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 تعريف: االنتخابات النزيهة 
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 استراتيجية لتعزيز 
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«إن النزاهة االنتخابية في أساسها 
هي إشكالية سياسية. وينبغي أن 

تخضع السلطة والمنافسة على 
السلطة لقوانين تنظيمية. ولن 
يكون كافيا أن تقوم الحكومات 
بإنشاء المؤسسات، بل يتوجب 

أن يحترم ويحافظ رجال السياسة 
على استقاللية ومهنية مسؤولي 

االنتخابات، والقضاة، والمحاكم.»



الفصل األول: 
لماذا تعد االنتخابات 

النزيهة هامة
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 نهج اللجنة 
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١٨

«لم ينل التمويل السياسي العناية 
واالهتمام وااللتزام باصالحه بالقدر 

الذي يستحق. وفي عالم تزداد فيه 
عدم المساواة االقتصادية وتركيز 

الثروة في الدول الديمقراطية 
وركود اقتصادي عالمي، يصبح 

التمويل السياسي تحديا متناميا 
حجما وكما.»



الفصل الثاني:
 التحديات الرئيسة التي 
تواجه االنتخابات النزيهة
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 بناء سيادة القانون 
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 إنشاء هيئات مهنية
 ومستقلة إلدارة االنتخابات 
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 التالعب في المؤسسات االنتخابية في كينيا ٢٠٠٧- ٢٠٠٨
 والعنف الذي أعقب االنتخابات. 
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 الشفافية وقوة المؤسسات في غانا 
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 االشتراك في اللعبة االنتخابية في السلفادور  

 التحدي الكامن في 
 سياسة حصول الفائز على جميع المكاسب 
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 تعزيز مشاركة النساء في الهند 

 إزالة الحواجز أمام المشاركة 
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 الحد من مشاركة األمريكيين من أصول أفريقية 
 في الواليات المتحدة األمريكية 
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 مشاركة النساء 
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 مشاركة األقليات 
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 مشاركة الالجئين واألشخاص المشردين داخلًيا   
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 مواجهة التمويل غير المشروع في كوستاريكا 
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 التمويل السياسي 
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 أسلوبان للتعامل مع اعتبارات حرية التعبير 
 وإصالح تمويل الحمالت االنتخابية: الواليات المتحدة األمريكية وكندا 
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 بحًثا عن أفضل الممارسات 
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 وضع قيود على المساهمات الخاصة 
 والحد منها 
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 الحد من إساءة استغالل موارد الدولة 
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 التحكم في اإلنفاق على الحمالت االنتخابية 
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 الرقابة المستقلة وسلطة اإلشراف 
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 المشكلة الخاصة المتعلقة 
 بالجريمة المنظمة والتمويل السياسي 
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«يجب على الحكومات اتخاذ 
خطوات حازمة من أجل التأكد من 
أن جميع المؤسسات في الدولة 

تعمل بصورة فعالة وغير منحازة 
سياسيا، بما في ذلك وكاالت األمن 

والسالمة العامة ، وأعضاء النيابة 
العامة، والمحاكم، وكذلك هيئات 

ادارة االنتخابات المختصة، وذلك من 
أجل ضمان نزاهة االنتخابات.»



الفصل الثالث: 
العمل على المستوى 

الوطني لتحقيق 
االنتخابات النزيهة
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 حركة المواطنين الوطنيين لالنتخابات الحرة (NAMFREL) في الفلبين
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 تعزيز العمل الوطني 
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«الزلنا نعيش في عالم تتصرف فيه 
الدول وفق مصالحها االستراتيجية. 

ويكمن مفتاح الحل في تذكير 
الحكومات الديمقراطية، بأن 

مصالحها االستراتيجية تتحقق 
بصورة أفضل عن طريق دعم 

االنتخابات النزيهة.»



الفصل الرابع: 
العمل على المستوى 

الدولي لتحقيق االنتخابات 
النزيهة
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 الدعم الدولي للديمقراطية: 
 أفضل الممارسات تبدأ من أرض الوطن 
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 المشاركة الدولية في االنتخابات المزورة 
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 كينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية: تباين في المشاركة الدولية 
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 البد للمجتمع الدولي 
 من تحديد خطوط حمراء 
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