
 

 الوحدة: العملية االنتخابية
ملكية الناخب وزيادة المشاركة المدنية 

(VOICE) 

 

 

 1 رابطة كرييتف الدولية
 

 دليل المدربين
 

واألشكال المختلفة للنظم  ،للدورة االنتخابية الرئيسيةيقدم هذا الدرس استعراضا مقارنا للمراحل الثالثة الوصف: 

وهو يعرض بعض القضايا الرئيسية التى سوف تواجه االنتخابية، ودور مختلف البديهيات فى إدارة انتخابات. 

 وحدود اإلنفاق. (IDP) المشردين داخليا األشخاص ليبيا فى االنتخابات المقبلة، مثل تصويت

 

تم تصميم الوحدة لمساعدة الليبيين على فهم إجراءات االنتخابات الصحيحة، من أجل أن يطالبوا أهداف التعلم: 

 بفاعلية بانتخابات نظيفة، ونزيهة، ومدارة بشكل جيد. وتحقيقا لهذه الغاية، فسوف يساعد الليبيين على ما يلى:

 لمكونات الرئيسية للدورة االنتخابيةفهم ا -1

 وكيفية تأثيرها على ليبيافهم أساسيات النظم االنتخابية  -2

 ( والمهمة الُمَكلَّفة بالقيام بها.EMBفهم البنية األساسية لهيئة إدارة االنتخابات ) -3

 

 ، سيكون المشاركون قادرون على ما يلى:عند نهاية هذه الوحدةنتائج التعلم: 

 الرئيسية لالنتخابات، وراء ما يحدث فى يوم االنتخاباتوصف المكونات  -1

 وصف كيفية إدالء الناخبين فى اقتراع بليبيا -2

 شرح الفرق بين نظام التصويت باألغلبية ونظام التصويت النسبى وما هو النظام المناسب لليبيا -3

 شرح أدوار هيئة إدارة االنتخابات -4

باالنتخابات مثل تمويل الحمالت االنتخابية وتصويت  لديهم بعض المعرفة بالقضايا األخرى ذات الصلة -5

 األشخاص المشردين داخليا.

 

 نشرات اختيارية: 
 خريطة الدورة االنتخابية -1

 األشكال المختلفة لنشرات النظام االنتخابى -2

 نماذج لبطاقات االقتراع -3

 

 تحقيق األهداف التعليمية. المدربين، فضال عن استبيانات ما قبل وبعد لقياس موجز مالحظاتتشمل هذه الوحدة: 

 

 مواضيع الدرس

 

 ينبغى أن يكون المشاركون قادرين على المراحل الرئيسية الثالثة للدورة االنتخابية.: 1نتيجة التعلم 

 

 الدورة االنتخابية

 

د. إن لم يكن سنوات، من اإلعدااالنتخابات أكثر من حدث يوم يستغرق يوما واحدا. فهى تأخذ العديد من األشهر، 

وعالوة على ذلك، فهناك حاجة لحدوث عدد من اإلجراءات بعد يوم االنتخابات. ويجب أم يكون لدى الناخبين 

 والخطوات الالزم اتخاذها إلجراء االنتخابات.الليبيين معرفة أساسية بالدورة االنتخابية، 

 

عملية تجرى على مدى فترة  واالنتخابات ليست حدث يستغرق يوما واحدا، ولكنها تتألف من عناصر متعددة فى

طويلة من الزمن. وقد تُدار هذه المكونات من جانب أشخاص مختلفين، ولكن ينبغى عليهم جميعا التفاعل مع 

وقبل االنتخابات، يجب أن تحدث عدد من األنشطة  بعضهم البعض من أجل إجراء االنتخابات كما يجب.

سجيل األحزاب والمرشحين. وينبغى أن تكون القواعد وتويشمل هذا وضع سجل حديث للناخبين،  الرئيسية. 

(، GNC)المؤتمر الوطني العام  انتخاباتالمتعلقة بمن يجوز له التصويت، ومن يتقدم كمرشح واضحة. وفى 

للتصويت، وغير التصويت شريطة أن يكونوا "مؤهلين قانونا، ومسجلين  11يمكن لجميع الموطنين فوق سن 

أبدا بجناية أو جنحة تنطوى على جرائم أخالقية ما لم يتم إعادة تأهيلهم."  ولم يُدانوا منتسبين لمؤسسات عسكرية،

 وإتاحة الوقت الكافى للمواطنين للطعن على األسماء فى أى من القائمتين. وينبغى نشر قوائم الناخبين والمرشحين

رة أربعة أيام للتحرى والطعن على االنتخابات العامة الوطنية للكونجرس حيث كان للمواطنين فتوقد تم ذلك فى 

وحالما تكتمل القائمة النهائية للحزب والمرشح، يجب طباعة بطاقات االقتراع. وينبغى إعطاء  سجل الناخبين.

توزيع بطاقات وهمية مسبقا إلعالم المواطنين بكيفية ويجب  الناخبين توعية كافية بشأن العملية االنتخابية.

وينبغى تدريب  غهم بأنه سيُطلب منهم تقديم أى إثبات هوية قبل قيامهم بالتصويت.كما يجب أيضا إبال التصويت.
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ويجب أن تضع  العاملين فى مراكز االقتراع على إجراءات االنتخابات السليمة وكيفية الرد على أى مخالفات.

 الحكومة خططا للتعامل مه أى تهديدات أمنية، وتوفير األمن الكافى فى مراكز االقتراع.

 

وفى يوم االنتخابات، هناك حاجة لتوزيع بطاقات االقتراع على مراكز االقتراع الصحيحة بشكل آمن. وهناك 

وال يجب أن يتم هذا فى يوم واحد، ولكن تحتاج العملية حاجة لوضع خطة لفرز بطاقات االقتراع ونشر النتائج. 

 ألن تكون مفتوحة وشفافة.

 

للطعن على النتائج أو إدارة االنتخابات. لية قانونية للمرشحين والناخبين وفى أعقاب االنتخابات، هناك حاجة لعم

ويجب معالجتها من جانب مؤسسة مستقلة وينبغى إنشاء قنوات مناسبة لعملية تقديم الشكاوى للعمل من خاللها. 

، يجب يئة التشريعيةللهاالنتخابات العامة الوطنية وفى  عن النفوذ السياسى، وليست هيئة إدارة االنتخابات ذاتها.

ساعة من إعالن النتائج. ويمكن  41( فى غضون HNECلالنتخابات ) العلياالوطنية تقديم الشكاوى إلى الهيئة 

وبعد البت فى جميع الشكاوى واإلعالن عن النتائج  لالنتخابات فى المحاكم.الوطنية قرار الهيئة العليا  فاستئنا

ات البدء فى استعراض العملية وما حدث من الصواب والخطأ خالل ينبغى على مسؤولى االنتخابالنهائية، 

 االنتخابات.

 

 الدورة االنتخابية 

 

 

 فترة ما بعد االنتخابات
 الفصل فى الشكاوى

 تسوية النزاعات

  النظام االنتخابى وترسيم الحدود

 فترة ما قبل االنتخابات
 اإلطار القانونى وضع

 توعية الناخبين

 تسجيل الحزب والمرشح

 فترة االنتخابات
 طباعة وتوزيع بطاقات االقتراع

 عمليات االقتراع

 مراقبة االنتخابات

 فرز بطاقات االقتراع



 

 الوحدة: العملية االنتخابية
ملكية الناخب وزيادة المشاركة المدنية 

(VOICE) 

 

 

 3 رابطة كرييتف الدولية
 

 

 المحتملة المناقشة أسئلة

يمكن إعطاء الناخبين قطعة من الورق بالدورة االنتخابية، والطلب منهم وضع مختلف جوانب االنتخابات فى 

 المكان المناسب

 ما هى مكونات االنتخابات التى يعتقدون أنها األكثر أهمية؟ -1

مشاكل فى  هناك إذا كان النتخابات يوم انتخابات صحيح )بدون تزوير وحشو صناديق االقتراع( ولكن -2

 مرحلة ما وما بعد، هل ما زالت انتخابات حرة ونزيهة؟

 

لطرق الرئيسية التى تنتخب بها البلدان الناس إلى ينبغى أن يكون المشاركين قادرين على تحديد ا: 2نتيجة التعلم 

 البرلمان، فضال عن كيف فعلت ليبيا خالل االنتخابات األخيرة. 

 

 النظم االنتخابية

 

النظام االنتخابى هو ما يترجم األصوات الُمدلى بها إلى مقاعد فازت بها األحزاب والمرشحين. وتجرى جميع 

، حتى فى بروتوكوالت النجاح والرسوب لالستفتاءات. ولفهم كيفية تشكيل النظام االنتخابات وفقا لنظام ما للتمثيل

االنتخابى لبلد ما للنتائج هو أمر حاسم لكل من الناخبين والمرشحين. والناخبون بحاجة لفهم النظام حتى يمكنهم 

يث استخدمت حمن أداء التصويت االستراتيجى والتكتيكى. وهذا على وجه الخصوص هو الحال فى ليبيا، 

(، SNTVنظام مفرط التعقيد وهو الصوت الواحد غير القابل للتحويل ) االنتخابات األخيرة لمجلس الشعب العام

االنتخابية أن ( وجميعها فى نظام واحد. ويمكن للمؤسسات SMD(، والدائرة الفردية )PRوالتمثيل النسبى )

وفى الديمقراطيات الراسخة، تؤثر  الرئيسية فى البالد. إلى حد كبير الحوافز واإلجراءات للجهات المعنيةتشكل 

المؤسسات االنتخابية على استقرار الحكومات، وعدد األحزاب التى يمكن أن تكون قادرة على المنافسة، فضال 

رفين سياسيا. وفى الديمقراطيات الناشئة، يمكن للمؤسسات إدارة العالقات بين عن تحديد قوة المرشحين المتط

 االنقسامات االجتماعية، وتوفير تمثيل للفئات المهمشة.

 

 أنواع النظم االنتخابية
 

 
 

فما هى بعض مزايا  النسبى.االنتخابات العامة الوطنية للهيئة التشريعية كل من نظامى األغلبية ووقد استخدمت 

وعيوب كل من هذين النظامين؟ تشجع نظم األغلبية على مساءلة صاحب المنصب، ولكنها فى الغالب ال تقوم 

بعمل جيد فيما يتعلق بكونها أكثر النظم "عدال". وهى أيضا سيئة بالنسبة لألحزاب الصغيرة. ومع ذلك، فهى 

شريعية. ويرجع هذا إلى إمكانية تقسيم المناطق للتأكد من وجود تضمن بالفعل تنوع جغرافى أفضل للهيئة الت

ممثلين لبعض المناطق. ويمكن أيضا للمجموعات العرقية المختلفة ضمان التمثيل بهذه الطريقة، وذلك عن طريق 

يثير ترسيم الدوائر حول المناطق التى يشكلون فيها أغلبية السكان. ومع ذلك، فتقسيم المناطق )ترسيم الحدود(، 

مشاكل أخرى. فمن سوف يقوم بترسيم الحدود وما هى الخيارات المتاحة للطعن فى هذه الحدود؟ وكم مرة فى 

 الغالب ينبغى إعادة رسم الحدود؟ 

 

وتقوم النظم النسبية بعمل أفضل لترجمة األصوات إلى عدد عادل من المقاعد، ولكنها تعطى الناخبين وصول 

فهى أيضا جيدة لتمثيل يصوتون لحزب بدال من مرشح. واستنادا إلى المستوى،  مباشر أقل إلى ممثليهم ألنهم

األحزاب الصغيرة. وأيضا بالنسبة للمرأة، فهناك احتمال الضعف ليتم انتخابها فى إطار نظم التمثيل النسبى 

 
 التصويت المتوازى

 نسبى مختلط األغلبية

الفوز لألكثر 

 أصواتا

 

ابل صوت مفرد ق

 للتحويل

 

عضوية نسبية 

 مختلطة

اقتراع على 

 دورتين
 التصويت البديل

صوت مفرد غير  تصويت كتلة

  قابل للتحويل
 قائمة التمثيل النسبى
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واحدة فقط بمقعدها فى  مقارنة بنظم األغلبية. وفى االنتخابات العامة الوطنية للهيئة التشريعية بليبيا، فازت امرأة

 منطقة مقابل قائمة حزب. 

 

 األغلبية قائمة التمثيل النسبى المنطقة

 41من  15 41من  11 أفريقيا

 45من  11 45من  11 األمريكيتين

 23من  0 23من  13 أوروبا الشرقية

 13من  2 13من  4 الشرق األوسط

 21من  5 21من  3 آسيا

 

 المحتملة المناقشةأسئلة 

 ؟هو النظام االنتخابى األفضل لليبيا ما -1

 هناك مفاضالت لكل نظام، ولكن ما هى أهداف النظام التى هى برأيك األهم؟ -2

 

 : ينبغى أن يكون المشاركين قادرين على شرح المهام الرئيسية لهيئة إدارة االنتخابات وأدوار 3نتيجة التعلم 

 الهيئة العليا الوطنية لالنتخابات.

 

 اباتإدارة االنتخ

 

هيئة إدارة االنتخابات هى "منظمة أو هيئة تم تأسيسها لغرض، وهى مسئولة عن، وتدير واحدا أو أكثر من 

مثل االستفتاءات، ومبادرات  –العناصر الضرورية إلجراء االنتخابات، وأدوات الديمقراطية المباشرة 

القانونى" )المجلس األمريكى للتمارين(  التى تشكل جزءا من اإلطارمن تلك  –المواطنين، واالستدعاء للتصويت 

(ACE.) 

 

 الحزبية، المستقلة، الالمركزية، الفيدرالية.المفاضالت بين الهياكل المختلفة: 

 تفويضات هيئة إدارة االنتخابات 

 )تحديد أهلية الناخبين )تسجيل الناخبين 

 لمرشحينتصديق الترشيحات من المشاركين فى االنتخابات )األحزاب السياسية و/أو ا 

 م، والغائبين، وفيما وراء البحار، والقائمة على ال  مركز(إجراء االقتراع )الُمتَقَدِّ

 جدولة التصويت 

 التصديق على نتائج االنتخابات 

 تفويضات المؤسسات األخرى التى تتعلق باالنتخابات 

 )الفصل فى الشكاوى )المحاكم، هيئة مستقلة 

 )األمن )الشرطة، الجيش 

 

أن يناقش المشاركون المهام التى ينبغى تنفيذها من جانب هيئة إدارة االنتخابات وما هى  يمكن نقطة المناقشة:

المهام التى يجب معالجتها بواسطة المؤسسات األخرى. هل يمكن أن يتم معالجة بعض المهام بواسطة أكثر من 

 هيئة واحدة؟ لماذا؟

 يتم إدارتها بواسطة الحكومة 

  ،تونس، سيشيلبلجيكا، أروبا، سنغافورة 

 يتم إدارتها بواسطة حكومة ال مركزية 

 الواليات المتحدة، المملكة المتحدة، سويسرا 

  السلطة اإلشرافية الجماعيةيتم إدارتها بواسطة الحكومة تحت 

 أستراليا، األرجنتين، اليابان، تركيا، ألبانيا 

 لجنة مستقلة 

 روسياكندا، المكسيك، الهند، اليمن ، 

 لهيئات المستقلةاثنين أو أكثر من ا 
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 كولومبيا، شيلى، بيرو 

 

وتدار انتخابات الهيئة التشريعية العامة الوطنية فى ليبيا بواسطة اللجنة العليا الوطنية لالنتخابات، ويقودها مجلس 

(، مما NTCمفوضين يتألف من أحد عشر عضوا. ويتم تعيين المفوضين بواسطة المجلس الوطنى االنتقالى )

 تخابات القادمة، سنكون هناك طريقة جديدة للتعيين.يعنى أنه فى االن

 

 المحتملة المناقشةأسئلة 

 يعتقد المشاركون أنها مناسبة لليبيا؟ما هو نوع هيئة إدارة االنتخابات التى  -1

 كيف ينبغى تعيين المفوضين؟ -2

 ما هو التفويض الذى ينبغى أن يكون لدى هيئة إدارة االنتخابات الجديدة فى رأيك؟ -3

 

يجب أن يكون لدى المشاركين بعض المعرفة بالقضايا األخرى المتعلقة باالنتخابات مثل تمويل : 4التعلم نتيجة 

 الحمالت االنتخابية وتصويت المشردين داخليا. 

 

 تصويت المشردين داخليا:

 

ت اللجنة العليا ، أَعدَّ المؤتمر الوطنى العام انتخابات قضية فى االنتخابات المقبلة. وفىقد تكون هذه أو ال تكون 

وسرت. ويمكن  مركزا خاصا بالتسجيل فى سبها، وغريان، وطرابلس، وبنى غازى، 14الوطنية لالنتخابات 

للناخبين المسجلين فى هذه المراكز التصويت فى دوائرهم األصلية. وقد قررت اللجنة العليا الوطنية لالنتخابات 

 ة جميعها تتضمن أعدادا كبيرة من األشخاص المشردين.الروميومشيشا، وبنى وليد، وخاليش، وأن مصراتة، 

 

 تمويل الحمالت:

 

ينبغى على الهيئة المكلفة بإدارة االنتخابات نشر مبادئ توجيهية واضحة بشأن تمويل الحمالت. وأثناء انتخابات 

قات مع ، كان على المرشحين فتح حساب بنكى ألغراض ترشيحهم فقط، ونشر جميع النفالمؤتمر الوطنى العام

  . وقد تباينت حدود اإلنفاق حسب اإلقليم والمنطقة المتنازع عليها   المؤتمر الوطنى العام

 

 المحتملة المناقشةأسئلة 

 هل تعتقد أن ينبغى السماح بالتصويت لألشخاص المشردين داخليا، وكذلك المواطنين فى الخارج؟ -1

 من أموال الدولة لحمالتهم؟ هل تعتقد أنه ينبغى لبعض األحزاب والمرشحين تلقى أموال -2

 


