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 دــــــتمهيال

الدولية على االنتخابات، باعتبارها آلية مهمة من بالمراقبة اهتماما متزايدًا  الماضيةالقليلة شهدت العقود 
العمليااة االنتخابيااة، م ريااات لا تااوهرم ماان تقيااي  دقياا  ومت اارد آليااات ضاامان نزاهااة االنتخابااات، ن اارًا لماا

صااادار  لاااة اليااالبيات التااا  قاااد ت هااار   ناااا  مرا لهاااا ومعا  هاااام العملياااةتطاااوير توصااايات مااان شااا نها وا 
 .المختلقة

 يث  صب ت تيتند ه  عملها إلاى  الدولية بشكل كبير خالل الينوات الماضية، المراقبة ولقد تطورت 
هاا  الياانوات اةخيااًر ن اارًا  هميتهااا تعااززت وقااد دوليااًا، م موعااة ماان المعااايير والموا ياا  المت اا  عليهااا 

لمراقبااة االنتخابااات التا  ت اار  هيهااا، ودعوتهاا من مااات القليمياة والدوليااة ال توا ااد علاى الاادول  ار  ل
بالتااال  هقااد  .الرقابااة الدوليااة علااى االنتخاباااتبياام  تلتعااديل تشااريعاتها  يااث قاماات العديااد ماان الاادول ب

مصااداقية نزاهااة و تعزيااز و إن ااا  ه  ضاامن عواماال  خاار  هاا  ييااعاااماًل هامااًا الدوليااة المراقبااة  صااب ت 
تعمال علاى و ما ت رزم االنتخابات من نتائج تقبل ال ث على ه  هامًا نتخابية، كما تلع  دورًا اال عمليةال

، إضاااهة إلااى إيااها  تقاريرهااا مصااداقيتهانزاعااات  ااول الداخليااة  و الخالهااات الت ناا  ا تماااالت نشااو  
 .الميتقبلية االنتخابية العملياته  االرتقا  بميتو  وتوصياتها ومال  اتها 

لتعزياز الشا اهية والمياا لة، كماا  نهاا آلياة علاى  نهاا مراقبة االنتخابات العديد من الدول اليو  إلى تن ر 
ال ينبغ  اعتبار و ود المراقبين وه  ن س الوقت تقوي  قة شركا  العملية االنتخابية بمخر اتها، إال  نه 

كاان يمكاان االياات ادً ماان و ااود الاادوليين و اادم بم ابااة إضاا ا  الشاارعية والمصااداقية علااى االنتخابااات، ول
 تقيي  ميتقل و يادي من المراقبين الدوليين لمختلف مرا ل العملية االنتخابية.

إاًا، هالهاادف ماان  ي عمليااة مراقبااة لالنتخابااات هااو تقاادي  تقيااي   يااادي وميااتقل لمااد  تواهاا  م ريااات 
ر المعااايير والمبااادد الدوليااة العمليااة االنتخابيااة ماار التشااريعات الوطنيااة المن مااة لهااا، ومااد  اتياااقها ماا

 المتعارف عليها.
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 لــلمحة عن الدلي

بعااا المعلومااات العامااة عاان االنتخابااات والاادوًر االنتخابيااة ومراقبااة االنتخابااات، كمااا يقااد  هاااا الاادليل 
تطورهاا، بالضااهة إلاى بداياة بع اات  امعاة الادول العربياة لمراقباة االنتخاباات و يعط  الدليل هكًر  اول 

 .ت ه  الدول اةعضا  وغير اةعضا مشاركاتها عبر الينواال صائيات  ول  بعا

يتنااول الادليل  بارز الو اائ  القانونياة التا  تعمال وهقهاا بع اات المراقباة والتا  تم ال الطاار القاانون  كما 
 ييتعرا منه ية عمل بع اات  امعاةلعمل  امعة الدول العربية ه  م ال مراقبة االنتخابات. ومن    

هاا  مرا لهااا المختل ااة بدايااة ماان مر لااة العااداد والت ضااير  الاادول العربيااة هاا  م ااال مراقبااة االنتخابااات
نتهاً  بمر لة ما لية العمل خالل يو  االقتراع، واالت  ت ري ه  ال تًر الت  تيب  يو  االقتراع، ومرورًا بآ

صدار التقرير النهائ  للبع ة عالن النتائج وا   وتوصياتها. بعد يو  االقتراع وا 

لها  خاالل كاهاة مرا ال مهماة ويعتبار مر عاًا يوض  الدليل اةدوار المختل ة لكاهة  عضا  بع اة المراقباة 
يشااتمل الاادليل  يضااا علااى بعااا المواقااف التاا  قااد ، كمااا والتن ياااالتخطاايط والت ضااير بع ااة المراقبااة هاا  

تخابيااة وتعري اتهااا المصااطل ات االنيتعاارا لهااا المراقبااون   نااا  عمليااة المراقبااة، ويتضاامن  يضااًا  باارز 
 .بين بعا الدول واختالهاتها هيما
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  اتــن االنتخابــة عـات عامـمعلوم: أوالا 

 الدورة االنتخابيةو االنتخابات 

  و قبااااااول  و رهااااااا  ،االنتخابااااااات هاااااا  العمليااااااة الرياااااامية الختيااااااار شااااااخ  لتااااااول  منصاااااا  رياااااام 
 . التااااااداول الياااااالم  للياااااالطةتم اااااال االنتخابااااااات إ ااااااد  طاااااار  و . التصااااااويتاقتاااااارا  يياياااااا  بوايااااااطة 

 رئيياااااية   مرا ااااللااااى  ااااالث إتقياااا  ، و ميااااتمًرمتصاااالة و م موعااااة عمليااااات  االنتخابيااااةالاااادوًر  وتشااااكل
ولكااال مر لاااة مااان هاااام  .االنتخابااااتا بعاااد مااا ومر لاااة، االنتخاباااات مر لاااة، االنتخابااااتقبااال  ماااا مر لاااة

 .وا  را اتهاالمرا ل ال الث مهامها و هداهها 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA
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 مراقبـة االنتخابـات

العملياة االنتخابياة  يقصد بمراقبة االنتخاباات كاهاة  عماال الرصاد والمشااهدً والمال  اة ل ميار إ ارا ات
خابياة، االقتاراع وال ارز، إعاالن النتاائج، شا ، الدعاياة االنت تي يل الناخبين، التر الطار القانون ، من 

  كمن  هميتها ه تو  وغيرها، والطعون

 .زيادً  قة الناخبين ه  العملية االنتخابية –
 .تعزيز نزاهة العملية االنتخابية –

 .تقيي  شرعية ومصداقية العملية االنتخابية ونتائ ها –

 .إصدار توصيات لت يين العملية االنتخابية –

 .ية عبر تقاي  الخبرات والمعلومات المتعلقة بتعزيز االنتخاباتتوطيد المعرهة الدول –

 من يراقب االنتخابات؟
 هناك عدً  هات يمكن  ن تقو  بعملية مراقبة االنتخابات ه  الدولة المعنية منها 

 المرش ين.مم ل  مندوبو اة زا  و  -
 من مات الم تمر المدن  عن طري  المراقبين الم ليين. -
 والقليمية عن طري  المراقبين الدوليين.المن مات الدولية  -
 العال . -

 المعايير الدولية لالنتخابات
، وتياتند بع اات  امعاة الادول العربياة ديمقراطية يةلتعزيز عمليات انتخابمت   عليها عالميًا  ه  مبادد
 ، وه  المعاييرللعمليات االنتخابية على هام    نا  مراقبتها ه  تقييمها

 دورية انتخابات -
 انتخابات نزيهة -
 انتخابات  ًر -
 انتخابات عادلة -
 انتخابات اات مصداقية -
    االقتراع العا  -
 االقتراع اليري -
 االقتراعالمياواً ه   -
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 االنتخابية ومسؤولياتها اإلدارة

 اتالمؤييااااة  و الهيئاااة الميااااؤولة قانونياااًا باااااداًر بعاااا  و كاهااااة ال وانااا  اةيايااااية لتن ياااا العملياااا هااا 
 من ميؤولياتها ، و ية وااليت تا اتاالنتخاب
 .لمختلف مرا ل االنتخابات وضر  دول زمن  -
 .الدعًو لالنتخابات -
 .إصدار القرارات الالزمة -
 .وضر قواعد وا  را ات يير العملية االنتخابية -
 .إصدار التراخي  للمن مات وويائل العال  لمتابعة يير االنتخابات -
 .إعالن نتي ة االنتخابات -
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 بعثات جامعة الدول العربية لمراقبة االنتخابات فية حولل: خثانياا 

 في مراقبة االنتخاباتعمل البداية 

مار تزاياد بد ت  امعاة الادول العربياة العمال ها  م اال مراقباة االنتخاباات مناا بداياة التياعينات باالتزامن 
ة تلبيًة للدعوات التا   يث  وهدت العديد من بع ات المراقب ،االهتما  الدول  بموضوع مراقبة االنتخابات

وقاااد  اااا ت مشااااركة بع اااات ، علاااى االنتخاباااات رقاباااة الدولياااةر بااات بالدول المنطقاااة التااا  تلقتهاااا مااان 
ميااايًر الصاااال  الييايااا  والت اااوالت الديمقراطياااة هااا  ال امعاااة العربياااة هااا  مراقباااة االنتخاباااات دعماااًا ل

 العربية.المنطقة 

لمراقبااااة  تلقتهاااالاااادعوات التااا  ل هاااا  هااااا الم اااال وهقااااً  العربياااةالااادول  امعاااة ومناااا الاااك الوقااات عملاااات 
هاا  هاااا الم ااال، خاصااًة  نهااا كبيااًر اكتياابت خباارًً العربيااة االنتخابااات، وممااا ال شااك هيااه  ن ال امعااة 

عامااة للقياا  ب عماال المراقبااة، اةمار الاااي عازز مان الخبااًر المتراكماة لااد  تعتماد علاى مااو    االماناة ال
ل امعاة اةماناة العاماة لاالنتخابات داخل  موضوعبعنى ي  كن هناك كيان مؤيي  المو  ين، إال  نه ل  ي

 ه  الك الوقت.العربية 

 إنشاء أمانة شؤون االنتخابات

 2004الممتادً باين عاام  الزديااد دعاوات المشااركة ها  مراقباة االنتخاباات، خاصاة ها  ال تاًر ونتي ة 
االنتخابااات داخال ال امعااة بشاؤون عنااى ي  مؤييا   كيااان بضااروًر و اود هارت  ا ااة مل اة  ،2013و

عاا  لل امعاة ها  شاهر ماايو  اةماين العاا قرر معال  الدكتور نبيال العربا  ومن هاا المنطل ،  .العربية
نائا  اليايد   وت ت رئاياة الرئيي كل اةمانة العامةون االنتخابات" ضمن هيإنشا  " مانة شؤ  2013

عمااااال ال نيااااة هااااا  مراقباااة االنتخابااااات، والقيااااا  بكاهاااة اةالشااااراف علاااى م اتكاااون مهمتهاااا ،اةماااين العااااا 
 ومارال امعاة، المعنياة ها  القطاعاات والدارات مختلاف بالتنيي  مار  بهام العملية،والتن يمية المتصلة 

النااوا   العالميااة والقانونيااة كاهااة هاا   اار  هيهااا االنتخابااات، والااك التاا  ت   ال هااات المعنيااة هاا  الدولااة
 .لية المتصلة بالموضوعوالييايية والما

إلى تطوير  دا  ال امعة العربية ها  م اال االنتخاباات، والاك باالتركيز  " مانة شؤون االنتخابات"تهدف 
عااداد الكاااوادر باارامج علااى  ماان خاااالل المراقبااة هاا  م اااال  داخاال ال امعاااة العربيااةال نيااة بناااا  القاادرات وا 
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ر المن مااات الدوليااة والقليميااة العاملااة هاا  هاااا الاادورات التدريبيااة، إضاااهة إلااى إقامااة عالقااات تعاااون ماا
 هما  ه  م الين  يايين تعمل  مانة شؤون االنتخاباتو  الم ال.

 مجال تقديم المساعدات والدعم االنتخابي -1

إعاداد هرياا  مان الخباارا  ها  م ااال االنتخاباات ماان ماو     امعااة تهادف  ماناة شااؤون االنتخاباات إلااى 
 لاادوللم ااال هاااا الوالتاادري  هاا  ال نيااة والتقنيااة دً عتقاادي  الاادع  والمياااى علاا اً الاادول العربيااة يكااون قااادر 

العاداد والبناا  لمؤييااتها   الاالت  ترغ  ه  الاك، وبشاكل خاا  تلاك الادول التا  تمار بمر  اةعضا 
 .ج إلى الخبًر والدع  ه  هاا الم الاالنتخابية، وت تا

 مجال مراقبة االنتخابات -2

مكانياات كبياًر، ن ارًا لماا اكتيابوم يمتلكاون الماد  ة ماراقبين قصايري تمتلك  امعة الدول العربيا قادرات وا 
مان خاالل مشااركاته  ها  عملياات المراقباة العديادً  و ها  الادورات  من خبًر كبيًر ه  هاا الم ال ياوا ً 
خااالل ال تااًر المقبلااة  مانااة شااؤون االنتخابااات هاااا وتيااعى النتخابااات، التدريبيااة المتخصصااة هاا  م ااال ا

تشااكيل ال رياا  اةياياا  ماان الم للااين لبع ااات المراقبااة بالضاااهة إلااى االنتقااال إلااى ن ااا  المراقبااة لااى إ
 .لمراقبة االنتخابات ، اةمر الاي ييعزز ميتو  ك ا ً وهعالية  دا  بع ات ال امعة العربيةالمد  طويل
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 احصائيات حول بعثات جامعة الدول العربية لمراقبة االنتخابات

دولة ه  العال   تى اآلن يوا  كانت انتخابات  20ة الدول العربية بمراقبة االنتخابات ه  قامت  امع
  دولة عربية ه   12رئايية  و برلمانية إضاهة إلى االيت تا ات، منها 

 

 را ااااااااااااعااال اةردن
  زر القمر تونااااس
 ااانااااااااااااانااالااب ال زائر
 اااااااااااااااااااايااليااب  يبوت 
 اارااااااااااااصاما اليودان
 ااموريتاني الصومال

 غير عربية ه  دول   8االنتخابات في  العربية كما راقبت الجامعة

 روييا البيضا  ليتوانيا اريتيريا الكوادور
   يوبيا الهند  ور يا الشيشان

طاتهااا والتزاماتهااا، وبطبيعااة ال ااال هااان وتياات ي  اةمانااة العامااة لاادعوات مراقبااة االنتخابااات وهاا  ارتبا
بع اة  65اةولوية ه  لمراقبة االنتخابات ه  الدول اةعضا . وقد  وهدت ال امعة  تى اآلن  ك ار مان 

  مراق  من مو     امعة الدول العربية. 1600مراقبة، تضمنت ه  م ملها مشاركة ما ال يقل عن 
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 لدول العربيةجامعة ا اإلطار القانوني لبعثةاا: لثثا

   علىمراقبة االنتخابات  منه يتها ه  م ال  امعة الدول العربية ه بع ة تيتند 

 اا ــــــدولي -

ــي االنتخابــات الــدوليين" ــة قواعــد الســلوب لمراقب ــة الدوليــة لالنتخابــات ومدون  "إعــالن مبــادم المراقب
والاااي  ،هاااا العااالناعتماادت  امعااة الاادول العربيااة مااؤخرًا 

الو اااااائ  القانونياااااة التااااا  اعتمااااادتها مختلاااااف يعاااااد مااااان  هااااا  
القليمياااااااة التااااااا  تعمااااااال هااااااا  م اااااااال و الدولياااااااة ن ماااااااات الم

االنتخابااااااات، و برزهااااااا اةماااااا  المت اااااادً واالت اااااااد اةهريقاااااا  
واالت ااااااد اةوروبااااا  والبرلمااااااان اةوروبااااا  ومن ماااااة الاااااادول 

روبااااا واالت اااااد اةمريكيااااة ومن مااااة اةماااان والتعاااااون هاااا   و 
 امعااة الاادول العربيااة هاا  المن مااة تعااد و ، البرلمااان  الاادول 

الاااااي  هاااااا العااااالنضاااامن المن مااااات المعتماااادً ل 50رقاااا  
مراقباااة االنتخاباااات يتضااامن م موعاااة مااان مباااادد ومعاااايير 

الموضاوعية و  كالشا اهية المت   عليهاا دولياًا ها  هااا الم اال
مدونااااااة قواعااااااد الياااااالوك ي تااااااوي علااااااى كمااااااا  وااليااااااتقاللية،

 النقاط التالية تض   ت ال خاباتللمراقبين الدوليين لالنت

 .ا ترا  الييادً و قو  النيان العالمية -

 .ا ترا  قوانين الدولة ويلطة الهيئات االنتخابية -

 .ا ترا  نزاهة بع ة المراقبة الدولية لالنتخابات -

 .هتًر المراقبةال يادية الييايية الكاملة طيلة على ال  ا   -

 .عد  عرقلة العملية االنتخابية -

 .إ بات عن الهوية تقدي  -

 .واال تراهية عند ايتخال  النتائج ةال  ا  على دقة المراقب -

 .قبل  ن تصدر البع ة تقريرها النهائ ةي  هة  خر  عد  الدال  بتصري ات لإلعال   و  -

 .التعاون مر مراقب  االنتخابات اآلخرين -

 .ال  ا  على اليلوك الشخص  المناي  -
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 وقعه المراق  الدول  لضمان ا ترامه لقواعد اليلوك وتن ياها.وه  نهاية هاا العالن تعهد ي

 اا ــإقليمي -
  ح"التطــوير والتحــديإل واإلصــال"وثيقــة 

القمااااة العربيااااة التاااا  تاااا  اعتمادهااااا هاااا  
، والتاااااا  2004تااااااونس هاااااا  مااااااارس ب

 ه  بندها ال ان  على  تن 
تعميااااا   ياااااس الديمقراطياااااة والشاااااور  "

وتويير المشاركة ه  الم ال الييايا  
لشاااا ن العااااا  وهاااا  صاااانر القاااارار هاااا  وا

إطااااار ياااايادً القااااانون وت قياااا  العدالااااة 
و رية التعبير وهقًا لما  ا  ها  مختلاف العهاود  النيانوالمياواً بين المواطنين وا ترا   قو  

وضاامان ايااتقالل القضااا ، بمااا ياادع  دور  النيااانوالموا ياا  الدوليااة والمي ااا  العرباا  ل قااو  
ما هيها المن مات غيار ال كومياة، ويعازز مشااركة هئاات الشاعو  كاهاة مكونات الم تمر كاهة ب

 ."ر ااًل ونيا ً ه  ال ياً العامة ترييخًا لمقومات المواطنة ه  الوطن العرب 

 "منه على ما يل  24المادً والت  نصت  "الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  

 لكل مواطن ال   ه  
  رية الممارية الييايية. -1
 إداًر الشئون العامة إما مباشًر  و بوايطة مم لين يختارون ب رية. المشاركة ه  -2
ترشاااي  ن ياااه  و اختياااار مااان يم لاااه بطريقاااة  اااًر ونزيهاااة وعلاااى قاااد  الميااااواً باااين  ميااار  -3

 المواطنين ب يث تضمن التعبير ال ر عن إرادً المواطن.
بلدم على  يااس  ن تتا  له على قد  المياواً مر ال مير هرصة تقلد الو ائف العامة ه   -4

 تكاهؤ ال ر .

  رية تكوين ال معيات مر اآلخرين واالنضما  إليها. -5
  رية اال تماع و رية الت مر بصوًر يلمية. -6

ال ي اوز تقييااد مماريااة هااام ال قااو  باا ي قيااود غياار القيااود الم روضااة طبقااًا للقااانون والتاا   -7
اةمان الااوطن   و تقتضايها الضاروًر ها  م تمار ي تار  ال رياات و قاو  النياان لصايانة 

الن اااا  العاااا   و الياااالمة العاماااة  و الصااا ة العاماااة  و اآلدا  العاماااة  و ل ماياااة  قاااو  
 الغير و رياته .
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 اا ــــــمحلي -
بااين بع ااة  امعااة الاادول  هاااياات  توقيعالتاا   ،مــرةرة التفــا م

وتن  ماكًر  المعنية،ه  الدولة والداًر االنتخابية العربية 
اةماور التا  ت ادد  قاو  ووا باات  الت اه  على  ملاة مان

المااراقبين، هاا  ضااو  مااا تاان  عليااه الموا ياا  الدوليااة هاا  
 عملية المراقبة، وه  كالتال  

 العملية االنتخابية. مراقبة –

مد  االلتزا  بالقوانين والقرارات وال را ات  مراقبة –
 الداًر االنتخابية.الصادًر عن 

عالن النتائج. مراقبة –  عملية ال رز وا 

 .ية الت رك لبع ة  امعة الدول العربية لل صول على الو ائ  وا  را  االتصاالت الالزمة ر  –

طل  االيتيضا  من  مير الهيئات المعنية بالعملية االنتخابية، ومتابعتها منا الدعًو إلاى ياو   –
 .االقتراع و تى إعالن النتائج

عرقلاة المياار الطبيعا  للعملياة ا ترا  الديتور والقاانون وعاد  التادخل ها  الشاؤون الداخلياة  و  –
 .االنتخابية  و الت  ير هيها

 .الداًر االنتخابيةااللتزا  بالت رد وبضوابط القوانين وال را ات الصادًر عن  –
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 ةــــثـل البعــمـة عـــمنهجياا: ـــرابع

اهاا معاال  اةماين العاا  ها  مراقباة االنتخاباات تلبياًة لادعًو يتلقت ت  مشاركة بع اة  امعاة الادول العربياة 
والااك قباال هتااًر كاهيااة ماان  و االياات تا ، االنتخابااات التاا  ت اار  هيهااا الدولااة ل امعااة الاادول العربيااة ماان 

تشااااارك  امعااااة الاااادول العربيااااة هاااا  مراقبااااة االنتخابااااات الرئايااااية، انتخابااااات م لااااس النااااوا ،  .ئهاااااإ را
االياات قاقات ن اارًا لك ااًر انتخابااات م ليااة  ةقبااة  يااتشااارك هاا  مرانااادرًا مااا االياات تا ات وغيرهااا، إال  نهااا 

 .ه  المنطقة العربيةاالنتخابية 

تتم ل  هداف البع اة ها  تقياي  مختلاف مرا ال العملياة االنتخابياة بكال  يادياة وت ارد، وكاالك الت كاد مان 
ا ات الخاصاة المتبعة والمعايير الدولية، وتقادير ماد  امت اال ال ار  واةن مةمطابقة ال را ات للقوانين 

ويت  ت ديد  هداف البع ة اةخر  والتزاماتهاا وكاالك توزيار  بعملية االنتخابات من خالل  عمال المراقبة.
 االنتخابات التالية هترات وتراق  البع ة  المها  الدارية لها دون  ي ت  ير خار  .
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 مرحلة ما قبل يوم االقتراع

 دادـــاإلع رةـفت

قبال  المتعلقاة بالعملياة االنتخابياة ها  الدولاة المعنياةال وانا  والترتيباات كاهة دراية خالل هام ال تًر تت  
 ماناااة شاااؤون االنتخاباااات بالتعااااون مااار مختلاااف االنتخاباااات ب تاااًر كاهياااة، وهااا  المياااؤولية التااا  تتوالهاااا 

 والك عبر اتخاا ال را ات التالية القطاعات والدارات المعنية داخل اةمانة العامة، 

 اسة الوضع السياسي في الدولةدر 

تطورات اةوضاع  الدولية تدرس  مانة شؤون االنتخابات بالتعاون والتنيي  مر قطاع الشؤون الييايية
والمرش ين من م ريات كالك ات اهات ومواقف اة زا  تتابر  و ،ه  الدولةعلى اليا ة الييايية 

 .العملية االنتخابية

 االنتخابية دراسة اإلطار القانوني للعملية

للعملية المن   تقو   مانة شؤون االنتخابات بالتعاون مر قطاع الشؤون القانونية بدراية الطار القانون  
بهااا الشا ن المتعلقاة القارارات  ين المن ماة لالنتخاباات،والاي يتم ل ها  دياتور الدولاة، القاوان ،االنتخابية

 النتخابية.االت  تصدرها الداًر  را ات القواعد و الكالك و 

 ةــة البعثــميزاني

ل امعااة  ماان موازنااة اةمانااة العامااةويرصاادها يخصاا  قطاااع الشااؤون الماليااة والداريااة ميزانيااة للبع ااة 
 .الدول العربية

 إعداد الوثائق الخاصة بالمهمة

 يت  ت ضير  مير الو ائ  الضرورية المتعلقة بمهمة البع ة ومن ضمن هام الو ائ  
لدولة المعنياة وعان االنتخاباات التا  يايت  إ را هاا تتضامن معلوماات عان ورقة معلومات عن ا –

الطاااار القاااانون  لالنتخاباااات، الداًر االنتخابياااة، الن اااا  االنتخااااب ، الااادوائر االنتخابياااة، ورقاااة 
 االقتراع، وغيرها.

غال  ال را ات المتبعة خالل يو  االقتراع كا را ات االهتتا ، إ را ات االقتراع، إ را ات ال –
 وا  را ات العد وال رز.

 وا بات و قو  المراق  الدول . –

  دول عن اللقا ات الت  ييعقدها وهد المقدمة مر شركا  العملية االنتخابية. –

 خطة توزير المراقبين على المناط  ه  الدولة المعنية.مشروع  –
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 مراقبينتصاريح ال

تصاااااري  اصاااادار بياااة هاااا  الدولااااة المعنياااة بً االنتخاالتنيااااي  ماااار الدار تقاااو   مانااااة شااااؤون االنتخاباااات ب
وتييار لها   ،الماراقبين بياهولةهوية هام التصاري  التعرف على وتتي   .الالزمة لمراقب  البع ةاالعتماد 

 الدخول إلى مراكز االقتراع.

 االلةترونية المراقبةاستمارات 

االلكترونيااة  المراقبااةتمارات ايات د ت  مانااة شااؤون االنتخاباات آليااة  دياادً لعملياة المراقبااة ماان خاالل اياا
الااي يمكان ت ميلاه  يضاًا علاى الهواتاف  Max Reportتطبيا   عان طريا على اة هًز اللو ية، والك 

 الاكية. 
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ين طاااوال ياااو  االقتاااراع ويقاااو  بت ااادي ها بشاااكل راقبيتلقاااى مال  اااات المااامااان مميااازات هااااا التطبيااا   ناااه 
ت وياال هااام المال  ااات إلااى ريااومات بيانيااة وا  صااائيات  متواصاال علااى ماادار الياااعة، ويعماال علااى

مئويااة، اةماار الاااي يياااه  هاا  يااهولة وياارعة التعاارف علااى المؤشاارات اةوليااة ليااير العمليااة االنتخابيااة 
وتقااو   مانااة شااؤون االنتخابااات بت ااديث هااام االيااتمارات ماار كاال اياات قا  انتخااااب    واًل باا ول وبدقااة.

  را ات المتبعة ه  الدولة المعنية.لتالئ   يئلة االيتماًر ال
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الاي يريل منه المراقبون  ال غراه  من اي ابيات ن ا  المراقبة االلكترون  اةخر  هو ت ديد الموقر
، وهو اةمر الاي يضر البع ة ورئايتها ه  االلكترونية على الخريطة بدقة، وموعد إريالها االيتمارات

 شار هر  المراقبة ه  الدوائر االنتخابية طوال الوقت.الصوًر بالنيبة لتن يا خطة انت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وهقااًا للااوائ  وال اارا ات الخاصااة بعمليااات االهتتااا  واالقتااراع  ايااتمارات المراقبااة االلكترونيااة ياات  اعااداد
 وال رز، والت  قد تختلف من دولة إلى  خر .

 اتــة العمليــغرف
لبصارية ووياائل االتصااال بم موعااة مان اة هاًز اليامعية وا ات هيزهايات  و ، غرهاة عملياات تنشا  البع اة

 ، وتزود ب ري  عمل يت  تدريبه لمتابعة المراقبين وايتقبال تقاريره  وت ليلها.المختل ة
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 بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة االنتخابات تشةيل

للمشاااركة هاا  مراقبااة لعربيااة اةمااين العااا  ل امعااة الاادول ايد الياابعااد المواهقااة علااى الاادعًو التاا  تلقاهااا 
ه    و من يرام منايباً  بع ة ويكلف   د رؤيا  القطاعاتاليو ه بتشكيل االنتخابات ه  الدولة المعنية، 

لاااى كاهاااة القطاعاااات عمااااكًر تعماااي  ببااادورم  اليااايد نائااا  اةماااين العاااا يقاااو  تها، و رئاياااباةماناااة العاماااة 
 ، ووهقًا للمعاير اآلتية المهمةًا لرغبته  ه  المشاركة ه  مانة العامة لمواهاته ب يما  مرش ين وهقباة

 المعنية.ايت نا   نيية الدولة  -

 إتقان اللغة الميتخدمة ه  الدولة المعنية. -

 .إتقان ايتعمال اة هًز اللو ية -

 .القدًر البدنية والص ية على ت مل مشقة المهمة -

  اااًز خااالل هتااًر الاا الث  يكااون هاا  ن لاان يقااو  باا ي مهمااة  خاار   و علااى تعهااد ب نااه  كاال مرشاا يوقاار 
لتز  بكاهة تعليمات وتو يهات ميؤول  البع ة طوال المهمة و تى  يابير الت  تيب  يو  االقتراع، كما ي

 انتهائها.

ون االنتخابااات ناة شااؤ طلبااات الترشاي  ماان كاهااة القطاعاات، تقااو   مااليايد نائاا  اةمااين العاا  بعاد تلقاا  
ووهقااًا لقاعاادً البيانااات المو ااودً لااديها،  اا  ياات  الياايد نائاا  اةمااين العااا  ماار بدرايااتها وهرزهااا بالتنيااي  

  لم موعة من المعايير  برزهاإصدار القائمة النهائية للبع ة وهقًا 

 المتويطة وال دي ة.و  التوازن بين المراقبين اوي الخبًر الكبيًر -

 .تنوع ه  ال نييات العربيةال -

 .ا  والر البين النيما التوازن ه  التم يل  -

 ةــد المقدمـــوف
 .العا المني  و  ،البع ة ئيسمن رئيس البع ة، نائ  ر  وهد المقدمة يتكون -

 قبل  وال  شهر من يو  االقتراع. المعنية يياهر إلى الدولة -

 يوقر ماكًر ت اه  مر ال هة المعنية بالعملية االنتخابية ه  الدولة الت  ت ر  هيها االنتخابات. -

ةطااااراف المعنياااة بالعمليااااة االنتخابيااااة كاااالداًر االنتخابيااااة، ال هااااات ال كوميااااة يقابااال مختلااااف ا -
 ومن مات الم تمر المدن . ، المرش ين،المعنية، اة زا  الييايية

 يعد الترتيبات اللو يتية وال نية الخاصة بمشاركة بع ة  امعة الدول العربية. -

 ر خطة نشره .ييتطلر المناط  الت  ييتوا د هيها مراقبو البع ة ووض -

 يني  مر المن مات الدولية المشاركة ه  مراقبة االنتخابات. -
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 ورات التدريبيةالد
تعقاااد  ماناااة شاااؤون االنتخاباااات وبالتعااااون مااار إداًر 
التااااادري  وتطاااااوير  ياااااالي  العمااااال ب امعاااااة الااااادول 

  البع اة الطالعها  علااى راقبااالعربياة دوًر تدريبياة لم
 ومن ضمنها  باتكاهة المعلومات المتعلقة باالنتخا

منه يااااة عماااال بع ااااة مراقبااااة  امعااااة الاااادول  -
 العربية.

 الطار القانون  للعملية االنتخابية. -

 وال رز. االقتراعإ را ات  -

 مدونة قواعد يلوك المراق  الدول . -

  قو  ووا بات المراق  الدول . -

 .ئ ، ويغطيها المراق  ه  تقريرم النها ه  النقاط الت  يت  مراقبتها يو  االقتراع -

ريال ايتمارات تعبئة كي ية -  .اللكترونية المراقبة وا 

 مناط  نشر المراقبين وتوزيعه . -

 ، وايتال  عناوين المراكز الخاصة بها.منطقةعدد الدوائر والمقاعد الخاصة بكل  -

 االنتخابية. ال مالتهتًر و  العال ،ما تنشرم ويائل ، و ةالييايي التطورات على اليا ة -

 . للمهمة بالنوا   اللو يتية الخاصة المعلومات -

عن العملية االنتخابية  يث ياتعالف المراقباون هيهاا  ك ار علاى تتضمن هام الدوًر  يضًا نمواج م اكاً 
 إ را ات االقتراع وال رز ودور المراق  الدول  خالل يو  االقتراع.

والااي يتضامن  ،النتخابااتوخالل هام الادوًر التدريبياة يياتل  المراقباون الم لاد الااي تعادم  ماناة شاؤون ا
ة ماان  ماااكًر الت اااه  الموقعااة بااين البع ااة والداًر االنتخابيااة للدولااة الو ااائ  الخاصااة بالعمليااة االنتخابياا

، اة هاًز اللو ياة، زي الورقياة المعنية، الن ا  االنتخاب ، إ را ات التصويت وال ارز، اياتمارات المراقباة
ن، بااادل اليااا ر،  رقاااا  االتصاااال بالبع اااة، وخريطاااة عاماااة للبلاااد االعتمااااد، تاااااكر الطياااراتصاااري  البع اااة، 

 ائط للم اه ات .....إلخ.وخر 

 ة:ــة المراقبــبعث

  بع ااااة مراقبااااة  امعااااة الاااادول العربيااااة ماااان رئاااايس البع ااااة، نائاااا  رئاااايس البع ااااة، المنياااا  العااااا ،كااااون تت
يكاااون يااا ر  الماااد . ون قصاااير و المراقباااول العالمااا ، المياااؤول الماااال ، المياااؤ غرهاااة العملياااات، رئااايس 



 مراقبة االنتخاباتجامعة الدول العربية لدليل 

 

19 
 

المناااط  إلااى هاار   نائيااة ياات  توزيعهااا علااى  عااادًً  البع ااة ، وتقياا ماان يااو  االقتااراع كاهيااةقباال هتااًر البع ااة 
  نائياات الت  يتتوا د بها البع ة، والت  غالبًا ما تشمل مع    ن ا  الدولاة، ويات  توزيار الماراقبين علاى

 ها  ن او نشاره  طلبااته  ها  النشار، دون الن ار ة وخطةلما تقتضيه  ا ة البع  وهقاً  ال نييات مختل ة

اةيابوع  علاى الن او  الماراقبين قصايري الماد  ويكاون برناامج م اّددين شاركا  برهقاة معّيناة  و مواقار
 التال  
 

 الوصول إلى العاصمة ه  الدولة المعنية - اليوم األول
  

 اليوم الثاني
 آخر الميت دات ا تماع مر وهد المقدمة لطالع المراقبين على -

 وضر خطة الت رك ليو  االقتراع  -

  ال ملة االنتخابيةاختتا  مراقبة  -
  

 اليوم الثالإل
 نشر المراقبين ه  مناطقه  -

 غرهة العمليات بد  العمل ه  -

 مراقبة الصمت االنتخاب  -
  

  يو  االقتراع - اليوم الرابع
  

 اليوم الخامس
 العودً إلى العاصمة -

 المعلومااات ايااتخال   لياة ماراقبين هاا اال تمااع ماار باااق  ال -
 والنتائج

  

 المؤتمر الص    الخا  بالبيان التمهيدي للبع ة - اليوم السادس
  

 مقر  امعة الدول العربيةالعودً إلى  - اليوم السابع
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  راعـوم االقتـي

التصااري ات ب ال خااالل يااو  االقتااراع، يقااو  رئاايس البع ااة بزيااارات ميدانيااة لعاادد ماان مراكااز االقتااراع والد
.  مااا المراقاا  لقااا ات صاا  ية وتل زيونيااة عقاادوال ابااة علااى  ياائلة الصاا  يين خاللهااا. كمااا يقااو   يضااًا ب

رياال االياتمارات إلاى  دورمهيكمن  ه  ال ابة على اةيائلة الاواردً ها  اياتمارات المراقباة االلكترونياة وا 
ًً ما تغط  اةيئلة ما يل    غرهة العمليات. وعاد

 ء فترة االفتتاحثناأ -
  الت كاااااد مااااان تطبيااااا  ال ااااارا ات الخاصاااااة بعملياااااة

 االهتتا .
 .الت كد من تواهر ويالمة المواد االنتخابية 
   االقتراع.مكات  ا ترا  الوقت ه  اهتتا 

 أثناء فترة االقتراع -
 خارج مركز االقتراع 

 ع وم يطه. متابعة ما ي ري ه  مركز االقترا 
 عايااااااااة الت كاااااااد ماااااااان عاااااااد  و ااااااااود م ااااااااهر للد

 االنتخابية.
  متابعاااة القباااال علاااى مراكاااز االقتاااراع مااان قبااال

 الناخبين.
 .يهولة وصول الناخبين إلى مراكز االقتراع 
 .و ود م اهر للرشاو  االنتخابية 
 راكز االقتراع.مت مين قوات اةمن ل  
  االقتراع. ومكات اليما  للمراقبين الدوليين بالدخول إلى مراكز 

  داخل مركز االقتراع 
 االقتراع. مكات لت كد من و ود وتعلي  كشوف الناخبين خارج ا 
 .مياعدً كبار الين واوي اال تيا ات الخاصة 
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  داخل مكت  االقتراع 
   متابعااااة يااااير عمليااااة التصااااويت وتقيااااي  مااااد

 المعايير الدولية.القانون و تواهقها مر 
 .الت كد من تواهر ويالمة المواد االنتخابية 
     قتاااااااااااراع مااااااااااار اال مكاتااااااااااا تعااااااااااااون ماااااااااااو 

 المراق  الدول .
 ن ين الم لياايالمرشاا ين والمااراقب  توا ااد مناادوب

 ن.يوالدولي
 .تدخل  شخا  غير ميمو  له  ه  العملية االنتخابية 
  (.ومو  ة ه  مكات  االقتراع)ناخبة، كا ه  العملية االنتخابية المر ً مشاركة 
 .مشاركة كبار الين والشبا  واوي اال تيا ات الخاصة 
   االقتراع.ا را ات بالوع  االنتخاب  ميتو 

 نا  هترت  الغال  والعد وال رز    
   االقتراع.مكات  ا ترا  الوقت ه  غل 
  تطبي  ال را ات الخاصة بعملية الغال .ص ة الت كد من 
  الت كاااد مااان ياااالمة  ميااار الخطاااوات وال ااارا ات

 لقانون.لالخاصة بها ومد  مطابقتها 
  عا .تن ي  عملية ال رز بشكل 
 .ش اهية إ را ات عملية ال رز 
   با را اتهااااا مكاتااا  ال ااارز ماااد  معرهاااة  عضااااا

دارتها.  وا 
 .كتابة م ضر النتائج النهائية 
 .كتابة تقرير  ول  عن العملية االنتخابية 

 العالم  يؤديان دور المراق  قصير المد  يو  االقتراع.و علمًا ب ن الميؤولين المال  

ياو  االقتاراع  علاى مادار اليااعة البع اة مراقبا ة بالتواصال مار عضاا  الغرها، يقاو   في غرفـة العمليـات
لبالغهااا  ب ميااار التعليماااات الصاااادًر عااان رئاياااة البع اااة وتلقااا  مال  ااااته  لكتاباااة تقاااارير عنهاااا وعااان 

والصااااا اهة ومن ماااااات الم تمااااار المااااادن  الميااااات دات التااااا  يرصااااادونها مااااان مختلاااااف وياااااائل العاااااال  
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، بالضااااااهة إلاااااى متابعااااة نتاااااائج وا  صاااااا ات يااااير عملياااااة االقتاااااراع وال اااارزوالمن مااااات الدولياااااة  اااااول 
التااا  المعلوماااات هاااام  ميااار هي اااول   ماااا رئااايس الغرهاااة .االياااتمارات اللكترونياااة المريااالة مااان الماااراقبين

والااك  التصااري ات العالميااة ماان   االرئايااة البع ااة المنياا  العااا  و  صاال عليهااا ماان اةعضااا  إلااى 
 .تقرير عن ال تًر الصبا ية ليو  االقتراع وتقرير آخر عن ال تًر الميائية داروعن طري  إص ،ش وياً 

 يوم االقتراعما بعد  مرحلة

 المختل ة وناكر منها  من اليو  الاي يل  االقتراع، تقو  البع ة باصدار المخر ات ابتدا ً 
 صحفيةالبيانات ال

 ها ول هيتتنا  و مر لة )إن و دت( تصدر البع ة بيانًا عق  كل  ولة
 . البع ةمنه ية عمل  -
 .عدد  عضا  البع ة وال نييات الت  ينتمون إليها -
 .نيتوا د هيها ال ر  المراقبتالت  المناط   -
 .الت  تمت زيارتهاومكات  االقتراع عدد المراكز  -
إلى الطار الديتوري والقانون  والاي ييتند م ريات العملية االنتخابية ل موضوع التقيي  ال -

 ري وهقه االنتخابات.الاي ت 

 اللقاءات والتصريحات
العديد من التصري ات طوال مهماة البع اة بيدل  كما  ،يعقد رئيس البع ة عدً لقا ات ص  ية وتل زيونية

يتنااااااول خاللهاااااا كاهاااااة ال وانااااا  المتعلقاااااة بعمااااال البع اااااة وانتشاااااارها و نشاااااطتها وكاااااالك الت اصااااايل ال نياااااة 
 واللو يتية.

 البيان التمهيدي
البع اااة عقااا  انتهائهاااا مااان عملياااة المراقباااة باصااادار تقاااو  

 بيان تمهيدي يتضمن 

 .معلومات عامة عن البع ة -
المال  ات الت  رصدها المراقبين خالل يير  -

 العملية االنتخابية.
للمبادد لإلطار القانون  لالنتخابات تقيي   ول   -

 .العالمية اةخر  ومد  تن يا القانون واللوائ  االنتخابية الم لية
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 صحفيةالمؤتمرات ال
ًً مااا تصاادر بع ااة مراقبااة  البع ااة  عقاادم رئاايسي  ماان خااالل مااؤتمر صاا    بيانهااا الختااام تاالنتخاباااعاااد

 والك بعد يومين على اةك ر من انتها  االقتراع.

 ن مشترب مع إحدى المنظمات األخرىبيا
ابات بالتنيي  وتباادل المعلوماات عندما تقتض  الضروًر، تقو  بع ة  امعة الدول العربية لمراقبة االنتخ

مااار  اً مشاااترك اً مااار بع اااات  خااار  تابعاااة لمن ماااات دولياااة وم لياااة. وهنااااك امكانياااة  ن تصااادر البع اااة بيانااا
 المن مات اةخر .

 والتوصيات التقرير النهائي
بعاد  اوال  تعد بع ة  امعة الدول العربية لمراقبة االنتخابات تقريرًا نهائيًا ترهعه إلى معال  اةمين العا  

 يبوعين من إعالن النتائج وتيل  نيخة منه إلى الداًر االنتخابية ه  الدولة الميتضي ة. يتضامن هااا 
 التقرير 
 .االيتعدادات والت ضيرات للمهمة -
 . داول توزير المراقبين -
 .ا تماعات و نشطة البع ة -
 . برز النقاط الت   كدت عليها رئاية البع ة خالل اال تماعات -
 .القانون  للعملية االنتخابيةالطار  -
 .المنه ية -
 .صور ةعضا  البع ة   نا  القيا  بعمله  -
 .مال  ات لمختلف مرا ل العملية االنتخابية وعمل الداًر االنتخابية -
 توصيات البع ة. -
 .الريو  البيانية -

روناا  ل امعااة تعلااى الموقاار االلك البيانااات والتقرياار النهااائ  للبع ااةوال اادير بالاااكر  نااه ياات  نشاار  مياار 
 www.lasportal.orgالدول العربية  

 كما تقو  البع ة  يضًا خالل هام ال تًر بمتابعة 
 الت  تصدرها الداًر االنتخابية ه  الدولة المعنية إعالن النتائج -
 من المرش ين واة زا  وكي ية التعاط  معها الشكاوي  ول العملية االنتخابية -
 ها.وال صل هي الطعون على النتائج -
 التصدي  على النتائج النهائية -
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 مـــة ودور ــاء البعثـــأعضاا: ـخامس
 

 ةــــس البعثــرئي

رئيس وأعضاء غرفة 
 العمليات

 نائب رئيس البعثة

 المنسق العام

قبين قصيري المرا المسؤول اإلعالمي المسؤول المالي
 المدى
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 ــةـرئيــس البعث

ًً   د رؤيا  القطاعات ه  اةمانة العامة، ويقو  بالتنيي  مر  مانة شاؤون االنتخاباات ها  كال  هو عاد
 ما يتعل  ب مور البع ة، ويتولى المها  اآلتية 

 لت اه  مر الداًر االنتخابية للدولة المعنية.توقير ماكًر ا -
 المشاركة ه  مهمة وهد المقدمة. -
عقاااد لقاااا ات مااار اليااالطات وال هاااات المعنياااة باالنتخاباااات هااا  الدولاااة بماااا هااا  الاااك اة ااازا   -

الييايااية والمرشاا ين، إضاااهة إلااى المن مااات الدوليااة والقليميااة المشاااركة هاا  عمليااة المراقبااة، 
 تمر المدن  المناوط بهاا مراقباة االنتخاباات ها  هاام الدولاة، ياوا  قبال باد  وكالك من مات الم

 عملية االقتراع  و خاللها  و بعد انتها ها.
 عقد ا تماعات ت ضيرية مر  عضا  البع ة. -
اعتمااد خطاة توزيار الماراقبين التا  تعادها  ماناة شاؤون االنتخاباات لت دياد المنااط  التا  يااوف  -

 تغطيها البع ة.
 على العمل اليوم  للبع ة.الشراف  -
 القيا  بزيارات ميدانية لعدد من مراكز مكات  االقتراع. -
 ال ابة على  يئلة الص  يين خالل الزيارات الميدانية. -
 تلق  التقارير الت  تصدرها غرهة العمليات لدرايتها وايتخدا  م تواها ه  اللقا ات الص  ية. -
 الدال  بالتصري ات خالل مهمة البع ة. -
 د لقا ات ص  ية وتل زيونية.عق -
 إلقا  البيان التمهيدي ه  المؤتمر الص    الاي تعقدم البع ة بعد انتها  يو  االقتراع. -
 التقرير النهائ  الاي تعدم  مانة شؤون االنتخابات، والاي يتضمن توصيات البع ة. اعتماد -

 نائب رئيس البعثة
 من مهامه يت  تعيينه ه  بعا بع ات  امعة الدول العربية، و 

 يياعد رئيس البع ة ه  مهامه ويم له عند رغبة رئيس البع ة ه  الك. -
 يشارك ه  الشراف على  مير  وان  عمل البع ة بما ه  الك العداد والت ضيرات. -
 يشارك ه  عملية التنيي  ةعمال البع ة من النا يتين ال نية واللو يتية. -
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 المنســـق الــعــــام
ة شؤون االنتخابات وه   غل  اة يان الميؤول عن ملف الدولة الت  ت ار  هيهاا هو   د  عضا   مان

االنتخابات، ويقو  بالتنيي  والمتابعة مر رئيس البع اة والنائا  ها  كال اةماور المتعلقاة بالبع اة، وتكاون 
 مهامه كالتال  

 هو نقطة االتصال الرئييية ضمن البع ة. -
 ها بين بع ة  امعة الدول العربية والداًر االنتخابية.إعداد ماكًر الت اه  الت  ييت  توقيع -
 إعداد الماكرات والريائل المتعلقة بمهمة البع ة. -
دراية الطار القانون  للعملية االنتخابية )الديتور، قاانون االنتخاباات، كاهاة القاوانين التن يمياة  -

 لالنتخابات(.
رياالها إلاى رئايس متابعة تطورات العملية االنتخابياة مناا العاالن عنهاا  - عاداد تقاارير  ولهاا وا  وا 

 البع ة.
إعااداد ايااتمارات المراقبااة، ماار اةخااا هاا  االعتبااار مااا ياا ت  هاا  قااانون االنتخابااات وال اارا ات  -

 المن مة لهام العملية.
المشااااركة هااا  العاااداد لال تماعاااات التااا  تعقااادها  ماناااة شاااؤون االنتخاباااات باااين رئااايس البع اااة  -

 و عضائها.
 لداًر االنتخابية ه  الدولة المعنية لصدار التصاري  للمراقبين.التنيي  مر ا -
 تقدي  دوًر تدريبية ةعضا  البع ة. -
 إعداد الو ائ  الخاصة بمهمة البع ة. -
 متابعة كاهة اةعمال اللو يتية للبع ة. -
 تن ي  اللقا ات بين رئيس البع ة وكاهة ال هات المعنية بالعملية االنتخابية. -
 طة نشر المراقبين.إعداد مشروع خ -
 تلق  تقارير ومال  ات المراقبين عن طري  غرهة العمليات. -
 إعداد مشروع  البيان التمهيدي والتقرير النهائ . -
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 المسؤول المالي
هااو   ااد مااو    قطاااع الشااؤون الماليااة والداريااة  و قطاااع الرقابااة الماليااة والداريااة. يكااون ميااؤواًل عاان 

 للوائ  و ن مة  امعة الدول العربية، وهو مكلف بالمها  اآلتية إداًر ميزانية البع ة وهقًا 
 الشراف على ميزانية البع ة. -
 التنيي  ل  ز تااكر الطيران ةعضا  البع ة. -
   ز ال ند  الاي يتقي  هيه البع ة، بما ه  الك قاعة اال تماعات. -
 ت مين خطوط هات ية للمراقبين وشرائ  انترنت لأل هًز اللو ية. -
 الترتيبات لت شيرات الدخول و  ز ال ند  وكالك اليائقين والمتر مين )عند الضروًر(. ت مين -
 صرف الميت قات المالية ةعضا  البع ة بما هيها بدالت الي ر  و اليلف. -
 توهير كاهة الميتلزمات اةخر  الت  يتطلبها عمل البع ة. -

 المسؤول اإلعالمي
 كون مكلف بالمها  اآلتية هو   د مو    قطاع العال  واالتصال، وي

إعداد تقارير ونشارات صا  ية  اول ماا تتناولاه وياائل العاال  اللكترونياة والمرئياة والمطبوعاة  -
 خالل العملية االنتخابية، ال ييما هتًر ال مالت االنتخابية.

يرصاااد ماااد  التااازا  وياااائل العاااال  بمياااؤولياتها الخاصاااة بتاااوهير التغطياااة العالمياااة المتوازناااة  -
 م ايدً للعملية االنتخابية.وال

إعاداد مشاارير اةخباار الصا  ية الخاصاة ب اوالت وزياارات وا تماعاات رئايس البع اة وتعميمهاا  -
 على الص  يين وويائل العال .

 يبقى على تواصل دائ  مر كاهة ويائل العال . -
 العداد للمؤتمرات الص  ية، ويدعو الص  يون وويائل العال  المختل ة ل ضورها. -

 رئيس غرفة العمليات
 يت  اختيارم من قبل  مانة شئون االنتخابات بالتنيي  مر رئيس البع ة، ويكون ميؤواًل عن المها  اآلتية 

 اختيار  عضا  غرهة العمليات بالتنيي  مر رئيس البع ة و مانة شئون االنتخابات. -
 إداًر غرهة العمليات، وتوزير العمل بين  عضا ها. -
 المراقبين ه  الوقت المناي  وعرضها على رئيس البع ة.ضمان توهر تقارير  -
 تلق  االيتمارات االلكترونية من المراقبين على شكل إ صائيات وريو  بيانية. -
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ي ااول  مياار المعلومااات لرئايااة البع ااة والمنياا  العااا   واًل باا ول ماان   اال الوقااوف علااى  خاار  -
صدار التصري ات العالمية.  الميت دات وا 

ال تاًر الصابا ية لياو  االقتاراع وتقريار آخار عان ال تاًر المياائية بشا ن ماا ورد يصدر تقرير عان  -
ماان مال  ااات المااراقبين هاا  المياادان ومااا تنشاارم ويااائل العااال  والصاا اهة ومن مااات الم تماار 

 المدن  والمن مات الدولية  ول يير عملية االقتراع وال رز.

 أعضاء غرفة العمليات
 ه  اةمانة العامة، وتكون مهامه  كالتال   ه  مو  ون من مختلف الدارات

 إ را  وتلق  االتصاالت من المراقبين المنتشرين ه  الدولة. -
 تلق  مال  ات المراقبين بشكل دوري. -
 تلق  اتصاالت المراقبين لإلبالغ عن  ي  مور طارئة وت ويلها لرئيس الغرهة. -
 اية البع ة.إبالغ المراقبين بالتعليمات والرشادات الت  تصدر عن رئ -
 رصد وتغطية لتطورات اة داث من مختلف ويائل العال  على مدار الياعة. -
كتابة تقاارير عان المال  اات والمعلوماات والميات دات التا  يتلقونهاا مان الماراقبين، وكاالك ماا  -

 تنشرم ويائل العال   ول م ريات يو  االقتراع، وت ويلها إلى رئيس الغرهة.
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 ىالمراقبون قصيرو المد

 ه  من مو     امعة الدول العربية ومن مختلف الدارات ه  اةمانة العامة وتكون مهامه  كالتال  
  ضور اال تماع مر رئيس البع ة والدوًر التدريبية اللاان تن مهما  مانة شؤون االنتخابات. -
قاااانون  دراياااة الم لاااد الو اااائق  الااااي تعااادم  ماناااة شاااؤون االنتخاباااات بكاملاااه ال يااايما الطاااار ال -

 لعملية االنتخابات، وا  را ات االقتراع وال رز.
ايااتي ا  االيااتمارات  التطبياا  المو ااود علااى اة هااًز اللو يااة وكي يااة  التاادر  علااى ايااتخدا  -

 االلكترونية قبل وقت كاف من يو  االقتراع.
اًر ارتااادا  زي المراقباااة خاااالل  ياااا  االقتاااراع والت كاااد مااان  ن تصاااري  االعتمااااد الصاااادر عااان الد -

 االنتخابية واض  للعمو .
 الوصول إلى  ول مركز اقتراع قبل نصف ياعة على اةقل من بداية االقتراع. -
 االقتراع. يو  إ را ات مراقبة -
إريااال تقااارير عاان مال  اااته  وايااتنتا اته  وتوصااياته  لغرهااة العمليااات وهقااًا لمنه يااة العماال  -

 الت  ت  تناولها ه  الدوًر التدريبية.
 ميؤولين عن الداًر االنتخابية ه  المنطقة الت  يراقبون هيها، والتعريف ب ن يه .مقابلة ال -
 االقتراع. يو  قبل مراقبته  المناط  والمراكز الخاصة بمناط  على التعرف -
 عمل خطة ت رك لل ري  خالل يو  االقتراع، وتتلخ  معايير خطة الت رك ه  ما يل   -

 لية االهتتا .ت ديد المركز الاي ييت  هيه  ضور عم 
 .تغطية  كبر ميا ة  غراهية 
 .التنوع ه  المناط  الت  يت  تغطيتها ب يث تشمل المناط  الري ية وال ضرية 
  ر ال/ييدات(. –ييدات  –تغطية مراكز ول ان مختل ة )ر ال 
 .تغطية المناط  الت  تتوا د هيها الك اهة اليكانية 
  ز.ت ديد المركز الاي ييت  هيه  ضور عملية ال ر 

 ل نة اقتراع خالل يو  االقتراع. 15زياًر ما ال يقل عن  -
 مر ال روف المختل ة للمهمة. الت قل  -
 ي   له خالل يو  االقتراع هتًر را ة ال تتعد  الياعتين. -
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 : المواقف التي قد يتعرض لها المراقب والحلول المقترحة سادساا 

 الحلول  المواقف
   

 مكاتاااا مراكاااز  و عاااد  الياااما  للمااااراقبين بااادخول 
 االقتراع

االنيااااا ا  بهااااادو  وكتاباااااة الواقعاااااة هااااا  خانااااااة  
 المال  ات داخل االيتماًر االلكترونية

االقتاااااراع صاااااغيًر  ااااادًا وال تيااااام  بتوا اااااد  مكاتااااا 
 المراقبين داخلها

 اختيار مكت  اقتراع آخر 

 مكاتااااااا عااااااد  الياااااااما  للماااااااراقبين بالبقااااااا  داخااااااال 
 االقتراع  ك ر من دقائ  معدودً

الخااااااروج بياليااااااة وكتابااااااة الواقعااااااة هاااااا  خانااااااة  
 المال  ات داخل االيتماًر االلكترونية

عاان ال ابااة علااى االقتااراع  مكتاا مااو    امتناااع 
 اةيئلة الواردً ه  االيتماًر

كتاباااااة الواقعااااااة هااااا  خانااااااة المال  اااااات داخاااااال  
 االيتماًر واالنتقال إلى مكت  اقتراع آخر

ل ايااااااتماًر إريااااااامكانياااااة توقاااااف االنترنااااات وعاااااد  
 ة االلكترونيةراقبالم

ريااالها ها  وقاات ال اا  خااالل     ا  االيااتماًر وا 
 اليو 

 رف طاارد مار العضاو ال اان  ها  ال ريا    دوث
تما  المهمة من رداً   وا 

إعااال  غرهااة العمليااات بمااا  صاال لي اااد ال اال  
 الالز 

تقدي  الم كوالت والمشروبات للمراقبين داخل مكت  
 االقتراع

 ب د  وضمن  دودالمواهقة  

 االيتماع له وتدوين ما قاله ه  االيتماًر   اقترا    د الناخبين من المراق  وتقدي  شكو  له
الدال  باا ي تصااري ات  ااول الطلاا  ماان المراقاا  

 ويائل العال  المال  ات إلى
 إ الة المرايل الص    إلى رئاية البع ة 

د  قباااول  ي هدياااة مااان  ي شاااخ   تاااى لاااو عااا  تقدي  المرش ين  شيا  اات قيمة للمراقبين
 كانت رمزية

طل  مو    مكاتا  االقتاراع مان المراقا  التوقيار 
 على إ د  الو ائ 

ي   لمو    مكات  االقتاراع هقاط طلا  توقيار  
 المراق  على دهتر ال ضور

مااااااان المراقااااااا  ماااااااو    مكاتااااااا  االقتاااااااراع طلااااااا  
 المياعدً ه  عملية العد وال رز

   عند الطل تقدي  المياعدً له 
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 (1)اتـــحـصطل: المسابعاا 

 اتــــــــــاالختالف فــــــــــــالتعري  حــــالمصطل
    

عملياة تزوياد النااخبين هاا  وقات منايا  بمعلوماات عاان   إعالم الناخبين
 دث انتخااب  م ادد، بماا يتضامن مكاان وزماان وكي ياة 

 االقتراع.

   توعية وت قيف الناخبينفلسطين
 ويد الناخبين بالمعلومات  تز لبنان
   إرشاد الناخبينمصر

اســـــــــــتمارة عـــــــــــد 
 األصوات

ايااااتماًر تيااااتخد  هاااا  عمليااااة عااااد اةصااااوات، وا  مااااال  
 النتائج.

   ورقة الكشفتونس
   نمواج عد اةصواتفلسطين
   نمواج هرز اةصواتمصر

و يقااة رياامية عااادً مااا ت ماال صااوًر شخصااية تصاادرها   بطاقة  وية
 ل بات هويته .اليلطات للمواطنين 

   بطاقة شخصيةاألردن
   بطاقة التعريف الوطنيةتونس

   بطاقة إ بات الشخصيةفلسطين
   بطاقة ت قي  الشخصيةمصر
   بطاقة إ بات الهويةاليمن

 ملاااااااة إعالمياااااااة تن مهاااااااا اليااااااالطات االنتخابياااااااة و/ و   تثقيف الناخبين
من مات الم تمر المدن  مان   ال  ن تشار  للماواطنين 

 لعملية االنتخابية و همية التصويت وا  را اته...ميار ا

   ت ييستونس
 ، اليمن  توعية الناخبينمصر

تحديـــــــــــد  ويـــــــــــة 
 الناخب

شااارط يلاااز  كااال ناخااا  يااادخل م طاااة االقتاااراع  ن يقاااو   
ًً، عباار إبااراز و يقااة ت باات هويتااه  بااالتعريف بن يااه، عاااد

 ة د ميؤول  م طة االقتراع.

 ناخ   إ بات شخصية الاألردن، فلسطين
   ت بت من الهويةتونس
   ت ق  من هوية الناخ مصر

تصــــــــويت خــــــــار  
 الوطن

إمكانية متا اة للماواطنين المقيماين ها  الخاارج لممارياة  
 قهاا  هاا  التصااويت، والااك إمااا باتا ااة التصااويت عاان 
بعاااااد  و ب ااااات  مراكاااااز اقتاااااراع هااااا  الخاااااارج )غالباااااًا هااااا  

 الي ارات(.

   تصويت غير المقيمينلبنان
 يت المقيمين بالخارج  تصو مصر

جــــــــــدول زمنــــــــــي 
 لالنتخابات

قائماااااة بالمواعياااااد الم اااااددً للمرا ااااال المختل اااااة للعملياااااة  
االنتخابيااااة، م اااال مواعيااااد بااااد  وانتهااااا  الترشاااا ، وماااادً 

   روزنامة انتخابيةتونس، لبنان
   تقوي  انتخاب العراق

                                    

 .برنامج اةم  المت دً النمائ  –المصدر  المع   العرب  لمصطل ات االنتخابات  (1)
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 اتــــــــــاالختالف فــــــــــــالتعري  حــــالمصطل
ال ملااااااة االنتخابيااااااة، ويااااااو  االقتااااااراع، والعااااااالن عاااااان 

 النتائج...
 برنامج زمن   اليمن

قائماااااة ريااااامية ب ياااااما  الماااااواطنين الااااااين تتاااااوهر هااااايه    سجل الناخبين
الشااروط القانونيااة لمماريااة ال اا  هاا  التصااويت والاااين 
يااااا لوا  ياااااما ه  هااااا  هاااااام القائماااااة إاا كاااااان القاااااانون 

 الوطن  يشترط الك.

    داول الناخبيناألردن، اليمن
  قاعاااادً بيانااااات الناااااخبين الم د ااااة مصــــر
 تلقائياً 

 ااااد  دنااااى للياااان القانونيااااة التاااا  ي اااا   ن يصاااال إليهااااا   سن انتخابية
 الشخ  من   ل التمتر ب   التصويت.

   ين االقتراعلبنان
   ين اةهلية للتصويتمصر

و يقاااة ريااامية ت تاااوي علاااى  ياااما  النااااخبين الااااين لهااا    قائمة الناخبين
 اااا  االنتخااااا  هاااا  منطقااااة معينااااة )م طااااة  و مركااااز 

 ً انتخابية(.اقتراع  و دائر 

    داول الناخبيناألردن، اليمن
   ي ل الناخبينتونس، العراق

   كشوف الناخبينمصر
القاعة  و الغرهة التا  يقاو  النااخبون باالدال  ب صاواته    محطة اقتراع

 هيها.
   غرهة اقتراعاألردن
   مكت  اقتراعتونس

   ل نة اقتراعفلسطين
   قل  اقتراعلبنان
   ل نة هرعيةمصر

   مركز انتخاب ليمنا
م كماة  و  هاااز قضاائ   و  ي هيئااة  خار  يل اا  إليهااا   محةمة انتخابية

الناخ   و المرش  ليطعن ها   مار  ار  خاالل العملياة 
االنتخابية  و هيماا يتعلا  بيالوك المرشا ين  و اة ازا  

 الييايية.

   م كمة عادية  و إداريةتونس
   الهيئة القضائية االنتخابيةالعراق

   م كمة قضايا االنتخاباتسطينفل
   م لس الدولةمصر
   م كمة عاديةاليمن

شخ  يتابر إعداد العملية االنتخابية وتن يمهاا ويمكناه   مراقب انتخابي
إباادا  مال  ااات  و إعااداد تقرياار لكاان ال يمكنااه التاادخل 

 ه  العملية االنتخابية.

   مال   انتخاب تونس
   متابر انتخاب مصر

مســـــــؤول تنظـــــــيم 
 الطابور/الصف

شااخ  تكل ااه الداًر االنتخابيااة بتن ااي   ركااة الناااخبين  
 ودخوله  بيالية إلى م طة االقتراع.

   مراق  الطابورالعراق
   ضابط الطابورفلسطين
   مني  الطابورمصر

   معزل اقتراعاألردنياتر ينبغ  توهرم ه  كل مركز اقتراع ويمكان  ن يكاون   مقصورة اقتراع
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 اتــــــــــاالختالف فــــــــــــالتعري  حــــالمصطل
ار مااا اًل، علاااى شاااكل مقصاااوًر  و مكاااان م  اااو  بيااات

الغااارا منااااه تمكاااين الناخاااا  مااان الدال  بصااااوته هاااا  
خصوصااااية و ريااااة كاملااااة. وتضاااامن مقصااااوًر االقتااااراع 

 الطابر اليري للتصويت.

   خلًو اقتراعتونس
   منصة/كابينة اقتراعالعراق
   عازل اقتراعلبنان
   كابينة/ياتر اقتراعمصر

ًر االنتخابيااااااة بايااااااتقبال الناااااااخبين شااااااخ  تكل ااااااه الدا  موظف االقتراع
 وتن يا عمليات االقتراع وال رز.

   عضو ل نة االقتراعاألردن
   عون مكت  االقتراعتونس
   عضو هيئة القل لبنان

نياابة الناااخبين الاااين لاا  يتو هااوا إلااى صاانادي  االقتااراع   نسبة التغيب
 للتصويت يو  االنتخابات.

   نيبة العزوفاألردن
 المتناع عن التصويت  نيبة اتونس
   نيبة التخلف عن التصويتمصر
   نيبة المقاطعيناليمن

نيبة المواطنين المؤهلين الااين  دلاوا ب صاواته  مان باين   نسبة المشارةة
 م موع الناخبين.

   نيبة االقتراعاألردن
   نيبة التصويتالعراق
   نيبة القبال على االنتخاباتلبنان

 يئــــــــــــــــــــــــــة إدارة 
ـــــــي ـــــــات ف  االنتخاب

 صورة لجنة

هيئة  ماعية مياتقلة عان ال ارع التن يااي مان ال كوماة،  
يعهااااااد إليهااااااا القااااااانون بميااااااؤولية العااااااداد لالنتخابااااااات 
وتن يمها. تتمتر هام الهيئة باالياتقالل الماال  والداري 
وتتكااون مااان  عضااا  مياااتقلين ال ينبغاا   ن ينتماااوا إلاااى 

  ية  هة  كومية طوال مدً عضويته  هيها.

 لهيئة الميتقلة لالنتخا   ااألردن
   الهيئة العليا الميتقلة لالنتخاباتتونس

ـــــــــراق   الم وضاااااااااية العلياااااااااا المياااااااااتقلة الع
 لالنتخابات
   ل نة االنتخابات المركزيةفلسطين
   الهيئة الوطنية لالنتخاباتمصر
   الل نة العليا لالنتخاباتاليمن
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 دونة قواعد السلوبإعالن مبادم المراقبة الدولية لالنتخابات وم: ثامناا 
 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 


