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 مجهىريــــــت العراق           

 وزارة التعلين العايل والبحث العلوي      
 جاهعــــــت دياىل               

 كليــت القانىى والعلىم السياسيــت        
 العلىم السياسيتقســـــن            

 
 

 

 

 

 

وهى جزء هن والعلىم السياست اىل كليت القانىن   هزبر نصيف دأمححبث تقدم به الطالب 

 العلىم السياسيتهتطلباث نيل شهادة البكالىريىس يف 

 اشراف

 د. شاكر عبد الكرين فاضل

 

 

 الربملانيت  اثـابـــاالنتخ فـي نساهــــــتال       
 ا(ــــــــا والياتهــــــ)هقىهاته

 دراست حتليليت
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}وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً 

 وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِريُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِننِيَ{

 

 
 ( 81/ اآلية سبأ ) 
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 ((( إلهــــــــداءا  ))) 

 
 

ة د عميه أفضل الصالم محمألعظارسولنا ونبينا )مة ألأ ا م  ذي عمً لً ا ألمياإلى _ 
 .( والسالم

 _ إلى وطني اًلذي ليس كمثمه وطن )العراق بمد التضحيات ( .
 

 . األحبة أهمي إلى_ 
 ينبوع الحنان المتدفق والدتي . إلى -

 وأخواتي جميعًا . أخوتي إلى -

 
 ............ أهدي هذا الجهد .

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

    ....امحد هزبر نصيف الباحث
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 شــأكر وتقدير

 

 

عمى الحبيب المحبوب سيدنا الحمد هلل حمدًا يوافي نعمو ويكافئ مزيده والصالة والسالم 
 الطيبين الطاىرين وأصحابو الغر الميامين . وآلة محمد

وبعد: فإن إنجاز متطمبات ىذا الجيد العممي المتواضع مدين لمعديد من أىل الفضل 
،  بحث( المشرف عمى الشاكر عبد الكريم فاضل والمعرفة ، وأخص منيم األستاذ الدكتور)

ليا من أوقات راحتو لممناقشة  ه، وما سخر بحثلالتفضمو بقبول عناء اإلشراف عمى موضوع 
بداء المالحظات التي كان ليا  عميو اآلن  ىيبالشكل الذي  بحثلافي إخراج  لميما األثروا 

أجد نفسي مدينًا ، و  (القانون والعموم السياسية )عمادة كمية  إلىأتقدم بالشكر الجزيل و  .
في تدريسي  الكبير رئيسًا وأساتذة لدورىم (العموم السياسية)إلى قسم واالمتنان  بالشكر
 ..(خميفة عودة ابراىيم الدكتور) األستاذومنيم  . عدادي لكتابة ىذا البحثا  و 

لى األصدقاء واألقاربألحبة اىمي وأتقدم بوافر الشكر واالمتنان أل واخص منيم  جميعاً  ، وا 
 .لما قدموه لي من دعم معنوي وعممي  (زمالء الدراسة)

خيرًا أرجو أن أكون قد وفقت في أداء الجزء اليسير من الشكر واالعتراف بالجميل لكل أو 
 …واعتذر عن كل من فات ذكره  من أسيم وقدم لي المساعدة في أثناء أعداد البحث ،

، والصالة والسالم عمى خاتم األنبياء والمرسمين  خر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمينآو 
 سيدنا وحبيبنا )محمد( عميو أفضل الصالة وأتم التسميم ...

 
 
 

    ....امحد هزبر نصيف  الباحث
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 املقذهت

غبار عمى أن االنتخابات اصبحت السمة البارزة لألنظمة الديمقراطية الحقيقية كونهـا االداة السـممية ال
لتداول السمطة وقد تربعت عمى عرش وسائل اسنادها )أي السمطة ( بـل منـازعو واسـتطاعت أن تـزي  

المسـمحة التـي تسـتولي عمـى عن طريقها جل الوسائل االخرى غير الديمقراطيـة و حتـى أن الجماعـات 
مقاليد السمطة عن طريق استعمال العنف والتقمبات سرعان مـا تعمـن عـن اجـرات انتخابـات مبكـرة ب يـة 
اضفات الشرعية عمى أعمالها و فهي بالضافة الى كونها وسيمة من وسائل اسناد السمطة فهي عممية 

ــد  ــادئ أساســية لب ــة تجــري وفــق أســس ومب ــة وثقافي ــات وبعــد سياســية وقانوني ــل وأثن مــن مراعاتهــا قب
العمميـــات االنتخابيـــة و وهـــذا االهميـــة اكتســـبتها االنتخابـــات لـــدخولها فـــي نطـــاق الحقـــوق االساســـية 
السياسية لإلنسان المعترف بهـا فـي العمـن العـالمي لحقـوق النسـان والعهـد الخـاص بـالحقوق المدنيـة 

 أنظمة الحكم المختمفة .والسياسية و إضافة الى التأكيدات في دساتير العالم ذات 

وقد ارتبطت االنتخابات حسب المفهوم الحديث بالمرحمة الثانية لمديمقراطية والمتمثمة فـي الديمقراطيـة 
النيابيــة ) الحكومــات النيابيــة ( ومــن مقوماتهــا االساســية وجــود برلمــان منتخــب ولفتــرة زمنيــة محــددة 

اد السـمطة قـد تطـورت الـى درجـة بحيـث اصـبحت )دورية(و وان هذا الوسيمة السممية الديمقراطية لسـن
ــات تراعــي فيهــا خصــائص ومعــايير التصــويتو  هنالــك أســاليب و اجــراتات وقــوانين خراصــة باالنتخاب
وأصــبحت هنالــك جمعيــات ومنظمــات مختصــة فــي مجــال االنتخابــات تابعــة لممــم المتحــدة أو منظمــات 

لعمميـات االنتخابيـة فـي دول العـالم ورفـ  حكومية أو غبير حكوميـة عممهـا الرئيسـي متابعـة ومراقبـة ا
 تقاريرها بشان هذا العمميات.

غير ان الممارسات العممية والواقعية لمتطبيقات االنتخابية هنا وهناك تفتقر الى المعايير المعترف بهـا 
دوليًا  في مجال العمميـات االنتخابيـة ويمكـن إدخالهـا فـي خانـة االنتخابـات الشـكمية أو غيـر النزيهـة. 
فــرجرات العمميــات االنتخابيــة وبرشــراف جهــات ومــراقبين دوليــين ومحميــين محايــدين أيــًا  كــان نــوع هــذا 

 االنتخابات ) بمدية و نيابية و رئاسية( بصفة دورية م  مراعاة األسس القانونية والدولية ترف  من 
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ى المصــداقية شــان االنتخابــات ومصــداقيتهاو وبخمــف ذلــك فــل جــدوى مــن ممارســة انتخابــات تفتقــر الــ
 الـنظم فـي االنتخابـات حيث تمثل: الموضوع اختيار  البحث من اهمية حيث تمكن اهمية  والشفافية.
 أو و الحكومـة و الدولـة رئاسـة إلـى سـوات السـمطة إلـى لموصـول هامـة وسـيمة المعاصـرة السياسـة
 عـن وتـداف  المـواطنينو تمثـل التـي المنتخبـةو المحميـة المجـالس مـن غيرهـا أو البرلمـان عضـوية

 أن الديمقراطيـة المبـادئ تقتضـي حيـث و السياسـية لممشـاركة آليـة االنتخابـات تعتبـر مصالحهمو كما
 .السمطات مصدر الشعب يكون

 االنتخابـاتو مـن موقفها بشأن عديدة اشكاالت من منطقتنا تعاني: المطروحة مشكمة البحث وتتمثل 
 جانـب مـن الحكـام واختيـار السـمطة تداوليـة أو االنتخابـات فـي بـالحق تعتـرف ال البمـدان فـبعض

 . المحكومين

تمـ  و لمجدف إلى اسـتقرار اتهالسياسية التي  محاولة وصف و تفسير هذا الظاهرة -يهدف البحث :
كمــا أننــا نســعى لمتعــرف عمــى أهــم العوامــل التــي تــؤثر فــي عراقــي. االجتمــاعي ال ذلــك بربطهــا بــالواق 

أهــم العوامــل والشــروط التــي تســاعد فــي نزاهــة االنتخابــات  بيــاناتجاهــات الناخــب و حتــى يتســنى لنــا 
  .البرلمانية 

لبيـان معنـى نزاهـة  التحميمـيالوصـفي  المنهج  عمىاعتمدنا في دراستنا :  اما منهجية وهيكمية البحث
ثــة فضــمنا تقســيمها الــى ثال  وعالموضــبمختمــف جوانــب  ولإلحاطــةو  االنتخابــات البرلمانيــة فــي العــراق

 -: اليرئيسة وعمى النحو التمباحث 

 في مفهوم نزاهة االنتخابات  -المبحث االول:

 في معنى االنتخابات والمؤسسات االنتخابية . -المطمب االول :

 معايير نزاىة االنتخابات  -المطمب الثاني :

 الشروط االساسية لنزاهة االنتخابات . -المبحث الثاني :

 شروط معمقة بإدارة العممية االنتخابية. -المطمب االول :

 شروط متعمقة بالقوانين المنظمة لمعممية االنتخابية  -المطمب الثاني :
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 الثقافة السياسية ونزاهة االنتخابات . -المبحث الثالث :

 وعي الناخب. -المطمب االول :

 الدعاية االنتخابية . -مب الثاني :المط

 
 المبحث االول

 مفهوم نزاهة  االنتخابات
عمى الرغم من الصعوبة الكامنة في تعريف مفيوم النزاىة، إال أنيا تعتبر عنصرًا أساسيًا من عناصر 
النظام الديمقراطي. فالنزاىة ممتصقة التصاقًا كميًا بمبادئ الديمقراطية، حيث أنيا تسيم في إدارة انتخابات 

يعرف مفيوم النزاىة عمى أنيا مجموعة  .بغيابيا تكون الديمقراطية عرضًة لمتساؤالتحرة ونزيية، والتي 
تعتبر  .من المعايير المستندة إلى مبادئ الديمقراطية، والوسائل الكفيمة بحماية حرية ونزاىة االنتخابات

ل انتخابات ىناك االنتخابات نتيجة لعممية معقدة تحتاج إلى مشاركة العديد من الفرقاء والمعنيين. ففي ك
الرابحون والخاسرون، لذلك فإن درجات االىتمام باالنتخابات عالية، واإلغراءات كثيرة لمحاولة الفوز بيا 
ن كان ذلك من خالل المجوء إلى وسائل أو ممارسات غير قانونية أو غير أخالقية. حيث يمكن  حتى وا 

كما ويمكن أن نجد محاوالت لمتأثير عمى  أن يتم التالعب بالنتائج لتحديد ىوية الفائز أو الخاسر،
االنتخابات، األمر الذي يرمي بظاللو عمى شرعية العممية برمتيا. لذا فاالنتخابات التي تخمو من النزاىة 

 .من شأنيا تقويض أىداف االنتخابات الديمقراطية، وال يمكن اعتبارىا نزيية وعادلة

معنى االنتخابات تخصيص المطمب االول الى وعميو تم تقسيم ىذا البحث الى مطمبين حيث تم 
 . معايير نزاىة االنتخاباتالى في حين تم التطرق المطمب الثاني  والمؤسسات االنتخابية
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 المطمب االول
 معنى االنتخابات والمؤسسات االنتخابية

عصب الديمقراطية وأىم آليات بناء الشرعية لمنظام السياسي ككل، كما أنيا القاعدة  ياالنتخابات ى
وتختمف النظم االنتخابية في الكثير من الجوانب القانونية واالجرائية  .األساس في تشكيل الييئات النيابية

تياء بعممية فرز وغيرىا، بداية من تعريف الناخب والمرشح، ومرورا بنظم االنتخاب )فردى، قوائم(، وان
األصوات والطعون االنتخابية، وكل ذلك حسب المعطيات الدستورية والسياسية واالجتماعية والثقافية 
واالقتصادية لممجتمع، إال أن الذى يميز النظم االنتخابية الديمقراطية عما عداىا ىو النزاىة، بمعناىا 

ات التي تكفل تحقيق أكبر قدر ممكن من األوسع، الذى يشمل مختمف العمميات واإلجراءات والممارس
 "احترام إرادة الناخبين" في تشكيل الييئة النيابية )البرلمان( .

تجري االنتخابات في كل مكان، فيي ال تقتصر فقط عمى السياسة، ولكنيا توجد تقريبًا في كل مجاالت 
نتخابات ىي تصويت عمى في الرياضة، والغناء، واالقتصاد. ولكن ما ىي أىميتيا؟ إن اال –المجتمع 

شخصية مُرشَحة لالنتخاب، أي أنيا أداة لالختيار. قد تتفاوت اآلراء عمى مدى مالئمة المرشح حتى بعد 
تبادل الجدل عن المميزات والعيوب لكل حالة عمى حدة، وال تعارض االنتخابات وجود المناقشات، ولكنيا 

قت ا رع في وقت محدد، و ترك أخذ القرار لألغمبية ُتمكن من الوصول إلى قرار من خالل إجراء عممية ا
لمن سيفوز ومن سيخسر. ربما يبدو لألقمية عمى األخص أن وقت أخذ القرار والقرار نفسو تعسفي أو 
غير مسبب، ولكن في وجود التعددية لمواقف مختمفة، من ىنا، فإن لالنتخابات مكانة خاصة في العصر 

أو التصويت  -و قبل االمتياز: و بالتالي يتم االختيار  ي قبل األولويةالحديث، الذي أصبح فيو الحق يأت
الممكن أن تميز االختالفات االجتماعية  عمى أساس المساواة بين كل المواطنين. صحيح أنو من -

 .(1)مرشحًا ما وتظمم آخر
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11۱ ص ، 1۱٦٥ هامبورج ،"الشعوب ثورة" كتابه من -جاسٌت ي أورتٌجا -1

 

 

واألقميات، وبالتالي فإن المحور األساسي ىو ما إذا ما كانت القوة السياسية موزعة بطريقة سميمة وكيفية 
و ذلك من خالل االنتخابات بطريقة سممية بعد كفاح قد كان مريرا لمحصول عمى كل صوت - توزيعيا

لالنتخابات تأثير سممي ويتصف  –بل يجب أن يكون  –الحممة االنتخابية. قد يكون  محتمل أثناء
اطي ر يمقع عمى قواع د حق االنتخاب مقوم أساسي لنجاح التفاعل الد اإلجماع بالمصالحة، و لذلك فإن
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لقاعدة فنية صغيرة أن تمنع أقمية اليوم من الحصول عمى فرصة عادلة  ما بين األغمبية واألقمية. ويمكن
ن اختمف األمر عن ذلك فال ر ديمق لتصبح أغمبية الغد. و تعيش كل حكومة اطية عمى ىذه الفرصة، وا 

سيت التي كتبت كشعار في فيم جممة أورتيجا ي جا اطية(،و يجبر تستحق ىذه الصفة )أي صفة الديمق
 االىتمام نحو تفاصيل حق االنتخاب. فيذا الشعار يوجو صدارة ىذا المقال في ىذا اإلطار،

 -المؤسسات االنتخابية في العراق : -اوال:

وعقد  لممساعدة في تخطيط 2004انون أول من عام كأنشأت البعثة الدولية لالنتخابات العراقية في شير 
مؤسسات  الثالثة في العراق ليذا العام. وتتألف البعثة الدولية لالنتخابات العراقية منوتقييم االنتخابات 

والمشورة  معنية بإدارة االنتخابات متعددة الجنسيات وتقوم البعثة بعمل مراجعات عمى مستوى األنداد
راقية في تقييماتيا تقوم البعثة الدولية لالنتخابات الع .لممفوضية العميا المستقمة لالنتخابات في العراق
المعمومات داخل العراق وخارجو وعمى تقارير الخبراء  التمييدية باالعتماد عمى العديد من مصادر

إحدى عشرة ناحية حددتيا المجنة التحضيرية لمبعثة الدولية  المبعوثين من قبل البعثة. ويعالج التقرير
. 2005انون ثاني لعام كع والخامس من شير في يومي الراب لالنتخابات العراقية في اجتماعيا في لندن

 :وىذه النقاط ىي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1۱۱جاسٌت ، المصدر السابق ، ص ي أورتٌجا -1

 تم ثانً انونك 33 ٌوم فً نتخاباال لعملٌة التمهٌدٌة التقٌٌمات: األول التقرٌر،  (IMIE) العراقٌة لالنتخابات الدولٌة البعثة -2

 .  233٦ ثانً انونك 33 ،  عمان فً نشره

 

 -االطار القانوني:-ثانيا:
 تسجيل الناخبين •
 االستعدادات االنتخابية •
 معمومات الناخب وتثقيفو •
 المساواة في حق الوصول الى وسائل االعالم •
 التسجيل واالنتخاب خارج العراق •
 إجراءات شكاوى ما قبل االقتراع •
 المصادقة عمى األحزاب السياسية واالئتالفات والمرشحين •
 االقتراع •
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 فرز األصوات وتجميع النتائج •
 . (1)شكاوى ما بعد االنتخابات• 

 :المشاركة في مراقبة االنتخابات العراقيةالمنظمات الرئيسية -ثالثا:
 IECI المفوضية العميا المستقمة لالنتخابات في العراق 1-

وفقا لقانون االدارة المؤقت لتنظيم واجراء أولى االنتخابات العراقية  2004منظمة مستقمة أسست في عام 
 .الحرة منذ نصف قرن تقريبا

 المعنوية بالشخصية تتمتع ومحايدة مستقمة حكومية مينية ىيئة لالنتخابات المستقمة العميا المفوضية
 : وتممك النواب مجمس لرقابة وتخضع

 جميع في المحمية واالقميمية االتحادية واالستفتاءات االنتخابات في المعتمدة والقواعد االسس وضع-1
 . ونزيية عادلة بصورة تنفيذىا لضمان العراق انحاء

 غير المحافظات وفي واالقميمية االتحادية واالستفتاءات االنتخابات انواع جميع عمى االشراف-2
 . اقميم في المنتظمة

 المحافظات في والمحمية االتحادية واالستفتاءات االنتخابات انواع كافة وتنفيذ وتنظيم باإلعالن القيام-3
 .(2) العراق انحاء جميع في الدستور في الييا والمشار بإقميم منتظمة الغير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السابق المصدر( ، IMIE) العراقية لالنتخابات الدولية البعثة-1
 الثاني و المادة الثانية .  انظر الى قانون المفوضية العميا لالنتخابات  ،الفصل-2
 
 
  
 االنتخابية والنظم االدارة بميام الوطني المكتب مع والتعاون بالتنسيق لالنتخابات االقاليم ىيئة تقوم – 4

 . (1)لالنتخابات المستقمة العميا المفوضية اشراف تحت باالقميم الخاصة والمحمية االقميمية
 : من لالنتخابات المستقمة العميا المفوضية تتالف-5
 . المفوضين مجمس – ا

 . االنتخابية االدارة – ب
 . المفوضين مجمس-6

 مجمس يختارىم القانونيين من االقل عمى منيم اثنان اعضاء تسعة من المفوضين مجمس يتالف 
 االختصاص ذوي من يكونوا ان عمى(  النواب مجمس لجنة)  من ترشيحيم بعد باالغمبية النواب
 .  النساء تمثيل مراعاة مع واالستقاللية والنزاىة بالكفاءة ليم والمشيود والخبرة

 يمي بما يتمتع ان المفوضين لمجمس يرشح فيمن يشترط : 
 . دائمية اقامة العراق في مقيما عراقيا يكون ان-  
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 . االقل عمى االولية الجامعية الشيادة عمى حاصال يكون ان-           
 . عاما وثالثين خمسة عن عمره يقل ال ان-           
 . والسموك السيرة حسن يكون ان-           
 . االداري العمل مجال في والخبرة الكفاءة ذوي من يكون ان-           
 . السياسية الناحية من مستقال يكون ان-           
    العام المال حساب عمى اثرى من او البعث اجتثاث بقانون مشموال يكون ال ان-            
 .(1) بالشرف مخمة بجريمة محكوما يكون ال ان-            

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . الثانية المادة و الثاني الفصل،  لالنتخابات العميا المفوضية قانون الى انظر-1
 
 
 
 
 
 

 : ثالثا
 رئيسا االقل عمى اعضائو من خمسة وباغمبية اعضائو بين من االولى جمستو في المجمس ينتخب – ا

 . التصويت بحق يتمتع ال ومديرا ومقررا ونائبا
 من خمسة باغمبية لمتجديد قابمة واحدة سنة التنفيذي والمدير ونائبو المجمس رئيس والية تكون – ب

 . االقل عمى اعضائو
 . الغير امام تمثيميا ذلك بموجب ولو لممفوضية القانوني الممثل ىو المجمس رئيس – ج
 : االتية الصالحيات عنو ينوب من او الرئيس يمارس – د
 . واالدارية التنظيمية المجمس اعمال ادارة-1
 اعضاء من اربعة يطمبو اجتماع اي ذلك في بما وترؤسيا وعقدىا المجمس اجتماعات جدول اعداد-2

 . االقل عمى المجمس
 . المجمس بو يكمفيا اخرى ميمات اي-3

 : رابعا
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 باهلل اقسم: االتية وبالصيغة االعمى القضاء مجمس امام القانونية اليمين المفوضين مجمس اعضاء يؤدي
 الميام انجاز عمى واعمل واخالص وتفان بامانة والمينية القانونية مسؤولياتي اؤدي ان العظيم العمي

 .  شييد اقول ما عمى واهلل وحياد باستقالل الي الموكمة
 : خامسا

 في الحاضرين بأغمبية قراراتو وتتخذ اعضائو لعدد المطمقة باألغمبية صحيحا المجمس اجتماع يكون-1
 . ذلك خالف عمى القانون ينص لم ما الرئيس معو يصوت الذي الجانب يرجح االصوات تساوي حالة
 شركة المعمومات االنتخابية العراقية . -2

وىي منظمة غير حكومية شكمت لتشجيع العمميات الديمقراطية ونزاىة وحرية االنتخابات وقامت بتسييل 
فرد( من مراقبي االنتخابات غير  100000آبر شبكة في العراق )قرابة عممية تدريب وتطوير أ

 .(1)المتحزبين
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . الثانية المادة و الثاني الفصل،  لالنتخابات العميا المفوضية قانون الى انظر-1
 
 
 
 
 المؤسسة الدولية ألنظمة االنتخابات-3

حزبية ال  ة في نشاطات غيركواحدة من منظمات الحكم الممتاز والمساعدة في تقديم الديمقراطية المشتر 
والى مجمس  المتحدة لألممتيدف لمنفع في أآثر من مائة بمد. وقد قدمت ىذه المنظمة المشورة الفنية 

والمؤسسي الضروري  الحكم العراقي وسمطة الحكم االنتقالي فيما يتعمق باالطار التنظيمي والتفعيمي
 .(1)لالنتخابات آما ىو مفصل في قانون االدارة المؤقت لمعراق

 ثة الدولية لالنتخابات العراقية البع-4

المؤسسات  برىكتجمع الخبراء من  2004انون االول من عام كبعثة متعددة الجنسيات تشكمت في شير 
وتقديم  االنتخابية في العالم وذلك بغية القيام لعممية تقييم مستقل لالستعدادات االنتخابية في العراق

في عام  االستطاعة االنتخابية خالل فترة االنتخابات الثالثية العراقيةاألحكام المطمعة والخبرة وتعزيز 
2005. 

 المنظمة الدولية للهجرة .-5
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 بر في العالم من حيث العمل مع المياجرين والحكومات لمواجيةكمنظمة عابرة لمحكومات تعتبر األ
 .تحديات اليجرة. وىي مسئولة عن تنظيم االنتخابات خارج القطر العراقي

 معهد الديمقراطية الوطني للشئون الدولية -6

وتشترك  منظمة رائدة في واشنطن ال تيدف لمنفع تعمل عمى تعزيز وتوسيع رقعة الديمقراطية في العالم
 .بشكل فاعل في تطوير االحزاب السياسية والمجتمع المدني في العراق

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السابق المصدر( ، IMIE) العراقية لالنتخابات الدولية البعثة-1

 

 المتحدة المساندة في العراق . بعثة االمم-7

المستقمة  بيرا في تقديم المشورة ودعم المفوضية العمياكلقد مارست االمم المتحدة وما زالت تمارس دورا 
 لالنتخابات في العراق وذلك لتحقيق انتخابات شاممة ونزيية. 

 طمب الثانيمال
 معايير نزاهة االنتخابات

 :أسباب عدم نزاهة االنتخابات-اوال:

تعتبر االنتخابات النزيية مؤشر ىاما من مؤشرات التحول الديمقراطي، لذلك تحرص الديمقراطيات 
الصاعدة و العريقة عمى نزاىة االنتخابات التي تفرز الممثمين الحقيقين لألشخاص والبرامج التي وقع 

روط و الميكانيزمات عمييا اختيار الشعب، بيد أن نزاىة العممية االنتخابية تتطمب توفر مجموعة من الش
 .مثل وجود لجان مستقمة تشرف عمى االنتخابات

تمثل المجنة أو الييئة المستقمة المكمفة بمراقبة االنتخابات شرطا جوىريا لنجاح االنتخابات لما توفره من 
مصداقية لمعممية االنتخابية فتحظى العممية بالقبول واالجماع من قبل جميع المتنافسين، وىو ما يساىم 

 :في تحقيق االستقرار السياسي. يمكن إيجاز أسباب عدم نزاىة االنتخابات في النقاط التالية
 تقييد عممية تسجيل الناخبين، والتمييز في تسجيل المترشحين. 
 .المقاطعة المستمرة والمتكررة لألحزاب المعارضة وتدني نسب المشاركة في االنتخابات 
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 إعالن نتائج االنتخابات . اإلخفاق في األداء الموضوعي في فرز و 
 عدم تنقية جداول الناخبين من المتوفين أو الذين غيروا مقر سكناىم. 
 شراء أصوات الناخبين بالترغيب مثل شراء األصوات باألموال أو اإلكراه. 
 غياب المجان المستقمة المشرفة عمى إدارة االنتخابات والرقابة عمييا. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 13٦ ص ، 233٦ الحقوقٌة، الحلبً منشورات: بٌروت.  االنتخابٌة النظم ، آخرون و مقلد علً ، سعد عبدو-1
 لالستثمارات الدولٌة الدار: مصر ،(حكٌم وفاٌزة منٌر أحمد :ترجمة.)والنزٌهة الحرة اإلنتخابات ،جودوٌن، جاي جٌل-2

  2333 الثقافٌة،
 

 

 واجماع بقبول تحظى التً والنزٌهة الحرة االنتخابات تنظٌم على المعاصرة السٌاسٌة النظم تحرص

 . االنتخابٌة العملٌة تشوٌه تالقً أجل من مستقلٌن مرشحٌن و أحزاب من المتنافسٌن

 مبادئ ومعايير ضمان نزاهة االنتخابات-ثانيا:

أجمعت العديد من المؤتمرات الدولية المنظمة بشأن كيفيات ضمان نزاىة االنتخابات عمى وضع 
 ( .1)مجموعة من المبادئ ىي 

 مبدأ استقالل الييئات االنتخابية في مقابل سمطة الحكومة. 
  صدار وثيقة موحدة إلثبات الشخصية تستخدم في توحيد السجالت المدنية واالنتخابية وا 

 .االنتخابات
  عدادىم جيدا من خالل تقديم برامج ليم ولمصحفيين تدريب مسؤولي لجان االنتخابات وا 

 والمراقبين واألحزاب.
 تطوير نظم إلجراء انتخابات حرة ونزيية ومنخفضة التكمفة في نفس الوقت. 
 تحسين نظام الفرز و إعالن نتائج الفرز. 
  الجميعالتوعية والتشجيع عمى المشاركة السياسية وتوسيعيا أمام. 
 النص عمى العقوبات المترتبة عمى التالعب بالعممية االنتخابية 

سواء في الدول المتقدمة او  -في سياق متصل ىناك اتجاه في العديد من النظم السياسية المعاصرة 
نحو إنشاء ىيئات مستقمة دائمة لإلشراف عمى العممية االنتخابية تضم ممثمين عن األحزاب  -النامية

يعني تراجع  وموظفين مدنيين اغمبيم من المتخصصين ومستقمين عن السمطة التنفيذية وىو ماسياسية 
عمى االنتخابات،  دور اإلدارة من خالل وزارة الداخمية وموظفي الدولة لصالح المجان المستقمة والمشرفة

 . (2)فيتياوشفا باإلضافة إلى أىمية وجود مراقبين دوليين يساىمون في مراقبة نزاىة االنتخابات
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 13٦ ص ،مصدر سابق ، االنتخابٌة النظم ، آخرون و مقلد علً ، سعد عبدو-1
 ،  2333 للنشر، الجدٌدة الجامعة: اإلسكندرٌة. االنتخابٌة الجرائم مصطفى، ،أمٌن محمد-2

 
 

 

 والدعم الثقة وجذب االنتخابٌة العملٌة على المصداقٌة إسباغ شأنه من السابقة الشروط توفر إن

 أو تشرٌعٌة أو رئاسٌة كانت سواء الدٌمقراطٌة المؤسسات واستقرار شرعٌة تعزٌز تم ومن لالنتخابات

 .محلٌة

 :هي أساسية نقاط ثالث في االنتخابات لنزاهة الدولية المعايير تلخيص يمكن إجماال

  قبل إجراء االنتخابات: تتضمن المعايير ضمانات تكفل حرية التعبير، التجمع، تسجيل الناخبين
و المرشحين دون أية عوائق أو تمييز، و إعداد كشوف الناخبين بدقة ومصداقية وتحديثيا، و 

األدوات الالزمة لمعممية االنتخابية من ستائر  اإلعداد الجيد لمقرات المجان االنتخابية وتوفير
عازلة، وحبر، وصناديق انتخابية شفافة...، وعندما تكون المجان المشرفة عمى االنتخابات 
مسؤولة عن وسائل االتصال الجماىيري والحمالت يجب أن يتصف عمميا بالحياد والدقة 

 .والشفافية
 التمييز بين األحزاب السياسية، وضمان حق  أثناء إجراء االنتخابات: تتضمن المعايير عدم

ممثمي جميع األحزاب في الوصول الى مقرات المجان والتصويت يوم االنتخاب، وكذلك المراقبين 
الوطنيين من قضاة وغيرىم، أو حتى مراقبين دوليين ووسائل اإلعالم بحرية، واتخاذ إجراءات 

باالنتخابات بحضور مندوبي جميع  حماية مراكز التصويت، ونقل جميع الموازم المتعمقة
تاحة الفرصة ليم لمتحقق بأنفسيم من نتائج االنتخابات  .المتنافسين، وا 

 حق الطعن لكل -عقب إعالن النتائج -بعد إجراء االنتخابات: تفرض نزاىة االنتخابات
بريطانيا من تعتبر  .المتنافسين ومعالجة كافة الشكاوى والطعون بجدية كاممة وبالسرعة المالئمة

أقدم الدول التي تعمل بمبدأ إحالة المنازعات االنتخابية إلى المحاكم العدلية التي تتحول في ىذه 
المناسبة إلى محاكم انتخابات، وتطبق القواعد القانونية العامة، وباستثناء بريطانيا فإن األحكام 

قابمة لمطعن أمام المحكمة  التي تصدرىا محاكم الدرجة األولى في المنازعات االنتخابية تكون
 . (1)العميا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،أندرو رٌلً: أنظر أكثر تفاصٌل 1۱۱1 لسنة" لالنتخابات المهنٌة و األخالقٌة األسس مٌثاق"، المتحدة األمم منظمة-8
 .  2332 واالنتخابات، للدٌمقراطٌة الدولٌة المؤسسة: ستوكهولم. االنتخابٌة النظم أشكال رٌنولدزوٌن،
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أما في الدول الفرنكوفونية فيي تميز بين االنتخابات المحمية  واإلدارية التي تعتبرىا من اختصاص 
مجمس الدولة باعتباره المحكمة العادية التي تنظر في القضايا اإلدارية، أما بالنسبة لالنتخابات التشريعية 

قابة فيناك من قال برقابة مجمس النواب والرئاسية فقد ثار بشأنيا جدل ارتبط بتحديد الييئة التي تتولى الر 
في الفصل بصحة انتخاب أعضائو، وىناك الرأي الثاني الذي أناط ميمة الرقابة في ىذه االنتخابات إلى 

 . (1)الجية القضائية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، مصدر سابق  المتحدة األمم منظمة-1
 

 المبحث الثاني
 الشروط االساسية لنزاهة االنتخابات

 
تعتبر االنتخابات نتيجة لعممية معقدة تحتاج إلى مشاركة العديد من الفرقاء والمعنيين. ففي كل انتخابات 
ىناك الرابحون والخاسرون، لذلك فإن درجات االىتمام باالنتخابات عالية، واإلغراءات كثيرة لمحاولة 
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ن كان ذلك من خالل المجوء إلى وسائل أو ممارسات غير قانونية أو غير أخالقية. الفوز بيا حتى  وا 
حيث يمكن أن يتم التالعب بالنتائج لتحديد ىوية الفائز أو الخاسر، كما ويمكن أن نجد محاوالت لمتأثير 

ي تخمو من عمى االنتخابات، األمر الذي يرمي بظاللو عمى شرعية العممية برمتيا. لذا فاالنتخابات الت
 .النزاىة من شأنيا تقويض أىداف االنتخابات الديمقراطية، وال يمكن اعتبارىا نزيية وعادلة

 -سوف يتم تقسيم ىذا المبحث الى مطمبين عمى النحو االتي :
 
 

 شروط متعمقة بإدارة العممية االنتخابية . -المطمب االول :

 عممية االنتخابيةشروط متعمقة بالقوانين المنظمة لم -المطمب الثاني:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطمب االول
 شروط متعمقة بردارة العممية االنتخابية
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عممية معقدة تنطوي عمى فعاليات محددة تحتاج ضوابط قانونية واضحة  االنتخابيةتعتبر العممية 
بسيطة وشاممة لتعزيز مبادئ وحدة النيج والتطبيق والعدالة والفيم المشترك لمجمل االطار 

 .االنتخابيةمن قبل كافة الشركاء في العممية  االنتخابي

من خالل قانون انتخاب واحد وموحد ويجب االنتباه إلي ابقاء كافة  االنتخابيةيمكن تقنين العممية 
مواده متناسقة ومنسجمة مع بعضيا البعض، ويمكن أن تخول بعض الصالحيات لإلدارة  

لفجوات القانونية من خالل وضع الموائح التنفيذية أو لمسمطة التنفيذية لمعمل عمى ملء ا االنتخابية
 االنتخابيةوالتي عادة ما تخضع لمرقابة اإلدارية القضائية أو غيرىا، كما يمكن أن تتمتع اإلدارة 
 االنتخابيةبصالحية وضع السياسات اإلدارية الخاصة بيا. ولمعمل عمى تعزيز الثقة في العمميات 

ء االطار القانوني لالنتخابات بما فييا المعاىدات والدستور يجب التحقق من توافر كافة اجزا
لمعمل  باإلضافةوالقانون والموائح والضوابط االخرى بشكل حر وعام الطالع كافة المعنيين عمييا، 

 .االنتخابيةعمى مناقشة أي تعديالت عمييا من الشركاء الرئيسيين في العممية 

ددة، ولكن العتبارات خاصة عدم وجود سجل انتخابي مراحل مختمفة ومتع االنتخابيةولمعممية 
دارية وسكانية تتعمق بمعمومات يمكن من خالليا ترسيم  مكتمل ومتفق حولو، وكذلك مشاكل فنية وا 
الدوائر الجغرافية، لتحديد عدد الناخبين وعدد المقاعد التشريعية بكل والية، كان البد من قيام 

 .(1)ن المعمومات السكانية والجغرافيةأكبر قدر م إلعطاءالتعداد السكاني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضوء البيت ، مؤسسة محجوب محمد صالح :" الطريق الى انتخابات حرة ونزيية " ، تحرير شمس الدين -1

 م.2007فردريش ايبرت ، الخرطوم 
  

 

وكذلك ارتباط التعداد السكاني باتفاقية السالم الشامل كمرحمة تأتي من بعدىا مراحل. ولكن يظل 
التعداد السكاني عممية مختمفة من حيث الجوىر والمضمون ال يمكن أن نطمق عميو مرحمة من 

العممية  ألجراء، ولكنو يوفر البيانات التي ال مناص من توفرىا االنتخابيةمراحل العممية 
 .النتخابيةا

 :مراحل العممية االنتخابية
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 -:عمى االتي (1) تشتمل مراحل العممية االنتخابية

 :االطار القانوني-1

مجموعة القوانين التي تتعمق بالعممية االنتخابية، أو تؤثر بيا بأي شكل من األشكال وتشمل 
كقوانين االحزاب السياسية بشكل أساسي )الدستور، قوانين االنتخابات وقوانين اخرى ذات عالقة 

 .والقوانين التنظيمية لمسمطة التشريعية والموائح والضوابط االنتخابية ومواثيق الشرف

 :اإلدارة االنتخابية-2

الجياز اإلداري المسئول عن إدارة العممية االنتخابية واإلشراف عمى مكوناتيا الرئيسية ويطمق 
المجنة المركزية لالنتخابات، المجنة العميا لالنتخابات، عمييا تسميات عدة منيا )لجنة االنتخابات، 

دائرة شئون االنتخابات، المفوضية القومية لالنتخابات( ويمكن أن تشكل جيازًا إداريًا مستقاًل تمامًا 
 .أو أن تتبع ألحدى اإلدارات القائمة

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :"العناصر الميمة في قانون االنتخابات " ، مصدر سابق.الصادقعمي سيد احمد  -1

 
 

 

 

 :ترسيم الدوائر الجغرافية-3

العممية التي يتم من خالليا تقسيم البالد أو أجزاء منيا لدوائر انتخابية ألغراض تنظيم االنتخابات 
وقد تشمل الدائرة االنتخابية كامل الوطن أو تنحصر في مناطق محددة وقد تتطابق مع التقسيمات 

 اإلدارية القائمة بالبالد.

 :سجل الناخبين-4

  االنتخابيالسجل: 
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قائمة االشخاص الذين تم تسجيميم بصفتيم مؤىمين لالشتراك في اإلنتخابات كناخبين ويطمق عمييا 
 تسميات عدة مثل )لوائح الناخبين، السجل العام لمناخبين(

 تسجيل الناخبين: 

 .االنتخابيعممية إدخال وقيد بيانات الناخبين عمى قائمة الناخبين المسجمين أو السجل 

 الطعون: 

اء النظر بشكل قانوني في احقية واىمية الناخب في التسجيل لمخالفة ما ينص عميو عممية ابد
 قانونًا.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :"العناصر الميمة في قانون االنتخابات " ، مصدر سابق. الصادق عمي سيد احمد -1
 
 
 

 

 

 المطمب الثاني

 شروط المتعمقة بالقوانين المنظمة لمعممية االنتخابية -اوال: 

االنتخابية، وكذا تركيبتيا، من خالل القوانين يتم تحديد صالحيات وميام ومسؤوليات اإلدارة   
المتعمقة بالعمميات االنتخابية في بمد ما. ونجد في الديمقراطيات الناشئة بشكل خاص اىتمام كبير 
بتطوير إطار قانوني متكامل يعمل عمى ضمان استقاللية ونزاىة العممية االنتخابية، وتعزيز مبادئ 

باإلضافة إلى دفعيا باألحزاب السياسية والمجتمع المدني والناخبين  االستقامة والمساواة في إدارتيا،
بشكل عام لممشاركة الكاممة والواعية في العمميات االنتخابية. ويمكن أن يستند اإلطار القانوني 

     لالنتخابات إلى مجموعة من الموارد، من بينيا:
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( 1منو في فقرتيا )  21ذي تنص المادة المواثيق الدولية، كاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وال -
ما بواسطة ”عمى ما يمي:  لكل فرد الحق في االشتراك في إدارة الشؤون العامة لبالده إما مباشرة وا 

إن إرادة الشعب ىي مصدر ”( من تمك المادة عمى 3وتنص الفقرة ) “ ممثمين يختارون اختيارًا حراً 
ابات نزيية دورية تجري عمى أساس االقتراع السري سمطة الحكومة، ويعبر عن ىذه اإلرادة بانتخ

  ؛“وعمى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت

القوانين الوطنية، والتي يمكن أن تأتي عمى شكل قانون انتخابي عام وموحد، كما في كل من  -
األرجنتين، أرمينيا، ألبانيا والفمبين. أو من خالل مجموعة من القوانين التي تعالج جوانب مختمفة 

انون من العممية االنتخابية. ففي أندونيسيا عمى سبيل المثال، نجد عدة قوانين بما في ذلك ق
  االنتخابات العامة، وقانون االنتخابات الرئاسية، وقانون األحزاب السياسية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 http://www.idea.int (Internacional IDEAالمؤسسة الدولية لمديمقراطية واالنتخابات)-1
 

 

االنتخابية( وقانون اإلدارة  وقانون المحكمة الدستورية )والتي تضطمع بالنظر في بعض التراعات 
المحمية الذي يتضمن مواد تتعمق بانتخاب رؤساء السمطات التنفيذية المحمية. ونجد بأن بعض 
البمدان تعمد إلى تحديد تركيبة وصالحيات إداراتيا االنتخابية في قانون خاص بذلك )كما في كل 

 جيريا(؛من أذربيجان، أوزبكستان، جنوب أفريقيا، زامبيا، التفيا وني

 الفيدرالية البمدان في تختص أن يمكن والتي المقاطعات، أو بالمحافظات الخاصة القوانين-
 فييا المحمية واالنتخابات المقاطعات أو المحافظات بتمك الخاصة االنتخابية العمميات بمعالجة

 ؛(األمريكية المتحدة الواليات في كما) الوطنية االنتخابات بمعالجة أو( أستراليا في يحصل مثمما)

 بذلك؛ المخولة المحمية أو الوطنية السمطات قبل من الموضوعة والضوابط الموائح-

 إلصدارىا؛ بصالحية تمتعيا حال في االنتخابية اإلدارة عن الصادرة واإلجراءات الضوابط-

 تضعيا التي اإلجراءات أو االعتبار، بعين القانون يأخذىا قد التي العرفية والتوافقات القوانين-
 واالقتراع التسجيل ترتيبات مثل محددة بجوانب تتعمق والتي الحاالت، بعض في االنتخابية اإلدارة

 والنساء؛ الرجال من لكل مختمفة مواقع في



36 
 

 األخرى؛ المختصة الجيات أو االنتخابية اإلدارة عن الصادرة اإلدارية القرارات-

 عمى مباشر غير أو مباشر بشكل تؤثر أن يمكن والتي( غيرىا أو االختيارية) الشرف مواثيق-
 العممية في المشاركين أو االنتخابية، باإلدارة الخاصة كالمواثيق االنتخابية، العممية مجريات

 .(1)االنتخابية العممية مع تعامميا في اإلعالم وسائل أو المراقبين أو االنتخابية،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  http://www.idea.int(Internacional IDEAالمؤسسة الدولية لمديمقراطية واالنتخابات)-1
 
 
 
 
 

 النظام االنتخابي  -ثانيا:
 األصوات أكثرية عمى الحاصل المرشح فيو يفوز الذي النظام ىو باألغمبية االنتخاب بنظام يقصد

 الذي النظام ىو و. لمدائرة المخصص المقعد يمنح ثم ومن ، الفردي االنتخاب حالة في الصحيحة
 بالقائمة االنتخاب حالة في الصحيحة األصوات أكثرية عمى مرشحوىا حصل التي القائمة فيو تفوز

 . االنتخابية الدائرة لتمك المخصصة المقاعد تمنح ثم ومن ،
 األغمبية نظام و ، واحد دور عمى او البسيطة األغمبية نظام:  ىما تطبيقين االنتخابي النظام وليذا

 . دورين عمى او المطمقة
 النظام االغمبية البسيطة -أ

 المقاعد او بالمقعد يفوز ، واحد دور عمى او النسبية او البسيطة األغمبية نظام تطبيق ظل في
 الصحيحة الناخبين أصوات أكثرية عمى تحصل التي القائمة او المرشح لمدائرة المخصصة النيابية

 مجتمعين اآلخرين المرشحين عمييا حصل التي األصوات عدد عن النظر بغض ، األول الدور من
 . مجتمعة األخرى القوائم عمييا حصمت التي األصوات عدد أو
 
 : دورين عمى او المطمقة األغمبية نظام-ب

 المرشح لمدائرة المخصصة النيابية المقاعد او بالمقعد يفوز ، المطمقة األغمبية نظام تطبيق ظل في
)  واحد صوت+  الصحيحة الناخبين أصوات عدد نصف من أكثر عمى تحصل التي القائمة او
50  + %1 )(1). 

http://www.idea.int/
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      
 وعيوبو" جامعة بابل ، قسم العموم السياسية ، ومزاياه مبيةالشكراوي :" نظام االنتخابات األغ حميدي ىادي-1 

www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=7&lcid=29427 
 
 
 
 
 
 
 
  باألغمبية االنتخاب نظام مزايا-ج
 

  مزاياا النظام االنتخابي باألغمبية 
 

 بين االنسجام ويحقق لمحكم السياسي االستقرار تحقق قوية برلمانية أغمبية قيام الى يؤدي-1
 . والحكومة البرلمان

 الى يقود مما األقل عمى كبيرين رئيسين قطبين حول السياسية األحزاب تجمع او باتحاد يسمح-2
  . الحزبين نظام بروز

 . النتائج إعالن وسرعة االنتخاب فترة وقصر التطبيق سيل-3
 

 باألغمبية االنتخاب نظام عيوب  
 

 . المقاعد توزيع في العدالة لعدم نظرا الديمقراطية تشويو الى يؤدي-1
 . (1)النيابية والمقاعد األصوات تكتسح التي ىي الكبيرة األحزاب الن األقميات ظمم الى يؤدي-2
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 الشكراوي ، مصدر سابق  حميدي ىادي-1

 

 

 

 

 نظام التمثيل النسبي -د      

 المرشحين من لقائمة سياسي حزب كل تقديم عمى النسبية القائمة أو النسبي التمثيل نظام قوم
 األحزاب، لصالح باالقتراع الناخبون ويقوم. التمثيل متعددة االنتخابية الدوائر من واحدة كل في

 أصوات من حصتو مع تتناسب االنتخابية الدائرة مقاعد من بحصة سياسي حزب كل يفوز حيث
 عمى التسمسمي ترتيبيم بحسب وذلك األحزاب قوائم عمى المرشحون باالنتخاب ويفوز. الناخبين
 حيث المعتمد، االنتخابي النظام شكل بمفرده يحدد ال النسبية القائمة نظام اختيار أن إال. القائمة
 وتوزيع الحتساب المعتمدة الطريقة تستند أن يمكن إذ. التفاصيل من مزيد تحديد ذلك يتطمب
 ولممعادلة. األعمى الباقي طريقة أو األعمى المتوسط طريقة إلى األصوات عد بعد المقاعد
 في االنتخابات نتائج عمى األحيان، بعض في كبيراً  يكون قد ما، تأثير الغرض ليذا المعتمدة

 في المعتمد التغيير أدى كمبوديا في 1998 عام انتخابات ففي. النسبي التمثيل نظم ظل
 بما السياسية األحزاب أكبر فوز إلى االنتخابات موعد قبل اسابيع بضعة االنتخابية المعادلة
 ولم. مقعداً  121 البالغة الوطنية الجمعية مقاعد من مقعد، 59 من بدالً  مقعدًا، 64 مجموعو

 المعادلة في التغيير ذلك عن اإلعالن لعدم نظراً  بسيولة النتائج تمك المعارضة أحزاب تتقبل
 بأصغر االنتخابية النظم تصميم عمى القائمين وعي أىمية عمى يدل المثال وىذا. كاف   بشكل
 .(1)التفاصيل وأدق

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1- "Chapter VII, Of True and False Democracy; Representation of All, and 

Representation of the Majority only" 
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 سميبات نظام التمثيل النسبي -ذ

 مناسًبا تمثياًل  األطراف إعطاء عمى قدرتو عدم ىو النسبي التمثيل نظام عمى تأخذ التي النقاط من
 قوائم في الكبيرة االنتخابية المراكز من األعضاء عمى العادة في التركيز فيتم وبالتالي البرلمان، في

 أن النظام بيذا أرادت مختمًطا انتخابًيا نظاًما تبنت التي الدول .النائية المناطق وتيمل األحزاب
 .المراكز في السياسي العمل تركيز من بدالً  واألطراف النائية لممناطق التمثيل معضمة عمى تتغمب
 .سياسي استقرار عدم إلى يؤدي البرلمان في ليم التمثيل فإن كبير األحزاب عدد يكون عندما
 يخل الذي الحد إلى البرلمان في الحزبي التمثيل تقميص يتم عالية الحسم نسبة يكون عندما

ذا. لألحزاب الشعبي بالتمثيل  عمى يييمن األكبر الحزب فإن األصوات لنقل إمكانية ىناك يكن لم وا 
 .(1)الشعب ألغمب ممثالً  يكون ال أنو من بالرغم السياسية الحياة

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       
 2005. االنتخابات ومساعدات لمديمقراطية الدولي المعيد -1
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ــــــــرو -1 ــــــــة و الجزائ ــــــــي و دار الهــــــــدى و عــــــــين مميم ــــــــي وعرب ــــــــي و قــــــــاموس عرب ــــــــراهيم قالت إب
 . 512و ص  1997

 منشـــــــــورات: بيـــــــــروت.  االنتخابيـــــــــة الـــــــــنظم و آخـــــــــرون و مقمـــــــــد عمـــــــــي و ســـــــــعد عبـــــــــدو-2
 135 ص و 2005 الحقوقيةو الحمبي

ـــــــي-3 ـــــــانون فـــــــي المهمـــــــة العناصـــــــر:" الصـــــــادق احمـــــــد ســـــــيد عم ـــــــات ق  مصـــــــدر" و  االنتخاب
 .سابق

ــــــــا--4 ــــــــي زكري ــــــــة الحمــــــــالت صــــــــ يرو بن  ودار أســــــــاليبها و وســــــــائمها مفهومهــــــــاو و االنتخابي
 . 52 وص 2004 و القبة و الجزائر و الخمدونية

 و 2 ج و المقارنــــــــــة السياســــــــــية الــــــــــنظم و الدســــــــــتوري القــــــــــانون الشــــــــــعير بــــــــــو ســــــــــعيد-5
 106 ص و 1994 سنة  و الجزائر و 2 ط و الجامعية المطبوعات ديوان

 45صو  2005و ونزيهة حرة النتخابات عربى دليلو  الصاوى عمى -6

 و 2000 لمنشرو الجديدة الجامعة: اإلسكندرية. االنتخابية الجرائم مصطفىو وأمين محمد-7

و  البيت ضوت الدين شمس تحرير" و  ونزيهة حرة انتخابات الى الطريق:"  صال  محمد محجوب-8
 .م2007 الخرطومو  ايبرت فردريش مؤسسة

 2008 مارسو االنتخابية التوعية حمالتو  أحمد محمد حسن مجدي-9
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 املصادر 
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 .۹۹۱ ص و ۹۱56 هامبورج و"الشعوب ثورة" كتابه من -جاسيت ي أورتيجا-1

 وفــــــــايزة منيــــــــر أحمــــــــد: ترجمــــــــة.)والنزيهــــــــة الحــــــــرة اإلنتخابــــــــات وجــــــــودوينو جــــــــاي جيـــــــل-2
 . 2000 الثقافيةو لالستثمارات الدولية الدار: مصر و(حكيم

3- "Chapter VII, Of True and False Democracy; Representation of All, 
and Representation of the Majority only" 

 لســــــــنة" لالنتخابــــــــات المهنيــــــــة و األخالقيــــــــة األســــــــس ميثــــــــاق"و المتحــــــــدة األمــــــــم منظمــــــــة-4
ــــــــر تفاصــــــــيل 1998 ــــــــي: أنظــــــــر أكث ــــــــدزوينور  وأنــــــــدرو ريم ــــــــنظم أشــــــــكال ينول ــــــــة ال . االنتخابي

 . 2002 واالنتخاباتو لمديمقراطية الدولية المؤسسة: ستوكهولم

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصادر االجنبيت

 املىاقع االلكرتونيت 
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 االنتخاب لعممية التمهيدية التقييمات: األول التقرير( و IMIE) العراقية لالنتخابات الدولية البعثة-1
 . 2005 ثاني كانون 30و   عمان في نشرا تم ثاني كانون 30 يوم في

 http://www.idea.int (Internacional IDEA)واالنتخابات لمديمقراطية الدولية المؤسسة-2

 العموم قسمو  بابل جامعة" وعيوبه ومزاياا األغمبية االنتخابات نظام:"  الشكراوي حميدي هادي-3
و  السياسية

www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=7&lcid=29427 

 

 القىانني 

 . الثانية المادة و الثاني الفصلو  لالنتخابات العميا المفوضية قانون -1

 

 

 

 


