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 اللجنة المستقلة لالنتخابات
 نظرة مقارنة وإطار مقترح

 ورقة عمل 
 :إعداد

 على الصاوى. د.أ
   ومحام-أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

 للعرض على ورشة العمل الخاصة بمناقشة مقترح إنشاء لجنة مستقلة لإلنتخابات
   2006 نوفمبر 13

============ 
 تساؤالت حول اللجنة: مقدمة

أبرزت اللقاءات التى نظمها المجلس القومى لحقوق اإلنسان اهتماما كبيرا، ومتزايدا، من مختلف 
أطراف المجتمع المدنى والمؤسسات الحزبية واإلعالم بموضوع تأسيس لجنة مستقلة لالنتخابات، 

ياسية لدى واعتبره الكثيرون أحد المداخل الهامة لإلصالح االنتخابى وتعزيز الميل الى المشاركة الس
 .المواطنين

إال أن طرح الموضوع ال يعنى بالضرورة االتفاق على نتائجه، بسبب تنوع المنظورات التى 
نستخدمها لرؤية وبلورة هذا المطلب الى إطار قانونى وواقع عملى، فال تزال هناك تساؤالت مفتوحة، 

 : تفاصيل الفكرة ذاتها، ومنهانحتاج الى اإلجابة عليها أو االتفاق بشأنها حتى يمكن االنتقال الى
 إدارة أم إشراف؟: التساؤل األول

؟ هذا التساؤل ال يزال "اإلشراف على إدارة االنتخابات"أم " إدارة االنتخابات"هل نتحدث عن 
يشغل الكثيرين، من السياسييثن والمجتمع المدنى على السواء، ولكنه ال يجب أن يكون كذلك، ألن 

تنصرف الى تسيير العمل لتحقيق  1"اإلدارة"فداللة . سئوليات والصالحياتاألهم من المسمى هو الم
 :من خالل صالحيات القيادة المباشرة لمراحل العملية اإلنتخابية) Mission statement(الهدف المرسوم 

  التنظـــــيم التخــــطيط              
 

 التوظـــيف        االشــراف             
العملية االنتخابية، فيجب بالتالى " قيادة"قصد وقت تأسيس اللجنة هو تحميلها مسئولية فإذا كان ال

فى كافة مراحلها ) من حيث مواردها البشرية والمادية(تخويلها صالحيات قيادة هذه العملية االنتخابية 
لجنة "أو " نتخاباتلجنة إدارة اال"وال يهم حينئذ أن تسمى . وخطواتها، ثم محاسبتها وفقا لألداء والنتائج

وفى ضوء التجارب المقارنة، ". لجنة االنتخابات"، أو حتى مجرد عبارة "اإلشراف على االنتخابات

                                                 
 .عملية تنظيم وتوجيه الموارد البشرية والمادية نحو تحقيق أهداف الجماعة:أى أنها    1

القـيادة
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 Election Management" (هيئة إدارة االنتخابات"والعرف المستقر اليوم، تسمى مثل هذه اللجان 

Body- EMB .( 
ليات االنتخابات، مثل إعداد أوراق أما إذا كان القصد من اللجنة هو المساعدة فى بعض عم

لجنة "التصويت واإلشراف على االقتراع وفرز األوراق وعدها وإعالن النتائج، فإننا نكون بصدد 
واليقدح فى هذا أن . وإنما فريق معاون للجهة التى تشرف هى على االنتخابات" االنتخابات المستقلة

ن هئيات قضائية أو من المستقلين سياسيا وحزبيا،  م-المشرفين على االقتراع–يكون الفريق المعاون 
أو حتى من ممثلى األحزاب المتنافسة بالتكافؤ، ألن العبرة ليست فقط باإلشراف على عملية االقتراع 

 .وإنما هى أشمل من ذلك وأخطر
فاالنتخابات عنوان للديمقراطية، ولكنها ليست هى الديمقراطية، على األقل ليست هى كذلك 

هناك اإلعالم بدوره التثقيفى الوطنى، والجهاز اإلدارى للدولة بحياديته وضمانه لمبدأ تكافؤ وحدها، ف
الفرص بين المرشحين، والمجتمع المدنى فى متابعته غير الحزبية للممارسة االنتخابية، والنخبة 

عملية انتهاك قواعد ال/ التى تمثل القدوة فى احترام-الحاكمة والمعارضة-السياسية فى عمومها 
االنتخابية سواء القانونية أو األخالقية، وقبل كل ذلك ثقافة الناخبين، والخبرة المجتمعية فى العملية 

، هذه كلها عوامل )..in the public Eye(االنتخابية وصورة المؤسسات المنتخبة فى عين الرأى العام 
عالت، ولكن يكون إحكام اإلشراف تمهد ليوم االقتراع، وربما تحكم على ما سيدور فيه من أحداث وتفا

.  كافيا إلفراز هيئة نيابية قائمة على االختيار الحر للمواطنين-ولو كان مثاليا-على صناديق االقتراع 
التصويت السرى والعام والمباشر، ولكن عنوان : بعبارة أخرى، فإن عنوان يوم االقتراع هو

 .مرشحيناالختيار للشعب، وتكافؤ الفرص لل: الديمقراطية هو
لهذا، فإن اإلعداد ليوم االقتراع هو المقدمة المنطقية لضمان ممارسة االختيار الحر للناخبين 

وتتضمن عملية اإلعداد ليوم االقتراع منظومة ضخمة من اإلجراءات . وتكافؤ الفرص للمرشحين
 لسيادة االمتثال الطبيعى لدى الناس"واألنشطة يصعب ضمان حيادها بشكل آلى أو اعتمادا على 

 : ومن هذه األنشطة والعمليات". القانون
 تصميم الدوائر االنتخابية •

تقسيم الدوائر االنتخابية لتكون متوازنة، وترسيم حدودها الجغرافية لتكون : وتتضمن، مثال
متناسقة مع الواقع طبوغرافى للسكان، وتحديد مقر الدوائر ليكون استراتيجيا وداعما لقدرة المشرف 

، بل إنه قد تتمتع لجنة االنتخابات أحيانا بدور فى فحص ..2ف على المناطق الفرعيةعلى اإلشرا
 .التعداد السكانى الذى يعتبر القاعدة األساسية لتحديد حجم وعدد الدوائر االنتخابية

 سالمة قيد الناخبين •
                                                 

لوائح الشطب فى لبنان، ومحطات التصويت فى /االقتراعاللجان الفرعية فى مصر، ومراكز االقتراع فى البحرين، وأقالم :  التى تسمى مثال 2
 ..فلسطين
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، "نهيئة الناخبي"تنقية الكشوف من الوفيات واألخطاء وتحديثها بمن يدخلون : وتتضمن، مثال
 .وكذلك نقل الموطن االنتخابى والنظر فى حاالت التصويت فى الخارج وفقا للقانون

 إجراءات الترشح والدعاية االنتخابية •
قبول طلبات الترشح، ونظر الطعون عليها، وتحديد وتحديث قواعد الدعاية : وتتضمن، مثال

 ..ماكن وطرق الدعاية، ومددهااالنتخابية، بما فيها من سقف اإلنفاق، وطريقة مراقبة اإلنفاق، وأ
 إجراءات التصويت والفرز وإعالن النتائج •

، تحديد طرق التعرف على هوية )استمارات التصويت(إعداد أوراق االقتراع : وتتضمن، مثال
الناخب، توفير تسهيالت مالئمة للتصويت السرى والحر، تأمين المقار االنتخابية، توفير الظروف 

 .. والعد وحساب النتائج وطرق إعالنهاالمناسبة إلجراء الفرز
 إعداد الموارد البشرية المشرفة على االنتخابات •

تدريب العاملين فى العملية االنتخابية، ومراقبة حيادهم، وتنظيم أعمالهم، : وتتضمن، مثال
 ..  والتنسيق مع المجتمع المدنى لدعم سالمة االنتخاب
ا، وربما فى مختلف مراحلها السابقة، هى ذات طابع باختصار، فإن عملية االنتخابات فى حد ذاته

، "المعركة االنتخابية"واآلخر يطلق عليه بال مواربة " لعبة االنتخابات"صراعى، يسميه البعض تأدبا 
ولهذا، فإن األطراف الفاعلة فى اإلعداد لهذه االنتخابات يجب أن تكون بمنأى عن هذه الصراعات أو 

ومن هنا تأتى ". الخصم والحكم معا" وإال ألصبح بعض المتنافسين هو التنافسات وتعارض المصالح،
أهمية ودور اللجنة المستقلة لالنتخابات، ونطاق عملها، الذى يبدأ من اإلعداد للعملية االنتخابية، وحتى 

 . نظر الطعون على النتائج
 

 أية انتخابات؟: التساؤل الثانى
، أم كافة أنواع )3رلمانية، ورئاسية، ومحلية وبلديةانتخابات ب(هل نتحدث عن انتخابات سياسية 

، وإذا كانت انتخابات سياسية، )أى بما فيها النقابية والعمالية والجمعيات األهلية واألندية؟(االنتخابات 
أو تسمى (فعلى أى مستوى نتحدث بالنسبة لقيادة اللجنة المستقلة لالنتخابات؟، هل االنتخابات البرلمانية 

 أم المحلية، أم االستفتاءات، أم كل هذا؟) تخابات العامةأيضا االن
، وذلك ألسباب "اللجنة"وقد استقر العرف على الجمع بين هذه األنواع من االنتخابات تحت عباءة 

 . موضوعية وتنظيمية معا

                                                 
، أو ..)مصر، سوريا، لبنان: مثل(أى تفرز مجالس منتخبة تمثل السلطة المحلية أو كممثل للحكومة المركزية " محلية" قد تكون انتخابات  3

، مع بقاء مندوب ..)السعودية، قطر(ى المستوى المحلى تفرز لجنة أهلية ذات رأى استشارى للجهة الحكومية عل" بلديات"تكون انتخابات 
 .، باإلضافة الى فروق أخرى بين نظام المحليات ونظام البلديات..الحكومة المركزية هو ممثل السلطة المحلية، وليس المجلس البلدى
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، تتشابه هذه األشكال من االقتراع فى مجالها الموضوعى، وهو التصويت على ناحية أولىفمن 
فى جناحه التشريعى، أى البرلمان، أو فى جناحه التنفيذى، أى رئيس الدولة، (مواقع الحكم من يشغل 

أو القرارات المصيرية ) أو على مستوى السلطات المحلية، أى المجالس المحلية والقيادات المحلية
التى تخضع " ياسيةالس"هذه هى األشكال الثالثة الرئيسية فى العملية االنتخابية ). االستفتاء العام(للحاكم 

أما االنتخابات غير السياسية فتدخل فى اختصاص عدة لجان أو هيئات أخرى، لكثرتها . 4لوالية اللجنة
النقابات المهنية، النقابات العمالية، الجمعيات األهلية، األندية، اتحادات الطالب، (وتنوع طبيعتها 

بأسلوب عمل اللجنة المستقلة لالنتخابات أو ، وربما قد تستأنس ..)مجالس إدارة المؤسسات االقتصادية
 .تستعين بها بشكل ما

االنتخابات المحلية مع : مثال(، فإن إجراء هذه االنتخابات قد يكون متزامنا من ناحية ثانيةو
البرلمانية فى نفس الوقت، مثل البحرين، أو االنتخابات الرئاسية مع االنتخابات المحلية مثل اليمن، أو 

مثل أهمية المجالس المحلية بالنسبة لألحزاب وليس فقط مجلس (اخال فى تأثيراته السياسية قد يكون متد
، وبالتالى فإن تنظيم وإدارة هذه االنتخابات يجب أن يتم بذات الكيفية الفنية )الشعب أو مجلس الشورى

للناخبين المحايدة والمستقلة، وأن يجرى وفق نفس القواعد العامة من حيث ضمان االختيار الحر 
 .وتكافؤ الفرص للمتنافسين، وهو ما يقتضى وضع هذه االنتخابات تحت قيادة اللجنة المستقلة أيضا

 
 لجنة مستقلة أم إشراف قضائى؟: التساؤل الثالث

للجنة فى إدارة العملية االنتخابية من ناحية " القيادية"ال تناقض بين وجود هذه الصالحيات 
ال اللجنة من ناحية أخرى، وإنما يحتاج األمر قدرا من التنظيم الجيد وإقرار رقابة القضاء على أعم

من مضمونها إذا نظرنا إليها كجهة إدارية صرفة " المستقلة"للقانون بحيث ال تتفرغ صالحيات اللجنة 
يكون للقضاء سلطة وقف التنفيذ وقبول اإلشكاالت فى أدنى تصرفاتها وقراراتها، وال أن تكون 

 القضاء، ألنه مبدأ دستورى، وألنه الذى يضمن يسهر على سيادة القانون، التى هى محصنة ضد رقابة
فعلى سبيل المثال، اليجوز إحداث أى تغيير فى كشوف الناخبين بعد . 5"أساس الحكم فى الدولة"

وفى . الموعد النهائى الذى تقرره اللجنة إال بحكم قضائى، ونفس الشئ بالنسبة لطلبات المرشحين
حيان تتمتع اللجنة المستقلة لالنتخابات بسلطة رئيس الدولة فى مواجهة كافة الهيئات التنفيذية بعض األ

 ".قيادة العملية االنتخابية"خالل فترة االنتخابات، إلعطائها السلطة الفعلية والناجزة فى 
البعض اللجنة لعملية االنتخابات وصالحياتها التى قد يراها " قيادة"وبرغم ما تتعرض له فكرة 

 :واسعة وال تخلو من العنصر اإلنسانى، فإن هذا القول مردود عليه

                                                 
 .فى العراق، ولجنة االنتخابات المركزية فى فلسطيناللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء فى اليمن، والمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات   4

 .تخضع الدولة للقانون، واستقالل القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات:  فتقرر أن65 من الدستور، أما المادة 64 مادة 5
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، ال يخلو أى تصرف من النعصر اإلنسانى، بما فيه القضاء، الذى قد يكون فى حد ذاته فأوال
إال أن المدخل المنطقى للتعامل . نتيجة للعنصر اإلنسانى، حين يكون باالنتخاب مثال فى بعض الدول

ة هو فى الرقابة المتبادلة بين السلطات من ناحية والشفافية من ناحية أخرى، وهو مع هذه اإلشكالي
بهذا المعنى، فإن الرقابة . الشكل التنظيمى الذى تقوم عليه نظرية الديمقراطية فى أبسط معانيها

لمشرفة المتبادلة، ورقابة المجتمع أيضا، على العملية االنتخابية يعد ضروريا، مهما كانت خلفية الجهة ا
 . على االنتخابات

، فال مانع من أن تضم هذه اللجنة شخصيات قضائية، سواء سابقة أو جالسة، وسواء بحكم وثانيا
المنصب أو باالختيار بواسطة رئيس الدولة، بل هذا هو الحال فى أغلب الدول، حيث قد تتشكل 

مان القرار فى ترشيح أعضاء مناصفة بين عناصر قضائية وأخرى فنية مستقلة، وغالبا ما يكون للبرل
. اللجنة أو بعضهم أو التصديق على اختيارهم، أو على األقل إبداء الرأى فى الترشيحات لعضويتها

المسألة ال تتعلق بالخلفية المهنية ألعضاء اللجنة، بل بنوعية أعضائها، ونطاق صالحياتها وطريقة 
 .عملها ووسائل مراقبة حيادها

قد أصبح عرفا معاصرا، " واسعة" العملية االنتخابية وتزويدها بصالحيات ، أن إسناد قيادةوثالثا
، سواء على المستوى العالمى أو اإلقليمى، كما يوضح "Best Practicesأفضل الممارسات "فيما يسمى 

 .التقرير
  

 موضوع هذا التقرير
 . يتناول التقرير فكرة تأسيس لجنة مستقلة لالنتخابات فى ضوء تجارب مقارنة

 يتضمن اإلطار العام، واألسئلة الحاكمة لتأسيس اللجنة وعناصر أولهاويضم التقرير ثالثة أقسام، 
 .نجاحها وطرق تشكيلها

إنشاء وتشكيل اللجنة العامة لالنتخابات، :  سبع حاالت مقارنة، من حيثالقسم الثانىويتناول 
لجان االنتخابية، شروط العضوية فى مهام واختصاصات اللجنة العامة لالنتخابات، مدة العضوية فى ال

اللجان االنتخابية، ميزانية اللجان االنتخابية، قرارات اللجان االنتخابية، واإلدارة الداخلية للجنة 
 .االنتخابية

 من التقرير فيقدم مقترحا بإنشاء لجنة مستقلة لالنتخابات فى مصر وذلك على القسم الثالث أما 
ية، والمعطيات الدستورية والتنظيمية من جهة أخرى وسوف يتضمن ضوء التجارب المقارنة من ناح

الوضع القانونى المقترح للجنة، صالحيتها وادارتها وتنظيم أعمالها، الموازنة : المقترح الجوانب التالية
ثم ملحق بأهم النصوص . المقترحة ومصادر تمويلها، وعالنية أعمالها وعالقتها بالمجتمع المدنى

 .الدول محل الدراسةالتشريعية فى 
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 :القسم األول
 اإلطار العام

، يمكن 6 من خالل متابعة التجارب المقارنة فى إدارة العملية االنتخابية من خالل لجنة مستقلة
 .طرح المعايير التالية فى تأسيس مثل هذه اللجنة، وتحديد معايير تشكيلها وآليات عملها

 
 النتخابات؟هل من الضرورى تشكيل لجنة مستقلة ل: أوال

وأياً كان هيكل هذه اللجنة وصالحياتها، . تعرف دول العالم أشكاالً متنوعة من إدارة االنتخابات
، التى أصبح وجودها )Election Management Body-EMB" (جهة إدارة االنتخابات"يمكن تسميتها 

تنظيم االنتخابات، وضمان استقالليتها من أهم المعايير الدولية وأفضل الممارسات المعاصرة فى 
 . 7وتعزيز مصداقية العملية االنتخابية فى نظر المواطنين أوال، وأمام الرأى العام العالمى ثانيا

وقد أوضحت مراجعة قام بها فريق من خبراء البرنامج اإلنمائى لألمم المتحدة أن أكثر من أغلب 
 .8تلديها لجنة مستقلة لالنتخابا%) 80-75نحو (دول العالم المعاصر 

 
إال أن معنى االستقاللية يتباين فى مفاهيم الدول، متأثراً فى ذلك بطبيعة نظام الحكم ودرجة 

 :الممارسة الديمقراطية فى المجتمع، حيث نجد أن
 Independent(حوالى نصف هذه التجارب يأخذ بأسلوب المفوضية المستقلة  •

Commission(تمرارية فى أعضائها، ، الذى يتميز بدرجة أعلى من االحترافية واالس
واستقاللهم التام عن أية تشكيالت حزبية أو تيارات سياسية أو عالقة مع السلطات العامة 

، ومن أبرز تلك النماذج الهند، )وخصوصاً السلطة التنفيذية أو حتى البرلمان(فى الدولة 
 .ومن الدول العربية فلسطين والعراق

، تعتبر )National Authority" (يئة مستقلةه"أكثر من ربع هذه التجارب يأخذ بأسلوب  •
اللجنة الدائمة : إحدى الهيئات العامة فى الدولة، وليست مستقلة عن الدولة، ومنها، مثال

اللجنة العليا لإلشراف لالنتخابات فى الكويت، واللجنة العامة لالنتخابات فى مصر، و
 . فى البحرينالنواب مجلس العام على سالمة انتخاب أعضاء

                                                 
 Electoral Systems and( والعمليات االنتخابية ، وكذلك مذكرة بشأن النظمIFESالتى تطرحها منظمة " أفضل الممارسات"واالطالع على  6

Processes: Practice Note ( الصادرة عنUNDP الصادر عن جماعة تنمية "دليل عربى النتخابات حرة ونزيهة"، وكذلك 2004، يناير ،
 ، 2005عام ) GDD(الديمقراطية 

7 “A truly independent commission is one that is able to operate effectively without direct ministerial control, 
including over its financial and administrative functions.". UNDP, Election Systems and Processes: Practice 
Note, January 2004, p.11 
8 Ibid. 
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) Election Department" (إدارة االنتخابات"قل من ربع هذه التجارب يأخذ بأسلوب أ •
أو ) لبنان، ومصر سابقا(وتكون جزءا من السلطة التنفيذية، والسيما وزارة الداخلية 

 ).بالنسبة لالنتخابات المحلية فى سوريا(وزارة اإلدارة المحلية 
 

 مالهامعايير لفحص تشكيل اللجنة وتنظيم أع: ثانيا
ولعل من هنا فإن أهم معايير . فى معظم دول العالم هناك جهة معنية بإدارة العملية االنتخابية

 :تشكيل لجنة إدارة االنتخابات ما يلى
  كيف يتم اختيار أعضائها؟-1

أطراف فى السلطة السياسية قررت /بالقطع ال تؤسس اللجنة نفسها، ولكنها نتاج إرادة طرف
" القصد"وأيا كانت الدوافع والمالبسات التى تحيط بإنشاء هذه اللجنة، فإن . انتأسيس مثل هذه اللج

 :ويمكن التعرف على دوافع إنشاء اللجنة بإثارة األسئلة التالية. السياسى من إنشائها يؤثر على دورها
 هل يتم تعيين أعضائها باالسم أم بالصفة أى بحكم المنصب؟، ومن الذى حدد تلك المناصب، -أ

 بقانون أم بقرار؟، وهل تلك لمناصب تتمتع بمصداقية من حيث النزاهة والحياد؟ هل 
 هل سلطة التعيين هى الحكومة، أم البرلمان، أم رئيس الدولة، أم أحد الوزراء، أم األحزاب -ب

 السياسية؟
 ؟ ما عدد أعضاء اللجنة، وهل العدد كاف للقيام بإدارة ذات كفاءة عالية للعملية االنتخابية-ج
رئيسها، وهل باالنتخاب من بين أعضائها أم يتم تسميته عند / كيف يتم اختيار قيادة اللجنة-د

 تشكيلها؟
  هل اللجنة متفرغة واحترافية أم مؤقتة وغير متخصصة؟ -2
 هل تشكيلها يراعى االعتبارات الحزبية، وتمثيل التيارات السياسية بها أم أن أعضاءها ال -3

 حزبيون بالضرورة؟
هل تواجد اللجنة يقتصر على المستوى المركزى، أى تصبح ذات دور إشرافى أم لها هيكل  -4

تنظيمى يتيح لها األخذ بأسلوب الالمركزية، وبالتالى يصبح لها فروع تابعة لها بالمحليات أو مقار 
 االقتراع أو الدوائر مثال؟

ى هذه السلطات أو الهيئات  هل اللجنة جزء من السلطات العامة، وتكون بالتالى ملحقة بإحد-5
وزارة الداخلبة، أو وزارة اإلدارة المحلية مثال، أو رئاسة مجلس الوزراء، أو القصر (العامة 
، أم أنها مستقلة تنظيميا وإداريا بالشكل الكامل، وبالتالى يصبح لها شخصية )الجمهورى مباشرة/الملكى

  يجوز تغيير هيكلها أو السيطرة عليها؟اعتبارية خاصة بها، تستمدها من مشروعية إنشائها، وال
  هل لها موازنة مالية مستقلة أم تعتمد على تمويل حكومى؟-6
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فإذا كان عنصر االستقاللية ضمانة جوهرية لمصداقية اللجنة وقراراتها فى نظر الناخبين، فإن 
دلة حسابية ولهذا حاول االستشارى بلورة معا. العنصر المالى حيوى وهام فى فعالية اللجنة ككل

لتحديد التمويل المطلوب للجنة، وتوفير استقالليتها المالية، من خالل رصد المبالغ المخصصة فى 
صلب الموازنة العامة للدولة، أى يكون إقرارها بتشريع، وال يمكن السيطرة عليه أو تعديله إال بتشريع 

 .مماثل
 

 درة تنظيميةقرار سياسى وقبول اجتماعى وق: عناصر نجاح اللجنة: ثالثا
يعتبر تأسيس لجنة مستقلة لالنتخابات قراراً سياسياً، وليس مجرد عرف أو ثقافة عامة بين 

وبصرف النظر عن بواعث هذا القرار، أو السياق الذى أفرزه فهو قرار سياسى وطنى، . المواطنين
جنة تحدد الى درجة كما أن العوامل المجتمعية التى تحيط بقرار إنشاء الل. أى تتخذه النخبة الحاكمة

ومن ناحية ثالثة، فإن القدرات ). الوطنى أو الدولى(كبيرة مستقبلها، ومكانتها فى نظر الرأى العام 
الفنية للجنة، متمثلة فى استقاللية أعضائها وقناعتهم بدورهم الوطنى وقدرتهم الفنية على أداء هذا 

 .، وتعزيز المشاركة فيهاالدور، هى المحدد العملى لقدرتها على إدارة االنتخابات
 :، يمكن ترجمتها الى ثالثة مؤشراتpolitical willاإلرادة السياسية فمن حيث 

 اتخاذ قرار تأسيس اللجنة وإقرار الصالحيات الالزمة لعملها، بما يضمن عمل اللجنة على -أ
ذلك من خالل ، على األقل لفترة تتجاوز عمر الحكومة القائمة، وأن يكون "مستقر"و " مستقل"نحو 

أى أن ترفع مؤسسات الحكم يدها تماما عن استقاللية . تشريع واضح وغير قابل لإللغاء أو التعليق
 .اللجنة، وباألحرى مصيرها

 توفير اإلمكانات المادية الالزمة لعمل اللجنة، من الموارد العامة، ووضعها تحت التصرف -ب
 .ية للجنة الى أنظمة الرقابة المحاسبية فى الدولةالمصرفى المستقل للجنة، مع إخضاع اإلدارة المال

 االمتناع عن استخدام السلطات العامة للتدخل فى عمل اللجنة خالل االنتخابات بما فيها -ج
وربما يتعارض ذلك، ظاهريا، مع مبدأ استقاللية السلطة التشريعية، وأن البرلمان . السلطة التشريعية

 من خالل جهاز أو مؤسسة أخرى فى الدولة، ولكن التدقيق فى هو مصدر التشريع فال يجوز تقييده
خصوصية هذه اللجنة ودورها يفرض تأمينها ضد أى تدخل وخصوصا خالل عملية االنتخابات، ولو 

ومن ناحية أخرى، فإن تأسيس اللجنة بموجب التشريع يتضمن موافقة السلطة التشريعية . كان بالتشريع
يعين رئيس الدولة قضاء المحكمة الدستورية دون سلطة عزلهم، أو كما على استقالليتها، تماما كما 

 .تتقيد الدولة باتفاقيات دولية ملزمة لكل سلطاتها بما فيها البرلمان

 
 لوجود اللجنة، فهو األرضية التى تستند إليها Social Consent القبول االجتماعىومن حيث 

األطراف االنتخابية والمواطنين عموماً بأن تمكين اللجنة فى ممارسة صالحيتها، وتتمثل فى إدراك 
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اللجنة من العمل باستقاللية وأن تكون غير متأثرة بالخريطة السياسية وال حتى بمزاج الرأى العام هو 
 :ويتطلب ذلك أمرين. مصلحة وطنية عليا، تستأهل الدفاع عنها، حتى فى مواجهة الحكومة القائمة

 فكرة اللجنة المستقلة واستثارة المجتمع بشأنها، مع الترويج لها Promotingأولهما، نشر وتسويق 
 بالطرق المختلفة، 

للمواطنين مباشرة، وبحرية، وبالقدر  outreachواألمر الثانى، هو إمداد اللجنة بآليات الوصول
 وتتنوع هذه اآلليات ما بين مجرد قدرة اللجنة على إصدار التعليمات. المالئم لإلمكانات الوطنية

ونشرها فى الجريدة الرسمية مباشرة، ومروراً بعمل إعالنات صحفية والمطبوعات، وحتى قدرة 
 .اللجنة على إعداد بث إعالمى مستقل ومباشر، على األقل فى فترة االنتخابات

 تطورال مستوىوالتاريخى والثقافى  السياق كذلك، فإن أداء اللجنة يرتبط بالظروف الوطنية، و
ة، والقدرات المالية المتوفرة، خاصة فى ضوء الكلفة العالية التى تتطلبها العملية التقنى فى الدول

 .االنتخابية، إذا أجريت وفق األسس الحديثة
 

 بين أعضاء الشعور باالستقاللية، فيجب أن يصاحبها أوال القدرات التنظيميةوأخيراً، فمن حيث 
على أن أساس فعالية اللجنة هو أن اللجنة، ووضوح كيف ينظرون الى دورهم، فيجب التأكيد 

أعضاءها يدركون جيدا أن عملهم نشاط سياسى باألساس، لكنه يجب أن يكون غير حزبى وأن يرتفع 
فوق الخريطة السياسية المتنافسة، وفى نفس الوقت يجب أن يظلوا مراقبين للعملية السياسية فى الدولة 

 .ككل
من جانب المرشحين على نظام " المحتملالخروج "فاللجنة ترمى فى الحقيقة الى ضبط 

االنتخابات، وردعهم ومعاقبتهم إذا فعلوا، ولكنها غير مسئولة عن ترفيع موقع المرشح الضعيف، فقط 
 .تؤمن له التحرك بحرية بعيداً عن ضغوط المرشح القوى، إذا لجأ الى الضغط

 االنتخاب" والحكم الجيد، فإن وكما تؤكد الوثائق الدولية الحديثة بشأن االنتخابات الديمقراطية

 جمع يد على والثانوية األساسية المهمات من ضخم عدد تنفيذ النطاق، يستلزم وواسع مكلف حدث الناجح

 تجاه أعمالهم تبعات وتحمُّل االنتخابية فى العملية لياتهمئومس إدراك عليهم يتوّجب الذين األشخاص من

 بلٍدكل  لتزاممدى إ على العالمدول  بقّية بها التى ستحكم الطريقة ّددتح االنتخابية ةالعملي إدارة ألن القانون

 ما وهذا، بلدهم حكومة على الناخبون التى يضفيها الشرعية فى مستوى أيضاً تؤثّر، والديمقراطيةب ما

 خصياًش لتزاماًإ يتطلَّب دور لهم، وهو التابعين والموظفين االنتخابات ىمدير إلى الموكل الدور أهمية يفّسر

 . 9"كبيراً

                                                 
9 www.undp.org 
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اللجنة هى مفتاح فعاليتها، تلك الفعالية التى تعتمد على الردع، " استقاللية"وبهذا المعنى، فإن 
 التى تخطر بها اللجنة، وهذه الهيبة تتوقف على حيادها Status" الهيبة"وهذا الردع ال يتأتى الى من 

ومن هنا، . وقف القاضى من المتقاضينبين األطراف المتخاصمة والمنتافسة، ولكنه حياد ايجابى كم
 :تأتى أهمية ثالثة عوامل

 األول، طريقة اختيار أعضاء اللجنة، ونوعياتهم، والعوائد المخصصة لهم
 الثانى، مراقبة شعبية ألعمال اللجنة ذاتها

 الثالث، تدريب وإعداد أعضاء اللجنة، ومعاونيهم، فنيا ومهاريا
. دراتها التنظيمية والفنية على إدارة العملية االنتخابية بكفاءةويعزز شعور اللجنة باستقالليتها ق

: ، فى كافة مراحلها، بما فيهاواالستفتاءات االنتخابات عملية تنظيمفمن الضرورى أن تتولى اللجنة 
إعداد سجالت الناخبية، التوعية العامة بشأن االنتخابات، تمكين فئات اجتماعية من خالل برامج 

، تدريب المرشحين على قواعد االنتخاب والترشح وعملية )خصوصا المرأة والشباب(ة اجتماعية ومدني
الدعاية االنتخابية، وضع إجراءات التصويت والفرز وإعالن النتائج وفحص الطعون، بما ال يخل 
برقابة القضاء على قراراتها، وكذلك، دراسة العملية االنتخابية لتعزيز قدرة المشرع على تلبية 

 .، وكل ذلك يتطلب كفاءة فنية وقدرات تنظيمية عالية..اجات التشريعية للممارسة الديمقراطيةاالحتي
، أكد أن ما تقوم به اللجنة 10"فنون اإلدارة الفعالة لإلنتنخابات"وفى دراسة أعدها جوباكستر عن 

ذه األنشطة المستقلة لالنتخابات يتضمن مئات من األنشطة والمهام الفرعية، ولكن ما يجمع بين كل ه
الجداول، (هو أنها تنصب فقط على وظيفتين، األولى هى إعداد ترتيبات العملية االنتخابية بالتفصيل 

لتكون مالئمة للمواطن العادى والمرشح العادى والحزب العادى فى الدولة، ..) المواعيد، اإلجراءات
نتخابية، والغير أيضاً، وذلك والثانية هى مراقبة سير هذه اإلجراءات وتصرفات أطراف العملية اال

 .لضمان تمتع األطراف االنتخابية باالستقاللية عند مشاركتهم فيها
 

 اإلدارة/ اإلشراف: تنظيم صالحيات اللجنة: رابعا
هناك اتجاهان رئيسان فى تحديد صالحيات لجنة االنتخابات ودروها الفعلى فى إدارة العملية 

 :االنتخابية، هما
على إدارة العملية االنتخابية، وصانعة القرار فيما يتعلق " مشرفة" تكون اللجنة ، ألناألولاالتجاه 

بشروط وإجراءات الترشح واالنتخابات وإعالن النتائج، وهى التى تضع األنظمة والقواعد التى تحكم 
سلوك الناخبين والمرشحين، وتكون مزودة بطواقم إدارية كبيرة ومحترفة ودائمة تعمل تحت إمرتها، 

                                                 
10 Joe Baxter, Techniques to Effective Election Management: www.idea.int 
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غالباً ما يكون هؤالء الموظفون من المجتمع المجنى، ممن يتمتعون باالستقاللية ويبتعدون تماماً عن و
 ,أى نشاط حزبى بمجرد إلتحاقهم باللجنة

اليومى للعملية االنتخابية، بحيث يقوم أعضاؤها " المدير"، أن تكون اللجنة هى الثانىاالتجاه 
العملية " مديرى"نة، ويشكلون فيما بينهم فريقاً كبيراً من بأنفسهم باألعمال التى تحتاج إليها اللج

مستقلين  )administrators/Commissioner" (المفوضون"وفى هذه الحالة، يكون هؤالء . االنتخابية
 .تماماً من الناحية الحزبية، ومهنيون، ودائمون

 العالم المعاصر، إال أنه هو األقل انتشاراً فى) المدير/ نموذج المفوض(وبرغم أن النموذج الثانى 
ومن هذه الحاالت (األكثر فعالية فى بنية اللجنة وضمان استقالليتها وإدارتها القوية للعملية االنتخابية 

 ..) العراق- اليمن-فلسطين: فى الدول العربية
 

فى تعزيز فعالية اللجنة المستقلة ) best practices(وفى كل األحوال، فإن أفضل الممارسات 
 : تخابات تفترض ثالثة عناصر جوهرية، هىلالن

 االستقاللية، أى أن تعمل لخدمة مجموع الناخبين والمرشحين، وأال تضطر لالنحياز لصالح -1
ظل التعددية فى  و.طرف محدد، وبالتالى تضمن احترام كافة األطراف المتنافسة فى االنتخابات

 على استقالليتها تجاهها جميعا، حافظها، وأن ت ذاتاألحزاب بثقة حظىالحزبية يتحتم على اللجنة أن ت
 .وإزاء الحكومة أيضا، السيما إذا كانت ذات طابع حزبى

 
 عدم االنحياز الحزبى، وهو شرط مهم لضمان الثقة العامة فى اللجنة وأعمالها، ويتفرع عنه -2

 : ثالث قيم يجب أن تحافظ عليها اللجنة، وهى
  واألحزاب المشاركةالعدالة فى المنافسة، أى للمرشحين •
 الحرية فى االنتخاب، لجميع المواطنين الذين يتمتعون بهذا الحق، وفقا للقانون •
 .النزاهة فى إعالن النتائج، أى ألعضاء اللجنة والمشرفين على االنتخاب •

  
وقد يكون أعضاء اللجنة غير منتمين الى أى حزب أو تيار سياسى على اإلطالق، أو قد يكونوا 

، بحيث تشعر األحزاب بأنها ممثلة )مثل إيطاليا(افئين لألحزاب والتنظيمات السياسية القائمة ممثلين متك
 هذا من ناحية، ومن .impartialبالتكافؤ فى عضوية اللجنة، وبالتالى تصبح هذه اللجنة غير متحزبة 

 أو ديرهتالذى  اباالنتخ بنتيجة مهتت الناحية أخرى فإن اللجنة يجب أن تعمل فى حياد حزبى تام، بحيث 
 فى منافسة عادلة، واألحزاب المرشحونليدخل " ظروفال تهيئة"تشرف عليه، وإنما يتمثل دورها فى 

 بخوض عملية التصويت وهم على وعى بقواعده وشروطه، ثم يقوم المشرفون بإعداد نوالناخبويقوم 
 .فى نزاهة تامة) النتائج وإعالن األصوات تجميع(نتائج االنتخاب 
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 واالقتدار، بمعنى تمكين اللجنة من القيام بمهامها، ومن ثم إدراك Competenceلكفاءة ا -3
 .الجمهور بأنها قادرة على أداء دورها

وتقوم اللجنة بعدة أعمال، معقدة من ناحية وكثيفة ومتشابكة من ناحية أخرى، ومنها على سبيل 
ء كميات ضخمة من المهمات واألدوات، توظيف وتدريب مئات وآالف من العاملين، تدبير شرا: المثال

إعداد وطباعة التعليمات اإلدارية والفنية المتنوعة والمستمرة، إعداد وتنفيذ حمبة توعية عامة 
للجمهور، تسجيل الناخبين وإعداد الجداول وتوزيعها على مراكز االنتخاب، وضع إجراءات التصويت 

وغيرها .. لومات وقواعد البيانات االنتخابية للجهموروفرز األصوات وإعالن النتائج، بناء وإتاحة المع
وكل هذا يحتاج الى بناء هيكل . من المهام واألنشطة، باإلضافة الى مراقبة العملية االنتخابية ذاتها

تنظيمى وتقسيم العمل وتفويض الصالحيات ضمن منظومة ضخمة من الترتيبات اإلدارية على 
 .المستوى الوطنى

االستقاللية وعدم التحزب ال يكفيان لضمان ثقة الرأى العام، واألطراف بعبارة أخرى، فإن 
تفهم وتدرك وقادرة على "المتنافسة فى اللجنة وأعمالها، وإنما يتطلب ذلك شعور المجتمع بأن اللجنة 

ولذلك، فإن إحساس المجتمع بأن اللجنة ال تسيطر على عملية قيد الناخبين أو تقرير صالحية " ما تفعل
شحين، أو ال تحافظ على مواعيدها المعلنة، أو ال تتواصل مع اإلعالم والقوى السياسية، أو ال المر

تستطيع التواصل بين فروعها، أو تتأخر فى تسليم وتسلم مستندات االنتخاب، أو لم تدرب أعضاءها، 
نة ، كل هذا يقلل من مكا.أو ال يعمل هؤالء كفريق منضبط، وغير ذلك من مظاهر الضعف الفنى

اللجنة فى نظر الرأى العام، وبالتالى يشكل قيداً على فعالية اللجنة، مهما كانت مستقلة سياسياً وحزبياً، 
 عن يثنيهمربما ، ويينالرئيس والحياد بمبدَأى االستقاللية لتزامفى اإل التشكيك على الناخبين يحملوقد 

 .المقبلة فى االنتخابات المشاركة
 

ية فى إجراءاتها الشفافية للجنة، يجب التأكد من قدرتها على ضمان ولتعزيز الكفاءة التنظيم
ئوليات داخل فريق العمل، على مختلف المسوقراراتها، كما يجب التأكيد على أهمية وضوح 

 .المستويات التنظيمية للجنة، حتى يمكن للمجتمع مراقبة أعمال اللجنة، وبالتالى تعزيز مصداقيتها
 أو وطنىى الالمستو، سواء على ةصمتخص تدريب مؤسساتاء وقد قامت بعض الدول بإنش

 جميع تلبية على قادرين موظفين لتأطيرالمحلى، وغالبا ما تكون دائمة وتقدم برامج تدريب مستمرة، 

 . ، وعلى مدار مراحل العمل أيضااالنتخابية الخدمة شروط
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 :القسم الثانى
 حاالت مقارنة

ويتضمن هذا القسم بعض الحاالت . اللجنة المستقلةال يوجد مقياس عالمى فى تنظيم عمل 
 : واألجنبية، هى11للمقارنة، من الدول العربية

 مصر −
 فلسطين −
 العراق −
 اليمن −
 الهند −
 اليابان −
 فرنسا −

 
أولهما عمل اللجنة المركزية أو العليا، أو قد : الحاالت من زاويتين/وسوف يتم تناول هذه الدول

الدستور والقوانين المحددة ألعمالها وسلطاتها فى إدارة تسمى المفوضية العلياوذلك من خالل 
 . االنتخابات، وكذلك الجوانب التنظيمية ألعمال اللجنة االنتخابية بعد ذلك

 
 مصر: أوالً

 اللجنة العامة لالنتخابات
 :انشاء وتشكيل اللجنة العامة لالنتخابات

ر قراراً سياسيا حيث انها تنشأ نجد أن انشاء وتشكيل اللجنة العامة لالنتخابات فى مصر يعتب
 أعضاء من 9بموجب قرار من رئيس الجمهورية، حيث يصدر قرار بتشكيل تلك اللجنة وتتكون من 

 من الشخصيات العامة غير المنتمين الى 6بينهم ثالث قضاه بدرجة نائب رئيس محكمة النقض و
 :أحزاب سياسية ويتم اختيار األعضاء الست، على النحو التالى

 شخصيات على أن يكون من بينهم على االقل اثنان من أعضاء 4ار مجلس الشعب يخت -
 .الهيئات القضائية السابقين

                                                 
 الوطنى االتحادى وعضوية ل أو المجلس الدولة وزير برئاسة لالنتخابات الوطنية اللجنة ليتشك، أعلن مؤخرا عن اإلماراتوفى  11

 وأمين الداخلية وزارة ووكيل أو الرئاسة وزارة عام وأمين المجتمع وتنمية والشباب الثقافة ووزير الصحة ووزير العدل وزير من كل

ورئيس اللجنة األولى، ). المجتعم األهلى (العامة الشخصيات من اثنين إلى الوطنى االتحادي، إضافة المجلسل أو  الدولة وزارة عام
 .ىالوطنى االتحاد ل أو المجلس الدولة وزير، قرقاش محمدالدكتور : والحالى هو
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يختار مجلس الشورى اثنان على أن يكون من بينهم على االقل واحد من أعضاء هيئات  -
 .القضاء السابقين

 .وممثل لوزارة الداخلية -

أى انه فرد من افراد السلطة التنفيذية، مما قد ورئيس اللجنة العليا لالنتخابات هو وزير العدل  -
فكيف تستقل عن السلطة التنفيذية ورئيسها عضو ) اى فى تشكيلها(يمس استقاللية اللجنة منذ البداية 

 .فى تلك السلطة

 :مهام واختصاصات اللجنة العامة
لعملية حسب قانون االنتخابات فاللجنة االنتخابية ذات شخصية اعتبارية وهى مسئولة عن ا
 :االنتخابية وتلتزم اجهزة الدولة بمساعدتها فيما تريد ومن ضمن سلطات اللجنة االنتخابية ما يلى

 .وتحديثها االنتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها جداولوضع قواعد إعداد  −
 . االنتخابيةالدوائراقتراح قواعد تحديد  −
 .ية الدعاية االنتخابلتنظيموضع القواعد العامة  −
 لسير القواعد اإلرشادية ووضع، خابات والتثقيف المتعلقة باالنتالتوعيةاإلسهام فى جهود  −

 .العملية االنتخابية
 . الشرف المتصلة باالنتخاباتبمواثيقمتابعة االلتزام  −
 . لالنتخاب واالستفتاءالعامةإعالن النتيجة  −
 . القوانين الخاصة باالنتخاباتمشروعاتاء الرأى فى دآب −

 أن المهام الرئيسية للجنة هى الجداول االنتخابية ويمكن لها أن تقترح تقسيم الدوائر أى أن ونجد
تقسيم الدوائر ليس اختصاصا اصيال لها، كما أن لها أن تبدى الرأى فى القوانين المتعلقة باالنتخابات 

 .أى انها ال تملك الحق فى المبادرة أو الرفض القاطع فى ما سوف تنفذه فيما بعد
 :مدة العضوية

 مدة العضوية فى اللجنة هى ست سنوات 
 :شروط العضوية فى اللجنة

كما سبق فان شروط العضوية هو أن يكون من الثالث قضاه بدرجة نائب محكمة النقض، اما 
الشخصيات العامة، فأساس عضويتهم هو عدم االنتماء الى أى حزب باالضافة الى أن يكون نصفهم 

 .ولم يذكر غير ذلك فى القانونمن القضاه السابقين 
 :ميزانية اللجنة

 .تكون ميزانية اللجنة بندا عاما يدرج فى الموازنة العامة للدولة
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 :قرارات اللجنة
تصدر قرارات اللجنة باغلبية ثمانى اصوات من مجموع تسعة اصوات أى أن القرارات تصدر 

 .بشبه اإلجماع
 :اإلدارة الداخلية للجنة

تخاببات األمانة العامة الخاصة بها والتى يصدر بتشكليها قرار من رئيس اللجنة يكون للجنة االن
 .وتضع اللوائح الداخلية والقرارات الالزمة لتنظيم العمل بها) وزير العدل(

  
 فلسطين: ثانياً

 لجنة االنتخابات المركزية 
 :انشاء وتشكيل اللجنة العامة لالنتخابات

تعينهم من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية من خالل  أعضاء ويتم 9تتكون اللجنة من 
مرسوم رئاسى يصدر فى هذا الشأن، كما يقوم رئيس السلطة الفلسطينية بتعيين رئيس وامين عام 

 .اللجنة من بين اعضائها، أى أن لجنة االنتخابات يتم تعينها بقرار رئاسى وليس باالنتخاب
 :مهام واختصاصات اللجنة االنتخابية

ال تتدخل اللجنة فى وضع القانون االنتخابى أو تعديله وانما يقتصر عملها على الجانب التقنى 
 :ما يلىتتولى االدارى والتنفيذى فى العملية االنتخابية، و

 .ة االنتخابيةليالمصادقة على جميع اإلجراءات الالزمة للعم −
حلها المختلفة، والتأكد من إجرائها اإلشراف والمراقبة العامة على سير العملية االنتخابية، بمرا −

 .تبعاً للقانون
على اللجنة اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة للقيام بانتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة  −
 .وشفافة
 .المصادقة على نتائج االنتخابات وإعالنها −

 : كما أن مكتب االنتخابات المركزى يقوم بما يلى
 لّيات االنتخابّية، وإعداد الخطط الالزمة لتنفيذهاإعداد تصّور عام عن مراحل العم −
 .إعداد سجل الناخبين االبتدائى والنهائى −
 الناخبين بأهمية االنتخابات وكيفية المشاركة فيها توعية وتثقيف −
 .اعتماد القوائم االنتخابية ومرشحيها والمرشحين المستقلين −
 .الحزبية والمرشحين المستقليناعتماد المراقبين المحليين والدوليين ووكالء الهيئات  −
 .التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالعملية االنتخابية −
 .تعيين وتدريب طواقم وموظفى االنتخابات −
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 . أرشفة جميع الوثائق والملفّات المتعلّقة باالنتخابات −

 : مدة العضوية

 .لم يذكر فى القانون مدة عضوية اللجنة وال كيفية الفصل من اللجنة
 :عضوية فى اللجنةشروط ال

يجب أن يكون عضو اللجنة من كبار القضاه والمحامين واالكاديميين الفلسطينين، أى أن القانون 
 .لم يحدد ما اذا كان منتميا الى احزاب ام ال

 :ميزانية اللجنة

تقدم دول عديدة الدعم الى اللجنة لتقوم بمهامها فى العملية االنتخابية ويتم تحويل هذا الدعم من 
الل وزارة المالية وتقدم اللجنة تقارير مالية الى الوزارة ليتم التدقيق ومراجعتها من قبل وزارة خ

 .المالية
 :قرارات اللجنة

 .لم يذكر فى القانون كيفية اتخاذ القرارات داخل اللجنة
 :اإلدارة الداخلية للجنة

ب الدوائر االنتخابية فى يوجد لديها مقر رئيسى فى رام اهللا ومكتب اقليمى فى قطاع غزة ومكات
 . دائرة انتخابية16

 :ويتألف مكتب االنتخابات المركزى من الدوائر التالية
 دائرة العمليات

وتتولى وضع وتنفيذ وإدارة الخطط الخاّصة بالتسجيل واالقتراع، وتدريب الموظّفين، والتنسيق 
 .بين مكاتب الدوائر االنتخابّية والمقّر العام

 ةالدائرة اإلدارّي
تشرف على العملّيات االنتخابّية من الناحية اإلدارّية، وتقوم بتأمين اللوازم واالحتياجات 

 .الضرورية لها، ومتابعة شئون الموظفين
 دائرة الشئون االنتخابّية

تختص باعتماد القوائم االنتخابية والمرشحين، واعتماد المراقبين الدوليين والمحليين، ووكالء  
 .ن، وتزويدهم بالمعلومات الالزمة عن سير العملّية االنتخابّيةاألحزاب والمرشّحي

 دائرة العالقات العاّمة
تعمل على تزويد الناخبين بمعلومات دقيقة ومفّصلة عن أهمّية االنتخابات، وكيفّية المشاركة فى  

 .مراحلها المختلفة، وتنسيق عالقة اللجنة بوسائل اإلعالم
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 العراق: ثالثاً
 ليا لالنتخاباتالمفوضية الع
 :انشاء وتشكيل المفوضية العليا لالنتخابات

 92تم انشاء المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات فى العراق بأمر سلطة األئتالف المؤقتة رقم 
 لتكون حصراً السلطة االنتخابية الوحيدة فى العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة 31/5/2004فى 

التنفيذية والتشريعية (الحكومة  وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن سلطات غير حزبية تدار ذاتياً
، وتملك سلطة إعالن وتطبيق وتنفيذ األنظمة والقواعد واالجراءات المتعلقة باالنتخابات )والقضائية

 .خالل المرحلة االنتقالية
 لهم  أعضاء سبعة أعضاء لهم حق التصويت واثنان ال يحق9ويتكون مجلس المفوضية من 

 .التصويت وهما المدير العام التنفيذى لإلدارة االنتخابية والعضو المعين من قبل االمم المتحدة
 .اى أن تشكيل المفوضية هو بقرار سياسى وليس باالنتخابات

 :مهام واختصاصات المفوضية العليا لالنتخابات

 .إصدار األنظمة −
 .نتخابيةاإلشراف على عمل المدير العام التنفيذى واإلدارة اال −
 .ممارسة المسئولية المالية فى استعمال موارد المفوضية −
 .إقرار أية تعليمات أو توجيهات أو لوائح إدارية تصدر عن المدير العام التنفيذى −
النظر فى أى نزاع أو شكوى أو استئناف أو أى أمر متعلق بالعملية االنتخابية لغرض التحقيق  −

 .أو إقرار أو إصدار األحكام بشأنها
 .إذا لزم األمر، يصدر المجلس قواعد اجراءات أخرى لتعديل أو تكملة ما يستجد −

 :مدة العضوية

 لم يتم ذكر مدة العضوية فى القانون
 :شروط العضوية فى المفوضية العليا لالنتخابات

 لم يتم ذكرها فى القانون
 :ميزانية المفوضية العليا لالنتخابات

سية خاصة، وغير واضحة، ولكنها أيضا تتلقى دعما حددت موازنة المفوضية فى ظروف سيا
 .من المنظمات الدولية

 :قرارات المفوضية العليا لالنتخابات

تتخذ القرارات باالجماع كلما امكن واذا لم يتم التوصل الى االجماع يؤخذ برأى غالبية 
 .المفوضين الذين يحق لهم التصويت بشرط توافر النصاب القانونى لالجتماع
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لمجلس عن نتيجة مداوالته على شكل قرارات، يمكن أن تضم هذه القرارات من بين أمور يعبر ا
أخرى، إصدار أنظمة، المصادقة على االجراءات، تعليمات الى المدير العام التنفيذى لإلدارة 

 .االنتخابية
 .خاصةتسجل كافة قرارات المجلس على استمارة 
 :باتاإلدارة الداخلية للمفوضية العليا لالنتخا

  تتكون من مجلس المفوضية وفى يده السلطة العليا فى إدارة المفوضية-1
 :األمانة العامة ومن ضمن اختصاصاتها ما يلى -2
 .تخصيص رقم تسلسلى لكل قرار −
 . من القرار المرقم الى كل مفوضةإعداد بأسرع وقت ممكن نسخ −
ية تضم جميع قرارات إعداد نسخة من القرار المرقم وحفظه فى ملفات اعتيادية وإلكترون −

 .المجلس حسب تسلسلها الرقمي
إعداد نسخة من القرار المرقم وحفظها فى ملف يضم أوراق المجلس ذات العالقة  −

 .بموضوع القرار

 
 اليمن: رابعاً

 اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء
 :انشاء وتشكيل اللجنة

 اسماً يرشحهم 15 من ضمن تشكل من سبع أعضاء يتم تعينهم بقرار من رئيس الجمهورية
 .مجلس النواب

 :مهام واختصاصات اللجنة العليا لالنتخابات

 العامة االنتخابات اجراء على والرقابة واالشراف واالعداد اإلدارة لالنتخابات العليا اللجنة تتولى
  :ةالتالي االختصاصات القانون هذا فى المحددة اختصاصاتها جانب الى وتمارس العام واالستفتاء
 مع السكان بين المساواة مبدا اساس على وتحديدها انتخابية دوائر الى الجمهورية تقسيم −
 .جمهورى قرار بذلك ويصدر واالجتماعية الجغرافية العوامل مراعاة
 عند السكانى ولها العدد حيث من متساوية محلية انتخابية دوائر الى مديرية كل تقسيم −

 .نقصان أو ةزياد% 5 نسبة عن التجاوز الضرورة
 االخرى والمحافظات العاصمة بأمانة وفروعها العليا للجنة العامة موظفى األمانة تعيين −

 .اللجنة التى تضعها للشروط وفقا االعالن طريق عن وذلك للجمهورية
 االساسية الناخبين جداول اعداد ولجان االشرافية اللجان واعضاء رؤساء وتعيين تشكيل −
 االوقات فى االنتخابية الدوائر فى وتوزيعها والفرعية االصلية النتخاباتا إدارة ولجان والفرعية
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 من لجنة كل وتؤلف انتخابية دائرة كل داخل فى منها كل اختصاص نطاق وتحديد منها لكل المحددة
 العليا اللجنةأعضاء ثلثى  بموافقة اليها المشار اللجان جميع تشكل أن على وعضوين رئيس

 .واحد حزب من لجنة أى تشكيل وزيج وال، لالنتخابات
 .اللجان، وتعلنها واعضاء رؤساء باختيار الخاصة المعايير العليا اللجنة تحدد −
 والصناديق االنتخابية والبطائق والوثائق والمستندات والجداول االستمارات بتجهيز القيام −
 على والتوزيع ذلك كل نظيموت العليا اللجنة بختم وختمها االقتراع واوراق االنتخابات بعملية الخاصة
 .منها لكل المحددة االوقات فى اللجان
 وحرية بسالمة الكفيلة االمنية الترتيبات لضمان الالزمة التوجيهات واصدار القواعد وضع −

 .االنتخابات
، عنها المنتخب العضو مكان خلو النواب مجلس التى يعلن الدائرة فى لالنتخابات الدعوة −
 . للقانونوفقا ةرالمقر التكميلية نتخاباتاال مواعيد عن واالعالن

 فى والمالية المدنية لوزارتى الخدمة المخولة والصالحيات السلطات كافة العليا اللجنة تمارس −
االدارى والفنى  لموظفى الجهاز والمالية بالشئون االدارية يتعلق ما كل فى وذلك النافذة التشريعات

  .العليا للجنة التابع

 :مدة العضوية

مدة العضوية هى ست سنوات وتبدأ اجراءات التعيين قبل نهاية اللجنة الفاعلة بثالثين يوماً 
وال يجوز فصل أى عضو سوى . ويجوز اعادة تعيين وترشيح أى من أعضاء اللجنة لفترة ثانية فقط

 .بقرار جمهورى اذا افتقد أى شرط من الشروط الواجب توافرها فى عضو اللجنة
 :اللجنة العليا لالنتخاباتشروط العضوية فى 

 .سنة)35 (العمر من بلغ قد يكون أن −
 .يمنيين بوينأ من يكون أن −
 .والخبرة ذوى الكفاءة من يكون وان يعادلها ما أو الجامعية الشهادة على حاصالً يكون أن −
 .والسلوك الخلق مستقيم يكون أن −
 مخلة جريمة فى وأاالنتخاب،  جرائم من فى أى قضائى بات حكم ضده صدر قد يكون اال −
  .واألمانة بالشرف
 تجميد عليه سياسى وجب تنظيم أو حزب أى لىإ منتمياً اللجنة فى المعين العضو كان اإذ −
 .اللجنة فى عضويته الحزبى مدة نشاطه
 المرشحين أو لالحزاب االنتخابية الدعاية فى يشترك أو عامة انتخابات فى أى نفسه يرشح اال −

 .نةاللج فى عضويته مدة
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 :ميزانية اللجنة

 العليا اللجنة تصرف تحت تضع أن الحكومة واالستفتاء، وعلى االنتخابات تكاليف الدولة تتحمل
 .االكمل الوجه على عملها اداء من التى تمكنها والوسائل واالالت االمكانيات كافة

 قبل من قروت الوزراء مجلس الى وتقدمها تعدها بها خاصة سنوية ميزانية العليا للجنة يكونو
 .العليا اللجنة باسم واحدا رقما للدولة العامة الموازنة ضمن وتدرج النواب مجلس

 اعداد فى عليها المتعارف والقواعد لالسس وفقاً الميزانية مشروع الحكومة الى اللجنة تقدمحيث 
 . المالى واالدارى االستقالل ذات للهيئات الموازنات

 :قرارات اللجنة العليا لالنتخابات

 اللجنة شئون واعمال فى التدخل جهة يةأل االحوال من باى حال يجوز وال، علنية قراراتها تكون
 .صالحياتها من الحد أو اختصاصاتها أو العليا

 :اإلدارة الداخلية للجنة العليا لالنتخابات

 المهام كافة وتمارس االعتبارية بالشخصية وتتمتع واداريا ماليا مستقلة العليا اللجنة-ا
 .كاملة وحيادية تامة باستقاللية القانونفى  عليها المنصوص والصالحيات واالختصاصات

 الجمهورية محافظات وعواصم العام ديوانهافى ادارى ومالى وفنى  جهاز العليا للجنة يكون-ب
 .الالزمة التنظيمى واللوائح هيكلها تضع أن جمهورى ولها قرار به يصدر خاص كادر لها ويكون
 للجنة العامة األمانة تسمى االدارى والفنى للجنة الجهاز من تتكون عامة أمانة العليا لجنةل يكونو
 من الجمهورية رئيس من قرار بتعيينه يصدر وزير نائب بدرجة عام امين يراسها لالنتخابات العليا
  .اعضائها باغلبية العليا اللجنة ترشحهم اشخاص ثالثة بين

 مباشرة ومحاسبا مسئوال ويكون العامة لألمانة المباشر المسئول، وةاللجن مقرر هو العام االمين
، أال العام الموظف فى توافرها الواجب الشروط الى باالضافة العام االمين فى يشترط و.اللجنة مامأ

 االعمال فى خبرة لديه تكون ن، وأسنة )35 (عن عمره يقل ال، والجامعية الشهادة عن مؤهله يقل
 .سنوات)10 (عن تقل ال ليةوالما االدارية
 

 الهند: خامساً
 :انشاء وتشكيل المفوضية العليا

 .هى لجنة دستورية دائمة تتكون من ثالث أعضاء رئيس وعضوين وهم معينون من قبل الرئيس
 :مهام واختصاصات المفوضية العليا

يت أى انها تقوم المفوضية بعمل الجداول االنتخابية والترشيحات وكذلك تتحكم فى لجان التصو
تعتبر المتحكم الرئيسى فى العملية االنتخابية وكذلك الفرز ودمج الدوائر وكل ما هو متعلق 

 .باالنتخابات
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واالحزاب السياسية تقع تحت طائلة المفوضية العليا لالنتخابات فهى التى تقوم بحل المشاكل 
 .والنزاعات التى تنشأ بين االحزاب

عالم اثناء االنتخابات وتزويد الناخبين ببطاقات الكترونية فى وتملك المفوضية ايضا وسائل اال
االنتخابات وتعريف الناخب بالعملية االنتخابية كما أن لديها صالحيات استشارية فى تجريد العضوية 

 .عن النائب فى البرلمان اذا افتقد احد شروط العضوية
 :مدة العضوية

 عام، ويمكن استبعاد العضو عن 65 عمر مدة العضوية فى المفوضية هى ست سنوات أو الى
 .اللجنة ولكن بواسطة اتهام البرلمان

 :شروط العضوية فى المفوضية العليا
 لم يذكر شروط العضوية فى القانون

 :ميزانية المفوضية العليا

المفوضية لها ميزانية خاصة بها وتأخذها من وزارة المالية بناءاً على ما تقدمه لها من توصيات  
 .ت وعادة تتقبل وزارة المالية الميزانية التى تطلبها المفوضيةوطلبا

 :قرارات المفوضية العليا

 .تؤخذ القرارات داخل اللجنة العليا باالغلبية فى التصويت
 :اإلدارة الداخلية للمفوضية العليا

. 1950 يناير 25 وفقا للدستور فى وضعت. ة دائمةوري دستلجنةمفوضية االنتخاب الهند هى 
  .تكون من مندوب انتخاب رئسيى ومندوبان اخرانوت

 .ولكن مدتهم كانت قصيرة 1989 أكتوبر 16 فى نونللمرة األولى كان مندوبان إضافيان معي
 اصبح هناك مندوبان معينون واخذت المفوضية نظام التعددية 1993فيما بعد، فى أكتوبر كان و

 .والتصويت باالغلبية فى اتخاذ القرارات
ومدة واليتهم ست سنوات أو الى عمر . ئيس مندوب انتخاب رئيسى و مندوبو انتخاب الرويعين

 عام وتقوم المفوضية بعملها عن طريق عقد لقاءات منتظمة وكذلك تسليم اوراق العمل الى الجميع 65
 .ويمكن تقسيم االعمال مع سكرتارية المفوضية.واعضاءها متساوون فى اتخاذ القرار

  . موظف فى نيودلهى يقومون بالعمل300ى لدى المفوضية حوالو

اثنان أو ثالثة من االعضاء يختارون من جانب المفوضية وفى الغالب يتم اختيارهم من قبل 
اإلدارة المدنية فى الوالية التى يعيشون بها ويكون من السكرتارية ويكونا االكبر سناً، وتتكون من 

شرون يدعمون وكالء المفوضية فى عملهم، كما أن رئيس وسكرتارية رئيسية واحتياطيون ووكالء مبا
هناك توزيع اقليمى فى عمل المفوضية ومقسمة الى فروع واقسام ووحدات وكل وحدة لها دورها مثل 
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 مفوضية بعدد واليات الدولة 35وحدة قضائية واخرى إدارة ووحدة االعالم وسكرتارية وتنقسم الى 
 .ى تتناس مع المنطقة أو المقاطعة بهاومقاطعاتها ول منها مستقلة فى عملها حت

على مستوى الدولة تكون مراقبة االنتخابات مهمة رئيس مكتب االنتخابات فى الدولة والذى يعين 
. بواسطة المفوضية والمقترح من قبل الحكومة ويكون من احد الموظفين المدنيين الكبار فى الدولة

 .ويعمل طوال الوقت وعه معاونون له
 للمستويات المحلية، فتكون المراقبة بواسطة ضباط انتخاب المنطقة وضباط التسجيل اما بالنسبة

االنتخابى ورئيس اللجنة االنتخابية وعدد كبير من الموظفين الذين يقومون بعملهم االنتخابى وهم 
 .موجودون فى العملية االنتخابية سواء كانو كثيرون أو قليلون فهم مع اللجنة بشكل دائم الى حد ما

كما أن عدد العاملين فى مكاتب االقتراع ومعهم قوات الشرطة التابعة للمفضوية يصلون الى 
خمس ماليين شخص والعدد الكبير فى العملية االنتخابية يستدعى أن يمتد عمل هؤالء من حوالى شهر 

 .ونصف الى شهرين بعد االنتخابات
 

 
 اليابان: سادساً

 المفوضيات المحلية 
 :لمفوضيةانشاء وتشكيل ا

 أعضاء يتم انتخابهم من قبل مجلس المدينة وهى مستقلة القامة انتخابات 4تتكون المفوضية من 
 .عادلة ونزيهه

 :مهام واختصاصات المفوضية العليا

المفوضية مسئولة عن العملية االنتخابية بكاملها من تسجيل جداول للمقيميين فى داخل البلدة 
االنتخابية من تصويت وفرز واعالن نتائج وتوعية الناخبين بالعملية وخارجها، وكذلك إدارة العملية 

 .االنتخابية حتى يتم تجانب الرشوة وسلبيات العملية االنتخابية
 . سنوات، بال مدد قصوى، ألنها باالنتخاب المباشر للمجلس المحلى4: مدة العضوية

 :شروط العضوية فى المفوضية العليا
 .نتخابهم من قبل مجلس المدينة فيمن يرونه يصلح لذلكليس لها شروط سوى أن يتم ا
 :ميزانية المفوضية العليا

 .لديها ميزانية خاصة بها من ضمن ميزانية الدولة
 :قرارات المفوضية العليا

تصدر المفوضية قراراتها باالغلبية ويمكن مراجعة قراراتها عن طريق سكرتارية المفوضية 
 . مقيدون فى الجداول االنتخابيةالتى يتم اختيارهم من ضمن من هم



A.Sawi-DRAFT -2006سبتمبر -اللجنة المستقلة لالنتخابات  23

 
 :اإلدارة الداخلية للمفوضية العليا

 :تتكون المفوضية من
 .مفوضية إدارة االنتخابات -1
وهى التى توفر المعلومات اللزمة عن االنتخابات للمواطنين عن طريق لجنة . السكرتارية -2

 .الشؤن العامة

 .مكتب/ قطاع24قطاعات المفوضية فى البلد وهى  -3

 
 
 
 فرنسا: سابعاً

 ذاتى، والمركزى: شراف على العملية االنتخابيةإلا
منذ لحظة بدء ، سواء فى االنتخابات المحلية أو البرلمانية أو الرئاسية، تخضع العملية االنتخابية

التصويت وحتى إعالن النتائج لنظام محكم وضعه المشرع الفرنسى بهدف ضمان حيدة االنتخابات 
موعة من المبادئ والمحاذير التى نص عليها قانون االنتخابات الفرنسى وذلك من خالل مج، ونزاهتها

، وهو ما يدخل فى إطار نموذج اإلشراف الذاتى والتى توضح كيفية االشراف على العملية االنتخابية
 .والالمركزى من ناحية، ورقابة المجلس الدستورى من ناحية أخرى

هى لنتائج االنتخابات الرئاسية واالستفتاء ة بالنسبة ، فالسلطة المختصعالن النتائجأما بالنسبة إل
 نتائج بإعالنم ينص قانون االنتخابات الفرنسى على السلطة المختصة ، فى حين للمجلس الدستورىا

رئيس مكتب ، وبالتالى فالذى يقوم بهذه المهمة فى االنتخابات التشريعية هو االنتخابات التشريعية
 .، المحلىاالقتراع

نسبة لالنتخابات الرئاسية، فإن المجلس الدستورى ال يقوم بإدارة العملية االنتخابية، بل وحتى بال
بيشرف عليها ويراقبها، أما الجهة التى تشرف عمليا وماديا على االنتخابات فهى مكاتب االقتراع، 

المحليين الالمركزية والمنتشرة فى محافظات فرنسا المائة، والتى تتشكل باالنتخاب بواسطة السكان 
وكذلك ، رقابة ممثلى األحزاب والمرشحينأيضا، أى أنه إشراف ذاتى، والمركزى، وكل ذلك تحت 

 . لسير عملية االقتراعنفسهمأالناخبين 
يتكون من رئيس وأربعة معاونين ، Bureau de voteبكل دائرة انتخابية مكتب لالقتراع فيوجد 

ويكون رأيه ، بواسطة ناخبى الدائرةاختياره يتم  ا، وهو شخصسكرتير، كما يضم المكتب قلعلى األ
فهو دور تنسيقى تقريبا، يشغله  المكتب يسرئأما  .أعمال االقتراع وإدارةفقط فى فنيا استشاريا أو 

ويكون .  وبالتالى مكتب اقتراعهاالدائرة االنتخابيةتلك عمدة المنطقة الموجودة بنطاقها بحكم المنصب 
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همة حفظ النظام اثناء التصويت، ويجب حضور ثالثة على االقل من  مرئيس المكتب مسئوال عن
 وناخب فيختارهم رئيس المكتب أما المساعدون األربعة ل.أعضاء المكتب ومشاهدتهم لعملية التصويت

 .، مما يؤكد الطابع المحلى والذاتى للهيئة المشرفة على عملية االقتراعالدائرة
، عملية التصـويت  الفنية واإلدارية ل  صعوبات  مواجهة ال : ككل مسئوال عن  مكتب االقتراع   يكون  و

التأكد من خلـو صـناديق      ، مثل   اإلجراءات التى من شأنها ضمان نزاهة العملية االنتخابية       كل  اتخاذ  و
حكام غلقها بعد تمام التصويت، والتأكد من بدء االقتراع ونهايتـه فـى             إاالقتراع قبل بدء التصويت و    

نونا، وعليه كذلك التثبت من شخصية الناخبين ومراجعة حـاالت التصـويت             لذلك قا  ةالمواعيد المقرر 
عداد محضر لعملية االقتراع يكون بمثابة أحد العوامل المساعدة على الفصل فى الطعـون              ، وإ بالوكالة

 .فى نتائج االنتخابات، وما إلى ذلك من اإلجراءات
فى مكاتب االقتراع تكون من حق كل مرشح، وكل قائمة مرشحين طلب تعيين ممثلين لهم و

ن البد وأن يكونوا من الناخبين فى المحافظة ووهؤالء الممثل، مهمتهم مراقبة سير العملية االنتخابية
ويحقق ذلك بالشك ضمانة هامة لعدم التالعب بالعملية االنتخابية، . الكائنة بنطاقها الدائرة االنتخابية

 علم تام بذوات وصفات هؤالء الممثلين قبل بدء ويفرض القانون على عمدة المدينة أن يكون على
 .األقلت بثمانى عشرة ساعة على يالتصو

فى مكان " طاولة الفرز" فى ضرورة وضع األصواتوتبدو الرقابة الشعبية على عملية فرز 
 األصواتوتخضع العمليات الخاصة بفرز  .يسمح بالتجول الحر للناخبين حولها، ومراقبة عملية الفرز

وإشرافه المباشر فى حالة النتائج لرقابة المجلس الدستورى فى حالة االنتخابات التشريعية، عالن إو
 .االنتخابات الرئاسية
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 تشكيل مقترح للجنة مستقلة لالنتخابات فى مصر: ثالثاً

 
 مبادئ عامة فى هيكلية اللجنة: أوال
، ) أعوام5-4(محدودة أن تكون لجنة دائمة من تسعة أشخاص، ومثلهم احتياطى، وذلك لمدة  •

 .ويعاد تشكيلها فى نهاية المدة، أو إذا خرج من عضويتها خمسة أعضاء من األصليين أو االحتياطيين

رئيس اللجنة هو األول بين متساوين، ولكل عضو تولى الرئاسة دوريا وفق األسس التى  •
 . تضعها اللجنة

 .بينهم الرئيستصدر قرارت اللجنة بأغلبية سبعة أعضاء بشرط أن يكون من  •
فى (أن يكون الترشيح لعضوية اللجنة بواسطة الهيئة النيابية، أو بقرار من رئيس الدولة وحده  •

 . وال يجوز عزل أعضائها طوال مدة عضويتهم) حالة غياب المجلس النيابى
 :يشترط فى المرشح لعضوية اللجنة أن يكون •

 مواطنا، ولم يكتسب جنسية أخرى 
  عاما60-30 عمره بين  
 مقيدا فى أحد الجداول االنتخابية 
 حاصال على شهادة جامعية على األقل 
 أال يكون قد صدرت بحقه أية أحكام قضائية نهائية سالبة للحرية فى جنحة أو جناية 
 أال يكون عضوا بأى حزب سياسى خالل األعوام الخمسة السابقة على ترشيحه 

 
  من النساء- أو االحتياطيينمن األصليين–أن يكون أحد أعضاء اللجنة على األقل  •

صحة عضوية اللجنة، وذلك خالل خمسة عشر على العليا بالطعن الدستورية تختص المحكمة  •
يوما من إيداع مذكرة الطعن بواسطة محام معتمد أمام المحكمة الدستورية، بعد سداد الرسوم المقررة 

   .لدعاوى الطعن أمام المحكمة الدستورية
خالل مدة ) تنفيذية أو نيابية أو قضائية(نة أية مناصب فى الدولة يحظر تولى أعضاء اللج •

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

مقار وفروع مستقلة فى أنحاء الدولة، وأن تعفى كافة تصرفاتها من أية رسوم لجنة أن يكون ل •
 . ضرائبأو

 :وربما يوفر الشكل التالى المتطلبات التنظيمية للجنة
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 :ومفاد هذا الشكل التنظيمى المقترح إنشاء المستويات الفرعية التالية للجنة
 

 اللجنة العليا: أوال
جهزة معاونة ويتبعها خمسة أقسام رئيسية، يرأس كل واحد منها أحد أعضاء اللجنة، وتعتبر أ

 :للجنة، وهى
الجهاز : برسائة أحد أعضاء اللجنة، وعضوية ممثلين عن: قسم المحاسبة والموازنة •

المركزى للمحاسبات، وزارة المالية، البنك المركزى، الجهاز المركزى للتعبئة العامة 
 ويختص بإعداد مشروع الموازنة. واإلحصاء، هيئة الرقابة اإلدارية، مكتب النائب العام

السنوية للجنة، والحسابات الختامية، واإلشراف على نظام الصرف، وصندوق 
وتعرض موازنة اللجنة على البرلمان إلدراجها كرقم واحد فى الموازنة . االنتخابات

 .العامة للدولة
 )المحلى والخارجى(قسم االتصال واإلعالم والعالقات العامة  •
 )لبرامج التدريب العامة والمتخصصة(بين قسم التدريب والتوعية العامة وإعداد المراق •
الترتيبات المالية واإلدارية واللوجستية لألعضاء فى اللجنة (قسم شئون اللجنة  •

 )وفروعها
النظر فى الشكاوى والطعون واإلشكاالت، ويرأسه أحد أعضاء (قسم الشئون القانونية  •

محامين، نادى القضاة، مجلس الدولة، النائب العام، نقابة ال: اللجنة، وعضوية ممثل عن
 )وزير العدل، وزير الداخلية

 

  لالنتخاباتلعليااللجنة ا

عمرآز اقترا  مرآز اقتراع مرآز اقتراع 

 المنطقة/لجنة المحافظة المنطقة/لجنة المحافظة

 لجنة اقتراع لجنة اقتراع لجنة اقتراع لجنة اقتراع
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 لجان المحافظات: ثانيا
، بقرار من اللجنة العليا، برئاسة شخصية قضائية، ) لجنة26(وتتشكل على مستوى المحافظة 

 وعضوية أربع شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، تختارهم اللجنة العليا
 

 :ويعاون لجنة المحافظة ثالثة أقسام
 قسم المحاسبة والموازنة •
 قسم شئون اللجنة •
 قسم الشئون القانونية •

 
 لجنة المركز: ثالثا

وهو ليس المركز بالمعنى الجغرافى أو اإلدارى المحلى، ولكنه مقر االنتخاب ما يسمى أيضا 
، وهو عبارة عن مبنى أو مقر كبير نسبيا، polling stationجمعية االنتخاب، أو مركز التصويت 

 عدة لجان للتصويت، أى عدة صناديق انتخاب، وهو فى الغالب مدرسة أو مقر لمجمع مصالح يتضمن
 .إدارية

 .ويرأس لجنة المركز شخصية قضائية، ويكون له نائب، ويعاونه أمين للسر •
 .ويصدر قرار تشكيل لجان المراكز من اللجنة العليا •
 .وتكون لجان المراكز تحت اإلشراف المباشر للجنة المحافظة •
أى اللجان الفرعية، أو (وترأس لجنة المركز جميع لجان االقتراع فى محيط المركز  •

 )الصناديق
  

" متصل"صناديق، تحت نظر /وفيما يتوفر من قاعات للتصويت، يضم المركز عدة لجان فرعية
 .للمشرف
  
ة ، وتدرج فى الموازنانون من مجلس الشعبتعد اللجنة مشروع موازنة مستقلة لها وتصدر بق •

 هيكل مكافآت األعضاء ومعاونيهمالخاصة باللجنة العامة للدولة رقما واحدا، على أن تتضمن الموازنة 

أن تكون العضوية طوعية، على أن يتفرغ أعضاؤها من أية أعمال خاصة أو عامة تفرغا  •
كامال، على أن تخصص مكافآت مناسبة لهم، ويحتفظ أعضاؤها بكافة المزايا والترقيات المخصصة 

 ألقرانهم حال عودتهم
أن تكون قراراتها نهائية فى كافة مراحل العملية االنتخابية، إال أن حق اللجوء للقضاء مكفول  •

 أيضا بشأن الطعن فى صحة النتائج
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وإذا قررت اللجنة . أن تختص اللجنة وحدها بتوقيع عقوبات مالية على المخالفين لتعليماتها •
 من جداول الناخبين أو استبعاد مرشح من قائمة المرشحين بأغلبية ثلثى أعضائها شطب اسم ناخب

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

 .ن ساعة، على أن يتم الفصل فى الطعن على وجه السرعةشطب اسمه فى خالل أربع وعشري
للجنة أن تقبل طلب التصالح من المرشح إذا ما اعترض على قرارها تجاهه فى شأن مما لم  •

 . يرد فيه نص، على أن يصدر قرار اللجنة فى طلب الصلح بأغلبية ثلثى أعضائها على األقل
 حصانة القائمين عليهاإشراف اللجنة على العملية االنتخابية ال يعنى  •
 

 تمويل عمل اللجنة: ثانيا
اللجنة، وتحدد اللجنة أغراضه وأوجه تمويله من بقرار " صندوق دعم االنتخابات"ينشأ  •

 .ومجاالت اإلنفاق منه

 :ويالحظ أن
 تعتبر حصيلة الصندوق أمواال عامة، ويكون تحت تصرف اللجنة 
 ائض منه الى الخزانة العامةيتمتع الصندوق بوضع الحساب الخاص، وال يرحل الف 
تتشكل حصيلة الصندوق من الدعم الذى تقدمه الدولة للعملية االنتخابية، والتأمين المالى الذى  

 .يودعه المرشحون، وكذلك الهبات والتبرعات التى توافق عليها اللجنة
 تضع اللجنة قواعد وإجراءات الصرف من حصيلة الصندوق 
امى للصندوق عقب إعالن نتيجة االنتخابات بثالثة أشهر على تقوم اللجنة بنشر الحساب الخت 

 .األكثر، وذلك بكل بالطرق الممكنة، ولكل من يطلبها نظير رسوم تقررها اللجنة
على األقل من األصوات الصحيحة للناخبين استرداد التأمين المالى % 5لكل مرشح حصل على  

% 25ح، وذلك بقرار من اللجنة، وبعد خصم عند الترشي" صندوق دعم االنتخابات"الذى أودعه فى 
منه كحد أقصى رسوما لتنمية موارد الصندوق، وأية خصومات أخرى وفقا لقواعد الدعاية التى 

 . تضعها اللجنة

 
 وموازنة اللجنة/مقترح بشأن سقف إنفاق المرشح: ثالثا

مقترح تخصيصها  لتحديد سقف اإلنفاق للمرشح، وربطها بالموازنة المعادلة مقترحةفيما يلى 
 :لنفقات اللجنة المستقلة لالنتخابات، كالتالى
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% 0.001متوسط الدخل السنوى للفرد، مضروبا فى عدد الناخبين المسجلين، مضروبا فى 
، 100، ثم يضرب فى عدد المرشحين، مقسوما على )ويشكل هذا سقف اإلنفاق للمرشح الواحد(

 :كالتالى
 1× عدد المرشحين×   1   ×) المسجلين(خبينعدد النا×متوسط الدخل السنوى للفرد

 _________   ___________________________________ ____________ 
 100  عدد المرشحين        1000

 
هى دوالر واحد للفرد، % 0.001 دوالر، فإن نسبة 1000= متوسط الدخل السنوى للفرد: مثال

 2000 مليون دوالر، وإذا كان عدد المرشحين 4ى هو  مليون، فإن اإلجمال4وإذا كان عدد الناخبين 
وإذا كان مجموع . ، فإن متوسط سقف اإلنفاق هو أربعة آالف دوالر للمرشح الواحد)ألفين مرشحا(

 مليون دوالر، فإن النسبة المقترحة لتمويل االنتخابات، 8إجمالى سقف اإلنفاق لكافة المرشحين هو 
 .. ألف دوالر80، تصبح %1وهى 

 
 :هم مزايا هذا األسلوب المقترحوأ
أنه يطرح معادلة نسبية وليس رقما مطلقا، مما يراعى تغير الظروف االنتخابية، سواء من  •

ويمكن، حسب الظروف االقتصادية السائدة، التحكم فى هذه . حيث عدد الناخبين أو عدد المرشحين
 ألف 160 المثال السابق وتصبح فقد تتضاعف فى(النسبة، حيث يمكن زيادتها وخفضها، بمعدل منتظم 

 ). ألف دوالر40دوالر، أو تنخفض الى النصف فتصبح 
يعتمد حساب هذه النسبة على إحصاءات البنك المركزى للدولة، من حيث تقدير متوسط الدخل  •

 .السنوى للفرد، مما يجعل هذه المعادلة أقرب تمشيا مع الواقع والخصوصية الوطنية
 للجنة االنتخابات بسقف إنفاق المرشحين، فيعزز قدرتها على إدارة أنه يربط القدرة المالية •

 .العملية االنتخابية على ضوء عدد المرشحين، أى درجة التنافسية فى االنتخابات
 .أنه يمكن تطبيقه على االنتخابات النيابية والمحلية •
جارب المقارنة، وحتى أنه، فى النتيجة النهائية، يقل كثيرا عن تكلفة العملية االنتخابية فى الت •

مع أكثرها تواضعا، حيث أشارت دراسات األمم المتحدة الى أن متوسط تكلفة العملية االنتخابية فى 
 دوالر فى شيلى، 1.2 دوالر للناخب، بينما يقل المعدل الى 3-1أمريكا وأوربا الغربية يتراوح بين 

 .12ستان دوالر فى الهند، ونصف دوالر فى باك1 دوالر فى كينيا، 1.8
  
 

                                                 
12 UNDP, Election Systems and Processes: Practice Note, January 2004, p.6  
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 خاتمة
استعرض التقرير بعض التجارب العربية واألجنبية فى إنشاء لجنة مستقلة لالنتخابات، ورصد 
القواسم المشتركة بين هذه التجارب، فيما يمكن اعتباره أعراف عالمية ولكى يكون تحت نظر المجتمع 

 .وصانع القرار عن إعادة تطوير العملية االنتخابية فى مصر
ن ما ورد فيه يحتاج الى دراسة وإمعان نظر، وبشكل نقدى أيضا، حتى تتبلور وبدون شك فإ

 .رؤية عامة بشأن طبيعة هذه اللجنة وصالحياتها ونظام عملها وكيفية مراقبتها أيضا
والشك أيضا أن تنوع الرؤى ضرورى عند الدراسة واإلعداد، ولكن من المهم أيضا أن نبقى 

قيادة مستقلة وذات كفاءة ومتمكنة من إدارة العملية االنتخابية فى أمام ناظرينا الهدف واضحا، وهو 
 . شمولها، تضمن التصويت الحر للناخبين من ناحية، وتكافؤ الفرص للمتنافسين من ناحية أخرى
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 ملحق بالنصوص التشريعية للجنة فى سبع دول
 مصر:  أوال
 لالنتخابات العليا اللجنة -مباشرة الحقوق السياسية

 
 والمجالس المحلية وهى مستحدثة بالقانون والشورى لجنة مختصة بانتخابات مجلسى الشعب لالنتخابات هى العليا جنةالل 

 والذى حدد طريقة تشكيلها وكيفية 1956 لسنة 73 مباشرة الحقوق السياسية رقم قانون والذى عدل بعض احكام 2005 لسنة 173
 . واختصاصاتها وانعقادها وقراراتهاعملها
 :انشاء لجنة عليا لالنتخابات برئاسة وزير العدل وعضوية كل من مكرر على 3ص المادة تن
ثالثة من رجال القضاء الحاليين بدرجة نائب رئيس محكمة النقض أو ما يعادلها ومثلهم كاحتياطيين يختارهم مجلس  −

 .القضاء االعلى
 مجلس الشعب اربعة منهم على أن يكون اثنان ستة من الشخصيات العامة غير المنتمين الى أى حزب سياسى، يختار −

منهم على االقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، ويختار مجلس الشورى اثنين احدهما على االقل من أعضاء الهيئات 
 .القضائية السابقين وذلك لمدة ست سنوات ويختار كل من المجلسين عدًد مساوياً من كل الفئتين كأعضاء احتياطين

 .ن وجد مانع لدى احد من أعضاء اللجنة حل محله احد االعضاء االحتياطيين بحسب ترتيب اختيارهمفإ −
 ممثل وزارة الداخلية −

 .ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية
 ـ) :أ ( مكرر  ) 3 ( مادة
 .ة اختصاصاتها القاهرة وتتمتع باالستقالل فى ممارسمدينة للجنة شخصية اعتبارية عامة، مقرها تكون 
 الموازنةوتكون لها ميزانية خاصة تدرج ضمن .  بتشكيلها واختصاصها قرار من رئيس اللجنةيصدر للجنة أمانة فنية وتكون
 .العامة للدولة
 . الالزمة لتنظيم العمل بهاوالقرارات اللجنة اللوائح وتصدر
 ـ):ب(مكرر ) 3 (مادة

 .ماعها صحيحاً اال بحضور رئيسها وسبعة من أعضائها على االقل وال يكون اجترئيسها اللجنة بدعوة من تجتمع
 . ثمانية أصواتبأغلبية قرارات اللجنة وتصدر
 ـ) :ج(مكرر ) 3 (مادة
 ـ: اآلتية االختصاصات اللجنة تتولى

 .وتحديثها االنتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها جداولـ وضع قواعد إعداد 1
 . االنتخابيةالدوائر ـ اقتراح قواعد تحديد2
 . الدعاية االنتخابيةلتنظيمـ وضع القواعد العامة 3
 .خابات والتثقيف المتعلقة باالنتالتوعيةـ اإلسهام فى جهود 4

 . العملية االنتخابيةلسير القواعد اإلرشادية ووضع
 . الشرف المتصلة باالنتخاباتبمواثيقـ متابعة االلتزام 5
 .نتخاب واالستفتاء لالالعامةـ إعالن النتيجة 6
 . القوانين الخاصة باالنتخاباتمشروعاتـ آباء الرأى فى 7

 ـ) :د(مكرر ) 3 (مادة
 اللجنة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات بمعاونة اجهزة الدولة تلتزم

 .مهامهاداء تتصل بهذه االختصاصات، وللجنة أن تستعين باى جهة فى ا
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 فلسطـين: ثانيا
 لجنة االنتخابات المركزية

تعتبر لجنة االنتخابات المركزية هيئة مستقلة تتولى مسئولية اإلدارة واإلشراف على االنتخابات الرئاسية والتشريعية فى 
فلسطينيين الذين يتم تعيينهم والمحامين واألكاديميين ال تتكون اللجنة من تسعة أعضاء يتم اختيارهم من بين كبار القضاة. فلسطين

كما يقوم رئيس السلطة بتعين رئيس . من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية من خالل المراسيم الرئاسية التى تصدر بهذا الشأن
 . وأمين عام للجنة من بين األعضاء

 المدير التنفيذى 

المركزية، ويتم تعيينه من قبل   فى لجنة االنتخاباتالمدير التنفيذى هو الشخص المسئول عن الجهاز اإلدارى والتنفيذى
 .13أعضاء اللجنة

 هيكلية ومهام اللجنة 

 بشأن االنتخابات، 2005لسنة ) 9(ووفقاً لقانون رقم تتألف لجنة االنتخابات من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي، 
لالزمة للعملّية االنتخابّية، إلى جانب اإلشراف والمراقبة العامة تتولى لجنة االنتخابات المركزية المصادقة على جميع اإلجراءات ا

على سير العملية االنتخابية، بمراحلها المختلفة، والتأكد من إجرائها تبعاً للقانون، كما على اللجنة اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة 
 .ة على نتائج االنتخابات وإعالنهاللقيام بانتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وشفافة، إلى جانب المصادق

 مكتب االنتخابات المركزي
يعتبر مكتب االنتخابات المركزى الجهاز اإلدارى والتنفيذى للجنة االنتخابات المركزية، ويخضع إلشرافها، ويرأسه المدير 

ها بعد مصادقة لجنة االنتخابات ويتولى مكتب االنتخابات المركزى إعداد الخطط واإلجراءات واألنظمة الالزمة وتطبيق. التنفيذى
 .عليها

  :ويدخل ضمن مسئولية مكتب االنتخابات المركزى المهام التالية
 إعداد تصّور عام عن مراحل العملّيات االنتخابّية، وإعداد الخطط الالزمة لتنفيذها  .2
 .إعداد سجل الناخبين االبتدائى والنهائى .3
 يفية المشاركة فيهاالناخبين بأهمية االنتخابات وك توعية وتثقيف .4
 .اعتماد القوائم االنتخابية ومرشحيها والمرشحين المستقلين .5
 .اعتماد المراقبين المحليين والدوليين ووكالء الهيئات الحزبية والمرشحين المستقلين .6
 .التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالعملية االنتخابية .7
 .تعيين وتدريب طواقم وموظفى االنتخابات .8
 . الوثائق والملفّات المتعلّقة باالنتخاباتأرشفة جميع  .9
 

 :ويتألف مكتب االنتخابات المركزى من الدوائر التالية
 دائرة العمليات ) أ

وتتولى وضع وتنفيذ وإدارة الخطط الخاّصة بالتسجيل واالقتراع، وتدريب الموظّفين، والتنسيق بين مكاتب الدوائر االنتخابّية 
 .والمقّر العام

 ةالدائرة اإلدارّي ) ب

                                                 
 ىف القانون واحلكم من اجلامعة 2002وهو قانوين، حاصل على شهادة املاجستري عام   املنصب حالياً احملامى عمار الدويك؛يشغل هذا  13

األمريكية ىف واشنطن، وحيمل شهادة الدبلوم العاىل ىف علوم الشرطة من أكادميية الشرطة ىف القاهرة، وشهادة البكالوريوس ىف القانون من جامعة 
 2004مت تعيينه مديراً تنفيذياً للجنة االنتخابات املركزية ىف تشرين األول لعام . ألردنالريموك ىف ا
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تشرف على العملّيات االنتخابّية من الناحية اإلدارّية، وتقوم بتأمين اللوازم واالحتياجات الضرورية لها، ومتابعة شئون 
 .الموظفين
 دائرة الشئون االنتخابّية ) ت
ن، تختص باعتماد القوائم االنتخابية والمرشحين، واعتماد المراقبين الدوليين والمحليين، ووكالء األحزاب والمرشّحي 

 .وتزويدهم بالمعلومات الالزمة عن سير العملّية االنتخابّية
 دائرة العالقات العاّمة ) ث
تعمل على تزويد الناخبين بمعلومات دقيقة ومفّصلة عن أهمّية االنتخابات، وكيفّية المشاركة فى مراحلها المختلفة، وتنسيق  

 . عالقة اللجنة بوسائل اإلعالم
 المكاتب والمقرات

 
 امالمقر الع

يقع المقر العام للجنة االنتخابات المركزية فى مدينة رام اهللا ويضم مكتب رئيس وأعضاء لجنة االنتخابات المركزية،  
 . باإلضافة إلى مكتب المدير التنفيذى والدوائر المختلفة لمكتب االنتخابات المركزى

 المكتب اإلقليمي
 العام، ويقوم بالتنسيق مع مكاتب الدوائر االنتخابية فى قطاع غّزة، يعتبر المكتب اإلقليمى فى قطاع غّزة امتداداً للمقّر

 .ويشرف على عملها ويرفع التقارير المتعلقّة بذلك إلى المقّر العام
 مكاتب الدوائر االنتخابية

فرز األصوات، تشرف مكاتب الدوائر االنتخابّية على تنفيذ العمليات االنتخابية المختلفة من تسجيل الناخبين، واالقتراع، و
 .ضمن حدود دائرتها االنتخابية، وتخضع إلشراف مكتب االنتخابات المركزى

القدس، جنين، طولكرم، طوباس، :  دائرة انتخابية وهي16 بشأن االنتخابات، يوجد 2005لسنة ) 9(ووفقاً لقانون رقم 
وفى كل . زة، مدينة غزة، دير البلح، خانيونس، ورفحقلقيلية، نابلس، سلفيت، رام اهللا والبيرة، أريحا، بيت لحم، الخليل، شمال غ

 .دائرة من هذه الدوائر يوجد مكتب للجنة يتبع أيضاً مكتب االنتخابات المركزى
 مراكز التسجيل واالقتراع

وهى المواقع التى يتوّجه إليها المواطنون أصحاب حق االقتراع أثناء فترة تسجيل الناخبين، وفى يوم االقتراع، من أجل 
دراج أسمائهم فى سجل الناخبين وممارسة حقهم فى االقتراع يوم االنتخابات، وتتوّزع مراكز التسجيل واالقتراع على الدوائر إ

 . االنتخابية الست عشرة بشكل يراعى التعداد السكانى فى التجّمعات السكّانّية المختلفة
 المبادئ والسياسات العامة

ون االنتخابات الفلسطينى والمعايير الدولية كأساس لنظامها الداخلى الذى يحكم عملها، تعتمد لجنة االنتخابات المركزية قان
وكانت االستقاللّية والحيادّية والمهنّية والشفافّية هى المحاور األساسية للمبادئ والسياسات التى اتبعتها اللجنة فى تسيير عملها 

 . وإدارتها للعملّية االنتخابّية
 االنتخابات المركزية من قانون االنتخابات الذى ينّص على أنها هيئة ذات شخصّية اعتبارية تتّمتع تنبع استقاللية لجنة
بالعمل بحيادية ونزاهة وأمانة وعدم محاباة "يوقع كل موظف يتّم تعيينه فى اللجنة على تعهد يلتزم بموجبه . باستقالل مالى وإدارى

أو حياد /لقيام بأى تصرف من شأنه اإلساءة إلى نزاهة العملية االنتخابية ووعدم ا. أى مرشح أو حزب سياسى على حساب اآلخر
 ."لجنة االنتخابات واستقاللها

يقتصر عمل اللجنة على الجانب التقنى واإلدارى والتنفيذى من العملّية االنتخابّية، أى أنها ليست جهة مختّصة بوضع القانون 
حياد اللجنة ال يتعلق فقط فى تعاملها مع األطراف المختلفة ذات العالقة باالنتخابات ف. االنتخابى أو تعديله، بل هى تعمل بموجبه

فاللجنة ال تأخذ أى . الفلسطينية، وإنما يمتد للقضايا والمواقف المختلفة المتعلقة بالنظام االنتخابى وأية تعديالت مطروحة بشأنه
وضمن هذا . عدد أعضاء المجلس التشريعى أو حول منح كوتا للمرأةموقف تجاه شكل النظام االنتخابى الذى يجب تبنيه، أو حول 
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 إلى اللجنة القانونية فى المجلس التشريعى حول 2004 آذار 24المفهوم العام، قدمت لجنة االنتخابات المركزية مذكرة بتاريخ 
 .قانون االنتخابات تبين فيها وجهة نظرها حول الجوانب اإلجرائية فى القانون

اللجنة على توخى الشفافية فى كل ممارساتها ومراحل عملها، ابتداًء بالسياسة المالية ومروراً بإجراءات كذلك تحرص 
. التوظيف والعطاءات، وانتهاًء بتنظيم عملية تسجيل مفتوحة لمراقبة الهيئات المحلية والدولية والهيئات الحزبية ووسائل اإلعالم

وإطالع كافة األطراف المعنية على أى تعديل فى إجراءاتها أو أى إجراء جديد تقوم كذلك حرصت اللجنة على نشر نتائج التسجيل 
 .به

 :ومنذ تشكيلها وضعت لجنة االنتخابات المركزية نصب أعينها هدفين رئيسيين
 . أولهما تأسيس إدارة انتخابية دائمة تعمل وفق أسس مهنية وإدارية سليمة

 .ء انتخابات حرة ونزيهة، رئاسية وتشريعية، فى الوقت الذى يحدده القرار السياسىوثانيهما إتمام التحضيرات الالزمة إلجرا
وتّم فى هذا السياق افتتاح وتجهيز . على صعيد تحقيق الهدف األول، قامت لجنة االنتخابات المركزية ببناء جهازها التنفيذى

كما تم وضع الهيكليات . تخابية فى ست عشرة دائرةمقر رئيسى فى رام اهللا ومكتب إقليمى فى قطاع غزة ومكاتب الدوائر االن
ويوجد حالياً لدى لجنة االنتخابات المركزية جسم . الالزمة وتعيين الطواقم وتدريبها وإقرار األنظمة اإلدارية والمالية الداخلية
 .إدارى مؤهل، وقابل لالستمرار كمؤسسة دائمة مسئولة عن تنظيم االنتخابات

لهدف الثاني، فقد تّم وضع الخطط والتصورات واإلجراءات الالزمة للعمليات االنتخابية المختلفة أما على صعيد تحقيق ا
كما أعدت اللجنة خطة مفصلة حول أعداد ). تسجيل ناخبين، قبول طلبات ترشيح، اقتراع، فرز، اعتماد مراقبين وأحزاب سياسية(

 السكانية فى الضفة الغربية وقطاع غزة، وأدلة ومواد تدريبية وأماكن توزيع مراكز االقتراع والتسجيل على كافة التجمعات
كذلك تّم إعداد المواد اإلعالمية التى تّم استخدامها فى حمالت التوعية . للطواقم التى تّم تعيينها إلجراء التسجيل واالقتراع والفرز

 . ممارسة حقهموالتثقيف التى نظمتها اللجنة بغرض توعية المواطنين بأهمية االنتخاب وكيفية 
 

 النفقات والموازنة

يتطلب إتمام العملية االنتخابية تخطيطا إداريا مكثفا ونفقات تشغيلية كبيرة، لذا من الضرورى توفير مصادر تمويل كافية من 
 .اجل ضمان إجراء االنتخابات وفقا للمعايير الدولية

وفى جميع الحاالت يتم تحويل . طى نفقات العملية االنتخابيةتقدم العديد من الدول والمنظمات المانحة الدعم المالى الذى يغ
 .هذا الدعم من خالل وزارة المالية

تقدم لجنة االنتخابات المركزية تقارير حول وضعها المالى لوزارة المالية من أجل إتمام إجراءات التدقيق القانونى لتلك 
 .التقارير
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 لبنان: ثالثا
  الداخلى للمجلس الدستوريامالنظ -243 رقـم قانـون

  االول الفصـل
  تأليفه - اختصاصه - المجلس تعريف
والبت فى .  تتولى مراقبة دستورية القوانينقضائية الدستورى هيئة دستورية مستقلة ذات صفة المجلس:  االولىالمادة

 .  الرئاسية والنيابيةاالنتخاباتالنزاعات والطعون الناشئة عن 
 مجلس النواب والنصف اآلخر مجلس الوزراء، على نصفهم المجلس الدستورى من عشرة اعضاء، يعين يتألف:  الثانيةالمادة

 . 150/99، المعدلة بالقانون الرقم 250/93 القانون الرقم منالنحو المبين فى المادة الثانية 
يبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ اداء . ر وال لالختصاللتجديد والية أعضاء المجلس ست سنوات غير قابلة مدة:  الثالثةالمادة

 .  المعينين مجتمعيناالعضاءقسم اليمين من قبل 
 واليتهم فى ممارسة اعمالهم الى حين تعيين بدالء عنهم انتهت انتهاء الوالية، يستمر االعضاء الذين عند:  الرابعةالمادة

وبالطريقة واليتهم، جع نفسه الذى عين االعضاء الذين انتهت  البدالء لمدة ست سنوات من قبل المرتعيينيجرى . وحلفهم اليمين
 . نفسها التى تم بها تعيين هؤالء

 هذا الشغور بقرار منه، ويقوم رئيس المجلس حصولفى حال شغور مركز احد االعضاء، يعلن المجلس :  الخامسةالمادة
 اسبوعيتم هذا التبليغ خالل .  العلم وتعيين عضو بديل العضو الذى شغر مركزه الخذاختاربابالغ هذا القرار الى المرجع الذى 

 . من تاريخ صدور القرار، بالطرق االدارية
 االصيل البديل خالل شهر من تاريخ اخذه العلم، بالطريقة ذاتها التى عين بها العضو العضو المرجع المشار اليه بتعيين يقوم

 . وللمدة المتبقية من واليته
 . اذا كانت المدة المتبقية من والية العضو االصيل تقل عن سنتينالوالية، يل قاعدة عدم تجديد  تطبق على العضو البدال

امام رئيس الجمهورية اليمين القانونية المنصوص الدستورى  مباشرة مهامهم، يقسم أعضاء المجلس قبل:  السادسةالمادة
 .  من قانون انشائهالمعدلةعليها فى المادة الخامسة 

 السن، أو بطلب ثالثة منهم عند االقتضاء، لينتخبوا رئيس اداء القسم يجتمع أعضاء المجلس بدعوة من بعد: ابعة السالمادة
 السادسة من المادة للرئيس، لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد، وفقاً لالصول المنصوص عليها فى ونائباًمن بينهم رئيساً للمجلس 

 . 150/99ن الرقم  المعدلة بالقانو250/93القانون الرقم 
 . رئيس السن، واذا تعذر حضوره، يرأسها اكبر االعضاء الحاضرين سناًالجلسة يرأس
 .الرئيس وقائع الجلسة اصغر االعضاء الحاضرين سناً ويوقع المحضر مع بضبط ويقوم

 
  الثانـى الفصـل

 واجبـات االعضاء وحقوقهم فـى 
 أو عضوية الوزارة أو مجلس النواب، ورئاسة أو ورئاسةجلس الدستورى  يجوز الجمع بين عضوية المال:  الثامنةالمادة

 والمشاركةوال الجمع بينها وبين أى مهنة أو عمل مأجور، باستثناء التعليم الجامعى خاصة، عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة أو 
 . فى المؤتمرات والنشاطات العلمية بعد موافقة رئيس المجلس خطياً

وتجنب كل ما من واعمالهم، المجلس الدستوري، خالل مدة عضويتهم التقيد بموجب التحفظ فى اقوالهم  أعضاء على يتعين
 . ويتوجب عليهم المحافظة على سر المذاكرة. مهامهمشأنه المس بالثقة أو االعتبار أو االخالل بمقتضيات 

 على عضو المجلس الدستورى أو اتخاذ أى اجراء  جزائيةدعوىفى ما خال الجناية المشهودة، ال يجوز اقامة :  التاسعةالمادة
 .  طوال مدة واليته، اال باذن الهيئة العامةعليهجزائى بحقه، أو القاء القبض 
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 االجراء القانونى المالئم مرفقاً بمذكرة من النائب العام لدى باتخاذ وزير العدل طلب االذن بالمالحقة أو يقدم:  العاشرةالمادة
 االجراءات واتخاذ على نوع الجرم وزمان ومكان ارتكابه وعلى خالصة عن االدلة التى تبرر المالحقة لتشتممحكمة التمييز 
 . الجزائية الالزمة

 الذى يدعو مكتب المجلس لدرس الطلب وتقديم تقرير فى المجلس طلب االذن بالمالحقة الى رئيس يقدم:  الحادية عشرةالمادة
 . بوعشأنه الى الهيئة العامة فى مهلة اس

 العضو المشكو منه، دون أن يشترك فى التصويت، وتصدر الى الهيئة العامة بالطلب بعد االستماع تبت:  الثانية عشرةالمادة
 . قرارها فى مهلة مماثلة

 العلنية وفى المناسبات الرسمية رداء من اللون النيلى الجلساتأعضاء المجلس الدستورى اثناء يرتدى :  الثالثة عشرةالمادة
 .  فرائيةتوشيةذى ياقة بيضاء مع 

 اعتماد سنوى مقطوع، محسوب على اساس بموجب مخصصات أعضاء المجلس الدستورى تحدد:  الرابعة عشرةالمادة
 . ، وتلحظ جميعها فى موازنة المجلس السنوية، وتصرف لهم شهرياً وفقاً الحكام هذا النظام1996المخصصات المقررة للعام

نظام التقاعد والصرف  (47/83 من المرسوم االشتراعى الرقم 52 منهم راتباً تقاعدياً احكام المادة  من يتقاضىعلى وتطبق
 ). من الخدمة
 المجلس فى المؤتمرات الدولية واالجتماعات التى تمثيل تكليف أعضاء المجلس الدستورى يمكن:  الخامسة عشرةالمادة

 االعتماداتتكليف بقرار من رئيس المجلس، بعد موافقة الهيئة العامة، فى حدود  ويجرى الالدستوريةتعقدها المجالس أو االتحادات 
 . الملحوظة لهذه الغاية فى موازنة المجلس

 بموافقةتأمين العمل فى المجلس بصورة منتظمة، ويجوز للعضو التغيب بداعى السفر الدستورى  على أعضاء المجلس يتعين
ويعود لرئيس المجلس تنظيم هذا اعضاء، لمجلس الحاضرين فى أى وقت عن ثمانية رئيس المجلس، شرط اال يقل عدد أعضاء ا

 تحديد االعمال الخاصة التى تتنافى مع 150/99 المعدل بالقانون الرقم 250/93كما أن له فى ضوء احكام القانون الرقم . االمر
 . مهام أعضاء المجلس

 بالتشريفات واالمتيازات المعطاة بموجب القوانين واالنظمة العضويتمتع  انتهاء واليته فى المجلس بعد:  السادسة عشرةالمادة
 انشاء المجلس الدستورى قانونيستفيد العضو من الفقرة الثانية من المادة الثالثة المعدلة من . العاملينالدستورى العضاء المجلس 

 . قتهبمواف) انتخاباًتعييناً أو (اذا دعى بعد انقضاء ثالث سنوات لخدمة عامة 
 فى المؤتمرات الدستورية التى يعقدها المجلس االشتراك لعضو المجلس المنتهية واليته اذا طلب منه رئيس المجلس، يحق

 أو ادارية اليها خارج لبنان، كما يجوز للمجلس الدستورى االستعانة به أو تكليفه اية مهمة يدعىالدستورى فى لبنان أو التى 
 .جلستمثيلية تدخل فى اختصاص الم

 
  الثالـث الفصـل

  االسـتقالـة
 . بكتاب خطى يقدم الى رئيس المجلسالدستورى  أن يستقيل من عضوية المجلس للعضو:  السابعة عشرةالمادة
 خطى ايضاً يقدمه الى رئيس المجلس قبل تاريخ جلسة بكتاب المستقيل أن يرجع عن استقالته للعضو:  الثامنة عشرةالمادة

 . ل المجلسبتها رسمياً من قب
 : مستقيالً حكماًيعتبر:  التاسعة عشرةالمادة

 التبليغ والغياب فى كل مرة فى يثبت .يتغيب عن حضور ثالث جلسات متتالية من دون عذر مشروعالذى العضو  -
 .محضر الجلسة التى يتغيب عنها

 . من هذا القانون أعضاء المجلس الدستورى بموجب المادة الثامنةعلىالعضو الذى يخالف الحظر المفروض  -
 على تحقيق يجريه الرئيس شخصياً أو بواسطة احد أعضاء المجلس، وينظم به محضر يعرض بموجب المخالفة تثبت -

 .الهيئة العامة، ويحفظ لدى الرئيس بعد اقراره من قبلها
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 .  االقل يصدر باكثرية سبعة أعضاء علىبقرار المجلس حصول الشغور وانتهاء الوالية يعلن:  العشرونالمادة
 الذى اختار العضو الذى شغر مركزه ويتم تعيين العضو البديل من قبل المرجع المرجع رئيس المجلس هذا القرار الى يبلغ
 250/93 الدستورى الرقم المجلسضمن المهل ووفقاً لالصول المنصوص عليها فى المادة الرابعة من قانون انشاء المذكور، 

 . 150/99المعدلة بالقانون الرقم 
 

  المجلستنظيـم
  االول الفصـل
  الرئيـس

الصالحيات المالية واالدارية التى تنيطها الدستوري،  الرئيس فى ما يتعلق بالمجلس يمارس:  الحادية والعشرونالمادة
 .  الصالحيات الدستوريةباستثناءالقوانين واالنظمة بالوزير، 

 .  غيابه أو تعذر قيامه بمهمتهحالرئيس فى  نائب الرئيس مقام اليقوم:  الثانية والعشرونالمادة
 

  الثانـى الفصـل
  المجلـس مكتـب
 عضوين تنتخبهما الهيئة العامة باالكثرية النسبية لمدة ومن مكتب المجلس من رئيس المجلس يتألف:  الثالثة والعشرونالمادة

 . مرجحاًصوات يعتبر صوت الرئيس وتنتخب من بينهما اميناً للسر، وعند تساوى االللتجديد، ثالث سنوات قابلة 
 .  قراراته باالكثريةويتخذمرة فى االسبوع على االقل رئيسه،  مكتب المجلس بدعوة من يجتمع:  الرابعة والعشرونالمادة
 . المجلس متسلسلة باجتماعات المكتب وقراراته، يوقعها الرئيس والعضوان وتحفظ لدى رئيس محاضر امين السر ينظم
 : مكتب المجلسيتولى: مسة والعشرون الخاالمادة

 .  المناسبة فى هذا الخصوصالقراراتالسهر على حسن سير العمل فى المجلس ورعاية شئون موظفيه، واتخاذ  -
 . تنفيذهاتحضير مشروع موازنة المجلس واالشراف على  -

 .ئة العامة الى الهيشأنهاالتداول فى االمور المتعلقة بالمجلس، وتقديم االقتراحات الالزمة فى  -
 

  الثالـث الفصـل
  العامـة الهيئـة
 .  الهيئـة العامة من جميع أعضاء المجلس الدستورىتتألـف:  السادسة والعشرونالمادة
 .  الهيئة العامة رئيس المجلسيرأس
 : اآلتية الهيئة العامة االختصاصات تمارس:  السابعة والعشرونالمادة

 .اقرار مشروع موازنة المجلس -

 . المجلس والتصديق على قراراته عند االقتضاءمكتبى االقتراحات الصادرة عن  البت ف -

 .يعرضها رئيس المجلس واتخاذ القرارات المناسبة بشأنهاالتى التداول فى االمور الطارئة  -

 .  الداخلى للمجلس ومالك موظفيهالنظاماقتراح تعديل  -
 االقل بدعوة من رئيس المجلس أو بناء على طلب ثالثة علىالشهر  الهيئة العامة مرة فى تجتمع:  الثامنة والعشرونالمادة

.  مرجحاًالرئيسمن اعضائها، وتتخذ قراراتها فى الشئون االدارية والمالية بالغالبية النسبية، وعند تساوى االصوات يعتبر صوت 
 . وال تكون الجلسة قانونية اال بحضور ثمانية أعضاء على االقل

ويحفظ هذا المحضر لدى رئيس سرها، وقائعها وبالمقررات التخذة فيها، يوقعه رئيس الهيئة وامين  لكل جلسة محضر بينظم
 . المجلس

 . العامة واحالة مقترحاتها على المراجع المختصةالهيئة رئيس المجلس تنفيذ قرارات يؤمن:  التاسعة والعشرونالمادة
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 الدسـتوري  المحاكمـة لـدى المجلـساصـول
  االول الفصـل

 اصول الطعن بعـدم دستورية القوانيـن فـى 
 وحدها حق الطعن بعدم 250/93 من القانون الرقم عشرة المحددة حصراً فى المادة التاسعة للمراجع:  الثالثونالمادة

 . دستورية القوانين
 المختص شخصياً بموجب استدعاء موقع من المرجعالدستورى  الطعن الى رئيس المجلس يقدم:  الحادية والثالثونالمادة

 .  نشر القانون فى الجريدة الرسمية أو فى احدى وسائل النشر المعتمدة قانوناًتاريخخالل خمسة عشر يوماً تلى 
 .  المطعون بعدم دستوريتها، والنقاط المخالفة للدستورالنصوص أن يتضمن استدعاء الطعن يجب:  الثانية والثالثونالمادة
 الدستوري، فى سجل خاص يمسكه كاتب المجلسسجل استدعاء الطعن، فور وروده الى قلم ي:  الثالثة والثالثونالمادة

 . االصولمختص، مرقم بالتسلسل ومؤشر عليه حسب 
 .  ايصالبه يختم االستدعاء بخاتم يشير الى تاريخ وروده ورقم تسجيله، ويعطى -

وة من رئيسه للنظر فى تعليق مفعول النص المطعون فيه  بدعالمجلس تسجيل االستدعاء ينعقد بعد:  الرابعة والثالثونالمادة
 . الى حين البت بالطعن

 مجلس النواب ورئيس مجلس ورئيسحال اتخاذ قرار بذلك، تبلغ نسخة عن هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية، وفى 
 . الوزراء، وينشر فى الجريدة الرسمية

 .  تقرير فى القضيةلوضع من االعضاء  الرئيس مقرراًيعين:  الخامسة والثالثونالمادة
 .  عشرة ايام من تاريخ ابالغه قرار تعيينهمهلة المقرر أن يضع تقريره ويحيل الى رئيس المجلس خالل على
 والوقائع والنقاط القانونية والدستورية المطروحة وعلى الحل المقترح، ويبقى الطعن أن يشتمل التقرير على ملخص يجب
 .  سرياًالتقرير

 نسخاً عنه الى االعضاء ويدعوهم الى جلسة تعقد خالل المجلس ورود التقرير يبلغ رئيس فور:  السادسة والثالثونالمادة
 . وتبقى الجلسة مفتوحة الى أن يصدر القرار. للتداول فى موضوع الطعنالتقرير، خمسة ايام من تاريخ ورود 

ويوقع من الرئيس ومن جميع الجلسة، عشر يوماً من تاريخ انعقاد  القرار فى غرفة المذاكرة فى مهلة اقصاها خمسة يصدر
 .  المجلسرئيساالعضاء الحاضرين ثم يسجل فى سجل خاص يحفظ لدى 

 للدستور كلياً أو جزئياً، يعتبر النص الذى تقرر بطالنه، المخالفة اعلن القرار بطالن النصوص اذا:  السابعة والثالثونالمادة
 .  أى اثر قانونىبيرتكأنه لم يكن، وال 

 وينظم محضر بالوقائع، ويبلغ رئيس المجلس المفعول لم يصدر القرار ضمن المهلة القانونية، يكون النص سارى اذا
 .  قرارالىالمراجع المختصة عدم توصل المجلس 

يوقع المحضر من . ن فيها انعقادها، واسماء االعضاء المشاركيتاريخ محضر بالجلسة يذكر فيه ينظم:  الثامنة والثالثونالمادة
 .  ويحفظ لدى رئيس المجلسالحاضرينالرئيس واالعضاء 

 عشرة من هذا القانون يعتبر مستقيالً حكماً العضو الذى التاسعة الى ما ورد فى المادة باالضافة:  التاسعة والثالثونالمادة
 .  الصادر بنتيجتهاالقرارارك فيها أو يمتنع عن توقيع  تقدره الهيئة العامة عن متابعة المذاكرة التى شمشروعيتخلف من دون عذر 

 والى المستدعى بالطرق االدارية، وينشر فى المختصة القرار فى سجل خاص ويبلغ الى المراجع ينسخ:  االربعونالمادة
 .الجريدة الرسمية

 
  الثانـى الفصـل

  الناشئةاالصول المتبعة فى الطعون والنزاعات فى 
 لرئاسـية  االنتخابـات اعـن
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 انتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب صحة المجلس الدستورى الفصل فى يتولى:  الحادية واالربعونالمادة
وذلك بطلب مقدم من ثلث االعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب على االقل، ضمن عنها، ويبت فى الطعون والنزاعات الناشئة 

 . 150/99 المعدلة بالقانون الرقم 250/93 عليها فى المادة الثالثة والعشرون من القانون الرقم  ووفقاً لالصول المنصوصالمهلة
 من رئيسه فى جلسة مفتوحة ويصدر قراره فى مهلة بدعوة ورود المراجعة ينعقد المجلس فور:  الثانية واالربعونالمادة

 . لتحقيقات التى يراها مناسبة المراجعة، وله أن يجرى اورودثالثة ايام على االكثر من تاريخ 
 أعضاء مجموع بأكثرية سبعة أعضاء على االقل فى الدورة االولى، وباالكثرية المطلقة من المذاكرة القرار فى غرفة يصدر

 . المجلس فى الدورة الثانية
نواب ورئاسة مجلس  رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الالى قرار المجلس وفقاً لالصول بيلغ:  الثالثة واالربعونالمادة

 . الرسميةالوزراء وينشر فى الجريدة 
 .  موضوع الطعن، تعتبر هذه االنتخابات كانها لم تكناالنتخاباتفى حال صدور قرار بابطال :  الرابعة واالربعونالمادة

 
  الثالـث الفصـل

  الناشئةاالصول المتبعة فى الطعون والنزاعات فى 
  االنتخابـات النيابيـة عـن
 االنتخابات النيابية، والبت فى الطعون والنزاعات صحة المجلس الدستورى الفصل فى يتولى:  الخامسة واالربعونادةالم

 . الناشئة عنها
 من أى مرشح منافس خاسر فى دائرته االنتخابية، الى منتخب الطعن فى صحة نيابة نائب يقدم:  السادسة واالربعونالمادة

 اقاصها ثالثون يوماً تلى تاريخ اعالن نتائج االنتخاب فى الدائرة المذكورة، على أن يوقع منه لةمهرئاسة المجلس الدستورى فى 
 .  منظمة لدى الكاتب العدلمرفقةشخصياً أو من محام باالستئناف مفوض صراحة بتقديم الطعن، بموجب وكالة 

 . 250/93 القانون الرقم من 28 و27 و26 و25 فى شأن الطعن احكام المواد تراعى
مقرراً أو اكثر عند االقتضاء، من بين الدستورى  ورود الطعن يعين رئيس المجلس فور:  السابعة واالربعونالمادة

 . االعضاء، لوضع تقرير فى القضية
ويجري، عند الضرورة، التحقيقات الالزمة لجالء الحقيقة، االوراق،  العضو المقرر بدراسة يقوم:  الثامنة واالربعونالمادة

 .  قاضى التحقيق كافة باستثناء اصدار مذكرات التوقيفبصالحيات يتمتع فى ذلك وهو
 بدعوة من رئيسه للمذاكرة فى الطعن ويصدر قراره فى فوراً ورود التقرير، يجتمع المجلس بعد:  التاسعة واالربعونالمادة

 الجمهوريةلطرق االدارية الى كل من رئيس  من تاريخ ورود التقرير، ويبلغ هذا القرار بااالكثرشأنه خالل مهلة شهر على 
 . ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية والمستدعى

 .250/93 من القانـون الرقـم المعدلة 31 فى اصدار القرار احكام المادة تراعى:  الخمسونالمادة
  الرابـع الفصـل
  مشـتركـة احكـام
 .  تقبل أى طريق من طرق المراجعة العادية وغير العاديةوالرمة،  المجلس الدستورى مبقرارات:  الحادية والخمسونالمادة
 القضية المحكوم بها، وهى ملزمة لجميع السلطات العامة، بقوة قرارات المجلس الدستورى تتمتع:  الثانية والخمسونالمادة

 . وتنشر فى الجريدة الرسميةواالدارية، وللمراجع القضائية 
 : على ما يأتيالدستورى  أن تشتمل قرارات المجلس يجب:  الثالثة والخمسونالمادة

 . اسماءاالعضاء الذين اشتركوا فى اصدار القرار -
 .  االساسية فى الملفاالوراقاالشارة الى  -

 .  العامة المطبقةالدستوريةبيان النصوص الدستورية والقانونية أو المبادىء  -

 .الحيثيات الواقعية والقانونية للقرار -
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 ية واالداريةالشئون المالفى 
  ول االالفصـل

 الشئون الماليـة فـى 
 .  خاصة تدرج فى باب خاص ضمن الموازنة العامة للدولةسنوية للمجلس الدستورى موازنة يكون:  الرابعة والخمسونالمادة
لعامة، الى  رئيس المجلس، بعد اقراره من الهيئة اويرسله مكتب المجلس مشروع الموازنة، يعد:  الخامسة والخمسونالمادة

 .  لالصول المنصوص عليها فى قانون المحاسبة العموميةووفقاًوزير المالية ضمن المهلة 
 ومراقبة عقدها وتصفيتها وصرفها وفقاً لالصول المجلس رئيس المجلس عقد نفقات يتولى:  السادسة والخمسونالمادة

 المالية وزارةالية ترسل جداول باالعتمادات المصروفة الى وفى نهاية السنة الم.  العموميةالمحاسبةالمنصوص عليها فى قانون 
 . العموميةوتطبق فى شأن هذه الجداول احكام قانون المحاسبة . مصدقة من الرئيس

 
  الثانـى الفصـل

 الشئون االداريـة فـى 
لقانون، تنظيم اإلدارة  الى مهامه المحددة فى هذا اباالضافة رئيس المجلس الدستوري، يتولى:  السابعة والخمسونالمادة

 . وتوزيع االعمال بينهمالموظفين، الداخلية، وتحديد مهام 
 .  السرامين أن يقوم بالتفتيش االدارى بنفسه أو بواسطة وله

 المجلس، مراقبة العمل فى الدوائر االدارية، وبالتنسيق مكتب امين سر المجلس، باشراف يتولى:  الثامنة والخمسونالمادة
 .  ادائهالتحسينراح ما يلزم بينها، واقت
 .  للجدول الملحق بهذا القانونوفقاً الوظائف لدى المجلس الدستورى تحدد:  التاسعة والخمسونالمادة
 احكام هذا القانون، نظام الموظفين العام، والنظام مع على موظفى المجلس، فى كل ما ال يتعارض يطبق:  الستونالمادة

 .  للمساعدين القضائيين منهمبالنسبةالخاص بالمساعدين القضائيين 
 
 

 العـراق: رابعا
 المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات

 لتكون 31/5/2004 فى 92تم انشاء المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات فى العراق بأمر سلطة األئتالف المؤقتة رقم 
نية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن حصراً السلطة االنتخابية الوحيدة فى العراق، والمفوضية هيئة مه

السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة إعالن وتطبيق وتنفيذ األنظمة والقواعد واالجراءات 
 .المتعلقة باالنتخابات خالل المرحلة االنتقالية

 القسم الثاني
 ينمجلس المفوض

يتألف مجلس المفوضين من تسعة أعضاء منهم سبعة أعضاء لهم حق التصويت وعضوان ليس لهما حق التصويت هما  .1
 .المدير العام التنفيذى لإلدارة االنتخابية والعضو الدولى الذى تم اختياره من قبل األمم المتحدة

ن للمجلس السلطة الحصرية إلصدار وتنفيذ يترأس المجلس المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات فى العراق، ويكو .2
وفرض أنظمة وقواعد واجراءات وقرارات واتخاذ أى اجراء اخر لضمان التخطيط والتنظيم والتنفيذ الناجح واإلشراف على 

 .االنتخابات الوطنية واإلقليمية والمحلية فى عموم العراق
حث القانونى وخدمات السكرتارية ومسئوليات أخرى تقوم األمانة العامة للمجلس بتقديم خدمات حفظ السجالت والب .3

 .خاصة بأعمال المجلس ووفق متطلباته
 :االجراءات الصادرة من المجلس تحكم كيفية إدارة أعماله وسيقوم المجلس اضافة الى أعماله األخرى بما يلى  .4
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 .إصدار األنظمة −
 .اإلشراف على عمل المدير العام التنفيذى واإلدارة االنتخابية −
 .رسة المسئولية المالية فى استعمال موارد المفوضيةمما −
 .إقرار أية تعليمات أو توجيهات أو لوائح إدارية تصدر عن المدير العام التنفيذى −
النظر فى أى نزاع أو شكوى أو استئناف أو أى أمر متعلق بالعملية االنتخابية لغرض التحقيق أو إقرار أو إصدار  −

 .األحكام بشأنها
 .ر، يصدر المجلس قواعد اجراءات أخرى لتعديل أو تكملة ما يستجدإذا لزم األم −
 
 
 القسم الثالث 

 الشفافية والمسئولية
 . ـ يدير المجلس شؤونه بمسئولية وشفافية1
 ـ عموماً تكون جلسات المجلس مغلقة، ولكن يمكن أن تعقد جلسات مفتوحة فى أى مسألة بناًء على رغبة أربعة من 2

 . م حق التصويتالمفوضين الذين له
 ـ يتم تسجيل وقائع كافة اجتماعات المجلس فى محاضر خاصة حسب ما منصوص عليه فى هذه االجراءات ويتضمن 3

هذا السجل جدول األعمال والقرارات واألسباب والوثائق المعتمدة ويتم حفظه من قبل األمانة العامة باستعمال نماذج معينة وتكون 
 .الجمهور إال إذا قرر المجلس خالف ذلك بشكل محددهذه المحاضر متاحة إلطالع 

 ـ يقوم المجلس ببذل الجهود إلشراك الكيانات السياسية واألطراف األخرى ذات العالقة فى بحث المسائل ذات األهمية 4
 .فى العملية االنتخابية

 المجلس وجوب إشعارها بنشاطاته  ـ تحتفظ األمانة العامة بقائمة لالتصاالت تضم أسماء األشخاص والكيانات التى يرى5
 .وتبذل جهوداً معقولة إلشعار هؤالء األشخاص والكيانات باألمور ذات األهمية

 القسم الرابع
 االجتماعات والحضور والقرارات

يحدد رئيس مجلس المفوضين وقت ومكان اجتماعات المجلس، ويعقد المجلس اجتماعاته إذا وجد ذلك مالئماً وفقاً  .1
 .نظم، ويحق ألربعة مفوضين طلب عقد اجتماع للمجلس وعندها يدعو الرئيس الى عقد االجتماعلجدول زمنى م

يعد رئيس المجلس جدول أعمال اجتماعات المجلس بعد التشاور مع المفوضين مستخدماً نماذج قياسية على أن يتخذ  .2
 .بحث المسائل الجوهرية شكل اجتماعات رسمية

مهامه، وفى حالة غياب الرئيس والنائب، على المفوضين الذين يحق لهم /  الرئيسعند غياب رئيس المجلس يتولى نائب .3
 .التصويت تعيين رئيساً مؤقتاً للمجلس

يتم النصاب القانونى الجتماعات المجلس بحضور أربعة مفوضين يحق لهم التصويت، وفى حالة وجود طارئ يحول  .4
اء بعدد أقل كنصاب قانونى وذلك بموافقة عضو االنتخابات الدولى دون اجتماع المفوضين المصوتين األربعة، فيمكن االكتف

 .للمجلس
تتخذ قرارات المجلس باالجماع كلما أمكن، وحيثما ال يمكن التوصل الى اإلجماع يؤخذ برأى غالبية المفوضين  .5

 .لى غير ذلكع) 92(الحاضرين الذين يحق لهم التصويت شريطة توفر النصاب القانوني، إال إذا اشترط األمر رقم 
إذا تحتم أخذ أصوات المفوضين حول مسألة ما، سيكون التصويت علناً إال إذا طلب أحد المفوضين المصوتين أن يتم  .6

 .التصويت باالقتراع السري، ويقوم رئيس المجلس بفرز األصوات أمام المفوضين الحاضرين
لوكالة، وفى حالة تغيب أحد المفوضين فإن على جميع األعضاء حضور كل اجتماعات المجلس، وال يقبل التصويت با .7

 .أعاله) 5(على رئيس المجلس إعادة جدولة االجتماع أن أمكن أو اتخاذ القرار باألغلبية المبينة فى المادة 
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لكل من األعضاء المصوتين السبعة أن يقوم بتسمية مساعد يحضر اجتماعات المجلس بالنيابة عنه، وليس للمساعد حق  .8
 .ماعات المجلسالتصويت فى اجت

للمدير العام التنفيذى أو عضو االنتخابات الدولى للمجلس، أن يتغيب عن حضور اجتماع المجلس إذا ارتأى أن يناقش  .9
 .المجلس مسألة معينة فى غيابه

إذا ارتأت غالبية المفوضين المصوتين الحاضرين إلجتماع المجلس انه من األفضل أن تتم بعض حيثيات االجتماع من  .10
 .ضور المدير العام التنفيذى أو عضو االنتخابات الدولى للمجلس، فعليهما التغيب عن حضور المداوالت قيد البحثدون ح

) بما فى ذلك االجتماع المنعقد فى جلسة مغلقة(للمجلس أن يدعو أى شخص ليس مفوضاً لحضور اجتماع المجلس  .11
 .لتقديم معلومات أو مشورة للمجلس

 القسم الخامس
 ى يستلمها مجلس المفوضيةالوثائق الت

 : ـ يتلقى المجلس ثالثة أنواع من الوثائق 1
 .االقتراحات التى تحتوى توصية الى المجلس باتخاذ اجراء .1
ويجوز تقديمها فقط من قبل أحد المفوضين أو من يمثله بما فى ذلك المدير العام التنفيذى أو من يمثله وعضو  .2

 .االنتخابات الدولى أو من يمثله
 .ات التى ال تحتوى توصية الى المجلس باتخاذ اجراءالمذكر .3
ويجوز تقديمها فقط من أحد المفوضين أو من يمثله بما فى ذلك المدير العام التنفيذى أو من يمثله أو خبير االنتخابات  .4

 .الدولى للمجلس أو من يمثله
لمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات فى المراسالت التى تحتوى على أية وثيقة موجهة للمجلس بصفته إدارة متميزة عن ا .5

 العراق كمؤسسة أوسع، 
 .ويمكن تقديمها من قبل أى شخص أو كيان له مصلحة فى العملية االنتخابية .6
 ـ عند إستالم أى مفوض أو المدير العام التنفيذى لإلدارة االنتخابية بصفته الرسمية ألية وثيقة أو رسالة تتصل بشكل 2

 بمهام المجلس أو بأمور تخضع أو قد تخضع فى أى وقت فى المستقبل لدراسة المجلس، فإن على المفوض مباشر أو غير مباشر
 .أو المدير العام التنفيذى تقديمها الى المجلس كرسالة أو كجزء من اقتراح أو مذكرة

 .م الثامن أدناه ـ يجوز تقديم أية شكاوى أو منازعات أو مطالبات للمجلس بموجب االجراءات المطلوبة فى القس3
 على األمانة العامة أن تقوم بالخطوات التالية عند إستالمها ألية وثيقة ينبغى تقديمها الى المجلس تدوين وقت وتاريخ -4

 .إستالمها وطريقة االستالم
 .تخصيص رقم متسلسل لكل وثيقة مع بيان أن كانت اقتراحاً أو مذكرة أو رسالة .1
 .دون فيها الوثيقةإرفاق استمارة وفق نموذج معين ت .2
 .إعداد وتسليم نسخاً من االستمارة والوثيقة الى كل مفوض .3
 .فى أسرع وقت ممكن .4
إعداد نسخة من االستمارة والوثيقة وحفظها فى ملفات إعتيادية وإلكترونية تضم جميع الوثائق المستلمة من قبل المجلس  .5

 .وحسب التسلسل الرقمي
لوثيقة تحتها ثم وضعها فى ملف يضم كل أوراق المجلس ذات العالقة إعداد نسخة من االستمارة وإرفاق أصل ا .6

 .بموضوع الوثيقة
 .استشارة رئيس المجلس .7
 .بهدف وضع الوثيقة فى جدول اجتماع المجلس فى أقرب فرصة ممكنة .8
 .ال يمكن بصورة عامة عرض أية وثيقة مستلمة على اجتماع المجلس لدراستها إال فى اليوم الثانى من إستالمها .9

 القسم السادس
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 القرارات
يعبر المجلس عن نتيجة مداوالته على شكل قرارات، يمكن أن تضم هذه القرارات من بين أمور أخرى، إصدار أنظمة، 

 .المصادقة على االجراءات، تعليمات الى المدير العام التنفيذى لإلدارة االنتخابية
 .تسجل كافة قرارات المجلس على استمارة نموذجية

 :ب األمانة العامة بما يلى يقوم مكت
 .تخصيص رقم تسلسلى لكل قرار .1
 .إعداد بأسرع وقت ممكن نسخاً من القرار المرقم الى كل مفوض .2
إعداد نسخة من القرار المرقم وحفظه فى ملفات اعتيادية وإلكترونية تضم جميع قرارات المجلس حسب تسلسلها  .3
 .الرقمي
 .لف يضم أوراق المجلس ذات العالقة بموضوع القرارإعداد نسخة من القرار المرقم وحفظها فى م .4

 الشكاوى
 بسلطة حصرية فيما يتعلق بالتنفيذ 31/5/2004والمؤرخ فى ) 92( من األمر المرقم 7 ـ يتمتع المجلس بموجب القسم 2

على سوء تصرف المدنى إلجراءاته وأنظمته، يجوز للمجلس أن يحيل أى قضية جنائية الى السلطات المختصة إذا وجد دليالً 
 .جنائى يتعلق بنزاهة عملية االنتخابات

 ـ ملك المجلس السلطة الحصرية لحل النزاعات الناجمة عن اإلعداد وتنفيذ انتخابات وطنية، إقليمية أو على مستوى 3
يعينهم المجلس األعلى التى تضم ثالثة قضاة (المحافظات، ويجوز استئناف قرارات المجلس النهائية لدى هيئة االنتخابات االنتقالية 

 .على عكس ذلك) 92(ما لم ينص األمر رقم ) للقضاء
 ـ يجوز للمجلس، إستناداً الى معلومات استلمها أو شكاوى قدمت أو احيلت إليه أو بمبادرة منه أن يجرى تحقيقات وان 4

أو عدم القيام بعمل يشكل تهديداً، يصدر أحكاماً، حول أى مسألة قد تشمل، كياناً سياسياً أو أى شخص أو جهة أخرى فى عمل 
إعاقة، إكراهاً، فساداً، نشراً لمعلومات خاطئة يقصد منه أو ينتج فعلياً إعاقة أو إفشال اإلعداد إلجراء انتخابات شرعية جديرة 

 .بالثقة
سياسية وتسجيل  ـ يفصل المجلس فى أى نزاع يتعلق بالعملية االنتخابية بما فى ذلك أى نزاع متصل بتسجيل الكيانات ال5

 .أو تسمية المرشحين وأهلية المقترعين والمرشحين وبشرعية فرز األصوات
 . ـ يصدر المجلس اجراءات تهدف الى تمكين أى شخص أو جهة ذات عالقة تقديم أى شكوى متصلة بالعملية االنتخابية6
 . عن طريق مكتب المحافظة ذات العالقة ـ تسلم الشكاوى ضد إدارة االنتخابات الى المدير العام التنفيذى مباشرة أو7
 ـ تسلم كافة االستئنافات المرفوعة ضد قرارات المدير العام التنفيذى مبدئياً الى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يطلب 8

 .من المدير العام التنفيذى تفسيراً لصدور القرار قبل أن يصدر المجلس حكمه حول االستئناف
 :قرارات المفوضية

أو سحب الترخيص للكيان /لمفوضية آليات لتطبيق أنظمتها تجاه أى كيان سياسى أو ائتالف وقد تشمل غرامات مالية وتحدد ا
 السياسى أو االئتالف

 :الميزانية
نعرف أن المفوضية ال تستلم ميزانيتها من .  بعينةالعجاب اإلستقالل المالى الذى تتحدث عنه المفوضية فهو العجب أما

 العراقي، ونعرف أنها ال تستلم ميزانيتها من المنظمة الدولية، لكننا نعرف أن لها ميزانية، البرلمانقية، وال من الحكومة العرا
 .لمنتسبيهاوميزانيتها بمئات الماليين من الدوالرات، التى تذهب رواتب 
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 اليمـن: خامسا
 لالنتخابات واالستفتاءاللجنة العليا 

 تشكيلها ومهامها
 19 المادة

 اسم15 تحتوى على قائمة بين من الجمهورية رئيس من بقرار تعيينهم يتم أعضاء سبعة من لالنتخابات العليا اللجنة شكلت-ا
 .هذاالقانون فى المحددة الشروط فيهم تتوفر ممن النواب مجلس يرشحهم
 .المجلسأعضاء ثلثى  باغلبية العليا اللجنة لعضوية المرشحين قائمة اقرار يكون-ب

 20 المادة
 .التعيين قرار صدور تاريخ من تبدا شمسية سنوات ست العليا اللجنة فى العضوية مدة-ا
 لدورة اعضائها من أو أى اللجنة وتعيين ترشيح اعادة ويجوز يوما بثالثين مدتها نهاية قبل اللجنة تشكيل اجراءات تبدا-ب
 .فقط ثانية

 21 المادة
 - :االتية الشروط فيه تتوفر أن اتلالنتخاب العليا اللجنة فى يرشح من فى يشترط

 .سنة)35 (العمر من بلغ قد يكون ان-ا
 .يمنيين ابوين من يكون ان-ب
 .والخبرة ذوى الكفاءة من يكون وان يعادلها ما أو الجامعية الشهادة على حاصال يكون ان-ج
 .والسلوك الخلق مستقيم يكون ان-د

  .واألمانة بالشرف مخلة جريمة فى االنتخاب، او جرائم من فى أى قضائى بات حكم ضده صدر قد يكون اال-هـ
 فى عضويته الحزبى مدة نشاطه تجميد عليه سياسى وجب تنظيم أو حزب أى الى منتميا اللجنة فى المعين العضو كان اذا-و
 .اللجنة
 .اللجنة فى عضويته دةم المرشحين أو لالحزاب االنتخابية الدعاية فى يشترك أو عامة انتخابات فى أى نفسه يرشح اال-ز

 22 المادة
 فى تعيينه قبل عليها حاصال يكن لم اذا الدرجة هذه العضو ويستحق وزير عن تقل ال بدرجة العليا اللجنة عضو يكون -ا
 .التعيين قرار صدور بمجرد اللجنة

 .اللجنة فى عمله مدة خالل واالمتيازات بالحقوق يتعلق فيما العامل الوزير معاملة اللجنة عضو يعامل -ب
 الواردة الشروط من شرط فقدانه حالة فى جمهورى وذلك بقرار اال اللجنة عضو فصل يجوز ال -ج

 له خلفا وتعيين اختيار يتم فصلهأو  استقالته أو وفاته قضائى نهائى وفى حالة حكم وبموجب القانون هذا من )21( المادةفى 
 .العليا اللجنة تشكيل عند النواب مجلس من المقرة المرشحين قائمة بين من وذلك اللجنة لعضوية المقررة المدة لبقية

 .للرئيس ونائبا العليا للجنة رئيسا بينهم من االعضاء ينتخب-د
 23 المادة 

 -:التالية اليمين الجمهورية رئيس امام يؤدون لهماعما ممارسة العليا اللجنة أعضاء يتولى أن قبل
 الدستور احترم الجمهورى وان النظام على مخلصا احافظ وان، رسوله وسنة اهللا بكتاب متمسكا اكون أن العظيم باهللا اقسم [ 

اؤدى  وان اضيهار وسالمة واستقالله الوطن وحدة على احافظ وان، كاملة رعاية وحرياته الشعب مصالح ارعى وان، والقانون
  ].شهيد اقول ما على واهللا محاباة أو خشية دون وحيادية واخالص وشرف بأمانة العليا اللجنةفى واجبى 

 24 المادة
 وتمارس العام واالستفتاء العامة االنتخابات اجراء على والرقابة واالشراف واالعداد اإلدارة لالنتخابات العليا اللجنة تتولى

  :التالية االختصاصات القانون هذا فى المحددة اختصاصاتها جانب الى
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 الجغرافية العوامل مراعاة مع السكان بين المساواة مبدا اساس على وتحديدها انتخابية دوائر الى الجمهورية تقسيم .1
 .جمهورى قرار بذلك ويصدر واالجتماعية

% 5 نسبة عن التجاوز الضرورة عند  ولهاالسكانى العدد حيث من متساوية محلية انتخابية دوائر الى مديرية كل تقسيم .2
 .نقصان أو زيادة

 طريق عن وذلك للجمهورية االخرى والمحافظات العاصمة بأمانة وفروعها العليا للجنة العامة موظفى األمانة تعيين .3
 .اللجنة التى تضعها للشروط وفقا االعالن
 إدارة ولجان والفرعية االساسية الناخبين جداول اعداد ولجان االشرافية اللجان واعضاء رؤساء وتعيين تشكيل .4

 فى منها كل اختصاص نطاق وتحديد منها لكل المحددة االوقات فى االنتخابية الدوائر فى وتوزيعها والفرعية االصلية االنتخابات
 اللجنةأعضاء ثى ثل بموافقة اليها المشار اللجان جميع تشكل أن على وعضوين رئيس من لجنة كل وتؤلف انتخابية دائرة كل داخل
 .واحد حزب من لجنة أى تشكيل يجوز وال، لالنتخابات العليا

 فى المذكورة للشروط وفقا االختيار ويتم اللجان، وتعلنها واعضاء رؤساء باختيار الخاصة المعايير العليا اللجنة تحدد .5
 .والالئحة القانون هذا من)26(المادة

 الخاصة والصناديق االنتخابية والبطائق والوثائق نداتوالمست والجداول االستمارات بتجهيز القيام .6
 المحددة االوقات فى اللجان على والتوزيع ذلك كل وتنظيم العليا اللجنة بختم وختمها االقتراع واوراق االنتخابات بعملية .7
 .منها لكل

 .االنتخابات وحرية بسالمة الكفيلة االمنية الترتيبات لضمان الالزمة التوجيهات واصدار القواعد وضع .8
 من )78( المادة باحكام عمال عنها المنتخب العضو مكان خلو النواب مجلس التى يعلن الدائرة فى لالنتخابات الدعوة .9
 .القانون هذا من )108(  المادة الحكام وفقا المقرة التكميلية االنتخابات مواعيد عن واالعالن، الدستور

 25 المادة
 االمنية واللجان واالستفتاء االنتخابات إدارة ولجان والفرعية واالساسية االشرافية للجانوا العامة األمانة فروع تخضع -ا

 واالستفتاء باالنتخابات تتعلق اعمال أو مهام باية للقيام بهم يستعان من وكل المديريات ومديرو االمن ومسئولو والمحافظون
 .العليا اللجنة بهم تستعين الذين المحلية التنفيذية مسئولى السلطة حيادية من والتاكد بذلك المتعلقة وتوجيهاتها العليا اللجنة الشراف
 اداء عن مسئولين واالستفتاء االنتخابات إدارة ولجان والفرعية واالساسية االشرافية اللجان واعضاء رؤساء يكون -ب
 .الحزب نفس من منهم بواجباته يخل من واستبدال محاسبتهم لها التى يحق العليا اللجنة امام بهم المنوطة اعمالهم
 .واالستفتاء العامة باالنتخابات يتعلق ما فى العليا اللجنة وتوجيهات الشراف الرسمية االعالم وسائل تخضع -ج

 26 المادة
 االساسية االنتخابات إدارة ولجان الجداول اعداد لجان فى واعضاًء رؤساًء لالنتخابات العليا اللجنة تعينهم فيمن يشترط

 -:التالية الشروط االستفتاء ولجان االشرافية واللجان، والفرعية صليةواال
 .يمنينا يكون ان-ا
 .للرئيس بالنسبة عاما)25(وعن للعضو بالنسبة عاما)21 (عن سنة يقل ال ان-ب
 جانالل واعضاء رؤساء يكون االقل، وان على الجامعية الشهادة حملة من االشرافية اللجان واعضاء رؤساء يكون ان-ج
 .االقل على الثانوية الشهادة حملة من والفرعية واالصلية االساسية
 أو االنتخابات جرائم من جريمةفى أى قضائى نهائى  حكم ضده صدر قد يكون ال وان، والسلوك الخلق مستقيم يكون ان-د

 .اعتباره اليه رد قد يكن لم ما بالشرف مخلة جريمةفى 
 احد وبين بينه يكون من االنتخابية بالدائرة والفرعية االصلية االنتخابات إدارة لجانى  فيعين أن يجوز ال االحوال وفى كل

 .الرابعة الدرجة حتى قرابة فيها المرشحين
 27 المادة
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 على باالشراف للقيام، المحافظة عاصمة مقرها يكون المحافظات مستوى على اشرافية لجانا لالنتخابات العليا اللجنة تشكل
 .واالستفتاء االنتخابات إدارة لجان أو الجداول عدادا لجان اعمال

 28 المادة
 من الناخبين من ممكن عدد اكبر تمكين االنتخابية الدوائر فى االقتراع لمراكز توزيعها تراعى عند أن العليا اللجنة على يجب
 االنتخابية العملية لسير تسهيال المساحة سعةوالوا الوعرة المناطق االعتبار بعين باالخذ وذلك واالستفتاء االنتخابات فى المشاركة

 .طبيعية اعاقة أو معاناة أو صعوبة بدون
 29 المادة
 الخاصة االجراءات تطبيق سالمة من للتاكد تراه من تبعث أن ولها واالستفتاء االنتخابات اعمال متابعة العليا اللجنة على

 اللجنة على يجب كما، القانونية الناحية من وسالمتها اللجان مقرات حيةصال من التاكد الى باالضافة، واالقتراع التسجيل بعملية
 .اليها الموكلة واالختصاصات المهام تادية على لمساعدتها الزمة التى تراها اللجان تشكيل العليا

 30 المادة
 قابلة غير المادة هذه كونت أن على بصوته ادالئه عند الناخب ابهام على وضعها التى يجب المادة توفير العليا اللجنة على
  .لالقتراع المحدد اليوم خالل مرة من اكثر التصويت عملية لتكرار منعا وذلك..االقل على ساعة) 24(مضي قبل لالزالة

 31 المادة
 واالالت االمكانيات كافة العليا اللجنة تصرف تحت تضع أن الحكومة واالستفتاء، وعلى االنتخابات تكاليف الدولة تتحمل-ا

 .االكمل الوجه على عملها اداء من التى تمكنها الوسائلو
 ضمن وتدرج النواب مجلس قبل من وتقر الوزراء مجلس الى وتقدمها تعدها بها خاصة سنوية ميزانية العليا للجنة يكون-ب
 .العليا اللجنة باسم واحدا رقما للدولة العامة الموازنة
 ذات للهيئات الموازنات اعداد فى عليها المتعارف والقواعد لالسس وفقا الميزانية مشروع الحكومة الى اللجنة تقدم-ج
 . المالى واالدارى االستقالل
 32 المادة

 والصالحيات واالختصاصات المهام كافة وتمارس االعتبارية بالشخصية وتتمتع واداريا ماليا مستقلة العليا اللجنة-ا
 جهة الية االحوال من باى حال يجوز وال، علنية قراراتها وتكون، كاملة حياديةو تامة باستقاللية القانون هذا فى عليها المنصوص

 .صالحياتها من الحد أو اختصاصاتها أو العليا اللجنة شئون واعمال فى التدخل كانت
 خاص كادر لها ويكون الجمهورية محافظات وعواصم العام ديوانهافى ادارى ومالى وفنى  جهاز العليا للجنة يكون-ب
 .الالزمة التنظيمى واللوائح هيكلها تضع أن جمهورى ولها قرار به ريصد

 فى وذلك النافذة التشريعات فى والمالية المدنية لوزارتى الخدمة المخولة والصالحيات السلطات كافة العليا اللجنة تمارس-ج
  .العليا ةللجن االدارى والفنى التابع لموظفى الجهاز والمالية بالشئون االدارية يتعلق ما كل

 33 المادة
 يراسها لالنتخابات العليا للجنة العامة األمانة تسمى االدارى والفنى للجنة الجهاز من تتكون عامة أمانة العليا للجنة يكون

 باغلبية العليا اللجنة ترشحهم اشخاص ثالثة بين من الجمهورية رئيس من قرار بتعيينه يصدر وزير نائب بدرجة عام امين
  .اعضائها

 34 المادة
 .العليا اللجنة امام مباشرة ومحاسبا مسئوال ويكون العامة لألمانة المباشر المسئول هو العام االمين-ا
 .العليا اللجنة مقرر هو العام االمين -ب
  .العامة األمانة ومهام اختصاصات وكذا العام االمين وصالحيات اختصاصات الالئحة تحدد-ج

 35 المادة
 - :التالية الشروط العام الموظف فى توافرها الواجب الشروط الى باالضافة العام االمين فى يشترط



A.Sawi-DRAFT -2006سبتمبر -اللجنة المستقلة لالنتخابات  47

 .الجامعية الشهادة عن مؤهله يقل ال ان-ا
 .سنة)35 (عن عمره يقل ال ان-ب
  .سنوات)10 (عن تقل ال والمالية االدارية االعمال فى خبرة لديه تكون ان-ج

 36 المادة
االدارى والمالى  الجهاز فى والمالية االدارية االعمال بتسيير العام االمين يقوم استقالتها أو االعلي اللجنة فترة انتهاء فى حالة

 .الى موظف العزل أو الترقية أو التوظيف حق له يكون أن دون
 الباب الرابع

 تنظيم وضوابط الدعاية االنتخابية
 37 المادة
 االحكام بمراعاة وذلك للمرشحين بها المسموح االنتخابية الدعاية تحكمالتى  القواعد واالستفتاء لالنتخابات العليا اللجنة تضع
  .القانون هذا فى عليها المنصوص
 38 المادة
 كل فى المرشحين قوائم اعالن وتنظيم، فيها المشاركة الى والدعوة االنتخابات باهمية المواطنين توعية العليا اللجنة تتولى

 تذيع أن الحكومية االعالم اجهزة على ويمنع دعائية ميزة باية منهم أى تخصيص دون فيها يحالترش باب اغالق بعد انتخابية دائرة
 أن الحكومية االعالم اجهزة على يجب كما، العليا اللجنة واشراف بموافقة اال واالستفتاء باالنتخابات يتعلق موضوع أى تنشرأو 
 أو الناخبين خداع تنطوى على انتخابية دعاية باية القيام لمرشحينا جميع على ويحظر العليا اللجنة تصرف تحت امكانياتها تضع

  .االنتخابية الدعاية فى باالخرين التشهير أو التجريح اسلوب استخدام يحظر كما، عليهم التدليس
 39 المادة
 برامجهم لتساوى لعرضبا المرشحين لكافة والمقروءة والمسموعة المرئية الرسمية االعالم وسائل استخدام العليا اللجنة تنظم
 برامجها عرض السياسية والتنظيمات لالحزاب ويحق الوسائل تلك استخدام فى الفرص تكافؤ تحقيق يكفل وبما، االنتخابية
 .متساوية وبصورة العليا اللجنة التى تضعها للقواعد وفقا والمقروءة والمسموعة المرئية الرسمية االعالم وسائل فى االنتخابية
 

 
 لهـندا: سادسا

 مفوضية االنتخابات

بدأت فى ة ريالعصدية األمة الهن. ، اشتراكية و أوسع و الديمقراطية فى العالمعلمانيةالهند هى جمهورية ديمقراطية، 
 .عمالً بالمبادئ القانونية والدستورية المنظمة لالنتخاباتة يحرة فى فترات نظامال و العادلةنتخابات االمنذ . 1947أغسطس 

مهيئة لكل من السلطة التشريعية على مستوى كل والية وكذلك مكتب الرئيس ونائب ، يةاالنتخابالقواعد هند يملك دستور ال 
 .الرئيس

 )تمثيل االفراد(قانون االنتخابات 
 والذى يفصل التعامل مع االنتخابات والنزاعات الناشئة عنه كما أن بها محكمة عليا 1950وضع بواسطة البرلمان عام 

  .مع االمور الجديدة التى ال توجد فى القانونتتعامل 

 :الهيكل الدستورى لعمل المفوضية

وتتكون من مندوب انتخاب . 1950 يناير 25 وفقا للدستور فى وضعت. ة دائمةوري دستلجنةمفوضية االنتخاب الهند هى 
  .رئسيى ومندوبان اخران

فيما بعد، فى أكتوبر كان و .ولكن مدتهم كانت قصيرة 1989 أوكتوبر 16 فى نونللمرة األولى كان مندوبان إضافيان معي
 . اصبح هناك مندوبان معينون واخذت المفوضية نظام التعددية والتصويت باالغلبية فى اتخاذ القرارات1993
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  المندوبينلعضوية امدةموعد و 

 عام ويتمتعون بوضع 65عمر ومدة واليتهم ست سنوات أو الى .  الرئيس مندوب انتخاب رئيسى و مندوبو انتخابيعين
 . ويمكن استبعاد العضو عن اللجنة ولكن بواسطة اتهام البرلمان.قاضى فى المحكمة العليا فى الهند

   صفقة العمل

تقوم المفوضية بعملها عن طريق عقد لقاءات منتظمة وكذلك تسليم اوراق العمل الى الجميع واعضاءها متساوون فى اتخاذ 
 .االعمال مع سكرتارية المفوضيةويمكن تقسيم .القرار

  الية العمل

  . موظف فى نيودلهى يقومون بالعمل300لدى المفوضية حوالى 

اثنان أو ثالثة من االعضاء يختارون من جانب المفوضية وفى الغالب يتم اختيارهم من قبل اإلدارة المدنية فى الوالية التى 
سناً، وتتكون من رئيس وسكرتارية رئيسية واحتياطيون ووكالء مباشرون يعيشون بها ويكون من السكرتارية ويكونا االكبر 

يدعمون وكالء المفوضية فى عملهم، كما أن هناك توزيع اقليمى فى عمل المفوضية ومقسمة الى فروع واقسام ووحدات وكل 
ية بعدد واليات الدولة  مفوض35وحدة لها دورها مثل وحدة قضائية واخرى إدارة ووحدة االعالم وسكرتارية وتنقسم الى 

 .ومقاطعاتها ول منها مستقلة فى عملها حتى تتناس مع المنطقة أو المقاطعة بها
على مستوى الدولة تكون مراقبة االنتخابات مهمة رئيس مكتب االنتخابات فى الدولة والذى يعين بواسطة المفوضية 

 .ويعمل طوال الوقت وعه معاونون له. بار فى الدولةوالمقترح من قبل الحكومة ويكون من احد الموظفون المدنيون الك
اما بالنسبة لمستويات االنتخاب االقل أو التصويت فيتكون من ضباط انتخاب المنطقة وضباط التسجيل االنتخابى ورئيس 

ية سواء كانو كثيرون اللجنة االنتخابية وعدد كبير من الموظفين الذين يقومون بعملهم االنتخابى وهم موجودون فى العملية االنتخاب
 .أو قليلون فهم مع اللجنة بشكل دائم الى حد ما

كما أن عدد العاملين فى مكاتب االقتراع بقوات الشرطة يصلون الى خمس ماليين شخص والعدد الكبير فى العملية االنتخابية 
 .يستدعى أن يمتدد عمل هؤالء الى حوالى شهر ونصف الى شهرين بعد االنتخابات

 :ةالميزاني
يقبل األخير و. حكومة االتحادل بين المفوضية ووزارة المالية التى تنم مباشرةتتناول سكرتارية المفوضية ميزانّية مستقلّة، 

 . توصيات المفوضية لميزانياتهاعادة 
 عوائق تدخل السلطة التنفذية

نتخابات فى المرة االولى واالعادة كما المفوضية هى التى تملك زمام االمور فى االنتخابات فهى التى تقوم بعمل جدول اال
 .انها تتحكم فى لجان التصويت وكذلك الفرز ودمج الدوائر وكل ما هو متعلق باالنتخابات

 الجداول االنتخابية

قبل العملية االنتخابية ببضع اسابيع وارشاد المرشحين للسلوك النموذجى تعلن المفوضية جدول االنتخابات فى مؤتمر صحفى 
سماء وكذلك دعوة الناخبين لالنتخابات ويتم ترتيب المرشحون هجائياً فى الدوائر التى يريدون ترشيح انفسهم عنها ويتم لدقيق اال

تدقيق المعلومات عن طريق مأمور الدائرة االنتخابية المعنية بعد االعالن عن المرشحين والتاريخ التى تحدده المفوضية وهو 
 كما انهم يمكن أن .للمرشحون االنسحاب من االنتخابات بعد يومين من اعالن نتيجة التدقيقاسبوع بعد اعالن االسماء، ويمكن 

، يقدمو الطعون على االقل قبل اسبوعين من بداية الحملة االنتخابية وذلك بسبب ضخامة العملية االنتخابية وعدد الناخبين
 .خابية والنتيجة النهائية تعلنها المفوضيةاالنتخابات تكون على ثالثة ايام وتعلن النتائج فى الدائرة االنت

 .للمجالس التشريعيةمنفصلة فقط الالنتخابات ل أسابيع 5 إلى 4 ومن أسابيع لالنتخابات الوطنية، 8 إلى 5 تأخذ االنتخابات من
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 االنتخابات الهندية اوسع حدث فى العالم

 مركز انتخابى 700000ون ناخب ويزيد عن ذلك وحوالى  ملي670لكى يتم انتخاب البرلمان فى الهند يكون عدد ناخبيها 
منتشرة فى انحاء الهند مع اختالف المناطق جغرافياً ومناخياً مثل المناطق الجليدية مثل جبال الهيمااليا وصحراء رجستان وكذلك 

 .الجزر المتناثرة فى المحيط الهندى
  االحزاب السياسية والمفوضية

ئلة قانون المفوضية العليا لالنتخابات، فهى تعمل على تأمين ديمقراطية االحزاب السياسية االحزاب السياسية تقع تحت طا
بواسطة اجراء االنتخابات الدورية فى الفترات التنظيمية لتلك االحزاب وان تكون االنتخابات عادلة وال يوجد بها أى تمييز على 

س المعايير التى تضعها المفوضية العليا لالنتخابات كجزء من المستوى الوطنى والحكومى وتكون االنتخابات قائمة على اسا
صالحيتها القضائية فى تلك العملية كما انها تفصل فى النزاعات الناشئة بين أعضاء الحزب والمنشقين عنه من خالل معايير 

االحزاب المختلفة فى االمور صارمة واحترام اغلبية الحزب السياسى فى مثل تلك االمور، كما انها تقوم بمشاورات منتظمة مع 
 .المتعلقة باالنتخابات كما انها تقبل الصول النموذج التشريعى المقدم اليها والمعايير الجديدة المتعلقة بتلك االمور

 صالحية استشارية ووظائف شبه قضائية

شريعية والحكومية والمرسلة بتجريد العضو من عضويته فى الهيئة التتتناول المفوضية صالحية استشارية أيضا فيما يتعلق 
اليها من قبل تلك الجهات، حيث يتم االرسال الى المحكمة العليا وتوجه المحكمة العليا الى المفوضية هذا االمر الستشارتها فى هذا 

 .االمر واذا ما كان سيجرد ام ال
النتخابية فى الفترة المحددة وباالسلوب كما أن لديها القدرة لتجريد الفرد من عضويته اذا لم يستطع أن يقدم نفقات حملته ا

 المحدد فى القانون كما انه يمكن أن تقرر بعدم اهلية العضو كما يقرره القانون من امور تحدد عدم االهلية
ة، وتتمثل فى إمكانية الطعن على قرارات اللجنة أمام المحكمة العليا فى الوالية، وكذلك أمام المحكمة العليا المراجعة القضائي

 .االتحادية، من خالل إجراءات خاصة
  سياسة وسائل اإلعالم

وهى تسيطر على وسائل االعالم الكتوبة والمقروءة وخاصة اثناء فترة . تتناول المفوضية سياسة شاملة لوسائل اإلعالم
رة للرأى العام كما أن االنتخابات كما انها توفر فرص متساوية للمرشحين كما انها تنشر تقارير احصائية واخرالمستندات المتوف

 .بها اكادميون التى تدرس سلوك االعضاء ولها اتصاالت بهيئات االعالم الحكوميو والدولية وكا ما هو معنى بذل
 . كما انها تتعاون مع كافة وسائل االعالم فى حمالت التوعيى للناخبين

  مبادرات جديدة

 .ياسيةتملك خطة الستعمال وسائل االعمال من جانب االحزاب الس −
 .تزويد الناخبين ببطاقات الكترونية انتخابية لتسهيل عملية االنتخاب وصيانة حساباته من التالعب −
 .لديها خطة للتدقيق فى هوية المرشح وما اذا كان مؤهل ام ال −
 .تسهيل عملية االنتخاب بتنوع المعايير للسلوك االنتخابى وتوفير مساحة للمتنافسين فى العملية االنتخابية −

 اليابان:: ابعاس
 مفوضية االنتخابات فى اليابان

 مفوضية االنتخابات

 أعضاء منتخبين من قبل 4انشأت لجنة االنتخابات كمؤسسة مستقلة عن البلدية لتعزيز انتخابات عادلة وتتكون المفوضية من 
مة وعمل االنتخابات المحلية واالقليمية مجلس المدينة، وتوفر أمانة اللجنة معلومات انتخابية للشعب من خالل عقد لجنة الشؤن العا

 المتنوعة بما فى ذلك الدور االنتخابى والتمثيلى والقدرة االستشارية لمفوضية االنتخابات العامة
 التنظيم

 مفوضية إدارة االنتخابات −

 سكرتارية مفوضية إدارة االنتخابات −
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 )مكتب/ قطاع24(قطاعات مفوضية إدارة االنتخابات  −

 حدود االنتخابات

 :مبادئ االنتخابات

 .االنتخابات هى حجر الزاوية للديمقراطية −

 الدستور اليابانى وضع عدة مبادء انتخابية −

 : حق االقتراع العام-1

 .االنتحاب حق لكل مواطن وصل السن القانونى

 : التصويت المتساوى-2

  . شخص صوت واحد، بصرف النظر عن جنس، ثروة، تربية، إلخيحق لكل

 :ع سرية االقترا-3

 سرية االقتراع بما يحمى الناخب فى االدالء بصوته بحرية

 :باالضافة الى المبدأن التاليين
  انتخابات حرة-4

 .تدار االنتخابات استناداً الى حرية ارادة الناخب

 انتخابات مباشرة -5

  ناخبون ممثليهم مباشرةاليختار 

 االنواع الرئيسية لالنتخابات

  )مجلس البلدىالمجلس االستشارى، ال(أعضاء  −

  )أعضاء مجلس الواليات والمحليات ( التمثيل المحلى  −

  ).رؤساء المحليات/المحافظون والعمد( رؤساء الهياكل المحلية العامة  −

 
 لقاءات مفوضية إدارة االنتخابات

إدارة ، يةالجداول االنتخابتتناقش مفوضية إدارة االنتخاب فى مسائل التى تندرج ضمن سلطة المفوضية، مثل تسجيل 
  .ووعى الناخب االنتخاب

 :تسجيل الجداول االنتخابية

لكى يتم التصويت فيجب على الناخب المؤهل أن يكون مقيداً فى الجداول االنتخابية فى القطاع الخاص بتسجيل الناخبين 
 .التابع للمفوضية

 :تسجيل الجداول الخارجية

 يشاركو فى االنتخابات وينتخب دون الحضور وذلك من خالل أن هناك نظام من خالله يستطيع المقيمون فى الخارج أن 
 . على انه من الخارج) المفوضية(يقيد فى إدارة االنتخابات 

 :إدارة انتخاب

، و رئيس البلدّية  أو المحافظ، حاكمومجلس البلدياتمجلس النواب و (، المفوضية مسئولة عن إدارة انتخابات كنص قانونى
  ).مأمورية الزراعة/لجنة( لمكاتب حكومية عامة مثل ب االنتخاباالضافة الى 

 :وعى الناخب

لكى تواجه الرشوة وان تكون انتخابات نزيهه وعادلة يجب أن يكون الناخب على وعى بالعملية االنتخابية عن طريق 
 .... ية للتوعية االنتخابيةالمحاضرات المتعددة التى تقوم بها، النشرات المختلفة فى الجرائد المتخصصة، ملصقات وحملة اعالن
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 اختيار أعضاء لجنة تحرى المقاضاه

تحرى المقاضاه هو النظام الذى يسمح بمراجعة االفراد ما اذا كانت القرارات ائبة ام ال وذلك عن طريق سكرتارية 
 .متخصصون من خالل مفوضية االنتخابتم اختيارهم من الجداول االنتخابية

 :اثبات المطالب أو االلتمسات

 ومع ذلك سمع . عنهمينلمواطنون ممثال يختار ذلك لوفقاًو من نظام ديمقراطى غير مباشر يتكون االطار السياسى االقليمى
النظام بتقبل مطالب االفراد مباشرة لكى تشارك فى النظام الديمقراطى، ومن امثلة تلك المطالب مثل مطلب تشريع قانون أو 

للمطلب امضاء عدد ثابت من الناخبين المؤهلين لالنتخاب وتقرر المفوضية شرعية هذه مطلب دراسة أو مطلب طرد عضو ويلزم 
 .االمضاءات

 
  
 
 
 
 
 

 


