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؛٠٤ايهفععاٚ ععاؿٝ؛ اؿ١ٝي٬هععتك٫ْتؼابععات؛ ا٬ي
.١ْٝتؼاب٫ ا١ًُٝ ايع١ْٖنا
Abstract:
Free and fair elections are those
elections that reflect the will of the
electorate, and this can only be
achieved with adequate constitutional
and legal guarantees that provide the
necessary protection for the electoral
process from any abuses that affect its
credibility.
This paper deals with the
constitutional control of the elections
through an independent body as a
guarantee for free and fair elections in
the light of Arab experiences
compared with the emphasis on the
Algerian experience through the
organic law of the elections 16/10 as
well as the contents of the last
constitutional amendment concerning
the establishment of the Independent
High Electoral Observation.
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:ًَّؼ
 تًععععوٞ ٖعععع١ٗععععٜايٓنٚ ٠ْتؼابععععات اؿععععل٫ا
١ ايٓاػبع١ع٦ٝ اشل٠ْتؼابات اييت تععدل ععٔ اكاؿ٫ا
ؿ ٓععُاْاتٛدععٛ ب٫ فيععو إ٢تععكتٜ ٫ٚ ,كتععاٝسك
١ععععٜفل اؿُاٛ تعععع١ععععٝ ناف١ععععْْٝٛقاٚ ١ٜكٛؿهععععت
ماتٚ ػععا١ععٜ َععٔ أ١ععْٝتؼاب٫ ا١ععًُٝ يًع١مَعع٬اي
. تٗاٝ َِـاق٢ًثل ع٪ت

١ع ايلقابعععععٛٓعععععَٛ ١كقعععععٛ ايٙتععععععاج ٖعععععق
١عع٦ٖٝ ععلْٜتؼابععات عععٔ طل٫ ا٢ عًعع١ٜكٛايـهععت
ٗ ١ٗععْٜنٚ ٠ْتؼابعات سععل٫ ١ْ نٔععُا١ًَوعتك
٢عن عًعٝ َعا ايذلن١ َكاكْع١ٝ ػاكب علب٤ٛٓ
ٟٕٛ ايعٔعٍْٛ ايكا٬ َٔ ػ١ٜل٥ اؾنا١ايتذلب
ٌٜنقا َا تُٔٓ٘ ايتعـٚ 10/16 ْتؼابات٬ي
١ععع٦ٝ اشل٤ْ اٌْعععاٛ ا٭ػعععرل غِعععٟكٛايـهعععت
.ْتؼابات٫ ا١ ٕلاقب١ًا إوتكًٝايع

.ٌٳيٹفٵ إِلٳاهٹ٪ِٕ  ا-(*)
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َكـَعععع:١

ٜعـ إٌْاَ ١٦ٖٝ ٤وتكً ١ؽتّ بايلقابٚ ١اٱًلاف عًع ٢ايعًُٝعات اْ٫تؼابٝعَ ,١وعكي١
ٗ اٜعع ١ا٭ُٖٝعع ١٭ْٛ ٟععاّ هٝاهعع ٞنْٗٛععا َعتُععـ ٠عًععْ ٢طععام ٚاهععا ٗ ايععـ ٍٚفات
ايـّكلاطٝات ايلاهؼٖ ,١قا َٔ دٗ َٔٚ ١دٗ ١أػلٜ ٣وعُض اٌْعاٖ ٤عق ٙاشل٦ٝع ١بتفعاؿ٣
َا ٚد٘ إٍ اٱًلاف اؿهٚ َٞٛايكٔا ٞ٥يْ٬تؼابات َٔ ْكـ ٗ ٖقا اـِ.ْٛ
َٔ ٖٓا تدلم أُٖ ١ٝايـٚك ايق ٟتًعبع٘ اشل٦ٝع ١إوعتكً ١يْ٬تؼابعات ٚفعاٍ عًُعٗا ايعقٟ
ٜبـأ َٔ ا٫عـاؿ يعًُ ١ٝا٫قذلاع  ٫ُٛٚإٍ اع ٕ٬ايٓتا٥ر.
ْتٓععاٖ ٗ ٍٚععق ٙإكايععَٓٛ ١ععٛع ايلقابعع ١ايـهععتٛك ١ٜعًعع ٢اْ٫تؼابععات عععٔ طلٜععل ٖ٦ٝعع١
َوععتكً ١نٔععُاْْ٫ ١تؼابععات سععلْٚ ٠نٜٗععٓ ٗ ١عع ٤ٛػععاكب علبٝععَ ١كاكْععَ ١ععا ايذلنٝععن
عً ٢ايتذلب ١اؾنا٥ل َٔ ١ٜػ ٍ٬ا٫داب ١عً ٢اً٫هاي ١ٝإلتبط ١أهاهعا َعـ ٣فعايٝع١
ٖععق ٙاشل٦ٝععٖٚ ١ععٌ شلععا ؿٚك إلاقععب ايلزلعع ٞأّ أْٗععا ُععاكي ؿٚك اًععلاٗ ٚتُٓٝٛعع ٞىٛشلععا
َتابعٚ ١اؿاك ٠ايعًُ ١ٝاْ٫تؼابْٝ ٗ ١ٝا َلاسًٗا ثِ إٍ أَ ٟـٚ ٣فل ايكعاْ ٕٛايعٔعٟٛ
كقعععِ  11-16إتعًعععل باشل٦ٝععع ١إوعععتكً ١ايعًٝعععا ٕلاقبععع ١اْ٫تؼابعععات ٗ اؾنا٥عععل ٓعععُاْات
٫هتك٬يٝتٗا َكاكْ ١بايتٌلٜعات إكاكْ. ١
 ٗٚقاٚيعع ١يٲدابعع ١عععٔ اٱًععهاي ١ٝقوععُٓا إٓٛععٛع إٍ ثعع٬خ قععاٚك ٜعععاج ا٭ٍٚ
ا٫طاك ايعاّ ؿلْٚ ١ٜناٖ ١اْ٫تؼابات ,أَا احملٛك ايجاْ ٞفٝتٓعا ٍٚنٝفٝع ١اٌْعا ٤اشل٦ٝعات
إوتكً ١يْ٬تؼابات ًٚل ٙٚلاسٗا ,أَا احملٛك ايجايح فٝتٓا ٍٚبععض اؿعا٫ت إكاكْع١
َٗٓٚا ايتذلب ١اؾنا٥ل ,١ٜيٓؼتِ ٗ ا٭ػرل ظًُ َٔ ١ايٓتا٥ر ٚايتُٝٛات.
احملٛك ا٭ :ٍٚا٫طاك ايعاّ ؿلْٚ ١ٜناٖ ١اْ٫تؼابات
احملٛك ايجاْ :ٞاٌْا ٤اشل ١٦ٝإوتكً ١يْ٬تؼابات ًٚل ٙٚلاسٗا.
احملٛك ايجايح :سا٫ت َكاكَِْ (١ل ,تْٛى ,اؾنا٥ل)
ْتا٥ر ٚتُٝٛات
احملٛك ا٭ :ٍٚا٫طاك ايعاّ ؿلْٚ ١ٜناٖ ١اْ٫تؼابات
ٚف ٘ٝهعٓتعلض أ ٫ٚإٍ َععاٜرل سلٜعْٚ ١ناٖع ١ايعًُٝع ١اْ٫تؼابٝعٚ ١إِٓع ْٛعًٗٝعا ٗ
ايكعٛاٌْ ايـٚيٝععٚ ١ا٫قًُٝٝع ,١ثععِ ْكعف عًعع ٢أٖعِ إبععاؿ ٨إتفعل عًٗٝععا ئعُإ اْتؼابععات
سلْٚ ٠ن.١ٜٗ
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أَ :٫ٚعاٜرل سلْٚ ١ٜناٖ ١ايعًُ ١ٝاْ٫تؼاب:١ٝ
اٖتُت ايعـٜـ َٔ إٛاثٝل ايـٚيٚ ١ٝاٱقًَ ١ُٝٝعاٜرل سلْٚ ١ٜناٖ ١ايعًُ ١ٝاْ٫تؼابٝع,١
هععٛا ٤نععإ فيععو عًعع ٢إوععت ٣ٛايععـٚي ٞأ ٚاٱقًُٝعع ,ٞفُععج ٬عًعع ٢إوععت ٣ٛايععـٚي ٞلععـ
اٱعععع ٕ٬ايععععإ ٞؿكعععٛم اٱْوعععإ  )1(ّ1948ايعععق ٟتبٓعععت إعععاؿ ٠ايجاْٝعععَٓ ١ععع٘ إكعععـَات
ا٭هاهٕ ١ٝا ّهٔ توُٝت٘ عكعٛم اْ٫تؼعاب ٚايعيت تطعٛكت فُٝعا بععـ ٗٚٚعلت بٓٛعٛغ
ٗ إٛاثٝل اي٬سك ,١سٝح ِْت ٖق ٙإعاؿ ٠عًع ٢إ( يهعٌ إْوعإ سعل ايتُتعا بعاؿكٛم
ٚاؿلٜات ناف ١ايٛاكؿٖ ٗ ٠قا اٱع َٔ ٕ٬ؿ ٕٚأُٝٝ ٟن عً ٢أهعاي ايعِٓعل أ ٚايًعٕٛ
أ ٚاؾععٓى أ ٚايًغعع ١أ ٚايععـ ٜٔأ ٚايععلأ ٟايوٝاهعع ٞأ ٚأ ٟكأ ٟآػععل أ ٚا٭ُععٌ ايععٛطين أٚ
ا٫دتُاع ٞأ ٚايجل ٠ٚأ ٚإٛيـ أ ٚأٓٚ ٟا آػل) ,نُعا فِٳٸعٌ اٱععَ ٕ٬عا

فنعلَ ٙعٔ

َبععاؿ ٨عاَععٚ ١كؿت ٗ إععاؿ ٠ايجاْٝعع ١بععايّٓ عًعع :1 ( :٢يهععٌ فععلؿ اؿععل ٗ إؿاكً ٠ععٕٚ٪
بًـ ٙايعاَ ١هٛا ٤أنإ فيو َباًل ٠أ ٚبٛاهطٖ ١جًٌ كتاك ٜٔعل.١ٜ
 :2يهٌ ا٭ًؼاْ سكا َتوا ٗ ٚتكًـ ايٚٛا٥ف ايعاَ ٗ ١بًـِٖ.
 :3إ إكاؿ ٠ايٌعب َٖٓ ٞا ٙهًط ١اؿهِٜٚ ,عدل عٔ ٖق ٙاٱكاؿ ٠باْتؼابعات ْنٜٗع١
ؿٚك ١ٜػعل ٟعًع ٢أهعاي ا٫قعذلاع ايععاّٚ ,عًع ٢قعـّ إوعاٚا ٠بعٌ ايٓعاػبٌ ٚبايتِعٜٛت
ايول ٟأ ٚسوب أ ٟإدلاٖ ٤اثٌ  ُٜٔٔسل ١ٜايتِٜٛت) إاؿ َٔ 21 ٠ا٫ع.ٕ٬
ٗ سعععٌ تٓعععا ٍٚايعٗعععـ ايعععـٚي ٞاـعععاْ بعععاؿكٛم إـْٝعععٚ ١ايوٝاهععع )2(ّ1966١ٝأٖعععِ
ائععُاْات ٚاؿكععٛم ايععيت هععب إٔ ٜتُتععا بٗععا إععٛاطٔ سٝععح ْععّ عًعع ٢اْعع٘ (ٜتُتععا نععٌ
َٛاطٔ باؿكٛم ٚايفلْ ايتاي َٔ ,١ٝؿ ٕٚأٚ ٟد٘ َٔ ٚدع ٙٛايتُٝٝعن إعقنٛك ٗ ٠إعاؿ٠
ايجاْ ,١ٝاييت هب إٔ تتاغ ي٘ ٚبـ ٕٚقٛٝؿ رل َعكٛي:١
أ -إٔ ٌٜاكى ٗ إؿاك ٠ايٌ ٕٚ٪ايعاَ ,١إَا َباًل ٠أ ٚبٛاهطٖ ١جًٌ كتاك ٜٔعلٜع١
ب -إٔ ٜٓتؼب ٜٓٚتؼب ٗ اْتؼابات ْن ١ٜٗػل ٟؿٚكٜا با٫قذلاع ايعاّ ,عً ٢قـّ إواٚا٠
بٌ ايٓاػبٌٚ ,بايتِٜٛت ايولٚ ,ٟتُٔٔ ايتعبرل اؿل عٔ إكاؿ ٠ايٓاػبٌ.
ز -إٔ تتععاغ يعع٘ ,عًعع ٢قععـّ إوععاٚاَ ٠ععا هععٛا ٙعَُٛععا ,فلُعع ١تكًععـ ايٚٛععا٥ف ايعاَعع١
ٗ بًـ.)3( )ٙ
نُععا ِْععت ا٫تفاقٝعع ١ايـٚيٝعع ١يًكٔععا ٤عًععْٝ ٢ععا أًععهاٍ ايتُٝٝععن ايعِٓععلٗ )4(ٟ
إاؿ ٠اـاَوَٗٓ ١ا عًع( :٢اٜفعا ٤ي٬يتناَعات ا٭هاهع ١ٝإكعلك ٗ ٠إعاؿ ٠ايجاْٝعَ ١عٔ ٖعقٙ
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ا٫تفاقٝععع ,١تتعٗععـ ايعععـ ٍٚا٭طعععلاف عٛعععل ايتُٝٝعععن ايعِٓعععلٚ ٟايكٔعععا ٤عًٝععع٘ بهافععع١
أًهاي٘ ٚبُٔإ سل نٌ إْوإ ,ؿُٝٝ ٕٚن بوعبب ايععلم أ ٚايًع ٕٛأ ٚا٭ُعٌ ايكعَٞٛ
أ ٚا٫ثين ٗ إواٚا ٠أَاّ ايكاْ ,ٕٛهُٝا بِـؿ ايتُتا باؿكٛم ايتاي... :١ٝ

ؿ -اؿكٛم ايوٝاه ٫ٚ ,١ٝهُٝا سل اً٫ذلاى ٗ اْ٫تؼابعات اقذلاععا ٚتلًعٝشا عًع٢
أهاي ا٫قذلاع ايعاّ إتواٚ ٟٚإواُٖ ٗ ١اؿهِ  ٗٚاؿاك ٠ايٌ ٕٚ٪ايعاَ)...١
ٚبايٓوب ١يًُٛاثٝل اٱقًُٝٝع ١لعـ عًع ٢هعب ٌٝإجعاٍ إٝجعام اٱفلٜكع ٞؿكعٛم اٱْوعإ
ٚايٌعٛب( )5ايق ٗ ّْ ٟإاؿ َ٘ٓ 13 ٠عً -1( :٢نٌ َٛاطٔ يع٘ سعل إٌعاكن ١اؿعل٠
ٗ سهَٛعع ١بعع٬ؿ ,ٙإَععا َباًععل ٠أ ٚبٛاهععطٖ ١ععجًٌ ىتععاك ٕٚعلٜععَ ١كتٔعع ٢أسهععاّ
ايكاْٚ .) ٕٛإٝجام ا٭َلٜه ٞؿكٛم اٱْوإ()6سٝح دا ٗ ٤إاؿ َ٘ٓ 23٠إٜٔ :1( :تُتا
نٌ َٛاطٔ باؿكٛم ٚايفلْ ايتاي:١ٝ
أ -إٌاكن ٗ ١توٝرل ايٌ ٕٚ٪ايعاََ ,١باًل ٠أ ٚععٔ طلٜعل ْعٛاب كتعاك ٜٔاػتٝعاكا
سلا.
ب -ايتِٜٛت ٚاْ٫تؼاب ٗ اْتؼابات ُاؿقٚ ١ؿٚك ١ٜبا٫قذلاع ايعاّ عً ٢قـّ إوعاٚا٠
بٌ ايٓاػبٌ ٚبا٫قذلاع ايول ٟايق ُٜٔٔ ٟايتعبرل اؿل ٱكاؿ ٠ايٓاػبٌ.)...

نُععا ْععّ ايدلٚتٛنعع ٍٛا٭َ ٍٚععٔ إٝجععام ا٭ٚكبعع ٞؿكععٛم اٱْوععإ( ٗ )7إععاؿَٓ 3٠عع٘
عًع ٢إ( :تتعٗعـ ا٭طعلاف ايوعاَ ١ٝإتعاقعـ ٠بعإدلا ٤اْتؼابعات سعل ٠عًع ٢فعذلات َعكٛيع١
با٫قذلاع ايولٚ ٌٚ ٗٚ ,ٟلٚف تهفٌ سل ١ٜايتعبرل عٔ كأ ٟايٌععب ٗ اػتٝعاك اشل٦ٝع١
ايتٌلٜع.)١ٝ
ثاْٝاَ -باؿُٓ ٨إ ْناٖ ١اْ٫تؼابات:
غِععَ ْٛبععاؿٓ ٨ععُإ سلٜععْٚ ١ناٖعع ١ايعًُٝعع ١اْ٫تؼابٝعع ١فكععـ أْعععت ايعـٜععـ َععٔ
إُ٪لات ايـٚي ١ٝعًٓٚ ٢ا فُٛع َٔ ١إباؿ:)8( ٖٞ ٨
َ -1بـأ اهتك ٍ٬اشل٦ٝات اْ٫تؼابَ ٗ ١ٝكابٌ هًط ١اؿه.١َٛ

 -0تٛسٝععـ ايوععذ٬ت إـْٝععٚ ١اْ٫تؼابٝععٚ ١إُععـاك ٚثٝكععَٛ ١سععـ ٠ٱثبععات ايٌؼِعع١ٝ
توتؼـّ ٗ اْ٫تؼابات.

 -3تععـكٜب َوععٚ٪ي ٞؾععإ اْ٫تؼابععات ٚإعععـاؿِٖ دٝععـا َععٔ ػعع ٍ٬تكععـ ِٜبععلاَر شلععِ
ٚيًِشفٚ ٌٝإلاقبٌ ٚا٭سناب.
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 -4تطٜٛل ْ ِٛٱدلا ٤اْتؼابات سلْٚ ٠نَٓٚ ١ٜٗؼفٔ ١ايتهًفْ ٗ ١فى ايٛقت.
 -5ؼوٌ ْٛاّ ايفلم ٚإعْ ٕ٬تا٥ر ايفلم.
 -6ايتٛعٚ ١ٝايتٌذٝا عً ٢إٌاكن ١ايوٝاهٚ ١ٝتٛهٝعٗا أَاّ اؾُٝا.

 -7ايّٓ عً ٢ايعكٛبات إذلتب ١عً ٢ايت٬عب بايعًُ ١ٝاْ٫تؼاب.١ٝ
إٕ تعٛفل إبعاؿ ٨ايوعابكَ ١ععٔ ًعكْ٘ إهعبا إِعـاق ١ٝعًعع ٢ايعًُٝع ١اْ٫تؼابٝعٚ ١دععقب
ايجكٚ ١ايـعِ يْ٬تؼابات  َٔٚثِ تعنٜن ًلعٚ ١ٝاهعتكلاك إ٪هوعات ايـّكلاطٝع ١هعٛا٤
ناْت ك٥اه ١ٝأ ٚتٌلٜع ١ٝأ ٚقً.١ٝ
احملٛك ايجاْ :ٞاٌْا ٤اشل ١٦ٝإوتكً ١يْ٬تؼابات ًٚل ٙٚلاسٗا
ٗ ٖقا احملٛك هٓتعلف عًع ٢نٝفٝع ١اٌْعا ٤اشل٦ٝعات إوعتكًٕ ١لاقبع ١اْ٫تؼابعات ,ثعِ
ْوتعلض أفٌٔ إُاكهات يتعنٜن فعايٝتٗا.
أ -٫ٚاٌْاَ ١٦ٖٝ ٤وتكًٕ ١لاقب ١اْ٫تؼابات
ٗ ٖقا ايوٝام هعٓلنن عًع ٢إبعـأ ا٭ٖٚ ٍٚعَ ٛبعـأ اهعتك ٍ٬اشل٦ٝعات اْ٫تؼابٝعٗ ١
َكابٌ هًط ١اؿه ,١َٛسٝح إٔ ٖٓاى اػا ٗ ٙايعـٜـ َعٔ ايعٓ ِٛايوٝاهع ١ٝإعاُعل٠
هععٛا ٗ ٤ايععـ ٍٚإتكـَعع ١أ ٚايٓاَٝعع ١معع ٛإٌْععا٦ٖٝ ٤ععات َوععتكً ١ؿاُ٥عع ١يٲًععلاف عًعع٢
ايعًُٝعع ١اْ٫تؼابٝعع ١تٔععِ ٖععجًٌ عععٔ ا٭سععناب هٝاهععَٚ ١ٝععٚٛفٌ َععـْ ٌٝا ًععبِٗ َععٔ
إتؼٌِِ َٚوتكًٌ عٔ ايوًط ١ايتٓفٝقٖٚ ١ٜعَ ٛعا ٜععين تلادعا ؿٚك اٱؿاكَ ٠عٔ ػعٍ٬
ٚماك ٠ايـاػًَٚٛٚ ١ٝف ٞايـٚي ١يِاحل ايًذإ إوتكًٚ ١إٌلف ١عً ٢اْ٫تؼابات.
ٚعًٝعع٘ أُععبض ٚدععٛؿ ٖ٦ٝعع ١ػاُعع ١يْ٬تؼابععات ٓٚععُإ اهععتك٬يٝتٗا َععٔ أٖععِ إعععاٜرل
ايـٚيٝععٚ ١أفٔععٌ إُاكهععات إعاُععل ٗ ٠تٓٛعع ِٝاْ٫تؼابععات ٚتعنٜععن َِععـاقٝتٗا ٗ ْٛععل
إٛاطٌٓ أٚ ,٫ٚأَاّ ايلأ ٟايعاّ ايعإ ٞثاْٝا(ٚ ,)9يقيو ٌٜذل ٗ ٙاشلَ ١٦ٝا :ًٜٞ
 -0إٔ تٌٓك َكتٔ ٢قاَْ :ٕٛعٓع ٢أٜ ٫عذلى تٌعهًٗٝا يًوعًط ١ايتٓفٝقٜع ١عٓعـ نعٌ
اْتؼععاب ,بععٌ هععب إ تهعع ٕٛدٗعع ١ؿاُ٥ععٜ ١ععّٓ ايكععاْ ٕٛعًععَُٗ ٢تٗععا ٚاػتِاُععاتٗا
ٚتٌهًٗٝا .

 -0إٔ وـؿ ايكاْ ٕٛشلا َٔ ائُاْات َا ٜهفٌ اهتك٬شلا عٔ ايوًط ١ايتٓفٝق ,١ٜإف
إٔ َٓا ٙايكٝاّ َُٗتٗا َتٛقف عًَ ٢ـ ٣تٛافل َجٌ ٖق ٙائُاْات .
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 -3إٔ  ٌٌُٜاػتِاْ اشلْٝ ١٦ٝا أٚد٘ ايعًُ ١ٝاْ٫تؼاب ,١ٝبـا َٔ ١ٜتٓ ِٝٛدعـاٍٚ
ايٓاػبٌ ,ست ٢عًُٝات ايتِٜٛتٚ ,إع ٕ٬ايٓتا٥ر ٚتًك ٞايطعٚ ٕٛايفٌِ فٗٝا(.)10
َ ٗٚلادعععععع ١قعععععاّ بٗعععععا بلْعععععاَر ا٭َعععععِ إتشعععععـ ٠اِ٫عععععا ٞ٥تعععععبٌ إٔ أنجعععععل ؿٍٚ
ايعععار(( %80/75يععـٜٗا ؾٓعع ١أ٦ٖٝ ٚععَ ١وععتكً ١يْ٬تؼابععات ,ععرل إٔ َعٓعع ٢ا٫هععتك٬ي١ٝ
ىتًف َٔ ؿٚي ١إٍ أػعل ٣سوعب ْٛعاّ اؿهعِ ٚإُاكهع ١ايـّكلاطٝع ١ؿاػعٌ اجملتُعا
سٝح إٔ:
ِْ ععععععف ٖععععععق ٙايععععععـ ٍٚتكػععععععق بكهععععععًٛب إفٓٛعععععع ١ٝإوععععععتكًIndependent (١

ٜٚ )Commissionتُٝععععن ٖععععقا ا٭هععععًٛب بـكدعععع ١أعًععععَ ٢ععععٔ ا٫سذلافٝعععع ٗ ١اعٔععععاٗ٥ا
ٚا٫هتك ٍ٬ايتاّ عٔ ايتٌه٬ٝت اؿنبٚ ١ٝايوًطات ايعاَ ٗ ١ايـٚيَ ,١عٔ أبعلم ايعـٍٚ
اييت تكػعق بٗعقا ا٭هعًٛب اشلٓعـ ,سٝعح ػٛشلعا ايـهعتٛك هعًط ١ايلقابعٚ ١اٱؿاكٚ ٠اشلُٓٝع١
ايهاًَ ١عً ٢هرل أعُاٍ اْ٫تؼابات ,فٔع ٬ععٔ ٓٚعا قعانِ يًفِعٌ فُٝعا ٜجعاك َعٔ
ؿعآَٚ ٣ٚامعات ٗ اْ٫تؼابات( َٔٚ )11ايـ ٍٚايعلب ١ٝفًوطٌ ٚايعلام.
 أنجل َٔ كبا ايـ ٍٚتكػق بكهًٛب اشل ١٦ٝإوعتكًٚ ,)National Authority(١تععـ
اسععـ ٣اشل٦ٝععات ايعاَعع ٗ ١ايـٚيععَ ,١وععتكً ١ع عٔ ايوععًط ١ايتٓفٝقٜععَٗٓٚ ,١ععا ايًذٓعع ١ايعاَعع١
يْ٬تؼابات ٗ َِل ٚاشل ١٦ٝايعًٝا إوتكً ١يْ٬تؼابات ٗ تْٛى(.)12
 أقعٌ َعٔ كبععا ايعـ ٍٚتكػععق بكهعًٛب اؿاك ٠اْ٫تؼابععات ()Election Department
ٚته ٕٛدن٤ا َٔ ايوًط ١ايتٓفٝق٫ٚ ١ٜهُٝا ٚماك ٠ايـاػً.)13(١ٝ
ثاْٝا -ايٌل ٙٚائآَ ١يتعنٜن فعاي ١ٝاشل٦ٝات إوتكً ١يْ٬تؼابات:
تكتٔعع ٞأفٔععٌ إُاكهععات يتعنٜععن فعايٝعع ١اشل٦ٝعع ١إوععتكً ١يْ٬تؼابععات ثعع٬خ ًععلٙٚ
دٖٛل:ٖٞ ١ٜ
 -0ا٫هععتك٬يٜ :١ٝععتعٌ عًعع ٢اشل٦ٝعع ١إٔ ؼععاف ٜعًعع ٢اهععتك٬يٝتٗا اػععا ٙاؿهَٛعع١
ٚنععقا ا٭سععناب يتٔععُٔ بععقيو ثكععٚ ١اسععذلاّ ا٭طععلاف إتٓافوعع ٗ ١اْ٫تؼابععات ٚاشل٦ٝعع١
ايٓاػب.١
 -0عـّ ا٫مٝام اؿنبٜٚ :ٞتُٔٔ ث٬خ ق ِٝهب عً ٢اشل ١٦ٝاحملاف ١ٛعًٗٝا :ٖٞٚ
أ -ايعـاي ٗ ١إٓافو ١بٌ إلًشٌ ٚا٭سناب إٌاكن.١
ب -اؿل ٗ ١ٜاْ٫تؼاب يهٌ َٔ ٜتُتا بٗقا اؿل(سل اْ٫تؼاب ٚفكا يًكاْ.)ٕٛ
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ز -ايٓناٖع ٗ ١اعع ٕ٬ايٓتعا٥ر ,سٝعح ٜععتعٌ عًع ٢اشل٦ٝع ١إٔ  ٫تٗعتِ بٓتٝذع ١اْ٫تؼابععات
اييت تـٜلٖا ٚاِا تٗٝع ٧ايٛعلٚف ئعُإ َٓافوع ١عاؿيع ١بعٌ كتًعف ا٭طعلافٜٚ ,كعّٛ
ايٓاػب ٕٛبايتِٜٛت  ِٖٚعً ٢عًِ بكٛاعـ اْ٫تؼاب ًٚلٚط٘.
 -3ايهفاَُٗ :٠٤ا ناْت اشلَ ١٦ٝوتكً ١هٝاهٝا ٚسنبٝا ,فإ َٛاٖل ائعف ايفين
نعـّ قعـك ٠اشل٦ٝع ١عًع ٢قٝعـ ايٓعاػبٌ أ ٚؼـٜعـ ُع٬سٝات إلًعشٌ ,أ ٚإٔ اشل٦ٝع٫ ١
تتٛاُععٌ َععا ا٫عععٚ ّ٬ايكعع ٣ٛايوٝاهعع ١ٝأ ٫ ٚتوععتطٝا ايتٛاُععٌ َععا فلٚعٗععا ٚر تععـكب
أعٔععاٗ٥ا...اخل ,نععٌ فيععو ٜكًععٌ َععٔ َهاْعع ١اشل٦ٝععٌٜٚ ١ععهو ٗ َبععـأ ٟا٫هععتك٬ي١ٝ
ٚاؿٝاؿ

()14

احملٛك ايجايح :سا٫ت َكاكَِْ( ١ل ,تْٛى ,اؾنا٥ل)
ٗ ٖعععقا احملعععٛك هعععٓتطلم إٍ بععععض اؿعععا٫ت إكاكْعععَ ١عععا ايذلنٝعععن عًععع ٢ايتذلبععع١
اؾنا٥لٚ ,١ٜبغعلض ؼـٜعـ أٚدع٘ ا٫ػعت٬ف ٚا٫تفعام بعٌ ٖعق ٙا٭ُْٛع ١هعٓك ّٛبعادلا٤
َكاكْ ١فُٝا بٗٓٝا َٔ سٝح :اٌْاٚ ٤تٌه ٌٝاشل٦ٝع( ١قعـ تكػعق ٗ بععض ا٭سٝعإ توعُ١ٝ
ايًذٓ ١أ ٚاشلَٗ ,)١٦ٝاّ ٚاػتِاُات اشلَ ,١٦ٝـًٚ ٠ل ٙٚايعٔ ,١ٜٛإٝناْٝعَ ١عٔ ػعٍ٬
ايـهتٛك ٚايكٛاٌْ اْ٫تؼاب ١ٝإٓ ١ُٛيقيو .
أ َٔ -٫ٚسٝح اٌْاٚ ٤تٌه ٌٝاشل١٦ٝ
 َٔ -0سٝح اٌْ٫ا :٤لـ َج ٬إٌلع إِل ٟأطًل عًٗٝعا توعُ" ١ٝايًذٓع )15("١عًع٢
ػ٬ف إٌلع ايتْٛوٚ ٞنقيو إٌلع اؾنا٥ل ٟايق ٜٔاعتُـا توُ" ١ٝاشل٦ٝع ,"١آعاف١
إٍ طلٜكعع ١اٌْ٫ععا ٤فإٌععلع إِععلْ ٟععّ عًعع ٢إٔ اٌْععا ٤ؾٓعع ١اْ٫تؼابععات ٜععتِ َٛدععب
قععلاك هٝاهععُ ٞععاؿك عععٔ ك٥ععٝى اؾُٗٛكٜعع ٗ ,١سععٌ اتفععل إٌععلع ايتْٛوععٚ ٞاؾنا٥ععلٟ
عً ٢إٔ اٌْا ٤اشل ١٦ٝايعًٝا إوعتكً ١يْ٬تؼابعات ٜهع ٕٛععٔ طلٜعل ايكعاْ ,ٕٛففع ٞتعْٛى
اٌْ٦ت َٛدب ايكعاْ ٕٛكقعِ 23يوعَٓ ّ2012 ١ع٪كؾ ٗ 20ؿٜوعُدلَ 2012تعًعل باشل٦ٝع١
ايعًٝعععا إوعععتكً ١يْ٬تؼابعععات ,نُعععا ٚانعععب إٌعععلع اؾنا٥عععل ٟأسعععـخ ايعععٓ ِٛٱؿاك٠
اْ٫تؼابات سٝح أُـكت ايعـٜعـ َعٔ َعُ٪لات ا٫ؼعاؿات اٱقًُٝٝع ١يًعٗ٦ٝات اْ٫تؼابٝع١
ٗ َعٛععِ َٓععاطل ايعععار َجععٌ ايٜ٫ٛععات إتشععـ ٠ا٭َلٜهٝععٚ ١أَلٜهععا اؾٓٛبٝععٚٚ ١هعع٘
ًٚلم أٚكٚبعا ٚآهعٝا ٚإفلٜكٝعا فُٛععَ ١عٔ إبعاؿ ٨ايتٛدٝٗٝع ١إتعًكع ١بعإدلا ٤اْتؼابعات
سل٠
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ْ ٚنٜٗععَ ١جععٌ َععُ٪ل إهوععٝو عععاّ  ّ1996يًُ٪هوععات اْ٫تؼابٝعع ١يٮَععلٜهٝتٌ,
َٝٚجعام اؼعاؿ إ٪هوععات اْ٫تؼابٝع ١اٱفلٜكٝع ٗ ١أنععلا ععاّ ٚ ,ّ1998أنعـت نًععٗا
عً ٢أُٖ ١ٝاهتك ٍ٬اشل٦ٝات اْ٫تؼابَ ١ٝكابٌ هًط ١ايـٚي ١أ ٚاؿه ,)16(١َٛسٝعح أقعل
بإٌْا ٤اشل ١٦ٝإوتكً ١ايعًٝا ٕلاقب ١اْ٫تؼابات َٛدعب ْعّ ؿهعتٛكٖ ٟع ٛإعاؿَ 194٠عٔ
ايتعـ ٌٜايـهتٛك ٟايق ٟاعتُـ ٗ  07فٝفلُٚ ّ2016ٟـك ايكاْ ٕٛاـاْ بٗعا ٗ 25
ا وععطى ,ّ2016يتشععٌ قععٌ ايًذٓعع ١ايٛطٓٝعع ١ايكٔععا ١ٝ٥يٲًععلاف عًعع ٢اْ٫تؼابععات,
ٚايًذٓ ١ايٛطٓ ١ٝايوٝاهٕ ١ٝلاقب ١اْ٫تؼابات.
َ -0عٔ سٝعح ايتٌعه :ٌٝتتٌعهٌ ؾٓع ١اْ٫تؼابععات ٗ َِعل َعٔ توعع ١أعٔعاَ ٤ععٔ
ب ِٗٓٝثع٬خ قٔعاٚ ,٠هعتَ ١عٔ ايٌؼِعٝات ايعاَعٜٓ ٫ ١تُع ٕٛإٍ أسعناب هٝاهع ١ٝىتعاك
أكبع َِٗٓ ١فًى ايٌعبٚ ,اثٓإ ىتاكِٖ فًى ايٌٛكٜ .٣ذلأي ايًذٓٚ ١مك ايععـٍ

()17

َٚ ,عا ّهعٔ توععذٖ ٗ ً٘ٝعقا ايٌععكٕ ٖع ٛإٔ ك٥ععٝى ايًذٓع ١ايعًٝععا يْ٬تؼابعات ٗ َِععل
فلؿ َٔ ايوًط ١ايتٓفٝقٖ ١ٜا قـ ّى با٫هتك٬ي.١ٝ
 ٗٚإكابٌ لـ إٔ إٌلع ايتْٛو ٞقـ ٚفل إٍ سـ نبرل ٗ اعتُاؿ ٙأهًٛب اْتؼاب
أعٔا ٤اشلٚ ١٦ٝكٝ٥وٗا سٝح تتٌهٌ اشل َٔ ١٦ٝفًى اشلَ ١٦ٝهْٛا َٔ توعع ١أعٔعا,٤
ٚدٗعام تٓفٝعق٦ٖٝٚ ,ٟععات فلعٝع ١عععـؿٖا ث٬ثعٚ ١ث٬ثعٜ .ٕٛععتِ اػتٝعاكِٖ َععٔ قبعٌ اجملًععى
ايٛطين ايتكهٝو ٞبايتِٜٛت ايول ٟبك ًب ١ٝايجًجٌ َٔ بٌ إذلًشٌ ايوتٚ ١ايج٬ثع,ٕٛ
ثِ اْتؼاب كٝ٥وٗا(.)18
عًععع ٢ػععع٬ف إٌعععلع اؾنا٥عععل ٟايعععق ٟاعتُعععـ أهعععًٛب ايتعععع ٌٝسٝعععح ٜٓفعععلؿ ك٥عععٝى
اؾُٗٛك ١ٜبتع ٌٝك٥عٝى اشل٦ٝعٚ ١أعٔعاٗ٥ا هعٛاَ ٤عٔ ايكٔعا ٠أَ ٚعٔ ايهفعا٤ات إوعتكً١
َٔ اجملتُا إـْٚ ٞايبعاي ععـؿِٖ َ 410عٔ ا٭عٔعا* ٤تتٌعهٌ اشل٦ٝعَ ١عٔ ك٥عٝى ٜععٌ
َعععٔ طعععلف ك٥عععٝى اؾُٗٛكٜعععَ ١عععٔ بعععٌ ايٌؼِعععٝات ايٛطٓٝععع ١بععععـ اهتٌعععاك ٠ا٭سعععناب
ايوٝاه ,١ٝباٱٓاف ١اٍ 410أعٔاِْ ,٤عفِٗ َعٔ ايكٔعاٚ ٠ايِٓعف اٯػعل ٜهعَ ٕٛعٔ
بٌ ايهفا٤ات إوتكً َٔ ١اجملتُا إـْ.)19(ٞ
ٚك ِ إٔ اقذلاغ ايهفا٤ات إوتكًٜ ١تِ َٔ قبٌ ؾٓع ١ػاُع١

ٓٚععٗا َٛدعب ٖعقا

ايكاْٜٚ ٕٛذلأهٗا كٝ٥ى اجملًى ايٛطين ا٫قتِاؿٚ ٟا٫دتُاع ,ٞإٍ أْ٘ تجعاك اًعهاي١ٝ
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ٗ ٖقا اـِ ْٛس ٍٛإعاٜل إعتُـ٫ ٠ػتٝعاك ايهفعا٤ات إوعتكًَ ١عٔ اجملتُعا إعـْٞ
اييت تٌهٌ ِْف أعٔا ٤اشل ١٦ٝإوتكً ١ايعًٝا يْ٬تؼابات.
ثاْٝا -إٗاّ ٚا٫ػتِاُات
سوعععب قعععاْ ٕٛاْ٫تؼابعععات إِعععل ٟفعععإ ايًذٓععع ١ايعاَععع ١يْ٬تؼابعععات فات ًؼِععع١ٝ
اعتباكَ ٖٞٚ ,١ٜوٚ٪ي ١عٔ ايعًُ ١ٝاْ٫تؼابٚ ١ٝتًتنّ أدٗن ٠ايـٚيَ ١واعـتٗا.
 -تبـأ هًطاتٗا َٔ اعـاؿ دـا ٍٚاْ٫تؼابات إٍ ا ١ٜاع ٕ٬ايٓتا٥ر.

()20

أَععا اشل٦ٝعع ١ايعًٝععا إوععتكً ١يْ٬تؼابععات ٗ تععْٛى فكهععٓـت شلععا َٗععاّ عاَعع ١تهععلي
تُٓٗٝٛععا َٚتابعتٗععا ؾُٝععا َلاسععٌ ايعًُٝعع ١اْ٫تؼابٝععَٗٓ ١ععا ٓععُإ سععل ا٫قععذلاعٚ ,سععل
ايذلًض...اخل ,باٱٓعاف ١إٍ َٗعاّ ػاُع ١تتعًعل َؼتًعف َلاسعٌ إوعاك اْ٫تؼعابَٗٓ ٞعا
تكو ِٝايـٚا٥لٓ ,ب٘ قا ١ُ٥ايٓاػبٌ ,اع ٕ٬ايٓتا٥ر ا٭ٚيٚ ١ٝايتِلٜض بايٓتا٥ر ايٓٗاٝ٥ع١
ٌْٚلٖا ,إٍ داْب اعـاؿ تكلٜل س ٍٛإواك اْ٫تؼاب.)21(ٞ
ٚنإ إٌلع اؾنا٥عل ٟأنجعل ٓٚعٛسا ٗ ؼـٜعـ ُع٬سٝات اشل٦ٝع ١إوعتكً ١ايعًٝعا
ٕلاقب ١اْ٫تؼابات َكاكْ ١بإٌلع إِلٚ ٟايتْٛو ٞسٝح ّْ عً ٢إٔ توٗل اشل ١٦ٝعًع٢
ًفافَِٚ ١ٝـاق ١ٝاْ٫تؼابات ايل٥اهٚ ١ٝايتٌلٜعٚ ١ٝاحملًٚ ١ٝا٫هتفتا ,٤بـ٤ا باهعتـعا٤
اشل٦ٝعع ١ايٓاػبعع ١إٍ اٜعع ١اٱععع ٕ٬عععٔ ايٓتععا٥ر إ٪قتعع ١ي٬قععذلاع"ٚ .تتهفععٌ اشل٦ٝعع -١سوععب
ايكاْ ٕٛإتعًل بٗاَ -لاقب ١عًَُ ١ٝلادع ١ايكٛا ِ٥اْ٫تؼابٓٚ ١ٝعُإ سعل إذلًعشٌ ٗ
اؿِععع ٍٛعًعععٖ ٢عععق ٙايكعععٛاٚ ِ٥ايتهفعععٌ ايهاَعععٌ بعععايتٛمٜا إِٓعععف يٛهعععا ٌ٥اؿًُععع١
اْ٫تؼاب ١ٝيًُذلًشٌ.
نُععا تتهفععٌ بٔععُإ سععل إذلًععشٌ ٗ سٔععٛك عًُٝععات ايتِععٜٛت ٚايتكنععـ َععٔ
اسذلاّ تٛمٜا أٚكام ايتِٜٛتٚ ,اؿلْ عً ٢تٛفل ٖق ٙا٭ٚكام ٚباق ٞايعتاؿ اْ٫تؼعاب,ٞ
ٚنقا ايتكنـ َٔ اسذلاّ َٛاقٝت افتتاغ ٚاػتتاّ َهاتب ايتِٜٛت.
ٖععقا ٚر ٜهتععف إٌععلع اؾنا٥ععل ٟبععايّٓ عًععُ ٢عع٬سٝات اشل٦ٝعع ١إوععتكً ١ايعًٝععا
ٕلاقب ١اْ٫تؼابات فك٘( نُا فعٌ إٌلع إِلٚ ٟايتْٛو )ٞبٌ أقل ًْعَ ١عٔ اٯيٝعات
اييت توُض شلا َُاكهعٖ ١عق ٙايِع٬سٝات ٚػعاٚم ايعلاقٝعٌ ايعيت ّهعٔ إٔ ؼع ٍٛؿٕٚ
تٓفٝععق َٗاَٗععا فٓذععـ ايكععاْ ٕٛايعٔعع ٟٛإٌٓعع ٧شلععق ٙاشل٦ٝععْ ١ععّ عًععًْ ٢ععَ ١ععٔ اٯيٝععات
ُهٓٗا َٔ ايتـػٌ تًكاٝ٥ا أ ٚبٓا٤ا عً ٢إػطاك َٔ أسـ ا٭طلاف إعٓ ١ٝبعًُ ١ٝا٫قعذلاع
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نُا تتُتعا بوعًط ١اؽعاف ايكعلاكات ّٚهٓٗعا عٓعـ اؿادع ١إٔ تطًعب َعٔ ايٓا٥عب ايععاّ
توؼرل ايك ٠ٛايعَُ ٖٛٚ )22( .١َٝٛا َٔ ًكْ٘ آفا ٤ايفعاي ١ٝعً ٢أؿا ٤اشل.١٦ٝ
ثايجاَ -ـ ٠ايعًٔٚ ١ٜٛلٚطٗا
فُٝا ىّ َـ ٠ايعًٔٚ ١ٜٛعلٚطٗا لعـ إٌعلع إِعلٚ ٟاؾنا٥عل ٟقعـ سعـؿا َعـ٠
ايعٔ ١ٜٛبفذل ٠مََٓٔ ١ٝبٛط ,١فشعـؿ إٌعلع إِعلَ ٟعـ ٠ايعٔع ٗ ١ٜٛايًذٓع ١ب هعت
هٓٛات(ٚ ,)23نإ إٌلع اؾنا٥ل ٟأنجل ؿق ١فشـؿٖا غُى هعٓٛات قابًع ١يًتذـٜعـ
َلٚ ٠اسـ ٗ ٠سٌ ٜكػق عً ٢إٌلع ايتْٛو ٞعـّ ؼـٜـَ ٙـ ٠ايعٔ ٗ ١ٜٛاشل ١٦ٝايعًٝا
إوععتكً ١يْ٬تؼابععات(َ ٗ ,)24كابععٌ ايتشـٜععـ ايععـقٝل يِععف ١اعٔععا ٤اشل٦ٝععٚ ١ايععّٓ عًعع٢
ٓععلٚكُ ٠ععتعِٗ غععدل ٫ ٠تكععٌ عععٔ عٌععل هععٓٛات ٗ ,سععٌ انتفعع ٢إٌععلع اؾنا٥ععلٟ
باًذلا ٙإٔ ٜهع ٕٛايعٔعَ ٛعٔ ايهفعا٤ات إوعتكًَ ١عٔ اجملتُعا إعـْٚ ,ٞإٔ ٜٓ ٫توعب
إٍ أ ٟسنب هٝاهٚ ,ٞإ ٜ ٫ه ٕٛسهِ عًٝع٘ ٗ دلّع ١أ ٚبايوعذٔٚ ,إ ٜ ٫هعٕٛ
ٜتَِٓ ٍٛب أعً ٗ ٢ايـٚي ,١نُا ٌٜذل ٙإٔ ٜهع ٕٛايتُجٝعٌ ٚطٓٝعا ععدل نعٌ ٜ٫ٚعات
ايٛطٔ ٚست َٔ ٢اؾاي ١ٝايٛطٓ ١ٝباـاكز (.)25
َٚععا ّهععٔ َ٬سٛتعع٘ سععٖ ٍٛععق ٙايٌععل ٙٚبايٓوععب ١يًٌُععلع اؾنا٥ععلٖ ٟعع ٛتغٝٝبعع٘
يعِٓل اـدل ٠ايق ٟاعتُـ ٙإٌلع ايتْٛو ٞك ِ أُٖٝت٘ بايٓوب ١٭عٔعا ٤اشل٦ٝع ١ففعايٝع١
اشل َٔ ١٦ٝفعاي ١ٝا٭عٔا ٤إٌهًٌ شلا.
أَاإٌلع إِل ٟفٌٝذل ٗ ٙا٭عٔاَ ٤ا :ًٜٞ
 ث٬خ قٔا ٠بـكدْ ١ا٥ب قهُ ١ايٓكض. هععت َععٔ ايٌؼِععٝات ايعاَععٌٜ ١ععذل ٙفعع ِٗٝعععـّ اْ٫تُععا ٤٭ ٟسععنب ٚإٔ ٜهععِْٕٛفِٗ َٔ ايكٔا ٠ايوابكٌ(ٖ ٗٚ .)26ق ٙاؿايع ١تهع ٕٛتٌعه ١ًٝؾٓع ١اْ٫تؼابعات ٗ
َِل أ ًبٝتٗا َٔ ايكٔا(٠أنجل َٔ ايِٓف) ٗ ,قاٚيٓ٫ ١فا ٤ايٌفاف ١ٝعً ٢عًُٗا.
كابعا -إٝناْ:١ٝ
بايٓوععب ١يًُٝناْٝعع ١فاْعع٘ ٜعععاب عًعع ٢إٌععلع إِععل ٟعععـّ ؽِِٝعع٘ ٕٝناْٝععَ ١وععتكً١
يًذٓ ١اْ٫تؼابات سٝح انتف ٢بإؿكادٗا نبٓعـ ععاّ ٗ إٝناْٝع ١ايعاَع ١يًـٚيعٖٚ )27(١عٛ
َا ٜطلغ اًهاي ١ٝاْعـاّ ا٫هتك ٍ٬إاي ٞيًذٓ ١ايعاَ ١يْ٬تؼابات ٗ َِل َكاكْعَ ١عا
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اشل٦ٝععع ١ايعًٝعععا إوعععتكً ١يْ٬تؼابعععات ٗ تعععْٛى ٚايعععيت ْعععّ إٌعععلع عًععع ٢إٔ َٝناْٝتٗعععا
َوتكً.)28(١
ٜٚتُٔٔ ايكاْ ٕٛايعٔ ٟٛيًٗ ١٦ٝايعًٝا ٕلاقب ١اْ٫تؼابات باؾنا٥ل  11/16أسهاَعا
تلَ ٞإٍ تهلٜى ا٫هعتك٬ي ١ٝإايٝعٚ ١اهعتك٬ي ١ٝايتوعٝرل شلعق ٙاشل٦ٝعَ ,١عا ؽِِٝعٗا
بٓٛاّ قاَْ ْٞٛوتكٌ" ,تهلٜى اهتك٬ي ١ٝاشل ١٦ٝايعًٝا ٚسٝاؿٖا ٚطابعٗا ايتُجَ ,ًٞٝعٔ
ػعع ٍ٬ػوععٝـ ًْععَ ١ععٔ ايتععـابرل نايطبٝععع ١ايكاْْٝٛعع ١ايععيت تتُتععا بٗععا ايععيت تعطٗٝععا
ا٫هتك٬ي ١ٝايتاَ ٗ ١ايتوٝرل ٚنقا اهتك٬يٝتٗا إاي.)29( "١ٝ
ػاُعععععع:١
ّهٔ إٔ نًّ ٗ ْٗاٖ ١ٜعق ٙايٛكقع ١إٍ ًْعَ ١عٔ ايٓتعا٥ر ٚايتُٛعٝات عًع ٢ايٓشعٛ
ايتاي:ٞ
 إٕ ٚدعععٛؿ ٖ٦ٝعععَ ١وعععتكً ١ٱؿاك ٠ايعًُٝعععات اْ٫تؼابٝعععٜ ١عتعععدل ٓعععُاْ ١ؿلٜعععْٚ ١ناٖععع١
اْ٫تؼابععات بععٌ ٚهعًععٗا أنجععل َِععـاقٚ ,١ٝبايٓوععب ١يًذنا٥ععل فععإ اٌْععا ٤اشل٦ٝعع ١ايعًٝععا
إوعععتكًٕ ١لاقبععع ١اْ٫تؼابعععات ٜععععـ َهوعععبا سكٝكٝعععا ٗ إطعععاك اٱُععع٬سات ايوٝاهععع١ٝ
ٚإ٪هوات ١ٝاييت باًلتٗا ايـٚيٖ ٗ ١قا اـِ.ْٛ
 ٫ تٗععِ ايتوععُ( ١ٝؾٓعع٦ٖٝ ,١عع ,)١بععٌ ا٭ٖععِ ٖعع ٛايِعع٬سٝات ٚايوععًطات إؼٛيعع ١شلععا
طَ ١ًٝلاسٌ ايعًُ ١ٝاْ٫تؼاب ,١ٝثعِ ٜعتِ تكُٗٝٝعا سوعب ا٭ؿاٚ ٤ايٓتعا٥ر ٚيعٝى ٫عتبعاكات
أػل.٣
 اشل ١٦ٝإوتكً ١ايعًٝا ٕلاقبع ١اْ٫تؼابعات ٗ اؾنا٥عل آيٝع ١دـٜعـ ٠اهعتشـثٗا إٌعلع
ايـهععتٛك ٟيًشفععا ٚعًععً" ٢ععفافٚ ١ٝسٝععاؿ" اْ٫تؼابععاتَٓ ٚ ,شٗععا ُعع٬سٝات ٚاهععع١
َكاكْ ١بٓٛرلاتٗا ٗ ايـ ٍٚايعلبَِ( ١ٝل ٚتعْٛى) ,يهعٔ َعا فيعو ْوعذٌ فُٛععَ ١عٔ
ايٓكاَٗٓ ّ٥ا عً ٢هب ٌٝإجاٍ:
 ك ِ َا ّْ عً ٘ٝايكاْ 11/16 ٕٛإتعًل باشل ١٦ٝإوعتكً ١ايعًٝعا ٕلاقبع ١اْ٫تؼابعات
َٔ إدلا٤ات ؼـؿ نٝف ١ٝاٌْاٚ ٤تٌه ٌٝاشل ,١٦ٝإٗاّ ٚا٫ػتِاُاتَ ,ـ ٠ايعٔع١ٜٛ
ًٚعععلٚطٗا ,إٝناْٝع ع ,١ايكعععلاكات  ٚرلٖعععا ئعععُإ اهعععتك٬ي ١ٝاشل٦ٝعععْٚ ١ناٖععع ١ايعًُٝععع١
اْ٫تؼابٝعًٚ ١ععفافٝتٗا يهٓٗععا تبكع ٢ععرل نافٝععٖ ٗ ,١عقا ايوععٝام ْععـع ٛإٍ ٓععلٚك ٠إٔ
تهعع ٕٛاشل٦ٝعع ١فعععَ ٬وععتكً ١عععٔ اٱؿاكٚ ٠عععٔ ا٭سععناب َجًُععا ٖععَٛ ٛدععٛؿ ٗ نععجرل َععٔ
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ايـ ٍٚايعلب ,١ٝاف ٜتعٌ َج ٬عًع ٢ايوعًط ٗ ١اؾنا٥عل إبععاؿ ٚماك ٠ايـاػًٝع ١ععٔ ايعًُٝع١
اْ٫تؼابْٗ ١ٝاٝ٥ا ئُإ ًعفافٝتٗا ,نعٖ ٕٛعق ٙاٯيٝع ١اؾـٜعـ ٠يعٔ تعتُهٔ َعٔ ٓعُإ
ًفاف ١ٝا٫قذلاع ٚسـٖا ٗ ٚدٛؿ ايٛماك.٠
 إ٬س ٜإٔ إٗاّ ايتُٓٝٝٛع ١يًٗ٦ٝعً ١بعت عًع ٢ؿٚكٖعا ايلقعاب ٞك عِ إٔ اٌْعا٦ٖٝ ٤ع١
عًٝععا َوععتكً ١دععإ ٤لاقبعع ١اْ٫تؼابععات ٚيععٝى يتُٓٗٝٛععاٚ ,٭ٕ ايفععلم ٚآععض بععٌ ايتٓٛععِٝ
ٚإلاقب ١فاْ٘ ٜتعٌ تفع ٌٝايـٚك ايلقعاب ٞيًٗ٦ٝعَ ١عٔ ػع ٍ٬اهعاؿ ا٭ؿٚات اي٬مَع ١يعقيو
ستعع ٫ ٢تتشعع ٍٛاشل٦ٝعع ١إٍ فععلؿ ٖ٦ٝععٕ ١لاقبعع ١يْ٬تؼابععات ًُ ٫ععو ا٭ؿٚات اؿكٝكٝعع١
يًلقاب.١
 بايٓوععب ١يتٌععه١ًٝاشل ١٦ٝايعًٝععا إوععتكً ١يْ٬تؼابععات ٗ اؾنا٥ععل ٚك ععِ إٔ تٛهععٝعٗا
إٍ ععععـؿ نعععبرل َعععٔ ايٌؼِعععٝات ٚفعايٝعععات اجملتُعععا إعععـْٜ ٞوعععاِٖ ٗ سعععح ايطبكععع١
ايوٝاهععٚ ١ٝايفععاعًٌ عًعع ٢ا٫نععلا ٗ ٙايعًُٝعع ١اْ٫تؼابٝعع ,١فاْعع٘ ٜععتعٌ عًعع ٢إٌععلع
اؾنا٥ل ٟاعاؿ ٠ايٓٛل ٗ طلبك ١تع ٌٝأعٔا ٤اشل َٔ ١٦ٝػ ٍ٬اعتُعاؿ أهعًٛب اْ٫تؼعاب
ايق ٟأقل ٙإٌلع ايتْٛو ٞبـٍ أهًٛب ايتعٓ٫ ٌٝفاَ ٤نٜـ َٔ ايٌلع ١ٝعً ٢تٌعه١ًٝ
اشل.١٦ٝ
 آيٝات عٌُ اشل ٫ ١٦ٝتتٝض شلا ٓعُإ ْناٖع ١ايعًُٝع ١اْ٫تؼابٝع ١فُعج ٬ك عِ َاتٔعُٓ٘
ايكعععاْ ٕٛايعٔععع ٟٛيْ٬تؼابعععات ٗ اؾنا٥عععل يوعععٓ )30(ّ2016 ١ععععدل أبٛابععع٘ ايجُاْٝعععَ ١عععٔ
ا٭سهاّ ٚايكٛاعـ اييت تٔعب٘ ايعًُٝع ١اْ٫تؼابٝع ١قبعٌ ,أثٓعاٚ ٤بععـ إدعلا ٤اْ٫تؼابعات.
ٚاييت تٓـكز ٓعُٔ َٝهاْٝنَعات ٓعُإ اْتؼابعات ْنٜٗعًٚ ١عفافٚ ١تعتعدل َهًُع ١يعـٚك
اشل ١٦ٝإوتكً ١ايعًٝا ٕلاقب ١اْ٫تؼابات فاْٗ٤عا تبكع ٢عرل نافٝع ١يتشكٝعل اْ٫عاع سعٍٛ
ًععفافْٚ ١ٝناٖعع ١نععٌ عًُٝعع ١اْتؼابٝععٚ ,١عًٝعع٘ ْكععذلغ ايًذعع ٤ٛإٍ "ا٫قععذلاع اٱيهذلْٚععٞ
ٚايعـ اٱيهذلٚ ْٞٚايٛكق ١إٛسعـ ,"٠باعتبعاك إٔ طلٜكع ١ا٫قعذلاع اؿايٝع ١تٌعٛبٗا نعجرل
َٔ ايتذاٚمات.
 عً ٢اشل ١٦ٝايعًٝعا إوعتكً ١يْ٬تؼابعات ٗ اؾنا٥لا٫هعتفاؿَ ٠عٔ ػاكبٗعا اـاُع,١
ٚنععقيو َععٔ ػععاكب ْٛرلاتٗععا ٗ ايعععار يتشكٝععل ْتععا٥ر أنجععل اهابٝععٚ ١عهععى اكاؿ٠
ايٓاػبٌ اؿكٝك .١ٝفل ِ إٔ ػلب ١اشل ١٦ٝايعًٝعا إوعتكً ١يْ٬تؼابعات ٗ اؾنا٥عل سـٜجع١
ايعٗـ فإ ػلب ١اْ٫تؼابات ٗ سـ فاتٗا يٝوت دـٜـ.٠
432

جملة الباحث للدراسات األكادميية ـــــ اجمللد  -06العدد  -20ماي 0209
 ISSN: 2352-975Xـــــــــــــ EISSN: 2588-2368

انرلـببـت انذضخٕرٌــت ػهى االَخخبببث ػـٍ طـرٌــك ٍْـئت يطخمهـت ________________ صبـبح حـٕاش

 باعتباك إٛاطٔ ٖع ٛقعٛك ايعًُٝع ١ايـّكلاطٝع ١فعإ ايتشعـ ٟاؿكٝكع ٞأَعاّ اشل٦ٝع١
ايعًٝا إوتكً ١يْ٬تؼابات ٖ ٛاٖ٫تُاّ بع٘ َعٔ ػع ٍ٬تكعـ ِٜايعدلاَر ايتجكٝفٝعٚ ١اؿٛاكٜع١
ايلاقٝع ١بععٌ إذلًععشٌٚ ,اعععاؿ ٠بعععح ثكعع ١إععٛاطٔ ٗ ايعًُٝعع ١اْ٫تؼابٝعع ٗٚ ١إ٪هوععات
ايكا ١ُ٥عً ٢تٓ ِٝٛاْ٫تؼاباتَ ٖٛٚ ,ا ْ ُٞٛباؿكادَٗ ُٔٓ ١اّ اشل٦ٝع ١ايعًٝعا إوعتكً١
يْ٬تؼابات بايتعاَ ٕٚا ٖٓ ١٦ٝب٘ ايوُع ٞايبِل.ٟ
 ك ععِ َععاّْ عًٝعع٘ ايـهععتٛك ٚنععقايو ايكععٛاٌْ اـاُعع ١باْ٫تؼابععات َععٔ ٓععُاْات
ؿلْٚ ١ٜناٖ ١ايعًُ ١ٝاْ٫تؼاب ١ٝفاْ٘ ٫بـ َٔ تٌُٔ ايـهتٛك ٚايكٛاٌْ اـاُعَ ١نٜعـا
َععٔ ائععُاْات ايهافٝعع٫ ١هععتك٬ي ١ٝاشل٦ٝععات اْ٫تؼابٝععٚ ١اهععتُلاكٜتٗا ٚفيععو ٗ ْٝععا
ايتذاكب إكاكْ ١ايوابل فنلٖا ٚػاُ ١اؿاي ١اؾنا٥ل.١ٜ
ٚػتاَا نًّ إٍ ايك ٍٛإ لعاغ اشل٦ٝع ١إوعتكً ١يْ٬تؼابعات ٗ عًُعٗا بٌعهٌ ععاّ
ٜلتب٘ اكتباطا ٚثٝكا بايٛاقا ايوٝاهٚ ٞا٫ؿاكٚ ٟايٛع ٞايجكاٗ َٚعـ ٣تهعلٜى ا٭هعى
ايـّكلاط ٗ ١ٝأ ٟبًـ.
اشلٛاٍَ ٚإلادا:
( -)1ا٫ع ٕ٬ايعإ ٞؿكٛم اْ٫وإ ,اعتُـ ُٚـك كزلٝا بكلاك اؾُع ١ٝايعاَ 217١أيف (ؿ ,)3 -إ٪كؾ
ٗ 10ؿٜوُدل.ّ1948
()2

 -ايعٗععععـ ايععععـٚي ٞاـععععاْ بععععاؿكٛم إـْٝععععٚ ١ايوٝاهعععع ,١ٝاعتُععععـ بكععععلاك اؾُعٝعععع ١ايعاَعععع2200 ١

أيف (ؿ ,)21 -إ٪كؾ ٗ  26ؿٜوُدل ,ّ1966تاكٜؽ بـ ٤ايٓفافَ 23اكيٚ ّ1976فكا ٭سهاّ إاؿ.49 ٠
( -)3إاؿ َٔ 25 ٠ايعٗـ ايـٚي ٞاـاْ باؿكٛم إـْٚ ١ٝايوٝاه.١ٝ
( -)4ا٫تفاقٝع ١ايـٚيٝع ١يًكٔعا ٤عًعْٝ ٢عا أًعهاٍ ايتُٝٝعن ايعِٓعل ,ٟاعتُعـت بكعلاك اؾُعٝع ١ايعاَعع١
2106أيععف (ؿ ,)20 -إعع٪كؾ ٗ  21ؿٜوععُدل ,ّ1965تععاكٜؽ بععـ ٤ايٓفععافٜٓ 4ععاٜلٚ ّ1969فكععا ٭سهععاّ
إاؿ.19 ٠
( -)5إٝجعام اٱفلٜكع ٞؿكعٛم اٱْوعإ ٚايٌععٛب ,ادٝعن ٖعقا إٝجعام بٛاهعط ١فًعى ايل٩هعا ٤ا٭فاكقع١
بـٚكت٘ ايعاؿ ١ٜكقِْ ٗ 18رلٚب ,ٞنٝٓٝا عاّ .ّ1981
( -)6إٝجام ا٭َلٜه ٞؿكٛم اٱْوإ ,أقل ٖقا إٝجام ٗ عاّ ٗ ّ1969هعإ ػٛمٜع٘ ٗ إطعاك َُٓٛع١
ايـ ٍٚا٭َلٜه.١ٝ
( -)7إٝجعام ا٭ٚكٚبع ٞؿكعٛم اٱْوعإ ,أقعل ٖعقا إٝجعام ٓعُٔ ْطعام فًعى أٚكبعا ,كَٚعا ٗ ْ 4عٛفُدل
.ّ1950
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(َِ -)8طف ٢بًعٛك :مْ ٛناٖ ١ايعًُٝع ١اْ٫تؼابٝعَ ١عٔ ػعٓ ٍ٬عُاْات قعاْ ٕٛاْ٫تؼابعات كقعِ ,01/12
ؿفاتل ايوٝاهٚ ١ايكاْ ,ٕٛايعـؿ ,13دٛإ.57ْ ,2015
- United Nation Devlopment Programme: Election Systems And Processes
Practice Note,UNDP,2004,p11.
)(9

(ْ -)10كعع ٬عععٔ هعععـ عبععـ اهلل ايعبععـيٓ :ٞععُاْات سلٜععْٚ ١ناٖعع ١اْ٫تؼابات(ؿكاهععَ ١كاكْعع ,)١كهععاي١
َادوترل ٗ ايكاْ ٕٛايعاّ ,نً ١ٝبابٌ قوِ ايكاْ ,ٕٛايعلام.112ْ ,2007 ,
( -)11أٓععـ قععلٚم :اً٫ععلاف ايكٔععا ٞ٥عًعع ٢اْ٫تؼابععات ايٓٝابٝعع ٗ ١اؾنا٥ععل ,كهععايَ ١ادوععترل ٗ
ايكاْ ,ٕٛداَع ١بوهل ,٠اؾنا٥ل.25 ,24 ْ ْ ,2015/2014 ,
(ِْ -)12ت ؿهاترل ايـ ٍٚاييت علفت ؼ٫ٛت بعـ َا ٜعلف بايجٛكات عً ٢اهتشـاخ َجعٌ ٖعق ٙاشل٦ٝعات,
عً ٢لاك ايـهتٛك إِل ٟيوٓٚ 2014١ايـهتٛك ايتْٛو ٞايق ٟأٌْك اشل ١٦ٝايعًٝا إوتكً ١يْ٬تؼابات.
)(13

- Rafael Lopez_Pintor: Electoral Management bodies As Institutions
OfGovernonce,UNDP, 2000, P P26,27.
( -)14عً ٢ايِا :ٟٚايًذٓ ١إوتكً ١يْ٬تؼابات ْٛلَ ٠كاكْٚ ١اطاك َكذلغ ,ايكاٖل. 12ْ ,ّ2006 ,٠

( -)15إاؿ 88 ٠إعـيَٛ ١دب إاؿ َٔ 209 ,208 ٠ايـهتٛك إِل ٟتّٓ عً( :٢تت ٍٛؾٓ ١عًٝعا تتُتعا
با٫هععتكٚ ٍ٬ايٛسٝععـ ٠باٱًععلاف عًعع ٢اْ٫تؼابععات عًعع ٢ايٓشعع ٛايععقٜ ٟبٓٝعع٘ ايكععاْ ٕٛعًعع ٢إٔ ٜهععَ ٕٛععٔ
أعٔاٗ٥ا أعٔا٦ٖٝ َٔ ٤ات قٔا ١ٝ٥سايٚ ٕٛٝهعابك ,)ٕٛاؾلٜعـ ٠ايلزلٝع ١يًذُٗٛكٜع ١إِعل ,١ٜايععـؿ
03بتاكٜؽ  18داْف. 2014ٞ
( -)16د ٌٝدا ٟدٛؿ :ٜٔٚاْ٫تؼابات اؿلٚ ٠ايٓن ,١ٜٗتلْ :١أٓـ َٓرل ٚفاٜن ٠سه ,ِٝايعـاك ايـٚيٝع١
ي٬هتجُاكات ايجكافَِ ,١ٝل.210ْ ,ّ2000 ,
()17

 -إاؿَ 3 ٠هلك َٔ قاَْ ٕٛباًعل ٠اؿكعٛم ايوٝاهع ,١ٝايًذٓع ١ايعًٝعا يْ٬تؼابعات َِعل ,كقعِ 173

يوٓ.ّ2005 ١
( -)18تكلٜععععل اشل٦ٝعععع ١ايعًٝععععا إوععععتكً ١يْ٬تؼابععععات :اْ٫تؼابععععات ايتٌععععلٜعٚ ١ٝايل٥اهعععع ١ٝيوععععٓ:ّ2014 ١
َاكي ,2015تْٛى.13ْ ,
( -)19إٛاؿ َٔ ,6 ,5 ,4ايكاْ 11/16ٕٛإ٪كؾ ٗ 25أ وطىٜ ّ2016تعًل اشل ١٦ٝإوتكً ١ايعًٝا ٕلاقب١
اْ٫تؼابات ,ز ك عـؿ.42ْ ,50
()20

 -إاؿَ 3 ٠هلك(ز) َٔ قاَْ ٕٛباًل ٠اؿكٛم ايوٝاه ,١ٝايًذٓ ١ايعًٝا يْ٬تؼابات َِل ,كقِ 173

يوٓ.ّ2005 ١
( -)21ايلا٥ـ ايلزل ٞيًذُٗٛك ١ٜايتْٛو ,١ٝعـؿ ,14فٝفل.491ْ ,ّ2012 ٟ
( -)22إٛاؿ َٔ  12اٍ َٔ 24ايكاْ ,11/16 ٕٛإلدا ايوابل.43 ,42ْ ْ ,
( -)23إاؿَ 3 ٠هلك َٔ ايكاْ ٕٛكقِ  173يوٓ.ّ2005 ١
( -)24ايلا٥ـ ايلزل ٞيًذُٗٛك ١ٜايتْٛو ,١ٝعـؿ ,14فٝفل.492ْ ,ّ2012 ٟ
( -)25إٛاؿ  َٔ 8 ,7ايكاْ ,11/16 ٕٛإلدا ايوابل.42ْ ,
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انرلـببـت انذضخٕرٌــت ػهى االَخخبببث ػـٍ طـرٌــك ٍْـئت يطخمهـت ________________ صبـبح حـٕاش
()26

 -إاؿَ 3 ٠هلك َٔ قاَْ ٕٛباًعل ٠اؿكعٛم ايوٝاهع ,١ٝايًذٓع ١ايعًٝعا يْ٬تؼابعات َِعل ,كقعِ 173

يوٓ.ّ2005 ١
()27

 -إاؿَ 3 ٠هلك(أ) َٔ قاَْ ٕٛباًل ٠اؿكٛم ايوٝاه ,١ٝايًذٓ ١ايعًٝا يْ٬تؼابات َِل ,كقعِ 173

يوٓ.ّ2005 ١
( -)28ايلا٥ـ ايلزل ٞيًذُٗٛك ١ٜايتْٛو ,١ٝعـؿ  ,14فٝفل.492ْ ,ّ2012 ٟ
( -)29إاؿٚ ,2 ٠إاؿ َٔ 47 ٠ايكاْ ,11/16 ٕٛإلدا ايوابل.46ْ ,
( -)30ايكاْ 10/16 ٕٛإ٪كؾ ٗ  25أ وطىٜ ّ2016تعًل بايكاْ ٕٛايعٔ ٟٛيْ٬تؼابات ,ز ك يًذُٗٛك١ٜ
اؾنا٥ل ١ٜايـّكلاط ١ٝايٌعب ,١ٝعـؿ.50
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