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كلمة معالي
عبدالرحمن بن محمد العويس
وزير الصحة ووقاية المجتمع ،وزير الدولة لشؤون
المجلس الوطني االتحادي
ورئيس اللجنة الوطنية لالنتخابات

إن نجــاح العمليــة االنتخابيــة فخــر لنــا جميعـ ًـا ،ومؤشــر علــى مســتوى الثقــة المتبادلــة بيــن القيــادة والمواطــن ،وعلــى مــدى
الــوالء واالنتمــاء الــذي أبــداه المواطنــون ،باإلقبــال علــى اإلدالء بأصواتهــم ،بمــا يؤكــد الخطــى الثابتــة والمدروســة التــي

تســير بهــا الدولــة نحــو تحقيــق خططهــا االســتراتيجية الطموحــة ،إلرســاء النمــوذج اإلماراتــي المتميــز فــي العمــل البرلمانــي.
وأن اإلنجــاز تحقــق بفضــل المشــاركة الفاعلــة مــن أبنــاء الوطــن الذيــن عبــروا وفــي جميــع أرجائــه عــن حبهــم لــه ووالئهــم

لقيادتــه ،وشــاركوا فــي هــذا الواجــب الوطنــي ،ليتركــوا بصمــة واضحــة فــي مســيرة االرتقــاء بالعمــل البرلمانــي فــي دولــة
اإلمــارات ،التــي نقــف اليــوم جميعـ ًـا أمــام فصــل جديــد مــن فصــول تميزهــا وريادتهــا.
وتعتبــر المشــاركة الفاعلــة التــي شــهدناها فــي هــذا االســتحقاق االنتخابــي الرابــع ،دليــل الوعــي الكبيــر بقضايــا الوطــن
ومؤشــر علــى إدراك مكانــة المجلــس الوطنــي االتحــادي ،والــدور الكبيــر الــذي يقــوم بــه أعضــاؤه منــذ تأسيســه وحتــى

اليــوم.

كمــا ويجســد قــرار صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة حفظــه اللــه رفــع نســبة تمثيــل المــرأة

اإلماراتيــة فــي المجلــس الوطنــي االتحــادي إلــى  %50منــذ الفصــل التشــريعي الســابع عشــر ،مــدى حــرص القيــادة الرشــيدة
علــى تحقيــق التمكيــن الكامــل للمــرأة اإلماراتيــة ،ويؤكــد علــى دورهــا الريــادي والمؤثــر فــي كافــة القطاعــات الحيويــة
فــي الدولــة وبذلــك تحقــق المــرأة اإلماراتيــة فــي زمــن قياســي مــا حققتــه مثيالتهــا فــي العالــم فــي عقــود طويلــة بــل

تتفــوق عليهــم.

ـمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس
إن هــذا اإلنجــاز مــا كان ليتحقــق ،لــوال الدعــم غيــر المحــدود مــن صاحــب السـ ّ
ـط المســار ألولــى دورات انتخابــات المجلــس
الدولــة ،حفظــه اللــه ،الــذي أطلــق برنامــج التمكيــن السياســي عــام  ،2005وخـ ّ

ـوال مــن اإلنجــازات لتصــل إلــى دورتهــا الرابعــة لســنة .2019
الوطنــي االتحــادي ،حتــى توالــت فصـ ً
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األمانة العامة للجنة الوطنية لالنتخابات
إن النجــاح فــي هــذا االســتحقاق االنتخابــي تحقــق بفضــل تضافــر الجهــود مــن كل الجهــات المعنيــة ،أفـ ً
ـرادا ومؤسســات،
الذيــن حرصــوا علــى العمــل يـ ً
ـدا واحــدة ،لتنظيــم عمليــة انتخابيــة علــى النحــو األمثــل ووفــق أعلــى معاييــر الدقــة والنزاهــة
والشــفافية.

العمــل كفريــق واحــد فــي هــذا االســتحقاق الوطنــي كان وســيبقى الركيــزة األساســية لمواصلــة النجــاح والتميّ ــز فــي

تجربتنــا االنتخابيــة القائمــة علــى التوظيــف األمثــل لــكل اإلمكانــات لتنفيــذ عمليــة انتخابيــة ترقــى إلــى تطلعــات قيــادة
ً
دائمــا لتحقيــق المراكــز األولــى فــي جميــع المجــاالت».
دولــة اإلمــارات وشــعب اإلمــارات الــذي يســعى

ســجلت انتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي نجاحـ ًـا جديـ ً
ـدا يضــاف إلــى التجــارب االنتخابيــة الثــاث الماضيــة ،علــى طريــق
تعزيــز المشــاركة السياســية ،وهــو مــا تجســد مــن خــال المشــاركة الفاعلــة مــن الناخبيــن فــي التصويــت للمرشــحين لعضويــة

ـال ووعــي كبيــر بالــدور المميــز للمجلــس الوطنــي االتحــادي
المجلــس الوطنــي االتحــادي ،الذيــن عبــروا عــن حــس وطنــي عـ ٍ
وألعضائــه».

وتتوجــه وزارة الدولــة لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي بصفتهــا األمانــة العامــة للجنــة الوطنيــة لالنتخابــات بالشــكر إلــى

لجــان اإلمــارات ،ممثلــة برؤســائها وأعضائهــا وكل فــرق العمــل فــي جميــع المراكــز االنتخابيــة والذيــن كان لهــم الفضــل فــي
تســهيل عمليــة التصويــت علــى المواطنين.
ً
كمــا تتوجــه بالشــكر للمتطوعيــن الشــباب الذيــن بلــغ عددهــم فــي هــذه الــدورة  1170متطوعــا ،توزعــوا علــى مختلــف

مناطــق الدولــة ،واســتطاعوا مســاندة فــرق العمــل فــي مختلــف مهامهــا ،واكتســبوا فــي الوقــت نفســه خبــرات شــخصية
وعمليــة نوعيــة ال يقدمهــا ّإل حــدث وطنــي بهــذا الحجــم.

وتشــكر الناخبيــن فــي كل إمــارات الدولــة الذيــن شــكلوا القلــب النابــض لهــذه العمليــة االنتخابيــة ،بحرصهــم علــى المشــاركة
والحضــور إلــى مراكــز االقتــراع واإلدالء بأصواتهــم فــي هــذا االســتحقاق الوطنــي بامتياز.

كمــا تشــكر دواويــن حــكام اإلمــارات ،ووزارة شــؤون الرئاســة واألمانــة العامــة لشــؤون مجلــس الــوزراء ،ووزارة الخارجيــة

والتعــاون الدولــي ،ووزارة الداخليــة ،وهيئــة اإلمــارات للهويــة ،وكل الشــركاء االســتراتيجيين والجهــات الداعمــة للعمليــة

االنتخابيــة ،الذيــن لــم يتــرددوا فــي توظيــف كل المــوارد واإلمكانــات المتاحــة ،لتســهيل وإنجــاح العمليــة االنتخابيــة.

وتثنــى علــى الــدور الوطنــي للمرشــحات والمرشــحين الذيــن أخــذوا علــى عاتقهــم مســؤولية الترشــح لتمثيــل قضايــا الوطــن

والمواطــن تحــت قبــة المجلــس الوطنــي االتحــادي ،وتعزيــز دوره التشــريعي الــذي يتكامــل مــع دور الســلطة التنفيذيــة،
عارضيــن برامجهــم علــى أعضــاء الهيئــات االنتخابيــة فــي مختلــف أنحــاء الدولــة.
كمــا تخــص بالشــكر وســائل اإلعــام التــي كانــت الداعــم األكبــر ّللجنــة الوطنيــة فــي الوصــول إلــى جميــع شــرائح المجتمــع،

ً
وتعزيــز وعيهــم بالعمليــة االنتخابيــة ،مثنيـ ًـا علــى دور اإلعــام شـ ً
ـتراتيجيا فــي نجــاح االســتحقاق الوطنــي ،وتعزيــز
ـريكا اسـ
مكتســبات الدولــة فــي مجــال التنميــة السياســية والشــاملة.

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي

15

المقدمة

نفـ ّـذت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات للمــرة الرابعــة علــى التوالــي إدارة انتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي مــن
خــال رســم االطــار العــام للعمليــة االنتخابيــة و اإلشــراف العــام علــى ســير االنتخابــات وتتولــى وزارة الدولــة
لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي بصفتهــا امانــة للمــرة الرابعــة أيضــا مســؤولية متابعــة ســير االنتخابــات
والتأكــد مــن ســامة تطبيــق اإلجــراءات الخاصــة بعمليــة االنتخــاب .
وواصلــت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات دورهــا وأنفــذت التعليمــات التنفيذيــة ،وقدمــت للوطــن إنجــازا جديــدا
يســجل ريــادة عالميــة علــى صعيــد تمكيــن المــرأة برلمانيـ ًـا يجســد مــا وصلــت إليــه دولــة اإلمــارات مــن تقــدم
وتطــور فــي شــتى المجــاالت ال ســيما علــى صعيــد تمكيــن المــرأة ،وتعزيــز مشــاركة المواطنيــن فــي عمليــة
صنــع القــرار ومســيرة التنميــة الشــاملة المتوازنــة.
ـورا كبيـ ً
وقــد شــهدت الفتــرة الماضيــة تطـ ً
ـرا فــي مســتوى ثقافــة الناخــب بــدور المجلــس الوطنــي االتحــادي
ومهــام األعضــاء ،خاصــة بعــد إطــاق صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة ،حفظــه
اللــه ،لبرنامــج التمكيــن السياســي فــي عــام  2005والــذي بــدأ تنفيــذه الفعلــي فــي عــام  2006عبــر أول دورة
ً
حضورا
انتخابيــة ،واليــوم نصــل إلــى الــدورة الرابعــة التــي نلتمــس خاللهــا وعيـ ًـا أكبر من قبــل الناخبين ،ولذلــك نرى
الفتـ ًـا لــدور البرامــج االنتخابيــة بنســب مقاربــة لعوامــل القرابــة األســرية ،إضافــة إلــى تطــور المعرفــة بصالحيــات
عضــو المجلــس الدســتورية ومهامــه الرقابيــة والتشــريعية فــي إصــدار التوصيــات ومناقشــة السياســات وإقــرار
القوانيــن االتحاديــة ،باعتبــاره الســلطة االتحاديــة الرابعــة.
وكان لتضافــر كافــة الجهــود مــن مختلــف فــرق العمــل المعنيــة بتنظيــم العمليــة االنتخابيــة إلنجــاز االســتحقاق
االنتخابــي وفــق أعلــى المعاييــر اســهام كبيــر فــي تعزيــز المشــاركة الفاعلــة للناخبيــن مــن أعضــاء الهيئــات
ً
إيجابــا علــى دور المجلــس الريــادي فــي تعزيــز
االنتخابيــة فــي اختيــار ممثليــن لهــم فــي المجلــس ،وينعكــس
مســيرة التنميــة.
وكان المســتوى العالــي مــن التنســيق بيــن مختلــف لجــان وفــرق عمــل انتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي
أســس لعمليــة انتخابيــة سلســة وشــفافة ونزيهــة تحقــق غاياتهــا فــي اســتكمال خطــوات برنامــج التمكيــن
السياســي الــذي أطلقــه صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة ،حفظــه اللــه ،فــي عــام
 ،2005إلــى جانــب تعزيــز مســيرة التنميــة السياســية وترســيخ دور المواطــن فــي المشــاركة الفاعلــة فــي عمليــة
صناعــة القــرار.
ً
شامال لكافة العملية االنتخابية للعام 2019
تقريرا
وتضع اللجنة الوطنية لالنتخابات
ً
التــي ارتكــزت عليهــا خطــة العمــل والتــي شــملت الجوانــب الفنيــة واإلداريــة وفــق محــاور رئيســية مــن أهمهــا
التوعيــة والتثقيــف وبرامــج التدريــب الشــامل للعامليــن ضمــن كــوادر لجــان وفــرق عمــل فعاليــات االنتخابــات
بمختلــف تخصصاتهــا .كمــا يشــمل هــذا التقريــر عــدة محــاور تبــدأ بنتائــج انتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي
وأهــم اإلحصائيــات والمحــور التشــريعي المتضمــن آلليــة تنفيــذ قــرار صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل
نهيــان رئيــس الدولــة القــرار رقــم ( )1لســنة  2019الخــاص برفــع نســبة تمثيــل المــرأة فــي المجلــس الوطنــي
االتحــادي إلــى  ،%50والمحــور التنظيمــي والتشــغيلي والتحضيــري لمراحــل العمليــة االنتخابيــة وعمليــة االقتــراع
والفــرز وإعــان النتائــج.
والله ولي التوفيق
اللجنة الوطنية لالنتخابات
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ـا وطفلــة مــن أبنــاء
يصـ ّـور الشــعار الجديــد طفـ ً
ً
ً
معــا يــدا بيــد علــم الدولــة
اإلمــارات يحمــان
منطلقيــن إلــى األمــام ،فــي رمزيــة إلــى شــراكة
أبنــاء وبنــات اإلمــارات فــي صناعــة مســتقبل
الدولــة ومواصلــة مســيرة تطورهــا علــى
مختلــف المســتويات ،ال ســيما علــى مســتوى
العمليــة االنتخابيــة والمشــاركة السياســية
وتمكيــن المــرأة اإلماراتيــة.

العدد اإلجمالي
للهيئات االنتخابية

ناخب وناخبة

بيانات عن
انتخابات
المجلس
الوطني
االتحادي
2019

نسبة النساء في
الهيئات االنتخابية

%51

337,787

عدد مراكز
التصويت
المبكر

العدد اإلجمالي
للمترشحين

495
مترشح

نسبة الذكور في
الهيئات االنتخابية

%49

9

39

مجموع
مراكز
االنتخاب

مراكز

118

عدد مراكز
االنتخاب
خارج الدولة

مركزا

مركز

العدد اإلجمالي للمصوتين

نسبة المشاركة

عدد المصوتين في السفارات

117,592

34.81%

1849

صوتا

صوتا

أعلى نسبة مصوتين
حسب ساعات التصويت
الساعة  5عصرا

16623

اقل نسبة مصوتين
حسب ساعات التصويت
الساعة  8صباحا

صوت

نسبة المصوتين
اإلناث

%41

نسبة المصوتين
الذكور

%59

العاملون في تنظيم
االنتخابات 4553
موظف ومتطوع
لتنظيم االنتخابات 339
مشرف فني وتقني
 2033رجل أمن

ً
ناخبا وناخبة

نسبة رضا الناخبين
والمرشحين عن إجراءات
العملية االنتخابية

95%

صوت

43.8%

أكبر نسبة تصويت للنساء
أم القيوين
أكبر نسبة تصويت للرجال
عجمان

عدد العاملين في
مراكز االنتخاب

1170

2375

64.53%

عدد االعالميون
والصحفيون لتغطية
فعاليات االنتخابات

725

عدد الطعون

6

طعون ضد فائزين في
االنتخابات
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أنجــزت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات االســتحقاق الرابــع
النتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي  ،2019حيــث
أنجــزت بنجــاح أعمــال اســتقبال الناخبيــن فــي المراكــز
ً
متطوعــا فــي الوظائــف
االنتخابيــة كافــة ،وتجهيــز 1170
اإلداريــة والتنظيميــة إلرشــاد الناخبيــن وتدريبهــم علــى جهــاز
التصويــت اإللكترونــي الخــاص باالنتخابــات واإلجابــة عــن
االستفســارات كافــة الــواردة منهــم ،كمــا عملــت اللجــان
كافــة ،علــى تنفيــذ خطــط العمــل الخاصــة بإنهــاء إجــراءات
الناخــب داخــل محيــط المركــز االنتخابــي ،بحيــث ال تتجــاوز
الفتــرة الزمنيــة لوجــوده  3دقائــق فقــط.
وشــهدت انتخابــات  2019العــدد األكبــر مــن الناخبيــن
ً
تاريخيــا ،بوجــود قوائــم الهيئــات االنتخابيــة والتــي تضــم
ً
عضــوا ،لتشــهد زيــادة تصــل إلــى %50.58
337738
مقارنــة مــع قوائــم الهيئــات االنتخابيــة للعــام  ،2015والتي
بلغــت  224281مواطنـ ًـا ومواطنــة ،حيــث تحظــى المــرأة
اإلماراتيــة بحضــور مميــز فــي القوائــم االنتخابيــة للعــام
 2019بنســبة تصــل إلــى  %50.62مقابــل نســبة الذكــور
والتــي بلغــت  ،%49.38وهــو مــا يبــرز اإليمــان الكبيــر
لقيــادة دولــة اإلمــارات بالــدور الفاعــل للمــرأة فــي تطــور
مســيرة العمــل النيابــي ،وخدمــة الوطــن والمســاهمة فــي
تقديــم أفضــل الخدمــات للمواطنيــن.
ً
ً
الفتــا للشــباب،
حضــورا
كمــا شــهدت انتخابــات 2019
انطالقـ ًـا مــن دورهــم كركيــزة رئيســة لمســيرة التقــدم فــي
دولــة اإلمــارات ،حيــث بلغــت نســبة الشــباب فــي قوائــم
ً
عامــا ولغايــة 40
العــام  ،2019مــن الفتــرة العمريــة 21
ً
عامــا %61.32 ،مــن إجمالــي قوائــم الهيئــات االنتخابيــة،
ً
ً
عامــا نســبة
عامــا إلــى 30
وشــكل الشــباب مــن عمــر 21
ً
 ،%30.04فيمــا بلغــت الفئــة العمريــة مــن  31عامــا إلــى
ً
عاما نســبة  ،%31.28وهو ما فســح المجال لمشــاركة
40
واســعة مــن الشــباب اإلماراتــي فــي العمليــة االنتخابيــة
التــي امتــدت علــى جميــع مناطــق دولــة اإلمــارات مــن
خــال  39مركــزا انتخابيــا.
وطبقــت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات للمــرة األولــى آليــة
تحديــد نســبة مقاعــد المــرأة فــي االنتخابــات وتبلــغ ،%50
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جيــث تشــمل نتائــج االنتخابــات تحديــد إمارة أبوظبــي وإمارة
دبــي مقعديــن للنســاء مــن المقاعــد المخصصــة لــكل إمــارة
باالنتخــاب ،وأمــا إمــارة الشــارقة وإمــارة رأس الخيمــة فلــم
تحــدد أيــة مقاعــد للنســاء مــن خــال آليــة االنتخــاب ،فــي
حيــن أن إمــارة عجمــان وإمــارة الفجيــرة وإمــارة أم القيويــن
ً
ً
واحــدا للنســاء مــن المقعديــن
مقعــدا
فقــد حــددت
ـاء علــى قــرار
ـ
بن
ـك
ـ
وذل
ـاب.
ـ
باالنتخ
ـارة
ـ
إم
ـكل
المخصصيــن لـ
ً
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس
الدولــة ،حفظــه اللــه ،برفــع مقاعــد نســب المــرأة ،وعمــدت
إمــارة الشــارقة وإمــارة رأس الخيمــة الــى اســتخدام أســلوب
التعييــن إلتمــام نســبة الـــ %50مــن عضويــة المــرأة فــي
المجلــس الوطنــي االتحــادي ،فــي حيــن أن بقيــة اإلمــارات
اســتخدمت أســلوب الجمــع بيــن االنتخــاب والتعييــن
الســتكمال نســبة الـــ %50مــن المقاعــد المخصصــة للنســاء
فــي تشــكيل المجلــس الوطنــي االتحــادي.
وبشــكل عــام ســجلت نتائــج انتخابــات المجلــس الوطنــي
لعــام  2019زيــادة فــي عــدد الناخبيــن الذيــن أدلــوا
بأصواتهــم بنســبة تصــل إلــى  %48.50مقارنــة مــع عــدد
األصــوات التــي ســجلت فــي الــدورة الســابقة ،و تــم اعــان
نتائــج أســماء الفائزيــن فــي المجلــس الوطنــي االتحــادي
 2019فــي دورتــه الرابعــة ،بعــد  20دقيقــة فقــط مــن
اختتــام التصويــت فــي مســاء اليــوم االنتخابــي الرئيســي
الــذي وافــق الخامــس مــن شــهر أكتوبــر لســنة . 2019
ويأتــي إعــان النتائــج ،بعــد تصويــت خــارج الدولــة وتصويــت
مبكــر ،واليــوم االنتخابــي الرئيســي ،حيــث بلــغ مجمــوع
األصــوات فــي الدولــة  117,592صوتـ ًـا ،بنســبة مشــاركة
 %34,81من عدد أعضاء الهيئات االنتخابية.
وتــم تســجيل ارتفــاع فــي أعــداد الذيــن أدلــوا بأصواتهــم
فــي مقــار ســفارات وبعثــات الدولــة فــي الخــارج  ،بمــا
يزيــد علــى  %25عــن نســبة المشــاركة التــي ُســجلت
ً
ناخبــا وناخبــة
فــي انتخابــات ,2015فقــد شــارك 1849
مــن المواطنيــن أعضــاء الهيئــات االنتخابيــة شــاركوا فــي
عمليــة التصويــت خــارج الدولــة ،بزيــادة تخطــت حاجــز %25
مــن إجمالــي المواطنيــن الذيــن شــاركوا فــي التصويــت
خــارج الدولــة ،خــال انتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي
 ،2015الذيــن بلــغ عددهــم آنــذاك  1378ناخبـ ًـا وناخبة ،كما
ســجّ لت انتخابــات الخــارج هــذا العــام قيــام أول مســؤول
اتحــادي باالقتــراع ،إذ أدلــى وزيــر التغيــر المناخــي والبيئــة،
ثانــي بــن أحمــد الزيــودي ،بصوتــه فــي المركــز االنتخابــي
بمقــر ســفارة الدولــة فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة،
خــال ترؤســه وفــد الدولــة المشــارك فــي قمــة األمــم
المتحــدة لـ«العمــل المناخــي .»2019
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عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم
117,592
ً
ناخبا و ناخبة

2019

2015

نسبة الزيادة

79,157

ً
ناخبا و ناخبة

48.5%

بلــغ عــدد المصوتيــن فــي كل إمــارة
علــى النحــو اآلتــي (إمــارة أبوظبــي:
 35,790صوتـ ًـا ،إمــارة دبــي12,891 :
ً
صوتــا ،إمــارة الشــارقة22,451 :
ً
ً
صوتــا،
صوتــا ،إمــارة عجمــان4393 :
ً
إمــارة أم القيويــن 3778 :صوتــا ،إمــارة
ً
صوتــا ،إمــارة
رأس الخيمــة22172 :
ً
الفجيــرة 16,117:صوتــا).

101549

3778

6653

4393

10165

16117

22172

12891

22451

39017

55289

64293

60772

عدد المصوتين

العدد اإلجمالي

35790

عدد المصوتون
بحسب االمارة
مقارنة بهيئتها
االنتخابية
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شهدت المراكز االنتخابية

الخمسة :أبوظبي الوطني

للمعارض (أدنيك) ،إكسبو رأس
الخيمة ،العين للمؤتمرات -

الخبيصي ،الفجيرة للمعارض،

نادي الشارقة للشطرنج

والثقافة ،أعلى نسبة إقبال على
التصويت خالل مراحل العملية

االنتخابية.

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي
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إعالن نتائج االنتخابات

بعــد انتهــاء التصويــت بعشــرين دقيقــة ،قامــت
اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات باعــان نتائــج انتخابات
المجلــس الوطنــي االتحــادي وفــق مرحلتيــن:
المرحلــة األولــى  -إعــان عــدد األصــوات التــي
حصــل عليهــا كل مرشــح ومرشــحة والمرحلــة
الثانيــة التــي تعقــب المرحلــة األولــى بوقــت قصير
المرحلــة الثانيــة  -إعــان الفائزيــن فــي كل إمــارة
وفــق قــرار صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد
آل نهيــان رئيــس الدولــة حفظــه اللــه  -القــرار
رقــم ( )1لســنة  2019الخــاص برفــع نســبة تمثيــل
المــرأة فــي المجلــس الوطنــي االتحــادي إلــى
.%50

المجلس الوطني االتحادي  2019على مرحلتين

1

2

مرحلة الفرز األولى

القائمة األولية للفائزين
إعالن الفائزين في
كل إمارة وفق قرار
صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة
حفظه الله

المرحلة األولى إعالن
عدد األصوات التي
حصل عليها كل
مرشح ومرشحة

والفائــزون فــي انتخابــات المجلــس الوطنــي
االتحــادي

أبوظبي

القائمة النهائية
للفائزين في
انتخابات
المجلس الوطني
االتحادي 2019

 -1سهيل نخيرة سهيل العفاري
 -2خلفان راشد النايلي الشامسي
 -3ناعمة عبد الرحمن محمد المنصوري
 -4موزة محمد مسلم العامري

دبي

 -1حمد أحمد سلطان الرحومي
 -2أسامة أحمد عبد الله الشعفار
 -3مريم ماجد خلفان بن ثنية
 -4سارة محمد أمين فلكناز

عجمان

 -1أحمد حمد أبوشهاب السويدي
 -2هند حميد بن هندي العليلي

أم القيوين

-1محمد عيسى عبيد الكشف
 -2عذراء حسن حميد بن ركاض

الفجيرة

-1محمد أحمد محمد اليماحي
 -2صابرين حسن سعيد اليماحي

الشارقة

 -1حميد علي العبار الشامسي
 -2عدنان حمد محمد الحمادي
 -3عبيد خلفان عبيد الغول

رأس الخيمة

-1يوسف عبد الله البطران الشحي
 -2سعيد راشد عبد الله العابدي
 -3أحمد عبد الله محمد الشحي
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وقــد اكتمــل عقــد المجلــس الوطنــي االتحــادي لدولــة
االمــارات العربيــة المتحــدة بعــد أن أصــدر صاحــب الســمو
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة “حفظــه

اللــه” مرســوما اتحاديــا رقــم “ ”122لســنة  2019بتشــكيل
أعضــاء المجلــس الوطنــي االتحــادي لــدور انعقــاد الفصــل
التشــريعي الســابع عشــر .ونــص المرســوم علــى أن

يشــكل المجلــس الوطنــي االتحــادي لــدور انعقــاد الفصــل
التشــريعي الســابع عشــر مــن أربعيــن عضـ ً
ـوا يمثلــون كافــة

إمــارات الدولــة ،بينهــم  20ســيدة وبمــا يشــكل  50بالمائــة

مــن مجمــوع األعضــاء.

ويشــكل المجلــس الوطنــي االتحــادي ،مــن أربعيــن عضــوا
نصفهــم باالنتخــاب واآلخــر بالتعييــن وتــوزع عــدد مقاعــد
المجلــس علــى اإلمــارات ،وتضمــن المرســوم أســماء أعضــاء
المجلــس الوطنــي االتحــادي  2019علــى النحــو التالــي:

• إمارة رأس الخيمة:
أحمــد عبداللــه محمــد الشــحي ،وســعيد راشــد عبداللــه
العابــدي ،وســمية عبداللــه ســالم بــن حــارب الســويدي،

وناعمــة عبداللــه ســعيد الشــرهان ،والدكتــورة نضــال محمد

بــن شــرباك الطنيجــي ،ويوســف عبداللــه البطــران الشــحي.

• إمارة عجمان:
أحمــد حمــد أبــو شــهاب الســويدي ،وعفــراء بخيــت ســيف

بــن هنــدي العليلــي ،ومــروان عبيــد علــي المهيــري ،وهنــد

حميــد بــن هنــدي العليلــي
• إمارة أم القيوين:

عايشــة راشــد ســلطان ليتيــم آل علــي ،وعــذراء حســن حميــد
بــن ركاض ،وعلــي جاســم أحمــد جاســم آل علــي ،ومحمــد

• إمارة أبوظبي:

عيســى عبيــد الكشــف.

معالــي صقــر غبــاش ســعيد المــري ،و معالــي الدكتــور

• إمارة الفجيرة:

علــي راشــد عبداللــه النعيمــي ،والدكتــورة حــواء ســعيد

ســالم الضحــاك المنصــوري ،وخلفــان راشــد خلفــان النايلــي
الشامســي ،وســهيل نخيــرة عيضــة ســهيل العفــاري ،وموزة
محمــد ســعيد حمــرو العامــري ،وميــرة ســلطان ناصــر محمــد
الســويدي ،وناعمــة عبدالرحمــن محمــد المنصــوري.

• إمارة دبي:
أســامة أحمــد عبداللــه الشــعفار ،وحمــد أحمــد ســلطان

عبيــد الرحومــي المهيــري ،وجميلــة أحمــد محمــد بــن عميــر
المهيــري ،وســارة محمــد أميــن فلكنــاز ،والدكتــور طــارق

حميــد محمــد مطــر الطايــر ،وضــرار حميــد عبداللــه حميــد

بالهــول ،وعائشــة محمــد ســعيد المــا ،ومريــم ماجــد خلفــان
بــن ثنيــة.

• إمارة الشارقة:
حميــد علــي العبــار الشامســي ،وشــذى ســعيد علــي عــاي

النقبــي ،وعائشــة رضــا حســين البيــرق ،وعبيــد خلفــان عبيــد
الغــول ،وعدنــان حمــد محمــد الحمــادي ،وكفــاح محمــد
ناصــر الشــحصي الزعابــي.

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي

الدكتــورة شــيخة عبيــد ســالم خليــف الطنيجــي ،وصابريــن
حســن ســعيد اليماحــي ،ومحمــد أحمــد محمــد أحمــد
اليماحــي ،وناصــر محمــد حميــد خميــس اليماحــي.

وقــد عــزز ،القــرار التاريخــي برفــع نســبة تمثيــل المــرأة
اإلماراتيــة فــي المجلــس الوطنــي االتحــادي إلــى “،”%50
مســيرة التنميــة السياســية التــي تشــهدها الدولــة منــذ

تأســيس دولــة االتحــاد ،وشــكّ ل محطــة مهمــة فــي
برنامــج التمكيــن السياســي الــذي أطلقــه صاحــب الســمو
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة فــي

عــام 2005م ،بهــدف تهيئــة الظــروف الالزمــة إلعــداد
ً
ـهاما فــي الحيــاة العامــة،
مواطــن أكثــر مشــاركة وأكبــر إسـ
وتفعيــل دور المجلــس الوطنــي اإلتحــادي وتمكينــه ليكــون
ســلطة مســاندة ومرشــدة وداعمــة للســلطة التنفيذيــة،
ً
ً
والتصاقــا بقضايــا
مجلســا أكثرقــدرة وفاعليــة
وأن يكــون

الوطــن وهمــوم المواطنيــن ،وأن تترســخ مــن خاللــه قيــم

المشــاركة الحقــة ونهــج الشــورى ،مــن خــال مســار متــدرج

منتظــم عبــر مســيرة تكلــل بمزيــد مــن المشــاركة والتفاعــل
مــن أبنــاء الوطــن.
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 -البنــد الثالــث :يتــم اإلعــان عــن عــدد المقاعــد المخصصــة

كمــا ســاهم القــرار فــي تعزيــز تمكيــن المــرأة سياســيا
ً
نموذجــا يحتــذى
ويجعــل مــن التجربــة البرلمانيــة للدولــة

للمــرأة فــي االنتخابــات مــن قبــل ديــوان الحاكــم قبــل فتــح

يتعلــق بعمليــة التمكيــن السياســي للمــرأة .وكان التــدرج

العــدد المطلــوب انتخابــه فــي اإلمــارة.

فــي التجــارب البرلمانيــة الحديثــة حــول العالــم ،خاصــة فيمــا
ايضــا ســمة معمــول بهــا قبل تبــوء المــرأة اإلماراتية لنصف
عــدد مقاعــد المجلــس الوطنــي اإلتحــادي المقبــل  ،فقــد

ســبقتها خطــوات أخــرى فــي مســار التمكيــن السياســي
للمــرأة اإلماراتيــة :

•تجــاوزت نســبة تمثيــل المــرأة اإلماراتيــة فــي المجلــس
الوطنــي اإلتحــادي خــال فصلــه التشــريعي الرابــع عشــر
“  ”2006-2011نســبة الـــ” - “%22تعــد األعلــى عربيـ ًـا
..

•تبــوأت المــرأة رئاســة المجلــس الوطنــي االتحادي خالل
فصلــه التشــريعي الســادس عشــر “”2015-2019
-الســابقة األولــى علــى مســتوى العالــم العربــي.

بــاب الترشــح ،علــى أن ال يتجــاوز هــذا العــدد “نصــف”
 -البنــد الرابــع :تفــوز بالمقاعــد المحــددة للمــرأة النســاء

الحاصــات علــى أعلــى األصــوات من بين كافة المرشــحات،

إال إذا أســفرت نتائــج االنتخابــات عــن فــوز الســيدات -
مباشــرة  -بالمقاعــد المحــددة للمــرأة.

 البنــد الخامــس :يســتكمل حاكــم اإلمــارة النســبة المحــددةللمــرأة عنــد تعييــن “نصــف” عــدد ممثلــي إمارتــه اآلخــر فــي

المجلــس الوطنــي اإلتحادي.

ً
ووفقــا لقــرار المجلــس األعلــى لالتحــاد رقــم  1لســنة

 2019تــم تشــكيل المجلــس الوطنــي االتحــادي فــي فصلــه
التشــريعي الـــ ،17مــن  40عضـ ً
ـوا يمثلــون مختلــف إمــارات
الدولــة ،نصفهــم يتــم انتخابــه باالقتــراع الحــر المباشــر،

كمــا شــمل القــرار التعديــات علــى بعــض أحــكام قــرار

بينمــا النصــف اآلخــر يتــم اختيــاره بالتعييــن مــن قبــل دواويــن

تحديــد طريقــة اختيــار ممثلــي اإلمــارات فــي المجلــس

إمــارة مناصفــة بيــن الرجــل والمــرأة ،بحيــث تشــكل مقاعــد

المجلــس األعلــى لإلتحــاد رقــم ( )4لســنة  2006فــي شــأن
الوطنــي االتحــادي “وتعديالتــه” والــذي قضــى برفــع

نســبة تمثيــل المــرأة فــي المجلــس الوطنــي االتحــادي إلــى
“.”%50

وتضمــن قــرار صاحــب الســمو رئيــس الدولــة  3مــواد
رئيســة ،تقضــي المــادة األولــى منهــا بــأن ال تقــل نســبة
تمثيــل النســاء لــكل إمــارة فــي المجلــس الوطنــي االتحــادي

عــن “ ”%50مــن عــدد ممثلــي اإلمــارة ،وقــد جــاء قــرار

رئيــس المســتند إلــى قــرار المجلــس األعلــى لالتحــاد بجــواز
األخــذ بنظــام نســبة تمثيــل المــرأة فــي المجلــس الوطنــي

االتحــادي ،وذلــك وفــق البنــود التاليــة..

 البنــد األول :يجــوز لحاكــم كل إمــارة تحديــد عــدد المقاعــدالتــي ســوف تفــوز بهــا النســاء عنــد انتخــاب ممثلــي اإلمــارة

فــي المجلــس.

 -البنــد الثانــي :يشــترط أال يتجــاوز هــذا العــدد “نصــف”

العــدد المطلــوب انتخابــه فــي اإلمــارة.

أصحــاب الســمو حــكام اإلمــارات ،علــى أن يكــون تمثيــل كل
إمــارة أبوظبــي البرلمانيــة مــن ثمانيــة مقاعــد ،أربعــة للرجــال
ومثلهــا للمــرأة ،واألمــر نفســه فــي إمــارة دبــي ،بينمــا تُ مثــل
كل مــن إمارتــي الشــارقة ورأس الخيمــة بســتة مقاعــد لــكل

منهمــا ثالثــة للرجــال وثالثــة للنســاء ،فيمــا تُ مثــل إمــارات
عجمــان والفجيــرة وأم القيويــن بأربعــة مقاعــد لــكل منهــا؛
مقعــدان للرجــال ومقعــدان للنســاء.

وبحســب قــرارات دواويــن أصحــاب الســمو حــكام اإلمــارات،
حققــت خمــس إمــارات النســب المتوقعــة بشــأن المقاعــد

النســائية االنتخابيــة ،إذ ضمنــت ســبعة عناصــر نســائية
ً
انتخابيــا ،بينهــن
منهــا ،الوجــود فــي المجلــس الوطنــي
مرشــحتان مــن أبوظبــي ومثلهمــا مــن دبــي ،إضافــة إلــى
مرشــحة واحــدة مــن كل مــن إمــارات عجمــان والفجيــرة وأم

القيويــن ،فــي حيــن ّ
فضلــت إمارتــا الشــارقة ورأس الخيمــة
ً
انتخابيــا ،مــن
فتــح المجــال أمــام المــرأة لمنافســة الرجــال
دون تحديــد مقاعــد انتخابيــة لهــا ،علــى أن يتــم اســتكمال
نســبة الـــ %50مــن المقاعــد النســائية بالتعييــن وفقـ ًـا لنتائج
االنتخابــات.
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وبلــغ مجمــوع األصــوات علــى مســتوى الدولــة
ً
صوتــا وبنســبة  %34.81مــن عــدد أعضــاء
117.592
الهيئــات االنتخابيــة .كمــا وبلــغ عــدد المصوتيــن فــي

كل إمــارة علــى النحــو التالــي :إمــارة أبوظبــي35.790 :
ً
ً
صوتــا ،إمــارة الشــارقة:
صوتــا ،إمــارة دبــي12.891 :

 49.23بالمائــة ،فيمــا بلــغ عــدد الناخبــات فــي الفجيــرة

 19.498بنســبة  49.97بالمائــة مــن إجمالــي العــدد

الكلــي الــذي بلــغ  39.017عضــوا.
المؤشر

 22.451صوتـ ًـا ،إمــارة عجمــان 4393 :صوتـ ًـا ،إمــارة أم
ً
صوتــا ،إمــارة رأس الخيمــة22172 :
القيويــن3778 :

ً
ً
صوتــا.
صوتــا ،إمــارة الفجيــرة16.117 :

وقــد ســجلت انتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي

 2019ارتفــاع نســبة تمثيــل المــرأة اإلماراتيــة فــي

المحقق

مستوى الوعي بأهمية المشاركة في الحياة
السياسية لدى الفئات المستهدفة

%92.8

نسبة تمثيل المرأة في البرلمان

%50

نسبة الزيادة في اعدادا الناخبين من
سنة  2015الى 2019

%48

القوائــم االنتخابيــة إلــى  ، 170,967وهــو مــا يشــكل
 50.62%مــن إجمالــي الناخبيــن البالــغ عددهــم
 337,738عضــوا.

نسبة تمثيل المرأة

اإلماراتية في القوائم
االنتخابية

%50.62

وبلغــت نســب التصويــت فــي انتخابــات  ،2019بلغــت
 %34.82وتفاوتــت (مــن  %21الــى  )%56حســب اختــاف

االمــارة حيــث ســجلت ام القيويــن اعلــى نســب المشــاركة
( )%56بينمــا دبــي (.)%21

نسب التصويت في انتخابات
المجلس الوطني االتحادي 2019

وتضــم قوائــم الهيئــات االنتخابيــة الــواردة مــن دواويــن

حــكام إمــارات الدولــة ،وحســب التوزيــع الجغرافــي

لهــا 101.549 ،عضــوا فــي أبوظبــي ،منهــم 52.470
مواطنــة بنســبة  ،%51.67وهــي أكبــر نســبة تمثيــل

%60
56.79%

للمــرأة فــي الدولــة ،و 60.772عضــوا فــي إمــارة دبــي،
منهــم  30.879مواطنــة بنســبة  %50.81مــن إجمالــي

43.22%

41.31%

34.82%

34.92%

عضــوا فــي إمــارة الشــارقة بنســبة  51.10بالمائــة ،في

35.24%

وضمــت القوائــم  32.856مواطنــة مــن أصل 64.293

%40

40.10%

الناخبيــن.

%50

%20

21.21%

حيــن بلــغ عــدد الناخبيــن الكلــي فــي عجمــان 10.165
عضــوا منهــم  4.641مواطنــة بنســبة  45.66بالمائــة،

%10

و 6.653عضــوا فــي أم القيويــن منهــم 3.405

مواطنــات بنســبة  51.18بالمائــة ،و 55.289عضــوا
فــي رأس الخيمــة منهــم  27.218إماراتيــة بنســبة

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي

%30

المتوسط
العام

أم
القيوين

عجمان

الفجيرة

رأس
الخيمة

الشارقة

دبي

أبوظبي

%0
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نسب التصويت في انتخابات المجلس الوطني االتحادي
 2019مقارنة مع 2015
35.29%

المتوسط العام

34.82%

70.05%

أم القيوين

56.79%
49.79%
49.80%

عجمان

43.22%

الفجيرة

41.31%
41.85%

رأس الخيمة

40.10%

29.69%
34.92%

الشارقة

22.16%

دبي

21.21%

38.72%

أبوظبي

35.24%

البيان

نسب التصويت
انتخابات

2019

نسب التصويت
انتخابات

2015

نسب التصويت
انتخابات

2011

بمقارنــة

نتائــج

اســتحقاقات

التصويــت

النتخابــات

للثــاث

المجلــس

الوطنــي االتحــادي ( 2011و 2015
و ، )2019نجــد أن اعلــى نســبة تصويــت
وصلــت الــى  %70وذلــك فــي فــي
امــارة ام القيويــن فــي انتخابــات ،2015
فــي حيــن ســجلت امــارة الشــارقة نمطيــة

تصاعديــة مــن انتخابــات ســنة  2011الــى
انتخابــات ســنة  .2019وســجلت امــارة
دبــي اســتقرارا نوعــا مــا بحيــث تراوحــت
نســب االقبــال علــى التصويــت بيــن
()%21-%25

أبوظبي

دبي

الشارقة

عجمان

أم
القيوين

رأس
الخيمة

الفجيرة

التصويت
العام

%35

%21

%35

%43

%57

%40

%41

%34.89

%39

%22

%30

%50

%70

%42

%50

%35.29

%21

%25

%29

%40

%55

%30

%34

27%

وعنــد مقارنــة العــدد الفعلــي للمصوتيــن للســنوات 2015

الفجيــرة علــى الزيــادة بنســبة  3اضعــاف عــن ســنة . 2015

المصوتيــن بنســب متفاوتــة وبمعــدل ارتفــاع لإلجمالــي

المصوتيــن وكمــا هــو موضــح فــي الجــدول.

و  ، 2019نجــد أن كافــة امــارات الدولــة ارتفــع فيهــا عــدد

بلــغ  .%48.5وســجلت ابوظبــي ارتفاعــا بمقــدار  %2فــي
حيــن قاربــت عــدد األصــوات انتخابــات  2019فــي امــارة

وســجلت امــارة الشــارقة زيــادة بعــدد الضعفيــن فــي اعــداد
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عدد األصوات
انتخابات 2015

عدد األصوات
انتخابات 2019

إمارة أبوظبي:

35046

35790

%2.1

إمارة دبي:

11760

12891

%9.6

إمارة الشارقة:

9585

22451

%134.2

إمارة عجمان:

2965

4393

%48.2

إمارة أم القيوين:

2882

3778

%31.1

إمارة رأس الخيمة:

11444

22172

93.7%

إمارة الفجيرة:

5475

16117

194.4%

79157

117592

%48.5

اإلمارة

المجموع

نسبة التغيير

ويتضح أيضا من الشكل

التالي أن الساعة الخامسة

مساء والساعة الحادية عشر

صباحا هما الساعات المفضلة

للناخبين التواجد في مراكز

االنتخابـ باعتبارهما ساعات

الذروة االنتخابية.

عدد المصوتين اإلجمالي حسب ساعات التصويت
(غير شامل للتصويتت من السفارات)
8000
6000

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

9:00

8:00

النسبة األكبر من المصوتين

4000

في انتخابات  2019بنسبة

0

للمصوتين.

2000
7:00

واحتلت امارة ابوظبي

 30%من العدد اإلجمالي

التوزيع النسبي للمصوتين في انتخابات  2019حسب نتائج كل إمارة
عجمان

شهدت المراكز االنتخابية الخمسة
التالية :مركز أبوظبي الوطني

للمعارض /أدنيك ،/مركز إكسبو

الشارقة

19%

4%

أبوظبي

30%

رأس الخيمة ،مركز المعارض العين–
الخبيصي ،مركز الفجيرة للمعارض،

أم القيوين

نادي الشارقة للشطرنج والثقافة
أعلى نسبة إقبال على التصويت

خالل مراحل العملية االنتخابية.

وتمثل عدد األصوات المسجلة في
هذه المراكز الخمسة  %48من

3%

الفجيرة

14%

اجمالي األصوات.

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي

دبي

رأس الخيمة

19%

11%
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اجمالي إحصائية

المراكز األعلى نسبة
إقبال على التصويت
خالل مراحل العملية
االنتخابية

المركز االنتخابي

عدد األصوات المسجلة
لكل مركز

عدد األصوات المسجلة لكل مركز
مقارنة بأجمالي المصوتين في االمارة

مركز أبوظبي الوطني
للمعارض  /أدنيك

12860

%36

مركز إكسبو رأس الخيمة

12281

%55

مركز العين للمؤتمرات –
الخبيصي

12244

%34

مركز الفجيرة للمعارض

10608

%66

نادي الشارقة للشطرنج
والثقافة

8717

%39

اجمالي إحصائية المراكز األعلى
نسبة إقبال

56710

%48

ام القيوين

نسب المرشحين الحاصلين على اقل
من  50صوت

عجمان

1%

أبوظبي

5%

31%

كما سجلت النتائج النهائية لالنتخابات حصول

الفجيرة

8%

عدد من المرشحين على أقل من خمسين صوت
لكل مرشح بحيث حصل  %31من مرشحي

ابوظبي على اقل من  50صوت وفي دبي

رأس الخيمة

حصل  %25من المرشحين على اقل من 50

10%

صوت والشارقة  %20من المرشحين حصل

على اقل من  50صوت ،وقلت النسب بالنسبة

دبي

لألمارات األخرى بواقع اقل من .%10

25%

الشارقة

20%

100
90

نسبة االصوات

59

56

65

57

60

58

57

70
60

حسب النوع لكل
امارة

80

50
40

41

44

35

40

43

42

43

الفجيرة

أم
القيوين

عجمان

رأس
الخيمة

الشارقة

دبي

أبوظبي

30
20
10
0

رجل

مرأة
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التوزيع النسبي الجمالي االصوات المسجلة
في انتخابات المجلس الوطني االتحادي
 2019حسب النوع

وســجلت المــرأة حضــورا واقبــاال الفتــا والحــرص علــى التواجــد

فــي المراكــز االنتخابيــة بحســب التوزيــع النســبي إلجمالــي
االصــوات المســجلة فــي انتخابــات المجلــس الوطنــي

االتحــادي  2019حســب النــوع حيــث ســجلت المــرأة وجودهــا
فــي المراكــز االنتخابيــة والمشــاركة فــي عمليــات التصويــت

بنســبة  .%41وســجلت ابوظبــي مشــاركة أكبــر للمــرأة فــي
العمليــة االنتخابيــة .وبمقارنــة نســب االقبــال نجــد أن إمــارة

مرأة

أم القيويــن ســجلت نســبة اعلــى القبــال المــرأة فــي المراكــز

%41

االنتخابيــة بنســبة  %44تليهــا امارتــي ابوظبــي والشــارقة

بنســبة  %43ودبــي بنســبة  ،%42بينمــا ســجلت مراكــز

رجل

%59

عجمــان االنتخابيــة اقــل حضــورا للمــرأة بنســبة .%35
نسبة سعادة الناخبين في انتخابات
المجلس الوطني

%95.07

نسبة سعادة المرشحين في انتخابات
المجلس الوطني

%95.20

عدد عينة الناخبين الذين تم استطالع رأيهم

2604
ناخب

عدد الباحثين الميدانيون الستطالعات الرأي

 36باحث
ميداني

تــم
التوعويــة المتعلقــة بــدورة االنتخابــات األخيــرة والتــي ّ
تكريســها للناخبيــن الــى  .%95.2وتفصيــا حقــق مســتوى
تعامــل موظفــي المراكــز االنتخابيــة فــي االســتقبال
والتوجيــه اعلــى نتائــج الســاعدة ( ،)%99فــي حيــن ســجل
بنــد الســعادة عــن مــدى توفــر مواقــف الســيارات األقــل
بنســبة (.)%86
وتتالئــم منهجيــة الدراســة وكافــة إجــراءات البحــث
الميدانــي وعمليــات إحصــاء البيانــات وتقريــر النتائــج مــع
أعلــى معاييــر الجــودة فــي مجــال الدراســات الميدانيــة
واســتطالعات الــرأي وفقــا لمقاييــس ومتطلبــات المعاييــر
الدوليــة ومقاييــس شــهادة الجــودة ()ISO 20252-2012

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي

وقــد حرصــت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات علــى
تنفيــذ اســتبيانات ميدانيــة لقيــاس مؤشــر ســعادة
الناخبيــن والمرشــحين فــي انتخابــات المجلــس
الوطنــي ،حيــث وصلــت نتيجــة مؤشــر ســعادة
ً
متضمنة
الناخبيــن عــن إجــراءات العمليــة االنتخابيــة
عمليــة التصويــت .ويعبّ ــر مؤشــر الســعادة عــن
رضــا الناخبيــن عــن آليــة البحــث عــن االســم ضمــن
الهيئــة االنتخابيــة ،وعــن توفــر مواقــف الســيارات
فــي المراكــز االنتخابيــة ،وعــن إجــراءات الدخــول
واالنتظــار ،وعــن تعامــل موظفــي المراكــز
االنتخابيــة ،وعــن التقنيــات الحديثــة المســتخدمة
فــي عمليــة التصويــت ،وعــن المــدة الزمنيــة
للتصويــت ،وعــن وســائل التواصــل والجهــود

فــي إدارة اســتطالعات الــرأي العــام والبحــوث االجتماعيــة
والمعاييــر المهنيــة للرابطــة العالميــة المتخصصــة فــي
الدراســات واســتطالع الــرأي (.)ESOMAR
وبينــت الدراســة الميدانيــة واســتطالعات الــرأي أن اكثــر من
 %60مــن الناخبيــن أكــدوا علــى قناعتهــم ببرنامــج المرشــح
عنــد انتخابهــم ،بينمــا أشــار اكثــر مــن  %35مــن الناخبيــن الــى
ثقتهــم فــي تجربــة المرشــح السياســية ومعرفتــه بالشــؤون
العامــة .واعتبــر مايقــارب  %74مــن الناخبيــن أن أكثــر
الحمــات تأثيــرا فــي انتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي
هــي الحمــات االنتخابيــة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي.
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اإلمارة

العدد اإلجمالي ألعضاء
الهيئة االنتخابية

نسبة التمثيل
من اإلجمالي

العينة
المستهدفة

عدد االستجابات
الفعلية

أبوظبي

101549

30.07%

717

764

دبي

60772

17.99%

429

435

الشارقة

64293

19.04%

454

459

عجمان

10165

3.01%

72

137

أم القيوين

6653

1.97%

47

142

رأس الخيمة

55289

16.37%

390

388

الفجيرة

39017

11.55%

275

276

اإلجمالي

337738

2384

2601

98.20%

97.50%

مؤشر سعادة
الناخبين في
انتخابات
المجلس
الوطني
االتحادي لعام
2019

98.60%

99%

وبينت الدراسة تأييد أكثر

من  %91من الناخبيين على
أن زيادة مستوى الوعي

بمفاهيم المشاركة وحدوث

تغير ثقافي ايجابي بخصوص
مفاهيم االنتخابات خالل

السنوات األخيرة مثل المعرفة
بالمصطلحات االنتخابية:

المرشح ،العملية االنتخابية،
المشاركة السياسية.)..

98.20%

98.40%

95.2%

100%
96.30%

98%
96%
94%
92%

90.54%

90%

89.49%

88%
86%

86%

84%
82%

ساهم نظام
التصويت
اإللكتروني
في تعزيز
فعالية تنظيم
االنتخابات

ما مدى
رضاك عن
جهود التوعية
اإلعالمية
عن الدورة
االنتخابية
الحالية

ما مدى رضاك ما مدى رضاك ما مدى رضاك ما مدى رضاك ما مدى رضاك
عن المدة
عن الرد على
عن إجراءات
عن تعامل
عن التقنيات
الدخول
موظفي
الحديثة
االستفسارات الزمنية لعملية
واالنتظار
المراكز
المستخدمة
التصويت
والشكاوى
من قبل مركز
في المراكز
االنتخابية
في عملية
االنتخابية
(استقبال،
التصويت مثل:
االتصال
إرشاد)
(التصويت
اإللكتروني،
نظام التأكد
من الهوية،
إلخ)....

ما مدى
رضاك عن
توفر مواقف
السيارات

ما مدى رضاك ما مدى رضاك
عن آلية البحث
عن إجراءات
عن اسمك
العملية
ضمن الهيئة
االنتخابية
االنتخابية

80%

فــي حيــن وصلــت نتيجــة مؤشــر ســعادة المرشــحين عــن

والموقــع اإللكترونــي ومنصــات التواصــل االجتماعــي)

عــن رضــا المرشــحين عــن إجــراءات عمليــة الترشــح ،وعــن

موظفــي لجــان االمــارات فــي االســتقبال والتوجيــه اعلــى

عمليــة الترشــح بكافــة تفاصيلهــا .ويعبّ ــر مؤشــر الســعادة
تعامــل موظفــي اللجــان وإلمامهــم باإلجــراءات ،وعــن
وضــوح اســتمارات الترشــح ،وعــن المــدة الزمنيــة للتســجيل،
وعــن وســائل التواصــل والدعــم التــي تــم تكريســها
لمســاعدتهم خــال حمالتهــم االنتخابيــة (مركــز االتصــال،

وصلــت الــى  .%95.07وقــد حقــق مســتوى تعامــل

نتائــج الســاعدة ( ،)%98.2فــي حيــن ســجل بنــد الســعادة
فــي التعامــل مــع الموقــع االلكترونــي للجنــة الوطنيــة

لالنتخابــات األقــل بنســبة (.)%91.8
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مؤشر سعادة المرشحين في انتخابات المجلس الوطني االتحادي لعام 2019
98.2%

97.3%

95.07%
95.0%

91.8%

100%

94.5%

95%

93.6%

90%
85%

ما مدى رضاك عن
الموقع اإللكتروني
للجنة الوطنية
لالنتخابات

ما مدى رضاك عن
المدة الزمنية لتسجيل
المرشحين

ما مدى رضاك عن
إلمام موظفي مقار
اللجان باإلجراءات

ما مدى رضاك عن
استمارات الترشح
(واضحة ومفهومة)

ما مدى رضاك عن
تعامل موظفي اللجان
(استقبال ،إرشاد)

80%

ما مدى رضاك عن
إجراءات عملية الترشح

(يمكن االطالع على كامل النتائج والمحصالت وتفاصيل استبيانات الناخبين والمرشحين في الملحق رقم ()3
عــدد طلبــات الطعــون المقدمــة للجنــة الطعــون التابعــة

الناحيــة الشــكلية ورفضهــا مــن حيــث الموضــوع لعــدم

االقتــراع والفــرز ونتائــج القائمــة األوليــة ألعضــاء المجلــس

النتائــج األوليــة المعلــن عنهــا .وتأتــي طلبــات الطعــون التي

للجنــة الوطنيــة لالنتخابــات بلــغ  6طعــون حــول عمليــات

الوطنــي االتحــادي ،وتــم تلقــي الطعــون خــال الفتــرة

المحــددة لتلقــي الطعــون ،وفــق الجدول الزمنــي النتخابات

المجلــس الوطنــي االتحــادي .2019وقــد تــم النظــر فيهــا
وإصــدار القــرارات بشــأنها .حيــث تــم قبــول الطعــون مــن

عدد طلبات الطعون
المقدمة للجنة
الطعون التابعة للجنة
الوطنية لالنتخابات

02

يومان للتصويت
خارج الدولة

118

مركز انتخابي
للتصويت خارج
الدولة

تلقتهــا اللجنــة علــى النحــو التالــي :طلبــي طعــن مــن إمــارة

أبوظبــي ،فــي حيــن تلقــت طلــب طعــن واحــد مــن كل مــن
إمــارة الشــارقة ،وإمــارة رأس الخيمــة ،وإمــارة أم القيويــن،

وإمــارة الفجيــرة.

عدد

عدد

عدد

عدد

عدد

طعن
في أبوظبي

طعن
في الشارقة

طعن
في رأس الخيمة

طعن
في أم القيوين

طعن
في الفجيرة

2

03

أيام للتصويت
المبكر

09

تدعيــم حجــة طلبــات الطعــن بدالئــل قويــة تنــال مــن صحــة

مراكز انتخابية
للتصويت المبكر

1

1

1

1

01

يوم واحد رئيسي
لالنتخابات

39

مركز انتخابي في
اليوم الرئيسي
لالنتخابات

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي

عزيزي المواطن عزيزتي المواطنة:
العملية االنتخابية مهمة وطنية ومسؤولية مشتركة يتطلب
ً
جميعا .يشمل ذلك االمتناع عن كل ما
نجاحها تضافر جهودنا
يخل بسير عملية التصويت كالتصوير والنشر أو البث عبر وسائل
التواصل االجتماعي من داخل المراكز االنتخابية ،وااللتزام بكل ما
يساهم في نجاح انتخابات المجلس الوطني االتحادي 2019
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حقائق عن انتخابات المجلس الوطني االتحادي 2019

%50
نسبة النساء
في البرلمان

تبلــغ المــرأة اإلماراتيــة فــي “انتخابــات
المجلــس الوطنــي االتحــادي  ”2019ذروة
مســيرة التمكيــن وذلــك بوصولهــا إلــى تحقيــق
المناصفــة الكاملــة مــع الرجــل تحــت قبــة
البرلمــان فــي واحــدة مــن الســوابق التاريخيــة.
وتأتــي هــذه المناصفــة األولــى مــن نوعهــا علــى
ً
تنفيــذا للقــرار رقــم ( )1لســنة
مســتوى العالــم
 2019الــذي أصــدره صاحــب الســمو الشــيخ
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة “حفظــه
اللــه” والخــاص برفــع نســبة تمثيــل المــرأة فــي
المجلــس الوطنــي االتحــادي إلــى %50

حققــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المرتبة
ً
عالميــا بتقريــر المســاواة بيــن الجنســين
26
اإلمارات
ً
عربيا الصــادر عــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي
األولى
ً
عالميا لعــام  ،2019واحتلــت المركــز األول عربيـ ًـا ضمــن
والـ 26
في المساواة نفــس التقريــر وكان وصــول نســبة تمثيــل المــرأة
بين الجنسين فــي المجلــس الوطنــي االتحــادي إلــى %50
محفــزا رئيســيا فــي هــذا التقــدم.

شعار جديد

%50.58
زيادة في
قوائم
الهيئات

 6أعضاء
نجحوا في
إعادة
انتخاباتهم
لعضوية
المجلس
الوطني

المركز األول
عالميا (تمثيل
المرأة في
البرلمانات)

اإلمــارات تحتــل المركــز األول عالميــا واألول
عربيــا فــي تمثيــل المــرأة فــي البرلمانــات ،حيــث
ســجلت نتائــج انتخابــات المجلــس الوطنــي
االتحــادي ريــادة عالميــة لمــا وصلــت لــه دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن تقــدم وتطــور
فــي شــتى المجــاالت ،ال ســيما علــى صعيــد
تمكيــن المــرأة وتعزيــز مشــاركة المواطنيــن
فــي عمليــة صنــع القــرار ومســيرة التنميــة
الشــاملة المتوازنــة ،وذلــك مــن خــال مناقشــة
القضايــا الوطنيــة وتبنيهــا فــي مختلــف المحافــل
البرلمانيــة.

سعادة
الناخبين
وصلت الى
%95

مؤشــر ســعادة الناخبيــن والمرشــحين فــي
انتخابــات المجلــس الوطنــي ،حيــث وصلــت نتيجــة
مؤشــر ســعادة الناخبيــن فــي انتخابــات المجلــس
الوطنــي االتحــادي لعــام  2019الــى .%95.2

الشــعار الجديــد النتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي لعــام  ،2019يعكــس فــي تصميمــه وفكرتــه رفــع تمثيــل
المــرأة اإلماراتيــة فــي المجلــس الوطنــي االتحــادي إلــى  50%فــي الــدورة االنتخابيــة الجديــدة لعــام .2019
ـا وطفلــة مــن أبنــاء اإلمــارات يحمــان معـ ًـا يـ ً
ـدا بيــد علــم الدولــة منطلقيــن إلــى األمــام،
ويصـ ّـور الشــعار الجديــد طفـ ً
فــي رمزيــة إلــى شــراكة أبنــاء وبنــات اإلمــارات فــي صناعــة مســتقبل الدولــة ومواصلــة مســيرة تطورهــا علــى
مختلــف المســتويات ،ال ســيما علــى مســتوى العمليــة االنتخابيــة والمشــاركة السياســية وتمكيــن المــرأة اإلماراتيــة.
ارتفعــت اعــداد قوائــم الهيئــات االنتخابيــة
لجميــع إمــارات الدولــة النتخابــات المجلــس
الوطنــي االتحــادي  ،2019والتــي ضمــت 337
ً
ً
عضــوا ،لتشــهد زيــادة تصــل إلــى
ألفــا و738
 %50.58مقارنــة بقوائــم الهيئــات االنتخابيــة
ً
ألفــا و281
للعــام  ،2015والتــي بلغــت 224
ً
مواطنــا ومواطنــة.
.خــال الــدورات األربــع مــن برنامــج التمكيــن
السياســي ،الــذي أطلقــه صاحــب الســمو الشــيخ
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة ،حفظــه
اللــه ،فــي عــام  ،2005بهــدف تفعيــل دور
المجلــس الوطنــي االتحــادي ،وتمكينــه ليكــون
ســلطة مســاندة ومرشــدة وداعمــة للســلطة
ً
والتصاقــا
التنفيذيــة ،وأكثــر قــدرة وفاعليــة
بقضايــا الوطــن وهمــوم المواطنيــن ،شــهدت
ً
مقعــدا،
المقاعــد الـــ  20مــن أصــل األربعيــن
والمخصصــة للتنافــس عليهــا بيــن أعضــاء
الهيئــات االنتخابيــة ،تناوبـ ًـا وتغييــرات فــي أســماء
األعضــاء مــن دورة إلــى أخــرى ،إال أن  6أعضــاء
فقــط يمثلــون  4إمــارات هــي دبــي وعجمــان وأم
القيويــن والفجيــرة هــم مــن اســتطاعوا تكــرار
تجربــة الفــوز وإعــادة انتخابهــم لشــغل مقاعدهــم
البرلمانيــة ،بمــا يجســد حرصهــم علــى ممارســة
اســتكمال مســيرة التطويــر والبنــاء.

التصويت
«أون الين»
ليس متاح
في انتخابات
2019

مشاهير
«السوشيال
ميديا» في
انتخابات
«الوطني»..
لم ينجح أحد

التصويــت «أون اليــن» مــن خــال أجهــزة
الكمبيوتــر أو الهواتــف أو األجهــزة اللوحيــة
الذكيــة بعيـ ً
ـدا عــن المراكــز االنتخابيــة ،لــن يطبــق
فــي انتخابــات 2019المجلــس الوطنــي كونهــا
ليســت الممارســة المثاليــة لالنتخــاب وذلــك
ً
ترســيخا لشــفافية العمليــة االنتخابيــة.

أظهــرت نتائــج انتخابــات المجلــس الوطنــي
االتحــادي خســارة مشــاهير «السوشــيال ميديــا»،
وتدنــي عــدد األصــوات التــي حصلــوا عليهــا ،علــى
الرغــم مــن أن عــدد متابعيهــم علــى منصــات
التواصــل االجتماعــي يتجــاوز مئــات اآلالف ،فيمــا
فــاز مرشــحون آخــرون ليســت لهــم حســابات
علــى وســائل التواصــل االجتماعــي .وأوضحــت
النتائــج أن مرشــحين لــم يــزد عــدد األصــوات التــي
ً
صوتــا ،فــي حيــن راوح
حصلــوا عليهــا علــى 250
عــدد متابعيهــم علــى منصــة مثــل «تويتــر» بيــن
ً
ألفــا.
 44ألــف شــخص و157
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مرشحان
يحصالن على
(صفر) صوت

ســجّ لت نتائــج انتخابــات المجلــس الوطنــي
االتحــادي  ،2019واقعــة الفتــة لالنتبــاه تتمثــل
فــي عــدم حصــول اثنيــن مــن المرشــحين علــى أيــة
أصــوات ،حتــى صوتيهمــا ،بينمــا لــم يحصــل أربعــة
مرشــحين آخريــن إال علــى أصواتهــم فقــط>

 13دولة
تشهد تجربة
االنتخابات

 3اختبارات
تجريبية

ً
ّ
اختبــارا
نظمــت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات،
تجريبيـ ًـا لعمليــات التصويــت الــذي يحاكــي تجربــة
التصويــت االنتخابــي بكافــة مراحلهــا ،وذلــك
بهــدف اختبــار كفــاءة مختلــف عمليــات التصويــت
اإللكترونــي ،وتجنــب أي تحديــات فــي اليــوم
االنتخابــي الرئيســي ،وضمــان توفيــر أعلــى معاييــر
النزاهــة والشــفافية والدقــة فــي مختلــف
محطــات العمليــة االنتخابيــة.

اطلــع وفــد عربــي ودولــي اليــوم علــى تجربــة
الدولــة فــي تنظيــم العمليــة االنتخابيــة لعــام
 ،2019إلــى جانــب دراســة النمــوذج الناجــح
للتصويــت اإللكترونــي المتطــور الــذي تبنتــه
اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات فــي انتخابــات
المجلــس الوطنــي االتحــادي منــذ دورتهــا
االنتخابيــة األولــى .ويضــم الوفــد  24مشــاركا
يمثلــون  13دولــة وجهــة بمــا فــي ذلــك
المملكــة العربيــة الســعودية ،ومملكــة البحريــن،
ودولــة الكويــت ،وجمهوريــة مصــر العربيــة ،إلــى
جانــب ممثليــن عــن البرلمــان العربــي ،واألمانــة
العامــة لجامعــة الــدول العربيــة ،والمركــز الدولــي
للدراســات البرلمانيــة « ”ICPSوبرلمــان الطفــل
بالشــارقة ،والمفوضيــة الهنديــة لالنتخابــات فــي
جمهوريــة الهنــد.

الخبرة تتصدر
المشهد
االنتخابي في
دبي

أظهــرت نتائــج إمــارة دبــي النتخابــات المجلــس
ً
ً
كبيــرا بيــن
تنافســا
الوطنــي االتحــادي ،2019
المرشــحين والمرشــحات ،وكانــت الســمة البــارزة
فــي تلــك النتائــج ،تصــدر الخبــرة البرلمانيــة للمــرة
الثالثــة علــى التوالــي المشــهد االنتخابــي فــي
اإلمــارة،

استبعاد
مرشح واحد

اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات تســتبعد مرشــحة
مــن القائمــة النهائيــة للمرشــحين النتخابــات
المجلــس الوطنــي االتحــادي وذلــك لمخالفتهــا
أحــكام وضوابــط الحمــات االنتخابيــة الــواردة
فــي البنــد  /أ  /مــن المــادة  / 47 /مــن التعليمــات
التنفيذيــة والتــي تنــص علــى ضــرورة المحافظــة
علــى قيــم ومبــادئ المجتمــع والتقيــد بالنظــم
واللوائــح والقــرارات المعمــول بهــا بهــذا الشــأن
واحتــرام النظــام العــام.

1170
متطوع
في تنظيم
االنتخابات

أعلى نسبة
مشاركة
%57

عــدد  2جهــات أهليــة وطنيــة ،تراقــب انتخابــات
حققــت امــارة أم القيويــن اعلــى نســب
المجلــس الوطنــي االتحــادي ،وهــي جمعيــة
المشــاركة بانتخابــات المجلــس الوطنــي بنســبة جهتين تراقبان
اإلمــارات للمحاميــن والحقوقييــن ،وجمعيــة
%5 7
االنتخابات
اإلمــارات لحقــوق اإلنســان ،تتوليــا مراقبــة
االنتخابــات ،واصدرتــا تقاريــر بذلــك.

تمديــد عمليــة التصويــت ســاعة اضافيــة فــي
انتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي ،علــى
مســتوى مراكــز االنتخــاب الـــ 39المنتشــرة فــي
ساعة اضافية
مختلــف أنحــاء الدولــة ،وذلــك حتــى الســاعة
لالنتخابات
ً
نظــرا لتزايــد أعــداد الناخبيــن
التاســعة وذلــك،
خــال الســاعات األخيــرة مــن اليــوم االنتخابــي
الرئيســي.

المرأة تتصدر

ســجلت لجنــة إمــارة أبوظبــي النتخابــات المجلــس
الوطنــي االتحــادي ،العــدد األكبــر مــن طلبــات
التقــدم العتمــاد الحملــة الدعائيــة للمرشــحين
علــى مســتوى لجــان اإلمــارات ،حيــث تلقــت
اللجنــة طلبــات اعتمــاد الحملــة االنتخابيــة مــن
 100مرشــح ،بنســبة تتجــاوز  %75مــن العــدد
اإلجمالــي للمرشــحين فــي اإلمــارة.

الحمالت في
أي امارة الي
مرشح

 100طلب
للحمالت
االنتخابية في
ابوظبي

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي

ً
متطوعــا ومتطوعــة مــن
شــارك 1170
المواطنيــن والمواطنــات مــن مختلــف مناطــق
الدولــة العمــل علــى مختلــف المســتويات
وفــي كافــة مناطــق الدولــة لتســهيل خطــوات
التصويــت اإللكترونــي علــى الناخبيــن مــن أعضــاء
الهيئــات االنتخابيــة ومســاندة مختلــف اللجــان
والجهــات التنظيميــة ،والمســاهمة فــي إنجــاز
عمليــة انتخابيــة ناجحــة تحقــق معاييــر الشــفافية
والنزاهــة ،وتشــكل إضافــة نوعيــة جديــدة
للنجاحــات التــي حققتهــا الــدورات االنتخابيــة
الثــاث الماضيــة.

شــهد مركــز االنتخابــات فــي مركــز دبــي التجــاري
ً
ً
الفتــا ،وتصــدرت المــرأة
حضــورا
العالمــي
المشــهد االنتخابــي وســط تســهيالت لكبــار
المواطنيــن وأصحــاب الهمــم.
منــح المرشــحين حــق التعبيــر عــن انفســهم،
والقيــام بــأي نشــاط يســتهدف إقنــاع الناخبيــن
باختيــاره ،فــي أي إمــارة مــن إمــارات الدولــة،
وليــس فقــط فــي اإلمــارة التــي يمثلهــا أو التــي
يتبــع إليهــا أعضــاء هيئتــه االنتخابيــة (الناخبــون)،
شــريطة االلتــزام بكافــة الضوابــط والقواعــد
المتعلقــة بســير العمليــة االنتخابيــة وفــق
التعليمــات التنفيذيــة
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 6مواضيع
ذات أولوية
عرضها
المرشحين

الصحــة والتعليــم والتوطيــن وقضايــا األســرة،
وخدمــات المتقاعديــن ،وأصحــاب الهمــم .تتصــدر
محــاور وقائمــة الموضوعــات األكثــر تنــاوال فــي
البرامــج االنتخابيــة والحمــات الدعائيــة لمرشــحي
المجلــس الوطنــي االتحــادي .2019

 3صفات
الختيار
المرشح
االنسب

ثــاث صفــات ،الختيــار المرشــح األنســب
ً
قــادرا علــى تمثيــل
واألمثــل وهــي (أن يكــون
مجتمعــه وناخبيــه علــى أســس موضوعيــة،
وأن يســهم بفاعليــة فــي تحقيــق متطلباتهــم
واحتياجاتهــم ،وأن يعمــل علــى االرتقــاء بالمجتمــع
لبنــاء مســتقبل أفضــل لألجيــال المقبلــة.

توفيــر قوائــم شــاملة بأســماء أعضــاء الهيئــات
قائمة
ً
ألفــا و738
االنتخابيــة والتــي ضمــت 337
الهيئات
عضـ ً
ـوا ،لمســاعدة المرشــحين النهائييــن بالتعــرف
االنتخابية لكل
إلــى أعضــاء هيئاتهــم االنتخابيــة بهــدف التواصــل
مرشح
معهــم واســتقطابهم

 8سنوات
منذ انطالق
المنتدى

منتــدى بنــاء الوعــي السياســي الثامــن لطلبــة
الجامعــات ،الــذي نظمتــه اللجنــة الوطنيــة
لالنتخابــات ،ووزارة الدولــة لشــؤون المجلــس
الوطنــي االتحــادي ،بالتعــاون مــع جامعــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ســاهم فــي تعزيــز
دور الشــباب النجــاح العمليــة االنتخابيــة وتنميــة
الوعــي السياســي ،وتحفيــز الشــباب علــى
المشــاركة بفاعليــة فــي انتخابــات المجلــس
الوطنــي االتحــادي .2019

بطاقة
الهوية هي
أساس نظام
التصويت
اإللكتروني

بطاقــة الهويــة الصــادرة عــن الهيئــة االتحاديــة
للهويــة والجنســية شــكّ لت األســاس الــذي
يعتمــد عليــه عمــل نظــام التصويــت اإللكترونــي
فــي انتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي
 ،2019حيــث تعتبــر الوثيقــة الوحيــدة التــي تخــول
أعضــاء الهيئــات االنتخابيــة ممارســة حقهــم فــي
االنتخــاب أيــام التصويــت المبكــر ويــوم االنتخــاب
مــن أي مقــر انتخابــي علــى مســتوى الدولــة.

مدينة
ولغنتون رقم
 1ومدينة
لوس انجلس
االخيرة

شــهدت العاصمــة النيوزيلنديــة «ولينغتــون»
انطــاق عمليــة التصويت فــي انتخابات المجلس
الوطنــي االتحــادي للمواطنيــن أعضــاء الهيئــات
االنتخابيــة المقيميــن والموجوديــن خــارج الدولــة،
كمــا ســجلت مدينــة لــوس أنجلــوس األميركيــة
ً
وفقــا لفــروق
آخــر المناطــق االنتخابيــة ،وذلــك
التوقيــت العالمــي.

ً
متحدثا
16
ً
رسميا

ً
ً
رســميا النتخابــات المجلــس
متحدثــا
اعتمــاد 16
الوطنــي االتحــادي  ،2019بينهــم تســعة
متحدثيــن رســميين باســم اللجنــة الوطنيــة
لالنتخابــات مــن أعضائهــا ،مقابــل ســبعة باســم
لجــان اإلمــارات ،بواقــع متحــدث واحــد لــكل لجنــة
مــن أعضائهــا

 165ظهور
إعالمي
للمتحدثين
الرسميين

الظهــور اإلعالمــي للمتحدثيــن الرســميين بلــغ
 165وشــمل المقابــات اإلعالميــة واألخبــار
الصحافيــة الحــوارات اإلعالميــة والمقــاالت
اإلعالميــة والتصريحــات اإلعالميــة

 %44زيادة
للتغطية
اإلعالمية
لالنتخابات

ارتفعــت نســبة التغطيــة اإلعالميــة لالنتخابــات
لســنة  2019عــن ســنة  2015بمقــدار %44
حيــث بلــغ المجمــوع الكلــي للتغطيــة اإلعالميــة
بشــقيها التغطيــة الصحفيــة والتغطيــة
االلكترونيــة لســنة  2019مايزيــد عــن 4500
تغطيــة فــي حيــن كان المجمــوع لســنة 2015
مايقــدر بـــــ.3107

 6منصات
رقمية
إلكترونية

 %33مــن قوائــم الهيئــات االنتخابيــة تتــراوح
زيــادة كبيــرة وملحوظــة فــي أعــداد أعضــاء
أعمارهــم مــا بيــن  21إلــى  33عامــا و أكثــر هيئات انتخاب
 100الف
الهيئــة االنتخابيــة إلمــارة الفجيــرة فــي الــدورة
شاب وشابة مــن  100ألــف شــاب وشــابة ضمــن الهيئــات الفجيرة تتزايد
الرابعــة بنســبة  254بالمئــة عــن الــدورة الســابقة
ضعفين
في االنتخابات االنتخابيــة مــن إجمالــي  337738مواطنــا
ً
عضــوا
بقــوام 39018
ومواطنــة.

دوريات
الكترونية
تراقب

3
ورش تدريبية
للراغبين في
الترشح

دوريــات إلكترونيــة تابعــت التــزام المرشــحين
بضوابــط الدعايــة االنتخابيــة  ،اســتهدفت
المواقــع اإللكترونيــة ،ومواقــع التواصــل
االجتماعــي ،وغــرف الدردشــة والمنتديــات،
والمواقــع التــي تــزداد فيهــا احتمــاالت نشــر
دعايــة انتخابيــة
ً
ورشــا
نظمــت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات
تدريبيــة فــي كل مــن أم القيويــن وأبوظبــي
ودبــي ألعضــاء الهيئــات االنتخابيــة الراغبيــن فــي
الترشــح لعضويــة المجلــس ،وذلــك ضمن ســعيها
لتثقيــف أفــراد المجتمــع بالعمليــة االنتخابيــة
وإجــراءات الترشــح.

 6منصــات رقميــة إلكترونيــة خاصــة بانتخابــات
والجمهــور
الناخبيــن
لتزويــد
المجلــس،
بالتفاصيــل والمعلومــات عــن الــدورة الرابعــة
مــن االنتخابــات ،وتشــمل المنصــات الموقــع
اإللكترونــي  ،والمنصــات الرســمية لمواقــع
التواصــل االجتماعــي علــى مواقــع «يوتيــوب،
فيــس بــوك ،تويتــر ،انســتغرام» ،باإلضافــة إلــى
تطبيــق خــاص علــى الهواتــف الذكيــة ،بعنــوان
«اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات»
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 6أيام و 50
ساعة

 412محتوى
اعالمي

 %90كفاءة

134

ســتة أيــام ..وســاعات التصويــت تتجــاوز
الخمســين ســاعة هــي حصيلــة انتخابــات المجلــس
الوطنــي االتحــادي  ،2019حيــث تــم تخصيــص
يــوم للتصويــت الرئيســي و ثالثــة أيــام للتصويــت
المبكــر ،ويوميــن للتصويــت فــي الخــارج عبــر
المراكــز االنتخابيــة فــي ســفارات الدولــة.

بلــغ المحتــوى اإلعالمــي النتخابــات المجلــس
الوطنــي مايزيــد عــن  412محتــوى اعالمــي
شــملت األخبــار الصحفيــة والمقابــات اإلعالمية
والحــوارات اإلعالميــة والقصــص اإلخباريــة
و ا لتصر يحــا ت
والمقاالت اإلعالمية
اإلعالميــة والخطابــات اإلعالميــة

عمــل مركــز االتصــال علــى اإلجابــة عــن  %90مــن
المكالمــات الــواردة اليــه واالجابــة عــن كافــة
االستفســارات المتعلقــة بالعمليــة االنتخابيــة
واجراءاتهــا بمــا يتوافــق مــع التعليمــات
التنفيذيــة لالنتخابــات وجدولهــا الزمنــي باللغتيــن
العربيــة واالنجليزيــة.

527
اعالمي

تســجيل نحــو  527شــخص مــن وســائل اإلعــام
وأعضــاء اللجنــة اإلعالميــة والفــرق اإلعالميــة
العاملــة فــي انتخابــات  2019وتــم تســليم
البطاقــات لهــم جميعـ ًـا قبــل فتــرة التصويــت مــا
أتــاح لهــم تغطيــة أيــام التصويــت

uaevotes

قامــت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات بالتعــاون
مــع الهيئــة العامــة لتنظيــم اتصــاالت بتوحيــد
اســم شــبكة الخدمــة وذلــك لمتعاملــي
شــركتي اتصــاالت ودو لمــدة ثالثــة ايــام باســم
 uaevotesخــال أيــام التصويــت

 %95نسبة
سعادة
المتعاملين
عن مركز
االتصال

وصلــت نســبة ســعادة المتعامليــن عــن خدمــة
مركــز االتصــال التابــع للجنــة الوطنيــة لالنتخابــات
الــى  %95وذلــك مــن خــال اإلجابــة عــن كافــة
االستفســارات المتعلقــة بالعمليــة االنتخابيــة
واجراءاتهــا بمــا يتوافــق مــع التعليمــات
التنفيذيــة لالنتخابــات

بلغــت معــدل اشــغال أجهــزة التصويــت االلكترونــي مايعــادل عــدد  134ناخــب لــكل جهــاز تصويــت ويعتبــر ذلــك %35
نســبة اشــغال لــكل جهــاز.

حرصــت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات علــى بنــاء شــراكات فاعلــة مــع كافــة القائميــن علــى العمليــة االنتخابيــة وشــركاء
العمليــة االنتخابيــة ،لضمــان إجــراء االنتخابــات بشــكل منظــم وبمصداقيــة عاليــة ،ولتعزيــز الجهــود الراميــة إلــى بنــاء الثقــة
فــي العمليــة االنتخابيــة ،وبهــدف توفيــر البيئــة المناســبة إلجــراء االنتخابــات.
• دواوين الحكام

• وزارة شؤون الرئاسة

• صحيفة االتحاد

•المكتب اإلعالمي لحكومة

• وكالة أنباء اإلمارات

•هيئة الشارقة لإلذاعة

• تلفزيون دبي

•الهيئة االتحادية للموارد البشرية

• تلفزيون الظفرة

•مؤسسة اإلمارات للمواصالت

• جريدة الخليج

•وزارة شؤون مجلس الوزراء

دبي

•األمانة العامة للمجلس الوطني

والتلفزيون

•وزارة الخارجية والتعاون الدولي

الحكومية

والمستقبل
االتحادي

• وزارة التربية والتعليم

• وزارة الداخلية
• وزارة الصحة
• وزارة المالية
• وزارة العدل

• وزارة التربية والتعليم

• وزارة الثقافة وتنمية المعرفة
•الهيئة العامة لتنظيم قطاع
االتصاالت

•الهيئة االتحادية للهوية والجنسية
المجلس الوطني لإلعالم

• االتحاد النسائي العام

•مؤسسة اإلمارات لالتصاالت
(اتصاالت)

• كليات التقنية العليا

•الهيئة الوطنية لألمن اإللكتروني
•هيئة الخدمة الوطنية
واالحتياطية

•الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ
واألزمات والكوارث

•هيئة تنمية المجتمع في دبي
•مركز دبي التجاري العالمي

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي

• تلفزيون ابوظبي

• تلفزيون الشارقة
• جريدة االمارات اليوم
• جريدة الوطن

• جريدة جولف نيوز

• جريدة البيان

• شركة باتس بان جلف

• شركة فيوتشر انترنت

• جريدة ذا ناشونال

• جريدة الخليج تايمز
• جريدة الرؤية
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اإلطار التشريعي

النتخابات المجلس

الوطني االتحادي 2019
التعليمات التنفيذية الخاصة بمجريات العملية
االنتخابية لسنة 2019
أصــدرت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات قرارهــا رقــم 02 / 03/

 /2019 /بشــأن التعليمــات التنفيذيــة النتخابــات المجلــس
الوطنــي االتحــادي ،وذلــك لمباشــرتها الختصاصاتهــا

فــي تنظيــم الــدورة الرابعــة لالنتخابــات ،ولتوعيــة كافــة
المعنييــن باالنتخابــات  2019بقواعــد وأحــكام العمليــة
االنتخابيــة.

واحتــوت التعليمــات التنفيذيــة علــى  69مــادة موزعــة علــى

 9فصــول ،وتشــكل اإلطــار التشــريعي الــذي ينظــم العملية

االنتخابيــة بجميــع مكوناتهــا ومراحلهــا وإجراءاتهــا ،بمــا

يضمــن تحقيــق الشــفافية والنزاهــة ،وتشــرح كل مــا يتعلــق

باالنتخابــات مــن حقــوق وواجبــات الناخبيــن ،ومســؤولية
أعضــاء الهيئــات االنتخابيــة ،وتحديــد اللجــان التــي ســتقوم

علــى تنفيــذ االنتخابــات

واشــتملت التعليمــات التنفيذيــة النتخابــات المجلــس
الوطنــي االتحــادي  ،2019علــى تعديــات وإضافــات
علــى انتخابــات  2015تركــزت فــي شــرح وتفصيــل قــرار

صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس

الدولــة “حفظــه اللــه” رقــم  /1/لســنة  2019بتعديــل قــرار
 /3/لســنة 2006م ومــا ورد عليــه مــن تعديــات ،بشــأن

تمثيــل النســاء ( )%50فــي المجلــس الوطنــي االتحــادي،
كمــا تضمنــت إضافــة لجنــة األنظمــة الذكيــة إلــى اللجــان

الرئيســية للجنــة الوطنيــة لالنتخابــات.

وقــد خلــت التعليمــات التنفيذيــة مــن فتــرة الصمــت
االنتخابــي إلعطــاء كل مرشــح الفرصــة الســتكمال حملتــه

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي

االنتخابيــة قبــل اليــوم الرئيســي لالنتخابــات .وحــددت

التعليمــات التنفيذيــة للــدورة الرابعــة النتخابــات المجلــس

الوطنــي االتحــادي فــي الفصــل الثانــي مهــام واختصاصــات
اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات ومســؤولياتها ،فيمــا تنــاول

الفصــل الثالــث اللجــان الفرعيــة للجنــة الوطنيــة لالنتخابــات
والمهــام التــي تعمــل علــى تنفيذهــا ،وخصــص الفصــل
الرابــع لشــرح قواعــد وشــروط الترشــح ،فيمــا تنــاول الفصــل

الخامــس قواعــد االنتخــاب والتــي تشــتمل علــى التصويــت
خــارج الدولــة والتصويــت المبكــر ويــوم االنتخــاب الرئيســي.
وحــددت التعليمــات التنفيذيــة فــي الفصــل الســادس

أحــكام وضوابــط الحملــة االنتخابيــة ،فيمــا حــدد الفصــل
الســابع المخالفــات االنتخابيــة وآليــات التعامــل معهــا ،وتــم

تخصيــص الفصــل الثامــن للطعــون االنتخابيــة واإلجــراءات
المرتبطــة بهــا.

التعليمــات التنفيذيــة تتــواءم مــــع المعاييــــر
الدوليــــة والممارســــات الفضلــــى والمعتمــــدة
فــــي الــــدول ذات التجربــة االنتخابيــة المتطــورة.
وشــهدت التعليمــات التنفيذيــة لســنة  2019عــددا مــن

التعديــات واإلضافــات بالمقارنــة مــع الــدورة الماضيــة
 .2015وقــد شــملت االضافــات اســتحداث لجــان وتعديــل
مهــام لجــان ،وإضافــة مــواد خاصــة بقواعــد االنتخابــات،

فضــا عــن تعديــل نســب التمثيــل .حيــث تــم اســتحداث
ً
لجنــة جديــدة ،تحــت مســمي «لجنــة األنظمــة الذكيــة»
والتــي تــم تشــكيلها برئاســة مديــر عــام الهيئــة العامــة
لتنظيــم قطــاع االتصــاالت ،حيــث أوكل إليهــا تنفيــذ 12

إجــراء تشــمل إعــداد الدراســات الفنيــة وإجــراء التجــارب
الخاصــة ببرامــج التصويــت اإللكترونــي وتســجيل الناخبيــن
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والمرشــحين والمتطوعيــن ،اإلشــراف الفنــي علــى الموقــع

للنســاء الفائــزات باالنتخابــات ،باإلضافــة لنظــام االحتيــاط،

االنتخابيــة واإلعالميــة ،والتنســيق مــع مؤسســة اإلمــارات

إلــى  3مــواد أخــرى تختــص بقواعــد االنتخــاب.

اإللكترونــي لالنتخابــات ،تجهيــز البنيــة التحتيــة للمراكــز

لالتصــاالت بشــأن خطــوط االتصــال الالزمــة لالنتخابــات.
كمــا أوكل لهــا مهــام توفيــر أدلــة االســتخدامات لكافــة
األنظمــة بغــرض تدريــب المســتخدمين للنظــم اإللكترونيــة،

ووضــع الموازنــة التقديريــة للمتطلبــات الفنيــة مــن أجهــزة
وبرامــج وترخيــص ،واإلشــراف علــى اســتالم وتخزيــن األجهزة

والبرامــج والبيانــات ،وإعــداد الخطــط الالزمــة والبديلــة،
والتأكــد مــن جاهزيــة وســامة أنظمــة الحمايــة لكافــة

األجهــزة وأنظمــة التشــغيل.

ونقلــت التعليمــات التنفيذيــة النتخابــات عــام  2019مهــام
رئاســة اللجنــة اإلعالميــة لالنتخابــات مــن رئيــس اللجنــة
الوطنيــة إلــى معالــي نــورة بنــت محمــد الكعبــي ،وزيــرة

الثقافــة وتنميــة المعرفــة علــى أن تضــم عضويــة المجلــس
عـ ً
ـددا كافيـ ًـا مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة فــي هــذا المجــال
االعالمــي.

ومنحــت التعليمــات التنفيذيــة النتخابــات عــام ( ،2019لجان
ً
دورا أكبــر لإلســهام فــي جهــود التوعيــة وتثقيــف
اإلمــارات)
المتعلقــة باالنتخابــات ووضــع القواعــد واإلرشــادات
الالزمــة لســير العمليــة االنتخابيــة.

ويمثــل قــرار تحديــد نســبة تمثيــل المــرأة فــي انتخابــات

بنســبة  %50مــن ممثلــي اإلمــارة ،أهــم التعديــات التــي

ومادتيــن خاصتيــن بعمــل لجنــة األنظمــة الذكيــة ،باإلضافــة

قرار رئيس الدولة
رفع نسبة تمثيل
المرأة في المجلس
الوطني االتحادي
إلى “ ”%50وآلية
التنفيذ
تواصــل دولــة اإلمــارات ،وفــي ظــل التوجيهــات
الســديدة للقيــادة الرشــيدة جهودهــا لتمكيــن المــرأة،
إليمانهــا المطلــق بــأن المــرأة هــي نصــف المجتمــع
والركيــزة الرئيســة لالرتقــاء بجميــع القطاعــات ،وتأتــي
قــرارات زيــادة تمثيــل المــرأة فــي المجلــس مــن
الــدور المهــم والبــارز للمــرأة فــي عمليــة صنــع القــرار
والمســاهمة الفاعلــة فــي مواصلــة مســيرة اإلنجازات
التــي تحققهــا دولــة اإلمــارات وبمــا يعــزز مــن مكانتهــا
ً
عالميــا فــي جميــع المجــاالت.
الرياديــة
وتعتبــر مشــاركة المــرأة فــي العمــل البرلمانــي فــي
دولــة اإلمــارات هــو محطــة مهمــة فــي مســيرة
التنميــة السياســية ،والتــي كان لهــا بصمــات واضحــة
منــذ تأســيس المجلــس الوطنــي االتحــادي ،وذلــك
مــن خــال

تــم إقرارهــا علــى قائمــة اإلجــراءات التنفيذيــة النتخابــات

مناقشــة القــرارات التــي تصــب فــي خدمــة المجتمــع
واالرتقــاء بقطاعاتــه ،إلــى توليهــا رئاســة المجلــس
الوطنــي االتحــادي ،ولتصبــح معهــا تجربــة تمكيــن
المــرأة مــن مجــال العمــل السياســي محــور اهتمــام
ً
عالميــا.
إقليمــي ودولــي ،وتجربــة مــن أهــم التجــارب

األحــكام العامــة ،اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات ،اللجــان

ً
وفقــا
وقــد أصــدرت الجنــة الوطنيــة لالنتخابــات
لآلليــات التــي وردت فــي القــرار رقــم ( )1لســنة 2019
الــذي أصــدره صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد
آل نهيــان رئيــس الدولــة (حفظــه اللــه) ،برفــع نســبة
تمثيــل المــرأة فــي المجلــس الوطنــي االتحــادي إلــى
 %50بحيــث يشــكل المجلــس القــادم مــن  20رجــل
و 20إمــرأة.

عــام  .2019وقــد شــهدت التعليمــات التنفيذيــة ايضــا
إضافــة  8مــواد قانونيــة و 12صفحــة توضيحيــة ،حيــث
ارتفــع عــدد المــواد القانونيــة الــواردة فــي التعليمــات

التنفيذيــة مــن  61مــادة فــي عــام  2015إلــى  69مــادة
لعــام  ،2019اشــتملت جمعهــا علــى  9فصــول هــي
الفرعيــة ،قواعــد وشــروط الترشــح ،قواعــد االنتخابــات،

أحــكام وضوابــط الحملــة االنتخابيــة ،المخالفــات االنتخابيــة،
الطعــون االنتخابيــة ،أحــكام ختاميــة.

ً
تمــت إضافــة  3مــواد جديــدة
ووفقــا للتعليمــات فقــد ّ
تختــص بنســب التمثيــل وآليــات إعــان المقاعــد المخصصــة
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مــن المقاعــد المخصصــة للنســاء فــي تشــكيل المجلــس

الوطنــي االتحــادي.

وقــد أصــدرت دواويــن أصحــاب الســمو حــكام اإلمــارات

القــرارات التــي تســهم فــي إنفــاذ قــرار صاحــب الســمو
رئيــس الدولــة وإيجــاد اآلليــات التــي تســهم فــي رفــع نســبة
تمثيــل المــرأة فــي المجلــس بنســبة ال تقــل عــن  %50لــكل

إمــارة.

أبوظبي
دبي

نساء

الشارقة
رأس الخيمة

رجال

4

4

نساء

3

رجال

3

ً
ووفقــا لآلليــة االختياريــة التــي وردت فــي قــرار المجلــس

األعلــى لالتحــاد رقــم ( )4لســنة  2006فــي شــأن تحديــد
طريقــة اختيــار ممثلــي اإلمــارات فــي المجلــس الوطنــي

االتحــادي (وتعديالتــه) ،والــذي قضــى برفــع نســبة تمثيــل

عجمان
الفجيرة
أم القيوين

نساء

1

رجال

1

المــرأة فــي المجلــس الوطنــي االتحــادي إلــى (.)%50فــإن
اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات قــد أعلنــت موقــف دواويــن
أصحــاب الســمو حــكام اإلمــارات مــن تحديــد المقاعــد وفــق

مايلــي:

 حــددت إمــارة أبوظبــي وإمــارة دبــي مقعديــن للنســاء مــنالمقاعــد المخصصــة لــكل إمــارة باالنتخاب.

حــددت إمــارة عجمــان وإمــارة الفجيــرة وإمــارة أم القيويــنمقعــد واحــد للنســاء مــن المقعديــن المخصصيــن لــكل
إمــارة باالنتخــاب.

 إمــارة الشــارقة وإمــارة رأس الخيمــة فلــم تحــدد أيــةمقاعــد للنســاء مــن خــال آليــة االنتخــاب،

وبنــاء علــى قــرار رئيــس الدولــة فــإن إمــارة الشــارقة وإمــارة

رأس الخيمــة فســوف تســتخدم أســلوب التعييــن إلتمــام
نســبة الـــ %50مــن عضويــة المــرأة فــي المجلــس الوطنــي

االتحــادي ،فــي حيــن أن بقيــة اإلمــارات ستســتخدم أســلوب

الجمــع بيــن االنتخــاب والتعييــن الســتكمال نســبة الـــ%50

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي

القيــادة الرشــيدة لدولــة اإلمــارات حرصــت علــى تأصيــل
مكانــة المــرأة اإلماراتيــة شــريكة فاعلــة فــي البنــاء

واالزدهــار فكانــت محــل ثقــة وتبــوأت أرفــع المناصــب
السياســية والتنفيذيــة والتشــريعية ومختلــف مناصــب
القيــادة العليــا التــي تتصــل بوضــع االســتراتيجيات واتخــاذ

القــرار محققــه الكثيــر مــن اإلنجــازات والنجاحــات التــي

نفاخــر بهــا األمــم.

معالي عبدالرحمن بن محمد العويس
عضو مجلس الوزراء ،وزير الصحة ووقاية المجتمع،
وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي
ورئيس اللجنة الوطنية لالنتخابات
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الجدول الزمني النتخابات 2019
فــي إطــار تطويــر العمليــة االنتخابيــة وتعزيــز دور المجلــس

االنتخابيــة ومنــح أعضــاء الهيئــات االنتخابيــة الفرصــة كاملــة

وبنــاء علــى برنامــج التمكيــن السياســي لصاحــب الســمو
ً
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة حفظــه

اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات الجــدول الزمني ليشــكل إضافة
جديــدة لمســار التنميــة السياســية عبــر توضيــح مختلــف

المعاييــر والممارســات العالميــة فــي تنفيــذ العمليــة

 2019فــي دروتهــا الرابعــة.

الوطنــي االتحــادي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة

اللــه ،الــذي أعلــن عنــه فــي عــام  ،2005واتبــاع أفضــل

فــي ممارســة حقهــم االنتخابــي أينمــا تواجــدوا ،يأتــي إعــان

محطــات العمليــة االنتخابيــة للمجلــس الوطنــي االتحــادي

االستحقاق

التاريخ

عدد األيام

إعالن قرار اللجنة بفتح باب الترشح

2019/08/07

يوم واحد

تسجيل المرشحين

من  2019/08/18إلى 2019/08/22

 5أيام

إعالن قائمة المرشحين األولية

2019/08/25

يوم واحد

تقديم طلبات االعتراض على المرشحين

من  2019/08/26إلى 2019/08/28

 3أيام

رد اللجنة على االعتراضات على المرشحين

2019/09/01

يوم واحد

إعالن قائمة المرشحين النهائية

2019/09/03

يوم واحد

إعالن بدء فترة الحمالت الدعائية للمرشحين

2019/09/05

يوم واحد

فترة الحمالت الدعائية

من  2019/09/08إلى 2019/10/04

 27يوم

آخر موعد النسحاب المرشحين

2019/09/15

يوم واحد

فترة تقديم أسماء وكالء المرشحين

من  2019/09/04إلى 2019/09/15

 12يوم

التصويت خارج الدولة (البعثات الدبلوماسية)

من  2019/09/22إلى 2019/09/23

يومان

التصويت المبكر

من  2019/10/01إلى 2019/10/03

 3أيام

يوم االنتخاب الرئيسي

2019/10/05

يوم واحد

إعالن نتائج الفرز األولية

2019/10/05

يوم واحد

فترة الطعون في نتائج الفرز

من  2019/10/06إلى 2019/10/07

يومان

رد اللجنة على الطعون في نتائج الفرز

من  2019/10/09إلى 2019/10/10

يومان

اعتماد القائمة النهائية للفائزين (في حالة عدم وجود انتخابات تكميلية)

2019/10/13

يوم واحد

ويمثــل الجــدول الزمنــي إضافــة جديــدة لمســار التنميــة

أغســطس ،وموعــد بــدء تســجيل المرشــحين أنفســهم

للمجلــس الوطنــي االتحــادي  2019فــي دروتهــا الرابعــة

أيــام ،ومــن ثــم إعــان القوائــم األوليــة للمرشــحين بتاريــخ

السياســية عبــر توضيــح مختلــف محطــات العمليــة االنتخابية
هــذا العــام.

ويوضــح الجــدول أعــاه التسلســل الزمنــي لكافــة فعاليــات
وأهــم محطــات العمليــة االنتخابيــة ،بمــا فــي ذلــك إعــان
فتــح بــاب الترشــح ومقــار مراكــز الترشــح ابتــداء مــن 7

فــي المراكــز االنتخابيــة فــي  18أغســطس لمــدة خمســة
 25أغســطس .يليهــا مباشــرة فتــرة تقديــم طلبــات

االعتــراض علــى المرشــحين والتــي تســتمر لمــدة ثالثــة أيــام،
وفــي تاريــخ األول مــن ســبتمبر تعلــن اللجنــة ردهــا علــى
االعتراضــات علــى المرشــحين.
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واإلعــان عــن قائمــة المرشــحين النهائيــة فــي تاريــخ 3

ومــا يميــز هــذه الــدورة هــو أنهــا خلــت للمــرة األولــى مــن

وكالء المرشــحين حســب الشــروط الضابطــة لذلــك فــي

عــن الدعايــة االنتخابيــة قبــل  48ســاعة قبــل بــدء االنتخابات

ســبتمبر وفــي يــوم  4ســبتمبر تبــدأ فتــرة تقديــم أســماء

التعليمــات التنفيذيــة ،فــي حيــن تنطلــق فتــرة الحمــات

االنتخابيــة للمرشــحين فــي  8ســبتمبر فيمــا يكــون آخــر موعد
النســحاب المرشــحين فــي تاريــخ  15ســبتمبر ،وتحديــد فتــرة

التصويــت خــارج الدولــة علــى مــدى يوميــن تبــدأ مــن 22
ســبتمبر  2019وتنتهــي فــي  23ســبتمبر .2019

ووفقــا للجــدول الزمنــي تمتــد فتــرة التصويــت المبكــر مــن
 1وحتــى  3أكتوبــر ،والتصويــت المبكــر هــو العمليــة التــي

يمكــن للناخبيــن مــن خاللهــا التصويــت قبــل موعــد اليــوم
الرئيســي لالنتخابــات ويهــدف إلــى إتاحــة الفرصــة أمــام
أعضــاء الهيئــات االنتخابيــة لــإدالء بأصواتهــم مبكـ ً
ـرا قبــل
يــوم االنتخــاب الرئيســي.

وحســب الجــدول الزمنــي يكــون يــوم  5أكتوبــر هــو يــوم

االنتخابــات الرئيســي وهــو أيضــا يشــهد إعــان نتائــج الفــرز

األوليــة وتبــدأ فتــرة الطعــون فــي تاريــخ  6أكتوبــر و تســتمر
لمــدة يوميــن حيــث يشــهد يومــا  9و  10أكتوبــر رد اللجنــة

علــى الطعــون فــي حيــن يكــون يــوم  13أكتوبــر هــو اليــوم
الــذي يتــم فيــه إعــان القائمــة النهائيــة للفائزيــن فــي حــال

عــدم وجــود انتخابــات تكميليــة.

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي

فتــرة الصمــت االنتخابــي؛ والتــي تعنــي توقــف المرشــحين

الفعليــة.

وبعــد اســتعراض االطــار التشــريعي ســيكون مــن المهــم

تقســيم التقريــر الــى مايلــي:

• أوال :اإلطــار التنظيمــي النتخابــات المجلــس الوطنــي

االتحــادي 2019

• ثانيــا :اإلطــار التشــغيلي والتحضيــري النتخابــات المجلــس

الوطنــي االتحــادي 2019
• المالحق:

• الملحق رقم  :1تقرير اللجنة االعالمية 2019
• الملحــق رقــم  : 2ملخــص تعريفــي عــن المجلــس لوطنــي

االتحــادي واالنتخابــات الســابقة وخطــاب التمكيــن
• الملحق رقم  :3االحصائيات
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اإلطار التنظيمي
النتخابات المجلس
الوطني االتحادي 2019
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• تشــكيل اللجــان الفرعيــة لالنتخابــات وتحديــد اختصاصاتهــا
علــى وجــه الدقــة.

يبــدأ االطــار التنظيمــي باســتعراض المهــام والمســؤوليات
للجنــة الوطنيــة لالنتخابــات ولجانهــا الرئيســية وفــرق
العمــل الفرعيــة ،حيــث تــم تشــكيل اللجنــة الوطنيــة
لالنتخابــات بموجــب قــرار صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة
بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة “حفظــه اللــه” رقــم 9
لســنة 2018م ،وعقــدت أولــى اجتماعاتهــا بتاريــخ  16ينايــر
2019م بقصــر الرئاســة فــي ابوظبــي .واعطيــت اللجنــة
الوطنيــة لالنتخابــات كافــة الصالحيــات الالزمــة لإلشــراف
علــى العمليــة االنتخابيــة .وتتمثــل اختصاصــات اللجنــة فــي
رســم االطــار العــام للعمليــة االنتخابيــة و اإلشــراف العــام
علــى ســير االنتخابــات ،إلــى جانــب االســهام فــي جهــود
التوعيــة والتثقيــف المتعلقــة باالنتخابــات ووضــع القواعــد
االرشــادية لســير العمليــة االنتخابيــة و تحديــد المراكــز
االنتخابيــة فــي كل إمــارة  ,إلــى جانــب اعتمــاد اإلجــراءات
التننظيميــة لتكويــن اإلطــار القانونــي لالنتخابــات ،
باإلضافــة إلــى إصــدار القواعــد المنظمــة إلعــداد جــداول
أســماء الهيئــة االنتخابيــة واعتمادهــا  ،وكمــا ســتقوم
بتحديــد يــوم انعقــاد االنتخابــات .
وتــم تحديــد المهــام واالختصاصــات للجنــة الوطنيــة
لالنتخابــات بحيــث تتولــى األشــراف الكامــل علــى ســير
العمليــة االنتخابيــة وتنفيذهــا بنزاهــة وشــفافية مــن خــال
االختصاصــات الــواردة فــي المــادة (الخامســة) مــن قــرار
رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم ( )3لســنة
 2006وتعديالتــه .ولهــا فــي ســبيل ذلــك القيــام بالمهــام
التاليــة:
•إصــدار برنامــج زمنــي لالنتخابــات يحــدد مواعيــد بــدء
الترشــح ،ومهلــة العــدول عــن الترشــح ،وموعــد إجــراء
االنتخابــات فــي كل إمــارة ،وكيفيــة ومهلــة الطعون في
االنتخابــات ،وموعــد إعــان النتائــج النهائيــة لالنتخابــات.

• الدعــوة لالنتخابــات فــي كل إمــارة ،وتحديــد مواعيــد
إجرائهــا ســواء داخــل الدولــة أو خارجهــا.

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي

•تشــكيل فــرق العمــل المكلفة بتنفيــذ العملية االنتخابية،
ولهــا أن تســتعين بمــن تــرى مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة
كال فــي مجالــه.
ً
• إصــدار األدلــة االنتخابيــة الالزمــة لتنفيــذ االنتخابــات
بمختلــف جوانبهــا.
•اعتمــاد المقترحــات المقدمــة مــن اللجــان الفرعيــة
المتعلقــة باالســتمارات والجــداول والوثائــق واألختــام
المعتمــدة الخاصــة بالعمليــة االنتخابيــة.
• اعتمــاد مقــار مراكــز االنتخــاب فــي كل إمــارة بنــاء علــى
اقتــراح لجنــة إدارة االنتخابــات.
•تحديــد االعتمــادات الماليــة الالزمــة ،وميزانيــة تقديريــة
للعمليــة االنتخابيــة وإدراجهــا ضمــن الموازنــة العامــة
للدولــة.

• اعتمــاد المكافــآت الماليــة للعامليــن فــي االنتخابــات بنــاء
علــى اقتــراح لجنــة إدارة االنتخابــات.
• إعــان النتائــج النهائيــة لالنتخابــات ،واتخــاذ اإلجــراءات
الالزمــة إلتمــام عضويــة الفائزيــن فــي المجلــس.
• وغيــر ذلــك مــن اإلجــراءات والتدابيــر الالزمــة إلتمــام
العمليــة االنتخابيــة بنجــاح.
وتشــكلت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات  2019برئاســة
معالــي عبدالرحمــن العويــس وزيــر الدولــة لشــؤون المجلــس
الوطنــي االتحــادي وعضويــة كل مــن :
• معالــي أحمــد جمعــة الزعابــي وزيــر شــؤون المجلــس
األعلــى لالتحــاد.
• معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل.
• معالــي نــورة محمــد الكعبــي وزيــر الثقافــة وتنميــة
المعرفــة.
• معالــي شــما ســهيل فــارس المزروعــي وزيــرة الدولــة
لشــؤون الشــباب
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• ســعادة الفريــق ســيف عبداللــه الشــعفار وكيــل وزارة
الدخليــة.

• ســعادة منصــور المنصــوري مديــر عــام المجلــس الوطنــي
لإلعالم

• ســعادة حمــد عبيــد المنصــوري مديــر عــام الهيئــة العامــة
لتنظيــم قطــاع االتصــاالت.

• ســعادة محمد ســلطان العبيدلي األمين العام المســاعد
لمجلــس الوزراء.

• ســعادة العميــد منصــور أحمــد علــي الظاهــري مديــر عــام
الهيئــة االتحاديــة للهويــة والجنســية باإلنابــة.

•ســعادة الدكتــور ســعيد محمــد الغفلــي وكيــل الــوزارة
المســاعد لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي في وزارة
الدولــة لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي( .مقـ ً
ـررا)

• ســعادة طــارق هــال لوتــاه وكيــل وزارة الدولــة لشــؤون
المجلــس الوطنــي االتحــادي.

ســعادة الدكتــورة أمينــة عبدالواحــد الرســتماني -.ســعادة المستشــار أحمــد محمــد الخاطــري  -ســعادة الدكتــور
منصــور محمــد بــن نصــار

صورة جماعية اللجنة الوطنية لالنتخابات

اإلطار التنظيمي للعملية االنتخابية

وشــمل اإلطــار التنظيمــي للعمليــة االنتخابيــة ،تحديــد اللجــان الرئيســية وتحديــد أوجــه الدعــم اللوجســتي والمــوارد الماليــة

والبشــرية المطلوبــة لتنظيــم العمليــة االنتخابيــة بكافــة مراحلهــا ،مــن خــال تطويــر منظومــة العمــل وآليــات التنســيق بيــن

اللجــان المختلفــة التــي تحاكــي العمليــات االنتخابيــة العالميــة وأفضــل الممارســات.

اللجنة الوطنية
لالنتخابات

اللجنة
األمنية

لجان
اإلمارات

لجنة الفرز
لجنة
الطعون

لجنة إدارة
االنتخابات

اللجنة
اإلعالمية
لجنة
األنظمة
الذكية
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لجنة اإلمارات:
لجنة إدارة االنتخابات:

هــي اللجنــة التــي تشــكل فــي كل إمــارة للقيــام بكافــة األمــور الفنيــة واإلداريــة
المتعلقــة بإجــراء االنتخابــات فــي اإلمــارة بالتنســيق مــع لجنــة إدارة االنتخابــات.
هي الجهاز التنفيذي (اإلداري والمالي والفني) إلدارة العملية االنتخابية.

لجنة الفرز:

هــي لجنــة الفــرز المركزيــة التــي تشــكل برئاســة رئيــس اللجنــة الوطنيــة ،وعــدد مــن
أعضــاء اللجنــة الوطنيــة ،وعضويــة أيـ ًـا ممــن يــرى االســتعانة بهــم مــن ذوي الخبــرة
واالختصــاص.

لجنة الطعون:

هــي اللجنــة المنــوط بهــا فحــص كافــة الطعــون االنتخابيــة ،وتقديــم تقاريــر بالــرأي
القانونــي فيهــا إلــى اللجنــة الوطنيــة.

لجنة األنظمة الذكية:

هــي اللجنــة المعنيــة فــي إدارة وتنفيــذ جميــع البرامــج اإللكترونيــة والتقنيــة الالزمــة
لتنفيــذ العمليــة االنتخابيــة بمختلــف جوانبها

ووضعــت اللجنــة الوطنية لالنتخابات منظومة مســؤوليات
ومهــام وصالحيــات لــكل لجنــة مــن اللجــان الرئيســية وفــق
مايلي:

لجان اإلمارات
تتولــى لجنــة اإلمــارة القيــام بكافــة األمــور الفنيــة واإلدارية
المتعلقــة بإجــراء االنتخابــات فــي اإلمــارة ،وذلــك بالتنســيق
مــع لجنــة إدارة االنتخابــات .ولهــا علــى وجــه الخصــوص

القيــام بمــا يلــي :

• تحديد مقرها في اإلمارة.
• اســتالم قائمــة الهيئــة االنتخابيــة النهائيــة وإشــعار

األعضــاء بهــا.

• توفيــر االســتمارات الخاصــة بالعمليــة االنتخابيــة فــي
مقرهــا ،بعــد اســتالمها مــن لجنــة إدارة االنتخابــات.

•مراقبــة تطبيــق ضوابــط وقواعــد الحمــات االنتخابيــة

فــي اإلمــارة ،ورفــع التقاريــر والمالحظــات بشــأن أيــة
مخالفــات إلــى لجنــة إدارة االنتخابــات.

•األســهام فــي جهــود التوعيــة والتثقيــف المتعلقــة
باالنتخابــات ووضــع القواعــد واالرشــادات الالزمــة لســير
العمليــة االنتخابيــة.

وتــم تشــكيل  7لجــان علــى المســتوى االتحــادي وتضــم
كل لجنــة مــن لجــان االمــارات ممثليــن مــن دواويــن
الحــكام ،والشــرطة والبلديــة ،إضافــة إلــى شــخصيات بــارزة

مــن القطــاع األهلــي ،تتولــى جميعهــا القيــام بالتنســيق
مــع لجنــة إدارة االنتخابــات فيمــا يتعلــق باألمــور الفنيــة

واإلداريــة الخاصــة بســير االنتخابــات باإلمــارة ،وتعمــل علــى
تحديــد مقرهــا باإلمــارة وتنســيق التواصــل مــع لجنــة إدارة
االنتخابــات.

وتعــد لجــان االمــارات أحــد أهــم األجهــزة التنفيذيــة للجنــة

• التنســيق مــع بلديــة اإلمــارة لتحديــد أماكــن الدعايــة

الوطنيــة لالنتخابــات والتــي تعمــل عــن كثــب مــع لجنــة

• اقتــراح مقــار لجــان مراكــز االنتخــاب فــي اإلمارة بالتنســيق

المتعلقــة بســير انتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي فــي
ً
ً
محوريــا فــي إدارة
دورا
كل إمــارة ،وتلعــب هــذه اللجــان

• تحديــد أماكــن عقــد النــدوات واللقــاءات التــي يجريهــا

إلــى جانــب باقــي اللجــان الفرعيــة التابعــة للجنــة الوطنيــة

االنتخابيــة للمرشــحين.

مــع لجنــة إدارة االنتخابات.

المرشــحون مــع أعضــاء الهيئــات االنتخابيــة.

• اســتالم طلبــات الترشــح بعــد التأكــد مــن توافــر الشــروط

فيهــا ،ورفعهــا إلــى لجنــة إدارة االنتخابــات.

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي

إدارة االنتخابــات فــي تســيير األمــور الفنيــة واإلداريــة

المشــهد االنتخابــي فــي الدولــة ،والــذي تعمــل فــي إطــاره
لالنتخابــات علــى إعــداد وإدارة وتنفيــذ انتخابــات المجلــس
الوطنــي االتحــادي.
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لجنة أبوظبي
	• 17عضوا

	•مقرها غرفة
تجارة وصناعة
أبوظبي

لجنة دبي
	• 8أعضاء

	•مقرها مركز
دبي التجاري
العالمي

لجنة الشارقة
	• 5أعضاء

	•مقرها
المجلس
االستشاري
إلمارة
الشارقة

لجنة عجمان
	• 5أعضاء

	•مقرها قاعة
الشيخ حميد
في متحف
عجمان

لجنة ام القيوين
	• 5اعضاء

	•مقرها مركز
التنمية
االجتماعية بأم
القيوين

لجنة راس الخيمة
	• 5أعضاء

	•مقرها الديوان
األميري

لجنة الفجيرة
	• 5أعضاء

	•مقرها غرفة
تجارة وصناعة
الفجيرة

فــي الديــوان األميــري ولجنــة إمــارة الفجيــرة فــي غرفــة
تجــارة وصناعــة الفجيــرة.

عــدد اللجــان ســبع لجــان موزعــة علــى اإلمــارات الســبعة،

ويــرأس لجنــة إمــارة أبوظبــي ســعادة ســيف علــي ســيف
القبيســي مديــر تنفيــذي إدارة شــؤون المواطنيــن ديــوان

ولــي عهــد إمــارة ابوظبــي ،فــي حيــن يــرأس ســعادة أحمــد
محمــد بــن حميــدان نائــب مديــر عــام ديوان ســمو حاكم دبي

اللجنة اإلعالمية
اللجنــة اإلعالميــة شــكّ لت برئاســة معالــي وزيــرة الثقافــة
وتنميــة المعرفــة ،وعضويــة عــدد كاف مــن ذوي الخبــرة
ّ
وتولــت المهــام اآلتيــة :
والكفــاءة فــي المجــال اإلعالمــي
• وضــع اســتراتيجية االتصــال باللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات

لجنــة إمــارة دبــي ،ويــرأس لجنــة إمــارة الشــارقة المستشــار/

وخطــة تنفيذهــا.

القانونيــة بمكتــب ســمو الحاكــم -الشــارقة ،ويــرأس لجنــة

• وضــع خطــة عامــة لتوعيــة المواطنيــن بانتخابات المجلس،

عيســى ســيف بــن حنظــل المستشــار القانونــي بــاإلدارة
إمــارة عجمــان مديــر عــام دائــرة المــوارد البشــرية  -حكومــة

عجمــان ســعادة راشــد عبــد الرحمــن بــن جبــران الســويدي،

وذلــك بالتنســيق مــع أجهزة اإلعــام المختلفة.

• وضــع خطــة لحملــه إعالميــة لتحفيــز أعضــاء الهيئــات

فــي حيــن يــرأس الشــيخ عبــد اللــه بــن حميــد القاســمي

االنتخابيــة علــى المشــاركة فــي العمليــة االنتخابيــة.

رأس الخيمــة  ،والمستشــار راشــد جمعــة آل علــي ،محامــي

•اقتــراح القواعــد المنظمــة لكيفيــة اســتخدام وســائل

رئيــس مكتــب صاحــب الســمو حاكــم رأس الخيمــة لجنــة
عــام ،رئيســا للجنــة إمــارة أم القيويــن ،ويــرأس اللــواء محمــد
أحمــد بــن غانــم الكعبــي قائــد عــام شــرطة الفجيــرة لجنــة
إمــارة الفجيــرة.

كمــا تــم أيضــا تحديــد وأوقــات عمــل لجــان اإلمــارات التــي
تمتــد مــن األحــد إلــى الخميــس ابتــداء مــن الســاعة الســابعة
ً
ظهــرا،
والنصــف صباحــا وحتــى الســاعة الثانيــة والنصــف
إضافــة إلــى مقارهــا فــي كل إمــارة حيــث تقــع لجنــة إمــارة
أبوظبــي فــي غرفــة تجــارة وصناعــة أبوظبــي ،ولجنــة دبــي

فــي مركــز دبــي التجــاري العالمــي ،ولجنــة الشــارقة فــي
المجلــس االستشــاري إلمــارة الشــارقة فــي حيــن تتخــذ لجنــة

إمــارة عجمــان مــن قاعــة الشــيخ حميــد فــي متحــف عجمــان
مقـ ً
ـرا لهــا ،وتقــع لجنــة إمــارة أم القيويــن فــي مركــز التنميــة

االجتماعيــة فــي أم القيويــن ،ولجنــة إمــارة رأس الخيمــة

اإلعــام الرســمية فــي عــرض برامــج المرشــحين فــي
االنتخابــات بمــا يكفــل تحقيــق المســاواة وتكافــؤ الفــرص
فيمــا بينهــم.

وقــد عملــت اللجنــة اإلعالميــة علــى وضــع الخطــط

والبرامــج لتوعيــة أعضــاء الهيئــات االنتخابيــة ،وتحفيزهــم
علــى المشــاركة فــي انتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي
 ،2019وذلــك بالتنســيق مــع أجهــزة اإلعــام المختلفــة.

وعملــت علــى وضــع القواعــد المنظمــة الســتخدام

المرشــحين وســائل اإلعــام الرســمية فــي عــرض برامجهــم
االنتخابيــة ،بمــا يكفــل تحقيــق المســاواة وتكافــؤ الفــرص

بيــن كافــة المرشــحين.
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وشــكلت عمليــات التواصــل االســتراتيجي ركيــزة رئيســية

وضمــن الســعي إلعــداد االســتراتيجية فقــد تمــت دراســة

االنتخابيــة ،كمــا ســاهمت فــي تعزيــز الوعــي المجتمعــي

دراســة الوضــع المحلــي واإلقليمــي والتطــورات التــي

ومحــور مهــم فــي التعريــف بجميــع مراحــل العمليــة
والتحفيــز علــى المشــاركة فــي عمليــات التصويــت وبمــا
ســاهم فــي زيــادة نســبة المشــاركة فــي انتخابــات المجلــس

الوطنــي االتحــادي .2019

تقاريــر االنتخابــات فــي الــدورات الســابقة باإلضافــة إلــى

يشــهدها باإلضافــة إلــى متابعــة التقاريــر التــي تصــدر عــن
حكومــة دولــة اإلمــارات.

كمــا تــم العمــل علــى دراســة الجمهــور الخــاص بانتخابــات

حرصــت اللجنــة اإلعالميــة علــى وضــع اســتراتيجية تواصــل

المجلــس الوطنــي االتحــادي ووضــع الفئــات المســتهدفة

خاللهــا أعضــاء الهيئــات االنتخابيــة علــى المشــاركة بفاعليــة

باإلضافــة إلــى إجــراء دراســة للتحليــل الرباعــي لالنتخابــات

النتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي التــي تحــث مــن
فــي الــدورة الرابعــة النتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي
والتأكيــد علــى أنهــا واجــب وطنــي يبــرز مســؤولية المواطــن

تجــاه وطنــه مــن جهــة والمســاهمة فــي مســيرة النجاحــات
واإلنجــازات التــي تحققهــا دولــة اإلمــارات فــي جميــع

المجــاالت.

3
المرحلة األولى
بناء الوعي
والمعرفة

ووضــع الخطــط اإلعالميــة التــي تتناســب مــع كل فئة ،هذا
والــذي يتضمــن نقــاط القــوة والضعــف والتحديــات

والفــرص وتــم بنــاء علــى كل هــذا وضــع التصــورات الخاصــة

بعمليــات التواصــل النتخابــات  .2019وقامت االســتراتيجية
علــى ثــاث مراحــل رئيســية وهــي:

مراحل االستراتيجية اإلعالمية
للجنة الوطنية لالنتخابات

المرحلة الثانية

التحفيز وترسيخ
المكانة

كمــا تــم صياغــة الوثائــق االســتراتيجية التــي تســهم
فــي تعزيــز عمليــات التواصــل وتوحيــد الرســائل الخاصــة
بانتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي ،وبمــا يســهم
فــي تعزيــز الوعــي بالعمليــة االنتخابيــة وجميــع اإلجــراءات

ـوال إلــى مرحلــة التصويــت ،والتــي تمــت
المرتبطــة بهــا وصـ ً
خــارج الدولــة وداخــل الدولــة عبــر مرحلتيــن التصويــت المبكــر

ويــوم التصويــت الرئيســي.

(يمكــن االطــاع علــى تقريــر اللجنــة اإلعالميــة فــي الملحــق

رقــم )1

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي

المرحلة الثالثة
التفاعل
والمشاركة

لجنة األنظمة الذكية
تتولــى لجنــة األنظمــة الذكيــة ســتتولى تنفيــذ  11مهمــة
رئيســة ،تبــدأ بإعــداد الدراســات الفنيــة وإجــراء التجــارب
الخاصــة ببرامــج التصويــت اإللكترونــي وتســجيل الناخبيــن
والمرشــحين والمتطوعيــن وتنفيذهــا ،ثــم اإلشــراف الفنــي

علــى الموقــع اإللكترونــي لالنتخابــات مــن حيــث التجهيــز
واإلعــداد واالســتضافة والتحديــث وإدخــال البيانــات
والدعــم الفنــي ،وكذلــك اإلشــراف الفنــي علــى البريــد
اإللكترونــي للجنــة الوطنيــة لالنتخابــات مــن حيــث توفيــر

التراخيــص الالزمــة وتقديــم الدعــم الفنــي.
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تتولــى اللجنــة تجهيــز البنيــة التحتيــة للمراكــز االنتخابيــة
كمــا

واإلعالميــة ،مــن حيــث توفيــر األجهــزة وتجهيــز الشــبكة
الســلكية والالســلكية وتقديــم الدعــم الفنــي ،والتنســيق

مــع مؤسســة اإلمــارات لالتصــاالت بشــأن خطــوط االتصال
الالزمــة لالنتخابــات وتقديــم الدعــم الفنــي ،وتوفيــر أدلــة

االســتخدامات لــكل األنظمــة بغــرض تدريــب المســتخدمين

للنظــم اإللكترونيــة وتعريفهــم بمزاياهــا وطــرق تشــغيلها،
باإلضافــة إلــى وضــع الموازنــة التقديريــة للمتطلبــات
الفنيــة مــن أجهــزة وبرامــج وتراخيــص وبرامــج مســاعدة

ودعــم فنــي شــامل.

وقــد شــكلت لجنــة األنظمــة الذكيــة برئاســة مديــر عــام
الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع االتصــاالت ،وعضويــة عــدد
مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة فــي مجــال األنظمــة الذكيــة،

والمهــام التفصيليــة للجنــة األنظمــة الذكيــة المهــام وفــق
مايلــي:

.1إعــداد الدراســات الفنيــة وإجــراء التجــارب الخاصــة ببرامــج
التصويــت االلكترونــي ،وتســجيل الناخبيــن والمرشــحين
والمتطوعيــن وتنفيذهــا.

.2اإلشــراف الفنــي علــى الموقــع االلكترونــي لالنتخابــات
مــن حيــث التجهيــز واإلعــداد واالســتضافة والتحديــث
وإدخــال البيانــات والدعــم الفنــي.

.3اإلشــراف الفنــي علــى البريــد االلكترونــي للجنــة الوطنية
لالنتخابــات مــن حيــث توفيــر التراخيــص الالزمــة وتقديــم

الدعــم الفنــي.

.4تجهيــز البنيــة التحتيــة للمراكــز االنتخابيــة واإلعالميــة

.7وضــع الموازنــة التقديريــة للمتطلبــات الفنيــة مــن أجهــزة

وبرامــج وتراخيــص وبرامــج مســاعدة ودعــم فنــي شــامل.

.8اســتقطاب عــروض األســعار الخاصــة بتنفيــذ العمليــات

الفنيــة لالنتخابــات حســب دليــل اإلجــراءات الماليــة

الموحــد للحكومــة االتحاديــة.

.9اإلشــراف علــى اســتالم وتخزيــن األجهــزة والبرامــج
والبيانــات والبرمجيــات ( ،)Source Codeوالتصــرف
فيهــا حســب دليــل اإلجــراءات الماليــة الموحــد للحكومــة
االتحاديــة.

 .10إعداد الخطط الالزمة والبديلة لمواجهة الطوارئ.
 .11التأكــد مــن جاهزيــة وســامة أنظمــة الحمايــة لكافــة

األجهــزة وأنظمــة التشــغيل التقنيــة.

وتعمــل لجنــة األنظمــة الذكيــة علــى تنفيــذ التصــورات
التــي تعتمدهــا اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات فيمــا يتعلــق

بالجانــب الفنــي والتقنــي واألنظمــة الذكيــة وتقديــم
نمــوذج حضــاري عالــي التقنيــة يحتــذى بــه علــى مســتوى

المنطقــة والعالــم فــي مجــال إدارة العمليــات االنتخابيــة،
وتوفيــر مجموعــة مــن الحلــول التقنيــة واألنظمــة الذكيــة

المتكاملــة للعمليــة االنتخابيــة مــع تقديــم الدعــم الفنــي
يــوم االنتخابــات وتدريــب الناخبيــن والمرشــحين علــى عمليــة

االنتخــاب والتصويــت بهــدف ضمــان اســتمرارية العمــل أيــام

االنتخابــات علــى مختلــف األصعــدة.

اللجنة األمنية

مــن حيــث توفيــر األجهــزة وتجهيــز الشــبكة الســلكية

اللجنــة األمنيــة لالنتخابــات شــكلت برئاســة وكيــل وزارة

 .5التنســيق مــع الالزمــة لالنتخابــات وتقديــم الدعــم

اإلمــارات .وتضــع اللجنــة األمنيــة مشــروع الخطــة األمنيــة
لالنتخابــات متضمنـ ًـا حجــم القــوى البشــرية الالزمــة ميدانيـ ًـا

.6توفيــر أدلــة االســتخدامات لكافــة األنظمــة مؤسســة

االنتخابــات فــي دورتهــا الرابعــة وتحقيــق النظــام العــام

والالســلكية وتقديــم الدعــم الفنــي.
الفنــي.

اإلمــارات لالتصــاالت بشــأن خطــوط االتصــال بغــرض
تدريــب المســتخدمين للنظــم االلكترونيــة ،وتعريفهــم
بمزاياهــا وطــرق تشــغيلها.

الداخليــة ،وعضويــة ممثلــي الشــرطة األعضــاء فــي لجــان

لضمــان ســامة وحريــة ونزاهــة االنتخابــات وتأميــن ســير
وضمــان ســير عمليــة االقتــراع بــكل يســر وسالســة ،فــي
كل المراكــز االنتخابيــة الموجــودة بإمــارات الدولــة.
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لجنة الفرز
تتولــى لجنــة الفــرز بعــد انتهــاء عمليــة االنتخــاب وغلــق
مراكــز االنتخــاب إجــراء عمليــة الفــرز باســتخدام الطــرق
الفنيــة المتبعــة فــي نظــام التصويــت االلكترونــي .ويعلــن

رئيــس لجنــة الفــرز نتيجــة الفائزيــن فــي االنتخابــات بالنســبة

للحاصليــن علــى أعلــى األصــوات بحســب عــدد المرشــحين
المطلــوب انتخابــه فــي اإلمــارة .كمــا تحــدد لجنــة الفــرز
أعضــاء قائمــة االحتيــاط فــي كل إمــارة مرتبيــن بحســب عدد

األصــوات التــي حصــل عليهــا كل منهــم وعنــد التســاوي
تعتمــد القرعــة للمفاضلــة بينهــم.

لجنة الطعون
لجنــة الطعــون شــكّ لت برئاســة قــاض ،وعضويــة اثنيــن مــن
ذوي الخبــرة واالختصــاص  ،و تتولــى هــذه اللجنــة فحــص

•التنســيق مــع كافــة الجهــات المختصة ،وكذلك التنســيق

بيــن أعمــال اللجــان الفرعيــة فيهــا بما يكفــل تنفيذ المهام
والواجبــات المنوطــة بها لســامة العملية االنتخابية.

•تحديــد االحتياجــات الالزمــة مــن القــوى البشــرية

واإلمكانــات والطاقــات الماديــة التــي يتطلبهــا تنفيــذ

االنتخابــات ،ورفعهــا إلــى اللجنــة الوطنيــة لتقريرهــا

واعتمادهــا.

•اقتــراح النظــم والقــرارات المتعلقــة بتنفيــذ مهامهــا

ومهــام اللجــان التابعــة لهــا ،واعتمادهــا مــن اللجنــة

الوطنيــة ومتابعــة تنفيذهــا.

•متابعــة تنفيــذ توجيهــات وقــرارات اللجنــة الوطنيــة

الموجهــة إلــى اللجــان الفرعيــة والمتعلقــة باإلعــداد
والتجهيــز للعمليــة االنتخابيــة ،ورفــع تقاريــر دوريــة بذلــك

إلــى اللجنــة الوطنيــة.

كافــة الطعــون المقدمــة إليهــا ،ســواء بالطعــن على ترشــح

• إعداد الموازنات المالية للعملية االنتخابية

تقاريــر بالــرأي القانونــي فيهــا إلــى اللجنــة الوطنيــة.

• اتخــاذ كافــة التدابيــر واإلجــراءات الالزمــة لضمــان ســامة

أحــد المرشــحين ،أو علــى إجــراءات االقتــراع والفــرز ،وتقديــم

لجنة إدارة االنتخابات
لجنــة إدارة االنتخابــات شــكّ لت برئاســة وكيــل وزارة الدولــة

لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي ،وعضويــة عــدد
مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة فــي مجــال إدارة العمليــات
االنتخابيــة ،ومارســت لجنــة إدارة االنتخابــات المهــام
واالختصاصــات اآلتيــة:

ونجــاح االنتخابات.

• اســتالم محاضــر نتائــج االنتخابــات مــن لجنــة الفــرز

المركزيــة ،ورفعهــا إلــى اللجنــة الوطنيــة.

• أية مهام أخرى تكلف بها من قبل اللجنة الوطنية.
عدد فرق العمل
التابعة للجنة إدارة
االنتخابات

• متابعــة ســير االنتخابــات والتأكــد مــن ســامة تطبيــق
اإلجــراءات الخاصــة بعمليــة االنتخــاب فــي كل مراحلهــا.

•التأكــد مــن صالحيــة مقــار لجــان مراكــز االنتخــاب

وســامتها ومطابقتهــا للشــروط المقــررة قانونــا للقيــام

بمهامهــا.

ً
وفقــا
• توفيــر وتدريــب العامليــن فــي مراكــز االنتخــاب

لألنظمــة النافــذة وقــرارات اللجنــة الوطنيــة.

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي
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4553
عدد الموظفين
والمتطوعين لتنظيم
االنتخابات
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فرق العمل الفرعية
وضمت لجنة إدارة االنتخابات عددا من فرق العمل كما يلي:

فرق العمل
التابعة للجنة إدارة
االنتخابات
فريق عمل شؤون
اللجنة الوطنية
فريق عمل إدارة
المشاريع

مهام ومسؤوليات فرق العمل التابعة للجنة إدارة االنتخابات
 تنظيم اجتماعات اللجنة الوطنية وإجراء كافة الترتيبات الالزمة. متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية مع كافة اللجان الفرعية. حفظ وأرشفة وثائق اللجنة الوطنية. متابعة وضمان التزام كافة المعنيين بتفاصيل خطة المشروع. التنسيق بين الفرق وضمان تنفيذها للمهام حسب خطة المشروع. االلتزام بالجدول الزمني والفترة الزمنية الخاصة بالمشروع. -تزويد إدارة االنتخابات بموقف وخط سير المشروع بشكل شهري.

فريق عمل الموارد
البشرية

فعالــة فــي
وضــع وتنفيــذ السياســات واالســتراتيجيات والمعاييــر واإلجــراءات المالئمــة لتوفيــر خدمــات ٌمجــال المــوارد البشــرية.
تخطيط االحتياجات من الموارد البشرية وإعداد الموازنة التقديرية الخاصة بها.وضع الخطط والتوصيف الوظيفي للموارد البشرية المطلوبة للعملية االنتخابية. استقطاب واختيار الموارد البشرية (دائمة  ،مؤقتة ،احتياطية ). إجراءات االنتداب. تدريب العاملين في االنتخابات  /مركز االتصال. توزيع العاملين والمنتدبين. إدارة شؤون العاملين باالنتخابات. -تسجيل العاملين وصرف البطاقات التعريفية.

فريق عمل المالية
والخدمات اإلدارية

فعالة.
وضع وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات والمعايير المالئمة لتوفير خدمات مالية وإدارية ٌ إعداد الموازنات الخاصة بإدارة االنتخابات ومراقبة تنفيذها. تنفيذ إجراءات التعاقد والشراء وتسديد المستحقات – إعداد الشيكات.اعــداد الميزانيــة المخصصــة للجنــة إدارة االنتخابــات وتحديــد ميزانيــة (الحملــة اإلعالميــة /االحتياجــاتالفنيــة /االحتياجــات المكتبية/اللوجســتية /المراكــز االنتخابيــة  /االســتقبال والضيافــة  /النقــل  /اإلقامــة).
 تحديد وإدارة السلفة النثرية لمسؤولي المراكز االنتخابية. توفير االحتياجات والخدمات اللوجستية للمراكز االنتخابية واإلعالمية. وضع آلية احتساب مكافآت المشاركين في إدارة االنتخابات. وضع نظام مكافآت المشاركين في إدارة االنتخابات. وضع نظام مكافآة أعضاء اللجان والعاملين في تنظيم العملية االنتخابية. تحصيل رسوم ( الترشح  /الطعون ). -إدارة عمليات األرشيف.

فريق عمل الشؤون
القانونية

 ابداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال على اللجنة الوطنية. إعداد المسودات األولية والصياغات النهائية لقرارات اللجنة الوطنية.اعــداد تقاريــر بالــرأي القانونــي فــي المخالفــات االنتخابيــة وتقديمهــا للجنــة الوطنيــة لالنتخابــات للبــثفيهــا.
معاونة لجنة الطعون في إعداد تقاريرها بالراي القانوني في الطعون المقدمة اليها. -معاونة لجنة الفرز المركزية في عملية فرز أصوات الناخبين وإعالن النتائج.

فريق العمل االعالمي

تنفيذ استراتيجية اللجنة اإلعالمية ولجنة إدارة االنتخابات وفق الدليل االرشادي للتعامل اإلعالمي. تنفيذ خطة اإلعالمية واالعالنية للجنة اإلعالمية.القيــام بمختلــف األنشــطة اإلعالميــة وتطويــر أدوات التواصــل الفعــال مــع مختلــف الفئــات ذاتالعالقــة.
رصــد كل مــا ينشــر عــن اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات واألنشــطة التوعويــة للمشــاركة السياســية فــي جميعوســائل اإلعالم.
 -االشراف على مركز االتصال.

50
فرق العمل
التابعة للجنة إدارة
االنتخابات

فريق عمل لجان
اإلمارات

مهام ومسؤوليات فرق العمل التابعة للجنة إدارة االنتخابات
 التنسيق مع دواوين الحكام لتشكيل لجنة كل إمارة. تنسيق التواصل مع لجنة إدارة االنتخابات.متابعــة لجــان االمــارات لتزويــد المقــار “مقــار اللجــان” بعــدد مــن الموظفيــن التنفيذييــن لمتابعــة تنفيــذمهــام لجنــة االمــارة والتنســيق معهــم.
 تنسيق مواعيد التدريب ألعضاء اللجنة.ضمــان اســتالم لجنــة كل إمــارة االســتمارات المتعلقــة بالعمليــة االنتخابيــة مــن طلبــات الترشــيحوطلبــات الطعــون بأنواعهــا وطلبــات االنســحاب وطلبــات الموافقــة علــى الخطــة الدعائيــة والتأكــد مــن
اســتيفائها لكافــة الشــروط واألحــكام.
-استالم تقارير مراقبة الحمالت الدعائية في كل إمارة لرفعها للجنة الوطنية لالنتخابات.

فريق عمل نظام
تسجيل المرشحين

 تصميم نظام تسجيل المرشحين.ً
تقنيا
 تجهيز مراكز تسجيل المرشحين ربط نظام التسجيل باألجهزة وتوفيرها بالمراكز المعتمدة لتسجيل المرشحين. -تجريب النظام وضمان فاعليته.

فريق عمل التصويت
من خارج الدولة

 التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن التصويت من خارج الدولة.تقديم كافة الدعم اللوجستي لفريق الخارجية المسؤول عن التصويت بالخارج. حفظ وتصنيف سجالت وقواعد بيانات أعضاء الهيئات االنتخابية بالخارج. -حفظ وتصنيف نتائج التصويت من خارج الدولة.

فريق عمل الهيئات
االنتخابية النتخابات
المجلس

التنسيق مع وزارة شؤون الرئاسة للحصول على أسماء الهيئات االنتخابية من قبل دواوين الحكام. حفظ وتصنيف سجالت وقواعد بيانات أعضاء الهيئات االنتخابية. تحديث قواعد بيانات أعضاء الهيئات االنتخابية. تنظيم وتنفيذ عمليات تسجيل المرشحين. -تزويد مركز االتصال بأسماء أعضاء الهيئات االنتخابية.

فريق عمل تحديد
وتجهيز المراكز
االنتخابية

 تحديد وتجهيز المراكز االنتخابية تقييم مواقع المراكز االنتخابيةاالشراف عملي تجهيز وتنظيم المراكز االنتخابية وضمان استيفاءها لكافة المتطلبات.االشــراف علــى تأثيــث المراكــز االنتخابيــة ومتابعــة تركيــب أجهــزة الحاســب اآللــي والخــوادم وكافــةاألجهــزة التقنيــة وتجهيــز شــبكة اتصــاالت الربــط بيــن المواقــع وتركيــب اللوحــات االرشــادية.
تحديــد وتوفيــر االحتياجــات الفنيــة واللوجســتية فــي كل مركــز انتخابــي بالتنســيق مــع منســقي المراكــزاالنتخابيــة فــي لجــان االمــارات واللجنــة األمنيــة واللجنــة اإلعالميــة وكافــة اللجــان ذات العالقــة.
-القيام بزيارات تفقدية للمراكز االنتخابية لضمان توفر كافة المتطلبات.

فريق عمل تجهيز
حقيبة المركز
االنتخابي

تحديــد احتياجــات المراكــز االنتخابيــة مــن اختــام ،قرطاســية ،مســودات محاضــر ،بطاقــات الــزوار ،وبطاقــةرئيــس المركــز ،ونائبــه والعامليــن فــي المركــز االنتخابــي ،ومســودة اإلجــراءات وتعليمــات المرشــحين
ووكالئهــم ووضعهــا فــي الحقيبــة المخصصــة.
 تسليم الحقيبة لرئيس كل مركز انتخابي قبل يوم االنتخاب المقرر. -استالم الحقيبة من رئيس المركز بعد انتهاء إجراءات االنتخاب.

فريق عمل شؤون اللجنة الوطنية
فريق عمل الموارد البشرية
فريق عمل المالية والخدمات اإلدارية
فريق عمل الشؤون القانونية

فريق عمل لجان اإلمارات

فرق عمل
لجنة إدارة االنتخابات

فريق العمل االعالمي
فريق عمل إدارة المشاريع

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي

فريق عمل نظام تسجيل المرشحين
فريق عمل التصويت من خارج الدولة
فريق عمل الهيئات االنتخابية النتخابات المجلس
فريق عمل تحديد وتجهيز المراكز االنتخابية
فريق عمل تجهيز حقيبة المركز االنتخابي
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وقــد تــم تطويــر خطــة عمــل تفصيليــة لعمــل اللجــان
وفــرق العمــل الرئيســية والتفصيليــة وتحديــد المعلومــات
المتعلقــة بآليــة العمــل وإدارة العمليــات االنتخابيــة
وطريقــة اتّ خــاذ القــرارات بشــأن مختلــف عناصــر االنتخابــات،
وطريقــة تطبيــق تلــك القــرارات ومتابعــة تنفيذهــا أيضـ ًـا.
وتــم اســتخدام األنظمــة الحديثــة فــي متابعــة انجــاز
األنشــطة والمهــام المتعلقــة بــكل لجنــة وفريــق عمل .كما
يتــم مناقشــة كافــة تفاصيــل الخطــط ضمــن االجتماعــات
الدوريــة المبرمجــة لــكل فريــق ولجنــة.

َ
واســتنادا لمبــدأ المســاءلة قامــت اللجنــة الوطنيــة
لالنتخابــات بإعــداد خطــط عمــل تنفيذيــة ذات مســؤوليات
وأطــر زمنيــة محــددة لكافــة األنشــطة لتحقيــق المبــادرات
التشــغيلية وتطويــر معاييــر التميــز فــي إدارة المشــاريع،
حيــث تــم تحديــد آليــات دعــم الخطــة التشــغيلية مــن خــال
دعــم وتنميــة القــدرات والمهــارات فــي كيفيــة تصميــم
وإدارة المشــروعات والبرامــج ومتابعتهــا وتقييمهــا بغــرض
تحقيــق اآلثــار المرجــوة والغايـــات المنشــودة والمتمثلــة
فــي:

ويتــم مــن خــال هــذه االجتماعــات اســتعراض ومناقشــة
الدراســات والتقاريــر المتعلقــة بكافــة عناصــر العمليــة
االنتخابيــة مثــل تجهيــز المراكــز االنتخابيــة ،وتجهيــز مقــار
لجــان االمــارات فــي مختلــف إمــارات الدولــة ،ومناقشــة
تعاقــدات اللجــان الفرعيــة ضمــن تحضيراتهــا المســبقة
لالنتخابــات لتنفيــذ االنتخابــات وفــق المســؤوليات
والمهــام المحــددة ضمــن خطــة العمــل ،وذلــك بهــدف
تعزيــز المشــاركة فــي العمليــة االنتخابيــة.

ً
وفقــا ألحــدث
•إدارة مشــروع االنتخابــات باحترافيــة
وأفضــل الممارســات العالميــة المتبعــة فــي هــذا المجــال.
•إعــداد وتنســيق الخطــة العامــة للمشــروع (يشــمل
المبــادرات والبرامــج والمخرجــات المتوقعــة).
•وضــع آليــة وخطــوات تطبيــق ومراجعــة ومراقبــة خطــة
العمــل.
•االلتــزام بالجــدول الزمنــي والمــدة الزمنيــة الخاصــة
بالمشــروع (إدارة عمــر /وقــت المشــروع).
•تحديــد المخاطــر التــي ســتواجه المشــروع ،وذلــك لتفــادي
الوقــوع فيهــا والحــد منهــا.
•وضــع خطــة االتصــال بيــن كافــة عناصــر العمليــة
ا ال نتخا بيــة .

•وضــع خطــة إدارة عمليــة التغييــر وتحديــد األطــراف
المتأثــرة بالمشــروع.

ووضعــت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات فــي اعتبارهــا
الوصــول إلــى أفضــل المعاييــر واإلجــراءات التنظيميــة
التــي تليــق بمكانــة العمليــة االنتخابيــة ،والتــي تمكــن
اللجنــة ولجانهــا وفــرق عملهــا الرئيســية والفرعيــة مــن تعزيــز
أدائهــا فــي تنفيــذ مهامهــا بــكل كفــاءة واقتــدار فــي إدارة
المشــهد االنتخابــي, .اكــدت اللجنــة انهــا ســتعمل علــى
تنظيــم العمليــة االنتخابيــة بالشــكل الــذي يواكــب رؤيــة
القيــادة الرشــيدة الهادفــة إلــى تعزيــز المشــاركة السياســية
وتفعيــل دور المجلــس الوطنــي االتحــادي.

وتــم أتمتــة نظــام متابعــة مشــروع االنتخابــات مــن خــال
اليــة محــددة لقيــاس األثــر والقيمــة المضافــة مــن التطويــر
واالبتــكار واالســتفادة مــن النتائــج المحققــة  .وتظهــر
النتائــج المحققــة فــي القســم التالــي وهــو يعنــى باإلطــار
التشــغيلي والتحضيــري النتخابــات المجلــس الوطنــي
االتحــادي .2019
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عملــت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات مبكــرا وفــق خطــة
زمنيــة مكثفــة علــى تحديــد المهــارات والكفــاءات
الســلوكية وقــدرات المــوارد البشــرية الالزمــة لتحقيــق
اإلســتراتيجية العامــة لالنتخابــات مــن خــال وضــع الهيــكل
التنظيمــي وفــق افضــل الممارســات العالميــة والــذي
يتضمــن  30لجنــة وفريــق عمــل ينفــذ االطــار العالمــي
لــإدارة والعمليــات االنتخابيــة مســتندا الــى الخطــط
التنفيذيــة الواضحــة ,اهــداف أداء محفــزة مرتبطــة بمهــام
ومســؤوليات اللجــان وفــرق العمــل حســب متطلبــات
تنفيــذ العمليــة االنتخابيــة ومكوناتهــا ضمــن مختلــف
االختصاصــات التنظيميــة والفنيــة واإلداريــة واإلعالميــة
واللوجســتية .وكل ذلــك تــم باالســتناد الــى أهــداف
الخطــة االســتراتيجية للجنــة الوطنيــة لالنتخابــات ولجانهــا
الفرعيــة وفــرق العمــل والخطــة التشــغيلية للجنــة ادارة
االنتخابــات ومهــام فريــق المــوارد البشــرية وأليــات
االســتقطاب والتعهيــد والتدريــب والتقييــم.
المؤشر

المحقق

نسبة الموظفين ضمن فرق العمل واللجان الذين
لديهم مهام وخطط تشغيلية وتنفيذية واضحة
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اصدار الهيكل التنظيمي وخطة التنفيذ
لمشروع االنتخابات
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كمــا عملــت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات علــى تحديــد
بنــاء علــى أســس ومعلومــات
االحتياجــات التدريبيــة
ً
دقيقــة وتحليــل قــدرات العامليــن فــي المراكــز االنتخابيــة
وفــرق العمــل و إعــداد الخطــط التدريبيــة باســتخدام
معاييــر و أشــكال التدريــب والتعلــم المســتمر االفضــل

عالميــا وتنفيذهــا بشــكل مبتكــر يضمــن تعزيــز المعرفــة
العامــة حــول آليــة العمــل فــي مراكــز االنتخــاب وتقديــم
الجوانــب الالزمــة إلنجــاح االســتحقاق االنتخابــي وإكســاب
المــوارد البشــرية لكافــة اللجــان الرئيســية والفرعيــة وفــرق
العمــل المكتبيــة والميدانيــة مهــارات العمــل فــي المراكــز
االنتخابيــة واألطــر القانونيــة المنظمــة للعمليــة االنتخابيــة
ومهــارات التعامــل مــع الجمهــور والتعريــف بنظــم
التصويــت المتبعــة والتحقــق مــن هويــة الناخبيــن ،وكيفيــة
التصــرف فــي مختلــف المواقــف المتوقــع حدوثهــا
خــال وجــود أعضــاء الهيئــات االنتخابيــة للتصويــت فــي
يــوم االنتخــاب ،بمــا يــؤدي إلــى ضمــان تمتــع المتطــوع
بالكفــاءة الالزمــة للتصــرف فــي المراكــز ،واكســابهم ايضــا
الســلوكيات المطلوبــة إلســعاد المتعامليــن باســتخدام
نمــاذج مطــورة ومعــادالت الســعادة المعتمــدة فــي
حكومــة االمــارات  ،ومثــال علــى ذلــك تنظيــم البرنامــج
التدريبــي بحضــور  78مــن رؤســاء ونــواب رؤســاء المراكــز
مــن ذوي القــدرة والكفــاءة الذيــن كانــت لهــم مشــاركات
فــي الــدورات االنتخابيــة الســابقة ،وكانــت لمســاهمتهم
دور كبيــر فــي ضمــان ســير اإلجــراءات وفــق أفضــل
المعاييــر..
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كمــا عملــت اللجنــة علــى تقييــم أداء اعضــاء اللجــان وفــرق العمــل وموظفــي امانــة اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات حيــث تــم
ربــط اجتيــاز البرنامــج التدريبيــة بنجــاح ضمــن الشــروط التــي أعلنتهــا اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات لقبــول المتطوعيــن فــي
المراكــز االنتخابيــة ،حيــث بلــغ عــدد فريــق إدارة المركــز االنتخابــي  1733عضــوا وأعضــاء فريــق إدارة االنتخابــات  40عضــوا
وتــم تقييــم أداء أعضــاء هــذه الفــرق واللجــان وفــق مايتــم إنجــازه مــن خططهــم التنفيذيــة والتشــغيلية والمهــام الموكلــة
اليهــم ،بمــا يضمــن تحقيــق العدالــة وتكافــؤ الفــرص والشــفافية وتوفيــر معلومــات منتظمــة عــن مســتويات األداء
واإلنجــاز وتحقيــق األهــداف والكفــاءات لتحســين هــذه المســتويات ،وتوفيــر روابــط الكترونيــة الســتعراض هــذه النتــاج
تتوفــر علــى كافــة األجهــزة اإللكترونيــة الذكيــة.

نسبة اللجان وفرق العمل التي لديها
خطط تنفيذية

نسبة المتدربين العاملين في
المراكز االنتخابية
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اللون الذهبي
رئيس ونائب المركز االنتخابي
فريق إدارة المركز االنتخابي

أعضاء لجنة اإلمارة
فريق إدارة االنتخابات
الدعم الفني
اللجنة اإلعالمية

اللون األخضر
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وكالء المرشحين
الجمعيات
باحث ميداني
الزوار
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اللون األزرق
اللجنة األمنية
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اللون الرمادي
اإلعالم

03

2033

اللون األحمر
اللجنة الوطنية لالنتخابات
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حرصــت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات علــى تمكيــن العامليــن
فــي االنتخابــات وضمــان حصولهــم علــى األدوات
والمعلومــات والكفــاءات والصالحيــات الالزمــة لضمــان
مســاهمتهم القصــوى فــي تحقيــق األهــداف والحــرص
ً
تطوعــا فــي
علــى منــح الفرصــة للمواطنيــن للمشــاركة
تنظيــم االنتخابــات ،إيمانـ ًـا منهــا بقــدرات وطاقــات الشــباب
مــن أبنــاء اإلمــارات بهــدف المســاهمة فــي صناعــة
مســتقبل الدولــة وإنجــاح الحــدث الوطنــي واكتســاب
ً
إيجابــا علــى
الخبــرات الشــخصية الضروريــة والتــي تنعكــس
مهــارات المتطوعيــن وكفاءتهــم العلميــة والوظيفيــة،
ومثــال علــى ذلــك فقــد ركــز البرنامــج التدريبــي لرؤســاء
المراكــز االنتخابيــة علــى األدوار والمهــام التــي ســيقومون
فيمــا يتعلــق بالتعامــل مــع المرشــحين والناخبيــن ،كمــا
تضمــن البرنامــج شــرحا عــن كيفيــة التعامــل مــع فــرق العمل
العاملــة فــي المراكــز االنتخابيــة علــى اختــاف أدوارهــم
ومهامهــم .وتقديــم شــرح مفصــل عــن الوظائــف التــي
ســيقوم بهــا المتطوعــون فــي انتخابــات المجلــس الوطنــي
االتحــادي  2019الذيــن يعــدون أحــد المســاهمين وإحــدى
الركائــز الرئيســية فــي تســهيل وتيســير العمــل فــي المراكــز
االنتخابيــة .كمــا تضمــن البرنامــج التعريــف بآليــات التعامــل
مــع وســائل اإلعــام والــزوار والمراجعيــن ،باإلضافــة إلــى
تدريبهــم علــى كيفيــة التعامــل مــع حــاالت الطــوارئ التــي
قــد تتعــرض لهــا المراكــز االنتخابيــة.
كمــا نظمــت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات ،وضمــن
ســعيها للتعريــف بجميــع اإلجــراءات المتعلقــة بالعمليــة
االنتخابيــة ،ورشــة تدريبيــة لمنســقي لجــان اإلمــارات
والموظفيــن التنفيذييــن العامليــن فــي مراكــز التســجيل،

حــول نظــام تســجيل المرشــحين ونظــام التحصيــل المالــي
وشــرح إجــراءات تســجيل المرشــحين باإلضافــة إلــى
القواعــد القانونيــة المنظمــة لعمليــة التســجيل ،مــع
الحــرص علــى تزويــد العامليــن بمراكــز التســجيل بالمهــارات
الفنيــة ومهــارات العمــل فــي مراكــز تســجيل المرشــحين،
وتمكينهــم مــن اكتســاب مهــارات التعامــل مــع الراغبيــن
بالترشــح وإنجــاز المعامــات المطلوبــة بدقــة تتناســب مــع
المســتوى المميــز للخدمــات التــي تقدمهــا اللجنــة الوطنيــة
لالنتخابــات.
وضمــن ســعيها لتثقيــف أفــراد المجتمــع بالعمليــة االنتخابية
وإجــراءات الترشــح كونهــم مــن عناصــر ومكونــات العمليــة
االنتخابيــة ،وفــي إطــار اإلعــداد النتخابــات المجلس الوطني
االتحــادي  2019فعملــت علــى تنظــم ورش تدريبيــة
ألعضــاء الهيئــات االنتخابيــة الراغبيــن فــي الترشــح لعضويــة
المجلــس ،وذلــك فــي كل مــن أم القيويــن وأبوظبــي ودبــي
ناقشــت الموضوعــات الخاصــة بعمليــات الترشــح والتــي
تتركــز فــي إجــراءات الترشــح ،وضوابــط الحمــات االنتخابيــة
للمرشــحين ،والتعامــل مــع متطلبــات وإجــراءات الترشــح،
والتقيــد بالمواعيــد المحــددة إلجــراءات الترشــح وتوضيــح
التعليمــات التنفيذيــة لالنتخابــات .2019
ووفــرت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات مكافئــات تشــجيعية
لإلنجــازات الرائــدة فــي تنظيــم انتخابــات  2019علــى
مســتوى أعضــاء فــرق العمــل واللجــان وذلــك بالتنســيق
مــع وزارة الماليــة ،كمــا عملــن علــى توفيــر بيئــة عمــل
صحيــة و آمنــة ومالئمــة تســاهم فــي تحفيــز العامليــن فــي
االنتخابــات علــى اإلنتــاج واإلبــداع وتحقيــق التــوازن بيــن
الحيــاة العمليــة والشــخصية لهــم.
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اعــدت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابات خطة متكاملة للتوطين
تضمن اســتقطاب الكفاءات الوطنية وتشــجيعهم لتحقيق
اإلنجــازات ،وقــد وجهــت اللجنــة رســالة للشــباب المواطنيــن
عبــر موقعهــا اإللكترونــي الرســمي ،أعلنــت فيهــا عــن إتاحــة
الفرصــة لهــم ،للمشــاركة فــي برنامــج العمــل التطوعــي
للنســخة الرابعــة مــن االنتخابــات ،طالبــة منهــم التقــدم
إلــى البرنامــج بعــد اســتيفاء عــدد مــن الشــروط ،أولهــا :أن
يكــون المتقــدم مــن مواطنــي الدولــة ،والثانــي :أن يلتــزم
بحضــور الــدورة التدريبيــة واجتيازهــا بنجــاح ،وقــد تجــاوز
عــدد طلبــات التطــوع تجــاوز العــدد المطلــوب بأكثــر مــن
الضعــف وبنســبة  ،%125تــم قبــول  1170طلــب متطــوع
ومتطوعــة مــن المواطنيــن والمواطنــات مــن مختلــف
مناطــق الدولــة العمــل علــى مختلــف المســتويات وفــي
كافــة مناطــق الدولــة ووضــع وتنفيــذ خطــة متكاملــة
لتســهيل خطــوات التصويــت اإللكترونــي علــى الناخبيــن
مــن أعضــاء الهيئــات االنتخابيــة ومســاندة مختلــف اللجــان
والجهــات التنظيميــة ،والمســاهمة فــي إنجــاز عمليــة
انتخابيــة ناجحــة تحقــق معاييــر الشــفافية والنزاهــة وتشــكل
إضافــة نوعيــة جديــدة للنجاحــات التــي حققتهــا الــدورات
االنتخابيــة الثــاث الماضيــة.
انجــز المتطوعــون والمتطوعــات  55ورشــة تخصصيــة علــى
آليــات العمــل والتنســيق فــي المراكــز االنتخابيــة ،والتعامــل
مــع الجمهــور ،إضافــة إلــى توعيتهــم بمفهــوم المشــاركة
السياســية ،وهــم يتوزعــون خــال فتــرات التصويــت علــى
 39مركــزا انتخابيــا تســتقبل الناخبيــن مــن أعضــاء الهيئــات
االنتخابيــة فــي مختلــف أرجــاء الدولــة لــإدالء بأصواتهــم
وممارســة حقهــم االنتخابــي والمشــاركة فــي االســتحقاق
الوطنــي.
تــم اعتمــاد نظــام الموظــف الشــامل فــي تدريــب
المتطوعيــن الــذي نفــذه فــي مختلــف أنحــاء الدولــة 12
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مدربــا متخصصــا فــي العمليــة االنتخابيــة ،ليمتلــك كل
منهــم القــدرة علــى القيــام بمختلــف المهــام فــي المركــز
االنتخابــي ،بمــا فــي ذلــك اســتقبال الناخبيــن ،وتدريبهــم
علــى اســتخدام نظــام التصويــت اإللكترونــي ،إضافــة إلــى
التدقيــق علــى أجهــزة التحقــق مــن الهويــة ،ومــد يــد العــون
للناخبيــن خاصــة مــن كبــار المواطنيــن وأصحــاب الهمــم،
وتنظيــم تدفــق المصوتيــن ،ومتابعــة أداء التصويــت
اإللكترونــي.

تمكيــن وتعزيــز دور المــرأة فــي العمــل وخلــق
بيئــة داعمــة للمــرأة واألم العاملــة
وســجل العنصــر النســائي مســاهمات ايجابيــة فــي
مســاندة مختلــف اللجــان والجهــات التنظيميــة ،وتزامــن
يــوم المــرأة اإلماراتيــة هــذا العــام مــع انتخابــات المجلــس
الوطنــي االتحــادي ،التــي تعــد نقلــة غيــر مســبوقة فــي
مشــاركات المــرأة فــي المجلــس بعــد قــرار رفــع تمثيلهــا
برلمانيـ ًـا إلــى النصــف ،وهــو مــا خلــق حالــة اســتثنائية فــي
عــدد المرشــحات ،ونســب مشــاركة المــرأة فــي العمليــة
االنتخابيــة.

نسبة العامالت من االجمالي
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ســعت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات الــى تحديــد وتصنيــف
 10مــن العمليــات الرئيســية و 29عمليــة فرعيــة لتنفيــذ
اســتراتيجيتها وتحقيــق أهدافهــا وترتيــب العمليــات حســب
تطبيــق منظومــة نظــام اإلدارة المتكامــل اســتنادا
لمتطلبــات المواصفــات القياســية الدوليــة وتــم تحديــد
العمليــات الرئيســية وفــق ماينــص عليــه االطــار العالمــي
لتنظيــم العمليــات االنتخابيــة مثــل العمليــات التــي تنــدرج
تحــت تصنيــق (ماقبــل االنتخابــات) و (اثنــاء االنتخابــات)
ومابعــد االنتخابــات .وعملــت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات
عــدد مــن المقارنــات المعياريــة وشــاركت فــي نشــاطات
دوليــة فــي مجــال إدارة االنتخابــات و التنميــة السياســية
بهــدف مقارنــة النتائــج وتحديــد أفضــل الممارســات فــي
هــذه المجــال والعمــل علــى تطبيقهــا مثــل (البحريــن ،الهنــد،
المالديــف و غيرهــا) ..وقامــت أيضــا بتصميــم مؤشــرات
أداء للعمليــات تنســجم مــع الســياق االســتراتيجي وتنــدرج
مــن التحليــل الداخلــي والخارجــي وربطهــا بشــكل مباشــر مــع
الخطــة االســتراتيجية واعتمــاد مكونــات اإلدارة االنتخابيــة

مر

حلة

النتائج
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عدد وفرز األصوات

التقييم
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ا
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ت
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ا
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يتكــون اإلطــار التشــغيلي والتحضيــري النتخابــات المجلــس
الوطنــي االتحــادي  2019مــن أقســام رئيســية تمثــل
الدعائــم الرئيســية للريــادة والمتمثلــة فــي أن تقــوم كل
لجنــة وفريــق عمــل بــأداء االعمــال الرئيســية المكلفــة
بهــا بفاعليــة وبمــا يضمــن تحقيــق أهدافهــا ومؤشــراتها
الرئيســية والتشــغيلية مــن خــال االســتخدام األمثــل لكافــة
مواردهــا المتاحــة بــدأ مــن عملياتهــا الرئيســية والتخطيــط
الســليم لهــا وتطويــر بنيتهــا التقنيــة وأنظمتهــا الذكيــة
المتمثلــة فــي أنظمــة التصويــت والترشــيح االلكترونيــة
وتحديــد مراكــز االنتخــاب وتجهيزهــا وفــق افضــل المعاييــر
والمقاييــس وبمــا يحقــق ســعادة الناخبيــن والمرشــحين
خــال التكامــل والشــركة مــع الجهــات الحكوميــة األخــرى
والمورديــن مــن القطــاع الخــاص .وتقديــم خدمــات تســجيل
المرشــحين واالقتــراع مــن خــال مراكز ســبع نجــوم وخدمات
مبتكــرة وجديــدة صممــت مــن خــال استشــراف المســتقبل
والتفكيــر االســتباقي للتحديــات واالســتفادة مــن دروس
ونتائــج االنتخابــات الســابقة للســنوات  2011و 2015

كافضــل الممارســات التطبيقيــة العالمية.كمــا هــو موضــح
فــي الشــكل الدائــري التالــي.

تجميع النتائج

طباعة وتوزيع أوراق االقتراع

الحملة االنتخابية االقتراع

بات
مرحلة االنتخا
النظر في النزاعات

عدد العمليات الرئيسية
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نسبة رضا اللجنة الوطنية لالنتخابات عن الدعم
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لضمــان جاهزيــة الهيئــات االنتخابيــة للمشــاركة فــي العــرس
االنتخابــي الرابــع ،عملــت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات علــى
تطويــر الوعــي السياســي لــدى فئــات المرشــحين والناخبيــن
مــن خــال تنفيــذ ورش عمــل ومحاضــرات ومنتديــات
وجلســات والهادفــة لتعزيــز ثقافــة المرشــحين والناحبيــن.
بأهميــة المشــاركة فــي الحيــاة السياســية لــدى الفئــات
المســتهدفة وإصــدار دراســات قيــاس مســتوى الوعــي
لــدى المجتمــع ومتابعــة ورصــد اتجاهــات الــرأي العام ترتكز

59
علــى ثقافــة المشــاركة  ،النظــام الدســتوري ،وانتخابــات
المجلــس الوطنــي االتحــادي ،وفعاليتــه .وتــم اصــدار دليليــن
متكامليــن األول بعنــوان “التعليمــات التنفيذيــة” تشــمل
علــى التشــريعات القانونيــة النافــذة للدولــة وكذلــك
القواعــد التفصيليــة تكفــل ســامة ســير العمليــة االنتخابيــة
فــي كافــة مراحلهــا والثانــي بعنــوان “دليــل الناخــب
والمرشــح” النتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي 2019
يســاهمان فــي تمكيــن الناخبيــن مــن ممارســة حقوقهــم
االنتخابيــة بطريقــة ســليمة تحفــظ لهــم أصواتهــم األمــر
الــذي يكفــل للناخــب اختيــار أفضــل المرشــحين فــي انتخابات
المجلــس الوطنــي االتحــادي .2019

اتفاقيــات لضمــان نطــاق مســتوى الخدمــة الواجــب
تقديمها للمرشــحين والناخين في مراكز تســجيل المرشــحين
ومراكــز التصويــت االنتخابــي – المراكــز االنتخابيــة ال 39
مركــز  .وأيضــا قيــاس راي اعضــاء اللجــان المكلفــة بهــا
الــوزارة عــن الرضــا فــي تقديــم الدعــم الفنــي واللوجســتي
للجنــة الوطنيــة لالنتخابــات وتنفيــذ العمليــة االنتخابيــة مــع
الشــركاء

باالســتناد لخطــة التوعيــة بمفهــوم المشــاركة السياســية
والتوعيــة اإلعالميــة باالنتخابــات فقــد عملــت علــى تنظيــم
منتــدى بنــاء الوعــي السياســي لطلبــة الجامعــات الــذي
تنظمــه اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات ووزارة الدولــة لشــؤون
المجلــس الوطنــي االتحــادي بالتعــاون مــع جامعــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ،والــذي يعــد منصــة مهمــة ورئيســة
للتواصــل مــع الشــباب وتعزيــز ثقافتهــم السياســية،
وتفعيــل مشــاركتهم فــي االرتقــاء بالعمــل البرلمانــي فــي
دولــة اإلمــارات

•نسبة المتدربين العاملين في االنتخابات
والمراكز االنتخابية
•نسبة التجهيزات اللوجستية للنظام
االنتخابي المنجزة في الوقت المحدد

وأصــدرت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات «دليــل الناخــب
والمرشــح» الخــاص بانتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي
 ،2019بهــدف تمكيــن الناخبيــن مــن ممارســة حقهــم
االنتخابــي بطريقــة تضمــن لهــم الحفــاظ علــى أصواتهــم.
وإيمانـ ًـا مــن اللجنــة بــأن تطويــر واســتدامة عملهــا واســتمرار
نجاحهــا فــي إجــراء انتخابــات تتمتــع بالمهنيــة والشــفافية
يتطلــب بنــاء قــدرات العامليــن معهــا والشــركاء المعنيــن
بالعمليــة االنتخابيــة لذلــك عملــت علــى تطويــر وتطبيــق
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وســعت اللجنــة الــى التنســيق مــع الشــركاء االســتراتيجيين
والجهــات المعنيــة لتحديــد األدوار و المســؤوليات ومــدى
مســاهمة كل جهــة فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية
المشــتركة وضمــان عــدم التداخــل واالزدواجيــة وتحديــد
فــرص التحســين والتطويــر مــن خــال قيــاس مــدى التقــدم
فــي معــدالت رضــا الشــركاء واالجتماعــات التنســيقية
واللقــاءات الحواريــة وتنظيــم الملتقيــات والمنتديــات
المشــتركة مثــل تطويــر دليــل إجــراءات العمليــات
االنتخابيــة وعقــد اللقــاءات التنســيقية والحواريــة
المشــتركة بيــن اللجنــة وااللجــان وفــاق العمــل وأيضــا فــي
تعزيــز ثقافــة المشــاركة السياســية وتنظيــم االنتخابــات
وتقديــم الخدمــات
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نسبة التجهيزات اللوجستية للنظام االنتخابي
المنجزة في الوقت المحدد
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تطوير دليل إجراءات العمليات االنتخابية
المتطابق مع مواصفات االيزو العالمية

ISO/TS
54001:2019
for electoral
organizations

نسبة انجاز المراكز االنتخابات في الوقت
المحدد
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وقــد ارتفــع عــدد المصوتيــن الــى اكثــر مــن %48
لتتناســب مــع الزيــادة فــي حجــم الهيئــات االنتخابيــة وزيــادة
نســباالقبال علــى المشــاركة فــي انتخابــات المجلــس
الوطنــي االتحــادي  2019مــن خــال تكثيــف عمليــات
التوعيــة االنتخابيــة لتعزيــز المشــاركة السياســية لــدى
مختلــف الفئــات العمريــة وخصوصــا فئــات المــرأة الشــباب.
وقــد قامــت اللجنــة بتنفيــذ عــدد مــن المشــاريع والمبادرات
التوعويــة الموجهــة لفئــات الشــباب مــن خــال الحلقــات
الشــبابية حيــث تــم تنفيــذ حلقــات شــبابية بالتعــاون مــع
وزارة شــؤون الشــباب علــى ســبيل المثــال منهــا؛ حلقــة
إنتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي .وأيضــا عملــت علــى
تاســيس مركــز لالتصــال وتطويــر المراكــز االنتخابيــة لتصــل
الــى مســتوى مراكــز خدمــات ســبع نجــوم متميــزة لتحســين
نوعيــة تجربــة المتعامــل و إســعاده وبالتالــي تطويــر كفــاءة
العمــل الحكومــي عبــر تعزيــز ثقافــة إســعاد المتعامليــن و
تطويــر قنــوات تقديــم الخدمــة و التحــول الذكــي.
نسبة اإلقبال على المشاركة في انتخابات
المجلس الوطني

%34

مفاهيم عن ثقافة المشاركة السياسية
•قيــادة دولــة اإلمــارات تعمــل علــى تعزيــز المشــاركة
السياســية فــي المجتمــع اإلماراتــي وحــث المواطنيــن
علــى المشــاركة الفاعلــة فــي عمليــة صنــع القــرار لتعزيــز
التنميــة الشــاملة وتحقيــق الســعادة ألفــراد المجتمــع
•الشــورى نهــج راســخ فــي دولــة اإلمــارات والمشــاركة
مــن القيــم األصيلــة فــي المــوروث الثقافــي للمجتمــع
اإلماراتــي
•الوعــي بأهميــة المشــاركة السياســية مــن ركائــز تطــور
المجتمــع اإلماراتــي والمســاهمة فــي تحقيــق التنميــة
المســتدامة
•مفهــوم المشــاركة السياســية فــي دولــة اإلمــارات ليــس
جديـ ً
ـدا علــى مجتمــع اإلمــارات بــل هــو متأصــل فــي نظــام
الحكــم القائــم علــى الشــورى
حرصــت اللجنــة علــى تطويروقيــاس مؤشــر رضــا وســعادة
الناخبيــن والمرشــحين عــن اجــراءات العمليــة االنتخابيــة
2019لقيــاس كفــاءة اإلجــراءات والســرعة والمخرجــات
وأداء الموظفيــن وجاهزيــة المــكان والنظــام اإللكترونــي
وفعاليــة وكفــاءة قنــوات التواصــل مــع لجنــة إدارة
االنتخابــات  -اهتمــام موظفــي لجنــة إدارة االنتخابــات بلجــان
اإلمــارات  -اإلشــراف علــى تحديــد مقــار لجــان اإلمــارات -
دقــة وشــمولية المعلومــات المتعلقــة بالعمليــة االنتخابيــة
وكذلــك تطويــر مؤشــر النمــو فــي عــدد المشــاركين فــي
برامــج التوعيــة والتثقيــف السياســي المنفــذة مــن خــال
محاضــرات ونــدوات ولقــاءات ونشــرات الكترونيــة للفئــات
المســتهدفة مــن مرشــحين وناخبيــن وفئــات المجتمــع
المختلفــة

نسبة رضا الناخبين والمرشحين عن إجراءات
العملية االنتخابية
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مدى سعادة الناخبين عن جهود التوعية
اإلعالمية عن الدورة االنتخابية الحالية؟

%90.5

نسبة انجاز المراكز االنتخابات في الوقت
المحدد
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مدى سعادة الناخبين عن الرد على
االستفسارات والشكاوى من قبل مركز
االتصال

%89.5

نسبة الزيادة في المشاركة في انتخابات
المجلس الوطني من الدورات الثالثة الى الرابعة
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مدى سعادة المرشحين عن إجراءات عملية
الترشح؟

%93.6

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي
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مدى سعادة الناخبين عن إجراءات العملية
االنتخابية

%98.4

مدى سعادة الناخبين عن التقنيات الحديثة
المستخدمة في عملية التصويت مثل:
(التصويت اإللكتروني ،نظام التأكد من الهوية،
إلخ)...؟

%98.6

مدى سعادة الناخبين عن تعامل موظفي
المراكز االنتخابية (استقبال ،إرشاد)؟

%98.6

كمــا عملــت األمانــة العامــةة للجنــة الوطنيــة لالنتخابــات
علــى تقديــم الدعــم الفنــي واللوجســتي للجنــة الوطنيــة
لالنتخابــات مــن خــال اعــداد الدراســات التخصصيــة للجنــة
واعــداد محاضــر االجتماعــات وتقاريــر العــرض وإصــدار
النشــرات والتغطيــة االعالميــة
نسبة رضا اللجنة الوطنية لالنتخابات عن الدعم
الفني واللوجستي المقدم

%92.8

نسبة قرارات اللجنة المنفذة
عدد اجتماعات اللجنة المنجزة في الوقت
المحدد

%90

وركــزت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات علــى إدارة مشــاريعها
وفــق أفضــل الممارســات العالميــة مثــل ISO 21500
مــن خــال إدارة عمليــات التخطيــط والتنفيــذ والمتابعــة
واالغــاق للمشــاريع وعبــر تنفيــذ عمليــات تشــمل إدارة
نطــاق المشــروع والوقــت والتكاليــف واإلتصــاالت
والجــودة والمخاطــر والمــوارد الالزمــة للمشــاريع ومتابعتها
بشــكل مســتمر ورفــع التقاريــر المناســبة حــول ســير عمــل
المشــاريع و االســتفادة مــن الــدروس المســتفادة علــى
مســتوى الــوزارة.

حيــث قامــت بتجربــة فريــدة فــي إدارة مشــروع االنتخابــات
مــن خــال تطويــر ادلــة ونمــاذج وأنظمــة إلكترونيــة وعملت
علــى تطويــر لوحــة إلكترونيــة تفاعليــة تضــم جميــع أعضــاء
اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات بهــدف إدارة وتجهيــز كافــة
األمــور المتعلقــة بالعمليــة االنتخابيــة و توزيــع المهــام و
المســؤوليات و متابعــة التنفيــذ ممــا يســاعد علــى تحســين
ســير العمــل و االتصــال و تحليــل اعمــال جميــع الشــركاء و
التحكــم فــي تقــدم المهــام و المشــاريع و تحقيــق التكامــل
المطلــوب بيــن الشــركاء.
ولمراعــاة انســيابية قنــوات التواصــل بــن أعضــاء اللجنــة
الوطنيــة لالنتخابــات واللجــان المنبثقــة ،عملــت علــى تطويــر
وتطبيــق نظــام عمــل الدارة مشــروع االنتخابــات وإدارة
األداء لفرق العمل واللجان االنتخابية محدد المسؤوليات
والصالحيــات مــن خــال اصــدار تقاريــر األداء وتقاريــر تقييــم
األداء وفــق نظــام االيــزو الدارة االنتخابــات ومناقشــة
المالحظــات ضمــن االجتماعــات الدوريــة واتخــاذ اإلجــراءات
التصحيحيــة الالزمــة فــي مواعيدهــا وربطهــا بالمســببات.
وتــم سلســلة ومواءمــة المؤشــرات اإلســتراتيجية بجميــع
المســتويات مــن مســتوى الرؤيــة واألهــداف اإلســتراتيجية
للجنــة الرئيســية إلــى مســتوى أهــداف فــرق العمــل واللجــان
ـوال إلــى مســتوى العامليــن فــي االنتخابــات،
الفرعيــة  ،وصـ ً
وتــم ذلــك مــن خــال وضــع وتقييــم الخطــط التشــغيلية
لــإدارات ونظــام إدارة األداء ألعضــاء لجــان وفــرق عمــل
االنتخابــات لتوافــق األهــداف الفرديــة مــن الخطــط
التشــغيلية والمبــادرات واألنشــطة
عدد األنشطة والمهام االجمالية لمشروع
االنتخابات
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نسبة تحقيق األنشطة والمهام الفعلية
مقارنة بالمستهدف
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الوضع العام للمشروع

النسبة العامة إلنجاز المشروع

اإلنجاز اإلجمالي للمشروع

إنجاز المشروع الفعلي
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قامــت اللجــان وفــرق العمــل المنبثقــة عــن اللجنــة
ـتنادا لخطــة العمــل المعــدة مسـ ً
ً
ـبقا ،بالعمــل
الرئيســية اسـ
علــى تصميــم آليــات وأنظمــة لجمــع وتحليــل بيانــات
األداء و رفــع تقاريــر للجنــة الوطنيــة لالنتخابــات حســب
نتائــج ورش عمــل تقييــم التجربــة االنتخابيــة الثالثــة وتجــارب
المحــاكاة الفعليــة للعمليــات االنتخابيــة والتركيــز علــى
عــاج الســلبيات واالســتفادة مــن فــرص التحســين وتعزيــز
فــرص القــوة والتغلــب علــى التهديــدات المحتملــة وإدارة
المخاطــر.

التخطيط االستراتيجي للعملية االنتخابية
يُ عتبــر التخطيــط الفعــال فــي صميــم إجــراء انتخابــات ناجحة.
فهــو ّ
يمثــل أحــد أهــم العناصــر األساســية التــي تحتاجهــا
فعالــة
اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات  ،لتكــون االنتخابــات ّ
ونزيهــة .حيــث تضمــن عمليــة التخطيــط الفعالــة إجــراء
كل العمليــات االنتخابيــة بنجــاح وفــي الوقــت المناســب
ً
ووفقــا لألنظمــة و ممتثلــة للمواصفــات المالئمــة
وقــد قامــت اللجنــة بوضــع سياســات داعمــة لتحقيــق
الخطة اإلســتراتيجية من خالل مراجعة وتطوير السياســات
وتقييــم جودتهــا وفاعليتهــا علــى جميــع المعنييــن بالعمليــة
االنتخابيــة والخــروج بتوصيــات مــن تقاريــر التغذيــة الراجعــة
بهــدف التحســين والتطويــر مــن خــال تبــادل الخبــرات
والمعــارف واالســتفادة مــن تجــارب االخريــن فــي تنظيــم

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي

العمليــات االنتخابيــة النموذجيــة ,ودراســة العوامــل
الداخليــة والخارجيــة (السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة
والتكنولوجيــة والبيئيــة والقانونيــة) وأن يضعــوا الخطــط
القابلــة للتنفيــذ وبرامــج العمــل المســتقبلية والمبــادرات
االســتثنائية أمــام الــدورة الرابعــة النتخابــات المجلــس
الوطنــي االتحــادي .2019
وتــم مــن خــال تقييــم قواعــد البيانــات والعوامــل و
االســتفادة مــن التغذيــة الراجعــة والخطــط التحســينية
المبنيــة علــى التحاليــل العلميــة مــن (التحليــل الرباعــي
الداخلــي والخارجــي ( ،)PESTLES -SWOTتــم تحقيــق نتائج
ً
ً
إيجابيــا فــي عــدد مــن مؤشــرات قيــاس
وتطــورا
إيجابيــة
كفــاءة وفعآليــه أدائهــا المتعلــق بــإدارة العمليــات حيــث
بلغــت نســبة تحســن العمليــات %80
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عدد جلسات العصف الذهني المنفذة بنجاح

نسبة نقاط التحليل الرباعي التي تم
االستفادة منها

5

%80

PESTLES ANALYSIS

العوامل السياسية
	•سياسات وتوجهات
الحكومة في مجال
االبتكار

العوامل االقتصادية
	•توجهات الحكومة
في مجال االقتصاد
المعرفي

العوامل التكنولوجية

العوامل االجتماعية
	•تنوع الجوانب
الديموغرافية لمختلف
الفئات المعنية
	•التركيز على تعزيز
تجربة المواطنين
في مجال المشاركة
السياسية

وقــد وشــارك أعضــاء اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات واللجــان
وفــرق العمــل المنبثقــة عنهــا فــي وضــع الوثيقــة
اإلســتراتيجية وأهــداف اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات 2019
وفــق نظــام التخطيــط االســتراتيجي المعتمــد عالميــا.
وبــروح الفريــق الواحــد والهــدف الواحــد شــارك الجميــع
لرســم الخطــط وتطويــر الــرؤى والعمــل علــى تطويــر
معالجــات اســتباقية وتوحيــد الجهــود وإيجــاد حلــول تكامليــة
للتحديــات ،حيــث تــم عــرض خطــة اللجنــة عليهــم بغــرض
التحليــل لمكوناتهــا واالســتفادة مــن آرائهــم مــن خــال
الجلســات الحواريــة واالجتماعــات وتوثيــق مســاهماتهم

	•توجهات الحكومة
في العلوم
المتقدمة مثل
الذكاء االصطناعي
وأدوات إدارة
المستقبل

العوامل القانونية

العوامل البيئية
	•وجود العديد من
المبادرات البيئية
مثل مبادرة تقليل
استهالك الورق

	•قانون التوطين
	•القوانين المحلية
والدولية في مجال
الملكية الفكرية

لتفعيــل العمليــات االنتخابيــة بكافــة عناصرهــا ومكوناتهــا
وإطــاق العديــد مــن المبــادرات التــي تســتهدف نجــاح
االســتحقاق االنتخابــي.
واســتطاعت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات مــن تحديــد الرؤيــة
والرســالة والقيــم واألهــداف والمؤشــرت والتوجهــات
مفصلــة تحــدد
االســتراتيجية وترجمتهــا الــى خطــة عمــل
ّ
فيهــا تفاصيــل كل خطــوة تقرّ بها من المســتقبل المنشــود.
ووضــع خطــة اســتراتيجية وتشــغيلية متكاملــة حــول كيفيــة
تحقيــق هــذه االهــداف بفعاليــة وكفــاءة.

الوثيقة اإلستراتيجية وأهداف اللجنة الوطنية لالنتخابات 2019
العناصر

البيان

الرسالة

إدارة العملية االنتخابية الختيار أعضاء المجلس الوطني االتحادي في دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل
استخدام أفضل التطبيقات والممارسات

الرؤية

القيم

األهداف
اإلستراتيجية

أن نكون نموذجا يحتذى به في تنفيذ العمليات االنتخابية

النزاهة والحيادية – المسؤولية – الشفافية  -روح الفريق

األهداف

الهدف األول

تعزيز المشاركة في
العملية االنتخابية

الهدف الثاني

تنظيم وإدارة العملية
االنتخابية بكفاءة وفعالية

األهداف ومؤشرات االداء الرئيسية
مقاييس

نسبة اإلقبال على المشاركة في انتخابات المجلس
الوطني االتحادي
نسبة النساء في البرلمان

نسبة سعادة الناخبين عن إجراءات العملية االنتخابية

نسبة سعادة المرشحين عن إجراءات العملية االنتخابية
نسبة سعادة اللجنة الوطنية عن الدعم الفني
واللوجستي المقدم

المحقق

المستهدف

%34

%38

%50

%50

%95.1

%94

%95.2

%94
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اعتمــدت اللجنــة علــى دليــل التخطيــط اإلســتراتيجي
الصــادر عــن مجلــس الــوزراء كأفضــل الممارســات حيــث
قامــت بإعــداد اإلســتراتيجية والسياســات الداعمــة لهــا
وتحديــد الجهــات المســؤولة عــن التنفيــذ وبشــكل يلبــي
احتياجــات ومتطلبــات المتعامليــن الخارجييــن والداخلييــن
وعلــى أســاس االســتخدام األمثــل للمــوارد المتاحــة ،وقــد
حققــت موقعــا رياديــا كأحــد الجهــات المنظمــة لالنتخابــات
تطــور خطــة إســتراتيجية تتميــز بقابليــة للتقييــم والمتابعــة
والرقابــة مــن خــال لجــان وفــرق عمــل متخصصــة وأنظمــة
الكترونيــة متطــورة.
تسبة تحقيق المؤشرات االستراتيجية للجنة
الوطنية لالنتخابات
نسبة تحقيق الخطط التشغيلية للجان وفرق
العمل

%98

ووضعــت اللجنــة الخطــط التشــغيلية وفــق احتياجــات
اإلدارة االنتخابيــة النموذجيــة ،وتضمنــت مالمــح خطــة
العمــل للجنــة إدارة االنتخابــات ولجانهــا الفرعيــة بشــكل
عــام ،مــع وضــع وتطبيــق مجموعــة مــن الضوابــط اإلداريــة،
والماليــة والفنيــة التــي تحكــم طريقــة عملهــا واإلجــراءات
الخاصــة بنظامهــا الداخلــي ،وعضويــة اللجــان الفرعيــة
المنبثقــة عنهــا ،والترتيبــات اللوجســتية ،ومــا يتعلــق
بتنظيــم المشــتريات وجــرد الممتلــكات ،والعمليــات الماليــة
وإدارة ملفاتهــا وأرشــيفها .ويوضــح الشــكل التالــي اإلطــار
العــام لتفاصيــل الخطــة التشــغيلية والبرامــج والمبــادرات
واألنشــطة الرئيســة ومؤشــراتها .وقــد تــم تطويــر نظــام
مبتكــر الدارة ميــادرات ومشــاريع فــرق العمــل واللجــان
العاملــة فــي االنتخابــات حيــث تــم تحديــد آليــات دعــم
الخطــة التشــغيلية مــن خــال نظامــإدارة المشــروعات
والبرامــج ومتابعتهــا وتقييمهــا بغــرض تحقيــق اآلثــار
المرجــوة وااللتــزام بالجــدول الزمنــي والمــدة الزمنيــة
الخاصــة بالمشــروع وتحديــد المخاطــر ووضــع خطــة االتصــال
بيــن كافــة العناصــر ووضــع خطــة إدارة عمليــة التغييــر
وتحديــد األطــراف المتأثــرة بالمشــروع .وعــرض التقــدم
المحــرز مــن خــال التطبيــق االكترونــي ومــن خــال الهواتــف
المحمولــة لالســتعراض فــي أي وقــت واي مــكان وإتاحــة
ميــزة التنبيــه بالمهــام القادمــة ومواعيدهــا.
تــم تحديــد أهــداف ومجــال عمــل مشــروع انتخابــات 2019
والمخرجــات المتوقعــة ،ومــدى ارتبــاط أهــداف المشــروع
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نسبة المهام المنجزة في اوقاتها المحددة

%90

نسبة التغيير في المهام وتواريخ االنجاز

%10

نسبة المخاطر التي تم معالجتها في
الوقت المحدد

%80

بالخطــة االســتراتيجية باالمانــة العامــة لالنتخابــات المتمثلــة
فــي ( وزارة الدولــة لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي)
والجهــات المســاهمة مثــل انجــاز مبــادرات الهــدف الخــاص
بتعزيــز ثقافــة التنميــة السياســية وتطويــر نظــام التصويــت
االلكترونــي ونظــام الناخبيــن والمرشــحين وفعاليــات اللجنــة
االعالميــة ونظــام متابعــة المشــروع.
مدى سعادة الناخبين عن التقنيات الحديثة
المستخدمة في عملية التصويت مثل( :التصويت
اإللكتروني ،نظام التأكد من الهوية ،إلخ)...؟

%98

نسبة تطوير االنظمة االلكترونية في
الوقت المحدد

%100

نسبة استخدام الخدمات اإللكترونية/الذكية

%95

مدى مساهمة نظام التصويت اإللكتروني
في تعزيز فعالية تنظيم االنتخابات

%97

وعملــت علــى مراقبــة وتقييــم جميــع األنشــطة التــي
تنطــوي عليهــا خطــة العمــل مــن خــال منظومــة عمــل
إدارة المشــروع بمراحلهــا المتتاليــة (التخطيــط والتنفيــذ
والتقييــم)  ،وقــد ســاعد ذلــك كافــة لجــان وفــرق عمــل
العمليــة االنتخابيــة علــى تنفيــذ العمليــة فــي الوقــت
المناســب وتنظيمهــا وتركيزهــا وتوجيههــا نحــو تحقيــق
النتائــج المرجــوة وفــق الجــدول الزمنــي لالنتخابــات.
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نسبة األهداف الغير محققة

%2

نسبة األهداف المحققة في الوقت المحدد

%98

*نسبة االقبال على التصويت*

اتبعــت اللجــان وفــرق العمــل آليــة التقييــم الــدوري للنتائــج
المحققــة ودراســة المســببات المعيقــة وتحديــد الحلــول أو
البدائــل ومقارنتهــا بخطــط المشــروع وأســباب اســتبعادها
مــن خــال تنفيــذ اجتماعــات دوريــة لمناقشــة تقريــر حالــة
المشــروع وكيفيــة اســتغالل المــوارد البشــرية والماليــة
بكفــاءة وفاعليــة ،والعمــل علــى تحليــل المخاطــر المرتبطــة
بتنفيــذ مراحــل المشــروع مثــل المخاطــر فــي ادارة مراكــز
االنتخابــات وتحديــد اإلجــراءات االحتياطيــة لمعالجــة أيــة
حالــة طارئــة وكيفيــة التعامــل معهــا.

التــي تحــدد فيهــا اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات ولجانهــا
وفــرق عملهــا الرئيســية والفرعيــة بشــكل منهجــي المخاطــر
المرتبطــة بنشــاطاتها مــن اجــل تحقيــق اســتدامة لــكل
نشــاط مــن ضمــن االنشــطة المختلفــة ويكــون تركيــز ادارة
المخاطــر علــى تعريــف هــذه المخاطــر وطــرق معالجتهــا
بهــدف اضافــة قيمــة مســتدامة لكافــة انشــطة اللجنــة .
وقــد تــم تصميــم وتطويــر خطــة ادارة المخاطــر للمســاهمة
فــي تحقيــق األهــداف التاليــة:
• تزويــد اللجنــة بآليــات تســاهم فــي تنفيــذ نشــاطاتها
بشــكل منهجــي ومراقــب.

•تقليــل النتائــج الســلبية للمخاطــر وتحســين عمليــة صنــع
قــرارات اللجــان وفــرق العمــل .
•تحديــد االولويــات مــن خــال فهــم شــامل لنشــاطات
وبيئــة العمــل وفــرص القــوة والتهديــدات.

•المســاهمة فــي االســتغالل االمثــل للمــوارد وزيــادة
فاعليــة وكفــاءة العمليــات التشــغيلية.
وكذلــك االســتفادة مــن نتائــج االنتخابــات الســابقة
والــدروس المســتفادة منهــا ومــن نتائــج ورش عمــل
التغذيــة الراجعــة وورش عمــل االبتــكار فــي العمليــة
االنتخابيــة كمدخــات فــي تطويــر عمليــات االنتخابــات
والخطــط االســتراتيجية والتشــغيلية بمــا يضمــن تحديــد
األولويــات فــي ضــوء نتائــج قيــاس األداء .و تطبيــق نظــام
اإلدارة االنتخابيــة ومراجعــة وتقييــم تطبيــق هــذه األنظمــة
مــن خــال اجــراء التدقيــق الداخلــي والخارجــي بشــكل دوري.
وعملــت اللجنــة علــى تطويــر خطــة إلدارة المخاطــر ووضــع
الحلــول الفعالــة حيــث تعتبــر اللجنــة أن ادارة المخاطــر جــزء
أساســي فــي االدارة االســتراتيجية لهــا ،وهــي العمليــة

ووضعــت نتيجــة لتنفيــذ منهجيــة إدارة المخاطــر ،مصفوفــة
مرجعيــة توضــح األدوار لمجموعــة مــن المهــام بحيــث يرمــز
كل حــرف إلــى:
الرمز

الدور

R

Responsible

A

Accountable

C

Consultant

I

Informed

الترجمة

مسؤول عن أداء
المهام

محاسب على تأدية
المهام والمخرجات
النهائية
مستشار

البقاء على إطالع
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ومن خالل ميكنة وآليات منهجية إدارة المشاريع تم تحديد أصحاب المصلحة في إدارة المخاطر من اللجان الرئيسة وآلية
التعامل وفق أنشطة المخاطر

أنشطة إدارة
المخاطر
تعريف المخاطر
تحليل المخاطر
وضع خطة االستجابة
الرصد والمراقبة

تحديث سجل المخاطر
والقضايا
عكس المخاطر
على أداة التخطيط
لالنتخابات

أصحاب المصلحة في إدارة المخاطر

اللجنة
الوطنية
لالنتخابات

لجنة إدارة
االنتخابات

اللجنة
األمنية

لجنة
األنظمة
الذكية

اللجنة
اإلعالمية

C,I

C,I

C,I

C,I

C,I

C,I

C,I

R,C,I

C,I

C,I

C,I

C,I

R,A,I

I

R,C,I

C,I

C,I

C,I

C,I

R,A,C,I

I

C,I

C,I

C,I

C,I

C,I

R,A

I

I

I

I

I

I

R,A

I

I

I

وتــم تصميــم وتطويــر الخدمــات مــن خــال اقتراحــات
اللجــان وفــرق العمــل وتقاريــر االنجــاز الدوريــة وتقاريــر
الــدروس المســتفادة مــن االنتخابات الســابقة والمقارنات
المعياريــة .ومــن األمثلــة علــى تطويــر وتحســين الخدمــات
اســتخدام الرســائل النصيــة للتواصــل مــع المرشــحين
والناخبيــن لتســهيل العمليــة االنتخابيــة علــى الناخبيــن
بمختلــف فئاتهــم.
مدى سعادة المرشحين عن الموقع اإللكتروني
للجنة الوطنية لالنتخابات

%92

مدى سعادة الناخبين عن آلية البحث
عن االسم ضمن الهيئة االنتخابية

%96

مدى سعادة الناخبين عن إجراءات الدخول
واالنتظار في المراكز االنتخابية

%98

معدل الوقت المستغرق لعملية التصويت
االلكتروني

20
ثانية

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي

I

فريق إدارة
الموارد
البشرية

فريق إدارة
المشاريع

R,A

I

I

R,A

نسبة األخطاء في عملية التصويت
االلكتروني المسجلة

Zero

نسبة األخطاء في عملية التصويت
االلكتروني المسجلة

Zero

مدى سعادة الناخبين عن المدة الزمنية
لعملية التصويت

%98

نسبة األخطاء في عملية التصويت االلكتروني
المسجلة لفئة ذوي  /اصحاب الهمم

Zero

ولتمكيــن اللجنــة مــن زيــادة االســتفادة القصــوى مــن
الشــراكات االســتراتيجية ،فقــد تــم عقــد عــدد اتفاقيــات
مــع الشــركاء مــن المؤسســات الحكوميــة لضمــان
نطــاق ومســتوى الخدمــة مثــل توقيــع اتفاقيــات مــع
وزارة التربيــة والتعليــم لتنفيــذ دراســات ومشــاريع بحثيــة
مشــتركة فــي مجــال تطويــر المشــاركة السياســية ومــع
هيئــة االتصــاالت لتطويــر نظــام التصويــت االلكترونــي
ومــع وزارة الثقافــة لتطويــر المجــال التســويقي
واإلعالمــي لالنتخابــات لالنتخابــات السياســية.
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اإلطار التشغيلي والتحضيري النتخابات
المجلس الوطني االتحادي 2019
(المراكز االنتخابية)
و (خدمات  7نجوم)
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تجهيز المراكز االنتخابية –
خدمات سبع نجوم

فــي إطــار ســعيها لتوفيــر خدمــات ذات جــوده عاليــه وتجهيز
مراكــز انتخابيــة ترقــى فيهــا إلــى المســتويات العالميــة،
أعــدت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات ولجانهــا المنبثقــة خطــة
متكاملــة لتجهيرعــدد  39مــن المراكــز االنتخابيــة علــى
مســتوى امــارات الدولــة وذلــك بعــد دراســة حالتهــا مــن
خــال إجــراء تقييــم شــامل لهــا ،والتعــاون مــع الجهــات ذات
العالقــة لتطويرهــا.
وحرصــت اللجنــة علــى تبنــى مفهــوم تقديــم الخدمــات
الحكوميــة فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة وذلــك
بتوفيــر مراكــز انتخابيــة تقــدم خدمــات ترتقــي إلــى مســتوى
الســبع نجــوم تســاهم فــي تعزيــز رفاهيــة العيــش وإســعاد
المتعامليــن .تتمحــور حــول مرتكــزات رئيســية للخدمــة
المتميزة.مثــل:
•خدمــات ذكيــة متطــورة تهتــم فــي تقديــم الخدمــات
بشــكل ســريع
•خدمــات بســيطة وســهلة الحصــول والوصــول الــى
الخدمــة
• خدمات مبتكرة ومبدعة ومتجددةومتطورة
•خدمــات مصممــة بشــكل كامــل حــول احتياجــات الناخــب
وبمــا يحقــق ســعادته

•تســهيل وصــول اصحــاب االعاقــة وكبــار الســن للمراكــز
االنتخابيــة.
ضمــت قائمــة المراكــز االنتخابيــة المعتمــدة ليــوم االنتخــاب
الرئيســي  39 ،مركـ ً
ـزا داخــل الدولــة ،كاملــة التجهيــز بشــكل
يضمــن ســير العمليــة االنتخابيــة بسالســة طــوال فتــرة
االقتــراع فــي يــوم االنتخابــات الرئيســي ،فيمــا تــم اختيــار
 9منهــا خــال فتــرة التصويــت المبكــر ،باإلضافــة إلــى
 118مركـ ً
ـزا فــي مقــار الســفارات والقنصليــات والبعثــات
الدبلوماســية للدولــة ،وذلــك بهــدف إتاحــة الفرصــة
ألعضــاء الهيئــات االنتخابيــة الموجوديــن خــارج الدولــة
لــإدالء بأصواتهــم ،والقيــام بدورهــم فــي المشــاركة فــي
هــذا الواجــب الوطنــي .وقــد تــم توزيــع المراكــز االنتخابيــة

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي

بشــكل مــدروس وضمــن خطــة محــددة تضمــن لجميــع
أعضــاء الهيئــات االنتخابيــة إمكانيــة الوصــول إليهــا واإلدالء
بصوتهــم لمرشــحيهم ،والتأكــد مــن أن جميــع المراكــز
االنتخابيــة مجهــزه الســتيعاب أعــداد كبيــره تتناســب مــع
عــدد الهيئــات االنتخابيــة.

118

9

مراكز
للتصويت المبكر

 39مركزا
ً
انتخابيا

ً
مركزا في مقار
السفارات
والقنصليات والبعثات
الدبلوماسية للدولة

وراعــت اللجنــة عوامــل حيويــة ومدروســة عنــد توزيــع
المراكــز االنتخابيــة  ،مثــل أماكــن تــوزّ ع وتواجــد اعضــاء
ً
جغرافيــا ،وتلبيــة متطلبــات التصميــم
الهيئــات االنتخابيــة
القياســي المعتمــد للمراكــز االنتخابيــة ،وتوفــر الخدمــات
والمرافــق والمواقــف والبنــى التحتيــة المطلوبــة لتحقيــق
كافــة معاييــر نجــاح العمليــة االنتخابيــة.
خصوصــا فــي ظــل أهميــة المشــاركة الفاعلــة للمواطنيــن
فــي العمليــة االنتخابيــة بــاإلدالء بأصواتهــم فــي المراكــز
االنتخابيــة األقــرب إليهــم ،لمــا فيــه مــن تعزيــز المشــاركة
السياســية ،وإيصــال الكفــاءات إلــى عضويــة المجلــس
الوطنــي االتحــادي ،واالرتقــاء بالعمــل البرلمانــي فــي
دولــة اإلمــارات ،وتعزيــز دور المواطــن فــي عمليــة صنــع
القــرار وصياغــة تشــريعات نوعيــة تحقــق اســتدامة التنميــة
الشــاملة فــي شــتى المجــاالت.
كمــا تــم توفيــر  118مركــزا للتصويــت مــن خــارج الدولــة
لتمكيــن أعضــاء الهيئــات االنتخابيــة المتواجديــن خــارج
الدولــة مــن التصويــت لممثليهــم فــي المراكــز االنتخابيــة
التــي تــم إنشــاؤها فــي الســفارات والقنصليــات والبعثــات
الدبلوماســية لدولــة اإلمــارات ،بالتنســيق مــع وزارة
الخارجيــة والتعــاون الدولــي ،تــم التعريــف بهــذه المراكــز
وأماكــن تواجدهــا خــارج الدولــة مــن خــال الموقــع
اإللكترونــي للجنــة الوطنيــة لالنتخابــات ،باإلضافــة إلــى
الموقــع اإللكترونــي لــوزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي.
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تحديــد وتصنيــف عمليــات تقديــم الخدمــة الالزمــة لتنفيــذ
ســتراتيجية تجهيــز المراكــز االنتخابيــة واســتخدام أســاليب
مناســبة الدارتهــا وتطويرهــا ، .وتنفيــذ اجتماعــات دوريــة
تضــم المســؤولين عــن العمليــات الرئيســية والخدمــات
المتعلقة بتنظيم االنتخابات وفق أدوارهم ومسؤولياتهم
وممثلــي فــرق العمــل لــدى لجنــة إدارة االنتخابــات ولجنــة
األنظمــة الذكيــة فريــق تحديــد وتجهيــز المراكــز االنتخابيــة
لمتابعــة نتائــج تجهيــز المراكــز لتقديــم الخدمــات المطلوبــة
وفــق خطــة العمــل الخاصــة بتجهيــز المراكــز االنتخابيــة،
وخطــة اســتمرارية العمــل ،ونظــام التصويــت خــارج الدولــة
وخطــة ســير العمــل فــي البعثــات الدبلوماســية ،وخطــة
التجريــب لعمليــة التصويــت ،وخطــة توزيــع أجهــزة التصويــت
فــي المراكــز االنتخابيــة ،واســتعدادات رؤســاء المراكــز
االنتخابيــة ونوابهــم ،ومســتجدات تدريــب فــرق عمــل
المراكــز االنتخابيــة ،والمتطوعيــن.

تجهيز المركز
وتشغيل
كافة األجهزة
والمعدات

فتح التشفير
لنظام
التصويت
اإللكتروني

إعداد مفاتيح التشفير
لنظام التصويت
اإللكتروني
7:00
8:00

8:45

15:00

التوقيت الزمني
لبرنامج محاكاة
اليوم االنتخابي  14:00إعالن نتائج
فوز المرشحين
2019

9:00

بدء عملية
استقبال الناخبين

وايمانــا بــأن توفيــر خدمــات ذات قيمــة مضافــة للمتعاملين
يبــدأ مــن خــال تطويــر حلول مبتكــرة مبنية على االحتياجات
والتوقعــات الحاليــة والمســتقبلية للناخبيــن والمرشــحين
وبمشــاركة فاعلــة مــن المعنييــن بمــا يحقــق نســب اإلنجــاز
النوعيــة فــي االســتعدادات التقنيــة واللوجســتية والبشــرية
للعمليــة االنتخابيــة .وتنظيــم عــدد  3اختبــارات ومحــاكاة
تجريبيــة لكفــاءة مراكــز الخدمــات االنتخابيــة لعمليــات
التصويــت الــذي يحاكــي تجربــة التصويــت االنتخابــي بكافــة
مراحلهــا ،وذلــك بهــدف اختبــار كفــاءة مختلــف عمليــات
التصويــت اإللكترونــي ،وتجنــب أي تحديــات فــي اليــوم
االنتخابــي الرئيســي ،وضمــان توفيــر أعلــى معاييــر النزاهــة
والشــفافية والدقــة فــي مختلــف محطــات العمليــة
االنتخابيــة.

إغالق المركز
االنتخابي

13:00

البدء في فرز
نتائج التصويت
اإللكتروني

وســاهم التنســيق مــع الشــركاء المعنييــن فــي تقديــم
الخدمــات المشــتركة والجهــات المعنيــة لتحديــد األدوار
والمســؤوليات وضمــان عــدم التداخــل و االزدواجيــة ممــا
ســاهم فــي فــي ضمــان تنفيــذ العمليــة االنتخابيــة وفــق
أعلــى المعاييــر ،واســتبعاد األخطــاء ،والتأكــد مــن الجاهزيــة
الكاملــة لتنفيــذ العمليــة االنتخابيــة علــى النحــو األمثــل
ودون عقبــات لوجســتية أو تقنيــة ،بمــا يســتكمل كافــة
االســتعدادات للوصــول إلــى عمليــة انتخابيــة متميــزة.
والتأكــد مــن حضــور عمليــة التصويــت التجريبــي كافــة اللجان
بمختلــف تخصصاتهــا ،بمــا فــي ذلــك لجنــة إدارة االنتخابــات،
ولجــان اإلمــارات ،واللجنــة األمنيــة ،واللجنــة اإلعالميــة،
ولجنــة األنظمــة الذكيــة ،ولجنــة الطعــون ،ولجنــة الفــرز.
كمــا حضــرت مجموعــات مــن فــرق عمــل مراكــز انتخابيــة
ومتطوعــي انتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي .2019
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عدد تجارب المحاكاة المنفذة

3

نسبة األخطاء المحددة ضمن تجارب
المحاكاة والتي تم معالجتها

%100

نسبة العقبات اللوجستية والتقنية
التي تم حلها
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وتــم تصميــم مؤشــرات أداء لعمليــات تجهيــز المراكــز
وربطهــا بشــكل مباشــر مــع الخطــة االســتراتيجية
لالنتخابــات تتضمــن  ،إنشــاء خطــط المشــروع علــى شــبكة
االنترنــت بحيــث يســھل الوصــول عليھــا مــن أي مرحلــة مــن
مراحــل المشــروع  ،مراقبــة حالــة المشــروع والجــودة ،
ضبــط الوقــت ،والتكلفــة الذكيــة ،معرفــة حالــة المشــروع
باســتخدام الھواتــف وتقاريــر المشــروع والمخاطــر وتحديــد
األولويــة بحيــث تكــون مبنيــة علــى حالــة المشــروع الفعلــي
نسبة تحقيق المؤشرات االستراتيجية
والتشغيلية
نسبة الخطأ في تحقيق اإلنجاز وفق عمليات
التدقيق

اعتماد الجهة المانحة لمكونات نظام
االدارة المتكامل ونظام اإلدارة االنتخابية
ونظام إدارة االبتكار

العمــل مــع الشــركاء المعنييــن فــي تقديــم الخدمــات
المشــتركة والجهــات المعنيــة لتطويــر آليــات وقنــوات
تقديــم الخدمــات المشــتركة مثــل ادارة وتنفيــذ
االنتخابــات ،وتطويــر نظــام التصويــت االلكترونــي وتجهيــز
المراكــز االنتخابيــة الدولــة وخارجهــا وتدريــب العامليــن فــي
العمليــات االنتخابيــة واتبــاع سياســات وإجــراءات الدارة
العالقــة معهــم وتقييــم وقيــاس أثــر هــذه الشــراكات بــدأ
مــن تجريــب كفــاءة كافــة عمليــات وتجهيــزات العمليــة
ً
بــدءا مــن فتــح المراكــز االنتخابيــة واســتقبال
االنتخابيــة،
الناخبيــن والتحقــق مــن بطاقــات الهويــة الخاصــة بهــم
ـوال إلــى فــرز األصــوات بشــكل
إلكترونيـ ًـا ،والتصويــت ،وصـ ً
إلكترونــي ،وإعــان النتائــج.
تطوير االنظمة االلكترونية وفق المعايير
المطلوبة
نسبة انجاز المراكز االنتخابات في الوقت
المحدد
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تطبيــق أنظمــة لقيــاس وإدارة تأثيــر العمليــات علــى
الصحــة والســامة والبيئــة بمــا يضمــن قيــاس وتقليــل
التأثيــرات الســلبية الناجمــة عــن أعمــال وخدمــات فــرق
العمــل واللجــان والمراكــز االنتخابيــة علــى المجتمــع والبيئــة
وترشــيد ورفــع كفــاءة اســتهالك الطاقــة والميــاه ،وفــق
نتائــج االختبــارات التجريبيــة والعمليــة الفعليــة وقيــاس
كفــاءة وتسلســل وســامة اإلجــراءات الخاصــة بعمليــة
االنتخــاب ،وقيــاس عــدم تأثيــر مواقــع المراكــز االنتخابيــة
الموزعــة فــي مختلــف أنحــاء الدولــة علــى الســامة
والصحــة والبيئــة المحيطــة والداخليــة للمراكــز ،إضافــة إلــى
اختبــار كفــاءة نظــام التصويــت اإللكترونــي بكافــة إجراءاتــه،
والتأكــد مــن جاهزيــة البنيــة التحتيــة للمراكــز االنتخابيــة
واإلعالميــة والشــبكات الســلكية والالســلكية ورفــع
كفــاءة االســتهالك الخاصــة بهــا.

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي

%100

%100

إيجــاد وتطبيــق اتفاقيــات لضمــان نطــاق ومســتوى الخدمة
الواجــب تقديمهــا للمتعامليــن مــن جهــات حكوميــة أو غيــر
حكوميــة طــور النوعــي والمســتمر فــي تنظيــم العمليــة
االنتخابيــة وفــق نظــام متقــدم اعتمــد تقنيــة التصويــت
اإللكترونــي منــذ الــدورة االنتخابيــة األولــى للمجلــس
الوطنــي االتحــادي ،مــن أجــل تعزيــز معاييــر الشــفافية
والنزاهــة والكفــاءة ،وضمــان دقــة البيانــات والتصويــت
وفــرز األصــوات وإعــان النتائــج
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مــن اجــل توفيــر الدعــم اللوجســتي للعمليــة االنتخابيــة كان
ال بــد مــن دراســة مختلــف الجوانــب المرتبطــة بعمليــه
تزويــد مقــار لجــان االنتخــاب ومراكــز االنتخــاب بالمــواد
الالزمــة للعمليــة االنتخابيــة وذلــك لتســهيل مختلــف
إجــراءات التصويــت االكترونــي علــى أعضــاء الهيئــات
االنتخابيــة وضمــان وإنجــاز عمليــة انتخابيــة ســليمة وفــق
أعلــى المعايير.مــن خــال توفيــر البنيــة التحتيــة والربــط
الشــبكي ،الجهــزة الحاســب اآللــي والمــزودة بنظــام
تصويــت الكترونــي ونظــم الحمايــة االلكترونيــة .وتوفيــر
المطبوعــات والنشــرات المطلوبــة ليــوم االنتخــاب .كمــا
تــم اعتمــاد نمــوذج متطــور بحيــث يكــون شــكل وتنظيــم
المركــز متشـ ً
ـابها فــي ســائر اإلمــارات بمــا يعكــس –إيجابـ ًـا-
انطباعــات كافــة المشــاركين فــي العمليــة االنتخابيــة.

وتضمنــت الزيــارات التفقديــة للمراكــز القديمــة المعتمــدة
معاييــر عــدة أهمهــا التأكيــد علــى توافــر البنيــة التحتيــة
والمتطلبــات التــي تــم توفيرهــا خــال انتخابــات المجلــس
الوطنــي االتحــادي فــي دوراتــه الســابقة لســنة  .2015كما
تــم القيــام بعــدد مــن الزيــارات للمراكــز االنتخابيــة الجديــدة
والتــي تــم اقتراحهــا مــن لجنــة إمــارة أبوظبي نتيجــة الدروس
المســتفادة والتوســع فــي مكونــات الهيئــة االنتخابيــة
إلمــارة ابوظبــي والمــدن التابعــة لهــا.
وشمل تقييم المراكز التأكد من مايلي:

•جاهزية المراكز الستقبال ذوو الهمم وكبار المواطنين.

•التأكــد مــن ســامة التمديــدات الكهربائيــة ونقــاط الربــط
اإللكتروني.
•اســتكمال تعبئــة القائمــة التفقديــة للموقــع وقيــاس
مــدى تطابقهــا مــع المعاييــر المعتمــدة
• خارطة الموقع والخرائط الهندسية اآلخر.
• التوزيع الداخلي لمرافق الموقع .

•تصــور المســار التدفقــي للعملية االنتخابيــة داخل الموقع
( ســهولة آداء الناخب لمتطلبات العملية االنتخابية ).

وشــملت المراكــز االنتخابيــة والتــي يصــل عددهــا إلــى
ً
مركــزا وتتــوزع فــي جميــع إمــارات الدولــة ،فتضــم
ـ39
فــي إمــارة أبوظبــي  14مركـ ً
ـزا تتمثــل فــي مركــز أبوظبــي

الوطنــي للمعــارض ،ومجلــس الوثبــة ،ومدرســة مبــارك بــن
محمــد ،ويــاس مــول ،وجامعــة زايــد فــي مدينــة شــخبوط.

وفــي منطقــة الظفــرة :صــاالت أفــراح مدينــة زايــد،
وغياثــي ،والســلع ،ومجلــس جزيــرة دلمــا.
نسبة المطبوعات التي تخلو من االخطاء
نسبة نجاح تجارب المحاكاة الفعلية للعمليات
االنتخابية
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تعتبــر مراكــز االنتخــاب أحــد أهــم مكونــات العمليــة
االنتخابيــة ،ولتطويــر مســتوى جــودة الخدمــة المقدمــة
للناخــب ،قامــت اللجنــة بإجــراء العديــد مــن الزيــارات
التفقديــة لجميــع المواقــع  39للمراكــز االنتخابيــة المحــددة
مــن لجــان االمــارات والمعتمــدة مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة
لالنتخابــات.

وفــي مدينــة العيــن :مركــز العيــن للمؤتمــرات/ الخبيصــي،
وقاعــات أفــراح الوقــن ،والظاهــر ،والهيــر ،ومدرســة شــيخة
بنــت ســرور فــي منطقــة اليحــر.
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وبلــغ عــدد المراكــز االنتخابيــة فــي إمــارة دبــي  6مراكــز
انتخابيــة تتمثــل فــي :مركــز دبــي التجــاري العالمــي ،ونــدوة
الثقافــة والعلــوم فــي منطقــة الممــزر ،والقاعــة الرياضيــة
فــي مقــر اتحــاد اإلمــارات لكــرة القــدم فــي دبــي ،وســن
ســت مــول ،ومبنــى اإلمــارات للهويــة فــي منطقــة
البرشــاء ،وقاعــة أفــراح حتــا.

الرمــس ،وكليــات التقنيــة «طالبــات» ،ومركز شــباب الغيل.
وفــي إمــارة الفجيــرة تــم تحديــد  3مراكــز انتخابيــة هــي:
أرض المعــارض ،ومركــز وزارة الثقافــة والشــباب وتنميــة
المجتمــع فــي منطقــة مســافي ،ومركــز دبــا للمعــارض فــي
دبــا الفجيــرة.
وقــد تــم اعتمــاد تلــك المراكــز لتوافــر كافــة المتطلبــات
الالزمــة .وبذلــك أصبــح عــدد المراكــز االنتخابيــة المعتمــدة
مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات ( )39مركـ َ
ـزا انتخابيـ َـا
علــى مســتوى الدولــة لســنة  2019مقارنــة بعــدد 36
مركــزا انتخابيــا لســنة 2015

مر

كزا

مركزا

المراكز االنتخابية المعتمدة النتخابات :2019

2

كزا

2

مر

14

أبو

ا

ظ

بي

وفــي إمــارة عجمــان ،تــم تحديــد مركزيــن انتخابييــن همــا:
مبنــى جامعــة عجمــان ،ومركــز ســند في منطقــة مصفوت.
وكذلــك فــي إمــارة أم القيويــن مركزيــن انتخابييــن همــا:
قاعــة االتحــاد ،والثانويــة الفنيــة فــي فلــج المعــا .وتــم
تحديــد  5مراكــز انتخابيــة فــي إمــارة رأس الخيمــة ،وهــي
كالتالــي :مركــز إكســبو ،ومركــز الهيئــة االتحاديــة للهويــة
والجنســية خلــف اإلدارة العامــة لشــرطة رأس الخيمــة،
ومركــز الهيئــة االتحاديــة للهويــة والجنســية فــي منطقــة

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي

3

رة

جي

لف

5

مركزا

دب

ي
6

مر

كزا

مر

كزا

7

ال

شار

قة

كزا

وبلــغ عــدد المراكــز االنتخابيــة فــي إمــارة الشــارقة 7
مراكــز وهــي :نــادي الشــارقة للشــطرنج فــي شــارع الذيــد
بالقــرب مــن الجامعــة األميركيــة ،ومجلســي ضاحيــة مغيــدر،
وضاحيــة الخالديــة ،ونــادي مليحــة الثقافــي ،ومركــز اكســبو
فــي خورفــكان ،ومقــري جامعــة الشــارقة فــي كل مــن
مدينتــي كلبــاء والذيــد.

مر

كمــا تــم تحديــد االحتياجــات الفنيــة واللوجســتية فــي
كل مركــز انتخابــي بالتنســيق مــع اللجنــة األمنيــة ولجــان
االمــارات ومنســقي المراكــز  ،ولجنــة األنظمــة الذكيــة،
واللجنــة اإلعالميــة وكافــة اللجــان وفــرق العمــل ذات
العالقــة ،كمــا تــم أيضــا تحديــد التاريــخ المطلــوب الســتالم
المركزاالنتخابــي لــكل امــارة وتحديــد عــدد االيــام المطلوبــه
لتجهيــز كل مركــز  ،كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي:
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التاريخ المطلوب عدد االيام المطلوبه
لتجهيز المركز
الستالم المركز

م

المركز

1

أرض المعارض(تصويت مبكر)

Sep-26

3

مدرسة مبارك بن محمد

Oct-1

جامعة زايد

Oct-1

6

صالة أفراح غياثي

Sep-30

4

8

صالة أفراح مدينة زايد (تصويت مبكر)

Sep-26

4

2
4
5

7
9

مجلس الوثبة
ياس مول

صالة أفراح السلع
مجلس جزيرة دلما

10

قاعة أفراح الوقن

12

قاعة أفراح الهير

11

13

3

َسن ِست مول

7

4

05/ 10 / 2019

05/ 10 / 2019

05/ 10 / 2019

5/ 2019اكتوبر)3-1( /
05/ 10 / 2019

Sep-30

4

05/ 10 / 2019

Sep-30

4

05/ 10 / 2019

Sep-26

إمارة دبي

Oct-1

4

4

05/ 10 / 2019

05/ 10 / 2020

5/ 2019اكتوبر)3-1( /

3

05/ 10 / 2019

3

05/ 10 / 2019

مبنى الهوية  /البرشاء

Oct-1

المركز دبي التجاري(تصويت مبكر)
قاعة الملتقى

Sep-26

4

Oct-1

3

05/ 10 / 2019

3

05/ 10 / 2019

قاعة أفراح  /حتا

مجلس ضاحية الخالدية  /الشارقة

Oct-1

Oct-1

إمارة الشارقة

3

Sep-30

3

نادي مليحة الثقافي الرياضي  /مليحه

Oct-1

3

جامعة الشارقة  -فرع كلباء  /كلباء

Oct-1

مركز اكسبو خورفكان  /خورفكان

Sep-30
Oct-1

3

3

نادي الشارقة للشطرنج (تصويت مبكر)  /الشارقة

Sep-26

4

1

مركز سند  /مصفوت

Oct-1

3

1

الثانوية الفنية  /فلج المعال

2

05/ 10 / 2019

3

3

6

3

05/ 10 / 2019

اتحاد االمارات العربية المتحدة لكرة القدم

جامعة الشارقة  -فرع الذيد  /الذيد

5

مدينة العين

3

05/ 10 / 2019

Sep-30

1

4

Oct-1

4

5/ 2019اكتوبر)3-1( /

4

مجلس ضاحية مغيدر  /الشارقة

2

Sep-30

مدرسة شيخة بنت سرور  -اليحر

1

6

المنطقة الغربية

Oct-1

ندوة الثقافة والعلوم

5

Oct-1

قاعة أفراح الظاهر

14

4

Oct-1

Sep-30

مركز المعارض  /الخبيصي (تصويت مبكر)

2

إمارة أبوظبي

يوم االنتخاب

جامعة عجمان (تصويت مبكر)

إمارة عجمان

Sep-26

إمارة أم القيوين

05/ 10 / 2019

05/ 10 / 2019

5/ 2019اكتوبر)3-1( /

05/ 10 / 2019

05/ 10 / 2019

05/ 10 / 2019

05/ 10 / 2019

5/ 2019اكتوبر)3-1( /
05/ 10 / 2019

5/ 2019اكتوبر)3-1( /

قاعة االتحاد (تصويت مبكر)

Sep-26

3

4

05/ 10 / 2019

مركز اكسبو (تصويت مبكر)

Sep-27

4

05/ 10 / 2019

3

مبنى الهوية  /الرمس

Oct-1

3

5

الكليات التقنية (طالبات)

Oct-2

3

1

مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة /مسافي

Oct-1

3

3

مركز الفجيرة للمعارض(تصويت مبكر)

Sep-26

4

2
1

2

4

2

مبنى الهوية

مركز شباب الغيل

مركز أرض المعارض /دبا الفجيرة

Oct-1

4

05/ 10 / 2019

إمارة رأس الخيمة

Oct-1

Oct-1

إمارة الفجيرة

Oct-1

5/ 2019اكتوبر)3-1( /

3

05/ 10 / 2019

3

05/ 10 / 2019

3

05/ 10 / 2019

5/ 2019اكتوبر()3-1
05/ 10 / 2019

05/ 10 / 2019

5/ 2019اكتوبر)3-1( /
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عدد المراكز االنتخابية المجهزة على مستوى
امارات الدولة

39
9

عدد المراكز المجهزة اليام
التصويت المبكر

ً
وفقــا للمعاييــر
و تــم تجهيــز وتنظيــم المراكــز االنتخابيــة
المعتمــدة .كمــا تــم تأثيــث المراكــز االنتخابيــة  ،وتركيــب
اللوحــات االرشــادية للمراكــز ،ومتابعــة تركيــب أجهــزة
الحاســب اآللــي والخــوادم ،وكافــة األجهــزة التقنيــة وتجهيــز
شــبكة إتصــاالت للربــط بيــن المواقــع .و تــم التأكــد مــن
تجهيــز المراكــز االنتخابيــة وفــق أفضــل وأرقــى المســتويات،
وذلــك مــن حيــث :
•توريــد وتوفيــر معــدات الربــط الشــبكي  ،وإعــداد شــبكة
محليــة ربطــت كافــة المراكــز االنتخابيــة بشــكل آمــن
ً
وفقــا الفضــل الممارســات العالميــة.

كمــا تــم تجهيــز البنــى التحتيــة الالزمــة بأعلــى المعاييــر
القياســية ،لضمــان تقديــم الخدمــات علــى أكمــل وجــه .
وقــد تــم االخــذ بعيــن االعتبــار كافــة االحتياطــات الالزمــة
لتفــادى أي أخطــار أو معوقــات قــد تؤثــر سـ ً
ـلبا علــى ســير
العمليــة االنتخابيــة  ،حيــث تــم تصميــم البنــى التحتيــة
التقنيــة بحرفيــة عاليــة وبمشــاركة جهــات متخصصــة فــي
هــذه المجــاالت .كمــا تــم وضــع مجموعــة معاييــر ارتقــت
بمســتوى التجهيــز التقنــي للمراكــز االنتخابيــة إلــى أعلــى
مســتوياته  ...نذكــر منهــا :
إســتضافة البنيــة التحتيــة وتشــغيلها مــن قبــل جهــةمختصــة ذات موثوقيــة فــي الدولــة.
إســتخدام تقنيــات متقدمــة فــي التشــفير والتوقيــعالرقمــي أثنــاء عمليــة التصويــت.
ضمــان فاعليــة األنظمــة وعملهــا بالســرعة المطلوبــةودون انقطــاع خــال فتــرة االنتخابــات.
الحفــاظ علــى معاييــر الســرية والحمايــة المطلوبــةـاء علــى توصيــات الجهــات
والمعمــول بهــا فــي الدولــة بنـ ً
المختصــة.

•إعــداد وتجهيــز غرفــة العمليــات الرئيســية فــي مركــز أرض
المعــارض بأبوظبــي  ،لمراقبــة االنتخابــات وإعــان النتائــج
األوليــة فــي نفــس المركــز .

-استخدام التقنيات الذكية لضمان الموثوقية والسرية.

•توفيــر الدعــم الــازم للمراكــز االنتخابيــة وغرفــة العمليــات
الرئيســية خــال أيــام التصويــت المبكــر ،وخــال يــوم
االنتخــاب الرئيــس.
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•إعــداد وتقديــم الدعــم الفنــي واللوجســتي خــال عمليــة
ٌ
كل مــن
المحــاكاة واالنتخــاب التجريبــي والتــي أجريــت فــي ٍ
دبــي والشــارقة.

1300

قارئ هوية

الدعم الفني
والتقني

85

طابعة ليزر

 284علم

 97البتوب

 137صندوق
اقتراع

 55الف متر
مكعب -سجاد

 114غرفة
فندقية

 12000وجبة
غذائية

 4300كرسي

 5خيم

 8عقود مبرمة
لجميع الخدمات
اللوجستية

 1300لوحة
إرشادية

جهاز التحقق
من الهوية

80

جهاز راوتر

جهاز التصويت
اإللكتروني

184

جهاز تدريب

1600

51

خط للربط
الشبكي

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي

883

توصيالت
داخلية
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وقــد تــم تجهيــز البنيــة التحتيــة للمراكــز االنتخابيــة مــن حيــث
الربــط الشــبكي ،أجهــزة الحاســب اآللــي والمــزودة بنظــام
تصويــت الكترونــي وفــق أعلــى مواصفــات ونظــم الحمايــة
االلكترونيــة العالميــة .وتوفيــر المطبوعــات والنشــرات
المطلوبــة ليــوم االنتخــاب .كمــا تــم اعتمــاد نمــوذج متطــور

ً
متشــابها فــي ســائر
بحيــث يكــون شــكل وتنظيــم المركــز
اإلمــارات بمــا يعكــس –إيجابـ ًـا -انطباعــات كافة المشــاركين
فــي العمليــة االنتخابيــة ،وموضــح أدنــاه خطــة عمــل تحديــد
وتجهيــز المراكــز.

خطة عمل تحديد وتجهيز المراكز

وضع معايير لتحديد
مواقع االنتخابات

جمع البيانات
لتحديد عدد وأماكن
مواقع االنتخابات

التواصل
مع السلطات
المعنية في دولة
اإلمارات بخصوص
مواقع االنتخابات
المرشحة

تحديد عدد المواقع
لكل إمارة

تحديد مواقع مراكز
االنتخاب لكل إمارة

وضع قائمة
للتحقق من صالحية
مراكز االنتخابات

زيارات ميدانية
للتحقق من المراكز
المقترحة

التحقق من
إمكانية الوصول
للموقع

التحقق من أماكن
وقوف السيارات

التحقق من
تسهيالت الوصول
لألشخاص ذوي
اإلعاقة

االنتهاء من تقييم
إمكانية الوصول
للمواقع

التحقق من
متطلبات االتصاالت

اعتماد مراكز
االنتخابات المقترحة
 -نهائي

تقديم التصاميم
لمراكز االنتخابات
المقترحة

اعتماد التصاميم
النهائية للمراكز
االنتخابية

ضع
اللمسات
األخيرة
للمواصفات الفنية
والربط الشبكي
بين المراكز
االنتخابية

تحديد موعد
استالم مراكز
االنتخابات

تركيب األثاث
ً
وفقا لعملية
التصميم

القائمة الرسمية
لمواقع مراكز
التصويت

اختيار مواقع مراكز
التصويت المبكر

تركيب األجهزة

وتــم تطويــر وتطبيــق سياســات وخطــط إلدارة المراكــز
االنتخابيــة والمرافــق والمعــدات بمــا يدعــم سياســة
واســتراتيجية اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات وبمــا يتوافــق
مــع اســتراتيجية اإلمــارات فــي تقديــم الخدمــات االنتخابيــة

إعداد
شاشات
التصويت
ومنصات
التصويت

إعداد وتجهيز
البنية التحتية لمراكز
االنتخاب المحددة

اختبار تواصل
شاشات
التصويت مع
الشبكة

ً
طبقــا
للناخبيــن والمرشــحين بغــرض توفيــر قيمــة مضافــة
لمعاييــر وأدلــة عمــل برنامــج اإلمــارات للخدمــة الحكوميــة
المتميــزة.
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وحرصــت اللجنــة علــى أن تشــمل القائمــة التفقديــة لتجهيــز
المراكــز االنتخابيــة معاييــر عالميــة مثل تطبيــق المواصفات
البيئيــة فــي عمليــات الشــراء واســتخدام المــواد الصديقــة
للبيئــة بمــا يضمــن المحافظــة علــى البيئــة والمــوارد غيــر
المتجــددة وتطبيــق معاييــر المســاحة المفتوحــة فــي
المركــز بالمتــر المربــع وعــدد المداخــل والمخــارج الرئيســية
ومــدى توفــر مناطــق االســتقبال واالنتظــار والتدريــب
والتخزيــن والتحميــل والمرافــق والخدمــات ،وأيضـ ًـا شــملت

التدقيــق علــى المتطلبــات الفنيــة والتقنيــة ومتطلبــات
الكهربــاء واالتصــاالت وغرفــة الخــوادم ( LAN Switch--
Voting
Terminals-Pollbooks-WAN
RouterTraining Voting Terminal-Active Server - Server
 .)Monitorويوضــح الشــكل التالــي القائمــة التفقديــة
لتحديــد مراكــز االنتخــاب واإلدارة األمثــل للمســتودعات
والمخــزون:

نموذج للقائمة التفقدية لتجهيز مراكز االنتخاب
القائمة التدقيقية الخاصة بلجنة
إدارة االنتخابات
 Entrance / exit doorsأبواب
المخارج والمداخل /
Availability of training area
ّ
توفر أماكن للتدريب/
Availability of waiting area
ّ
توفر أماكن لالنتظار/

القائمة التدقيقية
الخاصة بخدمات
االتصال الشبكي

Cabling
Requirement
متطلبات التوصيالت /

 Reception areaمنطقة
االستقبال /

القائمة التدقيقية الخاصة
بالعمليات اللوجستية
Location & Logistics
الموقع واللوجستيات/

Power Supply/
 Electricityالكهرباء /

 Voting areaمناطق التصويت/
Availability of Storage area
ّ
توفر أماكن للتخزين/

 Loading areaمناطق التحميل/

 Media centerمراكز االعالم/
•خدمات لذوي الهمم (ممرات
خاصة ودرجة انحدار الطريق)
•دورات مياه خاصة

LAN Switch
LAN Switch
 Printersالطابعات
 Voting Terminalsمحطات
التصويت
)Pollbooks (Notebook

Space Requirement
متطلبات المساحة /

 Power supplyمحوالت الطاقة/
service room Availability of
 /)and toilets (m/fالمرافق
والخدمات/

القائمة التدقيقية الخاصة بعمليات
التجهيز االلكتروني

Power Requirement
متطلبات الكهرباء /

كمــا حرصــت علــى توزيــع األجهــزة الفنيــة علــى المراكــز
االنتخابيــة مــن خــال الدراســات الفنيــة التخصصيــة بحيــث
تكــون القــدرة االســتيعابية لمراكــز االنتخــاب النهائيــة
تســتوعب مــا يقــارب ( )330ألــف ناخــب .كمــا حــددت
اللجنــة أجهــزة التصويــت والتدقيــق علــى الهويــة المطلوبــة
الســتكمال تجهيــز المراكــز وآليــات الربــط بنظــام الشــبكات
فــي المراكــز واالحتياجــات التقنيــة مثــل عــدد الطابعــات
وأجهــزة التدريــب وأجهــزة التدقيــق وفــق الســعة
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Voting Center
Dimensions/Layout
محيط وتصميم المركز
االنتخابي/

Storage Area/Server
 Roomغرف الخوادم
والمخازن/

Active Server
WAN Router

Server Monitor
training printers
طابعات التدريب
terminals training voting
محطات التدريب على التصويت
reception systems
أنظمة االستقبال

االســتيعابية والموقــع (حســبما يشــير إليــه الجــدول التالــي):

وفق ما يلي:

•شــراء وتوفيــر معــدات الربــط الشــبكي وإعــداد شــبكة
محليــة ربطــت كافــة المراكــز االنتخابيــة بشــكل آمــن
وفــق أفضــل الممارســات العالميــة.
•تجهيــز ( )39مركــزا انتخابيــا تــم اختيارهــا مــن قبــل اللجنــة
الوطنيــة لالنتخابــات لتمكيــن الناخبيــن مــن اإلدالء
بأصواتهــم الكترونيــا
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•تقديــم الدعــم الــازم لتنصيــب نظــام التصويــت
االلكترونــي فــي مركــز البيانــات ،وتطويــر بيئــة التعافــي
مــن الكــوارث.
•تنفيــذ العديــد مــن االختبــارات علــى نظــام التصويــت
االلكترونــي للتأكــد مــن جاهزيــة النظــام وظيفيـ ًـا وعمــل
اختبــارات اإلجهــاد اإلضافــي.
•توفيــر الدعــم الــازم لمراقبــة وتشــغيل نظــام التصويــت
االلكترونــي.
•إعــداد نســخة تجريبيــة مــن نظــام التصويــت الكترونــي
لغايــات التدريــب.

•دعــم عمليــة تدريــب العامليــن فــي مراكــز االنتخــاب علــى
نظــام التصويــت االلكترونــي مــن حيــث التحقــق مــن
هويــة الناخبيــن وأهليتهــم للتصويــت ،باإلضافــة إلــى
خطــوات التصويــت االلكترونــي.

•إعــداد الحــدث االنتخابــي فــي إمــارات الدولــة الســبع
تحــت مظلــة لجنــة فــرز واحــدة تمثــل كافــة اإلمــارات.
•توفيــر الدعــم الــازم لمراكــز االنتخــاب وغرفــة العمليــات
الرئيســة خــال التصويــت المبكــر وخــال يــوم االنتخــاب.

•إعــداد وتجهيــز غرفــة العمليــات الرئيســة فــي مركــز أرض
المعــارض – أبوظبــي ،لمراقبــة االنتخابــات وإعــان النتائج
األوليــة فــي نفــس المركــز.
•إعداد وتقديم الدعم الالزم خالل االنتخابات التجريبية .

•تقديــم الدعــم بعــد االنتخابــات مــن حيــث توفيــر
المعلومــات واإلحصائيــات الخاصــة باالنتخابــات مــن
نظــام التصويــت االلكترونــي.
•تقديــم الدعــم للمدققيــن األمنييــن قبــل وأثنــاء وبعــد
االنتخابــات.

•تقديــم الدعــم الفنــي إلعــداد مراكــز االنتخــاب وتوفيــر
اإلدارة الفنيــة للمعــدات التــي تــم توريدهــا لعمليــة
االنتخــاب.
البيان

االستقبال

خدمة المتعاملين
تدريب فردي

مسؤول التدريب

مدققي أجهزة الهوية

العدد
60
83
81
42

399

البيان

العدد

مراقب األجهزة

139

مجموع الموظفين

883

منظم األجهزة

79

أجهزة تدقيق الهوية

385

Barcodeاجهز الباركودة

76

أجهزة التدريب

184

أجهزة التصويت

أجهزة أصحاب الهمم
خدمة المتعاملين
الطابعات

880
50
50
85

وقــد حــرص اللجنــة علــى توفيــر احتياجــات الناخبيــن مثــل
التأكــد مــن أن كافــة المراكــز يتوافــر بهــا غــرف النتظــار
الرجــال ،وأخــرى النتظــار للســيدات ،وأماكــن مخصصــة
للتدريــب علــى عمليــة التصويــت للرجــال والنســاء ،وأخــرى
مخصصــة للمرشــحين ،إضافــة إلــى مواقــف للســيارات
وأن تكــون مؤهلــة الســتقبال ذوي االحتياجــات الخاصــة
(المعاقيــن) ،وغيرهــا مــن المســتلزمات الخدميــة المطلوبــة
للتســهيل علــى أعضــاء الهيئــات االنتخابيــة .ومــن عوامــل
نجــاح إتمــام تجهيــز مراكــز االنتخــاب مــا يلــي:

•االلتــزام بخطــة العمــل والجــدول الزمنــي للمشــروع
وقوائــم التدقيــق.
•اتبــاع المنهــج العلمــي فــي إتمــام المهــام بمــا يتناســب
مــع اختصــاص كل جهــة.
•إنشــاء غرفــة عمليــات فــي المركــز الرئيــس والخطــوط
الســاخنة.
•توافر الحلول والخطط البديلة باســتمرار لحل المشــكالت
والتغلــب على العوائــق أثناء التنفيذ.

•إنجــاز عــدد ( )3زيــارات تفقديــة مــن قبــل فــرق عمــل لجنــة
تجهيــز مراكــز االنتخاب.

•إنجــاز عــدد ( )2مــن االختبــارات المتكاملــة شــبيهة بيــوم
االنتخــاب لقيــاس الجاهزيــة لكافــة األجهــزة واألنظمــة
وأطقــم مراكــز االنتخــاب.
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ووفــر التصميــم الفنــي لمراكــز االنتخــاب خدمــات ذات
قيمــة مضافــة للناخبيــن مــن خــال حلــول مبتكــرة مبنيــة
علــى احتياجاتهــم وتوقعاتهــم وتنفيــذ دراســة علميــة آلليــة
وحركــة الناخبيــن أيــام االقتــراع والتــي تبــدأ بالتدقيــق علــى
بطاقــة الهويــة الوطنيــة للناخــب ،مـ ً
ـرورا بتدريــب الراغبيــن
مــن الناخبيــن علــى عمليــة التصويــت االلكترونــي ومــن ثــم

ً
وأخيــرا التصويــت مــن خــال
اتبــاع متطلبــات التصويــت،
األجهــزة وفــق ( )3خطــوات ســهلة وميســرة تســتغرق بحــد
أقصــى دقيقتيــن .كمــا قامــت اللجنــة بإعــداد كتيبــات إدارة
المخاطــر وتحديــد اإلجــراءات االحتياطيــة لمعالجــة أيــة حالــة
طارئــة وكيفيــة التعامــل معهــا .موضــح أدنــاه صــورة عامــة
لنظــام تصميــم مراكــز االنتخــاب:

وقــد عملــت اللجنــة علــى تجهيــز البنــى التحتيــة الالزمــة
لتشــغيل العمليــة االنتخابيــة بأعلــى المعاييــر القياســية
لضمــان تقديــم الخدمــات علــى أكمــل وجــه ،آخذيــن بعيــن
االعتبــار جميــع االحتياطــات الالزمــة لتفــادي أيــة أخطــار أو
معوقــات قــد تؤثــر سـ ً
ـلبا علــى ســريان العمليــة االنتخابيــة.
حيــث تــم تصميــم البنــى التحتيــة التقنيــة بحرفيــة عاليــة
وبمشــاركة بيــوت خبــرة ذات بــاع طويــل فــي هــذا المجــال.
كمــا تــم وضــع أساســيات ارتقــت بمســتوى التجهيــز التقنــي
إلــى أعلــى مســتوياته ،نذكــر منهــا:

اســتخدام تقنيــات البطاقــة الذكيــة والشــهادات الرقميــةضمــن أنظمــة التصويــت لضمــان الموثوقيــة والســرية.

اســتضافة البنيــة التحتيــة وتشــغيلها مــن قبــل جهــةمختصــة ذات موثوقيــة فــي الدولــة.
اســتخدام تقنيــات متقدمــة فــي التشــفير والتوقيــعالرقمــي أثنــاء عمليــة التصويــت.
تحقيــق توافريــة واعتماديــة عاليــة لألنظمــة بمــا يخــدمفتــرة االنتخــاب دون انقطــاع وبمــا يضمــن فعاليــة
األنظمــة بالســرعة المطلوبــة.

الحفــاظ علــى معاييــر الســرية والحمايــة المطلوبــةوالمعمــول بهــا فــي الدولــة بنــاء علــى توصيــات الجهــات
المختصــة.
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كمــا حرصــت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات علــى وضــع
اإلطــار العــام لعمليــات التعهيــد ورســم إطــار وحــدود
عالقــة طويلــة المــدى (شــراكة) مــع المورديــن بمــا يحقــق
المنفعــة المتبادلــة ويــؤدي إلــى بنــاء عالقــات مســتدامة
تدعــم أهــداف اللجنــة فــي مجــال تحقيــق قيمــة مضافــة
للمعنييــن وخفــض التكاليــف واإلنفــاق المعتــدل .واتبعــت
سياســة الشــفافية فــي نشــر معاييــر اختيــار المورديــن
والتعامــل معهــم وتقييــم أدائهــم (تعديــل ومراجعــة
العقــود ،تصنيــف المورديــن ،إحالــة العطاءات...،الــخ).
ً
وانطالقــا مــن ذلــك قامــت كافــة اللجــان وفــرق العمــل

المعنيــة بتحديــد الخدمــات المقترحــة للتعهيــد بنــاء علــى
األولويــات المحــددة فــي الخطــة العامــة لالنتخابــات،
وفــق مراحــل تحديــد وتوثيــق كافــة المواصفــات الفنيــة
المتعلقــة بــأداء الخدمــة المطلوبــة .والتأهيــل الفنــي
للمورديــن المرشــحين لتقديــم الخدمــة مــن خــال التواصــل
مــع المؤسســات والهيئــات وبيــوت الخبــرة المتميــزة
والطلــب منهــم مــن خــال االجتماعــات التوضيحيــة لمــا
هــو مطلــوب تنفيــذه وطلــب عــروض العــروض الفنيــة
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والتكلفــة وفــق اإلجــراءات المتبعــة بهــذا الخصــوص .ومــن
ثــم تقييــم العــروض المقدمــة مــن المورديــن فنيـ ًـا واقتــراح
اختيــار أنســبها .وقــد تــم وضــع اســتراتيجيات وآليــات تحويــل
شــامال نظــام
الخدمــة المطلوبــة إلــى القطــاع الخــاص
ً
إلدارة الخدمــة بعــد تعهيدهــا واإلشــراف عليهــا والتأكــد
مــن اســتكمال كل مــن طبيعــة الخدمــة والمســتفيدون
منهــا -نطــاق العمــل وحجــم العمــل المطلــوب -المــوارد
البشــرية المعنيــة بتنفيــذ الخدمــة -القوانيــن واللوائــح
واألنظمــة والتشــريعات ذات العالقــة .ومــن الخدمــات
التــي تــم تعهيدهــا :نظــام التصويــت االلكترونــي ،تجهيــز
مراكــز االنتخــاب ،العالقــات العامــة واإلعــان والتســويق.
عدد مشاريع التعهيد الرئييسية

6

نسبة مشاريع التعهيذ المنجزة في
الوقت المحدد

%100

ومــن التطبيقــات التــي تــم العمــل عليهــا ضمــن اعمــال
لجــان وفــرق عمــل اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات مايلــي
التطبيقــات التــي تــم العمــل عليهــا ضمــن اعمــال لجــان
وفــرق عمــل اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات مايلــي:
•تطبــق معاييــر نظــام إدارة البيئــة االيــزو 14001و تحديــد
االثــار الســلبية الناتجــة عــن العمليــات والنشــاطات علــى
المجتمــع والبيئــة
•ووضــع خطــط للتعامــل مــع هــذه التأثيــرات وتقليــل أثرهــا
باالضافــة لتطبيــق آليــات لترشــيد اســتهالك الميــاه
والطاقــة.
•تقييــم المخاطــر الماليــة مثــل (عــدم االلتــزام بالميزانيــة)
لالنتخابــات ووضــع خطــط للمخاطــر التــي تــم تحديدهــا
الدارتهــا بفعاليــة واالســتفادة مــن النتائــج فــي وضــع
خطــط التدقيــق الداخليــة ودراســة االنعكاســات الماليــة
لتحليــل البدائــل واختيــار األفضــل وفــق االثــار االقتصادية
واالجتماعيــة.
•تطبيــق بعــض البرامــج لترشــيد النفقــات مــن خــال
خفــض اســتهالك الميــاه والكهربــاء واســتخدام األحبــار

واألوراق واســتخدام األنظمــة االلكترونيــة كبديــا عــن
األنظمــة الورقيــة وتقــوم بتقييــم هــذه االليــات والبرامج
مــن خــال قيــاس مؤشــرات عديــدة منهــا نســبة ترشــيد
النفقــات
•تطويــر العقــود مــع الشــركات التــي تقدم خدمــات مميزة
تــؤدي إلــى تحســين جــودة األداء وســرعة االنجازوربطهــا
مــع نظــام دارة العالقــة مــع المورديــن ونتائــج تقييمهــم
ونســبة الخفــض فــي النفقــات المرتبطــة بالمشــتريات
والعمــل علــى تخفيــض عــدد الشــكاوى الخاصــة
بالمورديــن .
•تطبيــق سياســات وخطــط طويلــة المــدى إلدارة
الممتلــكات والمرافــق والمعــدات وحققــت نســبة
 %100مــن كفــاءة وفاعليــة عمليــات الصيانــة ونســبة
 %100فــي نســبة الخفــض فــي النفقــات المرتبطــة
بــإدارة الممتلــكات حققــت نســبة إيجابية وفق مؤشــرات
االيــزو فــي الخفــض فــي اســتهالك الكهربــاء والميــاه.
وحجــم المــواد التــي تــم إعــادة اســتخدامها/تدويرها
•تصميــم عمليــات التخطيــط المالــي وعمليــات الضبــط
الداخلــي والرقابــة والمراجعــة وإعــداد التقاريــر الماليــة
لضمــان االســتخدام األمثــل للمــوارد بكفــاءة وفاعليــة
•اإلدارة األمثــل للمســتودعات والمخــزون .وتطبيــق
نظــام إدارة األصــول مــن خــال حصــر جميــع األصــول
وتحديــد العمــر االفتراضــي لهــا و تطبيــق انظمــة صيانــة
الممتلــكات (والصيانــة الوقائيــة) وإدارة أمــن الممتلــكات

وتــم أيضــا وضــع اإلطــار العــام إلدارة التميــز والتوثيــق
ودراســات رضــا المعنييــن وتطبيــق منهجيــة قيــاس رضــا
المتعامليــن (الناخبيــن والمرشــحين والمجتمــع ولجــان
اإلمــارات) ،وبالتنســيق والتعــاون مــع كافــة المعنييــن
بالعمليــة االنتخابيــة تــم تصميــم اســتبيانات قيــاس الرضــا
والســعادة واإلشــراف علــى توزيعهــا وشــرحها وتجميعهــا
ومــن ثــم تبويــب وتحليــل نتائجهــا لمقارنتهــا بالنتائــج
وباألهــداف الموضوعــة وتشــخيص مســببات النتائــج.
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األنظمة الذكية
طــورت لجنــة األنظمــة الذكيــة  6أنظمــة هــي نظــام
التصويــت االلكترونــي ونظــام إدارة قوائــم الهيئــات
االنتخابيــة وتســجيل المرشــحين ونظــام التحقــق مــن هويــة
الناخــب ونظــام التصويــت مــن الخــارج وموقــع وتطبيــق
اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات .حيــث تــم تطويــر وإدارة
الموقــع اإللكترونــي للجنــة الوطنيــة لالنتخابــات وإدارة
مشــروع االنتخابــات بكافــة تفاصيلــه ومكوناته على شــبكة

االنترنــت وشــبكات التواصــل االجتماعــي مــن خــال االلتــزام
بمعاييــر جــودة وســامة المواقــع االلكترونيــة واالســتعانة
بالدليــل االرشــادي لجــودة المواقــع ودليــل مواصفــات
المحتــوى االلكترونــي والتركيــز علــى تجربــة المســتخدم
ورحلــة المتعامــل عنــد تصميــم المواقــع االلكترونيــة
واعطــاء المتعامليــن حريــة تقييــم وتســويق الموقــع

صورة عن موقع اللجنة الوطنية لالنتخابات ()www.uaenec.ae

تطويــر وتطبيــق وتعميــم الخطــط والسياســات الداعمــة
الســتخدام الخدمــات اإللكترونية/الذكيــة فــي مختلــف
أعمــال مشــروع االنتخابــات وعملياته الرئيســية والمســاندة

وانعــكاس ذلــك علــى التحــول االلكترونــي لعمليــات
التصويــت االلكترونــي وأتمتــة اإلجــراءات الخاصــة بــإدارة
مشــروع االنتخابــات وفــق اطــار الــدورة االنتخابيــة العالمية.
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ألنظمــة التصويــت اإللكترونــي باالعتمــاد علــى مشــروع
الهويــة الرقميــة وقاعــدة بيانــات الســجل الســكاني ويوفــر
النظــام أحــدث الوســائل التقنيــة الالزمــة لحمايــة أمــن
وســرية البيانــات علــى مختلــف المســتويات (تطبيقــات
التصويــت ،التوصيــل الشــبكي ،مركــز البيانــات) .كمــا يتميــز
نظــام التصويــت اإللكترونــي بانــه مــن األنظمــة المتطــورة
عالميــا مــن ناحيــة اجــراء التصويــت بشــكل الكترونــي
متكامــل ،ويقــوم بإجــراء عمليــة فــرز األصــوات واســتخراج
النتائــج بشــكل لحظــي وســريع .هــذا باإلضافــة إلــى تقليــص
عامــل الوقــت فــي تنفيــذ إجــراءات العمليــة االنتخابيــة.

شــمولية وتكامــل الخدمات االلكترونيــة \الذكية واألنظمة
االلكترونيــة مــع خدمــات اللجنــة والجهــة الحكوميــة األخــرى
و األنظمــة االكترونيــة \الذكيــة المشــتركة مثــل التحــول
االلكترونــي للخدمــات ذات االولويــة مثــل نظــام الترشــح
ونظــام إدارة المشــاريع ونظــام التوظيــف واالســتقطاب
ونظــام الدعــم الفنــي وونظــام التصويــت االلكترونــي
وهــذا ليــس نابعـ ًـا مــن تســهيل العمليــة االنتخابيــة وترشــيد
المــوارد فحســب وإنمــا هــو خيــار اســتراتيجي يتوافــق
ومتطلبــات القــرن الحــادي والعشــرين.
ويعتبــر نظــام التصويــت اإللكترونــي واحـ ً
ـدا مــن المبــادرات
المبتكــرة فــي الدولــة؛ حيــث تــم تطويــر بنيــة تحتيــة شــاملة

1

خطوات التصويت اإللكتروني

أدخل بطاقة الهوية في جهاز قارئ الهوية

2

اضغط على الزر األخضر

اضغط هنا

3

اختر مرشحك عبر إحدى الطريقتين:
الثانية :اضغط على صورة المرشح

األولى :أدخل رقم المرشح

اضغط على زر “تأكيد”
لتعديل الرقم ،اضغط على زر “امسح”
في حال إدخال رقم ليس ضمن قائمة المرشحين ،فإنه
سيختفي تلقائياً إلعادة اإلدخال مرة أخرى.

للتنقل بين الشاشات ،اضغط على زر “الالحق”
وللعودة إلى شاشة صور المرشحين السابقين ،اضغط
على زر “السابق”.

4

تأكد من اختيارك للمرشح ثم اضغط على زر

للتعديل أو التراجع ،اضغط على زر

5

اسحب بطاقة الهوية من القارئ بعد أن تظهر لك شاشة تفيدك بأنك قد أتممت عملية التصويت بنجاح

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي

83

توفيــر خدمــات اإللكترونيــة بشــكل يتكامــل مــع الجهــات الحكوميــة
االتحاديــة واللجــان والمحليــة األخــرى مثــل نظــام المتابعــة االلكتروني

1

خطوات التصويت اإللكترو

أدخل بطاقة الهوية في جهاز قارئ الهوية

اضغ

ونظــام التصويــت االلكترونــي لالنتخابــات البرلمانيــة والتطبيــق
الذكــي للعمليــات وتوفيــر خــزان مركــزي للمعلومــات فــي ابوظبــي

بخصائــص صديقــة للبيئــة وهــو مايمكــن اللجنــة مــن تخزيــن النتائــج
فــي أنظمــة الحاســب اآللــي وفــق معاييــر فنيــة وأمنيــة معينــة

لتحقيــق أقصــى درجــات الشــفافية والدقــة واألمــن ممــا يضمــن

نزاهــة العمليــة بصورتهــا اإللكترونيــة.

الربــط مــع األنظمــة االكترونيــة \ الذكيــة االتحاديــة الرئيســية مثــل نظــام رســائل الوســائط وربــط

3

من عبر إحدى الطريقت
مرشحك
اختر
كافــة بيانــات واجــراءات تســجيل المرشــحين وعمليــات التصويــت والربــط مــع العمليــات الماليــة

خــال الربــط اإللكترونــي مــع وزارة الماليــة والربــط مــع نظــام االقتراحــات للمالحظــات االتحــادي

األولى :أدخل رقم المرشح

تطويــر نظــام التصويــت اإللكترونــي لالنتخابــات وتصميــم
نظــام االســتقطاب الخــاص بالمتطوعيــن والــذي يتــم
مــن خاللــه تســجيل بيانــات المتطوعيــن فــي االنتخابــات
والمرشــحين  ،كمــا تــم التنســيق مــع الهيئــات االتحاديــة
ذات العالقــة أثنــاء فتــرة االنتخابــات لغــرض توفيــر قاعــدة
البيانــات الخاصــة بالناخبيــن
تــم تطويــر نظــام الحمايــة اإللكترونــي “التشــفير
اإللكترونــي” لعمليــة التصويــت فــي انتخابــات المجلــس
الوطنــي االتحــادي بمــا يضمــن الســرية التامــة للمعلومــات
االنتخابيــة والحيولــة دون الوصــول إلــى أيــة بيانــات خاصــة
بالعمليــة االنتخابيــة ،والســيما بيانــات المرشــحين وأعضــاء
الهيئــات االنتخابيــة
التحــول االلكترونــي وتطويــر الخدمــات الذكيــة وتــم تطويــر
 5انظمــة فــي  2014و 12نظــام فــي  2015وحققــت
الــوزارة فــي مؤشــر التحــول االلكترونــي نســبة  93بالمئــة
فــي  2015و  88بالمئــة فــي ســنة , 2014وبلغــت
نســبة االســتخدام الداخلــي للخدمــات  %100علــى مــدى
الســنوات األربــع الســابقة

الث

تطويــر البنيــة التحتيــة للخدمــات اإللكترونيــة
والذكيــة

تحقيقـ ًـا لرؤيــة اإلمــارات  2021بتقديــم خدمــات الكترونيــة
ذكيــة والتــي تتطلــع مــن خاللهــا بــأن تكــون فــي طليعــة
دول العالــم المقدمــة للخدمــات الذكيــة ،عملــت اللجنــة
تطويــرزر “تأكيد”
اضغط على
وتطبيــق الخطــط
الوطنيــة لالنتخابــات علــى
والسياســات الداعمــة لتطبيــق وتعميــم اســتخدام
لتعديل الرقم ،اضغط على زر “امسح”
للتنقل ب
الخدمــات اإللكترونية/الذكيــة فــي مختلــف أعمــال مشــروع
وللعود
فإنه حرصــت
وقــد
والمســاندة.
الرئيســة
وعملياتــه
االنتخابــات
على زر
المرشحين،
ضمن قائمة
رقم ليس
في حال إدخال
اإلدخال مرة أخرى.
تجــرىإلعادة
أن تلقائياً
سيختفي
االنتخابيــة بالشــكل الــذي
العمليــة
اللجنــة علــى
يتماشــى والتطــور الــذي تعيشــه اإلمــارات علــى كافــة
الصعــد ،مــن خــال االســتمرار فــي تطبيــق نظــام التصويــت
ـة ،نظـ ً
ثمالكبيــر
للنجــاح
ـرا
منــي الدولـ
الثانيــة ف
اضغط على زر
للمرشح
اختيارك
االلكترونــي للمــرة تأكد
الــذي حققتــه التجــارب الســابقة .لذلــك تــم تشــكيل لجنــة
البنيــة التحتيــة للقيــام بتنفيــذ التصــورات التــي تعتمدهــا
اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات فيمــا يتعلــق بالجانــب الفنــي
والتقنــي لــإدارة االنتخابيــة ،حيــث كان لهيئــة اإلمــارات
للهويــة مــن خــال رئاســتها لهــذه اللجنــة دور حيــوي فــي
للتعديل أو التراجع ،اضغط على زر
توفيــر البيانــات الخاصــة بالســجل الســكاني.
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وقــد أســندت للجنــة البنيــة التحتيــة والخدمــات التقنيــة
لالنتخابــات المهــام التاليــة:
أهم المخرجات والنتائج المحددة ألعمال اللجنة الفنية
·تطويــر وتطبيــق الخطــط والسياســات الداعمــة لتطبيــق
وتعميــم اســتخدام الخدمــات اإللكترونية/الذكيــة فــي
مختلــف أعمــال مشــروع االنتخابــات وعملياتــه الرئيســة
والمســاندة.
·تطويــر وإدارة الموقــع اإللكترونــي وحضــور المشــروع
علــى شــبكة االنترنــت وشــبكات التواصــل االجتماعــي.
·إدارة البنيــة التحتيــة االلكترونيــة لمشــروع االنتخابــات
وتطبيــق سياســات أمــن المعلومــات.
·تحديــد الشــراكات فــي مجــال ربــط األنظمــة االلكترونيــة
وتقديــم الخدمــات االلكترونيــة  /الذكيــة فــي ضــوء
احتياجــات اللجنــة واالســتراتيجية وبمــا يتكامــل مــع
قدراتهــا ويعــزز نقــاط القــوة لديهــا فــي ربــط هــذه
األنظمــة وتقديــم الخدمــات االلكترونيــة  /الذكيــة
المشــتركة ،بمــا فــي ذلــك التعهيــد والتعاقــد مــع
القطــاع الخــاص فــي تقديــم الخدمــات االلكترونيــة /
الذكيــة أو تنفيــذ العمليــات.
·ضمــان شــمولية وتكامــل الخدمــات االلكترونيــة /
الذكيــة واألنظمــة االلكترونيــة مــع خدمــات الجهــة
الحكوميــة األخــرى واألنظمــة االلكترونيــة  /الذكيــة
المشــتركة.

وقــد ســاهمت اللجنــة الفنيــة بشــكل فعــال فــي توفيــر
بيانــات أعضــاء الهيئــات االنتخابيــة للجنــة الوطنيــة
لالنتخابــات مــن خــال الســجل الســكاني الخــاص بهيئــة
اإلمــارات للهويــة ،وقــد مثــل هــذا الســجل حجــر الزاويــة
فــي عمليــة اختيــار الهيئــات االنتخابيــة ،كمــا عملــت اللجنــة
بشــكل فعــال علــى توفيــر برنامجــي تســجيل المرشــحين
والناخبيــن ،األمــر الــذي ســاهم فــي وجــود نظــام إلكترونــي
متكامــل إلدارة االنتخابــات.

تصميم وتطبيق خدمات الكترونية ذكية:
تــم اعتمــاد بطاقــة الهويــة الوطنيــة كشــرط لتصويــت
الناخبيــن ،بهــدف تســهيل وتبســيط إجــراءات العمليــة
االنتخابيــة وضمــان قيــام الناخبيــن بواجبهــم الوطنــي دون
أيــة عوائــق تقنيــة ،وقــد أتــاح اعتمــاد بطاقــة الهويــة فــي
انتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي إمكانيــة التعــرف
علــى الناخبيــن بســرعة ودقــة عاليتيــن ،وذلــك عبــر إدخــال
بطاقــة الهويــة فــي القــارئ االلكترونــي الخــاص بالعمليــة
االنتخابيــة ،األمــر الــذي ســاهم فــي منــع تكــرار التصويــت

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي

لنفــس الناخــب أكثــر مــن مــرة حتــى لــو تــم اســتهداف أكثــر
مــن مركــز انتخابــي لوجــود خاصيــة الكتابــة علــى بطاقــة
الهويــة وتســجيل واقعــة اإلدالء بالصــوت االنتخابــي علــى
بطاقــة الهويــة ،حيــث يتــم تســجيل مــن قــام بالتصويــت
مباشــرة علــى بطاقــة الهويــة من خالل األجهــزة الموضوعة
فــي المراكــز االنتخابيــة .كمــا ســاهم النظــام فــي التحقــق
مــن وجــود أســماء األشــخاص فــي قوائــم الهيئــة االنتخابيــة
وبالتالــي أهليتهــم للقيــام بعمليــة التصويــت وذلــك بمجــرد
التعــرف عليهــم عبــر قــارئ البطاقــة االلكترونــي .وتجــدر
اإلشــارة إلــى أنــه تــم االعتمــاد الكلــي علــى قاعــدة بيانــات
الســجل الســكاني فــي فــرز الهيئــة االنتخابيــة سـ ً
ـابقا ،حيــث
تــم تطويــر نظــام الكترونــي متكامــل لهــذا الغــرض وتزويــده
للجهــات المعنيــة فــي جميــع إمــارات الدولــة .وقامــت
اللجنــة الفنيــة باســتقطاب الخبــرات العالميــة فــي مجــال
تطويــر نظــام التصويــت االلكترونــي بهــدف اإلســهام
بــدور فعــال فــي تقديــم تجربــة فريــدة مــن نوعهــا وذلــك
عبــر توفيــر نظــام تشــفير خــاص لعمليــة التصويــت علــى
عــدة مســتويات ويتبــع أعلــى معاييــر األمــن والحمايــة
واالعتماديــة .ويتبلــور ذلــك مــن خــال تغطيــة جميــع مراحــل
العمليــة االنتخابيــة بــأدوات الحمايــة والســرية التقنيــة وفق
اإلجــراءات التاليــة:

إجراءات أمن المعلومات في نظام التصويت االكتروني

كمــا عملــت اللجنــة الفنيــة علــى توفير مجموعــة من الحلول
التقنيــة المتكاملــة للعمليــة االنتخابيــة مــع تقديــم الدعــم
الفنــي أليــام االنتخابــات المبكــرة واليــوم الرئيــس وتدريــب
الناخبيــن والمرشــحين علــى عمليــة االنتخــاب والتصويــت
بمــا يضمــن للناخــب ســهولة اإلدالء بصوتــه بشــكل بســيط
ومــرن والتــي ال تســتغرق مدتهــا أكثــر مــن خمــس دقائــق
بدايــة مــن تدريــب الناخــب علــى عمليــة التصويــت وحتــى
اإلدالء بصوتــه مــع التركيــز علــى تعزيــز الشــفافية فــي
عمليــة التصويــت .وقــد راعــت اللجنــة مــا يلــي:
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•التصويــت خــال انتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي
 2015باســتخدام بطاقــة الهويــة كمعــرف أســاس.

الحــد مــن احتمــاالت وقــوع بعــض األخطــاء البشــرية أومحــاوالت الغــش المرتبطــة بعمليــات التصويــت اليــدوي.

•تطبيــق نظــام التصويــت اإللكترونــي المتكامــل لزيــادة
الفائــدة المرجــوة مــن التكنولوجيــا المتاحــة.

الربط الشبكي للمراكز االنتخابية:

•التعــاون مــع شــركة اتصــاالت لخلــق بنيــة تحتيــة فعالــة
لدعــم انتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي .2015

•إعــان النتائــج بعــد إغــاق االنتخابــات خــال مــدة زمنيــة
قياســية ( 30دقيقــة بعــد إغــاق المراكــز االنتخابيــة).

عوامل نجاح التصويت االلكتروني:
تــم اإلطــاع علــى نتائــج زيــارات وفــد وزارة الدولــة لشــؤون
المجلــس الوطنــي االتحــادي لبعــض الــدول واإلطــاع
علــى تجاربهــم االنتخابيــة مــن حيــث اإلجــراءات وتحديــد
مــن لهــم حــق االقتــراع ،واســتقبال واعتمــاد طلبــات
الترشــح لالنتخابــات مــن قبــل المرشــحين ،وتنظيــم وتنفيــذ
عمليــات االقتــراع ،وعــد وفــرز األصــوات ،وتجميــع وإعــداد
نتائــج االنتخابــات ،واســتعراض نظــام انتظــار الناخبيــن فــي
أيــام االقتــراع المبكــر واليــوم الرئيــس واالحتمــاالت وفــق
العــدد واالحتياجــات اللوجســتية والتقنيــة .ولعــل مــن أهــم
العوامــل التــي ســاعدت علــى نجــاح مشــروع التصويــت
االلكترونــي مــا يلــي:

•تقليــل نفقــات الفــرز الناتجــة عــن اســتخدام الوســائل
التقليديــة لالقتــراع.
•إعــان النتائــج خــال أقــل مــن ســاعة مــن بدايــة عــد
األصــوات.

•إتمــام كافــة عمليــات التعــرف علــى هويــة الناخبيــن،
ً
وعــد األصــوات ،ونقــل البيانــات
واالقتــراع،
إلكترونيــا
ّ
وبوســائل رقميــة ،بــدون التدخــل البشــري فــي معالجتهــا.
وعلــى وجــه العمــوم ،يتســم التصويــت اإللكترونــي بالمزايــا
التاليــة:

االســتغناء عــن أوراق االقتــراع ،ممــا يجنــب الصعوبــاتاللوجســتية المعتــادة المصاحبــة لذلــك.
إدراج صــور المرشــحين بأقــل كلفــة ممكنــة (وهــو مــايســاعد الناخبيــن األمييــن علــى ممارســة حقهــم فــي
االقتــراع بســهولة).
الجدولــة الســريعة لألصــوات وإعــداد النتائــج ،والتــييمكــن أن تتــم خــال دقائــق بعــد إقفــال بــاب االقتــراع.

توفيــر اســتقاللية أكبــر لألمييــن ولــذوي االحتياجــاتالخاصــة فــي اإلدالء بأصواتهــم.

حرصـ ًـا مــن لجنــة إدارة االنتخابــات علــى توفيــر أرقــى معاييــر
النزاهــة والحمايــة للعمليــة االنتخابيــة تــم تطويــر شــبكة
ذكيــة لربــط كافــة المراكــز االنتخابيــة بالمركــز الرئيــس
والخــوادم المســتضيفة لنظــام التصويــت االلكترونــي
وبمــا يضمــن الحفــاظ علــى ســرية المعلومــات والحيلولــة
دون الوصــول إلــى أيــة بيانــات خاصــة بالعمليــة االنتخابيــة،
والســيما بيانــات الترشــيح واالنتخــاب الخاصــة بالناخبيــن مــن
أعضــاء الهيئــات االنتخابيــة.

كمــا أن إلغــاء التصويــت الورقــي داخــل الدولــة ،والــذي
ً
تحديــا للجنــة إدارة االنتخابــات واللجــان الفرعيــة
شــكل
والشــركاء المعنييــن بتوفيــر الربــط الشــبكي المالئــم
لكافــة المراكــز االنتخابيــة دون التأثيــر علــى كفــاءة النظــام
وديمومــة العمليــة االنتخابيــة ،والــذي نــال استحســان
ً
ً
نظــرا لســهولة وســرعة عمليــة اإلدالء
الحقــا
الناخبيــن
باألصــوات .ولعــل التحــدي األكبــر كان فــي ضمــان
ســرية وســرعة نقــل األصــوات مــن مراكــز التصويــت إلــى
الخــادم الرئيــس للنظــام ،ولذلــك تــم اعتمــاد آليــة التشــفير
االلكترونــي لألصــوات والتــي تــم اختبارهــا واعتمادهــا مــن
قبــل خبــراء محلييــن وعالمييــن علــى أعلــى مســتوى فــي
مجــال تشــفير ونقــل البيانــات.

نظام تسجيل الهيئات االنتخابية:
يتمثــل الهــدف الرئيــس مــن تطويــر نظــام تســجيل
الهيئــات االنتخابيــة فــي إعــداد قوائــم متكاملــة ذات
مصداقيــة عاليــة تحتــوي علــى كافــة المعلومــات الالزمــة
للعمليــة االنتخابيــة .حيــث قامــت هيئــة اإلمــارات للهويــة
وباالســتعانة بالخبــرات والكفــاءات الالزمــة بتطويــر نظــام
تســجيل الهيئــات االنتخابيــة وتحميــل بيانــات التعــداد
الســكاني علــى قاعــدة البيانــات الخاصــة بالنظــام ،األمــر
الــذي ســهل عمليــة االختيــار األولــي والنهائــي لقوائــم
الهيئــات االنتخابيــة.
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فــي المراحــل األوليــة إلعــان قوائــم الهيئــات االنتخابية ،تم
تحميــل قوائــم الهيئــات االنتخابيــة علــى الموقــع االلكتروني
ونشــرها علــى التطبيــق الذكــي الخــاص باللجنــة الوطنيــة
لالنتخابــات ليتســنى لجميــع مواطنــي الدولــة التحقــق مــن

ورود أســمائهم ضمــن قوائــم الهيئــات االنتخابيــة مــن خــال
الدخــول علــى الموقــع االلكترونــي الخــاص باللجنــة وإدخــال
معاييــر البحــث المناســبة كمــا هــو مبيــن أدنــاه:

شاشة البحث على الموقع االلكتروني للجنة الوطنية لالنتخابات

فــي مرحلــة الحقــة ،تــم تحميــل القوائــم

النهائيــة للناخبيــن علــى نظــام التصويــت
االلكترونــي الســتخدامها للمصادقــة علــى
بيانــات الناخبيــن خــال أيــام االقتــراع والتحقــق
مــن ورود أســمائهم ضمــن قوائــم الهيئــات
االنتخابيــة.

شاشة البحث في نظام تسجيل الهيئات االنتخابية
وممــا ميــز النظــام هــو ســهولة االســتخدام مــن حيــث البحــث والتعديــل وإصــدار التقاريــر وتحديــد صالحيــات المســتخدمين والتقاريــر واإلحصائيــات
المناســبة.
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نظــام التصويــت مــن الخــارج  ،حيــث
تــم عمــل نظــام عــن طريــق االنترنــت

( )Web applicationويتــم تزويــد
كل ســفارة ببيانــات دخــول خاصــة
بهــا تتضمــن باســم المســتخدم
وكلمــة المــرور.

نظام التصويت من الخارج

نظام تسجيل المرشحين
فتحــت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات بــاب الترشــح لالنتخابــات
خــال الفتــرة مــن  20 – 16أغســطس فــي  9مراكــز فــي
جميــع إمــارات الدولــة عبــر لجــان اإلمــارات ،وقــد قــام
أعضــاء الهيئــات االنتخابيــة ممــن يرغبــون فــي الترشــح
لعضويــة المجلــس الوطنــي االتحــادي بتقديــم طلباتهــم
إلــى لجنــة اإلمــارة بشــكل شــخصي مــن خــال نظــام تســجيل
ً
الكترونيــا.
المرشــحين
وقــد ســاهمت اآلليــة التــي تــم تطبيقهــا خــال عمليــة
تســجيل المرشــحين والمميــزات المدرجــة فــي نظــام تســجيل
المرشــحين -مــن حيــث ســهولة تقديــم طلبــات الترشــح

نظام تسجيل المرشحين

والبحــث وإصــدار التقاريــر الالزمــة للعمليــة االنتخابيــة -فــي
تيســير عمليــة رفــع الطلبــات إلــى لجنــة إدارة االنتخابــات
بالســرعة والشــكل المناســب ،والتــي عكفــت خــال
(خمســة) أيــام علــى مراجعــة وتدقيــق الطلبــات والتأكــد
مــن توافــر الشــروط الدســتورية للترشــح ،باإلضافــة إلــى
المتطلبــات الــواردة فــي التعليمــات التنفيذيــة النتخابــات
2019؛ بحيــث تــم اعتمــاد طلبــات الترشــح الحقـ ًـا الكترونيـ ًـا،
مــع إمكانيــة التراجــع عــن اعتمــاد المرشــحين مــن خــال
النظــام .وبعــد اإلعــان النهائــي عــن قوائــم الناخبيــن ،تــم
اســتصدار بيانــات الناخبيــن مــن نظــام تســجيل المرشــحين
ً
الحقــا علــى نظــام التصويــت االلكترونــي قبــل
وتحميلهــا
الشــروع ببــدء عمليــة االقتــراع.
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تطبيق أمن المعلومات وتكنولوجيا التشفير االلكتروني
تــم اعتمــاد نظــام تصويــت إلكترونــي علــى تكنولوجيا تشــفير إلكتروني
خاصــة فــي عمليــة فــرز واحتســاب األصــوات ،حيــث يتطلــب نظــام

التشــفير اســتخدام بطاقــات الدخــول لنظــام التصويــت اإللكترونــي
مــن قبــل لجنــة الفــرز باســتخدامها لكــي تتمكــن مــن القيــام بهــذه

العمليــة ،ويعقــب انتهــاء عمليــة التصويــت فــي المراكــز االنتخابيــة،
عمليــة احتســاب األصــوات بصــورة إلكترونيــة ليتــم بعدهــا اإلعــان

عــن النتائــج النهائيــة لعمليــة التصويــت لمرشــحي المجلــس الوطنــي
االتحــادي.
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اإلطار التشغيلي والتحضيري النتخابات
المجلس الوطني االتحادي 2019
(استشراف المستقبل)
الجاهزية للمستقبل
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استشراف المستقبل –
الجاهزية للمستقبل

وضعــت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات خارطــة الطريــق
الستشــراف المســتقبل مــن خــال آليــة تنفيــذ مراحــل
“برنامــج التمكيــن” الــذي أطلقــه صاحــب الســمو الشــيخ
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان -رئيــس الدولــة (حفظــه اللــه)،
والــذي يراعــي متطلبــات تحديــث وتطويــر المشــاركة
السياســية مــع األخــذ بعيــن االعتبــار ضمــان اســتقرار الدولــة
وتعزيــز إنجازاتهــا التنمويــة الكبيــرة .حيــث تــم تشــكيل اللجنــة
الوطنيــة لالنتخابــات بموجــب قــرار صاحــب الســمو الشــيخ
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة “حفظــه اللــه”
رقــم  9لســنة 2018م ،وعقــدت أولــى اجتماعاتهــا بتاريــخ
 16ينايــر 2019م ،جيــث باشــرت مهامهــا األوليــة فــي وضــع
التصــورات الكفيلــة بتطويــر انتخابــات الــدورة الرابعــة ،مــن
خــال اســتخدام أســاليب نوعيــة وكميــة لتوقــع طبيعــة
وأهميــة التطــورات واالتجاهــات المســتقبلية (االجتماعيــة
والتكنولوجيــة) ...وتحليــل مــدى تأثيــر هــذه التطــورات
المســتقبلية علــى تنظيــم االنتخابــات لســنة  ،2019كمــا
تــم دراســة وتحديــد البدائــل الخاصــة بعناصــر ومكونــات
العمليــة االنتخابيــة وآليــات التصويــت واختيــار أفضلهــا بنــاء
علــى دراســات استشــراف المســتقبل.

ولمعاونــة اللجنــة فــي القيــام بالمهــام المنوطــة بهــا
وبخاصــة المهــام اللوجســتية وعمليــات الربــط اإللكترونــي
واألمــور الفنيــة المتعلقــة بعمليــة انتخابــات المجلــس
الوطنــي االتحــادي فــي جميــع مراحلهــا؛ فقــد تــم إنشــاء
ً
تابعــا للجنــة الوطنيــة لالنتخابــات
جهــاز تنفيــذي يكــون
(يُ ســمى األمانــة العامــة) ،وتــم تحديــد وزارة الدولــة
لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي لتولــي مهــام األمانــة
العامــة للجنــة الوطنيــة لالنتخابــات .
ولتحقيــق االســتدامة السياســية تــم دراســة تطويــر
وتقويــم البرنامــج السياســي مــن خــال أصحــاب الفكــر
والــرأي وذوي الكفــاءة واالختصــاص فــي ضــوء التطــورات
المتالحقــة التــي تشــهدها الدولــة فــي كافــة المجــاالت
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والتركيــز
علــى تطويــر اإلجــراءات التحضيريــة لالنتخابــات بغــرض

عمــل قفــزة كبيــرة فــي حجــم ومضمــون وتركيبــة العمليــة
االنتخابيــة بمــا يســهم فــي نجــاح برنامــج التمكيــن لصاحــب
الســمو رئيــس الدولــة إلشــراك المواطنيــن فــي العمليــة
السياســية وتحديــث أدوات المشــاركة السياســية ،مــن
خــال مراحــل متدرجــة بحيــث تُ بنــى كل مرحلــة علــى نجــاح
المرحلــة الســابقة.

نوع المؤشر

المؤشر

المؤشرات التشغيلية

عدد مختبرات االبتكار الحكومي وجلسات العصف
الذهني المنفذة من قبل الجهة

%100

المؤشرات التشغيلية

عدد المشاريع االبتكارية المشتركة

3

المؤشرات التشغيلية

عدد الدراسات المنجزة الستشراف
المستقبل المنجزة

5

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي

المحقق
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مختبرات العصف الذهني لالبتكار واالبداع:
راعــت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات آليــة تصميــم
المبــادرات والبرامــج والسياســات والخطــط المســتقبلية
والســيناريوهات البديلــة مــن خــال تكثيــف العمــل
واإلعــداد والتنفيــذ لــورش مختبــرات العصــف الذهنــي
واإلبــداع وبالمشــاركة والتنســيق مــع العامليــن فــي
انتخابــات ســنة  2015مــن رؤســاء وأعضــاء لجــان اإلمــارات
ورؤســاء وأعضــاء المراكــز االنتخابية واإلعالميين والشــركاء
االســتراتيجيين وكافــة عناصــر العمليــة االنتخابيــة ،وذلــك
لالســتفادة نتائــج عمليــات التحليــل الرباعــي وتحديــد البدائــل
االبداعيــة وتقاريــر التقييــم الذاتــي ونتائــج المقارنــات

المعياريــة وتقاريــر األداء واالنجــاز الدوريــة مــن األفــكار
لرســم التوجهــات المســتقبلية حســب تأثيراتهــا أو أهميتهــا
بنــاء علــى مهــام واختصاصــات اللجنــة بمــا فــي ذلــك تحديــد
التأثيــرات المحتملــة علــى (رؤيــة ورســالة اللجنــة وقيمهــا
وأهدافهــا االســتراتيجية وعناصــر العمليــة االنتخابيــة
والمتأثريــن الحالييــن والمســتقبليين والخدمــات المقدمــة
وآليــات تقديمهــا والعمليــات وأنظمــة العمــل والسياســات
والقوانيــن والتشــريعات للعمليــة االنتخابيــة) .وموضــح
أدنــاه بعــض محــاور ونتائــج مختبــرات العصــف الذهنــي
واإلبــداع.

محاور مختبرات العصف الذهني
واإلبداع

تشكيل الهيئات
االنتخابية

مقار لجان اإلمارات

إعالن النتائج

دور لجان اإلمارات
أثناء مرحلة
التصويت

دور لجان اإلمارات
في تحديد وتجهيز
مراكز االنتخاب

دور لجان
اإلمارات في
التعريف باألسماء
الواردة في الهيئات
االنتخابية

مقار اللجان (المقار،
الموظفين ،األجهزة،
األنظمة ،توفر الدعم
الفني واللوجستي)

تشكيل لجان
اإلمارات

فترة فتح باب
الترشح

فترة الحمالت
االنتخابية

سير عمل لجان
اإلمارات

دور لجان اإلمارات
في مرحلة تسجيل
المرشحين

التعامل مع وسائل
اإلعالم

دور لجان اإلمارات
في الحمالت
التوعوية

التواصل بين اللجان

التواصل بين لجان
االنتخابات

تحديد يوم االنتخاب

التصويت
اإللكتروني

فترة الطعون
سواء في
المرشحين أو في
النتائج
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نتائج مختبرات العصف الذهني
واإلبداع

تطوير آلية الترشيح

تطوير آلية إعالن
النتائج

استخدام طرق
إلكترونية في تقديم
الطعون

تطوير برنامج
تدريب العاملين في
مراكز االنتخاب

تطوير اآللية
المتبعة في اختيار
الهيئات االنتخابية

إعطاء لجان
ً
دورا أكبر
اإلمارات
في عملية التوعية
باالنتخابات

زيادة فترة الحمالت
االنتخابية

زيادة أعداد
المراكز االنتخابية
وفق التوزيع
السكاني

وضع معايير
ومواصفات موحدة
لمقار لجان اإلمارات

تبادل الخبرات
بين لجان اإلمارات
في مجال الحمالت
التوعوية

وضع
خطة توعوية
متكاملة وشاملة
حول االنتخابات
مع تسليط الضوء
على أهمية
المشاركة

تطوير عمليات
التواصل بين لجان
االنتخابات

استخدام نظام
إدارة المشاريع
في تنفيذ إجراءات
العمليات االنتخابية

موجهات تطوير الخطة االستراتيجية للجنة:
ً
وضمانــا لتكامــل العمــل؛ فقــد حرصــت اللجنــة الوطنيــة
ً
أهدافــا واضحــة
لالنتخابــات علــى تضميــن اســتراتيجيتها
وطموحــة وسياســات مرتبطــة بمؤشــرات األداء المتعلقــة
باالســتدامة الراميــة إلــى تحقيــق رؤيتهــا ،وأهــم مؤشــراتها
والــذي ينــص علــى “تعزيــز نســب إقبــال الناخبيــن علــى
التصويــت” .ولــم تغفــل اللجنــة تقييــم إنجــازات االنتخابــات
التــي أجريــت فــي عامــي  2006و 2015 ،2011وعلــى
النتائــج المتحققــة مــن مؤشــراتها النوعيــة والكمية وكذلك
كيفيــة التعامــل مــع التحديــات ،وأهمهــا الزيــادة الكبيــرة
والملحوظــة فــي أعــداد الهيئــات االنتخابيــة ،لتحقيــق قفــزة
نوعيــة فــي العمليــة االنتخابيــة فــي ضــوء دعــم القيــادة
السياســية لهــذه الخطــوة الرائــدة.
وقــد مثــل التوســع الكبيــر فــي عــدد الهيئــات االنتخابيــة
ً
ً
ً
كبيــرا للجنــة ،إال أن متابعتهــا ألســس
تنظيميــا
تحديــا
منهجيــة استشــراف المســتقبل مكنتهــا مــن بلــورة
االختيــارات الممكنــة والمتاحــة وترشــيد عمليــات المفاضلــة
وإخضــاع االختيــارات للفحــص والتمحيــص بقصــد اســتطالع
مــا يمكــن أن يــؤدي إليــه مــن تداعيــات ومايمكــن أن

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي

االعتماد فقط
على التصويت
االلكتروني

تطوير آلية الطعون
االنتخابية

يســفر عنــه مــن نتائــج مثــل “زيــادة عــدد المراكــز االنتخابيــة
ً
جغرافيــا بحســب التوزيــع الســكاني وابتــكار
وتوزيعهــا
عمليــات التصويــت الكترونــي المتكامــل والتصويــت المبكــر
والتصويــت فــي ســفارات الدولــة بالخــارج ونظــام تســجيل
المرشــحين ونظــام إدارة مشــروع االنتخابــات”.
ولمواكبــة االســتدامة االجتماعيــة تــم التركيــز علــى زيــادة
نســبة مشــاركة المــرأة والشــباب فــي الهيئــات االنتخابيــة،
فمــن جهــة تعبــر هــذه األرقــام عــن التــوازن الطبيعــي فــي
المجتمــع ،ومــن جهــة أخــرى تمثــل مــرآة صادقــة لطبيعــة
الحــراك االجتماعــي ونجــاح تجربــة تمكيــن المــرأة فــي
الدولــة ،ورفــع نســبة تمثيــل المــرأة فــي المجلــس الوطنــي
االتحــادي إلــى  %50بحســب القــرار رقــم ( )1لســنة
 2019وبالتالــي دخولــه حيــز التنفيــذ بالتزامــن مــع الفصــل
التشــريعي المقبــل للمجلــس  ،إضافــة إلــى أن الواقــع
االجتماعــي والوظيفــي يســير فــي نفــس االتجــاه ،فالمــرأة
ً
ً
كبيــرا فــي حياتنــا اليوميــة ،وقــد نجحــت فــي
دورا
تــؤدي
إثــراء تجربــة هــذا المجتمــع ،كمــا أن الشــباب يحملــون شــعلة
المســيرة االتحاديــة بــكل ثقــة واقتــدار ،وحضــور هاتيــن
الفئتيــن فــي القوائــم االنتخابيــة تعبيــر إيجابــي ومتوقــع
فــي مجتمعنــا .
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ولضمــان الكفــاءة والفاعليــة لعملياتهــا وخدماتهــا
وأنشــطتها؛ فقــد حرصــت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات علــى
تصميــم وتطبيــق أفضــل برامــج إدارة المشــاريع مــن خــال
اســتحداث مكتــب تنفيــذي إلدارة ووضــع ومتابعــة تنفيــذ
البرامــج والمبــادرات والسياســات لدعــم تحقيــق األهــداف
االســتراتيجية حســب مهــام واختصاصــات اللجنــة ولجانهــا
الرئيســية والفرعيــة وبالتنســيق مــع الشــركاء والجهــات
المعنيــة المشــاركة.
موجهات خاصة باألمور التنظيمية

تشكيل "لجان اإلمارات" في جميع اإلمارات قبل  9أشهر من
بدء االنتخابات ،كما بدأت هذه اللجان في القيام بالمهام
المنوطة بها فور االنتهاء من تشكيلها.
زيادة عدد أعضاء الهيئات االنتخابية ،على أن ال يقل العدد
ً
ناخبا.
اإلجمالي عن ()300.000
إعادة استخدام قوائم الهيئات االنتخابية النتخابات المجلس
الوطني االتحادي عام  2015وتعديلها وتحديثها.

الموجهات التنظيمية والتشريعية:
قامــت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات بتحديــد التأثيــرات
واإلجــراءات والموجهــات االسترشــادية الالزمــة لتطويــر
التعليمــات التنفيذيــة لالنتخابــات بحيــث تتضمــن هــذه
الموجهــات مايلــي:

موجهات خاصة باألمور التشريعية

اإلبقاء على شرط تقديم القضاة (سواء المحليين أو االتحاديين)
ً
مقدما قبل التقدم بطلبات ترشحهم لعضوية المجلس
الستقاالتهم
الوطني االتحادي.

إجراء االنتخابات في جميع اإلمارات –بشكل أساس -في يوم واحد فقط.
على أن يكون للجنة الوطنية لالنتخابات سلطة زيادة أيام االنتخاب إلى
يومين أو أكثر.

منح أعضاء الهيئات االنتخابية إمكانية اإلدالء بأصواتهم في أي إمارة،
وليس في اإلمارة التي ينتمي إليها كل منهم فقط.

إدراج أسماء أعضاء المجلس الوطني االتحادي السابقين
–سواء المعينين أو المنتخبين -في قوائم الهيئات االنتخابية
كل بحسب اإلمارة التي ينتمي إليها.

منح أعضاء الهيئات االنتخابية المتواجدين خارج الدولة خالل فترة إجراء
االنتخابات إمكانية اإلدالء بأصواتهم من خالل مراكز انتخابية تُ نشأ
في مقار بعثات الدولة الدبلوماسية والقنصلية الموجودة في الدول
المتواجدين بها.

تزويد دواوين أصحاب السمو حكام اإلمارات ببعض المعايير
التي يمكن االسترشاد بها في عملية اختيار أعضاء الهيئات
االنتخابية.

زيادة مدة اليوم االنتخابي إلى (اثنتي عشرة) ساعة ،بحيث يبدأ اليوم
ً
صباحا ،وينتهي في تمام الساعة
االنتخابي في تمام الساعة (السابعة)
(الثامنة) مساء.

تخصيص مراكز انتخابية –بذاتها -للنساء ،على أن يُ راعى
تصميم المراكز االنتخابية بحيث تضم أماكن مخصصة
لتصويت النساء فقط.

األخذ بنظام التسجيل "اإللزامي" في تشكيل الهيئات االنتخابية في
اإلمارات؛ بحيث تضم قوائم الهيئات االنتخابية األشخاص الذين يتم
اختيارهم من قبل أصحاب السمو حكام اإلمارات والذين تتوافر فيهم
الشروط الموضوعية المطلوبة لممارسة حق االنتخاب.

إدراج أسماء الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات
المجلس الوطني االتحادي عام  2019في قوائم الهيئات
االنتخابية لكل إمارة.

منح لجان اإلمارات حق مشاركة ممثلي دواوين أصحاب
السمو حكام اإلمارات في عملية اختيار أعضاء الهيئات
االنتخابية في كافة اإلمارات.

إنشاء لجنة فنية تختص باألمور الفنية ذكية وأنظمة
االنتخابات والتصويت في كافة مراحل العملية االنتخابية،
على أن تتولى اإلشراف عليها «هيئة تنظيم االتصاالت».

اإلبقاء على سقف اإلنفاق االنتخابي للمرشح الذي تم اعتماده في
انتخابات المجلس الوطني عام  ،2015والمحدد بمبلغ ( )2مليون درهم
إماراتي فقط.

األخذ "بنظام الصوت الواحد غير المتحول"؛ بحيث ال يكون لعضو الهيئة
االنتخابية سوى اختيار مرشح واحد فقط ،وذلك دون النظر إلى عدد
ً
وفقا للدستور.
المقاعد المخصصة لإلمارة

االقتصار على استخدام نظام التصويت اإللكتروني ،دون استخدام أوراق
االقتراع.

موجهــات تطويــر الحكومــة االلكترونيــة الذكيــة
للجنــة:
ركــزت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات جهودهــا حــول توجهــات
الحكومــة نحــو التحــول االلكترونــي الذكــي وتطبيــق خطــط
وسياســات لدعــم هــذا التحــول فــي تقديــم الخدمــات
ً
خصوصــا فــي مجــال التصويــت االلكترونــي
االلكترونيــة
وتســجيل المرشــحين ،حيــث يعتبــر نظــام التصويــت
اإللكترونــي واحـ ً
ـدا مــن المبــادرات االســتراتيجية المبتكــرة
فــي الدولــة ويحتــاج تطبيقــه إلــى بنيــة تحتيــة شــاملة
باالعتمــاد علــى مشــروع الهويــة الرقميــة وقاعــدة بيانــات
الســجل الســكاني مــع توفيــر أحــدث الوســائل التقنيــة

الالزمــة لحمايــة أمــن وســرية البيانــات علــى مختلــف
المســتويات (تطبيقــات التصويــت ،التوصيــل الشــبكي،
مركــز البيانــات) ،وتوظيــف إمكانــات التشــفير اإللكترونــي
ً
تطــورا علــى الصعيــد العالمــي لضمــان ســرية
األكثــر
البيانــات وعــدم التالعــب فــي العمليــة االنتخابيــة أو فــي
عمليــات تســجيل األصــوات وفرزهــا .كمــا حرصــت اللجنــة
علــى توفيــر االســتقاللية التامــة فــي عمليــة فــرز األصــوات
للجهــات المســتفيدة مــن الخدمــة ،باإلضافــة إلــى تقديــم
خدمــات متابعــة آنيــة أثنــاء العمليــة االنتخابيــة (مؤشــرات
أداء ،لوحــات تحليليــة).
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وقــد تبنــت العديــد مــن دول العالــم مبــادرات التصويــت
اإللكترونــي ،سـ ً
ـعيا للوصــول إلــى تقديــم أفضــل الخدمــات
للجمهــور فيمــا يتعلــق بــإدارة عمليــة التصويــت وإعــان
النتائــج فــي أســرع وقــت ممكــن ،ولــكل دولــة معطياتهــا
التــي تميزهــا عــن غيرهــا .وقــد عمــدت دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة إلــى االســتفادة مــن تجــارب هــذه الــدول
مــن خــال النهــج المســتمر للقيــادة الحكيمــة فــي الدولــة
حيــث يتجســد ذلــك فــي أفضــل الممارســات التــي تــم
تبنيهــا مــن شــتى دول العالــم ،وإرســال الوفــود إلــى عــدة
دول لدراســة هــذه التجــارب واالطــاع عليهــا وتبنــي مــا
يفيــد الدولــة.

موجهات التصويت عبر االنترنت:
دراســة وتبنــي مفاهيــم جديــدة فــي تطبيــق أنظمــة
التصويــت االلكترونــي فــي المســتقبل ،حيــث يجــري العمــل
علــى إخضــاع أفــكار جديــدة للتجــارب العمليــة بحيــث يتــم
تصميمهــا وتطويعهــا بشــكل يتناســب مــع معطيــات
الدولــة وقوانينهــا ،باإلضافــة إلــى دعمهــا بــاألدوات
القانونيــة المناســبة والتــي تعــزز تبنيهــا بشــكل متكامــل،
حيــث يتــم تطويــر وإنضــاج آليــة التصويــت عبــر األجهــزة
الذكيــة واللوحيــة ،واالســتفادة مــن البنية التحتيــة لإلنترنت
فــي الدولــة .وتنفيــذ عــدد مــن الزيــارات الميدانيــة لبعــض
الــدول ،وذلــك لتبنــي تقنيــات وأفــكار جديــدة فــي مجــال
التصويــت وإدارة االنتخابــات والتــي مــن شــأنها أن ترفــد
العمليــة االنتخابيــة بإضافــات نوعيــة علــى كافــة الصعــد.
ودراســة إمكانيــة إجــراء التصويــت عــدة مــرات خــال فتــرة
التصويــت المفتوحــة قبــل اليــوم االنتخابــي بحيــث يتــم
احتســاب آخــر عمليــة تصويــت تمــت مــن قبــل الناخــب.
وهــذا مــن شــأنه توفيــر فرصــة أكبــر للناخبيــن إلجــراء عمليــة
التصويــت فــي أي يــوم خــال هــذه الفتــرة .باإلضافــة
إلــى فتــح المجــال أمــام زيــادة أعــداد المشــاركين فــي
العمليــة االنتخابيــة مــن قبــل الناخبيــن .ويتــم دراســة هــذا
األمــر بشــمولية وبمــا يتوافــق مــع التعليمــات التنفيذيــة
لالنتخابــات والتشــريعات النافــذة فــي الدولــة ،وبمــا يضمــن
النزاهــة والشــفافية ومصداقيــة االنتخابــات.
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استدامة اإلدارة االنتخابية
حرصــت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات علــى اســتدامة اإلدارة
االنتخابيــة مــن خــال اســتحداث قســم الشــؤون االنتخابيــة
ضمــن الهيــكل التنظيمــي لــوزارة الدولــة لشــؤون المجلــس
الوطنــي االتحــادي باعتبارهــا األمانــة العامــة للجنــة
بمــا يضمــن اســتدامة إدارة العمليــة االنتخابيــة ونظــم
عملهــا علــى المــدى الطويــل .وتتعلــق هــذه االســتدامة
باإلطــار االنتخابــي بشــكل عــام ،بمــا فــي ذلــك النصــوص
الدســتورية والقانونيــة والضوابــط والسياســات اإلداريــة
وغيرهــا ،علــى أســباب تمكيــن اإلدارة االنتخابيــة مــن
القيــام بعملهــا بفاعليــة ومهنيــة وضمــان االســتدامة
الماليــة واالقتصاديــة لــإدارة االنتخابيــة بغــرض تمكينهــا
مــن القيــام بدورهــا وتنفيــذ مســؤولياتها .كمــا تــم اعتمــاد
كادر وظيفــي مؤهــل ضمــن اســتدامة المــوارد البشــرية
لــإدارة االنتخابيــة وتنفيــذ نظمهــا وأعمالهــا ممــا سيســهم
فــي تطويــر اإلدارة االنتخابيــة والسياســات والممارســات
نحــو تعزيــز اســتدامتها ورفــع مســتويات ثقــة الشــركاء فــي
العمليــة االنتخابيــة.

معالجة المخاطر وتحديد البدائل
دراســة بعــض المخاطــر وتحديــد احتماليــة حدوثهــا واآلثــار
الناجمــة عنهــا مثــل ورود بعــض المالحظــات حــول غيــاب
بعــض األســماء مــن القوائــم االنتخابيــة ،وهــو مــا يتطلــب
التطويــر الجلــي فــي حجــم ومضمــون العمليــة السياســية
وعــدم اختــزال التجربــة االنتخابيــة بــورود هــذا االســم
أو غيــاب ذاك ،فهــي تجربــة وطنيــة تســعى اللجنــة فــي
محصلتهــا إلــى التأســيس لمشــاركة سياســية جامعــة تتســق
مــع تجربــة اإلمــارات فــي شــتى المجــاالت.

االستفادة من تجربة االنتخابات
ومــن هــذا المنطلــق حــددت اللجنــة نظرتهــا الشــاملة لســير
األمــور وتطورهــا ووضعــت أولوياتهــا فــي ســبيل دعــم
التجربــة االنتخابيــة وتطويرهــا والوصــول بهــا فــي نهايــة
المطــاف إلــى تعبيــر يدعــم ويعــزز المشــاركة السياســية
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ويبتعــد عــن تجــارب مســتوردة مــن شــانها تفريــق المجتمــع الواحــد .وقــد عملــت اللجنــة علــى جعــل الحمــات االنتخابيــة
للمرشــحين مناســبة وطنيــة جامعــة وفرصــة لطــرح قضايــا الوطــن والمواطــن ،ومن خالل هــذا الحراك السياســي االجتماعي
ّ
ً
دورا داعمـ ًـا ورافـ ً
ً
ـتعدادا
ـدا للنهضــة التــي تشــهدها اإلمــارات واسـ
لتمثــل
ســيتم إثــراء التجربــة االنتخابيــة وتعزيــز دورهــا
ً
ممكنــا الستشــراف المســتقبل .
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إدارة االبتكار  -الخدمات االستباقية المترابطة
النموذج رقم ( ) :اإلطار العام لعملية االبتكار

اإلطار العام لالبتكار
يتطلب وجود بعض
العوامل المساعدة

1

2

3

4

تحليل الواقع
الحالي

دراسة
المتطلبات
الحكومية

اإلطالع على
أبرز الممارسات

تطوير
استراتيجية
االبتكار

دراسة المتطلبات
الحكومية
واألجندة الوطنية
واالستراتيجية
الوطنية لالبتكار

اإلطالع على أبرز
الممارسات في
مجال االبتكار

دراسة وتحليل
الواقع الحالي
لالبتكار

صياغة الرؤية
والرسالة والقيم
وتطوير استراتيجية
االبتكار

والمساندة لعملية االبتكار وهي (االتصال فريق التوجيه والحوكمة -عمليات االنتخابات  -توفر الموارد الالزمة)
االبتــكار فــي العمليــة االنتخابيــة ،اكــدت حــرص اللجنــة
الوطنيــة لالنتخابــات علــى خلــق بيئــة عمــل متكاملــة
لالبتــكار تســاند األفــكار اإلبداعيــة وتحتضنهــا وتعمــل علــى
تنفيذهــا وقيــاس فاعليتهــا بمــا ينســجم مــع اإلســتراتيجية
الوطنيــة لالبتــكار واســتراتيجية اللجنــة وتحقيــق طمــوح
حكومــة اإلمــارات بــأن تكــون مــن أكثــر الحكومــات ابتـ ً
ـكارا
علــى مســتوى العالــم بحلــول عــام  ،2021إلــى جانــب
االســتفادة مــن الخبــرات المتوفــرة لــدى كافــة عناصــر
االنتخابــات والجهــات ذات العالقــة بمــا يعــزز مــن فــرص
الوصــول إلــى أفضــل الممارســات والحلــول واإلجــراءات
فــي تنفيــذ العمليــة االنتخابيــة بهــدف تقديــم خدمــات
جديــدة ومبتكــرة وتنفيــذ األعمــال واســتحداث مبــادرات
وسياســات بطــرق إبداعيــة تحقــق قيمــة مضافــة لجميــع
الناخبيــن والمرشــحين.
بنــاء شــبكة شــراكات فاعلــة مــع الجامعــات ومراكــز البحــث
العلمــي والهيئــات فــي القطــاع الحكومــي والخــاص ،حيــث
حرصــت اللجنــة بنــاء هــذه الشــراكات لدعــم عمليــة االبــداع
واالبتــكار بمــا يضمــن التكامــل واســتفادة جميــع األطــراف
مــن اإلمكانيــات والمــوارد المتاحــة وضمــان االســتخدام
األمثــل للمعــارف والمعلومــات المتاحــة.

أهــم االبتــكارات التــي تمــت فــي عمليــة انتخابــات المجلــس
الوطنــي االتحــادي لســنة  ،2019مــا يلــي:
•انجــاز عمليــة التصويــت االلكترونــي لــكل ناخــب فــي مــدة
التتجــاوز  20ثانيــة ،وبلــغ اجمالــي رحلــة الناخــب مــن دخــول
المركــز االنتخابــي الــى الخــروج بعــد التصويــت  ،بلــغ اقــل
مــن دقيقتيــن.
مدة عملية التصويت
االلكتروني لكل ناخب

اجمالي رحلة الناخب من دخول المركز
االنتخابي الى الخروج بعد التصويت

98

التصويت من الخارج
للمواطنــون االماراتيــون المقيمــون فــي الخــارج والمتواجــدون فــي مهــام
رســمية ،ومشــاركتهم مــن التصويــت مــن خــال ســفارات الدولــة فــي جميــع

أنحــاء العالــم .وهــي بــا شــك تعتبــر خطــوة مهمــة للتطــور التدريجــي للتمكيــن
السياســي وانتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي إلعطــاء المواطــن اإلماراتــي
المقيــم فــي الخــارج الحــق بــاإلدالء بصوتــه والســعي لجعــل اإلمــارات فــي
مصــاف الــدول العالميــة فــي نظــام التصويــت والتمكيــن السياســي .وهنــاك
حوالــي ( )1849ناخبـ ًـا أدلــوا بأصواتهــم فــي الخــارج.

وقــد كانــت ســفارة الدولــة فــي العاصمــة النيوزيلنديــة
ويلنغتــون أول مــن قــام بالتصويــت فــي تمــام الســاعة
الثانيــة صباحـ ًـا بتوقيــت اإلمــارات ،العاشــرة صباحـ ًـا بتوقيــت
نيوزيلنــدا باعتبــار فــارق التوقيــت وتنتهــي فــي لــوس
أنجلــوس بواليــة كلفورنيــا فــي امريــكا .وبلــغ عــدد المراكــز
االنتخابيــة 118مركــزا انتخابيــا حــول العالــم صنفــت ( 94
ســفارة و 22قنصليــة وبعثتــان دبلوماســيتان) .وبشــكل

عــام يتولــى الســفير أو القنصــل أو مــن يوكالنــه مهــام
رئاســة المركــز االنتخابــي داخــل ســفارة أو قنصليــة الدولــة
فــي الخــارج ،والتأكــد مــن توافــر جميــع اإلجــراءات الفنيــة
والتنظيميــة المتطلبــة فــي نظــام التصويــت المعتمــد
ّ
وموقــع
قبــل بــدء عمليــة االنتخــاب ،وتحريــر محضــر رســمي
بذلــك.

عملية التصويت المبكر
تعتبــر مــن األفــكار المبتكــرة والتــي مــن خاللهــا يســتطيع الناخــب
التصويــت فــي االنتخابــات عــن طريــق نظــام التصويــت اإللكترونــي
ً
بــدءا بإجــراءات
فــي المراكــز االنتخابيــة المحــددة فــي كل إمــارة
التعــرف علــى شــخصية الناخــب “ قبــل اإلدالء بصوتــه” مـ ً
ـرورا بإدخــال
ومعالجــة وتنظيــم البيانــات ورصدهــا.

نظام الصوت الواحد
“غيــر المتحــول” مــن أكبــر التغييــرات االبتكاريــة التــي تمــت فــي انتخابات المجلــس الوطني
االتحــادي  2019و .2015وهــو يعنــي أن ال يكــون لعضــو الهيئــة االنتخابيــة ســوى اختيــار
مرشــح واحــد -فقــط -دون النظــر إلــى عــدد المقاعــد المخصصــة لإلمــارة التــي ينتمــي إليهــا
وفقـ ًـا للدســتور .ويختلــف هــذا النظــام عــن نظــام “الصــوت المتعــدد” الــذي أخــذ بــه فــي
الدورتيــن االنتخابيتيــن اللتيــن أجريتــا فــي عامــي  2006و2011م.
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نظام التصويت اإللكتروني المتكامل

ً
واحــدا مــن المبــادرات المبتكــرة فــي الدولــة؛ حيــث تــم تطويــر
يعتبــر
بنيــة تحتيــة شــاملة ألنظمــة التصويــت اإللكترونــي باالعتمــاد علــى
مشــروع الهويــة الرقميــة وقاعــدة بيانــات الســجل الســكاني .ويوفــر
النظــام أحــدث الوســائل التقنيــة الالزمــة لحمايــة أمــن وســرية البيانــات
علــى مختلــف المســتويات (تطبيقــات التصويــت ،التوصيــل الشــبكي،
مركــز البيانــات)،

كمــا يوظــف إمكانــات التشــفير اإللكترونــي األكثــر تطـ ً
ـورا علــى الصعيــد العالمــي لضمــان ســرية البيانــات وعــدم التالعــب
فــي العمليــة االنتخابيــة أو فــي عمليــات تســجيل األصــوات وفرزهــا.
ومن مميزات نظام التصويت اإللكتروني:

إجراء عملية فرز األصوات واستخراج النتائج بشكل لحظي وسريع.

تقليص عامل الوقت في تنفيذ إجراءات العملية االنتخابية ،بالمقارنة مع التجربة السابقة من خالل:
مدة التحقق من الهوية والتأكد من
أحقية الناخب في التصويت

الخروج

الوقت المستغرق في عملية احتساب
األصوات وإعالن النتائج

تأكيد اختيار
مرشح

ومــن مميــزات نظــام التصويــت اإللكترونــي أيضــا اختصــار
الوقــت المســتغرق فــي عمليــة فــرز األصــوات وإعــان النتائــج
األوليــة لالنتخابــات مــن يــوم عمــل كامــل إلــى أقــل مــن (5
ً
رســميا
دقائــق) ،حيــث تــم إعــان النتائــج األوليــة لالنتخابــات
فــي وســائل اإلعــام خــال (نصــف) ســاعة بعــد إغــاق
صناديــق االقتــراع فــي الدولــة.

اختيار المرشح

الدخول

100
ـتنادا لخطــة االحتياجــات المعــدة مسـ ً
ً
ـبقا
قامــت اللجنــة اسـ
بتجهيزعــدد  39مركــز انتخابــي وفــق افضــل المواصفــات
بمســتوى الســبع نجــوم وبشــكل متكامــل التجهيــز بمــا
يضمــن ســير العمليــة االنتخابيــة بسالســة طــوال فتــرة
االقتــراع و تــم تحديــد عــدد ومواقــع المراكــز مــن خــال
دراســة عــدد الناخبيــن لــكل امــارة والتوزيــع الجغرافــي
والســكاني لهــم وســهولة الوصــول إلــى المركــز ووضوحــه
وتقليــص مــدد االنتظــار لتصــل الــى ريــادة عالميــة التتعــدى
 180ثانيــة مــن الدخــول الــى الخــروج للمركــز االنتخابــي مــع
افضليــة عالميــة للتصويــت االلكترونــي التتعــدى  20ثانيــة
فقــط ..وتطويــر مركــز اتصــال لتقديــم خدمــات الــرد علــى
استفســارات الناخبيــن والمرشــحين ضمــن ادارة انتخابــات
 2019بمــا يضمــن تنفيــذ عمليــة انتخابيــة وفــق أرقــى
المعاييــر وبأعلــى مســتويات الدقــة والنزاهــة والشــفافية.
مراكز التصويت
المبكر

9

مراكز التصويت ليوم
االنتخاب الرئيسي

39

مراكز التصويت خارج
الدولة
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تنفيــذ دراســة التوزيــع الســكاني لتحديــد المراكــز االنتخابيــة
المناســبة ،حيــث عملــت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات مــن
خــال جهــود لجــان اإلمــارات ولجنــة تجهيــز مراكــز االنتخــاب
الريئســية ومراكــز التصويــت المبكــر والتركيــز علــى اختيــار
مراكــز انتخــاب قريبــة مــن المناطــق والتجمعــات الســكانية
لتســهيل عميلــة الوصــول إليهــا مــن قبــل الناخبيــن.
وقــد راعــت فــي عمليــة اختيــار المراكــز أن تتــم وفــق
دراســة ،وضمــن خطــة محــددة تضمــن لجميــع أعضــاء
الهيئــات االنتخابيــة ،إمكانيــة الوصــول إليهــا واإلدالء
بصوتهــم لمرشــحيهم.
كمــا أكــدت اللجنــة أن األهميــة ليســت فــي عــدد المراكــز
وإنمــا بالتــوزع الجغرافــي لهــذه المراكــز ،وحجمهــا ،والقــدرة
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االســتيعابية لهــا ،وعــدد أيــام التصويــت ،التــي تصــب
بمجملهــا فــي تقديــم أفضــل الخدمــات للناخبيــن وتســهيل
عمليــة التصويــت.

حيــث قامــت بتنفيــذ عــدد مــن الزيــارات الميدانيــة وفــق
خمــس مراحــل تهــدف الختيــار أفضــل األماكــن فــي مختلــف
مناطــق الدولــة ليتــم تحديدهــا وتجهيزهــا ليــوم االنتخــاب،
مــن خــال قيــام فــرق عمــل لجنــة تجهيــز مراكــز االنتخــاب
ولجــان اإلمــارات بزيــارات ميدانيــة لألماكــن المقترحــة
للوقــوف علــى جاهزيتهــا ومالءمتهــا مــن حيــث ســهولة

وصــول الناخبيــن إليهــا ،والعمــل علــى ضمــان تجهيــز هــذه
المراكــز بأفضــل الوســائل والتقنيــات الفنيــة التــي تضمــن
سالســة العمليــة االنتخابيــة وتســهل عمليــة دخــول وخــروج
المقترعيــن بشــكل منظــم وســريع.
أتبعــت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات منهجيــة المقارنــات
المعياريــة وفــق أســس علميــة تعتمــد علــى التخطيــط
وجمــع البيانــات والتحليــل وعمــل اإلجــراءات التحســينية
ومراجعــة نتائجهــا والتحســين طبقــا للنتائــج .ونفــذت
طبقــا لذلــك عــددا مــن الزيــارات الميدانيــة لــدول تنفــذ
االنتخابــات وفــق أفضــل الممارســات الرائــدة .ومــن هــذه
الــدول الواليــات المتحــدة والهنــد واســتونيا والمشــاركة
فــي المؤتمــرت المتخصصــة بأنظمــة التصويــت االلكترونــي
مــن أجــل مواكبــة منظومــة البرامــج والمشــاريع الرائــدة
التــي تطبقهــا دول العالــم فــي مجــال العمليــات االنتخابيــة
واالرتقــاء بمســتوى الخدمــات لتحقيــق أفضــل النتائــج
وســعادة الناخبيــن.
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التخطيط
جمع
البيانات

التحسين
والتأكيد
المقارنة
المعيارية
مراجعة
النتائج

التحليل

مدى سعادة الناخبين عن المدة الزمنية
لعملية التصويت
مدى سعادة الناخبين عن إجراءات
العملية االنتخابية

اتخاذ
اإلجراءات
المنسبة

كمــا تــم بالتعــاون مــع كليــات التقنيــة العليــا فــي دبــي تنظيــم مبــادرة ابتكاريــة
بعنــوان ” مختبــر االنتخابــات” لتمكيــن الشــباب مــن المشــاركة بتطويــر العمليــة
االنتخابيــة فــي جميــع مراحلهــا ،والمســاهمة في نشــر ثقافة المشــاركة السياســية.
وتهــدف هــذه المبــادرة إلــى إشــراك الشــباب فــي تطويــر العمليــة االنتخابيــة
فــي كافــة مراحلهــا ،وذلــك مــن خــال توفيــر منصــة تمكنهــم مــن طــرح آرائهــم
ومقترحاتهــم وأفكارهــم حــول آليــات مبتكــرة وأدوات متطــورة حديثــة مــن شــأنها
المســاهمة فــي تطويــر العمليــة االنتخابيــة فــي الدولــة.
وتضمنــت المبــادرة طــرح تحديــات ذات صلــة بالعمليــة االنتخابيــة ،واستكشــاف
حلــول مســتقبلية لهــا باالعتمــاد علــى المنهــج التجريبــي حيــث يســتهدف الخــروج
بأفــكار استشــرافية لمكونــات العمليــة االنتخابيــة ،واالســتفادة مــن المختبــر
التعريــف بآليــات االنتخابــات ومكوناتهــا بشــكل مبتكــر ،وذلــك مــن خــال التركيــز
علــى تطويــر شــكل جهــاز التصويــت اإللكترونــي ليكــون أكثــر ســهولة فــي
االســتخدام.

والتعــاون مــع مكتــب شــؤون المجالــس فــي ديــوان ولــي عهــد
أبوظبــي ،فــي تنظيــم محاضــرات بعنــوان “انتخابــات المجلــس
الوطنــي االتحــادي  ،“2019ضمــن الجهــود ال راميــة لنشــر
ثقافــة المشــاركة السياســية ،وإشــراك أبنــاء المجتمــع فــي
دعــم الــدورة الرابعــة مــن انتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي
فــي جميــع مراحلهــا .ةحصلــت هــذه المحاضــرات علــى اشــادة
المواطنــون باســهامها فــي تحســين وعيهــم السياســي وتفعيــل
مشــاركتهم فــي انتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي .وتأتــي
تنظيــم هــذه المحاضــرات و المبــادرات المبتكــرة التــي تســهم
فــي تعزيــز الوعــي السياســي والتواصــل مــع جميــع شــرائح
المجتمــع.

%98

102

ومــن المبــادرات أيضــا قيــام اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات بتنظيــم ورش
تدريبيــة إلثــراء معرفــة الراغبيــن فــي الترشــح لعضويــة المجلــس الوطنــي
االتحــادي بجميــع اإلجــراءات المتعلقــة بعمليــة الترشــح ،وســاهمت هــذه
الــورش فــي إكســاب الراغبيــن فــي الترشــح الخبــرة العمليــة ،التــي مكنتهــم
مــن اإلحاطــة بجميــع القواعــد والضوابــط القانونيــة الخاصــة بمراحــل العملية
االنتخابيــة ،وبمــا يضمــن اإللمــام بالحقــوق والواجبــات وااللتزامــات ،التــي

تقــود إلــى تنفيــذ حملــة انتخابيــة متميــزة ،تتعــزز معهــا فــرص النجــاح فــي
انتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي .2019

حرصــت اللجنــة علــى المشــاركة فــي المؤتمــر الســنوي للمنظمــة العربيــة
للتنميــة اإلداريــة وذلــك لعــرض نظــام التصويــت االكترونــي المبتكــر
والمســجل ضمــن المصنفــات الفكريــة المملوكــة للجنــة ،وهــو مايدعــم
أهــداف التنميــة المســتدامة ،إذ احتلــت المركــز األول عربيــا و 12عالميــا
ضمــن أكثــر الــدول تنافســية فــي مؤشــر التنافســية الرقميــة لعــام ،2019
ونظــام التصويــت اإللكترونــي المســتخدم فــي انتخابــات المجلــس الوطنــي
االتحــادي ،قــد حقــق بفضــل التطــور الكبيــر فــي البنيــة التحتيــة لنظــام
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات نجاحــا باهــرا فــي تســهيل عمليــة
التصويــت علــى الناخبيــن ونجــاح العمليــة االنتخابيــة ،ليكــون واحــدا مــن امثلة
كثيــرة يمكــن للــدول االســتفادة منهــا فــي توفيــر خدمــات ســهلة تســهم
فــي إســعاد أفــراد المجتمــع

إنشــاء مراكــز للتصويــت فــي مراكــز التســوق الكبــرى مفهــوم جديــد للتصويــت ابتكرتــه
اللجنــة لخلــق تفاعــل أكبــر مــع النــاس والذهــاب إلــى كافــة أفــراد المجتمــع وحيــث
يتواجــدون ،ونقــل عمليــة االقتــراع مــن الشــكل التقليــدي فــي األماكــن الروتينيــة المغلقة،
إلــى مراكــز التســوق المفتوحــة أمــام الجميــع .حيــث أرســى التصويــت فــي مراكــز التســوق
ً
ً
مبتكــرا لالنتخابــات
تقليــدا
فــي يــاس مــول فــي أبوظبــي ،وســن ســت مــول فــي دبــي
البرلمانيــة علــى مســتوى العالــم.

ـا عــن توزيــع شــهادات تفيــد بقيــام
تنفيــذ عــدة مبــادرات مبتكــرة للناخبيــن ،منهــا توزيــع الــورود والحلويــات وشــجرة التســامح (الغــاف) ،فضـ ً
الناخــب بالحضــور وممارســة حقــه فــي االنتخــاب ،وذلــك بهــدف إدخــال البهجــة والســرور علــى الناخبيــن ،مشـ ً
ـيرا إلــى أن مبــادرات المركــز القــت
استحســان الناخبيــن.

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي

103
وقــد اســتقبل رؤســاء بعــض المراكــز االنتخابيــة فــي الدولــة الناخبيــن بالــورود والشــوكوالتة ترحيبــا بهــم فــي اليــوم األخيــر مــن التصويــت فــي

انتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي  ،2019وتشــجيعا لهــم علــى مشــاركتهم فــي العمليــة االنتخابيــة ،وشــهدت اللجــان االنتخابيــة توافــد
عائــات للتصويــت فــي االنتخابــات كمــا اصطحــب عــدد اآلبــاء أطفالهــم للمراكــز االنتخابيــة لمشــاركتهم فــي العــرس االنتخابــي وإعطائهــم
الفــرص للتعــرف علــى أهميــة المشــاركة الوطنيــة فــي انتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي.

توفيــر بيئــة الكترونيــة متكاملــة لنظــام إدارة وتخطيــط
االنتخابــات حيــث تــم تطويــر نظــام متابعــة إنجــاز مشــروع
ً
الكترونيــا؛ و أصبــح فــي اســتطاعة كافــة
االنتخابــات
المعنييــن االطــاع علــى نتائــج ونســب إنجــاز أنشــطة برنامج
االنتخابــات والخطــط الخاصــة بــإدارة المخاطــر والمــوارد
مــن خــال الدخــول إلــى النظــام بواســطة الكمبيوتــرات
المحمولــة واأللــواح والهواتــف الذكيــة .وســاهمت أدوات
إدارة المشــاريع المســتندة علــى شــبكة االنترنــت أعضــاء
فــرق العمــل واللجــان فــي إدارة مــوارد المشــاريع فــي كافة
مراحــل المشــروع ،ســواء فــي مرحلــة التخطيــط للمشــروع
أو فــي مرحلــة المتابعــة وإصــدار التقاريــر ومراقبــة حالــة
المشــروع وضبــط الوقــت والتكلفــة والجــودة ومعرفــة
حالــة المشــروع باســتخدام الهواتــف الذكيــة واالطــاع
اآلنــي علــى حالــة المشــروع الفعليــة .
وقامــت اللجنــة بتطويــر أنظمــة متقدمــة لالنتخابــات ،حيــث
يعتبــر التخطيــط والمتابعــة النشــطة للعمليــة االنتخابيــة

عمليــة لوجســتية معقــدة ،لــذا فــإن األمــر يتطلــب توفــر
أدوات متقدمــة تحقــق مســتوى عــال وقــوي مــن الرقابــة

واإلدارة لجعــل العمليــة االنتخابيــة سلســة وفعالــة .وقــد
تــم تطويــر العديــد مــن الحلــول والبرمجيــات التــي يمكــن

اســتخدامها لدعــم العمليــة االنتخابيــة ،والتقليــل مــن تأثيــر
المخاطــر المحيطــة باالنتخابــات وتدعيــم جــودة المخرجــات
والعمليــة االنتخابيــة وزيــادة رضــا وســعادة الناخبيــن.
وقــد تــم تطويــر أداة التخطيــط والمتابعــة لدعــم مجريــات

ومراحــل العمليــة االنتخابيــة.

اتبــاع اســلوب التطبيــق العملــي فــي نظــام الحمايــة

اإللكترونــي “التشــفير اإللكترونــي” لعمليــة التصويــت فــي
انتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي بمــا يضمــن الســرية

التامــة للمعلومــات االنتخابيــة والحيولــة دون الوصــول

إلــى أيــة بيانــات خاصــة بالعمليــة االنتخابيــة ،والســيما
بيانــات المرشــحين وأعضــاء الهيئــات االنتخابيــة .ويعتمــد
النظــام علــى تكنولوجيــا تشــفير إلكترونــي خاصــة فــي
عمليــة فــرز واحتســاب األصــوات ،بحيــث يتطلــب نظــام

التشــفير اســتخدام بطاقــات الدخــول لنظــام التصويــت
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اإللكترونــي مــن قبــل األشــخاص المخوليــن باســتخدامها،

علــى دخــول الموقــع مــن خــال إعالنــات الصحــف والرســائل

عمليــة التصويــت فــي المراكــز االنتخابيــة عمليــة احتســاب

إلــى الترويــج عــن الموقــع مــن خــال قنــوات التواصــل

لكــي يتمكنــوا مــن القيــام بهــذه العمليــة .ويعقــب انتهــاء
األصــوات بصــورة إلكترونيــة ،ليتــم بعدهــا اإلعــان عــن

نتائــج عمليــة التصويــت لمرشــحي المجلــس الوطنــي

االتحــادي .وقــد تــم اســتخدام بنــى مفتــاح التشــفير العــام
التــي تعــد مــن أفضــل أســاليب التشــفير وأنجعهــا علــى
اإلطــاق .كمــا تــم االســتعانة ببيــوت خبــرة للتحقــق مــن

هــذه العمليــة وأخــذ جميــع االحتياطــات الالزمــة علــى جميــع

النصيــة القصيــرة واإلذاعيــة والتلفزيونيــة ،باإلضافــة

االجتماعــي التويتــر والبــاك بيــري مســنجر ،كمــا تــم التعميم
علــى جميــع المؤسســات االتحاديــة والمحليــة واإلعالميــة
علــى إضافــة رابــط (بنــر) اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات علــى
صفحاتهــا الرئيســة ،وقــد بلــغ عــدد الجهــات التــي أضافــت

رابــط اللجنــة علــى موقعهــا اإللكترونــي ( )50جهــة.

المســتويات وســد الثغــرات األمنيــة المرتبطــة بالتجهيــزات
الفنيــة واإلجــراءات المرتبطــة بالعمليــة االنتخابيــة برمتهــا.

اســتخدام حلقــات ومجموعــات التواصــل االجتماعــي
االلكترونــي فــي االتصــال وتبــادل المعلومــات بيــن المعنين

مــن أعضــاء الفــرق واللجــان للبقــاء متصليــن بالمشــروع
وعلــى درايــة بــكل جديــد يخــص المشــروع ،لمناقشــة
وتبــادل األفــكار ،ومتابعــة تقــدم المشــروع ،والقضايــا
الجديــدة وغيرهــا بطريقــة ســريعة تســاهم فــي التغلــب
علــى التعقيــدات والبيروقراطيــة وتســاهم فــي تســريع

وتحفيــز وتيــرة العمــل.

تســويق الموقــع االلكترونــي للجنــة الوطنيــة لالنتخابــات؛
مــن خــال نشــر عنــوان الموقــع وحــث الجمهــور المســتهدف

إحصائيات الموقع اإللكتروني:
عدد الزيارات
833.850

الفئة العمرية
األكثر زيارة

الفئة العمرية
األكثر زيارة هي
من  35-44بنسبة
35.66%

أكثر المنصات
ً
استخداما

الهاتف المتحرك
بعدد
784.834

الجنس

أكثر الدول زيارة

الرجال بنسبة
64.22%

اإلمارات

أكثر الصفحات
الهيئات االنتخابية

رصــد وتحليــل لألخبــار المنشــورة فــي كافة وســائل اإلعالم،

البيانــات إلــى أعمــال مخططــة تنشــر فــي تقاريــر خاصــة

باالنتخابــات نظــرة دقيقــة وملخصــة لكافــة المواضيــع التي

هــذه الحلــول تتبــع اآلراء حــول موضــوع أو كلمــة مفتاحيــة

حيــث يوفــر هــذا النــوع مــن الحلــول للجهــات المعنيــة

يتــم تبادلهــا ومناقشــتها علــى مواقــع التواصــل الجماعــي
بخصــوص العمليــة االنتخابيــة ،والمرشــحين ،والمراكــز

االنتخابيــة .بحيــث تســتطيع الجهــات المعنيــة تحويــل هــذه

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي

بحيــث يمكــن تحليلهــا ومتابعتهــا .كمــا يمكــن مــن خــال

معينــة ،وذلــك مــن خــال أوامــر ســهلة وشاشــات قيــادة
مصممــة خصيصـ ًـا لجلــب هــذا النــوع مــن البيانــات وإعــداد

التقاريــر.
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خصصــت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات أجهــزة لتصويــت الناخبيــن مــن أصحــاب الهمــم يتــم فيهــا مراعــاة
االرتفــاع ،لهــذه الفئــة وخاصــة ممــن يســتخدمون الكرســي المتحــرك بحيــث يســتطيعون التصويــت بــكل

سالســة ،إلــى جانــب كاونتــرات للتدقيــق علــى إجــراءات التســجيل وفــق أعلــى المعاييــر فــي تقديــم
الخدمــات والدعــم الــازم لكافــة المشــاركين فــي االنتخابــات ،بهــدف الخــروج بأفضــل صــورة تليــق
بالتجربــة اإلماراتيــة االنتخابيــة.

كمــا تــم تخصيــص موظفيــن ومتطوعيــن لإلجابــة عــن جميــع أســئلة الناخبيــن المتعلقــة بإجــراءات

التصويــت ،ومســاعدة كبــار المواطنيــن وأصحــاب الهمــم فــي انجــاز التصويــت بــكل ســهولة ويســر.

وتوفيــر خدمــات متميــزة لهــم بــدأت باســتقبالهم بســيارات خاصــة تنقلهــم مــن المواقــف الــى المراكــز

االنتخابيــة ،وتدريبهــم علــى آليــة االنتخــاب ،ومــن ثــم تفعيــل بطاقــة الهويــة ،حتــى االنتهــاء مــن التصويــت
بنجــاح .يأتــي ذلــك بهــدف التســهيل علــى هــذه الفئــة وإشــراكهم فــي مســيرة البنــاء والتطويــر ،وضمــان
مســتقبلهم لعيــش حيــاة كريمــة بكامــل الحقــوق ،مــا يعكــس ثقافــة اإلمــارات الحضاريــة واإلنســانية.

مدى سعادة الناخبين عن تعامل موظفي
المراكز االنتخابية (استقبال ،إرشاد)؟
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كمــا تــم تطبيــق خدمــة إصــدار بطاقــة «باركــود» ،خاصــة بالتصويــت فــي المراكــز االنتخابيــة داخــل الدولــة،
لتمكيــن الناخبيــن مــن اإلدالء بأصواتهــم ،بحيــث يمكــن االســتعانة بهــذه الخدمــة فــي ثــاث حــاالت:
•الحالــة األولــى إذا تبيّ ــن لمســؤول اللجنــة االنتخابيــة أن الشــريحة اإللكترونيــة لبطاقــة الهويــة ،الصــادرة مــن
الهيئــة االتحاديــة للهويــة والجنســية ،ال تعمــل فــي جهــاز التصويــت اإللكترونــي.
•الحالــة الثانيــة إذا كانــت بطاقــة الهويــة منتهيــة الصالحيــة (بشــرط إبــراز الناخــب الطلــب المقــدم لتجديــد
الهويــة).
•الحالــة الثالثــة إذا كانــت بطاقــة الهويــة مفقــودة (بشــرط إبــراز الناخــب مــا يفيــد فقدانهــا مــن مركــز
الشــرطة).

ســهولة الوصــول إلــى مراكــز االنتخــاب ،فقــد طــورت
اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات تطبيقـ ًـا جديـ ً
ـدا علــى الهواتــف

ليشــتمل علــى الخرائــط واالتجاهــات إلــى مراكــز االنتخــاب.

لمتابعــة آخــر المســتجدات واألخبــار حــول انتخابــات المجلــس

إلــى زيــادة عــدد المشــاركين فــي االنتخابــات.

الذكيــة يمكــن اســتخدامه مــن قبــل مواطنــي الدولــة

الوطنــي االتحــادي  ،2019والتحقــق مــن ورود أســمائهم

اب ستور

2507

ضمــن قوائــم الهيئــات االنتخابيــة .وتــم تعزيــز هــذا التطبيــق
وتزيــد هــذه الميــزات الجديــدة مــن رضــا العمــاء ،بمــا يؤدي

إحصائيات عدد مرات تنزيل التطبيق الذكي:

جوجل بالي
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صور عن التطبيق الذكي للجنة الوطنية لالنتخابات

ابتــكار وتطويــر وتحســين صناديــق االنتخابــات فــي الخــارج والتــي كانــت صناديــق بالســتيكية وتــم تطويرهــا الــى
صناديــق كرتونيــة قابلــة للطــي وذات اســتعمال واحــد والوصــول إلــى آليــة عمليــة بســيطة تــؤدي الغــرض
وتحقــق الهــدف وبأقــل التكاليــف الممكنــة والتجهيــزات اللوجســتية المتوفــرة  ،وكانــت اللجنــة الوطنيــة
لالنتخابــات اعتمــدت إتاحــة المجــال لجميــع المواطنيــن الذيــن وردت أســماؤهم فــي الهيئــة االنتخابيــة وتواجــدوا
خــال فتــرة االنتخابــات خــارج الدولــة  ،أن يتمكنــوا مــن التصويــت فــي الســفارات والبعثــات الدبلوماســية خــارج
الدولــة  .وبــدأت اللجنــة فــي العمــل بهــذا القــرار منــذ عــام  ، 2015حيــث تــم فتــح التصويــت فــي  94مركــز
خــارج الدولــة  ،وقــام فريــق اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات بالتجهيــز اللوجســتي لتجهيــز  118مركــزا خــارج الدولــة .
وقــد اتخــذت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات قــرار التصويــت اليــدوي فــي البعثــات والســفارات خــارج الدولــة نظــرا
ألســباب كثيــرة أهمهــا ضمــان نزاهــة االنتخابــات وأمــن االنتخابــات مــن الناحيــة الفنيــة  ،ونتيجــة لهــذا القــرار
فقــد كان مطلوبــا مــن اللجنــة الفنيــة تجهيــز  118صنــدوق للتصويــت  ،ونقلهــا مــن اإلمــارات إلــى هــذه المراكــز
خــارج الدولــة.

نبذة عن المشكلة :

إن عمليــة نقــل أكثــر مــن  94صنــدوق بالســتيكي
حجمــه  60*60ســم تقريبــا عمليــة تحتــاج تجهيــزات
لوجســتية ضخمــة تبــدأ مــن عمليــة التصنيــع ،
والتخزيــن  ،والنقــل  ،ثــم الشــحن إلــي مختلــف دول
العالــم  ،وبعــد االنتهــاء مــن عمليــة التصويــت أيضــا
يكــون هنــاك حاجــة لمســاحات تخزيــن داخــل المقــار ،
وإعــادة شــحن مــرة أخــرى .

الحل واألثر :

تــم رصــد أهــم المشــكالت الســابقة  ،وآليــة تحســينها وتطويرهــا باالســتفادة مــن أنظمــة االبتــكار
العالميــة  ،بهــدف الوصــول إلــى آليــة عمليــة بســيطة تــؤدي الغــرض وتحقــق الهــدف وبأقــل
التكاليــف الممكنــة  ،والتجهيــزات اللوجســتية المتوفــرة .وتــم عمــل دراســة دقيقــة لصنــدوق
التصويــت البالســتيكي  ،وآليــة الفتــح واإلغــاق  ،وآليــة التصنيــع  ،وجميــع الجوانــب الفنيــة  .ثــم
عكــف الفريــق علــى وضــع تصــورات أوليــة لشــكل صنــدوق مبتكــر  ،فنفــذت ورشــة عصــف ذهنــي
وكانــت هنــاك عــدة ســيناريوهات لتخيــل شــكل الصنــدوق .وتــم االتفــاق علــى تطويــر وتصميــم
صنــدوق كرتونــي مــن الــورق المقــوى قابــل للطــي  ،ومــزود بأشــرطة الصقــة مثبتــة بطريقــة
فنيــة محكمــة بحيــث يمكــن فتحــه وتركيبــه بطريقــة ســهلة .

مقارنة بين صندوق االنتخابات البالستيكي وصندوق االنتخابات الصندوق الكرتوني

التفاصيل

صندوق االنتخابات البالستيكي

صندوق االنتخابات الصندوق الكرتوني

تكاليف التصنيع

مرتفعة

تكاليف التخزين

مرتفعة

منخفضة

نعم

نعم

تكاليف الشحن

مرتفعة

تكاليف شريط اإلغالق

مرتفعة

صديقة للبيئة

نوعا ما

تحقيق الغرض

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي

منخفضة

منخفضة
منخفضة
نعم
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اســتخدام الــذكاء االصطناعــي عنــد االســتعالم عــن اســماء
الناخبيــن ,مــن خــال تطويــر اليــة الــرد فــي خدمــة العمــاء

للهيئــات االنتخابيــة بشــكل متكامــل و تطويــر الــرد اآللــي
ليتناســب مــع احتياجــات وتوقعــات المتعامليــن ولتتوافــق
مــع أفضــل الممارســات والتقنيــات فــي مجــال خدمــة

العمــاء بحيــث يعمــل الــرد اآللــي علــى مــدار  24ســاعة

وبإمــكان النظــام تحديــد انتمــاء المســتعلم الــى أي هيئــة
ً
متبوعــا بعالمــة
انتخابيــة عــن طريــق إدخــال رقــم الهويــة
المربــع مــن قبــل المســتعلم ليصلــه رســالة تفيــد ورود
اســمه فــي الهيئــة االنتخابيــة مــن عدمــه حيــث وقــد وفــر
هــذا االجــراء وقــت انتظــار المتصــل كمــا وفــر تكاليــف
تعييــن موظفيــن اضافييــن والتســهيل علــى المتعامليــن

وتقليــل وقــت المكاملــة الواحــدة حيــث ان اتمتــة العمليــة
ســاعد علــى اخــراج المعلومــات بشــكل اســرع وأســهل.

مشــيرة بــأن المــادة ذاتهــا ألزمــت المنســحبين كذلــك بإزالــة
المظاهــر الدعائيــة بعــد إعــان انســحابهم.

اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات تتراجــع عــن شــرط إلزاميــة حيــازة

المواطنيــن أعضــاء الهيئــات االنتخابيــة ،الموجوديــن خــارج
الدولــة ،لبطاقــة الهويــة الرســمية الصــادرة عــن الهيئــة

االتحاديــة للهويــة والجنســية  ،لــإدالء بأصواتهــم فــي
انتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي  ،2019التــي كانــت
فــي  118ســفارة وبعثــة دبلوماســية للدولــة ،مســتعيضة
عنهــا بصــورة مــن الهويــة وأصــل جــواز الســفر ،وذلــك كحــل

مبتكــر لتســهيل عمليــة التصويــت علــى الطلبــة والمرضــى
والمســافرين فــي الخــارج ،الذيــن قــد ال يحملــون بطاقــات

الهويــة معهــم .

االبتــكار فــي تطويــر خطــة االنتخابــات واستشــراف

المســتقبل ،يعتبــر التخطيــط القلــب النابــض فــي كل
مرحلــة مــن مراحــل العمليــة االنتخابيــة بحيــث يبقــى كل

المشــاركين فــي المشــروع علــى علــم بأهــداف المشــروع،
واألمــور المطلوبــة لتحقيقــه .وتشــمل مرحلــة التخطيــط
خلــق مجموعــة مــن الخطــط للمســاعدة فــي توجيــه فريــق

المشــروع مــن بدايتــه وحتــى نهايتــه .ويســاعد التخطيــط
علــى التحكــم فــي وقــت المشــروع ،والتكلفــة ،والجــودة،

والتغيــرات ،والمخاطــر ،والقضايــا ذات الصلــة .كمــا يســاعد
فــي الســيطرة علــى الموظفيــن والمورديــن الخارجييــن
لضمــان تســليم المشــروع فــي الوقــت المحــدد وفــي حدود

الميزانيــة والجــدول الزمنــي المخطــط والمتفــق عليــه.
رســائل نصيــة لمرشــحي الوطنــي إلزالــة مظاهــر الحملــة

االنتخابيــة ،تــم ارســال رســائل نصيــة لمرشــحي انتخابــات

المجلــس الوطنــي االتحــادي  2019تعلمهــم فيهــا بضــرورة
ازالــة جميــع مظاهــر الحملــة االنتخابيــة خــال أســبوع مــن

إعــان النتائــج النهائيــة لالنتخابــات  ،إضافــة الــى إصــاح
أي أضــرار ناشــئة عــن عمليــات االزالــة فــي كافــة مناطــق
وطــرق االمــارة التــي يتبــع لهــا المرشــح .وإلــى ضــرورة

االلتــزام باإلجــراءات التنفيذيــة المتعلقــة بســير العمليــة

االنتخابيــة .وأشــارت اللجنــة بــأن المــادة رقــم  53مــن
التعليمــات التنفيذيــة شــددت علــى ضــرورة التــزام كافــة

المرشــحين بإزالــة جميــع مظاهــر حمالتهــم االنتخابيــة خــال
أســبوع علــى األكثــر مــن إعــان النتائــج النهائيــة لالنتخابــات،

تحميــل الســير الذاتيــة للمرشــحين لعضويــة المجلــس

الوطنــي االتحــادي علــى الموقــع اإللكترونــي للجنــة

الوطنيــة لالنتخابــات ،وذلــك فــي إطــار االبتــكار فــي تعزيــز
معرفــة الناخبيــن بمرشــحي المجلــس الوطنــي االتحــادي،

وتمكينهــم مــن التعــرف علــى قدراتهــم وخبراتهــم والــذي
مــن شــأنه أن يســهم فــي التحفيــز علــى إيجــاد نــوع مــن
التفاعــل بيــن الناخبيــن والمرشــحين والتعــرف علــى الخبــرات

والمؤهــات التــي يتمتعــون بهــا ،وبمــا يســهم فــي تمكيــن
الناخــب مــن التعــرّ ف علــى كفــاءات كل مرشــح واختيــار مــن
أهــا لتمثيلهــم فــي المجلــس الوطنــي االتحــادي.
يرونــه
ً
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حرصــت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات علــى تطبيــق إطــار
عمــل فعــال وشــامل للحوكمــة على مجــاالت إدارة العملية
االنتخابيــة ومكوناتهــا المختلفــة ،مثــل إدارة المــوارد
البشــرية ،واإلدارة الماليــة ،وإدارة المعلومــات ،وإدارة
المشــاريع ،وإدارة المــوارد والممتلــكات وتوفيــر الخدمــات
االنتخابيــة النوعيــة للناخبيــن والمرشــحين وشــركائها .ومــن
ثــم فقــد عملــت اللجنــة علــى فصــل المهــام والمســؤوليات
مــن خــال تحديــد العمليــات الرئيســة والمســاندة والهيــكل
التنظيمــي المالئــم لتنفيــذ االســتراتيجية والسياســات
الداعمــة لهــا والتــي تمكنهــا مــن تنفيــذ مهامهــا ،والتحقــق
مــن تنفيــذ تلــك السياســات ضمــن اإلطــار العــام للنمــوذج
العالمــي لــإدارة االنتخابيــة.
كمــا التزمــت اللجنــة بالقواعــد القانونيــة الحاكمــة لعمليــة
تشــكيل لجانهــا الرئيســة والفرعيــة ،واالســتفادة مــن
أصحــاب الخبــرة والكفــاءة للمشــاركة فــي هــذه اللجــان
مــع تكليفهــم بوضــع الخطــط والمبــادرات وفــق متطلبــات
البرامــج الحكوميــة ،وتركيــز الجهــود للمتابعــة الفعالــة
لتنفيــذ الخطــط الموضوعــة واتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات
تصحيحيــة بحســب مــا يــرد فــي تقاريــر التقييــم والتدقيــق
بمــا يضمــن تحقيــق الغايــات التــي تــم تشــكيلها ألجلهــا.
كذلــك راعــت اللجنــة مبــدأ الحوكمــة فــي تحديــد المبــادرات
والمســاهمة فــي اتخــاذ القــرار وتعزيــز مبــدأ المســاءلة
فــي اللجــان مــن خــال شــفافية مخرجــات األداء ،وضمــان
النزاهــة والحياديــة لكافــة أعضــاء اللجــان.
وشــملت االحتياطــات التــي وفرتهــا اللجنــة للتحقــق مــن
نزاهــة نظــم التصويــت االلكترونــي الخاصــة بالعمليــات
االنتخابيــة مــا يلــي:
•االســتعانة بشــركات عالميــة محايــدة إلخضــاع البرامــج
والنظــم إلــى عمليــة فحــص شــامل ودقيــق يســبق
وضعهــا موضــع االســتخدام الفعلــي.
•اســتخدام البرامــج التطبيقيــة المســتندة إلــى مصــادر
عامــة ومفتوحــة للجميــع ،وذلــك لتعزيــز شــفافية البرامــج
والتطبيقــات المســتخدمة.
•القيــام بعمليــات تدقيــق دوريــة للبرامــج والتطبيقــات،
وخاصــة فيمــا يتعلــق بأمنهــا.

•التحقــق مــن إنتــاج كافــة البرامــج والتطبيقــات ألدلــة
ورقيــة مطبوعــة يمكــن العــودة إليهــا للتحقــق مــن نتائــج
العمليــات التــي يتــم تنفيذهــا مــن خــال تلــك البرامــج
والتطبيقــات.
•االحتفــاظ بنســخة آمنــة مــن كافــة البرامــج والتطبيقــات
المســتخدمة ،لالســتعانة بهــا فــي حــال حــدوث أيــة
أعطــال أو خلــل فــي األنظمــة اإللكترونيــة.
وعملــت اللجنــة علــى تطبيــق إطــار عمــل فعــال وشــامل
للحوكمــة علــى مجــاالت العمــل المختلفــة مثــل :اإلدارة
المؤسســية ،إدارة المــوارد البشــرية ،اإلدارة الماليــة،إدارة
المعلومــات ،إدارة المشــاريع،إدارة المــوارد والممتلــكات.

وعملــت اللجنــة مــن خــال البرامــج الداخليــة علــى التحقــق
مــن جــودة الفعاليــات التــي تســتوفي معاييــر الخدمــة
والفاعليــة والمواءمــة المطلوبــة .وقــد شــملت هــذه
البرامــج مــا يلــي:
•استشــارة الشــركاء االســتراتيجيين حــول النظــم وطــرق
العمــل الجديــدة.
•تنفيــذ برامــج التطويــر مــن خــال المتابعــة المســتمرة
ً
مســبقا.
المســتندة إلــى مؤشــرات معتمــدة
•القيام بتجربة البرامج وفحصها قبل الشروع بتنفيذها.
•تنفيــذ برامــج التدريــب الشــاملة والتحقــق مــن كفــاءة
موظفــي المراكــز االنتخابيــة المهنيــة ذات الصلــة
•التحقــق مــن كفــاءة موظفــي المراكــز االنتخابيــة المهنية
ذات الصلة.
•تنفيــذ برامــج المتابعــة والتدقيــق التــي تتبــع تنفيــذ
الفعاليــات المختلفــة.
•اعتمــاد وســائل لكشــف األخطــاء ووضــع المعالجــات
المالئمــة لتصحيحهــا.
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عمليات التدقيق

التحضير لالنتخابات ووضع
التصاميم الخاصة بها
نجاعة العملية االنتخابية

المسائل التي خضعت للتدقيق في عملية تدقيق األداء
محتوى التدقيق

منطقية وشمولية الخطط االنتخابية للجان
العالقة بين كلفة الفعاليات ونتائجها والجودة الناجمة عن ذلك

فعالية األنشطة االنتخابية

مدى إسهام خدمات العملية االنتخابية في تحقيق األهداف الموضوعة

االستدامة

مــدى قــدرة للجنــة الوطنيــة لالنتخابــات علــى الحفــاظ علــى الفوائــد الرئيســة الناتجــة عــن
االنتخابــات

مستوى التأثير

نظام التصويت اإللكتروني

المتابعة

مدى تأثير إدارة العملية االنتخابية من قبل اللجنة الوطنية لالنتخابات في الرأي العام

التحقــق مــن نزاهــة نظــم التصويــت االلكترونــي الخاصــة بالعمليــات االنتخابيــة مــن خــال
االســتعانة بشــركات عالميــة محايــدة إلخضــاع البرامــج والنظــم إلــى عمليــة فحــص شــامل
ودقيــق يســبق وضعهــا موضــع االســتخدام الفعلــي واســتخدام البرامــج التطبيقيــة المســتندة
إلــى مصــادر عامــة ومفتوحــة للجميــع ،وذلــك لتعزيــز شــفافية البرامــج والتطبيقــات المســتخدمة
تنفيــذ برامــج التطويــر مــن خــال المتابعــة المســتمرة المســتندة إلــى مؤشــرات معتمــدة مسـ ً
ـبقا
والقيــام بتجربــة البرامــج وفحصهــا قبــل الشــروع بتنفيذهــا .والتحقــق مــن جــودة الفعاليــات التــي
تســتوفي معاييــر الخدمــة والفاعليــة والمواءمــة المطلوبــة .وقــد شــملت هــذه البرامــج مــن
خــال استشــارة الشــركاء االســتراتيجيين حــول النظــم وطــرق العمــل الجديــدة

وفــود عربيــة ودوليــة تطلــع علــى النمــوذج اإلماراتــي المميــز
فــي إدارة العمليــة االنتخابيــة وتطبيــق أفضــل التقنيــات

نظمــت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات برنامــج “زيــارة انتخابــات

الكويــت ،وجمهوريــة مصــر العربيــة ،إلــى جانــب ممثليــن عــن

الرابــع وحتــى الســادس مــن شــهر أكتوبــر  ،2019وذلــك

والمركــز الدولــي للدراســات البرلمانيــة  ،ICPSوبرلمــان

المجلــس الوطنــي االتحــادي  ”2019خــال الفتــرة مــن
بالتزامــن مــع اليــوم الرئيســي لالنتخابــات فــي الخامــس
ً
عــددا مــن الجهــات
مــن أكتوبــر الجــاري ،حيــث تســتضيف
الدوليــة لحضــور العمليــة االنتخابيــة واالطــاع علــى آلياتهــا

التنظيميــة.

البرلمــان العربــي ،واألمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة،

الطفــل بالشــارقة ،والمفوضيــة الهنديــة لالنتخابــات فــي

جمهوريــة الهنــد.

وقــد ســعت اللجنــة مــن خــال هــذا البرنامــج إلــى التعريــف
بالنمــوذج اإلماراتــي في مجال تنظيم االنتخابات البرلمانية،

واطلــع الوفــد العربــي والدولــي علــى تجربــة الدولــة فــي

وبمــا يســهم فــي تعزيــز تبــادل المعــارف والخبــرات للوصــول

النمــوذج الناجــح للتصويــت اإللكترونــي المتطــور والــذي

والســيما فــي مجــال التصويــت اإللكترونــي الــذي يعــد أحــد

تنظيــم العمليــة االنتخابيــة لعــام  ،2019إلــى جانــب دراســة

تبنتــه اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات فــي انتخابــات المجلــس

الوطنــي االتحــادي منــذ دورتهــا االنتخابيــة األولــى .وضــم
الوفــد  24مشـ ً
ـاركا يمثلــون  13دولــة وجهــة بمــا فــي ذلــك
المملكــة العربيــة الســعودية ،ومملكــة البحريــن ،ودولــة
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إلــى أفضــل المعاييــر فــي تنظيــم العمليــات االنتخابيــة،

أفضــل الوســائل المتبعــة فــي عمليــات التصويــت علــى
مســتوى دول العالــم .وقــام اعضــاء الوفــود والمنظمــات

والمراكــز والــدول بالتعــرف علــى الجهــود التــي تقــوم بهــا
اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات لتنفيــذ عمليــة انتخابيــة وفــق
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أعلــى معاييــر الدقــة والشــفافية والنزاهــة ،وبمــا يتناســب

علــى اإلنجــازات الرائــدة للدولــة فــي مجــال التصويــت

جميــع المجــاالت.

وتبــادل الخبــرات مــع الــدول الشــقيقة والصديقــة.

مــع مســيرة التطــور التــي تشــهدها دولــة اإلمــارات فــي

ـا عــن تعزيــز عالقــات التعــاون والشــراكة
اإللكترونــي ،فضـ ً

واطلعــت الوفــود علــى مختلــف العمليــات التنظيميــة
الخاصــة باليــوم االنتخابــي الرئيســي ضمــن المركــز االنتخابــي

الرئيســي لمدينــة أبوظبــي فــي مركــز أبوظبــي الوطنــي
ً
بــدءا مــن إجــراءات فتــح المركــز
للمعــارض (أدنيــك)،
االنتخابــي ،مـ ً
ـرورا باالطــاع علــى ســير إجــراءات التصويــت
اإللكترونــي ومختلــف مراحــل العمليــة االنتخابيــة.

ويهــدف برنامــج الزيــارة إلــى التعريــف بالنمــوذج اإلماراتــي

فــي مجــال تنظيــم االنتخابــات البرلمانيــة ،وتســليط الضــوء
الدول والجهات المشاركة
 -1المملكة العربية السعودية
 -2الكويت

 -3البحرين

 -4المفوضية الهندية لالنتخابات

 -5جمهورية مصر العربية
أ) البرلمان العربي
ب) أمانة جامعة الدول العربية

 ICPS -6المركز الدولي للدراسات البرلمانية
 -7برلمان الطفل بالشارقة

قالوا عن االنتخابات:
قــال صاحــب الســمو الشــيخ حميــد بــن راشــد النعيمــي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم عجمــان  ،إن دولــة

اإلمــارات بقيادتهــا الحكيمــة حققــت خــال فتــرة زمنيــة قصيــرة منجــزات كبيــرة وتحــوالت جذريــة علــى
مختلــف المســتويات ومــن ضمــن هــذه المنجــزات تعميــق الممارســة الديمقراطيــة إيمانـ ًـا بــأن المشــاركة
السياســية جــزء ال يتجــزأ مــن تقــدم الدولــة والتنميــة الشــاملة التــي نعيشــها.

ثمنــت قيــادات برلمانيــة بمجلــس النــواب المصــري ،النجــاح الباهــر الــذي شــهدته دولــة اإلمــارات العربيــة

المتحــدة فــي انتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي ،ووصفــوا هــذا المشــهد الديمقراطــي الرائــع
بالعــرس الوطنــي الــذي شــهد لــه العالــم أجمــع .وأكــد برلمانيــون وسياســيون مصريــون ،لـــ «االتحــاد»،

أن اإلمــارات بعثــت مــن خــال هــذه االنتخابــات رســائل للعالــم فــي التطبيــق العملــي للديموقراطيــة
والنزاهــة والمســاواة والعــدل ،خاصــة بعــد أن أصبــح المجلــس الوطنــي مناصفــة بيــن الرجــال والنســاء.
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أشــاد الوفــد البحرينــي ،مــن خــال رئيــس هيئــة التشــريع والــرأي القانونــي المستشــار نــواف عبداللــه

حمــزة بالمســتوى العالــي والمتقــدم الــذي وصلــت إليــه تجربــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي

تنظيــم العمليــة االنتخابيــة علــى كافــة المســتويات .جــاء ذلــك بمناســبة انتخابــات المجلــس الوطنــي

االتحــادي لعــام  2019والتــي شــهدتها دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي يــوم الســبت الماضــي.

قــال رئيــس وأعضــاء اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات أن اإلمــارات تحقــق منجــزات متدرجــة ومدروســة فــي
مجــال التنميــة السياســية تتناســب مــع طبيعــة وخصوصيــة المجتمــع اإلماراتــي الــذي يؤمــن بقيــم

المشــاركة والشــورى لتحقيــق التطــور والتنميــة الشــاملة وتعكــس رؤيــة القيــادة الرشــيدة لتحقيــق

التميــز والريــادة وتلبيــة تطلعــات المواطــن وتطويــر عمليــة المشــاركة السياســية فــي الدولــة التــي تتــم

وتعمــق
وفقــا لمراحــل مدروســة مــن شــأنها أن تســهم فــي إيجــاد ثقافــة سياســية تعــزز المكتســبات
ّ

الــوالء الوطنــي.

نــورة الكعبــي ،وزيــرة الثقافــة وتنميــة المعرفــة ،عضــو اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات ،رئيســة اللجنــة
اإلعالميــة ،فالــت إن نجــاح العمليــة االنتخابيــة مؤشــر علــى مســتوى الثقــة المتبادلــة بيــن القيــادة

والمواطــن ،وعلــى مــدى الــوالء واالنتمــاء الــذي أبــداه المواطنــون ،باإلقبــال علــى اإلدالء بأصواتهــم،

بمــا يؤكــد الخطــى الثابتــة والمدروســة التــي تســير بهــا الدولــة نحــو تحقيــق خططهــا االســتراتيجية
الطموحــة ،إلرســاء النمــوذج اإلماراتــي المتميــز فــي العمــل البرلمانــي.

معالــي الدكتــور أنــور بــن محمــد قرقــاش وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة بقـ ّـدم التهنئــة لدولــة اإلمــارات

العربيــة المتحــدة ،ولصاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،لنجــاح االنتخابــات الرابعــة للمجلــس
ً
مؤسســا لتجربــة مشــاركة سياســية إماراتيــة
الوطنــي االتحــادي ،وإلطــاق ســموه برنامــج التمكيــن
ناجحــة.

ســعادة الدكتــور ســعيد الغفلــي الوكيــل المســاعد لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي فــي وزارة
الدولــة لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي عضــو ومقــرر اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات ،قــال أن انتخابــات

المجلــس الوطنــي االتحــادي  2019حــدث وطنــي يرســخ قيــم المشــاركة ونهــج الشــورى فــي اإلمــارات
ويجســد نجــاح مســيرة التمكيــن السياســي التــي وضــع أسســها صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل
نهيــان  ،فــي خطابــه التاريخــي بمناســبة اليــوم الوطنــي الرابــع و الثالثيــن لالتحــاد.
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وقــد عقــدت لجنــة إدارة االنتخابــات ولجنــة األنظمــة الذكيــة

االجتمــاع األول لهــا بعــد االنتهــاء مــن عمليــات التصويــت التــي
شــهدت مشــاركة كبيــرة مــن الناخبيــن ،وذلــك ضمــن الســعي
للبحــث عــن األدوات والوســائل التــي تســهم فــي االرتقــاء
بــاألداء ومواصلــة تحقيــق التميــز .والخــروج باألفــكار والمبــادرات

المبتكــرة التــي تعــزز مــن المكانــة الرياديــة لدولــة اإلمــارات.

وبحــث فريقــا اللجنتيــن خــال االجتمــاع التقريــر الخــاص بانتخابــات
المجلــس الوطنــي االتحــادي  ،2019كمــا تــم مناقشــة األدوات

و األفــكار التــي تســهم فــي مواصلــة مســيرة النجــاح التــي تــم
تحقيقهــا فــي هــذه الــدورة والــدورات االنتخابية الثــاث الماضية
وأفــاق التحســين والتطويــر المســتمرين لتنفيــذ عمليــات انتخابيــة
وفــق أرقــى المعاييــر وبمــا يتناســب مــع المكانــة التــي تحتلهــا
دولــة اإلمــارات.

وذلــك لمواصلــة النجــاح ومواكبــة تطلعــات وتوجيهــات

وتــم عــرض النتائــج علــى اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات

والريــادة فــي جميــع المجــاالت يتطلــب العمــل المســتمر

بعــد االنتخابــات مــن خــال تحديــد المجــاالت التــي يمكــن

قيــادة دولــة اإلمــارات الرشــيدة فــي تحقيــق التميــز
للخــروج باألفــكار والمبــادرات المبتكــرة التــي تتناســب

مــع مكانــة دولــة اإلمــارات واإلنجــازات التــي تحققهــا فــي

جميــع المجــاالت ،ومــن هنــا يأتــي هــذا االجتمــاع للبحــث

فــي اإلنجــازات التــي تمــت فــي انتخابــات  2019والبحــث
عــن آفــاق االرتقــاء بالعمــل فــي التجربــة االنتخابيــة المقبلة.

حيــث وجهــات ببوضــع تصوراتهــا لتطويــر اســتراتيجيات مــا

تحســينها وكيفيــة تجنــب أو التعامــل األمثــل مــع المخاطــر
خــال تنفيــذ انتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي

والــدروس المســتفادة منهــا ،والتــي يمكــن تطبيقهــا خــال

االنتخابــات المســتقبلية .وقــد تــم تقســيم عمليــة التحليــل

إلــى األقســام التاليــة:

عوامل النجاح الرئيسة

التشغيل
واإلدارة

المعدات
والبنية
التحتية

البرمجيات

الحملة
اإلعالمية

مجاالت التحسين

رأس المال
البشري

العمليات
الرئيسية
والمساندة
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قنــوات التواصــل االجتماعــي للجنــة الوطنيــة لالنتخابــات
2019

ركــزت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات  2019فــي خطتهــا االتصاليــة علــى توظيــف منصــات قنــوات التواصــل االجتماعــي
بصــورة ابتكاريــة وتفاعليــة تســاهم فــي تحقيــق أهــداف اســتراتيجية االتصــال للجنــة الوطنيــة لالتنخابــات.
وعملــت اللجنــة عبــر منصاتهــا فــي قنــوات التواصــل االجتماعــي علــى تعزيــز عالقتهــا مــع الجمهــور المســتهدف ،والتوعيــة
بالعمليــة االنتخابيــة ومراحلهــا المختلفــة ،كمــا حرصــت علــى نشــر الوعــي بكافــة مراحــل العمليــة االنتخابيــة وفقـ ًـا للجــدول
الزمنــي النتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي  2019بإســتخدام عناصــر مرئيــة جاذبــة.
قنوات التواصل االجتماعي للجنة الوطنية لالنتخابات:

 تويتر انستجرام يوتيوب -فيس بوك

الوسوم المستخدمة:
 #صوتك_ ثقة_ وطن
 #انتخابات _المجلس _الوطني_االتحادي
 #وزارة _الدولة_ لشؤون _المجلس _الوطني_ االتحادي

عدد المتابعين:
منصات التواصل
اإلجتماعي

عدد المتابعين بداية
الحملة

عدد المتابعين الجدد

إجمالي عدد المتابعين

%11

25,777

2,437

23,340

%90

7,845

3,723

4,122

%2

8,545

219

8,326

%20

177

29

148

نسبة الزيادة خالل
الحملة
تويتر

انستغرام

فيسبوك
يوتيوب

النتائج
منصات
التواصل عدد المنشورات
اإلجتماعي

وصول المحتوى

عدد اإلعجابات

عدد التعليقات

عدد إعادة النشر

4,641,139

937

18

37

عدد مشاهدات
الفيديو
5,640

22,200

615

-

1,353,031

698

5,540

3,700,000

0

-

2,929

فيسبوك

274

انستغرام

289

7,337,023

تويتر

612

19,950,000

11,750

يوتيوب

18

16,190

13
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الملحق رقم ( )2إحصائيات
الهيئات االنتخابية

تضمنــت قوائــم الهيئــات االنتخابيــة التــي أعلنتهــا اللجنــة
الوطنيــة لالنتخابــات شــرائح عمريــة مختلفــة ،حيــث ارتفــع
ً
عضــوا فــي
عــدد أعضــاء الهيئــة االنتخابيــة مــن 6995
انتخابــات عــام  ،2006ليصــل إلــى  135ألفـ ًـا و 308أعضــاء
فــي انتخابــات عــام  ،2011بينمــا وصــل عــدد األعضــاء
ً
ً
مواطنــا
ألفــا و281
فــي االنتخابــات الماضيــة إلــى 224
ومواطنــة ،لســنة .2015
وضمــت قوائــم الهيئــات االنتخابيــة لجميــع إمــارات الدولــة
النتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي  ،2019مــا يبلــغ
ً
عضــوا لتشــهد زيــادة تصــل إلــى 50.58%
337738
مقارنــة بقوائــم الهيئــات االنتخابيــة للعــام  ،2015والتــي
ً
مواطنــا ومواطنــة.
بلغــت 224281
وبلغــت نســبة المــرأة اإلماراتيــة فــي القوائــم االنتخابيــة
للعــام  2019مــا يصــل إلــى  50.62%مقابــل نســبة
الذكــور والتــي بلغــت  ،49.38%و بلغــت نســبة الشــباب
ً
عامــا
فــي قوائــم عــام ( 2019مــن الفتــرة العمريــة 21
ً
عامــا)  61.32%مــن إجمالــي قوائــم الهيئــات
ولغايــة 40
االنتخابيــة ،حيــث يشــكل الشــباب مــن عمــر  21عامـ ًـا إلــى
 30عامـ ًـا نســبة  ،30.04%فيمــا تبلــغ الفئــة العمريــة مــن
ً
ً
عامــا نســبة .31.28%
عامــا إلــى 40
31

وتضمنــت الهيئــات االنتخابيــة النتخابــات  2019وجــود
 33876عضـ ً
ـوا فــي الهيئــات االنتخابية مــن كبار المواطنين
ً
عامــا بنســبة  10.03%مــن
الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 60
إجمالــي عــدد أعضــاء الهيئــات االنتخابيــة فــي الدولــة ،كمــا
وردت أســماء  32304أعضــاء للفئــة العمريــة بيــن  51و60
عامـ ًـا ،ووجــود  64468عضـ ً
ـوا للفئــة العمريــة بيــن  41و50
عامـ ًـا.
كمــا ضمــت القوائــم وجــود العــدد األكبــر للفئــة العمريــة
ً
ً
عضــوا فــي
عامــا بوجــود  105آالف و642
بيــن  31و40
ً
عضــوا
الهيئــات االنتخابيــة ،إضافــة إلــى وجــود 101448
ً
عامــا .وبلــغ إجمالــي
فــي الفئــة العمريــة بيــن  21و30
أصحــاب المؤهــات العليــا فــي قوائــم الهيئــات االنتخابيــة
ً
ألفــا و 803مواطنيــن بنســبة  ،23.33%كمــا بلــغ
78
عــدد المواطنيــن مــن أصحــاب شــهادة الدبلــوم والثانويــة

العامــة  172411مواطنـ ًـا بنســبة  ،51.05%بينمــا تضمنــت
ً
عضــوا مــن مؤهــل مــا دون الثانويــة
القوائــم 78258
بنســبة .23.17%
زيــادة أعــداد كبــار المواطنيــن فــي الهيئــات االنتخابيــة
علــى مســتوى الدولــة ،حيــث ارتفــع عددهــم إلــى  33ألفـ ًـا
و 876عضـ ً
ـوا ممــن تتجــاوز أعمارهــم  60عامـ ًـا ،بزيــادة 13
ً
ً
عضــوا مقارنــة مــع أعدادهــم فــي الهيئــات
ألفــا و980
االنتخابيــة فــي العــام ،2015

زيــادة عــدد أعضــاء الهيئــات االنتخابيــة الحاصليــن علــى
شــهادات عليــا؛ تشــمل :البكالوريــوس والماجســتير
ً
ألفــا و 803أعضــاء ،بنســبة زيــادة
والدكتــوراه إلــى 78
ً
ألفــا و 806أعضــاء ،مقارنــة
 48،6%بمجمــوع 25
بأعدادهــم فــي القوائــم االنتخابيــة فــي عــام 2015؛
ً
ً
عضــوا .وبلــغ إجمالــي
ألفــا و997
حيــث بلــغ عددهــم 52
أعضــاء الهيئــات االنتخابيــة الحاصليــن علــى شــهادات عليــا،
ومتوســطة ،والتــي تشــمل الثانويــة والدبلــوم ارتفــع إلــى
ً
ً
عضــوا وأصبحــت نســبتهم اإلجماليــة
ألفــا و214
251
ً
 ،74،38%بزيــادة  106آالف و 730عضــوا فــي عــام
2015؛ حيــث شــكلت نســبتهم  65%مــن إجمالــي القوائــم
االنتخابيــة

وتضــم قوائــم الهيئــات االنتخابيــة حســب التوزيــع الجغرافــي
ـوا فــي إمــارة أبوظبــي 60772 ،عضـ ً
لهــا  101549عضـ ً
ـوا
ً
عضــوا فــي إمــارة الشــارقة،
فــي إمــارة دبــي64293 ،
ً
ً
عضــوا فــي
عضــوا فــي إمــارة عجمــان ،و6653
و10165
إمــارة أم القيويــن ،و 55289عضـ ً
ـوا فــي إمــارة رأس الخيمــة

تفاصيل الهيئات االنتخابية حسب االمارة
أبوظبي
ـا .بلــغ عــدد أعضــاء الهيئــة االنتخابيــة الذكــور فــي
وتفصيـ ً
أبوظبــي  49079شـ ً
ـخصا بنســبة  ،48.33%بينمــا بلــغ عــدد
اإلنــاث  52470امــرأة بنســبة  ،51.67%حيــث تضمنــت
ً
مواطنــا مــن كبــار المواطنيــن
القائمــة وجــود 10313
بنســبة  ،10.16%وبلــغ عــدد المواطنيــن فــي اإلمــارة مــن
ً
ً
مواطنــا بنســبة
عامــا 9881
الفئــة العمريــة بيــن  51و60
 ،9.73%كمــا تضمنــت القوائــم  21045مواطنـ ًـا بيــن 41
و 50عامـ ًـا بنســبة  ،20.72%ووجــود  32347شـ ً
ـخصا وهــم
الفئــة األكبــر بيــن  31و 40عامـ ًـا بنســبة  ،31.85%إضافــة
ً
عضــوا بنســبة .27.54%
إلــى 27963

118
ً
ووفقــا لتصنيــف أعضــاء الهيئــات االنتخابيــة حســب
المســتوى العلمــي فــي أبوظبــي ،بلــغ إجمالــي األعضــاء من
أصحــاب المؤهــات العاليــة  22427عضـ ً
ـوا بنســبة بلغــت
 ،22.08%ووصــل أعضــاء المؤهــات المتوســطة مــن
ً
مواطنــا
أصحــاب الدبلــوم والثانويــة العامــة إلــى 45287
ً
مواطنــا بنســبة
بنســبة  ،44.60%إضافــة إلــى 29245
 28.80%مــن أصحــاب المؤهــات مــا دون الثانويــة.

دبي
وفــي دبــي ،بلــغ عــدد أعضــاء الهيئــة االنتخابيــة الذكــور
ً
مواطنا بنســبة  ،49.19%أما اإلناث فبلغ إجمالي
29893
العــدد  30879امــرأة بنســبة  ،50.81%حيــث تضمنــت
ً
مواطنــا مــن كبــار المواطنيــن،
القائمــة وجــود 7652
ً
ً
عامــا،
عضــوا مــن الفئــة العمريــة بيــن  51و60
و7167
و 12369مواطنـ ًـا مــن الفئــة العمريــة بيــن  41و 50عامــاً،
و 15966مواطنـ ًـا مــن الفئــة العمريــة بيــن  31و 40عامـ ًـا،
إضافــة إلــى  17618مواطنـ ًـا للفئــة العمريــة التــي تقــل عــن
ً
ً
ووفقــا لتصنيــف المؤهــات العلميــة ألعضــاء
عامــا.
30
الهيئــة االنتخابيــة فــي دبــي ،بلــغ إجمالــي األعضــاء مــن
أصحــاب المؤهــات العاليــة  17564عضـ ً
ـوا بنســبة بلغــت
 ،28.90%ووصــل أعضــاء المؤهــات المتوســطة مــن
ً
مواطنــا
أصحــاب الدبلــوم والثانويــة العامــة إلــى 30413
ً
بنســبة  ،50.04%إضافــة إلــى  11494مواطنــا بنســبة
 18.91%مــن أصحــاب المؤهــات مــا دون الثانويــة.

الشارقة
وفــي الشــارقة ،بلــغ عــدد أعضــاء الهيئــة االنتخابيــة
ً
مواطنــا بنســبة  ،48.90%أمــا اإلنــاث
الذكــور 31437
فبلــغ إجمالــي العــدد  32856امــرأة بنســبة ،51.10%
ً
مواطنــا مــن كبــار
حيــث تضمنــت القائمــة وجــود 6560
ً
عضــوا مــن الفئــة العمريــة بيــن 51
المواطنيــن ،و6473
و 60عامـ ًـا ،و 11655مواطنـ ًـا مــن الفئــة العمريــة بيــن 41
و 50عامـ ًـا ،و 20010مواطنيــن مــن الفئــة العمريــة بيــن 31
ً
ً
مواطنــا للفئــة العمريــة
عامــا ،إضافــة إلــى 19595
و40
ً
عامــا.
التــي تقــل عــن 30
ً
ووفقــا لتصنيــف المؤهــات العلميــة ألعضــاء الهيئــة
االنتخابيــة فــي الشــارقة ،بلــغ إجمالــي األعضــاء مــن
أصحــاب المؤهــات العاليــة  17038عضـ ً
ـوا بنســبة بلغــت
 ،26.50%ووصــل أعضــاء المؤهــات المتوســطة مــن
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أصحــاب الدبلــوم والثانويــة العامــة إلــى  32800مواطــن
ً
مواطنــا بنســبة
بنســبة  ،51.02%إضافــة إلــى 13273
 20.64%مــن أصحــاب المؤهــات مــا دون الثانويــة.

عجمان
وفــي عجمــان ،بلــغ عــدد أعضــاء الهيئــة االنتخابيــة الذكــور
 5524مواطنـ ًـا بنســبة  ،54.34%أمــا اإلنــاث فبلــغ إجمالــي
العــدد  4641امــرأة بنســبة  ،45.66%حيــث تضمنــت
القائمــة وجــود  721مواطنـ ًـا مــن كبــار المواطنيــن ،و993
ً
ً
عامــا ،و2077
عضــوا مــن الفئــة العمريــة بيــن  51و60
ً
ً
عامــا ،و3394
مواطنــا مــن الفئــة العمريــة بيــن  41و50
مواطنـ ًـا مــن الفئــة العمريــة بيــن  31و 40عامـ ًـا ،إضافــة إلى
ً
ً
عامــا.
مواطنــا للفئــة العمريــة التــي تقــل عــن 30
2980
ً
ووفقــا لتصنيــف المؤهــات العلميــة ألعضــاء الهيئــة
االنتخابيــة فــي عجمــان ،بلــغ إجمالــي األعضــاء مــن أصحــاب
المؤهــات العاليــة  2526عضـ ً
ـوا بنســبة بلغــت ،24.85%
ووصــل أعضــاء المؤهــات المتوســطة مــن أصحــاب
ً
مواطنــا بنســبة
الدبلــوم والثانويــة العامــة إلــى 5745
 ،56.54%إضافــة إلــى  1709مواطنيــن بنســبة 16.81%
مــن أصحــاب المؤهــات مــا دون الثانويــة.

الفجيرة
وفــي الفجيــرة ،بلــغ عــدد أعضــاء الهيئــة االنتخابيــة
ً
مواطنــا بنســبة  ،50.03%أمــا اإلنــاث
الذكــور 19519
فبلــغ إجمالــي العــدد  19498امــرأة بنســبة ،49.97%
ً
مواطنــا مــن كبــار
حيــث تضمنــت القائمــة وجــود 3131
ً
عضــوا مــن الفئــة العمريــة بيــن 51
المواطنيــن ،و2415
ً
ً
مواطنــا مــن الفئــة العمريــة بيــن 41
عامــا ،و5420
و60
و 50عامـ ًـا ،و 13813مواطنـ ًـا مــن الفئــة العمريــة بيــن 31
ً
ً
مواطنــا للفئــة العمريــة
عامــا ،إضافــة إلــى 14238
و40
التــي تقــل عــن  30عامــاً.
ً
ووفقــا لتصنيــف المؤهــات العلميــة ألعضــاء الهيئــة
االنتخابيــة فــي الفجيــرة ،بلــغ إجمالــي األعضــاء مــن أصحــاب
المؤهــات العاليــة  7461عضـ ً
ـوا بنســبة بلغــت ،19.12%
ووصــل عــدد أعضــاء المؤهــات المتوســطة مــن أصحــاب
الدبلــوم والثانويــة العامــة إلــى  22709مواطنيــن بنســبة
ً
مواطنــا بنســبة 21.82%
 ،58.20%إضافــة إلــى 8514
مــن أصحــاب المؤهــات مــا دون الثانويــة.

119
أم القيوين
وفــي أم القيويــن  ،بلــغ عــدد أعضــاء الهيئــة االنتخابيــة
ً
مواطنــا بنســبة  ،48.82%أمــا اإلنــاث
الذكــور 3248
فبلــغ إجمالــي العــدد  3405امــرأة بنســبة ،51.18%
ً
مواطنــا مــن كبــار
حيــث تضمنــت القائمــة وجــود 650
المواطنيــن ،و 684عضـ ً
ـوا مــن الفئــة العمريــة بيــن  51و60
ً
عامــا ،و 1300مواطــن مــن الفئــة العمريــة بيــن  41و50
ً
ً
مواطنــا مــن الفئــة العمريــة بيــن  31و40
عامــا ،و2088
ً
ً
مواطنــا للفئــة العمريــة التــي
عامــا ،إضافــة إلــى 1931
ً
عامــا.
تقــل عــن 30

49.38%

أنثى

حسب
النوع

ذكر

50.62%

166771

حسب المستوى التعليمي
172411

78803

عال
23.33%

متوسط
)ثانوية  -دبلوم(

ً
ووفقــا لتصنيــف المؤهــات العلميــة ألعضــاء الهيئــة
االنتخابيــة فــي أم القيويــن ،بلــغ إجمالــي األعضــاء مــن
أصحــاب المؤهــات العاليــة  1703أعضــاء بنســبة بلغــت
 ،25.60%ووصــل عــدد أعضــاء المؤهــات المتوســطة
مــن أصحــاب الدبلــوم والثانويــة العامــة إلــى  3816مواطنـ ًـا
ً
مواطنــا بنســبة
بنســبة  ،57.36%إضافــة إلــى 1074
 16.14%مــن أصحــاب المؤهــات مــا دون الثانويــة.

170967

ما دون
غير
الثانوية معروف

23.17% 51.05%

حسب الفئة العمرية

رأس الخيمة
وفــي رأس الخيمــة ،بلــغ عــدد أعضــاء الهيئــة االنتخابيــة
ً
مواطنــا بنســبة  ،50.77%أمــا اإلنــاث
الذكــور 28071
فبلــغ إجمالــي العــدد  27218امــرأة بنســبة ،49.23%
ً
مواطنــا مــن كبــار
حيــث تضمنــت القائمــة وجــود 4849
المواطنيــن ،و 4691عضـ ً
ـوا مــن الفئة العمرية بين  51و60
عامـ ًـا ،و 10602مواطــن مــن الفئــة العمريــة بيــن  41و50
عامـ ًـا ،و 18024مواطنـ ًـا مــن الفئــة العمريــة بيــن  31و40
ً
ً
مواطنــا للفئــة العمريــة التــي
عامــا ،إضافــة إلــى 17123
ً
ً
تقــل عــن  30عامــا .ووفقــا لتصنيــف المؤهــات العلميــة
ألعضــاء الهيئــة االنتخابيــة فــي رأس الخيمــة ،بلــغ إجمالــي
ً
عضــوا
األعضــاء مــن أصحــاب المؤهــات العاليــة 10084

بنســبة بلغــت  ،18.24%ووصــل عــدد أعضــاء المؤهــات
المتوســطة مــن أصحــاب الدبلــوم والثانويــة العامــة إلــى
ً
مواطنــا بنســبة  ،57.22%إضافــة إلــى 12949
31639
مواطنـ ًـا بنســبة  23.42%مــن أصحــاب المؤهــات مــا دون
ً
عضــوا فــي إمــارة الفجيــرة.
الثانوية.خيمــة39017 ،
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توزيع الهيئات االنتخابية

166771

أم القيوين

رجال

أبوظبي

توزيع الهيئات
االنتخابية حسب
النوع

2%

رأس
الخيمة
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نساء

الفجيرة

12%

170967
وقــد ارتفعــت نســبة تمثيــل المــرأة اإلماراتيــة فــي القوائــم
االنتخابيــة إلــى  170ألفــا و 967مواطنــة ،وهــو مــا يشــكل
 50.62%مــن إجمالــي الناخبيــن البالــغ عددهــم  337ألفــا
و 738عضــوا.
توزيع الهيئات االنتخابية حسب المستوى التعليمي

غير معروف
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وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي

عجمان

دبي

18%

3%

الشارقة

19%

وقــد ارتفعــت نســبة تمثيــل المــرأة اإلماراتيــة فــي القوائــم
االنتخابيــة إلــى  170ألفــا و 967مواطنــة ،وهــو مــا يشــكل
 50.62%مــن إجمالــي الناخبيــن البالــغ عددهــم  337ألفــا
و 738عضــوا.
وتضــم قوائــم الهيئــات االنتخابيــة الــواردة مــن دواويــن
حــكام إمــارات الدولــة ،وحســب التوزيــع الجغرافــي لهــا،
 101.549عضــوا فــي أبوظبــي ،منهــم  52.470مواطنــة
بنســبة  ،51.67%وهــي أكبــر نســبة تمثيــل للمــرأة فــي
الدولــة ،و 60.772عضــوا فــي إمــارة دبــي ،منهــم 30.879
مواطنــة بنســبة  50.81%مــن إجمالــي الناخبيــن.
وضمــت القوائــم  32.856مواطنــة مــن أصــل 64.293
عضــوا فــي إمــارة الشــارقة بنســبة 51.10بالمائــة ،فــي
حيــن بلــغ عــدد الناخبيــن الكلــي فــي عجمــان  10.165عضــوا
منهــم  4.641مواطنــة بنســبة  45.66بالمائــة ،و6.653
عضــوا فــي أم القيويــن منهــم  3.405مواطنــات بنســبة
 51.18بالمائــة ،و55.289عضــوا فــي رأس الخيمــة منهــم
 27.218إماراتيــة بنســبة  49.23بالمائــة ،فيمــا بلــغ عــدد
الناخبــات فــي الفجيــرة  19.498بنســبة  49.97بالمائــة مــن

إجمالــي العــدد الكلــي الــذي بلــغ  39.017عضــوا.
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الملحق رقم ( )2إحصائيات المرشحين
تضمنــت القائمــة النهائيــة للمرشــحين النتخابــات المجلــس
ً
مرشــحا
الوطنــي االتحــادي  ،2019والتــي تضــم 495
ومرشــحة مــن جميــع إمــارات الدولــة.

وتضــم قائمــة المرشــحين  133مرشـ ً
ـحا مــن إمــارة أبوظبــي،
ً
ً
مرشــحا مــن إمــارة دبــي ،و 114مرشــحا مــن إمــارة
و88

ً
مرشــحا مــن إمــارة راس الخيمــة ،و26
الشــارقة ،و61
ً
ً
مرشــحا مــن إمــارة أم
مرشــحا مــن إمــارة عجمــان ،و20
ً
مرشــحا مــن إمــارة الفجيــرة .وحصــل كل
القيويــن ،و53
مرشــح ومرشــحة لعضويــة المجلــس الوطنــي االتحــادي
 2019علــى رقــم خــاص بــه يســتطيع اســتخدامه فــي حملتــه
الدعائيــة وتعريــف الناخبيــن بــه.

القائمة النهائية للمرشحون
 495اإلجمالي

 36%المرأة

 64%الرجل

رأس الخيمة
أم القيوين

الفجيرة

عجمان
الشارقة

أبوظبي

عجمان

26

دبي

أم القيوين

133

20

دبي

88

الشارقة

114

رأس الخيمة

أبوظبي

وشــكلت نســبة المــرأة فــي قائمــة المرشــحين النهائيــة
 36.36%بواقــع 180مرشــحة فــي جميــع إمــارات الدولــة،
ً
عامــا الحضــور
وســجلت الفئــة العمريــة مــن  40إلــى 60
األبــرز فــي عــدد المرشــحين بنســبة  63%وبواقــع 312
ً
مرشــحا ومرشــحة ،تلتهــا الفئــة العمريــة مــن  21ولغايــة
 40عامـ ًـا بواقــع  183مرشـ ً
ـحا ومرشــحة وليشــكل الشــباب
مــا نســبته  37%مــن القائمــة النهائيــة لمرشــحي المجلــس
الوطنــي االتحــادي .2019
الشــباب يشــكون  37%مــن القائمــة النهائيــة لمرشــحي
المجلــس الوطنــي االتحــادي بواقــع  183مرشـ ً
ـحا ومرشــحة

61

الفجيرة

53

وعلى صعيد المســتوى األكاديمي بلغت نســبة المرشــحين
الحاصليــن علــى مســتويات تعليميــة عاليــة  53.13%بواقــع
 263مرشــح ومرشــحة علــى مســتوى الدولــة ،فيمــا بلغــت
نســبة المرشــحين مــن المســتوى العلمــي المتوســط
 36.96%بواقــع  183مرشــح ومرشــحة .كمــا اشــتملت
القائمــة النهائيــة علــى  6مرشــحين مــن أصحــاب الهمــم.
وقــد أعلنــت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات أنهــا تســلمت 4
طلبــات انســحاب مــن مرشــحين لعضويــة المجلــس الوطنــي
االتحــادي  ،2019حيــث تــم تســجيل انســحاب لمرشــحين فــي
إمــارة أبوظبــي ،فــي حيــن تــم تســجيل انســحاب مرشــحتين
فــي إمــارة دبــي.
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الملحق رقم ( )2احصائيات نتائج التصويت
بلــغ عــدد األصــوات التــي حصدتهــا المرشــحات فــي
انتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي  ،2019بلــغ 21,140
ً
صوتــا ،مــا يمثــل  17.9%مــن إجمالــي أعــداد الناخبيــن
ً
صوتــا ،وكانــت
علــى مســتوى الدولــة ،والبالــغ 117,592

إمــارة دبــي كانــت األعلــى فــي معــدالت تصويــت الناخبيــن
للمرشــحات ،بنســبة  ،22.7%فيمــا كانــت عجمــان هــي
ً
تصويتــا للنســاء ،بنســبة  6.37%مــن إجمالــي
األقــل
الناخبيــن باإلمــارة.
ـا ،حصلــت المرشــحات النتخابــات المجلــس الوطنــي
وتفصيـ ً
االتحــادي ،والبالــغ عددهــن  185مرشــحة مــن مختلــف
ً
ً
انتخابيــا ،مــن أصــل
صوتــا
إمــارات الدولــة ،علــى 22,172
 117,592صوتـ ًـا  ،بنســبة  17.97%مــن إجمالــي األصــوات.

فيمــا حصلــت مرشــحات إمــارة أم القيويــن ( 8مرشــحات)
ً
صوتــا ،بنســبة ( )21.57%مــن إجمالــي عــدد
علــى 815
األصــوات التــي حصــل عليهــا المرشــحون فــي اإلمــارة،
والــذي بلــغ  3778صوتـ ًـا ،بينمــا حصــدت مرشــحات الفجيــرة
( 19مرشــحة) علــى  3458صوتـ ًـا ،مــا يمثــل ( )21.4%مــن
إجمالــي عــدد األصــوات التــي حصــل عليهــا المرشــحون عــن
ً
ً
انتخابيــا.
صوتــا
اإلمــارة ،والبالــغ 16,117
وحصــدت مرشــحات رأس الخيمــة ( 21مرشــحة) علــى 4519
صوتـ ًـا ،مــا يمثــل ( )20.38%مــن إجمالــي أعــداد المواطنيــن
الذيــن شــاركوا فــي التصويــت باإلمــارة والبالــغ عددهــم
 172.,22مواطنـ ًـا ومواطنــة
عدد المصوتين حسب السن

وقــد حصــدت المرشــحات عــن إمــارة أبوظبــي ،والبالــغ
ً
صوتــا ،مــا يمثــل ()12.2%
عددهــن  47مرشــحة4369 ،
مــن المجمــوع الكلــي ألصــوات الناخبيــن فــي اإلمــارة،
ً
صوتــا ،فيمــا حصلــت المرشــحات
والتــي بلغــت 35,790

عــن إمــارة دبــي ،والبالــغ عددهــن  46مرشــحة ،علــى 2925
صوتـ ًـا ،بنســبة ( )22.69%مــن إجمالــي عــدد األصــوات فــي
ً
ً
صوتــا..
ألفــا و891
اإلمــارة ،البالــغ 12
وقــد حصلــت مرشــحات الشــارقة ( 39مرشــحة) علــى
 4774صوتـ ًـا ،بنســبة ( )21.26%مــن إجمالــي الذيــن أدلــوا
بأصواتهــم فــي اإلمــارة ،والبالــغ عددهــم  22,451صوتـ ًـا،
بينمــا حصلــت مرشــحات عجمــان ( 5مرشــحات) علــى 280
صوتـ ًـا ،بنســبة ( )6.37%مــن إجمالــي عــدد األصــوات التــي
حصــل عليهــا المرشــحون فــي اإلمــارة والبالــغ  4393صوتـ ًـا
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توزيع نسب التصويت حسب السن
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عدد المصوتين حسب الساعات لليوم االول للتصويت المبكر  1اكتوبر 2019
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عدد المصوتين حسب الساعات لليوم الثاني للتصويت المبكر  2اكتوبر 2019
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ملحق رقم ()3
نتائج استبيانات قياس مؤشر
سعادة الناخبين والمرشحين في
انتخابات المجلس الوطني االتحادي
لعام 2019
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الملحــق رقــم ( )3نتائــج اســتبيانات قياس مؤشــر ســعادة
الناخبيــن والمرشــحين فــي انتخابــات المجلــس الوطنــي
االتحــادي لعــام 2019
مؤشــر ســعادة الهيئــة االنتخابيــة فــي انتخابــات المجلــس
الوطنــي االتحــادي لعــام 2019
مؤشــر ســعادة الهيئــة االنتخابيــة فــي انتخابــات المجلــس
الوطنــي هــو مؤشــر مركّ ــب يقيــس مســتوى رضــا الناخبيــن
ً
متضمنة عملية التصويت.
عــن إجــراءات العمليــة االنتخابية
ويعبّ ــر مؤشــر الســعادة عــن رضــا الناخبيــن عــن آليــة البحــث
عــن االســم ضمــن الهيئــة االنتخابيــة ،وعــن توفــر مواقــف
الســيارات فــي المراكــز االنتخابيــة ،وعــن إجــراءات الدخــول
واالنتظــار ،وعــن تعامــل موظفــي المراكــز االنتخابيــة ،وعــن
التقنيــات الحديثــة المســتخدمة فــي عمليــة التصويت ،وعن
المــدة الزمنيــة للتصويــت ،وعــن وســائل التواصــل والجهــود
التوعويــة المتعلقــة بــدورة االنتخابــات األخيــرة والتــي تـ ّـم
تــم إدراج نتائــج األســئلة التاليــة
تكريســها للناخبيــن .وقــد ّ
الحتســاب مؤشــر ســعادة الهيئــة االنتخابيــة فــي انتخابــات
المجلــس الوطنــي االتحــادي لعــام :2019

•مــا مــدى رضــاك عــن آليــة البحــث عــن اســمك ضمــن
الهيئــة االنتخابيــة؟
•ما مدى رضاك عن إجراءات العملية االنتخابية ؟
98.20%

97.50%

98.60%

• ما مدى رضاك عن توفر مواقف السيارات ؟

•مــا مــدى رضــاك عــن إجــراءات الدخــول واالنتظــار فــي
المراكــز االنتخابيــة ؟

•مــا مــدى رضــاك عــن تعامــل موظفــي المراكــز االنتخابيــة
(اســتقبال ،إرشــاد)؟
•مــا مــدى رضــاك عــن التقنيــات الحديثــة المســتخدمة فــي
عمليــة التصويــت مثــل ( :التصويــت اإللكترونــي ،نظــام
التأكــد مــن الهويــة ،إلــخ)...؟

•هــل ســاهم نظــام التصويــت اإللكترونــي فــي تعزيــز
فعاليــة تنظيــم االنتخابــات؟
• ما مدى رضاك عن المدة الزمنية لعملية التصويت؟

•مــا مــدى رضــاك عن الرد على االستفســارات والشــكاوى
مــن قبــل مركــز االتصال؟ *

•مــا مــدى رضــاك عــن جهــود التوعيــة اإلعالميــة عــن
الــدورة االنتخابيــة الحاليــة؟
*تــم احتســاب نســبة رضــا الناخبيــن المشــاركين فــي
االســتبيان والذيــن تواصلــوا مــع مركــز االتصــال
99%

100%

98.40%

98.20%

96.30%
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ساهم نظام
التصويت
اإللكتروني
في تعزيز
فعالية تنظيم
االنتخابات

ما مدى
رضاك عن
جهود التوعية
اإلعالمية
عن الدورة
االنتخابية
الحالية

ما مدى رضاك ما مدى رضاك ما مدى رضاك ما مدى رضاك ما مدى رضاك
عن إجراءات
عن تعامل
عن التقنيات
عن المدة
عن الرد على
الدخول
موظفي
الحديثة
االستفسارات الزمنية لعملية
واالنتظار
المراكز
المستخدمة
التصويت
والشكاوى
في المراكز
االنتخابية
في عملية
من قبل مركز
االتصال
االنتخابية
(استقبال،
التصويت مثل:
إرشاد)
(التصويت
اإللكتروني،
نظام التأكد
من الهوية،
إلخ)....

ما مدى
رضاك عن
توفر مواقف
السيارات

ما مدى رضاك ما مدى رضاك
عن آلية البحث
عن إجراءات
عن اسمك
العملية
ضمن الهيئة
االنتخابية
االنتخابية

80%
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مؤشــر ســعادة المرشــحين فــي انتخابــات المجلــس الوطنــي
االتحــادي لعــام 2019
المرشــحين عــن عمليــة الترشــح بكافــة تفاصيلهــا .ويعبّ ــر
مؤشــر الســعادة عــن رضــا المرشــحين عــن إجــراءات
عمليــة الترشــح ،وعــن تعامــل موظفــي اللجــان وإلمامهــم
باإلجــراءات ،وعــن وضــوح اســتمارات الترشــح ،وعــن المــدة
الزمنيــة للتســجيل ،وعــن وســائل التواصــل والدعــم التــي
تــم تكريســها لمســاعدتهم خــال حمالتهــم االنتخابيــة
(مركــز االتصــال ،والموقــع اإللكترونــي ومنصــات التواصــل
تم إدراج نتائج األســئلة التالية الحتســاب
االجتماعي) .وقد ّ
مؤشــر ســعادة المرشــحين فــي انتخابــات المجلــس الوطنــي
االتحــادي لعــام :2019

• ما مدى رضاك عن إجراءات عملية الترشح؟
•مــا مــدى رضــاك عــن تعامــل موظفــي اللجــان (اســتقبال،
إرشاد)؟
•مــا مــدى رضــاك عــن إلمــام موظفــي مقــار اللجــان
باإلجــراءات؟
•مــا مــدى رضــاك عــن اســتمارات الترشــح (واضحــة
و مفهو مــة ) ؟
•ما مدى رضاك عن المدة الزمنية لتسجيل المرشحين؟
•مــا مــدى رضــاك عــن الموقــع اإللكترونــي للجنــة الوطنيــة
لالنتخابات؟
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ما مدى رضاك
عن الموقع
اإللكتروني
للجنة الوطنية
لالنتخابات

ما مدى رضاك
عن المدة
الزمنية لتسجيل
المرشحين

ما مدى رضاك
عن استمارات
الترشح (واضحة
ومفهومة)

ويتبيــن مــن الرســم البيانــي أعــاه أن الســعادة  /الرضــا عــن
تعامــل موظفــي اللجــان (اســتقبال ،إرشــاد) ســجل اعلــى
النســب ( )98.2%يليــه الرضــا عــن اســتمارات الترشــح
(واضحــة ومفهومــة)  % 97.3ثــم الرضــا عــن المــدة الزمنية
لتســجيل المرشــحين وبلغــت  ،95%ثــم الرضــا عــن إلمــام
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ما مدى رضاك
عن إلمام
موظفي مقار
اللجان باإلجراءات

ما مدى رضاك
عن تعامل
موظفي اللجان
(استقبال ،إرشاد)

ما مدى رضاك
عن إجراءات
عملية الترشح

80%

موظفــي مقــار اللجــان باإلجــراءات وبلــغ  ، 94.5%والرضــا
عــن إجــراءات عمليــة الترشــح ( )93.6%واخيــرا الرضــا عــن
الموقــع اإللكترونــي للجنــة الوطنيــة لالنتخابــات وســجل
(.)91.8%

