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1- مفهوم العدالة االنتخابية
نحو  الرسمية  وغري  الرسمية  املقاربات  مختلف  عىل  الضوء  العامة  اللمحة  هذه  تسلط 

املؤسسة  دليل  شموالً:  أكرث  بشكل  االنتخابية  العدالة  كتاب  يوردها  التي  االنتخابية  العدالة 

لنظام  االسرتشادية  املبادئ  العامة  اللمحة  هذه  وتصف  واالنتخابات.  للدميقراطية  الدولية 

الطعون  نظم  مختلف  تعرض  كام  وضامناته.  عنارصه  جانب  إىل  الفعال،  االنتخابية  العدالة 

عىل  والحفاظ  النزاعات  نشوب  دون  الحيلولة  طرق  وتناقش  فيها،  الفصل  وكيفية  االنتخابية 

الحقوق االنتخابية. ويوىص بقراءة الكتاب األشمل “العدالة االنتخابية: دليل املؤسسة الدولية 

للدميقراطية واالنتخابات” ملن يقومون بتصميم نظام للعدالة االنتخابية أو مبراجعته يف بلدانهم، 

وملن يهتمون بالدراسة املجردة للموضوع. 

وتنطوي العدالة االنتخابية، كام يرد تعريفها يف هذه اللمحة العامة ويف الدليل، عىل الوسائل 

واآلليات املتاحة يف بلد أو مجتمع محيل ما، أو عىل املستويني اإلقليمي أو الدويل من أجل:

• ضامن امتثال أي فعل وإجراء وقرار مرتبط بالعملية االنتخابية لإلطار القانوين.	

• حامية الحقوق االنتخابية أو إعادتها ألصحابها.	

• متكني من يظنون أن حقوقهم االنتخابية قد انتهكت من الطعن والنظر يف قضيتهم 	

أمام املحاكم وحصولهم عىل حكم. 

القانون وأقىص ضامن لالمتثال للمبدأ  العدالة االنتخابية لهو آداة رئيسية يف سيادة  إن نظام 

الدميقراطي القائل بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وأصيلة. وتكمن أهداف نظام العدالة االنتخابية 

يف الحيلولة دون أي مامرسات شاذة يف االنتخابات، وتحديدها، وتوفري وسائل وآليات لتصحيح 

هذه املامرسات الشاذة ومعاقبة مرتكبيها. 

وعندما ال ميتثل أي فعل أو إجراء أو قرار مرتبط بالعملية االنتخابية للقانون، فهذا ميثل مامرسة 

شاذة. ومبا أن أي مامرسة شاذة يف العملية االنتخابية قد تتسبب يف نشوب نزاع، فإّن الهدف 

من نظام العدالة االنتخابية يكمن عندئذ يف الحيلولة دون حدوثه، وضامن إجراء انتخابات حرة 

بالنسبة  ونزيهة وأصيلة. وعىل ذلك، يعترب تصميم نظام عدالة انتخابية مناسب أمراً جوهرياً 

للرشعية الدميقراطية وملصداقية العمليات االنتخابية.

إّن مفهوم العدالة االنتخابية، يتجاوز مجرد فرض اإلطار القانوين؛ فهو أيضاً أحد عوامل تصميم 

يف  املصالح  أصحاب  أفعال  عىل  يؤثر  أنه  كام  عموما،  وإجرائها  االنتخابية  العمليات  جميع 

إطار هذه العمليات. ومبا أن نظم العدالة االنتخابية تتأثر إىل حد كبري بالسياقات االجتامعية 

والثقافية والتاريخية والسياسية التي تعمل فيها، فهناك تعددية كبرية يف املامرسات والنظم 

حول العامل. 

بعدد  يلتزم  أن  االنتخابية  العدالة  نظام  عىل  املحتملة،  االختالفات  هذه  من  الرغم  وعىل 
وتتواجد  املصداقية والرشعية.  من  االنتخابية مزيداُ  العملية  والقيم ليك مينح  األعراف  من 
هذه األعراف والقيم يف ثقافة البلد وإطارها القانوين، وأيضاً يف الصكوك القانونية الدولية. 
ويجب أن ينظر إىل نظام العدالة االنتخابية عىل أنه فعال ومستقل ومحايد يف تعزيز العدالة 
والشفافية واإلتاحة والتضمني واملساواة. ومن شأن وجود تصورات عن عدم سالمة النظام 

إن نظام العدالة االنتخابية 
لهو أداة رئيسية يف 

سيادة القانون وأقىص 
ضامن لالمتثال للمبدأ 

الدميقراطي القائل بإجراء 
انتخابات حرة ونزيهة 

وأصيلة

يجب أن ينظر إىل 
نظام العدالة االنتخابية 
عىل أنه فعال ومستقل 

ومحايد يف تعزيز العدالة 
والشفافية واإلتاحة 
والتضمني واملساواة.
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بشأن مشاركتهم يف  يتشككون  الناخبني  يجعل  وأن  املحك  يضع مصداقيته عىل  أن  وقوته 
االنتخابية  العدالة  تصبح  ثم  ومن  النهائية.  نتائجها  يرفضون  حتى  أو  االنتخابية،  العملية 

الناجزة واملتحققة يف موعدها الصحيح عنرصاً رئيسياً يف الحفاظ عىل املصداقية. 

شكل 1 – نظام العدالة االنتخابية

           

وكام يظهر الشكل 1، يتضمن نظام العدالة االنتخابية، عىل اتساعه، نطاقاً متنوعاً من اآلليات 

املحددة لضامن مصداقية حل النزاعات االنتخابية تتضمن تدابري وقائية، فضالً عن وسائل 

أنواع  الشكل  يبني  كام  االنتخابية.  النزاعات  لحل  )بديلة(  رسمية  وغري  )مؤسسية(  رسمية 

اآلليات املتاحة واملرتبطة ارتباطاً منطياً بالعدالة االنتخابية للفصل يف أي فعل، وتحديداً تلك 

اآلليات ذات الطبيعة التصحيحية أو العقابية.

إن زيادة احرتام سيادة القانون من شأنها أن تقلل عدد النزاعات االنتخابية املرفوعة أمام 

لألعراف  املواطنني  واحرتام  القانوين  السلوك  تعزز  التي  السياسية  فالثقافة  لحلها.  القضاء 

الدميقراطية، تساعد عىل التقليل ما أمكن من احتاملية نشوب النزاعات االنتخابية، تاركة 

إرشاك  مبكان  األهمية  ومن  القضاء.  فيها  ليحكم  والواضحة  للجدل  املثرية  النزاعات  فقط 

األحزاب السياسية الرئيسية والقطاعات األساسية للمجتمع املدين يف تطوير اإلطار القانوين 

االنتخايب للحيلولة دون نشوب النزاعات. 

وميكن حل النزاعات االنتخابية من خالل ثالثة أنواع رئيسية من اآلليات، هي:

الرسمية:

الدعاوى أ-  وإقامة  الطعون  تقديم  )مثل  التصحيحية  أو  الرسمية  اآلليات 

االنتخابية(: يف حالة اتباعها، ينتهي األمر بصدور قرار بإبطال مامرسة شاذة يف 

العملية االنتخابية أو إىل تعديلها أو اإلقرار بها.

تتضمن آليات العدالة 
االنتخابية تدابري وقائية 
فضال ًعن وسائل رسمية 

وغري رسمية لحل 
النزاعات االنتخابية.

غري رسمي

رسمي

الثقافة السياسية 
التي تعزز السلوك 
القانوني واحترام 
املواطنني لألعراف 

الدميقراطية تساعد 
على التقليل ما أمكن 
من احتمالية نشوب 
النزاعات االنتخابية.

العدالة االنتخابية

عقابي تصحيحي

الحلول البديلة 
للنزاعات االنتخابية نظم حل النزاعات الوقاية

االنتخابية
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اآلليات العقابية )مثالً يف حالة الجرائم الجنائية(: يف حالة اتباعها، ينتهي األمر ب- 

عن  املسؤول  الشخص  أو  الكيان  وهو  الجرمية،  مرتكب  عىل  عقوبة  بفرض 

املامرسة الشاذة، ويتضمن ذلك كالً من املسؤوليات اإلدارية والجنائية املرتبطة 

باالنتخابات.

غري الرسمية:

  ج-      اآلليات البديلة: آليات طوعية ألطراف النزاع. 

2-  أهمية نظام العدالة االنتخابية
عىل الرغم من أن وجود نظام قوي للعدالة االنتخابية ال يضمن، يف حد ذاته، إجراء انتخابات 

حرة ونزيهة وأصيلة، إال أن غيابه قد يفاقم الرصاعات القامئة بالفعل. فإذا أجريت االنتخابات 

إذا مل تكن جيدة  أو  الدميقراطية،  باملبادئ والقيم  دون إطار قانوين شامل وتوافقي ملتزم 

التنظيم، أو إذا مل تكن هناك آليات محددة مطبقة بالفعل للعدالة االنتخابية، فقد تسهم 

العمليات االنتخابية يف زيادة االحتكاكات القامئة سوءاً، أو قد تؤدي إىل رصاع مسلح أو عنف. 

عىل سبيل املثال، قد يعزى العنف الذي حل بكينيا بعد انتخابات ديسمرب 2007 يف جزء منه 

إىل عدم وجود محكمة ذات مصداقية وحيادية لحل النزاعات االنتخابية.

إن شكل نظام العدالة االنتخابية لهو عامل رئييس يجب مراجعته دورياً للتأكد من تحقيقه 

وتدرك  القانون.  أحكام  مع  تتفق  وأصيلة  ونزيهة  حرة  انتخابات  إجراء  ضامن  يف  لدوره 

املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات أن تصميم نظام العدالة االنتخابية يجب أن يتم 

ما يكون من املفيد  بأسلوب شامل. ومع ما تنطوي عليه العملية من مسائل فنية، فكثرياً 

تلقي املساعدة الفنية املامثلة، ومن النادر أن يكون استرياد قوالب أو مناذج ثابتة ملختلف 

السياقات التاريخية والسياسية أمراً مالمئاً. وقد أظهرت مقاربة مقارنة لدراسة نظم العدالة 

االنتخابية، أنه ال وجود للنظام الكامل أو حتى النظام ‘األفضل‘، بل إنها تجعل من املمكن 

تقييم نقاط القوة والضعف يف مختلف النظم، وتحديد االتجاهات، وعرض العنارص اإلضافية 

للتحليل، وتحديد الخربات أو املامرسات الناجعة، وهي األمور التي يحتويها  الدليل.

3- الحفاظ على الحقوق االنتخابية
تندرج الحقوق االنتخابية كأحد أنواع الحقوق السياسية التي تنضوي بدورها تحت فئات 

حقوق اإلنسان. وتتأصل الحقوق االنتخابية يف األحكام القانونية األساسية أو األصيلة للدولة 

)وعادة ما يكون ذلك يف الدستور ويف القوانني ذات الصلة(، ويف مختلف الصكوك الدولية 

املعنية بحقوق اإلنسان. ويف بعض األحيان، تنبع الحقوق االنتخابية من أحكام القضاء. 

لحامية كل  املؤسسة  الوسائل  الختالف  تبعاً  تختلف  والسياسية،  االنتخابية  الحقوق  أن  إال 

نظام حل  أو  االنتخابية  العدالة  نظام  يحميها  قد  االنتخابية  الحقوق  أن  ففي حني  منهام؛ 

النزاعات، فإن حامية الحقوق السياسية يف بعض الدول تقع ضمن صكوك وإجراءات قانونية 

أخرى. 

إن شكل نظام العدالة 
االنتخابية لهو عامل 

رئييس يجب مراجعته 
دوريا ً

تندرج الحقوق االنتخابية 
كأحد أنواع الحقوق 

السياسية التي تنضوي 
بدورها تحت فئات 

حقوق اإلنسان.
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انتخايب  ملنصب  والرتشح  االنتخاب  يف  الحق  الرئيسية  االنتخابية  الحقوق  ضمن  ويندرج 

العام الحر الرسي املبارش،  بانتخابات حرة ونزيهة وأصيلة تجرى دورياً عن طريق االقرتاع 

فضالً عن الحق يف تكوين األحزاب السياسية، وحقوق أخرى ملتصقة التصاقاً وثيقاً بهذين 

الحقني. 

ومع انبثاق بعض الحقوق من الحق يف العدالة، كام تضمنه صكوك حقوق اإلنسان الدولية، 

)مثل الحق يف محاكمة محايدة وعامة ويف ضامن الحقوق(، ينبغي تقييمها، شأنها يف ذلك 

شأن الحق يف الوصول إىل العدالة االنتخابية.

وميكن ملختلف هيئات حل النزاعات – مثل املنظامت اإلدارية أو القضائية أو الترشيعية أو 

الدولية – أن تدافع عن الحقوق االنتخابية للمواطنني. ويف الحاالت التي يتم التوصل فيها إىل 

اتفاق مؤقت أو انتقايل، قد يتم اللجوء إىل هيئات مخصصة. ويف هذا السياق:

• الهيئات اإلدارية باإلدارة االنتخابية لتصبح هي املسؤولة عن تنظيم 	 قد تعنى 

االنتخابات.

• قد تكون الهيئات القضائية واحدة من اثتنني:	

محاكم عادية تابعة للسلطة القضائية.	 

محاكم 	  أو  الدستورية،  املجالس  أو  املحاكم  مثل  مستقلة،  محاكم 

القضاء اإلداري، أو املحاكم االنتخابية املختصة، املستقلة عن أي من 

السلطات الترشيعية أو التنفيذية أو القضائية التقليدية.

• قد تكون الهيئات الترشيعية هي الربملان بأكمله أو جزءاً منه، )لجنة مثالً(.	

• التي 	 الدول  يف  االختصاص  ذات  الهيئات  تلك  هي  الدولية  الهيئات  تكون  قد 

اعرتفت مبحكمة دولية أو إقليمية، وتكون أحكامها ملزمة، ويجب أن تلتزم بها 

الهيئات الوطنية املختصة.

ل نظام العدالة االنتخابية حق أي إنسان يف تقديم  وبصفة عامة، من األهمية مبكان، أن يؤصِّ

شكوى ضد أي رضر ناجم عن اتخاذ أو عدم اتخاذ إجراء ما، وهو ما يتطلب إنصافاً ناجزاً 

أمام محكمة محايدة، منشأة سلفاً من أجل حامية مامرسة الحق االنتخايب املنتهك أو إعادة 

التمتع به.

ميكن لكيانات مختلفة 
لحل النزاعات – مثل 
املنظامت اإلدارية أو 

القضائية أو الترشيعية 
أو الدولية – أن تدافع 

عن حقوق املواطنني 
االنتخابية.

بصفة عامة، من األهمية 
مبكان أن يؤصل نظام 

العدالة االنتخابية حق 
أي إنسان يف تقديم 

شكوى ضد أي رضر ناجم 
عن اتخاذ أو عدم اتخاذ 

إجراء ما.
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4- العدالة االنتخابية والدورة االنتخابية

شكل 2- الدورة االنتخابية

يك يتم تصميم وتنفيذ نظام شامل وفعال للعدالة االنتخابية، ال بد من أخذ املراحل الثالث 

للدورة االنتخابية – أي ما قبل االنتخابات، وأثناءها، وما بعدها – يف االعتبار. أهمية هذا 

الطرح، تعزى إىل أن معظم األنشطة التي تتم خالل العملية االنتخابية ميكنها أن تتسبب 

الكافية  واألدوات  واملوارد  السلطات  االنتخابية  العدالة  لنظام  يكن  مل  وما  فيها.  الطعن  يف 

العملية االنتخابية عن  لالستجابة بكفاءة وفعالية عىل مدار الدورة االنتخابية، فقد تخرج 

مسارها وتُرفض نتائجها.

احرتام  يحتاج إىل ضامن  االنتخابية،  العدالة  نظام  االنتخابية داخل  النزاعات  نظام حل  إن 

جميع األفعال والقرارات االنتخابية املنفذة عىل مدار الدورة االنتخابية للقانون. تربز أهمية 

ذلك، عىل وجه الخصوص، عندما تقترص مسؤولية هيئة حل النزاعات االنتخابات عىل فرتة 
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الطعون  يف  للنظر  أخرى  هيئات  إىل  يعهد  أن  يجب  الحاالت،  هذه  ويف  فقط.  االنتخابات 

املقدمة خالل مرحلتي ما قبل االنتخابات وما بعدها. ويويص الكثري من الخرباء بأن يعهد 

بالنظر للنزاعات االنتخابية إىل هيئات دامئة ومستقلة. 

ويجب عىل جميع نظم حل النزاعات االنتخابية تبّني املبدأ القائل بوجوب الطعن يف أي 

إجراء بعينه خالل املرحلة التي حدث فيها من الدورة االنتخابية. وعليه، فاألفعال والقرارات 

التي مل يتم الطعن فيها خالل الفرتة املحددة، تعترب نهائية وغري قابلة للتنازع عليها. وتضمن 

هذه املامرسة إمكانية العبور بسالسة من كل مرحلة من الدورة االنتخابية إىل املرحلة التالية، 

ومن ثم تيسري استقرار العملية.

ونظراً ألهمية كل من خطوات الدورة االنتخابية يف التشكيل النهايئ للحكومات، ينبغي عدم 

وقف العملية االنتخابية مبجرّد بدئها؛ ولذلك، ال يجب تعليق أي فعل ما مل يتم تقديم طعن 

بشأنه. وحتى يتم االنتهاء من النظر يف هذا الطعن، يستمر الفعل أو القرار األصيل يف مساره، 

وهو األمر الذي يسلط الضوء عىل الحاجة إىل رسعة النظر ىف أى طعون مقدمة. 

5 - الحيلولة دون نشوب النزاعات االنتخابية

من األهمية مبكان أن يؤسس كل نظام للعدالة االنتخابية وسائل أو تدابري للحيلولة دون 

أو  الشاذة  املامرسات  لتصحيح  آليات  ينشئ  وأن  لتفاديها،  أو  االنتخابية  النزاعات  نشوب 

ملعاقبة مرتكبيها، أو كال األمرين معاً. وال تعني الحيلولة دون نشوب النزاعات أنها لن تقدم 

العملية االنتخابية، ولكنها تنطوي عىل تعزيز االلتزام بالقواعد واللوائح من  للقضاء خالل 

خالل:

• إطار قانوين بسيط وواضح ومتسق.	

• ثقافة سياسية ومدنية تشجع السلوك الدميقراطي القانوين.	

• االنتخابية وهيئات 	 اإلدارة  لهيئات  والحياد  واملهنية  الوظيفي  االستقالل  ضامن 

حل النزاعات االنتخابية وأعضائها.

• وجود مدونة سلوك انتخايب متفق عليها من جميع األطراف.	

أ- إطار قانوني مناسب
تتعدد الوسائل أو التدابري التي ميكن بواسطتها الحيلولة دون نشوب النزاعات االنتخابية، 

وبعضها ينبع من مصادر خارج نظام العدالة االنتخابية، يف حني أن البعض اآلخر ينتج عنه. 

من املصادر الخارجية:

• تصميم وتنفيذ إطار دستوري وقانوين مالئم للحكم الدميقراطي والنيايب وحقوق 	

اإلنسان والعمليات االنتخابية.

• مشاركة األحزاب السياسية الرئيسية والقطاعات األساسية يف املجتمع يف تصميم 	

اإلطار القانوين االنتخايب أو إصالحه.

من األهمية مبكان أن 
يؤسس كل نظام للعدالة 

االنتخابية وسائل أو تدابري 
للحيلولة دون نشوب 

النزاعات االنتخابية أو 
لتفاديها.

عىل جميع نظم حل 
النزاعات االنتخابية تبني 

املبدأ القائل بوجوب 
الطعن يف أي إجراء بعينه 
خالل املرحلة التي حدث 

فيها من الدورة االنتخابية.
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• الدميقراطية 	 والقيم  املبادئ  )مثل  املدنية  والتوعية  السياسية  الثقافة  تطوير 

واحرتام سيادة القانون وحقوق اإلنسان(.

• تطوير نظام حزيب سيايس تعددي ودميقراطية داخلية داخل األحزاب السياسية. 	

• زيادة تضمني املرأة واألقليات يف الحكم وعىل الساحة السياسية.	

• التمويل وإتاحة 	 االنتخابات عىل قدم املساواة )ال سيام  الظروف إلجراء  تهيئة 

وسائل اإلعالم(.

• تحسني دور املجتمع املدين، مبا يف ذلك قدرته عىل مراقبة جميع مراحل العملية 	

االنتخابية.

• عىل 	 السياسية  واألحزاب  االنتخابات  ومراقبي  املدين  واملجتمع  اإلعالم  تشجيع 

تبني مدونات السلوك.

• إنشاء هيئة إدارة انتخابية مهنية وشاملة، ويفضل أن تكون دامئة ومستقلة، وأن 	

تصدر قراراتها منفردة. 

• للجمهور 	 تتاح  التي  املالمئة  االنتخابية  اإلجراءات  االنتخابية  اإلدارة  هيئة  تبني 

واتباعها وفق نظام ثابت.

من املصادر الداخلية:

• تصميم وتنفيذ إطار دستوري وقانوين مالئم لنظام عدالة انتخابية ناجز، وتسهيل 	

الوصول إليه.

• تعيني أعضاء هيئة اإلدارة االنتخابية وهيئة حل النزاعات االنتخابية عىل أعىل 	

سيام  )ال  املجتمع  يف  الفاعلة  السياسية  القوى  مختلف  بني  بالتوافق  مستوى، 

نواب الربملان(.

• الرتويج لفكرة هيئتي اإلدارة االنتخابية وحل النزاعات االنتخابية، اللتني تلتزمان 	

باملبادئ والقيم الدميقراطية )ال سيام االستقالل والحياد(.

• زيادة قدرة هيئتي اإلدارة االنتخابية وحل النزاعات االنتخابية عىل اتخاذ قرارات 	

شفافة ورشحها ونرشها.

• إتاحة التدريب االنتخايب املالئم ألفراد هيئتي اإلدارة االنتخابية وحل النزاعات 	

االنتخابية. 

• وحل 	 االنتخابية  اإلدارة  هيئتي  أفراد  قبل  من  السلوك  مدونات  تبني  ضامن 

النزاعات االنتخابية. 

• النزاعات 	 وحل  االنتخابية  اإلدارة  هيئتي  يف  واألقليات  املرأة  تضمني  زيادة 

االنتخابية. 

• تبني التدابري األمنية عند تلقي األصوات وعّدها وفرزها.	

تتفق  التي   – املحلية  والسياقات  التقاليد  من  النابعة  واآلليات  األحكام  تبني  يساعد  وقد 

واملبادئ الدميقراطية والقيم املشرتكة لدى املجتمع – عىل الحيلولة دون نشوب النزاعات 
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يف  األساسية  والقطاعات  الرئيسية  السياسية  األحزاب  تضمني  أيضاً  املهم  ومن  االنتخابية. 

فقط  )وليس  التوافقية  فالُنُهج  للدولة،  االنتخايب  القانوين  اإلطار  وضع  عند  املدين  املجتمع 

حكم األغلبية( ميكنها أن تساعد عىل تفادي النزاعات. ومن شأن هذه التدابري أن تساعد عىل 

تشجيع املشاركني يف استخدام القنوات املؤسسية لحل النزاعات املمكنة.

وال بد أن يكون اإلطار القانوين بسيطاً وواضحاً ومتسقاً، كام يجب أن يضمن اإلتاحة الكاملة 

والفعالة للعدالة االنتخابية، وكذا الحق باإلنصاف يف الوقت الصحيح من قبل هيئة مستقلة 

ومحايدة لحل النزاعات االنتخابية. ويساعد هذا الضامن عىل بناء الثقة يف هذه الهيئة، وقد 

يحول يف النهاية دون نشوب هذه النزاعات.

ب- الثقافة الديمقراطية السياسية والمدنية 
من شأن تطوير ثقافة سياسية وتوعية مدنية قامئة عىل املبادئ والقيم الدميقراطية أن يساعد 

أيضاً يف منع نشوب النزاعات االنتخابية. وتتضمن هذه املبادئ احرتاماً صارماً لسيادة القانون 

وحقوق اإلنسان والتسوية السلمية للنزاعات باستخدام القنوات املطلوبة. وتقع مسؤولية 

تطوير الثقافة السياسية، ليس فقط عىل القادة السياسيني، بل متتد أيضاً لتشمل كل مواطن 

ومؤسسة حكومية ووسيلة إعالمية. 

أو  الحكم،  سلطوية  نظم  اعتالء  من  الثقافية  الخلفيات  فيها  تسهل  التي  املجتمعات  ويف 

الحفاظ عليها قامئة، تزداد فرصة نشوب النزاعات االنتخابية. وحيثام يتم إنفاذ القانون بالقوة 

يف األوضاع العادية، مع موافقة عموم املواطنني يف بعض األحيان عىل خرق القانون، تزداد 

صعوبة إنشاء نظام عدالة انتخابية فعال وكفء، ومن ثم قد تعمل نظم العدالة االنتخابية 

عىل نحو مختلف متاماً عىل املستوى العميل، يف ظل مختلف الثقافات السياسية والسياقات 

التاريخية التي تتواجد فيها.

ج- المؤسسات المستقلة وظيفيًا والمهنية والمحايدة
عىل هيئات اإلدارة االنتخابية وحل النزاعات االنتخابية – سواء كانت مستقلة أو حكومية أو 

مختلطة – أن تلزم نفسها باملبادئ والقيم الدميقراطية، وأن تعمل باستقاللية وظيفية ومهنية 

وحيادية. وتتطلب املهنية، تنظيم العملية االنتخابية برمتها عىل نحو مالئم وملتزم باملواعيد 

الصحيحة، امتثاالً للمبادئ القانونية واألخالقية الالزمة، وذلك باإلضافة إىل متتع األفراد بقدر 

كبري من املعرفة واالستعداد، ومثولهم للمساءلة عىل ما قاموا به أو ما مل يقوموا به من أفعال.

االلتزام مببادئ  االنتخابية،  النزاعات  االنتخابية وهيئات حل  اإلدارة  كام يجب عىل هيئات 

انتخابية  سلطة  إنشاء  أجل  من  والحيادية  واالستقاللية  واملوضوعية  واليقينية  املرشوعية 

يعتمد عليها وتتمتع باملصداقية، ومن أجل الحيلولة دون نشوب النزاعات االنتخابية. وتشري 

استقاللية الهيئة املسؤولة عن تنظيم العمليات االنتخابية وإدارتها، إىل أن أفعالها تقع حرصياً 

يف إطار القانون، بدون أي تدخل عىل اإلطالق من الحكومة أو األحزاب السياسية. 

ويتطلب نجاح العملية االنتخابية أن يثق أطرافها بأن املسؤولني عن إدارتها والقضاء فيها 

محايدون سياسياً ومستقلون يف آدائهم لعملهم عن الحكومة واألحزاب السياسية؛ فمن شأن 

أي تصورات عن محاباة القامئني عىل إدارة العمليات االنتخابية وعىل حل النزاعات الناشئة 

عىل هيئات اإلدارة 
االنتخابية وحل 

النزاعات االنتخابية 
االلتزام مببادئ 

املرشوعية واليقينية 
واملوضوعية 

واالستقاللية والحيادية

البد أن يكون اإلطار 
القانوين بسيطاً واضحاً  

ومتسقاً 
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عنها طرفاً بعينه، أن تقوض من مصداقية العملية برمتها إىل الدرجة التي يصعب معها إعادة 

هذه الثقة. 

وميكن تحقيق االستقاللية واملهنية والحيادية، من خالل جعل أعضاء هيئتي اإلدارة االنتخابية 

التنافسية  والرواتب  الوظيفي  األمان  مثل،  بضامنات  يتمتعون  االنتخابية  النزاعات  وحل 

والحصانة ضد املالحقة الجنائية. وينصح بحظر شغلهم مناصب معينة خالل وجودهم يف 

عضوية هاتني الهيئتني أو بعد انتهائها مبارشة. 

قراراتهام  االنتخابية  النزاعات  وحل  االنتخابية  اإلدارة  هيئتا  تتخذ  أن  مبكان  األهمية  ومن 

بشفافية، وأن ترشحها لألحزاب املعنية وللمجتمع بأرسه. فهذه الشفافية، تساعد عىل منع 

السلطة  أو يضعف من  االنتخابية  العملية  الرشعية عن  ينزع  قد  ما  باملعلومات،  التالعب 

االنتخابية. 

د- مدونات السلوك االنتخابية
بشأن  للدولة  القانوين  اإلطار  لتكمل عمل  السلوك،  أو مدونات  األخالقية  املدونات  ظهرت 

لألحزاب  مامثلة  مدونات  وهناك  االنتخابية.  النزاعات  وحل  االنتخابية  اإلدارة  هيئات 

السياسية )ويف بعض األحيان وسائل اإلعالم ومراقبي االنتخابات( بهدف ضامن اتباعها املعايري 

األخالقية واملهنية يف عملها. وتعزز هذه املدونات من سيادة القانون وتدعم اإلطار القانوين، 

كام تساعد عىل منع ارتكاب الجرائم ونشوب النزاعات. 

بالفعل  لديها  االنتخابية  النزاعات  وحل  االنتخابية  اإلدارة  هيئات  من  الكثري  أن  حني  ويف 

مثل هذه املدونات، إال أن غياب مدونة السلوك املكتوبة أو ما شابهها من وثائق ال يعني 

أحكام  تقدس  ما  فكثرياً  املهنية؛  القيم  من  مجموعة  لديهم  ليس  وموظفيها  أعضاءها  أن 

الدستور واإلطار القانوين املبادئ والقيم، بل وتحميها. لكن مع ذلك، من شأن اعرتاف الهيئات 

املسؤولة عن العملية االنتخابية بهذه األحكام، اعرتافاً مبارشاً، أن يربز التزامها بها. 

6- نظام حل النزاعات االنتخابية
يشري مصطلح »نظام حل النزاعات االنتخابية«، إىل اإلطار القانوين الذي يفصل آليات نظام 

االنتخابية.  الحقوق  ثم حامية  االنتخابية، ومن  النزاعات  لحل  املصممة  االنتخابية  العدالة 

النزاعات االنتخابية إىل هيئات ترشيعية أو قضائية، أو إىل هيئات اإلدارة  وقد يعهد بحل 

ويرد  الغرض.  لهذا  منشأة  مخصصة  هيئات  إىل  أو  قضائية،  بسلطات  املتمتعة  االنتخابية 

تصنيف هذه الهيئات يف البند 7 أدناه.

تهدف نظم حل النزاعات االنتخابية إىل ضامن نزاهة العملية االنتخابية؛ فهي تسمح بإبطال 

اإلجراءات االنتخابية غري املرشوعة أو بتعديلها من خالل الطعون، وبفرض العقوبات عىل 

املقدمة  الشكاوى  االنتخابية هي  والطعون  عنها.  املسؤولني  أو  الشاذة  املامرسات  مرتكبي 

أن حقوقهم  يعتقدون  ممن  املصالح  أصحاب  أحد  أو  االنتخابية  العملية  أطراف  أحد  من 

االنتخابية قد انتهكت. وتساعد هذه الطعون، التي تتسم بالطابع التصحيحي، عىل ضامن 

إجراء االنتخابات )واالستفتاءات( وفقاً للقانون، وعىل اإلقرار باألخطاء أو املامرسات الشاذة 

املحتملة وتعديلها أو إلغائها أو تصحيحها، وعىل حامية أي حقوق انتخابية أو استعادتها. 

تعزز مدونات السلوك 
لهيئات اإلدارة االنتخابية 
وحل النزاعات االنتخابية 

من سيادة القانون وتدعم 
اإلطار القانوين، كام تساعد 
عىل منع ارتكاب الجرائم 

ونشوب النزاعات.

يشري مصطلح ’نظام حل 
النزاعات االنتخابية‘ إىل 
اإلطار القانوين املفصل 

آلليات نظام العدالة 
االنتخابية املصممة لحل 

النزاعات االنتخابية 
ومن ثم حامية الحقوق 

االنتخابية.
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كام تحمي نظم حل النزاعات االنتخابية قانونية العملية االنتخابية باستخدام آليات عقابية 

تعاقب إما الشخص الذي قام باالنتهاك أو الشخص املسؤول عن ضامن عدم حدوث هذا 

يحدد  )الذي  االنتخابات  إدارة  قانون  طريق  عن  إما  العقوبات  هذه  وتفرض  االنتهاك. 

العقابية  أو  التصحيحية  التدابري  ومن خالل هذه  االنتخايب.  الجنايئ  القانون  أو  العقوبات( 

العملية االنتخابية،  النزاعات االنتخابية عىل اإلرشاف عىل  أو كليهام معاً، يعمل نظام حل 

ويضمن إجراء االنتخابات، يف ظل االلتزام باملبادئ الدستورية والقانونية أو أي منهام. 

أ- الجرائم الجنائية والمخالفات اإلدارية
الجرائم الجنائية واملخالفات اإلدارية االنتخابية هي سلوكيات غري مرشوعة أو خاطئة تنطوي 

عىل أفعال أو عىل إهامل ما، يستوجب العقوبة الجنائية أو الجزاء اإلداري، أو كليهام معاً. 

وقد تؤدي الجرمية الجنائية إىل عقوبة جنائية وجزاءات إدارية، يف حني أن املخالفة اإلدارية 

)مثل فعل أو إهامل صادر عن ناخب أو مرشح أو مراقب أو زعيم حزب سيايس أو منظمة 

بالتحقيق  تقوم  ما  عادة  االنتهاكات،  من  النوع  هذا  ومثل  جنائياً،  فعالً  تعترب  ال  إعالمية( 

هذين  بني  والفرق  إداري.  بجزاء  وإنهائه  االنتخابية  اإلدارة  هيئة  فيه  العقوبة(  )وإيقاع 

النوعني من الجرائم، يحدده القانون االنتخايب بالدولة.

ب- العقوبات
خالل  املرتكبة  الجنائية  الجرائم  عىل  الجزاءات  بإيقاع  الجنائية  املحاكم  تقوم  ما  عادة 

العمليات االنتخابية، إال إنه يف بعض الحاالت قد تقوم بإيقاعها محاكم انتخابية متخصصة أو 

هيئات اإلدارة االنتخابية. وتختلف آليات فرض العقوبات من دولة إىل أخرى. وقد يستأنف 

الحكم بتقديم طعن أمام هيئة حل النزاعات االنتخابية. 

وقد تؤدي املخالفات اإلدارية إىل إيقاع جزاءات إدارية، منها عىل سبيل املثال:

• توجيه اللوم إىل موظف عام أو مسؤول انتخايب، أو إيقافه، أو عزله، أو تجريده 	

من أهليته.

• خفض التمويل العام ألحد األحزاب السياسية.	

• إيقاف الوقت املخصص رسمياً للدعاية والرسائل السياسية لحزب ما يف الراديو 	

والتليفزيون. 

• فقدان الحق يف الرتشح أو إلغاؤه.	

• فرض غرامات أو جزاءات مالية أخرى.	

ج- العقوبات السياسية والمدنية األخرى المتعلقة باالنتخابات
قد تفرض آليات سياسية، مثل توجيه االتهام أو عقد املحاكامت السياسية عىل الهيئات الترشيعية، 

أو املجالس السياسية، أو كبار املسؤولني العموميني )مثل الوزراء أو املحافظني أو القضاة أو أعضاء 

هيئة اإلدارة االنتخابية( الذين ارتكبوا مامرسات شاذة خطرية يف العملية االنتخابية. ومتيل العقوبات 

إىل أن تتضمن الحرمان من تويل منصب عام ملدة محددة من الوقت.

من خالل التدابري 
التصحيحية أو العقابية أو 
كليهام معا ً، يعمل نظام 
حل النزاعات االنتخابية 

عىل اإلرشاف عىل العملية 
االنتخابية، ويضمن إجراء 

االنتخابات مع االلتزام 
باملبادئ الدستورية 

والقانونية أو أي منهام.

قد تفرض آليات سياسية 
مثل توجيه االتهام أو عقد 
املحاكامت السياسية عىل 

الهيئات الترشيعات، أو 
املجالس السياسية، أو كبار 

املسؤولني العموميني.
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كام ميكن استخدام الجزاءات املدنية يف معاقبة مرتكبي الجرائم االنتخابية، مثل اتخاذ قرار 

قانوين غري مالئم، أو ارتكاب خطأ من قبل هيئة اإلدارة االنتخابية، أو ارتكاب خطأ قضايئ 

وقد  االنتخابية.  للعدالة  قارص  نظام  تصميم  أو  االنتخابية،  النزاعات  هيئة حل  من جانب 

يتطلب هذا الجزاء أن تدفع الدولة تعويضاً ملواطن أو ملجموعة من املواطنني يدعون انتهاك 

حقوقهم االنتخابية. 

7- تصنيف نظم حل النزاعات االنتخابية
يف ظل عدم وجود صيغة وحيدة لضامن امتثال العملية االنتخابية لإلطار القانوين، تتعدد 

نظم حل النزاعات االنتخابية. وعادة ما يكون نظام حل النزاعات االنتخابية يف الدولة نتاجاً 

الدروس  أن  حني  ويف  القانونية.  للتقاليد  وأيضاً  السيايس،  واالجتامعي  التاريخي  للسياق 

املستفادة من إحدى الدول ال تنطبق دامئاً عىل دول أخرى، إال أن النهج املقارن يسلط الضوء 

عىل نقاط القوة والضعف يف مختلف التجارب.

نصنف  أن  املفيد  من  العامل،  حول  املستخدمة  االنتخابية  النزاعات  حل  نظم  نقارن  وليك 

مختلف مناذج هذه النظم، وهي عملية لها معايري كثرية. ويورد الجدول 1 عرضاً ملزايا كل 

نظام وعيوبه.

أ- معايير تصنيف نظم حل النزاعات االنتخابية
تتعدد املعايري التي ميكن بها تصنيف الطعون االنتخابية، ويف كثري من الحاالت يقوم نظام 

النزاعات االنتخابية بالتعامل مع طعون مختلفة بطرق عدة، وعىل ذلك ميكن  واحد لحل 

لنظام واحد لحل النزاعات االنتخابية أن يضم هيئات متنوعة لحل هذه النزاعات. 

النزاعات االنتخابية يف الهيئة التي تنظر يف الطعن  وتكمن إحدى طرق تصنيف نظم حل 

االنتخايب أوالً، ولكن مبا أن يف الغالبية العظمى من الحاالت يتم تقديم الطعن لهيئة اإلدارة 

تتخذ  التي  الهيئة  عىل  واالنتخابات  للدميقراطية  الدولية  املؤسسة  تحليل  يقوم  االنتخابية، 

القرار النهايئ. وتخول هذه الهيئة، املعروفة باسم “الهيئة العليا”، سلطات تتعلق باالنتخابات 

الترشيعية الوطنية التي تجرى يف جميع الدول الدميقراطية. وباستخدام هذا املعيار، ميكن 

تصنيف نظم حل النزاعات االنتخابية حول العامل يف أربعة أنواع أو مناذج رئيسية، كام يوضح 

املربع 2. وملزيد من املعلومات عن الهيئات التي تتناول الطعون يف أول درجة من درجات 

القضاء، يرجى مراجعة قاعدة البيانات املوحدة للمؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات 

 .http://www.idea.int :عىل املوقع التايل

يف ظل عدم وجود صيغة 
وحيدة لضامن امتثال 

العملية االنتخابية لإلطار 
القانوين، تتعدد نظم حل 

النزاعات االنتخابية.
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مربع 1 – التصنيف العام لنظم حل النزاعات االنتخابية

قد يستقر القرار النهايئ بشأن الطعن االنتخايب يف يدي:

•  هيئة ترشيعية )الربملان أو أي مجلس سيايس آخر(.

•  هيئة قضائية. 

     - محاكم عادية تابعة للسلطة القضائية.

     - محاكم أو مجالس دستورية.

     - محاكم إدارية.

     - محاكم انتخابية متخصصة.

•  هيئة إدارة انتخابية ذات سلطات قضائية.

•  هيئات مخصصة منشأة بتكليف دويل أو كحل داخيل وطني مؤسيس لعملية

     انتخابية محددة.

ب- اتجاهات في نظم حل النزاعات االنتخابية
بشأن  النهايئ  القرار  اتخاذ  بسلطة  ما  الترشيعية يف وقت  املجالس  بالرغم من شيوع متتع 

القضائية”  الصبغة  السنوات، إىل “إضفاء  االتجاه، مبرور  االنتخابية، فقد تطور هذا  النتائج 

عىل اإلجراءات االنتخابية، لدرجة يتزايد معها اتجاه تحميل الهيئات القضائية مسؤولية حل 

الرصاعات االنتخابية وضامن حل النزاعات بالقانون. وتأيت هذه النقلة  يف محاولة لتفادي 

املعايري الخاضعة للتقدير الشخيص املطاط واملفاوضات السياسية االنتهازية التي ميكن أن 

تظهر عندما يعهد بنظام حل النزاعات االنتخابية ألجهزة ترشيعية أو ملجالس سياسية. كام أن 

أعضاء هيئات اإلدارة االنتخابية كثرياً ما يشرتط فيهم حالياً أن يكونوا من السلطة القضائية، 

أو  منهم(،  املطلوبة  الرشوط  )بنفس  القضاة  لتعيني  مامثلة  بطريقة  معينني  يكونوا  أن  أو 

أن تكون لهم رشوط توظيف معادلة لتلك الخاصة بأعىل مناصب السلطة القضائية. وقد 

كانت األحزاب السياسية يف املايض تشرتك اشرتاكاً مبارشاً يف تنظيم االنتخابات وحل النزاعات 

االنتخابية، ولكن عملها ينحرص حالياً يف مراقبة أداء هيئات اإلدارة االنتخابية واإلرشاف عليها.

ج- نظم حل النزاعات االنتخابية المعهود بها إلى هيئة تشريعية أو 
جمعية سياسية أخرى

هيئات  إىل  االنتخابية  النزاعات  حل  بنظام  تعهد  التي  الدول  من  للغاية  قليل  عدد  هناك 

ترشيعية بصفة حرصية، ومعظم الدول التي ال زالت تطبق هذا النظام تستخدمه بطريقة 

تيل قيام السلطة القضائية مبراجعة إما )1( اإلجراءات االنتخابية والقرارات دوناً عن النتائج 

االنتخابية األخرى، أو )2( القرارات التي تتخذها الهيئة الترشيعية بشأن النتائج االنتخابية. 

وكل هذه أمثلة للنظم املختلطة لحل النزاعات االنتخابية. 

يزداد تحميل الهيئات 
القضائية مسئولية حل 

الرصاعات االنتخابية 
وضامن حل النزاعات 

بالقانون.

هناك عدد قليل للغاية 
من الدول التي تعهد 
بنظام حل النزاعات 

االنتخابية إىل هيئات 
ترشيعية بصفة حرصية.
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د- نظم حل النزاعات االنتخابية المعهود بها إلى هيئة قضائية
استجابة منها لالنتهاكات التي ارتكبتها الهيئات الترشيعية أو الجمعيات السياسية املسؤولة 

موضوعية  قضائية  لهيئات  حالياً  النظم  معظم  تلجأ  االنتخابية،  النزاعات  حل  نظم  عن 

نحو  عىل  النزاعات  هذه  القضائية حل  النظم  وتضمن  التقايض.  درجات  أول  يف  ومحايدة 

أفضل، بناء عىل أحكام قانونية أكرث منها عىل مصالح سياسية.

وقد تنقسم النظم القضائية لحل النزاعات االنتخابية إىل أربع فئات حسب طبيعة الهيئة 

القضائية:

• املحاكم العادية التابعة للسلطة القضائية.	

• املحاكم أو املجالس الدستورية.	

• املحاكم اإلدارية.	

• املحاكم االنتخابية املتخصصة. 	

)1( املحاكم العادية التابعة للسلطة القضائية

يف  النهايئ  القرار  يضع  الذي  ذلك  هو  االنتخابية  النزاعات  حل  لنظام  شيوعاً  األنواع  أكرث 

ما تشمل هذه  القضائية، وكثرياً  التابعة للسلطة  العادية  الطعون االنتخابية يف يد املحاكم 

االستئناف.  أو من خالل  املبارشة  بالدولة، سواء من خالل سلطتها  العليا  املحكمة  املحاكم 

وعند تصميم هذا النظام، يجب أخذ استقاللية النظام القضايئ القائم ومصداقيته يف االعتبار، 

الناشئة أو املاضية يف طريقها نحو الرتسخ. ومن شأن أي تجريح  ال سيام يف الدميقراطيات 

يف مصداقية النظام القضايئ وأي تصور )ولو غري مربر( بافتقاره إىل االستقاللية أو بخضوعه 

لسيطرة السلطة التنفيذية أو الحزب السيايس الحاكم، أن يعرض مصداقية نظام حل النزاعات 

االنتخابية إىل الخطر.

)2( املحاكم أو املجالس الدستورية

مسؤولية  االنتخابية  النزاعات  حل  نظام  يف  الدستورية  املجالس  أو  للمحاكم  اللجوء  يضع 

الحكم يف صحة االنتخابات عىل عاتق الهيئات ذات االختصاص الدستوري الرصيح. ويف بعض 

وتستخدم  ال.  اآلخر  بعضها  ويف  القضائية،  السلطة  من  جزءاً  الهيئات  هذه  تشكل  الدول، 

التي  الهيئات  من  مزيجاً  فرنسا،  املطبق يف  ذاك  مثل  االنتخابية،  النزاعات  نظم حل  بعض 

تتمتع بسلطات مراجعة دستورية وإدارية مع هيئات إدارية مستقلة. ويف نظم أخرى، تقوم 

الطعون  وتحكم يف  اإلدارية  املحكمة  اتخذتها  معينة  قرارات  الدستورية مبراجعة  املحكمة 

عىل النتائج االنتخابية.

)3( املحاكم اإلدارية

النوع الثالث من نظم حل النزاعات االنتخابية، وهو غري شائع االستخدام، هو املحكمة اإلدارية 

التي قد تكون إما مستقلة أو جزءاً من السلطة القضائية كهيئة، باعتبارها محكمة عليا. 

أكرث األنواع شيوعا ً لنظام 
حل النزاعات االنتخابية 

هو ذلك الذي يضع القرار 
النهايئ يف الطعون 

االنتخابية يف يد املحاكم 
العادية التابعة للسلطة 

القضائية.

يضع اللجوء للمحاكم 
أو اجملالس الدستورية 

في نظام حل النزاعات 
االنتخابية مسؤولية 

احلكم في صحة 
االنتخابات على 

عاتق الهيئات ذات 
االختصاص الدستوري 

الصريح.



21 20

)4( املحاكم االنتخابية املتخصصة

يستخدم هذا النوع من نظم حل النزاعات االنتخابية محاكم متخصصة يف املسائل االنتخابية، 

الحكم. وتتمتع هذه  نظام  أو كانت مستقلة عن  القضائية  السلطة  من  كانت جزءاً  سواء 

الهيئات باستقاللية وظيفية، وتخول سلطة اتخاذ قرارات نهائية بشأن الطعون املقدمة لها 

يف نتائج االنتخابات. 

أو  العليا،  املحكمة  أمام  قراراتها  يف  يطعن  التي  املتخصصة  االنتخابية  املحاكم  وتصنف 

املحكمة الدستورية، أو كلتيهام عىل التوايل، مع نظم حل النزاعات االنتخابية التي يستقر 

فيها القرار النهايئ بشأن الطعون االنتخابية بيد املحاكم العادية التابعة للسلطة القضائية أو 

املحاكم أو املجالس الدستورية. 

القرار  استقرار  الرغم من  التي، عىل  املتخصصة  االنتخابية  املحاكم  الفئة  تتضمن هذه  وال 

أيضاً  االنتخابية  اإلدارة  االنتخابية يف يدها، تقوم بدور هيئة  النزاعات  النهايئ بشأن جميع 

)انظر أدناه(. وبغض النظر عن تعيينها كمحاكم انتخابية، فألنها تقوم بأداء وظائف اإلدارة 

االنتخابية وتتمتع باالستقاللية، فهي تصنف ضمن نظم حل النزاعات االنتخابية التي يكون 

القرار النهايئ بشأن النزاعات االنتخابية فيها لهيئة اإلدارة االنتخابية.

ويف بعض الدول، تنشأ سلطتان انتخابيتان متخصصتان ومستقلتان، إحداهام تختص بالجوانب 

اإلدارية، مبا فيها تنظيم االنتخابات وإجرائها واإلرشاف عليها )هيئة اإلدارة االنتخابية(، يف 

حني تقوم األخرى بإصدار األحكام بشأن الطعون يف قرارات هيئة اإلدارة االنتخابية )هيئة 

حل النزاعات االنتخابية(. وتشيع هذه النظم يف أمريكا الالتينية. أما النظم التي ميكن فيها 

للفرد أو للجامعة أن يتقدموا بطعن أمام هيئة إدارة انتخابية مستقلة وأن يستأنفوا القرار 

التي  الهيئة  التي تكون فيها  انتخابية مستقلة، فيجب متييزها عن تلك  أمام هيئة قضائية 

تنظر االستئناف )هيئة االستئناف( جزءاً من السلطة القضائية.

وتعمل العديد من املحاكم االنتخابية املتخصصة بصفة دامئة، عىل األقل فيام يتعلق بأعضاء 

األجهزة العليا، غري أن البعض اآلخر مؤقت ويشكل فقط عند إجراء االنتخابات. ومن شأن 

التخصص الحرصي والقائم عىل أساس الدوام الكامل يف مسائل االختصاصات االنتخابية أن 

يؤدي إىل املزيد من مهنية األداء، لكنه قد يستوجب تكاليف أكرب. ويف املجتمعات التي ال 

يرتفع فيها عدد الطعون االنتخابية يف الظروف التقليدية، قد يكون وجود هيئات دامئة خالل 

فرتات ما قبل االنتخابات وما بعدها ليس له ما يربره. 

اإلدارة  هيئات  إلى  بها  المعهود  االنتخابية  النزاعات  حل  نظم  ه- 
االنتخابية ذات الصالحيات القضائية

بتنظيم  مستقلة  انتخابية  إدارة  هيئة  تقوم  االنتخابية،  النزاعات  لحل  النظام  هذا  مبوجب 

وإصدار  الطعون  لنظر  قضائية  بصالحيات  متتعها  عن  فضالً  وإدارتها،  االنتخابية  العملية 

قرارات نهائية. وتكفل بعض الدساتري صالحية قضائية كاملة لهيئات اإلدارة االنتخابية، مبا 

يجعلها يف جوهرها سلطة رابعة من سلطات الحكم. 

تتمتع املحاكم االنتخابية 
املتخصصة باستقاللية 
وظيفية وتخول سلطة 

اتخاذ قرارات نهائية بشأن 
الطعون املقدمة لها يف 

نتائج االنتخابات.
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ويتمتع  انتخابية،  محاكم  من  االنتخابية  النزاعات  حل  هيئات  تتكون  الحاالت  بعض  ويف 

القضائية. وإضافة  السلطة  التي يتمتع بها أعضاء  الوظيفي  أعضاؤها بنفس ظروف األمان 

إىل التمتع بصالحية إدارة االنتخابات، تتمتع هذه الهيئات املستقلة إلدارة االنتخابات أيضاً 

بصالحيات قضائية كبرية، وعليه، يجب اعتبارها هيئات قضائية يف حد ذاتها. 

النزاعات  لحل  مطلقة  قضائية  صالحيات  ذي  نظام  تبني  يف  شديد  بحذر  التفكري  ويجب 

الصالحيات،  هذه  استغالل  لخطورة  نظراً  انتخابية،  إدارة  هيئة  إىل  به  معهود  االنتخابية 

استغالل  احتاملية  تزداد  وقد  املراجعة.  أو  لالستئناف  قراراتها  تخضع  ال  عندما  سيام  وال 

الصالحيات، عندما تكون سلطة واحدة مسؤولة عن إدارة االنتخابات والفصل يف النزاعات 

الناشئة عنها، حيث تعمل هيئة اإلدارة االنتخابية كحكم وخصم يف نفس القضية.

و- نظم حل النزاعات االنتخابية المعهود بها إلى هيئة مخصصة
أخرياً، تنطوي بعض نظم حل النزاعات االنتخابية عىل تشكيل هيئة مخصصة تنشأ مبوجب 

ترتيب انتقايل بعد مرور مرحلة من الرصاع العنيف يف الدولة، ويف بعض األحيان قد تقوم 

االنتخابية  النزاعات  آلية حل  تكون  النظام،  الحل. ويف هذا  برعاية هذا  الدولية  املنظامت 

لحل  دائم  نظام  تشكيل  حتى  اثنتني  أو  انتخابية  عملية  أجل  من  وتنشأ  وحسب،  مؤقتة 

النزاعات االنتخابية.

)1( هيئة مخصصة منشأة بتكليف دويل

يتشكل هذا النوع من نظم حل النزاعات االنتخابية للنظر يف الطعون عىل إجراء االنتخابات 

الرصاعات. وقد  بعد  ما  االنتقالية  املراحل  الدويل خالل  املجتمع  يرعاه  ما  ونتائجها، وكثرياً 

تكون هذه الهيئة املخصصة هي نفس الهيئة التي تنظم االنتخابات، وقد ال تكون هي نفس 

الهيئة. ويكمن الغرض منها يف ضامن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وأصيلة ال تستبعد منها 

أي جامعة أو قطاع.

)2( هيئة مخصصة تنشأ داخليا ً

يف بعض األحيان، تنشأ هيئة مخصصة عىل املستوى الداخيل لتتوىل مسؤولية حل النزاعات 

االنتخابية خالل عملية انتخابية واحدة أو اثنتني كحل انتقايل، وعادة ما يكون ذلك نتيجة 

ملفاوضات واتفاقات بهدف تفادي الرصاع العنيف. وينشأ هذا النوع من نظم حل النزاعات 

اتفاق سالم، ويتكون بصفة حرصية من مواطني  االنتخابية عادة مبوجب قانون وطني أو 

الدولة املعنية. وقد تكون هذه الهيئة املخصصة ذات طبيعة ترشيعية أو قضائية أو إدارية، 

التي جرى تحليلها يف  النزاعات االنتخابية  أنها مؤقتة، فهي ال تندرج ضمن نظم حل  ومبا 

األجزاء السابقة.

يجب التفكري بحذر 
شديد يف تبني نظام ذي 

صالحيات قضائية مطلقة 
لحل النزاعات االنتخابية 
معهود به إىل هيئة إدارة 

انتخابية نظرا ً لخطورة 
استغالل هذه الصالحيات، 

وال سيام عندما ال تخضع 
قراراتها لالستئناف أو 

املراجعة.
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                             جدول 1- مزايا مختلف أنواع نظم حل النزاعات االنتخابية وعيوبها

أنواع نظم حل النزاعات 
العيوبالمزايااالنتخابية

• •هيئة ترشيعية 	 تيرس الحلول السياسية 	

لألزمات املحتكمة أو 

الرصاعات الخطرية.

• تشجع اإلدارة الدميقراطية من 	

خالل دعم املجلس الترشيعي 

للتمثيل السيايس.

•  تؤمن االستقاللية ما بني 	

سلطات الدولة الثالثة عندما 

تتفادى إرشاك القضاء يف 

الرصاعات الحزبية. 

• ميكن أن تشجع عىل إساءة 	

استغالل الصالحيات من جانب 

األغلبية الترشيعية التي متيل إىل 

محاباة مصالحها السياسية.

• تؤثر عىل الرشعية عندما ال تتخذ 	

القرارات وفًقا لسيادة القانون بل 

عىل أساس االعتبارات السياسية.

• تشجع عىل حل الرصاعات 	

االنتخابية من خالل التفاوض 

أو الحشد بدالً من القنوات 

املؤسسية والقانون.

• هيئة قضائية	
• تسهم يف الرشعية مبا أنها 	

تضمن اتخاذ القرارات 

االنتخابية وفًقا لسيادة 

القانون وملصلحة العدالة 

واليقني القانوين واالستقرار 

السيايس.

• تتجنب إساءة استغالل 	

الصالحيات من جانب األغلبية 

الترشيعية، ومن ثم تعزز 

حقوق األقليات.

• تقر بأن النزاعات االنتخابية 	

ذات طبيعية قضائية، حتى 

ولو كان محتواها سياسياً، 

ويجب حلها وفقاً للدستور 

والقانون.

• ميكن أن تشجع القوى السياسية 	

التي ال تتفق مع قراراتها عىل 

التشكيك يف قدرات الهيئة 

القضائية أو حيادها.

• ميكن أن تشجع عىل اشرتاك 	

القضاة يف النزاعات الحزبية 

السياسية مبا ميثل خطورة عىل 

القضاء.

• تخاطر بتحكم القوى السياسية 	

يف التعيينات القضائية وفقاً 

للمعايري السياسية عوض الرتكيز 

عىل القدرات املهنية واالستقاللية 

والحياد.

• ميكن أن تقوض من مكانة 	

املحكمة املختصة عندما تشكك 

القوى السياسية الخارسة يف 

قراراتها.
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أنواع نظم حل النزاعات 
العيوبالمزايااالنتخابية

• )أ( محكمة عادية تابعة 	

للسلطة القضائية

• تعكس الطبيعة القضائية 	

للنزاعات االنتخابية وتعهد 

بحلها إىل هيئة قضائية أكرث 

خربة.

• ال تؤدي إىل زيادة التكاليف 	

زيادة كبرية بسبب عدم إنشاء 

مؤسسة جديدة.

• ال تتخذ دامئاً أفضل القرارات يف 	

موعدها الصحيح يف ظل نقص 

تخصصها و/أو ثقل أعباء القضايا.

• ميكن أن تؤثر عىل صورة نظام 	

العدالة االنتخابية يف بعض 

الدميقراطيات الناشئة التي تفتقر 

فيها السلطة القضائية إىل املكانة 

أو االستقاللية.

• إذا مل يقم املجلس الترشيعي 	

باملشاركة يف اختيار أعضاء الهيئة 

القضائية فقد تفقد التوافق 

السيايس.

• )ب( املحاكم أو املجالس 	

الدستورية

• تساهم يف رشعية نظام 	

العدالة االنتخابية واحرتامه يف 

ظل ارتفاع درجتها ومكانتها 

املعتادة والقدرات املهنية التي 

يتمتع بها أعضاؤها.

• تضمن حل النزاعات 	

االنتخابية، ليس فقط وفًقا 

للقانون ولكن أيضاً وفقاً 

للدستور.

• إذا سبق واتخذ قرار من قبل 	

هيئة قضائية مختلفة، فقد تكون 

هناك قيود زمنية ميكنها أن 

تؤثر عىل نوعية القرار الجديد 

أو تجعله صادراً يف وقت غري 

مناسب.

• تؤثر عىل صورة نظام العدالة 	

االنتخابية يف بعض الدميقراطيات 

الناشئة، حيث تلعب املجالس 

الدستورية دوراً سياسياً أكرث منه 

قضائياً.

• •)ج( محكمة إدارية	 تعكس الطبيعة القضائية 	

والقانونية اإلدارية للنزاعات 

االنتخابية وتعهد بحلها إىل 

أكرث املحاكم اإلدارية خربة.

• ال تؤدي الرتفاع التكاليف 	

بسبب عدم إنشاء مؤسسات 

جديدة.

• ميكنها أن تقوض من دور 	

املحكمة اإلدارية املشاركة عندما 

تشكك القوى السياسية الخارسة 

يف قراراتها.

• ال تتخذ القرارات االنتخابية يف 	

موعدها الصحيح يف ظل الثقل 

الهائل لحجم القضايا. 

• إذا مل يشارك املجلس الترشيعي 	

يف اختيار أعضاء املحكمة اإلدارية 

فقد تفقد التوافق السيايس.
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أنواع نظم حل النزاعات 
العيوبالمزايااالنتخابية

• •)د( محكمة انتخابية متخصصة	 تسهم يف جودة القرارات 	

وصدورها يف الوقت الصحيح.

• تركز االنتباه عىل القوى 	

السياسية عند اختيار 

أعضائها، مام يساعد عىل 

منحهم الضامنات الكافية 

الستقالليتهم وحيادهم.

• ميكن أن تشجع عىل الرصاع بني 	

هيئة اإلدارة االنتخابية واملحكمة 

االنتخابية.

• تستوجب ارتفاع التكاليف، مبا 	

أنها تنطوي عىل إنشاء محكمة 

انتخابية جديدة.

• تخاطر باختيار أعضاء املحكمة 	

االنتخابية بناء عىل انتامءاتهم 

الحزبية.

• هيئة إدارة انتخابية ذات 	

صالحيات قضائية

• تتجنب الثغرات املحتملة بني 	

هيئة اإلدارة االنتخابية والهيئة 

املسؤولة عن حل النزاعات 

االنتخابية.

• تساهم يف تحديد الهيئة 	

املسؤولة عن جميع العمليات 

االنتخابية، مام يجذب االنتباه 

إىل اختيار األعضاء ومؤهالتهم، 

والتقدير الذي يستحقونه.

• تخفض من التكلفة املرتفعة 	

املعتادة لالنتخابات.

• تركز الصالحيات االنتخابية يف 	

هيئة واحدة، مام يؤدي لخطر 

استغالل السلطة يف النهاية دون 

أي ضوابط من هيئة مختلفة.

• تغض النظر عن الحق اإلنساين 	

الدويل يف إنصاف ناجز أمام 

محكمة مستقلة ومحايدة.

• هيئة مخصصة، سواء كانت 	

محلية أو دولية

• تساعد عىل تأسيس آليات 	

مؤسسية للعودة إىل 

الدميقراطية بعد رصاع أو أزمة 

سياسية خطرية.

• تضمن، من خالل اشرتاك 	

املجتمع الدويل، عدم استبعاد 

أي مجموعة أو قطاع من 

العملية االنتخابية.

• خطورة دميومة النظام االنتقايل.	

• خطورة القوى السياسية الخارسة 	

التي ال تعري النتائج االنتخابية أي 

اهتامم.

• ميكن أن تشجع القوى السياسية 	

الخارسة عىل التشكيك يف مشاركة 

املجتمع الدويل.
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8- مبادئ وضمانات نظام حل النزاعات االنتخابية

أياً كان نوع النظام املتبنى لحل النزاعات االنتخابية، هناك بعض املبادئ والضامنات الشائعة 

لضامن  املعنية  األطراف  كل  قبل  من  املستويات  وتطبق عىل جميع  تكفل  أن  يجب  التي 

دستورية األفعال واإلجراءات والقرارات وقانونيتها. وتطبق هذه املبادئ والضامنات بهدف 

االمتثال لاللتزامات الدولية، و»املامرسات الجيدة« و»الرشوط الدنيا« املطلوبة العتبار نظام 

حل النزاعات االنتخابية متسقاً مع سيادة القانون. 

وتعرف “املبادئ”، عىل أنها القيم األخالقية/السياسية التي تضع املعيار لتحفيز إما الناخبني 

أو هيئات حل النزاعات االنتخابية. ويجب أن يلتزم نظام حل النزاعات االنتخابية باملبادئ 

األساسية لالنتخابات، )مثل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وأصيلة، أو حق االنتخاب الشامل(، 

وباملبادئ العامة السارية يف معظم مجاالت القانون )مثل الدستورية، والقانونية، واالستقاللية 

القضائية، وضامن الحقوق، والحق يف دفاع مختص(. 

ومن املبادئ املهمة أيضاً، عدم القابلية للنقض الذي يرسخ للقاعدة القائلة بإنه مبجرد انتهاء 

اإلجراءات  أو  والقرارات  وحاسمة،  نهائية  فنتائجها  االنتخابية،  الدورة  من  محددة  مرحلة 

املتخذة خالل هذه املرحلة غري قابلة للطعن فور تجاوز موعد محدد. 

أما “الضامنات”، فهي الوسائل أو األدوات القانونية للحفاظ عىل مبادئ نظم حل النزاعات 

أي  يصحح  أنه  الفعال، هو  االنتخابية  النزاعات  نظام حل  الرئييس يف  والضامن  االنتخابية. 

مامرسة شاذة عن طريق إبطالها، أو إلغائها، أو تعديلها، أو حتى مجرد االعرتاف بها. وتتضمن 

بعض الضامنات األخرى آليات قانونية لتحديد العقوبات الجنائية أو اإلدارية وإنفاذها.

بحيث  واإلجرائية،  الهيكلية  الضامنات  من  املزيد  إىل  “ضامنات”  املصطلح  تقسيم  وميكن 

تضمن  التي  القانونية  األدوات  أو  الوسائل  هي  )القضائية(  الهيكلية  الضامنات  تصبح 

استقاللية وحيادية هيئات حل النزاعات االنتخابية يف عالقتها بالهيئات الحكومية األخرى، 

واألحزاب السياسية، واألطراف االنتخابية املعنية، وهي ضامنات جوهرية ليك تقوم هيئات 

النزاعات االنتخابية بحل القضايا مبوضعية وحيادية. وعىل الرغم من أن الحيادية قد  حل 

أكرث صعوبة بالنسبة للهيئات الترشيعية أو هيئات اإلدارة االنتخابية الحكومية  تكون أمراً 

التي يعهد إليها بجزء من نظام حل النزاعات، فال بد أن تظل هي الهدف األشمل من أجل 

الرشعية واملصداقية. أما الضامنات اإلجرائية، فهي الوسائل أو األدوات القانونية التي تنظم 

عمليات الطعون االنتخابية والفصل فيها، ومن ثم تشجيع العدالة االنتخابية وضامن فعالية 

نظام حل النزاعات االنتخابية وكفاءته. وفيام ييل عرض واٍف لهذه الضامنات. 

أ- الضمانات الهيكلية لنظم حل النزاعات االنتخابية
وهي  االنتخابية،  النزاعات  لنظم حل  االسرتشادية  املبادئ  الهيكلية عىل  الضامنات  تنطوي 

تتضمن ما ييل، عىل سبيل املثال ال الحرص:

• االعرتاف القانوين باستقاللية هيئة حل النزاعات االنتخابية.	

• استقاللية أعضائها وحياديتهم.	

“املبادئ ”هي القيم 
األخالقية/السياسية التي 
تضع املعيار لتحفيز إما 
الناخبني أو هيئات حل 

النزاعات االنتخابية.

“الضامنات” هي الوسائل 
أو األدوات القانونية 

للحفاظ عىل مبادئ نظم 
حل النزاعات االنتخابية.
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• إطاراً ملساءلة وملسؤولية هيئة حل النزاعات االنتخابية وأعضائها. 	

• نزاهة أعضائها ومهنيتهم.	

• استقاللية الهيئة واستدامتها مالياً. 	

)1( استقاللية هيئة حل النزاعات االنتخابية

يف معظم النظم القضائية لحل النزاعات االنتخابية، ينص الدستور بوضوح عىل متتع الهيئة 

باالستقاللية يف أداء مهامها، ويكفل الضامنات الهيكلية التالية:

االستقاللية الوظيفية لهيئة حل النزاعات االنتخابية

تعمل االستقاللية الوظيفية لهيئة حل النزاعات االنتخابية كأساس لسيادة القانون والحرتام 

وفعالية  بنزاهة  االنتخابية  الطعون  لنظر  اإلنسان، وهي رشط  االنتخابية وحقوق  الحقوق 

وحيادية. وتتمتع هيئة حل النزاعات االنتخابية باالستقاللية الوظيفية عندما ال يحكمها سوى 

الدستور أو القانون أو أي حكم آخر ساٍر، وكذا عندما تكون منفصلة وظيفياً وقانونياً عن أي 

هيئة أخرى. كام أن عدداً من نظم حل النزاعات االنتخابية يضمن قدراً أكرب من االستقاللية 

الوظيفية بسبب عدم خضوع قرارات الهيئة ملراجعة أي جهة أو لتعديلها. 

ومام يجعل هيئة حل النزاعات االنتخابية مستقلة وظيفياً قدرتها عىل الترصف دون خوف 

من العقاب أو اللوم من سلطة أعىل، وذلك عىل سبيل املثال. وال يعني هذا أن قرارات الهيئة 

تعني هذه  وال  عليا،  قبل سلطة  من  التعديل  أو  النقض  أو  للمراجعة  تخضع  أن  يجوز  ال 

املراجعة يف حد ذاتها فقدان االستقاللية الوظيفية أو الحد منها. ويف كل األحوال، يجب أن 

تخضع هيئة حل النزاعات االنتخابية للمهمة املناطة بها عند الحكم عىل موضوع الطعون 

االنتخابية  النزاعات  الجيدة أن يعهد بنظام حل  املقدمة. وعموماً، قد يعد من املامرسات 

لهيئات دامئة ومستقلة.

االستقاللية اإلدارية واملالية

سلطتها  االنتخابية  النزاعات  لهيئات حل  الوظيفية  لالستقاللية  املهمة  الجوانب  من ضمن 

املالية واإلدارية، ويؤثر ذلك بصفة رئيسية عىل املحاكم االنتخابية املتخصصة أو هيئات اإلدارة 

االنتخابية ذات السلطات القضائية. أما األنواع األخرى لهيئات حل النزاعات االنتخابية، مثل 

املحاكم العامة أو الهيئات الترشيعية، فتتمتع بهذه املزايا عموماً.

وعىل الرغم من شيوع بعض األحكام الخاصة لتمويل هيئات حل النزاعات االنتخابية، إال 

أن أحكام هيئات حل النزاعات االنتخابية أقل شيوعاً، ونادراً ما ميكن التحدث عن االكتفاء 

الذايت مالياً لهذه الهيئات. ورغم ذلك، يتنوع طيف االستقاللية املالية، ففي أحد أطرافه نجد 

نسبة ميزانية الدولة املخصصة قانوناً لحل النزاعات االنتخابية، ويف الطرف اآلخر ال يوجد 

حكم مايل محدد للهيئة، ومن الرضوري عندئذ أن يجري التفاوض مع الشخص املناسب يف 

السلطة التنفيذية. 

تتمتع هيئة حل النزاعات 
االنتخابية باالستقاللية 

الوظيفية عندما ال يحكمها 
سوى الدستور أو القانون 

أو أي حكم آخر سارٍ، 
وكذا عندما تكون منفصلة 

وظيفياً وقانونياً عن أي 
هيئة أخرى.
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)2( استقاللية أعضاء هيئة حل النزاعات االنتخابية وحياديتهم

ليك متتثل العدالة االنتخابية لإلطار القانوين، من الرضوري ليس فقط أن تتمتع هيئات حل 

النزاعات االنتخابية باالستقاللية الهيكلية والوظيفية، بل أن يترصف أعضاؤها أيضاً باستقاللية 

ومهنية مطلقة؛ فال يجب أن يعملوا ملصلحة أي طرف إال من ينص عليهم القانون. وقد تعمل 

االنتخابية  النزاعات  حل  هيئات  أعضاء  استقاللية  لضامن  القانونية  أو  الدستورية  األحكام 

وحياديتهم ومهنيتهم عىل أي ِمن اآليت، عىل سبيل املثال:

• تنظيم إجراء اختيار األعضاء وتعيينهم، لضامن عدم ارتباطهم بأي عرفان أو والء 	

أو عداء ألي فرد أو جامعة.

• تحديد األعضاء الذين سيتم منعهم من اتخاذ القرار يف حاالت محددة قد متس 	

فيها مصالحهم الشخصية )أو قد يتصور أنها  متس( موضوعية القرار وحياديته.

• ضامن ثبات تكليف من يصدرون األحكام عىل املدى الطويل، وماهية رواتبهم، 	

واألطر الزمنية لتعيينهم ورشوط هذا التعيني، وال يخضع ما سبق لتغيري القرار 

السيايس أو اإلداري، ولكن لتغيري القانون دون سواه.

• يسيئون 	 الذين  الهيئة  أعضاء  يعاقب  بحيث  واملسؤولية،  املساءلة  إطار  تنظيم 

استغالل سلطاتهم العامة.

)3( إطار املساءلة واملسؤولية لهيئة حل النزاعات االنتخابية وأعضائها

تلتزم نظم حل النزاعات االنتخابية عموماً بإطار للمساءلة واملسؤولية لهيئة حل النزاعات 

االنتخابية وأعضائها، ويتيح هذا اإلطار مراقبة وظائف الهيئة، وفرض عقوبة يف حالة إساءة 

الترصف، وذلك لضامن قانونية كل فعل وإجراء وقرار فيام يتعلق بالعملية االنتخابية. وعليه، 

تنص القوانني االنتخابية يف عدة دول، ليس عىل سلطات الهيئة ووظائفها وأعضائها وحسب، 

بل أيضاً عىل التزاماتهم ومسؤولياتهم وآليات محاسبتهم.

شفافية عمل هيئة حل النزاعات االنتخابية وإعالنه

تعترب شفافية هيئة حل النزاعات االنتخابية أساساً ملصداقية نظام حل النزاعات االنتخابية، 

وال سيام فيام يتعلق بواجباتها من حيث إصدار األحكام وباستخدامها للموارد العامة. وحتى 

مع عدم اشرتاط الشفافية قانوناً، فهي تظل مامرسة جيدة، إذ تعمل كأساس إلظهار حيادية 

الهيئة وزيادة مصداقيتها. 

ومحارض  األحكام  ونرش  العامة  الجلسات  إذاعة  الجيدة،  املامرسات  أمثلة  ضمن  ومن 

الجلسات عىل اإلنرتنت فور توافرها. وإذا تأسس الحكم عىل قضية سابقة )سابقة قضائية 

املستخدمة  القضية  عن  بوضوح  اإلعالن  خالل  من  الشفافية  ضامن  عندئذ  ميكن  ملزمة(، 

واألسباب وراء الحكم. كام تتضمن الشفافية إتاحة سجالت هيئة حل النزاعات االنتخابية يف 

األرشيفات العامة.

يجب أن يترصف أعضاء 
هيئة حل النزاعات 

االنتخابية باستقاللية 
ومهنية مطلقة.

.

حتى مع عدم اشرتاط 
الشفافية قانونا ً، فهي 
تظل مامرسة جيدة إذ 
تعمل كأساس إلظهار 
حيادية الهيئة وزيادة 

مصداقيتها.
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مساءلة هيئة حل النزاعات االنتخابية

تعد مساءلة هيئة حل النزاعات االنتخابية أمام املجتمع عن أنشطتها وأدائها من ضمن أسس 

املصداقية لنظام حل النزاعات االنتخابية. وتنطوي املساءلة عىل أن يكون عمل الهيئة متفقاً 

واملالية  واإلدارية  األخالقية  واملعايري  لاللتزامات  يخضع  وأن  والقانوين،  الدستوري  واإلطار 

والخدمية.

كام تعترب إتاحة املعلومات بشأن اإلجراءات واملوارد للجمهور من ضمن املامرسات الجيدة 

النزاعات  أمام هيئة حل  الجمهور ومن ميثلون  الثقة بني  بناء  التي تساعد عىل  للمساءلة، 

التي  الحكومية  والجهات  الترشيعية،  والهيئات  السياسية،  األحزاب  سيام  وال  االنتخابية، 

تخصص موارد الهيئة وتراقب استخدامها لهذه املوارد. 

مالية  وتقارير  أداء  تقارير  بتقديم  االنتخابية  النزاعات  تلزم هيئات حل  النظم،  بعض  ويف 

توفري  فإّن  قانوناً،  ذلك  اشرتاط  عدم  مع  وحتى  القضائية.  للسلطة  أو  الترشيعية  للهيئة 

املعلومات يف وقتها الصحيح للجمهور يعد مامرسة جيدة..

)4( نزاهة أعضاء هيئة حل النزاعات االنتخابية ومهنيتهم

التزام أعضائها  النزاعات االنتخابية بصفة أساسية عىل  النزاهة املؤسسية لهيئة حل  تعتمد 

باألخالقيات واحرتام ما يقتضيه الدستور والقانون احرتاماً شديداً. ومن شأن وجود سياسات 

ومامرسات ومدونات سلوك صارمة للتعامل مع تضارب املصالح أن يشجع عىل الثقة الشعبية 

يف نزاهة الهيئة. 

)5( االستقاللية واالستدامة املالية لهيئات حل النزاعات االنتخابية

حل  هيئات...  متكن  عىل  مستدامة  الدميقراطية  االنتخابات  كون  أن  وجوب  مبدأ  ينطوي 

قانوناً،  املحددة  املواعيد  إطار  يف  االنتخابية  مبسؤولياتها  القيام  من  االنتخابية  النزاعات 

املرتبطة  العنارص  وتتضمن  الوقت.  مع  تقل  بتكاليف  أمكن،  وإن  أكرب،  وكفاءة  وبفعالية 

باستدامة هيئة حل النزاعات االنتخابية ما ييل:

• االستدامة املؤسسية من خالل إطار دستوري وقانوين مناسب.	

• االستدامة املالية واالقتصادية من خالل ترتيبات تضمن كفاية التمويل وتوافره 	

يف وقته الصحيح.

• استدامة العنرص البرشي، ِمن هيكل تنظيمي كاٍف يشغله موظفو دعم مؤهلون، 	

وذلك بهدف إقامة عدالة انتخابية ناجزة وكفوءة.

ولكن االعتبارات املالية ال يجب أن تسمح بتقويض االشرتاطات األساسية للعدالة االنتخابية. 

وعىل الرغم من إمكانية عدم استدامتها عىل املدى الطويل، من األهمية مبكان ضامن أن 

تكون وظائف هيئة حل النزاعات االنتخابية يف مستوى عاٍل، مبا فيه الكفاية، لتلبية متطلبات 

البيئة االنتخابية الحساسة عىل وجه الخصوص. 

من شأن وجود سياسات 
ومامرسات ومدونات 
سلوك صارمة للتعامل 

مع تضارب املصالح أن 
يشجع عىل الثقة الشعبية 

يف نزاهة الهيئة.
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وميكن للدعم املقدم من الجهات املانحة يف املجتمع الدويل أن يكون له عظيم األثر عىل 

استدامة هيئة حل النزاعات االنتخابية، وال سيام يف الدميقراطيات الناشئة واملؤسسة حديثاً، 

فقد يساعد هذا الدعم عىل تحسني نوعية االنتخابات، ولكن يجب تجنب أي اعتامد عىل 

العام بوجود أي اعتامد أو نفوذ – من جانب هؤالء املانحني،  التصور  أو نفوذ – أو حتى 

فتمويلهم ال يجب أن يغطي رواتب أعضاء هيئة حل النزاعات االنتخابية الذين يجب أن 

يحصلوا عىل رواتبهم دامئاً من الخزانة العامة.

ولهذا الغرض، يجب عىل الهيئة أن تضع إجراءات ومامرسات واقعية وموفرة يف تكاليفها، 

وعىل ذلك، يجب إجراء تقييم لقدرات الهيئة وللموارد البرشية واملالية والتكنولوجية املتاحة 

لها. 

ب- الضمانات اإلجرائية لنظم حل النزاعات االنتخابية
النزاعات  حل  نظام  إجراءات  إتاحة  لضامن  الطبيعي  الوضع  يف  اإلجرائية  الضامنات  تنفذ 

االنتخابية وفعاليتها وكفاءتها، وهي تتضمن ما ييل:

• شفافية األحكام املنظمة لنظام حل النزاعات االنتخابية ووضوحها وبساطتها.	

• إتاحة العدالة االنتخابية الكاملة والناجزة.	

• مجانية العدالة االنتخابية أو تقدميها كخدمة مقابل تكلفة معقولة.	

• إصدار أحكام أو اتخاذ إجراءات رسيعة ويف الوقت املناسب لتصحيح خطأ ما.	

• الحق يف الحصول عىل دفاع أو النظر يف القضية ويف ضامن الحقوق القانونية.	

• إنفاذ األحكام كاملة ويف وقتها الصحيح.	

• التأويل والتطبيق املتجانس للقوانني االنتخابية.	

)1( شفافية األحكام املنظمة لنظام حل النزاعات االنتخابية ووضوحها وبساطتها

أحكام  تصاغ  أن  ويجب  وبسيط.  واضح  نظام  هو  االنتخابية  النزاعات  لحل  املثايل  النظام 

 – وبساطة  بوضوح  اإلجرائية(  القوانني  فيها  )مبا  االنتخابية  الحقوق  عن  والدفاع  الطعون 

باللغة/باللغات املستخدمة يف املجتمع الذي ستجرى فيه االنتخابات – بحيث ال ميكن إساءة 

تأويلها، وذلك فضالً عن وجوب نرش محتواها عىل نطاق واسع. وسوف تضمن هذه التدابري 

شفافية األحكام وسهولة فهمها واتباعها عىل نسق واحد من الجميع، ال سيام هيئات حل 

النزاعات االنتخابية نفسها.

ومن شأن األحكام القانونية غري الكاملة أو الغامضة أن تسبب ارتباكاً بشأن الطعون التي 

ميكن تقدميها والهيئة املسؤولة عن الحكم بشأنها. وبإمكان هذا االرتباك أن يعوق العملية 

يرّض  وقد  مناصبهم،  تبوء  عن  املرشحني  يعطل  أن  ميكنه  كام  العدالة،  وإقامة  االنتخابية 

برشعيتهم.

ويجب أن توضح القوانني االنتخابية واإلجرائية الطعون االنتخابية املحتملة والهيئة املسؤولة 

التي  الطعون  القوانني عىل قواعد بشأن نوع  الفصل فيها. كام يجب أن تحتوي هذه  عن 

تنفذ الضامنات اإلجرائية 
يف الوضع الطبيعي 

لضامن إتاحة إجراءات 
نظام حل النزاعات 

االنتخابية وفعاليتها 
وكفاءتها.

النظام املثايل لحل 
النزاعات االنتخابية هو 

نظام واضح وبسيط.

يجب أن توضح القوانني 
االنتخابية واإلجرائية 

الطعون االنتخابية 
املحتملة والهيئة املسؤولة 

عن الفصل فيها.
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يجب أن تقدم ضد إجراء أو قرار معني. ومن شأن هذا الوضوح أن يساعد عىل تجنب تقديم 

أنواع مختلفة من الطعون عىل نفس اإلجراء أو القرار أمام هيئات مختلفة لحل النزاعات 

االنتخابية، وهو ما قد يؤدي لصدور أحكام متناقضة. وألغراض السهولة والوضوح، يفضل 

أيضاً أن تصنف القوانني اإلجرائية يف قانون خاص بها أو يف فصل خاص يف الترشيع االنتخايب.

الناخبني  بتوعية  تقوم  أن  االنتخابية  النزاعات  هيئة حل  بالشفافية، عىل  اهتاممها  وضمن 

لرشح االشرتاطات الجوهرية واإلجرائية لتقديم الطعن. وعىل من يريدون التقدم بطعن أن 

يدركوا رشوط األدلة، إذ يتوقع منهم أن يدعموا آراءهم ودعاواهم بأسانيد واقعية وقانونية 

كافية، كام يجب أن يدركوا أن هيئة حل النزاعات االنتخابية هي الوحيدة التي تقرر بشأن 

أي قضية بعينها. 

)2( إتاحة العدالة االنتخابية الكاملة والناجزة

يجب أن تكون إجراءات حل النزاعات االنتخابية متاحة من حيث الوقت واملسافة والتكلفة، 

تقديم  من  السياسية  والجامعات  واألحزاب  واملرشحون  املواطنون  يتمكن  بحيث  وشاملة 

طعونهم دون متييز.

كام يجب أن تتاح إمكانية الحصول عىل الحكم عىل موضوع النزاع عىل نحو فعال وفوري 

دون أي اشرتاطات مسبقة أو متطلبات أو عوائق إجرائية غري مربرة، فال يجب عىل من يعتقد 

أن حقوقه االنتخابية قد انتهكت أن يجد نفسه دون حامية عندما تتأثر مصالحه، كام يقر بها 

القانون االنتخايب، بشكل خطري جراء ترصف اتخذته سلطة ما أو أي طرف آخر. 

الطعون  تقديم  إجراء  يكون  أن  يجب  االنتخابية،  النزاعات  حل  نظام  إتاحة  تسهل  وليك 

االنتخابية بسيطاً، فتقديم الشكوى إىل السلطات املحلية )مثل املحكمة املحلية( يجب أن 

يكون كافياً لبدء اإلجراءات، حيث أن املحكمة املحلية عندئذ ميكنها أن ترسل الشكوى إىل 

هيئة حل النزاعات االنتخابية املالمئة. ويجب أن يتم ذلك دون أن يضطر الشخص أو الجهة 

إىل االنتقال من منطقتهم األصلية لتقدميها مبارشة أمام الهيئة، كام ميكنه أن يضمن اإلتاحة 

الجغرافية للعدالة االنتخابية دون اشرتاط وجود شبكة واسعة من الهيئات الالمركزية لحل 

النزاعات االنتخابية. 

كام تربز أهمية التقليل ما أمكن من الشكليات املشرتطة العتبار الطعن قد قدم بالطريقة 

الصحيحة، فمن املامرسات الجيدة لهيئات حل النزاعات االنتخابية أن تعترب الطعن قد تم 

تقدميه بصورة صحيحة إذا حدد الفعل املطعون عليه وسبب الطعن، حتى إذا كان هناك 

خطأ مرتبط باستخدام اسم الطعن أو االختصاص أو الهيئة الحاكمة فيه.

)3( مجانية العدالة االنتخابية أو تقدميها كخدمة مقابل تكلفة معقولة

تتم إتاحة العدالة االنتخابية مجاناً عندما ال يشرتط إيداع أي مبلغ تحت الحساب، وعندما 

ال تتطلب خدمات نظام العدالة االنتخابية أي تكلفة للشايك أو ملمثله، وهو ما يعزز إتاحة 

أي  فرض  عدم  الدول  من  العديد  وتضمن  للشايك.  املايل  الوضع  عن  النظر  بغض  العدالة، 

تكلفة إلقامة العدالة االنتخابية عىل األفراد الراغبني يف تقديم شكوى، وذلك لضامن مجانية 

نظام حل النزاعات االنتخابية كجزء من الحق األصيل يف الحامية القضائية الكاملة والفعالة.

تتم إتاحة العدالة 
االنتخابية مجانا ً عندما 

ال يشرتط إيداع أي مبلغ 
تحت الحساب وعندما 

ال تتطلب خدمات نظام 
العدالة االنتخابية أي 

تكلفة للشايك أو ملمثله

يجب أن تكون إجراءات 
حل النزاعات االنتخابية 

متاحة وشاملة.
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ويف الحاالت التي ال تقدر فيها الدولة عىل تغطية التكاليف املصاحبة لهذه العملية – أو ال 

تقوم بذلك – يجب أن تتم العملية مبقابل معقول، وأن تأخذ يف اعتبارها الرضورة والتناسبية 

أمام إقامة العدالة. ويف بعض الحاالت، يشرتط سداد سند  لضامن أال تصبح التكلفة عائقاً 

التكاليف  اآلخر تسدد  البعض  للرد، ويف  قابل  برسم غري  أو  الحساب  مبلغ تحت  إيداع  أو 

عموماً  ذلك  ويتم  أدلة.  عىل  حجته  تستند  ال  الذي  الطرف  جانب  من  للطعن  املصاحبة 

ذات  ليست  تقديم شكاوى  االنتخابية عن طريق  العملية  عرقلة  دون محاوالت  للحيلولة 

قيمة أو كميات غري معقولة من الشكاوى التي يستغرق كل منها وقتاً إلجرائه ونظره.

)4( إصدار أحكام أو اتخاذ إجراءات رسيعة ويف الوقت املناسب لتصحيح خطأ ما

االنتخابية.  للعملية  املحددة  املدد  إطار  ويف  برسعة  الطعون  بشأن  القرارات  اتخاذ  يجب 

نهائية  االنتخابية، يجب تحديد مواعيد  الدورة  الزمنية ملختلف مراحل  األطر  لقرص  ونظراً 

التي  الطعون  بشأن  الجيدة  املامرسات  ضمن  ومن  فيها.  والنظر  الطعون  لتقديم  معقولة 

تتسم بطبيعة تصحيحية، أن يتم الفصل فيها يف الوقت املناسب، وعدم إيقاف آثار اإلجراء 

أو القرار االنتخايب الذي تم الطعن فيه.

أما بالنسبة للطعون العقابية، فعادة ال يوجد طارئ لتحديد املسؤولية الجنائية أو اإلدارية 

خالل فرتة الحملة االنتخابية أو قبل إعالن النتائج، ولكن إذا كانت املخالفة االنتخابية مربراً 

إلبطال االنتخابات، فيجب تقديم دليل وأخذ الحقائق يف االعتبار قبل أن تنظر هيئة حل 

النزاعات االنتخابية يف الطعن وتصدر حكمها عليه. وهذا إجراء منفصل، ويف بعض األحيان 

قد ال يبدو القرار املعني به – سطحياً – متسقاً مع ذلك الصادر تالياً له، من خالل إجراءات 

أن عبء  املثال بسبب  يكون ذلك عىل سبيل  اإلدارية، وقد  أو  الجنائية  املسؤولية  تحديد 

اإلثبات يختلف يف القضايا املدنية عنه يف القضايا الجنائية.

)5( الحق يف الحصول عىل دفاع أو يف النظر يف القضية ويف ضامن الحقوق القانونية

يجب أن يضمن نظام حل النزاعات االنتخابية أن كالً من مقدمي الطعن )املدعني( واملطعون 

يف ترصفاتهم أو قراراتهم )املدعى عليهم( يتساوون يف الحق يف استامع هيئة حل النزاعات 

تسرتشد  أن  ويجب  الطرفني،  لكال  بوضوح  الهيئة  قرارات  رشح  ويجب  إليهم.  االنتخابية 

العملية مببدأ املساواة. وتسمح عدة نظم بتقديم الطعن من قبل طرف ثالث معني، وهو ما 

ميكن أن يزيد من إمكانية التوصل لقرار عادل. 

ومن املهم للقانون االنتخايب أن ينص بوضوح عىل اشرتاطات تقديم الطعن )أي اإلجراءات 

واألسباب املحددة واشرتاطات األدلة(. ويجب أن تقدم هيئة حل النزاعات االنتخابية قراًرا 

مكتوبًا بشأن ما إذا كان الطعن مقبوالً أم ال، مع إبداء سبب القرار بوضوح. كام يجب أن 

يتساوى الطرفان املتنازعان يف الوصول إىل نفس املواد ذات الصلة شأنهم شأن هيئة إدارة 

االنتخابات.

)6( إنفاذ األحكام كاملة ويف وقتها الصحيح

يحظى إنفاذ القرارات كاملة ويف املوعد الصحيح بأهمية قصوى يف أي نظام لحل النزاعات 

لضامن  فعالة  وسيلة  هناك  يكن  مل  ما  قرارها  الهيئة  تتخذ  أن  شيئاً  يجدي  وال  االنتخابية. 

يجب توفير األطر 
الزمنية خملتلف مراحل 

الدورة االنتخابية وحتديد 
مواعيد نهائية معقولة 
لتقدمي الطعون والنظر 

فيها.
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لذلك،  ونتيجة  الصحيح.  املوعد  ويف  كامل  نحو  عىل  املقرتحة  اإلنصاف  وسيلة  مع  إنفاذه، 

السلطات  بكامل  األحكام  بإنفاذ  إليها  املعهود  السلطات  تتمتع  أن  األهمية  يف  يتساوى 

والقدرات للقيام بذلك.

وإن مل يتم تنفيذ الحكم بحلول املوعد النهايئ، أو إذا رفض الشخص أو الجهة تنفيذه، يجب 

املعني/الجهة  الشخص  تدابري إلجبار  االنتخابية سلطة فرض  النزاعات  تخول هيئة حل  أن 

االنتهاك  وإصالح  األحكام  إنفاذ  بسلطة  الهيئة  تتمتع  أن  يجب  كام  االمتثال.  عىل  املعنية 

املرتكب.

)7(  التأويل والتطبيق املتجانس للقوانني االنتخابية

يجب أن يتم تنظيم نظام حل النزاعات االنتخابية عن طريق أحكام ومعايري واضحة ودقيقة 

لتأويل القوانني وتطبيقها، بغض النظر عن الظروف واألطراف املعنية بها. وعندما يتطلب 

تطور الظروف إحداث تغيري يف التأويل، يجب توخي الحذر الشديد عند تربير هذه التعديالت 

وضامن أنها استثنائية بالفعل. وتعترب قابلية إجراءات نظام حل النزاعات االنتخابية للتنبؤ بها 

عنرصاً أساسياً ملصداقية النظام، وأي تغيري ميكنه أن يثري الشكوك بشأن التحيزات السياسية.

9- الطعون وكيفية معالجتها ووسائل اإلنصاف فيها
أ- أنواع الطعون

ميكن تصنيف الطعون االنتخابية إىل إدارية أو قضائية أو ترشيعية أو دولية، وذلك بناء عىل 

طبيعة الهيئة التي تفصل فيها.

)1( الطعون اإلدارية

يف أغلب الدول، تقوم هيئات اإلدارة االنتخابية بالنظر يف الطعون اإلدارية التي قد يعارض فيها 

املترضرون قراراً أو إجراًء انتخابياً. ويستخدم الطرف املقدم للطعن إجراء لحل النزاع يقوم فيه 

جهاز هيئة اإلدارة االنتخابية املطعون يف حقه )أو هيئة أعىل( باتخاذ القرار النهايئ بشأن النزاع.

)2( الطعون القضائية

النزاع. وقد ترفع الطعون القضائية  يتطلب الطعن القضايئ اللجوء لقاٍض أو ملحكمة لحل 

أمام محاكم عادية تابعة للسلطة القضائية وتتضمن محكمة دستورية أو مجلساً دستورياً، 

أو محكمة إدارية، أو محكمة انتخابية متخصصة، أو مزيجاً من هذه االختصاصات. وميكن 

تصنيف الطعون القضائية إىل محاكامت أو استئناف.

املحاكامت

املحاكمة هي نوع من فحص األدلة وتحديد الدعاوى القانونية يف محكمة ما. وحيثام عهد 

بإصدار الحكم إىل هيئة قضائية أو محكمة، فإن اإلجراءات أو القرارات االنتخابية اإلدارية 

التي تتخذها هيئة اإلدارة االنتخابية أو الحزب السيايس ميكن الطعن فيها يف هذه املحاكمة.

يجب أن يتم تنظيم نظام 
حل النزاعات االنتخابية 

عن طريق أحكام ومعايري 
واضحة ودقيقة لتأويل 

القوانني وتطبيقها بغض 
النظر عن الظروف 

واألطراف املعنية بها.

ميكن تصنيف الطعون 
االنتخابية إىل إدارية أو 
قضائية أو ترشيعية أو 
دولية، وذلك بناء عىل 

طبيعة الهيئة التي تنظر 
فيها وتفصل فيها.



33 32

االستئناف

يقام االستئناف عندما يرغب أحد أطراف الطعن يف إعادة النظر يف قرار مبديئ أو يف نقضه 

من قبل محكمة أعىل.

وميكن تصنيف االستئناف إىل استئناف عادي واستئناف غري عادي. واالستئناف العادي هو 

اإلجراءات العادية التي تقوم فيها محكمة أعىل، يطلق عليها أيضاً محكمة استئناف، مبراجعة 

نظر  إعادة  تقرر  أو  ترفضه  أو  األصيل  الحكم  االستئناف  تقبل محكمة  األصيل. وقد  القرار 

املحكمة األصلية يف القضية مرة أخرى.

أما االستئناف غري العادي )أو االستثنايئ(، فال ميكن تقدميه إال ألسباب منصوص عليها تحديداً 

يف القوانني اإلجرائية، وهو يتطلب مراجعة قانونية اإلجراء أو القرار، ما يعني أن االستئناف 

النظر يف الحقائق تحتفظ به عادة  القانونية، مبا أن حق  العادي يغطي فقط املسائل  غري 

املحكمة األدىن التي قامت بإصدار الحكم املطعون فيه.

)3( الطعون الترشيعية

لحل  األخرى  السياسية  املجالس  أو  الترشيعية  للهيئات  سلطات  الترشيعية  الطعون  متنح 

الوضع  ويف  رسمية.  بصفة  لالنتخابات  النهائية  النتيجة  لتأكيد  أو  معينة  انتخابية  طعون 

الطبيعي، ينص دستور الدولة أو قوانينها عىل هذه السلطات. ويعترب هذا النوع من الطعون 

االنتخابية سياسياً، نظراً للطبيعة السياسية للهيئة املسؤولة عن الفصل فيه وانعدام الضوابط 

لضامن توافق القرار مع الدستور والقانون وجميع األحكام األخرى السارية.

وميكن أن يصاحب هذا النوع من الطعون طعن ترشيعي آخر؛ إما كإنصاف ابتدايئ أو عند 

االستئناف، وهو ما يوفر املزيد من الضامنات باتخاذ القرارات وفقاً للدستور والقانون.

)4( الطعون الدولية

عىل الرغم من أن مختلف اإلعالنات الدولية قد تضمنت الحقوق االنتخابية، إال أّن بعضها 

قد صمم ملجرد إنفاذ اإلجراءات املوضوعة عىل املستوى املحيل واململوكة له. وتعترب امللكية 

الالمركزية  وتعني  والتكاملية.  الالمركزية  أساس  عىل  مضمونة  القانونية  للعمليات  املحلية 

وجوب استنفاذ جميع الوسائل واآلليات املحلية لحل النزاعات قبل اللجوء إىل اآللية الدولية. 

ولكنها  املحلية،  األحكام  عن  الدولية  باآلليات  االستعاضة  عدم  مبدأ  عىل  التكاملية  وتؤكد 

منشأة لتكمل عملها وتعززه.

وألية هيئة دولية الحق يف إقامة الدعوى يف دولة بعينها إذا كان معرتفاً بهذه الهيئة يف هذه 

الدولة، من خالل توقيعها عىل االتفاقية أو املعاهدة أو العهد الدويل املعني. ويف هذه الحالة، 

يصبح قرار الهيئة الدولية ملزماً.

ب- األفعال التي يجوز الطعن عليها
)1( األفعال مصنفة حسب الهيئة املطعون فيها

للطعن. ويحدد هذا  انتخابياً  يف الوضع املثايل، يجب إخضاع أي قرار أو إجراء انتهك حقاً 

الجزء الجهات التي يجوز الطعن عىل إجراءاتها بهدف تسليط الضوء عىل بعض األمثلة.

يجب إخضاع أي قرار أو 
إجراء انتهك حقا ً انتخابياً 

للطعن.
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أفعال هيئة اإلدارة االنتخابية وقراراتها

وإجراءاتها  االنتخابية  اإلدارة  هيئة  أفعال  ضد  االنتخابية  الطعون  معظم  تقدم  ما  عادة 

وترصفاتها. وباعتبار هذه الهيئة تحكم جميع جوانب العملية االنتخابية يف الوضع الطبيعي، 

فقد يقدم الطعن عليها خالل كل من مراحل الدورة االنتخابية.

أفعال األحزاب السياسية وقراراتها

بالنظر  النزاعات  هذه  لهيئات حل  تسمح  التي  االنتخابية  النزاعات  نظم حل  عدد  يتزايد 

اتهمت  التي  السياسية  الصادرة عن األحزاب  القرارات  أو  األفعال  املقدمة ضد  الطعون  يف 

بانتهاك حق انتخايب ما ألي عضو، وقد ساعد هذا عىل ضامن ترصف األحزاب السياسية وفقاً 

للقانون والتزامها باملبادئ الدميقراطية عىل املستوى الداخيل. وعموماً، يجب أن تلتزم هذه 

الطعون مببادئ الالمركزية والتكاملية، مبا يضمن استنفاذ جميع الفرص الداخلية لتصحيح 

األوضاع قبل تقديم الطعن إىل جهة خارجية.

أفعال يقوم بها أشخاص آخرون أو كيانات أخرى

تسمح بعض نظم حل النزاعات االنتخابية – وال سيام تلك التي يعهد بها إىل املحاكم العادية 

التابعة للسلطة القضائية – لهيئات حل النظم االنتخابية أن تنظر يف الطعون املبارشة ضد 

)مثل  لالنتخابات  الحاكمة  القانونية  األحكام  تنتهك  قد  آخرين  أشخاص  أفعال صادرة عن 

املرشحني، أو وسائل اإلعالم، أو السلطات غري االنتخابية(. وهذا النوع من الطعون غري شائع 

يف نظم حل النزاعات االنتخابية ذات الوظيفة التصحيحية، ففي حاالت االنتهاكات املزعومة 

بطريقة غري مبارشة؛ بحيث  الطعن  يتم  ما  كثرياً  االنتخابية،  للحقوق  أو  القانونية  لألحكام 

يطعن عىل الفعل أو القرار الصادر عن هيئة اإلدارة االنتخابية أو أي وكالة تنظيمية أخرى 

تقوم بتقييم أفعال الشخص اآلخر أو الجهة األخرى.

)2( األفعال مصنفة حسب توقيت الطعن

قد تتم الطعون االنتخابية خالل أي ِمن فرتات الدورة االنتخابية.

الطعن خالل فرتة ما قبل االنتخابات

أو  الناخبني،  سجالت  تحديث  عىل  الطعن  يتم  ما  كثرياً  االنتخابية،  العملية  تبدأ  أن  قبل 

تسجيل األحزاب السياسية الجديدة، أو ترسيم الدوائر االنتخابية. وقد يتم الطعن أيضاً عىل 

الدميقراطية الداخلية لألحزاب السياسية، ومتويل مصادر أموال األحزاب السياسية والرقابة 

عليها وعىل نفقاتها.

وكثرياً ما تقوم األحزاب السياسية التي رفض تسجيلها بالطعن عىل هذا القرار. ويف ظل وجود 

اشرتاطات مثل الحد األدىن لألعضاء أو لعدد أفرع الحزب داخل الدولة، يسهل أن تحدث 

بعض األخطاء الحسابية التي ميكن أن تعمل كأساس للطعن. ومن ضمن الطعون الشائعة 

األخرى ما يتعلق بأحقية الناخبني يف االنتخاب، والخطأ يف كتابة أسامء الناخبني أو عناوينهم 

يف سجل الناخبني، والتوزيع الخاطئ للناخبني املسجلني عىل مراكز االقرتاع.

قد ترفع الطعون 
االنتخابية خالل أي من 
فرتات الدورة االنتخابية.
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الطعن خالل فرتة االنتخابات

ميكن أن تتضمن األفعال املعرضة للطعن عليها خالل فرتة االنتخابات ترشيح املرشحني أو 

تسجيلهم، وموقع مراكز االقرتاع، واملخالفات التي تتم خالل الحمالت االنتخابية.

وكثرياً ما ترتبط الطعون عىل نتائج االنتخابات بيوم االنتخابات نفسه، وال سيام بإجراءات 

بها،  االقرتاع  موظفي  وتعيني  وإدارتها  االقرتاع  مراكز  تنظيم  من  ذلك  يشمله  مبا  التصويت 

والقرارات التي يتخذها مسؤولو االنتخابات فيام يختص مبن املسموح له بالتصويت، وحرية 

االقرتاع ورسيته. وقد تشمل املسائل األخرى التي يتناولها الطعن خالل فرتة االنتخابات الخطأ 

يف عد األصوات، أو التوزيع الخاطئ للمقاعد املنتخبة، وتزوير شهادات النتائج، وإعالن نتائج 

االنتخابات قبل ميعادها. 

الحمالت  توافق  لضامن  متعددة  آليات  االنتخابية  النزاعات  حل  نظم  مختلف  وتقدم 

السياسية  )األحزاب  املتنافسني  من  بكل  يختص  فيام  وذلك  القانوين،  اإلطار  مع  االنتخابية 

واملرشحني( من جهة، واألطراف األخرى املعنية )مثل اإلعالم( من جهة ثانية. ويف حني تسمح 

بعض نظم حل النزاعات االنتخابية بالطعن أمام هيئات حلها مبارشة، يشرتط البعض اآلخر 

ذا  الطعون  هذه  يف  اإلنصاف  يكون  ما  وعادة  أوالً.  االنتخابية  اإلدارة  هيئات  أمام  الطعن 

طبيعة تصحيحية، وقد يخضع ملراجعة قضائية من قبل هيئة حل النزاعات االنتخابية.

وتقع مسؤولية الطعون املتعلقة بإعالن نتائج االنتخابات عىل عاتق هيئة اإلدارة االنتخابية، 

أو أدىن درجة من الهيئات القضائية، أو حتى أعىل مسؤول يف هيئة حل النزاعات االنتخابية. 

إعالن  قبل  فيها  الفصل  يتم  الحاالت  بعض  االنتخابات يف  نتائج  الطعون عىل  أن  ويف حني 

النتائج رسمياً، ففي معظم النظم تكون األفعال أو القرارات املطعون فيها هي تلك املتعلقة 

بتوثيق نتائج االنتخابات.

الطعن يف مرحلة ما بعد االنتخابات

قد يتضمن الطعن بعد االنتخابات مسائل مثل الرقابة عىل مصادر متويل األحزاب السياسية 

االنتخابية لكشف  الحمالت  تقارير متويل  االنتخابية. ويتم تدقيق  الحمالت  أثناء  ونفقاتها 

مساهامت املصادر غري القانونية أو لكشف تعدي سقف املساهامت املسموح به.

الناخبني، ويرتبط بذلك  التحديث األخري لسجل  التي قد تطرأ  ومن ضمن املسائل األخرى 

التصويت وهويتهم، كام يف مرحلة ما  الناخبني يف  نفس نوع الطعون فيام يختص بأحقية 

قبل االنتخابات.

الطعون املتعلقة بأنواع أخرى من االنتخابات ومسائل أخرى

تسمح بعض نظم حل النزاعات االنتخابية بالنظر يف طعون عىل انتخابات مجراة ألغراض 

أخرى غري انتخاب هيئة يف منصب رسمي والفصل فيها؛ عىل سبيل املثال، تلجأ بعض الدول 

آلليات العدالة االنتخابية للتعامل مع الطعون الناشئة خالل استخدام أدوات الدميقراطية 

املبارشة، حيث ميكن الطعن عىل صياغة استجواب بسبب انحيازها أو التباسها. وقد تتشابه 

الطعون خالل االنتخابات املحلية أو فوق الوطنية مع طعون االنتخابات الوطنية.

يف معظم النظم تكون 
األفعال أو القرارات 

املطعون فيها هي تلك 
املتعلقة بتوثيق نتائج 

االنتخابات.
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ج- َمن يجوز له الطعن؟
من املهم لكل شخص أو كيان يعتقد أن حقوقه االنتخابية قد انتهكت أن يتساوى يف وصوله 

إىل العدالة االنتخابية. ومييل نوع الطعن ونوع الطرف املعني املقدم له الطعن إىل االختالف 

حسب مراحل الدورة االنتخابية؛ فعىل سبيل املثال، كثرياً ما يطعن الناخبون يف استبعادهم 

دون وجه حق من التسجيل يف سجالت الناخبني، يف حني أن األحزاب السياسية كثرياً ما تكون 

هي الكيانات التي تتقدم بالطعن يف رشعية نتائج االنتخابات. 

انتهكت، ويف  النظم بالطعن إال ملن يعتقدون أن حقوقهم االنتخابية قد  وال تسمح بعض 

حاالت أخرى، يسمح بالطعن من أطراف أخرى، مثل املرشح الذي يعتقد أن حق حزبه قد 

انتهك. إضافة إىل ذلك، تسمح العديد من الدول ألي مواطن بالطعن عىل نتائج االنتخابات 

أو أحقية املرشح يف الرتشح.

د- الفترات الزمنية للطعن والفصل فيه
مبا أن الهيئات التمثيلية للحكم يجب انتخابها يف موعدها، وكثرياً ما تكون الحمالت االنتخابية 

قصرية  تكون  ما  عادة  فيها  والفصل  االنتخابية  الطعون  لتقديم  الزمنية  فاألطر  لذا  قصرية، 

للغاية.

ويرتاوح املوعد النهايئ للطعن عىل التسجيل يف سجالت الناخبني أو عىل نتائج االنتخابات بني 

رضورة الطعن عىل الفور والسامح مبرور ثالثني يوماً لتقدميه، وعادة ما يبدأ الحساب إما من 

تاريخ حدوث الفعل أو صدور القرار املطعون فيه، أو من تاريخ تقديم إخطار رسمي بذلك. 

وتقوم دول أخرى باستخدام مناسبة محددة كنقطة مرجعية، مثل رضورة الطعن قبل اإلعالن 

رسمياً عن نتائج االنتخابات. ويجب أخذ الفرتة املعقولة املطلوبة لالستئناف يف االعتبار. 

وعىل الرغم من رضورة وضوح الترشيعات، ففي الواقع ال يتم دامئاً تحديد الفرتات الزمنية 

للفصل يف الطعون االنتخابية بوضوح. ولكن املبدأ األهم عىل اإلطالق، هو وجوب الفصل 

فيها قبل أن يصبح الرضر غري قابل لإلصالح. 

ه- الدليل
الدليل هو أي وثيقة، أو شهادة، أو يشء ملموس ميكنه أن يثبت حقيقة مزعومة أو ينفيها. 

وهناك عموماً أحكام قليلة خاصة بقواعد األدلة، بالرغم من أن القانون االنتخايب قد يشري إىل 

مدونات اإلجراءات املدنية أو اإلدارية. ويف الدول التي يسمح فيها بالطعن أمام هيئات غري 

قضائية، عادة ما يتم تنظيم قواعد األدلة مبدونات أو قوانني إجرائية ترسي عىل الطعون التي 

تقدم لهذه الهيئات يف الوضع الطبيعي.

)1( البينة وعبء اإلثبات

الوضع  يف  البينة  وتتضمن  ادعاءه.  يثبت  ما  تقديم  يف  الطاعن  الطرف  واجب  هي  البينة 

الطبيعي كالً من تقديم الدليل )الالزم للطعن( وتأصيله )أي إقناع الهيئة املصدرة للحكم أن 

الدليل املقدم يثبت االدعاء(. ويوحي ذلك بأن أفعال هيئة اإلدارة االنتخابية صحيحة ما مل 

من املهم لكل شخص أو 
كيان يعتقد أن حقوقه 

االنتخابية قد انتهكت أن 
يتساوى يف وصوله إىل 

العدالة االنتخابية.

يجب الفصل يف الطعون 
قبل أن يصبح الرضر غري 

قابل إلصالحه.

البينة تقع عىل عاتق 
الطرف املقدم للطعن 

إلثبات ادعائه.
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يثبت عكس ذلك. وإذا مل يقم الطرف الطاعن بتقديم ما لديه من بينات، يُعلَن الطعن املقدم 

منه أنه غري قائم عىل أي أساس، ويظل الفعل األصيل صحيحاً.

ويف القضايا املدنية، ال سيام يف نظم القانون العادي، عادة ما يعرف معيار اإلثبات املطلوب 

الدليل للطعن عىل أنه “عىل أساس تساوي االحتامالت” أو “مبوجب رجحان  إلظهار دعم 

األدلة”. أما يف القضايا الجنائية، فال بد أن تكون القضية “مبا ال يدع مجاالً للشك”. 

)2( وسيلة اإلثبات

وسيلة اإلثبات، هي تلك العنارص التي تقنع هيئة حل النزاعات االنتخابية ومتكنها من اتخاذ 

قرار. ونظراً لقرص األطر الزمنية املتاحة للحكم عىل الطعون االنتخابية، يتعني عىل هيئات 

حل النزاعات االنتخابية أن تضع معايرياً لقبول األدلة املناسبة التي تدعم ادعاءات األطراف. 

ويف حني تسمح عدة نظم لألطراف بتقديم أي وسيلة إثبات، يضع بعضها قيوداً ال تسمح، 

عىل سبيل املثال، إال ببعض مام ييل أو كله: 

• الوثائق االنتخابية.	

• القرار 	 أو  بالفعل  متعلقة  رسمية  وثائق  من  فيها  مبا  والخاصة،  العامة  الوثائق 

املطعون فيه.

• اإلقرارات والشهادات وأدلة الخرباء واألدلة الظرفية.	

)3( نظم ترجيح األدلة

ميكن تقسيم النظم إىل أربع فئات، بناء عىل كيفية معالجة كل منها لقانون األدلة:

• الوزن 	 أو  األثر  القانون  يحدد  حيث  قانوناً  املرجحة  أو  القانونية  األدلة  نظم 

الواجب نسبه إىل وسيلة اإلثبات.

• نظم األدلة الحرة التي ميكن فيها لهيئة حل النزاعات االنتخابية أن تزن الدليل 	

املعروض واملقر به واملقدم وفًقا لتقييمها.

• النظم ذات القواعد املنطقية واملعقولة للتقييم وذات اإلجراء املحدد للتوصل 	

إىل الحكم.

• النظم املختلطة التي تجمع بني عنارص من كل مام سبق.	

و- وسائل اإلنصاف المتاحة
عند الطعن يف نتيجة االنتخابات، يجوز ألي طرف طاعن أن يطلب إحدى وسائل اإلنصاف 

القانوين التالية كتدبري تصحيحي: 

• إعادة 	 إما من خالل  الفائز –  تغيري  يليه من  ما  االنتخابات، مع  نتيجة  تعديل 

الفرز الكيل أو الجزيئ لألصوات )إذا سمح القانون بذلك( أو بإبطال األصوات يف 

بعض مراكز االقرتاع جراء حدوث مامرسات شاذة. 

وسيلة اإلثبات هي تلك 
العنارص التي تقنع هيئة 
حل النزاعات االنتخابية 
ومتكنها من اتخاذ قرار.
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وميكن أن يأخذ اإللغاء يف الوضع الطبيعي أحد األشكال الثالثة التالية:

إلغاء صوت واحد فقط.	 

إلغاء األصوات يف مركز اقرتاع بعينه. 	 

إلغاء االنتخابات بأكملها.	 

• أو 	 خاطئ  جوهري  بسلوك  اإلتيان  حالة  يف  تكن،  مل  كأن  االنتخابات،  إعالن 

انتشار املامرسات الشاذة التي تؤثر عىل النتيجة، مبا يؤدي إىل الحاجة إىل إعادة 

االنتخابات بأكملها، أو يف أحدى الحاالت التالية:

عندما يتضح أن سجل الناخبني يف مركز االقرتاع غري صحيح أو مزور 	 

أو تم تغيريه.

عندما تكون هناك أخطاء يف بطاقات االقرتاع تتعلق بأسامء املرشحني 	 

أو برموز األحزاب. 

عندما يتم منع من يحق لهم التصويت من إبداء رأيهم.	 

عندما يسمح بالتصويت لشخص ما غري مسجل يف سجالت الناخبني 	 

أو مل يتم التحقق من هويته.

عند الكشف عن حدوث التصويت املتعدد. 	 

عندما ال يتم السامح ملندويب األحزاب السياسية باملراقبة.	 

• إلغاء إعالن فوز أحد النواب جراء عدم تحقيق رشوط األحقية يف الرتشح.	

ويف بعض الحاالت، ال يزيد دور هيئة حل النزاعات االنتخابية عىل اإلقرار بحدوث سلوك 

خاطئ أو مامرسة شاذة يف العملية االنتخابية، دون أن تؤثر تلك املامرسة الشاذة عىل النتائج 

تأثريًا كبريًا.

ز- مبدأ اتساق األحكام أو القرارات وشموليتها 
من الرضوري أن تكون قرارات هيئة حل النزاعات االنتخابية متسقة مع الطعن األويل وأال 

تتناول سوى املسائل املحددة يف هذا الطعن، فضالً عن أن مبدأ الشمولية يشرتط أن تأخذ 

الهيئة يف اعتبارها جميع األدلة املقدمة واألقوال املبداة عند اتخاذها لقرارها.

10- الوسائل البديلة لحل النزاعات االنتخابية
كثرياً ما تعمل وسائل وآليات أخرى إلدارة النزاعات االنتخابية عىل تكميل نظم حل هذه 

االنتخابية.  النزاعات  لحل  البديلة  أو  الرسمية  غري  باآلليات  عموماً  إليها  ويشار  النزاعات، 

النزاعات  لحل  الرسمية  النظم  دعم  يف  البديلة  اآلليات  هذه  من  األويل  الغرض  ويكمن 

النزاعات االنتخابية، تسمح اآلليات  االنتخابية أكرث منه استبدالها. وعىل عكس آليات حل 

البديلة لواحد أو أكرث من أطراف النزاع بأن يبدأ عملية الحل، وهو ما ميكن أن يتم من طرف 

واحد أو اثنني أو عن طريق طرف ثالث. 

يف بعض الحاالت، تقوم 
هيئة حل النزاعات 

االنتخابية مبجرد اإلقرار 
بوجود سلوك خاطئ أو 

مامرسة شاذة يف العملية 
االنتخابية، غري أن هذه 

املامرسة مل تؤثر عىل 
النتائج جوهريا ً.

يكمن الغرض األويل

من اآلليات البديلة يف

دعم النظم الرسمية

لحل النزاعات االنتخابية

أكرث منه استبدالها.
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التي تؤسس قبل إجراء  الدامئة أو تلك  البديلة اآلليات  لآلليات  ولعل أكرث األشكال شيوعاً 

االنتخابات، أو كال النوعني معاً، بحيث يكمالن عمل نظام حل النزاعات االنتخابية. وكثرياً ما 

تعترب اآلليات البديلة غري رسمية، وتتضمن خيارات مثل استخدام املصالحة أو الوساطة أو 

التحكيم مقارنة بالدعوى القانونية، من خالل الهيئات الرسمية لحل النزاعات االنتخابية. ويف 

هذه الحاالت، ال يشري استخدام اآلليات البديلة إىل وجود نقطة ضعف يف النظام الرسمي، 

ولكنه يعمل كوسيلة لتشجيع رسعة العملية وخفض تكاليفها. 

النزاعات  حل  إطار  عليها  ينص  ال  هيئات  أي  مخصصة،  هيئات  تنشأ  األحيان  بعض  ويف 

االنتخابية يف األصل، نتيجة ألزمات سياسية أو فشل مؤسيس يف اآلليات الرسمية القامئة لحل 

النزاعات االنتخابية بهدف التوسط يف النزاعات االنتخابية األكرث خطورة، وهي هيئات مؤقتة 

تنشأ فقط لسد فراغ املصداقية داخل النظام الرسمي لحل النزاعات االنتخابية. 

أ- تطور اآلليات البديلة لحل النزاعات االنتخابية
عىل الرغم من عدم حداثة اآلليات غري الرسمية لحل النزاعات، إال إن استخدامها عىل نطاق 

واسع ومأسستها )وال سيام يف مجتمعات ما بعد الرصاع( قد منيا يف السنوات األخرية. وقد 

استفادت من الوسائل غري القضائية وتلك الخاصة بالشعوب األصلية وغري الرسمية جميع 

مستويات املجتمعات، بدءاً باملجتمع املحيل وانتهاًء بالساحات السياسية واالنتخابية. وميكن 

املجتمع  مستوى  عىل  املعقدة  املشاكل  حل  يف  املثال،  سبيل  عىل  اآلليات،  هذه  استخدام 

املحيل يف الظروف التي تكون فيها العالقات بني أطراف النزاع يف حاجة إىل الحفاظ عليها، 

والتعاون املجتمعي يف حاجة إىل تعزيز، وبدائل العنف أو التقايض مطلوبة. 

ب- اآلليات البديلة الدائمة القائمة جنبًا إلى جنب مع اآلليات الرسمية 
لحل النزاعات االنتخابية

مييل حل النزاعات االنتخابية خالل الوسائل البديلة عموماً إىل أن يكون أحادياً )حيث يعمل 

قرار أحد أطراف النزاع عىل إنهائه(، أو ثنائياً )حيث يتم التوصل للحل من خالل االتفاق بني 

كال الطرفني(، أو قد يتطلب تدخل طرف ثالث غري الدولة. 

عىل  طوعاً  النزاع  أطراف  يتفق  مل  وما  بطبيعتها،  طوعية  بكونها  البديلة  اآلليات  وتتسم 

الدخول يف مصالحة أو وساطة أو تحكيم، لن يكون أي قرار ملزماً. وعىل العكس من ذلك، 

تتسم اآلليات الرسمية لحل النزاعات االنتخابية بكونها جربية، وتتمتع األحكام بقوة اإللزام 

حتى عىل األطراف الذين مل يختاروا االنخراط يف العملية. 

يهدف  الوساطة،  ففي  النزاع؛  لحل  محايداً  ثالثاً  طرفاً  واملصالحة  الوساطة  آليتا  وتستخدم 

الطرف الثالث إىل الجمع بني أطراف النزاع من خالل تيسريه السلبي للعملية. أما املصالح، 

فهو مشارك فعال يف املفاوضات واقرتاح حلول ممكنة بهدف التوصل لقرار مقبول لجميع 

األطراف املعنية. ويف حني أن الوساطة ال تخضع لصيغ أو قواعد محددة، إال إن املصالحة 

عملية منظمة قانونياً.

أو  نهائياً  قراراً  يصدر  مَحكِّم  تدخل  عىل  طوعاً  الطرفان  يوافق  عندما  التحكيم  ويستخدم 

“حكامً” بناء عىل أحكام قانونية أو عىل إعامل مبادئ اإلنصاف. وحيث أن التحكيم تصدق 

كثرياً ما تعترب اآلليات 
البديلة غري رسمية 

وتتضمن خيارات مثل 
استخدام املصالحة أو 
الوساطة أو التحكيم 

مقارنة بالدعوى القانونية 
خالل الهيئات الرسمية 

لحل النزاعات االنتخابية.

تتسم اآلليات البديلة 
بكونها طوعية بطبيعتها

استفادت من الوسائل
غري القضائية وتلك
الخاصة بالشعوب

األصلية وغري الرسمية
جميع مستويات
املجمتعات، بدًءا

باملجتمع املحيل وانتهاًء
بالساحات السياسية

واالنتخابية.
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ملزماً  يصبح  بحيث  وإجراءاته  القضايئ  الحكم  نفس سامت  يتخذ  فالحكم  املحكمة،  عليه 

ونافذاً قانوناً.

وتوفر اآلليات البديلة، بطبيعتها غري الرسمية، مزايا ميكنها أن تضيف قيمة هائلة للعدالة 

االنتخابية تشمل:

• إتاحة العدالة بطريقة أسهل وأرسع وأوفر يف التكاليف.	

• بيئة أقل تهديداً لطريف النزاع.	

• إمكانية حصول كال الطرفني عىل مكاسب يف نهاية العملية.	

• املصداقية 	 ذات  االنتخابية  النزاعات  حل  آليات  مشاكل  عىل  التحايل  فرصة 

املفقودة.

أنها قد تصبح غري فعالة  البديلة قد تتسم ببعض نقاط الضعف، وال سيام  إال إن اآلليات 

غري  أحدهام  يكون  عندما  أو  نقيض،  طريف  عىل  املتنازعني  بني  القوى  توازن  يكون  عندما 

متعاون. 

ج- الهيئات المخصصة البديلة كآلية استثنائية لحل نزاع انتخابي محدد
)1( الهيئات املخصصة البديلة املنشأة كحل داخيل

ويف  املتنازعني.  توافق  عىل  بناء  انتقالية  قضائية  هيئة  تنشئ  أن  الترشيعية  للسلطة  ميكن 

بنتائجها،  أو  االنتخابية  العملية  بإدارة  يختص  فيام  الخطرية  الشديدة  للخالفات  استجابة 

قد يختار أطراف النزاع إنشاء آليات مؤسسية غري تلك املوجودة بالفعل، وتكون القرارات 

الصادرة عن هذه اآللية نهائية وغري قابلة لالستئناف.

)2( الهيئات الدولية املخصصة البديلة

التدابري آليات دولية  تنشأ الهيئات الدولية املخصصة كتدابري فوق دستورية. وتصبح هذه 

عليها  يصدق  اتفاقات سالم  خارجية  أطراف  تقرتح  عندما  االنتخابية  النزاعات  لحل  بديلة 

الربملان، ومن ثم جعلها ملزمة قانوناً.

ميكن للسلطة الترشيعية 
أن تنشئ هيئة قضائية 

انتقالية للحكم يف 
الخالفات الشديدة 

الخطرية.
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11- خاتمة
تضمن العدالة االنتخابية وما يصاحبها من نظم وإجراءات وضامنات إجراء العملية االنتخابية 

عىل نحو عادل ومنصف. ومن تراوحها بني األفعال والقرارات الرضورية املتخذة للحيلولة 

دون نشوب النزاع وبني الحكم النهايئ بشأن قضية معينة قدمت أمام هيئة لحل النزاعات 

االنتخابية، تعرب العدالة االنتخابية بكل خطوات الدورة االنتخابية. 

وكام ورد يف هذه اللمحة العامة، يكمن الغرض الرئييس من نظام العدالة االنتخابية يف ضامن 

وقوع جميع إجراءات العملية االنتخابية يف اإلطار القانوين، بهدف حامية الحقوق االنتخابية 

واملحافظة عليها. ويف هذا الصدد، تصبح اعتبارات الشفافية واإلتاحة والفعالية والكفاءة ذات 

أهمية قصوى يف تصميم واستخدام أي نظام للعدالة االنتخابية. 

وعىل الرغم من تعددية الهيئات التي يجوز لها إصدار الحكم النهايئ عىل أي طعن، وأهمية 

إيالء االعتبار الواجب للسياق الذي يتواجد فيه نظام العدالة االنتخابية، تسلط هذه اللمحة 

العامة الضوء عىل بعض املبادئ العامة التي يجب أن تؤخذ يف االعتبار عند تصميم نظام 

للعدالة االنتخابية أو عند إعادة تصميمه. ويف هذا الصدد، تربز أهمية وجود التدابري الوقائية 

اآلليات  بني  التعايش  أهمية  تتأكد  كام  للرصاعات،  العكسية  اآلثار  من  أمكن،  ما  للتقليل، 

الرسمية وغري الرسمية، حيث يكون لألخرية دور تلعبه. ويضيف الدور التكمييل الذي تلعبه 

هذه اآلليات الرسمية وغري الرسمية قوة لفعالية النظام، وال سيام عندما يثق يف هذه النظم 

– سواء كانت قامئة بذاتها أو مختلطة – األطراف الراغبة يف الطعن.

وعموماً، يضيف نظام العدالة االنتخابية قوة ومصداقية إلجراء عملية انتخابية حرة ونزيهة 

للدميقراطية  الدولية  املؤسسة  دليل  االنتخابية:  “العدالة  كتاب  يف  يتضح  كام  وأصيلة 

واالنتخابات” ويف هذه اللمحة العامة. 
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قائمة المصطلحات

النزاعات  لحل  مخصص  نظام 

االنتخابية

Ad hoc EDR system

نظام لحل النزاعات االنتخابية، يتطلب وجود هيئة مخصصة ناشئة عن ترتيبات مؤقتة 

أو انتقالية. وقد تنشأ هذه الهيئة إما مبشاركة دولية، أو كحل مؤسيس وطني داخيل. 

والسمة األساسية لهذا النوع من نظم حل النزاعات االنتخابية هي طبيعتها املؤقتة أو 

االنتقالية: فالهيئة املخصصة، يعهد إليها بحل الطعون الناشئة عن انتخابات معينة أو 

سلسلة من االنتخابات املجراة عىل مدى فرتة زمنية محددة. وقد تكون هذه الهيئة 
ترشيعية أو قضائية أو إدارية بطبيعتها. 

التقايض

Adjudication

النطق بهام، بصفة رسمية  أو  أو قرار،  القضائية لحل نزاع ما. إصدار حكم  العملية 

يف إجراءات املحكمة، ويشمل ذلك أيضاً الحكم أو القرار الصادر. إنفاذ قرار محكمة 

للنظر يف  اإلخطار،  بعد  ذلك عىل جلسة محكمة،  وينطوي  ما،  قضية  أطراف  بشأن 
الدليل القانوين عىل مسائل واقعية معنية يف القضية. 

طعن إداري

Administrative challenge

الطعن الذي تفصل فيه هيئة اإلدارة االنتخابية املسؤولة عن توجيه، وتنظيم، وإدارة 

اإلجراءات االنتخابية واإلرشاف عليها. ومن خالل هذا الطعن، يجوز للطرف املترضر 

أن يعارض فعالً أو قراراً انتخابياً، باستخدام إجراء يتم فيه اتخاذ القرار بشأن النزاع من 

قبل إما نفس الجهاز التابع لهيئة اإلدارة االنتخابية الذي صدر عنه الفعل أو القرار 

املطعون فيه، أو أي درجة أخرى أعىل. 

وسائل بديلة لحل النزاعات 

االنتخابية

Alternative electoral 
dispute resolution 

)AEDR(

حل  نظم  و/أو  هيئات  خارج  تعمل  التي  اآلليات  و/أو  املؤسسات  و/أو  الهيئات 

النزاعات االنتخابية املنشأة قانونًا، التي تقوم بالتعامل مع نزاعات العملية االنتخابية 

و/أو بتسويتها. وعادة ما توجد هيئات و/أو آليات غري رسمية/تقليدية، مثل اللجان 

املخصصة لإلرشاف عىل االمتثال ملدونات السلوك، اآلليات التقليدية لحل النزاعات، 

املنظامت غري الحكومية/منظامت املجتمع املدين، إلخ.

آلية بديلة لحل النزاعات 

االنتخابية

Alternative electoral 
dispute resolution 
mechanism )AEDR 
mechanism(

اآلليات  مع  جنب  إىل  جنباً  االنتخابية  النزاعات  لحل  البديلة  اآلليات  تتواجد  قد 

تكفل  استثنائية. وهي  أو خالل ظروف  أساس مخصص،  تنشأ عىل  قد  أو  الرسمية، 

لواحد أو أكرث من أطراف النزاع أن يبدأ عملية حله من جانب واحد أو عىل نحو ثنايئ 

األطراف، أو من خالل طرف ثالث أو وكالة. ويف الحالة األخرية، تكون اآلليات القضائية 

املعادلة، املصالحة، الوساطة والتحكيم.

إلغاء

Annulment

جعل اإلجراء غري ذي قيمة. وهناك ثالثة أنواع من اإللغاء: إلغاء صوت واحد، أو إلغاء 

األصوات املدىل بها يف مركز اقرتاع بعينه، أو إلغاء االنتخابات بأكملها.

استئناف

Appeal

طلب مقدم إىل هيئة أعىل لحل النزاعات االنتخابية لتأكيد قرار اتخذته هيئة أدىن، 

أو لعكسه أو لتعديله.
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تحكيم          

Arbitration  

التحكيم الطوعي امللزم: عملية يقوم فيها أطراف النزاع باختيار شخص محايد واالتفاق 

والتحكيم هو عملية  ملزم.  نهايئ  أو حكم  قرار  باتخاذ  النزاع ويحله  لينظر يف  عليه 

خصومة يصدر فيها حكم مصمم لحل قضايا بعينها يرفعها أطراف النزاع. 

ويختلف التحكيم اختالفًا كبرياً عن التقايض من حيث )1( أنه ال يشرتط التوافق مع 

القواعد القانونية لألدلة واإلجراءات؛ )2( املرونة يف التوقيت واختيار متخذي القرار؛ 

)3( إن عقد الجلسات يتم رساً بدالً من الشكل املعلن لجلسات املحاكم. وعادة ما تلزم 

املحاكم بتنفيذ أحكام التحكيم طاملا مل يشب عملية التحكيم أي عيوب. 

التحكيم الجربي غري امللزم: ييل هذا النوع من التحكيم إجراءات التقايض لدى املحاكم، 

فاملحكمون ينظرون يف القضايا الخاضعة لحدود االختصاصات الواردة يف الترشيعات 

أول  محكمة  أمام  جديدة  محاكمة  يف  الحق  الخارس  وللطرف  الصلة.  ذات  واللوائح 

درجة. 
محّكم               

  Arbitrator

محام أو شخص آخر يختار لينظر يف قضية ويسوي نزاعاً دون محاكمة رسمية، وذلك 

من خالل عملية التحكيم.

مدونة سلوك 

Code of conduct

هيئة  موظفي  و/أو  ألعضاء  املثال،  سبيل  عىل  العامة،  السلوك  قواعد  من  مجموعة 

العمليات  باملشاركة يف  يختص  فيام  السياسية، وذلك  لألحزاب  أو  االنتخابية،  اإلدارة 

االنتخابية.

شكوى                

Complaint

الوثيقة األوىل التي يقدمها شخص أو كيان للمحكمة يطالب فيها بحقوقه القانونية 
ضد طرف آخر.

مصالحة             

Conciliation
وسيلة لحل النزاع عن طريق املناقشة والتسوية دون اللجوء للمحكمة.

Conflict                      منافسة بني قوتني متعارضتني تعكس تعددية اآلراء أو التفضيالت أو االحتياجات أو رصاع

املصالح.

محكمة دستورية

Constitutional court

واإلجراءات  القوانني  دستورية  تشمل  قد  التي  الدستورية  بالقضايا  مختصة  محكمة 

والنتائج املتعلقة بالعمليات االنتخابية.

تدبري تصحيحي

Corrective measure

إلغاء  تتضمن  آثارها  أن  بكونها تصحيحية حيث  االنتخابية بطبيعتها  الطعون  تتسم 

إجراء خاطئ أو تعديله أو االعرتاف به بهدف إصالح االنتهاك املرتكب وإعادة التمتع 

بالحق االنتخايب املعني. ويتخذ التدبري التصحيحي لتنقية العملية االنتخابية، بحيث ال 

تستمر اآلثار الضارة ألي مامرسة شاذة وتصل إىل نقطة التأثري عىل النتائج ككل، وذلك 

بغض النظر عن أي عقوبة إدارية مفروضة عىل املخطئ.

إعالن النتائج

Declaration of results

عدد  من  إما  يتكون  وقد  انتخايب،  حدث  لنتيجة  كتايب  أو  شفهي  رسمي  عام  بيان 

االنتخابات، ومن  يتنافس يف  أو حزب سيايس  التي حصل عليها كل مرشح  األصوات 

املرشحني و/أو األحزاب التي يحق لهم الحصول عىل املقاعد كأعضاء منتخبني مبوجب 

من  أكرث  أو  خيارين  لكل  املسجلة  األصوات  عدد  من  أو  االنتخايب؛  القانون  أحكام 

الخيارات املعروضة عند استخدام أحد أدوات الدميقراطية املبارشة.
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مخالفة انتخابية إدارية

 Electoral administrative
infraction

أو  القوانني  يتناىف مع  الدولة،  أو مسؤول يف  انتخابية  به هيئة  تقوم  أو حذف  فعل 

القانون كجرمية  يصنف مبوجب  ال  ولكنه  يخالف رشوطها،  أو  االنتخابية  اإلجراءات 

انتخابية.

طعن انتخايب 

Electoral challenge

حقوقه  أن  يعتقد  معني،  طرف  أو  االنتخابات  يف  مشارك  طرف  يقدمها  شكوى 

االنتخابية قد انتهكت.

محكمة انتخابية

Electoral court

محكمة أو جهة أخرى يجوز ألي أطراف العملية االنتخابية أن يطعن أمامها يف صحة 

االنتخابات، أو عىل سلوك املرشحني أو األحزاب السياسية أو هيئة اإلدارة االنتخابية. 

راجع أيضاً محكمة خاصة. 

دورة انتخابية

Electoral cycle

املبارشة  الدميقراطية  أداة  أو  االنتخابات  إعداد  خطوات  من  الكاملة  السلسلة 

إىل  وإضافة  مستمرة.  سلسلة  ضمن  واحداً  حدثاً  باعتبارها  إليها  وينظر  وتنفيذها، 

ما  املراجعة  التقييم و/أو  تتضمن  بعينها، فهي  انتخابية  املعنية يف عملية  الخطوات 

بعد االنتخابات، واالحتفاظ بالذاكرة املؤسسية، وعملية التشاور والتخطيط من أجل 

العملية االنتخابية التالية. 

نزاع انتخايب

Electoral dispute 
أي شكوى أو طعن أو مطالبة أو اعرتاض ذي عالقة بأي من مراحل العملية االنتخايبة.

حل النزاع االنتخايب

Electoral dispute resolution

عملية النظر يف أي شكوى أو طعن انتخايب أو مطالبة أو اعرتاض ذي صلة بأي من 

مراحل العملية االنتخابية وإصدار الحكم بشأنه.

هيئة حل النزاعات االنتخابية

Electoral dispute 
resolution body )EDRB(

الهيئة املعهود إليها الدفاع عن الحقوق االنتخابية وحل النزاعات االنتخابية. وقد يعهد 

بهذه املهمة إىل هيئات إدارية أو قضائية أو ترشيعية أو دولية، أو كاستثناء ويف ظل 

ترتيبات مؤقتة أو انتقالية، إىل هيئات مخصصة.

نظام حل النزاعات االنتخابية

EDR system

اإلطار القانوين داخل نظام العدالة االنتخابية الذي يحدد اآلليات الثابتة لحل النزاعات 

االنتخابية وحامية الحقوق االنتخابية. وقد يعهد بذلك إىل هيئات إدارية أو قضائية 
أو ترشيعية أو دولية أو هيئات مخصصة. راجع أيضاً هيئة حل النزاعات االنتخابية.

عدالة انتخابية

Electoral Justice

يف هذه اللمحة العامة، تشري العدالة االنتخابية إىل مختلف الوسائل واآلليات لضامن 

)الدستور،  القانون  مع  االنتخابية  بالعملية  مرتبط  وقرار  وإجراء  فعل  كل  توافق 

السارية  األخرى  األحكام  وكل  الدولية  املعاهدات  أو  والصكوك  املكتوب،  والقانون 

التمتع  إعادة  أو  االنتخابية  الحقوق  بحامية  املعنية  تلك  إىل  باإلضافة  ما(،  دولة  يف 

بها. وتعمل العدالة االنتخابية عىل إعطاء من يعتقدون بأن حقوقهم االنتخابية قد 

انتهكت القدرة عىل التقدم بشكوى وتحديد جلسة للنظر فيها والحصول عىل حكم 

بشأنها. 

آلية العدالة االنتخابية

Electoral justice 
mechanism )also EDR 
mechanism(

بأي مامرسات  االنتخابية  العمليات  تشويه  عدم  لضامن  املستخدمة  الوسائل  جميع 

شاذة، وكذا للدفاع عن الحقوق االنتخابية. ويف داخل هذه اآلليات، ال بد من التفرقة 

بني: )أ( تلك التي تقدم إنصافاً رسمياً أو تتسم بطبيعتها التصحيحية؛ )ب( تلك التي 
تتسم بطبيعة عقابية؛ )جـ( اآلليات البديلة لحل النزاعات االنتخابية.  

نظام العدالة االنتخابية

Electoral justice system 

)EJS(

مجموعة الوسائل أو اآلليات املتاحة يف دولة ما )وأحيانًا يف مجتمع محيل أو يف سياق 

امتثال األفعال واإلجراءات والقرارات االنتخابية مع اإلطار  إقليمي أو دويل( لضامن 

القانوين، والتحقق من ذلك، فضالً عن حامية هذه الحقوق وإعادة التمتع بها. ويعترب 

القصوى  والضامنة  القانون  سيادة  أدوات  من  رئيسية  أداة  االنتخابية  العدالة  نظام 

لالمتثال للمبدأ الدميقراطي القائل بعقد انتخابات حرة ونزيهة وأصيلة.
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قانون انتخايب

Electoral law

ترشيع أو أكرث يحكم جميع جوانب عملية انتخاب املؤسسات السياسية املحددة يف 

دستور دولة ما أو إطارها املؤسيس.

إطار قانوين انتخايب

Electoral legal framework

بحيث  املؤثرة،  أو  االنتخابية  للعملية  املحددة  القانونية  الهيكلية  العنارص  مجموعة 

والترشيعات  االنتخابية  والقوانني  الدستورية  األحكام  هي  الرئيسية  العنارص  تكون 

وقوانني  السياسية،  األحزاب  قوانني  مثل  االنتخابية  العمليات  عىل  املؤثرة  األخرى 

تشكيل الهيئات الترشيعية، والقواعد واللوائح االنتخابية الفرعية، ومدونات السلوك. 

هيئة اإلدارة االنتخابية

Electoral management 

body )EMB(

منظمة أو هيئة أسست بغرض إدارة بعض العنارص الجوهرية )أو الرئيسية( إلجراء 

االنتخابات وألدوات الدميقراطية املبارشة، وهي مسؤولة عن إدارتها قانونيا. وتتضمن 

وتلقي  االنتخاب،  له  يحق  الذي  تحديد من  الرئيسية(  )أو  الجوهرية  العنارص  هذه 

و/أو  السياسية  )األحزاب  منها  والتحقق  االنتخابية  العملية  يف  املشاركني  ترشيحات 

املرشحني(، وإجراء التصويت، وعد األصوات وفرزها.

نظام حل النزاعات االنتخابية 

املعهود إىل هيئة اإلدارة االنتخابية  

EMB-entrusted EDR system

يف ظل هذا النوع من النظم، تقع املسؤولية عىل عاتق هيئة إدارة انتخابية مستقلة 

سلطات  وإدارتها،  االنتخابية  العمليات  تنظيم  مسؤولية  تحملها  إىل  باإلضافة  لديها، 

قضائية لحل الطعون وإصدار حكم نهايئ بشأن صحة العمليات االنتخابية.

عملية انتخابية

Electoral process

سلسلة من الخطوات إلعداد وتنفيذ انتخابات معينة أو أداة من أدوات الدميقراطية 

وتسجيل  االنتخايب،  القانون  سن  من  االنتخابية  العملية  تتكون  ما  وعادة  املبارشة. 

السياسية أو تسجيل املقرتحات، والحملة  الناخبني، وتسمية املرشحني و/أو األحزاب 

وإعالن  االنتخابية،  النزاعات  وحل  وفرزها،  األصوات  وعد  والتصويت،  االنتخابية، 

النتائج. 

حق انتخايب

Electoral right

يكون  بعينه )عموماً،  قانوين  لنظام  األساسية  األحكام  املتأصلة يف  السياسية  الحقوق 

هو الدستور(، واملرتبطة عموماً بالحق السيايس يف املشاركة يف تسيري الشؤون العامة، 

سواء بطريقة مبارشة أو عن طريق نواب منتخبني بحرية. وتتضمن الحقوق االنتخابية 

تكوين  وحرية  باالنتخاب،  يشغل  ملنصب  الرتشح  ويف  التصويت  يف  الحق  الرئيسية 

النقابات والجمعيات، وحرية التعبري، وحرية التجمع.

محكمة انتخابية خاصة

Electoral tribunal

املسائل  بشأن  والنزاعات  االعرتاضات  يف  للنظر  خاصة  والية  ذات  قضائية  مؤسسة 

االنتخابية.

دليل

Evidence

نزاع  النظر يف  يقدم يف جلسة  أو يشء ملموس  أو شهادة  وثيقة  أي  الدليل  يشمل 

انتخايب من قبل هيئة حل النزاعات االنتخابية، بالتوافق مع القواعد املقبولة لقبول 

األدلة التي متيل إىل إثبات حقيقة مزعومة أو دحضها.

انتخابات حرة ونزيهة وأصيلة

 Free, fair and genuine
elections

منافسة  عن  عبارة  انتخابية  عملية  من  تنبع  واألصيلة،  والنزيهة  الحرة  االنتخابات 

املتعلقة  السياسية  والحقوق  األساسية  بالحريات  الكامل  التمتع  تتيح  حقيقية 

باالنتخابات، وهي: حرية التعبري، حرية تكوين النقابات والجمعيات، حرية التجمع، 

وحرية الحركة. ويرشف عىل هذه العملية االنتخابية إدارة انتخابية محايدة لضامن 

إجراء االنتخابات بنزاهة وبحيادية ووفقاً للقوانني. وفيها تسنح الفرص إلجراء تدقيق 

يعرف  بحيث  قانوين  إطار  هناك  ويكون  مستقلة،  مراجعة  إىل  والوصول  مستقل 

الناخبون حقوقهم بالكامل.

ضامن

Guarantee

أو  الحقوق  أو  القيم  ضامن  بها  يتم  وإجرائية  هيكلية  قانونية  أداة  أو  وسيلة  أي 

املؤسسات التي يحميها أو ينشئها ترتيب قانوين باألصالة عن الناخبني، أو حاميتها أو 

دعمها أو الدفاع عنها أو صونها.
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مخالفة

                
Infraction.فعل أو حادث التعدي عىل حكم أو الئحة قانونية أو إدارية

طعن دويل

International challenge

األدوات القانونية املنصوص عليها يف املعاهدات واالتفاقيات الدولية، التي تتيح ملن 

الهيئة املختصة بعد استنفاذ جميع وسائل  القيام بذلك أن يلجأوا إىل  هم يف موقع 

اإلنصاف املحلية املتوفرة، وذلك عىل أساس الالمركزية والتكاملية.

طعن قضايئ

Judicial challenge

األدوات القانونية اإلجرائية املنصوص عليها يف القانون، التي يقوم من خاللها طرفان 

سلوك  أو  شاذة،  مامرسة  أو  مزعوم،  خطأ  عىل  نزاعهام  بتقديم  أكرث  أو  متنازعان 

خاطئ، أو قصور أو عدم قانونية فعل أو قرار انتخايب أمام هيئة قضائية، أي قاٍض أو 

محكمة، سواء كانوا جزءا من السلطة القضائية أم ال. وتقوم هذه الهيئة القضائية، 

بحكم منصبها كطرف ثالث أعىل وكأحد أجهزة الدولة، باتخاذ القرار يف شأن النزاع 

بشكل نهايئ ومحايد. وعموماً، ميكن تصنيف الطعون االنتخابية القضائية املختلفة إىل 

محاكامت واستئنافات.

نظام قضايئ لحل النزاعات 

االنتخابية

Judicial EDR system

النهايئ يف شأن طعن عىل  القرار  النزاعات االنتخابية يعهد بسلطة اتخاذ  نظام لحل 

انتخابات بعينها إىل هيئة قضائية. وقد تتخذ هذه الهيئة واحداً من األشكال التالية:

محكمة عادية تابعة للسلطة القضائية.

محكمة دستورية أو مجلس دستوري.

محكمة إدارية.

محكمة انتخابية خاصة.

حكم         

Judgement        
القرار الذي تتوصل إليه أو تتخذه هيئة قضائية و/أو هيئة لحل النزاعات االنتخابية.

والية

Jurisdiction

االختصاص والنطاق الجغرايف ملحكمة ما أو لهيئة قضائية أخرى عند إصدار التوجيهات 

واتخاذ القرارات ويف سلطات التنفيذ. 

قّوة أو سلطة املحكمة للترصف. ال بد أن تتمتع املحكمة بالوالية عىل املوضوع وعىل 

املنطقة الجغرافية للشكوى وعىل الشخص أو الهيئة املطعون عليها.

ترشيع

Legislation

مجموعة القوانني الصادرة عن عملية ترشيعية، ويطلق عليها أيضا القانون املكتوب. 

ومترر القوانني املكتوبة عن طريق الربملان أو الكونجرس أو أي هيئة ترشيعية أخرى 

عىل املستوى الوطني أو املحيل.
طعن ترشيعي

Legislative challenge

هيئاٍت  تخول  والتي  قوانينها  أو  البالد  بعض  دستور  يتيحها  التي  الرشعية  األدوات 

قضائية أو مجالس سياسية أخرى سلطات لحل بعض الطعون االنتخابية حالً رسمياً أو 

إلصدار الشهادة أو النتيجة النهائية لالنتخابات رسمياً.

رشعية           
Legitimacy

    

النزاهة البِينة لعملية حل نزاع ما

مسؤولية

Liability

االلتزامات  أو  املدنية(  )األرضار  املدنية  األفعال  عن  الناشئة  القانونية  االلتزامات 

التعاقدية. وال ميكن تقرير املسؤولية القانونية إال عن طريق املحاكم، حتى إذا كانت 

التسوية قد متت عن طريق املحكمة مبوجب اتفاق متبادل.
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وساطة

Mediation

عملية يلجأ فيها طرفا النزاع إىل طرف ثالث ملساعدتهم يف التوصل لتسوية للنزاع من 

خالل عملية خاصة وغري رسمية وغري ملزمة. وليس للوسيط أي سلطة لفرض تسوية، 

ولكنه يساعد طريف النزاع يف التوصل إىل توافق واتفاق عىل حل للنزاع مقبول لدى 

كليهام.

مخالفة/جرمية        
Offence   

خرق لقانون أو لقاعدة؛ فعل غري قانوين.

سابقة

Precedent

مبدأ قانوين تلتزم املحاكم باتباعه مستقبالً يف اتخاذها للقرارات. ويقوم القانون عىل 

مبدأ ما سبق إقراره، وعليه، إذا قابلت أي محكمة، وال سيام من درجة أدىن، حقيقة 

أو موقف مشابه، فهي ملزمة باتباع املبادئ القانونية الثابتة يف القضية السابقة عند 

اتخاذها لقرارها بشأن القضية التي تنظر بها حالياً.

تدبري عقايب

Punitive measure

إما  يعاقب  الشاذة، ولكنه  االنتخابية  املامرسة  أثر  يلغي  أو  العقايب ال يصلح  التدبري 

االنتهاك،  حدوث  عدم  ضامن  عن  املسؤول  الشخص  أو  لالنتهاك  املرتكب  الشخص 

أو من خالل  العقوبات،  يفرض  الذي  االنتخايب  اإلداري  القانون  إما من خالل  وذلك 

القانون الجنايئ االنتخايب.

إعادة العد  

Recount

الدميقراطية  وسائل  إحدى  يف  أو  ما  انتخاب  يف  بها  املدىل  األصوات  حساب  إعادة 

املبارشة، سواء كلها أو بعض منها.

سيادة القانون

Rule of law

عموماً، تستتبع سيادة القانون حامية متساوية للحقوق اإلنسانية لألفراد والجامعات، 

وتحمي  الحكومة  عىل  تعلو  وهي  القانون.  مبوجب  املتساوية  العقوبة  عن  فضالً 

لسيادة  املواطنني  خضوع  يضمن  مبا  الدولة،  من  تعسفي  فعل  أي  ضد  املواطنني 

القانون، وليس للحكم الجزايف للبرش. وهي تشمل ثالثة مؤسسات: املؤسسة األمنية 

أو مؤسسة إنفاذ القانون، املحاكم والنظام القضايئ، والنظام العقايب. مبدأ أن »يسود« 

القانون من حيث أنه ينشئ إطاراً يتم فيه أي ترصف أو سلوك.

عقوبة               

Sanction    
تدبري تتخذه مؤسسة ما استجابة لعدم االمتثال للقانون أو لإلتيان بسلوك غري مقبول.

محكمة انتخابية متخصصة

Specialized electoral court

محكمة متخصصة يف املسائل االنتخابية. وتختلف سلطة هذه املحكمة حسب نظام 

حل النزاعات االنتخابية املتبع يف الدولة املعنية.

محاكمة
Trial

تعني يف القانون الفحص القضايئ أو االستامع للحقائق والتوصل لحكم يف قضية مدنية 

أو جنائية.
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لمحة حول المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

ما هي المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات؟
الدميقراطية  الدولية للدميقراطية واالنتخابات، هي منظمة حكومية دولية تدعم  املؤسسة 

املستدام  الدميقراطي  التحول  دعم  يف  املؤسسة  رسالة  وتتمثل  العامل.  حول  املستدامة 

السياسة  يف  والتأثري  الدميقراطي،  اإلصالح  يف  واملساعدة  املقارنة،  املعرفة  توفري  طريق  عن 

والسياسات العامة.

ما هو دور المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات؟
وبناء  االنتخابات،  مجاالت  يف  بدورها  واالنتخابات  للدميقراطية  الدولية  املؤسسة  تقوم 

الدساتري، واألحزاب السياسية، والنوع االجتامعي يف الدميقراطية والتمكني السيايس للمرأة، 

والتقييم الذايت للدميقراطية، والدميقراطية والتنمية من خالل ثالثة مجاالت: 

• توفري املعرفة والخربات املقارنة املستمدة من التجارب العملية يف عمليات البناء 	

الدميقراطي، ضمن سياقات وظروف مختلفة حول العامل.

• مساعدة الجهات السياسية الفاعلة يف إصالح العمليات واملؤسسات الدميقراطية، 	

واملشاركة يف العمليات السياسية كلام ُدعيَت إىل ذلك.

• التأثري يف السياسات العامة لعمليات البناء الدميقراطي، عرب توفري مصادر املعرفة 	

املقارنة وتقديم املساعدة للجهات السياسية الفاعلة.

أين تعمل المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات؟
يف  الرئييس  مقرها  ويقع  العامل.  حول  واالنتخابات  للدميقراطية  الدولية  املؤسسة  تعمل 

استوكهومل بالسويد، ولها مكاتب إقليمية يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية، غرب آسيا وشامل 

أفريقيا.




