
شبكة النتخابات في العالم العربي
Election Network in the Arab Region(ENAR)

 النظام النتخابي الفرنسي
الساليب والممارسات وأصحاب المصلحة

إعداد
 د. نظام عساف

المحامية رول أبو شبكة
اتيان لور

البزابيث لورنس

Amman, August 2017

Tel: 962-6-4655045, fax: 962-6-4655043, Mobile: (+0795151590)
P.O Box 212524 Amman, www.arabew.org,



شبكة النتخابات في العالم العربي
Election Network in the Arab Region(ENAR)

شكر وتقدير
أول، ن��ود أن نش��كر الس��فارة الفرنس��ية ف��ي الردن ووزارة الداخلي��ة الفرنس��ية عل��ى مس��اعدتهما ف��ي تنظي��م وتنفي��ذ ه��ذه

الزيارة الدراسية، سواء على المستوى المادي، أو التنظيمي، أو المالي.

وفيما يتعلق بالسفارة الفرنسية في الردن، ن�ود أن نش��كر الس�يدة ل�ويز ثي�ن، ال��تي ب��دأنا معه��ا ه�ذا المش��روع، وب�دون
ذل���ك ل���م تك���ن زيارتن���ا الدراس���ية ممكن���ة. كم���ا ن���ود أن نش���كر الس���يدة هني���ة ح���داد، ال���تي س��اعدت إل���ى ح���د ك���بير ف���ي
الترتيب��ات العملي��ة، والس��يد ريجي��س ب��ارو، ال��ذي ك��ان مس��ؤول  ع��ن العلق��ة م��ع وزارة الداخلي��ة. وف��ي نهاي��ة الزي��ارة،
التقين��ا أيض��ا  م��ع الس��يدة ص��وفي بي��ل والس��يد جولي��ان كليك��ة، حي��ث ناقش��نا معه��ا متابع��ة ه��ذا المش��روع والخط��وات

.المستقبلية التي سيتم العمل عليها

وداخ��ل وزارة الداخلي��ة، ن��ود بص��فة خاص��ة أن نش��كر الس��يد ريم��ي ديجوس��ت، عض�و مديري��ة التع��اون ال��دولي، ال��ذي
.رافق د.نظام عساف والمحامية  رول أبو شبكة أثناء إقامتهما في باريس

ونود، أيضا ، أن نشكر مختلف المؤسسات والمنظمات التي التقينا به��ا خلل ه�ذه الي��ام القليل�ة ف��ي ب��اريس. ون�ود،
عل���ى وج���ه الخص���وص، أن نش���كر ممثليه���ا، ال���ذين أظه���روا تعاون���ا  ك���بيرا  خلل ف���ترة م���ن النش���اط المكث���ف وال���ذين
س��اعدونا ك��ثيرا  ف��ي فه��م النظ��ام النتخ��ابي الفرنس��ي. ون��ود عل��ى وج��ه الخص��وص أن نش��كر: الس��يد ديفي��د جولي��ارد
والس��يد فيلي��ب ديش��امبس م��ن وزارة الداخلي��ة؛ الس��يد بيي��ر إي��دنبوم والس��يد إري��ك هارس��تريتش م��ن مجل��س المدين��ة ف��ي
الدائرة الثالثة في باريس؛ والسيد غاي برونير، والسيد برونو أندريه، والس��يد أوليفيي�ه أن��دريه، وممثلي�ن ع�ن الدع�اء
الع��ام ف��ي فرنس��ا والدع��اء الع��ام ف��ي ب��اريس؛ والس��يد دوميني��ك لوفي��او والس��يدة دوروث��ي ف��ورنييه، وممثل��ي المجل��س

العلى للمرئي والمسموع.

ونود أيضا  أن نشكر الحزب الشتراكي، وخاصة السيد سيباستيان غريكورت الذي وجد الوقت الكافي للجتماع
مع د.نظام عساف.

وأخيرا ، نود أن نشكر السيد ديفي��د هولن��د، ال��ذي ترج��م الفرنس��ية إل��ى اللغ�ة النجليزي��ة خلل الجتماع��ات المختلف�ة،
وكذلك السيد جان مارك غروكا من مكتب العلقات الدارية، الذي رافقنا خلل إقامتنا.
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تقديم موجز لشبكة النتخابات في العالم العربي

 دول��ة عربي��ة. وق��د تأسس��ت ف��ي ع��ام16 منظم��ة م��ن 24ش��بكة النتخاب��ات ف��ي الع��الم العرب��ي ه��ي منظم��ة تض��م 
.2006 بمبادرة من مركز عمان لدراسات حقوق النسان، وعقدت أول جمعية عامة لها في عمان عام 2006

والهدف م�ن تأس��يس الش��بكة ه�و الجم��ع بي��ن مختل��ف الجمعي��ات والمنظم��ات ومجموع�ات المراق��بين لتش��كيل ائتلف
يعم���ل عل���ى تعزي���ز الديمقراطي���ة والحك���م الص���الح ف���ي مختل���ف البل���دان العربي���ة. وتتمث���ل اله���داف الرئيس���ية الثلث���ة
للشبكة في: تشجيع مشاركة النساء والشباب في العمليات الديمقراطية، ومراقبة أعمال الدارات النتخابية ووس��ائط

العلم وتنسيق جهودها وتطوير ثقافة ديمقراطية داخل البلدان العربية.

وق��د أص��درت الش��بكة العدي��د م��ن المنش��ورات، بم��ا ف��ي ذل��ك تق��ارير ع��ن رص��د النتخاب��ات، ومعلوم��ات عام��ة ع��ن
مراقبة النتخابات والوض�ع النتخ��ابي الح��الي ف�ي مختل��ف البل�دان العربي�ة. وبالض��افة إل�ى المنش��ورات، اض��طلعت

الشبكة بأنشطة أخرى، مثل الحلقات الدراسية وبرامج التدريب على مراقبة النتخابات.

، أرس��لت الش��بكة مراق��بين إل��ى2006ويرك��ز العم��ل الرئيس��ي للش��بكة عل��ى مراقب��ة النتخاب��ات ورص��دها. ومن��ذ ع��ام 
 بل���دان عربي���ة مختلف����ة(الردن، الع����راق، اليم���ن، موريتاني����ا،10 انتخاب����ات برلماني����ة أو رئاس����ية ف���ي 20أك����ثر م���ن 

المغرب، تونس ،مصر، ليبيا، السودان ولبنان).
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 المقدمة

 م���ايو، بع���د حمل���ة رئاس���ية كامل���ة م���ن التقلب���ات والمنعطف���ات، أنتخ���ب ايمانوي���ل م���اكرون رئيس���ا  للجمهوري���ة7ف���ي 
الفرنس���ية. وعل���ى الرغ���م م���ن نش���ر النتخاب���ات الرئاس���ية عل���ى نط���اق واس���ع ف���ي الخ���ارج وف���ي الع���الم العرب���ي، ف���إن

 ه��و س��نة إنتخابي��ة هام��ة فيم��ا2017النتخاب��ات الرئاس��ية ليس��ت النتخاب��ات الوحي��دة له��ذا الع��ام. والواق��ع أن ع��ام 
 أي���ار/ م���ايو)، والنتخاب���ات7 نيس���ان/ أبري���ل و 23يتعل���ق بالحي���اة السياس���ية الفرنس���ية، م���ع النتخاب���ات الرئاس���ية (

 أيل�ول / س��بتمبر). وخلل الجول�ة الول��ى24 حزيران / ي�ونيه)، وانتخاب��ات مجل��س الش��يوخ (18 و 11التشريعية (
من النتخابات التشريعية، أتيحت الفرصة للدكتور نظام عساف المدير التنفيذي للش��بكة والمحامي�ة رول أب�و ش�بكة

عضوة اللجنة التنفيذية للشبكة، للقيام بزيارة عمل إلى فرنسا بدعم من السفارة الفرنسية في الردن.

النتخابات البرلمانية
تج��در الش��ارة إل��ى أن البرلم��ان الفرنس��ي يتك��ون م�ن مجلس��ين مك�ونين م�ن مجلس��ين هم��ا الجمعي��ة الوطني�ة المكون�ة

)348) نائب��ا  ينتخب��ون ب��القتراع المباش��ر ومجل��س الش��يوخ يمثل��ون المجموع��ات القليمي��ة المكون��ة م��ن (577م��ن (
عضوا  من أعضاء مجلس الش�يوخ المنتخ��بين بش��كل غي��ر مباش��ر، حي��ث ينتخ��ب نص��ف مقاع��د مجل��س الش��يوخ ك�ل

 نائب���ا  للجمعي��ة الوطني��ة.577ثلث س��نوات. وينتخ��ب جمي��ع الن��واب الفرنس���يين المس��جلين ف��ي القائم��ة النتخابي��ة 
وينطوي نظام التصويت على حصول أغلبية الصوات للمرشحين على مدى جول��تين، م��ع ن��واب منتخ��بين ف��ي ك��ل
دائرة انتخابي��ة ف��ي نهاي��ة الجول��ة الول��ى أو الثاني��ة عل��ى أس��اس تص��ويت الغلبي��ة. ويراف��ق ك��ل ن��ائب ن��ائب من��اوب

،2000يحل محله في ظروف معينة (التعيين كوزير أو موت أو غير ذلك). ومن��ذ إص��لح الولي�ة الرئاس��ية لع��ام 
تج��ري الن النتخاب��ات الرئاس��ية والتش��ريعية الفرنس��ية ف��ي نف��س الع��ام، أي تج��رى النتخاب��ات البرلماني��ة بع��د م��رور
ش��هر تقريب��ا  عل��ى النتخاب��ات الرئاس��ية، ويرتب��ط النتخاب��ان به��ذا الق��رب الزمن��ي. ج��رت انتخاب��ات الهيئة التش��ريعية

 عل�ى2017 حزي��ران / يوني�و 18 و 11الخامسة عشرة للجمعي�ة الوطني�ة بع��د ش��هر م�ن النتخاب��ات الرئاس��ية ف��ي 
التوالي.

 م��ن الس��ياق السياس��ي الفرنس��ي. وقب��ل ش��هر م��ن النتخاب��ات2017تنب��ع خصوص��ية النتخاب��ات البرلماني��ة لع��ام 
الرئاسية انتخب ايمانويل ماكرون زعيم حركة "إلى المام" رئيسا  للبلد. ومع ذلك، فإن حزب الرئيس الجديد جدي��د
نس��بيا ، وق��د ت��م تش��كيله قب��ل أق��ل م�ن ع�ام م�ن النتخاب��ات. وف��ي نف��س ال�وقت، يب�دو أن الح��زاب السياس��ية التقليدي�ة
الموجودة في الحياة السياسية الفرنس��ية من��ذ س��نوات طويل��ة ق��د تعرض��ت للض��عف بش��كل خ�اص بع��د حمل�ة م��اكرون
الرئاسية. في الواقع، لم يتمكن الحزب الشتراكي، وهو الحزب السياسي الفرنسي البرز بعد النتخابات التشريعية
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، ول الجمهوريين من ايصال مرشحهم إلى الجولة الثانية من النتخابات الرئاسية. وهك��ذا، ق��دمت ه��ذه2012لعام 
النتخاب���ات التش���ريعية حقب��ة سياس���ية جدي���دة يب���دو أن الح���زاب التقليدي��ة ق���د أض���عفت بس���بب وج���ود ح���زب الرئي���س

الجديد ومنافسة الجبهة الوطنية بقيادة مارين لوبان وفرنسا البية برئاسة جان لوك ميلينشون.

وف��ي ه��ذا الس��ياق، تم��ت زي��ارة عملن��ا لفرنس��ا. وق��د ج��اءت ه��ذه الزي��ارة ب��دافع م��ن رغب��ة ش��بكة النتخاب��ات ف��ي الع��الم
العرب����ي ف����ي فح����ص وفه����م النظم����ة النتخابي����ة الجنبي����ة لتحس����ين ق����درتها وكفاءته����ا ف����ي تعزي����ز انتخاب����ات نزيه����ة
وديمقراطية في مختلف دول العالم العربي. وكان الهدف الرئيسي من زيارة العمل هذه هو حضور النتخابات ف��ي
فرنس��ا لمراقب��ة وفه��م النظ��ام النتخ��ابي الفرنس��ي م��ن وجه��ة نظ��ر منظم��ة عربي��ة تعم��ل م��ن أج��ل تعزي��ز الديمقراطي��ة

وحقوق النسان.

ن نظ�رة مبتك��رة وتق�ديم نق�دا  ونحن نعتقد أن هذا العمل من مراقبة وفهم النظم النتخابي��ة الجنبي�ة يس��مح لن�ا أن نكك�ون
لنظ��م النتخاب��ات ف�ي الع�الم العرب��ي واداراته�ا. وم�ن خلل فهمن��ا لنظ��ام انتخ��ابي أجن�بي، م�ن الممك�ن لن��ا أن نراق��ب
ونحل���ل مختل���ف الممارس���ات وأس���اليب الدارة والع���ادات النتخابي���ة، واكتس���اب مع���ارف ومه���ارات جدي���دة تس���مح لن���ا
بتحسين ممارسات شبكة النتخابات في العالم العربي. ولتحسين فهم النظام الفرنس��ي، لح��ظ ممثلون��ا افتت��اح وم��دة
واغغلق مرك���ز اق���تراع ت���ابع لبلدي���ة ال���دائرة الثالث���ة بب���اريس. كم���ا أتيح���ت له���م الفرص���ة للق���اء ممثل���ي ع���دة مؤسس���ات
فرنس����ية، مث����ل وزارة الداخلي����ة، والدع����اء الع����ام الفرنس����ي، ومجل����س مدين����ة ال����دائرة الثالث����ة ف����ي ب����اريس، والمجل����س

الدستوري، ومجلس العلم. كما أتيحت للدكتور نظام عساف فرصة لقاء ممثل الحزب الشتراكي الفرنسي.

وق��د أثبت��ت ه��ذه الجتماع��ات المختلف��ة أنه��ا مثم��رة، وه��ي الن مليئة بالمعرف��ة الجدي��دة، ونح��ن مقتنع��ون ب��أن ه��ذه
الزي��ارة ستس��مح لن��ا ب��التطور ف��ي عملن��ا ف��ي المس��تقبل. أول، إن مراقب��ة ه��ذه النتخاب��ات، فض��ل  ع��ن تقري��ر المراقب��ة
هذا، سمح لن�ا ب��التعرف عل��ى الممارس��ات ف��ي المس��ائل النتخابي��ة، وأيض��ا  الض��طلع عل��ى ممارس��ة الحك��م الرش��يد
والدولة الفرنسية. وهذا سيس��مح لن�ا بمراقب��ة النتخاب��ات ف��ي الع�الم العرب��ي بمنظ�ور جدي�د. وثاني�ا ، م�ع ه�ذه التجرب��ة،
يمكننا أن نفكر في نظمنا النتخابية، والهم من ذلك، كيفي�ة تحس��ينها. وهك�ذا، ك��انت زي��ارة العم��ل ه��ذه إل��ى فرنس��ا
تجربة تعليمية للغاية، وسمحت لنا بتقديم أفكار جديدة حول الممارسات النتخابية والممارسات الحاكمة إلى ش��بكة
النتخاب��ات ف��ي الع��الم العرب��ي. وبالت��الي، س��يمكننا ذل��ك ف��ي المس��تقبل م��ن تعزي��ز ه��ذه الفك��ار وال��دعوة إل��ى تق��ديم
مقترحات للدول العربية لتحسين النظم النتخابية القائمة، وبالتالي التركيز عل��ى نهجن��ا ف��ي الق��تراح والبن��اء، ولي�س

 سيتيح لن��ا اختب��ار2017 المحافظات في أغسطس ومجالسفقط على النقد. إن اجراء النتخابات البلدية الردنية 
المه��ارات الجدي��دة ال��تي ت��م الحص��ول عليه��ا، ولك��ن أيض��ا لمراقب��ة العملي��ة النتخابي��ة الردني��ة بطريق��ة جدي��دة، وبع��د
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النتخاب���ات، للتفكي���ر ف���ي مقترح���ات جدي���دة لتحس���ين العملي���ة الديمقراطي���ة، ونظ���م النتخاب���ات، ومش���اركة المجتم���ع
المدني والمواطنين، والممارسات العامة للحكم الرشيد.

ويه��دف ه��ذا التقري���ر إل���ى تق���ديم مختل���ف الملحظ���ات والس���تنتاجات المتعلق��ة بزي���ارة العم��ل ه��ذه إل��ى فرنس���ا. أول،
س����نقدم ملخص����ا  لنش����طتنا ف����ي فرنس����ا، فيم����ا يتعل����ق بالملحظ����ات ال����واردة م����ن مرك����ز الق����تراع والنت����ائج وال����دروس
المستخلصة من الجتماعات مع مختلف المؤسسات الفرنسية. وأخيرا ، سنقدم الستنتاجات التي تم التوصل إليها،

فضل  عن بعض القتراحات لستخدامها في المستقبل.
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الجزء الول
مراقبة يوم النتخابات

ش���مل الج���زء الول م���ن زيارتن����ا رص����د التق���دم المح����رز ف����ي النتخاب����ات التش����ريعية، ول س���يما الجول���ة الول���ى م���ن
 حزيران / يونيه، ذه��ب د. نظ��ام عس��اف والمحامي��ة رول أب�و ش��بكة إل��ى11النتخابات. وفي الصباح والمساء من 

. وتعل��ق ه��ذه المحط��ة، أيض��ا ، عل��ى ال��دائرة2 و 1قاع��ة المدين��ة ف��ي ال��دائرة الثالث��ة بب��اريس إل��ى مرك��زي الق��تراع 
 مرش��حا ، بم��ن فيه��م20. وك��ان للن��اخبين الختي��ار بي��ن 10 و 3الخامس��ة ف��ي ب��اريس، ال��تي تحت��وي عل��ى ال��دائرة 

ممثلون عن الحزاب الرئيسية، وأيضا  الحزاب السياسية الصغر حجما . في ال��دائرة الثالث�ة م�ن ب��اريس، ت�م إنش�اء
 ناخب على مدار اليوم.1000 مركزا  اقتراعيا ، كل محطة تستوعب ما يقرب من 15

وق���د اس���تقبل ممثل���و الش���بكة الس���يد بي���ار إي���دنبوم، عم���دة ال���دائرة الثالث���ة، والس���يد إري���ك هارس���تريتش، الم���دير الع���ام
ج���راء عملي��ة الق���تراع للخ���دمات، ال���ذين راقب���و عملي���ة الفتت���اح، وس���ير عملي���ة الق���تراع واغغلقه���ا. ولحظ���وا تنظي���م واغ

النتخابي في فرنسا، مع الستفادة من النصائح القيمة التي قدمها السادة إيدنباوم وهارستريتش.

سلطات محطة القتراع
وت��رأس اللجن��ة النتخابي��ة، ال��تي تم��ت المراقب��ة فيه��ا، م��ن قب��ل الرئي��س ال��ذي يعين��ه العم��دة المحل��ي. وي��وجه الرئي��س
عملي�ات الق��تراع، ول�ه س��لطة عل��ى ض��باط مرك��ز الق��تراع. ويج�وز ل�ه أن يعي��ن رئيس��ا  مناوب��ا  لن�ه لي�س مطلوب��ا  أن
يجل��س بص��فة دائم��ة خلل ف��ترة الق��تراع. ويتمث��ل دور الرئي��س ف��ي ض��مان س��ير عم��ل محط��ة الق��تراع عل��ى نح��و
س��لس، فض��ل  ع��ن ض��مان عملي��ات الض��بط الداخلي��ة. ويج��ب أن يك��ون هن��اك اثن��ان عل��ى الق��ل م��ن المقيمي��ن ف��ي
مراك���ز الق���تراع لمس���اعدة الرئي���س وتنفي���ذ السياس���ات والج���راءات الداخلي���ة. وق���د يرش���ح المرش���حون وك���ذلك ممثل���وا
الحزاب السياسية الرئيسية، على الرغم من أنهم قد يكونون مواطنين أيضا  ويعينه��م رئي��س مرك��ز الق��تراع. ويج��وز
لكل مرشح أن يعين مقيما  واحدا  فقط لكل مكتب. غي�ر أن�ه يج��ب عليه�ا أن تح��ترم مب�دأ الحي�اد وأن تمتن�ع ع�ن أي

سلوك متحيز أو حزبي.

وف��ي محط��ة الق��تراع ه��ذه، فت��ح ب��اب الق��تراع ف��ي الس��اعة الثامن��ة ص��باحا  وأغل��ق ف��ي الس��اعة الثامن��ة مس��اء . ووفق��ا 
لقانون النتخابات الفرنسى، يجب فتح مراكز القتراع فى الساعة الثامنة صباحا . وم��ن المق��رر إغلق الق��تراع ف��ي

، وم���ع ذل���ك، تمن���ح التمدي���دات ف���ي الم���دن الك���برى، للس���ماح بمش���اركة أوس���ع. وهك���ذا، وب���إذن م���ن6الس���اعة   مس���اء 
 مساء .8الرئيس، يمكن إرجاء وقت إغلق مركز القتراع حتى الساعة 
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تخطيط مراكز القتراع
إن التخطيط المادي لمراك��ز الق��تراع أم��ر مه��م لض��مان إج�راء التص�ويت بكف�اءة ونزاه�ة. ب��القرب م�ن الم��دخل يوج�د
طاول��ة، ت���دعى طاول���ة التفري���غ. وهن���اك وث���ائق مختلف���ة عل���ى الطاول��ة، بم���ا ف���ي ذل���ك مظ���اريف التص���ويت الزرق���اء،
وبطاقات القتراع لكل مرشح، وقائم�ة ال�وكلء. ويج�ب ترتي��ب بطاق��ات الق��تراع ف��ي ترتي��ب رس��مي ي�واجه الن�اخبين.
عل��ى م��دار الي��وم، يج��ب عل��ى أعض��اء مراك��ز الق��تراع التحق��ق م��ن أن بطاق��ات الق��تراع الموض��وعة عل��ى الطاول��ة
متساوية في العدد لكل مرشح، حتى ل تؤثر على الناخبين. أمام طاولة التفري��غ يوج��د ج��دول التص��ويت. يج��ب أن
ل يكون هذين الجدولين جنب��ا  إل�ى جن�ب، لح��ترام المس��افة بي�ن ورق�ة الق��تراع وص�ندوق الق��تراع. طاول�ة التص�ويت

بمثابة مكتب الرئاسة، ويجب أن تكون مرئية للجمهور. وستكون قائمة الناخبين أيضا  على طاولة التصويت.
يت��م وض��ع ص��ندوق الق��تراع بج��وار ه��ذه الطاول��ة. ويج��ب أن يك��ون الص��ندوق ش��فافا  وأن يس��تجيب لقواع��د إمكاني��ة
وصول الشخاص ذوي العاقة. يتم ت�أمين ص��ندوق الق��تراع م�ن قب�ل اثني�ن م�ن القف�ال. ويظ�ل أح�د المفاتي�ح ف��ي
حوزة الرئيس، والخر في حوزة أحد المقيمين. كما يتم تركيب مقصورة اقتراع في مرك��ز الق��تراع. ويج�ب أل تحف�ظ
ن المع�وقين م�ن اس��تخدام س��رية العملي��ات النتخابي��ة. وق��د ت��م تجهي��ز أح��د مقص��ورة الق��تراع م��ع رف منخف��ض، تكمكن�
ورق�ة الق��تراع بس�هولة. كم�ا يج��ب وض�ع لفت�ات كافي�ة ف��ي مرك��ز الق��تراع عل�ى الرض ف�ي ش�كل أس�هم. يج�ب أن
يش��ير ه��ذا التأش��ير إل��ى الن��اخبين للطري��ق ال��ذي يج��ب اتب��اعه. وبالض��افة إل��ى ذل��ك، يج��ب أن تك��ون هن��اك ع��دة
ملص��قات عل��ى الج��دران ال��تي توض��ح أحك��ام الق��انون النتخ��ابي، وتظه��ر ب��القرب م��ن طاول��ة الق��تراع، فض��ل  ع��ن
الت��ذكيرات المتعلق��ة بوث��ائق الهوي��ة اللزم��ة. ويج��ب أيض��ا  تق��ديم إش��عار بش��أن الن��اخبين ال��ذين ل��م يتلق��وا خريطته���م
النتخابية. ويجب أيضا  عرض قائم��ة فئات الق��تراع الفارغ�ة. كم��ا يج��ب وض��ع ملص��قات ح��ول إع�ادة ت��دوير أوراق

القتراع والوراق موجودة بالقرب من مقصورات القتراع.

عملية التصويت
وفيم��ا يل��ي عملي��ة التص��ويت: يع��رض الن��اخب نفس��ه ف��ي مرك��ز الق��تراع المش��ار إلي��ه ف��ي خريطت��ه النتخابي��ة، وه��و
مس�جل ف��ي القائم�ة النتخابي��ة. أول ، يق��دم نفس�ه عل��ى طاول�ة التفري��غ، حي�ث يق�وم اثن�ان م�ن المس�اعدين المتط�وعين
بالتحقق من بطاقات الهوية والبطاقات النتخابية لكل ناخب لمساعدة المقيمين. ويذكر الوكي�ل الن��اخب ب�أنه يج�ب
عليه تقديم خريطته النتخابية وبطاقة هويته إلى طاولة التصويت. ثم يقوم الوكيل بإعطاء مغل��ف واح��د للن��اخبين،
ويخت��ار الن��اخب ورق��تي اق��تراع عل��ى الق��ل. كم��ا يمك�ن للن��اخبين ال��ذين تلق�وا منش��ورات ونش��رات سياس��ية مباش��رة م�ن
من��ازلهم ال�ذهاب مباش��رة إل��ى كش��ك التص��ويت دون إج��راء اق��تراع. فق��ط إذا اخت��ار عل��ى ج��دول التفري��غ أن�ه يج��ب أن
تأخذ على القل اثني�ن م�ن القتراع��ات. وم�ع ذل�ك، ف��إن الن�اخب مل��زم ب�المرور ع�بر طاول�ة التص��ويت، وفق�ا  للم�ادة
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L62من قانون النتخابات. يجب على الرئيس ضمان أن كل ناخب يمر عبر مقصورة التص��ويت وح��ده. ويمك��ن 
فقط أن يحصل الناخبون المعوقون على مساعدة من ناخب يختارونه. ثم يضع الناخب نفس��ه ف��ي قائم��ة النتظ��ار
المقابلة لس��مه. س��وف يس��لم وث��ائقه إل��ى الرئي��س (بطاق��ة الن��اخبين + الهوي�ة الشخص��ية)، ال��ذي س�وف تق��رأ بص��وت
ع����ال المعلوم����ات ع����ن الن����اخب. ث����م يق����وم المقي����م بتقيي����م حض����ور الن����اخبين ف����ي قائم����ة الن����اخبين قب����ل الس����ماح ل����ه
بالتص��ويت. ث��م ي��ذهب الن��اخب إل��ى الرئي��س لتأكي��د أن��ه لي��س ل��ديه س��وى مظ��روف واح��د قب��ل إدخ��اله ف��ي ص��ندوق
القتراع. وليس للرئيس الحق في لمس المغلف. ثم يعلن الرئيس بصوت عال، والتحق��ق م�ن أن علم��ات الن��اخبين

وضعت على قائمة الناخبين.

عد أوراق القتراع
وف�ي نهاي�ة الي�وم، ع�اد د. نظ��ام عس�اف والمحامي�ة رول أب�و ش�بكة إل��ى بلدي�ة ال�دائرة الثالث�ة بب��اريس لحض��ور إقف��ال
حصاء النتائج. وقد رحب بهم الس��يد إي��دينباوم والس��يد هارس��تريتش، الل��ذين ق��دما التفس��يرات اللزم��ة مركز القتراع واغ

لفهم عملية العد.
وخلل النهار وجدوا أن رئيس مركز القتراع سأل بعض الناخبين عما اذا ك��انوا يري��دون المش��اركة ف��ي عملي�ة الع�د
والف��رز ف��ى المس��اء. والواق��ع أن الع��د ل يق��وم ب��ه أعض��اء مرك��ز الق��تراع، ال��ذين يرص��دونه ببس��اطة، ولك��ن م��ن قب��ل
الم��دققين المتط��وعين ال��ذين يت��م تجني��دهم بي��ن الن��اخبين ط��وال الي��وم. ويج��وز للمرش��حين تف��ويض بع��ض الرؤس��اء،
ولكن رئيس مركز القتراع سوف يطلب أيضا  من بعض الناخبين القيام بهذا الدور. إذا وافقوا عل��ى ذل��ك، س��يطلب

منهم العودة قبل إغلق مركز القتراع وتسليم بطاقات الهوية الخاصة بهم ومعلومات التصال.
، أغلقت محطة القتراع بعد فحص دقيق لعدم وجود ناخبين في ال��داخل. وم��ع ذل��ك، يت��م وفي الساعة الثامنة مساء 
الحفاظ على الوصول المفتوح للجمهور. ويقوم الضباط بإزالة مقصورات القتراع، وتثبيت أربع��ة ط��اولت للمراق��بين
كحد أقصى. ويوجد أربعة جداول في كل جدول يدونون إج��راءات الع��د ودور ك�ل ش��خص ف��ي عملي�ة الف��رز. يح��ق
للمرش��حين أو من��دوبيهم الحض��ور ف��ي الغرف��ة، وك��ذلك الن��اخبين، لمراقب��ة عملي��ة الع��د. وقب��ل فت��ح ص��ندوق الق��تراع،
سيحسب أعضاء مركز القتراع والرئيس والمقيم��ون ع�دد التوقيع��ات عل�ى قائم��ة التوقيع��ات لتحدي��د ع�دد الش��خاص
الذين صوتوا. يجب على جميع أعضاء مركز االقتراع التوقيع على قائمة التوقيعات. ثم يتم فتح ص��ندوق الق��تراع.
قبل فتح صندوق القتراع، يجب إنشاء شريط حول طاولة التصويت لمنع هؤلء المدنيين بشكل فعلي ولكن يس��مح
له��م بإلق��اء نظ��رة كامل��ة عل��ى عملي��ة الع��د. وبمج��رد فت��ح ص��ندوق الق��تراع، يت��م اس��تخراج المغلف��ات ع��ن طري��ق أخ��ذ
العينات المتعاقبة. يجب عدم تفريغ ص��ندوق الق��تراع عل��ى الطاول��ة. وتحس��ب بطاق��ات الق��تراع للتحق��ق م�ن ع�ددها

) ظ��رف انتخ��ابي. ويغل��ق ك�ل م�ن ه�ذه المظ��اريف100بالمقارنة مع عدد التوقيعات، وتوضع في مجموع�ات م�ن (
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)، يجب كتابة العدد الجمالي للمظ��اريف. ث��م يعط��ي100ويوقعها رئيس مركز القتراع. على المغلف الخير من(
 لكل طاولة من المدققين الذين يبدأون في فرز الصوات.100الرئيس ظرفا  من 

وبمجرد النتهاء من مائة مغلف، يجب على الرئيس التحقق من اتساق الرق��ام. يت��م الحتف��اظ بالمظ��اريف، فض��ل 
عن جميع أوراق القتراع الفارغ�ة والوث��ائق، ولك�ن يت��م تمزي��ق القصاص��ات الم�دلى به�ا. وف��ي حال�ة بطاق��ات الق��تراع

 نوع��ا  م��ن أوراق الق���تراع غي���ر14الفارغ��ة والبطاق���ات الفارغ��ة، يج���ب الش��ارة إل��ى ذل��ك ف���ي ورق��ة النت���ائج. هن��اك 
 أن���واع م���ن بطاق���ات الق���تراع فارغ���ة. وفيم���ا يتعل���ق بأص���وات الق���تراع ه���ذه، يقرره���ا أعض���اء المكت���ب2ص���الحة، و 

بأغلبية أصواتهم.
وفي نهاية عملية الفرز، يقوم أمين المكتب بإعداد تقريرا  مكررا . وتشمل المحاضر ع��دد الن��اخبين المس��جلين وع��دد
التوقيعات وع��دد الن��اخبين ال�ذين ص�وتوا والح�وادث المختلف�ة ال��تي وقع�ت. ولك�ل ن��اخب أو مرش��ح الح��ق ف��ي إض��افة
ملحظات أو اعتراضات. وبمجرد النتهاء من المحضر، يعل�ن الرئي��س النتيج�ة، ويق��دم نس�خة إل�ى العم�دة والخ��ر

إلى ممثل وزارة الداخلية.

مراقبة مركز القتراع
وعل��ى م��دار الي��وم، لح��ظ ممثلون��ا وج��ود ق��اض داخ��ل مجل��س المدين��ة، للتحق��ق م��ن انتظ��ام العملي��ات وح��ل مختل��ف
العتراضات. وأشاروا أيضا  إلى أن معظم العتراضات تتعلق بتغيير مكان إقامة بعض الناخبين، وبالتالي تغيير
مرك��ز الق��تراع وتس��جيلهم ف��ي ق��وائم انتخابي��ة أخ��رى. ويتعل��ق ج��زء م��ن العتراض��ات أيض��ا  ب��الوكلء. التوكي��ل ه��و
نظام يسمح للناخبين الذين ل يس��تطيعون الحض�ور ف��ي ي�وم الق��تراع بإعط�اء ص��وتهم إل�ى ن��اخب آخ�ر مس�جل ف��ي

نفس القائمة النتخابية.

كما لحظوا نظام العرض النتخابي الموجود في فرنسا. أمام كل محطة اقتراع، يتم تث��بيت علم��ات مح��ددة خلل
فترة النتخابات، ويتم حجز علمة لكل مرشح. وبه�ذه الطريق��ة، يعام�ل المرش��حون عل��ى ق��دم المس�اواة، نظ�را  لنه��م
يتمتعون برؤية متساوية أمام مراكز القتراع. وبالضافة إلى ذلك، عند مغادرة مركز الق��تراع، لحظ��وا أن الطلب
يقومون بتوزيع الستبيانات عل�ى الن��اخبين. أج��رى طلب م�ن معه��د الدراس��ات السياس��ية ف��ي س���انت-جيرمان-إن-

لي دراسة لفهم الممارسات النتخابية والخيارات السياسية لسكان مختلف الراضي الفرنسية.
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الجزء الثاني
اجتماعات مع مؤسسات مختلفة

الجتماع والزيارة في وزارة الداخلية:.1
 يوني��و / حزي��ران، حظ��ي د. نظ��ام عس��اف والمحامي��ة رول أب��و ش��بكة ب��ترحيب م��ن وزارة الداخلي��ة، بلس11وف��ي 

بوفياو، والتقوا بالسيد ديفيد جوليارد، مدير إدارة العلم والتصالت، والسيد فيليب ديشامبس، مساعد المدير.
وخلل ه���ذا الجتم���اع، إض���طلع ممثلون���ا بص���فة خاص���ة عل���ى أداء النتخاب���ات ف���ي فرنس���ا، ل س���يما فيم���ا يتعل���ق

 نائب��ا  يمثل��ون الم��واطنين الفرنس��يين ف��ى577بالنتخاب��ات البرلماني��ة. وته��دف النتخاب��ات التش���ريعية إل��ى انتخ��اب 
 نائب��ا  فرنس��يا  مقيمي��ن بالخ�ارج. وق�د ج��رت الجول�ة الول�ى11 نائب�ا ، يمث�ل 577الجمعي�ة الوطني�ة. وم�ن بي�ن ه�ؤلء 

 نائب��ا  أق��اليم م��ا وراء27قب��ل أس��بوع ف��ي إط��ار ش��بكة الس��فارات والقنص��ليات الفرنس��ية. وبالض��افة إل��ى ذل��ك، يمث��ل 
البحار، مثل مارتينيك أو غيانا أو كاليدونيا الجديدة.

وبالض��افة إل��ى ذل��ك، يج��ب أن ينتخ��ب ك��ل ن��ائب م��ع من��اوب، يح��ل محل��ه ف��ي حال��ة وج��ود ع��وائق مختلف��ة. وق��د
 مرش���حا  ك���انوا19لحظن���ا أن���ه ف���ي معظ���م الحي���ان، ك���ان الب���ديل ه���و الجن���س الخ���ر للمرش���ح. وهك���ذا، م���ن بي���ن 

موجودين بالفعل في الجولة الولى (واحدة سحبت)، لم يكن هناك سوى ثلث شراكات مرشحة مختلطة.
تجري النتخابات على جولتين. ولك��ي ينتخ��ب المرش��ح ف��ي الجول�ة الول��ى، يج��ب أن يحص��ل عل��ى أغلبي�ة مطلق�ة،

 في المائة من الناخبين المس��جلين. إن25 في المائة من الصوات، مع تصويت ما ل يقل عن 50أي أكثر من 
ل��م يحص��ل أح��د عل��ى ه��ذه النتيج��ة، يت��م تنظي���م جول��ة ثاني��ة. م��ن أج��ل الترش��ح للجول��ة الثاني��ة، يج��ب أن يحص���ل

٪ م��ن الص��وات م��ن الن��اخبين المس��جلين ال��ذين ي��دلون بأص��واتهم. يمك��ن أن12.5المرش��ح عل��ى م��ا ل يق��ل ع��ن 
يكون هناك اثنين أو ثلثة أو أربعة أو حتى خمسة مرشحين. المرشح الذي يحصل على أغلبية الصوات س��يفوز

في الجولة الثانية.
كم���ا نوقش���ت القواع���د المتعلق���ة بتموي���ل الحي���اة السياس���ية، وم���ن ث���م ف���إن النتخاب���ات التش���ريعية مهم���ة ج���دا  بالنس���بة
للح��زاب السياس��ية الفرنس��ية الرئيس��ية. وفيم��ا يتعل��ق بع��دد المرش��حين وع��دد الص��وات، س��تمول الح��زاب السياس��ية

 ) يورو لكل صوت في السنة.1.40طوال فترة وليتها لمدة خمس سنوات على أساس حساب قدره (

) ملي��ون ن��اخب مس��جل ف��ي47وقد أعطتن��ا ال�وزارة الرق��ام الرئيس��ية ف��ي ه��ذه النتخاب��ات: فق��د س��جل م��ا يق��رب م�ن (
) مرك����ز اق����تراع ف����ي جمي����ع أنح����اء الراض����ي الفرنس����ية. كم����ا ق����دموا لن����ا أدوار الجه����ات الفاعل����ة66،000ح����والي (

الرئيس��ية، ول س��يما دور ممثل��ي الدول��ة، مث��ل رئي��س البلدي��ة والمح��افظ. وعل��ى الرغ��م م��ن انتخ��اب رؤس��اء البل��ديات
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بش���كل مس���تقل، إل أنه���م ل يزال���ون يمثل���ون الدول���ة خلل دوره���م ف���ي تنظي���م النتخاب���ات. وعلوة عل���ى ذل���ك، ف���إن
المحافظ، ممثل الدولة في المناطق، يساهم في تنظي��م النتخاب��ات بالتع��اون م�ع رؤس��اء البل�ديات. وهك�ذا، المح��افظ
هو عنصر مركزي في جم�ع النت��ائج. وم�ن خلل وس�ائل مختلف�ة مث�ل الف��اكس أو اله��اتف أو الكم��بيوتر، سيحص��ل
المح���افظ عل���ى أرق���ام مختلف���ة عل���ى م���دار الي���وم (نس���بة المش���اركة، النت���ائج النهائي���ة، ال���خ) ويرس���لها إل���ى الس���لطات
الوطنية، مثل وزارة الداخلية. وهكذا ترسل محطة القتراع النتائج إلى رئيس البلدية الذي يحيلها إلى المحافظ الذي

يحيلها إلى وزارة الداخلية.
وش��دد ممثل��و وزارة الداخلي��ة بش��كل خ��اص عل��ى مب��دأ الش��فافية المطل��وب أثن��اء النتخاب��ات. وف��ي داخ��ل ال��وزارة، يت��م
تخصيص قاعة للصحافة من أجل تزويدهم بمعلومات منتظمة عن نسبة المشاركة أو النت��ائج ال��تي ستص��ل خلل
المس��اء، وفق��ا  للتع���دادات المتعاقب���ة. يت���م العلن ع��ن النت���ائج ت���دريجيا ، وفق��ا  لوص���ولهم إل���ى ال��وزارة، وال���ذي يع���زز
المعلوم��ات. وبع��د ه��ذا الجتم��اع، أتيح��ت الفرص��ة لممثلين��ا لزي��ارة المرك��ز الص��حفي، حي��ث ك��انت وس��ائط العلم

المختلفة حاضرة.
 يونيو / حزيران، عقدنا اجتماعات مع مؤسسات أو منظمات مختلفة معنية بالنتخابات.12وفي 

الجتماع مع ممثلي المجلس الدستوري:.2
وقب��ل ك��ل ش��يء، اجتم��ع ممثلون��ا م��ع الس��يد غ��اي برونيي��ه، ال��ذي ك��ان مس��ؤول  ع��ن إع��داد النتخاب��ات الرئاس��ية

، وه��و مس��ؤول ع��ن مراقب��ة1958للمجل��س الدس��توري. والمجل��س الدس��توري ه��و مؤسس��ة أنش��أها دس��تور ع��ام 
الدستورية، أي احترام الدستور بموجب القانون. وعلوة عل��ى ذل�ك، ف�إن ل��ديها بع��ض المه��ام الخ��رى، ل س��يما
فيم��ا يتعل��ق بالنتخاب��ات. ولي��س للمجل��س الدس��توري أي دور ف��ي تنظي��م النتخاب��ات أو رص��دها، ول س��يما فيم��ا

يتعلق بالنتخابات التشريعية.
والمجلس الدستوري ل يعنى إل بدور ما بعد النتخابات، الذي يرمي إلى مراقبة انتظ��ام العملي��ة. بي��د أن�ه فيم��ا
يتعل��ق بالنتخاب��ات الرئاس��ية، سيض��طلع ب��دور ف��ي تحدي��د المرش��حين الرس��ميين. وف��ي النتخاب��ات التش��ريعية أو
مجل���س الش���يوخ، س���يكون المجل���س الدس���توري ه���و القاض���ي ف���ي الن���زاع. ه���ذا الن���زاع ه���و أك���ثر أهمي���ة بالنس���بة
للنتخاب���ات التش���ريعية، حي���ث تج���ري النتخاب���ات ف���ي واح���دة م���ن ك���ل خم���س انتخاب���ات. وت���ؤدي النتخاب���ات

بالقتراع غير المباشر إلى خفض كبير في هذا العدد في انتخابات مجلس الشيوخ.
 أيام بعد النتخابات. وخلل ه�ذه الف�ترة، تظ��ل10ويجوز لي ناخب أو مرشح إجراء النتخابات في غضون 

محاض���ر مراك���ز الق���تراع تح��ت تص���رف ه��ؤلء الش��خاص. ويج��ب ت��وجيه الطل��ب ض��د مرش��ح منتخ��ب فق��ط،
ورفض الطلبات المتعلقة بالعملية النتخابي�ة أو ب��الحزب السياس��ي. وتتمي��ز فئت�ان م�ن الطلب�ات: الطلب�ات غي��ر
المقبولة شكل  والطلبات غير المقبولة. هذه ه��ي اللتماس��ات ض��د الق�انون النتخ��ابي. فعل��ى س��بيل المث�ال، ف��ي
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 طلب ضد إعادة توزيع الدوائر النتخابية، ورفضت على أنها غير مقبولة.400، أودع أكثر من 2007عام 
 طل�ب م�ن ه�ذه الطلب�ات ف��ي ك�ل انتخاب��ات. ويت��م تحلي�ل التطبيق��ات الخ��رى100 و 80وهناك ما يتراوح بي�ن 

ويحترم مبدأ احترام الخصوم، ول سيما من خلل الستماع إلى شكاوى كل الطرفين. وس��وف يس��تمع القاض��ي
إل��ى كل الج��انبين وي��واجه الرأيي��ن المتناقض��ين لتخ��اذ ق��رار. ويج��وز له��ا أيض��ا  أن تطل��ب المش��ورة م��ن الدارة.
وف��ي ه��ذه الحال��ة، تتعل��ق معظ��م الطلب��ات بتع��داد الص��وات، أي النت��ائج غي��ر المؤك��دة. وه��ذه ه��ي حال��ة النت��ائج
الوثيق��ة ج��دا . وف��ي بع��ض الحي��ان، يج��ب عل��ى المجل��س الدس��توري أن يق��رر م��دى انتظ��ام الحمل��ة النتخابي��ة،

التي يصعب تحديدها. وقد يشمل ذلك إساءة استخدام الدعاية.
يعه���د لك���ل حال���ة بمراس���ل مس���اعد، وه���و ال���ذي يق���دم مقترح���ا  للح���ل للمجل���س الدس���توري. ويس���تمع للطل���ب قس���م
التحقيق الذي يتألف من ثلثة أعضاء معينين في المجلس الدستوري: عضو يعينه رئيس الجمهورية، وعض�و
يعين��ه رئي��س مجل��س الش��يوخ، وعض��و يعين��ه رئي��س الجمعي��ة الوطني��ة. وكم��ا ذك��ر أعله، يتس��م التحقي��ق ب��إجراء
متناقض، م�ع تب��ادل لل��ذاكرة بي�ن الطرفي��ن. وم�ن الممك�ن أيض��ا  عق�د جلس�ة اس��تماع للط��راف، تعق�د ف��ي جلس�ة
عامة. وسيتناول قسم التحقيق بعد ذلك المقترحات التي قدمها المساعد قبل عرض المسألة على المجل��س. ث��م
يتخ���ذ الخي���ر ق���رارا ، يج���ب أن يك���ون م���بررا . وينش���ر ف���ي الجري���دة الرس���مية ويخط���ر رئي���س الجمعي���ة الوطني���ة
والط����راف. ويمك����ن اتخ����اذ ثلث����ة ق����رارات: رف����ض الطل����ب والتحق����ق م����ن ص����حة النتخاب����ات، واغعلن الف����راغ
النتخ���ابي، وت���ؤدي إل���ى انتخاب���ات جدي���دة، أو إص���لح النت���ائج، وبالت���الي تعل���ن انتخ���اب مرش���ح آخ���ر. وتج���در
الش��ارة أيض��ا  إل��ى أن الطل��ب المق��دم لي��س ل��ه أث��ر إيق��افي. وهك��ذا، وخلل ه��ذه الف��ترة، ل ي��زال العض��و المعل��ن

 ف���ي الم���ائة م���ن الح���الت يمك���ن تناوله���ا ف���ي85المنتخ���ب يم���ارس ص���لحياته. وأش���ار الس���يد برونيي���ه إل���ى أن 
٪ من الحالت.15السوابق القضائية الحالية. وبالتالي، هناك نقاش حقيقي فقط على 

وتج��در الش��ارة، أيض��ا،  إل��ى أن المجل��س الدس��توري يمك��ن أن تس��تولي علي��ه، أيض��ا،  اللجن��ة الوطني��ة المعني��ة
بحس��ابات الحملت والتموي��ل السياس��ي. ف��ي الواق��ع، بع��د الحمل��ة النتخابي��ة، يج��ب عل��ى ك��ل مرش��ح أن يعل��ن
ذا لحظت اللجنة مخالفات، أو إذا لم يكن قد تم إيداع أي حساب ف��ي الحمل��ة حساب الحملة لهذه المنظمة. واغ

النتخابية، فيجوز أن يضبط المجلس الدستوري. وبالتالي سوف تكون قادرة على نطق عدم كفاءة المرشح.

الجتماع مع ممثلي محافظة باريس: .3
ثم، في منتصف اليوم، كن�ا موض��ع ترحي��ب ف��ي محافظ��ة ب��اريس، م�ن قب��ل الس��يد برون�و أن��دريه والس��يد أوليفيي�ه

أندريه. وأظهروا لنا دور المحافظة في النتخابات في فرنسا.
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وف��ي النظ��ام الداري الفرنس��ي، تع��د المحافظ��ة عنص��را  م��ن عناص��ر الدول��ة اللمركزي��ة. وتمث��ل المحافظ��ة، م��ع
المحافظ الذي يرأسها، الدولة على الراضي عل�ى مس��توى المقاطع��ات والمن��اطق. ف��ي ه�ذه المنظم�ة القليمي�ة،

يتم تحديد حالة مدينة باريس، لن هذه المدينة هي منطقة وبلدية على حد سواء.

وهك��ذا، بص��فته ممثل  ع��ن الدول��ة ف��ي المنطق��ة، يتمث��ل دور المحافظ��ة ف��ي تنظي��م النتخاب��ات الس��بعة المختلف��ة
التي تشكل الحياة السياسية الفرنسية، بما في ذلك الحال��ة الخاص��ة بانتخاب��ات مجل��س الش��يوخ. وهك��ذا، بالنس��بة

، ت���م تنظي���م ثلث انتخاب���ات م���ن قب���ل المحافظ���ات: النتخاب���ات الرئاس���ية والتش���ريعية وانتخاب���ات2017لع���ام 
مجلس الشيوخ. وفي هذا الس��ياق، تهت��م المحافظ��ة ب�وجه خ��اص بالتنفي��ذ الم��ادي والق��انوني للنتخاب��ات، وك��ذلك

 مرك��ز اق��تراع م��ن قب��ل المح��افظ ف��ي حال��ة مدين��ة ب��اريس.896م��ع تحدي��د مراك��ز الق��تراع. وهك��ذا، ت��م تحدي��د 
) ن��اخب ف��ي المتوس��ط لك��ل مكت��ب،1200ويرتبط هذا الخيار بعدد الناخبين، من أجل محاولة الحصول عل��ى(

) ن��اخب، ب��النظر إل�ى1500على الرغم من أنه في حالة باريس، يبلغ متوسط ع�دد الن��اخبين ف��ي ك�ل مكت��ب (
الكثاف��ة الس��كانية. كم��ا أخ��ذت ف��ي الحس��بان أم��ن مراك��ز الق��تراع، نظ��را  لخط��ر وق��وع هجم��ات إرهابي��ة. وهك��ذا،

تضطلع المحافظة بدور على ثلث مراحل: قبل النتخابات، أثناء النتخابات، وبعد النتخابات.

وقب��ل النتخاب��ات، س��يتم اتخ��اذ سلس��لة م��ن الس��تعدادات القانوني��ة لض��مان كف��اءة النتخاب��ات. وستنش��أ سلس��لة م��ن
اللج��ان للتحق��ق م��ن مختل��ف مراح��ل التص��ويت. وس��يكون البع��ض مس��ؤول  ع��ن رص��د المس��اواة بي��ن المرش��حين م��ن
حيث الدعاية النتخابية، والبعض الخر سوف تتحرك بين مراكز القتراع للتحق��ق م�ن س�لمة الج�راء النتخ��ابي،
والبعض الخر سيتحكم في محاضر مراكز القتراع المختلفة، وما إل�ى ذل�ك. المح��افظ ه�و ال��ذي يض�ع، لك�ل دائرة
انتخابية، قوائم الناخبين. وفيما يتعلق بالنتخابات التشريعية، سيكون للمحافظة أيضا  دور في تس��جيل الترش��يحات
ووض��ع قائم��ة المرش��حين. ه��ي المحافظ��ة ال��تي س��وف تتلق��ى مختل��ف التطبيق��ات والتحق��ق م��ن ص��حتها. وف��ي س��ياق
النتخاب��ات الرئاس��ية، يعه��د به��ذا ال��دور إل��ى المجل��س الدس��توري. مهم��ة التس��جيل ه��ذه مهم��ة، لن��ه ف��ي النتخاب��ات

التشريعية هناك العديد من المرشحين، ومن الضروري التحقق من أن كل مرشح يلبي شروط الهلية المختلفة.
وبمج��رد تس��جيلهم، س��يقوم المرش��حون بطباع��ة أوراق الق��تراع ووث��ائق الحمل��ة ال��تي س��توزعها المحافظ��ة. وف��ي حال��ة

 ملي�ون ن�اخب ف��ي العاص��مة يتلق�ون مختل��ف وث��ائق الحملت1.2النتخاب��ات التش��ريعية، تؤك��د مقاطع�ة ب��اريس أن 
إلى عنوانهم. يتم تعيين مقدمي الخ�دمات قب�ل ع�ام واح��د م�ن نط��اق ه�ذه العملي�ة. إن توزي��ع م��واد الحمل�ة مه��م ج��دا 
لن عدم حصول بعض الناخبين على الوثائق في الي��ام الس�ابقة للنتخاب��ات ق��د يك�ون س��ببا  لللغ��اء. وعل�ى الرغ�م
م��ن حج��م ه��ذه المهم��ة، واس��تعداد البع��ض لتنفي��ذ ه��ذه المعلوم��ات ع��ن طري��ق خدم��ة ع��بر الن��ترنت، ل ي��زال ه��ذا

التقليد قائما .
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وتلع���ب المحافظ���ة أيض���ا  دورا  هام���ا  ف���ي اس���تعادة النت���ائج وتحليله���ا ونقله���ا. والنت���ائج معروف���ة ف���ي اللي���ل بع���د ي���وم
النتخاب���ات. ويج���ب عل���ى المحافظ���ة أن ترس���ل أول التق���ديرات إل���ى وزارة الداخلي���ة، بحي���ث تك���ون النتيج���ة العام���ة
. وم��ن أج��ل الحص��ول عل��ى التق��ديرات الول��ى، تج��ري المحافظ��ة تحليل  سياس��يا  معروف��ة ف��ي الس��اعة الثامن��ة مس��اء 
وتستخدم أدوات مختلفة، مثل استطلعات الرأي، والبيانات الرس��مية للح��زاب والح��زاب السياس��ية، وم��ا إل��ى ذل��ك.

 التحليل قبل النتخابات، من خلل مس�وح لتق�دير مع�دل المش��ارکة، وک�ذلك ف�ي ي�وم الق��تراع، ع�ن طري��قهذاويبدأ 
أخذ العينات في مراکز القتراع.

 ص���باحا ، وتحدي���د وتح���ديث8ف���ي ي���وم النتخاب���ات، س���يتم اتخ���اذ أرب���ع خط���وات هام���ة: افتت���اح مراك���ز الق���تراع ف���ي 
 ف��ي ب��اريس. وم�ن خلل جم��ع ه�ذه08:00، واغغلق مراك��ز الق��تراع ف��ي 5:00 و 12:00معدلت المش��اركة ف��ي 

حالتها إلى وزارة الداخلية، تسمح المحافظة بالشفافية والتواصل الجيد للمعلومات مع وسائط العلم. المعلومات واغ
وخلل الليل، تعزز المحافظة النتائج. وتتلقى أول بطاقات القتراع التي تدخل فورا  عل��ى نظ��ام الحاس��وب. وس��وف
يتحقق من اتساق الرقام، بين عدد الشخاص الذين بدأوا وعدد الصوات. وخلل الجولة الول��ى م��ن النتخاب��ات

العامة، كانت النتائج النهائية متاحة في الساعة الثالثة صباحا ، بفضل عمل المحافظة.
وبمج��رد النته��اء م��ن الجول��ة الول��ى، س��تحدد المحافظ��ة ق��وائم المرش��حين الم��ؤهلين للجول��ة الثاني��ة. وس��تقوم أيض��ا 

بتحليل النتائج من أجل تقدير تكوين الجمعية الوطنية.
وس����يكون للمقاطع����ة، أيض����ا ، دورا  ف����ي الن����داءات الموجه����ة إل����ى المجل����س الدس����توري. ويمك����ن تق����ديم الطع����ون إل����ى

 أي��ام بع��د التص��ويت. وعن��د النظ��ر ف��ي ش��كوى م��ن قب��ل المجل��س الدس��توري،10المحافظ��ة، وتت��اح المحاض��ر لم��دة 
ستقدم المحافظة مذكرة قانونية لوصف ظروف كل شكوى.

لقاء مع أعضاء المجلس العلى للسمعي والبصري:.4
) الس���يد دوميني���كCSAوأخي���را ، التق���ى الوف���د ف���ي مجل���س العلم (المجل���س العل���ى للعلم الس���معي والبص���ري، 

لوفييو، مدير برنامج التعددية والحقوق والحريات ف��ي وزارة العلم، والس��يدة دوروث��ي ف��ورنييه، م�ن مديري��ة الش�ؤون
الوروبية والدولية. المجلس العلى السمعي البص��ري ه�و المؤسس�ة الفرنس��ية المس�ؤولة ع�ن تنظي��م وس�ائل العلم
العام��ة والخاص��ة والتلفزي��ون والقن��وات الذاعي��ة الخاص��ة. وتتمث��ل مهمته��ا ف��ي ض��مان حري��ة ه��ذا القط��اع، وض��مان

التعددية في وسائل العلم، خصوصا  خلل النتخابات.
وق���د أوض���ح لن���ا مض���يفونا أن مهم���ة المجل���س ه���ي تنظي���م التعددي���ة الداخلي���ة، أي التلفزي���ون والذاع���ة، ال���تي تعم���ل
بم���وجب ترخي���ص ع���ام، وتل���تزم بممارس���ة ه���ذه التعددي���ة، بص���رف النظ���ر ع���ن الوض���ع الع���ام أو الخ���اص لوس���ائط

العلم. ول ينظر المجلس في الصحف المكتوبة.
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والقاع��دة الساس��ية ال��تي يفرض��ها التف��اق ه��و قاع��دة المس��اواة ف��ي الوص��ول إل��ى وس��ائط العلم، إس��تنادا  إل��ى مب��دأ
المس��اواة والنص��اف. وهك��ذا، ف��إن المس��اواة تعت��بر أن لك��ل مرش��ح إمكاني��ة الوص��ول عل��ى ق��دم المس��اواة إل��ى وس��ائط
العلم، حيث تأخذ العدالة ف��ي العتب��ار الط��ابع التم��ثيلي للح��زب السياس��ي أو المرش��ح ف��ي المجتم�ع، إس��تنادا  إل��ى
اس��تطلعات ال��رأي، أو الح��داث والفعالي��ات ال��تي ينظمه��ا المرش��ح، وم��ا إل��ى ذل��ك. يحظ��ر العلن التج��اري ف��ي
س��ياق الحملت النتخابي��ة. وبالمث��ل، ف��إنه م��ن الص��عب، بس��بب الع��دد الك��بير م��ن المرش��حين، أن يراق��ب النس��ان.
وهك��ذا، ت��م إنش��اء نظ��ام إعلن��ي، س��تقدم في��ه قن��وات الب��ث الرئيس��ية العش��رين بيان��ا  ب��الوقت المخص��ص لك��ل مرش��ح.
وسيتم تحليل هذه البيانات عن طريق البرمجيات، وبعد ذلك، من قبل مجموعة عمل يرأسها أحد ال��زملء. وس��يقوم
ه��ذا الزمي����ل/الزميلة بع��د ذل��ك ب��التحقق م��ن ص��حة البيان��ات. إذا وج��د م��ا ي��ثير مش��كلة أو وج��د ع��دم الت��وازن، ف��إن
المجلس يعم�ل م��ع وس�ائل العلم، ول�ديه مجموع�ة متنوع�ة م�ن الت�دخلت لتص�ويت الخط��اء. م�ن خلل الش��روع
ف��ي إج��راء عقوب��ات، م��ن خلل الحال��ة إل��ى مجل��س الدول��ة الفرنس��ي، يج��وز ل��ه طل��ب ق��راءة البي��ان الص��حفي، أو
ف����رض عقوب���ة، أو ح����تى إزال����ة ترخي����ص وس����ائل العلم المعني����ة بش����كل م���ؤقت أو دائم. وم����ع ذل����ك، ف����إن معظ����م

الختللت الحالية تسوى بطريقة توافقية.
وبالضافة إلى ذلك، يلتزم المجلس بمبدأ الشفافية عن طريق نشر إعلنات الوقت التي تضعها كل قناة إذاعية أو
تلفزيوني���ة عل���ى موقعه���ا عل���ى ش���بكة الن���ترنت. وهك���ذا، يح���ق لك���ل مرش���ح أو م���واطن أو ح���زب سياس���ي أن ي���ثير
إعتراض��ا  إذا رأى أن قواع��د التعددي��ة ل تح��ترم. يت��م التعام��ل م��ع الش��كاوى م��ن خلل خدم��ة فعال��ة ع��بر الن��ترنت،

 س�اعة. النتخاب��ات التش��ريعية، بس�بب الع�دد الك��بير م�ن المرش��حين24حيث يمكن معالج�ة بع��ض الش��كاوى خلل 
) ه�م مص��ادر العدي�د م�ن الش�كاوى، خلف��ا  للنتخاب��ات الرئاس��ية. وهك�ذا، ك�ان هن�اك م��ا ي�تراوح بي�ن7500(حوالي 

 شكوى في هذا العام.50 و 30
للمجلس، أيضا ، دور للمعلومات النتخابية ع�ن طري��ق تنظي��م حملت رس��مية. وبالت��الي، س�يقوم المجل�س بص�ياغة
القرارات التي تنظم الحملت النتخابية على القنوات العام�ة والب�ث الذاع�ي. ونتيج�ة ل�ذلك، ف�إن حمل�ة النتخاب��ات

 حزبا  سياسيا  وقت البث مجانا .25، وفرت 2017البرلمانية لعام 
. وف��ي الواق�ع، ف�إن2017وكان على المجلس أن ينظر في مشكلة أخرى خلل الحمل�ة النتخابي�ة التش��ريعية لع�ام 

الحزاب السياسية الممثلة في الجمعية الوطنية تستفيد أكثر من الوقت المعطى للحملة النتخابية. ومع ذل�ك، ف��إن
حزب "الجمهوري��ة ال��ى الم��ام" ال��ذي أنش��ئ قب�ل أق�ل م�ن ع�ام، وبالت�الي ل�م يك�ن ل�ه ممث�ل منتخ�ب، عل�ى الرغ��م م�ن
أهميته في الحياة السياس�ية الفرنس��ية. ول��ذلك ق��دم طل��ب إل�ى مجل�س الدول�ة. وبع�د الحال�ة إل�ى المجل�س الدس��توري،

طلب الخير من المجلس زيادة الوقت الممنوح لهذا الحزب.

الجتماع مع ممثل الحزب الشتراكي:.5
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وبالضافة إلى الجدول الزمني لزيارة العمل المنظ��م ل�وزارة الداخلي�ة، التق��ى د. نظ��ام عس��اف سيباس��تيان غريك�ورت،
رئيس شعبة العولمة في الحزب الشتراكي. وقد ناقش��وا بص�ورة مطول��ة وض��ع الح��زب الش��تراكي خلل النتخاب��ات

الرئاسية والتشريعية في فرنسا.
، ك��انت2012على الرغم من كونه الحزب السياسي الكثر نجاحا  في فرنسا في انتخاب��ات الجمعي��ة الوطني�ة لع��ام 

 ص��عبة للغاي�ة بالنس��بة للح��زب الش��تراكي، بس��بب النقس��امات الداخلي�ة والمنافس�ة2017النتخابات الرئاس��ية لع�ام 
الشديدة مع إيمانويل ماكرون من جهة وجان لوك ميلينتشون من جهة أخرى.

وعلوة عل��ى ذل��ك، ك��ان الوض��ع السياس��ي ص��عبا  خلل إدارة فرانس��وا هولن��د، بس��بب ق��رارات إش��كالية اتخ��ذت داخ��ل
. واس��تمرت ه��ذه النقس��امات خلل2017الح��زب، والت��أخير ف��ي إعلن هولن��د بع��دم المش��اركة ف��ي انتخاب��ات ع��ام 

الحملة التشريعية، حي��ث انض��م بع��ض أعض�اء الح��زب الش��تراكي إل��ى حرك��ة إيمانوي��ل م�اكرون. كم��ا تم�ت مناقش��ة
مس��تقبل الح��زب عل��ى المس��توى التنظيم���ي وك��ذلك ح��ول اس��تراتيجية الح��زب المس��تقبلية، وال��تي س��يتم تحدي��دها ف��ي
الم���ؤتمر ال���وطني للح���زب ف���ي أكت���وبر ه���ذا الع���ام. وعل���ى الص���عيد الم���الي، م���ن المرج���ح أن ينخف���ض ع���دد المن���ح

الحكومية، مرتبطا  بالنتائج المخيبة للمال للنتخابات البرلمانية.
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الجزء الثالث
 الفكار الرئيسية والمراقبة

وبفضل هذه الملحظة العملية للنتخابات الفرنسية، فضل  عن هذه الجتماعات المختلفة مع مختلف المؤسس�ات
المعني��ة بالنتخاب��ات، ق��دمت ملحظ��ات ترم��ي إل��ى تحدي��د النق��اط الرئيس��ية ال��تي ته��م العملي��ة النتخابي��ة الفرنس��ية.
ومن ثم فإن هذه الملحظات ستكون أساسا  مفيدا  لعمال ش��بكة النتخاب��ات ف��ي الع�الم العرب��ي ف�ي المس�تقبل، مم��ا
يسمح لن��ا ب��التفكير بش�كل مختل��ف ح�ول كيفي�ة مراقب��ة النتخاب��ات ف�ي الع��الم العرب��ي، فض��ل  ع�ن إمكانياتن��ا لق�تراح

إدخال تحسينات على النتخابات الديمقراطية والحكم الرشيد في البلدان العربية.
وهكذا، فإن إحدى الدروس الولى التي يمكن أن نتعلمها من هذه الجولة الدراسية هي عدد الجراءات التي تحك��م
إجراء التصويت. والواقع أنه يجب تطبيق العديد من القواعد على بطاق��ات الق��تراع، م��ن أج��ل ممارس��ة الديمقراطي��ة
على الوجه السليم. المسافة اللزامية بين طاولة التفريغ، حي�ث توج�د أوراق الق��تراع، وطاول�ة التص�ويت، حي�ث يت�م
تركيب صندوق القتراع. وحظر الرئيس أو أعضاء مركز القتراع من لمس أوراق القتراع. اللتزام باختي��ار ورق��تي
اقتراع على القل، والذهاب إلى كشك القتراع للتصويت. اللتزام بالحف��اظ عل��ى بطاق��ات الق��تراع لك�ل مرش��ح عل��ى
قدم المساواة على مدار الي�وم، ح��تى ل ت�ؤثر عل��ى الن�اخبين. وته��دف جمي�ع ه�ذه القواع�د إل�ى ض��مان الداء الس��ليم
للديمقراطي�����ة، والحف�����اظ عل�����ى الرادة الح�����رة للن�����اخبين وتجن�����ب أي غ�����ش أو تزوي�����ر للعملي�����ة النتخابي�����ة. إن ه�����ذه
الج���راءات الش���ديدة واح���ترام قواع���دها، وال���تي يت���م تحقيقه���ا أيض���ا  داخ���ل مراك���ز الق���تراع، ه���و ال���ذي يس���مح بانتظ���ام

النتخابات.
وعلوة عل��ى ذل��ك، هن��اك رغب��ة واهتم��ام مس��تمر ب��احترام س��يادة الق��انون. ويكف��ل ذل��ك جزئي��ا  الح��ترام ال��دقيق للقواع��د
المنظم��ة للنتخاب��ات. وتج��در الش��ارة أيض��ا  إل��ى أن س��يادة الق��انون تؤخ��ذ بعي��ن العتب��ار ب��وجه خ��اص، م��ع وج��ود
لجان قضائية مختلفة مسؤولة عن التحقق من المتثال لهذه القواعد المختلفة. وهكذا، فإن المؤسسة القضائية، في
أي وقت، من خلل اللجان التي أنشأها المحافظ، ستسيطر على مراحل التصويت المختلفة: السيطرة على مراك��ز
الق��تراع، ومراقب��ة المحض��ر. إن وج��ود لج��ان مختلف��ة، بص��لحيات وبعث��ات مختلف��ة، يع��زز ه��ذا الح��ترام للش��رعية.
وعلوة على ذل�ك، ف�إن وج�ود ق�اض ف�ي المدين�ة، وه�و مس�ؤول ع�ن معالج�ة مختل��ف المش��اكل ال�تي ق�د تنش��أ خلل
النهار، هو أيضا  تعهد باحترام القانون. ورغم أن هناك عددا  قليل  من النداءات الموجه��ة إل��ى المجل��س الدس��توري،
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مكانية قيام أي مواطن أو فإنه يظل الضامن الرئيسي لهذه الشرعية والشرعية الديمقراطية وحامي سيادة القانون. واغ
مرشح بتقديم استئناف يثبت أهمية هذا المبدأ في العملية النتخابية الفرنسية.

وعلوة على ذلك، م�ن الض��روري أيض��ا  ملحظ��ة الح��ترام والهتم��ام لمب��دأ الش��فافية ف��ي مختل��ف الح�الت. وهك�ذا،
ف��ي ي��وم الق��تراع، تنظ��م التص��الت الداخلي��ة م��ن قب��ل وزارة الداخلي��ة والمحافظ��ات، بغي��ة إتاح��ة أفض��ل المعلوم��ات
الممكن��ة. وبالمث��ل، ف��إن المجل��س الدس��توري ومجل��س العلم ش��فافان ف��ي قراراتهم��ا، ول س��يما ع��ن طري��ق موقعهم��ا
على شبكة النترنت. وفي حالة مجلس العلم، ينطبق هذا اللتزام بالشفافية أيض��ا  عل��ى مختل��ف وس��ائل العلم
الوطني��ة ال��تي تنش��ر محت��وى برامجه��ا التلفزيوني��ة. وبالت��الي، م��ن الممك��ن لجمي��ع الم��واطنين الفرنس��يين التحق��ق م��ن

المتثال لمبادئ المساواة والنصاف بين مختلف المرشحين، باستخدام بيانات ملموسة.
وم��ن الم���ثير للهتم���ام، أيض���ا ، النظ���ر ف���ي إح���ترام مب���دأ ع���دم التحي���ز ف���ي الخدم���ة العام���ة، المرتب���ط ب���إحترام س���يادة
القانون. والواقع أن مختلف المسؤولين الداريين أو أعضاء الوزارة أو المحافظة أو المج��الس أو البل��ديات المختلف�ة
يعمل��ون وفق��ا  للق��انون ووفق��ا  لمب��دأي الس��تقللية والش��فافية. وف��ي س��ياق النتخاب��ات، تعم��ل الخدم��ة العام��ة بوص��فها
هيئة محايدة، تتبع مبادئ الحياد والشفافية، دون اتخاذ موقف أو إبداء الرأي. وهذه المس�ؤولية واح��ترام مب��دأ الحي��اد
يحترمه�����ا أيض�����ا  الموظف����ون التقلي�����ديون أك�����ثر تقلي�����ديا . ويت����ولى العم����دة دوره ممثل  للدول����ة بطريق�����ة محاي�����دة خلل
النتخابات. ويجب على أعضاء مراكز القتراع، ول س��يما الق��ائمون عل��ى التقيي��م، ال��ذين يمك��ن أن تعينه��م الح��زاب
السياسية، أن يضطلعوا بهذا الحياد وأن يكفلوه أثناء القتراع. ه��ذا أم��ر ط��بيعي ف��ي فرنس��ا، لداء وظيف�ة نياب��ة ع�ن

الدولة، وعدم اتخاذ الجانبين، وهذا يضمن ثقة معينة في المؤسسات والنظام النتخابي.
ومن الضروري، أيضا،  الش�ارة إل�ى دور الم�واطن الفرنس��ي أثن�اء العملي�ة النتخابي�ة. الم��واطن لي�س مج��رد ن�اخب،
فهو يشارك بشكل كامل في النظام النتخ��ابي. ويكف��ل ذل��ك مش��اركة الم��واطن، وه��ي مش��اركة ل تقتص��ر عل��ى دوره
كن��اخب. والواق��ع أن ك��ل م��واطن يمك��ن أن يك��ون ض��من لجن��ة ف��رز الص��وات، أي ه��م ال��ذين يحس��بون الص��وات،
وبالت��الي يك��ون له��م دور مباش��ر ف��ي العملي��ة النتخابي��ة. يت��م اختي��ار الم��دققين م��ن بي��ن الم��واطنين، وفق��ا  لرادته��م
وتوافره����ا، بع����د أن ع���رض رؤس���اء مراك����ز الق����تراع ه����ذه المهم����ة. وعلوة عل����ى ذل����ك، وه����ذا أيض����ا  بس����بب ش����فافية
النتخاب��ات، فعملي��ة ف��رز الص��وات يمك��ن أن يش��ارك فيه��ا أي م��واطن. ولي��س م�ن الض��روري أن يك��ون ف��ي ح��وزته
تص���ريحا  خاص���ا  للمش���اركة ف���ي عملي���ة الع���د والف���رز، وبالت���الي التحق���ق م���ن اح���ترام ش���رعية النتخاب���ات وش���رعيتها.
وبالمثل، يجوز لي مواطن أن يطلب إضافة التعليقات إلى المحض��ر، ويمك�ن لي م�واطن أن يحي��ل المس�ألة إل�ى
مختل��ف المج��الس أو اللج��ان لب��داء ملحظ��اته أو طلب��اته. وبفض��ل ه��ذه المش��اركة الدائم��ة للم��واطن، ف��إن العملي��ة

النتخابية ل تسيطر عليها الدولة فحسب، بل أيضا  من جانب الشعب الفرنسي، الذي يحافظ على الديمقراطية.
وبالضافة إلى ذلك، فإن تقاسم المهام بين مختلف المؤسسات، وكذلك م��ع الم��واطنين، أم��ر م��ثير للهتم��ام بش��كل
خ��اص. ف��ي الواق��ع، ل��ن يت��م تنظي��م النتخاب��ات م��ن قب��ل فاع��ل واح��د، ولك��ن م��ن قب��ل جه��ات فاعل��ة مختلف��ة تمث��ل
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مس��تويات مختلف��ة م��ن اللمركزي��ة الفرنس��ية. وبالت��الي، ف��إنه لي��س مكتب��ا  مركزي��ا  واح��دا  فق��ط ه��و ال��ذي يت��ولى تنظي��م
النتخابات، بل هو عدد واف��ر م�ن الجه��ات الفاعل�ة ال��تي تش��ارك ف��ي المه��ام المختلف�ة، مم�ا ل يمك�ن الس�يطرة عل��ى
العملية من جانب فاعل واحد. ه�ذا التقس��يم للمه��ام، م�ع دور مخص��ص للم�واطن، ه�و ض��مان إض��افي للديمقراطي��ة

وشرعية النتخابات.

وم��ن الض��روري، أيض��ا،  أن نلح��ظ أن مجل��س العلم المس��موع والم��رئي يعم��ل عل��ى مراقب��ة وس��ائل العلم م��ن
أج��ل رص��دها ومعاقب��ة أي عم��ل س��يئ ل يح��ترم مب��دأ التعددي��ة. وهك��ذا، ف��إن المجل��س، م��ن خلل ممارس��ته ل��دوره

كوسيلة للدفاع عن وسائل العلم، تضمن التعددية، وهي ضرورية للديمقراطية.
وم��ن الم��ثير للهتم��ام، أيض��ا ، أن نلح��ظ أن بطاق��ات الق��تراع الفارغ��ة واللغي��ة تحس��ب وفق��ا  لتص��نيفات مختلف��ة.
وبالت��الي، إذا ت��م الع��تراض عل��ى النتخاب��ات، ف��إن ه��ذا التص��نيف يمك��ن أن ي��ؤدي إل��ى تحدي��د النتهاك��ات. وتتي��ح

هذه العملية المحاسبية الصارمة تحديد أنواع النشرات المختلفة وتصنيفها وفقا  لمختلف فئات البطال.
وفيما يتعلق بالنتخابات البرلمانية، يجب ذكر النظام الب��ديل. وين��ص النظ��ام الفرنس��ي عل��ى أن ينتخ��ب ك�ل عض�و
برلم��اني أو ن�ائب أو عض�و ف�ي مجل�س الش�يوخ م��ع من�اوب ليح��ل محل�ه إذا وقع�ت بع��ض الح�داث مث�ل التعيين��ات
كوزير أو في ح��الت مختلف�ة م�ن اس�تحالة ممارس��ة الولي�ة. ويس��تحق ه��ذا النظ��ام أن ي��ذكر م�ن زاوي�ة المس�اواة بي�ن
الجنسين، لن الشراكة بين المرشحين كثيرا  ما تنشأ بطريقة تضمن هذه المساواة. وبطبيعة الحال، فإن ه��ذا النظ��ام
ليس كافيا ، لنه ل يحل مشكلة المساواة بين الجنس��ين بص�ورة جذري��ة، ويمك�ن تش�ويهه، ح��تى يتس��نى تمثي��ل أغلبي�ة

16الذكور في ال�وقت ال��ذي ي��دافع في��ه ع�ن المس�اواة المزعوم�ة. وم�ع ذل�ك، ش��عرنا أن�ه م�ن الض��روري ملحظ�ة أن 
16 مرش��حا  ق��دموا أنفس��هم م��ع ب��ديل م��ن الجن��س الخ��ر. وم��ن بي��ن ه��ؤلء المرش��حين الب��الغ ع��ددهم 19م��ن أص��ل 

 نس��اء ف��ي المرك��ز الول. وم�ن بي�ن بطاق��ات الق��تراع الثلث�ة المتبقي�ة، ل��م يك�ن هن��اك س��وى9مرش��حا ، ك�انت هن��اك 
 شخص���ا  ش���اركوا ف���ي النتخاب���ات (ش���اغليها38 ام���رأة م���ن بي���ن 18اق���تراع واح���د م���ن النس���اء. وهك���ذا، ك���ان هن���اك 

 رجل  من بينهم عشر نساء في المناصب.20ومناوبين) و 
وق��د اس��ترعى انتباهن��ا، أيض��ا ، إل�ى خصوص��يتين: أول ، م�ن الض��روري الش��ارة إل��ى أن الش��خاص ذوي العاق��ة أو
الش���خاص ذوي الق���درة المح���دودة عل���ى الحرك���ة يؤخ���ذون ف���ي العتب���ار بص���فة خاص���ة ل���دى تنظي���م النتخاب���ات.
وبالت��الي، يج��ب ت��وفير مقص��ورات التص��ويت للمع��وقين، ويج��ب أن يك��ون ص��ندوق التص��ويت ف��ي متن��اولهم. وعلوة
عل��ى ذل��ك، ينظ��ر، أيض��ا ، ف��ي إمكاني��ة الوص��ول إل��ى مرك��ز الق��تراع، ول س��يما ف��ي اختي��ار الم��اكن. وم��ن الم��ثير
للهتمام أن نلحظ أن التصويت يسهل لكل ناخب. كما أن وضع الشارات على أرض مراكز الق��تراع ه�و أيض��ا 
ج���زء م���ن ه���ذا العتب���ار. وعلوة عل���ى ذل���ك، م���ن الم���ثير للهتم���ام، أيض���ا ، أن نلح���ظ أن إع���ادة ت���دوير الوراق
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والوث��ائق النتخابي��ة تؤخ��ذ بعي��ن العتب��ار. وم��ن المق��رر أن يت��م تحدي��د المواق��ع ب��القرب م��ن مقص��ورات التص��ويت
لتذكير الناخبين بأهمية إعادة التدوير والفرز.

وأخي���را ، ن���ود أن نختت���م بالش���ارة إل���ى ح���دث أث���ار إعجابن���ا عن���د خ���روج مرك���ز الق���تراع. ف���ي الواق���ع، وزع الطلب
اس��تبيانات ح��ول النتخاب��ات، وك��ذلك ح��ول خي��ارات الن��اخبين. وق��د ارتبط��ت ه��ذه الس��تبيانات بمس��ح أج��راه علم��اء

سياسيون لفهم وتحليل الممارسات النتخابية. وقد أثارت هذه الممارسة اهتمامنا.

 الستنتاجات

ل يوج��د نظ��ام مث��الي. وم��ن الواض��ح أن النظ��ام النتخ��ابي والسياس��ي الفرنس��ي يع��اني م��ن عي��وب. وم��ع ذل��ك، ف��إن
ه��دفنا ه�و ع�دم تحدي��د ه�ذه العي�وب. وك�ان ه��دفنا ه�و فه��م وتحلي�ل نظ��ام انتخ��ابي آخ��ر. والواق�ع أن�ه م�ن خلل ه�ذا
التحليل، فإن هذا الفهم، وهذه المقارنة، س��ننجح ف��ي مواص��لة وتحس�ين عملن�ا: تحس�ين الديمقراطي��ة والحك��م الص��الح

.في البلدان العربية، ول سيما فيما يتعلق بالنتخابات

عن��د عودتن��ا م��ن زي��ارة عملن��ا ف��ي فرنس��ا، ك��ان ه��دفنا ه��و إحض��ار مه��ارات جدي��دة ف��ي عملن��ا لمراقب��ة النتخاب��ات،
فضل  عن عناصر المقارنات. عدنا مع هذه المعرفة الجديدة. ولكن الهم من ذلك، حضرنا أيض��ا  بأفك��ار جدي��دة،
ومقترح��ات، تس��هم ف��ي مزي��د م��ن التفكي��ر ف��ي إنش��اء وعم��ل انتخاب��ات ح�رة ونزيه��ة ف��ي خدم�ة الديمقراطي��ة ف��ي الع��الم

العربي.

، وبمناس�بة النتخاب��ات المس�تقبلية المختلف�ة ف��ي الع��الم العرب��ي، س��نختبر2017وبمناسبة النتخاب��ات الردني��ة لع��ام 
هذه العناص��ر المقارن�ة، س��نلحظ إمكاني�ة بن�اء ه�ذه الفك��ار الجدي��دة، ف��ي ه�ذا البح�ث المس��تمر ع�ن انتخاب�ات ح�رة

ونزيهة.

وسنواص��ل أيض��ا  عملن��ا ف��ي مقارن��ة النظ��م النتخابي��ة، م��ن أج��ل تغذي��ة أنفس��نا بتج��ارب مختلف��ة، وتجدي��د ممارس��اتنا
باستمرار، وممارسة إنجازاتنا، والبحث عن أفكار جديدة.
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