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۱۹-كوفید أزمة أثناء  االنتخابیة اإلدارة  بھیئات المتعلقة  لالتصاالت التوجیھیة مبادىءال  

     ۲۰۲۰أیار   ۱۸تاریخ النشر: ، إعداد: إنغرید بیكو         

 
  واآلراء .  محددة  سیاسیة  أو   وطنیة  مصالحأي    عن  مستقل   التعلیق  وھذا.  الموظفین  آراء   ھي  التعلیق  ھذا   في  الواردة  اآلراء :  مسؤولیة   إخالء
 .فیھ   األعضاء الدول مجلس أو مستشاریھ مجلس أو للمؤسسة الدولیة للدیمقراطیة واالنتخابات المؤسسي الموقف بالضرورة تمثل ال عنھا المعرب

 

 االختیار   یعادل  قد )  ۱۹-(كوفید   الجدید  كورونا فیروس  مرض   تفشي  أثناء  المقررة  االنتخابات   تأجیل  أو  عقد   قرار  إن
ً   ولكن  ،للناس  بالنسبة  والموت   الحیاة  بین  تأتي  أن  ینبغي  باألولویات،  األمر  یتعلق  وعندما.  للدیمقراطیات   بالنسبة  أیضا

 .الدیمقراطیة صحة كثب  عن  تلیھا منازع، بال أوالً  السكان صحة

  وتجھیزھا   المعلومات   لجمع  السریعة  اآللیات   استخدام  على  الدولة  مؤسسات   قدرة  فإن  ، ۱۹-كوفید   وباء  سیاق  وفي
 الوقت في المناسبة(التواصل)  ت االتصاال استراتیجیات  تنفیذ  عن أھمیة تقل ال القرار صنع  لعملیة كأساس وتحلیلھا
 انتشار  الحتواء  الدول  من  العدید   تفرضھا  التي  التقییدیة  والتدابیر  ،ةمناسب ال  تصاالت اال  وجود   عدم  حالة  في.  المناسب 
ً   اآلن  أصبح  الذي  العام،  الخوف  إثارة  إلى  إال  تؤدي  ال  الفیروس (الدائم)    فقدانال  بخطر  متزاید   نحو  على  مرتبطا

 . األساسیة والحریات  لحقوقا
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 والتضلیل  المرض
 مختلف   إلى  نشیر  عندما  مثیل  لھ  یسبق  لم  مستوى  على  المضللة  المعلومات   عن  نتحدث   كنا  ،فقط  أشھر  بضعة  قبل

 وفي   .وصاعداً   ۲۰۱٦  عام  منذ   العالم  أنحاء  مختلف  في  االنتخابات   استھدفت   التي  اإلنترنت   عبر  التالعب   حمالت 
ً   تشخیصھ  تم  ما  تطور  ،كورونا  وباء  خضم  مما  ،جائحة من المعلومات   إلى  المعلومات   في  اضطراب   أنھ  على  سابقا
 المسألة   ھذه  وتصل.  جماعي  ذعر   إلى  الفردي   الخوف  تصاعد   حین  في   ،صعوبة  أكثر  الدولة  مؤسسات   مھمة  جعل
 . الثقة وانعدام  االرتباك یولد  مما للدولة، القیادیة الكیانات  خالل من كاذبة معلومات  تنتشر  عندما  نقطة أخطر إلى

 ما   كثیراً   التي  والمعلومات،  البیانات   من  ومتنوعة  كبیرة  مجموعة  بین  التمییز  إلى  یضطرھم  وضع  في  فالمواطنون
 التواصل  وسائل  بذلتھا  التي  المتضافرة   الجھود   فإن  وبالتالي،.  والخوف  الوقت   ضغط  تحت   متضاربة،  تكون

 المعلومات   تزاید مكافحة  و  الفیروس  لمكافحة  واالتصاالت   المعلومات   لتكنولوجیا  الشعبیة  والمنابر  االجتماعیة
 تؤدي   والموثوقة  والمستقلة  الحرة  اإلعالم  وسائل  فإن  ولذلك  .اآلن  حتى  بعد   المشاكل  مواءمة  من  تتمكن  لم  المضللة

ً   دوراً   . األزمات   أوقات   في  صحیة  دیمقراطیة  بیئة  على  الحفاظ  عن  فضالً   ،لجائحة كورونا  االستجابة  فعالیة  في  أساسیا

 

 )المعاملة  سوء من( الخوف وتقلل  الثقة  تبني السلیمة  االتصاالت

ً  ترتبط  وھي حكومیة، لمؤسسة  قیمة األصول أكثر ھي الثقة ً   ارتباطا  ، فھي: المواطن توقعات ل السابق بالوفاء  وثیقا

 .القدرة على اتخاذ القرارات الالزمة بسرعة وتنفیذھا بسالسة التي لھاتستثمر السلطات  •
(المفترضة)رغم    صوتھم  سماع  على  ساعد ت • العالیة  الكاذبة   الضوضاء  المعلومات  انتشار  تقلیل  وبالتالي 

 . وعواقبھا المدمرة المحتملة
 التغلب   بمجرد   باستعادتھا  الیقین  أساس  على  أكبر  بسھولة  حقوقھم  على  المفروضة  القیود ب  للقبول  الناس  تدفع •

 .الخطر على
 
 كبیراً   عجزاً   تواجھ  بینما  ،العالمیة  األزمة  ھذه  في  ضالعة  البلدان  من  العدید   في  نفسھا  الدولة  مؤسسات   وجدت  لألسف،

ً   ینطبق  وھذا.  محدودة  وموارد   للطوارئ  خطط  وجود   عدم  مع  الثقة  في   ذلك،  مع  .االدارة االنتخابیة  ھیئات   على  أیضا
فاألزمات لدیھا القدرة على تسریع التغییر اإلیجابي   تمارسھ، الذي  والضغط األزمات   خلقھات التي  ة كیللدینامی  ونظراً 

یمكن أن تحدث عملیة كیمیائیة لتحویل عدم الثقة إلى ثقة في مثل ھذه الظروف، عندما و  .في المنظمات واألفراد 
. بشكل أساسي بالألمل  ، وھي مرتبطة  ) إلثبات كفاءتھم وحسن نیتھملمنح القادة فرصة (ثانیة   میالً یكون المجتمع أكثر  

 یؤدي  الذي  األمر  الثقة،   توطد   أن  یمكن  بفعالیة،  وإبالغھا  بوضوح   تفسیرھا  عند   للقرارات،  المقیدة  الحقوق  وحتى
 .الخوف تبدید  إلى بدوره

 
 األولیة  اإلجراءات

 
 لم  أو  للتصویت،  خاصة  ترتیبات   اختار  أو  ،تأجیلھا  قرر  أو ،  أزمة كورونا  خضم  في  انتخابات   ما  بلد   أجرى  سواء
 أن  إلى  األزمة  إطار   في  العملب  تستمر  أن  االتصال،  منظور  من،  االدارة االنتخابیة  ھیئات على    ینبغيف  بعد،  یقرر
 .العادي االنتخابي  بالنظام العمل یعاد 

https://en.wiktionary.org/wiki/infodemic
https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/un-tackling-%E2%80%98infodemic%E2%80%99-misinformation-and-cybercrime-covid-19
https://www.idea.int/news-media/news/acceleration-moment-tech-will-impact-democracy
https://www.idea.int/news-media/news/acceleration-moment-tech-will-impact-democracy
https://www.idea.int/publications/catalogue/managing-elections-under-covid-19-pandemic-republic-korea-crucial-test?fbclid=IwAR066PAQThOYNc_Nfba4FBvb29wz8XuvDw-uwL4S5U44CiMtvHH7fTF60YQ
https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections
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 الجدید السیاق مع لیتالئم النھج تعدیل

 مجموعة   أو  خلیة  ینشئ  أن  لھ  فینبغي   األزمات،   لمعالجة  ةمحدد   یةھیكل  یةاإلنتخابدارة  اإلھیئة    مكتب  لدى  یكن  لم  إذا
ً   یتعاونوا  وأن  الالزمة  المھام  فیھا  ینجزوا  أن  المنظمة  داخل  الصلة  ذات   اإلدارات   لممثلي  یمكن  أساسیة ً   تعاونا  وثیقا

ً   االتصال استراتیجیة وتعدیل  التدابیرلتوجیھ  القرار صنع یةھیكل  مع  .لذلك وفقا

 غیر  من  لیس  السیاق،  ھذا  وفي.  بھا  التنبؤ  یمكن  ال  ةكیبدینامی  تتسم  ولدھا  التي  األزمة  فإن  ،الجائحة  لحداثة  نظرا
 المساء   في  الصادرة  اإلعالنات   مع  الصباح  في  یتعارض   موقف  في  انفسھ االنتخابیة  دارة  اإلھیئة    جد ت  أن  المألوف
 إلى  الدائم  والوصول   واضحة،  قیادة  وسلسلة   الموافقة،  عملیة  تشمل  السریع  للرد   آلیة  إنشاء  ینبغي  ولذلك.  السابق

 .المعین الرسمي والمتحدث   ،یةاالنتخاب دارةاإل ھیئة داخل القرار صنع یةھیكل

 

 الوكاالت بین فیما والتعاون التواصل آلیات ضمان

 وتفعیلھا   العامة،  الصحة  سلطات   فیھا  بما   المعنیة،  الحكومیة   الوكاالت   مع  واالتصال  للتعاون  خارجیة  آلیة  دمج   ینبغي
 . الدیمقراطیة على وكذلك واألمن، الصحة على المحتملة السیناریوھات  من كل آلثار  دقیق تحلیل إجراء ضمانل

ً   عنصراً   اإلعالم   ووسائل  اإللكترونیة  المنابر  مع  التعاون  كلیش  وانتشار  التالعب   لمحاوالت   التصدي  في  أساسیا
 في )  الخارجیة  اإلعالمیة  العملیات   من  كجزء  أو  المحلیة  سواء (  االنتخابیة  بالعملیات   المتصلة  المضللة  المعلومات 

 . بالتوازي  تطویره وینبغي كورونا أزمة سیاق

 

 تلبیة حاجات التواصل الداخلیة 

 وینبغي.  الكاذبة  والمعلومات   الشائعات   وانتشار  الذعر  لمنع  الخارجي  التواصل  عن  أھمیة  الداخلي  التواصلال یقل  
 تتخذ  التي   بالقرارات   بشفافیة،و  المناسب   الوقت   في  علم  على  لمكتب ھیئة إدارة اإلنتخابات   الفني  الجھاز  یكون   أن

 . أنشطتھ على  األزمة تدابیر تأثیر  وكیفیة

 

 األزمات  في  التواصل إستراتیجیة 
  حالة   وفي  ،  مسؤول  غیر   أنھ  على  القرار  إلى  النظر  یمكن  ،  كورونا خضم  في   االنتخابات   تُجرى  عندما •

 . تساؤل موضع ستكون االنتخابات  شرعیة فإن ، المنخفضة المشاركة
 . للمواطنین السیاسیة الحقوق تعلق الوباء، بسبب   االنتخابات  تؤجل عندما •
  المنخفضة،   الثقة  سیاق  في  وخاصة  ،)الخاصة  التصویت   تدابیر(  اللعبة  منتصف في  القواعد   تغییر  یتم  عندما •

 بأصواتھم   اإلدالء  من  الناخبین  تمنع  قد   للناخبین  اإلعالمیة  الحملة  كفایة  عدم  أن  كما.  احتیال  بمحاولة  ترتبط  فقد 
 .إبطالھا  تمی  التي األصوات  من كبیر عدد  إلى بدوره  یؤدي  قد  مما ، الواجب  النحو على

-كوفید تثیر القیود المفروضة على الحمالت االنتخابیة الوجاھیة وجمع التبرعات عقب إجراءات مكافحة   •
 .االنتخابات  نزاھة في وتشكك  مستنیرة قرارات  اتخاذ  على  الناخبین قدرة بشأن القلق مخاوف ۹۱

 .االنتخابات  شرعیة بشأن  أیضا القلق یثیر مما البدایة، في المقررة الدولیة المراقبة بعثات  نشر  یتم ال قد  •
 
 

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/cybersecurity-in-elections-models-of-interagency-collaboration.pdf
https://www.idea.int/news-media/news/elections-during-covid-19-considerations-how-proceed-caution
https://www.osce.org/odihr/elections/poland/450856
https://www.osce.org/odihr/elections/449695
https://www.osce.org/odihr/elections/449695
https://www.osce.org/odihr/elections/449695
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 ولكن علیھا تحمل   ،یةدارة اإلنتخاب اإلھیئة    إلى  حتى  یعود   ال  قد   الحاالت   من  كثیر  في  القرار  أن  من  الرغم   وعلى 
 .تدبیر كل بآثار وشفافیة  بوضوح الناخبین إبالغ مسؤولیة

 
 ؟   األھداف ھي ما
 

 فھم  إیجاد إن كما . وملموسة صادقة بإجابات   الناس مخاوف  تعالج  أن األزمات  حاالت  في تصاللال خطة ألي ینبغي
 وباء   خالل  باألزمات   التواصل  الستراتیجیة  الرئیسیان  الھدفان  ھما  لھا  واالمتثال  المقررة  للتدابیر  ومشترك  واضح
 . كورونا

 
 ؟المستھدف  الجمھور ھو من

 
ما تقع االتصاالت المتعلقة باألزمات في استھداف جمھور معین على جمھور آخر. وینبغي تطویر وتكییف   كثیراً 

في استطالعات ن  یوالعامل،  ن  یالناخب واالتصال بحیث تناسب على وجھ التحدید كل فئة من الجمھور (  التواصلأنشطة  
، وما إلى ذلك) ، وأن یتم تجزئتھا وفقاً لكل من األھداف ن  یوالمراقب، واألحزاب السیاسیة ،  ن  یوالمرشحالرأي ،  

  للتأكد   للجماھیر  سریع  تحلیل  إجراء  یلزم  ،  ولذلك.  المستھدف  للجمھور  اإلعالمي  االستھالك  وأنماط  .الواجب تحقیقھا
 إلى   المعلومات   وصول  لضمان  الجھود   بذل  وینبغي.  الجمھور  فئات   جمیع  إلى  ویصل  الجمیع  یشمل  البالغ  أن  من

إلى وسائل التواصل   وصولھم  فرص   تقل  مواطنینالى    أو  لغویة   أو  ةعرقی  كانت   سواء  األقلیات،  قطاعات   مختلف
 اإلجتماعي. 

 
 الرئیسیة ) الرسائل( الرسالة توصیلھ؟ تحاول الذي ما
 

 االنتخابیة  السلطات   تشمل  التي  الصلة  ذات   الدولة  مؤسسات   بین تعاوني  لعمل  نتیجة  جاءت   القرارات   أن  وبافتراض 
 على   الحفاظ  في  أساسي  أمر  المعنیة  الفاعلة  الجھات   جمیع  توجھھا   التي  الرسائل  اتساق  فإن  العامة،  الصحة  وسلطات 

 تركز وأن الدولیة الھیئات  رسائل مع الرئیسیة الرسائل تتوافق  أن ینبغي. السكان بین  الیقین عدم  مستوى وتقلیل الثقة
 . والدیمقراطیة الناس  وسالمة  العامة الصحة على

 
 من یحاول التواصل؟ 

 
ً   ،  مسؤولة  یةاالنتخاب  دارةاإل  ھیئة تلعب ھیئة    .الصحیحة  المعلومات   على  الناس  حصول  ضمان  عن  ،  لوالیاتھا  وفقا

 المتوقعة   والنتائج  باالنتخابات   یتعلق  فیما  المتخذة  بالقرارات   المتعلقة  الحجج  تقدیم  في  مركزي  دور  یةدارة اإلنتخاباإل
 المصدر  أنھا  على  إلیھا  النظر  وینبغي  .الدیمقراطیة  لحمایة  كضمان  ستتخذ   التي  التدابیر  عن  فضالً   ،  والمخاطر

 یتوقف  ذلك  ولكن  اإلعالمي،  التضلیل  أو  للتالعب   محاوالت   أي  یثبط  مما  االنتخابیة  المسائل  عن  للمعلومات   الرئیسي
  إعالمیة حمالت  تنظیم في النظر ویمكن. السكان بین بھا تتمتع  التي الثقة ومستوى الشفاف نھجھا على كبیر حد  إلى

 .الصلة ذات  الصحیة والسلطة األوروبي المركزي المكتب  بین مشتركة
 
 
 
 
 

https://www.idea.int/publications/catalogue/emergency-powers
https://www.democraticaudit.com/2020/03/30/elections-and-covid-19-making-democracy-work-in-uncertain-times/
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 كیف؟ 

یكون   أن  ویمكن.  للسكان  بھ  یحتذى  مثاالً   تكون  وأن  وسالمتھم  المواطنین  صحة  تراعي  أن  الدولة  لسلطات   ینبغي
 المتزایدة  الیقظة  أوقات   في  وخاصة  الشفوي،  التأثیر  من  أكبر  تأثیر  الشفوي  غیر  االتصال  طریق  عن  المرسلة  للرسالة

 \ .الفیروس الحتواء القائمة التدابیر تحترم  أن یةدارة اإلنتخاب اإلعلى ھیئة  ینبغي ، ولذلك. ھذه

 المتخذة  والقرارات   للخیارات   فیھ  لبس  ال  متسق  شرح  خالل  من  قیادتھا  االنتخابیة  السلطات   تثبت   أن  مھمال  من
ً   االعتراف  مع  المتوقعة،  والنتائج  علیھا  تعتمد   التي  والمعلومات   والبیانات   وراءھا  الكامنة  واألسباب   الیقین  بعدم  أیضا

 . وتعاطفیة  شفافة بطریقة

 ویمكن   معینة  نقطة  حتى  المتاحة  المعلومات   إلى  تستند   المتخذة  القرارات   فإن  بسرعة،  تتطور  والحالة  البیانات   أن  بما
 غیر .  جدید  موعد  تقدیم  دون لالنتخابات دارة اإلنتخاب اإلھیئة  تأجیل   في السبب  ھو ھذا  یكون وقد .  بسرعة  تتغیر أن
 تحدیثات منتظمة.  خالل من المحتملة بالتغیرات  المواطنین وإبالغ  محتملة سیناریوھات  عرض   األفضل من أنھ

 للبیانات   ثم  ومن  للقرارات   الصالبة  توفر  بھا  موصى  صحیة  ممارسة   ،التدابیر  وشرح  اتخاذ   عند   لخبراءل  شارةإلوتعد ا
 .التواصل في الناس لسلوك الحالیة االتجاھات  مع تتماشى أنھا كما ، الصلة ذات 

ً   تحضیراً   باألزمات   المتعلقة  لالتصاالت   الكامل  اإلطار  ویتطلب  ً   قویا  مراحلھ  من  مرحلة  أي  في  االرتجال  ألن  مسبقا
 . إصالحھا یمكن ال أضراراً  یولد  أن یمكن

 وسائل؟  یةبأ

 اتجاه  أیضا  لوحظ  ،  ذلك  ومع.  المنـزلي  العمل/اإلغالق   تدابیر  بسبب   كبیرة  زیادة  الرقمي  المحتوى  استھالك  زداد إ
جداً   عالیة  مستویات   الصحفیة   المؤتمرات   تجتذب   حیث   واإلذاعة  التلفزیون   سیما  وال  التقلیدیة،  اإلعالم  وسائط  نحو
 المتاحة   الوسائل  جمیع   خالل  من  الوقائع  على  القائمة  والرسائل  المعلومات   نقل  المھم  من  ولذلك،.  الجمھور  من

 . الشمول على التركیز ینبغي ، أخرى ومرة. الجمھور  جمیع إلى للوصول

ً   دوراً   االجتماعیة  اإلعالم  وسائل  تلعب   المضللة  المعلومات   لمكافحة  سیما  وال  االتصال،  أھداف  تحقیق  في  محوریا
لھیئة    ویمكن  .المواطنین  مع  والمباشر  العضوي  للتفاعل  المناسبة  البیئة  اإللكترونیة  المنصات   وتوفر.  الشائعات   وتبدید 

 الصحة   تدابیر  وتعزیز  التدابیر،  بأحدث   الناخبین  وإبالغ  ،المواطنین  أسئلة  على  لإلجابة  تستخدمھا  أن  یةاإلنتخابدارة  اإل
 عندما  سیما  ال  جدواھا،  وتثبت   أعلى  مستوى  إلى  مرئیةال  المواد   تصل  ما  عادة.  كورونا  وباء  خالل  العامة  والسالمة

 وسائل   التقلیدي،  الجماھیري  االتصال  لنھج  أیضا  الجیدة  اإلضافات   ومن.  معقدة  أو  صعبة  مواضیع  نقل  إلى  تسعى
 . الناس على یركز الذي نھجھا بسبب  ،األسئلة واألجوبة وجلسات  الحي، البث 

 مرة؟   وكم متى

 ھذه   خالل  المواطنون  بھا  یشعر  التي  التنبؤ  على  القدرة  إلى  الماسة  للحاجة  لالستجابة  روتیني   نظام  وضع  ینبغي
 في  السلطات  تتردد  أال ینبغي ولذلك ، استثنائیة اً تدابیر  االستثنائیة الحاالت  وتتطلب . بھا  التنبؤ یمكن ال  التي األوقات 
.والقرارات  التطورات  بآخر المواطنین وإبالغ الحاالت  لتوضیح الیوم في مرات  عدة بالجمھور  االتصال



6 
 

 
 
 

 أو   التطورات   نشر  وینبغي.  التوعیة  من  قدر  أقصى  یكفل  الیوم  من  وقت   وفي  بانتظام  المعلومات   تبادل  ینبغي
 .الشائعات  انتشار لتجنب  ممكن وقت  أقرب  في الجدیدة القرارات  أو اإلرشادات 

 
 النقد؟  مع تتفاعل كیف

 
 وسائط   أن  حین  وفي.  تتواصل بالمشھد   التي  الوحیدة  الجھة  لیست   الدولة  مؤسسات   أن  البال   عن  یغیب   أال  المھم   من

 إلى   فیھا  تحتاج  قد  حاالت   ھناك  جوھري،  بشكل  تساعد   القویة   المدني  المجتمع  ومنظمات   بھا  الموثوق  اإلعالم
 رصد و  راجعةال  التغذیة  تحلیل  إلى  استنادا  الجمھور،  استجابة  على  اعتمادا  تغییر،  إلى  وأحیانا  بل  اتصال،  استراتیجیة

  یكون   إن یمكن   على سباق حصولھ،  واعتماداً .  لذلك  وفقا   االستراتیجیة  وتعدیل  الجمھور  فعل  ورد   اإلعالم   وسائط
 .أساسیة الشفافیةتعد  ، أخرى مرةو. فعل رد  وجود   عدم مثل مفیداً  سریع فعل رد  وجود 

 
   .ةالمشروع مخاوفال وعالج  المسؤولیة تحمل الصحیح، النقد  حالة في •
  الصحیحة  المعلومات   تكون وأن فالبد  خاطئة، أو صحیحة غیر   معلومات  على مبنیة اً تقاریر نشر  یتم عندما •

غیر   التقاریر  على  التأكید   إعادة  دون  من(  ممكن  وقت   أسرع  في  للعیان  واضحة  الحقائق  على  المبنیة
 ). الخاطئة/الصحیحة 

  واستغالل   تأجیجھا عدم  خاص  بشكل  المھم من ،حول مسألة معینة  االجتماعي التواصل  وسائل تضج  عندما •
ً   المسألة  بھذه  المتصل  المؤسسة  موقف  كان  وإذا.  الوضع  لتقییم  الوقت  ً   موقفا ً   عاما   الوقت   یكون  فقد   ،وواضحا

 . اسیخففان من حدتھ اللذان ھما  نفسھا  االجتماعي التواصل وسائط  في ةكیوالدینامی
 

 المقبلة  لألزمة واستعد  األخطاء من تعلم). الجدید( الطبیعي الوضع إلى العودة
 

ً .  لألزمة  كاستجابة  المنفذة  التدابیر  أثر  تقییم  ینبغي  ،  األزمة  تھدأ  حالما  الطرق   استدامة  في  النظر  ینبغي  بالنتیجة،  ورھنا
ً  الدیمقراطیة القیم وإدراك األزمة بعد  ما  سیاق في بعنایة جدواھا تحلیل بعد  فقط ولكن الناجحة،  . دائما

 
 حول الكاتبة: 

ً تعمل إنغرید بیكو حال للدیمقراطیة   ةالدولی  ؤسسةفي االتصاالت االستراتیجیة واالنتخابات في الم  ةكخبیر  یا
 . الدائمة لالنتخابات في رومانیامن قبل الھیئة  ةمعاروخدماتھا )، International IDEA(  نتخاباتواال

 
 
 
 

 
 

 ااألردن.الھیئة المستقلة لالنتخاب، الى العربیة من قبل : أعدت ھذه الترجمة الترجمة
 . األردن ،لھیئة المستقلة لالنتخاب

ھذه النسخة العربیة ھي ترجمة للنسخة االصلیة باالنكلیزیة ألغراض المعلومات فقط. تعتمد النسخة االصلیة االنكلیزیة في حال وجود 
 أي تضارب.
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