
البحر امليت، األردن، 7-11 نيسان 2014

جدول األعامل

ورشة العمل املشرتكة بني االتحاد األورويب وبرنامج 
األمم املتحدة اإلمنايئ 

Empowered lives.
Resilient nations.

EC-UNDP 
Joint Task Force on Electoral Assistance

تعزيز مصداقية وقبول العمليات اإلنتخابية:

دور الرشكاء واإلدارات اإلنتخابية

تحت رعاية 

صاحب الجاللة الهاشمية امللك عبدالله الثاين ابن الحسني 

املعظّم حفظه الله



اليوم 1
تسجيل املشاركني ىف قاعة املؤمتر

 قاعة االحتفاالت الكربى – فندق موفنبيك
 11:00 – 09:30

تقديم القهوة للحضور يف قاعة االحتفاال الكربى 11:30 – 11:00

حفل االفتتاح 12:15 – 11:30

 كلمة افتتاحية يلقيها

معاىل األستاذ/ رياض الشكعة، رئيس الهيئة املستقلة لالنتخاب باإلنابة/ األردن

كلمة افتتاحية تلقيها

 سعادة السيدة/ جوانا فرونيكا، سفرية االتحاد األرويب باألردن

كلمة افتتاحية تلقيها

   سعادة السيد مراد وهبة، مساعد املدير اإلقليمى للمكتب اإلقليمى للدول العربية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

صورة جامعية 13:00 – 12:15

اسرتاحة غذاء 14:00 – 13:00

حفل االفتتاح
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 أبريل 7
االثنني



أهداف املؤمتر واستعراض جدول األعامل وتقديم الوفود الوطنية

 جيان بيريو كاتوتزى، كبري مستشارى املساعدة االنتخابية بربنامج األمم املتحدة اإلمناىئ، عضو قوة العمل املشرتكة

للمساعدة االنتخابية بني املفوضية األوروبية وبرنامج األمم املتحدة اإلمناىئ

 راكيل ريكو برناىب، مستشار املساعدة االنتخابية بربنامج األمم املتحدة اإلمناىئ، عضو قوة العمل املشرتكة للمساعدة

االنتخابية بني املفوضية األوروبية وبرنامج األمم املتحدة اإلمناىئ

14:30 – 14:00

 متحدث

بدرية بلبيىس، مساعد األمني العام للهيئة املستقلة لالنتخاب يف األردن رئيس الجلسة

تعريف اإلطار املفاهيمى: ماذا نفهم من مصداقية العملية االنتخابية؟ 14:50 – 14:30

رافاييل لوبيز بينتور، خبري مستقل يف مجال االنتخابات متحدث

أثر اإلدارات االنتخابية واألطراف األخرى املعنية باالنتخابات عىل مصداقية وقبول العملية االنتخابية 15:10 – 14:50

 كارلوس فيلينزويال، كبري مستشارى االنتخابات، برنامج تعزير االنتخابات مبرص وليبيا وتونس التابع لربنامج األمم املتحدة

اإلمناىئ

متحدث

املبادئ الرئيسية التى تعزز مصداقية العمليات االنتخابية وقبول نتائجها 15:30 – 15:10

هريوكو ميامورا، رئيس فريق عمل دعم الدول، قسم املساعدة االنتخابية باألمم املتحدة، إدارة الشؤون السياسية متحدث

أسئلة ومناقشة 16:00 – 15:30

اسرتاحة لتناول املرشوبات 16:30 – 16:00

 أثر مؤسسات الدولة األخرى عىل مصداقية
االنتخابات

نوتيمبا دجيبودجا، رئيس لجنة االنتخابات ىف ناميبيا رئيس الجلسة

رافاييل لوبيز بينتور، خبري مستقل يف مجال االنتخابات 16:50 – 16:30

)EISA( إيلونا تيب، مدير العمليات، املعهد االنتخاىب للدميقراطية املستدامة بأفريقيا  متحدث

أثر اإلدارات االنتخابية واألطراف األخرى املعنية باالنتخابات عىل مصداقية وقبول العملية االنتخابية 17:10 – 16:50

أدريان ستووب، محامى، وخبري مستقل يف مجال االنتخابات متحدث

األمن االنتخاىب وأثره عىل العمليات االنتخابية 17:30 – 17:10

هريوكو ميامورا، رئيس فريق عمل دعم الدول، قسم املساعدة االنتخابية باألمم املتحدة، إدارة الشؤون السياسية متحدث

أسئلة ومناقشة  18:00 – 17:30

عشاء ترحيب تنظمه الهيئة املستقلة لالنتخاب باألردن 20:00



 

 بوا ماثيو بايل، األمم املتحدة )مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف جمهورية أفريقيا الوسطى/برنامج األمم

 املتحدة اإلمناىئ( كبري مستشارى االنتخابات، جمهورية أفريقيا الوسطى
رئيس الجلسة

09:00 – 09:20  دور األحزاب السياسية واملرشحني ومدى مساهمتهم ىف ضامن إجراء انتخابات تحظى باملصداقية والقبول

اريانيت شيهو، كبري املدراء القطريني باملعهد الدميقراطى الوطنى باألردن.  متحدث

ما هى اآلليات التى ميكن لإلدارات االنتخابية تطبيقها من أجل تعزيز التعاون مع األحزاب السياسية واملرشحني؟ 09:40 – 09:20

فرانسيسكو كوبوس-فلوريس، خبري مستقل يف مجال االنتخابات. متحدث

 ما هو دور السلطات االنتخابية واملتنافسني االنتخابيني واملسؤولية التى تُلقى عىل عاتقهم ىف املواقف التى من

املحتمل أن ينشب فيها رصاع؟

10:00 – 09:40

سلفادور نافا جومار، قاىض، املحكمة العليا  لالنتخابات االتحادية بالسلطة القضائية االتحادية ، املكسيك. متحدث

أسئلة ومناقشة 10:30 – 10:00

اسرتاحة لتناول املرشوبات 11:00 – 10:30

د. عىل درابكة، أمني عام الهيئة املستقلة لالنتخاب باألردن. رئيس الجلسة

 ما هى اآلليات التى ميكن لإلدارات االنتخابية واألحزاب السياسية تطبيقها ملحاربة التزوير االنتخايب والقضاء عىل

الفساد السيايس؟

11:20 – 11:00

هريمان ثيل، مدير مكتب  املؤسسة  الدولية للنظم االنتخابية باألردن. متحدث

 املال والسياسة: هل يجب عىل اإلدارات االنتخابية االضطالع بدور ما يف مراقبة التمويل الذي تحصل عليه األحزاب

وما تتلقاه من متويل لحمالتها االنتخابية؟

11:40 – 11:20

كارلوس نافارو، مدير مركز الدراسات واملشاريع الدولية، املعهد االنتخاىب الفيدراىل  باملكسيك. متحدث

 هل تعد مدونة قواعد السلوك كافية لضامن التزام األحزاب السياسية واملرشحني بقواعد املنافسة االنتخابية؟ وما هو

الدور املتوقع من اإلدارات االنتخابية يف هذا املجال؟

12:00 – 11:40

جريوم شيلتينز، مدير الربنامج يف تنزانيا وليبيا، املعهد الهولندي للدميقراطية متعددة األحزاب. متحدث

أسئلة ومناقشة 12:30 – 12:00

اسرتاحة لتناول الغداء 14:00 – 12:30
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خربات البلدان
استعراض لتجارب الدول

.يوري تشوكان، رئيس اللجنة املركزية لالنتخابات مبولدوفا
رئيس الجلسة

البوسنة والهرسك: كيف تتعامل اللجنة املركزية لالنتخابات مع  األحزاب السياسية والقضايا الِعرقية؟ 14:20 – 14:00

إيرينا هادزيابديك، عضو اللجنة املركزية لالنتخابات بالبوسنة والهرسك. متحدث

األمريكتان: تحدي قبول نتائج االنتخابات 14:40 – 14:20

مانويل كاريللو، رئيس وحدة الشؤون الدولية ىف املعهد االنتخاىب الفيدراىل باملكسيك. متحدث

ليبرييا: دور األحزاب السياسية واملرشحني ومدى مساهمتهم ىف ضامن إجراء انتخابات تحظى باملصداقية والقبول 15:00 – 14:40

المني ليج، املدير التنفيذي للجنة االنتخابات الوطنية بليربيا. متحدث

أسئلة ومناقشة 15:30 – 15:00

اسرتاحة لتناول املرشوبات 16:00 – 15:30

استعراض لتجارب الدول الجري نايل ميتشل مكتب رئيس الوزراء - هايتى رئيس الجلسة

باكستان: بناء العالقة بني لجنة االنتخابات، األحزاب السياسية واملرشحني لتعزيز نزاهة العمليات االنتخابية 16:20 – 16:00

متحدث  سييد شري أفجان – أمني إضايف – اللجنة االنتخابية الباكستانية

مدغشقر: مشاركة األحزاب السياسية ىف مداوالت اإلدارة االنتخابية: التحديات والفرص 16:40 – 16:20

بياترس عطاالله – رئيس اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة للمرحلة االنتقالية )سينيت( متحدث

فاطمة سمورة – املمثل املقيم لربنامج األمم املتحدة اإلمناىئ مبدغشقر 17:30 – 16:40



 

أندر مبنجوى سونجو نائب الرئيس، اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة بجمهورية الكونغو الدميقراطية رئيس الجلسة

دور اإلعالم ىف تحقيق الثقة والقبول التام للعمليات االنتخابية 09:20 – 09:00

يونس مجاهد، نقيب الصحفيني يف املغرب متحدث

هل ساهم اإلعالم املجتمعي ىف تغيري دور اإلعالم ىف العمليات االنتخابية؟ 09:40 – 09:20

متحدث د. آنيت مونيكا فاثيليك – كبري مديرى برنامج العمليات االنتخابية باملعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة االنتخابية

التدابري التى تتخذها اإلدارات االنتخابية لتعزيز تأثري اإلعالم عىل مصداقية العملية 10:00 – 09:40

BBC جاميس دين، مدير السياسات والتعلم بجمعية ميديا أكشن التابعة ملحطة متحدث

أسئلة ومناقشة 10:30 – 10:00

اسرتاحة لتناول املرشوبات 11:00 – 10:30

رئيس الجلسة القايض إيساو إليوت شولو، عضو اللجنة االنتخابية بزامبيا

املجتمع املدين واإلدارة االنتخابية: العمل سويًا ىف مجال تثقيف الناخبني 11:20 – 11:00

أوسكار بلو، مدير منظمة  Search for Common Ground ليبرييا متحدث

11:20 – 11:40   املراقبة املحلية لالنتخابات: أثرها عىل العملية االنتخابية ومسؤوليتها تجاهها

لويس جيمبو، رئيس املعهد األنجويل  للنظم االنتخابية والدميقراطية متحدث

املجتمع املدين، هل هو جهة رقابية أم رشيك منفذ؟ وهل يوجد تضارب يف املصالح؟ 12:00 – 11:40

متحدث رومان أدوت، منظمة جولوس اإلقليمية، روسيا

أسئلة ومناقشة 12:30 – 12:00

اسرتاحة غداء 14:00 – 12:30
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استعراض تجارب الدول
لوثر بوكستني، رئيس لجنة االقرتاع املركزية الرئيسية بسورينام

  رئيس الجلسة

تونس: الدميقراطية ىف مرحلة التحول: دور املجتمع املدين ىف العملية االنتخابية

تونس: الدروس املستفادة من انتخابات 2011 والخطوات املستقبلية

14:20 – 14:00

مراد بن مويل، نائب رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، تونس

ليىل بحرية، ممثلة مرصد شاهد، تونس

متحدث

نيبال: الجهود املبذولة لدمج املجتمع املدين واإلعالم واملراقبني ىف العملية االنتخابية 14:40 – 14:20

متحدث نيل كانثا، كبري مفويض االنتخابات بنيبال

الدروس املستفادة من املراقبة الدولية: أثرها عىل مصداقية العمليات االنتخابية 15:00 – 14:40

إميانويل جيفريه، رئيس شعبة الدميقراطية ومراقبة االنتخابات باإلدارة األوروبية للعمليات الخارجية متحدث

أسئلة ومناقشة 15:30 – 15:00

اسرتاحة لتناول املرشوبات 16:00 – 15:30

استعراض تجارب الدول

تاتيفيك أوهانيان، عضو املفوضية املركزية لالنتخابات ىف أرمينيا

رئيس الجلسة

فلسطني: توجيه لجنة االنتخابات املركزية نحو تعزيز الروابط مع املجتمع املدين 16:20 – 16:00

هشام كحيل، املدير التنفيذى للجنة االنتخابات املركزية، فلسطني

 ممثل عن منظامت املجتمع املدين من فلسطني

متحدث

كينيا: االنتخابات الكينية 2013: دور اإلعالم عموًما وبرنامج املناقشة الواقعية كينيا تتحدث 16:40 – 16:20

د. أنجيال موريثي، مديرة األبحاث، جمعية ميديا أكشن التابعة ملحطة BBC، رشق أفريقيا- كينيا متحدث

األردن: الجهود املبذولة لدمج املجتمع املدين واإلعالم واملراقبني ىف العملية االنتخابية 17:00 – 16:40

برشى أبو شحوت، مديرة السياسات والتطوير املؤسيس، الهيئة املستقلة لالنتخاب باألردن متحدث

أسئلة ومناقشة 17:30 – 17:00

تجارب البلدان



متشانغا مجاكا عضو املفوضية الوطنية لالنتخاب يف تنزانيا رئيس الجلسة

 تقبل نتائج االنتخابات:

)J-PERM( مرشوع املتابعة املشرتكة لنتائج انتخابات األحزاب بغانا

09:45 – 09:00

غانا

دافيد إكو أبياه، برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، غانا امليرس

 جورجينا أوبوكو أمانكوا، نائب الرئيس للشؤون املالية واإلدارية  بلجنة االنتخابات ىف غانا
حامد كودى فيسا، رئيس مسؤويل االنتخابات، لجنة االنتخابات ىف غانا

 إميانويل ويلسون، ممثل عن حزب املؤمتر الشعبي الوطني
بيرت ماك مانو، ممثل عن الحزب الوطني الجديد

 أحمد جيديل، ممثل عن حزب املؤمتر الدميقراطي الوطني
ويليام دوكبور، ممثل عن الحزب الشعبي التقدمي

  جاميس كوابينا بومفيه، ممثل عن حزب مؤمتر الشعب

املتحدثون

أسئلة ومناقشة 10:15 – 09:45

اسرتاحة لتناول املرشوبات 10:45 – 10:15

مارتن هالف، كبري املستشارين الفنيني بربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، األردن رئيس الجلسة

التعاون بني الرشكاء املعنيني باالنتخابات:

تجربة مايل ىف االنتخابات التي أجريت ىف مرحلة ما بعد النزاع

11:30 – 10:45

ماىل

أليان أيادوكون، كبري املستشارين الفنيني بربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، مايل مليرس

موىس سينكو كوليباىل، وزير اإلدارة اإلقليمية

مامادو دياموتاىن، رئيس اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات يف مايل

الكولونيل إن تيو بنجاىل، مدير مكتب التسجيل االنتخايب

موريبا سينايكو، رئيس اللجنة املعنية بلوجيستيات االنتخابات

تراورى نانا سيساكو، مجموعة PIVOT )مركز أوا كيتا( – املجتمع املدين

أليو دجيم، اتحاد اإلذاعة والتليفزيون الحر مبايل

متحدث
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أسئلة ومناقشة 12:00 – 11:30

ليفرتيج لليتىش، رئيسة لجنة االنتخابات املركزية بألبانيا رئيسة الجلسة

دمج املساواة بني الجنسني يف العملية االنتخابية: الرشكاء املعنيون

12:30 – 12:00

 املساواة بني
الجنسني

خديجة الرباح، املنسقة الوطنية وعضوة بالجمعية الدميقراطية لنساء املغرب
 ماموسيبى فولو، مفوضة اللجنة االنتخابية املستقلة، ليسوتو

ممثلة عن هيئة األمم املتحدة للمرأة

املتحدثون

أسئلة ومناقشة 13:00 – 12:30

اسرتاحة غداء 14:00 – 13:00

 منظور إقليمي: التحديات والفرص الخاصة
بالتعاون اإلقليمي

تقارير امليرسين واملناقشات العامة
رافاييل لوبيز بينتور – خبري مستقل يف مجال االنتخابات

رئيس الجلسة

املجموعة )1(: جامعة الدول العربية

 15:30 – 14:00

جلسات العمل املصغرة

لويس مارتينيز بيتانزوس - املستشار االنتخايب اإلقليمي بربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ – الدول العربية امليرس

املجموعة )2(: رابطة مسؤويل االنتخابات األوروبية

زولت سزولنويك – األمني العام لرابطة مسؤويل االنتخابات األوروبية امليرس

 املجموعة )3(:أفريقيا )االتحاد األفريقي، التجمع االقتصادي لدول غرب افريقيا، منتدى الهيئات االنتخابية لدول
   امللتقى التنموي لجنوب افريقيا(

جورام روكامب – كبري املستشارين الفنيني بربنامج األمم املتحدة اإلمناىئ - تنزانيا امليرس

خابات املس 16:00 – 15:30

سئلة ومناقشة 17:30 – 16:00



  جيانبريو كاتوزى – كبري مستشاري املساعدة االنتخابية بربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ – فرقة العمل املشرتكة
 التابعة للمفوضية األوروبية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ املعنية باملساعدة االنتخابية

رئيس الجلسة

العروض التقدميية لعمل املجموعات ومنهجيتها
09:15 – 09:00

القاعة الرئيسية

 10:30 – 09:15

املجموعة )1(: اإلدارات االنتخابية واألحزاب االنتخابية واملرشحون جلسات العمل املصغرة

 راكيل ريكو برناب - مستشار املساعدات االنتخابية - فرقة العمل املشرتكة التابعة لربنامج األمم املتحدة اإلمناىئ
 واملفوضية األوروبية املعنية باملساعدة االنتخابية

مليرس

املجموعة )2(: هيئة إدارة االنتخابات ومنظامت املجتمع املدىن

ديودونيه تشيويو – املستشار االنتخايب اإلقليمي بربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ - أفريقيا مليرس

املجموعة )3(: اإلدارات االنتخابية واإلعالم

BBC جيمس دين – مدير السياسات والتعلم بجمعية ميديا أكشن الخريية التابعة ملحطة مليرس

املجموعة )4(: اإلدارات االنتخابية ومؤسسات الدولة األخرى

أليدا فرييرا- مستشارة السياسات االنتخابية بربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ مليرس

اسرتاحة لتناول املرشوبات 11:00 – 10:30

11:00 – 12:30 مناقشة عامة: ملخص للموضوعات والتوصيات

EC-UNDP 
Joint Task Force on Electoral Assistance

 تطوير العمل بني اإلداراتاليوم 5
 االنتخابية والرشكاء املعنيني:
  أبريل 11 جلسات العمل والتوصيات

الجمعة



ختام املؤمتر, بيري هارتز، مساعد املدير القطري لربنامج االمم املتحدة اإلمنايئ يف بروكسل رئيس الجلسة

 كلمة
معايل األستاذ رياض الشكعة رئيس الهيئة املستقلة لالنتخاب باإلنابة/ األردن

 كلمة
 جان لوى فيل، رئيس وحدة الحاكمية، والدميقراطية، والنوع االجتامعي، وحقوق اإلنسان باملفوضية األوروبية –

  مكتب التعاون األورويب للمعونة

 كلمة
مجدي مارتينيز سليامن ، مدير بالنيابة ملكتب السياسات اإلمنائية بربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

13:00 – 12:30

اسرتاحة غذاء 14:00 – 13:00
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Empowered lives.
Resilient nations.


