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يُعــد احلــق يف الترشــيح واالنتخــاب مــن أبــرز احلقــوق املدنيــة والسياســية وأحــد ركائــز احلكــم الدميقراطــي القائــم   .1
علــى أن الشــعب مصــدر الســلطات جميًعــا، ذلــك أن وجــود عمليــة انتخابيــة شــفافة ونزيهــة يعتبــر أحــد أهــم 
الضمانــات لوجــود الدولــة القانونيــة، وأن غيــاب هــذا احلــق أو عرقلــة التمتــع مبمارســته هــو أمــر يــؤدي إلــى 

االنتقــاص مــن العناصــر القانونيــة لقيــام هــذه الدولــة. 

ولقــد كفــل دســتور مملكــة البحريــن حــق املواطنــني يف الترشــيح واالنتخــاب مــن خــالل النــص عليهمــا صراحــة يف   .2
املــادة رقــم )1( - الفقــرة )هـــ( منهــا بقولــه إن "للمواطنــني، رجــاال ونســاء حــق املشــاركة يف الشــئون العامــة والتمتــع 
ــي  باحلقــوق السياســية مبــا فيهــا حــق االنتخــاب والترشــيح وذلــك وفقــا لهــذا الدســتور وللشــروط واألوضــاع الت

يبينهــا القانــون. وال يجــوز أن يحــرم أحــد املواطنــني مــن حــق االنتخــاب أو الترشــيح إال وفقــا للقانــون".

مــة ملمارســة احلــق يف الترشــيح  كمــا أوجــد املشــرع جملــة مــن التشــريعات التــي وضعــت القواعــد التفصيليــة املنظِّ  .3
2002 بشــأن مباشــرة احلقــوق السياســية  بقانــون رقــم )14( لســنة  واالنتخــاب وحمايتهمــا، ومنهــا املرســوم 
وتعديالتــه، باإلضافــة إلــى املرســوم بقانــون رقــم )15( لســنة 2002 بشــأن مجلســي الشــورى والنــواب وتعديالتــه، 
ــه والشــروط الواجبــة  ــة لواليت ــة تكويــن مجلــس الشــورى واملــدة القانوني ــذان حــددا القواعــد التــي توضــح كيفي الل
مراعاتهــا فيمــن يعــني عضــوا فيــه، واألحــوال املقــررة النتهــاء العضويــة، ســواء مــن خــالل ســقوطها أو طلــب العضــو 
إعفــاءه منهــا، إلــى جانــب تكويــن مجلــس النــواب وآليــة انتخابــه عــن طريــق االنتخــاب العــام الســري املباشــر طبقــا 
لنظــام االنتخــاب الفــردي مــع بيــان املــدة املقــررة لواليــة املجلــس والشــروط واإلجــراءات الواجبــة مراعاتهــا يف 
الترشــيح لعضويــة مجلــس النــواب، واألحــكام ذات الصلــة بالدعايــة االنتخابيــة، واألحــوال املقــررة النتهــاء العضويــة 

بســقوطها أو طلــب االســتقالة منهــا، كمــا تنــاول العقوبــات املترتبــة علــى مخالفــة أحكامــه. 

هــذا، إلــى جانــب وجــود تشــريعات نظمــت األمــور املتصلــة بحــق املشــاركة يف الشــؤون العامــة، وعلــى رأســها قانــون   .4
البلديــات الصــادر باملرســوم بقانــون رقــم )35( لســنة 2001 وتعديالتــه، الــذي وفقــا لــه مت تقســيم مملكــة البحريــن 
إلــى عــدد مــن البلديــات وأمانــة للعاصمــة، مبينــا آليــة تشــكيل وعضويــة املجالــس البلديــة ومجلــس أمانــة العاصمــة 
والشــروط الواجــب توافرهــا فيمــن يكــون عضــوا فيهــا، محــددا االختصاصــات املنوطــة باملجالــس البلديــة ونظــام 
العمــل فيهــا، واألحــكام املتعلقــة بجهازهــا التنفيــذي واملــوارد املاليــة املخصصــة لهــا، فضــال عــن املرســوم بقانــون 
رقــم )3( لســنة 2002 بشــأن نظــام انتخــاب أعضــاء املجالــس البلديــة وتعديالتــه، الــذي جــاء مبينــا شــروط انتخــاب 
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أعضــاء املجالــس البلديــة، واألحــوال التــي يتــم فيهــا احلرمــان مــن هــذا احلــق، واألحــكام املتصلــة بجــداول الناخبــني   
ــات  ــد العقوب ــون عــن حتدي ــل املرســوم بقان ــم يغف ــا ل ــة االنتخــاب، كم ــة بآلي ــي، واألخــرى املتصل واملوطــن االنتخاب

ــا. ــوغ العشــرين عاًم ــون ســن االنتخــاب ببل ــد ذات القان ــة أحكامــه، فضــاًل عــن حتدي ــى مخالف ــة عل املترتب

مــة ملمارســة احلــق يف الترشــيح واالنتخــاب، صــدر عــدد مــن التشــريعات  وإمتاًمــا لتلــك املنظومــة التشــريعية املنظِّ  .5
والقــرارات املســاندة ممثلــة باملرســوم رقــم )71( لســنة 2014 بشــأن حتديــد املناطــق والدوائــر االنتخابيــة وحدودهــا 
واللجــان الفرعيــة النتخابــات مجلــس النــواب، والقــرار رقــم )35( لســنة 2014 بشــأن حتديــد املناطــق البلديــة 
االنتخابيــة والدوائــر االنتخابيــة وحدودهــا وعــدد اللجــان الفرعيــة النتخــاب أعضــاء املجالــس البلديــة، واملرســوم 
بقانــون رقــم )14( لســنة 1973 بشــأن تنظيــم اإلعالنــات، والقــرار رقــم )77( لســنة 2006 بشــأن تنظيــم الدعايــة 
االنتخابيــة النتخابــات مجلــس النــواب واملجالــس البلديــة ليتنــاول املســائل واإلجــراءات املتعلقــة بالدعايــة االنتخابيــة 

والعقوبــات املترتبــة علــى مخالفتــه.

ومــن املنظــور الدولــي جنــد أن احلــق يف الترشــيح واالنتخــاب قــد وجــد مكانــه يف الصكــوك الدوليــة حلقــوق   .6
اإلنســان، وحتديــدا يف العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية الــذي انضمــت إليــه مملكــة البحريــن 
مبوجــب القانــون رقــم )56( لســنة 2006، حيــث أقــرت املــادة رقــم )25( منــه أن لــكل مواطــن ودون أي متييــز حــق 
ــم انتخابهــم، أو أن ينتخــب ويُنتَخــب يف  ــني يت املشــاركة يف إدارة الشــئون العامــة إمــا مباشــرة وإمــا بواســطة ممثل

ــر احلــر عــن إرادة الناخبــني. ــت الســري تضمــن التعبي ــام والتصوي ــراع الع ــا باالقت ــات نزيهــة ُتــرى دوري انتخاب

ــة باحلــق يف الترشــيح واالنتخــاب لتؤكــد أن ممارســة هــذا احلــق يجــب أال  ــة ذات الصل وجــاءت الصكــوك الدولي  .7
يكــون قائمــا علــى أي متييــز بــني املواطنــني، ســواء كان ذلــك بســبب اجلنــس أو العــرق أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي 
السياســي أو غيــر السياســي أو األصــل القومــي أو االجتماعــي أو الثــروة أو النســب أو غيــر ذلــك مــن األســباب. 
كمــا أن مباشــرة املواطنــني حقوقهــم السياســية ســواء كان عــن طريــق الترشــيح أو االنتخــاب ال بــد أن يكــون ذلــك يف 
ظــل إجــراءات انتخابــات دوريــة نزيهــة وحــرة وعلــى فتــرات زمنيــة معقولــة يف إطــار قوانــني تضمــن ممارســة هــذه 
احلقــوق ممارســة فعليــة، ويجــب أن يتمتــع الناخبــون بحريــة اإلدالء بأصواتهــم ملــن يختارونــه مــن املرشــحني، وأن 
تكــون لهــم حريــة إبــداء آرائهــم والتعبيــر عنهــا باســتقالل تــام مــن دون التعــرض للعنــف أو التهديــد باســتخدامه أو 

اإلكــراه أو اإلغــراء أو بــأي محــاوالت للتدخــل والتالعــب علــى نحــو ميــس تلــك االســتقاللية مهمــا كان نوعهــا.
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وأجــازت تلــك الصكــوك الدوليــة تضمــني التشــريعات املنظمــة للعمليــة االنتخابيــة قيــودا معقولــة يكــون الغــرض منهــا   .8
مــة لهــذا احلــق  تنظيــم احلــق يف الترشــيح واالنتخــاب أو حتديــده مــن دون املســاس بجوهــره، ومــن تلــك القيــود املنظِّ

جــواز حتديــد حــد أدنــى للســن القانونيــة يف ممارســة احلــق يف االنتخــاب.

ولتحقيــق املمارســة الفعليــة للحــق يف الترشــيح واالنتخــاب، يجــب علــى الدولــة أن تتخــذ التدابيــر الفعالــة لضمــان   .9
إمكانيــة ممارســة هــذا احلــق، إذ ينبغــي أن تتضمــن القوائــم االنتخابيــة تســجيال ألســماء وبيانــات مــن يحــق لهــم 
االنتخــاب، ذلــك أن تســجيل الناخبــني يعــد جــزًءا ال يتجــزأ مــن العمليــة االنتخابيــة، وأن عــدم تضمــني تلــك القوائــم 

األســماء واملعلومــات الدقيقــة واحملدثــة قــد يحــرم جملــة مــن املواطنــني مــن ممارســة حقهــم يف هــذا الشــأن.

كمــا  أكــدت تلــك الصكــوك الدوليــة- ولضمــان التمتــع التــام باحلــق يف الترشــيح واالنتخــاب- ضــرورة متكــني الكافــة   .10
مــن تبــادل املعلومــات واآلراء ذات الصلــة بالعمليــة االنتخابيــة بــكل حريــة، مــن خــالل وجــود صحافــة حــرة ووســائط 
علــى التعليــق وإطــالع الــرأي العــام علــى مجريــات هــذه العمليــة بــكل شــفافية، ويرتبــط هــذا  إعالمية أخرى قادرة  
احلــق بضــرورة قيــام الدولــة باتخــاذ جميــع التدابيــر الالزمــة لضمــان التمتــع بحقــوق اإلنســان األخــرى ذات الصلــة 
كاحلــق يف التجمــع الســلمي وإقامــة االجتماعــات الســلمية العامــة، وحــق تكويــن اجلمعيــات كونهــا تشــكل دعائــم 

أساســية للممارســة الفعليــة للحــق يف الترشــيح واالنتخــاب.

كمــا ينبغــي للدولــة إنشــاء هيئــة مســتقلة لإلشــراف علــى العمليــة االنتخابيــة وضمــان نزاهتهــا وســيرها وفــق أحــكام   .11
القانــون، علــى أن تتولــى وبوجــه خــاص ضمــان ســرية االقتــراع أثنــاء العمليــة االنتخابيــة وحمايــة الناخبــني مــن شــتى 
أشــكال اإلغــراء أو القســر التــي تدفعهــم إلــى الكشــف عــن توجهاتهــم االنتخابيــة، وينبغــي أيضــا أن تضمــن تلــك 
الهيئــة ســالمة صناديــق االقتــراع وأن تفــرز األصــوات يف حضــور املرشــحني أو وكالئهــم، مــع خضــوع القــرارات التــي 
تتخذهــا تلــك الهيئــة يف شــأن العمليــة االنتخابيــة لرقابــة قضائيــة، لضمــان ثقــة الناخبــني واجلمهــور مبخرجــات 

تلــك العمليــة.

وعلــى صعيــد املمارســة العمليــة للحــق يف الترشــيح واالنتخــاب، واســتكماال للنهــج اإلصالحــي الــذي قــاده حضــرة   .12
صاحــب اجلاللــة امللــك املفــدى- حفظــه اهلل ورعــاه- وذلــك بإقــرار ميثــاق العمــل الوطنــي يف عــام 2001 وإعــادة 
احليــاة النيابيــة وإجــراء االنتخابــات البرملانيــة والبلديــة أول مــرة يف عــام 2002، وتالهــا إجــراء االنتخابــات كل 
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أربــع ســنوات يف عــام 2006، وعــام 2010، واالنتخابــات التكميليــة يف عامــي 2011 و2012 ، وعــام 2014، وآخرهــا   
عــام 2018 حيــث جــرت االنتخابــات النيابيــة والبلديــة يف 24 نوفمبــر 2018، وتبعتهــا انتخابــات دور اإلعــادة يف 1 

ديســمبر 2018، وانتهــت بتشــكيل مجلــس النــواب واملجالــس البلديــة الثالثــة املوزعــة علــى محافظــات اململكــة.

وفقــا للصالحيــات املمنوحــة للمؤسســة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان مبقتضــى املــادة رقــم )12( - الفقــرة )هـــ( مــن   .13
القانــون رقــم )26( لســنة 2014 بإنشــاء املؤسســة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان، املعــدل باملرســوم بقانــون رقــم )20( 
لســنة 2016، حيــث تختــص املؤسســة بــــ: "رصــد حــاالت انتهــاكات حقــوق اإلنســان، وإجــراء التقصــي الــالزم، 
وتوجيــه انتبــاه اجلهــات املختصــة إليهــا مــع تقــدمي املقترحــات التــي تتعلــق باملبــادرات الراميــة إلــى وضــع حــد لهــذه 

احلــاالت، وعنــد االقتضــاء إبــداء الــرأي بشــأن موقــف تلــك اجلهــات وردود فعلهــا".

وأعقبتهــا الفقــرة )ز( مــن ذات قانــون إنشــاء املؤسســة الوطنيــة وتعديلــه لتمنحهــا حــق: "القيــام بالزيــارات امليدانيــة   .14
ــات  ــن االحتجــاز والتجمع ــة وأماك ــة، لرصــد أوضــاع حقــوق اإلنســان يف املؤسســات اإلصالحي ــر املعلن ــة وغي املعلن
العماليــة والــدور الصحيــة والتعليميــة، أو أي مــكان عــام آخــر يشــتبه يف أن يكــون موقعــا النتهــاك حقــوق اإلنســان".

وإنفــاذا للــدور املنــوط بهــا يف تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية علــى أرض الواقــع، واســتجابة   .15
لضــرورات ضمــان متتــع اجلميــع بتلــك احلقــوق واحلريــات قامــت املؤسســة الوطنيــة وأول مــرة منــذ إنشــائها ومبــا 
لهــا مــن واليــة واســعة بصفتهــا جهــة مســتقلة - مبوجــب قانــون إنشــائها-  مبالحظــة االنتخابــات النيابيــة والبلديــة 
لعــام 2018 يف مملكــة البحريــن، منــذ حلظــة الدعــوة إليهــا والبــدء بإجراءاتهــا، حتــى اإلعــالن النهائــي للفــوز 

بالعضويــة فيهــا، وصــوال إلــى الطعــن يف نتائجهــا النهائيــة.

وقــد جتســدت تلــك املاحظــة مــن خــال توزيــع عــدد مــن أعضــاء مجلــس مفوضــي املؤسســة الوطنيــة ومنتســبي األمانــة   .16
العامــة باملؤسســة الوطنيــة علــى عــدد مــن جلــان االقتــراع والفــرز العامــة والفرعيــة، والبالــغ عددهــا أربــع عشــرة )14( 

جلنــة عامــة وأربعــن )40( جلنــة فرعيــة، لغــرض رصــد العمليــة االنتخابيــة مبــا يضمــن نزاهــة وعدالــة االنتخابــات وحســن 

تنفيذهــا والتأكــد مــن ساســة إجراءاتهــا، وللوقــوف علــى املعوقــات التــي قــد تعرقــل ســير العمليــة االنتخابيــة، للخــروج 

بعــدد مــن املاحظــات والتوصيــات التــي مــن شــأنها املســاهمة فــي حتســن ســير العمليــة االنتخابيــة وضمــان مشــاركة 

أكبــر قــدر ممكــن مــن الناخبــن واملرشــحن ومتكينهــم مــن ممارســة حقوقهــم السياســية خــال الــدورات املقبلــة.
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حيــث اســتقرت األعــراف واملبــادئ الدوليــة يف هــذا اجلانــب علــى اعتبــار الســماح مبراقبــة ســير العمليــة االنتخابيــة   .17
ــي اخلــاص  ــه العهــد الدول ــا نــص علي ــة أحــد أهــم احلقــوق السياســية لإلنســان، واســتجابة مل ــى صيان مؤشــرا عل
باحلقــوق املدنيــة والسياســية - الــذي انضمــت إليــه مملكــة البحريــن مبوجــب القانــون رقــم )56( لســنة 2006 - يف 
ــحا  الفقــرة )ب( مــن املــادة رقــم )25( التــي أوجبــت أن تتــاح لــكل مواطــن فرصــة املشــاركة يف الشــؤون العامــة ترشُّ
ــني وبالتصويــت  ــني الناخب ــدم املســاواة ب ــى ق ــا باالقتــراع العــام، وعل ــة دميقراطيــة تــَرى دوري ــا يف عملي وانتخاب
الســري ومــن دون قيــود غيــر معقولــة مــن أجــل ضمــان التعبيــر احلــر عــن إرادة الناخبــني، فضــال عــن االســتجابة 

حلكــم املــادة رقــم )1( يف الفقــرة )هـــ( مــن دســتور مملكــة البحريــن.

ويأتــي دور املؤسســة الوطنيــة يف هــذا الشــأن انطالقــا مــن إميانهــا الراســخ بــأن املشــاركة يف إدارة الشــئون العامــة   .18
وجــه مــن وجــوه الدميقراطيــة، وإحــدى الســبل الكفيلــة بتعزيــز قيــم املواطنــة الصاحلــة، ذلــك أن املشــاركة يف 
ــحا وانتخابــا لعضويــة مجلــس النــواب واملجالــس البلديــة إحــدى أبــرز دعائــم املشــروع  العمليــة االنتخابيــة ترشُّ
اإلصالحــي جلاللــة امللــك املفــدى - حفظــه اهلل ورعــاه -  الــذي يركــن إلــى إنشــاء نظــام دميقراطــي متطــور يقــوم 
ــاع القــرار  ــدوره يف الدفــع بُصّن ــع القــرارات السياســية، وممارســة الشــعب ل ــى دمــج ومشــاركة األفــراد يف صن عل

التخــاذ سياســات تخــدم املصلحــة العامــة.

وتــرى املؤسســة الوطنيــة أن مالحظــة العمليــة االنتخابيــة مــن شــأنها أن حتقــق جملــة مــن األهــداف التــي تتمحــور   .19
حــول تعزيــز النهــج الدميقراطــي الــذي جــاء بــه املشــروع اإلصالحــي جلاللــة امللــك املفــدى - حفظــه اهلل ورعــاه - ، 
والعمــل علــى تطويــره، مــن خــالل تقــدمي تقييــم موضوعــي ومســتقل حــول اإلدارة العامــة للعمليــة االنتخابيــة مــن 
اجلانــب الرســمي ممثــال يف اللجنــة العليــا لإلشــراف العــام علــى ســالمة االنتخــاب واللجنــة التنفيذيــة التابعــة لهــا، 
كمــا أن مــن شــأن عمليــة املراقبــة، أن تعــل األطــراف املشــاركة يف العمليــة االنتخابيــة أكثــر تقبــال للنتائــج، ذلــك 
أن الرقابــة الصــادرة عــن مؤسســة معنيــة يف األصــل بتعزيــز وحمايــة احلقــوق واحلريــات العامــة، هــي رقابــة مقنعــة 
ــى ذلــك، أن  ــة وتبــدد مخاوفــه كافــة. يضــاف إل ــة االنتخابي ــى املشــاركة يف العملي ــه عل ــد مــن إقبال للجمهــور، وتزي
الرقابــة مــن شــأنها تعزيــز التربيــة الوطنيــة يف املجتمــع مــن خــالل توســيع دائــرة املجتمــع املدنــي وتنميــة الثقــة بــني 
قطاعــات املجتمــع كافــة، فضــال عــن تأكيدهــا نزاهــة االنتخابــات وشــفافيتها، وتعزيــز الصــورة اإليجابيــة للدولــة 
يف املجتمــع الدولــي، فضــاًل عــن أن هــذه الرقابــة تتيــح للمشــرع الفرصــة إلعــادة النظــر يف التشــريعات النافــذة يف 
ضــوء املالحظــات التــي تنتهــي إليهــا عمليــة الرقابــة، وأخيــرا التثبــت مــن أن اإلجــراءات كافــة يف مراحــل العمليــة
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االنتخابيــة قــد التزمــت باملبــادئ القانونيــة القائمــة علــى النزاهــة والشــفافية، مــع ضمــان التثبــت مــن احتــرام   
مــة للدعايــة االنتخابيــة وضوابــط ممارســتها مبــا يف ذلــك احتــرام مرحلــة  املرشــحني ووكالئهــم كافــة للقواعــد املنظِّ

الصمــت االنتخابــي.

وتأتــي مشــاركة املؤسســة الوطنيــة بعــد قيامهــا بسلســلة مــن اإلجــراءات الســابقة علــى إعــالن عزمهــا علــى املشــاركة   .20
ــة  ــر مهــارات منتســبي األمان ــة وتطوي ــل أولهــا يف تنمي ــة لعــام 2018، متث ــة والبلدي ــات النيابي يف مالحظــة االنتخاب
العامــة للمؤسســة الوطنيــة يف مجــال رصــد ومراقبــة العمليــة االنتخابيــة مــن خــالل مشــاركة املؤسســة الوطنيــة يف 
ورشــة عمــل حــول »االنتخابــات ودور املؤسســات الوطنيــة يف مراقبــة االنتخابــات« يف اخلرطــوم بجمهوريــة الســودان، 
إضافــة إلــى مشــاركتها يف ورشــة تدريبيــة حــول »مراقبــة دور وســائل اإلعــالم أثنــاء االنتخابــات« بســلطنة عمــان، 
ــة«  ــة االنتخابي ــة ورصــد العملي ــة يف دورة »متابع ــام متواصل ــة أي ــى مــدى ثالث ــة وعل ــا شــاركت املؤسســة الوطني كم
ضمــن أعمــال البرنامــج الوطنــي لالنتخابــات لعــام 2018 »درَّب«، الــذي نظمــه معهــد البحريــن للتنميــة السياســية، 
حيــث شــملت هــذه الــدورة خمــس محاضــرات: كانــت األولــى حــول التشــريعات املنظمــة للعمليــة االنتخابيــة، والثانيــة 
حــول املخالفــات واجلرائــم االنتخابيــة، والثالثــة بشــأن مهــارات الرقابــة علــى العمليــة االنتخابيــة، والرابعــة حــول 
الدعايــة االنتخابيــة للمرشــحني، يف حــني كانــت األخيــرة بشــأن إعــداد التقريــر النهائــي حــول العمليــة االنتخابيــة.

وحرصــا مــن املؤسســة الوطنيــة علــى ضمــان أن تكــون مالحظــة االنتخابــات النيابيــة والبلديــة مبنيــة علــى أســس   .21
قانونيــة وعمليــة واضحــة ومحــددة، مُتكــن الراصديــن مــن اإلملــام بأوجــه املالحظــة والرصــد علــى نحــو يتســق 
وأحــكام القانــون املنظــم للعمليــة االنتخابيــة، فقــد قامــت املؤسســة بإعــداد اســتمارة رصــد العمليــة االنتخابيــة 
مخصصــة ليــوم االقتــراع، اشــتملت علــى عــدد ثمانيــة وثمانــني )88( مؤشــرا يشــمل مجريــات هــذه العمليــة منــذ 
بدايتهــا األولــى التــي تســبق فتــح بــاب االقتــراع إلدالء الناخبــني بأصواتهــم، وصــوال إلــى مرحلــة بــدء عمليــة 
االقتــراع حتــى انتهائهــا، مــن دون إغفــاٍل ملرحلــة الفــرز والعــد وإعــالن النتائــج النهائيــة، حيــث يقــوم الراصــد بإجابــة 
تلــك املؤشــرات يف ضــوء املالحظــات التــي قــام برصدهــا شــخصيا يف املركــز االنتخابــي، وتضمــني االســتمارة أي 

ــه يف هــذا الشــأن. ــرة بالتنوي مالحظــات يراهــا مناســبة وجدي

وعلــى إثــر ذلــك، قامــت املؤسســة الوطنيــة مبخاطبــة معالــي وزيــر العــدل والشــئون اإلســالمية واألوقــاف بصفتــه   .22
رئيــس اللجنــة العليــا لإلشــراف العــام علــى ســالمة االنتخــاب، للتعبيــر عــن رغبتهــا يف املشــاركة يف مالحظــة 
االنتخابــات النيابيــة والبلديــة لعــام 2018، واحلصــول علــى البطاقــات املخصصــة لدخــول جميــع مراكــز االقتــراع 
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والفــرز، وذلــك بعــد أن مت اســتكمال مــلء اســتمارات مراقبــة االنتخابــات وقواعــد وأخالقيــات املراقبــة وتوقيعهــا   
مــن قبــل فريــق املؤسســة الوطنيــة الراصــد.

وعليــه، أصــدر رئيــس املؤسســة الوطنيــة القــرار رقــم )44( لســنة 2018 بإنشــاء جلنــة مالحظــة االنتخابــات النيابيــة   .23
ــة لعــام 2018 يف املؤسســة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان، برئاســة: الدكتــور بــدر محمــد عــادل )رئيــس جلنــة  والبلدي

احلقــوق املدنيــة والسياســية(، وعضويــة: الدكتــور خليفــة بــن علــي الفاضــل )األمــني العــام(.

وتنفيــًذا للقــرار رقــم )44( لســنة 2018 بإنشــاء جلنــة مالحظــة االنتخابــات النيابيــة والبلديــة لعــام 2018 يف   .24
املؤسســة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان، صــدر قــرار األمانــة العامــة رقــم )22( لســنة 2018 بتكليــف عــدد مــن موظفــي 
ــة إلعــداد  ــة داخلي ــام 2018 وإنشــاء جلن ــة لع ــة والبلدي ــات النيابي ــة باملشــاركة يف مالحظــة االنتخاب ــة العام األمان
دة التقريــر اخلــاص مبالحظــة العمليــة االنتخابيــة، علــى أن ترفــع اللجنــة تقريرهــا إلــى األمــني العــام الــذي  مســوَّ

ــه إلــى رئيــس املؤسســة الوطنيــة. بــدوره يحيل

ــس  ــى رئي ــه مهمــة املالحظــة والرصــد، تول ــة املنوطــة ب ــق عمــل املؤسســة الوطني ــع قــدرات فري ــاء ورف ولغــرض بن  .25
جلنــة مالحظــة االنتخابــات النيابيــة والبلديــة  يف املؤسســة الوطنيــة تقــدمي برنامــج تدريبــي للفريــق املشــارك، 
ــة، مت  ــة االنتخابي ــى العملي ــة عل ــة الوطني ــة للمشــاركني يف الرقاب ــة عــدة اجتماعــات حتضيري ــدت اللجن ــث عق حي
ــراع والفــرز، للتأكــد مــن سالســة وتيســير  ــاء وجودهــم يف جلــان االقت ــن أثن ــة عمــل الراصدي ــا اســتعراض آلي فيه
اإلجــراءات أمــام الناخبــني، وفقــا الســتئمارة رصــد االنتخابــات النيابيــة والبلديــة لعــام 2018 التــي أعدتهــا املؤسســة 
لهــذا الغــرض، كمــا مت توضيــح جميــع املعلومــات املتعلقــة بعمليــة الرصــد، ودور كل راصــد، ومت توزيــع اســتئمارتي 

ــراع والفــرز. ــكل راصــد موجــود وحاضــر يف جلــان االقت ــة ل ــات البلدي ــة واالنتخاب ــات النيابي الرصــد لالنتخاب

وبدورهــا قامــت اللجنــة العليــا لإلشــراف العــام علــى ســالمة االنتخــاب بعقــد ورشــة عمــل مبركــز عيســى الثقــايف   .26
يف 13 نوفمبــر 2018 جلميــع املشــاركني يف عمليــة رصــد العمليــة االنتخابيــة، حيــث تقدمــت إلــى جانــب املؤسســة 
الوطنيــة حلقــوق اإلنســان أربــع جمعيــات مــن مؤسســات املجتمــع املدنــي هــي: اجلمعيــة البحرينيــة للشــفافية، 
ــة. ــة العالقــات العامــة البحريني ــة حقــوق اإلنســان، جمعي ــن ملراقب ــة البحري ــة، جمعي ــة احلقوقيــني البحريني جمعي
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وقــد مت خــالل الورشــة تأكيــد الــدور املهــم الــذي تؤديــه اجلهــات املشــاركة يف عمليــة رصــد العمليــة االنتخابيــة مــن   .27
خــالل تعزيــز مبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملمارســة الدميقراطيــة الســليمة. باإلضافــة إلــى إعــالن تخصيــص خــط 
اتصــال مباشــر بــني اللجنــة العليــا لإلشــراف العــام علــى ســالمة االنتخــاب واجلهــات املشــاركة يف عمليــة الرصــد، 
بهــدف نقــل أي مالحظــات أو مخالفــات يتــم رصدهــا مــن خــالل املراقبــني يف يــوم االقتــراع إلــى اللجنــة العليــا للعمــل 

علــى التحقــق منهــا بشــكل فــوري.

وإلــى جانــب ذلــك، مت اســتعراض قــرار اللجنــة العليــا بشــأن الرقابــة الوطنيــة علــى االنتخابــات، حيــث تشــمل هــذه   .28
ــات السياســية  ــني واجلمعي ــة ســلوك املترشــحني والناخب ــة، ومراقب ــة كاف ــة االنتخابي ــة مراحــل ســير العملي الرقاب
واملؤسســات األهليــة وجميــع األفــراد واملواطنــني والتأكــد مــن احترامهــم ومراعاتهــم للقواعــد القانونيــة ذات 
العالقــة، إلــى جانــب تأكيــد ضــرورة رصــد عــدم اســتخدام ُدور العبــادة وضمــان عــدم تســخير اخلطــاب الدينــي 
للترويــج ألحــد املرشــحني أو التأثيــر يف إرادة الناخبــني، باعتبــار أن الهــدف األســمى مــن عمليــة الرصــد هــو التأكــد 
مــن متكــني الناخبــني مــن ممارســة حقوقهــم السياســية وفقــا إلرادتهــم احلــرة مــع ضمــان ســير العمليــة االنتخابيــة 

بــكل يســر ونزاهــة وشــفافية.   

كمــا مت التوضيــح مــن قبــل اللجنــة العليــا لإلشــراف العــام علــى ســالمة االنتخــاب علــى نطــاق عمــل املراقبــني يف   .29
يــوم االقتــراع بحيــث مُيتنــع علــى املراقــب القيــام بــأي عمــل مــن شــأنه عرقلــة ســير العمليــة االنتخابيــة أو التأثيــر 
يف عمليــة االقتــراع والفــرز، كمــا مُينــع عليــه، التدخــل لتقــدمي النصــح أو املشــورة للناخبــني، ويحظــر عليــه التأثيــر 
يف حريــة الناخبــني يف يــوم االقتــراع، كالقيــام بــأي دعايــة انتخابيــة أو وضــع أو حمــل أو عــرض أي رمــوز تخــص 
أّيًــا مــن املرشــحني أو ســؤال الناخبــني عــن اختيارهــم قبــل أو بعــد االقتــراع، أو أن يرتــدي مــا يــدل علــى أي انتمــاء 

سياســي.

ويتعــني علــى املراقــب أن يحمــل أوراقــه الثبوتيــة وبطاقتــه أو تصريحــه الــذي يصــدر لــه بصفتــه مراقًبــا يف كل   .30
األوقــات، وأن يُعــرف بنفســه للجهــات املعنيــة حــال طلبهــا ذلــك، وأن يُفصــح عــن الدائــرة التــي لــه حــق التصويــت 
فيهــا وعمــا إذا كان أحــد أقربائــه مرشــًحا أو لــه شــأن مباشــر بالعمليــة االنتخابيــة، كمــا ال يجــوز للمراقــب اإلدالء 
بــأي تصريحــات أو تعليمــات تنطــوي علــى إلغــاء أو إضعــاف ســواء صريــح أم ضمنــي لقــرارات اجلهــات املختصــة 

ــات. باالنتخاب
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ــة  ــار عين ــة باختي ــام 2018 يف املؤسســة الوطني ــة لع ــة والبلدي ــات النيابي ــة مالحظــة االنتخاب هــذا وقــد قامــت جلن  .31
عشــوائية مــن مراكــز االقتــراع العامــة والفرعيــة، بهــدف زيارتهــا للرصــد والتأكــد مــن حســن ســير العمليــة 
االنتخابيــة، حيــث متــت زيــارة املراكــز العامــة اآلتيــة: املركــز العــام رقــم )1( مجمــع الســيف التجــاري، املركــز العــام 
رقــم )3( مجمــع ســترة التجــاري، املركــز العــام رقــم )4( مدرســة احلــد اإلعداديــة للبنــات، املركــز العــام رقــم )5( 
مطــار البحريــن الدولــي، املركــز العــام رقــم )8( صالــة وزارة التربيــة والتعليــم، املركــز العــام رقــم )9( مدرســة وادي 
الســيل االبتدائيــة اإلعداديــة للبنــني، املركــز العــام رقــم )10( نــادي عوالــي، املركــز العــام رقــم )11( حلبــة البحريــن 
الدوليــة )الصخيــر(، املركــز العــام رقــم )12( مدرســة عســكر االبتدائيــة اإلعداديــة للبنــني، املركــز العــام رقــم )13( 

جامعــة البحريــن، املركــز العــام رقــم )14( نــادي احملــرق الرياضــي.

ــا يف مختلــف محافظــات اململكــة األربــع وهــي؛ مدرســة  يف حــني متــت زيــارة زهــاء ســتة عشــر )16( مركــًزا فرعّيً  .32
احملــرق الثانويــة للبنــات، ومدرســة حســان بــن ثابــت االبتدائيــة للبنــني، ومدرســة احلــد الثانويــة للبنــات، ومدرســة 
ــني،  ــة للبن ــاع الشــرقي الثانوي ــني، ومدرســة الرف ــة للبن ــة عيســى االبتدائي ــات، ومدرســة مدين ــة للبن ــة االبتدائي رقي
ومدرســة عقبــة بــن نافــع االبتدائيــة للبنــني، ومدرســة الرفــاع الغربــي الثانويــة للبنــات، ومدرســة الرفــاع الشــرقي 
االبتدائيــة للبنــات، ومدرســة الــزالق االبتدائيــة اإلعداديــة للبنــات، ودرة البحريــن، ومدرســة جــد حفــص اإلعداديــة 
للبنــني، ومدرســة مدينــة حمــد االبتدائيــة للبنــني، ومدرســة غــازي القصيبــي الثانويــة للبنــات، ومدرســة العهــد 

الزاهــر الثانويــة للبنــات، ومدرســة ابــن طفيــل االبتدائيــة للبنــني.

وعليــه، فــإن هــذا التقريــر قــد جــاء مبنيــا علــى جميــع املراحــل التــي مــرت بهــا العمليــة االنتخابيــة والتــي بــدأت مــن   .33
مرحلــة الدعــوة إلــى االنتخــاب والترشــيح، ومــن ثــم مرحلــة القيــد يف جــداول الناخبــني واالعتــراض عليهــا، وتبعتهــا 
مرحلــة تلقــي طلبــات الترشــيح واالعتــراض عليهــا والطعــون القضائيــة املقدمــة، وصــوال إلــى مرحلــة الدعايــة 

االنتخابيــة والصمــت االنتخابــي.

ومــن ثــم مالحظــة ورصــد مجريــات يــوم االقتــراع، بــدًءا مبرحلــة مــا قبــل بــدء عمليــة االقتــراع، فمرحلــة االقتــراع   .34
ذاتهــا، وصــوال إلــى مرحلــة الفــرز وإعــالن النتائــج، وأخيــرا مرحلــة تلقــي الطعــون االنتخابيــة والفصــل فيهــا، وينتهــي 
تقريــر املؤسســة الوطنيــة بوضــع جملــة مــن املالحظــات والتوصيــات اخلتاميــة التــي تصــب يف ضمــان التمتــع التــام 

باحلــق يف الترشــيح واالنتخــاب وســير العمليــة االنتخابيــة بأكبــر قــدر ممكــن مــن اليســر والنزاهــة والشــفافية.
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الفرع األول:
مالحظة االنتخابات النيابية والبلدية
يف الفترة السابقة على بدء االقتراع





19

أواًل:
مرحلة الدعوة إلى االنتخاب والترشيح
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نصــت املــادة رقــم )1( يف الفقــرة )هـــ( مــن دســتور مملكــة البحريــن علــى أن: "للمواطنــني، رجــاالً ونســاًء، حــق   .1
املشــاركة يف الشــئون العامــة والتمتــع باحلقــوق السياســية، مبــا فيهــا حــق االنتخــاب والترشــيح، وذلــك وفًقــا لهــذا 
ــني مــن حــق االنتخــاب أو  ــون. وال يجــوز أن يحــرم أحــد املواطن ــا القان ــي يبينه الدســتور وللشــروط واألوضــاع الت
الترشــيح إال وفقــا للقانــون"، وأعقبتهــا املــادة رقــم )42( يف الفقــرة )أ( مــن ذات الدســتور لتنــص علــى أن: "يصــدر 

ــون". ــواب وفــق أحــكام القان ــس الن ــات ملجل ــك األوامــر بإجــراء االنتخاب املل

ونظــم املرســوم بقانــون رقــم )14( لســنة 2002 بشــأن مباشــرة احلقــوق السياســية وتعديالتــه، أحــكام هــذه املرحلــة،   .2
حيــث نصــت املــادة رقــم )15( مــن القانــون علــى أن: "يحــدد ميعــاد االنتخابــات العامــة ملجلــس النــواب بأمــر ملكــي، 
ويكــون إصــدار األمــر قبــل التاريــخ احملــدد إلجــراء االنتخابــات بخمســة وأربعــني يوًمــا علــى األقــل. ويحــدد ميعــاد 
االنتخابــات التكميليــة بقــرار مــن وزيــر العــدل والشــئون اإلســالمية واألوقــاف، ويكــون إصــدار القــرار قبــل التاريــخ 
احملــدد إلجــراء االنتخابــات بثالثــني يومــا علــى األقــل. ويجــب أن يتضمــن األمــر أو القــرار تاريــخ فتــح بــاب الترشــيح 
وتاريــخ قفلــه...". كمــا أعقبتهــا املــادة رقــم )16( مــن ذات القانــون لتنــص علــى أن: "يعلــن األمــر امللكــي أو القــرار 

الــوزاري بدعــوة الناخبــني إلــى االســتفتاء أو االنتخــاب بنشــره يف اجلريــدة الرســمية".

ــة عاهــل  ــدن حضــرة صاحــب اجلالل ــن ل ــي م ــر امللك ــد صــدر األم ــة فق ــاًل باإلجــراءات الدســتورية والقانوني وعم  .3
البــالد املفــدى - حفظــه اهلل ورعــاه - رقــم )36( لســنة 2018 بشــأن حتديــد ميعــاد االنتخــاب والترشــيح لعضويــة 
ــدة أســماؤهم يف جــداول الناخبــني  مجلــس النــواب، حيــث نصــت املــادة األولــى منــه علــى أن يكــون: "الناخبــون املقيَّ
ْوَن للحضــور  بالتطبيــق ألحــكام املرســوم بقانــون رقــم )14( لســنة 2002 بشــأن مباشــرة احلقــوق السياســية، َمْدُعــوُّ
إلــى مقــار جلــان االقتــراع والفــْرز وذلــك النتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب يــوم الســبت املوافــق 24/11/2018 مــن 
الســاعة الثامنــة صباًحــا إلــى الســاعة الثامنــة مســاًء، ويف احلــاالت التــي تقتضــي إعــادة االنتخــاب تــري اإلعــادة 
يــوم الســبت املوافــق 1/12/2018 مــن الســاعة الثامنــة صباًحــا إلــى الســاعة الثامنــة مســاًء. وُتــَرى االنتخابــات 
يف الســفارات والقنصليــات والبعثــات الدبلوماســية البحرينيــة يف اخلــارج يــوم الثالثــاء املوافــق 20/11/2018، ويف 

احلــاالت التــي تقتضــي إعــادة االنتخــاب ُتــَرى اإلعــادة يــوم الثالثــاء املوافــق 27/11/2018".

اجلديــر بالتنويــه أن األمــر امللكــي الســالف اإلشــارة إليــه قــد صــدر بتاريــخ 10 ســبتمبر 2018 ونشــر يف اجلريــدة   .4
ــون رقــم )14( لســنة  ــادة رقــم )16( مــن املرســوم بقان ــك عمــاًل بحكــم امل ــخ 13 ســبتمبر 2018، وذل الرســمية بتاري

2002 بشــأن مباشــرة احلقــوق السياســية وتعديالتــه.
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أمــا يف الشــأن البلــدي، فقــد جــاءت املــادة رقــم )13( مــن املرســوم بقانــون رقــم )3( لســنة 2002 بشــأن نظــام   .5
انتخــاب أعضــاء املجالــس البلديــة وتعديالتــه، لتنــص علــى أنــه: "يحــدد ميعــاد االنتخــاب ألعضــاء املجالــس البلديــة 
بقــرار مــن رئيــس مجلــس الــوزراء متضمًنــا تاريــخ فتــح بــاب الترشــيح وتاريــخ قـــفله، وينشــر هــذا القــرار يف اجلريــدة 

الرســمية قبــل امليعــاد احملــدد إلجــراء االنتخابــات بثالثــني يوًمــا علــى األقــل".

ــد  ــوزراء رقــم )31( لســنة 2018 بشــأن حتدي ــس ال ــان، صــدر قــرار رئيــس مجل ــادة الســالفة البي وعمــاًل بحكــم امل  .6
ــدة  ميعــاد االنتخــاب والترشــيح لعضويــة املجالــس البلديــة، حيــث قــرر يف املــادة األولــى منــه اآلتــي: "الناخبــون املقيَّ
أســماؤهم يف جــداول الناخبــني َوْفقــاً ألحــكام املرســوم بقانــون رقــم )3( لســنة 2002 بشــأن نظــام انتخــاب أعضــاء 
املجالــس البلديــة، مدعــوون للحضــور إلــى مقــار جلــان االقتــراع والفــرز وذلــك النتخــاب أعضــاء املجالــس البلديــة 
يــوم الســبت املوافــق 24/11/2018 مــن الســاعة الثامنــة صباًحــا حتــى الســاعة الثامنــة مســاًء، ويف احلــاالت التــي 
تقتضــي إعــادة االنتخــاب تــري اإلعــادة يــوم الســبت املوافــق 1/12/2018 مــن الســاعة الثامنــة صباًحــا حتــى 

الســاعة الثامنــة مســاًء".

اجلديــر بالذكــر أن قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء الســالف اإلشــارة إليــه قــد صــدر بتاريــخ 24 ســبتمبر 2018 ونشــر   .7
يف اجلريــدة الرســمية بتاريــخ 26 ســبتمبر 2018، وذلــك عمــاًل بحكــم املــادة رقــم )13( مــن املرســوم بقانــون رقــم )3( 

لســنة 2002 بشــأن نظــام انتخــاب أعضــاء املجالــس البلديــة وتعديالتــه.

واســتقراء مــن النصــوص واألحــكام الدســتورية والقانونيــة املبينــة أعــاله، تــرى املؤسســة الوطنيــة أن األمــر امللكــي   .8
بتحديــد ميعــاد االنتخــاب والترشــيح لعضويــة مجلــس النــواب، وقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء بتحديــد ميعــاد 
االنتخــاب والترشــيح لعضويــة املجالــس البلديــة قــد جــاءا خــالل املــدد الدســتورية والقانونيــة املقــررة، وهــو الــذي 
يؤكــد مــن جديــد وجــود النيــة الصادقــة واألمينــة للقيــادة السياســية مــن أعلــى هرمهــا يف تعزيــز املزيــد مــن احليــاة 
الدميقراطيــة منــذ الفجــر األول للمشــروع اإلصالحــي جلاللــة امللــك املفــدى -حفظــه اهلل ورعــاه- احتراًمــا 

ــن. ــة البحري ــي ململك ــق ســمّوًا يف النظــام القانون ــى الوثائ ــررات الدســتورية باعتبارهــا أعل للمق

ــوق السياســية  ــم )14( لســنة 2002 بشــأن مباشــرة احلق ــون رق ــم )17( مــن املرســوم بقان ــادة رق ــص امل وعمــال بن  .9
وتعديالتــه، التــي تنــص علــى أن: "تقســم مملكــة البحريــن يف تطبيــق أحــكام هــذا القانــون إلــى عــدد مــن املناطــق



23

ــى عــدد مــن الدوائــر االنتخابيــة. وينتخــب عــن كل دائــرة انتخابيــة عضــو واحــد.  االنتخابيــة تشــتمل كل منهــا عل  
ويصــدر مرســوم بتحديــد املناطــق والدوائــر االنتخابيــة وحدودهــا، وعــدد اللجــان الفرعيــة الالزمــة ملباشــرة عمليتــي 
ــار مــن بــني أعضــاء اجلهــاز القضائــي أو  ــراع والفــرز. وتشــكل كل مــن اللجــان املشــار إليهــا مــن رئيــس يخت االقت
القانونيــني العاملــني يف وزارات الدولــة والهيئــات واملؤسســات العامــة وعضويــن يتولــى أحدهمــا أمانــة ســر اللجنــة. 
ويصــدر بتعيــني رؤســاء وأعضــاء اللجــان وحتديــد مقارهــا قــرار مــن وزيــر العــدل والشــئون اإلســالمية واألوقــاف. 
ويحــدد هــذا القــرار مــن يحــل محــل الرئيــس عنــد غيابــه أو قيــام مانــع مينعــه مــن العمــل، ممــن تتوافــر فيــه شــروط 
ــات حســب احتياجــات كل  ــذي لالنتخاب ــر التنفي ــم املدي ــني يعينه ــن املوظف ــاون هــذه اللجــان عــدد م ــس. ويع الرئي

جلنــة...".

كمــا نصــت املــادة رقــم )18( مــن ذات القانــون أعــاله، علــى أن: "يــرأس وزيــر العــدل والشــئون اإلســالمية واألوقــاف   .10
جلنــة عليــا لإلشــراف العــام علــى ســالمة االســتفتاء وانتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب يف أنحــاء اململكــة والبــت يف 
جميــع األمــور التــي تعرضهــا عليهــا اللجــان املنصــوص عليهــا يف املــادة الســابعة مــن هــذا القانــون، وتشــمل اللجنــة 
ــدل والشــئون  ــر الع ــن وزي ــرار م ــن القضــاة واملستشــارين يصــدر بتســميتهم ق ــا م ــا عــدًدا كافًي ــا يف عضويته العلي
اإلســالمية واألوقــاف. ويعــاون اللجنــة العليــا، اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الــذي يتولــى القيــام بأعمــال التحضيــر 

واإلعــداد لالســتفتاء واالنتخــاب والترشــيح واإلشــراف علــى جميــع األعمــال التقنيــة الالزمــة لذلــك".

وعليــه، فقــد صــدر املرســوم رقــم )71( لســنة 2014 بشــأن حتديــد املناطــق والدوائــر االنتخابيــة وحدودهــا واللجــان   .11
الفرعيــة النتخــاب مجلــس النــواب، الــذي مبوجبــه مت تقســيم مملكــة البحريــن إلــى عــدد مــن املناطــق االنتخابيــة، 
وهــي منطقــة العاصمــة التــي قســمت إلــى عشــر )10( دوائــر انتخابيــة، ومنطقــة احملــرق التــي قســمت إلــى ثمانــي 
)8( دوائــر انتخابيــة، واملنطقــة الشــمالية التــي قســمت إلــى اثنتــي عشــرة )12( دائــرة انتخابيــة، يف حــني قســمت 
املنطقــة اجلنوبيــة إلــى عشــر )10( دوائــر انتخابيــة، ويتحــدد نطــاق كل منطقــة انتخابيــة بحــدود احملافظــة التــي تقــع 

فيهــا، مبــا مجموعــه أربعــون )40( دائــرة انتخابيــة فرعيــة. 

ومبوجــب أحــكام املرســوم رقــم )71( لســنة 2014 بشــأن حتديــد املناطــق والدوائــر االنتخابيــة وحدودهــا واللجــان   .12
الفرعيــة النتخــاب مجلــس النــواب، واملرســومني رقمــي )80( لســنة 2014 و)44( لســنة 2018 فقــد بلــغ عــدد 
ــا موزعــة علــى ـ محافظـــات اململكـــة املختلفـــة ملـــن املراكــز العـامـــة لالقتــراع والفــرز أربعــة عشــر )14( مركــًزا عاًمّ
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يرغــب مــن الناخبــني املقيــدة أســماؤهم يف أحــد جــداول االنتخــاب يف اململكــة يف التصويــت أمامهــا، النتخــاب أي    
مــن املرشــحني املقيديــن يف دائرتــه، علــى أن يصــدر قــرار عــن وزيــر العــدل والشــئون اإلســالمية واألوقــاف بتشــكيل 

اللجــان وحتديــد مقارهــا.

وتفعيــاًل حلكــم املــادة رقــم )18( مــن املرســوم بقانــون رقــم )14( لســنة 2014 بشــأن مباشــرة احلقــوق السياســية   .13
وتعديالتــه، فقــد صــدر قــرار رئيــس اللجنــة العليــا لإلشــراف العــام علــى ســالمة انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب 
رقــم )77( لســنة 2018 بشــأن تســمية أعضــاء اللجنــة، واملكونــة مــن ســبعة )7( أعضــاء بــني قــاٍض ومستشــاٍر، كمــا 
تختــص اللجنــة العليــا باإلشــراف العــام علــى ســالمة انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب يف جميــع املناطــق والدوائــر 
االنتخابيــة يف اململكــة، واإلعــالن النهائــي للنتيجــة العامــة لالنتخــاب، وإخطــار الفائزيــن بالعضويــة يف مجلــس 

النــواب.

أمــا يف الشــأن البلــدي فقــد نصــت املــادة رقــم )5( مــن املرســوم بقانــون رقــم )3( لســنة 2002 بشــأن نظــام انتخــاب   .14
أعضــاء املجالــس البلديــة وتعديالتــه، علــى أن: "... تقســم مملكــة البحريــن يف تطبيــق أحــكام هــذا القانــون إلــى عدد 
مــن املناطــق البلديــة االنتخابيــة بحيــث تكــون كل محافظــة منطقــة بلديــة انتخابيــة، تشــكل كل منهــا علــى عــدد مــن 

الدوائــر االنتخابيــة، وينتخــب عــن كل دائــرة انتخابيــة عضــو واحــد...".

يف حــني جــاءت املــادة رقــم )18( مــن ذات القانــون أعــاله لتبــني أن: "يكـــون لــكل دائــرة انتخابـــية جلنــة أو أكثــر تســمى   .15
)جلنــة االقتــراع والفــرز( تختــص بإجــراء عمليــة االقـــتراع يف الدائــرة وفــرز أصواتهــا. وتشــكل هــذه اللجــان بقــرار 
مــن وزيــر العــدل والشــئون اإلســالمية واألوقــاف مــن رئيــس وعــدد مــن األعضــاء يتولــى أحدهــم أمانــة ســر اللجنــة،  
ويحــدد القــرار الصــادر مقــار هــذه اللجــان، كمــا يحــدد مــن يحــل محــل الرئيــس عنــد غيابــه أو قيــام مانــع مينعــه 

مــن العمــل".

وعليــه، فقــد صــدر القــرار رقــم )35( لســنة 2014 بشــأن حتديــد املناطــق البلديــة االنتخابيــة والدوائــر االنتخابيــة   .16
وحدودهــا واللجــان الفرعيــة النتخــاب أعضــاء املجالــس البلديــة، الــذي مبوجبــه مت تقســيم مملكــة البحريــن إلــى 
عــدد مــن املناطــق البلديــة االنتخابيــة، وهــي منطقــة محافظــة احملــرق التــي قســمت إلــى ثمانــي )8( دوائــر انتخابيــة، 
ومنطقــة احملافظــة الشــمالية التــي قســمت إلــى اثنتــي عشــرة )12( دائــرة انتخابيــة، يف حــني قســمت منطقــة 
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احملافظــة اجلنوبيــة إلــى عشــر )10( دوائــر انتخابيــة، ويتحــدد نطــاق كل منطقــة بلديــة انتخابيــة بحــدود احملافظــة  
التــي تقــع فيهــا، مبــا مجموعــه ثالثــون )30( دائــرة انتخابيــة فرعيــة، وهــي ذاتهــا املراكــز الفرعيــة املقــررة النتخــاب   

ــا. ــواب يف احملافظــات املشــار إليه ــس الن أعضــاء مجل

وقــد جــاءت املراكــز العامــة القتــراع وفــرز العمليــة االنتخابيــة يف املجــال البلــدي مبــا مجموعــه عــدد أربعــة عشــر   .17
ــا موزعــني علــى محافظــات اململكــة املختلفــة، وهــي ذاتهــا املراكــز العامــة املقــررة النتخــاب أعضــاء  )14( مركــًزا عاّمً

مجلــس النــواب.

كمــا صــدر قــرار رئيــس اللجنــة العليــا لإلشــراف العــام علــى ســالمة انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب رقــم )96(   .18
لســنة 2018 بتشــكيل جلــان االقتــراع والفــرز النتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب، وقــرار وزيــر العــدل والشــئون 
اإلســالمية واألوقــاف رقــم )97( لســنة 2018 بتشــكيل جلــان االقتــراع والفــرز النتخــاب أعضــاء املجالــس البلديــة، 
ــى محافظــات  ــرز املوزعــة عل ــراع والف ــاء ســر وأعضــاء جلــان االقت ــذان مبوجبهمــا متــت تســمية رؤســاء وأمن والل
اململكــة، باإلضافــة إلــى تســمية الرؤســاء وأمنــاء الســر واألعضــاء االحتيــاط يف تلــك اللجــان، مبــا مجموعــه أربــع 

ــة. ــراع والفــرز تنوعــت بــني عامــة وفرعي ــة لالقت وخمســون )54( جلن

وتــرى املؤسســة الوطنيــة أن التنظيــم القانونــي للعمليــة االنتخابيــة ســواء النيابيــة أو البلديــة يتســم بالتنظيــم الدقيــق   .19
ــم  ــك التنظي ــراع، ســواء كان ذل ــوم االقت ــي تســبق ي ــف اإلجــراءات واألحــوال الت ــه ملختل ــس في ــذي ال لب الواضــح ال
ــة  ــك القــرارات اإلداري ــة، فضــال عــن أن تل ــة التنفيذي ــى مســتوى القــرارات اإلداري ــى املســتوى التشــريعي أو عل عل
تصــدر خــالل مواعيــد كافيــة قبــل بــدء يــوم االقتــراع، وهــو الــذي يعــزز مــن شــفافية العمليــة االنتخابيــة برمتهــا مــن 

الناحيتــني القانونيــة والتنظيميــة.
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ثانًيا:
مرحلة القيد يف جداول الناخبني واالعتراض عليها
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نظــًرا إلــى مــا توليــه مرحلــة القيــد يف جــداول الناخبــني واالعتــراض عليهــا مــن أهميــة بالغــة متكــن كال مــن الناخبني   .1
واملترشــحني علــى حــد ســواء مــن ممارســة حقهــم يف االنتخــاب والترشــيح،  لــذا جــاءت أحــكام القانــون والقــرارات 

التنظيميــة بنصــوص دقيقــة وواضحــة تبــني آليــة إعــداد هــذه اجلــداول واالعتــراض عليهــا.

حيــث نصــت املــادة رقــم )2( مــن املرســوم بقانــون رقــم )14( لســنة 2002 بشــأن مباشــرة احلقــوق السياســية   .2
وتعديالتــه، علــى الشــروط التــي يجــب أن تتوافــر يف املواطــن الــذي يحــق لــه مباشــرة احلقــوق السياســية، وهــي: 
"...1 - أن يكــون قــد بلــغ مــن العمــر عشــرين ســنة كاملــة يــوم االســتفتاء أو االنتخــاب. 2 - أن يكــون كامــل األهليــة. 
3 - أن يكــون مقيمــا إقامــة عاديــة يف الدائــرة االنتخابيــة طبًقــا ملــا هــو ثابــت يف بطاقتــه الســكانية، ويف حالــة إقامتــه 
يف اخلــارج يكــون آخــر محــل إقامــة لــه يف مملكــة البحريــن هــو دائرتــه االنتخابيــة، فــإن لــم يكــن لــه محــل إقامــة يف 

اململكــة فيعتــد يف هــذه احلالــة مبحــل إقامــة عائلتــه".

وقــد اســتثنى القانــون بعــض الفئــات مــن مباشــرة حــق االنتخــاب وحرمهــم منــه، حيــث نصــت املــادة رقــم )3( مــن ذات   .3
القانــون أعــاله علــى أنــه: "يُحــرم مــن مباشــرة حــق االنتخــاب: 1  - احملكــوم عليــه بعقوبــة جنايــة أو يف جرميــة مخلــة 
بالشــرف أو األمانــة حتــى يــرد إليــه اعتبــاره. 2 - احملكــوم عليــه باحلبــس يف إحــدى اجلرائــم االنتخابيــة املنصــوص 
عليهــا يف هــذا القانــون، وذلــك مــا لــم يكــن احلكــم موقوًفــا تنفيــذه أو كان حملكــوم عليــه قــد رد إليــه اعتبــاره. ومينــع 
مــن الترشــيح ملجلــس النــواب كل مــن: 1 - احملكــوم عليــه بعقوبــة جنايــة حتــى وإن صــدر بشــأنه عفــو خــاص عــن 
العقوبــة أو رد إليــه اعتبــاره. 2 - احملكــوم عليــه بعقوبــة احلبــس يف اجلرائــم العمديــة ملــدة تزيــد علــى ســتة أشــهر 
حتــى وإن صــدر بشــأنه عفــو خــاص عــن العقوبــة، وذلــك ملــدة عشــر ســنوات تبــدأ مــن اليــوم التالــي لتاريــخ تنفيــذ 

العقوبــة أو ســقوطها أو مــن تاريــخ الــذي يصبــح فيــه احلكــم نهائّيًــا إذا كان مشــمواًل بوقــف التنفيــذ".

وقــد أعطــى القانــون يف املــادة رقــم )4( منــه، مســئولية للنيابــة العامــة يف إبــالغ وزارة العــدل والشــئون اإلســالمية   .4
واألوقــاف باألحــكام النهائيــة التــي يترتــب عليهــا احلرمــان مــن مباشــرة احلقــوق السياســية خــالل خمســة عشــر 
ــا، وأردفــت املــادة رقــم )6( مــن ذات القانــون لتقضــي بأنــه يُقيــد  يوًمــا مــن التاريــخ الــذي يصبــح فيــه احلكــم نهائّيً

يف جــداول الناخبــني كل مواطــن لــه حــق مباشــرة احلقــوق السياســية.

وأســند القانــون يف املــادة رقــم )7( منــه، مهمــة إعــداد جــداول الناخبــني وتلقــي طلبــات الترشــيح وفحصهــا، والنظــر   .5
يف االعتراضــات والطلبــات إلــى جلنــة اإلشــراف علــى ســالمة االســتفتاء واالنتخــاب، كمــا حــددت ذات املــادة عــدد
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أعضائهــا وشــروط عضويتهــا وطريقــة التعيــني فيهــا، حيــث نصــت علــى أنــه: "تُشــكل يف كل منطقــة انتخابيــة بقــرار   
مــن وزيــر العــدل والشــئون اإلســالمية واألوقــاف جلنــة تســمى »جلنــة اإلشــراف علــى ســالمة االســتفتاء واالنتخــاب« 
تتكــون مــن رئيــس مــن اجلهــاز القضائــي أو القانونــي يف اململكــة وعضويــن يتولــى أحدهمــا أمانــة الســر. وتتولــى 
هــذه اللجنــة القيــام بإعــداد جــداول الناخبــني وتلقــي طلبــات الترشــيح وفحصهــا وإعــداد كشــوف املرشــحني، 
والنظــر يف الطلبــات واالعتراضــات املتعلقــة بــأي إجــراء أو قــرار يصــدر عنهــا، وبوجــه عــام تختــص باإلشــراف علــى 

ســالمة االســتفتاء أو انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب يف نطــاق اختصاصهــا".

وتنفيــَذا حلكــم املــادة رقــم )7( املنــوه بهــا أعــاله، جــاء قــرار وزيــر العــدل والشــئون اإلســالمية واألوقــاف رقــم )81(   .6
لســنة 2018 بتشــكيل جلــان اإلشــراف علــى ســالمة انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب، واالختصاصــات املنوطــة بهــا 
والســيما تلــك املتعلقــة بإعــداد جــداول الناخبــني وتلقــي طلبــات الترشــيح وفحصهــا وإعــداد كشــوف املرشــحني، 

والنظــر يف الطلبــات واالعتراضــات املتعلقــة بــأي إجــراء أو قــرار يصــدر عنهــا. 

اجلديــر بالتنويــه أن جلــان اإلشــراف علــى ســالمة انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب قــد توزعــت علــى احملافظــات   .7
ــة محافظــة  ــات، وجلن ــة للبن ــة الثانوي ــة محافظــة العاصمــة ومقرهــا مدرســة خول ــي: جلن ــع يف اململكــة، كاآلت األرب
احملــرق ومقرهــا مدرســة الهدايــة اخلليفيــة الثانويــة للبنــني، وجلنــة احملافظــة الشــمالية ومقرهــا مدرســة مدينــة 

ــات. ــة للبن ــة ومقرهــا مدرســة املســتقبل االبتدائي ــة احملافظــة اجلنوبي ــات، وجلن ــة للبن حمــد االبتدائي

ــني  ــد إعــداد جــداول الناخب ــا عن ــد به ــى اللجــان اإلشــرافية التقي ــط يجــب عل ــون شــروطا وضواب ــد أورد القان وق  .8
للدوائــر االنتخابيــة الواقعــة يف نطــاق اختصاصهــا، حيــث بينــت املــادة رقــم )8( مــن القانــون أعــاله وجــوب: "1 
ــع  ــك بالتنســيق م ــع الســجالت واملســتندات الرســمية، وذل ــب حــروف الهجــاء مــن واق ــون اجلــداول بترتي - أن تك
إدارة الســجل الســكاني باجلهــاز املركــزي لإلحصــاء. 2 - أن تشــمل اجلــداول علــى أســماء الناخبــني ممــن تتوافــر 
فيهــم الشــروط املنصــوص عليهــا يف املــادة الثانيــة مــن هــذا القانــون ويراعــى يف ذلــك املشــاركة ســابًقا يف العمليــة 
االنتخابيــة مــن واقــع الســجالت، علــى أال يكــون الناخــب محروًمــا أو معفًيــا مــن مباشــرة احلقــوق السياســية وقــت 
إعــداد اجلــداول أو خــالل املــدة احملــددة لتصحيحهــا. ويكــون القيــد شــاماًل اســم الناخــب ورقمــه الشــخصي ومحــل 
إقامتــه العاديــة. 3 - إعــداد اجلــداول لــكل دائــرة مــن نســختني يوقــع عليهمــا رئيــس اللجنــة املنصــوص عليهــا يف 
املــادة الســابقة وأمــني ســر بهــا، وحتتفــظ اللجنــة بنســخة، وتســلم الثانيــة إلــى وزارة العــدل والشــئون اإلســالمية 
واألوقــاف. 4 - تُعــرض ملــدة ســبعة أيــام يف كل دائــرة انتخابيــة أســماء الناخبــني بهــا يف املقــار واألماكــن العامــة التــي
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ــى األقــل مــن امليعــاد  ــا عل ــر العــدل والشــئون اإلســالمية واألوقــاف وذلــك قبــل خمســة وأربعــني يوًم يحددهــا وزي  
االنتخــاب". إلجــراء  احملــدد 

إلــى جانــب ذلــك أقــرت املــادة رقــم )11( مــن ذات القانــون أنــه: "ال يجــوز إدخــال أي تعديــل علــى جــداول الناخبــني   .9
بعــد الدعــوة إلــى االســتفتاء أو االنتخــاب، إال فيمــا يتعلــق بتصحيــح يف اجلــداول، تنفيــًذا للقــرارات واألحــكام 
الصــادرة يف الطعــون اخلاصــة بالقيــد فيهــا، أو بنــاًء علــى اإلبالغــات بصــدور أحــكام أو قــرارات نهائيــة تــؤدي إلــى 

احلرمــان مــن مباشــرة احلقــوق السياســية".

أمــا بشــأن آليــة اعتــراض الناخبــني ملــن لــم يــرد اســمه يف تلــك اجلــداول املخصصــة لهــم، فقــد رســمت املــادة رقــم   .10
)12( مــن القانــون أعــاله الســبيل اإلجرائــي املنظــم لهــذا االعتــراض، مقــررة أنــه: " لــكل مــن لــم يــدرج اســمه يف 
جــدول الناخبــني أو حــدث خطــأ يف البيانــات اخلاصــة بقيــده فيهــا أن يطلــب مــن جلنــة اإلشــراف علــى ســالمة 
االســتفتاء واالنتخــاب املنصــوص عليهــا يف املــادة الســابعة مــن هــذا القانــون قيــد اســمه أو تصحيــح البيانــات 
اخلاصــة بقيــده، ولــكل مــن زالــت عنــه املوانــع بعــد حتريــر اجلــدول، أن يطلــب إدراج اســمه أو تصحيــح البيانــات 
اخلاصــة بالقيــد. ولــكل ناخــب أُدرج اســمه يف أحــد جــداول الناخبــني، أن يطلــب إدراج اســم مــن أُهمــل إدراج اســمه 
بغيــر وجــه حــق، أو ُحــذف اســم مــن أُدرج بغيــر حــق، أو تصحيــح البيانــات اخلاصــة بالقيــد، وذلــك بالنســبة جلــدول 
ــدة عــرض اجلــداول.  ــح خــالل م ــد أو التصحي ــب القي ــدم طل ــه. ويق ــب في ــدرج اســم الطال ــة امل ــرة االنتخابي الدائ
وتصــدر اللجنــة قــراًرا يف الطلــب خــالل ثالثــة أيــام مــن تاريــخ تقدميــه إليهــا، ويعتبــر عــدم إصــدار القــرار يف هــذه 
ــا بالرفــض، ويف حالــة صــدور قــرار برفــض الطلــب يكــون لصاحــب الشــأن حــق الطعــن يف هــذا  املــدة قــراًرا ضمنّيً
القــرار أمــام محكمــة االســتئناف العليــا املدنيــة يف موعــد أقصــاه ثالثــة أيــام مــن تاريــخ صــدوره، وتفصــل احملكمــة 

يف تلــك الطعــون خــالل ســبعة أيــام مــن تاريــخ إقامــة الدعــوى بحكــم نهائــي غيــر قابــل للطعــن".

ويف الشــأن البلــدي، جــاءت أحــكام نصــوص املــواد أرقــام )2(، )3(، )7(، )8(، )10(، )11( مــن املرســوم بقانــون رقــم   .11
)3( لســنة 2002 بشــأن نظــام انتخــاب أعضــاء املجالــس البلديــة وتعديالتــه، لتحمــل يف مضمونهــا ذات األحــكام 

مــة للعمليــة االنتخابيــة ألعضــاء مجلــس النــواب. املنظِّ

وفيمــا يتعلــق بالواقــع العملــي، فقــد رصــدت املؤسســة الوطنيــة وتابعــت اجلهــود املبذولــة مــن قبــل اللجنــة العليــا   .12
ــي مــن شــأنها ــف وســائل اإلعــالم والتواصــل االجتماعــي-  الت ــر مختل ــى ســالمة االنتخــاب - عب ــام عل لإلشــراف الع
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تيســير وتســهيل العمليــة االنتخابيــة يف شــقيها النيابــي والبلــدي فيمــا يتعلــق مبرحلــة القيــد يف جــداول الناخبــني   
واالعتــراض عليهــا، والضوابــط الزمنيــة التــي يجــب التقيــد بهــا لتلقــي طلبــات تغييــر وتصحيــح العناويــن، فضــال عن 
إتاحــة عــدد مــن الوســائل للتحقــق مــن وجــود أســماء الناخبــني، وإمكانيــة تصحيــح العناويــن إلكترونيــا عبــر املوقــع 
ــر وااللتزامــات  اإللكترونــي، وهــو الــذي يضمــن للمواطنــني ممارســة حقهــم بشــكل فعــال ومبــا يتوافــق مــع املعايي

ــة. الدوليــة ذات الصل

كمــا رصــدت املؤسســة الوطنيــة التصريــح الرســمي الصــادر عــن اللجنــة العليــا لإلشــراف العــام علــى ســالمة   .13
االنتخــاب، الــذي أشــار إلــى أن عــدد الناخبــني الذيــن حتققــوا مــن بياناتهــم يف جــداول الناخبــني مــن خــالل اللجــان 
اإلشــرافية املوزعــة علــى محافظــات اململكــة األربــع، باإلضافــة إلــى املوقــع اإللكترونــي املخصــص لذلــك، بلــغ 

ناخبــا.  )134,637(

وتــرى املؤسســة الوطنيــة أن تلــك األرقــام إمنــا تؤكــد مســتوى الوعــي واإلدراك السياســيني واحلقوقيــني املتقدَمــني   .14
ــاة  ــة النهــوض باحلي لــدى املواطنــني، ورغبتهــم يف املشــاركة السياســية وإدارة الشــئون العامــة يف اململكــة، ومواصل

الدميقراطيــة ودعــم مســيرة التنميــة السياســية يف اململكــة.

ــة  ــة االنتخابي ــى ســالمة االنتخــاب، فقــد بلغــت الكتل ــا لإلشــراف عل ــة العلي وبحســب التصريحــات الرســمية للجن  .15
التــي يحــق لهــا ممارســة احلــق يف االنتخــاب عــدد )365,467( ناخًبــا، حيــث بلغــت الكتلــة االنتخابيــة يف محافظــة 
العاصمــة التــي تضــم عشــر دوائــر انتخابيــة عــدد )81,892( ناخًبــا، يف حــني بلغــت الكتلــة االنتخابيــة يف محافظــة 
احملــرق التــي تضــم ثمانــي دوائــر انتخابيــة عــدد )79,213( ناخًبــا، أمــا الكتلــة االنتخابيــة يف احملافظــة الشــمالية 
التــي تضــم اثنتــي عشــر دائــرة انتخابيــة فقــد بلغــت عــدد )125,870( ناخًبــا، يف حــني حظيــت احملافظــة اجلنوبيــة 

التــي تضــم عشــر دوائــر انتخابيــة بكتلــة انتخابيــة بلغــت عــدد )78,492( ناخًبــا.

وعليــه، يأتــي هــذا اإلعــالن عــن الكتلــة االنتخابيــة بعــد انتهــاء محكمــة االســتئناف العليــا املدنيــة- باعتبارهــا   .16
احملكمــة املختصــة قانوًنــا - مــن الفصــل يف الطعــون كافــة التــي تقــدم بهــا الناخبــون علــى القــرارات الصــادرة عــن 
اللجــان اإلشــرافية األربــع املوزعــة علــى محافظــات اململكــة، حيــث بلــغ عــدد الطعــون التــي نظرتهــا احملكمــة )21( 
طعنــا، أيــدت احملكمــة مــا انتهــى إليــه قــرار اللجــان اإلشــرافية يف اثنــي عشــر )12( قــرارا، وعارضــت وألغــت تســعة 

)9( قــرارات.
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ثالًثا: 
مرحلة تلقي طلبات الترشيح واالعتراض عليها 

والطعون القضائية املقدمة
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نظــم املرســوم بقانــون رقــم )14( لســنة 2002 بشــأن مباشــرة احلقــوق السياســية وتعديالتــه املســائل املتعلقــة بتلقــي   .1
طلبــات الترشــيح، حيــث نصــت املــادة رقــم )15( منــه علــى أن: "يحــدد ميعــاد االنتخابــات العامــة ملجلــس النــواب بأمــر 
ملكــي، ويكــون إصــدار األمــر قبــل التاريــخ احملــدد إلجــراء االنتخابــات بخمســة وأربعــني يوًمــا علــى األقــل. ويحــدد 
ميعــاد االنتخابــات التكميليــة بقــرار مــن وزيــر العــدل والشــئون اإلســالمية واألوقــاف، ويكــون إصــدار القــرار قبــل 
التاريــخ احملــدد إلجــراء االنتخابــات بثالثــني يومــا علــى األقــل. ويجــب أن يتضمــن األمــر أو القــرار تاريــخ فتــح بــاب 

الترشــيح وتاريــخ قفلــه...".

وجــاءت املــادة رقــم )3( يف فقرتهــا الثانيــة مــن القانــون نفســه، لتســتثني مــن الترشــيح فئــات جــاءت علــى ســبيل   .2
احلصــر، حيــث نصــت علــى أنــه: "ومُينــع مــن الترشــيح ملجلــس النــواب كل مــن: 1 - احملكــوم عليــه بعقوبــة جنايــة 
حتــى وإْن صــدر بشــأنه عفــو خــاص عــن العقوبــة أو ُردَّ إليــه اعتبــاره. 2 - احملكــوم عليــه بعقوبــة احلبــس يف اجلرائــم 
ــادات وأعضــاء  ــة. 3 - قي ــو خــاص عــن العقوب ــى وإْن صــدر بشــأنه عف ــى ســتة أشــهر حت ــد عل ــدة تزي ــة مل العْمدي
ــة أو أيِّ  ــة جســيمة ألحــكام دســتور اململك ــا مخالف ــي الرتكابه ــم نهائ ــة بحك ــني املنحلَّ ــات السياســية الفعلي اجلمعي
ــد اإلضــرار أو تعطيــل ســير احليــاة الدســتورية أو النيابيــة، وذلــك بإنهــاء أو  قانــون مــن قوانينهــا. 4 - كل َمــن تعمَّ

تــْرك العمــل النيابــي باملجلــس، أو مت إســقاط عضويتــه لــذات األســباب".

واســتكماال لألحــكام ذات الصلــة بالترشــيح املشــار إليهــا ســلفا، جــاء املرســوم بقانــون رقــم )15( لســنة 2002   .3
بشــأن مجلســي الشــورى والنــواب وتعديالتــه، ليضــع الشــروط الــالزم توافرهــا فيمــن يرشــح نفســه لعضويــة مجلــس 
النــواب، حيــث نصــت املــادة رقــم )11( علــى أنــه: "مــع عــدم اإلخــالل باألحــكام املقــررة يف قانــون مباشــرة احلقــوق 
ــى مــن  ــا، وأن ميضــي عل ــواب: أ - أن يكــون بحرينًي ــة مجلــس الن السياســية، يشــترط فيمــن يرشــح نفســه لعضوي
اكتســب اجلنســية البحرينيــة عشــر ســنوات علــى األقــل، وغيــر حامــل جلنســية أخــرى، باســتثناء مــن يحمــل جنســية 
إحــدى الــدول األعضــاء مبجلــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة بشــرط أن تكــون جنســيته البحرينيــة بصفــة أصليــة، 
ومتمتًعــا بكافــة حقوقــه املدنيــة والسياســية. ب - أن يكــون اســمه مدرًجــا يف جــدول انتخــاب الدائــرة التــي يرشــح 
نفســه فيهــا. ج - أال تقــل ســنه يــوم االنتخــاب عــن ثالثــني ســنة كاملــة. د - أن يجيــد قــراءة اللغــة العربيــة وكتابتهــا. 
ــه  ــواب قــد أســقطت بقــرار مــن املجلــس الــذي ينتمــي إلي ــه مبجلــس الشــورى أو مجلــس الن ه - أال تكــون عضويت
ــه ــك يجــوز ملــن أســقطت عضويت ــة. ومــع ذل ــات العضوي ــار أو بســبب اإلخــالل بواجب بســبب فقــد الثقــة أو االعتب
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الترشــيح إذا انقضــى الفصــل التشــريعي الــذي صــدر خاللــه قــرار إســقاط العضويــة، أو صــدر قــرار مــن املجلــس   
الــذي كان عضــًوا فيــه بإلغــاء األثــر املانــع مــن الترشــيح املترتــب علــى إســقاط العضويــة بعــد انقضــاء دور االنعقــاد 
الــذي صــدر خاللــه قــرار إســقاط العضويــة. و- أال تكــون عضويتــه مبجلــس النــواب قــد زالــت بســبب االســتقالة 

وذلــك خــالل الفصــل التشــريعي الــذي قــدم فيــه اســتقالته".

أمــا بشــأن االنتخابــات البلديــة، فقــد نظــم املرســوم بقانــون رقــم )3( لســنة 2002 بشــأن نظــام انتخــاب أعضــاء   .4
املجالــس البلديــة وتعديالتــه، أحــكام الترشــيح للعضويــة، حيــث نصــت املــادة رقــم )14( منــه علــى أن: »يقــدم مــن 
يرغــب يف ترشــيح نفســه لعضويــة املجلــس البلــدي طلــب الترشــيح كتابــة إلــى اللجنــة املنصـــــوص عليهــا يف املــادة 
الســابعة مــن هــذا القانــون مشــفوًعا بتـــزكية عشــرة ناخبــني مــن الدائــرة االنـتخابـــية، علــى أن يُحــدد يف هــذا الطلــب 

الدائــرة التــي يرشــح نفســه فيهــا، وال يجــوز للناخــب أن يزكــي أكثــر مــن مرشــح...".

ولضمــان التمتــع باحلــق يف الترشــيح ســواء كان لعضويــة مجلــس النــواب أم لعضويــة املجلــس البلــدي، فقــد كفــل   .5
القانــون لــكل مــن تقــدم للترشــيح ولــم يــرد اســمه يف الكشــف املعــد لذلــك الطلــب إلــى جلنــة اإلشــراف علــى ســالمة 
ــى إدراج اســم أي مــن املرشــحني خــالل مــدة عــرض  ــراض عل االنتخــاب إدراج اســمه ضمــن املرشــحني، أو االعت
الكشــوف. ويف جميــع األحــوال فقــد أتــاح القانــون لصاحــب املصلحــة حــق الطعــن علــى قــرار اللجنــة أمــام محكمــة 
االســتئناف العليــا املدنيــة، وهــو األمــر الــذي نظمتــه املــادة رقــم )13( مــن املرســوم بقانــون رقــم )15( بشــأن مجلســي 
ــادة رقــم )15( مــن  ــه امل ــة نظمت ــة املجالــس البلدي ــى عضوي ــه أيضــا بالنســبة إل ــه، ومثل ــواب وتعديالت الشــورى والن

املرســوم بقانــون رقــم )3( لســنة 2002 بشــأن نظــام انتخــاب أعضــاء املجالــس البلديــة وتعديالتــه.

ــى املترشــح اتخاذهــا يف ســبيل ممارســته حلقــه يف الترشــيح،  ــزم عل لــذا، فقــد حــدد القانــون اإلجــراءات التــي يل  .6
ســواء كان لعضويــة مجلــس النــواب أم لعضويــة املجلــس البلــدي، ومــن بــني أهــم هــذه اإلجــراءات التقــدم كتابــة إلــى 
جلنــة اإلشــراف علــى ســالمة االنتخــاب يف املراكــز اإلشــرافية املوزعــة علــى محافظــات اململكــة األربــع بعــد اســتيفاء 

الشــروط املبينــة يف القانــون واملشــار إليهــا ســلفا.

ومنــح القانــون احلــق لــكل مــن لــم يــرد اســمه يف قوائــم املترشــحني، طلــب إدراج اســمه يف هــذه القوائــم، كمــا منحــه   .7
القانــون حــق االعتــراض علــى إدراج اســم أي مــن املرشــحني، وعلــى اللجنــة أن تصــدر قرارهــا خــالل مــدة ثالثــة
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أيــام مــن تاريــخ تقدميــه، واعتبــر القانــون عــدم إصــدار اللجنــة لقرارهــا خــالل تلــك املــدة، قــرارا ضمنيــا بالرفــض،   
وعلــى صاحــب الطلــب اللجــوء إلــى محكمــة االســتئناف العليــا املدنيــة للطعــن علــى القــرار خــالل مــدة ثالثــة أيــام 
مــن تاريــخ صــدروه، علــى أن تفصــل فيــه احملكمــة خــالل ســبعة أيــام مــن تاريــخ إقامــة الدعــوى، ويكــون فصلهــا فيــه 

نهائيــا غيــر قابــل للطعــن.

ــون  ــادة رقــم )15( مــن املرســوم بقان ــازل عــن ترشــحه وفــق امل ــون للمترشــح حــق التن ــح القان ــل، فقــد من ويف املقاب  .8
ــب  ــي هــذا اإلجــراء ليكفــل - مــن جان ــه، ويأت ــواب والشــورى وتعديالت رقــم )15( لســنة 2002 بشــأن مجلســي الن
آخــر - حــق األفــراد يف حريــة ممارســة احلــق يف املشــاركة السياســية، كمــا منحــه ذات احلــق بالنســبة إلــى الترشــح 
ــون رقــم )3( لســنة 2002 بشــأن نظــام انتخــاب  ــادة رقــم )17( مــن املرســوم بقان ــة، وذلــك يف امل للمجالــس البلدي
أعضــاء املجالــس البلديــة وتعديالتــه. كمــا منــح القانــون املترشــح احلــق يف تســلّم جــداول الناخبــني التابعــني للدائــرة 
املترشــح فيهــا، إلــى جانــب حقــه يف أن يختــار لــه وكيــال، علــى أن يكــون مقيــًدا يف جــدول االنتخــاب التابــع لدائــرة 

املترشــح.

وإنفــاذا للقانــون، ولضمــان متتــع املواطنــني بحقهــم يف الترشــيح، فقــد رصــدت املؤسســة الوطنيــة وتابعــت اجلهــود   .9
املبذولــة مــن قبــل اللجنــة العليــا لإلشــراف العــام علــى ســالمة االنتخــاب، عبــر مختلــف وســائل اإلعــالم والتواصــل 
االجتماعــي التــي مــن شــأنها تيســير وتســهيل العمليــة االنتخابيــة يف شــقيها النيابــي والبلــدي، فيمــا يتعلــق بتلقــي 
طلبــات الترشــيح وعلــى نحــو يضمــن للمواطنــني ممارســة حقهــم بشــكل فعــال ومبــا يتوافــق مــع املعاييــر وااللتزامــات 
مــة والتعليمــات اإلرشــادية والتوعويــة،  الدوليــة ذات الصلــة، بــدءا مــن جهودهــا يف اســتعراض التشــريعات املنظِّ
إلــى جانــب بيــان اإلجــراءات واملتطلبــات الواجبــة االتبــاع، وحتديــد املواعيــد واألوقــات واألماكــن ملباشــرة تلــك 
اإلجــراءات، وتلقــي طلبــات التصحيــح واالعتــراض علــى القوائــم، إلــى جانــب املتابعــة الدوريــة ملتطلبــات هــذه املرحلة 
كافــة، وإْطــالع الــرأي العــام عليهــا يف حينــه، فضــال عــن إصدارهــا دليــال يهــدف إلــى توعيــة املرشــح بحقوقــه كافــة، 
وإحاطتــه ووكالئــه وقــادة حملتــه االنتخابيــة بالقواعــد والضوابــط القانونيــة اخلاصــة مبراحــل العمليــة االنتخابيــة. 

ــذي  ــر التنفي ــة إعــالن املدي ــد رصــدت املؤسســة الوطني ــة الترشــيح، فق ــة يف مرحل ــد املمارســة العملي ــى صعي وعل  .10
ــع  ــه، م ــى يف 21 مــن الشــهر ذات ــر 2018 وانته ــدأ يف 17 أكتوب ــذي ب ــاب الترشــيح ال ــح ب ــات 2018، عــن فت النتخاب
ــي عــدد ــغ إجمال ــث بل ــع، حي ــة األرب ــى محافظــات اململك ــي توزعــت عل ــات الترشــيح الت ــن تقــدمي طلب ــد أماك حتدي
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طلبــات الترشــيح لالنتخابــات النيابيــة والبلديــة )506( طلبــات، تقــدم لعضويــة مجلــس النــواب عــدد )346( طلبــا،   
و)160( طلبــا لعضويــة املجالــس البلديــة، بعدهــا مت عــرض قوائــم املترشــحني وتلقــي طلبــات التصحيــح واالعتــراض 
يف اللجــان اإلشــرافية التــي اســتمرت ملــدة ثالثــة أيــام بــدًءا مــن 22 إلــى 24 أكتوبــر 2018، وهــي الفتــرة التــي 
تســجل فيهــا االعتراضــات وتقــدم فيهــا الطعــون، علــى أن يكــون يــوم 7 مــن نوفمبــر يــوم اإلعــالن النهائــي جلــداول 

املرشــحني.

ومــع غلــق بــاب التنــازل عــن الترشــح، حســب تصريــح املديــر التنفيــذي النتخابــات 2018، فقــد مت رصــد انســحاب   .11
عــدد ثالثــة )3( مترشــحني يف االنتخابــات النيابيــة فقــط، عمــاًل باملــادة رقــم )15( مــن املرســوم بقانــون رقــم )15( 
ــن الترشــيح  ــاك أي انســحاب م ــن هن ــم يك ــه، يف حــني ل ــواب وتعديالت لســنة 2002 بشــأن مجلســي الشــورى والن

لعضويــة املجالــس البلديــة.

كمــا رصــدت املؤسســة الوطنيــة، رفــض عــدد مــن طلبــات الترشــيح ألســباب يرجــع بعضهــا إلــى انتمــاء أصحابهــا إلــى   .12
جمعيــة سياســية منحلــة قانونــا، أو ألســباب تتعلــق بالســجل اجلنائــي، أو لعــدم إمتــام اإلجــراءات املتبعــة يف هــذا 
الشــأن، أو عــدم اســتيفاء شــروط الترشــح، مــع منحهــم جميعــا احلــق يف التظلــم أمــام اللجــان اإلشــرافية، ومــن ثــم 
أمــام القضــاء املختــص، وهــو مســلك تــراه املؤسســة الوطنيــة يشــكل أداة حمايــة ورقابــة ملباشــرة احلــق يف الترشــيح.

وقــد تابعــت املؤسســة الوطنيــة مــا آلــت إليــه الطعــون املرفوعــة إلــى محكمــة االســتئناف العليــا املدنيــة، حيــث   .13
ــى ســالمة االنتخــاب، أن احملكمــة نظــرت عــدد ســتة  ــا لإلشــراف عل ــة العلي ــع الرســمي للجن ــر املوق رصــدت، عب
وســتني )66( طعًنــا علــى قــرارات اللجــان اإلشــرافية، أيــدت منهــا عــدد اثنــي وخمســني )52( طعنــا، وألغــت عــدد 
ــغ عــدد الطعــون التــي ســقط حــق الطعــن  ــم املترشــحني، فيمــا بل ــى قوائ خمســة )5( طعــون وإرجــاع أصحابهــا إل
فيهــا خمســة )5( طعــون، ورفــض عــدد أربعــة )4( طعــون شــكال لرفعهــا بعــد امليعــاد املقــرر. وعليــه، فقــد بلــغ عــدد 
املترشــحني النهائــي لنيــل عضويــة مجلــس النــواب عــدد )293( مترشــحا، يف حــني بلــغ عــدد املترشــحني لنيــل 

عضويــة املجالــس البلديــة )137( مترشــحا.

كمــا رصــدت املؤسســة الوطنيــة عبــر الوســائل اإلعالميــة املختلفــة بالغــا ألحــد املترشــحني مفــاده تلقيــه تهديــدا   .14
حلملــه علــى الرجــوع عــن قــرار ترشــحه، وهــو الــذي دعــاه إلــى تقــدمي بــالغ بشــأن ذلــك إلــى النيابــة العامــة التــي
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باشــرت التحقيــق يف الواقعــة، حيــث يأتــي إجــراء األخيــرة حلمايــة احلــق وضمــان ممارســته بحريــة بعيــدا عــن أي   
ضغــوط أو مخــاوف، إلــى جانــب رصــد تلقــي النيابــة العامــة بالًغــا عــن أشــخاص تلقــوا أمــواال مــن جهــات خارجيــة 
لغــرض اإلضــرار مبصالــح اململكــة، مــن خــالل دعمهــم يف خــوض االنتخابــات النيابيــة، حيــث تــرى املؤسســة الوطنيــة 
أن مثــل هــذه املمارســات مــن شــأنها املســاس والتأثيــر يف حــق األفــراد يف ممارســتهم حلقوقهــم السياســية، فضــال 
عــن تعارضهــا مــع النظــم الدميقراطيــة التــي تقــوم علــى املشــاركة يف إدارة الشــئون العامــة وبنــاء الدولــة واحلضــارة، 

علًمــا أن احلالــة األخيــرة قــد أحيلــت إلــى احملكمــة املختصــة ومازالــت إجراءاتهــا القضائيــة قيــد النظــر.

ــة، فقــد رصــدت املؤسســة  ــة االنتخابي ويف خطــوة تتيــح املجــال للمترشــحني الســتعمال حقهــم يف مباشــرة الدعاي  .15
الوطنيــة إعــالن املديــر التنفيــذي لالنتخابــات، عــرض الكشــوف النهائيــة لالنتخابــات النيابيــة والبلديــة يف 4 
نوفمبــر 2018، أي قبــل املوعــد احملــدد لهــا الــذي كان مقــررا إعالنــه يف 7 نوفمبــر علــى وفــق اجلــدول الزمنــي وبعــد 
انتهــاء املــدة القانونيــة لنظــر الطعــون مــن قبــل محكمــة االســتئناف، ويأتــي ذلــك التقــدمي بنــاء علــى انتهــاء احملكمــة 

مــن نظــر الطعــون جميعهــا قبــل املوعــد احملــدد لهــا.
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رابًعا:
مرحلة الدعاية االنتخابية والصمت االنتخابي
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تـــُـعد الدعايــة االنتخابيــة أحــد أهــم مظاهــر املمارســة الدميقراطيــة يف العمليــة االنتخابيــة، ملــا تؤديــه مــن دور هــام   .1
ــام،  ــرأي الع ــر يف اتاهــات ال ــف انتمــاءات املترشــحني وتوجهاتهــم يف ســبيل التأثي ــة ملختل يف احلمــالت االنتخابي
وبنــاء موقــف محــدد حــول أي قضيــة مــن القضايــا ذات العالقــة بالوضــع العــام وهمــوم الناخبــني، عبــر مختلــف 

ــة. ــة، والســيما وســائل التواصــل االجتماعــي احلديث ــة: املســموعة واملقــروءة واملرئي ــق والوســائل احلديث الطرائ

وقــد نظــم املرســوم بقانــون رقــم )15( لســنة 2002 بشــأن مجلســي الشــورى والنــواب وتعديالتــه، الدعايــة االنتخابيــة   .2
يف الفصــل الثالــث، حيــث بينــت املــادة رقــم )22( ومــا بعدهــا أحــكام وضوابــط الدعايــة االنتخابيــة، التــي مــن أهمهــا 
وجــوب أن تكــون الدعايــة االنتخابيــة حــرة، مــع التــزام املرشــح مبجموعــة مــن الضوابــط عنــد ممارســته الدعايــة 
االنتخابيــة، يأتــي يف مقدمتهــا االلتــزام بأحــكام الدســتور واحتــرام ســيادة القانــون، واحتــرام حريــة الــرأي والفكــر 

لــدى الغيــر.

وأعقبتهــا املــادة رقــم )23( مــن القانــون نفســه، لتضــع ضوابــط إعالنــات املرشــحني، مبــا يف ذلــك امللصقــات   .3
والبيانــات االنتخابيــة، واألماكــن املخصصــة لهــا واملســاحات املتســاوية للمرشــحني، وبهــدف ضمــان حيــاد الدولــة 
إزاء احلمــالت االنتخابيــة، حظــر القانــون ذاتــه يف املــادة رقــم )24( علــى موظفــي احلكومــة والهيئــات واملؤسســات 
العامــة ورؤســاء املجالــس البلديــة وأعضائهــا القيــام بالدعايــة االنتخابيــة لصالــح أي مــن املرشــحني يف أماكــن 

ــر مباشــر. عملهــم ســواء بشــكل مباشــر أو غي

ــة االنتخابيــة مــن أي جهــة  كمــا حظــرت املــادة رقــم )25( مــن القانــون نفســه، تلقــي كل مرشــح أي أمــوال للدعاي  .4
كانــت، ســواء كانــت مــن داخــل اململكــة أو مــن خارجهــا. كمــا أوجــب القانــون يف املــادة رقــم )26( علــى جميــع وســائل 
ــان  ــني املرشــحني لضم ــدم املســاواة ب ــى ق ــل اإلعالمــي عل ــروءة وغيرهــا التعام ــة واملســموعة واملق اإلعــالم: املرئي

حيادهــا وعــدم انحيازهــا ألي مــن املرشــحني.

وأخيــرا، أوجــب القانــون يف املــادة  رقــم )27( وقــف جميــع أعمــال الدعايــة االنتخابيــة يف أنحــاء اململكــة قبــل املوعــد   .5
احملــدد لعمليــة االقتــراع بأربــع وعشــرين ســاعة، حيــث تُــــعرف هــذه الفتــرة بـــفترة »الصمــت االنتخابــي«، إذ ال يجــوز 
ــات، أو ممارســة أي نشــاط أو  ــق باالنتخاب فيهــا ألي مرشــح الظهــور يف وســائل اإلعــالم للتحــدث بــأي شــأن يتعل
القيــام بــأي عمــل ينــدرج يف ســياق الترويــج والدعايــة االنتخابيــة لكســب ود الناخبــني خاصــة االجتمــاع يف اخليــم 

واملقــار االنتخابيــة.
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واســتكماال لألحــكام التنظيميــة للدعايــة االنتخابيــة، جــاء القــرار الــوزاري رقــم )77( لســنة 2006 بشــأن تنظيــم   .6
الدعايــة االنتخابيــة النتخابــات أعضــاء مجلــس النــواب واملجالــس البلديــة، ليؤكــد التــزام كل مرشــح لعضويــة 
ــة مــن دون مســاس  ــه االنتخابي ــاع القواعــد الســلوكية املتحضــرة يف دعايت ــة باتب ــس البلدي ــواب واملجال ــس الن مجل
ــر مباشــرة، وغيرهــا مــن  ــه بصــورة مباشــرة أو غي ــه أو الطعــن يف كفاءت بشــخص أي مرشــح آخــر أو اإلســاءة إلي
املســائل التنظيميــة. يضــاف إلــى ذلــك كلــه، فــإن املرســوم بقانــون رقــم )14( لســنة 1973 بشــأن تنظيــم اإلعالنــات 
قــد نظــم العمليــة الدعائيــة مــن وجــوب احلصــول علــى الترخيــص الــالزم، وعــدم مخالفــة اإلعالنــات لألمــن العــام 

ــل املنطقــة. ــرور، وأن تكــون متفقــة وغــرض تمي ــة امل ــا حرك ــة، أو إعاقته ــد الديني أو اآلداب العامــة أو العقائ

وعلــى صعيــد املمارســة العمليــة يف هــذه املرحلــة، وإعمــاال للقانــون والقــرارات ذات الصلــة بالدعايــة االنتخابيــة،   .7
فقــد مت رصــد قيــام اللجنــة العليــا لإلشــراف العــام علــى ســالمة االنتخــاب، وعبر مختلف وســائل اإلعــالم والتواصل 
مــة للدعايــة االنتخابيــة، مــع  االجتماعــي التابعــة لهــا، وحســابها اإللكترونــي، بعــرض الضوابــط القانونيــة املنظِّ
توجيــه الدعــوة إلــى املترشــحني إلــى أهميــة التقيــد بالضوابــط املنظمــة للدعايــة االنتخابيــة، ومــن بينهــا االلتــزام 
بالدســتور واحتــرام ســيادة القانــون، وحريــة الــرأي والفكــر لــدى الغيــر، واحملافظــة علــى الوحــدة الوطنيــة وأمــن 
الوطــن واســتقراره، وعــدم القيــام بــكل مــا يثيــر الفرقــة أو الطائفيــة بــني املواطنــني، فضــال عــن عــدم خــرق فتــرة 

الصمــت االنتخابــي.

إلــى جانــب رصــد اجلهــود املبذولــة مــن قبــل اجلهــات املختصة ممثلة يف وزارة األشــغال وشــئون البلديات والتخطيط   .8
العمرانــي، يف ســبيل تنظيــم الدعايــة االنتخابيــة يف مختلــف محافظــات اململكــة، ومبــا يتفــق وأحــكام القانــون، ويف 
الســياق ذاتــه، مت رصــد عــدم التــزام بعــض املترشــحني بالضوابــط املنظمــة للدعايــة االنتخابيــة مــن خــالل وضــع 
اإلعالنــات اخلاصــة بهــم علــى نحــو يهــدد ســالمة األفــراد، أو يعــوق حركــة املــرور، أو علــى نحــو مــن شــأنه إتــالف 
الرقعــة اخلضــراء يف جانــب الطريــق العــام، أو مت عــرض تلــك اإلعالنــات علــى شــوارع يحظــر القانــون اإلعــالن 

فيهــا.

ومــن جانــب آخــر، رصــدت املؤسســة الوطنيــة  تعــرض بعــض إعالنــات املترشــحني لإلتــالف العمــدي، وهــو أمــر تــراه   .9
املؤسســة الوطنيــة مساًســا بحــق املترشــحني يف الترويــج والدعايــة والتعبيــر عــن رأيهــم الــذي كفلــه الدســتور ونظمــه 

القانــون، فضــال عــن أنــه ســلوك يعــد مــن قبيــل املنافســة غيــر الشــريفة وعرقلــة للعمليــة االنتخابيــة.
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ورصــدت املؤسســة الوطنيــة، مباشــرة جلنــة التحقيــق التابعــة للنيابــة العامــة واخلاصــة باجلرائــم االنتخابيــة،   .10
التحقيــق يف واقعــة ضبــط عــدد مــن األشــخاص حــال قيامهــم بإتــالف إعــالن انتخابــي ألحــد املترشــحني، حيــث 
قــررت بعــد إجــراء التحقيــق حبــس أحدهــم احتياطيــا متهيــدا إلحالتــه إلــى احملكمــة، كمــا تابعــت املؤسســة الوطنيــة 
احلكــم الصــادر عــن احملكمــة الصغــرى اجلنائيــة الــذي قضــى بعقوبــة احلبــس ألربعة متهمــني ملدة شــهرين لتمزيقهم 
اإلعالنــات االنتخابيــة لبعــض املترشــحني يف احملافظــة الشــمالية، وغرمــت كل واحــد منهــم مائتــي )200( دينــار 

وأمــرت بوقــف تنفيــذ العقوبــة.

كمــا رصــدت املؤسســة الوطنيــة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي اســتياء وانزعــاج بعــض املواطنــني مــن قيــام بعــض   .11
املترشــحني يف ســبيل الترويــج والدعايــة بتصرفــات مــن شــأنها التأثيــر يف رأيهــم واختيارهــم، مــن خــالل قيامهــم 
بزيــارات منزليــة وطلــب حصــر عــدد أفــراد األســرة وأرقــام الهواتــف، ويف املقابــل مت رصــد شــكاوى ملترشــحني أبــدوا 
فيهــا انزعاجهــم مــن تلقيهــم مكاملــات هاتفيــة ورســائل نصيــة يطلــب أصحابهــا مبالــغ ماليــة علــى هيئــة مســاعدات 

حتــت غطــاء الفقــر والديــون واملــرض.

ــة  ــى إحــدى وســائل التواصــل االجتماعــي، رصــدت املؤسســة الوطني ــة العامــة عل ــر احلســاب الرســمي للنياب وعب  .12
تصريًحــا مفــاده تلقــي جلنــة التحقيــق يف اجلرائــم االنتخابيــة قبــل يــوم موعــد االقتــراع إخطــارا مــن اللجنــة العليــا 
لإلشــراف العــام علــى ســالمة االنتخــاب عــن تــداول مقطــع فيديــو عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي يتضمــن 
ــاإلدالء بأصواتهــم  ــل تعهدهــم ب ــة لبعــض الناخبــني يف مقاب ــغ مالي ــة أحــد املرشــحني بدفــع مبال ــام رئيــس حمل قي
لصالــح املرشــح، إلــى جانــب تقــدمي املرشــح والقائمــني علــى حملتــه االنتخابيــة مســاعدات للناخبــني بهــدف اإلدالء 

ــة العامــة التحقيــق مــع األطــراف كافــة. ــه، حيــث باشــرت النياب بأصواتهــم ملصلحت

وتــرى املؤسســة الوطنيــة أنــه وعلــى الرغــم مــن أن القانــون والقــرارات التنظيميــة ذات الصلــة بالعمليــة االنتخابيــة   .13
تقــوم علــى أســاس مبــدأ حريــة هــذه الدعايــة وأنهــا مقيــدة بعــدد مــن الضوابــط التــي تكفــل ممارســتها الصحيحــة، 
فإنــه لوحــظ قيــام عــدد مــن املترشــحني باســتخدام دعايــة انتخابيــة ال تســتقيم ومكانــة املجلــس الــذي مــن احملتمــل 
أن ينتمــي إليــه هــؤالء املترشــحون، فإلــى جانــب الضوابــط القانونيــة احملــددة يلــزم يف جميــع األحــوال أال تخــرج 

الدعايــة االنتخابيــة عــن احتــرام الــذوق العــام والقيــم األخالقيــة يف املجتمــع.
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ولقــد قامــت اللجنــة العليــا لإلشــراف العــام علــى ســالمة االنتخــاب بإعــالن يــوم الصمــت االنتخابــي يف الــدور األول   .14
)23 نوفمبــر(، ودور اإلعــادة )30 نوفمبــر(، اللذيــن يجــب أن تتوقــف فيهمــا كل أعمــال الدعايــة االنتخابيــة يف جميــع 

أنحــاء اململكــة، وذلــك قبــل أربــع وعشــرين )24( ســاعة مــن املوعــد احملــدد لالقتــراع حســبما قــرره القانــون.

ويف ذات الســياق تابعــت املؤسســة الوطنيــة قيــام بعــض املترشــحني علــى نحــو مباشــر أو غيــر مباشــر باالســتمرار يف   .15
الدعايــة االنتخابيــة يف فتــرة الصمــت االنتخابــي - خــالل الــدور األول ودور اإلعــادة- مــن خــالل الترويــج ألنفســهم 
عبــر االســتعانة بحســابات ترويجيــة يف مختلــف وســائل التواصــل االجتماعــي غيــر املخصصــة لهــم شــخصيا، 
باإلضافــة إلــى قيــام أشــخاص يعملــون ضمــن حمالتهــم االنتخابيــة بالدعايــة لهــؤالء املترشــحني، فضــال عــن قيــام 
آخريــن منهــم بنقــل لوحاتهــم االنتخابيــة لتكــون علــى مقربــة مــن مراكــز االقتــراع والفــرز، وهــي يف جميعهــا تُشــكل 

مــة للعمليــة االنتخابيــة.   انتهــاكا ألحــكام القانــون والقــرارات املنظِّ

ــه مــن ممارســات تتصــل  ــي ومــا يتصــل ب ــة يف هــذا الصــدد أن فلســفة الصمــت االنتخاب ــد املؤسســة الوطني وتؤك  .16
بالدعايــة االنتخابيــة تكمــن يف تــرك احلريــة للناخــب لتحديــد خياراتــه، وعــدم تشويشــه أو التأثيــر فيــه، ذلــك ألّن 
الناخــب يتعــّرض يف الســاعات التــي تســبق االقتــراع لعمليــة ضغــط نفســي قــد تؤثــر فيــه بشــأن حتديــد خياراتــه 
االنتخابيــة، ومــن هنــا جــاء القانــون ليقــر فتــرة الصمــت االنتخابــي إلــى جانــب حظــر بعــض املمارســات يف الدعايــة 
االنتخابيــة، لضمــان عــدم التأثيــر أو الضغــط علــى الناخبــني، ومتكينهــم مــن حســم خيارهــم والتصويــت الختيــار 

املرشــح الــذي يــرون اســتحقاقه للترشــيح بعيــدا عــن األصــوات احملّرضــة علــى التصويــت باتــاه محــدد.
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الفرع الثاني:
مالحظة االنتخابات النيابية والبلدية يف يوم االقتراع
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أواًل:
مرحلة ما قبل بدء عملية االقتراع
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نصــت املــادة رقــم )19( مــن املرســوم بقانــون رقــم )14( لســنة 2002 بشــأن مباشــرة احلقــوق السياســية وتعديالتــه،   .1
علــى أن: "حفــظ النظــام يف مقــار اللجــان املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون منــوط برئيــس اللجنــة ، ولــه أن يســتعني 
بقــوات األمــن العــام. وال يجــوز لهــؤالء دخــول قاعــات اللجــان املشــار إليهــا إال بنــاًء علــى طلــب رئيــس اللجنــة. ويجــوز 
للمرشــحني أو وكالئهــم دخــول قاعــات اللجــان الفرعيــة«، وأعقبتهــا املــادة رقــم )20( مــن ذات القانــون لتنــص علــى 
أن: »يتولــى أمــني ســر اللجنــة حتريــر احملاضــر وتدويــن قــرارات اللجنــة. وتوقــع هــذه احملاضــر مــن رئيــس اللجنــة 

وأمــني الســر بهــا".

ــة االســتفتاء أو االنتخــاب مــن  ــه أن: "تســتمر عملي ــون الســالف اإلشــارة إلي ــادة )21( مــن القان يف حــني أقــرت امل  .2
الســاعة الثامنــة صباًحــا إلــى الســاعة الثامنــة مســاًء. ومــع ذلــك إذا تبــني وجــود ناخبــني يف مقــر اللجنــة الفرعيــة لــم 
يعطــوا أصواتهــم ويرغبــون يف إعطائهــا يســتمر التصويــت بالنســبة إليهــم دون غيرهــم وإذا أعطــى جميــع الناخبــني 
ــة  ــاء عملي ــن الرئيــس انته ــاء الوقــت املقــرر لالســتفتاء أو االنتخــاب أعل ــل انته ــم قب ــن يف اجلــدول أصواته املقيدي

التصويــت بعــد إعطــاء الناخــب األخيــر صوتــه".

كمــا نصــت املــادة رقــم )27( مــن املرســوم بقانــون رقــم )15( لســنة 2002 بشــأن مجلســي الشــورى والنــواب   .3
وتعديالتــه، علــى أن: »توقــف جميــع أعمــال الدعايــة االنتخابيــة يف أنحــاء اململكــة قبــل املوعــد احملــدد لعمليــة 
ــوزاري رقــم  ــرار ال ــم )3( مــن الق ــادة رق ــة مــن امل ــرة الثاني ــع وعشــرين ســاعة«، يف حــني أقــرت الفق ــراع بأرب االقت
)77( لســنة 2006 بشــأن تنظيــم الدعايــة االنتخابيــة النتخابــات أعضــاء مجلــس النــواب واملجالــس البلديــة، املعــدل 
بالقــرار رقــم )42( لســنة 2010، أن: ".... يحظــر إقامــة املهرجانــات والتجمعــات االنتخابيــة علــى بعــد يقــل عــن 
مائتــي متــر مــن جميــع جهــات مقــار اللجــان اإلشــرافية وجلــان االقتــراع والفــرز، ويجــب يف جميــع األحــوال أال تخــل 

ــع". ــد الســائدة يف املجتم ــة أو التقالي ــد الديني ــة أو العقائ ــن أو اآلداب العام ــة باألم ــة االنتخابي ــال الدعاي أعم

ويف الشــأن البلــدي، جــاءت أحــكام نصــوص املــواد أرقــام )19(، )20(، )21( مــن املرســوم بقانــون رقــم )3( لســنة   .4
مــة  2002 بشــأن نظــام انتخــاب أعضــاء املجالــس البلديــة وتعديالتــه، لتحمــل يف مضمونهــا ذات األحــكام املنظِّ

للعمليــة االنتخابيــة ألعضــاء مجلــس النــواب.

ومــن خــالل عمليــة املالحظــة امليدانيــة لفريــق املؤسســة الوطنيــة ملراكــز الفــرز واالقتــراع التــي قــام بزيارتهــا خــالل   .5
الــدور األول ودور اإلعــادة مــن العمليــة االنتخابيــة ألعضــاء مجلــس النــواب واملجالــس البلديــة تبــني مــن خاللهــا
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وجــود لوحــات إرشــادية علــى بعــد كاٍف مــن املراكــز االنتخابيــة لتســهيل وصــول الناخبــني إليهــا، إال أنــه ويف بعــض   
املراكــز األخــرى كانــت تلــك اللوحــات علــى قرابــة أمتــار محــدودة، ال يتمكــن الناخــب مــن معرفــة املركــز إال عنــد 

ــا. ــراب منه االقت

كمــا الحــظ فريــق املؤسســة الوطنيــة الراصــد أن جميــع املراكــز االنتخابيــة التــي قــام بزيارتهــا قــد بــدأت عمليــة   .6
االقتــراع فيهــا يف الســاعة الثامنــة صباًحــا مــن دون اســتثناء، فضــال عــن أنــه مت الســماح للراصديــن مــن املؤسســة 
الوطنيــة بالوجــود داخــل املركــز االنتخابــي قبيــل بــدء عمليــة االقتــراع وذلــك بعــد إبــراز البطاقــات املخصصــة لذلــك، 
وتبــني حضــور جميــع أعضــاء اللجــان الفرعيــة والعامــة لالقتــراع والفــرز قبــل بــدء عمليــة االقتــراع بوقــت كاٍف، كمــا 
ســمح للمالحظــني برصــد إجــراءات فتــح صناديــق االقتــراع النيابيــة والبلديــة قبــل بــدء عمليــة االنتخــاب، التــي تبــني 

خلوهــا مــن أي أوراق البتــة.

كمــا ظهــر لفريــق املؤسســة الوطنيــة الراصــد أنــه ويف بعــض املراكــز االنتخابيــة كان هنــاك وجــود ملحــوظ لوســائل   .7
اإلعــالم املختلفــة والســيما مراســلو بعــض املؤسســات اإلعالميــة الوطنيــة واخلليجيــة، إال وأنــه ويف مراكــز انتخابيــة 

أخــرى كان هــذا الوجــود مقصــوًرا علــى ســاعات محــددة فقــط.

والحــظ فريــق املؤسســة الوطنيــة الراصــد أنــه يف أغلــب املراكــز االنتخابيــة، قــام رئيــس اللجنــة ِبعــّد وخلــط األوراق   .8
املخصصــة لالقتــراع، إال أنــه يف مراكــز أخــرى لــم يتثبــت الراصــد مــن القيــام بهــذا اإلجــراء، كمــا لــم يتبــني يف تلــك 
املراكــز مــا إذا كان هنــاك قوائــم ورقيــة أو إلكترونيــة يســتطيع الناخــب وقبيــل الدخــول لقاعــة االنتخــاب التثبــت مــن 

مــدى أحقيتــه يف التصويــت.

باإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد كان املــكان املخصــص لفريــق املؤسســة الوطنيــة يف أغلــب مراكــز االقتــراع والفــرز يتيــح   .9
للراصديــن تتبــع حلظــة دخــول الناخــب إلــى املركــز وعنــد إدالئــه بصوتــه وحلظــة خروجــه، إال أنــه ويف عــدد قليــل 
مــن تلــك املراكــز وبســبب محدوديــة املســاحة تعــذر علــى الراصديــن التثبــت مــن قــرب مــن قيــام الناخــب بوضــع ورقــة 

االقتــراع يف املــكان املخصــص لهــا.
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تبــني لفريــق املؤسســة الوطنيــة الراصــد أن جميــع الصناديــق املخصصــة لعمليــة االقتــراع كانــت شــفافة، مغطــاة   .10
بغطــاء ملــون، ُخصــص اللــون األحمــر النتخابــات أعضــاء مجلــس النــواب، يف حــني ُخصــص اللــون األخضــر النتخــاب 

أعضــاء املجالــس البلديــة.

ويف جميــع املراكــز االنتخابيــة التــي قامــت املؤسســة الوطنيــة بزيارتهــا كان املــكان املخصــص للتصويــت يحقــق   .11
الســرية واخلصوصيــة يف اختيــار الناخــب، إال أنــه ويف أحــد املراكــز ونظــًرا إلــى كونــه يف مجمــع تــاري مكــون مــن 

ــراع. ــار الناخــب يف ورقــة االقت ــة ملعرفــة خي ــاك احتمالي ــة مســاحته، كانــت هن عــدة طبقــات وحملدودي

إال أنــه وعلــي الرغــم مــن اجلهــود التنظيميــة الكبيــرة التــي قامــت بهــا اللجنــة العليــا لإلشــراف العــام علــى ســالمة   .12
االنتخــاب، لوحــظ وجــود دعايــة انتخابيــة قبــل بــدء عمليــة االقتــراع وأثناءهــا، والســيما يف املراكــز الفرعيــة لالقتراع 
والفــرز، متثلــت يف وجــود إعالنــات ولوحــات لبعــض املرشــحني، أو وجــود أشــخاص وغالبيتهــم مــن األطفــال يرتــدون 
مالبــس حتمــل صــور أولئــك املرشــحني ويقومــون بتوزيــع مناشــير أو قواريــر ميــاه حتمــل صورهــم أو غيــر ذلــك مــن 
صــور الدعايــة، أو وجــود آخريــن يدعــون إلــى التصويــت ملرشــح أو آلخــر، أو عــن طريــق االتصــال الهاتفــي املباشــر 

والدعــوة إلــى التصويــت ملرشــح معــني صبيحــة يــوم االقتــراع.

حيــث رصــدت املؤسســة الوطنيــة -علــى وجــه اخلصــوص- تلــك الدعايــة االنتخابيــة علــى مقربــة مــن املراكــز   .13
الفرعيــة أرقــام )3(، )5(، )8( يف محافظــة احملــرق، واملراكــز الفرعيــة أرقــام )4(، )8(، )9( يف احملافظــة الشــمالية، 
واملراكــز الفرعيــة أرقــام )1(، )5(، )6(، )7(، )8(، )9( يف احملافظــة اجلنوبيــة، فضــال عــن املركــز العــام بنــادي 
عوالــي، واملركــز العــام يف مدرســة وادي الســيل االبتدائيــة اإلعداديــة للبنــني، واملركــز العــام لصالــة وزارة التربيــة 

والتعليــم، واملركــز العــام مبجمــع الســيف التجــاري.

وعلــى الفــور، قــام فريــق املؤسســة الوطنيــة بالتواصــل مــع اللجنــة العليــا لإلشــراف العــام علــى ســالمة االنتخــاب   .14
مــن خــالل األرقــام املخصصــة، لغــرض إبالغهــا وتثبيــت تلــك األفعــال التــي تشــكل مخالفــة ألحــكام القانــون. وتدعــو 
ــم للدعايــة االنتخابيــة، والنــأي عــن اســتغالل  املؤسســة الوطنيــة جميــع املرشــحني إلــى احتــرام أحــكام القانــون املنظِّ
األطفــال وتوظيفهــم للقيــام بالدعايــة االنتخابيــة لبعــض املرشــحني يف الشــوارع والطرقــات العامــة ملــا لهــذا الســلوك 
ــة،  ــم العمري ــع فئته ــم ومبــا ال يتناســب م ــم وأمنه ــى حياته ــم عرضــة للخطــر عل ــج ســلبية وخطــرة تعله مــن نتائ

حتقيقــا يف ذلــك للمصالــح الفضلــى للطفــل.



54

اجلديــر بالتنويــه أن املؤسســة الوطنيــة ســبق أن رفعــت إلــى احلكومــة املوقــرة ومببــادرة تلقائيــة منهــا يف عــام 2015   .15
مقترًحــا بتعديــل أحــكام املادتــني رقمــي )60(، و)69( مــن القانــون رقــم )37( لســنة 2012 بشــأن قانــون الطفــل فيمــا 
يتعلــق بتجــرمي اســتخدام األطفــال يف العمليــات االنتخابيــة، مــع اقتــراح العقوبــات املناســبة والرادعــة لهــذه األفعــال 

اجلرميــة اخلطــرة.

وإلــى جانــب ذلــك، فقــد رصــدت املؤسســة الوطنيــة يف صبــاح يــوم االنتخــاب يف دوره األول تســلم عــدد مــن الناخبــني   .16
رســائل نصيــة قصيــرة )SMS( تضمنــت مــا مفــاده أن الناخــب قــد ُحــذف اســمه مــن جــداول الناخبــني وعليــه لــن 
يســتطيع التصويــت يف االنتخابــات، لــذا ُطلــب إليــه عــدم احلضــور للمركــز االنتخابــي، حيــث بــدى للوهلــة األولــى 

وكأمنــا هــذه الرســالة قــد صــدرت عــن اجلهــات الرســمية املعنيــة.

وعليــه، ســارعت اللجنــة العليــا لإلشــراف العــام علــى ســالمة االنتخــاب، إلــى اعتبــار هــذه الرســائل غيــر صحيحــة   .17
ومــزورة وســيتم التعامــل مــع مــن أطلقهــا علــى وفــق اإلجــراءات القانونيــة، وقامــت اللجنــة بإرســال رســائل نصيــة 
قصيــرة )SMS( تدعــو إلــى تاهــل أي رســائل مشــبوهة حــول مقاطعــة العمليــة االنتخابيــة، وحتــث جميــع 
الناخبــني علــى املشــاركة يف عمليــة االنتخــاب، وأعقــب ذلــك بيــان صــادر عــن اإلدارة العامــة ملكافحــة الفســاد 
واألمــن االقتصــادي واإللكترونــي بــوزارة الداخليــة مفــاده أنــه مت رصــد عــدد مــن أرقــام الهواتــف املســتخدمة يف بــث 

ــات. الرســائل املفبركــة بحــذف أســماء املواطنــني مــن كشــوف االنتخاب

ونــوه البيــان بــأن أعمــال البحــث والتحــري أســفرت عــن حتديــد مــن يقــف وراء هــذه الرســائل، كمــا أشــار إلــى أن   .18
التحريــات دلــت علــى وجــود عــدد مــن مرتكبــي هــذه اجلرائــم يف مملكــة البحريــن واآلخريــن يف )إيــران(؛ حيــث قاموا 
باختــراق عــدد مــن اخلــوادم بهــدف تنفيــذ هــذه العمليــة، وجــاٍر اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة ضدهــم وإحالتهــم إلــى 
النيابــة العامــة، مضيًفــا أن أعمــال الرصــد واملتابعــة دلــت أن علــى )إيــران( هــي مصــدر أربعــني )40( ألــف رســالة 

إلكترونيــة، اســتهدفت التأثيــر ســلًبا يف العمليــة االنتخابيــة.
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ثانًيا: 
مرحلة االقتراع
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نصــت املــادة رقــم )9( مــن املرســوم بقانــون رقــم )15( لســنة 2002 بشــأن مجلســي الشــورى والنــواب وتعديالتــه،   .1
علــى أن: "يكــون انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب طبقــا لنظــام االنتخــاب الفــردي"، يف حــني نصــت املــادة رقــم )22( 
مــن املرســوم بقانــون رقــم )14( لســنة 2002 بشــأن مباشــرة احلقــوق السياســية وتعديالتــه، أن: "علــى كل ناخــب 
أن يقــدم إلــى اللجنــة الفرعيــة عنــد اإلدالء بصوتــه مــا يثبــت شــخصيته بتقــدمي جــواز الســفر أو أي مســتند رســمي 
معتمــد. ويؤشــر يف جــدول الناخبــني يدوّيًــا أو إلكترونّيًــا مبــا يفيــد إدالء الناخــب بصوتــه، أو أيــة وســيلة أخــرى تفيــد 

اإلدالء بصوتــه يقرهــا رئيــس اللجنــة العليــا املنصــوص عليهــا يف املــادة الثامنــة عشــرة مــن هــذا القانــون".

وأعقبتهــا املــادة رقــم )23( مــن ذات القانــون لتنــص علــى أن: "يجــرى االســتفتاء واالنتخــاب باالقتــراع العــام   .2
الســري املباشــر، ويكــون إبــداء الــرأي يف االســتفتاء أو االنتخــاب بالتأشــير علــى البطاقــة املعــدة لذلــك، ويف املــكان 
املخصــص لالقتــراع. وال يجــوز للناخــب أن يدلــي برأيــه أكثــر مــن مــرة يف االســتفتاء أو االنتخــاب الواحــد. ويبــدي 
ــني أو مــن كان مــن املكفوفــني أو مــن غيرهــم مــن ذوي االحتياجــات  ــة مــن الناخب ــراءة أو الكتاب مــن ال يعــرف الق
اخلاصــة الذيــن ال يســتطيعون بأنفســهم أن يثبتــوا آراءهــم علــى ورقــة االســتفتاء أو االنتخــاب ، رأيــه شــفاهة، ويثبــت 

رئيــس اللجنــة بحضــور أحــد عضويهــا رأي الناخــب يف البطاقــة املعــدة لذلــك، ويتــم وضعهــا يف الصنــدوق".

ويف الشــأن البلــدي، جــاءت أحــكام نصــوص املادتــني رقمــي )22(، و)23( مــن املرســوم بقانــون رقــم )3( لســنة 2002   .3
ــة  مــة للعملي ــه، لتحمــل يف مضمونهــا ذات األحــكام املنظِّ ــة وتعديالت بشــأن نظــام انتخــاب أعضــاء املجالــس البلدي

االنتخابيــة ألعضــاء مجلــس النــواب.

ــاء عليــه، ومــن خــالل عمليــة املالحظــة امليدانيــة لفريــق املؤسســة الوطنيــة ملراكــز الفــرز واالقتــراع التــي قــام  وبن  .4
ــة،  ــس البلدي ــواب واملجال ــس الن ــة ألعضــاء مجل ــة االنتخابي ــن العملي ــدور األول ودور اإلعــادة م ــا خــالل ال بزيارته
تبــني مــن خاللهــا قيــام جميــع تلــك املراكــز ومــن خــالل اجلهــة املنظمــة )املدققــني( بالتحقــق مــن شــخصية الناخــب 
ــات املخصصــة  ــا رســميا كالبطاق ــد به ــة يعت ــة أو أي وثيق ــة الهوي ــراز جــواز الســفر وبطاق ــق إب ــه، عــن طري وهويت
لالنتخابــات التــي تصدرهــا وزارة الداخليــة ألصحــاب اجلــوازات املفقــودة أو التالفــة أو احملفوظــة أو املعهــودة 

ــا عنــد جهــة أخــرى. إجرائي
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وتبــني لفريــق املؤسســة الوطنيــة الراصــد أنــه علــى الرغــم مــن قيــام اجلهــة املنظمــة بالتدقيــق املســبق علــى املــرأة   .5
املنقبــة للتثبــت مــن تطابــق شــخصها مــع هويتهــا، فــإن املؤسســة الوطنيــة تــرى أن عمليــة التطابــق يف أغلــب املراكــز 
ــة مــن  ــة الالزمــة للمــرأة املنقب ــب، وال يراعــي اخلصوصي ــق واملنظــم مــن جان ــم تكــن باملســتوى الدقي ــة ل االنتخابي

جانــب آخــر.

حيــث أنــه مبجــرد دخــول املــرأة املنقبــة للمركــز تتــم مناداتهــا ملــكان مخصــص غيــر مهيــأ لعمليــة املطابقــة، ســواء   .6
مــن حيــث موقعــه مــن املركــز، أو مــن حيــث عــدم وجــود موظفــة دائمــة متخصصــة لهــذه العمليــة، باإلضافــة إلــى 
أنــه ومبجــرد إجــراء هــذه العمليــة تقــوم املــرأة بالدخــول إلــى املدققــني، الذيــن يف بعــض األحيــان وخــالل فتــرات 
الــذروة ال ميلكــون إثباتــا رســميا بــأن هــذه املــرأة مت التثبــت مــن هويتهــا فعــال أم ال. لــذا، تدعــو املؤسســة الوطنيــة 
إلــى أهميــة ابتــكار آليــة أكثــر وضوحــا ودقــة وسالســة تضمــن الدخــول االنســيابي للمــرأة املنقبــة وضمــان تطابــق 

شــخصها مــع هويتهــا، ومبــا يراعــي خصوصيتهــا يف هــذا الشــأن.

تبــني لفريــق املؤسســة الوطنيــة الراصــد أن جميــع أوراق االقتــراع كانــت أوراقــا رســمية مخصصــة لهــذا الغــرض،   .7
حيــث كانــت األوراق املخصصــة النتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب ذات خلفيــة حمــراء، يف حــني كانــت األوراق 

املخصصــة النتخــاب أعضــاء املجالــس البلديــة ذات خلفيــة خضــراء.

كمــا الحــظ فريــق املؤسســة الوطنيــة أن عمليــة االقتــراع تبــدأ بإبــراز الناخــب جلــواز ســفره أو بطاقــة االنتخابــات   .8
الصــادرة عــن شــئون اجلنســية واجلــوازات واإلقامــة بــوزارة الداخليــة وبطاقــة الهويــة، بعدهــا يقــوم املدقــق يف مركــز 
االقتــراع والفــرز بالتحقــق مــن أحقيــة الناخــب يف التصويــت، وعلــى إثــره مُينــح ورقــة االقتــراع املخصصــة مــع ختــم 
اجلــواز أو بطاقــة االنتخابــات مبــا يفيــد مشــاركته يف عمليــة التصويــت. وقــد تبــني لبعــض راصــدي فريــق املؤسســة 
الوطنيــة أنــه يتــم التأكــد مــن وجــود ذلــك اخلتــم املخصــص يف جــواز الســفر أو بطاقــة االنتخابــات لــكل ناخــب انتهــى 
مــن عمليــة االقتــراع وقبــل خروجــه مــن املركــز االنتخابــي، إال أنــه يف مراكــز أخــرى لــم يكــن هــذا اإلجــراء التنظيمــي 

متبًعــا فيهــا. 

ويف ذات الســياق لوحــظ وعنــد بوابــات اخلــروج يف بعــض املراكــز االنتخابيــة وجــود جهــاز إلكترونــي للكشــف عــن   .9
ــى ــوي عل ــراع حتت ــع أوراق االقت ــون جمي ــز، ك ــا مــن املرك ــوم الناخــب بإخراجه ــة مــن احملتمــل أن يق ــة أوراق انتخابي أي
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شــريط إلكترونــي حســاس يعطــي إشــارة مبجــرد مــرور الورقــة  مــن خــالل اجلهــاز الكاشــف، إال انــه لــم يتبــني لفريــق   
املؤسســة الراصــد مــدى فعاليــة تلــك األجهــزة الكاشــفة مــن عدمهــا.

كمــا الحظــت املؤسســة أن جميــع أوراق االقتــراع كانــت توضــع يف الصناديــق املخصصــة لهــا، وعلــى مــرأى مــن جلنــة   .10
االقتــراع والفــرز.

وقــد رصــد فريــق املؤسســة الوطنيــة يف عــدد مــن املراكــز العامــة لالقتــراع والفــرز انتهــاء األوراق املخصصــة إلحــدى   .11
الدوائــر االنتخابيــة، وتؤكــد املؤسســة الوطنيــة أهميــة املتابعــة املســتمرة لرئيــس اللجنــة والعاملــني معــه يف التحقــق 
مــن كفايــة األوراق املتبقيــة لالقتــراع لضمــان عــدم نفاذهــا، وهــو الــذي ينعكــس علــى انســيابية العمليــة االنتخابيــة، 

مــن دون تفويــت حــق االقتــراع علــى أيٍّ مــن الناخبــني.

كمــا رصــدت املؤسســة الوطنيــة علــى أحــد حســابات التواصــل االجتماعــي، ألحــد املترشــحني إدراج مقطــع مرئــي   .12
لورقــة االقتــراع، يتبــني مــن خاللــه قيــام الناخــب باختيــار ذات املرشــح، وهــو أمــر يعــد مــن املخالفــات االنتخابيــة، 
حيــث مت إرســال هــذا املقطــع إلــى املعنيــني يف اللجنــة العليــا لإلشــراف العــام علــى ســالمة االنتخــاب لتثبيــت هــذه 

املخالفــة.   

وقــد لوحــظ خــالل العمليــة االنتخابيــة النيابيــة والبلديــة، للــدور األول ودور اإلعــادة، وجــود املرشــحني أو وكالئهــم   .13
داخــل املراكــز االنتخابيــة الفرعيــة ويف املــكان املخصــص لذلــك، إال أنــه تــكاد تخلــو مراكــز االقتــراع والفــرز العامــة 
ــة وجــود  ــق املؤسســة الوطني ــع األحــوال، الحــظ أحــد راصــدي فري ــم، ويف جمي ــن وجــود للمرشــحني أو وكالئه م

محاولــة يف حــدود املركــز االنتخابــي للتأثيــر يف خيــار أحــد الناخبــني، وذلــك بحضــور أحــد املرشــحني.

لــم يُلحــظ وجــود أي حــاالت ملنــع ناخبــني مــن اإلدالء بأصواتهــم يف العمليــة االنتخابيــة، إال اليســير منهــم، وذلــك   .14
بســبب عــدم وجــود أســمائهم يف جــداول الناخبــني، حيــث ُطلــب إليهــم التوجــه إلــى املراكــز اإلشــرافية للمحافظــات 
التابعــني لهــا، وتأمــل املؤسســة الوطنيــة مــن اللجنــة العليــا لإلشــراف العــام علــى ســالمة االنتخــاب إيــالء مزيــد مــن 
االهتمــام بزيــادة وعــي الناخبــني بضــرورة التأكــد مــن وجــود أســمائهم يف جــداول الناخبــني خــالل الفتــرة املقــررة 
قانونــا لتفــادي عــدم الســماح لهــم مــن التصويــت يف يــوم االقتــراع، إلــى جانــب رفــع وعيهــم باللجــوء إلــى املراكــز   
اإلشــرافية للمحافظــة التابعــني لهــا يف حــال عــدم وجــود أســمائهم ضمــن جــداول الناخبــني يف ذلــك اليــوم، كــون  
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هــذا اإلجــراء لــم يكــن معلوًمــا لــدى الناخبــني غيــر املقيديــن إال بعــد جلوئهــم إلــى املراكــز الفرعيــة أو العامــة    
بعــض األحيــان. املراكــز واالنتظــار فيهــا  تلــك  إلــى  الوصــول  قــد يكابدهــم عنــاء  لالقتــراع، ممــا 

هــذا، ولــم يالحــظ فريــق املؤسســة الراصــد وجــود أي حــاالت ألشــخاص مــن غيــر الناخبــني ســمح لهــم بالدخــول   .15
إلــى قاعــة االقتــراع والفــرز، إال مــن خــالل دخــول بعــض األطفــال املرافقــني لذويهــم الناخبــني، فضــال عــن أنــه يف 
بعــض األحيــان يقــوم الناخبــون بإعطــاء أطفالهــم ورقــة االقتــراع إلدخالهــا يف الصنــدوق املخصــص لذلــك، حتــت 

بصــر الناخــب وجلنــة االقتــراع والفــرز مباشــرة.

ــم يثبــت لفريــق املؤسســة الوطنيــة الراصــد تعــرض أحــد املرشــحني أو الناخبــني بســوء إلــى أعضــاء جلنــة  كمــا ل  .16
االقتــراع والفــرز، إال يف حالــة واحــدة فقــط مــن خــالل حصــول مشــادة كالميــة بــني أحــد الناخبــني وأعضــاء جلنــة 

االقتــراع والفــرز بســبب الزحــام.

واتصــاال بعمليــة االقتــراع، لوحــظ وجــود عــدد مــن الناخبــني األميني خالل الــدور األول ودور اإلعــادة من االنتخابات   .17
النيابيــة والبلديــة، إذ يف مثــل هــذه األحــوال يقــوم منظمــو املركــز وبعــد اســتصدار ورقــة االقتــراع للناخــب األمــي 
بتوجيهــه مباشــرة إلــى رئيــس مركــز االقتــراع والفــرز، الــذي يقــوم بتــالوة أســماء املرشــحني عليــه مــع بيــان صورهــم 

لتكــون للناخــب حريــة االختيــار الســري يف هــذا الشــأن، وهــو األمــر الــذي يســتقيم والقواعــد القانونيــة املقــررة.

ــق  ــن، فقــد الحــظ فري ــار الســن املقعدي ــي األشــخاص ذوي اإلعاقــة وكب ــة مــن فئت ــى بالرعاي ــات األول وبشــأن الفئ  .18
املؤسســة الوطنيــة الراصــد قيــام منظمــي مراكــز االقتــراع والفــرز مبســاعدتهم وتيســير إجراءاتهــم منــذ دخولهــم 
املراكــز إلــى حــني خروجهــم منهــا، إال أنــه لــم يكــن هنــاك مســار مخصــص لهــؤالء يف أي مــن املراكــز التــي قامــت 
املؤسســة الوطنيــة مبالحظتهــا، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فإنــه أمــر لــم يؤثــر يف انســيابية عمليــة االقتــراع بالنســبة 

إليهــم، فضــال عــن أن جميــع املراكــز االنتخابيــة كانــت مهيــأة مــن الناحيــة الفنيــة ملشــاركة هــذه الفئــات.

ويف ســياق متصــل، كان منظمــو مراكــز االقتــراع والفــرز ال يســمحون للشــخص املرافــق لــذوي اإلعاقــة بالدخــول   .19
معهــم أثنــاء عمليــة االقتــراع، وإمنــا كانــوا يباشــرون هــذه العمليــة بأنفســهم، خاصــة يف احلــاالت التــي يكــون فيهــا 
الشــخص املرافــق ممــن ال يحــق لــه االقتــراع كعمــال املنــازل، أمــا يف احلــاالت التــي يتعــذر فيهــا علــى الشــخص ذي

اإلعاقــة اختيــار مــن يــراه مناســبا مــن الناخبــني بســبب إعاقتــه، فــإن رئيــس املركــز هــو مــن كان يباشــر هــذه احلــاالت   
مبــا يتــواءم مــع أحــكام القانــون.
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وقــد رصــد أحــد راصــدي فريــق املؤسســة حالتــني يف أحــد املراكــز العامــة متثلتــا يف أنــه عنــد قيــام الناخــب بطلــب   .20
اســتصدار ورقــة االقتــراع اخلاصــة بالدائــرة االنتخابيــة التابــع لهــا، تبــني لــه أن الورقــة املمنوحــة لــه تخــص دائــرة 
انتخابيــة أخــرى غيــر املقــررة لــه يف جــدول الناخبــني، وخالفــا ملــا هــو مثبــت يف املوقــع اإللكترونــي الرســمي اخلــاص 

باللجنــة العليــا لإلشــراف العــام علــى ســالمة االنتخــاب. 

ويف ِقبالــة ذلــك، لــم يرصــد فريــق املؤسســة الوطنيــة قيــام أي مــن الناخبــني أو غيرهــم بالعبــث بصناديــق االقتــراع   .21
علــى أي نحــو كان، أو قيــام أي مــن الناخبــني أو غيرهــم بانتحــال شــخصية الغيــر بقصــد االنتخــاب.

ومــن خــالل املراكــز االنتخابيــة الفرعيــة أو العامــة التــي قامــت املؤسســة الوطنيــة بزيارتهــا لــم يتبــني للراصديــن   .22
قيــام جلــان االقتــراع والفــرز يف املراكــز االنتخابيــة بفتــح صناديــق إضافيــة غيــر الصنــدوق املخصــص عنــد بــدء 
عمليــة االقتــراع، إال يف املركــز العــام لنــادي عوالــي، ُرصــد وخــالل الــدور األول قيــام اللجنــة بفتــح صندوقــني 
إضافيــني لالنتخابــات النيابيــة والبلديــة للمحافظــة اجلنوبيــة علــى نحــو مســتقل، باإلضافــة إلــى قيــام اللجنــة 
وخــالل دور اإلعــادة بفتــح صنــدوق إضــايف لالنتخابــات النيابيــة وآخــر لالنتخابــات البلديــة، ويف جميــع األحــوال 
كانــت تلــك الصناديــق اإلضافيــة تُعــرض أمــام الكافــة للتثبــت مــن خلوهــا مــن أي محتويــات أو أوراق اقتــراع قبــل 

ــى مــرأى مــن الكافــة. ــة كانــت توضــع عل ــق املمتلئ وضعهــا، فضــال عــن أن الصنادي

ــة  ــراع الســاعة الثامن ــق االقت ــة مبالحظتهــا، صنادي ــي قامــت املؤسســة الوطني ــة الت وقــد أغلقــت املراكــز االنتخابي  .23
مســاًء متامــا، حيــث دعــا بعــض رؤســاء جلــان االقتــراع والفــرز فريــق املؤسســة الوطنيــة إلــى تثبيــت إغــالق الصناديق 

املقــررة لالقتــراع يف وقتهــا احملــدد بواســطة القفــل املخصــص لذلــك.

ن خــالل عمليــة االقتــراع أي اعتراضــات مــن قبــل الناخبــني أو املرشــحني أو الغيــر متــس مبجريــات  ولــم تــدوَّ  .24
العمليــة االنتخابيــة النيابيــة أو البلديــة، إال أنــه ثبــت ألحــد أعضــاء فريــق املؤسســة الوطنيــة قيــام أحــد املرشــحني 
باالعتــراض أمــام جلنــة االقتــراع والفــرز يف املركــز العــام مبجمــع الســيف التجــاري علــى وجــود حواجــز متنعــه مــن 
مراقبــة الصناديــق، واعتــراض ناخــب أمــام جلنــة االقتــراع والفــرز يف املركــز العــام بنــادي عوالــي كــون رئيــس اللجنــة 

يقــوم بالتدخــني داخــل املركــز.





63

ثالًثا:
مرحلة الفرز وإعالن النتائج
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نصــت املــادة رقــم )24( مــن املرســوم بقانــون رقــم )14( لســنة 2002 بشــأن مباشــرة احلقــوق السياســية وتعديالتــه،   .1
علــى أن: " بعــد انتهــاء الوقــت احملــدد لالســتفتاء أو االنتخــاب يعلــن رئيــس كل جلنــة فرعيــة انتهــاء عمليــة التصويــت 
بعــد التأكــد مــن إدالء جميــع الناخبــني املوجوديــن يف مقــر اللجنــة بأصواتهــم حتــى ذلــك الوقــت، ويتــم إثبــات ذلــك 
يف محضــر يوقــع عليــه رئيــس اللجنــة وأمــني الســر بهــا، لتبــدأ بعــد ذلــك اللجنــة الفرعيــة عمليــة فــرز األصــوات. 

ويجــوز لــكل مرشــح أو وكيلــه لــدى اللجنــة أن يحضــر عمليــة الفــرز فيمــا عــدا مــداوالت اللجنــة".

وأعقبتهــا املــادة رقــم )26( مــن ذات القانــون لتنــص علــى أن: "تعتبــر باطلــة جميــع األصــوات املعلقــة علــى شــرط،   .2
أو التــي تعطــى لعــدد أكثــر مــن العــدد املطلــوب انتخابــه، أو املثبتــة علــى غيــر البطاقــة املعــدة لذلــك، أو التــي حتمــل 

أيــة عالمــة تشــير إلــى شــخصية الناخــب أو تــدل عليــه".

ــا أن: "تفصــل اللجنــة الفرعيــة يف جميــع املســائل التــي  يف حــني أقــرت املــادة رقــم )27( مــن القانــون املذكــور آنًف  .3
تتعلــق بعمليــة االســتفتاء أو االنتخــاب، ويف صحــة أو بطــالن إدالء أي ناخــب لصوتــه. وتكــون مــداوالت اللجنــة ســرية 
ال يحضرهــا ســوى رئيــس اللجنــة وعضويهــا، وتصــدر القــرارات باألغلبيــة املطلقــة. وتــدون القــرارات يف محضــر 

اللجنــة، وتكــون مســببة، ويوقــع عليهــا رئيــس اللجنــة وأمــني الســر بهــا".

ــة املنصــوص عليهــا يف املــادة الســابعة  ــن رئيــس اللجن وجــاءت املــادة رقــم )28( مــن ذات القانــون لتحــدد أن: "يعل  .4
مــن هــذا القانــون يف كل منطقــة انتخابيــة نتيجــة انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب يف جميــع الدوائــر االنتخابيــة 
التابعــة ملنطقتــه وعــدد مــا حصــل عليــه كل مرشــح مــن أصــوات يف دائرتــه وذلــك بعــد وصــول جميــع محاضــر جلــان 
االقتــراع والفــرز واألوراق االنتخابيــة مــن مختلــف اللجــان الفرعيــة يف املنطقــة وترســل نســخة مــن هــذه النتيجــة مــع 
جميــع احملاضــر واألوراق االنتخابيــة إلــى اللجنــة العليــا املنصــوص عليهــا يف املــادة الثامنــة عشــرة مــن هــذا القانــون 
التــي تتولــى اإلعــالن النهائــي للنتيجــة العامــة النتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب وإخطــار الفائزيــن بالعضويــة. 
ــن شــهادة  ــواب عقــب إعــالن نتيجــة االنتخــاب كل عضــو مــن األعضــاء الفائزي ــس الن ــة العامــة ملجل وتســلم األمان

بعضويتــه يف مجلــس النــواب".

وأوجبــت املــادة رقــم )29( مــن القانــون أعــاله أن: "يعلــن رئيــس اللجنــة العليــا املنصــوص عليهــا يف املــادة الثامنــة   .5
عشــرة نتيجــة االســتفتاء وذلــك بعــد اســتالمه جلميــع محاضــر اللجــان الفرعيــة".
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كما نصت املادة رقم )19( من املرســوم بقانون رقم )15( لســنة 2002 بشــأن مجلســي الشــورى والنواب وتعديالته،   .6
علــى أنــه: "إذا لــم يتقــدم للترشــيح لعضويــة مجلــس النــواب يف دائــرة انتخابيــة إال العــدد احملــدد لهــا، أو لــم يبــق 
إال هــذا العــدد ألي ســبب كان، أعلــن وزيــر العــدل والشــئون اإلســالمية واألوقــاف فــوز هــؤالء املرشــحني بالعضويــة 

دون حاجــة إلــى إجــراء االنتخــاب يف الدائــرة".

ــة املطلقــة  ــواب باألغلبي ــس الن ــى أن: "يُنتخــب عضــو مجل ــون لتنــص عل ــادة رقــم )20( مــن ذات القان ــا امل وأعقبته  .7
لعــدد األصــوات الصحيحــة التــي أعطيــت يف االنتخــاب. فــإن لــم تتحقــق هــذه األغلبيــة ألحــد مــن املرشــحني يف 
الدائــرة أعيــد االنتخــاب بــني االثنــني احلاصلــني علــى أكبــر عــدد مــن األصــوات، فــإن تســاوى مــع ثانيهمــا غيــره 
يف عــدد األصــوات اشــترك معهمــا يف انتخــاب املــرة الثانيــة، ويف هــذه احلالــة يعتبــر فائــًزا مــن حصــل علــى أكبــر 
عــدد مــن األصــوات، فــإن تســاوى أكثــر مــن واحــد تــرى القرعــة فيمــا بينهــم مبعرفــة رئيــس اللجنــة الفرعيــة. ويف 
جميــع األحــوال يثبــت رئيــس اللجنــة الفرعيــة يف محضــر الفــرز عــدد مــا حصــل عليــه كل مرشــح مــن أصــوات يف 
دائرتــه، ويوقــع رئيــس اللجنــة وأمــني الســر هــذا احملضــر وتقفــل صناديــق أوراق االقتــراع، ويرســل احملضــر واألوراق 

االنتخابيــة إلــى رئيــس جلنــة اإلشــراف علــى ســالمة االنتخــاب الــذي يتولــى اإلعــالن عــن اســم املرشــح الفائــز".

ويف الشــأن البلــدي، جــاءت أحــكام نصــوص املــواد أرقــام )23(، )24(، )25(، )26(، )27(، )28( مــن املرســوم   .8
بقانــون رقــم )3( لســنة 2002 بشــأن نظــام انتخــاب أعضــاء املجالــس البلديــة وتعديالتــه، لتحمــل يف مضمونهــا ذات 

مــة للعمليــة االنتخابيــة ألعضــاء مجلــس النــواب. األحــكام املنظِّ

ومــن خــالل عمليــة املالحظــة امليدانيــة لفريــق املؤسســة الوطنيــة ملراكــز الفــرز واالقتــراع التــي قــام بزيارتهــا خــالل   .9
الــدور األول ودور اإلعــادة مــن العمليــة االنتخابيــة ألعضــاء مجلــس النــواب واملجالــس البلديــة، التــي شــملت وجودهم 
يف مراكــز االقتــراع والفــرز خــالل مرحلــة غلــق صناديــق االقتــراع وبــدء الفــرز وعــد األوراق وإعــالن النتائــج فيهــا، 
فقــد تبــني أن جميــع املراكــز االنتخابيــة الفرعيــة والعامــة قــد أُغِلقــت الســاعة الثامنــة مســاًء، وذلــك علــى مــرأى مــن 
املرشــحني أو وكالئهــم ومؤسســات املجتمــع املدنــي وفريــق عمــل املؤسســة الوطنيــة احلاضريــن، وقــد طلــب بعــض 
رؤســاء مراكــز االقتــراع والفــرز إلــى ممثلــي املؤسســة الوطنيــة احلضــور لتثبيــت إغــالق هــذه الصناديــق بواســطة 
القفــل املخصــص لذلــك، حيــث كانــت تلــك الصناديــق مدّوًنــا عليهــا اســم احملافظــة ونــوع االنتخابــات، فضــال عــن 

رقــم الصنــدوق.
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يضــاف إلــى ذلــك، أن عمليــة الفــرز والعــد مــن قبــل منظمــي املركــز االنتخابــي - التــي كانــت حتــت مــرأى أعــني   .10
راصــدي املؤسســة الوطنيــة - قــد تباينــت مــن مركــز إلــى آخــر، إال أنهــا يف العمــوم تــكاد تكــون ذات نســق واحــد، 
يبــدأ فيــه رئيــس اللجنــة بفتــح الصنــدوق النيابــي أو البلــدي وتفريغــه والتثبــت مــن خلــوه بعــد ذلــك مــن أي أوراق، 
ثــم يقــوم منظمــو املركــز االنتخابــي بفــرز أوراق االقتــراع الصحيحــة والباطلــة، ويتلــو ذلــك فرزهــا وعدهــا أكثــر مــن 
مــرة حتــت بصــر رئيــس املركــز وإشــرافه املباشــر، يف حــني يكــون هنــاك فريــق آخــر مــن املنظمــني يتولــى عــدَّ األوراق 

االنتخابيــة املتبقيــة غيــر املســتخدمة.

وتــرى املؤسســة الوطنيــة، أنــه وعلــى الرغــم مــن التدريــب اجليــد واملســبَّق ملنظمــي املراكــز االنتخابيــة يف عملية الفرز   .11
والعــد، فإنهــا الحظــت أن ذات املنظمــني لعمليــة الفــرز والقائمــني عليــه هــم ذاتهــم املنظمــون للمركــز االنتخابــي منــذ 
ــَدَوا  الســاعة الثامنــة صباًحــا حتــى غلقــه، حيــث الحظــت املؤسســة الوطنيــة التعــب واإلجهــاد الكبيريــن اللذيــن بَ
عليهــم أثنــاء عمليــة الفــرز التــي اســتمرت يف بعــض املراكــز العامــة خــالل الــدور األول حتــى الســاعات األولــى مــن 

صبــاح اليــوم التالــي.

واســتنادا إلــى مــا ســبق، تقتــرح املؤسســة الوطنيــة أن يتولــى عمليــة الفــرز والعــد فريــق آخــر غيــر العاملــني يف تنظيــم   .12
عمليــة االقتــراع، يبــدأ عملــه باحلضــور يف املركــز االنتخابــي بــدًءا مــن الســاعة السادســة مســاًء، ويســتمر حتــى غلــق 
بــاب االقتــراع وبــدء عمليــة الفــرز والعــد وصــواًل إلــى إعــالن النتائــج النهائيــة، كــون ذلــك يؤثــر إيجاًبــا يف أداء الفريــق 
العامــل ويقلــل مــن احتماليــة ورود أي أخطــاء محتملــة قــد تــرد أثنــاء هــذه العمليــة، فضــال عــن أن ذلــك يســرع مــن 

عمليــة إعــالن النتائــج.

ويف ســياق متصــل، الحــظ فريــق املؤسســة الوطنيــة خلــو جلــان االقتــراع والفــرز مــن وجــود كاميــرات مراقبــة   .13
وشاشــات عــرض تتيــح عمليــة فــرز وعــّد األوراق االنتخابيــة، إال أنــه وعلــى الرغــم مــن ذلــك كانــت تلــك العمليــة 
ــراع، إال أن احلضــور  ــة جــرت يف املــكان املخصــص لالقت ــن، فضــال عــن أنهــا عملي حتــت مــرأى وبصــر احلاضري
اإلعالمــي خــالل هــذه املرحلــة يــكاد يكــون علــى نحــو محــدود جــدا يف بعــض املراكــز االنتخابيــة، ومعــدوم يف مراكــز 

أخــرى.
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ويف جميــع األحــوال، كانــت جلنــة االقتــراع والفــرز يف املركــز االنتخابــي تقــوم بإعــداد محضــر يتضمــن اســم املرشــح   .14
ــة وأمــني  ــس اللجن ــع رئي ــن النتيجــة، ويوق ــه ويعل ــه كل مرشــح مــن أصــوات يف دائرت ــا حصــل علي ــز وعــدد م الفائ
الســر بهــا هــذا احملضــر وتقفــل صناديــق أوراق االقتــراع، ولــم يتبــني لفريــق املؤسســة الوطنيــة الراصــد خــالل هــذه 

املرحلــة، وأثنــاء إعــالن النتائــج، وجــود أي اعتراضــات يف حينــه.

ــة  ــى عملي ــون عل ــون القائم ــا املنظم ــن تلقاهم ــب اللذي ــم والتدري ويف هــذا الصــدد تشــيد املؤسســة بحســن التنظي  .15
ــا علــى سالســة وانســيابية ســير العمليــة  االقتــراع والفــرز يف املراكــز االنتخابيــة وهــو األمــر الــذي ينعكــس إيجاب
االنتخابيــة، إال أنــه ويف جميــع األحــوال يجــب علــى هــؤالء املنظمــني النــأي بأنفســهم عــن التعبيــر صراحــة أو 
ضمًنــا أو الترويــج ألحــد املرشــحني دون اآلخــر أو التدخــل يف خيــارات الناخــب أثنــاء اإلدالء بصوتــه، حيــث 
رصــدت املؤسســة الوطنيــة عبــر إحــدى وســائل التواصــل االجتماعــي مقطعــا مرئيــا – وعلــى مــا يبــدو أنــه- ألحــد 
املنظمــني يف أحــد املراكــز الفرعيــة، قــد أبــدى فيــه بوضــوح جلّــي فرحتــه بفــوز أحــد املرشــحني أثنــاء قيــام رئيــس 
املركــز بإعــالن النتائــج، ذلــك أن حياديــة واســتقاللية منظمــي مراكــز االقتــراع والفــرز همــا تعكســان نزاهــة العمليــة 

ــا.  ــة برمته االنتخابي

ــغ عــدد  ــى ســالمة االنتخــاب بل ــام عل ــا لإلشــراف الع ــة العلي وحســب اإلحصــاءات الرســمية الصــادرة عــن اللجن  .16
املترشــحني يف االنتخابــات النيابيــة والبلديــة لعــام 2018 عــدد )430( مترشــًحا، حيــث كان عــدد املترشــحني 
ــس  ــة املجال ــغ عــدد املترشــحني لعضوي ــرأة، يف حــني بل ــم )39( ام ــواب )293( مترشــحا، منه ــس الن ــة مجل لعضوي

البلديــة )137( مترشــحا منهــم )8( نســاء.

وبحســب البيانــات الرســمية ذات الصلــة، فقــد بلغــت نســبة املشــاركة يف االنتخابــات النيابيــة نســبة)%67(، بينمــا   .17
كانــت يف االنتخابــات الســابقة بنســبة )%53(، أمــا يف االنتخابــات البلديــة فكانــت نســبة املشــاركة مــا يقــارب 
)%70(، كمــا كانــت نســبة املشــاركة يف اخلــارج يف الــدور األول هــي النســبة األعلــى للتصويــت يف اخلــارج يف تاريــخ 
االنتخابــات يف اململكــة، وكان عــدد أصــوات الناخبــني يف االنتخابــات هــو العــدد األعلــى مــن مثيالتــه يف االنتخابــات 

البلديــة الســابقة.
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وبشــأن االنتخابــات النيابيــة لعــام 2018، اســتطاع عــدد تســعة )9( مرشــحني احلصــول علــى أكثــر مــن )%50( مــن   .18
ــان،  ــدور األول، وكانــت منهــم امرأت ــواب مــن ال ــى مقاعــد يف مجلــس الن عــدد األصــوات ممــا أهلهــم للحصــول عل
بينمــا متــت اإلعــادة يف إحــدى وثالثــني )31( دائــرة انتخابيــة، اســتطاعت عــدد تســع )9( نســاء خــوض جولــة اإلعــادة 
ــى عــدد ســتة )6(  ــة املجلــس املنتخــب، ممــا جعــل املــرأة حتصــل وبجــدارة عل ــع )4( إلــى عضوي ووصــل منهــن أرب

مقاعــد يف مجلــس النــواب وهــو العــدد األعلــى يف تاريــخ احليــاة النيابيــة يف اململكــة.

أمــا فيمــا يخــص االنتخابــات البلديــة، فقــد حصــل مرشــحان علــى عضويــة املجالــس البلديــة بالتزكيــة أحدهمــا   .19
امــرأة، ومتــت عمليــة االقتــراع يف ثمــاٍن وعشــرين )28( دائــرة انتخابيــة فــاز فيهــا عــدد خمســة )5( مرشــحني 
بعضويــة املجالــس البلديــة مــن الــدور األول، ومتــت اإلعــادة يف ثــالث وعشــرين )23( دائــرة انتخابيــة، وخــاض يف 
جولــة اإلعــادة عــدد أربــع )4( نســاء حصلــت منهــن ثــالث )3( نســاء علــى عضويــة املجالــس البلديــة، ممــا يجعــل 

ــع )4( نســاء. ــة أرب ــة املجالــس البلدي ــى عضوي ــي عــدد احلاصــالت عل إجمال
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الفرع الثالث:
مالحظة االنتخابات النيابية والبلدية 
يف الفترة الالحقة على عملية االقتراع

)مرحلة تلقي الطعون االنتخابية والفصل فيها(
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نصــت املــادة رقــم )62( مــن دســتور مملكــة البحريــن، علــى أن: "تختــص محكمــة التمييــز بالفصــل يف الطعــون   .1
ــم لذلــك". كمــا نصــت املــادة رقــم )21( مــن املرســوم بقانــون  اخلاصــة بانتخابــات مجلــس النــواب، وفًقــا للقانــون املنظِّ
رقــم )15( لســنة 2002 بشــأن مجلســي الشــورى والنــواب وتعديالتــه، علــى أنــه "لــكل مرشــح يف الدائــرة االنتخابيــة 
حــق الطعــن يف نتيجــة االنتخــاب الــذي جــرى يف دائرتــه أمــام محكمــة التمييــز خــالل خمســة عشــر يوًمــا مــن تاريــخ 
إعــالن النتيجــة العامــة لالنتخــاب. فــإذا ثبــت لهــذه احملكمــة - بعــد االطــالع علــى األوراق وســماع أقــوال كل مــن 
الطاعــن واملطعــون يف انتخابــه ومــن تــراه محــاّلً لســماع شــهادته - صحــة الطعــن أبطلــت جنــاح العضــو املطعــون يف 
انتخابــه، ويجــوز للمحكمــة يف هــذه احلالــة أن تقضــي بفــوز املرشــح الــذي يتبــني لهــا صحــة انتخابــه، وذلــك إذا لــم 
تكــن أســباب الطعــن ومالبســاته تقتضــي إعــادة االنتخــاب. وال يحــول تقــدمي الطعــن االنتخابــي بــني العضــو املطعــون 
ضــده وممارســته لصالحياتــه يف مجلــس النــواب خــالل الفتــرة الســابقة علــى صــدور حكــم احملكمــة يف الطعــن. 
ويكــون أثــر احلكــم ببطــالن انتخــاب العضــو مقصــوًرا علــى املســتقبل دون أن يرتــد هــذا األثــر إلــى مــا قبــل صــدور 

احلكــم".

ويف الشــأن البلــدي جــاءت املــادة رقــم )29( مــن املرســوم بقانــون رقــم )3( لســنة 2002 بشــأن نظــام انتخــاب   .2
أعضــاء املجالــس البلديــة وتعديالتــه لتحمــل ذات املضمــون للنــص الســابق اخلــاص بعمليــة الطعــن علــى االنتخــاب 

يف مجلــس النــواب.

ووفًقــا لالختصاصــات املنوطــة مبحكمــة التمييــز يف الشــأن االنتخابــي، فقــد أقــرت هــذه احملكمــة وخــالل الســنوات   .3
املاضيــة مــن عــام 2002 حتــى عــام 2014 جملــة مــن املبــادئ ذات الصلــة، لتكــون مثــل دليــل يُلجــأ إليــه ويسترشــد 

بــه يف كل عمليــة انتخابيــة جديــدة.

حيــث بّينــت محكمــة التمييــز يف عــدد مــن أحكامهــا املتعاقبــة مبــا يختــص بســالمة وصحــة العمليــة االنتخابيــة أن   .4
ــا عــدم صحــة  ــت يقيًن ــه ال يصــح إبطــال االنتخــاب إال إذا ثب ــك أن ــة، مــؤدى ذل ــة االنتخابي "األصــل ســالمة العملي

ــى نتيجتهــا". ــر عل ــة مبــا يؤث ــة االنتخابي العملي

ــى اإلشــارة  ــز، حيــث دأبــت عل ــي تركــن إليهــا محكمــة التميي ــادئ واألســس الرئيســة الت ــدأ مــن املب ويعــد هــذا املب  .5
إليــه، يف أكثــر مــن مــرة، بــدًءا مــن حكمهــا الصــادر يف الطعــن رقــم )2( يف االنتخابــات البلديــة لســنة 2002 بجلســة 
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10 يونيــو 2002، والطعنــني رقمــي)13( و)102( لالنتخابــات النيابيــة لســنة 2011 بجلســة 3 أكتوبــر2011، والطعــن   
ــات  ــى االنتخاب ــر2011، والطعــن رقــم )104( عل ــة لســنة 2011 بجلســة 10 أكتوب ــات النيابي رقــم )104( يف االنتخاب

البلديــة بجلســة 21 ديســمبر2014.

ولتأكيــد ســالمة العمليــة االنتخابيــة أوضحــت محكمــة التمييــز يف حكمهــا الــوارد يف الطعــن رقــم )115( يف   .6
االنتخابــات النيابيــة لســنة 2014 بجلســة 27 نوفمبــر 2014، أن "املشــرع البحرينــي قــد أحــاط العمليــة االنتخابيــة 
بضمانــات تكفــل إمتامهــا يف نزاهــة وشــفافية فأخضعهــا إلشــراف قضائــي كامــل، وأعطــى ألي مرشــح يف الدائــرة 
االنتخابيــة أن يطعــن يف نتيجــة االنتخــاب الــذي جــرى يف دائرتــه، وجعــل االختصــاص بنظــر هــذه الطعــون حملكمــة 

التمييــز قمــة النظــام القضائــي يف الدولــة".

ــم  ــز أن املرشــحني وحدهــم له ــة التميي ــدت محكم ــي، أك ــن االنتخاب ــدمي الطع ــق بصاحــب احلــق يف تق ــا يتعل وفيم  .7
احلــق يف الطعــن علــى صحــة االنتخــاب، وأخرجــت الناخبــني مــن دائــرة ذلــك، حيــث أقــرت احملكمــة بأنــه "ال يجــوز 
لعمــوم الناخبــني الطعــن يف نتيجــة االنتخــاب، ذلــك أن هــذا احلــق مقصــور علــى املرشــحني يف الدائــرة املطعــون يف 
صحــة االنتخــاب فيهــا"، وتواتــرت أحــكام احملكمــة حــول هــذا املبــدأ يف الطعــن رقــم )19(، والطعــن رقــم )21( يف 

االنتخابــات النيابيــة لســنة 2002 يف جلســتي 8 نوفمبــر 2002 و18 نوفمبــر 2002 علــى التوالــي.

ويف جميــع األحــوال، فقــد أقــرت محكمــة التمييــز يف طعنهــا رقــم )16( يف االنتخابــات النيابيــة 2002، بتاريــخ 5   .8
نوفمبــر 2002 بأنــه "ال يجــوز الطعــن يف نتيجــة االنتخــاب بنــاء علــى أســباب تتعلــق بــإدراج اســم املرشــح الفائــز يف 
جــدول الناخبــني أو يف كشــف املرشــحني يف الدائــرة التــي فــاز بعضويــة مجلــس النــواب عنهــا، باعتبارهــا إجــراءات 

ســابقة علــى عمليــة االنتخــاب يتــم حســمها بقــرارات أو أحــكام نهائيــة لهــا حجيــة يف هــذا الشــأن".

ــل يجــب أن يكــون مــن الناخبــني يف  ــز أن الوكي ــه فقــد أكــدت محكمــة التميي وفيمــا يخــص كال مــن املرشــح ووكيل  .9
دائــرة املرشــح، وأعطــت احلــق لكليهمــا يف االعتــراض علــى كل مــا يعــّن لهمــا أثنــاء عمليــة االقتــراع والفــرز، وتلــى 
هــذا التأكيــد بوضــوح يف الطعــن رقــم )115( يف االنتخابــات النيابيــة لســنة 2014 بتاريــخ 27 نوفمبــر 2014، حيــث 
نــص املبــدأ علــى أنــه "لــكل مرشــح أن يختــار ناخًبــا مــن املقيمــني يف جــدول انتخــاب الدائــرة املرشــح فيهــا وكيــاًل 
لــه لــدى اللجنــة الفرعيــة، وعلــى املرشــح أن يقــدم اســم وكيلــه إلــى وزارة العــدل قبــل موعــد االنتخــاب بســبعة أيــام 

علــى األقــل".
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ويف ذات الســياق، فقــد أكــدت محكمــة التمييــز يف الطعــن رقــم )2( لســنة 2006 بتاريــخ 29 نوفمبــر 2006 أن "لــكل   .10
مرشــح أن يختــار وكيــاًل لــه يف اللجنــة الفرعيــة، ويحــق ألّي منهمــا االعتــراض علــى كل مــا يعــن لهمــا مــن مالحظــات 

تتعلــق بعمليــة االقتــراع أو الفــزر لــدى رئيــس اللجنــة".

هــذا، وإن كان القانــون قــد أعطــى احلــق للمرشــح أو وكيلــه يف حضــور عمليــة االقتــراع والفــرز، إال أن عــدم   .11
حضورهمــا ال يعيــب مجــرى العمليــة االنتخابيــة، حيــث إن "حــق املرشــح أو وكيلــه دخــول قاعــة االقتــراع وحضــور 
عمليــة الفــرز، مــؤدى ذلــك عــدم لــزوم حضــور أيهمــا، وغيابــه ال يؤثــر علــى صحــة عمليــة االقتــراع أو الفــرز طاملــا 
أنــه لــم مينــع مــن احلضــور"، وهــذا مــا تبــني جلّيًــا يف الطعــن رقــم )3( علــى االنتخابــات النيابيــة لســنة 2006، بتاريــخ 

4 ديســمبر 2006.

ــت أن للناخــب  ــراع وبّين ــة االقت ــز ســرية عملي ــة التميي ــدت أحــكام محكم ــد أّك ــراع فق ــة االقت ــق بعملي ــا يتعل ــا م أم  .12
احلريــة التامــة يف اختيــار املرشــح الــذي يــراه مناســًبا، وأال يكــون هنــاك أي تدخــل قــد يؤثــر يف عمليــة اختيــاره، 
وهــذا مــا أقــر يف أكثــر مــن مبــدأ وحكــم، ففــي اجللســة بتاريــخ 9 نوفمبــر 2002 يف احلكــم الصــادر علــى الطعــن 
رقــم )15( يف االنتخابــات النيابيــة أكــدت احملكمــة أن "الناخــب ميلــك حريــة اتخــاذ القــرار يف شــأن املرشــح الــذي 
يختــاره، باعتبــار أن االنتخــاب يكــون عــن طريــق االقتــراع العــام الســري املباشــر، وبعيــًدا عــن أي مؤثــرات قــد تثنيــه 

عــن اختيــاره مــن يــراه صاحًلــا لتمثيلــه".

ــادئ التــي ســاد عليهــا قضــاء محكمــة التمييــز واملتعلقــة بعمليــة إعــالن النتائــج، فقــد جــاء الطعــن رقــم  ومــن املب  .13
)104( يف االنتخابــات النيابيــة لســنة 2011 بتاريــخ 10 أكتوبــر2011 ليبــني أن "جلنــة االقتــراع والفــرز الفرعيــة ال 
يتســنى لهــا معرفــة املرشــح الفائــز وبالتالــي ال متلــك اإلعــالن عنــه بحســبان أن األمــر مرتبــط بتجميــع أصــوات 

ــة". ــة واخلارجي ــة واللجــان العام ــة الفرعي ــني يف كل مــن اللجن الناخب

ويف الطعــن رقــم )13( علــى االنتخابــات النيابيــة لســنة 2002 بتاريــخ 15 نوفمبــر 2002 حــددت محكمــة التمييــز   .14
أن رئيــس جلنــة اإلشــراف العــام علــى ســالمة االنتخــاب هــو املســئول عــن عمليــة اإلعــالن حيــث نــص املبــدأ علــى 
أن "يتولــى رئيــس جلنــة اإلشــراف علــى ســالمة االنتخــاب إعــالن نتيجــة انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب يف جميــع 
الدوائــر االنتخابيــة التابعــة ملنطقتــه وعــدد مــا حصــل عليــه كل مرشــح مــن أصــوات يف دائرتــه، ويتــم إرســال نســخة 

مــن تلــك النتيجــة إلــى اللجنــة العليــا لإلشــراف علــى ســالمة االنتخــاب التــي تتولــى اإلعــالن النهائــي للنتيجــة".
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ويف ســياق متصــل، بينــت محكمــة التمييــز أن عمليــة اإلعــالن النهائــي ال يشــترط فيهــا ذكــر عــدد األصــوات وإمنــا   .15
يكفــي ذكــر أســماء الفائزيــن باملقاعــد يف املجالــس، حيــث بينــت يف الطعنــني رقمــي )5( و)7( يف االنتخابــات النيابيــة 
لســنة 2002 بتاريــخ 29 أكتوبــر 2002 أنــه "ال يشــترط أن يتضمــن بيــان وزيــر العــدل عــدد األصــوات التــي حصــل 

عليهــا كل مرشــح، وإمنــا يكفــي أن يتضمــن هــذا البيــان اإلعــالن النهائــي للنتيجــة وإخطــار الفائزيــن بالعضويــة".

وقــد اشــترطت محكمــة التمييــز أن يكــون الطعــن قائًمــا علــى أســباب صحيحــة وجديــة وأدلــة وشــواهد واضحــة،   .16
حيــث حــددت احملكمــة يف الطعــن رقــم )114( يف االنتخابــات النيابيــة لســنة 2014 بتاريــخ 27 نوفمبــر 2014، أن 
"الطعــن علــى نتيجــة االنتخــاب شــرطه أن يكــون قائًمــا علــى أســباب وشــواهد جديــة تبعــث علــى االعتقــاد بــأن خطــأ 
قــد شــاب عمليــة التصويــت أو الفــرز، مــؤدى ذلــك أنــه ال ينبغــي اتخــاذ الطعــن تــكأة لقيــام محكمــة التمييــز بإعــادة 

الفــرز ملجــرد الظــن بحصــول أخطــاء فيهــا".

ولكــن يف حــال إذا مــا توافــرت األســباب والشــواهد اجلديــة الصحيحــة التــي تبعــث علــى االعتقــاد بوجــود خطــأ   .17
يشــوب عمليــة االقتــراع أو الفــرز فعندهــا يحــق حملكمــة التمييــز إعــادة فــرز أوراق االقتــراع بنفســها وهــذا مــا 
أوضحــه قــول احملكمــة يف الطعــون أرقــام )2(، )9(، )11( بتاريــخ 28 أكتوبــر 2002 للطعــن األول، وتاريــخ 30 
أكتوبــر 2002 للطعنــني اآلخريــن إنــه "يحــق حملكمــة التمييــز االطــالع علــى األوراق االنتخابيــة للـــتأكد مــن ســالمتها 

ــا". ــي مت إعالنه ــات الت ــا لنتيجــة االنتخاب ومطابقته

وفيمــا يتصــل باجلانــب العملــي، فقــد رصــدت املؤسســة الوطنيــة عبــر احلســاب الرســمي لوكالــة أنبــاء البحريــن   .18
)بنــا( خبــًرا مفــاده قيــام  محكمــة التمييــز  بالفصــل يف آخــر الطعــون االنتخابيــة التــي عرضــت عليهــا، والتــي 
طعــن بهــا مترشــحون للمجلــس النيابــي واملجالــس البلديــة، حيــث عقــدت احملكمــة جلســاتها يــوم اخلميــس املوافــق 
20 ديســمبر2018 برئاســة املستشــار عبــداهلل بــن حســن البوعينــني، وعضويــة املستشــارين عبــداهلل يعقــوب 
عبدالرحمــن، ونــادر الســيد علــي عبداملطلــب، لنظــر أربعــة طعــون انتخابيــة مت تقدميهــا مــن ثالثــة مترشــحني 

ــون. ــع الطع ــة برفــض جمي ــت احملكم ــدي، وانته ــس البل ــن مترشــح للمجل ــن م ــي وطع ــس النياب للمجل
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ــز باعتبارهــا  ــه محكمــة التميي ــذي تؤدي ــة ال ــغ األهمي ــر البال ــدور الكبي ــة ذلــك ال ــة يف قبال وتقــدر املؤسســة الوطني  .19
اجلهــة املنــوط بهــا - مبوجــب الدســتور-  واليــة النظــر يف الطعــون االنتخابيــة، األمــر الــذي يبــرز مــدى االهتمــام 
مبصداقيــة وشــفافية ونزاهــة ســير العمليــة االنتخابيــة، حيــث مت منــح أعلــى احملاكــم القضائيــة يف اململكــة مهمــة 
مراقبــة ســير هــذه العمليــة، والفصــل يف الطعــون اخلاصــة باالنتخابــات، وهــذا ملــا يتمتــع بــه أعضــاء هــذه احملكمــة 
ــن  ــوا جديري ــث كان ــى حمــل هــذه املســئولية حي ــأ عل ــم األقــدر واألكف ــني، جعله ــرة عمــل طويل مــن اختصــاص وخب

بحملهــا.
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التوصيات اخلتامية
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يف ضوء ما تقدم فإن املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان توصي مبا يلي:

إســباغ صفــة االســتعجال علــى جرائــم االســتفتاء واالنتخــاب الــواردة يف املــادة رقــم )30( مــن املرســوم بقانــون رقــم   .1
)14( لســنة 2002 بشــأن مباشــرة احلقــوق السياســية وتعديالتــه، مــع إنشــاء محكمــة مختصــة ومؤقتــة للنظــر يف 

هــذه اجلرائــم والفصــل فيهــا.

إصــدار قانــون جديــد بشــأن تنظيــم اإلعــالم والدعايــة االنتخابيــة النتخابــات أعضــاء مجلــس النــواب واملجالــس   .2
البلديــة، يتضمــن جميــع املســائل املعنيــة بتنظيــم هــذه الدعايــة واملبالــغ املاليــة املخصصــة لهــا، ووســائل ممارســتها 
واحملظــورات املتعلقــة بهــا، وتضمينهــا العقوبــات الرادعــة التــي حتــول دون مخالفــة أحكامــه، علــى أن يتضمــن هــذا 
ا أقصــى لإلنفــاق  ــا تضــع حــّدً ــراده  أحكاًم ــون أحكامــا تنظــم مســألة اإلنفــاق واملــال االنتخابــي، والســيما إي القان

والصــرف املالــي علــى احلمــالت االنتخابيــة.

طباعة أوراق االقتراع بلغة )برايل( للمكفوفني، لتمكني هذه الفئة من املشاركة الفاعلة يف العملية االنتخابية.  .3

تعديــل أحــكام املادتــني رقمــي )60(، و)69( مــن القانــون رقــم )37( لســنة 2012 بشــأن قانــون الطفــل فيمــا يتعلــق   .4
بتجــرمي اســتخدام األطفــال يف العمليــات االنتخابيــة، مــع اقتــراح العقوبــات املناســبة والرادعــة لهــذه األفعــال 

ــم. ــى له ــق املصلحــة الفضل ــة اخلطــرة، ومبــا يحق اجلرمي

تعديــل أحــكام املرســوم بقانــون رقــم )14( لســنة 2002 بشــأن مباشــرة احلقــوق السياســية وتعديالتــه، بحيــث يجيــز   .5
للمرشــح أن يختــار أكثــر مــن وكيــل عنــه ملتابعــة مجريــات العمليــة االنتخابيــة علــى نحــو ال يتجــاوز يف حــده األقصــى 

عــدد املراكــز االنتخابيــة العامــة.  

إيــالء املزيــد مــن االهتمــام بزيــادة وعــي الناخبــني بضــرورة التأكــد مــن وجــود أســمائهم يف جــداول الناخبــني خــالل   .6
الفتــرة املقــررة قانونــا لتفــادي عــدم الســماح لهــم بالتصويــت يف يــوم االقتــراع، عــن طريــق جميــع وســائط اإلعــالم 

ووســائل التواصــل االجتماعــي، وذلــك قبــل فتــرة كافيــة مــن امليعــاد املقــرر قانونــا.
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إيــالء املزيــد مــن االهتمــام بزيــادة رفــع وعــي األفــراد - غيــر املدرجــة أســماؤهم يف جــداول الناخبــني- باللجــوء إلــى   .7
املراكــز اإلشــرافية للمحافظــة التابعــني لهــا يف يــوم االقتــراع، وذلــك باســتخدام جميــع وســائط اإلعــالم ووســائل 
التواصــل االجتماعــي،  كــون هــذا اإلجــراء لــم يكــن معلوًمــا بالنســبة إليهــم إال بعــد جلوئهــم إلــى املراكــز الفرعيــة أو 

العامــة لالقتــراع، ممــا قــد يكابدهــم عنــاء الوصــول إلــى تلــك املراكــز واالنتظــار فيهــا بعــض األحيــان.

مراعــاة أن يتولــى عمليــة الفــرز والعــد فريــق آخــر غيــر العاملــني يف تنظيــم عمليــة االقتــراع، يبــدأ عملــه بالوجــود يف   .8
املركــز االنتخابــي بــدًءا مــن الســاعة السادســة مســاًء، ويســتمر حتــى غلــق بــاب االقتــراع وبــدء عمليــة الفــرز والعــد 
ــا يف أداء الفريــق العامــل ويقلــل مــن احتماليــة  وصــواًل إلــى إعــالن النتائــج النهائيــة، كــون ذلــك ســوف يؤثــر إيجاًب
ورود أي أخطــاء محتملــة قــد تــرد أثنــاء هــذه العمليــة، فضــال عــن أن ذلــك ســوف يســرع مــن عمليــة إعــالن النتائــج. 

ــة التــي تضمــن حتقيــق املزيــد مــن الدقــة يف عمليــة عــّد األوراق  مراعــاة اســتخدام التقنيــات اإللكترونيــة احلديث  .9
وفرزهــا، باإلضافــة إلــى ضــرورة تزويــد مراكــز االقتــراع والفــرز بكاميــرات وشاشــات عــرض تتيــح  للمترشــحني 

ــة. ــّد األوراق االنتخابي ــرز وع ــة ف ــة عملي ــة متابع ــة االنتخابي ــى ســير العملي ــني عل ــم واملراقب ووكالئه

ــم  ــط اجلرائ ــى ضب ــون عل ــاذ القان ــزة إنف ــي ملنتســبي أجه ــي والتأهيل ــب التدريب ــام باجلان ــد مــن االهتم ــالء املزي إي  .10
االنتخابيــة وتعقبهــا، وخاصــة تلــك التــي ترتكــب عبــر الوســائل احلديثــة لالتصــاالت، وتقــدمي مرتكبيهــا للعدالــة مبــا 

يكفــل حســن ســير العمليــة االنتخابيــة.

إيــالء املزيــد مــن االهتمــام باجلانــب التدريبــي ملنظمــي عمليــة االقتــراع والفــرز يف املراكــز االنتخابيــة، مــع إصــدار   .11
مدونــة ســلوك خاصــة تنظــم عملهــم وتضمينهــا مــا مفــاده وجــوب أن ينــأوا بأنفســهم عــن التعبيــر صراحــة أو ضمًنــا 
ــة  ــك أن حيادي ــه، ذل ــاء اإلدالء بصوت ــارات الناخــب أثن ــج ألحــد املرشــحني دون اآلخــر أو التدخــل يف خي أو التروي

واســتقاللية املنظمــني يف مراكــز االقتــراع والفــرز تعكســان نزاهــة العمليــة االنتخابيــة برمتهــا.

الدعــوة إلــى أهميــة إنشــاء آليــة أكثــر وضوحــا ودقــة وسالســة تضمــن الدخــول االنســيابي للمــرأة املنقبــة يف املراكــز   .12
االنتخابيــة، وضمــان تطابــق شــخصها مــع هويتهــا، ومبــا يراعــي خصوصيتهــا يف هــذا الشــأن.
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الدعــوة إلــى إيــالء املزيــد مــن االهتمــام بشــأن مؤسســات املجتمــع املدنــي واملدافعــني عــن حقــوق اإلنســان املعنيــني   .13
مبراقبــة العمليــة االنتخابيــة، مــن خــالل توفيــر أماكــن مخصصــة لهــم داخــل جميــع مراكــز االقتــراع والفــرز تكــون 
ــوم  ــة االنتخابيــة يف ي ــع مراحــل العملي ــراع والفــرز، متكنهــم مــن متابعــة ورصــد جمي ــة مــن جلــان االقت ــى مقرب عل

االقتــراع إلــى حــني الفــرز وإعــالن النتائــج النهائيــة.

قيــام اللجنــة العليــا لإلشــراف العــام علــى ســالمة االنتخــاب ببــذل املزيــد مــن االهتمــام بالتغطية اإلعالمية املســتمرة   .14
ملجريــات العمليــة االنتخابيــة، مــن خــالل حتديــث املعلومــات والبيانــات واإلحصائيــات الــواردة علــى احلســاب 
اإللكترونــي املخصــص لهــا، مبــا يف ذلــك القــرارات واألحــكام القضائيــة ذات الصلــة باالعتراضــات والطعــون 
االنتخابيــة، بشــكل فــوري ومســتمر ليكــون مثــل قاعــدة بيانــات ومعلومــات للمختصــني والباحثــني واألكادمييــني 

واجلمهــور.

أهميــة املتابعــة املســتمرة لرؤســاء املراكــز االنتخابيــة الفرعيــة والعامــة والعاملــني فيهــا، علــى التحقــق مــن كفايــة   .15
األوراق املتبقيــة لالقتــراع لضمــان عــدم نفادهــا، وهــو الــذي ينعكــس علــى انســيابية العمليــة االنتخابيــة، مــن دون 

تفويــت حــق االقتــراع علــى أي مــن الناخبــني.

اســتمرار وزارة شــؤون اإلعــالم يف جهودهــا الواضحــة للتوعويــة بالعمليــة االنتخابيــة باســتخدام الرســوم التوضيحية   .16
الناخبــني  عاتــق  علــى  امللقــاة  والواجبــات  واحلقــوق  العمليــة  هــذه  مراحــل  لتتضمــن جميــع  )االنفوغرافيــك(، 
واملترشــحني، ملــا لهــا مــن أثــر واضــح يف تعزيــز مفاهيــم العمليــة االنتخابيــة وتوصيلهــا بأســلوب مبســط ومفهــوم 

للكافــة.   
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