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يود برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ واملفوضية األوروبية أن يتقدما بالشكر للدول التي شاركت بوفود يف املؤمتر والتي بلغ عددها 15 

دولة. ويتوجها أيضاً بالشكر الخاص لجاللة امللك عبدالله الثاين بن الحسني، ملك األردن، لرعايته لهذا املؤمتر، وإىل الهيئة املستقلة 

لالنتخاب يف األردن لدعمها القيَّم الذي قدمته عىل صعيد تنظيم هذا املؤمتر.
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إخالء مسؤولية
تعكس محتويات هذا التقرير النقاشات التي دارت أثناء املؤمتر وبالتايل 

ينبغي عدم األخذ بها باعتبارها بياناً بالوقائع أو املوقَف الرسمي ملنظمي 

للمؤمتر )وهام برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ واملفوضية األوروبية( أو الدول 

األعضاء فيهام أو أية مؤسسة تم متثيلها يف املؤمتر.



هذه الوثيقة هي تقرير موجز 

لنقاشات املؤمتر حول “تعزيز 

مصداقية العمليات االنتخابية 

والقبول بها: دور الرشكاء واإلدارات 

االنتخابية”

تم تنظيم املؤمتر تحت رعاية العاهل 

األردين “جاللة امللك عبد الله الثاين 

بن الحسني”

تم تنظيم املؤمتر من 7 إىل 11 أبريل/نسيان 2014 يف البحر 

امليت باململكة األردنية الهاشمية.
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تحت رعاية  العاهل األردين جاللة امللك عبد الله الثاين بن الحسني، نظمت املفوضية 

األوروبية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ )سيشار إليه فيام ييل بعبارة الربنامج 

اإلمنايئ( والهيئة املستقلة لالنتخاب يف اململكة األردنية الهاشمية مؤمتراً بعنوان تعزيز 

مصداقية وقبول العمليات االنتخابية: دور األطراف صاحبة املصلحة واإلدارات 

االنتخابية.

وقد انعقد هذا املؤمتر يف الفرتة من 7 إىل 11 أبريل/ نيسان 2014 يف البحر امليت يف 

اململكة األردنية الهاشمية. نظمت هذا املؤمتر فرقة العمل املشرتكة بني املفوضية 

األوروبية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ املعنية باملساعدة االنتخابية بالتعاون مع 

املرشوع اإلقليمي للدعم االنتخايب يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا التابع للربنامج 

اإلمنايئ والذي متوله الوكالة السويدية للتعاون اإلمنايئ الدويل.

متحورت النقاشات يف املؤمتر حول فهم مشرتك يرى أن مصداقية العملية االنتخابية والقبول بها ليسا رهناً فقط بإدارة االنتخابات عىل نحو خاٍل من 

العيوب من الناحية الفنية. أضف إىل ذلك أن اإلقرار باألهمية الحاسمة للجوانب السياسية يف العمليات االنتخابية -مبا يف ذلك األدوار التي تلعبها 

األطراف األخرى صاحبة املصلحة يف االنتخابات- هو من رشوط تحقق مصداقية الحدث االنتخايب والقبول به.

الهدف من املؤمتر هو توسيع دائرة النقاش بشأن العمليات االنتخابية لتشمل ما هو أبعد من النواحي الفنية بحيث يتم الرتكيز بصورة أعمق عىل 

مشاركة الطيف الكامل من األطراف صاحبة املصلحة يف االنتخابات، مبا فيها األحزاب السياسية واملرشحني واإلعالم واملراقبني املحليني والدوليني 

واملجتمع املدين والعدالة االنتخابية ومؤسسات الدولة األخرى واملجتمع الدويل.

ونُظم هذا الحدث عىل نحو يعزز من إطالع املشاركني عىل تجربة البلدان املختلفة، حيث تضّمن عدداً من املحارضات ودراسات الحاالت اإلفرادية 

والجلسات التفاعلية. مرفق بهذا التقرير نسخة من جدول أعامل املؤمتر.

نظراً لألهداف املحددة من هذا املؤمتر، فقد بُذلت جهود خاصة لدعوة نطاق واسع من األطراف صاحبة املصلحة يف االنتخابات وذلك عىل نحو 

يختلف عن حلقات العمل املشرتكة السابقة للمفوضية األوروبية والربنامج اإلمنايئ. وكانت الغاية من ذلك إحداث تفاعل ومشاركة مبارشين مع 

ممثيل هيئات إدارة االنتخابات والتشجيع عىل الحوار الرصيح واملفتوح يك تقرتب من خالله كافة األطراف من تكوين فهم أفضل ملواقف اآلخرين 

وأولوياتهم. اجتذب املؤمتر، باإلضافة إىل هيئات إدارة االنتخابات، مشاركني من األحزاب السياسية ومنظامت املجتمع املدين واإلعالم والدوائر 

الحكومية والقضاء وموفدين عن االتحاد األورويب واملكاتب التابعة للربنامج اإلمنايئ.

ويف الوقت الذي استهدف فيه املؤمتر هيئات إدارة االنتخابات من مختلف دول العامل، ركز املؤمتر بشكل أسايس عىل الدميقراطيات الهشة والناشئة 

–وبوجه خاص عىل املنطقة العربية. وقد شارك يف املؤمتر 250 شخصاً حرضوا من 70 دولة، مبا يف ذلك 51 وفداً.
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ملحة عن تنظيم املؤمتر

تم تنظيم املؤمتر بحيث يبدأ بتقديم محارضات ومفاهيم عامة مبا يفيض إىل تحديد اإلطار الذي ستدور فيه النقاشات يف األيام التالية. وتم تخصيص 

فقرات ملناقشة مختلف األطراف صاحبة املصلحة املنخرطة يف العملية االنتخابية وعالقتها بإدارة االنتخابات.

تركزت املحارضات التي قدمها خرباء عىل مجالني أساسيني، هام: )1( تحديد األدوار التي تلعبها مختلف األطراف صاحبة املصلحة يف االنتخابات 

وتأثريها عىل مصداقية العملية االنتخابية والقبول بها، )2( تقييم ما الذي ميكن لإلدارات االنتخابية أن تقوم به من أجل تعزيز املشاركة البناءة 

ألصحاب املصلحة يف العملية. وقد ُعرضت تجربة 31 بلداً تركز كل منها عىل تطبيق البلد املعني للقضايا التي نوقشت يف املحارضات.

وقد انبثق عن النقاشات التي دارت يف املؤمتر مجموعة توصيات خاصة بهيئات إدارة االنتخابات واألطراف صاحبة املصلحة يف االنتخابات تتعلق 

بكيفية تعزيز مصداقية العمليات االنتخابية من خالل التعاون املتبادل بني هؤالء. والغاية من هذه التوصيات هي تزويد هيئات إدارة االنتخابات 

وأصحاب املصلحة الرئيسيني مبعلومات وبيانات وتجارب وأمثلة مقارنة مبا يعزز مصداقية العمليات االنتخابية.

وقدم املؤمتر أيضاً الفرصة للمشاركني يك يقيّموا األوضاع الحالية للتعاون بني املناطق يف مختلف مناطق العامل. وقد ساعد ذلك يف زيادة الوعي 

مبختلف الُنُهج والفرص والتحديات املرتبطة بالتعاطي مع الرشكاء.

حول هذا التقرير املوجز

يتضمن هذا التقرير ملخصاً للمحارضات التي قُدمت يف املؤمتر والنقاشات التي ُعقدت بني املشاركني. ومن 

هنا، فإن الهدف من هذا التقرير هو تلخيص النقاشات لفائدة اإلدارات االنتخابية واملشتغلني بالعمليات 

االنتخابية ممن مل يتمكنوا من حضور املؤمتر. وقد رُتبت املعلومات يف هذا التقرير ترتيباً زمنياً قدر اإلمكان 

بحسب النقاشات وجدول األعامل )املرفق يف آخر هذه املطبوعة(. ولكن املحررين ارتأوا يف بعض الحاالت 

تغيري ترتيب بعض املحارضات والنقاشات مبا يخدم الوضوح يف العرض.

سيعقب صدور هذا التقرير املوجز دورة تعلُّم إلكرتوين تتعلق بنفس املوضوع وستكون متاحة مجاناً عرب 

شبكة اإلنرتنت عىل بوابة التعلم اإللكرتوين لفرقة العمل املشرتكة للمساعدة االنتخابية:

www.elearning.ec-undp-electoralassistance.org.
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االفتتاح
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رياض الشكعة

رئيس الهيئة املستقلة 

لالنتخاب

 

جوانا رونيكا

رئيسة بعثة االتحاد 

االورويب لألردن

 

سيام بحوث،

األمني العام املساعد لألمم 

املتحدة و املدير اإلقليمي 

ملكتب الدول العربية برنامج 

األمم املتحدة اإلمنايئ

أكدت الكلامت االفتتاحية والخطابات الرئيسية عىل كون األردن أول بلد عريب 

يستضيف مثل هذا الحدث مام أتاح الفرصة لتسليط الضوء عىل بعض من 

املنجزات التي حققها األردن يف هذا املضامر عىل صعيد اإلصالح السيايس بوجه 

عام واإلصالح االنتخايب بوجه خاص. وكان من بني أهم التطورات إنشاء الهيئة 

املستقلة لالنتخاب يف عام  2012 التي تولت املسؤولية عن إجراء االنتخابات 

الربملانية يف يناير/ كانون الثاين من عام  2013 )فيام كانت وزارة الداخلية هي 

املسؤولة عن إجراء االنتخابات يف السابق(. وكان من األهداف املشرتكة لتلك 

االنتخابات بالنسبة للهيئة وغريها من األطراف صاحبة املصلحة التعاون من أجل 

زيادة نسبة املشاركة يف االنتخابات.

أشار املتحدثون إىل التعاون الوثيق بني األردن وكٍل من االتحاد األورويب والربنامج 

اإلمنايئ، اللذين دعام منذ وقت طويل جهود اإلصالح السيايس يف هذا البلد. 

يقوم هذان الرشيكان بتقديم الدعم لالنتخابات فقط عندما يُطلب إليهام ذلك 

من السلطة الوطنية ذات الصلة، وقد أكدا يف هذا الصدد التزام األردن بتحسني 

عملياته وإجراءاته. ويدل إرسال االتحاد األورويب بعثة مراقبة انتخابية مستقلة 

عىل دعمها لجهود التحول الدميقراطي يف األردن. إضافة إىل ذلك، مول االتحاد 

األورويب األعامل التي تولت القيام بها منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم 

والثقافة )اليونسكو( باالشرتاك مع اإلعالم ومنظامت املجتمع املدين )يف أنشطة 

تثقيف الناخبني( واألحزاب السياسية )يف بناء القدرات(. وقد متت اإلشارة إىل أن 

هذا املؤمتر يأيت يف إطار دعم االتحاد األورويب والربنامج اإلمنايئ لجهود التحول 

الدميقراطي التدريجي يف األردن.

تشكل االنتخابات ذات املصداقية عنرصاً أساسياً من عنارص الحوكمة الرشيدة. 

وينبغي ملثل هذه االنتخابات أن تُنتج برملاناً وحكومة خاضعني للمساءلة وأن 

تدعم مشاركة املواطنني يف املجال العام. ويف الوقت الذي تعدُّ فيه املشاركة 

الفعالة لإلعالم واألحزاب السياسية وغريهام من األطراف صاحبة املصلحة يف 

االنتخابات عامالً حاسامً يف أية عملية انتخابية، تم التأكيد عىل رضورة وجود 

اإلطار القانوين املناسب والبيئة السياسية.



16

تعريف 
املفاهيم



17

تعريف اإلطار املفاهيمي: ما املقصود بعبارة مصداقية العمليات االنتخابية؟

مثة عالقة وطيدة بني مصداقية العملية االنتخابية واالستقرار واالستدامة السياسيني. تتحقق االستدامة السياسية عندما يتم قبول نتائج االنتخابات 

من قبل األطراف املعنية صاحبة املصلحة يف االنتخابات. وبالتايل، فإن ضامن حدوث مثل هذا القبول هو من املهامت األكرث صعوبة بالنسبة إلدارة 

االنتخابات ألن هذا القبول يفيض إىل تحقيق االستدامة السياسية. وينطوي الحصول عىل هذا القبول والحفاظ عليه عىل ما هو أكرب من مسألة 

حدود اإلدارة الفنية/اإلدارية أو املالية لالنتخابات.

تعتمد مصداقية االنتخابات يف األساس عىل العمليات الفنية والقرارات التي ميكن للمواطن فهمها ومن ثم التقيُّد بها. وتعترب الشفافية عنرصاً أساسياً 

من عنارص أية عملية انتخابية. وتتناقض هذه املعايري مع معايري القيادة السياسية بعدة طرق؛ ففي كثري من الحاالت تكون القيادة السياسية 

مستندة إىل مزايا القادة وشعبيتهم بدالً أن تستند إىل قضايا محددة ميكن للمواطنني تقييمها. يجب إدارة العمليات االنتخابية عىل نحو سليم من 

أجل بناء مصداقية باقية عىل املدى الطويل عىل أساس من الحقائق؛ يف حني تتسم القيادة السياسية عموماً بقرص األجل وبأنها قامئة عىل املثاليات 

واآلمال ال عىل الحقائق.

االنتخابات عبارة عن خدمة عامة ذات طبيعة متكررة، ويك يُنظر إىل هذه الخدمة بعني املرشوعية فإنه يتعني عليها -كام هي الحال بالنسبة ألية 

خدمة عامة أخرى- أن تقدم للمواطنني فوائد ملموسة. وإن مل تكن هذه الفوائد ملموسة فإن قيمة االنتخابات وإدارة االنتخابات ستكون عىل 

األرجح عرضة للتساؤل والتشكك، ومن ثم ستقع الُفرقة بني إدارة االنتخابات واملواطنني الذين ُوجدت أصالً يك تخدمهم.

ويك ال ينقطع حبل األفكار فيام يتعلق باملقابلة بني املصداقية والقيادة، مثة عنرص آخر مهم له صلة باإلميان، وهو أن القيادة ترتكز عىل العالقة بني 

القادة السياسيني واملواطنني وبخاصة أميان املواطنني بقادتهم- وهو أمر غري منظور. بينام تعتمد املصداقية عىل حقائق متغرية وهي بالتايل تتناقض 

مع اإلميان.

املسألة األخرى التي يتوجب التطرق إليها هي مسألة الثقة. تتولد الثقة مع الوقت عندما تتم العملية مراراً وتكون النتائج مقنعة للشعب. ومن 

هنا، فإن الثقة يف العمليات االنتخابية تتولد مبرور الوقت ويتحقق بالشكل املثايل يف اللحظة التي ينعدم فيها الشك يف أن اإلدارة االنتخابية تدير 

االنتخابات عىل النحو الصحيح. ويف مثل هذه الحاالت يفرتض املواطنون أن العملية االنتخابية مبراحلها املختلفة قد نُفذت عىل النحو الصحيح 

وأن النتائج املعلنة تعكس إرادة الشعب الحقيقية. هذه الثقة متنح املمثلني املنتخبني سلطة الحكم ويسهم يف إسباغ سمة املمثل الرشعي للشعب 

عليهم. وتعترب الشفافية قضية أساسية يف خلق الثقة يف هيئة إدارة االنتخابات وبالتايل يف العملية االنتخابية ككل.

شمول الكافة هو مفهوم آخر يسري مع املصداقية جنباً إىل جنب؛ فليك تكون االنتخابات ذات مصداقية، يجب أن يتمتع جميع الناخبني بحق 

االنتخاب وأن مُينحوا الفرصة للقيام بذلك دون أي إقصاء أو متييز، وأن يتمتع جميع املواطنني املستوفون للرشوط بالرتشح للمنصب وانتخاب الناس 

لهم.1 إن من شأن تحقيق هذه املعايري أن يعزز من مستوى املصداقية.

1  راجع العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة 25.
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يجب أن يكون جميع املواطنني قادرين عىل املشاركة يف العملية االنتخابية كناخبني ومرشحني. وميكن للمواطنني أيضاً أن يشاركوا عن طريق التأثري 

يف نقاش القضايا العامة والحوار مع املرشحني، أو من خالل قدرتهم عىل تنظيم أنفسهم، وهي مشاركة تستند إىل ضامن حرية التعبري والتجمع 

والتنظيم. فإذا تم إقصاء بعضهم فسيرض ذلك مبصداقية االنتخابات. االنتخابات -يف الواقع- رصاع عىل السلطة السياسية؛ وبالتايل فإن حدوث 

توترات بسببها شأن طبيعي وينبغي عدم النظر إليها عىل أنها يشء سلبي بل طبيعي وحسب. ويتعني أن يكون الدور الذي تلعبه هيئات إدارة 

االنتخابات واألطراف صاحبة املصلحة يف االنتخابات واعياً لهذا الوضع وأن يحاول ترسيخ قوانني أساسية تسمح مبنح السلطة السياسية وفقاً إلرادة 

الشعب مبا يحول دون الوقوع يف املحظور، وبهذه الطريقة تُنتج العملية انتخابات ذات مصداقية واستدامة سياسية.

تأثري هيئات إدارة االنتخابات وغريها من األطراف صاحبة املصلحة عىل مصداقية العملية 

االنتخابية والقبول بها

ال تستطيع هيئات إدارة االنتخابات وحدها ضامن مصداقية االنتخابات، فاالنتخابات ليست مامرسة تقنية محضة، بل هي حدث اجتامعي-سيايس. 

باإلضافة إىل هذه الهيئات، هناك أطراف أخرى صاحبة مصلحة يف االنتخابات تقع عىل عاتقها هي األخرى مسؤولية بشأن مصداقية االنتخابات. بل 

إن كل طرف من هذه األطراف له -يف الحقيقة- نصيبه من هذه املصداقية وبالتايل يتوجب عىل الجميع أن يعملوا معاً عىل تحقيق تلك املصداقية.

تعد السلطات االنتخابية صاحب املصلحة االنتخايب األكرث انخراطاً يف العملية بشكل مبارش، وهذه السلطات هي: الكيانات والهياكل املشاركة 

يف جميع جوانب العملية االنتخابية مبا يف ذلك الهيئة املسؤولة عن إجراء االنتخابات والهيئات املكلفة بتسوية الخالفات االنتخابية. يليها يف 

ذلك الدوائر الحكومية واألحزاب السياسية واملرشحون واملجتمع املدين )كمراقب لالنتخابات وكذلك كمزود لربامج الرتبية املدنية( واإلعالم عىل 

املستويني املحيل والوطني.

يتعني عىل السلطات االنتخابية التقيد بجملة من املبادئ يك تتمكن من إجراء انتخابات ذات مصداقية. وهذه املبادئ هي االستقاللية )يف 

إجراءاتها، مقارنة باالستقاللية املؤسساتية( والنزاهة والشفافية والكفاءة )وبالتايل املهنية( واالستدامة )الحاجة إىل إجراء انتخابات دورية بحيث 

تتحقق املصداقية ويتم الحفاظ عليها مع الوقت(. وعىل الرغم من أن بعض هذه املبادئ سلويك، إال أن تطبيقه يعتمد عىل السياقات القانونية 

والسياسية واملؤسساتية التي يجري ضمنها تطبيق هذه املبادئ. وقد تتأثر هذه املبادئ –إن قُيّض لها أن تتأثر- بشكل طفيف بالسلطات 

االنتخابية، أما األطراف األخرى صاحبة املصلحة يف االنتخابات فهي املسؤولة بصورة رئيسية عن التطبيق الصحيح والسليم لهذه املبادئ.

تحدد السياقات القانونية والسياسية واملؤسساتية التي تعمل فيها السلطة االنتخابية الكيفية التي ستُجرى بها االنتخابات. ويف بعض الحاالت ميكن 

لألحكام القانونية أن تحد من املرونة التي تتمتع بها السلطات االنتخابية يف تطبيق بدائل أفضل من تلك التي ارتآها املرشعون من قبل.

لضامن إرشاك جميع املواطنني يف العملية االنتخابية يجب أن تشارك األحزاب السياسية واملجتمع املدين )مبا يف ذلك الجامعات املهمشة( واإلعالم 

والحكومة. وينبغي أن تعمل الحكومة بجميع دوائرها مع السلطات االنتخابية لضامن شمول العملية للجميع. فإذا تقلص الفضاء السيايس سينتفي 

شمول الكافة وستتفقد االنتخابات مصداقيتها حتى لو أدارت السلطات االنتخابية االنتخابات بأفضل أسلوب فني ممكن.

تلعب األحزاب السياسية دوراً رئيسياً يف تعزيز مصداقية العملية. ويعترب املتنافسون يف االنتخابات الالعب الرئييس غري أن هؤالء املتنافسني 

يترصفون يف غالبية األحيان كقوة سلبية خالل االنتخابات. إذا ما تم تجاهل القوانني وترصفت األحزاب عىل نحو الأخالقي فإنه سيصبح من الصعب 

إيجاد الثقة بالعملية االنتخابية وقبول نتائجها. لذلك فإن مشاركة األحزاب السياسية وترصف املرشحني من منطلق حسن النوايا أمران أساسيان 

لتحقيق مصداقية العملية االنتخابية.

ويلعب املجتمع املدين واإلعالم أيضاً دوراً أساسياً يف إجراء انتخابات ذات مصداقية. ميكن للمجتمع املدين أن يشارك كمراقب أو كمزود للرتبية 

املدنية. ومن الرضوري يف كال الحالتني أن يترصف املجتمع املدين بطريقة تتسم باملهنية، منحيَاً أي تعاطف أيديولوجي ألعضائه جانباً. ميكن 

ملنظامت املجتمع املدين أن تلعب، كمراقب لالنتخابات، دوراً مهامً يف تعزيز الشفافية والثقة يف االنتخابات. وميكن لها أن تترصف، قبل االنتخابات 

وبعدها، كممثل للمواطنني بحشد الدعم نيابة عنهم وأن تلعب دور الوسيط بني املرشعني واملسؤولني الحكوميني بهدف الدخول يف حوار بناء. 

تقتيض املصداقية أيضاً أن يتمكن الناخبون من االختيار املستنري باملعلومات، لذلك فإن إرشاك املجتمع املدين يف تزويد الناخب باملعلومات عرب 

منابر مختلفة مبقدوره إحداث تأثري إيجايب عىل مصداقية العملية.
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يلعب قطاع اإلعالم دوراً رئيسياً عن طريق توعية املواطنني بقضايا لها صلة وأهمية بالنسبة لالنتخابات ومتّكن الناخبني من االختيار عن وعي. وقد 

تؤثر التغطية اإلعالمية للحمالت االنتخابية يف نتائج االنتخابات، غري أن عدم تقيد بعض أو كثري من املؤسسات اإلعالمية بااللتزامات األخالقية لهذا 

القطاع يتسبب يف حدوث بعض اإلشكاالت، وذلك بسبب التعرض لضغوطات أو طمعاً يف تحقيق املكاسب املادية. وقد تترضر مصداقية االنتخابات 

يف مثل هذه الحاالت ألن الناخبني يحصلون عىل قدر أقل من املعلومات املقبولة التخاذ قرارات واقعية. ومن الجوانب األساسية إلجراء انتخابات 

ذات مصداقية هو توفري حيز متساو لجميع املتنافسني. ويجب تخصيص الحد األدىن من إمكانية الظهور يف وسائل اإلعالم لجميع املتنافسني يك 

يتسنى لهم التواصل مع املواطنني وتوضيح رؤاهم.

إن إجراء انتخابات ذات مصداقية هو مسؤولية مشرتكة بني كافة األطراف صاحبة املصلحة يف االنتخابات حيث يكمن نجاح أو فشل العملية يف 

رضورة أن يتحمل كل طرف من هؤالء نصيبه من املسؤولية يف العملية االنتخابية ككل وأن ينفذه.

املبادئ األساسية التي تعزز مصداقية العملية االنتخابية والقبول بنتائجها

يعود تاريخ مبادئ االنتخابات ذات املصداقية إىل املادة 12 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عام 1948 حيث طُرحت املتطلبات الرئيسية اآلتية:

· أن تكون االنتخابات دورية	

· وشاملة	

· ومتكافئة	

· ورسية	

· وحرة	

· وحقيقية	

ويلزم اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان وغريه من االتفاقيات والعهود ذات الصلة – وأبرزها العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية- الدول 

املوقعة باحرتام االلتزامات التي تعهدت بها مبوجب تلك الصكوك.

تؤكد األمم املتحدة عىل أهمية قبول النتائج بصفته أحد أهم العوامل يف ضامن مصداقية االنتخابات. فإن مل تقبل األطراف صاحبة املصلحة يف 

االنتخابات )األحزاب السياسية والناخبون واملرشحون( بالنتائج التي تتمخض عنها االنتخابات ستحدث مشكلة بغض النظر عن جودة املستوى الفني 

الذي أُديرت به تلك االنتخابات. ومن بني التدابري املهمة التي تكفل قبول نتائج االنتخابات ضامن إدارة االنتخابات كعملية سياسية عىل نحو جيد. 

ولتحقيق هذه الغاية، يجب عىل األطراف صاحبة املصلحة أن تتفق أوالً عىل »قوانني اللعبة«، أي النظام االنتخايب وكيفية توزيع املقاعد واستحداث 

مقارنات وتوازنات يف بنية الحوكمة وما إىل ذلك. وغالباً ما يعني ذلك أيضاً العمل عىل تحايش أن تتمخض العملية عن نتائج مؤداها أن »الفائز يفوز 

بكل يشء«. وبالتايل، فإنه من املفيد أن ينتهج أولئك الذين يفوزون يف االنتخابات نهجاً شامالً للكافة يف الحوكمة عند بلوغهم سدة الحكم. وينبغي 

عىل من ينتخبهم الشعب العمل من أجل املصلحة الوطنية وليس من أجل مصلحة أحزابهم أو مؤيديهم فقط.

تركَّز الكثري من النقاش يف السنوات األخرية عىل العنف املرتبط باالنتخابات والحيلولة دون وقوعه، حيث يعترب احرتام حقوق اإلنسان أحد العنارص 

األساسية ملنع حدوث أعامل عنف مرتبطة باالنتخابات مع اإلسهام يف إجراء انتخابات ذات مصداقية. إن االنتخابات التي تُجرى يف أجواء من الخوف 

والرتهيب والتمييز واإلقصاء ال ميكن لها أن تسهم يف خلق بيئة إيجابية. وتقع املسؤولية يف احرتام الحقوق املدنية والسياسية عىل الحكومات 

واألحزاب السياسية وقادتها واألجهزة األمنية والقضائية واملرشعني ومنظامت املجتمع املدين وهيئات إدارة االنتخابات والناخبني عل حد سواء. كام أن 

معالجة األسباب الجذرية العميقة للمظامل االجتامعية يعد عنرصاً مهامً يف الحيلولة دون وقوع عنف مرتبط باالنتخابات.

كام أن شمول الكافة والشفافية مبدآن مهامن من هذه املبادئ. لذا ينبغي صياغة اإلطار القانوين الذي تُجرى مبوجبه االنتخابات عىل نحو يشمل 

الجميع بحيث يتيح لجميع األطراف صاحبة املصلحة التعبري عن رؤاها ومن ثم التوصل إىل )شبه( توافق يف اآلراء. إن من شأن إجراء مشاورات 

واسعة يف وقت مبكر أن يتجنب شكاوى األطراف صاحبة املصلحة يف االنتخابات بعد معرفة النتائج، أو الحد من هذه الشكاوى.
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شدد بعض املشاركني عىل رضورة أن 	 

تتطور مصداقية العملية الدميقراطية مع 

ميض الوقت. وفيام يتعلق باملصطلحات 

املستخدمة –ومن أبرزها عباريت ’التحول 

الدميقراطي‘ و’التغيري السيايس‘- فقد كان 

هناك شعور بأن التعبري الصحيح الذي 

ينبغي استخدامه هو التغيري السيايس 

لكونه يستحرض شيئاً محدداً ملموساً 

يتوجب العمل من أجل تحقيقه. ويرى 

هذا الرأي أن عبارة ’التحول‘ تنطوي عىل 

قدر من اإلبهام ال يتيح لها الداللة عىل أي 

يشء جوهري. وانتهى النقاش بتأكيد بعض 

املشاركني بأن الدميقراطية غاية ينبغي 

تحقيقها ولو عىل مدى فرتة طويلة من 

الزمن وأنها تقوم عىل تضحيات كافة أبناء 

املجتمع.

وفيام يتعلق بدور الرشكاء الدوليني، 	 

فقد لوحظ أنه يُنظر إليهم أحياناً عىل 

أنهم ميارسون ضغطاً عىل هيئات إدارة 

االنتخابات من أجل إجراء انتخابات ذات 

مصداقية، وهذا الضغط يفوق بكثري 

الضغط الذي ميارسونه عىل غريها من 

األطراف صاحبة املصلحة يف العملية 

االنتخابية السيام املجتمع املدين واإلعالم.

وطُرحت مالحظة بشأن استقاللية السلطات 	 

االنتخابية مفادها أنه ينبغي أن ينصبَّ الرتكيز 

عىل استقاللية اإلجراءات وليس بهذا القدر 

الكبري عىل استقاللية املؤسسات. وينبغي أن 

تتحقق هذه االستقاللية يف اتخاذ اإلجراءات 

دون ضغط وطني أو دويل. إن استبدال 

الحكومات ألعضاء هيئة إدارة االنتخابات 

وتعيني هؤالء األعضاء يشكل تحدياً الستقاللية 

هذه املؤسسة )أو عىل األقل يعطى انطباعاً 

بأنها تتمتع باستقاللية منقوصة(. ومن 

املحبذ أال تكون عضوية الهيئة املكلفة بإدارة 

االنتخابات مرتبطة بالحكومة، كالربملان مثالً.

أما بالنسبة ملنظامت املجتمع املدين، فينبغي 	 

عليها أن تترصف عىل الدوام مبهنية وعدم 

انحياز وشفافية. يصعب عىل هيئات إدارة 

االنتخابات يف كثري من الحاالت العمل مع 

منظامت املجتمع املدين ألن هذه املنظامت 

تتبنى موقفاً مجابهاً أكرث منه بناًء وغالباً ما 

تظل متمسكة بهذا املوقف. كام أن الكثري منها 

ينحاز بشكل زائد إىل حزب أو أحزاب معينة.

كذلك سلطت املناقشات الضوء عىل 	 

النظام االنتخايب القائم بصفته عامالً له 

تأثري مهم عىل مصداقية االنتخابات، 

ذلك أن النظام االنتخايب بوسعه أن يعزز 

من مصداقية االنتخابات أو يضعفها. 

لذا، ينبغي عىل النظام االنتخايب أن 

يستوعب جميع املتنافسني وأن يتجنب 

عقلية »الفائز يفوز بكل يشء«. إضافة 

إىل ذلك، قال بعض املشاركني يف املؤمتر 

إنه يتعني عىل تصميم النظام أن يأخذ 

العوامل الجغرافية واإلثنية واالجتامعية 

يف الحسبان.

املالحظات املنبثقة عن النقاشات
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تأثري مؤسسات 
الدولة األخرى 
عىل مصداقية 

االنتخابات
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مشاركة الحكومة وتأثريها عىل مصداقية العملية

تشارك الحكومات دامئاً يف دعم االنتخابات وبغض النظر عن النموذج الذي قامت عليه هيئة إدارة االنتخابات، لكن مستوى هذا الدعم يختلف من 

بلد آلخر. وقد يشتمل دور الحكومة يف دعم الهيئات املستقلة إلدارة االنتخابات عىل تعيني أعضاء هيئة إدارة االنتخابات واستغالل موارد الدولة 

لصالح عمل الهيئة وإعارة موظفني حكوميني للعمل ضمن طاقم العاملني يف االنتخابات وتيسري إمكانية الوصول إىل وسائل اإلعالم وتأمني التمويل 

العام لتغطية نفقات االنتخابات. ولكن الجانب الذي يتوجب تقييمه بالفعل هو تأثري هذا الدعم عىل إدراك الناخبني واألطراف صاحبة املصلحة 

يف االنتخابات ملصداقية االنتخابات. وميكن تحقيق املصداقية لالنتخابات عن طريق هيئات حكومية إلدارة االنتخابات أو هيئات مستقلة، ذلك أن 

الدعم الحكومي يشكل عنرصاً واحداً من العنارص املتعلقة بقبول العملية االنتخابية وما إذا كانت مقبولة أم ال.

برصف النظر عن منوذج هيئات إدارة االنتخابات )حكومية أم مستقلة أم مزيج من االثنني( تُجري بعض الهيئات انتخابات بطريقة تتسم باملصداقية 

والشفافية عىل النقيض من بعضها اآلخر. عىل كٍل، يتعني عىل هيئة إدارة االنتخابات -أياً كان نوعها- أن تتفاعل مع الدوائر الحكومية يف عدد كبري 

من األعامل، مثل التعامل مع السجل املدين باعتباره األساس الذي تقوم عليه قوائم الناخبني، أو عندما تكون الحكومة هي املسؤولة عن إعالن 

النتائج. يجوز لألطراف صاحبة املصلحة يف االنتخابات أن تشكك يف جميع األعامل السابقة التي قامت بها هيئة مستقلة إلدارة االنتخابات فيام 

يتعلق بالنتائج التي متخض عنها نظام اإلدارة. وإذا كان القضاء هو املسؤول عن النظر يف الطعون، فإن معالجته للقضايا ستؤثر أيضاً عىل مصداقية 

العملية االنتخابية ككل. وكل هذه األمثلة تبني أن للحكومات تأثري رئييس، بشكل حتمي، عىل مصداقية االنتخابات برصف النظر عن النموذج املتبع 

يف هيئة إدارة االنتخابات.

ويعترب اإلطار القانوين أساس العملية االنتخابية، وهو الذي يحدد املجاالت التي يُسمح للسلطات االنتخابية العمل فيها، وما هو متوقع منها. تتم 

صياغة اإلطار القانوين عموماً من قبل برملان الدولة الذي يتألف من ممثلني عن األحزاب السياسية الذين يشكلون بطرق شتى القوى السياسية 

داخل الحكومة. وقد يعرّب اإلطار القانوين، بحسب الربملان املنبثق عنه، عن أهداف الحزب املهيمن وبالتايل قد يكون لبعض عنارص اإلطار القانوين 

املعني تأثري سلبي عىل مصداقية العملية السياسية بشكل عام.

وقد يؤثر سوء استغالل موارد الدولة من قبل الحكومة من أجل دعم حزب معني تأثرياً كبرياً عىل مصداقية االنتخابات. ويشمل ذلك أيضاً الظهور يف 

وسائل إعالم الدولة ومستوى التغطية )إن وجدت( املمنوحة لألحزاب السياسية خالل فرتة الحملة، حيث ميكن لهذه القضايا أن تؤثر تأثرياً كبرياً عىل 

قرارات الناخبني.
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ويتوجب عىل هيئات إدارة االنتخابات التعامل مع مسألة استخدام موظفني حكوميني كموظفني انتخابيني بكل دقة؛ إذ أن الفكرة السائدة عند 

املواطنني حول نزاهة املوظفني الحكوميني تؤثر بال شك عىل مصداقية االنتخابات. بهذا املعنى إذن، ال أهمية لنموذج هيئة إدارة االنتخابات؛ فسواء 

أكانت حكومية أم مستقلة فاألمر سيان. بل قد تكون هيئة إدارة انتخابات مستقلة تستخدم موظفني حكوميني يُنظر إليهم عىل أنهم منحازون 

لصالح الحزب الحاكم أسوأ حاالً من هيئة انتخابات حكومية تستخدم موظفني حكوميني مدنيني يُنظر إليهم كمحايدين.

تزيد كلفة الهيئة املستقلة إلدارة االنتخابات عادة عن تكلفة نظريتها الحكومية، ويتوجب توضيح السبب يف ذلك للمواطنني يك يتسنى لهم فهم 

الفوائد اإلضافية املحتمل جنيها من وجود كيان مواٍز مستقل، والتي قد ال تكون مرتبطة بجوانب مالية صارمة.

بإيجاز، تلعب الحكومات دوراً يف العملية االنتخابية، حيث ميكن أن تؤثر الكيفية التي تترصف بها الحكومة والكيفية التي ينظر بها إليها جمهور 

الناخبني عىل مصداقية العملية االنتخابية ونتائجها عىل حد سواء. وهذا التأثري واقع بغض النظر عن منوذج الهيئة االنتخابية املعمول به. أما اختيار 

النموذج الذي ينبغي األخذ به للهيئة، فينبغي أن يتأثر بالسياق واملوارد والبيئة التي تجري فيها االنتخابات. إن التحول من منوذج مستقل للهيئة إىل 

آخر حكومي أمر وارد عندما تكون الفكرة املأخوذة عن الحكومة إيجابية. بل إن مثل هذا التحول قد يعزز من استدامة العملية االنتخابية.

تأثري العدالة االنتخابية ودور آليات تسوية النزاعات االنتخابية عىل القبول العام باالنتخابات

تشكل تسوية النزاعات االنتخابية جزءاً ال يتجزأ من العملية االنتخابية ويتيح الفرصة لألطراف صاحبة املصلحة يف االنتخابات للمساعدة يف ترسيخ 

حقوق اإلنسان األساسية يف الحصول عىل انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية وحقوقهم السياسية )العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية 

والسياسية، املادة 25( إىل جانب املساعدة يف الحفاظ عىل تلك الحقوق. كام أنه يحول دون لجوء األطراف صاحبة املصلحة إىل طرق أخرى يف 

’السعي للعدالة‘. وتنبثق الصكوك القانونية املنطبقة عن مصادر دولية وإقليمية ووطنية.

وتشمل املبادئ الرئيسية لتسوية النزاعات االنتخابية عىل )1( تساوي الجميع يف إمكانية اللجوء إليها، و)2( استقاللية املحاكم وحياديتها، و)3( 

ومراعاة األصول القانونية )جلسات استامع عادلة(، و)4( الشفافية، و)5( وفعالية سبل االنتصاف.

ويك تكون عملية تسوية النزاعات االنتخابية فعالة ال بد من التقيّد باملبادئ التوجيهية التالية:

· أن تستند كل خطوة من خطوات العملية االنتخابية إىل أساس قانوين سليم.	

· أن يتم العمل بأساس قانوين شامل يرتكز عليه تسوية النزاعات االنتخابية باإلضافة إىل تأمني التمويل ’ملحاكم تسوية 	

النزاعات االنتخابية‘.

· أن يتوىل عملية تسوية النزاعات االنتخابية قضاة محرتفون يتمتعون بخربة خاصة يف هذا املجال.	

· أن يتم تزويد األطراف صاحبة املصلحة مبعلومات شاملة.	

· ضامن معقولية الجدول الزمني للعملية ورسعة اتخاذ القرارات.	

· ضامن اإلمكانية املتساوية للجميع باللجوء إىل نظام تسوية النزاعات االنتخابية.	

وينبغي تطبيق عملية تسوية النزاعات االنتخابية عىل مستويني اثنني يسمحان بتصويب الخلل. املستوى األول من عملية تسوية النزاعات تؤمنه 

اإلدارة االنتخابية نفسها. ومن مزايا اللجوء لهذا املستوى أن هيئات إدارة االنتخابات متتلك معرفة عميقة بالعملية االنتخابية، وأنه يسهل الوصول 

إليها نسبياً، وأنها قد تكون قادرة عىل تصويب األخطاء بأكرث الوسائل فعالية )مثالً: ألنها متتلك القدرة املبارشة عىل الوصول إىل قوائم الناخبني(، 

كام أنها هي املسؤولة عن االنتخابات يف املقام األول. أما أهم عيوبه فيتمثل يف أن هذه الهيئات ليست دامئاً محايدة إزاء قرارات صادرة أصالً عنها 

)والتي قد تكون محل الطعن يف الواقع( وأن الذين يردون عىل الشكاوى هم غالباً من غري القضاة. أما املستوى الثاين فهو املحاكم التي من مزاياها 

أنها مستقلة عن هيئات إدارة االنتخابات وأنها تتسم باملهنية. أما عيبها فهو صعوبة الوصول إليها يف بعض األحيان وأن الوقت الالزم الستصدار قرار 

منها ال يتوافق أحياناً مع الجدول الزمني االنتخايب.
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هناك نوعان من املحاكم التي تتوىل تسوية النزاعات االنتخابية؛ األول هو املحاكم التي تُنشأ خصيصاً للبت يف النزاعات االنتخابية. وتتمثل 

الصعوبات التي تواجه هذا النوع هو طول الوقت الالزم إلنشائها واألموال الالزمة لتغطية نفقات تشغيلها، واملخاوف املتعلقة مبهنيتها إن مل 

تكن تتألف من قضاة. أما النوع الثاين، وهو املحاكم القامئة أصالً، فمن مساوئها أنها رمبا ال تكون مرنة مبا يكفي للتكيف بحيث تناسب العملية 

االنتخابية، وأنها قد ال تتمكن من استيعاب اإلطار الزمني للعملية االنتخابية )كام بيّنا أعاله( وأنه قد يُنظر إليها عىل أنها تحايب أصحاب املناصب 

الحاليني يف االنتخابات.

وفيام يتعلق بتقديم توصيات خاصة بتسوية النزاعات االنتخابية، فقد يكون من املنطقي وجود إدارة انتخابية تدير عملية تسوية النزاعات 

االنتخابية، كمرحلة أوىل. وإن مل يكن االنتصاف وتصويب الخلل ممكناً يف هذه املرحلة، يتم اللجوء إىل املرحلة التالية وهي املحاكم املستقلة. 

وينبغي أن تكون املحكمة التي تصدر قرارها بشأن النزاعات االنتخابية من املستوى الصحيح الذي يؤهلها إلصدار القرار املطلوب )مثل: املحكمة 

العليا يف الدولة بالنسبة للقرارات املتعلقة باالنتخابات الرئاسية(.

ومثة إمكانية لتطبيق نظام غري رسمي لتسوية النزاعات االنتخابية، حيث ميكن للمشتكني يف هذه الحالة أن يستخدموا قنوات وسبل غري رسمية 

ملعالجة التظلامت كالحزب السيايس أو منتديات املجتمع املدين يف هيئة إدارة االنتخابات، مثالً. وإذا ما تم حل القضية عىل املستويات املناسبة 

)املستوى الوطني أو اإلقليمي أو الجهوي أو املحيل( فقد ال تكون هناك حاجة للجوء إىل اآلليات الرسمية لتسوية النزاعات االنتخابية.

تتلخص الدروس املستفادة لغاية اآلن عىل هذا الصعيد يف اآليت، وذلك مع أخذ التحديات الرئيسية يف الحسبان،: )1( يجب إيجاد توازن بني القيود 

الزمنية يف إحداث أثر عىل العملية االنتخابية والحاجة إىل مراعاة األصول القانونية، )2( يضع السياق السيايس مستوى إضافياً من الضغط عىل عملية 

تسوية النزاعات االنتخابية مقارنة بالقضايا القانونية، )3( القضايا القامئة عىل أدلة )مثل: عدد األصوات وأوراق االقرتاع( هي القضايا األكرث شيوعاً 

يف النزاعات ذات الصلة باالنتخابات، )4( تحقيق املساواة يف إمكانية الوصول إىل النظام أمر صعب يف الغالب. ويف النتيجة، يجب عىل نظام تسوية 

النزاعات االنتخابية أن يكفل املساواة ومراعاة األصول القانونية وسبل االنتصاف الفعالة.

األمن االنتخايب وتأثريه عىل العمليات االنتخابية

ال ميكن ألية انتخابات أن تكتسب مصداقية دون وجود املستويات األساسية من األمن. فأمن االنتخابات شاغل معنٌي به طيُف واسٌع من الفاعلني، 

ومنهم الناخبون وموظفو االنتخابات واملتنافسون واملسؤولون عن تثقيف الناخبني ومراقبو االنتخابات ومندوبو األحزاب وممثلو اإلعالم وغريهم.

وقد يرُتَجم انعدام األمن االنتخايب، يف أشد أشكاله حدة، إىل عدم التمكن من فتح مراكز االقرتاع بسبب تهديد باستخدام العنف أو بسبب وقوع 

أعامل عنف بالفعل، وعدم التمكن من توزيع املواد االنتخابية، وعدم متكن موظفي االنتخابات من السفر إىل أماكن عملهم، وعدم معرفة الناخبني 

مبوقع مراكز االقرتاع وبالتايل عدم قدرتهم عىل الوصول إليها، وعدم امتالك الناخبني ملعلومات كافية الختيار مرشحيهم عىل أساس مستنري، وهلم 

جراً. وخالصة القول: ال ميكن أن تكون لالنتخابات أية مصداقية دون أمن انتخايب.

وعىل الصعيد ذاته، ال ميكن إجراء انتخابات دون مشاركة قطاع األمن يف الدولة. وقد يكون كافياَ يف حاالت معينة أن تقوم قوات الرشطة بتوفري قدر 

محدود من األمن، اعتامداً عىل السياق السيايس واألمني العام للبالد. ويف حاالت أخرى، قد يتطلب األمر أن يلعب الجيش دوراً أكرب بكثري. وميكن 

تطبيق املعايري واألعراف الدولية لحقوق اإلنسان والطلب من الدول خلق الظروف التي تضمن مامرسة الحقوق السياسية خالل االنتخابات. ويجب 

عىل القوات األمنية القيام بأعاملها مع االحرتام الكامل لحقوق اإلنسان.

يف الغالب، تتمثل املعضلة الكربى بالنسبة لهيئات إدارة االنتخابات عند إجراء انتخابات يثور حولها خالفات شديدة –وحيث تربط قطاع األمن عىل 

األغلب صلة وثيقة بخيار سيايس واحد- يف كون استقاللية قطاع األمن محل شك وبالتايل تكون مصداقية االنتخابات عرضة للخطر. فإذا ما ربطت 

هيئات إدارة االنتخابات نفسها برباط وثيق مع قطاع أمن الدولة فإنها قد تخاطر بنفسها سياسياً.

ومتثل تكاليف أمن االنتخابات قضية أخرى عىل هذا الصعيد، فهل ينبغي، مثالً، أن تدفع هيئة إدارة االنتخابات تكاليف تأمني األمن االنتخايب أم 

ينبغي متويل ذلك من ميزانية قوات األمن؟ هناك مخاطر من استغالل قطاع األمن لالنتخابات من أجل رفع دخله. وقد تربز أيضاً مسألة أخرى هي 

رغبة القطاع األمني يف لعب دور أكرب من الدور الذي يريد القانون وهيئة إدارة االنتخابات إعطاؤه له.
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من هي الجهة التي تتخذ القرار العام بشأن مستوى األمن املطلوب؟ يف بعض األحيان، قد تكون املسؤولية املتعلقة باألمن عىل امتداد العملية 

االنتخابية مغلفة بالضبابية. ففي معظم السياقات، تُعترب هيئات إدارة االنتخابات مفتقرة للحرفية الكافية لفهم السائل األمنية أو االستجابة لها، 

فيام تُعترب قوات األمن، باملقابل، مفتقرة إىل الفهم الدقيق للحساسيات االنتخابية. ويتوجب إحداث توازن بني هذين الطرفني من أجل اتخاذ قرارات 

فعالة فيام يتصل باألمن والعملية االنتخابية.

تعطي املامرسات السليمة أولوية لصياغة خطة أمنية لالنتخابات يف وقت مبكر وذلك باالشرتاك مع قطاع األمن وبوجود لجنة أمنية، برئاسة هيئة 

إدارة االنتخابات. ومن سامت الخطة الجيدة اشتاملها عىل تقييم شامل للمخاطر االنتخابية، وتفصيالت الخطة التشغيلية لهيئة إدارة االنتخابات، 

وخطط للطوارئ وما إىل ذلك. ومن الرضوري أن تجتمع اللجنة األمنية بصورة منتظمة. وينبغي إنشاء مكاتب تنسيق تابعة لقطاع األمن تعمل عىل 

ربط هيئة إدارة االنتخابات والقوات األمنية واألطراف صاحبة املصلحة يف االنتخابات. وميكن تنسيق االتصال بني قطاع األمن واألحزاب السياسية عرب 

لجان ارتباط تابعة لألحزاب.

باإلضافة إىل ذلك، ينبغي تدريب قوات األمن عىل اإلجراءات االنتخابية يك تتمكن هذه القوات من فهم الدور الذي ستقوم به. )فعىل سبيل املثال: 

ينبغي لقوات األمن عدم دخول مراكز االقرتاع وعدم التلويح بالسالح أو اإلفراط يف التفتيش أو الضلوع يف أية مامرسات تخويفية أخرى(. ومن 

األهمية مبكان أيضاً أن يُسمح ألفراد قوات األمن باملشاركة يف االنتخابات كناخبني ألن من شأن ذلك أن يحقق مستوى أفضل من ’االلتزام بتأييد‘ 

العملية. ميكن أيضاً لقطاع األمن أن يتفاعل مع اآلليات غري الرسمية لتسوية النزاعات االنتخابية منذ البداية وأن يدعم أشكاالً بديلة لحل القضايا 

التي تنشأ خالل االنتخابات. وينبغي للخطة األمنية كذلك أن تشتمل عىل بعد جنساين، حيث يتعني أن تتضمن الخطة عنارص أمنية نسائية لتمكني 

التعامل مع اإلناث من األطراف صاحبة املصلحة يف االنتخابات )مثل التفتيش الشخيص للنساء وما شابه(.
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من األهمية مبكان أن نرى كيف تستطيع 	 

هيئات إدارة االنتخابات وجهاز األمن التكيف 

مع الظروف السائدة يف البلدان ذات الطابع 

القبيل القوي آخذين بعني االعتبار القضايا 

الثقافية التي ميكن أن تؤثر عىل طريقة إدارة 

عملية تسوية النزاعات االنتخابية. فبدالً من 

اللجوء إىل اآلليات الرسمية لتسوية النزاعات 

االنتخابية، أو باإلضافة إليها، ميكن للقانون 

العشائري -إذا كان معموالً به يف املجتمع- أن 

يلعب دوراً يف تسوية النزاعات االنتخابية. كام 

أن وضع عملية توفري األمن تحت سلطة زعامء 

القبائل قد يكون أفضل من تأمينه بواسطة 

قوى األمن الرسمية.

إذا كان الرتكيز يف تسوية النزاعات االنتخابية 	 

منصبّاً عىل التوصل إىل قرار بشكل عاجل، 

فثمة إمكانية التخاذ قرارات دون إجراء 

التقييم املناسب لكل التفاصيل. يجب إنهاء 

عملية تسوية النزاع عىل نحو مناسب ونزيه 

بالحد األدىن من الوقت فيام يتمثل التحدي يف 

تحقيق التوازن بني الوقت الالزم إلجراء عملية 

مناسبة والوقت الذي يجب قبل فواته اتخاذ 

القرارات إزاء اإلطار الزمني العام لالنتخابات.

وقد أويص خالل النقاش بأال تنخرط هيئات 	 

إدارة االنتخابات أكرث من اللزوم يف األنشطة 

األمنية وتسوية النزاعات االنتخابية بشكل 

غري رسمي، كالوساطات مثالً. ومن هنا، يعتقد 

البعض أنه ينبغي لهيئات إدارة االنتخابات 

أن تركز بشكل أسايس أو حرصي عىل مهمتها 

األساسية، أال وهي إدارة االنتخابات، وينبغي 

أال يتم حرفها عن مسارها بقضايا جانبية.

من العسري الوصول إىل املستوى الصحيح من 	 

التوازن يف توزيع املهام االنتخابية بني هيئة 

إدارة االنتخابات وهيئات الدولة. فكيف 

سيتسنى الحفاظ عىل مصداقية العمليات 

عندما تكون الحكومات ضالعة مبارشة يف 

قضايا رئيسية يف كثري من البلدان بسبب 

الفكرة املأخوذة عن الحكومات بأنها منحازة 

لحزب بعينه.

واتفقت آراء الحارضين إىل حد بعيد عىل أنه 	 

حيثام وجدت مؤسسات قضائية سليمة –أي 

مؤسسات قادرة عىل إدارة عملية تسوية 

النزاعات االنتخابية- فإنه من األفضل اللجوء 

إليها بدالً من إنشاء مؤسسات موازية ألغراض 

مخصصة. وقد يكون من املحبذ يف مثل هذه 

السياقات تدريب هيئة القضاة عىل املسائل 

االنتخابية.

ويجب تقدير مسألة استحداث آليات أمنية 	 

إزاء احتاملية خلق مخاوف عامة ويجب 

أيضاً األخذ بعني االعتبار رضورة تنفيذ هيئة 

إدارة االنتخابات عملها بأفضل الطرق وأكرثها 

فعالية. ويجب إجراء التقييامت واتخاذ 

القرارات بخصوص القدر الكايف من األمن يف 

كل خطوة من خطوات العملية االنتخابية. إن 

إمكانية إبرام اتفاق بني هيئة إدارة االنتخابات 

وقطاع األمن قامئة إذا ما تم التعاون بينهام 

يف وقت مبكر وأمكن بناء الثقة املتبادلة 

بينهام. وإن مل يتوفر الوقت لتبادل وجهات 

النظر واالتفاق حول خطة مشرتكة، فقد 

تربز صعوبات يف وقت الحق ألن كل منهام 

سيسعى إىل الدفاع عام يراه واقعاً ضمن 

حدود صالحياته.

املالحظات املنبثقة عن النقاشات
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األحزاب 
السياسية 

واملرشحون
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ُخصص اليوم الثاين من املؤمتر لتحليل أثر األحزاب السياسية واملرشحني عىل مصداقية 

االنتخابات. وقد تركزت النقاشات عىل العالقة بني هيئات إدارة االنتخابات واألحزاب 

السياسية واملرشحني بهدف التعرف عىل سبل تعزيز التفاعل بينهام. إن لحظة قبول 

األحزاب املتنافسة لنتائج االنتخابات هي لحظة توتر بارزة من عمر العمليات 

االنتخابية.

 ومن الجوانب التي تشغل املشاركني الطريقة التي تتفاعل بها األحزاب السياسية 

واملرشحون مع الهيئات املسؤولة عن النظر يف الطعون باإلضافة إىل اآلليات الفعلية 

التي ميكن وضعها موضع التطبيق لتفعيل التعاون بني هيئات إدارة االنتخابات 

واألحزاب السياسية. ومن املوضوعات الرئيسة األخرى التي تم التطرق إليها الدور 

الذي تلعبه هيئات إدارة االنتخابات يف مراقبة متويل األحزاب والحمالت. وقد ُعرضت 

أمثلة محددة من خمسة بلدان تظهر كيف استطاعت هيئات إدارة االنتخابات العمل 

مع األحزاب السياسية لحل أزمات معينة.

دور وتأثري األحزاب السياسية واملرشحني يف مصداقية االنتخابات والقبول بها

يف كثري من الحاالت، يكون قبول األحزاب السياسية واملرشحني للنتائج مرتبط بثقتهم يف نظام إدارة النتائج وبقيام نظام تسوية النزاعات االنتخابية 

بعمله عىل النحو الصحيح وبإميانهم بهيئة إدارة االنتخابات واألطراف األخرى صاحبة املصلحة يف االنتخابات وبتقديرهم ملسألة ما إذا كانت وسائل 

العنف ستفيض إىل نتائج أفضل.

قد يجري االعرتاض عىل نتائج االنتخابات عن طريق االحتجاج يف الشوارع أو املظاهرات، أو عن طريق املحاكم. إن الطعن يف نتائج االنتخابات ينزع 

إىل أن يكون قضية سياسيًة أكرث منها فنية مع ضلوع طيف واسع من الجهات الفاعلة وراء املتنافسني والسلطات االنتخابية. وإذا كان املتنافسون و/

أو املواطنون ال يثقون يف املؤسسات املشاركة يف العملية فإنه سيسهل عليهم رفض النتائج. لذا فإنه من الرضوري العمل بإطار تنظيمي ُمحكم لكل 

مرحلة من مراحل العملية االنتخابية مبا يكفل عدم اعرتاض املرشحني من دون االلتزام بعمليات تسوية النزاعات املتفق عليها. كام أن الوعي العام 

بقوانني اللعبة مسألة أساسية يف تجنب استغالل املرشحني للمواطنني وتوريطهم يف أعامل عنف.

وقد يكون العمل بنظام سليم وشفاف وفعال إلدارة النتائج هو الطريق األمثل لتجنب تصاعد وترية التوترات يف املرحلة التالية مبارشة لالقرتاع 

من العملية االنتخابية. وينبغي أن يسمح هذا النظام لجميع األحزاب السياسية باالطالع بسهولة عىل النتائج األولية لالنتخابات. ويجب أن تشكل 

هيئات إدارة االنتخابات هياكل خاصة بتجميع النتائج والتحقق منها ونرشها مبا يسمح للمواطنني واألطراف صاحبة املصلحة يف االنتخابات باالطالع 

عىل نتائج عملية التجميع بحيث تتمكن من التأكد من أن توزيع املناصب املنتخبة عبارة عن ترجمة دقيقة لألصوات.
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ما هي اآلليات التي ميكن لهيئات إدارة االنتخابات تطبيقها لزيادة التعاون مع األحزاب السياسية واملرشحني؟

يجب عىل هيئات إدارة االنتخابات أن تعزز التعاون الوثيق مع األحزاب السياسية واملرشحني عىل امتداد الدورة االنتخابية وأن تحافظ عىل هذا 

التعاون، ألن هؤالء ميثلون املوضوع الرئييس للتنافس االنتخايب. ميكن لنموذج الهيئة –حكومية أم مستقلة أم مزيج من كليهام- أن يؤثر عىل نوع 

العالقات التي تقيمها مع األحزاب السياسية.

وهناك جملة إجراءات ميكن للهيئة اتخاذها للمحافظة عىل عالقات طيبة مع األحزاب السياسية، ومن ضمنها: )1( أن تترصف بطريقة شفافة؛ )2( 

أن تراعي احتياجات األحزاب السياسية وشواغلها؛ )3( أن تعامل كافة األحزاب عىل قدم املساواة، بحيث ال تخص بأنشطتها أياً من هذه األحزاب 

بالنفع أو اإلجحاف عىل نحو جائر؛ )4( أن تبذل جهداً موصوالً لتعزيز االنفتاح بالتواصل والحوار )مثالً: عن طريق تبادل التقارير واملطبوعات، 

وتنظيم لقاءات منتظمة لنرش املعلومات تتم دعوة األطراف صاحبة املصلحة إليها(؛ )5( التشاور مع األحزاب حول عدد من القضايا ذات الصلة 

بأنشطتها ضمن العملية االنتخابية. ومن خالل إظهار هيئة إدارة االنتخابات موقفاً منفتحاً ومتعاوناً تجاه األحزاب السياسية، ميكنها اإلسهام يف نرش 

ثقافة االنتخابات؛ ومن ضمن ذلك –مثالً- أن تعرض الهيئة تدريب كوادر األحزاب واملنتسبني لها عىل املسائل االنتخابية.

ورمبا يكون اإلطار القانوين املعني متضمناً أصالً بعض الفقرات املتعلقة بالكيفية التي ينبغي أن تتفاعل بها هيئة إدارة االنتخابات مع األحزاب 

السياسية. وإن مل يكن كذلك، فيمكن استحداث آليات بجهد مشرتك من الهيئة واألحزاب السياسية بحيث يتاح من خاللها إيجاد وسيلة لتبادل 

املعلومات مبا يوجه دفة العالقات بينهام.

وينبغي أن يكون للهيئة أيضاً وحدة عالقات خارجية تدير كافة الجوانب املتعلقة بالتفاعل مع األحزاب السياسية وغريها من األطراف صاحبة 

املصلحة يف االنتخابات )كاملجتمع املدين واإلعالم والجهات الفاعلة الدولية واملراقبني(. أما األطراف األخرى صاحبة املصلحة )كاملكاتب الحكومية 

والقضاء( فرمبا يكون من األفضل التخاطب معها من خالل وحدات أخرى تابعة للهيئة. وينبغي أن تكون بنية وحدة العالقات الخارجية مرنة يك 

تتحىل بأقىص مستويات التكيف مع الفرتات االنتخابية وغري االنتخابية وبالتايل تتالىف هدر املوارد يف الفرتات غري االنتخابية.

ما هو دور السلطات االنتخابية واملتنافسني يف االنتخابات وما هي مسؤوليتهم يف األوضاع التي يحتمل نشوء نزاعات فيها؟

يعترب النزاع جزءاً طبيعياً من عملية التحول الدميقراطي؛ فالنزاعات والتوترات التي تسبق االنتخابات وتعقبها هي جزء واقع يف جوهر عمليات 

االنتقال من النظم االستبدادية إىل النظم الدميقراطية. وتقع املسؤولية عن منع حدوث النزاعات االنتخابية أو احتوائها أو حلها عىل عاتق مؤسسات 

الدولة. وميكن، عىل سبيل املثال، إنشاء محكمة مختصة بالشؤون االنتخابية للنظر يف النزاعات االنتخابية وتعمل كمحكم بني األطراف املختلفة 

وبتايل تتفرغ هيئة إدارة االنتخابات للرتكيز عىل عملها يف إدارة االنتخابات. إن العمل باسرتاتيجيات محددة للتواصل يتم من خاللها إبالغ املواطنني 

والفاعلني السياسيني بشأن األنشطة التي تتوىل محكمة الشؤون االنتخابية القيام بها هو أمر بالغ األهمية لنجاح عمل هذه املحكمة.

ومن الرضوري أن تتقيد السلطات القضائية االنتخابية بالشفافية واملساءلة من أجل منع وقوع نزاعات انتخابية نابعة من انعدام الثقة، وتسوية  

تلك النزاعات. حتى يف ظل وجود محكمة مختصة، قد يكون من الحكمة إنشاء هياكل إضافية لضامن النظر عىل النحو املناسب يف شكاوى املواطنني 

عموماً واملتنافسني االنتخابيني خصوصاً عىل امتداد الدورة االنتخابية. وال بد من تطبيق اسرتاتيجية للتواصل تكفل الكشف التام عن املعلومات يف 

كافة مراحل العملية االنتخابية.

إن السياسات التي تعطي أولوية للشفافية والكشف التام عن املعلومات تشكل -إىل جانب اسرتاتيجيات التواصل القضايئ عرب التقنيات الجديدة 

وسهلة االستعامل- أدواٍت فعالة وحاسمة يف منع حدوث نزاعات انتخابية واحتوائها. وبالتايل فإن الشفافية واملساءلة وإمكانية االطالع عىل 

املعلومات العامة واملعلومات القضائية هي عنارص مرتابطة ترابطاً عميقاً وتتمم بعضها بعضاً، وتشكل القاعدة األساسية التي تقوم عليها إىل حد 

كبري مرشوعية العمليات االنتخابية والثقة التامة بها، والثقة بالنتائج واملؤسسات االنتخابية ويف مامرسة املواطنني األصيلة والفعالة للحقوق السياسية 

واالنتخابية.
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اآلليات التي ميكن لهيئات إدارة االنتخابات واألحزاب السياسية تطبيقها ملحاربة التزوير االنتخايب

يجب أن تتوفر تعريفات واضحة لكل من التزوير والخطأ املهني والتالعب املمنهج يف االنتخابات يك يتسنى تحديد الفرق بني هذه املامرسات. يشري 

التزوير االنتخايب إىل فعل خاطئ متعمد من قبل موظفي االنتخابات أو غريهم من األطراف صاحبة املصلحة يؤدي إىل تحريف اإلرادة الفردية أو 

الجامعية للناس. يختلف الخطأ املهني عن التزوير االنتخايب يف أمرين؛ األول هو أنه يقع عىل يد محرتف انتخايب والثاين أنه ال يشكل محاولة متعمدة 

لتغيري نتيجة االنتخابات بل ينشأ عن إهامل أو تقصري. أما التالعب املمنهج يف االنتخابات، فيشري إىل استغالل أحكام القانون املحيل و/أو القوانني 

واإلجراءات االنتخابية التي تتضارب مع املبادئ الدميقراطية املقبولة واملعايري الدولية والتي تحرّف إرادة الناخبني عن قصد.

ينبغي أن تشتمل اسرتاتيجية الحد من التزوير االنتخايب عىل اآليت: 

· تقييم ملجاالت التزوير املحتملة،	

· الخطوات واإلجراءات القادرة عىل ردع التزوير،	

· املعلومات واإلجراءات التي ترشح بالتفصيل كيفية الكشف عن التزوير، 	

· كيفية التخفيف من أثر التزوير االنتخايب يف حال وقوعه بالفعل.	

ويجب أن تغطي التقييامت –التي يجب أال تنفرد هيئات إدارة االنتخابات بإجرائها، بل تجريها أيضاً أطراف أخرى صاحبة مصلحة يف االنتخابات- 

العملية االنتخابية برمتها وأن تحدد بدقة مجاالت الخطر املحتملة. وحال تحديد تلك املجاالت بوضوح، يجب وضع اسرتاتيجيات تكون قادرة عىل 

جمع األدلة السليمة يف حال حدوث تزوير لالنتخابات. يف الغالب تخرس األحزاب السياسية قضاياها يف املحاكم لعدم متكنها من تقديم الدليل 

املقنع عىل حدوث تزوير يف االنتخابات. وقد يكون للتحضري الجيد دور كبري يف مساعدة األحزاب السياسية وغريها من األطراف صاحبة املصلحة يف 

االنتخابات من إثبات مزاعمها يف املحكمة. ومن الصعب إثبات أن اإلجراءات التي قام بها مديرو االنتخابات مل تكن مجرد أخطاء مهنية بل كانت يف 

الواقع جزءاً من خطة أوسع طُبقت ملصلحة حزب أو مرشح بعينه.

دور املال يف السياسة: هل ينبغي أن يكون لهيئات إدارة االنتخابات دور يف مراقبة متويل األحزاب ومتويل الحمالت االنتخابية؟

يف معظم البلدان –سواء أكانت دميقراطيات راسخة أم دوالً ناشئة خارجة من رصاعات- توجد عالقة وثيقة، معقدة دامئاً ومصدراً للمتاعب غالباً، 

بني املال واألحزاب السياسية والحمالت االنتخابية. وقد أصبحت هذه العالقات أكرث بروزاً وأهمية يف العقود املاضية واتخذت أشكاالً ومناذج كثرية. 

تنترش مسألة املال والسياسة يف العامل كله وميكن التعامل معها بطرق مختلفة.

إن استخدام املال، السيام مببالغ ضخمة، خالل االنتخابات يدفع الكثري من املواطنني إىل التساؤل حول ما إذا كانت العملية االنتخابية العامة تعكس 

بحق إرادة الشعب. يف أسوأ سيناريوهات استخدام املال، يتم رشاء األصوات أو تنفيذ حمالت انتخابية تربك املواطن وال تسمح له باالنتخاب عىل 

أساس برامج سياسية واضحة بل عىل أساس من الوالءات غري الواقعية أو الوعود الشعبوية. وغالباً ما تقوم مثل هذه الحمالت عىل رسائل شبه فارغة 

من املحتوى وال تسمح للناخبني مبنح أصواتهم للخيار األفضل. وبالتايل، سترتدى نوعية الدميقراطية وتصبح العملية برمتها أقل وجاهة وأهمية.

تجازف األحزاب السياسية واملرشحون باللجوء إىل مصادر غري مرشوعة يف سبيل تأمني أموال كافية إلطالق حملة انتخابية فعالة وضخمة. وعىل الرغم 

من أن بعضاً من القضايا متكررة الحدوث ترتبط باستخدام أموال من الخارج )عندما يكون ذلك ممنوعاً عىل نحو رصيح ال لبس فيه( باإلضافة إىل 

أموال واردة من متعهدين رسميني، إال أن أشد أشكال استخدام املال خطورة هو أموال الجرمية املنظمة. لذا يجب اتخاذ إجراءات وقائية ملنع مثل 

هذه النوع من التمويل من لعب دور يف الحمالت االنتخابية ومن التأثري عىل انتخاب املمثلني.
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قد يكون التأكد من إجراء عمليات ’نظيفة‘ متاماً أمراً معقداً ذلك أن الذي يضع القوانني التي تحكم التمويل السيايس هو نفس الجهات الفاعلة التي 

من املفرتض أنها تستفيد منها. لذا فإنه من الرضوري التوصل إىل توافق يف اآلراء بني طيف واسع من األطراف صاحبة املصلحة يف االنتخابات ملعالجة 

هذه املسألة. وينبغي أن تكون الحلول خاصة ببلد محدد وأن يحكمها برنامج زمني محدد أيضاً. ال ميكن لنفس الحل أن ينجح يف نفس البلد تحت 

ظروف مختلفة: فعىل سبيل املثال، قد يتطلب اإلرشاف عىل نفقات الحمالت االنتقال من هيئة إىل أخرى اعتامداً عىل مصداقية هذه الهيئة، يف أي 

وقت.

ويجب أن تؤخذ بعض النواحي بعني االعتبار عند إدارة مسألة مصادر التمويل إدارة شاملة، وهي: وجوب أن تكون النظم املطبقة عىل التمويل 

العام والخاص واضحة، ومساءلة األحزاب، ووجود نظام مراقبة قوي وعقوبات فعالة. وإذا غاب أحد هذه العنارص عن العملية أو مل يتم تنفيذه عىل 

النحو املناسب فلن تعود الحدود الالزمة لضامن عدم تأثري املال تأثرياً كبرياً عىل نتائج االنتخابات قامئة، األمر الذي قد يدفع املواطنني إىل التشكك يف 

العامل الذي يحرك الدميقراطية بالفعل.

هل تكفي مدونة قواعد السلوك لضامن التزام األحزاب السياسية واملرشحني بالتنافس االنتخايب؟ ما الدور الذي ينبغي أن تقوم به هيئة 

إدارة االنتخابات؟

تتأثر مصداقية االنتخابات )سلباً عادة( عندما تصل الطعون االنتخابية إىل املحاكم برصف النظر عن نتائج القرارات يف النهاية. لذا فإنه من 

املستحسن تحايش نشوء مثل هذه الطعون يف املقام األول من خالل إقامة هيئة إدارة االنتخابات عالقات طيبة مع األطراف صاحبة املصلحة يف 

االنتخابات. ومن الطرق املمكنة لتحقيق ذلك أن تعمل الهيئة وضع مدونات لقواعد السلوك.

ومدونات قواعد السلوك عبارة عن اتفاقات طوعية بني األحزاب تبني الطريقة التي يُتوقع منها أن تترصف وفقها خالل العملية االنتخابية. ويجب 

أن تتضمن هذه املدونات بالحد األدىن التأكيد عىل ما هو منصوص عليه أصالً يف القانون، غري أنه ينبغي لها أن تذهب إىل ما هو أبعد من ذلك؛ 

فبمقدورها، مثالً، أن تضع رشوطاً واضحة خاصة بفرتة الحمالت االنتخابية أو أن تنشئ منرباً ملناقشة املخالفات املحتملة ملدونات قواعد السلوك عرب 

وسائل غري رسمية، وما إىل ذلك. وبهذه الطريقة قد تكون الهيئة قادرة عىل اللجوء إىل إجراءات قانونية رسمية.
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إذا مع بادرت هيئة إدارة االنتخابات إىل فتح نقاش حول االتفاق عىل مدونة السلوك يف وقت مبكر من تعامالتها مع األحزاب السياسية، فإنه من 

املمكن فتح خط اتصال دائم مع األحزاب عىل امتداد العملية االنتخابية برمتها.

 

وينبغي أن يكون الهدف صياغة مدونة قواعد السلوك بصورة مشرتكة من قبل األحزاب السياسية بطريقة تشاركية شاملة للجميع. وميكن بالتايل 

لهيئة إدارة االنتخابات وغريها من األطراف صاحبة املصلحة يف االنتخابات دعم األحزاب يف عملية صياغة املدونة، ولكن يجب أن تشعر األحزاب أن 

املدونة مدونتها.

وهناك أطراف أخرى صاحبة مصلحة يف االنتخابات ميكنها استحداث مدونة للسلوك، ومن هذه األطراف منظامت املجتمع املدين واإلعالم واملراقبني 

الوطنيني واملحليني. وميكن وضع مدونات منفصلة بشكل مواٍز أو مشرتك. وسيكون من األسهل عىل األرجح وضع مدونات عىل التوازي ألن للوصول 

إىل توافق يف اآلراء بني مختلف األطراف صاحبة املصلحة قد يستغرق وقتاً أطول من الالزم.

يلزم يف العادة خبري يساعد عىل سري النقاشات املتعلقة مبدونات قواعد السلوك. وقد يقوم بدور املساعد هذا أحد أعضاء هيئة إدارة االنتخابات 

نفسها أو طرف فاعل خارجي آخر، وطني أو دويل، يتمتع باملؤهالت املطلوبة وبثقة جميع األحزاب السياسية. الرشط الوحيد املطلوب توفره يف هذا 

املساعد أن يكون عىل مسافة واحدة من جميع األحزاب وأن يكون قد أظهر التزاماً قوياً يف دعم القيم الدميقراطية.

وعند إقرار مدونة قواعد السلوك، يصبح تعيني هيئة إنفاذ لها أمراً رضورياً وذلك يك تتابع تنفيذ ما ورد فيها وتبلغ –عند اللزوم- عن حاالت سوء 

الترصف من قبل أحزاب معينة. وإن مل تكن األحزاب السياسية املوقعة عىل املدونة تخىش سلطة هيئة اإلنفاذ فقد ينتهي املطاف مبسألة املدونة 

برمتها يف حملة عالقات عامة بال أي معنى إضايف.
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ومن الشواغل التي أثرُيت الجانب املتعلق 	 

بضعف معرفة بعض األحزاب السياسية 

بالعمليات االنتخابية، األمر الذي يصعِّب من 

إمكانية منافستها عىل السلطة ويضعف من 

قدرة املواطن عىل فهم مقرتحاتها وسياساتها 

وتقييمها. وجاء يف النقاش أنه ميكن لهيئات 

إدارة االنتخابات دعم عملية تبادل املعرفة 

الفنية مع األحزاب السياسية لتعزيز التطور 

الدميقراطي. وميكن تقديم مثل هذا الدعم 

بعد قيام منرب دائم تناقش فيه هيئة إدارة 

االنتخابات واألحزاب السياسية املوضوعات 

ذات االهتامم املشرتك.

وفيام يتعلق مبسألة مدونات قواعد السلوك، 	 

أُشري إىل أنه جرى يف بعض مناطق العامل، 

كاألمريكيتني، إنشاء مدونات إقليمية ميكن 

االسرتشاد بها يف صياغة مدونات لقواعد 

السلوك خاصة ببلدان بعينها.

وطُرح سؤال حول كيفية امليض قدماً يف ظل 	 

غياب آلية رسمية ملراقبة املال السيايس عن 

اإلطار القانوين. واقرتح أحد الردود استخدام 

آليات كشف عامة تطوعية كخطوة أوىل ومن 

ثم وضع إطار قانوين يف مرحلة الحقة لتطبيقه 

يف االنتخابات السابقة. ومن أجل تطبيق هذه 

اآلليات التطوعية تطبيقاً فعاالً، يرى املشاركون 

أنه من الرضوري أن يكون هناك عمل مشرتك 

بني املجتمع املدين واإلعالم ورشكاء آخرين 

قادر عىل خلق الزخم املطلوب مقابل األحزاب 

السياسية.

وناقش الحارضون األثر السلبي للتمويل غري 	 

املرشوع عىل مصداقية االنتخابات، وأقروا 

بأن هذا األثر يعتمد عىل عوامل كثرية منها 

ما إذا كان هذا التمويل معمامً )مبعنى أن 

معظم األحزاب أو كلها مشرتك فيه( ومعروفاً 

للشعب. وبغض النظر عن نطاقه ومدى العلم 

به فلن يصدر عن التمويل غري املرشوع إال آثار 

سلبية- والفرق الوحيد هو شدة هذه اآلثار.

وحول قضية مدى فعالية هيئة إدارة 	 

االنتخابات بشأن مكافحة رشاء األصوات، أكد 

املشاركون أن مثة طرقاً عديدة ميكن لألحزاب 

السياسية من خاللها االلتفاف عىل العوائق 

القانونية. ومن األمثلة التي أوردت يف هذا 

الصدد إمكانية قيام األحزاب السياسية بإنشاء 

منظامت غري حكومية ومؤسسات مالية 

ملعالجة النفقات املرتبطة برشاء األصوات. 

ومثل هذه األعامل يضعف بشدة من قدرة 

الهيئة عىل الكشف عن مثل هذه األساليب 

وإيقافها.

عىل نفس املنوال، قد يكون من العسري -إن 	 

مل يكن مستحيالً- عىل هيئة إدارة االنتخابات 

إدارة أوضاع تحاول جميع األطراف الفاعلة 

فيها مامرسة التزوير. ويجب عىل نطاق واسع 

من األطراف صاحبة املصلحة يف االنتخابات، 

وليس هيئة إدارة االنتخابات وحسب، 

املشاركة يف الحد من أنشطة التحايل االنتخايب 

وتطبيق القانون تطبيقاً فعاالً.

وطلب املشاركون أمثلة مادية للتدابري العقابية 	 

التي تتبناها بعض البلدان. ورُضبت املكسيك 

مثالً عىل إلغاء االنتخابات بسبب تجاوز 

األحزاب السياسية لحدود اإلنفاق. وميكن قبل 

إلغاء االنتخابات إيقاع عقوبات مالية. كام 

أن الربازيل وكولومبيا، مثالً، تجردان املمثلني 

املنتخبني من مناصبهم التي انتخبوا لها إذا ما 

ثبت عليهم جرم التزوير يف االنتخابات. ويف 

بلدان أخرى، يتم رفع الرسية عن معلومات 

البنوك إذا كان هناك تحقيق بشأن متويل 

غري مرشوع أو تجاوٍز للحد األقىص لنفقات 

الحملة.



41

برزت خالل النقاشات بني املشاركني يف املؤمتر 	 

قضية من شأنها أن تعقد العالقة بني هيئة 

إدارة االنتخابات واألحزاب السياسية وهي 

وجود عدد ضخم من األحزاب السياسية. فقد 

يوجد يف بعض الحاالت مئات من األحزاب 

السياسية، األمر الذي يجعل قدرة الهيئة 

عىل التعامل معها جميعاً أمراً شبه متعذر. 

ومن الحلول التي ذُكرت يف النقاشات تحديد 

عدد األحزاب من خالل دعوة )1( األحزاب 

املسجلة رسمياً فقط، )2( األحزاب التي لها 

متثيل يف الربملان، )3( األحزاب التي شاركت يف 

االنتخابات السابقة، )4( الدعوة عىل أساس 

التمثيل الجغرايف؛ أي األحزاب السياسية 

النشطة فقط عىل الصعيد الوطني.

ومن النقاط التي طُرحت أن عملية استحداث 	 

آليات عمل مناسبة يلزمها التعاطي مع 

األحزاب السياسية واملجتمع املدين عىل 

امتداد الدورة االنتخابية حول نطاق واسع 

من القضايا املختلفة. وميكن أن يكون من بني 

هذه اآلليات اللجان التي تضم يف عضويتها 

هيئات إدارة االنتخابات وأطراف محددة 

صاحبة مصلحة. باإلضافة إىل ذلك، ينبغي عىل 

الهيئة أال تنظر إىل األحزاب عىل أنها عبء 

بل حليف مبقدوره مساعدتها عىل تحقيق 

أهدافها وخاصة من حيث توزيع املعلومات 

والتزام الشفافية.

كام تناولت النقاشات أثر تغيري النظام عىل 	 

العالقة مع األحزاب السياسية. فعندما يحدث 

تغيري للنظام، يتم عموماً تطبيق مجموعة 

جديدة من القوانني وتتنافس أحزاب ناشئة 

مع أحزاب تقليدية، وأحياناً أحزاباً ترضرت 

سمعتها. وارتأى املشاركون أنه من املناسب 

أكرث أن ترُشك هيئة إدارة االنتخابات كافة 

األحزاب وترتك للوقت ومصلحة املواطن 

تحديد األحزاب التي ينبغي التعاطي معها 

مستقبالً.

يف النظام االنتخايب الذي يحصل الفائز فيه 	 

عىل كل يشء، متيل نتائج التصويت إىل جعل 

املرشحني الخارسين أكرث ميالً إىل رفض نتائج 

االنتخابات ألن الرفض قد يكون السبيل 

الوحيد للحصول عىل بعض التمثيل. ولتاليف 

أية نزاعات محتملة ينبغي تصميم النظم 

االنتخابية الستيعاب أكرب عدد ممكن من 

األحزاب من حيث توزيع السلطات.

وناقش البعض بأنه إن مل يكن اإلطار القانوين 	 

مناسباً إلنتاج انتخابات ذات مصداقية، فإنه 

لن يسع هيئة إدارة االنتخابات فعل الكثري 

لتحسني الوضع مبارشة. إن تعديل املواد 

القانونية أمر يعتمد عىل املرشعني وما ميكن 

للهيئة فعله هو أن تقوم بدور فاعل لحشد 

الدعم لعملية التعديل.

وقد أُثري سؤال عام إذا كان باستطاعة هيئة 	 

إدارة االنتخابات املؤلفة من ممثلني عن 

األحزاب السياسية أن تكون مستقلة. وكان 

هناك رد باإليجاب استند إىل تجارب خاضتها 

بلدان يف أمريكا الالتينية. إن القضية األساسية 

ليست يف منوذج هيئة إدارة االنتخابات أو 

تركيبتها بل فيام إذا كانت الهيئة تترصف 

مبهنية واستقاللية وحيادية.

وفيام يتعلق مبسألة التزوير االنتخايب، قال 	 

املشاركون إنه ميكن يف بعض الحاالت أن يكون 

التزوير جزءاً ال يتجزأ من النظام االنتخايب، 

ويف مثل هذه الحالة ال ميكن لهيئة إدارة 

االنتخابات أن تفعل شيئاً يُذكر للحيلولة دون 

ذلك. وقد أُثريت مجدداً قضية الفرق بني 

التزوير االنتخايب والتالعب املمنهج باالنتخابات 

لتعميق فهم املشاركني وزيادة قدرتهم عىل 

التفريق بينهام.

وناقش البعض بأن الهيئة ال متتلك يف بعض 	 

الحاالت القدرة عىل االستجابة للتزوير 

االنتخايب بسبب افتقارها للموارد. وهذه 

األوضاع تربز أهمية امتالك الهيئة للقدرة 

واملوارد إىل جانب االسرتاتيجية الواضحة يك 

تصبح قادرة عىل معالجة مسألة التزوير 

معالجة شاملة. وسوف تترضر مصداقية 

االنتخابات عندما تكون الهيئة مكلفة بواجب 

االستجابة ملواجهة التزوير االنتخايب بينام ال 

متتلك املوارد أو اإلرادة السياسية للقيام بذلك.

وطُرحت أيضاً مالحظة للنقاش يف املؤمتر 	 

مفادها أن مثة موقفاً آخذاً يف التنامي يتوقع 

من هيئات إدارة االنتخابات تويل عملية 

رصد وسائل اإلعالم خالل فرتات الحمالت 

االنتخابية. والسبب يف ذلك هو أن تكاليف 

الحملة االنتخابية بالنسبة لألحزاب السياسية 

واملرشحني أخذت يف التصاعد يف السنوات 

األخرية نظراً للنفقات اإلعالمية بشكل رئييس. 

قد تتعرض نزاهة االنتخابات للخطر عندما 

تكون قدرة حزب واحد أو أكرث عىل اإلنفاق 

عىل اإلعالم أكرب من قدرة اآلخرين. ولذلك، 

فإن املطلوب من هيئات إدارة االنتخابات 

اتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن عىل أرضية 

هذا امللعب.

املالحظات املنبثقة عن النقاشات
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تجارب الدول
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البوسنة والهرسك

كيف تتعامل املفوضية املركزية لالنتخابات مع 

األحزاب السياسية والقضايا اإلثنية؟

املفوضية املركزية لالنتخابات يف البوسنة 

والهرسك هي املسؤولة عن إجازة األحزاب 

السياسية لخوض االنتخابات وفقاً ألحكام 

قانون االنتخابات البوسني. يوجد يف البوسنة 

والهرسك 181 حزباً سياسياً مسجالً، فيام تم 

سحب تراخيص أحزاب أخرى بسبب عدم مزاولة 

النشاط ملدة طويلة من الزمن.

ينطوي قانون االنتخابات البوسني عىل متييز إثني؛ فعىل سبيل املثال: )1( ال يجوز انتخاب أشخاص 

من خارج الجامعات اإلثنية املذكورة يف الدستور )البوسنيني والكروات والرصب( للمناصب العليا 

يف الدولة؛ )2( يتضمن الدستور فقرات تنص عىل حصص لهذه الجامعات اإلثنية الثالث مبا يف ذلك 

متثيلها يف الربملان؛ )3( يحق لهذه الجامعات اإلثنية الثالث اللجوء إىل آليات وقائية قانونية خاصة 

لوقف أعامل وقرارات صادرة عن السلطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية يف مجاالت كالتعليم 

وتنظيم املناطق واللغة والتعديالت الدستورية.

متتلك املفوضية املركزية لالنتخابات يف البوسنة والهرسك صالحية ترشيعية متكنها بالتايل من فرض 

عقوبات عىل املخالفات االنتخابية، حيث تشتمل العقوبات املحتملة عىل غرامات مالية تصل إىل 

7000 دوالر أمرييك، وشطب املرشح عن قوائم الحزب )إن كان مسؤوالً مسؤولية شخصية عن 

املخالفات(، وإلغاء إجازة الحزب السيايس، ومنع األشخاص من العمل يف مراكز االقرتاع أو مركز 

تسجيل الناخبني أو مفوضية االنتخابات.

يحاول املرشحون خالل الحمالت االنتخابية استغالل الحساسية اإلثنية لجمهور الناخبني. من جانبها، 

تحاول املفوضية املركزية لالنتخابات منع استخدام أو بث الخطاب العاطفي القومي قدر إمكانها 

عن طريق القوانني والسياسات ذات الصلة. وال يُسمح للمرشحني باستخدام لغة من شأنها استفزاز 

شخص أو تحريضه عىل العنف أو بث الكراهية أو نرش، أو استخدام، الصور والتسجيالت الصوتية 

واملصورة أو الرسائل النصية القصرية أو اتصاالت اإلنرتنت أو غريها من املواد التي قد يكون لها أثر 

عنفي أو تحرييض مامثل. ويجوز للمفوضية فرض غرامات مشددة عن مثل هذه املخالفات.
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األمريكيتان

تحدي قبول نتائج االنتخابات

يعد قبول نتائج االنتخابات التحدي األكرث 

أهمية بالنسبة للدميقراطية، ألنها مرتبطة 

ارتباطاً جوهرياً مبصداقية االنتخابات. تعتمد 

املصداقية عىل االتفاقيات السياسية بني 

املتنافسني االنتخابيني واستقاللية وفعالية 

املؤسسات واإلجراءات االنتخابية أيضاً. إن 

اإلقرار بالهزمية يف االنتخابات هو خطوة مهمة 

عىل طريق بناء الدميقراطية وتعزيز بنيانها.

االخطوة األوىل الحاسمة نحو تحقيق املصداقية، يف النظم الدميقراطية، هي النجاح يف إثبات أن )1( 
الطريق املرشوع الوحيد للوصول إىل منصب عام مير عرب االنتخابات، وأنه )2( من حق املواطنني 

انتخاب أو إزاحة املمثلني السياسيني من خالل صناديق االقرتاع. ويتمثل دور هيئة إدارة االنتخابات 

يف التأكد من أن االنتخابات تعرب عن إرادة الشعب. يتمخض عن االنتخابات نتيجتان مهمتنا 

)وإيجابيتان( وهام: االستقرار السيايس والرشعية الدميقراطية للممثلني املنتخبني.

وفيام ييل أربعة أمثلة لنتائج متقاربة يف أمريكا الالتينية والكاريبي يف السنوات العرش املاضية، وقد 

قُبلت نتائجها جميعاً يف النهاية:

· انتخابات الرئاسة يف كوستاريكا عام 2006. بلغ هامش الفوز 1.1 باملائة 	

)18.169 صوتاً(. الفائز: مرشح حزب املعارضة )مع أنه رئيس سابق(.

· انتخابات الرئاسة يف السلفادور عام 2014. بلغ هامش الفوز 0.22  	

باملائة )6,364 صوتاً(. الفائز: مرشح الحزب الحاكم.

· انتخابات الرئاسة يف املكسيك عام 2006. بلغ هامش الفوز 0.56 باملائة 	

) 233,831 صوتاً(. الفائز: مرشح الحزب الحاكم.
· انتخاب حاكم بورتوريكو عام 2004. بلغ هامش الفوز 0.2 باملائة 	

)3.556 صوتاً(. الفائز: مرشح الحزب الحاكم.

· انتخابات الرئاسة يف فنزويال عام 2013. بلغ هامش الفوز 1.49 باملائة 	

)223,599 صوتاً(. الفائز: الرئيس باإلنابة وهو مرشح الحزب الحاكم.

انطالقاً من هذه التجارب، تلعب عنارص أربعة دوراً حيوياً يف قبول نتائج االنتخابات، وهي: 

)1( نوع االنتخابات، )2( البيئة السياسية العامة السيام خالل االنتخابات، )3( مفهوم املتنافسني 

والناخبني لالنتخابات، )4( منوذج هيئة إدارة االنتخابات ومصداقيتها. ميكن أن يؤثر كل عنرص من 

هذه العنارص عىل املصداقية وبالتايل يتوجب تقييمها من قبل جميع األطراف صاحبة املصلحة يف 

االنتخابات مبا يكفل قبول نتائج االنتخابات من قبل الجميع.
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ليربيا

دور وتأثري األحزاب السياسية واملرشحني يف 

ضامن مصداقية االنتخابات وقبول نتائجها

قد تؤثر األنشطة املنفذة قبل االنتخابات تأثرياً 

مهامً عىل القضايا التي تيل االنتخابات )وأبرزها 

قبول نتائج االنتخابات(. وتقع مهمة التثبت 

النهايئ من نتائج االنتخابات عىل كاهل األحزاب 

السياسية واملرشحني يف واقع األمر. وفيام ييل 

بعض األمور التي متخضت عنها تجارب حديثة 

والتي ميكن لألحزاب السياسية وهيئة إدارة 

االنتخابات القيام بها ملنع االعرتاض عىل نتائج 

االنتخابات.

ميكن لألحزاب السياسية واملرشحني البدء، مثالً، بالتعرف عىل مختلف جوانب العملية االنتخابية 

يك يكونوا عىل درجة أفضل من االستعداد لتنفيذ مجموعة من األنشطة الداعمة. وينبغي عليهم 

العمل بكد يف سبيل إقامة عالقة ودية مع هيئة إدارة االنتخابات والعمل معاً عىل قضايا من قبيل 

تثقيف الناخبني وتدريب وكالء األحزاب واستحداث منرب مشرتك لألحزاب. وينبغي عىل األحزاب 

السياسية واملرشحني أيضاً مراقبة العملية االنتخابية مبا يف ذلك عملية االقرتاع وعد األصوات وفرز 

النتائج يف جدول. وتسمح عملية الفرز املوازي لألصوات لألحزاب السياسية بالتحقق من النتائج 

الرسمية للتأكد من أنه مل تقع أية أخطاء من قبل هيئة إدارة االنتخابات.

ميكن للهيئة أن تتوىل القيام بأنشطة مختلفة الهدف منها الوصول إىل قبول النتائج، وميكن لهذه 

األنشطة أن تشتمل عىل وضع قوانني انتخابية واضحة وإنفاذ القوانني القامئة مبا يكفل قيام عملية 

انتخابية شاملة للجميع وتقديم معلومات دقيقة للمواطنني حول العملية االنتخابية وتيسري إمكانية 

إطالع متساوية لكل املرشحني واألحزاب وتشجيع الحوار بني األحزاب وتوفري إرشادات واضحة 

للمرشحني واألحزاب والناخبني.

يجب عىل هيئة إدارة االنتخابات إجراء تحليل مسبق لكل األسباب املحتملة لالحتجاج قبل 

االنتخابات وبعدها يك تكون مستعدة ملواجهتها. ميكن أن تنشأ هذه األسباب عن االفتقار إىل 

الشفافية فيام يتعلق بأنشطة الهيئة. ولذلك تعترب الشفافية أمراً أساسياً، وعليه ميكن تعزيزها 

عن طريق إبالغ األطراف صاحبة املصلحة باملعلومات عىل امتداد العملية االنتخابية، وذلك يك ال 

تتكون أية تصورات بأن العملية مفتوحة أمام التالعب. ميكن مواجهة التصورات السلبية من خالل 

حملة معلومات وعالقات عامة فعالة تنفذها الهيئة. كذلك، ميكن ملثل هذه الجهود أن تحد من 

عوامل املخاطرة املتصلة مبحدودية املعرفة عند ممثيل األحزاب ومؤيديهم. وميكن لإلطار القانوين أو 

اإلجرايئ، إذا ما كان ناقصاً أو غري واضح، أن يرفع من مستوى مخاطر االحتجاج.

غري أن االحتجاجات قد تحدث، يف حاالت معينة، بغض النظر املستوى الطيب الذي حققته الهيئة 

يف إدارة العملية االنتخابية. فعندما يرغب املرشحون واألحزاب يف الفوز بأي مثن وال يحققون 

النجاح عرب صناديق االقرتاع، فقد يحاولون فرض إرادتهم عرب االحتجاج يف الشوارع مهام كان الثمن.



46

باكستان

الدروس املستفادة من التجارب األخرية

أطلقت مفوضية االنتخابات الباكستانية قبل 

االنتخابات العامة لعام 2013 عدداً من 

املبادرات التي كان الهدف منها زيادة مستوى 

الشفافية وثقة األطراف صاحبة املصلحة يف 

االنتخابات،

وفيام ييل أربعة من أبرز ما قامت به:

· وضع مدونة قواعد السلوك لألحزاب السياسية واملرشحني؛	

· تطوير نظام محوسب لتسجيل الناخبني الغاية منه إزالة أية إدخاالت 	

متكررة أو غريها من األخطاء التي تجعل من التزوير االنتخايب سهل املنال، 

باإلضافة إىل تعيني رقم تعريف وطني لكل ناخب؛

· إطالق خدمة الرسائل القصرية التي بلغ عدد الذين استخدموها 55 مليون 	

ناخب للتحقق من التفاصيل الخاصة بهم يف السجل االنتخايب وتحديد 

موقع مركز االقرتاع الخاص بهم؛

· توزيع املعلومات عىل األحزاب واملرشحني مبا يضمن إطالعهم الكامل عىل 	

كافة جوانب العملية االنتخابية.

لقد تسبب نقص معرفة األحزاب السياسية بدور مفوضية االنتخابات الباكستانية ووظيفتها، إىل 

جانب وجود ثغرات يف قانون االنتخابات، بنشوء نوع من عدم الثقة يف املفوضية. وللتخفيف 

من أثر هذه القضايا عىل مصداقية االنتخابات، رشعت املفوضية بتنفيذ عدد من األنشطة منها: 

)1( مراجعة نظام األحزاب السياسية لعام 2002 مبا يسمح بإجراء انتخابات داخل األحزاب، )2( 

تعزيز كفاءة مدونة قواعد السلوك، )3( دعم إصالحات اإلطار القانوين الناظم للعمليات االنتخابية 

خاصة فيام يتعلق بتسمية املرشحني واملسائل املتعلقة بالحمالت االنتخابية. كذلك أجرت املفوضية 

مشاورات منتظمة مع األحزاب السياسية باالتجاهني حول القضايا املتعلقة بالعملية االنتخابية 

لتعميق الثقة باملفوضية.

واستناداً إىل التجربة الباكستانية، نورد فيام ييل بعض الخطوات التي ميكن تنفيذها لتحسني 

العالقات بني هيئة إدارة االنتخابات واألحزاب السياسية:

مأسسة آليات التشاور مع األحزاب السياسية مبا يحقق التفاعل الدائم والبناء بينهام؛. 1

بناء التفاهم والتوافق يف اآلراء بني األحزاب حول التقدم مبقرتحات لإلصالحات . 2

االنتخابية استناداً إىل اسرتاتيجية سياسية متامسكة.

تعزيز التفاعل عىل املستويات الالمركزية بني هيئة إدارة االنتخابات واملسؤولني . 3

املنتخبني/ ممثيل األحزاب السياسية.

تصميم وتنفيذ اسرتاتيجية اتصاالت ينتح عنها صياغة مادة مكتوبة حول ما ميكن، وال . 4

ميكن، لهيئة إدارة االنتخابات أن تفعله يف تعامالتها مع كل األطراف صاحبة املصلحة يف 

االنتخابات.

أما التحديات التي تواجهها مفوضية االنتخابات الباكستانية حالياً فهي )1( استدامة وتوسيع 

مشاركة الشباب، )2( زيادة أعداد النساء املسجالت كناخبات ومرشحات، )3( إنشاء مزيد من 

األنظمة الشفافة والتي تعتمد عىل العطاء الفردي داخل األحزاب الختيار مرشحيها، )4( إجراء 

إصالحات قانونية ملعالجة الثغرات يف اإلطار القانوين التي تكشف عنها هيئة إدارة االنتخابات 

ومراقبي االنتخابات الدوليني.

ال ميكن تحقيق هذه األهداف إال إذا عملت هيئة إدارة االنتخابات واألحزاب السياسية معاً وكانا 

ملزمني بنفس الرؤية الرامية إىل تعزيز الدميقراطية ومن خالل وضع خارطة طريق تعاونية قامئة 

عىل توافق اآلراء حول ما الذي يتعني صنعه وكيف. ومن شأن وضع خطة عمل اسرتاتيجية أن تحدد 

السبيل القابل للتنفيذ للميض قدماً.
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مدغشق

دور األحزاب السياسية واملرشحني يف 

مصداقية العملية االنتخابية

تطورت العالقة بني هيئة إدارة االنتخابات يف 

مدغشقر –الهيئة الوطنية املستقلة لالنتخابات- 

واألحزاب السياسية املدغشقرية يف السنوات 

األخرية. مل يكن لألحزاب السياسية أية مقاعد 

ضمن هذه الهيئة حتى عام 2010، لكن ويف 

الفرتة من 2010 إىل 2012 أصبح لألحزاب 

السياسية ممثلني ضمن عضوية الهيئة الوطنية 

املستقلة لالنتخابات وأصبح بوسعهم املشاركة 

يف كافة جلسات صنع القرارات فيها ’بصفة 

استشارية‘.

وبهدف تعزيز مصداقية الهيئة يف إدارة انتخابات عام 2013، اتخذ قرار بزيادة عدد أعضاء الهيئة 

بحيث يشمل جميع األطراف السياسية الفاعلة يف مدغشقر. وباتت الهيئة، مبوجب القانون، مكونة 

من أعضاء من املجتمع املدين وقطاع الخدمة الحكومية وممثلني عن كافة األحزاب السياسية 

التي وقعت عىل خارطة الطريق الخاصة بالخروج من األزمة السياسية التي أملّت بهذا البلد لعدة 

سنوات. وطالت مشاركة األحزاب السياسية أيضاً الهياكل الالمركزية لهيئة إدارة االنتخابات. وبالتايل 

أصبح ممثلو األحزاب السياسية )1( أعضاء يف لجان تسجيل الناخبني، و)2( أعضاء يف هيئة انتخابات 

املناطق املوسعة التي تقع عليها مسؤولية تدقيق سجل الناخبني. 

وهكذا تعززت مصداقية العملية االنتخابية عن طريق متكني األحزاب السياسية من املشاركة يف 

جميع القرارات التي تبنتها الهيئة بخصوص إجراء االنتخابات واإلرشاف عىل املهامت امليدانية.

إضافة إىل ذلك، مل يتم إرشاك األحزاب السياسية يف الهياكل العاملة لهيئة إدارة االنتخابات وحسب، 

بل متتعت األحزاب بحق تعيني وكالئها يف )1( مراكز االقرتاع و )2( هيئة إدارة االنتخابات وهيئاتها 

الالمركزية طيلة العملية االنتخابية.

وقد ترصف ممثلو األحزاب السياسية الذين أصبحوا أعضاء يف الهيئة املستقلة لالنتخابات، يف معظم 

الحاالت، بحيادية ونزاهة عىل امتداد الفرتة االنتخابية لعام 2013. وهكذا اتخذت القرارات لصالح 

العملية االنتخابية وليس ملصلحة أحزاب سياسية منفردة. )ومن الجوانب التي اشتملت عليها هذه 

القرارات: تحديد تسلسل االنتخابات الرئاسية والترشيعية وتأجيل االنتخابات الرئاسية مرتني(. وقد 

شاركت األحزاب يف جميع القرارات الرئيسية املرتبطة بالجوانب التشغيلية واإلرشاف عىل األنشطة 

يف امليدان ويف جلسات الهيئة الخاصة بتوزيع املعلومات مبشاركة األطراف األخرى صاحبة املصلحة 

يف االنتخابات.

كذلك، تم توزيع فرتات الظهور عىل اإلعالم الرسمي مدفوعة األجر واملجانية بني املرشحني بالتشاور 

مع املرشحني وبحضورهم الفعيل هم أو مندوبني عنهم.

لقد لعبت إجراءات الشفافية وشمول الكافة التي اتخذتها مدغشقر بشأن األحزاب السياسية دوراً 

مهامً يف املشاركة الشعبية التي كان الشاهد عليها نسبة إقبال عىل االنتخابات بلغت 61 باملائة يف 

الجولة األوىل من االنتخابات الرئاسية. كام كان لها أثر مبارش عىل قبول األحزاب واملرشحني بالنتائج 

مام ساعد بالتايل عىل جعل االنتخابات عامالً حاسامً يف حل األزمة السياسية التي عصفت بالبالد 

مدة طويلة.
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املالحظات املنبثقة عن النقاشات

ELECTORAL FRAUD

MALPRACTICE

SYSTEMATIC 
MANIPULATION
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املالحظات املنبثقة عن النقاشات

أُثريت مسألة التمييز بني التعامل 	 

مع األحزاب السياسية واملرشحني 

بصفة فردية حيث أشار املشاركون 

إىل أن التعامل مع األحزاب السياسية 

أسهل بالنسبة لهيئة إدارة االنتخابات 

بسبب ارتفاع أعداد املرشحني 

وصعوبة التعاطي معهم جميعاً. 

وأشار بعض املشاركني إىل وجوب أن 

تكون الهيئة هي من يتخذ القرارات 

املتعلقة بكيفية التعامل مع املرشحني 

بصفة فردية، وأن مثل هذه القرارات 

قد ال تكون دامئاً مرضية لجميع 

املرشحني.

وأُثريت قضية أخرى هي معرفة الطريقة 	 

األفضل يف إدارة عملية اإلعالن عن 

النتائج يف سباق انتخايب تضيق فيه 

الهوامش بني املتنافسني. تظهر التجربة 

املكسيكية أن االتفاقات املربمة قبل 

االنتخابات بني هيئة إدارة االنتخابات 

واألحزاب السياسية –والتي تتضمن ما 

الذي يلتزم كل حزب بفعله عند انتهاء 

املنافسة االنتخابية- ال تُنفذ تلقائياً. 

وكان االتفاق يف املكسيك ينص عىل 

أنه لن يتم إعالن أية نتائج حتى تتوفر 

النتائج النهائية. لكن ما حدث هو أن 

بعض األحزاب السياسية بدأت بالكشف 

عن النتائج قبل إعالن الهيئة عنها 

مام تسبب يف حالة من التشويش. أما 

األسلوب الحايل املتبع يف املكسيك، بناًء 

عىل هذه التجربة، فهو أن تقوم هيئة 

إدارة االنتخابات مبسح كشوفات النتائج 

والحصول عىل توقيع ممثيل األحزاب 

عليها ومن ثم تقوم بنرشها عىل موقع 

الهيئة الرسمي عىل اإلنرتنت.

كذلك نوقشت إمكانية مشاركة 	 

هيئة إدارة االنتخابات يف االنتخابات 

الداخلية لألحزاب. وناقش بعض 

املشاركني بأنه ميكن ملشاركة الهيئة أن 

تدعم عملية إنشاء هياكل داخلية أكرث 

دميقراطية وأن تعزز آليات صنع القرار، 

غري أن آخرين ارتأوا أنه قد ينجم عن 

مثل هذه املشاركة مخاطر توريط 

الهيئة يف الرصاعات الداخلية عىل 

السلطة، األمر الذي يجدر بها تجنبه. 

وأُثريت أيضاً مسألة متويل االنتخابات 

الداخلية ذلك أنه سيتم يف كثري من 

السياقات إنفاق املال العام عىل هذه 

االنتخابات دون تحقيق منفعة عامة.
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اإلعالم 
واملجتمع 

املدين ومراقبو 
االنتخابات
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دور اإلعالم يف الثقة العامة والقبول بالعمليات االنتخابية

يعترب وجود قطاع إعالمي حر ونشط عنرصاً مهامً من عنارص املجتمع الدميقراطي، ويف االنتخابات يكتسب هذا القطاع أهمية استثنائية. يؤدي قطاع 

اإلعالم وظائف عديدة جداً ويواجه تحديات كثرية خالل العمليات االنتخابية. أوالً، ينبغي عىل اإلعالم أن يقدم تقارير وينرش رسائل ومعلومات من 

جميع املرشحني عىل قدم املساواة وأن يكون مفتوحاً للجميع يك يتيح للناخبني تكوين رؤية متوازنة عن املرشحني واألحزاب والربامج. باإلضافة إىل 

ذلك، مثة دور مهم يؤديه اإلعالم يف مراقبة شفافية االنتخابات وتسليط الضوء عىل املخالفات التي تحدث. ومن الوظائف األخرى التي يضطلع بها 

اإلعالم تقديم محتوى تثقيفي واضح حول العملية االنتخابية يعمل عىل تنوير عامة الناس، وأن يكون مبثابة منرب توصل من خالله األحزاب السياسية 

رسالتها إىل جمهور ناخبيها. ومن األهمية مبكان أن يقوم اإلعالم يف نهاية العملية االنتخابية مبتابعة حثيثة لعد األصوات وفرز النتائج والتحديات 

املحتملة وأن يغطيها تغطية دقيقة. إن الدعامة األساسية التي يقوم عليها كل ذلك هي أن تبقى وسائل اإلعالم عىل مسافة واحدة من جميع 

األحزاب وأن تشكل فضاًء مفتوحاً وشفافاً متاحاً لجميع املرشحني عىل قدم املساواة.

غري أن مهامت اإلعالم هذه قد تكون عرضة لالنزالق عندما تربط ماليك وسائل اإلعالم صالت وثيقة بالساسة أو حتى باملرشحني أنفسهم. وقد يؤدي 

ذلك إىل خلق مشكلة فيام يتعلق بالنزاهة يصعب حلها إن مل تكن قد متت اإلشارة إىل رشوط واضحة يف اإلطار القانوين ذي الصلة. وتحدث إشكاالت 

كثرية عندما ال يفسح أصحاب وسائل اإلعالم املجال لجميع املرشحني بالظهور فيها أو تحسب كلفة أعىل عىل بعض املرشحني دون آخرين يك تثنيهم 

عن ذلك أو تحول دون ظهورهم فيها. باإلضافة إىل ذلك، متثل االنتخابات فرصة ذهبية للوسائل اإلعالمية لتحقيق زيادة كبرية يف إيراداتها خاصة 

وأنها تطبق يف الغالب أسعاراً أعىل من املعتاد. تتعارض مثل هذه األعامل ذات الصلة باإليرادات وإمكانية الظهور يف اإلعالم مع الوظيفة العامة التي 

يؤديها اإلعالم. وبوسع هيئة إدارة االنتخابات والسلطات، بل ينبغي عليها، اتخاذ تدابري ملكافحة مثل هذه املامرسات.

هل أحدثت وسائط التواصل االجتامعي تغيرياً يف دور اإلعالم يف العمليات االنتخابية؟

ميكن استخدام شبكة اإلنرتنت كأداة إيجابية لرفع مستوى الشفافية حول سلوك األشخاص املوجودين يف السلطة، وإمكانية الوصول إىل مصادرة 

متنوعة للمعلومات، كام أنها تيرّس عىل املواطنني مسألة املشاركة يف بناء مجتمعات دميقراطية ومكافحة األنظمة االستبدادية.2 لقد شّكل ظهور 

وسائط التواصل االجتامعي حدثاً مهامً عىل صعيد مامرسة حرية التعبري والتعبئة لالحتجاجات السلمية وتنظيمها، لكنه فرض أيضاً تحديات كثرية 

جديدة بالنسبة لهيئات إدارة االنتخابات. حسب التعريف، تشري عبارة وسائط التواصل االجتامعي إىل نظم تشغيل تعتمد مواقع اإلنرتنت أو هواتف 

محمولة تتيح التفاعل باتجاهني من خالل محتوى واتصال ينشئهام املستخدم مام يسمح للمستخدمني صنع املحتويات والتفاعل مع املعلومات 

ومصادرها. ويختلف هذا عن املنافذ اإلعالمية التقليدية التي متيل أكرث إىل االتصال من أعىل إىل أسفل بأقل درجة ممكنة من التفاعل.

A   2/66/290، الفقرة 12.
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تُفسح الطبيعة املتغرية للمشهد اإلعالمي املجال للقيام بعملية تواصل أوسع نطاقاً. فعىل سبيل املثال، ميكن لوسائط التواصل االجتامعي أن تلعب 

دوراً مهامً يف مساعدة هيئات إدارة االنتخابات يف تثقيف العامة بشأن دورها والعملية االنتخابية بشكل عام. وكلام تعمق فهم األطراف صاحبة 

املصلحة يف االنتخابات لدور هيئة إدارة االنتخابات ووظيفتها كلام زاد إدراكهم لنزاهتها وفعاليتها. ميكن أن تكون وسائط التواصل االجتامعي قوى 

خرية عىل امتداد الدورة االنتخابية من خالل دعم الهيئة يف تنفيذ مجموعة كبرية من األنشطة أثناء عملية االنتخاب الفعلية وكذلك قبل وبعد فرتات 

االنتخابات.

باملقابل، تفرض هذه الوسائط تحديات كثرية ترتبط مبارشة بطبيعتها وتركيبتها املعتادة، حيث ميكن إساءة استغالل وسائط التواصل االجتامعي 

-لكونها منصات غري خاضعة للتنظيم- يف نرش معلومات كاذبة وخطاب الكراهية والجرمية اإللكرتونية.

التدابري التي ميكن لهيئات إدارة االنتخابات اتخذاها لتعزيز أثر اإلعالم عىل مصداقية العملية

من منظور هيئة إدارة االنتخابات، ميكن لإلعالم أن يكون حليفاً مهام يف )1( اإلسهام يف تنوير جمهور الناخبني، )2( اإلسهام يف مراقبة العملية 

االنتخابية، )3( توفري مصدر رشعي ملساءلة الهيئة. إال أن الوفاء بهذه األدوار عىل النحو املناسب يتطلب من اإلعالم توفري التغطية املتوازنة والخالية 

من اإلثارة. وتتسم الديناميات الداخلية بالتعقيد هي األخرى؛ فعىل سبيل املثال، مييل الصحفيون، من ناحية، إىل الحصول عىل حرية كاملة يف نرش 

ما يرغبون وما يرون أنه مهم، بينام مييل أرباب عملهم، من ناحية ثانية، إىل الضغط عليهم لكتابة مقاالت تزيد من أعداد القراء وحجم التوزيع. 

كذلك، ونظراً ألن مهنة الصحافة أصبحت عىل نحو متزايد مهنة تحفها املخاطر يف بعض أنحاء العامل، قد يكتشف الكثريون أن حامية سالمتهم 

الشخصية تتناقض مع إجرائهم للتحقيقات املعمقة يف التزوير االنتخايب. ومن منظور الالعبني السياسيني فإنهم مييلون إىل السعي بجد لكسب اإلعالم 

إىل جانبهم حيث يعملون عىل تسخريه لصالحهم. وهناك عامل آخر بينهام وهو أن أصحاب وسائل اإلعالم قد يكونوا مدفوعني باالعتبارات املالية أو 

الوالء السيايس. أما ما يريده جمهور الناخبني يف هذه األثناء هو معلومات ميكنه الوثوق بها.

ومن بني االتجاهات األخرية التي تؤثر عىل دور اإلعالم يف االنتخابات: )1( تحرير فضاء االتصاالت وتوسعيه بشكل كبري مع ازدهار يف اإلعالم ووسائط 

التواصل االجتامعي، )2( االعتداء عىل الصحفيني وترهيبهم مبا يف ذلك قتلهم، )3( حضور إعالم االحتواء والتجزئة والكراهية، )4( تدين أجور اإلعالميني 

ب‘(، )5( أسواق اإلعالنات  مام يدفع بعض الصحفيني إىل قبض مبالغ مقابل كتابة مواد حسب الطلب )يُطلق عىل ذلك أحياناً اسم ’اإلعالم املتكسِّ

والنامذج التجارية غري اآلمنة مالياً، )6( الرتكيز عىل القضايا املحلية و/أو ’الناعم‘ منها، )7( معاناة هيئات إدارة االنتخابات يف التعامل مع اإلعالم. 

باإلضافة إىل ذلك، تؤيد أعداد متزايدة من وسائل اإلعالم التقليدية ووسائط التواصل االجتامعي أجندات معينة وال تتسم بالشفافية يف أعاملها. تؤكد 

هذه النزعات مجتمعة عىل بانوراما غري واعدة للغاية.

وميكن لهيئات إدارة االنتخابات واملنظامت املساندة لإلعالم أن تتبنى بعض االسرتاتيجيات الخاصة مبواجهة النزعات املذكورة آنفاً. ميكن للهيئة -بادئ 

ذي بدء- أن تتعاقد مع طاقم عاملني محرتف للتعامل مع وسائل اإلعالم وتعزيز التعامل اإليجايب املسبق بني الهيئة وهذا القطاع. ويك يحقق ذلك 

األثر املرجو منه، يجب عىل الهيئة أن تزود ممثيل اإلعالم بالتدريب عىل العملية االنتخابية يف وقت مبكر يك يتكون لدى هؤالء قاعدة معرفية كافية 

للتحدث بصورة أدق بشأن العملية. ويتوجب أيضاً تدريب طاقم العاملني يف الهيئة عىل اإلعالم يك يتفهموا الكيفية التي يعمل بها اإلعالم وبالتايل 

يكون تعاملهم أفضل مع هذا القطاع. ومن املستحسن أن تتأكد الهيئة من أن وسائل اإلعالم تتكامل عىل النحو املالئم مع نهج الدورة االنتخابية. 

ويك تكون العالقة بني الهيئة وقطاع اإلعالم مثمرة للطرفني، فإنه من الرضوري تقييم البيئة اإلعالمية قبل وقت طويل من بدء الحدث االنتخايب يك 

يُتاح الوقت واملعرفة الكافيني لتصميم اسرتاتيجية خاصة بكيفية استحداث وتنفيذ األنشطة املشرتكة التي قد يكون من بينها صياغة مدونة قواعد 

للسلوك.

يجب أن تتم عملية رصد وسائل اإلعالم عىل نحو مستقل خالل العملية االنتخابية وأن يصدر عنها بشكل دوري بيانات صحفية بهدف إعطاء صورة 

أفضل عن الطريقة التي يترصف بها اإلعالم. وقد تربز الحاجة إىل إجراءات تصحيحية اعتامداً عىل الكيفية التي تترصف بها وسائل اإلعالم سواء نسبة 

إىل مدونة قواعد السلوك ذات الصلة أو أحكام القانون. أياً كانت الجهة املسؤولة عن هذه املراقبة فإنه ينبغي عليها أال تتهيب من هذه املسؤولية 

نظراً ألهميتها من حيث مصداقية االنتخابات. وعندما تكون هناك حاجة إىل معلومات، فيُحبذ أن تأيت هذه املعلومات من هيئة إدارة االنتخابات 

مبارشة وليس من مصادر أخرى إن كان مثة شبه تيّقن من أنها أقل اطالعاً من الهيئة. ومن األهمية مبكان أن يشعر الصحفيون باألمان والحامية يك 

يتمكنوا من القيام بعملهم بأفضل صورة ممكنة. ولتحقيق تلك الغاية، يجب أن يكون هناك تعاون بني الكيانات اإلعالمية وهيئة إدارة االنتخابات 

وأجهزة األمن يف سبيل توفري األمن للصحفيني الذين يغطون شؤون العملية االنتخابية. أخرياً، ينبغي عىل القنوات الرسمية )أي اإلعالم اململوك 

للدولة( أن يخدم املصلحة العامة بالضبط وليس الحكومة.
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املجتمع املدين وإدارة االنتخابات يشرتكان يف تثقيف الناخبني: تجارب من الجبل األسود

كانت العالقة بني هيئة إدارة االنتخابات يف جمهورية الجبل األسود )الجبل األسود( وهيئة إدارة االنتخابات -املفوضية العامة لالنتخابات- واملجتمع 

املدين تكاد تكون معدومة يف املايض. ولكن بعد ما أصبح يُعرف ’بفضيحة الرشيط املسجل‘ عام 2013 –املتعلق باستغالل بعض املسؤولني املال 

العام للحصول عىل أصوات الناخبني- تعاظم التأييد الشعبي إلجراء تغيري جوهري عىل الطريقة التي تُجرى بها االنتخابات وعىل الدور الذي تقوم 

به هيئة إدارة االنتخابات. ومل تعد الهيئة التي تم إعادة تشكيلها من جديد تلعب دوراً قوياً فقط يف إجراء االنتخابات، بل أيضاً يف اإلرشاف عىل 

القوانني الخاصة بتمويل األحزاب السياسية وسوء الترصف يف املال العام وما إىل ذلك. عالوة عىل ذلك، أصبحت الهيئة أكرث انفتاحاً بكثري عىل التعاون 

مع منظامت املجتمع املدين يف مجال مراقبة االنتخابات وتعمل حالياً بحسب مبادرات مقدمة من منظامت املجتمع املدين وأطراف أخرى صاحبة 

مصلحة.

إن إجراء انتخابات حرة ونزيهة يف الجبل األسود، وبلدان أخرى غريها، هو يف مصلحة الناخبني واملجتمع املدين وهيئة إدارة االنتخابات، لكنه يف 

الغالب ليس يف مصلحة األحزاب السياسية. لقد خرست االنتخابات قدراً كبرياً من ثقة الناخبني خالل االنتخابات األخرية يف الجبل األسود، وتلك ثقة 

يجب استعادتها عرب التثقيف. لكن، يك يكون هذا التثقيف فعاالً، يجب تقييم االحتياجات قبل تصميم برامج تثقيف الناخبني للتأكد بشكل أكرب من 

إدراك احتياجات الجمهور املستهدف وتلبيتها.

ميكن أن يقوم املجتمع املدين أو هيئة إدارة االنتخابات أو كليهام بعملية تثقيف املواطن. الفرق الرئييس هنا هو أن الهيئة تقوم بعملية التثقيف 

بطريقة رسمية فيام تتسم اآلليات التي يستخدمها املجتمع املدين بدرجة أقل من الرسمية مام يجعل الحصول عليها أكرث سهولة. ويعد استخدام 

الشبكات االجتامعية طريقة جدية للتثقيف، كام أن التلفزيون واإلذاعة وسيلتان للوصول إىل قسم كبري من الجمهور، فيام ال يصل اإلعالم املكتوب 

إال إىل فئة قليلة من الناس. وأفضل الطرق للوصول إىل الجامعات املهمشة وفئات األميني فهي الصور ووسائل املساعدة البرصية، بحيث يتوجب 

تنفيذ هذه األدوات يف امليدان.

يف العادة، تكون هيئة إدارة االنتخابات محددة بقيود فيام يتعلق بالتوظيف وبالتايل ال تكون قادرة عىل تنفيذ أنشطة تثقيفية للناخبني عىل نطاق 

واسع، مام يفسح املجال للمجتمع املدين لتويل مهمة تنفيذ الكثري من أنشطة تثقيف الناخبني. ومن أبرز األولويات الرئيسية يف جمهورية الجبل 

األسود توجيه حقوق الناخبني يف الطعن يف العملية االنتخابية بحيث متر عرب نظام مناسب لتسوية النزاعات االنتخابية.

بصورة عامة، يحتاج طاقم العاملني يف هيئة إدارة االنتخابات للتدريب عىل كثري من جوانب العملية االنتخابية يك يتمكنوا من القيام بدورهم عىل 

نحو مهني. وميكن للمراقبني الدوليني أيضاً االستفادة من التدريب املتقدم الخاص بالبلدان ذلك أنهم يف بعض األحيان يجهلون ما يحدث يف البلد 

الذي سرياقبون انتخاباته بسبب افتقارهم للمعلومات املناسبة.

يجب أن يدعم تثقيف الناخبني املؤسسات العاملة عىل النحو املناسب وينبغي عىل جميع األطراف صاحبة املصلحة يف االنتخابات أن تتشارك يف 

تقدميه، غري أنه ينبغي أن يظل ماثالً يف األذهان أنه من املحتمل حدوث تضارب مصالح إذا كان ممثلو األحزاب السياسية أعضاء يف هيئة إدارة 

االنتخابات ويف الوقت ذاته مرشحني ينافسون عىل املناصب االنتخابية.

املراقبة املحلية لالنتخابات: أثرها ومسؤوليتها عن العملية االنتخابية

من العوامل املهمة التي تؤثر عىل مصداقية مراقبة االنتخابات: )1( مصدر متويل عملية املراقبة، )2( مدى اتساع التغطية الجغرافية للمراقبة أو 

مدى متثيلها، )3( من الذي يقدم املساعدة الفنية، )4( الكيفية التي يتم بها التعاقد مع املراقبني.

أما املستفيدون من املراقبة املحلية لالنتخابات فهم جميع األطراف صاحبة املصلحة يف االنتخابات، وهم: األحزاب السياسية واملرشحون، وهيئات 

إدارة االنتخابات والحكومات، والناخبون واملواطنون، واملجتمع الدويل واملانحون.
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وقد أثبتت الدروس املستفادة أنه يك تنجح بعثة املراقبة عليها أن تجري تقييامت انتخابية وأن تكون واثقة وشفافة خالل عملية املراقبة.

ميكن لهيئة إدارة االنتخابات أن تقدم الدعم لبعثة املراقبة مبا يجعل عملها أكرث يرساً، وهذا الدعم متنوع األشكال، حيث ميكن أن يكون عىل هيئة 

اجتامعات وتبادل للمعلومات يف املجاالت التالية:

· التخطيط بأسلوب املائدة املستديرة الذي يضم األطراف صاحبة املصلحة يف االنتخابات مبن فيها األطراف املشرتكة يف أعامل الرتبية 	

املدنية واملراقبة والحمالت السياسية واألعامل اإلعالمية؛

· إنشاء مكتب مراقبة محيل دائم يف هيئة إدارة االنتخابات لدعم منظامت املجتمع املدين؛	

· تنظيم اجتامع للتخطيط املشرتك ألنشطة الدورة االنتخابية؛	

· عقد اجتامعات متابعة بشأن املراقبة بني هيئة إدارة االنتخابات ومنظامت املجتمع املدين؛	

· الدفع باتجاه التقدم بتوصيات قوية يف تقرير املراقبني؛	

· السامح للمراقبني بالدخول إىل مواضع خاصة من موقع الهيئة عىل اإلنرتنت؛	

· إنشاء مكتب/ خط دائم للمعلومات وتزويده باملوظفني خالل فرتة االنتخابات؛	

· جمع وتنظيم وتوزيع القوانني االنتخابية وإجراءات هيئة إدارة االنتخابات؛	

· توفري معلومات االتصال الشخيص مبسؤويل الهيئة؛	

· إنشاء مكتب دائم لإلبالغ عن الحوادث التي تقع يوم االنتخابات؛	

املجتمع املدين: هيئة مراقبة أم رشيك يف التنفيذ؟ هل هناك تضارب يف املصالح؟

مييل املجتمع املدين، يف كثري من الحاالت، إىل الدخول يف العملية االنتخابية فقط عندما يبدأ مسري العملية بالتعرث. فإن مل تكن هناك أية مشاكل 

فيام يتعلق مبصداقية العملية االنتخابية وكانت هيئة إدارة االنتخابات واألطراف السياسية الفاعلة يترصفون مبهنية، تقل الحاجة إىل إرشاك املجتمع 

املدين وبالتايل ميكنه تركيز عمله عىل مجاالت أخرى. ويجب عىل ممثيل هذا القطاع أن يولوا انتباههم التام )أي يراقبوا( للعملية عىل امتداد الدورة 

االنتخابية يك يعرفوا إذا ما كان عليهم أن يشاركوا ومتى وأين يشاركوا.

إذا انخرط املجتمع املدين يف النشاط االنتخايب فسوف يتعني عليه العمل مع هيئة إدارة االنتخابات من أجل تحسني العملية، هذا إىل جانب الدور 

الذي يتعني عليه لعبه يف حامية املبادئ االنتخابية.

ال تشكل الحكومة املصدر األسايس لألموال الالزمة للقيام بأعامل الرتبية املدنية، وهو أمر ال بأس به ألنه لوال ذلك لكان من املمكن القول إن مثة 

مصالح مرتبطة بتقديم الحكومة للامل. وإذا كانت األموال قادمة من رشكاء دوليني، فإنه قد يصح القول عادة إنه ال توجد مصلحة مادية عدا تعميق 

فهم املواطن للعملية االنتخابية.

ومن األدوار التي ميكن أن يقوم بها املجتمع املدين خالل العملية االنتخابية الدفاع عن حقوق املواطنني عىل امتداد هذه العملية. وميكن تقسيم 

العمل بني هيئة إدارة االنتخابات واملجتمع املدين عىل النحو اآليت: تقوم الهيئة برشح الكيفية التي تجري بها انتخابات للمواطنني بينام يقوم املجتمع 

املدين بتعليمهم كيف مييزون سوء الترصف ويستجيبون له.

من الرضوري لنا أن نفهم مكونات منظامت املجتمع املدين املعنية باملشاركة هنا يك نعلم إن كانت ستحقق فاعلية خالل العملية االنتخابية ومدى 

تلك الفاعلية. وينبغي أال نضع منظامت املجتمع املدين املعروفة برصاحتها ومصداقيتها يف سلة واحدة مع تلك التي تنشئها وتبقي عليها هياكل 

السلطة )كالحكومات والدواوين امللكية والنخب السلطوية(.

ومن األمثلة امللموسة عىل التعاون بني هيئة إدارة االنتخابات واملجتمع املدين: )1( تويل منظامت املجتمع املدين لعملية تدقيق قواعد بيانات 

تسجيل الناخبني، )2( دعم منظامت املجتمع املدين ملناقشة اإلجراءات االنتخابية، )3( دعم الهيئة إلنشاء مؤسسة تقوم بتأمني األموال ملنظامت 

املجتمع املدين لتنفيذ أنشطة تثقيف الناخبني والرتبية املدنية، )4( دعم الهيئة وكالة إعالمية للقيام مبراقبة اإلعالم خالل االنتخابات.
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يجب تحديد املهام عىل أساس قوانني واضحة الصياغة لتحايش أي تضارب محتمل يف املصالح عندما يعمل كل من الهيئة واملجتمع املدين عىل نفس 

القضايا وأحياناً عندما يعتمد أحدهام عىل اآلخر يف تنفيذ األنشطة. فعىل سبيل املثال، قد يحدث تضارب إذا ما اضطلعت منظامت املجتمع املدين 

يف مراقبة أنشطة هيئة إدارة االنتخابات بينام تكون يف الوقت ذاته معتمدة عليها يف الحصول عىل األموال الالزمة للقيام باألنشطة يف امليدان كتلك 

املرتبطة بتثقيف الناخبني. ويجب تعيني رقباء ملراقبة التعليامت والتوسط عند اللزوم يف حاالت التعارض، وينبغي أن يكون هؤالء الرقباء محرتفني 

ونزيهني )هيئة دولية أو وطنية، مثالً(.

الدروس املستفادة من املراقبة الدولية: أثرها عىل مصداقية العمليات االنتخابية 

ميكن تعزيز الثقة بالعملية االنتخابية من خالل اإلرشاف عليها من قبل مراقبني دوليني ووطنيني، لكن يك يتأىت للمراقبني أن يوجدوا تلك الثقة عليهم 

أن يكونوا هم أنفسهم جديرين بالثقة. ينبغي أن تستند الثقة إىل حقائق وبالتايل ميكن اعتبارها ثقة ملموسة. تعمل بعثات املراقبني الدولية طبقاً 

ملعايري راسخة. فعىل سبيل املثال، يوفر إعالن مبادئ املراقبة الدولية لالنتخابات )2005( اإلطار الالزم لتقييم عمل وفود املراقبني. وينص اإلعالن عىل 

وجوب استناد منهجية املراقبة يف أي بلد عىل ما تتوصل إليه البعثة االستكشافية، والغاية من هذه األخرية هي تقييم ما إذا كانت الرشوط األساسية 

للقيام بعملية املراقبة مستوفاة أم ال وما إذا كانت املراقبة عمالً مجدياً ومستصوباً، هذا إىل جانب أشياء أخرى.

تعد الحيّدة والنزاهة واألمانة واالستقاللية من أهم العنارص بالنسبة ألية بعثة مراقبة انتخابات. وينبغي أال تتدخل بعثات املراقبني يف العملية بل 

تقوم بتقييمها وتقديم توصياتها بشأن تطويرها. ويك تحظى البعثة بثقة األطراف صاحبة املصلحة يف االنتخابات، يتعني عليها رشح إطار عملها 

يف وقت مبكر يك تتحاىش أي سوء فهم قدر اإلمكان. ومن الجوانب التي تساعد بعثة املراقبني عىل تقييم االنتخابات: االلتزامات واملعايري الدولية 

واالتفاقيات اإلقليمية والترشيعات الوطنية. ومن أهداف أية بعثة للمراقبة رفع مستوى الشفافية، ويك يتحقق هذا الهدف يجب عىل البعثة نفسها 

أن تكون شفافة أمام كافة األطراف صاحبة املصلحة.

تتضمن التقارير التي تقدمها البعثة بياناً أولياً وتقريراً نهائياً، وعادة ما يصدر البيان األويل عموماً بعد نحو 48 ساعة من إغالق صناديق االقرتاع. أما 

عمليات عد األصوات وتجميع النتائج والطعون فيتم تغطيتها يف التقرير النهايئ بسبب القيود التي يفرضها الوقت.

وقبل الرشوع يف تنفيذ مهام بعثة مراقبي االنتخابات التابعة لالتحاد األورويب، يجب التوقيع أوالً عىل مذكرة تفاهم مع الحكومية. وهناك قيود عىل 

نطاق عمل هذه البعثات، فعىل سبيل املثال، ال ميكن للبعثة أن تلعب أي دور يف التصديق عىل صحة النتائج فتلك مسؤولية هيئة إدارة االنتخابات 

أو املحاكم.

ويف اآلونة األخرية بدأ االتحاد األورويب بإرسال بعثات متابعة لتقييم حالة التوصيات التي قدمتها بعثة املراقبني وتقديم الدعم يف املجاالت األعم من 

التطور الدميقراطي.
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أُثريت خالل النقاشات قضية إمكانية وقوع 	 

الصحفيني يف ترصف ال أخالقي بسبب تدين 

أجورهم، وذلك بهدف تحسني أواضعهم 

املالية الشخصية. لذلك فإن من شأن دفع 

رواتب مناسبة للصحفيني إضافة إىل اعتامد 

مدونات أخالقية يتقيد بهام معظمهم أن 

يضمن إىل حد كبري اتسام التغطية اإلعالمية 

لالنتخابات باملهنية وعدم االنحياز.

كام دار جدل حول اعتامد هيئات إدارة 	 

االنتخابات اعتامداً زائداً عىل اإلعالم 

التقليدي، يف حني أن مثة طرقاً لنرش رسالتها 

والتواصل مع السكان ومنها اللجوء إىل 

وسائل اإلعالم املجتمعية1 التي تلعب دوراً 

اجتامعياً وميكنها أن تكون رشيكاً جيداً 

للهيئة يف تزويد املواطنني معلومات دقيقة 

حول العملية االنتخابية.

وفيام يتعلق مبراقبة وسائل اإلعالم 	 

االجتامعية، تركزت النقاشات حول رضورة 

أن يكون اإلطار القانوين نقطة الدخول 

األوىل. ويك يعمل اإلعالم عىل النحو 

املناسب، يجب أال يعرتي ماليك املؤسسات 

اإلعالمية واملحررين والصحفيني أي 

خوف من القمع أو االنتقام. وكبديل عن 

الضبط والعقاب من قبل واضعي القوانني 

الحكوميني، ارتأى بعض املشاركني أن 

القوانني الذاتية، عىل سبيل املثال، تشكل 

عىل األرجح الخيار األفضل بالنسبة لإلعالم.

3  أي اإلعالم الذي يُنتج ويوزع ضمن جامعة أو 
وسط ما سواء أكانت هذه الجامعة مرتبطة برابط جغرايف 

أو مصالح مشرتكة.

وطرح سؤال حول استخدام أشكال بديلة 	 

عن اإلعالم للوصول إىل الرشائح األمية 

يف املجتمع وخاصة النساء. وقد أقر 

املشاركون أن التلفزيون واإلذاعة هام 

أفضل الوسائط التي ميكن من خاللها 

التحدث إىل الفئات األمية. الجمهور 

املستهدف بوسائط التواصل االجتامعي 

هو يف غالبيته من الشباب، إال أن 

العنارص البرصية )كمقاطع الفيديو( 

التي تستخدما غالباً يف هذه الوسائط 

ميكن استخدامها ملساعدة األميني من 

املواطنني.

ومن القضايا املهمة التي أُثريت قضية 	 

التالعب عرب وسائل اإلعالم، حيث أشار 

املشاركون إىل أن االنتخابات تعمل 

عىل استقطاب اإلعالم والناخبني. ومبا 

أن املال حارض، فإن الكثريين يريدون 

حصتهم منه، فاالنتخابات تشكل فرصة 

للكيانات اإلعالمية لزيادة اإليرادات فيام 

يصعب إيجاد طرق لالستجابة للوضع أو 

التحكم فيه بحيث نضمن أن التغطية 

ال تكون من نصيب املرشحني واألحزاب 

األغنياء وحدهم. واقرتح الحارضون 

خيارات للحد من تأثري املال يف اإلعالم 

من قبيل تخصيص وقت مجاين للظهور 

عىل وسائل اإلعالم ومنع الظهور مدفوع 

األجر يف اإلعالم )كام يف اململكة املتحدة( 

إىل جانب مراقبة اإلعالم وكشف حاالت 

سوء الترصف فيه.

وأشار بعض املشاركني إىل أنه إذا كانت 	 

لدى وسائل اإلعالم مصالح أو أجندات 

مشبوهة أو غامضة فقد يكون تعاطي هيئة 

إدارة االنتخابات معها صعباً أو قد يعرضها 

للشبهة. من ناحية ثانية، ناقش البعض بأنه 

يف الوقت الذي تقع فيه عىل هيئة إدارة 

االنتخابات مسؤولية التعامل مع وسائل 

اإلعالم، إال أنها يف الغالب ال تكرتث كثرياً 

لوسائل اإلعالم وما تقوم به من أعامل. 

ينبغي عىل الهيئة أن تبدي النزاهة وحسن 

الترصف بحيث يعرتف اإلعالم بأنها تجري 

االنتخابات عىل النحو الصحيح. وقد تكون 

عملية إقامة عالقات إيجابية بني الهيئة 

وقطاع اإلعالم عملية طويل األجل.

وركزت النقاشات أيضاً عىل الفرق بني 	 

اإلعالم الرسمي وإعالم املصلحة العامة؛ 

فاألول مملوك للدولة فيام ميكن أن 

يكون الثاين تابعاً للقطاع الخاص أو إعالماً 

مجتمعياً. وينبغي دعم كافة وسائل3 إعالم 

املصلحة العامة طيلة العملية االنتخابية.

وتطرقت النقطة األخرية التي طرحت 	 

بخصوص اإلعالم إىل أن محاولة تقييد 

وسائط التواصل االجتامعي بالسلوك 

اإلعالمي املهني التقليدي قد ال تنجح متاماً 

وذلك بسبب طبيعة تلك الوسائط. وارتأى 

املتناقشون أن هذا هو الثمن الذي يجب 

دفعه لقاء حرية اإلعالم، سيام وأن تقييد 

وسائط التواصل االجتامعي أمر متعذر يف 

أية حال. وبالتايل فإنه يُستحسن التعاطي 

مع هذا القطاع وإتاحة املجال له يك ينظم 

نفسه بنفسه بدالً من محاولة ضبطه أو 

اعرتاض سبيله.
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ينبغي عىل هيئة إدارة االنتخابات قبل 	 

العمل مع منظامت املجتمع املدين أن 

تتحقق أوالً من خلفية كل منظمة: فهل 

تربط هذه املنظمة أية صالت مع هياكل 

السلطة من شأنها أن تحد من قدرتها عىل 

أداء مهامتها مبهنية ونزاهة؟ ومن ثم ميكن 

للهيئة أن تبدأ العمل مع هذه املنظامت 

فقط بعد الحصول عىل إجابات واضحة.

ويعترب وجود مدونة لقواعد السلوك 	 

خاصة بعمل املراقبني املحليني مفيداً كإطار 

لعملهم، وينبغي لهذه املدونة أن تحتوي 

عىل بعض أنواع التدابري التأديبية إذا ما 

تجاوز هؤالء التكليف املنوط بهم.

وينبغي ملنظامت املجتمع املدين أن تنشئ 	 

خطاً مبارشاً للسامح للمواطنني بتقديم 

املعلومات واملالحظات حول العملية 

االنتخابية، ومن شأن القيام بذلك أن يسهم 

يف دور هذه املنظامت يف حراسة االنتخابات 

ومراقبتها.

وأشار النقاش إىل أن منظامت املجتمع 	 

املدين متثل املجتمع املحيل وهو متثيل غري 

متاح لهيئات إدارة االنتخابات. ويف أغلب 

األحيان يكون وجود هيئة مستقلة إلدارة 

االنتخابات نتاج جهود منظامت املجتمع 

املدين طويل األمد. ويتعني عىل هيئة 

إدارة االنتخابات إدارة األجندات املختلفة 

لألطراف صاحبة املصلحة يف االنتخابات 

مبن فيها منظامت املجتمع املدين واألحزاب 

السياسية والحكومة ...إلخ.

وبدا أن مثة فهامً مشرتكاً بني أطراف النقاش 	 

بشأن رضورة إيجاد الثقة بني هيئة إدارة 

االنتخابات ومنظامت املجتمع املدين يف 

الفرتات التي تفصل الدورات االنتخابية.

وقد تربز مشكلة منشأها اختالف الرسائل 	 

الواردة من املراقبني الدوليني عن تلك 

الواردة من املراقبني املحليني، وبالتايل يجب 

الحرص عىل التنسيق التام لتاليف حدوث 

يشء من هذا القبيل.

ينبغي التعامل مع منظامت املجتمع املدين 	 

ودعمها عىل امتداد العملية االنتخابية، وبالتايل 

ينبغي تشجيع التعاون بني بلدان الجنوب عىل 

صعيد منظامت املجتمع املدين. إن مثل هذا 

التعاون موجود أصالً يف أوروبا )مثالً من خالل 

الشبكة األوروبية ملنظامت رصد االنتخابات(.

وإذا كانت هيئة إدارة االنتخابات تفتقر إىل 	 

الشفافية فسيصبح إنجاح مهمة منظامت 

املجتمع املدين يف مراقبة العمليات أكرث صعوبة.

وأُثريت أيضاً مسألة أهمية وجود إطار قانوين 	 

واضح ينظم عمل منظامت املجتمع املدين 

)األعضاء واملكاتب وما إىل ذلك( ووجوب 

أن يعمل املمثلون الذين تختارهم منظامت 

املجتمع املدين وفقاً لهذا اإلطار القانوين. ويف 

معظم السياقات، تكون هيئة إدارة االنتخابات 

مسؤولة أساساً أمام الربملان وليس أمام املواطنني 

وهذا فرق مهم بني الهيئة وقطاع املجتمع 

املدين.

وفيام يتعلق بتمويل منظامت املجتمع املدين، 	 

أشار املشاركون إىل أن الجهات املانحة هي 

من يقوم بتدقيق السجالت املالية للمنظامت، 

وهذه الجهات املانحة قد تكون حكومات أو 

رشكاء دوليني. ويجب إبرام اتفاق ينص عىل 

كيفية تدقيق إنفاق األموال، قبل أن يتم رصف 

املال للمنظامت.

وتكون مراقبة االنتخابات نشاطاً مؤقتاً بالنسبة 	 

ملنظامت املجتمع املدين حيث تستأنف هذه 

املنظامت أنشطتها املعتادة ومحور تركيزها بعد 

انتهاء العملية االنتخابية.

يف بعض األحيان ال ترغب هيئة إدارة 	 

االنتخابات العمل مع منظامت املجتمع 

املدين ألنها ترى فيها عبئاً. غري أن بعض 

املشاركني يف النقاش ارتأى عكس ذلك؛ أي أن 

الهيئة ترغب يف العمل مع هذه املنظامت 

ألن من شأن ذلك أن يزيد من مصداقية 

االنتخابات. عىل أية حال، سيكون من العسري 

عليهام العمل معاً إن كان هناك انعدام 

للثقة.

كذلك أُثريت مسألة الطريقة التي ميكن 	 

بواسطتها تجنب األخطاء أثناء االنتخابات 

مبساعدة املراقبني. كيف ميكن للطرفني –

هيئة إدارة االنتخابات واملراقبني- العمل معاً 

لتاليف حدوث األخطاء أو االنتخابات عدمية 

املصداقية؟ من املجاالت التي ميكن للطرفني 

العمل معاً فيها مراقبة اإلعالم، حيث يجب 

تبادل تقارير رصد اإلعالم وغريها من تقارير 

املراقبني ثم مناقشتها بني الهيئة واملراقبني 

بهدف رفع املستوى العام إلجراء االنتخابات.

ويبقى انعدام الثقة بني هيئات إدارة 	 

االنتخابات ومنظامت املجتمع املدين 

واألحزاب السياسية هو التحدي الرئييس. 

وسوف يستغرق تفكيك أركان انعدام الثقة 

هذا متعدد األوجه زمناً طويالً يف كثري من 

البلدان.

املالحظات املنبثقة عن النقاشات
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تجارب 
البلدان
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جمهورية غيانا

دور اإلعالم يف

يف انتخابات عام2010 وعام 2011 يف غيانا، تم االتفاق 

عىل مدونة لقواعد السلوك بني مفوضية االنتخابات 

يف غيانا وقطاع اإلعالم ليسرتشدا بها يف عملهام خالل 

االنتخابات. وكانت أهم الجهات الفاعلة املشاركة 

مفوضية االنتخابات يف غيانا، من خالل وحدة الرصد 

اإلعالمي التابعة لها، ولجنة اإلحالة املستقلة، التي ُشكلت 

الستقبال الشكاوى املتعلقة بأداء اإلعالم والتداول بشأنها.

 

كان نطاق اختصاص مدونة السلوك هذه واسعاً بحيث شمل كل يشء: من استطالعات الرأي التي 

تجريها وسائل اإلعالم وحتى إصدار النتائج. وكانت هذه األخرية تتطلب تنسيقاً وثيقاً مع مفوضية 

االنتخابات.

وكانت املبادئ الرئيسية للمدونة تهدف إىل ضامن التغطية اإلعالمية املتكافئة لالنتخابات ودقة 

املعلومات والتوزيع العادل واملتوازن للمعلومات.

وما من شك أن مدونة السلوك أدت إىل وجود عالقة أكرث سالسة بني مفوضية االنتخابات ووسائل 

اإلعالم ونتج عنها تغطية إعالمية لالنتخابات ذات نوعية أعىل مام شهدته العمليات االنتخابية 

السابقة.

مدونة قواعد السلوك الخاصة باإلعالم

بات مفهوماً أن تنظيم اإلعالم خالل الفرتة االنتخابية أمر واجب، شأنه يف ذلك شأن أي طرف من 

األطراف صاحبة املصلحة يف االنتخابات. ويف كل السياقات، تفسح مدونة السلوك املجال لوضع إطار 

عمل ميكن لوسائل اإلعالم أن تعمل بوحي منه. وكام هي الحال بالنسبة ملدونات السلوك يف مواضع 

أخرى، ميكن لهيئة إدارة االنتخابات أن تدفع باتجاه تصميم مدونة محورها اإلعالم بينام يتوىل 

قطاع اإلعالم مسؤولية وضع االلتزام بها يف صيغته النهائية وتبنيها ورصد تطبيقها. وينبغي ملثل 

هذه املدونات أن يكون بطبيعته ذايت التنظيم وأال تضع أية عقوبات بحق املخطئني غري احتاملية 

توجيه اللوم العلني إليهم. وينسجم ذلك مع ما يجب أن تكون عليه مدونات السلوك األخرى: أي 

أن يكون من خصائصها التنظيم الذايت وليس العقاب. ورمبا ال يفلت الفعل الخاطئ والسلوك غري 

القانوين من اإلجراءات القضائية حيث ميكن لإلجراءات القانونية أن تُتخذ خارج إطار مدونة قواعد 

السلوك. يحتاج تطوير مدونة قوية للسلوك سنوات يك تنضج، ويتوجب اتخاذ خطوات صغرية يف 

كل انتخابات تُجرى إىل أن يتم التوصل إىل مدونة تحظى بقبول كل القطاع اإلعالمي والتزامه بها.
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تونس

دميقراطية قيد التحول – دور املجتمع املدين 

يف العملية االنتخابية

يف عهد النظام االستبدادي لزين العابدين بن 

عيل الذي دام 32  عاماً، كان املجتمع املدين هو 

الفضاء الوحيد الذي ميكن للمعارضة التونسية 

أن تلتئم فيه وتتناقش برصاحة حول استيائها 

من األوضاع. كانت ثورة أوائل عام 2011 

يف الواقع انتفاضة ضد القمع، إال أنه مل تكن 

هناك أية فكرة واضحة حول نوع االنتخابات 

التي ينبغي إجراؤها بعد اإلطاحة بنب عيل. 

ومن املهم خالل فرتة االنتقال السيايس أن 

يشارك املجتمع املدين مشاركة تامة يف العملية 

االنتخابية.

لعب املجتمع املدين التونيس دوراً نشطاً يف التشاور بشأن اإلطار القانوين الجديد باالشرتاك مع 

األحزاب السياسية واملواطنني. وارتأى أن دوره يتمثل يف االضطالع بأنشطة الرتبية املدنية والدفاع 

عن حقوق املواطنني املحرومني يف املشاركة يف االنتخابات. وكان املجتمع املدين معنياً باإلطار 

الخاص باالنتخابات أكرث من النتائج الفعلية لالنتخابات. وقد تم إنشاء هيئة مستقلة ملراقبة عملية 

االنتخابات التي أجرتها وزارة الداخلية.

وقد دعم املجتمع املدين بقوة إجراء االنتخابات عام 2011 يف إطار العملية الدميقراطية، حيث 

حشد لها نحو 34 منظمة مجتمع مدين وزودها مبراقبني بلغ عددهم 13,392 مراقباً. إال أن 

معظم املنظامت شاركت يف املراقبة يوم االقرتاع فقط وبالتايل مل تكن قادرة عىل تقييم العملية 

االنتخابية برمتها. كام أن التنسيق بني مختلف جامعات املراقبني بشأن نرش املراقبني مل يكن ناجحاً، 

األمر الذي أدى إىل تركز كثري منهم يف املدن بينام مل تتوفر تغطية كافية ملناطق أخرى )وخاصة 

األرياف(. وأخرياً، مل يتم تقديم أية بيانات أولية أو تقارير نهائية بسبب االفتقار للتدريب وعدم 

القدرة عىل إدارة جميع املعلومات املجموعة عىل املستوى املركزي.

وبيّنت الدروس املستفادة من انتخابات عام 2011 أنه ينبغي تشجيع منظامت املجتمع املدين يف 

تونس مستقبالً عىل تنسيق أنشطتها عىل نحو أفضل مبا ضمن إحداث تأثري أكرب من حيث مراقبة 

االنتخابات الوطنية. ويجب أيضاً تحسني التواصل بني هيئة إدارة االنتخابات واملراقبني املنتدبني 

مبا يكفل التبادل الفعال للمعلومات. وينبغي تشجيع الرشاكة بني هيئة إدارة االنتخابات واملجتمع 

املدين من خالل تنفيذ األنشطة املشرتكة يف مجال الرتبية املدنية والتدريب وغريها. ويجب تحسني 

قدرة املجتمع املدين عىل مراقبة االنتخابات من خالل التدريب، ويجب أن يشارك املجتمع املدين 

مشاركة فعالة يف النقاشات حول الشؤون االنتخابية عىل امتداد الدورة االنتخابية.

إن االنتخابات بحد ذاتها ليست ضامنة للدميقراطية، بل يجب أن تتضافر من أجل ذلك عنارص 

مثل وجود منظامت مجتمع مدين قوية وانتخابات ذات مصداقية وحكومة ميكن مساءلتها. يدعم 

املجتمع املدين الدميقراطية وتدعم الدميقراطية تطوير املجتمع املدين. وتكتسب الثقة أهميتها من 

خالل أهمية شعور املواطنني بالثقة أن املجتمع املدين مستقل ونزيه.

ضامن املشاركة الناجحة ألهم األطراف صاحبة املصلحة مبن فيها املجتمع املدين.
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فلسطني

دفع هيئة إدارة االنتخابات نحو تعزيز 

العالقات مع املجتمع املدين

اتسمت العالقة بني منظامت املجتمع املدين 

وإدارة االنتخابات يف فلسطني بالعداوة إىل حد 

بعيد قبل عام 2002 ألن إدارة االنتخابات مل 

تكن مستقلة. ولكن بعد اإلصالح القانوين الذي 

كان وراءه املجتمع املدين تم إنشاء هيئة مستقلة 

)لجنة االنتخابات املركزية( عام 2002 وتولت 

املسؤولية عن إجراء االنتخابات يف األعوام 2005 

و2006 و2012. وقبل عام 2007، كان التنسيق 

والتعاون بني اللجنة واألطراف صاحبة املصلحة 

موسمياً بحسب املواعيد االنتخابية – وكانت 

اللجنة ومنظامت املجتمع املدين تنظر إحداهام إىل 

األخرى عىل أنها منافس وأحياناً عدو. كانت عملية 

تثقيف الناخبني تقع حرصياً ضمن تكليف لجنة 

االنتخابات املركزية وكانت تُنفذ بطريقة إجرائية 

الغاية منها بكل بساطة نقل املعلومات حول 

مراحل انتخابية محددة.

وبعد عدة سنوات من إنشاء لجنة االنتخابات املركزية، بدأ املوظفون فيها يتساءلون كيف ميكن لها 

تحسني أنشطتها املتعلقة بالرتبية املدنية وما هي القيمة املضافة من قيام اللجنة بذلك. كام أُثريت 

نقطة أخرى تتعلق مبا ميكن للجنة فعله فيام بني الفرتات االنتخابية دون أن تعرض نزاهتها وحيدتها 

واستقالليتها للشك. أدى ذلك إىل تصميم اللجنة لربنامج مستمر للرتبية املدنية بهدف تعزيز القيم 

الدميقراطية للعملية االنتخابية.

أدركت اللجنة أنه ليس مبقدورها القيام بكافة أنشطة الرتبية املدنية لوحدها، وبالتايل بات من 

الواضح أنه عىل اللجنة أن تعمل عىل متتني عالقاتها مع األطراف صاحبة املصلحة يف االنتخابات 

وخاصة املجتمع املدين. وتم تكليف إحدى الدوائر التابعة للجنة بالعمل مع املجتمع املدين مام 

أسهم يف تبادل املعلومات بيرس. من جانبها، بدأت منظامت املجتمع املدين بإرسال مندوبني عنها إىل 

مختلف اللجان املنبثقة عن لجنة االنتخابات املركزية.

كخطوة أوىل، عمدت اللجنة إىل تصميم قاعدة بيانات ملنظامت املجتمع املدين ومن ثم بدأت 

بتنظيم دورات تدريبية داخلية بهدف تغيري عقلية موظفيها بحيث يكون تعاطيهم أفضل مع 

املجتمع املدين. وقامت اللجنة ببناء معرفة وكوادر انتخابية ورشعت يف تطبيق برامج للرتبية املدنية 

من خالل إطار عمل يدعى صندوق التوعية االنتخابية.

الهدف الرئييس لهذا الصندوق هو دعم املشاركة الكاملة للمجتمع املدين يف عملية الرتبية املدنية. 

ويزود الصندوق منظامت املجتمع املدين باملال عرب دعوات دورية لتقديم املشاريع املقرتحة عىل 

أساس تنافيس، حيث ميول حالياً 22 مرشوعاً الهدف الرئييس منها هو تعزيز املشاركة االنتخابية. 

ويستهدف الصندوق نحو 20,000 شخص من ضمنهم نساء وشباب ووسائل إعالم ومراقبني 

وطالب دراسات عليا وأشخاصاً من ذوي االحتياجات الخاصة. وتشتمل هذه املشاريع عىل حلقات 

عمل للتوعية وامتحانات قصرية ومجموعات نقاش وأنشطة تدريبية ومعارض. كام ويفسح 

الصندوق املجال للجنة االنتخابات ومنظامت املجتمع املدين يك يعمال معاً عىل مجموعة مختلفة 

من القضايا ومنها اإلصالح االنتخايب. تلعب اللجنة دور املحفز وامليرس ألدوار اآلخرين. وقد صدر 

مؤخراً قانون جديد معدل لالنتخابات املحلية وقُدم للمجلس الترشيعي للمصادقة عليه.

أطلقت اللجنة باالشرتاك مع وزارة الرتبية والتعليم برنامج التوعية املدريس الخاص بطالب الصف 

التاسع. وقد شمل الربنامج نحو 31,000 طالب و440 معلامً يف 374 مدرسة. وينطوي أحد 

األنشطة عىل أداء الطالب النتخابات وهمية بهدف اإلملام بالقضايا االنتخابية. وتطبق اللجنة يف 

الوقت الحارض برنامجاً تجريبياً عىل طالب الصف الثاين حيث يستهدف 11,600 طالب و369 

معلامً يف 149 مدرسة. ويجري الطالب ضمن هذا الربنامج انتخابات وهمية من خالل نهج تعلمي 

متكامل.

واشتملت أساليب التعامل مع منظامت املجتمع املدين عىل عقد لقاءات دورية ومشاورات 

وأنشطة مستمرة لبناء القدرات واالستجابة الحتياجات املنظامت املحددة وتقييم إسهاماتها. إن من 

شأن التعاطي الحقيقي مع منظامت املجتمع املدين أن يعزز مصداقية لجنة االنتخابات املركزية 

وشفافيتها واستقالليتها.
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نيبال

بذل الجهود لشمول املجتمع املدين واإلعالم 

واملراقبني يف العملية االنتخابية

جاء نجاح انتخاب الجمعية التأسيسية عام 

2013  مثرة املستويات العالية من ثقة 
األطراف صاحبة املصلحة يف االنتخابات يف العملية 

االنتخابية ويف املفوضية النيبالية لالنتخابات 

كمؤسسة. وقد ساعدت بعض األنشطة التي نفذتها 

املفوضية قبل انتخابات الجمعية التأسيسية لعام 

2013  يف 

ينشط املجتمع املدين يف الدعوة إىل نرصة حقوق املواطنني مبن فيهم الجامعات املهمشة. وقد 

وضعت املفوضية النيبالية لالنتخابات مسألة العمل مع منظامت املجتمع املدين ضمن أولوياتها 

لتحقيق هدفني، هام: )1( إقامة رشاكة معها عىل صعيد قضايا مختلفة، )2( الوصول إىل أعداد أكرب 

من الناس من خالل توزيع رسائل لتثقيف الناخبني عرب هذه املنظامت.

وفيام ييل أمثلة عىل رشاكة املفوضية مع منظامت املجتمع املدين:

· التشاور مع منظامت املجتمع املدين خالل عملية اإلصالح الترشيعي 	

وخاصة فيام يتعلق بالنظام االنتخايب واإلجراءات الخاصة بالحصص 

)الكوتا(؛

· التشاور مع منظامت املجتمع املدين عىل املستويات الوطنية واإلقليمية 	

واملحلية خالل مراحل التخطيط لعملية تسجيل الناخبني؛

· إرشاك منظامت املجتمع املدين يف التخطيط لالنتخابات عىل املستوى 	

املحيل ويف لجان الرتبية املدنية، ومن ضمن ذلك إرشاكها يف التخطيط 

األمني؛

· االستفادة من منظامت املجتمع املدين يف نرش رسائل تثقيف الناخبني عىل 	

مستوى القواعد الشعبية.

لقد أدركت مفوضية االنتخابات، وقبل وقت طويل من انتخابات الجمعية التأسيسية، أهمية 

الرشاكة مع اإلعالم يف ضامن تعرُّف عموم الناس عىل أنشطة املفوضية وحيثيات العملية االنتخابية. 

واملنطق الذي يقف وراء ذلك هو أن هذه الرشاكة لن تكفل اطالع العامة متاماً عىل العملية 

وحسب، بل وتعزيز الشفافية ورفع مستوى ثقة الشعب يف تلك العملية. وقد وضعت املفوضية 

عىل قامئة أولوياتها مسألة التعامل عىل نحو متكرر مع اإلعالم وطيلة العملية االنتخابية. 

لقد ضمن النهج االستباقي الذي انتهجته املفوضية يف توزيع املعلومات عىل وسائل اإلعالم وصول 

املعلومات إىل العموم بدقة. وفيام ييل بعض األنشطة التي متثل أفضل املامرسات فيام يتعلق 

بتعامل املفوضية مع اإلعالم واستخدامه يف انتخابات الجمعية التأسيسية لعام 2013:

· تدريب إعالميني عىل االنتخابات وجوانب مختلفة من العملية االنتخابية؛	

· إنشاء مركز إعالمي مصمم خصيصاً لتبادل املعلومات مع العاملني يف اإلعالم 	

الوطني والدويل؛

· تعيني ناطق رسمي إعالمي؛	

· تنظيم لقاءات أسبوعية لإليجاز اإلعالمي حول الجدول الزمني االنتخايب 	

والتحديثات املقبلة؛

· يف أسبوع االنتخابات، عقد لقاءات يومية إليجاز الصحافة حول التطورات 	

االنتخابية؛

· إرشاك اإلعالم يف الحوارات عىل الصعيد الوطني خالل فرتة الحمالت 	

االنتخابية؛

· تعامل املفوضية عىل املستوى الشخيص مع اإلعالميني املهمني الذين 	

بوسعهم ضامن تغطية دقيقة وبارزة ألنشطة املفوضية؛

· التعاقد مع وسائل اإلعالم لبث برامج وحمالت معينة للمفوضية من خالل 	

اإلعالم املريئ واملسموع واملطبوع؛

· استخدام اإلعالم بشكل مكثف يف برامج تثقيف الناخبني.	
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بالنسبة ملراقبة انتخابات الجمعية التأسيسية لعام 2013، بلغ عدد املراقبني الوطنيني والدوليني 

ما مجموعة 31,354 مراقباً وطنياً و249 مراقباً دوليا أرشفوا عىل مرحلة ما قبل االنتخابات 

ويوم االنتخابات وبيئة ما بعد االنتخابات. وقد أدركت مفوضية االنتخابات الدور املهم للمراقبني 

وساعدت يف جعل عملية اعتامدهم من أسهل ما يكون.

وكانت املفوضية قد واجهت تحديات يف عام 2008 فيام يتعلق ببعض جامعات املراقبني الوطنية 

التي مل تستوِف الرشوط القانونية. وبالتايل ُعقدت جوالت نقاش عديدة من أجل الوصول إىل اتفاق 

حول كيفية ضامن عدم تكرار األخطاء نفسها يف االنتخابات الالحقة. 

وكانت تلك النقاشات تهدف أيضاً إىل ضامن حصول املراقبني عىل املجال واملقدرة عىل املراقبة يف 

بيئة مواتية. وفيام ييل بعض من الجهود التي بُذلت فيام يخص املراقبني:

· صياغة مدونة لقواعد السلوك خاصة باملراقبني املحليني والدوليني؛	

· عقد جوالت عدة من النقاشات مع جامعات املراقبني حول االمتثال 	

للمبادئ التوجيهية؛

· إعطاء املراقبني الذين سيعملون عىل املدى الطويل إيجازات قبل 	

االنتخابات؛

· استحداث عملية اعتامد بسيطة مع الالمركزية يف إصدار بطاقات االعتامد؛	

· إيجاز وتأهيل املراقبني قصريي األمد مبا يف ذلك إجراء انتخابات وهمية؛	

· ضامن سهولة وصول املراقبني إىل مفوضية االنتخابات يف مقراتها الرئيسية 	

ومكاتبها امليدانية؛

· إنشاء مركز موارد املراقبني يعمل فيه موظفون مهمتهم تقديم املعلومات 	

والتعامل مع املراقبني.
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وعىل النقيض من انتخابات عام 2007، كانت انتخابات عام 2013 سلمية إىل أبعد الحدود. 

وقد أظهرت وسائل اإلعالم خالل هذه االنتخابات مستوى كبرياً يف الرقابة الذاتية عىل تغطية ما 

كان يُنظر إليه عىل أنه أخباراً حساسة. غري أن هذه الرقابة الذاتية شابها تقطع بسبب فشل البعض 

يف الوسط اإلعالمي يف لعب دور انتخايب أسايس ’كحارس‘ عن طريق إيجاد األخطاء وكشفها خالل 

العملية االنتخابية.

ورمبا يشكل هذا االنتقال من طرف إىل نقيضه خالل دورتني انتخابيتني دليالً عىل عدم جاهزية 

اإلعالم للتعامل مع التحديات واملسؤوليات الفريدة التي يواجهها هذا القطاع يف الفرتات االنتخابية 

وخاصة يف الدول الهشة.

أما الثغرات التي خلفتها املشاركة الحذرة لإلعالم يف انتخابات عام 2013  فقد ُمألت جزئياً عن 

طريق برنامج سيام كينيا )أي كينيا تتحدث(، وهو عبارة عن برنامج حواري تلفزيوين من إنتاج 

محطة ’يب يب يس‘ باللغة السواحيلية بتمويل من وزارة التنمية الدولية يف الحكومة الربيطانية. 

ويوفر الربنامج منرباً للمواطنني العاديني يك يتوجهوا بالحديث إىل قادتهم مبارشة حول قضايا تؤثر 

عليهم وعىل مجتمعاتهم املحلية. وأظهر البحث الذي أُجري بعد االنتخابات أنه يف الوقت الذي 

كانت معظم وسائل اإلعالم تتحاىش القضايا الحساسة خشية أن تؤدي إىل إثارة العنف بطريقة 

مبارشة أو غري متعمدة، قّدم برنامج ’سيام كينيا‘ للجمهور نقاشات بناءة ومعتدلة يحركها الجمهور، 

كام أنه قدم للجمهور–عىل نحو خاضع لألخذ والرد – معلومات أكرث تفصيالً من املصادر اإلعالمية 

األخرى. وخالل فرتة االنتخابات أبقى الربنامج الرتكيز مسلطاً عىل القضايا التي يريد الجمهور 

مناقشتها دون التأثر بأية أجندة إعالمية مركزية. وبذلك عالج الربنامج بعض القضايا الحساسة 

التي كانت وسائل اإلعالم الرئيسية تتحاشاها. وقد أسهم برنامج سيام كينيا –من خالل هذا املنرب 

الحواري- يف دعم األفراد عىل صعيد مساءلة املسؤولني الحكوميني.

ومبا أنه مل يكن برنامجاً مقترصاً متاماً عىل االنتخابات، فقد كان سيام كينيا قادراً عىل معالجة قضايا 

تتعلق بالحوكمة املحلية والوطنية وتقديم وجهات نظر متنوعة وحواراً يف وقت بقي فيه تركيز 

أغلبية وسائل اإلعالم الكينية منصباً بشكل ضيق عىل االنتخابات وبصورة خاصة عىل الحفاظ عىل 

السلم. ومن خالل تركيز الربنامج املوسع وحضوره األسبوعي املستمر عىل امتداد موسم من 25 

أسبوعاً، أشار البحث إىل أن مبقدور سيام كينيا أن يسهم إسهاماً متميزاً ليس خالل فرتة االنتخابات 

فقط، بل إنه ميتلك أيضاً إمكانية التأثري طويل األمد ال ميتلكها غريه من الربامج اإلعالمية.

يعد برنامج سيام كينيا منوذجاً للطريقة التي ميكن بها لإلعالم أن ينخرط بشكل إيجايب وبناء عىل 

امتداد الدورة االنتخابية –وكافة األوقات األخرى أيضاً. ولألسف، مثة قدر ضئيل من االلتزام بالتأييد 

من قبل اإلعالم يف كينيا وخاصة بشأن رضورة اهتاممها املستمر بالكثري من قضايا الحوكمة املهمة. 

إن برنامج سيام كينيا هو من الربامج القليلة من هذه الطبيعة والنسق التي ال يزال يجري بثها إىل 

جمهور واسع يف شتى أنحاء البالد. ومثة إحساس يف معظم دور اإلعالم أن االنتخابات قد مرت وأن 

مثة حاجة ملثل هذه الربامج.

كينيا

انتخابات عام 2013 – دور اإلعالم عموماً 

وبرنامج النقاش الواقعي ’سيام كينيا‘ )كينيا 

تتحدث(

كانت وسائل اإلعالم رشيكة يف أعامل العنف 

التي وقعت بعد انتخابات عام 2007  يف 

كينيا، حيث تورط بعض قطاعات اإلعالم، 

وخاصة محطات اإلذاعة التي تبث باللغات 

املحلية، يف العنف الذي أعقب االنتخابات. 

كذلك، نُسب الفضل لإلعالم أيضاً يف نرش التوتر 

حال بدء أعامل العنف.
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األردن

بذل الجهود إلرشاك املجتمع املدين يف العملية 

االنتخابية

دأبت الهيئة املستقلة لالنتخاب يف األردن منذ 

تأسيسها عام 2012 عىل التعاطي مع األطراف 

صاحبة املصلحة يف االنتخابات؛ فقد شكلت رضورة 

استهداف مجموعة من القضايا أحد املبادئ 

الرئيسية التي توجه تعاونها مع هذه األطراف. وقد 

بُذلت الجهود لبناء الشفافية واملساءلة والحفاظ 

عليهام عن طريق تبني إجراءات واضحة وموثقة 

وسهلة التطبيق، من أبرزها تأكيد حق جميع 

األطراف صاحبة املصلحة يف االنتخابات يف الحصول 

عىل معلومات من الهيئة املستقلة لالنتخاب. 

تعطي الهيئة أولوية للتعليم املستمر واالستثامر يف 

الخربات، مبا يف ذلك األخذ بعني االعتبار توصيات 

الرشكاء واملامرسات الدولية وتطبق هذه املعرفة 

بحيث تسهم يف تحسني مستوى أدائها.

وتحرص الهيئة عىل االنفتاح وتتبنى نهجاً تشاركياً يف تقييم االحتياجات ووضع الخطط مع كافة 

األطراف صاحبة املصلحة يف االنتخابات يف سبيل تحقيق األهداف املشرتكة. أخرياً، ومن خالل التأكيد 

عىل مبدأ املساواة، اتخذت الهيئة تدابري لتوفري مساحة متساوية للجميع وضامن إمكانية متكافئة 

للوصول إىل األطراف الداخلية والخارجية صاحبة املصلحة.

لقد تبنت الهيئة املستقلة لالنتخاب العديد من اآلليات التي تكفل املشاركة الفعالة من األطراف 

صاحبة املصلحة يف االنتخابات يف مختلف مراحل العملية االنتخابية لعام 2013 . نرشت الهيئة 

خالل مرحلة ما قبل االنتخابات مسودة تعليامت تنفيذية خاصة بالعملية االنتخابية عىل موقعها 

الرسمي ووزعتها عىل الصحف لنرشها عىل صفحاتها، ومن ثم طلبت من جمهور العامة مطالعتها 

وإبداء مالحظاتهم عليها. كذلك اجتمعت الهيئة بأطراف صاحبة مصلحة الستعراض هذه التعليامت 

التنفيذية وتقديم إسهاماتها. إضافة إىل ذلك، تعاونت الهيئة وتشاورت مع كل األطراف صاحبة 

املصلحة يف االنتخابات ومن ضمنها جامعات املراقبني املحلية والدولية واإلعالم ومنظامت املجتمع 

املدين واألحزاب السياسية حول مجموعة من القضايا. وخالل االنتخابات، تعاونت الهيئة مع 

األطراف صاحبة املصلحة عىل تنفيذ حملة توعية وتثقيف للناخبني –واشتملت مجاالت التعاون 

عىل إعداد املواد وتنفيذ األنشطة. كام أنها زودت املراقبني بكل املعلومات التي طلبوها وأخذت 

بعني االعتبارات اقرتاحاتهم وتعليقاتهم يف محاولة منها لتحسني العملية االنتخابية. أما يف مرحلة ما 

بعد االنتخابات، أرشكت الهيئة األطراف صاحبة املصلحة يف عملية تقييم شامل للعملية االنتخابية 

مبا يف ذلك تحليل تقارير املراقبني املحليني والدوليني بهدف تحديد نقاط القوة والضعف لالستفادة 

منها يف املستقبل.

وتضمنت التحديات التي واجهتها الهيئة يف انتخابات عام2013  قضايا تتعلق بالنواحي القانونية 

والتنفيذية والتصورات العامة إىل جانب محدودية اإلطار الزمني قبل االنتخابات املتاح لها لتنفيذ 

اسرتاتيجيتها.



70

يف موضوع مراقبة االنتخابات تم التشديد عىل وجوب 	 

مراقبة العملية االنتخابية بأكملها –وليس األنشطة 

املتعلقة بيوم االقرتاع فقط- نظراً ألنه ال يزال يجري 

القيام بها من قبل بعض املنظامت. كام وذُكر أن بعض 

الُنُهج الخاصة بقضايا الجنسني تعوزها الشمولية.

وأُشري يف النقاشات إىل أن صياغة التقارير متثل مشكلة 	 

بالنسبة ملنظامت املجتمع املدين بسبب حجم العمل 

املطلوب القيام به عىل النحو الصحيح، وليس كالبيانات 

التي تعد صياغتها وتوزيعها أسهل بكثري.

أما بالنسبة لهيئة إدارة االنتخابات فثمة حاجة دامئة 	 

لوضع أنظمة واضحة خاصة بحقوق وواجبات املراقبني 

سواء أكانوا وطنيني أم دوليني. باإلضافة إىل ذلك، 

ال يزال التنسيق الفعال بني وفود املراقبني الدوليني 

والوطنيني غري قائم يف كثري من البلدان عىل الرغم من 

أن هذه القضية مدرجة عىل أجندة املنظامت الدولية 

منذ سنني طويلة.

وأُثريت قضية تأثري نتائج املراقبة، حيث أشري إىل 	 

أن وفود املراقبني تصدر ما تتوصل إليه من نتائج 

وتوصيات، غري أن قرار متابعتها بالشكل املناسب يظل 

يعتمد عىل أصحاب املصلحة الوطنيني والدوليني يف 

البلد املعني.

وناقش الحارضون مشاركة الناخبني الذين 	 

يعانون من إعاقات والسبل املمكنة لرفع 

مستوى مشاركتهم يف العملية االنتخابية. 

ومن بني اإلجراءات التي ميكن اتخاذها 

تعديل البنى املادية يف مراكز االقرتاع، 

وإجراء ترتيبات تسمح باستخدام لغة 

بريل ولغة اإلشارة وما إىل ذلك. وينبغي 

ملنظامت املجتمع املدين أن تدعم هيئة إدارة 

االنتخابات يف هذا املجال كام هي الحال 

بالفعل يف بعض البلدان.

وأُثريت أيضاً مسألة العالقة بني التوصيات 	 

الواردة يف تقارير املراقبني والقدرة املالية 

لهيئة إدارة االنتخابات عىل تنفيذ تلك 

التوصيات. ليس واضحاً، يف أغلب األحيان، 

كيف )أو إذا ما كان( يتسنى لهيئة إدارة 

االنتخابات تلقي الدعم بني دوريت االنتخابات 

لتنفيذ اإلصالحات الالزمة. يف الغالب، 

تستلم الهيئة التوصيات وترتب أولوياتها 

وتنفذ التوصيات األكرث أهمية بينها اعتامداً 

عىل األموال املتوفرة. وأُشري إىل أن االتحاد 

األورويب يتوفر لديه عادة أموال لدعم تنفيذ 

بعض من التوصيات الصادرة عن بعثات 

مراقبة االنتخابات التابعة له. أخرياً، اعترُب 

الدعم املقدم من االتحاد األورويب لجهود 

املراقبة الوطنية خطوة إيجابية لجعل املهمة 

يف هذا الصدد أكرث يرساً.

وأُثريت نقطة تتعلق مبسألة التفاعل 	 

عندما يكون البلد ناطقاً بعدة لغات، 

مام يصّعب مسألة التواصل عىل هيئة 

إدارة االنتخابات واملراقبني الوطنيني 

والدوليني.

وأشار املشاركون إىل أن منظامت 	 

املجتمع املدين غري مكلفة بتويل القيام 

بأعامل تثقيف الناخبني وأنها تقوم 

بها يف بعض الحاالت من واقع الحاجة 

املادية. كذلك أشار بعض املشاركني 

إىل أنه ينبغي أال يكون من اختصاص 

هيئة إدارة االنتخابات تكليف منظامت 

املجتمع املدين بالقيام بتثقيف الناخبني 

وحدها، بل ينبغي أن تقوم الهيئة 

واملنظامت بذلك كعمل مشرتك بصفتهام 

رشيكني. وفيام يتعلق بالتمويل املقدم 

ملنظامت املجتمع املدين من اللجنة 

املركزية لالنتخابات يف فلسطني لتنفيذ 

أنشطة تثقيف الناخبني، طُرح سؤال 

حول مصدر هذه األموال. وقد أوضح 

بأن هذه األنشطة هي جزء من الخطة 

االسرتاتيجية املقدمة للحكومة والرشكاء 

الدوليني الذين يقدمون املال.

املالحظات املنبثقة عن النقاشات
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ورأى املتناقشون أنه من األهمية مبكان أن 	 

تعمل هيئة إدارة االنتخابات، يف فلسطني، 

مع املؤسسات التعليمية لتدريب املعلمني 

عىل االنتخابات ومتكينهم من إجراء 

انتخابات وهمية. وتجدر اإلشارة إىل 

أن العمل الفعيل الذي تم يف املدارس 

ينفذه املعلمون وليس اللجنة املركزية 

لالنتخابات.

وبخصوص القضايا التي تستهدفها برامج 	 

منظامت املجتمع املدين يف فلسطني، 

اتضح أنها تركز عىل قضايا محددة منها 

عىل سبيل املثال كيفية زيادة مشاركة 

الشباب.

وطرح استيضاح بشأن املالحظة التي 	 

تقول إن منظامت املجتمع املدين تشكل 

جزءاً من لجان انتخابات املناطق يف 

األردن. ويف الحقيقة، فإن ممثيل منظامت 

املجتمع املدين - وليس املنظامت نفسها- 

شكلوا 22 باملائة من أعضاء لجان 

االنتخابات.

وطرح سؤال حول سبب تحايش اإلعالم 	 

إىل حد كبري القضايا الحساسة خالل 

االنتخابات الكينية عام 2013، وتم 

إعطاء توضيح لذلك مفاده أن أصحاب 

املؤسسات اإلعالمية كانوا قد اتفقوا 

عىل االمتناع عن إثارة مثل هذه 

القضايا.

وطُرح سؤال حول من املسؤول عن 	 

برنامج ’سيام كينيا‘، وكان الجواب أن 

الربنامج من تنفيذ محطة ’يب يب يس 

وورلد ترست‘ وهي املالكة له. وأُشري 

إىل أن هذا الربنامج أذيع من أكتوبر/ 

ترشين األول 2012 حتى مارس/ 

آذار 2013. وكان من بني الضيوف 

الذين ُدعوا للتحدث يف الربنامج نواب 

برملان محليون أو قيادات عىل مستوى 

املقاطعات )شيوخ وحكام واليات 

...إلخ( وقيادات عىل املستوى الوطني 

)وزراء(. وبالنسبة الختيار الجمهور 

املستهدف، طلب إىل منظامت املجتمع 

املدين الجامهريية تقديم أسامء وحصص 

النساء والشباب. ومل يكن هناك أي 

تعاون مبارش بني محطة ’يب يب يس‘ 

وهيئة إدارة االنتخابات.



72

جهود األطراف 
صاحبة املصلحة:

تبادل الدروس 

املستفادة
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غانا

قبول نتائج االنتخابات: مرشوع املراقبة الحزبية 

 )MREP-J( املشرتكة لنتائج االنتخابات يف غانا

2012

يف غانا، تتألف هيئة إدارة االنتخابات، أي 

مفوضية االنتخابات الغانية، من سبعة أعضاء: 

ثالثة منهم متفرغون وأربعة بدوام جزيئ. تتوىل 

الهيئة مسؤولية تسجيل الناخبني وتحديد الدوائر 

االنتخابية وإجراء االنتخابات وتثقيف الناخبني 

وتسجيل األحزاب السياسية. وهناك أيضاً لجنة 

استشارية مشرتكة بني األحزاب تعمل عىل تيسري 

التفاعل بني مفوضية االنتخابات واألحزاب 

السياسية.

نقل النتائج االنتخابية. كان هناك 26,002 مركز اقرتاع خالل انتخابات عام 2012. وكانت 

النتائج يف كل مركز من هذه املراكز تعلن عىل املأل ومن ثم يتم نقل كشوفات النتائج إىل أحد 

مراكز الفرز يف الدوائر االنتخابية املنترشة يف أنحاء البالد والتي بلغ عددها 275 مركزاً. وتوىل 

موظفون مسؤولون عن إعداد كشوفات النتائج مسؤولية إدارة نتائج االنتخابات. وقد تم إعالن 

نتائج االنتخابات الربملانية، التي أُقيمت عىل أساس نظام التعددية، عىل مستوى الدوائر االنتخابية 

بعد تجميع كل النتائج من مراكز االقرتاع ذات الصلة بكل دائرة. باإلضافة إىل ذلك، كان هناك 10 

مراكز فرز إقليمية تتلقى النتائج إلكرتونياً من مراكز الدوائر االنتخابية عرب االتصاالت الساتلية. 

ويف النهاية تم إرسال النتائج من املراكز اإلقليمية إىل مركز وطني حيث تم تجميعها والتحقق من 

صحتها جميعاً عىل مستوى البلد بأكمله. وكان مبقدور األطراف صاحبة املصلحة يف االنتخابات 

مقارنة النتائج الرسمية مع النتائج التي حصلت عليها من وكالء األحزاب.

تم إنشاء مرشوع خاص بانتخابات عام 2012 يف غانا يدعى مرشوع املراقبة الحزبية املشرتكة 

لنتائج االنتخابات يف غانا )J-PERM(، وذلك إلفساح املجال أمام األحزاب السياسية للتثبت بصورة 

مشرتكة من صحة تجميع النتائج. وقد توصلت خمسة أحزاب سياسية إىل اتفاقية انطوت عىل 

استخدام منهجية تتمثل يف أن يقوم وكالء األحزاب املوجودون يف مركز االقرتاع بإرسال النتائج 

بواسطة الهاتف إىل أحزابهم ومن ثم تقوم األحزاب بإرسالها إىل مركز مشرتك تتبادل فيه األحزاب 

الخمسة النتائج. وإذا ما وجدت فروقات تتم مقارنة النتائج للتوصل إىل حل. وقد تم تعيني منظمة 

غري حكومية كوسيط إلدارة أية خالفات محتملة. وقد أثبتت تلك أنها طريقة فعالة يف التقليل من 

التوترات املحتمل وقوعها.

وفيام ييل بعض من املالحظات التي ميكن يف املستقبل إجراء تحسينات بخصوصها:

· مدة املرشوع. بحسب ممثيل بعض األحزاب السياسية، بدأ املرشوع يف 	

وقت متأخر جداً وانتهى برسعة بعد االنتخابات، وبذلك مل تُتح الفرصة 

للتدريب املناسب للوكالء عىل االنتخابات أو تسوية النزاعات بعد 

االنتخابات عرب الوسيط.

· مل يتم إدخال هيئة إدارة االنتخابات يف املرشوع منذ البداية، األمر الذي 	

كان سيساعد من حيث املعلومات.

· تم هدر وقت زائد بني استقبال النتائج يف املقرات الرئيسية لألحزاب ونقل 	

تلك النتائج إىل املركز املشرتك.

تشري تجربة انتخابات عام 2012 إىل أن النظام املطبق من قبل هيئة إدارة االنتخابات يف نقل 

النتائج هو عنرص مهم من العنارص الواجب مراقبتها. فإن كان به عيب فقد يكون لذلك أثر هائل 

عىل املصداقية وقبول النتائج. لقد جعلت إمكانية تبادل النتائج ومقارنتها بني األحزاب ومع هيئة 

إدارة االنتخابات من عملية قبول النتائج أمراً أيرس. كام أن فكرة الوسيط املستقل كانت مفيدة يف 

تاليف إقامة دعاوى يف املحكمة وبالتايل إطالة أمد الفرتة االنتخابية بغري داٍع.
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مايل

التعاون بني األطراف صاحبة املصلحة يف 

االنتخابات: تجربة مايل يف مرحلة ما بعد 

االنتخابات

بعد انتهاء األزمة يف مايل، أُجريت انتخابات يف 

يوليو/ متوز 2013 وكانت املؤسسات قد ُحلت يف 

أعقاب انقالب عام 2012 مام صّعب من الظروف 

التي أُجريت فيها هذه االنتخابات. وقد كُلفت 

مؤسستان رئيسيتان بإجراء االنتخابات، هام وزارة 

الداخلية )التي كانت مسؤولة يف السابق عن ذلك( 

وهيئة إدارة االنتخابات التي تشكلت حديثا، أي 

املفوضية الوطنية املستقلة لالنتخابات. 

وقد شاركت أطراف أخرى كثرية صاحبة مصلحة يف االنتخابات ومنها املجتمع املدين واإلعالم 

وأطراف فاعلة دولية.

تألفت املفوضية الوطنية املستقلة لالنتخابات من 15 عضواً 10 منهم من أحزاب سياسية و5 

من املجتمع املدين. ونظراً لتنوع األطراف االنتخابية بدا واضحاً أن مثة حاجة إىل منرب يجمع كافة 

الفاعلني مبا يكفل مستوى أعىل من التنسيق وترسيخ الثقة عند مختلف األطراف صاحبة املصلحة 

يف االنتخابات. وقد وفر هذا املنتدى، عىل سبيل املاثل، الفرصة لألحزاب السياسية ملناقشة مسائل 

تسجيل الناخبني والعمليات واإلجراءات الخاصة بيوم االنتخاب ونوع الوثائق املطلوبة للمشاركة 

وما إىل ذلك. إضافة إىل ذلك، تعاونت منظامت املجتمع املدين يف ثالث مجاالت ضمن العملية 

االنتخابية، هي: مراقبة االنتخابات، والرتبية املدنية )التي تستهدف النساء بوجه خاص( مع تشكيل 

لجنة إرشاف لتنسيق هذه الجهود، وتدريب املرشحات.

يف املجمل، هناك 500 مؤسسة إعالمية يف مايل، 400 منها محطات إذاعية. معظم الصحفيني 

أعضاء يف النقابة، وقد أُنشأت نقاط اتصال بني السلطات االنتخابية ومختلف املؤسسات اإلعالمية 

والصحفيني. ثم أُنشأت لجنة إرشاف أخرى الغاية منها وضع خطة االتصال الخاصة باالنتخابات 

والتي دعمت هيئة إدارة االنتخابات يف إرسال الرسائل ألغراض تبليغ املعلومات. كام دعم اإلعالم 

منظامت املجتمع املدين التي تنشط بخصوص املرشحات من النساء. كذلك شاركت بعض محطات 

اإلذاعة يف دعم األنشطة االنتخابية.

واكتسبت العالقات بني هيئة إدارة االنتخابات واملراقبني أهمية كبرية، حيث بلغ إجاميل عدد 

املراقبني 4,200 مراقباً، كان 1,400 منهم مسجلني كمراقبني عىل املدى الطويل. وقد تم إرسال 

فريق املراقبني الوطني إىل املناطق التي مل يجازف املراقبون الدوليني بالذهاب إليها بسبب مخاوف 

أمنية. وقد أخذت هيئة إدارة االنتخابات بالتوصيات التي تقدمت بها جامعات املراقبني خالل 

االنتخابات من أجل تحسني العملية االنتخابية.
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الجوانب ملتعلقة 

بالجنسني

إدماج املساواة بني الجنسني يف العمليات 

االنتخابية: جهود األطراف صاحبة املصلحة
تستند مشاركة املرأة يف العملية الدميقراطية إىل ما جاء يف االتفاقيات الدولية وصكوك حقوق 

اإلنسان والترشيعات الدولية والوطنية. وفيام يتعلق مبشاركة املرأة السياسية، فقد أوصت اللجنة 

االقتصادية واالجتامعية باألمم املتحدة أن تعمل الدول عىل أن تصل نسبة متثيل املرأة يف الهيئات 

املنتخبة إىل 30 باملائة بحلول عام 1995 وإىل تساوي التمثيل بني الجنسني بحلول عام 2000. 

ولغاية أبريل/ نيسان 2014، بلغ املعدل العاملي لتمثيل النساء يف املجالس النيابية الوطنية 22 

باملائة، هذا باإلضافة إىل أن 9 نساء يشغلن منصب الرئيس املنتخب للبالد و15 امرأة انتخنب 

رئيسات للوزراء. ومل يحقق سوى 30 مجلساً نيابياً نسبة الثالثني باملائة املستهدفة، حيث شكلت 

نسبة النساء يف اثنني منها 50 باملائة عىل األقل. غري أن هذه النسبة بقيت دون املستوى املنشود يف 

149 مجلساً نيابياً آخر.

إن الهدف من تحقيق التمثيل املتوازن بني الجنسني ال ينبغي ربطه فقط باملشاركة السياسية، بل 

ينبغي تطبيقه أيضاً مبشاركة املرأة يف هياكل هيئة إدارة االنتخابات. ال تجري، بصورة عامة، عملية 

جمع منهجية لبيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن حجم تسجيل الناخبات ومدى إقبال املرأة 

عىل التصويت وكذلك عن حجم متثيلهن يف هياكل هيئة إدارة االنتخابات. وبالتايل، ال توجد أرقام 

دقيقة عن عدد النساء األعضاء يف الهيئة وال يعلن سوى أقل من 30 باملائة من هيئات إدارة 

االنتخابات عن البيانات الخاصة بإقبال الناخبني مصنفة حسب جنس الناخب. يُذكر أن قوانني بعض 

البلدان تفرض نسبة مئوية معينة من متثيل املرأة يف مختلف مستويات املؤسسة.

هناك العديد من التدابري التي ميكن تنفيذها لضامن مستوى أكرب من شمول هيئات إدارة 

االنتخابات للجنسني. وميكن إعداد مخطط بتوزيع الجنسني قبل بدء العملية االنتخابية بهدف 

امتالك تصور أفضل عن متثيل املرأة ليس ضمن هيئة إدارة االنتخابات وحدها، بل ويف صفوف 

غريها من األطراف صاحبة املصلحة يف االنتخابات )ومن ضمنها األحزاب السياسية(. وميكن تبني 

نسب للجنسني ال تتعلق فقط بالعاملني الدامئني بل واملوظفني املؤقتني )مثل العاملني يف مراكز 

االقرتاع(. وميكن تعيني منسقني أو شبكة منسقني لشؤون الجنسني لدى هيئة إدارة االنتخابات وقد 

يلزم إعطاء تدريب يف مراعاة الجوانب الجنسانية لكافة موظفي الهيئة وكذلك تدريب مخصص 

لشؤون الجنسني للموظفني املسؤولني عن شؤون املساواة بني الجنسني.
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الجوانب ملتعلقة 

بالجنسني

إدماج املساواة بني الجنسني يف العمليات 

االنتخابية: جهود األطراف صاحبة املصلحة

مثال من ليسوتو

الوالية املمنوحة للمفوضية املستقلة لالنتخابات يف ليسوتو تخولها صالحية وضع قوانني 

وسياسات تحكم عملية االنتخابات يف هذا البلد. ففي عام 2005، اقرتحت املفوضية قانوناً 

يدعو إىل حجز 30 دائرة انتخابية للمرأة. ونتيجة لذلك، كان نحو 58 باملائة من أعضاء املجلس 

البالغ عددهم 128 عضواً من النساء. ويف عام 2011، وبوحي من اقرتاح املفوضية، أقر الربملان 

قانوناً جديداً لالنتخابات، وهو القانون االنتخايب للجمعية الوطنية، الذي نص عىل استعامل 

منوذج الرتتيب املتناوب ألسامء املرشحني يف القوائم4 عندما يتعلق األمر بالتمثيل التناسبي يف 

عدد املقاعد5. وقد استخدم هذا النظام ألول مرة يف االنتخابات العامة عام 2012 وكان من 

آثاره أن حصلت 20 امرأة عىل مقاعد يف الربملان ما كّن ليفزن بها من دونه. وتحتل املرأة يف 

الوقت الحارض ما نسبته 34.8 من مقاعد الربملان.

خالل السنوات األخرية، قدمت مفوضية االنتخابات بالتعاون مع الربنامج اإلمنايئ، دورات تدريبية 

عن قضايا الجنسني واالنتخابات، وتدعى دورات ’بريدج‘ )BRIDGE(6، استفاد منها طاقم 

العاملني واإلعالميون واألحزاب السياسية املسجلة لدى املفوضية. وهناك أيضاً دورات تدريبية 

داخلية للعاملني الغاية منها تزويدهم مبهارات تعميم مراعاة املنظور الجنساين فيام يضعوه من 

عمليات التخطيط االسرتاتيجي وأنشطة وأعامل تنفيذ. كام أن املفوضية املستقلة لالنتخابات 

ملتزمة بتعزيز مكانة املرأة عند استخدام موظفني جدد، وخاصة يف املناصب اإلدارية.

وقد تقدم ممثلون من هيئة إدارة االنتخابات يف ليسوتو بالعديد من التوصيات فيام يخص 

إدماج مسألة املساواة بني الجنسني يف العمليات االنتخابية. وقد اشتملت بوجه خاص، عىل 

وجوب اتخاذ إجراءات من أجل ما ييل:

· السعي إىل تحقيق توازن بني الجنسني يف عضوية الهيئة عىل كافة 	

املستويات وإيجاد حوافز للنساء يك يشغلن مناصب مديرات انتخابات؛

· وضع سياسة خاصة مبسألة الجنسني هدفها تعزيز املشاركة النسائية يف 	

العملية االنتخابية؛

· تدريب طاقم املوظفني عىل مراعاة االعتبارات الجنسانية؛	

· تجميع إحصائيات مصنفة حسب الجنس بشأن العملية االنتخابية 	

بهدف تقييم مشاركة املرأة وتحديد الجوانب التي ميكن تحسينها يف 

العملية؛

· التعاون مع املجتمع املدين للدعوة إىل قيام هيئات إدارة االنتخابات 	

بإدماج املنظور الجنساين يف قراراتها؛

· استحداث آليات مراقبة مستقلة للكشف عن أية حاالت من التحيز 	

الجنساين يف العملية االنتخابية واإلبالغ عنها؛

· اكتشاف النساء املؤهالت للعمل يف هيئات إدارة االنتخابات.	

4   ال يقترص هذا 
النموذج عىل إيراد 

أسامء املرشحات 

بالطريقة العمودية 

التقليدية فقط، أي 

كل ثالث مرشح هو 

امرأة، بل أفقياً أيضاً بني 

القوائم املختلفة.

5   القسم 47 )2( 
)ب( من قانون انتخاب 

الجمعية الوطنية رقم 

41 لعام 2011.

 Building   6
 Resources in

Democracy, إختصار
 Governance and

Elections باإلنجليزية 

وتعني ’بناء موارد 

الدميقراطية والحوكمة 

واالنتخابات‘.
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الجوانب ملتعلقة 

بالجنسني

إدماج املساواة بني الجنسني يف العمليات 

االنتخابية: جهود األطراف صاحبة املصلحة

مثال من املغرب

أشار الوفد املغريب إىل أن مثة حاجة إىل إصالح النظام االنتخايب للتمكن من تقديم دعم أفضل 

للمرأة. غري أن الوفد أوضح أن تخصيص الحصص االنتخابية )الكوتا( وحده ال يكفي وأن من 

األولويات األخرى املهمة تحديد السبل التي ميكن بواسطتها إرشاك النساء بفعالية كمرشحات 

وكممثالت منتخبات. وناقش الوفد أن نظام الفائز بأكرثية األصوات واملستخدم يف املغرب ال يدعم 

مشاركة النساء بسبب طبيعته يف استهداف مرشحات بشكل فردي. وأوىص الوفد بدعم األحزاب 

السياسية يك تشمل النساء يف هياكلها الحزبية وتقدميهن أيضاً كمرشحات. ومن السبل التي من 

شأنها أن تحقق ذلك العمل مع النساء من مختلف األحزاب )مثالً: عرب منرب نسايئ( إضافة إىل 

األحزاب بشكل منفرد. ومثة شعور بأن النظام االنتخايب القائم عىل التمثيل التناسبي قادر عىل 

تسهيل عملية شمول عدد أكرب من النساء يف الربملان كام ثبت يف العديد من السياقات.

وأشار الوفد املغريب إىل أنه يف الوضع النموذجي ينبغي أن يكون ثلث املرشحني من النساء. غري أن 

الوفد، يف واقع األمر، يرى أنه رمبا تكون هناك حاجة إىل إجبار األحزاب السياسية يف املغرب عىل 

اتخاذ إجراء يف هذا الصدد ألن املواقف التقليدية والحواجز الثقافية أمام التمثيل السيايس للمرأة 

ال تزال قوية. ومن املمكن تطبيق نظام للحوافز بهدف دعم األحزاب يف عملية تحديد املرشحات 

من النساء. ميكن تطبيق نظام الرتتيب املتناوب ألسامء املرشحني واملرشحات أفقياً وعمودياً )نظام 

zipper or zebra( مبا يكفل انتخاب عدد كاٍف من النساء. وباإلضافة إىل زيادة متثيل املرأة، 

يجب أن تكون هناك مؤسسات دميقراطية قوية عاملة. من الصعب تحقيق املساواة بني الجنسني 

والتنمية املستدامة يف غياب املؤسسات الدميقراطية. ومنذ أحدث االنتخابات الربملانية التي جرت 

يف نوفمرب/ ترشين الثاين عام 2011، ركزت املفوضية املستقلة لالنتخابات عىل العمل عىل تعزيز 

مشاركة الشباب وعىل االستعداد لالنتخابات الترشيعية املقبلة.
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طُرحت مجموعة من األسئلة فيام 	 

يتعلق بدراسة حالة إفرادية قدمها 

املشاركون الغانيون. ويف رد عىل سؤال 

حول الطريقة التي قُدمت بها النتائج 

إىل وكالء األحزاب يف مراكز االقرتاع، 

قالوا إنهم حصلوا عىل نسخ ورقية. 

أما النتائج الرسمية فقد أُعلنت عىل 

املستوى الوطني عن طريق محطات 

اإلذاعة والتلفزيون ومن ثم تم نرشها يف 

الجريدة الرسمية.

وسأل أحد املشاركني عن اإلجراء املتبع 	 

يف حاالت التعارض املحتملة بني النتائج 

التي تحصل عليها األحزاب السياسية 

املختلفة، وكان الرد أنه يف مثل هذه 

الحاالت يُرسل كل حزب مندوباً عنه 

إىل اجتامع مع الوسيط ويجري تحليل 

االختالفات بصورة مشرتكة لتصويب أي 

تعارض.

وأوضح الوفد أيضاً أنه يحق لكل حزب 	 

يف غانا أن يرسل وكيلني عنه يف كل مركز 

اقرتاع، واحد لالنتخابات الرئاسية واآلخر 

لالنتخابات الترشيعية، حيث يتم تزويد 

وكالء األحزاب بكشف نتائج االنتخابات 

التي تم اعتامدهم لها من قبل هيئة 

إدارة االنتخابات.

ودار نقاش أيضاً حول كيفية إدارة 	 

عملية نقل اسم الناخب إىل مركز 

اقرتاع جديد عندما يتغري عنوان 

إقامته يف الفرتة الواقعة ما بني تسجيل 

الناخبني ويوم االنتخابات. وقال عدد 

من املشاركني يف النقاش إنه ينبغي أن 

تظل سجالت الناخبني مفتوحة أمام 

التعديالت إىل ما قبل موعد االنتخابات 

متاماً، وبذلك يُفسح املجال ألي ناخب 

مضطر للتسجيل بعد تغيريه محل 

إقامته. وإذا ما استخدم نظام السامت 

البيولوجية يف تسجيل الناخبني ستكون 

عملية التثبت من صحة تسجيل 

الناخب أيرس وسيتم تاليف سوء 

الترصف من هذا الباب.

كذلك أُثريت قضية تصويت قوات 	 

األمن، حيث أُشري إىل أن كثرياً من 

البلدان يخصص فرتة انتخابية قبل 

موعد االنتخابات بحيث يتمكن أفراد 

قوات األمن -الذين يقع عىل عاتقهم 

تأمني االنتخابات يوم االنتخابات- من 

اإلدالء بأصواتهم.

وناقش عدد من املشاركني مسألة ما 	 

ميكن لهيئة إدارة االنتخابات أن تفعله 

بخصوص التعارض يف نتائج االنتخابات. 

وكان الرد أنه ال توجد يف غانا أية 

آلية قانونية محددة لتعديل األرقام. 

املشكلة هي أن املوظفني يرتكبون 

غالباً أخطاء، وهي أخطاء تختلف 

عن علميات سوء الترصف املقصود 

والذي يصعب إثباته مام يحول دون 

توجيه تهم جنائية. أضف إىل ذلك أنه 

ليس مبقدور هيئة إدارة االنتخابات 

يف غانا أن تقايض أحداً ألن ذلك من 

مسؤوليات النائب العام للدولة.

وفيام يتعلق بغانا أيضاً، قال املشاركون 	 

من هذا البلد إن مشاركة األحزاب 

السياسية ضئيلة عىل املستوى املحيل 

ألن رئيس البالد هو املسؤول عن 

تسمية املرشحني للمناصب املحلية. 

ومثة تقديرات بأن التعديالت 

الدستورية ستفتح هذه املناصب أمام 

أي متنافس يسعى لشغلها.

املالحظات املنبثقة عن النقاشات
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من جانب آخر، طُرحت أسئلة فيام يتعلق 	 

باملحارضة التي قدمها املشاركون املاليون 

وذلك بخصوص إجراء االنتخابات يف ظل 

مستوى عاٍل من انعدام األمن. وأجاب 

املشاركون بأن معظم أرايض البالد كانت 

تحت سيطرة الحكومة وأنه تم نرش قوات 

األمم املتحدة وقوات وطنية لضامن األمن. 

وكانت هناك أيضاً اتفاقية بني األحزاب 

السياسية والحكومة تستند إىل خارطة 

الطريق تقيض بقبول الجميع للنتائج.

وأُشري أيضاً إىل أن املنظامت النسائية غري 	 

الحكومية يف مايل لعبت دوراً نشطاً فيام 

يتعلق بقبول نتائج االنتخابات. وكانت 

املشاركة مهمة جداً بالنسبة للنساء وذلك 

للحصول عىل انتخابات سلمية وذات 

مصداقية. كذلك نشطت منظامت املجتمع 

املدين يف مراقبة الفرتة التي تسبق االنتخابات 

بهدف تكوين صورة كاملة عن العملية 

االنتخابية.

وتركزت النقاشات بني الحارضين فيام 	 

يتعلق باملحارضات التي تناولت قضايا 

الجنسني عىل ما إذا كانت املرأة تفضل 

التصويت ملرشح أو مرشحة )أو أن نوع 

الجنس ال يهم(، وكذلك حول مسألة أن 

وجود نساء يف الربملان -عىل أهميته- ليس 

كافياً بحد ذاته لضامن إحداث إصالحات 

مراعية لالعتبارات الجنسانية. وال يزال 

يتعني القيام بجهد أكرب يك نرشح للمواطنني 

السبب الذي يدعوهم إىل وجوب التفكري 

يف التصويت ملرشحات. إضافة إىل ذلك، 

يجب أن يكون هناك التزام مبواصلة بناء 

قدرات النساء حتى بعد انتخابهن ودعم 

تشكيل لجان املساواة بني الجنسني أو مؤمتر 

نسايئ من مختلف األحزاب يف الربملان وما 

إىل ذلك.
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املنظور اإلقليمي:
 التحديات والفرص املتعلقة

 بالتعاون الثنايئ واملشرتك بني

 هيئات إدارة االنتخابات لتعزيز 

املصداقية
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تم تكريس بقية اليوم الرابع من املؤمتر للجمع بني هيئات إدارة االنتخابات 

التي تنتمي لنفس املجموعات الجغرافية يك تقوم بتقييم التقدم الذي 

تحقق يف مناطق كل منها عىل صعيد التعاون األفقي. 

وتركز النقاش بالنسبة للمناطق التي ال توجد فيها رابطة رسمية لهيئات إدارة االنتخابات عىل الكيفية التي ميكن بها تحسني مستوى 

التعاون. ومن القضايا التي تم التطرق إليها: )1( املجاالت التي تعتقد هيئات إدارة االنتخابات أنه ينبغي عليها أو ميكن لها أن 

تتصدى لها من خالل التعاون فيام بينها، )2( كيف تتصور هيئات إدارة االنتخابات التعاون عىل امتداد الدورة االنتخابية، )3( ما هي 

اآلليات املطبقة أصالً لدفع عجلة التعاون بني املناطق، )4( تقييم املستوى الحايل من التعاون، )5( إن مل يكن هناك تعاون أو جمعية 

رسمية يف الوقت الراهن، فهل سيكون من اإليجايب إنشاء جمعية وما هي مجاالته هذا التعاون.
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املنطقة العربية
ال توجد جمعية لهيئات إدارة االنتخابات يف املنطقة العربية يف الوقت الراهن، وبالتايل تركَّز النقاش حول ما إذا كان وجود مثل هذه الجمعية أمراً 

إيجابياً، حيث عرب جميع املشاركني عن آرائهم بأن من شأن وجود جمعية إقليمية أن يقدم دعامً مهامً لهيئات إدارة االنتخابات يف املنطقة. وركز 

النقاش أيضاً عىل الشكل الذي يجب أن تكون عليه مثل هذه الجمعية. واقرتح البعض أن يتم إنشاؤها ضمن هياكل الجامعة العربية فيام ارتأت 

الغالبية أن ينبغي أن تكون هيئة مستقلة ومنفصلة عن الهياكل متعدد األطراف القامئة حالياً. واتفق املشاركون عىل أن القرار يجب أن ينبثق 

عن هيئة إدارة االنتخابات وليس عن الحكومات أو أية كيانات غريها. وميكن للرشكاء الدوليني دعم إنشاء هذه الجمعية عن طريق توفري املعرفة 

املقارنة.

وفيام يتعلق بالقضايا التي ميكن تناولها وإعطاؤها أولوية يف الجمعية، ذُكرت عدة مجاالت رئيسية منها: التصويت خارج البالد، وبناء القدرات، 

وتثقيف الناخبني، ودور املال يف السياسة، والتحليل املقارن لإلطار التنظيمي لالنتخابات يف مختلف البلدان، واألنظمة االنتخابية، والعالقات بني 

هيئات إدارة االنتخابات والحكومات، واملعايري الدولية لالنتخابات.

واتفقت آراء املشاركني حول ما ميكن لوجود الجمعية أن يفعله من حيث تعزيز عملية نقل املعرفة وأن يوفر التدريب عىل تنمية قدرات املوظفني. 

ميكن للجمعية أن تبدأ بهيئات إدارة االنتخابات الراغبة أصالً والقادرة عىل التفاعل مع بعضها يف الوقت الحايل، ومن ثم تنضم هيئات أخرى 

للعضوية يف مرحلة الحقة. وكان رأي األغلبية الساحقة من املشاركني أن ال تكون الحكومات داخلة يف هذه الجمعية، ولكن عندما تكون الهيئة قامئة 

عىل منوذج حكومي فإن الوزارات املسؤولة عن االنتخابات فقط هي التي تدخل يف عضوية الجمعية.

وشدد الحارضون عىل أنه بوسع الجمعية أن تسهم يف تحسني العالقات مع األطراف األخرى صاحبة املصلحة وخلق الثقة. ومبا أنه يوجد جمعية 

للمحاكم واملجالس الدستورية يف املنطقة فإنه بوسعها أن تساعد هيئات إدارة االنتخابات يف جهودها الرامية للتعاطي مع غريها من األطراف صاحبة 

املصلحة يف االنتخابات. كذلك يوجد ائتالفات إقليمية ملنظامت املجتمع املدين تغطي 17 بلداً من بلدان املنطقة. بينام ال يوجد أية رابطة إقليمية 

لإلعالم لذا ينبغي تشجيع قطاعات اإلعالم عىل إنشاء هيئة مامثلة. ويجب أن توضع، بقدر اإلمكان، تصورات خاصة بالتعاون بني الجمعية اإلقليمية 

لهيئات إدارة االنتخابات والجمعيات التي تضم أطرافاً أخرى صاحبة مصلحة.

تتعلق التحديات الرئيسية التي حددها النقاش يف أن هيئات إدارة االنتخابات يف املنطقة تشكل مجموعة النامذج )حكومية ومستقلة ومزيج 

منهام(، وبالتايل قد تؤثر هذه االختالفات عىل طريقة عملها، ناهيك عن أن مستوى خرباتها متفاوت أيضاً. غري أن مثل هذا التكتل ينبغي أن يسبقه 

تبادل للزيارات بني مختلف الهيئات االنتخابية يف املنطقة يك تتعرف كل منها جيداً عىل أوضاع نظرياتها يف اإلقليم.
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أوروبا
أُنشأت جمعية موظفي االنتخابات يف أوروبا عام 1991 حيث قامت بإنشائها ست هيئات إلدارة االنتخابات وأصبحت تضم اآلن 25 عضواً. وهي 

مسجلة كمنظمة غري حكومية غري ربحية وتتعاون مع جهات أخرى فاعلة يف مجال االنتخابات يف املنطقة مبن فيها األمم املتحدة ورابطة الدول 

املستقلة ومكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان ومجلس أوروبا واملؤسسة الدولية للنظم االنتخابية.

ومن حيث الهيكلية تتألف الجمعية من جمعية عامة تضم األعضاء الخمسة والعرشين ومجلس تنفيذي مؤلف من سبعة أشخاص، ويتم إشغال 

منصبي رئاستها وأمانتها العامة بالتناوب. وكانت أمانة الجمعية يف البداية تُدار من قبل إحدى هيئات إدارة االنتخابات ولكن جرى فيام بعد إنشاء 

أمانة مستقلة لتكون مؤسسة دامئة يعمل فيها حالياً ثالثة موظفني متفرغني. إن عضوية جمعية موظفي االنتخابات يف أوروبا مفتوحة لجميع هيئات 

إدارة االنتخابات يف املنطقة.

وتتوىل الجمعية القيام بعدد كبري من األنشطة من أبرزها: )1( دعم إنشاء هيئات مستقلة إلدارة االنتخابات يف املنطقة، )2( تحفيز األعضاء عىل 

العمل بنشاط يف قضايا محددة، )3( إقامة عالقات مع األطراف األخرى صاحبة املصلحة يف االنتخابات والحفاظ عليها، )4( تأليف الوثائق وغريها من 

املواد املعلوماتية ونرشها، )5( امتالك موقع إلكرتوين لتثقيف الناخبني الذين يصوتون ألول مرة. وتركز خطة العمل السنوية عىل مجاالت مواضيعية 

مختلفة كل سنة يجري تنفيذها داخل الجمعية وخارجها.

أفريقيا
عملية التحول الدميقراطي ماضية يف القارة األفريقية حيث تنتمي هيئات إدارة االنتخابات إىل مناذج مختلفة ومستويات مختلفة من التطور، 

وهو أمر متوقع بالنظر إىل تنوع البلدان فيها. مثة عدد من الهيئات اإلقليمية والقارية التي تنخرط يف االنتخابات، يف إطار عملها العام. ومن هذه 

الهيئات جمعية السلطات االنتخابية األفريقية والجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واملجموعة اإلمنائية للجنوب األفريقي. والهدف الرئييس الذي 

ترمي إليه هذه املنظامت هو تعزيز مصداقية االنتخابات واستدامتها. وتتشارك هذه الهيئات يف املوارد حيث يحظى الدعم بني األقران بكل الدعم 

والتسهيل. وينبغي استحداث آليات قانونية ملا يف ذلك من أهمية يف تعزيز التعاون.

أما التحديات فيام يتعلق بجمعية السلطات االنتخابية األفريقية فتتعلق بالتمويل والذي يتوجب تقدميه من هيئات إدارة االنتخابات، إال أن ذلك 

ال يحدث دامئاً. وتتمتع الدول األعضاء يف الجمعية بحرية تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجمعية ألن هذه التوصيات ذات طبيعية اختيارية. وهناك 

أيضاً حاالت من ازدواجية العضوية تكون فيها الهيئة عضواً يف هيئات مختلفة. ومن القضايا التي تصّعب من امليض قُدماً بالنسبة لكثري من هيئات 

إدارة االنتخابات أن الحكومات ال تصادق عىل الصكوك القانونية الالزمة.

تعترب الهيئات األعضاء يف الجمعية أن التعاون بني دول الجنوب هو أمر مهم جداً عىل امتداد الدورة االنتخابية. ويف هذا السياق، سلط املشاركون 

الضوء عىل القضايا املهمة التالية تحديداً: استدامة )متويل االنتخابات(، واستخدام التكنولوجيا، والعنف االنتخايب، والعدالة االنتخابية والتوعية 

بالقضايا الجنسانية.

تتوىل جمعية السلطات االنتخابية األفريقية القيام مبهامت تقيص حقائق يف الدول األعضاء، غري أن النقاشات أشارت إىل رضورة تطوير املنهجية يف 

هذا الصدد. من املعروف أن الدميقراطية االنتخابية والعمل التطوعي بحاجة إىل مزيد من التطوير وخاصة فيام يتعلق بالتعاقد مع طاقم العاملني 

يف االنتخابات، وذلك بهدف التقليل من التكاليف واالرتقاء مبستوى التزام األشخاص. ومن القضايا التي أُثريت الحاجة إىل تحسني عملية جمع األموال 

يك تتمكن الجمعية من القيام بأنشطة أكرث بكثري مام تسمح به امليزانية االعتيادية.
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اقرتح أحد املشاركني من املنطقة العربية 	 

إجراء عملية تحقق ملعرفة ما إذا كان 

هناك التزام واضح من طرف املشاركني 

من منطقته بإنشاء جمعية إقليمية 

لهيئات إدارة االنتخابات. وكان عدد 

األيدي املرفوعة مؤرشاً واضحاً عىل أن 

غالبية املشاركني من هذه املنطقة هم 

مع إنشاء مثل هذه الجمعية. عالوة 

عىل ذلك، وبناء عىل التجربة األوروبية 

واألفريقية، تم االتفاق عىل أن تبدأ 

الدول الراغبة واملستعدة لالنضامم اآلن 

يف متهيد الطريق أمام إنشاء جمعية 

عربية لهيئات إدارة االنتخابات ومن ثم 

ينضم اآلخرون يف الوقت املناسب لهم.

وتم التقدم بطلب للجنة الفنية يك 	 

تجتمع يف يونيو/ حزيران 2014 ملتابعة 

النقاشات التي دارت أثناء املؤمتر. 

والهدف األول من هذا االجتامع هو 

كيفية إنشاء الجمعية. وعرب مندوبو 

الجمعية األوروبية ملوظفي االنتخابات 

عن استعدادهم الستضافة وفد من 

املندوبني العرب يف مقر جمعيتهم لتبادل 

الخربات واالقرتاحات عىل مستوى أعمق.

وأُثريت مخاوف بشأن استدامة 	 

الجمعية األوروبية عىل مستوى لعب 

هذا الدور بالنظر إىل أن بعضاً من 

أعضائها لديه سجل مشكوك فيه 

بسبب تورطه سابقاً يف حاالت من 

أعامل التزوير االنتخايب أو السامح 

بوقوع مثل هذه األعامل. أضف إىل 

أن بعضاً من أعضاء هيئات إدارة 

االنتخابات ليسوا مستقلني.

وركزت النقاشات عىل كيفية التفريق 	 

بني املستويني الفني والسيايس، إذا 

ما تسنى ذلك، علامً بأن كال الجانبني 

واقع تحت إدارة هيئات إدارة 

االنتخابات. وعرّب املشاركون من بلدان 

أفريقية عن الرغبة يف التعلم من 

تجربة املناطق األخرى يف هذا الصدد.

املالحظات املنبثقة عن النقاشات

ومن القضايا التي طُرحت ما 	 

إذا كان يتوجب بناء هيئة إدارة 

االنتخابات من القمة إىل القاعدة 

أم العكس، حيث أشار مشاركون 

إىل أن معظم التجارب الناجحة 

اعتمدت نهج البناء من القاعدة 

إىل القمة. وميكن الحصول عىل 

الدعم من الرشكاء الدوليني يف 

هذا املسعى. ويتعني عىل أية 

جمعية إقليمية جديدة أن تبدأ 

العمل وأال تركز كثرياً عىل املال 

واإلجراءات وما إىل ذلك.

وعرّبت منظامت املجتمع املدين 	 

األعضاء من املنطقة العربية عن 

استعدادها لدعم قيام جمعية 

لهيئات إدارة االنتخابات يف 

املنطقة العربية.
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تطوير العمل بني 

هيئات إدارة االنتخابات 

واألطراف صاحبة 

املصلحة:

ملخص جلسات العمل والتوصيات
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:)1(
هيئة إدارة 

االنتخابات 

واألحزاب 

السياسية/ 

املرشحون

يف اليوم األخري من املؤمتر طُلب من املشاركني أن يتوزعوا إىل أربع 

مجموعات عمل، حيث أُنيط بكل مجموعة مهمة التقدم بتوصيات حول 

كيفية تعزيز العالقة بني هيئة إدارة االنتخابات وأحد األطراف صاحبة 

املصلحة يف االنتخابات. وهذه األطراف صاحبة املصلحة هي: )1( األحزاب 

السياسية، )2( املجتمع املدين، )3( اإلعالم، )4( مؤسسات الدولة األخرى.

تعترب استقاللية هيئة إدارة االنتخابات عامالً محدداً، فعندما تكون الهيئة مستقلة يكون من األسهل عىل األحزاب السياسية التعاطي 

معها. إال أن العالقات ستتسم بصعوبة أكرب عندما تكون الهيئة متفرعة عن الحكومة بسبب إمكانية أن تحايب الهيئة، حارضاً 

ومستقبالً، الحزب الحاكم. ومن هنا سيتعني عىل الهيئة أن تبذل جهداً لتثبت لألحزاب السياسية أنها غري ذلك، وذلك عن طريق العمل 

بنزاهة مع كل األحزاب.

أشار البعض إىل أن الهيئة قد تتعرض لضغط سيايس من قبل الحكومة، وهو ضغط قد يرُتجم يف بعض الحاالت إىل جعل الحوار مع 

أحزاب املعارضة محدوداً أو معدوماً حتى. وأجمع املشاركون عىل وجوب أن تترصف الهيئة دامئاً بنزاهة مع كال الطرفني: الحكومة 

واألحزاب السياسية املعارضة.

وعلق املشاركون أهمية بالغة عىل مسألة إنشاء هياكل دامئة لتشجيع التعاون بني األحزاب السياسية وهيئات إدارة االنتخابات 

بأسلوب غري مقيد بالرتتيب الهرمي مع علم الجانبني بنواحي املنفعة املتبادلة املتأتية من عملهام معاً.

من التحديات التي تواجهها العالقة بني الهيئة واألحزاب السياسية أن هذه األحزاب تخوض رصاعاً من أجل الوصول إىل السلطة يقف 

فيه كل حزب يف زاوية أخرى من حلبة املنافسة. وتشتد حدة هذا الرصاع أكرث خالل االنتخابات بحيث تضطر هيئة إدارة االنتخابات 

للقيام بدور الوسيط بينها. ومن شأن صياغة مدونات أخالق أو سلوك -بعد التباحث املشرتك بشأنها بني األحزاب والهيئة- أن يجعل 

من مهمة التوسط أكرث يرساً. وأثبتت التجربة يف بلدان أخرى أن األجواء العامة تصبح أكرث هدوءاً يف حاالت كهذه فيام تكون معدالت 

املشاركة أعىل.

بعد انتهاء االنتخابات، مييل التعاون بني هيئات إدارة االنتخابات واألحزاب السياسية نحو درجة أكرب من السهولة ذلك أن القضايا 

املطروقة تصطبغ بطابع املصلحة العامة –مثل: الرتبية املدنية ورفع مستوى مشاركة املواطنني. من ناحية أخرى، يكون الدافع أقل 

لعدم وجود قضايا ملحة. ميكن للهيئة أن تدعو األحزاب السياسية إىل املشاركة يف بعض األنشطة مع االتفاق سلفاً عىل األنشطة التي 

فيها مصلحة للطرفني. وميكن للهيئة أن تلعب دوراً أيضاً يف تعزيز التنسيق بني األحزاب السياسية. وميكن أيضاً للدروس املستفادة من 

العمليات التي تجريها الهيئة بعد انتهاء العملية االنتخابية أن تستفيد من املالحظات والتعليقات الواردة من األحزاب السياسية مام 

يساعد الهيئة عىل تطوير أدائها يف االنتخابات الالحقة.

يشتمل اإلطار القانوين يف بعض البلدان عىل أحكام تتعلق بالكيفية التي ينبغي للهيئة أن تتفاعل بها مع األحزاب السياسية. وعندما ال 

تتواجد أحكام قانونية ميكن إجراء ترتيبات طوعية إليجاد هياكل للتعاون الدائم بني هيئات إدارة االنتخابات واألحزاب السياسية.

من التحديات التي تواجهها هيئات إدارة االنتخابات تلك التي تربز عندما تسجل األحزاب السياسية ملرة واحدة فقط للتنافس يف 

انتخابات محددة، حيث يكون من الصعب يف مثل هذه الحاالت التعامل مع األحزاب عىل أساس دائم. كام أنه من شبه املستحيل أن 

تكون لهيئة إدارة االنتخابات عالقات عمل مع كل حزب من األحزاب يف األوضاع التي يوجد فيها مئات األحزاب السياسية. ورمبا يكون 

من املستحسن يف مثل هذه الحاالت وضع معايري للتفاعل مع األحزاب السياسية. فقد يكون مفيداَ، عىل سبيل املثال، وضع حد أو 

حدود فيام يتعلق مبشاركة الحزب يف االنتخابات األخرية ونسبة األصوات التي حصل عليها يف االنتخابات املاضية وحضوره عىل مستوى 

البالد وما إىل ذلك.
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واألحزاب 
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املرشحون

وقد يكون للترشيعات القامئة تأثري كبري عىل العالقات بني هيئات إدارة االنتخابات و األحزاب السياسية. ال يقع التسجيل االنتخايب 

ضمن مسؤولية الهيئة، ومع ذلك فإن مهمتها األساسية هي تنفيذ األحكام التي يتضمنها الترشيع. وميكن للهيئة أن تضع أنظمة 

وتعليامت تنفيذية ضمن اإلطار القانوين املوجود. وقد يتسبب اإلطار، إذا كان ضعيفاً أو فيه ثغرات، يف خلق بيئة غري مواتية ملشاركة 

األحزاب السياسية مام يؤثر عىل مصداقية العملية االنتخابية بشكل عام. إال أنه ليس مبقدور الهيئة فعل الكثري إليجاد حل ملثل هذه 

األوضاع. ومن وجهة نظر فنية، تتمخض االنتخابات التي تجري يف ظل أطر ضعيفة عن انتخابات ضعيفة بصورة شبه دامئة حتى لو 

أُديرت هذه االنتخابات بشكل حسن.

ومن التحديات األخرى التي تواجهها هيئات إدارة االنتخابات أن تكون األحزاب السياسية منقسمة إىل فصائل داخلية مختلفة وأن 

ينشأ عن ذلك خالف حول من منها سيمثل الحزب يف الهيئة. ومن الحلول املحتملة لذلك االعتامد عىل النظام األسايس للحزب. أما 

بالنسبة لألوضاع التي تنشأ أحياناً عن عدم رغبة أحزاب كبرية يف الدخول يف مجموعة )أو تعمل بأي حال( مع أحزاب أصغر، اتفق 

املشاركون يف مجموعة العمل عىل أنه ينبغي عىل جميع األحزاب أن تتفاعل مع الهيئة بنفس الطريقة، والعكس صحيح. ومع ذلك، 

ميكن أخذ آراء مختلفة باالعتبار مبا يكفل مشاركة جميع األحزاب إما معاً أو يف ترتيبات مختلفة...إىل آخره.

كذلك ناقشت مجموعة العمل كيفية التعامل مع املرشحني املستقلني حيث توافق معظم املشاركني عىل أن التامل مع املرشحني 

يف انتخابات املستوى التنفيذي )مثل: رئيس، حاكم( كانت أسهل، لكن ذلك ال ينطبق عىل انتخابات عضوية املجالس واالنتخابات 

الترشيعية.

وبخصوص الكيفية التي ميكن بها تنظيم أنشطة األحزاب السياسية كان رأي الحارضين بشكل عام أنه ينبغي أن تكون الرشوط 

القانونية لتسجيل األحزاب كافية وأن تحتوي عىل فقرات واضحة حول كيفية رصد امتثال األحزاب لهذه القوانني. وكان هناك توافق 

تام يف اآلراء حول عدم وجوب تويل هيئات إدارة االنتخابات لعملية تسجيل األحزاب السياسية ألن من شأن ذلك أن بضع عىل كاهلها 

عبئاً إضافياً ومن املحتمل أن يخلق توتراً يف تفاعالتها مع األحزاب السياسية. ومن املستحسن إذن أن تقوم مؤسسة أخرى بهذا الدور.

وكان هناك اتفاق بدرجة كبرية يف آراء املشاركني يف مجموعة العمل بأن تكون مهمة تنظيم متويل األحزاب السياسية مسؤولية مؤسسة 

أخرى. ومع ذلك، تتباين تجارب البلدان تباينا كبرياً يف هذا الصدد؛ ففي بعضها يكون املجلس الترشيعي هو املسؤول عن مراقبة هذه 

الناحية بينام يكون ذلك يف بلدان أخرى من مهامت هيئات إدارة االنتخابات. بصورة عامة، شدد املشاركون عىل أن ينبغي عىل هيئات 

إدارة االنتخابات أن تركز عملها عىل إجراء االنتخابات. ويف الحاالت التي يتعذر إيجاد حل للخالف فيها بني الهيئة وحزب سيايس أو 

أكرث، يتعني عىل القضاء التقدم لتويل الفصل يف املسألة.

وتم التقدم باقرتاحات تتعلق بسبل االشتباك مع األحزاب السياسية فيام بني الدورات االنتخابية، ومن هذه املقرتحات: إجراء 

مشاورات مع األحزاب للحصول عىل رأيها ومالحظاتها حول القضايا االنتخابية كالنظام االنتخايب والحد األدىن من املرشحني للقوائم 

الوطنية، وقضايا التمويل، واإلجراءات، والعدالة االنتخابية. ومع اقرتاب موعد االنتخابات ميكن للهيئة أن تطلع األحزاب السياسية عىل 

مسودة اللوائح التنفيذية وأن تدعم تدريب وكالء األحزاب عىل اإلجراءات االنتخابية.

ويف النهاية، شدد املشاركون يف هذه املجموعة عىل أهمية اإلقرار بأن هيئة إدارة االنتخابات، وبالرغم من أنها الطرف الرئييس صاحب 

املصلحة يف االنتخابات، تبقى واحداً من هذه األطراف ليس إال. ويجب عىل ممثيل كل األطراف صاحبة املصلحة يف االنتخابات 

)األحزاب السياسية واملجتمع املدين واإلعالم ومؤسسات الدولة( تنفيذ املهامت بأفضل الطرق املمكنة بحيث تكون ناجحة وذات 

مصداقية. ويف الوقت الذي تعدُّ فيه اللجان التشاورية مع األحزاب السياسية مفيدة للغاية وينبغي التشجيع عىل إنشائها بشكل دائم، 

تبقى القرارات واملسؤولية النهائية يف يد هيئات إدارة االنتخابات.
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يساعد التمييز بني املراحل املختلفة للدورة االنتخابية يف تقييم مختلف مجاالت التعاون بني املجتمع املدين وهيئات إدارة االنتخابات. 

ويف الغالب، تعتمد مسألة ما إذا كان ميكن لهام، أو يتعني عليها، تنفيذ األعامل معاً عىل املرحلة التي ستُنفذ فيها تلك األعامل؛ أي فرتة 

ما قبل االنتخابات أو أثناء االنتخابات أو الفرتة التي تعقب االنتخابات.

تشتمل مجاالت التعاون التي ورد ذكرها عىل: بناء القدرات، والتوعية بالقضايا الجنسانية، وتثقيف الناخبني ومراقبة االنتخابات. أما 

القيمة املضافة املتميزة التي متتلكها منظامت املجتمع املدين هي أنها قادرة عىل تزويد هيئات إدارة االنتخابات مبعلومات موثوقة 

من املستوى الجامهريي؛ ففي معظم الحاالت ال متتلك الهيئة القدرة عىل القيام بذلك بنفسها. كذلك فإن منظامت املجتمع املدين هي 

رشيك يف عملية تدقيق العملية االنتخابية ودعم النقاشات حول اإلصالح االنتخايب.

هناك عدة تحديات وفرص ترتبط بالجهود املبذولة لتطوير التعاون بني هيئات إدارة االنتخابات ومنظامت املجتمع املدين. واتفق 

الحارضون بأن التواصل والثقة املتبادلة يعمقان مثل هذه العالقات. ويجب أن تُبنى الثقة عىل املدى الطويل ومن خالل أنشطة 

مشرتكة. كام أن مبقدور العمل عىل قضايا محددة -للرشيكني مصلحة فيها- تعزيز الطبيعة ذات املنفعة املتبادلة للعالقات.

تفتقر األطر القانونية أحياناً للوضوح فيام يتعلق بواجبات ومسؤوليات هيئات إدارة االنتخابات ومنظامت املجتمع املدين، األمر الذي 

من شأنه أن يخلق تناقضات، لكنها تناقضات ميكن التغلب عليها من خالل تنفيذ أنشطة بناء القدرات املستهدفة لتوضيح املسؤوليات 

املحددة وبناء املعرفة املتبادلة.

أشار بعض املشاركني يف مجموعة العمل إىل وجود تنافس يف بعض األحيان بني هيئات إدارة االنتخابات ومنظامت املجتمع املدين عىل 

موارد املانحني –كام يف مجال تنفيذ أنشطة تثقيف الناخبني مثالً. أفضل الحلول هنا هو أبسطها: العمل معاً من أجل تحقيق أفضل 

نتائج ممكنة. ويجب بناء توافق يف اآلراء حول ما الذي يجب إنجازه، ومن سينجزه ومتى. وبعد التحديد الواضح لألدوار واملسؤوليات 

واألنشطة، يسري التنفيذ عادة يف طريقه دون أن يواجه مصاعب كربى.

وجادل بعض املشاركني بأن الرؤى السياسية تستحوذ أحياناً عىل منظامت املجتمع املدين مام يجعل من العسري عىل هيئة إدارة 

االنتخابات إقامة عالقة مثمرة معها. وأشار آخرون إىل أن الهيئة قد تفتقر إىل اإلرادة السياسية للعمل مع املجتمع املدين من منطلق 

نظرتها ملنظامت املجتمع املدين عىل أنها تهديد أو خصم لها.

ومن بني التحديات الرئيسية التي تناولها النقاش كيفية الحفاظ عىل التعاون عىل امتداد الدورة االنتخابية. ومن الطرق التقدمية 

املحتملة العمل املشرتك عىل طيف أوسع من القضايا االنتخابية من قبيل تسجيل الناخبني وتسجيل األحزاب واملرشحني والنظم 

االنتخابية.

يف املجمل، اتفقت آراء املشاركني يف مجموعة العمل عىل أن مستوى مصداقية االنتخابات يرتفع عندما تتعاون هيئات إدارة 

االنتخابات تعاوناً شامالً وفعاالً مع منظامت املجتمع املدين. بيد أن مستوى استقاللية منظامت املجتمع املدين يصنع الفرق يف أغلب 

األحيان، حيث يكون املستوى األفضل واألكرث نجاحاً للعالقة مع أكرث منظامت املجتمع املدين استقاللية وقوة والتي يتمم عملها العمل 

الذي تنجزه الهيئة.
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:)3(
هيئات إدارة 

االنتخابات 

واإلعالم

تتغري سامت املشهد اإلعالمي تغرياً كبرياً من بلد آلخر. إن لنوعية اإلعالم يف بلد ما ومستوى استقالليته أثر مبارش عىل نوع العالقات 

التي سرتبط الهيئة باإلعالم يف ذلك البلد. واتفق املشاركون يف املجموعة أن اإلعالم الحر، الخايل من الرقابة هو ركيزة من ركائز 

الدميقراطية. غري أنه يجري إفساد وسائل اإلعالم يف بعض األحيان من قبل أطراف لها مصلحة.

مثة اعتقاد بأنه تفاعل هيئات إدارة االنتخابات مع اإلعالم أمر إيجايب عىل امتداد الدورة االنتخابية حول موضوعات محددة مرتبطة 

مبراحل محددة من الدورة االنتخابية. وتختلف وترية اللقاءات باإلعالم بحسب الفرتة االنتخابية. وميكن للطرفني عقد لقاءات بني 

االنتخابات كل ثالثة أشهر أو نحوه، أما أثناء العملية االنتخابية فمن األمثل أن تكون اللقاءات أسبوعية إن أمكن.

واتفق املشاركون حول أهمية إعداد مدونة لقواعد السلوك خاصة باإلعالم من قبل ممثيل اإلعالم أنفسهم بدعم من هيئة إدارة 

االنتخابات. من شأن مثل هذه املدونة أن تيرس –عىل نحو منوذجي- من عمل اإلعالم وهيئة إدارة االنتخابات لكونها تنص بوضوح 

عىل قوانني اللعبة. ويك تكون مثل هذه املدونة فعالة ينبغي لها أن تشتمل عىل آلية مراقبة وبعض التدابري التأديبية حتى وإن مل تكن 

تنرش علناً أسامء املذنبني.

وبشكل عام هناك اتفاق عىل أن محاول فرض الرقابة عىل اإلعالم ليس بالفكرة الجيدة لكونه يأيت بنتائج معاكسة رمبا ترتد عىل من 

يحاول مامرسة الرقابة عىل هذه القطاع. من املستحسن التعاون مع اإلعالم بدالً من العمل ضده، وسواء أكان إعالماً تقليدياً أم من 

وسائط التواصل االجتامعي.

وعرّب إعالميون من مجموعة العمل عن اعتقادهم برضورة أن تكون هيئات إدارة االنتخابات عىل مستوى أفضل بكثري من التجهيز 

للتعامل مع اإلعالم. لذا فإنه من املستحسن –برأيهم- أن توظف الهيئات محرتفني عارفني باإلعالم لإلرشاف عىل التعاون والتفاعل. 

وكان من بني االقرتاحات أن يتم تدريب موظفي الهيئة ومندويب اإلعالم معاً عىل القضايا االنتخابية. وميكن عقد هذه الدورات 

التدريبية يف مواقع مختلفة منها الجامعات أو الجمعيات اإلعالمية أو حتى يف موقع الهيئة نفسها. وينبغي أن تضع الهيئة واإلعالم 

اسرتاتيجية إعالمية قامئة عىل أساس سياقي وليس عىل املظهر الخارجي لألحداث. ومن شأن الدعم الذي يقدمه الرشكاء الدوليون أن 

يكون مفيداً يف مساعدة الهيئة عىل صياغة مثل هذه االسرتاتيجية.

ونظراً ألن مصداقية العملية االنتخابية هي األولوية األساسية للعملية، ارتأى املشاركون أنه من الرضوري معالجة أية قضية قد تؤثر 

عىل مصداقية هيئة إدارة االنتخابات فور بروزها، مبهنية.

يفسح التعاون الوثيق مع اإلعالم أيضاً املجال للتصدي املبارش ملسألة خطاب الكراهية. وقد يكون أفضل نهج ميكن للهيئة إتباعه يف 

هذا الصدد، برأي املشاركني يف املجموعة، هو إبالغ دوائر إنفاذ القانون عن املخالفات القانونية بدالً من محاولة حلها بنفسها.

كذلك أُثريت قضية انعدام شعور مامريس العمل اإلعالمي باألمن حيث طلب بعض املشاركني مساعدة هيئات إدارة االنتخابات إىل 

تحسني ظروف عمل املندوبني اإلعالميني.

ودرس املشاركون يف مجموعة العمل التحديات املتعلقة بالتغطية املتكافئة لالنتخابات ومختلف الطرق املؤدية إىل خلق مجال مينح 

الجميع قدراً متساوياً من الفرص. واتفق معظم الحارضين عىل وجوب تخصيص وقت مجاين يف اإلعالم العام لكل املتنافسني. وارتأى 

الحارضون أن الزيادة يف حجم املال املنفق عىل الحمالت اإلعالنية ينذر بخطر وشددوا عىل أن إيجاد سبل للتخفيف من هذه النزعة 

وضبطها رضوري من أجل تاليف تعريض مصداقية العملية االنتخابية ككل لالهتزاز.

وفيام يتعلق برصد وسائل اإلعالم أثناء االنتخابات، كان هناك إحساس بوجوب ترك هذه املهمة لكيانات مهنية غري حكومية وأال تتوىل 

هيئة إدارة االنتخابات مبارشة عملية رصد اإلعالم بنفسها. وميكنها عىل أية حال التعاقد مع رشكات للقيام بهذه املهمة تحت إرشاف 

الهيئة.
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:)4(
هيئات إدارة 

االنتخابات 

ومؤسسات 

الدولة األخرى

تلعب مؤسسات الدولة دوراً مهامً يف الدورة االنتخابية، وهو دور يقتيض توفري األمن ودعم هيئة إدارة االنتخابات مبوظفني ملدة 

مؤقتة وتنفيذ األنشطة االنتخابية )كتسجيل الناخبني مثالً( إىل جانب مهام أخرى. وميكن أن يكون ملستوى مشاركة الحكومة أثر عىل 

مصداقية االنتخابات. عل سبيل املثال، تتأثر املصداقية تأثراً سلبياً عندما يكون ملؤسسات الدولة تأثري زائد عىل العملية االنتخابية. 

ويحدث األثر نفسه عندما يتم تنفيذ األعامل دون قدر كاف من الشفافية ودون إطار قانوين واضح لألنشطة أو عندما ينفذ كال 

الطرفني: هيئة إدارة االنتخابات ومؤسسات الدولة األخرى النشاط نفسه يف تكرار ال داعي له. وقيّم املشاركون يف مجموعة العمل 

أيضاً حجم امليزانية ورصفها يف الوقت املناسب بصفتها عوامل وثيقة الصلة وقادرة عىل التأثري سلباً عىل مصداقية االنتخابات. أخرياً، 

قد ينجم عن افتقار موظفي القطاع العام إىل التدريب واملعرفة بالعمليات والبنى االنتخابية تأثري السلبي عىل نوعية العمليات 

االنتخابية.

ومن العقبات الكربى التي تعرتض سبيل التعاون عندما يكون مستوى التنسيق والتعاون ضعيفاً بني مختلف مؤسسات الدولة 

املنخرطة يف العملية االنتخابية. وقد يؤثر مثل هذا الوضع تأثرياً كبرياً عىل الطريقة التي ترتبط بها هذه املؤسسات بهيئة إدارة 

االنتخابات برصف النظر عن منوذجها. كذلك ال يكون هناك تعريف واضح ملعايري التعاون يف بعض األحيان. أخرياً، هناك مقايضة بني 

االستقاللية واملصداقية من جهة والجدوى االقتصادية واالستدامة من جهة أخرى. وأكرث ما ينطبق ذلك عىل هيئات إدارة االنتخابات 

حديثة التأسيس والتي يتعني عليها العمل بكد أكرب لرتسيخ مصداقيتها إن كانت تعتمد عىل مؤسسات الدولة.

وتدارس املشاركون يف املجموعة عدداً من التوصيات املتعلقة بتطوير عالقة العمل بني هيئات إدارة االنتخابات ومؤسسات الدولة 

األخرى، حيث ارتأت غالبيتهم بأنه ينبغي للهيئة أن تضع القوانني وأنه ينبغي لهيئات الدولة ذات الصلة أن تلتزم بها مبهنية ونزاهة. 

ويك يتسنى القيام بذلك، يجب وضع إجراءات واضحة للتعامل واإلعالن عنها. ويجب تثبيت هذه اإلجراءات يف مذكرات تفاهم، عىل 

سبيل املثال، أو يف عقود مع وضع خطط تنفيذ واضحة. ومن الرضوري تعريف الواليات تعريفاً واضحاً يف القانون وتطبيق األحكام 

باستمرار. وينبغي أن يجري تخطيط األعامل والتشاور بانتظام وبطريقة رسمية وغري رسمية عىل امتداد الدورة االنتخابية. ومن 

األهمية مبكان أن يجري تحديد ورصف امليزانية املخصصة لهيئة إدارة االنتخابات دون أي تدخل سيايس. ويك يتسنى القيام بذلك، 

قال املشاركون إنه من املستحسن أن يرُشف الربملان مبارشة عىل معظم األعامل ذات الصلة بامليزانية وليس هيئة حكومية. أخرياً، 

ارتأى املشاركون أن مؤسسات الدولة رشيك مهم يف مجال تنمية القدرات )وخاصة القدرة عىل القراءة والكتابة( وأنه ينبغي للهيئة أن 

تتعامل معها عىل امتداد الدورة االنتخابية.
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املالحظات الختامية
يف الجلسات الختامية، هنأ مندوبو كل من الهيئة املستقلة لالنتخاب يف األردن واالتحاد األورويب والربنامج اإلمنايئ 

املشاركني يف املؤمتر ومنظميه عىل ما متخض عنه من تبادل مفيد للخربات، وعرّبوا عن ثقتهم بأن عملية تبادل املعارف 

التي متت خالل األيام القليلة املاضية ستخلق دافعاً لدى هيئات إدارة االنتخابات وغريها من األطراف صاحبة املصلحة يف 

االنتخابات من أجل العمل عىل تطوير التعامل فيام بينهام يف املستقبل.

كام شددوا عىل أن االنتخابات عبارة عن تنافس عىل السلطة وبالتايل فإن املتنافسني يخوضونها يف بعض األحيان بقوة عىل 

نحو يضع حدود ما هو مسموح به قانوناً تحت االختبار. ويف الوقت الذي من واجب هيئات إدارة االنتخابات أن تنجز 

انتخابات ذات مصداقية من الناحية الفنية، إال أن مصداقية االنتخابات ليست -يف نهاية املطاف- تحت سيطرتها ألنها 

ال تستطيع أن تتحكم يف، أو تؤثر عىل، جميع العوامل التي تضمن التزام جميع األطراف صاحبة املصلحة يف االنتخابات 

بقوانني اللعبة. ويف بعض الحاالت، تكون حتى القوانني غري مقبولة عند بعض األطراف صاحبة املصلحة وبالتايل تقوم هذه 

بتقويض العملية االنتخابية برمتها برصف النظر عن مدى إجادة هيئة إدارة االنتخابات لعملها.
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مرفق

جدول أعامل 
املؤمتر
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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
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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

EC-UNDP 
Joint Task Force on Electoral Assistance

 أبريل 7
االثنني
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   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

EC-UNDP 
Joint Task Force on Electoral Assistance

 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



98

 

 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

EC-UNDP 
Joint Task Force on Electoral Assistance

 األحزاب السياسيةاليوم 2
واملرشحون   أبريل 8

الثالثاء
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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
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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

EC-UNDP 
Joint Task Force on Electoral Assistance

 اإلعالم، واملجتمع املدىن،اليوم 3
ومراقبو االنتخابات

  أبريل 9
األربعاء
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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
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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

EC-UNDP 
Joint Task Force on Electoral Assistance

 الرشكاء املعنيون: مشاركةاليوم 4
 أبريل 10  الدروس املستفادة

 الخميس
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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
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  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
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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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