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كلمة رئيس المنظمة العربية لإلدارات االنتخابية
الدكتور خالد الكاللدة
رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لالنتخاب  /األردن
ال يختلف إثنان على أن الشعوب العربية لن تعود الى الخلف ،وهي التي شهدت تحوالت ديمقراطية
هامة في السنوات األخيرةّ ،تولد عن إرادتها الحرة البدء بإطالق إدارات مستقلة لالنتخابات واإلشراف
عليها ،بأمانة ونزاهة وحياد ،وهذا ما نسعى اليه ،حتى تكون صناديق االقتراع هي الحكم بين الجميع،
ولتكون هذه اإلدارات رمزاً من رموز العدالة السياسية لدى الشعوب العربية ،بما يسعى الى نهضة
األمة وارتقائها الى مصاف الدول المتقدمة .
من هنا؛ تابعنا في المنظمة العربية لإلدارات االنتخابية في عام  2019ما بدأ به من سبقنا في
المأسسة لتجميع الخبرات العربية االنتخابية ،حرصاً على بناء وتمتين عالقات التعاون بين اإلدارات
االنتخابية والمنظمات المعنية في هذا المجال ،بهدف التشبيك الفني بينها ،واالستفادة من تجاربها
بشكل عملي وملموس ،لننقل التجارب ،ونوحد أهدافنا ،ونعزز من مصداقيتنا ،وندفع باتجاه مشاركة
الجميع في االستحقاقات الديموقراطية.
حققت المنظمة العربية في العام  2019قفزات هامة في عملها ،منها اشهار المقر الدائم للمنظمة
العربية لإلدارات االنتخابية في عمان في شهر تموز بعد تسجيلها رسميا في األردن ،وعقد مؤتمر
بعنوان « تسوية الشكاوى والطعون االنتخابية في الدول العربية» في منطقة البحر الميت في األردن
في شهر شباط ،كما تم في تونس إطالق الشبكة العربية للمرأة في االنتخابات في شهر تشرين اول،
والتي تهدف إلى النهوض بمشاركتها االنتخابية والسياسية في المنطقة العربية حتى تكون فاعلة،
وخلق فرص جديدة للتأثير على القرارات ووجهات النظر العامة بهذا الشأن ،كما ستضم في عضويتها
اإلدارات االنتخابية ومنظمات المجتمع المدني ،كما شارك أعضاء المنظمة العربية لإلدارات االنتخابية
في المؤتمر االقليمي االول الذي عقدته الهيئة المستقلة لالنتخاب  /األردن في شهر كانون أول
والذي تم من خالله من تبادل فعلي للخبرات في إدارة االنتخابات ،كما تم االطالع على فكرة إنشاء
معهد انتخابي في األردن ،وقام األعضاء بزيارة المقر للمنظمة في عمان واالطالع على مرافقه .
إننا ّوإذ نقدم تقريرنا السنوي هذا ،لنأمل أن يحقق الفائدة المرجوة ،شاكرين كل من دعم المنظمة
العربية لإلدارات االنتخابية ،آملين التوفيق للمنظمة وأعضائها خالل العام الجديد ،لعلنا نقدم العدالة
والنزاهة للناخب العربي الواعي المثقف بحقوقه السياسية واالنتخابية.
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ii

كلمة رئيس المكتب التنفيذي للمنظمة العربية لإلدارات االنتخابية
هشام كحيل

المدير التنفيذي للجنة االنتخابات الفلسطينية

سنوات قليلة مرت على إنشاء المنظمة العربية لإلدارات االنتخابية كأول إطار جامع لإلدارات االنتخابية
العربية .هي فكرة انبثقت على هامش المؤتمر الدولي لفريق العمل المشترك بين المفوضية األوروبية
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي الذي أقيم في البحر الميت في نيسان (ابريل) عام  .2014فكرة آمنت
بها اإلدارات االنتخابية العربية المشاركة ،التي شعرت بالرغبة والحاجة الملحة إلى إنشاء منصة للتعاون
والتشبيك بين اإلدارات االنتخابية في العالم العربي .فكرة رأت النور في شهر حزيران-يونيو 2015
وشهدت إنجازات كبيرة وحضور إقليمي ودولي واسعين.
وها نحن اليوم نُ راكم على هذه اإلنجازات بفضل جهود جميع من سطروا نموذجاً للعمل العربي
المشترك ،نحو االرتقاء باألداء المهني لإلدارات االنتخابية العربية لتحقيق رؤية المنظمة في الوصول
إلى «إدارات انتخابية مهنية  ...النتخابات موثوقة  ....تعزز العملية الديمقراطية» من خالل مجموع من
القيم التي تبنتها المنظمة تمثلت في الحيادية واالستقاللية والمصداقية والمهنية والتميز واحترام
التنوع واالختالف.
لقد عملت المنظمة على عقد العديد من المؤتمرات وورش العمل ،حيث تناولت الكثير من المحاور
ذات االهتمام المشترك ،ساهم فيها األعضاء الدائمون والعديد من ممثلي اإلدارات االنتخابية في
الدول العربية ،وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات اإلقليمية المشابهة على المستوى
الدولي .ولعل اإلنجاز األخير المتمثل في إطالق الشبكة العربية للمرأة في االنتخابات ،والتي تعمل
ضمن مظلة المنظمة ،أحد اإلنجازات المميزة للمنظمة ،والذي يشكل توجهاً مستقبلياً للمنظمة،
إلنشاء شبكات أخرى متخصصة تعمل تحت مظلتها.
لقد عمل المكتب التنفيذي خالل العام الماضي على تنفيذ سياسيات الجمعية العامة ،وتمكن من
تحقيق األهداف التي أقرتها الجمعية العامة في اجتماعها األخير بالمملكة األردنية الهاشمية .والبد
من أن أتقدم بالشكر الجزيل ،نيابة عن المكتب التنفيذي ،لجميع اإلدارات االنتخابية على تعاونها
المستمر ،والشكر موصول أيضا إلى األمانة العامة للمنظمة ،وإلى جميع األعضاء الشركاء والداعمين
في برنامج العمل اإلنمائي لألمم المتحدة ،ولجنة البندقية ،والمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة
االنتخابية ،وكافة الشركاء المحليين واإلقليميين والدوليين.
وأخيراً  ،وكما استهل أول رئيس للمنظمة الدكتور عماد السايح كلمته في تقرير الجمعية األول ،فإن
خطوة األلف ميل تبدأ بخطوة ،ونؤكد اليوم بأننا جميعاً ومعاً  ،خطونا العديد من الخطى نحو ديمومة
واستمرارية هذه المنظمة ،واستطعنا تحويل الفكرة إلى واقع ملموس.
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الفصل األول

اإلطار المؤسسي للمنظمة العربية
لإلدارات االنتخابية

3

أوال :التعريف
ً

هي منظمة عربية إقليمية مستقلة غير سياسية ،لها الصفة االعتباريـة ،ومقرها الدائم في (عمان ،األردن) ،تسعى إلى تعزيز قدرات

اإلدارات االنتخابية العربية واالرتقاء بمستوى أدائها ،ويمثلها قانوناً أمام الجهات الوطنية والدولية رئيس الجمعية العامة للمنظمة.
وقد ُأطلقت رسمياً في شهر حزيران-يونيو للعام  2015في بيروت-لبنان ،بتوقيع ميثاقها األساسي من قبل ممثلي اإلدارات االنتخابية
المؤسسين في كل من :األردن ،فلسطين ،العراق ،لبنان ،ليبيا ،اليمن.

وقد شهدت عضوية المنظمة -ضمن فئة العضو الدائم-زيادة مضطردة ،حيث انضمت إليها في العام  2016اإلدارات االنتخابية

في كل من :السودان ،الصومال ،تونس ،موريتانيا ،كما انضمت إليها اإلدارة االنتخابية في جزر القمر عام  ،2017ليصبح عدد األعضاء
 11عضواً .

2015
2015

2015

2015

2016

2015

2016
2016

2015

الشكل رقم ( )1أعضاء المنظمة حسب الفئة وسنة االنضمام
2016
2018

ثانياً  :األسس االستراتيجية لعمل المنظمة
الرؤية
الرسالة

إدارات انتخابية عربية مهنية ...النتخابات موثوقة ...تعزز العملية الديمقراطية

المنظمـة كيـان مهنـي غيـر سياسـي فـي المنطقـة العربيـة ،يعـزز التعـاون المشـترك بيـن إداراتهـا

االنتخابيـة ،ويط ّـور الخبـرة والمعرفـة والثقافـة االنتخابيـة لالرتقـاء بقدراتهـا وفقـاً للمبـادئ

والمعاييـر الدوليـة ،ويمكِّ ـن شـركاء العمليـة االنتخابيـة مـن المشـاركة الفاعلـة والشـمولية فـي
العمليـة الديموقراطيـة.
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•

القيم

•

االستقاللية باتخاذ القرارات بعيداً عن أي تأثير أو تدخل.

•

المهنية في تسيير عمل المنظمة بكفاءة وفاعلية واالستجابة باحترافية.

•

المصداقية والشفافية والنزاهة لكسب ثقة األعضاء والشركاء.

•

احترام التنوع واالختالف.

•

تعزيز القدرات الذاتية لإلدارات االنتخابية العربية ،والرفع من مستوى أدائها.

•

تعزيـز التعـاون المشـترك والتواصـل بيـن اإلدارات االنتخابيـة العربيـة فيمـا بينهـا ،وكذلـك مـع
المناظـرة فـي مجـاالت تبـادل الخبـرات الفنيـة والتدريـب االنتخابـي،
المنظمـات اإلقليميـة والدوليـة ُ
وإدارة ومراقبـة االنتخابـات.

•

دعـم اإلدارات األعضـاء فـي تنفيـذ انتخابـات نزيهـة وشـفافة ،مـن خالل تبادل الخبـرات والمعلومات،
وتطويـر قـدرات مسـؤولي االنتخابـات المهنيـة فـي مجـال االنتخابـات والديمقراطيـة.

•

تعزيز مبدأ استقاللية وحيادية اإلدارات االنتخابية.

•

تمكيـن األعضـاء مـن االطلاع علـى التجـارب الدوليـة فـي مجـال إدارة العمليـات االنتخابيـة ،وتبـادل
الخبـرات والمعلومـات التقنيـة ،ونقـل مـا يتلاءم منهـا مـع البيئـة العربيـة ،باإلضافـة إلـى نشـر التجـارب
العربيـة الناجحـة دوليـاً.

•

تعزيـز مبـدأ المشـاركة فـي العمليـات االنتخابيـة ،عبـر تقديـم المشـورة والخبـرة الفنيـة فـي مجـال
االنتخابـات للقائميـن علـى إدارة العمليـة االنتخابيـة وشـركائهم.

•

إعـداد وتبـادل البحـوث العلميـة ،والمـوارد المعرفيـة الخاصـة باالنتخابـات ،ونشـر ثقافـة الديمقراطيـة
وثقافـة االنتخابـات فـي المجتمعـات العربيـة.

•

اتخاذ التدابير االيجابية الكفيلة ،لتفعيل مشاركة المرأة في مختلف مراحل العملية االنتخابية.

•

اتخاذ التدابير الكفيلة لتفعيل مشاركة جميع فئات المجتمع ،في مختلف مراحل العملية االنتخابية.

•

تقديم الخبرة الفنية المتخصصة في مجال االنتخابات ،لإلدارات االنتخابية العربية غير العضو.

•

تيسير تصويت المقيمين في الخارج بين دول اإلدارات االنتخابية األعضاء.

•

األهـــداف

الحيادية في تقديم الخدمات لكافة األعضاء والشركاء بمساواة وبدون تحيز.

التميز واالبتكار في الخبرة المعرفية.

ثالثاً  :فئات العضوية وشروطها
تتألف عضوية المنظمة وفقاً لميثاقها األساسي من ثالث فئات :العضو الدائم ،والعضو المنتسب ،والعضو الشريك .وبموجب هذه
الفئات،يجوز لإلدارات االنتخابية العربية التي تكون مسؤولة عن إجراء االنتخابات العامة ،سواء كانت مستقلة أو حكومية أو مختلطة

أو دائمة أو مؤقتة ،االنضمام للمنظمة ،واكتساب صفة العضوية الدائمة أو االنتساب ،شريطة أن تكون تلك اإلدارات الراغبة في
االنضمام مسؤولة عن إدارة أو تنفيذ أو اإلشراف على أي من االنتخابات العامة ،المنصوص عليها في تشريعات الدولة العضو،

وتتعهد باحترام أحكام الميثاق واللوائح المنبثقة عنه ،وتطبيق قرارات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي.

أما بخصوص المنظمات اإلقليمية والدولية الراغبة في االنضمام لعضوية المنظمة ،فقد أتاح الميثاق ذلك من خالل فئة العضوية

الثالثة وهي العضو الشريك.
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األعضاء
الدائمون

األعضاء
المنتسبون

األعضاء
الشركاء

•

اإلدارات االنتخابية المسؤولة عن االنتخابات العامة في أي بلد عربي وفقاً للتشريعات الوطنية.

•

يحق لهم التصويت على قرارات الجمعية العامة.

•

يحق لممثليهم تولي رئاسة المنظمة وفقاً لآللية المعتمدة.

•

يحق لهم ترشيح ممثلين للتنافس على عضوية المكتب التنفيذي.

•

يمكنهم المشاركة في فعاليات المنظمة واالستفادة من برامجها وأنشطتها.

•

اإلدارات االنتخابية العربية المسؤولة عن االنتخابات العامة غير الراغبة في العضوية الدائمة.

•

اإلدارات االنتخابية المسؤولة عن إجراء انتخابات محلية /عامة في أي دولة عربية يمثلها
عضو دائم في المنظمة.

•

يمكنهم حضور جلسات اجتماع الجمعية العامة دون أن يحق لهم التصويت على قراراتها.

•

ال يحق لهم ترأس الجمعية العامة أو المشاركة في عضوية المكتب التنفيذي.

•

يمكنهم المشاركة في فعاليات المنظمة واالستفادة من برامجها وأنشطتها.

•

المنظمات اإلقليمية والدولية التي تعمل في مجال االنتخابات أو تعزيز الديمقراطية
والحكم الرشيد أو حقوق االنسان ،والمعترف بها دولياً .

•

يمكنهم حضور جلسات اجتماع الجمعية العامة دون أن يحق لهم التصويت على قراراتها.

•

ال يحق لهم ترأس الجمعية العامة أو المشاركة في عضوية المكتب التنفيذي.

•

يمكنهم المشاركة في فعاليات المنظمة.

رابعاً  :الهيكل التنظيمي للمنظمة
يتشكل الهيكل التنظيمي للمنظمة من وحدات تنظيمية إشرافية وتنفيذية وإدارية على النحو اآلتي:
الجمعية العامة.

المكتب التنفيذي.

األمانة العامة.

الجمعية العامة
الجمعية العامة هي أعلى سلطة رقابية وإشرافية في المنظمة ،تضم جميع األعضاء .وتتولى مسؤولية إقرار السياسات العامة ،واللوائح الداخلية

والخطط والموازنات ،وتعديلها ،والبت في طلبات العضوية واالنسحاب والمصادقة على االتفاقيات المبرمة .وتنعقد الجمعية سنوياً بحضور أغلبية
األعضاء الدائمين ،وتتخذ قراراتها بالتوافق ،أو التصويت باألغلبية ،وتختار رئيساً لها سنوياً  ،حيث اختارت الجمعية العامة الثالثة معالي الدكتور خالد

الكاللدة  /رئيس الهيئة المستقلة لالنتخاب في األردن رئيساً للجمعية العامة للمنظمة في دورتها الثالثة.
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تشكيلة المكتب التنفيذي الثاني
يتألف المكتب التنفيذي للمنظمة من رئيس وعضوين ،تنتخبهم الجمعية العامة من األعضاء الدائمين بصفاتهم لمدة سنتين .يتولى
تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومتابعتها ،والتنسيب بطلبات العضوية واالنسحاب ،واقتراح الخطط والمشاريع ،ويجتمع مرتين سنوياً
بحضور أغلبية أعضائه ،على أن يكون من بينهم الرئيس ،كما يشارك األمين العام في هذه االجتماعات دون أن يحق له التصويت.
نتخب في شباط  2019من:
ويتكون المكتب التنفيذي الثاني (الحالي) الذي ُأ ِ

السيد هشام كحيل

رئيس المكتب التنفيذي الثاني

المدير التنفيذي للجنة االنتخابات
المركزية (فلسطين)

السيد عبدالحكيم بالخير

حسين آدم

عضو المكتب التنفيذي الثاني

عضو مجلس اللجنة الوطنية المستقلة
لالنتخابات (الصومال)

عضو المكتب التنفيذي الثاني

عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا
لالنتخابات (ليبيا)

اجتماعات المكتب التنفيذي:
اجتماعات المكتب التنفيذي الثاني

رقم االجتماع

تاريخ االنعقاد

مكان االنعقاد

االجتماع األول

(م ت)2019/1/2/

( )19شباط /فبراير2019

عبر السكايب

االجتماع الثاني

(م ت)2019/2/2/

( )25آذار /مارس 2019

إسطنبول ،تركيا

االجتماع الثالث

(م ت)2019/3/2/

( )17نيسان /أبريل 2019

عبر السكايب

االجتماع الرابع

(م ت)2019/4/2/

( )24حزيران /يونيو 2019

عمان ،األردن

االجتماع الخامس

(م ت)2019/5/2/

( )3أيلول /سبتمبر 2019

عبر السكايب

االجتماع السادس

(م ت)2019/6/2/

( )2تشرين األول /أكتوبر 2019

تونس ،تونس

االجتماع السابع

(م ت)2019/7/2/

( )30تشرين األول /أكتوبر 2019

عبر السكايب

االجتماع الثامن

(م ت)2019/8/2/

( )14كانون األول /ديسمبر 2019

إسطنبول ،تركيا

االجتماع التاسع

(م ت)2019/9/2/

( )23كانون الثاني /يناير 2020

عمان ،األردن

األمانة العامة
هي الجهاز اإلداري للمنظمة ،يرأسها األمين العام ،الذي يتم تعيينه من قبل الجمعية العامة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة

واحدة ،وتضم عدداً من الموظفين التي تتطلبها طبيعة عملها .تتولى أمانة سر جلسات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي وتوثيقها،

إضافة لتسيير الشؤون اإلدارية والمالية واإلعالمية للمنظمة ،وتنفيذ التوجيهات الصادرة عن المكتب التنفيذي.
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الفصل الثاني
أنشطة المنظمة خالل العام 2019
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أوال :اجتمــــــاع الجمعيـــــة العامـــــة الثالث
ً
عقدت الجمعية العامة للمنظمة العربية لإلدارات االنتخابية اجتماعها الثالث في الثالث من شباط-فبراير للعام  2019في البحر الميت،

بالمملكة األردنية الهاشمية.

ُعقد االجتماع بحضور أعضاء الجمعية العامة من ممثلي تسع إدارات انتخابية هي األردن ،السودان ،الصومال ،العراق ،تونس،فلسطين،

لبنان ،ليبيا ،وموريتانيا ،واعتذر ممثل اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء (اليمن) العضو في الجمعية العامة للمنظمة عن حضور

االجتماع ،نتيجة لظروف خاصة.

الجدول أدناه يوضح الحضور في اجتماع الجمعية العامة الثالث:
اسم اإلدارة االنتخابية

الدولة

الحضور ومسمياتهم

الهيئة المستقلة لالنتخاب

األردن

الدكتور خالد الكاللدة /رئيس مجلس
المفوضين

عضو الجمعية العامة

الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات

تونس

نبيل البفون /رئيس الهيئة العليا
المستقلة لالنتخابات

عضو الجمعية العامة

المفوضية القومية لالنتخابات

السودان

عماد قلبوس /مدير قسم السجل
االنتخابي

اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات

الصومال

السيدة حلمية اسماعيل /رئيسة
اللجنة

المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات

العراق

السيد معن الهيتاوي /رئيس مجلس
المفوضين

صفة الحضور

ممثال عن الدكتور جالل محمد
ً
أحمد /رئيس المفوضية القومية
لالنتخابات وعضو الجمعية العامة.
عضو الجمعية العامة
عضو الجمعية العامة
مفوضة رسمياً بتمثيل الدكتور حنا
ناصر /رئيس اللجنة وعضو الجمعية
العامة.

فلسطين

الدكتورة لميس العلمي /األمين
العام للجنة

إدارة الشؤون السياسية والالجئين/
وزارة الداخلية والبلديات

لبنان

السيدة فاتن يونس /المدير العام

عضو الجمعية العامة

المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات

ليبيا

الدكتور عماد السايح /رئيس
المفوضية

عضو الجمعية العامة

اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات

موريتانيا

محمد فال ولد بالل /رئيس اللجنة

عضو الجمعية العامة

لجنة االنتخابات المركزية
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تضمن االجتماع عقد أربع جلسات رئيسية ،جميعها كانت علنية ،باستثناء جلسة مغلقة ،اقتصر حضورها على أعضاء الجمعية العامة،

أو ممثلي اإلدارات االنتخابية ،والمكتب التنفيذي وموظفي األمانة العامة.

حضر الجلسات العلنية أعضاء الوفود المرافقة ألعضاء الجمعية العامة ،المشاركين في المؤتمر اإلقليمي حول تسوية الشكاوى
والطعون االنتخابية في الدول العربية ،والذي ُعقد على هامش اجتماع الجمعية العامة ،أعضاء المكتب التنفيذي ،وفود اإلدارات
االنتخابية العربية من غير األعضاء في كل من الجزائر ،الكويت ،مصر ،والذين حضروا االجتماع بصفة مراقب .إضافة إلى وفود اإلدارات
االنتخابية غير العربية في كل من جزر المالديف ،وروسيا االتحادية ،ووفود المنظمات الدولية واإلقليمية الذين حضروا االجتماع

بصفة مراقب وهي :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،شعبة المساعدة االنتخابية في األمم المتحدة ،ولجنة البندقية (هيئة فنيس)،
ممثال عن منتدى اللجان االنتخابية للجماعة اإلنمائية
والمنظمة الدولية للنظم االنتخابية ،وممثل اإلدارة االنتخابية في “بوتسوانا”،
ً

ألفريقيا الجنوبية.
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قرارات اجتماع الجمعية العامة الثالث
وصف القرار

رقم القرار

الموافقة على انضمام اإلدارة االنتخابية في جزر القمر لعضوية المنظمة ،ضمن فئة العضو الدائم
اعتباراً من تاريخه.

(ج ع/ق)1/3/

المصادقة على قرارات الجمعية العامة الثانية

(ج ع/ق)2/3/

اختيار الدكتور خالد الكاللدة  /رئيس الهيئة المستقلة لالنتخاب في األردن رئيساً للجمعية العامة
للمنظمة في دورتها الثالثة
الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العامة الرابع واألنشطة التي تعقد على هامشه في العاصمة
الموريتانية (نواكشوط) بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات (موريتانيا).
عقد اجتماع الجمعية العامة الرابع خالل (شهر )2020/2وذلك التزاماً بدورية عقد االجتماعات
الجمعية العامة ،على أن يتم تحديد اليوم الحقاً.

(ج /ع /ق)3/3/

(ج ع /ق)4/2/

المصادقة على التقرير السنوي الثاني للمنظمة.

(ج ع /ق)5/3/

الموافقة على بنود اتفاقية المقر المزمع توقيعها بين المنظمة وحكومة المملكة األردنية
الهاشمية ،وتكليف المكتب التنفيذي بمتابعة موضوع التسجيل بالتنسيق مع رئيس المنظمة /
معالي الدكتور خالد الكاللدة  /رئيس الهيئة المستقلة لالنتخاب (األردن).

(ج ع /ق)5/2/

تكليف المكتب التنفيذي الثاني بمتابعة إجراءات تعيين أمين عام للمنظمة ،على أن يتم تغطية
تكلفة هذه التعيينات من الدعم المقدم من المشروع اإلقليمي للمساعدات االنتخابية /برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي للعام .2019

(ج ع /ق)6/2/

الموافقة على خطة عمل المنظمة خالل العام  2019شريطة تأمين التمويل الالزم لتنفيذها.
تكليف المكتب التنفيذي بالبحث عن فرص التمويل والدعم الالزمة لتنفيذ أنشطة المنظمة للعام
القادم وتنويعه بما يضمن استدامة عملها في المستقبل.

وبناء على قرار الجمعية العامة الثالثة ،فقد
إستناداً إلى نتائج التصويت السري لألعضاء الدائمين،
ً
تشكل المكتب التنفيذي الثاني برئاسة السيد هشام كحيل (فلسطين) وعضوية السيد حسين عبد
آدم (الصومال) ،والسيد عبد الحكيم بالخير (ليبيا).

(ج ع /ق)7/2/

(ج ع /ق)8/3/
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ثانياً  :المؤتمر اإلقليمي لتسوية الشكاوى والطعون االنتخابية في الدول العربية
عقدت المنظمة مؤتمراً إقليمياً متخصصاً حول «تسوية الشكاوى والطعون االنتخابية في الدول العربية» ،خالل الفترة 4-5

شباط -فبراير للعام  2019في البحر الميت ،بالمملكة األردنية الهاشمية .وقد نُ ظم المؤتمر على مدار يومين ،بالتعاون مع
الهيئة المستقلة لالنتخاب باألردن ،وبدعم من المشروع اإلقليمي للمساعدات االنتخابية-برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ولجنة

البندقية ،وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة الثالث للمنظمة.

سعت المنظمة من خالل المؤتمر إلى تحقيق جملة

من األهداف المتمثلة بالتعريف بالشكاوى والطعون
االنتخابية ،وتأثيرها على مصداقية العملية االنتخابية
وشرعيتها ،والضمانات المتعلقة بحماية الحقوق االنتخابية

من االنتهاكات .كما وهدف المؤتمر إلى شرح التدابير
والممارسات التي على اإلدارة االنتخابية اتخاذها ،للحيلولة

دون وقوع األفعال أو اإلجراءات التي من شأنها أن
تستدعي تقديم شكاوى أو طعون انتخابية ،إضافة إلى
التوصل إلى مبادئ إرشادية لتسوية الشكاوى والطعون
االنتخابية ،ولدور اإلدارة االنتخابية في تعزيز نجاعتها

وفاعليتها.

وخالل المؤتمرُ ،عقدت جلسات متخصصة تضمنت عروضاً

تقديمية من قبل المشاركين بالمؤتمر ،الستعراض التجارب

العربية والدولية في التعامل مع الشكاوى والطعون.

وفي نهاية أعمال المؤتمر تم عرض التحديات والتوصيات
التي تواجه اإلدارات االنتخابية في الدول العربية ،فيما

يتعلق بتسوية الشكاوى والطعون االنتخابية.
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التحديات

التوصيات

•

افتقار التشريعات لوجود مواعيد موحدة لتقديم الطعون االنتخابية.

•

اختالف الجهات التي توكل لها صالحية الفصل في الطعون االنتخابية.

•

ضعف المعرفة باإلجراءات االنتخابية لدى الجهات ذات العالقة مثل القضاة والمرشحين.

•

•

غياب بعض ضوابط إثبات الطعن االنتخابي.

افتقار آلية الفصل في الطعون االنتخابية ببعض الدول للمبادئ األساسية للتقاضي.

•

تعديل التشريعات المنظمة لالنتخابات بما يضمن تنظيم عملية االستقبال والفصل

•

تدريب وتأهيل العاملين في مجال الفصل في الشكاوى.

•

منح اإلدارات االنتخابية الحق في إبداء الرأي القانوني واإلجرائي حول التشريعات االنتخابية.

•

وضع إجراءات خاصة ومستقلة عن إجراءات المحاكمة المدنية.

•

تكثيف حمالت التوعية ألطراف العملية (ناخباً ،مرشحاً) حول كيفية تقديم الشكاوى والطعون.

•

إيجاد هيئات قضائية مختصة بالنظر في الطعون االنتخابية.

•

اعتماد المعايير الدولية والممارسات الفضلى التي من شأنها إضفاء مزيد من النزاهة

•

متابعة مخرجات أعمال هذه الورشة من قبل المنظمة ،لتضاف إلى مجموعة الدراسات التي

بالشكاوى والطعون االنتخابية.

والشفافية ،وتقليل الشكاوى والطعون االنتخابية.
تقوم بها.

14

ثالثاً  :توقيع اتفاقية مقر المنظمة
إدراكاً للدور الهام الذي تلعبه المنظمة العربية لإلدارات االنتخابية لخدمة اإلدارات االنتخابية والمجتمعات العربية ،وتطوير المعايير
والقواعد المهنية في الممارسة االنتخابية الفضلى ،وما يمكن أن تسهم فيه المنظمة في هذا المجال ،وانطالقاً من حرص حكومة

المملكة األردنية الهاشمية على دعم جهود وأنشطة المنظمة العربية لإلدارات االنتخابية ،وحرصها على تأكيد الدور الريادي الذي
يحتله األردن في مجال االنتخابات ،فقد وافقت حكومة المملكة األردنية الهاشمية ،على إنشاء مقر للمنظمة العربية لإلدارات

االنتخابية في العاصمة األردنية عمان.

وجرى توقيع اتفاقية المقر بين المنظمة العربية لإلدارات االنتخابية وحكومة المملكة األردنية الهاشمية ،بتاريخ  18آذار-مارس ،2019
حيث تكون العاصمة األردنية عمان مقراً دائماً للمنظمة ،وقد وقعها عن حكومة المملكة األردنية الهاشمية سعادة السفير زيد
اللوزي ،أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ،وعن المنظمة رئيسها الدكتور خالد الكاللدة .وقد تم نشر االتفاقية ،بعد أن تم

توشيحها باإلرادة الملكية السامية في الجريدة الرسمية بتاريخ  16أيار -مايو .2019

وفي ضوء توقيع االتفاقية ،أقامت المنظمة بتاريخ  25حزيران-يونيو  2019حفل إشهار توقيع اتفاقية المقر بين المنظمة العربية
لإلدارات االنتخابية ،وحكومة المملكة األردنية الهاشمية ،بحضور ممثلين عن الحكومة األردنية ،وأعضاء المكتب التنفيذي ،وممثلي

المؤسسات الدولية الشريكة.

وتأتي أهمية هذه االتفاقية في مأسسة عمل المنظمة واستدامتها ،حيث تم فتح حساب بنكي خاص بها ،وبدأت اإلدارات االنتخابية

األعضاء بتسديد رسوم العضوية ،األمر الذي يساهم في تعزيز الموارد المالية للمنظمة مما يمكنها من تنفيذ أنشطتها وتحقيق
أهدافها .من الجدير بالذكر بأن المنظمة منذ تأسيسها تعتمد بشكل أساسي في تنفيذ الفعاليات واألنشطة على الدعم المالي

المقدم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،والوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي.
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رابعاً  :مشاركة المنظمة في فعاليات المؤتمر العالمي حول اإلعالم في إثيوبيا
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافةُ ،عقد المؤتمر العالمي حول «اإلعالم من أجل الديمقراطية واالنتخابات في زمن التضليل
اإلعالمي» ،في العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا خالل الفترة  3-1أيار-مايو للعام  ،2019والذي نظمته منظمة اليونسكو وحكومة
إثيوبيا ،ومفوضية االتحاد األفريقي .وقد تناول المؤتمر العالقة بين الصحافة والديمقراطية كموضوع رئيسي هذا العام ،وتم التطرق

للمواضيع الفرعية اآلتية:
-1

تأثيــر العصــر الرقمــي على االتصــاالت االنتخابيــة،
وكيــف يؤثــر ذلــك علــى السياســات الحاليــة ولوائــح
االنتخابــات واالتصــاالت المتعلقــة باإلنترنــت.

-2

محــاوالت جديــدة لتقويــض دور وســائل اإلعــام
فــي الديمقراطيــة :تشــويه ســمعة الصحافــة
المهنيــة وتعطيــل الوصــول إلــى االنترنــت.

-3

إمكانــات وســائل االعــام للمســاهمة فــي ثقافــة
اســتدامة الســام والديمقراطيــة.

وقد شاركت المنظمة العربية لإلدارات االنتخابية المؤتمر ،من
خالل السيد حسين آدم  /عضو المكتب التنفيذي للمنظمة،

من خالل الورقة التي قدمها في الجلسة المخصصة لردود الممارسين االنتخابيين على التحديات المتعلقة بتدفق المعلومات من أجل

حماية نزاهة االنتخابات .وقد تم خالل المؤتمر تبادل الخبرات بين مختلف الشركاء والمهتمين ،وتحديد الممارسات الجيدة في مواجهة

المخاطر الناشئة ،ودعم العملية االنتخابية لتكون حرة ،نزيهة ،شفافة.

خامساً  :البعثة االستطالعية لالنتخابات الرئاسية الموريتانية
نظمت دولة موريتانيا انتخابات رئاسية ،تنافس فيها ستة مرشحين ،وذلك يوم  22حزيران -يونيو .2019
وقد شكلت المنظمة وفداً لالطالع على االنتخابات الرئاسية في موريتانيا ،بهدف نقل التجارب وتبادل الخبرات بين اإلدارات االنتخابية

األعضاء ،وتمكين المشاركين من االطالع عن كثب على االنتخابات ،وإتاحة الفرصة للجنة الموريتانية للتعريف بتفاصيل تجربتها االنتخابية.
وزار وفد المنظمة مقر اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات الموريتانية في العاصمة نواكشوط ،حيث التقى برئيسها وأعضائها،

لالطالع على التحضيرات التي قامت بها اللجنة استعداداً لالنتخابات الرئاسية.
وقد تشكل وفد المنظمة برئاسة السيد نبيل البفون (رئيس

الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات تونس) ،وعضوية كل من:
السيد عالء عبد عودة (المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات

العراق) ،والدكتور عبد الغني دعبوب (المفوضية الوطنية العليا
لالنتخابات ليبيا) ،والسيد عبد الله العمري (المنظمة العربية

لإلدارات االنتخابية).

وخالل البعثة االستطالعية ،رصد الفريق المشارك الجولة
األولى النتخاب رئيس الجمهورية الموريتانية .كما زار عدداً من
مراكز االقتراع ،للوقوف على العملية االنتخابية من الناحية

الفنية ،ومتابعة عملية الفرز في مكاتب االقتراع وتجميع

النتائج على مستوى المقاطعة.
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سادساً  :لقاء الجمعية العامة في تونس
تنفيذاً لتوصيات الجمعية العامة في االجتماع الثالث للجمعية العامة ،والتي كان أحدها عدم اقتصار لقاء أعضاء الجمعية العامة على
االجتماع السنوي الرسمي ،فقد حرص المكتب التنفيذي واألمانة العامة ،على عقد لقاء ألعضاء الجمعية العامة بحضور الوفود
والضيوف المشاركين في فعاليات المنظمة ،التي ُعقدت بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات (تونس).

وجرى اللقاء في الرابع من تشرين أول -أكتوبر للعام  2019في تونس ،وتضمن ثالث جلسات رئيسية جميعها كانت علنية وبحضور

تسع إدارات انتخابية من األعضاء شملت كل من :األردن ،والسودان ،والصومال ،وتونس ،وجزر القمر ،وفلسطين ،وليبيا ،وموريتانيا،

واليمن ،فيما اعتذرت المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين في لبنان عن المشاركة نتيجة انشغالهم بانتخابات إعادة .كما

حالت الظروف األمنية من مشاركة وفد المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات (العراق).

كما حضر اللقاء الوفود المرافقة ألعضاء الجمعية العامة ،والمكتب التنفيذي ،ووفود اإلدارات االنتخابية غير األعضاء في كل من:

المملكة العربية السعودية ،وجمهورية جيبوتي ،ودولة قطر ،باإلضافة لوفود المنظمات الدولية واإلقليمية ،وهي :برنامج األمم

المتحدة اإلنمائي ،شعبة المساعدة االنتخابية في األمم المتحدة ،والمؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات.

وجرى في هذا اللقاء انتخاب أعضاء اللجنة التوجيهية الخاصة بالشبكة العربية للمرأة في االنتخابات ،تمهيداً الطالقها في اليوم التالي.

كما وقدم رئيس المكتب التنفيذي هشام كحيل ،موجزاً عن سير أعمال المنظمة منذ اللقاء األخير في االجتماع الثالث ،والمتعلقة بـ:
 -1تســجيل المنظمــة وفتــح الحســاب البنكــي :قــام رئيــس المنظمــة بتوقيــع اتفاقيــة مقــر للمنظمــة مــع حكومــة المملكــة األردنيــة
الهاشــمية ،وتــم نشــرها فــي الجريــدة الرســمية بعــد توشــيحها بــاإلرادة الملكيــة ،وقــد قامــت المنظمــة بالتواصــل مــع جميــع الــدول
العربيــة ،إلعالمهــم بهــذا الحــدث الهــام تمهيــداً لدعوتهــم لالنضمــام وتوســيع نطــاق العضويــة.

وقــد تــم اســتئجار مبنــى كمقــر لألمانــة العامــة فــي العاصمــة األردنيــة عمــان ،ويجــري العمــل علــى تأثيثــه وتشــغيله .كمــا أنــه تــم فتــح

حســاب بنكــي باســم المنظمــة ،وقــد بــدأت المنظمــة باســتيفاء نصــف رســوم العضويــة عــن عــام  ،2019حيــث تــم اســتالم الرســوم مــن:
لجنــة االنتخابــات المركزيــة (فلســطين) ،والهيئــة المســتقلة لالنتخــاب (األردن) ،واللجنــة الوطنيــة المســتقلة لالنتخابــات (موريتانيــا) ،وأن
باقــي اإلدارات االنتخابيــة األعضــاء ماضيــة فــي عمليــة التحويــل وفقــاً للتعليمــات الماليــة الخاصــة بــكل دولــة ،مــع التأكيــد علــى اســتيفاء
كامــل الرســوم مطلــع العــام القــادم حســب الالئحــة التنفيذيــة للمنظمــة.

 -2توفيــق لوائــح المنظمــة مــع القوانيــن األردنيــة :أوضــح رئيــس المكتــب التنفيــذي أنــه بعــد توقيــع اتفاقيــة المقــر ،تــم البــدء بالتأكــد
مــن مواءمــة لوائــح المنظمــة للقوانيــن األردنيــة ،وأن نســبة اإلنجــاز وصلــت  80%وســيتم اســتكمالها خــال الفتــرة القادمــة.
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 -3الموقــع اإللكترونــي وتوثيــق أنشــطة المنظمــة :أوضــح رئيــس المكتــب التنفيــذي أن الموقــع اإللكترونــي أصبــح جاهــزاً بنســبة
 ،90%وأنــه يتــم تحميــل كافــة األنشــطة والفعاليــات عليــه ،باإلضافــة للتقاريــر الخاصــة بهــا والمنتجــات المعرفيــة التــي قامــت بهــا
المنظمــة .كمــا أنــه تــم إنشــاء بريــد إلكترونــي لــكل إدارة انتخابيــة ضمــن نطــاق المنظمــة الخــاص ،للحفــاظ علــى الذاكــرة المؤسســية
لعمــل المنظمــة ومراســاتها مــع األعضــاء.
 -4تعييــن األميــن العــام للمنظمــة :أوضــح رئيــس المكتــب التنفيــذي أنــه لــم يتــم العمــل علــى تعييــن األميــن العــام للمنظمــة ،وتقــدم
بالشــكر للمشــروع اإلقليمــي للمســاعدة االنتخابيــة علــى تكليــف الســيدة ميــس العطيــات ،للقيــام بمهــام األميــن العــام ،واقتــرح
علــى الجمعيــة العامــة أن يتــم طــرح موضــوع األميــن العــام خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة الرابــع فــي موريتانيــا.
 -5متابعــة مخرجــات الورشــات الســابقة :وضــح رئيــس المكتــب التنفيــذي بخصــوص مخرجــات أعمــال الورشــات الســابقة بمــا فيهــا،
( إصــدار وثيقــة معاييــر اســتقاللية اإلدارات االنتخابيــة ،والتقريــر الختامــي لمؤتمــر الطعــون االنتخابيــة) ،أنــه قــد تــم االنتهــاء مــن
المســودات األولــى ويجــري العمــل علــى إخراجهــا بصورتهــا النهائيــة.
 -6تأجيــل عقــد ورشــة «دور اإلعــام فــي العمليــة االنتخابيــة» ،والتــي كان مــن المخطــط عقدهــا خــال العــام الحالــي ،2019ليتــم
عقدهــا علــى هامــش االجتمــاع الرابــع للجمعيــة العامــة فــي موريتانيــا.

الشكل رقم ( )2إنجازات المنظمة 2019
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سابعاً  :بعثة الزيارة االستطالعية لالنتخابات التشريعية (تونس) 2019
بالتعاون مع الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات (تونس) ،وبدعم من المشروع االقليمي للمساعدات االنتخابية /برنامج األمم المتحدة

اإلنمائي ،والمكتب اإلقليمي للمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدات االنتخابية ،قامت المنظمة العربية بتنظيم بعثة استطالعية
لالنتخابات التشريعية في الجمهورية التونسية في السادس من تشرين أول (أكتوبر) للعام  .2019ونظراً لتزامن االنتخابات التونسية
مع إطالق الشبكة العربية للمرأة في االنتخابات ،فقد تم التركيز على مشاركة المرأة في العملية االنتخابية بكافة مراحلها ،باإلضافة

إلدماج الشباب مع مسؤولي إدارة االنتخابات في المنطقة العربية.

وقد تشكلت البعثة برئاسة رئيس المنظمة ،وعضوية رؤساء ومفوضي ومسؤولي اإلدارات االنتخابية العربية (األعضاء الدائمين

بالمنظمة) في كل من األردن ،والسودان ،والصومال ،واليمن ،وجزر القمر ،وفلسطين ،وليبيا ،وموريتانيا ،وعدد من ممثلي اإلدارات

االنتخابية العربية (غير األعضاء) في كل من قطر والسعودية وجيبوتي.

وتُ عتبر هذه البعثة الثالثة للمنظمة ضمن البرنامج اإلقليمي للزيارات االنتخابية أحد البرامج المستمرة للمنظمة ،والذي جاء إعداده
ً
ً
حقيقة لألهداف التي ُأنشئت من أجلها المنظمة،
ترجمة
وتفعيال لدورها األساسي في توفير اآلليات الالزمة لتبادل الخبرات والمعارف
ً

بين اإلدارات االنتخابية العربية ،وتعزيز المؤسسية والمهنية للممارسات االنتخابية بهدف االرتقاء باألداء االنتخابي في العالم العربي
بشكل عام.

األنشطة والفعاليات الرئيسية للبعثة:
 -1اليوم التعريفي

عقدت المنظمة يوم  4تشرين أول-أكتوبر  2019جلسات تعريفية

لالنتخابات التشريعية ،اشتملت على عروض تقديمية احتوت
لمحة عامة عن العملية االنتخابية ودور الهيئة العليا المستقلة

لالنتخابات في تونس ،خصوصاً مع التحضيرات لالنتخابات

الرئاسية السابقة ألوانها .كما قدمت الهيئة العليا المستقلة

لالتصال السمعي والبصري ورابطة الناخبات التونسيات عروضاً

حول دورهم في المراقبة على االنتخابات من منظور النوع االجتماعي .كما تعرف المشاركون من خالل اليوم التعريفي على التصور العام
لليوم االنتخابي وإجراءات االقتراع والفرز ،باإلضافة للمعايير اإلرشادية لمشاهدة االنتخابات من منظور تمكين المرأة.

عدداً من المطبوعات والمنشورات الخاصة باالنتخابات
باإلضافة إلى ذلك ،تم تنظيم معرض انتخابي على هامش اليوم التعريفي ،تضمن ّ

والصادرة عن :الهيئة التونسية ،المنظمة العربية لإلدارات االنتخابية ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،المؤسسة الدولية للديمقراطية

واالنتخابات ،وعدد من المنظمات والمؤسسات الدولية الشريكة األخرى.

 -2الزيارات الميدانية للفعاليات يوم االنتخاب
في يوم االنتخاب  6تشرين أول-أكتوبر  ،2019قام أعضاء
البعثة بزيارات ميدانية للفعاليات االنتخابية المختلفة بما فيها
مراكز االقتراع والفرز ،والمركز اإلعالمي ،ومراكز تجميع النتائج.
حيث تم توزيع المشاركين على ثمانية فرق ،تَ َشكّ ل كل فريق

منها من عدد من المشاركين ومن بلدان مختلفة ،باإلضافة
مدرب لهذه الغاية ومترجم ،وتم تزويد كل فريق بمسار
لمرافق َّ

يحتوي ثالث رحالت استطالعية ،مقسمة على ثالث فترات:
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 صباحية :بهدف حضور إجراءات غلق الصناديق وبدء االقتراع،واشتملت على زيارة أربعة مراكز اقتراع وفرز.

 مســائية :اشــتملت علــى زيــارة للمركــز اإلعالمــي للهيئــة العليــاالمســتقلة لالنتخابــات ،ومركــز اقتــراع وفــرز ،بهــدف حضــور
إجــراءات إنهــاء االقتــراع ،وفــرز األصــوات.

 ليليــة :وإشــتملت علــى زيــارة مراكــز تجميــع ،بهــدف االطــاععلــى إجــراءات التجميــع علــى مســتوى الدائــرة االنتخابيــة.

ولضمــان حســن ســير برنامــج الزيــارات ،فقــد قامــت المنظمــة
بتدريــب المرافقيــن ،وتجهيــز غرفــة عمليــات لمتابعــة الزيــارات مــن
خــال خدمــة تتبــع المســارات ،والتنســيق مــع غرفــة العمليــات.

 -3جلسة التغذية الراجعة
عقــدت المنظمــة فــي اليــوم التالــي ليــوم االنتخــاب جلســة

للحصــول علــى التغذيــة الراجعــة مــن المشــاركين ،وتــم إتاحــة
الفرصــة أمامهــم لمقارنــة بعــض الممارســات االنتخابيــة فــي
بلدانهــم مــع مــا شــاهدوه فــي تونــس ،وقــد تمحــورت الجلســة
حــول موضوعيــن أساســيين:

• آرائهــم ومالحظاتهــم حــول تنظيــم البعثــة ،وأنشــطتها الفنيــة
وترتيباتهــا اللوجســتية والتوصيــات لتطويرهــا.

• أهــم مشــاهداتهم وتوصياتهــم ،حــول مجريــات العمليــة
االنتخابيــة.
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تقديم
إيمانــاً مــن المنظمــة العربيــة ألهميــة ترســيخ قيــم الديمقراطيــة بمعناهــا الشــمولي ،ونشــر ثقافــة االنتخابــات دون تمييــز بيــن الرجــال

والنســاء ،وادراكاً منهــا للــدور الرئيســي الــذي تلعبــه اإلدارات االنتخابيــة فــي تعزيــز مشــاركة المــرأة فــي العمليــة االنتخابيــة ،ومــا تمتلكــه
هــذه اإلدارات مــن خبــرة ومعرفــة عميقــة تشــكل دعامــة محوريــة لالرتقــاء بمســتوى هــذه المشــاركة ،فقــد عقــدت المنظمــة العربيــة

لــإدارات االنتخابيــة والمشــروع اإلقليمــي للمســاعدات االنتخابيــة /برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي آذار(مــارس)  2016بمنطقــة

البحــر الميــت (األردن) ،ورشــة عمــل إقليميــة حــول « دور اإلدارات االنتخابيــة العربيــة فــي تعزيــز مشــاركة المــرأة فــي العمليــة االنتخابيــة
وإدارتهــا» ،وقــد ضمــت الورشــة ممثليــن بارزيــن عــن اإلدارات االنتخابيــة وخبــرات إقليميــة ودوليــة تــم خاللهــا التركيــز علــى أهميــة

المشــاركة السياســية واالنتخابيــة للمــرأة العربيــة ،وعلــى دور اإلدارات االنتخابيــة والجهــات الفاعلــة الرئيســية األخــرى فــي التأثيــر علــى
مســتوى هــذه المشــاركة ونوعيتهــا ،وقــد أســفرت ورشــة العمــل عــن مجموعــة مــن التوصيــات ،أهمهــا إنشــاء شــبكة اقليميــة متخصصــة

للمــرأة للمســاعدة فــي تحفيــز المســاواة بيــن الجنســين فــي االنتخابــات عبــر المنطقــة.

خارطة الطريق إلنشاء الشبكة العربية للمرأة في االنتخابات
المبادرة ...تبني المبادرة ...عرض المبادرة
تنفيــذاً لمخرجــات وتوصيــات ورشــة العمــل التــي عقدتهــا المنظمــة فــي آذار (مــارس)  ،2016وللبنــاء علــى النتائــج المتحققــة مــن مبــادرات
وأنشــطة التعــاون اإلقليميــة التــي عملــت عليهــا المنظمتيــن منــذ عــام  ،2015والتــي ســاهمت فــي تســهيل التواصــل بيــن اإلدارات
االنتخابيــة العربيــة ،وتبــادل المعلومــات والخبــرات بينهــا حــول مختلــف المواضيــع والمجــاالت االنتخابيــة ،تقدمــت المنظمــة العربيــة
لــإدارات االنتخابيــة ،وبدعــم مــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بمبــادرة ،حيــث يتوقــع أن تســهم هــذه الشــبكة فــي تحقيــق نتائــج

إيجابيــة ملموســة لواقــع المشــاركة السياســية واالنتخابيــة للمــرأة فــي المنطقــة العربيــة.

عرض المبادرة (اجتماع المجموعة االستشارية)
بعــد العديــد مــن النقاشــات واالستشــارات مــع الجهــات ذات
العالقــة التــي اســتمرت خــال  ،2017تــم عقــد اجتمــاع لــإدارات
االنتخابيــة وعــدد مــن الخبــراء الدولييــن والمؤسســات الدوليــة

واإلقليميــة ذات العالقــة فــي نيســان  /أبريــل  ،2018لنقــاش

هــذه المبــادرة ،نتــج عنــه:

 -1التوافــق علــى إنشــاء شــبكة إقليميــة تحــت مظلــة المنظمــة
العربيــة لــإدارات االنتخابيــة.

 -2توسيع نطاق العضوية لتشمل مؤسسات المجتمع المدني وغيرها من الجهات العاملة في مجال تعزيز مشاركة المرأة.
 -3تشكيل مجموعة عمل تتولى قيادة عملية تأسيس وإطالق الشبكة من الناحية القانونية والتنظيمية واإلجرائية.
كمــا كانــت أحــد أبــرز نتائــج االجتمــاع الــذي حضرتــه المؤسســة

الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات ،ترحيــب المؤسســة بالمبــادرة
وانضمامهــا كشــريك للمنظمــة وبرنامــج األمــم المتحــدة فــي
دعــم الشــبكة.

مجموعة العمل
ضمــت مجموعــة العمــل ممثليــن عــن اإلدارات االنتخابيــة فــي
كل مــن :العــراق ،وليبيــا ،والســودان ،وفلســطين ،واألردن،
والصومــال ،وتونــس ،باإلضافــة إلــى جامعــة الــدول العربيــة
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وخبــراء مــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ،منظمــة األمــم
المتحــدة للمــرأة ،المؤسســة الدوليــة للنظــم االنتخابيــة،
والمعهــد الدولــي للديمقراطيــة والمســاعدة االنتخابيــة.

اجتماعات مجموعة العمل وانجازاتها:
عقــدت مجموعــة العمــل عــدة اجتماعــات إلنجــاز كافــة الوثائــق
الالزمــة لتأســيس الشــبكة واطالقهــا ،مــن خــال وضــع األهداف
المحــددة والمبــادئ التوجيهيــة (الحاكمــة)
العامــة واألهــداف ُ
ونطــاق العمــل للشــبكة وعضويتهــا ،ووضــع االســتراتيجية
الخاصــة بعمــل الشــبكة والترويــج ألنشــطتها إضافــة إلــى االســتراتيجية الخاصــة بالتواصــل مــع األعضــاء والشــركاء المحتمليــن.

المصادقة على مخرجات أعمال مجموعة العمل:
فــي شــباط (فبرايــر)  ،2019صادقــت الجمعيــة العامــة للمنظمــة العربيــة لــإدارات االنتخابيــة علــى مخرجــات أعمــال مجموعــة العمــل وبدأت

بالتحضيــرات إلطــاق الشــبكة رســمياً فــي تشــرين أول(أكتوبــر) .2019

الخطوات العملية المتخذة إلنشاء الشبكة:
توصيات

توصيات البحر الميت الداعية آلليات إقليمية للتعاون والتشبيك
(آذار-مارس )2016

مفاهيم

ورقة مفاهيم حول تأسيس شبكة إقليمية للنساء في االنتخابات
(آذار-مارس )2018

مجموعة
استشارية

اجتماع المجموعة االستشارية والذي أدى إلى اجماع لتأسيس شبكة إقليمية للمرأة في االنتخابات
(نيسان-ابريل )2018

مجموعة
العمل

تقديم مجموعة العمل لجميع الوثائق والخطط إلى مجموعة اسطنبول االستشارية
(أيلول-سبتمبر )2018

وثيقة
إطار

االجتماع الثاني للمجموعة االستشارية لالنتهاء من جميع وثائق الشبكة ،وتحضيرات اإلطالق ،والطريق
لضمان اإلطالق الناجح للشبكة وتأسيسها
(تشرين أول-اكتوبر ) 2018

إطالق

حفل إطالق الشبكة اإلقليمية
(تشرين أول-اكتوبر ) 2019
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إطالق الشبكة العربية للمرأة في االنتخابات:
تــم إطــاق الشــبكة العربيــة للمــرأة فــي االنتخابــات يــوم الســبت الموافــق  5تشــرين أول  /أكتوبــر  2019فــي العاصمــة التونســية،

بحضــور كبيــر ضــم ممثلــي اإلدارات االنتخابيــة األعضــاء فــي المنظمــة العربيــة لــإدارات االنتخابيــة واإلدارات االنتخابيــة غيــر األعضــاء،

ومؤسســات المجتمــع المدنــي والمنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ذات االهتمــام المشــترك والعاملــة علــى المســتويين الدولــي
واإلقليمــي ،وعــدد مــن الخبــرات الفرديــة فــي هــذا المجــال والحضــور اإلعالمــي.

تعتبــر الشــبكة العربيــة للمــرأة فــي االنتخابــات األولــى مــن نوعهــا والوحيــدة فــي المنطقــة التي تجمع بين اإلدارات االنتخابية ومؤسســات
إقليميــة ودوليــة وخبــرات فرديــة ،والتــي نتجــت كثمــرة مبــادرة مشــتركة بيــن المنظمــة العربيــة لــإدارات االنتخابيــة والمشــروع اإلقليمــي
للمســاعدة االنتخابيــة التابــع لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي والمؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابات.
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تهــدف الشــبكة إلــى النهــوض بمشــاركة المــرأة السياســية واالنتخابيــة فــي المنطقــة العربيــة ،وخلــق فــرص جديــدة للتأثيــر علــى القــرارات
ووجهــات النظــر العامــة بشــأن المشــاركة السياســية واالنتخابيــة للمــرأة ،ومصــدراً للبيانــات والمعلومــات المتعلقــة بمشــاركة المــرأة
فــي االنتخابــات علــى المســتويين الوطنــي واإلقليمــي .كمــا ســتقوم بتســليط الضــوء علــى اإلنجــازات واألثــر اإليجابــي للمــرأة فــي
الحيــاة العامــة ،عــاوة علــى إرســاء معاييــر إقليميــة ،وتعميــم منظــور المســاواة بيــن الجنســين فــي السياســات واإلجــراءات الراميــة لتعزيــز
المشــاركة السياســية للمــرأة ،فضـ ًـا عــن دورهــا الفنــي االنتخابــي عبــر بنــاء القــدرات االنتخابيــة علــى الصعيديــن المحلــي واإلقليمــي،

وتنفيــذ برامــج توجيهيــة للنســاء فــي االنتخابــات علــى جميــع المســتويات .ومــن المقــرر أن تعمــل هــذه الشــبكة تحــت مظلــة المنظمــة

العربيــة لــإدارات االنتخابيــة.

ما بعد إطالق الشبكة
كثفــت اللجنــة التوجيهيــة المنتخبــة (ممثلــي اإلدارات االنتخابيــة) جهودهــا واجتماعاتهــا ،بهــدف اســتكمال تركيبــة اللجنــة التوجيهيــة،
وذلــك مــن خــال دعــوة مؤسســات المجتمــع المدنــي العاملــة علــى المســتوى اإلقليمــي لالنضمــام للشــبكة .كمــا عملــت علــى إعــداد
خطــة العمــل للعــام القــادم بنــاء علــى األولويــات التــي تــم التوافــق عليهــا مــن قبــل مجموعــة العمــل.

حيــث عقــدت اللجنــة اجتماعــات أســبوعية عبــر ســكايب ،باإلضافــة الجتمــاع تقابلــي فــي إســطنبول ،بحضــور الشــركاء المموليــن فــي

برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ،والمؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات ،وممثليــن عــن المؤسســات والمنظمــات العاملــة علــى

المســتوى اإلقليمــي ،والتــي تقدمــت بطلــب انضمــام للشــبكة وهــي:
•

منظمة المرأة العربية

•

الشبكة العربية لديمقراطية االنتخابات

•

شبكة البرلمانيات العرب للمساواة/رائدات

كمــا شــاركت اللجنــة التوجيهيــة فــي ورشــة العمــل التــي نظمتهــا منظمــة المــرأة العربيــة فــي القاهــرة خــال الفتــرة  22-20كانــون

الثاني/ينايــر ،2020حــول “تعزيــز قــدرات البرلمانــات العربيــة لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين” ،والتــي قدمــت خاللهــا الســيدة حســناء
بــن سليمان/رئيســة اللجنــة التوجيهيــة عرضــاً تعريفيــاً عــن الشــبكة ،فكرتهــا ونشــأتها وإطالقهــا ،وفئــات العضويــة وآليــة االنضمــام إليهــا.

كمــا عقــدت علــى هامــش الورشــة اجتماعــات ثنائيــة مــع ممثلــي وممثــات المؤسســات والمنظمــات لبحــث آليــات التعــاون المشــترك.
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المقر الدائم للمنظمة
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موقعنا
جبل اللويبدة  -شارع إبراهيم طوقان  -مبنى رقم  - 45عمان ،األردن.
		

رقم الهاتف

00962-65-69-4276

البريد اإللكتروني

info@arabembs.org
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