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 ص تنفيذي
 
اتهم                    ى حي ؤثر عل ي ت رارات الت اذ الق ا أن المشارآة في اتخ ون من خالله ي يستطيع المواطن االنتخابات من أهم الوسائل الت

ا            ل ي يحققونه ائج الت ق بالنت ا يتعل يهم فيم واطنين واألهداف                . ة ممثل ين الم ية ب اء أساس د نقطة التق ات تع إن االنتخاب الي ف وبالت
ة ة لأللفي داف التنمي ق أه رية وتحقي ة البش ر والتنمي ن الفق د م ة وهي الح ا  . بط ي تمنحه ية الت رعية السياس ون الش ذا، تك وهك

تمكن من التصدي لمجموعة ال               بات ذات المصداقية     ة الضرورية للحكومات لت ضرورية لقيام دولة قوية، وهي تمنح الوالي
ات عنصر محوري لمطمحه الرئيسي              .  لها من تحديات التنمية المستدامة أن االنتخاب ائي ب دة اإلنم يدرك برنامج األمم المتح

ا ذل م و يب رية، وه ه البش اني من ذي تع ر ال دة الفق د   تخفيف ح دعم القصير األم ديم ال ين تق ا ب وازن م ق الت عه لتحقي ي وس ف
تدامة        ى اس اعد عل وف تس ي س ة الت ات االنتخابي ة والعملي دم لألنظم د المق ل األم دعم الطوي ين ال ـّنة وب داث معي صص ألح

 .        سات الديمقراطية

ة  "اء مرحلة     دأت     1"الموجة الثالث ة، ب دها          من إرساء الديمقراطي ادة صياغة  قواع ات إصالحية إلع ام بعملي رة القي دان آثي بل
تدامة                      ابي واالس ل الني اءلة والشرعية والتمثي اة وهي المس د      . بية حتى تكون أقرب إلى تحقيق األهداف المبتغ ه، فق اء علي وبن

ة ديم المساعدة االنتخابي دان لتق الي       رنامج األمم المتحدة اإلنمائي في شراآة مع البل ذه األهداف وبالت ق ه ى لتحقي يلة أول  آوس
ا                   أثير عليه اتهم ومن الت ا حكوم ات      .   جميع المواطنين من المشارآة في السياسات والممارسات التي تتبعه د الثمانيني ذ عق فمن
ل اآلن أحد              ذا يمث ة، وه ات االنتخابي م التوسع في دعم العملي ة لنشاط    رنامج األمم المتحدة اإلنمائي دورا دائ ات الهام  المكون

ات وير المؤسس م وتط ال الحك ي مج ة ف اس أن     2.م ى أس وم عل ا يق ي عمله ا ف ا معين ة نهج تهج المنظم دد، تن ذا الص ي ه  وف
ة                     ا أفضل طريق راطية هي عمل جار ال يتوقف وأن تعزيز المؤسسات الديمقراطية والنهوض بسياسات ديمقراطية حقيقية هم

ة البشرية                على العجز   ة والتنمي ين الديمقراطي ا ب ز الرابطة م دة            .  الديمقراطي وتعزي م المتح امج األم ات برن ذا فمن أولوي ول
اخبين                      ل تسجيل الن ا، مث ي الترآيز على بناء القدرات األطول أجال للمؤسسات االنتخابية آهيئات اإلدارة االنتخابية وعملياته

 .هم وآذلك التربية المدنية

ار              ي االعتب ذ ف ب أن تأخ ة، يج اعدة االنتخابي ديم المس ائي بتق دة اإلنم م المتح امج األم ة لبرن ة التابع ب الوطني وم المكات تق
تج          . سيات الموجودة المنطقة   ائزين "أوال االنتخابات هي في جوهرها عملية سياسية، أي أنها تن الي  " الخاسرين "و" الف ، وبالت

ار ا آث دة   ون لنتائجه م المتح امج األم ريك الرئيسي لبرن ون الش ا تك ادة م ي ع ة الت وى الحاآم بة للق يمة، خصوصا بالنس  جس
م                     .  ي يجب التنويه بأن الدعم الذي تقّدمه األمم المتحدة في مجال اإلنتخابات مدفوع بالطلب وبأن هناك قضايا داخلية في األم

م            إن قسم الم .ة يتعين أخذها في االعتبار  ل األم ـّن من قب و المنسق المعي ية ه ة إلدارة الشؤون السياس ة التابع ساعدة االنتخابي
دة                 م المتح ي األم ية ف ائي و إدارة الشؤون السياس ة لشؤون المساعدة االنتخابية، فالعالقة بين عمل برنامج األمم المتحدة اإلنم

ؤون السياسية في األمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول أنشطة           التوجيهية إلدارة الش   المذآرةا المجال مبيـّنة في      
 2001آانون الثاني /  يناير 17عدة االنتخابية الصادرة  بتاريخ

4649027220113/nis/server/org.undp.portal://http(.             وم ي يق يجب أن تكون آافة أعمال المساعدة االنتخابية الت
 .ألمم المتحدة اإلنمائي متسقة مع توزيع المسؤوليات بالطريقة المحددة في هذه المذآرةنامج ا

ة وتنسيق               ي مجاالت تعبئ ة ف تفاد من دروس ثمين  هذا التاريخ،اآتسب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي خبرات ال بأس بها واس
وفي نفس الوقت، يـُطلب منه أن يلعب دورا أآبر في مجاالت  . ناخبيند ودعم هيئاتاإلدارة االنتخابية وعملياتها مثل تسجيل ال

ية زاب السياس ز األح ة، وتعزي ة المدني ة والتربي ات المحلي اعدة آاالنتخاب ذآرة   .  للمس ذه الم تفيد ه اس، تس ذا األس ى ه وعل
التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، من  (BDP)قية التي أعدتها مجموعة الحكم الديمقراطي لدى مكتب السياسات اإلنمائية

ذآرة سوف تجدد             132ت البرنامج والكفاءات الفنية المنتشرة على مستوى شبكته المكونة من ذه الم  مكتبا وطنيا، علما بأن ه
تو        ى المس ة عل امج الجاري ال البرن راء أعم ن ج تفادة م ات المس ة والسياس ول المعرف دة ح ائح الجدي م النص المي  لض ى الع

ى              .  مي والوطني  ولكل من يريد تقديم أي مساهمة لتحسين محتوى هذه المذآرة الرجاء إرسالها بالبريد اإللكتروني مباشرة إل
 . org.welch@undp.gita:   غيتا ولش، رئيس مجموعة الحكم الديمقراطي، وذلك على العنوان التالي

 مقدمة

ة،    3 التطبيقيةدف من هذه المذآرة    هو وضع إطار عمل لنشاطات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مجال المساعدة االنتخابي
ائي              دة اإلنم م المتح امج األم ا برن ي عمل فيه ـّز المذآرة على المكونات المختلفة للمساعدة االنتخابية والمجاالت األساسية الت

د بعض             .   في هذا المجال والدروس المستفادة     رون، باإلضافة إلى التوجهات األخرى ذآرة تحدي ذا الصدد، تحاول الم وفي ه
                                          

 .1991إرساء الديمقراطية في أواخر القرن العشرين، مطابع جامعة أوآالهوما، : الموجة الثالثة"ئيل هنتينغتون، 
ي           26إلى أن   ) 2007 -2004(المتعدد السنوات الثاني    اإلطار التمويلي     ائي ف  بلدا تلقت مساعدة انتخابية من برنامج األمم المتحدة اإلنم

دعم               200 ديم ال ات آنقطة دخول لتق  وحده، وأنه من بين مواطن القوة المقارنة للبرنامج في هذا المجال هو قدرته على استخدام االنتخاب
 .   لحكم أآبر متعلقة با

ة ات االنتخابي نظم والعملي ة لل ة           .   هذه المذآرة التطبيقية مجال الخدمات المقدم ابقتان مجاالت الخدمات المقدم ذآرتان س د غطت م وق
 ).  ، على التوالي2003أيلول / وسبتمبر2002أيلول /سبتمبر(ر البرلماني، والحكومة اإللكترونية، والوصول إلى المعلومات
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ة                 ات االنتخابي ة والعملي ي مجال األنظم ك ف ائي وذل .  ئ التوجيهية العملية لممارسي الحكم التابعين لبرنامج األمم المتحدة اإلنم
ذه    ال تحاول أن تملي على المكاتب الوطنية  أنواع الدعم التي ار ه  ينبغي على البرنامج تقديمها في هذا المجال، بل ينبغي اعتب

 .ة مبادئ عامة وأولية في بعض المجاالت التي قد تكون لنشاطات المساعدة االنتخابية الفعالية األآبر فيها، وآثارها

ة ة ديمقراطي ي أي ات ف ية لالنتخاب ائف رئيس الث وظ ا  .  ث عب الختي يلة الش ي وس ريعية أو   أوال ه ة التش ي الهيئ ه ف ر ممثلي
د   .  أو في منصب تنفيذي واحد آالرئاسة على سبيل المثال       /رس و  ات؛ وبالتأآي وثانيا تعتبر االنتخابات وسيلة الختيار الحكوم

ية ا            ) وإن لم تكن جميعها   (كثير من أنحاء العالم       ين األحزاب السياس ابقة ب ة مس ا بمثاب ة   تكون االنتخابات أساس لمتنافسة لمعرف
م   يتولى الحك م        .  ذي س ار الحك اردة وانتش رب الب ة الح ذ نهاي ا من ي،  خصوص ام السياس رعية للنظ نح الش ي تم را ه وأخي

الم سوى   .  راطي في العالم حيث أصبحت االنتخابات عنصرا ضروريا في تشكيل الحكومات الشرعية واليوم ال يوجد في الع
ا           يل من الدول الت     وفي حين   .  ي ال تـُجرى فيها أية انتخابات، وهذا على الرغم من التفاوت الكبير في مدلول ونوعية آل منه

ـّم آيف أن      4"مختلفة في ديمقراطيتها"برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يعتمد المفهوم القائل بأن البلدان ّدر ويتعل ه يق ى أن ، بمعن
ه يظل متمسكا                 وثقافات وتقاليد سياسية مخت     ات، إال أّن ار الحكوم اوية في مشروعيتها الختي يح وسائل متس لفة تستطيع أن تت

  5. القائل بأن االنتخابات الحرة والنزيهة هي ضرورة عالمية واجبة على أية دولة حتى يمكن اعتبارها ديمقراطية حقا

ات في الح ه االنتخاب ذي تلعب دها           الرغم من الدور الجوهري ال ات وح أن االنتخاب ذآر ب م الت ه من المه ديمقراطي، إال أن م ال ك
ّزأ       :  تقرير التنمية البشرية  وآما أوضح   .  مرادفة للديمقراطية   الم مج ام          تعميق الديمقراطية في ع ذي صدر في ع ، 2002 ال

 :اتا في صناديق االقتراعيمقراطية في نهاية المطاف هي الصوت المسموع الذي يعبـّر عن رأي وليست مجرد أصو

ق   ة للتطبي ة القابل اءلة الحقيقي ال للمس ات هي المث اء   :  إن االنتخاب ه من إيف ا وعدت ب ذ م ي تنفي ة ف دما تخفق الحكوم فعن
ا مباشرة،             .  باحتياجات ورغبات شعبها، يستطيع الشعب عندئذ طردها من السلطة           و أآثره اءلة ه ذا الشكل من المس فه

ين البشر            وهذا الشكل من المشا    ة ب ين        .  رآة هو أآثرها إيمانا بمبدأ المساواة التام ا ب أ أن نساوي م ان من الخط ولكن لك
 ).54. ، ص2الفصل (فالديمقراطية تتطلب أيضا وجود مؤسسات عاملة :  الديمقراطية واالنتخابات العادية

رغم من مدى       ، فإن بناء أية ديمقراطية يعني ما هو أآثر بكثير من مجرد إجراء انتخا ى ال فافة، عل بات عادية، وتنافسية، وش
ذه العناصر ة ه ى   . ي اخبين عل درة الن ا آق ة، تمام ي األهمي ذه العناصر ف ع ه اوى م دها يتس ات وبع ل االنتخاب ا يحدث قب وم

 .بة بترجمة العمليات االنتخابية  مكاسبا ديمقراطية حقيقية للشعب بأسره

 لموضوع وأبعاده

ا                        ي ر من أي وقت آخر في تاريخن   وفي نفس     6.وم أن عدد الحكومات التي تم اختيارها عن طريق انتخابات حرة ونزيهة أآب
ذا التحول                     2002تقرير التنمية البشرية لعلم     ، وآما أوضح       ائج ه ين أن نت ائي، يتب دة اإلنم م المتح امج األم  الصادر عن برن

ائل                  7"الغيرا ليبرالية "ديمقراطيات  راطي مختلطة، فهناك انتشار لل ق وس ا عن طري م انتخابه ز بوجود حكومات ت  والتي تتمي
 .ة، ولكنها بمجرد توليها السلطة تبدأ تحكم من خالل ممارسات سلطوية

ة،              ا     مر العقد السابق، ومع زيادة عدد الحكومات المنتخبة ديمقراطيا والتحديات المرتبطة باستدامة الديمقراطي ـّر معه د تغي  فق
ائي دة اإلنم م المتح امج األم ر .   برن اء بتقري ا ج ا لم نوات 2003وطبق دد الس ويلي المتع ار التم  Multi-Year حول اإلط

Funding Framework (MYF ام    ي إنفاقل٪ من إجما42 ، فإن امج من ع ى  2000 البرن م    2002 إل ى الحك  صـُرف عل
ات اإلدارة                    وتشمل األعمال الت   .  راطي ل هيئ ة مث ديم المساعدة للمؤسسات الحاآم ديمقراطي تق م ال ز الحك ى تعزي ي تسعى إل

ى سنة   1991فمن سنة  .  بية والبرلمانات والهيئات القضائية، وهذه من المجاالت التي يزيد الطلب عليها ، تلقت  2000 حت
دة  ن  226المتح اعدة م ا للمس ا89 طلب دا وآيان ا / بل طينية   (إقليم ة، واألراضي الفلس وفو، والصحراء الغربي ا آوس ا فيه بم

ادة   76، تسلمت األمم المتحدة 2003 حتى 2001 طلبا سنويا؛ ومن سنة 25، أو في المتوسط  )ة يال، أْي  بزي  طلبا جديدا مث
م ا     .  أضعاف   امج األم د برن ة، ابتع ات المساعدة االنتخابي رة في طلب ذه الطف تجابة له دريجيا وبصورة   واس ائي ت دة اإلنم لمتح

ى                   ون أطول أجال وتهدف إل درات تك اء الق رامج لبن داد ب ة عن تقديم المساعدة المباشرة لحدث انتخابي محدد، انتقاال نحو إع
 .جراءات انتخابية فاعلة ومستدامة على المدى البعيد

                                          
 .55، ص 2، الفصل 2002تقرير التنمية البشرية لعام 

ة                         وصف االنتخابات الحرة والنزيهة بأنها، من جملة أمور، حق االنتخاب الشامل، وإجراءات التسجيل المفتوحة، واالقتراعات المؤمن
 .   اسية للكالم والتعبير واالجتماعة، وحق الدخول إلى مواقع التصويت للجميع، وهيئات إشرافية مستقلة، والحريات األس

ة     (Freedom House)منظمة بيت الحرية ة والنزاه دنيا للحري ايير ال ، فإن عدد البلدان التي تكون االنتخابات فيها تنافسية ومستوفية للمع
دد       )  بالمائة 63أو   (121، مع وصول    2003صل إلى مستوى عاٍل في عام         الغ ع الم الب ا ألن        192ها  من حكومات الع ى مستوى يؤهله  إل

 . عند نهاية الحرب الباردة1989ويدل هذا على أن الزيادة بلغت ثالثة أضعاف ما آانت عليه في ".  ديمقراطيات انتخابية"
  ). 2003نيسان /إبريل(نورتون وشرآاه . و. ، والديمقراطية الاللبرالية في الوطن وخارجه:  مستقبل الحريةزآريا،، 
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م ة                  بممارسة ا  " برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الحك ى آاف د عل ي إدارة شؤون البل ة ف ية واالقتصادية واإلداري لسلطة السياس
امال... [ويات  ن       ] ش ر ع ا التعبي ن خالله ات م ون والجماع تطيع المواطن ي يس دة الت ات المعق ات والمؤسس ات والعملي اآللي

، فإن الحكم الديمقراطي هو، من بين جملة       وبناء عليه ."  حهم، والتوسط لحل خالفاتهم، وممارسة حقوقهم وواجباتهم القانونية
  ومن 8."حكم قائم على المشارآة الشعبية والشفافية والمساءلة، وقائم على الفعالية والمساواة والنهوض بمبدأ سيادة القانون        "

ة عنصر حاسم ل                  ديمقراطي      رف عليه اآلن هو أن المساعدة المقدمة لألنظمة والعمليات االنتخابية تعّد بمثاب الحكم ال لنهوض ب
ة           ات الحاآم عنصر ينبغي إدماجه بشكل أوسع في المساعدة التي يقدمها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى المؤسسات والعملي

 .ى

ة ما يكون شكالن أساسيان للمساعدة االنتخابية، أحدهما هو تقديم الدعم المطلوب لتحضير وإجراء حدث انتخابي محدد، وعاد
ة   ة عام ات وطني دث انتخاب ي       .  ح ارآة ف ات المش د للمؤسس ة األم درات طويل اء ق ي بن اعدة ف و المس ر فه كل اآلخ ا الش أم

ية، أو التحسين من                     دني واألحزاب السياس بات، آهيئات اإلدارة االنتخابية ولجان التخطيط االنتخابي ومنظمات المجتمع الم
ة                         العمليات الوط   ل جهات محلي ة من قب اخبين وتسجيلهم، والمراقب ة وتثقيف الن ة المدني ل التربي ات مث .  نية المتصلة باالنتخاب

 .عليه، تترآز جهود برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مجال االنتخابات على هذه المساعدة األطول أجال

بابها   المساعدة االنتخابية من مجاالت العمل التي يصاحبه ات هي     .  ا حساسيات متعّددة تختلف أس ي حين أن إدارة االنتخاب فف
ا تنتشر في             –سة واسعة النطاق في مجال اإلدارة العامة را م ي آثي ز المؤسسات الت رامج تعزي ة ب  وبالتالي متقبلة لنفس نوعي

ي       إال أن االنتخابات هي أيضا–ت أخرى من مجاالت الحكم آإصالح القطاع الخاص ا يعن ية، مم ا أحداث سياس  في جوهره
ة                   ة    .  مارس الذي يقدم مساعدة في هذا المجال بحاجة إلى تناول مهمته بلباقة وإدراك منه بآثارها السياسية المحتمل ذا أهمي وله

ة ه                    رامج التنمي ة        إذا وضعنا في االعتبار الحقيقة بأن شريك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الرئيسي في ب ادة حكوم و في الع
متلقي للمساعدة، ومن شأن الحكومات بطبيعتها أن يكون لها مصلحة مباشرة في نتيجة االنتخابات وبالتالي ال يمكن اعتبارها                 

 .شرآاًء محايدين في هذا المجال

ع قسم الم ائي في إطار شراآة م دة اإلنم م المتح امج األم ك، يعمل برن ى ذل ة إلدارة الشؤون     ضافة إل ة التابع ساعدة االنتخابي
ة                     دة ألنشطة المساعدة االنتخابي م المتح .  ية، التي تدعم وآيل األمين العام للشؤون السياسية وهو المنسق المعيـّن من قبل األم

ة ية    واقع فإن العالقة ما بين عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وعمل قسم المساعدة االنتخابي ة إلدارة الشؤون السياس التابع
ائي حول أنشطة                    ا المجال مشروحة بالتفصيل في دة اإلنم م المتح امج األم ية وبرن ة إلدارة الشؤون السياس ذآرة التوجيهي الم
 2001آانون الثاني /  يناير 17عدة االنتخابية، الصادرة بتاريخ

1134649027220/nis/server/org.undp.portal://http(  . يجب أن تكون جميع أعمال المساعدة االنتخابية التي يقوم
 .المذآرةنامج األمم المتحدة اإلنمائي متسقة مع توزيع المسؤوليات وإطار التعاون والخطوات اإلجرائية المبيـّنة في 

ن الخب ر م در آبي د ق ن حش ائي م دة اإلنم م المتح امج األم ـّن برن اريخ، تمك ذا الت هر    ه ي ش ات، وف ال االنتخاب ي مج رة ف
وان     2001شباط عام   / را بعن ة       أصدر تقري اعدة االنتخابي ائي والمس دة اإلنم م المتح امج األم رة عشر سنوات   : برن ذي  خب ، ال

ذا المجال ائي في ه دة اإلنم م المتح امج األم ال برن ة ألعم ي بعض من التوصيا        .  بالتفصيل إلى الخبرات المقارن ا يل ت وفيم
 :9ية الواردة بالتقرير

ة، مع                  ديم المساعدة االنتخابي ة لتق ة األجل الالزم درات الطويل اء الق تعين على برنامج األمم المتحدة أن يزيد الترآيز على بن
 . أهمية خاصة إلنشاء لجان انتخابية مستقلة ودائمة

ى أعم ائي أن ينظر إل دة اإلنم م المتح امج األم ى برن ي إطار          تعين عل ة ف ا نظرة تكاملي وم به ي يق ة الت ال المساعدة االنتخابي
ية يمكن                    ف الكبرى لبرامج الحكم لدى المنظمة، وذلك ألن الدعم العالي المستوى المقدم لالنتخابات يخدم آنقطة دخول رئيس

 . األخرى المتعلقة بالحكماللها تعزيز مؤسسات بلد ما، آما يمكن استخدامه الجتذاب مساعدات المانحين لألنشطة
جب تعزيز الدعم المقدم لبرامج التربية المدنية وتثقيف الناخبين التي تنفـّذ قبل وبعد االنتخابات، وعلى األخص لزيادة فرص                  

 .ر بين المواطنين وممثليهم السياسيين على المستوى الوطني واإلقليمي والمحلي
وطني                   تعين على برنامج األمم المتحدة اإلنم ى المستوى دون ال ام عل ي تق تفتاءات الت ائي أن يزيد من دعمه لالنتخابات واالس

يما    عب، وال س ين الش تطاعتها تمك ي باس ة الت ى الالمرآزي ة إل ات الهادف ز العملي ة وتعزي دة الديمقراطي يع قاع ن أجل توس  م
 .ء، على المستوى المجتمعي

 ئي ومداخل مساهماتهور برنامج األمم المتحدة اإلنما

                                          
 . 4، ص )1997آانون الثاني /يناير (الحكم من أجل التنمية البشرية المستدامةج األمم المتحدة اإلنمائي، 

 . أدناه شرحا أآثر تفصيال لهذه التوصيات" اإلرشاد العملي"ن الجزء المعنون 
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ديم المساعدة                                 دعم تق ه ي ر، فإن ة وتخفيف حدة الفق ديم المساعدة من أجل التنمي ى تق  ترآيز برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عل
ع                  –ابات باعتبارها وسيلة أساسية تمنح لجميع المواطنين ة أخرى من المجتم  –  ال سيما الفقراء والنساء وقطاعات محروم

ا أثير فيه ة والت ي السياسات والممارسات الحكومي ارآة ف ين  .  صة للمش ط ب ود رواب ور، وج ة أم ين جمل ن ب ب، م ذا يتطل وه
ات                      ية ذات قاعدة شعبية عريضة، وعملي ى أحزاب سياس اءلة، باإلضافة إل ن وممثليهم المنتخبين فيما يتعلق بموضوع المس

امج           .  ت مستقلة ودائمة إلدارة االنتخابات    ة تتسم بفعالية التكاليف، وهيئا     ذي يسلطه برن ز ال ك، وبسبب الترآي وفضال عن ذل
ا يكون                           را م ة، فكثي ين بالتنمي ين المهتم لمتحدة اإلنمائي على عنصري النزاهة والوساطة فيما بين مجموعة آبيرة من الالعب

ة   مج في الموضع المثالي ليلعب دور المنسق أو مقدم الدع ات االنتخابي ـّن الجدول   .  م المباشر في العملي داخل   1ويبي اه الم  أدن
 .ية إلسهامات برنامج األمم المتحدة في مجال المساعدة االنتخابية التي عادة ما يترآز عليها الدعم الذي يقدمه هذا البرنامج 

 قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالمداخل الرئيسية لتقديم لمساعدة االنتخابية المقدمة من :  1ل
 الوصف ع

آثيرا ما ينطوي هذا النوع من المساعدة على  شروعالمؤسسات السياسية القيام  بإصالحات مؤسسية تهدف إلى توسيع قاعدتها  االنتخابي
يم منها، يساعد أو إصالح القد/فمن خالل مساعدته في تصميم أنظمة انتخابية جديدة و.  الشعبية وجعلها أآثر شموال وتمثيال

وإثباتا لذلك فإن المساعدة التي قدمها .  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على تعزيز مفهوم المساءلة بين الحكومة والمحكومين
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي خالل عملية إصالح النظام االنتخابي في ليسوتو قد ساعدت على خلق نظام انتخابي جديد قائم 

 .    العضوية والنسبية والذي نتج عنه برلمان أآثر تمثيال من سابقه إلى حد آبيرعلى اختالط
من مجاالت المساعدة التي يقدمها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وتحظى بأولوية هي إنشاء هيئات مستقلة ودائمة إلدارة  بية

وبالنسبة لهذه المساعدة فإّنها تأخذ شكل تعزيز المؤسسات  .  Electoral Management Bodies (EMBs)االنتخابات 
والمساعدة في مجال اإلصالح القانوني؛ وتوفير برامج التنمية المهنية للعاملين في القطاع االنتخابي، وبناء قدرات أآبر في 

ويمكن القول هنا بأن الدعم .  نتخاباتمجال التوعية واإلعالم، وتقديم المساعدة للبلدان فيما يتعلق بإدارة الموارد الخاصة باال
المقدم لهيئات اإلدارة االنتخابية هو من السمات البارزة في جميع أعمال المساعدة االنتخابية، تقريبا، والتي يقوم بها برنامج 

 .   األمم المتحدة اإلنمائي وآانت السمة البارزة الرئيسية في برنامج الدعم الذي قدمه في مالي وباآستان
وآثيرا .  يقع بناء العمليات االنتخابية المستدامة في صلب برامج المساعدة االنتخابية التي يقدمها برنامج األمم المتحدة اإلنمائيخابية

ففي العادة تترآز .  ما ينطوي على تقديم الدعم إلجراء انتخابات حرة ونزيهة وقليلة الكلفة، ويمكن أن يأخذ أشكاال آثيرة
لمساعدة على تنمية قدرات البلدان فيما يخص التخطيط لالنتخابات ومراقبتها ووضع الميزانية الالزمة لها، آما يمكن أن ا

فقد آانت هذه المساعدات في عملية بناء القدرات .  تتضمن دعما في مجال تسجيل الناخبين وإنشاء سجل مدني أو تحديثه
 .  دش وموزمبيقالطويلة األمد من مميزات برامجنا في بنغال

تهدف هذه األعمال إلى توسيع دائرة المشارآة الديمقراطية، وال سيما بين النساء وقطاعات المجتمع األخرى الممثلة تمثيال  وتثقيف 
يرية التي تبرز حقوق و تشمل جهود برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، في هذا الصدد، نشاطات االرتقاء بالتوعية الجماه.  ناقصا

ومسؤوليات المواطنين في المجتمع الديمقراطي العامل، وقد تابع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي هذا النوع من العمل في مالوي 
 .وفيجي وقيرغيزستان

 الموارد 
 االنتخابي

تجذب اهتماما دوليا آبيرا، و يستطيع برنامج األمم بسبب حساسية وأهمية العمليات واإلصالحات االنتخابية، فإن بإمكانها أن 
فقد لعب البرنامج دورا .  المتحدة اإلنمائي، في هذا الصدد أن يخدم آقناة وصل للمساهمات المالية ولمشارآة األطراف الثالثة

النتخابات إندونيسيا مرآزيا في إقامة الشراآة من أجل الحكم، التي تولـّت مسألة تنسيق المساعدات المقدمة من المانحين 
، آما تحمـّـلت مسؤولية تنسيق مراقبي االنتخابات الدوليين ونشاطات أخرى في بنغالدش، وآذلك 1999الحاسمة  في عام 

تنظيم العملية االنتخابية بأآملها قي سيراليون بتفويض من مجلس األمن التابع لألمم المتحدة حيث تم تنفيذ عملية االقتراع عن 
 .        لشؤون المدنية لبعثة األمم المتحدة في سيراليون وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيطريق وحدة ا

إن الدعم لتعزيز األحزاب السياسية والدعم لحل النزاعات االنتخابية يشّكالن اثنين من المجاالت الجديدة والناشئة لبرنامج األمم  جديدة ال
 وفي آلتي الحالتين يتميز برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بنهجه غير الحزبي، إذ يسعى البرنامج من خالل –تحدة اإلنمائيالم

عمله مع األحزاب السياسية إلى ضمان مشارآتها في الجهود المبذولة لتسجيل الناخبين وتثقيفهم، وللتحسين من إستراتيجيات 
ت اإلعالمية، وتعزيز دور اللجان الحزبية االنتخابية داخل السلطات التشريعية، ووضع الحمالت االنتخابية واإلستراتيجيا

ويرتبط هذا العمل ارتباطا وثيقا .  األحزاب موضع المساءلة بمعالجة قضية عدم التوازن بين الجنسين عند المستوى القيادي
فعالية وديمقراطية وشفافية تسمح للسلطات التشريعية بأن بتنمية القدرات المؤسسية، حيث أن اللجان الحزبية البرلمانية األآثر 

ففي جزر القمر، قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بإشراك األحزاب السياسية في عملية التحقق من .  تعمل بصورة أآثر فعالية
ي غيانا عمل على تمكين صانعي وفي ليسوتو قدم البرنامج الدعم في مجال التربية المدنية، بينما ف. صحة القوائم االنتخابية

ومن مجاالت الدعم الجديدة .  السياسات من التوصل إلى توافق في اآلراء حول إطار العمل التشريعي فيما يتعلق باالنتخابات
 ).          أدناه" المناهج والتقنيات"انظر (والناشئة األخرى هو الدعم المقدم لحل النزاعات االنتخابية 

 آلثار المترتبة على العمليات

ة     ة التالي ي        (جزاء الثالث اد العمل ات؛ واإلرش اهج والتقني ل؛ المن ادئ العم تفادة ومب دروس المس امج    ) ال سوف  نشرح دور برن
ا يش                       ى م دا إل ر تحدي ة، ونتطرق بشكل أآث ـّل الممارسة   لمتحدة اإلنمائي ومداخل مساهمته في موضوع المساعدة اإلنتخابي ك

ا ائي دور فيه بعض دراسات الحاالت            . ة في المجاالت الرئيسية التي يكون لبرنامج األمم المتحدة اإلنم ط ب اد رواب يمكن إيج
 . من هذه المذآرة3رة في المرفق 

 الدروس المستفادة ومبادئ العمل

Formatted Table
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ذي     تحديد الممارسات السليمة على الدروس التي تم جمعه ا واالستفادة منها مع مرور الزمن، إذ أنها توفر مجتمعة األساس ال
م يكن من المستحيل،     " الممارسة السليمة"وفي الواقع فقد استخدم اصطالح      . عليه مبادئ العمل    متعمدا ألنه من الصعب، إن ل

اين    " الممارسة الفضلى "بأن ممارسة معّينة تشّكل         إن        بعينها، وذلك لوجود التب ذلك ف ة، ول دان المختلف ياقات البل ر في س  الكبي
فيجب وضع الدروس المستفادة واإلرشاد العملي المذآورين أدناه في سياقهما الصحيح بالنسبة لكل .  مات ال تكون مفيدة دائما   

 .ى حدة

 المساعدة االنتخابية والترآيز على تنمية القدرات الطويلة األمد

ة    .  عظم البلدان الطالبة للمساعدة االنتخابية تستعد إلجراء ثالث أو رابع انتخابات متعددة األحزاب             يوم أن م    ذه المرحل وفي ه
ة يبتعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عن أسلوب تقديم الدعم على أساس أحداث محددة، وتعطى األولوية لتعزيز المؤسسات                

و المساعدة                .  ديمقراطيات المستدامة يات الوطنية الضرورية لل    ة ه ة االنتخابي وعليه فإن الهدف األساسي من المساعدة التقني
ى اإلطالق          ة مساعدة عل ا نجد أن   .  مكين البلدان من تنظيم انتخاباتها في المستقبل بقليل من المساعدة الخارجية أو بال أي وهن

ر                    عدة التي يقدمها برنامج األمم المتحدة اإل زا أآب ام أحداث محددة وأصبح يسلط ترآي نمائي تبتعد عن األسلوب القائم على قي
ة (ناء القدرات المؤسسية لهيئات اإلدارة االنتخابية ة والهياآل     )مثل إنشاء لجان انتخابية مستقلة ودائم ى األنظم ، باإلضافة إل

تدامة رة واإلطار القانوني وعمليات وضع الميزانيات، والتي تشك ويمكن  .  ـّل جميعها قاعدة األساس للعمليات االنتخابية المس
ة        :   هذه التدابير الهادفة إلى تنمية القدرات المؤسسية بالوسائل التالية ديم النصيحة حول ماهي ين لتق توظيف مستشارين دولي

ل ة داخ ؤتمرات دولي د م ل بعق ابيين، والتكف ؤولين االنتخ دريب المس ائل وت ة،  الوس ائل االنتخابي اول المس ها تتن دان نفس  البل
 .ل مع السلطات التنفيذية والتشريعية على األطر القانونية االنتخابية

 
ة،               تقلة ودائم ة مس ة وجود لجان انتخابي وفي حال
ه            ا، ألن أهيال مهني ا ت ل موظفيه تم تأهي فيجب أن ي
ة متحررة من أي             ات االنتخابي عندما تكون الهيئ

ي ش  دخل ف ى  ت اد عل تطيع االعتم ؤونها وتس
ف    ى مختل ين عل ين ودائم وظفين مهني م
ات   إجراء انتخاب ات ب تويات، تتحسن التوقع المس
ة  ـّن اللجن ذا يمك ة، إذ أن ه ة وفعال رة ونزيه ح
ي  ا ف ا ومهارته ة خبرته ن تنمي ا م وموظفيه
اليب ذات   ي األس يط األساسي وف ات التخط عملي

اليف  ي التك ة ف افة إل .  الفعالي ك، وباإلض ى ذل
ادل            رام المتب ة أن تعزز االحت تستطيع هذه المهني
دان      ة ببل يين ذوي العالق ين السياس ين الالعب ب

ديث     ا الح ي تاريخه ات ف رت بنزاع ي  .  م فف
ة          ة بكاف اء اللجن دريب أعض ة لت ة المرآزي ة االنتخابي ع اللجن ائي م دة اإلنم م المتح امج األم ل برن ال يعم بيل المث ى س ا عل

ة                 اتهم و  ة اإلقليمي ذآورة وللجان االنتخابي ة الم ة للجن دات تدريبي واد ومع وفير م ائي            .  لت دة اإلنم م المتح امج األم دم برن د ق وق
اخبين                           ي مجال تسجيل الن ة ف ة والكمي ينات الكيفي ة التحس ة مماثلة إلى اللجنة االنتخابية الوطنية الكمبودية وقام بتسهيل عملي

بة                    وفي اليمن، حيث  .  هم ابقة بنس ة الس  43 يدعم البرنامج اللجنة االنتخابية أيضا، قد زاد حجم قائمة الناخبين الكلية عن القائم
 . بالمائة للناخبات100، وبنسبة 

ة انتخاب             د لكل عملي ـُنشأ من جدي ي ت ك الت ات  إذ أن ال.   األمد البعيد، تكون اللجان الدائمة أآثر فعالية في التكاليف من تل هيئ
 التي ال تتطلب تجنيد وتدريب عدد آبير من الموظفين الجدد ستكون أيضا في أغلب االحتماالت أآثر فعالية في التكاليف من 
ات            ألة إجراء انتخاب ل المؤقتة، ففي عدم وجود أية تنمية للقدرات البعيدة األمد، سوف تظل الكثير من البلدان تتصارع مع مس

 .اعدات خارجيةية مس

 المساعدة االنتخابية آمدخل استراتيجي إلعداد برامج حكم شاملة

ة                ى التحول نحو الديمقراطي دان الساعية إل ية في البل رار الشرعية السياس ذا   .  االنتخابات الناجحة عامال حاسما إلق ى ه وعل
ى نظام     س، ومن خالل الدعم الذي يقدمه برنامج األمم المتحدة اإلنمائ دادها للتحول إل ي لالنتخابات، فإنه يساعد البلدان في إع

ل                     ية مث ي المجاالت ذات الحساس م ف ة إلصالح الحك ود المبذول دعم الجه ة ل ات الالزم يم العالق ا يق اءلة، آم ى المس ائم عل الق
 . اإلنسان، والديمقراطية النيابية واالستقاللية القضائية

ن ان يمك وطني عض األحي توى ال ى المس ة عل اعدة االنتخابي دخول للمس اط ال ة نق ات المحلي ون االنتخاب بيل .   أن تك ى س فعل
و ا في شهر يوني ا دولي ران  /، إن ما قام به برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في إندونيسيا من تنسيق انتخاباتها المعترف به حزي

دة       .  ية البرلمانية في ذلك البلد    ، قد أدى إلى بذل جهود وطنية إلصالح اآلل        1 م المتح امج األم وبالمثل آانت نتيجة مشارآة برن
انون األول    /ي المحدودة في االنتخابات المحلية في نيجيريا في شهر ديسمبر ّم             1998آ ى مساعدة أه ا عل ا ألقت ظالله  أنه

 االنتخابات والتكاليف
لكل ) أمريكية( دوالرات 3إن االنتخابات األقل آلفة تكلـّف ما بين دوالر واحد و 

وتتم في بلدان لها خبرة انتخابية طويلة، آالواليات المتحدة ومعظم بلدان ناخب، 
شيلي :  أوروبا الغربية، أما البلدان األخرى ذات آلفة انتخابية منخفضة فتشمل

في )  دوالر2.3(، والبرازيل ) دوالر1.8(، آوستا ريكا ) دوالر لكل ناخب1.2(
في إفريقيا؛ والهند )  دوالر1.8(نيا ، وآي) دوالر2.7(أمريك الالتينية؛ وبوتسوانا 

ومن ).   دوالر3.2(في آسيا؛ وأستراليا )  دوالر0.5(، وباآستان ) دوالر1(
ناحية أخرى، فاالنتخابات التي تجرى في إطار عمليات حفظ السالم األوسع 

وينبغي التنويه هنا بأن المقارنة بين .  نطاقا فهي أآثرها تكلفة، آما هو متوقع
نتخابات المختلفة ليست دائما ممكنة، أخذا في االعتبار الفوارق في تكاليف اال

، رفائيل هيئات اإلدارة االنتخابية آمؤسسات إلدارة الحكم.  النظم والعمليات
   .2000برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، /بينتور مكتب السياسات اإلنمائية-لوبيز
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و        .  1999شباط  /دمها البرنامج  لالنتخابات الرئاسية التي جرت في فبراير امج شامل وه وذلك قد مهـّد الطريق العتماد برن
تدامة ة البشرية المس وق                 "م من أجل الحد من الفقر والتنمي ة، وحق ة الديمقراطي ز المؤسسات الحاآم ى تعزي ـّز عل ذي يرآ ، ال

ات المحلية في تيمور الشرقية إلى      وفضال عن ذلك، فمن المتوقع أن تتحول المساعدة المقدمة حاليا لالنتخاب          .  ن، والالمرآزية 
ى أداء وظائفهم ين عل م          .  حكم المحلي في نهاية المطاف وذلك لمساعدة المسؤولين المنتخب ت، يستطيع الحك وفي نفس الوق

ل تعاونه  فإذا تم قبول برنامج األمم المتحدة اإلنمائي آشريك موثوق به من خال           .  ي أن يخدم آنقطة دخول للمساعدة االنتخابية
 .جال الحكم المحلي، قد يـُطلب إليه تقديم النصيحة حول قضايا أآثر حساسية آالنظام االنتخابي

ر من                             ى حد آبي ل إل ذا يمكن أن يقل قاط الدخول األخرى المستهدفة في مجال الحكم، تعزيز أو إصالح السجل المدني، ألن ه
دال من الشروع في       النتخابات ألن في هذه الحالة سيكون ه ب د علي من السهل استخراج القوائم االنتخابية من سجل مدني يعتم
 .ات تسجيل جديدة تماما في آل مرة

 التنسيق بين الجهات المانحة وتعبئة الموارد الالزمةاإستعدادا لالنتخابات

م          معروف أن االنتخابات المتعددة األحزاب هي مشاريع معقدة ومكلفة وآثير ا ما تتطلب قدرات متطورة في إدارة شؤون الحك
مة            ة حاس ة الخارجي ة والمالي اعدة التقني بح المس الي تص ة، وبالت دان النامي ن البل ر م اول الكثي ن متن دا ع وارد بعي ن الم  م

ان دورا    لعب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ف. وصا في االنتخابات التي تتم ألول مرة في البلدان االنتقالية ر من األحي ي الكثي
اعدات    ى المس ن أجل الحصول عل ك م ة، وذل دول المانح ة لل ة جامع تراتيجي آجه ن خالل دوره  اإلس ال م ذا المج ي ه ا ف

ة  ة الخارجي انحين        .  بي ين الم يق ب ة التنس ـّلة لعملي ة المسه فته الجه ادرة بص اذه المب ا    (وباتخ ة غيان ي حال ا ف ، 1997آم
ا          )2001، وسيراليون   2000، واليمن   1999إندونيسيا  مبيق و  ائي أن يلعب دورا هام دة اإلنم م المتح ، يستطيع برنامج األم

 . للعمليات االنتخابية الوطنية– بما في ذلك المانحين غير المقيمين –بئة المساعدات األجنبية 

ان يفضل ب ات              ي أفضل الوسائل لتحقيق هذا؟  في الكثير من األحي ون آخرون، الترتيب ائي، والعب دة اإلنم م المتح امج األم رن
اليف                          انحين، حيث أن تقاسم التك دة م  على تقاسم التكاليف، آما هو الحال في أفغانستان، بدال من إنشاء صناديق استئمانية لع

م المتح امج األم ابع لبرن وطني الت ـّف المكتب ال ة تكل الي          م وجود هيكلية أآثر المرآزي دعم الم ائي بمسؤولية إدارة ال دة اإلنم
ين                         .  من الدول المانحة    انحين وب ة مجموعة من الم ين أي ة ب اليف لوضع الشراآات القائم ويمكن استخدام ترتيبات تقاسم التك

اهم آ                     ذآرة تف ي م ات ف ي صيغت في     ج األمم المتحدة اإلنمائي موضع التنفيذ، فمن الممكن التعبير عن مثل هذه الترتيب ك الت تل
اون ـّيا     – وأدوار ومسؤوليات الشرآاء       –، التي توضح األهداف الكبيرة المراد تحقيقها من التع ق صندوقا سل ا ال تخل  ولكنه

د عن                     .  ي حد ذاته    ى البل وباإلضافة إلى ذلك، فقد أصبح هناك خيار جديد أآثر ترشيدا ومتوفرا وهو استخدام نافذة الدخول إل
ديمقراطي م ال تئماني المخصص للحك ندوق االس  Democratic Governance Thematic Trust Fundق الص

(DG    اليف م التك روع تقاس أي مش ا آ دار تمام ندوق وي ذا الص ـُحكم ه ددة   .  ،  وي تئمانية المتع ناديق االس ة، فالص وبالمقارن
يا    (ين ي إندونيس ة        ) آما ف لية العام الي     (أو الصناديق الس ي م ا ف ق   –آم ى       ) 3 انظر المرف ا تنطوي عل ادة م دا ع ر تعقي األآث

ة تئمانية الفرعي ناديق االس ألة        " ات الص ع مس ل م ي التعام ين ف وظفين متخصص لة وم بة منفص ل محاس ب عم ي تتطل الت
 .ص صناديق المانحين آل على حدة

 تخابيةتقديم الدعم لتطبيق برامج المساعدة التقنية للعمليات االن

المنسقون المقيمون وموظفو المكاتب الوطنية التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي دورا رئيسيا في تقديم    /لممثلون المقيمون  
انحين                وميين والم ات راسخة بالمسؤولين الحك دان وعالق ة بالبل رة ومعرف عدة االنتخابية إلى البلدان، باعتبار أّنهم يملكون خب

وم                    .  ن والمنظمات غير الحكومية واألحزاب السياسية ا يق انحين آم إدارة صناديق الم ائي ب دة اإلنم م المتح امج األم يقوم برن
ة                           ة واألخرى المتعلق ائل التقني ا يخص المس ات فيم ة االنتخاب ديم المشورة للجن توفير صناديق خاصة به لدعم االنتخابات وتق

اعدة الم وال       حين، ومس وفير األم ق ت ن طري اخبين ع ف الن ة وتثقي ة المدني ال التربي ي مج ة ف ة العامل ر الحكومي ات غي نظم
ع                    ي حول جمي يحة التقنية، وآذلك تقديم الدعم الوجيستي للمستشارين، والتنسيق مع قسم المساعدة االنتخابية والمستشار التقن

ات ة باالنتخاب ة المتعلق ن أن ت. ئل التقني واحي      ويمك ة ن ي آاف ي تغط املة الت اعدة الش ن المس ة م اعدة التقني ذه المس راوح ه ت
ات        1999بات، آما في موزمبيق في       ، إلى المساعدة المستهدفة آخوض حملة للتربية المدنية أو تعزيز قدرات لجنة االنتخاب

ذ             فمن الواضح أن برنامج األمم المتح     .  2003التصاالت، آما في نيجيريا في دعم لتنفي ا من جوانب ال دم جانب دة اإلنمائي يق
 .عدة التقنية في تقريبا آل مشروع للدعم االنتخابي

 تقديم الدعم اللوجيستي لنشاط المراقبين الدوليين
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دي     ة بتق ة   إلشارة إلى أن األمم المتحدة ال يمكن أن تقوم بمراقبة االنتخابات في حالة ما إذا آانت لها أية عالق م المساعدة للعملي
  وبالتالي 10).مثل الجمعية العامة أو مجلس األمن     (بية، وما لم تحصل على تفويض للقيام بهذا العمل من هيئة حكومية دولية

دوليين و راقبين ال ين الم م المتحد       /عمل في هذا المجال يترآز حول التنسيق ب ة لألم دال من أن تكون المراقب ين، ب ة أو المحلي
ا    .  ين له وظفين الالزم وفير الم ة وت ال المراقب ي تصميم أعم ادي ف دور القي ة تلعب ال اعدة االنتخابي م المس ا أن قس د هن فنج

وآنتيجة لذلك، فقد قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتنسيق العديد من  . ها، وذلك بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
فبناء على طلب تقدمه الدولة العضو يجوز لقسم المساعدة       . اقبين الدوليين في إطار نشاطه في مجال المساعدة االنتخابية         المر

ي   دعم اللوجيستي لمراقب وفير ال د المستضيف لتنسيق وت ي البل ة صغيرة ف اء أمان ائي إنش دة اإلنم م المتح امج األم ة وبرن بي
ذين يشكّـ   دوليين المشترآة أو      بات الدوليين ال راقبين ال  Joint International Observer Groupلون سويا مجوعة الم

(J .               ،وبالنسبة لهذه المجموعة المشترآة فتتكفل بها الدول األعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية
م               لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وقسم المساعدة االنتخ د ت ة أخرى، وق ة أو دول ابية تقاسم مسؤولية تشكيل األمانة مع منظم

دأ    .  مجموعات المراقبين الدوليين المشترآة في بعض البلدان بما فيها اليمن، وآمبوديا، ونيجيريا وقيرغيزستان         ادة تب في الع
رة الحمالت االنتخاب ات      المراقبة قبل فترة التسجيل مباشرة وتستمر طوال فت ائج االنتخاب إعالن نت اًء ب ة، انته ع   .  ي وفي واق

ابقة                           ر المجموعة المشترآة الس راقبين األخرى غي دم المساعدة لمجموعات الم ائي أيضا يق دة اإلنم م المتح امج األم فإن برن
 .1997 مثل الكومنولث أو منظمة الدول األمريكية، آما آان الحال في غيانا في

راقبين                   الوجود ا   وم بإحاطة الم لميداني الموسع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي عنصرا ثمينا وذو قيمة لبعثات المراقبين، إذ يق
يارات والخرائط وخطوط السير وإجراءات                                ك الس ا في ذل م بم دعم اللوجيستي له دبير ال ات؛ وبت د بالمعلوم صولهم إلى البل

ر ع الم راءات توزي يق إج ا        رئ؛ وبتنس ي جمعه ات الت ل المعلوم يل وتحلي ة تحص هيل عملي اب؛ وتس وم االنتخ ي ي اقبين ف
 .بون؛ وبتنظيم جلسة للمراقبين بعد االنتهاء من االنتخابات الستعراض المعلومات وتبادل الخبرات

 إمهال المساعدة اإلنتخابية سنة على األقل قبل موعد اإلنتخابات لفعالية قصوى

ة                     عوامل الرئ   ى حجم ونوعي ادا عل ات اعتم ل إجراء االنتخاب يسية لتقديم الدعم االنتخابي الشامل هو إتاحة مهلة زمنية آافية قب
ات                     ل من االنتخاب ى األق اريع ذات   . عدة اإلنتخابية المقّدمة، حتى أن المشاريع االنتخابية األآثر نجاحا بدأت قبل سنة عل فالمش

ة المحددة                         ت األقصر زمنا تعّرض نفس     د العاجل اء بالمواعي تمكن من اإليف ى ت ان في أداء العمل حت ها لالستعجال وعدم اإلتق
دد                            اح لالستشارات وتقصير الم ة الوقت المت تريات وعدم آفاي ة المش ي آلف زها وقد يؤدي ذلك إلى ارتكاب أخطاء وارتفاع ف

ات،                وباإلضافة إلى ذ  .  وبة لبعض النشاطات الهامة آالتدريب ة إجراء االنتخاب ل من تكلف ة للتقلي لك، تعتبر المهلة الكافية مهم
تريات     ارات المش تكون خي ات وس ة لالنتخاب واد المطلوب عار الم ع أس ي أن ترتف ن الحتم ليم فم اح للتس ت المت ما يـُقصـّر الوق

ات قادمة  بأن تقديم طلبات المساعدة في  وعلى هذا األساس ينبغي إحاطة الحكومات التي تكون على مشارف انتخاب       .  ة أآثر 
دعم بصورة                  سيمكـّن منظومة األمم المتحدة من إدارتها على نحو أفضل وسيؤدي إلى تعبئة الموارد وبالتالي تسليم خدمات ال

 إن وجد أي دعم –دعم ومن الناحية المقابلة، وآما ورد في المذآرة التوجيهية، فال يمكن تقديم سوى قدر محدود من ال            .  عالية
ل         .   إلى البلدان التي تتقدم بطلباتها في آخر لحظة        –إلطالق    دم قب ي تق ة الت ة الجوهري فمن الناحية العملية، المساعدة االنتخابي

 .                  النتخاب بفترة تقل عن أربعة شهور لن تصلح ولن تدوم

  بعد النزاعتقديم المساعدة االنتخابية في حاالت ما

ر مناسب وبصورة                                  د غي ي موع تم ف ي ت ات الت ة األوسع، إال أن االنتخاب ة إرساء الديمقراطي ات جزءا من عملي ّد االنتخاب ع
ذا السبب                 جلة وبسوء التنظيم أو اإلدارة، تستطيع بالفعل تقويض تلك العملية في البيئات الهشة الخارجة من حاالت النزاع وله

وب                       توجيه    ياق والخطوات المطل ك الس ا في ذل زاع، بم د الن ا بع تم في حاالت م ي ت ات الت ى تفاصيل االنتخاب ر إل اهتمام آبي
دان                       .  ها ومستوى األمن المحيط بالعملية زاع في معظم البل د الن ا بع ى سياسة م أثير عل ا ت أوال .  فثمة ثالثة عوامل حاسمة له

ت ألة التوقي ن :  مس ة فم ن   بصفة عام ذلك  يمك ديل ل ا آب رة، وإنم زاع مباش د الن ة بع ات وطني راء انتخاب ب إج األفضل تجن
روز القضايا                    ات ولب ار لفترة سنة أو سنتين إلعطاء الوقت الكافي لبناء توافق آراء سياسي يكون قاعدة أساس إلجراء انتخاب

دولي         وقد آان ه.  ر االعتيادية السياسية على الساحة في وقت السلم ة والمجتمع ال ه الحكوم ذي اتبعت نهج ال و بالضبط ال ذا ه
ات   إجراء انتخاب ائي ب دة اإلنم م المتح امج األم يراليون وبرن ي س دة ف م المتح ة األم ث قامت بعث يراليون، حي ي س دة ف م المتح

د مجلس األمن ة وتأيي ك بمراقب ال، وذل اء القت امين من انته د ع ات       . ة بع اك آلي ا، هن ات نفسها   ثاني دير      :  االنتخاب ذي ي من ال
أثير                    رارات ت ذه الق ة المستخدمة؟  فلكل ه بات؟ و آيف تدرج أسماء الناخبين في قوائم االنتخاب؟  وما هي الصيغة االنتخابي

ففي .  ت االنتخابيةنواع التكوينات الحزبية التي تتشكل ونوعيات النداءات التي تتقدم بها إلى الناخبين، وبالتالي طبيعة الحمال            
ل       نح صوتا لك ائي يم ابي النه ام االنتخ ن أن النظ د م ة للتأآ ة طويل تورية وانتقالي ة دس م تصميم عملي ال ت بيل المث ى س ا عل

أثير         . عات، بما فيهم النساء واألقليات، ويحظى بقبول شعبي آبير ديرها وهي ت ل من تق ثالثا، هناك مسألة  أخرى آثيرا ما يقل
ة                          ا حلق ية فيه ي تكون األحزاب السياس ة الضعيفة الت ب السياسية على االنتخابات، وخصوصا في حاالت المجتمعات المدني

                                          
رة     (A/56/344) 2001تشرين األول  / أآتوبر19 تقرير األمين العام الصادر في   ي الفق ذي ينص ف ى أن   28، ال ه عل ي الحاالت   " من ف

ا       ى تـُستلم الطلبات لالستعانة بمراقبي األمم المتحدة؛ ولكن المنظمة ال تقدم مثل هذه المساعدة إال في حاالت نادرة فقط، التي يتوجب فيه
 ".    ساعدة ل األمم المتحدة على تفويض من الجمعية العامة أو مجلس األمن بتقديم هذه الم
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تدامة                     ة مس ة ديمقراطي اء دول ا في بن ه، فينبغي أن     . ل الرئيسية بين الجماهير والنخبة القليلة، وتلعب دورا حاسما وقطعي وعلي
ة                 الهدف من المساعدة االنتخ        ط حقيقي ا رواب ة له ة إنشاء تنظيمات حزبي و النهوض بعملي زاع ه د حاالت الن ة بع ة المقدم ابي

 .مع وذات هياآل داخلية ديمقراطية وبرامج عريضة القاعدة ومتعددة العرقيات
        

 فقرتعزيز العالقة بين المساعدة االنتخابية وبين التنمية البشرية والتخفيف من حدة ال

ية        روطا أساس ران ش دورهما يعتب ذين ب الح، والل م ص ة وحك ة قوي ات حاآم اء مؤسس ية إلنش روط األساس ن الش ات م نتخاب
م والنهوض بالقضايا                        . ف من حدة الفقر    ة الحك اس في عملي ا مشارآة الن ق من خالله آما أن االنتخابات وسيلة مباشرة تتحق

ى                     ). ة الفقر مثل تخفيف حد  ( أهمية لهم     اس عل ـّن الن ي تمك ة الناجحة الت ومما ال شك فيه أن أفضل ما يعزز برامج الالمرآزي
دما من التطور                             ر تق ى المراحل األآث ة إل دان البرامجي ال البل ة، ومع انتق ى المجتمعي هو االنتخابات المحلية الحرة والنزيه

ي من المجاال ابي المحل دعم االنتخ عة، راطي يصبح ال ائي الموس دة اإلنم م المتح امج األم ارآة برن تفيد من مش ي ستس ت الت
ة                   ة بيئ ى تهيئ و العمل عل ة بهدف واضح وصريح وه ادرات المساعدة االنتخابي ذ مب مج يزيد من ترآيزه على تخطيط وتنفي

 . للتنمية البشرية المستدامة والحد من الفقر

 المناهج والتقنيات

ية                     ال ـّل المجاالت الرئيس ا تمث ا حق تشكـّل المجاالت التي سيتناولها الحديث أدناه العناصر الوحيدة للمساعدة االنتخابية، إال أنه
تقبل           ذا في المس ومن المالحظ   .  ترآز عليها طلبات المساعدة المقدمة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وفي الغالب ستظل هك

اال ذه المج ا    ض ه ائي وأيض دة اإلنم م المتح امج األم دمها برن ي يق اعدة الت م المس بة لحج ن األخرى بالنس ذآر م در بال ت أج
 .ها اإلستراتيجية

 األنظمة االنتخابية

م صميم أي نظام انتخابي عواقب طويلة األمد بالنسبة للحكم الديمقراطي، وهكذا فإن عملية اختيار النظام االنتخابي هي من أه                    
واطن عن                     .  ات السياسية ألي بلد    ـّر الم ار ويعب ة االختي ي تمارس الشعوب حري يعتبر النظام االنتخابي الوسيلة األساسية الت

ى          . من خاللها، آما أنها الطريق الرئيسي لقيام الحكم النيابي ؤثر عل ابي يمكن أن ي إن شكل النظام االنتخ و معروف ف وآما ه
ائهم              ب أخرى من النظ    واطنين بزعم اط الم ة ارتب ألة مدى وثاق ى مس ام عل ام السياسي، آإنشاء أحزاب سياسية، آما له تأثير ه

ة ة واالستجابة الحقيقي اءلة والنيابي البتهم بالمس ة      .  يين وهل هذا االرتباط آاٍف لهم لمط ة بالغ ار مترتب ة آث ة االنتخابي فلألنظم
 .خرى، إذ تساعد على تحديد إلى أي مدى ستـُسمع أصواتهم وتـُعزز قوتهملفقراء والجماعات الهامشية األ

ية ى        :  لى ما تقدم، يـُصمم النظام االنتخابي ألداء ثالث وظائف رئيس اخبين إل رجم أصوات الن ه يت ة إن ر جوهري أوال واألآث
وثانيا يعمل آقناة وصل يستطيع الشعب من  .  حدبمقاعد في الهيئة التشريعية أو المنصب أو المناصب التي يشغلها شخص وا

ر      .  محاسبة ممثليه المنتخبين   زة للتعبي ة واضحة وممي اد طريق وثالثا يحدد الحوافز التي تدفع المتنافسين على السلطة إلى إيج
ـّل اللغ                .  اءاتهم إلى دوائرهم االنتخابية     ال في المجتمعات المنقسمة، حيث تشك بيل المث دين أو العنصر أو أي       فعلى س ة أو ال

ذين       زاب ال حين واألح ة المرش ة مكافئ ة االنتخابي تطيع بعض األنظم ة، تس ية جوهري قوقا سياس ة ش كال العرقي ن أش ر م آخ
ي       فون بأسلوب يتسم بالتعاونية والتوصل إلى حلول وسط مع الجماعات المتخاصمة، أو تستطيع معاقبة هؤالء المرشحين وف

 .فئة أولئك الذين يوجـّهون نداءاتهم فقط إلى الجماعات التي ينتمون إليهال مكا

ى                  اخبون إل ا الن دلي به ي ي ة األصوات الت ق بترجم ا يتعل ا فيم بية عمله ى أساس مدى تناس ما تـُصنـّف األنظمة االنتخابية عل
ة                 ومن هذا المنطلق نجد أن الهيكلية الثالثية ال       .   تفوز بها األحزاب    ل القائم ة التمثي ى أنظم ة إل ذه األنظم يم ه وم بتقس نمطية تق

ة                 .  النسبية، والنسبية -األغلبية، وشبه -ألآثرية  ى األآثري ة عل ة القائم ـّطه األنظم ذي تسل ز ال ة  -وفي العادة يكون الترآي األغلبي
ة الصغيرة ذات العضو الواحد أآ دوائر االنتخابي بية     لتمثيل المحلي عبر استخدام ال ى التناس ا عل ر من ترآيزه ا   .  ب ومن بينه

ة رة العضو الواحد    ( االنتخاب القائمة على األآثري ة دائ ائي أو   First-Past-The-Post (FPTP() أآثري ، واالنتخاب النه
زب، ون      ل الح اعي داخ ى التصويت الجم ائم عل ة الق ام الكتل ة األصوات، ونظ د بأغلبي ح واح ه مرش ذي ينتخب في ام م ال ظ

 .ب الخياري وهو نظام يتيح الفرصة النتخاب المرشح المرغوب ليس على أساس التوزيع السكاني

ائج    –ى النقيض من ذلك، فإن األنظمة النيابية النسبية  التي عادة ما تستخدم المناطق المتعددة األعضاء األآبر حجما وتحقق نت
بية   خا  –نس ة" تتضمن نس ة     " ةمغلق"و " مفتوح ذلك أنظم ة، وآ وائم الحزبي ى الق ائم عل بي الق ل النس ن التمثي وية "م العض
ى أخالط    ".  الصوت الواحد القابل للنقل أو التحويل"و  " طة ومع آل هذا، فتأتي األنظمة شبه النسبية بنهج آخر، باإلضافة إل

ـُنتخ " المختلطة"آالنماذج (ة من نماذج األآثرية والنسبية ل النسبي         التي ي ق التمثي ان عن طري ب بواسطتها جزء من البرلم
 وهو االختيار الشائع في الكثير من الديمقراطيات الجديدة على مر العقد السابق وال               –ء اآلخر من الدوائر االنتخابية المحلية
ر عن     وعلى الرغم من أن األنظمة النسبية قد تكون    ).  ي األنظمة البرلمانية ذات المجلسين ات والتعبي ل األقلي  أفضل في تمثي

ة ة من صنف األآثري وة بعض األنظم نفس ق ون ب اء                - إال أنها قد ال تك اطق العضو الواحد، في بن ز بمن ي تتمي ة، الت األغلبي
 . المساءلة والتمثيل النيابي بين من يتم انتخابه وبين دائرته أو دائرتها االنتخابية
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من الذي يفعل ماذا وأين؟:  اإلدارة  
 لمائة وثمانية 2000راجعة صدرت في عام لقد آشفت م

 طلبت أن يتم تنظيم ٪ منها53بلدا، بأن ) 148(وأربعين 
٪ منها أجرت 27انتخاباتها بواسطة لجان انتخابية مستقلة؛ و 

٪ منها 20انتخاباتها تحت مراقبة سلطة انتخابية مستقلة؛ و 
دون طلبت أن تجرى انتخاباتها بواسطة السلطة التنفيذية 

 رافائيل هيئات اإلدارة االنتخابية آمؤسسات للحكم،.  سواها
برنامج األمم المتحدة / لمكتب السياسات اإلنمائيةبينتو-لوبيز

     .2000اإلنمائي، 

يال ناقصا آالنساء                     هناك مجموعة      ة تمث تهداف الجماعات الممثل ي يمكن استخدامها الس ددة الت ية المح من األدوات المؤسس
ا     . اء نغالدش وإرتري د وب ين والهن دا واألرجنت دا واألردن وأوغن ل روان دان، مث ن البل دد م رة خاض ع وام األخي ي األع وف

ل        . مرأةيا، تجربة اتباع نظام الحصص للنهوض بتمثيل ال وع مث رة من التن ع بدرجة آبي ي تتمت آما وأدخلت بعض البلدان الت
ة    ) أو لجماعات قطاعية محددة أخرى(ن ولبنان وموريشيوس، أحكاما خاصة للفقراء ا االنتخابي   ولكن  11.في تصميم أنظمته

ق الرسمي من اله ة،            ضي األحكام المدخلة لتحقيق التوازن العرقي وضع نظم للتحق ة االنتخابي ة آجزء من العملي ة العرقي وي
ى هيكل النظام             ا عل ي جزء منه د ف ة تعتم ذه األنظم ل ه د تكون في الكثير من األحيان غير مرغوب فيها، آما أن تطبيقية مث

 .بي وفي أحيان آثيرة يكون من األسهل تقديمها في أنظمة التمثيل النسبي

و         احية العملية، يتفق م     ه ه ول بأن ار النظام   "األفضل "عظم الخبراء على أنه ال يوجد نظام انتخابي واحد يمكن الق ، وأن اختي
ا راد تحقيقه داف الم ار األه ي االعتب ذ ف ع األخ تم م ال(أن ي ة،   :  آمث اطق المحلي وي للمن ل ق بية، تمثي ات نس ائج االنتخاب نت

يحات رد ترش ن مج ر م اخبين أآث ة للن خارات المتاح ية، ال زاب السياس ة  ).   األح د أن بعض األنظم ن المؤآ ون م ا يك فبينم
بية في الغالب ستحقق نتائج انتخابية نسبية أآثر من غيرها على سبيل المثال، إال أن عواقب األنظمة االنتخابية بكليتها تكون                     

وزيعه على منطقة واسعة غالبا ما سيتضرر من    فعلى سبيل المثال، الحزب الذي يضعف صوته نتيجة ت        .   جدا حسب السياق   
ل                     . األغلبية القائمة على الدوائر االنتخابية    - األآثرية  ه أن يحظى بتمثي ا يمكن ـَّز إقليمي ع بصوت مرآ ذي يتمت ولكن الحزب ال

 .واسطة نفس األنظمة بسهولة

 اإلدارة االنتخابية
                                             

ة ضمن عض البلدان بتحديد مسؤولية اإلدارة االنتخابي
ة أو وزارة الشؤون حكومية معّينة مثل وزارة الداخلي
ى ذه المسؤولية عل ة، في حين أن بلدانا أخرى تلقي ه
ة، ل مكتب السجالت العام م أخرى، مث مؤسسات حك

د ة البري لحة الضرائب أو هيئ ات  . ص إن هيئ ذلك ف  وآ
وارق رز ف ا وجدت، تب ة المتخصصة، أينم ة االنتخابي

ا          – ة آلي  بعضها مؤقتة واألخرى دائمة؛ وبعضها حزبي
ة ة مرآزي ة؛ ولبعضها هيكلي ئيا، واألخرى غير حزبي

ة  رى المرآزي ة  .  ين أن األخ رات المقارن ن الخب ولك
ل     ودة حتى يومنا هذا، باإلضافة إ لى دراسة عالمية تكف

رها، دادها ونش ائي بإع دة اإلنم م المتح ة   12ج األم ـّل الممارس ة تمث تقلة والدائم ة المس ات اإلدارة االنتخابي ى أن هيئ د عل  تؤآ
د المرتبط                      اليف القصيرة والمتوسطة األم اء بالتك ة، حيث يمكن اإليف ا،  ة الواضحة فيما يتعلق باإلدارة االنتخابية العالمي ة به

ى      ية تضفي المصداقية عل دخالت السياس تقالليتها الملحوظة من الت تقرار، إذ أن اس ة وباالس ة العام ات بثق ذه الهيئ ع ه ث تتمت
وظفين           ية من الم ى أن وجود مجموعة أساس ة االنتخابية، والتي تعتبر من المحددات الحاسمة لنجاح أية انتخابات، عالوة عل

اليف من المجموعات                            رفين الدائمين  ة في التك ر فعالي د أن تكون أآث ى المدى البعي ، التي تنمو مع آل سنة انتخابية، يمكن عل
 .صصة أو المؤقتة

ك                            ا في ذل ة مباشرة، بم متع أية لجنة باالستقاللية الحقيقية، فيجب أن تكون قادرة على العمل بفعالية بدون أي سيطرة وزاري
ر حزبيين                 .  ها المالية واإلدارية  رة على وظائف   ـّل عضويتها من  أعضاء غي فمن  .  وعلى الوجه األمثل فيجب أيضا أن تشك

ين                           ـّلة من ممثل د تكون مشك ة وق ة آامل تقاللية مالي ع باس ي ال تتمت الم الت تقلة حول الع ة العملية، هناك الكثير من اللجان المس
 .نها ال تزال قادرة على العمل بتحرر من التدخل أو السيطرة الحكوميةن بدال من تعيينات غير حزبية، ولك

ي تضم       .  ب إمكانية التفاوت في درجة استقاللية اللجنة، فإن دوامها أيضا يمكن أن يظهر بشتى الصور ة الت اإلدارة االنتخابي ف
ولكن .  اء موظفين أساسيين بين آل انتخاب وآخرن دائمين تكون باهظة الثمن، وفي بعض البلدان يكون من غير الواقعي إبق

اء                                   وات أفضل لبن ا قن ا أنه ر من األحوال، آم ي الكثي اليف ف ي التك ة ف ر فعالي ار األآث لمدى الطويل تعتبر اللجان الدائمة الخي
الم     وفي واقع األمر فإن العديد من أقدم اللجان االنتخابية          .  ت ال بأس بها في اإلدارة االنتخابية و الحال      (المستقلة في الع ا ه آم

ة،                           ) ند ـي اإلدارة االنتخابي ا ف ا ومهارته ة بخبرته ة الفعلي ا بالتجرب ـوارد وسجال مثبت ة الم ـى تعبئ درة عل ها الق د حققت لنفس ق
 .لإلدارة االنتخابية" المقياس الذهبي"ي فإن مثل هذه األدلة تجعل من نموذج الهيئات الدائمة

ت،                    ا آان ة، أي ة اإلدارة االنتخابي فس الوقت، فمن المهم اإلشارة إلى أنه ال االستقاللية وال الدوام يمكن أن يضمنا مصداقية هيئ
ات اإلدارة          .  لنظام المعدوم المصداقية ال يمنح الشرعية الديمقراطية لألشخاص المنتخبين وفي بعض الحاالت، تستطيع هيئ

تقرة           /بية الدائمة و   ر مس ة ولكن غي أو المستقلة أن تفشل لو آانت مثال مستقلة رسميا وإنما معدومة المصداقية، أو آانت دائم
 .فقد أعضاًء بعد آل انتخاب وبالتالي تفقد الذاآرة المؤسسية

                                          
 . للمزيد من األمثلة3ظر المرفق 

 .2000، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، نيويورك، هيئات اإلدارة االنتخابية آمؤسسات إلدارة الحكمبينتور، -ل لوبيز
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ا ا مهم ة أيض ات اإلدارة االنتخابي كيل هيئ ات اإلدارة االن   .   تش ون هيئ دان، تتك ي بعض البل وظفين   فف ن الم يس م ة ل تخابي
ات                ذه الممارسة      .  ميين أو القضاة أو المسؤولين اآلخرين المستقلين، بل من األحزاب السياسية المتنافسة في االنتخاب ونجد ه

اد شكل من اآن، وهي تستطيع إيج ة   "ة في بعض األم ددة الحزبي تقاللية المتع ى       " االس اك حرص عل ان هن ط إذا آ ك فق وذل
أنه أن يكون عرضة للتسييس     .  توازن في التمثيل الحزبي للتأآد من إمكان الهيئة من أداء وظيفتها       ولكن هذا النموذج من ش

 .م، مما يؤآد مدى أهمية التشكيل في هيئات اإلدارة االنتخابية

دا من أشكال     ضعنا في االعتبار المخاطر ومواطن الضعف السابقة الذآر، فيكون تعزيز قدرات هيئ ة واح ات اإلدارة االنتخابي
تدام                       م ديمقراطي مس اء حك ى بن ائي، من أجل المساعدة عل دة اإلنم م المتح امج األم دمها برن ي يق ية الت .  عدة االنتخابية الرئيس

ة، والدعم اللوجيستي،    الصعيد االنتخابي، تأخذ هذه المساعدة عدة أشكال، بما فيها التخطيط الواسع النطاق لألحداث االنتخابي              
ى حل النزاعات       ى مجاالت أخرى من                   .  يب عل د إل ا أيضا أن تمت ة يمكنه ات اإلدارة االنتخابي ة لهيئ ولكن المساعدة المقدم

وارد                     ي والمشتريات والم دعم التقن ات وال الي ووضع الميزاني التخطيط الم ات، آ ة العامة ليست بالضرورة مرتبطة باالنتخاب
تراتيجية    ذي                         .  ة والتنمية اإلس انحين ال دد الم دعم المتع امج ال ة برن ز اإلدارة االنتخابي ليمة في تعزي ة الممارسة الس ومن أمثل

ة     امج للجن ه البرن ذي يقدم دعم ال بة لل ال بالنس و الح ا ه ين، آم ي بن ة ف ة االنتخابي ى اللجن ائي إل دة اإلنم م المتح امج األم  برن
 .ي آمبوديابية الوطنية ف

 تسجيل الناخبين

واطنين                    جدير بالذآر أن االنتخابات من مجاالت الحكم العام الفريدة من نوعها، فهي أحداث واسعة النطاق يستطيع معظم الم
ذا السبب وبسبب الحاجة لجمع وتصنيف وإدارة                             وطني، وله ى المستوى ال ن المشارآة فيها، وتتطلب التنظيم والتنسيق عل
ا                            اخبين جانب ة تسجيل الن ر عملي اءة استعمالها، وتعتب ذه المعلومات من إس ة ه مات الخاصة بجميع الناخبين المؤهلين وحماي
أثر بشكل خاص    ي تت ة الت ة ضمن اإلدارة االنتخابي ن المجاالت الفرعي دة م ا واح ا أنه ة، آم ب اإلدارة االنتخابي ن جوان ا م

ا                 .  ة الحديثة ة في استخدام التقني    را م دني، فكثي د الموجود للسجل الم وألن آثيرا ما تمثـّـل قوائم أسماء الناخبين الشكل الوحي
ور                (م ألغراض تتجاوز الحدث االنتخابي نفسه ي شرق تيم وآمثال فريد نوعا ما لما سبق ذآره، قد استخدم سجل الناخبين ف

د اب اعت ودين في أعق م                      هوية األشخاص المفق ه األم ذي أجرت ى االستقالل ال تفتاء عل د االس ي حدثت بع اءات المليشيات الت
ام  ي ع واطنين    ).  1999دة ف اخبين فرصة للم جيل الن ة تس ون عملي و آ اس ه ة الن ة لعام ن األهمي توى م ى نفس المس وعل

 .ول على وثيقة هوية أخرى وذلك في حالة صدور بطاقات هوية انتخابية

ين  و     تعي اخبين ه جيل الن ة تس ية لعملي ن العناصر الرئيس را م ة عنص دود االنتخابي إلدارة   .  الح بة ل ال بالنس و الح ا ه وآم
دان   .  بية، تـُتبع مناهج مختلفة حول العالم بخصوص مسألة تعيين حدود الدوائر االنتخابية فعلى سبيل المثال، تقوم بعض البل

ق           هذه المهمة إلى ممثلي السيا      ى تحقي وازن "سيين واألحزاب السياسية أنفسهم سعيا منها إل ا      " ت ين األطراف، أي ائج ب في النت
ة، مسؤولية            .  هذه النتائج   ر حزبي ة وغي ات أخرى مماثل أما في بلدان أخرى، يتولى الموظفون الحكوميون أو القضاة أو تعيين
و تصميم                     وفي حقيقة األمر تشير الخبرات المقار     .  هذه الحدود   ذا المجال ه ي ه ى أن أفضل الممارسات ف نة بشكل قطعي إل

ادة               ذا في الع ان، وه در اإلمك ية بق  تعيين الحدود بحيث تكون على أعلى درجة من الشفافية واالستقاللية عن الضغوط السياس
ى الم اتها عل د جلس نهم، وتعق ـّم العرائض       نشاء هيئة مستقلة مشكـّلة من أشخاص محايدين يتم تعيي ى تسل ادرة عل أل وتكون ق

ة حول           .  راحات األخرى المقدمة من جميع األشخاص المهتمين باألمر ففي النيجر على سبيل المثال، أدت االستشارات العام
ين الحدود، والت            ة تعي ى    الالمرآزية التي دعمها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى المشارآة الشعبية في عملي ي انطوت عل

د اء البل ة أنح ي آاف ة ف لطات المحلي ون والس ة حضرها المواطن ات عام دود  .  جلس ين الح ة تعي ذآر أن عملي دير بال ن الج وم
 .بية عادة ما تكون متصلة بإحصاء سكاني وبالتالي تحدث فقط بين حين وآخر

ى جمع مع ة عل ا وبصورة عام اخبين بطبيعته م                  ي عملية تسجيل الن اخبين، ث راد الن ـّد من األف ددة وفي شكل موح لومات مح
ؤهلين في      ف وتوزيع هذه المعلومات في شكل يمكن استخدامه في وقت االنتخابات، وذلك للتأآد من مشارآة فقط الناخبين الم

ى ذلك ا إل دد في التصويت وانتحال الشخصيات وم ه أ       .  ة وأيضا لالحتراس من التع ا ال شك في ائل،       ومم ذه المس ـّد ه ن تعق
ة   ات تكلف ر المكّون ون من أآث ا تك را م اخبين آثي ة تسجيل الن ي أن عملي ا، يعن د ذاته ي ح ا وف ة بطبيعته ى صعوبة المهم ة إل

 .الآا للوقت ومثارا للجدل في العملية االنتخابية بأآملها، آما أنها مصدر شائع لطلبات المساعدة

ائي في مجال  تسجيل                      لممارسات التي آثيرا    دة اإلنم م المتح امج األم دمها برن ي يق ز في المساعدة الت ا تكون نقطة الترآي  م
د                   اخبين الجدد والموالي يعكس تحرآات السكان والن ن، هي إنشاء سجل انتخابي دائم أو متواصل، والذي يتم تحديثه بانتظام ل

ى        .  ديد دوريا لكل عملية انتخاب    ات، على العكس من السجالت التي تـُنشأ من ج ال، إل بيل المث ى س ا، عل ارة هن ويمكن اإلش
ام دة لتسجيل            2003بات التي أجريت في آمبوديا في ع ة جدي ائي إجراء عملي دة اإلنم م المتح امج األم ا برن م فيه ي دع ، الت

اخبين ة بأسماء الن ى أن تستحد     –ن والتي نتج عنها إنشاء قائمة دائم نويا     عل ع تسجيل      –ث س اخبين    ٪ من    94 م مجموع الن
اخبين                   .  لين ـّال للن ع وصيانة سجل فع ة تجمي إن عملي ة، ف إلدارة االنتخابي وآما هو الحال في الكثير من المجاالت األخرى ل

ا                رغم من أن هن ى ال ذا عل م     من السهل تطبيق التقنيات الحديثة وبالتحديد حوسبة البيانات االنتخابية، وه دان ل ددا من البل ك ع
ا                     .  ك بعد في هذا االتجاه     ادة م ائي، فع دة اإلنم م المتح امج األم وآنتيجة لذلك، عندما تطلب البلدان المساعدة االنتخابية من برن
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اد                  ا والضرورية العتم ام األخرى المتصلة به اخبين، وبعض المه وائم أسماء الن بة ق  إلى الحصول على المساعدة في حوس
 .ق التقنيات الحديثة في مجال االنتخابات

اك                           ابها، حيث أن هن ي الصعوبة في حس ا يعن كاليف المرتبطة بوسائل تسجيل الناخبين المختلفة ليست بسيطة وال مباشرة، م
اليف الي التك ى إجم أثير مباشر عل ا ت ي         .  ل أخرى آثيرة له ة ف ين الرغب ة ب ال، يجب الموازن بيل المث ى س د   فعل بة قواع حوس

ة           ا الطريق ت االنتخابية وبين الواقع، وعلى األخص في أفقر البلدان، وهو أن االستعمال األمثل للتقنية الحديثة قد ال يكون دائم
 وآمثال لذلك، فمع الحوسبة قد تزيد بالفعل فرص        .   فعالية لضمان وجود سجل للناخبين يكون عمليا وفعـّاال من حيث التكلفة

ائل األخرى للتالعب     ى وس ا باإلضافة إل لل إليه يب والتس ق قرصنة الحواس ك عن طري ات، وذل ي االنتخاب ال ف ب واالحتي
ة    ا حيوي ة ألنه ة المعلوماتي ـّدات المصاحبة للتقني االت والمقي ذه االحتم ى ه ن الواجب النظر إل الي فم ة، وبالت ات اإللكتروني

 .ة عملية تسجيل الناخبين

 التربية المدنية وتثقيف الناخبين

ان اخبين عمليت ة وتثقيف الن عمليتا التربية المدني
تان وإنما في نفس الوقت متميزتان عن بعضهما
ض، إذ أن عملية تثقيف الناخبين تستهدف الناخبين
ي ة الت ة البيئ ي تهيئ ا ف را هام ّد عنص ين وتع مل

ا ذات       إجراء انتخابات     حرة ونزيهة فيها، آما أنه
ئة، دة والناش ديمقراطيات الجدي ي ال ة ف  خاص
و مساعدة اإلدارة اخبين ه ف من عملية تثقيف الن
راء ي إج ا وه ـفة به ة المكلـّ ي المهم ة ف بي
ث ن حي ـّالة م داقية وفع ون ذات مص ات تك

ف    .  ف امج تثقي تطيع برن دد يس ذا الص ي ه  وف
ة من ى الجوانب التقني ن الفعـّال الذي يرآـّز عل
ار ى االختي اس عل جيع الن ى تش دف إل ات ويه ب
ف ال العنف والتخوي وع أعم  أن يحول دون وق
وم ي ي ديد في أثناء الحمالت االنتخابية وأيضا ف

ومن ناحية أخرى، تستهدف التربية المدنية      .  ب
 .صورة عامة الستثارة حساسيتهم تجاه حقوقهم وأدوارهم ومسؤولياتهم في النظام الديمقراطيطنين ب

ة من              ة المدني طار أعمال المساعدة االنتخابية التي يقوم بها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تعتبر برامج تثقيف الناخبين والتربي
ة                    ثر البرامج المطلوبة ومن أآثر المجاالت ال ة المدني رامج التربي د، تستطيع ب ى المدى األبع تي يمكن أن يكون لها تأثير، فعل

ال،   .  ة أن تزيد من المشارآة السياسية في مختلف مجاالت الحكم على مستوى شريحة عريضة من المجتمع           بيل المث فعلى س
ا ة توجد جماعات يمكن تعريفه اء    –لبية البلدان النامي الفقراء والنس ل     – والشعوب األصلية ومجموعات أخرى           آ ي تمي  الت

رامج     .  ا إلى المشارآة الناقصة آناخبين وإلى التمثيل الناقص آمرشحين وممثلين منتخبين في االنتخابات             وبالتالي تستطيع ب
ذه الجماعات، أن                    ادة مشارآة ه ى زي ـّالة وال       ة المدنية وتثقيف الناخبين المستهدفة، والرامية بالتحديد إل تكون إستراتيجية فع

 .ي النهوض بالمصالح البعيدة األمد ألآثر قطاعات المجتمع تضررا

ى المستوى                          م عل وعي والفه ليه، فينبغي على برامج التربية المدنية وتثقيف الناخبين الناجحة أن تهدف بشكل عام إلى خلق ال
واطنين بالمعلومات ذات الصلة        ي للعمليات االنتخابية والديمقراطية الج ارية في البلد، وهذا يمكن تحقيقه في العادة بتزويد الم

رة ة المبتك ائط اإلعالمي يم وبعض الوس ق التعل ي  – طري اتهم ف وقهم والنهوض باهتمام دفاع عن حق ى ال ي تشجعهم عل  الت
ة           ات االنتخابية والديمقراطية األخرى، واإلسهام في المجتمع من خال ى عملي ة، وحت ة المدني ة، إال أن التربي ل األعمال المدني

ات د االنتخاب اخبين، ال تتوقف عن ي عامي       .   الن ثال ف رامج               2003-2002فم ذ ب ائي بتنفي دة اإلنم م المتح امج األم ل برن  تكف
اخبين لتشريع جدي م الن ز فه ات في ليسوتو، بهدف تعزي ه          الناخبين بعد االنتهاء من االنتخاب دمت ب ات تق ق باالنتخاب د متعل

ة                  .  ب السياسية وأفراد من الشعب ي مرحل ة ف ة المدني آما قدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الدعم لوضع إستراتيجية للتربي
تان يا، وقيرغيزس نغالدش، وإندونيس ا، وب ي آمبودي ات ف ي تر   .  د االنتخاب رامج الت ذه الب ل ه ه أن مث ا ال شك في ى ومم مي إل

ين                      ة، تستطيع تمك ة الديمقراطي ات المتأصلة في المواطن وق والواجب رز الحق ة أمور تب ين جمل ء بالوعي العام، والتي من ب
ة                     ادرة من أجل النهوض بتنمي اذ المب وميين، واتخ يهم والمسؤولين الحك اءلة ممثل ة ومس ى المؤسسات الحاآم أثير عل من الت

 .هم

 اعدات االنتخابية الدوليةتنسيق المس

يق         و تنس ا ه ا فيه ب دورا قيادي دة أن يلع ورة متزاي ائي بص دة اإلنم م المتح امج األم ن برن ـُطلب م ي ي رى الت االت األخ مج
ائيين        انحين الثن ن الم د م ا العدي دم فيه ي يق االت الت ي الح ما ف ال عنصرا حاس د والفع يق الجي ر التنس ة، إذ يعتب عدات الدولي

 التربية المدنية مقابل تثقيف الناخبين
 –ترآـّز عملية تثقيف الناخبين إلى حد آبير على آليات يوم االنتخاب 

ومن ناحية أخرى، فإن عملية التربية .  لخلماذا وآيف وأين ننتخب، ا
المدنية تشكل مفهوما أوسع يرآـّز على ماهية حقوق وواجبات 
المواطنين في المجتمع الديمقراطي، وتكون أآثر فائدة إذا ما أدخلت 

وفي هذا الصدد، .  في المقررات المدرسية والرسائل اإلعالمية، الخ
تحدة اإلنمائي والذي يستهدف فإن الدعم الذي يقدمه برنامج األمم الم

 مثل هيئات اإلدارة –نطاقا عريضا من المؤسسات والعمليات 
االنتخابية، وسائط اإلعالم، األحزاب السياسية، تثقيف الناخبين، 

 بإمكانه أن يعمل بمثابة نقطة انطالق للمبادرات –ومجاالت أخرى 
 يمكن أن المعنية بالتربية المدنية في السنوات الال انتخابية التي

تساعد على استثارة حساسية المواطنين وتعزيز مشارآتهم في الحياة 
.          الديمقراطية بوجه عام وفي االنتخابات بوجه خاص  
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م         .  ددين المساعدة التقنية واالنتخابية األخرى إلى بلد ما ائي دور األم دة اإلنم م المتح امج األم وفي معظم الحاالت يلعب برن
ال                     دى لتنسيق أعم انحين، وأيضا آمنت ة من الم قة للمساعدات المقدم ة المنس اره اآللي ة القيادي على المستوى القطري باعتب

ام              .  عبين الدوليين والوطنيين  عة أآبر تضم الال    بة للقي وفي هذه الناحية، يعتبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي هو الجهة المناس
ا في مشاريع المساعدة             ا يلعبه را م دور، أخذا في االعتبار التفويض الممنوح له ووجوده في البلد، واألدوار القيادية التي آثي

يمكن أن يأخذ  أشكاال      .  ي تعمل على تعزيز اللجان االنتخابية والمؤسسات األخرىبية الطويلة األجل الت   بة للتنسيق ف وبالنس
دوليين      ات ال ي االنتخاب  ومختلفة، بما في ذلك العمل آجهة التنسيق المرآزية لكافة المساعدات االنتخابية، والتنسيق بين مراقب

 .طنيين

ك الصناديق     برنامج األمم المتحد    ة اإلنمائي بتنسيق آافة المساعدات التقنية والمالية االنتخابية في عدد من البلدان، بما في ذل
ائي بتنسيق        .  عهد بها المجتمع الدولي لالنتخابات دة اإلنم م المتح وقد آان هذا هو الوضع في إندونيسيا، حيث قام برنامج األم

ذي    .   مليون دوالر تعهد به المجتمع الدولي لالنتخابات90بلغ  مليون دوالر من م 60 أآثر من     دور ال و ال وآذلك آان هذا ه
ات الرئاسة            رنامج األمم المتحدة اإلنمائي في بعثة األمم المتحدة في سيراليون، حيث قام البرنامج بتنسيق الدعم المقدم النتخاب

ائي وحك  د اإلنم م المتح امج األم أ برن د أنش ية   وق تفتاءات الرئاس دعم االس امج ل ة تحت إدارة البرن الي صناديق مماثل ة م وم
ام      2002ريعية التي جرت في عام    ات ع ا النتخاب ة ترقب  2005، وفي تنزانيا أنشأ المانحون واللجنة االنتخابية صناديق مثيل

 .ك البلد

م المتحد امج األم ات، إذ        ضافة إلى ذلك، آثيرا ما يـُطلب من برن ي االنتخاب يا في تنسيق مراقب ائي أن يلعب دورا رئيس ة اإلنم
ي     يما ف ة، وال س ات بصورة منتظم ب االنتخاب ي تراق ين الت دوليين واإلقليمي ين ال ن الالعب ة م رة ومتنوع ة آبي اآلن مجموع

دة        وبالنسبة لالعبين ال  .  بات التنافسية التي تتم في األوضاع الهشة أو االنتقالية رئيسيين في هذا المجال، فيشملون األمم المتح
اد                 ة، واالتح دول األمريكي ة ال ا، ومنظم  باإلضافة إلى هيئات إقليمية آاالتحاد األوروبي، ومنظمة األمن والتعاون في أوروب

ى ال           .  قي، والكومنولث، واألخرى   ي تعمل عل ة الت ر الحكومي ة،   آما تشارك بانتظام بعض المنظمات غي نهوض بالديمقراطي
رآز آارتر والمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، وفي هذه األيام توجد في معظم البلدان مجموعة مزدهرة ومتنوعة            

ين راقبين المحلي طاء  .  ماعات الم ى الوس دة عل اك ضغوطا متزاي ات أن هن ة االنتخاب ات مراقب ي بعث ار ف ذا االنتش ي ه ويعن
ي           هين وغ ن مراقب ة م ات المختلف ذه الجماع ين ه يق  ب ة التنس ولي مهم ائي، لت دة اإلنم م المتح امج األم زبيين، آبرن ر الح ي
وآمثال لمثل هذا النوع من التنسيق والدعم، نشير إلى الدور الذي لعبه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في بنغالدش في                    .  بات

ائي دور               2001ام  النتخابات البرلمانية في ع     دة اإلنم م المتح امج األم ابع لبرن ا المكتب القطري الت ي لعب فيه الوسيط  "، الت
 .لبعثة مراقبة االنتخابات التابعة لالتحاد األوروبي نفسه"

 حل المنازعات االنتخابية

تديمة عل اعدة بصورة مس ا المس ـُطلب فيه ي ي م والت ام دائ ي تحظى باهتم االت الت ل  مج ألة ح ي مس ابي ه ى الصعيد االنتخ
وق               .  عات االنتخابية  ق الحق ـّالة لتطبي ائل تعويض فع ات ووس ا آلي ات أن يتضمن دائم انوني لالنتخاب ى اإلطار الق فينبغي عل

ة لحق التصويت                    ة مخالف ذلك يكون حق التعويض في أي ية، فك .  بية، وآما أن حق التصويت هو أحد حقوق اإلنسان األساس
دة                              ذلك المجاالت العدي وق االنتخاب، وآ ة حق ة لحماي ام مفصـّلة وآافي ى أحك ات عل انوني لالنتخاب جب أن ينص اإلطار الق

 .ى التي يحتمل النزاع فيها والتي ستنشأ حتميا قبل وبعد وخالل االنتخابات

اهج     حول العالم تنوع آبير في الطرق المتبعة لحل المنازعات االنتخا ل من المن ى األق بية، وقد تم التعرف على ستة أنواع عل
 :ة في هذا المجال؛ وتعتبر المناهج الثالثة األولى أآثرها انتشارا

 حل المنازعة بواسطة المنظمة االنتخابية التي تقوم أيضا بتنظيم االنتخابات .1
 فة بمهمة تنظيم االنتخاباتحل المنازعة بواسطة محكمة أو هيئة مخصصة لهذا الغرض وليست مكلـّ .2
 حل المنازعة بواسطة القضاء أو فرع خاص من القضاء .3
 حل المنازعة بواسطة البرلمان أو السلطة التنفيذية .4
 استخدام محاآم ولجان دولية لحل المنازعات االنتخابية .5
 .وسائل بديلة لحل المنازعات .6

اهج، إال أن الممارسة الف وع في المن ى أن لكل ناخب               لرغم من هذا التن ى عل ذا المجال ينبغي أن تنص بحد أدن ضلى في ه
ة                الحقوق االنتخابي ة المساس ب ة المختصة في حال ة االنتخابي .  ح وحزب سياسي الحق في تقديم شكوى لدى اللجنة أو المحكم

رارا عاجال وع                       ي تصدر ق ة المختصة الت ة االنتخابي ة أو المحكم ى        .  اداليـّن أفضل الممارسات اللجن ك فعل ى ذل وعالوة عل
 .االنتخابات أن ينص على حق الطعن في القرارات الصادرة لدى المحكمة أو اللجنة المختصة األعلى

ا، وتوصيل            رار فيه ى ق ن يتضمن القانون مواعيد نهائية تلتزم بها الهيئة المكلـّـفة بحل النزاع في نظر الشكوى والوصول إل
ابيع .  الطرف المشتكيرار إلى   .  وبالطبع فإن بعض الشكاوى يمكن القرار فيها فوريا؛ بينما البعض اآلخر سيستغرق عدة أس

ة               ة الجاري ة االنتخابي ة العملي ا عرقل ي بإمكانه  أن تكون الهيئة المقررة قادرة على التعامل بصورة مستعجلة مع الشكاوى الت
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ة   خطير، وبالتالي يجب أن تسمح الم واعيد النهائية بدرجة من المرونة، أخذا في االعتبار مستوى اللجنة أو المحكمة االنتخابي
 .ة الشكوى

را في                            ا آبي ة تنوع لرغم من أن المبادئ المذآورة أعاله هي المعايير الدنيا التي يجب تضمينها في اإلطار القانوني، إال أن ثم
رة      .  ت االنتخابية من منطقة ألخرى    قة التي يتم بها تناول النزاعا      ولذا يجب التذآر بأن آل بلد على حدة بحاجة إلى درجة آبي

ة الي، يكون دور المساعدة    .  مرونة عندما تعتمد أو تقرر ما هو الهيكل القانوني األنسب آللية تسوية النزاعات االنتخابي وبالت
ق         بية في هذا المجال هو العمل في إطار النهج ى تحقي ي نفس الوقت إل ا يسعى ف أو التقاليد المتبعة في البلد أو المنطقة، بينم

ي جرت في          .  وعية األهداف التي تحققها الممارسة الفضلى الموضـّحة أعاله ات الت اب االنتخاب ي أعق ال، ف بيل المث ى س فعل
التي توسطت " اتفاقية هيردمانستون"حدة اإلنمائي تنفيذ    والتي آانت محال لنزاع آبير، دعم برنامج األمم المت         1997في عام    

ة  ة الكاريبي ا (CARICOM)جماع ة له ية المؤدي باب األساس ة واألس ألة النزاعات االنتخابي اول مس ـّد .   لتن ا أي ي آمبودي وف
انون، آ        ي الق ر ف ل إصالح آبي امهم بعم ي قي يين ف ين السياس ائي الالعب دة اإلنم م المتح ن    ج األم ددا م لطات ع دم للس ا ق م

 .حات بنية ترشيد العملية االنتخابية وتخفيض تكاليفها

 اإلرشاد العملي

ة                             ا تعمل آل المكاتب الوطني ة، وبينم ة الخارجي ة والمالي دمي المساعدات التقني دة لمق شكـّل آل عملية انتخابات تحديات جدي
بعض          لبرنامج األمم المتحدة اإلنما     خ    (ئي في سياقات محّلية فريدة ومتميزة عن بعضها ال ا، ال ا، وثقافي يا، وتاريخي ، إال )سياس

ائي            رغم   .  ة عدة قضايا عملية تمس معظم الحاالت التي يقدم فيها الدعم االنتخابي من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنم ى ال وعل
ا ئلة                      م وجود نماذج تامة ومثالية يمكن االقتداء به ى األس ة عل ي اإلجاب ة المقترحة يمكن أن تساعد ف ، إال أن الخطوات التالي

 :ة التي يطرحها موظفو برنامج األمم المتحدة اإلنمائي العاملين في مجال المساعدة االنتخابية

ي األم    ية ف ن إدارة الشؤون السياس ادرة ع ة الص اعدة االنتخابي ول المس ة ح ذآرة التوجيهي تعراض الم دة اس / م المتح
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وفهم مسؤوليات العبي األمم المتحدة

م  /  عن إدارة الشؤون السياسية باألمم المتحدة 2001آانون الثاني / يناير17مذآرة التوجيهية، الصادرة في يوم برنامج األم
دة         )isn/server/org.undp.portal://http/4649027220113235(ة اإلنمائي بالتضامن   م المتح ود األم ، خلفية عن جه

واع                             ة في توصيل المساعدة، وأن دة المختلف م المتح ا منظمات األم ي تلعبه ا تصف األدوار الت ة، إذ أنه يم المساعدة االنتخابي
اعدة      ى المس ا للحصول عل وب توافره روط المطل ديمها، والش دة تق م المتح تطيع األم ي تس ةعدة الت ا توضـّح .  االنتخابي آم

ة ومنظمات              ءات التي يتوجب على منسقي األم المتحدة المقيمين اتباعها للحصول على المساعدة من قسم المساعدة االنتخابي
 . تابعة لألمم المتحدة

ال االن د، إال أن     وثيقة بأن لمنسق األمم المتحدة المقيم في معظم الحاالت دور حاسم في تنسيق األعم ى مستوى البل ة عل تخابي
.  ت الكبرى للبعثة ستدار في العادة من داخل البلد بمعرفة ممثل خاص لألمين العام، مع قيام المنسق المقيم بلعب دور إسنادي        

ة وم               ين الحكوم ية ب م   جميع الحاالت التي ال يوجد فيها ممثل خاص، يكون المنسق المقيم هو جهة االتصال الرئيس ة األم نظوم
 .ة

لة          ع سلس ية م ائي متمش دة اإلنم م المتح المذآرة التوجيهية القائمة بين إدارة الشؤون السياسية باألمم المتحدة وبين برنامج األم
ة والنهوض                      ة وحقيقي ات دوري دأ إجراء انتخاب ة مب ي تحسين فاعلي دة ف م المتح ز دور األم ة حول تعزي ة العام  رارات الجمعي

ة اء الديمقراطي رار .  ة إرس و الق رارات ه ذه الق ان أول ه اريخ  (A/RES/46/137وآ مبر17الصادر بت انون األول / ديس آ
ات                  )1 ام حول االنتخاب ين الع ر األم ديم تقري د تق نتين بع ة   13.، وعادة ما يتبع هذا القرار األول صدور قرار آل س   وفي حقيق

ادرة رارات الص ذه الق ل ه ة        تعم ائي لمناقش دة اإلنم م المتح امج األم ة لبرن الق هام ة انط ة نقط ة بمثاب ة العام ن الجمعي ع
 .القرارات أو آان من ضمن الموافقين عليها باإلجماع/بات، وال سيما عندما يكون البلد قد صّوت تأييدا للقرار

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/ دة دعوة قسم المساعدة االنتخابية لتقييم مدى مالئمة مشارآة األمم المتح

ية      م بالمخاطر السياس ات مشروعا يتس دعم لالنتخاب ديم ال ة تق ون عملي ة .  ض الحاالت يمكن أن تك ذآرة التوجيهي ا للم فطبق
م الم         / رة عن إدارة الشؤون السياسية باألمم المتحدة امج األم ى برن ائي، ينبغي عل دة اإلنم م المتح امج األم ائي   برن تحدة اإلنم

ة                    إدارة الشؤون السياسية باألمم المتحدة باعتبارها المنسق المعيـّن من األمم المتحدة فيما يخص االنتخابات، بأية طلبات مقدم
تعانة   .  لد المستضيف للحصول على المساعدة االنتخابية وذلك قبل تقديم أية مساعدة من أي نوع وفي هذا الصدد، يمكن االس

ا إذا      د م م للوضع السياسي الذي يمكن أن يتم عن طريق بعثة تقييم أو استعراض يقوم به المكتب المسؤول عن البلد، في تحدي
ا و       .  البيئة في البلد مالئمة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة ا متقلب د م ان الوضع السياسي في بل ة  /وفي حالة ما إذا آ أو أن عملي

ستوفية للمعايير الدولية بعيدة االحتمال بصرف النظر عن مستوى المساعدة الخارجية، فسيقوم عندئذ منسق األمم               انتخابات م  
                                          

وان    ، ويمكن إيجادهما على اإلنترنت بموقع ال      RES/A/173/54 و   RES/A/173/54:  رات األخيرة هي   ى العن دة عل :  وثائق لألمم المتح
docu/org.un.www://http   
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ة                    ة السابق الذآر، وبالنيابة عن منظومة األمم المتحدة برمتها، بإصدار قرار يحول دون تقديم أي نوع من المساعدة االنتخابي
م                    وفي الحاال .  نب األمم المتحدة    امج األم ى برن ل، فينبغي عل ة بالفع تم البعث يم وت ة تقي ت التي يتقرر فيها ضرورة إجراء بعث

ين المختصين،                               ع الالعب د م م مواعي ية مفصـّلة ويحدد له ة إحاطة سياس ة اإلنمائي أن يقّدم لموظفي قسم المساعدة االنتخابي
 .يعية أو القضائية، أو الصحافة أو قطاع األعمال أو المجتمع المدنين لألحزاب السياسية أو السلطة التنفيذية أو التشر

 تحديد التواريخ المتوّقعة واحتياجات العمل وتدوينها في الئحة شاملة تكون بمثابة مساهمة في وثيقة المشروع

ى المكاتب الو  ه، ينبغي عل ا من ا ورجوع رة االنتخاب المخطط له وم أو لفت اريخ لي رب ت ن أق ا  م ا زمني دد خط ة أن تح طني
ا             ة، وإدماجه ديم المساعدة االنتخابي ائي من تق دة اإلنم م المتح ث الرئيسية وإجراءات العمل المطلوبة لكي يتمكن برنامج األم

ة المشروع ي مسودة لوثيق ة األمر ف ا أن  .  اي ت، آم تهلكة للوق دة ومس ون معق ذه الخطوة يمكن أن تك أن ه م ب ع العل ذا م وه
ه من                      د تجد أن ب الوطنية التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، باعتبارها المنسق الرئيسي للمساعدة االنتخابية الخارجية، ق

ة الحاجة       .  ب توقع الخطوات المطلوبة واألسعار الثابتة لعملية االنتخابات ارات العام وفي هذا الصدد، تتضمن بعض االعتب
ون لعمل                     ( ووضع الميزانية الالزمة لها      بئة الموارد   ياء أخرى، المستشارون المطلوب ين أش ال، ومن ب بيل المث ى س وهي عل

املين                 راد الع امج؛ رواتب األف درات إلنشاء وحدة متخصصة إلدارة البرن ي للق م أول ديم دع ة؛ تق ة االنتخابي الحتياجات اللجن
ة               ن االنتخابية؛ المعدات والمواد الالزمة ة المدني دعم اللوجيستي؛ التربي  لالنتخابات؛ النقل؛ المواد المطلوبة لفترة التسجيل وال

واقون  ون؛ س دوليون والوطني ات ال و االنتخاب ة؛ مراقب اعدة التقني ديم المس ون لتق دوليون والوطني اخبين؛ المستشارون ال ف الن
خ ون؛ ال ال ا)جم ام بأعم بة للقي ة المناس اء األنظم ات  ؛ وإنش ة للترتيب ارات المتاح تعراض الخي يم؛ واس غ والتقي ة والتبلي لمراقب

 .ية

 تحديد االحتياجات المادية في آافة مراحل العملية االنتخابية وآثارها المالية وتضمينها في وثيقة المشروع

ه أن   قسم المساعدة االنتخابية ببعث/ اء قيام إدارة الشؤون السياسية باألمم المتحدة ة تقييم االحتياجات، قد يكون من الموصى ب
يم االحتياجات ات تقي ة لصياغة المشروع، إذ أن بعث ى بعث ك إل ا من الممارسات / ذل ترآة هي أحيان اريع المش صياغة المش

األ       ية ب ؤون السياس دى إدارة الش ودة ل تراتيجية الموج ية واإلس رات السياس م الخب تطيع أن تض ا تس ث أنه دة مة، حي مم المتح
.  مج األمم المتحدة اإلنمائي إلى منهج طويل األجل لتعزيز المؤسسات، آما تستطيع التوفير في وقت ثمين في عملية الصياغة              

دة األمم المتح ية ب ا إدارة الشؤون السياس وم فيه امج  / حاالت التي يتقرر فيها عدم ضرورة عمل تقييم موقعي، أو التي تق برن
ل مستشار                                  ه توآي د يكون أيضا من الموصى ب د، فق لمتحدة اإلنمائي بعمل استعراض من داخل المكتب المسؤول عن البل

ة                    ة والتشغيلية المترتب ار المالي ة، واآلث ة االنتخابي دعم العملي ة ل ة المطلوب .  دة المكتب القطري على تعريف االحتياجات المادي
ذين         / السياسية باألمم المتحدة    الغرض تحتفظ إدارة الشؤون       دوليين ال راء ال ة بأسماء الخب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بقائم

دة                         14.هم تقديم المساعدة التقنية لالنتخابات م المتح امج األم ابع لبرن ة الت إن مكتب السياسات اإلنمائي ك، ف ى ذل    وباإلضافة إل
ديمقراطي و          ي، باالستعانة بما هو موجود في ال م ال دان من ممارسات الحك تمد من      /مي ة، يس وارد دون لإلقليمي أو مرافق الم

ة ات االنتخابي ة والعملي دعم األنظم ة ل راآات الخارجي ة والش ى   15.ات الداخلي افة إل ارون، باإلض ؤالء المستش يكون ه   وس
ديم النصيحة             د، مفيدون في عملية تحضير وثيقة مشروع المساعدة االنتخابية لبرن ي تق ذلك ف ائي، وآ امج األمم المتحدة اإلنم

رة                .  ضع جدول زمني مفصـّل     دوليين  (وهذا مع العلم بأن المكتب القطري قد يحتاج أيضا إلى تجنيد موظفين من ذوي الخب ال
الموظفين، أ       /وذلك إلنشاء أمانة مستقلة للمساعدة االنتخابية و      ) نيين ة ب ة في          أو تجهيز هذه األمان ة االنتخابي ع اللجن و للعمل م

ة من أجل                  16.ذي ينفـّذ فيه البرنامج أو تقديم المشورة لها وال والمساهمات العيني   آما يجوز للمكتب القطري أن يطلب األم
ة  ) 2(عملية تسجيل الناخبين، ) 1( ين    (التربية المدني ين ووطني دربين دولي تعانة بم راقبين لال ) 3(، )االس ات  م ين  (نتخاب دولي
بين  ) 4(للمدى البعيد والقصير،  ) ين اليين، و   / محاس وظفين م د         ) 5(م املون عن ك الع ا في ذل ات، بم مسؤولين عن االنتخاب

اب وم االنتخ ي ي راع ف ة.  (يق االقت وظفين      :  ملحوظ ور الم ألة أج اول مس لة لتن ة منفص ة حكومي ع ميزاني ي أن توض ينبغ
 .)في االنتخاباتميين المشارآين 

ة موضحا األهداف                 د، ويتضمن الخطوات الالزم ات في البل انون االنتخاب ي واقعي ومرن يتسق مع ق إعداد جدول زمن
 المراد تحقيقها قبل يوم االنتخاب وبعده

                                          
ذين      "ت الجمعية العامة لألمم المتحدة بتكليف المنسق ألنشطة المساعدة االنتخابية بمهمة دوليين ال راء ال ة بأسماء الخب إنشاء وصيانة قائم

  .  A/RES/46/137".   سالمة العمليات االنتخابيةالمساعدة في التحقق من] و... [عون تقديم المساعدة الفنية
دد السنوات ى أن النهوض                   (MYFF)ص اإلطار التمويلي المتع ذي، عل ه المجلس التنفي ذي وافق علي ائي، ال م المتحدة اإلنم امج األم  لبرن

ات االنتخابي نظم والعملي ى ال امج ويشير إل ي        الديمقراطي هو أحد األهداف الرئيسية للبرن اهمة ف ة آأحد مجاالت الخدمات السبع المس
 . هذا الهدف

ادل دعم المتب ادرات ال ديمقراطي بإعداد مب م ال وم مجموعة ممارسة الحك ، أو Mutual Support Initiatives (MSI)ن أيضا أن تق
، حيث يتم إيقاد وإعارة  COCO-COLA (Country Office to Country Office Collaboration)ن فيما بين المكاتب الوطنية المختلفة

ا،                         د م ة لبل ين المحنكين بأحد المكاتب الوطنية التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الذين يكونون قد قدموا مؤخرا المساعدة االنتخابي
 .    تب قطري آخر يقوم بتنفيذ مشروع للمساعدة االنتخابية
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ع المسؤولي               ا مفتوحة م اء خطوط االتصال دائم را وإبق ة مبك اريع االنتخابي وميين،  لقول بأن أفضل نهج هو بدء المش ن الحك
ة ر الحكومي ات غي الم، والمنظم ائل اإلع ية، ووس زاب السياس دوليين، واألح ال  .  حين ال دول باألعم داد ج ق بإع ا يتعل وفيم

دم                             ة ع ي حال ة، وف ة اإلدارة االنتخابي ات الصادر عن هيئ ي لالنتخاب تعمال الجدول الزمن عة فينبغي على المكتب القطري اس
وم                فإعداد جد   ة وي رة الحمالت االنتخابي م فت رة التسجيل، ث ات، متضمنا فت انون االنتخاب ول زمني خاص به، بدءا بصياغة ق

دور                   .  ب وفترة ما بعد االنتخابات     ان ال ر من األحي ي في الكثي يتولى المستشار التقن ى حسب حجم ونطاق المساعدة س وعل
ا دة                       و.  ي في العديد من النشاطات المخطط له م المتح امج األم ة لبرن ة التابع ى المكاتب الوطني ل، فينبغي عل ا ذآر من قب آم

ة                                 رة من العملي ة المبك ك المرحل د تل ل، وعن ى األق ات عل ل سنة من االنتخاب دعم االنتخابي قب امج لل داد برن ي أن تبدأ في إع
انحين لتعبئ ع الم يم         بية ينبغي على المكتب أن يبدأ في االجتماع م دولي المق ع المجتمع ال ة وأيضا م ة الالزم وارد المالي ة الم

وميين                    .  مساعداته  وقد أظهرت التجارب السابقة أن الممارسة السليمة هي أن يقوم المكتب القطري بتشجيع المسؤولين الحك
وون تق انوا ين يما إذا آ ة، وال س دة طويل ل موعدها بم ة قب ة     لترآيز على العملية االنتخابي ديم طلب للمساعدة وإذا آانت عملي

ى تحديث اخبين بحاجة إل واد .  ل الن ائي شراء الم دة اإلنم م المتح امج األم دى برن املين ل ى الممارسين الع ذلك ينبغي عل وآ
وطنية التابعة  فالوضع األمثل هو أن تقوم المكاتب ال      .  ة لالنتخابات في مرحلة مبكرة من العملية لضمان الفعالية في التكاليف

ة، مع                             ة والمحلي ة الدولي ر الحكومي ة، ومع المنظمات غي ة اإلدارة االنتخابي ج األمم المتحدة اإلنمائي بإقامة شراآات مع هيئ
ة األخرى الت                        .  المهلة الكافية لها    نفس فعالي ي آخر لحظة ب ـّذ ف ي تنف ي وبالنسبة لحمالت التربية المدنية، فلن تكون الحملة الت

 .على مدى عدة شهور، وال حتى قريبة من فعاليتها

ددة                 اهج متع اليف، الصندوق      (الحصول على التمويل الالزم لوثيقة المشروع من خالل مصادر ومن تقاسم التك
 )ماني ذو المانحين المتعّددين، التمويل المتوازي، وصندوق األمم المتحدة االستئماني

ي                      ن تحاول المكات    الجهود الت ق ب ا يتعل ل واحد فيم د بمصدر تموي ائي أال تتقي دة اإلنم م المتح امج األم ة لبرن ة التابع ب الوطني
دال من إنشاء                    .  في تعبئة الموارد    اليف ب ى تقاسم التك ة عل ات القائم ذه المكاتب الترتيب ا تفضـّل ه وآما سبق الذآر، فكثيرا م

انحون ف ّدد الم تئمانية يتع ي مسؤولية إدارة المساعدات   يق اس ًة تلق ر المرآزي ة أآث ى هيكلي اليف عل م التك ا إذ ينطوي تقاس يه
وطني تئمانية المفتوحة عمل                .   المقدمة من المانحين على عاتق المكتب ال ا تتطلب الصناديق االس ة أخرى، فبينم ومن ناحي

ذ دون ه د يج انحين ق رة، إال أن الم ان آثي ي أحي د   بة منفصلة ف ن أح اتهم، ولك ع احتياج ا م ر توافق ة أآث ن العالق ة م ه النوعي
تئماني المخصص                داخل الصندوق االس ة ب د المتلقي للمساعدة االنتخابي ذة مخصصة للبل ات التوفيقية بين االثنين هو فتح ناف

ة أو   اءلة القصوى للجه ى المس ة وسرعة اإلدارة عالوة عل ا يسمح بمرون ديمقراطي، مم ة ال ات المانح ل .  الجه ا التموي أم
ات   (زي، آالدعم العيني المباشر من الدول المانحة واد االنتخاب و أيضا شكل آخر من أشكال       )مثل توريد المرآبات أو م ، فه

ن ا أمك ه أينم ين متابعت ى الممارس ي عل ذي ينبغ ارجي ال ة     .   الخ تئماني لمراقب ندوق اس دة بص م المتح تفظ األم را تح وأخي
 .بات، ويستخدم أحيانا آقناة لتوصيل تمويل المانحين المخصص لبعثات مراقبة محددة

 إشراك أعضاء هيئة اإلدارة االنتخابية الوطنية في اجتماعات المانحين العادية، إذ قد يكون ذلك مفيدا أحيانا

ات ذات الفع ة باالنتخاب ائل المتعلق ول المس ات ح ون المناقش ن أن تك ابيين   ممك ؤولين االنتخ راك المس ك بإش ر وذل ة األآب الي
ا  ؤولين           .  يين فيه ائي المس دة اإلنم م المتح امج األم دعو برن ا ي را م انحين، فكثي ات الم ق األول الجتماع اره المنس وباعتب

ين     بيين الوطنيين للمشارآة في بعض اجتماعات المانحين العادية، ألن هذه االجتماعات تتيح الفرصة ل              توسيع دائرة الحوار ب
 .ولين االنتخابيين الوطنيين وبين المانحين، حول المسائل التقنية وتلك المتعلقة بتعبئة الموارد وآذلك االهتمامات االنتخابية

 استعراض الخيارات المتاحة عند اختيار الوآالة المنفـّذة

ود وشراء السلع والخدمات المرتبطة           الوآالة المنفـّذة مسؤولة عن إدارة المشروع بصورة ك إصدار العق ا في ذل ة، بم عام
ذ المباشر   ) 1:  (وللمكاتب الوطنية الخيارات التالية.  المساعدة الخارجية تم بواسطة   Direct Execution(DEX)التنفي   وي

ار دة       ب القطري التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وهذا آثيرا ما يكون الخي ه فائ ا أن ل ة، آم  المفضـّل للمشاريع االنتخابي
ذ  ( وهي ضمان استقاللية المشاريع في البيئات التي تتسم بدرجة عالية من الحساسية علما بأن التصريح باستخدام خيار التنفي

ر الرئيسي ة من المق ا       ) 2(؛  )ر يجب أن تطلبه المكاتب الوطني دة لخدمات المش م المتح ) 3(؛ و (UNOPS)ريع مكتب األم
وطني    ائي           .  National Execution (NEX) ال دة اإلنم م المتح امج األم ة الصادرة عن برن ذآرة التوجيهي ا جاء بالم وآم

اعدة     اريع المس وطني لمش ذ ال ار التنفي اع خي د  اتب ة خاصة عن وخي حيط ي ت ًا، فينبغ دة مع األمم المتح ية ب ؤون السياس  الش
ا في                            بية، اك توافق ألة وأن هن ة حول المس ا مشاورات آامل ي تمت فيه ى الحاالت الت ة ينبغي أن تقتصر عل ألن هذه النمطي

ق        .   فيما يتعلق بنزاهة الوآالة المنفـّذة وقدرتها على إنجاز العمل يلة المفضلة لتحقي وطني هو الوس ذ ال وبالرغم من أن التنفي
درات  اء الق ة وبن ه من الممكن ة الوطني ائي، إال أن دة اإلنم م المتح امج األم ي سياسة برن ه ف و منصوص علي ا ه ة آم الوطني

ار  .  ما من خالل وسائل تنفيذ أخرى ففي األوضاع السياسية المعقدة أو في البيئات االنتخابية، سيكون التنفيذ المباشر هو الخي
ة ويضفي                       في الكثير من األحيان ألنه يتميز بكونه وسيط ه من خارج محيط العملي ؤدي وظيفت ـّذا مستقال يستطيع أن ي ا منف

 .المصداقية
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 تحضير األنظمة الالزمة لضمان اإلدارة الفعالة والمسؤولة لألموال المخصصة للمساعدة االنتخابية

م ال امج األم ابع لبرن وطني الت ب ال ن المكت ة م اعدة االنتخابي ديم المس ة تق ب عملي ن  طل رة م ات آبي ائي إدارة آمي دة اإلنم متح
انحين األجانب                  ت وتقديم محاسبة آاملة لها، وخصوصا في حاالت االنتخابات التي تتم ألول مرة أو عندما يكون لمجتمع الم

وظفين المو                 .   محدود في البلد    ى الم يال عل ا  فقد أظهرت خبرات المكاتب الوطنية أن هذا يمكن أن يشكـّل عبًء ثق .  جودين فيه
دريبهم        ضافة إلى ذلك، قد يتطلب األمر توظيف عدد إضافي من المحاسبين والموظفين الماليين المتخصصين والمستأمنين، وت

ات    " اقتراضهم" دقيقا، أو     ة باالنتخاب اريع متعلق بصورة مؤقتة من المكاتب الوطنية األخرى التي قامت في السابق بإدارة مش
 . أو في أي مكان آخرنطقة

 المساعدة في شراء المعدات والمواد الالزمة لالنتخابات عند الضرورة

عض البلدان، وال سيما تلك التي تشرع في إجراء انتخابات ديمقراطية ألول مرة، بطلب المساعدة من األمم المتحدة في شكل         
ي تشمل عل ات، والت واد المرتبطة باالنتخاب ي الم راع، وأآشاك                 ات ف أوراق وصناديق االقت ود آ ال بعض البن بيل المث ى س

ومع أنها ضرورية إال أن هذه البنود تدخل        .  يت، والحبر غير القابل للمحو، والمواد األخرى الالزمة لتنظيم عملية االنتخاب
راع وأآشاك التصويت     تكاليف االنتخابات الباهظة التي آثيرا ما تنخفض في االنتخابات المتعاقبة، باعت بار أن صناديق االقت

ة         .  د األخرى يمكن استعمالها ثانية وع من المساعدات العيني ذا الن ل ه ديم مث دا تق وهنا نجد أن بعض المانحين يفضلون تحدي
ائي نفسه، فال يتحمل سوى جزء ص                .   ما لها من تأثير مباشر وظاهر دة اإلنم م المتح امج األم بة لبرن بيا من   وبالنس غير نس

ذا                                  ام به ا القي ة م ة أو لجن ه حكوم د تطلب من ي بعض الحاالت ق ريات المباشرة للوازم االنتخابات، وهذا على الرغم من أن ف
ة بالمشتريات ة المتعلق وائح الوطني م        .   إذا ما آانت هناك مخاوف حول األنظمة والل امج األم ك يستطيع برن دا ذل ا ع ا فيم إنم

ار      دة اإل ي االعتب ة، واضعا ف ات اإلدارة االنتخابي ى هيئ انحون عل ي يعرضها الم اعدات الت ة المس ي عملي ط ف ائي التوس نم
ذه             .  سيات السياسية المحتملة   ة ه ائي إحال دة اإلنم م المتح امج األم ة لبرن ة التابع ى المكاتب الوطني ة، ينبغي عل وفي هذه الحال

 .لى أمانة األمم المتحدةض التي تتلقاها من المانحين إ

 التأآد من اتخاذ التدابير األمنية المناسبة عند الضرورة

ا      ب عن النظر أن االنتخابات يمكن أن تكون عمليات مشحونة سياسيا إلى حد آبير حتى في أآثر البلدان سلما، آما أن بإمكانه
ففي إطار عملية التحضير .  ي ال يزال يوجد فيها نزاع منخفض الحدةون مدّمرة في البلدان الخارجة من حاالت  النزاع أو الت

، (RC)النتخابات، ينبغي على برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بصفته الجهة التي تلعب دور المنسق لنظام المنسقين المقيمين
ات ي المحيط باالنتخاب يم الموقف األمن دابير        مل مع الالعبين المعنيين بهدف تقي د وضعت الت دة ق م المتح د من أن األم  والتأآ

ات                        ي االنتخاب م المتحدة، ومراقب ة عن األم املين بالنياب ة الالزمة موضع التنفيذ لحماية موظفيها في الميدان والمستشارين الع
اك أ       .  لين الذين تنسـّق أعمالهم األمم المتحدة، الخ ياق، فهن ه الس م      وبناء على ما يسمح ب امج األم دم برن ة ألن يق يضا اإلمكاني

ة                              انون والنظام طوال مرحل ى الق ى المحافظة عل درتهم عل ة، آالشرطة، للتحسين من ق ة اإلنمائي الدعم للمؤسسات الوطني
 .بات

 االستفادة القصوى من الشراآات الدولية، والوطنية خصوصا، في آافة مراحل التحضير والمتابعة

ة               شك، ية والتقني ة والسياس وارد المالي ك الم ائي، يمتل دة اإلنم م المتح امج األم ك برن ا في ذل د، بم  ال يوجد العب خارجي واح
امجي د البرن ّد عنصرا          .   لسد آل احتياجات المساعدة االنتخابية للبل ين يع ين ودولي رين وطني إن وجود شرآاء آثي ذلك، ف ول

ائي في موضع                     في التحضير إلجراء انتخاب        دة اإلنم م المتح امج األم ر برن ذا الصدد يعتب لمية، وفي ه ة وس ات حرة ونزيه
ة ة االنتخابي ا للعملي دة دعم ة مفي ات متبادل اء عالق ة بن هيل عملي ين  –ب لتس ين الالعب ا ب وطنيين وأيض ين ال ين الالعب ا ب  فيم

دون     ين والدوليين، إذ تستطيع هذه الشراآات الحيلولة دون اال ون عدي ه العب ا  .  ستفاضة والتكرار في العمل الذي يقوم ب وإنم
ة              ين الجماعات المقدم ة  ب تفهم والثق اٍل من ال ق ذلك فمن المهم أن يعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على تحقيق مستوى ع

ة      .  ية األمم المتحدة  برعا" العالقات التعاقدية "عدة االنتخابية، والتحرك نحو ما هو أبعد من مجرد ة إقام ة األهمي ي غاي فإنه لف
ي            ك يمكن أن يساعد ف دة، ألن ذل ية المعق ات السياس ي البيئ يما ف ى حد سواء، وال س دوليين عل وطنيين وال ت مع الشرآاء ال

ا                   دة اإلنم م المتح امج األم ات،    ك أية نزاعات قد تنشأ بعد االنتخابات، وأية اتهامات قد توجـّه ضد برن ي االنتخاب التحيز ف ئي ب
د ة األجل في البل درات طويل ة ق دة                 .  ه عنصر أساسي في تنمي م المتح امج األم تفاد برن د اس ابي، فق دعم االنتخ ياق ال وفي س

ة، وأجهز             ة ي من الشراآات القوية المقامة على مستوى البلدان مع بعض المنظمات بما فيها المنظمات غير الحكومية الوطني
األمم المتحدة،          ة ب ا، وقسم المساعدة االنتخابي م، والمانحين الثنائيين، واالتحاد األوروبي، ومنظمة األمن والتعاون في أوروب
د                       ة، والمعه وطني للشؤون الدولي ديمقراطي ال د ال ة، والمعه ة االنتخابي ظمات غير الحكومية الدولية آالمؤسسة الدولية لألنظم

وينبغي على المكتب القطري التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، عمال مع المنظمات             .  راطية والمساعدة االنتخابية   للديمق 
ه                            ة، سعيا من ة االنتخابي ه مع اللجن ام خاص لعالقت ه اهتم اخبين، توجي حكومية الوطنية المشارآة في تنظيم برامج لتثقيف الن

 . البلد ليتمكن من تنظيم انتخابات في المستقبلدرات طويلة األمد داخل

 اإلستفادة من طبيعة وإمكانات المساعدة االنتخابية المتعددة الوجوه آمدخل إلى مجاالت الدعم األخرى
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بيل المث   .   المساعدة االنتخابية إلى تحسين سير العملية االنتخابية، ولكنها ال توجد بمعزل عن المجاالت األخرى             ى س ال، فعل
رامج المساعدة التشريعية، إذ من                             ا بب ا وثيق ة مرتبطة ارتباط ات البرلماني ة لالنتخاب شارآة في إصالح اإلجراءات االنتخابي

ة                 ي والالمرآزي م المحل ديم المساعدة        .  ح أن تقديم المساعدة لالنتخابات المحلية هو جزء هام من برامج الحك إن تق الي ف وبالت
ي،                        بية يمكن  م المحل ا في مجاالت الحك  أن يكون له تأثير مباشر على الجهود التي يبذلها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الحق

 .وير البرلماني، والوصول إلى المعلومات، والحكومة اإللكترونية، وإصالح اإلدارة العامة، على سبيل المثال
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 امجالفرص المتاحة في مجال إعداد البر.  1المرفق 

 وفهمت المذآرة التوجيهية الصادرة عن 17هلراجعت
 برنامج األمم –لشؤون السياسية باألمم المتحدة

ة اإلنمائي حول المساعدة االنتخابية ومسؤوليات
  األمم المتحدة فيما يتعلق بالمساعدة االنتخابية؟

 من   إذا لم تكن المساعدة االنتخابية بالفعل جزءا
ج سابق للمساعدة في مجال الحكم، فهل طلبت
 ت الوطنية هذه المساعدة للعملية االنتخابية؟

  هل قمت أنت بتخطيط شامل لالحتياجات األساسية
 جات العمل المطلوبة للمساعدة االنتخابية؟

  هل قرر قسم المساعدة االنتخابية، بالتشاور معك
المقر الرئيسي / األمم المتحدة اإلنمائيحدات برنامج

ة، ما إذا آانت هناك ضرورة إلرسال بعثة لتقييم
 إما استعراض مكتبي أو موقعي؟  وإذا آان –جات 

هكذا، فهل دعوت قسم المساعدة االنتخابية إلجراء
 ذا التقييم؟

  هل وضعت أنت وشرآاؤك اإلطار المفاهيمي
 المساعدة االنتخابية؟  هل ستدمج في مساعدات ة

 مخطط لها أو جارية يقدمها برنامج األمم المتحدة
ي في مجال الحكم الديمقراطي، أم ستنبني عليها؟ 
وضعتم في االعتبار آيفية تعزيز األنظمة والعمليات

 بية على المدى البعيد؟

 الوطنيين، اإلقليميين –   هل آان للشرآاء الرئيسيين
 دور في عملية وضع اإلطار المفاهيمي؟  –لدوليين 

 أصحاب المصلحة الرئيسيون؟  وما هي المخاطر
يرات ذات العالقة؟  آيف يتوافق ما يخطط له
ج األمم المتحدة اإلنمائي مع ما يفعله الشرآاء

 ون؟

 موضع التنفيذ للتأآد من   هل ُوضـِعت آلية للتنسيق
أو /رآاء في المساعدة االنتخابية يجتمعون و

رون المعلومات بصورة منتظمة، ويتقدمون نحو
 نتائج؟  وهل تحدد دور برنامج األمم المتحدة

 ي في عملية التنسيق؟

                                          
ى       " أنت "ضمير  رة إلى ال   ارة إل ي الالئحة أعاله هي إش ف

م المتحدة امج األم س الموجود بالمكتب الوطني التابع لبرن
 .ي

   هل قمت بصياغة وثيقة مشروع متمشية مع
طة لبرنامج األمـم المتحدة المتطلبات المؤسسية المبسـّ

وهل يرتبط المشروع االنتخابي بنتيجة   18اإلنمائي؟
واضحة وهل ُوضـِعت مؤشرات للنتائج لرصد وقياس 

التقدم؟  وهل تتوافق النتيجة مع برنامج البلد المعني وإطار 
 النتائج اإلستراتيجية؟

 

  هل تمت تعبئة الموارد الالزمة لتقديم المساعدة 
ة؟  وهل تحدد دور برنامج األمم المتحدة اإلنمائي االنتخابي

إدارة هذه الموارد؟  هل قمت أنت بدراسة / في تعبئة 
الخيارات المتاحة إلدارة وتنفيذ الموارد والمقارنة بين 
محاسنها ومساوئها في سياقها الصحيح؟  وإذا آنت قد 
اخترت خيار التنفيذ المباشر، فهل تم عمل تقييم لقدرة 

 لقطري على تحمل الزيادة في أعباء العمل؟المكتب ا
 

أو القدرة المالية البرنامجية /  هل لديك الموظفون و
الالزمة  إلدارة مشاريع المساعدة االنتخابية؟  وهل أنشأت 

وحدة إلدارة البرنامج؟  وإذا آان األمر هكذا، فهل لدى 
 الوحدة الموظفون والقدرات الالزمة إلدارة البرنامج؟

 

عتقد أن مسألة مراقبة االنتخابات قضية   هل ت
تصاحبها مشاآل؟  وهل تم االتصال بقسم المساعدة 

االنتخابية بإدارة الشؤون السياسية لتتولى الدور القيادي في 
 هذه المسألة؟

 

  هل تعّرفت من خالل تقديم المساعدة االنتخابية على 
 مثال في –أية مجاالت أخرى لدعم الحكم الديمقراطي 

ل التربية المدنية أو دعم األحزاب السياسية، أو في مجا
مجاالت الخدمات األخرى آالتطوير البرلماني، الوصول 

إلى المعلومات والحكومة اإللكترونية، الحكم المحلي 
والالمرآزية، حق اللجوء إلى القضاء وحقوق اإلنسان، أو 

إصالح اإلدارة العامة؟

                                                 
يم 18 ـّطة، التعم روع المبس ة المش ياغة وثيق ع ص راج
/circular/org.undp.intra://http02 /01/PROG.  
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  االنتخابيةالموارد المتاحة للمساعدة.  2المرفق 

 موارد إدارة الشؤون السياسية باألمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

   ead/dpa/Depts/org.un.www –مرآز اتصال األمم المتحدة، من خالل قسم المساعدة االنتخابية 
مة األمم المتحدة في مجال المساعدة  قسم المساعدة االنتخابية بإدارة الشؤون السياسية مسؤولية تنسيق أعمال منظو

بية، إذ تقدم القسم النصيحة والمساعدة لوآيل األمين العام للشؤون السياسية بصفته منسق األمم المتحدة ألنشطة المساعدة 
   org.ead@un:  ويمكن توجيه االستفسارات بالبريد اإللكتروني مباشرة إلى.  بية

 م المتحدة اإلنمائي المعنيون بسياسات المؤسسات الحاآمة مستشارو برنامج األم
قت الحالي يعتبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مجهزا تجهيزا جيدا لتقديم التوجيه والنصيحة لبلدان البرنامج حول المسائل 

طي بمكتب السياسات اإلنمائية ة بالحكم الديمقراطي، وأيضا عن طريق المستشارين المتخصصين في الحكم الديمقرا
 .ن له، والموجودين ضمن مرافق الموارد دون اإلقليمية وآذلك في المقر الرئيسي

 :المستشار االنتخابي 
 ، نيويورك،(DGG)ليندا مغواير، مستشار انتخابي، مجموعة الحكم الديمقراطي . 1 
org.Maguire@undp.Linda 
 :ميةمرافق الموارد دون اإلقلي 
 بنجامين آلن، مستشار في إصالح المؤسسات الحاآمة، مرافق الموارد دون اإلقليمية ببراتسالفا. 2 
org.Allen@undp.Benjamin   
اليهاندرو الفاريز، مستشار في اإلصالح القضائي واألمن القضائي، مرافق الموارد دون اإلقليمية بمدينة . 3 

org.Alvarez@undp.Alejandro 
هنريك فريدبورغ الرسن، مستشار في الالمرآزية والحكم الديمقراطي، مرافق الموارد دون اإلقايمية . 4 

 ندو
   org.Larsen@undp.Henrik 
 مارتن الفوا، مستشار في إصالح المؤسسات الحاآمة، مرافق الموارد دون اإلقليمية بأديس أبابا. 5 
org.Lavoie@undp.Martin 
 يودات ماهاراج، نائب رئيس، مرافق الموارد دون اإلقليمية بميناء بورت أوف سبيند. 6 
org.Maharaj@undp.Deodat 
 org.Mugore@undp.Josephجوزيف ميوغوري، رئيس مرافق الموارد دون اإلقليمية ببريتوريا  . 7 
ستفان بريزنر، نائب رئيس، مرافق الموارد دون اإلقليمية بكاتماندو  . 8 

Priesner@undp.tefanS 
ساو، أخصائي في إعادة الهيكلة الحكومية وإصالح قطاع الوظائف الحكومية، مرافق -محمد سال. 9 

 د دون
 org.Sao@undp-Sall.Mohamedاإلقليمية بداآار  

قليمية ساناآا سماراسينها، مستشار في سيادة القانون والتطوير التشريعي، مرافق الموارد دون اإل. 10 
 ك

   org.Samarasinha@undp.Sanaka 
 إليسار سروح، مستشار في إصالح المؤسسات الحاآمة، مرافق الموارد دون اإلقليمية ببيروت. 11 
   org.Sarrouh@undp.Elissar 
 :المقر الرئيسي 

راندي ديفس، مستشار في التطوير التشريعي، مجموعة الحكم الديمقراطي، . 12
 org.Davis@undp.Randiرك،نيويو

 مجموعة الحكم الديمقراطي، نيويورك،سليمان، مدير ممارسة الحكم الديمقراطي، -مجدي مارتينس .13
org.Soliman@undp-Martinez.Magdy  

 جنيفر توبينغ، مستشار في التطوير التشريعي، مجموعة الحكم الديمقراطي، نيويورك،. 14
org.Topping@undp.Jennifer 
  org.Welch@undp.Gitaتا ولش، رئيس مجموعة الحكم الديمقراطي، نيويورك، غي. 15 

 (DGPN)شبكة ممارسة الحكم الديمقراطي التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
م،              ائل الحك ين بمس املين أو المهتم ائي الع دة اإلنم م المتح امج األم دى برن ين الممارسين ل ا ب ذه  هذه الشبكة إلكتروني  إذ أن ه

م، ويوجد                          ة لعمله ام واألهمي ائل ذات االهتم ديم النصيحة حول المس م وتق  تمكـّن الممارسين من مشاطرة تحليالتهم وآرائه
ي          .   عضو من آل قارة    500آثر من     د اإللكترون ديمقراطي، يرجى االتصال بالبري م ال ولالشتراك في شبكة ممارسة الحك

   أو إرسال رسالة إلىorg.Kenderson@undp.Kimآيم هندرسون، على العنوان  شبكة المعرفة، 
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undp.gov@groups-surf  ة ع آلم ع وض وع  ”subscribe“  م ة الموض ي خان ق  .  ف ار يتعل ديك استفس ان ل وإذا آ
 !الممارسةعدة االنتخابية أو آنت تريد مشاطرة ممارسة حسنة مع أعضاء المنظمة، فيمكنك نشرها على شبكة 

 برنامج زماالت الحكم الديمقراطي التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لدى مرآز أوسلو للحكم
ة                    دمها مكتب السياسات اإلنمائي ي يق ذا المرآز    (BDP)مرآز الحكم بأوسلو جزءا ال يتجزأ من خدمات الدعم الت نح ه ، فيم

نهم التأمل            جا سنويا لزماالت الحكم الديمقرا طي، الذي يتيح للموظفين فرصا لقضاء ما بين شهر وشهرين بأوسلو حيث يمك
د من المعلومات حول      .  آتسبوه من خبرة في مسائل الحكم بما فيها المساعدة االنتخابية، والكتابة عنها ى مزي وللحصول عل

  .org.Oslogovcentre@undp: ني على العنوانج الزماالت يمكن االتصال بمرآز أوسلو للحكم بالبريد اإللكترو

   (DGTTF)الصندوق االستئماني المخصص للحكم الديمقراطي 
دعم  .  ال األنظمة والعمليات االنتخابية هو واحد من مجاالت خدمات الصندوق االستئماني المخصص للحكم الديمقراطي فت

زة، و ة والمحف ي            هذا الصندوق األنشطة الخالق اريع الت ل المش ذا الصندوق لتموي وال المتاحة بموجب ه الي األم غ إجم يبل
ي شهر          .   دوالر350.000ن تكتمل في خالل سنة تقويمية واحدة ى الصندوق ف ات إل ديم الطلب ة تق دأ عملي ادة تب وفي الع

ابقة /ر ة الس نة التقويمي ن الس ول م ات عن ال .  أيل ن المعلوم د م اد المزي ن إيج م  ويمك تئماني المخصص للحك صندوق االس
ة    )DGTTF(ديمقراطي  ات اإلنمائي ب السياس ع مكت ه  )BDP( بموق ت وعنوان ى اإلنترن :  عل

.index/bdp/org.undp.intra(  .          ارتينس دير    -وينبغي توجيه أية استفسارات بالبريد اإللكتروني إلى مجدي م ليمان، م س
وان يكا        org.soliman@undp-martinez.gdymaسة الحكم الديمقراطي، على العن ل ميس ى باثي ا، مساعد    -  أو إل ويرزب

  .org.missika@undp.bathylleع الصندوق االستئماني المخصص للحكم الديمقراطي، على العنوان

 الشرآاء والالعبون اآلخرون في الميدان
إلنمائي عددا من مذآرات التفاهم مع المنظمات التي تقدم الخدمات  مر السنوات القليلة الماضية، وقـّع برنامج األمم المتحدة ا

 :طاع المساعدة االنتخابية، ومنها

   org.ifes.www –المؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية 
ة         ر    فتعمل ا .  مؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية النصيحة والمساعدة التقنية من أجل النهوض بالديمقراطي لمؤسسة في أآث

 . بلد مساهمة بخبراتها الخاصة في مجاالت االنتخابات وسيادة القانون وإدارة الحكم والمجتمع المدني10

   IDEA( – int.idea.www(المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية 
ك بمشارآته في      يس المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية بهدف تعزي الم، وذل ز الديمقراطية المستدامة حول الع

 .عة آبيرة ومتنوعة من األنشطة المصممة للنهوض بالديمقراطية ولتحسين نوعية الحكم الديمقراطي وطنيا ودوليا

  NDI( – org.ndi.www(المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية 
وطني ديمقراطي ال د ال ة       المعه ادات المدني ى القي ة إل اعدة العملي دما المس وعين، مق راء المتط ن الخب ة م بكة عالمي ن ش م

الم من أجل          .  سية بهدف النهوض بالقيم والممارسات والمؤسسات الديمقراطية اطق الع ويعمل المعهد في آل منطقة من من
وا ارآة الم جيع مش ات وتش ة االنتخاب ة وحماي ية ومدني ات سياس ة نظم دأ العالني ية، والنهوض بمب ة السياس ي العملي طنين ف

 .ءلة في الحكومات

 :ضمن الالعبين اآلخرين في الميدان
 OSCE(  :odihr/org.osce.www(مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان

 IRI(  :org.iri.www(لمعهد الجمهوري الدولي 
 org.fdw.www:  مؤسسة وستمينستر للديمقراطية

 com.cartercenter.www:  مرآز آارتر
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 أمثلة الممارسة السليمة.  3المرفق 

 أمثلة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 )nis/server/org.undp.portal://http/4649027220113234(دراسات حاالت لبلدان مختارة  
 نهج متعدد األوجه في فيجي •
   تجربة مالي:الصناديق السلـّية العامة •
  وهي نشر األنباء المستقلة والنزيهة عن االنتخاباتEquity Newsتجربة آمبوديا مع فكرة  •
 تيمور الشرقية واألحزاب السياسية •
 المساعدة االنتخابية في أوضاع ما بعد النزاعات •
 الدعم لهيئة اإلدارة االنتخابية باليمن •
 استعمال نظام الحصص •
 المتحدة لدعم االنتخابات في آينياالعمل من خالل متطوعي األمم  •

متوفر لدى مجموعة الحكم الديمقراطي عند (خبرة عشر سنوات : برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمساعدة االنتخابية
( 

  )eo/org.undp.www://http(  حول المساعدة االنتخابية األساسيات

 اتتقارير آاملة أو موجزة حول االنتخاب
 )htm.electoral/governance/org.undp.www://http(  2003آمبوديا،  •
 )01oct2/october/2001/frontpagearchive/dpa/org.undp.www://http/(  2001بنغالدش،  •
 )asp.index/1999election/publications/id.or.undp.www://http(  1999إندونيسيا،  •
 )org.aelectionsunnigeri.www://http(  2002نيجيريا،  •
 )03may30/may/2003/frontpagearchive/dpa/org.undp.www://http/(  2003رواندا،  •
 )02apr4/april/2002/frontpagearchive/dpa/org.undp.www://http/(  2002سيراليون،  •
 )03may21/may/2003/frontpagearchive/dpa/org.undp.www://http/(  2003اليمن،  •

 الشرآاء لبلدان مختارةأمثلة من 

 (IDEA)المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية 
 )htm.pub_country_main/publications/int.idea.www://http(تقارير عن بلدان محددة   

 المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية
 )org.acyaccessdemocr.www://http(تقارير عن بلدان محددة   

 المؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية
 )htm.fcwrc/research_comm/org.ifes.www://http(آلينتون هوايت للموارد . مرآز ف 

 المعهد االنتخابي للجنوب اإلفريقي
 )za.org.eisa.www://http(أمثلة من بلدان الجنوب اإلفريقي   



 النظم والعمليات االنتخابية              :  ية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيالمذآرة التطبيق

 

23

 سية وباالختصارات المستعملةقائمة بالمراجع األسا.  4ق

 قائمة بالمراجع األساسية

 المذآرات التطبيقية والمذآرات التقنية الصادرة عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومكتب السياسات اإلنمائية
الموقع       ت ب ى اإلنترن رى عل ة أخ ذآرات تطبيقي د م ة، توج ذآرة التطبيقي ذه الم ى ه افة إل

practicenotes/policy/rgo.undp.www  .       ـول ذآرة ح ـي الم ـاصة ه ة خ ون ذات أهمي ـد تك ي ق ـذآرات الت ـن الم وم
آما يوجد عدد من المذآرات التقنية عن مواضيع ذات          ).  2004(والمذآـرة حـول التـربية المــدنية     ) 2002(ير البـرلماني   

ل  لط "ة، مث ى الس ابي عل أثير التصميم االنتخ ريعيةت ريعية "و " ة التش لطة التش ي الس ية ف زاب السياس ن " األح ين يمك ، اللت
  .legislatures/governance/org.undp.wwwهما بالموقع  

 المبادئ التوجيهية لقسم المساعدة االنتخابية
ة دة      (EAD)جت قسم المساعدة االنتخابي األمم المتح ية ب إدارة الشؤون السياس رة من المصادر     (UNDPA) ب  مجموعة آبي

ة اعدة االنتخابي ا يخص المس ة فيم وان .  عي ت بعن ى اإلنترن ة المنشورة عل يةفتوضـّح الوثيق اعدة الرئيس واع أنشطة المس  أن
.3website/ead/dpa/Depts/org.un.www(    م ا األم ارك فيه ي تش ية الت ة الرئيس اعدة االنتخابي طة المس واع أنش  أن
ة  آ.  دة ة المعنون ـّن الوثيق ا تبي دة م م المتح ن األم ة م ة المقدم اعدة االنتخابي ة : المس توى المنظوم ى مس د عل جه

.7website/ead/dpa/Depts/org.un.www(   توى ى مس دة عل م المتح دمها األم ي تق ة الت اعدة االنتخابي ة المس  طبيع
بعض        ومة برمتها، مستغلة خبرات وقدرات عدد من منظمات أسرة ا ـّلة لبعضها ال دة المكم ك،    .  ألمم المتح ى ذل وباإلضافة إل

ا                    ادة م ذي ع ات، وال دريب محدود في مجال االنتخاب ى ت دة للحصول عل سم المساعدة االنتخابية فرصة لموظفي األمم المتح
 .له موظفو برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 ارة الحكمهيئات اإلدارة االنتخابية آمؤسسات إلد
و                          ة ه وم حول موضوع المساعدة االنتخابي ى الي ائي حت آثر المنشورات موضوعيًة التي صدرها برنامج األمم المتحدة اإلنم

م:  ب ة آمؤسسات إلدارة الحك ات اإلدارة االنتخابي وبيز هيئ ل ل تاذ البروفسور رفائي اب أعد صياغته األس و آت ور، -، وه بينت
ر          (IFES)رنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية         ك في إنتاجه ب    د نشر في شهر فبراي باط  / وق ش

اعدة  .  2 ك من خالل المس ات وذل ة إلدارة االنتخاب تقلة ودائم ات مس ود هيئ ة وج اب يوضـّح أهمي ذا الكت إن ه ع ف ي الواق وف
وارد      ة لإلصالح القانوني؛ إعادة هيكلة المؤسسات ة؛ وإدارة الم .  ؛ التنمية المهنية؛ تعزيز القدرات في مجال اإلعالم والتوعي

ت       ى اإلنترن الي عل الموقع الت وع  ب ذا الموض ة به رى ذات عالق ديم أخ واد تق ذآرات وم : د م
htm#elec.publications_full/governance/org.undp.www  

 (IDEA)المساعدة االنتخابية منشورات المعهد الدولي للديمقراطية و
ة                               ة االنتخابي دة حول عناصر العملي ة المفي ات واألدل ددا من الكتيب ة ع ة والمساعدة االنتخابي دولي للديمقراطي د ال .  صدر المعه

ذا  .  آتيب المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية حول تصميم األنظمة االنتخابية أفيدها هو    ر ه ة   فيعتب  الكتيب وثيق
ة،               وجيدة اإلنتاج تبيـّن أنواع األنظمة االنتخابية المختلفة المستخدمة حول العالم، وآثار االختيارات المختلفة لألنظمة االنتخابي

ة ية المختلف ايير المؤسس ها المع ى أساس ـُحدَّد عل ي أن ت ي ينبغ ن دراس .  ايير الت د م ه يشمل العدي ك، فإن ى ذل الوة عل ات وع
 .ت عن إصالح األنظمة االنتخابية وقائمة باألنظمة االنتخابية المتبعة حول العالم

 (IFES)منشورات المؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية  
ة،                 ة عددا من المنشورات ذات الصلة حول المساعدة االنتخابي ة االنتخابي ة لألنظم دم، تصدر المؤسسة الدولي ا تق افة إلى م

  html.publications/research_comm/org.ifes.www:  مها متوفر مجانا على اإلنترنت بموقعهم التالي

  (OSCE)منشورات منظمة األمن والتعاون في أوروبا  
ان وق اإلنس ة وحق ب المؤسسات الديمقراطي ي  (ODIHR)صدر مكت اون ف ن والتع ة األم ة لمنظم ب التابع د المكات و أح ، وه

ع مكتب               ا من موق ي يمكن الحصول عليه ة، والت ى  ODIHRا، عددا من المبادئ التوجيهية المحددة للمساعدة االنتخابي  عل
 :ومن ضمن هذا المبادئ التوجيهية.  odihr/org.osce.www: نت
 حل المنازعات االنتخابية •
 استعراض اإلطار القانوني لالنتخابات •
  في العملية االنتخابية على المستوى الوطنيالمساعدة على مشارآة األقليات •

 المشاريع المشترآة
دة   اك أيضا ع ذآورة أعاله، هن ات الم ع المنظم اون م ائي بالتع دة اإلنم م المتح امج األم ا برن وم به ي يق ال الت ى األعم افة إل

دة والمعه م المتح تراك األم بكة اإلنترنت باش ى ش ا عل تم تطويره ة ي ة     ع معلوماتي ة والمساعدة االنتخابي دولي للديمقراطي د ال
ة  نظم االنتخابي ة لل ا مشروع .  سسة الدولي اريع هم ذه المش رز ه ين من أب ا أن اثن ذآر هن ات  ويجدر بال ة االنتخاب إدارة وتكلف

(A ومشروع جمع المعلومات للعمليات االنتخابية (EPIC): 
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  )ACE( إدارة وتكلفة االنتخابات 
ات ة االنتخاب ة      (ACE)وع إدارة وتكلف ة الدولي ة والمؤسس اعدة االنتخابي ة والمس د الديمقراطي ين معه ترك  ب د مش و جه  ه

ات                  االنتخابية وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة، يهدف إلى توفير مصدر للمعلومات عن إدارة االنتخاب
ن أي مك ه م ول إلي الملوص ت  .  ان بالع ى اإلنترن الي عل الموقع الت روع ب ذا المش ى ه الع عل ن اإلط :  ويمك

aceproje.www   

 )EPIC(علومات للعمليات االنتخابية 
ة والمؤسسة                 (EPIC)وع جمع المعلومات للعمليات االنتخابية ة والمساعدة االنتخابي د الديمقراطي ين معه  هو جهد مشترك  ب

ة                       ق باألنظم ا يتعل دة فيم ألنظمة االنتخابية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، يهدف إلى توفير البيانات المقارنة لكل بلد على ح
  org.epicproject.www:  ويمكن اإلطالع عليه على اإلنترنت بالموقع التالي.  ة والقوانين والتنظيم واإلدارة

  المستعملةقائمة باالختصارات 

BD Bureau for Development Policy مكتب السياسات اإلنمائية 
 

(UN) Department of Economic and Social 
Affairs 

 )باألمم المتحدة(إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية 
 

Direct Execution التنفيذ المباشر 
 

Democratic Governance Group مجموعة الحكم الديمقراطي 
 

(UN) Department of Political Affairs  باألمم المتحدة(إدارة الشؤون السياسية( 
 

EA Electoral Assistance Division (of DPA)  بإدارة الشؤون السياسية(قسم المساعدة االنتخابية( 
 

FPT First Past The Post (electoral system)  نظام انتخابي(أآثرية دائرة العضو الواحد( 
 

Geographic Information Systems أنظمة المعلومات الجغرافية 
 

International Foundation for Election 
Systems 

 المؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية
 

(International) Institute for Democracy and 
Electoral Assistance 

 للديمقراطية والمساعدة االنتخابية) الدولي(المعهد 
 

Joint International Observer Group مجموعة المراقبين الدوليين المشترآة 
 

National Democratic Institute for 
International Affairs 

 المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية
 

National Execution التنفيذ الوطني 
 

Proportional Representation (electoral 
system) 

 )نظام انتخابي(التمثيل النسبي 
 

Organization of American States منظمة الدول األمريكية 
 

Sustainable Human Development التنمية البشرية المستدامة 
 

Special Representative of the Secretary-
General 

 الممثل الخاص لألمين العام
 

Sub-regional Resource Facility (of UNDP)  لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي(مرفق الموارد دون اإلقليمية( 
 

UN United Nations Mission in Sierra Leone بعثة األمم المتحدة في سيراليون 
 

United Nations Development Programme برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
 

U United Nations Office for Project Services مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع 
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