسجيل واالقتراع عند احلاجة، أو توفري 
مواد انتخابية خاصة م، كصناديق االقتراع (كما يف كندا وغانا). كما وميكن لإلدارة االنتخابية اعتماد 
إجراءات تفضيلية لصاحل النساء احلوامل، أو الالئي يعتنني باألطفال الرضع، أو املسنني أو للناخبني الذين 

يعانون من أية أعاقات كانت، خاصًة فيما يتعلق بعمليات تسجيل الناخبني واالقتراع.
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١٣١. قد تستند النصوص القانونية والسياسات املعتمدة من قبل اإلدارة االنتخابية لتحقيق أوسع نطاق 
ممكن للمشاركة من قبل كافة الناخبني إىل التقاليد والضوابط االجتماعية القائمة. ومن تلك التقاليد ما 
قد يتعلق بتحديد من ميكنهم تسمية املرشحني لكل منصب منتخب، أو بضرورة توفري مواقع أو طوابري 
منفصلة للرجال والنساء أثناء االقتراع. وهناك عادات وتقاليد أخرى تؤثر كذلك يف مسألة املشاركة 
ونزاهة العملية االنتخابية، مثل مسألة تصوير النساء لغرض إصدار البطاقة االنتخابية هلن، أو طرق االقتراع 
الناخب مبمارسة حقه يف االقتراع. وميكن لإلدارة  قيام  للداللة على  السري  أو استخدام احلرب  املتبعة، 
القبول  العادات والتقاليد أن ترفع من مستويات  االنتخابية يف تلك املجتمعات اليت تتسم بتأصل تلك 
بإجراءاا من قبل املجتمع من خالل التحقق من احترام تلك التقاليد يف سياساا وإجراءاا، خاصًة عندما 

ال يتعارض ذلك مع قانون االنتخابات أو سياسات اإلدارة االنتخابية وال يضر بنشاطاا.

مواثيق الشرف
١٣٢. من املفيد جدًا أن تضع اإلدارة االنتخابية الضوابط اليت حتكم طريقة عمل أعضائها وموظفيها 
وتصرفام. وجيب أن تتالءم تلك الضوابط مع ما ميكن أن تنص عليه ذا اخلصوص النصوص الدستورية 
والقانونية، كما وميكنها أن تأيت مكملة هلا. وعادًة ما يتم اعتماد تلك الضوابط من خالل إقرار مدونة 

للسلوك.

١٣٣. من املستحسن أن يفرض على كافة أعضاء اإلدارة االنتخابية وموظفيها واملتعاقدين معها التوقيع 
على وثيقة تنص على قبوهلم ملدونة السلوك اخلاصة بتلك اإلدارة وانصياعهم ملوادها كشرط لتعيينهم أو 
للتعاقد معهم. ولكي تصبح املدونة فعالًة جيب تدعيمها بعقوبات مالءمة وملزمة ملواجهة أية خمالفات 
مع  التعامل  يتم  البلدان  بعض  ويف  املخالفات.  تلك  لتحديد  عادلة  إجراءات  إىل  باإلضافة  لنصوصها، 
املخالفات ملدونة السلوك داخليًا من قبل اإلدارة االنتخابية، أو من خالل اللجوء إىل اإلجراءات اخلاصة 
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البلدان األخرى،  الربتغال. ويف بعض  التابعة هلا كما يف  التأديبية  العامة واإلجراءات  الوظيفة  بعقوبات 
مثل ترتانيا، وزامبيا ونيجرييا، تنظر حمكمة مستقلة تنشأ هلذا الغرض يف خمالفات أعضاء اإلدارة االنتخابية 

ملدونة السلوك اخلاصة ا.

١٣٤. قد تعتمد اإلدارة االنتخابية مدونة سلوك واحدة لكافة أعضائها وموظفيها، أو قد تعتمد أكثر 
من مدونة واحدة، ختتلف إحداها عن األخرى من حيث املضمون والتفصيل وختص كل منها مستويات 
تتضمنها مدونة  أن  اليت جيب  األساسية  املواضيع  إدارية خمتلفة، كل حسب مستوى مسؤولياته. ومن 

السلوك ما يلي:

االلتزام باحلفاظ على نزاهة كافة العمليات االنتخابية؛  أ) 
االلتزام مببدأ احلياد السياسي وعدم التبعية احلزبية؛  ب) 

تفادي الوقوع يف تعارض املصاحل؛  ج) 
تقدمي اخلدمات النوعية عالية اجلودة للناخبني وباقي الشركاء يف العملية االنتخابية؛  د) 

االنصياع للضوابط والتعاليم اإلدارية.  ه) 

مزيد من  االنتخابية وكبار موظفيها على  اإلدارة  بأعضاء  اخلاصة  الشرف  مواثيق  تشتمل  وقد   .١٣٥
التفاصيل املتعلقة بالعمل استنادًا إىل مبادئ الشفافية واملحاسبة والتزامًا بالقانون، والتصرف مبهنية عالية 

يف كل ما يقومون به من أعمال، وتوخي الدقة يف تنفيذ مهامهم.

١٣٦. وقد يكون من األفضل اعتماد مدونة سلوك مبسطة ملوظفي اإلدارة االنتخابية اآلخرين واملوظفني 
غري الدائمني الذين توكل إليهم مسؤوليات حمددة، كموظفي االقتراع حيث قد تكتفي اإلدارة بإقرار 

بسيط من قبلهم لاللتزام بالنصوص القانونية ذات العالقة، واحلفاظ على احلياد وضمان سرية االقتراع.

١٣٧. يعترب وجود مدونة سلوك تنص على املبادئ املذكورة أعاله أمرًا هامًا لكافة اإلدارات االنتخابية، 
االلتزام  االنتخابية  اإلدارات  كافة  وموظفي  أعضاء  يفترض يف  إذ  وتركيبتها.  عن شكلها  النظر  بغض 
برتاهة العمليات االنتخابية واالمتناع عن العمل بأية طرق تتعارض مع دورهم كحكام فصل حياديني يف 

االنتخابات.
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s€br€a@›ñ–€a@óÇ‹fl

قد ال يتم حتديد صالحيات ومهام اإلدارة االنتخابية بشكل منفصل ضمن اإلطار القانوين   •
اخلاص ا، واليت قد تشمل، باإلضافة إىل العناصر األساسية، جمموعة متنوعة من املهام، 
وهو ما يعتمد على بعض العوامل مثل تركيبة البلد املعين، والنظام االنتخايب املعتمد، وعدد 

املؤسسات القائمة على تقدمي اخلدمات االنتخابية وأنواعها.

الصالحيات واملهام الرئيسية لإلدارة االنتخابية هي:  •

حتديد أصحاب حق االقتراع؛   أ) 
استقبال واعتماد طلبات الترشيح لالنتخابات من قبل األحزاب السياسية و/أو     ب) 

املرشحني؛
تنظيم وتنفيذ عمليات االقتراع؛ ج)    

عد وفرز األصوات؛ د)    
جتميع وإعداد نتائج االنتخابات. ه)    

الناخبني،  تسجيل  عملية  االنتخابية  اإلدارة  ا  تضطلع  قد  اليت  األساسية  غري  املهام  من   •
الرتاعات  يف  والنظر  السياسية،  باألحزاب  يتعلق  ما  وتنظيم  االنتخابية،  الدوائر  وترسيم 

االنتخابية.

بتنظيم  تتعلق  تنفيذية،  صبغة  ذات  ومهام  بصالحيات  االنتخابية  اإلدارات  معظم  تتمتع   •
العملية االنتخابية، بينما متتلك بعضها صالحيات فض الرتاعات واختاذ القرارات النهائية 
فعاليات  معظم  وختضع  تشريعية.  بصالحيات  يتمتع  اإلدارات  تلك  من  والقليل  بشأا، 

اإلدارة االنتخابية للتدقيق من قبل السلطة القضائية أو جهات أخرى.

هناك ميزات وعيوب، جيب تقييمها حبذر، يف إيكال بعض الفعاليات االنتخابية ملؤسسات   •
أو جهات خمتصة خارج اإلدارة االنتخابية، مثل ترسيم الدوائر االنتخابية، وإعداد سجالت 
الناخبني، وتسجيل ومتويل األحزاب السياسية، واإلشراف على احلمالت االنتخابية، وتوعية 

الناخبني وإطالعهم على تفاصيل العملية االنتخابية، والتصديق على نتائج االنتخابات.

على  تقوم  اليت  املجتمعات  جتاه  اجتماعية  مسؤوليات  االنتخابية  اإلدارة  عاتق  على  تقع   •
خدمتها، واليت قد تتعدى مسؤولياا املحددة يف اإلطار القانوين لالنتخابات. ومن هذه 
ويف  االنتخابية  اإلدارة  داخل  والرجل  املرأة  بني  املساواة  تعزيز  على  العمل  املسؤوليات 

احلياة السياسية؛ التعامل بعدالة مع املسائل املتعلقة بالتنوع العرقي؛ تعزيز مبادئ املساواة 
املساواة،  قدم  على  للجميع  املشاركة  سبل  توفري  االنتخابية؛  العمليات  يف  واإلنصاف 
وخاصة للمجموعات املهمشة ولذوي االحتياجات اخلاصة؛ احترام األعراف والتقاليد اليت 

ال تتعارض مع مبادئ اإلدارة االنتخابية، إخل.

ميكن لإلطار القانوين لالنتخابات وللسياسات املعتمدة من قبل اإلدارة االنتخابية اإلسهام   •
يف احلد من املمارسات غري الالئقة من خالل النص على ضرورة التزام أعضاء وموظفي 

اإلدارة االنتخابية بتفادي الوقوع يف أي تعارض للمصاحل.

تسهم مدونة السلوك امللزمة، واليت يفرض على كافة أعضاء وموظفي اإلدارة االنتخابية   •
توقيعها، يف متكني اإلدارة االنتخابية من احلفاظ على مبادئ الرتاهة االنتخابية وأخالقياا، 

واحلياد، وحتقيق املعايري املهنية واخلدماتية املطلوبة.



١٠٦١٠٦١٠٧١٠٧

كا
تاري

س
كو

ة: 
اص

 خ
سة

درا ZÚïbÅ@ÚçaâÖ

ZbÿÌâbnçÏ◊
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ÔÌbœ@åÌÜ„b„7Á@ÂiÎâ

تأسست املحكمة العليا لالنتخابات (TSE) يف كوستاريكا كهيئة مستقلة عام ١٩٤٦. وقبل ذلك التاريخ 
كانت إدارة االنتخابات تقع على عاتق وزير الداخلية التابع للسلطة التنفيذية، وكان الكونغرس هو الذي 
يدعو اىل إجراء االنتخابات. ولقد مت تأسيس املحكمة بناًء على الدستور اجلديد لعام ١٩٤٩ كهيئة دستورية 
ذات سلطة كاملة يف إدارة االنتخابات، ومنذ ذلك الوقت أصبحت من أبرز املؤسسات الرفيعة يف الدولة.

والقانون األساسي اخلاص ا (رقم  الدستور،  املواد من ٩٩ إىل ١٠٤ من  املحكمة وفق أحكام  وتعمل 
٣٥٠٤)، وقانون االنتخابات (رقم ١٥٣٦).

Ô‡Óƒ‰n€a@›ÿÓ:a

تتكون املحكمة العليا لالنتخابات من ثالثة قضاة أصليني، وستة قضاة احتياطيني، شريطة أن يبلغ أي منهم 
سن ٣٥ عام على األقل، وأن يتمتعوا خبربة عملية يف املجاالت القانونية ال تقل عن عشرة أعوام يف منصب 
بالقضاء أو غريه من املهن القانونية. ويعرف هؤالء باسم ”قضاة االنتخابات“، ويتم تعيينهم بقرار من حمكمة 

العدل العليا بأغلبية ثلثي أعضائها، ويتمتعون بذات احلصانة اليت يتمتع ا قضاة حمكمة العدل العليا.
يتم تعيني قاضي االنتخابات ملدة ستة أعوام، قابلة للتجديد. ويف الواقع، يبقى معظم قضاة االنتخابات يف 
مناصبهم حىت بلوغ سن التقاعد. وال جيوز عزل قاضي االنتخابات إال بقرار يستند إىل سوء السلوك يصدر 

بأغلبية ثلثي أعضاء حمكمة العدل العليا.

‚bËΩaÎ@pbÓy˝ñ€a

فيها  مبا  عليها،  واإلشراف  االنتخابات  كافة  وتنفيذ  تنظيم  مسؤولية  لالنتخابات  العليا  املحكمة  تتوىل 
االنتخابات الرئاسية والتشريعية واملحلية. وتتمثل صالحياا ومهامها الرئيسية فيما يلى:

تنظيم وتنفيذ كافة االنتخابات على املستوى الوطين واملستويات املحلية واإلشراف عليها؛  •
تسجيل األحزاب السياسية وفقًا ألحكام الدستور وقانون االنتخابات؛  •

مراقبة أعمال األحزاب السياسية وكيفية تنظيمها، مبا يف ذلك ماليتها؛  •
تنظيم وتنفيذ عمليات تسجيل الناخبني، وإعداد وحفظ ومراجعة سجالت الناخبني؛  •

يف  السياسية  األحزاب  أداء  حتكم  اليت  والتعليمات  القواعد  ووضع  السياسية،  احلمالت  مراقبة   •
االنتخابات؛

ترسيم حدود الدوائر االنتخابية.  •

وينص الدستور على مسؤولية املحكمة عن وضع التفسريات املعتمدة لألحكام الدستورية والقانونية املتعلقة 
باالنتخابات ، مما يعين أن هلا صالحيات دستورية وكذلك تشريعية.

وال جيوز الطعن يف قرارات املحكمة العليا لالنتخابات، وهو وضع فريد من نوعه، حيث ال ميكن ألحد 
الطعن يف نتائج االنتخابات أمام القضاء.

متتع املحكمة العليا لالنتخابات خالل العملية االنتخابية اليت تستمر ثالثة أشهر بسلطة مباشرة على ”احلرس 
املدىن“ (وهو جزء من قوات األمن الداخلي)، وذا ميكن ضمان إجراء انتخابات حرة متامًا، بدون أي 

تدخل من السلطات السياسية.
وال ميكن للكونغرس إقرار أي تعديل أو قانون متعلق باالنتخابات خالل األشهر الستة السابقة ليوم االقتراع، 
اقتراح تشريعي  العليا لالنتخابات مسبقًا بشأن أي  الستة اليت تعقبه، وعليه استشارة املحكمة  أو األشهر 
يتعلق بالشؤون االنتخابية، وإال اعترب القانون الصادر دون األخذ برأي املحكمة باطًال وغري نافذ. وإذا أراد 

الكونغرس إصدار قانون مناقض لرأي املحكمة عليه إقرار ذلك مبوافقة أغلبية ثلثي أعضائه.

›ÌÏ‡n€a

نفقات  لتغطية  لالنتخابات يف كوستاريكا، وكذلك  العليا  املحكمة  دائمًا ألعمال  متويًال  الدستور  يكفل 
 ، االقتراع  العام يف  احلق  مبدأ  تطبيق  أجل  ومن  الدستور،  من  للمادة ١٧٧  ووفقًا  االنتخابية.  العمليات 
ال يستطيع الكونغرس رفض أو تعديل أي من أبواب امليزانية أو مبالغها اليت تقدمها املحكمة يف مشاريع 
ميزانياا السنوية. ولعل هذا النص الدستوري هو الذي يضمن توفري التمويل الكايف للمحكمة إلجناز مهامها 

بدون أية معوقات مالية.
كما تتوفر موارد مالية حملية لدعم العملية االنتخابية يف كوستاريكا، ومع ذلك فإا تسعى للحصول على 
مساعدات من املنظمات الدولية، احلكومية وغري احلكومية، من أجل إدخال نظم التصويت اإللكتروين يف 

االنتخابات يف املستقبل.

Újçb0a

ينص على  مباشر، وال  املحاسبة بشكل  إىل مسألة  لالنتخابات يف كوستاريكا  القانوين  اإلطار  يتطرق  ال 
آليات رقابة عليها من  الكونغرس  العليا لالنتخابات، ومع ذلك ميارس  إجراءات حمددة ملحاسبة املحكمة 
خالل اللجان اليت ُتشكل للنظر يف الشؤون االنتخابية. إال أن هذه األليات ليست كافية لضمان املحاسبة 
الفعالة واملسؤولية احلقيقية للمحكمة أمام السلطة التشريعية. وهلذا، ظهرت اقتراحات إللزام املحكمة برفع 

تقاريرها إىل الكونغرس سنويًا وكذلك تقارير إدارية ومالية مدققة عقب كل انتخابات.
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اخلدمات  على  والتعاقد  مشترياا  لتنفيذ  العامة  املناقصات  أسلوب  إىل  اللجوء  املحكمة  على  يفرض  ال 
املالية واملحاسبية، وإجراءات مشترياا  اليت حتتاجها، األمر الذي أثار جدًال حادًا حول شفافية إجراءاا 

وتعاقداا. وقد اقترح العديد من اخلرباء ضرورة مراجعة إجراءات املناقصات لضمان شفافيتها.

ÚÓ‰ËΩa

منذ تأسيسها عام ١٩٤٦، حتظى املحكمة العليا لالنتخابات بسجل هام من اخلربة يف تنظيم االنتخابات 
العاملني واالرتقاء م إىل املستوى  التعددية احلزبية، وقد استطاعت توظيف وتدريب  الدميقراطية يف ظل 
املطلوب إلجراء االنتخابات وفقًا للمعايري احلديثة. وهلذا، تقوم املحكمة مبراقبة مستمرة للمهام وجدولة 

األنشطة وجودة األداء، وخاصًة أثناء تنفيذ العمليات االنتخابية.
باإلضافة إىل املوظفني الدائمني لديها، تستخدم املحكمة موظفني بشكل مؤقت، يتم اختيارهم من العاملني 
يف منظمات املجتمع املدين لتنفيذ بعض املهام املتعلقة بإدارة االنتخابات، مثل اإلشراف على أداء احلمالت 

االنتخابية، وتقدمي املساعدات ألعضاء جلان حمطات االقتراع.
ومع ذلك، يتم تعيني كافة أعضاء جلان حمطات االقتراع مباشرة بواسطة األحزاب السياسية، ويقتصر دور 

املحكمة العليا لالنتخابات يف هذا الشأن على املوافقة الرمسية على تلك التعيينات.
أما طريقة تدريب املوظفني املؤقتني فتتسم بأا ذات نوعية عالية، وتركز بشكل خاص على مهارات اإلدارة 
املحايدة إلجراءات االنتخابات، وأمور فنية دقيقة مثل حتديد األصوات الصحيحة ومتييزها عن الباطلة، وعّد 
التجربة  أظهرت  وقد  االنتخابات.  بإجراءات  املرتبطة  واالستمارات  النماذج  وتعبئة  وجتميعها،  األصوات 
العملية أن محاية سرية االقتراع ال تزال حباجة إىل تركيز أكرب من خالل برامج التدريب املستقبلية اخلاصة 

برؤساء جلان االقتراع.
تنفذ املحكمة كذلك برامج تدريبية خاصة موجهة لتنمية املهارات املهنية التخصصية ملوظفيها الدائمني، سواء 
على املستوى املركزي أو يف مكاتبها اإلقليمية. ومنذ عدة سنوات مضت، تعتمد املحكمة نظامًا لتقييم أداء 
موظفيها، كجزء من برنامج متكامل للترقيات املهنية والوظيفية، وذلك يف إطار رغبة املحكمة ببناء كوادر 
متخصصة يف اإلدارة االنتخابية. ويتمثل الغرض من وضع تلك االستراتيجية التدريبية الشاملة واملتكاملة يف 

رفع معايري األداء وضمان الفهم التام والواضح للمسؤوليات اليت يتوالها موظفو املحكمة.

‚˝«⁄a@›ˆbçÎ@…fl@pb”˝»€a

تعتمد املحكمة العليا لالنتخابات إطارًا خاصًا مبراقبة وسائل اإلعالم خالل احلملة االنتخابية. ووفقًا لقانون 
باألحكام  واملطبوعة  اإللكترونية  اإلعالم  وسائل  كافة  التزام  مراقبة  مسؤولية  املحكمة  تتوىل  االنتخابات، 
والضوابط القانونية ذات العالقة. وحيثما جتد املحكمة ارتكاب خمالفات لذلك يكون عليها حتريك دعوى 

قضائية بشأا أمام املحاكم اجلنائية.
الرغم من وجود بعض اإلدعاءات  بالقانون، ويعمل حبيادية ودون متييز، على  يلتزم اإلعالم  وبوجه عام، 
باحنياز بعض وسائل اإلعالم لصاحل احلزب احلاكم. ويف هذه احلاالت جيب على املحكمة القيام بتحقيق 

شامل للتحقق من صحة تلك اإلدعاءات.
وقد ساهم وجود مركز إعالمي حديث يف املقر املركزي للمحكمة بتحسني إمكانيات التغطية اإلعالمية 
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درا اجليدة لنتائج االنتخابات، مما عزز الثقة يف العملية االنتخابية سواء يف نظر األحزاب السياسية أو املواطنني.

ÙäÅ˛a@pb˜Ó:aÎ@pbéç˚Ωa@…fl@pb”˝»€a

إتسمت العالقة بني املحكمة العليا لالنتخابات والسلطة التنفيذية باحترام متبادل دائمًا. فوفقًا للدستور، حيق 
للمحكمة إصدار األوامر الالزمة لضباط الشرطة لتأمني حيادية العملية االنتخابية. ويف الواقع تنتقل السلطة 

الكاملة على الشرطة إىل املحكمة خالل العمليات االنتخابية.
القوة  التشريعية فهي طبيعية عمومًا، ولكنها مل تكن على قدر كاف من  السلطة  أما عالقة املحكمة مع 
لتمرير عدد من اإلصالحات اليت اقترحتها املحكمة على مشروع قانون االنتخابات لعام ٢٠٠٢ املعمول 

به حاليًا.
تضع األحزاب السياسية عمومًا ثقتها يف املحكمة من حيث استقالليتها وعدم اإلحنياز احلزيب، وهو ما يعود 
أساسًا إىل قدرا على إجراء االنتخابات يف مواعيدها والبقاء يف موقف احلياد واحلفاظ على الشفافية خالل 

كافة مراحل العملية االنتخابية.
كذلك، تتسم نظرة املجتمع املدين حول نوعية عالقات العمل اليت تربط منظماته باملحكمة باإلجيابية. وتتميز 

االتصاالت بينها وبني املحكمة عمومًا بأا علنية ومفتوحة، وتعتمد على الثقة املتبادلة.
الفنية املساندة خالل االنتخابات األربعة أو  كما رحبت املحكمة باستضافة املراقبني الدوليني وطواقمهم 

اخلمسة األخرية.

ÔibÇn„¸a@Ä˝ï⁄a@ÒâaÖg

األخريتني،  االنتخابيتني  العمليتني  عقب  االنتخابية  بالتشريعات  املتعلقة  االنتقادات  من  موجة  إنتشار  بعد 
ملناقشة  املعنية  األطراف  مع  والندوات  العمل  ورش  من  سلسلة  بعقد  لالنتخابات  العليا  املحكمة  بادرت 
وصاغت  املقترحة،  اإلصالحات  بعض  املحكمة  أعدت  ذلك  أثر  وعلى  الالزمة.  االنتخابية  اإلصالحات 
مشروع قانون، مت عرضه على الكونغرس إلقراره. وقد تنوعت تلك اإلصالحات ما بني تعديالت دستورية 
جوهرية حول نظام االنتخابات، إىل إصالحات تشريعية بشأن تنظيم وعمل األحزاب السياسية، وكذلك 

إصالحات أخرى لتعديل قانون االنتخابات، الذي يعود عمره إىل عام ١٩٥٢.
تطور  على  املستقلة  لالنتخابات  العليا  للمحكمة  الكبري  التأثري  كوستاريكا  يف  االنتخايب  التاريخ  بّين  لقد 
وترسيخ النظام الدميقراطي يف البالد. ومنذ عام ١٩٤٩، جرت يف كوستاريكا ثالثة عشر انتخابات متعاقبة 
تبادل على أثرها احلزبان الكبريان مقاليد السلطة، األمر الذي عزز الدميقراطية، وأكد على اإلحساس العام 

بأن املؤسسات االنتخابية تعمل من أجل ضمان انتخابات حرة.
ورمبا يتمثل التحدي الرئيسي يف غياب تشريعات انتخابية جديدة تستطيع أن ختفض من كلفة االنتخابات، 
وتشجع على تكوين أحزاب سياسية حديثة. وخالل االنتخابات الثالثة األخرية أكدت كافة األطراف تقريبًا 
على ضرورة جعل االنتخابات ذات جدوى اقتصادية أكثر فاعلية، ومن املقترحات يف هذا الصدد األخذ 

بنظام التصويت اإللكتروين من أجل تقليل نفقات النقل الناجتة عن استخدام الوسائل التقليدية لالقتراع.
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جترى االنتخابات يف اململكة املتحدة تقليديًا وفق ”النموذج احلكومي يف إدارة االنتخابات“، حيث يتم 
االنتخابية على  اللجنة  تأسيس  الرغم من  املحلية. وعلى  السلطات  تعيني مسؤويل االنتخابات بواسطة 
مستوى اململكة يف عام ٢٠٠٠، فإا مل تتسلم مسؤولية إدارة االنتخابات. ومع أن هذه اللجنة ال تعترب 
الدقيق، فإن دورها ”كمراقب لالنتخابات“ قد أوجد حافزًا إلصالح وحتديث  انتخابية باملعىن  إدارة 

التشريعات االنتخابية وإدارة االنتخابات يف اململكة املتحدة.
وهلذه اللجنة مسؤوليات متعددة، منها:

تسجيل األحزاب السياسية؛  •
مراقبة التربعات اهلامة لألحزاب واإلعالن عنها؛  •

تنظيم عمليات إنفاق األحزاب السياسية على احلمالت االنتخابية؛  •
إعداد التقارير حول سري العمليات االنتخابية وعمليات االستفتاء؛  •

مراجعة القانون االنتخايب وإجراءاته؛  •
تقدمي املشورة للحكومة بشأن التعديالت القانونية؛  •

تقدمي النصح لألطراف العاملة يف إدارة االنتخابات واالستفتاءات؛  •
تعزيز وعي الرأي العام بالنظم االنتخابية؛  •

مراجعة حدود الدوائر االنتخابية.  •

املستويني  على  االستفتاء  عمليات  األصوات يف  عّد  عملية  رئيس  بتعيني  اللجنة  تقوم  لذلك،  باإلضافة 
الوطين واإلقليمي، مما يعين أا تعمل كإدارة انتخابية مستقلة بالنسبة لالستفتاءات.

وإىل حد كبري، جترى االنتخابات يف اململكة املتحدة يف ظل تشريع صدر يف القرن التاسع عشر، مع 
السري ووضع  االقتراع  للناخبني، واعتماد  بإعداد سجل  يتعلق  ما  تعديالت طفيفة عليه، مبا يف ذلك 
ضوابط على اإلنفاق االنتخايب. ولقد أقرت جلنة االنتخابات نفسها بأن جتربة الناخب االنتخابية يف بداية 
القرن احلادي والعشرين ال ختتلف كثريًا عنها يف بداية القرن العشرين. ومع ذلك، فهناك مؤشرات بأن 

األمور قد بدأت تتغري، حيث تؤكد املحاوالت التجريبية األخرية على بروز طرق جديدة للتصويت، مما 
يشري إىل جهود جادة يف تطوير نظام االقتراع ليتوافق مع متطلبات الناخبني اليوم.

Ô„Ï„b‘€a@âbü⁄a

تأسست جلنة االنتخابات يف إطار قانون األحزاب السياسية واالنتخابات واالستفتاءات لعام ٢٠٠٠. 
وينص القانون على اخلطوط العريضة لتنظيم اللجنة وصالحياا الالزمة للقيام مبهامها القانونية الرئيسية، 
مبا يف ذلك سلطتها يف وضع اللوائح املتعلقة مبجاالت اختصاصها املباشرة، مثل البيانات اليت جيب على 
األحزاب السياسية واملنظمات األخرى تقدميها لتسجيل نفسها لدى اللجنة، أو التقارير اليت جيب عليها 

تقدميها.

Ô‡Óƒ‰n€a@›ÿÓ:a

تتألف جلنة االنتخابات من مخسة أعضاء وأربعة نواب هلم، ويتفرغ رئيس اللجنة بشكل كامل للعمل 
القرارات االستراتيجية  باقي األعضاء. ويتوىل األعضاء مسؤولية اختاذ  ينطبق ذلك على  بينما ال  فيها، 
املتعلقة بإدارة أعمال اللجنة. أما من الناحية التنفيذية، فيقوم املدير التنفيذي للجنة بإدارة أعماهلا، ويعاونه 
يف ذلك فريق من كبار املدراء وأكثر من مائة موظف. ويعمل غالبية املوظفني يف مقر اللجنة يف لندن، 

كما توجد مكاتب فرعية هلا يف كل من بلفاست وكارديف وإيدنبورغ.

‚bËΩaÎ@pbÓy˝ñ€a

تتمثل مهام اللجنة الرئيسية فيما يلي:

تنظيم متويل األحزاب السياسية؛  •
تعزيز الوعي بالنظم االنتخابية والدميقراطية؛  •

إعداد التقارير حول االنتخابات يف اململكة املتحدة، واملشروعات التجريبية للتطوير االنتخايب؛  •
مراجعة قوانني االنتخابات؛  •

تقدمي املشورة والعون للقائمني على إدارة االنتخابات؛  •
تعيني رئيس عملية عّد األصوات إلدارة االستفتاءات على املستويني الوطين واإلقليمي (وهو الدور   •

الذي يقوم به عادًة رئيس اللجنة بشكل تلقائي ما مل يعني شخصًا آخر هلذه املهمة).

باإلضافة إىل ذلك، تسري اللجنة قدمًا حنو االضطالع مبزيد من املسؤوليات املتعلقة بترسيم حدود الدوائر 
االنتخابية، وذلك منذ أن بدأت عام ٢٠٠٢ بتويل املسؤولية عن مراجعة حدود الدوائر االنتخابية املحلية 

يف إجنلترا.
تقوم اللجنة بتنفيذ مسؤوليتها يف تعزيز الوعي العام بالنظم االنتخابية والدميقراطية من خالل عدة وسائل، 
البحوث  بالنظم االنتخابية والدميقراطية، وتنفيذ  مثل استطالع آراء املواطنني لتحديد مستوى درايتهم 



١١٢١١٢١١٣١١٣

نتائج  وتستخدم  االنتخابية،  العملية  يف  معينة  اجتماعية  وشرائح  فئات  اخنراط  درجة  املتخصصة حول 
تلك البحوث واالستطالعات لتصميم وتنفيذ محالت متكررة لتشجيع املواطنني على القيد يف سجالت 
الناخبني، واملشاركة الفعلية يف االقتراع أثناء االنتخابات واالستفتاءات. باإلضافة إىل ذلك تقوم اللجنة 
بتنفيذ برنامج شامل موجه لتعزيز الوعي واالهتمام بالنظم االنتخابية والدميقراطية بني الشباب (١٦-٢٤ 
سنة)، والسيما الشباب خارج مؤسسات التعليم الرمسي. كذلك، فقد أسست اللجنة صندوقًا مشتركًا 

يقدم املنح لدعم املنظمات اليت تطرح مبادرات جديدة ومبدعة لرفع مستويات الوعي.

›ÌÏ‡n€a

يتم متويل اللجنة مباشرة عن طريق الربملان، حيث بلغت موازنتها التقديرية للعام املايل ٢٠٠٦/٢٠٠٥ 
(وهي  العموم  رئيس جملس  جلنة  إىل  موازنتها  مشروع  بتقدمي  اللجنة  وتقوم  يورو.  مليون  حوايل ٣٥ 
على  عرضه  قبل  املقترح  تعديل  ميكنها  واليت  العموم)،  جملس  رئيس  ويرأسها  أعضاء  تسعة  تضم  جلنة 
املجلس للتصديق. ويتم صرف املوازنة لصاحل اللجنة من خالل اخلزانة العامة بشكل شهري، وذلك فقًا 
لتقديرات اإلنفاق الشهري اليت تقدمها اللجنة. وختضع اللجنة لقواعد املحاسبة املالية مثل سائر املنظمات 

واملؤسسات العامة، ويتم تدقيق حساباا من قبل مكتب التدقيق الوطين.

Újçb0a

تعترب جلنة االنتخابات مسؤولة بشكل مباشر أمام الربملان وليس احلكومة. وتقوم اللجنة بإعداد خطتها 
جلنة  تقارير  إقرار  عن  كذلك  مسؤولة  تعترب  واليت  العموم“،  جملس  رئيس  ”جلنة  إىل  ورفعها  السنوية 
االنتخابات السنوية قبل نشرها. وعلى الرغم من أن معظم أعمال وأنشطة اللجنة تستهدف اجلمهور 
العام، إال أا تقوم كذلك ببعض املهام اخلاصة النابعة من مسؤولياا القانونية اليت يتوجب عليها تقدمي 
تقاريرها  تقدم  اليت  االنتخابات  قوانني  مبراجعة  املتعلقة  كفعالياا  املختص،  الوزير  إىل  بشأا  التقارير 

خبصوصها إىل وزير الدولة للشؤون الدستورية.

ÚÓ‰ËΩa

غالبية موظفي اللجنة هم من العاملني السابقني يف االنتخابات واألعضاء يف ”مجعية مدراء االنتخابات“ 
يتمتع  ذلك،  عن  فضًال  املتحدة.  اململكة  االنتخابية يف  باإلدارة  للعاملني  املهنية  املنظمة  وهي   ،(AEA)
املوظفون خبربات ختصصية حمددة، حيث يتميز املوظفون املسؤولون عن تنظيم متويل األحزاب، مثًال، 
بأم أصحاب خربة يف جمال املحاسبة أو التدقيق املايل. وختصص اللجنة متويًال وفريًا ألنشطة التدريب 

املهين واملتخصص للعاملني ا.

ÙäÅ˛a@pb˜Ó:aÎ@pbéç˚ΩaÎ@‚˝«⁄a@›ˆbçÎ@…fl@pb”˝»€a

على الرغم من قيام دائرة االتصال يف اللجنة بالتعامل مع وسائل اإلعالم واإلجابة على أسئلة واستفسارات 

الصحافة، إال أن اللجنة ال متتلك صالحية تنظيم عمل وسائل اإلعالم خالل احلمالت االنتخابية أو يف أي 
وقت آخر. كما وأن قواعد التعامل مع البث اإلعالمي من جانب األحزاب السياسية تقع ضمن تشريعات 
اإلعالم. ومع ذلك، يفرض على وسائل اإلعالم أن تراعي وجهات نظر اللجنة عند قيامها بوضع خطتها 

اخلاصة ببث أنشطة األحزاب.
ينص قانون األحزاب السياسية واالنتخابات واالستفتاءات على قيام ”جلنة األحزاب املمثلة يف الربملان“ 
اليت تضم ممثلني عن كافة األحزاب املمثلة مبقعدين على األقل يف الربملان. وجيب على جلنة االنتخابات 
أن تأخذ باملالحظات اليت توجهها هلا تلك اللجنة الربملانية، األمر الذي حيقق تواصًال مستمرًا بني جلنة 
االنتخابات واألحزاب السياسية. ومبا أنه جيب استشارة جلنة االنتخابات يف كل ما يتعلق بتعديل قانون 

االنتخابات، يعمل موظفوها جنبًا إىل جنب مع الدوائر احلكومية املعنية يف هذا اخلصوص.
دخلت اللجنة يف عدد من املشروعات املشتركة مع املنظمات غري احلكومية املهتمة باملشاركة السياسية 
ونظم االنتخابات والدميقراطية. أخريًا، وعلى الرغم من حداثة عهد اللجنة، فإا بدأت ببناء عالقات مع 

إدارات انتخابية أخرى ومنظمات متخصصة على املستوى الدويل.

ÔibÇn„¸a@Ä˝ï⁄a@ÒâaÖg

ال متتلك اللجنة صالحية إعداد مقترحات تشريعية تتعلق بقانون االنتخابات، إال أن القانون يلزم احلكومة 
باستشارا بشأن التعديالت املقترحة جلوانب حمددة من القانون. وعادًة ما يعمل موظفو اللجنة جنبًا إىل 
جنب مع الدوائر احلكومية املعنية خالل املراحل األوىل إلعداد املقترح التشريعي، كما تضع اللجنة رأيها 

بشكل رمسي يف املقترح مبجرد اإلنتهاء من إعداد مسودته، وقبل عرضه على الربملان.
ومن املسؤوليات القانونية للجنة القيام مبتابعة دائمة لعدد من القضايا املتعلقة باالنتخابات واالستفتاءات 
ومتويل األحزاب السياسية والدعاية السياسية. إال أن أية توصيات تشريعية للجنة تنبع عن تلك املتابعة ال 
ترى النور إال إذا تبناها الربملان، وهو نادرًا ما حيدث إال إذا أيدت احلكومة تلك التوصيات. وقد جنحت 
اللجنة يف مترير عدد من التوصيات اليت أخذت ا احلكومة وقامت بتعديل تشريعي يف نظام االنتخابات 
لتطبيقها. ومع ذلك، فإن احلكومة غري ملزمة بتبين مقترحات اللجنة وتنفيذها، حيث أا رفضت اقتراحًا 
جوهريًا للجنة يتعلق بتغيري نظام تسجيل الناخبني من أسلوب التسجيل القائم على تسجيل العائلة ككل 

إىل التسجيل الفردي للناخبني.
الرغم من حداثة نشأا، تستمر جلنة االنتخابات يف ترسيخ وجودها كأحد  كما سبق وأشرنا، فعلى 
يبقى مقيدًا بشكل أساسي يف خضوع  املتحدة. إال أن عملها  املمكلة  الدميقراطي يف  النظام  مكونات 
موازنتها السنوية ملوافقة جلنة رئيس جملس العموم، واليت قد ترفض مستقبًال بعض بنود املوازنة مما قد يؤثر 

على قدرة اللجنة يف تنفيذ خطة عملها استنادًا اىل مستويات التمويل املتاحة هلا.
وهناك قيود أخرى على قدرة اللجنة على إحداث التغيري، خصوصًا وأا غري قادرة على تنفيذ توصياا 
إصالحية  أجندة  لتبين  حمفزًا  عامًال  يعترب  تأسيسها  جمرد  فإن  ذلك  ومع  االنتخايب،  اإلصالح  حول 
للمشورة  مصدرًا  لتوفر  اللجنة  أتت  ذلك،  إىل  باإلضافة  املتحدة.  اململكة  يف  االنتخابات  لتحديث 
والنصح الذي كانت اإلدارة االنتخابية حباجة إليه، وكذلك األحزاب واملواطنون، مما يشري على قدرة 
اإللكتروين موقعها  خالل  من  يتضح  كما  املتحدة،  اململكة  يف  الدميقراطية  العملية  تعزيز  على  اللجنة 
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١١٥

bË‹‡«@Ú‘ÌäüÎ@bÁâaÎÖc@LÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a@ÚjÓ◊äm

١٣٨. من أجل القيام مبهامها القانونية حتتاج اإلدارة االنتخابية إىل وضع السياسات وإىل تنفيذ جمموعة 
من الفعاليات اإلدارية واللوجستية اهلامة. ويضطلع ذه املهام املوظفون العامون يف تلك احلاالت اليت 
اإلدارات  أو  املؤسسات  إحدى  لصاحل  يعملون  والذين  احلكومية،  االنتخابية  اإلدارة  نظام  فيها  ُيعتمد 
التنفيذية، كأحد  السلطة  أعضاء  أحد  يقوم  قد  وبينما  احلاالت،  هذه  منها. ويف  أو جمموعة  احلكومية 
الوزراء مثًال، بوضع السياسات اليت تعمل مبوجبها اإلدارة االنتخابية، إال أنه يعهد بتلك املهمة يف الغالب 
إىل رأس اجلهاز االنتخايب التنفيذي، والذي يطلق عليه تسميات عدة منها مدير الشؤون االنتخابية. ومن 
غري املعتاد أن تتألف اإلدارة االنتخابية احلكومية من أعضاء، بل أا غالبًا ما تتشكل من موظفني يتبعون 
للقطاع احلكومي ويشكلون أمانتها العامة. إال أن كل من النمسا واجلمهورية التشيكية تشكالن استثناًء 

على ذلك، حيث يتم تعيني أعضاء يف اإلدارة االنتخابية احلكومية من داخل السلطة التنفيذية.

١٣٩. أما اإلدارات االنتخابية العاملة بنظام اإلدارة االنتخابية املستقلة، فيقوم فيها أفراد من خارج السلطة 
أعضاء  أي  بالذات،  الغرض  هلذا  تعيينهم  يتم  والذين  اإلدارة،  لتلك  العامة  السياسات  بوضع  التنفيذية 
تلك اإلدارة. ويشبه دور األعضاء يف هذه احلالة الدور الذي عادًة ما يقوم به جملس إدارة أي مؤسسة 
أو شركة، أال وهو توجيه وقيادة أعمال اإلدارة االنتخابية، وذلك على الرغم من أن كثري من أعضاء 
اإلدارات االنتخابية املستقلة يعملون بتفرغ كامل يف تلك اإلدارات ويلعبون دورًا مباشرًا يف تصريف 
األعضاء يف  يقوم  املختلطة، حيث  االنتخابية  لإلدارات  بالنسبة  األمر  وتنفيذ مهامها. وكذلك  شؤوا 

هيئتها املستقلة ذا الدور القيادي لتوجيه أعماهلا. 

ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a@ÚÌÏö«

١٤٠. جيب أن يتحلى أعضاء اإلدارة االنتخابية مبهارات إدارية عالية والتزام قوي باحلفاظ على الرتاهة 
يف ظل أية ضغوطات ممكنة. لذلك فمن املفيد أن تشتمل عضوية اإلدارة االنتخابية على أعضاء يتمتعون 
مبهارات متعددة تتعلق مبهامها لتمكينها من القيام بتلك املهام بشكل فّعال، كاملهارات القانونية، والتربوية، 

…iaä€a@›ñ–€a
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١١٦

أشكال اإلدارة االنتخابية

١١٧

واإلدارية وتلك املتعلقة بوسائل التواصل والعالقات العامة. ومما يسهم يف االرتقاء مبستويات الثقة العامة 
تلك  لعضوية  ومناسبة  حمددة  مؤهالت  على  وبوضوح  االنتخايب  القانون  ينص  أن  االنتخابية  باإلدارة 
اإلدارة وللقيام مبهامها املعقدة بكل حيادية، باإلضافة إىل طرق النتقاء األعضاء وتعيينهم تستند إىل مبادئ 
الشفافية والكفاءة. وختتلف طريقة انتقاء وتعيني أعضاء اإلدارة االنتخابية، وكذا مدة عضويتهم، من بلد 
إىل آخر. ويقدم امللحق (أ) من هذا الدليل تفاصيل تتعلق بتشكيلة اإلدارة االنتخابية، وتعيني أعضائها 

ومدة العضوية يف ٢١٤ بلد وإقليم تتبع هلا.

١٤١. يطلق على أعضاء اإلدارة االنتخابية تسميات خمتلفة، ولكنها متشاة يف مضموا، على الرغم من 
أن كل منها له دالالته املتعلقة باألدوار والصالحيات اخلاصة برسم السياسات االنتخابية العامة املسندة 
قيامه  إىل  باإلضافة  السياسات،  بوضع  مبفرده  لالنتخابات  التنفيذي  املسؤول  يضطلع  كندا،  ففي  هلم. 
الوحيد يف  العضو  العامة)، عالوًة على كونه  اإلداري (األمانة  االنتخابية وجهازها  اإلدارة  بدور رأس 
تلك اإلدارة. أما تسمية ”عضو اللجنة االنتخابية“ الشائعة فال تستخدم بنفس املعىن يف كافة األحوال. 
ففي كثري من البلدان اليت تتبع نظام اإلدارة االنتخابية املستقلة أو املختلطة، تطلق هذه التسمية على كافة 
األعضاء. ويف أستراليا، عضو اللجنة االنتخابية هو يف نفس الوقت أمينها العام وعضو مصوت يف اإلدارة 
(إال أنه ليس رئيسها)، بينما يقوم بدور نائب العضو والعضو املساعد موظفون يف األمانة العامة. أما يف 
اهلند، فتتألف اإلدارة االنتخابية من ثالثة أعضاء هم مفوض االنتخابات أو املسؤول األول (رئيس اللجنة) 
باإلضافة إىل عضوين للجنة. بينما يطلق على كبار موظفي األمانة العامة لقب نائب عضو اللجنة. ويف 
البلدان الناطقة بالفرنسية وبلدان أمريكا الالتينية، عادًة ما يطلق على رأس اإلدارة أو اللجنة االنتخابية 
لقب الرئيس، ويف أمريكا الالتينية بالتحديد عادًة ما يعرف أعضاء اللجنة أو اإلدارة االنتخابية بلقب 

املستشارين.

١٤٢. يف بعض البلدان، مثل باكستان وبنغالدش ونيجرييا، يقوم رئيس اإلدارة االنتخابية (رئيس اللجنة) 
بدور املسؤول التنفيذي كذلك. وميكن مقارنة هذا الدور بدور املسؤول التنفيذي أو املدير التنفيذي يف 
عامل الشركات واملؤسسات اخلاصة. وعلى خالف الدور املسند إىل رئيس اإلدارة االنتخابية يف حاالت 
أخرى خمتلفة، يتمتع الرئيس هنا بصالحيات تنفيذية أكرب، ويقوم بإدارة العملية االنتخابية بشكل مباشر. 
الكلمة  أن  إال  العامة، مبساعدته يف مهامه،  األمانة  إىل  باإلضافة  أعضاء آخرين،  قيام  الرغم من  وعلى 
األخرية فيما يتعلق بالشؤون املالية واإلدارية، وكذلك املسائل الرئيسية يف العملية االنتخابية، تبقى للرئيس 

التنفيذي يف مثل هذه احلاالت.

ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a@ıbö«c@Ú€å‰fl

١٤٣. كي تتمكن اإلدارة االنتخابية من أداء مهامها بشكل فّعال، جيب أن ُيعطى أعضاؤها مرتلًة تضمن 
التنفيذية والتشريعية، واملجتمع بشكل عام. ففي اهلند  هلم االحترام واملعاملة الالئقة من قبل السلطتني 
مثًال، ُتعطى ألعضاء اإلدارة االنتخابية (جلنة االنتخابات) الثالثة مرتلة توازي مرتلة القضاة يف املحكمة 
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العليا. كما حيتاج رئيس اإلدارة االنتخابية إىل مرتلة خاصة متكنه من الوصول والتعامل مباشرًة مع أعلى 
السلطات لتحقيق أكرب قدر ممكن من االنصياع لقرارات تلك اإلدارة. ففي الباكستان يتمتع رئيس اإلدارة 
االنتخابية بنفس شروط اخلدمة اليت يتمتع ا رئيس السلطة القضائية، كما هي احلال كذلك يف العديد 
من البلدان األخرى. ويف كل من رومانيا ومجهورية الكونغو الدميقراطية يتمتع رئيس اإلدارة االنتخابية 
مبرتلة الوزير، مما ميكنه من الوصول إىل كلتا السلطتني التشريعية والتنفيذية بشكل مباشر، أما يف اليمن 
فيعترب رئيس اإلدارة االنتخابية (رئيس اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء) مبرتلة نائب رئيس الوزراء 

بينما يتمتع بقية أعضاء اللجنة مبرتلة الوزير.

١٤٤. وعلى الرغم من أمهية إعطاء أعضاء اإلدارة االنتخابية مرتلة عالية ومرموقة، إال أن ذلك جيب 
أال يؤدي م إىل التصرف وكأم أكرب من املؤسسة االنتخابية اليت يعملون ا، أو أن يعملوا مبا حيدو 
باملجتمع لتشخيص ”اإلدارة االنتخابية“ م كأفراد، إذ أن املؤسسات املبنية على األفراد من شأا أن 
تؤدي إىل استقطابات عالية. لذا فمن املفيد أن يعمل أعضاء اإلدارة االنتخابية على ”تشخيص“ املؤسسة 

اليت يعملون هلا، بدًال من ”مأسسة“ األفراد القائمني عليها.

ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a@èÓˆâ@âÎÖ

١٤٥. ينص اإلطار القانوين يف بعض البلدان على إجراءات خمتلفة لتعيني رئيس اإلدارة االنتخابية من 
جهة وباقي أعضائها من جهة أخرى. ففي كل من أورغواي، وباكستان، وتايالند وليتوانيا، يقوم رئيس 
اإلدارة االنتخابية بدور ”العضو األول“ ويتم تعيينه مباشرًة من قبل رئيس البالد أو رئيس احلكومة مبرتلة 
تعلو على تلك اليت ُتعطى لبقية األعضاء. ويف رومانيا يتم تعيني رئيس اإلدارة االنتخابية من قبل السلطة 
التشريعية (الربملان) بينما يعني باقي األعضاء من قبل رئيس البالد ورئيس احلكومة معًا. يف جنوب أفريقيا، 
يعني رئيس اإلدارة مبرتلة كبار القضاة، بينما يعني بقية أعضائها مبرتلة قضاة عاديني. أما يف جزر سليمان 

فيضطلع رئيس الربملان برئاسة اإلدارة االنتخابية حبكم رئاسته للسلطة التشريعية.

١٤٦. مييل رؤساء اإلدارة االنتخابية املعينني بإجراءات ختتلف عن تلك اخلاصة بتعيني باقي األعضاء، 
ومبرتلة أعلى، إىل لعب دور أكثر أمهية يفوق دورهم يف ترأس اجتماعات وأعمال اإلدارة االنتخابية. 
حيث ميكن أن يتمتع أولئك الرؤساء بصالحيات إضافية تتعلق مبسائل أخرى مثل ترأس وإدارة اللجان 
تنفيذ  يف  العامة  األمانة  مع  عملي  بشكل  اإلسهام  أو  االنتخابية،  اإلدارة  عن  املنبثقة  املختلفة  الفرعية 
السياسات العامة واإلشراف عليها، أو التنسيق مع خمتلف الشركاء يف العملية االنتخابية. ففي ليتوانيا على 
سبيل املثال، يتمتع رئيس اإلدارة االنتخابية بصالحيات تتعلق بتوظيف املوظفني وفصلهم، وحبمل خامت 
اإلدارة واحتكار استعماله، ومتثيل اإلدارة االنتخابية أمام باقي السلطات واملؤسسات يف البلد، باإلضافة 
إىل متثيلها أمام القضاء ويف املحافل الدولية. ويف ليبرييا يقوم رئيس اللجنة الوطنية لالنتخابات كذلك 
بالتنسيق  العامة  األمانة  الرغم من اضطالع موظفي  القانون، على  بامسها مبوجب  الرمسي  الناطق  بدور 

اليومي مع وسائل اإلعالم.



١١٨
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١١٩

١٤٧. أما يف بعض البلدان األخرى، مثل أوكرانيا، وبوركينافاسو، وروسيا، وكوستاريكا، ومقدونيا 
وناميبيا، فيتم تعيني كل من رئيس اإلدارة االنتخابية وأعضائها استنادًا إىل ذات اإلجراءات والشروط، 
وبذات املرتلة، ويتم انتخاب الرئيس (وكذلك نائب الرئيس واألمني العام أحيانًا) من قبل جمموع األعضاء 
يف أول اجتماع لإلدارة عقب تعيينها. ويف هذه احلاالت تتمثل املسؤولية األساسية لرئيس اإلدارة يف ترأس 

اجتماعاا واجتماعات اللجان الفرعية عند احلاجة.

@ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a@èÓˆâ@¥Ó»n€@ÒÖä–‰fl@paıaäug@óÓñ•@ø@ÚzôaÎ@lÏÓ«Î@paåÓfl@⁄b‰Á@Êdi@fiÏ‘€a@Âÿπ@¸
@÷bÓé€a@Û‹«@Ÿ€á@ø@âbÓ®a@Ü‡n»ÌÎ@NÒâaÖ⁄a@Ÿ‹m@ø@ıbö«˛a@¥i@Âfl@ĆÒäëbjfl@ÈibÇn„a@Îc@\fiÎ˛a@Ïö»€a^@Èn–ñi
NÒâaÖ⁄a@Ÿ‹m@bË‹√@ø@›‡»m@>€a@“Îäƒ€aÎ@LbË‹ÓÿímÎ@ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a@·Ó‡ñm@È€˝Å@Âfl@#@à€a@‚b»€a

١٤٨. قد يكون خيار اعتبار رئيس اإلدارة االنتخابية مبثابة العضو األول فيها وتفرغه الكامل هلا مفضًال 
يف تلك احلاالت حيث ما زالت تلك اإلدارة يف طور النشوء وحباجة إىل مزيد من الرعاية. وهذا ينطبق 
بتفرغ  األعضاء  باقي  يعمل  بينما  االنتخابية كليًا  اإلدارة  رئيس  فيها  يتفرغ  اليت  احلاالت  كذلك على 
جزئي، كما يف الباكستان وغوايانا. أما يف احلاالت اليت ال يتفرغ فيها الرئيس واألعضاء سوى جزئيًا 
للعمل يف اإلدارة االنتخابية، فقد يكون من األفضل أن يتم انتخاب الرئيس من قبل باقي األعضاء وأن 

تنطبق عليه نفس شروط اخلدمة املنطبقة عليهم مجيعًا. 

_ú»j€a@·Ëö»i@Û‹«@¥j”aäfl@‚c@¥”Ïfläfl@ıa5Å@ZÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a@ıbö«c

١٤٩. يف البلدان اليت تعمل بنظام اإلدارة االنتخابية املستقلة أو املختلطة، يتم حتديد اإلطار العام لعضوية 
اإلدارة من خالل قانون االنتخابات. وتتعدد املعاجلات القانونية هلذا األمر، إال أن بعضها أكثر فاعلية يف 
حتقيق استقاللية اإلدارة من غريها. أما الفارق األساسي فيكمن يف كون تركيبة اإلدارة االنتخابية تستند 

إىل أعضاء ميثلون األحزاب السياسية املختلفة أو استنادها إىل أعضاء من اخلرباء املرموقني.

Ú–‹nÇΩa@ÚÓçbÓé€a@laåy˛a@ÊÏ‹rπ@ıbö«c@Âfl@Ú–€˚Ωa@ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a

١٥٠. عمدت كثري من البلدان، وخاصة تلك اليت واجهت صعوبات أكرب يف االنتقال من األنظمة الشمولية 
والدكتاتورية إىل الدميقراطية التعددية، إىل اتباع طريقة لتشكيل إدارا االنتخابية من أعضاء ميثلون خمتلف 
األحزاب السياسية على الساحة. إذ عادًة ما ينظر إىل املوظفني العموميني يف تلك املجتمعات بنوع من 
عدم الثقة باعتبارهم ميثلون تارخيًا طويًال من العمل لصاحل احلزب الواحد أو النظام العسكري السابق. 
باإلضافة إىل ذلك، فقد تكون املعركة ملحاربة النظام الديكتاتوري السابق قد أدت إىل استقطابات كبرية 
داخل املجتمع حبيث أصبح من الصعب مبكان إجياد شخصيات يقبل م اجلميع على أم ”مستقلني“ 
للقيام بأعباء اإلدارة االنتخابية يف املرحلة االنتقالية. وجند يف وسط وشرق أوروبا كثريًا من األمثلة على 
السياسية،  األحزاب  ميثلون  أعضاء  من  االنتقالية  املراحل  أثناء  االنتخابية  إداراا  بتشكيل  قامت  بلدان 
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باإلضافة إىل أمثلة أخرى مثل موزامبيق.

١٥١. تتألف اإلدارة االنتخابية من جمموعة من األعضاء ميثلون خمتلف األحزاب السياسية، وقد يشمل 
ذلك كافة األحزاب السياسية املشاركة يف االنتخابات، مبوجب القانون، أو قد يتم اعتماد نسبة حسم 
معينة لتحديد عدد األحزاب املمثلة يف عضوية تلك اإلدارة، كأن يقتصر ذلك على األحزاب املمثلة يف 
السلطلة التشريعية أو تلك اليت متتلك حدًا أدىن من املمثلني فيها على سبيل املثال. ففي أواسط تسعينات 
القرن املاضي يف فرتويال، كان لألحزاب الكبرية متثيل خاص ا يف عضوية اإلدارة االنتخابية بينما مت متثيل 

األحزاب الصغرى بشكل مجاعي.

فيها كممثلني  أعضاءها خيدمون  بأن  االنتخابية  اإلدارة  تشكيل  الطريقة يف  تعين هذه  ما  عادًة   .١٥٢
التحقق من  على  حبيادية،  االنتخابية  العملية  إدارة  إىل  باإلضافة  يعملون،  أحزام، حيث  ووكالء عن 
محاية مصاحل األحزاب اليت ميثلوا. وعلى أية حال، فعلى الرغم من النظر إىل كل عضو فرديًا على أنه 
حزيب، إال أن كافة األعضاء يعملون بعناية ويراقبون بعضهم البعض ملنع أي منهم من االستئثار بالعملية 
االنتخابية وجتويرها ملا يفيد مصاحل حزبه، وعليه ميكن اعتبار تلك اإلدارة بأا حيادية. وعادًة ما تكون 
مدة العضوية يف هذه احلاالت لفترة حمددة وثابتة، وال ميكن فصل األعضاء إال ألسباب واضحة تتعلق 
بإمهاهلم لواجبام، أو بسبب سحبهم من عضوية اإلدارة االنتخابية من قبل احلزب السياسي الذي قام 
بتسميتهم لتمثيله فيها. إال أن قيام األحزاب بتبديل ممثليها يف عضوية اإلدارة االنتخابية بشكل متكرر من 

شأنه اإلضرار بسري أعماهلا.

١٥٣. يف بعض البلدان تقوم األحزاب السياسية بتسمية أعضاء من قبلها يف اإلدارة االنتخابية من بني 
الشخصيات املرموقة واليت يفرض عليها االلتزام بأعلى معايري احلياد واملهنية، وبذلك فهم ال يعتربون ممثلني 
لتلك األحزاب. وجند أمثلة على ذلك يف كل من أسبانيا، وكولومبيا وموزامبيق، مع أن مرشحي خمتلف 

األحزاب السياسية يف هذه األخرية مل يتمكنوا من حتقيق احلياد يف عملهم بسهولة.

١٥٤. يرى الكثري من املحللني يف الشؤون االنتخابية بأن تشكيل اإلدارة االنتخابية من ممثلي األحزاب 
العملية  يف  املشاركة  األطراف  خمتلف  بني  والتوافق  اإلمجاع  حتقيق  يف  يسهم  أن  شأنه  من  السياسية 
االنتخابية، وإضفاء مزيٍد من الشفافية على عمل تلك اإلدارة، ومها عنصران يسهمان يف رفع مستويات 
الثقة يف االنتخابات. باإلضافة إىل ذلك، فقد يشعر الناخبون حبماس أكرب للمشاركة يف العملية االنتخابية 
عندما يلعب قادة األحزاب السياسية اليت مييلون هلا دورًا فعاًال يف العملية، وذلك من خالل ممثلني هلم 

يف إدارا.

١٥٥. يف املقابل فقد تؤدي تشكيلة اإلدارة االنتخابية من ممثلني عن خمتلف األحزاب السياسية إىل شلها 
يتعلق األمر مبسائل متس مصاحل تلك األحزاب  قبلها، خاصًة عندما  القرارات من  وعرقلة عملية اختاذ 
املتباينة يف الصميم. كما وأن وجود ممثلني حزبيني يف عضوية اإلدارة االنتخابية قد يضر بسرية بعض 



١٢٠
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١٢١

الفعاليات واإلجراءات االنتخابية كتلك املتعلقة مبتطلبات الكتمان حول مواصفات بعض املواد اخلاصة 
بعملية االقتراع. أخريًا فقد تؤدي هذه التشكيلة لإلدارة االنتخابية إىل امتعاض من قبل بعض املجموعات، 
خاصًة أحزاب األقلية اليت ال حتصل على متثيل هلا يف عضوية تلك اإلدارة، إما لكوا غري ممثلة يف السلطة 

التشريعية أو لكوا مل تشارك يف العملية التفاوضية اليت أدت إىل تشكيل اإلدارة االنتخابية أصًال. 

@ÚÓ‹‡»€a@ø@Ú‘r€a@åÌå»m@ø@ÚÓçbÓé€a@laåy˛a@—‹n´@ÊÏ‹rπ@ıbö«c@Âfl@Ú–€˚Ωa@ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a@·Ëém@Ü”
@èÓÓén€a@Ú–ï@kzç@Êc@¸g@NÔüaä‘πÜ€a@‚bƒ‰€a@Ï≠@ÚÓ€b‘n„¸a@ÚÓ‹‡»€a@Âfl@µÎ˛a@›yaäΩa@ø@ÚÓibÇn„¸a

NÚÓibÇn„¸a@ÚÓ‹‡»€bi@Úflb»€a@Ú‘r€a@pbÌÏnéfl@o∏@b‡‹◊@Úflı˝fl@är◊c@ÊÏÿÌ@Ü”@ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a@Âfl

¥‹‘néΩa@ıa5®a@Âfl@ıbö«c@Âfl@Ú–€˚Ωa@ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a

١٥٦. تقوم اإلدارة االنتخابية املؤلفة من أعضاء من اخلرباء املستقلني وغري احلزبيني يف تلك البلدان حيث 
ينص اإلطار القانوين على تشكيل اإلدارة من أفراد يعينون استنادًا إىل مؤهالم املهنية. وعلى الرغم من 
أن ذلك يتم يف بعض احلاالت من خالل قيام األحزاب السياسية أو املنظمات األهلية بتسمية مرشحيها 
لعضوية اإلدارة االنتخابية، إال أن ذلك ال يعين بأن أولئك األعضاء سيعملون بتوجيهات من اجلهة اليت 
قامت بتسميتهم أو باحنياز حلزب سياسي ما. ففي املكسيك على سبيل املثال، وعلى الرغم من تركيبة 
اإلدارة االنتخابية الدائمة من تسعة خرباء ميتلكون حق التصويت، إال أنه يتم إضافة إىل ذلك تسمية عضو 
واحد عن كل فريق سياسي يف الربملان وعن كل حزب وطين، إال أن هؤالء ال ميتلكون حق التصويت 

يف اجتماعات وقرارات اإلدارة االنتخابية.

١٥٧. تشتمل املؤهالت املطلوبة لعضوية اإلدارة االنتخابية من اخلرباء على عدة شروط منها احليادية، 
انتخابية. وعادًة ما تتألف اإلدارة  وبلوغ العضو لسن ما، وحيازته على مؤهالت مهنية حمددة وخربة 
االنتخابية يف هذه احلاالت من الشخصيات العامة املرموقة، املعروفة حبيادها السياسي وخربا يف ميادين 
من  النوع  هذا  على  أمثلة  وجند  اإلعالم.  أو  السياسية  والعلوم  العامة،  واإلدارة  القانون،  مثل  خمتلفة 
اإلدارات االنتخابية يف كل من أستراليا، وأندونيسيا، وأوكرانيا، وبنغالدش، وبولندا، وتايالند، وكندا، 
وكوستاريكا واهلند. وجند بأن القانون يف كثري من هذه البلدان يفرض على أعضاء اإلدارة االنتخابية أال 
يكونوا نشطاء يف العمل السياسي احلزيب يف املاضي القريب، وأال يكونوا أعضاء يف أي حزب سياسي 

طيلة مدة عضويتهم يف اإلدارة االنتخابية.

على  هناك  االنتخابات  مسؤولية  تقع  حيث  القضائية:  االنتخابية  لإلدارة  مثاًال  الربازيل  تقدم   .١٥٨
عاتق املحاكم القضائية الوطنية واإلقليمية، واليت تتبع للسلطة القضائية، حيث تتألف اإلدارة االنتخابية 
على خمتلف املستويات من قضاة وجمموعة من املحامني؛ وعليه يقوم القضاة، يف ظل إشراف املحاكم، 

باإلشراف على العمليات التحضريية والتنفيذية لالنتخابات ملدة حمددة يف كل دائرة انتخابية يف البالد.
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H¥‹‘néΩa@ıa5®aÎ@laåy˛a@Ô‹ræ@Âfl@Ú–€˚ΩaI@ÚjČ◊äΩa@ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a

١٥٩. تنص بعض قوانني االنتخابات على تشكيل اإلدارة االنتخابية بشكل خمتلط من بضعة ممثلني عن 
األحزاب السياسية، باإلضافة إىل أعضاء غري حزبيني من القضاة، أو األكادمييني، أو ممثلي املنظمات األهلية 
أو املوظفني العامني. ففي ساحل العاج مثًال يتم تعيني أعضاء اإلدارة االنتخابية من قبل كل من األحزاب 
السياسية، ومنظمات املجتمع املدين واحلكومة. وقد تستفيد هذه الطريقة يف تشكيل اإلدارة االنتخابية من 

حماسن الطريقتني األخريني، حيث أا جتمع بني قبول األحزاب السياسية والشفافية يف عملها.

١٦٠. ميكن تطبيق هذه التشكيلة املرّكبة بعدة طرق. ففي كرواتيا يتم أثناء العملية االنتخابية توسيع 
اللجنة الدائمة لالنتخابات املؤلفة من مخسة أعضاء من العاملني يف جماالت القانون، وذلك من خالل 
إضافة ثالثة أعضاء مؤقتني ميثلون فريق األكثرية وثالثة آخرون ميثلون فريق األقلية الربملانية، حبيث ميتلك 
مجيعهم ذات احلقوق يف التصويت واملشاركة يف اختاذ القرارات. وعليه فال ميكن يف هذه احلالة السيطرة 
على أغلبية القرار واستثناء األعضاء املستقلني إال من خالل توافق األعضاء السياسيني الذين ميثلون مواقف 
وآراء سياسية متناقضة. ويف هنغاريا يقوم الربملان بانتخاب رئيس اإلدارة االنتخابية وأربعة من أعضائها، 
بينما يقوم كل حزب سياسي مشارك يف االنتخابات بانتداب ممثل واحد عنه لتمثيله يف تلك اإلدارة. 
ويتمتع مجيع األعضاء بذات احلقوق يف التصويت. وتتخذ اإلدارة قراراا بأغلبية األصوات، حيث ميكن 

اسئناف تلك القرارات أمام املحكمة املختصة.

١٦١. وكما هي احلال بالنسبة لإلدارة االنتخابية املؤلفة من ممثلني لألحزاب السياسية، فقد تواجه هذه 
تتمكن اإلدارة  أندونيسيا مثًال مل  انتخابات عام ١٩٩٩ يف  القرارات. ففي  اختاذ  اإلدارة صعوبات يف 
االنتخابية من التصديق على نتائج االنتخابات وذلك بسبب رفض ممثلي بعض األحزاب الصغرية املوافقة 
على تلك النتائج إال إذا أعطيت أحزاا متثيًال ما يف الربملان على الرغم من عدم فوزها بعدد كاٍف من 

أصوات الناخبني خيوهلا بذلك.

١٦٢. يظهر اجلدول رقم (٧) أدناه بعض امليزات والعيوب الناجتة عن تشكيل اإلدارة االنتخابية حسب 
كل واحدة من الطرق الثالثة املبينة هنا (املؤلفة من املمثلني عن األحزاب السياسية، وتلك املؤلفة من 

خرباء مستقلني، واملرّكبة).

_ĆbÓˆåu@‚c@ĆbÓ‹◊@ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a@ıbö«c@Œä–m

١٦٣. يستند اخليار يف تفرغ أعضاء اإلدارة االنتخابية كليًا أو جزئيًا للعمل فيها إىل جمموعة من الظروف 
على  العمل  حجم  يتطلب  فقد  دائمة،  انتخابية  إدارة  وجود  ظل  ففي  واإلدارية.  االنتخابية  والعوامل 
مدار الدورة االنتخابية الكاملة تفرغ أعضاء اإلدارة كليًا هلا واستعدادهم الدائم لعقد املشاورات واختاذ 
القرارات دون تأخري. كما وقد يكون هذا اخليار جيدًا يف ظل قيام فعاليات انتخابية مستمرة ودائمة، 
كتنظيم انتخابات فرعية أو تكميلية بشكل اعتيادي، أو محالت التوعية املستمرة، أو تسجيل الناخبني 
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الدائم، أو عمليات اإلصالح املستمرة لقوانني االنتخاب. وكذلك األمر يف ظل وجود إدارة انتخابية 
مؤقتة، فقد يتطلب حجم العمل اهلائل أثناء العملية االنتخابية، وهي فترة عمل اإلدارة، أن يعمل األعضاء 
بتفرغ كامل. كما وأن خيار التفرغ الكامل قد يكون مفضًال يف تلك احلاالت حيث تدور الشكوك 

حول حيادية اجلهاز اإلداري/التنفيذي لالنتخابات ومهاراته.

١٦٤. يف بعض احلاالت، كما يف أندونيسيا، يفرض القانون على كافة األعضاء العمل بتفرغ كامل 
الكامل  التفرغ  وفرض  االنتخابية  اإلدارة  أعضاء  بتعيني  بلدان  عدة  وتقوم  كما  االنتخابية.  اإلدارة  يف 
عليهم على الرغم من عدم ورود نص صريح بذلك يف القانون، مثل ألبانيا، وأملانيا، وتايالند، ومجهورية 
الدومينيكان، والسلفادور، وغامبيا، ومنغوليا وموريشيوس. وكذلك األمر يف جنوب أفريقيا، حيث يعمل 
كافة األعضاء عدا واحد (قاضي) بتفرغ كامل لإلدارة االنتخابية على الرغم من عدم ورود نص بذلك 

يف القانون.

ها
مل

ة ع
ريق

وط
ها 

وار
، أد

ية
خاب

النت
رة ا

إلدا
ة ا

كيب
تر

جدول رقم (٧): ميزات وعيوب تشكيلة اإلدارة االنتخابية من ممثلني عن األحزاب السياسية، ومن 
اخلرباء املستقلني واملرّكبة

العيوبامليزات
اإلدارة 

االنتخابية 
املؤلفة من 

ممثلني لألحزاب 
السياسية

قبل  من  املشاركة  مستويات  رفع  يف  تسهم  قد   •
القوى السياسية املتناقضة

قد تسهم يف رفع مستويات مشاركة الناخبني  •
تسهم يف االرتقاء بشفافية العملية االنتخابية  •

وضع  يف  السياسية  األحزاب  مشاركة  يف  تسهم   •
وتطوير السياسات االنتخابية

تضمن صلة وصل وثيقة مع الشركاء الرئيسيني يف   •
العملية االنتخابية

العملية  إدارة  خدمة  يف  السياسية  اخلربة  تضع   •
االنتخابية

قد يعمل األعضاء استنادًا إىل مصاحلهم احلزبية  •
قد ال ميتلك األعضاء املؤهالت أو اخلربات املهنية   •

املالئمة
كافة  متثيل  مت  حال  يف  أعماهلا  إدارة  تصعب  قد   •

األحزاب السياسية يف عضويتها
بعض  متثيل  عدم  حال  يف  مصداقيتها  تفقد  قد   •
األحزاب السياسية يف عضويتها، أو يف حال تراجع 
مستويات الثقة يف األحزاب السياسية بشكل عام

قد تواجه صعوبات يف اختاذ القرارات على أساس   •
من اإلمجاع والتوافق

الناشئة بني  قد تعاين وحدة اإلدارة من اخلالفات   •
خمتلف األحزاب السياسية

اإلدارة 
االنتخابية املؤلفة 

من خرباء 
مستقلني

اإلدارة  مصداقية  من  املحايدة  العضوية  تعزز   •
االنتخابية

ال ختضع على األرجح للضغوطات السياسية  •
مهنية األعضاء  •

تضع جمموعة من اخلربات املهنية يف خدمة اإلدارة   •
االنتخابية

من  املرموقة  الشخصيات  بني  من  أعضاؤها  يرفع   •
مرتلة اإلدارة االنتخابية واحترامها

يوفر أعضاؤها اخلرباء شبكات واسعة من املهنيني   •
الذين ميكن لإلدارة االنتخابية االستفادة منهم

قد ال تعي دائمًا االعتبارات السياسية اهلامة  •
على  السياسيني  الشركاء  اطالع  من  حتد  قد   •

فعاليات ونشاطات اإلدارة االنتخابية
قد تفتقد لعالقات جيدة مع الشركاء الرئيسيني يف   •

العملية االنتخابية
لإلدارة  والئهم  بني  صراعًا  األعضاء  يواجه  قد   •
االنتخابية وطريقة عملها وقناعات املؤسسات أو 

املنظمات اليت يتبعون هلا أصًال
قد ال يرغب ”أفضل اخلرباء“ يف العمل يف إدارة   •

العملية االنتخابية
قد يصعب وجود خرباء مستقلني وغري حزبيني يف   •

ظل املراحل االنتقالية حنو الدميقراطية

اإلدارة 
االنتخابية 

املرّكبة

تسهم يف إجياد التوازن بني ما هو سياسي وما هو   •
فين

يعمل  بينما  املشاركة،  مستويات  رفع  يف  تسهم   •
ممارسات  أية  من  احلد  على  املستقلون  أعضاؤها 

حزبية أو منحازة
الشركاء  أمام  بالشفافية  االنتخابية  اإلدارة  تتمتع   •

السياسيني، بينما حتافظ على مصداقيتها املهنية
السياسية  املسامهات  االنتخابية  لإلدارة  توفر   •

واخلربات املطلوبة يف نفس الوقت
العملية  يف  الرئيسيني  الشركاء  بني  تواصًال  حتقق   •

االنتخابية والشخصيات العامة املرموقة فيها
تضع كل من اخلربات السياسية واملهنية/الفنية يف   •

خدمة اإلدارة االنتخابية

برامج  مبوجب  الفريقني  من  أعضاؤها  يعمل  قد   •
ومواقف متباينة

قد تعاين اإلدارة من تنافس بني أعضائها يف تسريب   •
املعلومات

كافة  متثيل  مت  حال  يف  أعماهلا  إدارة  تصعب  قد   •
األحزاب السياسية واخلربات املطلوبة يف عضويتها

قد تفتقد لبعض املصداقية يف حال عدم متثيل بعض   •
األحزاب يف عضويتها

قد تواجه صعوبات يف اختاذ القرارات على أساس   •
من اإلمجاع والتوافق

إىل  جنبًا  بالعمل  املرموقون  اخلرباء  يرغب  ال  قد   •
جنب مع ممثلي األطراف السياسية 
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١٦٥. يف املقابل، ففي البلدان اليت تعترب فيها مواعيد االنتخابات ثابتة، وحيث ال تقع على عاتق اإلدارة 
االنتخابية سوى بعض املسؤوليات البسيطة يف الفترات الزمنية الفاصلة بني االنتخابات، فقد يكون من 
األفضل العمل مبوجب التفرغ اجلزئي من قبل األعضاء. وهو ما يعمل به يف كل من أرمينيا، ومجايكا، 
والسنغال، وكمبوديا، ومالطا واليابان مثًال. ويف غانا ومنغوليا يعمل كافة األعضاء بتفرغ جزئي بينما 
يتفرغ كل من رئيس اإلدارة ونائبة كليًا للعمل فيها، وكذلك يف غوايانا حيث يعمل كافة األعضاء بتفرغ 
جزئي عدا الرئيس. كما وميكن أن يعمل أعضاء اإلدارة االنتخابية بتفرغ جزئي يف الفترات الفاصلة بني 

االنتخابات بينما يتفرغون كليًا أثناء العملية االنتخابية.

١٦٦. جيب موازنة الفوائد اليت قد تنتج عن تفرغ األعضاء كليًا للعمل يف إدارة العملية مع الكلفة الناجتة 
عن ذلك، خاصًة وأن االنتخابات القادمة قد ال حتصل إال بعد بضعة سنوات. كما وأن التفرغ الكامل 
املوظفون  يبدأ  عندما  اإلداري/التنفيذي، خاصًة  اجلهاز  وموظفي  األعضاء  بني  إىل خالفات  يؤدي  قد 
التنفيذيون بتفسري التفرغ الكامل من قبل األعضاء على أنه تدخل يف الفعاليات والنشاطات ذات الطابع 

التنفيذي الصرف.

ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a@ıbö«c@ÖÜ«

١٦٧. عادًة ما يتم حتديد عدد أعضاء اإلدارة االنتخابية أو املؤسسة املفوضة بذلك من خالل اإلطار 
القانوين لالنتخابات. إال أن ذلك قد ال يكون ممكنًا عندما حيدد ذلك استنادًا إىل معايري معينة يف اإلدارات 
االنتخابية املؤلفة من ممثلني عن األحزاب السياسية، كإسناد العدد إىل نسبة متثيل كل حزب يف الربملان، 

حيث أن العدد يتغري من وقت إىل آخر.

١٦٨. خيتلف عدد أعضاء اإلدارة االنتخابية من موقع إىل آخر حول العامل، دون أن يكون لذلك عالقة 
مباشرة حبجم البلد املعين. ففي بلد صغري مثل ليسوتو على سبيل املثال تتألف جلنة االنتخابات من ٣ 
أعضاء، بينما تتألف يف نيجرييا من ١٣ عضو، مع العلم بأنه بلد أكرب بكثري من ليسوتو. أما كندا، وعلى 
الرغم من مساحتها اهلائلة، فإن إدارا االنتخابية تتألف من عضو واحد، واهلند حيث يقطن حوايل ٦٠٠ 
الزيادة يف عدد أعضاء اإلدارة  مليون ناخب، تتألف جلنتها االنتخابية من ٣ أعضاء فقط. وقد تسهم 
االنتخابية بتوفري الفرصة لتمثيل أوسع يف عضويتها، بينما يسهم العدد القليل هلم يف جعل النقاش وعملية 

اختاذ القرار أكثر سهولًة.

١٦٩. متيل اإلدارات االنتخابية اليت تضم يف عضويتها ممثلني عن األحزاب السياسية إىل مشل عدد أكرب 
من األعضاء وذلك لكي تتسع لعدد كايف من املمثلني عن خمتلف التوجهات السياسية، بينما متيل اإلدارات 

االنتخابية املؤلفة من خرباء مستقلني إىل حتديد عدد األعضاء فيها بأعداد أقل.
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العليا  املحكمة  املؤلفة من قضاة يف  الدائمة لالنتخابات،  الوطنية  اللجنة  توسيع  يتم  ١٧٠. يف كرواتيا 
وبعض املحامني املرموقني، لتشمل ممثلني عن أحزاب األغلبية واملعارضة يف الربملان، وذلك خالل الفترة 

االنتخابية. وهو ما يتم تطبيقه كذلك على مستوى اللجان االنتخابية يف خمتلف الدوائر االنتخابية.

١٧١. يسهم تشكيل اإلدارة االنتخابية من عدد فردي من األعضاء يف متكينها من اختاذ قراراا على 
أساس األغلبية البسيطة لألصوات، دون أن تضطر إىل اللجوء لوسائل أخرى لتحقيق ذلك كأن يعطى 

رئيسها صوتًا ترجيحيًا مثًال.

١٧٢. تنص قوانني االنتخابات يف بعض البلدان، مثل جامايكا، وكرواتيا واملكسيك على إمكانية تعيني 
أعضاء بدالء لألعضاء األساسيني أو نواب هلم. ويف تلك احلاالت يستطيع النائب أو البديل أن حيل حمل 

العضو األساسي وميارس صالحياته بشكل أوتوماتيكي عند احلاجة.

سنة  املتوفرة  املعطيات  البلدان حسب  بعض  يف  االنتخابية  اإلدارة  أعضاء  عدد   :(٨) رقم  جدول 
٢٠٠٥

عدد األعضاء يف إدارات انتخابية مؤلفة من ممثلني لألحزاب السياسية
مجهورية الكونغو الدميقراطية٢١

موزامبيق١٩

مايل وطاجيكستان١٥

ليشتنستني١١

كلولومبيا، مالطا والتفيا٩

غوايانا، الصومال ورواندا٧

اهلندوراس وسانتا لوسيا٣

عدد األعضاء يف إدارات انتخابية مؤلفة من اخلرباء املستقلني
أوكرانيا١٥

العراق وفلسطني٩

غينيا بيساو٨

الفلبني، تركيا وأوغندا٧

أندورا٦

كمبوديا، فيجي، سرياليون وفرتويال٥

كندا، بابوا غينيا اجلديدة وجزر السيشيل١
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العضوية بفترة زمنية حمددة. وعلى سبيل  الدائمة حتديد مدة  ١٧٣. يتم يف غالبية اإلدارات االنتخابية 
املثال، كانت فترة العضوية يف بعض البلدان حىت أواخر عام ٢٠٠٥ على النحو التايل: ثالث سنوات 
يف الباكستان؛ أربع سنوات يف كل من باالو، وجامايكا، ومجهورية الدومينيكان، والتفيا وهندوراس؛ 
مخس سنوات يف البوسنة واهلرسك، وترينيداد وتوباغو وفيجي؛ ست سنوات يف تركيا وجورجيا؛ سبع 
سنوات يف أوغندا، وأوكرانيا، وجنوب أفريقيا واملكسيك؛ مثان سنوات يف رومانيا؛ وعشر سنوات يف 
بوتسوانا (للمزيد راجع امللحق أ). ويتم حتديد مدة عضوية بعض اإلدارات االنتخابية نسبة إىل مدة الدورة 
الربملانية. ويف بوتسوانا مثًال متتلك جلنة االنتخابات أمانة عامة دائمة، أما األعضاء فال يعملون إال خالل 
فترة االنتخابات، ويستمرون يف عضوية اللجنة لدورتني متتاليتني للربملان، أي ما يساوي عشر سنوات.

يف  األعضاء  يبقى  حمددة، حيث  غري  وماليزيا  وكندا  وغانا،  بولندا،  من  العضوية يف كل  مدة   .١٧٤
منصبهم منذ حلظة تعيينهم وحىت بلوغهم سن التقاعد، إال إذا استقالوا قبل ذلك أو متت تنحيتهم. ففي 
غانا يبقى رئيس جلنة االنتخابات يف منصبه حىت بلوغه سن ٧٠ عام، بينما يبلغ سن التقاعد يف كل من 
كندا وماليزيا ٦٥ عام. أما يف اهلند، فتحدد مدة العضوية بست سنوات، أو حىت بلوغ العضو ٦٥ سنة 

من العمر، أيهما أقرب.

١٧٥. من ميزات حتديد مدة العضوية يف اإلدارة االنتخابية أنه يسهم يف إدخال األفكار والدماء اجلديدة 
تراكم  إمكانية  يقوض  أن  أن ذلك من شأنه كذلك  إال  اجلديدة.  التعيينات  بشكل مستمر من خالل 
الكثري من قوانني  انتخابية واحدة. لذلك جند بأن  العضوية بدورة  اخلربات، خاصًة عندما تتحدد مدة 
االنتخابات تنص على إمكانية متديد مدة العضوية بالتوافق بني العضو املعني واجلهة املسؤولة عن تعيينه. 
ففي جنوب أفريقيا حتدد عضوية جلنة االنتخابات لفترتني متتاليتني، بينما ال يضع القانون حدًا من هذا 

القبيل يف كل من الباكستان وروسيا مثًال.

١٧٦. يف جنوب أفريقيا يتم جتديد األعضاء بشكل تدرجيي، حيث يتم تعيني كل عضو جديد لفترة 
سبع سنوات وليس للفترة املتبقية من مدة عضوية العضو السابق. ويف كوستاريكا يتم تغيري أحد األعضاء 
الثالثة األساسيني واثنني من نواب األعضاء الستة مرة كل سنتني. أما يف ناميبيا فيتم تعيني أعضاء جلنة 
االنتخابات لفترة حمددة خبمس سنوات، ويف حال شغر منصب أحد األعضاء يتم تعيني بديل عنه ولكن 

للفترة املتبقية من مدة عضوية العضو املستبدل فقط.

١٧٧. يسهم تنظيم عملية جتديد األعضاء بشكل تدرجيي إىل حد كبري يف احلفاظ على ذاكرة املؤسسة 
وجتربتها ويسهل من عملية انتقال رئاسة اإلدارة االنتخابية من عضو آلخر. أما يف حال عدم اتباع هذه 
األعضاء  انتخابية إلعطاء  انقضاء آخر عملية  بعد  بوقت كاٍف  اجلدد  األعضاء  تعيني  فيجب  الطريقة، 
السابقني متسعًا كافيًا من الوقت إلمتام مهامهم وإعداد تقاريرهم وتقييمام االنتخابية، وبوقت كاٍف قبل 
االنتخابات التالية لتمكني األعضاء اجلدد من التكّيف مع مسؤوليام اجلديدة قبل بدء الفترة االنتخابية. 
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وهو ما ميكن حتقيقه من خالل برجمة عملية جتديد األعضاء يف مواعيد تقع حوايل منتصف الفترة الزمنية 
الفاصلة بني االنتخابات.  

ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a@ıbö«c@¥Ó»mÎ@ıb‘n„a

القانون  خالل  من  االنتخابية  اإلدارة  أعضاء  بتعيني  املتعلقة  اإلجراءات  حتديد  يتم  ما  عادًة   .١٧٨
االنتخايب، مبا يف ذلك أحيانًا طريقة انتقائهم. وميكن أن يتم تعيني األعضاء رمسيًا إما من قبل رأس السلطة 
يف البالد، أو السلطة القضائية، أو التنفيذية، أو األحزاب السياسية، وقد يكون ذلك من خالل عملية 
تشاورية أو بقرار منفرد من قبل اجلهة املختصة. أما طريقة االنتقاء فقد تكون عملية مغلقة، من خالل 
تسميات تقوم ا جهات حمددة، أو من خالل املسابقة املفتوحة اليت تتم عن طريق اإلعالن العام عن 
الوظائف الشاغرة، كما وقد تشتمل عملية االنتقاء على نوع من االمتحان العام أو اخلاص للتحقق من 
كفاءة ونزاهة املرشحني لعضوية اإلدارة االنتخابية، باإلضافة إىل إمكانية انتقاء األعضاء من بني جمموعة 
من املرشحني أو من خالل اعتماد قائمة حمددة منهم يساوي عددها عدد األعضاء يف اإلدارة. وبشكل 
عام فقد ميكن لعملية انتقاء األعضاء أن تكون مفتوحة بشكل أكرب يف اإلدارات االنتخابية املؤلفة من 
خرباء مستقلني من تلك اخلاصة باإلدارات االنتخابية املؤلفة، كليًا أو جزئيًا، من ممثلني عن األحزاب 

السياسية.

انتقاء األعضاء من خالل املسابقة املفتوحة
١٧٩. يتم انتقاء أعضاء اإلدارة االنتخابية يف بعض البلدان اليت تتألف إداراا من خرباء مستقلني، مثل 
جنوب أفريقيا، والعراق وناميبيا، من خالل املسابقة املفتوحة، حيث يتمكن املعنيون يف عضوية اإلدارة 
بالتقدم بطلبام هلذا الغرض. ويف كل من جنوب أفريقيا والعراق ميكن جلمهور املواطنني كذلك تسمية 
اخلرباء املرشحني لعضوية اإلدارة االنتخابية. ويف هذه احلاالت يتم استالم الطلبات وتدقيقها، وذلك من 
خالل إجراء املقابالت العامة مع املرشحني، من قبل جهة مستقلة (كلجنة قضائية كما هي احلال يف 
ناميبيا أو جلنة برملانية خمتصة كما يف جنوب أفريقيا مثًال). وتقوم تلك اجلهة بإعداد قائمة مقترحة من 
املرشحني لعضوية اإلدارة االنتخابية وتقدميها إىل رأس السلطة يف البالد للقيام بتعيينهم. أما يف بوتسوانا 
فيتم تقدمي طلبات العضوية يف اإلدارة االنتخابية إىل جلنة االنتخابات اليت تقوم برفعها إىل منتدى تتمثل فيه 
كافة األحزاب السياسية، حيث يقوم هذا املنتدى بانتقاء ١٥ مرشح وعرضهم على جلنة اخلدمة القضائية 
يف البالد. وتقوم تلك اللجنة بتعيني مخسة أعضاء من بينهم، باإلضافة إىل رئيس جلنة االنتخابات (والذي 
جيب أن يكون أحد قضاة املحكمة العليا) ونائب الرئيس (والذي جيب أن يكون من ممتهين إحدى املهن 

القانونية).

فرصًة  املفتوحة  املسابقة  االنتخابية من خالل  اإلدارة  أعضاء  انتقاء  الطريقة يف  توفر هذه  بينما   .١٨٠
ألعداد أكرب من املعنيني يف التقدم لعضوية تلك اإلدارة من خالل عملية تنافسية، إال أن ذلك قد ال يضمن 
بالضرورة اختيار أفضل املرشحني. ففي تلك احلاالت حيث يسيطر حزب أو جمموعة سياسية دون غريها 
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على عملية االنتقاء والتعيني، قد تنحسر فرص بعض املرشحني األكثر كفاءًة يف حال عدم توافقهم مع 
طروحات وتوجهات ذلك احلزب أو املجموعة السياسية. 

جدول رقم (٩): بعض ميزات وعيوب انتقاء أعضاء اإلدارة االنتخابية من خالل املسابقة املفتوحة

العيوبامليزات
تعزز من شفافية عملية االنتقاء والتعيني  •

النتقاء  املرشحني  من  ومتنوعة  كبرية  جمموعة  توفر   •
األعضاء من بينهم

متكن قيام العملية على أساس من تنافس الكفاءات  •
الشركاء  كافة  متكني  خالل  من  العملية  مشولية  تعزز   •

بتسمية مرشحني لعضوية اإلدارة االنتخابية
القرارت  مبوازنة  تسمح  إجراءات  على  تنطوي   •
من  وذلك  خمتلفة،  الصادرة عن جهات  واالقتراحات 
وتدقيق  املرشحني،  بتسمية  خمتلفة  أجهزة  قيام  خالل 

قوائمهم وتعيينهم
تفسح املجال أمام مرشحني لعضوية اإلدارة االنتخابية   •

من خارج النخبة األقرب إىل مواقف السلطة

قد ال يرغب أكثر اخلرباء كفاءًة يف املشاركة يف عملية   •
جتعلهم عرضة للتدقيق العام

قد حيجم البعض عن التقدم لعضوية اإلدارة خوفًا من   •
ذلك  خرب  وإشاعة  املنصب  على  احلصول  يف  الفشل 

الفشل على العامة
تنتج عن هذه العملية بعض التكاليف اإلضافية املتعلقة   •
التدقيق  عمليات  وتنظيم  الوظائف  عن  باإلعالن 

واالمتحان
حتتاج هذه العملية إىل متسع أكرب من الوقت لالنتهاء   •

من تعيني األعضاء
تركيبة  ملراقبة  إجراءات  اعتماد  العملية  تتطلب  قد   •

وأعمال اجلهات املختصة بعمليات التدقيق واالنتقاء
قد تسهم هذه العملية يف بعض احلاالت بتمويه هيمنة   •
حزب أو جمموعة سياسية ما على حتديد هوية أعضاء 

اإلدارة االنتخابية

تسمية أعضاء اإلدارة االنتخابية من قبل رأس السلطة يف البالد بالتشاور مع أو من خالل 
التصديق عليهم من قبل السلطة التشريعية

١٨١. يف بعض البلدان األخرى، تبدأ عملية تعيني أعضاء اإلدارة االنتخابية املؤلفة من خرباء مستقلني 
من خالل قيام رأس السلطة يف البالد بتسمية املرشحني لعضوية تلك اإلدارة وتقدميهم للربملان للمصادقة 
عليهم وإقرارهم. وجند أمثلة على هذه الطريقة يف سرياليون وكينيا. ويسهم إشراك السلطة التشريعية، 
مبا يف ذلك أحزاب املعارضة فيها، يف تعزيز قبول خمتلف األحزاب السياسية بالتعيينات املعتمدة. ففي 
جلنة  يف  األعضاء  عدد  تشمل ضعف  املرشحني  من  قائمة  بتمسية  البالد  رئيس  يقوم  مثًال،  أندونيسيا 
االنتخابات العامة ويقدمها إىل الربملان، حيث يقوم الربملان بتنظيم امتحانات شفهية وكتابية عامة هلم قبل 
قيامه بالتصويت على ترتيب كافة املرشحني يف قائمة تسلسلية من األفضل إىل األسوأ، ومن مث إرسال 
قائمة بأمساء أفضل املرشحني لتعيينهم رمسيًا من قبل الرئيس. أما يف أوكرانيا، فيقوم الربملان بإعداد قائمة 
من املرشحني وتقدميها لرئيس البالد، الذي يقوم بدوره بانتقاء األعضاء املقترحني وإعادة قائمة بأمسائهم 

إىل الربملان من جديد إلقرارها.

لوسيا  وسانتا  وتوباغو،  ترينيداد  ذلك  يف  مبا  الكومنويلث،  ملجموعة  التابعة  البلدان  بعض  يف   .١٨٢
وفيجي، يقوم رأس السلطة بتعيني األعضاء استنادًا إىل توصيات من رئيس الوزراء وبالتشاور مع قائد 
املعارضة. أما يف بابوا غينيا اجلديدة فهناك جلنة خاصة بالتعيينات املتعلقة باإلدارة االنتخابية، تتألف من 
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رئيس الوزراء، وقائد املعارضة، ورئيس اللجنة الربملانية املختصة بشؤون التعيينات العامة، باإلضافة إىل 
رئيس جلنة اخلدمة العامة.

١٨٣. يوفر توزيع الصالحيات يف تعيني أعضاء اإلدارة االنتخابية بني السلطتني التنفيذية والتشريعية فرصًة 
ملوازنة قرارات كل منهما يف هذا اخلصوص ويف حتسني عملية التعيني بشكل عام. أما انفراد سلطة واحدة 
بذلك، وخاصة إذا كانت تلك السلطة التنفيذية، فقد يؤدي ذلك إىل النظر لألعضاء املعينني على أم 
رهن إشارة السلطة القائمة على تعيينهم، حىت ولو كان أولئك األعضاء من األفراد املعروفني برتاهتهم. 

١٨٤. وحىت يف حالة توزيع صالحية التعيني بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، فإن ذلك قد ال يضمن 
سالمة العملية بشكل كاٍف يف حال سيطرة حزب ما على كلتا السلطتني، أو يف حال هيمنة السلطة 
التنفيذية عمليًا على السلطة التشريعية. ويف تلك احلاالت فقد يكون العتماد ضرورة إقرار التعيينات من 
قبل أغلبية ثلثي أعضاء السلطة التشريعية فائدة كبرية، حيث أا متكن األحزاب الصغرية واملعارضة من 

التأثري يف عملية التعيني، وهو ما يعمل به يف كل من األورغواي، واملكسيك، ونيجرييا واليمن. 

انفراد أحد فروع السلطة بتعيني أعضاء اإلدارة االنتخابية
كرأس  االنتخابية،  اإلدارة  أعضاء  بتعيني  السلطة  فروع  أحد  فيها  تنفرد  اليت  احلاالت  تلك  ١٨٥. يف 
السلطة مثًال، ال يتطلب ذلك موافقة من أية جهة أخرى، وقد ال يتطلب ذلك االستناد إىل أية توصيات 
أو مشاورات مع أية مؤسسة أخرى، كالسلطة التشريعية، أو األحزاب السياسية أو املنظمات األهلية 
(منظمات املجتمع املدين). وعلى الرغم من إمكانية قيام رأس السلطة ببعض املشاورات، وهو ما حيدث 
بالفعل يف كثري من احلاالت، إال أن ذلك ال يعترب ملزمًا له يف اختاذ قراره النهائي حول تعيني األعضاء. 
وهذا ما جنده يف كل من زامبيا، والسنغال، وماليزيا واهلند مثًال، حيث ينفرد رئيس البالد بصالحية تعيني 
أعضاء اإلدارة االنتخابية. وينتقد كثري من املحللون هذه الطريقة يف تعيني األعضاء، خاصًة عندما تنفرد 
بذلك السلطة التنفيذية، وذلك لكوا متهد الطريق لتعيني أعضاء قريبني من مواقف احلكومة أو احلزب 

احلاكم بدًال من أعضاء حياديني.

١٨٦. يف بعض البلدان األخرى، مثل كوستاريكا، تنفرد حمكمة العدل العليا بصالحية تعيني األعضاء، 
إال أن ذلك يتطلب موافقة ثلثي أعضاء املحكمة.

اشتراك األطراف األخرى يف تعيني أعضاء اإلدارة االنتخابية
١٨٧. تتمثل إحدى اخليارات األخرى للحد من تأثري السلطة التنفيذية يف عملية تعيني أعضاء اإلدارة 
االنتخابية يف إشراك جهات قضائية وأخرى غري حكومية، إما يف تسمية املرشحني لعضوية تلك اإلدارة 
أو يف انتقائهم. ففي بوتسوانا مثًال تضطلع جلنة اخلدمة القضائية مبسؤولية تعيني أعضاء جلنة االنتخابات، 
بينما تلعب املنظمات األهلية، أو األكادمييني أو العاملني بالقانون دورًا مفصليًا يف عملية تعيني أعضاء 

تلك اللجنة.
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١٨٨. حيدد شكل اإلدارة االنتخابية وتشكيلها من اخلرباء املستقلني أو املمثلني احلزبيني، بشكل عام ما 
إذا كانت املؤهالت الفردية اليت جيب توافرها يف أعضاء تلك اإلدارة منصوص عليها يف اإلطار القانوين 
اإلدارة  ممثليها يف  تعيني  اخلاصة يف  معايريها  السياسية  األحزاب  تستخدم  ما  فعادًة  ال.  أم  لالنتخابات 
االنتخابية املؤلفة من ممثلني عنها، ومنها العضوية يف احلزب، أو موقع العضو داخل التركيبة احلزبية أو 

املؤهالت املهنية اليت يتمتع ا.

١٨٩. وعلى الرغم من ذلك جند بأن بعض قوانني االنتخاب تنص على مؤهالت حمددة لعضوية اإلدارة 
االنتخابية املؤلفة من ممثلني حزبيني، كأن ال يكون املمثل من بني القيادات الفاعلة يف احلزب أو أن ال 
يكون من املنتخبني ملناصب متثيلية حديثًا. ففي موزامبيق مثًال يفرض القانون على أعضاء جلنة االنتخابات 
واستقاللية  برتاهة،  االنتخابية  مبهامهم  يقوموا  وأن  مهنيًا  مؤهلني  يكونوا  أن  ممثلني حزبيني  من  املؤلفة 
وحياد. ويعين ذلك أنه على األحزاب السياسية تسمية مرشحيها لعضوية اللجنة من بني األفراد الذين 
يستوفون شروط عدم االنتماء للحزب واالستقاللية. ويف هذه احلاالت عادًة ما يكون األعضاء املرشحون 
من قبل األحزاب السياسية من الشخصيات املرموقة يف املجتمع بدًال من كوم أعضاء يف احلزب الذي 

يقوم بتسميتهم.

١٩٠. أما يف اإلدارات االنتخابية املؤلفة من خرباء مستقلني، فقد ينص القانون على جمموعة من املؤهالت 
الفردية اليت جيب أن تتوفر يف أعضاء اإلدارة االنتخابية، كما هي احلال يف أندونيسيا واملكسيك. ويف 
بعض احلاالت فقد يكتفي القانون بتعريف أمناط العمل واملهام اخلاصة باإلدارة االنتخابية، واليت يتم حتديد 

املؤهالت املطلوبة يف أعضائها استنادًا هلا.

واحلياد  املهنية  الكفاءة  بصفات  التحلي  االنتخابية  اإلدارة  أعضاء  من  يطلب  أن  الطبيعي  من   .١٩١
السياسي. وتشتمل املؤهالت املطلوبة يف بعض البلدان على ضرورة حيازة العضو على نوع من التأهيل 
أو اخلربة القانونية، خاصًة بالنسبة لرئيس اإلدارة االنتخابية، والذي جيب أن يكون قاضيًا عامًال يف كثري 
من احلاالت (كما يف سلوفينيا) أو قاضيًا حاليًا أو سابقًا (كما يف أستراليا)، أو على األقل من املؤهلني 
لشغل أحد املناصب القضائية العليا. ففي روسيا مثًال جيب على األعضاء حيازة شهادة جامعية يف القانون، 

أما يف تايالند وليتوانيا فيجب أن يكون األعضاء من حاملي الشهادة اجلامعية على األقل.

١٩٢. من املتطلبات األخرى اليت عادًة ما جيب توفرها يف أعضاء اإلدارة االنتخابية ما يتعلق باجلنسية 
والسن. ففي تايالند وسرياليون مثًال ال جيوز تعيني من ال حيملون جنسية البلد لعضوية اإلدارة االنتخابية. 

ويف نيجرييا جيب أن يكون األعضاء ممن أكملوا سن ٢٥ عام على األقل.

١٩٣. تؤثر طريقة انتقاء أعضاء اإلدارة االنتخابية يف حتديد نوعية األفراد الذين يتم اختيارهم هلذا الغرض، 
فئات أخرى. ففي عام  تنقص من فرص  أو  الفئات االجتماعية  ترفع من فرص بعض  أن  حيث ميكن 
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٢٠٠١ يف أندونيسيا على سبيل املثال، بدا وكأن تسمية املرشحني لعضوية جلنة االنتخابات منحصرة 
بشكل أساسي يف الشخصيات األكادميية املرموقة، وعليه فلقد كانت بالفعل املجموعة األكرب من األفراد 
املرشحني لعضوية اللجنة من األكادمييني. وعلى ما يبدو فقد تتمخض طريقة تعيني األعضاء من خالل 
املسابقة املفتوحة عن أجواء أكثر عرضة للتحكم فيها. ففي أذربيجان على سبيل املثال، تطلب القانون 
سنة ١٩٩٩ تعيني نصف األعضاء من قبل الربملان ونصفهم اآلخر من قبل رئيس البالد، الذي كان حزبه 
يسيطر بشكل كلي على الربملان، األمر الذي نتج عنه جلنة انتخابات مستقلة شكليًا ولكنها خاضعة كليًا 

لتأثري احلكومة عمليًا.



١٣٢

أشكال اإلدارة االنتخابية

١٣٣

جدول رقم (١٠): املؤهالت املنصوص عليها يف القانون لعضوية ثالث إدارات انتخابية حديثة العهد 
مؤلفة من خرباء مستقلني

اليمناملكسيكأندونيسيا
نعممل يذكرها القانوننعماحلياد

نعممل يذكرها القانوننعمالرتاهة

نعم (بالوالدة)نعم (بالوالدة)نعماجلنسية

٣٥ سنة٣٠ سنةمل يذكرها القانونبلوغ سن حمدد

شهادة جامعية أو ما يعادهلاشهادة جامعيةمل يذكرها القانونمؤهالت مهنية

أن يكون من ذوي الكفاءة نعمنعمخربة انتخابية
واخلربة

الصحة العقلية 
واجلسدية

مل يذكرها القانوننعمنعم

أن ال يكون من القيادات غياب الفاعلية احلزبية
احلزبية

أن ال يكون قد اضطلع بقيادة 
أو إدارة أي حزب على 

املستوى الوطين أو املحلي، وأن 
ال يكون من املرشحني ألي 

منصب منتخب خالل السنوات 
اخلمس األخرية

على العضو جتميد أي نشاط 
سياسي أو حزيب له طيلة مدة 

العضوية

مل يذكرها القانوننعمنعمالتسجيل كناخب

ضرورة أن يشغل أي 
منصب آخر

مل يذكرها القانونمل يذكرها القانونمل يذكرها القانون

تقييدات حول شغل أية 
مناصب أخرى

ال جيوز أن يكون موظفًا عامًا 
أو يضطلع بأي منصب عام 

آخر

ال جيوز أن يكون قد اضطلع 
مبنصب وزير أو مدعي عام 

فيدرايل خالل السنة األخرية. 
كما وال جيوز أن يكون قد 

اضطلع سابقًا مبنصب وكيل 
وزارة، أو رئيس مصلحة يف 
الوظيفة العامة الفيدرالية، أو 

حاكم والية أو وزير فيها

مل يذكرها القانون

أن يكون مستقيم اخللق متطلبات شخصية
والسلوك وأال يكون قد صدر 

ضده حكم قضائي بات يف 
قضية جنائية

أن يكون مستقيم اخللق 
والسلوك وأال يكون قد صدر 

ضده حكم قضائي بات يف 
قضية جنائية

أن يكون مستقيم اخللق 
والسلوك، وأال يكون قد صدر 
ضده حكم قضائي بات يف أي 

من جرائم االنتخاب، أو يف 
جرمية خملة بالشرف واألمانة

أن يكون مقيم يف البالد حلظة اإلقامة يف البلد
تعيينه وطيلة مدة العضوية

أن يكون مقيمًا يف البالد ملا ال 
يقل عن سنتني قبل التعيني

مل يذكرها القانون
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١٩٤. بينما تنص بعض قوانني االنتخاب على ضرورة تعيني أعضاء اإلدارة االنتخابية من بني العاملني 
مبهن حمددة (كأن يكون مجيع األعضاء من القضاة كما يف كوستاريكا، أو من القضاة والعاملني يف املهن 
القانونية األخرى كما يف كرواتيا)، إال أن قليل منها حيدد اخلربات العملية والكفاءات اليت جيب أن تتوفر 
يف األعضاء، إذ تنحصر املؤهالت املطلوبة يف بعض األوجه القانونية عادًة. وباملقارنة مع عامل الشركات 
اخلاصة اليت تقوم بكم كبري من الفعاليات واالختصاصات يوازي حجم املهام امللقاة على عاتق اإلدارة 
االنتخابية، قلما تكتفي تلك الشركات بتشكيل جملس إلدارة أعماهلا ال جيمع بني أعضائه سوى جمموعة 

حمدودة من اخلربات.

١٩٥. ويف بعض احلاالت حيدد القانون من ال جيوز تعيينهم لعضوية اإلدارة االنتخابية. ففي كثري من 
البلدان العاملة بنظام اإلدارة االنتخابية املستقلة أو املختلطة (فيما يتعلق باملؤسسة املستقلة يف هذه احلالة) 
جند بأن ذلك يشمل عدم إمكانية اجلمع بني عضوية تلك اإلدارة وبعض املناصب أو املهام األخرى، كأال 
يكون الفرد عضوًا يف حزب سياسي ما أو موظف لديه، أو أال يضطلع بأي منصب متثيلي منتخب أو أي 
منصب حكومي. أما بعض املتطلبات األخرى، مثل تلك املتعلقة بالوضع الصحي للعضو، فقد تنطوي 

على ممارسات لتمييز بعض الفئات أو األفراد.
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١٩٦. يف البلدان اليت يعمل فيها أعضاء اإلدارة االنتخابية بتفرغ كامل ملهامهم االنتخابية، يتم حتديد 
القانون  إما من خالل  يتعلق بأجورهم ومستحقام األخرى،  شروط اخلدمة اخلاصة م، وخاصًة ما 
أو بقرار من قبل رأس السلطة أو احلكومة بالتشاور مع مؤسسات أخرى، كالربملان، أو وزارة اخلدمة 
العامة (أو اللجنة/املديرية املختصة بذلك) أو وزارة املالية. وعادًة ما يتم تعيني أعضاء اإلدارة االنتخابية 
للعمل بشروط خدمة توازي الشروط املطبقة على كبار العاملني يف السلطة القضائية أو كبار العاملني يف 

اخلدمات واملصاحل العامة األخرى.

١٩٧. أما يف البلدان اليت يعمل فيها أعضاء اإلدارة االنتخابية بتفرغ جزئي فقط ملهامهم االنتخابية، فمن 
املعتاد ختصيص بدل هلم عن مشاركتهم يف أعمال تلك اإلدارة واجتماعاا، كما هي احلال يف بوتسوانا 
مثًال. كما وتقوم بعض البلدان (مثل ناميبيا) بإضافة خمصصات شهرية ثابتة لألعضاء على تلك البدائل. 

أما تلك البدائل واملخصصات فيتم حتديدها من قبل احلكومة استنادًا لسياساا وترتيباا اخلاصة.

١٩٨. يف كل من بريطانيا، وليسوتو ونيجرييا وبعض دول منطقة الكارييب، متول املخصصات املدفوعة 
ألعضاء اإلدارة االنتخابية من خالل امليزانية العامة للبالد مباشرًة. وذلك من شأنه أن يضمن لألعضاء 

مستحقام خالل فترة عضويتهم ويسهم يف حفاظهم على استقالليتهم التامة يف أدائهم ملهامهم.



١٣٤

أشكال اإلدارة االنتخابية

١٣٥

١٩٩. مما يسهم يف متكني أعضاء اإلدارة االنتخابية من القيام بأعماهلم حبياد، ومهنية، واستقاللية ودون 
ومتنحهم  اإلدارة  عضوية  يف  االستمرار  هلم  تضمن  ترتيبات  اعتماد  سياسية،  ألية ضغوطات  اخلضوع 
احلصانة ضد أية ممارسات غري مشروعة دف للتأثري عليهم، كاقتطاع بعض املخصصات، أو حتجيم 
شروط اخلدمة، أو املالحقة املتعمدة، وحتميهم من إمكانية قيام احلكومة أو اية جهة أخرى مبحاولة عزهلم 
من منصبهم بشكل عشوائي أو تعسفي. فقد ال يتمتع األعضاء بذات املقدار من الثقة بالنفس يف اختاذ 
التشريعية إذا ما كان بإمكان أي من تلك السلطات عزهلم من  التنفيذية أو  قرارات ال تروق السلطة 
عضوية اإلدارة االنتخابية، أو تقليص خمصصام وشروط خدمتهم خارج اإلجراءات املنصوص عليها 

قانونيًا.

اإلدارة  يف  العضوية  حبصانة  تتعلق  ضوابط  على  البلدان  من  كثري  يف  االنتخابات  قوانني  تنص   .٢٠٠
االنتخابية توزاي تلك اخلاصة بكبار العاملني يف السلطة القضائية، حيث ال جيوز عزل األعضاء إال يف 
حاالت وألسباب واضحة وحمددة، مثل السلوك غري الصحيح، أو اإلعاقة اجلسدية أو العقلية. وهذا ما 
يعمل به يف اهلند، حيث ال ميكن عزل العضو يف اإلدارة االنتخابية إال مبوافقة ثلثي أعضاء الربملان، حىت 
عندما تثبت عليه أية مة لقيامه بسلوك ال يليق مبنصبه. كما وميكن حتصني األعضاء ضد أي تقليص يف 
خمصصام وشروط خدمتهم عشوائيًا، من خالل القانون، كما يف كندا. ويف بعض البلدان األخرى، 
مثل ترتانيا وزامبيا، ميكن لرئيس البالد عزل أي من أعضاء اإلدارة االنتخابية ألسباب حمددة، مبا يف ذلك 
اإلفالس يف زامبيا. إال أن القانون يف هذين البلدين مل ينص على ضرورة اتباع إجراءات قانونية حمددة 

للقيام بعزل العضو، كموافقة الربملان أو إجراء حماكمة عادلة للعضو املعين.

٢٠١. قد تكون مسألة حتصني مدة العضوية بالنسبة لإلدارات االنتخابية املؤلفة من ممثلني عن األحزاب 
السياسية مسألة شائكة. فإذا كانت األحزاب هي املسؤولة عن تعيني وعزل ممثليها، فمن األجدر ا أن 
تتمتع حبرية استبداهلم عندما تشاء، كما هي احلال يف املكسيك مثًال. إال أننا جند بأن القانون يف جورجيا 
ينص على أن أعضاء جلنة االنتخابات مستقلون متامًا عن اجلهة اليت تقوم بتعيينهم، بغض النظر عما إذا 
كانوا معينني من قبل األحزاب السياسية أو أية جهة أخرى، فاألعضاء ال ميثلون تلك األحزاب أو اجلهات 
وال يعتربون مسؤولون أمامها. وعليه، فإن أي تدخل يف أعمال األعضاء من قبل اجلهات اليت قامت 

بتعيينهم يعترب خمالفًا للقانون وخيضع للعقوبات القانونية. 

ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a@ø@ÚÌÏö»€a@· flé”

الوالء  بقسم  اإلدالء  األعضاء  يفرض على  واليمن،  وليتوانيا  أندونيسيا،  مثل  البلدان،  ٢٠٢. يف بعض 
والرتاهة قبل استالمهم ملناصبهم. ويقوم األعضاء باإلدالء بذلك القسم عادًة أمام أحد كبار السلطة أو 
كبار القضاة، مثل رئيس الربملان أو نائبه يف ليتوانيا. ويلزم هذا القسم بالوالء للدستور واحترام قوانني 
القسم فقد يكون بسيطًا، كما يف سلوفاكيا، أو أكثر تفصيًال كما يف  البلد. أما نص  االنتخابات يف 
أندونيسيا. كما وميكن أن يشتمل القسم على مدونة سلوك أو أن يشري إليها، أو إىل أي قانون يتعلق 

بتعارض املصاحل بالنسبة ألعضاء اإلدارة االنتخابية. 
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اليت حتكم طريقة  الضوابط  االنتخابية بشكل عام إىل وضع وتطبيق جمموعة من  اإلدارة  ٢٠٣. حتتاج 
عملها الداخلية. وميكن أن تتعلق تلك الضوابط جبوانب إدارية، ومالية وفنية، كتلك املتعلقة بأمن وسالمة 
موظفيها، وصالحية التحدث لوسائل اإلعالم باسم اإلدارة، واإلجراءات اخلاصة باجتماعاا ونظامها 
الداخلي، وعضوية اللجان الفرعية املنبثقة عنها، والترتيبات اللوجستية، وما يتعلق بتنظيم املشتريات وجرد 
املالية وإدارة ملفاا وأرشيفها. ويكون هلذه الضوابط ثقًال أكرب عندما يفرض  املمتلكات، والعمليات 
على أعضاء اإلدارة االنتخابية (أو القائم على رأسها يف اإلدارات االنتخابية احلكومية) اعتمادها وإقرارها 

بشكل رمسي.

٢٠٤. ميكن لإلدارة االنتخابية أن توكل بعض الصالحيات املتعلقة بوضع الضوابط واإلجراءات األقل 
أمهية إىل موظفني حمددين يف جهازها اإلداري أو أمانتها العامة. ويف هذه احلالة، جيب التحقق من توزيع 
تلك الضوابط على كافة املوظفني، على املستويني املركزي واملحلي، لتعزيز مستويات االلتزام ا من قبل 
اجلميع. باإلضافة إىل ذلك، جيب اعتماد عقوبات واضحة وملزمة حلاالت عدم االلتزام بتلك الضوابط 
أو العمل مبا يتعارض معها. وهلذا الغرض جيب كذلك حتديد اإلجراءات املتعلقة بتنفيذ الضوابط وتطبيق 
العدالة.  مبادئ  مع  يتماشى  ومبا  للتأويل،  جماًال  يدع  ال  واضح  بشكل  مبخالفتها،  اخلاصة  العقوابات 
وبالنسبة لإلدارات االنتخابية احلكومية، أو تلك اليت تستفيد من خدمات املوظفني العامني، ميكن تطبيق 
الضوابط اخلاصة بالوظيفة العامة بشكل مباشر، وذلك على الرغم من أنه من املستحسن العمل يف هذه 

احلاالت على إدخال بعض التعديالت اخلاصة بعمل اإلدارة االنتخابية ومتطلباا. 
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٢٠٥. ختتلف الطرق املتبعة من قبل اإلدارات االنتخابية الختاذ قراراا باختالف النظام املتبع يف تلك 
اإلدارة، والثقافة السائدة يف كل بلد، باإلضافة إىل اختالف املتطلبات القانونية يف كل حالة. ففي البلدان 
بينما تقوم السلطة  تتألف تلك اإلدارة من أعضاء،  اليت تعمل بنظام اإلدارة االنتخابية احلكومية، قلما 
التنفيذية عادًة بإدارة العملية وجهازها اإلداري، ويف هذه احلاالت جتمع اإلدارة االنتخابية بني دورها يف 
اقتراح القرارات ودورها يف اعتمادها وتنفيذها، حيث عادًة ما توكل صالحية حتديد السياسات واختاذ 

القرارات اإلدارية إىل رأس اجلهاز أو املؤسسة القائمة على تنظيم الشؤون االنتخابية.

٢٠٦. أما يف اإلدارات االنتخابية املستقلة واملختلطة، فعادًة ما حيدد قانون االنتخابات بعض اإلجراءات 
املتعلقة بطريقة اختاذ بعض القرارات، مثل طريقة انتخاب رئيس تلك اإلدارة، وصالحيات الرئيس أو 
األعضاء فيما يتعلق باختاذ القرارات من قبل هيئة اإلدارة املجتمعة، وطريقة التصويت أثنائها واألغلبية 
ترجيحيًا،  فيها صوتًا  ميتلك  اليت  العملية واحلاالت  تلك  الرئيس يف  احلاالت، ودور  بعض  املطلوبة يف 

إخل.
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٢٠٧. بينما تنص قوانني االنتخاب على بعض األوجه واإلجراءات املتعلقة بعملية اختاذ القرارات، عادًة 
ما يتم تفصيل ذلك من خالل النظام الداخلي أو الضوابط اإلدارية األخرى اليت تضعها اإلدارة االنتخابية 
إىل مواضيع  باإلضافة  األعضاء،  فيها صالحيات  مبا  األمور،  بكثري من  الضوابط  تلك  وتتعلق  لنفسها. 

أخرى مثل:

مهام وصالحيات رئيس اإلدارة االنتخابية؛  •
مسؤوليات الرئيس فيما يتعلق باختاذ القرارات وصالحياته يف توكيل ذلك؛  •

طريقة الدعوة الجتماعات اإلدارة؛  •
دورية االجتماعات؛  •

جدول أعمال االجتماعات وطريقة إعداده؛  •
والتصويت  مناقشتها  وطريقة  االقتراحات،  تقدمي  ذلك  يف  مبا  القرارات،  الختاذ  املتبعة  اإلجراءات   •

عليها، واحلاالت اليت تتطلب إمجاع األعضاء؛
حضور األعضاء الجتماعات اإلدارة والنصاب القانوين؛  •

حقوق وأدوار موظفي اللجنة املشاركني يف اجتماعاا، وما يتعلق بإمكانية دعوة أفراد من خارج   •
اإلدارة حلضور االجتماعات؛

تدوين حماضر اجللسات، والتصديق عليها ونشرها؛  •
كيفية إقرار السياسات والتوجيهات العامة؛  •

اإلجراءات اخلاصة بتجميد أو تعديل النظام الداخلي؛  •
اإلجراءات اخلاصة باملؤمترات الصحافية واملسؤولية عنها.  •

٢٠٨. يف كثري من احلاالت يتمثل النصاب القانوين الجتماعات اإلدارة االنتخابية حبضور نصف أعضائها، 
وتتخذ قراراا مبوافقة األغلبية البسيطة (٥٠٪ +١) من األعضاء احلضور. إال أننا جند بأن قرارات جلنة 
االنتخابات يف ليتوانيا تتطلب إمجاع كافة األعضاء احلضور يف اجتماعاا. ويف بلغاريا ال جيوز لألعضاء 
املخالف  للعضو  فيحق  أما يف جورجيا  التصويت.  االمتناع عن  االنتخابات  احلضور يف جلسات جلنة 
لرأي األغلبية أن يرفق رأيه خطيًا مبحضر اجللسة، إال أن ذلك ال خيوله بالوقوف يف وجه تنفيذ القرارات 

املتخذة مبوافقة أغلبية األعضاء.

ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a@ıbö«c@pb«b‡nua

٢٠٩. قد يفرض قانون االنتخابات، أو النظام الداخلي لإلدارة االنتخابية، إقرار بعض املواضيع من قبل 
بتنظيم االنتخابات واملكملة  املتعلقة  الضوابط واإلجراءات  إقرار  املجتمعة، مثل  هيئة اإلدارة االنتخابية 
للقانون، أو التصديق على نتائج االنتخابات، أو تعيني املوظفني، أو القرارات اليت تتعلق حبقوق الشركاء 
يف العملية االنتخابية. واعتماد اإلدارة االنتخابية لترتيبات جتتمع مبوجبها هيئتها بكامل أعضائها بشكل 
دوري معتاد يسهل من عملية وضع السياسات، ومتابعة أداء اإلدارة االنتخابية بشكل عام، باإلضافة إىل 

وضع التوجيهات الالزمة لتنظيم أعمال جهازها اإلداري أو أمانتها العامة.
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٢١٠. وبينما ميكن ألعضاء اإلدارة االنتخابية املتفرغني كليًا للعمل فيها إدارة نشاطات اجلهاز اإلداري 
بعقد  واالكتفاء  بذلك  القيام  فقط  جزئيًا  املتفرغني  األعضاء  يتمكن  ال  فقد  يومي،  بشكل  وتوجيهه 
اإلدارة. وميكن  تلك  بأعمال  املتعلقة  والفعاليات  السياسات  ملناقشة  واألخرى  الفترة  بني  االجتماعات 
االنتخابات مرة واحدة كل  الفاصلة بني  الزمنية  الفترات  اجتماعام يف  املتفرغني كليًا عقد  لألعضاء 
أسبوع. أما اإلدارات املؤلفة من أعضاء متفرغني جزئيًا فعادًة ما تعقد اجتماعات أقل، مبعدل اجتماع 
واحد كل شهر. أما خالل الفترة االنتخابية فتجري العادة على عقد مزيد من االجتماعات، حيث ميكن 
أن تلتئم اإلدارة االنتخابية املؤلفة من أعضاء متفرغني كليًا يف اجتماعات يومية. ويف كافة األحوال، فمن 
املعتاد أن يقوم كل من رئيس اإلدارة االنتخابية وأمينها العام بالتوقيع على حماضر جلساا، ويف بعض 
احلاالت توقع تلك املحاضر من قبل كافة األعضاء (خاصًة يف اإلدارات االنتخابية املؤلفة من ممثلني عن 

خمتلف األحزاب السياسية)، كوسيلة للتصديق على مضموا. 

اجتماعات اإلدارة االنتخابية املغلقة واملفتوحة
٢١١. تسهم اجتماعات اإلدارة االنتخابية املفتوحة للجمهور بتعزيز مستويات الثقة يف تلك اإلدارة. ويف 
حال نص القانون على ضرورة عقد اإلدارة االنتخابية الجتماعتها بشكل مفتوح، جيب على تلك اإلدارة 
نشر مواعيد تلك اجللسات. لكن وعلى الرغم من ذلك حتتاج اإلدارة إىل نشر قراراا املتخذة يف تلك 
االجتماعات. ويف هذه احلاالت فمن الضروري أن تعمل اإلدارة االنتخابية للتنسيق مع الشرطة حلفظ 
األمن والتحقق من سري أعمال اجللسات املفتوحة. ويف ليتوانيا وهنغاريا مثًال ينص القانون على أن تكون 
جلسات جلنة االنتخابات مفتوحة للجمهور، ويف ليتوانيا ميكن ملن حيضر تلك اجللسات من اجلمهور 

تسجيل وقائعها بالصوت والصورة طاملا مل يعق ذلك أعمال اجللسة.

٢١٢. يف املقابل فإن اجتماعات جلنة االنتخابات يف كل من جنوب أفريقيا وزامبيا مقفلة وال حيق ألي 
فرد حضورها إال بدعوة خاصة. وميكن أن توفر اجللسات املقفلة جوًا أفضل لألعضاء ملناقشة املواضيع 
املطروحة بصراحة أكرب، خاصًة عندما يتعلق األمر مبواضيع على درجة خاصة من احلساسية، حيث ال 
يضطر األعضاء ملداراة الرأي العام يف التعبري عن آرائهم الشخصية حول أي موضوع يطرح للنقاش. 
إال أن االجتماعات املقفلة تقلص من شفافية اإلدارة االنتخابية يف اختاذها لقراراا، وقد تقود إىل بعض 
الشك حول خضوع اإلدارة االنتخابية لبعض املؤثرات اخلارجية. لذلك جيب أن يعقب اجللسات املغلقة 
لإلدارة االنتخابية إعالن أو مؤمتر صحايف لعرض املناقشات والقرارات اليت خرجت ا، كما هي احلال يف 
جامايكا مثًال. كما وميكن لإلدارة االنتخابية، وحرصًا منها على إطالع اجلمهور على مقرراا، أن تعمل 
على نشر حماضر جلساا وملخصات حول نشاطاا من خالل الوسائل املتاحة، مبا يف ذلك الوسائل 

اإللكترونية احلديثة (كموقع اإلدارة االنتخابية اإللكتروين مثًال).
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٢١٣. ينتج عن تشكيل اللجان الفرعية املنبثقة عن اإلدارة االنتخابية املؤلفة من عدد كبري من األعضاء 
فوائد ّمجة تساعدها يف متابعة وإدارة فعالياا املختلفة. ففي أندونيسيا، وكينيا وناميبيا مثًال، مسح تشكيل 
بعض اللجان الفرعية املسؤولة أمام هيئة اإلدارة املجتمعة، ألعضاء اإلدارة التخصص والتركيز بشكل 
أكرب على بعض املهام الرئيسية اخلاصة بالعملية االنتخابية. كما وأن تلك اللجان توفر فرصة لتوزيع مهام 
املتابعة واإلشراف بني األعضاء أثناء الفترات االنتخابية اليت تتميز عادًة بازدحام وتراكم املسؤوليات. ويف 
بعض احلاالت تتمتع اللجان الفرعية بصالحية االستعانة خبربات مهنية من خارج اإلدارة االنتخابية أو 
من بني موظفيها. ويف كينيا على سبيل املثال قامت جلنة االنتخابات بتشكيل اللجان الفرعية التالية: جلنة 
املالية، وجلنة اإلدارة، وجلنة تنسيق املساعدات اخلارجية، وجلنة شؤون اإلدارة االنتخابية، وجلنة الشؤون 

العامة، وجلنة الشؤون القانونية واإلصالح االنتخايب، وجلنة املعلوماتية والوسائل التقنية.

٢١٤. تعمد بعض اإلدارات االنتخابية إىل تشكيل فريق مصغر يتألف كليًا أو جزئيًا من أعضائها، يسمى 
”املكتب“، والذي يقوم بالتنسيق مع اجلهاز اإلداري أو األمانة العامة نيابة عن كافة األعضاء. أما يف 
احلاالت اليت يشترك فيها األعضاء بإدارة وتنظيم نشاطات وفعاليات اإلدارة االنتخابية بشكل يومي، كما 
كانت عليه احلال يف أندونيسيا سنة ٢٠٠٤، فقد يسهم توزيع املهام اإلشرافية بشكل حمدد بني خمتلف 
األعضاء يف توضيح مسؤوليات كل منهم وتوفري فرصة أفضل للتعامل بشكل منهجي ومنظم بينهم وبني 
املوظفني يف األمانة العامة. وعلى سبيل املثال، يضطلع كل عضو من أعضاء جلنة االنتخابات يف تايالند 

بدور حمدد إلدارة أحد فروع العمل اليت تقوم على تنفيذها أمانتها العامة.
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٢١٥. تعترب العالقة بني أعضاء اإلدارة االنتخابية وجهازها اإلداري أو أمانتها العامة أمرًا هامًا يف احلاالت 
اليت يتبع فيها نظام اإلدارة االنتخابية املستقلة أو املختلطة. وختتلف األدوار اليت تسند إىل األعضاء ذا 
اخلطوط  بوضع  جزئيًا  املتفرغني  األعضاء  يكتفي  فبينما  أخرى.  إىل  حالة  من  كبري  بشكل  اخلصوص 
العريضة لسياسات اإلدارة االنتخابية واإلشراف بشكل عام على أعماهلا دون االخنراط بتنفيذها ومتابعتها 
احلثيثة، جند بأن األعضاء املتفرغني كليًا عادًة ما يشتركون يف تلك األعمال بشكل مباشر. وقلما ينخرط 
أعضاء اهليئة املستقلة يف ظل اإلدارة االنتخابية املختلطة يف تفاصيل العمل اإلداري للعملية االنتخابية، بل 
يعملون بشكل أساسي على اإلشراف على نوعية االنتخابات ونزاهتها. لكن، ويف العمليات االنتخابية 
املنظمة يف مراحل االنتقال حنو النظام الدميقراطي التعددي، فقد جيد أعضاء اإلدارة االنتخابية املستقلة 
املستندة إىل جهاز إداري قوامه من املوظفني العامني، وكذلك أعضاء اهليئة املستقلة يف ظل نظام اإلدارة 
االنتخابية املختلطة، ضرورة لالضطالع بدور تنفيذي وإداري مباشر وواضح للعيان، وذلك دف تعزيز 
مصداقية العملية االنتخابية ككل. ويف بعض البلدان، كاليمن مثًال، فقد يضطلع األعضاء مبسؤولية مباشرة 

عن إدارة الدوائر التنفيذية اليت يتألف منها اجلهاز اإلداري أو األمانة العامة.

٢١٦. ومن العناصر اليت تسهم يف تنظيم أفضل لعالقات العمل بني أعضاء اإلدارة االنتخابية وجهازها 
اإلداري اعتماد حتديد واضح لصالحيات ومهام كل من األعضاء وذلك اجلهاز، وإقرار هيكلية هرمية 
واضحة تبني مسؤوليات كل منهما وموقع اجلهاز اإلداري بالنسبة لألعضاء، باإلضافة إىل تعيني املوظفني 
استنادًا إىل التخصص والكفاءة، األمر الذي من شأنه أن يعزز من مستويات االحترام املتبادل بني األعضاء 
واجلهاز اإلداري. وللعمل على تعزيز الثقة املتبادلة بني أعضاء اإلدارة االنتخابية املستقلة املستندة إىل جهاز 
إداري يتألف من املوظفني العامني، وذلك اجلهاز، جيب أال يكون موظفوه مسؤولون سوى أمام اإلدارة 
االنتخابية مباشرًة دون غريها. أما يف اإلدارات االنتخابية املختلطة واحلكومية، فمن املفضل حتديد مديرية 
واحدة ضمن اجلهاز اإلداري لتضطلع باملسؤولية كاملة عن كافة الفعاليات االنتخابية للجهاز اإلداري 

أمام اإلدارة االنتخابية لتعزيز تلك الثقة.

٢١٧. ومن الوسائل املساعدة على تقوية العالقة بني أعضاء اإلدارة االنتخابية وجهازها اإلداري، إشراك 
املسؤول األعلى عن ذلك اجلهاز أو من ينوب عنه يف اجتماعات اإلدارة، إما كضيف مدعو (كما يف 
أندونيسيا)، أو كعضو غري مصوت فيها (كما يف جامايكا)، أو كعضو كامل حيق له التصويت على 
قراراا (كما يف أستراليا)، كما ميّكن ذلك اإلدارة االنتخابية من االستفادة من التوصيات العملية املتعلقة 

بالعمليات االنتخابية التنفيذية.
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املستقلة  االنتخابية  اإلدارة  نظام  ظل  يف  املستقلة  االنتخابية  املؤسسات  أو  اهليئات  تقوم   •
االنتخابية  اإلدارات  أما  األعضاء.  من  جملس  أعماهلا  إدارة  على  يقوم  حيث  واملختلطة 
احلكومية، واهليئات االنتخابية احلكومية العاملة يف ظل نظام اإلدارة املختلطة، فال تتألف 

من أعضاء، إال يف بعض احلاالت االستثنائية.

ال ميكن القول بأن هناك عدد مثايل لعدد أعضاء اإلدارة االنتخابية، كما ال توجد مبادئ   •
عامة تشري إىل أفضلية تفرغ األعضاء للمهام االنتخابية كليًا أو جزئيًا. وتلعب جمموعة 
وجتديدهم،  تعيينهم  وكيفية  االنتخابية  اإلدارة  أعضاء  عدد  حتديد  يف  دورًا  العناصر  من 
واجلغرافية،  االقتصادية  واالعتبارات  السكاين،  وحجمه  املعين  البلد  مساحة  ذلك  يف  مبا 
وصالحيات ومهام اإلدارة االنتخابية، وقدرات اجلهاز اإلداري لإلدارة االنتخابية، ونظام 

اإلدارة املتبع (اإلدارة املستقلة أم املختلطة).

حيتاج أعضاء اإلدارة االنتخابية إىل التحلي مبرتلة خاصة لضمان احترامهم من قبل كافة   •
دستورية  لضمانات  حاجتهم  إىل  باإلضافة  األخرى،  االجتماعية  والفعاليات  السلطات 
ألية  اخلضوع  دون  للعمل  الئقة  خدمة  وشروط  حمددة  عضوية  مدة  هلم  تؤمن  وقانونية 

مؤثرات أو التخوف منها.

قد تتألف اإلدارة االنتخابية يف ظل نظام اإلدارة املستقلة واملختلطة من أعضاء ميثلون خمتلف   •
أو من  بذلك،  املخولة  قبل األحزاب  اإلدارة من  لعضوية  السياسية ويرشحون  األحزاب 
خرباء مستقلني وغري حزبيني يعينون استنادًا إىل كفاءام املهنية، أو قد تكون ذات تشكيلة 
مرّكبة، مبا يشمل أعضاء من كلتا الفئتني. أما اخليار يف ذلك فيعتمد على اجلو السياسي 

العام يف البلد املعين ومستوى تطور العملية الدميقراطية فيه.

يسهم اعتماد مدة عضوية حمددة ومضمونة يف اإلدارة االنتخابية يف تعزيز ثقتها بنفسها،   •
ويف تسهيل عملية جتديد األعضاء. أما استبدال األعضاء بشكل تدرجيي فيسهم يف احلد من 

إعاقة أعمال اإلدارة االنتخابية ويف احلفاظ على الذاكرة املؤسسية هلا.

املفتوحة وتصنيفهم  انتقاء األعضاء يف اإلدارة االنتخابية من خالل املسابقة  حتقق طريقة   •
استنادًا إىل معايري شفافة تتعلق بالكفاءة، إدارة انتخابية نوعية. أما الطريقة األكثر شيوعًا 
املتبعة يف تعيني أعضاء تلك اإلدارة فتتمثل يف قيام أحد فروع السلطة بتسمية املرشحني 
للعضوية بينما يقوم فرع آخر بإقرار األعضاء الذين يقع عليهم اخليار. وميكن أن تبدأ هذه 

العملية من السلطة التنفيذية أو القضائية وتنتهي لدى السلطة التشريعية أو بالعكس.

عادًة ما تنص قوانني االنتخاب على املؤهالت الواجب توافرها يف أعضاء اإلدارة االنتخابية،   •
واليت تشمل بشكل عام اجلنسية، والسمعة احلسنة، والقدرة على العمل حبيادية، باإلضافة 
إىل بعض املؤهالت املهنية أو األكادميية. كما وميكن أن تشتمل تلك املؤهالت على عناصر 
أخرى مثل بلوغ العضو لسن حمددة، أو حتليه بشروط صحية ما، أو اضطالعه أو عدم 

اضطالعه مبنصب آخر، أو إقامته يف البلد املعين.

على اإلدارة االنتخابية تطوير آليات الختاذ القرارات وإدارة أعماهلا تتالءم مع طبيعتها ومع   •
الثقافة السائدة يف كل بلد. كما وحتتاج العتماد نظام داخلي هلا يضمن شفافية جلساا 
وعملية اختاذ القرارات من قبلها، باإلضافة إىل إجراءات وضوابط داخلية لتنظيم إدارا 
بشكل جيد. ومن املفيد أن تقوم اإلدارة االنتخابية بتشكيل جلان فرعية تنبثق عنها وتعىن 

بالشؤون االنتخابية املختلفة الواقعة ضمن صالحيات ومهام اإلدارة االنتخابية.

أمام اجلمهور. وبينما  ميكن أن تعقد اإلدارة االنتخابية جلساا بشكل مفتوح أو مغلق   •
متّكن  ونشاطاا،  االنتخابية  اإلدارة  يف  الثقة  مستويات  من  املفتوحة  االجتماعات  تعزز 

االجتماعات املغلقة أعضاء اإلدارة من مناقشة املواضيع احلساسة بصراحة أكرب.

تعترب العالقة اجليدة بني أعضاء اإلدارة االنتخابية وجهازها اإلداري أو أمانتها العامة من   •
املسائل املفصلية لعمل تلك اإلدارة بشكل فاعل ومؤثر. 
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 (CPA) بواسطة قانون سلطة اإلئتالف املؤقتة (IECI) مت تأسيس املفوضية املستقلة لالنتخابات يف العراق
رقم ٩٢، بتاريخ ٣١ أيار/مايو ٢٠٠٤، الذي أعطاها ”السلطة االنتخابية املطلقة يف سائر العراق خالل 
املرحلة االنتقالية“. وقد تأسست املفوضية كهيئة مستقلة ذات إدارة ذاتية، وغري حزبية، تكون مسؤولة 
عن تنظيم وتنفيذ كافة االنتخابات املقررة وفقًا لقانون إدارة الدولة يف املرحلة االنتقالية (TAL)، مبا يف 

ذلك:

انتخابات اجلمعية الوطنية املؤقتة، واجلمعية الوطنية لكردستان، وجمالس املحافظات، واليت أجريت   •
يف ٣٠ كانون الثاين/يناير عام ٢٠٠٥؛

األول/ تشرين  الوطنية)، وجرى يف ١٥  اجلمعية  (الذي وضعته  الدستور  االستفتاء على مشروع   •
أكتوبر عام ٢٠٠٥؛

االنتخابات العامة اليت جرت يف ظل الدستور اجلديد، يف ١٥ كانون األول/ديسمرب عام ٢٠٠٥.  •
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التمثيل،  نظام  القانوين لالنتخابات، مبا يف ذلك  قاعدة اإلطار  املؤقتة  اإلئتالف  قرارات سلطة  شكلت 
القرارات  تلك  وأتت  لالنتخابات.  مستقلة  هيئة  وتأسيس  السياسية،  األحزاب  حتكم  اليت  والقواعد 
ومت  املتحدة،  األمم  قبل  من  بوساطة  العراقية،  السياسية  القوى  بني كربى  شاملة  ملناقشات  كمحصلة 
التصديق عليها من جانب جملس احلكم االنتقايل وسلطة اإلئتالف املؤقتة. ويتضمن هذا اإلطار التشريعي 

املكونات الرئيسية التالية:

قانون إدارة الدولة املؤقت، الذي نص على االنتخابات اليت جيب تنظيمها خالل املرحلة االنتقالية   •
الرأي،  التعبري عن  السياسية (كاحلق يف  املواطنة، واحلقوق  تعريف  مثل  اجلوهرية  احلقوق  وأرسى 

واحلق يف االجتماع السلمي)، اليت تعترب ضرورية يف العملية االنتخابية؛
قرار سلطة اإلئتالف املؤقتة رقم ٩٢، الذي نص على تأسيس املفوضية املستقلة لالنتخابات، وجلنة   •

قضائية للنظر يف االستئنافات ضد قرارات املفوضية؛
بتاريخ ١٥ حزيران/يونيو ٢٠٠٤، والذي تضمن  الصادر  املؤقتة رقم ٩٦،  قرار سلطة اإلئتالف   •
قانون االنتخابات املؤقت، ونظام التمثيل النيايب، وشروط األهلية للتصويت يف انتخابات اجلمعية 

الوطنية االنتقالية؛
تضمن  والذي  املحافظات،  جمالس  انتخابات  التمثيل يف  نظام  املؤقتة حول حتديد  احلكومة  قانون   •
القانوين،  اإلطار  مكونات  بقية  مع  متوافقًا  مبا جيعله  الكردستاين  الربملان  انتخابات  لقانون  تعديًال 

خاصًة فيما يتعلق بنظام التمثيل، وشروط الترشيح والتصويت يف االنتخابات؛
قرار سلطة اإلئتالف املؤقتة رقم ٩٧ الصادر بتاريخ ١٥ حزيران/يونيو ٢٠٠٤، الذي تضمن قانون   •

األحزاب السياسية االنتقايل؛
سبعة عشر قرارًا تنظيميًا اختذا املفوضية ملعاجلة قضايا متنوعة، مبا فيها ما يتعلق باجلرائم االنتخابية   •

ومراقبة االنتخابات وعمليات االقتراع وعّد األصوات.

وأخذًا بعني االعتبار بأن قرار سلطة اإلئتالف املؤقتة رقم ٩٦ قد استهدف فقط االنتخابات لتشكيل 
اجلمعية الوطنية االنتقالية اجلارية يف ٣٠ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥، قامت اجلمعية الوطنية باستكمال اإلطار 
التشريعي من أجل تنظيم إدارة االستفتاء واالنتخابات العامة. وعليه أقرت اجلمعية قانون ”االستفتاء“ 
الذي تضمن صيغة السؤال املطروح لالستفتاء، وشروط املشاركة يف االستفتاء، وتفسري تفصيلي للشروط 
اليت وضعها قانون إدارة الدولة املؤقت إلقرار الدستور. ولقد تعرض ذلك التفسري جلدل حاد حيث أنه 
جعل من إمكانية عدم إقرار الدستور أمرًا صعب املنال، وخرج عن حدود قانون إدارة الدولة املؤقت، 
ولذلك مت تعديله الحقًا بقرار من اجلمعية الوطنية ذاا. ومت إقرار قانون االنتخابات يف ١٢ أيلول/سبتمرب 
٢٠٠٥ لتنظيم االنتخابات العامة يف ١٥ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٥. وقد حدد القانون نظام التمثيل، 

وشروط التصويت والترشح، والقيود على احلملة االنتخابية للربملان اجلديد.
وعلى الرغم من سريان قانون سلطة اإلئتالف املؤقتة رقم ٩٢، وبالتايل سلطة املفوضية املستقلة لالنتخابات 
يف تنظيم االنتخابات العامة، فإن قانون االنتخابات اجلديد أعاد التأكيد بوجه خاص على دور املفوضية، 

مما أعطاها ”سلطة وضع القواعد وإصدار التعليمات التنفيذية الالزمة لتنفيذ قانون االنتخابات“.
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والثاين  املفوضية،  يرأس  الذي  املفوضني“،  األول هو ”جملس  رئيسيني،  املفوضية من عنصرين  تتكون 
”إدارة االنتخابات“ اليت تقوم بتنفيذ العمليات االنتخابية حتت سلطة جملس املفوضني. باإلضافة إىل ذلك 

مت تأسيس جلنة انتخابية انتقالية“ من ثالثة قضاة، للنظر يف الطعون ضد قرارات املفوضية.
ويضم جملس املفوضني سبعة أعضاء هلم حق التصويت، باإلضافة إىل املسؤول التنفيذي لالنتخابات الذي 
ال حيق له التصويت. وقد مت اختيار كافة األعضاء بعد عملية ترشيحات عامة أعقبها إجراء فحوصات 
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ومقابالت بواسطة األمم املتحدة. وقد بلغ عدد الترشيحات لعضوية املفوضية حوايل ١٩٠٠ شخصًا 
خالل نيسان/إبريل وأيار/مايو عام ٢٠٠٤، وذلك على الرغم من حالة عدم االستقرار احلاد يف تلك 
بينهم  الثمان عشرة، وكان من  العراقية  املفوضية عراقيون من كافة املحافظات  الفترة. وتقدم لعضوية 
١١١ إمرأة. فضًال عن ذلك، قامت األمم املتحدة بتعيني خبري دويل يف االنتخابات كعضو غري مصوت 

يف املفوضية. وللمفوضية أيضا أمانة عامة ووحدة تدقيق مسؤولة بشكل مباشر أمام جملس املفوضني.
التنفيذي، وهلا مقر رئيسي وعدة فروع على مستويات  إدارة االنتخابات فيشرف عليها املسؤول  أما 
الرئيسي إدارات للشؤون اإلدارية، واملالية، واإلتصال اجلماهريى، وتعزيز  انتخابية خمتلفة. ويضم املقر 
القدرات، والعمليات. كما توجد ثالثة مكاتب انتخابية يف إقليم كردستان، ومكتب يف كل حمافظة من 
املحافظات الثمان عشرة (مع وجود مكتبني يف بغداد وحدها)، و٥٤٢ مكتب يف الدوائر االنتخابية، 
حيث يضطلع مكتب الدائرة االنتخابية باملسؤولية عن حوايل عشرة مراكز اقتراع، يضم كل منها حوايل 
٣٠٠٠ ناخب. وبسبب األوضاع األمنية السائدة يف العراق، مل يتم فتح كافة هذه املكاتب يف املحافظات 
والدوائر، أو توظيف العاملني الالزمني هلا بشكل دائم، مما اضطر املفوضية إىل اتباع أسلوب مرن يف إدارة 

العاملني واملوارد لضمان خدمة الناخبني بأفضل طريقة ممكنة.
وقد مت تعيني العاملني يف إدارة االنتخابات من خالل عملية تنافسية مفتوحة، كما شارك أعضاء جملس 
املفوضني يف تعيني كبار املوظفني مثل مدراء األقسام ومسؤويل االنتخابات على مستوى املحافظات. 
وجيب على كافة العاملني يف إدارة االنتخابات أن يكونوا مهنيني وغري حزبيني، إال أنه يف تلك املرحلة 

االنتقالية مل يكن واضحًا متامًا إىل أي مدى كان ميكن اعتبارهم كموظفني عموميني مهنيني.
وبالنظر إىل اجلدول الزمين الضيق لالنتخابات، احنسرت فرص تنمية املهارات املهنية ملوظفي املفوضية، 
حسب  الدراسية،  والزيارات  التدريب  وأسلوب  العمل  خالل  التدريب  أسلوب  بني  اجلمع  مت  حبيث 

الظروف املتاحة.
أما جلنة االنتخابات االنتقالية فقد مت تأسيسها بقرار سلطة اإلئتالف املؤقتة رقم ٩٢، وتضم ثالثة قضاة 
يعينهم جملس القضاء األعلى، للنظر يف الطعون ضد قرارات املفوضية. وينحصر إختصاص اللجنة يف النظر 
يف الطعون املقدمة ضد القرارات النهائية اليت يصدرها جملس املفوضني، واليت ال ميكن إبطاهلا إال إذا وجدته 
اللجنة ”عشوائيًا، أو مزاجيًا، أو يتجاوز اختصاصات املفوضية، أو مت إختاذه بسوء نية“. باإلضافة إىل 
ذلك، جيب على اللجنة أن تلتزم متامًا باملواعيد التنظيمية يف عملها كي تسمح بإمتام اإلجراءات االنتخابية 

يف موعدها. وال جيوز الطعن يف قرارات هذه اللجنة أمام أية جهة أخرى.
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يعطي اإلطار القانوين لالنتخابات سلطات واسعة للمفوضية املستقلة لالنتخابات، وهو ما يعّد أمرًا غري 
معتاد سواء يف الدميقراطيات املستقرة أو االنتقالية، ولكنها تعّد أمرًا طبيعيًا يف دول خارجة لتوها من 
مرحلة صراعات حادة. وحسب قانون سطة اإلئتالف املؤقتة رقم ٩٢ ”متتلك املفوضية سلطة اختاذ كافة 
التدابري الالزمة، واملتسقة مع احلقوق األساسية اليت كفلها قانون إدارة الدولة املؤقت، إلدارة انتخابات 
املهام  على  القانون  هذا  وينص  العراق“.  أحناء  سائر  يف  عليها  واإلشراف  باملصداقية  تتسم  ديقراطية 

والصالحيات التالية:

إعداد وحفظ وتصنيف سجالت الناخبني، ووتعديلها واعتمادها؛  •
العمل على تعزيز الثقة وحشد التأييد العام للعملية االنتخابية يف العراق؛  •

تنظيم وتنفيذ عملية تسجيل األحزاب السياسية واعتمادها؛  •
تنظيم وتنفيذ عمليات تسجيل املرشحني واعتمادهم؛  •

إعتماد مراقيب االنتخابات واجلهات األخرى املشاركة يف مراقبة أو متابعة االنتخابات يف العراق؛  •
إدارة عمليات االقتراع وعّد وجتميع األصوات؛  •

الفصل يف الرتاعات والطعون االنتخابية؛  •
إعتماد نتائج االنتخابات.  •

ولقد أصدرت املفوضية جمموعة من الضوابط تتعلق مبجاالت اختصاصها، واليت عادًة ما يتم التطرق هلا 
من خالل النصوص القانونية يف ظل ظروف خمتلفة عن القائمة يف العراق. وبالرغم من أن املفوضية ال 
ختضع ملحاسبة أية مؤسسة أخرى يف الدولة إال أا درجت على تفسري صالحياا ضمن أدىن احلدود 
املمكنة، وسعت للحصول على توجيهات تشريعية من خمتلف السلطات املؤقتة واالنتقالية القائمة حسب 

احلال.
وألن نظام التمثيل الذي طبق يف انتخابات ٣٠ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥ مل يشترط القيام بعملية ترسيم 
حدود الدوائر االنتخابية وتوزيع املقاعد املنتخبة بينها، فإن هذه املهام مل تسند إىل املفوضية أو ألية جهة 
أخرى. وقد جرت انتخابات ٣٠ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥ وفق نظام التمثيل النسيب يف دائرة انتخابية 
وطنية واحدة مشلت كافة أحناء العراق ، بينما شكل إقليم كردستان برمته دائرة انتخابية واحدة بالنسبة 
انتخابية  دائرة  حمافظة  كل  فشكلت  املحافظات  ملجالس  بالنسبة  أما  فيه،  اإلقليمي  الربملان  النتخابات 
واحدة يف انتخابات جملسها. إال أن انتخابات ١٥ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٥ جرت وفق نظام التمثيل 
النسيب داخل الدوائر االنتخابية، حيث شكلت كل حمافظة من حمافظات العراق دائرة انتخابية واحدة 
هلذا الغرض مبوجب قانون االنتخابات، وبالتايل مل يكن هناك داع للقيام بعملية ترسيم حدود الدوائر 
االنتخابية. ومع ذلك، أسندت للمفوضية مهمة حتديد حصة كل دائرة من املقاعد، وفقًا لقواعد البيانات 
السكانية كما حيددها القانون، وعمًال بنظام التوزيع النسيب للمقاعد استنادًا إىل نظام احلصص (الكوتا) 

وقاعدة الباقي األقل.
اللجنة  التنسيق مع  بوسائل اإلعالم، ولكنها عملت على  تتعلق  تنظيمية  املفوضية صالحيات  مل متتلك 
الوطنية لإلعالم واإلتصاالت فيما يتعلق بالقواعد املنظمة لعمل تلك الوسائل خالل احلمالت االنتخابية. 
كذلك فعلى الرغم من متتع املفوضية بصالحية وضع القواعد املتعلقة بتمويل احلمالت االنتخابية إال أا 

مل متارس تلك الصالحية يف انتخابات العام ٢٠٠٥.

›ÌÏ‡n€a

بالنظر إىل السلطات الواسعة للمفوضية املستقلة لالنتخابات، وحىت تتمكن من العمل باستقاللية وفاعلية، 
نص قانون سلطة اإلئتالف املؤقتة رقم ٩٢ على سيطرة املفوضية الشاملة على مواردها، مؤكدًا على ما 

يلي:
”جيب على احلكومة العراقية توفري كافة املوارد الضرورية للمفوضية إلدارة االنتخابات يف كافة أحناء 
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العراق خالل املرحلة االنتقالية. وال يتعارض ذلك مع صالحية املفوضية يف السعي لدى املجتمع الدويل 
أخرى  موارد  أية  أو  اإلضافية  األموال  تقدمي  ذلك  يف  مبا  املجال،  هذا  يف  املالئمة  املساعدات  لتلقي 
مباشرة لصاحلها. وللمفوضية وحدها إدارة كافة مواردها وتنظيمها. ويكون املسؤول التنفيذي للمفوضية 

مسؤوًال عن مسك احلسابات لتلك املوارد“.
وعلى الرغم من وجود إشكاليات دورية حول مالية احلكومة العراقية ومدفوعاا، مل حتل تلك املعوقات 
من  سخية  مساعدات  وكذلك  االنتقالية،  احلكومة  من  طلبته  الذي  التمويل  كل  املفوضية  تلقي  دون 
املرحلة  خالل  األخرى  ولالنتخابات   ٢٠٠٥ الثاين/يناير  كانون   ٣٠ انتخابات  قبل  الدوليني  املاحنيني 
االنتقالية. كما شكلت املفوضية وحدة داخلية لتدقيق حساباا تقدم تقاريرها مباشرة إىل جملس املفوضني 

كي تتحقق من القيام مبهامها املالية بشفافية تامة.
باإلضافة إىل املوارد املالية حصلت املفوضية على مساعدات عينية هامة من احلكومة العراقية ومن املجتمع 
الدويل، مبا يف ذلك البيانات اليت قدمتها وزارة التجارة وساعدت على إعداد سجالت الناخبني املؤقتة، 
واملخازن والتسهيالت األخرى اليت وفرا هلا وزاريت التجارة والتعليم وغريها، والدعم األمين من قوات 

األمن العراقية وقوات األمم املتحدة متعددة اجلنسيات، والدعم الفين الدويل.

ÚÓôÏ–Ωa@›j‘néfl

كانون  يف  املنتخب  النواب  جملس  عاتق  على  العراق  يف  االنتخابية  العملية  إدارة  تنظيم  مسؤولية  تقع 
األول/ديسمرب عام ٢٠٠٥. ومع ذلك يبدو بأن املفوضية قد متكنت من ترسيخ مفهوم اإلدارة املستقلة 
لالنتخابات. وقد أوضح استطالع للرأي العام أجراه املعهد اجلمهوري الدويل (IRI) يف شباط/فرباير وآذار/

مارس عام ٢٠٠٥ بأن ٧٢٪ من العراقيني يعتقدون بأن اتنخابات ٣٠ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥ كانت 
عادلة أو عادلة جدًا، وكذلك كانت آراؤهم إجيابية فيما يتعلق بأداء املفوضية يف خمتلف املجاالت.

ولقد تضمنت مناقشات اجلمعية الوطنية االنتقالية حول األمور الدستورية والتشريعية إمكانية تأسيس هيئة 
مستقلة ودائمة إلدارة االنتخابات لتحل حمل املفوضية. وال شك بأن أية مؤسسة انتخابية جديدة ستحتاج 
إىل إطار قانوين أكثر مشوليًة وتفصيًال، باإلضافة إىل جهود أكرب لتنمية القدرات املؤسسية واملهنية لإلدارة 

االنتخابية والعاملني فيها.
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شهدت السنغال انتخابات منتظمة منذ استقالهلا عام ١٩٦٠ وذلك بإشراف وزارة الداخلية حىت عام 
١٩٩٨. وعلى الرغم من قيام التعددية احلزبية يف البالد منذ عام ١٩٧٤، مل يؤد ذلك إىل أي تناوب 
يف السلطة حىت عام ٢٠٠٠. ولقد اتسمت معظم االنتخابات بدرجات عالية من التنافسية، وصوًال إىل 
أوضاع حرجة للغاية عام ١٩٩٨. واستجابًة للضغوط املتزايدة، تعاونت احلكومة واملعارضة إلعداد قانون 
انتخابات جديد مت إقراره يف الربملان عام ١٩٩٢. إال أن ذلك القانون كان مبثابة وثيقة سياسية أكثر 
من كونه إطارًا تشريعيًا وفنيًا للعملية االنتخابية، إذ مل توضح نصوصه آليات اختاذ القرار، واعتمدت 
الصعب تطبيق أحكامه  لذا كان من  الرتاعات االنتخابية،  القرارات بشأن  التوافقي يف اختاذ  األسلوب 
معظم  أن  من  الرغم  وعلى  املختلفة.  املجموعات  قبل  من  خمتلفة  تفسريات  حتتمل  كانت  أا  حيث 
الفاعلني السياسيني وجدوا بأن ذلك القانون كان جيدًا للبالد، إال أنه فشل يف معاجلة التوتر واملنازعات 
املرتبطة بالعملية االنتخابية. ويف عام ١٩٩٦ بدأت أحزاب املعارضة تطالب بتأسيس هيئة مستقلة إلدارة 

االنتخابات.
إدارة  هيكل  يف  تعديالت  ضيوف  عبدو  الرئيس  أدخل  املعارضة،  ضغوط  وحتت   ،١٩٩٨ عام  ويف 
االنتخابات، من خالل إنشاء هيئتني منفصلتني، األوىل هي اإلدارة العامة لالنتخابات (DGE) والثانية هي 
اهليئة الوطنية ملراقبة االنتخابات (ONEL)، اليت تأسست لتكون هيئة مستقلة ولكنها مؤقتة، وتعمل فقط 
يف العام الذي جترى فيه االنتخابات. وتضم تلك اهليئة تسعة أعضاء يتم إختيارهم ممن ُيعرفون باستقامتهم 
مثل  املختلفة  املهنية  التنظيمات  مع  التشاور  بعد  البالد  رئيس  بواسطة  تعيينهم  ويتم  العالية،  ونزاهتهم 
جمموعات حقوق االنسان، ونقابة املحامني، واجلمعيات اإلعالمية، واجلامعات. وحسبما عّبر أحد قادة 
املعارضة، شكل ذلك ”أول فرصة تتاح لكافة التوجهات السياسية للمشاركة يف االنتخابات على أساس 

من تكافؤ الفرص منذ أربعني عام“.
وخسر احلزب اإلشتراكي انتخابات العام ٢٠٠٠، بعد أن حكم البالد ألكثر من ٤٠ عام، وذلك إثر 
هزمية الرئيس عبدو ضيوف أمام منافسه مرشح احلزب الدميقراطي، عبداهللا وادي. ويف تلك االنتخابات، 
عّين الرئيس عبدو ضيوف قائد اجليش السابق لريأس اهليئة الوطنية ملراقبة االنتخابات، وذلك على ضوء 
الرغم من  املعارضة. وعلى  انتقادات  للحد من  االقتراع، وكوسيلة  الشرطة واجليش يف  عدم مشاركة 

استقاللية اهليئة عّبر املواطنون عن قلقهم حول العالقة الوثيقة للهيئة مع احلكومة واألحزاب السياسية، مما 
حدا مبنظمات املجتمع املدين إىل املناداة بضرورة قيام هيئة مستقلة واحدة إلدارة االنتخابات.

أدت املناقشات واملفاوضات بني خمتلف األطراف املعنية إىل إعداد تقرير مت رفعه إىل الرئيس من خالل 
جلنة ترأسها أستاذ جامعي، اقترحت استبدال اهليئة الوطنية ملراقبة االنتخابات يئة جديدة تسمى ”اللجنة 
الوطنية املستقلة لالنتخابات“ (CENA)، تتألف من موظفني عموميني، وأكادميني، ونشطاء يف منظمات 
املجتمع املدين. ويف أيار/مايو ٢٠٠٥ أقر الربملان السنغايل (اجلمعية الوطنية) باإلمجاع قانونًا بتأسيس تلك 
اللجنة، وأعطاها صالحيات أوسع من صالحيات اهليئة السابقة، حيث أصبحت اللجنة مسؤولة بشكل 
مباشر عن إدارة عملية التسجيل والعمليات االنتخابية واإلشراف عليها. ومع ذلك مل خيل اختيار أعضائها 
اإلثين عشر، استنادًا إىل معايري االستقاللية واالستقامة، من اجلدل حىت بعد أدائهم قسم العضوية يف اللجنة 
أمام املجلس الدستوري يف متوز/يوليو ٢٠٠٥. وعلى وجه التحديد، أثري اجلدل حول شخصية رئيس 
اللجنة املعني، وهو قاٍض متقاعد، بسبب النشاط السياسي ألحد أقاربه. وقد تقدمت أحزاب املعارضة 

بشكوى إىل املجلس الدستوري، لكن املجلس رفضها فيما بعد.
وحبلول كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٥، استطاعت اللجنة اجلديدة تأسيس هيئات إلدارة االنتخابات على 
مستوى األقاليم، تسمى جلان األقاليم االنتخابية املستقلة (CEDA). ويف عام ٢٠٠٦، بدأت اللجنة بعملية 
تسجيل السكان والناخبني، تضمنت إصدار بطاقة هوية ممغنطة حلوايل ثالثة ماليني مواطن سنغايل. ومع 

ذلك، فقد بدأت مشكلة أخرى تطفو على السطح، وهي توفري املوارد الالزمة ألعمال اللجنة.

Ô‡Óƒ‰n€a@›ÿÓ:aÎ@Ô„Ï„b‘€a@âbü⁄a

يتمثل اإلطار القانوين لالنتخابات يف السنغال من خالل الدستور وقانون االنتخابات لعام ١٩٩٢، حيث 
حيدد ذلك اإلطار كيفية تنظيم االنتخابات، ومن يتوىل ذلك، بدايًة من ترسيم حدود الدوائر االنتخابية 
وتسجيل الناخبني إىل اإلدارة الفعلية لالنتخابات واإلشراف عليها. وحيدد قانون االنتخابات لعام ٢٠٠٥ 

صالحيات ومهام اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات.
أما اإلدارة العامة لالنتخابات فهي هيئة دائمة، تتبع وزارة الداخلية، وتكون مسؤولة أمام الوزير، وتعمل 
كأي مؤسسة حكومية أخرى. وختتص هذه اإلدارة بتنظيم االنتخابات العامة واملحلية واالستفتاءات، 

وتتضمن صالحياا ومهامها ما يلي:

إدارة عملية تسجيل الناخبني؛  •
تنظيم وتوزيع البطاقات االنتخابية؛  •

طباعة أوراق االقتراع؛  •
إعداد وجتميع نتائج عّد األصوات؛  •

تقدمي الدعم لقوى األمن حول الشؤون االنتخابية؛  •
تصميم وحفظ واستخدام وأرشفة الوثائق االنتخابية؛  •

الربملان  أعضاء  وكذلك  االنتخابات،  لقضاة  املساندة  والطواقم  االنتخابات،  موظفي  تدريب   •
املنتخبني؛

دعم املؤسسات القضائية يف تنفيذ مهامها االنتخابية؛  •
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تنفيذ محالت التوعية املدنية؛  •
إستخدام تقنيات املعلومات لتلبية االحتياجات االنتخابية؛  •

إعداد وتنفيذ املوازنات اخلاصة بتسجيل الناخبني وتنظيم االنتخابات.  •

اخلاصة  العمليات  إدارة  عن  مسؤول  األول  رئيسني،  قسمني  من  لالنتخابات  العامة  اإلدارة  وتتركب 
بتسجيل الناخبني وتنظيم االنتخابات، والثاين خيتص بالتدريب والتوعية املدنية.

Újçb0aÎ@›ÌÏ‡n€aÎ@pbÓy˝ñ€aÎ@‚bËΩa

تتوىل وزارة الداخلية، من خالل اإلدارة العامة لالنتخابات، مسؤولية تنظيم وإدارة كافة االنتخابات، 
حيث تكون مسؤولة فقط أمام وزير الداخلية. أما دور اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات فيتمثل يف 
متابعة العمليات االنتخابية واإلشراف عليها، لضمان التزام كافة األطراف، مبا فيها احلكومة واألحزاب 

السياسية، بالقواعد والتعليمات اليت حتكم االنتخابات.
وتتلقى كل من اإلدارة العامة لالنتخابات واللجنة متويلها من احلكومة، حبيث تدخل موازنة اإلدارة ضمن 

موازنة وزارة الداخلية، بينما يقوم الربملان بالتصويت على موازنة اللجنة املستقلة وإقرارها.
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على الرغم من إجراء االنتخابات يف مملكة أفغانستان خالل الستينات، إال انه وبعد عام ١٩٧٧ وعلى 
أثر اإلنقالب العسكري عام ١٩٧٣، وطوال فترة االحتالل السوفيييت بعد ١٩٧٩، مل ترتق أية انتخابات 
القبلية  التقليدية الختيار القيادات  إىل مستوى املعايري الدولية املعترف ا، حيث استمر العمل بالطرق 
والعشائرية، وكما الحظ أحد الباحثني، فّضل األفغان فكرة االقتراع ”الصريح“ عن طريق رفع األيدي 
علنًا على أسلوب االقتراع السري الذي ينطوي برأيهم على نوع من ”اخلبث“. وخالل احلقبة السوفيتية 
مت إقرار مبدأ احلق العام يف االقتراع، مبا يف ذلك للمرأة، ولكنه كان حمل جدل حاد يف املجتمع األفغاين. 
وخالل فترة ٢٥ عامًا من احلرب الشرسة، انتصرت القوة الغامشة على صناديق االقتراع يف حتديد من 

حيكم أفغانستان.
وبعد هزمية حركة طالبان أواخر العام ٢٠٠١، اجتمعت القوى السياسية املناهضة هلا يف بون (أملانيا) 
لالتفاق على حكومة دميقراطية حتقق مسقبًال مستقرًا للبالد. وقد تضمنت اتفاقية بون املربمة يف كانون 
التام  الدولة شبه  ايار مؤسسات  الرغم من  أفغانستان، على  األول/ديسمرب ٢٠٠١ االعتراف بسيادة 
واحلرب املستمرة ضد طالبان والقاعدة، وعلى الرغم من استمرار أمراء احلرب يف السيطرة على مناطق 

عديدة خارج العاصمة كابول.
وقد خولت اتفاقية بون األمم املتحدة باختاذ اخلطوة العملية األوىل باجتاه الدميقراطية، املتمثلة بتسجيل 
الناخبني من أجل االنتخابات منتصف ٢٠٠٤. وبدأت األمم املتحدة بتنفيذ تلك املهمة يف شباط/فرباير 
٢٠٠٣. إال أن العملية برمتها مل تكن منظمة بالشكل املطلوب، حيث كان يفترض أن تضطلع السلطات 
الوطنية األفغانية باملسؤولية عن االنتخابات، على األقل من الناحية الرمسية، إال أنه يف احلقيقة كانت هذه 
املؤسسات غائبة وعاجزة عن إدارة االنتخابات، والسيما بسبب غياب هيئة وطنية إلدارا، وغياب إطار 

تشريعي مالءم لتنظيم انتخابات حتظى باملصداقية.

ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a@Ò7éfl

كان ظهور اإلدارة االنتخابية يف أفغانستان من خالل عملية معقدة، مرت خبمس مراحل خالل السنوات 
الثالث املاضية، وهي:

كانت األمم املتحدة أول جهة تتوىل مهام تتعلق بإدارة االنتخابات، وذلك من خالل هيئة أنشأا   •
يف  املتحدة  األمم  مساعدات  بعثة  يف  االنتخايب  ”املكون  تسمى  وكانت   ،٢٠٠٣ عام  بداية  يف 

أفغانستان“.
أفغان  أعضاء  (JEMB)، وضمت  االنتخابات  هيئة مشتركة إلدارة  إنشاء  منتصف ٢٠٠٣، مت  يف   •
ودوليني. ومل متتلك تلك اهليئة أية قدرات تنفيذية عملية، إمنا اعتمدت على دعم املنظمات األممية 
لألمم  التابع  االنتخايب  املكون  أعمال  على  اإلشراف  األخرى. واحنصرت مسؤوليتها يف  والدولية 

املتحدة.
يف بداية عام ٢٠٠٤ حتول املكون االنتخايب لألمم املتحدة إىل القيام بدور استشاري لألمانة العامة   •
األفغانية التابعة للهيئة املشتركة املؤقتة، واليت قامت باستكمال االستعدادات لالنتخابات الرئاسية لعام 

٢٠٠٤ وتنظيمها.
يف بداية عام ٢٠٠٥، مت استبدال كافة أعضاء اهليئة املشتركة األفغان بأعضاء جدد، وكذلك استبدال   •
بعض أعضائها الدوليني، ولكنها ظلت هيئة مؤقتة. ومت استبدال األمانة العامة األفغانية بأمانة أخرى 
مت تعيينها بواسطة املكون االنتخايب التابع لبعثة األمم املتحدة، وبإدارة دولية، حيث قامت األمانة 

اجلديدة بإدارة االنتخابات الربملانية لعام ٢٠٠٥.
أخريًا ويف أواخر عام ٢٠٠٥، حّلت اللجنة املستقلة لالنتخابات (IEC) حمل اهليئة املشتركة إلدارة   •
االنتخابات (JEMB)، مبقية ضمن تركبيتها على بعض أعضاء اهليئة املشتركة، ومت تشكيل أمانة عامة 

أفغانية هلا. ولقد مت االتفاق على قيام مستشارين دوليني مبساندة أعمال اللجنة وأمانتها العامة.

Ô„Ï„b‘€a@âbü⁄a

التزال اإلدارة االنتخابية يف أفغانستان يف مرحلة التكوين والتطور. وعلى الرغم من أن اتفاقية بون أرست 
مالمح الدور املسند لألمم املتحدة، مبوافقة جملس األمن، إال أا ال تعدو كوا اتفاقية سياسية داخلية، 
مبعىن أا ليست معاهدة دولية أو قانونية ملزمة، وبالتايل مل تعترب االنتخابات الرئاسية عام ٢٠٠٤ وال 
املتحدة  لألمم  التابعة  السالم  عملية حفظ  تدخل ضمن  كانتخابات  عام ٢٠٠٥  الربملانية  االنتخابات 
ووفقًا لقواعد ونظم األمم املتحدة. إذ أن السلطة القانونية الوحيدة هي مجهورية أفغانستان اإلسالمية 
املنتخب وحكومته  الرئيس  ومن خالل  البداية،  االنتقالية يف  املؤسسات  املتمثلة يف   ،(TISA) االنتقالية 

الشرعية حاليًا.
 (IAEC) املؤقتة  األفغانية  االنتخابات  تأسست مبقتضاه جلنة  بتاريخ ٢٦ متوز/يوليو ٢٠٠٣  قرار  صدر 
واهليئة املشتركة املؤقتة إلدارة االنتخابات. وحىت ذلك احلني، فقد أدى غياب هيئة أفغانية تعمل مع األمم 
املتحدة إىل كون خطة العمل واملوازنة اخلاصة بعملية تسجيل الناخبني خاضعة كليًا لألمم املتحدة، وتنفذ 
على أساس املعايري ومعدالت الرواتب اخلاصة باألمم املتحدة. ولقد أزعج مشروع املوازنة اخلاصة بتلك 
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العملية، واليت بلغت ١٣٠ مليون دوالر أمريكي حسبما مت عرضها يف حزيران/يونيو ٢٠٠٣، كًال من 
املسؤولني يف احلكومة املؤقتة والدول املاحنة واألمم املتحدة ذاا، ودفعت م إىل اختاذ إجراءات ملواجهة 
ذلك. وعليه مت وبسرعة إنشاء جلنة االنتخابات األفغانية املؤقتة، خصوصًا لتوظيف العمالة الالزمة لدعم 
مليون  توفري حوايل ٣٠  أدى إىل  املحلية، مما  األفغان وفقًا ملعدالت األجور  الناخبني  موظفي تسجيل 
دوالر أمريكي على املاحنني. وعلى الرغم من ذلك التوفري، مت إعداد خطة عمل وموازنة جديدة يف شهر 
آب/أغسطس للبدء بتنفيذ عمليات تسجيل الناخبني يف تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٣، ولكنها فشلت 
التسجيل، وبترتيبات أكثر تواضعًا، حىت كانون  تبدأ عملية  املوارد الالزمة هلا، ومل  بسبب عدم توفري 
األول/ديسمرب ٢٠٠٣، وذلك وفقًا لقرار صدر يف تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣ بشأن تسجيل الناخبني 

النتخابات العام ٢٠٠٤.
يف اية شهر كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ مت إقرار الدستور اجلديد ألفغانستان ، متضمنًا بعض األحكام 

االنتخابية اهلامة.
وعمًال على حتقيق املزيد من الواقعية يف إدارة االنتخابات يف أفغانستان، وللتأكيد على جعل مسألة بناء 
القدرات الوطنية جزًء من العملية التطويرية برمتها، صدر قرار بتاريخ ١٨ شباط/فرباير ٢٠٠٤ بشأن 
”أسس تنظيم االنتخابات خالل الفترة االنتقالية“، وتضمن إنشاء هيكلية تنظيمية وإدارية جديدة. وبناًء 
على ذلك أصبح املكون االنتخايب يف بعثة األمم املتحدة واخلرباء العاملني فيه ”مستشارين فنيني“ يعملون 
لصاحل املدير األفغاين اجلديد للهيئة املشتركة املؤقتة إلدارة االنتخابات ومدراء االنتخابات على املستوى 

املركزي ويف املحافظات.
بتاريخ ٢٧ أيار/مايو ٢٠٠٤، أصدر جملس الوزراء األفغاين قانون االنتخابات. أما االنتخابات الرئاسية 

فجرت يف ٩ تشرين األول/اكتوبر ٢٠٠٤.
ويف ٢١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥، مت استبدال كافة أعضاء جلنة االنتخابات املستقلة األفغانية مبرسوم 
رئاسي، كما مت إقرار قانون معدل لالنتخابات يف أيار/مايو ٢٠٠٥. ونتج عن هذا القانون ، باإلضافة إىل 
القرار اخلاص ”بأسس تنظيم االنتخابات خالل املرحلة االنتقالية“ تغيريات هامة. وعلى وجه التحديد، 
أدى ذلك إىل استعادة سيطرة األمم املتحدة على االنتخابات الربملانية لعام ٢٠٠٥، مبا يف ذلك إعادة 
املدير التنفيذي لالنتخابات التابع لبعثة األمم املتحدة للقيام بذلك الدور، على أن يكون مسؤوًال مباشرًة 

أمام اهليئة املشتركة، ومت إلغاء منصب األمني العام األفغاين للهيئة.
يومًا من  بعد ثالثني  االنتقالية  املرحلة  انتهت  أيار/مايو ٢٠٠٥،  الصادر يف  االنتخابات  لقانون  ووفقًا 
إلدارة  املؤقتة  املشتركة  اهليئة  استكملت  فقد  االنتخابات  وذه   .٢٠٠٥ لعام  الربملانية  االنتخابات 
اللجنة املستقلة لالنتخابات (IEC) املؤلفة من مثانية أعضاء،  االنتخابات أعماهلا، ونقلت املسؤولية إىل 
وأمانتها الفنية. ويتمتع أعضاء هذه اللجنة حبصانة ضد العزل طوال مدة عضويتهم واليت تستمر ملدة حمددة 

قدرها ثالثة أعوام.

ÚÌàÓ–‰n€aÎ@ÚÓ‡Óƒ‰n€a@bÌbö‘€a

اضطلعت اهليئة املشتركة املؤقتة إلدارة االنتخابات باملسؤولية عن إدارة االنتخابات يف كل من االنتخابات 
الرئاسية عام ٢٠٠٤ واالنتخابات الربملانية عام ٢٠٠٥، وأشرفت على األمانة العامة التابعة هلا. وخالل 
مدير  الربملانية  االنتخابات  بذلك خالل  قام  بينما  أفغاين،  مدير  األمانة  تلك  أدار  الرئاسية  االنتخابات 
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درا تنفيذي عينه املبعوث اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة.

خالل  هو  كما   ٢٠٠٤ عام  الرئاسية  االنتخابات  خالل  تأسس  الذي  املعقد  التنفيذي  اهليكل  وظل 
املتحدة  األمم  مكتب  على  مبهامها  القيام  يف  اهليئة  اعتمدت  حيث   ،٢٠٠٥ عام  الربملانية  االنتخابات 
يتعلق  فيما  أو  األفغان  املوظفني  رواتب  ودفع  لتوظيف  بالنسبة  سواء   ،(UNOPS) املشاريع  خلدمات 
بالبنية التحتية الالزمة لالنتخابات وشؤون املشتريات وخدمات النقل، إذ مل يكن لدى اهليئة أو أمانتها 
العامة القدرة الذاتية وال الدعم احلكومي للقيام بتلك املهام. وحىت كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٤، قدم 
مكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي (UNDP) خدمات تدبري املوارد واملحاسبة وإدارة املوارد البشرية 
للهيئة املشتركة املؤقتة إلدارة االنتخابات، وأمانتها العامة، وكذلك للمكون االنتخايب التابع لبعثة األمم 

املتحدة.
وعلى الرغم من تأكيد اهليئة على استقالليتها، إال أا كانت تأخذ دومًا بوجهات نظر احلكومة وكذلك 
مكتب املبعوث اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة. كما وكان األعضاء الدوليون الذين عينهم املبعوث 
اخلاص يتلقون تعليمات صرحية يف بعض األحوال منه مباشرًة، األمر الذي ألقى بظالل من الشك على 

استقاللية اهليئة املشتركة خالل االنتخابات الرئاسية.
اهليئة وكذلك  أمانة  قامت  السائد،  األمين  املوقف  عام ٢٠٠٤، وعلى ضوء  الرئاسية  االنتخابات  قبل 
املكون االنتخايب لبعثة األمم املتحدة بتأسيس ”وحدة أمنية“، وهو ما يعّد مبادرًة غري مألوفة يف أعمال 
إدارة االنتخابات، ولكنه ساعد على تعزيز التنسيق مع قوات التحالف، وقوات األمن األفغانية والقوات 

.(ISAF) الدولية املساندة
وخالل االنتخابات الرئاسية، مت تشكيل هيكل منفصل للقيام بعملية تسجيل الناخبني خارج البالد وتنظيم 
االقتراع لالجئني األفغان يف الباكستان وإيران، وبعد إقرار اهليئة املشتركة املؤقته إلدارة االنتخابات، يف 
وقت متأخر، تقدمي تلك اخلدمة، أسندا إىل منظمة اهلجرة الدولية (IOM) باعتبارها اجلهة الوحيدة اليت 

متتلك اخلربة الالزمة إلجناز مهمة جسيمة ذا احلجم.

‚bËΩaÎ@pbÓy˝ñ€a

متتعت اهليئة املشتركة املؤقتة إلدارة االنتخابات بالعديد من الصالحيات املعتادة يف إدارة االنتخابات، مثل 
الناخبني، وتسجيل املرشحني (وهي مهمة سياسية حساسة)، وتنظيم وتنفيذ عمليات  إعداد سجالت 
وزارة  مسؤولية  فكان  االنتخابية  الدوائر  حدود  ترسيم  أما  النتائج.  وإعالن  األصوات،  وعّد  االقتراع 
إىل  استنادًا  املحافظات،  على  املقاعد  توزيع  عن  مسؤولة  كانت  اهليئة  ولكن  اهليئة،  وليس  الداخلية، 
املقاعد  ذلك  يف  مبا  الفائزين،  للمرشحني  املقاعد  ختصيص  وعن  الداخلية،  وزارة  وفرا  اليت  البيانات 

املحجوزة للنساء.
االنتخابات من أجل  قوانني  اهليئة، وذلك مبقتضى  تقاريرها إىل  ترفع  وتأسست جلنة إعالمية مستقلة، 
للمالحظات حول  واستجابًة  واضحة.  فعالية  أثبت  ما  وهو  اإلعالم،  لوسائل  العادل  الوصول  ضمان 
االنتخابات الرئاسية عام ٢٠٠٤، نص قانون االنتخابات لعام ٢٠٠٥ على قيام جلنة مستقلة للنظر يف 

الشكاوى والطعون االنتخابية.
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كما سبق وأشرنا، متت تغطية كافة نفقات االنتخابات الرئاسية والربملانية تقريبًا من خالل املسامهات 
الطوعية للماحنني الدوليني. وألن بعثة األمم املتحدة مل تكن حلفظ السالم فلم تقدم متويًال يذكر على 
الرغم من دورها الرمسي يف إدارة العمليات االنتخابية، وعملها وفقًا ملعايري األمم املتحدة. ولقد أوصت 
جمموعة لوضع االستراتيجية لفترة ما بعد االنتخابات، اشتركت فيها األمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي واهليئة املشتركة املؤقتة إلدارة االنتخابات، أوصت بضرورة قيام الدولة بتمويل اللجنة املستقلة 
لالنتخابات، على أن تدير اللجنة مواردها بشكل مستقل. ولكن قانون االنتخابات اجلديد الذي تأسست 
مبوجبه اللجنة املستقلة لالنتخابات مل يوضح آلية متويل االنتخابات يف املستقبل. ومع ذلك، صدرت العديد 
من التصرحيات السياسية تقر بضرورة اعتماد االنتخابات على التمويل احلكومي يف املستقبل. وبالنظر إىل 
أن بعض العاملني يف اإلدارة االنتخابية اعتادوا على احلصول على رواتب جمزية يف ظل التمويل الدويل 
السابق ، فهم قد ال يرضون باملرتبات احلكومية، مما قد ينعكس سلبًا على استمرارية اإلدارة من الناحية 
املالية. ويف عام ٢٠٠٦، عّبرت منظمات دولية عن استعدادها ملواصلة الدعم للمستشارين الدوليني لدى 
اللجنة املستقلة لالنتخابات، ومنها املؤسسة الدولية لنظم االنتخابات (IFES) واملعهد الوطين الدميقراطي 

(NDI) ومؤسسة آسيا (Asia Foundation)، إال أن ذلك لن يكون إىل ما ال اية بطبيعة احلال.

ÚÓ‰ËΩa

خالل عامي ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤، بذلت جهود خاصة لتدريب أعضاء اإلدارة االنتخابية األفغانية، ومتكينهم 
أثناء قيامهم بأعماهلم واالستفادة من خربام. وبعد تعيني مدير أفغاين  من جماراة زمالئهم من اخلرباء 
املستوى  على  أفغان  مدراء  تعيني  مت   ، االنتخابات  إلدارة  املؤقتة  املشتركة  للهيئة  العامة  األمانة  إلدارة 
االنتخايب  املكون  لدى  العاملني  الدوليني  املوظفني  من  ألقرام  كنظراء  املحافظات  ومستوى  الوطين 
الفرصة هلم لالطالع  وتوفري  انتخابية حمددة،  بالقيام مبهام  تكليفهم  املتحدة، وذلك دف  األمم  لبعثة 
على اخلربة الدولية واملعايري الدولية يف األداء املهىن. إال أن العودة لنظام سيطرة األمم املتحدة التام على 
إدارة االنتخابات خالل االنتخابات الربملانية عام ٢٠٠٥ أدى إىل إاء ذلك النهج ، وبالتايل أصبح من 
الضروري وضع برنامج جديد لبناء القدرات الالزمة لتكوين هيئة أفغانية مهنية يف جمال إدارة االنتخابات. 
وبوجه عام، فقد أبدى املوظفون األفغان العاملون يف العملية االنتخابية درجة عالية من التفهم وااللتزام 

مببادئ املهنية يف أعماهلم.

ÙäÅ˛a@pbéç˚Ωa@…fl@pb”˝»€a

االعتماد  ورمبا  أخرى،  ومؤسسات  االنتخابات  إدارة  بني  املكثف  بالتفاعل  االنتقالية  املرحلة  إتسمت 
تلك  دعم  بارزًا يف  دورًا  الدولية  املؤسسات  لعبت  ولقد  وطنية.  أو  دولية  كانت  سواء  أيضًا،  عليها 
العملية، مبا فيها االحتاد األورويب (EU)، ومنظمة األمن والتعاون األوروبية (OSCE)، واملؤسسة الدولية 
 (NDI) واملعهد الوطين الدميقراطي ،(IRI) وكل من املعهد اجلمهوري الدويل ،(IFES) لنظم االنتخابات
األمريكيني، وكذلك مؤسسة آسيا. أما املبعوثون الدبلوماسيون للدول املاحنة فقد كانوا على دراية تامة 

العامة للهيئة املشتركة املؤقتة إلدارة  العادة يزورون األمانة  بأمهية هذا ”اإلستثمار“، وكانوا على غري 
االنتخابات على حنو مستمر ويطرحون عليها االستفسارات.

ÚÌâaä‡nç¸a

مببدأ  جادًا  إلتزامًا  احلكومة،  فيهم  مبن  االنتخابية،  بالعملية  العالقة  ذات  األفغانية  اجلهات  كافة  أبدت 
استمرارية اإلدارة االنتخابية. وقد يبدو بأن الطبيعة املؤقتة للجنة االنتخابات األفغانية السابقة (IAEC) قد 
شّكلت تراجعًا عن ذلك املبدأ، إال أا يف نفس اعتربت فرصة لالختبار والتدريب اجلاد، وقاعدة للمطالبة 
بلجنة جديدة مستقلة إلدارة االنتخابات. وتعترب اللجنة اهلندية لالنتخابات مثاًال بارزًا حيتذى به إقليميًا 
يف هذا املجال. ولعل التمويل هو أهم القضايا اليت من شأا التأثري على مسألة االستمرارية، السيما وأن 

تطبيق النظام االنتخايب احلايل يتطلب نفقات كبرية.

ÔibÇn„¸a@Ä˝ï⁄a

لعبت اهليئة املشتركة املؤقتة إلدارة االنتخابات وأمانتها العامة، مبوظفيها الوطنيني والدوليني، دورًا هامًا 
يف إعداد وصياغة قانون االنتخابات واملراسيم املكملة له. ولقد تولت جلنة االنتخابات املستقلة هذا الدور 
مبوجب قانون االنتخابات لعام ٢٠٠٥. إال أنه ال بد من العمل على التوسع يف األحكام القانونية املتعلقة 

بذلك إذا أرادت اللجنة لعب دور منهجي ذا اخلصوص بالتعاون مع الربملان يف املستقبل.
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ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖfi€@HÚflb»€a@Ú„bfl˛aI@âaÖ⁄a@ãbË¶a

٢١٨. يشكل اجلهاز اإلداري الذراع التنفيذية لإلدارة االنتخابية مبختلف أشكاهلا. ويف ظل نظام اإلدارة 
االنتخابية احلكومية يعترب اجلهاز اإلداري على أنه اإلدارة االنتخابية حبد ذاا يف معظم احلاالت تقريبًا، 
وهو بذلك يسهم يف وضع السياسات االنتخابية استنادًا إىل توجيهات السلطة التنفيذية اليت يتبع هلا. 
أما يف اإلدارات االنتخابية املستقلة، فيمّثل اجلهاز اإلداري املستوى التنفيذي الذي يعمل حتت إشراف 
املؤسسة االنتخابية املؤلفة من أعضاء (كلجنة االنتخابات مثًال)، وبذلك فهو يتألف من املوظفني القائمني 
على تنفيذ الفعاليات االنتخابية. وبالنسبة لإلدارة االنتخابية املختلطة، يقوم اجلهاز أو املؤسسة احلكومية 
فيها بدور اجلهاز اإلداري لالنتخابات، حيث تنحصر مسؤولياته كذلك باجلوانب التنفيذية. إال أن ذلك 
ال حيول دون تشكيل أمانة عامة لتوفري اخلدمات اإلدارية اخلاصة باهليئة أو املؤسسة املستقلة اليت تشكل 

الطرف اآلخر يف تركيبة اإلدارة املختلطة.

٢١٩. يف اإلدارات االنتخابية املستقلة تنسحب صفة االستقاللية على كل من املؤسسة االنتخابية املؤلفة 
من أعضاء وكذلك على جهازها اإلداري/التنفيذي. يف املقابل، يعترب كل من أعضاء اإلدارة االنتخابية 
(يف حال وجودهم) واجلهاز التنفيذي لالنتخابات يف ظل اإلدارة االنتخابية احلكومية كجزء من السلطة 
التنفيذية. أما يف ظل اإلدارة االنتخابية املختلطة، فعادًة ما تكون املؤسسة املؤلفة من أعضاء واملسؤولة 
عن رسم السياسات مستقلة، بينما يبقى الذراع التنفيذي تابعًا للسلطة التنفيذية، وعادًة ما يتبع إحدى 

الوزارات كوزارة الداخلية أو العدل. 

èflb®a@›ñ–€a

èflb®a@›ñ–€a
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جدول رقم (١١): اجلهة املسؤولة عن وضع السياسات واجلهاز التنفيذي يف ظل أشكال اإلدارة 
االنتخابية الثالثة

اإلدارة االنتخابية 
املستقلة

اإلدارة االنتخابية 
املختلطة

اإلدارة االنتخابية 
احلكومية

اجلهة املسؤولة عن وضع 
السياسات

مستقلة متامًا عن السلطة 
التنفيذية

مستقلة متامًا عن السلطة 
التنفيذية

تتبع تنظيميًا للسلطة التنفيذية

مستقل متامًا عن السلطة اجلهاز التنفيذي
التنفيذية

يتبع تنظيميًا للسلطة التنفيذيةيتبع تنظيميًا للسلطة التنفيذية

٢٢٠. قد يتم تعيني موظفي اجلهاز اإلداري للقيام باملهام االنتخابية بشكل مؤقت فقط يف ظل اإلدارة 
االنتخابية احلكومية أو اإلدارة املختلطة، حيث يكونون من املوظفني العامني الذين يضطلعون مبهام أخرى 
غري انتخابية أثناء الفترات الزمنية الفاصلة بني االنتخابات. أما بالنسبة لإلدارة االنتخابية املستقلة فعادًة 
ما يقوم على رأس ذراعها التنفيذي مدير دائم يتفرغ كليًا هلذا الغرض، والذي تطلق عليه تسميات عدة 
مثل املسؤول التنفيذي (كما يف زامبيا)، أو مدير االنتخابات (كما يف ترتانيا)، أو األمني العام (كما يف 
بوركينافاسو)، أو املسؤول األعلى لالنتخابات (كما يف أفغانستان)، أو أمني عام اإلدارة االنتخابية (كما 
يف مقدونيا). أما يف أستراليا فيطلق على القائم ذه املهمة اسم مفوض االنتخابات، وهو أحد أعضاء 

جلنة االنتخابات الثالثة.

Úflb»€a@Ú–Ó√Ï€aÎ@ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖfi€@âaÖ⁄a@ãbË¶a

٢٢١. ختتلف إجراءات تعيني موظفي اجلهاز اإلداري من موقع إىل آخر. ففي البلدان العاملة بنظام اإلدارة 
االنتخابية احلكومية، تقوم السلطة التنفيذية بكافة األعمال لتنفيذ الفعاليات االنتخابية من خالل إحدى 
اإلداري من موظفني عامني  اجلهاز  يتألف  احلاالت  املختلفة. ويف هذه  املحلية  السلطات  أو  الوزارات 
عادًة، يعينون استنادًا إىل ذات اإلجراءات والضوابط اليت يتم من خالهلا تعيني كافة املوظفني احلكوميني، 
وخيضعون لذات الترتيبات والسياسات اخلاصة بالوظيفة العامة فيما يتعلق بتناوم يف العمل، أو التأهيل 
والتدريب أو العزل. لذلك فعادًة ما ال تأيت قوانني االنتخابات يف هذه احلاالت على ذكر أي من هذه 

التفاصيل.

٢٢٢. قد يعمل هؤالء املوظفون بتفرغ كامل للشؤون االنتخابية، كما هي احلال يف كل من اجلمهورية 
التشيكية، واملغرب، والنرويج واليونان مثًال. يف املقابل، فقد يتخصص أولئك املوظفون مبهام أخرى يف 
إال عند حلول موعدها. عندها  االنتخابات  يعملون يف  االنتخابية، وال  العمليات  بني  الواقعة  الفترات 
مثل  االنتخابات،  بتنظيم  املتعلقة  املهام  خمتلف  لتنفيذ  االنتخابية  املؤسسة  لصاحل  بالعمل  تكليفهم  يتم 

ترسيم الدوائر االنتخابية، وتسجيل الناخبني وتوعيتهم، وتسجيل األحزاب السياسية واملرشحني، وإدارة 
عمليات االقتراع وفرز األصوات. وهو ما تعمل به أيرلندا، وبرمودا وقربص على سبيل املثال.

٢٢٣. بالنسبة لإلدارات االنتخابية املستقلة، يتم تعيني املوظفني العاملني يف جهازها اإلداري يف بعض 
التركيبة، واملعايري والشروط اليت حتددها تلك  البلدان من قبل املؤسسة االنتخابية مباشرًة، استنادًا إىل 
املؤسسة (كما يف كمبوديا)، بينما يعمل على القيام مبهام ذلك اجلهاز يف بلدان أخرى موظفون عامون 
القانون  يفرض  فقد  احلالة،  مباشرًة. وحىت يف هذه  العامة  بالوظيفة  ترتبط شروط عملهم وخمصصام 

تعيينهم رمسيًا للعمل لصاحل املؤسسة االنتخابية.

٢٢٤. تظهر الصالحيات اليت تتمتع ا اإلدارة االنتخابية يف توظيف موظفيها وعزهلم من بني املوظفني 
على  أمثلة  وجند  الفعلية.  الناحية  من  التنفيذية  السلطة  عن  االنتخابية  املؤسسة  استقاللية  مدى  العامني 
انتخابية تتمتع بصالحية توظيف وعزل املوظفني يف كل من األورغواي، وجنوب أفريقيا،  مؤسسات 

واملكسيك واهلند.

٢٢٥. يف بعض البلدان، مثل أنتيغوا وباربودا، وبوتسوانا، وترتانيا واليمن، يتم تعيني املسؤول التنفيذي 
لالنتخابات (أو األمني العام) من قبل رئيس البالد. ولقد أوصى التقرير الناتج عن عملية تقييم االنتخابات 
العامة لسنة ٢٠٠٤ يف بوتسوانا بأن تعطى صالحية تعيني املسؤول التنفيذي لإلدارة االنتخابية هناك للجنة 

االنتخابات املستقلة بدًال من رئيس البالد.

٢٢٦. كافة موظفي اإلدارة االنتخابية يف جورجيا هم من املوظفني العامني. وكذلك األمر يف ناميبيا 
للعمل  املطلوبة  الوظائف  بإقرار  احلكومة  تقوم  حيث  العام)،  (األمني  التنفيذي  اجلهاز  رأس  باستثناء 
أما اإلدارة  العامة.  بالوظيفة  يتبع كافة موظفيها لشروط اخلدمة اخلاصة  االنتخابية، وبذلك  يف اإلدارة 
االنتخابية فتحدد شروط اخلدمة اخلاصة باملوظفني املؤقتني فقط، مثل موظفي صناديق االقتراع، إال أن 
االنتخابات  مديري  تعيني  يتم  العامة. ويف كل من كندا وكينيا  املالية  وزارة  خمصصام ختضع إلقرار 
اإلدارة  تنظيم  يف  الفجوات  كأحد  البعض  يعتربه  الذي  األمر  احلكومة،  قبل  من  االنتخابية  الدوائر  يف 

االنتخابية، خاصًة يف كندا (راجع الدراسة اخلاصة يف هذا الدليل).
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جدول رقم (١٢): امليزات والعيوب املحتملة يف استخدام املوظفني العامني للعمل يف اجلهاز اإلداري 
لإلدارة االنتخابية

العيوبامليزات
يف احلاالت اليت تتميز فيها الوظيفة العامة باحلياد،   •

ميكن للموظفني العامني توفري خدمات مهنية بوالء تام 
لرتاهة العملية االنتخابية

قد يقلص ذلك من احتياجات التدريب والتأهيل   •
نظرًا ملؤهالت وجتارب املوظفني العامني يف الشؤون 

اإلدارية
قد يوفر املوظفون العامون فرصًة لالستفادة بشكل   •
أفضل من بعض اخلدمات العامة ملساندة الفعاليات 

االنتخابية (مثل استخدام املصاحل املتخصصة يف 
املشتريات العامة)

توفر للموظفني فرصًة للتقدم مهنيًا، حىت لو كان   •
ذلك خارج نطاق اإلدارة االنتخابية

يسهم يف ترشيد وتوفري الكلفة، من خالل توفري   •
جمموعة كبرية من املوظفني الذين ميكن االستعانة 

خبدمام بليونة وحسب احتياجات اإلدارة االنتخابية
قد يسهم استقرار املوظفني يف الوظيفة العامة يف   •

ضمان استمرارية العمل وتعزيز مستويات التخصص

قد ال ينظر للجهاز اإلداري على أنه حيادي، األمر   •
الذي قد يضر مبصداقية العملية االنتخابية

قد يفتقد املوظفون العامون للمهارات االنتخابية   •
املطلوبة

قد يفتقد املوظفون العامون للقدرة على العمل   •
بذات الوترية املتسارعة اليت تتطلبها طبيعة الفعاليات 

االنتخابية
ميكن نقلهم للعمل يف وظائف أخرى خارج اإلدارة   •
االنتخابية دون حتذير مسبق، األمر الذي ينتج عنه 

ضياع بعض املهارات املكتسبة يف أوقات حرجة
قد خيضعون لشروط عمل وخمصصات ال تشجع على   •

تنفيذ مهامهم مبستوى جيد من األداء والوالء
قد يعمل بعضهم يف مهن أخرى، باإلضافة إىل عملهم   •
يف الوظيفة العامة، بسبب ضعف األجور، األمر الذي 

ينعكس على التزامهم بالعمل االنتخايب يف أوقات 
حرجة

٢٢٧. من األوجه اهلامة اليت جيب أخذها بعني االعتبار يف حال استخدام املوظفني العامني للعمل يف 
هلؤالء  ينظر  فقد  املطلوبة.  واملهارات  السياسية  باحليادية  يتعلق  ما  االنتخابية  لإلدارة  اإلداري  اجلهاز 
املوظفني على أم قريبني من مواقف احلكومة أو خيضعون لتأثري من قبلها، إذ أا اجلهة املسؤولة عن 
تعيينهم، وترقيتهم ودفع رواتبهم، وهو ما ميكن أن يضر مبصداقية اإلدارة االنتخابية. إال أنه باستطاعة 

اإلدارة االنتخابية املستقلة القوية والفاعلة العمل على تفادي ذلك وختطيه.

٢٢٨. قد ال يتمتع املوظفون العامون يف بعض البلدان باملؤهالت الضرورية، أو قد يفتقدون للمهارات 
االنتخابية املطلوبة بسبب عملهم يف االنتخابات بشكل متقطع وعرضي فقط أو بسبب السياسة املتبعة 
يف تناوب املوظفني وعدم عملهم يف ذات املوقع لفترات زمنية طويلة. وميكن العمل على رفع مستوى 
واالستعانة  العامة  الوظيفة  خارج  من  خبربات  اإلداري  اجلهاز  تطعيم  خالل  من  االنتخابية  املهارات 
باملستشارين املتخصصني. ففي بعض البلدان، مثل أندونيسيا، جنحت اإلدارة االنتخابية يف االستعانة خبرباء 
وموردين للقيام بفعاليات تتعلق بتوعية الناخبني وإطالعهم على تفاصيل االنتخابات وكذلك بتكنولوجيا 

املعلومات، حيث قام هؤالء بنقل خربام ومهارام ملوظفي اإلدارة االنتخابية من الوظيفة العامة.
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املتوفرة تقييدات على تلك اإلدارة  امليزانيات  النظر عن شكل اإلدارة االنتخابية، تفرض  ٢٢٩. بغض 
اليت متتلك  املستقلة  االنتخابية  اإلدارة  تتمتع  اليت ميكن هلا متويلها. وقد  الوظائف  لتحديد عدد وطبيعة 
صالحية توظيف وعزل موظفيها بإمكانيات أفضل لتحديد تركبيتها اإلدارية/التنفيذية اخلاصة ا. لكن، 
وحىت يف هذه احلاالت، فقد جتد اإلدارة االنتخابية بأن بعض عناصر تلك التركيبة قد مت حتديدها من 

خالل القانون أو اللوائح التنفيذية، كالوظائف الرئيسية واألقسام التنفيذية املختلفة.

٢٣٠. تواجه كافة اإلدارت االنتخابية اليت تستعني مبوظفني عامني للقيام مبهام جهازها اإلداري صعوبات 
يف حتديد تركيبتها اهليكلية. إذ قد تفرض القوانني العامة أو املمارسات املعتمدة بالنسبة للوظيفة العامة 
إقرار كافة اهليكليات من قبل مؤسسة مركزية تشرف على ذلك، أو قد حتدد تلك القوانني واملمارسات 
معايري صلبة حول كيفية ترتيب اإلدارات، واألقسام ووحدات اإلدارة املختلفة، أو تفرض قيودًا على 
االستعانة مبوردين وخرباء من خارج الوظيفة العامة. وقد يواجه املوظفون العامون العاملون يف اإلدارة 
بني  للتوفيق  أنفسهم مضطرين  قد جيدون  العقبات، حيث  من  مزيدًا  املختلطة  أو  احلكومية  االنتخابية 
موقعهم ومهامهم املؤقتة يف هيكلية اإلدارة االنتخابية وهيكلية املؤسسة أو املصلحة احلكومية اليت يعملون 
هلا بشكل دائم. أما اإلدارة االنتخابية املستقلة فقد تتمتع بفرصة أفضل للتعامل مع تركيبتها اهليكلية بقدر 

أكرب من الليونة.

هذه  يف  الرئيسية  املفاهيم  أحد  االنتخابية  لإلدارة  اهليكلية  التركيبة  ”تطوير“  مصطلح  يشكل   .٢٣١
العملية. فتصميم هيكلية أولية ال يعدو كونه اخلطوة األوىل، أما التحدي احلقيقي فيكمن يف كيفية احلفاظ 
ومتغرياته،  االنتخابية  للعملية  القانوين  اإلطار  تطورات  مع  مستمر  بشكل  تتالءم  هيكلية  تركيبة  على 
والتقدم املتسارع فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتعلقة باالنتخابات، وتطلعات خمتلف 
الشركاء يف العملية االنتخابية يف كافة األوقات. وقد يصعب على تلك التركيبة التكيف مع تلك املتغريات 
عندما تكون اهليكلية حمددة، كليًا أو جزئيًا، من خالل القانون أو الضوابط واللوائح األخرى الصادرة 
عن جهات غري اإلدارة االنتخابية، أو عندما ختضع هيكلية اإلدارة االنتخابية وموظفيها لقواعد وترتيبات 
الوظيفة العامة. وبينما يؤدي التغيري املستمر يف التركيبة اهليكلية إىل زعزعة االستقرار يف العمل، إال أن 
إعادة النظر يف املسائل التنظيمية، كجزء من عمليات التقييم اليت تتبع كل عملية انتخابية، ومتكني اإلدارة 
االنتخابية من إدخال التعديالت الضرورية على هيكليتها على ضوء ذلك، تسهم مجيعها يف تعزيز فاعلية 

اإلدارة االنتخابية. 
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٢٣٢. يتطلب حتديد عالقات العمل داخل اإلدارة االنتخابية وضع تركيبة هيكلية هلا متكنها من وضع 
ملختلف  اإلدارية  املتابعة  وتضمن  االنتخابية،  وتقدمي خدماا  مهامها،  لتنفيذ  والفعالة  املتكاملة  اخلطط 
الوظائف واألقسام. تقدم األشكال ٣ إىل ٧ أدناه أمثلة على التركيبة اهليكلية لإلدارة االنتخابية يف كل 
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من جنوب أفريقيا، وأفغانستان، ونيوزيالندا، وبابوا غينيا اجلديدة، وكوستاريكا.

٢٣٣. ميكن لإلدارة االنتخابية القيام بإعداد تركيبتها اهليكلية مباشرًة يف حال توفرت املهارات اخلاصة 
اإلدارات  أو  املؤسسات  أو  املتخصصني  اخلرباء  أحد  خبدمات  االستعانة  فيمكنها  وإال  لديها،  بذلك 
االنتخابية األخرى ملساعدا يف وضع وتطوير هيكليتها. ويف كافة األحوال، فمن املهم مبكان أن تعمل 
اإلدارة االنتخابية على تنفيذ ذلك من خالل عملية تشاورية على أوسع نطاق ممكن، وذلك دف إشراك 
الشركاء يف االنتخابات يف فعالياا. حيث أن ذلك يضمن لإلدارة االنتخابية أخذ تطلعات أولئك الشركاء 

ومتطلبام منها بعني االعتبار، بدًال من أن تنحصر العملية يف االعتبارات اإلدارية الداخلية فقط.

٢٣٤. يعتمد عدد الوظائف اليت جيب اعتمادها، ومستوياا املختلفة والعالقات اإلدارية فيما بينها على 
املثالية  اهليكلية  وتتمثل  مسؤولياا.  وحجم  االنتخابية  اإلدارة  عاتق  على  امللقاة  املهام  تنفيذ  يتطلبه  ما 
املهارات  ملواءمة  تفصيلها  بدًال من  االنتخابية بشكل عام،  اإلدارة  أهداف ومهام  تعكس  اليت  تلك  يف 
بالنسبة  صعوبًة  أكثر  يكون  قد  ذلك  أن  من  الرغم  على  اإلدارة،  تلك  لدى  املتوفرة  واالختصاصات 

لإلدارات االنتخابية اليت تعتمد كليًا على الوظيفة العامة يف جهازها اإلداري.

٢٣٥. من االعتبارات اهلامة كذلك يف تطوير التركيبة اهليكلية لإلدارة االنتخابية ما يتعلق باستمرارية 
العمل االنتخايب. حيث أن أمهية توقيت املهام االنتخابية ال تقل عن أمهية تلك املهام حبد ذاا. فهناك 
من  أدىن  إىل حد  دومًا  حتتاج  اليت  والتحضريية  والتقييمية،  منها،  اإلدارية  األساسية  املهام  من  جمموعة 
املوظفني الدائمني. كما وميكن أن تضطلع اإلدارة االنتخابية بصالحيات ومهام أخرى تتطلب تنفيذها 
بشكل مستمر، كتسجيل الناخبني، وتسجيل األحزاب السياسية واإلشراف على متويلها، وتوعية الناخبني 
الدائمة. وحىت يف حال قيام اإلدارة االنتخابية مبهام دائمة قليلة نسبيًا، فهي تستفيد كثريًا من احلفاظ 
على فريق إداري مصّغر جيمع بني أفراده مهارات خمتلفة تتعلق مبختلف املهام، إذ ميّكنها ذلك من تنفيذ 

الفعاليات االنتخابية املختلفة بفعالية أكرب أثناء العملية االنتخابية ويف األوقات احلرجة.

٢٣٦. قد يثري اعتماد أعداد كبرية من الوظائف على هيكلية اإلدارة االنتخابية انتقادات من اجلمهور، خاصًة يف 
الفترات الواقعة بني االنتخابات حيث يصعب على اجلمهور استشفاف ما يقوم به موظفو اإلدارة من أعمال. 
وبنفس الوقت، فإن العمل على اعتماد هيكلية هزيلة ميكن أن يعزز من كفاءة اإلدارة خارج فترة االنتخابات، 
إال أن ذلك قد يقوض مستويات األداء والتقدم واستمرارية العمل. لذلك، وقبل اعتماد هيكلية مصّغرة ال 
تشتمل إال على بضعة وظائف، جيب على اإلدارة االنتخابية أن تأخذ بعني االعتبار إمكانية توافر املوظفني 
اإلضافيني للعمل معها أثناء الفترات االنتخابية احلرجة، وإمكانياا يف توفري برامج التدريب والتأهيل الالزمة 
هلم. ويف هذا السياق، تتمتع اإلدارات االنتخابية احلكومية واملختلطة، القادرة على االستعانة بأعداد إضافية من 

املوظفني العامني عند احلاجة، بفرص أفضل لضمان استمرارية العمل بفاعلية أثناء العمليات االنتخابية.
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كيفية إعداد التركيبة اهليكلية لإلدارة االنتخابية
٢٣٧. يتطلب إعداد التركيبة اهليكلية من اإلدارة االنتخابية حتديد ما يلي:

الصالحيات واملهام امللقاة على عاتق تلك اإلدارة مبوجب اإلطار القانوين لالنتخابات؛  أ) 
مواعيد تنفيذ تلك املهام؛  ب) 

عدد املوظفني الدائمني املطلوبني لتنفيذ كل واحدة من املهام؛  ج) 
مستوى املهارات واخلربات املطلوبة لتنفيذ كل مهمة؛  د) 

التركيبة اإلدارية اهلرمية لإلدارة االنتخابية، مبعىن من هو مسؤول أمام من؛  ه) 
العالقات اليت حتكم خمتلف املستويات اإلدارية داخل اإلدارة االنتخابية، مبا يف ذلك احلاجة لوجود   و) 
وظائف دائمة أو مؤقتة على املستويات املحلية، والتركيبة اإلدارية الداخلية لفروعها، وموقعها على 

اهليكلية.
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مع  للتعامل  الكفاية  فيه  مبا  ومتماسكة  قوية  االنتخابية  لإلدارة  اهليكلية  التركيبة  تكون  أن  ٢٣٨.جيب 
ظروف الواقع اليت كثريًا ما تكون فوضوية أو مضطربة. فعلى الرغم من وجود إمكانيات عديدة لتركيبة 
تلك اهليكلية، إال أن هناك جمموعة من املفاهيم واالعتبارات العامة اليت ينصح باألخذ ا عند القيام بوضع 

اهليكلية اإلدارية، مبا يف ذلك:

ميكن للهيكليات املسطحة (اليت حتتوي على مستويات إدارية أقل) توفري اخلدمات بشكل أسرع،   أ) 
وعادًة بفاعليٍة وكفاءٍة أكرب، وتقليص التركيبات اهلرمية البريوقراطية وغري الفاعلة؛

تكون اهليكلية أكثر كفاءًة عندما يتم ربطها بشكل واضح باخلطة االستراتيجية لإلدارة االنتخابية؛  ب) 
تعترب اهليكليات املنفتحة اليت تركز على تقدمي اخلدمات للشركاء ومتطلبام أفضل من اهليكليات   ج) 

املنغلقة على نفسها والقائمة بشكل أساسي استنادًا إىل االعتبارات اإلدارية واملهام الداخلية؛
جيب أن توفر اهليكلية سبل التواصل العامودي واألفقي بكل يسر داخل اإلدارة االنتخابية؛  د) 

اإلدارية  وحداا  من  وحدة  كل  ألعمال  املتوخاة  النتائج  على  بوضوح  اهليكلية  تنص  أن  جيب   ه) 
ومسؤوليتها عما تقوم به من خدمات؛

جيب أن تصمم اهليكلية مبا يدفع باخلدمات اإلدارية للمؤسسة (كاملالية وشؤون املوظفني) إىل دعم   و) 
اخلدمات والوحدات العملياتية التنفيذية للقيام مبهامها دون معوقات؛

يسهم إجياد وحدة للتدقيق واملتابعة، تتخطى تركيبة اهليكلية وتتبع مباشرة لرأس اجلهاز اإلداري أو   ز) 
ألعضاء اإلدارة االنتخابية مباشرًة، يف حتقيق مستويات أفضل من الرتاهة واألمانة يف العمل.

حتديد  إىل  حملية،  فروعًا  لنفسها  تنشئ  اليت  تلك  أي  الالمركزية،  االنتخابية  اإلدارات  حتتاج   .٢٣٩
مسؤوليات مكاتبها الفرعية أمام املؤسسة االنتخابية. فهل تعترب تلك املكاتب مسؤولة أمام أعضاء اإلدارة 
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االنتخابية مباشرًة أم أمام املسؤول األعلى عن جهازها اإلداري، وهو األمر األكثر شيوعًا؟ وقد يكون 
األمر أكثر تعقيدًا عندما ينص القانون على قيام إدارات انتخابية (جلان) مؤلفة من أعضاء وهلا أجهزا 
يف  احلال  عليه  هي  ما  وهذا  الوطين.  املستوى  إىل  باإلضافة  كذلك،  املحلية  املستويات  على  اإلدارية 
أندونيسيا، حيث يكون أعضاء اإلدارة االنتخابية القائمة يف كل مستوى مسؤولني أمام أعضاء اإلدارة 
القائمة على املستوى اجلغرايف الذي يعلوه، واجلهاز اإلداري التابع لكل مستوى مسؤول أمام رأس اجلهاز 
اإلداري على املستوى األعلى، وهكذا. وميكن ملثل هذه التركيبة املعقدة واملتشعبة أن تربك املوظفني يف 

معرفة من املسؤول عن توجيههم وإدارم يف اية املطاف.

٢٤٠. تقوم التركيبة اهليكلية لبعض اإلدارات االنتخابية على شقني:

العمليات االنتخابية من ناحية، واليت تشتمل على أقسام أو وحدات مسؤولة عن خمتلف الفعاليات   أ) 
وفرز  االقتراع  عمليات  وتنظيم  االنتخابية،  الدوائر  وترسيم  الناخبني،  تسجيل  مثل  االنتخابية 
والبحث،  االنتخايب،  والتأهيل  والتدريب  واملرشحني،  السياسية  األحزاب  وتسجيل  األصوات، 

واإلعالم واملنشورات، والشؤون القانونية، إخل؛
اخلدمات اإلدارية من ناحية أخرى، وتشتمل على أقسام أو وحدات تقوم مبهام إدارية حبتة، مثل   ب) 

اإلدارة املالية، وإدارة شؤون املوظفني، وإدارة مصادر املعرفة وتكنولوجيا املعلومات.

٢٤١. وعلى أية حال، ميكن إتباع بعض املهام األخرى اليت ال ميكن إتباعها بسهولة ألي من اجلزئني 
املبينني أعاله، إىل القائم على رأس اجلهاز اإلداري مباشرًة، مثل شؤون العالقات مع الشركاء يف العملية 
االنتخابية، والعالقات الدولية واخلدمات املساندة األخرى. ومن املفضل إتباع مهام التدقيق والتقييم إىل 
للهيئة املستقلة  رئيس اإلدارة االنتخابية أو أعضائها بشكل مباشر يف اإلدارات االنتخابية املستقلة، أو 
يف اإلدارة املختلطة، وللمسؤول التنفيذي لإلدارة االنتخابية احلكومية يف ظل هذا النظام من اإلدارة أو 

بالنسبة للجهاز احلكومي يف ظل اإلدارة املختلطة.

٢٤٢. إال أن هذا التوزيع هليكلية اإلدارة االنتخابية القائم على شقني حمددين قد ال يالءم بعض الظروف 
اليت ميكن  املتعلقة يكلية اإلدارة االنتخابية  االنتخابية. لذا جند بأن هناك جمموعة كبرية من اخليارات 
اعتبارها مالءمة، تتطرق إىل ذكر بعض منها بعض الدراسات اخلاصة يف هذا الدليل. أما احلكم على 
مالءمة اهليكلية من عدمه فهو أمر يعود لكل إدارة انتخابية، أخذًا بعني االعتبار الظروف املحيطة ا، 

ومهامها، وأولوياا وخططها االستراتيجية.
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شكل رقم (٣): التركيبة اهليكلية للجنة االنتخابات املستقلة يف جنوب أفريقيا
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شكل رقم (٥): التركيبة اهليكلية ملكتب االنتخابات املركزي يف نيوزيالنداشكل رقم (٤): التركيبة اهليكلية للجنة االنتخابات املستقلة يف أفغانستان
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أفغانستان  في  االنتخابية  باإلدارة  الخاص  اإللكتروني  الموقع  على  الهيكلية  التركيبة  حول  الوارد  الوصف  إلى  استنادًا  المصدر: 

(<http://www.jemb.org/eng/jemb_content.html>)

المصدر:  خطة العمل لمكتب المسؤول التنفيذي لالنتخابات في نيوزيالندا للفترة يناير ٢٠٠٣ إلى يونيو ٢٠٠٦

 (<http://www.elections.govt.nz/uploads/chief_electoral_office_business_plan_2003-2006.pdf>)
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١٧١

شكل رقم (٧): التركيبة اهليكلية لإلدارة االنتخابية يف كوستاريكاشكل رقم (٦): التركيبة اهليكلية للجنة االنتخابات يف بابوا غينيا اجلديدة
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(<http://www.pngec.gov.pg>) المصدر: الموقع اإللكتروني الخاص بلجنة االنتخابات في بابوا غينيا الجديدة

المصدر: تمت ترجمته عن األصل باللغة األسبانية حسبما نشر من قبل محكمة االنتخابات العليا في كوستاريكا على موقعها اإللكتروني 

(<http://www.tse.go.cr/orgaz.html>)
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تركيز  من  متكنها  اليت  الرئيسية  اخلطوات  إحدى  االنتخابية  لإلدارة  االستراتيجية  اخلطة  تعترب   .٢٤٣
جهودها للعمل على حتقيق جمموعة من األهداف املتفق عليها واملستندة إىل املسؤوليات اليت حيددها هلا 
الرئيسية،  االنتخابية  اإلدارة  قرارات  منها  تنبع  اليت  اإلدارية  الوسيلة  هي  االستراتيجية  فاخلطة  القانون. 
كاخلطط التنفيذية وحتديد األولويات، وتوزيع املوارد وحتديد معايري اخلدمة. كما وأن اخلطة االستراتيجية 
تنظيمها  تقوية  ويف  منها،  املتوخاة  واخلدمات  مبهامها  قيامها  يف  هامة  مرجعية  االنتخابية  لإلدارة  توفر 
الداخلي، وتنسيقه وتطويره. أخريًا، فإن اخلطة االستراتيجية من شأا متكني اإلدارة االنتخابية  لالستجابة 

إىل متغريات الواقع املحيط ا، وفهمه والعمل من خالله بنجاعة أكرب.

٢٤٤. تشكل اخلطة االستراتيجية كذلك وثيقة عامة تبني ماهية الغرض من وجود اإلدارة االنتخابية، 
وما تقوم به من مهام وملاذا، وما تصبو إىل حتقيقه. وباإلضافة إىل كوا خطة عمل ترشد عمل اإلدارة 
االنتخابية وحتفزه لفترة زمنية حمددة، فهي، أي اخلطة االستراتيجية، تعترب مرجعًا لباقي الشركاء يف العملية 

االنتخابية لقياس مستويات أداء اإلدارة االنتخابية استنادًا له. 

NÖÜ™@Íb£a@ÊÎÖ@äzjΩa@Ú‰Ó–é€a@Üˆb‘◊@ÚÓvÓma6ça@Úİ®@Ü‘n–m@>€a@ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a

٢٤٥. حتدد اخلطة االستراتيجية الفعالة رؤية اإلدارة االنتخابية كمؤسسة منفتحة، دميقراطية ومسؤولة. 
لذا جيب أن تتالءم تلك اخلطة مع نطاق الصالحيات املعطاة لإلدارة االنتخابية، وأن تنفذ مبا يتماشى مع 
الدستور وقانون االنتخاب. وتأخذ اخلطة االستراتيجية بعني االعتبار كافة العناصر اليت ميكن هلا التأثري يف 
أداء اإلدارة االنتخابية، مثل اإلطار القانوين والضوابط الناجتة عنه، والتكنولوجيا، والصراعات املحتملة، 
ومشاركة الشركاء يف العملية االنتخابية وعزوف الناخبني عن تلك املشاركة، وطبيعة العالقة بني اإلدارة 

االنتخابية والسلطة التنفيذية.

٢٤٦. من غري املعتاد أن تغطي اخلطة االستراتيجية لإلدارة االنتخابية فترة أطول من الدورة االنتخابية 
الواحدة، إذ أنه قد ينتج عن التقييمات اليت تعقب االنتخابات تغيريات هامة يف الواقع اإلداري للعملية 
االنتخابية. فاخلطة االستراتيجية ليست وثيقة جامدة، بل أا مرشد استراتيجي عملي لإلدارة االنتخابية، 
جيب أن يكون قابًال للتغيري بطبيعة احلال إذا ما تطلبت التغيريات اهلامة يف الواقع اخلارجي أو الداخلي 

لإلدارة االنتخابية استراتيجية معدلة.

اليت تشتمل عليها اخلطة االستراتيجية، واليت ميكن تطويرها يف اخلطط  العناصر األساسية  ٢٤٧. ومن 
التنفيذية، ما يلي:
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الرؤية: ما تصبو اإلدارة االنتخابية أن تكون عليه؛  أ) 
الرسالة واألهداف اليت تشكل حمور تركيز اإلدارة االنتخابية؛  ب) 

القيم: املفاهيم األخالقية اليت ترتكز إليها أعمال اإلدارة االنتخابية، كالرتاهة، واملسؤولية، واالستقاللية،   ج) 
واملهنية، والكفاءة، واملساواة واخلدمة اجليدة؛

النتائج اليت تصبو اإلدارة االنتخابية إىل حتقيقها واملواضيع الرئيسية اليت تم ا؛  د) 
النتائج األساسية املحددة: التأثري الذي تطمح اإلدارة االنتخابية لتركه يف حميطها؛  ه) 

املؤشرات: األهداف اليت ميكن إخضاعها ملقاييس حمددة لتقييم مدى حتقيقها، ولتقييم مدى متكن   و) 
اإلدارة االنتخابية من حتقيق النتائج املرصودة؛

املعطيات األساسية حول اإلدارة االنتخابية، مبا يف ذلك تأسيسها، وتشكيلتها وتركبيتها اهليكلية؛  ز) 
وفريق  األفراد،  أداء  وتطوير  تعزيز  االنتخابية على  اإلدارة  األداء: كيف ستعمل  إدارة  استراتيجية   ح) 

العمل واملؤسسة ككل، بطريقة مشولية، منطية ومستدامة.

يقدم الشكل (٨) أدناه مثاًال على خطة استراتيجية خمتصرة أعدا لنفسها جلنة االنتخابات يف أستراليا.

٢٤٨. ومما يسهم يف متكني اإلدارة االنتخابية لتطوير خطتها االستراتيجية، قيامها مبا يعرف بتحليل مواقع 
فتحديد  اإلدارة.  تلك  تواجهها  اليت  التحديات  أو  والعقبات  املتاحة  والفرص  الضعف،  ومواقع  القوة، 
العناصر املتعلقة بالسياق القائم واليت تستند إليها النتائج املتوخاة يف اخلطة االستراتيجية، أمر ضروري 
إلطالق أحكام عادلة حول مستويات اإلجناز. أما ذلك السياق فيمكن أن يشتمل على عدة أوجه، مثل 
مستويات مشاركة الشركاء، أو قيام البنية التحتية املالئمة لتنفيذ اخلطة االستراتيجية، أو توافر املوظفني 
املؤهلني واحلاصلني على اخلربة املطلوبة وإمكانية االحتفاظ م. باإلضافة لذلك، فقد يكون لكل بلد 
سياقه اخلاص يف هذا املجال، كاجلهود اليت قد تفرض على اإلدارة االنتخابية للتعامل مع مؤثرات بعض 

األمراض، كمرض نقص املناعة املكتسبة (اإليدز)، على موظفيها.

٢٤٩. من املهم أن تستشري اإلدارة االنتخابية شركاءها يف االنتخابات إلعداد، ومتابعة وتقييم خطتها 
اإلدارة  تواجهها  اليت  للتحديات  وتقديرهم  الشركاء  وعي  تعزيز  شأنه  من  الذي  األمر  االستراتيجية، 
االنتخابية، ومواقع القوة فيها، باإلضافة إىل تعزيز ثقتهم بالعملية االنتخابية بشكل عام. ويف نفس الوقت، 

فإن ذلك يعزز من وعي اإلدارة االنتخابية لتطلعات وأولويات شركائها. 
 

ÚÌàÓ–‰n€a@¡İ®a

٢٥٠. يوفر مفهوم األعمال التنفيذية اإلطار الذي تقوم عليه اخلطط التنفيذية يف ظل اخلطة االستراتيجية. 
لذلك، فمن الضروري أن يتماشى ذلك املفهوم مع الدورة االنتخابية ككل، وأن ترتبط اخلطط التنفيذية 
بكافة مراحل الدورة االنتخابية. ويقوم مفهوم الفعاليات التنفيذية على أساس وجود إطار قانوين مالءم، 
أخذًا بعني االعتبار طبيعة ونطاق العمليات االنتخابية. وحتتاج اخلطط التنفيذية لألخذ بالعقبات اليت قد 
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افتراضها لبعض األمور، مثل  تفرض على اإلدارة االنتخابية يف هذا اخلصوص، وألن تكون واقعية يف 
الواقع األمين واالستقرار، وأية ظروف طارئة أخرى من شأا التأثري على إدارة العملية االنتخابية وتنظيم 
االنتخابات والتحضري هلا. ولذلك تربز هنا أمهية إشراك خمتلف الشركاء يف وضع اخلطط التنفيذية كأحد 

اجلوانب اهلامة هلذه العملية.

جتزئة  التنفيذية  للخطط  ميكن  بنجاعة،  وإدارا  التفصيلية  اخلطط  إعداد  على  العمل  أجل  من   .٢٥١
العملية االنتخابية إىل مراحل خمتلفة، كمرحلة وضع اإلطار القانوين واإلداري، ومرحلة التحضري لتسجيل 
املرشحني،  تسجيل  ومرحلة  والفرز،  لالقتراع  التحضري  ومرحلة  الناخبني،  تسجيل  ومرحلة  الناخبني، 
ومرحلة احلملة االنتخابية، ومرحلة االقتراع، ومرحلة فرز األصوات وإعالن نتائج االنتخاب، ومرحلة ما 
بعد االنتخابات. وجيب التخطيط لكل فعالية تنفيذية استنادًا إىل األهداف الواردة يف اخلطة االستراتيجية 

لإلدارة االنتخابية.

٢٥٢. تصبح اخلطط التنفيذية أكثر كفاءًة عندما يتم إشراك املوظفني القائمني على تنفيذ خمتلف الفعاليات 
يف إعدادها. وقد تضع اخلطط التنفيذية أهدافًا تنفيذية سنوية أو لفترات زمنية أطول، وقد جتّزأ إىل خطط 
نصف سنوية، أو فصلية، أو شهرية أو أسبوعية، أخذًا بعني االعتبار املوارد املتوفرة، واملواعيد القانونية 
واإلدارية املحددة لتنفيذ اخلدمات واملهام االنتخابية. كما وجيب تقسيم اخلطة التنفيذية اخلاصة بكل فعالية 
إىل نشاطات عملية حمددة، واليت ميكن تنسيقها من قبل جلنة تتألف من كبار موظفي اإلدارة االنتخابية، 
باإلضافة إىل مشاركة من قبل أعضاء تلك اإلدارة أحيانًا. من ناحية أخرى، فإن إقرار اخلطط التنفيذية 
رمسيًا من قبل أعضاء اإلدارة االنتخابية يرفع من أمهية تلك اخلطط. أما األجزاء املختلفة للخطة التنفيذية 
فيجب تقسيمها كذلك وتوزيعها حسب الوحدات التنفيذية يف هيكلية اإلدارة االنتخابية، ومن مث على 
للتأكيد على أمهية كل موظف من موظفي اإلدارة  الوحدات، وذلك  العاملني يف تلك  األفراد  خمتلف 
االنتخابية يف حتقيق أهداف تلك اإلدارة ومستويات أدائها املرصودة، وإلجياد وسيلة ملتابعة أداء خمتلف 

الوحدات واملوظفني.
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شكل رقم (٨): ملخص عن خطة عمل جلنة االنتخابات األسترالية لألعوام ٢٠٠٦-٢٠٠٧

الغاية
تكمن غاية جلنة االنتخابات يف مساعدة مجهور املواطنني لقول كلمتهم فيمن ميثلهم يف الربملان األسترايل. وتقوم بذلك من 

خالل توفري اخلدمات االنتخابية للجميع وبكل حياد.

اهلدف
يتمثل هدف جلنة االنتخابات يف أن ينظر هلا اجلميع كمؤسسة تعمل على إدارة وتوفري اخلدمات االنتخابية بتميز.

القيم
تعكس قيم جلنة االنتخابات ما يتوخاه منها اجلمهور األسترايل، وتتمثل تلك القيم فيما يلي:

القيام مبهامها استنادًا إىل مبادئ العدل واحلياد؛  •
احلفاظ على أعلى معايري الرتاهة والسلوك اخللقي؛  •

احترام وتطبيق القانون؛  •
العمل بانفتاح، وشفافية ومسؤولية؛  •

احترام كافة الشركاء واإلصغاء هلم، وكذلك احترام واإلصغاء لكافة أعضاء وموظفي اللجنة؛  •
القيام خبدمة الشعب األسترايل والربملان الفيدرايل.  •

السياق
تعتمد قدرة جلنة االنتخابات يف تقدمي خدمات انتخابية نوعية على مدى وعيها للمتغريات يف السياق املحيط ا وقدرا 

على التعامل مع تلك املتغريات، وكذا املتغريات يف تطلعات خمتلف الشركاء. وتشتمل األوجه الرئيسية لذلك السياق على:
االحتياجات والتطلعات املتغرية لشركاء جلنة االنتخابات فيما يتعلق باخلدمات االنتخابية اليت توفرها؛  •

التحديات اخلاصة النابعة من الواقع اجلغرايف الذي يفرض على جلنة االنتخابات تنظيم نفسها من خالل مكاتب   •
وطنية، وإقليمية وحملية، وكيفية توزيع املوارد وتقدمي اخلدمات؛

التركيز املتزايد على تنفيذ الربامج وتوفري اخلدمات بالشراكة مع مؤسسات أخرى واملبادرات املختلفة للسلطة   •
التنفيذية؛

طلبات الدعم واملساعدة االنتخابية من قبل الدميقراطيات الناشئة حول العامل؛  •
التطورات املتسارعة يف تكنولوجيا املعلومات والفرص اليت ميكن أن يوفرها ذلك للجنة االنتخابات لتطوير خدماا   •

االنتخابية؛
التغيريات احلاصلة على قوانني االنتخابات؛  •

توقعات احلكومة من كافة املؤسسات يف حتقيق مستويات أعلى من الكفاءة من خالل إدخال وسائل عمل وممارسات   •
أكثر ذكاًء وتطورًا.

النتائج
تعمل جلنة االنتخابات لتحقيق ثالث نتائج حمددة، هي:

سجل انتخايب متكامل:  .١
  أن ميتلك اجلمهور األسترايل سجًال للناخبني حيفظ هلم حقوقهم االنتخابية، ويعمل كأساس للتخطيط للفعاليات االنتخابية 

وترسيم الدوائر االنتخابية وإعادة توزيعها؛
نظام انتخايب حيادي ومستقل:  .٢

  أن يتمتع الشركاء يف العملية االنتخابية بفرصة حقيقية للحصول على خدمات انتخابية حمايدة ومستقلة، ولتقدمي النصح 
خبصوصها، واملشاركة يف العمليات والفعاليات االنتخابية؛

مجهور من الناخبني على اطالع كامل بتفاصيل العملية االنتخابية:  .٣
  أن يكون مجهور املواطنني يف أستراليا على اطالع كامل بكافة جمريات، وحيثيات وتفاصيل الشؤون االنتخابية.



١٧٦

أشكال اإلدارة االنتخابية

١٧٧

املهام
لتحقيق هذه النتائج، تقوم جلنة االنتخابات األسترالية بسبعة مهام رئيسية هي:

تنظيم االنتخابات؛  •
إدارة سجل الناخبني املستخدم من قبل كافة مستويات اإلدارة العامة؛  •

توعية الناخبني وإطالعهم على كافة املسؤوليات االنتخابية؛  •
توفري خدمات األحباث، واالستشارة واملساعدة فيما يتعلق بالشؤون االنتخابية؛  •

توفري املساعدات للعمليات االنتخابية واالستفتاء حول العامل؛  •
إدارة األموال املخصصة لالنتخابات، مبا يف ذلك حسابات األحزاب السياسية ومتطلبات تسجيلها؛  •

ترسيم الدوائر االنتخابية وإعادة توزيعها.  •

املجاالت الرئيسية
تعمل جلنة االنتخابات على تطوير خدماا املتعلقة مبهامها، وبناء قدراا يف أربع جماالت رئيسية هي:

التفاعل مع الشركاء يف العملية االنتخابية وتفهم احتياجام واالستجابة هلا؛  •
تنفيذ اخلدمات االنتخابية؛  •

خدمة املواطنني؛  •
إدارة األموال مبسؤولية، وكذلك املعلومات الناجتة عن املؤسسة وقياس مدى األخطار املحيطة بعملها.  •

تقييم مستويات األداء
تعمل جلنة االنتخابات على تقييم أدائها استنادًا إىل النتائج املتوخاة منها، ومن خالل املؤشرات املتعلقة مبستويات األداء 

املنصوص عليها يف ملف املالية واإلدارة، ومؤشرات أخرى تنص عليها اخلطط التنفيذية للجنة.
ومن املؤشرات الرئيسية ما يلي:

دقة واكتمال سجل الناخبني؛  •
مدى متكن الشركاء من احلصول على خدمات واستشارات انتخابية حمايدة ومستقلة؛  •

مدى رضى الشركاء يف العملية االنتخابية عن خدمات جلنة االنتخابات.  •

المصدر: ملخص عن خطة عمل لجنة االنتخابات األسترالية لألعوام ٢٠٠٦-٢٠٠٧ كما نشر على موقعها اإللكتروني

.(<http://www.aec.gov.au/_content/what/publications/aec_corp_plan060630.pdf>)
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٢٥٣. يتمثل اهلدف الرئيسي من اجلدول الزمين لالنتخابات يف مساعدة اإلدارة االنتخابية على التحقق 
قانونيًا  عليها  املفروضة  الزمنية  واحلدود  املواعيد  ضمن  التحضريية  وفعالياا  خططها  كافة  إبقاء  من 
وإداريًا. باإلضافة إىل ذلك، يوفر اجلدول الزمين لالنتخابات معلومات هامة جلمهور الناخبني، واألحزاب 
السياسية ووسائل اإلعالم حول مواعيد البدء يف الفعاليات االنتخابية األساسية ومواعيد االنتهاء منها، 

األمر الذي يسهم يف تعزيز الشفافية ويف تكوين صورة إجيابية عن اإلدارة االنتخابية يف عالقاا العامة.
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بشكل  وترتيبها  املختلفة  االنتخابية  الفعاليات  مستويات  إيضاح  على  الزمين  اجلدول  يعمل   .٢٥٤
متسلسل. وميكن لإلدارة االنتخابية إعداد جداول زمنية على درجات متفاوتة من التفصيل الستخداماا 
اخلاصة ولشركائها على اختالفهم. فتفاصيل املواعيد اإلدارية الداخلية، كموعد استالم النماذج االنتخابية 
املطبوعة من املطابع مثًال، جيب أن تعرض مجيعها على اجلدول الزمين الداخلي اخلاص باإلدارة االنتخابية. 
أما الشركاء اآلخرين يف العملية االنتخابية، كاألحزاب السياسية، فقد حيتاجون إىل جداول زمنية تظهر 
الناخبني واألحزاب السياسية، أو املدة املخصصة للحملة  املواعيد اليت تعنيهم فقط، كمواعيد تسجيل 

االنتخابية وما يتعلق بتمويلها، أو مواعيد االقتراع، والفرز وحتديد نتائج االنتخابات.

٢٥٥. ميكن جلدول زمين مبسط وخمتصر، كاألمثلة املبينة يف األشكال (٩) و (١٠) أدناه، أن يسهم يف 
فهم أفضل للعملية االنتخابية من قبل اجلمهور ووسائل اإلعالم، بينما قد يربكهم توزيع اإلدارة االنتخابية 
جلداول زمنية تشتمل على أدق التفاصيل. وعلى أية حال، وفيما عدا االعتبارات األمنية، فليس هناك 
ما مينع اإلدارة االنتخابية من السماح للشركاء يف العملية االنتخابية، كاألحزاب السياسية، واملرشحني، 
وموظفي االنتخابات، واملنظمات غري احلكومية املعنية واملاحنني من االطالع على اجلداول الزمنية اإلدارية 

اخلاصة باإلدارة إذا ما رغبوا بذلك.

للعملية  متكاملة  زمنية  إعداد جداول  على  االنتخابية  اإلدارة  املتطورة  احلاسوب  برامج  تساعد   .٢٥٦
االنتخابية، وحتديد مواعيد الفعاليات الرئيسية، واإلطار الزمين لكل منها، واملسؤوليات الفردية املتعلقة 
ا، والترابط القائم بينها. ويف هذه احلالة يتحول اجلدول الزمين إىل خطة تنفيذية متطورة. وميكن توزيع 
هذا اجلدول على كافة العاملني يف اإلدارة االنتخابية كأساس ملتابعة أعماهلم وإدارة مهامهم وإمتامها يف 
تفاصيلها  إطالعهم على  االنتخابية دف  العملية  الشركاء يف  توزيعه على  املحددة، وكذلك  املواعيد 

التنفيذية.

٢٥٧. تستفيد اإلدارة االنتخابية من اجلدول الزمين بشكل خاص يف تنظيم عمليات شراء وتوريد املواد 
اخلاصة بعمليات تسجيل الناخبني واالقتراع. كما وأنه ميثل وسيلة مفيدة لألحزاب السياسية يف بعض 
البلدان، مثل كينيا ونيجرييا، حيث جيب تنظيم االنتخابات األولية داخل األحزاب السياسية قبل حلول 
موعد البدء بتسجيل املرشحني، وحيث تؤثر تلك االنتخابات الداخلية لألحزاب باجلدول الزمين للعملية 

االنتخابية.

٢٥٨. أخريًا، تسهم مراجعة اجلداول الزمنية بعد انتهاء كل عملية أو فعالية انتخابية يف حتديد األخطاء 
احلاصلة يف ختصيص مدد زمنية غري مالءمة إلمتام بعض الفعاليات أو املهام. وميكن لذلك اإلسهام يف 
حتديد التعديالت املطلوبة يف هيكلية اإلدارة االنتخابية، أو توزيع املوارد، أو يف اإلطار القانوين واليت من 

شأا حتسني أداء االنتخابات من الناحية العملية. 



١٧٨

أشكال اإلدارة االنتخابية

١٧٩

شكل رقم (٩): اجلدول الزمين لالنتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة ٢٠٠٦ يف مجهورية الكونغو 
الدميقراطية

املرجعية الفعالية عدد األيام* إىل من #
اإلعالن عن الدعوة لالنتخابات ١ ٥/٩ ١

جلنة االنتخابات املستقلة نشر اللوائح والضوابط وقرار افتتاح مراكز الترشيح ١ ٥/٩ ٢
جلنة االنتخابات املستقلة محلة التوعية االنتخابية ١٤١ ٧/١٨ ٣/١٠ ٣

                                                 تسمية املرشحني
املادتني ١٠٤ و١٢١ من 

قانون االنتخابات
تسجيل املرشحني للرئاسة ولعضوية الربملان لدى 

جلنة االنتخابات املستقلة
١٤ ٣/٢٣ ٣/١٠ ٤

املادتني ٢٥ و١٠٦ من 
قانون االنتخابات

تدقيق طلبات الترشيح للرئاسة وإبالغ القرارات 
املتعلقة بذلك من قبل جلنة االنتخابات املستقلة

٣ ٣/٢٦ ٣/٢٤ ٥

املادتني ٢٥ و١٠٦ من 
قانون االنتخابات

تدقيق طلبات الترشيح لعضوية الربملان وإبالغ 
القرارات املتعلقة بذلك من قبل جلنة االنتخابات 

املستقلة

٧ ٣/٣٠ ٣/٢٤ ٦

املادتني ٢٥ و١٠٧ من 
قانون االنتخابات

اسئناف قرارات جلنة االنتخابات املستقلة املتعلقة 
بطلبات الترشيح للرئاسة أمام املحكمة العليا

٢ ٣/٢٨ ٣/٢٧ ٧

املادتني ٢٥ و١٠٧ من 
قانون االنتخابات

اسئناف قرارات جلنة االنتخابات املستقلة املتعلقة 
بطلبات الترشيح لعضوية الربملان أمام املحكمة العليا

٦ ٤/١ ٣/٢٧ ٨

املادتني ٢٥ و١٠٧ من 
قانون االنتخابات

النظر يف االستئنافات املقدمة للمحكمة العليا 
خبصوص طلبات الترشيح للرئاسة

٧ ٤/٤ ٣/٢٩ ٩

املادتني ٢٥ و١٠٧ من 
قانون االنتخابات

النظر يف االستئنافات املقدمة للمحكمة العليا 
خبصوص طلبات الترشيح لعضوية لربملان

٧ ٤/٨ ٤/٢ ١٠

املادتني ٢٧ و١٠٨ من 
قانون االنتخابات

نشر القائمة النهائية للمرشحني للرئاسة ١ ٤/٥ ١١

املادتني ٢٧ و١٠٨ من 
قانون االنتخابات

نشر القائمة النهائية للمرشحني لعضوية الربملان ١ ٤/٩ ١٢

جلنة االنتخابات املستقلة تسجيل املرشحني النتخابات املحافظات لدى 
مكاتب جلنة االنتخابات املستقلة

٢١ ٤/٣٠ ٤/١٠ ١٣

املادة ٢٧ من قانون 
االنتخابات

تدقيق طلبات الترشيح النتخابات املحافظات، 
وإبالغ القرارات املتعلقة بذلك وتقدمي االستئنافات 

والنظر فيها

١٧ ٥/١٧ ٥/١ ١٤

                                                 احلملة االنتخابية
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املرجعية الفعالية عدد األيام* إىل من #
املواد ٢٨، ١١٠ و١٢٥ 

من قانون االنتخابات
احلملة االنتخابية للجولة األوىل من االنتخابات 

الرئاسية ولالنتخابات الربملانية
٣٠ ٦/١٦ ٥/١٨ ١٥

                                                 العمليات التحضريية لتنظيم عمليات االقتراع
جلنة االنتخابات املستقلة توظيف وتدريب ونشر موظفي االقتراع ٦٨ ٦/١٦ ٤/١٠ ١٦
جلنة االنتخابات املستقلة إعداد وطباعة وجتميع وتوزيع أوراق االقتراع ٤٠ ٥/١٨ ٤/٩ ١٧
جلنة االنتخابات املستقلة توزيع مواد االقتراع على حمطات االقتراع، مبا يف 

ذلك أوراق االقتراع وسجالت الناخبني
٣٦ ٦/١٧ ٥/١٣ ١٨

اعتماد ممثلي األحزاب واملراقبني
املادتني ٣٧ و٣٩ من 

قانون االنتخابات
تقدمي طلبات اعتماد ممثلي األحزاب للجنة 

االنتخابات املستقلة
يف موعد أقصاه 

٦/١١
١٩

املادة ٣٩ من قانون 
االنتخابات

اعتماد ممثلي األحزاب من قبل جلنة االنتخابات 
املستقلة

٥ يف موعد أقصاه 
٦/١٦

٢٠

املادة ٤٣ من قانون 
االنتخابات

تقدمي طلبات اعتماد املراقبني للجنة االنتخابات 
املستقلة

يف موعد أقصاه ٦/٣ ٢١

املادة ٤٣ من قانون 
االنتخابات

اعتماد املراقبني من قبل جلنة االنتخابات املستقلة 
(خالل ٧ أيام من تاريخ تقدمي طلب االعتماد)

٧ يف موعد أقصاه 
٦/١٠

٢٢

                                                 االقتراع وفرز األصوات وإعالن نتائج االنتخابات
جلنة االنتخابات املستقلة يوم االقتراع للجولة األوىل النتخابات الرئاسة 

ولالنتخابات الربملانية وانتخابات املحافظات
٦/١٨ ٢٣

املادة ٧١ من قانون 
االنتخابات

اإلعالن عن النتائج األولية للجولة األوىل 
النتخابات الرئاسة

١٤ ٧/٣ ٦/١٩ ٢٤

املادتني ٧٣ و٧٤ من 
قانون االنتخابات

النظر يف االستئنافات املتعلقة بنتائج انتخابات 
الرئاسة من قبل املحكمة العليا

١٠ ٧/١٣ ٧/٤ ٢٥

املادة ٧٥ من قانون 
االنتخابات

اإلعالن عن النتائج النهائية للجولة األوىل 
النتخابات الرئاسة

٧/١٤ ٢٦

املادة ٧١ من قانون 
االنتخابات

اإلعالن عن النتائج األولية لالنتخابات الربملانية** ٧/١٨ ٦/١٩ ٢٧

يشتمل عدد األيام على األيام اليت تبدأ وتنتهي ا كل فعالية.  *
مل يوفر املصدر مزيدًا من التفاصيل.  **

الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  في  المستقلة  االنتخابات  لجنة  وفرته  حسبما  الفرنسية  باللغة  األصل  عن  ترجمته  تمت  المصدر: 

.(<http://www.cei-rdc.cd>)
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أشكال اإلدارة االنتخابية
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شكل رقم (١٠): اجلدول الزمين لالنتخابات الرئاسية لسنة ٢٠٠٦ يف الربتغال

املادة القانونية*
املادة ١١ اإلعالن عن موعد االنتخابات من قبل رئيس البالد

تسمية املرشحني

املادة ١٤ تقدمي طلبات الترشيح للمحكمة الدستورية واإلعالن عن قوائم املرشحني األولية
املادة ٩٣ قانون ٨٢/٢٨ النظر يف طلبات الترشيح من قبل القسم املختص يف املحكمة الدستورية
املادة ٩٤ قانون ٨٢/٢٨ استئناف القرارات املتعلقة بقبول أو رفض طلبات الترشيح أمام هيئة املحكمة الدستورية املجتمعة
املادة ٩٤ قانون ٨٢/٢٨ القرارات النهائية من قبل املحكمة الدستورية خبصوص طلبات الترشيح

حتديد مواقع حمطات االقتراع، وتقدمي طلبات اعتماد املمثلني وتوظيف موظفي االقتراع

املادة ٣١ حتديد توزيعة حمطات االقتراع من قبل رؤساء البلديات وإبالغ جمالس املحافظات
املادة ٣٤ اإلعالن عن موعد ومكان تعيني واعتماد جلان حمطات االقتراع
املادة ٣٨ تعيني موظفي االقتراع
املادة ٣٨ إصدار بطاقات اعتماد موظفي االقتراع وإرساهلا إىل الوزارة املختصة أو املحافظني وجمالس املحافظات

احلملة االنتخابية

املادة ٦٣ الفترة اليت مينع فيها القيام بفعاليات الدعاية االنتخابية، املباشرة وغري املباشرة، يف وسائل اإلعالم التجارية
املادة ٥٢ إعالن وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة، العامة واخلاصة، عن املواعيد املخصصة للدعاية االنتخابية
املادة ٥٦ حتديد مواقع نشر البالغات الرمسية من قبل جمالس املحافظات واإلعالن عنها
املادة ٥٣ توزيع احلصص ألغراض الدعاية االنتخابية للمرشحني والقوائم يف وسائل اإلعالم من قبل جلنة االنتخابات
املادة ٤٤ فترة احلملة/الدعاية االنتخابية

املادة ١٠ قانون٠٠/١٠ املوعد األخري لنشر نتائج استطالعات الرأي العامة
املادة ٢٧ قانون٠٠/١٩ تقدمي حسابات احلمالت االنتخابية والتقارير املالية املتعلقة ا

االقتراع املبكر: قوى األمن، والقوات املسلحة، والسجناء، واملرضى يف املستشفيات، إخل

املادة ٧٠ إرسال املواد الضرورية ملمارسة االقتراع املبكر للناخبني املعنيني من قبل رؤساء املجالس البدلية
املادة ٧٠ مجع أصوات الناخبني املبكرين من املستشفيات والسجون، يف موعد معلن عنه مسبقًا
املادة ٧٠ االقتراع املبكر للناخبني املسجلني داخل البالد ولكنهم يقيمون خارجها

االقتراع وفرز األصوات ونتائج االنتخابات

املادتني ٤٢ و٤٣ تسليم مواد االقتراع إىل جلان االقتراع من قبل رؤساء املجالس البلدية
املادة ٢٩ املوعد األخري النسحاب املرشحني

املواد ٨٠/٣٢/٢٣/١٢ يوم/أيام االقتراع (من الساعة ٨ صباحًا وحىت الساعة ٧ مساًء)
املواد ٩٠ إىل ٩٥ عد وفرز األصوات

املادتني ٩٧ و١٠٢ فرز األصوات على مستوى الدوائر االنتخابية واألقاليم واإلعالن عن النتائج ونشرها
املادتني ١٠٥ و١٠٩ الفرز العام لألصوات (املحكمة الدستورية)، واإلعالن عن نتائج االنتخابات ونشرها

املادة ١١١ إعداد جداول النتائج النهائية لالنتخابات من قبل جلنة االنتخابات الوطنية ونشرها يف اجلريدة الرمسية
املادتني ١١ و١٢ اجلولة الثائية من االنتخابات

قانون رقم ٣١٩ (أ) / ٧٦ الصادر بتاريخ ١٩٧٦/٥/٣، ما مل يشر إىل غريه يف اجلدول. المصدر: تم تلخيصه وترجمته عن األصل باللغة البرتغالية حسبما نشر من قبل األمانة الفنية لالنتخابات في البرتغال على موقعها * 

.(<http://www.stape.pt/data2005/PR2006_quadro_crono.pdf>) اإللكتروني
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يف موعد أقصاه ٩٠ يوم بعد اإلعالن الرمسي عن نتائج االنتخابات

يف موعد أقصاه ٨ أيام بعد استالم املحاضر

٢٠٠٥
كانون األول/ديسمربتشرين الثاين/نوفمرب

٢٠٠٦
شباط/فربايركانون الثاين/يناير
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أشكال اإلدارة االنتخابية

èflb®a@›ñ–€a@óÇ‹fl

العملية االنتخابية بشكل أفضل عندما  ميكن لإلدارة االنتخابية إحكام سيطرا على   •
تتمتع بصالحية مباشرة لتوظيف موظفيها وعزهلم، ولتحديد شروط اخلدمة اخلاصة بكل من يعمل 
يف جهازها اإلداري املسؤول عن تنفيذ سياساا. إال أن الطاقم العامل يف اجلهاز اإلداري، يف كثري 
من احلاالت، يتألف من موظفني يتبعون للوظيفة العامة، وللقواعد والشروط العامة اليت حتكمها، 
األمر الذي ميكن أن حيد من إمكانية اإلدارة االنتخابية يف التعامل مع جهازها اإلداري بليونة ويف 

قدرا على حتقيق االستمرارية يف اخلدمات االنتخابية املهنية.

حتتاج اإلدارة االنتخابية إىل إعداد تركيبة هيكلية متكنها من حتقيق أهدافها االستراتيجية   •
بنجاعة وكلفة أقل، وذلك من خالل توظيف العدد الضروري من املوظفني املؤهلني يف املواقع 

واملستويات املالئمة، والذين خيضعون خلطوط واضحة حتدد موقع كل منهم من املسؤولية.

تشكل اخلطة االستراتيجية قاعدة لكافة فعاليات اإلدارة االنتخابية، حيث حتدد، ولفترة   •
زمنية حمددة، رؤية تلك اإلدارة، وأهدافها، وقيمها، وترصد هلا نتائجها ومؤشرات أدائها. ويسهم 
إشراك الشركاء يف العملية االنتخابية يف إعداد، ومتابعة ومراجعة اخلطة االستراتيجية يف تركيز 

اإلدارة االنتخابية على تقدمي اخلدمات، ويف تعزيز مستويات الثقة بتلك اإلدارة.

القيام مبهامها إىل خطط تنفيذية، تستند إىل اخلطة  حتتاج اإلدارة االنتخابية من أجل   •
االستراتيجية، وحتدد تفاصيل الفعاليات الفردية املختلفة وتنسيقها، وكذا املواعيد اخلاصة بكل 
منها واملسؤوليات الفردية حول إمتامها. وهو ما يتم إعداده عادًة من خالل وضع جداول زمنية 
مفصلة للعملية االنتخابية، واليت ميكن تلخيصها يف صيغة مبسطة تستخدم كوسيلة هامة إلطالع 
اجلميع على التفاصيل التنفيذية للعملية وتعمل على تعزيز شفافية اإلدارة االنتخابية واالنتخابات 

بشكل عام. 
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درا ZÚïbÅ@ÚçaâÖ

ZÂ‡Ó€a
Ú˜ëb„@Ú‹‘néfl@ÚÓibÇn„a@ÒâaÖg

lÏÌc@Âπc

تأسست مجهورية اليمن بعد الوحدة اليت متت بتاريخ ٢٢ أيار/مايو ١٩٩٠ بني اجلمهورية العربية اليمنية 
يف الشمال، ومجهورية اليمن اإلشتراكية يف اجلنوب. وبعد املصادقة على الدستور اجلديد يف االستفتاء 
الذي جرى يف أيار/مايو ١٩٩١، جرت االنتخابات الربملانية يف ١٩٩٣ و١٩٩٧ و ٢٠٠٣. أما أول 
انتخابات رئاسية فقد جرت يف ٢٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٩. باإلضافة إىل ذلك، جرى االستفتاء على عدد 
من التعديالت الدستورية وأول انتخابات حملية بالتزامن يف ٢٨ شباط/فرباير ٢٠٠١. ويف آب/أغسطس 
١٩٩٢، مت تعيني أول جلنة عليا لالنتخابات (SEC) ضمت سبعة عشر عضوًا عينوا بقرار من جملس رئاسة 
اجلمهورية. مث حلت حملها جلنة جديدة يف متوز/يوليو ١٩٩٣ ضمت سبعة أعضاء واليت استبدلت بدورها 
بلجنة أخرى يف تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٧، وتشكلت من سبعة أعضاء أيضًا مت تعيينهم من قبل رئيس 
اجلمهورية استنادًا إىل قائمة اقترحها الربملان. واستخدم نفس األسلوب يف كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 

لتعيني أعضاء اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء (SCER) احلاليني.

Ô„Ï„b‘€a@âbü⁄a

حيدد الدستور الشروط األساسية ملمارسة حق االقتراع والترشيح يف االنتخابات، يف الوقت الذي يستند 
فيه اإلطار القانوين لالنتخابات يف اليمن بشكل أساسي إىل قانون االنتخابات رقم ١٣ الصادر يف تشرين 
الثاين/نوفمرب ٢٠٠١، والذي حل حمل القانون رقم ٢٧ لعام ١٩٩٦، الذي حل بدوره حمل أول قانون 
انتخابات يف اليمن املوحد والصادر سنة ١٩٩٢. ويعاجل القانون اجلديد لالنتخابات بشكل وايف مسألة 
تأسيس اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء وتشكيلتها، ومسؤولياا وجماالت اختصاصها، باإلضافة إىل 
التأكيد على استقالليتها واستقالهلا املايل واإلداري. ويستكمل هذا اإلطار القانوين لالنتخابات من خالل 
جمموعة من اللوائح التنفيذية اليت قامت اللجنة بصياغتها، وكذلك عدد من األدوات التشريعية األخرى 

اليت أقرا اللجنة نفسها.

Ô‡Óƒ‰n€a@›ÿÓ:a

باعتبارها السلطة االنتخابية الوحيدة، تتوىل اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء كامل املسؤولية عن تنظيم 
كافة االنتخابات يف اليمن. وتتألف اللجنة من تسعة أعضاء، مبا يف ذلك الرئيس ونائبه اللذين تنتخبهما 
اللجنة من بني أعضائها. ويقوم رئيس اجلمهورية بتعيني أعضاء اللجنة من بني قائمة تضم مخسة عشر 
مرشحًا يزكيهم الربملان بأغلبية ثلثي أعضائه، وذلك ملدة ست سنوات. وللجنة أمني عام يقوم بدور 
املسؤول التنفيذي لالنتخابات، ويعني بقرار من رئيس اجلمهورية من بني ثالثة مرشحني تقترحهم اللجنة. 
وتعني اللجنة اللجان اإلشرافية باملحافظات العشرين، واللجان األصلية على مستوى ٣٠١ دائرة انتخابية 
نيابية، باإلضافة إىل ٣٢٦ جلنة أصلية للمديريات يف االنتخابات املحلية. ويتم كذلك تشكيل جلان مؤقتة 
إلدارة تسجيل الناخبني، واالقتراع، وعّد األصوات. ويرأس األمني العام اجلهاز اإلداري للجنة، والذي 

يضم املكتب الوطين لالنتخابات واملكاتب الفرعية يف املحافظات.

bËflbËflÎ@Ú‰v‹€a@pbÓy˝ï

تتوىل اللجنة مسؤولية تنظيم وإدارة كافة االنتخابات واإلشراف عليها. وتتضمن مسؤولياا ما يلي:

إصدار التعليمات واإلجراءات اخلاصة بتنظيم وتنفيذ االنتخابات، مبا يف ذلك القواعد املتعلقة بوسائل   •
اإلعالم؛

ترسيم حدود الدوائر االنتخابية النيابية، وتقسيمها إىل مراكز اقتراع استنادًا إىل املعطيات الدميغرافية   •
واإلعتبارات اجلغرافية واالجتماعية األخرى؛

وإعالن  األصوات  وعّد  واالقتراع،  الترشيح،  فيها  مبا  االنتخابية،  العمليات  كافة  وتنفيذ  تنظيم   •
النتائج؛

الدعوة النتخابات تكميلية يف الوقت واملكان الذي يتطلبه ذلك، وكذلك إبطال نتائج االنتخابات،   •
كليًا أو جزئيًا، إذا اقتضى األمر؛

تسجيل الرموز االنتخابية لألحزاب واملرشحني املستقلني؛  •
إقتراح التعديالت على قانون االنتخابات، وإصدار التشريعات االنتخابية الثانوية.  •

›ÌÏ‡n€a

ُتعّد اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء موازنتها السنوية، واليت تندرج كرقم واحد يف املوازنة العامة 
للدولة. واللجنة مسؤولة كليًا عن إدارة مواردها، من خالل حسابات مستقلة. كما ُتعّد اللجنة موازنة 
خاصة لكل انتخابات، يتم متويلها بالكامل من املوارد احلكومية. ومن األمور اليت متتاز ا االنتخابات يف 
اليمن توافر املوارد املالية الكافية يف مواعيدها عمومًا. ومع ذلك، التزال هناك حاجة ملزيد من االلتزامات 
املالية والدعم من قبل املاحنني إلدخال وتطبيق وسائل التكنولوجيا االنتخابية احلديثة، ولتنفيذ املزيد من 

برامج بناء القدرات وبرامج التوعية اجلماهريية.
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Újçb0a

مل يضع القانون إجراءات حماسبة حمددة للجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء، إمنا يبني أسلوب تشكيلها 
وتعيني أعضائها أن اللجنة ترفع تقاريرها إىل كل من السلطتني التشريعية والتنفيذية. وعلى الرغم من 
وجود حماسبة داخلية تقوم ا اللجان الربملانية املعنية يف مناسبات متعددة، فإن وجود ضوابط واضحة يف 

هذا الشأن يعّد أمرًا ضروريًا لتوفري آليات رقابية منتظمة ومنهجية بواسطة الربملان.

ÚÓ‰ËΩa

على الرغم من أن التاريخ االنتخايب لليمن قصري نسبيًا، إال أن اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء تستند 
يف عملها إىل خربة تراكمية جيدة يتمتع ا فريق العمل املركزي الذي يدير العناصر األساسية يف العملية 
االنتخابية. ومع ذلك، ما زال عدد ال بأس به من املوظفني، وخباصٍة على املستويات املحلية، حباجٍة إىل 
اكتساب املزيد من املهارات، األمر الذي قد يشكل جمال االهتمام الرئيسي للجهود املستقبلية من أجل 
تعزيز القدرات املهنية. فعلى املستويات املحلية مل تتمكن اللجنة بعد من بناء فريق أساسي من املوظفني 
ما  عادًة  مؤقتني،  موظفني  على  امليدانية  االنتخابية  العمليات  لتنفيذ  اللجنة  وتعتمد  واملؤهلني.  الدائمني 
يكونوا من املدرسني، وهم من املوظفني العموميني. وبفضل دعم املاحنني، حتتل برامج تنمية املوارد البشرية 

وبناء القدرات موقعًا دائمًا على أجندة اللجنة.

‚˝«⁄a@›ˆbçÎÎ@LÙäÅ˛a@ÚÓ‰»Ωa@“aäü˛aÎ@pbéç˚ΩaÎ@LÚÓçbÓé€a@laåy˛a@…fl@pb”˝»€a

بذلت اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء جهودًا كبرية خالل االنتخابات الربملانية لعام ٢٠٠٣ إلظفاء 
مزيد من الشفافية على أعماهلا وعلى العملية االنتخابية ككل. وذا الصدد قامت اللجنة مبشاورات مع 
كافة الشركاء للتوصل إىل مدونة سلوك لألحزاب السياسية، وتطبيقها. وعلى الرغم من ذلك استمرت 
أحزاب املعارضة يف انتقادها للجنة بسبب غياب قنوات التواصل معها، وعالقة اللجنة الوثيقة مع احلزب 

احلاكم، األمر الذي يهدد استقالليتها.
ورغم املطالبات املستمرة جبعل اجتماعات اللجنة علنية إال أا ال تزال مغلقة، لكن اللجنة تدعو ممثلي 

شركائها يف العملية االنتخابية أحيانًا حلضور اجتماعات خاصة، تناقش عادًة مسائل حمددة.
ولقد استطاعت اللجنة بناء عالقات واعدة مع املنظمات غري احلكومية من خالل تنفيذ مبادرات مشتركة 
أو بالتنسيق املشترك يف جمال التوعية االنتخابية، إال أن ذلك مل يغري طبيعة املشاعر املختلطة لدى تلك 
املنظمات حول جودة تلك العالقات. أما العالقات اجليدة مع السلطتني التنفيذية والتشريعية فهي يف تطور 

مستمر، يعززها التعاون املتواصل مع املاحنني الداعمني للعملية الدميقراطية يف اليمن.
وذلك مبوجب  واالستفتاء،  لالنتخابات  العليا  للجنة  االنتخابات  أثناء  احلكومية  اإلعالم  ختضع وسائل 
مسؤولياا بشأن تنظيم استخدام تلك الوسائل ألغراض احلمالت االنتخابية. أما وسائل اإلعالم اخلاصة 
يف اليمن فال تزال ضعيفًة وتتركز يف الصحافة املطبوعة، اليت جيب عليها أيضًا مراعاة القواعد اليت تضعها 
اللجنة حباجة إىل تعزيز وتفعيل قدراا للعمل على حتقيق مبدأ تكافؤ الفرص  اللجنة بشأا. وال تزال 
باإلضافة  االنتخابات،  املشاركة يف  األطراف  قبل كافة  من  اإلعالم  لوسائل  واحلر  العادل  الوصول  يف 
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درا التقليدي القائم على توفري املعلومات ببطئ، وبشكل  إىل احلاجة ملزيد من اإلجراءات لتحسني التوجه 
انتقائي.

ÔibÇn„¸a@Ä˝ï⁄a@ÒâaÖg

تعترب اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء فاعًال رئيسيًا يف طرح وإدارة مبادرات اإلصالح االنتخايب. كما 
وأن املشروع اجلديد طويل املدى للدعم االنتخايب الذي تقوده األمم املتحدة وتسهم يف متويله جمموعة من 
الدول املاحنة، يعمل على تقدمي الدعم الالزم للجنة من أجل مراجعة الترتيبات االنتخابية احلالية وطرح 
اإلصالحات الضرورية. ومن العناصر األساسية اليت يركز عليها هذا املشروع ما يتعلق باعتماد األسلوب 

التشاوري الشامل يف عمل اللجنة.
ميكن القول بأن املوارد الوطنية توفر ضمانًة كافية الستمرارية اللجنة كمؤسسة دائمة من الناحية املالية. 
إال أن العملية االنتخابية يف اليمن حتتاج إىل مزيد من اجلهود لترشيد كلفتها وجعلها أكثر جناعة من الناحية 
املالية، السيما من خالل اعتماد هيكلية أقل مركزية تسهم يف ترشيد اإلنفاق. والتزال املساعدات من 
املاحنني مطلوبة، وخصوصًا من أجل بناء القدرات وتطبيق التقنيات احلديثة. باإلضافة إىل ذلك فمن املفيد 

القيام بتقييم دوري لواقع االنتخابات عمًال على ضمان استمرارية العملية ككل.
تستطيع اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء، يف مسرية اليمن حنو بناء مؤسسات فاعلة وممارسة الدميقراطية، 
لعب دور هام يف حتقيق مزيد من االستقرار يف البيئة السياسية اليمنية املضطربة أحيانًا. وتكمن قوة اللجنة 
يف قدرا الواضحة على إدارة االنتخابات مبصداقية وبنتائج حتظى بثقة كافة األطراف. أما أهم نقاط 
الضعف فتتمثل يف ضعف املهارات املهنية لدى املستويات املتوسطة من طواقمها، وعدم استكمال اهليكلية 
الالمركزية هلا، واحلاجة إىل مزيد من اإلصالح االنتخايب لتطوير الترتيبات واملمارسات االنتخابية بشكل 
عام. وتعطي اجلهود املميزة اليت يبذهلا املاحنون لتعزيز وتقوية قدرات اللجنة، واالهتمام الواضح من قبل 
املسؤولني اليمنيني لالستفادة من تلك اجلهود، تعطي مؤشرًا إجيابيًا على إمكانية معاجلة التحديات اليت 

تواجه اللجنة.
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tÎâÜ‰Ó€@ÊbÁÏÌÎ@Ü€ÏÀ@pÏÀâbfl

حصلت موزامبيق، املستعمرة الربتغالية السابقة، على استقالهلا عام ١٩٧٥، حيث قادت ”جبهة حترير 
بعد  ما  مرحلة  يف  السلطة  على  واستولت  االستقالل،  أجل  من  التحرر  (Frelimo) حركة  موزامبيق“ 
االستعمار، مرسية نظام احلزب الواحد االشتراكي ونظام اإلقتصاد املخطط مركزيًا. ويف عام ١٩٧٦، 
بدأ جيش من املتمردين باخلارج عرف باسم ”املقاومة الوطنية يف موزامبيق“ (Renamo) هجومًا عسكريًا 
مكثفًا ضد حكومة جبهة التحرير. واستمرت احلرب األهلية ١٦ عامًا أدت إىل دمار كبري يف البالد. ويف 
عام ١٩٩٢، وبعد مفاوضات شاقة، مت التوقيع على ”اتفاقية السالم الشامل“، وكان من أهم حماورها 

االتفاق على إجراء انتخابات تعددية حبلول عام ١٩٩٣.
وعقب إعالن السالم، حتولت حركة املقاومة الوطنية إىل حزب سياسي، وتأسست أيضًا عدة أحزاب 
سياسية أخرى. ويف عام ١٩٩٤، ويف ظل حالة االستقرار يف البالد اليت حتققت من خالل وجود قوات 
حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة، جرت أول انتخابات رئاسية وبرملانية تعددية يف موزامبيق، وإن كانت 
متأخرة عامًا على موعدها. وبني ١٩٩٤ و٢٠٠٥، جرت أربعة انتخابات: انتخابات حملية يف عامي 

١٩٩٨ و٢٠٠٣، وانتخابات رئاسية وبرملانية يف عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٤.

Ô„Ï„b‘€a@âbü⁄a

يستند اإلطار القانوين الذي حيكم االنتخابات يف موزامبيق إىل: (أ) دستور عام ٢٠٠٤ (الذي صادق 
عليه الربملان يف ١٦ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٤)، وحيدد النظام االنتخايب وهيكل إدارة االنتخابات، 
و(ب) القوانني االنتخابية املتنوعة، اليت تتناول القواعد واملبادئ العامة لتنظيم وإدارة االنتخابات، واليت 
تتضمن: قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٠٢ بشأن تسجيل الناخبني يف االنتخابات واالستفتاءات، وقانون رقم 
١٩ لسنة ٢٠٠٢ بشأن االنتخابات املحلية، وقانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٢ اخلاص بتأسيس اللجنة الوطنية 

لالنتخابات (CNE) كهيئة مستقلة، وقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٤ بشأن االنتخابات الرئاسية والربملانية.
ينص الدستور على قيام نظام رئاسي للحكم، على رأسه رئيس للجمهورية منتخب بانتخابات مباشرة 
وبرملان وطين يتألف من ٢٥٠ نائبًا يتم انتخام على أساس التمثيل النسيب (PR). كما ينص الدستور 

على سلطة اللجنة الوطنية لالنتخابات يف إدارة العملية االنتخابية، وعلى إنشاء املجلس الدستوري، الذي 
يضم ستة أعضاء يعينهم الربملان باإلضافة إىل رئيس للمجلس يعينه رئيس اجلمهورية. ويتمثل دور املجلس 
الدستوري خالل العملية االنتخابية يف إقرار أهلية املرشحني يف االنتخابات الرئاسية، واختاذ قرارات ائية 

يف الرتاعات والشكاوى االنتخابية، واملصادقة على نتائج كافة االنتخابات، الوطنية واملحلية.

Ô‡Óƒ‰n€a@›ÿÓ:a

الوطنية  اللجنة  يف  يتمثل  األول  قسمني،  إىل  موزامبيق  يف  االنتخابات  إلدارة  التنظيمي  اهليكل  ينقسم 
لالنتخابات، وهي اجلهة اإلشرافية، وتتألف من ممثلني عن األحزاب السياسية بشكل أساسي، والثاين 
العمليات  تنفيذ  التابعة للجنة، وهي املسؤولة عن   (STAE) الفنية إلدارة االنتخابات ويتمثل يف األمانة 

االنتخابية، وتتألف من فريق من املتخصصني يف إدارة االنتخابات.
ومنذ عام ٢٠٠٣ تعمل اللجنة باعتبارها مؤسسة دائمة، وتضم ١٩ عضوًا، مبن فيهم الرئيس ونائبني 
للرئيس. ويتم انتخاب رئيس اللجنة من بني أعضائها، بناءًا على ترشيح توافقي تتقدم به منظمات املجتمع 
املدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس اجلمهورية. أما بقية األعضاء فتعينهم األحزاب السياسية املمثلة يف 
اجلمعية الوطنية، وذلك حسب نسبة املقاعد لكل منها. باإلضافة لذلك، تقوم احلكومة بتعيني أحد أعضاء 
الربملان الذي حيق له احلضور واملشاركة يف االجتماعات واجللسات املفتوحة للجنة، دون أن يتمتع حبق 

التصويت. أما مدة العضوية يف اللجنة فهي مخس سنوات.
وتستعني اللجنة الوطنية بلجان فرعية على مستوى املحافظات والدوائر االنتخابية، تعمل حتت إشراف 
اللجنة الوطنية، ويتم تشكيلها كهيئات مؤقتة للعمل خالل االنتخابات فقط. وتتشكل جلنة واحدة يف 
كل حمافظة من املحافظات العشر، باإلضافة إىل العاصمة مابوتو، وتتألف كل منها من تسعة أعضاء، يتم 
تعيينهم بنفس طريقة تعيني أعضاء اللجنة الوطنية، مبا يف ذلك رئيس ونائبني للرئيس لكل منها. أما اللجان 

االنتخابية على مستوى الدوائر فهي مطابقة يف طريقة تشكيلها وتركيبتها للجان املحافظات.
الدائم للجنة الوطنية، وهي جهاز إداري يعمل حتت إشراف  التنفيذي  العامة هي اجلهاز  الفنية  األمانة 
اللجنة، ويضطلع باملسؤولية عن كافة األنشطة املرتبطة بالعملية االنتخابية. ولألمانة الفنية مقر مركزي 
وفروع على مستوى املحافظات والدوائر االنتخابية. وبينما يعمل املكتب املركزي وفروعه يف املحافظات 

بشكل دائم، تتخذ فروعه يف الدوائر االنتخابية طابعًا مؤقتًا وتعمل خالل الفترات االنتخابية فقط.
يرأس األمانة الفنية مدير عام، يتم اختياره من خالل عملية تنافسية بواسطة اللجنة الوطنية لالنتخابات، 
ويعينه جملس الوزراء. وخالل فترة االنتخابات يتم تعيني نائبني للمدير العام بواسطة األحزاب السياسية 
املعارضة (رينامو). ويتكرر هذا  الربملان، أحدمها ميثل احلزب احلاكم (فريليمو) والثاين ميثل  املمثلة يف 
اإلجراء على مستوى املحافظات والدوائر االنتخابية. ويعترب كل من املدير العام على املستوى الوطين 
ونائبيه أعضاء دائمني يف اللجنة الوطنية ولكن دون أن يتمتعوا حبق التصويت يف اجتماعاا. وخالل فترة 
االنتخابات، وباإلضافة إىل نائيب املدير العام، تقوم األحزاب السياسية املمثلة يف الربملان، واستنادًا إىل 
نسبة املقاعد اليت ميتلكها كل منها، بتعيني تسعة أعضاء لتمثيلها يف اإلدارات املختلفة لألمانة الفنية على 
املستوى املركزي، ومخسة ممثلني يف كل مكتب من مكاتب تلك األمانة يف املحافظات، وثالثة يف كل 

واحد من مكاتب الدوائر االنتخابية.
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تتوىل كل من اللجنة الوطنية لالنتخابات واألمانة الفنية إلدارة االنتخابات صالحيات ومهام حمددة يف 
العملية االنتخابية. وعلى الرغم من أن القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٢ قد نص على اعتبار اللجنة الوطنية 
اجلهة املسؤولة عن إدارة العمليات االنتخابية واإلشراف عليها، مبا فيها االستفتاءات وتسجيل الناخبني 
على املستوى الوطين، إال أا يف الواقع ال متارس سوى صالحيات إشرافية، بينما تقوم األمانة الفنية بدور 

الذراع التنفيذي التابع للجنة.
تقوم اللجنة بثالثة أدوار رئيسية، هي: دور أخالقي، ودور قانوين، ودور فين. أما الدور األخالقي فيتمثل 
يف ضمان إجراء انتخابات واستفتاءات حرة، عادلة وشفافة. لكن وعلى الرغم من ذلك، تتسم اللجنة 
يف واقع األمر بدرجة عالية من التسييس حيث يعمل أعضاؤها املعينني من قبل األحزاب السياسية على 

متثيل مصاحل أحزام.
انتهاكات االنتخابات، والشكاوى والطعون  القانوين للجنة فيتركز يف دورها يف الفصل يف  أما الدور 
للمراقبني، ووسائل اإلعالم، وتوزيع  تعليمات إجرائية وإدارية  االنتخابية، وكذلك سلطتها يف إصدار 

التمويل احلكومي على األحزاب السياسية.
وأما املهام الفنية للجنة خالل االنتخابات فتتضمن اإلشراف على تسجيل الناخبني وبرامج التوعية املدنية، 
لألحزاب  املالية  املساعدات  وتقدمي  االقتراع،  وأمن  سالمة  وضمان  الشرف،  مواثيق  على  واملصادقة 

السياسية، وجتميع نتائج االنتخابات على مستوى املحافظات واملستوى الوطين.
وتتوىل األمانة الفنية مسؤولية تنفيذ كافة املهام اخلاصة بتنظيم االنتخابات واالستفتاءات، مبا يف ذلك تنفيذ 
برامج التوعية املدنية، وتنفيذ عمليات تسجيل الناخبني، وتوظيف وتدريب العاملني يف عمليات تسجيل 

الناخبني واالقتراع وعّد األصوات، وتنظيم وتنفيذ عمليات االقتراع وعّد األصوات.

›ÌÏ‡n€a

الفنية  تقوم احلكومة بتمويل إدارة االنتخابات، مبا يف ذلك أعمال اللجنة الوطنية لالنتخابات واألمانة 
اهليئتني  لكال  اجلارية  النفقات  األوىل  تغطي  منفصلتني،  موازنتني  االنتخابات، وذلك من خالل  إلدارة 

كمؤسسات دائمة، وتغطي الثانية النفقات املتعلقة بتنظيم وتنفيذ االنتخابات.
وتعتمد املوزميبق بشدة على التمويل الدويل من قبل املاحنني لتغطية النفقات املرتبطة باالنتخابات، حيث 

يتم متويل أكثر من ٦٠٪ من موازنة االنتخابات من مسامهات الدول املاحنة.

Újçb0a

هناك نوعان من إجراءات املحاسبة اليت ختضع هلا هاتان اهليئتان (اللجنة الوطنية واألمانة الفنية)، يتعلق 
األول باألنشطة والنفقات املرتبطة بعملهما كهيئتني دائمتني، ويتعلق الثاين باألنشطة والنفقات اخلاصة 

بالعمليات االنتخابية.
على كل من اللجنة الوطنية واألمانة الفنية تقدمي خطة عمل وموازنة سنوية يف مطلع كل عام توضحان 
فيهما نفقاما اإلدارية، وترفعهما للحكومة (من خالل وزارة املالية) من أجل التصديق. ويتم صرف تلك 

املوازنة حلساباما بشكل ربع سنوي، وبناءًا على تقرير شامل ومصادق عليه بشأن املصروفات اخلاصة 
بالربع السابق، ويتم رفع هذا التقرير إىل وزارة املالية.

إىل  اللجنة  وتقدمها  معًا،  الفنية  واألمانة  الوطنية  اللجنة  قبل  من  إعدادها  فيتم  االنتخابات  موازنة  أما 
احلكومة (من خالل وزارة املالية) للتصديق. ويف اية االنتخابات، جيب على كل من اللجنة واألمانة 
الفنية تقدمي تقرير باألنشطة واحلسابات املدققة للموارد والنفقات، ورفعه إىل احلكومة من خالل وزارة 
املالية. وبالنظر إىل التمويل الكبري الذي يقدمه املاحنون، يتم إرسال هذا التقرير إىل اجلهات املاحنة أيضًا.

ÙäÅ˛a@pbéç˚ΩaÎ@L‚˝«⁄a@›ˆbçÎÎ@LÚÓçbÓé€a@laåy˛a@…fl@pb”˝»€a

تتفاوت العالقة مع األحزاب السياسية على حنو كبري. إذ يتمتع احلزب احلاكم (فريليمو) عادًة بعالقات 
اإلدارة  هيكل  ضمن  العددية  ممثليه  هيمنة  مع  متشيًا  وذلك  الفنية،  واألمانة  الوطنية  اللجنة  مع  جيدة 
االنتخابية. يف املقابل، تنظر املعارضة (رينامو) بعني الشك للجنة واألمانة الفنية، وترى أما منحازتان 
األحزاب  قدرة  من  الرغم  وعلى  منهما،  كل  يف  ممثلًة  كوا  من  الرغم  على  وذلك  احلاكم،  للحزب 
السياسية عمومًا على مراقبة كل جوانب العملية االنتخابية من خالل ممثليها لدى األمانة الفنية وفروعها. 
أما األحزاب السياسية غري املمثلة يف هياكل اإلدارة االنتخابية فتشعر بأن مصاحلها مهضومة لصاحل احلزبني 

املسيطرين.
وتعّد العالقات بني اللجنة الوطنية ووسائل اإلعالم جيدة بشكل عام، وخصوصًا بالنسبة هليئة اإلذاعة 
الوطنية (راديو موزامبيق)، الذي يعترب الوسيلة اإلعالمية الوحيدة اليت تغطي كافة أرجاء البالد، واملصدر 

الرئيسي للمعلومات بالنسبة للمناطق الريفية.
تصدر اللجنة الوطنية التصاريح الالزمة للمراقبني الوطنيني والدوليني ملراقبة العملية االنتخابية، كما تضع 
القواعد اخلاصة باملراقبة واعتماد املراقبني. ويف حني تعترب العالقات بني اللجنة واملراقبني جيدة بشكل عام، 
يعتقد البعض بأن اللجنة ليست متحمسة متامًا لتطبيق مبدأ الشفافية الكاملة يف خمتلف جوانب العملية 

االنتخابية.

ÔibÇn„¸a@Ä˝ï⁄a@ÒâaÖg

جتدر اإلشارة إىل أن موزامبيق راجعت قوانينها االنتخابية إما كليًا أو جزئيًا قبل كل انتخابات جرت منذ 
عام ١٩٩٤. ومع ذلك، ال تلعب اإلدارة االنتخابية أي دور يذكر يف هذه العملية، اليت تديرها بالكامل 

جلنة برملانية مؤقتة تتكون من ممثلني عن احلزب احلاكم وأحزاب املعارضة.

ÚÌâaä‡nç¸a

لعل التحدي الرئيسي الستمرارية اإلدارة االنتخابية يف موزامبيق يتمثل يف الكلفة الضخمة هليكل إدارة 
املحافظات  ويف  الوطين  املستويات،  خمتلف  على  االنتخابية  اللجان  أعضاء  عدد  يصل  إذ  االنتخابات. 
والدوائر، إىل أكثر من ١٦٠٠ عضو أثناء االنتخابات العامة. كما أن املمثلني الذين تعينهم األحزاب 
أثناء االنتخابات يشكلون حلقة إضافية من اإلشراف احلزيب، الذي ميثل  الفنية  السياسية داخل األمانة 
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أيضًا نفقات إضافية هامة.
pbÌÜzn€aÎ@òä–€a

اإلدارة  املنحازة لالنتخابات يف موزامبيق يف تسييس  املستقلة وغري  اإلدارة  أمام  التحديات  أهم  تكمن 
االنتخابية بشكل عام. فعلى الرغم من أن املقصد الرئيسي من وجود ممثلي األحزاب يف اللجان االنتخابية 
واألمانة الفنية يهدف إىل تعزيز ثقة املعارضة يف العملية االنتخابية، إال أن احلزب احلاكم (فريليمو) ال 
يزال يسيطر كليًا على تلك املؤسسات، خاصًة وأن متثيل األحزاب فيها يقوم على مبدأ التمثيل النسيب 
نسبًة إىل حجم كل منها يف الربملان الذي يسيطر على غالبية مقاعده احلزب احلاكم. ويف حني أن التمثيل 
احلزيب كأساس لتشكيل إدارة االنتخابات يتيح فرصة لكل حزب ملراقبة أعمال اآلخرين، إال أن التجربة 
يف موزامبيق توضح أن هلذا األسلوب عيوبه، خاصًة عندما يسيطر أحد األحزاب على األغلبية الربملانية 

عرب فترة طويلة من الزمن.
يف واقع األمر يعمل ممثلو األحزاب السياسية يف اللجان االنتخابية على كافة املستويات مدفوعني مبصاحل 
أحزام أكثر من العمل كمسؤولني حمايدين عن تطبيق قانون االنتخابات. ولقد نتج عن هذا التسييس 
يف إدارة العملية االنتخابية تراجعًا عن حتقيق مبدأ احلياد لصاحل األهداف السياسية قصرية املدى. فضًال 
عن ذلك، ونظرًا لكون اللجنة الوطنية لالنتخابات تتألف من أعضاء ميثلون األحزاب السياسية املمثلة يف 
الربملان الوطين فقط، ميارس احلزبني الكبريين سيطرة شبه تامة على عملية صنع القرار، األمر الذي يؤدي 

إىل ميش األحزاب األخرى الناشئة.
يفتقد  واقعًا  وقد ورثت  فقط،  العام ٢٠٠٣  منذ  إال  دائمة  هيئة  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  تصبح  مل 
للكوادر املهنية وذات الكفاءة الفنية، وهو ما كان أمرًًا حمتمًا بالنظر إىل طبيعتها املؤقتة يف السابق. وهو 
ما تعاين منه كذلك جلان االنتخابات على مستوى املحافظات والدوائر االنتخابية. لذلك يعترب تدريب 
فّعالة وكفؤة  إدارة  لبناء  املستقبلي  التطوير  هامًا يف جهود  عنصرًا  وتأهيلهم  االنتخابية  اللجان  أعضاء 

لالنتخابات.

يق
مب

وزا
 امل

صة:
خا

سة 
درا



١٩٥

pbibÇn„˝€@ÚÓ‰ËΩa@ÒâaÖ⁄a@ÚÓ‡‰m

_ÚÓ‰ËΩa@ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a@ÔÁ@bfl

الضوابط،  فيها  مبا  باالنتخابات،  املتعلقة  القانونية  بالنصوص  االنتخابية  اإلدارة  التزام  يعترب   .٢٥٩
األفراد  على  املهنية  صفة  تطلق  وعليه  مهنيتها.  لتحقيق  رئيسيًا  شرطًا  التنفيذية،  واألدلة  واإلجراءات 
العاملني يف اإلدارة االنتخابية املتمتعني مبجموعة من املؤهالت تتعدى املهارات الفنية واإلدارية املطلوبة يف 
باقي جماالت العمل. قباإلضافة إىل تلك املهارات، جيب على العاملني يف اإلدارة االنتخابية املهنية استيفاء 

الشروط التالية:

أن يتمتعوا بفهم كامل الستراتيجيات تعزيز وتنمية الدميقراطية؛  أ) 
أن يظهروا التزامًا واضحًا بكافة املبادئ اليت تقوم عليها املمارسات االنتخابية الصحيحة؛  ب) 

أن يسخروا كامل قواهم لتقدمي خدمات انتخابية نوعية لكافة الشركاء يف العملية االنتخابية.  ج) 

٢٦٠. تسهم املؤهالت املهنية املتخصصة، املتزامنة مع اخلربات اإلدارية والفنية ذات العالقة، يف تعزيز 
االنتخابات  إدارة  العاملني يف  التزام  االنتخابية وموظفيها. زد على ذلك ضرورة  اإلدارة  أعضاء  مهنية 

مببادئ املمارسة االنتخابية اجليدة واليت تشمل:

الرتاهة، وتعين القدرة على العمل باستقاللية ودون االحنياز ألي حزب أو جهة، وذلك من خالل   أ) 
االمتناع عن العمل لصاحل أية أحزاب أو جمموعات دون غريها، واالبتعاد عن أية ممارسات فاسدة، 

ومن خالل االلتزام الصريح بالنصوص القانونية املختلفة؛
احليادية، وتعين القدرة على العمل بعدل والتعامل مع كافة الشركاء على قدم املساواة ومنحهم ذات   ب) 

الفرص دون متييز، ومعاملتهم باستمرار على هذا األساس من املساواة؛
االستقاللية، وتعين القدرة على القيام باملهام دون اخلضوع ألي تأثري من أية جهة كانت أو العمل   ج) 

رهن إشارا، كالسلطة التنفيذية أو احلزب احلاكم؛

êÖbé€a@›ñ–€a

êÖbé€a@›ñ–€a
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الشفافية، وتعين قدرة اإلدارة االنتخابية على العمل بشكل منفتح وصادق، وتوفري الفرصة لكافة   د) 
الشركاء لالطالع على كافة تفاصيل العملية االنتخابية وعمل اإلدارة دون تأخري؛

الكفاءة، وتعين االستخدام األمثل لكافة املوارد على اختالفها، وإدارة األموال املخصصة لالنتخابات   ه) 
حبكمة، والتحضري لكافة الفعاليات وتنفيذها مبا حيقق ضرورات االستدامة وترشيد الكلفة؛

اخلدمة، وتعين توجيه كافة فعاليات اإلدارة االنتخابية هلدف تقدمي اخلدمات االنتخابية النوعية لكافة   و) 
الشركاء يف العملية االنتخابية، وخباصة مجهور الناخبني؛

انتخابات  لتنظيم  الرئيسية  العناصر  بدقة شديدة كأحد  االنتخابية  اإلجراءات  تنفيذ  وتعين  املهنية،   ز) 
تتمتع باملصداقية، وذلك من خالل حتقق اإلدارة االنتخابية من أن كافة موظفيها يتمتعون باملؤهالت 
اليت متكنهم من تطبيق أعلى معايري املهنية يف كل ما يقومون به من أعمال فنية، وتأهيلهم لذلك عند 

احلاجة حيث أن التدريب املهين يعزز الثقة العامة بأن جممل العملية يف أيدٍي أمينة.

تشكل هذه الشروط جمتمعة األساس لقيام خدمة انتخابية مهنية.

٢٦١. على الرغم من التزامهم مببادئ ومتطلبات العمل االنتخايب، إال أن غالبية أعضاء اإلدارة االنتخابية 
عادًة ما ال ميلكون خربًة كافية يف كافة جماالت املسؤولية املتعلقة بقيادة وإدارة العمليات االنتخابية. لذا 
ال تقل برامج تطوير القدرات املهنية اخلاصة بأعضاء تلك اإلدارة أمهية عن ضرورة تنمية وتأهيل الكادر 

التنفيذي هلا لتحقيق مستويات متميزة من األداء.

@LÚÓibÇn„¸a@ÚÓ‹‡»€a@ÒâaÖg@·nm@—Ó◊@“ä»Ì@¸@âÏË‡¶a@Êhœ@Lb„bÀ@ø@pbibÇn„˝€@àÓ–‰n€a@fiÏ˜éΩa@fib”@b‡◊
@kØ@Ÿ€à€@NbËçaäyÎ@bËÓ‘ˆbç@Ûny@Îc@bËÓ–√Ïfl@Âfl@c@Îc@LàÓ–‰n€a@bÁãbËu@Âfl@ÚflÏ‹»Ωa@k‹İÌ@Ü”@ÏËœ@ÈÓ‹«Î
@Âfl@Û„Ö˛a@Üz‹€@bË»fl@¥‹flb»€a@Úœb◊@⁄˝nfla@Âfl@LÚÓjÌâÜn€a@bË©aäi@fi˝Å@Âfl@L’‘zn€a@ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a@Û‹«

NbËn‡ËflÎ@ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a@˘Öbjfl@·Ëœ

تعتمد قدرة اإلدارة االنتخابية على تنفيذ كافة مهامها ومسؤولياا االنتخابية إىل حد كبري على   .٢٦٢
قدرات وأداء جهازها اإلداري/التنفيذي. وميكن لإلدارة االنتخابية تطوير تلك القدرات من خالل اعتماد 
وتنفيذ استراتيجيات مالءمة لتوظيف موظفيها، وبرامج تدريبية جادة لتنمية مهارام، مبن فيهم املوظفني 
الدائمني واملؤقتني. وتتشابه التحديات اليت تواجهها اإلدارات االنتخابية يف هذا اخلصوص على اختالف 

أشكاهلا، املستقلة، واحلكومية واملختلطة، إال أا قد تأخذ أمناطًا متفاوتة.

٢٦٣. قد تقود الشكوك املتعلقة مبهنية اإلدارة االنتخابية إىل املطالبة بإدخال تعديالت تنظيمية (راجع 
الدراسات اخلاصة بالسنغال وموزامبيق يف هذا الدليل). إال أنه ميكن لإلدارة االنتخابية اليت تستند يف 
عملها إىل جمموعة قوية من القيم واملبادئ تنظيم انتخابات يقبل مجيع الشركاء بنتائجها حىت ولو كانت 
ال تزال يف طور تنمية مهنية كوادرها، كما حصل يف اليمن على سبيل املثال (راجع الدراسة اخلاصة يف 

هذا الدليل).
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ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a@ø@›‡»‹€@¥flb»€a@¥–√ÏΩbi@Ú„b»nç¸a

جهازها  يف  التنفيذية  باملهام  للقيام  العامني  املوظفني  على  االنتخابية  اإلدارات  من  كثري  تعتمد   .٢٦٤
اإلدارة  بنظام  اإلدارة  فيها  تعمل  اليت  احلاالت  يف  عليها  يفرض  قد  ما  وهو  العامة).  (أمانتها  اإلداري 
االنتخابية احلكومية أو األشكال األخرى هلا حيث تفرض ذلك السياسات احلكومية املعتمدة. وقد تواجه 
اإلدارة االنتخابية املستقلة اليت متتلك ضوابط خاصة بتوظيف طواقمها صعوبات يف توفري فرص جيدة 
الوظائف وطبيعتها  قلة عدد  املهين، وذلك بسبب  التقدم  العمل وفرص  استمرارية  ملوظفيها من حيث 
التخصصية، األمر الذي قد جيعلها تعتمد على املوظفني العامني كحل أفضل. إال أن ذلك حبد ذاته ال حيول 
دون تنمية مهنية الطاقم االنتخايب. وتعطي جلنة االنتخابات اهلندية مثاًال حيًا على ذلك، حيث تقوم اللجنة 
بتوظيف أعداد كبرية من املوظفني العامني ملساعدا يف تنفيذ املهام االنتخابية، وبنفس الوقت تتمكن من 
تنفيذ إدارة عالية املهنية لالنتخابات. ومما يسهم يف حتقيق ذلك السماح لإلدارة االنتخابية بوضع ضوابطها 
اخلاصة املتعلقة بطواقم جهازها اإلداري من املوظفني العامني، حيث ميكن أن حتول تلك الضوابط دون 
نقل املوظفني ملواقع أخرى يف الوظيفة العامة خالل فترات زمنية معينة، باإلضافة إىل توفري شروط للخدمة 

تتالءم بشكل أفضل مع متطلبات العمل والضغوطات اليت تفرضها أجواء العمليات االنتخابية.

٢٦٥. يف كافة األحوال، فال بد لإلدارة االنتخابية من التعامل مع إمكانية نقل املوظفني العامني العاملني 
حلساا يف أي وقت. حيث ميكن أن ينقل املوظفون الذين اكتسبوا خربات انتخابية إىل وظائف عامة 
أخرى، األمر الذي تنتج عنه فجوات يف املهارات واخلربات املتوفرة لدى اإلدارة االنتخابية. باإلضافة إىل 
ذلك، جند بأن موظفي اإلدارة االنتخابية احلكومية أو املختلطة يعملون لفترات طويلة، بني عملية انتخابية 
وأخرى، يف جماالت ال عالقة هلا على اإلطالق بعملهم االنتخايب. وملواجهة ذلك والعمل على احلفاظ 
على مستويات مقبولة من املهارات االنتخابية، ميكن اللجوء إىل أساليب خمتلفة مثل الدورات التدريبية 
التذكريية بني احلني واآلخر، والتحقق من أرشفة كافة املواد وامللفات االنتخابية حبيث يتمكن املعنيون من 

العودة هلا بكل سهولة عند احلاجة.

ÊÏn”˚ΩaÎ@ÊÏ‡ˆaÜ€a@ÊÏ–√ÏΩa

٢٦٦. ال ميكن ألية إدارة انتخابية تعليل وال متويل االحتفاظ بالطواقم الضرورية لتنظيم عمليات االقتراع 
بشكل دائم (والذين يبلغ عددهم أكثر من ٤ ماليني موظف يف أندونيسيا مثًال). كما وأن االعتبارات 
املتعلقة بكفاءة اإلدارة االنتخابية قد متنعها من االحتفاظ بأجهزا اإلدارية أو مكاتبها وهيئاا اإلقليمية 
واملحلية بشكل دائم، أو الطاقم الكامل من املوظفني الذين ال يعملون سوى يف فترة االنتخابات. ويف 
أو  املؤقتني  املوظفني  التنفيذي من  يتألف معظم طاقمها  فقد  واملختلطة،  احلكومية  االنتخابية  اإلدارات 
املوظفني العامني الذين ُيفرزون للعمل يف االنتخابات من وظائف عامة أخرى. وعادًة ال يتم توظيف 
بعد  لفترات طويلة  يستمرون يف عملهم  بوقت طويل، كما ال  االنتخابات  موعد  قبل  املؤقتة  الطواقم 
بالشكل  االنتخابية  للمهام  وتأهيلهم  تدريبهم  من  االنتخابية  اإلدارة  ميكن  ال  قد  الذي  األمر  انتهائها، 

الكايف.
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املؤقتة  بالطواقم  االستعانة  من  للتحقق  مالءمة  استراتيجية  اعتماد  االنتخابية  اإلدارة  على  ٢٦٧. جيب 
الوقت  يف  التوظيف  بعمليات  القيام  ضرورة  على  االستراتيجية  تلك  تشتمل  أن  وميكن  فّعال.  بشكل 
املناسب، واعتماد وسائل تضمن هلا االستعانة مبوظفني مؤقتني ممن اكتسبوا اخلربة يف العمل االنتخايب 
من قبل، كدفع خمصصات تضمن استعدادهم الدائم للعمل معها يف أية عملية انتخابية، ووسائل متكنها 
من التواصل الدائم مع اولئك املوظفني املؤقتني يف الفترات الفاصلة بني االنتخابات، كاالحتفاظ بقواعد 
اليت  الدورية  بالنشرات  وتزويدهم  منهم،  بكل  االتصال  بكيفية  تتعلق  معلومات  على  تشتمل  بيانات 
تصدرها اإلدارة االنتخابية، وتنظيم اللقاءات هلم والدورات التدريبية التذكريية بني احلني واآلخر، وذلك 

خاصًة يف البلدان اليت ال جترى فيها االنتخابات يف مواعيد حمددة وثابتة.

٢٦٨. إال أن تلك الوسائل قد ال تفيد بعض اإلدارات االنتخابية، كاإلدارة االنتخابية املكسيكية مثًال، 
حيث يتم تعيني موظفي االقتراع املؤقتني عن طريق القرعة. ويف هذه احلالة فال بد لإلدارة االنتخابية من 
العمل على إمتام عمليات التوظيف والتعيني بوقت كاٍف قبل موعد االنتخابات، وتزامن ذلك مع جهود 

حثيثة لتدريبهم وتأهيلهم للمهام االنتخابية.
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٢٦٩. عادًة ما يعمل موظفو اإلدارة االنتخابية احلكومية واملختلطة، واإلدارات االنتخابية املستقلة اليت 
تستعني مبوظفني عامني، يف ظل شروط توزاي شروط الوظيفة العامة وما يقابل كل منهم فيها من حيث 
املستوى واملوقع. ويف الربتغال تسمح ضوابط الوظيفة العامة لإلدارة االنتخابية بالتمتع ببعض الليونة فيما 
يتعلق بإجراءاا لتوظيف طواقمها. باإلضافة إىل ذلك فقد تتمكن اإلدارة االنتخابية من منح العاملني فيها 

بعض املخصصات اإلضافية للتعويض عن ساعات العمل الطويلة اليت يتطلبها عملهم يف االنتخابات.

٢٧٠. أما يف اإلدارات االنتخابية املستقلة اليت تضطلع باملسؤولية كاملة عن حتديد شروط عمل موظفيها، 
فعادًة ما توازي شروط عمل كبار موظفيها تلك اخلاصة بكبار املوظفني العامني. ففي رومانيا يتم توظيف 
العاملني يف اإلدارة االنتخابية بعقود تنص على شروط تتطابق مع شروط اخلدمة اخلاصة مبوظفي الربملان. 
وقد تعمل اإلدارة االنتخابية على تقدمي خمصصات وشروط أفضل من تلك املعمول ا يف الوظيفة العامة 
العمل  ساعات  عن  ولتعويضهم  واملؤقتني،  الدائمني  املوظفني  أفضل  استقطاب  دف  وذلك  أحيانًا، 
الفترات  دائم ويف  العالية بشكل  املخصصات واملرتبات  أن دفع  إال  االنتخابية.  العمليات  أثناء  الطويلة 
الفاصلة بني االنتخابات ملوظفي اإلدارة االنتخابية املستقلة قاد البعض العتبار ذلك بأنه أحد أوجه عدم 

كفاءة هذا النظام يف إدارة االنتخابات.

٢٧١. يف احلاالت اليت تعتمد فيها سياسات حكومية عامة لتقليل عدد الوظائف العامة، عادًة ما تقوم 
اإلدارة االنتخابية (كما يف هنغاريا) باللجوء إىل أفراد أو شركات من القطاع اخلاص لتنفيذ بعض املهام 
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الفنية واملساندة بشكل خاص، وبكلفة أعلى على األغلب من أسعار الوظيفة العامة، إال أن ذلك يوفر على 
اإلدارة االنتخابية دفع خمصصات أخرى مثل خمصصات التقاعد أو الضمان االجتماعي مثًال. لكن ذلك 
قد سبب بعض اإلزعاج ملوظفي اإلدارة االنتخابية ختوفًا منهم على وظائفهم ولعلمهم بفارق األسعار 
اليت يتم العمل ا يف تلك احلاالت، باإلضافة إىل التأثري السليب املحتمل لذلك على استدامة أعمال اإلدارة 

االنتخابية.

ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a@Ô–√ÏΩ@Ü«b‘n€a@pbññ´

التقاعد املعمول ا يف  التقاعد اخلاصة مبوظفيها بنظم  ٢٧٢. تربط كثري من اإلدارات االنتخابية نظم 
الوظيفة العامة، وهو األمر الطبيعي يف احلاالت اليت يتألف منها طاقم تلك اإلدارة من املوظفني العامني. 
حيث أن ذلك يسهم يف كفاءة النظام وترشيد كلفته، باإلضافة إىل كونه حيفظ للموظفني خمصصات 

مضمونة بشكل أكرب وبقدر أعلى.

السلطة  االنتخابية عن  اإلدارة  استقاللية  التساؤالت حول مدى  يثري  أن  أن ذلك من شأنه  إال   .٢٧٣
التنفيذية، خاصًة بالنسبة لإلدارة االنتخابية املستقلة. وعلى الرغم من ذلك، جند بأن نظام تقاعد موظفي 
اإلدارة االنتخابية يف كندا مربوط مباشرًة بنظام التقاعد اخلاص بالوظيفة العامة، دون أن يؤثر ذلك على 
استقاللية تلك اإلدارة. ويف رومانيا يتمتع موظفو اإلدارة االنتخابية بنظام تقاعد يوزاي النظام التقاعدي 
اخلاص مبوظفي الربملان. يف املقابل، أدى ربط نظام التقاعد اخلاص مبوظفي جلنة االنتخابات يف ليسوتو إىل 
تعزيز اإلحساس بعدم استقاللية اللجنة عن السلطة التنفيذية. لذلك جند بأن بعض اإلدارات االنتخابية، 

حىت الصغرية منها، كلجان االنتخابات يف بوتسوانا وليبرييا، تعتمد نظامًا خاصًا ا يف هذا املجال.

pbibÇn„¸a@Ô–√ÏΩ@ÚÓ‰ËΩa@òä–€a

٢٧٤. قد تعمل اإلدارة االنتخابية على إجياد فرص مهنية لكافة ممتهين العمل االنتخايب من خالل إعطاء 
األفضلية ملوظفيها أوًال، والذين ميتلكون مؤهالت مهنية حمددة يف إدارة االنتخابات، مللئ بعض الوظائف 
الشاغرة. ويف اإلدارات االنتخابية الكبرية، كما يف املكسيك، أو نيجرييا أو اهلند، فقد تتوفر تلك الفرض 

على خمتلف املستويات املركزية واملحلية.

ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a@Ô–√Ïfl@ıb‘n„bi@Úïb®a@paıaäu⁄a

٢٧٥. تستخدم اإلدارات االنتخابية طرقًا متعددة لتعيني موظفيها. ففي اإلدارات االنتخابية احلكومية 
وتلك اليت تستند إىل موظفني عامني للقيام مبهامها التنفيذية فقد ال متتلك اإلدارة االنتخابية حرية تطبيق 
إجراءاا اخلاصة الختيار وتعيني موظفيها. ففي أندونيسيا مثًال جيب على اإلدارة االنتخابية القبول باألفراد 

الذين يتم فرزهم للعمل لديها من قبل الوظيفة العامة.
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٢٧٦. تتمثل بعض املمارسات اجليدة يف هذا اخلصوص يف تنظيم مسابقات مفتوحة النتقاء املوظفني، 
كما يف جورجيا وفلسطني، وذلك من خالل اإلعالن عن الوظائف الشاغرة وحتديد املؤهالت واملهارات 
والصفات اليت جيب أن تتوفر يف املتقدمني لتلك الوظائف. وميكن القيام بذلك حىت يف احلاالت اليت يتألف 
فيها اجلهاز اإلداري من موظفني عامني، كما يرينا املثال املعمول به يف أستراليا. إال أن هذه الطريقة قد 
تكون صعبة التنفيذ يف احلاالت اليت تعمل بنظام اإلدارة االنتخابية احلكومية وحيث ال يعمل املوظفون 
سوى بتفرغ جزئي أو لفترات زمنية حمددة بفترة االنتخابات، وحيث ال يتم التركيز بشكل أساسي على 

املهارات االنتخابية يف عملية التوظيف.

٢٧٧. كمؤسسات ينتظر منها أن تكون مثاًال حيتذى به يف العمل على حتقيق مبادئ املساواة، جيب على 
اإلدارات االنتخابية تنفيذ سياسات تتعلق بتعيني موظفيها تقوم على أساس املساواة بني املرأة والرجل، 
وعلى تعزيز دور املرأة يف العمل االنتخايب. لذا جيب على اإلدارة االنتخابية أن توفر للمرأة ذات الفرص 
اليت يتمتع ا الرجال فيما يتعلق بالتوظيف، والتدريب، والترقية واملخصصات املمنوحة لكافة موظفي 
اإلدارة االنتخابية املؤقتني والدائمني. وقد يتطلب ذلك من اإلدارة االنتخابية اعتماد ممارسات وسياسات 
دف إىل حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة، وتنفيذ برامج التدريب ملوظفيها لتوعيتهم حول أمهية ذلك 
وتعزيز التزامهم بتحقيقه ملا فيه مصلحة املؤسسة االنتخابية. وقد تؤثر يف ذلك بعض العادات والتقاليد يف 

بعض البلدان، كضرورة قيام مراكز أو حمطات اقتراع منفصلة للنساء والرجال.

٢٧٨. قد يتطلب حتقيق املساواة بني املرأة والرجل يف اجلهاز اإلداري لإلدارات االنتخابية الدائمة بعض 
الوقت، وكذلك التعامل حبذر ومتابعة مع كيفية تنفيذ السياسات اهلادفة إىل ذلك. وبينما قد يكون ذلك 
أكثر سهولًة بالنسبة لإلدارات االنتخابية اليت ال تزال يف طور التكوين، إال أن هذه املسألة قد مل يف ظل 
العمل احلثيث للبحث عن الطواقم املالئمة مللئ كافة مستويات الوظائف املطلوبة واستكماهلا يف نفس 

الوقت، وهو ما حصل يف املاضي يف جنوب أفريقيا.

اجلهاز  يف  للعمل  مالئمني  موظفني  عن  البحث  يف  السياسية  باألحزاب  البلدان  بعض  تستعني   .٢٧٩
اإلداري إلداراا االنتخابية. ففي الواليات املتحدة األمريكية جتري العادة على إشراك موظفني مقترحني 
موزامبيق،  يف  أما  املحلية.  املستويات  على  خاصًة  االنتخابات،  إدارة  يف  السياسية  األحزاب  قبل  من 
فيتألف اجلهاز اإلداري لالنتخابات من موظفني على املستوى املركزي، ومستوى املحافظات والدوائر 
االنتخابية، يتم تعيينهم مجيعًا من قبل األحزاب السياسية املمثلة يف الربملان لتمثيلهم يف خمتلف مصاحل 

اإلدارة االنتخابية الرئيسية.

االنتخابات  موظفي  تعيني  بلد يف  أي  يواجهها  اليت  التوظيف  عمليات  أكرب  من  واحدة  تتمثل   .٢٨٠
املؤقتني، وخاصًة موظفي االقتراع. يف هنغاريا تقوم ذه املهمة السلطات املحلية. ويف جنوب أفريقيا 
وناميبيا تطلب اإلدارة االنتخابية من الوزارات احلكومية املختلفة فرز موظفني من قبلها إلقرارهم وتعيينهم 
من قبل اإلدارة االنتخابية مبوجب عقود مؤقتة. ويف املناطق القروية من جنوب أفريقيا، تستعني اإلدارة 
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االنتخابية بالسلطات التقليدية لتحديد جمموعات من الشبان العاطلني عن العمل، حيث تقوم تلك اإلدارة 
بإجراء مقابالت هلم لتقييم مالءمتهم للعمل وتعيينهم كموظفي اقتراع يف حمطات االقتراع يف مناطقهم. 
يتم من خالل االستعانة  املؤقتني ما  لتوظيف أعداد كبرية من موظفي االقتراع  الوسائل األخرى  ومن 

مبؤسسات وشركات القطاع اخلاص ومنظمات العمل التطوعي.

٢٨١. يف األورغواي قد ُيجرب أي موظف عام بالقيام مبهام انتخابية إذا ما طلب منه ذلك؛ أما يف أسبانيا 
واملكسيك فإن واجب القيام باملهام االنتخابية يشمل كافة الناخبني. ففي املكسيك ُيلزم قانون االنتخابات 
اإلدارة االنتخابية تنظيم قرعة، على مرحلتني، تشمل كافة الناخبني للخروج بقائمة أولية من موظفي 
االقتراع املؤقتني. بعد ذلك يتم تدريب كافة الذين وقع عليهم خيار القرعة، وبعدها يتم توزيع املهام 
املحددة عليهم للعمل يف حمطات االقتراع حسب درجات حتصيلهم العلمي. ويواجه الناخبون املنتقون 
مبوجب القرعة غرامات مالية يف حال رفضهم العمل يف االنتخابات دون تقدمي أسباب مشروعة حيددها 

القانون.

٢٨٢. تعترب عملية تدقيق وفحص املؤهالت اخلاصة باملتقدمني للعمل كموظفني يف اإلدارة االنتخابية، 
الدائمني واملؤقتني منهم، أحد العناصر الضرورية يف عملية انتقاء وتعيني املوظفني اليت تعزز من شفافية 
العملية، حيث يهدف ذلك إىل التحقق من حيازة املتقدمني للمؤهالت املطلوبة، ومتتعهم مبيزات شخصية 
مالءمة، ومن عدم احنيازهم ألية جهة سياسية أو كوم ال يصلحون للعمل يف االنتخابات ألية أسباب 
أخرى. ومن األفضل اإلبقاء على عملية الفحص والتدقيق بسيطة، وسريعة، وحتت إشراف تام من قبل 
اإلدارة االنتخابية بدًال من األحزاب السياسية (كما يف الواليات املتحدة األمريكية) أو أية مؤسسات 

أخرى.

ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a@Ô–√Ïfl@¥Ó»ni@Úïb®a@paıaäu⁄a

يتمثل االعتبار األساسي يف عملية تعيني موظفي اجلهاز اإلداري لإلدارة االنتخابية يف استناده   .٢٨٣
للعمل  الشاغرة وأكثرهم مالءمة  للوظائف  املتقدمني  انتقاء عادلة تقود إىل اختيار أفضل  إىل إجراءات 
االنتخايب. وقد تعهد اإلدارة االنتخابية ذه املهمة عادًة إىل أحد أعضائها أو إىل القائم على رأس جهازها 
اإلداري أو أمانتها العامة، والذين ميكنهم إيكال عملية تعيني املوظفني يف املستويات الدنىي ملوظفني آخرين 
يف اجلهاز اإلداري. ويف بعض احلاالت ينفرد رأس اجلهاز اإلداري بصالحية تعيني املوظفني، كما يف 
بوتسوانا. وغالبًا ما يتم تعيني املوظفني املؤقتني للقيام مبهام تسجيل الناخبني واالقتراع من قبل اللجان 
االنتخابية أو مسؤويل املكاتب االنتخابية، أو ما يقابلها، على مستوى الدوائر االنتخابية أو املستويات 

املحلية األخرى.

٢٨٤. من املمارسات اجليدة أن يفرض على موظفي اإلدارة االنتخابية التوقيع على مدونة السلوك اخلاصة 
ا، كأحد شروط تعيينهم للعمل لديها. كما ويفضل أن تعلن اإلدارة االنتخابية على املأل عن تعيينات 



٢٠٢

أشكال اإلدارة االنتخابية

٢٠٣

كبار موظفيها، وذلك من خالل نشرها على موقعها اإللكتروين، ويف الصحف املحلية وباقي وسائل 
اإلعالم. ولإلسراع يف التحقق من اخنراط املوظفني اجلدد يف عمل اإلدارة االنتخابية، فمن الضروري أن 
يتم تنظيم برامج توجيهية شاملة هلم، يكون على كافة املوظفني اجلدد االلتزام حبضورها خالل األسابيع 

األوىل من تعيينهم يف وظائفهم اجلديدة.

٢٨٥. تتمتع اإلدارات االنتخابية يف بعض البلدان، مثل املكسيك، بصالحيات مطلقة حول تعيني وعزل 
موظفيها. ويفرض القانون أن يتبع كافة املوظفني يف املهام اإلدارية واإلشرافية والفنية إىل ما يعرف ”خبدمة 
االنتخابات املهنية“، واليت تشكل إحدى مصاحل الوظيفة العامة املتخصصة كليًا بالعمل االنتخايب. ويعطى 
املواطنون فرصة االنتماء هلذه اخلدمة، من خالل انتسام للدورات التدريبية اليت يتم تنظيمها، والفوز 
ببعض الشواغر من خالل املسابقة، أو من خالل اجتيازهم لالمتحانات اليت يتم ترتيبها هلذا الغرض. وال 
يصبح املوظف عضوًا كامًال يف تلك اخلدمة إال بعد اجتيازه التقييم السنوي ملستويات األداء بنجاح، 
األمر الذي يتطلب منه إمتام مزيد من الدورات التدريبية، ومشاركته يف إدارة عملية انتخابية واحدة على 
األقل. وتشكل طاقم تلك اخلدمة األول سنة ١٩٩٢ من خالل املتقدمني للشواغر املعلن عنها عرب محلة 

وطنية يف وسائل اإلعالم.

·ËmaâÜ”@äÌÏİmÎ@¥–√ÏΩa@›ÓÁdm

٢٨٦.من أسس املهنية يف إدارة االنتخابات العمل على تدريب وتطوير مهارات طواقم املوظفني العاملني 
يف اإلدارة االنتخابية، الدائمني منهم (يف حال وجودهم)، واملؤقتني املعينني للقيام مبهام إدارية للعمليات 
االنتخابية، باإلضافة إىل األعداد الكبرية اليت يتم توظيفها عادًة للعمل امليداين يف فعاليات انتخابية على 
نطاق واسع، كاالقتراع أو تسجيل الناخبني. وجيب أن تستند كافة الفعاليات التدريبية إىل التركيز على 
مبادئ العمل االنتخايب الصحيح، مبا يف ذلك مبادئ احلياد، والشفافية، وسرية االقتراع، وتكافؤ الفرص، 
واملسؤولية والكفاءة. وجيب النظر إىل مسألة تأهيل املوظفني وتطوير قدرام على أا عملية مستمرة، 
التكنولوجية  الوسائل  وتطور  وإجراءاا،  االنتخابات،  قوانني  على  قد حتصل  اليت  التغيريات  أن  حيث 
املستمر، باإلضافة إىل الفترات الزمنية اليت تفصل بني كل عملية انتخابية واليت تليها، قد تعين بأنه ال 
ميكن حىت ألكثر املوظفني خربًة يف العمل االنتخايب االعتماد على خربام السابقة فقط للقيام مبهامه على 

أفضل وجه.

٢٨٧. ولكون الفعاليات التدريبية املتعلقة بتطوير قدرات الطاقم االنتخايب ال تشكل نشاطات ملموسة 
بشكل مباشر، كما هي احلال بالنسبة لصناديق االقتراع أو مواد التوعية االنتخابية مثًال، فقد يصعب على 
اإلدارة االنتخابية إقناع اجلهات احلكومية بضرورة ختصيص امليزانيات الكافية هلا. كما وأن إدارة شؤون 
التدريب والتأهيل جيب أن حتتل موقعًا بارزًا على هيكلية اإلدارة االنتخابية للتحقق من إعطائها موقعها 
الصحيح ضمن قائمة األولويات، مبا يف ذلك ما يتعلق بتوزيع االعتمادات املالية ملختلف فعاليات اإلدارة 

االنتخابية داخليًا.
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٢٨٨. تستهدف تنمية قدرات املوظفني الدائمني واهليكل التنظيمي لإلدارة االنتخابية بناء تلك القدرات 
على املدى الطويل وتلبية احتياجام يف تطوير املهارات، أخذًا بعني االعتبار متطلبات تطوير الفرص 
املهنية هلم. ويهدف ذلك بشكل أساسي إىل مواءمة األهداف االستراتيجية لإلدارة االنتخابية واملهارات 
الالزمة لتحقيقها مع أهداف موظفيها يف التقدم وحتسني فرصهم املهنية. لذا يسهم اعتماد سياسة فعالة 

يف هذا االجتاه يف استدامة اإلدارة االنتخابية ككل.

٢٨٩. من املهم مبكان أن تعمل اإلدارة االنتخابية على وضع استراتيجيات على املديني القصري والطويل 
هلذا  أمكن،  إذا  ومنفردة  كافية،  ميزانية  اعتماد  منها  يتطلب  فذلك  القدرات.  تنمية  متطلبات  ملعاجلة 
التدريب وتنمية القدرات ضمن أولوياا. ففي  الغرض، األمر الذي يفرض على اإلدارة وضع مسائل 
روسيا على سبيل املثال قررت جلنة االنتخابات بأن تدريب طاقمها الرئيسي يتمتع بأولوية أكرب نسبًة إىل 

تدريب طواقم االقتراع.

٢٩٠. جيب أن تستند سياسة تنمية القدرات إىل تقييم لالحتياجات، وهو ما ميكن لإلدارة االنتخابية 
اإلدارية.  الشؤون  االستعانة خبرباء خارجيني ومستشارين يف  أو من خالل  وداخليًا،  مباشرًة  به  القيام 
وتقوم عملية تقييم االحتياجات على حتديد مهام اإلدارة االنتخابية، ومقارنة مهارات ومؤهالت املوظفني 
مع تلك املهام، وبالتايل حتديد الفجوات اليت تفضي إىل حتديد احتياجات اإلدارة االنتخابية فيما يتعلق 
بالنشاطات التدريبية، على مستوى املؤسسة واألفراد على حد سواء، واقتراح أفضل السبل التدريبية اليت 
متّكن اإلدارة من معاجلة تلك االحتياجات. لذلك دف برامج تنمية القدرات إىل تدريب كل موظف 

للقيام مبهامه بأعلى مستويات الكفاءة واملهنية.

ما  تقييم االحتياجات،  استنادًا إىل  القدرات،  تنمية  أن تشملها عملية  اليت ميكن  املجاالت  ٢٩١. من 
يلي:

تنمية القدرات واملهارات العامة، مثل:  أ) 
مهارات االتصال املكتوبة والشفهية؛  (١

مهارات العمل بشكل خالق، ومهارات التجديد والشراكة يف العمل؛  (٢
العمل كجزء من فريق متكامل؛  (٣

التحليل النقدي واالستراتيجي ومعاجلة العقبات؛  (٤
إدارة الوقت وتنظيم املهام الفردية بنجاعة؛  (٥
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مهارات حل الرتاعات؛  (٦
إدارة املشاريع؛  (٧

استخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة؛  (٨
اإلدارة، واملهارت القيادية، والتدريبية واإلشرافية؛  (٩

تنمية القدرات واملهارات الفنية املتعلقة مبهام القسم اخلاص ضمن هيكلية اإلدارة االنتخابية.  ب) 

التدريبية اخلاصة وغري  أساسية، كالدورات  القدرات عدة أشكال  تنمية  تأخذ عملية  أن  ٢٩٢. ميكن 
الرمسية لفترات قصرية على شكل االجتماعات واملتابعات الدورية للموظفني، أو تنظيم الندوات واللقاءات 
التدريبية، أو اإلشراف املباشر والدائم من قبل كبار موظفي اإلدارة االنتخابية على أعمال بقية املوظفني 
وإرشادهم املستمر، أو من خالل تنظيم النشاطات التدريبية طويلة األمد كالدورات أو الربامج األكادميية 
املتخصصة. وال يسهم التواصل املستمر، عموديًا وأفقيًا، داخل اإلدارة االنتخابية يف حتقيق أهداف تنمية 
أداء  أنه يسهم يف تركيز اهتمامات املؤسسة بشكل عام ويف حتسني مستويات  القدرات فحسب، بل 

املوظفني.

االستعانة باخلربات الدولية
متكنت الكثري من اإلدارات االنتخابية من إيفاد موظفيها ملتابعة كيفية إدارة العمليات االنتخابية   .٢٩٣
يف بلدان أخرى، وذلك من خالل برامج التعاون الثنائية أو املتعددة، أو من خالل إيفاد بعض من موظفيها 
قبلها. وتوفر هذه  االنتخابية واحلصول على تدريب من  املؤسسات واملنظمات  لالستفادة من خربات 
انتخابية  أفكار جديدة واالطالع على ممارسات  للحصول على  النشاطات وسيلة سريعة وغري مكلفة 
ناجحة يف إدارة االنتخابات. باإلضافة إىل ذلك، ميكن للشبكات واملنظمات اإلقليمية املساعدة يف تبادل 
املعلومات وتنظيم عمليات تبادل اخلربات واملوظفني وتدريبهم (راجع كذلك الفصل احلادي عشر من 

هذا الدليل).

٢٩٤. ميكن للخرباء واملستشارين الدوليني كذلك مساعدة اإلدارة االنتخابية يف معاجلة بعض العقبات 
والصعوبات املحددة، وتقدمي النصح ألعضاء تلك اإلدارة وموظفيها حول كيفية العمل مبا يتماشى مع 
املعايري الدولية لالنتخابات، وبناء قدرات اإلدارة االنتخابية الذاتية ملواجهة ومعاجلة الصعوبات والتحديات 

اليت تواجهها.

وقد يكون اخلرباء الدوليون من املتخصصني يف ميادين ومواضيع انتخابية وفنية حمددة، أو من العاملني 
املؤهلني يف اإلدارة االنتخابية يف بلدان أخرى. وعلى أية حال جيب تنظيم اإلدارة االنتخابية اليت تعمل 
على االستعانة باخلربات الدولية حبيث تتحقق من نقل املهارات وبناء القدرات من خالل متكني اخلرباء 
من العمل بشكل فردي مع خمتلف موظفيها وإرشادهم أثناء قيامهم مبهامهم، وذلك لضمان عدم ضياع 

االجنازات بعد مغادرة اخلرباء.
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اإلشراف واإلرشاد الفردي
اإلدارة  مبوظفي  اخلاصة  القدرات  تنمية  الفردي ألغراض  واإلرشاد  اإلشراف  طريقة  تقتصر  ال   .٢٩٥
الدولية، بل ميكن استخدامها  القائمة على االستعانة باخلربات  الدعم  الدائمني على مشاريع  االنتخابية 
بشكل فّعال داخليًا من قبل املؤسسة االنتخابية. ولضمان جناح ذلك جيب حتديد شروط وأهداف عملية 
اإلشراف واإلرشاد املباشر بكل وضوح. كما وميكن هلذه الوسيلة اإلسهام يف حتقيق بعض أهداف اإلدارة 
املتعلقة مببادئ املساواة، كأن تستهدف برامج اإلشراف واإلرشاد املباشر أعدادًا أكرب من النساء أو ممن 
ينتمون ملجموعات اجتماعية أو عرقية أخرى من بني العاملني يف وظائف هامة. وباإلضافة إىل برامج 
اإلشراف واإلرشاد املباشر الداخلية، ميكن لإلدارة االنتخابية تنظيم ذلك من خالل فرز موظفيها للعمل 

لفترات زمنية حمددة حتت إشراف خرباء من مؤسسات عامة أخرى أو تنظيمات خاصة.

الدورات التعليمية لتأهيل موظفي اإلدارة االنتخابية
٢٩٦. ينادي الكثريون بضرورة توفري الفرصة ملوظفي االنتخابات املهنيني للحصول على شهادات عليا 
بتوفري دورات  العليا  التعليمية  إدارة االنتخابات وشؤون احلكم. ويقوم عدد متزايد من املؤسسات  يف 
متخصصة يف مواضيع تتعلق بإدارة احلكم واالنتخابات. ومن املؤسسات الرائدة يف هذا املجال اجلامعة 
(يف   ٢ باريس  وجامعة  أستراليا)،  (يف  غريفيث  وجامعة  األمريكية)،  املتحدة  الواليات  (يف  األمريكية 
فرنسا). أما جامعة كالغاري (يف كندا) فتعمل على دراسة إمكانية تنظيم دورات تدريبية رمسية يف إدارة 

االنتخابات.

٢٩٧. باإلضافة إىل ذلك قامت بعض املؤسسات الدولية العاملة يف جمال املساعدات االنتخابية بتطوير 
دورات متخصصة قصرية األمد نسبيًا لفائدة العاملني يف إدارة االنتخابات، كالدورة التدريبية األساسية 
إلدارة االنتخابات اليت طورا املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية (أيفيس)، واليت مت تنفيذها يف عدة مواقع 

كسرياليون ونيجرييا.

٢٩٨. أما املورد األكثر مشولية فيما يتعلق بتنمية القدرات املهنية للقائمني على إدارة العمليات االنتخابية 
(بريدج،  واالنتخابات  احلكم  وإدارة  الدميقراطية،  جماالت  يف  القدرات  بناء  بربنامج  يعرف  ما  فهو 
باختصاره يف اللغة اإلجنليزية)، والذي قامت بتطويره بشكل مشترك كل من املؤسسة الدولية للدميقراطية 
واالنتخابات، وقسم املساعدات االنتخابية التابع لألمم املتحدة وجلنة االنتخابات األسترالية. ويتم تنفيذ 
الدورات التدريبية حسب هذا الربنامج من قبل مدربني معتمدين. ويتألف الربنامج من فصول خمتلفة قائمة 
حبد ذاا، حبيث ميكن تفصيل كل دورة تدريبية مبا يتالءم مع االحتياجات اخلاصة لإلدارة االنتخابية املعنية 
بتطوير قدراا املهنية يف كل حالة. وتتوفر كافة املواد التدريبية هلذا الربنامج (بريدج) باللغة اإلجنليزية، 
كما وأن بعضها أو معضمها متوفر باللغات العربية، والفرنسية، والربتغالية والروسية، بينما يتم العمل 

حاليًا على ترمجتها إىل لغات أخرى كاألسبانية.
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العمليات  ٢٩٩. تقوم مجعية مديري االنتخابات يف بريطانيا بتنظيم دورات تدريبية للعاملني يف إدارة 
االنتخابية بشكل معتاد. وعادًة ما تفرض اإلدارات االنتخابية (السلطات املحلية) يف بريطانيا على كافة 
املتقدمني للوظائف االنتخابية أن حيصلوا على شهادة تأهيل من قبل تلك اجلمعية. ويف جنوب أفريقيا 
تعمل جلنة االنتخابات املستقلة هناك على تطوير برنامج تدريب رمسي ملوظفي االنتخابات يشتمل على 
االنتخابات  جلنة  قامت  البنغالدش  ويف  رمسية.  بشهادات  املؤهلني  االنتخابات  مديري  العتماد  وسيلة 
بتأسيس املعهد الوطين للتدريب يف العاصمة داكا، والذي يقوم يتنظيم دورات تدريبية مكثفة ملوظفي 
االنتخابات على خمتلف املستويات، مبا يف ذلك الدورات اإللكترونية. أخريًا ففي املكسيك هناك شروط 
صارمة لالنتساب إىل خدمة االنتخابات املهنية، واحلصول على اعتماد من قبلها، باإلضافة إىل شروط 

التطوير املهين املستمر.

إطار رقم ٣: بعض اخلطوات اهلامة لتنمية اإلدارة االنتخابية كمهنة

اعتماد وسائل التدريب والتأهيل الرمسية؛  أ) 

املهنية  االهتمامات  ومحاية  لضمان  االنتخابات  إلدارة  ومستدامة  مهنية  مؤسسات  قيام   ب) 
للعاملني يف إدارة العمليات االنتخابية وضبط سلوكهم األخالقي؛

إجياد جمموعة من املوارد وشبكات من اخلربات اليت ميكن للعاملني يف اإلدارة االنتخابية   ج) 
العودة إليها واسشارا يف تنفيذ مهامهم املهنية؛

تطوير الفرص املهنية وإمكانيات التقدم املهين للعاملني يف إدارة االنتخابات.  د) 

Ô‹‡»€a@kÌâÜn€a

طرق التدريب
٣٠٠. متثل عمليات التدريب املكثفة ملوظفي االنتخابات املؤقتني قبل كل عملية انتخابية أحد العناصر 
تقدمي  مسألة  وتشكل  اجلميع.  من  املطلوبة  األداء  مستويات  وحتقيق  االنتخابية  املهام  تنفيذ  يف  اهلامة 
اخلدمات االنتخابية النوعية، القائمة على مبادئ الرتاهة واالستقامة يف العمل االنتخايب، الرسالة األساسية 
لنشاطات تدريب املوظفني املؤقتني. لذلك فمن الضروري أن تعمل اإلدارة االنتخابية على إعداد قائمة 
بأمساء املوظفني املؤقتني الذين مت تدريبهم من قبل والذين أدوا مهامهم بنجاح يف العمليات االنتخابية 

السابقة لتتمكن من االتصال م لتعيينهم جمددًا للعمل يف االنتخابات القادمة.
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٣٠١. تظهر التجربة فّعالية النشاطات التدريبية اليت تعمل على التركيز على اجلوانب التنفيذية املحددة 
ملسؤوليات املوظفني املؤقتني. ويكون التدريب حول مهام حمددة كتسجيل الناخبني، أو إجراءات االقتراع 
التمارين  أو  االنتخابية  األدوار  بتطبيقات عملية، كتمثيل  أكثر كفاءًة عندما يستكمل  وفرز األصوات 
االفتراضية للعملية االنتخابية. كما وأن تضمني برامج التدريب لوسائل التقييم من قبل املتدربني لكل 

جلسة تدريبية يسهم يف تطوير أداء وكفاءة تلك الربامج.

التدريب التسلسلي
٣٠٢. تقوم طريقة التدريب التسلسلي على تدريب جمموعة مصّغرة من املدربني حول اجلوانب الفنية 
لالنتخابات وحول فنون التدريب ونقل املعلومة (ما يعرف بتدريب املدربني)، حبيث يقوم هؤالء املدربني 
بدورهم بتدريب اآلخرين مباشرًة يف املستويات التالية. ويقوم املستوى الثاين بتدريب املستوى الثالث 
وهكذا، حىت تستكمل العملية لتدريب كافة املوظفني املعنيني. وتستخدم هذه الطريقة من قبل عدد كبري 
من اإلدارات االنتخابية نظرًا لنجاعتها من حيث الكلفة ولكوا متكن اإلدارة من تدريب أعداد كبرية 
من املوظفني خالل مدة زمنية قصرية نسبيًا. وهي طريقة مفيدة بشكل خاص لتدريب أعداد كبرية من 
املوظفني القائمني على تنفيذ بعض املهام االنتخابية، أو يف احلاالت اليت يفترض فيها تدريب املوظفني 
الناخبني  تسجيل  موظفي  متزامن، كتدريب  أو شبه  متزامن  بشكل  متعددة وكبرية  مواقع جغرافية  يف 
واالقتراع. ميكن أن يكون املدربني يف كل واحدة من املستويات املتعاقبة من موظفي اجلهاز اإلداري 
لإلدارة االنتخابية، كما وميكن االستعانة مبدربني خارجيني، كاملدربني املهنيني، واألكادمييني والعاملني 
املرموقني يف املنظمات األهلية. وتسهم االستعانة مبدربني خارجيني، باإلضافة إىل مدربني من موظفي 

اإلدارة االنتخابية، يف رفع مستويات القبول بالعملية من قبل كافة الشركاء ويف استدامتها.

٣٠٣. تزداد فّعالية التدريب التسلسلي كلما مت تنفيذ الدورات التدريبية املتعاقبة على خمتلف املستويات 
خالل فترات زمنية قصرية ومتقاربة نسبيًا، باإلضافة إىل توقيت موعد التدريب يف آخر العنقود، كتدريب 
موظفي االقتراع مثًال، لتنفيذه بأيام قليلة قبل موعد الفعالية االنتخابية املعنية وذلك للحؤول دون ضياع 
املعلومة ونسياا قبل وضعها موضع التنفيذ. ويتطلب تنفيذ النشاطات التدريبية ذه الطريقة إىل التحقق 
من فهم املدربني واستيعام التام ملضمون الدورات التدريبية وأساليب التدريب اليت جيب اتباعها. فأي 
الذي قد ينعكس سلبيًا  التدريب األخرى األمر  خلل يف ذلك يف رأس السلسة سينتقل إىل مستويات 
على جممل العملية. لذلك جيب اعتماد إجراءات ملراقبة جودة العملية التدريبية للتأكيد على تنفيذ كافة 
الفعاليات التدريبية بدقة واتساق تامني، كتحديد عدد مستويات التدريب اليت تنتظم من خالهلا العملية 

التسلسلية والقيام جبوالت متابعة وتقصي لسري الدورات التدريبية.

التدريب بواسطة فرق التدريب املتنقلة
٣٠٤. تتمثل إحدى البدائل للتدريب التسلسلي يف تنفيذ ذلك من خالل عدد مصّغر من فرق التدريب 
املتنقلة، واليت تقوم بتنفيذ الدورات التدريبية لكافة موظفي االنتخابات على خمتلف مستويام. ومن أهم 



٢٠٨

أشكال اإلدارة االنتخابية

٢٠٩

ميزات هذه الطريقة أا حتقق إيصال املعلومة بدقة من قبل فريق مؤهل من املدربني. إال أن هذه الطريقة 
تتطلب وقتًا أطول إلمتامها، حيث يكون على فريق صغري من املدربني التنقل لتدريب كافة املوظفني على 
الطريقة جيدة وفّعالة على نطاق مناطق جغرافية حمدودة،  تباعًا. وبينما تعترب هذه  البلد وعرضه  طول 
إىل  االضطرار  ففي حال  أخرى،  ناحية  من  األخرى.  واملواقع  احلاالت  ممكنًا يف  اتباعها  يكون  قد ال 
تدريب أعداد كبرية من املوظفني، والبدء بتحريك فرق التدريب املتنقلة للقيام بذلك بفترة طويلة قبل 
يوم االقتراع، فقد يؤدي ذلك إىل ضياع املعلومة ونسيان املتدربني يف األيام األوىل من الدورات التدريبية 

املتعاقبة للمعلومات املنقولة هلم عرب تلك الدورات وقبل أن يتسىن هلم تطبيقها على أرض الواقع.

التدريب املتزامن
املوظفني  يتم تدريب كافة  التسلسلي، حيث  التدريب  املتزامن هو بديل آخر لطريقة  التدريب   .٣٠٥
املؤقتني بشكل متزامن يف وقت واحد (يوم واحد أو أكثر). وميكن اللجوء إىل هذه الطريقة يف حال عدم 
توفر الوقت للتحضري للعمليات االنتخابية، أو يف احلاالت اليت ميكن لإلدارة االنتخابية فيها االستفادة 
من تنظيم النشاطات التدريبية الكبرية كوسيلة لتحسني موقعها يف املجتمع أو لتحفيز مستويات االهتمام 
يف العمليات االنتخابية وتوعية العامة حوهلا، كما حصل يف كمبوديا يف انتخابات عام ١٩٩٣. إال أن 
االنتخابية عادًة  اإلدارة  الذين تضطر  املؤهلني  املدربني  أعداد كبرية من  استخدام  تتطلب  الطريقة  هذه 
للعملية االنتخابية، كما وأا  الفنية  الستقطام من خارج جهازها اإلداري وتدريبهم حول اجلوانب 
طرق  من  غريها  مع  باملقارنة  الكلفة  عالية  كوا  إىل  باإلضافة  لتنفيذها،  مكثفة  حتضريات  إىل  حتتاج 
الوسائل  اللجوء إىل  املتزامن  التدريب  لتنفيذ  اتباعها  اليت ميكن  الطرق األخرى  املمكنة. ومن  التدريب 
املرئية (الفيديو) إلطالع املوظفني املؤقتني املدربني من قبل على آخر املستجدات والتغيريات احلاصلة على 

اإلجراءات االنتخابية منذ االنتخابات األخرية.

ÚÓjÌâÜn€a@ÖaÏΩa

التعليمات
٣٠٦. كثريًا ما تستخدم التعليمات على شكل كتيبات سهلة الفهم أو قوائم جرد ألهم املهام التنفيذية 
مراكز  أمن  االنتخابيني، كموظفي  املوظفني  لبعض مستويات  التسلسلي  التدريب  عمليات  الستكمال 
االقتراع، أو موظفي االقتراع والفرز. وميكن احلصول على أمثلة على تلك الوسائل من جزر سليمان يف 
انتخابات عام ٢٠٠١ واليمن يف انتخابات عام ٢٠٠٣، كما وميكن توفري هذه املواد لكافة املعنيني عرب 

الوسائل اإللكترونية حيث تتوفر تلك اإلمكانية.

األدلة التدريبية
الضرورية  املعلومات واملهارات  التدريبية إليصال  األدلة  االنتخابية على  اإلدارات  تعتمد معظم   .٣٠٧
الدقيقة، وسهلة االستخدام، واليت تتم صياغتها بشكل جيد وبلغة  ملوظفي االنتخابات. إذ متثل األدلة 
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إعداد  على  العمل  املفيد  ومن  األساسية.  املساعدة  التدريبية  الوسائل  إحدى  وتفسريها  فهمها  يسهل 
فصول وصيغ خمتلفة من األدلة التدريبية ختص كل منها املستويات املختلفة من املوظفني كل حسب جمال 
اختصاصه، وأن تشتمل تلك األدلة على قوائم جلرد املهام الرئيسية باإلضافة إىل بعض األسئلة اليت جيب 
على املتدربني اإلجابة عليها للتحقق من استيعام التام للمادة التدريبية. وميكن استكمال النسخ املطبوعة 
من تلك األدلة بنسخ إلكترونية يتمكن املتدربون من خالهلا احلصول على مزيد من املعلومات واملواد. 
ومن املفيد العمل على توفري نسخ كافية من األدلة املطبوعة لتمكني املوظفني من االحتفاظ ا ومراجعتها 
بعد انتهاء الدورة التدريبية واالستعانة ا أثناء قيامهم بعملهم. ويف هنغاريا تستخدم األدلة اإللكترونية 

اليت تشتمل على امتحان ميكن للمتلقي من خالله فحص مستويات استيعابه ملضموا.

٣٠٨. ميكن لإلدارة االنتخابية أن تنظر يف إمكانية إعداد أدلة حول العملية االنتخابية ختص شركائها يف 
تلك العملية، كاألحزاب السياسية واملرشحني، وممثلي األحزاب، ووسائل اإلعالم واملراقبني. فكلما زاد 
فهم الشركاء لتفاصيل وإجراءات العملية االنتخابية كلما أصبح قيام اإلدارة االنتخابية بعملها بكفاءة 

أكثر سهولًة.

التمثيل االفتراضي والوسائل املرئية (الفيديو)
٣٠٩. تعترب العمليات التمثيلية االفتراضية للفعاليات االنتخابية املختلفة، كتسجيل الناخبني، أو االقتراع 
التفاعلية  التدريبية  الوسائل  ينظر هلذه  إذ  فيها.  املرغوب  الشائعة  التدريب  وفرز األصوات، من وسائل 
على أا أكثر الوسائل كفاءًة لتدريب موظفي اإلدارة االنتخابية املؤقتني، لذا فمن املستحسن العمل على 

جعلها جزًء من كافة الدورات واللقاءات التدريبية.

اإليضاحية،  والرسومات  (الفيديو)  املرئية  الوسائل  متزايد  بشكل  املهنيون  املدربون  يستخدم   .٣١٠
باإلضافة إىل تقسيم املتدربني إىل جمموعات عمل صغرية ملناقشة املواد التدريبية، وذلك كوسيلة أيضاحية 
لتبسيط مضمون املواد التدريبية والرسائل اليت دف إىل إيصاهلا للمتدربني. وهذه الوسائل تفيد لدعم 
التدريب االنتخايب، لكن ال جيب أن تشكل املادة األساسية له. أما املواد املرئية املسجلة فتكون أكثر فّعالية 
عندما تأيت على شكل مشاهد قصرية ومرّكزة تتضمن أمثلة عملية لفعاليات انتخابية حمددة وتسّهل تنفيذ 
التمثيل االفتراضي هلا. لكن، وقبل العمل على إعداد املواد املرئية جيب على اإلدارة االنتخابية أن تتحقق 

من توافر الوسائل الالزمة الستخدامها يف كافة مواقع التدريب.

ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a@ÚÓ‰Ë∂@äöm@Ü”@>€a@›flaÏ»€a

٣١١. تتعدد العقبات اليت جيب على اإلدارة االنتخابية ختطيها لتحقيق املستويات املطلوبة من املهنية. فقد 
تنبع بعض تلك العقبات من داخل اإلدارة نفسها، كاملسائل املتعلقة بسلوكيات العاملني فيها، واملتعلقة 
بتخطيط مهامها ووضع األولويات لتوزيع مواردها. كما وميكن أن تأيت بعض تلك العقبات نتيجة لعوامل 

خارجية تعود للسياق الذي تعمل من خالله اإلدارة االنتخابية، مبا يف ذلك:
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اجلو السياسي العام الذي جترى االنتخابات يف ظله، والذي حيدد إىل مدى كبري مصداقية وشرعية   •
االنتخابات. ففي األجواء اليت يسودها اخلوف، واإلكراه والعنف، ويف املجتمعات اليت ال حتترم فيها 
سيادة القانون، أو حيث تفتقد احلكومات للشفافية واملسؤولية يف عملها، قد يكون من الصعب 
إدارة انتخابات تتمتع باملصداقية. لكن، وعلى الرغم من ذلك، ميكن لإلدارة االنتخابية املهنية تكثيف 
جهودها يف ظل تلك الظروف إلثبات التزامها باملبادئ األخالقية للعملية االنتخابية، واإلسهام بذلك 
يف تعزيز اجلهود الرامية إىل بناء الثقة يف العملية االنتخابية. ومن األمثلة على إدارات انتخابية متكنت 
من تنظيم انتخابات بنتائج مقبولة يف ظل أصعب الظروف السياسية ما جنده يف أفغانستان (٢٠٠٤)، 
وجنوب   (٢٠٠٦) وفلسطني   ،(١٩٩٠) ونيكاراغوا   ،(١٩٩٤) وموزامبيق   ،(٢٠٠٥) والعراق 

أفريقيا (١٩٩٤).

يعترب قيام إطار قانوين جيد ومتكامل للعملية االنتخابية من أهم املتطلبات األساسية لتنظيم وتنفيذ   •
انتخابات ناجحة، وكذلك لتحقيق مهنية اإلدارة االنتخابية. ففي احلاالت اليت ال ينجح فيها اإلطار 
القانوين يف توفري قاعدة كافية من الضوابط، قد تواجه اإلدارة االنتخابية مزيدًا من الصعوبات يف 
تنفيذ العمليات االنتخابية اليت تتحلى بقبول كافة الشركاء، األمر الذي قد جيعلها تبدو وكأا تفتقد 
للمهنية يف عملها. وللعمل على تفادي الصراعات السياسية والتحديات األخرى اليت ميكنها تقويض 
العملية االنتخابية برمتها، فمن املفضل العمل على االنتهاء من إدخال وإقرار أية تعديالت على اإلطار 
القانوين لالنتخابات بوقت كاٍف قبل موعد العمليات االنتخابية. فذلك ميّكن اإلدارة االنتخابية من 
توعية كافة الشركاء حول التغيريات احلاصلة، وإدخال التعديالت الضرورية على إجراءاا، وتدريب 
موظفيها مبا يتالءم مع ذلك. كما وأن ذلك يوفر لألحزاب السياسية واملرشحني متسعًا من الوقت 
التجربة يف كثري من احلاالت، خاصًة يف  التعديالت عند احلاجة. إال أن  ملواءمة براجمهم مع تلك 

الدميقراطيات الناشئة، تظهر بأن تعديالت اللحظة األخرية على اإلطار القانوين أمر شائع.

اإلدارات  تلك  تعمل  حيث  االنتخابية  اإلدارة  مهنية  بتطور  العمل  يف  االستمرارية  غياب  يضر   •
كمؤسسات مؤقتة فقط. فبينما متتلك اإلدارات االنتخابية الدائمة مزيدًا من الوقت واملوارد لتدريب 
موظفيها يف الفترات الفاصلة بني االنتخابات، ال متتلك اإلدارة املؤقتة إال وقتًا قصريًا وحمددًا للقيام 
مبهامها، قد ال يتعدى ٩٠ يوم يف كثري من احلاالت، األمر الذي جيعل من مسألة التدريب طويل 
األمد وبناء القدرات أمرًا صعب املنال. كما وأن اعتماد اإلدارة االنتخابية املؤقتة بشكل كبري على 
موظفني عامني يعملون يف االنتخابات بشكل مؤقت كذلك، من شأنه اإلضرار مبهنية تلك اإلدارة، 
خاصًة وأن أولئك املوظفون قد يتغريون من عملية انتخابية إىل أخرى ليحل مكام زمالء آخرون 

هلم يعملون يف الوظائف العامة اليت يتم فرز موظفي االنتخابات منها.

يعمل غياب التمويل الكايف أو عدم توافره يف الوقت املناسب ودون تأخري على تقويض مهنية اإلدارة   •
االنتخابية وبراجمها اهلادفة لتطوير قدراا املهنية. إذ تكافح بعض اإلدارات االنتخابية، وخاصًة يف 
الدميقراطيات الناشئة، للحصول على متويل كاٍف للفعاليات والعمليات االنتخابية. وعندما حتصل 

تلك اإلدارات على ذلك التمويل بعد عناء شاق، فقد يكون الوقت متأخرًا لتنظيم دورات تدريبية 
من  حتد  معينة  يأيت ضمن شروط  قد  التمويل  وأن  كما  منهم.  املؤقتني  وخاصًة  ملوظفيها،  ناجعة 

خيارات اإلدارة االنتخابية املتعلقة بطرق التدريب والتأهيل اخلاصة مبوظفيها وطبيعتها.
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أمهها  من  مالءمة،  بصفات  التحلي  إىل  املهنية  االنتخابية  اإلدارة  وموظفو  أعضاء  حيتاج   •
التزامهم مببادئ إدارة االنتخابات، مبا يف ذلك الرتاهة، واحلياد، واالستقاللية، والشفافية، 

والكفاءة واخلدمة اجليدة.

لديها، وذلك لكوم  للعمل  االنتخابية من االستعانة مبوظفني عامني  قد تستفيد اإلدارة   •
ميتلكون خربة يف العمل يف القطاع العام، إال أن ذلك قد يضع تلك اإلدارة أمام حتديات 
تتعلق مبهنيتها، وخاصًة يف ظل اإلدارة االنتخابية احلكومية، حيث ال ميّثل العمل االنتخايب 
تتمتع  اليت  االنتخابية  اإلدارات  تتمكن  فقد  املقابل،  املوظفني. يف  ختصصًا مهنيًا ألولئك 
توفري  العامة من  الوظيفة  بصالحيات كاملة الختيار موظفيها دون اخلضوع إىل شروط 
وااللتزام.  الكفاءة  من  أعلى  درجة  على  موظفني  استقطاب  من  متكنها  اليت  املحفزات 
كما وأن توفري فرص للتطور املهين ملوظفي اإلدارة االنتخابية يسهم يف تنمية مهنيتها ويف 

االحتفاظ مبوظفيها.

احتياجات اإلدارة االنتخابية من املوظفني دورية، مبا يف ذلك فترات عمل حرجة وحمددة ال   •
متكنها من تربير االحتفاظ بأعداد كبرية من املوظفني الدائمني على مدار الدورة االنتخابية. 
مبوظفني  االستعانة  من  متكنها  فّعالة  استراتيجيات  اعتماد  االنتخابية  اإلدارة  فعلى  لذلك 
مؤقتني، مبا يف ذلك تنظيم عمليات التوظيف يف مواعيد حمددة، وتوفري املحفزات وفرص 

التدريب، باإلضافة إىل وسائل التواصل الدائم مع موظفيها املؤقتني.

تسهم ممارسات انتقاء وتعيني املوظفني العادلة، مبا يف ذلك التوظيف على أساس الكفاءة،   •
اإلدارة  مسؤولية  حتقيق  يف  للعمل،  وآمن  عادل  جو  وتوفري  والرجل  املرأة  بني  واملساوة 

االنتخابية كمؤسسة تعمل على تعزيز املساواة يف احلياة العامة.

يعترب االستثمار يف تدريب موظفي اإلدارة االنتخابية وتطوير قدرام أمرًا أساسيًا لالرتقاء   •
بكفاءة املؤسسة االنتخابية ككل. وميكن لإلدارة القيام بذلك من خالل تنظيم الدورات 
الداخلية، أو االستعانة بالتنظيمات واجلمعيات املهنية املتخصصة، أو من خالل توفري الفرص 
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للتحصيل األكادميي، أو من خالل برجمة فعاليات اإلشراف واإلرشاد املباشر ملوظفيها من قبل 
اخلرباء أو كبار موظفيها، أو من خالل استخدام إحدى وسائل التدريب املتوفرة كالدورة 
واالنتخابات  احلكم  وإدارة  الدميقراطية،  جماالت  يف  القدرات  بناء  دورة  باسم  املعروفة 
(بريدج)، واليت قامت بتطويرها املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات باالشتراك مع 

قسم املساعدات االنتخابية التابع لألمم املتحدة وجلنة االنتخابات األسترالية.

وجد املختصون بأن التدريب العملي، خاصًة املوجه لتدريب موظفي االنتخابات املؤقتني،   •
عمليات  على  واشتمل  املحددة،  الفنية  اإلجراءات  ما ختصص يف  إذا  فّعالية  أكثر  يصبح 
وقوائم  تدريبية جيدة كاألدلة  مواد  إىل  واستند  االنتخابية،  للفعاليات  االفتراضية  التمثيل 
اجلرد، والتعلميات، والوسائل املرئية املساعدة، باإلضافة إىل تقييم جاد لكافة النشاطات 

التدريبية.

املوظفني  تدريبية ألعداد كبرية من  دورات  تنظيم  إىل  االنتخابية  اإلدارة  ما تضطر  عادًة   •
العاملني يف كل عملية انتخابية. وللقيام بذلك ميكن لإلدارة االنتخابية اتباع طريقة التدريب 
التدريب  طريقة  أو  الوقت،  من  متسعًا  تتطلب  واليت  املدربني،  من  متنقلة  فرق  بواسطة 
فتتمثل  األخرى  الطريقة  أما  املدربني.  من  نسبيًا  كبري  عدد  إىل  تتطلب  واليت  املتوازي 
بالتدريب التسلسلي املستخدم يف كثري من املواقع، والذي يتطلب توقيتًا حذرًا ومدروسًا 
للنشاطات التدريبية ومتابعة حثيثة للتحقق من جودا ومن وصول املعلومة بشكل دقيق 

وكامل إىل أدىن املستويات يف السلسلة التدريبية ويف الوقت املطلوب.

قد جتد اإلدارة االنتخابية نفسها مضطرًة لتخطي العقبات اليت تقف أمام مهنيتها، كتلك   •
املتعلقة بعملها ضمن جو تسوده الرتاعات، أو يف ظل إطار قانوين يشوبه النقص والفجوات 
القانونية، أو ما يتعلق بكوا مؤقتة، أو عدم حصوهلا على متويل كاٍف أو وصول ذلك 

التمويل متأخرًا. 
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لعل أفضل وصف إلدارة االنتخابات يف السويد هو أا مؤسسة ال مركزية تنقسم إىل ثالثة مستويات 
منفصلة عن بعضها البعض: املركزي، اإلقليمي، واملحلي. ويتماشى هذا اهليكل مع تركيبة مؤسسات 

احلكم يف السويد بشكل عام.
فالسلطة املحلية هي اليت تقوم بدور اإلدارة االنتخابية على املستوى املحلي، وهي املسؤولة عن توظيف 
وتدريب العاملني يف حمطات االقتراع، وإعداد وجتهيز حمطات االقتراع، وإجراء العّد األويل لألصوات، 
الذي يتم داخل حمطات االقتراع. أما إدارة االنتخابات على املستوى األقليمي فهي مسؤولية املجلس 
اإلداري للمقاطعة، وهو املسؤول عن مرحلة العّد الثانية والنهائية لألصوات على مستوى املقاطعة، الذي 
يتم داخل مراكز عّد األصوات، مث إعالن نتائج انتخابات جمالس املقاطعات واملجالس البلدية. أما إدارة 
بداية من  األمور،  بعدد من  االنتخابات“، وختتص  فتتوالها ”سلطة  الوطين  املستوى  االنتخابات على 
التسجيل (الطوعي) ألمساء األحزاب السياسية وأمساء املرشحني الرمسيني لتلك األحزاب يف االنتخابات، 
ومرورًا بالتوعية االنتخابية، وتصميم وإعداد أوراق االقتراع، وإقرار عدد املقاعد الربملانية املخصصة لكل 
Risks-) دائرة انتخابية. وتقوم سلطة االنتخابات املركزية كذلك بإعالن نتائج انتخابات الربملان الوطين

dag) وكذلك نتائج انتخابات ممثلي السويد يف الربملان األورويب.
وال تقوم سلطة االنتخابات املركزية باإلشراف على اإلدارات االنتخابية اإلقليمية أو املحلية أو إدارا، 
حيث أن تلك اإلدارات تقوم باملهام اليت حيددها هلا قانون االنتخابات والقواعد املكملة له، واليت تعترب 

تلك اإلدارات كسلطات انتخابية قائمة بذاا على املستويني اإلقليمي واملحلي.
كما أن سلطة االنتخابات املركزية ليست مستقلة متامًا من الناحية التنظيمية عن السلطة التنفيذية، إذ 
جيب عليها رفع تقاريرها إىل وزارة العدل، وأحيانًا التشاور معها. وتنظم اإلدارة العامة يف السويد على 
حنو جيعل كافة السلطات القانونية تعمل يف نطاق إحدى الوزارات احلكومية، حىت إن مل تكن خاضعة 
التقرير  والوزارة يف  االنتخابات  الرئيسية بني سلطة  الوصل  وتتمثل حلقة  املباشر.  احلكومي  لإلشراف 
السنوي الذي تقدمه تلك السلطة، والذي يشكل بدوره أساسًا لتدقيق أنشطتها املالية بواسطة ”مراقيب 

الدولة“. وتتمتع سلطة االنتخابات املركزية مبسؤولية كاملة عن تنفيذ قانون االنتخابات، لكنها ال تضع 
سياسة احلكومة يف هذا الشأن.

وختضع إدارة االنتخابات املحلية للمحاسبة اإلدارية بواسطة جملس البلدية، الذي هو هيئة منتخبة أيضًا. 
وتلتزم هيئات إدارة االنتخابات يف األقاليم والبلديات، اليت تتلقى متويًال إضافيًا من سلطة االنتخابات 
املركزية من أجل تنفيذ املهام املرتبطة باالقتراع اخلاص (مثل تنفيذ ترتيبات االقتراع من قبل املرضى يف 

املستشفيات والسجناء) بتقدمي تقاريرها عن تلك املهام حتديدًا إىل سلطة االنتخابات املركزية مباشرًة.
يتم تعيني املدير اإلداري لسلطة االنتخابات املركزية من قبل احلكومة. وتعترب هذه السلطة مؤسسة صغرية 
احلجم، ال تضم أكثر من ١٣ موظفًا دائمًا، باإلضافة إىل بعض املستشارين الذين تلجأ إليهم لتنفيذ بعض 
إشراف ”جملس  املركزية حتت  اإلدارة  وتعمل  اإللكتروين.  املوقع  االتصاالت عرب  وأمور  الفنية  األمور 
سلطة االنتخابات“، الذي يضم مخسة أعضاء، ويتخصص بتقدمي املشورة لتلك اإلدارة والتوجيه ولكنه 
ال ينخرط يف أعماهلا اليومية. وهناك ٢١ إدارة إقليمية لالنتخابات (واحدة يف كل جملس إدارة مقاطعة)، 

و٢٩٠ إدارة حملية (واحدة يف كل بلدية من البلديات املائتني والتسعني يف السويد). 
هناك أيضًا ”جملس مراجعة االنتخابات“، ويضم مثانية أعضاء، ويعينه الربملان فور إنتهاء كل انتخابات، 

لينظر يف الرتاعات االنتخابية، وال جيوز الطعن يف قراراته.
أما السكان األصليون يف السويد (الساماي Sami) فهم ينتخبون أعضاء برملام اإلقليمي اخلاص، ويشرف 
على إدارة تلك االنتخابات إحدى سلطات إدارة االنتخابات اإلقليمية باالشتراك مع سلطة االنتخابات 

املركزية وموظفي جملس الساماي، كما يقضي القانون اخلاص بربملان الساماي.
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االنتخابات، حتت  إدارة  واملحلية  األقليمية  السلطات  تولت  العشرين،  القرن  األول من  النصف  خالل 
إشراف وزارة الداخلية. وحينئذ، كان عدد العاملني بإدارة االنتخابات قليًال، ومعظمهم كان يعمل يف 
أماكن اخرى، وكان املسؤول عن إعداد السجل املدين، والذي يعّد أساسًا لسجل الناخبني، هو ”مكتب 
التسجيل املدين وحتصيل الضرائب“. وعندما تأسست هيئة الضرائب الوطنية وتولت مسؤوليات السجل 
املدين يف عام ١٩٧١، كان من املفيد عمليًا إنشاء إدارة مركزية لالنتخابات يف نفس الوقت. وقد تأكد 
هذا الوضع بعد تغيري النظام االنتخايب، الذي أدخل دائرة انتخابية وطنية واحدة لتخصيص بعض املقاعد 

الربملانية، مما جعل من الصعب استمرار السلطات اإلقليمية يف القيام بتخصيص املقاعد للربملان الوطين.
وبعد حوايل ثالثني عامًا من العمل كمكتب صغري داخل هيئة الضرائب الوطنية، بادر العاملون يف مكتب 
االنتخابات يف اية التسعينات بفتح النقاش من أجل تغيري هيكل إدارة االنتخابات. وكانت هناك ثالثة 
أسباب للتغيري املقترح، أوهلا أن مكتب االنتخابات كان يعمل يف ظل القواعد اخلاصة بعمل هيئة الضرائب 
الوطنية ومل يكن قادرًا على العمل حبرية وبالسرعة واملرونة الالزمة ألداء عمله االنتخايب، وثانيها يعود إىل 
ظهور وانتشار استخدام التقنيات احلديثة واإللكترونية، األمر الذي دعى مكتب االنتخابات إىل اقتراح 
منظومة خاصة به تتعلق بوسائله اإلتصالية. أما السبب الثالث، وكما رأى البعض، فهو أن قضايا إدارة 
االنتخابات ذات طبيعة خمتلفة وخاصة، األمر الذي يستوجب إدارا بواسطة هيئة مستقلة ومتخصصة.

وقد تغري نظام إدارة االنتخابات يف السويد بواسطة الربملان السويدي يف كانون الثاين/يناير ٢٠٠١، يف 
أعقاب مناقشات ومشاورات طويلة بني خمتلف األطراف املعنية. وتأسست اإلدارة االنتخابية املركزية 
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اجلديدة وبدأت أعماهلا يف متوز/يوليو ٢٠٠١، وكانت االنتخابات الربملانية لعام ٢٠٠٢ أول انتخابات 
جتري يف ظل وجود اإلدارة اجلديدة. وباختصار، فقد تطور هيكل إدارة االنتخابات من كونه نظامًا ال 
مركزيًا يف بداية القرن العشرين إىل نظام مركزي، كجزء من سلطة أكرب، ليتحول بعد ذلك إىل إدارة 

مستقلة عمليًا رغم أنه ال يزال يقع ضمن تركيبة إحدى الوزارات احلكومية.
وترى سلطة االنتخابات أن التعديالت اليت جرت منذ ٢٠٠١ قد سهلت عملها كثريًا، وأبرزت دور 
اإلدارة االنتخابية اإلقليمية واملحلية بشكل أكرب. ومع ذلك، كانت هناك بعض العيوب اليت صاحبت 
هذا التغيري يف بدايته، حيث خسرت السلطة اجلديدة كثريًا من اخلربات والكفاءات اليت كانت متوفرة يف 
ظل العمل ضمن هيئة الضرائب الوطنية. لذا اضطرت سلطة االنتخابات إىل االستثمار يف بناء وتوظيف 

خرباا ومواردها البشرية اخلاصة فيما يتعلق بإدارة املشتريات وتقنيات احلاسب اآليل.

Ô„Ï„b‘€a@âbü⁄a

االنتخابات  قانون  أا مذكورة يف  إال  نصوصه،  من  أي  االنتخابية يف  اإلدارة  إىل  الدستور  يتطرق  ال 
رقم ١٥٧ لسنة ١٩٩٧ (املواد ١٥ و١٦ و١٧ من الفصل األول)، واليت تنص على قيام إدارة انتخابية 
مركزية، وإدارات انتخابية إقليمية وحملية، ولكن القانون ال يتطرق إىل مسألة استقالليتها أو تبعيتها ألي 
سلطة أو مؤسسة أخرى، وإمنا يشري ببساطة إىل سلطة احلكومة يف تقرير اجلهة املعنية بتشكيل اإلدارة 
املركزية لالنتخابات. إال أن الربملان، ومن خالل قراره الصادر سنة ٢٠٠١ قد حسم ذلك املوضوع 
عمليًا (فمنذ إنشاء سلطة االنتخابات، تغريت السلطات املختصة بإنشاء هيئات جديدة يف الدولة، واليوم 

متتلك احلكومة تلك السلطة).
حيدد الدستور املبادئ العامة لالقتراع العام واملتساوي، ودورية االنتخابات، والدوائر االنتخابية، وجملس 

مراجعة االنتخابات، والنظام االنتخايب. أما قانون االنتخابات فيحدد مهام كل من:

اإلدارات االنتخابية املركزية، اإلقليمية واملحلية؛  •
العاملون يف حمطات االقتراع؛  •

جملس مراجعة االنتخابات.  •

كذلك، فإن القانون ينص بالتفصيل على كيفية توزيع املهام بني تلك اإلدارات، ويتضمن القواعد اخلاصة 
مبا يلي:

حتديد الدوائر االنتخابية، وترسيم حدودها؛  •
اإلجراءات اخلاصة بتسجيل األحزاب السياسية واملرشحني؛  •

تصميم وإعداد أوراق االقتراع؛  •
(كالسجناء  اخلاص  واالقتراع  بعد،  والتصويت عن  املبكر،  التصويت  فيها  مبا  االقتراع،  إجراءات   •

واملرضى يف املستشفيات)؛
عّد األصوات وتوزيع املقاعد؛  •

حتديد املرشحني البدالء، أو األعضاء املنتخبني االحتياطيني يف حاالت االستقالة أو الوفاة؛  •

كيفية الطعن بنتائج االنتخابات؛  •
حقوق االقتراع؛  •

اخلاصة  والنظم  القواعد  السويد  أدرجت  (وقد  األورويب  الربملان  انتخابات  بشأن  اخلاصة  القواعد   •
بانتخابات الربملان األورويب الصادرة عن االحتاد األورويب ضمن قانوا االنتخايب مباشرًة).

›ÌÏ‡n€a

تطلب سلطة االنتخابات املركزية موازنتها السنوية من وزارة العدل، اليت تتلقى التمويل من وزارة املالية، 
االنتخابات  سلطة  ما حتصل  وعادًة  الربملان.  ويقره  احلكومة  تعده  الذي  املوازنة  ملشروع  وفقًا  وذلك 

املركزية على التمويل الذي تطلبه.
أما اإلدارة االنتخابية على املستوى اإلقليمي فتتلقى التمويل من مصدرين: أوهلما موازنتها العامة اخلاصة 
ا كمجلس إدارة املقاطعة، واليت تغطي النفقات الدائمة مثل أجور املوظفني واملقرات، وثانيهما موازنة 
سلطة االنتخابات املركزية، واليت تغطي النفقات اإلضافية اليت ترتبط بتنظيم االنتخابات. ويف املتوسط، 
تتلقى إدارة االنتخابات يف املقاطعة حوايل ٠,٣٠ يورو من موازنة سلطة االنتخابات املركزية نظري كل 
ناخب يتم تسجيله يف نطاقها اإلقليمى، وذلك حسب طبيعة االنتخابات يف كل حالة، ويقدم هذا التمويل 

من السلطة املركزية إىل اإلدارة اإلقليمية يف السنوات اليت جترى فيها االنتخابات فقط.
وأما متويل اهليئات املحلية إلدارة االنتخابات فيختلف متامًا عن متويل اإلدارة االنتخابية على املستويني 
السابقني، حيث أن البلديات تتلقى متويًال حكوميًا لتغطية خمتلف أنشطتها، ومن ضمنها أعمال اإلدارة 
اخلاصة  النفقات  ضمنها  ومن  للبلدية،  العامة  السنوية  املوازنة  البلدية  جملس  ويقرر  املحلية.  االنتخابية 
باالنتخابات العامة واالستفتاءات، باستثناء حالة وحيدة تتعلق بتكلفة االقتراع الذي جيري يف املؤسسات 
أبدت  ولقد  موازنتها.  املركزية من  االنتخابات  نفقاته سلطة  تغطي  الذي  والسجناء)  (املرضى  اخلاصة 
بعض السلطات املحلية عدم ارتياحها لتغطية نفقات االنتخابات األخرى غري انتخابات جمالسها املحلية 
(كاالستفتاءات الوطنية وانتخابات الربملان األورويب) حيث أن موازنتها ذات طابع ”حملي“ وال يفترض 
ا أن تغطي عمليات ”وطنية“. ومع ذلك، فمنذ عام ٢٠٠٦، اجتهت معظم البلديات إىل االضطالع 
مبزيد من املسؤوليات املتعلقة بالتصويت املبكر يف كافة أنواع االنتخابات واالستفتاءات الوطنية، األمر 

الذي يفرض عليها تغطية مزيد من تكاليف االنتخابات.
وتعكس موازنات اإلدارة االنتخابية ارتفاع كلفة االستجابة ألعلى املعايري الفنية يف إدارة العملية االنتخابية. 
وبينما تشكل اهليئات اإلقليمية واملحلية جزًء من إدارات عامة قائمة، تأسست إدارة االنتخابات املركزية 

كسلطة منفصلة، إال أنه يبدو بأن املوارد الالزمة لكل منها يتم توفريها بشكل مستمر.

ÚÓ‰ËΩa

ال توجد برامج رمسية أو دورات تدريبية منهجية يف إدارة االنتخابات يف السويد، وإمنا يتم تصميم الربامج 
برامج  املركزية يف  االنتخابات  ولقد شاركت سلطة  ذاا.  املعنية  اهليئات  بواسطة  للموظفني  التدريبية 
إدارة عمليات  العامة، خاصًة وأا مسؤولة عن  املشتريات  بإجراءات  ترتبط  أمور  العام على  التدريب 
إنتاج وتوريد مواد عالية الكلفة مثل أوراق االقتراع، واملواد اإلعالمية والتوعوية حول االنتخابات. وتقوم 
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السبعينات،  منذ  لالنتخابات  اإلقليمية  اإلدارات  ملوظفي  مكثفة  تدريبية  برامج  بتنفيذ  املركزية  السلطة 
وملوظفي برملان الساماي خالل السنوات األخرية.

وفريق  املتخصصون،  واخلرباء  الفنيون،  إىل ثالث جمموعات:،  االنتخابات  العاملون يف سلطة  وينقسم 
املساندة. وعلى الرغم من متكن السلطة من احلفاظ على الذاكرة املؤسسية إلدارة االنتخابات مع انتقال 
معظم العاملني يف االنتخابات للعمل ا عند تأسيسها، إال أا تواجه املشكالت اليت عادًة ما تواجهها 
التطورات املستمرة يف  التكيف مع  التقاعد املتزامن للموظفني املحوريني، أو  املؤسسات الصغرية، مثل 

وسائل التكنولوجيا اجلديدة.
وعلى الرغم من ضرورة اإلعالن العام عن كافة الوظائف الشاغرة، إال أن الواقع يبني أن غالبية العاملني 
اإلدارة  ولكون  واملحلي.  اإلقليمي  املستويني  على  االنتخابات  موظفي  من  يأتون  املركزية  السلطة  يف 
االنتخابية على املستوى املحلي هي املسؤولة عن توظيف موظفي حمطات االقتراع، فهي تقوم بالضرورة 
إجراءات  وتتنوع  انتخايب.  حدث  كل  قبل  الطواقم  تلك  وتدريب  لتوظيف  احلجم  كبرية  بعمليات 
التوظيف بني خمتلف البلديات، حيث يلجأ بعضها إىل توظيف أشخاص من أتباع األحزاب السياسية 
السياسية، وجيمع  العملية  التوظيف من خارج  البعض اآلخر إىل  بينما يلجأ  السياسى،  التوازن  لضمان 

بعضها بني األسلوبني.
وعلى املستوى اإلقليمي، يقوم فريق يتكون من موظف إىل ثالثة موظفني بإدارة االنتخابات، ويكون هلم 
مهام أخرى يف غري أوقات االنتخابات ضمن أعمال املجالس اإلدارية للمقاطعات. ولكوا مسؤولة عن 
العّد النهائي لألصوات يف املقاطعة، تقوم إدارة االنتخابات على املستوى اإلقليمي بتوظيف عمالة مؤقتة 

إضافية هلذا الغرض.

ÙäÅ˛a@pb˜Ó:aÎ@pbéç˚Ωa@…fl@pb”˝»€a

تعترب صالت التعاون والعالقات مع املؤسسات األخرى عنصرًا هامًا يف أعمال سلطة االنتخابات املركزية. 
الناخبني.  املدين وتسجيل  السجيل  املسؤولة عن  الوطنية  الضرائب  بتنسيق مستمر مع هيئة  تعمل  فهي 
االنتخابات  سلطة  تقدم  بينما  االنتخابية،  بالعملية  اخلاصة  البيانات  املركزي  اإلحصاء  مكتب  ويقدم 
العقاري  بالسجل  املعنية  السلطة  وتساهم  لنشرها.  املكتب  لذلك  االنتخابات  بنتائج  اخلاصة  البيانات 
يف عملية ترسيم حدود الدوائر االنتخابية. كذلك، فإن البعثات الدبلوماسية السويدية يف اخلارج تعترب 
العدل  العملية االنتخابية، حيث يقع ”التصويت من اخلارج“ ضمن مهامها. وتظل وزارة  شريكة يف 
شريكًا هامًا لسلطة االنتخابات املركزية، حيث يتعاون املوظفون املتخصصون يف كل من املؤسستني 

على حنو وثيق وتواصل دائم.

ÔibÇn„¸a@Ä˝ï⁄a@ÒâaÖg

تتسم البيئة السياسية يف السويد باالستقرار، وال تتعرض نتائج االنتخابات أو أعمال اإلدارة االنتخابية 
لالنتقادات أو الطعن، بل إن توصياا ينظر إليها عادًة باحترام كبري.

االنتخابية من خالل  التشريعات واملمارسات  تعديالت وحتسينات يف  اقتراح  االنتخابات  ميكن إلدارة 
وزارة العدل، وهو ما تقوم به بانتظام. وهناك حاالت لعبت فيها اإلدارة االنتخابية دور املحفز إلحداث 
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درا التوصيات  تقدمي  أو  العملية فحسب،  املشاركة يف  اقتصر دورها يف حاالت أخرى على  بينما  التغيري، 
لوزارة العدل يف قضايا حتتاج إىل النظر. وعندما ُتثار قضية خالفية، تسعى اللجان املختصة والسياسيون 
واملسؤولون يف إدارة االنتخابات واحلكومة أيضًا إىل التوصل التفاق من خالل التشاور، وليس بأسلوب 

التصويت.
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وسرية  الناخبني  بني  واملساواة  العام  االقتراع  ويكفل حق  التمثيلية  بالدميقراطية  الياباين  الدستور  يأخذ 
االقتراع. كما يتضمن الدستور املبادئ األساسية للنظام االنتخايب يف الفصل اخلاص حبقوق وواجبات 
املواطنني، واليت تنطبق على انتخاب أعضاء الدايت (الربملان الوطين) وأعضاء املجالس املحلية ورؤساء 

السلطات املحلية.
شاغلي  الختيار  العام  االقتراع  يف  املشاركة  عامًا  العشرين  بلغوا  ممن  اليابانيني  املواطنني  جلميع  وحيق 
املناصب العامة دون أدىن متييز بني الناخبني على أساس النوع أو العرق أو املكانة االجتماعية أو امللكية أو 
مقدار املسامهة يف حتمل األعباء الضريبية. وجتدر اإلشارة إىل أن هذه املساواة حتققت بعد احلرب العاملية 
الثانية أي منذ عام ١٩٤٥ حني منحت املرأة أيضا حق التصويت. وكان قد سبق ذلك إلغاء مظهر آخر 
للتمييز حيث كان قانون االنتخابات السابق يف إطار دستور دولة امليجي (Meiji) يشترط إسهام الناخب 

حبصة ضريبية معينة، وهو ما ألغي متامًا حبلول عام ١٩٢٥.
على  لالنتخابات  املنظمة  الدستورية  املبادئ   ١٩٥٠ عام  الصادر  املوحد  االنتخابات  قانون  وجيسد 
املستويني الوطين واملحلي. وقد حل هذا التشريع املوحد حمل عدة تشريعات منفصلة كان كل منها ينظم 
االنتخابات على مستويات معينة مثل قانون انتخاب جملس النواب، وقانون انتخاب جملس املستشارين، 

والنصوص املتعلقة بانتخاب السلطات املحلية يف قانون اإلدارة املحلية.

Ô‡Óƒ‰n€a@›ÿÓ:a

ميكن حتديد اهليئات القائمة على إدارة االنتخابات ومسؤولياا وتكوينها على النحو التايل:

١. املجلس املركزي إلدارة االنتخابات (Central Election Management Council)، وترتبط مسؤولياته 
بانتخاب أعضاء جملسي النواب واملستشارين يف ظل نظام التمثيل النسيب (PR) املعمول به يف النظام 
الياباين املختلط (املتوازى). ويعترب املجلس هيئة مستقلة تضم يف تكوينها مخسة أعضاء  االنتخايب 

يعينهم رئيس الوزراء ملدة ثالث سنوات، بناًء على توصية من قبل الربملان.

٢. جلان إدارة العملية االنتخابية على مستوى املقاطعات، وتتصل مسؤولياا بانتخاب أعضاء جملس 
االنتخابية،  الدوائر  من  املستشارين  جملس  وأعضاء  التمثيل،  أحادية  االنتخابية  الدوائر  من  النواب 
وحكام املقاطعات وأعضاء جمالسها. وتتكون كل جلنة من أربعة أعضاء خيتارهم جملس املقاطعة ملدة 

أربع سنوات.
اللجان  وهي  والقرى)،  والبلدات  (املدن  البلديات  مستوى  على  االنتخابية  العملية  إدارة  جلان   .٣
املسؤولة عن انتخاب رؤساء البلديات وأعضاء املجالس البلدية. و تتكون كل منها من أربعة أعضاء 

خيتارهم جملس البلدية ملدة أربع سنوات.

وتلتزم كل مقاطعة وبلدية بإنشاء جلنة إلدارة العملية االنتخابية كإحدى اللجان اإلدارية للسلطة املحلية 
جنبًا إىل جنب مع جلان التعليم والصحة العامة والزارعة وغريها. ويتم تشكيل هذه اللجان كذلك يف 

العاصمة طوكيو، ويف املقار اإلدارية الثنيت عشرة مدينة أخرى.
وتتحمل هذه اللجان املسؤولية الكاملة عن إدارة وظائفها ومهامها يف النطاق املحدد هلا، وتعمل اإلدارة 
املحلية يف اليابان مبقتضى النظام الرئاسي، حيث يتم انتخاب حكام املقاطعات ورؤساء البلديات وأعضاء 
للرقابة  داخلية  آليات  وجود  مع  السلطات،  بني  الفصل  أساس  على  أعماهلا  وتنتظم  مباشرة،  جمالسها 
والتوازن تكفل دميقراطية اإلدارة املحلية. وعليه تتكون السلطة املحلية من هيئة تنفيذية وجملس تشريعي، 
وحيدد األخري، بوصفه املجلس املنتخب، املوازنات، ويصدر التشريعات املحلية، ويتخذ القرارات املرتبطة 
بالسياسات على مستوى املقاطعة أو البلدية، بينما تعمل اهليئة التنفيذية على تنفيذ السياسات اليت يقرها 
املجلس التشريعي. وتتشكل السلطة التنفيذية من املحافظني ورؤساء البلديات واللجان التنفيذية املختلفة 
التابعة هلم، فضًال عن جمموعة من اللجان اإلدارية املستقلة عن املحافظني ورؤساء البلديات مثل جملس 
التعليم وجلنة الصحة العامة، وجلنة االنتخابات، واليت تكفل عدم تركيز السلطة يف يد جهة واحدة بكوا 

جلان مستقلة.
تتمتع السلطات املحلية بسلطات إلدارة شؤوا املالية عرب توفري مصادر متنوعة لإليرادات، من أبرزها 
الضرائب املحلية وحصتها من الضرائب العامة اليت تتم جبايتها حمليًا واملنح احلكومية والقروض املحلية. 
وتنص املادة السابعة من قانون توزيع حصص الضرائب على السلطات املحلية على أن حيدد جملس الوزراء 
تنشر  أن  على  (الدايت)  الوطين  الربملان  إىل  تقدم  مث  والنفقات،  لإليرادات  املحلية  السلطات  تقديرات 
الحقًا. ويسمح هذا النظام بالتأكد من كفاية إيرادات السلطة املحلية لتوفري مستوى معني من اخلدمات 
كفاية  عدم  حالة  املركزية يف  للحكومة  وميكن  منها.  املطلوبة  القانونية  بااللتزامات  والوفاء  للمواطنني 
اإليرادات أن تعدل نظام الضرائب املحلية أو نظم توزيع الضرائب عليها أو القيام بأية إجراءات أخرى. 
لتنسيق سياساا االقتصادية واملالية مع السياسات  النظام السلطات املحلية  الوقت يساعد هذا  وبنفس 

القومية، باإلضافة إىل كونه يوفر هلا ضوابط إرشادية إلدارة شؤوا املالية.
ُيعمل كذلك بنظام دقيق لتسجيل املقيمني دف التحديد الدقيق للسكان يف دائرة اختصاص كل سلطة 
حملية. ويتضمن السجل بيانات عامة حول مجيع املقيمني يف منطقة البلدية مبا يشكل قاعدة بيانات عامة 
ميكن االستفادة منها يف إعداد سجل الناخبني، باإلضافة إىل أغراض أخرى مثل حتديد عنوان املواطنني 

دف إخطارهم بكل ما يتعلق بالتأمني الصحي أو املحاسبة الضريبية أو التعليم اإللزامي وغريها.
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توجد مصادر متعددة لتقدمي التوصيات واملساعدات الفنية املتعلقة باالنتخابات على املستويات املختلفة 
مبا فيها:

١. يزود املجلس املركزي إلدارة االنتخابات املقاطعات واملدن والبلدات والقرى بالتوصيات واملساعدات 
الفنية الالزمة، كما يوفر هلا التوجيهات الضرورية لضمان سالمة وقانونية إدارة عمليات انتخاب 

أعضاء جملسي النواب واملستشارين يف إطار نظام التمثيل النسيب.
٢. يتمتع وزير اإلدارة العامة والداخلية والربيد واالتصاالت، مبوجب قانون اإلدارة املحلية، بصالحية 
تقدمي املساعدات الفنية والتوصيات والتوجيهات إىل جلان اإلدارة االنتخابية للمقاطعات والبلديات 
الختيار أعضاء جملس النواب يف ظل نظام الدوائر االنتخابية أحادية التمثيل، والنتخاب أعضاء جملس 

املستشارين.
إدارة  للجان  والتوصيات  الالزمة  الفنية  املساعدات  االنتخابية  العملية  املقاطعات إلدارة  جلان  توفر   .٣

العملية االنتخابية على مستوى البلديات.

@bËn–‹◊Î@paÏï˛a@ ČÜ«@ÚÓ‹‡«@Òıb–◊

العملية االنتخابية وتعزيز مهنيتها  اليابانية باستمرار إىل زيادة كفاءة  يسعى املسؤولون عن االنتخابات 
السيما فيما يتعلق بعملية عّد األصوات. وهناك دافعان أساسيان يفسران جهود مسؤويل اللجان االنتخابية 

لتقليل الوقت الذي تستغرقه عملية عّد األصوات، ومها:

١. تكاليف العملية: حيث أدى متديد ساعات فتح حمطات االقتراع حىت الثامنة مساء (بدًال من السادسة) 
إىل زيادة تكاليف عملية العّد نتيجة ارتفاع أجور ساعات العمل الليلي مقارنة باألوقات العادية. وقد 

دفع ذلك اللجان االنتخابية إىل العمل على تسريع إجناز عمليات عّد األصوات.
النتائج يف وقت مالءم، مع توقع  ٢. الضغوط اإلعالمية: حيث تطالب وسائل اإلعالم باإلفصاح عن 

احلصول على نتائج دقيقة من جهات إدارة العملية االنتخابية يف نفس يوم االقتراع.

وقد أدى ذلك إىل قيام نوع من التنافس بني اللجان االنتخابية لتقليص الوقت الذي تستغرقه كل منها 
إلمتام عمليات عّد األصوات. فمثًال، تقوم بعض اللجان االنتخابية باإلعالن عن مواعيد تقديرية للفترات 
الزمنية اليت حتتاجها إلمتام عّد األصوات يف كل بلدية على حنو يعزز عنصر املنافسة. كما أدخلت بعض 
نتيجة ملا حييط ا من  أقل شعبية  اآللية تظل  التصويت اإللكتروين. إال أن هذه  اللجان األخرى نظام 
تعقيدات، وما تؤدي إليه من زيادة يف التكاليف، وكذلك الصعوبات يف تأمني سالمة عمليات التصويت 
والعّد وغريها من املشكالت. يف املقابل، عمدت بعض اللجان االنتخابية األخرى (كتلك املوجودة يف 
مدينة يوكوهاما مثًال) إىل العمل على تقليص التكاليف عرب تأجيل عملية عّد األصوات إىل اليوم التايل 

ليوم االقتراع رغم ما يعنيه ذلك من تأجيل يف إعالن النتائج.
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٣١٢. قد تبدو العمليات االنتخابية مكلفة، خاصًة وأا تتنافس فيما يتعلق بتمويلها مع خدمات وطنية 
الدفاع والصحة والتربية، واليت قد توفر للحكومات عوائد سياسية ملموسة بشكل أكرب.  حيوية مثل 
وقد تعاين االنتخابات من نقص يف متويلها بالشكل والوقت املطلوبني، وذلك بسبب فشل احلكومات يف 

ختصيص امليزانيات الكافية هلا أو يف توفري تلك امليزانيات يف الوقت املناسب.

٣١٣. ختتلف احتياجات اإلدارة االنتخابية التمويلية حسب اختالف مراحل الدورة االنتخابية، حيث 
يظهر التباين يف تلك االحتياجات جليًا بني السنوات اليت جترى فيها االنتخابات والسنوات الواقعة بينها. 
ومن العوامل األخرى املؤثرة يف ذلك نظام اإلدارة االنتخابية املتبع، وإجراءات النظام االنتخايب املعمول 
به، والفترات الزمنية الفاصلة بني كل عملية انتخابية واليت تليها. وكثريًا ما تتهم اإلدارات االنتخابية 
باقتناء مواد وخدمات عالية الكلفة، كاألجهزة اإللكترونية املكلفة، واليت ال يتم استخدامها واستغالهلا 
على أفضل وجه. كما وتتهم بعض تلك اإلدارات بطباعة أعداد فائضة من مواد االقتراع وبتوظيف أعداد 
من املوظفني تتعدى احتياجاا. وقد يؤدي استقالل بعض اإلدارات االنتخابية عن السلطة التنفيذية إىل 
توليد انطباع بأا ال ختضع لذات وسائل وإجراءات الرقابة اليت ختضع هلا املؤسسات العامة فيما يتعلق 

مبسائل الصرف.

٣١٤. اعتمدت كثري من اإلدارات االنتخابية على املساعدات املادية الكبرية، وكذلك املساعدات الفنية، 
اليت قدمتها الدول املاحنة هلا، كما حصل يف أفغانستان، وأندونيسيا، والعراق، وكمبوديا، وليبرييا وهاييت 
اإلدارة  باستدامة عمل  تتعلق  املساعدات من تساؤالت  تثريه هذه  ما  املثال. وباإلضافة إىل  على سبيل 
االنتخابية (راجع الفصل العاشر من هذا الدليل)، فقد تفرض الشروط اليت تضعها البلدان املاحنة على 
اإلدارة االنتخابية، واليت تتزامن مع ما قد تفرضه عليها احلكومات الوطنية من تقييدات، قد تفرض مجيعها 
على اإلدارة االنتخابية مزيدًا من الصعوبات إلعداد تقارير مالية مدققه ضمن حدود زمنية مقبولة حول 
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كافة املوارد املالية اليت تستلمها.

الوسائل  عليها متويل  إذا كان  فيما  تتعلق  هامة  االنتخابية مسألة  اإلدارات  زالت  ٣١٥. واجهت وما 
وعد  واالقتراع  الناخبني،  بتسجيل  املتعلقة  الوسائل  تلك  خاصًة  وكيف،  املكلفة  احلديثة  التكنولوجية 
األصوات، كوسائل االقتراع اإللكترونية. كما تفرض عدة أمور على تلك اإلدارات مزيدًا من التحديات 
كتوفري  أكرب،  بنجاعة  االنتخابية  حقوقهم  ممارسة  يف  اجلميع  حق  ضمان  على  بالتأكيد  تتعلق  املالية، 
حمطات االقتراع املتنقلة، أو التسهيالت اخلاصة باالقتراع عن بعد داخل حدود البلد املعين وخارجها، 
أو التسهيالت املتعلقة بالناخبني من ذوي اإلعاقات، أو محالت التوعية واإلرشاد الفاعلة يف لغات عدة. 
امليزانيات  وتقليص  ترشيد  إىل  والرامية  الراسخة،  الدميقراطيات  من  كثري  يف  املتبعة  السياسات  وتقود 
املخصصة للقطاع العام، إىل احلد من الضمانات يف حصول اإلدارة االنتخابية على متويل كاٍف، خاصًة 

فيما يتعلق بتكاليف املوارد البشرية.

_bË‹ÌÏ∑@kØ@>€a@ÚÓibÇn„¸a@—Ó€bÿn€a@ÔÁ@bfl

الفعاليات  لتغطية  بتمويلها  ما  بلد  يقوم  اليت  التكاليف  أو  امليزانيات  االنتخابات يف  مالية  تتمثل   .٣١٦
العمليات  وتنفيذ  تنظيم  لغرض  األخرى  واملؤسسات  االنتخابية  اإلدارات  بتنفيذها  تقوم  اليت  املختلفة 
االنتخابية. ويسهل حتديد بعض التكاليف املتعلقة مباشرة بعمل اإلدارة االنتخابية، بينما يصعب ختمني 
بعضها اآلخر وحتديده وذلك لكوا تشكل جزًء من ميزانيات اخلدمات العامة اخلاصة مبؤسسات وجهات 
حكومية أخرى. لذلك فمن الصعب مقارنة التكاليف االنتخابية بني بلد وآخر، وذلك إلمكانية تصنيف 
وتقدير الفعاليات واملوارد املختلفة كتكاليف انتخابية يف ظل أجواء انتخابية متباينة كليًا وباستخدام نظم 
خمتلفة إلدارة العملية االنتخابية. ويصنف ”مشروع كلفة التسجيل واالنتخابات“ (CORE، يف اختصاره 
باللغة اإلجنليزية)، املمول من قبل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي (UNDP) باالشتراك مع املؤسسة الدولية 

للنظم االنتخابية (IFES)، التكاليف االنتخابية ضمن ثالث فئات هي:

روتيين  بشكل  املتصلة  التكاليف  وهي   ،(core or direct costs) املباشرة)  (أو  األساسية  التكاليف   أ) 
بتنظيم وتنفيذ االنتخابات يف جو انتخايب مستقر؛

التكاليف غري املحصورة (أو غري املباشرة) (diffuse or indirect costs)، وتشمل التكاليف املتعلقة   ب) 
ببعض اخلدمات االنتخابية واليت ال ميكن فصلها عن امليزانيات العامة ملؤسسات أخرى تساعد يف 

تنظيم وتنفيذ العمليات االنتخابية؛
التكاليف اخلاصة برتاهة االنتخابات (integrity costs)، وهي تلك التكاليف اليت تتعدى التكاليف   ج) 
األساسية أو املباشرة، واليت تعترب ضرورية لضمان أمن، ونزاهة، وحيادية وعدالة العملية االنتخابية.

٣١٧. عادًة ما يتم متويل التكاليف املتعلقة برتاهة االنتخابات خارج ميزانية اإلدارة االنتخابية، وخاصًة 
سجل  يف  البيانات  معاجلة  ووسائل  جتهيزات  بتمويل  يتعلق  فيما  حصل  كما  املاحنة،  الدول  قبل  من 
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تشمل  لذلك ال  مثًال.  والعراق  أفغانستان  االنتقالية يف كل من  االنتخابات  املتطورة جدًا يف  الناخبني 
التحليالت اليت جترى مليزانية اإلدارة االنتخابية تلك التكاليف اإلضافية، على الرغم من اتصاهلا بفعاليات 
تقع ضمن مسؤوليات تلك اإلدارة. واستنادًا إىل مشروع (CORE) املذكور أعاله، فإن نسبة التكاليف 
راسخ  دميقراطي  نظام  حنو  التقدم  أن  إذ  الراسخة،  الدميقراطيات  يف  أعلى  تكون  (املباشرة)  األساسية 
مييل إىل زيادة تلك التكاليف على حساب التكاليف املتعلقة برتاهة االنتخابات. وتنتج تلك الزيادة يف 
التكاليف املباشرة من املطالبات املتزايدة للعمل على رفع مستويات املشاركة يف االنتخابات وذلك من 
خالل فعاليات ونشاطات دف إىل متكني اجلميع من ممارسة حقوقهم االنتخابية، باإلضافة إىل األسباب 
املتعلقة باستخدام الوسائل التكنولوجية املتطورة لتسريع عمليات تسجيل الناخبني، واالقتراع ونقل نتائج 

االنتخابات.

٣١٨. كما يظهر املشروع املذكور (CORE) بأن التكاليف غري املباشرة متيل لالرتفاع يف الدميقراطيات 
الراسخة، خاصًة يف بلدان أوروبا الغربية، حيث تكثر احلاالت اليت يعمل فيها بنظام اإلدارة االنتخابية 
احلكومية أو املختلطة لتنظيم وإدارة االنتخابات، وحيث يستعان بعدة مؤسسات حكومية لتنفيذ اخلدمات 
واملهام االنتخابية املختلفة. فعلى سبيل املثال، يف احلاالت اليت تضطلع فيها مؤسسة السجل املدين الوطين 
باملسؤولية عن إعداد سجالت الناخبني، كما يف هنغاريا والنرويج، تتكبد تلك املؤسسة تكاليف انتخابية 
فيها احلكومة  تعتمد  اليت  املدين. وحىت يف احلاالت  السجل  العامة ملصلحة  امليزانية  يصعب فصلها عن 
سياسة استعادة التكاليف من قبل املؤسسات احلكومية اليت تقوم بتوفري اخلدمات لصاحل مؤسسات أخرى، 

فقد يصعب حتديد الكلفة احلقيقة وبالتايل استعادا.

٣١٩. تنفرد اإلدارات االنتخابية العاملة بنظام اإلدارة املستقلة على األرجح باملسؤولية عن كافة املهام 
االنتخابية، وبالتايل فهي متتلك مستويات أعلى من التكاليف اليت ميكن حتديدها بشكل واضح كتكاليف 
مباشرة، بينما تتقلص تكاليفها غري املباشرة نسبًة إىل اإلدارات االنتخابية العاملة بنظام اإلدارة االنتخابية 
احلكومية أو املختلطة. وقد يولد ذلك انطباعًا خاطئًا حول زيادة التكاليف االنتخابية يف هذه احلاالت.
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جدول رقم (١٣): خواص التكاليف املباشرة، وغري املباشرة وتلك املتعلقة برتاهة االنتخابات وبعض 
األمثلة عليها

التكاليف املتعلقة برتاهة االنتخاباتالتكاليف غري املباشرةالتكاليف املباشرة
تغطي التكاليف األساسية اخلواص

للمهام االنتخابية

عادًة ما ميكن متييزها وحتديدها 
من خالل ميزانية اإلدارة 

االنتخابية أو أية مؤسسة أخرى 
تضطلع باملسؤولية عن بعض 

املهام االنتخابية

قد يصعب تقديرها وجتميعها 
فيما لو وزعت على مؤسسات 

خمتلفة

تغطي تكاليف اخلدمات االنتخابية 
املساندة اليت توفرها املؤسسات 

األخرى

قد يصعب فصل وحتديد التكاليف 
املتعلقة باالنتخابات

قد يصعب تقديرها لكوا تشكل 
يف العادة جزًء من امليزانيات العامة 

اخلاصة بعدة مؤسسات

تغطي التكاليف اإلضافية الضرورية 
لضمان نزاهة العمليات االنتخابية غري 

املستقرة

عادًة ما ميكن حتديدها من خالل ميزانية 
اإلدارة االنتخابية أو اجلهات األخرى 

املسؤولة عن بعض املهام االنتخابية ذات 
العالقة

قد يصعب تقديرها وجتميعها فيما لو 
وزعت على مؤسسات خمتلفة

تتعاظم أمهيتها يف حاالت ما بعد 
الصراعات والدميقراطيات الناشئة

التكاليف الرئيسية لعمليات األمثلة
تسجيل الناخبني، وتوعيتهم، 

وطباعة أوراق االقتراع، 
وتنظيم االقتراع، والفرز ونقل 

نتائج االنتخابات

تكاليف خدمات األمن اليت توفرها 
قوى األمن

بيانات الناخبني اليت توفرها مؤسسة 
السجل املدين

اخلدمات اللوجستية املساندة اليت 
توفرها احلكومة، مثل خدمات النقل 

واملقار االنتخابية

اإلحصائيات اليت توفرها خدمات 
تكنولوجيا املعلومات

أجور معلمي املدارس الذين يتم 
فرزهم للعمل كموظفي اقتراع

الوسائل املستخدمة لضمان أعلى 
مستويات الرتاهة يف عمليات االقتراع، 
كاحلرب السري، واحلوافظ املقفلة بأقفال 

سرية، واخلدمات اخلارجية ملعاجلة سجل 
الناخبني، والورق األمين اخلاص املستخدم 

لطباعة أوراق االقتراع

التكاليف املتعلقة باالنتخابات واملخصصة 
ملهمات حفظ السالم الدولية

التكاليف املتعلقة بضمان تكافؤ الفرص 
السياسية، كتمويل احلمالت االنتخابية 

ومراقبة وسائل اإلعالم يف تغطيتها هلا

_—Ó◊Î@ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a@fiÏπ@Âfl

التمويل من خالل امليزانية العامة للدولة
املصدر  الدولة  تشكل  وعليه  دميقراطي.  بلد  الرئيسية ألي  املهام  من  االنتخابية  العمليات  تعترب   .٣٢٠
الرئيسي لتمويل التكاليف األساسية أو املباشرة ملعظم اإلدارات االنتخابية. وتشكل ميزانية االنتخابات 
املالية  املوارد  ووضع  االنتخابية  اإلدارات  متويل  طرق  أن  إال  للدولة.  العامة  السنوية  امليزانية  من  جزًء 

املخصصة هلا يف امليزانية العامة حتت تصرفها، ختتلف من بلد آلخر باختالف نظم اإلدارة املتبعة.

طرق دفع املخصصات املمولة من خالل امليزانية العامة للدولة
٣٢١. يف كثري من البلدان اليت تتبع نظام اإلدارة االنتخابية املستقلة، كما يف غانا، وكوستاريكا وناميبيا، 
تشكل ميزانية تلك اإلدارة بابًا خاصًا ومنفصًال من أبواب امليزانية العامة الوطنية، حيث يتم دفعها مباشرًة 
من قبل اخلزينة العامة حلساب املؤسسة االنتخابية. ويف بعض البلدان األخرى العاملة ذا النظام من نظم 
اإلدارة كذلك، يتم صرف امليزانية املخصصة لإلدارة االنتخابية عرب إحدى الوزارات، كوزارة الداخلية 

يف جنوب أفريقيا أو وزارة الشؤون القانونية يف اهلند على سبيل املثال.

٣٢٢. أما امليزانية اخلاصة باإلدارة االنتخابية العاملة بنظام اإلدارة احلكومية فعادًة ما تشكل جزًء من 
ميزانية الوزراة املسؤولة عن تنظيم العمليات االنتخابية، كما يف الدمنارك وسنغافورة. ويف البلدان اليت 
تعمل بنظام اإلدارة االنتخابية املختلطة، فقد يتم صرف امليزانية اخلاصة باملؤسسة املستقلة منها عرب إحدى 
الوزارات، كوزارة الداخلية يف فرنسا. ويف السنغال يتم متويل فعاليات مديرية االنتخابات التابعة لوزارة 
الداخلية عرب تلك الوزارة، إال أنه سرعان ما أثري اجلدل حول كيفية متويل املؤسسة االنتخابية املستقلة 

”جلنة االنتخابات الوطنية املستقلة“ فور تأسيسها سنة ٢٠٠٥.

إقرار مشاريع امليزانية املقدمة من قبل اإلدارة االنتخابية
٣٢٣. من املعتاد أن تقوم املؤسسة االنتخابية بتقدمي مشاريع ميزانيتها إىل اخلزينة العامة إلقرارها بشكل 
أويل، على الرغم من قيام بعض اإلدارات االنتخابية بتقدمي تلك املشاريع مباشرًة إىل الربملان أو إحدى 
جلانه املختصة. ويف بعض البلدان، مثل كوستاريكا، ال ميلك الربملان صالحية تعديل أو رفض أية أجزاء 
من مشاريع امليزانية املقدمة من قبل اإلدارة االنتخابية (راجع الدراسة اخلاصة يف هذا الدليل). أما يف بعض 
التنفيذية أو أي من أجهزا تعديل  البلدان األخرى، كجزر السيشيل وناميبيا مثًال، فال ميكن للسلطة 
اإلدارة يف مشاريع  تلك  أقرا  االنتخابية وخمصصام كما  اإلدارة  أعضاء  اخلاصة مبستحقات  األجزاء 

ميزانيتها.

٣٢٤. يف كندا تنقسم ميزانية اإلدارة االنتخابية إىل جزئني: امليزانية اجلارية واليت تشمل تكاليف حمددة 
مثل مستحقات املوظفني الدائمني واملوارد املادية املتعلقة بذلك؛ وميزانية العمليات االنتخابية واليت تشمل 
للحكومة  وميكن  االستفتاء.  وعمليات  االنتخابية  العمليات  بتنظيم  مباشرة  املتصلة  األخرى  التكاليف 
تعديل امليزانية اجلارية بينما ال ميكنها ذلك فيما يتعلق مبيزانية العمليات االنتخابية. وتقوم اإلدارة االنتخابية 
بتقدمي تقديراا السنوية فيما يتعلق مبيزانية العمليات االنتخابية للحكومة، إال أنه ميكن هلا صرف مبالغ 
تفوق تلك التقديرات. وبعد انتهاء االنتخابات تقوم اإلدارة االنتخابية بتقدمي حساباا حول هذه امليزانية 

أمام جلنة برملانية خمتصة.

توحيد وجتزئة امليزانيات االنتخابية
٣٢٥. ميكن أن تشكل امليزانية االنتخابية بابًا واحدًا وموحدًا من أبواب امليزانية الوطنية العامة، أو أن 
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تتوزع عرب أبواب متعددة منها ختص جهات ومؤسسات حكومية خمتلفة. وميكن أن تشترك يف متويل 
امليزانية االنتخابية كل من احلكومة املركزية، واحلكومات اإلقليمية والسلطات املحلية. ففي أندونيسيا يتم 
متويل ميزانية اإلدارة االنتخابية بالكامل من خالل امليزانية الوطنية العامة وذلك لتنظيم االنتخابات الرئاسية 
والتشريعية على املستوى الوطين ومستوى األقاليم، بينما تقوم السلطات اإلقليمية واملحلية بتغطية معظم 
التكاليف املتعلقة بانتخابات املحافظني والبلديات. وهذه الترتيبات أكثر شيوعًا يف البلدان الفيدرالية. ففي 
البوسنة واهلرسك يتم متويل اإلدارة االنتخابية من قبل مستويات احلكم األربعة القائمة يف البالد، أما نسبة 
مسامهاا فتختلف باختالف طبيعة االنتخابات اليت يتم تنظيمها. ويف املكسيك واهلند، متول احلكومة 
اإلقليمية يف ذلك عندما  السلطات  بينما تسهم  الوطنية،  لتنظيم االنتخابات  املركزية اإلدارة االنتخابية 
الوطنية. أما يف بريطانيا فتقوم السلطات املحلية  تتزامن االنتخابات على هذا املستوى مع االنتخابات 

بتمويل كافة تكاليف االنتخابات، وتقوم احلكومة املركزية بتعويضها استنادًا إىل جداول حمددة.

التمويل من قبل املاحنني
٣٢٦. اعتمدت بعض الدول اخلارجة لتوها من حاالت الصراع الداخلي على املساعدات اليت تقدمها 
الدول املاحنة، وذلك من خالل هيئة األمم املتحدة أو املنظمات األخرى، لتمويل كافة ميزانيتها االنتخابية 
أو أجزاء هامة منها. وهذا ما حصل يف كل من كمبوديا سنة ١٩٩٣، وموزامبيق سنة ١٩٩٤، والبوسنة 
واهلرسك سنة ١٩٩٦، وتيمور الشرقية سنة ٢٠٠٠، وسرياليون سنة ٢٠٠٢، وأفغانستان سنة ٢٠٠٤، 
والعراق سنة ٢٠٠٥ وفلسطني يف األعوام ٢٠٠٥ و٢٠٠٦. وقد تكون املساعدات اليت توفرها البلدان 
املاحنة لالنتخابات االنتقالية اليت تعقب حاالت الصراع ضرورية وأساسية، خاصًة عندما تنهار مؤسسات 

البلد وتعجز عن توفري مصادر الدخل.

االنتخابية يف  العمليات  تكاليف  لتغطية  هامة  إسهامات  املاحنون  قدمها  اليت  املساعدات  وّفرت   .٣٢٧
والوكالة  األوروبية،  واملفوضية  املتحدة،  األمم  هيئة  قبل  من  املقدمة  تلك  البلدان، وخاصًة  من  العديد 
األمريكية للتنمية الدولية وغريها. ويف نفس الوقت تتزايد اجلهود اإلقليمية يف تقدمي العون االنتخايب بني 
الدول التابعة ملختلف األقاليم يف العامل، فعلى سبيل املثال توفر جنوب أفريقيا ودول أخرى من جمموعة 
جنوب القارة األفريقية للتنمية دعمًا لإلدارات االنتخابية يف دول تلك املنطقة األعضاء يف املجموعة، 
وكذلك األمر بالنسبة ملنظومة الدول األمريكية اليت قامت بتقدمي مساعدات انتخابية لبعض البلدان يف 

منطقتها كهاييت.

بعض  يف  الدولية  املعايري  مع  تتماشى  انتخابات  لتنظيم  ضرورية  الدولية  املساعدات  تكون  قد   .٣٢٨
ضرورية  املساعدة  تلك  تكون  وقد  وليسوتو.  وفلسطني  وأندونيسيا،  كألبانيا،  الناشئة،  الدميقراطيات 
كذلك لتمكني أحزاب املعارضة حديثة العهد من املشاركة يف االنتخابات بشكل تنافسي نسبيًا. وقد 
تفتقد بعض البلدان اليت ترغب يف تطوير خدماا االنتخابية، كبابوا غينيا اجلديدة مثًال، إىل القدرات 
املتعلقة  كتلك  امللموسة،  غري  االنتخابات  تكاليف  مع  للتعامل  الكافية  الوعي  ومستويات  التنظيمية 
بنشاطات التدريب والتوعية. وحىت يف بعض الدميقراطيات الراسخة نسبيًا، فقد تتطلب بعض املشاريع 
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الكبرية واهلامة، كمعاجلة البيانات وتطوير وسائل االتصاالت، إىل دعم من قبل اجلهات املاحنة. وتعتمد 
االنتخابية  ميزانياا  لتمويل  اخلارجية  املاحنني  مساعدات  على  بشكل كبري  الناشئة  الدميقراطيات  بعض 
تتعلق باستدامة  يترتب على ذلك من مسائل  أما ما  املباشرة واألساسية النتخاباا.  بالتكاليف  املتعلقة 

العمل االنتخايب فيتطرق هلا الفصل العاشر من هذا الدليل مبزيد من اإلسهاب.

٣٢٩. يتأثر توافر التمويل من قبل اجلهات املاحنة باعتباراا اخلاصة املتعلقة بدورية ميزانياا، واليت قد 
يصعب مواءمتها مع توقيت احلاجة لذلك التمويل من قبل اإلدارة االنتخابية املعنية. وعادًة ما تتم َتْقنية 
التمويل املقدم من قبل املاحنني إما مباشرًة حلساب اإلدارة االنتخابية أو عرب إحدى الوزارات احلكومية. 
ولدفع تلك املساعدات مباشرًة حلساب اإلدارة االنتخابية ميزات تتعلق بتسهيل عمليات الصرف وتوفري 
خط مباشر ملتابعة اإلدارة وحماسبتها. ففي كمبوديا واليمن متتلك اإلدارة االنتخابية حسابًا خاصًا ا لدى 
اخلزينة العامة خيصص لدفع كافة املوارد املالية املتصلة بإدارة االنتخابات بغض النظر عن مصدرها. إال 
أن متطلبات التقارير املالية واحلسابية املختلفة اليت قد يفرضها املاحنون قد تزيد من تعقيد التقارير املالية 
اليت جيب على اإلدارة االنتخابية إعدادها والتعامل معها. ويف املقابل فقد يسهم التعامل مع عدة جهات 
ماحنة، كل حسب إجراءاا املالية واحلسابية، يف تعزيز اهتمام اإلدارة االنتخابية مبراقبة وحتسني إجراءاا 

املالية وتطوير نظم املحاسبة املتبعة من قبلها.

٣٣٠. قد تكون مسألة اإلشراف على مساعدات املاحنني املالية مدعاًة للخالف. فقد يؤدي توريد األموال 
املقدمة من قبل املاحنني عرب إحدى الوزارات إىل بطئ يف صرفها أو إىل حتويلها لنشاطات أخرى، بسبب 
البريوقراطية احلكومة أو بعض ممارسات الفساد، إال أن بعض البلدان قد تصّر على اتباع هذه الطريقة 
وذلك للتحقق من تنفيذ أولوياا التمويلية بدًال من أولويات املاحنني. وقد توفر جلان اإلشراف اليت يشترك 
يف عضويتها ممثلني عن كافة املاحنني، واإلدارة االنتخابية، باإلضافة إىل احلكومة يف بعض األحيان، حًال 
املاحنني. كما  التمويل من قبل خمتلف  ازدواجية  جيدًا لتخطي ذلك، كما وقد يسهم ذلك يف تفادي 
وأن اللجوء لالستعانة، رمسيًا أو بشكل غري رمسي، بإحدى الوكاالت، كربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 
لتنسيق كافة املساعدات التمويلية املقدمة من خمتلف املاحنني لإلدارة االنتخابية قد يسهم يف حتقيق فّعالية 
أكرب لالستفادة من تلك املساعدات. ففي انتخابات عام ٢٠٠٤ يف أندونيسيا، مت دفع أجزاء هامة من 
املساعدات االنتخابية اليت قدمتها جمموعة من املاحنني من خالل سلة متويل مشتركة وضعت حتت إشراف 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي استنادًا إىل سلم األولويات اليت حددا اإلدارة االنتخابية.

املاحنني  املقدمة من  املساعدات  للتحقق من استجابة  االنتخابية توخي احلذر  ٣٣١. جيب على اإلدارة 
ألولوياا وليس ألولويات واهتمامات املستشارين العاملني لصاحل املاحنني أو موردي التجهيزات القادمني 
من البلدان املاحنة. وجيب أن تتضمن برامج املساعدات الفنية اليت يوفرها املاحنون عناصر تتعلق بتدريب 
مبا  قدراا  تطوير  من  االنتخابية  اإلدارة  تتمكن  حبيث  إليها،  املهارات  ونقل  املحلية  الطواقم  وتأهيل 
ميكنها من تنظيم االنتخابات دون احلاجة ملزيد من تلك املساعدات يف املستقبل. وقد يفضل املاحنون 
ينتج عنه  الذي قد  األمر  االنتخابية،  اإلدارة  املواد واخلدمات لصاحل  التعاقد بشكل مباشر مع موردي 
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بعض التساؤالت حول التدخل اخلارجي يف الشؤون الداخلية. كما وقد يفرض املاحنون ضرورة اقتناء 
النظم، والتجهيزات واملواد امللموسة األخرى اليت يقومون بتمويلها من موردين يف بلدام. وقد أظهرت 
التجهيزات  البلد، كاختيار  تقدميها من خارج  يتم  إىل حلول  املستندة  التجهيز  بأن عمليات  التجارب 
اخلاصة بعمليات تسجيل الناخبني احلاصل يف انتخابات عام ٢٠٠٠ يف تيمور الشرقية، قد ال يتالءم مع 

ظروف وبيئة البلد املعين.

جدول رقم (١٤): بعض ميزات وعيوب متويل العمليات االنتخابية من قبل املاحنني الدوليني

العيوبامليزات
قد تكون ضرورية لتمكني تنظيم عملية انتخابية ما  •
تسهم املساعدات الفنية املمولة من املاحنني يف رفع   •

مستويات أداء اإلدارة االنتخابية
تسهم املساعدات الدولية املستندة إىل معايري   •

االنتخابات الدولية يف تعزيز حرية ونزاهة االنتخابات
متّكن املساعدات الفنية القائمة على نقل املهارات   •
واخلربات اإلدارة االنتخابية من إدخال حتسينات 

مستدامة على إدارة االنتخابات
ميكن للمساعدات العينية املنسقة من قبل املاحنني سد   •

بعض الثغرات يف ميزانية اإلدارة االنتخابية
قد يساعد متويل املاحنني اإلدارة االنتخابية يف حتسني   •
مستوى اخلدمات وتعزيز مصداقيتها من خالل اقتناء 

الوسائل التكنولوجية املالئمة
تسهم هذه املساعدات يف دفع اإلدارة االنتخابية للعمل   •

على تطوير إجراءاا املالية واحلسابية

قد ختلق جوًا من االعتماد الكلي على املساعدات   •
اخلارجية للعمليات االنتخابية

قد تقود إىل اعتماد ممارسات وترتيبات انتخابية   •
مكلفة يصعب على البلد املعين ضمان استدامتها

قد تؤدي إىل ازدواجية يف التمويل ما مل يتم تنسيقها   •
حبذر

قد تعمد للتركيز على بعض الفعاليات البارزة للعيان   •
على حساب فعاليات أساسية أكثر أمهية

قد ال تضمن توافر التمويل الكايف يف الوقت املطلوب  •
قد تؤدي إىل فرض حلول فنية خارجية على اإلدارة   •

االنتخابية ال تتالءم مع احتياجاا وبيئتها
قد يصعب على اإلدارة االنتخابية إعداد التقارير املالية   •

املختلفة يف حال تعدد املاحنني واختالف إجراءام 
احلسابية

املصادر األخرى لتمويل اإلدارة االنتخابية
٣٣٢. تشكل بعض املصادر األخرى مصدرًا للدخل لصاحل بعض اإلدارات االنتخابية، كرسوم الترشيح، 
النصوص  خمالفي  على  املفروضة  الغرامات  أو  استردادها،  ميكن ألصحاا  ال  واليت  املدفوعة  الُعهد  أو 
القانونية املتعلقة باحلملة االنتخابية أو غريها من املخالفات. ومن الضروري أن تعمل اإلدارة االنتخابية 

على جرد هذا النوع من الدخل بشكل كامل وبكل شفافية.

٣٣٣. وميكن لإلدارة االنتخابية أن حتصل على التربعات العينية واملالية من كربى الشركات، ورجال 
األعمال واملحسنني. ففي جنوب أفريقيا وناميبيا مثًال تتعاون اإلدارة االنتخابية مع رجال األعمال املحليني 
بوتسوانا بشركات  االنتخابية يف  اإلدارة  بينما تستعني  االنتخابات،  نتائج  إلقامة وإدارة مراكز معاجلة 
على  جيب  أنه  إال  الناخبني.  جلمهور  املعلومات  ونشر  التوعية  محالت  وتنفيذ  لتنظيم  اخلاص  القطاع 
اإلدارة االنتخابية يف هذه احلاالت أن تتحقق من عدم تأثري ذلك على استقامة أدائها املايل، أو حياديتها 

ومصداقيتها.
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٣٣٤. تعمل بعض اإلدارات االنتخابية، كما يف أستراليا، على احلصول على مزيد من مصادر الدخل 
من خالل تقدمي خدماا إلدارة االنتخابات لصاحل مؤسسات أخرى كالتنظيمات املهنية والنقابات. بينما 
تقوم بعض اإلدارات األخرى، كما يف زامبيا وهنغاريا، بفرض رسوم الستعادة التكاليف الناجتة عن نسخ 
سجالت الناخبني املوزعة لألحزاب السياسية والشركاء اآلخرين يف العملية االنتخابية، باإلضافة إىل فرض 

رسوم على اقتناء بعض مطبوعاا ومنشوراا األخرى يف بعض األحيان.

ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a@ÚÓ„aåÓfl@ÖaÜ«g@÷äü

وتسمى التراكمية  امليزانية  مها:  االنتخابية  اإلدارة  ميزانية  إلعداد  رئيسيتني  طريقتني  هناك   .٣٣٥
.(zero base budget) وامليزانية املستحدثة وتسمى (baseline or incremental budget)

امليزانية التراكمية: يتم إعدادها من خالل االستناد إىل االعتمادات القائمة يف امليزانية السابقة واليت   أ) 
يتم حتديثها لتقدير امليزانية اجلديدة. وتالئم هذه الوسيلة يف إعداد امليزانية للحاالت املستقرة نسبيًا، 

بدًال من احلاالت اليت تتصف أجواءها االنتخابية بديناميكية عالية.
امليزانية املستحدثة: تتعامل مع كل ميزانية على حدى وبشكل منفصل متامًا عن امليزانيات السابقة   ب) 
اليت ال تؤخذ اعتماداا بعني االعتبار، حبيث يتم االنطالق من نقطة الصفر لتقدير امليزانية الالزمة 

لتحقيق أهداف اخلطة االستراتيجية.
 

٣٣٦. تستند طريقة امليزانية املستحدثة إىل حقيقة تغري الظروف واالحتياجات من فترة إىل أخرى أو 
من سنة مالية إىل أخرى. ويف هذه احلالة تفقد االعتمادات السابقة أمهيتها. وترتبط امليزانيات باخلطة 
االستراتيجية لإلدارة االنتخابية، وذلك من خالل تقدير وتربير االعتمادات الضرورية لتحقيق كل هدف 

من أهداف اخلطة للفترة اليت تعد هلا امليزانية.

٣٣٧. عادًة ما تتأثر طريقة إعداد امليزانية اخلاصة باإلدارة االنتخابية مبا يتم اتباعه من قبل مؤسسات 
القطاع العام يف إعداد ميزانياته يف كل بلد، خاصًة عندما ختضع تلك اإلدارة للضوابط واإلجراءات املالية 
اخلاصة بذلك القطاع. وجند بأن كثري من اإلدارات االنتخابية ما زالت تستخدم طريقة امليزانية التراكمية 
إلعداد ميزانيات العملية االنتخابية، وذلك على الرغم من وجود عدة عوامل جتعل من هذه الطريقة أقل 

كفاءًة أو مالءمة لبعض اإلدارات االنتخابية، ومنها:

طاملا أن احتياجات اإلدارة االنتخابية التمويلية تتغري من سنة إىل أخرى، وذلك استنادًا إىل مراحل   أ) 
الدورة االنتخابية، فقد يصعب تقدير تلك االحتياجات استنادًا إىل اعتمادات السنة املالية السابقة 

وذلك الختالف النشاطات واملوارد الضرورية لتمويلها من سنة إىل أخرى.
حماولة تقدير امليزانية املطلوبة لعملية انتخابية قادمة باالستناد إىل اعتمادات امليزانية اخلاصة بانتخابات   ب) 
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متت قبل ثالث، أو أربع أو حىت مخس سنوات، قد يوقع اإلدارة االنتخابية يف خطر عدم تقدير 
التضخم على مدى فترات  الطارئة، أو عوامل  التكنولوجية  البيئية احلاصلة، والتطورات  التغيريات 

طويلة من الزمن.
تقديرها  باستمرار مهام وتكاليف جديدة يصعب  املتغرية  االنتخابية  العمليات  ينتج عن طبيعة  قد   ج) 

استنادًا إىل امليزانيات واالحتياجات السابقة.
بتطور  تتعلق  إىل أخرى،  االنتخابية من سنة  العملية  تغيريات هامة يف كلفة  املحتمل حدوث  من   د) 
الوسائل التكنولوجية احلديثة اليت ميكن لإلدارة االنتخابية استخدامها لتنفيذ مهامها، كتلك اخلاصة 
بعمليات تسجيل الناخبني، واإلعالم، واالتصال، ونظم اإلدارة، واالقتراع ونقل نتائج االنتخابات. 
الوسائل  من  مزيد  استخدام  إىل  نسبًة  املواقع  بعض  يف  تنخفض  أو  التكاليف  بعض  ترتفع  وقد 

التكنولوجية من قبل اإلدارة االنتخابية يف عملها.
 

٣٣٨. قد تواجه اإلدارة االنتخابية مزيدًا من الصعوبات، يف حال جلوئها إىل طريقة امليزانية التراكمية 
املسؤولة  واملحاسبة  السليمة،  احلكم  بإدارة  يتعلق  فيما  املتزايدة  املتطلبات  ملواجهة  ميزانياا،  إلعداد 
واالستدامة. وحتتاج اإلدارة االنتخابية لتربير األهداف اليت تصبو لتحقيقها من خالل استخدام األموال 

اليت تطلبها، وإيضاح املسببات خلف مستويات التمويل اليت تتقدم بطلبها.

٣٣٩. أما طريقة امليزانية املستحدثة، املنطلقة من نقطة الصفر يف إعداد امليزانية، فمن شأا تعزيز أمناط 
عمل يف هذا اخلصوص تستند إىل الربامج أو مستويات األداء، حيث يتم حتديد التكاليف املتعلقة مبختلف 
الفعاليات بشكل منفصل، وحبيث ترتبط امليزانية بنتائج مستهدفة وحمددة، كما هي احلال بالنسبة للجنة 
االنتخابات األسترالية. وعليه، فبدًال من تنظيم امليزانية من خالل أبواب عامة ومبهمة، كاملوارد البشرية، 
وطباعة النماذج، والنقل، واألمن، وتكاليف املكاتب اإلقليمية، إىل ما شابه، األمر الذي جيعمل من الصعب 
حتديد كلفة أي من خدمات اإلدارة االنتخابية املحددة، تتمكن اإلدارة االنتخابية من خالل طريقة امليزانية 
املستحدثة تقدير التكاليف واالعتمادات الضرورية استنادًا إىل برامج ومشاريع حمددة، كطباعة أوراق 

االقتراع وتوزيعها، وتدريب وتأهيل الطواقم، أو برامج التوعية اخلاصة باألحزاب السياسية.

٣٤٠. تسهم طريقة امليزانية املستحدثة يف تعزيز مسؤولية اإلدارة االنتخابية عن استخدامها للمال العام 
من  أعلى  درجة  على  انتخابية  توفري خدمات  على  التركيز  وتساعدها يف  أخرى،  متويلية  وأية مصادر 
الكفاءة من حيث الكلفة. وتتطلب هذه الطريقة يف إعداد امليزانية إعداد خطط عمل فردية لكل قسم 
من أقسام اإلدارة تتالءم مع أهدافها االستراتيجية، وحتدد النتائج املطلوبة من كل قسم، وتشتمل على 
أهداف تتعلق بتحقيق نتائج ملموسة ميكن قياسها، باإلضافة إىل حتديد املؤشرات اليت ميكن متابعة حتقيق 
تلك األهداف والنتائج من خالهلا. وتعمل كل واحدة من خطط العمل الفردية على حتقيق أهداف خاصة 
ا تسهم مجيعها يف حتقيق األهداف االستراتيجية العامة لإلدارة االنتخابية، ويكون هلا ميزانيتها اخلاصة. 
ومن خالل ربط امليزانية باخلطة االستراتيجية لإلدارة االنتخابية ذا الشكل، يصبح من السهل التحقق 
من كفاءة عمليات الصرف يف حتقيق كل واحد من أهدافها، باإلضافة إىل حتديد املواقع اليت ميكن فيها 

تقليص االعتمادات وتلك اليت قد تتطلب مزيدًا منها.
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عملية إعداد وإقرار امليزانية
٣٤١. تبدأ عملية إعداد امليزانية لإلدارة االنتخابية من خالل قيام كل واحد من أقسامها بإعداد مشروع 
من  واحتياجاته  التمويلية  القسم  احتياجات  على  املشروع  هذا  ويشتمل  عمله.  اخلاصة خبطة  للميزانية 
املوارد األخرى، ويتطرق إىل وصف كيفية إسهام فعالياته يف حتقيق النتائج واألهداف الواردة يف اخلطة 
االستراتيجية، مبا يف ذلك املؤشرات املتعلقة مبتابعة أدائه. وبعد االتفاق على ذلك داخل كل قسم، تتم 
مراجعة ميزانيات األقسام، عادًة من قبل جلنة من كبار موظفيها يرأسها رئيس اجلهاز اإلداري أو كبري 
املحاسبني يف اإلدارة االنتخابية، وذلك للتحقق من أن مشاريع امليزانيات املعّدة واقعية وتتالءم مع مفاهيم 
وأولويات األهداف االستراتيجية لإلدارة االنتخابية ككل. بعد ذلك يقوم رئيس اجلهاز اإلداري بتجميع 
عادًة  املستقلة  االنتخابية  اإلدارات  االنتخابية. ويف  املؤسسة  مليزانية  العامة  التقديرات  وإعداد  امليزانيات 
ما يقوم رئيس تلك اإلدارة أو أعضائها بإقرار امليزانية املعّدة من قبل اجلهاز اإلداري. أما يف اإلدارات 

االنتخابية احلكومية فعادًة ما تأخذ الوزارة املعنية جممل العملية على عاتقها.

٣٤٢. تتمثل اخلطوة التالية يف عملية إعداد وإقرار ميزانية اإلدارة االنتخابية بقيام رئيس جهازها اإلداري 
أو رئيس املؤسسة االنتخابية بإرسال مشروع امليزانية للوزارة املعنية. ويف البلدان اليت تتمتع فيها تلك 
الوزراة بصالحية إقرار مشروع امليزانية، فقد يتم تنظيم جلسة استماع عامة للنظر فيها. ففي اهلند تعد 
ما  الوزراة عادًة  تلك  أن  الرغم من  املالية، على  بالتشاور مع وزارة  امليزانية  االنتخابات مشروع  جلنة 
تتقبل االقتراحات واملشاريع املقدمة من قبل جلنة االنتخابات. ويف جنوب أفريقيا تقوم جلنة االنتخابات 
بتقدمي ميزانيتها إىل الربملان عرب وزارة الداخلية، إال أن ذلك ال يعدو كونه إجراًء شكليًا حيث ال تتمتع 
املالية  لوزارة  ميكن  أنه  إال  االنتخابات.  جلنة  قبل  من  املقدمة  امليزانية  تعديل  بصالحية  الداخلية  وزارة 
تقليص امليزانية املقترحة من قبل جلنة االنتخابات، كما حصل سنة ١٩٩٩، مما أدى إىل استقالة رئيس 
جلنة االنتخابات. وهناك بعض اإلدارات االنتخابية اليت ال ميكن ألية سلطة أخرى، سواء التنفيذية أو 
التشريعية، تعديل ميزانياا بأي شكل كان، كما يف غانا وكوستاريكا. ومن املعتاد أن تقوم وزارة املالية 
بضم ميزانية اإلدارة االنتخابية إىل امليزانية العامة للدولة لتقدميها إىل الربملان إلقرارها. وميكن أن يقوم 
أحد أعضاء الربملان بتقدمي ميزانية اإلدارة االنتخابية أمامه، غالبًا ما يكون الوزير املختص بتمثيل مصاحل 

تلك اإلدارة.

طرق صرف األموال املعتمدة يف امليزانية
٣٤٣. تقوم اخلزينة العامة يف كثري من البلدان مبد اإلدارة االنتخابية باألموال املعتمدة هلا دفعة واحدة بعد 
إقرار ميزانيتها من قبل الربملان. وهو ما يعمل به حيث تتمتع اإلدارة االنتخابية باستقاللية إلدارة شؤوا 
املالية، ومتتلك عادًة حساباا املصرفية اخلاصة ا، كما يف غامبيا ومقدونيا مثًال. يف بعض احلاالت، 
حتتفظ وزارة املالية بأموال اإلدارة االنتخابية وتقوم بإدارا، حيث يقتصر دور اإلدارة االنتخابية على 
تقدمي طلبات الصرف لتلك الوزارة لدفع مستحقات موظفيها ومورديها، بواسطة الشيكات املصرفية على 
األغلب. وجند مثاًال على اإلدارات االنتخابية اليت تعمل مبوجب هذه اإلجراءات يف كل من بوتسوانا 
وناميبيا. ويف بعض البلدان يتم متويل وصرف ميزانية اإلدارة االنتخابية مباشرًة من خالل امليزانية العامة، 
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كما يف باربادوس، إال أنه جيب ختطي جمموعة من العقبات القانونية واإلدارية املحتملة قبل تطبيق ذلك 
يف بلدان أخرى. أما يف اإلدارات االنتخابية احلكومية فيتم صرف اعتمادات تلك اإلدارة لصاحل الوزارة 
املعنية اليت تتبع هلا اإلدارة االنتخابية، حيث تقوم تلك الوزارة بإدارا، أو قد تترك مسائل الصرف للخزينة 

العامة مباشرًة.

٣٤٤. غالبًا ما تستخدم اإلدارات االنتخابية الشيكات واحلواالت املصرفية لدفع املبالغ الكبرية، على 
الرغم من أن عمليات الدفع نقدًا ما زالت تستخدم كثريًا لدفع مستحقات املوظفني املؤقتني، وبشكل 
عام يف بعض البلدان اخلارجة لتوها من حاالت الصراع واليت اار النظام املصريف فيها، كما يف مجهورية 
الكونغو الدميقراطية. ويف كمبوديا يتم دفع األجور واملرتبات نقدًا، بينما تدفع باقي املصاريف بواسطة 
احلواالت أو الشيكات املصرفية. وحتصر إدارات انتخابية أخرى، كلجنة االنتخابات األسترالية، إمكانية 

الدفع نقدًا يف مبالغ صغرية ختصص للمصروفات اجلارية واليت ختضع لرقابة مشددة.

الرقابة على مالية اإلدارة االنتخابية
٣٤٥. غالبًا ما تفشل بعض الدميقراطيات الناشئة يف توفري التمويل الكايف ويف الوقت املناسب للعمليات 
االنتخابية الكبرية. ويف احلاالت اليت ختضع فيها إجراءات اإلدارة االنتخابية املالية املتعلقة بصرف ميزانيتها 
لرقابة إحدى الوزارات والضوابط واإلجراءات احلكومية بشكل عام، فقد يؤدي ذلك إىل حدوث تأخري 

يف توفري األموال الضرورية يف األوقات احلرجة.

٣٤٦. ميكن أن ينتج عن التأخر يف توفري األموال صعوبات ّمجة إلدارة العملية االنتخابية بنجاعة. إذ قد 
يعين ذلك تأخري يف بعض القرارات احليوية، أو قد ال يترك لإلدارة االنتخابية متسعًا كافيًا من الوقت 
لتطبيق إجراءات دقيقة وصارمة لتنفيذ العطاءات وتنظيم عمليات التوريد مبا يضمن حصوهلا على مواد 
انتخابية عالية اجلودة. كما وأن التأخر يف دفع مستحقات املوردين قد يؤدي إىل عرقلة عمليات توريد 
املواد االنتخابية يف أوقات انتخابية حرجة تضر بكامل العملية. زد على ذلك أن التأخر يف دفع مستحقات 
املوظفني، كما حصل يف الكامريون مثًال، من شأنه ديد سري العملية االنتخابية برمتها. لذلك فقد يكون 
من صاحل كل من اإلدارة االنتخابية واحلكومة التوقيع على اتفاق تفاهم لتنظيم ترتيبات صرف األموال 

املستحقة لتلك اإلدارة.

٣٤٧. ميكن لإلدارة االنتخابية يف روسيا طلب القروض من القطاع اخلاص إذا تأخرت احلكومة يف دفع 
خمصصاا املالية. أما يف جورجيا فتمتلك جلنة االنتخابات إجراءات خاصة لضمان صرف خمصصاا من 
قبل احلكومة يف الوقت املناسب، حيث ميكنها رفع دعوى أمام املحكمة العليا يف حال حدوث أي تأخري 

يف توفري األموال اخلاصة ا.
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٣٤٨. قد ينتج عن إخضاع مالية اإلدارة االنتخابية وطريقة صرفها لرقابة إحدى الوزارات احلكومية 
انطباعًا بأن احلكومة تتحكم بنشاطات اإلدارة االنتخابية، األمر الذي قد يهدد مصداقية تلك اإلدارة. 
وحىت يف احلاالت اليت تستقل فيها اإلدارة االنتخابية دستوريًا عن السلطة التنفيذية، إال أن ربط ماليتها 

باحلكومة قد حيد من استقالليتها بشكل ملحوظ.

املالية ومدفوعاا يسهم يف تعزيز  بإدارة كافة شؤوا  انفراد اإلدارة االنتخابية  املقابل، فإن  ٣٤٩. يف 
مصداقيتها كمؤسسة مستقلة عن السلطة التنفيذية، باإلضافة إىل كونه يسهم يف تسريع عمليات الصرف. 
إال أن ذلك يفرض على اإلدارة االنتخابية مزيدًا من األعباء ومتطلبات الرقابة الداخلية للتحقق من إمتام 
كافة عمليات الصرف بشكل صحيح، ويف الوقت املناسب، واستنادًا إىل أعلى معايري االستقامة واألمانة. 
لذلك، وقبل إلقاء مسؤولية الرقابة كاملة على عاتق اإلدارة االنتخابية، جيب التحقق من حيازا على 
املوارد الكافية للقيام بذلك، مبا فيها املوارد البشرية املؤهلة ونظم الرقابة اليت متكنها من إدارة ماليتها. 
ويف هذا السياق، يعترب قيام وسائل املحاسبة الرصينة أمرًا أساسيًا، مبا يف ذلك وسائل تدقيق احلسابات 

الداخلية، وسبل التدقيق اخلارجي من قبل الشركاء يف العملية االنتخابية كإحدى اللجان الربملانية مثًال.
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٣٥٠. عادًة ما ختضع اإلدارة االنتخابية احلكومية يف ظل نظام اإلدارة احلكومية أو املختلطة إىل اإلجراءات 
بتنظيم عمليات املشتريات. أما اإلدارات االنتخابية املستقلة فقد ختضع  واملمارسات احلكومية اخلاصة 
كذلك لتلك اإلجراءات (كتلك الرامية لتحسني مستويات االستقامة والكفاءة يف عمليات التوريد)، أو 
قد تتمتع بصالحيات لتحديد كافة أو بعض السياسات واإلجراءات اخلاصة مبشترياا. ففي الربتغال مثًال 
على اإلدارة االنتخابية احلكومية (األمانة الفنية لشؤون االنتخابات) اتباع اإلجراءات احلكومية املتعلقة 

باملشتريات بشكل عام، إال أا تتمتع ببعض التسهيالت للتعامل مع املشتريات املستعجلة.

٣٥١. يفرض على بعض اإلدارات االنتخابية االستعانة بإحدى الوكاالت احلكومية املتخصصة يف شؤون 
لتنفيذ كافة مشترياا. ويف بعض احلاالت فقد يكون من األفضل لإلدارة االنتخابية  العامة  املشتريات 
االستعانة بتلك الوكالة بدًال من أخذ ذلك على عاتقها داخليًا، نظرًا للتعقيدات اليت تنطوي عليها ضوابط 
وإجراءات املشتريات. ويف بعض البلدان اليت تعمل ذا النمط، كناميبيا مثًال، ميكن لإلدارة االنتخابية 
احلصول على موافقة الوكالة املعنية على عمليات الشراء بعد إمتامها من قبل تلك اإلدارة مباشرًة، أو 
احلصول على إعفاءات من ضوابط الوكالة احلكومية املختصة فيما خيص بعض املشتريات. إال أنه ينظر 

إىل هذه املمارسات عادًة على أا ال تتالءم مع مبادئ الكفاءة واإلدارة السليمة.

اإلدارة  مشتريات  لتنفيذ  ناجعة  وسيلًة  خمتصة  بوكالة حكومية  لالستعانة  اللجوء  يكون  ال  قد   .٣٥٢
االنتخابية، إذ تعجز البريوقراطية احلكومية يف كثري من األحيان عن العمل بذات الوترية املتسارعة وتنفيذ 
املشترايات يف حدود الفترات الزمنية القصرية اليت تواجهها اإلدارة االنتخابية لتنفيذ مشترياا من املواد 
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بشكل  مشترياا  اخلاصة إلدارة  تشكيل جلاا  االنتخابية  لإلدارة  وبالتايل ميكن  االنتخابية.  واخلدمات 
مستقل، كما هي احلال يف ترينيداد وتوباغو أو فلسطني. ويف هذه احلالة تزداد متطلبات الرقابة الداخلية 
على قرارات ومواعيد عمليات الشراء، إال أن املسؤولية حول تلك العمليات تبقى كليًا يف يد اإلدارة 

االنتخابية.

فيما  االنتخابية  اإلدارة  قرارات  استقامة ومالءمة  أو حكومية حول  انتقادات عامة  أية  تنعكس   .٣٥٣
من  التحقق  االنتخابية  اإلدارة  على  لذلك جيب  ككل.  اإلدارة  تلك  مصداقية  على  باملشتريات  يتعلق 
شفافية إجراءاا اخلاصة باملشتريات، ومن أا تتماشى مع أعلى معايري األمانة، وتبتعد عن أية ممارسات 
تفضيلية، مبا يف ذلك ضرورة اعتماد إجراءات لتنفيذ العطاءات التنافسية احلقيقية، مبا ميكنها من إحالة 
تلك العطاءات على الفائزين ا استنادًا إىل معطيات موضوعية ملموسة، ومبا خيلو من أية فجوات متهد 
ملمارسات فاسدة. لذلك، وقبل إلقاء مسؤولية الرقابة على املشتريات كاملة على عاتق اإلدارة االنتخابية، 
جيب التحقق من حيازا على املوارد الكافية للقيام بذلك، مبا فيها املوارد البشرية املؤهلة ونظم الرقابة، 

باإلضافة إىل وجود مدونة سلوك ملزمة تشتمل على ضوابط تتعلق بتعارض املصاحل.

٣٥٤. حتتاج اإلدارة االنتخابية إىل اعتماد إجراءات صارمة لتنظيم قراراا املتعلقة باملشتريات، وكذلك 
ملمارسة الرقابة املشددة لتنفيذ أية مشتريات حتت ضغوطات ضيق الوقت بسبب التأخري الذي قد حيصل 
يف اختاذ القرارات التنفيذية أو يف استالم األموال املخصصة لتمويل تلك املشتريات. وقد تتمكن اإلدارة 
االنتخابية من تبسيط إجراءاا املتعلقة باملشتريات دون املساس برتاهتها من خالل اعتماد إجراءات تتعلق 
بتأهيل املوردين مبكرًا، حبيث تتمكن من حتديد املوردين الذين يستوفون شروط اإلدارة االنتخابية لتوريد 
املواد واخلدمات يف مراحل مبكرة من الدورة االنتخابية، وحبيث تتمكن بعد ذلك من دعوم مباشرًة 
للمشاركة يف عطاءاا. وجيب أن تتحلى اإلجراءات اخلاصة بتأهيل املوردين مبكرًا بذات معايري الشفافية 
والصرامة اخلاصة بعمليات املشتريات ذاا. لذا فمن املفيد كذلك أن يطلب من املتقدمني للتأهيل التوقيع 

على مدونة السلوك اخلاصة بذلك واليت تعدها اإلدارة االنتخابية.

٣٥٥. كما وجيب على اإلدارة االنتخابية التحقق من تنفيذ عمليات اقتناء التجهيزات، وخاصًة املتعلقة 
باألجهزة التكنولوجية املتطورة، استنادًا إىل احتياجاا وليس الحتياجات املوردين لتجديد ما لديهم من 
خمزون البضائع، أو حاجتهم إلخضاع األجهزة اجلديدة لالمتحان العملي يف امليدان، أو لبيع أجهزة عالية 
الكلفة تفوق احتياجات اإلدارة االنتخابية أو اليت يصعب احلفاظ عليها وصيانتها دون االضطرار لتوقيع 
عقود صيانة مكلفة مع املورد. وقد يصعب احلصول على استشارات مستقلة متامًا يف هذا اخلصوص، 
يف الوقت الذي قد يفتقد فيه أعضاء اإلدارة االنتخابية وموظفوها للخربات الفنية اليت متكنهم من حتليل 
عروض املوردين اليت قد تبدو مغرية ومالءمة. لذلك فعلى اإلدارة االنتخابية أن حتدد بوضوح النتائج اليت 
املعلومات واألجهزة والنظم األخرى، والقيام بفحص  تتوخاها من خالل استخدام اجهزة تكنولوجيا 
تلك  أن  من  للتحقق  التالية  االنتخابات  موعد  قبل  كاٍف  بوقت  وصرامة  باستقاللية  املوردين  عروض 

األجهزة والنظم متكنها من حتقيق أهدافها.
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الرقابة على  االنتخابية هي:  املالية لإلدارات  اإلدارة  للرقابة على  أربعة مستويات رئيسية  ٣٥٦. هناك 
هذه  وكافة  اخلارجي.  والتدقيق  الداخلي  والتدقيق  الداخلية،  والرقابة  واملشتريات،  الصرف  عمليات 
املستويات الرقابية ضرورية للتحقق من تصحيح األخطاء ومنع املمارسات الفاسدة أو املخالفة للقانون. 
وتشكل الرقابة على إقرار عمليات الصرف واملشتريات من خالل إجراءات اإلدارة االنتخابية الداخلية 
املستوى األساسي لتلك الرقابة. وعادًة ما توكل القرارات املتعلقة بالصرف ضمن حدود معينة إىل كبار 
موظفي اجلهاز اإلداري، أما العامل اهلام لتنفيذ ذلك فيتمثل يف وجود بعض وسائل الرقابة غري املباشرة، 
كأن يفرض على أولئك املوظفني احلصول على موافقة كل من اجلهات التالية للقيام بعمليات الصرف:

القسم التنفيذي الذي يتقدم بطلب املوافقة على عمليات الصرف؛  أ) 
قسم الرقابة املالية الذي يتحقق من مطابقة تلك الطلبات وااللتزامات مع توجهات اإلدارة االنتخابية   ب) 

االستراتيجية وسياساا املالية؛
قسم املدفوعات املالية أو الصندوق والذي يقر املوافقة على تنفيذ عمليات الصرف.  ج) 

٣٥٧. يتم تطبيق الرقابة الداخلية من خالل موظفي اإلدارة االنتخابية املسؤولني عن إدارة املوارد املالية 
لكافة املستويات. ويشمل ذلك رؤساء األقسام املسؤولني عن متابعة أداء موظفيها وإدارة مالية أقسامهم. 
أما الرقابة املالية العامة داخل اإلدارة االنتخابية فهي من مسؤولية القسم املختص بإدارة كافة اجلوانب 
املالية لإلدارة االنتخابية، أي قسم املالية على األغلب، وذلك من خالل وسائل املحاسبة مثل الكشوفات 
امليزانية وبإعداد  بالرقابة كذلك على كافة شؤون  القسم عادًة  اجلارية. ويقوم هذا  العامة واحلسابات 

التقارير املالية الدورية، مبا يف ذلك تقديرات السيولة املالية.

واليت  املالية،  الشؤون  ملتابعة  أعضائها  بني  من  خاصة  جلنة  االنتخابية  اإلدارات  بعض  تشكل   .٣٥٨
تقوم بتوجيه اجلهاز اإلداري فيما يتعلق باملسائل املالية، وقد تضطلع كذلك مبهمة إقرار ميزانية اإلدارة 
االنتخابية وتعيني املدققني اخلارجيني حلساباا. ففي كينبيا مثًال، تضطلع ببعض تلك املهام جلنة املالية 
والتخطيط واللوجستيات التابعة للجنة االنتخابات، واملؤلفة من أعضاء يف اللجنة وموظفني يف جهازها 
اإلداري. ويف جزر سليمان وفلسطني، جيب إقرار أية مصروفات تتعدى مبلغًا حمددًا من قبل هيئة جلنة 
االنتخابات املجتمعة. وقد يشكل ذلك إحدى الوسائل اجليدة للرقابة على عمليات الصرف، إال أنه قد 
يثقل كاهل املؤسسة االنتخابية إذا ما كانت حدود الصرف اليت ال ميكن ختطيها إال مبوافقة اهليئة املجتمعة 

متدنية جدًا.

٣٥٩. قد تعمل اإلدارة االنتخابية على تعيني مدقق داخلي حلساباا، والذي يكون من موظفي اجلهاز 
اإلداري الذي تتحدد مسؤوليته يف التحقق من سري األمور املالية بشكل طبيعي وصحيح ومن مطابقة 
ميزانية اإلدارة االنتخابية وممارسات موظفيها للتوجهات والسياسات االستراتيجية لتلك اإلدارة. ومن 
أعضاء  أحد  أمام  مباشر  بشكل  مسؤوًال  يكون  ما  عادًة  الداخلي  املدقق  استقاللية  على  التأكيد  أجل 
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املؤسسة االنتخابية أو أمام رئيس جهازها اإلداري، بدًال من مسؤوليته عرب أحد أقسام اإلدارة. وبينما 
له  ميكن  املالية،  اإلدارة  ونزاهة  دقة  على  التأكيد  يف  الداخلي  احلسابات  ملدقق  األساسي  الدور  يتمثل 
كذلك لعب دور هام فيما يتعلق بالتطوير والتقييم الداخلي لإلدارة االنتخابية. إذ ميكن له تقدمي النصح 
حول النظم الالزمة لتنفيذ مهام الرقابة والتدقيق، خاصًة تلك املستندة إىل الوسائل التكنولوجية احلديثة، 
باإلضافة إىل الدفع حنو اعتماد بعض التعديالت الداخلية لتطوير أداء املؤسسة من خالل التقارير املتعلقة 

بعمليات التقييم الداخلي ألعمال اإلدارة االنتخابية.

٣٦٠. ال تكتمل عملية الرقابة املالية دون قيام تدقيق ورقابة خارجية. وعادًة ما ُيفرض تنفيذ عمليات 
انتهاء كل عملية  الرقابة وتدقيق احلسابات اخلارجية مرة واحدة كل سنة على األقل، وكذلك عقب 
اهليئات  إدارا  على  تقوم  اليت  االنتخابية  للعمليات  اخلارجية  الرقابة  عمليات  تكون  ال  وقد  انتخابية. 
الرقابة  احلكومية، يف ظل نظام اإلدارة احلكومية أو املختلطة، عمليات منفصلة، بل جزء من عمليات 
اخلارجية على مالية الوزارة اليت تتبع هلا تلك اإلدارة. وميكن تنفيذ عمليات الرقابة والتدقيق اخلارجية من 
قبل إحدى الوكاالت احلكومية املتخصصة بذلك (يف حال وجودها)، أو بواسطة متعاقدين متخصصني 
من القطاع اخلاص، واليت تقوم بفحص كافة العمليات املالية لإلدارة االنتخابية خالل فترة حمددة من 
الزمن، وإعداد تقرير حول خلوها أم ال من املمارسات امللتوية، باإلضافة إىل حتديد املواقع اليت جيب فيها 

حتسني أداء اإلدارة املالية.

وكشوفات  التقارير  تقدمي  يف  االنتخابية  اإلدارة  مالية  على  الرقابة  من  األخرية  املرحلة  تتمثل   .٣٦١
احلسابات املدققة واملصّدقة من قبل اإلدارة االنتخابية، أمام الربملان على األغلب، كما يف غوايانا ونيجرييا 

مثًال. ويتطرق الفصل التاسع من هذا الفصل إىل مسألة حماسبة اإلدارة االنتخابية مبزيد من التفصيل.

paÖÏuÏΩaÎ@fiÏï˛a@ÒâaÖg

٣٦٢. تتبع أصول وموجودات اإلدارة االنتخابية للملكية العامة، األمر الذي يفرض على تلك اإلدارة 
ذلك  يف  مبا  اقتنائها،  حلظة  منذ  موجوداا  لكافة  حثيثة  مراقبة  من خالل  قيمتها  وعلى  عليها  احلفاظ 
االنتخابية  اإلدارة  لذلك جيب على  املعلوماتية، إخل.  األجهزة، واملواد، واألصول األخرى كالتطبيقات 
حتديد املسؤوليات املتعلقة بإدارة املوجودات بكل وضوح ضمن هيكليتها والوصف الوظيفي ملوظفيها. 

كما وقد يرغب املاحنون بالتحقق من قدرة اإلدارة االنتخابية على إدارة املواد اليت يوفروا هلا.

٣٦٣. تشتمل الرقابة على موجودات اإلدارة االنتخابية على عدة إجراءات، منها ختصيص رقم لكل 
منها للتعريف عنها، وإعداد جرد متكامل بكافة املوجودات وحتديثه دوريًا، والتحقق من توفر وسائل 
التدقيق ملتابعة نقل املوجودات من مكان آلخر، والقيام بعمليات جرد دورية ملخزون املواد، والتحقيق يف 
أية اختالالت ُتكتشف وتطبيق العقوبات املالئمة عليها. وجيب القيام بعمليات اجلرد مرة واحدة يف العام 
على األقل. أما سجالت اجلرد فيجب أن تشتمل على كافة املعطيات والبيانات اهلامة، مبا يف ذلك اسم 

املادة، ورقمها التسلسلي اخلاص، وتاريخ الشراء والكلفة، وموقعها احلايل وتاريخ تنقالا، وبيانات تتعلق 
بفقدها لقيمتها الشرائية بسبب عامل التقادم، والقيمة احلالية، والوضع احلايل للمادة، وتاريخ آخر عملية 

جرد ومعلومات تتعلق بكيفية تصريفها بعد االنتهاء من استخدامها أو انتهاء احلاجة هلا.

٣٦٤. جيب على اإلدارة االنتخابية أن تعي مدة صالحية املواد والتجهيزات اليت تقوم باقتنائها. لذلك فإن 
مسألة توقيت عمليات الشراء مهم جدًا للتحقق من استخدام األموال بكفاءة وتوفر املواد املطلوبة عند 
حلول موعد االنتخابات، لذا جيب على اإلدارة االنتخابية أن تأخذ بعني االعتبار الفترة الزمنية الالزمة 
إلنتاج تلك املواد، وتكاليف ختزينها والوسائل املتوفرة لتوزيعها. ففي كندا على سبيل املثال، تعمل اإلدارة 
االنتخابية على ختزين كميات من الورق املستخدم لطباعة أوراق االقتراع تساوي ما حتتاجه من تلك 

األوراق لعملية انتخابية وطنية واحدة، حيث ميكن أن تتم الدعوة لالنتخابات يف كندا يف أي وقت.

p˝vé€a@ÒâaÖg

٣٦٥. تعترب أرشفة الوثائق والسجالت اخلاصة باإلدارة االنتخابية على درجة عالية من األمهية وذلك 
أن  احلاجة. وجيب  املواد عند  لتلك  العودة  ولتمكني  االنتخابية،  املؤسسة  تاريخ وذاكرة  للحفاظ على 
النسخ  وختزين  ترتيب  وبكيفية  االنتخابية،  الوثائق  بأمن  تتعلق  متطلبات  على  األرشفة  سياسة  تشتمل 
املطبوعة وكذلك اإللكترونية ملختلف امللفات (مبا يف ذلك ضرورة العمل على االحتفاظ بنسخة احتياطية 
آمنة من امللفات اإللكترونية)، وبطرق االحتفاظ بالسجالت التارخيية، سواء يف مقر املؤسسة االنتخابية 
تنتفي حاجة  اليت  القدمية  امللفات والسجالت  إتالف  أماكن أخرى خارجها، وبكيفية ومواعيد  أو يف 
اعتماد خطط واضحة  االنتخابية على  اإلدارة  تعمل  أن  الضروري  فمن  هلا. وعليه،  االنتخابية  اإلدارة 
ألرشفة وتصريف أو إتالف كافة أجهزا وموادها، وخاصًة تلك اليت قد تكون مهمًة للعودة إليها يف 
قضايا قانونية أو قضائية يف املستقبل أو لتنفيذ بعض نشاطات البحث والدراسة الرامية إىل تطوير العملية 
االنتخابية. أخريًا، جيب أن تؤخذ االعتبارات املتعلقة باحلفاظ على البيئة بعني االعتبار العتماد وسائل 
لتصريف املواد اليت مل تعد اإلدارة االنتخابية حباجة هلا مبا ال يضر بالبيئة، كالطريقة املتبعة يف جتميع مواد 

تسجيل الناخبني املستعملة يف كمبوديا عام ١٩٩٨ مثًال.

ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a@ÚÓ€bfl@ÒâaÖ⁄@Úflb»€a@˘ÖbjΩa

املعتمدة من قبل اإلدارة  املالية، أو اإلجراءات  بالتقارير  الضوابط اخلاصة  أو  القانون،  ٣٦٦. قد ينص 
االنتخابية أو احلكومة، على املبادئ اليت جيب أن تلتزم ا عمليات تلك اإلدارة املالية، كإعداد امليزانية، 
واضح  قانوين  إطار  قيام  ويسهم  احلسابات.  وتدقيق  املالية  والتقارير  الصرف،  وعمليات  واملشتريات، 
لإلدارة املالية يف حتقيق الثقة، واالستقامة وتناغم األداء، باإلضافة إىل تعزيز املمارسة املستقيمة من قبل 
اإلدارة االنتخابية. وباإلضافة إىل ما قد ينص عليه اإلطار القانوين، هناك جمموعة من املبائ األساسية اليت 

جيب أن تستند إليها اإلدارة االنتخابية يف سياساا وإجراءاا املالية.
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الشفافية
٣٦٧. تعزز شفافية اإلدارة االنتخابية يف إدارا ملاليتها من فهم شركائها واجلمهور بشكل عام ألمناط 
الشركاء  ثقة  تعزيز  الذي يسهم يف  اليت تواجهها، األمر  املالية والتحديات  عملها وبراجمها، وسياساا 
بقدرات اإلدارة االنتخابية. كما وأن الشفافية تدفع حنو تطبيق املمارسات اإلدارية السليمة وتسهم يف 
تتعلق  اامات  وجود  حال  ويف  االنتخابية.  اإلدارة  هيكلية  داخل  االختالس  وحماوالت  الفساد  ردع 
مبمارسات سيئة أو فاسدة، فمن األفضل لإلدارة االنتخابية، من أجل محاية مصادقيتها، أن تعمل على نشر 
تلك املمارسات، بدًال من حماولة إخفائها، أخذًا بعني االعتبار ضرورة اعتماد ضمانات حلماية األفراد 

املسهمني يف كشف تلك املمارسات.

إدارة  العامة يف  الثقة  بناء  ميزانياا يف  وإقرار  إعداد وتربير  االنتخابية يف  اإلدارة  ٣٦٨. تسهم شفافية 
املؤسسة االنتخابية. كما وأن إخضاع حساباا للتدقيق املفتوح أمام اجلميع، ومن خالل الربملان، يوفر 
لإلدارة االنتخابية فرصًة لتثبت التزامها برتاهة نشاطاا املالية. ومن املمارسات اجليدة أن تعتمد اإلدارة 
االنتخابية الشفافية يف عملياا الشرائية، خاصًة عندما تضطر لتطبيق إجراءات االقتناء املستعجلة بسبب 

تسارع وترية املواعيد االنتخابية املفروضة عليها.

٣٦٩. إن قيام اإلدارة االنتخابية بنشر نتائج تقارير تدقيق احلسابات دون تأخري، وكذلك التقارير املتعلقة 
بتخصيص العقود للموردين الفائزين بالعطاءات، حيمي اإلدارة االنتخابية ويقيها شر الفساد أو التعاطف 
مع بعض املتعاقدين ملصاحل شخصية. وتتمثل الوسيلة الرئيسية اليت ميكن لإلدارة االنتخابية تعزيز شفافيتها 
املالية من خالهلا يف نشر تقارير سنوية حول نشاطاا، مبا يف ذلك كشوفات مدققة حلساباا، وتقدمي 
تلك التقارير إىل الربملان والشركاء اآلخرين يف العملية االنتخابية، مبا يف ذلك األحزاب السياسية ومجهور 

الناخبني.

الكفاءة والفّعالية
٣٧٠. بصفتها مسؤولة عن إدارة األموال العامة، على اإلدارة االنتخابية صرف تلك األموال بروح عالية 
من املسؤولية وإدارة ماليتها، وكذا مواردها البشرية واملادية، بكفاءٍة وفّعالية تقوم على ترشيد الكلفة يف 
كافة األوقات. وعليه فإن اعتماد اإلدارة االنتخابية ألمناط عمل تقوم على إعداد ميزانياا استنادًا إىل 
تنفيذ  الدائمة ألداء موظفيها، باإلضافة إىل  املتابعة والرقابة  النتائج املرصودة لفعالياا، وتنفيذ عمليات 
عمليات التدقيق االعتيادية حلساباا، تسهم مجيعها يف حتقيق مبادئ الكفاءة والفّعالية يف استخدام األموال 
العامة من قبل اإلدارة االنتخابية. وذلك يعزز من ثقة اجلمهور يف إدارة املؤسسة االنتخابية لالنتخابات.

الرتاهة
٣٧١. تعتمد نزاهة اإلدارة االنتخابية ككل على التزام كافة أعضائها وموظفيها مببدأ الرتاهة يف كل ما 
يقومون به من نشاطات ومهام. وال تتعلق الرتاهة يف إدارة الشؤون املالية بالعمليات النقدية فحسب، بل 
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بأوجه أخرى مثل ضرورة احترام حقوق امللكية الفكرية. وميكن اعتماد أنظمة متكاملة إلدارة الشؤون 
التدقيق وتعقب العمليات املالية، حبيث تتمكن اإلدارة االنتخابية من  املالية، واليت تشتمل على وسائل 
والسياسات  امللزمة  الشرف  مواثيق  وتسهم  كما  وتوثيقها.  املالية  الرتاهة  ملعايري  املخالفات  اكتشاف 
الرتاهة. أخريًا فإن اعتماد نظام صارم  املتعلقة بضرورة تفادي تعارض املصاحل يف تعزيز مبدأ  الصارمة 
ملعاقبة املخالفات ملتطلبات الرتاهة، وتطبيقه دون تردد، يعمل على رفع مستويات الثقة العامة يف اإلدارة 

االنتخابية.

…ibé€a@›ñ–€a@óÇ‹fl

لكافة  الفرصة  توفري  وكذا ضرورات  الرتاهة،  ومتطلبات  التكنولوجية  التطورات  تفرض   •
الناخبني ملمارسة حقوقهم االنتخابية على قدم املساواة، مزيدًا من املتطلبات حول متويل 
العمليات االنتخابية، مما ينتج عنه اضطرار بعض الدميقراطيات الناشئة لالعتماد على مصادر 
التمويل اليت توفرها البلدان املاحنة. وتتباين احتياجات اإلدارة االنتخابية املالية من سنة إىل 
أخرى، مما يتطلب منها وضع تقديرات دقيقة مليزانياا استنادًا إىل املوارد الضرورية لتحقيق 

النتائج املرصودة يف خطتها االستراتيجية.

يصنف ”مشروع كلفة التسجيل واالنتخابات“ (CORE)، املمول من قبل برنامج األمم   •
 ،(IFES) االنتخابية  للنظم  الدولية  املؤسسة  مع  باالشتراك   (UNDP) اإلمنائي  املتحدة 

التكاليف االنتخابية ضمن ثالث فئات هي:

التكاليف األساسية (أو املباشرة) (core or direct costs)، وهي التكاليف املتصلة بشكل   أ) 
روتيين ومباشر بتنظيم وتنفيذ االنتخابات؛

التكاليف غري املحصورة (أو غري املباشرة) (diffuse or indirect costs)، وتشمل التكاليف   ب) 
العامة ملؤسسات  امليزانيات  املتعلقة ببعض اخلدمات االنتخابية واليت ال ميكن فصلها عن 

أخرى تساعد يف تنظيم وتنفيذ العمليات االنتخابية؛
التكاليف اخلاصة برتاهة االنتخابات (integrity costs)، وهي تلك التكاليف اليت تتعدى   ج) 
التكاليف األساسية أو املباشرة، واليت تعترب ضرورية لضمان أمن، ونزاهة، وحيادية وعدالة 

العملية االنتخابية.

يتم تقدير التكاليف االنتخابية مبستويات خمتلفة، ويف ظل ظروف متباينة يف خمتلف البلدان،   •
مما جيعل مقارنتها أمرًا صعبًا.
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عدة  أو  واحد  من خالل مصدر  للبلد  العامة  امليزانية  قبل  من  االنتخابات  متويل  يتم  قد   •
ويف  مؤسسات.  عدة  أو  واحدة  انتخابية  ملؤسسة  التمويل  ذلك  خيصص  وقد  مصادر، 
احلاالت اليت تقوم اإلدارة االنتخابية بإعداد وتقدمي مشروع امليزانية اخلاصة ا، جيب عادًة 
إقرارها من قبل الربملان وصرفها عرب إحدى الوزارات، على الرغم من أن ذلك قد يؤثر 
سلبيًا يف االنطباع العام حول قدرة اإلدارة االنتخابية على العمل باستقاللية تامة ويف الوقت 

املناسب.

يف  خاصًة  االنتخابات،  لتمويل  املخصصة  األموال  من  كبرية  أجزاء  املاحنون  يوفر  قد   •
الدميقراطيات الناشئة. وبينما قد تنعكس املساعدات اليت يوفرها املاحنون بشكل إجيايب على 
نزاهة العملية االنتخابية ومعايري جودا الفنية، جيب توجيهها حبذر لتتطابق مع أولويات 
منها، كما  املستفيد  والبلد  املاحنني  االنتخابية، وتنسيقها بشكل جيد بني خمتلف  اإلدارة 
وجيب تنظيمها حبيث تعمل على تعزيز استمرارية العمل االنتخايب بدًال من االعتماد الدائم 
على مساعدات املاحنني، وإخضاعها لرقابة جادة تعطي لإلدارة االنتخابية فرصة حتقيق أكرب 

استفادة ممكنة منها.

تستخدم اإلدارات االنتخابية إحدى الطريقتني التاليتني إلعداد ميزانياا: امليزانية التراكمية   •
تقدير  إىل  كليًا  (املستندة  املستحدثة  وامليزانية  السابقة)  املالية  االعتمادات  إىل  (املستندة 
تكاليف الفعاليات املستقبلية الضرورية لتحقيق األهداف االستراتيجية لإلدارة االنتخابية، 
انطالقًا من نقطة الصفر). وقد تتطلب طريقة امليزانية املستحدثة يف البداية توافر مزيد من 
املهارات وبذل مزيد من اجلهود، إال أا تسهم يف ختصيص املوارد بكفاءة أكرب وتعمل على 

ربط فعاليات اإلدارة االنتخابية باألهداف املحددة يف اخلطة االستراتيجية لتلك اإلدارة.

تعزيز  املالية يف  التام على مصروفاا وشؤوا  انفراد اإلدارة االنتخابية باإلشراف  يسهم   •
الوقت املناسب. إال أن ذلك يتطلب من اإلدارة  املالية يف  مصداقيتها، ويف توفري املوارد 
االنتخابية اعتماد وسائل رقابة صارمة ملتابعة كافة عمليات الصرف ملنع الوقوع يف األخطاء 

أو الفساد.

يتعلق باملشتريات، قد يكون من  ُتعتمد فيها ضوابط معقدة فيما  اليت  يف بعض احلاالت   •
األفضل لإلدارة االنتخابية االستعانة بوكالة عامة ختتص بتنظيم وتنفيذ مشتريات القطاع 
العام. إال أنه ميكن لإلدارة االنتخابية، يف معظم احلاالت، تنفيذ عمليات املشتريات ضمن 
حدود املواعيد االنتخابية ذات الوترية املتسارعة بشكل أفضل يف حال قيامها بإدارة كل ما 
يتعلق مبشترياا بشكل مستقل، شرط أن متتلك تلك اإلدارة املوارد الكافية لتنفيذ ذلك، 
واملؤهالت املطلوبة، باإلضافة إىل وسائل الرقابة الداخلية الكفيلة بضمان الرتاهة والكفاءة. 

ومواثيق  املصاحل  بتعارض  تتعلق  ملزمة  سياسات  على  الضرورية  الرقابة  وسائل  وتشتمل 
الشرف اخلاصة بذلك، وإجراءات تضمن تنفيذ عمليات املشتريات مبا يفي باحتياجات 

اإلدارة االنتخابية دون االجنرار خلف إغراءات وعروض املوردين.

حتتاج اإلدارة االنتخابية إىل اعتماد مستويات متدرجة من الرقابة املالية، كإجراءات إقرار   •
قسم  كل  مستوى  على  املالية  الفعاليات  كافة  على  والرقابة  والصرف،  الشراء  عمليات 
أو وحدة من الوحدات اإلدارية، وكذلك على مستوى املؤسسة االنتخابية بشكل عام، 

باإلضافة إىل عمليات تدقيق احلسابات االعتيادية، الداخلية واخلارجية.

متتلك اإلدارة االنتخابية موجودات من املواد والتجهيزات اليت تتبع امللكية العامة، لذا فهي   •
مسؤولة عن كيفية استخدامها، وحفظها، باإلضافة إىل أرشفتها أو تصريفها يف اية مدة 
صالحيتها بشكل مناسب. كما وحتتاج اإلدارة االنتخابية إىل اعتماد وتطبيق نظم إدارة 
املهنية، مبا يف ذلك حفظ السجالت اخلاصة جبردها وتعديلها دوريًا، وكذا  املوجودات 

سياسات تتعلق باألرشفة من شأا حفظ الذاكرة املؤسسية لإلدارة االنتخابية.

والفّعالية  والكفاءة،  الشفافية،  مببادئ  املالية  إدارا  يف  االنتخابية  اإلدارة  تلتزم  أن  جيب   •
والرتاهة. 
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درا

ُينظر إىل جلنة االنتخابات اهلندية (ECI) على نطاق واسع بأا منوذجًا لإلدارة االنتخابية املستقلة، ورمبا 
إتفق اآلباء  يكون من األدق وصفها على أا ”شديدة االستقاللية“. فخالل عامي ١٩٤٩/١٩٤٨، 
املؤسسون للدستور اهلندي، أثناء مناقشة املجلس التأسيسي ملسألة جلنة االنتخابات، على ضرورة إنشاء 
هيئة مسؤولة عن إجراء االنتخابات تكون مستقلًة ومنفصلًة متامًا عن احلكومة اليت تتوىل السلطة، وأن 
تتمتع باستقاللية مالية وإدارية واسعة إلدارة أعماهلا وتنفيذ خمتلف أنشطتها. ويعود الفضل يف استقاللية 
اللجنة وما حتظى به من مسعة ومكانة إىل مزيج من العوامل، منها األحكام املدروسة واليت صيغت بعبارات 
هندي  عام  ورأي  وإعالم  داعم الستقالليتها،  قضاء  وقيام  اهلندي،  الدستور  من  املادة ٣٢٤  يف  عامة 
نشطني، باإلضافة إىل املكانة الرفيعة واالستقاللية اليت متتع ا بعض األفراد الذين ترأسوا جلنة االنتخابات 

عرب السنني.

bËmâaÖgÎ@pbibÇn„˝€@Ô„Ï„b‘€a@âbü⁄a

التشريعي  اإلطار  يكمالن  هامان  قانونيان  هناك مصدران  األساسية،  الدستورية  األحكام  إىل  باإلضافة 
القانون األول عام ١٩٥٠، والثاين  لالنتخابات، ويعرفان باسم ”قوانني متثيل الشعب“، حيث صدر 
عام ١٩٥١. ويتضمن القانون األول املتطلبات األساسية لالنتخابات، مثل ختصيص املقاعد يف اهليئات 
التشريعية على املستوى الوطين ويف الواليات اهلندية، وترسيم الدوائر االنتخابية وإعداد جداول الناخبني. 
الترشيح للمناصب  التفصيلية إلجراء االنتخابات ، مثل شروط  الثاين فينص على األحكام  القانون  أما 

العامة املختلفة، وقواعد تسجيل األحزاب السياسية، وإجراءات معاجلة الرتاعات االنتخابية.
وفور بدء العملية االنتخابية، ختضع برمتها لإلشراف اإلداري للجنة االنتخابات، وال ميكن ألية حمكمة 
أن توقف تلك العملية، حيث ال ميكن تقدمي أي طعن أو اعتراض انتخايب إال بعد انتهاء االنتخابات، 
وذلك إىل املحكمة العليا. وأثناء االنتخابات، تقوم اللجنة بنفسها بالتحقيق يف أية مزاعم بوجود خطأ يف 
اإلجراءات أو انتهاكات لقانون االنتخابات. وقد ساعد هذا اإلجراء على ضمان سري العملية االنتخابية 

وفقًا للجدول الزمين املقرر بدون انزالقها إىل خضم املرافعات القضائية.

بشأن  التفصيلية  اإلجراءات  من  جمموعة  خالل  من  القانونيني  هذين  يف  املختلفة  األحكام  وتستكمل 
”قواعد تسجيل الناخبني“ الصادرة عام ١٩٦٠، و“قواعد تنظيم االنتخابات“ الصادرة عام ١٩٦١، 

واليت تضمنت التعليمات والنماذج اليت جيب إستخدامها يف أوقات االقتراع وعّد األصوات.
وبعد التشاور مع كافة األحزاب السياسية، نشرت جلنة االنتخابات ميثاقًا منوذجيًا للسلوك، ليس له صفة 
قانونية ولكنه يستمد شرعيته من توافق األحزاب السياسية حوله، فهو حماولة لتوفري أرضية من تكافؤ 
الفرض مينع فيها احلزب احلاكم من إساءة استخدام مؤسسات الدولة وإمكاناا لصاحله وعلى حساب 
أحزاب املعارضة. ولقد أدت جلنة االنتخابات عمًال ممتازًا بإنفاذها ملواد ذلك امليثاق وتنفيذها بقوة يف 
مواجهة األحزاب احلاكمة خالل أوقات االنتخابات. ويف بعض األحيان استخدمت اللجنة هذا امليثاق 
لتأجيل االنتخابات يف دوائر انتخابية شهدت نزاعات معينة ملواجهة االنتهاكات احلاصلة لنصوص ميثاق 

السلوك.

Ô‡Óƒ‰n€a@›ÿÓ:a

الربملان  يتكون  الوطين،  املستوى  وعلى  احتادية.  أقاليم  ومخسة  والية،   ٢٨ تضم  فيدرالية،  دولة  اهلند 
االحتادي من جملسني، املجلس األدىن أو الشعيب، ويسمى لوك ساا (Lok Sabha)، واملجلس األعلى، 
ويسمى راجيا ساا (Rjya Sabha). باإلضافة إىل ذلك، لكل والية جملس واحد منتخب على األقل، 
ويسمى اجلمعية التشريعية، وبعض الواليات الكربى لديها جملسني، ويسمى املجلس اآلخر ا ”املجلس 
التشريعي“. ويضع الدستور اهلندي مسؤولية تنظيم كل هذه االنتخابات، سواء على املستوى االحتادي 

ومستوى الواليات، على عاتق اللجنة الوطنية لالنتخابات.
ثالث جديد من  إنشاء مستوى  والسبعني، مت  الثالث  الدستوري  التعديل  يف عام ١٩٩٢، ومن خالل 
احلكم، وهو مستوى هيئات املقاطعات (Panchayats)، اليت متثل مؤسسات احلكم الذايت املحلي يف اهلند. 
وقد أسندت إدارة االنتخابات اخلاصة مبجالس املقاطعات إىل اللجان االنتخابية بالواليات، وهي هيئات 

منفصلة ومستقلة.
يف البداية، تألفت جلنة االنتخابات من مفوض واحد لالنتخابات، إال أن حجم وتعقيد وطبيعة املسؤولية 
اليت تتطلبها مهمة إدارة االنتخابات يف اهلند أدت إىل تبين منوذج للجنة انتخابات يضم ثالثة أعضاء، 
وحدث ذلك بالتدريج يف عام ١٩٨٩ مث إعتبارًا من عام ١٩٩٣ وحىت اآلن. ويقوم رئيس الدولة بتعيني 
أقرب. ويتمتع  أيهما  بلوغ سن ٦٥ عامًا،  أو حىت  اللجنة وأعضائها وذلك ملدة ست سنوات  رئيس 
أعضاء اللجنة بنفس الدرجة وحيصلون على نفس الراتب واملزايا اليت حيصل عليها قضاة املحكمة العليا 
يف اهلند. وال ميكن عزل رئيس اللجنة من منصبه إال بإجراءات عزل يتخذها الربملان، وذلك يف حالتني 
فقط، ومها سوء السلوك الثابت، أو العجز، وجيب أن يتم ذلك وفق إجراءات دقيقة مثل تلك املتعلقة 
بعزل قضاة املحكمة العليا. أما أعضاء اللجنة اآلخرين فال ميكن عزهلم من مناصبهم إال بناءًا على توصية 

من رئيس اللجنة.
متارس جلنة االنتخابات سيطرة كاملة على سائر العملية االنتخابية وإدارا، على الرغم من عدم اعتبار 
باحليادية  تتحلى  اهلند  يف  العامة  اخلدمة  ولكون  اللجنة.  لدى  موظفني  االنتخابية  العملية  يف  العاملني 
تقليديًا، ختتار اللجنة كبار موظفي االنتخابات يف الواليات، من بني قائمة تقدمها حكومة الوالية وتضم 
املتميزين من املوظفني العموميني الفيدراليني الذين يعملون بالوالية. وال ميكن عزل مسؤويل االنتخابات 
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درا يف الواليات إال مبصادقة جلنة االنتخابات الوطنية.
اليت يزيد عددها عن مخسمائة دائرة،  الدوائر االنتخابية  الرئيسية على مستوى  تتم األنشطة االنتخابية 
الدائرة مأمور  مكتب  ويلعب  املتوسط.  يف  منها  كل  يف  مسجل  ناخب  مليون   ١,٣ مبعدل  وذلك 

(District Magistrate)، ويعرف أيضًا باسم ”جايب الدائرة“ (District Collector)، أو ”نائب املفوض“ 
يف بعض املناطق باهلند، وهو منصب أحدثه الربيطانيون، دورًا حموريًا بالنسبة للجنة االنتخابات اهلندية. 
وباعتباره مسؤول االنتخابات يف الدائرة، يقوم املأمور بأداء مهام انتخابية هامة، كقائد لفريق موظفي 
املوظفون حتت تصرف  يعمل هؤالء  منها، حيث  األدىن  الدائرة واملستويات  االنتخابات على مستوى 
فترة  اللجنة طوال  تعتمدها  اليت  التأديب  التام وإجراءات  اهلندية، وخيضعون إلشرافها  االنتخابات  جلنة 

االنتخابات.
وباإلضافة إىل حوايل ٥ ماليني موظف اقتراع يف حوايل ٧٠٠ ألف حمطة اقتراع، تطلب اللجنة وحتصل 
أو  الدوائر  يف  انتخابات  كمسؤويل  قبل  من  عملوا  الذين  املوظفني  كبار  خدمات  على  احلكومة  من 
على  مباشرًة  اللجنة  حتصل  وهكذا،  عنها.  بالنيابة  االنتخابات  مراقبة  مبهام  للقيام  ميدانيني  مسؤولني 
عدد كبري من املراقبني املخضرمني واملحايدين دون أن تضطر لتوظيفهم بشكل دائم أو أن تدفع هلم أية 
خمصصات مقابل عملهم. وقد نص التعديل الذي ُأدخل عام ١٩٨٩ على قانون متثيل الشعب الصادر 
عام ١٩٥١ على موضوع املراقبني. وحبكم القانون، جيب أن يكون املراقبون موظفني باحلكومة (على 
املستوى الفيدرايل أو يف الواليات)، كما أم يتمتعون بسلطة وقف عمليات عّد األصوات إذا الحظوا 
حدوث أية ممارسات فاسدة أثنائها. إال أنه جيب عليهم يف تلك احلاالت إبالغ اللجنة فورًا والعمل وفق 
توجيهاا. ويف الواقع خولت اللجنة هؤالء املراقبني أيضًا بصالحية التدخل يف شؤون خمتلفة، وخصوصًا 
فيما يتعلق بانتشار قوات الشرطة يوم االقتراع، وحتديد مواقع حمطات االقتراع يف املناطق اليت تقطنها 
الشرائح األفقر من السكان، واختاذ القرار بشأن إعادة االقتراع يف حاالت العنف، أو االدعاءات بالغش، 
وغريها. ومع مرور الوقت، أصبح املراقبون مبثابة آلية مدهشة يف يد جلنة االنتخابات ، تستخدمها لتنظيم 
االنتخابات على أرض الواقع، وتعمل كأعني وآذان للجنة، وأثبتت أا مؤسسة هامة أخرى يف تأمني 

استقاللية اإلدارة االنتخابية يف اهلند.

‚bËΩaÎ@pbÓy˝ñ€a

وتدريب  ونشر  الناخبني،  تسجيل  مثل  املعتادة،  االنتخابية  املهام  كافة  اهلندية  االنتخابات  جلنة  تؤدي 
موظفي االنتخابات، وطباعة أوراق االقتراع، وتنظيم وتنفيذ عمليات االقتراع وعّد األصوات وإعالن 
نتائج االنتخابات. فضالًَ عن ذلك، تقوم اللجنة بتخصيص وتوزيع أوقات البث املجاين يف وسائل اإلعالم 
احلملة  فترة  الواليات خالل  ويف  الوطين  املستوى  على  األحزاب  ملختلف  للدولة  اململوكة  اإللكتروين 

االنتخابية.
ولكن اللجنة ليست مسؤولة عن ترسيم حدود الدوائر االنتخابية، حيث أسس الدستور جلنة خاصة بذلك 
هي ”جلنة ترسيم الدوائر“، يرأسها أحد قضاة املحكمة العليا احلاليني أو املتقاعدين، وتضم يف عضويتها 
أحد أعضاء جلنة االنتخابات. ومع ذلك، ولكون جلنة االنتخابات هي اليت حتتفظ بالذاكرة املؤسسية 

وتقوم مبهام األمانة الفنية للجنة ترسيم الدوائر، فهي تلعب دورًا هامًا يف هذه العملية.
تقوم جلنة انتخابات اهلند أيضًا مبراقبة اإلنفاق على احلمالت االنتخابية، إذ تعني مراقبيني ماليني، ميكن 

هلا من خالهلم مراقبة إنفاق املرشحني خالل فترة احلملة االنتخابية عن كثب. وقد جنح ذلك يف ختفيض 
اإلنفاق غري القانوين خالل أوقات االنتخابات يف اهلند.

تتمتع اللجنة بصالحية إعادة االقتراع يف حمطات االقتراع اليت حتدث فيها أية خمالفات، أو يف دائرة انتخابية 
ما برمتها إذا اقتضت احلاجة، كما وميكنها تأجيل االقتراع لعدة أيام إذا تطلب األمر.

مل يتضمن قانون االنتخابات يف البداية أية أحكام تتعلق بتنظيم األحزاب السياسية، ومل يتم إدخال تلك 
األحكام إال يف عام ١٩٨٩، حيث أُلقيت على عاتق اللجنة مسؤولية تسجيل األحزاب السياسية. ويف 
البداية، كانت إجراءات تسجيل احلزب السياسي ليربالية متامًا، حيث استطاعت أية رابطة أو جمموعة من 
األشخاص يسعون إىل تكوين حزب سياسي أن تتقدم بطلب بذلك من خالل النماذج اخلاصة. وقد دفع 
هذا اإلجراء البسيط العديد من الناس إىل تسجيل األحزاب، اليت مل يكن هلا وجود على أرض الواقع سوى 
يف سجالت اللجنة فقط. ومن أجل احتواء هذه املوجة واحلث على تشكيل أحزاب جادة، مت تشديد تلك 
اإلجراءات، وأصبح من الضروري على مائة شخص على األقل من مؤسسي أي حزب مقترح أن يقدموا 
بيانات تفصيلية عن قيدهم االنتخايب، وأن يؤدوا تعهدًا شخصيًا بأم ليسوا أعضاء يف أي حزب آخر. 

كما فرضت اللجنة رمسًا ماليًا قدره عشرة آالف روبية لتسجيل أي حزب جديد.

›ÌÏ‡n€a

من أحد العالمات البارزة الدالة على استقاللية جلنة االنتخابات يف اهلند أا مل تواجه أية مشكالت مالية 
جوهرية، فعدد العاملني لديها على املستوى الفيدرايل يبلغ حوايل ٣٠٠ شخصًا، وحتصل اللجنة على 
التمويل من موازنة احلكومة، عن طريق اخلزانة العامة. ويستخدم هذا التمويل يف سداد أجور العاملني، 
 .(EVMs) والعمليات الفنية والنفقات اإلدارية املتنوعة، مبا فيها احلصول على آالت التصويت اإللكتروين
ومع ذلك، فإن القسم األكرب من النفقات تتحمله حكومات الواليات، لتغطية خمتلف جوانب العملية 
االقتراع،  أوراق  ونقل  وطباعة  والدوائر،  بالواليات  اللجنة  مقرات  يف  العاملني  أجور  مثل  االنتخابية 
وإعداد وطباعة سجالت الناخبني، وتوفري املواد الالزمة لتنفيذ االنتخاب، والتدريب، ومرتبات مسؤويل 
االنتخابات وقوات الشرطة املنتدبني لالنتخابات، ونفقات مراقيب االنتخابات املركزيني. أما تكلفة الوقت 
املخصص يف وسائل اإلعالم اململوكة للدولة ألغراض احلملة االنتخابية فتتحمله احلكومة، حيث حتصل 
االنتخابات يف  للجنة  املقررة  الواسعة  الوقت جمانًا. ولقد أسهمت االختصاصات  األحزاب على ذلك 
الدستور، وكذلك تفسريها بشكل ليربايل واسع، يف التأكيد على التزام احلكومة الدائم بتحمل أية نفقات 

ضرورية تقررها اللجنة.
وختضع حسابات اللجنة للتدقيق بواسطة املدقق واملحاسب العام، الذي يضع تقاريره أمام الربملان، مما 

يضمن املحاسبة املالية للجنة، وهو ما جيري فعليًا بشكل يسري.

ÚÓibÇn„¸a@pby˝ï⁄a

على الرغم من عدم وجود أية إجراءات رمسية وحمددة القتراح إصالحات انتخابية وتشريعية ، فإن اللجنة 
تلعب دورًا يف هذا الصدد. فقد تقدمت اللجنة بعدد من املقترحات لإلصالح االنتخايب، ومت إرساهلا 
إىل وزارة الشؤون القانونية والتشريعية، وإىل رئيس الوزراء مباشرة. ويف كثري من احلاالت، ومن أجل 
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الضغط على احلكومة وتشجيع النقاش العام، تناقش بعض هذه املقترحات يف نفس الوقت عرب وسائل 
اإلعالم. كما وتعمد اللجنة إىل دعوة كافة األحزاب للنقاش والتوافق على أمور انتخابية حمددة، كوسيلة 
فعالة أخرى يف هذا الصدد. وقد مت التوصل إىل ميثاق السلوك النموذجي من خالل هذه الطريقة. وهناك 
إصالحات هامة مت حتفيزها مؤخرًا من خالل آلية اإلدعاء للمصلحة العامة، وذلك بقيام إحدى منظمات 

املجتمع املدين أو األفراد الناشطني برفع قضية أمام املحكمة العليا.

ÚÓibÇn„¸a@paıaäu⁄a@sÌÜ§

بعد تردد أويل، شجعت جلنة االنتخابات بشكل ناجح على تطبيق تكنولوجيا املعلومات يف االنتخابات 
كوسيلة ناجعة للتعامل مع هذا النطاق الضخم لالنتخابات يف اهلند. فكل ناخب مسجل حيصل على 
أو  التصويت  الغش يف  وملنع  االقتراع حبرية،  من  يتمكن  لكي  الشخصية  عليها صورته  انتخابية  بطاقة 
التصويت املتكرر. وحتصل األحزاب السياسية على نسخ من سجالت الناخبني على أقراص مضغوطة 
(CD)، لكي تتحقق منها، ولتستخدمها يف يوم االقتراع. ومن خالل استخدام أجهزة احلاسوب يف أكثر 

من ٤٠٠ مركز لعّد األصوات، تتم معاجلة نتائج العّد وإعالا فورًا.
ويتمثل التحديث التكنولوجي األكرب يف استخدام آالت التصويت اإللكتروين يف كافة حمطات االقتراع. 
وعلى الرغم من ترددها يف بداية األمر، بسبب ختوف األحزاب السياسية من احتماالت التالعب، والشك 
الشائع بني الناخبني بسبب انتشار األمية، إال أن اللجنة استطاعت الدفع حنو استخدام هذه اآلالت يف 
النهاية. وكان استخدام االقتراع اإللكتروين يف كافة حمطات االقتراع خالل انتخابات ٢٠٠٤ وراء متكن 

اللجنة من إعالن النتائج خالل ساعات من بداية عّد األصوات.
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وضعت اتفاقية ”اإلطار العام للسالم“ (GFAP)، اليت عرفت باتفاق دايتون واملوقعة يف باريس يف ١٤ 
واهلرسك  البوسنة  األهلية يف مجهورية  احلرب  من  اية ألربع سنوات  األول/ديسمرب ١٩٩٥،  كانون 
نظام  ذات  مستقلة  كجمهورية  واهلرسك  بالبوسنة  االعتراف  االتفاقية  وتضمنت  سابقًا.  اليوغسالفية 
برملاين، يضم كيانني مها: فيدرالية البوسنة واهلرسك، ومجهورية الصرب (Srpska). ونص امللحق الثالث 
لالتفاقية على تفويض منظمة األمن والتعاون األوروبية (OSCE) بتنظيم االنتخابات العامة سنة ١٩٩٦ 
أعضاء  سبعة  تضم  مستقلة،  كهيئة  اللجنة  وتأسست   .(PEC) االنتقالية“  االنتخابات  ”جلنة  وتأسيس 
والتعاون  األمن  منظمة  بعثة  رئيس  يد  يف  بالكامل  كانت  النهائي  القرار  صنع  سلطة  أن  إال  وطنيني، 
األوروبية لدى البوسنة واهلرسك، باعتباره رئيس جلنة االنتخابات االنتقالية. وقد أعطت اتفاقية السالم 
السلطة القانونية للجنة االنتخابات للعمل على أساس ”القواعد والنظم“ االنتقالية، وبذلك قامت اللجنة 

بإدارة االنتخابات الست األوىل اليت جرت يف البالد حىت عام ٢٠٠٠.

Ô„Ï„b‘€a@âbü⁄a

بعد إقرار الربملان لقانون االنتخابات يف ٢٣ آب/أغسطس ٢٠٠١ دخل التشريع االنتخايب أخريًا ضمن 
اإلطار القانوين املحلي للبالد. ومع ذلك، فإن الطبيعة الفريدة واالنتقالية لإلطار التشريعي يف مجهورية 
البوسنة واهلرسك التزال تقوم على هيكل إقليمي على رأسه اتفاقية السالم، اليت يعّد دستور اجلمهورية 
جزءًا ال يتجزأ منها (امللحق الرابع لالتفاقية). وبذلك تبقى سلطة القرار بيد املجموعة الدولية، وخاصًة 
بيد املمثل األعلى هلا املعني ملراقبة وتنسيق تنفيذ كافة األوجه املدنية من االتفاقية. وكانت املصادقة على 
قانون االنتخابات قد وضعت اية حلالة من عدم اإلستقرار أشرف عليها مكتب املفوض السامي ومنظمة 
األمن والتعاون األوروبية. ومن امللفت لالنتباه أن ذلك القانون كان أول تشريع جوهري مت إقراره يف 
برملان البوسنة واهلرسك من خالل إجراءاته العادية ومل يكن مفروضًا من جانب املفوض السامي. ووضع 
قانون االنتخابات األساس إلنشاء هيئة مستقلة مركزية إلدارة االنتخابات، ومت تعيني أول جلنة انتخابات 

(EC) يف تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠١.

ويتضمن قانون االنتخابات كافة العناصر الضرورية النتخابات دميقراطية، على الرغم من كونه ينص على 
نظام انتخايب شديد التعقيد، حيث ينص على مخسة أنواع خمتلفة للتمثيل تستخدم يف املستويات اإلدارية 
واملؤسسية اخلمسة يف البالد، باإلضافة إىل تضمينه نظامًا خاصًا لضمان حصص (Quotas) تكفل متثيًال 

صحيحًا لكافة اجلماعات العرقية يف كافة مؤسسات الدولة وكياناا.

Ô‡Óƒ‰n€a@›ÿÓ:a

الرئيسية  العرقية  املجموعات  من  بواقع عضوين ميثالن كًال  أعضاء،  االنتخابات من سبعة  تتألف جلنة 
بواسطة  األعضاء  تعيني  ويتم  ”اآلخرين“.  ميثل  وعضو  والصرب)،  والكروات،  (البوسنيون،  الثالث 
الربملان، ملدة مخس سنوات، قابلة للتجديد ملرة واحدة، كما يتم التناوب على منصب رئيس اللجنة بني 
أعضائها مرة كل مخسة عشر شهرًا. ويعاون اللجنة أمانة عامة، يرأسها أمني عام يقوم مبهام املسؤول 
التنفيذي للجنة. وتضم األمانة ستة أقسام ختصصية، ويعمل فيها حنو أربعني موظفًا دائمًا. وبعد تعيني 
أمانة  أعضاء جلنة االنتخابات، نقلت منظمة األمن والتعاون األوروبية معظم موظفيها املخضرمني إىل 

اللجنة. واعتبارًا من بداية ٢٠٠٣، أصبح كافة موظفو اللجنة ضمن كادر املرتبات الوطين.
والذي   ،(ECAC) االنتخابية“  والطعون  الشكاوى  قيام ”جملس  على  كذلك  االنتخابات  قانون  ينص 
ميارس سلطة الفصل يف الرتاعات بشأن انتهاكات قواعد احلمالت االنتخابية، وخمالفات متويلها. ويتكون 
املجلس من مخسة أعضاء، بواقع ممثل لكل جمموعة عرقية من املجموعات الثالثة الرئيسية باإلضافة إىل 
عضو ميثل ”اآلخرين“، وعضو من جلنة االنتخابات. وتقوم اللجنة مبراجعة قرارات املجلس، بينما توفر 

له األمانة العامة للجنة الدعم الالزم ألداء مهامه.
أما على مستوى الكيانني السياسني الذين تتألف منهما مجهورية البوسنة، فقد مت مؤخرًا تأسيس جلنتني 
لالنتخابات. باإلضافة إىل ذلك، وعلى مستوى فيدرالية البوسنة واهلرسك، تقوم اإلدارة اخلاصة بكل 
كانتون بتعيني جلنتها االنتخابية اخلاصة. إال أن دور هذه اللجان االنتخابية يظل هامشيًا، ويتمثل أساسًا 

يف مراقبة العملية االنتخابية.
أخريًا، تقوم جلان االنتخابات البلدية (MECs) بوظيفة تنظيم األنشطة االنتخابية، مبا فيها تسجيل الناخبني، 

وذلك على مستوى نطاقها اجلغرايف املحلي.

‚bËΩaÎ@pbÓy˝ñ€a

تتمتع جلنة االنتخابات بسلطة إصدار القواعد املنظمة لكافة جوانب العملية االنتخابية، وحفظ وحتديث 
كل  االنتخابات يف  مراحل  كافة  وتنفيذ  واملرشحني،  األحزاب  وتسجيل  املركزي،  االنتخايب  السجل 
مستوياا، ابتداًء باملستوى الوطين وانتهاًء مبستوى البلديات. إال أن األهم من ذلك هو أن اللجنة متارس 
السياسي  البناء  القائمة يف ظل  األخرى  االنتخابية  اللجان  أنشطة  وتنظيم كافة  واملتابعة  التنسيق  سلطة 
الفعلية،  استقالليتها  السنني  عرب  االنتخابات  جلنة  أثبتت  ولقد  واهلرسك.  البوسنة  يف  املعقد  واهليكلي 

وعززت وجودها ”على األرض“ كسلطة عليا أكثر مما كان ُيتوقع هلا أصًال.
ومتتلك اللجنة أيضًا سلطة تدقيق الشؤون املالية لألحزاب السياسية حىت خارج أوقات االنتخابات، وهلا 
صالحيات واسعة يف التحقيق مع املوظفني العموميني ومعاقبتهم وعزهلم من مناصبهم املنتخبة أو املعينة 
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إذا ثبت هلا وقوع أي تعارض للمصاحل.
›ÌÏ‡n€a

موازنات  إىل  باإلصافة  السياسني،  الكيانني  وموازنات  الوطنية  املوازنة  من  االنتخابات  جلنة  متويل  يتم 
الكانتونات والبلديات. ويعتمد نصيب كل من تلك اجلهات يف متويل اللجنة على طبيعة االنتخابات املقرر 
إجراؤها. وال توجد قواعد خاصة بشأن كيفية تطبيق آليات الصرف وتوفري األموال، األمر الذي يشكل 
مصدرًا دائمًا للخالف واالحتكاكات. وحىت اليوم، مل حتصل اللجنة على التمويل الكامل هلا إال بفضل 
الضغوطات اليت مارسها املشرفون الدوليون على البوسنة واهلرسك. وبالنظر إىل التاريخ احلديث للدعم 
البلديات،  أنه ال يوجد تقدير كاف، السيما على مستوى  القول  البالد، ميكن  الدويل لالنتخابات يف 

للعملية االنتخابية على أا مسألة داخلية متامًا جيب متويلها بواسطة السلطات املحلية للبالد.

Újçb0a

تعترب جلنة االنتخابات مسؤولة أمام برملان البوسنة واهلرسك، وترفع إليه تقريرها السنوي عن أعماهلا. 
باللجنة متشيًا مع  باملناقصات واملشتريات وعمليات اإلنفاق اخلاصة  املتعلقة  ولقد مت وضع اإلجراءات 
التشريعات الوطنية ذات العالقة. كما تقوم جلنة التدقيق الوطنية مبراقبة وتدقيق حسابات اللجنة بانتظام.

ÚÓ‰ËΩa

ساعد الربنامج الناجح ملنظمة األمن والتعاون األوروبية من أجل نقل فريقها الوطين من موظفي االنتخابات 
للعمل لصاحل جلنة االنتخابات على االنتقال السريع والفعال للخربة واملعرفة، مما مّكنها من إدارة انتخابات 
العام ٢٠٠٢ بنجاح. ومع ذلك، فإن غياب سياسات وقواعد توظيف انتقالية مالءمة أدى إىل هجرة 
اليت وضعتها هيئة  التوظيف والتدريب  املؤهلني يف عام ٢٠٠٥. وتتسم إجراءات  املوظفني  العديد من 
اخلدمة املدنية يف البوسنة واهلرسك للجنة االنتخابات بأا بطيئة وغري صاحلة، وال تضمن احلفاظ على 

املستويات املهنية الضرورية.
وعلى مستوى البلديات، ال تزال هناك مشكالت حادة حتول دون ضمان التأهيل واالستقاللية الالزمة 

ألعضاء جلان االنتخابات البلدية.

‚˝«⁄a@›ˆbçÎ@…fl@pb”˝»€a

تتمتع جلنة االنتخابات بعالقات جيدة جدًا مع وسائل اإلعالم، حيث أن جلسات اللجنة مفتوحة أمام 
وسائل اإلعالم واملراقبني، وتعقبها بيانات صحفية تصدرها اللجنة بانتظام. كما تتمتع هيئة وضع القواعد 
(CRA) القائمة يف اللجنة بصالحية تنظيم سلوك وسائل اإلعالم يف البالد أثناء االنتخابات، وهلا سلطة 
الفصل يف كافة االنتهاكات لقانون االنتخابات واليت قد تأيت ا تلك الوسائل، علمًا بأن اللجنة تتمتع 
بصالحية وضع الضوابط املتعلقة بتغطية وسائل اإلعالم للحمالت االنتخابية. وتعقد اجلهتان اجتماعات 

تنسيقية منتظمة وشفافة.
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كان تأسيس جلنة االنتخابات كهيئة مستقلة ودائمة عملية طويلة ومعقدة، صممها وأدارها املشرفون 
الدوليون على البوسنة واهلرسك، األمر الذي وّلد نظرًة للجنة على أا من صنع ”دويل“ أو خارجي. 
ولقد نتج عن ذلك، وكذلك عن املوقف الذي وجدت اللجنة نفسها فيه حني اضطرت إىل العمل فورًا 
إلجراء أول انتخابات خالل أقل من عام على تأسيسها، نتج عنه بعض االنتقادات األولية واملقاطعة من 
جانب بعض املؤسسات األخرى يف الدولة واحلكومة. إال أن اللجنة واجهت ذلك التحدي بقدر كبري 
من اإلصرار واحلماس، واستطاعت وبسرعة اكتساب احترام كافة األطراف املعنية، والسيما األحزاب 

السياسية.

ÔibÇn„¸a@Ä˝ï⁄a@ÒâaÖg

ال تتمتع جلنة االنتخابات بصالحية تعديل قانون االنتخابات، لكنه ميكن هلا أن تقدم توصياا والقيام 
بصياغة التعديالت املقترحة لعرضها على الربملان، وميكن هلا أيضًا أن تدعو إىل تشكيل جمموعات عمل 
لبحث اإلصالحات االنتخابية املطلوبة مع احلكومة. وعلى الرغم من أن بعض الفاعلني السياسيني ال 
يزال يعارض الكثري من الصيغ املعقدة لتحويل األصوات إىل مقاعد، ويطالبون بالتغيري، إال أنه مل يستطع 
أي منهم حىت اآلن طرح نظم جديدة للتمثيل حتظى بالقبول لدى كافة القوى املمثلة يف الربملان وتضمن 

محاية متساوية ملصاحل كافة اجلماعات العرقية.

ÚÌâaä‡nç¸a

متّثل أول إجناز كبري حققته جلنة االنتخابات يف ختفيض كلفة االنتخابات إىل أقل حد ممكن ، ومبا يتماشى 
مع نظريه يف الدميقراطيات األخرى ذات الظروف املشاة للبوسنة واهلرسك. ومع ذلك، فهناك عدم 
االنتخابات عمومًا،  لتنظيم  املصاحبة  للتحديات  الدولة  العديد من مؤسسات  تقدير كاف من جانب 
السيما فيما يتعلق بالتعقيدات غري العادية اليت تعاين منها اللجنة يف أداء مهامها. ويبدو ذلك جليًا من 

خالل تردد مستمر بشأن االستجابة لتمويل اللجنة وتوفري املشتريات الالزمة هلا.
لقد رسخت جلنة االنتخابات نفسها كأحد املقومات الرئيسية للنظام يف البوسنة واهلرسك، وأصبحت 
اجلماعات  ملختلف  تام  حبياد  خدماا  تقدمي  على  األعراق  ومتعددة  مركزية  مؤسسة  قدرة  على  مثاًال 
واملصاحل العرقية يف البالد. ومع ذلك، فهي ال تزال مؤسسة حديثة العهد وحتتاج للدعم الدويل لتعزيز 

استقالليتها وحيادها.
ولعل أهم التحديات أمام استمرارية جلنة االنتخابات تتمثل يف قدرا على توظيف الكوادر املتخصصة 
واملؤهلة واالحتفاظ ا. إذ أن العديد من اإلجراءات اليت وضعتها اللجنة تعتمد عمليًا على احللول التقنية 
املتقدمة، وعلى الرغم من كون ذلك ضروريًا لترشيد العمليات والنفقات إال أنه يتطلب مستويات عالية 
البوسنة  العامة يف  اإلدارة  قطاعات  من  قطاع  أي  تتوفر يف  اليت ال  املتخصصة،  التقنية  اخلربة  من  جدًا 
واهلرسك. ولضمان قدرة اللجنة على توظيف الكوادر املؤهلة تقنيًا واملحايدة مهنيًا واالحتفاظ ا، جيب 
عليها أن تتمكن من اختيار الفنيني القادرين على اإليفاء باحتياجاا حبرية أكرب، وأن توفر هلم شروطًا 
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مادية منافسة والئقة، وإال فإن الرغبة يف دمج اللجنة ضمن اإلطار املؤسسي للبوسنة واهلرسك قد يؤدي 
عمليًا إىل إخنفاض يف مستوى املعايري املهنية اليت جعلت اللجنة مثاًال حيتذى به أصًال.

أما القضية اهلامة األخرى اليت تشغل االهتمام يف هذا الصدد فهي العالقة بني جلنة االنتخابات املركزية 
وجلان انتخابات البلديات، حيث مل تتمكن معظم جلان البلديات بعد من حتقيق مستويات املهنية واحلياد 
السياسي املطلوبة. وقد تسهل معاجلة ذلك من خالل وضع جلان االنتخابات البلدية حتت مظلة وإشراف 
عزل  املركزية صالحية  اللجنة  ختويل  ذلك  يف  مبا  هلا،  خاضعة  تكون  حبيث  املركزية  االنتخابات  جلنة 
األعضاء غري املؤهلني وغري احلياديني يف جلان االنتخابات البلدية. ويف هذا اإلطار ميكن أن تستمر جلان 

االنتخابات األخرى بلعب دورها كجهة إشرافية وضامنة جلودة أداء جلان االنتخابات البلدية.
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٣٧٢. شركاء اإلدارة االنتخابية هم كافة األفراد واملجموعات والتنظيمات اليت هلا اهتمام أو مصلحة 
ما يف عمل تلك اإلدارة. وميكن تصنيف الشركاء ضمن فئتني مها: الشركاء الرئيسيون، وهم املتأثرين 
أو املؤثرين مباشرًة يف فعاليات اإلدارة االنتخابية، وسياساا وممارساا؛ والشركاء الثانويون، وهم من 
ليس هلم سوى صالت جانبية بفعاليات اإلدارة االنتخابية. وبشكل عام يعزز احلوار الصريح واحلقيقي 

مع الشركاء من ثقتهم بالعملية االنتخابية وإدارا.

ÊÏÓéÓˆä€a@ıb◊äí€a

٣٧٣. تضم هذه الفئة من الشركاء املجموعات التالية:

األحزاب السياسية واملرشحون؛  أ) 
موظفو اإلدارة االنتخابية؛  ب) 

السلطة التنفيذية؛  ج) 
السلطة التشريعية (الربملان)؛  د) 

املؤسسات املسؤولة عن حل الرتاعات االنتخابية؛  ه) 
املؤسسات القضائية؛  و) 

مشرفو االنتخابات واملراقبون املحليون والدوليون؛  ز) 
وسائل اإلعالم؛  ح) 

الناخبون، مبن فيهم ناخيب احلاضر واملستقبل؛  ط) 
منظمات املجتمع املدين؛  ي) 

املاحنون ومنظمات املساعدة االنتخابية.  ك) 

Âflbr€a@›ñ–€a

Âflbr€a@›ñ–€a
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أشكال اإلدارة االنتخابية

٢٦١

األحزاب السياسية واملرشحون
٣٧٤. تعترب األحزاب السياسية وكذلك املرشحون شركاء أساسيون جيب على اإلدارة االنتخابية أخذ 
تتمكن  مل  وطاملا  وفعالياا.  وتنفيذ سياساا  بتصميم  قيامها  عند  االعتبار  بعني  اهتمامام ومصاحلهم 
اإلدارة االنتخابية من بناء عالقات جيدة والتمتع بثقة األحزاب السياسية، فستكون سياساا وبراجمها حمط 
انتقاد، األمر الذي جيعل من الصعب عليها استقطاب دعم شركائها يف العملية االنتخابية. ويف احلاالت 
اليت يتم فيها تعيني ممثلني عن األحزاب السياسية كأعضاء كاملي احلقوق يف مؤسسة اإلدارة االنتخابية، 
كما يف جورجيا، أو كأعضاء مراقبني ال يتمتعون حبق التصويت، كما يف املكسيك، فقد يوفر ذلك وسيلة 

للتواصل الدائم مع تلك األحزاب.

٣٧٥. تتعزز ثقة األحزاب السياسية واملرشحني يف اإلدارة االنتخابية اليت تعتمد سياسة تقوم على االنفتاح 
حنوهم، وعلى معاملة كافة األحزاب واملرشحني باحترام، وحياد وعدالة، وتأخذ بعني االعتبار آرائهم 
تتعامل معها على  االنتخابية  اإلدارة  بأن  األحزاب  أن تشعر كافة  الضروري  لذلك فمن  ومقترحام. 
أساس من املساواة، وتوفر هلا فرصًا متكافئة وذات القدر من املعلومات دون أي متييز بينها. وقد توفر 
اللقاءات الدورية باألحزاب السياسية، مبا ال يقل عن لقاء شهري واحد تتكثف أثناء الفترة االنتخابية، 

إطارًا مالءمًا للتواصل وحشد التأييد جلداول اإلدارة االنتخابية الزمنية، وعملياا ونتائج نشاطاا.

٣٧٦. وتعتمد اإلدارات االنتخابية يف عدة بلدان، مثل جنوب أفريقيا، وغانا، وكندا، ومجهورية الكونغو 
الدميقراطية وليسوتو تلك الترتيبات املبينة أعاله. ففي جنوب أفريقيا يفرض القانون على جلنة االنتخابات 
تشكيل جلان ختتص بالتنسيق مع األحزاب السياسية على كافة املستويات، ابتداًء باملستوى الوطين وانتهاًء 
باملستويات املحلية. كما ويهدف ضم ممثلي األحزاب السياسية لعضوية اإلدارة االنتخابية يف املكسيك، 
كأعضاء غري مصوتني، إىل حتقيق ذات اهلدف. ويف بعض البلدان األخرى، كما يف ليبرييا عام ٢٠٠٥، 
الرغم من عدم كوا مضطرة  القبيل، على  استشارية من هذا  بتشكيل جلان  االنتخابية  اإلدارة  قامت 
السياسية معًا ويف  اللقاء بكافة األحزاب  قانونيًا. ومن املفضل أن تعمل اإلدارة االنتخابية على  لذلك 
نفس الوقت، ملناقشة قراراا وسياساا، بدًال من عقد اللقاءات املنفردة. كما وجيب إعداد حماضر لتلك 

اللقاءات وتوزيعها على كافة األحزاب السياسية، بغض النظر عن حضورهم للقاء أم ال.

العمل على حتسني عالقاا باألحزاب  الدورية، ميكن لإلدارة االنتخابية  اللقاءات  ٣٧٧. باإلضافة إىل 
السياسية من خالل توجيه الدعوة ملمثليها حلضور كافة النشاطات والفعاليات اليت تنظمها تلك اإلدارة. 
ومن النشاطات األخرى اليت ميكن للمؤسسة االنتخابية تنظيمها ملمثلي األحزاب الزيارات االستطالعية 
ملراكز تسجيل الناخبني، وإشراكهم يف فعاليات التوعية االنتخابية، وتنظيم اللقاءات الصحفية املشتركة، 
أو تنظيم ورعاية املناظرات العامة بني املرشحني. وجيب أن متنح اإلدارة االنتخابية فرصًا متكافئة لكافة 

األحزاب السياسية واملرشحني للمشاركة يف أي من هذه النشاطات والفعاليات.
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السياسية واستشارم يف عملية وضع األهداف االستراتيجية  ٣٧٨. من املهم مبكان إشراك األحزاب 
فيما  آراء األحزاب واملرشحني  تعترب  أساسيني،  أدائها. وبصفتهم شركاء  تقييم  االنتخابية ويف  لإلدارة 
يتعلق بتحديد املجاالت اليت تعمل اإلدارة االنتخابية لتركيز جهودها عليها، وأولوياا وخدماا عنصرًا 
ُتشرك  أن  املفيد  فمن  انتخابية،  عملية  كل  انتهاء  وعقب  االنتخابية.  اإلدارة  تطوير  عناصر  من  هامًا 
اإلدارة االنتخابية خمتلف األحزاب السياسية يف مشاوراا مع شركائها حول سبل تطوير اإلطار العام 
لالنتخابات، وأخذ آرائهم بعني االعتبار يف أية توصيات أو اقتراحات قد تتقدم ا تلك اإلدارة تتعلق 

باإلصالحات االنتخابية.

موظفو اإلدارة االنتخابية
٣٧٩. ُتمثل املوارد البشرية يف أية مؤسسة العنصر األساسي لوجودها، مبا يف ذلك موظفيها الدائمني 
واملؤقتني والعاملني مبوجب عقود عمل مرحلية. لذلك فال بد لإلدارة االنتخابية من بذل كافة اجلهود 
للمحافظة على مصلحة موظفيها واالستجابة لتطلعام كي ال تفشل يف تنفيذ العمليات االنتخابية بنجاح. 
إذ ميكن للموظفني غري املوالني لتلك اإلدارة ومبادئها إفشال كافة براجمها. وقد يكون املوظفون يف تلك 
احلالة عرضًة لإلفساد من قبل موردين يطمعون بالفوز بعطاء ما أو من قبل السياسيني الطاحمني للفوز 
باالنتخابات. وقد ُيضرب املوظفون عن العمل يف حال عدم رضاهم عن وضعهم يف اإلدارة االنتخابية، 

وقد يقومون بذلك أثناء الفترة االنتخابية مما خيرج العملية االنتخابية مبجملها عن مسارها الصحيح.

ويبذلون  قيمها  وبأم سيشاركوا  الوالء يف موظفيها،  تفترض  أن  االنتخابية  لإلدارة  ٣٨٠. ال جيوز 
اجلهود لوضع تلك القيم موضع التنفيذ تلقائيًا، بل جيب عليها العمل على توليد ذلك الوالء وتدعيم مهنية 
موظفيها. لذلك فعلى املؤسسة االنتخابية معاملة كافة موظفيها بصراحة وعدل، وتوفري شروط عمل 
ومرتبات الئقة هلم، وأخذ طموحام يف التقدم واالرتقاء املهين بعني االعتبار، وتقدير منجزام، وتوفري 
بيئة عمل آمنة هلم، ومنحهم فرصًا متكافئة، وتشجيعهم على العمل بروح التعاون وكفريق متماسك 
وبثقة متبادلة، وتدريبهم وتطوير قدرام ملساعدم على حتسني أدائهم وتنويع اختصاصام، وإشراكهم 

يف برجمة وتنظيم أعماهلم.

@L·ËçÏ–„@ø@pbibÇn„˝€@ÚÓ‰ËΩa@ÒâaÖ⁄a@·Ó”@�âãÎ@LbËÓ–√Ïfl@·«Ü€@Ú–rÿfl@ÖÏËu@fiài@ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a@Û‹«
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املوظفني  من  طاقمها  يتألف  اليت  األخرى  واإلدارات  احلكومية  االنتخابية  اإلدارات  ختضع  قد   .٣٨١
العامني للسياسات والضوابط اخلاصة مبوظفي الوظيفة العامة، واليت قد حتد من قدرا على التعامل مع 
موظفيها بأفضل الطرق املالئمة. ويف تلك احلاالت فقد تعتمد العالقة مع املوظفني على سلوكيات اجلهاز 

اإلداري حنوهم أكثر من اعتمادها على توفري الفوائد املادية هلم. 
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السلطة التنفيذية
٣٨٢. تتعدد األسباب اليت حتدو باإلدارة االنتخابية لتعزيز عالقات جيدة مع السلطة التنفيذية. فاخلزينة 
العامة أو وزارة املالية عادًة ما تكون مسؤولة عما يتعلق مبيزانية املؤسسة االنتخابية. وعادًة ما يكون على 
اإلدارة االنتخابية احلكومية العمل ضمن نطاق إحدى الوزارات وقد حتتاج لعالقات وثيقة مع السلطات 
املحلية اليت تقوم بتنفيذ العمليات االنتخابية. وتعتمد اإلدارة االنتخابية يف كثري من األحيان على اخلدمات 
املستويات  على  املحلية  (والسلطات  الوطين  املستوى  على  الوزارات  خمتلف  هلا  توفرها  اليت  املساندة 
املحلية) لتنفيذ عمليات النقل واملهام اللوجستية األخرى، كاملواقع املخصصة ملراكز االقتراع، باإلضافة 
إىل اعتمادها على جمموعات كبرية من املوظفني العاملني يف خمتلف الدوائر احلكومية لتنفيذ الفعاليات 
االنتخابية. وقد تضطر اإلدارة االنتخابية للحصول على موافقة الوكاالت احلكومية املختصة باملشتريات 
العامة أو مبسائل االسترياد لتنفيذ مشترياا اهلامة. كما وقد ختضع اإلدارة االنتخابية لتدقيق حساباا من 
قبل الدوائر احلكومية املختصة، وقد تكون مسؤولة أمام الوكاالت املختصة مبكافحة الفساد أو مكتب 
حقوق املواطنني. أخريًا، حتتاج اإلدارة احلكومية إىل خدمات قوى األمن، ويف بعض األحيان خدمات 

القوات املسلحة، للسهر على أمن العمليات االنتخابية وتوفري بعض اخلدمات األخرى كالنقل مثًال.

خالل  من  التنفيذية  السلطة  مع  والتنسيق  التعاون  مستويات  حتسني  االنتخابية  لإلدارة  وميكن   .٣٨٣
الدائم معها حول اخلدمات  املعنية على نشاطاا، والتشاور  الوزارات والدوائر احلكومية  إطالع كافة 
واملساعدات اليت قد تتطلبها منها. لذلك فمن املفيد تشكيل جمموعة عمل أو جلنة تنسيق تشارك فيها 
اإلدارة االنتخابية والدوائر احلكومية اليت تعتمد عليها تلك اإلدارة لتوفري املوارد الضرورية لتنفيذ العمليات 
االنتخابية. وبالنسبة لإلدارة االنتخابية املستقلة، فمن املفيد أن تقوم إحدى الوزارات، كوزارة الداخلية 
أو العدل مثًال، بدور املنسق لشؤون االنتخابات وبتمثيل مصاحل اإلدارة االنتخابية أمام السلطتني التنفيذية 

أو التشريعية، كما يف كندا.

٣٨٤. من الضروري أن تعمل اإلدارة االنتخابية على حتقيق تنسيق جيد مع الدوائر احلكومية املختصة 
بتدقيق مشاريع ميزانيتها وبصرف األموال املخصصة هلا، وذلك للتأكيد على اّطالع تلك الدوائر احلثيث 
على برامج اإلدارة االنتخابية وطبيعة احتياجاا املالية املرتبطة بضرورة توفري املوارد املادية ضمن فترات 
العامة  اخلزينة  بثقة  االنتخابية  اإلدارة  تتمتع  أن  الضروري  فمن  ذلك،  ولتحقيق  وضيقة.  حمددة  زمنية 
اخلاصة  التقارير  وإعداد  املالية  والرقابة  واملحاسبة،  امليزانيات،  بإعداد  املتعلقة  بأنظمتها  املالية  وزارة  أو 

بذلك.

٣٨٥. ومما يسهم يف رفع مرتلة اإلدارة االنتخابية لدى السلطلة التنفيذية، قيام ترتيبات تسمح لرئيس 
املؤسسة االنتخابية أو أعضائها باالتصال مباشرًة بقيادات تلك السلطة، مبا يف ذلك رئيس البالد أو رأس 
اليت  واللوجستية  واملالية  القانونية،  والتحديات  االنتخابية  اإلدارة  برامج  على  إلطالعهم  فيها،  السلطة 

تواجهها.
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السلطة التشريعية (الربملان)
٣٨٦. حتتاج اإلدارة االنتخابية للتواصل مع السلطة التشريعية للتحقق من أخذ وجهات نظر اإلدارة أثناء 
تطوير اإلطار القانوين لالنتخابات وتوزيع املوارد االنتخابية املختلفة، وللحصول على آراء أحد الشركاء 
املهمني حول أدائها. وميكن تسهيل ذلك التواصل من خالل عمل جهة ما كصلة وصل بني املؤسسة 
االنتخابية والسلطة التشريعية: ففي أستراليا مثًال تقوم ذا الدور إحدى اللجان الربملانية الدائمة، بينما 
يقوم بذلك رئيس الربملان يف ناميبيا. أما يف جزر سليمان فيتحقق ذلك من خالل اضطالع رئيس الربملان 

برئاسة جلنة االنتخابات حكمًا.

٣٨٧. يضطلع الربملان مبهمة إقرار القوانني، مبا فيها قوانني االنتخاب، وعادًة ما يتمتع بصالحية إقرار 
امليزانية العامة وتدقيق احلسابات، مبا يف ذلك امليزانيات واحلسابات اخلاصة باإلدارة االنتخابية. ويف كثري من 
البلدان يفرض القانون أو األعراف املعمول ا على اإلدارة االنتخابية تقدمي تقارير عن العمليات االنتخابية 
وتقارير سنوية للربملان. لذلك، فإن قيام عالقات جيدة ووثيقة بني اإلدارة االنتخابية والسلطة التشريعية 

من شأنه أن يضمن هلا تقدمي مشاريع ميزانيتها وتقاريرها أمام مؤسسة تتفهم نشاطاا واحتياجاا.

املقترحة على  التعديالت  االنتخابية بصالحية وضع  اإلدارة  تتمتع  األورغواي وكوستاريكا  ٣٨٨. يف 
قانون االنتخابات على جدول أعمال الربملان. ويف فلسطني وكندا ميكن لإلدارة االنتخابية تقدمي توصيات 
واقتراحات للربملان تتعلق بتعديل قوانني االنتخابات، على الرغم من أن ذلك عادًة ما يتم عرب إحدى 
القانونية  بالتعديالت  املتعلقة  االقتراحات  البلدان. وتشكل  احلكومية يف كثري من  الدوائر  أو  الوزارات 
بإدارة  بتنظيم االنتخابات، ولكنها تقوم  إحدى أهم مهام جلنة االنتخابات يف بريطانيا، واليت ال تقوم 
القيام بدور هام  االنتخابية  الدليل). وميكن لإلدارة  الدراسة اخلاصة يف هذا  عمليات االستفتاء (راجع 
يف وضع وتطوير اإلطار القانوين لالنتخابات يف الدميقراطيات الناشئة على وجه اخلصوص. لذلك فمن 
بضرورات  إلشعارها  التشريعية  السلطة  مع  للتنسيق  اجلهود  كل  االنتخابية  اإلدارة  تبذل  أن  املفضل 
اإلصالح االنتخايب وأمهية اعتماد التعديالت القانونية بوقت كاٍف قبل موعد االنتخابات للسماح لتلك 
اإلدارة بتنفيذ التحضريات الضرورية بالشكل املالئم. فهناك كثري من األمثلة على حاالت تأخري يف إقرار 
النصوص القانونية أثرت سلبيًا يف أداء العملية االنتخابية، كما حدث يف ماالوي سنة ١٩٩٧، وهو ما 
ينتج عادًة عن خلل يف التنسيق والتفاهم بني السلطة التشريعية واإلدارة االنتخابية، أو بني تلك السلطة 

ورأس السلطة التنفيذية. 

املؤسسات املسؤولة عن حل الرتاعات االنتخابية
٣٨٩. قد تضطر اإلدارة االنتخابية للتعامل مع املؤسسات املسؤولة عن حل الرتاعات االنتخابية، واليت 
االنتخابية،  املؤسسة  قرارات  ضد  املقدمة  كاالعتراضات  خمتلفة،  قضايا  يف  للنظر  بصالحيات  تتمتع 
والرتاعات القائمة بني اإلدارة االنتخابية وأي من شركائها يف العملية االنتخابية، وقانونية ما يصدر عن 
تلك اإلدارة من إجراءات وضوابط، أو الطعون املتعلقة بنتائج االنتخابات. وقد تكون تلك املؤسسات 
قضائية، أو شبه قضائية أو أية مؤسسات غري رمسية أخرى ختتص بفض الرتاعات، إال أن لقراراا تأثري 
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كبري على أعمال اإلدارة االنتخابية وصورا يف أعني اجلمهور.

٣٩٠. وتستطيع اإلدارة االنتخابية ترسيخ عالقات وثيقة وجدية مع هذه املؤسسات، من خالل اعتمادها 
لسياسة االنفتاح حنوها، وذلك من خالل إطالعها بشكل دائم على خمتلف نشاطاا وقراراا عرب تنظيم 
املؤسسات،  لتلك  االنتخابية  اإلدارة  عن  الصادرة  املنشورات  كافة  وإرسال  معها،  الدورية  اللقاءات 
أنه مؤثرًا، يف  يبدو على  يؤثر، وال  تنفيذ ذلك حبيث ال  أنه جيب  للتفتيش على عملياا. إال  ودعوا 

استقاللية قرار أي من اإلدارة االنتخابية أو املؤسسات املعنية.

٣٩١. تعترب مهنية وتعاون اإلدارة االنتخابية يف أية حتقيقات تقوم ا مؤسسات حل الرتاعات االنتخابية 
على درجة عالية من األمهية. فقد يكون من الصعب احلفاظ على عالقات جيدة يف حال قيام اإلدارة 
االنتخابية بعرقلة تلك التحقيقات، ومبحاولة منع املؤسسات املعنية من االطالع على كافة الوثائق واملواد 
واملواقع اهلامة إلمتام حتقيقها يف أي نزاع، أو إذا ما حاولت تلك اإلدارة التأثري للحد من صالحيات تلك 

املؤسسات، أو قامت بتقدمي اإلثباتات املتعلقة بالرتاعات بطريقة غري مهنية.

املؤسسات القضائية
حتتاج  فقد  االنتخابية.  اإلدارة  نشاطات  مع  القضائي  اجلهاز  مؤسسات  من  كثري  تتفاعل  قد   .٣٩٢
االنتخابية،  باجلرائم  املتعلقة  االامات  بعض  للتحقيق يف  العام  واالدعاء  الشرطة  اإلدارة خلدمات  تلك 
املؤسسة  أية قضية تستدعي تدخلها. وقد ختضع  إدارية يف  أو  أية حماكم جنائية  أمام  للمثول  وكذلك 
تتعرض  أن  وميكن  كما  املدنية،  للمقاضاة  أو  القضائية  للمالحقة  وموظفوها،  وأعضاؤها  االنتخابية، 
احلال  هي  وكما  املختصة.  املحاكم  أمام  ا  للطعن  اإلدارية  االنتخابية  املؤسسة  وممارسات  سياسات 
بالنسبة للعالقة مع مؤسسات حل الرتاعات االنتخابية، تعترب مهنية وتعاون اإلدارة االنتخابية يف تعاملها 

مع السلطات واملؤسسات القضائية أمرًا بالغ األمهية.

مشرفو االنتخابات واملراقبون املحليون والدوليون
٣٩٣. حتتاج اإلدارة االنتخابية إىل خلق عالقات جيدة ومستدامة مع املشرفني على االنتخابات واملراقبني 
عليها. ويلعب كل من املشرفون (وهم من يتمتعون بصالحية التدخل يف العمليات االنتخابية والعمل 
على تصحيح أي اعوجاج يف تنفيذها) واملراقبون املحليون والدوليون (وهم من ال يتمتعون بصالحية 
التدخل بل بإعداد التقارير فقط حول ما يشاهدوه من ممارسات انتخابية)، يلعبون دورًا هامًا يف العملية 
االنتخابية. لذلك جيب على اإلدارة االنتخابية اتباع إجراءات مبسطة العتماد املشرفني واملراقبني واختاذ 

كافة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ذلك بكفاءٍة ويف الوقت املناسب.

٣٩٤. ميكن لإلدارة االنتخابية تنظيم أو االشتراك يف الدورات التدريبية اخلاصة باملراقبني، واليت تسبق 
االنتخابات وتنظم للمراقبني طويلي األمد وفرق اإلعداد لبعثات الرقابة عادًة. باإلضافة إىل ذلك، ميكن 
تنظيم مزيد من الدورات التدريبية لباقي املراقبني، وذلك بأيام قليلة قبل موعد االنتخابات وفور اكتمال 
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تشكيل فرق املراقبة املحلية والدولية واستعدادها لالنتشار. ومن املعتاد أن تدعو اإلدارة االنتخابية ممثلني 
عن األحزاب السياسية ومنظمات املجتمع املدين حلضور اللقاءات التدريبية اخلاصة باملراقبني لكي يتسىن 
ألولئك املمثلني إطالع املراقبني على انطباعام حول جاهزية اإلدارة االنتخابية لالنتخابات. كما وتسهم 
املواد اإليضاحية اليت تعدها اإلدارة االنتخابية لفائدة املراقبني يف تعميق فهمهم لإلطار العام لالنتخابات 

واألوجه التنفيذية هلا.

وسائل اإلعالم
٣٩٥. ميكن لوسائل اإلعالم على اختالف أنواعها، مبا فيها املطبوعة واإللكترونية، اخلاصة والعامة، أن 
تشكل حليفًا هامًا لإلدارة االنتخابية إلطالع اجلمهور على مهامها ونشاطاا، وكذلك توعية الناخبني 
حول املسائل املتعلقة بالدميقراطية واالنتخابات. ويتضاعف تأثري وسائل اإلعالم يف هذا اخلصوص، حيث 
التلفاز أو يستمعون للربامج اإلذاعية عادًة ما يقومون بإطالع  أن من يقرأون الصحف، أو يشاهدون 

اآلخرين عما قرأوه، أو شاهدوه أو مسعوه.

الدائم  التواصل  تعزيز  تقوم على  استراتيجية إعالمية  اعتماد  االنتخابية إىل  اإلدارة  لذلك حتتاج   .٣٩٦
واإلجيايب مع وسائل اإلعالم، وعلى التحقق من حصول تلك الوسائل على معلومات انتخابية صحيحة 
تعتمد اإلدارة االنتخابية  بنشاطات وفعاليات اإلدارة االنتخابية. وإذا مل  يتعلق  ودقيقة، مبا يف ذلك ما 
عالقات تستند إىل الشفافية مع وسائل اإلعالم، فقد تواجه خطر نشر املعلومات غري الدقيقة والصحيحة، 

األمر الذي من شأنه تقويض مصداقيتها.

٣٩٧. ومن العناصر اليت جيب أن تتضمنها االستراتيجية اإلعالمية لإلدارة االنتخابية ما يلي:

حتديد وسائل اإلعالم املتاحة ومستويات تغطيتها؛  أ) 
حتديد األفراد الرئيسيني العاملني يف وسائل اإلعالم والذين ميكنهم التحقق من نشر التقارير واملعلومات   ب) 

املتعلقة بنشاطات اإلدارة االنتخابية بدقة وبشكل مؤّثر؛
اعتماد الشفافية واملبادرة يف توفري املعلومات لوسائل اإلعالم؛  ج) 

التحقق من وضوح املعلومات اليت يتم توفريها لوسائل اإلعالم وسهولة استيعاا؛  د) 
إعداد جدول زمين لفعالياا اإلعالمية وملواعيد توفري املعلومات؛  ه) 

تعيني متحدث رمسي باسم اإلدارة االنتخابية وحتديد الوحدة اإلدارية املسؤولة عن التواصل والتنسيق   و) 
مع وسائل اإلعالم؛

تأسيس مركز إعالمي خاص باإلدارة االنتخابية.  ز) 
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٣٩٨. ومن الفعاليات والنشاطات املحددة اليت تسهم يف تنظيم عالقة اإلدارة االنتخابية بوسائل اإلعالم 
ما يلي:

املساعدة يف تنظيم الربامج التدريبية للصحفيني؛  أ) 
إصدار البيانات الصحفية حول املسائل االنتخابية بشكل معتاد؛  ب) 

تنظيم املؤمترات الصحفية بشكل معتاد؛  ج) 
تعيني مسؤول لتنسيق شؤون اإلعالم يعمل باستمرار للتواصل مع وسائل اإلعالم؛  د) 

إعداد دليل خاص بوسائل اإلعالم حول كل عملية أو فعالية انتخابية؛  ه) 
تنفيذ اللقاءات الصحفية إلطالع وسائل اإلعالم على التفاصيل الفنية املتعلقة باالنتخابات؛  و) 

توفري البيانات واملعلومات االنتخابية لوسائل اإلعالم جمانًا.  ز) 

يف  احلاجة  اقتضت  وكلما  االنتخابية،  الفترات  أثناء  أسبوعيًا  الصحفية  املؤمترات  تنظيم  ميكن   .٣٩٩
الفترات األخرى. ومن املفضل أن ختصص اإلدارة االنتخابية إحدى وحداا اإلدارية للعمل بتفرغ كامل 
للتنسيق مع وسائل اإلعالم وإدارة الشؤون اإلعالمية، وأن تعّين ناطقًا رمسيًا بامسها، يفضل أن يكون ممن 

ميتلكون مهارات إعالمية جيدة ويتمتعون باحترام الوسط اإلعالمي.

٤٠٠. وقد تضطر اإلدارة االنتخابية للتعامل مع وسائل اإلعالم جتاريًا، فيما يتعلق باإلعالنات االنتخابية 
املختلفة، أو بشكل معتاد يف حال متتع تلك اإلدارة بصالحية تنظيم وضبط نشاطات احلمالت االنتخابية. 
ويسهم عمل اإلدارة يف عالقتها مع وسائل اإلعالم على أساس من املهنية واالستقامة يف خلق أجواء إجيابية 

لتقارير تلك الوسائل حول نشطات اإلدارة االنتخابية.

الناخبون
٤٠١. يتمثل اهلدف األساسي لوجود اإلدارة االنتخابية يف تقدمي اخلدمات جلمهور الناخبني، مبن فيهم 
كافة من حيق هلم االقتراع وليس من يقترعون عادًة فقط. ونظرًا لتعدد واتساع املهام اليت تقوم اإلدارة 
والعمل  وبراجمها،  فعالياا  على  باستمرار  إلطالعهم  حباجة  فهي  الناخبني،  لصاحل  بتنفيذها  االنتخابية 
على احلصول على وجهات نظرهم فيما يتعلق بعملياا ومستويات أدائها. ومن اخلطأ جتاهل الناخبني 
بصفتهم الفردية، على اعتبار أن املؤسسات اليت تتعامل معها اإلدارة االنتخابية متثل كافة الناخبني، مبا 
فيها األحزاب السياسية، ومنظمات املجتمع املدين، والسلطتني التشريعية والتنفيذية، وبالتايل فهي تكتفي 

بالتعامل مع تلك اجلهات.

الناخبني. ومن  املباشر مع مجهور  للتواصل  قنوات  االنتخابية االستفادة من إجياد  ٤٠٢. ميكن لإلدارة 
الوسائل اليت ميكن اللجوء إليها خدمات االستعالمات اهلاتفية، ومكاتب استعالمات اجلمهور وصناديق 
االقتراحات اليت توزع يف مواقع حساسة مثل األسواق، واملراكز التجارية وحمطات وسائل النقل العام، 
وبرامج اإلذاعة والتلفزيون التفاعلية، واللقاءات اجلماهريية مبشاركة أعضاء من املؤسسة االنتخابية، إخل. 
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الذين ميكن للجمهور  القّيمة يف هذا السياق إعالن اإلدارة االنتخابية عن أمساء األفراد  ومن اخلدمات 
االتصال م وتفاصيل ذلك بشكل معتاد. ففي اهلند مثًال، تقوم جلنة االنتخابات بنشر قائمة بتفاصيل 
ووسائل االتصال ا من قبل اجلمهور على املستوى الوطين، على موقعها اإللكتروين، وذلك استكماًال 
لقانون حق االستعالم، باإلضافة إىل تعيني موظفني كبار على مستوى الواليات للقيام بدور املسؤولني 
عن استعالمات اجلمهور. ويف انتخابات عام ٢٠٠٦ يف فيجي، قام مكتب االنتخابات بتوزيع استبيان 
يف جمموعة منتقاة من مراكز االقتراع وذلك لقياس مدى رضى الناخبني ومجع انطباعام وآرائهم حول 

سري العملية االنتخابية.

٤٠٣. من األمهية مبكان أن تعمل اإلدارة االنتخابية على اإلجابة عن كافة االستفسارات واملالحظات اليت 
يوجهها هلا اجلمهور بسرعة ودقة. فالتأخر يف توفري اإلجابة، أو التغاضي عن إعطائها، يولد صورًة عن 
اإلدارة االنتخابية لدى اجلمهور بأا ال تعمل بكفاءٍة وال تعتين خبدمة مجهورها من الناخبني. كما وجيب 
على اإلدارة االنتخابية بذل مزيد من اجلهود لتوفري اخلدمات، واملواد واملعلومات للمجموعات املهمشة 

بسبب اإلعالقة، أو األمية أو البعد اجلغرايف عن املركز.

٤٠٤. ميكن لإلدارة االنتخابية االستعانة بوسائل اإلعالم لتوعية الناخبني وإلطالعهم على تفاصيل العملية 
االنتخابية، باإلضافة إىل تنفيذ براجمها اإلعالمية اخلاصة، كإنتاج املواد املطبوعة واملرئية، وإنشاء صفحة 
خاصة ا على اإلنترنت وحتديثها بشكل مستمر، وذلك إلبقاء الناخبني على صلة بنشاطاا. ففي أستراليا 
مثًال تقوم جلنة االنتخابات بنشر نشرة دورية، مطبوعة وإلكترونية، موجهة إىل كافة الشركاء يف العملية 
االنتخابية. ومن املفضل أن تعمل اإلدارة االنتخابية على ختصيص إحدى وحداا اإلدارية للعمل على 

إدارة كل ما يتعلق بالشؤون اإلعالمية، واالستعالمات والتوعية. 

منظمات املجتمع املدين
٤٠٥. ملنظمات املجتمع املدين اهتمام كبري بنشاطات اإلدارة االنتخابية، مبا فيها تلك الناشطة يف جماالت 
وشؤون  املدنية،  والتوعية  اإلنسان،  وحقوق  القانوين،  واإلصالح  املرأة،  وحقوق  الدميقراطي،  التطوير 
احلكم وحقوق ذوي االحتياجات اخلاصة. ويسهم قيام اإلدارة االنتخابية بالتشاور بشكل اعتيادي مع 
هؤالء الشركاء، كما هي احلال يف جنوب أفريقيا، وغانا ومجهورية الكونغو الدميقراطية مثًال، يف حصول 
تلك اإلدارة على نصائح مثينة تتعلق باحتياجات تلك املنظمات ومناقشة برامج اإلدارة االنتخابية ذات 
العالقة ونشرها. كما وميكن لإلدارة االنتخابية بناء عالقات إجيابية مع منظمات املجتمع املدين من خالل 
االستعانة م كشركاء لتنفيذ بعض الفعاليات االنتخابية، كتدريب موظفي االنتخابات املؤقتني، أو لتنفيذ 

برامج التوعية ونشر املعلومات.
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املاحنون ومنظمات املساعدة االنتخابية
٤٠٦. جيعل الدور اهلام الذي يقوم به املاحنون يف دعم العمليات الدميقراطية وتقدمي املساعدات االنتخابية 
حول العامل، جيعل منهم أحد الشركاء اهلامني لكثري من اإلدارات االنتخابية. وقد يقوم املاحنون بتمويل 
اإلدارة االنتخابية مباشرًة، أو عرب وسيط ما، كإحدى الوزارات. وقد توقع اإلدارة االنتخابية اتفاقًا ثنائيًا 
مباشرًا مع أحد املاحنني لتوفري املساعدات االنتخابية، أو مع جمموعة من املاحنني لتوفري تلك املساعدات 
عرب صندوق تتم إدارته من قبل أحد املنظمات املختصة، كهيئة األمم املتحدة (كما حصل يف أندونيسيا 
سنة ٢٠٠٤ ويف ليبرييا يف اية ذلك العام)، أو سلة مساعدات تشرف عليها األمم املتحدة (كما حصل 
يف ترتانيا، وهاييت واليمن). ويف كافة األحوال، جيب على اإلدارة االنتخابية التحقق من استيفاء متطلبات 
الربامج والتقارير  بتنفيذ  بامليزانية، والتقارير اخلاصة  يتعلق  املاحنني بكفاءٍة ودون تأخري، مبا يف ذلك ما 
املالية، وأية طلبات يتقدم ا املاحنون للتفتيش على نشاطات اإلدارة االنتخابية. وميكن لإلدارة االنتخابية 
تنظيم لقاءات الطاولة املستديرة إلطالع املاحنني على سري أعماهلا يف إدارة االنتخابات وكيفية استخدامها 
أية حال،  املاحنون من اإلدارة االنتخابية، ويقّدرون ذلك على  املقدمة من قبلهم. وقد يطلب  لألموال 
اإلعراب عن تقديرها للمساعدات املقدمة يف فعالياا اإلعالمية وما يصدر عنها من منشورات ومواد 

أخرى.

ÊÏÌÏ„br€a@ıb◊äí€a

أنه جتدر اإلشارة إىل  الثانويني، إال  الشركاء  االنتخابية جمموعات خمتلفة من  ٤٠٧. قد يكون لإلدارة 
الفئات التالية منهم:

موردو اإلدارة االنتخابية؛  أ) 
مجهور املواطنون بشكل عام؛  ب) 
الشبكات اإلقليمية والدولية.  ج) 

املوردون
٤٠٨. تعتمد اإلدارة االنتخابية على جمموعة من املوردين ملدها باملواد، كالوسائل التكنولوجية، واألجهزة، 
ووسائل النقل، واملواد االنتخابية، وباخلدمات املختلفة كاخلدمات االسشارية، والنظافة، واألمن والنقل. 
وقد تتأثر سلبًا عمليات اإلدارة االنتخابية إذا مل تعمل على بناء عالقات عمل جيدة مع مورديها، إذ قد 
يؤدي ذلك إىل عرقلة نشاطاا، كعدم توريد املواد يف الوقت املناسب أو توريد املواد واخلدمات اليت ال 

تتطابق مع معايري اجلودة املطلوبة.

٤٠٩. ولتحقيق عالقات جيدة من مورديها، على اإلدارة االنتخابية التعامل بشفافية، ومهنية وكفاءة 
يف دعواا هلم للتعبري عن اهتمامهم بتوريد املواد واخلدمات، وإطالعهم على القيم اليت تلتزم ا اإلدارة، 
وتنظيم  تأخري،  دون  املوردين  مستحقات  ودفع  والكفاءة،  واملهنية  والشرف،  بالرتاهة،  التام  كااللتزام 

ية
خاب

النت
ة ا

ملي
لع

ي ا
ا ف

ئه
كا

شر
ة ب

ابي
تخ

االن
رة 

إلدا
ة ا

الق
ع

لقاءات معهم ملناقشة اهتمامام أو تساؤالم ووضع احللول املناسبة.

مجهور املواطنون بشكل عام
تعمل  مؤسسة  فبصفتها  كذلك.  االنتخابية  اإلدارة  شركاء  أحد  عام  بشكل  املواطنون  يعترب   .٤١٠
فاعلة  مؤسسة  كوا  مبسؤولية  االنتخابية  اإلدارة  تضطلع  الرشيد،  واحلكم  الدميقراطية  قيم  تعزيز  على 
ومستقيمة. لذا فعليها أن تأخذ بعني االعتبار يف كل ما تقوم به من فعاليات متطلبات الصحة والسالمة 
العامة، وكذلك متطلبات احلفاظ على البيئة. كما وعلى اإلدارة االنتخابية أن تكون، يف عالقاا الداخلية 
واخلارجية، مثاًال حيتذى به فيما يتعلق بالقيم اليت متثلها، كاعتماد الدميقراطية يف اخذها لقراراا، واحترام 
سيادة القانون، واالمتناع عن أية ممارسات إكراهية، والرتاهة واملناعة ضد الفساد، والشفافية، واالنفتاح 
حنو كافة املجموعات االجتماعية دون متييز، مبا يف ذلك املجموعات املهمشة، وتعزيز حقوق املرأة يف 
املساواة. وميكن لإلدارة االنتخابية العمل على تطوير برامج اجتماعية ترمي إىل متكني املجتمع ككل من 

االستفادة من مهاراا، وقدراا ومواردها.

الشبكات اإلقليمية والدولية
٤١١. لإلدارة االنتخابية شركاء ال ينتمون إىل حميطها املباشر، إال أن هلم تأثري على سياساا وبراجمها. 
فارتباطات اإلدارة االنتخابية باملنظومة الدولية ما فتأت تتعاظم نتيجة لتكثيف عالقات التعاون الدولية يف 
جماالت تعزيز الدميقراطية واملساعدات االنتخابية. ولقد فتح قيام الشبكات االنتخابية اإلقليمية والدولية 
أمام اإلدارات االنتخابية آفاقًا جديدة متكنها من االستفادة من عقد اللقاءات والندوات وورش العمل، 
وتنظيم البعثات الدراسية املتبادلة وتنفيذ مشاريع مشتركة أخرى (راجع الفصل احلادي عشر من هذا 
الدليل). وتوفر الشبكات اإلقليمية لإلدارات االنتخابية فرصًا للشراكة يف تبادل املعلومات واملواد ويف 

تنفيذ عمليات املتابعة والتقييم املتبادلة فيما بينها.

٤١٢. ومتثل الوسائل اإلقليمية والدولية مقياسًا أساسيًا لتقييم جودة االنتخابات، حيث شاع استخدامها 
من قبل مراقيب االنتخابات، ومنها اإلعالن الدويل حول مبادئ الرقابة الدولية على االنتخابات ومدونة 
السلوك امللحقة به، والذي اعتمدته هيئة األمم املتحدة مع جمموعة من املنظمات اإلقليمية والدولية يف 
باحلفاظ على مسعة جيدة ملواءمة  املهتمة  االنتخابية  تشرين األول/أكتوبر سنة ٢٠٠٥. وحتتاج اإلدارة 
ممارساا وسياساا مع املبادئ الدولية واإلقليمية املقبولة، وللتحقق من وعيها املستمر للميول الدولية 

الشائعة فيما يتعلق بإدارة االنتخابات.
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للتعاون مع شركائها،  وثيقة  تعزيز صالت  االنتخابية على  اإلدارة  تعمل  أن  األمهية مبكان  ٤١٣. من 
للتأكيد على دعمهم لسياساا وبراجمها ورفع مستويات ثقتهم مبا تفعله. وطاملا مل تبذل اإلدارة االنتخابية 
كافة اجلهود املمكنة لبناء وإدارة عالقات نوعية مع كافة الشركاء، فقد يؤدي ذلك إىل سوء يف فهم 
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نشاطاا وشكوك حوهلا. وقد ينتج عن ذلك يف اية املطاف احنسار مستويات الثقة العامة يف اإلدارة 
ويف العملية االنتخابية ككل.

لتتمكن من  القيام مبشاورات  ٤١٤. وكما هي احلال يف أي جمال آخر، جيب على اإلدارة االنتخابية 
استيعاب البيئة اليت تعمل فيها وهلا والتعرف عليها بشكل أفضل، مبعىن معرفة ما ينتظره شركاؤها منها. 
إال أن االستشارة لوحدها ال تكفي، بل جيب على اإلدارة االنتخابية تطوير ثقافة تنفيذية تقوم على أساس 
االستجابة لتطلعات واحتياجات شركائها. وذلك من شأنه توليد التأييد والنيات احلسنة جتاه سياساا 
وممارساا، وحتسني مستويات مصداقيتها. فعلى سبيل املثال، قد تقوم إدارة انتخابية ما بتنظيم انتخابات 
على درجة عالية من الرتاهة واملهنية من الناحية الفنية، إال أن جتاهل الشركاء وعدم إشراكهم وإطالعهم 
على تفاصيل العملية وسريها قد يثري شكوكهم ويقلل من ثقتهم، مما قد ينتج عنه رفضهم لنتائج تلك 

االنتخابات.

٤١٥. ميكن تعريف قوة وتأثري ومصلحة أي من الشركاء على أا قيمة ذلك الشريك بالنسبة لإلدارة 
استراتيجية  إليه لوضع  االنتخابية االستناد  الذي ميكن لإلدارة  الشريك األساس  قيمة  االنتخابية. ومتثل 
مالءمة لبناء عالقات نوعية معه. فاألحزاب السياسية مثًال تشكل شريكًا على درجة عالية من األمهية 
والقوة. فإذا رفض أحد األحزاب السياسية اهلامة نتائج االنتخابات بسبب عدم ثقته بكيفية إدارا، فقد 
يعرض ذلك اإلدارة االنتخابية للتهجم عليها. وعليه فإن العالقة مع األحزاب السياسية أمرًا هامًا جيب 
على اإلدارة االنتخابية أخذه على حممل اجلد. وبنفس الطريقة، فقد ال تضطر اإلدارة االنتخابية للتركيز 
والذين ال  والتأثري  األمهية  من  أقل  درجة  على  اعتبارهم  ميكن  الذين  الشركاء  مع  على عالقاا  كثريًا 

ميتلكون سوى اهتمام جانيب يف فعالياا.

٤١٦. باإلضافة ملا تقدم، تتحدد طبيعة العالقة مع كل شريك مبوقفه من اإلدارة االنتخابية. فعلى سبيل 
املثال، قد جتد اإلدارة االنتخابية فائدة يف إشراك الشريك الذي يتخذ موقفًا إجيابيًا من سياساا وممارساا 
يف أكرب قدر ممكن من نشاطاا. إال أن ذلك قد ال يكون مالءمًا يف حال أّثر ذلك يف استقاللية اإلدارة 
االنتخابية العملية. أما إذا كان الشريك ثانويًا وال ميارس سوى تأثري بسيط يف سياساا، فقد ال حتتاج 
اإلدارة االنتخابية سوى ملراقبة مواقفه وإطالعه على نشاطاا، دون احلاجة الستثمار مزيد من اجلهود 
إلشراكه. ويف احلاالت اليت تواجه فيها اإلدارة االنتخابية شريكًا سلبيًا يعارض توجهاا كليًا، فعليها 
حتليل نواياه وردود فعله املحتملة، ووضع استراتيجية لكيفية إشراكه مصحوبًة باستراتيجية مالءمة للدفاع 

عن نفسها يف حال فشلها يف ذلك.
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٤١٧. هناك جمموعة من اإلجراءات اليت ميكن لإلدارة االنتخابية اختاذها للحفاظ على عالقات جيدة مع 
شركائها، منها:

احلفاظ على قنوات تواصل مفتوحة باالجتاهني مع شركائها؛  أ) 
استيعاب احتياجات واهتمامات الشركاء واالستجابة هلا؛  ب) 

أخذ وجهات نظر الشركاء بعني االعتبار والتعامل معها جبدية عند اختاذ القرارات؛  ج) 
معاملة كافة الشركاء بعدل ودون متييز؛  د) 

العمل بشفافية، وفتح اجتماعتها للمتابعة من قبل الشركاء؛  ه) 
واحلياد  اإلنسان،  حلقوق  واالحترام  األخالق،  معايري  أعلى  إىل  استنادًا  شركائها  مع  التعامل   و) 

واالهتمام؛
حل أية خالفات أو تعارض بني احتياجات أعضائها وموظفيها واحتياجات شركائها بعدل.  ز) 

٤١٨. ميكن لإلدارة االنتخابية، وبقليل من الكلفة، تعزيز مستويات الوعي لدى شركائها وتوطيد والئهم 
من خالل جهود دائمة للتواصل واحلوار املفتوح معهم. وميكن حتقيق ذلك من خالل توزيع منشوراا 
كتقاريرها السنوية، والتقارير اخلاصة بكل عملية أو فعالية انتخابية، والتقارير املالية ونشراا الدورية على 

كافة الشركاء، باإلضافة إىل تنظيم لقاءات اعتيادية تدعو شركائها حلضورها.
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٤١٩. لن يتخذ كافة الشركاء مواقف إجيابية من اإلدارة االنتخابية دائمًا. فقد يكون بعضهم صعب 
يتخذ  وقد  وحياد.  واحترام  بعدل،  معاملتهم  يف  االنتخابية  اإلدارة  كفشل  مشروعة،  ألسباب  املراس 
آخرون مواقف سلبية من تلك اإلدارة ألسباب أخرى كاألسباب الشخصية، أو سوء الفهم احلاصل يف 
مناسبات سابقة، أو جلريهم خلف حتقيق املصاحل السياسية اخلاصة. وليس غريبًا أن دد بعض األحزاب 
اإلدارة  كفاءة  بعدم  اعتقادهم  بسبب  مقاطعتها  أو  االنتخابات  من  باالنسحاب  واملرشحون  السياسية 
االنتخابية أو احنيازها، أو إلقاء اللوم على تلك اإلدارة لتربير خسارم يف االنتخابات. وقد حيدث ذلك 
لعدم قيام اإلدارة االنتخابية بتنفيذ دورها يف الرتاهة واحلياد كما جيب، أو بسبب ما تقوم به جهات أخرى 

خارج نطاق سيطرة اإلدارة االنتخابية، أو لعدم تأييد مجهور الناخبني لتلك األحزاب أو املرشحني.

٤٢٠. وعندما تفشل استراتيجية إشراك الشركاء السلبيني، فقد حتتاج اإلدارة االنتخابية الختاذ قرار حول 
ما إذا كان من احلكمة التعامل مباشرًة أو بشكل غري مباشر مع ذلك الشريك، أو اختاذ موقف هجومي 
أو دفاعي للتعامل معه. فإذا أعلن حزب سياسي صغري ال يتمتع بتأييد أعداد كبرية من الناخبني مقاطعته 
أعلن  إذا  أما  الوضع.  باإلعالن عن موقفها ومتابعة  االكتفاء  االنتخابية  اإلدارة  تقرر  فقد  لالنتخابات، 
عن مقاطعة االنتخابات أحد األحزاب الكبرية واملؤثرة، فقد حتتاج اإلدارة االنتخابية للبحث عن سبل 
الوساطة من قبل طرف ثالث. وقد تستفيد اإلدارة االنتخابية من اللجوء إىل القضاء للحصول على تفسري 

ملزم للنصوص القانونية يف حال متحور اخلالف بينها وبني أحد الشركاء على تفسري املواد القانونية.
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٤٢١. قد تسهم بعض اإلجراءات الرامية لتنسيق العالقات يف احلد من اخلالفات وحلها، كمجموعات 
العالقات مع  تنسيق  الربملانية، وجلان  املدين واملوردين، واللجان  املجتمع  املشتركة مع منظمات  العمل 
االنتخابية،  اإلدارة  التنسيق مواقف  أو جلنة  أغلبية كبرية يف جمموعة  تؤيد  السياسية. وعندما  األحزاب 
فإن ذلك يسهم يف إسكات الشريك السليب وإمخاد معارضته. ويف املقابل، فعندما تؤيد األغلبية مواقف 
الشريك املعارض، يكون على اإلدارة االنتخابية االعتراف بأا ال تتعامل مع شريك سليب فحسب إمنا مع 

انطباع شائع يتعلق بأدائها، ويكون عليها يف تلك احلالة إعادة النظر يف سياساا وقراراا.

اإلدارة  تعمد  فقد  إىل طريق مسدود،  الشركاء  أحد  مع  اخلالفات  فيها  اليت تصل  احلاالت  ٤٢٢. يف 
االنتخابية إىل اختاذ استراتيجية للدفاع عن مواقفها. وهلذا الغرض، ميكن لإلدارة االنتخابية إصدار البيانات 
الربامج اإلخبارية والربامج الصحفية األخرى،  الناطق الرمسي بامسها يف  الصحفية، والعمل على ظهور 
من  اجلمهور  يتمكن  حبيث  موقفها  لتوضيح  اإللكتروين،  كموقعها  األخرى  النشر  بوسائل  واالستعانة 
االطالع على وجهة نظرها وتفهمها. وقد تعمل اإلدارة االنتخابية يف هذه احلاالت على التأكيد على 

مواقع االتفاق، بدًال من مواقع االختالف، لتثبت قدرا على التعامل مع أكثر الشركاء صعوبًة.

٤٢٣. ال توجد أمام اإلدارة االنتخابية وسيلة للدفاع عن نفسها يف وجه معارضيها أفضل من التحقق من 
سالمة ممارساا من خالل العمل استنادًا إىل أعلى مستويات الشفافية، واحلياد، واالستقامة، والرتاهة، 

واملهنية والكفاءة يف كل ما تقوم به من أعمال.
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شركاء اإلدارة االنتخابية هم من يتأثرون ويؤثرون يف أنشطتها، وهم من تعترب تلك اإلدارة   •
مسؤولة أمامهم. وتشتمل فئة الشركاء الرئيسيني على مؤسسات عدة مثل السلطة التشريعية، 
واألحزاب السياسية، والسلطة التنفيذية، وموظفي االنتخابات، والناخبني، ووسائل اإلعالم، 
الشركاء  أما  واملاحنني.  واملراقبني  املختلفة،  القضائية  واملؤسسات  املدين،  املجتمع  ومنظمات 
الثانويون، وهم من هلم عالقة جانبية بالعملية االنتخابية، فيشملون املوردين ومجهور املواطنني 

بشكل عام.

جيب على اإلدارة االنتخابية معاملة كافة الشركاء بعدل واإلبقاء على قنوات اتصال وتشاور   •
مفتوحة معهم. وميكن حتقيق ذلك من خالل عدة طرق كتنظيم اللقاءات للتشاور أو مناقشة 
االنتخابية  اإلدارة  فعاليات  يف  الشركاء  وإشراك  الصحفية،  اللقاءات  وتنظيم  السياسات، 

ونشاطاا التدريبية، وتوزيع التقارير على أوسع نطاق ممكن.

ميكن أن تتعلق مبادرات اإلدارة االنتخابية يف االتصال والتشاور مع شركائها مبواضيع خمتلفة،   •
كخطتها االستراتيجية، واجلداول الزمنية لالنتخابات وإجراءاا، ومبادرات اإلصالح االنتخايب، 
واحتياجات التوعية االنتخابية. وتعزز شفافية اإلدارة االنتخابية، ومهنيتها وكذا مصداقيتها يف 

تواصلها الدائم مع الشركاء، مستويات الثقة يف تلك اإلدارة ويف العملية االنتخابية ككل.

جيب أن تعتمد اإلدارة االنتخابية ثقافة تقوم على االستجابة الحتياجات وتطلعات شركائها.   •
وتتطلب العالقة مع الشركاء إدارة فّعالة هلا من قبل اإلدارة االنتخابية لتعزيز مصداقيتها وترسيخ 
النوايا احلسنة. أما العناية اليت قد توليها اإلدارة االنتخابية لكل واحد من شركائها فتعتمد على 

مدى أمهيته وتأثريه.

على الرغم من بذل اإلدارة االنتخابية لكافة اجلهود املمكنة، إال أا قد تواجه شركاء سلبيني   •
تلك  مع  مباشرًة  التعامل  يف  قرارها  تتخذ  أن  االنتخابية  اإلدارة  فعلى  لذا  املراس.  وصعيب 
احلاالت، من خالل جلنة تنسيق يشترك يف عضويتها عدد كبري من الشركاء مثًال، أو بشكل 
غري مباشر، من خالل االستعانة مبؤسسات أخرى كاملحاكم عندما يتعلق اخلالف بتفسري مواد 

القانون.

خالل  من  وذلك  مسعتها،  حلماية  دفاعية  إجراءات  اختاذ  إىل  االنتخابية  اإلدارة  تضطر  قد   •
االستعانة بوسائل اإلعالم والوسائل األخرى املتاحة إليضاح موقفها من أي خالف مع أي 
من الشركاء. إال أن أفضل وسيلة للدفاع عن نفسها تتمثل يف عملها استنادًا إىل أعلى معايري 

املهنية، والرتاهة، والشفافية، واحلياد يف كل نشاطاا. 
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أصبحت فيجي دولة مستقلة عام ١٩٧٠، يرأسها حاكم عام، وتعمل بنظام برملاين من غرفتني، وذات 
طابع انتخايب مييل لصاحل السكان األصليني. ومنذ ذلك التاريخ، متتعت فيجي حبوايل سبعة عشر عامًا من 
االستقرار السياسي والدستوري. ومع ذلك، وعقب االنقالبني العسكريني الذين حدثا يف عام ١٩٨٧، 
شهدت فيجي حالة من عدم اإلستقرار الدستوري والسياسي، بفعل ضغوطات التوازن بني القوة السياسية 
للسكان األصليني والسكان من أصل هندي، وهو ما قاد إىل هذين اإلنقالبني العسكريني، وإىل ظهور 
دستورين خمتلفني، األول صدر عام ١٩٩٠ وجعل من فيجي مجهورية مستقلة وقطع عالقتها مع التاج 
الربيطاين، مث الثاين، وهو الدستور احلايل، الذي أسس مجهورية جزر الفيجي، والذي أقره الربملان عام 

.١٩٩٧
جرت االنتخابات العامة يف ١٩٩٩ بناءًا على دستور ١٩٩٧، الذي نص على التحول من نظام الفائز 
األول (FPTP) االنتخايب إىل نظام الصوت البديل التفضيلي (AV)، األمر الذي أدى إىل انتخاب حتالف 

قاده أول رئيس وزراء من غري السكان األصليني يف فيجي.
يف أيار/مايو عام ٢٠٠٠ حصل انقالب عسكري آخر، أعقبته حقبة من االضطرابات الدستورية والسياسية 
انتهت بدعوة قضائية ناجحة سنة ٢٠٠١، حيث أقرت املحكمة عدم قانونية اإلدارة االنتقالية وأكدت 

على اعتبار دستور عام ١٩٩٧ بصفته القانون األساسي لفيجي.
وجرت االنتخابات العامة التالية يف أب/أغسطس-أيلول/سبتمرب عام ٢٠٠١.

Ô„Ï„b‘€a@âbü⁄a

يتكون اإلطار القانوين لالنتخابات يف فيجي من دستور ١٩٩٧، وقانون االنتخابات لعام ١٩٩٨ (مع 
تعديالته الالحقة)، والقواعد التنظيمية لالنتخابات الصادرة عام ١٩٩٩ (وتتعلق أساسًا بإجراءات عّد 

األصوات).
وفقًا لدستور ١٩٩٧، يتكون الربملان من جملسني. أما املجلس األعلى فهو جملس الشيوخ، الذي يضم 
٣٢ عضوًا معينًا، بينما يضم جملس النواب ٧١ عضوًا ينتخبون ملدة مخس سنوات يف دوائر انتخابية 

أمام كافة  املقاعد اإلحدى والسبعني، هناك مخسة وعشرون مقعدًا ”مفتوحًا“  فردية. ومن بني هذه 
املرشحني والناخبني من أي مجاعة عرقية، وستة وأربعون مقعدًا ”للمجموعات العرقية“، أي أا حمجوزة 
جلماعات عرقية حمددة، حيث ينتمي املرشحون والناخبون يف كل منها إىل مجاعة عرقية واحدة فقط، 
وتتوزع هذه املقاعد بواقع ثالثة وعشرون مقعدًا لسكان فيجي االصليني، وتسعة عشر مقعدًا للسكان 
من أصل هندي، ومقعد واحد لقبائل ”روتومان“ ، وثالثة مقاعد ”عامة“ خمصصة للناخبني من بقية 

املجموعات العرقية يف البالد.
الناخبني، وكذلك التصويت إلزاميني يف فيجي، حيث يبلغ سن االقتراع ٢١  يعّد التسجيل يف سجل 

سنة.
وينص الدستور على إنشاء جلنة مستقلة لترسيم حدود الدوائر االنتخابية (CBC)، وكذلك جلنة االنتخابات 

(EC)، ومشرف على االنتخابات.
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تتكون جلنة االنتخابات من رئيس وأربعة أعضاء، حيث يقوم رئيس الدولة بتعيني رئيس اللجنة، الذي 
جيب أن يكون قاضيًا أو مؤهًال لشغل منصب قاضي، أما األعضاء األربعة األخرون فيعينهم رئيس الدولة 
بناًء على توصية رئيس الوزراء وبعد التشاور مع زعيم املعارضة. ويضمن الدستور استقاللية اللجنة، حيث 

ينص على أا ال ختضع ألي توجيه أو سلطة من جانب أية سلطة أو شخص آخر.
أما جلنة ترسيم حدود الدوائر االنتخابية فتتكون من رئيس وعضوين، حيث يقوم رئيس الدولة بتعيني 
بقرار  العضوان اآلخران  أو يكون مؤهًال ملنصب قاضي، ويعني  قاضيًا  أن يكون  الذي جيب  رئيسها، 

رئاسي أيضًا، أحدمها بناًء على توصية من رئيس الوزراء واآلخر بناًء على توصية من زعيم املعارضة.
أما املشرف على االنتخابات فيتم تعيينه بواسطة جلنة املناصب الدستورية، ويقوم باإلدارة اليومية للعمليات 
االنتخابية، حتت إشراف جلنة االنتخابات. وجيب أن يكون املشرف مؤهًال لوظيفة حمام ووكيل قانوين 
يف فيجي. ويتم تعيني املشرف ملدة مخس سنوات قابلة للتجديد، وال ميكن عزله إال ألسباب حمددة ينص 

عليها الدستور.

‚bËΩaÎ@pbÓy˝ñ€a

تتوىل جلنة ترسيم حدود الدوائر االنتخابية مسؤولية ترسيم حدود الدوائر على مستوى املقاعد املخصصة 
للمجموعات العرقية وكذلك املقاعد املفتوحة يف جملس النواب، وفقًا للمعاير اليت تضمنها الدستور.

ويتضمن قانون االنتخابات لعام ١٩٩٨، وكذلك القواعد التنظيمية ذات الصلة، حتديدًا لسلطات جلنة 
االنتخابات، مبا يف ذلك  بإدارة  املتعلقة  التفاصيل  االنتخابات، وينص على  االنتخابات واملشرف على 
إعداد وحفظ سجالت الناخبني، وإجراء االنتخابات (مبا فيها إجراءات االقتراع عرب الربيد، ونظام عّد 
األصوات)، وقواعد التعامل مع االنتهاكات واجلرائم االنتخابية، وحل الرتاعات بواسطة حمكمة الطعون 

االنتخابية.
وهلا سلطة وضع  االنتخابات،  وتنظيم  الناخبني  تسجيل  عامة عن  االنتخابات مبسؤولية  وتضطلع جلنة 
الناخبني، وتسجيل األحزاب  االنتخابية، مبا يف ذلك تسجيل  الشؤون  بعدد كبري من  املرتبطة  القواعد 
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السياسية واملرشحني، وحتديد العقوبات املتعلقة بانتهاك القواعد والضوابط اليت تضعها اللجنة.
ويتوىل املشرف على االنتخابات مسؤولية إدارة عملية تسجيل الناخبني (الذين بلغ عددهم ٤٦٨,٦٣٠ 
ناخبًا يف انتخابات ٢٠٠١)، وتنفيذ االنتخابات اخلاصة مبجلس النواب، وأية انتخابات أخرى يقررها 
كافة  اختاذ  االنتخابات  على  املشرف  وعلى  االنتخابات.  جلنة  قبل  من  تام  بإشراف  وذلك  الربملان، 
اإلجراءات الالزمة لتشجيع املواطنني على التسجيل يف سجالت الناخبني ، ونشر تلك السجالت مرة 
يف السنة على األقل، وحفظ سجٍل خاص باالقتراع عرب الربيد، وتنفيذ االنتخابات وفقًا للقانون، وتعيني 

العاملني يف تسجل الناخبني ومراكز االقتراع.

›ÌÏ‡n€a

يقوم املشرف على االنتخابات بإعداد تقديرات اإلنفاق اخلاصة باالنتخابات بشكل سنوي، وتقدميها من 
خالل جلنة االنتخابات إىل الربملان العتماد املخصصات املالية الالزمة. وبينما مل تواجه اللجنة واملشرف 
عقبات كبرية يف احلصول على متويل لفعالياا من الربملان ، إال أن متويل االنتخابات يف فيجي ما زال 

يعتمد إىل حد كبري على الدعم الذي توفره الدول املاحنة.

Újçb0a

جيب على جلنة االنتخابات إعداد تقرير سنوي تقدمه لرئيس الدولة بشأن عملياا، كما عليها تقدمي 
صورة عن ذلك التقرير إىل كل من غرفيت الربملان. وختضع اللجنة كذلك، وجلنة ترسيم حدود الدوائر 
االنتخابية، شأما يف ذلك شأن باقي املؤسسات الرمسية األخرى اليت ميوهلا الربملان، للمحاسبة من قبل 
الربملان فيما يتعلق بنشاطاا املالية، بينما خيضع املشرف على االنتخابات إىل إشراف جلنة االنتخابات 

فقط.

ÚÓ‰ËΩa

يعمل يف مكتب املشرف على االنتخابات مخسة موظفني دائمني، بينما بلغ عدد املوظفني املؤقتني يف 
يف  العاملني  من  معظمهم  كان  موظف،  ألف   ١٤ حوايل   ٢٠٠١ سنة  جرت  اليت  العامة  االنتخابات 
موظفي  وحيادية  بأداء  عمومًا  االنتخابات  مراقيب  إشادة  من  الرغم  وعلى  بالدولة.  العامة  املؤسسات 
االنتخابات إال أن الطابع املعقد لنظام الصوت البديل (AV) قد دفع إىل املطالبة مبزيد من برامج التدريب 
املوجهة ألولئك املوظفني ولألطراف املعنية يف العملية االنتخابية، مثل وكالء األحزاب. ويفرض على 

موظفي االنتخابات االلتزام مبدونة سلوك خاصة م.

ÙäÅ˛a@pb˜Ó:aÎ@pbéç˚ΩaÎ@L‚˝«⁄a@›ˆbçÎ@…fl@pb”˝»€a

املطبوعة) يف فيجي، كما حظيت  والتلفزيون والصحافة  ال توجد رقابة على وسائل اإلعالم (اإلذاعة 
تلك الوسائل بتقدير املراقبني الدوليني خالل انتخابات ٢٠٠١ بسبب توازا ومشولية تغطيتها وحتليلها 

جي
 في

صة:
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سة 
درا للحمالت السياسية. ولكون وسائل اإلعالم تلعب دورًا رئيسيًا يف إطالع املواطنني على خمتلف جوانب 

العملية االنتخابية، حيرص املشرف على االنتخابات وكذلك جلنة االنتخابات على االحتفاظ بعالقات 
مفتوحة معها.

هناك حوايل ٣٠ حزبًا سياسيًا مسجًال لدى مكتب املشرف على االنتخابات، وعلى الرغم من عدم 
ارتياح بعض تلك األحزاب لطبيعة عالقاا مع مكتب املشرف، إال أن عالقات العمل مع األحزاب عمومًا 
تعترب جيدة ومتوازنة. كما أن العالقات مع منظمات املجتمع املدين، والوكاالت الدولية املاحنة ومجاعات 

املراقبني إجيابية ومنتجة، وتوفر قاعدة جيدة لتحليل إمكانات اإلصالح يف العمليات االنتخابية.

ÔibÇn„¸a@Ä˝ï⁄a@ÒâaÖg

يف أعقاب انتخابات ٢٠٠١، توصلت مجاعات املراقبني الدوليني ”واملنتدى الدستوري ملواطين فيجي“ 
اإلصالحات  بشأن  توصياا  وطرحت  االنتخابات،  خالل  ظهرت  اليت  القضايا  من  عدد  حتديد  إىل 
املطلوبة. وأبدى املشرف على االنتخابات استعداده واستعداد جلنة االنتخابات للنظر يف تلك التوصيات 
من أجل تطوير النظام االنتخايب وطريقة إدارته. وقد يتطلب حتقيق هذه اإلصالحات تعديالت تشريعية، 

جيب أن ترفع إىل الربملان من خالل جلنة االنتخابات للنظر يف إقرارها.
على  املشرف  وكذلك  االنتخابية  الدوائر  حدود  ترسيم  وجلنة  االنتخابات،  جلنة  فإن  شك،  وبدون 
االنتخابات سيستمرون يف أداء دورهم اهلام يف إدارة العملية االنتخابية يف فيجي. ولعل احلجم املحدود 
هلذه اهليئات، وكذلك أوضاعها املحصنة دستوريًا، وقدرا على احلصول على مزيد من التمويل والدعم 
الفين الدوليني، تشري جمتمعًة إىل قدرا على االستمرارية، وذلك على الرغم من حاجتها إىل مزيد من 

املوظفني وبرامج التدريب املهين.
ويواجه مكتب املشرف على االنتخابات حتديات جادة لترسيخ مكانته كمدير حمايد وموثوق به للعملية 
االنتخابية يف فيجي. ولقد وافق جملس الوزراء على إعادة هيكلة هذا املكتب، وزيادة عدد العاملني فيه 

على حنو كبري قبل انتخابات العام ٢٠٠٦.
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حصلت مجهورية أورغواي الشرقية على استقالهلا عام ١٨٢٥، وتأثرت بالنظام اجلمهوري السويسري 
ناحية أخرى يف  التعددية احلزبية من  ناحية وقائمًا على  حيث أصبح نظامها خمتلطًا وشبه رئاسي من 
بدايات القرن العشرين. وباستثناء فترة احلكم العسكري من ١٩٧٣ إىل ١٩٨٤، مارست األورغواي 

نظامًا انتخابيًا تعدديًا ألكثر من قرن من الزمن.
أتى قانون االنتخابات الصادر عام ١٩٢٤ كمؤشر على بداية تأسيس هيئة مستقلة ومتخصصة يف إدارة 
االنتخابات. فبعد قرن تقريبًا من سيطرة السلطة التنفيذية، مت يف النهاية إخضاع االنتخابات والعمليات 
املرتبطة ا لسلطة حمكمة االنتخابات، باعتبارها هيئة مستقلة ودائمة، واليت أصبحت بذلك تشكل مركز 
الثقل يف النظام االنتخايب وتضطلع باملسؤولية التامة عن تنظيم االنتخابات. ويف عام ١٩٣٤، مت حتصني 

وجود وصالحيات حمكمة االنتخابات من خالل النصوص الدستورية.

Ô‡Óƒ‰n€a@›ÿÓ:a

تتكون حمكمة االنتخابات من تسعة أعضاء، ينتخبهم الربملان بغرفتيه حيث يكون مخسة منهم من غري 
حني  يف  األعضاء،  ثلثي  بأغلبية  انتخام  ويتم  املهنية،  مهارام  أساس  على  اختيارهم  ويتم  احلزبيني، 
يكون األربعة اآلخرون ممثلني لألحزاب الكربى، ويتم انتخام وفقًا لنسبة عدد املقاعد اليت متتلكها تلك 
األحزاب يف السلطة التشريعية. وحسب دستور ١٩٥٢، فإن املرشح احلاصل على أعلى األصوات من 

بني األعضاء اخلمسة غري احلزبيني يتم اختياره رئيسًا ملحكمة االنتخابات.
وهناك تسعة عشر جملسًا انتخابيًا دائمًا يتبعون ملحكمة االنتخابات املركزية، بواقع جملس يف كل واحدة 
من املقاطعات التسعة عشر يف البالد، وكذلك مكتب االنتخابات الوطين، الذي يقوم مبهام األمانة العامة 
للمحكمة، ويتبعه ١٩ مكتب إقليمي يف املقاطعات. ويتم انتخاب املجالس االنتخابية يف املقاطعات من 
خالل االقتراع العام املباشر، األمر الذي جيعل من التركيبة احلزبية للربملان حاضرًة يف كافة مستويات 

اإلدارة االنتخابية.
وتتوىل جمالس االنتخابات مسؤولية تنظيم االنتخابات على مستوى املقاطعات، وهلا صالحيات الرقابة 

املقاطعات،  يف  االنتخايب  األرشيف  وتنظيم  وحفظ  االقتراع،  األصوات يف حمطات  عّد  عمليات  على 
وضمان احترام قوانني وإجراءات االنتخابات وإعالن نتائجها على مستوى البلديات واملقاطعات. وتقدم 

هذه املجالس تقاريرها مباشرة إىل حمكمة االنتخابات.
أما املهمة الرئيسية للمكاتب االنتخابية فتتمثل يف تسهيل أعمال حمكمة االنتخابات وجمالس االنتخابات. 
ويقوم املكتب الوطين يف العاصمة مونتفيديو مبعاجلة الشؤون اإلدارية للمحكمة بشكل أساسي، مثل شؤون 
املوظفني واملحاسبة واملالية، وهو كذلك مسؤول عن األرشيف االنتخايب الوطين واخلدمات االنتخابية 
العامة. ويعترب املكتب االنتخايب الوطين هيئة فنية مساندة، يتبعه ١٩ مكتب انتخايب يف املقاطعات، ويرفع 

تقاريره مباشرة إىل حمكمة االنتخابات.

‚bËΩaÎ@pbÓy˝ñ€a

وفقًا للمادة ٢٧٨ من دستور ١٩٣٤، تتوىل حمكمة االنتخابات الصالحيات التالية:

املسؤولية العامة عن كافة العمليات واإلجراءات االنتخابية؛  •
قيادة اهليئات االنتخابية إداريًا وفنيًا وماليًا؛  •

الفصل يف الطعون والشكاوى االنتخابية، والقيام مبهام حمكمة العدل العليا لشؤون االنتخابات.  •

ذا، تتضمن صالحيات املحكمة عددًا من املهام، ال تقتصر على إدارة االنتخابات فحسب، مبا يف ذلك 
تسجيل الناخبني وإصدار البطاقات االنتخابية للناخبني الذين حيق هلم االقتراع، بل أا تعترب أعلى حمكمة 
فيما يتعلق بكافة الشؤون االنتخابية، وبالتايل فهي تنظر يف الشكاوى والرتاعات االنتخابية وتفصل فيها. 
وتستطيع املحكمة إجراء حتقيق رمسي يف نتائج كافة االنتخابات واالستفتاءات وأن ترفضها وتعلنها الغية 
وغري صاحلة، وأن جتري فرزًا جديدًا لنتائج االقتراع، وذلك بقرار يصدر مبوافقة ستة من أعضائها التسعة، 

شرط أن يكون ثالثة منهم على األقل من األعضاء غري احلزبيني.
باإلضافة إىل ما تقدم للمحكمة سلطة إصدار القرارات اإلدارية والتنظيمية واإلجرائية، وال ميكن ألية 
جهة أو سلطة أخرى مراجعة أي من قراراا. وميثل ذلك سلطات حصرية متتلكها املحكمة دون غريها 
من مؤسسات الدولة األخرى. وعلى حد تعبري د. كارلوس أورويت نافاتا، رئيس حمكمة االنتخابات، فإن 
”املحكمة متتلك كل املؤهالت لتكون سلطة رابعة يف الدولة، ألا مؤسسة دستورية، متتلك صالحيات 

مستمدة من الدستور، وألن قراراا باتة وال رجعة فيها“.
ومن املسؤوليات األخرى ملحكمة االنتخابات ما يتعلق بتنظيم ومراقبة االنتخابات الداخلية لألحزاب 
السياسية، وحفظ وحتديث  الناخبني واملرشحني واألحزاب  السياسية، وانتخابات اجلامعات، وتسجيل 
بدور  املحكمة  وتقوم  الرمسية.  النتائج  وإعالن  االنتخابية،  البطاقات  وإصدار  للناخبني،  الدائم  السجل 
حمدود يف جمال التوعية االنتخابية ، إال أا تقدم مواد انتخابية جمانية وتوفر مساعدة موظفي االنتخابات 

يف جمال التعليم املدرسي وأنشطة حماكاة االنتخابات اليت تنظم ألغراض توعوية.
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يتم متويل أنشطة حمكمة االنتخابات من املوازنة العامة للدولة، وتقوم املحكمة بإعداد مشروع موازنتها 
اخلاصة وتقدمه للسلطة التنفيذية إلبداء املالحظات. ويقرر الربملان بأغلبيته املصادقة على موازنة املحكمة 
كما أعدا بنفسها أو اعتماد أي من املالحظات والتعديالت اليت تقترحها السلطة التنفيذية. وال ترتبط 
االعتمادات املخصصة يف موازنة املحكمة ببنود حمددة أو تفصيلية، حيث تترك للمحكمة حرية اختاذ 

القرار حول كيفية إدارة مواردها املالية.

Újçb0a

دستورية  اختصاصات  ذات  باعتبارها مؤسسة  االنتخابات إلجراءات حماسبة حمددة،  ال ختضع حمكمة 
حصرية، شأا شأن باقي فروع السلطة، لذا فهي غري مطالبة بتقدمي تقاريرها ألحد. ويف الواقع تعترب 
املحكمة مسؤولة أمام الرأي العام، الذي يتم التعبري عنه جزئيًا من خالل ممثلي األحزاب السياسية األربعة 
األعضاء فيها. ومع ذلك، فان املحكمة ختضع ملحاسبة مالية من خالل املدققني اخلارجيني، ويتم عرض 

تقاريرها املالية سنويًا على حمكمة املحاسبة الوطنية.

ÚÓ‰ËΩa

إدارة االنتخابات ١٠٠٣ شخصًا، منهم ٦٦٨ يعملون على املستوى  الدائمني يف  يبلغ عدد املوظفني 
املركزي، والباقي وعددهم ٣٣٥ يعملون على مستوى املقاطعات. أما خالل يوم اإلقتراع فريتفع عدد 
العاملني بشكل كبري لشغل املواقع الالزمة يف حمطات االقتراع. وحبكم القانون، جيب على كافة املوظفني 
احلكوميني مّد يد املساعدة إلدارة االنتخابات خالل أوقات االنتخابات واالستفتاءات. ويف بداية كل 
عام انتخايب تقوم حمكمة االنتخابات بتقدير عدد املوظفني اإلضافيني الالزمني ليوم اإلقتراع، وإذا مل يكن 
عدد املوظفني العموميني كافيًا ألي سبب من األسباب، ميكن للجان حمطات االقتراع تكليف مواطنني 
آخرين للمساعدة يف إدارة العملية االنتخابية. ويتم توفري برامج تدريبية وإرشادية لكافة املوظفني اجلدد. 
وعمومًا، ميكن القول بأن موظفي االنتخابات على مستوى جيد من الكفاءة. ومع ذلك، تسعى املحكمة 
دائمًا إىل تعزيز املهارات الفنية للعاملني ا من خالل تنفيذ نظام للترقيات يعتمد حصرًا على مستوى 
القدرات املهنية للعاملني. وتنظم املحكمة برامج تدريبية خاصة وتنفذها للعاملني ا على كافة املستويات، 

وذلك لكل انتخابات يتقرر إجراؤها يف البالد.

ÙäÅ˛a@pb˜Ó:aÎ@pbéç˚ΩaÎ@L‚˝«⁄a@›ˆbçÎ@…fl@pb”˝»€a

الرئيسية  عالقاا  أن  إال  األخرى،  واهليئات  املؤسسات  مع  مكثفة  بعالقات  االنتخابات  حمكمة  تتمتع 
التنفيذية  الربملان والسلطة  بانتظام، وكذلك عالقاا مع  تتواصل معها  اليت  السياسية  هي مع األحزاب 
خبصوص التمويل، والتشريعات االنتخابية، واألمن، والنقل، واجلوانب اللوجيستية األخرى لالنتخابات. 
أما عالقات حمكمة االنتخابات مع وسائل اإلعالم فتتسم بالسالسة، حيث تقوم وسائل اإلعالم بدور 
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درا بني  توجد عالقات عميقة  االنتخابية. وال  الشؤون  للجمهور حول  املعلومات  لتقدمي  الرئيسي  املصدر 
املحكمة واملؤسسات واهليئات الدولية، وال تتلقى مساعدات دولية تذكر.

لقد ترسخت حمكمة االنتخابات بشكل جيد كأحد عناصر النظام الدميقراطي يف األورغواي، وجنحت 
منذ تأسيسها سنة ١٩٢٤ يف ترسيخ استقالليتها. وبفضل استقالليتها، ومهنيتها وتركيبتها اليت تشتمل 
على ممثلني عن األحزاب السياسية ينظر إليها املواطنون على أا مؤسسة حكومية حتظى باحترام واسع. 
وحىت خالل فترات احلكم العسكري يف السبعينات، عندما سيطر العسكريون على معظم املؤسسات 
السياسية، مل ميس أحد حمكمة االنتخابات، وبقيت قراراا حمل احترام من قبل اجلميع. واملثال األكرب 
للعسكريني،  األوتوقراطي  احلكم  بشأن  الدستوري  االستفتاء على اإلصالح  يدل على ذلك هو  الذي 
الذي نظمته املحكمة سنة ١٩٨٠، حيث أعلنت املحكمة أن الشعب قد صوت ضد استمرار احلكم 
الذي شكل نقطة حتول يف  الربملان، األمر  النتيجة وانسحبوا من  العسكريون تلك  العسكري، واحترم 
تاريخ البالد واية للحكم العسكري فيها. وال شك بأن حمكمة االنتخابات قد شكلت عامًال مفصليًا 
يف استقرار املؤسسات الدميقراطية وشرعيتها، األمر الذي كان له أمهية كربى يف عودة الدميقراطية إىل 

األورغواي.
وعلى الرغم من ذلك، وكغريها من املؤسسات العامة، تعاين حمكمة االنتخابات من نقص يف اإلمكانات 
واملساعدات التقنية، وقد تكون حباجة إىل حتديث وحوسبة جوانب كثرية من إدارا لتحقيق مستويات 
أعلى من اجلدوى االقتصادية. فالتسجيل اليدوي للناخبني وإصدار البطاقات االنتخابية مثًال كان ممكنًا يف 

ظل احلجم الصغري للسكان، إال أن ذلك ال يعترب جمديًا من ناحية الكلفة والنجاعة االقتصادية.
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تقدميها  وضرورة  أعمال،  من  به  تقوم  ما  كافة  عن  االنتخابية  اإلدارة  مسؤولية  املحاسبة  تعين   .٤٢٤
لشركائها يف العملية االنتخابية ألدلة تثبت بأن كافة فعالياا تتطابق مع املعايري القانونية، واألخالقية، 
واملالية واخلدماتية املحددة هلا بشكل دوري. ويتطلب حتقيق مبدأ املحاسبة من اإلدارة االنتخابية توفري 
اليت  املوارد  إىل  باإلضافة  وأدائها،  منها،  املتوخاة  والنتائج  سياساا،  للجمهور حول  شاملة  معلومات 

استخدمتها وتنوي استخدامها، مبا فيها املوارد املالية العامة وغريها. 

يف  تسهم  فهي  االنتخابية.  اإلدارة  عمليات  على  اإلجيابية  االنعكاسات  من  جمموعة  للمحاسبة   .٤٢٥
حتقيق مبدأ الشفافية وتعزيز مبادئ اإلدارة الرشيدة. وتسهم املحاسبة يف حيازة اإلدارة االنتخابية على ثقة 
اجلمهور وشركائها الرئيسيني، مبن فيهم األحزاب السياسية والسلطلة التنفيذية بشكل خاص. أما غياب 

وسائل املحاسبة املالئمة فقد يقود إىل اام اإلدارة االنتخابية بعدم شفافية عملياا.

bË‘Ó‘zn€@pbçâb‡Ωa@›öœcÎ@Újçb0a@˘Öbjfl

٤٢٦. تنطبق مبادئ املحاسبة املالية اليت مت التطرق هلا يف الفصل السابع من هذا الدليل على حماسبة اإلدارة 
االنتخابية بشكل عام. فالشفافية والرتاهة يعتربان من املبادئ األساسية ملحاسبة اإلدارة االنتخابية، حيث 

أن الشفافية تسهم يف رفع مستويات الثقة العامة يف عملياا، ويف محايتها ضد االدعاءات الباطلة.

٤٢٧. جيب على اإلدارة االنتخابية التحقق من ممارسة رقابة كافية على نزاهة كافة املعلومات اليت توفرها 
للجمهور، كجزء من مسؤولياا املتعلقة مببدأ املحاسبة. فنشر املعلومات اخلاطئة أو املضللة، بقصد أو بغري 
قصد، يقوض مصداقية اإلدارة االنتخابية وثقة العامة ا. فكيف للجمهور أن يثق بنتائج االنتخابات الصادرة 

عن تلك اإلدارة إذا وجدت بأا بثت معلومات مضللة حول جوانب أخرى هامة من العملية االنتخابية؟

…çbn€a@›ñ–€a

…çbn€a@›ñ–€a
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٤٢٨. اإلدارة االنتخابية مسؤولة رمسيًا وبشكل غري رمسي أمام شركائها، وعربهم أمام اجلمهور بشكل 
عام. وتتخذ تلك املسؤولية ثالثة أشكال هي:

االستشارة والتواصل (مسؤولية غري رمسية)، وذلك من خالل التواصل املستمر مع شركائها الرئيسيني   أ) 
التقارير  إعداد ونشر  باإلضافة إىل  بالشفافية،  تتسم  االنتخابية، واعتمادها لطرق عمل  العملية  يف 

بشكل اعتيادي؛
مسؤولية األداء (مسؤولية رمسية)، وذلك من خالل إعداد التقارير السنوية عن كافة فعالياا، أو بعد   ب) 
انتهاء كل فعالية انتخابية هامة، وتنفيذ عمليات التدقيق والتقييم املتعلقة مبستويات أدائها، وتقدميها 

إىل السلطلة التشريعية أو التنفيذية وخمتلف الشركاء؛
املالية املدققة لكل من  التقارير  املالية (مسؤولية رمسية)، وذلك من خالل إعداد وتقدمي  املسؤولية   ج) 
السلطتني التشريعية والتنفيذية، باإلضافة إىل جهات أخرى، وذلك لتوضح كيفية استخدام املوارد 

اليت خصصت هلا.

›ïaÏn€aÎ@Òâbínç¸a

٤٢٩. يعزز قيام اإلدارة االنتخابية باستشارة شركائها بشكل اعتيادي من اّطالعهم واستيعام لعملياا، 
يف الوقت الذي يسنح هلم ذلك فرصًة لتقدمي النصح هلا حول تقييمهم ألدائها واقتراح اإلصالحات املمكنة 
بشكل مباشر. وميكن تنظيم هذه االستشارات بشكل اعتيادي أو ربطه بالعمليات املختلفة اليت تقوم ا 
اإلدارة، كما وقد تكون إلزاميًة أو اختيارية، منظمة أو عفوية. ويوفر الفصل الثامن من هذا الدليل معاجلة 

مفصلة ملسألة تواصل اإلدارة االنتخابية مع خمتلف شركائها.

ıaÖ˛a@ÚÓ€Î˚éfl

٤٣٠. تقع على عاتق اإلدارة االنتخابية مسؤولية وضع السياسات اليت متكنها من تنفيذ مهامها، والتحقق 
من تنفيذ تلك السياسات. لذلك فهي مسؤولة عن:

إدارة العملية االنتخابية وكيفية قيامها بذلك؛  أ) 
التزامها بكافة القوانني والضوابط ذات العالقة؛  ب) 

توفري اخلدمات االنتخابية النوعية للناخبني وشركائها يف العملية االنتخابية.  ج) 

وميكن تنفيذ املحاسبة املتعلقة مبسؤوليتها عن أدائها بوسائل داخلية وأخرى خارجية.

وسائل املحاسبة الداخلية املتعلقة بأداء اإلدارة االنتخابية
٤٣١. تتعلق املحاسبة الداخلية ألداء اإلدارة االنتخابية بالوسائل اليت ميكن من خالهلا حتقيق ما يلي:

مسؤولية الوحدات اإلدارية الدنىي أمام الوحدات اليت تعلوها شأنًا حول أدائها؛ أ ) 
اإلجراءات  واختاذ  االنتخابية،  املؤسسة  وتقييم  متابعة  إدارية عن  مبهام  القائمني  املوظفني  مسؤولية  ب ) 
التصحيحية لتقومي األخطاء بالنسبة للفعاليات اليت ال حتقق النتائج املرصودة هلا، أو مستويات اخلدمة 

ومعايري األداء املحددة.

وتتمثل املسؤولية الرئيسية ملوظفي اإلدارة االنتخابية القائمني على رأس اخلدمات اإلدارية يف التحقق من 
تتطابق أداء املؤسسة االنتخابية وموظفيها مع أعلى املعايري، وتنفيذها خلطط العمل املستندة إىل أهداف 

اإلدارة االنتخابية االستراتيجية.
 

٤٣٢. ميكن لإلدارة االنتخابية كذلك استخدام وسائل التدقيق الداخلي لتنفيذ مبدأ املحاسبة الداخلية. 
فعلى الرغم من تركيز املدققني الداخليني فيما مضى على االلتزام بالضوابط وتنفيذ السياسات املرسومة 
غالبًا، إال أن استخدام ذلك كوسيلة لتطوير مستويات األداء داخليًا ما انفك يتعاظم، األمر الذي يساعد 

املدراء يف حتديد الطرق اليت متكنهم من تطوير كفاءة املؤسسة ككل.

الداخلية من كبار موظفي اإلدارة االنتخابية تقدمي تقارير دورية حول  ٤٣٣. تتطلب مسؤولية األداء 
مستويات أداء املؤسسة االنتخابية ملتابعتها وبالتايل اعتماد السياسات واملبادرات املالئمة اخلاصة بتطوير 
ذلك. كما وميكن لإلدارة االنتخابية اتباع الطرق اليت تعمل ا الشركات اخلاصة، وذلك لتقييم أداء 

رئيس اجلهاز اإلداري فيها دوريًا.

وسائل املحاسبة اخلارجية املتعلقة بأداء اإلدارة االنتخابية
االنتخابية،  اإلدارة  بأداء  املتعلقة  املحاسبة  الثاين من مستويات  املستوى  املحاسبة اخلارجية  ٤٣٤. متّثل 
البلدان، مثل جورجيا،  مثًال. ففي بعض  التنفيذية  أو  التشريعية  السلطة  أمام  قبلها  التقارير من  كتقدمي 
وروسيا، وغانا، وكمبوديا، وليسوتو واهلندوراس، تقدم اإلدارة االنتخابية تقاريرها إىل الربملان مباشرًة. 
البالد فمنها زامبيا وفيجي، حيث  تقاريرها إىل رئيس  فيها اإلدارة االنتخابية  اليت تقدم  البدان  أما من 
يفرض على الرئيس تقدمي التقارير املقدمة له من قبل تلك اإلدارة أمام الربملان خالل سبعة أيام من تاريخ 

استالمه هلا.

٤٣٥. يف بعض البلدان، كاألكوادور، والبوسنة واهلرسك، وجنوب أفريقيا، وزامبيا وناميبيا، يفرض على 
اإلدارة االنتخابية إعداد وتقدمي تقارير سنوية تتعلق بأدائها، مصحوبًة بتقارير مالية مدققة. ويف بوليفيا، 
على اإلدارة االنتخابية تقدمي تقرير شامل للربملان عقب كل عملية انتخابية، باإلضافة إىل التقارير السنوية. 
وختضع اإلدارة االنتخابية يف جنوب أفريقيا إىل جمموعة من إجراءات املحاسبة الصارمة، إذ عليها تقدمي 
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تقارير مفصلة عن كافة الفعاليات االنتخابية (مصحوبًة بتقارير مالية مدققة) إىل الربملان، وذلك سنويًا 
وعقب االنتهاء من كل عملية انتخابية، باإلضافة إىل إعداد تقارير موجهة للجمهور حول استعداداا 
للعمليات االنتخابية القادمة. كما وميكن لرئيس البالد أن يطلب من اإلدارة االنتخابية أن تقدم له تقارير 
حول أية مواضيع انتخابية يف أي وقت. أما يف الواليات املتحدة األمريكية (راجع الدراسة اخلاصة يف 
هذا الدليل) فتعترب اإلدارة االنتخابية التابعة للسلطات املحلية مسؤولة أمام تلك السلطات، وكذلك أمام 

املسؤولني على مستوى الوالية وأمام املحاكم.

٤٣٦. يف بعض البلدان األخرى، كاألورغواي، وكوستاريكا، ونيجرييا واليمن، ال تفرض على اإلدارة 
االنتخابية أية إجراءات رمسية تتعلق مبسؤوليتها حول أدائها االنتخايب. إال أنه يف كل من كوستاريكا 
املتخصصة بشؤون االنتخابات بدور رقايب على فعاليات ونشاطات  الربملانية  اللجان  ونيجرييا تضطلع 
ماليتها  إخضاع  من خالل  ماليًا  مسؤولة  االنتخابية  اإلدارة  تعترب  األورغواي،  ويف  االنتخابية.  اإلدارة 
عدم  من  الرغم  فعلى  فلسطني،  ويف  األخرى.  املحاسبة  لوسائل  ختضع  ال  أا  إال  اخلارجي،  للتدقيق 
وجود متطلبات قانونية مفروضة على اإلدارة االنتخابية ذا اخلصوص، إال أن جلنة االنتخابات املركزية 
هناك تقوم بإعداد ونشر تقارير مفصلة عقب كل عملية انتخابية، يتم توزيعها على السلطة التنفيذية، 

والتشريعية، واألحزاب السياسية ومجهور املواطنني بشكل عام.

٤٣٧. من املعتاد أن تكون تقارير اإلدارة االنتخابية املتعلقة بأدائها وصفية وحتليلية، وأن تتضمن إشارًة 
إىل التحديات اليت تواجهها عمليات اإلدارة االنتخابية، مبا يف ذلك ما يتعلق بتمويل فعالياا، باإلضافة 
إىل التحسينات أو اإلصالحات املقترحة على اإلطار القانوين لالنتخابات واليت من شأا االرتقاء بكفاءة 
التقارير تذهب عادًة إىل السلطة التشريعية مبا قد جيعل هلا تأثريًا على  اإلدارة االنتخابية. ومبا أن تلك 

قرارات احلكومة، فمن الضروري أن تأيت شاملًة وواضحة الستقطاب اهتمام واضعي القوانني.

العملية  يف  شركائها  باقي  على  تقاريرها  توزيع  على  جبد  االنتخابية  اإلدارة  تعمل  أن  وميكن   .٤٣٨
االنتخابية، كاألحزاب السياسية، والوزارات املختلفة، واملاحنني، ومنظمات املجتمع املدين، واجلامعات 
واملعاهد التربوية، ورجال األعمال، وكافة املعنيني من اجلمهور. وميكن لإلدارة االنتخابية حتقيق أوسع 
انتشار ممكن لتقاريرها من خالل استخدام الوسائل غري املكلفة، كالطباعة أو النسخ، أو نشرها على 
األقراص املضغوطة، أو على موقعها اإللكتروين. كما وأن إرسال نسخ من تقارير اإلدارة االنتخابية إىل 
املؤسسات واملنظمات الدولية املختصة بالبحث واملساعدات االنتخابية من شانه أن يعزز من مستويات 
الوعي الدويل لواقع البلد، مبا يف ذلك التحديات اليت تواجهه واحتياجاته يف جماالت االنتخابات والبناء 

الدميقراطي.
ÚÓ€bΩa@Újçb0a

اليت ختصص هلا  االنتخابية مسؤولية استخدام األموال واملوارد األخرى  تقع على عاتق اإلدارة   .٤٣٩
بكفاءة لتحقيق أهدافها االستراتيجية. لذلك فهي مسؤولة عن:

استخدام مواردها بكفاءًة ومهنية ومبا حيقق أفضل العائدات لألموال املستخدمة؛  أ) 
االلتزام بكافة القوانني والضوابط ذات العالقة؛  ب) 

اعتماد ممارسات مالية أخالقية.  ج) 

٤٤٠. قد ينص اإلطار القانوين لالنتخابات على متطلبات وإجراءات املحاسبة املالية، كما يف ليسوتو، أو 
قد يترك ذلك للقوانني العامة املتعلقة مبالية املؤسسات العامة. وتتعامل كثري من اإلدارات االنتخابية، كما 
يف ليبرييا مثًال، مع متطلبات املحاسبة املالية القانونية على أا احلد األدىن فقط، حيث تعمل على إعداد 

وتقدمي مزيد من التقارير املالية الدورية مبا يفوق تلك املتطلبات.

الداخلي  املالية عنصريها  فللمحاسبة  األداء،  للمحاسبة عن مستويات  بالنسبة  احلال  ٤٤١. وكما هي 
واخلارجي.

وسائل املحاسبة املالية الداخلية
٤٤٢. تتمثل وسائل املحاسبة املالية الداخلية يف اإلجراءات اليت تعتمدها اإلدارة االنتخابية لتعزيز الرقابة 

على مواردها املالية. ومن تلك الوسائل:

تشكيل جلنة فرعية لإلشراف على مالية اإلدارة االنتخابية؛  أ) 
اعتماد نظام خاص بالتقارير املالية داخل جهازها اإلداري، ومن ِقَبله إىل أعضاء املؤسسة االنتخابية   ب) 

(أو إىل الوزارة املعنية بالنسبة لإلدارة االنتخابية احلكومية)؛
االستناد إىل مستويات األداء يف إعداد ميزانياا، وذلك للتحقق من أن كافة االعتمادات تتطابق مع   ج) 

أهداف اإلدارة التنفيذية واالستراتيجية؛
من  والتحقق  املالية  باإلدارة  املتعلقة  اإلجراءات  ملتابعة  االعتيادية  الداخلية  التدقيق  عمليات  تنفيذ   د) 

تنفيذها.

٤٤٣. إذا مل تستطع اإلدارة االنتخابية أن تثبت بأن رقابتها املالية الداخلية كفيلة بتحقيق مبادئ االستقامة 
واألمانة والكفاءة يف إدارا املالية، فقد تكون عرضًة ملزيد من الضغوطات اليت قد تفرض عليها حتمل 
أعباء الرقابة املالية اخلارجية. وذلك من شانه أن ينعكس سلبًا على استقالليتها املالية وقدرا على العمل 

باستقاللية.

وسائل املحاسبة املالية اخلارجية
٤٤٤. تقوم املحاسبة املالية اخلارجية بشكل أساسي من خالل التدقيق اخلارجي لفعاليات وتقارير اإلدارة 
االنتخابية املالية. كمل وقد تشمل عمليات التدقيق اخلارجي بعض النظم املالية اخلاصة (كنظام األجور 
واملرتبات)، أو قد يتم تنفيذها استنادًا الدعاءات حول حاالت فساد أو ممارسات غري مشروعة داخل 
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اإلدارة االنتخابية. ويف هذه احلالة فقد تشترك يف عمليات التدقيق الوكاالت احلكومية املختصة مبحاربة 
الفساد.

٤٤٥. تقوم بتدقيق مالية العديد من اإلدارات االنتخابية وكاالت أو إدارات حكومية خمتصة بذلك، كلجنة 
تدقيق مالية الدولة يف البوسنة واهلرسك، أو مكتب املدقق العام يف كل من بنما، وكندا واهلندوراس. ويف 
كل من تركيا ورومانيا تقوم حمكمة التدقيق املسؤولة مباشرًة امام الربملان بتدقيق مالية اإلدارة االنتخابية. 
وكذلك حمكمة  املالية  وزراة  قبل  من  احلكومية  االنتخابية  اإلدارة  مالية  تدقيق  فيمكن  الربتغال  يف  أما 
التدقيق. ويف بعض البلدان األخرى، كزامبيا وليسوتو، يتم تدقيق مالية اإلدارة االنتخابية بواسطة شركات 
خاصة متخصصة، بينما تقوم بذلك يف روسيا اجلمعية الفيدرالية من خالل غرفة املحاسبة التابعة هلا. ويف 

البريو جيب تدقيق حسابات اإلدارة االنتخابية يف موعد أقصاه ثالثة أشهر بعد انتهاء العملية االنتخابية.

٤٤٦. عادًة ما ترفق اإلدارة االنتخابية بتقاريرها السنوية املقدمة للربملان والشركاء اآلخرين تقارير مالية 
مدققة حلساباا. ففي الكامريون مثًال، تتم مناقشة التقارير املالية لإلدارة االنتخابية من قبل الربملان، بينما 

تقدم التقارير املتعلقة بأدائها إىل رئيس البالد.

جلنة  تسمى  ما  عادًة  خمتصة،  برملانية  جلنة  قبل  من  االنتخابية  اإلدارة  حسابات  مراجعة  تسهم   .٤٤٧
احلسابات العامة، يف إثبات نزاهة تلك اإلدارة من الناحية املالية. ويتطلب ذلك التحقق من استجواب 
اإلدارة االنتخابية بعدل ومهنية، وليس استنادًا العتبارات املصلحة السياسية. ويف حال خلص املدققون 
يتطلب ذلك استدعاء أعضاء اإلدارة  املالية، فقد  باإلدارة  املتعلقة  املماراسات  نتيجة تقول بضعف  إىل 
االنتخابية أو كبار موظفيها لشرح الظروف املتعلقة بذلك وطرح احللول اليت اختذا تلك اإلدارة ملعاجلة 

ضعف اإلدارة املالية.

ÚÓuÏ€Ï‰ÿn€a@Ú‡ƒ„˛a@‚aÜÇnça@Â«@Ú∫b‰€a@ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a@ÚÓ€Î˚éfl

من  مزيدًا  وإدارا  االنتخابية  العمليات  يف  املعلومات  لتكنولوجيا  املتزايد  االستخدام  يفرض   .٤٤٨
التحديات املتعلقة مبسؤولية اإلدارة االنتخابية. فباإلضافة إىل مسائل االستدامة (واليت يتطرق هلا الفصل 
العاشر من هذا الدليل) حتتاج هذه الوسائل إىل حتقيق أعلى مستويات الثقة العامة يف دقتها وصالحيتها 

لألغراض اليت تستخدم من أجلها.

افتقار  التكنولوجية وأنظمة احلاسوب، وكذا  التطبيقات  امللموسة يف كثري من  ٤٤٩. إن غياب األدلة 
كثري من برامج احلاسوب إىل الشفافية وصعوبة فهمها من قبل الغالبية العظمى للجمهور، باإلضافة إىل 
خماطر التالعب باملعطيات تشكل مجيعها مادًة خصبًة للتقارير اليت تعمل وسائل اإلعالم على بثها عادًة 
البيانات والتأثري ا أو  حول الفريوسات املعلوماتية والوسائل املعروفة األخرى اهلادفة إىل السطو على 
تدمريها. ويف حال عدم العمل مبسؤولية وشفافية تامة يف التعامل معها، فقد تضر تلك املخاطر مبصداقية 
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اإلدارة االنتخابية اليت تعتمد كليًا على برامج احلاسوب إلمتام مهام انتخابية حيوية كتسجيل الناخبني أو 
االقتراع وعد األصوات.

٤٥٠. ما زالت برامج احلاسوب اخلاصة بتنفيذ عمليات االقتراع وعد األصوات، وكذا دقتها وأمنها، 
عرضًة جلدل حاد. فباإلضافة إىل املسائل الفنية البحتة، جند بأن ذلك اجلدل يطال يف الواليات املتحدة 
األمريكية مثًال سلوكيات املوردين الذين غالبًا ما يتبعون توجهات سياسية معينة دون غريها. ولقد أدت 
فيها وسائل وآليات  االقتراع، مبا  املستخدمة يف  امليكانيكية واإللكترونية  الوسائل  نزاهة  التقارير حول 
االقتراع اإللكتروين املباشر بواسطة شاشات اللمس (واليت استخدمت يف والية مرييالند سنة ٢٠٠٤ 
مثًال)، إىل مزيد من الضغوطات على اإلدارة االنتخابية للعمل بشفافية ومسؤولية أعلى يف استخدامها لتلك 
الوسائل التكنولوجية. ولقد أدى ذلك بلجنة بيكر-كارتر حول اإلصالح االنتخايب الفيدرايل إىل ختصيص 

مساحة كبرية من تقريرها الصادر سنة ٢٠٠٥ للتطرق إىل املسائل املتعلقة باالقتراع اإللكتروين.

٤٥١. وتشتمل االحتياطات اليت جيب على اإلدارة االنتخابية أخذها للتحقق من نزاهة نظم احلاسوب 
اخلاصة بالعمليات االنتخابية على ما يلي:

الفعلي،  الربامج والنظم إىل عملية فحص شامل ودقيق يسبق وضعها موضع االستخدام  إخضاع   أ) 
واإلعالن عن نتائج تلك الفحوصات؛

استخدام الربامج التطبيقية املستندة إىل مصادر عامة ومفتوحة للجميع، وذلك لتعزيز شفافية الربامج   ب) 
والتطبيقات املستخدمة؛

توفري نسخ جتريبية من الربامج املستخدمة للجمهور لتقدمي املالحظات، كما فعلت جلنة االنتخابات   ج) 
باالقتراع  املتعلقة  الربامج  تلك  عرضت  حيث  املثال،  سبيل  على  أستراليا  يف  العاصمة  والية  يف 
اإللكتروين وعد األصوات من خالل صفحتها على اإلنترنت، داعيًة املختصني يف علوم احلاسوب 

لتقدمي مالحظام؛
االحتفاظ بنسخة معتمدة ومدققة من القواعد املستخدمة يف بناء كل واحد من الربامج والتطبيقات   د) 
يف موقع خارج مقراا تشرف عليه جهة حمايدة، والقيام مبقارنة ذلك مبا يتم استخدامه من قبل 
اإلدارة االنتخابية بشكل دوري، وذلك دف حتديد وإلغاء أية تعديالت غري مصرح ا، كما مت 

اقتراحه يف الواليات املتحدة األمريكية؛
القيام بعمليات تدقيق دورية للربامج والتطبيقات، وخاصًة فيما يتعلق بأمنها؛  ه) 

التحقق من إنتاج كافة الربامج والتطبيقات ألدلة ورقية مطبوعة ميكن العودة هلا للتحقق من نتائج   و) 
العمليات اليت يتم تنفيذها من خالل تلك الربامج والتطبيقات، كما مت اقتراحه يف الواليات املتحدة 

األمريكية؛
االحتفاظ دائمًا بنسخة آمنة عن كافة الربامج والتطبيقات املستخدمة، لالستعانة ا يف حال حدوث   ز) 

أية أعطال أو خلل يف أنظمة احلاسوب.
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٤٥٢. حتتاج اإلدارة االنتخابية لتطبيق متطلبات املحاسبة الداخلية واخلارجية إىل وسائل متكنها من تقييم 
فعالياا وطمأنتها وطمأنة شركائها حول جودة وفاعلية ومالءمة إدارا التنفيذية واملالية. وتشتمل تلك 
الوسائل على سبل مراقبة اجلودة داخليًا، ووسائل التدقيق والتقييم، باإلضافة إىل سبل التقييم واملتابعة 

اخلارجية.

ĆbÓ‹ÅaÖ@ÒÖÏ¶a@Új”aäfl

الفعاليات نقطة االنطالق لطمأنة اإلدارة االنتخابية  للتحقق من جودة  الداخلية  الربامج  ٤٥٣. تشكل 
وشركائها بأن تلك الفعاليات تستويف معايري اخلدمة والفاعلية واملوائمة املطلوبة. وميكن أن تشتمل تلك 

الربامج على املكونات التالية:

استشارة الشركاء حول النظم وطرق العمل اجلديدة؛  أ) 
تنفيذ برامج التطوير على أساس من املتابعة املستمرة املستندة إىل مؤشرات معتمدة مسبقًا؛  ب) 

القيام بتجربة الربامج وفحصها قبل الشروع بتنفيذها؛  ج) 
تنفيذ برامج التدريب الشاملة؛  د) 

التحقق من أهلية موظفيها املهنيني لاللتحاق باجلمعيات والتنظيمات املهنية ذات الصلة؛  ه) 
تنفيذ برامج املتابعة والتدقيق اليت تتبع تنفيذ الفعاليات املختلفة؛  و) 

اعتماد وسائل لكشف األخطاء ووضع املعاجلات املالئمة لتصحيحها.  ز) 

املعنية  الدولية  املؤسسات  تعتمدها  اليت  املعايري  اتباع  من  ذلك  لتحقيق  االنتخابية  اإلدارة  تستفيد  وقد 
بتحديد معايري اجلودة يف كل حالة.

ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a@pbÓ€b»œ@’Ó”Üm

٤٥٤. تقوم عملية التدقيق على أساس تفحص وتقييم فعاليات اإلدارة االنتخابية، وذلك ضمن حدود 
األهداف االستراتيجية اليت حتددها تلك اإلدارة. لذلك تعترب عملية التدقيق وسيلة أساسية للتحقق من 
قيام اإلدارة االنتخابية بتنفيذ عملياا مبسؤولية تامة. ويتعدى مفهوم التدقيق لفعاليات املؤسسات املمولة 
من خالل امليزانيات العامة املسائل املالية، ليشمل كذلك التحقق من مواءمة وفاعلية استراتيجيات تلك 

املؤسسات، وطرق عملها، ومستويات أدائها يف تقدمي خدماا للجمهور.

٤٥٥. وكما تقع على عاتق اإلدارة االنتخابية مسؤوليات تتعلق مبستويات أدائها وإدارا املالية، ميكن 
تصنيف عملية التدقيق اخلاصة ا ضمن إحدى املجموعتني التاليتني:
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تدقيق األداء: واليت تعمل على التركيز على مهنية وفاعلية نشاطات اإلدارة االنتخابية وجناعتها من  أ ) 
الناحية االقتصادية؛

تدقيق اإلدارة املالية: واليت تعىن بشكل أساسي مبعاينة وتدقيق ملفات املحاسبة استنادًا إىل معايري  ب ) 
املحاسبة السليمة، وذلك لتقييم مهنية واستقامة اإلدارة االنتخابية يف إدارة أمواهلا.

٤٥٦. ميكن أن تنحصر عملية التدقيق بشكل واضح بواحدة من املومجوعتني املذكورتني أعاله، كما 
وميكن هلا أن جتمع بني مركبات من كليهما. من ناحية أخرى، قد تكون عملية التدقيق شاملة حبيث 
تنظر يف كافة فعاليات اإلدارة االنتخابية ومستويات أدائها، أو قد تنحصر يف تدقيق فعالية حمددة أو نظام 

ما تعمل به اإلدارة االنتخابية يف إحدى املجاالت دون غريها.

٤٥٧. بغض النظر عن ماهية عملية التدقيق، إال أا تنفذ عادًة استنادًا إىل املعايري املهنية املعتمدة لعمليات 
التدقيق. وبذلك تأيت التقارير الناجتة عن عمليات التدقيق، واليت عادًة ما يتم نشرها للعامة، إما للتأكيد 
على مواءمة فعاليات اإلدارة االنتخابية لتلك املعايري، أو إليضاح األسباب اليت حتول دون ذلك وتقدمي 
املربرات حول استخدام معايري أو طرق عمل خمتلفة. وميكن أن تؤدي عملية التدقيق إىل حتديد املمارسات 
اجليدة وتلك السيئة، وتقييم وسائل املتابعة اإلدارية أو املالية، وحتديد املواقع اليت مل يتم فيها العمل مبوجب 
القانون أو السياسات املعتمدة، واحلاالت اليت تقع فيها خمالفات أو احنراف عن االستقامة املالية والرتاهة 
املطلوبة يف تنفيذ العمليات؛ باإلضافة إىل بيان التقدم اإلجيايب احلاصل منذ انتهاء عمليات التدقيق السابقة، 
وكذا تقييم مالءمة طرق العمل والنظم املستخدمة أو مستويات اخلدمة املقدمة لتحقيق أهداف اإلدارة 

االنتخابية.

٤٥٨. جيب أن يتصف التقرير الناتج عن عمليات التدقيق باملهنية، والدقة، واحلياد، وأن يكون متكامًال 
وحتديد  اإلجيابية  اإلجنازات  من  كل  على  التأكيد  إىل  باإلضافة  ملموسة،  وقائع  إىل  مستندًا  وعادًال، 
اإلخفاقات على حد سواء. ومن املمارسات اجليدة أن يقوم فريق التدقيق مبناقشة استنتاجام وتوصيام 
األولية مع اإلدارة االنتخابية، وذلك ملنحها الوقت الكايف لإلجابة على تلك االستنتاجات والتوصيات، 
ولتمكني فريق التدقيق من أخذ تلك اإلجابات بعني االعتبار قبل استكمال تقارير التدقيق وإعالا على 

املأل.

تدقيق األداء
مستقل  مهين،  بتفّحص  القيام  من خالل  االنتخابية  اإلدارة  أداء  مستويات  تدقيق  عمليات  تتم   .٤٥٩
لتقييم مدى جناعتها وفاعليتها يف استخدام  إدارا، وذلك  لفعاليات اإلدارة االنتخابية ونظم  ومنهجي 
مواردها. وقد تتم عملية التدقيق داخليًا من قبل اإلدارة االنتخابية نفسها أو من خالل التدقيق اخلارجي 
مهمة  يف  تنحصر  أو  االنتخابية  اإلدارة  أنشطة  كافة  العملية  هذه  تغطي  وقد  خارجية.  جهة  قبل  من 
الضعف يف  القوة ومواقع  تدقيق مستويات األداء على حتديد مواقع  برنامج حمدد. وتعمل عمليات  أو 
تعترب عملية  لذلك  املطلوبة.  املعاجلات  املالئمة إلدخال  التوصيات  االنتخابية، وتقدمي  اإلدارة  نشاطات 



٢٩٢

أشكال اإلدارة االنتخابية

٢٩٣

تدقيق األداء وسيلة هامة لتحسني إدارة الشؤون االنتخابية، وإلدخال املمارسات الناجعة، باإلضافة إىل 
تعزيز مستويات املسؤولية العامة لإلدارة االنتخابية واالرتقاء برتاهتها.

طرق تنفيذ عمليات تدقيق األداء ونطاقها
٤٦٠. تشتمل عملية تدقيق مستويات األداء على املعاينة الداخلية، من خالل معاينة سياسات وملفات 
اإلدارة االنتخابية ذات الصلة وتنفيذ اللقاءات مع أعضائها، واملعاينة اخلارجية كذلك، من خالل االلتقاء 
بشركاء اإلدارة االنتخابية ومراجعة تقارير وسائل اإلعالم وأية تقارير أخرى حول نشاطات تلك اإلدارة 
دف استشعار النظرة اخلارجية ألدائها. وعادًة ما تقوم عملية التدقيق بتحليل العالقة القائمة بني الكلفة 
مبستويات  تتعلق  مؤشرات  تستخدم  حيث  استخدامها،  وجناعة  الكلفة  وكذلك  عنها  النامجة  والفائدة 
األداء، وهي املؤشرات الواردة يف خطة اإلدارة االنتخابية االستراتيجية يف حال وجودها. باإلضافة إىل 
ذلك، تستند عمليات التدقيق يف حتاليلها إىل معايري اخلدمة اليت حتددها اإلدارة االنتخابية لنفسها أو تلك 

اليت ينتظرها منها شركاؤها، وذلك لتقييم أداء اإلدارة االنتخابية استنادًا إىل أهدافها االستراتيجية.

٤٦١. عادًة ما تشتمل عمليات تدقيق األداء على املكونات التالية:

السلطة  وأعضاء  والناخبني،  السياسية،  كاألحزاب  األساسيني،  الشركاء  مع  املقابالت  إجراء   أ) 
التشريعية، واملنظمات األهلية، ووسائل اإلعالم، والوزارات أو الوكاالت احلكومية املعنية، باإلضافة 

إىل املوردين. وقد يتم ذلك من خالل لقاءات عمل مشتركة تضم ممثلني عن خمتلف الشركاء؛
إجراء املقابالت مع أعضاء اإلدارة االنتخابية، وموظفيها، مبن فيهم موظفيها املؤقتني عند احلاجة، أو   ب) 

املتعاقدين مع اإلدارة لتنفيذ الفعاليات اليت يتم تدقيقها؛
مراجعة خطة اإلدارة االنتخابية االستراتيجية، وتركيبتها اإلدارية، وسياساا املتصلة مبوضوع التدقيق،   ج) 

وبراجمها التنفيذية وخطط توزيع املهام، وكذلك طرق تنفيذ الفعاليات املربجمة؛
مراجعة املواد الدستورية ذات العالقة، والقوانني، واللوائح، والقرارات القضائية املتصلة، ومواثيق   د) 
والتقارير،  االنتخابية،  اإلدارة  ا  تعمل  اليت  األخرى  والنظم  احلاسوب  نظم  وكذلك  الشرف، 

والضوابط، واألدلة، والتوجيهات وامللفات ذات الصلة.
 

٤٦٢. حتدد الفعالية أو الفعاليات موضع التدقيق ماهية العملية واملواضيع اليت جيب أن تشملها. فعلى 
سبيل املثال، ميكن لعملية تدقيق األداء الشاملة إلدارة جممل العملية االنتخابية من قبل مؤسسة انتخابية ما 

أن تشمل املسائل واملواضيع املبينة يف اجلدول (١٥) أدناه.
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جدول رقم (١٥): تدقيق مستويات األداء االنتخايب: املسائل واملواضيع اخلاضعة للتدقيق

املواضيع اليت يتم تدقيقهااملسائل اخلاضعة للتدقيق يف عملية تدقيق األداء
التحضري لالنتخابات ووضع التصاميم اخلاصة ا:   •

منطقية ومشولية اخلطط االنتخابية
جناعة العملية االنتخابية: العالقة بني كلفة الفعاليات   •

ونتائجها واجلودة النامجة عن ذلك
فعالية األنشطة االنتخابية: مدى إسهام خدمات   •

اإلدارة االنتخابية يف حتقيق أهداف االنتخابات
مستوى التأثري: مدى تأثري إدارة العملية االنتخابية   •

من قبل املؤسسة االنتخابية يف اجلو الدميقراطي العام 
واستقراره

االستدامة: مدى قدرة اإلدارة االنتخابية على   •
احلفاظ على الفوائد الرئيسية الناجتة عن االنتخابات

مالءمة اللوائح، والسياسات والضوابط الصادرة عن   •
اإلدارة االنتخابية ومعايري أدائها لتحقيق األهداف 

االنتخابية
مالءمة التركيبات اإلدارية لإلدارة االنتخابية وثقافة   •

عملها لتوفري اخلدمات االنتخابية مبا يتماشى مع معايري 
اخلدمة املطلوبة

مدى التزام اإلدارة االنتخابية باإلطار القانوين   •
لالنتخابات ولوائحها وضوابطها الداخلية

مدى التوافق أو عدمه واالزدواجية بني خمتلف فعاليات   •
اإلدارة االنتخابية، وكذلك بني برامج تلك اإلدارة 

املتعلقة باالنتخابات وبراجمها األخرى
مدى تأثري النظام االنتخايب العمول به يف نظم اإلدارة   •

االنتخابية وضوابطها
فاعلية استخدام الوسائل التكنولوجية لألغراض   •

االنتخابية وإمكانية استدامتها
مستوى دراية أعضاء اإلدارة االنتخابية وموظفيها   •

باملسائل االنتخابية، وتأثري برامج التدريب والتطوير 
املهين يف ذلك

مدى تأثري محالت التوعية اليت تقوم ا اإلدارة االنتخابية  •
فاعلية العالقة بني اإلدارة االنتخابية واملنظمات أو   •

املؤسسات األخرى املضطلعة بدور ما يف االنتخابات
مستوى أداء اإلدارة االنتخابية يف تنفيذها للعمليات   •

االنتخابية الرئيسية
مدى مسؤولية اإلدارة االنتخابية أمام شركائها  •

نتائج عملية تدقيق األداء
٤٦٣. ميكن أن تشتمل نتائج عملية تدقيق األداء على معلومات هامة حول الفعاليات أو العمليات اليت 
يتم تدقيقها، باإلضافة إىل توصيات دف إىل مساعدة اإلدارة االنتخابية واجلهات املسؤولة عن متابعة 

أعماهلا يف حتسني خدماا املقدمة للشركاء يف العملية االنتخابية.
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جدول رقم (١٦): بعض االستنتاجات والتوصيات املحتملة لعملية تدقيق األداء

توصيات عملية تدقيق األداءاستنتاجات عملية تدقيق األداء
مواقع القوة ومواقع الضعف يف نظم وطواقم اإلدارة   •

التابعة لإلدارة االنتخابية
طرق حتسني نظم اإلدارة، والعمليات واإلدارة املالية،   •

وسبل تطوير مستويات األداء استنادًا إىل أهداف اإلدارة 
االنتخابية

مواقع القوة ومواقع الضعف يف الطرق املعتمدة   •
لتنفيذ الفعاليات أو العمليات ذات الصلة

سبل استخدام املوارد بنجاعة أكرب لتحقيق مستويات   •
اجلودة املطلوبة

سبل استخدام موارد اإلدارة االنتخابية مبهنية أعلى،   •
للعمل على تقليص نسبة الفارق بني الكلفة واملنتوج

سبل تطوير وحتسني فاعلية اإلدارة االنتخابية من خالل   •
العمل على حتقيق أكرب قدر ممكن من أهدافها، ومعايري 

أدائها ومستويات خدماا

املعيقات اليت قد حتول دون حتقيق اإلدارة االنتخابية   •
لألهداف املتعلقة بالفعاليات اليت يتم تدقيقها

التغيريات املطلوبة يف حميط اإلدارة االنتخابية اخلارجي   •
واليت من شأا متكني اإلدارة من حتقيق أهدافها وتطوير 

مستوى خدماا، باإلضافة إىل تعزيز مكانتها واستدامتها 
على املدى الطويل

مدى حتقيق الفعاليات والعمليات اليت يتم تدقيقها   •
لألهداف املنشودة، وملستويات األداء ومعايري 

اخلدمة املحددة من قبل اإلدارة االنتخابية واملرجوة 
من قبل شركائها

وسائل حتسني اإلطار العام لإلدارة االنتخابية ونتائجها   •
املربجمة، وكذلك معايري أدائها ومستوى خدماا مبا 

ميكنها من حتقيق أهدافها بطريقة تعمل على تطوير تلك 
اخلدمات

التغيريات املطلوبة لتحسني مستويات مسؤولية وشفافية   •
اإلدارة االنتخابية، ولتعزيز مستويات الثقة العامة ا

اإلدارة  على  ذلك  يف  مبا  خمتلفة،  مستويات  على  تأثريات  األداء  تدقيق  عمليات  عن  ينتج  قد   .٤٦٤
االنتخابية وعلى نظرة شركائها هلا. وقد تفضي تلك التأثريات إىل توفري أكرب يف استخدام املوارد، وإىل 
االرتقاء مبستويات النجاعة واملهنية، واإلسهام يف اعتماد سياسات وممارسات إدارية أفضل، وإىل تطوير 
جودة اخلدمات اليت تقدمها اإلدارة االنتخابية، باإلضافة إىل وعي أكرب حول متطلبات املسؤولية واملساءلة 

الواقعة على عاتقها.

التدقيق املايل
اليت  الذاتية  التحقق  االنتخابية وسيلة  اإلدارة  ا  تقوم  اليت  الداخلية  املايل  التدقيق  متّثل عمليات   .٤٦٥
متّكن تلك اإلدارة من تعزيز مبادئ االستقامة والرتاهة املالية. يف املقابل، توفر عمليات التدقيق اخلارجية، 
واليت تقوم مبراجعة حسابات اإلدارة االنتخابية، رأيًا مستقًال حول اكتمال، ومالءمة، ونزاهة ودقة تلك 
احلسابات والعمليات املالية. وجند بأنه على غالبية اإلدارات االنتخابية واجب إعداد وتقدمي حسابات 
سنوية مدققة، متصلة بعملياا وإجنازاا املستندة إىل خطط عملها السنوية. وميكن أن توفر تلك التقارير 
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معلومات حول حجم التمويل املقدم من قبل الدولة والتمويل الذي حتصل عليه اإلدارة االنتخابية من 
مصادر خارجية، يف حال وجودها، وتفاصيل تتعلق بصرف تلك املوارد.

٤٦٦. تتطلب العمليات االنتخابية الكثري من العمليات املالية املتعلقة بشراء وتوفري املواد والتجهيزات 
االنتخابية، باإلضافة إىل توظيف أعداد كبرية من املوظفني املؤقتني. كما وجند بأن كثريًا من اإلدارات 
االنتخابية لديها أعداد كبرية من املوظفني املوزعني جغرافيًا، مبا يف ذلك آالف العاملني املؤقتني، كما 
وأا تقوم باقتناء األجهزة واملواد واخلدمات االنتخابية بكميات كبرية تصل قيمتها إىل ماليني الدوالرات، 
وذلك خالل فترة زمنية قصرية جدًا عادًة. وقد يولد ذلك جوًا خصبًا للفساد واختالس األموال اليت قد 

حتدث يف حال غياب اإلجراءات الواقية املناسبة اليت من شأا أن حتول دون حدوث ذلك.

٤٦٧. دف عمليات التدقيق املايل إىل توفري احلد املقبول من التطمينات بأن التقارير املالية املدققة تعكس 
بأمانة الوضع املايل لإلدارة االنتخابية، ونتائج عملياا، وحساباا اجلارية مبا يتالءم مع مبادئ املحاسبة 
ومعايري التدقيق املايل املقبولة عمومًا. وتعمل تلك التقارير على التحقق من استيفاء كافة العمليات املالية 
مبادئ العمل املايل، وذلك استنادًا إما إىل القواعد والضوابط اليت تضعها اإلدارة االنتخابية هلذا الغرض، 
أو إىل القوانني املتعلقة بإدارة الشؤون املالية يف قطاعات العمل العام. كما وتعمل عمليات التدقيق املايل 
على تقييم مدى مالءمة ودقة تطبيق التركيبات الداخلية املعتمدة من قبل اإلدارة االنتخابية للقيام باملهام 
ملفات  والرتاهة يف  الدقة  اإلدارة وممتلكاا، وذلك دف حتقيق  تلك  املالية واحلفاظ على موجودات 

اإلدارة املالية واحلد من حماوالت االختالس وحاالت الفساد.

٤٦٨. وميكن أن تتطرق عمليات التدقيق املايل إىل بعض أو كافة املسائل التالية:

األموال  استالم  ووصوالت  والصرف،  الدخل  (كموارد  الصلة  ذات  واملعلومات  املالية  التقارير   أ) 
وتوزيعها، وتقارير جرد املمتلكات)؛

طلبات التمويل والتعديالت أو الفارق بني التقديرات املالية وحجم التكاليف احلقيقية؛  ب) 
مدى االلتزام بالقوانني والضوابط، خاصًة فيما يتعلق بعمليات الشراء، واحلسابات، والتقارير املتعلقة   ج) 

بالعقود واملنح، باإلضافة إىل وسائل مكافحة الفساد؛
وسائل اإلشراف الداخلي على األموال، واملوارد والتقارير املالية.  د) 

ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a@›j”@Âfl@wfla5€a@·ÓÓ‘m

٤٦٩. تشكل عمليات تقييم الربامج وسيلة أخرى شائعة االستعمال لتمكني اإلدارة االنتخابية من تطوير 
األداء، حيث  تدقيق  تقترب كثريًا من عمليات  العمليات  أن هذه  إال  املسؤولية يف عملها.  مستويات 
توفر كل منها حتليًال مستقًال وموضوعيًا حول كيف ميكن لإلدارة االنتخابية استخدام مواردها بشكل 
أفضل. إال أن تدقيق األداء يعمل على التركيز على جناعة، ومهمنية وفاعلية أداء اإلدارة االنتخابية نسبًة 
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إىل األهداف املحددة يف خطتها االستراتيجية أو األطر القانونية والعملياتية األخرى، بينما تنطلق عمليات 
تدقيق الربامج عامًة من التساؤل حول ما إذا كان اإلطار االنتخايب، واألهداف االستراتيجية اليت حتددها 

اإلدارة االنتخابية، مالءمة لتحقيق احتياجات الشركاء يف العملية االنتخابية.

٤٧٠. وتشتمل التساؤالت األساسية اليت حتاول عملية تدقيق الربامج اخلاصة باإلدارة االنتخابية اإلجابة 
عليها على ما يلي:

هل يفي اإلطار القانوين اخلاص بفعاليات اإلدارة االنتخابية وأهدافها باحتياجات وأهداف شركاء   أ) 
تلك اإلدارة يف العملية االنتخابية؟

هل تعترب اخلدمات اليت تقدمها اإلدارة االنتخابية ضرورية؟  ب) 
هل ميكن تقدمي خدمات اإلدارة االنتخابية بفاعلية أكرب؟  ج) 

ما هو تأثري اخلدمات اليت يتم تقدميها على املديني القصري والبعيد؟  د) 

نتائجها يف  النتائج، حبيث ميكن االستفادة من  التركيز على  الربامج على  ٤٧١. تعمل عمليات تدقيق 
دورة التخطيط االستراتيجي لإلدارة االنتخابية. وتركز تلك العمليات على كيفية خدمة تلك اإلدارة 
لشركائها يف العملية االنتخابية، مبا يف ذلك حتديد ما إذا كانت عمليات التقييم اليت تستند استراتيجيات 
اإلدارة وفعالياا لنتائجها ما زالت صاحلة وقائمة. ومبا أن هذه العملية ترتكز إىل الشركاء، فهي تعمل 
على مجع آرائهم وتوقعام حول مالءمة فعاليات اإلدارة االنتخابية وأدائها. وبذلك تسهم هذه العملية 
يف مساعدة اإلدارة االنتخابية على حتديد الفعاليات اليت مل تعد تفي باحتياجات شركائها، يف جو من 
تدقيق  لعملية  وميكن  املتسارعة.  التكنولوجية  والتطورات  والقانونية،  واالجتماعية  السياسية  املتغريات 
الربامج أن حتدد ما إذا كانت بعض اخلدمات اليت تقدمها اإلدارة االنتخابية ما زالت ضرورية، أو إذا ما 
كان بإمكان مؤسسات أخرى استخدام املوارد العامة املخصصة لبعض اخلدمات االنتخابية، كنشاطات 

التوعية االنتخابية مثًال، بشكل أفضل من اإلدارة االنتخابية.

ÚÓibÇn„¸a@pbÓ‹‡»€a@…jnÌ@à€a@·ÓÓ‘n€a

االنتخابات،  انتهاء  تعقب  اليت  التقييم  عمليات  إىل  االنتخابية  اإلدارات  قبل  من  اللجوء  يزداد   .٤٧٢
وذلك لتقييم مدى مالءمة اإلطار القانوين والتركيبات اإلدارية لتنفيذ االنتخابات، ولتقييم أدائها يف تنظيم 
انتخابات حرة ونزيهة يقبل بنتائجها مجيع الشركاء. وتعترب هذه التقييمات مكملة لعمليات التدقيق املايل 
البلدان اليت تفرض على إداراا االنتخابية تقدمي تقارير شاملة حول أدائها عقب  وتدقيق األداء. ومن 
انتهاء كل عملية انتخابية كل من بوتسوانا وجورجيا، حيث قامت اإلدارة االنتخابية يف بوتسوانا بالتعاقد 
مع فريق من خرباء االنتخابات لتقييم أدائها خالل االنتخابات العامة لسنة ٢٠٠٤ هناك. ونتج عن تلك 
العملية جمموعة من التوصيات اهلامة، واليت كان هلا تأثريات بعيدة املدى، مبا يف ذلك بعض املتطلبات 

املتعلقة بإدخال بعض التعديالت الدستورية والقانونية.
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جدول رقم (١٧): قواعد العمل اخلاصة بعملية تقييم انتخابات عام ٢٠٠٤ يف بوتسوانا

تقييم اإلطار القانوين، من حيث أمهيته، ومالءءمته وفاعليته يف توجيه جلنة االنتخابات املستقلة اإلطار القانوين  •
لتنفيذ مهامها (قانون االنتخابات والدستور)

تقييم مدى وضوح اإلطار القانوين، مع التركيز بشكل خاص على طبيعة الدور امللقى على عاتق   •
جلنة االنتخابات

تقييم مالءمة املهام اخلاصة بلجنة االنتخابات وأمينها العام واملنصوص عليها يف دستور البالد  •
تقييم احلاجة لقانون خاص يتعلق بلجنة االنتخابات، ومهامها، وموظفيها ومسائل قانونية أخرى   •

ذات صلة
اقتراح التعديالت املطلوبة، يف حال وجودها، على اإلطار القانوين القائم  •

تقييم مدى جاهزية جلنة االنتخابات املستقلة النتخابات العام ٢٠٠٤اإلطار التنفيذي  •
تقييم مدى التزام جلنة االنتخابات بالدور املرصود هلا يف اإلطار القانوين القائم أثناء حتضريها   •

النتخابات سنة ٢٠٠٤
تقييم مالءمة، وأمهية، وفاعلية برامج التوعية االنتخابية اليت قامت ا جلنة االنتخابات  •

تقييم فاعلية جلنة االنتخابات يف تنظيم انتخابات سنة ٢٠٠٤، وحتديد الصعوبات ومواقع   •
الضعف، الفعلية واملفترضة

تقييم عالقة جلنة االنتخابات بشركائها الرئيسيني، حيث جيب التركيز بشكل أساسي على   •
عالقتها بالسلطة التنفيذية، وذلك دف اقتراح طرق أكثر فاعلية لتنظيم تلك العالقة، حبيث 

حتسن من شفافية ومسؤولية جلنة االنتخابات يف الوقت الذي حتافظ فيه على استقالليتها
تقييم كيفية تعزيز سبل التواصل اجليد بني اللجنة وأمانتها العامة  •

تعيني أعضاء جلنة 
االنتخابات ومسائل 
التوظيف

تقييم ضوابط تعيني أعضاء جلنة االنتخابات وأمينها العام واقتراح سبل تطوير ذلك عند احلاجة  •
تقييم قدرات ومالءمة موظفي جلنة االنتخابات  •

حتديد مواقع الضعف واقتراح برامج التطوير املطلوبة  •
تقييم ما إذا كان جيب على جلنة االنتخابات أن تتمتع بصالحية توظيف وعزل موظفيها، وفرض   •

العقوبات التأديبية عليهم، مبن فيهم أمينها العام 

تقييم مالءمة مستويات متويل جلنة االنتخابات املستقلة وفاعلية وسائل التمويل القائمةالتمويل  •

استقاللية جلنة 
االنتخابات

تقييم مدى استقاللية جلنة االنتخابات الفعلية واملطلوبة  •
اقتراح املعايري اليت جيب حتديد استقاللية جلنة االنتخابات نسبة هلا  •

اقتراح وسائل وطرق تقدمي التقارير من قبل جلنة االنتخابات  •

التقييم املستقبلي 
ملستويات األداء

البحث يف كيفية جعل علميات تقييم األداء جزًء ال يتجزأ من نشاطات جلنة االنتخابات اليت   •
تعقب االنتهاء من كل عملية انتخابية

تقييم مالءمة وأمهية خطط جلنة االنتخابات االستراتيجية احلالية، واقتراح التحسينات املطلوبةمسائل أخرى  •
النظر يف األمور املتعلقة باجلندرية (النوع) واالنتخابات، ودور املرأة، وكيفية معاجلة ذلك ضمن   •

تركيبات جلنة االنتخابات

املصدر: مأخوذ عن ”التقرير النهائي: تقييم جاهزية جلنة االنتخابات املستقلة لتنظيم انتخابات مشروعة 
ومقبولة يف أكتوبر عام ٢٠٠٤. تقرير فريق من املستشارين املعينني لتقييم العملية االنتخابية لسنة ٢٠٠٤ 
يف بوتسوانا“ الذي قام بوضعه كل من كارل داندس، ماونديين، زيباين وبالويل يف كانون األول/ديسمرب 

.٢٠٠٤



٢٩٨

أشكال اإلدارة االنتخابية

٢٩٩

ية
خاب

النت
رة ا

إلدا
اء ا

م أد
قيي

ت

٤٧٣. تسهم تقارير التقييم اليت تعقب العمليات االنتخابية يف حتديد جوانب النجاح والفشل، واألسباب 
خلف ذلك، إذ أا عادًة ما تغطي كافة جوانب النظام االنتخايب وتطبيقاته العملية، والتركيبات اإلدارية 
اليت مت العمل ا والقدرات اليت قامت عليها. لذلك يفضل أن تستند تلك التقارير إىل اطالع القائمني بعملية 
التقييم على جمريات العملية االنتخابية بشكل مباشر، وعدم االكتفاء بدراسة ومراجعة التقارير وامللفات. 
وميكن أن تشكل عمليات االقتراع، وعد وفرز الصوات، وسلوكيات الناخبني أثناء االنتخابات، وتفاعل 
الشركاء مع نشاطات وقرارات اإلدارة االنتخابية حماور هامة جيب تقييمها من خالل عملية التقييم اليت 
تعقب االنتخابات. كما وميكن أن يبحث التقييم يف مدى إسهام طرق متويل اإلدارة االنتخابية يف حتقيق 
االستدامة هلا أو عرقلة ذلك. باإلضافة إىل ذلك، يسهم تقرير التقييم يف حتديد مواقع القوة ومواقع الضعف 
يف إدارة العملية االنتخابية واإلطار االنتخايب ككل، وتقدمي التوصيات الكفيلة بتوفري املعاجلات املالئمة. 
أخريًا، جيب االستفادة من نتائج عملية التقييم من خالل النقاشات اليت تعقب العملية االنتخابية املتعلقة 

بإدخال اإلصالحات وتطوير أداء اإلدارة االنتخابية على مدار الدورة االنتخابية برمتها.

٤٧٤. يسهم تالزم عملية تقييم االحتياجات اليت تسبق العملية االنتخابية وعملية تقييمها بعد انتهائها يف 
حتديد مستوى استدامة االنتخابات احلرة والرتيهة اليت ميكن لبلد ما حتقيقها على املدى الطويل.

جدول رقم (١٨): كشف بأهم اجلوانب اليت جيب أن تشملها عملية تقييم اإلدارة االنتخابية عقب 
انتهاء االنتخابات

الفعاليةاجلهة املسؤولة
التقييم وإطارها إدارة املؤسسة االنتخابية قبل بدء العملية االنتخابية، وضع األسس اليت جيب أن تقوم عليها عملية   •

العام، وذلك بالتشاور مع الشركاء يف العملية االنتخابية، وتعيني املدير املسؤول عن عملية 
التقييم من قبل اإلدارة وفريق التقييم، باإلضافة إىل املستشارين اخلارجيني إذا لزم األمر

شرح طبيعة وأهداف عملية التقييم لكافة موظفي اإلدارة االنتخابية  •
إعداد خطة العمل لعملية التقييم والربنامج الزمين جلمع املعلومات أثناء العملية االنتخابية وبعد فريق التقييم  •

انتهائها، وكذلك إلمتام عمليات التحليل والتقارير
مراجعة كافة الوثائق املتعلقة باإلطار العام للعملية االنتخابية، كاإلطار القانوين، وسياسات   •
اإلدارة االنتخابية وطرق عملها، باإلضافة إىل أية وثائق هامة أخرى تصدر عن أية جهات 

أخرى تتعلق بالعملية االنتخابية
مراقبة العمليات االنتخابية أثناء االنتخابات، مبا يف ذلك إجراء اللقاءات واملقابالت مع اإلدارة   •
االنتخابية  واإلدارة  العملية  أداء  حول  املعلومات  ومجع  وشركائها،  وموظفيها  االنتخابية، 

بشكل مستمر أثناء االنتخابات 
انتهاء  بعد  االنتخابية  العملية  يف  الشركاء  مع  املستديرة  احلوار  وطاوالت  اللقاءات  عقد   •

االنتخابات، لالطالع على آرائهم حول أداء اإلدارة االنتخابية والعملية االنتخابية ككل
مجع املعلومات غري املكتملة بعد انتهاء العملية االنتخابية، وحول جوانب هامة منها كالرتاعات   •

اليت قد تنشب حول نتائج االنتخابات
حتليل املعلومات وإعداد مسودة تقرير التقييم  •

مراجعة مسودة تقرير التقييم واإلجابة عليهإدارة املؤسسة االنتخابية  •
إعداد التقرير النهائي لعملية التقييم، أخذًا بعني االعتبار أجوبة اإلدارة االنتخابية على مسودته فريق التقييم  •

األوىل
تقدمي تقرير التقييم للشركاء يف العملية االنتخابيةإدارة املؤسسة االنتخابية  •

مناقشة التوصيات الواردة يف تقرير التقييم مع موظفي اإلدارة االنتخابية  •
التنفيذية  السلطتني  فيهم  مبن  الشركاء،  مع  الضرورية  واالتصاالت  بالنشاطات  القيام   •

والتشريعية، للعمل على تنفيذ اإلصالحات االنتخابية اليت يوصي ا تقرير التقييم
وضع واعتماد السياسات والضوابط اجلديدة استنادًا إىل استنتاجات تقرير التقييم وتوصياته،   •

وما قد ينتج عنها من تعديالت أو إصالحات لقوانني االنتخابات
وضع األسس اليت جيب أن تقوم عليها عملية تقييم االنتخابات التالية، وذلك بالتشاور مع   •
الشركاء يف العملية االنتخابية، مع التركيز بشكل أساسي على املواضيع واجلوانب اليت متت 

اإلشارة هلا يف تقيييم العملية االنتخابية السابقة

ÙäÅc@ÚÓibÇn„a@paâaÖg@›j”@Âfl@ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a@·ÓÓ‘m

اإلدارات  تلك  جتربة  يضع  أن  أخرى  انتخابية  إدارات  قبل  من  االنتخابية  اإلدارة  لتقييم  ميكن   .٤٧٥
تستفيد  قد  املثال،  سبيل  فعلى  على حد سواء.  واخلارجية  الداخلية  التقييم  عمليات  العملية يف خدمة 
اإلدارة االنتخابية بشكل كبري من استخدام موظفيها يف مواقع جغرافية ما لتدقيق أدائها وماليتها يف مواقع 
جغرافية أخرى، كما اعتادت أن تفعل جلنة االنتخابات األسترالية يف مطلع تسعينات القرن املاضي. إذ قد 
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مييل موظفو اإلدارة االنتخابية إىل تقبل النصائح والتوصيات اليت يقدمها زمالء هلم يف إدارة االنتخابات 
واجهوا مشكالت إدارية مشاة ووضعوا هلا املعاجلات املطلوبة من قبل، باإلضافة إىل توفري فرصة لكل 
من القائمني على عملية التقييم وأولئك الذين يتم تقييمهم لتوسيع أفق معرفتهم واالستفادة من تبادل 
اآلراء واألفكار أثناء عملية التقييم. وميكن حتقيق فوائد مشاة من خالل اللجوء إىل مهنيني انتخابيني من 

كبار املسؤولني، من داخل البلد أو خارجه، للقيام بعمليات التقييم اخلارجية.

ÚÓuâb®a@Úib”ä€bi@Ú‘‹»nΩa@…ÓôaÏΩa

٤٧٦. تعترب الرقابة اخلارجية على اإلدارة االنتخابية جزًء من مسؤوليتها اخلارجية أمام شركائها يف العملية 
االنتخابية، واليت ميكن تنفيذها من خالل عمليات التدقيق أو التقييم اخلارجي، أو مراجعة فعاليات اإلدارة 
االنتخابية من قبل جهاز خارجي مؤقت، أو من قبل إحدى اللجان الربملانية، كلجنة الشؤون االنتخابية 

أو جلنة احلسابات العامة.

٤٧٧. وإذا مل تتمتع اجلهة اليت تقوم على تنفيذ الرقابة اخلارجية لإلدارة االنتخابية باستقاللية تامة فهي قد 
تكون عرضة للتأثري أو التدخالت اليت قد تضر بنطاق عملها وطرقه، إذ قد حتدث حماوالت لتغيري تقارير 
الرقابة أو التأثري عليها. وقد تشمل العراقيل اليت ميكن أن تواجهها جهة الرقابة تقييدات يف أسس عملها، 
املالية  املوارد  الالزمة، أو يف  املعلومات  للقيام بتحرياا، أو يف حصوهلا على  املمنوح هلا  الوقت  أو يف 
وغريها اليت تتطلبها للقيام بعملها على أكمل وجه. ففي أندونيسيا على سبيل املثال، يقوم جهاز الرقابة 
على االنتخابات بدور مزدوج يف متابعة سري العملية االنتخابية والعمل بصفته اجلهة األوىل للنظر يف أغلبية 
الرتاعات االنتخابية. وبينما يفترض أن يعمل هذا اجلهاز باستقاللية تامة، فهو معني وممول من قبل اإلدارة 
االنتخابية. وأدى اخلالف القائم بني هذا اجلهاز واإلدارة االنتخابية سنة ٢٠٠٤، حول معارضة بعض 
قرارات تلك اإلدارة، إىل قيام اإلدارة االنتخابية بإصدار ضوابط ألغت مبوجبها أي دور جلهاز الرقابة يف 

أية نزاعات تكون اإلدارة االنتخابية طرفًا فيها.

٤٧٨. وللقيام مبهامها حتتاج أجهزة الرقابة للتمتع حبق االطالع على الوثائق واملواد وامللفات اإللكترونية 
مع  املقابالت  وإلجراء  العامة،  األموال  خالل  من  متويلها  مت  اليت  اخلدمات  من  وللتحقق  ومراجعتها، 
احلقوق من  التأكيد على هذه  ترتأيهم. وميكن  أفراد آخرين  االنتخابية وموظفيها وأي  اإلدارة  أعضاء 
مصداقيتها  وتعزيز  ذلك  حتقيق  االنتخابية  لإلدارة  فيمكن  وإال  القانوين،  اإلطار  يف  هلا  التطرق  خالل 
مبنح تلك األجهزة حرية االطالع والتدقيق دون أية معوقات. وميكن ألجهزة الرقابة الرمسية أن تتمتع 
بصالحية احلصول على أمر قضائي يلزم اإلدارة االنتخابية وأية جهات أخرى بتوفري املعلومات والوثائق، 
يترتب على عدم االذعان هلا عقوبات حمددة. ويف احلاالت اليت تتمتع ا أجهزة الرقابة بصالحية القيام 

بالتحريات، عادًة ما تعطى تلك األجهزة سلطة أخذ الشهادات حتت القسم.

٤٧٩. وللعمل على حتقيق أعلى مستويات الفاعلية والفائدة منها، جيب أن ختضع عملية الرقابة ملتابعة تضمن 
جودة عملها، ومهنيتها، وحيادها، ودقتها. لذلك فمن الضروري العمل على توفري طواقم عمل مؤهلة تعي 
بشكل كامل تفاصيل األطر القانونية، واملالية والتنفيذية اليت يتم تنظيم املهام االنتخابية استنادًا هلا، األمر 
الذي من شأنه متكني أجهزة الرقابة من القيام بدورها عمًال بأفضل املمارسات املهنية. أخريًا، جيب أن تتسم 

استنتاجات أجهزة الرقابة باملوضوعية، وأن دف دومًا إىل تطوير خدمات اإلدارة االنتخابية وأدائها.
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يسهم عمل اإلدارة االنتخابية بروح املسؤولية أمام شركائها يف العملية االنتخابية بتعزيز   •
االنتخابية  اإلدارة  مهنية  إىل  اجلمهور  نظرة  إجيابًا يف  ويؤثر  ممارساا،  وترشيد  شفافيتها 

وحيادها.

تعترب املسؤولية غري الرمسية املتمثلة بتواصل اإلدارة االنتخابية الدائم مع شركائها، وكذلك   •
وسائل املسؤولية الرمسية املتعلقة مبالية تلك اإلدارة وأدائها، تعترب وسائل ضرورية، تكمل 
بعضها البعض، للتحقق من التزام اإلدارة االنتخابية بالقانون، واالستقامة املالية، والرتاهة 

التنفيذية، والفاعلية يف تنفيذ مهامها مبا يفي مبتطلبات اجلميع.

لإلدارة االنتخابية مسؤولية داخلية وخارجية فيما يتعلق مبستويات األداء. وتشمل وسائل   •
التحقق الداخلية من ذلك املتابعة اإلدارية الداخلية وتطبيق عمليات التدقيق الداخلية لتقييم 
مستويات األداء. أما الوسائل اخلارجية فتشمل عمليات التقييم اخلارجية واملتطلبات اليت 
تفرض على اإلدارة االنتخابية إلعداد وتقدمي التقارير لشركائها كالسلطة التشريعية مثًال. 
ويسهم توزيع تقارير اإلدارة االنتخابية على أوسع نطاق يف متكني كافة الشركاء واملعنيني 

من االطالع على التحديات اليت تواجهها تلك اإلدارة وعلى منجزاا.

سواء.  حد  على  وخارجيًا  داخليًا  املايل  أدائها  عن  مسؤولة  االنتخابية  اإلدارة  تعترب   •
باإلدارة  اخلاصة  املتابعة  ووسائل  املالية  التقارير  لذلك  الداخلية  املتابعة  وسائل  وتشمل 
املالية، باإلضافة إىل عمليات التدقيق املايل الدورية. أما الوسائل اخلارجية فتتضمن عمليات 
املدققة بشكل دوري للشركاء، كالسلطة  املالية  التقارير  املايل اخلارجية، وتقدمي  التدقيق 
قبل  من  املايل  االنتخابية  اإلدارة  ألداء  التقييم  عمليات  إىل  باإلضافة  واملاحنني،  التشريعية 

أجهزة خمتصة.
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املتعلقة  تلك  وخاصًة  ونظمها،  التكنولوجية  للوسائل  االنتخابية  اإلدارة  استخدام  يلقي   •
بعمليات االقتراع وعد األصوات، مزيدًا من متطلبات املسؤولية واملحاسبة على عاتق تلك 
اإلدارة، إذ أنه قد يصعب على كافة الشركاء فهم تلك الوسائل والنظم بسهولة. لذلك 
أعلى مستويات اجلودة  التحقق من  توافر سبل  التحقق من  االنتخابية  اإلدارة  جيب على 
والرتاهة يف تلك النظم، مبا يف ذلك توافر األدلة امللموسة عن كافة الفعاليات اليت تتم استنادًا 

للوسائل والنظم التكنولوجية.

ميكن لإلدارة االنتخابية اللجوء إىل وسائل متعددة لطمأنة شركائها حول مهنية واستقامة   •
العمل،  وطرق  والنظم  اخلدمات  جودة  من  للتحقق  املتابعة  وسائل  ذلك  يف  مبا  أدائها، 
قبل وأثناء قيامها ا، باإلضافة إىل عمليات التدقيق اليت تعقب انتهائها من أية فعاليات، 
وعمليات التقييم والرقابة اخلارجية. كما ويسهم اللجوء إىل وسيلة التقييم من قبل إدارات 
انتخابية أخرى يف إضفاء مزيد من املصداقية على استنتاجات عمليات التقييم وتوصياا 

املختلفة.

ُيفهم بعملية التقييم على أا حتليل لإلطار االنتخايب ككل، بينما ختتص عمليات التدقيق   •
بتقييم وحتليل مواضيع وجوانب حمددة ضمن ذلك اإلطار. لذلك فقد تشمل عملية التقييم 

عمليات تدقيق، بينما ال يصح العكس استنادًا إىل هذا املفهوم.

االنتخابية،  لإلدارة  اجليدة  املمارسات  املايل حتديد  والتدقيق  األداء  تدقيق  لعمليات  ميكن   •
اليت  السبل  منها، وحتديد  والفساد واإلسهام يف احلد  الغش واخلداع  واكتشاف حاالت 
ميكن لتلك اإلدارة اللجوء إليها لتحسني أدائها الستيفاء متطلبات اإلدارة املالية املستقيمة، 
خططها  يف  املعتمدة  أهدافها  حتقيق  من  ميكنها  ومبا  ونزاهتها،  التنفيذي  أدائها  وتطوير 

االستراتيجية.

تقوم عمليات تدقيق األداء على تقييم مهنية وفاعلية نشاطات اإلدارة االنتخابية وجناعتها من   •
حيث الكلفة، وهي بذلك تؤثر بشكل كبري يف رفع مستوى اجلودة خلدماا، واالستخدام 
األجنع ملواردها، وتعزيز قدرات اإلدارة االنتخابية ككل. أما تأثري عمليات التدقيق املايل 
فيسهم يف حتسني سبل الرقابة املالية الداخلية، وتعزيز االلتزام بالقواعد املتصلة باإلدارة املالية 

واالستخدام املهين للموارد املالية.

باإلضافة إىل عمليات التدقيق، ميكن لإلدارة االنتخابية تنفيذ عمليات تقييم لرباجمها املتعلقة   •
من  التحقق  على  الربامج  تقييم  عمليات  تقتصر  وال  وأنشطتها.  فعالياا  كل  أو  ببعض 
مستوى جودة أداء اإلدارة االنتخابية يف قيامها مبا كان عليها القيام به من مهام، بل يف 

تقييم مدى مالءمة أهدافها االستراتيجية ملحيطها ومدى استجابتها الحتياجات الشركاء 
يف العملية االنتخابية. وعليه، توفر هذه العمليات فرصًة إلرشاد اإلدارة االنتخابية حول 
كيفية حتسني وتطوير فعالياا مبا ميكنها من االستجابة لتلك االحتياجات بنجاعة، ومهنية 
وفاعلية. لذلك فهي وسيلة جيدة لتمكني اإلدارة االنتخابية ملواجهة التحديات اليت يفرضها 

عليها حميطها اخلارجي املتقلب باستمرار.

تستفيد اإلدارة االنتخابية بشكل خاص من عمليات التقييم اليت تعقب انتهاء االنتخابات،   •
حيث ميكنها االستناد إىل التوصيات النامجة عن تلك العمليات إلصالح وتطوير سياساا 
وطرق عملها، وللحث على إدخال اإلصالحات على اإلطار االنتخايب على مدار الدورة 

االنتخابية.

ميكن تنفيذ عمليات الرقابة اخلارجية على اإلدارة االنتخابية من خالل عمليات التدقيق أو   •
التقييم اخلارجية من قبل جلنة خمتصة دائمة من جلان السلطة التشريعية (الربملان)، أو من 
قبل جهاز مؤقت يتم تعيينه هلذا الغرض بالذات. ولكي تتمكن من القيام مبهامها بفاعلية 
حتتاج جهة الرقابة إىل الوصول حبرية لكافة املواد، واملعلومات، واألفراد، كما وأا حتتاج 
للعمل انطالقًا من ثقافة تقوم على أسس االستقاللية واحلياد واملهنية، وللخضوع إىل وسائل 

صارمة للتحقق من جودة أدائها.
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العملية  يف  التكنولوجيا  من  رئيسيني  نوعني  االنتخابات  مدراء  تبىن  خلت،  عامًا  عشرين  امتداد  على 
االنتخابية، مها: قواعد البيانات (لدعم نظم تسجيل الناخبني) ونظم املعلومات اجلغرافية ”GIS“ (إلعادة 
توزيع الدوائر االنتخابية والتخطيط اللوجيسيت). وجتدر االشارة إىل أن هذه االساليب التنكنولوجية اليت مت 
تبنيها يف البداية، واليت حققت فائدة كبرية يف كفاءة وفاعلية العملية االنتخابية، جاءت أصًال من جماالت 
أخرى، تطورت فيها تلك التكنولوجيا بشكل كامل ومت اختبارها بدقة. وباملقارنة مع تلك املرحلة، فإن 

املجال البازغ للتصويت اإللكتروين (E-Voting) يعّد حديثًا يف حقل إدارة االنتخابات العامة واخلاصة.
ويف ظل نظام إلكتروين كامل للتصويت، تتم كافة عمليات التعرف على هوية الناخبني، واالقتراع، وعّد 
األصوات، ونقل البيانات إلكترونيًا وبوسائل رقمية، بدون التدخل البشري يف معاجلتها. وحىت اآلن، مل 
يصل أي بلد إىل هذا املستوى من التحديث يف إدارة االنتخابات على املستوى الوطين. يف املقابل جتمع 
النظم املختلطة بني األسلوب اليدوي والتكنولوجيا اإللكترونية، وتقدم حلوًال متنوعة مت استخدام العديد 
من تطبيقاا يف عدة دول. ويتأثر هذا النظام املختلط بالعديد من العوامل، األمر الذي جيعل منه فريدًا 

من نوعه يف كل حالة.
واملعيار الذي ميكن من خالله مقارنة درجة األمتتة يف خمتلف النظم هو ما يسمى ”حبجم الشيفرة اآلمنة“ 
(TCB-Trusted Code Base)، الذي يتعلق حبجم شيفرة الكمبيوتر الضرورية لدعم نظام حمدد. وببساطة، 
أو  املقصود  للتالعب  عرضًة  وأكثر  تعقيدًا  أكثر  النظام  أصبح  كلما  أكرب  الشيفرة  كان حجم  فكلما 
العرضي. وتشري صفة األمان يف شيفرة الكمبيوتر إىل درجة اختبارها الصارم، وإىل أي مدى أصبحت 

مقبولة بصفتها صحيحة وسليمة.
أما النظم اليت تعتمد على اإلنترنت، فتثري خماوف جادة من الناحية األمنية والتكنولوجية. وترتبط املخاوف 
األمنية بتعرض النظام إىل بيئة ذات خماطر غري معروفة يصاحبها قدر مماثل من اإلمكانات غري املعروفة 
أيضًا. وال تقتصر تلك البيئة على العناصر املحلية فحسب بل تشمل أيضًا عناصر من البيئة االتصالية 
اليت  النظم  فيها احلكومات األجنبية وقراصنة اإلنترنت (Hackers). وحتتاج  اإلنترنت، مبا  املفتوحة عرب 

اإلنترنت  عرب  االتصال  على  تعتمد  النظم  هذه  ولكون  ممكنة.  شيفرة  أكرب  إىل  اإلنترنت  على  تعتمد 
مستخدمًة قنوات متر عرب حموالت عامة (Public Routers)، تصبح بعض مكونات الشيفرة اخلاصة ا غري 

جديرة بالثقة وغري آمنة.
مها  االنتخابات  خالل  االقتراع  أنشطة  يف  يستخدمان  اللذان  التكنولوجيا  من  الرئيسيان  والنموذجان 
الضوئي املسح  وتكنولوجيا   ،(direct recording electronic-DRE) املباشر  اإللكتروين  التسجيل 

.(optical scanning)
وتسمح نظم التسجيل اإللكتروين املباشر للناخبني باإلدالء بأصوام مباشرة يف النظام، عادة من خالل 
شاشة تعمل باللمس أو لوحة املفاتيح، ويتم جدولة األصوات آليًا. وميكن هلذه النظم أيضًا أن تتزامن يف 
تطبيقها مع نظم فرعية حيث تعمل بالتوزاي مع بطاقة تسجيل الناخب اليت تتضمن سبًال للتعريف عن 
هوية الناخب، وذلك على شرحية ممغنطة مثًال أو من خالل شيفرة ميكن إدخاهلا يدويًا عرب لوحة املفاتيح. 

وعادة ما تتطلب هذه النظم شيفرات ذات حجم متوسط إىل مرتفع.
الناخب  يقوم  اليت  العادية  االقتراع  لورقة  الضوئي  املسح  من خالل  فتعمل  الضوئي  املسح  تقنيات  أما 
بتعبئتها أو التأشري عليها يف الدوائر أو الفراغات املخصصة للتعبري عن خياره. وال تعترب هذه التقنيات 
 ،(bubble forms) “ا تعرف عمومًا باسم ”النماذج الفارغةفريدة يف جمال إدارة االنتخابات حيث أ
يف  الدول  من  العديد  يف  وتستخدم  الشكل،  دائرية  فراغات  تعبئة  ألسلوب  عادًة  الستخدامها  نظرًا 
االمتحانات العامة للطالب اليت تتم بأسلوب األسئلة ذات اإلجابات االختيارية. وتعترب متطلبات قاعدة 

الشيفرة اآلمنة يف نظم تكنولوجيا املسح الضوئي حمدودة عادًة إذا ما قورنت باحللول األخرى.

Ô„Î6ÿ€⁄a@�a6”¸a

البداية،  تواجه اإلدارة االنتخابية اليت تدرس مزايا األخذ بنظام التصويت اإللكتروين عدة حتديات. يف 
تتمثل هذه التحديات يف تأمني املوارد الضرورية لضمان السيطرة الفعالة وإدارة عمليات تقييم وتطوير 
النظام، باإلضافة إىل ضرورة احلصول على تكليف واضح من احلكومة جلهة واحدة فقط لالضطالع 
باملسؤولية عن إدارة العملية ككل. وقد أصبح موضوع التكليف جلهة حمددة أكثر أمهية يف يومنا هذا، 
التصويت  لتكنولوجيا  عروضًا  تقدم  اليت  اخلاص  القطاع  شركات  بني  الشديدة  املنافسة  بفعل  وذلك 

اإللكتروين، واليت أدت إىل ابتكار طرق شرسة يف الترويج ملنتجاا يف األسواق اجلديدة.
وحسب الظروف القائمة يف كل بلد على حدى، ميكن أن يتطلب األخذ بالتصويت اإللكتروين إدخال 
تعديالت موازية يف عدة جماالت قد يكون كثري منها خارج نطاق اختصاص اإلدارة االنتخابية ذاا، مبا 
يف ذلك قانون االنتخابات واألحكام املتعلقة مبسألة اإلثباتات اليت ميكن استخدامها أمام القضاء مثًال، وما 
يتعلق بصالحيات وقدرات التحقيق، والقواعد واإلجراءات اخلاصة حبل الرتاعات، وهيكلية السلطات 
االنتخابية وصالحياا ومتطلباا من املوظفني املتخصصني، وعملية تسجيل الناخبني، وعملية تسجيل 
االنتخابات، ونظام جدولة  مراقيب  االنتخابات، وقواعد عمل  واملرشحني، وتدريب موظفي  األحزاب 
واملجتمع  السياسية  األحزاب  (مع  العام  للتشاور  جادة  برامج  تتطلب  كوا  على  زد  النتائج.  وإعالن 

املدين)، وعملية واسعة لتوعية الناخبني.
العملية  أنه إصالح جذري يف  التصويت اإللكتروين عادة على  بنظام  ُينظر إىل األخذ  بناًء على ذلك، 
االنتخابية. وحيثما مت األخذ به بنجاح، جند بأن ذلك مت من خالل عملية تدرجيية، بدأت بربامج استطالعية 
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وجتريبية تبعها تبين متدرج للنظام عرب مراحل وانتخابات متتالية، وذلك لكي يتمكن املرشحون واألحزاب 
والناخبون واهليئات االنتخابية من التكيف مع التكنولوجيا اجلديدة. ويسمح هذا النهج التدرجيي بإدخال 

تعديالت مستمرة كما يسمح بالتوقف والتأين يف اعتماد النظام إذا ما برزت صعوبات غري متوقعة.
وهناك عدة ادعاءات حتيط بالتصويت اإللكتروين، مثل القول بأنه يرفع من حجم املشاركة العامة يف 
االنتخابات، أو أنه يعزز من أمن وسالمة العملية االنتخابية. ومع ذلك، ال يوجد سوى عدد قليل من 
الدراسات اإلحصائية حول أثر هذه النظم على العملية االنتخابية واملمارسات السياسية املصاحبة هلا. 
باإلضافة إىل ذلك ال توجد حىت اآلن سوى دالئل حمدودة على صحة القول بأن تقنية ما سيكون هلا 
نفس التأثري يف بلد ما مثلما سيكون هلا يف بلد آخر. وعليه، وكما هي احلال بالنسبة لإلصالح االنتخايب 
عمومًا، فإن الفائدة من إدخال نظم التصويت اإللكتروين جيب قياسها دائمًا استنادًا إىل الظروف اخلاصة 

للواقع الذي يتم من خالله اقتراحها.
وعلى وجه العموم، يتسم التصويت اإللكتروين باملزايا التالية:

من الناحية الرمزية، يشري التصويت اإللكتروين إىل مستوى احلداثة يف بلد ما.  •
املعتادة  اللوجستية  اقتراع متعددة يف حمطة االقتراع مع جتنب الصعوبات  يسمح باستخدام أوراق   •

املصاحبة لذلك.
(أي  تالفة  اقتراع  بأوراق  اإلدالء  أو  االقتراع،  ورقة  بإتالف  الناخبني  قيام  دون  حيول  أن  ميكن   •

األصوات غري الصحيحة)، سواء كان ذلك عن قصد أو بشكل عرضي.
ميكن أن يسمح بإدراج صور املرشحني على ”أوراق“ االقتراع بأقل كلفة ممكنة (وهو ما يساعد   •

الناخبني األميني على ممارسة حقهم يف االقتراع بسهولة).
يسمح باجلدولة السريعة لألصوات وإعداد النتائج، واليت ميكن أن تتم خالل دقائق بعد إقفال باب   •

االقتراع.
بعمليات  املرتبطة  الغش  حماوالت  أو  البشرية  األخطاء  بعض  وقوع  احتماالت  من  حيد  أن  ميكن   •

التصويت اليدوي.
ميكن هلا أن توفر استقاللية أكرب لألميني أو املعاقني يف اإلدالء بأصوام.  •
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من القرارات الرئيسية اليت تواجه اإلدارة االنتخابية عند طرح إمكانية إدخال نظام االقتراع اإللكتروين ما 
يتعلق مبسألة اخليار بني األخذ بنظام جاهز أم القيام بتطوير نظام خاص ا يتالءم مع ظروفها. ويتطلب 
النظام اجلاهز، حبسب تعريفه، القيام بتعديالت يف العملية االنتخابية إلدماج النظام ا. يف املقابل، ميكن 
تطوير النظام املبين خصيصًا مبا يتناسب مع متطلبات العملية االنتخابية منذ البداية. إال أن عملية تطوير 
نظام خاص جديد حتتاج إىل وقت أطول وتطرح مزيدًا من التحديات املتعلقة بإدارة عملية التطوير مقارنة 

مع عملية التقييم البسيطة للنظم اجلاهزة.
تزايدت بشكل مضطرد عمليات تطوير  املتحدة عام ٢٠٠٠،  الواليات  الرئاسية يف  االنتخابات  ومنذ 
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درا أنظمة التصويت اإللكتروين اجلاهزة من قبل شركات القطاع اخلاص، الذي تأثر كذلك بصدور ”قانون 

مليار   ٣,٨ قدره  فيدراليًا  متويًال  أتاح  الذي   ،(Help America Vote Act) لالقتراع“  أمريكا  مساعدة 
الترويج هلذه األنظمة  دوالر أمريكي لتحديث تقنيات التصويت يف الواليات املتحدة االمريكية. ويتم 
ذات املواصفات املتنوعة عادًة باعتبارها ”حلوًال تكنولوجية جاهزة“. واليت ميكن أيضًا تعديلها إىل حد 

ما لتتالءم مع كل حالة، وذلك من خالل إدخال بعض التغيريات على الربامج املستخدمة يف تشغيلها.
وعلى العكس مما سبق، قامت الربازيل بتبين نظام التصويت اإللكتروين خالل عدة أعوام، ومت تطويره 
تدرجييًا حسب ظروفها، حيث قامت سلطات االنتخابات الفيدرالية بتحديد مواصفات األنظمة املطلوبة 
بدقة وبالتفصيل. وبدعم من جهات حكومية متخصصة أخرى، طرحت السلطات االنتخابية دعوة عامة 
لشركات القطاع اخلاص لتقدمي عروضها لتصميم وإنتاج آلة التصويت اإللكتروين. ومت اختيار العرض 
الناجح والتعاقد مع مقدمه إلنتاج اآلالت، وذلك من خالل عملية تنافسية وبعد سلسلة من االختبارات 

والتحاليل.
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تتمثل أحد اإلدعاءات خلف الترويج لنظم التصويت اإللكتروين يف جدواها االقتصادية. وتبني التجربة 
يف تطوير النظم يف جمال احلاسوب إىل أن كلفة االستثمار األويل الالزمة لشراء النظام قد ال تزيد عن ربع 
الكلفة اإلمجالية له على امتداد عمره االفتراضي. أما النفقات األخرى املترتبة على إدخال النظام فتتعلق 
الغيار، والتخزين اآلمن،  للناخبني ، والصيانة وإصالح األعطال وتوفري قطع  التوعية  بتكاليف محالت 
من  والتحقق  النظام  تدقيق  وعمليات  م،  واالحتفاظ  املتخصصني  وتوظيف  وحتديثها،  الربجمة  وإعادة 
سالمته دوريًا، وتدريب موظفي االقتراع املؤقتني على استخدام اآلالت واستبداهلا دوريًا. باإلضافة إىل 
ذلك، جيب احلفاظ على النظام آمنًا يف مواجهة التطورات التقنية األخرى، األمر الذي يتوقف على طبيعة 
النظام ذاته وأساليب التصويت اإللكتروين اليت يعتمد عليها، وهو ما قد حيد من العمر االفتراضي أو مدة 
صالحية بعض التقنيات، والذي يقدر بنحو ١٠-١٢ سنة، جيب العمل بعدها على إدخال نظام جديد.
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تعرضها  وإمكانية  بأمنها  يتعلق  ما  اإللكتروين  التصويت  نظم  حول  اجلدل  يف  املحورية  القضايا  من 
للتهديد يف ظل وجود شيفرة للكمبيوتر، كما أشرنا سابقًا. لذلك يوصي املختصون بشدة على ضرورة 
امتالك السلطات االنتخابية السيطرة الكاملة على مصدر الشيفرة ألية آلة تستخدم يف نظام التصويت 
بنظام  للشيفرة، األوىل خاصة  قاعدتني  مباشرًة. ويتضمن ذلك  إليها  الولوج  اإللكتروين، وأن تستطيع 
التشغيل (الذي يقوم بتشغيل اآلالت)، والثانية خاصة بالربجميات (أي التطبيقات املستخدمة). ولضمان 
 .Linux أو نظام BeOs تلبية تلك املتطلبات، يتم بناء نظام التشغيل عادًة كنظام مفتوح املصدر، مثل نظام
أما أنظمة التشغيل األخرى اليت ال ميكن تدقيقها وتعديلها ملالءمة كل حالة، وذلك بسبب ما يتعلق حبقوق 

امللكية، فال ميكن اعتبارها ”موثوق ا“ يف هذا السياق.
التهديد  تقلل من  أن  التكنولوجية  الوسائل  االقتراع من خالل  ناحية أخرى، ميكن ألمتتة عمليات  من 
الناجم عن بعض األخطار األمنية، مثل حاالت معينة من التالعب باألصوات من قبل موظفي االقتراع. 
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ومع ذلك، فمن الواضح بأنه بينما حتول التكنولوجيا دون إمكانية ممارسة بعض أنواع الغش، إال أا ختلق 
جوانب ضعف جديدة يف العملية. ويزداد االهتمام ذا املوضوع عندما يكون النظام جزًء من شبكة مع 
كونه مركزيًا. ويف هذه احلاالت، تزداد إمكانيات الغش الداخلي بشدة، مبا ميّكن من التأثري على العملية 
بشكل خطري. لذلك، فإن إدخال التكنولوجيا قد يتطلب إجراءات جديدة تتعلق بالرقابة الداخلية ضمن 

تركيبة اإلدارة االنتخابية.
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يتسم  لتدقيقه  نظام  إىل  عادة  حنتاج  اإللكتروين،  التصويت  آالت  يف  الناخبني  ثقة  ضمان  على  للعمل 
بالوضوح والشفافية. وميكن تنفيذ عمليات التدقيق قبل أو خالل أو بعد احلدث االنتخايب، أما الوسائل 
اليت تعتمدها اإلدارة االنتخابية للقيام بذلك فتعترب من القرارات األساسية اليت جيب على اإلدارة االنتخابية 
اختاذها. ويف اية املطاف، فإن الغرض من عملية التدقيق هو طمأنة إدارة االنتخابات ذاا، وكذلك 
املتنافسني السياسيني، والناخبني بأن النظام سليم وآمن. ويف بعض البلدان، قامت السلطات االنتخابية أو 
الشركات املوردة بوضع الشيفرة األساسية للنظام على شبكة اإلنترنت لكي يتسىن لكل من يشاء اختبار 
مصداقية التطبيقات املستخدمة يف النظام. وهناك عدة بدائل لتحقيق هذا الغرض، مبا فيها واحد أو أكثر 

من اخليارات التالية:

قيام إدارة االنتخابات بتأسيس وحدة داخلية ألغراض التدقيق؛  •
إشراك طرف ثالث موثوق به، مثل املنظمات الدولية أو متعددة اجلنسيات؛  •

التعاقد مع مورد مستقل ألغراض التدقيق؛  •
ومراقيب  السياسية  األحزاب  أمام  مفتوحًا  النظام  جيعل  الذي  املفتوح،  التحقق  أسلوب  استخدام   •

االنتخابات واملجتمع املدين، الختبار وتدقيق عمل النظام؛
االستعانة جبهة حكومية أخرى للقيام مبهمة التدقيق.  •

ونتائج  األصوات  جدولة  من  التحقق  بصعوبة  تتعلق  مستمرة  خماوف  هناك  التدقيق  عملية  ومبوازاة 
االنتخابات الناجتة عن نظم التصويت اإللكتروين اليت تعتمد على أسلوب التسجيل املباشر لألصوات. 
فبدون سجل ورقي، ال توفر هذه النظم وسائل للتحقق من النتائج يف حالة ايار النظام أو ظهور ادعاءات 
بالتالعب فيها. وال يزال ذلك يشكل حمور اجلدل حول موضوع ”السجل الورقي“ الذي حييط بفكرة 
التصويت اإللكتروين. وتتمثل أحد احللول املمكنة يف هذا الصدد من خالل جعل النظام اإللكتروين قادرًا 
على إنتاج إيصال ورقي للناخب الذي أدىل بصوته، حيث يتم إيداعه بانتظام من قبل الناخب نفسه يف 
صندوق اقتراع عادي. وعلى املدى القصري فقد يكون ذلك ضروريًا لبناء الثقة يف النظام. أما على املدى 
الطويل، فيمكن اإلدعاء بأن هذا احلل يضع اآللة مكان القلم فحسب، ولكن بتكلفة أعلى بكثري. ومن 
احللول األخرى ما يتمثل يف العمل على اجلمع بني ثالثة نظم أو أكثر جلدولة األصوات، حبيث تكون 
كلها مبنية داخل النظام ذاته ومستقلة عن بعضها البعض. وميكن مقارنة نتائج كل من تلك األنظمة، 
مع بعضها البعض، يف اية االقتراع. باإلضافة إىل هذه احللول، ميكن العمل يف نفس الوقت على تطبيق 
إجراءات االقتراع العادية، كاستبعاد النتائج الناجتة عن اآلالت اليت تثار ضد سالمتها أية شكوك مل تتم 
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درا معاجلتها بنجاح، وإعادة االقتراع يف وقت الحق.
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تؤثر أنظمة التصويت اإللكتروين بشكل كبري على اإلجراءات القائمة حلل الرتاعات. وتتمثل التحديات 
يف هذا السياق يف تأمني األدلة واآلليات اليت ميكن من خالهلا تقييم الرتاعات وحلها. ويف بعض البلدان، 
حيث يقوم القضاء حبل الرتاعات االنتخابية، حتتاج هذه األمور إىل أحكام خاصة، وتتطلب تعديالت 
الفّعال يف هذه الرتاعات وجود موظفني مدربني ومؤهلني بشكل  تشريعية. كما وقد يتطلب التحقيق 
خاص هلذا الغرض لدى اإلدارة االنتخابية أو املؤسسات املسؤولة عن تطبيق القانون. ويف كافة األحوال 
جيب مراجعة الضوابط القائمة بشأن األدلة اإللكترونية أو الرقمية لتقييم التعديالت اليت جيب إدخاهلا أو 

اإلجراءات اخلاصة اليت جيب اعتمادها.

¥jÅb‰€a@›vç@…fl@¡ia6€a

يعترب موضوع التكامل بني نظم التصويت اإللكتروين ووسائل التحقق من هوية الناخبني أمرًا حموريًا يف 
تقييم مدى مالءمة احللول التكنولوجية. وكما أشرنا سابقًا، تتسم معظم نظم التصويت اإللكتروين بأا 
هجني من العمليات اليدوية واآللية معًا. ويف العديد من احلاالت، التزال عملية التحقق من هوية الناخبني 
تتم يدويًا. ويتطلب الدمج بني األسلوبني عادًة إىل حتديث نظام تسجيل الناخبني لضمان ربطه مع نظام 
التصويت اإللكتروين. ومن العناصر اهلامة املتعلقة مبسألة التكامل بني العمليتني ما يتعلق بإلزام الناخب 

باالقتراع يف مكان حمدد أم ال.

�a6”¸a@wˆbn„@fibçâg

على أي نظام اتصايل آمن استخدام ثالثة وسائط إلرسال املعلومات، مثل اإلنترنت (يف شكل رسالة 
مشّفرة)، والفاكس، وباليد. ويف حال مت تغيري أية معلومات خالل عملية اإلرسال عن طريق إحدى تلك 
الوسائل ميكن اكتشاف ذلك ومعاجلته بسهولة من خالل املطابقة مع الوسيلتني األخريني. ومن مزايا 
نظام التصويت اإللكتروين أنه ينتج جداول رقمية للنتائج، وبالتايل ميكن إرساهلا بسهولة عرب اإلنترنت، 

وطباعتها على منوذج جاهز وإرساهلا بالفاكس، وأيضًا نقلها باليد إذا أتيحت الفرصة.

¥Óuâb®a@ÂÌÖâÏΩa@…fl@Ü”b»n€a

قبل األخذ بتكنولوجيا التصويت اإللكتروين، جيب على إدارة االنتخابات أن تقرر ما إذا كانت صيانة 
النظام ستتم داخليًا، أم باالعتماد على جهات حكومية أخرى، أم من خالل استخدام موردين خارجيني 
لتوفري خدمات حمددة. فإذا قررت القيام بالصيانة داخليًا فقد حتتاج إىل إدخال تغيريات هامة يف هيكلها 
التنظيمي، ويف هيكل العاملني، واملهام الوظيفية للسلطات االنتخابية ككل. كما أن أحد املخاوف يف هذه 
احلالة تتعلق بالقدرة على توظيف عاملني مهرة واالحتفاظ م، خاصًة وأن الشركات اخلاصة ستسعى 



٣١٠٣١٠٣١١٣١١

جلذم بعدما اكتسبوا اخلربة وحصلوا على التدريب الالزم لتشغيل هذه األنظمة. أما إذا قررت اإلدارة 
استخدام موردين خارجيني فيجب أن تنص العقود املربمة معهم بوضوح على كيفية التعامل مع حاالت 
إفالس تلك اجلهات وما الذي حيدث يف تلك احلالة، أو إذا ما حاول املورد زيادة الكلفة نظري خدماته أو 
مت شراء الشركة املتعاقدة من قبل منافس آخر هلا. وجيب أن تنص العقود كذلك، قدر املستطاع، على 

التزام املورد بتدريب موظفي االنتخابات على الصيانة املستمرة وتشغيل النظم اليت يتم تطبيقها.

pbibÇn„¸a@Új”aäflÎ@ÚÓœb–í€a

من مسات األخذ حبلول التصويت اإللكتروين أنه يفتقد للشفافية اليت يبحث عنها مراقبو االنتخابات خالل 
عمليات االقتراع. وبدون وسائل متقدمة، قد يشعر املراقبون بأن عملية االقتراع غامضة وضبابية، مما 
يثري انتقادام هلا. وميكن معاجلة هذا املوضوع من خالل السماح جلماعات مراقبة االنتخابات بإجراء 
تدقيق مستقل لنظم التصويت اإللكتروين قبل االقتراع وبعده. وكبديل لذلك، ميكن جلماعات املراقبني 
احلصول على تقارير املدققني املستقلني، كما أوضحنا سابقا يف الفقرة اخلاصة بالتدقيق والتحقق. ويف 

بعض البلدان، أصبح موضوع الشفافية حجة أساسية للحفاظ على النظم اليدوية.

\Ô‡”ä€a@‚bé‘„¸a^

ميكن أن تؤدي التكنولوجيا إىل انقسامات اجتماعية عديدة وقوية. وعادًة، فإن من يتبىن التكنولوجيا هم 
الفئات السكانية احلضرية، والغنية، والشابة، حيث تعترب هذه الفئات أكثر تقبًال وارتياحًا حللول التصويت 
اإللكتروين بسبب تعرضها اليومي للتقنيات املتنوعة. ويف بعض احلاالت، ميكن أن يؤدي ذلك إىل االدعاء 
بأن التصويت اإللكتروين سيفيد مصاحل األحزاب السياسية اليت تؤيدها الفئات املثقفة تكنولوجيًا بشكل 
كبري. وعلى الرغم من عدم وجود دراسات تؤكد هذه الدالالت، إال أن بعض األحزاب السياسية قد تثري 
هذه املسألة وتزعم وجود احنياز متعمد وراء اقتراح األخذ ذه التكنولوجيا. وميكن معاجلة هذا املوضوع 
جزئيًا من خالل تصميم محالت توعية جيدة وتنفيذها لتمكني خمتلف شرائح املجتمع من الناخبني من 
االعتياد على الوسائل التكنولوجية. ويف بعض البلدان، مت حتقيق ذلك من خالل استخدام آالت التصويت 

اإللكتروين يف انتخابات خاصة بالنوادي االجتماعية أو الرياضية.

pbÓïÏn€a

نظم  إدخال  مسألة  اعتبار  جيب  عمومًا،  االنتخايب  اإلصالح  عمليات  لكافة  بالنسبة  احلال  هي  كما 
التصويت اإللكتروين كمسألة على درجة عالية من احلساسية، والتعامل معها حبذر، وجيب أن ختضع 
العملية ألوسع نطاق ممكن من التشاور االجتماعي والسياسي القائم على أساس بناء التوافق العام حوهلا. 
فخصوصية العملية االنتخابية يف كل بلد تعين أن اختيار احلل التكنولوجي األنسب جيب أن يتم على 
فيه. إذ ال ميكن اختاذ  اليت حتدد طبيعة االنتخابات  السياسية والتارخيية والثقافية والدينية  العوامل  ضوء 
القرار بشأن احلل التكنولوجي مبعزل عن هذه االعتبارات، بل جيب أن ُيقّيم على ضوء أثره على مصداقية 

العملية االنتخابية برمتها.
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درا ولتحقيق ذلك جيب حتديد املشكالت اليت يهدف التصويت اإللكتروين إىل معاجلتها، وبذلك ميكن حتديد 

مواصفات النظام املناسب ملعاجلة تلك املشكالت. بعد ذلك، ميكن النظر يف العديد من احللول املمكنة 
من خالل طلب عروض من الشركات واملوردين، حيث ميكن دعوة الشركات وموردي أنظمة التصويت 
اإللكتروين لعرض منتجام أمام السلطة االنتخابية، واألحزاب السياسية، وممثلي املجتمع املدين. ومن 
املهم حتديد معايري مسبقة يتم على أساسها تقييم األنظمة املعروضة. وبناًء على ذلك تستطيع السلطات 
االنتخابية أن تقرر ما إذا كان من األفضل هلا أن تتبىن حلوًال جاهزة، أو تعمل على تطوير نظام جديد 

خاص ا، أو إعادة النظر يف مسألة التصويت اإللكتروين ككل.
ولعل أهم التوصيات يف هذا السياق تتمثل فيما يلي:

جيب أن يعتمد احلل الذي سيتم تبنيه على أصغر حجم ممكن من قاعدة الشيفرة اآلمنة.  •
جيب أن متتلك إدارة االنتخابات الشيفرة الرئيسية للنظام.  •

جيب تقييم النظام يف ضوء التكلفة اإلمجالية لتشغيله على امتداد فترة زمنية متفق عليها تساوي عمره   •
االفتراضي أو مدة صالحيته.

جيب أن تكون ترتيبات الصيانة والتشغيل كفيلة بضمان جدواه االقتصادية واستمراريته.  •
جيب تبين التكنولوجيا املالئمة من خالل عملية مدروسة وتدرجييًا.  •

Ú∑b®a

السياسيني  واملتنافسني  الناخبني  وثقة  مصداقيتها  درجة  يف  انتخابية  عملية  ألية  األهم  االختبار  يتمثل 
ا، وقناعتهم بأا تنم عن نتائج عادلة وصحيحة. لذلك فمن الضروري توفري املوارد الكافية لإلدارة 
االنتخابية ومتكينها من الصالحيات املالئمة إلدارة العملية االنتخابية واإلشراف عليها. وتدل اخلربة على 
أن العملية اليت يتم من خالهلا إدخال النظم احلديثة يف إدارة االنتخابات والتكيف االجتماعي معها تعترب 

على ذات القدر من أمهية التكنولوجيا ذاا وجناحها يف تشكيل جزء مكّمل للعملية االنتخابية.
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تعتمد مجهورية فانواتو الواقعة يف املحيط اهلادئ على دستور من طراز ”وستمنستر“، وا برملان من 
غرفة واحدة يضم ٥٢ عضوًا يتم انتخام وفق نظام ”الصوت الواحد غري املتحول“ (SNTV). وجبانب 
Malvatumau-) الربملان، هناك ”جملس رؤساء القبائل“ الذي يضم ٢٢ عضوًا ميثلون قبائل املالفاتوماوري

ri)، وله دور استشاري فقط يف الشؤون املرتبطة بقيم وعادات وتقاليد السكان األصليني. وال يوجد متثيل 
نسائي يف هذا املجلس، على الرغم من وجود نساء يشغلن مواقع رؤساء العديد من اجلماعات املحلية.

واالنتخابات  املحافظات  وانتخابات  الربملانية  االنتخابات  بتنظيم  لالنتخابات  املستقلة  اللجنة  وختتص 
الستة  البالد  القبائل. وتضم حمافظات  انتخابات جملس رؤساء  إشرايف يف  بدور  تقوم  البلدية، وكذلك 
التمثيل، وحتتوي مجيعها على  انتخابية متعددة  انتخابية فردية و١١ دائرة  وبلدياا االثنتني ست دوائر 
أكثر من ٣٠٩ حمطة اقتراع. وهناك اختالفات حادة يف حجم الدوائر االنتخابية من حيث عدد السكان، 
واملوارد والصفات اجلغرافية. ومن إمجايل ٢٠٥,٧٥٤ نسمة حسب إحصاء متوز/يوليو ٢٠٠٥، هناك 

١٣٣,٤٩٧ ناخبًا مسجًال يف البالد.
ويعترب معدل إعادة انتخاب أعضاء الربملان لدورات جديدة عاليًا، حيث احتفظ بعض األعضاء مبقاعدهم 
منذ أول انتخابات عامة جرت يف البالد سنة ١٩٧٩، واليت مت تنظيمها حتضريًا إلعالن االستقالل، الذي 

مت عام ١٩٨٠. وقد جنحت أربع نساء يف دخول الربملان، منهن اثنتان مت انتخاما يف عام ٢٠٠٤.
جرت أول انتخابات للمجالس البلدية لكل من بورت فيال ولوغانفيل يف آب/أغسطس ١٩٧٥، أعقبتها 
انتخابات يف تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٧٥ النتخاب جملس النواب، الذي حل حمل املجلس االستشاري 
املادة٢/٤ من  الثاين/نوفمرب ١٩٧٩، حسب  تشرين  العام يف ٢٩  االقتراع  إقرار حق  السابق. وقد مت 
الدستور اليت تعطي لكل املواطنني الذين بلغوا سّن ١٨ عامًا حق االقتراع. أما سن الترشيح فهو ٢٥ 
عامًا. وتعترب االنتخابات العامة اليت جرت يف متوز/يوليو ٢٠٠٤ السابعة اليت أدارا جلنة االنتخابات، 

واليت تأسست يف ٣٠ متوز/يوليو ١٩٨٠ مبوجب الدستور.
طريق  عن  باالقتراع  للراغبني  وميكن  بالوكالة.  واالقتراع  العادي  االقتراع  للتصويت،  أسلوبان  وهناك 

الوكالة التقدم بطلب لذلك قبل ٧٢ ساعة من يوم االقتراع، وميكن ألي ناخب أن يكون وكيًال الثنني 
من الناخبني الذين ال يستطيعون اإلدالء بأصوام بالطرق العادية.

‚bËΩaÎ@pbÓy˝ñ€aÎ@LÔ‡Óƒ‰n€a@âbü⁄a

مت توقيع دستور ١٩٨٠ يف ٥ تشرين األول/أكتوبر عام ١٩٧٩، وصدر ”قانون متثيل الشعب“ سنة 
واالنتخابات ككل.  ومؤسساا،  بالدميقراطية،  يتعلق  ما  على كل  بتعديالما  ينصان،  ومها   ،١٩٨٢
وتنص املادة ٢٠ من الدستور على صالحيات ومهام جلنة االنتخابات يف اإلشراف على تنظيم عملية 
تسجيل الناخبني وعلى االنتخابات الربملانية، وانتخابات جملس رؤساء القبائل، وكذلك انتخابات جمالس 
املحافظات والبلديات، واإلعالن عن نتائج االنتخابات، وتعزيز الوعي العام باالنتخابات، وإعداد املواد 
الالزمة للتوعية املدنية واالنتخابية، وتقدمي النصح لوزير الداخلية واحلكومة والربملان واملؤسسات واهليئات 
اللجنة بصالحية نقض وتعديل  وتتمتع  االنتخابات.  البحوث يف شؤون  إجراء  إىل  باإلضافة  األخرى، 
قرارات مدير االنتخابات أو رفض أي طعن من الناخبني يتعلق بقيدهم يف سجل الناخبني، والتصديق 
على أهلية املرشحني خلوض االنتخابات، وإعالن فوز املرشح بالتزكية، وإعالن بطالن وعدم صالحية 
الصوت خالل عملية عّد األصوات، وإعادة العّد يف حالة الشك يف النتائج أو بسبب الطعون، والتصديق 
على صحة فوز املرشحني بعضوية الربملان، وإصدار التعليمات الالزمة لتنظيم عمليات تسجيل الناخبني 
واالنتخابات ككل. وتتألف اللجنة من رئيس وعضوين، يتم تعيينهم مجيعًا بقرار من رئيس الدولة ملدة 
مخس سنوات، بناًء على توصية جلنة اخلدمات القضائية (JSC). ولقد كان كافة أعضاء اللجنة من الرجال 
حىت عام ١٩٩٨ حني مت تعيني امرأة لعضوية اللجنة، كما تضم اللجنة احلالية امرأة واحدة يف عضويتها. 
ويتقاضى األعضاء خمصصات مقابل عملهم يف اللجنة يقررها الربملان ضمن موازنة مكتب االنتخابات.

 .(PEO) االنتخابات  مدير  يرأسه  االنتخابات“  ”مكتب  تسمى  عامة  أمانة  االنتخابات  جلنة  ويعاون 
وحسب املادة ١٩ من الدستور، يعترب مدير االنتخابات وسائر العاملني معه موظفون عموميون، ويتم حتديد 
مهامهم ومسؤوليام يف الدستور ويف ”قانون متثيل الشعب“. ويضم املكتب جبانب مدير االنتخابات، 
شخصًا متخصصًا يف إعداد وتنسيق البيانات، ومساعدًا له، ومعاونًا إداريًا. وعلى الرغم من أن هذه 
الوظائف دائمة، إال أن املدير السابق عمل بشكل مؤقت طوال ست سنوات (١٩٩٧ – ٢٠٠٣). أما 
املدير احلايل واملساعد اإلداري فهما موظفان دائمان، بينما يعمل منسق البيانات ومساعده على أساس 

تعاقدي منذ ١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٩.
السياسية واملشاركة يف  الدستور على حرية تشكيل االحزاب  الرابعة من  املادة  الثالثة من  الفقرة  تنص 
االنتخابات، لذا فإن تسجيلها ليس إلزاميًا، وال يوجد نص قانوين بشأن تسجيل األحزاب السياسية، 
السياسية  األحزاب  بعض  اختارت  وقد  لألحزاب.  بسجل  االنتخابات  مدير  احتفاظ  من  الرغم  على 
تسجيل نفسها يف ظل ”قانون املنظمات (اهليئات) اخلريية“، ويف االنتخابات العامة اليت جرت يف عام 
٢٠٠٤ مل تكن مسجلة سوى مخسة أحزاب فقط من إمجايل ١٧ حزب شاركوا يف االنتخابات. وتصدر 
اللجنة قرارًا قانونيًا بأهلية املرشحني خلوض االنتخابات العامة، وانتخابات جمالس املحافظات والبلديات 

وانتخابات جملس رؤساء القبائل.
يقوم مدير االنتخابات بتعيني املوظفني التنفيذيني لتسجيل الناخبني على مستوى املحافظات والبلديات، 
الذين يقومون بدورهم، ومن خالل هياكلهم اإلدارية، بتعيني أمناء جمالس املناطق، مث يقوم األمناء بتعيني 



٣١٤٣١٤٣١٥٣١٥

اتو
انو

: ف
صة

خا
سة 

درا مساعديهم لتنفيذ عملية التسجيل. وحيصل موظفو التسجيل ومساعدوهم على أجور حسب ساعات 
العمل من خالل مكتب االنتخابات، وذه الطريقة تتمكن جلنة االنتخابات ومدير االنتخابات من مراقبة 
عملية تسجيل الناخبني السنوية واالنتخابات بفاعلية وعن بعد. ويستغرق تسجيل الناخبني ستة أشهر 
االنتخابات يف  بواسطة مدير  اعتماده  يتم  انتخابية، مث  دائرة  الناخبني اخلاص بكل  يكتمل سجل  حىت 
األول من متوز/يوليو من كل عام. وال تعترب أهلية التسجيل واالقتراع تلقائية، إذ جيب على كل ناخب 
أن يثبت أهليته للتسجيل واالنتخاب يف دائرته االنتخابية التابعة ملنطقة سكنه وذلك عن طريق شهادة من 
اثنني من الشهود أمام موظف التسجيل. ويتم إعداد السجالت االنتخابية األولية يف منتصف أيار/مايو 
تقريبًا مث يتم توزيعها على املقرات االنتخابية يف املحافظات والبلديات واملناطق لكي يطلع عليها كافة 
الناخبون وللتحقق منها خالل فترة ال تزيد عن أربعة عشر يومًا، ومبا ال يتجاوز ١٥ حزيران/يونيو من 
كل عام. وميكن للناخبني مراجعة تلك السجالت، والتقدم بطلبام إىل مدير االنتخابات لتصحيح أية 
أخطاء أو لسقوط أي اسم من تلك السجالت، كما ميكن هلم الطعن يف قرارات مدير االنتخابات أمام 

جلنة االنتخابات. وتعترب مسألة القيد يف سجالت الناخبني واالقتراع طوعية.
تعترب جلنة االنتخابات هيئة مستقلة مبوجب الدستور، وال ميكن ألية جهة حكومية التدخل يف أعماهلا أو 
حلها كما ميكنها أن تفعل مع اهليئات احلكومية األخرى. كما يعمل أعضاء اللجنة باستقاللية تامة عن 
احلكومة. لكن، وعلى الرغم من استقالليتها القانونية، تتعرض اللجنة إىل قيود هامة، تتعلق باحلصول على 
التمويل الالزم هلا وتوظيف العاملني لديها وإاء خدمتهم. وقد تستغل احلكومة تلك الفرص لكي تؤثر 
على حيادية جلنة االنتخابات من خالل الضغط عليها، أو تعطيل أعماهلا من خالل عملية التمويل مثًال. 
كما يؤثر تداخل وتعدد خطوط السلطة واملحاسبة على النوايا الطيبة للجنة االنتخابات ومدير االنتخابات 

يف سعيها لتأمني إدارة فّعالة لالنتخابات.

›ÌÏ‡n€a

يتم متويل اللجنة ومكاتب االنتخابات من خالل االعتمادات السنوية اليت يقررها الربملان، وذلك استنادًا 
فانواتو.  حلكومة  املالية  القواعد  قانون  عليها  ينص  اليت  املوازنة  وتقدمي  بإعداد  املتعلقة  اإلجراءات  إىل 
وعلى الرغم من كرب حجم املوازنة يف األعوام اليت جتري فيها االنتخابات، إال أا ال تكفي لتغطية كل 
نفقات االنتخابات. وكما جاء يف تقرير جمموعة مراقبة االنتخابات يف فانواتو عام ٢٠٠٢، عانت جلنة 
االنتخابات من نقص حاد يف املوارد املالية ومل يكن لديها ما يكفي لتنفيذ محالت التوعية املدنية حول 

احلقوق واحلريات الدميقراطية األساسية.
ففي  االنتخابية.  العملية  من  حمددة  جوانب  لتغطية  املاحنني  من  مالية  مساعدات  كذلك  اللجنة  تتلقى 
االنتخابات العامة اليت جرت سنة ٢٠٠٢ قام االحتاد األورويب بتمويل طباعة أوراق االقتراع حبوايل ١٠ 
مليون فاتو (عملة البالد) وذلك بعد أن مت ختفيض املوازنة األصلية وقدرها ٤٠ مليون فاتو بقرار جلنة 
املوازنة احلكومية إىل ٣٠ مليون فاتو فقط، مث مل يقر الربملان بعد ذلك سوى ٢٥ مليون فاتو فقط. ويف عام 
١٩٩٨، دخلت جلنة االنتخابات يف مشروع مشترك مع ”املسرح الصغري يف فانواتو“ إلنتاج مسرحية 
عن االنتخابات وعرضها يف أحناء البالد، يف القرى واملدارس، وذلك بتمويل من احلكومة الربيطانية، ومت 

إعداد املسرحية واملواد اإلذاعية بالتشاور مع مدير االنتخابات وبتعاون تام مع مكتب االنتخابات.

Újçb0a

من ناحية املحاسبة املالية، خيضع مدير االنتخابات للمحاسبة أمام كل من وزارة الداخلية، وجلنة املوازنة 
الوزارية، والربملان. وبصفته موظفًا عموميًا، خيضع مدير االنتخابات كذلك للمحاسبة أمام جلنة اخلدمة 
العامة (PSC). لذلك جند تداخًال وتعددًا يف خطوط املحاسبة، حيث يقدم مدير االنتخابات تقاريره إىل 
جلنة االنتخابات، وجلنة اخلدمة العامة، ووزير الداخلية واملدير العام لوزارة الداخلية. وقد تركت هذه 
األوضاع تأثريًا سلبيًا على املبادرات املتعلقة بتعزيز القدرات وتقوية املؤسسات على املدى الطويل، ألا 
تتسبب يف ارتباك وتعقيد يف اإلجراءات، األمر الذي يقود إىل الصراع، وازدواجية اجلهود، والتدخل 

السياسي.

ÚÓ‰ËΩa

بإدارة  التحاقهم  وقبل  أعماهلم  لطبيعة  وفقًا  عموميني،  كموظفني  بالكفاءة  االنتخابات  موظفو  يتمتع 
االنتخابات. ويكتسب هؤالء املوظفون مزيدًا من اخلربة خالل العمل، حيث تزداد كفاءم وتتحسن 
تسجيل  ملهام  الفعلية  املمارسة  خالل  ومن  االنتخابية،  والتشريعات  للدستور  وفهمهم  ملعرفتهم  نتيجة 

الناخبني وتنظيم عمليات االقتراع.

�a6”¸a@Ô–√Ïfl@kÌâÜmÎ@—Ó√Ïm

والبلديات،  املحافظات  االنتخابات على مستوى  إدارة  على  القائمني  بتوظيف  االنتخابات  مدير  يقوم 
ويقوم هؤالء بدورهم بتعيني موظفي االقتراع يف حمطات االقتراع يف كل دائر انتخابية. ويتم توظيف 
موظفي االقتراع بشكل طوعي بعد اإلعالن عن فتح باب التقدم أمام املواطنني عرب اإلذاعة والصحف 
الوطنية، ويتم اعتمادهم بعد حضور جلسات تدريبية ملدة نصف يوم ينظمها مكتب االنتخابات حول 
ويساعد  االقتراع.  واثنني من موظفي  رئيسًا  االقتراع  فريق حمطة  التصويت. ويضم  وإجراءات  قواعد 
توظيف املدرسني والقادة املحليني على تعزيز االهتمام العام بالعملية االنتخابية. ومع ذلك، فإن التوجه 
العام يقوم على توظيف موظفي االقتراع استنادًا إىل االنتماءات احلزبية، وحسب الثقل النسيب للحزب 
املسيطر يف جملس املحافظة أو البلدية، مما يثري ادعاءات بانعدام االستقاللية والشفافية واملحاسبة يف عملهم. 

لذلك يعكف مكتب االنتخابات حاليًا على تطوير نظام للتوظيف أكثر استقاللية وشفافية.

‚˝«⁄a@›ˆbçÎ@…fl@pb”˝»€a

يكاد ال يوجد اعتراف رمسي بدور اإلعالم كمنرب ميكن أن يساهم يف تفعيل إدارة االنتخابات والتوعية 
االنتخابية، ويف رفع مستويات املصداقية يف العملية االنتخابية. ويعترب الراديو هو الوسيلة الرئيسية لالتصال 
ونشر املعلومات االنتخابية. أما التلفزيون والصحف اليومية واألسبوعية فتقتصر على املراكز احلضرية يف 
بورت فيال ولوغانفيل حيث ترتفع نسبة السكان املتعلمني وغري األميني. ومع ذلك، فإن أكثر من ٨٠٪ 
من السكان يعيشون يف املناطق الريفية، حيث ثبتت فعالية اآلليات االتصالية التقليدية بشأن االنتخابات 
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واحلمالت االنتخابية، مقارنة مبؤسسات الدولة اليت فشلت غالبًا يف تلك املناطق.
الذين  أن  إال  واستخدامها.  اإلعالم  وسائل  إىل  الوصول  يف  متساوية  حقوق  واملرشحيني  وللسياسيني 
يستطيعون حتمل نفقات النشر وأوقات البّث اإلعالمي لديهم فرص أكرب لتوظيف تلك الوسائل خلدمة 

مصاحلهم. وال توجد حبوث لدراسة املزاعم حول التغطية اإلعالمية احلزبية أو غري املتوازنة.
ويف يوم االقتراع، ال حيق دخول حمطات االقتراع إال ملن لديهم أوراق اعتماد من مدير االنتخابات. 
ويف االنتخابات العامة يف ٢ أيار/مايو ٢٠٠٢ استطاعت وسائل اإلعالم، شأا شأن املراقبني املحليني 

والدوليني، مراقبة عملية عّد األصوات ألول مرة يف البالد.

ÙäÅ˛a@pb˜Ó:aÎ@pbéç˚Ωa@…fl@pb”˝»€a

تتمتع جلنة االنتخابات بعالقات ودية مع مؤسسات الدولة، واهليئات االجتماعية واملدنية املختلفة. ومع 
ذلك، مل يكن من اليسري إقحام املؤسسات األخرى يف املبادرات املتعلقة بتطوير االنتخابات، حىت تلك 
املؤسسات ذات االختصاص العام يف جمال بعض اخلدمات املحددة، مثل وزارة التعليم، اليت مل تستطع 
تطوير املناهج الدراسية املناسبة لتالمذة املدارس األساسية والثانوية. ورمبا يكون ذلك بسبب عدم وعي 
الوزارة الكايف ملسؤوليتها املشتركة مع جلنة االنتخابات واألطراف املعنية األخرى يف تعزيز التوعية املدنية 

يف البالد.
تويل  مثال  منها  السنوات،  عرب  اإلجيابية  العالقات  بعض  بناء  اللجنة  استطاعت  ذلك،  من  الرغم  على 
األحزاب السياسية ومنظمات املجتمع املدين واملرشحني والناخبني أنشطة توعية أعضائهم وأسرهم حول 
الشؤون االنتخابية، وذلك بسبب غياب برامج منتظمة للتوعية االنتخابية. وقد تعاونت جلنة االنتخابات 

مع كافة األطراف يف هذه املبادرات.
فانواتو وجلنة  (TI) يف  الدولية  الشفافية  منظمة  فرع  من  تعاون كل  العام ٢٠٠٢  انتخابات  وخالل 
االنتخابات مع املراقبني الدوليني واملحليني. ومنذ عام ٢٠٠٣، ومن خالل متويل من قبل االحتاد األورويب، 
تتعاون الشفافية الدولية يف فانواتو مع املؤسسات احلكومية واجلمعيات األهلية يف إعداد مواد ومقررات 
للتوعية املدنية. ويف عام ٢٠٠٤، طرح ”التحالف من أجل السياسة التربوية يف فانواتو“ (وهو عبارة 
عن جتمع فضفاض من اجلمعيات واهليئات األهلية واألفراد الراغبني يف تغيري السياسات التعليمية لتالءم 
املرشحون  يطرح  الذي  التعليمي“  ”املنتدى  أساسها  على  تشكل  مبادرة  املواطنني)  كل  احتياجات 

واألحزاب من خالله رؤاهم بشأن السياسات التعليمية على الناخبني والرأي العام يف بورتفيال.

pbibÇn„¸a@Ú‰¶@ÚÌâaä‡nça

ما زالت اجلهود املتعلقة بضمان استمرارية جلنة االنتخابات ضمن حدودها الدنىي. حيث يصعب ضمان 
اإلرادة السياسية واملوازنات الضرورية للتطوير واإلصالح على املدى الطويل. وتتسم الثقافة السياسية 
يف البالد بكوا عرضًة النتقاد الساسة لعدم رغبتهم يف توفري مزيد من التمويل لالنتخابات إال إذا رأوا 
بأا ستعمل لصاحل مستقبلهم السياسي الفردي. وتتأثر مسألة بناء القدرات وحتديد أولويات التطوير، 
والتدريب، والتأهيل بشكل سليب مبستويات التمويل غري املالئمة اليت تعاين منها اللجنة سنة بعد األخرى، 
وبالنقص احلاد يف املوارد البشرية املؤهلة. لذا فمن الضروري العمل على إعادة النظر يف تركيبة وهيكلية 

اتو
انو

: ف
صة

خا
سة 

درا جلنة االنتخابات الدائمة، ويف صالحياا ومواردها املادية والبشرية الالزمة لتنفيذ اإلصالحات اهلادفة إىل 
تطوير اإلدارة االنتخابية ككل.

ÔibÇn„¸a@Ä˝ï⁄a@ÒâaÖg

مل حتدث أية إصالحات جوهرية خالل ربع القرن املاضي، على الرغم من قيام جلنة االنتخابات بوضع 
عدة مقترحات لإلصالح دف إىل خدمة الناخبني وتأكيد مبادئ احليادية والشفافية والدقة واملهنية يف 

إدارة االنتخابات، حيث ال تتوفر اإلرادة السياسية لدى احلكومة والربملان لتنفيذ تلك اإلصالحات.
وعلى وجه التحديد، مل تتمكن احلكومة من تأمني التمويل الالزم ألمتتة نظام تسجيل الناخبني، وهي 
املبادرة اليت قامت ا املفوضية األوروبية (EC) يف عام ١٩٩٠ لتحسني نظام تسجيل الناخبني وحفظ 
السجالت االنتخابية. وما زال هذا املشروع مطروحًا على موازنة مكتب االنتخابات السنوية اليت ظل 

يقدمها منذ عام ١٩٩٧، دون أن تتم املوافقة عليه بعد.
اإلدارة  ظل  يف  إعداده  مت  حني  السبعينات  منذ  فيها  مبالغ  بأا  فانواتو  يف  الناخبني  سجالت  وتتسم 
االستعمارية بغرض تنظيم االنتخابات للمجلسني البلديني، مث من أجل انتخابات جملس النواب يف عام 
بعد االستقالل عام  التضخم مستمرًا  العامة سنة ١٩٧٩. وظل هذا  لالنتخابات  ١٩٧٥، مث لإلعداد 
١٩٨٠، ومت حتديث السجالت عام ١٩٨٣. ويف إطار اإلعداد النتخابات ١٩٨٧، مت إعداد سجالت 
جديدة متامًا عامي ١٩٨٥ و١٩٨٦، مث مت حتديثها سنويًا حىت انتخابات ١٩٩١. ويف عام ١٩٩٢، مت 
فتح باب التسجيل اجلديد من أجل أمتتة السجالت االنتخابية. ولقد تعرض نظام تسجيل الناخبني إىل 
إساءة استخدام واسعة النطاق خالل احلقبة االستعمارية، وظل كذلك منذ عام ١٩٩١، بل وأصبح أكثر 
سوًء حاليًا بسبب موجة انقسام األحزاب والفصائل احلزبية، وذلك من أجل ضمان بقاء أحزاب وقادة 

معينني يف مقاعدهم بالربملان.
بعد ثالثة أيام من انتخابات ٧ متوز/يوليو ٢٠٠٤، مت االستيالء على صناديق االقتراع وأوراق االقتراع 
اخلاصة بدائرتني انتخابيتني بالكامل (دائرة تانا، ودائرة اجلزر اجلنوبية األخرى)، وذلك على الرغم من 
احلماية اليت كانت توفرها قوات الشرطة، حيث مت إحراق تلك الصناديق يف مطار تانا من قبل الناخبني 
الغاضبني الذين أيدوا اثنني من املرشحني اخلاسرين. وارتبط ذلك احلدث مباشرًة بالعيوب اليت عانت منها 

سجالت الناخبني، خاصًة ما يتعلق بتكرار القيد للناخبني، وإساءة استخدام التصويت بالوكالة.
وقد يسهم نظام حموسب يف ضمان قيام سجالت انتخابية متسقة ودقيقة، ال تسمح للناخب بالتسجيل 
أكثر من مرة، كما أنه قد يساعد يف حل مشكلة إساءة استخدام التصويت بالوكالة، وميكنه كذلك أن 
يسهم يف توفري كثري من نفقات طباعة أوراق االقتراع اليت يتطلبها نظام ”الصوت الواحد غري املتحول“. 
نسبة  بزيادة  يتعلق  ما  الناخبني  بنظام حوسبة سجالت  األخذ  لتربير  املطروحة  األسباب األخرى  ومن 
املشاركة يف االقتراع يف الدوائر احلضرية يف بورت فيال ولوغانفيل. وعلى الرغم من موافقة احلكومة على 
نظام يشبه نظام دفع الرواتب احلكومية املحوسب، إال أن التمويل املخصص له قد مت حتويله إىل أمور 
أخرى. ومنذ ذلك احلني، تزعم جلنة املوازنة الوزارية أن النظام اجلديد هام وضروري لفانواتو، إال أا ما 

زالت تدحض النظر به من قبل الربملان عامًا بعد عام.
لذلك، وحىت عام ٢٠٠٦ مازال العديد من القضايا املتعلقة مبصداقية االنتخابات ينتظر حًال.
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حصلت نيجريا على استقالهلا عن االستعمار الربيطاين يف تشرين األول/أكتوبر عام ١٩٦٠، وأجريت 
يف  أثرها  على  تشكلت  اليت  احلكومة  واستمرت   ،١٩٦٤ سنة  االستقالل  بعد  وطنية  انتخابات  أول 
السلطة إىل كانون الثاين/ يناير ١٩٦٦. وبني عامي ١٩٦٦ و١٩٩٨ حكمت البالد سبع نظم عسكرية، 

وحكومتان دميقراطيتان.
الوطنية  االنتخابات  جلنة  مت حل  التسعينات  بداية  ويف  انتخابية،  جلان  عدة  تشكلت  االستقالل  عقب 
واستبداهلا باللجة الوطنية لالنتخابات يف نيجريا، اليت مت حلها أيضًا يف عام ١٩٩٨، واستبداهلا باللجنة 

الوطنية املستقلة لالنتخابات (INEC)، اليت تولت مسؤولية إعداد وتنظيم انتخابات وطنية دميقراطية.
ويشكل دستور ١٩٩٩، وقانون االنتخابات لعام ٢٠٠٢ اإلطار التشريعي لالنتخابات. ويعاجل الدستور 
مسألة تأسيس اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات، وحماكم االنتخابات، وترسيم حدود الدوائر االنتخابية 

وتسجيل األحزاب السياسية.

Ô‡Óƒ‰n€a@›ÿÓ:a

نيجرييا دولة فيدرالية، ا مستويات متعددة من اإلدارة تتطلب مستويات خمتلفة من االنتخابات، مبا يف 
ذلك: االنتخابات الرئاسية، انتخابات فيدرالية ألعضاء جملسي الشيوخ والنواب، وانتخابات الواليات 
املستقلة  الوطنية  اللجنة  املحلية. وتضطلع  التشريعية، واالنتخابات  الواليات وجمالسها  النتخاب حكام 
من  اللجنة  وتتألف  املحلية.  االنتخابات  باستثناء  االنتخابات،  هذه  كافة  عن  باملسؤولية  لالنتخابات 
الرئيس، وهو املفوض األعلى لالنتخابات، و١٢ عضو، يتم تعيينهم مجيعًا بقرار من رئيس الدولة، بعد 

التشاور مع جملس الدولة، ويقوم جملس الشيوخ بالتصديق على تعيينهم.

‚bËΩaÎ@pbÓy˝ñ€a

كافة  وإجراء  تنظيم  يف  لالنتخابات  املستقلة  الوطنية  للجنة  األساسية  والسلطات  الصالحيات  تتمثل 

األحزاب  تسجيل  وكذلك  عليها،  واإلشراف  الواليات  ومستوى  الفيدرايل  املستوى  على  االنتخابات 
السياسة وفقًا ألحكام الدستور وقانون االنتخابات. وتتوىل اللجنة كذلك مسؤولية ترسيم حدود الدوائر 

االنتخابية.

›ÌÏ‡n€a

هناك قضيتان رئيسيتان ترتبطان مبسألة متويل أنشطة اللجنة مها املصادقة على نفقات االنتخابات، وصرف 
االعتمادات املقررة يف مواعيدها. ويف حني يتم متويل األجور واملكافآت اخلاصة بأعضاء اللجنة مباشرة 
من خالل املوازنة العامة للدولة، فإن نفقات االنتخابات ليست مدرجة ا، وبالتايل تنتظر اللجنة دورها 
لدى وزارة املالية واخلزانة للحصول على متويل لتلك النفقات. ويف العادة فإن صرف االعتمادات املقررة 
للجنة مل يكن يف موعده مما أدى إىل ضعف الثقة يف النظام االنتخايب يف نيجريا. وقد أدى غياب التمويل 

الالزم إىل تأخري عملية تسجيل الناخبني عام ٢٠٠٠ ملدة عامني تقريبًا عن موعدها املقرر.

Újçb0a

املستقلة  الوطنية  اللجنة  ملحاسبة  حمددة  إجراءات  نيجريا  يف  لالنتخابات  التشريعي  اإلطار  يتضمن  ال 
لالنتخابات، إال أنه توجد آليات رقابية تتمثل يف اللجان الربملانية اليت ختتص بالشؤون االنتخابية واليت 
يتم تشكيلها يف كل من غرفيت املجلس الوطين، الشيوخ والنواب، إال أن هذه اآلليات مل تثبت جناعتها 

يف تأمني مساءلة فّعالة وحماسبة كاملة للجنة.

ÚÓ‰ËΩa

ورثت اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات اليت مل تتأسس إال عام ١٩٩٨، عن اهليئات االنتخابية السابقة 
لديها  العاملني  وتدريب  بتوظيف  تقم  مل  فهي  التعددية. كذلك،  االنتخابات  إدارة  من  متقطعًا  تارخيًا 
ذلك  من  بدًال  اعتمدت  ولكنها  االنتخابية،  للعملية  احلديثة  اإلدارة  يف  املطلوب  املستوى  إىل  ليصلوا 
على االستخدام املستمر للموظفني العموميني، الذين يكرسون تقاليد اإلدارة العامة وأخالقيات عملها 
وثقافتها. وحتتاج كل انتخابات إىل حوايل ٥٠٠ ألف موظف مؤقت، بينما يعمل حنو ألفي موظف يف 

املقرات الرئيسية وحوايل ٦٠٠٠ موظف دائم يف الواليات.

ÙäÅ˛a@pb˜Ó:aÎ@pbéç˚ΩaÎ@L‚˝«⁄a@›ˆbçÎÎ@LÚÓçbÓé€a@laåy˛a@…fl@pb”˝»€a

تتسم العالقات بني اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات وأحزاب املعارضة بأا ضعيفة، ورمبا يعود السبب 
يف ذلك إىل غياب الشفافية يف أعمال اللجنة. وقد زاد ذلك سوًء ضعف برامج العالقات العامة والفشل 
يف االلتزام باملواعيد اهلامة، مثل مواعيد تسجيل الناخبني واالنتهاء من إعداد السجالت االنتخابية بسبب 

تأخر احلكومة يف صرف االعتمادات املالية املقررة للجنة.
وضمن صالحياا القانونية، تقوم اللجنة بوضع قواعد السلوك اخلاصة بوسائل اإلعالم خالل احلمالت 



٣٢٠٣٢٠

االنتخابية، حيث خيوهلا قانون االنتخابات بوضع القواعد والتعليمات للحمالت االنتخابية للمرشحني 
وأحزام (املادة ٢٩) والقواعد اليت جيب على وسائل اإلعالم اإللكتروين واملطبوع مراعاا، وإال تعرضت 

لعقوبات صارمة.
أما العالقات بني اللجنة واملؤسسات واهليئات األخرى املعنية فهي خمتلطة. فالعالقة مع احلزب احلاكم 
واحلكومة توصف أحيانًا بأا ”مقربة أكثر من الالزم“ ودد استقاللية اللجنة. أما عالقاا مع السلطة 
التشريعية، فعلى الرغم من أا جيدة عادًة، إال أا مل تكن كافية لضمان التأثري الالزم وكسب تأييد 
الربملان لإلصالحات اليت اقترحتها اللجنة على مشروع قانون االنتخابات عام ٢٠٠٢ قبل إقراره. أما 

مؤسسات املجتمع املدين فلديها رؤى خمتلطة حول عالقات العمل اليت تربطها باللجنة.

ÔibÇn„¸a@Ä˝ï⁄a@ÒâaÖg

على أثر االنتقادات الواسعة للطريقة اليت أديرت ا انتخابات ٢٠٠٣، بادرت اللجنة الوطنية املستقلة 
اإلصالحات  بشأن  املعنية  األطراف  مع  املناقشة  وحلقات  العمل  ورش  من  سلسلة  بعقد  لالنتخابات 
االنتخابية. ومنذ متوز/يوليو ٢٠٠٣، قامت اللجنة أيضًا بدعوة األمانة العامة للكومنولث واملنظمة الدولية 
لنظم االنتخابات وقسم املساعدات االنتخابية باألمم املتحدة ملراجعة الترتيبات االنتخابية يف البالد وتقدمي 

توصياا بشأن اإلصالح االنتخايب.
ميكن لنيجريا احلفاظ على استمرارية العملية االنتخابية من خالل مواردها الوطنية، على الرغم من أا 
الثنائية والدولية، احلكومية وغري احلكومية. وهناك حاجة  حتصل حاليًا على مساعدات هامة من املنح 
لترشيد نفقات االنتخابات، وهو ما أشار إليه رئيس نيجريا يف ندوة عقدت مبقر اللجنة الوطنية املستقلة 
يف  عديدة  جوانب  لتحديث  حاجة  أيضًا  وهناك   .٢٠٠٣ عام  األول/ديسمرب  كانون  يف  لالنتخابات 
تنظيم وإدارة االنتخابات يف نيجريا، سواء على مستوى املقرات الرئيسية للجنة، أو يف مكاتبها الرئيسية 

بالواليات.
لقد كانت انتخابات ٢٠٠٣ أول انتخابات ناجحة يف نيجريا أدت إىل تعاقب حكومتني مدنيتني على 
السلطة. إال أن التحدي األكرب لبناء قاعدة تنظيمية جديدة النتخابات تعددية يتمثل يف غياب ممارسات 
يف  الفشل  فإن  وأخريًا،  واملهنية.  املؤهلة  الكوادر  يف  نقص  إىل  باإلضافة  لالنتخابات،  احلديثة  اإلدارة 
املصادقة على املوازنة االنتخابية وصرف اعتماداا املالية يف املواعيد املناسبة يشكالن عقبة جوهرية أمام 

اإلدارة اجليدة لالنتخابات يف البالد.
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٤٨٠. على الرغم من احلقيقة القائلة بأنه ”ال ميكن حتديد مثن للدميقراطية“، إال أن استدامة االنتخابات 
الدميقراطية تعترب مبدًأ هامًا جيب على اإلدارة االنتخابية أخذه بعني االعتبار. فارتفاع كلفة املواد واخلدمات 
االنتخابية يتطلب العمل على خفض كلفة االنتخابات، مبا يف ذلك كلفة الوسائل التكنولوجية احلديثة. 
القطاع  اليت تواجهها ميزانيات  الكلفة أكثر إحلاحًا الصعوبات  العمل على خفض تلك  ومما جيعل من 
العام، وتزايد عدد العمليات االنتخابية النتخاب املؤسسات التمثيلية على خمتلف املستويات، باإلضافة 
إىل املنافسة القوية بني البلدان الفقرية للحصول على متويل من البلدان املاحنة. إذ جيب العمل على موازنة 
احلماس الذي عادًة ما يرافق جناح االنتخابات االنتقالية املمولة على أحسن وجه يف غالبية األحيان، حيث 

قد ال تتوفر مستويات متويل ممثالة لالنتخابات املستقبلية.

٤٨١. ويف السياق االنتخايب، تعين االستدامة ضرورة قيام سياسات وممارسات انتخابية ناجعة الكلفة 
وواقعية، تعمل على حتقيق احتياجات الشركاء يف العملية االنتخابية حاضرًا ومستقبًال. ودف االستدامة 
إىل إبقاء االعتماد على مصادر التمويل واملوارد اخلارجية ضمن حدوده الدنىي. إال أن استدامة اإلدارة 
االنتخابية ال تقتصر على اجلوانب املالية فحسب، فهي تتعدى ذلك إىل العواقب السياسية واالجتماعية 
املترتبة على أعماهلا. فعلى سبيل املثال، قد يستخدم بلد فقري يف انتخاباته االنتقالية اليت ُتنظم عقب انتهاء 
حالة صراع داخلي نظمًا ووسائل اقتراع عالية الكلفة، واليت يصعب على ذلك البلد ضمان استدامتها 
من الناحية املادية، إال أا قد تكون مفصلية من الناحية السياسية على املدى القصري لتعزيز ثقة الشركاء 
كافة يف العملية ولترسيخ السالم الدائم واالستقرار يف ذلك البلد. وعليه، فهناك عدة عناصر ترتكز إليها 

استدامة اإلدارة االنتخابية وهي:

استدامة املؤسسة االنتخابية، واليت تتحقق عندما متكنها تركيباا ونظم عملها من القيام بدورها وتنفيذ   أ) 
مهامها على املدى الطويل، أي على امتداد انتخابات عدة متعاقبة. وتتعلق هذه االستدامة بانطواء 

äëb»€a@›ñ–€a

äëb»€a@›ñ–€a
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أشكال اإلدارة االنتخابية

٣٢٥

والسياسات  والضوابط  والقانونية  الدستورية  النصوص  ذلك  مبا يف  عام،  بشكل  االنتخايب  اإلطار 
اإلدارية وغريها، على أسباب متكني اإلدارة االنتخابية من القيام بعملها بفاعلية ومهنية.

املادية  مواردها  طبيعة  تفي  عندما  تتحقق  واليت  االنتخابية،  لإلدارة  واالقتصادية  املالية  االستدامة   ب) 
ومستويات متويلها بغرض متكينها من القيام بدورها كمؤسسة انتخابية وتنفيذ مسؤولياا.

استدامة املوارد البشرية لإلدارة االنتخابية، واليت تترجم بقدرة تلك اإلدارة على توظيف عدد كاف   ج) 
من املوظفني املؤهلني إلدارة وتنفيذ نظمها وأعماهلا.

والبيئية،  االجتماعية/السياسية  العوامل  فتشمل  االنتخابية  اإلدارة  الستدامة  األخرى  األشكال  أما   د) 
كمدى قدرة السياسات واملمارسات املعتمدة من قبل تلك اإلدارة على تعزيز املساواة االجتماعية 

والشمولية السياسية، واحلد من الصراعات وحتقيق استدامة الشروط البيئية اجليدة.

ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a@ÚflaÜnça@ÚÓ‡Ác

٤٨٢. يسهم عمل اإلدارة االنتخابية يف توجيه سياساا وممارساا حنو تعزيز استدامتها يف رفع مستويات 
ثقة الشركاء يف العملية االنتخابية وإدارا. فعلى سبيل املثال، تتطلع احلكومات واملاحنون إىل استخدام 
اإلدارة االنتخابية لألموال املخصصة هلا بنجاعة، وإىل عملها بشكل دائم على تطوير قدراا مبا ميّكنها من 
خفض االعتماد على املساعدات اخلارجية، خاصًة تلك املقدمة من قبل البلدان املاحنة. وبنفس الوقت، 
ينظر باقي الشركاء، كاألحزاب السياسية واجلمهور بشكل عام، إىل استدامة سياسات وممارسات اإلدارة 

االنتخابية كوسيلة لتعزيز الرتاهة االنتخابية ورفع مستويات املشاركة السياسية.

يتعلق مبسألة  فيما  الناشئة حتديات أكرب من غريها  الدميقراطيات  االنتخابية يف  اإلدارات  تواجه   .٤٨٣
االستدامة، خاصًة وأا كثريًا ما تعتمد إىل حد كبري على املساعدات اليت توفرها هلا البلدان املاحنة، إذ 
أن الصعوبات االقتصادية والسياسية قد حتول دون متّكن تلك الدميقراطيات من متويل انتخاباا بنفسها 
برتاهة  املتعلقة  التكاليف  االنتقالية  االنتخابات  يف  ترتفع  ما  فعادًة  اخلارجية.  للمساعدات  اللجوء  دون 
العملية االنتخابية، واليت تتعلق مبتطلبات بناء الثقة كعمليات حفظ السالم، والتوعية االنتخابية، ومراقبة 
االنتخابات واإلشراف عليها، واليت قد تكون مجيعها تكاليف يصعب حتقيق استدامتها ماليًا دون اللجوء 

إىل متويل من قبل املاحنني.

٤٨٤. قد ال تسهم مستويات التمويل العالية لالنتخابات الثانية والثالثة يف الدميقراطيات الناشئة يف حتقيق 
مستويات أداء أكثر مهنية وفاعلية، على الرغم من احنسار كثري من التهديدات والتحديات اليت قد تكون 
أحاطت بعملية االنتقال حنو الدميقراطية واالنتخابات االنتقالية اليت الزمتها. زد على ذلك بأن التمويل 
الكايف لالنتخابات الثانية والثالثة من قبل املاحنني قد ال يتوفر أصًال، استنادًا إىل احنسار يف اهتمام البلدان 

املاحنة متشيًا مع متغريات األجندة السياسية الدولية بشكل مستمر.
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٤٨٥. ومن التحديات الرئيسية املباشرة اليت تواجه اإلدارة االنتخابية يف الدميقراطيات الناشئة ما يتعلق 
بنقل الصالحيات من اإلدارة االنتخابية الدولية إىل إدارة انتخابية وطنية صرفة، كما حصل يف كل من 
كمبوديا وتيمور الشرقية، وحتديد سبل حتقيق استدامة املؤسسة االنتخابية حديثة العهد، كما يف كل من 

أفغانستان، والبوسنة واهلرسك والعراق.
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٤٨٦. ميكن معاجلة مسألة استدامة اإلدارة االنتخابية من خالل القيام بتقييم شامل ووايف لالحتياجات، 
حيث يتمكن بلد ما من خالل ذلك من حتديد قدراته احلالية إلدارة انتخاباته، وحتديد املوارد املادية، 
والبشرية والتكنولوجية الالزمة لتنظيم وتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة. وميكن أن تقوم اإلدارة االنتخابية 
بذلك التقييم بنفسها، إال أن قيام مؤسسة تدقيق مستقلة أو إحدى منظمات املجتمع املدين بذلك من 
شأنه تعزيز مصداقية تلك اإلدارة. باإلضافة إىل ذلك، عادًة ما يقوم املاحنون بعمليات لتقييم االحتياجات 

أثناء التحضري لتنفيذ برامج املساعدة من قبلهم.

٤٨٧. ميكن استخدام عملية تقييم االحتياجات لتحديد عناصر استدامة اإلدارة االنتخابية على مستويات 
ثالثة هي:

مستوى النظم املتبعة؛  أ) 
املستوى التنظيمي؛  ب) 
املستوى الفردي.  ج) 

وعادًة ما يستند ذلك إىل حتليل معمق من قبل أخصائيني للبيئة االنتخابية، حيث يعمل على حتديد مواقع 
القوة، ومواقع الضعف، والفرص املتاحة والتحديات.

٤٨٨. يغطي تقييم االحتياجات على مستوى النظم املسائل العامة املتعلقة بالسياق القانوين واملؤسسي 
املحيط باالنتخابات، وذلك لتحديد مدى تأثري ذلك يف استدامة اإلدارة االنتخابية أو عرقلتها. وتشمل 
هذه العملية مراجعة كافة أجزاء اإلطار القانوين اخلاص باالنتخابات، مبا يف ذلك مهام اإلدارة االنتخابية 
فهي  مراجعتها  تتم  اليت  الرئيسية  القانونية  النصوص  أما  اإلطار.  ذلك  عن  النامجة  بشركائها  وعالقاا 
الدستور، والقوانني املختصة بشكل مباشر بالعمليات االنتخابية، وقانون األحزاب السياسية والقوانني 
األخرى املتعلقة باإلطار التنظيمي، باإلضافة إىل الضوابط القانونية والسياسات اإلدارية. كما وقد تضطر 
عملية التقييم إىل تغطية أجزاء أخرى من اإلطار القانوين اليت تتعلق بشكل غري مباشر بالعملية االنتخابية، 
مثل قوانني اجلنسية، والقوانني اجلنائية، وقوانني الوظيفة العامة وسياساا، أو ضوابط املشتريات اخلاصة 
بالقطاع احلكومي وممارساا. كما وميكن أن تنظر إىل عالقة اإلدارة االنتخابية مع أجهزة ومؤسسات 
أخرى، كالوزارة اليت تتبع هلا تلك اإلدارة يف ظل اإلدارة االنتخابية احلكومية، أو الوزارات اليت تقدم 
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دعمًا ماديًا أو لوجستيًا هلا، أو اجلمعيات والتنظيمات املحلية والدولية، باإلضافة إىل املنظمات اليت تعمل 
كشبكات دعم لإلدارات االنتخابية ولتبادل املوارد فيما بينها.

٤٨٩. أما على املستوى التنظيمي، فتنظر عملية تقييم االحتياجات يف استراتيجيات اإلدارة االنتخابية 
وثقافتها اإلدارية، وتعمل على تقييم طرق التخطيط لديها، وكيفية وضع السياسات وتنفيذها، وتركيبتها 
اإلدارية، وتوزيع األدوار واملسؤوليات، ونظم التواصل والتعاون، واملعايري املعتمدة إلعداد ومتابعة التقارير 
املالية وأداء املوظفني. وميّكن هذا التقييم اإلدارة االنتخابية من تقدير حجم املوارد املطلوبة لتنظيم وتنفيذ 
أية انتخابات. وعليه، تتمكن اإلدارة االنتخابية تقدير ما ميكن تغطيته من خالل امليزانية الوطنية، وما قد 
حتتاجه من أية مصادر أخرى. كما وميكن هلذا التقييم حتديد طبيعة ومستوى املساعدات الفنية اليت قد 

حتتاج هلا اإلدارة االنتخابية.

٤٩٠. وعلى املستوى الفردي، تغطي عملية تقييم االحتياجات اجلوانب املتعلقة بأهلية املوظفني، والفرص 
املتاحة لتطوير كفاءام، باإلضافة إىل مدى والء املوظفني ألهداف اإلدارة االنتخابية ورسالتها.

٤٩١. عندما تتوفر التقارير الناجتة عن عمليات صادقة وصرحية لتقييم االحتياجات، تتضح الصورة أكثر 
فأكثر حول قدرات اإلدارة االنتخابية، األمر الذي ميّكننا من تقييم استدامتها بدقة أكرب.
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٤٩٢. قد تسهم املساعدات املقدمة من قبل املاحنني يف تطوير جودة االنتخابات، كما وقد تكون ضرورية 
حلدوثها يف بعض احلاالت. إال أن لتلك املساعدات انعكاساا على قدرة كثري من اإلدارات االنتخابية يف 
االستمرار بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة (راجع الدراسات اخلاصة بكل من أفغانستان، البوسنة واهلرسك، 

فيجي، ليسوتو، موزامبيق، نيجرييا واليمن).

املتقدمة، جند بأن  التكنولوجية  الوسائل  بينما يوفر املاحنون مساعدات مالية وفنية، مبا يف ذلك   .٤٩٣
بعضهم يتفادى تقدمي املساعدات املالية لتغطية املصاريف اجلارية لإلدارة االنتخابية، واليت تشمل مرتبات 
موظفيها واألجور املدفوعة ملقراا أو تلك املتعلقة بتأثيثها، باإلضافة إىل بعض املواد األخرى مثل وسائل 

النقل وتكاليف الوقود هلا.

اإلدارة  على  تفرض  صارمة  لشروط  ختضع  املاحنون  يوفرها  اليت  املساعدات  بعض  وأن  كما   .٤٩٤
االنتخابية اقتناء املواد واخلدمات املمولة من مصادر وطنية يف بلدان الدول املاحنة. وعادًة ما تكون كلفة 
الشراء من مصادر خارجية أعلى بكثري من كلفة الشراء من مصادر حملية، األمر الذي يؤدي إىل تضخيم 

يف تكاليف االنتخابات.

٤٩٥. يف بعض االنتخابات االنتقالية، كتلك اليت مت تنظيمها يف كل من البوسنة واهلرسك، أو مجهورية 
الكونغو الدميقراطية، أو هاييت أو ليبرييا، قام املاحنون بتغطية كافة تكاليف تلك االنتخابات تقريبًا. ويف 
تلك احلاالت تفشل االنتخابات التالية يف احلصول على ذات املستوى من التمويل، األمر الذي مينعها من 
توفري ذات املستوى من اخلدمات، مما قد يؤدي إىل عدم رضى الشركاء عن تلك االنتخابات. وهو ما 
يوجب النظر إىل ضرورة إجياد تركيبات انتقالية ميكن للسلطات املحلية حتمل أعبائها وحتقيق استدامتها 
على املدى الطويل، مبا يف ذلك ضرورة بناء القدرات الذاتية الكافية لتوفري املوارد املالية الالزمة لالستمرار 
يف تنظيم االنتخابات يف املستقبل. ويف بعض احلاالت األخرى اليت تعقب حاالت الصراع الداخلي، قد 
تشكل املساعدات اخلارجية عنصرًا أساسيًا، إال أن املاحنني قد ال يرغبون يف حتمل املسؤولية املباشرة عن 
االنتخابات االنتقالية العتبارات سياسية ومادية، كما هي احلال يف كل من أفغانستان والعراق على سبيل 
املثال. وقد حتتاج بعض البلدان وبعض اإلدارات االنتخابية اليت تفشل يف تنظيم شؤوا بالشكل املطلوب 
املنسق،  قيام جهة ما بلعب دور  املاحنني، حيث يتطلب ذلك  إىل مساعدات خارجية من جمموعة من 

كاألمم املتحدة مثًال، وهو ما قامت به يف ليبرييا يف ٢٠٠٤-٢٠٠٥.

٤٩٦. تقع على عاتق املاحنني مسؤولية التحقق من أن مساعدام االنتخابية تتسم بالفاعلية وتصب يف 
مصلحة استدامة العملية االنتخابية وإدارا. ومن املواضيع األساسية اليت جيب على املاحنني أخذها بعني 

االعتبار لتحقيق ذلك ما يلي:

ضرورة تنسيق املساعدات فيما بينهم ومع اإلدارة االنتخابية املعنية؛  أ) 
التخطيط لتنفيذ مساعدام مبا يتالءم مع احتياجات اإلدارة االنتخابية؛  ب) 

التحقق من مالءمة النظم واحللول املقدمة من قبلهم مع بيئة اإلدارة االنتخابية وواقعها؛  ج) 
االنتخابية  لإلدارة  املوجهة  القدرات  وبناء  التدريب  لفعاليات  براجمهم  تضمني  من  التحقق   د) 

وموظفيها؛
إشراك موظفي اإلدارة االنتخابية يف إدارة الربامج املمولة من قبل املاحنني؛  ه) 

ضرورة األخذ بتكاليف النظم والتجهيزات املقدمة على املدى الطويل.  و) 

٤٩٧. استنادًا إىل املعطيات اليت يوفرها مشروع CORE (كلفة تسجيل الناخبني واالنتخابات)، فلقد 
اعتمدت كمبوديا على مساعدات املاحنني لتغطية ٨٠ باملئة من ميزانية االنتخابات سنة ١٩٩٣، إال أا 
استطاعت خفض ذلك إىل ٥٠ باملئة يف انتخابات سنة ٢٠٠٣. وعلى الرغم من أن العمل على نقل 
املؤهالت إىل موظفي االنتخابات املحليني وتقوية قدرام أثناء االنتخابات االنتقالية أمر مطلوب، إال أن 
ذلك مل يتحقق بشكل مرضي إال نادرًا، األمر الذي ينتج عنه استمرار احلاجة إىل املساعدات اهلادفة لبناء 
القدرات يف االنتخابات اليت تعقب االنتخابات االنتقالية. وقد تكون املساعدات اخلارجية مفصلية لترسيخ 
تكون  قد  واالنتخابات  الدميقراطية  العملية  ولكن  الصراع،  بعد  ما  واالستقرار يف حاالت  الدميقراطية 
عرضة لالنتكاس إذا مل تستمر تلك املساعدات يف تطوير قدرات اإلدارة االنتخابية على املدى املتوسط.
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٤٩٨. قد تسهم الوسائل التكنولوجية احلديثة يف االرتقاء مبستوى جودة العمليات االنتخابية، خاصًة 
يف حال االضطرار ملعاجلة كميات كبرية من املعلومات يف وقت قصري، كما هي احلال بالنسبة لترسيم 
الدوائر االنتخابية، وتسجيل الناخبني، وعمليات االقتراع وفرز األصوات. وعليه جند بأن أعداد متزايدة 
يتطلب  االقتراع والفرز اإللكترونية. وذلك  الوسائل العتماد نظم  لتلك  تلجأ  االنتخابية  من اإلدارات 
مساعدات خارجية حىت من قبل تلك اإلدارات االنتخابية القادرة على متويل نفسها بنفسها، كما هي 
احلال يف كوستاريكا مثًال (راجع الدراسة اخلاصة يف هذا الدليل). إال أنه لوسائل التكنولوجيا احلديثة 
انعكاساا على املدى الطويل من حيث الكلفة، كتلك املتعلقة بتكاليف الصيانة أو تكاليف التصاريح 
اخلاصة باالستمرار يف استخدام بعض الربامج ونظم احلاسوب. وقد ينتج عن إدخال وسائل التكنولوجيا 
املمولة من قبل املاحنني مطالبات سياسية متزايدة تتعلق باستمرارية االعتماد على التكنولوجيا املقّدمة من 
مصادر خارجية، كما حدث يف هاييت بالنسبة لتسجيل الناخبني. لذلك تنقسم اآلراء حول مسألة استدامة 
متويل وسائل االقتراع اإللكتروين، واإلنترنت وخدمات االتصال احلديثة، ووسائل التكنولوجيا االنتخابية 
األخرى كأجهزة املسح الضوئي وغريها اخلاصة بتسجيل الناخبني. ويف هذا السياق جيب على اإلدارة 

االنتخابية وماحنيها أخذ اجلوانب التالية بعني االعتبار:

موازنة الكلفة والفائدة من النواحي املالية، واالجتماعية والسياسية يف استخدام مساعدات املاحنني   أ) 
لتمويل وسائل التكنولوجيا احلديثة مقابل استخدامها لتمويل برامج املساعدة االنتخابية األخرى؛

مدة صالحية الوسائل التكنولوجية، إذ هل ستتطلب تلك الوسائل استبداهلا بوسائل أخرى مكلفة   ب) 
يف االنتخابات القادمة، أم أا ستكون صاحلة الستعماهلا لسنوات طويلة وانتخابات متعاقبة؛

القدرات املحلية املتوفرة لصيانة التجهيزات التكنولوجية واحلفاظ عليها، فإذا مل تتوفر القدرات املادية   ج) 
لتمكني  املنقولة  املهارات  تتوفر  املمولة خارجيًا، وإذا مل  التجهيزات والربامج  والفنية حمليًا لصيانة 
وسائل  تشكل  فقد  اخلارجيني،  والفنيني  املستشارين  رحيل  بعد  استخدامها  من  املحلية  الطواقم 

التكنولوجيا املمولة دوليًا حلوًال عالية الكلفة ال تفي بالغرض منها سوى ملرٍة واحدة فقط؛
إمكانية استخدام تلك الوسائل من قبل التنظيمات احلكومية واألهلية األخرى واالستفادة منها بعد   د) 

انتهاء االنتخابات، أو إمكانية إعارا لبلدان أخرى لالستفادة منها يف انتخاباا؛
برامج التدريب ملوظفي االنتخابات املحليني املؤقتني لتمكينهم من االستفادة من مهارام املكتسبة   ه) 

يف استخدام تلك الوسائل يف أجواء عملهم األخرى بعد انتهاء االنتخابات.
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٤٩٩. تعترب جناعة الكلفة، مبعىن تقدمي أفضل اخلدمات مقابل أدىن كلفة ممكنة، حجر الزاوية لتحقيق 
ال جيب  إذ  اخلدمة،  جودة  حساب  على  ممكنة  كلفة  أقل  إىل  اللجوء  ذلك  يعين  أن  دون  االستدامة، 
انتخابات مشروعة. وقد ال تصلح  املتطلبات األساسية لتحقيق  الكلفة على حساب  العمل على توفري 
الطرق املتبعة يف بلد ما خلفض الكلفة لبلد آخر، بسبب االختالف يف الظروف القانونية، والسياسية، 
واالجتماعية واالقتصادية. فعلى الرغم من أن وجود مؤسسة انتخابية تتألف من عضو احد فقط تعترب 

وسيلة ناجعة لتوفري الكلفة، إال أن املحكمة العليا يف اهلند مثًال اعتربت بأن ذلك ال خيلق أجواًء مناسبة 
لتحقيق الرتاهة والعدالة يف عملية اختاذ القرارات، األمر الذي أدى إىل استبداهلا مبؤسسة تتألف من ثالثة 
أعضاء سنة ١٩٩٣. لذلك ال ميكن تقدمي وصفة مبمارسات وحلول عامة تسهم يف حتقيق االستدامة أينما 
كان، إال أنه ميكن االتفاق على بعض املبادئ العامة فقط. وميكن توفري الكثري من التكاليف من خالل 
تنظيم االنتخابات لكافة مستويات التمثيل يف بلد ما يف يوم واحد، إال أن االنعكاسات السياسية الواضحة 
لتنظيم االنتخابات بشكل متزامن أو على مراحل تعين بأن اعتبارات االستدامة السياسية قد تتفوق على 

اعتبارات االستدامة املالية وتدحضها.

ÚflaÜnç¸a@Ú€déflÎ@ÚÌäíj€a@ÖâaÏΩa

٥٠٠. تستهلك املوارد البشرية جزًء هامًا من تكاليف اإلدارة االنتخابية، ولكنها متثل يف نفس الوقت 
امليزانية اجلارية لتلك اإلدارة من خالل ترشيد تركيباا  أكرب رصيد لديها. وميكن العمل على خفض 
اإلدارية، كخفض عدد األعضاء أو عدد الوظائف يف أمانتها العامة، كما فعلت اإلدارة االنتخابية يف كل 
من جنوب أفريقيا سنة ٢٠٠٢ وكمبوديا سنة ١٩٩٩ مثًال. وميكن لإلدارة االنتخابية، من خالل اإلبقاء 
على عدد حمدود من املوظفني الرئيسيني بشكل دائم، تساندهم يف عملهم االنتخايب جمموعة أكرب من 
املوظفني املؤقتني العاملني يف امليدان، خفض التكاليف املتعلقة مبواردها البشرية مع اإلبقاء على مهنيتها 
وجناعتها. وبالنسبة لإلدارات االنتخابية الصغرية، كتلك القائمة يف فيجي (راجع الدراسة اخلاصة يف هذا 
الدليل)، ميكن لعدد قليل من املوظفني الدائمني أن ُيبقي على فاعلية تلك اإلدارة. وميكن لإلدارة االنتخابية 
امللقاة عليها، لتحديد احلد  باملهام  للقيام  الوظائف املطلوبة  اللجوء إىل بعض وسائل اإلدارة، كتحديد 
األدىن من املوظفني الكفيل بتمكينها من تنفيذ مسؤولياا. وعندها يكون على اإلدارة االنتخابية تربير 
األعداد اإلضافية من املوظفني استنادًا إىل اعتبارات املهنية والفاعلية. كما وأن اللجوء إىل تشكيل إدارات 

انتخابية مؤقتة بدًال من الدائمة من شأنه أن يسهم يف حتقيق االستدامة املالية.

٥٠١. على الرغم مما تقدم، جيب أخذ اعتبارات االستدامة السياسية والتنفيذية بعني االعتبار عند اللجوء 
ألي من وسائل الترشيد املتعلقة باملوارد البشرية بغرض تعزيز االستدامة املالية. فعلى سبيل املثال، ميكن 
توفري الكثري من التكاليف يف حال اعتماد اإلدارة االنتخابية احلكومية، أو غريها من اإلدارات اليت ميكنها 
االعتماد على موظفني عامني ومتطوعني للقيام مبهامها (كما يف اهلند) خالل االنتخابات. إال أن ذلك 
قد ينعكس سلبًا على أداء اإلدارة االنتخابية وثقة اجلمهور ا، وبالتايل على استدامة العملية االنتخابية 
بني  الصحيح  التوازن  إجياد  أن  إال  املالية.  االستدامة  الرغم من كونه يصب يف مصلحة  سياسيًا، على 

األمرين قد ال يكون باألمر السهل.

٥٠٢. قد يكون لعدم قدرة اإلدارة االنتخابية على االحتفاظ بعدد كاٍف من املوظفني املؤهلني انعكاسات 
العاملني يف  املؤقتني  موظفيها  فيهم  مبن  املتمّرسني،  اإلدارة  تلك  موظفي  أن  إذ  استدامتها.  على  سلبية 
العارفني بدقائق األمور، اجليد  مراكز االقتراع، هم من حيمل وحيفظ ذاكرة املؤسسة االنتخابية، وهم 
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منها والسئ، والقادرين على نقل تلك املعرفة والتجربة إىل املوظفني اجلدد وباقي الشركاء يف العملية 
االنتخابية. ويتطلب احلفاظ على املوظفني املؤهلني ختطيطًا فّعاًال من قبل اإلدارة االنتخابية، واللجوء إىل 
وسائل إدارية كربامج املكافآت، والتدريب املهين وبرامج التطوير (راجع الفصل السادس أعاله)، وتوفري 
اللقاءات بشكل منهجي  تنظيم  أن يسهم  االنتخابية. كما وميكن  الوظائف  والتقدم يف  االرتقاء  فرص 
االنتخابية ووضع  اإلدارة  بعدم رضاهم عن عملهم يف  املتعلقة  املواضيع  املغادرين يف حتديد  للموظفني 
املعاجلات الالزمة هلا. أخريًا، فمما يساعد اإلدارة االنتخابية على االستمرار يف العمل وحتقيق االستدامة 
على الرغم من مغادرة موظفني مؤهلني وأساسيني لوظائفهم، التخطيط املسبق الستبدال املوظفني، مبا يف 
ذلك التخطيط احلذر لتنفيذ عمليات التوظيف يف الوقت املناسب وتدريب املوظفني اجلدد، باإلضافة إىل 

اعتماد أرشيف انتخايب منظم وعملي.

ÚÓibÇn„¸a@ÖaÏΩa

٥٠٣. تسهم السياسات الصحيحة املتعلقة بتصميم، وشراء وإدارة املواد االنتخابية املستندة إىل حتليل 
دقيق لالحتياجات يف حتقيق استدامة اإلدارة االنتخابية وعملياا. لذلك، فعلى اإلدارة االنتخابية حتديد 

أفضل اخليارات قبل الشروع بشراء املواد، وبعد النظر يف عدة جوانب هامة منها:

احلاجة للمواد اليت تنوي شراءها، من خالل حتديد الفائدة اليت تضفيها تلك املواد على العمليات   أ) 
االنتخابية؛

أفضلية اللجوء إىل موردين حمليني أو خارجيني، مبا يف ذلك ما يتعلق بكلفة كل خيار، ومتطلبات   ب) 
ومواعيد  وجودا،  حالة،  كل  يف  املواد  تلك  إلنتاج  املطلوبة  الزمنية  واملدة  املواد،  على  الرقابة 

تسليمها، ومتطلبات صيانتها واستدامتها؛
اجلودة، مبا يف ذلك ما يتعلق بالكلفة، والظروف اليت سيتم استخدام تلك املواد بظلها، وما يتعلق   ج) 

مبعايري الرتاهة، ومتطلبات صالحيتها على املدى الطويل؛
االستخدام ملرة واحدة أو أكثر، مبا يف ذلك تكاليف اإلنتاج والتخزين، واملؤثرات البيئية مبا فيها طرق   د) 

إتالفها أو إعادة تصنيعها، وإمكانية استخدامها من قبل تنظيمات ومؤسسات أخرى؛
مدى التعقيد يف تركيبة املواد ومواصفاا، مبا يف ذلك املهارات املطلوبة الستخدامها، ومتطلبات   ه) 

التدريب على تشغيلها واالستفادة منها، والقدرة على صيانتها؛
الكمية، وما يتعلق بكلفة الوحدة منها، واملدة الزمنية املطلوبة إلنتاجها، ومتطلبات ختزينها واحلاجة   و) 

إىل كميات احتياطية منها ؛
التوزيع، مبا يف ذلك كلفة التوزيع وتوقيته أو برجمته؛  ز) 

متطلبات التخزين واألرشفة، مبا يف ذلك الكلفة، وسهولة الوصول هلا، وخيارات التخزين املركزي   ح) 
أو توزيعها على عدة خمازن، وسبل احلفاظ عليها ومعدالت فقداا لقيمتها الشرائية بفعل التقادم؛

اإلتالف، مبا يف ذلك االنعكاسات البيئية لعملية اإلتالف، والقيمة الفعلية هلا بعد انتهاء صالحيتها،   ط) 
ومتطلبات األمن اخلاصة ا.

 

٥٠٤. تقع على عاتق اإلدارة االنتخابية مسؤوليات جتاه املجتمع عليها أخذها بعني االعتبار، وذلك ال 
يقتصر على استدامة املواد اليت تقوم باقتنائها، إمنا ميتد إىل املؤثرات االجتماعية والبيئية لذلك. لذا، فإن 
التمّعن يف الكلفة والتأثريات املادية، واالجتماعية  حتليل ما يتعلق مبدة صالحية املواد، واليت تقوم على 
والبيئية للمواد ميّكن اإلدارة االنتخابية من اختيار املواد األكثر مالءمة. ويقوم هذا التحليل على تقييم 
أية انعكاسات تنتج عن استخدام تلك املواد، دون أن ينحصر ذلك فيما يتعلق بإنتاج املواد، بل يتطرق 
إىل اعتبارات أخرى كفرص إعادة استخدام املواد، ومدى تأثرها وتأثر صالحيتها على املدى الطويل 
بعمليات التخزين والتوزيع، باإلضافة إىل التكاليف املتعلقة مبتطلبات إتالفها مبا ال يضر بالبيئة أو إمكانيات 

إعادة تصنيعها.

٥٠٥. ومما يسهم يف حتقيق االستدامة املالية قيام اإلدارة االنتخابية بتحديد احلاجة إىل بعض املواد أو أنواع 
معينة منها، بكل حذر ومسؤولية، ومراقبة الكميات اليت يتم إنتاجها عن كثب. فبعض البلدان ككمبوديا 
متكنت من خفض قيمة التكاليف بشكل ملحوظ من خالل االستغناء عن طباعة بطاقات ناخبني من نوع 
خاص. ومما يسهم كذلك يف خفض الكلفة القيام مبراقبة حثيثة لعمليات طباعة أوراق االقتراع والنماذج 

االنتخابية األخرى واليت جيب تنظيم حسابات دقيقة ملتابعتها.

٥٠٦. قد ال تتمكن اإلدارات االنتخابية يف الدميقراطيات الناشئة من اللجوء الستخدام املواد الرخيصة 
األمن  اإلدارات على حتقيق مستويات  تلك  بقدرة  العامة  الثقة  تدين مستويات  بسبب  املتوفرة، وذلك 
املطلوبة وتفادي ممارسات الغش واالحتيال يف حال استخدامها لتلك املواد. فعلى سبيل املثال قد تضطر 
اإلدارة االنتخابية إىل طباعة أوراق االقتراع خارج بالدها بسبب اعتراض أحزاب املعارضة على قيام 
أندونيسيا  يف  االنتخابات  قانون  بأن  جند  املقابل  يف  املهمة.  بتلك  املحلية  اخلاصة  أو  احلكومية  املطابع 
يفرض على اإلدارة االنتخابية طباعة أوراق االقتراع حمليًا، بينما تستخدم اإلدارات االنتخابية يف كل من 
أستراليا، وجنوب أفريقيا وكندا مواد رخيصة لتصنيع صناديق االقتراع والغرف املعزولة املخصصة لضمان 
سرية االقتراع، أما نيجرييا فتستخدم صناديق اقتراع حملية الصنع، دون أن يكون لذلك أي تأثري سليب يف 
أي من تلك البلدان على أمن االنتخابات. وتعتمد إمكانية اللجوء الستخدام املواد الرخيصة على قدرة 
اإلدارة االنتخابية على تطبيق وسائل رقابة فّعالة لضمان اإلشراف التام على أمن تلك املواد وصالحيتها 

لألغراض املستهدفة من تصنيعها واستخدامها.

٥٠٧. تتمكن الكثري من اإلدارات االنتخابية من خفض مستويات الكلفة من خالل تبادل بعض املواد 
مواد  بإعارة  غانا  يف  االنتخابية  اإلدارة  قامت  املثال  سبيل  فعلى  املعزولة.  والغرف  االقتراع  كصناديق 
اإلدارة  وقامت  كما  و٢٠٠٤.   ٢٠٠٣ عامي  حميطها  يف  أخرى  بلدان  يف  انتخابية  إلدارات  االقتراع 
االنتخابية يف جنوب أفريقيا بتقدمي خدمات مهنية وإعارة بعض أجهزة احلاسوب إلدارات انتخابية أخرى 
يف القارة األفريقية. كما وميكن لإلدارة االنتخابية تبادل املواد واملوارد األخرى واالشتراك يف استخدامها 
البلد، كالوزارات والسلطات املحلية، يف جماالت خمتلفة  مع وكاالت وإدارات حكومية أخرى داخل 

كوسائل النقل، والعمليات اللوجستية، والبيانات اإلحصائية، واخلدمات املهنية ذات العالقة.
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٥٠٨. أثبتت التجربة يف تسعينات القرن املاضي يف بعض البلدان كأندونيسيا وكمبوديا بأنه من السهل 
إمهال ضرورة االحتفاظ باملواد واألجهزة االنتخابية بعد انتهاء االنتخابات (كاحلافالت، وأجهزة اهلاتف 
املحمول، وأجهزة احلاسوب وصناديق االقتراع)، مما قد ينتج عنه تعرضها لألعطال أو التلف أو السرقة. 
ويؤدي ذلك بطبيعة احلال إىل خسارات كبرية، قد تؤدي بدورها إىل فقدان اإلدارة االنتخابية ملصداقيتها 
بأعني مموليها. لذلك فإن قيام تلك اإلدارة باعتماد إجراءات دائمة إلدارة مواردها وموجوداا من شأنه 

أن مينع حدوث ذلك (راجع الفصل السابع من هذا الدليل).

ÚflaÜnç¸a@Ú€déΩ@ÚÓuÏ€Ï‰ÿn€aÎ@ÚÌÏÓ‰j€a@pbçbÿ»„¸a

النظم االنتخابية
السياسية،  باالستدامة  تتعلق  خمتلفة  اعتبارات  االنتخابية  النظم  أشكال  من  شكل  كل  عن  ٥٠٩.ينتج 
الدوائر  ترسيم  عمليات  على  كبري  بشكل  املعتمد  االنتخايب  النظام  ينعكس  إذ  واملالية.  واالجتماعية 
االنتخابية وتسجيل الناخبني، ومتطلبات التوعية االنتخابية، وتصميم أوراق االقتراع وإنتاجها، وعدد أيام 
االقتراع واحلاجة إىل انتخابات فرعية أو تكميلية من عدمه. ويتطرق دليل املؤسسة الدولية للدميقراطية 
واالنتخابات حول أشكال النظم االنتخابية بطبعته اجلديدة واملنقحة الصادرة باللغة العربية سنة ٢٠٠٧ 
بإسهاب ملعاجلة هذه املسائل. فعلى سبيل املثال، جند بأن النظم االنتخابية اليت تقوم على وجود دوائر 
انتخابية صغرية تتطلب عمليات خاصة لترسيمها، وأوراق اقتراع خمتلفة لكل دائرة انتخابية، ودقة عالية 
يف إعداد سجالت الناخبني واعتماد سبل منع ممارسات الغش واالحتيال، باإلضافة إىل احتياجها إىل إدارة 
انتخابية تتمتع بتركيبة إدارية متكنها من التعامل مع كل دائرة انتخابية كوحدة قائمة حبد ذاا، وعليه فقد 
تكون التكاليف النامجة عن تلك النظم أعلى من غريها. يف املقابل، فقد تتطلب الدوائر االنتخابية الكبرية 
متعددة التمثيل نظمًا معقدة ومكلفة لعد األصوات، وقد تكون إدارا بدقة وشفافية أكثر صعوبة على 
اإلدارة االنتخابية، باإلضافة إىل كوا قد تتطلب مزيدًا من التكاليف املتعلقة بعمليات النقل والعمليات 
اللوجستية األخرى. أما املدافعني عن كل شكل من أشكال النظم االنتخابية فهم يستندون إىل حجج 
تتعلق باالستدامة االجتماعية والسياسية واليت جيب التعاطي معها حبذر أخذًا بعني االعتبار دائمًا الظروف 

اخلاصة بكل بلد.

ترسيم الدوائر االنتخابية
٥١٠. ميكن العمل على إعادة النظر يف الطرق املتبعة يف ترسيم الدوائر االنتخابية ومواعيدها دف حتسني 
النامجة عن قيام  التكاليف  مستويات االستدامة. فتخويل اإلدارة االنتخابية بتلك املهمة من شأنه إلغاء 
جهاز أو مؤسسة خاصة لذلك. يف املقابل، فقد ال تضطر اإلدارة االنتخابية للقيام بذلك اجلهد فيما لو 
كان لدى احلكومة مكتب خاص بإعداد اخلرائط وحتديثها ألغراض أخرى غري االنتخابية. كما وميكن 
اللجوء إىل استخدام عمليات ترسيم إلكترونية مبسطة، وقواعد البيانات اخلاصة بالسكان لترسيم حدود 
الدوائر االنتخابية، باإلضافة إىل ترشيد عمليات الترسيم وإجراءاا ومواعيدها للعمل على خفض الكلفة 

املتعلقة بذلك. ومما قد يسهم يف خفض كلفة ترسيم الدوائر االنتخابية بشكل حاد أو حىت إلغائها اعتماد 
ترسيم  أن مسألة  إال  ما.  بلد  القائمة يف  اإلدارية  التقسيمات  إىل  تستند  التمثيل  متعددة  انتخابية  دوائر 
الدوائر االنتخابية على درجة عالية من احلساسية السياسية، لذا فهي حتتاج إىل تنفيذها مبا حيقق متطلبات 

االستدامة السياسية.

تسجيل الناخبني
٥١١. قد تتأثر إىل حد كبري تكاليف إعداد سجل الناخبني وحتديثه دوريًا بالنظام املتبع ومكوناته. فقد 
يكون لطريقة مجع بيانات الناخبني لتسجيلهم انعكاس هام على كلفة ودقة السجل االنتخايب، وبذلك 
لغايات  ومنفرد  خاص  بشكل  البيانات  مجع  ميكن  املثال  سبيل  فعلى  كذلك.  سياسيًا  استدامته  على 
التسجيل أو استخراجها من قواعد البيانات املوجودة أصًال، كما وأن عملية تسجيل الناخبني قد تكون 
تنفيذ عمليات  يتم  انتخابات كما  قبل كل  تنفيذها  يعاد  تتم من خالل عملية  قد  أو  عملية مستمرة، 
اإلحصاء السكاين، وميكن أن تقوم على أساس قيام اإلدارة االنتخابية بزيارة الناخبني يف أماكن سكنهم 
جلمع بيانام وتسجيلهم أو على أساس توجه الناخبني ملراكز اإلدارة االنتخابية للتقدم بطلبات التسجيل، 
وميكن أن تنطوي العملية على إصدار بطاقات تسجيل للناخبني أو عدم اللجوء لذلك اإلجراء، باإلضافة 
الواردة يف السجل بغرض  البيانات  الناخبني فرصًة لالعتراض على  إىل اعتماد إجراءات خمتلفة إلعطاء 
الناخبني  التكنولوجية يف عملية تسجيل  الوسائل  أخرى فالستخدام  ناحية  تعديلها. من  أو  تصحيحها 
الصور  أو  البصمات،  نسخ  وسائل  استخدام  مثل  العملية،  تلك  كلفة  على  كذلك  اهلامة  انعكاساا 
الفوتوغرافية، أو استخدام الوثائق املرّمزة، أو اللجوء إىل مقارنة قواعد البيانات ومطابقتها بغرض حتديث 

بيانات السجل أو إعداد وطباعة السجالت.

٥١٢. يف كافة األحوال يعترب قيام سجل انتخايب دقيق مسألة مكلفة، لذا فعلى اإلدارة االنتخابية حتديد 
التكاليف الضرورية واليت ال مناص منها لكل عملية تسجيل للناخبني، ومتييزها عن التكاليف الفائضة 
واليت ميكنها االستغناء عنها، استنادًا إىل مستويات الثقة العامة املتوفرة وسبل الرقابة املتاحة ملنع الغش 
واالحتيال يف عمليات االقتراع، وذلك دف توفري بعض التكاليف. ومما يسهم يف احلد من كلفة عمليات 
الوكاالت  لدى  املتوفرة  والبيانات  بياناا  بني  املقارنة  طريق  عن  السجالت  بتحديث  القيام  التسجيل 
واإلدارات احلكومية األخرى، على الرغم من أن ذلك قد يثري بعض القلق لدى البعض حول خصوصية 
البيانات. كما وأن اللجوء إىل استخدام بيانات السجل املدين، يف حال وجود سجل مدين ميكن االعتماد 
على صحة بياناته وقبوله سياسيًا من قبل كافة املعنيني، كما هي احلال يف كل من السنغال والسويد، أو 
توافر قواعد بيانات حموسبة حول الوالدات والوفيات ميكن لإلدارة االنتخابية االستفادة منها، قد يسهم 
يف احلد من تكاليف عمليات التسجيل وحتديث سجالت الناخبني. أخريًا فإن اعتماد طريقة التسجيل 

الدائم أو املستمر ميكن أن يشكل وسيلة أخرى خلفض الكلفة على املدى الطويل.
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عمليات االقتراع
بلد حدثًا  استفتاء يف أي  أو  انتخابات عامة  أية  االقتراع وتنفيذها يف  لعمليات  التحضري  يعترب   .٥١٣
وطنيًا هامًا، يتطلب ختصيص ميزانيات معتربة لتنفيذه بفاعلية. ومن العوامل املساعدة على خفض كلفة 
تلك العمليات قيام اإلدارة االنتخابية بتقييم جدي لعدد حمطات االقتراع الضرورية لتنظيم االنتخابات، 
اإلدارة  متكنت  ولو  لتنفيذها.  األساسية  االقتراع  ومواد  املطلوب  االقتراع  موظفي  عدد  إىل  باإلضافة 
االنتخابية من ضمان األمن، والرتاهة وفاعلية اخلدمات االنتخابية، فقد ميكنها جتميع حمطات االقتراع يف 
التجمعات السكانية املكتضة، مما قد يعين توفريًا هامًا يف التكاليف. كما وأن عمل اإلدارة على توزيع 
أفضل للمهام بني موظفي االقتراع يف كل حمطة لالقتراع وتدريبهم بشكل جيد، واعتماد تصميمات 
اخلدمة  مبستويات  اإلخالل  دون  املوظفني  عدد  من خفض  ميّكنها  قد  االقتراع،  غرف  لترتيب  ناجعة 
واألداء. أما البلدان اليت تقوم بتنظيم انتخابات على امتداد يومني متتاليني أو أكثر فقد ميكنها النظر يف 
إمكانية متديد ساعات االقتراع وحصره يف يوم واحد مما قد يسهم يف تقليل الكلفة، إال أن القيام بذلك 
جيب أن يستند إىل ما هو معمول به يف كل بلد بالنسبة لساعات العمل وأيام العطل الرمسية بغرض عدم 

حرمان أية فئة من الناخبني من حقها يف االقتراع.

تفرض  بذلك  للقيام  للناخبني  الفرص  من  مزيد  وتوفري  االقتراع  بتنظيم  تتعلق  إجراءات  هناك   .٥١٤
على اإلدارة االنتخابية توفري خدمات أكثر كلفة نسبيًا، مثل االقتراع عن طريق الربيد (كما يف أسبانيا 
وأستراليا)، أو التصويت من خارج البالد، أو توفري وسائل خاصة لالقتراع يف السجون، واملستشفيات أو 
أساطيل املالحة. وقد تفرض هذه اخلدمات مزيدًا من األعباء على االستدامة املالية للعمليات االنتخابية، 
خاصًة عندما تشتمل على خدمات تتعلق باالقتراع عن بعد من قبل أعداد كبرية من الناخبني الالجئني 
أو غريهم، كما يف أفغانستان، والبوسنة واهلرسك والعراق. إال أنه جيب موازنة الزيادة يف كلفة عمليات 
اليت  السياسية األعلى  الشرعية  االنتخابية االجتماعية ومستويات  اإلدارة  االقتراع نسبًة إىل مسؤوليات 

ميكن حتقيقها من خالل متكني هؤالء الناخبني من ممارسة حقهم يف االقتراع.

هلا  تنظر  ما  وغالبًا  معتربة،  تكاليف  االنتخابية  اإلدارة  موظفي  وتأهيل  تدريب  عملية  تتطلب   .٥١٥
احلكومات واإلدارات االنتخابية على أا تكاليف ميكن اقتطاعها أو االستغناء عنها دون عناء عند مراجعة 
ميزانيات االنتخابات. إال أن التدريب الضعيف قد يؤدي إىل تكاليف أعلى من الناحيتني املالية والسياسية 
تنتج عن أداء ردئ للموظفني، والذي قد يؤثر يف مصداقية االنتخابات برمتها، باإلضافة إىل تأثريه على 

مسعة اإلدارة االنتخابية واستدامتها على املدى الطويل.
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٥١٦. تكثر األجهزة اليت يتم تسويقها ألمتتة عمليات االقتراع كوسائل لتطوير طرق االقتراع وخفض 
كلفته، خاصًة من خالل تقليل احلاجة ألعداد كبرية من املوظفني. ويدعي البعض بأن كثريًا من هذه 
األجهزة على درجة عالية من املصداقية حيث أا تشتمل على احتياطات كافية ملنع املمارسات االنتخابية 

الفاسدة أو حماوالت التالعب باالنتخابات. كما وأن كثريًا منها يوفر حاليًا تسهيالت متّكن احلصول 
على مستندات مطبوعة أو وسائل أخرى ميكن من خالهلا التحقق من صحة العملية ودقتها. ومن تلك 
األجهزة آالت االقتراع اإللكتروين واليت مت استخدامها على مدى السنوات املاضية يف عدة بلدان مثل 
أستراليا، والربازيل، وبلجيكا، وفرتويال والواليات املتحدة األمريكية، وحديثًا يف كافة أرجاء اهلند. وعلى 
الرغم من عدم توفر حتليالت موضوعية حول النجاعة املادية الستخدام وسائل التكنولوجيا احلديثة لتنظيم 
عمليات االقتراع والفرز، إال أن الدالئل تشري إىل أن استخدام تلك األجهزة قد يسهم يف خفض تكاليف 
وتوزيعها  االقتراع  أوراق  وختزين  طباعة  بتكاليف  يتعلق  فيما  خاصًة  الطويل،  املدى  على  االنتخابات 
وتكاليف عمليات فرز األصوات. كما وأن استخدام أجهزة املسح الضوئي الحتساب األصوات على 
أوراق االقتراع وفرزها ميكن أن يوفر مستويات أعلى من الدقة ويعمل على توفري الوقت املطلوب إلمتام 
العملية، يف الوقت الذي ال يلغي وجود ورقة االقتراع املطبوعة واليت ميكن العودة هلا لتفّحصها إذا لزم 

األمر أو تطلبت ذلك أية نزاعات أو طعون تعقب انتهاء االنتخابات.

الثقة  مقارنة مبستويات  احلديثة  التكنولوجيا  استخدام وسائل  إىل  اللجوء  موازنة  الضروري  ٥١٧. من 
العامة يف العملية االنتخابية، وإشراك كافة الشركاء يف جتربة النظم اإللكترونية اجلديدة واحلصول على 
اإللكتروين،  االقتراع  املعارضني يف استخدام أجهزة  ثقة  تنعدم  موافقتهم العتمادها واستخدامها. وقد 
والذين قد يدعون بأنه يسهل التالعب ا، وذلك بسبب إمكانية افتقادها للشفافية والوضوح. وهذا ليس 
باألمر الغريب لو أخذنا بعني االعتبار اخللل واألخطاء احلاصلة يف رصد األصوات واليت كثريًا ما تناقلتها 
التقارير حول استخدام خمتلف أجهزة االقتراع اإللكتروين (كشاشات االقتراع العاملة باللمس وغريها) 

يف الواليات املتحدة األمريكية.

على  القائمني  واألفراد  الشركات  ونزاهة  دقة  على  واآلالت  األجهزة  هذه  ونزاهة  دقة  تعتمد   .٥١٨
تصميمها، وبرجمتها، وجتربتها وصيانتها. إال أن هناك طرقًا إلدخال أجهزة االقتراع اإللكتروين ميكن هلا 
أن تضفي على العملية االنتخابية فوائد تتعلق برتاهتها، وكلفتها والوقت املطلوب لتنفيذها، طاملا يتم تنفيذ 
إجراءات واضحة للرقابة واملحاسبة، كتلك اليت مت التطرق هلا يف الفصل التاسع من هذا الدليل. وتوفر 
توصية املجلس األورويب اليت حتمل الرقم ١١/٢٠٠٤ حول املعايري القانونية، والتنفيذية والفنية لالقتراع 

اإللكتروين خلفية جيدة لسبل الرقابة املذكورة.

٥١٩. ليس من احلكمة أن يعمل بلد فقري على استخدام أعلى الوسائل التكنولوجية بينما خيفق يف إطعام 
شعبه وتطويره، إذ جيب موازنة اللجوء لذلك، مبا فيه استخدام بطاقات الناخبني الرقمية، أو السجالت 
املحوسبة، أو االقتراع والفرز اإللكتروين، مقابل األولويات الوطنية امللحة األخرى مثل متطلبات الصحة 
العامة أو التربية. وميكن أن تكون تكنولوجيا االنتخابات أكثر استدامة إذا ما أمكن استخدامها ألغراض 
أخرى غري االنتخابية. كما وأن موازنة اللجوء إىل استخدامها من عدمه جيب أال تنحصر يف النظر إىل 
تكاليفها املباشرة والبدائل املتوفرة الستخدام املوارد املالية، بل جيب أن يشمل ذلك األخذ بعني االعتبار 
تكاليفها املستقبلية واملهارات البشرية املطلوبة لصيانتها واحلفاظ على صالحيتها، مبعىن أنه جيب تقييم 
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٣٣٧

املدى  على  االنتخابية  التكنولوجيا  استخدام  قرار  على  املترتبة  النتائج  الستشراف  االستدامة  متطلبات 
الطويل.

وخفض  االنتخابية  العمليات  ألمتتة  األول  اهلدف  األصوات  وفرز  عد  عملية  تشكل  ما  غالبًا   .٥٢٠
كلفتها، وهناك كثري من األجهزة اليت تعمل على رصد األصوات يف الوقت الذي تقوم كذلك بعدها 
وفرزها. إال أن هذه األجهزة قد تفتقد للشفافية فيما لو أا مل توفر إثباتات مطبوعة أو أخرى متّكن 
التحقق من دقة نتائجها. فعملية عد وفرز األصوات هي من أكثر العمليات االنتخابية حساسية وعرضًة 
للتالعب، لذا جيب تنفيذها دائمًا بكل شفافية ومبا يوفر سبل التحقق من جمرياا من قبل موظفني مؤهلني 

ومدربني تدريبًا جيدًا.

٥٢١. قد حتد متطلبات الشفافية والوضوح يف كافة مراحل فرز األصوات وجتميعها من السبل اليت ميكن 
اللجوء إليها خلفض الكلفة املترتبة على عمليات العد والفرز اليدوية. ففي االنتخابات االحتادية يف زنزيبار 
(ترتانيا) عامي ١٩٩٥ و٢٠٠٠ اشتكى الشركاء يف االنتخابات من أن األحداث اليت وقعت أثناء مرحلة 
فرز األصوات أثرت بشكل سليب على نتائج تلك االنتخابات وأكدوا على أمهية الشفافية يف جممل عمليات 
العد والفرز. ويف تلك احلالة قام جمهولون بتغيري بعض نتائج العد من خالل التالعب باألرقام اليت أرسلتها 

حمطات االقتراع، مما محل أحزاب املعارضة على االعتقاد بأن ذلك أثر بنتائج االنتخابات النهائية.
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دف  أدائها  ومستويات  قدراا  لتطوير  مستمرة  ضغوطات  االنتخابية  اإلدارات  تواجه   •
تعزيز كفاءا ومهنيتها.

تعمل  وواقعية،  الكلفة  ناجعة  انتخابية  وممارسات  قيام سياسات  االستدامة ضرورة  تعين   •
على حتقيق احتياجات الشركاء يف العملية االنتخابية حاضرًا ومستقبًال. وتفرض مسألة 

االستدامة حتديات أكرب يف الدميقراطيات الناشئة.

حتتاج اإلدارات االنتخابية إىل حتقيق استدامتها املالية، واالقتصادية، والتنظيمية، واالجتماعية،   •
والسياسية والبيئية يف كل ما تقوم به من فعاليات، وذلك دف تعزيز ثقة الشركاء يف 
العملية االنتخابية، باإلضافة إىل ضمان استمراريتها، دون أن يعين ذلك بالضرورة أا جيب 

أن تتمتع بتركيبات دائمة.

العناصر الرئيسية لالستدامة هي التنظيمية، واملالية، واالقتصادية، وما يتعلق باستدامة املوارد   •
البشرية.

ال ميكن أخذ انطباع كامل حول استدامة اإلدارة االنتخابية وقدراا إال من خالل تقييم   •
دقيق لكافة العناصر الرئيسية بشكل متزامن.

وكذلك  النظم،  من  واحتياجاا  االنتخابية  لإلدارة  التنظيمية  االحتياجات  تقييم  يسهم   •
احتياجات العاملني فيها بشكل فردي يف حتديد املسائل املتعلقة باستدامتها.

يف  خاصًة  االنتخابية،  اإلدارة  استدامة  على  كبرية  انعكاسات  املاحنني  من  املقدم  للدعم   •
الدميقراطيات الناشئة. إال أن مؤثرات ذلك الدعم قد تكون إجيابية وسلبية يف نفس الوقت. 
فهي قد تسهم يف رفع مستوى جودة انتخابات ما، إال أن تأثريها واعتماد اإلدارة االنتخابية 

عليها قد ينعكس سلبًا على استدامة تلك اإلدارة.

استدامة  مصلحة  تصب يف  مساعدام  أن  من  التحقق  مسؤولية  املاحنني  عاتق  على  تقع   •
اإلدارة االنتخابية، من خالل تنسيق تلك املساعدات ومواءمتها مع احتياجات تلك اإلدارة 

وختصيص جزء من املساعدات لنقل املهارات وتطوير القدرات املحلية.

غالبًا ما تكون الوسائل التكنولوجية احلديثة مغرية لإلدارات االنتخابية، وعادًة ما جتذب   •
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أشكال اإلدارة االنتخابية

اهتمام املاحنني، إال أنه جيب على تلك اإلدارات اختاذ قرارات موضوعية تتعلق بالفائدة من 
تلك الوسائل على املدى الطويل وانعكاساا على استدامتها. لذا جيب حتديد مدى اللجوء 
البلد املعين  املوارد الضرورية يف  التكنولوجيا احلديثة استنادًا إىل توافر  الستخدام وسائل 

والفوائد اليت ميكن جنيها من استخدامها.

ويف  االنتخابية،  النظم  اختيار  يف  املعتمدة  اخليارات  على  انعكاساا  االستدامة  ملتطلبات   •
كترسيم  وحساسة  ومعقدة  مكلفة  انتخابية  بفعاليات  اخلاصة  واإلجراءات  األطر  وضع 
الدوائر االنتخابية، وتسجيل الناخبني، وعمليات االقتراع، وعد وفرز األصوات. لذا فعلى 
ووسائل  املطلوبة  الضرورية  الرتاهة  مستويات  االعتبار  بعني  تأخذ  أن  االنتخابية  اإلدارة 
التكنولوجيا املستخدمة يف تنفيذها، باإلضافة إىل تأثريها على استدامتها من النواحي املالية 

واالجتماعية والسياسية.

تعترب املوارد البشرية ومستويات تأهيلها وجتربتها من أهم موارد اإلدارة االنتخابية. لذلك   •
فإن استثمار تلك اإلدارة يف تطوير قدرات مواردها البشرية، وقدرا على االحتفاظ ا، 
ويف احلفاظ على ذاكرة املؤسسة االنتخابية على الرغم من خسارة املوظفني املتمرسني، 

تعترب كلها عنصرًا أساسيًا من عناصر استدامة اإلدارة االنتخابية.

سياسات  باعتماد  قيامها  االنتخابية  اإلدارة  استدامة  ملحوظ يف حتقيق  بشكل  يسهم  مما   •
دقيق  حتليل  إىل  استنادًا  وموجوداا،  موادها  وإدارة  واقتناء  لتصميم،  ناجعة  وإجراءات 
لالحتياجات وكلفة كل منها، باإلضافة إىل استخدام وسائل أخرى كتقييم مدة صالحية 

املواد اليت تقتنيها.
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نالت ليسوتو استقالهلا عام ١٩٦٦. ويف االنتخابات اليت جرت بعد االستقالل عام ١٩٧٠، فاز ”حزب 
حالة  وأعلن  االنتخابات  تلك  أبطل  الوطين“  ”احلزب  احلاكم،  احلزب  أن  إال  باالنتخابات،  املؤمتر“ 
الطوارئ. ويف عام ١٩٨٦ استوىل العسكريون على السلطة، وحكموا حىت عام ١٩٩٣، حني عادت 

الدميقراطية التعددية إىل ليسوتو.
وكانت انتخابات ١٩٩٣ انتقالية، حيث وضعت حدًا للحكم العسكري، وكانت بداية إلعادة بناء نظام 
احلكم الدميقراطي. أما االنتخابات التعددية الدميقراطية الثانية يف ليسوتو فقد جرت عام ١٩٩٨، بعد فترة 

قصرية من التقلبات واألخطار احلادة اليت أحاطت بدميقراطيتها الناشئة.
ومت تعديل الدستور يف عام ٢٠٠١، حيث تبىن نظام تناسب العضوية املختلطة (MMP) االنتخايب، وزاد 
عدد مقاعد املجلس الوطين من ٨٠ إىل ١٢٠، حبيث يتم انتخاب ٨٠ عضوًا يف دوائر أحادية التمثيل، 

.(PR) و٤٠ عضوًا وفقًا لنظام التمثيل النسيب
وقبل انتخابات ١٩٩٣، كان املوظفون العموميون مسؤولني عن إدارة االنتخابات حتت إشراف احلكومة، 
ومن مث وضع الدستور وقانون انتخابات املجلس الوطين لعام ١٩٩٢ أساسًا للجنة االنتخابات املستقلة 
اللجنة، ومهامها،  املعدل على قواعد تشكيل  الدستور  املادة ٦٦ من  (IEC) يف ليسوتو، حيث نصت 

واستقالليتها، ومتويل نفقاا.
تتسم  اليت  املستقلة،  االنتخابات  جلنة  حول  ليسوتو  يف  االنتخابات  إلدارة  التنظيمي  اإلطار  ويتمحور 
وخالل  موظفًا.   ٢٣٧ عددهم  يبلغ  دائمون  موظفون  يعاوا  أعضاء،  ثالثة  من  وتتألف  باملركزية، 

االنتخابات يتم توظيف عدد من املوظفني املؤقتني يبلغ حوايل ٢٧,٢٧٦ شخصًا يف أحناء البالد.

‚bËΩaÎ@pbÓy˝ñ€a

يعطي الدستور ملجلس إدارة جلنة االنتخابات املستقلة املسؤولية عن كافة األنشطة املرتبطة بتنظيم وإدارة 
انتخابات عادية وحرة وعادلة يف البالد. وتقوم اللجنة بتنظيم وإجراء انتخابات املجلس الوطين وانتخابات 

اهليئات املحلية، وكذلك االستفتاءات العامة واإلشراف عليها.

وتتمتع اللجنة بسلطة املراجعة املستمرة للتشريعات واألمور األخرى املرتبطة باالنتخابات واالستفتاءات، 
وإجراء  بتنظيم  ترتبط  مهام  تنفيذ  مسؤولية  اللجنة  تتوىل  كما  الشأن.  ذا  املناسبة  التوصيات  وتقدمي 
االنتخابات، مثل التوعية االنتخابية، والبحوث يف الشؤون االنتخابية، وترسيم حدود الدوائر االنتخابية. 
ومتتلك اللجنة آلية خاصة ا لتنفيذ مناقصاا وإبرام العقود، كما متكنها احلكومة من الصالحيات الالزمة 

للدخول يف ترتيبات واتفاقيات مع املاحنني الدوليني.

Újçb0aÎ@›ÌÏ‡n€a

االنتخابية  النفقات  مع  نفقاا  تندرج  اليت  املستقلة،  االنتخابات  للجنة  الالزم  التمويل  احلكومة  توفر 
األخرى ضمن املوازنة العامة. وتقوم اللجنة بإعداد موازنتها، مث تتوىل وزارة املالية عرضها على الربملان 
للتصديق. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا اإلطار الدستوري الواضح لتمويل نفقات االنتخابات، جند 
يف الواقع بأن موازنة العمليات االنتخابية هي وحدها اليت تتلقى متويًال سريعًا من جانب وزارة املالية، أما 

املوازنة اخلاصة بالنفقات اجلارية للجنة فيتم التعامل معها بشكل أبطأ غالبًا.
وقد راعى القانون احلاجة إىل مستويات عالية من املحاسبة فيما خيص كًال من أنشطة االنتخابات العامة، 
والشؤون املالية للجنة، حيث جيب على اللجنة خالل فترة حمددة بعد اية كل سنة مالية أن ترفع إىل 
الربملان، من خالل الوزير املختص بالشؤون الدستورية والقانونية، تقريرًا سنويًا عن أعماهلا وأنشطتها 

وشؤوا، وتقريرًا مدققًا عن مواردها ونفقاا خالل ذلك العام.

ÚÓ‰ËΩa

يتعرض الطابع املهين ملوظفي جلنة االنتخابات املستقلة إىل مراجعة مستمرة، حيث بذلت اللجنة جهودًا 
كبرية لتحسني مستويام احلالية. وتتسم اخللفية املهنية والثقافية ألغلب موظفي اللجنة بأا ذات الثقافة 
العامة  اخلدمة  جلنة  مع  تتشاور  أن  اللجنة  على  ليسوتو. وجيب  يف  العامة  اخلدمة  موظفي  بني  السائدة 
عند قيامها بتعيني موظفيها، كما ميكن هلا أن تطلب من الوزير املختص باخلدمة العامة استعارة أي من 
املوظفني العموميني. وال شك أن عملية اإلصالح املستمرة يف هياكل اإلدارة والتوظيف باللجنة ستساعد 
من خالل  اإلنتاجية،  من  أعلى  مستويات  حتقيق  وبالتايل  احتياجاا،  عن  الفائضة  العمالة  حتديد  على 

موظفني على درجة أعلى من األهلية.

ÚÓçbÓé€a@laåy˛a@…fl@pb”˝»€a

ليست سهلة،  بأا  انتخابات ١٩٩٣  منذ  املعارضة  أحزاب  املستقلة مع  االنتخابات  تتسم عالقة جلنة 
وذلك بالنظر إىل غياب التوازن النسيب بني نسبة األصوات اليت حصلت عليها األحزاب املختلفة من ناحية 
واملقاعد اليت فازت ا من ناحية أخرى. حيث مل تقبل أحزاب املعارضة بنتائج االنتخابات، مما أدى إىل 
تآكل الثقة يف النظام االنتخايب. وعندما أدت انتخابات ١٩٩٨ مرة أخرى إىل نتائج يف صاحل احلزب 
احلاكم، اندلع الصراع املفتوح، مما قاد إىل تشكيل حكومة انتقالية وتأسيس سلطة سياسية مؤقتة، مجعت 
كل األحزاب السياسية للعمل معًا على إصالح االنتخابات، باالشتراك مع جلنة االنتخابات املستقلة، اليت 
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مت إعادة تشكيلها من جديد.
وقبل انتخابات ٢٠٠٢، وبدعم من السلطة السياسية املؤقتة، لعبت جلنة االنتخابات املستقلة دورًا رائدًا 
(العضوية  جديد  انتخايب  بنظام  أخذت  حبيث  الوطين،  املجلس  انتخابات  وقانون  الدستور  إصالح  يف 
الدوائر  حدود  ترسيم  يف  أخرى  هامة  بتعديالت  وقامت   ،٢٠٠١ عام  يف  حدث  ما  وهو  املختلفة)، 
اخلدمات  نوعية  اإلصالحات كثريًا يف حتسني  هذه  وقد سامهت  الناخبني.  تسجيل  ونظام  االنتخابية، 

االنتخابية يف عام ٢٠٠٢.

ÙäÅ˛a@pb˜Ó:aÎ@pbéç˚ΩaÎ@L‚˝«⁄a@›ˆbçÎ@…fl@pb”˝»€a

اإلعالم  وسائل  تعاونت  حيث  جيدة.  بأا  اإلعالم  وسائل  مع  املستقلة  االنتخابات  جلنة  عالقة  تتسم 
اململوكة للحكومة مع اللجنة يف أداء دورها الرقايب لضمان التغطية اإلخبارية للحمالت االنتخابية لكافة 
األحزاب السياسية. وتضطلع اللجنة مبسؤولية ختصيص وتوزيع أوقات ومساحات البث على األحزاب 

السياسية يف البالد.
تشكيل  منذ  جيدة  تزال  فال  واملراقبني  املاحنة،  والوكاالت  املدين،  املجتمع  منظمات  مع  العالقات  أما 

اللجنة.
وعلى الرغم من العالقات اجليدة للجنة مع احلكومة، إال أا مل متكنها من العمل كهيئة مستقلة إلدارة 
االنتخابات، حيث ال ينظر العديد من املواطنني وبعض الربملانيني للجنة على أا هيئة مستقلة، وذلك 
بسبب كون موظفيها من موظفي اخلدمة العامة، وعلى ضوء املشاكل اليت تتعرض هلا اللجنة يف صرف 

اعتماداا املالية من وقت آلخر.
متتلك جلنة االنتخابات املستقلة يف ليسوتو أحد أكثر األطر القانونية االنتخابية تطورًا واكتماًال يف دول 
عملية  على  الكاملة  سيطرا  غياب  فهما  اللجنة  تواجهان  اللتني  الرئيسيتني  العقبتني  أما  الكومنولث. 
توظيف موظفي االنتخابات واإلشراف عليهم، وحاجتها إىل حتقيق تنفيذ كامل للنص الدستوري بشأن 

متويل كافة نفقات االنتخابات من خالل املوازنة العامة.
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على الرغم من كون الواليات املتحدة األمريكية أقدم مجهورية دستورية يف العامل، واليت شهدت انتخابات 
منذ أن استوطنها اإلجنليز يف بدايات القرن السابع عشر، إال أا ال متلك هيئة وطنية لتنظيم االنتخابات. 
ويف احلقيقة، فإن أول قانون يتعلق بإدارة االنتخابات قد أقره الكونغرس سنة ٢٠٠٢ فقط، وذلك بعد 
أكثر من مائيت عام على إقرار الدستور األمريكي. وتتسم إدارة االنتخابات يف الواليات املتحدة بأا أكثر 
المركزية من أي بلد آخر يف العامل، حيث تتوىل ١٣ ألف هيئة منفصلة على املستوى املحلي مسؤولية 
تنظيم االنتخابات. ومن الناحية النظرية، تتوىل الواليات اخلمسون مسؤولية اإلشراف على االنتخابات، 
احلكومة  أما  الشأن.  هذا  يف  املحلية  اهليئات  متارسه  مما  أكرب  سلطات  ميارس  فقط  منها  القليل  أن  إال 

الفيدرالية فهي أقل األطراف اخنراطًا يف العملية االنتخابية.

ÚÓ±âbm@ÚÓ–‹Å

بني  وسيطة  كحلقة   (Electoral College) االنتخابية“  ”اهليئة   ١٧٨٧ لعام  األمريكي  الدستور  أسس 
الناخبني من ناحية وعملية االختيار النهائي للرئيس ونائب الرئيس من ناحية أخرى، وكان ذلك خطوة 

تقدمية يف القرن الثامن عشر، لكنه أصبح نوعًا من التخلف يف القرن احلادي والعشرين.
وضع  عن  الواليات  مسؤولية  إىل  اإلشارة  سوى  االنتخابات،  إدارة  عن  كثريًا  الدستور  يتحدث  وال 
هذه  الواليات  أسندت  الزمن،  وعرب  منها.  كل  يف  االنتخابية  اهليئة  أعضاء  بانتقاء  اخلاصة  اإلجراءات 
املسؤولية إلدارة االنتخابات على املستوى املحلي، حيث أن أغلب االنتخابات تتعلق مبناصب حملية، واليت 
تتزامن معها االنتخابات الوطنية يف نفس الوقت. وعليه تقوم املقاطعات والبلديات يف كل والية بتسجيل 
الناخبني، وتصميم أوراق االقتراع، وشراء آالت التصويت، وتدريب موظفي االقتراع. وختصص القليل 
من الواليات موازنة ملعاونة السلطات االنتخابية املحلية، وبالتايل تبقى سلطتها حمدودة فيما يتعلق بتنظيم 

االنتخابات عمومًا.
اهليئة  بواسطة  تتم  اليت  املتحدة هي  الواليات  الوطين يف  املستوى  على  اليت جتري  الوحيدة  االنتخابات 
من  انتخام  يتم  والذين  والية  كل  يف  املرشحني  قبل  من  املنتدبون  الناخبون  يقوم  حيث  االنتخابية، 

قبل املواطنني بانتخاب الرئيس. وعلى الرغم من أن األمريكيني يصوتون الختيار أربعة مناصب وطنية 
(الرئيس، ونائب الرئيس، وأعضاء جملس الشيوخ، وأعضاء الكونغرس)، إال أن كافة هذه االنتخابات 
وغريها تقع إجرائيًا ضمن مسؤولية الواليات ذاا. ويف الواقع فإن من يقوم على تنظيم تلك االنتخابات 
هم ١٣ ألف مقاطعة وبلدية، أما السلطات االنتخابية يف كل منها فيتم تشكيلها واستبداهلا بطرق عديدة 
خمتلفة. ويتم تعيني معظم موظفي االنتخابات من قبل رؤساء البلديات، الذين يتم انتخام على املستوى 
السياسية،  قبل األحزاب  املوظفني من  أولئك  تعيني  يتم  املحلي، وهناك بعض احلاالت األخرى حيث 
ويف مواقع أخرى يتم اختيارهم من بني املوظفني العموميني. وذلك يوضح التنوع الكبري يف اإلجراءات 

اإلدارية والفنية لالنتخابات. 
وحىت اية القرن التاسع عشر، متثلت الوسيلة الرئيسية للتصويت يف أوراق االقتراع اليت كانت تعطيها 
األحزاب السياسية للناخبني، األمر الذي أدى إىل ظاهرة شراء األصوات، حىت مثانينات القرن التاسع 
عشر حني بدأت الواليات تدرجييًا باتباع ”النموذج األسترايل“ يف االقتراع السري، الذي تضمن جدولة 
كافة املرشحني على ورقة اقتراع من صفحة واحدة تتيح للناخبني فرصة اختيار مرشحهم يف إطار من 

اخلصوصية. 
على الرغم من بعض اإلصالحات يف نظام التمويل للحمالت االنتخابية اليت متت خالل احلقبة التقدمية 
يف بداية القرن العشرين، ال تزال االنتخابات واحلياة السياسية تتأثر بشدة باملال. وتقوم قوانني الوالية 
بتنظيم متويل احلمالت على مستوى انتخابات الواليات واالنتخابات املحلية، أما على املستوى الفيدرايل 
جاء أول إصالح جوهري من خالل ”قانون متويل احلمالت“ الصادر عام ١٩٧٤، وذلك بعد فضيحة 

ووترغيت.
ويف االنتخابات الرئاسية عام ٢٠٠٠، فاز املرشح اخلاسر آل غور بالتصويت الشعيب لكنه خسر يف والية 
فلوريدا بفارق ٥٣٧ صوتًا، وبذلك خسر االنتخابات. وصدر قرار املحكمة العليا بأغلبية صوت واحد 
العامة واخلاصة  املؤسسات  العديد من  األصوات. وعملت  عّد  إعادة  ُقدم حول  الذي  الطعن  فقط يف 
إدارة  بشأن  فيدرايل  قانون  أول  بالكونغرس إلقرار  دفع  الذي  األمر  التجربة.  تلك  االستفادة من  على 
االنتخابات، ومسي ”قانون مساعدة أمريكا لالقتراع“ (Help America Vote Act-HAVA) ، الذي صدر 

عام ٢٠٠٢.

@Ô„Ï„b‘€a@âbü⁄a

قانون  ويعترب  بذاا.  اليت تصدرها كل والية  القوانني  االنتخابات يف  ملعظم  القانونية  املتطلبات  تتحدد 
(HAVA) املذكور القانون الوطين الوحيد الذي يعاجل موضوع إدارة االنتخابات (باستثناء قوانني احلريات 
املدنية واإلجراءات اخلاصة بعدم استبعاد األمريكيني السود واألقليات األخرى). ويضع هذا القانون املعايري 
واملتطلبات الوطنية للتصويت، ولكنه يعلق معظمها على قرار الواليات بقبول التمويل من ”جلنة املساعدة 
االنتخابية“ (EAC) اليت أنشأها ذلك القانون. وعن طريق توزيع التمويل وإلزام الواليات بتطوير ونشر 
خططها للوفاء باملعايري الوطنية وبتأسيس شبكة حموسبة على مستوى الوالية تتضمن سجالت الناخبني، 
يهدف القانون اجلديد إىل مساعدة الواليات على استعادة سلطتها يف إدارة االنتخابات، وممارسة تلك 
الواليات مهلة  الوطين. ومت إعطاء  بنوع من اإلتساق والتماثل على املستوى  السلطات بشكل يسمح 
حىت ١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦ لكي تعمل على توفيق أوضاعها متامًا مع هذا القانون، إال أن هناك 
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العديد من املتباطئني. ومن الواضح بأن هذا القانون مل يضمن التماثل الكايف، ومل يوفر للجنة املساعدة 
االنتخابية القوة الكافية لضمان قيام كافة الواليات بتأكيد احلقوق االنتخابية للمواطنني. ولقد قدمت 
جلنة فيدرالية لإلصالح االنتخايب، ترأسها جيمي كارتر وجيمس بيكر وقام بتنظيمها مركز الدميقراطية 
وإدارة االنتخابات يف اجلامعة األمريكية، ٨٧ توصية ملعاجلة املشكالت العالقة، حسبما جاء يف تقريرها 

الذي نشر يف ١٩ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٥.

@Ô‡Óƒ‰n€a@›ÿÓ:a

تأسست جلنة املساعدة االنتخابية وفقًا للباب الثاين من القانون اجلديد، وتتألف من أربعة أعضاء، يرشح 
الفيدرالية  اللجنة  (أما  اآلخرين  العضوين  الدميقراطيون  منهم، ويرشح  اثنني  الكونغرس  اجلمهوريون يف 
لالنتخابات (FEC) فتتشكل بنفس الطريقة، ولكن مسؤولياا تقتصر على اإلشراف على تنفيذ قوانني 

متويل احلمالت االنتخابية). 
التمويل من  وال تعترب جلنة املساعدة االنتخابية هيئة إلدارة االنتخابات، ولكنها باألساس آلية لتحويل 
احلكومة الفيدرالية إىل حكومات الواليات لتمكينها من االستثمار يف املعدات اجلديدة للتصويت وإعداد 
االنتخابات فال  إدارة  املسؤول عن  التنظيمي  اهليكل  أما  الوالية ككل.  الناخبني على مستوى  جداول 
يزال على مستوى الوالية واملستوى املحلي. ويف معظم الواليات، يتوىل وزير الوالية فنيًا مسؤولية تنظيم 
االنتخابات، ولكن جمالس االنتخابات يف املقاطعات واملدن هي اليت تقوم بدور إدارة االنتخابات الفعلية، 
وهي اليت تنفذ االنتخابات. وعمومًا، فإن وزراء الواليات أشخاص منتخبون، وبالتايل فهم يتطلعون حنو 
مناصب سياسية أعلى. أما املسؤولون يف الوالية واملستويات املحلية فهم معينون عادًة بواسطة مسؤويل 
األحزاب السياسية، على الرغم من أن بعضهم موظفني عموميني أو أشخاصًا يعينهم املسؤولون املحليون 

املنتخبون.

¥Ó‹0a@¥€Ï˜éΩaÎ@LpbÌ¸Ï€a@ıaâãÎÎ@LÚÓibÇn„¸a@ÒÜ«béΩa@Ú‰¶@‚bËflÎ@pbÓy˝ï

يتمثل الغرض من تأسيس جلنة املساعدة االنتخابية يف إجياد آلية لتدقيق املعلومات، ومراقبة االختبارات اليت 
جترى على آالت ونظم وتطبيقات التصويت واملصادقة عليها أو سحب اعتمادها أو تأكيد املصادقة من 
جديد، وتقدمي املساعدة االنتخابية ونشر اإلرشادات الطوعية. وال يصدر أي قرار عن اللجنة إال بأغلبية 
ثالثة من أعضائها، إال أن صالحياا التنظيمية حمدودة للغاية، فهي ال تستطيع على سبيل املثال إصدار أية 

ضوابط أو إقرار أية إجراءات، أو اختاذ أي قرار يفرض متطلبات ما على أية والية أو سلطة حملية.
وعليه ال تزال املقاطعات والبلديات الثالثة عشر ألفًا تدير عمليًا كافة مراحل العلمية االنتخابية. ومع 
الوقت، ويف ظل القانون اجلديد، فمن املأمول أن يصبح لدى احلكومة الفيدرالية سلطة أكرب لفرض قواعد 
موحدة يف أحناء الواليات اخلمسني، ولكن القانون ال يتمتع بالقوة الكافية إلعطائها تلك السلطة يف هذه 

املرحلة.
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قبل إقرار القانون، مل تنفق احلكومة الفيدرالية أية أموال على االنتخابات، وأنفقت الواليات القليل من 
املال، وكان التمويل مبجمله تقريبًا يتم على املستوى املحلي. 

ومع إقرار القانون، حولت احلكومة الفيدرالية ما يقرب من ٣ مليارات دوالر أمريكي بني األعوام ٢٠٠٣ 
و٢٠٠٥ إىل الواليات لشراء آالت جديدة، وتنفيذ خططها، مبا يف ذلك إعداد جداول الناخبني املحوسبة 
على مستوى الوالية ككل. ولسوء احلظ، فإن جلنة املساعدة االنتخابية اليت وفرت تلك األموال للواليات 
ال تزال مؤسسة ضعيفة، ومل حتصل سوى على أقل من مليوين دوالر إلدارة شؤوا يف أول عام لقيامها 

يف ٢٠٠٤.
الكونغرس،  أمام  للمحاسبة  االنتخابية  املساعدة  لالنتخابات، ختضع جلنة  الفيدرالية  اللجنة  وعلى غرار 
والسلطة التنفيذية، والقضاء. أما السلطات املحلية فهي مسؤولة أمام جمتمعاا املحلية، وبالدرجة الثانية 

أمام مسؤويل الوالية وأمام القضاء.

ÚÓ‰ËΩa

ُنظر ملوظفي االنتخابات على امتداد معظم التاريخ األمريكي على أم أتباع للحزب الذي يتبوأ السلطة 
ألنه هو الذي يعينهم يف مناصبهم، ومل تتغري هذه الصورة كثريًا. فعلى املستوى املحلي، هناك صعوبات 
كثرية يف توظيف موظفني مؤقتني، وبالتايل فإن غالبيتهم من كبار السن الذين يصعب على معظمهم العمل 
طوال اليوم يف ظروف مرهقة. ويف االنتخابات الرئاسية عام ٢٠٠٠ شارك حوايل ١٠٠ مليون ناخب يف 
االقتراع يف ٢٠٠ ألف دائرة انتخابية، مما تطلب حنو ١,٤ مليون موظفًا باالنتخابات، معظمهم مل حيصل 
سوى على تدريب حمدود، وأشرف عليهم حوايل ٢٠ ألف موظف يف إدارات االنتخابات املختلفة. وهلذا 

توجد اختالفات واسعة وحتمية يف مهنية موظفي االنتخابات.

pbibÇn„˝€@ÚÓÿÌäfl˛a@ÒâaÖ⁄a@ø@—»ö€aÎ@ÒÏ‘€a@…”aÏfl

تنبع قوة وضعف اإلدارة االنتخابية يف الواليات املتحدة من طابعها الالمركزي، الذي يسمح باستقاللية 
من  أكثر  االنتخابات  نتائج  على  األمريكيني  معظم  ويركز  بينها.  فيما  التماثل  حيقق  ال  ولكنه  كبرية، 
العملية االنتخابية حبد ذاا، إال أن التقارب الكبري احلاصل يف نتائج االنتخابات جيربهم على إعادة التركيز 
الفيدرالية أن تستجيب للشكاوى  فإذا أرادت احلكومة  الوقت،  العملية. ومع  من جديد على جمريات 
القواعد واإلجراءات، وسوف  العديدة فسوف حتتاج إىل اإلصرار على حتقيق درجة أعلى من توحيد 
حتتاج الواليات إىل استعادة السلطة من املستويات املحلية، بداية من إعداد جداول الناخبني والبطاقات 

االنتخابية.
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٥٢٢. نتج عن العوملة تغيريات متسارعة وديناميكية يف عامل اإلدارة، مبا فيها إدارة االنتخابات، تدفع 
من  كل  وعلى  املاضي.  وممارسات  التقليدية  اهلرمية  التركيبات  عن  التخلي  إىل  االنتخابية  باإلدارات 
املستوى الوطين واإلقليمي جند بأن ذلك يدفع مبزيد من العاملني يف االنتخابات للعمل معًا من خالل 
شبكات يقومون بتأسيسها لغرض البحث عن حلول للمشكالت اليت تواجههم مجيعًا وابتكار املعاجلات 

اجلديدة عرب تبادل اآلراء، واألفكار، واملعلومات والتجارب بشكل مستمر ومنهجي.

٥٢٣. تعمل الشبكات االنتخابية على تعزيز وتطوير قدرات اإلدارات االنتخابية، باإلضافة إىل كوا 
نقطة التقاء مفيدة ملقاربة اهتمامات مشتركة لتلك اإلدارات ومعاجلتها، كاستقاللية اإلدارة االنتخابية، 
ومتويلها، أو استخدام الوسائل التكنولوجية يف االنتخابات. لذا فلم يعد العاملون يف االنتخابات يعملون 
وتطوير  معرفتهم  آفاق  توسيع  يف  يسهم  خارجي  دعم  على  احلصول  ودون  حميطهم  عن  تامة  بعزلة 

مهارام.

@Ú«âbénΩa@pa7ÓÃn€a@Òaâb1@%b»€a@fiÏy@pbibÇn„¸a@ø@¥‹flb»€a@ÒÜ«béfl@ø@ĆbflbÁ@ĆaâÎÖ@pbibÇn„¸a@pbÿjë@k»‹m
NbËİÓ™Î@ÚÓibÇn„¸a@Ú˜Ój€a@ø

ÚÓ‰üÏ€a@pbibÇn„¸a@pbÿjë

٥٢٤. تقوم يف اململكة املتحدة شبكة مهنية تدعى ”مجعية مديري االنتخابات“ ينتمي إليها كبار مديري 
االنتخابات يف البالد. وتقوم هذه اجلمعية دوريًا بتنظيم برامج تدريبية وتربوية ألعضائها، وتعمل على 
محاية حقوقهم، باإلضافة إىل كوا توفر شبكة من املصادر والتجارب اليت ميكن ألعضائها االستفادة 
منها. وتقوم تلك اجلمعية كذلك بتنظيم دورات تأهيل مهنية إلزامية لكل من يرغب بالعمل يف اإلدارات 

äí«@Öbßa@›ñ–€a

äí«@Öbßa@›ñ–€a



٣٥٠

أشكال اإلدارة االنتخابية

٣٥١

االنتخابية التابعة للسلطات املحلية يف البالد.

٥٢٥. ويف الواليات املتحدة األمريكية، تقوم كل من اجلمعية الوطنية ملديري االنتخابات يف الواليات 
واجلمعية الوطنية لألمناء العامني يف الواليات كمنتديات يستفيد منها مسؤولو االنتخابات لتبادل اآلراء 
وتطوير قدرام ومستويات أدائهم. كما تقوم اجلمعية الدولية للمساعدين اإلداريني واملسجلني وموظفي 
مهين  تأهيل  دورات  بتنظيم  اإلجنليزية)  باللغة  اختصارها  يف   IACREOT) اخلزينة  وأمناء  االنتخابات 
ألعضائها بشكل اعتيادي، باإلضافة إىل تنظيم معارض سنوية للتجهيزات واملعدات االنتخابية. أخريًا 
تقوم كل من اجلمعية الوطنية ملسجلي األقضية واملساعدين اإلداريني (NACRC)، ومركز االنتخابات، 

واجلمعية الوطنية لألقضية بتنظيم فعاليات مشاة ملوظفي االنتخابات على املستويات املحلية.

٥٢٦. يف أستراليا، يضطلع املجلس االنتخايب األسترايل بدور استشاري حيث يضم يف عضويته أعضاء 
اللجان االنتخابية الوطنية وجلان الواليات ومسؤوليها التنفيذيني، ويعقد لقاءات دورية له. ويتمثل اهلدف 
الرئيسي هلذا املجلس يف التحقق من جودة سجالت الناخبني لكافة االنتخابات يف أستراليا، ويف العمل 
على تطوير مستوى االنتخابات وإدارا يف أستراليا بشكل عام. أما يف البوسنة واهلرسك، فتتألف مجعية 
موظفي االنتخابات من موظفني يعملون يف إدارة االنتخابات يف مقاطعات البالد الثالثة، وتقوم بتنظيم 

املؤمترات، واملنتديات والفعاليات التشاورية األخرى اهلادفة لتعزيز االنتخابات الدميقراطية وشفافيتها.

ÚÓ‡Ó‹”⁄a@pbibÇn„¸a@pbÿjë

٥٢٧. تكّثفت مبادرات التعاون والتنسيق بني اإلدارات االنتخابية على املستويات اإلقليمية على امتداد 
مثانينات وتسعينات القرن العشرين، حيث مت تأسيس عدد من الشبكات واجلمعيات اإلقليمية لتمكني 
ذلك التعاون من االستمرار بشكل منهجي. إال أن أهداف اجلمعيات االنتخابية اإلقليمية األوىل كانت 
عمومية ومل تعُد كوا أطرًا حتدد األهداف العامة املرغوب فيها، دون أن يكون هلا برامج أو التزامات 
حمددة. فجمعية املؤسسات االنتخابية يف أمريكا الوسطى ومنطقة الكارييب (املعروفة بربوتوكول تيكال) 
واليت تأسست يف غواتيماال سنة ١٩٨٥، كانت عبارة عن جهاز متثيلي لكافة املؤسسات والتنظيمات 
االنتخابية يف بلدان املنطقة، يهدف لتحقيق التعاون، وتبادل املعلومات والتشاور، إال أن توصياته مل تتخذ 
طابعًا ملزمًا ألعضائه. وكذلك احلال بالنسبة جلمعية التنظيمات االنتخابية يف جنوب أمريكا (املعروفة 

باسم برتوكول كيتو) واليت تأسست عام ١٩٨٩ على أساس مشابه.

٥٢٨. مت تأسيس االحتاد األمريكي للمنظمات االنتخابية (UNIORE) سنة ١٩٩١ لتعزيز التعاون بني 
وعمل  أعاله.  املذكورين  وكيتو  تيكال  بروتوكويل  مبوجب  القائمة  االنتخابية  واجلمعيات  املؤسسات 
التعاون ليشمل تقدمي املساعدات املمكنة للمؤسسات االنتخابية األعضاء  هذا االحتاد على توسيع أفق 
من  يأخذ  الذي   (CAPEL) االنتخابية  واملساعدات  االنتخابات  تعزيز  مركز  ويقوم  ذلك.  تطلب  اليت 

كوستاريكا مركزًا له، والذي مت تأسيسه سنة ١٩٨٣، بدور األمانة العامة التنفيذية هلذه الشبكات.
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٥٢٩. على الرغم من أخذ عناصر تبادل املعلومات، والتعاون والتشاور موقعًا متقدمًا على قائمة أولويات 
بالتركيز  بدأت  أا  إال  املاضي،  القرن  التسعينات من  تأسيسها يف سنوات  اليت مت  وأهداف اجلمعيات 
اإلدارات  واستقاللية  والرتيهة،  احلرة  االنتخابات  كتعزيز  ومشتركة،  عامة  أهداف  على  أكرب  بشكل 
االنتخابية وحياديتها، وشفافية العلميات االنتخابية. كما بدأت بالتأكيد على أهداف إقليمية مشتركة 
وحمددة، كالتعاون بغرض تطوير وحتسني قوانني االنتخابات وممارساا، ورفع مستويات املشاركة من 
إىل  باإلضافة  االنتخابية،  العمليات  يف  املدين  املجتمع  ومنظمات  السياسية  والتنظيمات  املواطنني،  قبل 
تأسيس مراكز معلومات ألغراض البحث وتوفري مصادر املعرفة. كما اعتنت هذه اجلمعيات بشكل كبري 
بتطوير قدرات موظفي االنتخابات املهنية، وتعزيز نزاهتهم، وبث روح اخلدمة العامة فيهم، وتوسيع آفاق 

معرفتهم وجتربتهم االنتخابية، وتعميق التزامهم مببادئ االنتخابات الدميقراطية.

٥٣٠. ومن تلك اجلمعيات اليت تقدم مثاًال هلذه االهتمامات املستجدة:

مجعية موظفي االنتخابات يف أوروبا الوسطى والشرقية (ACEEEO) واليت تأسست عام ١٩٩١؛  •
مجعية السلطات االنتخابية األفريقية (AAEA) اليت تأسست سنة ١٩٩٧؛  •

مجعية السلطات االنتخابية اآلسيوية (AAEA) املؤسسة عام ١٩٩٧؛  •
مجعية املنظمات االنتخابية يف منطقة الكارييب (ACEO) واليت مت تأسيسها سنة ١٩٩٨.  •

٥٣١. ومن الشبكات اإلقليميية األخرى اليت مت تأسيسها يف تلك الفترة كذلك شبكة مديري االنتخابات 
االنتخابات  جلان  ومنتدى   (PIANZEA) ونيوزيلندا  وأستراليا  اهلادئ)،  (املحيط  الباسيفيك  جزر  يف 

.(SADC) يف البلدان التابعة ملجموعة جنوب القارة األفريقية للتنمية (ECF)

٥٣٢. على الرغم من اختالف تفاصيل املهام واألدوار اليت تقوم ا تلك الشبكات عن بعضها البعض، إال 
أا دف مجيعها إىل تعزيز تبادل املعلومات بني العاملني يف املجال االنتخايب وتقدمي املساعدات االنتخابية 
االنتخابات  تعزيز  مركز  أهداف  تتمثل  املثال  سبيل  فعلى  منها.  األعضاء يف كل  االنتخابية  لإلدارات 
واملساعدات االنتخابية (CAPEL) يف تقدمي االستشارات االنتخابية الفنية، وتعزيز االنتخابات التعددية، 
احلرة والرتيهة، وقيم الدميقراطية واملشاركة يف االنتخابات على قدم املساواة ودون أي متييز. ولتحقيق 

أهدافه يقوم املركز مبا يلي:

بلدان  يف  العامة  واألجهزة  للحكومات  املساعدة  لتقدمي  االستشاريني  اخلرباء  من  جمموعة  تشكيل   أ) 
اإلقليم، حسب طلبها، حول أفضل الطرق لتنظيم العمليات االنتخابية؛

إيفاد بعثات املراقبة لالنتخابات، بناًء على طلب الدول األعضاء؛  ب) 
تنظيم برامج البحث يف املواضيع االنتخابية، والقانون االنتخايب املقارن، وعمليات التحول إىل النظام   ج) 

الدميقراطي، وتدعيم النظم الدميقراطية يف القارة األمريكية؛
االنتخابية،  واملمارسات  واملبادئ  النظريات  لتعزيز  والدولية  اإلقليمية  واملؤمترات  اللقاءات  تنظيم   د) 
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ولتقييم واقع العمليات االنتخابية وإمكانيات تطويرها وتأثريها على العملية الدميقراطية؛
تنظيم الدورات التدريبية لتأهيل موظفي االنتخابات يف اإلقليم؛  ه) 

رصد نتائج االنتخابات يف القارة األمريكية وحتديثها، وإنشاء مكتبة متخصصة يف املجاالت االنتخابية،   و) 
باإلضافة إىل إعداد ونشر املواد واملراجع املتعلقة باالنتخابات احلرة والدميقراطية.

 
٥٣٣. ال يستهان بالفوائد اليت ميكن أن توفرها اجلمعيات والشبكات االنتخابية اإلقليمية يف جمال التعاون 
بني املؤسسات االنتخابية. إذ يوفر ذلك فرصة لإلدارات االنتخابية حديثة العهد لالستفادة من جتارب 
إمكانية  باإلضافة إىل  تبادل اخلرباء،  بناء قدراا، وذلك عن طريق  اإلدارات األخرى، وتسريع عملية 
املتعلقة  املشتركة  املعايري  لتطوير  نسبيًا. كما وميكن  االنتخابية خالل وقت قصري  املواد  استعارة بعض 
باالنتخابات احلرة والرتيهة وجودة اخلدمات االنتخابية التأثري بشكل إجيايب يف تشجيع اخلاسرين يف أية 

انتخابات على تقبل نتائجها.

٥٣٤. تقف يف وجه تشكيل الشبكات االنتخابية بعض العوائق العملية تتعلق بقدرات كل إدارة انتخابية 
على حدى، مثل افتقادها للموارد الضرورية اليت متكنها من املشاركة يف فعاليات اجلمعية أو الشبكة، 
وخماوفها من إمكانية تأثري تلك املشاركة على نظرة شركائها يف العملية االنتخابية الستقالليتها. إذ جند 
بأن بعض اإلدارات االنتخابية تتجنب االخنراط الفّعال يف تلك الفعاليات بسببب ختوفها من تأثري اعتمادها 
على املوارد احلكومية لتغطية تكاليف املشاركة يف فعاليات الشبكات، كالسفر، أو األحباث أو أية تكاليف 
أخرى، على استقالليتها التامة عن السلطة التنفيذية. كما وأن افتقار اجلمعيات للموارد املالية الكافية 
من شأنه أن حيد من فاعليتها وقدرا على تنفيذ أهدافها، وهي اليت تستند بشكل أساسي على متويل من 

مصادر خارجية.

ÚÓ€ÎÜ€a@pbibÇn„¸a@pbÿjë

٥٣٥. قاد قيام الشبكات اإلقليمية لالنتخابات، والعوملة املضطردة لكل ما يتعلق باالنتخابات من خالل 
املناداة مبعايري دولية لالنتخابات الدميقراطية، إىل تأسيس منتدى عاملي ملناقشة شؤون اإلدارة االنتخابية 
العاملي لالنتخابات (GEO)، واليت عقدت أول مؤمتر هلا يف أبريل  التنظيم  ومسامهاا. وتشكل شبكة 
من عام ١٩٩٩ يف أوتاوا (كندا)، لقاًء دوليًا جيمع ممثلني عن اجلمعيات اإلقليمية لإلدارات االنتخابية 

وموظفيها. ودف لقاءات هذا التنظيم إىل:

توفري فرصة للجمعيات اإلقليمية للتواصل فيما بينها وإجياد روابط عرب شبكة مهنية عاملية؛  أ) 
توفري أمثلة تتعلق بالتنظيم وبرامج العمل للتعاون والتنسيق بني أعضاء اجلمعيات والشبكات املختلفة   ب) 
والعمليات  الربامج  دعم  على  تعمل  اليت  املاحنة  اجلهات  مع  وكذلك  الشبكات،  تلك  بني  وفيما 

االنتخابية؛
توفري منتدى ملناقشة احتياجات العمليات االنتخابية وإدارا والربامج اليت ميكن اعتمادها ملعاجلة تلك   ج) 

االحتياجات؛

وضع أجندات عمل مشتركة لكافة اإلدارات واملنظمات االنتخابية حول العامل.  د) 

٥٣٦. تقدم شبكة املعلومات االنتخابية التابعة ملشروع إدارة وكلفة االنتخابات (ACE) بصيغته اجلديدة 
للدميقراطية  الدولية  املؤسسة  بني  القائم  للتعاون  ملموس  ناتج  على  حيًا  مثاًال   ،(www.aceproject.org)
واإلدارة   ،(EISA) األفريقية  القارة  جلنوب  االنتخايب  واملعهد   ،(International IDEA) واالنتخابات 
االنتخابية يف كندا، واملعهد الفيدرايل لالنتخابات يف املكسيك (IFE)، واملؤسسة الدولية للنظم االنتخابية 
(IFES)، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمم املتحدة (UNDESA) وبرنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي (UNDP). ويوفر هذا املشروع شبكة ديناميكية من املعلومات على اإلنترنت، تتضمن معلومات 
وافية ومدققة حول االنتخابات، وتعمل على تعزيز التواصل والتبادل بني العاملني يف املجال االنتخايب، 
باإلضافة إىل توفري خدمات تتعلق ببناء القدرات املهنية. وتشتمل هذه الشبكة على معلومات ومعطيات 
االنتخابات،  بكلفة  تتعلق  مسائل  على  التركيز  مع  ومكوناا،  االنتخابية  العملية  أوجه  كافة  حول 
بالتواصل  اخلاص  اجلزء  أما  االنتخابية.  العملية  يف  الثقة  مستويات  تعزيز  وسبل  ومهنيتها  واستدامتها، 
والتبادل من تلك الشبكة، فيعطي الفرصة للتواصل مع شبكة من اخلرباء املتخصصني يف االنتخابات من 
كافة أرجاء العامل، والذين يقدمون خدمام االستشارية عرب اإلنترنت لكافة املعنيني ومستخدمي خدمات 
الشبكة. كما تعمل هذه الشبكة على تشجيع العاملني يف املجال االنتخايب على التعاون فيما بينهم حول 
مواضيع وحتديات انتخابية مشتركة، وعلى إنتاج املزيد من مصادر املعرفة وتبادهلا واستخدامها، وابتكار 
احللول واملعاجلات، دف اإلسهام يف تطوير القدرات املهنية لكل املنخرطني يف فعاليات تتعلق بتنظيم 

انتخابات سلمية تتمتع بصفات املصداقية، واالستدامة والنجاعة.

التجارب  تبادل  خالل  من  العاملية  الشبكة  تفعيل  األسهل  من  يكون  فقد  العملية  الناحية  من   .٥٣٧
واخلربات املكتسبة يف تطوير اإلجراءات االنتخابية، وتنفيذ نشاطات األحباث املشتركة املتعلقة باملواضيع 
والعمليات االنتخابية اهلامة، والدفع حنو تبادل اآلراء ووجهات النظر حول األمور االنتخابية دف تعزيز 
القيم الدميقراطية واإلدارة الرشيدة. وتتمتع الشبكات الدولية مبوقع متميز حلث اجلمعيات والتنظيمات 
اإلقليمية ومساعدا على نشر املواد االنتخابية ومصادر املعرفة وتبادل خرباا واالستفادة املشتركة من 

اخلرباء املتخصصني يف حقول العمل االنتخايب الفنية.

٥٣٨. ميكن معاجلة العديد من املواضيع االنتخابية على املستوى العاملي بشكل أفضل، ومن مث وضع 
السبل الالزمة ملواءمتها للواقع اإلقليمي والوطين. ومن تلك املواضيع ما يتعلق برفع مستويات النجاعة 
يف إدارة العمليات االنتخابية من حيث كلفتها، واملبادئ العامة واملمارسات اجليدة يف إدارة االنتخابات، 
وجناعة وسائل التكنولوجيا االنتخابية احلديثة وإمكانيات اقتنائها، واألطر القانونية لالنتخابات واالستفتاء، 

باإلضافة إىل سبل حل الرتاعات االنتخابية.
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أو  الوطنية  املستويات  على  لالنتخابات  داعمة  شبكات  تشكيل  العامل  من  كثرية  أحناء  يف  مت   .٥٣٩
اإلقليمية، واليت تتشكل من منظمات من املجتمع املدين، كاملنظمات املعنية بتعزيز الدميقراطية، والتنظيمات 
اإلعالمية، ومنظمات حقوق اإلنسان، واملنظمات اليت تعىن بشؤون املرأة، والتنظيمات الدينية وغريها 
من املنظمات األهلية. ومن األمثلة على ذلك شبكة دعم االنتخابات يف زميبابوي (ZESN)، والشبكة 
الشعبية لتوعية الناخبني (JPPR) يف أندونيسيا، وكليهما تعمالن على املستوى الوطين، والشبكة اآلسيوية 
لالنتخابات احلرة (ANFREL) وشبكة دعم االنتخابات يف دول جمموعة جنوب القارة األفريقية للتنمية 
واللتان تعمالن على املستوى اإلقليمي. وبينما ختتص بعض تلك الشبكات يف مراقبة االنتخابات، تقوم 
االنتخابية،  بالشؤون  املتعلقة  األحباث  كتنفيذ  خمتلفة،  جماالت  يف  االنتخابية  اإلدارة  بدعم  منها  الكثري 
والتدريب وتوعية الناخبني. كما وميكن هلذه الشبكات أن تكون شريكًا مؤثرًا لإلدارة االنتخابية، وذلك 
من خالل توضيف عالقاا االجتماعية ومصادر التمويل اليت ميكنها احلصول عليها، خاصًة من املاحنني 
يف الدميقراطيات الناشئة، وذلك لرفع مستويات قدرة ومهارة اإلدارة االنتخابية وجناعتها يف التواصل مع 

املجتمع.

äí«@Öbßa@›ñ–€a@óÇ‹fl

تعزز الشبكات االنتخابية من إمكانية تبادل املعلومات وتطوير العمليات االنتخابية، وتوفر   •
الفرص لإلدارات االنتخابية لتبادل التجارب واخلربات.

ميكن للجمعيات الوطنية ملديري االنتخابات، كتلك القائمة يف كل من البوسنة واهلرسك،   •
واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية، أن تلعب دورًا هامًا يف تطوير القدرات 

املهنية، وتبادل املعلومات، ويف احلث على إدخال اإلصالحات االنتخابية.

خالل  من  البعض  بعضها  ملساعدة  فرصًا  االنتخابية  لإلدارات  اإلقليمية  الشبكات  توفر   •
االستفادة من جتارب اإلدارات القائمة لفترات زمنية أطول، وتبادل اخلرباء، واالشتراك يف 
فعاليات البحث وتطوير مصادر املعرفة، باإلضافة إىل االشتراك يف استخدام املواد واملعدات 

االنتخابية.

تعطي الشبكات العاملية لالنتخابات فرصًا لإلدارات االنتخابية ومجعياا لتبادل املعلومات   •
والتجارب وتطوير أداء العمليات االنتخابية وإداراا.

ميكن للشبكات الداعمة لالنتخابات أن تساعد اإلدارة االنتخابية من خالل توفري مزيد   •
من املوارد لتنفيذ فعاليات خمتلفة كالتدريب وتوعية الناخبني، باإلضافة إىل مساعدا على 

توطيد سبل التواصل مع املجتمع.
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وفقًا التفاقية باريس للسالم لعام ١٩٩١ ، قامت األمم املتحدة يف أيار/مايو ١٩٩٣، ومن خالل السلطة 
االنتقالية يف كمبوديا (UNTAC) بتنظيم وإدارة أول انتخابات حرة، تعددية ودميقراطية يف البالد. إال أن 
صفو تلك االنتخابات تعّكر بسبب معدالت العنف السياسي املرتفعة اليت أدت إىل مئات القتلى خالل 
البالد منذ اإلطاحة حبكم  االنتخابات. ورفض حزب الشعب الكمبودي (CPP) الذي كان قد حكم 
اخلمري احلمر يف عام ١٩٧٩ نتائج االنتخابات يف البداية، لكنه قام بعد ذلك بتشكيل حكومة ائتالفية مع 
اجلبهة امللكية (اجلبهة املوحدة من أجل كمبوديا مستقلة وحمايدة وآمنة وتعاونية - Funcinpec). وبعد 
حماولة فاشلة لالستيالء على السلطة من جانب بعض كبار قادة حزب الشعب الكمبودي، قام امللك 
اتفاق، حيث وافق احلزبان على اقتسام السلطة وإدارة احلكومة على قدم  سيهانوك بالوساطة لتحقيق 

املساواة.
ونص الدستور الصادر يف ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٣ على أن جترى انتخابات اجلمعية الوطنية مرة كل 

مخسة أعوام.
ويف متوز/يوليو ١٩٩٧، إار حتالف احلزبني وسط مواجهات دامية بني الفصائل املسلحة لكل منهما. 
وبسبب الضغوطات الدولية، بدأ حزب الشعب باإلعداد النتخابات اجلمعية الوطنية، اليت جرت يف متوز/
يوليو ١٩٩٨، وكانت أول انتخابات تعددية ينظمها الكمبوديني بأنفسهم طوال أكثر من ثالثة عقود. 
ويف كانون الثاين/يناير ١٩٩٨، مت تأسيس اللجنة الوطنية لالنتخابات (NEC)، واليت اختذت من وزارة 
الرئيس، وعضوان مستقالن،  باللجنة، منهم رئيسها، ونائب  الداخلية مقرًا هلا. ومت تعيني ١١ عضوًا 
وممثل عن كل حزب سياسي ممثل يف اجلمعية الوطنية، واثنان من املسؤولني يف وزارة الداخلية، وممثل 
للمنظمات غري احلكومية املحلية. وحدث تسابق كبري بني األحزاب اليت سعت إىل تأمني اختيار مؤيديها 

لشغل مقاعد املستقلني ومقعد ممثل املنظمات غري احلكومية يف اللجنة.
دستورية  مراجعة  مسؤولية  جبانب  توىل،  الذي  الدستوري،  املجلس  تأسيس  مت  أيار/مايو ١٩٩٨  ويف 

القوانني، مسؤولية الفصل يف الشكاوى والطعون االنتخابية. 
اعتربت انتخابات ١٩٩٨ ناجحة من النواحي الفنية واللوجيستية، على الرغم من رفض كل من اجلبهة 
االنتخابات ألن  لنتائج  امللكية)  اجلبهة  االنشقاق عن  تأسس عقب  (الذي  ريرتي  امللكية وحزب سام 

الصيغة اليت استخدمت يف احتساب توزيع املقاعد باجلمعية الوطنية مل تكن واضحة يف اإلطار القانوين ومت 
تغيريها أثناء العملية االنتخابية بطريقة اتضح فيما بعد أا حتايب مصاحل حزب الشعب، حيث فاز بأغلبية 
واضحة من املقاعد. على أثر ذلك اندلعت املظاهرات يف الشوارع يف أيلول/سبتمرب ١٩٩٨ احتجاجًا 
على تلك النتائج، وبعد ثالثة أشهر مت تشكيل حكومة ائتالفية من جديد. واستطاعت احلكومة االئتالفية 

اجلديدة استكمال مدا بالكامل ذات األعوام اخلمسة.
ويف شباط/فرباير ٢٠٠٢، جرت أول انتخابات تعددية يف تاريخ البالد النتخاب ١,٦٢١ جملس بلدي، 

وهو املستوى اإلداري األدىن يف كمبوديا. 
وبعد انتخابات اجلمعية الوطنية عام ٢٠٠٣ دخلت البالد من جديد يف أزمة سياسية حيث مل يفز حزب 
الشعب بأغلبية ثلثي املقاعد الالزمة لتويل احلكم منفردًا، ورفض حزيب اجلبهة امللكية وسام ريرتي مرة 
النهاية، وبعد ١١ شهرًا، مت تشكيل حكومة ائتالفية أخرى  أخرى االعتراف بنتائج االنتخابات. ويف 

ضمت حزب الشعب وحزب اجلبهة امللكية.

Ô„Ï„b‘€a@âbü⁄a

متت صياغة وإقرار قانون االنتخابات وقانون األحزاب السياسية يف البداية بواسطة اجلمعية الوطنية أثناء 
الفترة املمتدة من تشرين الثاين/أكتوبر إىل كانون األول/ديسمرب ١٩٩٧، وذلك يف غياب قيادات حزيب 
اجلبهة امللكية وسام ريرتي. ويف أيار/مايو ١٩٩٨، أدخلت تعديالت هامة على القانون نصت على تنفيذ 
عملية عّد األصوات على مستوى البلدية بدًال من إجرائها على مستوى حمطات االقتراع، وذلك من أجل 

محاية سرية االقتراع والتحفظ على اجتاهات التصويت يف كل قرية.
وبعد االنتخابات املحلية اليت جرت يف ٢٠٠٢، ويف ٢١ آب/أغسطس ٢٠٠٢، أصدرت احلكومة قانونًا 
بتعديل قانون انتخابات اجلمعية الوطنية، أدخلت مبقتضاه تغيريات عديدة يف إدارة االنتخابات، من بينها 

ما يلي:

إدخال أسلوب التسجيل الدائم للناخبني، وتنفيذه سنويًا خالل الفترة من تشرين األول/أكتوبر إىل   •
كانون األول/ديسمرب من كل عام، وذلك لدى مكاتب البلديات وبواسطة موظفي البلدية؛

إعادة هيكلة اللجنة الوطنية لالنتخابات لتصبح جلنة غري مسّيسة وأصغر حجمًا تتألف من مخسة   •
أعضاء، بدًال من التشكيل املسيس السابق من أحد عشر عضو، وتولت اللجنة اجلديدة مهامها يف 

٣٠ تشرين األول/أكتوبر عام ٢٠٠٢؛
وضع إجراءات جديدة لتعيني جلان انتخابات املحافظات (PECs) وكذلك جلان انتخابات البلديات   •

(CECs)؛
األحزاب  كافة  قبل  من  املساواة  قدم  على  للدولة  اململوكة  اإلعالم  وسائل  استخدام  مبدأ  إقرار   •

السياسية خالل احلملة االنتخابية؛ 
أساس  على   (PR) النسيب  التمثيل  لنظام  وفقًا  املقاعد  توزيع  صيغة  حيدد  القانون  يف  نص  إدخال   •

املحافظة/الدائرة االنتخابية.
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مستوى  على   ٢٠٠٨ انتخابات  من  ابتداًء  األصوات  بعّد  يقضي  انتقاليًا  حكمًا  القانون  تضمن  كما 
حمطات االقتراع (يف حني بقي عّد األصوات يف انتخابات اجلمعية الوطنية عام ٢٠٠٣ على مستوى جلان 

االنتخابات البلدية).

Ô‡Óƒ‰n€a@›ÿÓ:a

تتألف اللجنة الوطنية لالنتخابات من جملس دائم من مخسة أعضاء، مبن فيهم رئيس اللجنة ونائب للرئيس 
وثالثة أعضاء دائمني. وتقوم وزارة الداخلية باختيار األعضاء، على أساس احليادية التامة، ويصادق جملس 
الوزراء على هذه الترشيحات، مث يتم إقرارها من قبل الربملان (اجلمعية الوطنية). ويعاون اللجنة الدائمة 
أمانة عامة، تتكون من مخس إدارات، ختتص بالعمليات، واإلدارة، واملالية، والتدريب والتوعية العامة، 
بتوظيف حنو ٤٦٠  اللجنة  تقوم  اقتراب ذروا،  االنتخابات ومع  فترات  القانونية. وخالل  واخلدمات 

شخصًا، منهم ١٦٧ شخصًا يعملون يف مهام تكنولوجيا املعلومات.
وخالل انتخابات ٢٠٠٣، كان لدى اللجنة الوطنية ٢٤ جلنة انتخابية يف املحافظات، و١,٦٢١ جلنة 
انتخابية بالبلديات، و١٢,٨٢٦ جلنة على مستوى حمطات االقتراع، تعمل مجيعها مبوظفني مؤقتني. وبلغ 
العدد اإلمجايل للموظفني يف ذروته ٧٣,٥٣٩ شخصًا خالل مرحلة االقتراع وعّد األصوات يف انتخابات 

اجلمعية الوطنية.

‚bËΩaÎ@pbÓy˝ñ€a

تتوىل اللجنة الوطنية لالنتخابات مسؤولية التخطيط والتنظيم واإلدارة للعملية االنتخابية، وتتمثل واجباا 
الرئيسية فيما يلي:

اعتماد اجلدول الزمين لالنتخابات؛   •
تعيني أعضاء اللجان االنتخابية يف املحافظات والبلديات وحمطات االقتراع؛  •

حتديد نطاق حمطات االقتراع وحدود كل منها؛  •
تلقي طلبات تسجيل األحزاب ومرشحيها يف انتخابات اجلمعية الوطنية والفصل فيها؛  •

مراقبة تنظيم احلمالت االنتخابية وتيسري أعماهلا؛  •
تنظيم وإدارة عمليات االقتراع وعّد األصوات، وحتديد وإعالن النتائج؛  •

تدقيق حسابات ونفقات املرشحني واألحزاب السياسية خالل احلمالت االنتخابية؛  •
اختاذ اإلجراءات الكفيلة بالوصول املتساوي لوسائل اإلعالم العامة؛  •

الفصل يف كافة الشكاوى والطعون املتعلقة باالنتخابات، فيما عدا تلك اليت تدخل ضمن اختصاص   •
القضاء.

أما بالنسبة لتحديد عدد املقاعد املخصصة للمحافظات والبلديات يف اجلمعية الوطنية، فهو من اختصاص 
جلنة خاصة مبجلس الوزراء، جتتمع يف العام الثالث من الدورة التشريعية للربملان. وتتألف هذه اللجنة من 
ممثل عن كل حزب سياسي ممثل يف اجلمعية الوطنية، وعضوين عن وزارة الداخلية، ومدير املعهد الوطين 

لإلحصاء. وبعد حتديد عدد مقاعد اجلمعية الوطنية اليت جيب توزيعها، تقوم هذه اللجنة بإصدار توصياا 
حول توزيع املقاعد على املحافظات، وفقًا لالعتبارات اجلغرافية واالجتماعية واالقتصادية.

ÚÌâaä‡nç¸aÎ@›ÌÏ‡n€a

يتم متويل اللجنة الوطنية لالنتخابات من خالل احلكومة الكمبودية، وكذلك املاحنني األجانب، واملنظمات 
الدولية، والتربعات الفردية، واملنظمات غري احلكومية. وفيما عدا التمويل األجنيب يتم إيداع كافة املوارد 
األخرى يف حساب خاص لدى اخلزانة العامة يسمى ”حساب الصندوق اخلاص باالنتخابات“. وتعترب 
املنح األجنبية من أهم مصادر التمويل عرب السنوات املاضية رغم أن ذلك آخذ بالتناقص شيئًا فشيئ، 

بينما يزداد التمويل احلكومي يف نفس الوقت.
وبلغ إمجايل نفقات السلطة االنتقالية التابعة لألمم املتحدة اليت اضطلعت باملسؤولية عن اإلعداد النتخابات 
١٩٩٣ وتنفيذها يف كمبوديا حوايل ٢ مليار دوالر أمريكي، واليت ال ميكن مقارنتها بأي شكل من 
األشكال مع تكاليف العمليات االنتخابية اليت تلت ذلك، حيث بلغت نفقات االنتخابات العامة سنة 
١٩٩٨ حوايل ٢٤ مليون دوالر أمريكي، ونفقات االنتخابات البلدية عام ٢٠٠٢ حوايل ١٥ مليون 
دوالر أمريكي، وتكلفت االنتخابات العامة سنة ٢٠٠٣ حوايل ١٢ مليون دوالر أمريكي، بلغ نصيب 
املنح اخلارجية منها حوايل ٦ مليون دوالر فقط. وعليه ميكن القول بأن تقدمًا كبريًا قد حصل باجتاه 

إدارة عملية انتخابية ذات استمرارية من الناحية التمويلية.
إال أن اخنفاض النفقات من عام ٢٠٠٢ إىل عام ٢٠٠٣ يعزى جزئيًا إىل قرار تغيري نظام تسجيل الناخبني 
من كونه نشاطًا مستقًال تقوم به السلطات االنتخابية مباشرة يف كل انتخابات إىل نظام التسجيل الدائم 
من قبل السلطات البلدية. وعلى الرغم من أن هذا القرار عزز مسألة االستمرارية، إال أنه مل خيل من 
جوانب سلبية، إذ ال يزال ُينظر ملوظفي البلديات على أم مرتبطون باحلزب احلاكم أكثر من كوم جهة 

إدارة مستقلة، مما طرح بعض التساؤالت بشأن نزاهة السجل االنتخايب.

Újçb0a

يقوم الربملان مبقتضى القانون بتفويض اللجنة الوطنية لالنتخابات سلطة تنظيم وإدارة االنتخابات كهيئة 
مستقلة وحمايدة، هلا السلطة الكاملة يف ممارسة صالحياا لضمان إجراء انتخابات حرة وعادلة وشفافة. 
وتتم اإلدارة املالية وفقًا لإلجراءات واألساليب اليت تعمل ا وزارة االقتصاد واملالية، والسيما حسب 

اإلرشادات اليت تضعها اجلهات املاحنة.

ÚÓçbÓé€a@laåy˛a@…fl@pb”˝»€a

أفضل  اليوم  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  أصبحت  انتخابات ١٩٩٨  القائم خالل  الوضع  مع  باملقارنة 
تنظيمًا وانفتاحًا وشفافيًة، كما أصبحت واجباا وإجراءاا حمددة بوضوح أكرب يف القانون والقواعد 
احلالية. كذلك، أصبحت اللجنة أكثر استجابة الحتياجات ومتطلبات كافة األحزاب السياسية، وذلك 
من خالل االجتماعات املنتظمة على كافة املستويات. ومع ذلك تظل هناك بعض االنتقادات بسبب 
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اعتماد اللجنة على موظفي املجالس البلدية (التابعني لوزارة الداخلية) يف تسجيل الناخبني، األمر الذي 
يف  مناسبة  البلدية صالحيات  املجالس  تفويض  حول  الداخلية  وزارة  مع  التشاور  اللجنة  على  يفرض 
حدود قدراا ومواردها الفعلية من أجل القيام بعملية تسجيل الناخبني. ويشتمل ذلك أيضًا على شؤون 
املالية  القدرات وتوفري اإلمكانات والتسهيالت واملواد واملتطلبات املختلفة، واملساعدة  التدريب، وبناء 
للبلديات. ومع ذلك، فإن املسؤولية النهائية عن إعداد السجالت االنتخابية تقع على عاتق اللجنة الوطنية 
لالنتخابات. وميارس املجلس الدستوري دور احلكم النهائي يف النظر يف الشكاوى والطعون االنتخابية.

‚˝«⁄a@›ˆbçÎ@…fl@pb”˝»€a

طبقًا للقانون، جيب على كافة وسائل اإلعالم، مبا فيها الصحافة التابعة للدولة والتليفزيون واإلذاعة، أن 
توفر خدماا للجنة الوطنية لالنتخابات دون مقابل وذلك لنشر املواد االنتخابية ومواد التوعية االنتخابية. 
ويف الواقع يسيطر حزب الشعب على معظم وسائل اإلعالم اخلاصة والعامة مما جيعلها ختصه بتغطية مكثفة 

ألنشطته.
لدى اللجنة الوطنية لالنتخابات مكتب إعالمي وموقع على شبكة اإلنترنت، كما استطاعت بناء آليات 
للتبادل املنتظم للمعلومات والتنسيق حول العملية االنتخابية وعلى كافة املستويات مع وسائل اإلعالم 

واألحزاب السياسية واملرشحني.

ÙäÅ˛a@pb˜Ó:aÎ@pbéç˚Ωa@…fl@pb”˝»€a

انتخابات  منذ عام ١٩٩٨، تشكل حتالف من ثالث منظمات غري حكومية هي ”التحالف من أجل 
 ،“(COMFREL) و”اللجنة من أجل انتخابات حرة وعادلة يف كمبوديا ،“(COFFEL) حرة وعادلة
و“اللجنة املحايدة من أجل انتخابات حرة وعادلة يف كمبوديا (NICFEC)“، واستطاعت هذه املنظمات 
قيادة نشاط املجتمع املدين حنو املطالبة بإجراء مناقشات معمقة وعامة حول اإلطار القانوين والتنظيمي 
لالنتخابات يف كمبوديا، وذلك من خالل برنامج مشترك ولقاءات منتظمة مع اللجنة الوطنية لالنتخابات 

خالل عام ٢٠٠٤ للدفاع عن هذه املطالب.
وبادرت مجعية أخرى، هي ”املعهد الكمبودي لتنمية املوارد (CDR)“ إىل عقد لقاءات شهرية على مدار 
 .“(COPCEL) أربعة أعوام ابتداًء من ١٩٩٩، عرفت باسم ”جلنة منع الصراع يف االنتخابات الكمبودية
وشارك يف هذه االجتماعات قيادات سياسية هامة واألحزاب وأعضاء اللجنة الوطنية لالنتخابات، وذلك 

ملناقشة القضايا املحتملة اليت قد تؤدي إىل الصراعات يف االنتخابات البلدية والتشريعية.
وقد لعب كل من املعهد اجلمهوري (IRI) واملعهد الوطين الدميقراطي (NDI) ومنظمة آسيا أدوارًا هامة 
يف دعم تلك النشاطات دف إىل حتسني فرص وصول الناخبني إىل املعلومات والربامج السياسية. ويف 
٢٠٠٣، تعاونت اللجنة الوطنية لالنتخابات مع املعهد الوطين الدميقراطي يف صياغة ميثاق شرف/أخالقي 

مت توقيعه من جانب قيادات ١٨ حزبًا سياسيًا.
أما برنامج األمم املتحدة اإلمنائي (UNDP) فقد لعب دورًا قياديًا يف تنسيق املساعدات االنتخابية من 
للجنة  مباشرة  مساعدات  املنظمتني  وقدمت كال  األورويب كذلك،  االحتاد  فعل  ما  حنو  على  املاحنني، 

الوطنية لالنتخابات من خالل توفري اخلرباء الفنيني هلا.

ÔibÇn„¸a@Ä˝ï⁄a@ÒâaÖg

متثلت إحدى التداعيات اليت خلفتها األزمة السياسية طوال ١١ شهرًا عقب انتخابات اجلمعية الوطنية عام 
٢٠٠٣ يف إثارة اجلدل حول ضرورات اإلصالح االنتخايب. حيث رغب حزيب سام ريرتي واجلبهة امللكية 
بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لالنتخابات لتضم أعضاء ممثلني عن األحزاب السياسية بدًال من األعضاء 
السياسية يف كافة مستويات  املستقلني وغري احلزبيني، كما طرحا ضرورة وجود ممثلني عن األحزاب 
اإلدارة االنتخابية على أساس أن ذلك هو احلل الوحيد لضمان احليادية التامة يف إدارة االنتخابات يف 
متوز/يوليو  يف  اجلبهة  وحزب  الشعب  حزب  من  ائتالفية  حكومة  تشكيل  فبعد  ذلك،  ومع  املستقبل. 

٢٠٠٤، مل تتخذ أية خطوات يف هذا الصدد.
للجمعية  االنتخابات  مألوفًا يف كمبوديا، حيث جرت  أمرًا  االنتخابات  أصبحت  عام ١٩٩٣،  ومنذ 
إدارا  عام ٢٠٠٢، متت  املحلية  االنتخابات  من  واحدة  مرتني يف ١٩٩٨ و٢٠٠٣، وجولة  الوطنية 
مجيعًا بكفاءة من النواحي الفنية واللوجستية. أما كلفة االنتخابات فهي يف اخنفاض مستمر مع زيادة 
الكفاءة الفنية. ومع ذلك، فبعد كل انتخابات، مبا فيها تلك اليت أشرفت عليها بعثة األمم املتحدة عام 
١٩٩٣، ترفض األحزاب اخلاسرة نتائج االنتخابات. وقد أدى ذلك إىل حماوالت لالستيالء على السلطة 
(يف عام ١٩٩٣)، والعنف وأزمة سياسية استمرت لثالثة أشهر (يف عام ١٩٩٨)، وأزمة سياسية أطول 
استمرت ١١ شهرًا قبل أن تتشكل احلكومة (يف ٢٠٠٤/٢٠٠٣). وتتمثل املشكالت اليت صاحبت هذه 
االنتخابات يف حالة العنف السياسي، وإن كان بدرجة أقل، وعدم الوصول املتكافئ لوسائل اإلعالم من 
جانب أحزاب املعارضة، باإلضافة إىل تولد نظرة عامة حنو وجود احنياز لصاحل حزب الشعب يف جمال 
احلصول على املعلومات املتعلقة بالناخبني. ولعل القضية األساسية يف االنتخابات القادمة، وعلى ضوء 
عدم االتساق بني موقع األحزاب السياسية وهيمنة حزب الشعب، تتمثل يف كيفية ضمان الفصل بني 

احلزب والدولة يف إدارة االنتخابات مستقبًال.
وتتمحور التحديات املستقبلية حول القيادة السياسية الكمبودية من حيث قدرا على بناء قبول وتوافق 
الطابع املؤسسي للجنة كهيئة  الوطنية لالنتخابات والعملية االنتخابية، وترسيخ  اللجنة  عام حول دور 
حمايدة، وذات كفاءة فنية إلدارة االنتخابات. ويتطلب ذلك فتح جمال واسع للجدل وتبادل اآلراء حول 
كافة القضايا االنتخابية، وخصوصًا اإلدارة الدائمة للنظام اجلديد اخلاص بتسجيل الناخبني الذي تشارك 
فيه اللجنة الوطنية لالنتخابات وجمالس البلديات وموظفو وزارة الداخلية. كذلك فإن عدم التوازن بني 
األحزاب السياسية، واهليمنة الواضحة حلزب الشعب على اهلياكل اإلدارية حتتاج هي أيضًا إىل معاجلة هلا 

يف املستقبل، عندما يتم عّد األصوات على مستوى حمطات االقتراع وليس على مستوى البلديات.
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اختصاصات واضحة  هلا  وأفرد  لالنتخابات  تأسيس جلنة مستقلة  لعام ١٩٦٣ على  نص دستور كينيا 
يف جمال تسجيل الناخبني، وتنظيم االنتخابات وترسيم حدود الدوائر االنتخابية الربملانية، باإلضافة إىل 
اختصاصات أخرى تتعلق باالنتخابات. وكان ذلك أبعد ما توصلت إليه احلكومة آنذاك يف جمال تأسيس 
”جلنة انتخابات كينيا“ (ECK). وحىت عام ١٩٩١، كانت االنتخابات الربملانية واملحلية من اختصاص 
املشرف على االنتخابات، وهو أحد أعضاء مكتب املدعي العام. وعلى الرغم من مسؤوليات اللجنة 
الدستورية االنتخابية، إال أا مل تستطع خالل الفترة املمتدة من ١٩٦٣ إىل ١٩٩١ سوى القيام مبهمة 

واحدة فقط ، متثلت يف مراجعة وترسيم حدود الدوائر االنتخابية.
ومت تعديل الدستور عام ١٩٩١ ليتضمن نظام التعددية احلزبية، ويغّير هيكل ومسؤوليات جلنة االنتخابات. 
ومت تعيني ١١ عضوًا باللجنة بقرار من رئيس الدولة، مث زاد العدد إىل ١٢ يف عام ١٩٩٣. وحصلت 
املسؤولية  ذلك  يف  مبا  واملحلية،  الوطنية  االنتخابات  وتنظيم  إدارة  يف  على صالحيات حصرية  اللجنة 

الكاملة عن تسجيل الناخبني وتسمية املرشحني والتوعية االنتخابية.
وعلى الرغم من أن هذه اإلصالحات تضمنت تغيريًا جوهريًا يف دور جلنة االنتخابات، إال أن أحزاب 
بقرار رئاسي. وبعد تشكيل  املعارضة تذمرت من طريقة تشكيلها، حيث كان كافة أعضائها معينني 
املجموعة الربملانية احلزبية املشتركة (IPPG) يف عام ١٩٩٧، حصلت أحزاب املعارضة على متثيل هلا يف 
تشكيلة اللجنة من خالل إضافة عشرة أعضاء جدد. كما قامت هذه املجموعة مبناقشة بعض القوانني 
اليت جعلت من اللجنة أكثر استقاللية. وطبقًا للدستور، ال تتقبل اللجنة أية توجيهات أو تعليمات من أي 

شخص أو سلطة، ولكنها يف الواقع العملي تواجه صعوبات ّمجة يف حتقيق استقالليتها.

Ô„Ï„b‘€a@âbü⁄a

تعمل جلنة انتخابات كينيا وفقًا للدستور، وقانون االنتخابات الرئاسية وانتخابات اجلمعية الوطنية الصادر 
يف تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٧. وأكد التعديل الدستوري رقم ١٧ لعام ١٩٩٠ على تأسيس اللجنة، 
وحدد مدة عملها وصالحياا. وكفل ذلك التعديل أيضًا استقاللية اللجنة، إال أن استثناًء على ذلك 

مت إدخاله مبقتضى تعديل دستوري يف عام ١٩٩٧ أعطى للربملان سلطة وضع القوانني املنظمة لإلدارة 
بعمليات  يتعلق  ما  االنتخابات  قانون  عليها  ينص  اليت  اجلوهرية  األمور  ومن  اللجنة.  لعمليات  الفّعالة 
تسجيل الناخبني، وتسمية املرشحني، واحلمالت االنتخابية، وأمور تتعلق بتعيني موظفي اللجنة، مبا يف 
ذلك مثياق شرف للعاملني لديها. فضًال عن ذلك، يعطي القانون للجنة سلطة وضع القواعد اليت حتكم 

العملية االنتخابية.
ويف عام ١٩٩٧، مت وضع مثياق شرف انتخايب. ويف عام ١٩٩٨، صدر قانون اجلرائم االنتخابية، الذي 
القانون ملنع اجلرائم االنتخابية  الدستورية للجنة االنتخابات، حيث متت صياغة هذا  عزز الصالحيات 
اللجنة يف فرض  منه على صالحية  الثامنة  املادة  االنتخابات، ونصت  القانونية خالل  واملمارسات غري 
العقوبات واجلزاءات على األحزاب واملرشحني ومؤيديهم يف حالة خمالفتهم مليثاق الشرف االنتخايب لعام 

.١٩٩٧

Ô‡Óƒ‰n€a@›ÿÓ:a

مع اية عام ٢٠٠٥، كانت جلنة االنتخابات تتألف من ٢٢ عضوًا، مبن فيهم الرئيس ونائب الرئيس، 
يتم تعيينهم مجيعًا بقرار من رئيس الدولة ملدة مخس سنوات، قابلة للتجديد. وال ميكن عزل األعضاء 
رئيس  يشكلها  خاصة  حمكمة  خالل  من  إال  عزهلم  ميكن  ال  حيث  حلمايتهم،  خاصة  بإجراءات  إال 
الدولة. وخالل االنتخابات، تقوم اللجنة بتعيني موظفني مؤقتني للمعاونة يف إدارة االنتخابات، مبا يف 
ذلك املسؤولني االنتخابيني امليدانيني ونوام، ورؤساء مراكز االقتراع، ومسؤويل التسجيل، وموظفي 

االنتخابات.
وللجنة االنتخابات أمانة عامة تعاوا، باالشتراك مع منسقي الدوائر االنتخابية (DECS) يف إدارة العملية 
االنتخابية. ويتم تعيني هؤالء املنسقني بقرار من رئيس الدولة، ويتولون رئاسة مكاتب الدوائر االنتخابية، 
وتتمثل مسؤوليام األساسية يف تأمني ممتلكات ومعدات وأدوات اللجنة واحلفاظ عليها، واملوافقة على 
صرف األموال ومسك حسابات اللجنة، والقيام بتوريد املواد الالزمة لالنتخابات على مستوى الدائرة. 
التابعة  املختلفة  للشؤون اإلدارية ورؤساء اإلدارات  نائب  يعاونه  للجنة أمني عام  العامة  ويرأس األمانة 

لألمانة.

‚bËΩaÎ@pbÓy˝ñ€a

وتسجيل  االنتخابية،  الدوائر  حدود  ترسيم  على  كينيا  يف  االنتخابات  جلنة  ومهام  تشتمل صالحيات 
الناخبني وتنظيم االنتخابات الوطنية واملحلية. كما خيول القانون للجنة سلطة تسجيل مرشحي األحزاب 
التوعية  مهمة  اللجنة  تتوىل  كما  للترشيح.  أهليتهم  وإقرار  واملحلية،  الربملانية  االنتخابات  يف  السياسية 

االنتخابية.
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يتم متويل جلنة االنتخابات بواسطة احلكومة، حيث تضع اللجنة مشروع موازنتها أمام الربملان، من خالل 
وزارة املالية للمصادقة عليه. إال أا ال تسيطر على صرف االعتمادات املالية اخلاصة ا، بل تعتمد على 
رأي  الدوائر. وحسب  على مستوى  املالية  إدارة شؤوا  االنتخابية يف  الدوائر  االنتخابات يف  منسقي 
اللجنة، فإن هذه الترتيبات املالية غري مرضية وغري فّعالة وتقّيد استقالليتها، خاصًة وأن منسقي االنتخابات 
يف الدوائر معينون بقرار رئاسي. باإلضافة إىل ذلك ، فإن التمويل املقرر عادًة ال يكفي، إذ يتم التعامل 
مع اللجنة على إا إدارة حكومية، مما جيربها على االعتماد بقوة على أموال املاحنني. كما تتعرض أعمال 
اللجنة إىل معوقات أخرى بسبب التأخر يف التمويل وعدم انتظام التحويالت املالية إليها، مما أعاق بشدة 
قدرة اللجنة على التخطيط، بل وأدى أحيانًا إىل حرمان بعض الفئات من الناخبني من ممارسة حقهم يف 
االقتراع بسبب عجز اللجنة عن الوصول إليهم وتسهيل مشاركتهم بسبب نقص التمويل الكايف لديها.

ÚÓ‰ËΩa

الفترة من ١٩٩١ إىل ١٩٩٧ على  املاضي. فخالل  انتقادات يف  إىل  االنتخابات  مهنية جلنة  تعرضت 
أن حتسنًا  إال  والعدالة.  الكفاءة  للتشويه وعانت من مسعة عدم  اللجنة  تعرضت صورة  التحديد،  وجه 
يف ذلك لوحظ خالل انتخابات ٢٠٠٢ ، حيث وجد العديد من املراقبني حتسنًا يف مهنية ومصداقية 
رئيس وأعضاء اللجنة، باملقارنة مع الوضع القائم خالل االنتخابات السابقة. ومع ذلك، رأى العديد من 
املراقبني أن اللجنة تفتقد ملوظفني مؤهلني وذوي خربة، وهي بذلك حتتاج إىل تبين برنامج مناسب لتنمية 
مواردها البشرية. وأوصى البعض أيضًا بوضع برنامج شفاف للتوظيف وتوزيع املوظفني. وحىت اية عام 
٢٠٠٥، مل متتلك اللجنة إطارًا سليمًا لشروط ومعايري التوظيف للعاملني لديها، باإلضافة إىل املشكالت 
اليت تعاين منها بسبب قيامها بتعيني املوظفني يف وقت متأخر عادًة أو عجزها عن جتديد عقود العمل يف 

الوقت املالئم.

ÙäÅ˛a@pbéç˚ΩaÎ@‚˝«⁄a@›ˆbçÎ@…fl@pb”˝»€a

وفقًا لقانون هيئة اإلذاعة والتليفزيون الكينية (KBC)، تلتزم هذه اهليئة بتوفري تغطية متساوية لكافة األحزاب 
السياسية. كما ينص القانون على صالحية جلنة االنتخابات، بالتشاور مع اهليئة، للقيام بتخصيص وتوزيع 
أوقات البث املجاين على كافة األحزاب السياسية املسجلة خالل احلملة االنتخابية. إال أن اللجنة ال متتلك 
صالحية التدخل أو وضع قواعد تتعلق مبحتوى البث اإلخباري الذي قد يكون ذا طابع حزيب. وعلى 
العموم، فلقد حتسنت عالقات اللجنة مع وسائل اإلعالم بشكل كبري خالل انتخابات ٢٠٠٢، إذ أسست 
اللجنة، وألول مرة، مركزًا إعالميًا بغرض نشر املعلومات حول العملية االنتخابية عرب وسائل اإلعالم.

ولقد اختذت جلنة االنتخابات إجراءات لتحسني عالقاا مع األحزاب السياسية، والشرطة، ومنظمات 
املجتمع املدين، والسيما مع اجلماعات الدينية. وقد ساعد إنشاء جلان إحالل السالم يف كافة الدوائر 
االنتخابية على حتسني عالقات اللجنة كثريًا مع كافة األطراف املعنية بالعملية االنتخابية، باإلضافة إىل 
من  العديد  وتغرمي  استدعاء  مت  لذلك  ونتيجة  االنتخايب.  الشرف  ميثاق  إنفاذ  على  اللجنة  قدرة  تعزيز 

حلل  كآلية  أيضًا  السالم  إحالل  جلان  ساعدت  كما  االنتخابات.  لقانون  انتهاكهم  بسبب  املرشحني 
الصراعات، وتعزيز التواصل وحل الرتاعات بشكل فّعال بني اللجنة وشركائها يف العملية االنتخابية.

Újçb0a

على جلنة االنتخابات االلتزام بكافة القواعد املالية واإلجراءات املحاسبية يف إدارة أمواهلا وصرفها. كما 
ختضع اللجنة أيضًا للجنة احلسابات الربملانية (PAC)، وعليها الرّد على كافة استفساراا بشأن حسابات 

اللجنة.

@ÔibÇn„¸a@Ä˝ï⁄a@ÒâaÖg

خيول قانون االنتخابات الرئاسية وانتخابات اجلمعية الوطنية (املادة ٣٤) للجنة االنتخابات سلطة وضع 
القواعد اخلاصة بالعملية االنتخابية. وقبل انتخابات ٢٠٠٢، وضعت اللجنة قواعد جديدة لتعزيز مصداقية 
العملية االنتخابية، مت التصديق عليها من قبل الربملان يف تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٢. ومن التغيريات 
اجلوهرية اليت نصت عليها تلك القواعد تعديل مسح بتسجيل الناخبني بشكل مستمر، وكذلك عّد أوراق 

االقتراع يف حمطات االقتراع ذاا.
وتلعب اللجنة أيضًا دورًا هامًا يف اإلصالحات املستمرة، مثل املراجعة الدستورية، حيث سيؤدي الدستور 
املعدل املقترح، إذا ما متت املصادقة عليه، إىل تعزيز مصداقية العملية االنتخابية لكونه ينص على قيام جلنة 

انتخابات تتمتع مبزيد من السلطة والقوة.
بكفاءة،  االنتخابات  إدارة  على  اللجنة  بقدرة  املستمرة  الشكوك  أحاطت  املاضية،  األعوام  مدى  على 
ومصداقيتها وحياديتها. ولعل ذلك يشكل العقبة الرئيسية أمام اللجنة، املتمثلة يف قدرا على جتاوز تلك 
الصورة وكسب الثقة فيها باعتبارها جلنة قادرة وذات كفاءة مهنية متكنها من تنظيم انتخابات تتحلى 
باملصداقية. ولتحقيق ذلك، هناك قضيتان بارزتان أمام اللجنة: األوىل تتعلق بالسيطرة على تعيني كافة 
موظفي االنتخابات واإلشراف عليهم، والثانية تتعلق بالسيطرة على متويل إدارة االنتخابات. وتوصي 

اللجنة بضرورة حصوهلا على اعتماداا املالية مباشرًة من احلزانة العامة.
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استجابة  مستويات  بتحسني  عموميته،  على  أساسي،  بشكل  االنتخايب  اإلصالح  مفهوم  يتعلق   .٥٤٠
العمليات االنتخابية لتطلعات وآمال املواطنني. إال أنه ال ميكن اعتبار أية عملية للتغيري على أا من قبيل 
اإلصالح االنتخايب، إذ ال ميكن اعتبار عمليات التغيري إصالحًا إال عندما دف بشكل أساسي لتطوير 
وحتسني االنتخابات، من خالل تعزيز مزيد من احلياد فيها مثًال، أو الشمولية، أو الشفافية، أو الرتاهة أو 
الدقة. وميكن للتغيريات االنتخابية العشوائية أو املتكررة أن تسهم يف تضليل الناخبني، حىت ولو هدفت 
إلدخال اإلصالحات، مما قد يؤدي إىل عدم حتقيقها لألغراض املرجوة منها، باإلضافة إىل إمكانية تأثري 

ذلك بشكل سليب على استدامة اإلدارة االنتخابية وعملياا.

ختص  ملموسة  بترتيبات  تتعلق  عندما  إال  عادًة  للعيان  جلية  االنتخابية  اإلصالحات  تظهر  ال   .٥٤١
االنتخابات، كالنظام االنتخايب مثًال، إال أن مفهومها احلقيقي أوسع من ذلك بكثري. وهناك ثالثة جماالت 
واضحة لإلصالح االنتخايب، تلعب اإلدارة االنتخابية يف كل منها، وكذلك شركاؤها، دورًا خمتلفًا، 

وهي:

تتبعها  اليت  واللوائح  والضوابط  االنتخابات،  وقانون  الدستور،  بتعديل  املتعلق  القانوين،  اإلصالح   أ) 
اإلدارة  تقدم  الذي  القانوين  اإلطار  وتطوير  االنتخابية،  العملية  يف  الرتاهة  مستويات  رفع  دف 

االنتخابية خدماا من خالله. وقد يشمل ذلك إصالحات تنظيمية لإلدارة االنتخابية.
اإلصالح اإلداري، ويتعلق بإدخال استراتيجيات جديدة ضمن عمل اإلدارة االنتخابية، وتعديالت   ب) 
مبسؤولياا  االضطالع  من  متكينها  دف  الفنية،  ووسائلها  وإجراءاا  وسياساا،  تركيباا،  يف 
القانونية وتقدمي خدماا بنجاعة وكفاءة أكرب، ومبا يصب يف مصلحة استدامتها. وقد يشمل ذلك 
سياسات وممارسات ختص أوجهًا خمتلفة من عمل اإلدارة االنتخابية، كاملشتريات، ونزاهة أدائها 
سبل  وتسهيل  ذلك)،  يف  النوعي/اجلندري  التوازن  (كتحقيق  ملوظفيها  التوظيف  وعمليات  املايل 

äí«@Ô„br€a@›ñ–€a
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إدخال  أو  معزولة،  أماكن  يف  واملقيمني  واملعاقني  كاملرأة،  حمددة  لفئات  االنتخابات  يف  املشاركة 
وسائل التكنولوجيا احلديثة واستخدامها يف الفعاليات االنتخابية كاالقتراع، أو تسجيل الناخبني أو 

العمليات اللوجستية.
االنتخابية،  اإلدارة  تعمل من خالهلا  اليت  السياسية  البيئة  بالتغيريات يف  السياسي، وتعىن  اإلصالح   ج) 

كمنحها مزيد من االستقاللية أو توفري إطار أكثر جناعة وشفافية لتمويلها وحماسبتها.

٥٤٢. لقد مت منذ أواسط مثانينات القرن املاضي إدخال الكثري من التعديالت التنظيمية واإلجرائية يف 
طريقة تنظيم االنتخابات حول العامل، كتشكيل أعداد متزايدة من اإلدارات االنتخابية املستقلة والدائمة، 
باإلضافة إىل استخدام متزايد للوسائل التكنولوجية لتقدمي اخلدمات االنتخابية. وغالبًا ما شكلت عملية 
الكثري من  الدميقراطي وترسيخه. إال أن  النظام  اإلصالح االنتخايب جزًء من حزمة إصالحات إلرساء 
البلدان اليت ساد فيها رضى عام عن األطر وطرق اإلدارة االنتخابية املعمول ا لسنوات طويلة قد شهدت 
كذلك إصالحات جذرية، كاعتماد نظام اإلدارة االنتخابية املستقلة ووسائل تضمن مشاركة أوسع يف 
االنتخابات يف أستراليا سنة ١٩٨٤، أو تشكيل مؤسسة انتخابية مستقلة جديدة واعتماد نظام انتخايب 
خمتلف كليًا عن سابقه يف نيوزيلندا عام ١٩٩٣، أو التغيريات املعتمدة مؤخرًا يف السويد إلجياد إدارة 

انتخابية أكثر استقاللية (راجع الدراسة اخلاصة يف هذا الدليل).

٥٤٣. ما انفكت عوملة األطر واإلدارة االنتخابية تفرض مزيدًا من الضغوطات على خمتلف البلدان للقيام 
بعمليات اإلصالح االنتخايب. كما وأن اعتماد جمموعة من معايري االنتخابات احلرة والرتيهة املعترف ا 
بشكل عام، األمر الذي مل يتم إال إىل ما قبل حقبة قريبة نسبيًا، باإلضافة إىل املعايري الدولية واإلقليمية 

إلدارة االنتخابات، أوجد معايريًا ميكن تقييم العمليات االنتخابية وإدارا يف كل بلد استنادًا إليها.

٥٤٤. قد يعّجل الفشل يف تنظيم انتخابات مقبولة أو الصراعات الناشبة عن الرتاعات االنتخابية يف عملية 
إصالح االنتخابات. كما وقد ترتبط املساعدات املقدمة من قبل املاحنني يف البلدان اليت تعتمد على تلك 
املساعدات بتنفيذ عمليات اإلصالح االنتخايب، كما حصل يف ليبرييا مثًال. ولقد لعبت املعيقات املالية اليت 

تتطلب ترشيدًا يف استخدام املوارد دورًا مؤثرًا يف الدفع حنو القيام بإصالحات انتخابية إدارية.

٥٤٥. نتج عن رقابة االنتخابات املتزايدة، واليت يقوم ا اخلرباء املستقلون واألحزاب السياسية، كثريًا 
من التقييمات املوّثقة لألداء االنتخايب وتوصيات اإلصالح، كما حدث بالنسبة النتخابات سنة ٢٠٠٣ 
يف نيجرييا مثًال. من ناحية أخرى فلقد ارتفعت مستويات وعي وسائل اإلعالم واملجتمع املدين باحلقوق 
االنتخابية ومعايري االنتخابات. كما وأن الرقابة الدولية لالنتخابات واملساعدات الفنية املقدمة لتنظيمها 

يف الدميقراطيات الناشئة قد تؤثر كذلك يف الدميقراطيات الراسخة.

استجابة  وذلك  االنتخابية،  اإلصالحات  من  كثري  بإدخال  باملبادرة  احلكومات  قامت  بينما   .٥٤٦
لضغوطات اجتماعية طورًا وضغوطات خارجية طورًا آخر، إال أن اإلدارات االنتخابية غالبًا ما قامت 
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بدور ريادي يف الدفع باجتاه تنفيذ اإلصالحات. ولقد زاد من ذلك وضاعفه شفافية اإلدارات االنتخابية 
املتزايدة وحماسبتها، وهو ما يعترب إصالحًا هامًا حبد ذاته. ولقد أدى جلوء اإلدارة االنتخابية بشكل أكرب 
فعلت  كما  االنتخابية،  اإلصالحات  لتنفيذ  أرضية خصبة  إجياد  إىل  واملحاسبة  التدقيق  عمليات  لتنفيذ 

نشاطات ومبادرات منظمات املجتمع املدين والشركاء اآلخرين يف العملية االنتخابية.

Ú‹ëb–€a@ÚÓibÇn„¸a@paâaÖ⁄a

٥٤٧. ختفق كثري من اإلدارات االنتخابية يف القيام مبهامها مبا يتماشى مع املعايري الدولية أو اإلقليمية املتفق 
عليها. وعلى الرغم من عدم توفر بيانات وافية لتفسري األسباب خلف ذلك، إال أن بعض الدراسات 
اليت مت وضعها حول بعض اإلدارات االنتخابية متخضت عن بعض املسببات الداخلية لذلك اإلخفاق، 

ومنها:

انعدام ثقة الشركاء يف اإلدارة االنتخابية؛  أ) 
تأثري السلطة التنفيذية أو املؤثرات السياسية يف قرارات اإلدارة االنتخابية؛  ب) 

افتقاد اإلدارة االنتخابية للمهنية يف عملها؛  ج) 
عدم كفاءة اإلدارة االنتخابية أو عدم استقامتها املالية.  د) 

 
٥٤٨. يف حاالت أخرى خترج أسباب الفشل عن نطاق سيطرة اإلدارة االنتخابية، كأن تضطر لتنفيذ 
نظام انتخايب يفرز نتائج غري مقبولة ملعظم الشركاء، كما حصل يف ليسوتو سنة ١٩٩٠ مثًال. ومن تلك 
احلاالت أن يشتمل اإلطار القانوين لالنتخابات على فجوات وعلل تؤثر يف العملية االنتخابية برمتها. أما 
يف ليبرييا وزميبابوي فلقد كان فشل االنتخابات يف ايات التسعينات وبدايات األلفية اجلديدة يف تطبيق 

املعايري املعمول ا جزًء من فشل النظام السياسي ككل يف تلك البلدان.

٥٤٩. وفيما عدا احلاالت اليت يفشل فيها النظام السياسي ككل، ميكن لإلصالحات االنتخابية لإلدارة 
االنتخابية  العمليات  يف  اإلخفاق  من  مزيد  جتنب  يف  تسهم  أن  العام،  االنتخايب  لإلطار  أو  االنتخابية 
املستقبلية. وتقدم اإلصالحات املنفذة يف كل من جنوب أفريقيا واملكسيك يف سنوات التسعني من القرن 

املاضي مثاًال حيًا على ذلك.

ÔibÇn„¸a@Ä˝ï⁄a@ÚÓ‹‡«@ø@ÚÓibÇn„¸a@ÒâaÖ⁄a@âÎÖ

٥٥٠. بينما تلعب اإلدارة االنتخابية دورًا مفصليًا يف كافة عمليات اإلصالح االنتخايب، إال أا قد ال 
تتمكن من تنفيذ تلك اإلصالحات دون دعم من قبل شركائها الرئيسيني، وخباصة السلطتني التنفيذية 
والتشريعية واألحزاب السياسية. وهذا حبد ذاته أحد األسباب اهلامة لضرورة عمل اإلدارة االنتخابية على 

توطيد عالقاا بشركائها (راجع الفصل الثامن من هذا الدليل).
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٥٥١. ال ميكن لإلدارة االنتخابية تنفيذ اإلصالحات القانونية إال ضمن سقف اإلطار القانوين الذي تتوافق 
عليه السلطتني التنفيذية والتشريعية. إال أنه بإمكاا لعب دور هام يف جماالت البحث، واملراجعة واحلث 
باجتاه إدخال اإلصالحات القانونية، واليت ميكن أن تسترشد باملعايري املفّصلة يف دليل املؤسسة الدولية 
للدميقراطية واالنتخابات بعنوان ”املعايري الدولية لالنتخابات: دليل مراجعة اإلطار القانوين لالنتخابات“.

وقد يساعد على تنفيذ اإلصالحات القانونية قيام جلنة أو جهاز دائم داخل السلطة التشريعية خيتص مبتابعة 
جناعة  وتعتمد  التنفيذية.  للسلطة  االنتخايب  باإلصالح  املتعلقة  التوصيات  وبتقدمي  االنتخابية  العمليات 
اإلصالحات القانونية االنتخابية على اتباع ج تعددي داخل السلطة التشريعية يضمن إخضاع اعتبارات 

املصلحة السياسية للمبادئ األخالقية لالنتخابات واملمارسات اجليدة.

تنفيذها  وميكنها  اإلدارية،  االنتخابية  اإلصالحات  على  أكرب  بسيطرة  االنتخابية  اإلدارة  تتمتع   .٥٥٢
بفاعلية أكرب عندما تعتمد جًا يقوم على املراجعة واملتابعة املستمرة واإلصالح الدائم كجزء من سياساا 
اإلدارية. إال أنه غالبًا ما جيب العمل على تزامن وتنسيق اإلصالحات القانونية واإلدارية لتحقيق أعلى 
االنتخابية  إجراءاا  بتحديث  االنتخابية  اإلدارة  قامت  وبينما  مثًال،  اهلند  ففي  منها.  الفائدة  مستويات 

بشكل شامل، إال أن إصالح العملية االنتخابية مل جياري ذلك (راجع الدراسة اخلاصة يف هذا الدليل).
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٥٥٣. غالبًا ما تتزامن املسائل املتعلقة بعمليات اإلصالح السياسي والقانوين اخلاصة باالنتخابات. وكما 
هي احلال بالنسبة لإلصالح القانوين، فإن اإلصالح السياسي خيرج عن سيطرة اإلدارة االنتخابية، ولكنه 
بني  الدعم  مصادر  وتنمية  اإلصالحات  هذه  إدخال  على  احلث  هام يف  دور  لعب  هنا كذلك  ميكنها 

شركائها الرئيسيني.

٥٥٤. من اخلطوات الرئيسية اليت جيب على اإلدارة االنتخابية أخذها بعني االعتبار عند قيامها باقتراح 
وتنفيذ اإلصالحات االنتخابية:

تكليف أعضاء أو موظفني حمددين مبسؤولية إعداد وتنفيذ اإلصالحات والدفاع عنها؛  أ) 
تنفيذ عمليات فّعالة، مبا يف ذلك عمليات التقييم والتدقيق اليت تعقب االنتخابات، ملراجعة اإلطار   ب) 

االنتخايب وسري العمليات االنتخابية؛
استشارة الشركاء لالطالع على وجهات نظرهم حول اإلصالحات املطلوبة وضمان دعمهم لرباجمها   ج) 

اإلصالحية؛
تقدمي تلك الربامج اإلصالحية املرغوب فيها لكل من السلطتني التنفيذية والتشريعية؛  د) 

نشر براجمها اإلصالحية عرب وسائل اإلعالم ومن خالل شبكات شركائها؛  ه) 

إعداد استراتيجية لتنفيذ اإلصالحات االنتخابية؛  و) 
تقييم انعكاسات اإلصالحات االنتخابية.  ز) 

ÔibÇn„¸a@Ä˝ï⁄a@÷bİ„

٥٥٥. تشكل طبيعة وتركيبة املؤسسات العاملة يف إدارة االنتخابات أو يف توفري أية خدمات انتخابية 
إحدى جماالت اإلصالح االنتخايب اهلامة. ويف هذا املجال فقد يعمل اإلصالح على تعزيز استقاللية اإلدارة 
االنتخابية وتطويرها، كما حصل مثًال من خالل التحول إىل نظام اإلدارة االنتخابية املستقلة يف كل من 
أندونيسيا، وجنوب أفريقيا، ورومانيا، واملكسيك ونيجرييا. كما وميكن أن تقوم عملية اإلصالح على 
إعادة توزيع املهام واملسؤوليات بني األجهزة واملؤسسات القائمة على تقدمي اخلدمات االنتخابية، كما 
اإلدارة  من  اإلصالح  مبادرة  تنبع  احلاالت  بعض  ونيوزيالندا. ويف  املتحدة  واململكة  السويد،  كان يف 
االنتخابية، كما حصل يف السويد، أو من احلكومة، كما كانت عليه احلال يف كل من اململكة املتحدة 
ونيوزيالندا. كما وميكن أن تنتج اإلصالحات املتعلقة بإدارة العملية االنتخابية عن الضغوطات املمارسة 

يف هذا االجتاه من قبل املجتمع املدين حمليًا أو اجلهات الدولية، كما حصل يف جورجيا وليبرييا.

٥٥٦. قد يترتب على اإلصالحات املتعلقة بالعملية االنتخابية، كإدخال نظام انتخايب جديد مثًال، تأثريات 
واسعة على استراتيجيات اإلدارة االنتخابية وسياساا وإجراءاا. فهي قد تستهدف مواضيع انتخابية 
أساسية، كمسائل املشاركة والتمثيل، وترسيم الدوائر االنتخابية، وتسجيل الناخبني، وتسجيل األحزاب 
السياسية والرقابة عليها، وما يتعلق بتعزيز نزاهة االنتخابات. كما وميكن أن تستهدف تلك اإلصالحات 
مواضيع فنية وتكنولوجية حمددة، كإدخال إجراءات جديدة تتعلق بعمليات الشراء والتوظيف، ونظمًا 
لبعض  التطرق  كذلك  هلا  وميكن  األصوات.  وفرز  باالقتراع  تتعلق  وأخرى  الناخبني،  بتسجيل  تتعلق 
السياسات االجتماعية، كوسائل احلد من ميش املرأة، ووسائل تطوير سبل املشاركة يف االنتخابات 
للمجموعات والفئات االجتماعية املهمشة، أو حتسني مستويات متثيل خمتلف الفئات ضمن تركيبة اإلدارة 

االنتخابية وموظفيها.

الدراسة  (راجع  وفيجي  أندونيسيا،  يف  وقعت  كما  االنتخايب،  النظام  إصالح  عمليات  تعترب   .٥٥٧
اخلاصة يف هذا الدليل)، وليبرييا، وليسوتو (راجع الدراسة اخلاصة يف هذا الدليل) ونيوزيالندا، من أكثر 
عمليات اإلصالح املؤثرة يف إدارة االنتخابات. وتنتج تلك اإلصالحات عادًة عن اإلحساس بعدم عدالة 
النظام االنتخايب، أو عدم كفاءة احلكومات اليت يتم انتخاا وعدم استجابتها لتطلعات الناخبني. ففي 
عام ٢٠٠٣ قامت أندونيسيا بتغيري نظامها االنتخايب من نظام القائمة املغلقة النسبية يف دوائر انتخابية 
كبرية، إىل نظام القائمة املفتوحة النسبية يف دوائر انتخابية صغرية، وذلك دف معاجلة اإلحساس الشائع 
ببعد املمثلني عن ناخبيهم وانقطاع أواصر الصلة املباشرة بينهم، ومبا يضمن اإلبقاء على طبيعة احلكم 
يف أندونيسيا القائم أساسًا على التوافق واإلمجاع. وتلقي عمليات إصالح النظام االنتخايب مزيدًا من 
األعباء واملسؤوليات على عاتق اإلدارة االنتخابية فيما يتعلق بتوفري املعلومات الدقيقة وتبسيط النظام لكافة 

املعنيني، وما خيص ترسيم الدوائر االنتخابية، وإجراءات االقتراع وفرز األصوات.
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الدوائر  بترسيم  املتعلقة  اإلصالح  عمليات  يف  هامًا  دورًا  تلعب  أن  االنتخابية  لإلدارة  ميكن   .٥٥٨
االنتخابية، وذلك من خالل احلث على اعتماد طرق أكثر شفافية وعدالة يف تنفيذ ذلك، وتوظيف خرباا 
للقيام به، والتحقق من إمتام العملية استنادًا إىل مبادئ احلياد، واملساواة والرتاهة. وجند بأن بعض عمليات 
اإلصالح قامت على أساس إدخال دوائر انتخابية متعددة التمثيل، على اعتبار أن ذلك من شأنه التقليل 
من تأثري حدود الدوائر على نتائج االنتخابات، وذلك العتماده على نظم التمثيل النسيب عادًة. يف املقابل 
قامت بعض عمليات اإلصالح على أساس اعتماد دوائر انتخابية تستند إىل تساوي قوة الصوت من خالل 
مبدأ ”شخص واحد، صوت واحد، قيمة واحدة“. كما وهدفت بعض العمليات إىل جعل عملية ترسيم 
الدوائر االنتخابية أكثر شفافية وموضوعية، كإلغاء أي دور يف ذلك للسلطة التشريعية مثًال، وإسناد تلك 
املهمة جلهة مستقلة خمتصة بذلك، وإدخال إجراءات ملزمة تفرض عرض حدود الدوائر املقترحة ونشرها 

للعامة ملراجعتها بشكل مستقل وحيادي.

٥٥٩. من جوانب العملية االنتخابية اليت خضعت لكثري من حماوالت التحديث يف العملية االنتخابية، يف 
الدميقراطيات الناشئة والراسخة على حد سواء، عملية تسجيل الناخبني. فهذه العملية تقرر قدرة الناخبني 
املؤهلني على ممارسة حقهم واملشاركة يف االنتخابات، لذا فهي إحدى العناصر األساسية لتحقيق عدالة 
االنتخابات. ومبا أن تسجيل الناخبني يتم عادًة قبل موعد االقتراع بوقت ال بأس به، وبالتايل ال ختضع 
لرقابة املراقبني (خاصًة يف احلاالت اليت يتم فيها إعداد السجل استنادًا إىل بيانات السجل املدين)، جيب 
التأكيد على حتقيق أعلى مستويات الرتاهة املمكنة يف تنفيذها. لذلك جند بأن كثريًا من عمليات اإلصالح 

االنتخايب تستهدف كفاءة ونزاهة عمليات تسجيل الناخبني.

٥٦٠. قامت العديد من اإلدارات االنتخابية باعتماد وتنفيذ نظم دف إىل رفع مستويات الشمولية، 
أو  مثًال،  املستمر  التسجيل  نظام  إىل  الناخبني، كاللجوء  والشفافية يف عملية تسجيل  والدقة  والعدالة، 
اعتماد إجراءات خاصة لتسجيل الناخبني املتنقلني أو العابرين، باإلضافة إىل وسائل متكنها من احلد من 
االنتخابية  اإلدارات  أو رفض طلبات تسجيلهم دون مربر. وتعمل  اخلطأ  املسجلني عن طريق  حذف 
واملؤسسات أو اجلهات األخرى املسؤولة عن إدارة البيانات اليت يتم إعداد السجل االنتخايب استنادًا إليها 
على تعزيز نزاهة ذلك السجل من خالل اعتماد سبل أفضل وأكثر تطورًا للتحقق من هوية األشخاص 
املؤهلني للتسجيل، وتقليص الوقت الالزم ملعاجلة البيانات، وذلك باللجوء إىل وسائل تكنولوجية حديثة 
يف غالبية األحيان. إال أنه جيب على اإلدارة االنتخابية التحقق من متتع تلك الوسائل التكنولوجية بثقة 
اجلمهور، ومن أنه ميكنها حتقيق استدامتها، خاصًة يف الدميقراطيات الناشئة حيث قد ال متتلك اإلدارة 

االنتخابية ضمانات حول مستويات التمويل املستقبلية هلا.

٥٦١. تعّرض دور اإلدارة االنتخابية يف مراقبة وضبط فعاليات األحزاب السياسية إلصالحات هامة على 
مدار السنني. ولقد نتجت بعض تلك اإلصالحات عن إصالحات قانونية كان اهلدف منها توفري مناخ 
أفضل للتنافس السياسي على أساس من املساواة وتكافؤ الفرص، كاإلصالحات املتعلقة بالتمويل الذي 
األحزاب  تسجيل  ومؤهالت  االنتخابية،  احلملة  واملرشحني ألغراض  السياسية  لألحزاب  الدولة  توفره 

على  أخرى  إصالحات  ركزت  املقابل  يف  ذلك.  ومتطلبات  االنتخابات  يف  للمشاركة  واملرشحني 
الداخلية  االنتخابية ومصروفاا، والدميقراطية  الرقابة على متويل احلمالت  استهداف حتسني مستويات 
يف عمل األحزاب السياسية، كالرقابة على عمليات اختيار مرشحي تلك األحزاب. كما وألقت بعض 
اإلصالحات اهلادفة إىل حتقيق مناخات انتخابية تقوم على املساواة وتكافؤ الفرص مسؤوليات إضافية على 
عاتق اإلدارة االنتخابية تتعلق بالرقابة على اإلجراءات املتعلقة بواجبات وسائل اإلعالم يف توفري مساحات 

إعالمية ختص احلملة االنتخابية على أساس من العدل واملساواة بني خمتلف املتنافسني.

من  ففي كل  لالقتراع.  طرق جديدة  إدخال  على  تعمل  اليت  االنتخابية  اإلدارات  عدد  يتزايد   .٥٦٢
الربازيل واهلند مت إدخال أجهزة االقتراع اإللكتروين دف استبدال االقتراع اليدوي التقليدي. ويتطرق 
الفصل العاشر من هذا الدليل، وكذلك الدراسة اخلاصة بتكنولوجيا االنتخابات لكثري من املواضيع اليت 

جيب أخذها بعني االعتبار عند القيام بإصالحات انتخابية يف هذا املجال.

بعض  الفرصة يف  ُمنحت  االنتخابات. حيث  املشاركة يف  لرفع مستويات  ُبذلت جهود كبرية   .٥٦٣
احلاالت للناخبني املقيمني خارج حدود البالد للتسجيل يف سجالت الناخبني، وكذلك األمر بالنسبة 
ملن يفتقدون لعنوان إقامة حمدد أو للسجناء. كما مت توسيع عمليات االقتراع حبيث يتمكن السجناء من 
اإلدالء بأصوام، من خالل االقتراع عن بعد أو عرب الربيد مثًال، وكذلك األمر بالنسبة للمقيمني يف 
اخلارج، باإلضافة إىل توفري تسهيالت خاصة لالجئني، داخل حدود البلد وخارجها، وذوي االحتياجات 
اخلاصة، واملسنني، واملقيمني يف األماكن النائية، والسجناء واملرضى يف املستشفيات للحصول على توعية 
انتخابية واملشاركة يف االقتراع. وكان على اإلدارات االنتخابية االستجابة لتلك اإلصالحات من خالل 
اعتماد إجراءات ونظم متكنها من تنفيذ ذلك، دون أن ميس ذلك برتاهة عمليات التسجيل، واالقتراع 

وفرز األصوات.

بعض  إىل متكني  البلدان  بعض  املشاركة يف  مستويات  برفع  املتعلقة  اإلصالحات  هدفت  ولقد   .٥٦٤
الفئات االجتماعية واملرأة من ممارسة حقوقها االنتخابية. وميكن لإلدارة االنتخابية اإلسهام يف حتقيق ذلك 
من خالل التأكيد عليه يف سياساا وممارساا املتعلقة بتوظيف موظفيها، كأن تفرض على نفسها حتقيق 
املساواة بني املرأة والرجل يف توظيف موظفي االقتراع املؤقتني، واعتماد برامج خاصة لتطوير القدرات 

املهنية ملوظفيها من النساء لتمكينهن من التقدم يف املواقع اإلدارية داخل هيكليتها.
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إطار رقم ٤: إصالح العملية االنتخابية وإدارا يف رومانيا

قامت سلطة االنتخابات الدائمة يف آذار/مارس سنة ٢٠٠٥ بتقدمي تقريرها حول انتخابات ٢٠٠٤ 
الربملانية والرئاسية إىل الربملان. وتضمن ذلك التقرير جمموعة من التوصيات املتعلقة بتطوير التشريعات 

االنتخابية استنادًا إىل جتربة تلك االنتخابات العملية. وتلخصت تلك التوصيات فيما يلي:

جتميع كافة قوانني االنتخابات والقرارات احلكومية املتعلقة بالشؤون االنتخابية ضمن قانون   أ) 
واحد، لتحقيق مزيد من االنسجام والوضوح فيها؛

وضع مدونة سلوك لألحزاب السياسية املشاركة يف االنتخابات؛  ب) 
مراجعة اإلطار القانوين لالنتخابات للتأكيد على مشاركة أكثر فّعالية من قبل املراقبني، ووسائل   ج) 

اإلعالم ومنظمات املجتمع املدين يف العملية االنتخابية؛
القانونية املتعلقة حبل الرتاعات االنتخابية، وتوضيح املواد املتعلقة مبمارسات  تنسيق الضوابط   د) 
املخولة  واجلهة  االنتخابية،  املخالفات  املترتبة على  للعقوبات  يشمل حتديد واضح  مبا  الغش، 

بفرض تلك العقوبات؛
توحيد إدارة العملية االنتخابية حتت مؤسسة أو جهاز واحد يتم إنشاؤه هلذا الغرض بالذات،   ه) 
الستبدال اإلطار احلايل القائم على ترتيبات معقدة إلدارة االنتخابات، تشترك فيها عدة تنظيمات 
ومؤسسات بأدوار خمتلفة، مبا فيها سلطة االنتخابات الدائمة، واملكتب املركزي لالنتخابات، 

والوزارات، ومكتب اإلحصاء الوطين، وحمكمة العدل العليا واملحكمة الدستورية؛
االمتناع عن إدخال تعديالت على قوانني االنتخابات قبل العملية االنتخابية مباشرًة، إال يف   و) 

حاالت الضرورة القصوى اليت تستدعي تصحيح خلل ما؛
جتربة طرق أخرى لتنظيم االقتراع، كاالقتراع اإللكتروين أو عرب الربيد، دف رفع مستويات   ز) 

املشاركة يف االنتخابات؛
الشروع حبمالت لتوعية الناخبني وإطالعهم على جمريات االنتخابات لتعزيز مستويات فهمهم   ح) 
هلا، وتعزيز مشاركتهم، مبن فيهم بشكل خاص الطلبة، والشبيبة، واألقليات، وذوي االحتياجات 

اخلاصة، والعمل على متكني املرأة لالخنراط بشكل أكرب يف احلياة السياسية؛
تنظيم الدورات التدريبية الكافية ملوظفي االقتراع للتحقق من فهمهم ودرايتهم بتفاصيل قوانني   ط) 

االنتخابات وإجراءات االقتراع.

ولقد مت تقييم هذه التوصيات من قبل كل من الربملان، واحلكومة، ومنظمات املجتمع املدين واألحزاب 
السياسية، يف حماولة لتحقيق أكرب إمجاع ممكن حوهلا، مما ميّكن من حتويلها إىل مواد قانونية. ويف شهر 
أيار/مايو سنة ٢٠٠٦ مت تشكيل جلنة برملانية خاصة لتحضري قانون انتخايب جديد وشامل. وعلى 
الرغم من عدم متتع سلطة االنتخابات الدائمة بصالحية املبادرة باملقترحات التشريعية، إال أا ُدعيت 

إلرسال ممثل عنها للمشاركة يف أعمال تلك اللجنة الربملانية وتقدمي التوصيات الواردة أعاله.

.(www.roaep.ro) املصدر: سلطة االنتخابات الدائمة يف رومانيا

ÔibÇn„¸a@7ÓÃn€a@ÚÓ‹‡«@ÒâaÖg

٥٦٥. تعتمد متطلبات إدارة عملية التغيري االنتخايب على مدى اإلصالحات املدخلة ونطاقها وحيثيات 
العملية االنتخابية. فالتغيري يف شكل اإلدارة االنتخابية، كاالنتقال من النظام احلكومي إىل نظام اإلدارة 
املستقلة، يتطلب ختطيطًا حذرًا للتحقق من إمتام عملية التحول بشكل سلس ومبا يضمن اإلبقاء على 
املهارات القائمة والذاكرة املؤسسية. ومن الضروري جدًا العمل على التوافق على التغيريات يف التركيبات 
واألطر االنتخابية قبل أية انتخابات بوقت كاٍف، وذلك للسماح مبتسع من الوقت للتحضري اجليد هلا 

وتنفيذ عمليات التدريب بكفاءة.

٥٦٦. من األمهية مبكان تعيني مدير متمرس إلدارة عملية التغيري ومتابعتها وتنفيذها، خاصًة عندما يتعلق 
التغيري بطبيعة وتركيبة اإلدارة االنتخابية وموظفيها. فتغيري التركيبات اهليكلية واألدوار املسندة مبوجبها 
ملختلف املوظفني خيلق كثريًا من احلساسيات دومًا. لذلك فمن الضروري تنفيذ عمليات التغيري املتعلقة 
باملوارد البشرية على أساس من الشفافية، والصدق، والتشاور اجلدي، والتواصل والتنبيه املسبق ملا قد 
ينتج عن ذلك التغيري. وكذلك توقيت العملية فهو على درجة عالية من األمهية، إذ يتمتع موظفو اإلدارة 
االنتخابية مبهارات قد يصعب االستغناء عنها أو استبداهلا، خاصًة يف األوقات القريبة من االنتخابات. 
بعملية  اإلدارة  تلك  التزام  ينم عن  التغيري  إدارة عملية  االنتخابية يف  اإلدارة  أعضاء  كما وأن مشاركة 

اإلصالح.

٥٦٧. قد يتطلب تنفيذ بعض اإلصالحات االنتخابية املتعلقة باجلوانب الفنية إىل مساعدة من خرباء يف 
جماالت حمددة. ويف هذه احلالة جيب على اإلدارة االنتخابية التحقق من صحة ودقة املواصفات التنظيمية 
واإلجرائية اجلديدة ومن تنفيذها بشكل صحيح. وهلذا الغرض فمن الضروري القيام مبراجعة نشاطات 
تطوير النظم أثناء العمل على إعدادها وجتربتها قبل الشروع يف تطبيقها. باإلضافة إىل ذلك، تتطلب إدارة 
عملية التغيري إىل وجود مؤشرات ميكن قياسها وميكن تقييم مستويات تنفيذ اإلصالح االنتخايب نسبة هلا، 
مبا يف ذلك حتديد املسؤوليات الواضحة حول تقدمي التقارير املتعلقة بتلك املؤشرات واختاذ اإلجراءات 

الالزمة لتطوير مستويات األداء كلما لوحظ خلل يف استيفاء أي من تلك املؤشرات.
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أشكال اإلدارة االنتخابية
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اإلصالحات االنتخابية هي عبارة عن تغيريات دف إىل تطوير وحتسني مستويات تنفيذ   •
املبادئ األساسية لإلدارة االنتخابية كما وردت يف الفصل األول من هذا الدليل.

ميكن أن تتعلق اإلصالحات االنتخابية باإلطار القانوين لالنتخابات، مبا يف ذلك املؤسسة   •
االنتخابية، والعمليات اإلدارية والفنية لإلدارة االنتخابية، والبيئة السياسية املحيطة بالعمليات 

االنتخابية.

يف  مبا  التحديث،  أو  اإلصالح  ضد  حبصانة  االنتخابية  العملية  من  جانب  أي  يتمتع  ال   •
ذلك أطرها، ونظمها، ومؤسساا، وخططها، وإدارا وعملياا. لذا جيب على اإلدارة 
واالستجابة  االنتخابية  اإلصالحات  وتنفيذ  لتطوير  واضحة  استراتيجية  اعتماد  االنتخابية 

هلا.

تلعب اإلدارة االنتخابية دورًا هامًا يف إدخال اإلصالحات االنتخابية بشكل عام، وذلك   •
فيها  مبا  اإلدارية،  ومنفذة لإلصالحات  التنظيمية، وكمبادرة  منفذة لإلصالحات  كجهة 

الفنية منها.

جيب إدارة عملية اإلصالح حبذر للتحقق من بلوغ أهدافها دون أن يؤدي ذلك إىل إرباك   •
الناخبني، وإلبقائها ضمن أدىن حدود التأثري املمكنة على إدارة العملية االنتخابية.
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يستند التصنيف الوارد يف هذا امللحق إىل الترتيبات القانونية والتنظيمية القائمة يف كل بلد أو إقليم حىت 
تاريخ نشر هذا الدليل. وال يعرب هذا التصنيف عن أي حكم أو رأي حول طريقة أداء اإلدارة االنتخابية 
أو استقالليتها العملية يف أي بلد أو إقليم. وال يشمل عدد األعضاء املبني هنا األعضاء البدالء يف حال 

وجودهم.

تشكيلة 
اإلدارة 

االنتخابية 
(٣)

من 
يعّين/ينتخب 
رئيس اإلدارة 

االنتخابية

من ينتقي 
األعضاء

مدة 
العضوية

عدد 
األعضاء

إسم اإلدارة 
االنتخابية (٢)

شكل 
اإلدارة 

االنتخابية 
(١)

البلد/اإلقليم

خرباء 
مستقلون الربملان رئيس الوزراء  ٦

سنوات ٧ جملس االنتخابات 
الوطين مستقلة أثيوبيا

مرّكبة حزب األغلبية 
يف الربملان األحزاب السياسية  ٦

سنوات ١٨ جلنة االنتخابات 
املركزية مستقلة أذربيجان

- - - - - وزارة الداخلية
خمتلطة خرباء األرجنتني

مستقلون
السلطة 
القضائية السلطة القضائية  ٥

سنوات ٣ جملس االنتخابات 
الوطين

- - - - - وزارة الداخلية حكومية األردن

حزبيون تنتخبه جلنة 
االنتخابات

األحزاب السياسية 
والرئيس

 ٤
سنوات ٨ جلنة االنتخابات 

املركزية مستقلة أرمينيا

- - - - - جملس االنتخابات 
املركزي حكومية أروبا

حزبيون رئيس البالد رئيس البالد 
والربملان

غري 
حمددة ٥ جلنة االنتخابات مستقلة أريتريا

تشكيلة 
اإلدارة 

االنتخابية 
(٣)

من 
يعّين/ينتخب 
رئيس اإلدارة 

االنتخابية

من ينتقي 
األعضاء

مدة 
العضوية

عدد 
األعضاء

إسم اإلدارة 
االنتخابية (٢)

شكل 
اإلدارة 

االنتخابية 
(١)

البلد/اإلقليم

- - - - - وزارة الداخلية
خمتلطة خرباء أسبانيا

مستقلون
ينتخبه جملس 

االنتخابات
جملس االقضاء 

األعلى واألحزاب
 ٤

سنوات ١٣ جملس االنتخابات 
املركزي

خرباء 
مستقلون احلاكم العام

رئيس املحكمة 
الفيدرالية 
واحلكومة

 ٧
سنوات 
كحد 
أقصى

٣ جلنة االنتخابات مستقلة أستراليا

خرباء 
مستقلون

تنتخبه جلنة 
االنتخابات السلطة القضائية  ٤

سنوات ٧ جلنة االنتخابات 
الوطنية مستقلة إستونيا

حزبيون املحكمة العليا األحزاب والسلطة 
القضائية

 ٤
سنوات

 ٣١
كحد 
أقصى

جلنة االنتخابات 
املركزية مستقلة إسرائيل

خرباء 
مستقلون رئيس البالد الرئيس بالتشاور 

مع جمموعة خرباء
 ٣

سنوات ٨ جلنة االنتخابات 
املستقلة مستقلة أفغانستان

مرّكبة تنتخبه حمكمة 
االنتخابات األحزاب السياسية  ١٠

سنوات ٧ حمكمة االنتخابات 
العليا مستقلة اإلكوادور

مرّكبة تنتخبه جلنة 
االنتخابات

األحزاب، الربملان 
وجملس القضاء

 ٧
سنوات ٧ جلنة االنتخابات 

املركزية مستقلة ألبانيا

- - - - - وزارة الداخلية حكومية أملانيا

ال تنظم 
انتخابات 

اإلمارات 
العربية املتحدة 

(٤)

حزبيون رئيس الوزراء
احلكومة واملعارضة، 

بالتشاور مع 
احلاكم العام

 ٥
سنوات ٥ جلنة االنتخابات مستقلة أنتيغوا 

وباربودا

- - - - - احلكومة املركزية 
والسلطات املحلية

خمتلطة أندورا
خرباء 

مستقلون
السلطة 
القضائية

السلطة القضائية 
والربملان

 ٤
سنوات ٦ جملس االنتخابات

خرباء 
مستقلون

تنتخبه جلنة 
االنتخابات الربملان  ٥

سنوات
 ١١

كحد 
أقصى

جلنة االنتخابات 
العامة مستقلة إندونيسيا

مرّكبة تنتخبه جلنة 
االنتخابات

األحزاب السياسية 
والربملان

غري 
حمددة ١١ جلنة االنتخابات 

الوطنية مستقلة أنغوال

- - - - - املراقب العام 
لالنتخابات حكومية أنغيال

مرّكبة الربملان األحزاب السياسية 
والربملان

 ٥
سنوات ٩ حمكمة االنتخابات مستقلة أورغواي
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تشكيلة 
اإلدارة 

االنتخابية 
(٣)

من 
يعّين/ينتخب 
رئيس اإلدارة 

االنتخابية

من ينتقي 
األعضاء

مدة 
العضوية

عدد 
األعضاء

إسم اإلدارة 
االنتخابية (٢)

شكل 
اإلدارة 

االنتخابية 
(١)

البلد/اإلقليم

حزبيون تنتخبه جلنة 
االنتخابات الربملان  ٥

سنوات ١٥ جلنة االنتخابات 
املركزية مستقلة أوزبكستان

خرباء 
مستقلون

رئيس البالد 
والربملان الربملان  ٧

سنوات ٧ جلنة االنتخابات مستقلة أوغندا

خرباء 
مستقلون

تنتخبه جلنة 
االنتخابات رئيس البالد  ٧

سنوات ١٥ جلنة االنتخابات 
املركزية مستقلة أوكرانيا

- - - - -
وزارة الداخلية، 

املجلس التنفيذي 
لالنتخابات

حكومية
إيران 

(اجلمهورية 
اإلسالمية)

- - - - -
إدارة شؤون البيئة، 

واآلثار واإلدارة 
املحلية

حكومية إيرلندا

- - - - - وزارة العدل 
والشؤون الدينية

خمتلطة أيسلندا
خرباء 

مستقلون
ينتخبه جملس 

االنتخابات الربملان  ٤
سنوات ٥ جملس االنتخابات 

الوطين

- - - - -
وزارة الداخلية، 
مديرية اخلدمات 

االنتخابية
حكومية إيطاليا

خبري مستقل -
رئيس الوزراء 

وقائد املعارضة 
ورئيس جلنة 
اخلدمة العامة

 ٦
سنوات ١ جلنة االنتخابات مستقلة بابوا غينيا 

اجلديدة

خرباء 
مستقلون احلاكم العام رئيس احلكومة 

واملعارضة
 ٥

سنوات ٥
جلنة االنتخابات 
وترسيم الدوائر 

االنتخابية
مستقلة باربادوس

خرباء 
مستقلون رئيس البالد

الرئيس ورؤساء 
املحاكم العليا يف 

املحافظات ورئيس 
جلنة االنتخابات

 ٣
سنوات ٥ جلنة االنتخابات مستقلة باكستان

خرباء 
مستقلون

تنتخبه جلنة 
االنتخابات رئيس البالد  ٤

سنوات ٥ جلنة االنتخابات مستقلة باالو

- - - - - وزارة العدل 
والشؤون اإلسالمية حكومية البحرين

خرباء 
مستقلون

تنتخبه حمكمة 
االنتخابات

رئيس البالد 
والسلطة القضائية سنتني ٧ حمكمة االنتخابات 

العليا مستقلة الربازيل

خرباء 
مستقلون

تنتخبه حمكمة 
االنتخابات(٥) السلطة القضائية  ٥

سنوات ٣ حمكمة العدل العليا 
لالنتخابات مستقلة الرباغواي

تشكيلة 
اإلدارة 

االنتخابية 
(٣)

من 
يعّين/ينتخب 
رئيس اإلدارة 

االنتخابية

من ينتقي 
األعضاء

مدة 
العضوية

عدد 
األعضاء

إسم اإلدارة 
االنتخابية (٢)

شكل 
اإلدارة 

االنتخابية 
(١)

البلد/اإلقليم

- - - - -
وزارة اإلدارة 

املحلية، األمانة 
الفنية للعمليات 

االنتخابية  خمتلطة الربتغال

خرباء 
مستقلون

السلطة 
القضائية

السلطة القضائية 
والربملان واحلكومة

 ٤
سنوات ٩ جلنة االنتخابات 

الوطنية

- - - - - مصلحة السجل 
الربملاين حكومية برمودا

ال تنظم 
انتخابات بروناي

- - - - - وزارة الداخلية حكومية بلجيكا

مرّكبة
رئيس البالد 

والربملان 
واألحزاب

رئيس البالد 
والربملان 

واألحزاب
 ٤

سنوات
 ٢٥

كحد 
أقصى

جلنة االنتخابات 
املركزية مستقلة بلغاريا

- - - - -
وزارة اخلدمة 

العامة، مديرية 
االنتخابات

خمتلطة بليز

حزبيون رئيس الوزراء رئيس الوزراء 
وقائد املعارضة

 ٥
سنوات ٥

جلنة االنتخابات 
وترسيم الدوائر 

االنتخابية
خرباء 

مستقلون رئيس البالد رئيس البالد  ٥
سنوات ٥ جلنة االنتخابات 

البنغالية مستقلة بنغالدش

خرباء 
مستقلون

تنتخبه حمكمة 
االنتخابات(٦)

احلكومة والسلطة 
القضائية والربملان

 ١٠
سنوات ٣ حمكمة االنتخابات مستقلة بنما

خرباء 
مستقلون

يرأسها كبري 
املوظفني حكمًا اجلمعية الوطنية  ٥

سنوات ٤ األمانة العامة 
الدائمة لالنتخابات

مستقلة بينني
مرّكبة تنتخبه جلنة 

االنتخابات

الرئيس والسلطتني 
التشريعية 

والقضائية وجلنة 
حقوق اإلنسان

للفترة 
االنتخابية 

فقط
٢٥ جلنة االنتخابات 

الوطنية املستقلة

خرباء 
مستقلون امللك غري حمدد

 ٥
سنوات، 
أو حىت 

سن ٦٥، 
أيهما 
أقرب

٣ جلنة االنتخابات مستقلة بوتان (٧)

مرّكبة جلنة اخلدمة 
القضائية

جلنة اخلدمة 
القضائية 

واألحزاب
 ١٠

سنوات ٧ جلنة االنتخابات 
املستقلة مستقلة بوتسوانا
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٣٨٢٣٨٣

تشكيلة 
اإلدارة 

االنتخابية 
(٣)

من 
يعّين/ينتخب 
رئيس اإلدارة 

االنتخابية

من ينتقي 
األعضاء

مدة 
العضوية

عدد 
األعضاء

إسم اإلدارة 
االنتخابية (٢)

شكل 
اإلدارة 

االنتخابية 
(١)

البلد/اإلقليم

مرّكبة املنظمات 
األهلية

املنظمات األهلية 
واحلزب احلاكم 

واملعارضة
 ٥

سنوات ١٥ جلنة االنتخابات 
الوطنية املستقلة مستقلة بوركينافاسو

ال تنظم 
انتخابات

بورما (ميامنار) 
(٨)

- - - - - وزارة الداخلية
خمتلطة بوروندي

غري حمدد غري حمدد غري حمدد غري 
حمددة غري حمدد جلنة االنتخابات 

الوطنية املستقلة (٩)
خرباء 

مستقلون
تنتخبه جلنة 

االنتخابات (١٠) الربملان  ٥
سنوات ٧ جلنة االنتخابات مستقلة البوسنة 

واهلرسك 
خرباء 

مستقلون
تنتخبه جلنة 
االنتخابات السلطة القضائية غري 

حمددة ٩ جلنة االنتخابات 
الوطنية مستقلة بولندا

خرباء 
مستقلون

تنتخبه حمكمة 
االنتخابات

رئيس البالد 
والربملان

 ٤
سنوات ٥ حمكمة االنتخابات 

الوطنية مستقلة بوليفيا

خرباء 
مستقلون

السلطة 
القضائية السلطة القضائية  ٤

سنوات ٥ املحكمة الوطنية 
لالنتخابات

مستقلة البريو
خبري مستقل - السلطة القضائية 

(١١)
 ٤

سنوات ١ املكتب الوطين 
للعمليات االنتخابية

حزبيون
رئيس البالد 
باالتفاق مع 

الربملان
رئيس البالد 

والربملان
 ٥

سنوات ١٢ جلنة االنتخابات 
املركزية مستقلة

بيالروسيا 
(روسيا 
البيضاء)

خرباء 
مستقلون امللك جملس الشيوخ  ٧

سنوات ٥ جلنة االنتخابات مستقلة تايالند

مرّكبة رئيس البالد رئيس الوزراء  ٣
سنوات

١١ إىل 
١٩

جلنة االنتخابات 
املركزية مستقلة تايوان

حزبيون الربملان الربملان
للفترة 

االنتخابية 
فقط

غري حمدد
اللجنة املركزية 

لالنتخابات 
واالستفتاء

مستقلة تركمانستان

خرباء 
مستقلون

ينتخبه جملس 
االنتخابات السلطة القضائية  ٦

سنوات ٧ املجلس األعلى 
لالنتخابات مستقلة تركيا

خرباء 
مستقلون رئيس البالد رئيس الوزراء 

واملعارضة
 ٥

سنوات ٥
جلنة االنتخابات 
وترسيم الدوائر 

االنتخابية
مستقلة ترينيداد 

وتوباغو

تشكيلة 
اإلدارة 

االنتخابية 
(٣)

من 
يعّين/ينتخب 
رئيس اإلدارة 

االنتخابية

من ينتقي 
األعضاء

مدة 
العضوية

عدد 
األعضاء

إسم اإلدارة 
االنتخابية (٢)

شكل 
اإلدارة 

االنتخابية 
(١)

البلد/اإلقليم

- - - - - وزارة الداخلية

خمتلطة مرّكبةالتشاد رئيس البالد األحزاب 
واملنظمات األهلية

للفترة 
االنتخابية 

فقط
٣١ جلنة االنتخابات 

الوطنية املستقلة

خرباء 
مستقلون

ينتخبه املجلس 
الدستوري

رئيس البالد 
والربملان

 ٩
سنوات ٩ املجلس الدستوري

خبري مستقل - الرئيس وجملس 
الشيوخ

غري 
حمددة ١ مصلحة االنتخابات مستقلة التشيلي

خرباء 
مستقلون رئيس البالد رئيس البالد  ٥

سنوات ٧ جلنة االنتخابات 
الوطنية مستقلة ترتانيا

- - - - -
وزارة الداخلية، 
األمانة اإلدارية 

الدائمة
خمتلطة توغو

حزبيون
يرأسها رئيس 

حمكمة االستئناف 
حكمًا

رئيس حمكمة 
االستئناف 

واحلكومة واملعارضة
غري 

حمددة ٩ جلنة االنتخابات 
الوطنية املستقلة

- - - - - وزارة الداخلية حكومية توفالو

- - - - -
مدير اخلدمات 

املساندة، اخلدمة 
العامة (١٢)

خمتلطة توكيالو
خرباء 

مستقلني غري حمدد زعيم وممثَلني عن 
كل بلدة

للفترة 
االنتخابية 

فقط
٩ جلنة االستفتاء 

(١٣)

- - - - - وزارة الداخلية حكومية تونس

- - - - - املشرف العام على 
االنتخابات حكومية تونغا

- - - - -
وزارة الدولة، 
األمانة الفنية 
لالنتخابات

خمتلطة تيمور الشرقية
خرباء 

مستقلون
تنتخبه جلنة 
االنتخابات 

الوطنية
احلكومة

للفترة 
االنتخابية 

فقط
١٣ جلنة االنتخابات 

الوطنية

مرّكبة تنتخبه جلنة 
االنتخابات

رئيس الوزراء 
واملعارضة 

وعضوي اللجنة 
املنتدبني من قبلهم

١٨ شهر 
إىل ٤ 

سنوات 
(١٤)

٥ اللجنة االستشارية 
لالنتخابات مستقلة جامايكا

خبري مستقل - احلاكم العام مفتوحة ١ مدير االنتخابات
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٣٨٤٣٨٥

تشكيلة 
اإلدارة 

االنتخابية 
(٣)

من 
يعّين/ينتخب 
رئيس اإلدارة 

االنتخابية

من ينتقي 
األعضاء

مدة 
العضوية

عدد 
األعضاء

إسم اإلدارة 
االنتخابية (٢)

شكل 
اإلدارة 

االنتخابية 
(١)

البلد/اإلقليم

مرّكبة تنتخبة جلنة 
االنتخابات

الربملان واألحزاب 
السياسية

 ٤
سنوات (١٥) ٩ جلنة االنتخابات 

الوطنية مستقلة اجلبل األسود

- - - - - مفوض االنتخابات حكومية جبل طارق
- - - - - وزارة الداخلية حكومية اجلزائر

- - - - - املكتب املركزي 
لالنتخابات حكومية جزر األنتيال 

اهلولندية

خبري مستقل احلاكم العام احلكومة وقائد 
املعارضة

غري 
حمددة ١ املفوض الربملاين مستقلة جزر الباهاما

- - - - -
مكتب املشرف 

العام على 
االنتخابات

حكومية
اجلزر 

الربيطانية 
العذراء

- - - - - رئيس البلدية وأمني 
عام اجلزيرة حكومية جزر بيتكرن

- - - - - املشرف العام على 
االنتخابات حكومية جزر الترك 

والكايكو

خرباء 
مستقلون

يرأسها رئيس 
الربملان حكمًا

احلاكم العام 
بتوصية جلنة 

اخلدمات القانونية 
والقضائية

 ٤
سنوات ٣ جلنة االنتخابات مستقلة جزر سليمان

خبري مستقل - سلطة التعيينات 
الدستورية

 ٧
سنوات ١ مكتب مفوض 

االنتخابات مستقلة جزر سيشيل

مرّكبة رئيس البالد األحزاب 
واملنظمات األهلية

غري 
حمددة ٢٧

اللجنة الوطنية 
املستقلة لالنتخابات 

والتسجيل
مستقلة جزر القمر

- - - - - املشرف العام على 
االنتخابات حكومية جزر كامين

- - - - - وزارة العدل حكومية جزر كوك

- - - - - وزارة الشؤون 
الداخلية حكومية جزر مارشال

- - - - - مكتب مفوض 
االنتخابات

خمتلطة جزر املالديف
خرباء 

مستقلون غري حمدد رئيس البالد غري 
حمددة ٥ جلنة االنتخابات

- - - - - مكتب املسجل 
العام حكومية جزر املالفني 

(الفوكالند)
- - - - - مكتب األمني العام حكومية جزيرة مان

تشكيلة 
اإلدارة 

االنتخابية 
(٣)

من 
يعّين/ينتخب 
رئيس اإلدارة 

االنتخابية

من ينتقي 
األعضاء

مدة 
العضوية

عدد 
األعضاء

إسم اإلدارة 
االنتخابية (٢)

شكل 
اإلدارة 

االنتخابية 
(١)

البلد/اإلقليم

ال تنظم 
انتخابات

اجلماهريية 
الليبية

- - - - - وزارة اإلدارة 
املحلية

خمتلطة
مجهورية 

أفريقيا 
مرّكبةالوسطى رئيس البالد

الرئيس، احلكومة، 
املعارضة 

واملنظمات األهلية
غري 

حمددة ٣٠ جلنة االنتخابات 
املختلطة املستقلة

- - - - - جلنة االنتخابات 
الوطنية حكومية اجلمهورية 

التشيكية
خرباء 

مستقلون جملس الشيوخ الربملان  ٤
سنوات ٩ جملس االنتخابات 

الوطين مستقلة مجهورية 
الدومينيكان

خرباء 
مستقلون رئيس البالد الربملان  ٧

سنوات ٥ جلنة االنتخابات 
املستقلة مستقلة جنوب أفريقيا

خرباء 
مستقلون رئيس البالد الربملان (١٦)  ٦

سنوات ٧ جلنة االنتخابات 
املركزية مستقلة جورجيا

- - - - - وزارة الداخلية 
والالمركزية

خمتلطة جيبويت
خرباء 

مستقلون رئيس البالد
الرئيس، احلكومة، 
الربملان، األحزاب 
واملنظمات األهلية

 ٥
سنوات ١٣ جلنة االنتخابات 

الوطنية املستقلة

خرباء 
مستقلون - السلطة القضائية

للفترة 
االنتخابية 

فقط
١ عن 

كل دائرة
مفوضي االنتخابات 

يف الدوائر مستقلة جريسي

- - - - - وزارة الداخلية، 
وحدة االنتخابات حكومية الدمنارك

مرّكبة رئيس البالد رئيس البالد  ٥
سنوات ٥ جلنة االنتخابات مستقلة الدومينيك

حزبيون اجلمعية الوطنية األحزاب 
واملنظمات األهلية

 ٣
سنوات ٧ جلنة االنتخابات 

الوطنية مستقلة رواندا

مرّكبة تنتخبه جلنة 
االنتخابات

رئيس البالد 
والربملان 

واألحزاب
 ٤

سنوات ١٥ جلنة االنتخابات 
املركزية مستقلة روسيا 

االحتادية

خرباء 
مستقلون الربملان الربملان، الرئيس 

ورئيس الوزراء
 ٨

سنوات ٣ السلطة االنتخابية 
الدائمة

مستقلة رومانيا
مرّكبة

ينتخبه مكتب 
االنتخابات 

(١٨)
حمكمة االسئناف 
العليا واألحزاب

للفترة 
االنتخابية 

فقط
 ٢٥

(١٧)
املكتب املركزي 

لالنتخابات
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٣٨٦٣٨٧

تشكيلة 
اإلدارة 

االنتخابية 
(٣)

من 
يعّين/ينتخب 
رئيس اإلدارة 

االنتخابية

من ينتقي 
األعضاء

مدة 
العضوية

عدد 
األعضاء

إسم اإلدارة 
االنتخابية (٢)

شكل 
اإلدارة 

االنتخابية 
(١)

البلد/اإلقليم

خرباء 
مستقلون رئيس البالد رئيس البالد

 ٧
سنوات 
كحد 
أقصى

٥ جلنة االنتخابات مستقلة زامبيا

خرباء 
مستقلون

رئيس البالد 
بالتشاور مع 
جلنة اخلدمة 

القضائية
جلنة برملانية خمتصة  ٥

سنوات ٧ جلنة االنتخابات مستقلة زمبابوي

- - - - - وزارة الداخلية 
والالمركزية

خمتلطة ساحل العاج
مرّكبة رئيس البالد

األحزاب 
السياسية، 
احلكومة، 

املنظمات األهلية 
والسلطة القضائية

 ٦
سنوات ٣١ جلنة االنتخابات 

املستقلة

خبري مستقل - احلكومة  ٣
سنوات ١ مفوض االنتخابات مستقلة ساموا

خبري مستقل - جلنة اخلدمة العامة مفتوحة ١ املشرف العام على 
االنتخابات مستقلة سان فينسنت 

والغرانادين
- - - - - وزارة الداخلية حكومية سان مارينو

خرباء 
مستقلون احلاكم العام رئيس الوزراء 

وقائد املعارضة
غري 

حمددة ٣ جلنة االنتخابات مستقلة سانت كيتس 
ونيفيس

حزبيون احلاكم العام رئيس الوزراء 
وقائد املعارضة

 ٥
سنوات ٣ جلنة االنتخابات مستقلة سانتا لوسيا

- - - - - مكتب األمني العام حكومية سانتا هيلينا

- - - - - اإلدارة الفنية 
لالنتخابات حكومية ساو تومي 

وبرنسييب

- - - - - مديرية االنتخابات حكومية 
(١٩) سريالنكا

مرّكبة الربملان الربملان والسلطة 
القضائية

 ٥
سنوات ٥ حمكمة االنتخابات 

العليا مستقلة السلفادور

- - - - - وزارة الداخلية

خمتلطة سلوفاكيا
حزبيون تنتخبه جلنة 

االنتخابات
األحزاب السياسية 

واحلكومة (٢٠)
للفترة 

االنتخابية 
فقط

٥ جلنة االنتخابات 
املركزية

مرّكبة الربملان الربملان  ٤
سنوات ١١ جلنة االنتخابات 

الوطنية مستقلة سلوفينيا

تشكيلة 
اإلدارة 

االنتخابية 
(٣)

من 
يعّين/ينتخب 
رئيس اإلدارة 

االنتخابية

من ينتقي 
األعضاء

مدة 
العضوية

عدد 
األعضاء

إسم اإلدارة 
االنتخابية (٢)

شكل 
اإلدارة 

االنتخابية 
(١)

البلد/اإلقليم

- - - - -
مكتب رئيس 

الوزراء، مديرية 
االنتخابات

حكومية سنغافورة

- - - - -
وزارة الداخلية، 

اإلدارة العامة 
لالنتخابات

خمتلطة السنغال
خرباء 

مستقلون رئيس البالد
األحزاب، 
احلكومة 

واملنظمات األهلية
 ٦

سنوات ١٢ جلنة االنتخابات 
الوطنية املستقلة

خرباء 
مستقلون امللك امللك ١٢ سنة ٥

جلنة االنتخابات 
وترسيم الدوائر 

االنتخابية
مستقلة سوازيالندا

خرباء 
مستقلون رئيس البالد الرئيس باالتفاق 

مع املجلس الوطين
غري 

حمددة ٣ جلنة االنتخابات 
العامة مستقلة السودان

- - - - - وزارة الداخلية حكومية
سوريا 

(اجلمهورية 
العربية)

خرباء 
مستقلون رئيس البالد رئيس البالد غري 

حمددة
 ١١

(٢١)
السلطة املركزية 

لالنتخابات
مستقلة سورينام

خرباء 
مستقلون رئيس البالد رئيس البالد  ٦

سنوات ٧ املجلس املستقل 
لالنتخابات

- - - - - سلطة االنتخابات حكومية السويد

- - - - -
احلكومة الفيدرالية، 

قسم احلقوق 
السياسية

حكومية سويسرا

خرباء 
مستقلون

تنتخبه جلنة 
االنتخابات

األحزاب السياسية 
والربملان

 ٥
سنوات ٥ جلنة االنتخابات 

الوطنية مستقلة سرياليون

- - - - - وزراة الداخلية، 
مصلحة االنتخابات حكومية مشال قربص

مرّكبة تنتخبه جلنة 
االنتخابات

الربملان واألحزاب 
السياسية

 ٤
سنوات (٢٢) ٦ جلنة االنتخابات 

الوطنية مستقلة صربيا

حزبيون رئيس البالد رئيس البالد 
والربملان 

 ٥
سنوات  جلنة االنتخابات  ٧

الوطنية مستقلة الصومال

ال تنظم 
انتخابات الصني

حزبيون الربملان رئيس البالد  ٥
سنوات ١٥

اللجنة املركزية 
لالنتخابات 

واالستفتاء
مستقلة طاجيكستان

ها
بع

 تت
تي

م ال
الي

ألق
ل وا

تق
س

د م
 بل

٢١
ي ٤

ة ف
ابي

تخ
االن

رة 
إلدا

ا



٣٨٨٣٨٩

تشكيلة 
اإلدارة 

االنتخابية 
(٣)

من 
يعّين/ينتخب 
رئيس اإلدارة 

االنتخابية

من ينتقي 
األعضاء

مدة 
العضوية

عدد 
األعضاء

إسم اإلدارة 
االنتخابية (٢)

شكل 
اإلدارة 

االنتخابية 
(١)

البلد/اإلقليم

خرباء 
مستقلون

تنتخبه جلنة 
االنتخابات

األمم املتحدة من 
خالل املسابقة انتقالية ٩ جلنة االنتخابات 

املستقلة مستقلة العراق

- - - - - وزارة الداخلية حكومية عمان
- - - - - وزارة الداخلية

خمتلطة الغابون
مرّكبة املحكمة 

الدستورية
اإلحزاب السياسية 
واحلكومة والسلطة 

القضائية

للفترة 
االنتخابية 

فقط 
ودائمون 

(٢٣)

٧ مكتب اللجنة 
الوطنية لالنتخابات

خرباء 
مستقلون رئيس البالد

جلنة اخلدمة 
القضائية وجلنة 

اخلدمة العامة
 ٧

سنوات ٥ جلنة االنتخابات 
املستقلة مستقلة غامبيا

خرباء 
مستقلون رئيس البالد جملس الدولة 

(احلكومة) مفتوحة ٧ جلنة االنتخابات مستقلة غانا

- - - - - املشرف العام على 
االنتخابات حكومية غرانادا

خرباء 
مستقلون

يرأسها رئيس 
جامعة سان 

كارلوس حكمًا
جلنة خاصة من 

كلية احلقوق
 ٦

سنوات ٥ حمكمة االنتخابات 
العليا مستقلة غواتيماال

حزبيون رئيس البالد رئيس البالد 
واملعارضة

غري 
حمددة ٧ جلنة االنتخابات مستقلة غوايانا

خرباء 
مستقلون - السلطة القضائية

للفترة 
االنتخابية 

فقط
١ عن 

كل دائرة
مفوض االنتخابات 

يف كل دائرة مستقلة غرينسي

خرباء 
مستقلون رئيس البالد رئيس البالد  ٤

سنوات ٨ جلنة االنتخابات 
الوطنية مستقلة غينيا (بيساو)

مرّكبة تنتخبه جلنة 
االنتخابات رئيس البالد  ٥

سنوات ٢٢ جلنة االنتخابات 
الوطنية املستقلة مستقلة غينيا 

(كوناكري)
- - - - - وزارة الداخلية

خمتلطة غينيا 
مرّكبةاإلكوادورية ينتخبه جملس 

االنتخابات
األحزاب السياسية 
واحلكومة والسلطة 

القضائية

للفترة 
االنتخابية 

فقط

 ١٣
كحد 

أدىن
جملس االنتخابات 

املركزي

ال تنظم 
انتخابات الفاتكان

خرباء 
مستقلون رئيس البالد جلنة اخلدمة 

القضائية
 ٥

سنوات ٣ جلنة االنتخابات
مستقلة فانواتو

خبري مستقل - جلنة اخلدمة العامة مفتوحة ١ املفوض األعلى 
لالنتخابات

تشكيلة 
اإلدارة 

االنتخابية 
(٣)

من 
يعّين/ينتخب 
رئيس اإلدارة 

االنتخابية

من ينتقي 
األعضاء

مدة 
العضوية

عدد 
األعضاء

إسم اإلدارة 
االنتخابية (٢)

شكل 
اإلدارة 

االنتخابية 
(١)

البلد/اإلقليم

- - - - - وزارة الداخلية، 
مكتب االنتخابات

خمتلطة فرنسا
خرباء 

مستقلون رئيس البالد رئيس البالد 
والربملان مبجلسيه

 ٩
سنوات ٩ املجلس الدستوري

خرباء 
مستقلون

رئيس البالد 
مبوافقة جلنة 
االنتخابات

رئيس البالد  ٧
سنوات ٧ جلنة االنتخابات مستقلة الفلبني

خرباء 
مستقلون

رئيس السلطة 
الوطنية

رئيس السلطة 
الوطنية

 ٤
سنوات ٩ جلنة االنتخابات 

املركزية مستقلة فلسطني

خرباء 
مستقلون

تنتخبه حمكمة 
االنتخابات

الربملان استنادًا 
إىل تسميات من 
املنظمات األهلية

 ٧
سنوات ٥ املحكمة الوطنية 

لالنتخابات مستقلة فرتويال

- - - - - وزارة العدل، 
وحدة االنتخابات حكومية فنلندا

- - - - - املجلس االنتخايب حكومية 
(٢٤) الفيتنام

خرباء 
مستقلون رئيس البالد رئيس الوزراء 

واملعارضة
 ٥

سنوات ٥ جلنة االنتخابات مستقلة فيجي

- - - - - املصلحة املركزية 
لالنتخابات حكومية قربص

- - - - - املصلحة املركزية 
لدعم االنتخابات

خمتلطة الرأس األخضر 
خرباء (كاب فريدي)

مستقلون
تنتخبه جلنة 
االنتخابات الربملان  ٦

سنوات ٥ جلنة االنتخابات 
الوطنية

ال تنظم 
انتخابات قطر

غري حمددة الرئيس مبوافقة 
الربملان

الربملان ورئيس 
البالد

 ٥
سنوات ١٣

اللجنة املركزية 
لالنتخابات 

واالستفتاء
مستقلة قريقيزستان

مرّكبة الربملان الرئيس واألحزاب 
السياسية

 ٥
سنوات

 +٣
(٢٥)

جلنة االنتخابات 
املركزية مستقلة كازخستان

- - - - - وزارة اإلدارة 
املحلية والالمركزية خمتلطة 

(٢٦) الكامريون
خرباء 

مستقلون رئيس البالد األحزاب 
واملنظمات األهلية

 ٣
سنوات ١٢ مرصد االنتخابات 

الوطين

خرباء 
مستقلون

يرأسها رئيس 
املحكمة العليا 

حكمًا

قضاة املحكمة 
العليا وحمامون 

مرموقون

للفترة 
االنتخابية 

فقط
٥ اللجنة الوطنية 

لالنتخابات مستقلة كرواتيا
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٣٩٠٣٩١

تشكيلة 
اإلدارة 

االنتخابية 
(٣)

من 
يعّين/ينتخب 
رئيس اإلدارة 

االنتخابية

من ينتقي 
األعضاء

مدة 
العضوية

عدد 
األعضاء

إسم اإلدارة 
االنتخابية (٢)

شكل 
اإلدارة 

االنتخابية 
(١)

البلد/اإلقليم

خرباء 
مستقلون

امللك بناًء على 
توصية احلكومة 

والربملان
تقترحهم احلكومة 

ويقرهم الربملان 
غري 

حمددة ٥ جلنة االنتخابات 
الوطنية مستقلة كمبوديا

خبري مستقل - الربملان حىت سن 
٦٥ ١ املسؤول التنفيذي 

لالنتخابات مستقلة كندا

- - - - - احلكومة املركزية 
والسلطات املحلية

خمتلطة كوبا
حزبيون جملس الدولة جملس الدولة 

(السلطة التنفيذية)
للفترة 

االنتخابية 
فقط

١٧ جلنة االنتخابات 
الوطنية

خرباء 
مستقلون رئيس القضاء

رئيس البالد 
واجلمعية الوطنية 

ورئيس القضاء
 ٦

سنوات ٩ جلنة االنتخابات 
الوطنية مستقلة كوريا اجلنوبية

- - - - - املعلومة غري متوفرة حكومية كوريا 
الشمالية

خرباء 
مستقلون

تنتخبه حمكمة 
االنتخابات حمكمة العدل العليا  ٦

سنوات (٢٧) ٣ حمكمة االنتخابات 
العليا مستقلة كوستاريكا

حزبيون غري حمدد الربملان  ٤
سنوات ٩ جملس االنتخابات 

الوطين مستقلة كولومبيا

- - - - - وزارة الداخلية

خمتلطة الكونغو 
مرّكبة(برزافيل) احلكومة

احلكومة، 
األحزاب 

واملنظمات األهلية
غري 

حمددة ٩ اللجنة الوطنية 
لتنظيم االنتخابات

حزبيون

األحزاب 
السياسية 

والشركاء 
مبجموعة احلوار 

الكونغولية

األحزاب السياسية 
والشركاء 

مبجموعة احلوار 
الكونغولية 

انتقالية ٢١ جلنة االنتخابات 
املستقلة مستقلة

الكونغو 
(اجلمهورية 
الدميقراطية)

- - - - - وزارة الداخلية حكومية الكويت
خرباء 

مستقلون رئيس البالد احلكومة  ٥
سنوات ٣ إىل ٥ جلنة االنتخابات مستقلة كرييبايت

مرّكبة رئيس البالد
رئيس البالد 
واألحزاب 

السياسية
 ٥

سنوات ٢٢ جلنة االنتخابات مستقلة كينيا

حزبيون الربملان الربملان واألحزاب 
املمثلة يف الربملان

 ٤
سنوات ٩ جلنة االنتخابات 

املركزية مستقلة التفيا

تشكيلة 
اإلدارة 

االنتخابية 
(٣)

من 
يعّين/ينتخب 
رئيس اإلدارة 

االنتخابية

من ينتقي 
األعضاء

مدة 
العضوية

عدد 
األعضاء

إسم اإلدارة 
االنتخابية (٢)

شكل 
اإلدارة 

االنتخابية 
(١)

البلد/اإلقليم

- - - - - وزارة الداخلية
خمتلطة خرباء الوس

مستقلون غري حمدد اجلمعية الوطنية  ٤
سنوات ١٧ جلنة االنتخابات 

الوطنية
- - - - - وزارة الداخلية حكومية لبنان
- - - - - جلنة االنتخاب حكومية اللوكسمبورغ

خرباء 
مستقلون

رئيس البالد 
مبوافقة جملس 

الشيوخ

رئيس البالد 
مبوافقة جملس 

الشيوخ
 ٧

سنوات ٧ جلنة االنتخابات 
الوطنية مستقلة ليبرييا

مرّكبة الربملان الربملان  ٤
سنوات ١٥ جلنة االنتخابات 

املركزية مستقلة ليتوانيا

خرباء 
مستقلون امللك األحزاب السياسية  ٥

سنوات ٣ جلنة االنتخابات 
املستقلة مستقلة ليسوتو

حزبيون احلكومة األحزاب السياسية  ٤
سنوات ١١ جلنة االنتخابات مستقلة ليشتنستني

مرّكبة جلنة اخلدمة 
القضائية األحزاب السياسية  ٤

سنوات ٧ جلنة االنتخابات مستقلة ماالوي

حزبيون رئيس البالد األحزاب السياسية  ٣
سنوات ٩ جلنة االنتخابات مستقلة مالطا

- - - - - وزارة اإلدارة 
املحلية

خمتلطة حزبيونمايل رئيس البالد الرئيس، األحزاب 
واملنظمات األهلية مفتوحة ١٥ جلنة االنتخابات 

الوطنية املستقلة

خرباء 
مستقلون

تنتخبه املحكمة 
الدستورية

الرئيس، الربملان 
وجملس القضاء 

األعلى
 ٧

سنوات ٩ املحكمة الدستورية

خرباء 
مستقلون امللك امللك بالتشاور مع 

جملس احلكام
حىت 

بلوغ سن 
٦٥ عام

٧ جلنة االنتخابات مستقلة ماليزيا

- - - - - وزارة الداخلية 
واإلصالح اإلداري

خمتلطة مدغشقر
خرباء 

مستقلون
تنتخبه جلنة 
االنتخابات

الرئيس، احلكومة، 
السلطة القضائية 

واملنظمات األهلية
 ٥

سنوات ٧
اللجنة الوطنية 

االستشارية 
لالنتخابات

- - - - - وزارة الداخلية حكومية مصر
- - - - - وزارة الداخلية حكومية املغرب
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٣٩٢٣٩٣

تشكيلة 
اإلدارة 

االنتخابية 
(٣)

من 
يعّين/ينتخب 
رئيس اإلدارة 

االنتخابية

من ينتقي 
األعضاء

مدة 
العضوية

عدد 
األعضاء

إسم اإلدارة 
االنتخابية (٢)

شكل 
اإلدارة 

االنتخابية 
(١)

البلد/اإلقليم

مرّكبة رئيس البالد
رئيس البالد 
واألحزاب 

الساسية والسلطة 
القضائية

 ٥
سنوات

٩ كحد 
أدىن

جلنة االنتخابات 
الوطنية مستقلة مقدونيا

خرباء 
مستقلون الربملان (٢٨) الربملان  ٧

سنوات ٩ املعهد الفيدرايل 
لالنتخابات مستقلة املكسيك

ال تنظم 
انتخابات

اململكة العربية 
السعودية 

(٢٩)

- - - - - السلطات املحلية 
(٣٠) حكومية اململكة املتحدة 

(بريطانيا)
خرباء 

مستقلون الربملان الرئيس والربملان 
والسلطة القضائية

 ٦
سنوات ٩ جلنة االنتخابات 

العامة مستقلة منغوليا

خرباء 
مستقلون

احلكومة، 
األحزاب 
السياسية 

واملنظمات األهلية

احلكومة، 
األحزاب السياسية 
واملنظمات األهلية

انتقالية ١٥ جلنة االنتخابات 
الوطنية املستقلة مستقلة موريتانيا

خبري مستقل - جلنة اخلدمات 
القضائية والقانونية مفتوحة ١ مفوض االنتخابات

مستقلة موريشيوس
خرباء 

مستقلون رئيس البالد
الرئيس بالتشاور 
مع رئيس الوزراء 

وقائد املعارضة
 ٥

سنوات

رئيس و٧ 
أعضاء 
كحد 
أقصى

جلنة اإلشراف على 
االنتخابات

- - - - - األمانة الفنية إلدارة 
االنتخابات

مستقلة موزامبيق
حزبيون

تنتخبه جلنة 
االنتخابات 

بتوصية املنظمات 
األهلية

األحزاب 
واملنظمات األهلية 

(٣١)
 ٥

سنوات ١٩ جلنة االنتخابات 
الوطنية

مرّكبة تنتخبه جلنة 
االنتخابات

رئيس البالد 
والربملان واحلكومة

 ٥
سنوات ٩ جلنة االنتخابات 

املركزية مستقلة مولدافيا

- - - - - البلدية

خمتلطة موناكو
مرّكبة يرأسها رئيس 

البلدية حكمًا األحزاب السياسية
للفترة 

االنتخابية 
فقط

٦ جلنة االنتخابات

- - - - - مديرية اإلدارة 
العامة حكومية مونسرات

- - - - - مدير االنتخابات 
الوطنية حكومية ميكرونيزيا

تشكيلة 
اإلدارة 

االنتخابية 
(٣)

من 
يعّين/ينتخب 
رئيس اإلدارة 

االنتخابية

من ينتقي 
األعضاء

مدة 
العضوية

عدد 
األعضاء

إسم اإلدارة 
االنتخابية (٢)

شكل 
اإلدارة 

االنتخابية 
(١)

البلد/اإلقليم

خرباء 
مستقلون

تنتخبه جلنة 
االنتخابات جلنة القضاء  ٥

سنوات ٥ جلنة االنتخابات مستقلة ناميبيا

- - - - - املدير اإلداري 
للجمعية التشريعية حكومية ناورو

- - - - -
وزارة اإلدارة 
املحلية وتنمية 

األقاليم
حكومية النرويج

- - - - - وزراة الشؤون 
الداخلية حكومية النمسا

خرباء 
مستقلون امللك املجلس الدستوري

 ٦
سنوات 
أو حىت 

سن ٦٥، 
أيهما 
أقرب

غري حمدد 
(٣٢) جلنة االنتخابات مستقلة نيبال

مرّكبة رئيس البالد
األحزاب السياسية 

واحلكومة 
واملنظمات األهلية 

للفترة 
االنتخابية 

فقط
٣٠ جلنة االنتخابات 

الوطنية املستقلة مستقلة النيجر

خرباء 
مستقلون رئيس البالد

الرئيس، جملس 
الشيوخ وجملس 

الدولة
 ٥

سنوات ١٣ جلنة االنتخابات 
الوطنية املستقلة مستقلة نيجرييا

خرباء 
مستقلون

تنتخبه حمكمة 
االنتخابات الربملان  ٥

سنوات ٧ حمكمة االنتخابات 
العليا مستقلة نيكاراغوا

- - - - - وزارة العدل حكومية نيوزيالندا

- - - - - املسؤول التنفيذي 
لالنتخابات حكومية نيوي

خرباء 
مستقلون

ينتخبه جملس 
االنتخابات

املحكمة العليا 
واحلكومة 

واجلمعية الوطنية
 ٩

سنوات ٩ جملس االنتخابات 
الدائم مستقلة هاييت

خرباء 
مستقلون رئيس البالد رئيس البالد

 ٦
سنوات 
أو حىت 

سن ٦٥، 
أميها 
أقرب

٣ جلنة االنتخابات مستقلة اهلند

حزبيون
تنتخبه حمكمة 

االنتخابات 
(٣٣)

الربملان  ٤
سنوات ٣ حمكمة االنتخابات 

العليا مستقلة هندوراس
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تشكيلة 
اإلدارة 

االنتخابية 
(٣)

من 
يعّين/ينتخب 
رئيس اإلدارة 

االنتخابية

من ينتقي 
األعضاء

مدة 
العضوية

عدد 
األعضاء

إسم اإلدارة 
االنتخابية (٢)

شكل 
اإلدارة 

االنتخابية 
(١)

البلد/اإلقليم

- - - - -
وزارة الداخلية، 

مكتب االنتخابات 
الوطين خمتلطة هنغاريا 

(املجر)
خرباء 

مستقلون
تنتخبه جلنة 
االنتخابات األحزاب السياسية  ٤

سنوات ٥ جلنة االنتخابات 
الوطنية

- - - - - وزارة الداخلية
خمتلطة خرباء هولندا

مستقلون امللك امللك  ٤
سنوات ٧ املجلس االنتخايب

- - - - - السلطات املحلية حكومية
الواليات 
األمريكية 

املتحدة

- - - - -
وزارة الداخلية 

واالتصاالت، قسم 
االنتخابات

خمتلطة اليابان
خرباء 

مستقلون
ينتخبه املجلس 

املركزي 
لالنتخابات

الربملان  ٣
سنوات ٥ املجلس املركزي 

إلدارة االنتخابات

خرباء 
مستقلون

تنتخبه 
اللجنة العليا 
لالنتخابات

الربملان  ٦
سنوات ٩

اللجنة العليا 
لالنتخابات 

واالستفتاء
مستقلة اليمن

- - - - -
وزارة الداخلية 
واإلدارة العامة 

والالمركزية
حكومية اليونان
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املالحظات:
أو  املستقلة،  االنتخابية  اإلدارة  نظام  يتبع  اإلقليم  أو  البلد  إذا كان  ما  االنتخابية  اإلدارة  يبني شكل   .١

احلكومية أو املختلطة املنصوص عليها يف الفصل األول من هذا الدليل.
ترمجة غري رمسية للمسميات املختلفة املستخدمة للمؤسسات االنتخابية. وجتدر اإلشارة إىل أن بعض   .٢
املسميات مثل ”املحكمة االنتخابية“ أو ”املعهد“ أو ”املجلس“ أو ”املكتب“ تستخدم حرصًا على 
اإلبقاء عليها كما وردت يف اللغة األصلية يف كل حالة، ولكنها تدل يف مجيع احلاالت على املؤسسة 

املسؤولة عن إدارة العملية االنتخابية.
تتطرق إىل تركيبة اهليئة االنتخابية، حبيث تتألف إما من خرباء مستقلني أو من ممثلني عن األحزاب   .٣

السياسية املختلفة (احلزبيون) أو من أعضاء من كلتا املجموعتني (مرّكبة).
قامت مؤخرًا بتنظيم انتخابات جزئية غري مباشرة النتخاب نصف أعضاء املجلس الوطين.  .٤

يتناوب األعضاء على رئاسة املحكمة مرة كل سنة.  .٥
يتناوب األعضاء على رئاسة املحكمة مرة كل سنتني.  .٦

ما زال الدستور اجلديد رهن اإلقرار يف بدايات عام ٢٠٠٦.  .٧
اإلسم املعتمد من قبل األمم املتحدة هو ميامنار. مل تنظم فيها انتخابات منذ العام ١٩٩٠.  .٨

نص قانون االنتخابات املقر سنة ٢٠٠٥ على تشكيل جلنة االنتخابات الوطنية املستقلة واليت مل يتم   .٩
تأسيسها بعد، األمر الذي سينص على تفاصيله قانون خاص بذلك.

يتناوب األعضاء على رئاسة اللجنة مرة كل ١٥ شهر.  .١٠
حيددها  شروط  إىل  استنادًا  تنظم  مفتوحة  مسابقة  خالل  من  املكتب  رأس  على  القائم  انتقاء  يتم   .١١

القضاء.
يتم تعيني املوظفني من قبل جلنة خدمات الدولة التابعة لنيوزيالندا. أما التوجيهات العامة فتصدر عن   .١٢

مدير شؤون توكيالو، أحد كبار موظفي وزارة اخلارجية والتجارة يف نيوزيالندا.
تتعلق هذه الترتيبات باستفتاء عام ٢٠٠٦ حول تقرير املصري. أما اإلجراءات األخرى فهي انتقالية.  .١٣

يقوم كل من رئيس الوزراء واملعارضة بانتقاء عضوين ملدة ١٨ شهر. أما األعضاء الثالثة اآلخرين فيتم   .١٤
انتقاؤهم من قبل هذين العضوين ملدة ٤ سنوات.

تتألف اللجنة من ٩ أعضاء باإلضافة إىل عضو واحد إضايف عن كل واحد من األحزاب السياسية   .١٥
املشاركة يف االنتخابات.

يقوم الربملان بانتقاء األعضاء من بني قائمة مقترحة من قبل رئيس البالد.  .١٦
مبا يف ذلك رئيس السلطة الدائمة لالنتخابات ونائب الرئيس.  .١٧

يتم انتخاب الرئيس من قبل القضاة السبعة األعضاء يف املكتب، ومن بني أولئك القضاة.  .١٨
مت االتفاق على تشكيل جلنة انتخابات مستقلة مبوجب تعديل دستوري أقر سنة ٢٠٠٢، إال أنه مل يتم   .١٩

تنفيذ ذلك بعد.
يتم تعيني مقرر اللجنة من قبل احلكومة.  .٢٠

هذا هو عدد األعضاء حسب معطيات سنة ٢٠٠٥، إال أن القانون ال حيدد عدد األعضاء.  .٢١
تتألف من ستة أعضاء باإلضافة إىل ما ال يزيد عن ٣ أعضاء ميثلون قوائم املرشحني.  .٢٢

املقرَرين،  من  أما عضوية كل  فقط.  واحدة  انتخابية  عملية  ونائبه يف  الرئيس  مدة عضوية  تنحصر   .٢٣
واألمني العام ومدير اإلحصاء فهي دائمة.

تضطلع اللجنة الدائمة املنبثقة عن اجلمعية الوطنية بدور إشرايف على االنتخابات، إال أن معامله غري   .٢٤
واضحة.

تتألف من رئيس ونائب له وأمني عام، باإلضافة إىل عدد غري حمدد من األعضاء.  .٢٥
هيئة مستقلة جديدة إلدارة  تشكيل  عاتقها  على  احلكومة  أخذت  عام ٢٠٠٦  من  يف شباط/فرباير   .٢٦
االنتخابات. إال أنه حىت حزيران/يونيو من ذلك العام مل يتم حتديد موعد تشكيل تلك اهليئة أو التسمية 
نقل صالحياا  إىل  والالمركزية  املحلية  اإلدارة  بوزارة  ذلك  سيؤدي  وتنظيميًا  عليها.  ستطلق  اليت 

املتعلقة بتنظيم االنتخابات إىل اهليئة اجلديدة وإلغاء مرصد االنتخابات الوطين.
يتم توسيع عدد األعضاء إىل ٥ قبل عام من أية انتخابات رئاسية أو تشريعية وحىت ستة أشهر بعدها،   .٢٧

لتضم اثنني من األعضاء الستة البدالء.
يتم انتخاب الرئيس بأغلبية ثلثي أعضاء جملس النواب.  .٢٨

على الرغم من قيامها بتنظيم انتخابات بلدية جزئية إال أا ال تنظم أية انتخابات عامة.  .٢٩
تقوم احلكومة بوضع التشريعات والضوابط املتعلقة باالنتخابات. أما فيما يتعلق باالستفتاء فيستخدم   .٣٠

نظام اإلدارة االنتخابية املستقلة (أنظر الدراسة اخلاصة بربيطانيا يف هذا الدليل).
يقتصر دور املنظمات األهلية على تسمية مرشحني لرئاسة اللجنة.  .٣١

تتألف من رئيس وعدد من األعضاء حسب احلاجة.  .٣٢

يتناوب األعضاء على رئاسة املحكمة مرة كل سنة.  .٣٣
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مكوناا  على  واإلشراف  االنتخابية  العملية  إدارة  عن  املسؤول  اإلداري  اجلهاز  االنتخابية:  اإلدارة 
الرئيسية، ويطلق عليها تسميات عدة منها جلنة االنتخابات، اللجنة املركزية لالنتخابات، اللجنة العليا 
تتبع  أن  أو  متامًا  إداريًا مستقًال  أن تشكل جهازًا  إخل. وميكن  االنتخابات،  دائرة شؤون  لالنتخابات، 

إلحدى اإلدارات احلكومية القائمة.

اإلدارة االنتخابية االنتقالية: اإلدارة االنتخابية اليت يتم تشكيلها للعمل على تنظيم االنتخابات يف املراحل 
االنتقالية، وعادًة ما يتم تشكيلها حتت إشراف املجموعة الدولية، كاألمم املتحدة، وقد تتألف عضويتها 

أو تشتمل على خرباء دوليني.

اإلدارة االنتخابية احلكومية: أحد أشكال اإلدارة االنتخابية حيث تقوم السلطة التنفيذية بتنظيم وإدارة 
االنتخابات من خالل إحدى الوزارات، كوزارة الداخلية مثًال، أو من خالل السلطات املحلية.

بإدارة  تعىن  واليت  االنتخابية،  الدورة  مدار  على  العاملة  االنتخابية  اإلدارة  الدائمة:  االنتخابية  اإلدارة 
الشؤون االنتخابية أثناء االنتخابات ويف الفترات الواقعة بينها.

اإلدارة االنتخابية الفرعية: املؤسسة االنتخابية اليت تضطلع مبسؤوليات انتخابية على املستويات املحلية 
املختلفة واليت تعمل على مساندة اإلدارة االنتخابية الرئيسية أو املركزية للقيام مبهامها.

االنتخابية  اإلدارة  تقوم  حيث  االنتخابية  اإلدارة  تنظيم  طرق  إحدى  الالمركزية:  االنتخابية  اإلدارة 
على  تعمل  انتخابية  ملؤسسات  االنتخابية  العمليات  بعض  أو  االنتخابية  املهام  بعض  بإيكال  املركزية 

املستويات املحلية دون الوطنية، أو لفروع لإلدارة االنتخابية املركزية على تلك املستويات.

العاملة لفترات زمنية حمددة فقط، عادًة ما تنحصر بفترة  اإلدارة االنتخابية املؤقتة: اإلدارة االنتخابية 

االنتخابات.

اإلدارة االنتخابية املؤلفة من خرباء: املؤسسة االنتخابية املستقلة العاملة يف ظل اإلدارة االنتخابية املستقلة 
أو املختلطة، واليت تتألف من أعضاء يتم اختيارهم استنادًا إىل خربام وموقعهم االجتماعي. وتسمى 

أحيانًا باإلدارة االنتخابية غري احلزبية. 

اإلدارة االنتخابية الفردية (املؤلفة من عضو واحد): اإلدارة االنتخابية حيث يضطلع شخص واحد فقط 
بكافة مهامها ومسؤولياا.

اإلدارة االنتخابية احلزبية (املؤلفة من ممثلي األحزاب): اإلدارة االنتخابية املؤلفة من أعضاء يتم تعيينهم 
مجيعًا من قبل األحزاب السياسية.

اإلدارة االنتخابية املتفرغة جزئيًا: اإلدارة االنتخابية اليت ال يتفرغ أعضاؤها أو معظمهم للعمل فيها إال 
جزئيًا طوال مدة عضويتهم. 

اإلدارة االنتخابية املتفرغة: اإلدارة االنتخابية اليت يتفرغ أعضاؤها أو معظمهم كليًا للعمل فيها طوال 
مدة عضويتهم.

يتم تشكيلها على أي من املستويات دون املستوى  اليت  اإلدارة االنتخابية املحلية: اإلدارة االنتخابية 
الوطين، كاملحافظة، أو املقاطعة، أو الوالية، أو الدائرة، إخل.

اإلدارة االنتخابية املختلطة: أحد أشكال اإلدارة االنتخابية ذات التركيبة املزدوجة، واليت تتشكل من 
التنفيذية،  السلطة  متامًا عن  اإلشرافية وتكون مستقلة  باملهام  والقيام  السياسات  بوضع  مؤسسة ختتص 
أو للسلطات  الوكاالت احلكومية  أو  الوزارات  التنفيذية وتتبع إلحدى  باملهام  ومؤسسة أخرى ختتص 

املحلية. 

أو  املستقلة  االنتخابية  اإلدارة  ظل  يف  العاملة  املستقلة  االنتخابية  املؤسسة  املركبة:  االنتخابية  اإلدارة 
األحزاب  ممثلي  من  اآلخر  وبعضهم  املستقلني  اخلرباء  من  بعضهم  أعضاء  من  تتألف  واليت  املختلطة، 

السياسية. 

االنتخابية  املؤسسة  تضطلع  حيث  االنتخابية  اإلدارة  تنظيم  طرق  إحدى  املركزية:  االنتخابية  اإلدارة 
الوطنية بكافة املهام والعمليات االنتخابية على كافة املستويات، واليت عادًة ما تقوم يف البلدان اليت تعمل 

بنظام احلكم واإلدارة املركزيني.

من  االنتخابات  وإدارة  تنظيم  يتم  االنتخابية، حيث  اإلدارة  أشكال  أحد  املستقلة:  االنتخابية  اإلدارة 
خالل مؤسسة انتخابية مستقلة متامًا عن السلطة التنفيذية، واليت متتلك وتدير ميزانيتها اخلاصة ا.
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يف  رأيهم  عن  للتعبري  بأصوام  الناخبون  يديل  حيث  املباشرة،  الدميقراطية  وسائل  إحدى  االستفتاء: 
موضوع عام كتعديل الدستور مثًال. وميكن أن تكون نتائج االستفتاء ملزمة أو ال. 

اإلطار القانوين: جمموعة القوانني اليت تتعلق بالعملية االنتخابية أو تؤثر ا بأي شكل كان، واليت تشمل 
بشكل أساسي الدستور، وقوانني االنتخابات، وقوانني أخرى ذات عالقة كقوانني األحزاب السياسية، 

والقوانني التنظيمية للسلطة التشريعية، واللوائح والضوابط االنتخابية ومواثيق الشرف.

االعتراضات االنتخابية: االعتراضات املقدمة من قبل خمتلف الشركاء يف العملية االنتخابية ضد أي من 
القرارات املتعلقة حبل أي نزاع أو خالف انتخايب، واملتعلقة بقرارات وأعمال اإلدارة االنتخابية أو أي من 

شركائها. 

إعالن نتائج االنتخابات: اإلعالن الرمسي، كتابًة أو شفاهًة، عن نتائج أي انتخابات، واليت ميكن أن 
تشتمل على جمموع األصوات اليت حصل عليها كل مرشح أو حزب سياسي مشارك يف االنتخابات، 
وأمساء الفائزين باملقاعد التمثيلية اليت يتم انتخاا استنادًا إىل قانون االنتخابات، أو جمموع األصوات اليت 
حصل عليها كل خيار من اخليارات املطروحة يف إحدى وسائل الدميقراطية املباشرة، كاالستفتاء مثًال.  

األغلبية البسيطة: حصول أي من املرشحني أو األحزاب أو اخليارات املطروحة على عدد من األصوات 
يفوق عدد األصوات اليت حصل عليها أي من املرشحني أو األحزاب اآلخرين أو اخليارات األخرى، 

بغض النظر عن نسبة تلك األصوات من املجموع العام. 

نسبة  على  القرارات  أو  املقترحات  من  أي  حصول  تفرض  اليت  األغلبية  متطلبات  اخلاصة:  األغلبية 
معينة من األصوات تفوق ما يساوي مخسني باملئة زائد واحد إلقرارها، كنسبة ثلثي األصوات أو ثالثة 

أرباعها.

االقتراع اإللكتروين: أي من وسائل االقتراع اليت تستند إىل استخدام أجهزة إلكترونية، مبا يف ذلك 
أجهزة االقتراع اإللكتروين، أو اإلنترنت، أو اهلاتف، أو اهلاتف املحمول، أو الوسائل األخرى.

االقتراع خارج حدود البلد: تصويت الناخبني املقيمني خارج البالد، وذلك بطرق عدة منها عرب الربيد 
أو املمثليات الدبلوماسية أو املراكز اخلاصة اليت تعتمد هلذا الغرض.

االقتراع اخلاص: اإلجراءات اخلاصة واملعتمدة لتمكني الناخبني غري القادرين على الوصول إىل مراكز 
االقتراع أو تنفيذ إجراءاته العادية من ممارسة حقهم يف االقتراع.

لعدد حمدد من  اليت ميكن مبوجبها  املباشرة  الدميقراطية  الثقة: إحدى وسائل  تأكيد  أو  اقتراع سحب 
الناخبني أن يتقدموا بطلب التصويت على إبقاء أي من املنتخبني لللمناصب العامة يف منصبه أم ال، من 

خالل إزاحته عن ذلك املنصب قبل اية مدته القانونية. 

ات
لح

صط
 امل

مة
قائ االقتراع عرب الربيد: إحدى وسائل تنظيم عمليات االقتراع، حيث يقوم الناخب بتعبئة ورقة االقتراع 

وإرساهلا عرب الربيد إىل اجلهة الرمسية املسؤولة عن تنظيم االنتخابات.

االقتراع عن بعد: تصويت الناخبني املقيمني يف مناطق غري منطقة مركز االقتراع اخلاص م وحيث مت 
تسجيلهم لالنتخاب، وذلك بطرق عدة منها عرب الربيد أو املراكز اخلاصة اليت تعتمد هلذا الغرض.

نتائج االنتخابات بشكل رمسي واملصادقة عليها، حبيث  إقرار وتأكيد  نتائج االنتخابات: عملية  إقرار 
تصبح ائية.

األمانة العامة: التركيبة التنظيمية اليت تأيت بعد اهليئة املسؤولة عن وضع السياسات يف اإلدارة االنتخابية 
املستقلة أو املختلطة، واليت تضطلع باملسؤوليات التنفيذية. أما يف اإلدارة االنتخابية احلكومية، فعادًة ما 
تشكل األمانة العامة املكون الوحيد لتلك اإلدارة، واليت قد تتمتع ببعض الصالحيات لوضع السياسات 

االنتخابية العامة. 

األمني العام: التسمية اليت عادًة ما تطلق على القائم على رأس األمانة العامة لإلدارة االنتخابية، والذي 
ميكن أن يكون أحد أعضائها أو ال. 

االنتخابات األولية: العملية االنتخابية اليت تقوم األحزاب السياسية من خالهلا بانتقاء مرشحيها للمشاركة 
يف االنتخابات.

االنتخابات اليت تعقب العمليات االنتقالية: االنتخابات الثانية واليت تعقبها، واليت يتم تنظيمها يف بلد ما 
بعد تنظيم االنتخابات األوىل عقب حقبة من احلكم الدكتاتوري أو احلرب األهلية مثًال، واليت انطلقت 

منها العملية الدميقراطية فيه.

االنتخابات العامة: االنتخابات اليت يتم من خالهلا انتخاب كافة أعضاء املجلس الذي يتم انتخابه على 
املستوى الوطين، كالربملان مثًال.

االنتخابات الفرعية/التكميلية: االنتخابات اليت يتم تنظيمها يف ظل بعض النظم االنتخابية لشغل املقاعد 
الشاغرة يف الربملان خالل الفترة الواقعة بني االنتخابات.

بطاقة تسجيل الناخب: البطاقة اليت يتم إصدارها للناخب بعد تسجيله يف سجل الناخبني للداللة على 
أنه ناخب مسجل للمشاركة يف االنتخابات، استنادًا إىل قانون االنتخابات.

جتديد األعضاء بشكل تسلسلي: إحدى طرق تعيني أعضاء اإلدارة االنتخابية، حيث ال يتم تعيينهم 
مجيعًا يف نفس الوقت، وال تنتهي مدة عضويتهم مجيعًا يف نفس الوقت. وعادًة ما تستخدم هذه الطريقة 

للتحقق من استمرارية العمل يف اإلدارة االنتخابية.
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التدريب التسلسلي: إحدى الطرق املتبعة لتدريب موظفي االنتخابات، حيث يتم تدريب فريق مصغر 
بدورهم  املدربني  هؤالء  ويقوم  التدريب،  وفنون  االنتخابية  للعملية  الفنية  اجلوانب  حول  املدربني  من 
بتدريب باقي املوظفني على خمتلف املستويات وبشكل متسلسل، حيث يقوم املتدربني يف كل مستوى 

بتدريب موظفي املستوى الذي يليه وهكذا.

تدقيق األداء: تقييم بأثر رجعي لكفاءة ومهنية اإلجراءات والعمليات االنتخابية، ومستويات متويلها، 
اإلطار  إىل  استنادًا  االنتخابية  لإلدارة  االستراتيجية  األهداف  مع  مقارنة  وذلك  االقتصادية،  وجناعتها 

القانوين الذي تعمل من خالله. 

التدقيق اخلارجي: عملية تدقيق اجلوانب املالية والتنفيذية ملؤسسة ما من قبل جهاز أو أفراد مستقلني عنها 
ويعملون من خارج تركيبتها.

الداخلية.  الرقابة  بنفسها ألغراض  املعنية  املؤسسة  بتنفيذها  تقوم  اليت  التدقيق  الداخلي: عملية  التدقيق 
التدقيق داخل  وتستخدم هذه التسمية كذلك للداللة على اجلهة أو املكتب املسؤول عن تنفيذ عملية 

تركيبة املؤسسة التنظيمية. 

التدقيق املايل: عملية التدقيق املستقلة حلسابات اإلدارة االنتخابية وممارساا املالية، وذلك للتحقق من 
استقامتها ودقتها ومطابقتها ملتطلبات اإلدارة السليمة للحسابات واملتطلبات القانونية ذات العالقة.

ترسيم الدوائر االنتخابية: العملية اليت يتم من خالهلا تقسيم البالد، أو أجزاء منها، إىل دوائر انتخابية 
ألغراض تنظيم االنتخابات، وقد تشمل الدائرة االنتخابية كامل الوطن أو تنحصر يف مناطق حمددة، وقد 

تتطابق مع التقسيمات اإلدارية القائمة يف بلد ما.

تسجيل األحزاب السياسية: عملية إعداد قائمة األحزاب السياسية اليت تستويف الشروط القانونية، واليت 
تؤهلها للتمتع ببعض االمتيازات كتسمية املرشحني لالنتخابات.

السجل  أو  املسجلني  الناخبني  قائمة  على  الناخبني  بيانات  وقيد  إدخال  عملية  الناخبني:  تسجيل 
االنتخايب.

تسمية املرشحني: العملية اليت تقوم من خالهلا األحزاب والتنظيمات السياسية أو األفراد بتقدمي طلبات 
الترشيح لالنتخابات، وذلك استنادًا إىل املؤهالت اليت ينص عليها القانون عادًة.

لنفسها  االنتخابية  اإلدارة  تضعها  اليت  االستراتيجية  األهداف  مالءمة  مدى  تقييم  به  يقصد  التقييم: 
اإلطار  وجناعة  كفاءة  وكذلك  وجناعتها،  كفاءا  ومدى  االنتخابية،  العملية  يف  الحتياجات شركائها 

القانوين يف االستجابة لتلك االحتياجات. 
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قائ تقوم  االنتخابية، حيث  املؤسسة  استدامة  على  للتأكيد  ا  املعمول  الطرق  إحدى  االحتياجات:  تقييم 

إليها  اليت حتتاج  املالية، والتكنولوجية والبشرية  املوارد  بتحديد قدراا اإلدارية احلالية وتقدير  املؤسسة 
لتنظيم وتنفيذ فعالياا.

تقييم األداء: عملية التقييم املوضوعية النعكاسات ما يقدمه خمتلف العاملون يف مؤسسة ما على عمل 
تلك املؤسسة ككل، استنادًا إىل معايري حمددة.

التقييم الذي يعقب االنتخابات: التقييم، بأثر رجعي، لكيفية تنظيم وتنفيذ االنتخابات أو أجزاء حمددة 
منها، والذي يتم تنفيذه بعد انتهاء فترة االنتخابات. 

وتنفيذ  بتنظيم  املتصلة بشكل روتيين  التكاليف  االنتخابية):  (للعملية  املباشرة  أو  األساسية  التكاليف 
االنتخابات يف جو انتخايب مستقر. وتشتمل على تكاليف عمليات تسجيل الناخبني، وترسيم الدوائر 

االنتخابية، واالقتراع، وعد وفرز األصوات، ونقل النتائج، وتوعية الناخبني، إخل.

التكاليف املتعلقة برتاهة االنتخابات: التكاليف اليت تتعدى التكاليف األساسية أو املباشرة، الضرورية 
بالنسبة  التكاليف هامة بشكل خاص  العملية االنتخابية. وهذه  لضمان أمن، ونزاهة، وحيادية وعدالة 

لالنتخابات اليت تعقب حاالت الصراع والدميقراطيات الناشئة.

التكاليف غري املباشرة (للعملية االنتخابية): التكاليف املتعلقة ببعض اخلدمات االنتخابية واليت ال ميكن 
فصلها عن امليزانيات العامة ملؤسسات أخرى تساعد يف تنظيم وتنفيذ العمليات االنتخابية.

توعية الناخبني: العملية اليت يتم من خالهلا إطالع الناخبني على حيثيات العملية االنتخابية، وتفاصيلها 
وإجراءاا، دف توعيتهم يف الوقت املناسب قبل االنتخابات.

والتواريخ  ومواعيدها  املهام  تسلسل  تفصيل  من خالهلا  يتم  اليت  الوثيقة  لالنتخابات:  الزمين  اجلدول 
املحددة لتنفيذ كل منها خالل مراحل اإلعداد لالنتخابات وتنفيذها.

جهاز الرقابة: اجلهاز املسؤول عن التحقق من تنظيم العملية االنتخابية بدقة ومبا يتطابق مع النصوص 
القانونية. 

تتعلق بأي من مراحل  أية اعتراضات، وطعون واستئنافات  النظر يف  حل الرتاعات االنتخابية: عملية 
العملية االنتخابية وفعالياا، والفصل فيها.

احلملة االنتخابية: الفعاليات السياسية، مبا فيها اللقاءات اجلماهريية، واملؤمترات، واخلطابات، وعمليات 
البث، وجلسات احلوار واملناظرة، والفعاليات اإلعالمية األخرى املصممة إلطالع الناخبني على برامج 
املرشحني أو األحزاب السياسية االنتخابية وحشد التأييد هلا، أو ألي من اخليارات املطروحة يف أي من 
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وسائل الدميقراطية املباشرة. 

اخلطة االستراتيجية: الوثيقة اليت تقوم مؤسسة ما من خالهلا بتحديد رؤيتها، ومهمتها، وقيمها، وأولوياا 
وأهدافها اليت تستند هلا يف حتديد بنيتها وميزانياا. 

اخلطة التنفيذية: الوثيقة اليت تقوم مؤسسة ما من خالهلا بتحديد مسؤولياا ومواعيد تنفيذ فعالياا اليت 
جيب عليها القيام ا لتحقيق أهدافها االستراتيجية.

الدورة االنتخابية: املجموعة املتكاملة لكافة مراحل اإلعداد لالنتخابات، وتنفيذها وتقييمها، واليت تعترب 
كحلقة انتخابية مستمرة. وباإلضافة إىل ما يتعلق مبراحل العملية االنتخابية حبد ذاا، فهي تشتمل على 
فترة ما قبل االنتخابات حيث يتم تنفيذ فعاليات عدة مثل مراجعة اإلطار القانوين واإلجراءات االنتخابية 
التقييم  عمليات  فعالياا  ومن  االنتخابات،  بعد  ما  فترة  على  وكذلك  الناخبني،  وتسجيل  املعتمدة، 

والتدقيق، واألرشفة واحلفاظ على ذاكرة املؤسسة، وعمليات التشاور والتحضري لالنتخابات التالية. 

الذاكرة املؤسساتية: تتمثل يف قدرة املؤسسة على احلفاظ على النهج املتبع، والتجربة املكتسبة وامللفات 
مبا ميكنها من العودة إليها واالستفادة منها بعد مضي الوقت، أو بعد عملية تغيري شاملة أو كبرية ملوظفيها 

والعاملني فيها. 

رئيس اإلدارة االنتخابية: هو رئيس املؤسسة االنتخابية املستقلة العاملة يف ظل اإلدارة االنتخابية املستقلة 
أو املختلطة، وقد يطلق عليه تسميات خمتلفة كرئيس جلنة االنتخابات، أو مفوض االنتخابات، إخل.

السجل املدين: قاعدة البيانات املركزية اليت تتضمن بيانات تقوم بتجميعها اجلهات اإلدارية املختصة يف 
بلد ما حول مواطنيه، مبا يف ذلك اإلسم، والنوع، واجلنسية، والسن، واحلالة االجتماعية وعنوان اإلقامة. 

وميكن إعداد سجالت الناخبني أحيانًا استنادًا هلذا السجل عند احلاجة.

سجل الناخبني: قائمة األشخاص الذين مت تسجيلهم بصفتهم مؤهلني لالشتراك يف االنتخابات كناخبني. 
ويطلق عليه تسميات عدة مثل لوائح الناخبني، أو قوائم الناخبني، أو السجل العام للناخبني، إخل.

السلطات املحلية: اجلهة القائمة كذراع تشريعية أو تنفيذية للحكومة املركزية يف أي من املستويات ما 
دون املستوى الوطين، واليت عادًة ما تكون دون مستوى املحافظة، أو املقاطعة أو الوالية.

الشبكة االنتخابية (الدولية أو اإلقليمية): الوسيلة اليت قد تستند إليها اإلدارات االنتخابية يف بلدان خمتلفة 
للعمل على تنسيق جهودها وتبادل معلوماا، وخرباا ومواردها.

الشركاء: األشخاص، واملجموعات، والتنظيمات واألجهزة اليت هلا مصلحة ما يف عمليات مؤسسة ما، 
والذين يؤثرون أو يتأثرون بفعاليات، وسياسات وممارسات تلك املؤسسة.
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قائ ضمانات مدة العضوية: وسيلة قانونية حلماية أعضاء وموظفي اإلدارة االنتخابية ضد إقصائهم عشوائيًا 

أو اعتباطيًا من مناصبهم، أو ضد إدخال تغيريات على شروط عملهم دون قيام سبب قانوين مقنع ودون 
تطبيق اإلجراءات القانونية الالزمة.

الضوابط االنتخابية: القواعد اليت يتم وضعها والعمل ا مبوجب القانون واستنادًا إىل نصوصه، وذلك 
من قبل اإلدارة االنتخابية عادًة، وعمًال بصالحيات معطاة مبوجب القانون للقيام بذلك، دف تنظيم 

املواضيع واإلجراءات املختلفة املتعلقة بتنظيم وإدارة االنتخابات. 

الضوابط الفرعية: القواعد املوضوعة مبوجب القانون، واستنادًا إىل صالحيات ينص عليها القانون ذا 
القانونية على  اخلصوص، واليت دف إىل توفري كافة التفاصيل اإلجرائية حول كيفية تطبيق النصوص 

أرض الواقع.

الضوابط املالية: القواعد اليت يتم وضعها مبوجب القانون، واستنادًا إىل صالحيات ينص عليها القانون 
ذا اخلصوص، واليت تضعها عادًة اإلدارة االنتخابية دف تنظيم كل ما يتعلق بإدارة الشؤون املالية.

عضو اإلدارة االنتخابية: التسمية اليت تطلق على العضو يف جلنة االنتخابات. وهو الشخص املعني أو 
املنتخب لعضوية اللجنة أو اجلهة املسؤولة عن إدارة وتنظيم االنتخابات وتنفيذ املهام والصالحيات املعطاة 

لإلدارة االنتخابية.

وتشتمل  وتنفيذها.  حمددة،  النتخابات  اإلعداد  مراحل  لكافة  املتكاملة  املجموعة  االنتخابية:  العملية 
هذه العملية عادًة على عدة مراحل مثل إقرار قانون االنتخابات، وتسجيل الناخبني، وتسمية املرشحني، 
وإعالن  االنتخابية  الرتاعات  النتائج، وحل  ونقل  األصوات  وفرز  وعد  واالقتراع،  االنتخابية،  واحلملة 

نتائج االنتخابات.

عملية انتقاء األعضاء: الطريقة، واإلجراءات والشروط اليت يؤخذ ا لتعيني، أو انتخاب أو توظيف 
أعضاء اإلدارة االنتخابية أو موظفيها. 

من  تشتمل على جمموعة  واليت  االنتخابية،  الدورة  مراحل  من  املركزية  املرحلة  االنتخابات: هي  فترة 
اخلطوات املتعلقة بتنفيذ انتخابات حمددة، واليت عادًة ما تبدأ باإلعالن عن تاريخ االقتراع وتنتهي باإلعالن 

عن النتائج النهائية لالنتخابات.

فترة ما بعد االنتخابات: إحدى فترات الدورة االنتخابية الثالثة، واليت يتم خالهلا تنفيذ عمليات التدقيق 
والتقييم، باإلضافة إىل إصالح وتطوير القوانني والضوابط االنتخابية وطرق إدارة االنتخابات. 

فترة ما قبل االنتخابات: إحدى فترات الدورة االنتخابية الثالثة، واليت يتم خالهلا تنفيذ عمليات التخطيط 
والتحضري لالنتخابات، باإلضافة إىل مراجعة النصوص القانونية واإلجراءات االنتخابية املختلفة.
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الفعالية االنتخابية: جزء من املهام االنتخابية ميكن إيكال تنفيذه لشخص أو جمموعة أشخاص. ويستخدم 
أحيانًا للداللة على مهمة انتخابية حمددة.

اإلدارة  ظل  يف  العاملة  املستقلة  االنتخابية  للمؤسسة  تعطى  ما  غالبًا  اليت  التسمية  االنتخابات:  جلنة 
االنتخابية املستقلة أو املختلطة. 

جلنة االنتخابات الوطنية: التسمية اليت غالبًا ما تعطى للمؤسسة االنتخابية املستقلة العاملة يف ظل اإلدارة 
االنتخابية املستقلة أو املختلطة واليت تضطلع مبسؤوليات انتخابية على مستوى الوطن ككل. 

املؤسسات اإلقليمية: تنظيم يتم تأسيسه من قبل جمموعة من الدول من خالل معاهدة دولية، حيث تعطى 
صالحياا إما ملوظفني مستقلني أو ملمثلني عن الدول األعضاء يتم انتخام من قبل السلطات التشريعية 

لتلك البلدان أو من قبل مواطنيها بشكل مباشر، كاالحتاد األورويب مثًال.

املاحنون: البلدان، أو املنظمات الدولية احلكومية أو غري احلكومية اليت تقدم دعمًا ماليًا، أو عينيًا أو فنيًا 
للعملية االنتخابية يف بلد آخر.

املبادرة الشعبية: إحدى وسائل الدميقراطية املباشرة اليت ميكن مبوجبها لعدد حمدد من الناخبني أن يتقدموا 
بطلب التصويت على اقتراح مقدم من قبلهم. وميكن أن يتعلق ذلك االقتراح بأمور خمتلفة مثل تعديل 

الدستور، أو إقرار قانون ما أو تعديله أو إلغائه.

املجلس الدستوري: التسمية اليت تطلق على اجلهاز أو اجلهة العليا املسؤولة عن متابعة الشؤون الدستورية 
وغريها يف بلد ما، واليت ميكن أن تشكل جزًء من السلطة القضائية أو أن تكون مستقلة متامًا عنها، وتعىن 
بشكل أساسي يف التحقق من دستورية القوانني، وتضطلع يف بعض األحيان مبهام أخرى، مبا فيها مهام 

تتعلق بالعملية االنتخابية واإلشراف عليها.

حمطة االقتراع: املوقع املعتمد لتنفيذ عمليات االقتراع، حيث يتوجه الناخبون لإلدالء بأصوام بإشراف 
موظفي االقتراع املعينني من قبل اإلدارة االنتخابية. وعادًة ما تكون غرفة واحدة تقع ضمن نطاق أحد 

مراكز االقتراع.

الرتاعات  النظر يف  عن  أساسي  بشكل  املسؤول  أو غريه  القضائي  اجلهاز  االنتخابات:  حمكمة شؤون 
والطعون االنتخابية والفصل فيها، وحيث ميكن للمعنيني التوجه لتقدمي اعتراضام أو استئنافام. وعادًة 

ما تقوم هذه املحكمة بدور اإلدارة االنتخابية كذلك يف دول أمريكا الالتينية.

مدة العضوية: املدة الزمنية املحددة للعمل كعضو يف مؤسسة ابتداًء من حلظة التعيني أو االنتخاب.

املراقبون الدوليون لالنتخابات: ممثلي املنظمات الدولية، أو اجلمعيات، أو البلدان أو التنظيمات املهنية، 

املعتمدين للقيام مبراقبة وتقييم عمليات التحضري لالنتخابات وتنفيذها يف بلد آخر غري بلدهم. 

مراقبة االنتخابات: العملية اليت يتم من خالهلا اعتماد املراقبني للقيام باالطالع على جمريات االنتخابات، 
وتقييمها وإعداد التقارير حول مطابقتها لإلطار القانوين واملعايري الدولية واإلقليمية لالنتخابات.

للقيام مبراقبة االنتخابات  املعتمدين  املحلية  املنظمات  أو ممثلي  املراقبون املحليون لالنتخابات: األفراد 
وتقييم أدائها يف بلدام.

املرشح املستقل: املرشح لالنتخاب ملنصب ما الذي ال يتم ترشيحه من قبل أي من األحزاب السياسية.

مركز االقتراع: املوقع املعتمد لتنفيذ االقتراع، حيث يتوجه الناخبون لإلدالء بأصوام يف إحدى حمطاته، 
بإشراف موظفي االقتراع املعينني من قبل اإلدارة االنتخابية. وميكن أن يضم مركز االقتراع حمطة اقتراع 

واحدة أو أكثر. 

العامة لإلدارة  األمانة  القائم على رأس  اليت تطلق عادًة على  التمسية  التنفيذي لالنتخابات:  املسؤول 
عام  أمني  أو  لالنتخابات،  العام  األمني  أو  االنتخابات،  مبدير  تسميته كذلك  والذي ميكن  االنتخابية، 
اإلدارة االنتخابية، أو مفوض االنتخابات. ويف بعض احلاالت اليت يعمل فيها بنظام اإلدارة االنتخابية 

املستقلة، ميكن أن يكون املسؤول التنفيذي لالنتخابات أحد أعضاء تلك اإلدارة.

مسؤولية األداء: جمموعة الوسائل اليت ميكن من خالهلا حماسبة اإلدارة االنتخابية، داخليًا وخارجيًا، على 
إجنازاا املتعلقة بتحقيق أهدافها االستراتيجية واالستجابة الحتياجات شركائها يف العملية االنتخابية.

املسؤولية اخلارجية لإلدارة االنتخابية: جمموعة اإلجراءات اليت يفرض من خالهلا على اإلدارة االنتخابية 
تقدمي التقارير لشركائها يف العملية االنتخابية أو لسلطة دستورية ما حول فعالياا ومنجزاا.

 
االنتخابية  اإلدارة  الستخدامها  تلجأ  اليت  اإلجراءات  جمموعة  االنتخابية:  لإلدارة  الداخلية  املسؤولية 
إداري للمستوى  اليت يقدمها كل مستوى  التقارير  أداء موظفيها وأقسامها اإلدارية، من خالل  ملتابعة 

األعلى منه ضمن تركيبتها.

استنادًا  أدائها وأداء موظفيها  لتقييم  االنتخابية  اإلدارة  تعتمدها  اليت  امللموسة  املنجزات  األداء:  معايري 
إليها، دون حتديد كيفية حتقيق تلك املنجزات.

موظف االقتراع: أحد موظفي اإلدارة االنتخابية الذي يشارك يف إدارة أعمال حمطة االقتراع يف يوم 
االقتراع، وقد ينتمي موظفو االقتراع إىل جمموعة موظفي اإلدارة االنتخابية الدائمني، إال أم غالبًا ما 

يكونوا موظفني مؤقتني.
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املوظف العام: املوظف العامل لصاحل أية مؤسسة أو جهة يتم متويلها بشكل أساسي على حساب امليزانية 
العامة للبالد.

ميثاق الشرف / مدونة السلوك: جمموعة من القواعد العامة اليت تعمل على تنظيم سلوكيات املوقعني 
على امليثاق / املدونة، كأعضاء وموظفي اإلدارة االنتخابية، أو األحزاب السياسية فيما يتعلق بعملهم أو 

مشاركتهم يف العملية االنتخابية.

ميزانية االنتخابات: الوثيقة اليت يتم من خالهلا تفصيل موارد الدخل واملصروفات الالزمة لتنفيذ فعاليات 
ومهام انتخابية حمددة، وذلك ملدة زمنية حمددة كذلك.

 
امليزانية التراكمية لالنتخابات: إحدى طرق إعداد ميزانية االنتخابات، وذلك استنادًا إىل االعتمادات 
القائمة يف امليزانية السابقة واليت يتم حتديثها لتقدير امليزانية اجلديدة. وتالئم هذه الوسيلة يف إعداد امليزانية 

احلاالت املستقرة نسبيًا، بدًال من احلاالت اليت تتصف أجواءها االنتخابية بديناميكية عالية.

امليزانية املستحدثة لالنتخابات: إحدى طرق إعداد ميزانية االنتخابات، حيث يتم التعامل مع كل ميزانية 
على حدة وبشكل منفصل متامًا عن امليزانيات السابقة اليت ال تؤخذ اعتماداا بعني االعتبار، حبيث يتم 

االنطالق من نقطة الصفر لتقدير امليزانية الالزمة لتحقيق أهداف اخلطة االستراتيجية.

النظام االنتخايب: هي اآللية املعتمدة بشكل أساسي لترمجة أصوات الناخبني إىل مقاعد متثيلية وتوزيعها 
بني خمتلف املتنافسني يف االنتخابات. وحيدد النظام االنتخايب جمموعة كبرية من اجلوانب املتعلقة بالعملية 
املعادلة االنتخابية، وتركيبة ورقة  الرئيسية فهي:  الثالثة  االنتخابية، حيث يؤثر ويتأثر ا. أما مكوناته 

االقتراع وحجم الدوائر االنتخابية.

وأعماهلا  تركيبتها  لتنظيم  ما  مؤسسة  تعتمدها  اليت  والقواعد  الضوابط  جمموعة  الداخلي:  النظام 
الداخلية.

وسائل الدميقراطية املباشرة: الترتيبات اليت ميكن للناخبني من خالهلا املشاركة بشكل مباشر يف شؤون 
البالد، باإلضافة إىل االنتخابات، وهي االستفتاء العام واملبادرات التشريعية الشعبية ومبادرات االستفتاء 

على سحب الثقة من الرؤساء املنتخبني. 



٤٠٨٤٠٨٤٠٩٤٠٩

HxI@’z‹Ωa

ÚÓœbôg@…uaäfl

ية
ضاف

ع إ
اج

مر

Association of  Asian Election Authorities (AAEA) General Assembly, 
‘Transparency in Election Management, 2005’, Taipei: AAEA, 2005

ACE Electoral Knowledge Network, http://www.aceproject.org

Baxter, Joe, ‘Techniques for Effective Election Management’, Elections: Perspectives 
on Establishing Democratic Practices. Paper presented at the African Election 
Administrators Colloquium, Victoria Falls, Zimbabwe, 15–18 November 
1994 (New York: United Nations Department for Development Support and 
Management Services, 1997), <http://www.aceproject.org/ero-en/ topics/
electoral-management/techniques%20to%20effective%20election%20manage
ment. pdf/view>

Boda, Michael D. (ed.), ‘Revisiting Free and Fair Elections: An International 
Round Table on Election Standards Organized by the Inter-Parliamentary 
Union, Geneva, November 2004’, Geneva, IPU, 2005, http://www.ipu.org/
PDF/publications/ffelections_en.pdf

del Castillo, Pilar and Zovatto, Daniel (eds), La Financiación de la Política en 
Iberoamérica [The financing of  politics in Latin America] (San José, Costa 
Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Centro de Asesoría y 
Promoción Electoral (IIDH/CAPEL), 1998)

Choe, Yonhyok, How to Manage Free and Fair Elections: A Comparison of  Korea, 
Sweden and the United Kingdom (Gothenburg: University of  Gothenburg, 1997)

• and Darnolf, Staffan, ‘Evaluating the Structure and Functional Role of  
Election Administration in Contemporary Democracies’, 95th annual meeting 
of  the American Political Science Association (APSA), Atlanta, Georgia, 2–5 
September 1999

Dundas, Carl W., Compendium of  Election Laws, Practices and Cases of  Selected 
Commonwealth Countries, 2 vols (London: Commonwealth Secretariat, 1998)

• Dimensions of  Free and Fair Elections: Frameworks, Integrity, Transparency, Attributes, 
and Monitoring (London: Commonwealth Secretariat, 1994)

• (ed.), Discussion of  Election Issues in Commonwealth Africa: Selected Papers (London: 
Commonwealth Secretariat, 1998)

• Election Management Bodies: Constitutive Instruments (London: Commonwealth 
Secretariat, 1999)

• ‘Let’s Talk About Elections’, in Proceedings of  the Gaborone Workshop on Election 
Management Training, Gaborone, Botswana, 18–29 March 1996 (London: 
Commonwealth Secretariat, 1997)

• Organising Free and Fair Elections at Cost-Effective Levels (London: Commonwealth 
Secretariat, 1993)

Electoral Institute of  Southern Africa (EISA), ‘Promoting Principles for 
Election Management, Monitoring, and Observation in the SADC Region: As 
adopted on 6 November 2003 at the Kopanong Hotel and Conference Centre, 
Benoni, Johannesburg’, Johannesburg, EISA, 2004, http://www.eisa.org.za/
PDF/pemmo.pdf

Elklit, Jørgen, ‘Electoral Institutional Change and Democratization: You Can 
Lead a Horse to Water, But You Can’t Make It Drink’, Democratization, 6/4 
(winter 1999/2000), pp. 28–51

• and Reynolds, Andrew, ‘The Impact of  Election Administration on the 
Legitimacy of  Emerging Democracies: A New Research Agenda’, Working 
Paper no. 281, Kellogg Institute, Notre Dame, Ind., 2000

• and Reynolds, Andrew, ‘Judging Elections and Election Management Quality 
by Process’, Representation, 41/3 (2005), pp. 189–207



٤١٠٤١١

ية
ضاف

ع إ
اج

مر •  and Reynolds, Andrew, ‘Analysing the Impact of  Election Administration on 
Democratic Politics’, Representation, 38/1 (2001), pp. 3–10

Ernst & Ernst, Election Administration, Volume I: Planning Elections (Washington, 
DC: National Clearinghouse on Election Administration, 1979)

• Election Administration, Volume II: Managing Elections (Washington, DC: National 
Clearinghouse on Election Administration, 1979)

•  Election Administration, Volume III: Costing Elections (Washington, DC: National 
Clearinghouse on Election Administration, 1979)

European Commission for Democracy through Law, Second European Conference 
of  Election Management Bodies: Strasbourg, 10–11 February 2005 (Strasbourg: European 
Commission, 2005), http://www.venice.coe.int/docs/2005/CDL-EL(2005)049-
bil.pdf

Goodwin-Gill, Guy S., Codes of  Conduct for Elections (Geneva: Inter-Parliamentary 
Union, 1998)

• Free and Fair Elections: International Law and Practice, new, expanded edn (Geneva: 
Inter-Parliamentary Union, 2006), http://www.ipu.org/PDF/publications/
Free&Fair06-e.pdf

Harris, Peter, ‘Building an Electoral Administration’, in Peter Harris and Ben 
Reilly (eds), Democracy and Deep-Rooted Conflict: Options for Negotiators (Stockholm: 
International IDEA, 1998), pp. 308–19, <http://www.idea.int/publications/
democracy_and_deep_rooted_conflict/ #toc>

International Foundation for Election Systems (IFES), Models of  Election 
Commissions in Africa (Washington, DC: IFES, 1995)

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Code 
of  Conduct for the Ethical and Professional Administration of  Elections (Stockholm: 
International IDEA, 1997), http://www.idea.int/publications/conduct_admin/
index.cfm

• International Electoral Standards: Guidelines for Reviewing the Legal Framework of  
Elections (Stockholm: International IDEA, 2002), <http://www.idea.int/
publications/ies/index.cfm > 

Kaplan, Constance Andrew, A Guide to Transparency in Election Administration 
(Washington, DC: International Foundation for Election Systems (IFES), 1997), 
http://www.aceproject.org/ero-en/topics/voter-registration/vrx_o005.pdf/
view

Kumar, Krishna (ed.), Postconflict Elections, Democratization and International Assistance 
(Boulder, Colo.: Lynne Rienner, 1998)

Laanela, Therese, ‘Crafting Sustainable Election Processes in New Democracies’, 
Representation, 36/4 (1999), pp. 284–93

Lasham, Charles and Smith, George, in Nigel Buttler (ed.), The Electoral 
Administrator’s Manual (Crayford: Shaw & Sons Ltd, 1992)

Lehoucq, Fabrice E., ‘Can Parties Police Themselves? Electoral Governance and 
Democratization’, International Political Science Review, 23/1 (2002), pp. 29–46

Lijphart, Arend, ‘Advances in the Comparative Study of  Electoral Systems’, 
World Politics, XXXVI/3 (1984), pp. 424–36

López Pintor, Rafael, Electoral Management Bodies as Institutions of  Governance (New 
York: UNDP, 2000), http://www.undp.org/governance/docs/Elections-Pub-
EMBbook.pdf

Merloe, Patrick, Democratic Elections: Human Rights, Public Confidence and the ‘Level 
Playing Field’ (Washington, DC: National Democratic Institute for International 
Affairs, 1997)

Mozaffar, Shaheen, ‘Patterns of  Electoral Governance in Africa’s Emerging 
Democracies’, International Political Science Review, 23/1 (2002), pp. 85–101

• and Schedler, Andreas, ‘The Comparative Study of  Electoral Governance: 
Introduction’, International Political Science Review, 23/1 (2002), pp. 5–27 

Neufeld, Harry, ‘Computerizing Electoral Administration: Part One’, Elections 
Today, May 1995, pp. 18–21

• ‘Computerizing Electoral Administration: Part Two’, Elections Today, 
October 1995, pp. 22–23

Pastor, Robert A., ‘A Brief  History of  Election Commissions’, in A. Schedler, 



٤١٢

L. Diamond and M. F. Plattner (eds), The Self-Restraining State (Boulder, Colo.: 
Lynne Rienner, 1999)

• ‘The Role of  Electoral Administration in Democratic Transitions: Implications 
for Policy and Research’, Democratization, 6/4 (winter 1999/2000), pp. 1–27

Reynolds, Andrew, Reilly, Ben and Ellis, Andrew, Electoral System Design: The New 
International IDEA Handbook (Stockholm: International IDEA, 2005), <http://
www.idea.int/publications/ esd/upload/ESD_full_with%20final%20changes%
20inserted.pdf>

Research Institute of  Social Sciences, ‘Election Administration in a Comparative 
Perspective’, Journal of  Behavioral and Social Sciences, 37 (1992), pp. 1–227

United Nations Development Programme (UNDP), Getting to the Core: A 
Global Survey on the Cost of  Registration and Elections (New York: UNDP Bureau 
for Development Policy; IFES, Center for Transitional and Post-Conflict 
Governance, 2005), <http://content.undp.org/go/ cms-service/stream/asset/
?asset_id=472992>



٤١٤٤١٤٤١٥٤١٥

HÖI@’z‹Ωa

@Û‹«@ÚÓibÇn„¸a@paâaÖ⁄a@ú»j€@ÚÓ„Î6ÿ€⁄a@…”aÏΩa
o„6„⁄a@Úÿjë

نت
نتر

 اإل
كة

شب
ى 

عل
ية 

خاب
النت

ت ا
دارا

 اإل
ض

بع
ة ل

وني
كتر

اإلل
قع 

ملوا
ا

وردت يف هذه القائمة املواقع اإللكترونية العاملة واليت مت التحقق منها حىت شهر متوز/يوليو ٢٠٠٦، إال 
أا ال تشتمل على كافة املواقع اخلاصة باإلدارات االنتخابية حول العامل املتوفرة حىت تلك اللحظة.

املوقع  عرض  مت  حكومية،  إدارة  على  تشتمل  اليت  املختلطة  أو  احلكومية  االنتخابية  لإلدارات  بالنسبة 
اإللكتروين اخلاص بالوزارة اليت توفر أفضل وأوضح املعلومات املتعلقة باالنتخابات يف كل حالة.

  وال تشتمل هذه القائمة على املواقع اإللكترونية اخلاصة باملؤسسات واألجهزة العامة أو اخلاصة األخرى 
اليت توفر معلومات حول العمليات االنتخابية وإدارا.

املوقع اإللكتروين إسم اإلدارة االنتخابية البلد
www.electionsethiopia.org املجلس الوطين لالنتخابات أثيوبيا
www.cec.gov.az جلنة االنتخابات املركزية أذربيجان
www.mininterior.gov.ar/elecciones وزارة الداخلية األرجنتني
www.moi.gov.jo وزارة الداخلية األردن
www.elections.am جلنة االنتخابات املركزية أرمينيا
www.mir.es/DGPI ١. وزارة الداخلية

أسبانيا
www.congreso.es ٢. املجلس املركزي لالنتخابات
www.aec.gov.au جلنة االنتخابات أستراليا
www.vvk.ee جلنة االنتخابات الوطنية إستونيا
www.knesset.gov.il/elections17/eng/cec/Ce-
cAboutGeneral_eng.htm جلنة االنتخابات املركزية إسرائيل

املوقع اإللكتروين إسم اإلدارة االنتخابية البلد
www.jemb.org جلنة االنتخابات املستقلة أفغانستان
www.tse.gov.ec حمكمة االنتخابات العليا اإلكوادور
www.cec.org.al جلنة االنتخابات املركزية ألبانيا
www.bundeswahlleiter.de وزارة الداخلية أملانيا
www.antiguaelections.com جلنة االنتخابات أنتيغوا وباربودا

www.eleccions.ad
١. احلكومة املركزية والسلطات 

املحلية أندورا
٢. املجلس االنتخايب

www.kpu.go.id جلنة االنتخابات العامة إندونيسيا
www.gov.ai/elections مراقب االنتخابات أنغيال
www.corteelectoral.gub.uy حمكمة االنتخابات أورغواي
www.ec.or.ug/ جلنة االنتخابات أوغندا
www.cvk.gov.ua جلنة االنتخابات املركزية أوكرانيا

www.moi.ir وزارة الداخلية، املجلس التنفيذي 
لالنتخابات

إيران (اجلمهورية 
اإلسالمية)

http://www.environ.ie/DOEI/DOEIPol.
nsf/wvNavView/wwdElections?OpenDocu
ment&Lang=en

وزارة البيئة، واآلثار واإلدارة املحلية إيرلندا

www.kosning2003.is/web/English وزارة العدل والشؤون الدينية أيسلندا

www.elezioni.interno.it/ind_conspopo.htm وزارة الداخلية، اإلدارة املركزية 
للخدمات االنتخابية إيطاليا

www.pngec.gov.pg جلنة االنتخابات بابوا غينيا اجلديدة
www.ecp.gov.pk جلنة االنتخابات باكستان
www.bahrain.gov.bh وزارة العدل والشؤون اإلسالمية البحرين
www.tse.gov.br حمكمة االنتخابات العليا الربازيل
www.tsje.gov.py حمكمة العدل العليا لالنتخابات الرباغواي

www.stape.pt ١. وزارة اإلدارة الداخلية/األمانة 
الفنية لالنتخابات الربتغال

www.cne.pt ٢. جلنة االنتخابات الوطنية
http://bermuda.election.bm مكتب السجل الربملاين برمودا
www.ibz.fgov.be/code/fr/loc/instit.htm وزراة الداخلية بلجيكا
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www.belize-elections.org وزراة اخلدمة العامة، دائرة 
االنتخابات وترسيم الدوائر بليز

www.ecs.gov.bd جلنة االنتخابات البنغالية بنغالدش
www.tribunal-electoral.gob.pa حمكمة االنتخابات بنما
www.cena.bj جلنة االنتخابات الوطنية املستقلة بنني
www.iec.gov.bw جلنة االنتخابات املستقلة بوتسوانا
www.ceni.bf جلنة االنتخابات الوطنية املستقلة بوركينافاسو
www.izbori.ba جلنة االنتخابات البوسنة واهلرسك 
www.pkw.gov.pl جلنة االنتخابات الوطنية بولندا
www.cne.org.bo حمكمة االنتخابات الوطنية بوليفيا

www.jne.gob.pe
١. حمكمة االنتخابات الوطنية

٢. املكتب الوطين للعمليات البريو
االنتخابية

www.ect.go.th/english جلنة االنتخابات تايالند
www.cec.gov.tw جلنة االنتخابات املركزية تايوان
www.servel.cl/SERVEL/
indexaspx?channel=5 مصلحة االنتخابات التشيلي

www.eoj.com.jm مدير االنتخابات جامايكا
www.registrosivil.an املكتب املركزي لالنتخابات جزر األنتيال اهلولندية
www.electionsoffice.ky مراقب االنتخابات جزر الكامين
www.gov.im/cso/election مكتب األمني العام جزيرة مان
www.jce.do املجلس الوطين لالنتخابات مجهورية الدومينيكان
www.elections.org.za جلنة االنتخابات املستقلة جنوب أفريقيا
www.cec.gov.ge جلنة االنتخابات املركزية جورجيا
www.elec.dj وزارة الداخلية والالمركزية جيبويت
www.im.dk/Index/mainstart.
asp?o=25&n=o&s=5 وزراة الداخلية، وحدة االنتخابات الدمنارك

www.comelena.gov.rw جلنة االنتخابات الوطنية رواندا
www.cikrf.ru جلنة االنتخابات املركزية روسيا االحتادية

املوقع اإللكتروين إسم اإلدارة االنتخابية البلد
www.roaep.ro ١. السلطة الدائمة لالنتخابات

رومانيا
www.bec2004.ro ٢. املكتب املركزي لالنتخابات
www.elections.org.zm جلنة االنتخابات زامبيا
www.elezioni.sm/src/elezioni وزارة الداخلية سان مارينو
www.stlucia.gov.lc/agencies/electoral.htm جلنة االنتخابات سانتا لوسيا
www.slelections.gov.lk إدارة االنتخابات سريالنكا
www.civil.gov.sk وزارة الداخلية سلوفاكيا
www.sigov.si/elections/rvk.html جلنة االنتخابات الوطنية سلوفينيا
www.elections.gov.sg إدارة االنتخابات سنغافورة
www.val.se سلطة االنتخابات السويد

www.admin.ch قسم احلقوق السياسية يف احلكومة 
الفدرالية سويسرا

www.rik.parlament.sr.gov.yu جلنة االنتخابات الوطنية صربيا
www.ieciraq.org/English/Frameset_english.
htm جلنة االنتخابات املستقلة العراق

www.iec.gm جلنة االنتخابات املستقلة غامبيا
www.tse.org.gt حمكمة االنتخابات العليا غواتيماال
www.sdnp.org.gy/elections جلنة االنتخابات غوايانا
www.interieur.gouv.fr ١. وزارة الداخلية

.www.conseil-constitutionnel.fr/divers/planفرنسا
htm ٢. املجلس الدستوري

www.comelec.gov.ph جلنة االنتخابات الفلبني
www.elections.ps جلنة االنتخابات املركزية فلسطني
www.cne.gov.ve حمكمة االنتخابات الوطنية فرتويال
www.vaalit.fi/14173.htm وزارة العدل، وحدة االنتخابات فنلندا
www.elections.gov.fj جلنة االنتخابات فيجي
http://moi.gov.cy/content.php?id=160 املصلحة املركزية لالنتخابات قربص

www.cne.cv جلنة االنتخابات الوطنية القرن األخضر 
(كاب فريدي)

www.election.kz جلنة االنتخابات املركزية كازخستان
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املوقع اإللكتروين إسم اإلدارة االنتخابية البلد
www.onelcam.org مرصد االنتخابات الوطين الكامريون
www.izbori.hr جلنة االنتخابات الوطنية كرواتيا
www.necelect.org.kh جلنة االنتخابات الوطنية كمبوديا
www.elections.ca املسؤول التنفيذي لالنتخابات كندا
www.nec.go.kr جلنة االنتخابات الوطنية  كوريا اجلنوبية
www.tse.go.cr حمكمة االنتخابات العليا كوستاريكا
www.registraduria.gov.co املجلس الوطين لالنتخابات كولومبيا

www.cei-rdc.cd جلنة االنتخابات املستقلة مجهورية الكونغو 
الدميقراطية

www.eck.or.ke جلنة االنتخابات كينيا
http://eservicesI.moi.gov.kw/elections/
mainmenu.nsf وزارة الداخلية الكويت

http://web.cvk.lv/pub/public/ جلنة االنتخابات املركزية التفيا
www.moim.gov.lb وزارة الداخلية لبنان
www.elections.public.lu جلنة االنتخاب اللوكسمبورغ
www.necliberia.org جلنة االنتخابات الوطنية ليبرييا
www.vrk.lt جلنة االنتخابات املركزية ليتوانيا
www.llv.li/amtsstellen/llv-rk-amtsgeschaefte-
wahlen_und_abstimmungen.htm جلنة االنتخابات ليشتنستني

www.sdnp.org.mw جلنة االنتخابات ماالوي
www.electoral.gov.mt جلنة االنتخابات مالطا
www.matcl.gov.ml وزارة اإلدارة املحلية مايل
www.spr.gov.my جلنة االنتخابات ماليزيا
www.izbori.gov.mk جلنة االنتخابات الوطنية مقدونيا
www.ife.org.mx املعهد الفيدرايل لالنتخابات املكسيك

www.electoralcommission.gov.uk السلطات املحلية* اململكة املتحدة 
(بريطانيا)

www.gec.gov.mn جلنة االنتخابات العامة منغوليا
www.gov.mu/portal/site/eco مكتب مفوض االنتخابات موريشيوس
www.ecn.gov.na جلنة االنتخابات ناميبيا
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www.odin.dep.no/krd وزارة اإلدارة املحلية وتنمية األقاليم النرويج
www.bmi.gv.at/wahlen وزراة الشؤون الداخلية النمسا
www.election-commission.org.np جلنة االنتخابات نيبال
www.inecnigeria.org جلنة االنتخابات الوطنية املستقلة نيجرييا
www.cse.gob.ni حمكمة االنتخابات العليا نيكاراغوا
www.elections.govt.nz وزارة العدل نيوزيالندا
www.cep-ht.org املجلس الدائم لالنتخابات هاييت
www.eci.gov.in جلنة االنتخابات اهلند
www.tse.hn حمكمة االنتخابات العليا هندوراس
www.registrationshu.org وزارة الداخلية، املكتب الوطين 

لالنتخابات www.valasztas.hu/main_hu.htmlهنغاريا (املجر)

www.kiesraad.nl جملس االنتخابات هولندا

www.fec.gov السلطات املحلية* الواليات األمريكية 
املتحدة

www.soumu.go.jp/english/c-gyousei/index.
html

وزارة الشؤون الداخلية واالتصاالت، 
قسم االنتخابات اليابان

www.scer.org.ye اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء اليمن

www.yper.gr وزارة الداخلية، واإلدارة العامة 
والالمركزية اليونان

تنظيم  يف  مسؤولياا  تنحصر  إذ  االنتخابات،  تنظيم  مبهمة  بريطانيا  يف  االنتخابات  جلنة  تضطلع  ال   *
االستفتاءات. كما ال تقع على عاتق جلنة االنتخابات الفدرالية يف الواليات املتحدة األمريكية مسؤولية 

تنظيم االنتخابات.
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:(ACEEEO) مجعية موظفي االنتخابات يف أوروبا الوسطى والشرقية  •
http://www.aceeeo.org/  

:(CAPEL) مركز تعزيز ودعم االنتخابات  •
/http://www.iidh.ed.cr/capel  

:(PIANZEA) شبكة مديري االنتخابات يف جزر الباسيفيك، وأستراليا ونيوزيالندا  •
http://aec.gov.au/_content/how/international/pianzea/network.htm  

:(SADC ECF) منتدى جلان االنتخابات ملجموعة جنوب القارة األفريقية للتنمية  •
/http://sadc-ecf.org  

:(UNIORE) االحتاد األمريكي للتنظيمات االنتخابية  •
http://www.iidh.ed.cr/capel/uniore.htm  
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(Alan Wall) أالن وول
ميتلك السيد وول خربًة يف جمال إدارة االنتخابات واالستشارات الدميقراطية متتد ملا يزيد عن عشرين 
األعوام  بني  األسترالية  االنتخابات  جلنة  الرفيعة يف  اإلدارية  املناصب  من  بالعديد  اضطلع  عامًا، حيث 
١٩٨٤ و١٩٩٤. كما قام بإدارة مشاريع املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية (IFES) يف أذربيجان سنة 
١٩٩٩، ويف أندونيسيا من سنة ٢٠٠٠ وحىت سنة ٢٠٠٤، وعمل ككبري موظفي االنتخابات التابعني 
لألمم املتحدة يف شرق سالفونيا سنة ١٩٩٦، ويف نيجرييا سنة ١٩٩٨، باإلضافة إىل عمله كمستشار 
حلكومة جنوب أفريقيا لالنتخابات املحلية لسنة ١٩٩٥. وعمل على امتداد ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ كمدير 
ملشروع الدميقراطية الدولية (Democracy International) لدعم االنتخابات املحلية يف أندونيسيا. ولقد 

.(ACE) كان السيد وول أحد املؤلفني الرئيسيني ملواد مشروع إدارة االنتخابات وكلفتها

(Sara Staino) سارا ستينو
العام  منذ  واالنتخابات  للدميقراطية  الدولية  للمؤسسة  التابع  االنتخابات  لربنامج  كمستشارة  عملت 
٢٠٠٤، حيث قامت بالعديد من املهام، مبا يف ذلك متثيل املؤسسة يف جلنة إدارة مشروع إدارة االنتخابات 
وكلفتها (ACE) لوضع املفاهيم األساسية لشبكة املعلومات االنتخابية التابعة للمشروع وتنفيذها، وتنسيق 
املسامهات املقدمة للجزء اخلاص بإدارة االنتخابات منه، باإلضافة إىل إدارة الدورة اخلاصة بتنقيح مواده. 
وتعمل السيدة ستينو كذلك كمحاضرة يف العلوم السياسية يف جامعة اوريربو يف السويد، باإلضافة إىل 
مشاركتها يف عدة بعثات ملراقبة االنتخابات، وعملها املعتاد كنائبة لرئيس جلنة االقتراع يف أحد مراكز 

االقتراع يف السويد. وهي حتمل شهادة من جامعة أوريربو يف العلوم السياسية.

(Joram Rukambe) جورام روكاميب
يف  واالنتخابات  للدميقراطية  الدولية  للمؤسسة  التابع  أفريقيا  برنامج  برامج ضمن  كمدير  حاليًا  يعمل 
بريتوريا، جنوب أفريقيا. وقبل ذلك عمل ككبري موظفي برنامج العمليات االنتخابية يف مقر املؤسسة 
يف ستوكهومل لفترة سنتني. بني األعوام ١٩٩٨ و٢٠٠٣ عمل كمدير لالنتخابات وكمسؤول تنفيذي 

للجنة االنتخابات يف ناميبيا، باإلضافة إىل مشاركته يف بعثات مراقبة انتخابية وكمستشار فين يف أفريقيا، 
ونشره لبعض الدراسات املتعلقة بإدارة االنتخابات يف جنوب أفريقيا بشكل خاص. حيمل السيد روكاميب 
شهادة املاجستري يف اإلعالم والدراسات الثقافية من جامعة كوازولو ناتال يف جنوب أفريقيا، باإلضافة إىل 

شهادة جامعية يف اإلدارة العامة ودراسات التنمية من جامعة فورت هاري يف جنوب أفريقيا كذلك.

(Carl W. Dundas) كارل دانداس
مدير االنتخابات السابق يف جامايكا (من ١٩٧٩ إىل ١٩٨٠)، ومستشار قانوين سابق يف األمانة العامة 
ملجموعة الكومنويلث، حيث اضطلع مبسؤولية تنسيق املساعدات االنتخابية منذ العام ١٩٩٠ وحىت العام 
٢٠٠١. ومنذ ذلك احلني يعمل كمستشار يف جمال االنتخابات، خيتص يف تطوير وحتديث مؤسسات 
اإلدارة االنتخابية، واألطر القانونية لالنتخابات وترسيم الدوائر االنتخابية. ولقد عمل كمستشار لصاحل 
املفوضية األوروبية لالنتخابات يف ليبرييا من متوز/يوليو ٢٠٠٤ إىل تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٥. السيد 

دانداس حمامي وحيمل شهادة املاجستري يف القانون من جامعة لندن.
 

(Andrew Ellis) أندرو إليس
يعمل حاليًا كمدير لربنامج العمليات االنتخابية يف املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، وذو خربة 
املعهد  الناشئة. عمل سابقًا كمستشار لصاحل  الدميقراطيات  االنتخابية يف  طويلة يف جمال االستشارات 
الوطين الدميقراطي (NDI) يف إندونيسيا من ١٩٩٩ وحىت ٢٠٠٣، حيث عمل مع أعضاء الربملان يف 
جماالت اإلصالح الدستوري واالنتخايب والقوانني السياسية، باإلضافة للعمل مع العديد من املؤسسات 
األهلية غري احلكومية والباحثني السياسيني. كما عمل قبل ذلك ككبري املستشارين الفنيني لصاحل جلنة 
االنتخابات املركزية يف فلسطني، كجزء من برنامج الدعم املمول من قبل املفوضية األوروبية للتحضري 
ألول انتخابات فلسطينية عام ١٩٩٦، وساهم يف إعداد برامج املساعدات اليت قدمتها املفوضية األوروبية 
للدميقراطية  الدولية  إليس من مؤلفي دليل املؤسسة  السيد  للعملية االنتخابية يف كمبوديا عام ١٩٩٨. 

واالنتخابات حول أشكال النظم االنتخابية بنسخته اجلديدة الصادرة سنة ٢٠٠٥. 

(Ayman Ayoub) أمين أيوب
حمامي أسباين من أصل سوري. خيتص السيد أيوب يف برامج الدعم التنموي، مبا يف ذلك الربامج اهلادفة 
إىل تطوير وإصالح النظم االنتخابية، والقانونية والقضائية. ولقد عمل ملا يزيد عن ١٤ سنة يف تقدمي 
خدماته املهنية كمستشار لتعزيز العمليات الدميقراطية يف البلدان اليت متر مبراحل انتقالية واخلارجة من 
الشرقية وجنوب شرق آسيا،  أفريقيا، وأوروبا  حاالت الصراع، يف كل من الشرق األوسط، وغرب 
املتحدة  واألمم  األوروبية،  املفوضية  فيها  مبا  املختصة،  الدولية  واملؤسسات  املنظمات  حلساب  وذلك 
وغريها. ومنذ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٥ يعمل ككبري مسؤويل الربامج يف املؤسسة الدولية للدميقراطية 

واالنتخابات. وحيمل السيد أيوب شهادة املاجستري يف القانون من جامعة سانتاندير يف أسبانيا.
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(Reg Austin) ريغ أوسنت
العامة ملجموعة  واألمانة  ناميبيا،  زميبابوي، وكمستشار يف  االنتخابية يف  الدوائر  ترسيم  عمل يف جلنة 
إىل  باإلضافة  زميبابوي،  يف   (SARDC) األفريقية  القارة  جلنوب  والتوثيق  األحباث  ومركز  الكومنويلث 
عمله كمستشار انتخايب يف موزامبيق وأنغوال. مت تعيينه سنة ١٩٩٢ كمسؤول تنفيذي لالنتخابات من 
قبل السلطة االنتقالية التابعة لألمم املتحدة يف كمبوديا. وقاد بعثة املراقبة املوفدة من قبل األمم املتحدة 
النتخابات سنة ١٩٩٤ يف جنوب أفريقيا، وبعثة املساعدات املوفدة إىل أفغانستان من سنة ٢٠٠٣ إىل 
الكومنويلث  ملجموعة  العامة  األمانة  يف  والقانونية  الدستورية  الشؤون  لقسم  كمدير  وعمل   .٢٠٠٤
من ١٩٩٤ إىل ١٩٩٨، وقام بعدها، وحىت سنة ٢٠٠٣، بإدارة برنامج العمليات االنتخابية، ومن مث 
برنامج أفريقيا التابعني للمؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات. ويقوم منذ عام ٢٠٠٥ بتقدمي خدماته 

كمستشار مستقل. 

(Peter Bartu) بيتر بارتو
عمل كمستشار سياسي للممثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة لعملية السالم يف الشرق األوسط، 
السيد تريي رود الرسن، من ٢٠٠١ وحىت ٢٠٠٣. وعمل قبل ذلك لصاحل األمم املتحدة يف تيمور 
الشرقية (١٩٩٩) وكمبوديا (١٩٩١ إىل ١٩٩٣)، باإلضافة إىل عمله يف مكتب رئيس الوزراء ووزارة 
يف  اإلسرائيلي  اجلانب  ارتباط  بفك  تتعلق  مشاريع  يف  حاليًا  ويشارك  أستراليا.  يف  والتجارة  اخلارجية 

األراضي الفلسطينية.

(Jarrett Blanc) جاريت بالنك
قام بإدارة مشاريع املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية (IFES) لتقدمي املساعدات الفنية االنتخابية يف كل من 
العراق وفلسطني. وميتلك خربة يف االنتخابات وعمليات االنتقال من حاالت الصراع من خالل عمله 
يف كل من أفغانستان، وكوسوفو والنيبال وغريها. ولقد قام بتقدمي أوراق عمل حول إدارة االنتخابات 
يف املؤمتر السنوي حول الشؤون اإلنسانية الذي تنظمه منظمة األمن والتعاون يف أوروبا (OSCE) وحمافل 
دولية أخرى، كما نشر مقاالته يف صحيفة نيويورك تاميز. وحيمل السيد بالنك شهادة يف العلوم السياسية 

من جامعة هارفارد يف الواليات املتحدة األمريكية. 

(Jeannette Bolenga) جانيت بولينغا
تعمل كباحثة يف الدراسات االنتخابية يف معهد الباسيفيك للدراسات املتقدمة يف جماالت التنمية وإدارة 
احلكم، التابع جلامعة جنوب الباسيفيك. وحتمل السيدة بولينغا شهادة املاجستري يف اإلدارة التنموية من 
املركز الوطين لدراسات التنمية التابع جلامعة أستراليا الوطنية. عملت كمسؤولة االنتخابات األوىل يف 
مكتب االنتخابات يف فانواتو من العام ١٩٩٧ وحىت العام ٢٠٠٣، حيث اضطلعت مبسؤولية اإلشراف 
على تعديل سجالت الناخبني سنويًا وتنظيم االنتخابات الربملانية واملحلية، باإلضافة إىل الربامج التدريبية 
ملوظفي االنتخابات، وتطوير برامج التوعية االنتخابية وتنفيذها. وعملت كقائمة بأعمال مدير عام وزارة 
الداخلية  لوزراء  األعوام ١٩٨٦ و١٩٩٣ عملت كمستشارة  فانواتو سنة ٢٠٠١. وبني  الداخلية يف 
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املؤ والربيد واالتصاالت. وهي ناشطة على صعيد منظمات املجتمع املدين واملنظمات األهلية. 

(Sean Dunne) شون ديون
حيمل شهادة جامعية يف علوم احلاسوب من جامعة سنترال كويرتالند يف أستراليا، وشهادة املاجستري 
يف العلوم السياسية من جامعة نيويورك. يعمل منذ العام ١٩٩٩ كرئيس العمليات يف قسم املساعدات 
املجال  هذا  املتحدة يف  األمم  مشاريع  تنسيق  مبسؤولية  يضطلع  املتحدة، حيث  لألمم  التابع  االنتخابية 

واإلشراف عليها. 

(Margot Gould) مارغوت غولد
للمؤسسة  التابع  أفريقيا  برنامج  الدميقراطية من خالل  تعزيز  السياسية، تعمل يف جماالت  العلوم  خرجية 
الدولية للدميقراطية واالنتخابات، حيث انضمت إليها سنة ٢٠٠٠ وبدأت بالعمل يف عدة مواضيع يف 
غرب القارة األفريقية وجنوا، مبا يف ذلك ما يتعلق بالعمليات االنتخابية والدميقراطية على املستويات 
املحلية. ومنذ العام ٢٠٠٢ ختتص ببناء القدرات والتطوير املهين للعاملني يف االنتخابات، حيث أشرفت 
على مشروع امتد لثالث سنوات يف موزامبيق، باإلضافة إىل تنظيم دورات تدريبية يف غرب وجنوب 

القارة األفريقية. ولقد شاركت يف ثالث مهمات ملراقبة االنتخابات يف موزامبيق وأثيوبيا. 

(Ron Gould) رون غولد
متقاعد إال أنه ما زال يشارك بفاعلية يف النشاطات االنتخابية الدولية، حيث يسهم يف العمليات االنتخابية 
بأدوار خمتلفة يف العديد من البلدان، منها ناميبيا، وفرتويال والبوسنة واهلرسك. عمل كمسؤول تنفيذي 
مساعد لالنتخابات يف كندا ملدة ٢٠ عام ابتداًء من سنة ١٩٨١. وعمل قبل ذلك كموظف عام يف كندا 
يف دائرة شؤون الشمال، واملوارد الوطنية، والنقل، واألمن، واجلنسية، وجلنة اخلدمة العامة. ويعترب السيد 
غولد من كبار اخلرباء الدوليني يف جمال تنظيم وإدارة االنتخابات، حيث عمل يف أكثر من ١٠٠ مهمة 

فيما يزيد عن ٥٠ بلد. وحصل على جائزة تقديرية من كندا سنة ١٩٩٧.

(Maria Gratschew) ماريا غراتشو
للدميقراطية واالنتخابات  الدولية  املؤسسة  إىل  انضمت  ولقد  السويد.  أوبساال يف  حتمل شهادة جامعة 
منذ العام ١٩٩٩ حيث تشرف على مشروع متابعة نسب املشاركة يف االنتخابات. باإلضافة إىل ذلك 
تعمل يف جماالت تتعلق بإدارة االنتخابات، واالقتراع القسري واالقتراع من اخلارج، كأحد أعضاء فريق 
االنتخابات يف املؤسسة. ولقد قامت، باالشتراك مع رفائيل لوبيث بينتور، باإلشراف على إعداد تقرير 
املؤسسة بعنوان «نسب املشاركة يف االنتخابات منذ العام ١٩٤٥: تقرير دويل» الصادر سنة ٢٠٠٢، 

وكذلك «نسب املشاركة يف االنتخابات يف دول أوروبا الغربية: تقرير إقليمي» الصادر سنة ٢٠٠٤.

(Bill Gray) بيل غراي
عضو سابق يف جلنة االنتخابات يف أستراليا (من ١٩٩٥ إىل ٢٠٠٠)، ورئيس جملس االنتخابات األسترايل 
لدورتني (١٩٩٥ إىل ١٩٩٧ و١٩٩٧ إىل ١٩٩٩)، باإلضافة إىل قيامه بتمثيل أستراليا يف جملس إدارة 
املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات. ولقد شارك ببعثات مراقبة االنتخابات املوفدة من قبل األمانة 
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العامة ملجموعة الكومنويلث إىل كل من جنوب أفريقيا، وليسوتو، وترينيداد وتوباغو وزميبابوي. ومنذ 
اإلدارة  بشبكات  املتعلقة  خدماته  يقدم  حيث  اخلاصة  االستشارية  شركته  أسس   ٢٠٠٠ سنة  تقاعده 
االنتخابية الدولية، وتأسيس جلنة االنتخابات املستقلة يف مشال أستراليا. ولقد حصل على جائزة تقديرية 

من أستراليا سنة ١٩٩٢. 

(Ellie Greenwood) إيلي غرينوود
عملت لصاحل جلنة االنتخابات يف بريطانيا ملدة أربع سنوات، حيث أسهمت يف تأسيسها وتنظيمها بعد 
تشكيلها ألول مرة سنة ٢٠٠٠، وعملت بشكل خاص على تصميم وتنفيذ التشريعات اخلاصة بتمويل 
األحزاب السياسية، باإلضافة إىل وضع السياسات اهلادفة إىل رفع مستويات املشاركة يف االنتخابات. 
وتعمل حاليًا كمستشارة يف شؤون اإلدارة ملساعدة السلطات املحلية يف أنكلترا يف تطوير كفاءة وجودة 

خدماا.

(Rubén Hernández Valle) روبني هرينانديز فايي
أستاذ القانون الدستوري يف جامعة كوستاريكا، وأستاذ الدكتوراة يف جامعة سيينا يف إيطاليا. وعلى مدى 
سنوات عدة من العمل األكادميي عمل كأستاذ زائر يف العديد من اجلامعات، منها جامعة دوكيسين يف 
بنسيلفانيا (الواليات املتحدة)، واجلامعة الكاثوليكية يف بوينس أيريس (األرجنتني) وجامعة سان ماركوس 
القضاء، ويعمل حاليًا كقاضي بديل  ليما (البريو). وللسيد هرينانديز جتربة طويلة كذلك يف جمال  يف 
املؤلفات املتخصصة يف املجاالت  العديد من  بتأليف  العليا يف كوستاريكا. ولقد قام  العدل  يف حمكمة 

الدستورية، والقضائية، والقانونية واالنتخابية باإلضافة إىل اإلسهام يف إعداد الكثري منها.

(Pedro J. Hernando) بيدرو هريناندو
الربملانية يف جامعة  والقوانني  االنتخابات  وقوانني  الدستوري،  للقانون  منذ سنة ١٩٩١ كأستاذ  عمل 
كانتابريا يف أسبانيا، باإلضافة إىل عمله كأستاذ زائر يف جامعيت بولونيا وروما يف إيطاليا. ولقد قام بنشر 
ما يزيد عن ٣٠ حبث ومقالة حول االنتخابات وفنون التشريع يف الدوريات املتخصصة. وبعد تأسيسه 
لشركة استشارية خمتصة يف جماالت القانون والتكنولوجية احلديثة سنة ١٩٩٨، مت تعيينه مستشارًا لرئيس 
الربملان يف مقاطعة كانتابريا يف مشال أسبانيا، ويعمل منذ عام ٢٠٠٣ كمدير مكتب وزير األشغال العامة 

واإلسكان يف حكومة مقاطعة كانتابريا.

(Ajay Jha) أجاي جاه
العامني، وميتلك خربة وجتربة واسعة يف  املوظفني  اهلند، واليت تضم كبار  اإلدارية يف  عضو يف اخلدمة 
جمال إدارة االنتخابات على املستويني الوطين واملحلي. عمل كنائب عضو يف جلنة االنتخابات اهلندية 
الربملانية  تنظيم االنتخابات  الفريق املسؤول عن  بقيادة  لست سنوات (من ١٩٩٩ إىل ٢٠٠٥)، وقام 
سنة ٢٠٠٤ حيث مت استخدام أجهزة االقتراع اإللكتروين يف كافة مراكز االقتراع يف البالد. وبعد قيامه 
املقاطعات  ملجالس  انتخابات  عدة  إىل  باإلضافة  الوطين،  الربملان  النتخاب  انتخابيتني  عمليتني  بتنظيم 
التشريعية، يعمل حاليًا يف البحث يف تاريخ املؤسسة االنتخابية يف اهلند يف املعهد اهلندي لإلدارة العامة 

يف نيودهلي.
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املؤ (Claude Kabemba) كلود كابيمبا
يعمل كمدير لألحباث يف برنامج أحباث املجتمع، والثقافة واهلوية التابع ملجلس أحباث العلوم اإلنسانية يف 
جنوب أفريقيا. حيمل شهادة املاجستري يف العالقات الدولية من جامعة ويتواترسراند يف جنوب أفريقيا، 
حيث حيّضر لشهادة الدكتوراة يف نفس املجال يف تلك اجلامعة. قبل ذلك عمل يف معهد جنوب القارة 
األفريقية لالنتخابات (EISA)، ومركز دراسة السياسات وبنك التنمية جلنوب أفريقيا. ولقد عمل كذلك 
كمستشار لصاحل بعض املنظمات الدولية، منها أوكسفام، ومكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئني، ومؤسسة التعاون النروجيي، واالحتاد األفريقي. وتتركز اهتماماته البحثية يف جماالت الدميقراطية 
وإدارة احلكم، والسياسات االنتخابية، واملشاركة الشعبية، والصراعات، واإلعالم، واألحزاب السياسية، 

واملجتمع املدين والسياسات االجتماعية. 

(Shumbana Karume) شومبانا كارومي
متخصصة يف السياسات االنتخابية، وباحثة يف دميقراطية االنتخابات، والتعاون اإلقليمي ومواضيع أخرى 
تتعلق بإدارة احلكم والدميقراطية يف دول جمموعة جنوب القارة األفريقية للتنمية (SADC). ولقد عملت 
يف هذه املجاالت سابقًا يف معهد جنوب القارة األفريقية لالنتخابات (EISA) يف جوهانسبورغ، ومعهد 
األحباث والتوثيق يف تلك املنطقة (SARDC) واألمم املتحدة. وشاركت يف العديد من بعثات املراقبة على 
وناميبيا وكينيا.  أفريقيا،  مبا يف ذلك يف كل من سوازيالند، وجنوب  أفريقيا وغريها،  االنتخابات يف 
القارة  جنوب  يف  الدميقراطية  االنتخابات  جمال  يف  األحباث  من  العديد  بنشر  كارومي  السيدة  وقامت 
األفريقية. وهي حتمل شهادة املاجستري يف االقتصاد والتنمية السياسية من كلية الشؤون العامة والدولية 

التابعة جلامعة كولومبيا يف الواليات املتحدة األمريكية.

(Kaz Kuroda) كاز كورودا
يعمل يف االنتخابات منذ العام ١٩٩٢، حيث قام بأدوار خمتلفة يف هذا املجال يف كل من كمبوديا، 
واهلرسك.  والبوسنة  الشرقية  وتيمور  وأندونيسيا،  والباكستان،  وترتانيا،  وموزامبيق،  أفريقيا،  وجنوب 
وقبل ذلك عمل يف جمال املساعدات الثنائية لصاحل وكالة التعاون الدويل اليابانية، حيث قام بإدارة مشاريع 
املساعدات الفنية، وتنسيق املساعدات املالية، وتنفيذ مهمات املراقبة االنتخابية. ويف عام ٢٠٠٦ كان 

يعمل ضمن مشروع املساعدات االنتخابية يف إقليم أتشي يف أندونيسيا. 

(Johan Lindroth) جوهان ليندروث
عام  إىل   ٢٠٠٤ عام  من  واالنتخابات  للدميقراطية  الدولية  املؤسسة  يف  االنتخابات  فريق  ضمن  عمل 
٢٠٠٥. حيمل شهادة من جامعة أوبساال يف السويد يف السياسات املقارنة، حيث درس كذلك يف جامعة 
سالفادور يف األرجنتني. وقبل ذلك عمل يف سفارة األروغواي يف السويد، ويف جامعة بريغني يف النرويج. 

ويعمل حاليًا كمستشار مستقل يف جماالت الدميقراطية. 

(Belinda Musanhu) وبيليندا موسا
متخصصة يف العلوم السياسية واالجتماعية، وتعمل يف جماالت االنتخابات، والدميقراطية وإدارة احلكم 
منذ العام ١٩٩٩. عملت من سنة ٢٠٠٠ إىل سنة ٢٠٠٣ كمسؤولة الرقابة االنتخابية لصاحل شبكة دعم 
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االنتخابات يف زميباوي (ZESN). انضمت سنة ٢٠٠٤ إىل معهد جنوب القارة األفريقية لالنتخابات 
(EISA) حيث تعمل على تعزيز مبادئ اإلدارة االنتخابية والرقابة عليها يف بلدان جمموعة جنوب القارة 
املحليني يف  املراقبني  الفنية ملجموعات  املساعدات  تقدم  باإلضافة إىل ذلك   .(SADC) للتنمية  األفريقية 
العلوم  يف  جامعية  شهادات  موساو  السيدة  وحتمل  فيها.  املراقبة  بعثات  تنسيق  على  وتعمل  املنطقة، 

السياسية، واإلدارة وعلم االجتماع من جامعة زميبابوي. 

(Robert A. Pastor) روبريت باستور
نائب رئيس الشؤون الدولية، وأستاذ العالقات الدولية، ومدير مركز الدميقراطية وإدارة االنتخابات يف 
اجلامعة األمريكية يف الواليات املتحدة. عمل من ١٩٨٥ إىل ٢٠٠٢ أستاذًا يف جامعة إموري يف الواليات 
املتحدة األمريكية، وكمدير مؤسس لربنامج أمريكا الالتينية والدميقراطية التابع ملركز كارتر، حيث قام 
القومي ألمريكا  بلد. عمل كمستشار لألمن  أكثر من ٣٠  االنتخابات يف  املراقبة على  بعثات  بتنظيم 
الالتينية منذ العام ١٩٧٧ وحىت عام ١٩٨١، وكذلك كأستاذ ملؤسسة فولربايت يف املكسيك، وكأستاذ 
زائر يف جامعة هارفارد، حيث حصل على شهادة الدكتوراة. ويعمل حاليًا كمدير تنفيذي للجنة كارتر-

بيكر لإلصالح االنتخايب على املستوى الفيدرايل، كما أنه قام بتأليف وإعداد ١٦ مؤلف.

(Vijay Patidar) فيجاي باتيدار
عضو يف اخلدمة اإلدارية يف اهلند، واليت تضم كبار املوظفني العامني، ومتخصص يف االنتخابات اهلندية 
ودوليًا. عمل بصفة املسؤول التنفيذي امللحق يف مقاطعة ماديا برادش، وكمستشار انتخايب يف أربع بعثات 
حلفظ السالم موفدة من قبل األمم املتحدة، باإلضافة إىل كونه عمل سابقًا كرئيس لفريق االنتخابات يف 

املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات.

(Robert Patterson) روبريت باترسون
بريتيش كولومبيا يف كندا (من ١٩٩٠ إىل ٢٠٠٢)،  السابق لالنتخابات يف والية  التنفيذي  املسؤول 
باإلضافة إىل عمله كعضو يف جلنة ترسيم الدوائر االنتخابية يف العامني ١٩٩٨ و١٩٩٩, ويعمل حاليًا 
كمستشار يف إدارة االنتخابات، حيث عمل يف عدة بلدان منها بابوا غينيا اجلديدة، وليبرييا، وجورجيا، 

وأوكرانيا وفلسطني.

(Maiko Shimizu) مايكو شيميزو
الصراعات)  وفض  (السلم  الدولية  العلوم  يف  املاجستري  لشهادة  دراستها  استكمال  على  حاليًا  تعمل 
احلرة لالنتخابات  اآلسيوية  الشبكة  خالل  من  شاركت  ذلك  قبل  أستراليا.  يف  كويرتالند  جامعة  يف 

الباكستان سنة  اليابانية غري احلكومية يف بعثات مراقبة االنتخابات يف  (ANFREL) وإحدى املنظمات 
املراقبة  بعثات  تنسيق  إىل  باإلضافة  كذلك،   ٢٠٠٤ سنة  والتايوان   ٢٠٠٤ سنة  وأندونيسيا   ،٢٠٠٢
لالنتخابات يف كمبوديا سنة ٢٠٠٣ ويف أندونيسيا سنة ٢٠٠٤. بني عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٤ عملت 
للدميقراطية  الدولية  املؤسسة  مع  بالعمل  بدأت   ٢٠٠٥ ومنذ  اليابانية،  اخلارجية  وزارة  يف  كباحثة 

واالنتخابات يف مشروع إعداد دليل حول حل الرتاعات االنتخابية.

ون
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سا
وامل

ون 
لف

املؤ (Domenico Tuccinardi) دومينيكو توتشيناردي
متخصص يف شؤون االنتخابات، يعمل يف جماالت اإلدارة االنتخابية وإدارة احلكم ملا يزيد عن عشر 
سنوات يف أوروبا الشرقية، والشرق األوسط، وآسيا وأفريقيا. قام بإدارة عملية تسجيل الناخبني خارج 
 .(OSCE) البالد يف البوسنة واهلرسك بني عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٠ لصاحل منظمة األمن والتعاون يف أوروبا
بتنظيم عملية  قام  البوسنة واهلرسك سنة ٢٠٠١،  املنظمة يف  تلك  قبل  االنتخابات من  وكنائب ملدير 
نقل الصالحيات للجنة االنتخابات يف البوسنة. قاد السيد توتشيناردي مشروع االحتاد األورويب لدعم 
االنتخابات يف العراق سنة ٢٠٠٥، كما وعمل كنائب لرئيس بعثة املراقبة األوروبية النتخابات العام 
٢٠٠٥ يف فرتويال. وعمل مؤخرًا كمستشار لصاحل االحتاد األورويب يف جلنة االستفتاء حول استقالل 

اجلبل األسود. وحيمل شهادة يف القانون وماجستري يف القانون الدويل. 

(Kåre Vollan) كاري فوالن
والتعاون يف  األمن  منظمة  بعثة  لرئيس  نائبًا  االنتخابات، حيث كان  يعمل مستشارًا مستقًال يف جمال 
الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠، وحيث  البوسنة واهلرسك من أيار/مايو ١٩٩٩ إىل تشرين  أوروبا (OSCE) يف 
عمل على تنظيم عمليتني انتخابيتني هناك. بني عامي ١٩٩٦ و٢٠٠٥ قاد ١١ بعثة ملراقبة االنتخابات 
لصاحل هذه املنظمة، وقاد البعثة النروجيية ملراقبة االنتخابات يف فلسطني من ١٩٩٥ إىل ١٩٩٦، والبعثة 
النروجيية ملراقبة االنتخابات يف الزميبابوي سنة ٢٠٠٢. بني عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٦ قدم استشاراته للجنة 
فينيسيا التابعة للمجلس األورويب حول قوانني االنتخابات. وحيمل السيد فوالن شهادة املاجستري يف علوم 

الرياضيات من جامعة أوسلو يف النرويج، وقام بنشر العديد من املقاالت املتعلقة باالنتخابات.
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تتقدم املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات خبالص الشكر للعديد من األشخاص واملؤسسات الذين 
أسهموا يف إعداد هذا الدليل حول أشكال اإلدارة االنتخابية. وتعرب املؤسسة عن امتناا لكافة اخلرباء، 
والعاملني يف املجاالت االنتخابية والشركاء حول العامل الذين قدموا هلا الكثري من املعلومات اهلامة واآلراء 

والتحاليل املتعلقة باملواضيع اليت تطرق هلا الدليل. 

وخنص بالشكر الدكتور رفائيل لوبيث بينتور الذي شكلت أعماله وآراؤه الركيزة اليت مت االستناد إليها 
يف وضع هذا العمل. 

وباإلضافة إىل جمموعة املؤلفني واخلرباء الذين سامهوا بوضع الدراسات اخلاصة الواردة يف هذا الدليل، 
تتقدم املؤسسة بالشكر اخلاص للتالية أمسائهم على إسهامام ومساندم جلهودها يف إخراج هذا العمل 

إىل حيز الوجود:

أراكيليان،  أرمينة  أغيالر،  إليانا كريستينا  أفاري غيان،  آدامز، كوادو  براد  نوفل عبود،  أباد،  سامويل 
كيث أركري، إريكا بيكمان، جون بيالمي، فريجينيا برياميندي هيني، هانا بارهيم، فرانشيسكا بيندا، 
نيكوالس كوتريل،  فوس، جون كارلبريغ،  باكستروم  إنغريد  براون،  ناديا  بودا،  مايكل  بريش،  سارا 
إندرانيد داتا، كينغا دولينا، ليندا إيديربريغ، يورغن إلكليت، مونيكا إريكسون، إلينا فينديل دي رجيت، 
جيف فيشر، كارين فوغ، ميليدي فرغستيد، تاشينا جريود، جيمس غوميس، شري غوباالسوامي، بول 
سامويل جونز،  فاسيلي جريجي،  كريستيانسني،  هوهو  ماري  عبداهللا محدوك،  هاغمان،  ليزا  غريين، 
كسابا  تيبور  كينغسلي،  بيري  جان  كندي،  راي  رجاسينغام،  كاديرغامار  ساكونتاال  كادميا،  دينيس 
كوفاكس، إيرينا كرافوس، لوتا الن، ستينا الرسرود، أغوستني لوادا، جوسلني لوكاس، بادي ماغوير، 
دومينغوس ماغاليايس، مايكل ميدوكرافت، جريالد ميتشل، إزابيل موراليس باوتيستا، كينيث مبيسي، 
كارلوس نافارو، سا نغيدي، بيبا نوريس، برينارد أوين، ترييز بريس النيال، يورغن بريسون، ميالين ريد، 
ماريا رودريغث ماكي، رافائيل رونكاغليولو، كريسنت سامبل، أالن مسيث، سكوت مسيث، ريتشارد 

سودرييت، أنتونيو سبينيللي، جوناثان ستونستريت، ماركو سوكسي، كيت سوليفان، زولت زولنوكي، 
رين تاغيبريا، ريتا تابورن، تاالفينغ تيالدي، جودي تومسون، إلونا تيب، مايا ترينستروم، أندرو تراوين، 
فانديغينست،  ستيف  نافاتا،  أورويت  كارلوس  أويوا،  فيليكس  كري،  ترينري  مالكومل  تشيويو،  ديودونيه 
زوفاتو  دانييل  زوفونياسون،  هياليت  يورين،  إليكس  وارشيستر،  بوب  والتر،  بينيديكت  دانفيل ووكر، 

وإستفان زوففا.

والشكر اخلاص للسيدة إيف جونسون جلهودها املهنية يف تنقيح النسخة اإلجنليزية من هذا الدليل، و ناديا 
حنظل زاندر، مديرة شؤون املطبوعات يف املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، وآن دونغ نغوين، 

موظفة املطبوعات يف املؤسسة على إسهامان املميزة.

املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات.
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HInternational IDEAI

دعمًا للدميقراطية حول العامل
 (International IDEA) للدميقراطية واالنتخابات الدولية  منذ تأسيسها سنة ١٩٩٥، تعمل املؤسسة 
كمنظمة دولية إلرساء الدميقراطية املستدامة حول العامل، حيث تنتشر نشاطاا يف كافة أرجاء العامل، مع 
التركيز على أفريقيا، والشرق األوسط، وأمريكا الالتينية وجنوب آسيا. وتتمثل أهدافها يف تعزيز كفاءة 

املؤسسات الدميقراطية ودعم العمليات الدميقراطية، من خالل النشاطات التالية:

توفري منتدى لتبادل اآلراء حول مبادئ الدميقراطية لكل من الباحثني، وصانعي السياسات، والنشطاء   •
وممثلي وسائل اإلعالم؛

تنفيذ األحباث استنادًا إىل التجارب العملية، وتطوير املعاجلات وتنظيم الدورات التدريبية اهلادفة إىل   •
تعزيز العملية الدميقراطية؛

تعزيز الشفافية، واملسؤولية والكفاءة يف إدارة العمليات االنتخابية.  •

جماالت اختصاص املؤسسة
ختتص املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات يف املجاالت التالية:

البناء الدميقراطي وإدارة الصراعات: حيث تعمل املؤسسة يف جماالت البناء الدستوري، واملصاحلة،   •
واحلوار واألمن اإلنساين، مستهدفًة املجتمعات اليت متر يف مراحل انتقالية، خاصًة تلك اخلارجة من 

مراحل تتصف بالعنف وبضعف مؤسسات احلكم. 
وإدارا بشكل مهين،  االنتخابات  استقاللية  تعزيز  العمل على  مبا يف ذلك  االنتخابية:  العمليات   •
املواطنني  ثقة  بناء وتدعيم  إىل  باإلضافة  القائمة يف كل حالة،  للظروف  االنتخابية  النظم  ومواءمة 
بالعملية االنتخابية ككل وتطوير سبل املشاركة فيها على أوسع نطاق. وهلذا الغرض تعمل املؤسسة 
املقارنة  املعلومات والتحاليل  االنتخابات، وتوفري  للعاملني يف  التدريبية  املواد واملراجع  على تطوير 

لألوجه السياسية والفنية املتعلقة بتصميم، وتنظيم وتنفيذ االنتخابات.
األحزاب السياسية: عمًال على تعزيز مبادئ املساواة واملشاركة، مبا يف ذلك إشراك املرأة يف احلياة   •
السياسية، حيث تبحث املؤسسة يف طريقة عمل األحزاب السياسية، واإلطار القانوين هلا، ومصادر 
متويلها، وطرق إدارا وعالقتها جبمهور املواطنني. وتعمل املؤسسة على إجياد أفضل السبل لتحقيق 
املرأة، وذلك من خالل تقدمي  بإشراك  يتعلق  السياسية، خاصًة ما  أوسع مشاركة ممكنة يف احلياة 

التجارب املقارنة حول كيفية تطبيق نظم احلصص (الكوتا) مثًال وغريها.

الدول األعضاء يف املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات
تتألف عضوية املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات من جمموعة من الدول الدميقراطية اليت توفر هلا 
الدعم السياسي واملادي للقيام مبهامها. ويبلغ عدد الدول األعضاء حاليًا ٢٤ دولة هي: أسبانيا، أستراليا، 
الدمنارك،  أفريقيا،  جنوب  تشيلي،  البريو،  بوتسوانا،  بلجيكا،  الربتغال،  باربادوس،  أورغواي،  أملانيا، 
السويد، سويسرا، فنلندا، الرأس األخضر (كاب فريدي)، كندا، كوستاريكا، موريشيوس، املكسيك، 

ناميبيا، النرويج، اهلند وهولندا. وتتمتع اليابان بصفة املراقب يف جملس املؤسسسة.
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