




تقرير انتخابات
المجلس الوطني االتحادي

“اإن ما و�سلت اإليه االإمارات من تقدم وتطور هو ثمرة من ثمار م�سرية االحتاد 
التي بداأها االآباء املوؤ�س�سون بقيادة الوالد القائد املغفور له ال�سيخ زايد بن 

�سلطان اآل نهيان – رحمه الله – والذي عمل واإخوانه حكام االإمارات منذ بداية 

االإحتاد بنهج عز نظريه يقوم على الت�ساور مع اأبناء ال�سعب واإ�رشاكهم

يف �سياغة م�ستقبل بالدهم” .

  

“منذ اإن�ساء املجل�س الوطني االحتادي يف العام 1972 عمل املجل�س على جت�سيد 
العالقة ال�سليمة بني احلكومة وال�سعب يف دولة االإمارات العربية املتحدة..فكان 

وما زال من�سة قوية للم�ساركة ال�سيا�سية والتاأثري االإيجابي يف عملية �سنع 

القرار يف البالد .. من هنا كان االهتمام الكبري بتمكني املجل�س الوطني االحتادي 

وتفعيل دوره ليكون �سلطة داعمة ومر�سدة لل�سلطة التنفيذية يف الدولة.. 

وقد بداأنا منذ العام 2006 بتجربة جديدة بانتخاب ن�سف اأع�ساء املجل�س اإميانا 

منا باأن امل�ساركة ال�سيا�سية جزء ال يتجزاأ من تقدم الدولة والتنمية ال�ساملة 

التي نعي�سها”.

 

“املواطن هو العن�رش الرئي�س يف تقدم الدولة وتطورها و يجب اأن يكون �رشيكا 
يف �سياغة م�ستقبل االأمة ور�سم �سيا�ستها لينعم اأبناوؤنا بغد م�رشق..وعلينا اأن 

ن�سري بروؤية وا�سحة جتاه متكني املجل�س الوطني االحتادي”.

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ/ خليفة بن ز�يد �آل نهيان

رئي�س دولة االإمارات العربية املتحدة
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“نحن لنا خ�سو�سيتنا، دولتنا فتية، وقد قطعنا اأ�سواطاً طويلة يف التنمية 
االقت�ســادية والتنميــة ال�سيا�سية والب�رشية االجتماعية، واالآن دخلنا يف 

مرحلة التنمية ال�سيـا�سية املوؤ�س�سيــة بتو�سيع وتعميق امل�ساركة عرب 

املجل�س الوطني االحتادي”

“اإن انتخابات املجل�س الوطني بالطريقة التي اخرتناها تطلق بداية دوران عجلة 
التنمية ال�سيا�سية، والعجلة �ست�ستمر يف الدوران معتمدة على قواها الذاتية؛ 

اأي علي التجربة االأوىل والدرو�س امل�ستفادة منها”.

“ نحن م�ستمرون يف التجربة دون ت�رشع، و�سنعمل كقيادة على تو�سيع 
�سالحيات املجل�س الوطني االحتادي خطوة خطوة... واأنا اأوؤكد اأننا واثقون من 

جناح جتربتنا و�سواب قرارنا يف هذا االجتاه”.

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ/ حممد بن ر��شد �آل مكتوم

نائب رئي�س دولة االإمارات العربية املتحدة

رئي�س جمل�س الوزراء - حاكم دبي
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المجلس الوطني االتحادي

1. مقّدمة

ــدف برنامج التمكني ال�سيا�سي اإىل تفعيل دور املجل�س الوطني االحتادي ومتكينه ليكون �سلطة م�ساندة  يه

ومر�سدة وداعمة للموؤ�س�سة التنفيذية من خالل العمل على اأن يكون جمل�ساً اأكرب قدرة وفاعلية والت�ساقاً 

بق�سايا الوطن وهموم املواطنني، واأن ترت�سخ من خالله قيم امل�ساركة ونهج ال�سورى من خالل م�سار متدرج 

منتظم عرب م�سرية تُكلل مبزيد من امل�ساركة والتفاعل من اأبناء الوطن.

ــة االأوىل النتخاب ن�سف  ــالل اإجراء التجرب ــج يف عام 2006م من خ ــني املرحلة االأوىل من الربنام ــد مت تد�س وق

ــارة، وذلك تنفيذا لقرار  ــق هيئات انتخابية ت�سكل يف كل اإم ــاء املجل�س الوطني االحتادي عن طري ــدد اأع�س ع

ــارات يف املجل�س الوطني  ــة اختيار ممثلي االإم ــة 2006م يف �ساأن طريق ــى لالحتاد رقم )4( ل�سن ــس االأعل املجل�

ــاأن طريقة اختيار ممثلي االإمارات  ــا تبعه من �سدور قرار رئي�س الدولة رقم )4( ل�سنة 2006 يف �س ــادي، وم االحت

ــة االنتخابية يف كل اإمارة مبا يعادل  ــي االحتادي، والذي جعل احلد االأدنى لعدد اأع�ساء الهيئ ــس الوطن يف املجل�

ــغ عدد اأع�ساء الهيئات االنتخابية  ــف عدد ممثلي االإمارة يف املجل�س الوطني االحتادي. حيث بل ــة( م�ساع )مائ

)6595( ع�سوا.  

وقد حظيت التجربة االأوىل النتخاب ن�سف عدد اأع�ساء املجل�س الوطني االحتادي باهتمام بالغ على امل�ستويني 

ــذ تاأ�سي�س املجل�س الوطني االحتادي يف  ــي باعتبارها اأول جتربة انتخابية ت�سهدها الدولة من ــي واالإقليم املحل

ــاء املجل�س الوطني االحتادي االأربعني من  ــر اإىل �رشيان االأمور على مبداأ تعيني جميع اأع�س ــام 1972م. بالنظ ع

قبل اأ�سحاب ال�سمو حكام االإمارات. 

ــادة اهتمامهم بال�ساأن  ــي ال�سيا�سي لدى املواطنني، وزي ــن ارتفاع م�ستوى الوع ــد اأثمرت هذه التجربة ع وق

ــاة ال�سيا�سية. وقد دعا ذلك �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد  ــام، وحر�سهم على امل�ساركة يف احلي الع

ــى تو�سيع امل�ساركة ال�سيا�سية،  ــس الدولة -حفظه الله- اإىل التاأكيد على اال�ستمرار يف خط ــان رئي� اآل نهي

ــام ف�سله الت�رشيعي الرابع ع�رش يف  ــي وجهها اإىل املجل�س الوطني االحتادي مبنا�سبة خت ــك يف كلمته الت وذل

ــة يف النمو والتطور مبا يلبي  ــة والعمل الربملاين �ست�ستمر بثق ــر املا�سي، على اأن م�سرية امل�سارك ــر فرباي �سه

االحتياجات الوطنية، ويحقق اآمال �سعب االإمارات وطموحاته اإىل امل�ساركة واالأمن واال�ستقرار ويحافظ على 

م�سالح الوطن يف م�ستوياتها ودوائرها كافة.

ــي االحتادي 2011م،  ــدد اأع�ساء املجل�س الوطن ــة الثانية النتخاب ن�سف ع ــذا املنطلق، جاءت التجرب ــن ه وم

ــاق امل�ساركة ال�سيا�سية للمواطنني.  ــة خا�سة تفوق �سابقتها من ناحية تو�سيع نط ــي اكت�سبت اأهمي والت

ــة 2006م، كما مت تعديل قرار رئي�س الدولة رقم )3(  ــل قرار املجل�س االأعلى لالحتاد رقم )4( ل�سن ــث مت تعدي حي

ــة 2006 امل�سار اإليهما بحيث اأ�سبح احلد االأدنى لعدد اأع�ساء الهيئات االنتخابية ال يقل عن )ثالثمائة(  ل�سن

م�ساعف عدد ممثلي كل اإمارة يف املجل�س الوطني االحتادي دون وجود �سقف اأعلى لعدد اأع�ساء هذه الهيئات 

ــة ل�رشيحة كبرية من  ــة )135،308(. مما اأتاح الفر�س ــغ عدد اأع�ساء الهيئات االنتخابي ــارة. حيث بل يف كل اإم

ــا ب�سكل يتنا�سب مع  ــادي يف ظل ظروف قد مت تهيئته ــار ممثليهم يف املجل�س الوطني االحت ــني الختي املواطن

ــة ال�سمانات التي تكفل اإجراء االنتخابات بال�سكل الواجب،  ــدث يف حياتنا ال�سيا�سية، مع توفري كاف وزن احل

االأمر الذي يعك�س مدى اإميان القيادة ال�سيا�سية الر�سيدة باأهمية العن�رش الب�رشي املوؤهل والقادر على حتمل 

م�سوؤوليته يف جميع جماالت العمل الوطني مبا يحقق �سالح الوطن واملواطنني.

ــاً من حر�س اللجنة الوطنية لالنتخابات على توثيق التجربة االنتخابية 2011 ، فقد عملت اللجنة  واإنطالق

ــر مف�سل جلميع مراحل العملية االنتخابية يف التقرير الذي بني ايديكم ، حيث مت تق�سيمه  ــى و�سع تقري عل

اإىل ثالثة اأق�سام رئي�سة:

06
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االأول : يتناول اإ�ستعدادات العملية االنتخابية من خالل االأطر الت�رشيعية والتنظيمية والفنية..                                

الثاين : يتناول تنفيذ العملية االنتخابية ... حيث مت ا�ستعرا�س اإجراءات التنفيذ يف املراحل التالية :-

مرحلة ما قبل االنتخابات . 	•

مرحلة اليوم االنتخابي. 	•

مرحلة ما بعد االنتخابات. 	•

الثالث: يتناول جمموعة من املالحق وهي على النحو التايل :-

اخلطة الت�سغيلية للجنة اإدارة االنتخابات واللجان الفرعية. 	•

اإح�سائيات الهيئات االنتخابية. 	•

اإح�سائيات املر�سحني. 	•

اإح�سائيات االقرتاع. 	•

تقرير اللجنة االإعالمية. 	•

ا�ستبيانات ر�سا املتعاملني )الناخبني ، املر�سحني ، املجتمع(. 	•

ــاق تطويرها يف املراحل  ــاد بها يف امل�ستقبل، ودعم اآف ــالل هذا التوثيق للتجربة لال�سرت�س ــد �سعينا من خ وق

جريت يف يوم 24 من �سبتمرب 
ُ
القادمة، حيث متثل التجربة الثانية النتخابات املجل�س الوطني االحتادي -والتي اأ

2011م- املرحلة الثالثة من برنامج التمكني ال�سيا�سي الذي اأر�سى قواعده �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
ــد الوطني لالحتاد الرابع والثالثني يف  ــد اآل نهيان- رئي�س الدولة )حفظه الله( يف خطابه مبنا�سبة العي ــن زاي ب

عام 200٥م. 

 �للجنة �لوطنية لالنتخابات

اإلطار التنظيمي والتحضيري 
للعملية االنتخابية

0708
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2. �الإطار �لتنظيمي لالنتخابات:

1.2 توطئة:

ــار ممثليهم يف  ــرشوط القانونية يف اختي ــني الذين تتوفر فيهم ال� ــات اإىل حق املواطن ــري مفهوم االنتخاب ي�س

ــس النيابي، وامل�ساركة يف اإدارة ال�سوؤون العامة لبلدهم. ولالنتخابات اأهمية كبرية يف احلياة ال�سيا�سية  املجل�

ــع باعتبارها ال�سبيل اإىل قيام جمل�س نيابي ي�ستند يف قيامه اإىل اإرادة املواطنني، بحيث ي�سبح هو  الأي جمتم

ــرب الذي يعرب عن رغبات وطموحات املواطنني والتي تتالقى مع �سيا�سات وا�سرتاتيجيات احلكومة من اأجل  املن

ــاة الكرمية لهم، وتر�سيخ دعائم امل�ساركة ال�سيا�سية. ف�سالً عن اأن االنتخابات هي و�سيلة الإثارة  حتقيق احلي

الق�سايا العامة وطرح اأف�سل احللول لها، وترتيب اأولويات العمل احلكومي.

ــق االنتخابات الهدف منها يجب اأن تكون نزيهة. وميكن �سمان هذه النزاهة من خالل تبني بع�س  ــي حتق ولك

ــي تعني اأن تكون كافة  ــى امل�ستوى الدويل، وهي: ال�سفافية والت ــة امل�ستقرة يف االنتخابات عل ــادئ العام املب

القواعد القانونية التي حتكم كل جوانب العملية االنتخابية يف متناول جميع امل�ساركني فيها، وامل�سوؤولية 

ــة حمددة بو�سوح، و�رشية  ــات واملهام املتعلقة بالعمليات االنتخابي ــي تعني اأن تكون خمتلف امل�سوؤولي والت

ــرتاع م�سمونة لكي يتمكن الناخبون من اختيار ممثليهم بحرية دون  ــرتاع والتي تعني اأن تكون �رشية االق االق

اأي �سغوط حتد من هذه احلرية، واملخالفات االنتخابية والتي تعني اأن تو�سع اأنظمة فعالة لتجنب املخالفات 

ــة املعلومات والتي تعني اأن  ــة الكفيلة مبحا�سبة املخالفني، واإتاح ــة، واأن تو�سع القواعد القانوني االنتخابي

ــون يف و�سع امل�ساركني يف  ــة االنتخابية بطريقة فعالة؛ بحيث يك ــة املعلومات املتعلقة بالعملي ــرش كاف تن�

العملية االنتخابية احل�سول على هذه املعلومات ب�سهولة.

2.2 �نتخابات �ملجل�س �لوطني �الحتادي 2011:

ــرب 2011م يف يوم  ــوم ال�سبت 24 من �سبتم ــادي 2011م، والتي متت ي ــس الوطني االحت ــات املجل� ــل انتخاب متث

انتخابي واحد على م�ستوى كافة االإمارات، املرحلة الثالثة من برنامج متكني املجل�س الوطني االحتادي. حيث 

ــل انتخابات املجل�س الوطني االحتادي، والتي اأجريت -للمرة االأوىل- يف عام 2006م النتخاب ن�سف اأع�ساء  متث

ــس من خالل الهيئات االنتخابية اأوىل مراحل الربنامج، اأما املرحلة الثانية من الربنامج فهي التعديالت  املجل�

ــي ت�سمنت: اإطالة مدة الدورة  ــب التعديل الد�ستوري رقم )1( ل�سنة 2009، والت ــة التي متت مبوج الد�ستوري

العادية ال�سنوية التي يعقدها املجل�س، بحيث اأ�سبحت ال تقل عن �سبعة �سهور- اإطالة مدة الع�سوية يف 

املجل�س )اأي الف�سل الت�رشيعي( اإىل اأربع �سنوات ميالدية بعدما كانت �سنتني فقط- اأ�سبحت الئحة املجل�س 

ــى موافقة املجل�س االأعلى لالحتاد- تو�سيع اخت�سا�سات املجل�س فيما  ــدر بقرار من رئي�س الدولة بناء عل ت�س

ــح من حق رئي�س االحتاد اأن يحيل اإىل  ــدات واالتفاقيات الدولية التي يربمها االحتاد، بحيث اأ�سب ــق باملعاه يتعل

املجل�س بع�س االتفاقيات واملعاهدات ملناق�ستها قبل الت�سديق عليها، مما يعد تفعيالً لدور املجل�س ومتكينه 

ليكون �سلطة م�ساندة ومر�سدة وداعمة لل�سلطة التنفيذية.

ــادي« اإىل الربنامج الذي و�سع اأ�س�سه �ساحب ال�سمو  ــري م�سطلح »برنامج متكني املجل�س الوطني االحت وي�س

ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة -حفظه الله- يف خطابه مبنا�سبة العيد الوطني لالحتاد الرابع 

والثالثني يف عام 200٥م. 

ويهدف الربنامج اإىل تفعيل دور املجل�س الوطني االحتادي ومتكينه من خالل العمل على اأن يكون جمل�ساً اأكرب 

قدرة وفاعلية والت�ساقاً بق�سايا الوطن وهموم املواطنني، واأن ترت�سخ من خالله قيم امل�ساركة ونهج ال�سورى 

من خالل م�سار متدرج منتظم عرب م�سرية تُكلل مبزيد من امل�ساركة والتفاعل من اأبناء الوطن.

ويف هذا ال�سياق، اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة -حفظه الله- يف كلمته 

التي وجهها اإىل املجل�س الوطني االحتادي مبنا�سبة ختام ف�سله الت�رشيعي الرابع ع�رش يف �سهر فرباير املا�سي، 
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ــو والتطور مبا يلبي االحتياجات الوطنية،  ــى اأن م�سرية امل�ساركة والعمل الربملاين �ست�ستمر بثقة يف النم عل

ــرار ويحافظ على م�سالح الوطن يف  ــال �سعب االإمارات وطموحاته اإىل امل�ساركة واالأمن واال�ستق ويحقق اآم

م�ستوياتها ودوائرها كافة.

3.2 �ملجل�س �لوطني �الحتادي:

ــم ال�سلطات االحتادية  ــن حيث الرتتيب يف �سل ــة االحتادية الرابعة م ــس الوطني االحتادي ال�سلط ــل املجل� ميث

اخلم�س املن�سو�س عليها يف الد�ستور، وهي: املجل�س االأعلى لالحتاد، ورئي�س االحتاد ونائبه، وجمل�س وزراء االحتاد، 

واملجل�س الوطني االحتادي، والق�ساء االحتادي. 

ــس: )8( مقاعد الإمارة اأبو  ــواً، يتوزعون على االإمارات بح�سب الد�ستور على اأ�سا� ــم املجل�س اأربعني ع�س وي�س

ظبي، و)8( مقاعد الإمارة دبي، و)6( مقاعد الإمارة ال�سارقة، و)6( مقاعد الإمارة راأ�س اخليمة، و)4( مقاعد الإمارة 

عجمان، و)4( مقاعد الإمارة الفجرية، و)4( مقاعد الإمارة اأم القيوين.

ــم اختيار ن�سف  ــاب والتعيني: حيث يت ــادي يف ت�سكيله بني طريقتي االنتخ ــس الوطني االحت ــع املجل� ويجم

ــاب، بينما يتم تعيني الن�سف االآخر من جانب حكام  ــدد اأع�ساء املجل�س الوطني االحتادي عن طريق االنتخ ع

االإمارات؛ حيث ي�ستقل حاكم كل اإمارة بت�سمية ممثلي اإمارته يف املجل�س.

وميار�س املجل�س الوطني االحتادي وظيفتني اأ�سا�سيتني، هما:

ــالت الد�ستورية، وم�رشوعات القوانني،  ــة الت�رشيعية: وتعني �سلطة املجل�س يف مناق�سة التعدي –  الوظيف
ــس اأن يوافق عليها اأو يعدلها اأو يرف�سها. واأي�ساً �سلطته يف اإبداء املالحظات التي يراها على ما  وللمجل�

ــة من اتفاقيات ومعاهدات. واأخرياً  ــن معاهدات واتفاقيات دولية وما يحيله اإليه رئي�س الدول ــر به م يُخط

حق املجل�س يف مناق�سة ميزانية الدولة وح�سابها اخلتامي واإبداء ما يراه من مالحظات عليها.

ــه ال�سيا�سية على ال�سلطة التنفيذية من خالل  ــة الرقابية: وتعني حق املجل�س يف ب�سط رقابت –  الوظيف
ــة حمددة، وهي: مناق�سة املو�سوعات العامة، وللمجل�س اأن ي�سدر تو�سيات ب�ساأنها، وتوجيه  اأدوات رقابي

اأ�سئلة اإىل رئي�س جمل�س الوزراء يف حالة اال�ستفهام عن ال�سيا�سة العامة للدولة ولوزير معني لال�ستف�سار 

ــل يف �سكاوى املواطنني �سد جهات حكومية  ــن اأمر من االأمور الداخلة يف اخت�سا�سات وزارته، والف�س ع

ــوزراء اأو من الوزراء املخت�سني  ــرشوط معينة، ولرئي�س املجل�س اأن يطلب من رئي�س جمل�س ال ــة وفق � احتادي

تقدمي البيانات واالإي�ساحات املتعلقة بال�سكوى.

ــه وتطلعاته؛ حيث كان  ــادي بو�سفه �سوت ال�سعب واملعرب عن طموحات ــربز اأهمية املجل�س الوطني االحت وت

ــل املخل�س وامل�سئول والواعي من اأجل  ــرب تاريخه- مثاالً لالإح�سا�س بامل�سوؤولية الوطنية، والعم املجل�س -ع

ــم املواطنني وتت�سل  ــة، وطرحه الق�سايا التي ته ــه التكاملي مع احلكومة من ناحي ــن من خالل عمل الوط

بحياتهم وحا�رشهم وم�ستقبلهم من ناحية اأخرى.

ــارزاً يف تكري�س جتربة الوحدة  ــام 1972م دوراً مهماً وب ــس الوطني االحتادي منذ ن�ساأته يف ع ــد لعب املجل� ولق

ــا باالأفكار واملقرتحات التي �ساعدت على دفعها اإىل  ــم م�سرية العمل الوطني يف دولة االإمارات، ورفده وتدعي

ــاالت، مما جعله اأحد الدعائم  ــا و�سلت اإليه من تقدم وتنمية يف كافة املج ــام وجناحها يف الو�سول اإىل م االأم

االأ�سا�سية للتجربة االإماراتية يف امل�ساركة والتنمية. ف�سالً عن دوره يف ك�سب الدعم الربملاين الدويل لق�سية 

ــالل م�ساركاته الفاعلة  ــربى وطنب ال�سغرى( من خ ــة )اأبومو�سى وطنب الك ــزر االإماراتية الثالث املحتل اجل

والن�سطة يف الفعاليات الربملانية االإقليمية والعاملية.

4.2 متطلبات �إد�رة �لعملية �النتخابية:

ــة تنفيذ الفعاليات  ــة موؤهلة تتوىل م�سوؤولي ــود اإدارة انتخابي ــذ عملية انتخابية ناجحة وج ــزم تنفي ي�ستل

االنتخابية واملهام االأ�سا�سية واالإجراءات االإدارية الالزمة حل�سن �سريها.

ــة قانوناً عن اإدارة  ــاز اأو املوؤ�س�سة( امل�سئول ــات )الهيئة اأو اجله ــح االإدارة االنتخابية اإىل اجله ــري م�سطل وي�س

العملية االنتخابية، بغ�س النظر عن اأ�سكالها اأو اأحجامها اأو الت�سميات التي تطلق عليها.

ــف من عدة جهات بحيث ت�سطلع  ــف االإدارة االنتخابية من هيئة واحدة حمددة، كما ميكن اأن تتاأل ــد تتاأل وق

ــا بجانب من اجلوانب االأ�سا�سية للعملية االنتخابية، مثل: اأ�سحاب حق االقرتاع وا�ستقبال واعتماد  كل منه

طلبات الرت�سيح لالنتخابات من قبل املر�سحني، وتنظيم وتنفيذ عمليات االقرتاع وعّد وفرز االأ�سوات يدويا اأو 

الكرتونيا وجتميع واإعداد نتائج االنتخابات.

ــي االإمارات يف املجل�س الوطني  ــم )3( ل�سنة 2006 ب�ساأن طريقة انتخاب ممثل ــد اأخذ قرار رئي�س الدولة رق وق

ــا »اللجنة الوطنية  ــن هيئة واحدة حمددة اأطلق عليه ــام االإدارة االنتخابية املكون م ــادي )املعدل( بنظ االحت

ــات«، بحيث جتمع يف ت�سكيلها بني ممثلني عن القطاع احلكومي واآخرين عن القطاع االأهلي، وتتوافر  لالنتخاب

ــة وفقا الأف�سل  ــرشاف على العملية االنتخابي ــات املنوط بها االإ� ــادئ االأ�سا�سية املتطلبة يف اجله ــا املب فيه

املمار�سات الدولية اخلا�سة باالنتخابات.

3. �للجنة �لوطنية لالنتخابات

1.3  ت�شكيل �للجنة �لوطنية لالنتخابات:

ــة  الوطني ــة  اللجن ــوذج  من ــل  ميث

لالنتخابات االإطار اجلامع بني احلكومة 

ــو النموذج الذي  والقطاع االأهلي، وه

ــات االإماراتية �سبغة  يعطي االنتخاب

ــه العام  ــة مع التوج ــة متوافق مدني

للدولة. واللجنة الوطنية لالنتخابات 

ــة باالإ�رشاف العام  ــي اجلهة املفو�س ه

ــع  ــة وو�س ــة االنتخابي ــى العملي عل

اخلطط والربامج وحتديد التواريخ لكل 

خطوة من خطواتها. ويت�سمن االإطار 

التنظيمي للجنة جمموعة من اللجان الفرعية التي تعنى باالإعالم واالأمن والتن�سيق واالت�ساالت واالإ�رشاف 

التقني واإدارة االنتخابات.

ــي االإمارات يف املجل�س  ــاأن حتديد طريقة اختيار ممثل ــم )3( ل�سنة 2006 ب�س ــدر قرار رئي�س الدولة رق ــد �س وق

ــي االحتادي )واملعدل مبوجب قرار رئي�س دولة االإمارات العربية املتحدة رقم )2( ل�سنة 2011م( مت�سمناً  الوطن

الن�س على ت�سكيل اللجنة الوطنية لالنتخابات لتتوىل مهمة االإ�رشاف على العملية االنتخابية.

ــوؤون املجل�س الوطني  ــور/ اأنور حممد قرقا�س )وزير الدولة ل�س ــل اللجنة برئا�سة معايل الدكت ــد مت ت�سكي وق

االحتادي(. وت�سم اللجنة يف ع�سويتها ممثلني عن القطاع احلكومي والقطاع االأهلي. 

1112



تقرير انتخابات
المجلس الوطني االتحادي

وفيما يلي ت�سكيل اللجنة الوطنية لالنتخابات 2011: 

�للجنة �لوطنية لالنتخابات 2011

رئي�ساًوزير الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتاديمعايل/ د. اأنور حممد قرقا�س

ًوزير العدلمعايل/ د. هادف جوعان الظاهري ع�سوا

ًوزير الرتبية والتعليممعايل / حميد حممد القطامي ع�سوا

ًوزير الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمعمعايل/ عبد الرحمن حممد نا�رش العوي�س ع�سوا

ًاأمني عام وزارة �سوؤون الرئا�سةمعايل / اأحمد حممد احلمريي   ع�سوا

ً)من ال�سخ�سيات العامة(معايل / خلفان حممد الرومي  ع�سوا

ًوكيل وزارة الداخلية�سعادة الفريق/ �سيف عبد الله ال�سعفار  ع�سوا

ً)من ال�سخ�سيات العامة(معايل / عبد الله حميد علي املزروعي  ع�سوا

ً)من ال�سخ�سيات العامة(معايل/ عبد الرحمن الدودة احلر�سو�سي   ع�سوا

ًاأمني عام وزارة �سوؤون جمل�س الوزراء�سعادة / جنالء حممد العور  ع�سوا

ًمدير عام هيئة االإمارات للهوية�سعادة الدكتور مهند�س/ علي حممد خوري  ع�سوا

ًوكيل وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي�سعادة / طارق هالل لوتاه  ع�سوا

�سعادة الدكتور/ �سعيد حممد الغفلي
الوكيل امل�ساعد ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي بوزارة 

الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي
ً ع�سواً ومقررا

2.3  �خت�شا�شات �للجنة �لوطنية لالنتخابات:

ــات مبمار�سة كافة  ــة لالنتخاب ــس اللجنة الوطني ــة، تخت� ــن التعليمات التنفيذي ــادة )8( م ــا لن�س امل وفق

ال�سالحيات الالزمة لالإ�رشاف على �سري العملية االنتخابية من كافة جوانبها. ويف �سبيل ذلك تقوم اللجنة 

الوطنية باملهام التالية:-

اإعالن قائمة املر�سحني لكل اإمارة. 	•

ــدول عن الرت�سيح وموعد عقد  ــي لالنتخابات يحدد مواعيد بدء الرت�سيح ومهلة الع ــدار برنامج زمن 	اإ�س 	•
االنتخابات يف كل اإمارة ومهلة الطعون يف االنتخابات وموعد االإعالن النهائي لنتائج االنتخابات. 

الدعوة لالنتخابات يف كل اإمارة وحتديد املواعيد املقرر عقدها فيها. 	•

ت�سكيل اللجان الفرعية لالنتخابات وحتديد نطاق اخت�سا�ساتها. 	•

ــرق العمل املكلفة بتنفيذ العملية االنتخابية ولها يف �سبيل ذلك احلق يف اال�ستعانة مبن تراه  ــل ف 	ت�سكي 	•
منا�سبا. 

ــداول والوثائق واالأختام  ــات واخلا�سة باال�ستمارات واجل ــات املقدمة من جلنة اإدارة االنتخاب ــاد املقرتح 	اعتم 	•
املعتمدة اخلا�سة بالعمليات االنتخابية.

اعتماد مركز االنتخاب يف كل اإمارة بناء على تو�سية من جلنة اإدارة االنتخابات. 	•

اعتماد املكافاآت املالية املقرتحة من جلنة اإدارة االنتخابات. 	•

االإعالن النهائي للفائزين يف االنتخابات واتخاذ االإجراءات الالزمة لع�سويتهم باملجل�س الوطني االحتادي. 	•

3.3 �جتماع���ات �للجنة �لوطنية 
لالنتخابات:

ــة لالنتخابات  ــة الوطني ــدت اللجن عق

ــاء املوافق  ــوم االأربع ــا ي ــاع له اأول اجتم

ــة  الرئا�س ــرش  ق� يف  ــر2011م  فرباي  23
ــات واخلطوات  ــع الرتتيب ــي لو�س باأبوظب

الالزمة ملراحل تنفيذ انتخابات املجل�س 

الوطني االحتادي، وقد عقدت اللجنة )9( 

اجتماعات )كما ما هو مبني اأدناه(: 

ُعقد االجتماع ال�ساد�س بتاريخ 2011/06/26م. ُعقد االجتماع االأول بتاريخ 2011/06/26م.

ُعقد االجتماع ال�سابع بتاريخ 2011/8/10م. ُعقد االجتماع الثاين بتاريخ 2011/3/06م. 

ُعقد االجتماع الثامن بتاريخ 2011/9/15م. ُعقد االجتماع الثالث بتاريخ 2011/3/13. 

ُعقد االجتماع التا�سع بتاريخ 2011/9/28م. ُعقد االجتماع الرابع بتاريخ 2011/4/17م. 

ُعقد االجتماع اخلام�س بتاريخ 2011/5/29م. 

4.3  قر�ر�ت �للجنة �لوطنية لالنتخابات:

تتلخ�س اأهم القرارات التي انتهت اإليها اللجنة يف هذه االجتماعات فيما يلي:

اإجراء االنتخابات يف الن�سف الثاين من �سبتمرب بعد عيد الفطر. 	•

اعتماد التعليمات التنفيذية لالنتخابات يف �سيغتها النهائية بعد اإجراء بع�س التعديالت عليها. 	•

اعتماد ميزانية االنتخابات.   	•

اعتماد اخلطة االإعالمية والر�سالة االإعالمية. 	•

اعتماد ت�سميم �سعار اللجنة الوطنية لالنتخابات 2011م. 	•

اعتماد مبادرة زيارة دواوين احلكام وتو�سيح ال�سورة اأمام حكام االإمارات ب�ساأن �سوابط الهيئات االنتخابية. 	•

اعتماد اإجراء االنتخابات يف يوم ال�سبت املوافق 24 �سبتمرب. 	•

اعتماد اجلدول الزمني لالنتخابات واإر�ساله اإىل دواوين احلكام واالإعالن عنه يف و�سائل االإعالم املختلفة. 	•

اعتماد بداية احلمالت االإعالنية للمر�سحني يوم )4 �سبتمرب - 21 �سبتمرب(. 	•

اعتماد انتهاء فرتة الطعون والرد عليها ) 25-28 �سبتمرب(. 	•

	تكليف هيئة االإمارات للهوية بدرا�سة العرو�س املقدمة من ال�رشكات لتطوير نظام الت�سويت االلكرتوين  	•
ورفع تقرير للجنة الوطنية لالنتخابات مبا تراه يف هذا ال�ساأن.

ــة بو�سع مركز االت�سال وذلك بالتن�سيق مع هيئة  ــف جلنة اإدارة االنتخابات باختيار ال�رشكة املكلف 	تكلي 	•
االإمارات للهوية.
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تكليف هيئة االإمارات للهوية بو�سع نظام اإلكرتوين لت�سجيل اأع�ساء الهيئات االنتخابية. 	•

اإ�سناد تنفيذ اخلطة االإعالمية اإىل �رشكة بيت�س بان جلف. 	•

اأن تبداأ احلملة االإعالمية يف اأول مايو 2011. 	•

اإ�سناد تنفيذ خدمة مركز االت�سال اإىل موؤ�س�سة االإمارات لالت�ساالت. 	•

اعتماد ت�سكيل جلان االإمارات. 	•

ت�سكيل جلنة لدرا�سة خيارات الت�سويت االلكرتوين. 	•

اعتماد اخلطة االأمنية املقدمة من قبل وزارة الداخلية. 	•

اعتماد املراكز االنتخابية املقرتحة. 	•

	العمل على اأ�سا�س نظام الت�سويت الالمركزي على م�ستوى كل اإمارة. وبالن�سبة لالإمارات التي فيها اأكرث  	•
من مركز انتخابي يتم اإعالن نتائج انتخابات االإمارة يف املركز الرئي�س.

اعتماد ال�رشكة املنفذة لنظام الت�سويت االإلكرتوين وتوريد االأجهزة املطلوبة لالنتخابات. 	•

اعتماد اأ�سماء روؤ�ساء املراكز االنتخابية ونوابهم وم�ساعديهم. 	•

اعتماد هيئة ت�سفري نظام الت�سويت. 	•

اعتماد مقار املراكز االنتخابية. 	•

اعتماد اآلية التحول اإىل الت�سويت والفرز اليدوي. 	•

اعتماد راأي جلنة الطعون ب�ساأن الطعون املقدمة. 	•

اعتماد اأ�سماء املر�سحني الفائزين بع�سوية املجل�س الوطني االحتادي. 	•

4. �الإطار �لت�رشيعي لالنتخابات

ــرار اللجنة الوطنية  ــادي 2011 مبوجب ق ــس الوطني االحت ــة النتخابات املجل� ــات التنفيذي ــدرت التعليم �س

ــة لالنتخابات يف اأ�سا�سها اإىل عدة اأ�سول، هي:  ــات رقم )2011/2/2(. وت�ستند التعليمات التنفيذي لالنتخاب

املادة )69( من الد�ستور والتي تن�س على اأن: »يرتك لكل اإمارة حتديد طريقة اختيار املواطنني الذين ميثلونها يف 

ــاب �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة –حفظه  ــس الوطني االحتادي«، وخط املجل�

الله- يف عام 2005م مبنا�سبة العيد الوطني الرابع والثالثني. والذي و�سع حجر االأ�سا�س لتفعيل دور املجل�س 

الوطني االحتادي ومتكينه ليكون �سلطة م�ساندة ومر�سدة وداعمة للموؤ�س�سة التنفيذية، واأن يكون جمل�ساً 

ــني، واأن ترت�سخ من خالله قيم امل�ساركة ونهج  ــرب قدرة وفاعلية والت�ساقاً بق�سايا الوطن وهموم املواطن اأك

ال�سورى من خالل م�سار متدرج منتظم. 

ــن ثم فقد قرر �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة- يف ذات اخلطاب- اأن تبداأ م�سرية تفعيل دور املجل�س الوطني  وم

ــر، على اأن تكلل هذه  ــكل اإمارة وتعيني الن�سف االآخ ــف اأع�سائه من خالل جمال�س ل ــادي بانتخاب ن�س االحت

ــرية مبزيد من امل�ساركة والتفاعل من اأبناء الوطن. وعليه فقد متت انتخابات ن�سف عدد اأع�ساء املجل�س  امل�س

الوطني االحتادي االأوىل يف عام 2006م.

وتنفيذا ملا ورد بخطاب �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة امل�سار اإليه، فقد اأ�سدر املجل�س االأعلى لالحتاد قراره رقم 

ــس الوطني االحتادي، والذي مت تعديله  ــاأن حتديد طريقة اختيار ممثلي االإمارات يف املجل� ــة 2006 يف �س )4( ل�سن

ــر 2011م. حيث ت�سمنت املادة  ــادر بتاريخ 14 فرباي ــى لالحتاد رقم )1( ل�سنة 2011 ال�س ــرار املجل�س االأعل بق

ــة م�ساعف –بدال من مائة  ــكل الهيئة االنتخابية بواقع ثالثمائ ــرار التعديل الن�س على اأن تُ�س ــن ق االأوىل م

ــى اأن يتم اختيار الن�سف االآخر من  ــي كل اإمارة يف املجل�س الوطني االحتادي كحد اأدنى. عل ــف- ملمثل م�ساع

ممثلي كل اإمارة عن طريق احلاكم.

ــدار كافة ال�سوابط  ــس �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة يف اإ�س ــادة الثانية من القرار على تفوي� ــا ن�ست امل كم

املنظمة لتنفيذ هذا القرار. وعليه فقد �سدر قرار رئي�س الدولة رقم )3( ل�سنة 2006م تنفيذاً للمادة الثانية 

ــرار املجل�س االأعلى لالحتاد امل�سار اإليها، والذي مت تعديله بقرار رئي�س الدولة رقم )2( ل�سنة 2011 يف 14  ــن ق م

فرباير 2011م. والذي حدد يف مواده االأربعة ع�رش طريقة اختيار ممثلي االإمارات يف املجل�س الوطني االحتادي. 

ــادة )12( من قرار رئي�س الدولة امل�سار اإليه باأن تتوىل اللجنة الوطنية لالنتخابات اإ�سدار االأدلة  ــد ق�ست امل وق

ــة الالزمة لتنفيذ مهامها واخت�سا�ساتها املوكولة لها بحكم القرار. وعليه فقد اأ�سدرت اللجنة  االنتخابي

الوطنية لالنتخابات التعليمات التنفيذية وو�سعت القواعد املنظمة لعملية االنتخاب يف كافة مراحلها.

1.4 م�شمون �لتعليمات �لتنفيذية:

ــات التنفيذية النتخابات املجل�س الوطني االحتادي 2011 على )68( مادة تغطي كافة مراحل  حتتوي التعليم

العملية االنتخابية. وقد مت تق�سيم التعليمات التنفيذية اإىل عدة اأق�سام يتعلق كل منها بجانب معني من 

جوانب العملية االنتخابية، وهي:

ــد العامة لالنتخابات )املواد من 1-7(: وينظم هذا الق�سم االإطار العام لالنتخابات من خالل عدة  1.  القواع
مو�سوعات، اأهمها:

حتديد املفاهيم املتعلقة بالعملية االنتخابية. 	•  

ــن ع�سوية املجل�س الوطني االحتادي هو متثيل �سعب االحتاد جميعه ولي�س  ــد على اأن الغر�س م 	التاأكي 	•  

فقط متثيل االإمارة. وال�سعي اإىل تعزيز االنتماء الوطني والعمل على حتقيق امل�سلحة العامة.

ــذي اأدرج ا�سمه يف الهيئة االنتخابية اخلا�سة باالإمارة التي  ــق االنتخاب ال يتمتع به اإال املواطن ال 	اأن ح 	•  

ــرة واحدة يف الدورة  ــه اأن يديل به بنف�سه م ــكل ناخب �سوت واحد علي ــا. واأن ل ــه يف قائمته ورد ا�سم

االنتخابية الواحدة.

ــه انتخاب اأكرث من مر�سح عن االإمارة التي ميثلها على اأال يتجاوز هذا العدد ن�سف  ــب يجوز ل 	اأن الناخ 	•  

عدد املقاعد املقررة لالإمارة يف املجل�س الوطني االحتادي.

ــة لالنتخابات من  ــم هذا الق�سم اللجنة الوطني ــة لالنتخابات )املواد من 8-11(: وينظ ــة الوطني 2.  اللجن
ــا: املهام املنوطة باللجنة، واجلزاءات التي متلك توقيعها على املخالفني من  ــالل عدة مو�سوعات، اأهمه خ

املر�سحني والناخبني، واجتماعات اللجنة.

3.  اللجان الفرعية )املواد من 12-22(: وينظم هذا الق�سم اللجان الفرعية لالنتخابات، وهي: جلان االإمارات، 
واللجنة االإعالمية، واللجنة االأمنية، وجلنة اإدارة االنتخابات.

ــح لالنتخابات من حيث: �رشوط  ــن 23-26(: وينظم هذا الق�سم عملية الرت�س ــد الرت�سيح )املواد م 4.  قواع
ــات كاملوظفني العموميني  ــب توافرها يف بع�س الفئ ــار وكالء املر�سحني، وال�رشوط الواج ــح، واختي الرت�س

والع�سكريني واأع�ساء ال�سلطة الق�سائية، وحالة اعتماد املر�سحني بالتزكية. 

1516



تقرير انتخابات
المجلس الوطني االتحادي

5.  قواعد االنتخابات )املواد من 27-42(: وينظم هذا الق�سم عملية االقرتاع )الت�سويت( من كافة جوانبها. 
حيث ت�سمن عدة قواعد، اأهمها:

اأن االقرتاع يكون �رشيا ومبا�رشا. 	•  

اأن جلنة اإدارة االنتخابات تقوم بت�سكيل جلان مراكز االنتخاب لتنفيذ عملية االنتخاب باالإمارة. 	•  

ــاء نف�س اليوم.  ــي ال�ساعة ال�سابعة م�س ــة الثامنة �سباحاً وتنته ــة االنتخاب ال�ساع ــداأ عملي 	اأن تب 	•  

ــود ناخبني يف قاعة االنتخاب مل  ــة االنتخاب بعد ال�ساعة ال�سابعة م�ساءً اإذا تبني وج ــر عملي وت�ستم

يدلوا باأ�سواتهم وذلك حتى يتم االنتهاء منهم ثم يعلن م�سئول جلنة مركز االنتخابات انتهاء عملية 

االنتخاب.

ــم التحقق من �سخ�سية الناخب من خالل بطاقة الهوية ال�سادرة من هيئة االإمارات للهوية،  	اأنه يت 	•  

على اأن تتخذ جلنة مركز االنتخاب االإجراءات الالزمة ملنع تكرار عملية الت�سويت للناخبني.

	اأن الدور التنظيمي مل�سئول مركز االنتخاب يتمثل يف: حفظ النظام يف قاعة االنتخاب وتاأمني مقرها،  	•  

ــوات، الف�سل يف جميع  ــه كل مر�سح من اأ�س ــدد ما ح�سل علي ــاء الت�سويت، واإعالن ع ــالن انته واإع

امل�سائل املتعلقة ب�سحة ال�سوت االنتخابي.

بيان احلاالت التي يتم فيها اإجراء انتخابات تكميلية. 	•  

6.  �سوابط احلملة االنتخابية )املواد من 43-57(: وت�سمن هذا الق�سم بيان بااللتزامات التي تقع على عاتق 
ــى املر�سحني اإتيانها يف  ــا بيان االأمور التي يحظر عل ــذ حمالتهم االنتخابية، واأي�س ــني اأثناء تنفي املر�سح

حمالتهم االنتخابية، وكذلك االأمور التي يباح للمر�سحني اإتيانها يف حمالتهم االنتخابية.  

ــان بالطعون االنتخابية املقررة مل�سلحة الناخبني  ــون )املواد من 58-61(: ويت�سمن هذا الق�سم بي 7.  الطع
ــة املر�سحني. حيث تبني –بو�سوح- اأن اأع�ساء الهيئات االنتخابية يحق لهم الطعن يف تر�سح  اأو مل�سلح

ــرت ال�رشوط ال�سكلية  ــرتاع والفرز متى تواف ــق للمر�سح الطعن يف نتائج االق ــد االأ�سخا�س، كما يح اأح

واملو�سوعية التي تتطلبها التعليمات التنفيذية لالنتخابات. 

ــكام املتعلقة بالعملية  ــا لبع�س االأح ــن 62-64(: ويت�سمن هذا الق�سم بيان ــة )املواد م ــكام ختامي 8.  اأح
االنتخابية، اأهمها: 

التزام جميع ال�سلطات يف الدولة بالتعاون مع جلان االنتخابات املختلفة وتي�سري مهامها. 	•  

ــات اأو التي مل جتر فيها  ــا نتائج االنتخاب ــرى يف االإمارة التي األغيت فيه ــة جت ــات التكميلي 	اأن االنتخاب 	•  

ــة لالنتخابات وبذات  ــد الذي حتدده اللجنة الوطني ــة اأو مل تكتمل، وذلك يف املوع ــة االنتخابي العملي

القواعد املتبعة يف االنتخابات العادية.

	اأنه يف حال خلو مقعد اأحد اأع�ساء املجل�س الوطني االحتادي املنتخبني قبل نهاية مدة املجل�س بثالثة  	•  

اأ�سهر على االأقل، فاإنه يخلفه ع�سو القائمة االحتياطية اخلا�سة باالإمارة بح�سب الرتتيب.

2.4  �لتطبيق �لعملي للتعليمات �لتنفيذية يف خمتلف مر�حل �لعملية �النتخابية:

1.2.4 مرحلة �حلمالت �النتخابية:

ــم خاللها الرتويج للمر�سحني  ــة اإيل املرحلة التي ت�سبق عملية االقرتاع، ويت ــري مفهوم احلملة االنتخابي ي�س

ــرف احلملة االنتخابية باأنها جهد  ــة بهدف ح�سد اأكرب عدد من املوؤيدين. وتُع ــف برباجمهم االنتخابي والتعري

مدرو�س وخمطط له، يتطلب اإعداداً طويالً وتن�سيقاً فائقاً بني عدة اأطراف اأبرزهم املر�سح نف�سه. 

وت�سري املمار�سات الدولية يف االنتخابات اإىل اأن احلمالت االنتخابية تخ�سع لتعليمات خا�سة ت�سدر لتحقيق 

ــة عددا من القواعد التي يتعني  ــس بني كافة املر�سحني. وقد و�سعت التعليمات التنفيذي ــداأ تكافوؤ الفر� مب

على املر�سحني االلتزام بها، واإال تعر�س املر�سح املخالف للم�ساءلة القانونية، وهي:-

يحظر القيام باأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبني اأو التدلي�س عليهم.  –

يحظر ا�ستخدام اأ�سلوب التجريح اأو الت�سهري باملر�سحني االآخرين يف الدعاية االنتخابية.  –

–  ال يجوز اال�سرتاك اأو الت�سامن بني مر�سح ومر�سح اآخر -ب�سورة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة- يف تنفيذ احلمالت 
االنتخابية؛ فاحلمالت االنتخابية تكون فردية.

–  حتدد جلنة االإمارة اأماكن الدعاية االنتخابية للمر�سحني، والتي ي�سمح فيها بو�سع املل�سقات، واللوحات، 
ــررة يف كل اإمارة، ومبراعاة اإتاحة الفر�س  ــة للمر�سحني، وذلك وفق ال�سوابط املحلية املق ــور الدعائي وال�س

املت�ساوية لكل مر�سح.

–  ال يجوز ا�ستخدام املدار�س واجلامعات واملعاهد ودور العبادة وامل�ست�سفيات وكافة املباين احلكومية و�سبه 
احلكومية واحلدائق العامة واملراكز التجارية يف اأعمال الدعاية االنتخابية.

–  يحظر ا�ستعمال الر�سائل الهاتفية من قبل ال�رشكات اأو اال�ستعمال التجاري يف احلملة الدعائية.

يحظر على املر�سح تقدمي الهدايا العينية اأو املادية للناخبني.  –

للمر�سح اأن يتخذ لنف�سه مقراً انتخابياً، ب�رشط ح�سوله على املوافقات الر�سمية من جلنة االإمارة.  –

ــى ال�سيارات اأو  ــة والر�سوم وال�سور عل ــات اأو اأي نوع من اأنواع الكتاب ــورات اأو االإعالن ــر ل�سق املن�س –  يحظ
املركبات بكافة اأنواعها.

ــات والن�رشات االنتخابية ويف  ــة الر�سمي اأو رموزها يف االجتماعات واالإعالن ــر ا�ستعمال �سعار الدول –  يحظ
كافة اأنواع الكتابات والر�سوم امل�ستخدمة يف احلملة االنتخابية.

ــات وال�ساالت املخ�س�سة  ــال الدعاية االنتخابية اإال يف القاع ــر ا�ستخدام مكربات ال�سوت يف اأعم –  يحظ
لهذا الغر�س.

اأما بالن�سبة لتمويل احلمالت االنتخابية، فقد اأو�سحت التعليمات التنفيذية اأن يتكفل كل مر�سح باالإنفاق 

ــات من االأ�سخا�س واجلهات املحلية فقط؛ �رشيطة  ــى حملته االنتخابية. ولكن يجوز للمر�سح تلقي تربع عل

ــة االنتخابية اأي مبلغ )2( مليون  ــذه التربعات ال�سقف االأعلى املحدد لالإنفاق على احلمل ــاوز جملة ه اأال تتج

ــة الوطنية لالنتخابات.  ــات التي يتلقاها اإىل اللجن ــزم املر�سح بتقدمي ك�سف ح�ساب عن التربع ــم. ويلت دره

ولكن يحظر على املر�سح تلقي اأية اأموال اأو تربعات من اأ�سخا�س اأو جهات اأجنبية، كما يحظر عليه االإنفاق 

ــن ميزانية الوزارات واملوؤ�س�سات وال�رشكات والهيئات العامة. اأما  ــى حملته االنتخابية من املال العام اأو م عل

ــة الدوام الر�سمي الذي  ــررت التعليمات التنفيذية اأنها تنتهي بنهاي ــن انتهاء احلمالت االنتخابية، فقد ق ع

ــاأي �سكل من اأ�سكال الدعاية بعد  ــد املحدد لالنتخابات بثمان واأربعني �ساعة. وال يجوز القيام ب ــق املوع ي�سب

هذا املوعد اأو يف يوم اإجراء االنتخابات.

2.2.4 مرحلة �لرت�شح لع�شوية �ملجل�س �لوطني �الحتادي:

ــة املجل�س الوطني  ــادة )23( منها باأن حق الرت�سح لع�سوي ــات التنفيذية لالنتخابات يف امل ــت التعليم ق�س

ــادة )70( من  ــرشوط الواردة يف امل ــى توافرت فيه ال� ــو يف الهيئة االنتخابية مت ــول لكل ع�س ــادي مكفـ االحت

الد�ستور، وهي:
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اأن يكون من مواطني اإحدى اإمارات االحتاد )اأي اأن يكون مقيداً يف الهيئة االنتخابية الإحدى االإمارات(.  -

-  اأال يقل �سنه عند اختياره عن خم�س وع�رشين �سنه ميالدية )اأي اأن يكون من مواليد يوم 23 �سبتمرب 1986 

وما قبله(.

-  اأن يكون متمتعاً باالأهلية املدنية، حممود ال�سرية، ح�سن ال�سمعة، مل ي�سبق احلكم عليه يف جرمية خملة 

بال�رشف، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره طبقا للقانون )تقدمي �سهادة ح�سن ال�سرية وال�سلوك(.

ــس با�ستمارة طلب الرت�سح اأمام اأحد اأع�ساء  ــه اإملام كاف بالقراءة والكتابة )كتابة بيان خا� ــون لدي -  اأن يك

جلنة االإمارة(.

ويتم تقدمي طلب الرت�سح وفق النموذج املعد لذلك خالل املدة املقررة للرت�سيح، م�سحوباً مبا يفيد اإيداع مبلغ 

ــدره األف درهم حل�ساب اللجنة الوطنية لالنتخابات. كما اأجيز للمر�سح اأن يعدل عن تر�سحه باإخطار جلنة  ق

االإمارة يف املوعد الذي حتدده اللجنة الوطنية لالنتخابات.

ــال عنه من املقيدين يف  ــادة )24( منها لكل مر�سح اأن يختار وكي ــازت التعليمات التنفيذية يف امل ــك اأج كذل

ــة االإمارة وفق النموذج  ــا املر�سح. وذلك بطلب يقدمه اإىل جلن ــة باالإمارة التي ينتمي اإليه ــة االنتخابي القائم

ــل اللجنة الوطنية  ــام على االأقل العتماده من قب ــدد لالنتخابات ب�سبعة اأي ــك قبل املوعد املح ــد وذل املعتم

ــات اأن دور الوكيل يقت�رش على ح�سوره عملية االنتخاب واإجراءات الفرز وله  ــات، وقد اأكدت التعليم لالنتخاب

اأن ميار�س �سالحيات املر�سح يف هذا اخل�سو�س.

 كما بينت التعليمات التنفيذية يف املادة )25( منها على اأنه يحق للموظف العام اأن ير�سح نف�سه لع�سوية 

ــس الوطني االحتادي، وعليه اأن يتوقف عن عمله من تاريخ اإعالن قائمة املر�سحني النهائية. ولكن يجوز  املجل�

له العودة اإىل عمله يف حالة عدم فوزه يف االنتخابات، على اأن تُخ�سم اأيام توقفه عن عمله من اإجازاته املقررة 

ــوال. اأما اإذا كان املتقدم للرت�سح من  ــه اإجازة بدون راتب اإذا مل يكن له ر�سيد كاف بح�سب االأح ــب ل اأو حتت�س

ذوي ال�سفة الع�سكرية؛ فقد ا�سرتطت التعليمات التنفيذية ح�سوله على موافقة جهة عمله على منحه 

اإجازة من تاريخ اإعالن قائمة املر�سحني النهائية. اأما اإذا كان املتقدم للرت�سح من اأع�ساء ال�سلطة الق�سائية؛ 

فقد ا�سرتطت التعليمات التنفيذية اأن يقدم ا�ستقالته من وظيفته عند الرت�سح.

ــد اأكدت التعليمات التنفيذية يف عدة موا�سع منها على متتع املر�سح لع�سوية املجل�س الوطني االحتادي  وق

باحلقوق التالية:-

ــاره والدعاية لربناجمه االنتخابي  ــن نف�سه والقيام باأي ن�ساط ي�ستهدف اإقناع الناخبني باختي 1.  التعبري ع
بحرية تامة وفق القواعد التي ن�ست عليها التعليمات التنفيذية لالنتخابات.

2.  تلقي تربعات من املواطنني اأو من اجلهات املحلية فقط. 

3.  اإقامة مقر انتخابي بعد احل�سول على موافقة جلنة االإمارة.

4.  احل�سول على اإجازة اإذا كان موظفاً عاماً )حملياً اأم احتادياً( اأو من الع�سكريني.

5.  اختيار وكيالً عنه حل�سور عمليتي االقرتاع والفرز.

كذلك بينت التعليمات التنفيذية يف املادة )26( منها اأنه اإذا ت�ساوى عدد املر�سحني مع عدد املقاعد املخ�س�سة 

ــاد املر�سحني بالتزكية. ويف حالة نق�س عدد املر�سحني عن عدد املقاعد املخ�س�سة لالإمارة  ــارة يتم اعتم لالإم

جترى انتخابات تكميلية ال�ستكمال املقاعد املتبقية.

3.2.4 �ملخالفات �النتخابية:

ــي حتقق االنتخابات االأهداف املرجوة منها بفاعلية وكفاءة؛ يجب اأن تت�سم هذه االنتخابات بالنزاهة. وال   لك

ــن حتقيق النزاهة املطلوبة يف االنتخابات اإال من خالل تبني بع�س املبادئ العامة امل�ستقرة يف االنتخابات،  ميك

ويف مقدمتها و�سع اأنظمة ت�سمن جتنب املخالفات االنتخابية التي ميكن ارتكابها �سواء من جانب الناخبني 

اأو من جانب املر�سحني، على اأن تو�سع القواعد القانونية الكفيلة مبحا�سبة املخالفني منهم.

ــادي 2011 على بيان االأفعال  ــات التنفيذية النتخابات املجل�س الوطني االحت ــن ثم فقد حر�ست التعليم  وم

ــاء الهيئات االنتخابية )الناخبني( اأو من جانب املر�سحني لع�سوية  ــي ميثل ارتكابها �سواء من جانب اأع�س الت

املجل�س الوطني االحتادي خمالفة انتخابية، كما قررت اجلزاءات التي ميكن اأن توقع على هوؤالء املخالفني:

�ملخالفات �لتي قد يرتكبها �لناخبون و�جلز�ء�ت �لتي ميكن توقيعها عليهم: �أ- 

ــالل ب�سري العملية االنتخابية اأو تعطيل تطبيق التعليمات التنفيذية لالنتخابات اأو اإعاقة الناخبني  1.  االإخ
االآخرين عن ممار�سة حقهم االنتخابي.

القيام بالدعاية االنتخابية الأي من املر�سحني داخل املركز االنتخابي.  .2

الوعد بالت�سويت مل�سلحة اأي من املر�سحني يف مقابل ح�سوله على منفعة مادية اأو عينية.  .3

حماولة التاأثري على ت�سويت غريه من الناخبني.  .4

عدم التعامل مع م�سوؤويل املركز االنتخابي باالحرتام الواجب، اأو عدم تنفيذ تعليماتهم بالدقة املطلوبة.  .5

االإ�رشار على البقاء يف املركز االنتخابي بعد اإدالئه ب�سوته، مامل يكن مر�سحاً اأو وكيالً الأحد املر�سحني.  .6

فاإذا ارتكب اأحد اأع�ساء الهيئات االنتخابية )الناخبني( اأياً من هذه املخالفات اأو ارتكب -بوجه عام- اأي فعل 

من �ساأنه االإخالل ب�سري العملية االنتخابية اأو تعطيل تطبيق التعليمات ال�سادرة ب�ساأنها اأو اإعاقة الناخبني 

ــا يجيز للجنة الوطنية لالنتخابات اأن حتذف  ــن ممار�سة حقهم االنتخابي، ُعد مرتكباً ملخالفة انتخابية. مم ع

ــة، مما يرتتب عليه  ــا حتى ولو كانت القائمة نهائي ــة لالإمارة التي ينتمي اإليه ــن القائمة االنتخابي ــه م ا�سم

ــه من حق الت�سويت يف االنتخابات ب�سكل قاطع، عالوة على امل�سوؤولية املدنية واجلنائية التي ميكن اأن  حرمان

يخ�سع لها.

 وي�سرتط لتوقيع اجلزاء على الناخب اأن يثبت بالدليل القطعي -ولي�س جمرد الظن- اأنه قد ارتكب فعالً ميثل 

ــة باملعنى ال�سابق بيانه. ومن ثم فال ت�سلح االأقوال املر�سلة التي ال �سند لها اأن تكون دليالً  ــة انتخابي خمالف

على ارتكاب اأحد الناخبني خمالفة انتخابية ت�ستوجب توقيع اجلزاء عليه.

ب- �ملخالفات �لتي قد يرتكبها �ملر�شحون و�جلز�ء�ت �لتي ميكن توقيعها عليهم:

عدم مراعاة قيم ومبادئ املجتمع االإماراتي يف دعايته االنتخابية.  .1

عدم التقيد بالنظم واللوائح املعمول بها، اأو عدم احرتام النظام العام واالآداب العامة.   .2

3.  ت�سمني حملته االنتخابية اأفكاراً تدعو اإىل اإثارة التع�سب الديني اأو الطائفي اأو القبلي اأو العرقي جتاه الغري.

ــاح عن م�سادر متويل حملته  ــن اأ�سخا�س اأو جهات اأجنبية، اأو عدم االإف�س ــي اأية اأموال اأو تربعات م 4.  تلق
االنتخابية، اأو عدم تقدمي ك�سوف باالأموال التي يتلقاها اإىل جلنة االإمارة اأوالً باأول، اأو عدم ت�سليم اللجنة 

الوطنية لالنتخابات املبالغ التي يح�سل عليها بخالف ما ورد يف التعليمات التنفيذية لالنتخابات.

تقدمي اأو الوعد بتقدمي اأي هدايا عينية اأو مبالغ مالية للناخبني يف مقابل ت�سويتهم ل�ساحله.   .5
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عدم اإزالة املخالفات املتعلقة بالدعاية االنتخابية واإ�سالح االأ�رشار النا�سئة عنها على نفقته اخلا�سة.  .6

عدم اإزالة جميع مظاهر حملته االإعالمية خالل اأ�سبوع من اإعالن النتائج النهائية لالنتخابات.  .7

القيام باأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبني اأو التدلي�س عليهم.  .8

ا�ستخدام اأ�سلوب التجريح اأو الت�سهري بغريه من املر�سحني يف دعايته االنتخابية.  .9

و�سع املل�سقات اأو اللوحات اأو ال�سور الدعائية يف غري اأماكن الدعاية االنتخابية التي حتددها جلنة االإمارة.  .10

ــادة )امل�ساجد والكنائ�س  ــد( اأو دور العب ــة )املدار�س واجلامعات واملعاه ــدام املوؤ�س�سات التعليمي 11.  ا�ستخ
ــة اأو احلدائق العامة اأو املراكز التجارية يف  ــا( اأو امل�ست�سفيات اأو املباين احلكومية و�سبه احلكومي وغريه

اأعمال الدعاية االنتخابية.

ا�ستعمال الر�سائل الهاتفية من قبل ال�رشكات اأو اال�ستعمال التجاري يف احلملة الدعائية.  .12

اإقامة مقر انتخابي دون احل�سول على املوافقات الر�سمية من جلنة االإمارة.  .13

14.  ل�سق املن�سورات اأو االإعالنات اأو اأي نوع من اأنواع الكتابة اأو الر�سوم اأو ال�سور على ال�سيارات اأو املركبات 
بكافة اأنواعها.

15.  ا�ستعمال �سعار الدولة الر�سمي اأو رموزها يف االجتماعات اأو االإعالنات اأو الن�رشات االنتخابية اأو يف كافة 
اأنواع الكتابات اأو الر�سوم امل�ستخدمة يف احلملة االنتخابية.

ــات وال�ساالت املخ�س�سة لهذا  ــال الدعاية االنتخابية اإال يف القاع ــدام مكربات ال�سوت يف اأعم 16.  ا�ستخ
الغر�س.

ــات اأو ال�رشكات اأو  ــوزارات اأو املوؤ�س�س ــال العام اأو من ميزانية ال ــى حملته االنتخابية من امل ــاق عل 17.  االإنف
الهيئات العامة.

ــرشة- يف تنفيذ احلمالت  ــرشة اأو غري مبا� ــني -ب�سورة مبا� ــع غريه من املر�سح ــن م ــرتاك اأو الت�سام 18.  اال�س
االنتخابية.

ــوم املحدد الإجراء  ــوم 2011/9/21 اأو يف الي ــة االنتخابية بعد ي ــكال الدعاي ــاأي �سكل من اأ�س ــام ب 19.  القي
االنتخابات )اأي يوم 2011/9/24(.

ــل من �ساأنه االإخالل ب�سري العملية  ــب املر�سح اأياً من هذه املخالفات اأو ارتكب -بوجه عام- اأي فع ــاإذا ارتك ف

ــا اأو اإعاقة الناخبني عن ممار�سة حقهم االنتخابي،  ــة اأو تعطيل تطبيق التعليمات ال�سادرة ب�ساأنه االنتخابي

ُعد مرتكباً ملخالفة انتخابية، مما يجيز للجنة الوطنية لالنتخابات اأن توقع عليه واحداً -اأو اأكرث- من اجلزاءات 

التالية:-

�سحب الرتخي�س املمنوح له بعمل الدعاية االنتخابية. اأ- 

ب- اإلزامه بدفع غرامات مالية ال تتجاوز خم�سة اآالف درهم.

اإلغاء تر�سيحه. ج- 

ــة انتخابية باملعنى  ــذي ارتكبه متثل خمالف ــح اأن تكون وقائع الفعل ال ــع اجلزاء على املر�س ــرتط لتوقي  وي�س

ال�سابق بيانه، كما ي�سرتط اأن تكون هذه الوقائع ثابتة يف حق املر�سح بالدليل القطعي ولي�ست جمرد اأقوال 

مر�سلة ال ي�ساندها دليل على ارتكاب املر�سح املخالفة االنتخابية املن�سوبة اإليه.

4.2.4 �جلهة �ملخت�شة مبر�قبة �شلوك �لناخبني و�ملر�شحني:

ــوك الناخبني واملر�سحني -على حد �سواء- لر�سد اأية خمالفات انتخابية  ــاط بلجنة كل اإمارة مراقبة �سل  ين

ــر واملالحظات ب�ساأنها اإىل جلنة اإدارة االنتخابات التي تتوىل رفعها  ــد ترتكب من جانب اأحدهم، ورفع التقاري ق

ــة الوطنية لالنتخابات التخاذ ما تراه منا�سباً ب�ساأنها. حيث تق�سي املادة )10/13( من التعليمات  اإىل اللجن

ــة االإمارة مراقبة تطبيق �سوابط احلملة  ــة النتخابات املجل�س الوطني االحتادي 2011 باأن تتوىل جلن التنفيذي

االنتخابية يف االإمارة ورفع التقارير واملالحظات ب�ساأن اأية خمالفات اإىل جلنة اإدارة االنتخابات.

5.2.4 مرحلة �لت�شويت )�القرت�ع(: 

تعترب عملية االقرتاع )اأو الت�سويت( هي روح العملية االنتخابية. وتتم عملية االقرتاع يف املراكز االنتخابية اأي 

يف االأماكن التي تُخ�س�س يف كل اإمارة كي يديل اأع�ساء الهيئة االنتخابية باأ�سواتهم. وقد اأكدت التعليمات 

التنفيذية على مبداأ »�رشية االقرتاع«؛ حيث قررت املادة )27( منها اأن »يتم االنتخاب عن طريق االقرتاع ال�رشي 

ــاب«؛ حيث قررت املادة )5( منها اأن  ــا اأكدت التعليمات التنفيذية على مبداأ »�سخ�سية االنتخ ــرش«. كم املبا�

ــا فقط«. وقد اأكدت املادة )6(  ــة انتخابية حق االنتخاب بنف�سه يف االإمارة التي ميثله ــس كل ع�سو هيئ »ميار�

ــر يف االإدالء ب�سوته  ــل اأو اإنابة �سخ�س اآخ ــا »... كما ال يجوز له توكي ــات على هذا املبداأ بقوله ــن التعليم م

االنتخابي«.

وحتقيقا لهذا املبداأ قررت التعليمات التنفيذية اأال يديل الناخب ب�سوته اإال بعد التحقق من �سخ�سيته عن 

ــة فقط. حيث ن�ست املادة )30( منها على اأنه »يتم  ــق بطاقة الهوية ال�سادرة من هيئة االإمارات للهوي طري

التحقق من �سخ�سية الناخب من خالل بطاقة الهوية ال�سادرة من هيئة االإمارات للهوية«.

ــع الت�سويت بنف�سه من  ــات التنفيذية االإجراء املتبع مع من ال ي�ستطي ــت املادة )33( من التعليم ــا بين  كم

ــوم م�سوؤول مركز االنتخاب  ــن ال يعرفون القراءة والكتابة؛ حيث يق ــني كذوي االحتياجات اخلا�سة وم الناخب

ــم ب�سكل �سليم. اإذ تن�س املادة  ــد اأع�ساء جلنة مركز االنتخاب مب�ساعدتهم يف االإدالء باأ�سواته ــور اأح وبح�س

ــن كان من املكفوفني اأو من  ــراءة اأو الكتابة من الناخبني اأو م ــا على اأن »ي�سوت من ال يعرف الق ــار اإليه امل�س

ــام م�سئول جلنة مركز  ــون الت�سويت باأنف�سهم اأم ــن ذوي االحتياجات اخلا�سة الذين ال ي�ستطيع ــم م غريه

االنتخابات وبح�سور اأحد اأع�سائها ويقومون باإثبات راأيهم و فق النظام املتبع يف الت�سويت«.

ــدت التعليمات التنفيذية على مبداأ »ال�سوت الواحد« مبعنى اأن لكل ناخب �سوت واحد فقط يف  ــك اأك  كذل

الدورة االنتخابية الواحدة. حيث ن�ست املادة )6( منها على اأن »لكل ناخب �سوت واحد... وال يجوز للناخب اأن 

يديل ب�سوته اأكرث من مرة يف الدورة االنتخابية الواحدة«. و�سمانا لهذا املبداأ قررت املادة )31( من التعليمات 

ــة مركز االنتخاب االإجراءات الالزمة ملنع تكرار عملية الت�سويت للناخب خالل  ــة على اأن »تتخذ جلن التنفيذي

اليوم املحدد لالنتخاب«.

اأما عن املدة الزمنية لعملية االقرتاع فاإنها تكون )11( �ساعة كاملة. حيث تق�سي املادة )29( من التعليمات 

ــرتاع يف متام ال�ساعة الثامنة �سباحا وتنتهي يف متام ال�ساعة ال�سابعة م�ساء  ــة باأن تبداأ عملية االق التنفيذي

نف�س اليوم.

ويف هذا اخل�سو�س، اأو�سحت التعليمات باأنه ميكن اأن تنتهي عملية االقرتاع قبل موعدها املحدد )اأي ال�ساعة 

ــة الناخبني امل�سجلني يف القائمة االنتخابية من الت�سويت قبل  ــة م�ساءً(، وذلك يف حالة انتهاء كاف ال�سابع

ــد املحدد النتهائها. حيث ن�ست املادة )35( من التعليمات التنفيذية على اأنه »تعترب عملية الت�سويت  املوع

ــة االنتخابية باإمتام االنتخاب قبل  ــام كافة الناخبني امل�سجلني يف القائم ــات منتهية يف حالة قي يف االنتخاب

املوعد املحدد النتهائها«.
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وخالفاً لذلك، ميكن اأن ت�ستمر عملية االقرتاع اإىل ما بعد ال�ساعة ال�سابعة م�ساءً، وذلك يف حالة وجود ناخبني 

يف قاعة االنتخاب مل يدلوا باأ�سواتهم وذلك حتى يتم االنتهاء منهم ثم يعلن م�سوؤول مركز االنتخاب انتهاء 

عملية االقرتاع نهائياً.

ــب اختيار ن�سف عدد  ــب الت�سويت لهم، فاإنه يحق للناخ ــدد املر�سحني الذين يحق للناخ ــا بالن�سبة لع اأم

اأع�ساء االإمارة التي ينتمي اإليها يف املجل�س الوطني االحتادي وفقاً للد�ستور، حيث تن�س املادة )6( منها على 

ــوز للناخب انتخاب اأكرث من مر�سح عن االإمارة التي ميثلها على اأال يتجاوز هذا العدد ن�سف عدد  ــه »... ويج اأن

املقاعد املقررة لالإمارة يف املجل�س الوطني االحتادي...«.

ــي 2011 احلاالت التي يعترب  ــة النتخابات املجل�س الوطن ــن التعليمات التنفيذي ــك حددت املادة )37( م كذل

ال�سوت االنتخابي باطالً فيها، وهي:- 

اأن يكون ال�سوت معلقاً على �رشط. اأ- 

ب- اأن يثبت يف ورقة االنتخاب اأكرث من العدد املطلوب انتخابه.

اأن يثبت الت�سويت يف غري ورقة االقرتاع املختومة من جلنة مركز االنتخاب. ج- 

اأن حتمل ورقة االقرتاع اأية عالمة ت�سري اإىل �سخ�سية الناخب اأو تدل عليه. د- 

هـ- اإذا مل تت�سمن ورقة االقرتاع اأية اإ�سارة تفيد االإدالء بال�سوت االنتخابي.

اأن حتتوي ورقة االقرتاع على اأي ك�سط اأو �سطب. و- 

ــوت االنتخابي. وبعد متام  ــاب الف�سل يف جميع امل�سائل املتعلقة ب�سحة ال�س ــوىل م�سوؤول مركز االنتخ ويت

عملية الت�سويت لن يبقى على الناخب �سوى االإ�رشاع باخلروج من مركز االنتخاب حتى يف�سح املجال لغريه 

ــة حقهم االنتخابي، اإال اإذا كان مر�سحاً اأو وكيالً الأحد املر�سحني. حيث تن�س املادة )36(  ــن الناخبني ملمار�س م

ــد االإدالء ب�سوته ويجوز  ــه »ال يجوز للناخب البقاء يف قاعة االنتخابات بع ــن التعليمات التنفيذية على اأن م

للمر�سح اأو وكيله ح�سور عمليتي االقرتاع والفرز«.

5. �للجان �لفرعية
�سّكلت اللجنة الوطنية لالنتخابات اللجان الفرعية الالزمة لتنفيذ االنتخابات، واأهمها: جلنة اإدارة االنتخابات، 

ــة لالنتخابات مبمار�سة كافة  ــارات، واللجنة االأمنية. وتخت�س اللجنة الوطني ــة االإعالمية، وجلان االإم واللجن

ــات الالزمة لالإ�رشاف على �سري العملية االنتخابية من كافة جوانبها. اأما عن جلنة اإدارة االنتخابات،  ال�سالحي

ــة اإىل عدد كاف من ذوي  ــس الوطني االحتادي، اإ�ساف ــل وزارة الدولة ل�سوؤون املجل� ــكل برئا�سة وكي ــا تُ�س فاإنه

ــربة والكفاءة يف هذا ال�ساأن. ومتثل اللجنة اجلهاز االإداري واملايل والفني الإدارة االنتخابات، ويتعني على جلنة  اخل

ــات -بوجه عام- متابعة �سري االنتخابات والتاأكد من �سالمة تطبيق االإجراءات اخلا�سة بعملية  اإدارة االنتخاب

االنتخاب، وكذلك االنتقال اإىل مراكز االنتخاب قبل واأثناء اإجراء االنتخابات للتاأكد من �سالحية مقار اللجان 

و�سالمتها ومطابقتها لل�رشوط املقررة.

ــة الوطنية  ــس )رئي�س اللجن ــور/ اأنور حممد قرقا� ــة معايل الدكت ــة االإعالمية برئا�س ــكل اللجن ــا تُ�س بينم

ــال االإعالم الذين يرى رئي�س اللجنة اال�ستعانة  ــات(، وت�سم يف ع�سويتها ذوي اخلربة والكفاءة يف جم لالنتخاب

بهم، كما تتوىل اللجنة االإعالمية مهمة التوعية بانتخابات املجل�س الوطني االحتادي وحتفيز امل�ساركة فيها 

بالتن�سيق مع اأجهزة االإعالم املختلفة، كذلك تخت�س اللجنة بتن�سيق ا�ستخدام و�سائل االإعالم الر�سمية يف 

عر�س برامج املر�سحني مبا يكفل حتقيق امل�ساواة وتكافوؤ الفر�س بينهم. اأما بخ�سو�س اللجنة االأمنية، فاإنها 

تُ�سكل برئا�سة وكيل وزارة الداخلية، وت�سم يف ع�سويتها ممثلي ال�رشطة االأع�ساء يف جلان االإمارات. ولرئي�س 

ــة اال�ستعانة بعدد كاف من ذوي اخلربة والكفاءة يف هذا ال�ساأن. وتخت�س بو�سع م�رشوع اخلطة االأمنية  اللجن

لالنتخابات وتنفيذه بعد اعتماده من اللجنة الوطنية لالنتخابات.

ــن ذوي اخلربة والكفاءة  ــه اال�ستعانة بعدد كاف م ــر العدل، ول ــا تُ�سكل برئا�سة وزي ــة الطعون، فاإنه ــا جلن اأم

ــون املتعلقة بت�سجيل  ــرشوع اإدارة الطعون وتنفيذه، �سواء الطع ــال. وتخت�س اللجنة بو�سع م� ــذا املج يف ه

ــني والقوائم االنتخابية، اأو الطعون املتعلقة بقيد وقوائم املر�سحني، واأي�ساً الطعون املتعلقة بنتائج  الناخب

ــت فيها. وفيما يلي  ــاوزات االإدارية يف العملية االنتخابية والب ــك الطعون املتعلقة بالتج ــات، وكذل االنتخاب

الهيكل التنظيمي للجنة الوطنية لالنتخابات:

1.5 جلان �الإمار�ت

وبالن�سبة للجان االإمارات، فاإنها تُ�سكل عن طريق التن�سيق بني اللجنة الوطنية لالنتخابات ودواوين احلكام 

بواقع جلنة لكل اإمارة. وتت�سكل جلنة االإمارة من ممثل عن ديوان حاكم االإمارة، وممثل عن �رشطة االإمارة، وممثل 

ــس للجنة من بني  ــم االإمارة بت�سمية رئي� ــاع االأهلي. ويقوم ديوان حاك ــارة، وممثلني عن القط ــن بلدية االإم ع

اأع�سائها.

ــة واالإدارية الالزمة الإجراء  ــة اإدارة االنتخابات القيام بكافة االأمور الفني ــوىل جلنة االإمارة التن�سيق مع جلن وتت

ــى اأن يتم ت�سكيل جلان  ــات التنفيذية لالنتخابات عل ــادة )12( من التعليم ــارة، وتن�س امل ــات يف االإم االنتخاب

ــون ت�سكيل جلنة االإمارة  ــني اللجنة الوطنية لالنتخابات ودواوين احلكام. ويك ــارات عن طريق التن�سيق ب االإم

من ممثل عن ديوان حاكم االإمارة وممثل عن �رشطة االإمارة وممثل عن بلدية االإمارة وممثلني عن القطاع االأهلي.

ويقوم ديوان حاكم االإمارة بت�سمية رئي�س جلنة كل اإمارة من بني هوؤالء االأع�ساء. وقد مت ت�سكيل جلان االإمارات 

على النحو التايل:

اللجنة الوطنية لالنتخابات

جلنة اإدارة االنتخاباتجلنة الطعوناللجنة االإعالميةاللجنة االأمنيةجلان االإمارات

- �سكل رقم )1( الهيكل التنظيمي للجنة الوطنية لالنتخابات -
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جلنة اإمارة اأبوظبي

ال�سفة  جهة التمثيل  اال�سم 

رئي�س اللجنة ممثل الديوان �سعادة/ جرب حممد ال�سويدي

ع�سو ممثل الديوان ال�سيد / را�سد علي �سعيد الغفلي

ع�سو ممثل ال�رشطة املقدم / عو�س حممد الظاهري

ع�سو ممثل البلدية �سعادة/ حممد �سغري الظاهري

ع�سو ممثل القطاع االأهلي ال�سيد / حممد هالل املهريي

ع�سو ممثل القطاع االأهلي ال�سيد / عبد الله ابراهيم املرزوقي

غرفة اأبوظبي مقر اللجنة

جلنة اإمارة دبي

ال�سفة  جهة التمثيل  اال�سم 

رئي�س اللجنة ممثل الديوان �سعادة / اأحمد حممد بن حميدان

ع�سو ممثل ال�رشطة العميد / عو�س حا�رش املهريي

ع�سو ممثل البلدية ال�سيد / عبيد �سامل ال�سام�سي

ع�سو ممثل القطاع االأهلي ال�سيد / حمد مبارك بوعميم

ع�سو ممثل القطاع االأهلي ال�سيد / عبيد �سعيد بن م�سحار

مركز دبي التجاري العاملي مقر اللجنة

جلنة اإمارة ال�سارقة

ال�سفة  جهة التمثيل  اال�سم 

رئي�س اللجنة ممثل مكتب �سمو احلاكم �سعادة / من�سور حممد ال�سيخ ن�سار

ع�سو ممثل البلدية �سعادة / ريا�س عبد الله بن عيالن

ع�سو ممثل ال�رشطة النقيب / �سامل �سليمان عبيد الزعابي

ع�سو ممثل القطاع االأهلي ال�سيد / عبيد �سامل اخليال

ع�سو ممثل القطاع االأهلي ال�سيدة / �سلوى حممد هادئ

ق�رش الثقافة ) ميدان الثقافة( مقر اللجنة

جلنة اإمارة عجمان

ال�سفة  جهة التمثيل  اال�سم 

رئي�س اللجنة الديوان االأمريي ال�سيد / م.�سعيد �سيف املطرو�سي

ع�سو �رشطة عجمان العقيد/ مبارك خلفات الرزي

ع�سو دائرة البلدية والتخطيط ال�سيد / عبد الرحمن حممد النعيمي

ع�سو القطاع االأهلي ال�سيد / نا�رش اإبراهيم الظفري

ع�سو القطاع االأهلي ال�سيدة / خولة علي املهريي

B االأمانة العامة للمجل�س التنفيذي اجلديد املبنى مقر اللجنة

جلنة اإمارة را�س اخليمة

ال�سفة  جهة التمثيل  اال�سم 

رئي�س اللجنة مدير الديوان االأمريي ال�سيخ /عبدالله بن حميد القا�سمي

ع�سو رئي�س دائرة البلدية �سعادة / مبارك علي ال�سام�سي

ع�سو ممثل القطاع االأهلي �سعادة/ �سلطان علي ابوليله

ع�سو ممثل القطاع االأهلي �سعادة/ حمد ح�سن ارحمه ال�سام�سي

ع�سو االإدارة العامة ل�رشطة راأ�س اخليمة الرائد/ حمد عبدالله حممد العو�سي

مركز وزارة الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع املقر

جلنة اإمارة ام القيوين

ال�سفة  جهة التمثيل  اال�سم 

رئي�س اللجنة الديوان االأمريي امل�ست�سار / را�سد جمعة حميد

ع�سو ممثل ال�رشطة املقدم / خمي�س �سامل بو هارون

ع�سو ممثل البلدية ال�سيد/ �سامل خلفان �سلطان

ع�سو ممثل القطاع االأهلي ال�سيد/ �سلطان حميد عبد الله

ع�سو ممثل القطاع االأهلي ال�سيد/ خليفة �سعيد غامن

وزارة الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع املقر

جلنة اإمارة الفجرية

ال�سفة  جهة التمثيل  اال�سم 

رئي�س اللجنة ممثل �رشطة الفجرية العميد/ حممد اأحمد بن غامن الكعبي

ع�سو ممثل الديوان االأمريي الدكتور / اإبراهيم �سعد حممد

ع�سو ممثل بلدية الفجرية ال�سيد / عبد الله حممد احلنطوبي

ع�سو ممثل القطاع االأهلي ال�سيد / حممد ح�سن الظنحاين

ع�سو ممثل القطاع االأهلي العقيد / علي �سعيد الها�سمي

مركز الفجرية التجاري الدور ال�ساد�س مقر اللجنة

-جدول رقم )1( الت�سكيل االإداري للجان االإمارات – 

ــق مع جلنة اإدارة  ــوىل جلنة االإمارة بالتن�سي ــات التنفيذية لالنتخابات، تت ــس املادة )13( من التعليم ــاً لن� وفق

نيط بلجنة االإمارة 
ُ
االنتخابات القيام بكافة االأمور الفنية واالإدارية الالزمة الإجراء االنتخابات يف االإمارة. وقد اأ

عدة مهام، نعر�س لها فيما يلي:-
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�ملهام �للوج�شتية: والتي ت�ستمل على االآتي: 	•

حتديد مقر جلنة االإمارة.  -  

تن�سيق التوا�سل مع جلنة اإدارة االنتخابات.  -  

جتهيز مقرها بكل ما يلزم )هاتف- فاك�س- اإنرتنت- اأجهزة كمبيوتر(.   -  

-  تزويد املقر بعدد من املوظفني التنفيذيني ملتابعة تنفيذ مهام جلنة االإمارة بالتن�سيق مع من�سق جلان   

االإمارات باالأمانة العامة للجنة الوطنية لالنتخابات.

ا�ستالم القائمة النهائية للهيئة االنتخابية وتوفريها يف مقر جلنة االإمارة.  -  

�ملهام �لفنية:  	•

ــق باالأمور الفنية واالإدارية اخلا�سة ب�سري  ــة كل اإمارة بالتن�سيق مع جلنة اإدارة االنتخابات فيما يتعل ــوم جلن تق

االنتخابات باالإمارة، ولها على وجه اخل�سو�س ما يلي:-

حتديد مقرها باالإمارة وتن�سيق التوا�سل مع جلنة اإدارة االنتخابات.  -  

ا�ستالم القائمة النهائية للهيئة االنتخابية واإخطار االأع�ساء بها.  -  

ا�ستالم اال�ستمارات املتعلقة بالعملية االنتخابية من جلنة اإدارة االنتخابات وتوفريها مبقر اللجنة.  -  

ــال ال�رشطة يوم االنتخاب وفق تعليمات اللجنة  ــق مع �رشطة االإمارة لتوفري عدد كاف من رج -  التن�سي  

االأمنية لالنتخابات.

التن�سيق مع بلدية االإمارة لتحديد اأماكن الدعاية االنتخابية للناخبني.  -  

اقرتاح املركز االنتخابي يف االإمارة بالتن�سيق مع جلنة اإدارة االنتخابات.  -  

حتديد اأماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها املر�سحون مع الناخبني.  -  

رفع ا�ستمارات طلب الرت�سيح باالإمارة اإىل جلنة اإدارة االنتخابات بعد التاأكد من توافر ال�رشوط بها.  -  

-  ا�ستالم الطعون والتاأكد من توافر جميع البيانات واملعلومات املطلوبة فيها ورفعها اإىل جلنة اإدارة االنتخابات.  

ــة تطبيق �سوابط احلملة االنتخابية يف االإمارة ورفع التقارير واملالحظات ب�ساأن اأي خمالفات اإىل  -  مراقب  

جلنة اإدارة االنتخابات.

وتربز اأهم منجزات جلنة االإمارة ما يلي:

ــس، انرتنت، بريد الكرتوين، رقم  ــان االإمارة بكافة االحتياجات وامل�ستلزمات )هاتف، فاك� 	جتهيز مقار جل 	•  

بريدي ...الخ(.

	حتديد وا�ستقطاب املوظفني التنفيذيني يف كل جلنة باال�ستعانة مبوظفي املوؤ�س�سات والدوائر املحلية باالإمارة. 	•  

	التن�سيق مع موؤ�س�سات ودوائر االإمارة لت�سهيل عمل اللجان التنفيذية للجنة الوطنية لالنتخابات. 	•  

	ا�ستالم قوائم الهيئات االنتخابية اخلا�سة باالإمارة والعمل على توفري البيانات الالزمة. 	•  

	العمل على تن�سيق مواعيد التدريب الأع�ساء اللجنة. 	•  

ــات الطعون باأنواعها  ــة االنتخابية من طلبات الرت�ّسح وطلب ــارات املتعلقة بالعملي 	ا�ستالم اال�ستم 	•  

ــن ا�ستيفائها جلميع ال�رشوط  ــات املوافقة على اخلطة الدعائية والتاأكد م ــات االن�سحاب وطلب وطلب

واالأحكام قبل اإر�سالها للجنة اإدارة االنتخابات.

	الرد على ا�ستف�سارات الناخبني واملر�سحني ب�ساأن العملية االنتخابية. 	•  

	مراقبة احلمالت الدعائية يف االإمارة ورفع تقارير عن اأي خمالفة من قبل املر�سحني والناخبني. 	•  

2.5 �للجنة �الأمنية:

ــوىل ت�سكيلها من ممثلي  ــل وزارة الداخلية، على اأن يت ــة اإىل �سعادة وكي ــدت رئا�سة اللجنة االأمني ــد اأ�سن وق

ال�رشطة االأع�ساء يف جلان االإمارات، وله واال�ستعانة بعدد كاف من ذوي اخلربة والكفاءة يف هذا ال�ساأن. 

ــة بتاأمني �سري العملية االنتخابية النتخابات املجل�س الوطني  ــس اللجنة بو�سع اخلطة االأمنية اخلا�س وتخت�

ــى اأن تعتمد اللجنة  ــري العملية االنتخابية. عل ــع الناخبني خالل �س ــل ب�سورة ح�سارية م ــادي والتعام االحت

ــا ي�سمن �سالمة  ــات املقدمة من اللجنة االأمنية ومب ــرشوع اخلطة االأمنية لالنتخاب ــة لالنتخابات م� الوطني

وحرية االنتخابات. 

وتتبلور اأهم املهام وامل�سوؤوليات املنوطة باللجنة فيما يلي:  -  

و�سع وتنفيذ م�رشوع اخلطة االأمنية لالنتخابات.  -  

و�سع معايري وقواعد اأمنية تتبع يف جميع املراكز االنتخابية.  -  

حتديد وتوحيد االإجراءات االأمنية يف كافة املراكز االنتخابية.   -  

حتديد اإجراءات معاجلة امل�ساكل التي قد حتدث خالل يوم االنتخاب.   -  

تن�سيق توفري وتطبيق م�سائل ومعايري االأمن وال�سالمة بكافة ال�سبل املتاحة.  -  

ــة من خمتلف القطاعات واجلهات احلكومية  ــت اخلطة االأمنية للجنة بعدد مع �رشكاء وزارة الداخلي وارتبط

ــات وحفظ االأمن والنظام يف مراكز  ــاذ االإجراءات االحرتازية والوقائية لتاأمني االنتخاب ــة  و�سملت اتخ واخلا�س

ــان االنتخابات، وتاأمني و�سول الناخبني  ــاب، وتذليل جميع العقبات االإدارية واالأمنية اأمام �سري عمل جل االنتخ

املواطنني اإىل مراكز االنتخاب، وتنظيم وت�سهيل عملية دخولهم وخروجهم منها.

3.5 جلنة �لطعون:

�سكلت اللجنة الوطنية لالنتخابات جلنة الطعون برئا�سة معايل الدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل، 

ــي ع�سو اللجنة الوطنية  ــة كل من معــايل عبد الله املزروع ــة الوطنية لالنتخابات، وع�سوي ــو اللجن ع�س

ــات رئي�س جلنة البنية  ــو اللجنة الوطنية لالنتخاب ــور املهند�س علي حممد اخلوري ع�س ــات، والدكت لالنتخاب

التحتية مدير عام هيئة االإمــارات للهوية، والدكتور �سعيد حممد الغفلي الوكيل امل�ساعد يف وزارة الدولة 

ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي ع�سو اللجنة الوطنية لالنتخابات.

وقد روعي يف ت�سكيل جلنة الطعون متثيل اجلوانب القانونية والتنظيمية والفنية، بحيث يكون لدى اللجنة 

االإملام الكامل بكافة اجلوانب والنواحي املتعلقة بالعملية االنتخابية، وقد قامت جلنة الطعون برفع تقريرها 

اإىل اللجنة الوطنية لالنتخابات. 

وتتلخ�س اأهم املهام وامل�سوؤوليات املنوطة بلجنة الطعون فيما يلي:

	و�سع وتنفيذ م�رشوع اإدارة الطعون. 	•  

	النظر والبت يف الطعون املتعلقة بت�سجيل الناخبني والقوائم االنتخابية.  	•  
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	النظر والبت يف الطعون املتعلقة بقيد وقوائم املر�سحني.  	•  

	النظر والبت يف الطعون املتعلقة بنتيجة االنتخابات.  	•  

	النظر والبت يف الطعون املتعلقة بالتجاوزات االإدارية يف العملية االنتخابية.  	•  

	اأداء اأي مهام اأخرى تدخل يف نطاق اخت�سا�سها. 	•  

ونظمت املادة 59 من التعليمات التنفيذية م�ساألة الطعون حيث اأو�سحت ال�رشوط ال�سكلية واملو�سوعية 

ــب توافرها يف الطعن حتى يكون مقبوال، وقد حدد نطاق الطعون يف مرحلتي االقرتاع والفرز دون غريها  الواج

من مراحل العملية االنتخابية.

4.5 �للجنة �الإعالمية:

ــايل رئي�س اللجنة الوطنية لالنتخابات وذلك بح�سب ما قررته  ــد اأ�سندت رئا�سة اللجنة االإعالمية اإىل مع وق

التعليمات التنفيذية لالنتخابات، وذلك نظرا ملا تلعبه هذه اللجنة من دور رئي�س يف تنظيم عملية االت�سال 

اجلماهريي واالإعالمي يف فرتة ما قبل وخالل وبعد االنتخابات. وقد بادرت اللجنة  باإعداد وتنفيذ خطة اإعالمية 

واعية وفق �سيا�سة واإ�سرتاتيجية مبنية على اأف�سل املمار�سات ومن خالل اال�ستعانة بال�رشكاء االإ�سرتاتيجيني 

وال�رشكات املتخ�س�سة يف املجال االإعالمي والت�سويقي واالإعالين. وقد ا�ستعانت اللجنة بعدد من ذوي اخلربة 

ــة باالنتخابات وحتفيز امل�ساركة فيها والتن�سيق مع  ــاءة يف هذا املجال وقامت بتن�سيق حمالت التوعي والكف

اأجهزة االإعالم املختلفة بهدف ن�رش الوعي بانتخابات املجل�س الوطني االحتادي. 

	وقد اأوكل اإىل اللجنة القيام باملهام وامل�سوؤوليات التالية: 	•  

	التوعية باالنتخابات وحتفيز امل�ساركة فيها.  	•  

	التن�سيق مع اأجهزة االأعالم املختلفة لن�رش الوعي بانتخابات املجل�س الوطني االإحتادي.  	•  

ــة لالإعالم )قبل وخالل وبعد  ــات واال�سرتاتيجيات واملعايري واالإجراءات املتكامل ــع وتنفيذ ال�سيا�س 	و�س 	•  

االنتخابات( 

	و�سع وتنفيذ الربامج واخلطط االإعالمية التي تتطلبها العملية االنتخابية.  	•  

	تطوير الدليل االإر�سادي للتعامل االإعالمي )املرئي وامل�سموع واملقروء( مع االنتخابات  	•  

ــي االنتخابات مبا يكفل حتقيق  ــالم الر�سمية يف عر�س الربامج ملر�سح ــق ا�ستخدام و�سائل االإع 	تن�سي 	•  

امل�ساواة وتكافوؤ الفر�س بني كافة املر�سحني 

	تنظيم املوؤمترات ال�سحفية واملراكز االإعالمية قبل واأثناء وبعد اإجراء االنتخابات  	•  

وعملت اللجنة االإعالمية على العديد من املبادرات االإعالمية والتثقيفية بهدف ن�رش الوعي ال�سيا�سي حول 

برنامج رئي�س الدولة لتمكني املجل�س الوطني االحتادي، ون�رش ثقافة االنتخابات بني فئات املجتمع املدين وذلك 

ــدف رفع م�ستوى الوعي بالعملية االنتخابية برمتها. وقد توزعت اجلهود االإعالمية على عدة حماور منها  به

الندوات التثقيفية املتعلقة بالعملية االنتخابية ب�سكل عام والتخ�س�سية التثقيفية للهيئات االنتخابية 

ــني، باالإ�سافة اإىل اللقاءات املبا�رشة مع االإعالم واملقابالت التلفزيونية واالإذاعية  واالأخبار ال�سحفية  واملر�سح

التوعوية وتلك املتعلقة باجلدول الزمني للعملية االنتخابية. 

) ميكن االإطالع على تفا�سيل احلملة االإعالمية واالإعالنية يف امللحق رقم 5(

5.5 جلنة �إد�رة �النتخابات:

حددت التعليمات التنفيذية لالنتخابات مهام واخت�سا�سات جلنة اإدارة االنتخابات بالتايل:

التوجيه واالإ�رشاف والرقابة على العاملني بها وفقاً لالأنظمة النافذة وقرارات اللجنة الوطنية لالنتخابات. 	•

	التن�سيق مع اجلهات املخت�سة، وكذلك التن�سيق بني اأعمال اللجان الفرعية فيها مبا يكفل تنفيذ املهام  	•
والواجبات املنوطة بها. 

ــد االحتياجات من القوى الب�رشية واالإمكانيات املادية التي يتطلبها اإجناز العمل ورفعها اإىل اللجنة  	حتدي 	•
الوطنية.

ــرتاح النظم والقرارات املتعلقة مبهام جلنة اإدارة االنتخابات واللجان التابعة لها واعتمادها من اللجنة  	اق 	•
الوطنية لالنتخابات ومتابعة تنفيذها.

ــة اإىل اللجان الفرعية واملتعلقة  ــرارات اللجنة الوطنية لالنتخابات املوجه ــة تنفيذ توجيهات وق 	متابع 	•
باالإعداد والتجهيز للعملية االنتخابية ورفع تقارير بذلك اإىل اللجنة الوطنية لالنتخابات اأوالً باأول.

اإعداد موازنات العمليات االنتخابية. 	•

اتخاذ كافة االإجراءات الالزمة ل�سالمة االنتخابات. 	•

ا�ستالم الطعون من جلنة االإمارة ورفعها اإىل اللجنة الوطنية لالنتخابات. 	•

رفع حما�رش نتائج االنتخابات اإىل اللجنة الوطنية توطئة لالإعالن النهائي. 	•

اأي مهام اأخرى تكلف بها من اللجنة الوطنية لالنتخابات. 	•

6. �إد�رة �لبنية �لتحتية و�خلدمات �لتقنية

حر�ست اللجنة الوطنية لالنتخابات على اأن جترى العملية االنتخابية بال�سكل الذي يتما�سى والتطور الذي 

تعي�سه االإمارات على كافة ال�سعد، من خالل اال�ستمرار يف تطبيق نظام الت�سويت االلكرتوين للمرة الثانية 

ــك مت ت�سكيل جلنة البنية  ــة االأوىل يف عام 2006. لذل ــاح الكبري الذي حققته التجرب ــراً للنج ــة، نظ يف الدول

ــة الوطنية لالنتخابات فيما يتعلق باجلانب الفني  ــة للقيام بتنفيذ الت�سورات التي تعتمدها اللجن التحتي

ــارات للهوية من خالل رئا�ستها لهذه اللجنة دور حيوي يف  ــي لالإدارة االنتخابية، حيث كان لهيئة االإم والتقن

ــات التقنية املهام  ــدت للجنة البنية التحتية واخلدم ــة بال�سجل ال�سكاين، وقد اأ�سن ــري البيانات اخلا�س توف

الرئي�سية التالية:

ــن جلنة اإدارة  ــة االنتخابات املعتمدة م ــري واالإجراءات واأنظم ــات واال�سرتاتيجيات واملعاي ــذ ال�سيا�س 	تنفي 	•
االنتخابات.

توفري خدمات فعالة يف جمال تقنية املعلومات لتلبية احتياجات العملية االنتخابية. 	•

ــط االلكرتوين وفق متطلبات اإدارة  ــد االحتياجات من الربامج واالأنظمة التقنية لتعزيز عمليات الرب 	حتدي 	•
االنتخابات وو�سع خطة العمل التقنية واالحتياجات.

ت�سميم وتطوير اأنظمة احلا�سب االآيل املعدة لالنتخابات والتاأكد من موا�سفاتها. 	•

حتديد املوازنة اخلا�سة بتقنية املعلومات. 	•

التاأكد من توثيق مراحل النظام واالإ�رشاف على تطوير ال�سبكات االلكرتونية الالزمة للنظم املتطورة. 	•
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التاأكد من موا�سفات ال�سبكات امل�ستخدمة وخطوط االت�سال الالزمة. 	•

اإعداد وتقدمي اخلطط البديلة ملواجهة الطوارئ. 	•

العمل على تدريب امل�ستخدمني للنظم االلكرتونية، وتعريفهم مبزاياها وطرق ت�سغيلها. 	•

االإ�رشاف الفني على ال�سفحة االإلكرتونية بالتن�سيق مع وحدة االإعالم واالت�سال ووحدة عملية االنتخابات. 	•

و�سع �سيناريوهات الآليات الت�سويت االلكرتوين من ناحية الربط واالحتياجات االلكرتونية. 	•

التاأكد من جاهزية و�سالمة واأمن كافة االأجهزة واأنظمة الت�سغيل التقنية. 	•

توفري االحتياجات التقنية للمراكز االإعالمية واملراكز االنتخابية. 	•

وقد �ساهمت جلنة البنية التحتية ب�سكل فعال يف توفري بيانات اأع�ساء الهيئات االنتخابية للجنة الوطنية 

ــل ال�سكاين اخلا�س بهيئة االإمارات للهوية، حيث متكنت الهيئة خالل ال�سنوات  لالنتخابات من خالل ال�سج

ــة يف عملية اختيار  ــل هذا ال�سّجل حجر الزاوي ــوق 90 % من املواطنني، وقد مث ــن ت�سجيل ما يف ــة م املا�سي

الهيئات االنتخابية، كما �ساركت الهيئة ب�سكل فعال يف توفري برناجمي ت�سجيل املر�سحني والناخبني، االأمر 

الذي �ساهم يف وجود نظام اإلكرتوين متكامل الإدارة االنتخابات.

ــراءات العملية  ــني، بهدف ت�سهيل وتب�سيط اإج ــة ك�رشط لت�سويت الناخب ــث مت اعتماد الهوية الوطني حي

االنتخابية و�سمان قيام الناخبني بواجبهم الوطني دون اأية عوائق تقنية تذكر، وقد اأتاح اعتماد بطاقة الهوية 

ــات املجل�س الوطني االحتادي اإمكانية التعرف على الناخبني ب�رشعة ودقة عاليتني، وذلك عرب اإدخال  يف انتخاب

ــة االإ�سبع االلكرتونية،  ــرتوين اخلا�س بالعملية االنتخابية ليعقب ذلك ب�سم ــة الهوية يف القارئ االلك بطاق

ــن مرة حتى لو مت ا�ستهداف اأكرث من مركز  ــذي �ساهم يف منع تكرار الت�سويت لنف�س الناخب اأكرث م ــر ال االأم

انتخابي لوجود خا�سية الكتابة على بطاقة الهوية وت�سجيل واقعة االإدالء بال�سوت االنتخابي على بطاقة 

ــل من قام بالت�سويت مبا�رشة على بطاقة الهوية من خالل االأجهزة املو�سوعة يف  ــة، حيث يتم ت�سجي الهوي

املراكز االنتخابية. كما �ساهم النظام يف التحقق من وجود االأ�سخا�س على قائمة الهيئة االنتخابية وبالتايل 

ــم للقيام بعملية الت�سويت وذلك مبجرد التعرف عليهم عرب قارئ البطاقة االلكرتوين. وجتدر االإ�سارة  اأهليته

ــة �سابقاً، حيث مت  ــل ال�سكاين يف فرز الهيئة االنتخابي ــاد الكلي على قاعدة بيانات ال�سج ــه مت االعتم اإىل اأن

ــات املعنية يف جميع اإمارات الدولة. وقامت جلنة  ــر نظام الكرتوين متكامل لهذا الغر�س وزودت به اجله تطوي

ــدف االإ�سهام بدور فعال يف  ــة يف جمال الت�سويت االلكرتوين به ــة با�ستقطاب اخلربات العاملي ــة التحتي البني

تقدمي جتربة فريدة من نوعها وذلك عرب توفري نظام ت�سفري خا�س لعملية الت�سويت على عدة م�ستويات ويتبع 

ــع مراحل العملية االنتخابية  ــة واالعتمادية. ويتبلور ذلك من خالل تغطية جمي ــى معايري االأمن واحلماي اأعل

باأدوات احلماية وال�رشية التقنية ح�سب ال�سكل التايل:

ــة للعملية االنتخابية مع تقدمي الدعم  ــت اللجنة اإىل توفري جمموعة من احللول التقنية املتكامل ــد �سع وق

الفني يوم االنتخابات وتدريب الناخبني واملر�سحني على عملية االنتخاب والت�سويت بهدف �سمان ا�ستمرارية 

ــة النتخابات املجل�س  ــع الالئحة التنفيذي ــف ال�سعد وذلك مبا يتوافق م ــوم االنتخابات على خمتل ــل ي العم

ــه ب�سكل ب�سيط ومرن والذي ال ت�ستغرق  ــي االإحتادي 2011، ومبا ي�سمن للناخب �سهولة االإدالء ب�سوت الوطن

ــب الناخب على عملية الت�سويت وحتى االإدالء ب�سوته. ومن اأهم  ــه اأكرث من ع�رشة دقائق بداية من تدري مدت

منجزات جلنة البنية التحتية ما يلي:

التعاون مع اجلهات املخت�سة لتطبيق نظام الت�سويت االلكرتوين.  -

و�سع الت�ساميم الفنية للبنية التحتية لنظام الت�سويت االإلكرتوين.  -

جتربة نظام الت�سويت االإلكرتوين مع بطاقة الهوية بنجاح.  -

و�سع خطوات الت�سويت االإلكرتوين.  -

و�سع اخل�سائ�س الفنية لربنامج الت�سويت االلكرتوين.  -

و�سع الت�ساميم الفنية للبنية التحتية لنظام الت�سويت االلكرتوين.  -

تركيب جميع اأجهزة نظام ت�سجيل املر�سحني بلجان االأمارات.  -

اإ�سافة خا�سية اإ�سدار رقم املر�سح من خالل نظام ت�سجيل الناخبني.  -

اإ�سدار اأ�سماء امل�ستخدمني لنظام ت�سجيل املر�سحني.  -

و�سع وتنفيذ خطة الدعم الفني وخطة تدريب امل�ساركني يف ت�سغيل النظام.  -

ا�ستالم وتركيب اأجهزة الت�سويت االلكرتوين.  -

 .)SAM( ا�ستالم وتركيب اأجهزة قارئات بطاقة الهوية وبطاقات الت�سفري  -

االختبار النهائي لربنامج الت�سويت االلكرتوين بتاريخ 2011/08/28.  -

جتهيز املراكز التجريبية بتاريخ 2011/09/05  وجتهيز جميع املراكز االنتخابية بتاريخ 2011/09/20.  -

اعتماد اأ�سماء جلان فرز االأ�سوات واإ�سدار مفاتيح الت�سفري.  -

�أوال: خطو�ت �لت�شويت �اللكرتوين:

ــاز قارئ الهوية  ــال بطاقة الهوية يف جه ــددا من اخلطوات هي اإدخ ــة الت�سويت االإلكرتوين ع ــت عملي �سمل

ــار الت�سويت من خالل رقم  ــة �سور املر�سحني وعند اختي ــى زر »ا�ستمرار« حلني ظهور �سا�س ــم ال�سغط عل ث

ــم وال�سغط على زر  ــم اإدخال هذا الرق ــا الإدخال رقم املر�سح« ث ــم ال�سغط على زر »اأ�سغط هن ــح يت املر�س

ــه يف ال�سا�سات املعرو�سة  ــد الت�سويت من خالل �سورة املر�سح البحث عن �سورت ــة« يف حني يتم عن »اإ�ساف

اأمام الناخب وال�سغط عليها للتنقل بني ال�سفحات ثم ال�سغط على زر »ال�سفحة التالية« اأو »ال�سابقة« 

ــد اكتمال اختيار �سور املر�سحني التي �ستكون ظاهرة يف املربع االأ�سفر على ميني ال�سا�سة يتم ال�سغط  وعن

على زر »متابعة«، وعند ظهور �سا�سة اعتماد الت�سويت يجب التاأكد من اختيار املر�سح ثم ال�سغط على زر 

ــوت« ويف حال الرغبة يف حذف اأحد املر�سحني من القائمة املختارة اأو اإ�سافة مر�سح جديد يتم ال�سغط  »�س

على زر »تعديل الت�سويت«.

ــة الت�سويت قيد  ــر �سا�سة تفيد باأن ورق ــة املر�سحني �ستظه ــوات ال�سابقة واعتماد قائم ــد اإمتام اخلط وبع

الطباعة وبعد التاأكد من طباعتها يجب ال�سغط على زر »حتت الطباعة« واإذا مل تتم الطباعة يتم ال�سغط 

على زر »مل يتم الطباعة« وطلب امل�ساعدة من م�سوؤويل املركز. ويتم �سحب بطاقة الهوية من جهاز القارئ 

ــا يف �سندوق االقرتاع بعد طيها وبذلك تكون قد متت  ــرتوين واأخذ ورقة الت�سويت من الطابعة وو�سعه االإلك

عملية الت�سويت االإلكرتوين. وتو�سح ال�سورة التالية التفا�سيل اخلا�سة بخطوات الت�سويت االلكرتوين:
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مرحلة التحقيق
من هوية الناخب

مرحلة اإلدالء باألصوات
أربعة مستوات من احلماية والتشفير 

للصوت اإللكتروني

مرحلة احتساب النتائج
في نهاية االنتخابات

123
•  توليد رمز رقمي لكل ناخب بشكل آلي وعشوائي أثناء 

عملية التحقق من هويته
•  تشفير أولي للصوت اإللكتروني باستخدام رمز عشوائي 

)symmetric cipher AES-128( ومفتاح تشفير
التحقيق من التوقيع الرقمي قبل احتسابه  •

•  فك الصيغة املشفرة للصوت من خالل جلنة فرز 
األصوات وباستخدام عدة مفاتيح رقمية

•  خلط األصوات إلكترونياً بشكل عشوائي في ذاكرة 
اخلوادم الرئيسية إللغاء االستدالل على الناخبني 

بالترتيب الزمني
•  تشفير الصوت اإللكتروني وإنتاج قيمة مشفرة يتم 

)SHA256, RSA 2048( ًالتصديق عليها إلكترونيا

•  إرسال الصوت اإللكتروني إلى مركز البيانات من خالل 
)SSL( اتصال شبكي مشفر

•  تشفير ثاني للصوت اإللكتروني باستخدام املفتاح 
)RSA 2048( للجنة فرز األصوات )Public Key( العام

حتزين الرمز الرقمي بشكل مشفر في اخلادم الرئيسي  •

•  حتزين الرمز الرقمي بشكل مشفر في بطاقة الهوية 
منعاً إلدالء الصوت بشكل مكرر



تقرير انتخابات
المجلس الوطني االتحادي

ثانيا: عوامل جناح الت�سويت االلكرتوين:

ــس الوطني االإحتادي لبع�س الدول واالإطالع على  ــالع على نتائج زيارات وفود وزارة الدولة ل�سوؤون املجل� مت االإط

ــال واعتماد طلبات الرت�سيح  ــراءات وحتديد اأ�سحاب حق االقرتاع، وا�ستقب ــم االنتخابية من حيث االإج جتاربه

ــد وفرز االأ�سوات، وجتميع واإعداد نتائج  ــات من قبل  املر�سحني، وتنظيم وتنفيذ عمليات االقرتاع، وع لالنتخاب

االنتخابات، وا�ستعرا�س نظام انتظار الناخبني يف يوم االقرتاع واالحتماالت وفق العدد واالحتياجات اللوج�ستية 

والتقنية )Queuing System and Probabilities(. ولعل من اأهم العوامل التي �ساعدت على جناح م�رشوع 

الت�سويت االلكرتوين ما يلي:

	االأخذ بنظام الت�سويت االإلكرتوين من اأجل تقليل نفقات الفرز الناجتة عن ا�ستخدام الو�سائل التقليدية  	•
لالقرتاع.

ــدام اآالت الت�سويت االإلكرتوين يف كافة مراكز االنتخاب وراء متكن اللجنة الوطنية لالنتخابات من  	ا�ستخ 	•
اإعالن النتائج خالل �ساعات من بداية عد االأ�سوات.

	يتيح نظام الت�سويت االلكرتوين اإمتام كافة عمليات التعرف على هوية الناخبني، واالقرتاع، وعّد االأ�سوات،  	•
ــل البيانات اإلكرتونياً وبو�سائل رقمية، بدون التدخل الب�رشي يف معاجلتها. وعلى وجه العموم، يت�سم  ونق

الت�سويت االإلكرتوين باملزايا التالية:

ــات اللوج�ستية املعتادة  ــرتاع مع جتنب ال�سعوب ــدام اأوراق اقرتاع متعددة يف حمطة االق ــح با�ستخ 	ي�سم 	•
امل�ساحبة لذلك.

ــل كلفة ممكنة )وهو ما ي�ساعد الناخبني االأميني  ــح باإدراج �سور املر�سحني على ”اأوراق“ االقرتاع باأق 	ي�سم 	•
على ممار�سة حقهم يف االقرتاع ب�سهولة(.

ي�سمح باجلدولة ال�رشيعة لالأ�سوات واإعداد النتائج، والتي ميكن اأن تتم خالل دقائق بعد اإقفال باب االقرتاع. 	•

يحد من احتماالت وقوع بع�س االأخطاء الب�رشية اأو حماوالت الغ�س املرتبطة بعمليات الت�سويت اليدوي. 	•

ثالثا: اآلية توزيع االأجهزة الفنية على املراكز االنتخابية:

بناء على خطة عمل جلنة البنية التحتية والتي ت�سمنت اأن�سطة التوقيت الزمني لكل من: نظام ت�سجيل 

ــات اأع�ساء الهيئات االنتخابية- نظام ت�سجيل املر�سحني- نظام الت�سويت- نظام ال�سبكات يف املراكز  بيان

ــز االنتخابية من الناحية التقنية  ــة- االحتياجات التقنية للمراكز االنتخابية، فقد مت جتهيز املراك االنتخابي

ــة اال�ستيعابية واملوقع  ــت والتدريب واأجهزة التدقيق وفق ال�سع ــن خالل توفري الطابعات واأجهزة الت�سوي م

)ح�سبما ي�سري اإليه اجلدول اأدناه(:

-�سكل رقم )2( خطوات الت�سويت االلكرتوين-

�سكل رقم )3( منوذج �سا�سة �سور املر�سحني
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�لفنيني �الأجهزة

�ملوقع

�ل�شعة

)�لعدد 

�الأق�شى 

للناخبني(

�الإمارة
م

�الإجمايل 

) �لفنيني (

فني 

كهرباء 

�ملوقع

�رشكة 

�ت�شاالت

�رشكة 

لوجيكا
�للجنة طابعات

�أجهزة 

ت�شويت 

وتدريب

�أجهزة 

تدقيق 

وخدمة

9 1 2 4 2 108 123 53 مركز املعار�س/

قاعة اأبوظبي
20،000 اأبوظبي 1

6 1 1 2 2 52 67 27

نادي اجلزيرة 

الريا�سي 

، القاعة 

الريا�سية

10،000

6 1 1 2 2 52 62 27 العني   - مركز 

العني للموؤمترات 
10،000

6 1 1 2 2 28 33 15 املنطقة الغربية 

- �سالة االأفراح
5،000

7 1 1 3 2 80 95 39 مركز دبي 

التجاري العاملي 
15،000 دبي 2

7 1 1 3 2 80 95 39 اأر�س املعار�س 

) مطار دبي (
15،000

7 1 1 3 2 80 91 39
مركز اإك�سبو 

ال�سارقة القاعة 

رقم 4

15،000 ال�سارقة 3

6 1 1 2 2 28 33 15
مليحة    - 

كلية املجتمع 

جامعة ال�سارقة 

5،000

6 1 1 2 2 28 33 15
خورفكان 

-جامعة 

ال�سارقة-

5،000

7 1 1 3 2 80 95 39 مركز للمعار�س 15،000 راأ�س 

اخليمة
4

6 1 1 2 2 28 33 15 ار�س املعار�س  5،000 الفجرية 5

6 1 1 2 2 28 33 15 املركز الثقايف  5،000 اأم القيوين 6

6 1 1 2 2 28 33 15 جامعة عجمان  5،000 عجمان 7

جدول رقم ) 2 ( توزيع االأجهزة الفنية على املراكز االنتخابية-

اإلطار التنفيذي 
للعملية االنتخابية
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7. نظام عمل جلنة �إد�رة �النتخابات

روعي عند ت�سكيل جلنة اإدارة االنتخابات العمل على بناء روح الثقة والتعاون بني املوظفني وتنمية مهاراتهم، 

ــل للموارد  ــى اال�ستخدام االأمث ــني والتاأكيد عل ــني الروؤ�ساء واملروؤو�س ــني العالقات ب ــم وحت�س ــادة مداركه وزي

ــات واملنتجات التي  ــع تهيئة البيئة املنا�سبة لتح�سني اخلدم ــة ومبا يحقق كفاءة االأداء م ــات املتاح واالإمكان

ــة تنوع االخت�سا�سات والوظائف املطلوبة لتنفيذ م�رشوع  ــا اللجنة.  كما روعي عند ت�سكيل اللجن تقدمه

ــرشوع والربامج احليوية واالإ�رشاف على  ــوى الدولة و توجيه ومتابعة �سري عمل امل� ــات على م�ست اإدارة االنتخاب

تنفيذها من خالل تعاون عدد من الوزارات والهيئات االأع�ساء يف اللجنة الوطنية لالنتخابات مثل وزارة الدولة 

ــة والتنظيمية واللوج�ستية، وهيئة  ــادي امل�سوؤولة عن اجلوانب االإدارية، واملالي ــوؤون املجل�س الوطني االحت ل�س

االإمارات للهوية من خالل ع�سويتها لتعمل على تنفيذ الت�سورات فيما يتعلق باجلانب الفني والتقني.

1.7 ت�شكيل جلنة �إد�رة �النتخابات:

تعترب هذه اللجنة من اأهم اللجان الفرعية ومت ت�سكيلها برئا�سة �سعادة/ طارق هالل لوتاه وكيل وزارة الدولة 

ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي، وفق ما يلي:

جلنة �إد�رة �النتخابات 2011

�سعادة / طارق هالل لوتاه 
وكيل وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي وع�سو اللجنة 

الوطنية لالنتخابات
رئي�ساً

ًمدير عام هيئة االإمارات للهوية وع�سو اللجنة الوطنية لالنتخابات�سعادة / د.املهند�س علي حممد خوري  ع�سوا

�سعادة/ د. �سعيد حممد الغفلي
الوكيل امل�ساعد ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي بوزارة الدولة ل�سوؤون 

املجل�س الوطني االحتادي  ومقرر اللجنة الوطنية لالنتخابات
ع�سواً 

�سعادة/ �سـامـي بـن عــدي
 وكيل الوزارة امل�ساعد للخدمات امل�ساندة وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�س 

الوطني االحتادي
ً ع�سوا

ًاملدير التنفيذي لالت�ساالت واأنظمة املعلومات بهيئة االإمارات للهوية�سعادة/  نا�رش حممد املزروعي ع�سوا

ًمدير مكتب االت�سال احلكومي بوزارة �سوؤون جمل�س الوزراء.ال�سيد/ �سعيد العطر ع�سوا

ال�سيد/ حممد اإبراهيم ال�سيقل
مدير اإدارة االت�سال احلكومي وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني 

االحتادي
ً ع�سوا

ال�سيدة/ عزيزة املرزوقي 
مدير اإدارة ال�سوؤون املالية واخلدمات االإدارية وزارة الدولة ل�سوؤون 

املجل�س الوطني االحتادي
ً ع�سوا

االآن�سة/ عائ�سة زايد الزعابي
مدير اإدارة التن�سيق واملتابعة وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني 

االحتادي
ً ع�سوا

ال�سيد/ خالد الق�سيمي
مدير اإدارة التخطيط اال�سرتاتيجي واالأداء والتميز املوؤ�س�سي وزارة 

الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي
ً ع�سواً مقررا

ــداف وا�سحة وحمددة لعملها، وتوّجه كامل  ــزت جلنة اإدارة االنتخابات بقيادة واعية طلبت حتديد اأه ــد متي وق

ــاء، ي�سجع على املناق�سة  ــد مت و�سع نظام ات�سال واع بني كل االأع�س ــام من االأع�ساء الأدوارهم. وق ــم ت لتفه

ــكار ب�سكل م�ستمر ملعرفة جوانب القوة وال�سعف لدى اللجنة، واإدراك تام  ــري ال�رشيح عن االآراء واالأف والتعب

ــا، ومت التوجيه بتطبيق كافة  ــة والعمل على طرح احللول املنا�سبة له ــس والتهديدات البيئية اخلارجي للفر�

املنهجيات التي توؤدي اإىل حتقيق كامل الأهداف اللجنة مثل:-
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منهجية التخطيط اال�سرتاتيجي واالأداء منهجية اإدارة العمليات

منهجية تخطيط املوارد الب�رشية منهجية االت�سال والتوا�سل الداخلي 

منهجية دور القيادة يف التميز املوؤ�س�سي منهجية االت�سال اخلارجي وامل�ساركة يف املنا�سبات

منهجية اإدارة املعرفة منهجية اإدارة ال�رشاكة

منهجية التمكني منهجية تقييم االأداء

منهجية التحفيز والتكرمي واملكافاآت منهجية قيا�س ر�سا املعنيني

ــد حر�ست اللجنة على توفري نظام حتفيز على اأ�سا�س جماعي -ولي�س فرديا- من خالل منهجية التحفيز  وق

ــع اخلالفات وت�سويتها عن طريق التعاون واأي�سا امل�ساركة اجلماعية يف اتخاذ  ــرمي واملكافاآت، والتعامل م والتك

ــة، والتاأكيد على مفاهيم  ــة الرقابة الذاتي ــكار، واالت�ساالت املفتوحة وممار�س ــم االإبداع واالبت ــرارات، ودع الق

وميزات معينة. منها على �سبيل املثال:  

�مل�شاركة: اأي مدى اهتمام اأع�ساء اللجنة بامل�ساهمة يف اأن�سطة اللجنة ب�سورة فعالة.  	•

�لتعاون: اأي مدى توفر الرغبة لدى اأع�ساء اللجنة للعمل اجلماعي للو�سول اإىل النتائج.  	•

•	 حتمل �ملخاطر: اأي مدى ا�ستعداد اأع�ساء اللجنة ملواجهة املواقف ال�سعبة التي تواجه اللجنة ، والعمل 
على حتدي نقاط �سعف اخلطط واال�سرتاتيجيات حلفز االأع�ساء على مواجهتها وتذليلها. 

�اللتز�م: اأي مدى �سعور الفرد للعمل باإخال�س لتحقيق اأهداف اللجنة.  	•

  �لتي�شري: اأي مدى ميل اأع�ساء اللجنة لتقدمي مقرتحات حل امل�سكالت، وت�سوية النـزاعات �سمن اللجنة 

وتو�سيح مهام وق�سايا العمل التي يواجهها اللجنة.

2.7 �لهيكل �لتنظيمي و�لوظيفي للجنة �إد�رة �النتخابات:

و�سمانا لتاأدية اللجنة ملهامها على اأكمل وجه، مت اإن�ساء الوحدات التنظيمية التابعة للجنة اإدارة االنتخابات 

وفق اأف�سل املمار�سات على امل�ستويني االإقليمي والدويل وبح�سب منوذج الدورة االنتخابية )مرفق اأدناه( والتي 

تنطوي على عدة مراحل، منها: التخطيط ملرحلة ما قبل االنتخابات، وتوظيف وتاأهيل موظفي االنتخابات، 

ــني، وعمليات الرت�سيح، واحلملة االنتخابية، واالقرتاع، وعّد  ــز للعمليات االنتخابية، وت�سجيل الناخب والتجهي

وفرز االأ�سوات، وجتميع نتائج االنتخاب، واإعالن النتائج، والنظر يف النزاعات االنتخابية، واالأر�سفة والتقييم.

وقد مت مراعاة عنا�رش الدورة االنتخابية عند ت�سميم الهيكل التنظيمي للجنة ووحداتها التنظيمية، مثل:

ــات ب�سكل اأ�رشع  ــل( ت�ساعد على توفري اخلدم ــى م�ستويات اإدارية اأق ــة )التي حتتوي عل ــة امل�سطح الهيكلي

وبفاعليٍة وكفاءة اأكرب. 

تكون الهيكلية اأكرث كفاءةً عندما يتم ربطها ب�سكل وا�سح باخلطة االإ�سرتاتيجية لالإدارة االنتخابية.

ــل من الهيكليات  ــات لل�رشكاء ومتطلباتهم اأف�س ــي تركز على تقدمي اخلدم ــرب الهيكلية املنفتحة الت تعت

املنغلقة على نف�سها والقائمة ب�سكل اأ�سا�سي ا�ستناداً اإىل االعتبارات االإدارية واملهام الداخلية.

يجب اأن توفر الهيكلية �سبل التوا�سل العمودي واالأفقي بكل ي�رش داخل االإدارة االنتخابية.

ــب اأن تن�س الهيكلية بو�سوح على النتائج املتوخاة الأعمال كل وحدة تنظيمية مقرتحة وم�سوؤولياتهم  يج

من اخلدمات املقّدمة.

ــم اخلدمات والوحدات  ــة و�سوؤون املوظفني والتقنية( اإىل دع ــع باخلدمات االإدارية للجنة )كاملالي ــاة الدف مراع

العملياتية التنفيذية للقيام مبهامها دون معوقات.

ي�سهم اإيجاد وحدة للتدقيق واملتابعة والتميز، تتخطى تركيبة الهيكلية وتتبع مبا�رشة لراأ�س اجلهاز االإداري 

لتحقيق م�ستويات اأف�سل من النزاهة واالأمانة يف العمل.

ــة مثل ت�سجيل  ــف الفعاليات االنتخابي ــة عن خمتل ــل على وحدات م�سئول ــة ت�ستم ــات االنتخابي العملي
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-�سكل رقم )4( منوذج الدورة االنتخابية-

ات
خاب

النت
د ا

 بع
مرحلة ما مرحلة ما قبل االنتخابات

مرحلة االنتخابات

إعداد امليزانية
والتمويل

التطوير املهني
وتدعيم املؤسسة

عالقات التعاون

حتديث سجالت الناخبني

األرشفة والبحث

النتائج الرسميةاملرشحون
مواثيق الشرف

الطعون

عد وفرز األصوات
االقتراع

جتميع النتائج

طباعة وتوزيع أوراق االقتراع
وسائل اإلعالم

تنسيق احلملة االنتخابية

عمليات التدقيق والتقييم

رسم االستراتيجيات

التقييم

التوظيف

اللوجستيات واألمن
التدريب

التوعية

التسجيل

النتائج
الترشيح

احلملة االنتخابية
االقتراع

املشتريات اجلدول الزمني
واخلطط التنفيذية

تنفيذ برامج التدريب
ملوظفي االنتخابات

التنسيق مع الشركاء
حمالت التوعية االنتخابية

تسجيل الناخبني

إعداد الضوابط واألدلة

التخطيط
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الناخبني، وتر�سيم املراكز االنتخابية، وتنظيم عمليات االقرتاع وفرز االأ�سوات، وت�سجيل املر�سحني، والتدريب 

والتاأهيل االنتخابي، والبحث، واالإعالم واملن�سورات، وال�سوؤون القانونية... الخ.

اخلدمات االإدارية من ناحية اأخرى، وت�ستمل على وحدات تقوم مبهام اإدارية بحتة وم�ساندة، مثل االإدارة املالية، 

واإدارة �سوؤون املوظفني، واإدارة م�سادر املعرفة وتكنولوجيا املعلومات واالت�سال واإدارة امل�ساريع..الخ.

ــات االنتخابية وجتارب  ــالع على الهياكل التنظيمية للعملي ــق احلر�س على جتويد العمل مت االإط ــن منطل وم

بع�س الدول يف هذا املجال، منها على �سبيل املثال: جنوب اإفريقيا، اأفغان�ستان، نيوزيلندا، كو�ستاريكا، وغينيا 

اجلديدة.

ــات وجلنة اإدارة  ــاء اللجنة الوطنية لالنتخاب ــات التن�سيقية مع اأع�س ــالل اجلل�سات واالجتماع ــد مت من خ وق

ــب ما مت عر�سه  ــات املطبقة. وبح�س ــى اأف�سل املمار�س ــم ومقرتحاتهم االإطالع عل ــات ومداخالته االنتخاب

ــا على منوذج الدورة االنتخابية ومبا يتواءم مع اخلطة االإ�سرتاتيجية، مت اعتماد ال�سكل النهائي للهيكل  �سلف

ــذي ي�سمل قطاعي اخلدمات  ــات ووحداتها التنظيمية وجلانها الفرعية وال ــي للجنة اإدارة االنتخاب التنظيم

الرئي�سية واخلدمات امل�ساندة، ومكتب االإعالم والتوعية واملكتب التنفيذي، باالإ�سافة اإىل جلنتني )جلنة البنية 

التحتية واخلدمات التقنية وجلنة جتهيز املراكز االنتخابية(، وذلك وفق ال�سكل املدرج. 

-�سكل رقم )5( الهيكل التنظيمي املعتمد للجنة اإدارة االنتخابات -2011

اخلدمات امل�ساندةاخلدمات الرئي�سية
جلنة البنية التحتية 

واخلدمات التقنية 

لالنتخابات

جلنة جتهيز املراكز 

االنتخابية

اخلدمات املالية واالإداريةعمليات االنتخابات

املكتب التنفيذي

ال�سكرتارية

اإدارة امل�ساريع والتميز
املوارد الب�رشية

االإعالم والتنوعية

مركز االت�سال

االأخبار

احلمالت االإعالمية

التن�سيق واملتابعة

الدرا�سات

جلنة �إد�رة لالنتخابات

3.7 و�شف �ملهام �لوحد�ت �لتنظيمية و�للجان �لفرعية للجنة �إد�رة �النتخابات:

ــي عند اإعداد و�سف املهام تق�سيم الهدف/ االأهداف االأ�سا�سية التي قامت من اأجلها اللجنة ووحداتها  روع

التنظيمية املعنية اإىل اأهداف رئي�سة ثم اإىل اأهداف فرعية ثم ثانوية مرتبطة بالعمليات �سواء تلك اخلا�سة 

بالعمل املوؤ�س�سي واخلدمات الرئي�سية والتقنية ومت مع مراعاة اخل�سائ�س وال�رشوط التالية :

ــد على اأن تت�سف املهام بال�سمولية بحيث تغطي االأهداف والواجبات والعمليات التي قام من  	مت التاأكي 	•
اأجلها للجنة.

	مت ترتيب املهام ترتيبا منطقيا  والتاأكد من عدم اخللط بني املهام االأ�سا�سية وامل�ساندة والثانوية، ومراجعة  	•
املهام وا�ستبعاد املهام غري ال�رشورية باال�ستغناء عنها اأو حتويلها اإىل اجلهات االأخرى �ساحبة االخت�سا�س، 

واأي�سا التعبري بن�سو�س حمددة ووا�سحة وواقعية وبدون ت�سخيم للمهمة مع ا�ستخدام األفاظ حمددة 

وموحدة للتعبري عن طبيعة العمل واملهام.

ــات والف�سل بني  ــوح االخت�سا�س ــا، والتاأكد من و�س ــس بينه ــان التجان� ــات باملهام ل�سم ــط العملي 	رب 	•
ــات، حيث اأن ال�سلطة تقوم على مبداأ االخت�سا�س، بحيث ال حتمل اأي لب�س يف الفهم اأو اأي خلط  ال�سلط

يف اإجراءات التنفيذ مما ي�سهل اأعمال املتابعة واملراقبة والتقييم وقيا�س االأداء.

1.3.7 �ملهام �لرئي�شية لقطاع �خلدمات �لرئي�شية – وحدة �لعمليات �النتخابية:

ــري خدمات فعالة يف جمال  ــات واملعايري واالإجراءات املالئمة لتوف ــذ ال�سيا�سات واال�سرتاتيجي 	و�سع وتنفي 	•
العملية االنتخابية.

	اإعداد وحفظ وت�سنيف �سجالت وقواعد بيانات اأع�ساء الهيئات االنتخابية. 	•

	توعية اأع�ساء الهيئات االنتخابية واإطالعهم على كافة امل�سوؤوليات االنتخابية. 	•

	ت�سجيل اأع�ساء الهيئات االنتخابية.  	•

	حتديث قواعد بيانات اأع�ساء الهيئات االنتخابية. 	•

	تنظيم وتنفيذ عمليات ت�سجيل املر�سحني. 	•

ــات االنتخابية )ال�سحف، االت�سال الهاتفي، الر�سائل الن�سية  ــد طريقة اإعالن اأ�سماء اأع�ساء الهيئ 	حتدي 	•
الق�سرية(. 

	التن�سيق مع دواوين حكام االإمارات للح�سول على اأ�سماء اأع�ساء الهيئات االنتخابية.  	•

ــا يتنا�سب مع  ــو الهيئة االنتخابية مب ــة البيانات املطلوبة لع�س ــوذج خا�س لتوفري كاف ــع وحتديد من 	و�س 	•
احتياجات العملية االنتخابية وي�سهل عملية اإعداد الدرا�سات والبحوث.

	فتح وحتديث �سفحات موقع الكرتوين تعر�س فيها جميع اأ�سماء الهيئات االنتخابية بالتن�سيق مع وحدة  	•
االإعالم واالت�سال وجلنة تقنية املعلومات.

	تزويد مركز االت�سال بجميع اأ�سماء اأع�ساء الهيئات االنتخابية. 	•

2.3.7 �ملهام �لرئي�شية لقطاع �خلدمات �لرئي�شية – وحدة �لتن�شيق و�ملتابعة

	تن�سيق االت�سال واملتابعة للجان االإمارات. 	•

	متابعة تنفيذ قرارات اللجان.  	•

	ا�ستالم ومعاجلة ال�سكاوى واالقرتاحات من غري الطعون. 	•

	التفاعل مع ال�رشكاء يف العملية االنتخابية وتفهم احتياجاتهم واال�ستجابة لها. 	•

ــة االنتخابات، وو�سع  ــان االإمارات وجلن ــة لتفعيل التن�سيق بني جل ــري االحتياجات الالزم ــل على توف 	العم 	•
ــن حما�رشها ومتابعة تنفيذ التو�سيات  ــراءات املالئمة من خالل تنظيم جداول اأعمال اللجنة وتدوي االإج

والتن�سيق الكامل مع كافة املعنيني فيما يتعلق مبهام املن�سق العام للجان االإمارة واأية مهام تن�سيقية 

اأخرى بهذا ال�ساأن.
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3.3.7 �ملهام �لرئي�شية لقطاع �خلدمات �لرئي�شية – وحدة �لدر��شات

	و�سع اأهداف وخطط الدرا�سات والبحوث يف �سوء متطلبات اللجنة واالإ�رشاف على تنفيذها. 	•

	توفري خدمات االأبحاث، واال�ست�سارة وامل�ساعدة فيما يتعلق بال�سوؤون االنتخابية. 	•

ــي تهدف اإىل قيا�س اجتاهات الراأي  ــوث والدرا�سات واإجراء اال�ستبيانات والنماذج التقوميية الت ــذ البح 	تنفي 	•
العام حول ن�ساطات جلنة اإدارة االنتخابات والق�سايا ذات العالقة.

	اإعداد التقارير وامللخ�سات واالأوراق البحثية واإعداد اأوراق العمل املقدمة من اللجنة اإىل اجلهات االأخرى. 	•

	و�سع وتنفيذ خطط خدمات املعلومات وفقاً الحتياجات اللجنة. 	•

	اإعداد التقرير اخلتامي للجنة الوطنية لالنتخابات. 	•

	جتميع البيانات واالإح�سائيات. 	•

	توفري البحوث والدرا�سات للجنة.  	•

	رفع تقارير حول اإنفاق املر�سحني يف احلمالت االنتخابية. 	•

	اإدارة اإجراءات ال�سوؤون القانونية والتدقيق. 	•

4.3.7 �ملهام �لرئي�شية لقطاع �خلدمات �مل�شاندة – وحدة �ملالية و�خلدمات �الإد�رية

	و�سع وتنفيذ ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات واملعايري واالإجراءات املالئمة لتوفري خدمات مالية واإدارية فعالة. 	•

	اإعداد املوازنات اخلا�سة باإدارة االنتخابات ومراقبة تنفيذها. 	•

	تنفيذ اإجراءات ال�رشاء وت�سديد امل�ستحقات- اإعداد ال�سيكات. 	•

	تنفيذ اإجراء القيود املحا�سبية على خمتلف ال�سجالت املحا�سبية االأ�سولية. 	•

ــة احلملة االإعالمية/ االحتياجات التقنية/ االحتياجات  ــداد امليزانية املخ�س�سة للجنة وحتديد ميزاني 	اإع 	•
املكتبية/ اللوج�ستية/ املراكز االنتخابية/ ال�سيافة واال�ستقبال/ النقل/ االإقامة.

	و�سع نظام مكافاآت اأع�ساء اللجان والعاملني يف تنظيم العملية االنتخابية/ اللجان الفرعية. 	•

	حتديد واإدارة ال�سلفة النرثية مل�سوؤويل مراكز االنتخابات. 	•

	حت�سيل الر�سوم )الرت�سيح/ الطعون(. 	•

	القيام مبختلف اأن�سطة العالقات العامة ذات ال�سلة بعمل جلنة اإدارة االنتخابات. 	•

	حتديد اأنواع النماذج واال�ستمارات واملحا�رش امل�ستخدمة يف االنتخابات. 	•

	جتهيز املراكز االنتخابية بكافة متطلباتها. 	•

	توفري ال�سكن وو�سائل النقل لالإعالميني املدعوين بني الفنادق واملراكز االنتخابية. 	•

	توفري االحتياجات واخلدمات اللوج�ستية للمراكز االنتخابية واالإعالمية. 	•

	تنظيم االت�ساالت واملرا�سالت الر�سمية مع خمتلف اجلهات والوحدات التنظيمية االأخرى وفق امل�سوؤوليات  	•
املناطة بها.

	اإدارة عمليات االأر�سيف. 	•

5.3.7 �ملهام �لرئي�شية لقطاع �خلدمات �مل�شاندة – وحدة �ملو�رد �لب�رشية

ــري خدمات فعالة يف جمال  ــات واملعايري واالإجراءات املالئمة لتوف ــع وتنفيذ ال�سيا�سات واال�سرتاتيجي 	و�س 	•
املوارد الب�رشية.

	تخطيط االحتياجات من املوارد الب�رشية واإعداد املوازنة التقديرية اخلا�سة بها. 	•

	و�سع اخلطط والتو�سيف الوظيفي للموارد الب�رشية املطلوبة للعملية االنتخابية. 	•

	ا�ستقطاب واختيار املوارد الب�رشية )دائمة/ موؤقتة/ احتياطية(. 	•

	ت�سجيل العاملني و�رشف البطاقات التعريفية. 	•

	تدريب )العاملني يف االنتخابات/ مراكز االت�سال( 	•

	توزيع العاملني. 	•

	اإدارة �سوؤون العاملني يف االنتخابات. 	•

	و�سع اآلية احت�ساب مكافاآت امل�ساركني يف اإدارة االنتخابات. 	•

6.3.7 �ملهام �لرئي�شية لالإعالم و�لتوعية

	تنفيذ اإ�سرتاتيجية اللجنة االإعالمية وجلنة اإدارة االنتخابات وفق الدليل االإر�سادي للتعامل االإعالمي.  	•

	تنفيذ م�رشوع خطة احلملة االإعالمية واالإعالنية. 	•

	القيام مبختلف االأن�سطة االإعالمية وتطوير اأدوات التوا�سل الفعال مع خمتلف الفئات ذات العالقة. 	•

ــار االنتخابات الإعالمهم  ــاء التحرير وال�سحفيني املعنيني بتغطية اأخب ــب اجتماعات دورية مع روؤ�س 	ترتي 	•
بامل�ستجدات. 

ــق مع االإعالم وتوفري املواد االإعالمية وتوفري من�سقني مع االإعالم  ــرشاف على املراكز االإعالمية  والتن�سي 	االإ� 	•
يجيدون التحدث باللغتني العربية واالجنليزية.

	تدريب املتحدثني الر�سميني على التعامل مع و�سائل االإعالم والر�سائل االإعالمية. 	•

	و�سع �سوابط توا�سل جميع العاملني يف االنتخابات مع و�سائل االإعالم. 	•

	ر�سد كل ما ين�رش عن اللجنة الوطنية لالنتخابات وانتخابات املجل�س الوطني وامل�ساركة ال�سيا�سية يف  	•
االإمارات يف جميع و�سائل االإعالم املحلية والعاملية.

	توزيع النتائج الر�سمية لالنتخابات على املوؤ�س�سات االإعالمية. 	•

	مراعاة تخ�سي�س اأماكن ومقاعد لالإعالميني يف املراكز االنتخابية.  	•

ــة بالتن�سيق مع وحدة  ــة واإطالعهم على كافة امل�سوؤوليات االنتخابي ــة اأع�ساء الهيئات االنتخابي 	توعي 	•
عمليات االنتخابات.

	عقد حما�رشات توعوية يف جمال امل�ساركة ال�سيا�سية وترتيب احللقات النقا�سية واحلوارات حول العملية  	•
االنتخابية.
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7.3.7 �ملهام �لرئي�شية للمكتب �لتنفيذي

اقرتاح اخلطط االإ�سرتاتيجية والت�سغيلية وو�سع ال�سيا�سات واأولويات تنفيذها واآلية قيا�سها.  	•

ــع الوحدات التنظيمية  ــة وبرامج العمل بالتن�سيق م ــر اخلطط االإ�سرتاتيجية والت�سغيلي 	اإعداد وتطوي 	•
املعنية باللجنة.

ت�سميم موؤ�رشات قيا�س االأداء ورفع تقارير االأداء لكافة الوحدات التنظيمية يف اللجنة واجلهات املعنية. 	•

ــة اإدارة االنتخابات، واإعداد االإجراءات  ــط االإ�سرتاتيجية وتقييم االأداء وتطوير اخلدمات بلجن ــة اخلط 	متابع 	•
واالأدلة والتوثيق املنهجي لكافة العمليات وفق متطلبات التميز.

اإدارة امل�ساريع وفق منهجيات معتمدة والتاأكد من تطبيق معايري التميز لكافة االإجراءات املتخذة. 	•

ــه ومتابعتها مع جهة  ــة والتح�سري لكافة اجتماعات ــر اخلا�سة برئي�س اللجن ــني املرا�سالت والتقاري 	تاأم 	•
االخت�سا�س.

قيا�س نتائج كافة املعنيني واإجراء اال�ستبيانات املتوافقة مع متطلبات التميز. 	•

8.3.7 �ملهام �لرئي�شية للجنة جتهيز �ملر�كز �النتخابية

بناء على قرار جلنة اإدارة االنتخابات رقم )006-07-2011( ب�ساأن ت�سكيل جلنة جتهيز املراكز االنتخابية، قامت 

ــل اللجنة الوطنية لالنتخابات  ــل لزيارة مواقع املراكز االنتخابية املحددة من قب ــة بت�سكيل فريق عم اللجن

ــول اإىل احللول املثلى  ــور يف كل مركز وذلك للو�س ــد اأوجه الق�س ــى اإمكانيات تلك املراكز وحتدي ــالع عل لالإط

ــل االأع�ساء والتن�سيق  ــل وااللتزام بالعمل بها ومتابعه عم ــك املراكز ومن ثم مت و�سع خطة عم ــة تل جلاهزي

بينهم للو�سول اإىل النتائج املن�سودة يف الوقت املحدد. ومن مهام اللجنة ما يلي:

حتديد املواقع للمراكز االنتخابية )تقييم املواقع(. 	•

ــات العملية  ــاة لكافة متطلب ــة بحيث تكون م�ستوف ــز االنتخابي ــى جتهيز وتنظيم املراك ــرشاف عل 	االإ� 	•
االنتخابية.

ــزة احلا�سب االآيل  ــز ومتابعة تركيب اأجه ــات االإر�سادية للمراك ــز االنتخابية وتركيب اللوح ــث املراك 	تاأثي 	•
واخلوادم وكافة االأجهزة التقنية وجتهيز �سبكة ات�ساالت للربط بني املواقع.

	حتديد وتوفري االحتياجات الفنية واللوج�ستية يف كل مركز وذلك بالتن�سيق مع اللجنة االأمنية واللجنة  	•
االإعالمية ومع من�سقي املراكز االنتخابية يف جلان االإمارات وكافة اللجان ذات العالقة.

4.7 منجز�ت �لوحد�ت �لتنظيمية و�للجان �لفرعية  للجنة �إد�رة �النتخابات 

ــاح مهامها وو�سع الوثيقة  ــذ ت�سكيلها على ر�سم اخلطة االإ�سرتاتيجية الإجن ــت جلنة اإدارة االنتخابات من داأب

ــة الربامج الرئي�سية  ــة وخطط العمل الالزمة لتنفيذ كاف ــة والهياكل التنظيمية والوظيفي االإ�سرتاتيجي

ــة االإدارية املعتمدة والتي حتقق مبادئ  ــة املطلوبة وذلك من خالل تطبيق كافة املنهجيات واالأنظم والفرعي

ــرشوع اإدارة االنتخابات« بح�سب  ــا »بالعنا�رش االإدارية مل� ــريه املو�سوعة وفق ما هو معّرف علمي ــز ومعاي التمي

ال�سكل التايل:

1.4.7 و�شع �لوثيقة �الإ�شرت�تيجية للجنة �إد�رة �النتخابات:

قامت جلنة اإدارة االنتخابات خالل �سهري مار�س – ابريل 2011 بو�سع اخلطة االإ�سرتاتيجية لها يف �سوء جملة 

ــالل اإجراء التحليل الرباعي )SWOT( وتوفري  ــن املوؤثرات اخلارجية والداخلية وفق املتغريات املحيطة من خ م

ــة الداخلية، وحتديد الفر�س املتاحة واملخاطر املرتتبة  ــات ومعلومات عن عنا�رش القوة وال�سعف يف البيئ بيان

ــات تربط ب�سكل فعال  ــا مت و�سع واإيجاد جمموعة من اال�سرتاتيجي ــا العملية االنتخابية. كم ــي تواجهه الت

ــا، وبني البيئة اخلارجية املحيطة. ومت �سياغة اال�سرتاتيجيات لال�ستجابًة  بني جلنة اإدارة االنتخابات ومكوناته

لق�سايا االإ�سرتاتيجية املعا�رشة ولتحقيق اأهداف اللجنة ب�سكل متكامل، كما مت تقدمي و�سف دقيق ووا�سح 

ــوء و�سوح الروؤية  ــا بنجاح، وباأق�سى اإمكاناتها يف �س ــدو عليه اللجنة عندما تنجز مهمته ــا ينبغي اأن تب مل

والر�سالة كونهما دليال اإر�ساديا لتنفيذ االإ�سرتاتيجية.

و�سمانا لتح�سني وتطوير العمل يف اللجنة على نحو يكفل ان�سجام توجهاتها وخططها واأدائها امل�ستقبلي 

مع الروؤية والر�سالة والقيم والغايات واالأهداف االإ�سرتاتيجية املو�سوعة. و�سمانا مل�ساركة كافة اأع�ساء جلنة 

اإدارة االنتخابات يف و�سع اخلطة االإ�سرتاتيجية، قام املكتب التنفيذي بعر�س منهجية التخطيط اال�سرتاتيجي 

ــداف واملقايي�س وامل�ستهدفات الرقمية على االأع�ساء يف اأكرث من  ــات و�سع الروؤية والر�سالة والقيم واالأه واآلي

ــات االإدارية واملهنية بهذا  ــادا ملعايري ومتطلبات التميز وتطبيق اأف�سل املمار�س ــة واجتماع وذلك ا�ستن جل�س

ال�سدد، عالوة على ال�رشح الأ�ساليب العمل املتطورة وحمددات املفاهيم االإ�سرتاتيجية مثل: 

حتديد الروؤية وما ت�سبو اأن تكون عليه وحتديد الر�سالة واالأهداف التي ت�سكل حمور تركيز االإدارة االنتخابية 	•

ــم واملفاهيم االأخالقية التي ترتكز اإليها اأعمال االإدارة االنتخابية كامل�سوؤولية، واال�ستقاللية،  	حتديد القي 	•
واملهنية، والكفاءة، واخلدمة املتميزة

	حتديد االأهداف والنتائج التي ت�سبو االإدارة االنتخابية اإىل حتقيقها وحتديد املوؤ�رشات لتقييم مدى حتقيقها  	•
ــر اأداء االأفراد، وفرق العمل، بطريقة �سمولية، منطية  ــد اإ�سرتاتيجية اإدارة االأداء  لغايات تعزيز وتطوي وحتدي

وم�ستدامة. 

ومت اعتماد ما هو مدرج يف اجلدول التايل: 	•

و�سع

الروؤية

و�سع الر�سالة والقيم

و�سع الهيكل التنظيمي املالئم 

وامل�سوؤوليات الرئي�سة

حتديد االهداف الرئي�سية

حتديد االن�سطة والربامج

حتديد املبادرات وامل�ساريع

حتديد الهيكل الوظيفي واملهام الوظيفية

متابعة تنفيذ الربامج واالأن�سطة والنظم املو�سوعة لتحقيق االهداف

-�سكل رقم )6( العنا�رش االإدارية مل�رشوع اإدارة االنتخابات-
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�لعنا�رش �الإ�شرت�تيجية لالإد�رة �النتخابية

�لبيان�لعنا�رش م

اأن نكون منوذجا يحتذى يف تنفيذ العمليات االنتخابيةالروؤية1

الر�سالة2
اإدارة العملية االنتخابية الختيار اأع�ساء املجل�س الوطني االحتادي يف دولة االإمارات 

العربية املتحدة من خالل ا�ستخدام اأف�سل التطبيقات واملمار�سات

النزاهة واحليادية – امل�سوؤولية – ال�سفافية - روح الفريقالقيم3

�الأهد�ف �لرئي�شية للجنة �إد�رة �النتخابات4

�مل�شتهدفات مقايي�س �الأهد�ف 

تعزيز امل�ساركة يف العملية 1.4

االنتخابية 
60 % ن�سبة امل�ساركة يف العملية االنتخابية  

70 % ن�سبة ر�سا فئة املجتمع عن العملية االنتخابية  

تنظيم واإدارة العملية 2.4

االنتخابية بكفاءة وفعالية 

ن�سبة ر�سا املعنيني )الناخبني( عن عملية التنظيم واالإدارة 

االنتخابية 
 % 70

70 % ن�سبة ر�سا املعنيني )املر�سحني( عن خدمات الدعم توفري خدمات دعم متميزة 3.4

-جدول رقم )3( الوثيقة االإ�سرتاتيجية واالأهداف الرئي�سية للجنة -

ــددة  لتعك�س على  ــورت بعد نقا�سات متع ــم املو�سوعة والتي تبل ــة االإ�سرتاتيجية القي ــني من الوثيق ويتب

ــة وم�سداقيتها وتعزيز اأو�سع م�ستويات القبول  ــل املثال: النزاهة واحليادية اأي نزاهة العملية االنتخابي �سبي

لنتائج االنتخابات، بحيث يجب على االإدارة االنتخابية اأن تعمل بحياد تام باالإ�سافة اإىل تنظيمها للفعاليات 

ــوارد املخ�س�سة لالنتخابات بحكمة  ــة. فيما تعك�س امل�سوؤولية ا�ستخدام امل ــة با�ستقاللية كامل االنتخابي

وتوفري اخلدمات االنتخابية بكفاءة عاليتني، فيما ميكن مبداأ ال�سفافية يف االإدارة العملية واملالية من متابعة 

وتدقيق قرارات االإدارة االنتخابية وم�سبباتها. لذا تعترب ال�سفافية اأحد مبادئ العمل ال�سليم لكافة فعاليات 

ــات االنتخابية املمكنة لكافة ال�رشكاء  ــرب مبداأ روح الفريق م�ساألة تقدمي اأف�سل اخلدم ــة االإدارة. ويع واأن�سط

وتطوير االإدارة االنتخابية للمعايري التي حتكم كافة اأعمالها وفعالياتها ون�رشها على اأو�سع نطاق الأع�سائها 

و�رشكائها واملعنيني واملوظفني للعمل بروح الفريق وتوفري خدمات نوعية مميزة حتقق االأهداف املرجوة.

2.4.7 و�شع مالمح خطة �لعمل للجنة �إد�رة �النتخابات ووحد�تها �لتنظيمية وجلانها �لفرعية:

ــة الت�سغيلية للجنة ووحداتها التنظيمية مثل اتباع  ــاة بع�س النقاط ذات االأولوية عند اإعداد اخلط مت مراع

منهجية التخطيط اال�سرتاتيجي واالأداء ومنهجية اإعداد اخلطط الت�سغيلية املتبعة يف وزارة الدولة ل�سوؤون 

املجل�س الوطني وفق النماذج املعتمدة لهذا الغر�س ومت التاأكد من مواءمة اإعداد وتطوير اخلطة الت�سغيلية 

مع النقاط التالية:

الو�سع امل�ستهدف للجنة من خالل حتديد الروؤية والر�سالة. 	•

االأهداف االإ�سرتاتيجية للجنة التي ينبغي على الوحدات التنظيمية امل�ساهمة يف حتقيقها. 	•

.)SWOT(  الو�سع احلايل للجنة من خالل حتليل البيئة الداخلية واخلارجية 	•

اأهداف اللجنة و�سوالً اإىل االأداء امل�ستهدف.  	•

	عدم االعتماد يف اإعداد اخلطط على االأعمال اليومية واآليات املتابعة والتقييم للخطة الت�سغيلية.  	•

وو�سعت اللجنة اخلطط الت�سغيلية وفق احتياجات االإدارة االنتخابية، وت�سمنت ب�سكل عام و�سع وتطبيق 

ــراءات اخلا�سة بنظامها  ــة والفنية التي حتكم طريقة عملها واالإج ــة من ال�سوابط االإدارية، واملالي جمموع

ــة، وما يتعلق بتنظيم امل�سرتيات  ــة اللجان الفرعية املنبثقة عنها، والرتتيبات اللوج�ستي ــي، وع�سوي الداخل

ــاه تفا�سيل اخلطة  ــدول اأدن ــا واأر�سيفها.  ويو�سح اجل ــة واإدارة ملفاته ــات املالي ــكات، والعملي ــرد املمتل وج

ــا وم�ستهدفاتها )ميكن االإطالع على  ــة الرئي�سية وموؤ�رشات اأدائه ــة والربامج واملبادرات واالأن�سط الت�سغيلي

كامل اخلطة الت�سغيلية للجنة ووحداتها التنظيمية يف امللحق رقم 1(.

�لهدف �ال�شرت�تيجي م 
توزيع �ملبادر�ت / �لرب�مج وفق �رتباطها مع �الأهد�ف 

�الإ�شرت�تيجية

الهدف االإ�سرتاتيجي الثالث 1 

) توفري خدمات دعم متميزة ( 

تطوير اخلطة والهياكل التنظيمية 

تن�سيق املوارد املالية واملوازنة 

موارد ب�رشية موؤهلة لعملية االنتخابات

تعزيز الفعالية اللوج�ستية 

خمططات واإجراءات عمل وا�سحة ومتميزة 

االإ�رشاف ومتابعة االأداء املتميز )مرحلة االنتخاب( 

توثيق التمّيز

ر�سم االإ�سرتاتيجيات  ملا بعد االنتخابات

الهدف االإ�سرتاتيجي الثاين 2

) تنظيم واإدارة العملية االنتخابية بكفاءة وفعالية ( 

تعزيز تكنولوجيا املعلومات يف خدمة عملية االنتخابات 

الكفاءة االإعالمية )مركز االت�سال( 

بناء القدرات الالزمة وت�سجيل الهيئات االنتخابية  يف  

دواوين احلكام

عملية انتخابية متكاملة )جلان االإمارات( 

مراكز انتخابية متكاملة 

االإعالم والتوعية 

عملية انتخابية متكاملة )الت�سجيل(

عملية انتخابية متكاملة )االقرتاع(

عملية انتخابية متكاملة )النتائج(

 الهدف االإ�سرتاتيجي االأول ) تعزيز امل�ساركة يف العملية 3

االنتخابية ( 
حمالت التوعية االنتخابية 

75  ن�شاط عدد �الأن�شطة= 18 برنامج ومبادرة عدد �ملبادر�ت و�لرب�مج=3 �أهد�ف عدد �الأهد�ف �الإ�شرت�تيجية=

-جدول رقم )4( توزيع املبادرات وامل�ساريع للجنة اإدارة االنتخابات-
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3.4.7 �جناز�ت �لوحد�ت �لتنظيمية للجنة �إد�رة �النتخابات

1.3.4.7 قطاع �خلدمات �لرئي�شية

ــة اإدارة االنتخابات على تدريب العاملني باملراكز االنتخابية وذلك على  ــل قطاع اخلدمات الرئي�سية يف جلن عم

النحو التايل:

�أوالً: تدريب من�سقي الدواوين على نظام اأ�سماء اأع�ساء الهيئات االنتخابية.

ثانياً: تدريب اأع�ساء جلان االإمارات.

ثالثاً: تدريب املوظفني التنفيذيني يف جلان االإمارات على نظام ت�سجيل املر�سحني واإجراءات العملية االنتخابية:

ــات، وي�سمل بيانات اأع�ساء  ــام الذي وفرته جلنة اإدارة االنتخاب ــب املوظفني على ا�ستخدام النظ ــث مت تدري حي

ــي االحتادي، وطباعة ا�ستمارة طلب  ــات االنتخابية الذين يحق لهم الرت�سيح لع�سوية املجل�س الوطن الهيئ

الرت�سيح من خالل هذا النظام.

ر�بعاً: تدريب روؤ�ساء املراكز االنتخابية ونوابهم:

ــة والبالغ عددها )13( مركزاً. وكما مت اختيار  ــث مت اختيار )13( رئي�ساً وفقاً لعدد املراكز االنتخابية بالدول حي

عدد )13( نائباً لروؤ�ساء تلك املراكز.  وقد مت تدريبهم  نظرياً وعملياً وبح�سب مايلي: 

�لتدريب �لنظري لروؤ�شاء �ملر�كز �النتخابية ونو�بهم �لتدريب �لعملي لروؤ�شاء �ملر�كز �النتخابية ونو�بهم

•		مهام وم�سوؤوليات روؤ�ساء ونواب روؤ�ساء املراكز يف تطبيق 
االإجراءات اخلا�سة بعملية االنتخاب واإدارة املركز االنتخابي

•	التنظيم القانوين الإدارة املركز االنتخابي 
•	اإدارة املخاطر

•		الت�سويت االلكرتوين من �رشكة تطوير نظام الت�سويت 
االلكرتوين

•	حما�رشة عامة عن انتخابات 2011 
•	نظام افتتاح واإغالق املركز االنتخابي

•		تدريب مدققي اأ�سماء الناخبني وخدمة العمالء على 
ا�ستخدام اأجهزة التدقيق واأجهزة الت�سويت االلكرتوين 

•	تدريب املدربني اجلماعيني والفرديني

ــث مت تدريب عدد  ــرق عمل املراكز االنتخابية: حي ــن »تكاتف« للعمل �سمن ف ــب املتطوعني م خام�ش���اً: تدري

ــد مت تدريبهم على امل�ستويني  ــف« للعمل �سمن فرق عمل املراكز االنتخابية. وق ــن متطوعي »تكات )884( م

النظري والعملي وفق ما يلي:

�لتدريب �لنظري لفرق عمل �ملر�كز �النتخابية )�ملتطوعني(

•	حما�رشة عامة عن انتخابات 2011
•	تدريب مدققي اأ�سماء الناخبني وخدمة العمالء على ا�ستخدام اأجهزة التدقيق واأجهزة الت�سويت االلكرتوين 

•	تدريب املدربني اجلماعيني والفرديني

�لتدريب �لنظري لفرق عمل �ملر�كز �النتخابية )�ملتطوعني(

تدريب موظفي �ال�شتقبال 

�خلارجي

•	ا�ستقبال الناخبني والرتحيب بهم والتاأكد من اإح�سار بطاقة الهوية .
ــز االنتخابي وتنظيم الدخول يف حالة اأي  ــد  من عدم حدوث جتمعات عند مدخل املرك •		التاأك

ازدحام وتنظيم طابور الناخبني.

•	التاأكد من عدم وجود اأ�سخا�س يقومون بالرتويج اأو الدعاية لبع�س املر�سحني.
ــم ا�ستدعاء ال�سخ�س املخت�س  ــي ت�ستدعي وجود مرافق للناخب يت ــاالت اخلا�سة الت •		يف احل

ملرافقته لداخل املركز. 

•	التن�سيق مع املن�سق االإعالمي لتنظيم دخول االإعالميني والزوار.

تدريب موظفي �ال�شتقبال 

�لد�خلي

•	التحقق من �سخ�سية الناخب من خالل مطابقة ال�سورة املثبتة ببطاقة الهوية.
•	توجيه الناخب اإىل قاعة االنتظار اأو اإىل قاعة التدريب اجلماعي بح�سب االأحوال.

تدريب موظفي �لتدريب 

�جلماعي

•	جتميع الناخبني على �سكل جمموعات لتدريبهم. 
•	�رشح خطوات الت�سويت االلكرتوين لهم وفـق النـظام الـمـعــد.

•	التاأكد من جاهزية الناخب ال�ستخدام نظام الت�سـويت االلكـتـرونـي.

تدريب موظفي �لتدريب 

�لفردي

•	�رشح خطوات الت�سويت االلكرتوين للناخب .
•		يف حالة عدم قدرة الناخب على االإلـمام بطريقة الت�سويت اأو وجود ما يحول دون قدرته على 

اإجـراء الت�سـويت يتم اإبالغ منـظم اأجـهـزة التـدقـيق باالأمـر.

•	توجيـه النـاخـب اإىل كـاونـتـر تـدقـيــق اأ�سماء النـاخـبـيـن.

تدريب منظمي �أجهزة 

�لتدقيق

ــي( وتنظيم تدفقهم على مدققي  ــالم الناخبني من اأماكن التدريب )الفردي اأو اجلماع •		ا�ست
االأ�سماء باملالحظات.

•	ا�ستالم مالحظات املدربني واإبالغ مدققي االأ�سماء باملالحظات.
•	ا�ستالم الناخبني من مكتب خدمة العمالء وتوجيههم اإىل مدخل قاعة الت�سويت.

تدريب مدققي �أ�شماء 

�لناخبني

•	التاأكد من وجود ا�سم الناخب يف قوائم الهيئات االنتخابية من خالل النظام املعد لذلك.
•	يقوم بتوجيـه النـاخـب من خـالل النـظام االلـكـرتوين الـمعد لـذلك.

تدريب مر�قبي �أجهزة 

�لت�شويت

ــة ت�سـويت الناخب عند االإدالء ب�سوته وعدم  ــد من �رشية االقرتاع و�سـمان خ�سو�سي •		التاأك
وجود اأكرث من �سخ�س واحد على جهاز الت�سويت.

ــود اأوراق يف  ــدوري لـم�ستلزماتها خ�سو�ساً وج ــات والتفقد ال ــن �سالمة الطابع ــد م •		التاأك
الطابعة واإخطار رئي�س املركز اأو نائبـه يف حالة نق�س االأوراق اأو وجود خلل.

ــاء رئي�س املركز االنتخابي يف احلاالت التي تتطلب ذلك مثل تعطـل جهاز الت�سويت  •		ا�ستدع
اأو عدم مقدرة الناخب على اإجراء الت�سويت )كرب ال�سن – االإعاقـة... الخ(.

ــن التـ�سويت  ــن الـطابعـة بعـد االنتـهاء م ــة التـ�سويت م ــن اأخذ الناخب ورق ــد م •		التاأك
وتوجيهه اإىل �سدوق االقرتاع لو�سع الورقة.

•	التاأكد مـن عدم الـعبث باأوراق التـ�سويت املوجودة يف الـطابعة.
•	التاأكد مـن اأخذ الناخب الهوية من القارئ االلكـرتوين بعـد االنتهاء من التـ�سويت.

تدريب موظفي خدمة 

�لعمالء

ــات الناخب ) مدققي  ــال اإليه من مدقق بيان ــع اأي اإ�سكالية تواجه الناخب وحت ــل م •		التعام
االأ�سماء (.

•	العمل على ا�ست�سدار بطاقات موؤقتة حال تعطل بطاقة الهوية اأو عدم عملها.
•	التعامل مع االأ�سخا�س غري الواردة اأ�سماوؤهم يف الهيئات االنتخابية عند وجودهم يف املركز.

تدريب مر�قبي �شندوق 

�القرت�ع

•	التاأكد من عدم قيام اأي �سخ�س بالعبث ب�سندوق االقرتاع .
•	التاأكد من اأن كل ناخب قد قام بو�سع ورقة الت�سويت مطوية يف ال�سندوق.

•	اإغـالق فتحة  �سندوق االقـرتاع بعـد قيام الناخب بو�سع الورقة .
•	تـوجيـه  النـاخب اإىل بـاب اخلـروج من املـركـز. 

تدريب مر�قبي �خلروج
•	التاأكد من عدم دخول اأي �سخ�س من خالل املخرج .

•	التاأكد من اأن الناخب ال يحمل يف يده ورقة الت�سويت عند خروجه.
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�شاد�شاً: تدريب موظفي هيئة االإمارات للهوية: 

ــات، قامت الهيئة  بفتح باب التطوع  ــم املقدم من هيئة االإمارات للهوية للجنة اإدارة االنتخاب ــار الدع يف اإط

ــة بتخ�سي�س يوم تدريبي ملوظفي  ــرق عمل املراكز االنتخابية.  وقد قامت اللجن ــا للعمل �سمن ف ملوظفيه

ــق اأ�سماء الناخبني  ــز االنتخابية يف وظيفتي )تدقي ــل �سمن فرق املراك ــني لتاأهيلهم للعم ــة املتطوع الهيئ

وخدمة العمالء(. وقد بلغ عدد املتدربني من موظفي الهيئة )414( موظفاً، يف حني وقد مت اختيار عدد )261( 

موظفاً منهم للعمل باملراكز االنتخابية املختلفة بالدولة. 

�شابعاً: التجربة العملية لليوم االنتخابي: 

ــارات للهوية، قامت جلنة اإدارة االنتخابات باإجراء جتربة  ــام اليوم التدريبي املخ�س�س ملوظفي هيئة االإم يف خت

ــة روؤ�ساء املراكز  ــي. �سارك يف التجربة العملي ــز االنتخابي مبركز دبي التجاري العامل ــة متكاملة باملرك عملي

ــارات للهوية ومتطوعي  ــم من هيئة االإم ــم واملتطوعني الذين مت اختياره ــم وم�ساعديه ــة ونوابه االنتخابي

تكاتف وقد مت الوقوف على فر�س التح�سني من حيث املوظفني واأجهزة الت�سويت االلكرتوين وعمليات الربط 

االلكرتوين بني املراكز االنتخابية الرئي�سة والفرعية. وقد مت العمل على اإدخال التح�سينات الالزمة ا�ستعداداً 

ــة لروؤ�ساء املراكز  ــغ موجهة جلهات العمل الر�سمي ــد مت اإ�سدار عدد )300( ر�سالة تفري ــوم االنتخابي. وق للي

ونوابهم وم�ساعديهم وللمتطوعني.

ثامناً : االأدلة االنتخابية:

قامت وحدة الدرا�سات باإعداد وتنفيذ عدد من االإ�سدارات منها: 	•

كتيب التعليمات التنفيذية النتخابات املجل�س الوطني االحتادي 2011 	•

مطوية نظام الت�سويت االلكرتوين النتخابات املجل�س الوطني االحتادي 2011 	•

مطوية خطوات الت�سويت االلكرتوين 	•

كتيب برنامج امل�ساركة والتمكني- املجل�س الوطني االحتادي 2011-2005 	•

كتيب دليل جلان االإمارات 	•

كتيب املجل�س الوطني االحتادي- االخت�سا�سات واالجنازات 	•

كتيب دليل الناخب واملر�سح النتخابات املجل�س الوطني االحتادي 2011 	•

كتيب دليل نظام اإدارة العاملني يف انتخابات املجل�س الوطني االحتادي 2011 	•

تا�شعاً: اإعداد وتنفيذ م�رشوع ت�سويت:

ــن اأع�ساء الهيئات االنتخابية على خطوات الت�سويت  ــالق مبادرة “ت�سويت” بهدف تدريب املواطنني م مت اإط

ــة للناخبني وحتى اإنهاء عملية الت�سويت  ــن القراءة االإلكرتونية لبيانات بطاقات الهوية اخلا�س ــي تبداأ م الت

و�سمان �سالمتها.

2.3.4.7 قطاع �خلدمات �مل�شاندة:

�أوالً: منجزات وحدة اخلدمات املالية واالإدارية: 

ــد وتن�سيق االحتياجات املالية لالإدارة االنتخابية وفق مراحل الدورة االنتخابية وبا�ستخدام املنهجيات  مت حتدي

املالية املعتمدة، ومن اأهم اجنازات وحدة اخلدمات املالية واالإدارية ما يلي:

و�سع املوازنة التف�سيلية للعملية االنتخابية واحل�سول على االعتمادات الالزمة من وزارة املالية. 	•

ــر امل�ستلزمات الفنية لالنتخابات )�رشكة  ــز الفعالية اللوج�ستية من خالل التعاقد مع �رشكات توف 	تعزي 	•
ــات العامة /  �رشكات  ــل و املوا�سالت/ �رشكات العالق ــت االإلكرتوين/ �رشكات النق ــر نظام الت�سوي تطوي

الت�سويق واالإعالم / �رشكات الطباعة(.

حتديد وتوفري كافة امل�ستلزمات وامل�سرتيات الالزمة للعملية االنتخابية. 	•

جتهيز وطباعة اأنواع النماذج واال�ستمارات واملحا�رش امل�ستخدمة يف االنتخابات وت�سمل:  	•

طباعة الكتيب اخلا�س بالعملية االنتخابية )التعليمات التنفيذية(.  -  

طباعة االأوراق الر�سمية والنماذج وجميع امللفات املتعلقة بالعملية االنتخابية.  -  

طباعة الن�رشات اخلا�سة بالعملية االنتخابية.  -  

جتهيز املطبوعات اخلا�سة باللجنة الوطنية لالنتخابات.  -  

توفري القرطا�سية الالزمة جلميع املراكز االنتخابية.  -  

جتهيز كافة املكاتب االإ�سافية للموظفني املوؤقتني وجتهيزها وفق اأعلى املوا�سفات.  -  

ثانياً: منجزات وحدة املوارد الب�رشية:

ــو االإدارة االنتخابية، ومن اأهمها التزامهم  ــددت اللجنة ال�سمات املالئمة التي يجب اأن يتحلى بها موظف ح

مببادئ اإدارة االنتخابات، مبا يف ذلك النزاهة، واحلياد، واال�ستقاللية، وال�سفافية، والكفاءة واخلدمة اجليدة. وبناء 

ــاب وتدريب وتقييم موظفي االإدارة االنتخابية وفق منهجيات معتمدة، ومن  ــى ذلك مت تخطيط وا�ستقط عل

اأهم اجنازات وحدة املوارد الب�رشية ما يلي:

اإن�ساء برنامج اال�ستقطاب للمتطوعني وامل�ساركني بالعملية االنتخابية. 	•

ا�ستحداث مناذج خا�سة للمتطوعني بالعملية االنتخابية. 	•

ت�سجيل املتطوعني على برنامج اال�ستقطاب اخلا�س باالنتخابات. 	•

عقد عدة ور�س عمل ل�رشح اأدوار املتطوعني يف العملية االنتخابية. 	•

اإ�سدار دليل النظام االإداري للعاملني يف انتخابات املجل�س الوطني 2011 . 	•

اإعداد دليل الو�سف الوظيفي للم�سميات داخل املراكز االنتخابية. 	•

مرا�سلة اجلهات احلكومية لالإعالن التطوعي النتخابات 2011. 	•

توقيع اتفاقية مع تكاتف ل�سد حاجة املراكز االنتخابية من املتطوعني. 	•
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اعتماد خطة عمل ت�سغيلية حمددة التواريخ ل�سري عمل املتطوعني من برنامج تكاتف  	•

عقد عدة اجتماعات عمل مع برنامج تكاتف . 	•

نقل ما جمموعه )300( ثالثمائة متطوع من �سجالت وحدة املوارد الب�رشية وت�سليمها اإىل برنامج تكاتف. 	•

	ا�ستقطاب عدد)13( من موظفي وزارة الداخلية – وهيئة االإمارات للهوية – ل�سد االحتياجات الوظيفية  	•
للوحدات العاملة باالنتخابات:

4 موظفني للمكتب التنفيذي لالنتخابات.  -  

3 موظفني لوحدة امل�ساريع والتميز.  -  

3 موظفني لوحدة االت�سال احلكومي باالنتخابات.  -  

3 موظفني لوحدة تقنية املعلومات باالنتخابات.   -  

	تدريب املتطوعني على عملية االنتخابات بالتعاون مع قطاع اخلدمات الرئي�سية وال�رشكة املنفذة لنظام  	•
ــرتوين من خالل تنظيم دورات تدريبية الأعداد كبرية من املوظفني العاملني يف كل عملية  ــت االلك الت�سوي

ــن و�سول املعلومة  ــة للتحقق من جودة وم ــرق التدريب ومتابعة حثيث ــك باإتباع اأحدث ط ــة وذل انتخابي

ب�سكل دقيق وكامل اإىل اأدنى امل�ستويات يف ال�سل�سلة التدريبية ويف الوقت املطلوب. 

حتديد األوان واأ�سكال البطاقات داخل املراكز االنتخابية. 	•

ــة، لكافة امل�ساركني يف العملية االنتخابية من  ــدار البطاقات التعريفية والتي جتاوزت) 4000( بطاق 	اإ�س 	•
اأع�ساء اللجان الرئي�سية والفرعية واملنظمني واملر�سحني واملتطوعني واالإعالميني.

3.3.4.7 �ملكتب �لتنفيذي:

�أوالً: تطوير اخلطة والهياكل التنظيمية: 

ــة، واإعداد وو�سع  ــات، و�سع اخلطة االإ�سرتاتيجي ــي وو�سف املهام وامل�سوؤولي ــداد وو�سع الهيكل التنظيم اإع

اخلطة التنفيذية واجلدول الزمني لكافة الوحدات واللجان.

ثانياً: تطوير خمططات واإجراءات عمل جلنة اإدارة االنتخابات ووحداتها التنظيمية: 

ــراءات واالأدلة والتوثيق  ــداد االإج ــات العمليات واالإجراءات واإع ــراءات، واإعداد خمطط ــد العمليات واالإج حتدي

املنهجي لكافة العمليات وفق متطلبات التميز.

ثالثا: االإ�رشاف ومتابعة وتوثيق االأداء املتميز:

من خالل ما يلي: 

ــرشوع لالأهداف املو�سوعة وقيا�س  ــق اخلطط التنفيذية املو�سوعة ومراقبة مدى حتقيق امل� 	متابعة تطبي 	•
نتائج موؤ�رشات االأداء الأهداف املبادرات.

متابعة اأداء اللجان والوحدات االإدارية التابعة للجنة اإدارة االنتخابات. 	•

	ر�سد وتقييم نتائج اللجان والوحدات االإدارية التابعة للجنة اإدارة االنتخابات بناءً على معايري فرق العمل. 	•

متابعة اخلطط االإ�سرتاتيجية وتقييم االأداء وتطوير اخلدمات بلجنة اإدارة االنتخابات.  	•

ــني املرا�سالت والتقارير اخلا�سة برئي�س اللجنة والتح�سري لكافة اجتماعات رئي�س اللجنة ومتابعتها  	تاأم 	•
مع جهة االخت�سا�س.

اإعداد تقرير عن انتخابات املجل�س الوطني االحتادي 2011. 	•

ر�بعاً: و�سع االإطار العام الإدارة التميز والتوثيق ودرا�سات ر�سا املعنيني:

 تطبيق منهجية قيا�س ر�سا املتعاملني )الناخبني واملر�سحني واملجتمع وجلان االإمارات(، وبالتن�سيق والتعاون 

ــع كافة املعنيني بالعملية االنتخابية مت ت�سميم ا�ستبيانات قيا�س الر�سا واالإ�رشاف على توزيعها و�رشحها  م

ــة وت�سخي�س م�سببات  ــا بالنتائج وباالأهداف املو�سوع ــل نتائجها ملقارنته ــا ومن ثم تبويب وحتلي وجتميعه

النتائج.

خام�شاً: و�سع االإطار العام لعمليات التعهيد:

ــة اإدارة االنتخابات، وفق  ــددة يف خطة عمل جلن ــى االأولويات املح ــات املقرتحة للتعهيد بناء عل ــد اخلدم حتدي

ــة. والتاأهيل الفني للموردين  ــة باأداء اخلدمة املطلوب ــد وتوثيق كافة املوا�سفات الفنية املتعلق ــل حتدي مراح

ــع املوؤ�س�سات والهيئات وبيوت اخلربة املتميزة والطلب منهم  ــني لتقدمي اخلدمة من خالل التوا�سل م املر�سح

ــة والتكلفة وفق  ــب العرو�س الفني ــو مطلوب تنفيذه وطل ــات التو�سيحية ملا ه ــالل عقد االجتماع ــن خ م

ــم العرو�س املقدمة من املوردين فنيًا واقرتاح اختيار اأن�سبها.  ــراءات املتبعة بهذا اخل�سو�س ومن ثم تقيي االإج

ــة املطلوبة اإىل القطاع اخلا�س �سامال نظام الإدارة اخلدمة بعد  ــد مت و�سع ا�سرتاتيجيات واآليات حتويل اخلدم وق

تعهيدها واالإ�رشاف عليها والتاأكد من ا�ستكمال كل من طبيعة اخلدمة وامل�ستفيدين منها - نطاق العمل 

ــذ اخلدمة- القوانني واللوائح واالأنظمة والت�رشيعات  ــم العمل املطلوب-  املوارد الب�رشية املعنية بتنفي وحج

ــي مت تعهيدها: نظام الت�سويت االلكرتوين، جتهيز املراكز االنتخابية، العالقات  ــة. ومن اخلدمات الت ذات العالق

العامة واالإعالن والت�سويق.

�شاد�شاً: و�سع االإطار العام الإدارة امل�ساريع:

ــز يف اإدارة امل�ساريع ، حيث مت حتديد اآليات دعم اخلطة الت�سغيلية من خالل دعم وتنمية  ــر معايري التمي  تطوي

ــا وتقييمها بغر�س حتقيق االآثار  ــم واإدارة امل�رشوعات والربامج ومتابعته ــدرات واملهارات يف كيفية ت�سمي الق

املرجوة والغايـات املن�سودة واملتمثلة يف:

اإدارة م�رشوع االنتخابات باحرتافية وفقا الأحدث واأف�سل املمار�سات العاملية املتبعة يف هذا املجال.  -

االلتزام باجلدول الزمني واملدة الزمنية اخلا�سة بامل�رشوع )اإدارة عمر/ وقت امل�رشوع(.  -

حتديد املخاطر التي �ستواجه امل�رشوع، وذلك لتفادي الوقوع فيها واحلد منها.  -
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�شابعا: اإعداد وتنفيذ ميثاق خدمة املتعاملني )الناخبني واملر�سحني(

4.3.4.7 �الإعالم و�لتوعية
اجلانب التوعوي للعملية االنتخابية:

�والً: �لندو�ت �لتثقيفية �لعامة:

ــات بتنظيم عدد من  ــة اإدارة االنتخاب ــت جلن قام

ــة التي ركزت على رفع الوعي  الندوات التثقيفي

ــب ال�سمو  رئي�س  ــج ال�سيا�سي ل�ساح بالربنام

ــني املجل�س الوطني االحتادي  الدولة وبرنامج متك

واأهمية منهجية التغيري التدريجي للو�سول اإىل 

ــذي يحقق امل�سالح  ــج الوطني اجلامع ال الربنام

العليا لدولة االإمارات العربية املتحدة:

الندوة التثقيفية يف احتاد الكتاب الندوة التثقيفية يف جامعة زايد 

الندوة التثقيفية يف االإحتاد الن�سائي العامالندوة التثقيفية يف جامعة االإمارات

الندوة التثقيفية يف »ندوة الثقافة والعلوم«الندوة التثقيفية يف وزارة الداخلية

الندوة التثقيفية يف مركز �سم�سة بنت �سهيلالندوة التثقيفية يف برنامج حممد بن را�سد الإعداد القادة

الندوة التثقيفية يف موؤ�س�سة دبي للمراأة

ثانياً: الندوات التثقيفية للهيئات االنتخابية:

عقدت خالل �سهر يوليو 2011 ت�سع ندوات تعريفية لكل هيئة من الهيئات االنتخابية على م�ستوى الدولة، 

ــار القانوين الذي يحكم  ــز امل�ساركة ال�سيا�سية، واالإط ــف بالربنامج ال�سيا�سي لتعزي ــث ت�سمنت التعري حي

العملية االنتخابية النتخابات املجل�س الوطني االحتادي، وم�سرية االنتخابات منذ العام 2006، وما طراأ عليها 

يف االنتخابات احلالية، وتعريف الناخبني بقواعد االنتخابات العامة، وحقوق الناخب وواجباته، و�رشوط الرت�سح، 

باالإ�سافة اإىل اجلدول الزمني لالنتخابات. وجاءت الندوات التعريفية للهيئات االنتخابية على النحو التايل: 

الندوة التعريفية للهيئة الإمارة اأبوظبي – مدينة العنيالندوة التعريفية للهيئة االنتخابية الإمارة اأبوظبي – مدينة اأبوظبي

الندوة التعريفية للهيئة الإمارة دبي )الندوة الثانية(الندوة التعريفية للهيئة االنتخابية الإمارة دبي )الندوة االأوىل(

الندوة التعريفية للهيئة الإمارة ال�سارقة )خورفكان(الندوة التعريفية للهيئة االنتخابية الإمارة ال�سارقة

الندوة التعريفية للهيئة الإمارة الفجريةالندوة التعريفية للهيئة االنتخابية الإمارة عجمان

الندوة التعريفية للهيئة الإمارة راأ�س اخليمةالندوة التعريفية للهيئة االنتخابية الإمارة اأم القيوين

ثالثاً: الندوات التثقيفية للمر�سحني:

ــدوات التعريفية املوجهة للمر�سحني، وذلك يف  ــت اللجنة -خالل �سهر اأغ�سط�س -2011 برناجماً للن و�سع

ــا يتعلق بال�ساأن  ــة االنتخابية وتعريفهم بكل م ــة للتوا�سل مع خمتلف اأطراف العملي ــار جهود اللجن اإط

االنتخابي. ويف هذه االإطار مت عقد اأربع ندوات توزعت على النحو التايل:

الندوة التعريفية للمر�سحني يف اإمارة ال�سارقةالندوة التعريفية للمر�سحني يف اإمارة اأبوظبي

الندوة التعريفية للمر�سحني يف اإمارة الفجريةالندوة التعريفية للمر�سحني يف اإمارة دبي

ر�بعاً: مركز االت�سال:

اأطلقت اللجنة الوطنية لالنتخابات مركز االت�سال بهدف تزويد اأع�ساء الهيئات االنتخابية واجلمهور بكافة 

املعلومات املتعلقة باإجراءات عملية الت�سويت والرت�سيح واالإجابة على جميع ا�ستف�ساراتهم. وقد مت تكليف 

موؤ�س�سة االإمارات لالت�ساالت بهذا امل�رشوع. ونظراً الأهمية دور املركز باعتباره قناة ات�سال مهمة ومبا�رشة مع 

اجلمهور فقد مت تدريب فريق عمل مركز االت�سال وتوفري جميع املعلومات االأ�سا�سية حول االنتخابات واأ�سئلة 

ــم بالتعليمات التنفيذية النتخابات 2011  ــة متوقعة وعقد ور�ستني تدريبيتني باالإ�سافة اإىل تعريفه واأجوب

ــد مت فتح مركز االت�سال  ــع العاملني يف املركز من مواطني الدولة، وق ــرتاط اأن يكون جمي ــم، ومت ا�س واختباره

ب�سكل جتريبي  يف �سهر مايو وملدة 30 يوم.
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وقد افتتح املركز ب�سكل ر�سمي يف �سهر يونيو2011، وقد عمل مركز االت�سال )6( اأيام يف االأ�سبوع مبعدل )12( 

ــل من ال�ساعة )9:00( �سباحاً ولغاية )9:00(  ــة يف اليوم، وتكون من �ستة موظفني، وكانت اأوقات العم �ساع

ــاءً. اأما يف �سهر رم�سان فقد كانت اأوقاته )10( �ساعات يف اليوم، الفرتة ال�سباحية )9:00 �سباحا4:00ً-  م�س

ــاه اإح�سائيات مركز  ــاءً 12:00- منت�سف الليل(، ويو�سح  التقرير اأدن ــرتة امل�سائية )9:00 م�س ــرشا( – الف ع�

االت�سال منذ �سهر مايو ولغاية �سهر �سبتمرب 2011:

خام�شاً: املوقع االلكرتوين للجنة:

ــا امل�ستهدف، حيث  ــال املتاحة للو�سول اإىل جمهوره ــدام كافة قنوات االت�س ــت اللجنة على ا�ستخ حر�س

 )uaenec.ae( ــة ومت اختيار ــات باللغتني العربية واالجنليزي ــع االلكرتوين للجنة الوطنية لالنتخاب ــق املوق اأطل

ــة باالنتخابات واأحد قنوات  ــس الذي يعد م�سدرا هاما للمعلومات املتعلق ــر مار� و)uaenec.gov.ae( يف �سه

ــة واملتغرية وفقاً  ــة بالعملية االنتخابية الثابت ــة مت�سمناً جميع البيانات املتعلق ــال الرئي�سة للجن االت�س

ــع تطبيق جميع ما ورد يف الدليل  ــج الزمني النتخابات 2011م . كما روعي عند تطوير املوق ــة الربنام لطبيع

ــة االحتادية الذي يت�سمن املعايري العاملية لتطوير وت�سميم املواقع  ــادي للمواقع االلكرتونية يف احلكوم االإر�س

االلكرتونية وفقاً الأف�سل املمار�سات مما ي�سمن �سهولة ت�سفح املوقع، كما مت مراعاة تطبيق هوية احلكومة 

االحتادية عند ت�سميم املوقع.

ــالع عليها هي �سفحة  ــر، وكانت اأكرث �سفحة مت االإط ــذ اإطالقه )124،332( زائ ــغ عدد زوار املوقع من ــد بل وق

ــات االنتخابية – اإمارة اأبوظبي( حيث بلغ عدد الزوار )60،697(، وتليها �سفحة )الهيئات االنتخابية –  )الهيئ

اإمارة دبي( حيث بلغ عدد الزوار )49،941( زائر. ومت ر�سد اأعلى معدل لزيارة املوقع يف يوم اإعالن اأ�سماء الهيئات 

ــدد الزوار )18،649(، ويليه يوم االنتخابات ال�سبت املوافق  ــة االثنني املوافق 2011/7/11 حيث بلغ ع االنتخابي

24-09-2011 حيث بلغ عدد الزوار )17،174( زائر. 

�شاد�شاً: ت�سويق املوقع االلكرتوين للجنة:

ــث اجلمهور امل�ستهدف على دخول املوقع من خالل  ــا باأهمية ت�سويق املوقع فقد مت ن�رش عنوان املوقع وح اإميان

ــة، باالإ�سافة اإىل الرتويج عن املوقع من  ــات ال�سحف والر�سائل الن�سية الق�سرية واالإذاعية والتلفزيوني اإعالن

ــى جميع املوؤ�س�سات  ــريي م�سنجر، كما مت التعميم عل ــل االجتماعي التويرت والبالك ب ــالل قنوات التوا�س خ

االحتادية واملحلية واالإعالمية على اإ�سافة رابط )برن( اللجنة الوطنية لالنتخابات على �سفحاتها الرئي�سية، 

وقد بلغ عدد اجلهات التي اإ�سافت رابط اللجنة على موقعها االإلكرتوين )50( جهة.

�شابعاً: خدمات الر�سائل الن�سية الق�سرية:

ــال املبا�رشة واملوؤثرة والتي ت�سل اإىل اجلمهور  ــد الر�سائل الن�سية الق�سرية)SMS(  من اأهم و�سائل االت�س تع

ــل اإىل كل اأع�ساء الهيئات االنتخابية  ــة، لذا فقد مت توجيه هذه الر�سائ ــدف على هواتفهم املحمول امل�سته

ــني لتنفيذ اإر�سال الر�سائل الن�سية الق�سرية، وهما: موؤ�س�سة  ــني وناخبني(. وقد مت االتفاق مع �رشكت )مر�سح

ــل وا�سحة الإر�سال الر�سائل الن�سية الق�سرية مبا يتزامن  ــارات لالت�ساالت و�رشكة دو، ومت و�سع خطة عم االإم

ــي اأر�سلت من قبل  ــغ جمموع عدد الر�سائل الت ــات املجل�س الوطني االحتادي، وبل ــدول الزمني النتخاب ــع اجل م

اللجنة )40( ر�سالة ن�سية منذ بداية �سهر يوليو2011.

ثامناً:  ر�سد التغطية االإعالمية: 

ــت اللجنة الوطنية لالنتخابات  ح�سل

على حجم تغطية اإعالمية كبري خالل 

ــري اأبريل و�سبتمرب  ــرتة ما بني �سه الف

ــدد مرات التغطية  2011: من حيث ع
املوازية  ــة  والقيم امل�سافة  ــا  وقيمته

لها اإعالنياً.

ــم والتوزيع االإجمايل لها باالإ�سافة اإىل القيمة  ــح اجلدول التايل عدد مرات التغطية ال�سحفية واحلج ويو�س

االإعالمية املوازية بالدرهم:

�ل�شهر

عدد مر�ت 

�لتغطية 

�ل�شحفية

�حلجم 

الإجمايل

�لتوزيع 

�الإجمايل

�لتغطية 

�الإجمالية

�لقيمة 

�مل�شافة

�لقيمة �الإعالنية 

�ملو�زية بالدرهم

472،4171،927،4375،782،31144،24557،882اأبريل 

1236،8625،718،70617،156،118183،9872،350،436مايو 

1546،8024،034،51612،103،548286،9313،665،545يونيو 

23221،07412،186،10636،558،318644،7798،237،309يوليو 

38528،03015،791،46747،374،401732،3169،355،337اأغ�سط�س 

24429،18915،267،56645،802،698803،28110،261،917�سبتمرب 

-جدول رقم )5( ر�سد التغطية االإعالمية – 

�لتغطية �الإعالمية - �لتوزيع وفق �لو�شيلة �الإعالمية

الن�سبةاالإجمايل�سبتمرباأغ�سط�سيوليويونيومايوالو�سيلة

22 %47155530111اإذاعة

22 %403723110111موقع اإلكرتوين

56 %5656624460278جريدة وجملة

عدد مر�ت �لتغطية �ل�شحفية ح�شب �ل�شهر

244

385

232

154
123

47

اأبريلمايويونيويوليواأغ�سط�س�سبتمرب
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�ملكاملات 

�لو�ردة

�ملكاملات 

�ملجابة

�ملكاملات غري 

�ملجابة

ن�شبة

�ملكاملات 

�ملجابة

ن�شبة

�ملكاملات 

غري  �ملجابة

فرتة �ملحادثات 

�لكلي

معدل فرتة 

�الإنتظار
معدل �ملحادثة

معدل 

�ملحادثة 

�لكلي    

)AHT(

م�شتوى 

�خلدمة
�لتاريخ

�ملجموع107669367139987.0112.99317:35:35:00:15:01:59:02:0274.34

مايو .9793495.884.122:24:28:00:00:01:21:01:3395.8811

يونيو .3130196.773.230:54:00:00:00:01:45:01:4896.7711

يوليو .2232208414893.376.6387:43:22:00:08:02:28:02:3285.9311

اأغ�سط�س .1934165927585.7814.2263:11:11:00:12:02:12:02:1777.8711

�سبتمرب .647255019718515163:22:34:00:18:01:45:01:4768.8511



تقرير انتخابات
المجلس الوطني االتحادي

وقد توزعت التغطية االإعالمية وفق الو�سيلة االإعالمية: بن�سبة 56 % للجرائد واملجالت ون�سبة 22 % لكل 

من االإذاعات واملواقع االلكرتونية بالت�ساوي.

�لتغطية �الإعالمية - �لتوزيع وفق �لنغمة �الإعالمية

الن�سبةاالإجمايل�سبتمرباأغ�سط�سيوليويونيومايوالنغمة االإعالمية

71 %9492735740356اإيجابي

5 %10240025�سلبي

24 %5834360119معتدل

 معتدل

% 24
Other"
% 24

�سلبي

% 5

 ايجابي

% 71

�لتغطية �الإعالمية - �لتوزيع وفق �لنغمة �الإعالمية

ــق النغمة االإعالمية االإيجابية بن�سبة 71 % واملعتدلة بن�سبة 24 %، يف  ــا توزعت التغطية االإعالمية وف كم

حني �سجلت النغمة االإعالمية ال�سلبية 5 % من اإجمايل التغطية االإعالمية.

	

تا�شعاً: املنتديات واملواقع االجتماعية ) تويرت ( :

ــة الوطنية لالنتخابات( على موقع  ــة ح�سابا ملعايل الدكتور اأنور حممد قرقا�س  )رئي�س اللجن ــاأت اللجن اأن�س

ــس اأول وزير يف  ــايل الدكتور اأنور حممد قرقا� ــره بنف�سه، وبذلك يكون مع ــي )تويرت( ليدي ــل االجتماع التوا�س

ــة االحتادية ين�سم ر�سميا اإىل موقع التوا�سل ال�سهري بهدف التوا�سل مع املواطنني واملهتمني ب�ساأن  احلكوم

انتخابات املجل�س الوطني االحتادي 2011م. 

وي�سار اإىل اأن موقع تويرت يعترب منربا للتوا�سل املبا�رش مع كافة الفئات املهتمة باالنتخابات القادمة خ�سو�سا 

من �رشيحة ال�سباب التي ت�سكل 35 % من جمموع الناخبني يف الهيئات االنتخابية بالدولة، حيث يقوم الوزير 

ــه ال�سخ�سي خالل فرتة االنتخابات املجل�س الوطني االحتادي.  ــة  والرد  على الر�سائل الواردة اإىل ح�ساب مبتابع

وقد مت الرتويج لل�سفحة من خالل املوؤمترات والندوات التي تعقدها اللجنة باالإ�سافة اإىل االأخبار ال�سحافية.
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�لتغطية �الإعالمية - �لتوزيع وفق �لو�شيلة �الإعالمية

 جريدة وجملة

56%
Other"
56%

موقع

 الكرتوين

22%

 اإذاعة

22%

ر�شد �ملنتديات و�ملو�قع �الجتماعية - ن�شبة �لتعليقات ح�شب طبيعة �ل�شبكة

الن�سبةاالإجمايل�سبتمرباأغ�سط�سيوليويونيومايوالو�سيلة

26 %184744158132املواقع االجتماعية

17 %462245885املنتديات

14 %2091242469املواقع االإخبارية

43 %1622407660214املدونات



تقرير انتخابات
المجلس الوطني االتحادي

ر�شد �ملنتديات و�ملو�قع �الجتماعية - �لتوزيع ح�شب �لنغمة �الإعالمية

الن�سبةاالإجمايل�سبتمرباأغ�سط�سيوليويونيومايوالنغمة االإعالمية

71 %9492735740356ايجابي

5 %10240025�سلبي

24 %5834360119معتدل

 معتدل

24%

�سلبي

% 5

 ايجابي

71%

ر�شد �ملنتديات و�ملو�قع �الجتماعية - �لتوزيع ح�شب �لنغمة �العالمية 

ــع االجتماعيـة اإيجابا بن�سبة 71 % ومعتدالً بن�سبة  ــت النغمـة االإعالميـة عند ر�سد املنتديات واملواق توزع

ــايل ما مت ر�سده يف  ــة االإعالمية ال�سلبية 24 % من اإجم ــني �سجلت النغم ــة 5 %. يف ح ــاً بن�سب 24 % و�سلب
املنتديات واملواقع االجتماعية.

عا�رش�ً:  االإ�سدارات:

اأ�سدرت اللجنة خم�سة اإ�سدارات حول انتخابات املجل�س الوطني االحتادي بهدف 

ــق هوية احلكومة  ــة االنتخابية، وقد مت تطبي ــة تفا�سيل العملي ــف بكاف التعري

االحتادية على جميع االإ�سدارات.

1.  �لتعليمات �لتنفيذي���ة النتخابات �ملجل�س �لوطني �الحتادي 2011: يجمع هذا 
الكتاب بني دفتيه كافة الت�رشيعات املتعلقة بانتخابات 2011، بهدف تعريف 

كافة املعنيني بقواعد واأحكام العملية االنتخابية.

  :  2011-2005 �الحت���ادي  �لوطن���ي  �ملجل����س  و�لتمك���ني...  �مل�شارك���ة  2.  برنام���ج 
ــخ خليفة بن زايد اآل  ــج �ساحب ال�سمو ال�سي ــس هذا االإ�سدار برنام ي�ستعر�

ــس الوطني االحتادي  ــه » لتعزيز دور املجل� ــة » حفظه الل ــان رئي�س  الدول نهي

واخلطوات العملية التي مت اتخاذها لتعزيز دور املجل�س.

3.  دليل �لناخب و�ملر�شح : تناول هذا االإ�سدار جميع املعلومات التي يجب ان يلم بها الناخب واملر�سح حول 
انتخابات املجل�س الوطني االحتادي 2011.

ــت االلكرتوين املعتمد  ــن معلومات حول نظام الت�سوي 4.  نظ���ام �لت�شويت �اللك���رتوين: هي مطوية تت�سم
النتخابات املجل�س الوطني االحتادي 2011 ، كما تطرقت املطوية اإىل مزايا نظام الت�سويت االلكرتوين.

ــاب )يف 24 �سبتمرب(، و�سمت  ــة اأهم املعلومات عن يوم االنتخ 5.  معلوم���ات لي���وم �النتخاب: تناولت املطوي
ــك تو�سيح خطوات  ــب واملر�سح يف يوم االنتخاب وكذل ــات املطلوبة من الناخ ــة املعلومات والواجب كاف

الت�سويت االإلكرتوين.

7 .5.3.4 جلنة جتهيز �ملر�كز �النتخابية:

ــارة من خالل التن�سيق والتعاون مع جلان االإمارات، وذلك  ــس اللجنة بتحديد املراكز االنتخابية يف كل اإم تخت�

ــول اإىل املركز وو�سوحه للجمهور،  ــات االنتخابية والتوزيع اجلغرايف و�سهولة الو�س ــق حمددات عدد الهيئ وف

كما مت التعاون مع مركز دبي التجاري العاملي لتجهيز املراكز االنتخابية يف جميع االإمارات. وعملت جلنة اإدارة 

ــز االنتخابية بكل ما حتتاجه من  ــز االنتخابية على تزويد كافة املراك ــن خالل جلنة جتهيز املراك ــات م االنتخاب

ــل، وتوفري املطبوعات والن�رشات املطلوبة ليوم االنتخاب.  ــزة احلا�سب االآيل والتاأكد من �سالحياتها للعم اأجه

ــارات مبا يعك�س – ــز مت�سابهاً يف �سائر االإم ــور بحيث يكون �سكل وتنظيم املرك ــاد منوذج متط ــا مت اعتم كم

اإيجابا- انطباعات كافة امل�ساركني يف العملية االنتخابية.

ــى خمتلف مناطق الدولة، اأربعة مراكز يف  ــد اعتمدت اللجنة الوطنية لالنتخابات 13 مركزاً انتخابياً عل وق

ــز انتخابي واحد لكل من راأ�س اخليمة والفجرية وعجمان  ــي، ومركزان يف دبي، وثالثة يف ال�سارقة، ومرك اأبوظب

ــن قبل اللجنة الوطنية  ــز االنتخابية يف جميع اإمارات الدولة م ــد اأن مت حتديد مواقع املراك ــن. وبع واأم القيوي

ــز وذلك لتقييمها والوقوف على  ــة جتهيز املراكز االنتخابية بجولة جلميع املراك ــات، قام اأع�ساء جلن لالنتخاب

مدى جاهزيتها، وكان التوزيع كاالآتي: 
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ر�شد �ملنتديات و�ملو�قع �الجتماعية - ن�شبة �لتعليقات ح�شب طبيعة �ل�شبكة

 املواقع االخبارية

14%

 املدونات

43%

Other"
57%

املواقع 

 االجتماعية

26%

 املنتديات

17%

ــد %43 من التعليقات يف املدونات، تلتها املواقع االجتماعية بن�سبة %26، ثم املنتديات بن�سبة 17%  مت ر�س

واملواقع االإخبارية بن�سبة 14%.
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�ملركز �النتخابيعدد �ملر�كز �النتخابية�الإمارةم

اأبوظبي - مركز املعار�س/قاعة اأبوظبي4اأبوظبي1

اأبوظبي - نادي اجلزيرة الريا�سي ، القاعة الريا�سية

العني   - مركز العني للموؤمترات 

املنطقة الغربية - �سالة االأفراح

مركز دبي التجاري العاملي ، قاعة رقم 21دبي2

اأر�س املعار�س، القاعة ال�رشقية ) مطار دبي (

ال�سارقة  - مركز اك�سبو ال�سارقة القاعة رقم 34ال�سارقة3

مليحة    - كلية املجتمع فرع جامعة ال�سارقة باملليحة

خورفكان -جامعة ال�سارقة- فرع خورفكان

جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا1عجمان10

املركز الثقايف يف اأم القيوين- مبنى وزارة الثقافة وال�سباب وتنمية 1ام القيوين11

املجتمع

مركز راأ�س اخليمة للمعار�س1را�س اخليمة12

ار�س املعار�س يف الفجرية1الفجرية13

-جدول رقم )6( توزيع املراكز االنتخابية على م�ستوى الدولة-

ــار الرجال،  ــة توّفر غرفاً النتظ ــة املراكز االنتخابي ــد من اأن كاف ــات على التاأك ــة اإدارة االنتخاب ــت جلن وحر�س

ــال والن�ساء، واأخرى خم�س�سة  ــن خم�س�سة للتدريب على عملية الت�سويت للرج ــرى لل�سيدات، واأماك واأخ

للمر�سحني، اإ�سافة اإىل مواقف لل�سيارات، وغريها من امل�ستلزمات اخلدمية املطلوبة للت�سهيل على اأع�ساء 

الهيئات االنتخابية. ومو�سح اأدناه الالئحة التفقدية التي مت ا�ستخدامها لتقييم جاهزية املراكز قبل اأ�سهر 

من يوم االقرتاع.

�أوال: القوائم التفقدية لتجهيز املراكز االنتخابية:

مت اإعداد قوائم تفقدية من قبل االأع�ساء كل ح�سب اخت�سا�سه ووفق اجلدول التايل:

منوذج للقائمة �لتفقدية لتجهيز �ملر�كز �النتخابية

�لقائمة �لتدقيقية �خلا�شة 

ب�رشكة  تطوير نظام 

�لت�شويت �اللكرتوين - 

لوجيكا

�لقائمة �لتدقيقية 

�خلا�شة مبركز دبي �لتجاري 

�لعاملي

�لقائمة �لتدقيقية 

�خلا�شة ب�رشكة 

�ت�شاالت

�لقائمة �لتدقيقية �خلا�شة 

بلجنة �إد�رة �النتخابات

LAN Switch Location & Logistics
املوقع واللوج�ستيات/

 Cabling Requirement
متطلبات التو�سيالت /

  Entrance / exit doors
اأبواب املخارج واملداخل /

LAN Switch Availability of training
area توّفر اأماكن للتدريب/

/PrintersPower Supply الطابعات

Electricity الكهرباء /
 Availability of waiting
area توّفر اأماكن لالنتظار/

Voting Terminals حمطات 
الت�سويت

Reception area  منطقة 
اال�ستقبال /

)Pollbooks )Notebook Space Requirement
متطلبات امل�ساحة /

Voting area  مناطق 
الت�سويت/

Active Server Voting Center
 Dimensions/Layout
حميط وت�سميم املركز 

االنتخابي/

 Availability of Storage
area توّفر اأماكن للتخزين/

WAN Router مناطق Loading area
التحميل/

Server Monitor حموالت Power supply
الطاقة/

training printersطابعات 
التدريب

 Storage Area/Server
Room غرف اخلوادم 

واملخازن/

 Power Requirement
متطلبات الكهرباء /

 Availability of  service
 /)room and toilets )m/f

املرافق واخلدمات/

training  voting terminals
حمطات التدريب على 

الت�سويت

Media center  مراكز 
االعالم/

reception systems
اأنظمة اال�ستقبال

-جدول رقم ) 7( منوذج للقائمة التفقدية لتجهيز املراكز االنتخابية -

6364
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ثانيا: عوامل جناح جتهيز املراكز االنتخابية:

 ومن عوامل اإمتام جتهيز املراكز االنتخابية بنجاح ما يلي: 

االلتزام بخطة العمل واجلدول الزمني للم�رشوع وقوائم 

التدقيق

اإن�ساء غرفة عمليات يف املركز الرئي�سي واخلطوط ال�ساخنة

اتباع املنهج العلمي يف اإمتام املهام مبا يتنا�سب مع اخت�سا�س 

كل جهة 

توافر احللول واخلطط البديلة با�ستمرار حلل امل�سكالت 

والتغّلب على املعوقات اأثناء التنفيذ

ــا حر�ست جلنة اإدارة االنتخابات على الدرا�سة امل�سبقة الآلية وحركة الناخبني يوم االقرتاع والتي تبداأ من  كم

ــب، مروراً بتدريب الراغبني من الناخبني على عملية الت�سويت االلكرتوين  ــق يف الهوية الوطنية للناخ التدقي

ومن ثم اإتباع متطلبات الت�سويت، واأخرياً اإيداع ورقة االقرتاع يف ال�سناديق املخ�س�سة. وقامت باإعداد كتيبات 

ــة التعامل معها. ومو�سح اأدناه  ــد االإجراءات االحتياطية ملعاجلة اأية حالة طارئة وكيفي ــر وحتدي اإدارة املخاط

�سورة عن ت�سميم اأحد املراكز االنتخابية:

�سكل رقم )7( منوذج ت�سميم الأحد املراكز االنتخابية 

8. �لعملية �النتخابية

تاأكيداً الأهمية االإجناز الكبري، الذي يج�سد 

ــز امل�ساركة  ــارات بتعزي ــادة االإم ــان قي اإمي

ــون عن دعمهم  ــة عرب االإماراتي ال�سيا�سي

ــة ال�سيا�سية يف خطوتها  لتجربة التنمي

ــة الفعالة.  ــز امل�سارك ــة نحو تعزي الثاني

ــون ممثليهم يف املجل�س  ــد اختار الناخب وق

ــراءات متيزت  ــادي �سمن اإج ــي االحت الوطن

باأعلى درجات ال�سفافية وامل�سداقية. وقد 

ــة من كافة  ــدت االنتخابات م�سارك �سه

ــا م�ساركة  ــع، ومن �سمنه ــات املجتم فئ

فئة ال�سباب واملراأة.

ــكام  ــو ح ال�سم ــاب  اأ�سح ــم  لدع وكان 

ــم وم�ساندتهم  ــارات واأولياء عهوده االإم

ــس الدولة  ــب ال�سمو رئي� ــج �ساح لربنام

ــي  ال�سخ�س ــور  باحل�س ــم  وم�ساركته

للمراكز االنتخابية دور مهم يف تعزيز هذه 

التجربة واإثرائها. 

حيث اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 

ــس الدولة » حفظه  ــن زايد اآل نهيان رئي� ب

ــو العن�رش الرئي�س يف  ــه » اأن املواطن ه الل

ــب اأن يكون  ــة وتطورها ويج ــدم الدول تق

�رشيكا يف �سياغة م�ستقبل االأمة ور�سم 

�سيا�ستها لينعم اأبناوؤنا بغد م�رشق. وقال �سموه يف كلمة مبنا�سبة انتخابات املجل�س الوطني االحتادي 2011: 

ــوة كبرية للتقدم نحو هذا  ــة يف 24 �سبتمرب باعتبارها فر�سة مثالية وخط ــا ننظر اإىل االنتخابات املقبل »اإنن

الهدف الذي �سيتحقق باإذن الله بعطائكم وجهودكم.. وبهذه املنا�سبة الوطنية الكبرية اأدعو اأبنائي وبناتي 

ــاء الهيئات االنتخابية اإىل امل�ساركة الوا�سعة والفاعلة يف انتخابات املجل�س الوطني االحتادي لتحقيق  اأع�س

ــني للم�ساركة  ــس الدولة الأبناءه املواطن ــوة �ساحب ال�سمو رئي� ــة وتفعيلها«. ومتثل دع ــة احلقيقي امل�سارك

ــة والفاعلة يف انتخابات املجل�س الوطني االحتادي لتحقيق امل�ساركة احلقيقية وتفعيلها تاأكيداً من  الوا�سع

القيادة على التزامها بتمكني املجل�س الوطني االحتادي، وتعزيز امل�ساركة ال�سيا�سية. وحملت كلمة �ساحب 

ــة والتنمية، بتكري�س اأهمية العن�رش  ــو رئي�س الدولة يف فحواها التاأكيد على تر�سيخ مبادئ امل�سارك ال�سم

الب�رشي املواطن يف نهج �سيا�سة الدولة.

ــة رئي�س جمل�س الوزراء  ــن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدول ــة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد ب ــاءت كلم وج

ــار املوؤ�س�سي لدولة  ــة ال�سيا�سية �سمن االإط ــى تر�سيخ مفهوم امل�سارك ــي، رعاه الله، لتوؤكد عل ــم دب حاك

ــني الذين كانوا  ــداد واالآباء املوؤ�س�س ــة »منذ زمن االأج ــذه املمار�سة متاأ�سل ــث اأكد �سموه اأن ه ــارات، حي االإم

دميقراطيني بفطرتهم واأ�سالتهم انطالقاً من تراثهم االأ�سيل وواقعهم االجتماعي«. 

وتت�سح من دعوة نائب رئي�س الدولة الناخبني اإىل خو�س هذه التجربة »باأ�سلوب ح�ساري دميقراطي بعيداً عن 

ــة االنتخابية، اإميانا منه باأهمية املجل�س يف  ــة واملجاملة ال�سخ�سية« حر�س �سموه على اإجناح العملي املوارب

ــف �سموه للمجل�س الوطني بـ»منرب وطني حر له ح�سانته ك�سلطة  ــة �سنع القرار، كما يعك�س و�س عملي

ت�رشيعية«، روؤية القيادة احلكيمة لل�سري قدماً يف عملية التمكني وامل�ساركة ال�سيا�سية.
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ــة فاطمة بنت  ــا اأكدت �سمو ال�سيخ كم

ــي العام  ــاد الن�سائ ــة االحت ــارك رئي�س مب

ــة  التنمي ــة  ملوؤ�س�س ــى  االأعل ــة  الرئي�س

ــس االأعلى لالأمومة  االأ�رشية رئي�سة املجل�

والطفولة، يف كلمتها مبنا�سبة انتخابات 

ــادي 2011، اأن املراأة  ــس الوطني االحت املجل�

ــا الذهبي وذلك  ــة تعي�س ع�رشه االإماراتي

لثقة القيادة  الر�سيدة بها، والتي اأعطتها 

متثيال ي�سل اإىل 46 % من جمموع الهيئات 

ــت  ــا توجه ــة ، كم ــة يف الدول االنتخابي

ــة حقها  ــة ملمار�س ــا اإىل كل ناخب �سموه

االنتخابي واأن ت�سع ن�سب عينيها م�ستقبل الدولة وتطورها عند اختيارها ملمثليها يف املجل�س لتكون عند 

ح�سن ظن القيادة وال�سعب االإماراتي بها. 

ــات املجل�س الوطني االحتادي  ــات القيادة الر�سيدة حول انتخاب ــت اللجنة الوطنية لالنتخابات بكلم وتفاعل

ــن االإجناز والتقدم  ــة االنتخابية اإىل بذل املزيد م ــراف امل�ساركة يف العملي ــا دافع لكافة االأط ــا باأنه وو�سفته

ــن التنمية ال�سيا�سية يف  ــة لالنطالق نحو مراحل متقدمة م ــع الناخبني اأمام م�سوؤولية امل�سارك ــا ت�س كم

امل�ستقبل.

ــا املحدد وفق اجلدول الزمني لالنتخابات املعتمد من قبل اللجنة الوطنية  ــد اأجريت االنتخابات يف موعده وق

ــز االنتخابيـة املحددة يف كل اإمـارة وقـد بلغت ن�سبة امل�ساركـة يف جميع اإمارات الدولة  ــات وباملراك لالنتخاب

27 %   ومب�ساركة حجمها  35،877ناخب وناخبة. )ميكن االإطالع على التقرير االإح�سائي للهيئات االنتخابية، 
والتقرير االإح�سائي ملر�سحي االنتخابات، والتقرير االإح�سائي لنتائج االقرتاع  يف املالحق املرفقة 2و3و4(.

1.8 �جلدول �لزمني لالنتخابات: 

ــل الهدف الرئي�س من اجلدول الزمني لالنتخابات يف م�ساعدة اللجنة الوطنية لالنتخابات على التحقق  يتمث

من اإبقاء كافة خططها التح�سريية �سمن املواعيد واحلدود الزمنية املفرو�سة، ويو�سح اجلدول اأدناه الفعاليات 

اخلا�سة باجلدول الزمني النتخابات املجل�س الوطني االحتادي 2011 وفرتات التنفيذ املعتمدة وفق ما يلي:

�إىل  من  �لفعالية 

2011/08/17 2011/08/14 ت�سجيل املر�سحني

............. 2011/08/20 اإعالن قائمة املر�سحني االأولية

2011/08/23 2011/08/21 تقدمي طلبات االعرتا�س على املر�سحني

2011/08/25 2011/08/24 رد اللجنة على االعرتا�سات على املر�سحني

............. 2011/08/28 اإعالن قائمة املر�سحني النهائية

2011/09/21 2011/09/04 فرتة احلمالت الدعائية للمر�سحني

............. 2011/09/21 اآخر موعد الن�سحاب املر�سحني

............. 2011/09/21 اآخر موعد لتقدمي اأ�سماء وكالء املر�سحني

............. 2011/09/24 يوم االنتخاب

............. 2011/09/24 اإعالن نتائج الفرز االأولية

............. 2011/09/25 فرتة الطعون يف نتائج الفرز

............. 2011/09/28 رد اللجنة على الطعون يف نتائج الفرز

............. 2011/09/28 اعتماد القائمة النهائية للفائزين )يف حالة عدم وجود انتخابات 

تكميلية(

............. 2011/10/01 االنتخابات التكميلية )*(

2011/10/01 اإعالن نتائج الفرز االأولية

............. 2011/10/02 فرتة الطعون يف نتائج الفرز التكميلية

............. 2011/10/05 رد اللجنة على الطعون يف نتائج الفرز

............. 2011/10/06 اعتماد القائمة النهائية للفائزين

-جدول رقم )8( اجلدول الزمني لالنتخابات – 

2.8 ت�شكيل �لهيئات �النتخابية:  

ــف لعدد املقاعد  ــل )الثالثمائة( م�ساع ــارة من عدد من االأع�ساء ميث ــات االنتخابية لكل اإم ــكل الهيئ تت�س

ــة اأع�سائها من قبل حاكم  ــور كحد اأدنى، ويتم ت�سمي ــارة باملجل�س الوطني وفقا للد�ست ــة لالإم املخ�س�س

ــع البيانات واملعلومات  ــم النهائية لالنتخابات بحيث ت�سمل جمي ــارة. وتعتمد اللجنة الوطنية القوائ االإم

ــة(. وتعلن اللجنة  ــا )املادة 3 من التعليمات التنفيذي ــد التاأكد من توافر ال�رشوط فيه ــة بالناخب بع اخلا�س

الوطنية لالنتخابات القائمة الر�سمية لهيئة الناخبني لكل اإمارة. على اأن تقوم جلنة اإدارة االنتخابات باتخاذ 

ــة قاطعة وقت االنتخاب  ــا. وتعترب القوائم االنتخابية املعتمدة حج ــراءات الالزمة الإ�سعار الناخبني به االإج

ــدد املقاعد املخ�س�سة لالإمارة يف املجل�س الوطني  ــادة 7 من التعليمات التنفيذية(. ويبني اجلدول اأدناه ع )امل

االحتادي والعدد االإجمايل الأع�ساء الهيئات االنتخابية ل�سنة 2011، وعلى النحو التايل:

عدد �أع�شاء �لهيئات �النتخابية 

ل�شنة 2011

عدد مقاعد �الإمارة يف �ملجل�س 

�لوطني �الحتادي 
�الإمارة

47،444 8 اأبوظبي

37،514 8 دبي

19،971 6 ال�سارقة

3،920 4 عجمان

3،285 4 اأم القيوين

16،850 6 را�س اخليمة

6،324 4 الفجرية

ملحق رقم )2( لعدد املقاعد املخ�س�سة لكل اإمارة وعدد اأع�ساء الهيئات االإنتخابية بها
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3.8 �ملر�شحون:

ــادي )469( مر�سحاً ومر�سحة النتخابات  ــة النتخابات املجل�س الوطني االحت ــت قائمة املر�سحني االأولي �سجل

املجل�س الوطني االحتادي. حيث بلغ عدد املر�سحني يف اإمارة اأبو ظبي 117 مر�سحاً، ويف اإمارة دبي 124 مر�سحاً، 

ويف اإمارة ال�سارقة 94 مر�سحاً، كما بلغ عددهم يف اإمارة راأ�س اخليمة 60 مر�سحاً، واإمارة عجمان 34 مر�سحاً، 

ــاً، وتقدمت 85 �سيدة للرت�سيح لع�سوية املجل�س  ــارة اأم القيوين 19 مر�سحاً، واإمارة الفجرية 21 مر�سح واإم

الوطني االحتادي.

ــات املجل�س الوطني االحتادي، قبل  ــا من القائمة بطلبات �سحب تر�سيحاتهم النتخاب ــد تقدم 19 مر�سح وق

ــد النتخابات املجل�س الوطني االحتادي  ــة املوعد املقرر الن�سحاب املر�سحني وفقاً للجدول الزمني املعتم نهاي

والذي حدد يوم 21 �سبتمرب اأخر يوم اآخر موعد الن�سحاب املر�سحني.

وتوزعت ان�سحابات املر�سحني على اإمارات الدولة بح�سب التايل: اإمارة اأبو ظبي �سجل 8 مر�سحني ان�سحابهم، 

ويف اإمارة ال�سارقة ان�سحب 7 مر�سحني، ويف اإمارة دبي ان�سحب مر�سح واحد، وكذلك ان�سحب مر�سح واحد 

ــان، وراأ�س اخليمة ان�سحب مر�سح واحد، ويف الفجرية ان�سحب مر�سح واحد، ويف اإمارة اأم القيوين مل  يف عجم

ــة النهائية للمر�سحني 450 مر�سحا ومر�سحة النتخابات  ــل اأي ان�سحاب. وبذلك فقد �سمنت القائم ي�سج

املجل�س الوطني االحتادي 2011 للتناف�س على 20 مقعدا من مقاعد املجل�س.

وقد توزع املر�سحون على االإمارات كالتايل: بن�سبة 27% الإمارة دبي ون�سبة 24% الإمارة اأبوظبي ون�سبة %19 

ــة 4% الإمارة اأم القيوين  ــس اخليمة ون�سبة 7% الإمارة عجمان ون�سب ــة ون�سبة 13% الإمارة راأ� ــارة ال�سارق الإم

ــرية، وقد �سجلت فئة الذكور 82% من اإجمايل املر�سحني على امل�ستوى العام، فيما  ــة 4% الإمارة الفج ون�سب

تركز التوزيع العمري للمر�سحني يف فئة الثالثينات بن�سبة 38% من اإجمايل املر�سحني، تبعها فئة االأربعينات 

ــات بن�سبة 16%، وبالن�سبة للموؤهالت العلمية للمر�سحني فقد تركزت يف  ــة 36% ثم فئة اخلم�سين وبن�سب

ــة البكالوريو�س بن�سبة 44% من اإجمايل املر�سحني، تبعتها فئة الثانوية وبن�سبة 19%. وب�سكل عام فاإن  فئ

اأكرث من 59% من املر�سحني هم من حملة درجة البكالوريو�س فما فوق.

ويف اإطار تنفيذ ما ورد بالتعليمات التنفيذية ب�ساأن حجم االإنفاق على احلمالت االنتخابية، والذي حدد �سقف 

ــاق مببلغ مليوين درهم لكل مر�سح، ب�رشط االإف�ساح عن اأي تربعات قد يت�سلمها املر�سح، فقد قدم كل  االإنف

ــح ت�سورا مكتوبا عن حجم اإنفاقه على حملته االإعالنية، حيث بلغ جمموع االإنفاق العام للمر�سحني  مر�س

ــدل االإنفاق للمر�سح  ــارب 54،725،062 درهم، فيما بلغ مع ــة جلميع االإمارات ما يق ــى حمالتهم االإعالني عل

ــم.  وتركزت الن�سبة االأعلى لالإنفاق يف اإمارة اأبوظبي بن�سبة  ــد جلميع االإمارات ما يقارب  121،611 دره الواح

ــرق وو�سائل الدعاية  ــة 17% . وكان من ط ــارة راأ�س اخليمة ن�سب ــي ن�سبة 24%، ثم اإم ــارة دب ــا اإم 50%، تلته
ــي تويرت، وفي�س بوك وهي تعترب من الو�سائل  ــة التي انتهجها املر�سحون مواقع التوا�سل االجتماع االنتخابي

ــع التوا�سل االجتماعي  ــز العديد من املر�سحني على مواق ــة للرتويج االنتخابي، ورك ــة احلديثة املتاح التقني

ــاء والنقا�س بني املر�سحني  ــت مواقع مثل »تويرت« و«في�سبوك« جماالت من اللق ــة الناخبني. وقد اأتاح ملخاطب

وناخبيهم، فيما يتعلق بخططهم وبراجمهم واالأهداف التي يبغون حتقيقها من وراء الرت�سح والفوز ب�رشف 

ع�سوية املجل�س الوطني االحتادي. )ملحق رقم )3( يوّفر اخل�سائ�س العامة للمر�سحني وفق االإمارة ، والفئات 

العمرية، واجلن�س، واملوؤهالت العلمية(

4.8 �الإعالن �لنهائي للنتائج:

ــخ 28 �سبتمرب 2011 ب�ساأن اعتماد  ــات قرارها رقم 28 ل�سنة 2011 بتاري ــدرت اللجنة الوطنية لالنتخاب اأ�س

ــاء االحتياط يف انتخابات  ــي االحتادي يف كل اإمارة، وكذا االأع�س ــن بع�سوية املجل�س الوطن ــني الفائزي املر�سح

ــن اللجنة الوطنية  ــة الطعون املنبثقة ع ــد النظر يف تقرير جلن ــادي 2011. وذلك بع ــي االحت ــس الوطن املجل�

لالنتخابات برئا�سة معايل وزير العدل، حيث جاءت النتائج كما يلي: 

نتائج �لفائزين عن �إمارة �أبوظبي:

�أ�شماء �لفائزين يف  �إمارة �أبوظبي

عدد االأ�سوات اال�سم 

)2815( �سوتا �سامل حممد حمد بالركا�س العامري 

)2380( �سوتا حممد م�سلم �سامل م�سلم العامري 

)1199( �سوتا حممد بطي �سامل مو�سى القبي�سي 

)1153( �سوتا اأحمد حممد �سهيل باحلطم العامري 

�أ�شماء �الحتياط  �إمارة �أبوظبي:

عدد االأ�سوات اال�سم 

)943( �سوتا اأحمد حممد خمي�س الرميثي 

)906( �سوتا عتيبة خلف اأحمد خلف العتيبة 

)748( �سوتا حممد مبارك عبيد حارب ال�سام�سي 

)747( �سوتا عبد الله مطر احمد املانع املن�سوري 

نتائج �لفائزين عن �إمارة دبي:

�أ�شماء �لفائزين يف  �إمارة دبي:

عدد االأ�سوات اال�سم 

)1327( �سوتا حمد اأحمد الرحومي 

)1195( �سوتا مروان اأحمد بن غليطة 

)1164( �سوتا اأحمد عبدامللك حممد اأهلي

)1077( �سوتا ر�ساد حممد بوخ�س 

�أ�شماء �الحتياط  �إمارة دبي:

عدد االأ�سوات اال�سم 

)1016( �سوتا �سعيد حممد حارب 

)991( �سوتا جمال حممد املري 

)991( �سوتا موزة عبيد غبا�س 

)905( �سوتا �رشار حميد بالهول
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نتائج �لفائزين عن �إمارة �ل�شارقة:

�أ�شماء �لفائزين  �إمارة �ل�شارقة:

عدد االأ�سوات اال�سم 

)805( �سوتا �سامل حممد علي �سعيد هويدن

)766( �سوتا اأحمد حممد را�سد اجلروان 

)652( �سوتا م�سبح �سعيد علي حارب الكتبي

��شماء �الحتياط  �إمارة �ل�شارقة

عدد اال�سوات اال�سم 

)483( �سوتا �سامل بن �سامل بن خمي�س ال�سويدي 

)464( �سوتا �سلهوب حمد �سامل �سليم ال�سرياوي 

)419( �سوتا عبيد م�سبح عبيد الطنيجي 

نتائج �لفائزين عن �إمارة عجمان

��شماء �لفائزين  �إمارة عجمان

عدد اال�سوات اال�سم 

)296( �سوتا �سلطان جمعة علي ال�سام�سي

)287( �سوتا عبد الله حمد را�سد ال�سام�سي

�أ�شماء �الحتياط  �إمارة عجمان:

عدد االأ�سوات اال�سم 

)212( �سوتا حممد �سعيد الظاهري 

)205( �سوتا طارق عبد الله الغفلي 

نتائج �لفائزين عن �إمارة �أم �لقيوين

�أ�شماء �لفائزين  �إمارة �أم �لقيوين

عدد االأ�سوات اال�سم 

)536(  �سوتا �سيخة عي�سى غامن عي�سى العري

)332( �سوتا عبيد ح�سن حميد خلفان ركا�س

�أ�شماء �الحتياط  �إمارة �أم �لقيوين

عدد االأ�سوات اال�سم 

)326( �سوتا خلفان عبد الله �سامل حميد يوخه 

)298( �سوتا على حميد جمعة عبيد اآل علي 

نتائج �لفائزين عن �إمارة �لفجرية

�أ�شماء �لفائزين  �إمارة �لفجرية

عدد االأ�سوات اال�سم 

)436( �سوتا غريب احمد غريب هوي�سل ال�رشيدي

)396( �سوتا �سلطان �سيف �سلطان �سعيد اليماحي 

��شماء �الحتياط  �إمارة �لفجرية

عدد االأ�سوات اال�سم 

)392( �سوتا ح�سن �سعيد حممد اأحمد ال�سغريي 

)368( �سوتا حمدان �سعيد حمدان حممد اأحمد الغ�سيه 

نتائج �لفائزين عن �إمارة ر��س �خليمة

�أ�شماء �لفائزين  �إمارة ر��س �خليمة

عدد االأ�سوات اال�سم 

)1449( �سوتا احمد عبد الله علي االأعما�س 

)957( �سوتا �سعيد نا�رش حممد عبيد اخلاطري 

)717( �سوتا في�سل عبد الله اأحمد عبد الله الطنيجي 

��شماء �الحتياط  �إمارة ر��س �خليمة

عدد االأ�سوات اال�سم 

)572( �سوتا منذر حممد احمد علي بن �سكر 

)527( �سوتا علي �سعيد املا�س الوايل اآل علي 

)414( �سوتا يو�سف علي اأحمد علي الغليلي 

جدول رقم )9( اأ�سماء الفائزين واالحتياط بانتخابات املجل�س الوطني االحتادي 2011

5.8 �لطعون:

ــوء القواعد القانونية  ــس ودرا�سة كافة الطعون التي مت تقدميها يف �س ــت جلنة الطعون بفح�س ومتحي� قام

والتاأكد من �سالمة عملية االقرتاع وفرز االأ�سوات وعدم وجود ما مينع الناخب من االإدالء ب�سوته بحرية تامة، 

واختيار من ي�ساء من املر�سحني، وتوافر جميع ال�سمانات التي اتخذتها اللجنة يف العملية االنتخابية �سواء 

ــاد نظام الب�سمة للتاأكد من هوية الناخبني وباعتماد بطاقة الهوية وتوافر �سورة ال�سخ�س  ــن حيث اعتم م

ــد مت احت�ساب اأ�سواتهم بال�سكل ال�سليم  ــد من اأن جميع االأ�سخا�س الذين اأدلوا باأ�سواتهم ق ــا، والتاأك فيه

ــرش الر�سمية املعدة من قبل روؤ�ساء املراكز االنتخابية. وقد نظرت جلنة الطعون  ــة اإىل مراجعة املحا� باالإ�ساف

)27( طعنا مقدما يف انتخابات املجل�س الوطني االحتادي 2011، وقررت اللجنة قبول جميع الطعون من حيث 

ال�سكل ورف�سها من حيث املو�سوع، وفقا للمادة 59 من التعليمات التنفيذية لالنتخابات.
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6.8 توّجهات �لت�شويت:

ــات اأن الن�سب االأكرب  ــرت االإح�سائي ــات، فقد اأظه ــة اإدارة االنتخاب ــت بها جلن ــى الدرا�سة التي قام ــاء عل بن

ــة بن�سبة 42% ثم اإمارة  ــارة اأم القيوين بن�سبة 55% ، تلتها اإمارة ال�سارق ــزت يف كل من اإم ــة ترّك للم�سارك

ــل الن�سب امل�سجلة . )ملحق  ــا �سجلت كل من اإمارة دبي25% اأبوظبي 21% اأق ــان بن�سبة 40%. فيم عجم

رقم 4 يوفر اخل�سائ�س العامة لنتائج االقرتاع وفق االإمارة، الفئات العمرية، واجلن�س(.

�الإمارة
عدد 

�الأ�شو�ت

عدد �لهيئات 

�النتخابية

ن�شب 

�مل�شاركة

21%10،10947،444اأبوظبي

25%9،26837،514دبي

29%5،89019،971ال�سارقة

40%1،5623،920عجمان

55%1،7963،285اأم القيوين

30%5،08516،850را�س اخليمة

34%2،1676،324الفجرية
�لت�شويت 

�لعام
35,877135,308%27

 

7.8 تكلفة �إد�رة �النتخابات:

ــات املجل�س الوطني االحتادي 2011 مبلغ 40 مليون درهم مت �رشفها  ــت امليزانية التقديرية لتنفيذ انتخاب بلغ

ــب االآيل واالأنظمة والربامج  ــرشاء اأجهزة ومعدات احلا�س ــات من دعاية واإعالن و� ــى اأن�سطة وبنود االنتخاب عل

اخلا�سة بعملية الت�سويت االإلكرتوين وطابعات باالإ�سافة اإىل امل�ساريف املتنوعة االأخرى. كما بلغت االإيرادات 

اخلا�سة بر�سوم الرت�سيح والطعون التي حددتها اللجنة الوطنية لالنتخابات مبلغ )557 األف درهم(. 

8.8 در��شات ر�شا �ملتعاملني )�لناخبني و�ملر�شحني و�ملجتمع(:

ــات فئات الناخبني واملر�سحني واملجتمع  ــت اللجنة الوطنية لالنتخابات من درا�سة لر�سد اآراء ومالحظ انته

ــف االأعمار حول م�ستوى اخلدمات املقدمة يف كافة املراكز االنتخابية يف يوم االقرتاع. وذلك يف اإطار  ــن خمتل م

درا�سة تقييم بهدف قيا�س م�ستوى ر�سا املتعاملني من ناخبني ومر�سحني وجمتمع والوقوف على التطورات 

ــا اإىل اأعلى م�ستويات اجلودة، و�سملت  ــة يف اخلدمات املقدمة من يف العملية االنتخابية للو�سول به احلا�سل

الدرا�سة قيا�س م�ستوى ر�سا الناخبني واملر�سحني واملجتمع.

ــات وعددها 558 ا�ستبياناً  ــالع ر�سا الناخبني حيث اأن اال�ستبيان ــد قامت اللجنة بت�سميم منوذج ال�ستط وق

يتكون كل ا�ستبيان منها على 5 حماور رئي�سية يندرج حتتها اأ�سئلة فرعية تقي�س بدقة الهدف من كل حمور 

ــدل اإجمايل 29 �سوؤال مق�ّسمة على نحو 10 اأ�سئلة تقي�س االنطباع العام عن خدمات اللجنة، 7 اأ�سئلة  مبع

ــة، 5 اأ�سئلة تقي�س اجلودة والدقة  ــس اخلدمات، 2 �سوؤال تقي�س ال�سفافي ــس تقدمي اخلدمة، 5 اأ�سئلة تقي� تقي�

وال�رشعة يف اإجناز اخلدمات.
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ن�شب �مل�شاركة ح�شب �الإمارة

ــان من 5 حماور  ــاً يتكون كل ا�ستبي ــني وعددها 57 ا�ستبيان ــة بر�سا املر�سح ــات اخلا�س ــني اأن اال�ستبيان يف ح

ــايل 28 �سوؤال منها 10  ــة الهدف من كل حمور مبعدل اإجم ــدرج حتتها اأ�سئلة فرعية تقي�س بدق ــة ين رئي�سي

ــات اللجنة، 7 اأ�سئلة تقي�س تقدمي اخلدمة، 5 اأ�سئلة تقي�س اخلدمات،  ــة تقي�س االنطباع العام عن خدم اأ�سئل

2 �سوؤال تقي�س ال�سفافية، 4 اأ�سئلة تقي�س اجلودة والدقة وال�رشعة يف اجناز اخلدمات. بينما مت ت�سميم منوذج 
ــع وعددها 149 ا�ستبياناً يتكون كل ا�ستبيان  ــالع ر�سا املجتمع حيث اأن ا�ستبيان قيا�س ر�سا املجتم ال�ستط

ــة يندرج حتتها اأ�سئلة فرعية تقي�س بدقة الهدف من كل حمور مبعدل اإجمايل 12 �سوؤاالً  ــن 3 حماور رئي�سي م

ــاع العام عن اللجنة ، 6 اأ�سئلة تقي�س ر�سا املجتمع عن اللجنة كجهة م�سوؤولة يف املجتمع،  ــس االنطب يقي�

5 اأ�سئلة تقي�س ر�سا املجتمع عن امل�ساركة يف الن�ساطات املجتمعية ) تنظيم، رعاية ( .

ــل اال�ستبيانات املو�سحة يف منهجية قيا�س  ــا مت حتليل اال�ستبيان باإتباع اآليات معتمدة وفق عملية حتلي كم

ــدة يف وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي، ومبا يتوافق مع  ــا وحتديد احتياجات املتعاملني املعتم ر�س

معايري برامج التمّيز املعتمدة.

ــة الر�سا لفئة املر�سحني اإىل  ــة الناخبني اإىل 93.59 %، فيما بلغت ن�سب ــت ن�سبة الر�سا العام لفئ ــد بلغ وق

88.94 % ، وفئة املجتمع 78 %.

نتائج در��شات ر�شا �ملتعاملني )�لناخبني و�ملر�شحني( 

الر�سا العام
م�ستوى الر�سا عن 

اجلودة
ال�سفافية

م�ستوى اخلدمات 

املقدمة
اآلية تقدمي اخلدمة

االنطباع العام 

عن العلمية 

االنتخابية

الناخبني93.59%93.18%94.36%93.29%93.45%93.87%

املر�سحني88.94%88.94%90.49%88.14%87.74%87.37%

100.00%

98.00%

96.00%

94.00%

92.00%

90.00%

88.00%

86.00%

84.00%

82.00%

80.00%

7374



تقرير انتخابات
المجلس الوطني االتحادي

ــات الناخبني واملر�سحني يف معيار ال�سفافية من حيث توافر وكفاية و�سهولة  ــزت اعلي ن�سبة ر�سا لفئ وترّك

ــة االنتخابية ومدى دقة و�سمولية املعلومات املتعلقة بالعملية  ــول على املعلومات املتعلقة بالعملي احل�س

االنتخابية، حيث كانت ن�سبة ر�سا الناخبني عن معيار ال�سفافية 94.36 % فيما بلغت ن�سبة ر�سا املر�سحني 

عن املعيار نف�سه ن�سبة 90.49 %.

ــراءات العملية االنتخابية ومدى مالئمة  ــا يف معيار االنطباع العام عن تنفيذ العملية االنتخابية مثل اإج اأم

مواقع املراكز االنتخابية وقيا�س مدى �سهولة و�رشعة الو�سول اإىل تلك املراكز، حيث كانت ن�سبة ر�سا الناخبني 

عن هذا املعيار 93.87 % فيما بلغت ن�سبة ر�سا املر�سحني 87.37 %. يف حني �سّجل معيار اآلية تقدمي اخلدمة 

ــى اإجناز اخلدمة، وبلغت  ــي املركز االنتخابي وقدرتهم عل ــة  من حيث مدى معرفة موظف ــز االنتخابي يف املراك

ــن املعيار نف�سه ن�سبة 87.74 %. )ميكن  ــا الناخبني 93.45 % فيما بلغت ن�سبة ر�سا املر�سحني ع ــة ر�س ن�سب

االإطالع على كامل النتائج واملح�سالت وتفا�سيل ا�ستبيانات الناخبني واملر�سحني واملجتمع يف امللحق رقم 6(.

بتكليف من اللجنة الوطنية لالنتخابات قام مكتب خدمات اأبحاث زغبي للدرا�سات واالأبحاث باإعداد هذه الدرا�سة. 

ــالع اآراء 816 ناخبا على م�ستوى كافة اإمارات الدولة لتحديد اأ�سباب انخفا�س م�ستوى امل�ساركة  ــث مت ا�ستط حي

يف انتخابات املجل�س الوطني االحتادي 2011 واالأ�سباب الرئي�سية التي قدمها الذين مل ي�ساركوا يف االنتخابات مع 

تقدمي الت�سورات واملالحظات التي من �ساأنها تطوير و تعزيز امل�ساركة يف امل�ستقبل.. وفيما يلي عر�س  اأ�سباب عدم 

امل�ساركة يف انتخابات املجل�س الوطني االحتادي 2011 كما خل�ست لها الدرا�سة:

)54 %(عدم كفاية املعلومات عن العملية االنتخابية 1

)54 %(ا�ستياء من نظام الت�سويت االإلكرتوين 2

)50 %(عدم كفاية املعلومات عن املر�سحني 3

)46 %(�سعوبة يف الو�سول اإىل املراكز االنتخابية 4

)43 %(اآلية اختيار الهيئات االنتخابية5

)28 %(عدم اأهمية املجل�س الوطني االحتادي 6

9.8 �لتحليل �لرباعي لتطوير ��شرت�تيجيات مابعد �النتخابات:

ــات من خالل حتديد م�سفوفة  نقاط  ــة بو�سع ت�سوراتها لتطوير ا�سرتاتيجيات مابعد االنتخاب ــت اللجن قام

ــط اال�سرتاتيجي املعتمدة يف وزارة الدولة  ــوة، ال�سعف، الفر�س والتهديدات بناءً على منهجية التخطي الق

ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي، وقد ت�سّكل �سياق حتليل امل�سفوفة وفق مايلي: 

م�شفوفة نقاط �لقّوة:

م�سداقية اأع�ساء اللجنة الوطنية لالنتخابات اأ�سفت �سفة ال�رشعية على العملية االنتخابية. 	•
ــم، باالإ�سافة اإىل ا�ستقطاب اخلربات  ــن خدمات جمموعة من املوظفني املتمر�سني يف عمله 	اال�ستفادة م 	•

اخلارجية املوؤهلة.

التعاون مع الدوائر والهيئات احلكومية وال�رشكات اخلا�سة لتقدمي اخلدمات االنتخابية. 	•
تقليل الكلفة من خالل تن�سيق املوارد بني خمتلف الدوائر والهيئات احلكومية.  	•

وجود ال�سالحيات االإ�رشافية لتنفيذ العمليات االنتخابية. 	•
وجود التمويل احلكومي املالئم وتوفريه يف الوقت املالئم. 	•

التنظيم اخلططي والهيكلي واكب امل�ستجدات واأف�سل املمار�سات. 	•
تطبيق اأحدث االأنظمة يف الت�سويت االلكرتوين وجتهيز املراكز االنتخابية. 	•

م�شفوفة نقاط �ل�شعف:

اآلية اختيار الهيئات االنتخابية.  	•
	قلة اهتمام فئات امل�سمولني يف الهيئات بالعملية االنتخابية )خ�سو�ساً ال�سباب والن�ساء يف اأعمار معينة(. 	•

عدم علم بع�س الناخبني بوجود اأ�سمائهم يف القوائم. 	•
ــة املجتمع حول اأهمية  ــة وامل�سموعة واملكتوبة بالدور املطلوب يف توعي ــدم قيام و�سائل االإعالم املرئي ع 	•

امل�ساركة يف العملية االنتخابية.

	�سعف اخلربات املطلوبة وامل�ساركات املجتمعية لبع�س املر�سحني يف بع�س االإمارات وعدم قناعة الناخبني  	•
بهم كاأع�ساء جدد للمجل�س الوطني. 

عدم قناعة الناخبني بفاعلية املجل�س الوطني االحتادي. 	•

م�شفوفة �لفر�س:

تطوير الت�رشيعات والقوانني املنظمة للعملية االنتخابية.  	•
تطوير اآلية وطريقة اختيار الهيئات االنتخابية واإعداد االأفراد فيها ومعايري اختيارهم. 	•

تطوير اآلية اختيار وتوزيع واإعداد املراكز االنتخابية. 	•
تطوير �رشوط الع�سوية يف املجل�س الوطني االحتادي. 	•

تطوير �سوابط احلمالت االنتخابية. 	•
تطوير اللوائح والعقوبات التي تقابل التجاوزات. 	•

تقييم ومعرفة جناحات اللجان االنتخابية يف كل اإمارة و�سلبياتها. 	•
تطوير خطة اإعالمية تتنا�سب وحجم احلدث. 	•

درا�سة جدوى الت�سويت االلكرتوين امل�ستخدم حاليا. 	•
درا�سة جدوى الت�سويت عرب االنرتنت م�ستقبال. 	•

م�شفوفة �لتحديات:

	عدم وجود هيئة انتخابية م�ستقلة تعنى باالإدارة والرقابة واالإ�رشاف على االنتخابات بكافة اأنواعها وعلى  	•
ــي واالإدراك باأهمية املجل�س الوطني  ــات االحتادية واملحلية والعمل على رفع م�ستوى الوع ــة امل�ستوي كاف

االحتادي كموؤ�س�سة احتادية، واأهمية امل�ساركة يف برنامج التمكني الوطني.

عدم حتديد اآليات لتو�سيع �سالحيات املجل�س وتفعيل دوره يف �سنع القرار. 	•

ــي واالأداء ال�سيا�سي واملجتمعي لالإ�سهام يف  ــدم اإعداد خطة عمل تهدف اإىل التنمية امل�ستدامة للوع 	ع 	•
اإعداد جيل امل�ساركة والتمكني يعرف حقوقه وي�سعى لتنفيذ واجباته على اأكمل وجه.
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10.8 �ل�رشكاء �الإ�شرت�تيجيون: 

يف اإطار التعاون والتن�سيق الفاعل والهام بني وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي و�رشكائها، �سواء 

ــادرات امل�سرتكة  ــادي واملحلي يف حتديد امل�ساريع واملب ــس، وعلى امل�ستويني االحت ــاع احلكومي اأو اخلا� ــن القط م

ــذا احلدث التاريخي الهام، فقد �ساركت العديد من  ــة امل�سافة جلميع املعنيني، ويف �سبيل اإجناح ه ذات القيم

اجلهات العاملة يف الدولة يف النجاح الذي مل�سه اجلميع، نذكر منها ب�سفة خا�سة:

�جلهةم

�رشطة اأم القيوينوزارة �سوؤون الرئا�سة

كليات التقنية العلياوزارة �سوؤون جمل�س الوزراء

�سبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيادواوين احلكام

جامعة ال�سارقةوزارة الداخلية

مركز اك�سبوا ال�سارقةوزارة العدل

نادي اجلزيرة الريا�سيوزارة الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع

مركز دبي التجاري العامليوزارة الرتبية والتعليم

موؤ�س�سة االت�ساالتوزارة املالية

�رشطة اأبوظبيوزارة ال�سحة

�رشطة دبيهيئة االإمارات للهوية

�رشطة راأ�س اخليمةجامعة االإمارات العربية املتحدة

�رشطة الفجرية�رشطة ال�سارقة

�رشطة عجمان

ومن املوردين �رشكة لوجيكا و اأ�سداء للعالقات العامة وغريهما 	•
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9. �خلامتة

ــور احلياة النيابية يف الدولة،  ــة انتخابات املجل�س الوطني االحتادي 2011 نقلة نوعية يف م�سرية تط ــد جترب تع

واإ�سافة كبرية اإىل عملية التطوير والتحديث التي ت�سهدها الدولة يف كافة املجاالت. 

ــد متيزت هذه التجربة برثائها من ناحيتني: اأوالهما زيادة عدد اأع�ساء الهيئات االنتخابية املنوط بها اختيار  وق

ــد االأدنى ثالثمائة م�ساعف عدد ممثلي االإمارة  ــف عدد اأع�ساء املجل�س الوطني االحتادي. حيث اأ�سبح احل ن�س

يف املجل�س الوطني االحتادي، حيث و�سل عدد اأع�ساء الهيئات االنتخابية اإىل )135،308( ناخب، وذلك الإتاحة 

ــة ل�رشيحة كبرية من املواطنني من ممار�سة حقهم االنتخابي وحتمل م�سوؤوليتهم الوطنية املقد�سة  الفر�س

ــة والت�سهيالت اللوج�ستية التي  ــرار الوطني. وثانيهما االإمكانات املادي ــل م�ساركتهم يف �سنع الق وت�سهي

وفرتها اللجنة الوطنية لالنتخابات الأع�ساء الهيئات االنتخابية لت�سهيل م�ساركتهم يف انتخابات املجل�س 

الوطني االحتادي 2011.

وقد اأظهر اأبناء الوطن من اأع�ساء الهيئات االنتخابية مدى حر�سهم على ممار�سة حقهم االنتخابي الختيار 

اأ�سحاب الكفاءة والقدرة لع�سوية املجل�س الوطني االحتادي الذي يعد همزة الو�سل بني احلكومة وال�سعب، 

ــالوة على �سلطاته الد�ستورية يف مناق�سة القوانني والق�سايا الوطنية التي تدخل يف �سلب حياة املواطن  ع

والت�ساور مع احلكومة والتن�سيق معها ب�ساأن احلفاظ على امل�سالح الوطنية العليا، وتقدمي احللول للق�سايا 

الوطنية الداخلية واخلارجية 

ومن ثم فقد كتب الناخبون من خالل م�ساركتهم يف انتخابات املجل�س الوطني االحتادي 2011 ف�سال جديدا 

من ف�سول ق�سة جناح م�سرية دولة االإمارات العربية املتحدة ومتيزها وريادتها على خمتلف امل�سارات ويف كل 

امليادين.

ــا حلياتهم واإطارا  ــاء املوؤ�س�سون ال�سورى منهاج ــارات التي اتخذ فيها االآب ــس بغريب على دولة االإم ــذا لي� وه

ــر الع�سور، وها نحن نعي�سه اليوم قيادة و�سعبا على امتداد اأر�س  ــل والتعاي�س مع مواطني الدولة م للتعام

دولتنا العزيزة.

اللجنة الوطنية لالنتخابات

المالحق

الخطة التشغيلية للجنة إدارة االنتخابات ولجانها الفرعية الملحق رقم ) 1 ( 

إحصائيات الهيئات االنتخابية الملحق رقم ) 2 ( 

إحصائيات المرشحين الملحق رقم ) 3 ( 

إحصائيات االقتراع الملحق رقم ) 4 ( 

تقرير شامل لعمل اللجنة اإلعالمية الملحق رقم ) 5 ( 

تقرير دراسة استبيانات رضا المتعاملين  )الناخبين- المرشحين- المجتمع(                  الملحق رقم ) 6 ( 
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�ل�شفحة�ملحتوياترقم �ملبادرة

84تطوير اخلطة والهياكل التنظيمية1

84تن�سيق املوارد املالية واملوازنة 2

84موارد ب�رشية موؤهلة لعملية االنتخابات 3

85تعزيز الفعالية اللوج�ستية 4

86تعزيز تكنولوجيا املعلومات يف خدمة عملية االنتخابات 5

86خمططات واإجراءات عمل وا�سحة ومتميزة 6

7
الكفاءة االإعالمية 

)مركز االت�سال( 

86

86بناء القدرات الالزمة وت�سجيل الهيئات االنتخابية  يف  دواوين احلكام8

87عملية انتخابية متكاملة )جلان االإمارات( 9

87مراكز انتخابية متكاملة 10

88االإعالم والتوعية 11

88حمالت التوعية االنتخابية 12

88االإ�رشاف ومتابعة االأداء املتميز 13

14
عملية انتخابية متكاملة 

)الت�سجيل( 

89

15
عملية انتخابية متكاملة 

)االقرتاع(

89

16
عملية انتخابية متكاملة 

)النتائج( 

89

90توثيق التميز 17

90ر�سم االإ�سرتاتيجيات  ملا بعد االنتخابات 18

10. فهر�س �مللحق رقم ) 1 ( �خلطة �لت�شغيلية للجنة �إد�رة �النتخابات وجلانها �لفرعية
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�لهدف 

�ال�شرت�تيجي 

�ملبادر�ت / 

�لرب�مج 
�الأن�شطة

�مل�شوؤولية

 

�لقيا�س

موؤ�رش �الأد�ء

�مل�شتهدف
  

�ملحقق

Q1Q2Q3Q4

الهدف 

الثالث 

تطوير اخلطة 1 

والهياكل 

التنظيمية 

  اإعداد وو�سع الهيكل 1.1 

التنظيمي وو�سف املهام 

وامل�سوؤوليات 

اإ�سدار الهيكل التنظيمي املكتب التنفيذي 

وو�سف املهام

 11

  و�سع اخلطة 2.1 

االإ�سرتاتيجية 

11 اإ�سدار اخلطة االإ�سرتاتيجية املكتب التنفيذي 

  اإعداد وو�سع اخلطة 3.1 

التنفيذية واجلدول الزمني 

لكافة الوحدات واللجان 

11 اإ�سدار اخلطة التنفيذية املكتب التنفيذي 

تن�سيق املوارد 2 

املالية واملوازنة 

االنتهاء من و�سع 1.2

واعتماد موازنة العملية 

االنتخابية وت�سمل 

اخلدمات املالية 

واالإدارية 

-

* عمل ت�سور للميزانية 1.1.2 

املقرتحة التقديرية 

لالنتخابات

11اإعداد  م�سودة امليزانية املقرتحة 

* اعتماد امليزانية 2.1.2 

التف�سيلية من وزارة 

املالية 

اعتماد املوازنة التف�سيلية من 

وزارة املالية

مت 

االعتماد

موارد ب�رشية 3 

موؤهلة لعملية 

االنتخابات 

 اإعداد نظام اإدارة العاملني 1.3 

يف االنتخابات

11اإ�سدار النظاماملوارد الب�رشية 

 حتديد عدد العاملني يف 2.3 

االنتخابات

ن�سبة  االجنازاملوارد الب�رشية 

% 
10

0% 100

 اجناز دليل و�سف وظيفي 3.3 

ملوظفي االنتخابات 

11اإ�سدار دليل الو�سف الوظيفياملوارد الب�رشية 

 اختيار العاملني يف 4.3

االنتخابات وحتديد 

العاملني االحتياط

ن�سبة  االجنازاملوارد الب�رشية 

% 
10

0% 100

توفري التدريب ال�سامل 5.3 

لكافة العاملني يف 

االنتخابات واملراكز 

االنتخابية 

 ن�سبة املتدربني  من العاملني يف املوارد الب�رشية 

االنتخابات واملراكز االنتخابية

% 
50

% 
50

% 100

10 -�مللح���ق رق���م ) 1 ( �خلط���ة �لت�شغيلية للجن���ة �إد�رة �النتخاب���ات وجلانها 
�لفرعية

-جدول رقم )1( خطة العمل للجنة اإدارة االنتخابات ووحداتها التنظيمية-
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�لهدف 

�ال�شرت�تيجي 

�ملبادر�ت / 

�لرب�مج 
�الأن�شطة

�مل�شوؤولية

 

�لقيا�س

موؤ�رش �الأد�ء

�مل�شتهدف
  

�ملحقق

Q1Q2Q3Q4

الهدف 

االأول 
تعزيز الفعالية 4 

اللوج�ستية 

1.4

التعاقد مع �رشكات 

توفر امل�ستلزمات 

الفنية لالنتخابات 

)نظام الت�سويت 

االإلكرتوين(

توقيع عقد نظام الت�سويت 

االلكرتوين 
مت 1

التوقيع

 التعاقد مع �رشكات 2.4

النقل/ املوا�سالت 

توقيع عقد النقل 

واملوا�سالت
11

 3.4
  حتديد وتوفري كافة 

امل�ستلزمات و امل�سرتيات 

للعملية االنتخابية 

ن�سبة االجناز

%
 1

00% 100

 4.4

  جتهيز وطباعة اأنواع 

النماذج واال�ستمارات 

واملحا�رش امل�ستخدمة 

يف االنتخابات وت�سمل 

 1.4.4

* طباعة الكتيب 

اخلا�س بالعملية 

االنتخابية )التعليمات 

التنفيذية(

ن�سبة اجناز الكتيب 

%
 1

00% 100

 2.4.4

* طباعة االأوراق 

الر�سمية والنماذج 

وجميع امللفات 

املتعلقة بالعملية 

االنتخابية

ن�سبة اجناز النماذج وامللفات 

%
 1

00% 100

 3.4.4
* طباعة الن�رشات 

اخلا�سة بالعملية 

االنتخابية

ن�سبة اجناز الن�رشات 

%
10

0

% 100

 4.4.4
* جتهيز املطبوعات 

اخلا�سة باللجنة 

الوطنية لالنتخابات

ن�سبة جتهيز مطبوعات 

%اللجنة 
10

0

% 100

 5.4.4
* توفري القرطا�سية 

الالزمة جلميع املراكز 

االنتخابية

ن�سبة املراكز االنتخابية التي 

%مت تغطيتها
10

0

% 100

 5.4
  جتهيز مكاتب اإ�سافية 

)دبي+ اأبوظبي( 

للموظفني املوؤقتني

 ن�سبة التجهيز يف الوقت 

%املحدد 
 1

00% 100

 6.4
  اجناز التعاقد مع 

ال�رشكات املنفذة 

للعالقات العامة

توقيع العقد

%
 1

00% 100

تابع-جدول رقم )2( خطة العمل للجنة اإدارة االنتخابات ووحداتها التنظيمية-

�لهدف 

�ال�شرت�تيجي 

�ملبادر�ت / 

�لرب�مج 
�الأن�شطة

�مل�شوؤولية

 

�لقيا�س

موؤ�رش �الأد�ء

�مل�شتهدف
  

�ملحقق

Q1Q2Q3Q4

الهدف 

الثاين 

تعزيز تكنولوجيا 5 

املعلومات يف خدمة 

عملية االنتخابات 

ــل للجنة 1.5  ــداد خطة العم اإع

واخلدمات  ــة  التحتي ــة  البني

التقنية لالنتخابات الوطنية 

التالية  املت�سمنة لالأن�سطة 

)اطالق املوقع االلكرتوين ، اجناز 

نظام ت�سجيل بيانات اأع�ساء 

ــاز  ــة، اجن ــات االنتخابي الهيئ

املر�سحني،  ــل  ت�سجي ــام  نظ

ــت،  الت�سوي ــام  نظ ــاز  جن

ــات التقنية  ــري االحتياج توف

ــاز  اجن ــات،  النتخاب ــز  ملراك

ــكات يف املراكز  ــام ال�سب نظ

ــط  ــع اخلط ــة، و�س االنتخابي

ــات حال  ــة )�سيناريوه البديل

ــة تقنية(،  اي م�سكل حدوث 

ــات  االحتياج ــة  كاف ــري  توف

االنتخابية،  للمراكز  التقنية 

ــات  االحتياج ــة  كاف ــري  توف

التقنية للمراكز االإعالمية( 

جلنة البنية 

التحتية واخلدمات 

التقنية لالنتخابات 

الوطنية 

11اإ�سدار اخلطة التقنية لالنتخابات

الهدف 

االأول 

خمططات 6 

واإجراءات عمل 

وا�سحة ومتميزة 

1616عدد العمليات التي مت حتديدها املكتب التنفيذي حتديد العمليات واالإجراءات1.6 

اإعداد خمططات العمليات 2.6 

واالإجراءات

ن�سبة املخططات املكتملة من املكتب التنفيذي 

%العدد الكلي 
10

0% 100

الهدف 

الثاين 

الكفاءة االإعالمية 7 

)مركز االت�سال( 

االإعالم   تاأ�سي�س مركز االت�سال 1.7 

والتوعية+اخلدمات 

املالية واالإدارية 

11عدد مراكز االت�سال املوؤ�س�سة 

 حتديد رقم هاتفي خا�س 2.7 

مبركز االت�سال 

100 %1عدد االأرقام اخلا�سة املحددة 

  تدريب العاملني يف مركز 3.7 

االت�سال

ن�سبة املتدربني )ح�سب الفئات( 

% 
50

% 
50% 100

  افتتاح واالإعالن  عن مركز 4.7 

االت�سال 

افتتاح مراكز االت�سال 

% 
10

0% 100

 نظام الر�سائل الن�سية 5.7 

 )SMS( الق�سرية

 SMS اجناز نظام ر�سائل

% 
10

0% 100

بناء القدرات 8 

الالزمة وت�سجيل 

الهيئات االنتخابية  

يف  دواوين احلكام

  حتديد من�سقي ت�سجيل 1.8 

الهيئات االنتخابية يف ديوان 

حاكم كل اإمارة 

عدد االجتماعات التن�سيقية مع التن�سيق واملتابعة 

من�سقي الدواوين 

112

  تدريب من�سقي ت�سجيل 2.8

الهيئات االنتخابية 

عدد  الدورات التدريبية املنفذة التن�سيق واملتابعة

للمن�سقني 

1113

  البدء يف اإدخال بيانات 3.8 

الهيئات االنتخابية يف 

االإمارات 

0000ن�سبة االأخطاء يف اإدخال البيانات التن�سيق واملتابعة

تابع-جدول رقم )3( خطة العمل للجنة اإدارة االنتخابات ووحداتها التنظيمية-
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تقرير انتخابات
المجلس الوطني االتحادي

�لهدف 

�ال�شرت�تيجي 

�ملبادر�ت / 

�لرب�مج 
�الأن�شطة

�مل�شوؤولية

 

�لقيا�س

موؤ�رش �الأد�ء

�مل�شتهدف
  

�ملحقق

Q1Q2Q3Q4

الهدف 

الثاين 
 9

عملية 

انتخابية 

متكاملة )جلان 

االمارات( 

  ت�سكيل جلان االإمارات 1.9 
التن�سيق 

واملتابعة 
77عدد اللجان امل�سكلة

 2.9
  اعتماد ت�سكيل 

اللجان من اللجنة 

الوطنية لالنتخابات 

التن�سيق 

واملتابعة
77عدد اللجان املعتمدة 

 3.9
  حتديد املوظفني 

التنفيذيني يف جلان 

االإمارات 

التن�سيق 

واملتابعة

عدد املوظفني التنفيذيني يف 

اللجان الذين مت حتديدهم 
1414

  حتديد مقار جلان 4.9 

االإمارات وجتهيزها 

التن�سيق 

واملتابعة

ن�سبة اكتمال التجهيز يف 

%الوقت املحدد 
10

0

% 100

  تدريب  روؤ�ساء جلان 5.9 

االإمارات 

التن�سيق 

واملتابعة

عدد الدورات التدريبية 

املنفذة لروؤ�ساء اللجان
11

  تدريب العاملني يف 6.9 

جلان االإمارات 

التن�سيق 

واملتابعة

عدد الدورات التدريبية 

املنفذة ملوظفي اللجان
112

مراكز انتخابية 10 

متكاملة 
1.10

  اعتماد عدد املراكز 

االنتخابية من اللجنة 

الوطنية لالنتخابات 

عمليات 

االنتخابات

عدد املراكز االنتخابية 

املعتمدة 
1313

 2.10
  حتديد اأماكن مراكز 

االنتخابات على 

م�ستوى كافة االإمارات

عمليات 

االنتخابات 

ن�سبة حتديد اأماكن مراكز 

االنتخابات املنجزة ح�سب 

اخلطة 

%
10

0

% 100

  حتديد روؤ�ساء املراكز 3.10 

االنتخابية ونوابهم

عمليات 

االنتخابات 

اإعالن اأ�سماء روؤ�ساء مراكز 

%االنتخابات ونوابهم 
 1

00% 100

  تدريب روؤ�ساء املراكز 4.10 

ونوابهم

عمليات 

االنتخابات 

ن�سبة املتدربني من روؤ�ساء 

%املراكز ونوابهم 
 5

0

%
 5

0

% 100

 5.10
  اجناز االتفاق مع مركز 

دبي لتجهيز كافة 

املراكز االنتخابية

ينقل اإىل 

مهام اخلدمات 

امل�ساندة 

%
 1

00% 100

 توزيع العاملني على 6.10 

املراكز االنتخابية

عمليات 

االنتخابات + 

املوارد الب�رشية 

ن�سبة اجناز التوزيع يف الوقت 

%املحدد 
 1

00% 100

 تدريب العاملني يف 7.10 

املراكز االنتخابية 

عمليات 

االنتخابات 
151530عدد �ساعات التدريب املنفذة 

�لهدف 

�ال�شرت�تيجي 

�ملبادر�ت / 

�لرب�مج 
�الأن�شطة

�مل�شوؤولية

 

�لقيا�س

موؤ�رش �الأد�ء

�مل�شتهدف
  

�ملحقق

Q1Q2Q3Q4

الهدف 

الثاين 
1.11 االإعالم والتوعية 11 

التعاقد مع ال�رشكات 

املنفذة للحمالت 

االإعالمية

االإعالم والتوعية

ن�سبة االجناز  للتعاقد مع  

�رشكات احلمالت االإعالمية يف 

الوقت املحدد

%
10

0

%100

 2.11
التعاقد مع ال�رشكات 

املنفذة للحمالت 

الت�سويقية

%توقيع العقداالإعالم والتوعية
10

0

%100

اإعداد وطباعة ون�رش 3.11 

التعليمات التنفيذية 

وحدة 

الدرا�سات+االإعالم 

والتوعية

11 اإ�سدار التعليمات التنفيذية 

4.11
اعداد وطباعة ون�رش مادة 

حول عملية الت�سويت 

االلكرتوين 

وحدة 

الدرا�سات+االإعالم 

والتوعية

11 اإ�سدار ون�رش املادة

 5.11
اإعداد وطباعة ون�رش 

كتيب تعريفي حول 

انتخابات 2011 

وحدة 

الدرا�سات+االإعالم 

والتوعية

11 اإ�سدار الكتيب 

 6.11
اإعداد وطباعة ون�رش 

درا�سة حول مراحل 

التمكني 

وحدة 

الدرا�سات+االإعالم 

والتوعية

1   1   عدد الدرا�سات املنجزة 

 7.11
اعداد وطباعة ون�رش 

درا�سة حول املجل�س 

الوطني االحتادي 

وحدة 

الدرا�سات+االإعالم 

والتوعية

عدد الدرا�سات حول املجل�س 

الوطني االحتادي املنجزة 
   1  1

 8.11
اعداد وطباعة ون�رش 

االأ�سئلة واالأجوبة عن 

العملية االنتخابية 

وحدة 

الدرا�سات+االإعالم 

والتوعية

11 اإ�سدار ن�رشة  االأ�سئلة واالأجوبة 

 9.11
اإعداد واإ�سدار مواد 

تدريبية لن�رش ثقافة 

العملية االنتخابية

وحدة 

الدرا�سات+االإعالم 

والتوعية

12 1 عدد املواد التدريبية املنفذة 

 10.11

اإعالن اأ�سماء اأع�ساء 

الهيئات االنتخابية ) 

ال�سحف ، االت�سال 

الهاتفي ، الر�سائل 

الن�سية الق�سرية (

عمليات 

االنتخابات + 

االإعالم والتوعية

ن�سبة االلتزام باإعالن اأ�سماء 

%الهيئات يف الوقت املحدد 
10

0

%100

الهدف 

الثالث 
حمالت التوعية 12 

االنتخابية 
توعية تثقيف الهيئات 1.12 

االنتخابية

االإعالم 

والتوعية+ وحدة 

الدرا�سات 

عدد  الدورات والور�س التثقيفية 

التي مت تنفيذها 

1111

الهدف 

االأول 
 13

االإ�رشاف ومتابعة 

االأداء املتميز 

)مرحلة 

االنتخاب(

 1.13
االإ�رشاف على متابعة 

تطبيق اخلطط التنفيذية 

املو�سوعة

املكتب التنفيذي 
ن�سبة االجناز لالأن�سطة 

%املو�سوعة يف الوقت املحدد 
10

0

%100

 2.13
االإ�رشاف على مدى 

حتقيق امل�رشوع لالأهداف 

املو�سوعة

املكتب التنفيذي 
ن�سبة املوؤ�رشات املحققة وفق 

%امل�ستهدفات 
10

0

%100

 3.13
متابعة اأداء اللجان 

والوحدات االإدارية التابعة 

للجنة اإدارة االنتخابات

املكتب التنفيذي 
ن�سبة املبادرات املحققة يف 

%الوقت املحدد 
10

0

%100
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تقرير انتخابات
المجلس الوطني االتحادي

�لهدف 

�ال�شرت�تيجي 

�ملبادر�ت / 

�لرب�مج 
�الأن�شطة

�مل�شوؤولية

 

�لقيا�س

موؤ�رش �الأد�ء

�مل�شتهدف
  

�ملحقق

Q1Q2Q3Q4

الهدف 

الثاين 
 14

عملية 

انتخابية 

متكاملة 

)الت�سجيل( 

ت�سجيل املر�سحني1.14 
وحدة عمليات 

االنتخابات

ن�سبة االجناز يف الوقت 

%املحدد 
10

0

%100

ت�سجيل وكالء 2.14 

املر�سحني

وحدة عمليات 

االنتخابات

ن�سبة االجناز يف الوقت 

%املحدد 
10

0

%100

 15

عملية 

انتخابية 

متكاملة 

)االقرتاع(

طباعة اأوراق االقرتاع1.15 
وحدة عمليات 

االنتخابات

ن�سبة االجناز يف الوقت 

%املحدد 
10

0

%100

االقرتاع2.15 
وحدة عمليات 

االنتخابات

ن�سبة الر�سا عن عملية 

%االقرتاع 
 7

0

TBD

 16

عملية 

انتخابية 

متكاملة 

)النتائج( 

اإعالن نتائج الفرز 1.16 

االأولية 

وحدة عمليات 

االنتخابات

ن�سبة االجناز يف الوقت 

%املحدد 
10

0

%100

الطعون2.16 
وحدة عمليات 

االنتخابات

ن�سبة الطعون التي مت حلها 

%يف الوقت املحدد 
10

0

%100

 3.16

اعتماد النتائج 

النهائية للفائزين 

)يف حالة عدم وجود 

انتخابات تكميلية(

وحدة عمليات 

االنتخابات

ن�سبة االجناز يف الوقت 

%املحدد 
10

0

%100

االنتخابات التكميلية 4.16 

)اإن وجدت(

وحدة عمليات 

االنتخابات

ن�سبة االجناز يف الوقت 

%املحدد 
10

0

%100

 5.16

اعتماد النتائج 

النهائية للفائزين )يف 

حالة اجراء انتخابات 

تكميلية(

وحدة عمليات 

االنتخابات

ن�سبة االجناز يف الوقت 

%املحدد 
10

0

%100

�لهدف 

�ال�شرت�تيجي 

�ملبادر�ت / 

�لرب�مج 
�الأن�شطة

�مل�شوؤولية

 

�لقيا�س

موؤ�رش �الأد�ء

�مل�شتهدف
  

�ملحقق

Q1Q2Q3Q4

الهدف 

االأول 
1.17 توثيق التمّيز 17 

قيا�س نتائج موؤ�رشات 

االأداء الأهداف املبادرات 

وامل�ساريع

املكتب 

التنفيذي

ن�سبة املقايي�س واملوؤ�رشات 

التي مت قيا�سها من  جمموع 

املقايي�س 

%
10

0

% 100

 2.17

ر�سد نتائج اللجان 

والوحدات االإدارية 

التابعة للجنة اإدارة 

االنتخابات 

املكتب 

التنفيذي

اإ�سدار تقرير نتائج حتقيق 

اأهداف اللجان 
11

 3.17

تقييم اأداء اللجان 

التابعة للجنة اإدارة 

االنتخابات بناءا على 

معايري فرق العمل 

املكتب 

التنفيذي
11اإ�سدار تقارير تقييم اللجان 

 18

ر�سم 

االإ�سرتاتيجيات  

ملا بعد 

االنتخابات 

حتديث �سجالت 1.18 

الناخبني

جلنة البينة 

التحتية 

واخلدمات 

التقنية 

لالنتخابات 

الوطنية 

%ن�سبة االأخطاء يف ال�سجالت 
 0TBD

 2.18
اإعداد تقرير انتخابات 

املجل�س الوطني للعام 

2011

املكتب 

التنفيذي+ 

جميع الوحدات

1 1اإ�سدار تقرير االنتخابات

تابع-جدول رقم )6( خطة العمل للجنة اإدارة االنتخابات ووحداتها التنظيمية-

تابع-جدول رقم )7( خطة العمل للجنة اإدارة االنتخابات ووحداتها التنظيمية-
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تقرير انتخابات
المجلس الوطني االتحادي

�ل�شفحة�ملحتوياتم

92توزيع الهيئات االنتخابية ح�سب االإمارة1

92توزيع الهيئات االنتخابية ح�سب اجلن�س2

93توزيع الهيئات االنتخابية الإمارة اأبوظبي ح�سب اجلن�س1.2

93توزيع الهيئات االنتخابية الإمارة دبي ح�سب اجلن�س2.2

94توزيع الهيئات االنتخابية الإمارة ال�سارقة ح�سب اجلن�س3.2

94توزيع الهيئات االنتخابية الإمارة عجمان ح�سب اجلن�س4.2

94توزيع الهيئات االنتخابية الإمارة اأم القيوين ح�سب اجلن�س5.2

95توزيع الهيئات االنتخابية الإمارة را�س اخليمة ح�سب اجلن�س6.2

95توزيع الهيئات االنتخابية الإمارة الفجرية ح�سب اجلن�س7.2

96توزيع الهيئات االنتخابية ح�سب العمر3

97توزيع الهيئات االنتخابية الإمارة اأبوظبي ح�سب العمر1.3

97توزيع الهيئات االنتخابية الإمارة دبي ح�سب العمر2.3

97توزيع الهيئات االنتخابية الإمارة ال�سارقة ح�سب العمر3.3

97توزيع الهيئات االنتخابية الإمارة عجمان ح�سب العمر4.3

98توزيع الهيئات االنتخابية الإمارة اأم القيوين ح�سب العمر5.3

98توزيع الهيئات االنتخابية الإمارة را�س اخليمة ح�سب العمر6.3

98توزيع الهيئات االنتخابية الإمارة الفجرية ح�سب العمر7.3

�إح�شائيات �النتخابات )/ �لهيئات �النتخابية/(

ــاَ، وفيما يلي اخل�سائ�س  ــات االنتخابية لكافة االإمارات 135،308 ناخب ــغ االإجمايل النهائي الأع�ساء الهيئ بل

العامة للهيئات االنتخابية ح�سب املعلومات التي توّفرت على كافة اأع�ساء الهيئات االنتخابية وفق االإمارة، 

وال�سن، واجلن�س.

وي�سار يف هذا ال�سدد اأن هذه االإح�سائيات تعتمد على ن�سبة خطاأ يف احلدود املقبولة لبع�س املوؤ�رشات وذلك 

ــاء الهيئات االنتخابية والواردة من دواوين اأ�سحاب ال�سمو احلكام تتفاوت  ــرا الن نوعية البيانات عن اأع�س نظ

ــب كبرية حيث خال بع�سها من التفا�سيل يف العديد من املجاالت وبالتايل مت االعتماد يف  ــا بن�س يف تفا�سيله

ــا على اأ�سا�س عّينة ممثلة عن الهيئة االنتخابية ومت تركيز  ــل على ماتوفر من بيانات ومت التعامل معه التحلي

التحليل على اأ�سا�س التوزيع الن�سبي اأكرث من االأرقام املطلقة متى تطلب االأمر ذلك .

1 - توزيع �لهيئات �النتخابية ح�شب �الإمارة:

ــارة دبي ون�سبة 15 % الإمارة ال�سـارقة ون�سبة  ــوزّع الناخبني بن�سبـة 35 % الإمارة اأبوظبي ون�سبة 28 % الإم ت

12 % الإمارة راأ�س اخليمة ون�سبة 5 % الإمارة الفجرية ون�سبة 3 % الإمارة عجمان ون�سبة 2 % الإمارة اأم القيوين 
ويو�سح اجلدول االآتي وال�سكل البياين التايل توزيع الناخبني ح�سب االإمارة:

توزيع �لهيئات �النتخابية ح�شب كل �إمارة

الن�سبةالعدداالإمارة

35 %47،444اأبوظبي
28 %37،514دبي

15 %19،971ال�سارقة
3 %3،920عجمان

2 %3،285اأم القيوين
12 %16،850راأ�س اخليمة

5 %6،324الفجرية
100 %135،308اإجمايل

2 - توزيع جمايل �لهيئات �النتخابية ح�شب �جلن�س

توزّع الناخبني بن�سبة 54 % للذكور وبن�سبة 46 % لالإناث ويو�سح اجلدول اأدناه توزيع اإجمايل الناخبني ح�سب 

اجلن�س.

�إجمايل �لناخبني ح�شب �جلن�س

الن�سبةالتكراراجلن�س

54 %73،625ذكر

46 %61،683اأنثى

100 %135،308االإجمايل
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إحصائيات الانتخابات  الهيئات /)   (/الانتخابية 

 بلغ  الإجمالي  النهائي  لأعضاء  الهيئات  الانتخابية  لكافة  الإمارات 135,308   ناخباَ،  وفيما  يلي

 الخصائص  للهيئات العامة  حسب الانتخابية  على توفّرت التي 1تامولعملا  كافة  الهيئات أعضاء

 .والجنس والسن، ،إمارةال وفق الانتخابية

 ويشار  في  هذا  الصدد  أن  هذه  الإحصائيات  تعتمد  على  نسبة  خطأ  في  الحدود  لبعض المقبولة

 وذلك المؤشرات  لان نظرا  الهيئات أعضاء عن البيانات نوعية  الانتخابية  أصحاب دواوين من والواردة

 العديد في التفاصيل من بعضها خلا حيث كبيرة بنسب تفاصيلها في تتفاوت الحكام السمو

 وبالتالي المجالات من  تم  في الاعتماد  على التحليل  ماتوفر  بيانات من  وتم  التعامل  على معها

 أساس  عيّنة  عن ممثلة  الهيئة  الانتخابية  وتم  تركيز  أساس على التحليل  النسبي التوزيع

 . ذلك الأمر تطلب متى المطلقة الأرقام من أكثر

 

توزيع  1 الهيئات  الانتخابية  حسب  رةال  ما إ : 

 الشارقة إمارةل %15 ونسبة دبي إمارةل %28 ونسبة أبوظبي إمارةل %35 بنسبة الناخبين توزّع

 ونسبة  إمارةل 12%  سأر  الخيمة  ونسبة  إمارةل 5%  الفجيرة  ونسبة  عجمان إمارةل 3%  ونسبة 2% 

 :إمارةال حسب الناخبين توزيع التالي البياني والشكل الآتي الجدول ويوضح القيوين أم لإمارة

توزيع الهيئات  الانتخابية   

حسب كل  رة  ما إ  

 الإمارة  العدد  النسبة

أبوظبي  
47,444  35% 

دبي  
37,514  28% 

رقة الشا  
19,971  15% 

عجمان  
3,920  3% 

م أ  

القيوين  
3,285  2% 

رأس  

الخيمة  
16,850  12% 

ة الفجير  
6,324  5% 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إجمالي
135,308  100% 

 

 

توزيع  2 جمالي  الهيئات  الانتخابية  حسب  الجنس   

 إجمالي توزيع  أدناه الجدول ويوضح للإناث % 46 وبنسبة للذكور %54 بنسبة الناخبين توزّع

 .الجنس حسب الناخبين

 حسب الناخبين  إجمالي

 الجنس

 الجنس  التكرار  النسبة

 ذكر
73,625  54% 

  أنثى
61,683  46% 

 الإجمالي
135,308  100% 

 

      

 

  

 ويوضح  الرسم  البياني

 المقابل  النسب  المئوية

 الهيئات لتوزيع  الانتخابية

 الجنس حسب  والإمارة ،   حيث

 أعلى بلغت  للهيئات نسبة

 الانتخابية  الذكور  في 70%

 إمارة  الفجيرة  في %48 واقلها

 إمارة  أبوظبي،  في  حين

 سجّلت  إمارة  أبوظبي  أعلى

 حضور  نسائي  للهيئات

 الانتخابية  بنسبة 52% 

 تلتها  إمارة  دبي  بنسبة

 بنسبة الشارقة وإمارة  47%

42%. 

 

 

 

 

 

 

 ������ �������� �����

2011 �������� ������ 

54% 

46% 

 اجمالي الهيئات االنتخابية حسب اجلنس

ذكر 

انثى 

48  53  58  61  67  62  70 

52  47  42  39  33  38  30 

بو 
أ

ي 
ظب

ي 
دب

قة 
شار
ال

ن 
ما
عج

أم 
ن 
يوي
الق

س 
رأ

مة 
خلي
ا

رة 
جي
الف

 نسب الهيئات االنتخابية حسب نوع اجلنس

الذكور  االناث 

 

111 

 

 إجمالي
135,308  100% 

 

 

توزيع  2 جمالي  الهيئات  الانتخابية  حسب  الجنس   

 إجمالي توزيع  أدناه الجدول ويوضح للإناث % 46 وبنسبة للذكور %54 بنسبة الناخبين توزّع

 .الجنس حسب الناخبين

 حسب الناخبين  إجمالي

 الجنس

 الجنس  التكرار  النسبة

 ذكر
73,625  54% 

  أنثى
61,683  46% 

 الإجمالي
135,308  100% 

 

      

 

  

 ويوضح  الرسم  البياني

 المقابل  النسب  المئوية

 الهيئات لتوزيع  الانتخابية

 الجنس حسب  والإمارة ،   حيث

 أعلى بلغت  للهيئات نسبة

 الانتخابية  الذكور  في 70%

 إمارة  الفجيرة  في %48 واقلها

 إمارة  أبوظبي،  في  حين

 سجّلت  إمارة  أبوظبي  أعلى

 حضور  نسائي  للهيئات

 الانتخابية  بنسبة 52% 

 تلتها  إمارة  دبي  بنسبة

 بنسبة الشارقة وإمارة  47%

42%. 

 

 

 

 

 

 

 ������ �������� �����

2011 �������� ������ 

54% 

46% 

 اجمالي الهيئات االنتخابية حسب اجلنس

ذكر 

انثى 

48  53  58  61  67  62  70 

52  47  42  39  33  38  30 

بو 
أ

ي 
ظب

ي 
دب

قة 
شار
ال

ن 
ما
عج

أم 
ن 
يوي
الق

س 
رأ

مة 
خلي
ا

رة 
جي
الف

 نسب الهيئات االنتخابية حسب نوع اجلنس

الذكور  االناث 



تقرير انتخابات
المجلس الوطني االتحادي

ــح الر�سم البياين املقابل الن�سب املئوية لتوزيع  ويو�س

ــارة ، حيث  ــب اجلن�س واالإم ــات االنتخابية ح�س الهيئ

ــة للهيئات االنتخابية الذكور 70 %  بلغت اأعلى ن�سب

يف اإمارة الفجرية واقلها 48 % يف اإمارة اأبوظبي، يف حني 

ــي اأعلى ح�سور ن�سائي للهيئات  �سّجلت اإمارة اأبوظب

االنتخابية بن�سبة 52 % تلتها اإمارة دبي بن�سبة 47 %  

واإمارة ال�سارقة بن�سبة 42 %.

 

1.2 - توزيع �لهيئة �النتخابية ح�شب �جلن�س – �إمارة �أبوظبي 

الن�سبةالتكراراجلن�س

48 %22،952ذكر

52 %24،492اأنثى

100 %47444االإجمايل

ــة الإمارة  ــور يف الهيئة االنتخابي ــغ اإجمايل الذك بل

اأبوظبي ن�سبة 48 % من اإجمايل الهيئة االنتخابية 

ــني بلغت ن�سبة االإناث  ــى م�ستـوى االإمارة، يف ح عل

52 % من اإجمايل الهيئة االنتخابية لالإمارة.

2.2 - توزيع �لهيئة �النتخابية ح�شب �جلن�س – �إمارة دبي

الن�سبةالتكراراجلن�س

53 %19713ذكر

47 %17801اأنثى

100 %37514االإجمايل

بلغ اإجمايل الذكور يف الهيئة االنتخابية الإمارة دبي 

ــة االنتخابية على  ــن اإجمايل الهيئ ن�سبة 53 % م

ــت ن�سبة االإناث 47 %  ــوى االإمارة، يف حني بلغ م�ست

من اإجمايل الهيئة االنتخابية لالإمارة.

3.2 - توزيع �لهيئة �النتخابية ح�شب �جلن�س – �إمارة �ل�شارقة

الن�سبةالتكراراجلن�س

58%11579ذكر

42%8392اأنثى

100%19971االإجمايل

ــة االنتخابية الإمارة  ــور يف الهيئ ــغ اإجمايل الذك بل

ال�سارقة ن�سبة 58% من اإجمايل الهيئة االنتخابية 

ــت ن�سبة االإناث  ــى م�ستوى االإمارة، يف حني بلغ عل

42% من اإجمايل الهيئة االنتخابية لالإمارة.

4.2 - توزيع �لهيئة �النتخابية ح�شب �جلن�س – �إمارة عجمان

الن�سبةالتكراراجلن�س

61 %2391ذكر

39 %1529اأنثى

100 %3920االإجمايل

ــة االنتخابية الإمارة  ــور يف الهيئ ــغ اإجمايل الذك بل

عجمان ن�سبة 61 % من اإجمايل الهيئة االنتخابية 

ــت ن�سبة االإناث  ــى م�ستوى االإمارة، يف حني بلغ عل

39 % من اإجمايل الهيئة االنتخابية لالإمارة.

5.2 - توزيع �لهيئة �النتخابية ح�شب �جلن�س – �إمارة �أم �لقيوين

الن�سبةالتكراراجلن�س

67 %2212ذكر

33 %1073اأنثى

100 %3285االإجمايل

ــور يف الهيئة االنتخابية الإمارة اأم  بلغ اإجمايل الذك

القيوين ن�سبة 67 % من اإجمايل الهيئة االنتخابية 

ــت ن�سبة االإناث  ــى م�ستوى االإمارة، يف حني بلغ عل

33 % من اإجمايل الهيئة االنتخابية لالإمارة.
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توزيع  1.2 الهيئة  الانتخابية  حسب   

الجنس رة –  ما إ أبوظبي   

 الجنس  التكرار  النسبة

 ذكر
22,952  48% 

 أنثى
24,492  52% 

 الإجمالي
47444  100% 

 إجمالي بلغ  في الذكور  الهيئة  الانتخابية

 لإمارة  أبوظبي  نسبة 48%   من  إجمالي

 في الإمارة، مستوى على الانتخابية الهيئة

 بلغت حين  الإناث نسبة  إجمالي من 52%

 .للإمارة الانتخابية الهيئة

 

   

 

توزيع  2.2 الهيئة  الانتخابية  حسب   

الجنس رة –  ما إ دبي   

 الجنس  التكرار  النسبة

 ذكر
19713  53% 

 أنثى
17801  47% 

 الإجمالي
37514  100% 

 إجمالي بلغ  في الذكور  الهيئة  الانتخابية

 لإمارة  دبي  نسبة 53%   من  إجمالي  الهيئة

 الانتخابية  على  مستوى  الإمارة،  في  حين

 الهيئة إجمالي من %47 الإناث نسبة بلغت

 .للإمارة الانتخابية
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توزيع  3.2 الهيئة  الانتخابية  حسب   

الجنس رة –  ما إ رقة  الشا  

 الجنس  التكرار  النسبة

 ذكر
11579  58% 

 أنثى
8392  42% 

 الإجمالي
19971  100% 

 إجمالي بلغ  في الذكور  الهيئة  الانتخابية

 لإمارة  الشارقة  نسبة 58%   من  إجمالي

 في الإمارة، مستوى على الانتخابية الهيئة

 بلغت حين  الإناث نسبة  إجمالي من 42%

 .للإمارة الانتخابية الهيئة
 

 

 

 

توزيع  4.2 الهيئة  الانتخابية  حسب   

الجنس رة –  ما إ عجمان   

 الجنس  التكرار  النسبة

 ذكر
2391  61% 

 أنثى
1529  39% 

 الإجمالي
3920  100% 

 إجمالي بلغ  في الذكور  الهيئة  الانتخابية

 عجمان لإمارة  نسبة  إجمالي من 61%  الهيئة

 الانتخابية  على  مستوى  الإمارة،  في  حين

 الهيئة إجمالي من %39 الإناث نسبة بلغت

 .للإمارة الانتخابية
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42% 
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39% 
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توزيع  5.2 الهيئة  الانتخابية  حسب   

الجنس رة –  ما إ م  أ القيوين   

 الجنس  التكرار  النسبة

 ذكر
2212  67% 

 أنثى
1073  33% 

 الإجمالي
3285  100% 

 إجمالي بلغ  في الذكور  الهيئة  الانتخابية

 لإمارة  أم  القيوين  نسبة 67%   من  إجمالي

 في الإمارة، مستوى على الانتخابية الهيئة

 بلغت حين  الإناث نسبة  إجمالي من 33%

 .للإمارة الانتخابية الهيئة

 

 

 

توزيع  6.2 الهيئة  الانتخابية  حسب   

الجنس رة –  ما إ راس  الخيمة   

 الجنس  التكرار  النسبة

 ذكر
10378  62% 

 أنثى
6472  38% 

 الإجمالي
16850  100% 

 إجمالي بلغ  في الذكور  الهيئة  الانتخابية

 رأس لإمارة  الخيمة  نسبة 62%   من  إجمالي

 في الإمارة، مستوى على الانتخابية الهيئة

 بلغت حين  الإناث نسبة  إجمالي من 38%

 .للإمارة الانتخابية الهيئة
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2011 �������� ������ 

67% 

33% 

الهيئة االنتخابية حسب اجلنس  امارة 
 ام القيوين

ذكر 

انثى 

62% 

38% 

الهيئة االنتخابية حسب اجلنس  امارة 
 راس اخليمة

ذكر 

انثى 
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إجمالي
135,308  100% 

 

 

توزيع  2 جمالي  الهيئات  الانتخابية  حسب  الجنس   

 إجمالي توزيع  أدناه الجدول ويوضح للإناث % 46 وبنسبة للذكور %54 بنسبة الناخبين توزّع

 .الجنس حسب الناخبين

 حسب الناخبين  إجمالي

 الجنس

 الجنس  التكرار  النسبة

 ذكر
73,625  54% 

  أنثى
61,683  46% 

 الإجمالي
135,308  100% 

 

      

 

  

 ويوضح  الرسم  البياني

 المقابل  النسب  المئوية

 الهيئات لتوزيع  الانتخابية

 الجنس حسب  والإمارة ،   حيث

 أعلى بلغت  للهيئات نسبة

 الانتخابية  الذكور  في 70%

 إمارة  الفجيرة  في %48 واقلها

 إمارة  أبوظبي،  في  حين

 سجّلت  إمارة  أبوظبي  أعلى

 حضور  نسائي  للهيئات

 الانتخابية  بنسبة 52% 

 تلتها  إمارة  دبي  بنسبة

 بنسبة الشارقة وإمارة  47%

42%. 
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تقرير انتخابات
المجلس الوطني االتحادي

6.2 - توزيع �لهيئة �النتخابية ح�شب �جلن�س – �إمارة ر��س �خليمة

الن�سبةالتكراراجلن�س

62 %10378ذكر

38 %6472اأنثى

100 %16850االإجمايل

بلغ اإجمايل الذكور يف الهيئة االنتخابية الإمارة راأ�س 

اخليمة ن�سبة 62 % من اإجمايل الهيئة االنتخابية 

ــت ن�سبة االإناث  ــى م�ستوى االإمارة، يف حني بلغ عل

38 % من اإجمايل الهيئة االنتخابية لالإمارة.

7.2 - توزيع �لهيئة �النتخابية ح�شب �جلن�س – �إمارة �لفجرية

الن�سبةالتكراراجلن�س

70 %4400ذكر

30 %1924اأنثى

100 %6324االإجمايل

ــة االنتخابية الإمارة  ــور يف الهيئ ــغ اإجمايل الذك بل

الفجرية ن�سبة 70 % من اإجمايل الهيئة االنتخابية 

ــت ن�سبة االإناث  ــى م�ستوى االإمارة، يف حني بلغ عل

30 % من اإجمايل الهيئة االنتخابية لالإمارة.

3 - توزيع �لهيئات �النتخابية ح�شب �لعمر

 ح�سب البيانات املتوفرة عن اأعمار اأع�ساء الهيئات االنتخابية، وبعد ا�ستبعاد فئة غري املحدد تاريخ ميالدهم، 

ــات بن�سبة 38 % من اإجمايل عدد اأع�ساء  ــع العمري الأع�ساء الهيئات االنتخابية يف فئة الثالثين ــز التوزي ترك

الهيئات االنتخابية، تبعتها فئة الع�رشينات بن�سبة 33 %، ثم فئة االأربعينات بن�سبة 18 %.

عجمان�ل�شارقةدبي�أبوظبي�لفئة
�أم 

�لقيوين

ر�أ�س 

�خليمة
�لن�شبة�ملجموع�لفجرية

33 %1185813500759113939456273332244882من 20 اإىل 29

38 %21584120486711148812805936220551252من 30 اإىل 39

18 %1003775323253561609220858824788من 40 اإىل 49

8 %396438961364225251118616011046من 50 اإىل 59

1 %053856111694660412010من 60 اإىل 69

2 %701049113710658781330 �سنة فاأكرب

100.00 %47444375141997139203285168506324135308املجموع

9596
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توزيع  5.2 الهيئة  الانتخابية  حسب   

الجنس رة –  ما إ م  أ القيوين   

 الجنس  التكرار  النسبة

 ذكر
2212  67% 

 أنثى
1073  33% 

 الإجمالي
3285  100% 

 إجمالي بلغ  في الذكور  الهيئة  الانتخابية

 لإمارة  أم  القيوين  نسبة 67%   من  إجمالي

 في الإمارة، مستوى على الانتخابية الهيئة

 بلغت حين  الإناث نسبة  إجمالي من 33%

 .للإمارة الانتخابية الهيئة

 

 

 

توزيع  6.2 الهيئة  الانتخابية  حسب   

الجنس رة –  ما إ راس  الخيمة   

 الجنس  التكرار  النسبة

 ذكر
10378  62% 

 أنثى
6472  38% 

 الإجمالي
16850  100% 

 إجمالي بلغ  في الذكور  الهيئة  الانتخابية

 رأس لإمارة  الخيمة  نسبة 62%   من  إجمالي

 في الإمارة، مستوى على الانتخابية الهيئة

 بلغت حين  الإناث نسبة  إجمالي من 38%

 .للإمارة الانتخابية الهيئة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ������ �������� �����

2011 �������� ������ 

67% 

33% 

الهيئة االنتخابية حسب اجلنس  امارة 
 ام القيوين

ذكر 

انثى 

62% 

38% 

الهيئة االنتخابية حسب اجلنس  امارة 
 راس اخليمة

ذكر 

انثى 
 

115 

 

توزيع  7.2 الهيئة  الانتخابية  حسب   

الجنس رة –  ما إ الفجيرة   

 الجنس  التكرار  النسبة

 ذكر
4400  70% 

 أنثى
1924  30% 

 الإجمالي
6324  100% 

 إجمالي بلغ  في الذكور  الهيئة  الانتخابية

 لإمارة  الفجيرة  نسبة 70%   من  إجمالي

 في الإمارة، مستوى على الانتخابية الهيئة

 بلغت حين  الإناث نسبة  إجمالي من 30%

 .للإمارة الانتخابية الهيئة
 

 

 ������ �������� �����

2011 �������� ������ 

70% 

30% 

الهيئة االنتخابية حسب اجلنس  امارة 
 الفجيرة

ذكر 

انثى 
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توزيع  3 اتالهيئ  الانتخابية  حسب  العمر   

 البيانات حسب   المتوفرة  عن  أعمار  الهيئات أعضاء  الانتخابية،  وبعد  استبعاد  فئة  غير  المحدد

 تاريخ  ميلادهم،  الهيئات لأعضاء العمري التوزيع تركز  في الانتخابية  الثلاثينات فئة  بنسبة

 الهيئات أعضاء عدد إجمالي من 38%  الانتخابية،  فئة ثم ،%33 بنسبة العشرينات فئة تبعتها

 .%18 بنسبة الأربعينات

 

 الفئة

أبوظب

 ي  دبي

الشار

 قة  عجمان

 أم

القيوي

 ن

 رأس

 الخيمة

الفج

 يرة  المجموع  النسبة

 إلى 20 من

29  11858  13500  7591  1393  945  6273  3322  44882  33% 

 إلى 30 من

39  21584  12048  6711  1488  1280  5936  2205  51252  38% 

 إلى 40 من

49  10037  7532  3253  561  609  2208  588  24788  18% 

 إلى 50 من

59  3964  3896  1364  225  251  1186  160  11046  8% 

 إلى 60 من

69  0  538  561  116  94  660  41  2010  1% 

 سنة 70

 فأكبر
1  0  491  137  106  587  8  1330  1% 

 المجموع
47444  37514  19971  3920  3285  16850  6324  135308  100.00% 

 
 

 ������ �������� �����

2011 �������� ������ 

33% 

38% 

18% 

8% 

2% 
توزيع اجمالي الهيئات االنتخابية حسب الفئات العمرية 

من 20 إلى 29 

من 30 إلى 39 

من 40 إلى 49 

من 50 إلى 59 

من 60 إلى 69 

70 سنة فأكثر 
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توزيع  1.3 الهيئة  الانتخابية  حسب   

العمر رة –  ما إ أبوظبي   

 الهيئات أعضاء أعمار عن المتوفرة البيانات حسب

 الانتخابية،  وبعد  استبعاد  فئة  غير  المحدد

 تاريخ  ميلادهم،  تركز  التوزيع  العمري  للهيئة

 الانتخابية  في  إمارة  أبوظبي  في  فئة

 الثلاثينات  بنسبة 46%،   تلتها  فئة

 العشرينات    وبنسبة 25%،   ثم  فئة

 الأربعينات  بنسبة 21%   والخمسينات

 .%8 بنسبة

 

 

توزيع  2.3 للهيئة  الانتخابية  حسب    

العمر رة –  ما إ دبي   

 الهيئات أعضاء أعمار عن المتوفرة البيانات حسب

 الانتخابية،  وبعد  استبعاد  فئة  غير  المحدد

 تاريخ  ميلادهم،  تركز  التوزيع  العمري  للهيئة

 في الانتخابية  في دبي إمارة  الفئة  من العمرية

20‐29   بنسبة 36%،   تلتها  الثلاثينات فئة

 بنسبة 32%،   ثم  فئة  الأربعينات  بنسبة

 .%10 بنسبة والخمسينات 20%

 

 

توزيع  3.3 الهيئة  الانتخابية  حسب   

العمر رة –  ما إ رقة  الشا  
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 اجمالي الهيئات االنتخابية حسب العمر

25% 

46% 

21% 

8% 

توزيع الهيئة االنتخابية حسب الفئات 
إمارة أبوظبي  العمرية

من 20 إلى 29 
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من 50 إلى 59 
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توزيع الهيئة االنتخابية حسب الفئة العمرية 

إمارة دبي 

من 20 إلى 29 
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تقرير انتخابات
المجلس الوطني االتحادي

1.3 - توزيع �لهيئة �النتخابية ح�شب �لعمر – �إمارة �أبوظبي

ــار اأع�ساء  ــن اأعم ــرة ع ــات املتوف ــب البيان ح�س

ــاد فئة غري  ــد ا�ستبع ــة، وبع ــات االنتخابي الهيئ

ــع العمري  ــم، تركز التوزي ــخ ميالده املحدد تاري

ــي يف فئة  ــارة اأبوظب ــة يف اإم ــة االنتخابي للهيئ

ــة 46 %، تلتها فئة الع�رشينات   الثالثينات بن�سب

ــة 25 %، ثم فئة االأربعينات بن�سبة 21 %  وبن�سب

واخلم�سينات بن�سبة 8 %.

2.3 - توزيع للهيئة �النتخابية  ح�شب �لعمر – �إمارة دبي

ــار اأع�ساء  ــن اأعم ــرة ع ــات املتوف ــب البيان ح�س

ــاد فئة غري  ــد ا�ستبع ــة، وبع ــات االنتخابي الهيئ

ــع العمري  ــم، تركز التوزي ــخ ميالده املحدد تاري

للهيئة االنتخابية يف اإمارة دبي يف الفئة العمرية 

ــة 36 %، تلتها فئة الثالثينات  من 20-29 بن�سب

ــة االأربعينات بن�سبة 20 %  بن�سبة 32 %، ثم فئ

واخلم�سينات بن�سبة 10 %.

3.3 - توزيع �لهيئة �النتخابية ح�شب �لعمر – �إمارة �ل�شارقة

ــار اأع�ساء  ــن اأعم ــرة ع ــات املتوف ــب البيان ح�س

ــاد فئة غري  ــد ا�ستبع ــة، وبع ــات االنتخابي الهيئ

ــع العمري  ــم، تركز التوزي ــخ ميالده املحدد تاري

ــارة ال�سارقة يف الفئة  ــة االنتخابية يف اإم للهيئ

ــة 38 %، تلتها فئة  ــن 20-29 بن�سب العمرية م

ــة االأربعينات  ــم فئ ــة 34 %، ث ــات بن�سب الثالثين

بن�سبة 16 % وفئة اخلم�سينات بن�سبة 7 %.

4.3 - توزيع �لهيئة �النتخابية ح�شب �لعمر – �إمارة عجمان

ــار اأع�ساء  ــن اأعم ــرة ع ــات املتوف ــب البيان ح�س

ــاد فئة غري  ــد ا�ستبع ــة، وبع ــات االنتخابي الهيئ

ــع العمري  ــم، تركز التوزي ــخ ميالده املحدد تاري

ــان يف فئة  ــارة عجم ــة يف اإم ــة االنتخابي للهيئ

ــة 38 %،  تلتها الفئة العمرية  الثالثينات بن�سب

ــة  ــم فئ 36 %، ث ــة  ــة وبن�سب 20-29 �سن ــن  م

االأربعينات بن�سبة 14 %.

5.3 - توزيع �لهيئة �النتخابية ح�شب �لعمر – �إمارة �أم �لقيوين

ــار اأع�ساء  ــن اأعم ــرة ع ــات املتوف ــب البيان ح�س

ــاد فئة غري  ــد ا�ستبع ــة، وبع ــات االنتخابي الهيئ

ــع العمري  ــم، تركز التوزي ــخ ميالده املحدد تاري

ــارة اأم القيوين يف فئة  ــة االنتخابية يف اإم للهيئ

ــة 39 %،  تلتها الفئة العمرية  الثالثينات بن�سب

ــة  ــم فئ ث  ،% 29 ــة  ــة وبن�سب 20-29 �سن ــن  م

ــة 18 % واخلم�سينات بن�سبة  االأربعينـات بن�سب

.% 8

6.3 - توزيع �لهيئة �النتخابية ح�شب �لعمر – �إمارة ر�أ�س �خليمة

ــار اأع�ساء  ــن اأعم ــرة ع ــات املتوف ــب البيان ح�س

ــاد فئة غري  ــد ا�ستبع ــة، وبع ــات االنتخابي الهيئ

ــع العمري  ــم، تركز التوزي ــخ ميالده املحدد تاري
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ــة 35 %،  ثم فئة االأربعينات بن�سبة 13 %  بن�سب

واخلم�سينات بن�سبة 7 %.

7.3 - توزيع �لهيئة �النتخابية ح�شب �لعمر – �إمارة �لفجرية

ــار اأع�ساء  ــن اأعم ــرة ع ــات املتوف ــب البيان ح�س

ــاد فئة غري  ــد ا�ستبع ــة، وبع ــات االنتخابي الهيئ
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ــة 53 %، تلتها فئة  ــن 20-29 بن�سب ــة م العمري

ــة االأربعينات  ــة 35 %،  ثم فئ ــات بن�سب الثالثين

بن�سبة 9 % واخلم�سينات بن�سبة 2 %.
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توزيع  1.3 الهيئة  الانتخابية  حسب   

العمر رة –  ما إ أبوظبي   

 الهيئات أعضاء أعمار عن المتوفرة البيانات حسب

 الانتخابية،  وبعد  استبعاد  فئة  غير  المحدد

 تاريخ  ميلادهم،  تركز  التوزيع  العمري  للهيئة

 الانتخابية  في  إمارة  أبوظبي  في  فئة

 الثلاثينات  بنسبة 46%،   تلتها  فئة

 العشرينات    وبنسبة 25%،   ثم  فئة

 الأربعينات  بنسبة 21%   والخمسينات

 .%8 بنسبة

 

 

توزيع  2.3 للهيئة  الانتخابية  حسب    

العمر رة –  ما إ دبي   

 الهيئات أعضاء أعمار عن المتوفرة البيانات حسب

 الانتخابية،  وبعد  استبعاد  فئة  غير  المحدد

 تاريخ  ميلادهم،  تركز  التوزيع  العمري  للهيئة

 في الانتخابية  في دبي إمارة  الفئة  من العمرية

20‐29   بنسبة 36%،   تلتها  الثلاثينات فئة

 بنسبة 32%،   ثم  فئة  الأربعينات  بنسبة

 .%10 بنسبة والخمسينات 20%

 

 

توزيع  3.3 الهيئة  الانتخابية  حسب   

العمر رة –  ما إ رقة  الشا  
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توزيع  1.3 الهيئة  الانتخابية  حسب   

العمر رة –  ما إ أبوظبي   
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 الهيئات أعضاء أعمار عن المتوفرة البيانات حسب

 الانتخابية،  وبعد  استبعاد  فئة  غير  المحدد

 تاريخ  ميلادهم،  تركز  التوزيع  العمري  للهيئة

 في الانتخابية  إمارة  في الشارقة  الفئة  العمرية

 من 20‐29   بنسبة 38%،   تلتها  فئة

 الأربعينات فئة ثم ،%34 بنسبة الثلاثينات

 .%7 بنسبة الخمسينات وفئة %16 بنسبة  

 

توزيع  4.3 الهيئة  الانتخابية  حسب   

العمر رة –  ما إ عجمان   

 الهيئات أعضاء أعمار عن المتوفرة البيانات حسب

 الانتخابية،  وبعد  استبعاد  فئة  غير  المحدد

 تاريخ  ميلادهم،  تركز  التوزيع  العمري  للهيئة

 الثلاثينات فئة في عجمان إمارة في الانتخابية

 بنسبة 38%،     تلتها  الفئة  من العمرية 20‐29 

 سنة  وبنسبة 36%،   ثم  فئة  الأربعينات

 .%14 بنسبة

 

 

توزيع  5.3 الهيئة  الانتخابية  حسب   

العمر رة –  ما إ م  أ القيوين   

 حسب  البيانات  المتوفرة  عن  أعمار  أعضاء

 الهيئات  الانتخابية،  وبعد  استبعاد  فئة  غير

 المحدد  تاريخ  ميلادهم،  تركز  التوزيع  العمري

 للهيئة  الانتخابية  في  إمارة  أم  القيوين  في

 الفئة تلتها  ،%39 بنسبة الثلاثينات فئة

 العمرية  من 20‐29   سنة  وبنسبة 29%،   ثم

 فئة  الأربعينات  بنسبة 18%   والخمسينات

 .%8 بنسبة
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 الهيئات أعضاء أعمار عن المتوفرة البيانات حسب

 الانتخابية،  وبعد  استبعاد  فئة  غير  المحدد

 تاريخ  ميلادهم،  تركز  التوزيع  العمري  للهيئة

 في الانتخابية  إمارة  في الشارقة  الفئة  العمرية
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.%14 بنسبة
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 الهيئات أعضاء أعمار عن المتوفرة البيانات حسب
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توزيع  5.3 الهيئة  الانتخابية  حسب   
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توزيع  6.3 الهيئة  الانتخابية  حسب   

العمر رة –  ما إ رأس  الخيمة   

 حسب  البيانات  المتوفرة  عن  أعمار  أعضاء

 الهيئات  الانتخابية،  وبعد  استبعاد  فئة  غير

 المحدد  تاريخ  ميلادهم،  تركز  التوزيع  العمري

 للهيئة  الانتخابية  في  رأس إمارة  الخيمة  في

 فئة  العشرينات  بنسبة 37%،   تلتها  فئة

 الثلاثينات  بنسبة 35%،     ثم  فئة

 الأربعينات  بنسبة 13%   والخمسينات

 .%7 بنسبة

 

 

توزيع  7.3 الهيئة  الانتخابية  حسب   

العمر رة –  ما إ الفجيرة   

 حسب  البيانات  المتوفرة  عن  أعمار  أعضاء

 الهيئات  الانتخابية،  وبعد  استبعاد  فئة  غير

 المحدد  تاريخ  ميلادهم،  تركز  التوزيع  العمري

 للهيئة  الانتخابية  في  إمارة  الفجيرة    في

 ،%53 بنسبة 29‐20 من العمرية الفئة  تلتها

 فئة  الثلاثينات  بنسبة 35%،     ثم  فئة

 الأربعينات  بنسبة 9%   والخمسينات

 .%2 بنسبة
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من 50 إلى 59 

من 60 إلى 69 

70 سنة فاكثر 

53% 35% 

9% 
2%  1% 

 توزيع الهيئة االنتخابية حسب الفئة العمرية 
إمارة الفجيرة 

من 20 إلى 29 

من 30 إلى 39 

من 40 إلى 49 

من 50 إلى 59 

من 60 إلى 69 
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توزيع  6.3 الهيئة  الانتخابية  حسب   

العمر رة –  ما إ رأس  الخيمة   

 حسب  البيانات  المتوفرة  عن  أعمار  أعضاء

 الهيئات  الانتخابية،  وبعد  استبعاد  فئة  غير

 المحدد  تاريخ  ميلادهم،  تركز  التوزيع  العمري

 للهيئة  الانتخابية  في  رأس إمارة  الخيمة  في

 فئة  العشرينات  بنسبة 37%،   تلتها  فئة

 الثلاثينات  بنسبة 35%،     ثم  فئة

 الأربعينات  بنسبة 13%   والخمسينات

 .%7 بنسبة

 

 

توزيع  7.3 الهيئة  الانتخابية  حسب   

العمر رة –  ما إ الفجيرة   

 حسب  البيانات  المتوفرة  عن  أعمار  أعضاء

 الهيئات  الانتخابية،  وبعد  استبعاد  فئة  غير

 المحدد  تاريخ  ميلادهم،  تركز  التوزيع  العمري

 للهيئة  الانتخابية  في  إمارة  الفجيرة    في

 ،%53 بنسبة 29‐20 من العمرية الفئة  تلتها

 فئة  الثلاثينات  بنسبة 35%،     ثم  فئة

 الأربعينات  بنسبة 9%   والخمسينات

 .%2 بنسبة
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تقرير انتخابات
المجلس الوطني االتحادي

�مللحق رقم ) 3 ( �إح�شائيات �ملر�شحني

بلغ العدد النهائي للمر�سحني لكافة االإمارات 450 مر�سحاً. ونعر�س فيما يلي للخ�سائ�س العامة للمر�سحني 

ح�سب املعلومات1 التي توّفرت عن كافة املر�سحني بح�سب: االإمارة- ال�سن- اجلن�س- املوؤهالت العلمية.

1 - توزيع �ملر�شحني ح�شب �الإمارة:

ــة 27 % الإمارة دبي ون�سبة 24 % الإمارة اأبوظبي ون�سبة 19 % الإمارة ال�سارقة ون�سبة  ــوزّع املر�سحون بن�سبـ ت

13 % الإمارة راأ�س اخليمة ون�سبة 7 % الإمارة عجمان ون�سبة 4 % الإمارة اأم القيوين ون�سبة 4 % الإمارة الفجرية. 
ويو�سح اجلدول وال�سكل البياين التاليني توزيع املر�سحني ح�سب االإمارة:

توزيع �ملر�شحني ح�شب كل �إمارة

الن�سبةالعدداالإمارة

24 %109اأبوظبي

27 %123دبي

19 %87ال�سارقة

7 %33عجمان

4 %19ام القيوين

13 %59را�س اخليمة

4 %20الفجرية

450اإجمايل

2 - توزيع �ملر�شحني ح�شب �جلن�س

ــاه توزيع اإجمايل املر�سحني  ــور وبن�سبة 18 % لالإناث. ويو�سح اجلدول اأدن ــوزّع املر�سحون بن�سبة 82 % للذك ت

ح�سب اجلن�س:

�إجمايل �ملر�شحني ح�شب �جلن�س

الن�سبةالتكراراجلن�س

82 %367ذكر

18 %83اأنثى

100 %450االإجمايل

1   امل�سدر: نظام ت�سجيل املر�سحني باللجنة الوطنية لالنتخابات 2011

فهر�س �مللحق رقم ) 3( �إح�شائيات �ملر�شحني

�ل�شفحة�ملحتوياتم

100توزيع املر�سحني ح�سب االإمارة1

100توزيع املر�سحني ح�سب اجلن�س2

101توزيع املر�سحني الإمارة اأبوظبي ح�سب اجلن�س1.2

101توزيع املر�سحني الإمارة دبي ح�سب اجلن�س2.2

102توزيع املر�سحني الإمارة ال�سارقة ح�سب اجلن�س3.2

102توزيع املر�سحني الإمارة عجمان ح�سب اجلن�س4.2

102توزيع املر�سحني ة الإمارة اأم القيوين ح�سب اجلن�س5.2

103توزيع املر�سحني الإمارة راأ�س اخليمة ح�سب اجلن�س6.2

103توزيع املر�سحني الإمارة الفجرية ح�سب اجلن�س7.2

104توزيع املر�سحني ح�سب العمر3

105توزيع املر�سحني الإمارة اأبوظبي ح�سب العمر1.3

105توزيع املر�سحني الإمارة دبي ح�سب العمر2.3

105توزيع املر�سحني الإمارة ال�سارقة ح�سب العمر3.3

106توزيع املر�سحني الإمارة عجمان ح�سب العمر4.3

106توزيع املر�سحني الإمارة اأم القيوين ح�سب العمر5.3

106توزيع املر�سحني الإمارة را�س اخليمة ح�سب العمر6.3

107توزيع املر�سحني الإمارة الفجرية ح�سب العمر7.3

108توزيع املر�سحني ح�سب املوؤهل العلمي4

109توزيع املر�سحني الإمارة اأبوظبي ح�سب املوؤهل العلمي1.4

109توزيع املر�سحني الإمارة دبي ح�سب املوؤهل العلمي2.4

109توزيع املر�سحني الإمارة ال�سارقة ح�سب املوؤهل العلمي3.4

110توزيع املر�سحني الإمارة عجمان ح�سب املوؤهل العلمي4.4

110توزيع املر�سحني ة الإمارة اأم القيوين ح�سب املوؤهل العلمي5.4

110توزيع املر�سحني الإمارة را�س اخليمة ح�سب املوؤهل العلمي6.4

111توزيع املر�سحني الإمارة الفجرية ح�سب املوؤهل العلمي7.4

111توزيع وكالء املر�سحني ح�سب كل اإمارة5

112توزيع اإنفاق املر�سحني على احلمالت االنتخابية ح�سب كل اإمارة6
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الملحق رقم  إحصائيات ( 3 )  المرشحين   

 

 بلغ  للمرشحين النهائي العدد  الإمارات لكافة 450   .مرشحاً  نعرضو  لخصائصل يلي فيما  العامة

 حسب للمرشحين  نع توفّرت التي 2تامولعملا  ‐الجنس ‐السن ‐إمارةال :بحسب المرشحين كافة

 .العلمية المؤهلات

 

توزيع  1 المرشحين  حسب  رةال  ما إ : 

 الشارقة إمارةل %19 ونسبة أبوظبي إمارةل %24 ونسبة دبي إمارةل %27 بنسبة نالمرشحو توزّع

 %4 ونسبة القيوين أم إمارةل %4 ونسبة عجمان إمارةل %7 ونسبة الخيمة رأس إمارةل %13 ونسبة

 :إمارةال حسب المرشحين توزيع ينالتالي البياني والشكل الجدول ويوضح .الفجيرة إمارةل

 

توزيع المرشحين  حسب  كل  رة  ما إ  

 الإمارة  العدد  النسبة

 أبوظبي
109  24% 

 دبي
123  27% 

 الشارقة
87  19% 

 عجمان
33  7% 

 القيوين ام
19  4% 

 الخيمة راس
59  13% 

 الفجيرة
20  4% 

 إجمالي
450  100% 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2
 2011 ���������� ������� ������� �������� ����� ���� :������  
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توزيع  2 المرشحين  حسب  الجنس   

 إجمالي توزيع أدناه الجدول ويوضح .للإناث % 18 وبنسبة للذكور %82 بنسبة المرشحون توزّع

 :الجنس حسب المرشحين

 حسب المرشحين إجمالي

 الجنس

 الجنس  التكرار  النسبة

 ذكر 367  82% 

 أنثى 83  18% 

 الإجمالي 450  100% 

 
 

 

 ويوضح  الرسم  البياني

 المقابل  النسب  المئوية

 لتوزيع  المرشحين  حسب

 الجنس  تساوت حيث .والإمارة

 إمارات (3)  حيث من  أكثر  عدد

 للمرشحين  الذكور  بنسبة

 تبلغ  عجمان إمارات وهي 85%

 والشارقة  حين في والفجيرة،

 سجّلت  إمارة  دبي  وإمارة  أم

 القيوين  أكثر  عدد

 للمترشحات  النساء

 .%21 بنسبة
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تقرير انتخابات
المجلس الوطني االتحادي

ــاين  البي ــم  الر�س ــح  ويو�س

ــل الن�سب املئوية لتوزيع  املقاب

ــس  اجلن� ــب  ح�س ــني  املر�سح

ــاوت )3(  ــث ت�س ــارة. حي واالإم

ــرث عدد  ــن حيث اأك ــارات م اإم

بن�سبة  ــور  الذك ــني  للمر�سح

تبلغ 85 % وهي اإمارات عجمان 

ــرية، يف حني  ــة والفج وال�سارق

ــارة اأم  ــارة دبي واإم �سّجلت اإم

القيوين اأكرث عدد للمرت�سحات 

الن�ساء بن�سبة 21 %.

1.2 - توزيع �ملر�شحني ح�شب �جلن�س – �إمارة �أبوظبي

الن�سبةالتكراراجلن�س

81 %88ذكر

19 %21اأنثى

100 %109االإجمايل

بلغ اإجمايل املر�سحني الذكور الإمارة اأبوظبي ن�سبة 

ــايل املر�سحني على م�ستوى االإمارة،  81 % من اإجم
ــن اإجمايل  ــاث 19 % م ــة االإن ــت ن�سب ــني بلغ يف ح

املر�سحني لالإمارة.

2.2 - توزيع �ملر�شحني ح�شب �جلن�س – �إمارة دبي 

الن�سبةالتكراراجلن�س

79 %97ذكر

21 %26اأنثى

100 %123االإجمايل

ــور الإمارة دبي ن�سبة  بلغ اإجمـايل املر�سحـني الذكـ

79 % من اإجمايل املر�سحني على م�ستوى االإمارة، يف 
حني بلغت ن�سبة االإناث 21 % من اإجمايل املر�سحني 

لالإمارة.

3.2 - توزيع �ملر�شحني ح�شب �جلن�س – �إمارة �ل�شارقة

الن�سبةالتكراراجلن�س

83 %72ذكر

17 %15اأنثى

100 %87االإجمايل

بلغ اإجمايل الذكور املر�سحني الإمارة ال�سارقة ن�سبة 

83 % من اإجمايل املر�سحني على م�ستوى االإمارة، يف 
حني بلغت ن�سبة االإناث 17 % من اإجمايل املر�سحني 

لالإمارة.

4.2 - توزيع �ملر�شحني ح�شب �جلن�س – �إمارة عجمان

الن�سبةالتكراراجلن�س

85 %28ذكر

15 %5اأنثى

100 %33االإجمايل

بلغ اإجمايل الذكور املر�سحني الإمارة عجمان ن�سبة 

ــى م�ستوى االإمارة،  ــن اإجمايل املر�سحني عل 85 % م
ــن اإجمايل  ــاث 15 % م ــة االإن ــت ن�سب ــني بلغ يف ح

املر�سحني لالإمارة.

5.2 - توزيع �ملر�شحني ح�شب �جلن�س – �إمارة �أم �لقيوين	

الن�سبةالتكراراجلن�س

79 %15ذكر

21 %4اأنثى

100 %19االإجمايل

ــارة اأم القيوين  ــور املر�سحني الإم ــغ اإجمايل الذك بل

ــني على م�ستوى  ــة 79 % من اإجمايل املر�سح ن�سب

االإمارة، يف حني بلغت ن�سبة االإناث 21 % من اإجمايل 

املر�سحني لالإمارة.
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توزيع  1.2 المرشحين  حسب  الجنس   

رة – ما إ أبوظبي   

 الجنس  التكرار  النسبة

 ذكر
88  81% 

 أنثى
21  19% 

 الإجمالي
109  100% 

 بلغ  إجمالي  المرشحين  الذكور  لإمارة

 المرشحين إجمالي من %81 نسبة أبوظبي

 نسبة بلغت حين في الإمارة، مستوى على

 .للإمارة المرشحين إجمالي من %19 الإناث

   

 

توزيع  2.2 المرشحين  حسب  الجنس   

رة – ما إ دبي   

 الجنس  التكرار  النسبة

 ذكر
97  79% 

 أنثى
26  21% 

 الإجمالي
123  100% 

 بلغ  إجمالي  المرشحين  الذكور  لإمارة  دبي

 نسبة 79%   من  إجمالي  المرشحين  على

 مستوى  الإمارة،  في  حين  بلغت  نسبة

 .للإمارة المرشحين إجمالي من %21 الإناث
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توزيع  1.2 المرشحين  حسب  الجنس   

رة – ما إ أبوظبي   

 الجنس  التكرار  النسبة

 ذكر
88  81% 

 أنثى
21  19% 

 الإجمالي
109  100% 

 بلغ  إجمالي  المرشحين  الذكور  لإمارة

 المرشحين إجمالي من %81 نسبة أبوظبي

 نسبة بلغت حين في الإمارة، مستوى على

 .للإمارة المرشحين إجمالي من %19 الإناث

   

 

توزيع  2.2 المرشحين  حسب  الجنس   

رة – ما إ دبي   

 الجنس  التكرار  النسبة

 ذكر
97  79% 

 أنثى
26  21% 

 الإجمالي
123  100% 

 بلغ  إجمالي  المرشحين  الذكور  لإمارة  دبي

 نسبة 79%   من  إجمالي  المرشحين  على

 مستوى  الإمارة،  في  حين  بلغت  نسبة

 .للإمارة المرشحين إجمالي من %21 الإناث
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توزيع  3.2 المرشحين  حسب  الجنس   

رة – ما إ رقة  الشا  

 الجنس  التكرار  النسبة

 ذكر
72  83% 

 أنثى
15  17% 

 الإجمالي
87  100% 

 الشارقة لإمارة المرشحين الذكور إجمالي بلغ

 نسبة 83%   من  إجمالي  المرشحين  على

 مستوى  الإمارة،  في  حين  بلغت  نسبة

 .للإمارة المرشحين إجمالي من %17 الإناث

   

 

توزيع  4.2 المرشحين  حسب  الجنس   

رة – ما إ عجمان   

 الجنس  التكرار  النسبة

 ذكر
28  85% 

 أنثى
5  15% 

 الإجمالي
33  100% 

 بلغ  إجمالي  الذكور  المرشحين  لإمارة  عجمان

 نسبة 85%   من  إجمالي  المرشحين  على

 مستوى  الإمارة،  في  حين  بلغت  نسبة

 .للإمارة المرشحين إجمالي من %15 الإناث
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توزيع  3.2 المرشحين  حسب  الجنس   

رة – ما إ رقة  الشا  

 الجنس  التكرار  النسبة

 ذكر
72  83% 

 أنثى
15  17% 

 الإجمالي
87  100% 

 الشارقة لإمارة المرشحين الذكور إجمالي بلغ

 نسبة 83%   من  إجمالي  المرشحين  على

 مستوى  الإمارة،  في  حين  بلغت  نسبة

 .للإمارة المرشحين إجمالي من %17 الإناث

   

 

توزيع  4.2 المرشحين  حسب  الجنس   

رة – ما إ عجمان   

 الجنس  التكرار  النسبة

 ذكر
28  85% 

 أنثى
5  15% 

 الإجمالي
33  100% 

 بلغ  إجمالي  الذكور  المرشحين  لإمارة  عجمان

 نسبة 85%   من  إجمالي  المرشحين  على

 مستوى  الإمارة،  في  حين  بلغت  نسبة

 .للإمارة المرشحين إجمالي من %15 الإناث
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توزيع  5.2 المرشحين  حسب  الجنس   

رة – ما إ م  أ القيوين   

 الجنس  التكرار  النسبة

 ذكر
15  79% 

 أنثى
4  21% 

 الإجمالي
19  100% 

 بلغ  إجمالي  الذكور  المرشحين  لإمارة  أم

 القيوين  نسبة 79%   من  إجمالي

 المرشحين  على  مستوى  الإمارة،  في  حين

 بلغت  نسبة  الإناث 21%   من  إجمالي

 .للإمارة المرشحين

   

 

 

 

توزيع  6.2 المرشحين  حسب  الجنس   

رة – ما إ راس  الخيمة   

 الجنس  التكرار  النسبة

 ذكر
50  85% 

 أنثى
9  15% 

 الإجمالي
59  100% 

 بلغ  إجمالي  المرشحين  الذكور  لإمارة  رأس

 الخيمة  نسبة  المرشحين إجمالي من 85%

 نسبة بلغت حين في الإمارة، مستوى على

 .للإمارة المرشحين إجمالي من %15 الإناث
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توزيع  2 المرشحين  حسب  الجنس   

 إجمالي توزيع أدناه الجدول ويوضح .للإناث % 18 وبنسبة للذكور %82 بنسبة المرشحون توزّع

 :الجنس حسب المرشحين

 حسب المرشحين إجمالي

 الجنس

 الجنس  التكرار  النسبة

 ذكر 367  82% 

 أنثى 83  18% 

 الإجمالي 450  100% 

 
 

 

 ويوضح  الرسم  البياني

 المقابل  النسب  المئوية

 لتوزيع  المرشحين  حسب

 الجنس  تساوت حيث .والإمارة

 إمارات (3)  حيث من  أكثر  عدد

 للمرشحين  الذكور  بنسبة

 تبلغ  عجمان إمارات وهي 85%

 والشارقة  حين في والفجيرة،

 سجّلت  إمارة  دبي  وإمارة  أم

 القيوين  أكثر  عدد

 للمترشحات  النساء

 .%21 بنسبة
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تقرير انتخابات
المجلس الوطني االتحادي

6.2 - توزيع �ملر�شحني ح�شب �جلن�س – �إمارة ر��س �خليمة

الن�سبةالتكراراجلن�س

85 %50ذكر

15 %9اأنثى

100 %59االإجمايل

ــارة راأ�س اخليمة  ــايل املر�سحني الذكور الإم بلغ اإجم

ــني على م�ستوى  ــة 85 % من اإجمايل املر�سح ن�سب

االإمارة، يف حني بلغت ن�سبة االإناث 15 % من اإجمايل 

املر�سحني لالإمارة.

7.2 - توزيع �ملر�شحني ح�شب �جلن�س – �إمارة �لفجرية

الن�سبةالتكراراجلن�س

85 %17ذكر

15 %3اأنثى

100 %20االإجمايل

بلغ اإجمايل املر�سحني الذكور الإمارة الفجرية ن�سبة 

ــى م�ستوى االإمارة،  85 % من اإجمايل املر�سحني عل
ــن اإجمايل  ــاث 15 % م ــة االإن ــت ن�سب ــني بلغ يف ح

املر�سحني لالإمارة.

3 - توزيع �ملر�شحني ح�شب �لعمر

ترّكز التوزيع العمري للمر�سحني يف فئة الثالثينات بن�سبة 38 % من اإجمايل املر�سحني، تبعها فئة االأربعينات 

بن�سبة 36 % ثم فئة اخلم�سينات بن�سبة 16 %، ويو�سح اجلدول والر�سوم البيانية اأدناه اأن اأكرث من 47 % من 

املر�سحني تقل اأعمارهم عن 40 عاما.

توزيع �ملر�شحني ح�شب كل �إمارة

االإمارة

العمر

االإجمايل

اكرب من 25-3031-4041-5051-6060

124934140109اأبوظبي

133654191123دبي

5343116187ال�سارقة

012126333عجمان

1594019اأم القيوين

9231511159را�س اخليمة

11171020الفجرية

41170162716450اإجمايل

100 %1 %16 %36 %38 %9 %الن�سبة

103104
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توزيع  5.2 المرشحين  حسب  الجنس   

رة – ما إ م  أ القيوين   

 الجنس  التكرار  النسبة

 ذكر
15  79% 

 أنثى
4  21% 

 الإجمالي
19  100% 

 بلغ  إجمالي  الذكور  المرشحين  لإمارة  أم

 القيوين  نسبة 79%   من  إجمالي

 المرشحين  على  مستوى  الإمارة،  في  حين

 بلغت  نسبة  الإناث 21%   من  إجمالي

 .للإمارة المرشحين

   

 

 

 

توزيع  6.2 المرشحين  حسب  الجنس   

رة – ما إ راس  الخيمة   

 الجنس  التكرار  النسبة

 ذكر
50  85% 

 أنثى
9  15% 

 الإجمالي
59  100% 

 بلغ  إجمالي  المرشحين  الذكور  لإمارة  رأس

 الخيمة  نسبة  المرشحين إجمالي من 85%

 نسبة بلغت حين في الإمارة، مستوى على

 .للإمارة المرشحين إجمالي من %15 الإناث
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توزيع  7.2 المرشحين  حسب  الجنس   

رة – ما إ الفجيرة   

 الجنس  التكرار  النسبة

 ذكر
17  85% 

 أنثى
3  15% 

 الإجمالي
20  100% 

 بلغ  إجمالي  المرشحين  الذكور  لإمارة

 المرشحين إجمالي من %85 نسبة الفجيرة

 نسبة بلغت حين في الإمارة، مستوى على

 .للإمارة المرشحين إجمالي من %15 الإناث
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توزيع  3 المرشحين  حسب  العمر   

 

 تركّز  التوزيع  العمري  للمرشحين  في  الثلاثينات فئة  بنسبة 38%   من  إجمالي  المرشحين،

 تبعها  فئة  الأربعينات  بنسبة 36%   ثم  فئة  الخمسينات  بنسبة 16%،   ويوضح  الجدول

 .عاما 40 عن أعمارهم تقل المرشحين من %47 من أكثر أن أدناه البيانية والرسوم

توزيع المرشحين  حسب  كل  رة  ما إ  

 العمر

 الإمارة
30‐25  40‐31  50‐41  60‐51 

 من اكبر

60 
 الإجمالي

 أبوظبي
12  49  34  14  0  109 

 دبي
13  36  54  19  1  123 

 الشارقة
5  34  31  16  1  87 

 عجمان
0  12  12  6  3  33 

 القيوين أم
1  5  9  4  0  19 

 الخيمة راس
9  23  15  11  1  59 

 الفجيرة
1  11  7  1  0  20 

 إجمالي
41  170  162  71  6  450 

 النسبة
9%  38%  36%  16%  1%  100% 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توزيع  3 المرشحين  حسب  العمر   

 

 تركّز  التوزيع  العمري  للمرشحين  في  الثلاثينات فئة  بنسبة 38%   من  إجمالي  المرشحين،

 تبعها  فئة  الأربعينات  بنسبة 36%   ثم  فئة  الخمسينات  بنسبة 16%،   ويوضح  الجدول

 .عاما 40 عن أعمارهم تقل المرشحين من %47 من أكثر أن أدناه البيانية والرسوم

توزيع المرشحين  حسب  كل  رة  ما إ  

 العمر

 الإمارة
30‐25  40‐31  50‐41  60‐51 

 من اكبر

60 
 الإجمالي

 أبوظبي
12  49  34  14  0  109 

 دبي
13  36  54  19  1  123 

 الشارقة
5  34  31  16  1  87 

 عجمان
0  12  12  6  3  33 

 القيوين أم
1  5  9  4  0  19 

 الخيمة راس
9  23  15  11  1  59 

 الفجيرة
1  11  7  1  0  20 

 إجمالي
41  170  162  71  6  450 

 النسبة
9%  38%  36%  16%  1%  100% 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تقرير انتخابات
المجلس الوطني االتحادي

1.3 - توزيع �ملر�شحني ح�شب �لعمر – �إمارة �أبوظبي 

اكرب من 51-4160-3150-2540-30االإمارة

االأجمايل60

124934140109اأبوظبي

100 %0 %13 %31 %45 %11 %الن�سبة

ترّكز التوزيع العمري للمر�سحني يف اإمارة اأبوظبي يف 

ــة 45 % من اإجمايل املر�سحني،  فئة الثالثينات بن�سب

ــة  ــم فئ ــة 31 % ث ــات وبن�سب ــة االأربعين ــا فئ تبعه

ــت ن�سبة  ــني بلغ ــة 13 %، يف ح ــات بن�سب اخلم�سين

املر�سحني االأقل من 31 عاما 11 %.

2.3 - توزيع �ملر�شحني ح�شب �لعمر – �إمارة دبي 

اكرب 51-4160-3150-2540-30االإمارة

من 60
االأجمايل

133654191123دبي

100 %1 %15 %44 %29 %11 %الن�سبة

ترّكز التوزيع العمري للمر�سحني يف اإمارة دبي يف فئة 

االأربعينات بن�سبة 44 % من اإجمايل املر�سحني، تبعها 

ــم فئة اخلم�سينات  ــة الثالثينات وبن�سبة 29 % ث فئ

ــت ن�سبة املر�سحني االأقل  بن�سبة 15 %، يف حني بلغ

من 31 عاما 11 %.

3.3 - توزيع �ملر�شحني ح�شب �لعمر – �إمارة �ل�شارقة

اكرب 51-4160-3150-2540-30االإمارة

من 60
االأجمايل

5343116187ال�سارقة

100 %1 %18 %36 %39 %6 %الن�سبة

ــز التوزيع العمري للمر�سحني يف اإمارة ال�سارقة  ترّك

ــايل  ــن اإجم 39 % م ــة  ــات بن�سب ــة الثالثين يف فئ

املر�سحني، تبعها فئة االأربعينات وبن�سبة 36 % ثم 

فئة اخلم�سينات بن�سبة 18 %، يف حني بلغت ن�سبة 

املر�سحني االأقل من 31 عاما 6 %.

4.3 - توزيع �ملر�شحني ح�شب �لعمر – �إمارة عجمان

اكرب 51-4160-3150-2540-30االإمارة

من 60
االأجمايل

012126334عجمان

100 %9 %18 %36 %36 %0 %الن�سبة

ترّكز التوزيع العمري للمر�سحني يف اإمارة عجمان يف 

ــة 36 % من اإجمايل املر�سحني  فئة الثالثينات بن�سب

ــة 36 % ثم فئة  ــة االأربعينات وبن�سب وم�ساوية لفئ

ــت ن�سبة  ــني بلغ ــة 18 %، يف ح ــات بن�سب اخلم�سين

املر�سحني االأكرب من 60 عاما 9 %. 

5.3 - توزيع �ملر�شحني ح�شب �لعمر – �إمارة �أم �لقيوين 

اكرب 51-4160-3150-2540-30االإمارة

من 60
االأجمايل

اأم 

القيوين
1594019

100 %0 %21 %48 %26 %5 %الن�سبة

اأم  ــارة  اإم ــني يف  للمر�سح ــري  العم ــع  التوزي ــز  ترّك

القيوين يف فئة االأربعينات بن�سبة 48 % من اإجمايل 

ــات بن�سبة 26 % ثم  ــني، تبعها فئة الثالثين املر�سح

ــة اخلم�سينات بن�سبة 21 %، يف حني بلغت ن�سبة  فئ

املر�سحني االأقل من 31 عاما 5 %.

6.3 - توزيع �ملر�شحني ح�شب �لعمر – �إمارة ر�أ�س �خليمة

اكرب 51-4160-3150-2540-30االإمارة

من 60
االأجمايل

را�س 

اخليمة
9231511159

100 %2 %19 %25 %39 %15 %الن�سبة

ــارة راأ�س  ــري للمر�سحني يف اإم ــع العم ــز التوزي ترّك

ــة يف فئة الثالثينات بن�سبة 39 % من اإجمايل  اخليم

ــا فئة االأربعينات بن�سبة 25 % ثم  املر�سحني، تبعه

فئة اخلم�سينات بن�سبة 19 %، يف حني بلغت ن�سبة 

املر�سحني االأقل من 31 عاما 15 %.
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توزيع  1.3 المرشحين  حسب  العمر  رة –  ما إ  

أبوظبي  

 الإمارة
30‐

25 

40‐

31 

50‐

41 

60‐

51 

 اكبر

 من

60 
 النسبة

 أبوظبي
12  49  34  14  0  109 

 النسبة
11%  45%  31%  13%  0%  100% 

 أبوظبي إمارة في للمرشحين العمري التوزيع تركّز

 في  فئة  الثلاثينات  بنسبة 45%   من  إجمالي

 %31 وبنسبة الأربعينات فئة تبعها المرشحين،

 ثم  فئة  الخمسينات  بنسبة 13%،   في  حين

 .%11 عاما 31 من الأقل المرشحين نسبة بلغت

 

 

 

توزيع  2.3 المرشحين  حسب  العمر  رة –  ما إ  

دبي  

 الإمارة
30‐

25 

40‐

31 

50‐

41 

60‐

51 

 اكبر

 من

60 
 النسبة

 دبي
13  36  54  19  1  123 

 النسبة
11%  29%  44%  15%  1%  100% 

 تركّز  التوزيع  العمري  للمرشحين  في  إمارة  دبي

 في  فئة  الأربعينات  بنسبة 44%   من  إجمالي

 المرشحين،  تبعها  فئة  الثلاثينات  وبنسبة

29%   ثم  فئة  الخمسينات  بنسبة 15%،   في

 حين  بلغت  نسبة  المرشحين  الأقل  من 31   عاما

11%. 

 

 

 

 

 

 

 

 ������ �������� �����

2011 �������� ������ 

30‐25 

11% 

40‐31 

45% 

50‐41 

31% 

60‐51 

13% 

اكبر من  
60 

Other 

13% 

 التوزيع العمري للمرشحني المارة ابوظبي

30‐25 

11% 

40‐31 

29% 

50‐41 

44% 

60‐51 

15% 

اكبر من 60 
1% 

Other 

16% 

 التوزيع العمري للمرشحني المارة دبي
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توزيع  1.3 المرشحين  حسب  العمر  رة –  ما إ  

أبوظبي  

 الإمارة
30‐

25 

40‐

31 

50‐

41 

60‐

51 

 اكبر

 من

60 
 النسبة

 أبوظبي
12  49  34  14  0  109 

 النسبة
11%  45%  31%  13%  0%  100% 

 أبوظبي إمارة في للمرشحين العمري التوزيع تركّز

 في  فئة  الثلاثينات  بنسبة 45%   من  إجمالي

 %31 وبنسبة الأربعينات فئة تبعها المرشحين،

 ثم  فئة  الخمسينات  بنسبة 13%،   في  حين

 .%11 عاما 31 من الأقل المرشحين نسبة بلغت

 

 

 

توزيع  2.3 المرشحين  حسب  العمر  رة –  ما إ  

دبي  

 الإمارة
30‐

25 

40‐

31 

50‐

41 

60‐

51 

 اكبر

 من

60 
 النسبة

 دبي
13  36  54  19  1  123 

 النسبة
11%  29%  44%  15%  1%  100% 

 تركّز  التوزيع  العمري  للمرشحين  في  إمارة  دبي

 في  فئة  الأربعينات  بنسبة 44%   من  إجمالي

 المرشحين،  تبعها  فئة  الثلاثينات  وبنسبة

29%   ثم  فئة  الخمسينات  بنسبة 15%،   في

 حين  بلغت  نسبة  المرشحين  الأقل  من 31   عاما

11%. 

 

 

 

 

 

 

 

 ������ �������� �����

2011 �������� ������ 

30‐25 

11% 

40‐31 

45% 

50‐41 

31% 

60‐51 

13% 

اكبر من  
60 

Other 

13% 

 التوزيع العمري للمرشحني المارة ابوظبي

30‐25 

11% 

40‐31 

29% 

50‐41 

44% 

60‐51 

15% 

اكبر من 60 
1% 

Other 

16% 

 التوزيع العمري للمرشحني المارة دبي
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توزيع  3.3 المرشحين  حسب  العمر  رة –  ما إ  

رقة الشا  

 الإمارة
30‐

25 

40‐

31 

50‐

41 

60‐

51 

 اكبر

 من

60 
 النسبة

 الشارقة
5  34  31  16  1  87 

 النسبة
6%  39%  36%  18%  1%  100% 

 تركّز  التوزيع  العمري  للمرشحين  في  إمارة

 في الشارقة  الثلاثينات فئة  من %39 بنسبة

 إجمالي  المرشحين،  تبعها  فئة  الأربعينات

 وبنسبة 36%   ثم  فئة  الخمسينات  بنسبة

18%،   في  حين  بلغت  نسبة  المرشحين  الأقل

 .%6 عاما 31م

 

 

توزيع  4.3 المرشحين  حسب  العمر  رة –  ما إ  

عجمان  

 الإمارة
30‐

25 

40‐

31 

50‐

41 

60‐

51 

 اكبر

 من

60 
 النسبة

 عجمان
0  12  12  6  3  34 

 النسبة
0%  36%  36%  18%  9%  100% 

 في للمرشحين العمري التوزيع تركّز  عجمان إمارة

 في  فئة  الثلاثينات  بنسبة 36%   من  إجمالي

 المرشحين  ومساوية  الأربعينات لفئة  وبنسبة

36%   ثم  فئة  الخمسينات  بنسبة 18%،   في

 بلغت حين  المرشحين نسبة  من الأكبر 60   عاما

9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 ������ �������� �����

2011 �������� ������ 

30‐25 

6% 

40‐31 

39% 

50‐41 

36% 

60‐51 

18% 

اكبر من 60 
1% 

Other 

20% 

 التوزيع العمري للمرشحني المارة الشارقة

30‐25 

40‐31 

37% 

50‐41 

36%  60‐51 

18% 

اكبر من 60 
9% 

Other 

27% 

 التوزيع العمري للمرشحني المارة عجمان
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توزيع  3.3 المرشحين  حسب  العمر  رة –  ما إ  

رقة الشا  

 الإمارة
30‐

25 

40‐

31 

50‐

41 

60‐

51 

 اكبر

 من

60 
 النسبة

 الشارقة
5  34  31  16  1  87 

 النسبة
6%  39%  36%  18%  1%  100% 

 تركّز  التوزيع  العمري  للمرشحين  في  إمارة

 في الشارقة  الثلاثينات فئة  من %39 بنسبة

 إجمالي  المرشحين،  تبعها  فئة  الأربعينات

 وبنسبة 36%   ثم  فئة  الخمسينات  بنسبة

18%،   في  حين  بلغت  نسبة  المرشحين  الأقل

 .%6 عاما 31م

 

 

توزيع  4.3 المرشحين  حسب  العمر  رة –  ما إ  

عجمان  

 الإمارة
30‐

25 

40‐

31 

50‐

41 

60‐

51 

 اكبر

 من

60 
 النسبة

 عجمان
0  12  12  6  3  34 

 النسبة
0%  36%  36%  18%  9%  100% 

 في للمرشحين العمري التوزيع تركّز  عجمان إمارة

 في  فئة  الثلاثينات  بنسبة 36%   من  إجمالي

 المرشحين  ومساوية  الأربعينات لفئة  وبنسبة

36%   ثم  فئة  الخمسينات  بنسبة 18%،   في

 بلغت حين  المرشحين نسبة  من الأكبر 60   عاما

9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 ������ �������� �����

2011 �������� ������ 

30‐25 

6% 

40‐31 

39% 

50‐41 

36% 

60‐51 

18% 

اكبر من 60 
1% 

Other 

20% 

 التوزيع العمري للمرشحني المارة الشارقة

30‐25 

40‐31 

37% 

50‐41 

36%  60‐51 

18% 

اكبر من 60 
9% 

Other 

27% 

 التوزيع العمري للمرشحني المارة عجمان
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توزيع  5.3 المرشحين  حسب  العمر  رة –  ما إ م  أ  

القيوين  

 الإمارة
30‐

25 

40‐

31 

50‐

41 

60‐

51 

 اكبر

 من

60 
 النسبة

 أم

 القيوين
1  5  9  4  0  19 

 النسبة
5%  26%  47%  21%  0%  100% 

 تركّز  التوزيع  العمري  للمرشحين  في  إمارة  أم

 في القيوين  الأربعينات فئة  بنسبة  من 48%

 إجمالي  المرشحين،  تبعها  فئة  الثلاثينات

 بنسبة 31%   ثم  فئة  الخمسينات  بنسبة

 من الأقل المرشحين نسبة بلغت حين في ،14%

 .%12 عاما 31

 

 

 

توزيع  6.3 المرشحين  حسب  العمر  رة –  ما إ  

رأس الخيمة   

 الإمارة
30‐

25 

40‐

31 

50‐

41 

60‐

51 

 اكبر

 من

60 
 النسبة

 راس

 الخيمة
9  23  15  11  1  59 

 النسبة
15%  39%  25%  19%  2%  100% 

 تركّز  التوزيع  العمري  للمرشحين  في  إمارة  رأس

 الخيمة  في  فئة  الثلاثينات  بنسبة 39%   من

 إجمالي  المرشحين،  بنسبة الأربعينات فئة تبعها

 حين في ،%19 بنسبة الخمسينات فئة ثم 25%

 .%15 عاما 31 من الأقل المرشحين نسبة بلغت

 

 

 ������ �������� �����

2011 �������� ������ 

30‐25 

5% 

40‐31 

26% 

50‐41 

48% 

60‐51 

21% 

اكبر من 
60  

Other 

21% 

 التوزيع العمري للمرشحني المارة ام القيوين

30‐25 

15% 

40‐31 

39% 

50‐41 

25% 

60‐51 

19% 

اكبر من 60 
2% 

Other 

20% 

 التوزيع العمري للمرشحني المارة راس اخليمة
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توزيع  5.3 المرشحين  حسب  العمر  رة –  ما إ م  أ  

القيوين  

 الإمارة
30‐

25 

40‐

31 

50‐

41 

60‐

51 

 اكبر

 من

60 
 النسبة

 أم

 القيوين
1  5  9  4  0  19 

 النسبة
5%  26%  47%  21%  0%  100% 

 تركّز  التوزيع  العمري  للمرشحين  في  إمارة  أم

 في القيوين  الأربعينات فئة  بنسبة  من 48%

 إجمالي  المرشحين،  تبعها  فئة  الثلاثينات

 بنسبة 31%   ثم  فئة  الخمسينات  بنسبة

 من الأقل المرشحين نسبة بلغت حين في ،14%

 .%12 عاما 31

 

 

 

توزيع  6.3 المرشحين  حسب  العمر  رة –  ما إ  

رأس الخيمة   

 الإمارة
30‐

25 

40‐

31 

50‐

41 

60‐

51 

 اكبر

 من

60 
 النسبة

 راس

 الخيمة
9  23  15  11  1  59 

 النسبة
15%  39%  25%  19%  2%  100% 

 تركّز  التوزيع  العمري  للمرشحين  في  إمارة  رأس

 الخيمة  في  فئة  الثلاثينات  بنسبة 39%   من

 إجمالي  المرشحين،  بنسبة الأربعينات فئة تبعها

 حين في ،%19 بنسبة الخمسينات فئة ثم 25%

 .%15 عاما 31 من الأقل المرشحين نسبة بلغت

 

 

 ������ �������� �����

2011 �������� ������ 

30‐25 

5% 

40‐31 

26% 

50‐41 

48% 

60‐51 

21% 

اكبر من 
60  

Other 

21% 

 التوزيع العمري للمرشحني المارة ام القيوين

30‐25 

15% 

40‐31 

39% 

50‐41 

25% 

60‐51 

19% 

اكبر من 60 
2% 

Other 

20% 

 التوزيع العمري للمرشحني المارة راس اخليمة



تقرير انتخابات
المجلس الوطني االتحادي

7.3 - توزيع �ملر�شحني ح�شب �لعمر – �إمارة �لفجرية 

اكرب 51-4160-3150-2540-30االإمارة

من 60
االأجمايل

11171020الفجرية

100 %0 %5 %35 %55 %5 %الن�سبة

ــني يف اإمارة الفجرية  ــز التوزيع العمري للمر�سح ترّك

ــايل  اإجم ــن  م  % 55 ــة  بن�سب ــات  الثالثين ــة  فئ يف 

ــات بن�سبة 35 % ثم  ــني، تبعها فئة االأربعين املر�سح

ــة 5 %، يف حني بلغت ن�سبة  ــة اخلم�سينات بن�سب فئ

املر�سحني االأقل من 31 عاما 5 %.

4 - توزيع �ملر�شحني ح�شب �ملوؤهل �لعلمي

ترّكز توزيع املوؤهل العلمي للمر�سحني يف فئة البكالوريو�س بن�سبة 44 % من اإجمايل املر�سحني، تبعتها فئة 

الثانوية وبن�سبة 19 %. وب�سكل عام فان اأكرث من 59 % من املر�سحني هم من حملة درجة البكالوريو�س فما 

فوق. ويو�سح اجلدول االآتي توزيع املر�سحني على املوؤهالت العلمية واالإمارة.

توزيع �ملر�شحني ح�شب �ملوؤهالت �لعملية و�الإمارة

�ملوؤهل �لعلمي

�الإجمايل�العد�دية�لثانوية�لدبلوم�لبكالوريو�س�ملاج�شتري�لدكتور�ه�الإمارة

4164715207109اأبوظبي

5136320175123دبي

21344913687ال�سارقة

101159733عجمان

02924219اأم القيوين

04181217859را�س اخليمة

04726120الفجرية

1252199658636450اإجمايل

100 %8 %19 %14 %44 %12 %3 %الن�سبة
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توزيع  7.3 المرشحين  حسب  العمر  رة –  ما إ  

الفجيرة  

 

 

 الإمارة
30‐

25 

40‐

31 

50‐

41 

60‐

51 

 اكبر

 من

60 
 النسبة

 الفجيرة
1  11  7  1  0  20 

 النسبة
5%  55%  35%  5%  0%  100% 

 تركّز  التوزيع  العمري  للمرشحين  في  إمارة

 من %55 بنسبة الثلاثينات فئة في الفجيرة

 إجمالي  المرشحين،  تبعها  فئة  الأربعينات

 بنسبة 35%   ثم  فئة  الخمسينات  بنسبة

 من الأقل المرشحين نسبة بلغت حين في ،5%

 .%5 عاما 31

   

 

توزيع  4 المرشحين  حسب  المؤهل  العلمي   

 تركّز  توزيع  المؤهل  العلمي  للمرشحين  في  فئة  البكالوريوس  بنسبة 44%   من  إجمالي

 المرشحين،  المرشحين من %59 من أكثر فان عام وبشكل .%19 وبنسبة الثانوية فئة تبعتها

 هم  من  حملة  البكالوريوس درجة  فما  .فوق  ويوضح  الجدول  الآتي  توزيع  المرشحين  على  المؤهلات

 .إمارةوال العلمية

 

توزيع المرشحين  حسب  المؤهلات  العملية  رة  ما لإ وا  

   العلمي المؤهل  

 الإمارة

الدكتورا

 ه  الماجستير  البكالوريوس  الدبلوم  الثانوية  الاعدادية  الإجمالي

 أبوظبي
4  16  47  15  20  7  109 

 دبي
5  13  63  20  17  5  123 

 الشارقة
2  13  44  9  13  6  87 

 عجمان
1  0  11  5  9  7  33 

 أم
0  2  9  2  4  2  19 

 ������ �������� �����

2011 �������� ������ 

30‐25 

5% 
40‐31 

55% 

50‐41 

35% 

60‐51 

5% 

اكبر من 60 

Other 

5% 

 التوزيع العمري للمرشحني المارة الفجيرة
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القيوين

 راس

 الخيمة
0  4  18  12  17  8  59 

 الفجيرة
0  4  7  2  6  1  20 

 إجمالي
12  52  199  65  86  36  450 

 النسبة
3%  12%  44%  14%  19%  8%  100% 

 

 

توزيع  1.4 المرشحين  حسب  المؤهل  العلمي  رة –  ما إ أبوظبي   

 الإمارة  الدكتوراه

الماجستي

 ر

البكالوريو

 س  الدبلوم

الثانوي

 ة  الإعدادية  الإجمالي

 أبوظبي
4  16  47  15  20  7  109 

 النسبة
4%  15%  43%  14%  18%  6%  100% 

 تركّز  المؤهل  العلمي

 للمرشحين  في  فئة

 %43 بنسبة البكالوريوس

 من  إجمالي  المرشحين،  تلتها

 فئة  الثانوية  وبنسبة

 وبشكل .18%  فان عام  أكثر

 من 62%   من  حملة  درجة

 .فوق فما البكالوريوس
 

    

توزيع  2.4 المرشحين  حسب  المؤهل  العلمي  رة –  ما إ دبي   

 الإمارة  الدكتوراه  الماجستير  البكالوريوس  الدبلوم  الثانوية  الإعدادية  الإجمالي

 دبي
5  13  63  20  17  5  123 

 ������ �������� �����
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 نسب املرشحني حسب املؤهل العلمي
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18% 
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6% 

Other 

25% 

 نسب املرشحني حسب املؤهل العلمي  امارة ابوظبي
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القيوين

 راس

 الخيمة
0  4  18  12  17  8  59 

 الفجيرة
0  4  7  2  6  1  20 

 إجمالي
12  52  199  65  86  36  450 

 النسبة
3%  12%  44%  14%  19%  8%  100% 

 

 

توزيع  1.4 المرشحين  حسب  المؤهل  العلمي  رة –  ما إ أبوظبي   

 الإمارة  الدكتوراه

الماجستي

 ر

البكالوريو

 س  الدبلوم

الثانوي

 ة  الإعدادية  الإجمالي

 أبوظبي
4  16  47  15  20  7  109 

 النسبة
4%  15%  43%  14%  18%  6%  100% 

 تركّز  المؤهل  العلمي

 للمرشحين  في  فئة

 %43 بنسبة البكالوريوس

 من  إجمالي  المرشحين،  تلتها

 فئة  الثانوية  وبنسبة

 وبشكل .18%  فان عام  أكثر

 من 62%   من  حملة  درجة

 .فوق فما البكالوريوس
 

    

توزيع  2.4 المرشحين  حسب  المؤهل  العلمي  رة –  ما إ دبي   

 الإمارة  الدكتوراه  الماجستير  البكالوريوس  الدبلوم  الثانوية  الإعدادية  الإجمالي

 دبي
5  13  63  20  17  5  123 

 ������ �������� �����
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اجمالي املرشحني حسب املؤهل 
 العلمي

الدكتوراه 
3% 
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12% 

 البكالوريوس

44% 

الدبلوم 
14% 

الثانوية 
19% 

االعدادية 
8% 

Other 

27% 

 نسب املرشحني حسب املؤهل العلمي

الدكتوراه 
4% 

املاجستير 
15% 

البكالوريوس 
43% 

الدبلوم 
14% 

الثانوية 
18% 

االعدادية 
6% 

Other 

25% 

 نسب املرشحني حسب املؤهل العلمي  امارة ابوظبي



تقرير انتخابات
المجلس الوطني االتحادي

1.4 - توزيع �ملر�شحني ح�شب �ملوؤهل �لعلمي – �إمارة �أبوظبي

�الإجمايل�الإعد�دية�لثانوية�لدبلوم�لبكالوريو�س�ملاج�شتري�لدكتور�ه�الإمارة

4164715207109اأبوظبي

100 %6 %18 %14 %43 %15 %4 %الن�سبة

ــة  ــني يف فئ ــي للمر�سح ــل العلم ــز املوؤه ترّك

ــايل  اإجم ــن  م  % 43 ــة  بن�سب ــس  البكالوريو�

ــة الثـانـويـة وبن�سبة  ــني، تلتهـا فئـ املر�سحـ

ــن 62 % من  ــان اأكرث م ــكل عام ف 18 %. وب�س
حملة درجة البكالوريو�س فما فوق.

2.4 - توزيع �ملر�شحني ح�شب �ملوؤهل �لعلمي – �إمارة دبي

�الإجمايل�الإعد�دية�لثانوية�لدبلوم�لبكالوريو�س�ملاج�شتري�لدكتور�ه�الإمارة

5136320175123دبي

100 %4 %14 %16 %51 %11 %4 %الن�سبة

ــني يف فئة  ــي للمر�سح ــل العلم ــز املوؤه ترّك

ــايل  ــن اإجم ــة 51 % م ــس بن�سب البكالوريو�

املر�سحني، تلتها فئة الدبلوم وبن�سبة 16 %. 

ــن 66 % من حملة  ــام فان اأكرث م وب�سكل ع

درجة البكالوريو�س فما فوق.

3.4 - توزيع �ملر�شحني ح�شب �ملوؤهل �لعلمي – �إمارة �ل�شارقة

�الإجمايل�الإعد�دية�لثانوية�لدبلوم�لبكالوريو�س�ملاج�شتري�لدكتور�ه�الإمارة

21344913687ال�سارقة

100 %7 %15 %10 %51 %15 %2 %الن�سبة

ــني يف فئة  ــي للمر�سح ــل العلم ــز املوؤه ترّك

ــايل  ــن اإجم ــة 51 % م ــس بن�سب البكالوريو�

املر�سحني، تلتها فئة الثانوية وبن�سبة 15 %. 

ــن 68 % من حملة  ــكل عام فان اأكرث م وب�س

درجة البكالوريو�س فما فوق.

4.4 - توزيع �ملر�شحني ح�شب �ملوؤهل �لعلمي – �إمارة عجمان

�الإجمايل�الإعد�دية�لثانوية�لدبلوم�لبكالوريو�س�ملاج�شتري�لدكتور�ه�الإمارة

101159733عجمان

100 %21 %27 %15 %33 %0 %3 %الن�سبة

ــني يف فئة  ــي للمر�سح ــز املوؤهل العلم ترّك

ــايل  ــن اإجم ــة 33 % م ــس بن�سب البكالوريو�

املر�سحني، تلتها فئة الثانوية وبن�سبة 27 %. 

ــن 36 % من حملة  ــكل عام فان اأكرث م وب�س

البكالوريو�س فما فوق.

5.4 - توزيع �ملر�شحني ح�شب �ملوؤهل �لعلمي – �إمارة �أم �لقيوين

�الإجمايل�الإعد�دية�لثانوية�لدبلوم�لبكالوريو�س�ملاج�شتري�لدكتور�ه�الإمارة

02924219اأم القيوين

100 %11 %21 %11 %47 %11 %0 %الن�سبة

ــني يف فئة  ــي للمر�سح ــز املوؤهل العلم ترّك

ــايل  ــن اإجم ــة 47 % م ــس بن�سب البكالوريو�

املر�سحني، تلتها فئة الثانوية بن�سبة 21 %. 

وب�سكل عام فاإن اأكرث من 58 % من املر�سحني 

كانوا من حملة درجة البكالوريو�س فما فوق.

6.4 - توزيع �ملر�شحني ح�شب �ملوؤهل �لعلمي – �إمارة ر��س �خليمة

�الإجمايل�الإعد�دية�لثانوية�لدبلوم�لبكالوريو�س�ملاج�شتري�لدكتور�ه�الإمارة

04181217859راأ�س اخليمة

100 %14 %29 %20 %31 %7 %0 %الن�سبة

ــني يف فئة  ــي للمر�سح ــز املوؤهل العلم ترّك

ــايل  ــن اإجم ــة 31 % م ــس بن�سب البكالوريو�

املر�سحني، تلتها فئة الثانوية بن�سبة 29 %. 

وب�سكل عام فاإن اأكرث من 38 % من املر�سحني 

كانوا من حملة درجة البكالوريو�س فما فوق.

109110
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القيوين

 راس

 الخيمة
0  4  18  12  17  8  59 

 الفجيرة
0  4  7  2  6  1  20 

 إجمالي
12  52  199  65  86  36  450 

 النسبة
3%  12%  44%  14%  19%  8%  100% 

 

 

توزيع  1.4 المرشحين  حسب  المؤهل  العلمي  رة –  ما إ أبوظبي   

 الإمارة  الدكتوراه

الماجستي

 ر

البكالوريو

 س  الدبلوم

الثانوي

 ة  الإعدادية  الإجمالي

 أبوظبي
4  16  47  15  20  7  109 

 النسبة
4%  15%  43%  14%  18%  6%  100% 

 تركّز  المؤهل  العلمي

 للمرشحين  في  فئة

 %43 بنسبة البكالوريوس

 من  إجمالي  المرشحين،  تلتها

 فئة  الثانوية  وبنسبة

 وبشكل .18%  فان عام  أكثر

 من 62%   من  حملة  درجة

 .فوق فما البكالوريوس
 

    

توزيع  2.4 المرشحين  حسب  المؤهل  العلمي  رة –  ما إ دبي   

 الإمارة  الدكتوراه  الماجستير  البكالوريوس  الدبلوم  الثانوية  الإعدادية  الإجمالي

 دبي
5  13  63  20  17  5  123 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 نسب املرشحني حسب املؤهل العلمي

الدكتوراه 
4% 

املاجستير 
15% 

البكالوريوس 
43% 

الدبلوم 
14% 

الثانوية 
18% 

االعدادية 
6% 

Other 

25% 

 نسب املرشحني حسب املؤهل العلمي  امارة ابوظبي
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النسبة
4%  11%  51%  16%  14%  4%  100% 

 تركّز  المؤهل  العلمي

 للمرشحين  في  فئة

 البكالوريوس

 بنسبة 51%   من

 إجمالي  المرشحين،

 تلتها  فئة  الدبلوم

 وبنسبة 16%. 

 أكثر فان عام وبشكل

 من  من 66%  حملة  درجة

 البكالوريوس  فما

 .فوق
 

 

 ������ �������� �����

2011 �������� ������ 

الدكتوراه 
4% 

املاجستير 
11% 

البكالوريوس 
51% 

الدبلوم 
16% 

الثانوية 
14% 

االعدادية 
4% 

Other 

18% 

 نسب املرشحني حسب املؤهل العلمي  امارة دبي
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توزيع  3.4 المرشحين  حسب  المؤهل  العلمي  رة –  ما إ رقة  الشا  

 الإمارة  الدكتوراه

الماجستي

 ر

البكالوريو

 س  الدبلوم  الثانوية  الإعدادية

الإجمال

 ي

 الشارقة
2  13  44  9  13  6  87 

 النسبة
2%  15%  51%  10%  15%  7%  100% 

 تركّز  المؤهل  العلمي

 للمرشحين  في  فئة

 البكالوريوس  بنسبة

51%   من  إجمالي

 المرشحين،  تلتها  فئة

 الثانوية  وبنسبة

15%.   وبشكل  عام  فان

 أكثر  من 68%   من  حملة

 درجة  البكالوريوس  فما

 .فوق
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 نسب املرشحني حسب املؤهل العلمي  امارة الشارقة
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توزيع  4.4 المرشحين  حسب  المؤهل  العلمي  رة –  ما إ عجمان   

  

 الإمارة  الدكتوراه  الماجستير

البكالوريو

 س  الدبلوم  الثانوية  الإعدادية

الإجمال

 ي

 عجمان
1  0  11  5  9  7  33 

 النسبة
3%  0%  33%  15%  27%  21%  100% 

 تركّز  المؤهل  العلمي

 للمرشحين  في  فئة

 البكالوريوس  بنسبة

33%   من  إجمالي

 المرشحين،  تلتها  فئة

 الثانوية  وبنسبة

27%.   وبشكل  عام  فان

 أكثر  من 36%   من  حملة

 .فوق فما البكالوريوس
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 نسب املرشحني حسب املؤهل العلمي  امارة عجمان
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توزيع  5.4 المرشحين  حسب  المؤهل  العلمي  رة –  ما إ م  أ القيوين   

 الإمارة  الدكتوراه  الماجستير

البكالوريو

 س  الدبلوم  الثانوية  الإعدادية

الإجمال

 ي

 القيوين أم
0  2  9  2  4  2  19 

 النسبة
0%  11%  47%  11%  21%  11%  100% 

 تركّز  المؤهل  العلمي

 للمرشحين  في  فئة

 البكالوريوس  بنسبة

47%   من  إجمالي

 المرشحين،  تلتها  فئة

 .%21 بنسبة الثانوية

 وبشكل  عام  فإن  أكثر

 من 58%   من  المرشحين

 كانوا  من  حملة  درجة

 .فوق فما البكالوريوس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توزيع  6.4 المرشحين  حسب  المؤهل  العلمي  رة –  ما إ راس  الخيمة   

 الإمارة  الدكتوراه  الماجستير

البكالوريو

 س  الدبلوم  الثانوية  الإعدادية

الإجمال

 ي
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 نسب املرشحني حسب املؤهل العلمي  امارة ام القيوين
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الخيمة رأس
0  4  18  12  17  8  59 

 النسبة
0%  7%  31%  20%  29%  14%  100% 

  

 تركّز  المؤهل  العلمي

 للمرشحين  في  فئة

 البكالوريوس  بنسبة

31%   من  إجمالي

 المرشحين،  تلتها  فئة

 .%29 بنسبة الثانوية

 وبشكل  عام  فإن  أكثر

 من 38%   من  المرشحين

 كانوا  من  حملة  درجة

 .فوق فما البكالوريوس
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تقرير انتخابات
المجلس الوطني االتحادي

7.4 – توزيع �ملر�شحني ح�شب �ملوؤهل �لعلمي – �إمارة �لفجرية

�الإجمايل�الإعد�دية�لثانوية�لدبلوم�لبكالوريو�س�ملاج�شتري�لدكتور�ه�الإمارة

04726120الفجرية

100 %5 %30 %10 %35 %20 %0 %الن�سبة

ــني يف فئة  ــي للمر�سح ــل العلم ــز املوؤه ترّك

ــايل  اإجم ــن  %35 م ــة  ــس بن�سب البكالوريو�

ــني، تلتها فئة الثانوية بن�سبة 30%.  املر�سح

وب�سكل عام فاإن اأكرث من %55 من املر�سحني 

كانوا من حملة درجة البكالوريو�س فما فوق.

5 - توزيع وكالء �ملر�شحني ح�شب كل �إمارة

الن�سبةالعدداالإمارة

44 %76اأبو ظبي

24 %42دبي

12 %20ال�سارقة

8 %13عجمان

3 %5اأم القيوين

6 %10راأ�س اخليمة

3 %6الفجرية

100 %172االإجمايل

ــوزّع وكالء املر�سحني بن�سبة 44 % الإمارة اأبوظبي  ت

ــارة  ــة 12 % الإم ــي ون�سب ــارة دب ــة 24 % الإم ون�سب

ــارة عجمان ون�سبة 8 %  ــة ون�سبة 8 % الإم ال�سارق

ــة 3 % الإمارة اأم القيوين  ــارة راأ�س اخليمة ون�سب الإم

ــي وال�سكل  ــرية ويو�سح اجلدول االآت ــارة الفج والإم

ــع  وكالء املر�سحني ح�سب  ــاين التايل يبني توزي البي

االإمارة:
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ج
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6 - توزيع �إنفاق �ملر�شحني على �حلمالت �النتخابية ح�شب كل �إمارة:

االإمارة

جمموع 

اإنفاق 

املر�سحني

معدل 

االإنفاق 

للمر�سح

االإنفاق 

االأعلى

االإنفاق 

االأقل

27،579،546399،7041،578،0924،000اأبو ظبي

13،248،510140،942910،0001،000دبي

3،376،20661،595650،0001،950ال�سارقة

1،653،70082،685460،0006،000عجمان

اأم 

القيوين
1،368،80072،042380،0005،000

راأ�س 

اخليمة
5،265،70095،7401،040،0002،000

2،232،600111،630610،0001،000الفجرية

ــا املر�سحني للتعريف باأنف�سهم  ــة واالنتخابية اإحدى االأدوات املهمة التي ي�ستخدمه ــل احلمالت الدعائي متث

ــم االنتخابية واأفكارهم وتطلعاتهم وخططهم امل�ستقبلية اأمام الهيئات االنتخابية، وقد ن�ست  وبرباجمه

ــالت الدعائية  ــف االإنفاق على احلم ــة املر�سحني بعدم جتاوز �سق ــى اأن يلتزم كاف ــة عل ــات التنفيذي التعليم

ــل احلمالت الدعائية واالنتخابية وت�سليم  ــة عن مبلغ )2( مليون درهم، واالإف�ساح عن م�سادر متوي والرتويجي

جلنة اإدارة االنتخابات خطة احلملة الدعائية وموازنتها .  

ــة الدعائية للمر�سح، وت�سمنت  ــة اإدارة االنتخابات ا�ستمارة طلب املوافقة على خطة احلمل ــد اأعدت جلن وق

ــا )الدعاية التليفزيونية- االإعالنات  ــات باالأن�سطة والفعاليات التي يعتزم املر�سح القيام به ــارة بيان اال�ستم

ــا املادية وم�سادر  ــام بها، وتكلفته ــدد املرات املزمع القي ــات- اإعالنات ال�سوارع(. وع ــة- االجتماع ال�سحفي

ــاً على حجم االإنفاق من قبل املر�سحني على  ــا. حيث مت جتميع ماورد يف خططهم لتكون موجهاً عام متويله

ــع املر�سحني على حمالتهم الدعائية  ــة واالنتخابية ، وقد بلغ جمموع االإنفاق العام جلمي ــم الدعائي حمالته

ــغ 54،725،062.001 درهم.  وقد ترّكزت الن�سبة االأعلى لالإنفاق  ــة يف جميع االإمارات ما يقارب مبل واالنتخابي

ــي بن�سبة 24 %، ثم اإمارة راأ�س اخليمة بن�سبة 17 % ، ومت ر�سد  ــارة اأبوظبي بن�سبة 50 %، تلتها اإمارة دب يف اإم

اأعلى مبلغ يف اإمارة اأبوظبي ما يقارب 1،578،092 درهم يف حني كان مبلغ األف درهم –فقط- هو اأقل ن�سبة 

اإنفاق على احلمالت االإعالنية، وقد مت ت�سجيله يف عدة اإمارات. 
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توزيع – 7.4 المرشحين  حسب  المؤهل  العلمي  رة –  ما إ الفجيرة   

 الإمارة  الدكتوراه  الماجستير

البكالوريو

 س  الدبلوم  الثانوية  الإعدادية

الإجمال

 ي

 الفجيرة
0  4  7  2  6  1  20 

 النسبة
0%  20%  35%  10%  30%  5%  100% 

  

 تركّز  المؤهل  العلمي

 للمرشحين  في  فئة

 البكالوريوس  بنسبة

35%   من  إجمالي

 المرشحين،  تلتها  فئة

 .%30 بنسبة الثانوية

 وبشكل  عام  فإن  أكثر

 من 55%   من  المرشحين

 كانوا  من  حملة  درجة

 .فوق فما البكالوريوس
 

 

 

توزيع  5 ء  وكلا المرشحين  حسب  كل   

رة ما إ  

 الإمارة  العدد  النسبة

 ظبي أبو 76  44% 

 دبي 42  24% 

 الشارقة 20  12% 

 عجمان 13  8% 

 القيوين أم 5  3% 

 الخيمة رأس 10  6% 

 الفجيرة 6  3% 

الإجمالي   172  100% 

 ������ �������� �����

2011 �������� ������ 

املاجستير 
20% 

البكالوريوس 
35% 

الدبلوم 
10% 

الثانوية 
30% 

االعدادية 
5% 

Other 

35% 
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 توزّع  وكلاء  المرشحين  بنسبة 44% 

 لإمارة  أبوظبي  ونسبة 24%   لإمارة  دبي

 ونسبة 12%   لإمارة  الشارقة  ونسبة 8% 

 عجمان لإمارة  ونسبة 8%   رأس لإمارة  الخيمة

 ونسبة 3%   لإمارة  أم  القيوين  ولإمارة

 الفجيرة  ويوضح  الجدول  الآتي  والشكل

 البياني  التالي  يبين  توزيع    وكلاء

 :الإمارة حسب المرشحين

 
 

 

 

 

توزيع  6 إنفاق  المرشحين  على  الحملات   

الانتخابية حسب  كل  رة  ما إ : 

 الإمارة

 مجموع

 إنفاق

 المرشحين

 معدل

 الإنفاق

 للمرشح

 الإنفاق

 الأعلى

 الإنفاق

 الأقل

 أبو

 ظبي
27,579,546  399,704  1,578,092  4,000 

 دبي
13,248,510  140,942  910,000  1,000 

 الشارقة
3,376,206  61,595  650,000  1,950 

 عجمان
1,653,700  82,685  460,000  6,000 

 أم

 القيوين
1,368,800  72,042  380,000  5,000 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تقرير انتخابات
المجلس الوطني االتحادي

فهر�س �مللحق رقم )4( �إح�شائيات نتائج �القرت�ع

�ل�شفحة�ملحتوياتم

114توزيع املقرتعني ح�سب �ساعة الدخول واخلروج للمراكز االنتخابية ح�سب كل اإمارة1

114توزيع االأ�سوات ح�سب توزيع املراكز االنتخابية يف فروع اإمارة اأبوظبي2

115توزيع االأ�سوات ح�سب توزيع املراكز االنتخابية يف فروع اإمارة دبي3

115توزيع االأ�سوات ح�سب توزيع املراكز االنتخابية يف فروع اإمارة اأبوظبي4

116توزيع املقرتعني ح�سب �ساعات الت�سويت جميع االإمارات5

118اإح�سائيات الت�سويت الإمارة اأبوظبي6

118اإح�سائيات الت�سويت الإمارة دبي7

120اإح�سائيات الت�سويت الإمارة ال�سارقة8

121اإح�سائيات الت�سويت الإمارة عجمان9

122اإح�سائيات الت�سويت الإمارة اأم القيوين10

123اإح�سائيات الت�سويت الإمارة راأ�س اخليمة11

124اإح�سائيات الت�سويت الإمارة الفجرية12

125اأع�ساء الهيئات االنتخابية الذين مل يدلوا باأ�سواتهم ح�سب االإمارة وفئة اجلن�س13

�مللحق رقم ) 4 ( �إح�شائيات نتائج �القرت�ع

 1 - توزيع �ملقرتعني ح�شب �شاعة �لدخول و�خلروج للمر�كز 

�النتخابية ح�شب كل �إمارة

االإمارة
 وقت اأول �سوت

)hh:mm:ss(

 وقت اآخر �سوت

)hh:mm:ss(

AM 08:08:19PM 19:55:30اأبوظبي

08:05:4120:04:19دبي

08:01:3520:02:38ال�سارقة

08:15:3520:02:07عجمان

08:08:2420:00:34اأم القيوين

08:13:0519:29:17را�س اخليمة

08:02:5718:43:23الفجرية

ــا، تبعها اإمارة  ــة ال�ساعة 08:05:41 �سباح ــز االنتخابية يف اإمارة ال�سارق ــت يف املراك ــل اأول ت�سوي مت ت�سجي

الفجرية 08:02:57 �سباحا. يف حني �سّجلت اآخر وقت ت�سويت يف اإمارة دبي ال�ساعة  20:04:19 م�ساءً.

2 - توزيع �الأ�شو�ت ح�شب توزيع �ملر�كز �النتخابية يف فروع 
�إمارة �أبوظبي

االإمارة

عدد 

االأ�سوات 

الكلي

الفرع

عدد 

اأ�سوات 

الفرع

ن�سبة 

اأ�سوات 

الفرع

10،109اأبو ظبي

اأر�س 

اأبوظبي 

للمعار�س

2،904% 29

نادي 

اجلزيرة
1،269% 13

مركز 

العني 

للموؤمترات

4،791% 47

املنطقة 

الغربية
1،145% 11

ــرات بن�سبة 47 % من  ــو ظبي يف مركز العني للموؤمت ــع املراكز يف اإمارة اأب ــة الت�سويت وفق توزي ــت كثاف توزّع

ــم، تبعها مركز اأبو ظبي للمعار�س بن�سبة 29 %، ثم مركز نادي اجلزيرة بن�سبة  ــايل الذين اأدلوا باأ�سواته اإجم

13 %. يف حني �سجل مركز املنطقة الغربية 11 % من توزيع االأ�سوات يف االإمارة.
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  6   أبوظبي لإمارة التصويت إحصائيات 109 

  7   دبي لإمارة التصويت إحصائيات 109 

  8   الشارقة لإمارة التصويت إحصائيات 110 

  9   عجمان لإمارة التصويت إحصائيات 111 

  10   القيوين أم لإمارة التصويت إحصائيات 111 

  11   الخيمة رأس لإمارة التصويت إحصائيات 112 

  12   الفجيرة لإمارة التصويت إحصائيات 113 

  13   الجنس وفئة الإمارة حسب بأصواتهم يدلوا لم الذين الانتخابية الهيئات أعضاء 114 

 

 

 

 

الملحق رقم  إحصائيات ( 4 )  نتائج  الاقتراع   

 

1    توزيع   المقترعين   حسب   عة سا  

الدخول   والخروج   للمراكز   الانتخابية  

حسب كل  رة  ما إ  

ة ر ما لإ ا  

وقت ول  أ  

صوت  

(hh:mm:ss) 

وقت خر  آ صوت   

(hh:mm:ss) 

أبوظبي   08:08:19 AM  19:55:30 PM 

دبي   08:05:41  20:04:19 

رقة الشا   08:01:35  20:02:38 

عجمان   08:15:35  20:02:07 

م أ  

القيوين  
08:08:24  20:00:34 

راس  

الخيمة  
08:13:05  19:29:17 

ة الفجير   08:02:57  18:43:23 

 تم  تسجيل  أول  تصويت  في  المراكز

 الانتخابية  في  إمارة  الشارقة  الساعة

08:05:41   صباحا،  تبعها  إمارة  الفجيرة

08:02:57   وقت آخر سجّلت حين في .صباحا

 

 ������ �������� �����

2011 �������� ������ 

 8 صباحا

 8 مساء

أبوظبي 

دبي 

الشارقة 

أم عجمان 
القيوين 

راس 
اخليمة 

الفجيرة 

توزيع املقترعني حسب ساعة الدخول واخلروج 
 للمراكز االنتخابية حسب كل امارة

وقت أول صوت  وقت آخر صوت 
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 تصويت  في  إمارة  دبي  الساعة   20:04:19 

 .مساءً

 

 

 

2  توزيع  الأصوات  حسب  توزيع    المراكز  

الانتخابية في  فروع  رة  ما إ أبوظبي   

ة ر ما لإ ا  

عدد  

الأصو

ات  

الكلي  

 

الفرع  
عدد  

ا أصو

ت  

الفر

ع  

نسبة  

أصوات  

الفرع  

 أرض

 أبوظبي

 للمعارض

2,904  29% 

 نادي

 الجزيرة
1,269  13% 

 مركز

 العين

للمؤتمرا

 ت

4,791  47% 

أبو  

ظبي  
10,109 

 المنطقة

 الغربية
1,145  11% 

 

 بنسبة للمؤتمرات العين مركز في ظبي أبو إمارة في المراكز توزيع وفق التصويت كثافة توزّعت

 الذين إجمالي من 47%  أدلوا  بأصواتهم،  نادي مركز ثم ،%29 بنسبة للمعارض ظبي أبو مركز تبعها

 .الإمارة في الأصوات توزيع من %11 الغربية المنطقة مركز سجل حين في .%13 بنسبة الجزيرة
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 ابوظبي

أرض ابوظبي للمعارض  نادي اجلزيرة 
مركز العني للمؤمترات  املنطقة الغربية 



تقرير انتخابات
المجلس الوطني االتحادي

3 - توزيع �الأ�شو�ت ح�شب توزيع �ملر�كز �النتخابية يف فروع 
�إمارة دبي

االإمارة

عدد 

االأ�سوات 

الكلي

الفرع

عدد 

اأ�سوات 

الفرع

ن�سبة 

اأ�سوات 

الفرع

9،268دبي

مركز دبي 

التجاري 

العاملي

4،083% 44

اأك�سبوا 

املطار
5،185% 56

ــق توزيع املراكز يف اإمارة دبي يف مركز اأك�سبو مطار دبي الدويل بن�سبة 56 % من  ــت كثافة الت�سويت وف توزّع

اإجمايل الذين اأدلوا باأ�سواتهم، تبعها مركز دبي التجاري العاملي بن�سبة 44 %.

 4 - توزيع �الأ�شو�ت ح�شب توزيع �ملر�كز �النتخابية يف فروع 

�إمارة �ل�شارقة

االإمارة

عدد 

االأ�سوات 

الكلي

الفرع

عدد 

اأ�سوات 

الفرع

ن�سبة 

اأ�سوات 

الفرع

5،890ال�سارقة

اأك�سبوا 

ال�سارقة
2،634% 45

31 %1،859مليحة

خور 

فكان
1،397% 24

ــوا ال�سارقة بن�سبة 45 % من  ــز يف اإمارة ال�سارقة يف مركز اأك�سب ــة الت�سويت وفق توزيع املراك ــت كثاف توزّع

اإجمايل الذين اأدلوا باأ�سواتهم، تبعها مركز مليحة بن�سبة 31 %، ثم مركز خورفكان بن�سبة 24 %.

جميع 

�الإمار�ت
�ل�شاعة�أبوظبيدبي�ل�شارقةعجمان�أم �لقيوينر�أ�س �خليمة�لفجرية

220018937211911739552848008
277820435216716756083249609
366529753121215665191989910
41992726422012057731069103711
374924462419315660594698112
311015342615214850386985901
292914141013612647877086802
290116748720811245467979403
269511033014212241472185604
3634217425136139540961121605
26751193447977348700100806
134254142513716927461507

5 - توزيع �ملقرتعني ح�شب �شاعات �لت�شويت جميع �الإمار�ت

تركز اأعلى اإقبال للمقرتعني لالإدالء باأ�سواتهم يف مراكز االنتخاب يف جميع االإمارات ح�سب �ساعات الت�سويت 

ــا يف ال�ساعة 8 �سباحا  ــا كان الت�سويت اقل ن�سبي ــة 5 ع�رشا، بينم ــة 11 ظهرا وال�ساع ــة يف ال�ساع املتاح

وال�ساعة 3 ظهراً .
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3  توزيع  الأصوات  حسب  توزيع    المراكز  

الانتخابية في  فروع  رة  ما إ دبي   

ة ر ما لإ ا  

عدد  

الأصو

ات  

الكلي  

 

الفرع  
عدد  

ا أصو

ت  

الفر

ع  

نسبة  

أصوات  

الفرع  

 

 مركز

 دبي

 التجاري

 العالمي

4,083  44% 

دبي   9,268 

 

 

 أكسبوا

 المطار

5,185  56% 

 

 توزّعت  التصويت كثافة  وفق  توزيع  المراكز  في  إمارة  دبي  في  مركز  أكسبو  مطار  دبي  الدولي

 .%44 بنسبة العالمي التجاري دبي مركز تبعها بأصواتهم، أدلوا الذين إجمالي من %56 بنسبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  توزيع  الأصوات  حسب  توزيع    المراكز  

الانتخابية في  فروع  رة  ما إ رقة  الشا  

ة ر ما لإ ا  

عدد  

الأصو

ات  

الكلي  

 

الفرع  
عدد  

ا أصو

ت  

الفر

ع  

نسبة  

أصوات  

الفرع  

 ������ �������� �����

2011 �������� ������ 

44% 

56% 

 نسب املقترعني حسب توزيع مراكز امارة دبي

مركز دبي التجاري العاملي  أكسبو املطار 
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 أكسبوا

 الشارقة
2,634  45% 

 مليحة 1,859  31% 

رق الشا

ة  
5,890 

 خور

 فكان
1,397  24% 

 توزّعت  وفق التصويت كثافة  توزيع  المراكز

 في  إمارة  الشارقة  في  مركز  أكسبوا  الشارقة

 بأصواتهم، أدلوا الذين إجمالي من %45 بنسبة

 تبعها  مركز  مليحة  بنسبة 31%،   ثم  مركز

 .%24 بنسبة خورفكان
   

 

 

 جميع

 الإمارات

 الفجيرة  رأس

 الخيمة

 أم

 القيوين

 عجمان  الشارقة  دبي  أبوظبي  الساعة

2200  189  372  119  117  395  528  480  08 

2778  204  352  167  167  560  832  496  09 

3665  297  531  212  156  651  919  899  10 

4199  272  642  201  205  773  1069  1037  11 

3749  244  624  193  156  605  946  981  12 

3110  153  426  152  148  503  869  859  01 

2929  141  410  136  126  478  770  868  02 

2901  167  487  208  112  454  679  794  03 

2695  110  330  142  122  414  721  856  04 

3634  217  425  136  139  540  961  1216  05 

2675  119  344  79  77  348  700  1008  06 

1342  54  142  51  37  169  274  615  07 

توزيع  5 المقترعين  حسب  ساعات  التصويت  جميع  رات  ما لإ ا   

 

 حسب الإمارات جميع في الانتخاب مراكز في بأصواتهم للإدلاء للمقترعين إقبال أعلى تركز

 اقل التصويت كان بينما عصرا، 5 والساعة ظهرا 11 الساعة في المتاحة التصويت ساعات

 . ظهراً 3 والساعة صباحا 8 الساعة في نسبيا

 

 ������ �������� �����

2011 �������� ������ 
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نسب املقترعني حسب توزيع مراكز امارة 
 الشارقة

أكسبو الشارقة  مليحة  خور فكان 
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تقرير انتخابات
المجلس الوطني االتحادي

6 - �إح�شائيات �لت�شويت الإمارة �أبوظبي

عدد الناخبني الذين اأدلوا 

باأ�سواتهم )اإناث(

عدد الناخبني الذين اأدلوا 

باأ�سواتهم )ذكور(

عدد الناخبني الذين اأدلوا 

باأ�سواتهم

 الفئة

العمرية

783 1491 2274 من 20 اإىل 29

1495 3045 4540 من 30 اإىل 39

917 1464 2381 من 40 اإىل 49

343 617 960 من 50 اإىل 59

3538 6617 10155 املجموع

ــن اأدلوا باأ�سواتهم يف اإمارة اأبو ظبي يف فئة الثالثينات  ــز التوزيع العمري الأع�ساء الهيئة االنتخابية الذي ترّك

ــارة، تبعتها فئة الع�رشينات بن�سبة 22 % ثم فئة  ــة 45 % من اإجمايل اأع�ساء الهيئة االنتخابية لالإم بن�سب

االأربعينات بن�سبة 23 %. كما �سجلت فئة الذكور ح�سورا الفتا بن�سبة 65 %.

7 - �إح�شائيات �لت�شويت الإمارة دبي
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إحصائيات  6 التصويت  رةل  ما إ أبوظبي   

عدد الناخبين  الذين   

ا دلو أ بأصواتهم   (إناث) 

عدد الناخبين  الذين  ا  دلو أ  

بأصواتهم  (ذكور) 

عدد الناخبين  الذين   

ا دلو أ بأصواتهم   

الفئة  

لعمرية ا  

783  1491  2274 

من إلى 20   

29 

1495  3045  4540 

من إلى 30   

39 

917  1464  2381 

من إلى 40   

49 

343  617  960 

من إلى 50   

59 

0  0  0 

من إلى 60   

69 

0  0  0 

سنة 70  

فأكبر  

3538  6617  10155  لمجموع ا  

 فئة في ظبي أبو إمارة في بأصواتهم أدلوا الذين الانتخابية الهيئة ضاءلأع العمري التوزيع تركّز

 العشرينات فئة تبعتها للإمارة، الانتخابية الهيئة أعضاء إجمالي من %45 بنسبة الثلاثينات

 بنسبة لافتا حضورا الذكور فئة سجلت كما .%23 بنسبة الأربعينات فئة ثم %22 بنسبة

65%. 

  

 

إحصائيات  7 التصويت  رةل  ما إ دبي   

 ������ �������� �����

2011 �������� ������ 

22% 

45% 

23% 

10% 

الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم حسب الفئة 
العمرية 

امارة أبوظبي 

من 20 إلى 29 

من 30 إلى 39 

من 40 إلى 49 

من 50 إلى 59 

35% 
65% 

الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم حسب 
نوع اجلنس 
امارة أبوظبي 

الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم )إناث( 
الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم )ذكور( 
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إحصائيات  6 التصويت  رةل  ما إ أبوظبي   

عدد الناخبين  الذين   

ا دلو أ بأصواتهم   (إناث) 

عدد الناخبين  الذين  ا  دلو أ  

بأصواتهم  (ذكور) 

عدد الناخبين  الذين   

ا دلو أ بأصواتهم   

الفئة  

لعمرية ا  

783  1491  2274 

من إلى 20   

29 

1495  3045  4540 

من إلى 30   

39 

917  1464  2381 

من إلى 40   

49 

343  617  960 

من إلى 50   

59 

0  0  0 

من إلى 60   

69 

0  0  0 

سنة 70  

فأكبر  

3538  6617  10155  لمجموع ا  

 فئة في ظبي أبو إمارة في بأصواتهم أدلوا الذين الانتخابية الهيئة ضاءلأع العمري التوزيع تركّز

 العشرينات فئة تبعتها للإمارة، الانتخابية الهيئة أعضاء إجمالي من %45 بنسبة الثلاثينات

 بنسبة لافتا حضورا الذكور فئة سجلت كما .%23 بنسبة الأربعينات فئة ثم %22 بنسبة

65%. 

  

 

إحصائيات  7 التصويت  رةل  ما إ دبي   

 ������ �������� �����

2011 �������� ������ 

22% 

45% 

23% 

10% 

الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم حسب الفئة 
العمرية 

امارة أبوظبي 

من 20 إلى 29 

من 30 إلى 39 

من 40 إلى 49 

من 50 إلى 59 

35% 
65% 

الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم حسب 
نوع اجلنس 
امارة أبوظبي 

الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم )إناث( 
الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم )ذكور( 



تقرير انتخابات
المجلس الوطني االتحادي

8 - �إح�شائيات �لت�شويت الإمارة �ل�شارقة

عدد الناخبني الذين اأدلوا 

باأ�سواتهم )اإناث(

عدد الناخبني الذين اأدلوا 

باأ�سواتهم )ذكور(

عدد الناخبني الذين اأدلوا 

باأ�سواتهم

 الفئة

العمرية

661 1180 1841 من 20 اإىل 29

735 1294 2029 من 30 اإىل 39

470 794 1264 من 40 اإىل 49

136 428 564 من 50 اإىل 59

21 128 149 من 60 اإىل 69

9 48 57 70 �سنة فاأكرب

2032 3872 5904 املجموع

ــة االنتخابية الذين اأدلوا باأ�سواتهم يف اإمارة ال�سارقة يف فئة الثالثينات  ــز التوزيع العمري الأع�ساء الهيئ ترّك

ــا فئة الع�رشينات بن�سبة 31 % ثم فئة  ــن اإجمايل اأع�ساء الهيئة االنتخابية لالإمارة، تبعته ــة 34 % م بن�سب

االأربعينات بن�سبة 21 %. كما �سجلت فئة الذكور ح�سورا الفتا بن�سبة 66 %.

عدد الناخبني الذين اأدلوا 

باأ�سواتهم )اإناث(

عدد الناخبني الذين اأدلوا 

باأ�سواتهم )ذكور(

عدد الناخبني الذين اأدلوا 

باأ�سواتهم

 الفئة

العمرية

1096 1613 2709 من 20 اإىل 29

998 1980 2978 من 30 اإىل 39

836 1497 2333 من 40 اإىل 49

344 788 1132 من 50 اإىل 59

29 95 124 من 60 اإىل 69

3303 5973 9276 املجموع

ترّكز التوزيع العمري الأع�ساء الهيئة االنتخابية الذين اأدلوا باأ�سواتهم يف اإمارة دبي يف فئة الثالثينات بن�سبة 

32 % من اإجمايل اأع�ساء الهيئة االنتخابية لالإمارة، تبعتها فئة الع�رشينات بن�سبة 29 % ثم فئة االأربعينات 
بن�سبة 25 %. كما �سجلت فئة الذكور ح�سورا الفتا بن�سبة 64 %.
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عدد الناخبين  الذين   

ا دلو أ بأصواتهم   (إناث) 

عدد الناخبين  الذين  ا  دلو أ  

بأصواتهم  (ذكور) 

عدد الناخبين  الذين   

ا دلو أ بأصواتهم   

الفئة  

لعمرية ا  

1096  1613  2709 

من إلى 20   

29 

998  1980  2978 

من إلى 30   

39 

836  1497  2333 

من إلى 40   

49 

344  788  1132 

من إلى 50   

59 

29  95  124 

من إلى 60   

69 

0  0  0 

سنة 70  

فأكبر  

3303  5973  9276  لمجموع ا  

 

 فئة في دبي إمارة في بأصواتهم أدلوا الذين الانتخابية الهيئة ضاءلأع العمري التوزيع تركّز

 العشرينات فئة تبعتها للإمارة، الانتخابية الهيئة أعضاء إجمالي من %32 بنسبة الثلاثينات

 بنسبة لافتا حضورا الذكور فئة سجلت كما .%25 بنسبة الأربعينات فئة ثم %29 بنسبة

64%. 

 

 

 
 

إحصائيات  8 التصويت  رةل  ما إ رقة  الشا  

عدد الناخبين  الذين  ا  دلو أ عدد  الناخبين  الذين  ا  دلو أ عدد  الناخبين  الذين  الفئة   

 ������ �������� �����

2011 �������� ������ 

29% 

32% 

25% 

12% 

2% 

الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم حسب الفئة 
العمرية 
إمارة دبي 

من 20 إلى 29 

من 30 إلى 39 

من 40 إلى 49 

من 50 إلى 59 

من 60 إلى 69 

36% 

64% 

النابيني الذين أدلوا بأصواتهم حسبوع 
اجلنس 
إمارة دبي 

الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم )إناث( 
الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم )ذكور( 
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عدد الناخبين  الذين   

ا دلو أ بأصواتهم   (إناث) 

عدد الناخبين  الذين  ا  دلو أ  

بأصواتهم  (ذكور) 

عدد الناخبين  الذين   

ا دلو أ بأصواتهم   

الفئة  

لعمرية ا  

1096  1613  2709 

من إلى 20   

29 

998  1980  2978 

من إلى 30   

39 

836  1497  2333 

من إلى 40   

49 

344  788  1132 

من إلى 50   

59 

29  95  124 

من إلى 60   

69 

0  0  0 

سنة 70  

فأكبر  

3303  5973  9276  لمجموع ا  

 

 فئة في دبي إمارة في بأصواتهم أدلوا الذين الانتخابية الهيئة ضاءلأع العمري التوزيع تركّز

 العشرينات فئة تبعتها للإمارة، الانتخابية الهيئة أعضاء إجمالي من %32 بنسبة الثلاثينات

 بنسبة لافتا حضورا الذكور فئة سجلت كما .%25 بنسبة الأربعينات فئة ثم %29 بنسبة

64%. 

 

 

 
 

إحصائيات  8 التصويت  رةل  ما إ رقة  الشا  

عدد الناخبين  الذين  ا  دلو أ عدد  الناخبين  الذين  ا  دلو أ عدد  الناخبين  الذين  الفئة   

 ������ �������� �����

2011 �������� ������ 

29% 

32% 

25% 

12% 

2% 

الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم حسب الفئة 
العمرية 
إمارة دبي 

من 20 إلى 29 

من 30 إلى 39 

من 40 إلى 49 

من 50 إلى 59 

من 60 إلى 69 

36% 

64% 

النابيني الذين أدلوا بأصواتهم حسبوع 
اجلنس 
إمارة دبي 

الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم )إناث( 
الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم )ذكور( 
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بأصواتهم  (إناث)  بأصواتهم  (ذكور)  ا دلو أ بأصواتهم    لعمرية ا  

661  1180  1841 

من إلى 20   

29 

735  1294  2029 

من إلى 30   

39 

470  794  1264 

من إلى 40   

49 

136  428  564 

من إلى 50   

59 

21  128  149 

من إلى 60   

69 

9  48  57 

سنة 70  

فأكبر  

2032  3872  5904  لمجموع ا  

 فئة في الشارقة إمارة في بأصواتهم أدلوا الذين الانتخابية الهيئة ضاءلأع العمري التوزيع تركّز

 العشرينات فئة تبعتها للإمارة، الانتخابية الهيئة أعضاء إجمالي من %34 بنسبة الثلاثينات

 بنسبة لافتا حضورا الذكور فئة سجلت كما .%21 بنسبة الأربعينات فئة ثم %31 بنسبة

66%. 

 

 
 

 

 

 

 

 

إحصائيات  9 التصويت  رةل  ما إ عجمان   

 ������ �������� �����

2011 �������� ������ 

31% 

34% 

21% 

10% 
3%  1% 

الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم حسب الفئة 
العمرية 

إمارة الشارقة 

من 20 إلى 29 

من 30 إلى 39 

من 40 إلى 49 

من 50 إلى 59 

من 60 إلى 69 

70 سنة فأكبر 

34% 
66% 

الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم حسب 
نوع اجلنس 
إمارة الشارقة 

الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم )إناث( 
الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم )ذكور( 
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بأصواتهم  (إناث)  بأصواتهم  (ذكور)  ا دلو أ بأصواتهم    لعمرية ا  

661  1180  1841 

من إلى 20   

29 

735  1294  2029 

من إلى 30   

39 

470  794  1264 

من إلى 40   

49 

136  428  564 

من إلى 50   

59 

21  128  149 

من إلى 60   

69 

9  48  57 

سنة 70  

فأكبر  

2032  3872  5904  لمجموع ا  

 فئة في الشارقة إمارة في بأصواتهم أدلوا الذين الانتخابية الهيئة ضاءلأع العمري التوزيع تركّز

 العشرينات فئة تبعتها للإمارة، الانتخابية الهيئة أعضاء إجمالي من %34 بنسبة الثلاثينات

 بنسبة لافتا حضورا الذكور فئة سجلت كما .%21 بنسبة الأربعينات فئة ثم %31 بنسبة

66%. 

 

 
 

 

 

 

 

 

إحصائيات  9 التصويت  رةل  ما إ عجمان   

 ������ �������� �����

2011 �������� ������ 

31% 

34% 

21% 

10% 
3%  1% 

الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم حسب الفئة 
العمرية 

إمارة الشارقة 

من 20 إلى 29 

من 30 إلى 39 

من 40 إلى 49 

من 50 إلى 59 

من 60 إلى 69 

70 سنة فأكبر 

34% 
66% 

الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم حسب 
نوع اجلنس 
إمارة الشارقة 

الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم )إناث( 
الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم )ذكور( 



تقرير انتخابات
المجلس الوطني االتحادي

9 - �إح�شائيات �لت�شويت الإمارة عجمان

عدد الناخبني الذين اأدلوا 

باأ�سواتهم )اإناث(

عدد الناخبني الذين اأدلوا 

باأ�سواتهم )ذكور(

عدد الناخبني الذين اأدلوا 

باأ�سواتهم

 الفئة

العمرية

162 388 550 من 20 اإىل 29

153 441 594 من 30 اإىل 39

68 179 247 من 40 اإىل 49

32 82 114 من 50 اإىل 59

6 29 35 من 60 اإىل 69

2 21 23 70 �سنة فاأكرب

423 1140 1563 املجموع

ــم يف اإمارة عجمان يف فئة الثالثينات  ــع العمري الأع�ساء الهيئة االنتخابية الذين اأدلوا باأ�سواته ــز التوزي ترّك

ــا فئة الع�رشينات بن�سبة 35 % ثم فئة  ــن اإجمايل اأع�ساء الهيئة االنتخابية لالإمارة، تبعته ــة 38 % م بن�سب

االأربعينات بن�سبة 16 %. كما �سجلت فئة الذكور ح�سورا الفتا بن�سبة 73 %.

10 - �إح�شائيات �لت�شويت الإمارة �أم �لقيوين

عدد الناخبني الذين اأدلوا 

باأ�سواتهم )اإناث(

عدد الناخبني الذين اأدلوا 

باأ�سواتهم )ذكور(

عدد الناخبني الذين اأدلوا 

باأ�سواتهم

 الفئة

العمرية

56 452 508 من 20 اإىل 29

336 369 705 من 30 اإىل 39

189 145 334 من 40 اإىل 49

34 97 131 من 50 اإىل 59

0 56 56 من 60 اإىل 69

0 62 62 70 �سنة فاأكرب

615 1181 1796 املجموع

ترّكز التوزيع العمري الأع�ساء الهيئة االنتخابية الذين اأدلوا باأ�سواتهم يف اإمارة اأم القيوين يف فئة الثالثينات 

ــا فئة الع�رشينات بن�سبة 28 % ثم فئة  ــن اإجمايل اأع�ساء الهيئة االنتخابية لالإمارة، تبعته ــة 39 % م بن�سب

االأربعينات بن�سبة 19 %. كما �سجلت فئة الذكور ح�سورا الفتا بن�سبة 66 %.

121122
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عدد الناخبين  الذين   

ا دلو أ بأصواتهم   (إناث) 

عدد الناخبين  الذين  ا  دلو أ  

بأصواتهم  (ذكور) 

عدد الناخبين  الذين   

ا دلو أ بأصواتهم   

الفئة  

لعمرية ا  

162  388  550 

من إلى 20   

29 

153  441  594 

من إلى 30   

39 

68  179  247 

من إلى 40   

49 

32  82  114 

من إلى 50   

59 

6  29  35 

من إلى 60   

69 

2  21  23 

سنة 70  

فأكبر  

423  1140  1563  لمجموع ا  

 فئة في عجمان إمارة في بأصواتهم أدلوا الذين الانتخابية الهيئة ضاءلأع العمري التوزيع تركّز

 العشرينات فئة تبعتها للإمارة، الانتخابية الهيئة أعضاء إجمالي من %38 بنسبة الثلاثينات

 بنسبة لافتا حضورا الذكور فئة سجلت كما .%16 بنسبة الأربعينات فئة ثم %35 بنسبة

73%. 

  
 

إحصائيات  10 التصويت  رةل  ما إ م  أ القيوين   

عدد الناخبين  الذين   

ا دلو أ بأصواتهم   (إناث) 

عدد الناخبين  الذين  ا  دلو أ  

بأصواتهم  (ذكور) 

عدد الناخبين  الذين   

ا دلو أ بأصواتهم   

الفئة  

لعمرية ا  

56  452  508  من إلى 20   

 ������ �������� �����

2011 �������� ������ 

35% 

38% 

16% 

7% 

2%  2% 

الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم حسب الفئة 
العمرية 

امارة عجمان 

من 20 إلى 29 

من 30 إلى 39 

من 40 إلى 49 

من 50 إلى 59 

من 60 إلى 69 

70 سنة فأكبر 

27% 

73% 

الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم حسب 
نوع اجلنس 
امارة عجمان 

الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم )إناث( 
الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم )ذكور( 
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عدد الناخبين  الذين   

ا دلو أ بأصواتهم   (إناث) 

عدد الناخبين  الذين  ا  دلو أ  

بأصواتهم  (ذكور) 

عدد الناخبين  الذين   

ا دلو أ بأصواتهم   

الفئة  

لعمرية ا  

162  388  550 

من إلى 20   

29 

153  441  594 

من إلى 30   

39 

68  179  247 

من إلى 40   

49 

32  82  114 

من إلى 50   

59 

6  29  35 

من إلى 60   

69 

2  21  23 

سنة 70  

فأكبر  

423  1140  1563  لمجموع ا  

 فئة في عجمان إمارة في بأصواتهم أدلوا الذين الانتخابية الهيئة ضاءلأع العمري التوزيع تركّز

 العشرينات فئة تبعتها للإمارة، الانتخابية الهيئة أعضاء إجمالي من %38 بنسبة الثلاثينات

 بنسبة لافتا حضورا الذكور فئة سجلت كما .%16 بنسبة الأربعينات فئة ثم %35 بنسبة

73%. 

  
 

إحصائيات  10 التصويت  رةل  ما إ م  أ القيوين   

عدد الناخبين  الذين   

ا دلو أ بأصواتهم   (إناث) 

عدد الناخبين  الذين  ا  دلو أ  

بأصواتهم  (ذكور) 

عدد الناخبين  الذين   

ا دلو أ بأصواتهم   

الفئة  

لعمرية ا  

56  452  508  من إلى 20   

 ������ �������� �����

2011 �������� ������ 

35% 

38% 

16% 

7% 

2%  2% 

الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم حسب الفئة 
العمرية 

امارة عجمان 

من 20 إلى 29 

من 30 إلى 39 

من 40 إلى 49 

من 50 إلى 59 

من 60 إلى 69 

70 سنة فأكبر 

27% 

73% 

الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم حسب 
نوع اجلنس 
امارة عجمان 

الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم )إناث( 
الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم )ذكور( 
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29 

336  369  705 

من إلى 30   

39 

189  145  334 

من إلى 40   

49 

34  97  131 

من إلى 50   

59 

0  56  56 

من إلى 60   

69 

0  62  62 

سنة 70  

فأكبر  

615  1181  1796  لمجموع ا  

 في القيوين أم إمارة في بأصواتهم أدلوا الذين الانتخابية الهيئة ضاءلأع العمري التوزيع تركّز

 فئة تبعتها للإمارة، الانتخابية الهيئة أعضاء إجمالي من %39 بنسبة الثلاثينات فئة

 حضورا الذكور فئة سجلت كما .%19 بنسبة الأربعينات فئة ثم %28 بنسبة العشرينات

 .%66 بنسبة لافتا

  
 

إحصائيات  11 التصويت  رةل  ما إ رأس  الخيمة   

عدد الناخبين  الذين  ا  دلو أ  

بأصواتهم  (إناث) 

عدد الناخبين  الذين  ا  دلو أ  

بأصواتهم  (ذكور) 

عدد الناخبين  الذين   

ا دلو أ بأصواتهم   

الفئة  

لعمرية ا  

451  1209  1660 

من إلى 20   

29 

527  1397  1924 

من إلى 30   

39 

 ������ �������� �����

2011 �������� ������ 

28% 

39% 

19% 

7% 
3% 4% 

الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم حسب الفئة 
العمرية 

إمارة أم القيوين 

من 20 إلى 29 

من 30 إلى 39 

من 40 إلى 49 

من 50 إلى 59 

من 60 إلى 69 

70 سنة فأكبر 

34% 

66% 

الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم حسب 
نوع اجلنس 

إمارة أم القيوين 

الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم )إناث( 
الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم )ذكور( 
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451  1209  1660 

من إلى 20   

29 

527  1397  1924 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39 

 ������ �������� �����

2011 �������� ������ 
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3% 4% 
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نوع اجلنس 

إمارة أم القيوين 

الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم )إناث( 
الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم )ذكور( 



تقرير انتخابات
المجلس الوطني االتحادي

11 - �إح�شائيات �لت�شويت الإمارة ر�أ�س �خليمة

عدد الناخبني الذين اأدلوا 

باأ�سواتهم )اإناث(

عدد الناخبني الذين اأدلوا 

باأ�سواتهم )ذكور(

عدد الناخبني الذين اأدلوا 

باأ�سواتهم

 الفئة

العمرية

451 1209 1660 من 20 اإىل 29

527 1397 1924 من 30 اإىل 39

222 600 822 من 40 اإىل 49

97 356 453 من 50 اإىل 59

28 159 187 من 60 اإىل 69

6 57 63 70 �سنة فاأكرب

1331 3778 5109 املجموع

ترّكز التوزيع العمري الأع�ساء الهيئة االنتخابية الذين اأدلوا باأ�سواتهم يف اإمارة راأ�س اخليمة يف فئة الثالثينات 

ــارة، تبعتها فئة الع�رشينات بن�سبة 32 % ثم فئة  ــة 38 % من اإجمايل اأع�ساء الهيئة االنتخابية لالإم بن�سب

االأربعينات بن�سبة 16 %. كما �سجلت فئة الذكور ح�سورا الفتا بن�سبة 74 %.

12 - �إح�شائيات �لت�شويت الإمارة �لفجرية

عدد الناخبني الذين اأدلوا 

باأ�سواتهم )اإناث(

عدد الناخبني الذين اأدلوا 

باأ�سواتهم )ذكور(

عدد الناخبني الذين اأدلوا 

باأ�سواتهم

 الفئة

العمرية

217 781 998 من 20 اإىل 29

204 633 837 من 30 اإىل 39

49 188 237 من 40 اإىل 49

5 81 86 من 50 اإىل 59

2 14 16 من 60 اإىل 69

0 2 2 70  �سنة فاأكرب

477 1699 2176 املجموع

ــز التوزيع العمري الأع�ساء الهيئة االنتخابية الذين اأدلوا باأ�سواتهم يف اإمارة الفجرية يف فئة الع�رشينات  ترّك

ــة الثالثينات بن�سبة 38 % ثم فئة  ــاء الهيئة االنتخابية لالإمارة، تبعتها فئ ــة 46 % من اإجمايل اأع�س بن�سب

االأربعينات بن�سبة 11 %. كما �سجلت فئة الذكور ح�سورا الفتا بن�سبة 78 %.
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222  600  822 

من إلى 40   

49 

97  356  453 

من إلى 50   

59 

28  159  187 

من إلى 60   

69 

6  57  63 

سنة 70  

فأكبر  

1331  3778  5109  لمجموع ا  

 في الخيمة رأس إمارة في بأصواتهم أدلوا الذين الانتخابية الهيئة ضاءلأع العمري التوزيع تركّز

 فئة تبعتها للإمارة، الانتخابية الهيئة أعضاء إجمالي من %38 بنسبة الثلاثينات فئة

 حضورا الذكور فئة سجلت كما .%16 بنسبة الأربعينات فئة ثم %32 بنسبة العشرينات

 .%74 بنسبة لافتا

 

 
 

 

 

 

 

إحصائيات  12 التصويت  رةل  ما إ الفجيرة   

عدد الناخبين  الذين  ا  دلو أ  

بأصواتهم  (إناث) 

عدد الناخبين  الذين  ا  دلو أ  

بأصواتهم  (ذكور) 

عدد الناخبين  الذين   

ا دلو أ بأصواتهم   

الفئة  

لعمرية ا  

217  781  998 

من إلى 20   

29 

204  633  837  من إلى 30   

 ������ �������� �����

2011 �������� ������ 

32% 

38% 

16% 

9% 

4%  1% 

الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم حسب الفئة 
العمرية 

إمارة رأس اخليمة 

من 20 إلى 29 

من 30 إلى 39 

من 40 إلى 49 

من 50 إلى 59 

من 60 إلى 69 

70 سنة فأكبر 

26% 

74% 

الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم حسب 
نوع اجلنس 

إمارة راس اخليمة 

الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم )إناث( 
الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم )ذكور( 
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29 

204  633  837  من إلى 30   

 ������ �������� �����

2011 �������� ������ 

32% 

38% 

16% 

9% 

4%  1% 
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39 

49  188  237 

من إلى 40   

49 

5  81  86 

من إلى 50   

59 

2  14  16 

من إلى 60   

69 

0  2  2 

سنة  70  

فأكبر  

477  1699  2176  لمجموع ا  

 فئة في الفجيرة إمارة في بأصواتهم أدلوا الذين الانتخابية الهيئة ضاءلأع العمري التوزيع تركّز

 الثلاثينات فئة تبعتها للإمارة، الانتخابية الهيئة أعضاء إجمالي من %46 بنسبة العشرينات

 بنسبة لافتا حضورا الذكور فئة سجلت كما .%11 بنسبة الأربعينات فئة ثم %38 بنسبة

78%. 

 

 

 
 

 ������ �������� �����

2011 �������� ������ 

46% 

38% 

11% 

4%  1% 
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الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم حسب نوع 
اجلنس 
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الناخبيني الذين أدلوا بأصواتهم )إناث( 
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تقرير انتخابات
المجلس الوطني االتحادي

13 - �أع�شاء �لهيئات �النتخابية �لذين مل 
يدلو� باأ�شو�تهم ح�شب �الإمارة وفئة �جلن�س

اأنثىذكراالإمارة

 56% 44%اأبوظبي

 51% 49%دبي

 45% 55%ال�سارقة

 47% 53%عجمان

 31% 69%اأم القيوين

 44% 56%راأ�س اخليمة

 35% 65%الفجرية

 50% 50%االإجمايل العام

بلغ اإجمايل اأع�ساء الهيئات االنتخابية الذين 

مل يدل���و� باأ�شو�تهم يف يوم االنتخابات 50 % 

من الذكور و50 % االإناث، حيث �سّجلت اإمارة 

اأم القيوين اأعلى ن�سبة عدم االإدالء باالأ�سوات 

ــة 69 %، تلتها الفجرية  لفئة الذكور بن�سبـ

ــت اأعلى ن�سبة  ــةـ 65 %. يف حيث كان بن�سب

ــة االإناث �سّجل  ــدم االإدالء باالأ�سوات لفئ لعـ

ــة 56 % تلتها دبي بن�سبة  يف اأبوظبي بن�سب

.% 51

ــة  الهيئ ــاء  ــري الأع�س العم ــع  التوزي ــز  ترّك

ــن مل يدل���و� باأ�شو�ته���م يف  ــة الذي االنتخابي

ــة الثالثينات بن�سبة  ــارة اأبو ظبـي يف فئـ اإمـ

46 % من اإجمـايل اأع�سـاء الهيئة االنتخابية 
ــة الع�رشينـات بن�سبة  ــارة، تبعتهـا فئـ لالإم

26 % ثم فئة االأربعينات بن�سبة 20 %.

ــة  الهيئ ــاء  ــري الأع�س العم ــع  التوزي ــز  ترّك

ــن مل يدل���و� باأ�شو�ته���م يف  ــة الذي االنتخابي

ــات بن�سبة  ــي يف فئة الع�رشينـ ــارة دبــ اإمــ

ــن اإجمايل اأع�ساء الهيئة االنتخابية  38 % م
لالإمارة، تبعتها فئة الثالثينات بن�سبة 32 % 

ثم فئة االأربعينات بن�سبة 18 %.

ــة  الهيئ ــاء  ــري الأع�س العم ــع  التوزي ــز  ترّك

ــن مل يدل���و� باأ�شو�ته���م يف  ــة الذي االنتخابي

ــات بن�سبة  ــة يف فئة الع�رشين ــارة ال�سارق اإم

ــن اإجمايل اأع�ساء الهيئة االنتخابية  41 % م
لالإمارة، تبعتها فئة الثالثينات بن�سبة 33 % 

ثم فئة االأربعينات بن�سبة 14 %.

ــة  الهيئ ــاء  ــري الأع�س العم ــع  التوزي ــز  ترّك
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ــن اإجمايل اأع�ساء الهيئة االنتخابية  38 % م
ــة الع�رشينات بن�سبة  ــارة، تبعتهـا فئـ لـالإم

36 % ثم فئة االأربعينات بن�سبة 13 %.

ــة  الهيئ ــاء  ــري الأع�س العم ــع  التوزي ــز  ترّك

ــن مل يدل���و� باأ�شو�ته���م يف  ــة الذي االنتخابي

ــة الثالثينات بن�سبة  ــارة اأم القيوين يف فئ اإم

ــن اإجمايل اأع�ساء الهيئة االنتخابية  39 % م
ــة الع�رشينـات بن�سـبـة  ــارة، تبعتها فئ لالإم

29 % ثم فئة االأربعينات بن�سبة 19 %.

ــة  الهيئ ــاء  ــري الأع�س العم ــع  التوزي ــز  ترّك

ــن مل يدل���و� باأ�شو�ته���م يف  ــة الذي االنتخابي

اإمارة راأ�س اخليمة يف فئة الع�رشينات بن�سبة 

ــن اإجمايل اأع�ساء الهيئة االنتخابية  39 % م
لالإمارة، تبعتها فئة الثالثينات بن�سبة 34 % 

ثم فئة االأربعينات بن�سبة 12 %.

ــة  الهيئ ــاء  ــري الأع�س العم ــع  التوزي ــز  ترّك

ــن مل يدل���و� باأ�شو�ته���م يف  ــة الذي االنتخابي

ــات بن�سبة  ــرية يف فئة الع�رشين ــارة الفج اإم

ــن اإجمايل اأع�ساء الهيئة االنتخابية  56 % م
لالإمارة، تبعتها فئة الثالثينات بن�سبة 33 % 

ثم فئة االأربعينات بن�سبة 8 %.
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ء  13 أعضا الهيئات  الانتخابية   

الذين لم  ا  يدلو بأصواتهم  حسب   

رة ما لإ ا وفئة  الجنس   

 الإمارة  ذكر  أنثى

 أبوظبي
 %44   %56 

 دبي
 %49   %51 

 الشارقة
 %55   %45 

 عجمان
 %53   %47 

 القيوين أم
 %69   %31 

 الخيمة رأس
 %56   %44 

 الفجيرة
 %65   %35 

 العام الإجمالي
 %50   %50 

 بلغ  إجمالي  أعضاء  الهيئات  الانتخابية

 الذين  لم  يدلوا  بأصواتهم  في  يوم

 الانتخابات 50%   من  الذكور  %50و  الإناث،

 سجّلت حيث  أعلى القيوين أم إمارة  نسبة

 بنسبة الذكور لفئة بالأصوات الإدلاء عدم

69%،   تلتها  الفجيرة  بنسبة  في .65%

 حيث  كانت  أعلى  نسبة  لعدم  الإدلاء

 أبوظبي في سجّل الإناث لفئة بالأصوات

  .%51 بنسبة دبي تلتها %56 بنسبة

   

 

 تركّز  التوزيع  العمري  لأعضاء  الهيئة

 الذين الانتخابية  لم  يدلوا  في بأصواتهم

 إمارة  أبو  ظبي  في  فئة  الثلاثينات

 بنسبة 46%   من  إجمالي  أعضاء  الهيئة

 الانتخابية  للإمارة،  تبعتها  فئة

 العشرينات  بنسبة 26%   ثم  فئة
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 .%20 بنسبة الأربعينات

 

 تركّز  التوزيع  العمري  لأعضاء  الهيئة

 الذين الانتخابية  لم  يدلوا  في بأصواتهم

 إمارة  دبي  في  فئة  العشرينات  بنسبة

38%   من  إجمالي  أعضاء  الهيئة  الانتخابية

 للإمارة،  بنسبة الثلاثينات فئة تبعتها

 .%18 بنسبة الأربعينات فئة ثم 32%
 

 

 

 

 تركّز  التوزيع  العمري  لأعضاء  الهيئة

 في بأصواتهم يدلوا لم الذين الانتخابية

 إمارة  الشارقة  في  فئة  العشرينات

 بنسبة 41%   من  إجمالي  أعضاء  الهيئة

 الانتخابية  للإمارة،  تبعتها  فئة

 الثلاثينات  بنسبة 33%   ثم  فئة

 .%14 بنسبة الأربعينات

 

 

 تركّز  التوزيع  العمري  لأعضاء  الهيئة

 في بأصواتهم يدلوا لم الذين الانتخابية

 بنسبة الثلاثينات فئة في عجمان إمارة

 الانتخابية الهيئة أعضاء إجمالي من 38%

 للإمارة،  تبعتها  فئة  العشرينات

 بنسبة 36%   ثم  فئة  الأربعينات

 .%13 بنسبة
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 تركّز  التوزيع  العمري  لأعضاء  الهيئة

 في بأصواتهم يدلوا لم الذين الانتخابية

 إمارة  أم  القيوين  في  فئة  الثلاثينات

 بنسبة 39%   من  إجمالي  أعضاء  الهيئة

 الانتخابية  للإمارة،  تبعتها  فئة

 العشرينات  بنسبة 29%   ثم  فئة

 .%19 بنسبة الأربعينات

 

 

 تركّز  التوزيع  العمري  لأعضاء  الهيئة

 في بأصواتهم يدلوا لم الذين الانتخابية

 إمارة  رأس  الخيمة  في  فئة  العشرينات

 بنسبة 39%   من  إجمالي  أعضاء  الهيئة

 الانتخابية  للإمارة،  تبعتها  فئة

 الثلاثينات  بنسبة 34%   ثم  فئة

 .%12 بنسبة الأربعينات

 

 

 تركّز  التوزيع  العمري  لأعضاء  الهيئة

 في بأصواتهم يدلوا لم الذين الانتخابية

 إمارة  الفجيرة  في  فئة  العشرينات

 بنسبة 56%   من  إجمالي  أعضاء  الهيئة

 الانتخابية  للإمارة،  تبعتها  فئة

 الثلاثينات  بنسبة 33%   ثم  فئة

 .%8 بنسبة الأربعينات

 

 

 

الملحق .13 رقم  تقرير ( 5 )  شامل  لعمل  اللجنة  الإعلامية   
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 تركّز  التوزيع  العمري  لأعضاء  الهيئة
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 تركّز  التوزيع  العمري  لأعضاء  الهيئة

 الذين الانتخابية  لم  يدلوا  في بأصواتهم
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�مللحق رقم ) 5 ( تقرير �شامل لعمل �للجنة �الإعالمية

�ملقدمة

ــى جتربة االإمارات  ــي يف ت�سليط ال�سوء عل ــات الأهمية اجلانب االإعالم ــة الوطنية لالنتخاب ــن اللجن اإدراكاً م

العربية املتحدة الثانية يف انتخابات املجل�س الوطني االحتادي 2011، عمدت اللجنة اإىل ت�سكيل جلنة اإعالمية 

ــة عنها وتوكل اإليها مهام التوعية باالنتخابات وحتفيز امل�ساركة فيها، والتن�سيق مع و�سائل االإعالم  منبثق

ــك اأي�ساً جت�سيداً للتعليمات التنفيذية  ــة لن�رش الوعي بانتخابات املجل�س الوطني االحتادي. وجاء ذل املختلف

النتخابات 2011 . 

وانطالقاً من اأهمية احلدث وحجم العمل املطلوب اإجنازه خالل فرتة ق�سرية من الزمن، قامت اللجنة الوطنية 

ــال وا�سحة ب�سقيها االإعالمي واالإعالين وبداأت بتطبيقها �سمن حماور  لالنتخابات باإعداد اإ�سرتاتيجية ات�س

عمل حمددة وفقاً للجدول الزمني النتخابات املجل�س الوطني االحتادي. 

كما مت و�سع حمددات لل�سيا�سة االإعالمية املتبعة خالل فرتة التح�سري لالنتخابات ويوم االنتخابات، وذلك يف 

�سبيل اإي�سال ر�سالة االنتخابات اإىل كافة فئات املجتمع وو�سائل االإعالم املحلي والعربي واالأجنبي.

ــات �رشكتني ا�ست�ساريتني هما �رشكة اأ�سداء بري�سون  ــت  اللجنة االإعالمية باال�ستعانة بجهود واإمكاني وقام

مار�ستلر يف اجلانب االإعالمي، وذلك ملا تتمتع به من خربات يف هذا املجال، ف�سالً عن خرباتها يف جمال انتخابات 

ــي االحتادي، حيث عملت مع اللجنة يف االنتخابات االأوىل يف العام 2006، و�رشكة بي بي جروب  ــس الوطن املجل�

يف اجلانب الت�سويقي خلرباتها الوا�سعة يف جمال االإعالن ال�سيا�سي.

ــرشوع الوطني الكبري، من خالل  ــاح ملمو�س يف التعامل مع هذا امل� ــة االإعالمية من حتقيق جن ــت اللجن ومتكن

ــة وامل�سموعة واملقروءة. كما  ــع اجلمهور امل�ستهدف، اأو عرب و�سائل االإعالم املرئي ــم اللقاءات املبا�رشة م تنظي

ــالل يوم االنتخاب بكل حرفية ومهنية عالية على الرغم  ــت اللجنة من اإدارة دفة العملية االإعالمية خ متكن

ــى االإعالميني لتمكينهم من تغطية يوم االنتخاب، واإ�سكالية تاأخر ظهور  ــن م�سكلة توزيع الت�ساريح عل م

نتائج فرز االأ�سوات يف اإمارة اأبوظبي، حيث ا�ستطاعت التعامل مع هذا االأمر ب�سكل فعال عن طريق ت�سهيل 

ــارات االإعالم بدون اأي تقارير  ــة، واحتواء ت�ساوؤالت وا�ستف�س ــل مندوبي ومرا�سلي كافة الو�سائل االإعالمي عم

اإعالمية �سلبية.  

ــن هذا التقرير اإيجازاً �سامالً عن عمل اللجنة االإعالمية واإ�سرتاتيجية التوا�سل االإعالمي ، والر�سائل  ويت�سم

ــوات االت�سال امل�ساندة، وتقرير عن اإجنازات اللجنة  ــة التي اعتمدتها اللجنة، واحلملة االإعالنية ، وقن االإعالمي

وفر�س التطوير يف العمل االإعالمي لالنتخابات املقبلة .

�للجنة �الإعالمية

�نتخابات �ملجل�س �لوطني �الحتادي 2011 

�أوالً: �إ�شرت�تيجية �لتو��شل �الإعالمي:

1 - ملخ�س عام عن �الإ�شرت�تيجية �الإعالمية

ــادي، 24 �سبتمرب من عام 2011،  ــات املجل�س الوطني االحت ــة التوا�سل االإعالمي النتخاب ــداد اإ�سرتاتيجي مت اإع

ــز ال�سورة احل�سارية  ــذه املبادرة الوطنية الطموحة وتعزي ــع خطة توا�سل متكاملة لدعم ه ــن خالل و�س م

لدولة االإمارات يف االأو�ساط املحلية واالإقليمية والدولية كدولة متطورة حتر�س على االرتقاء باحلياة الربملانية 

وتفعيل العمل ال�سيا�سي ليواكب كافة التطورات والنجاحات التي حتققها االإمارات على كافة امل�ستويات.

ــع الراهن واأهم التطورات والق�سايا التي من املمكن اأن  ــت االإ�سرتاتيجية عرب نظرة حتليلية الو�س وا�ستعر�س

ــا تناولت اإي�ساحاً مف�سالً  ــى العملية االنتخابية اخلا�سة باملجل�س الوطني االحتادي، كم ــون لها تاأثرياً عل يك

ــل دولة االإمارات العربية املتحدة وذلك  ــات العالقات العامة لتغطية فعاليات العملية االنتخابية داخ خلدم

وفقاً لت�سور قام على املعطيات واملعلومات املتوافرة.

وارتكزت االإ�سرتاتيجية يف منهجيتها على اأربعة خطوات رئي�سية بداأت من درا�سة الفر�س والتحديات وو�سع 

اأهداف التوا�سل ومن ثم حتديد �رشائح اجلمهور واالإعالم امل�ستهدف. وبعد االنتهاء من هذه اخلطوات مت و�سع 

ــاً رئي�سياً لعملية التوا�سل ومن ثم االنتقال اإىل  ــاور الرئي�سية ال�سرتاتيجيه التوا�سل التي تعترب موجه املح

ــة على ن�رش الوعي حول  ــس االأداء. ورّكزت املحاور االإ�سرتاتيجي ــوة النهائية وهي التطبيق العملي وقيا� اخلط

ــة الدولة يف هذا  ــة مع الرتكيز على جترب ــة ملواكبة التنمية ال�سامل ــي وب�سط هذه الثقاف ــل ال�سيا�س العم

ــاق  والتاأكيد على قوة الرتكيبة االحتادية والتوجه احل�ساري للدولة من خالل اإجراء االنتخابات الربملانية  ال�سي

و تغيري االنطباعات ال�سائدة والتاأكيد على خ�سو�سية الدولة يف جمال العمل الربملاين. 
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 3 - مر�حل تنفيذ �الإ�شرت�تيجية �الإعالمية: 

تركزت مراحل تنفيذ االإ�سرتاتيجية على ثالث مراحل رئي�سية هما:

ــادي ورفع م�ستوى  ــة لتمكني املجل�س الوطني االحت ــي ال�سيا�سي بربنامج رئي�س الدول ــة زيادة الوع 	مرحل 	•
ــات املجتمع من خالل اإقامة العديد من الندوات التثقيفية والتوعوية  ــة االنتخابية لدى جميع فئ الثقاف

واالأخبار ال�سحفية واملقابالت االإذاعية والتلفزيونية.

ــاً للجدول الزمني، وتو�سيح  ــى اأبراز تطورات العملية االنتخابية وفق ــة االنتخابات، التي ركزت عل 	مرحل 	•
ــة منذ اإعالن الهيئات االنتخابية حتى اإعالن النتائج النهائية النتخابات  كافة مراحل العملية االنتخابي

املجل�س الوطني االحتادي 2011.

	مرحلة حتفيز الهيئات االنتخابية على امل�ساركة يف انتخابات 2011. 	•

4 - �أهد�ف �الإ�شرت�تيجية:

	رفع م�ستوى الوعي اجلماهريي حول التجربة االإماراتية وثقافة التدرج ال�سيا�سي. 	•

ــي االحتادي يف نقل ال�سورة ال�سحيحة  ــح املفاهيم ال�سائدة وا�ستغالل انتخابات املجل�س الوطن 	ت�سحي 	•
عن االإمارات العربية املتحدة.

	تو�سيع م�ساركة املواطنني ودورهم يف تعزيز دور املجل�س الوطني االحتادي. 	•

	تعزيز دور اللجنة الوطنية لالنتخابات وت�سليط ال�سوء على خمتلف االأدوار التي تقوم بها. 	•

	اإدارة دفة العملية االإعالمية مع و�سائل االإعالم مبا ي�سمن اإي�سال الر�سالة الرئي�سية للدولة حول العملية  	•
االنتخابية.

5 - �لر�شائل �الإعالمية:

و�سعت اإ�سرتاتيجية التوا�سل االإعالمي ثالث ر�سائل رئي�سية مرتبطة باإجنازات دولة االإمارات العربية املتحدة 

ــق مبنهج التغيري املتدرج  ــج ال�سيا�سي للدولة فيما يتعل ــة ال�ساملة للحديث عن الربنام ــرية التنمي يف م�س

الذي اعتمدته الدولة لتمكني املجل�س الوطني االحتادي وتطوير اأدوات امل�ساركة ال�سيا�سية يف الدولة. ومتثلت 

الر�سائل الرئي�سية يف:

	ترجمة �لروؤية �إىل و�قع 	•

	�لرخاء و�ال�شتقر�ر 	•

	�حلو�ر �ملتو��شل 	•

ومت دعم كل من الر�سائل مبجموعة من احلقائق والوقائع التي توؤ�س�س مل�سداقيتها وارتباطها الوثيق بالواقع. 

ــت الر�سائل كي تعطي املتحدث الر�سمي  ــط الر�سائل الرئي�سية باحلقائق واالأرقام �سمن تركيبة بي ــي رب وياأت

مرجعية �رشيعة تربط بني الر�سائل وموؤ�رشات م�سداقيتها.

6 - �جلمهور �مل�شتهدف:

�سكل اجلمهور امل�ستهدف جزءاً رئي�سياً يف عملية اإدارة اإ�سرتاتيجية التوا�سل، حيث يرتتب على فئات اجلمهور 

ــدف حتديد ر�سائل وتوجهات وخطط وبرامج التوا�سل التي تاأتي يف اإطار هذه االإ�سرتاتيجية. ومن هذا  امل�سته

املنطلق مت حتديد قطاعات اجلمهور امل�ستهدف وتق�سيمهم اإىل ثالثة فئات رئي�سية وهي:

تت�سمن الهيئة االنتخابية املكلفة بانتخاب املر�سحني واملر�سحني و�سناع القرار.الفئة االأوىل:

الفئة الثانية:

مت اختيار هذه الفئة على اأ�سا�س اجلمهور امل�ستهدف الذي يتم التوا�سل معه 

ب�سورة �ساملة ومو�سعة مثل مواطني دولة االإمارات الذين تهمهم اأكرث من 

غريهم عملية االنتخابات واحلكومة االحتادية - املحلية وال�سحافة املحلية.

وت�سمل ال�سحافة االإقليمية والعاملية و�سكان دولة االإمارات من مقيمني وزوار.الفئة الثالثة:

ثانياً: تقرير �الإجناز: 

�ملرحلة �الأوىل: �إعد�د �لوثائق �الإ�شرت�تيجية �لتي �شكلت �أ�شا�شاً للعمل خالل فرتة �النتخابات

ــد ت�ستند اإليها يف عملها، حيث قامت  ــة االإعالمية منذ بداية عملها على و�سع اأ�س�س وقواع ــت اللجن عمل

يف الفرتة االأوىل من عملها بو�سع الوثائق الرئي�سية لتكون مبثابة دليل عمل على مدار فرتة العمل. و�سملت 

هذه الوثائق:

ال�سيا�سة االإعالمية للمتحدثني الر�سميني 	• 	دليل التوا�سل االإعالمي 	•

خطة العمل التنفيذية  	• 	الر�سائل الرئي�سية 	•

معلومات اأ�سا�سية 	• 	اأ�سئلة واأجوبة 	•

	حقائق واأرقام حول انتخابات املجل�س الوطني االحتادي ب�سكل خا�س وحول دولة االإمارات العربية املتحدة ب�سكل عام.  	•

�ملرحلة �لثانية: �لعمل �الإعالمي خالل فرتة �النتخابات )مار�س – 23 �شبتمرب 2011(: 

ــة والتثقيفية بهدف ن�رش الوعي  ــس 2011 على العديد من املبادرات االإعالمي ــت اللجنة منذ �سهر مار� عمل

ــة االنتخابات بني فئات  ــة لتمكني املجل�س الوطني االحتادي، ون�رش ثقاف ــي حول برنامج رئي�س الدول ال�سيا�س

ــة االنتخابية برمتها. وقد توزعت اجلهود االإعالمية  ــع املدين وذلك بهدف رفع م�ستوى الوعي بالعملي املجتم

على عدة حماور رئي�سية هي:

	الندوات التثقيفية املتعلقة بالعملية االنتخابية  	• 	االأخبار ال�سحفية التوعوية  	•

	الندوات التثقيفية للهيئات االنتخابية  	• 	االأخبار ال�سحفية املتعلقة باجلدول الزمني  	•

	الندوات التثقيفية للمر�سحني  	• 	املقابالت ال�سحفية ال�ساملة  	•

	اللقاءات املبا�رشة مع االإعالم 	• 	املقابالت التلفزيونية و االإذاعية    	•
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تقرير انتخابات
المجلس الوطني االتحادي

�للقاء�ت �ملبا�رشة مع �الإعالم:

ــدة لقاءات لقاء  ــع االإعالم الوطني قامت بعقد ع ــة لتعزيز ال�رشاكة م ــق حر�س اللجنة االإعالمي ــن منطل م

ــم يف �سورة التطورات اجلارية  ــة وروؤ�ساء التحرير وكتاب االأعمدة لو�سعه ــع م�سئويل املوؤ�س�سات االإعالمي م

ــه الدولة فيما يتعلق بانتخابات  ــرشح اأهمية برنامج التدرج ال�سيا�سي الذي انتهجت ــة االنتخابية و� للعملي

املجل�س الوطني االحتادي.

ــا عملت اللجنة على التوا�سل املبا�رش مع ال�سحفيني امل�سئولني عن تغطية اأخبار االنتخابات من خالل  كم

املوؤمترات ال�سحافية واللقاءات الفردية لتزويدهم بكل ما يحتاجونه عن العملية االنتخابية.

�الأخبار �ل�شحفية:    

يف اإطار حر�س اللجنة االإعالمية على �رشح وتو�سيح خمتلف اجلوانب املتعلقة بربنامج رئي�س الدولة لتمكني 

املجل�س الوطني االحتادي، ون�رش الثقافة االنتخابية بني جميع فئات املجتمع، بجانب التعريف مبختلف اجلوانب 

ــة باالأخبار ال�سحفية،  ــة على تزويد و�سائل االإعالم املختلف ــة للعملية االنتخابية، عملت اللجن التنظيمي

حيث مت اإر�سال ون�رش ما يزيد عن 60 خرب �سحفي توزعت على حماور عدة اأبرزها:

ــف مبفهوم التغيري التدريجي للو�سول اإىل برنامج  ــب التوعوي املتعلق بربنامج رئي�س الدولة والتعري 	اجلان 	•
وطني جامع.

ــات االنتخابية ودور  ــرشح مفهوم الهيئ ــة االنتخابية، والذي ت�سمن � ــي اخلا�س بالعملي ــب التثقيف 	اجلان 	•
املجل�س الوطني.

ــراء من االإجراءات  ــار �سحفية ت�رشح كل اإج ــي، حيث مت ن�رش اأخب ــي املتعلق باجلدول الزمن ــب االإجرائ 	اجلان 	•
اخلا�سة باالنتخابات مثل ت�سجيل املر�سحني واحلمالت االنتخابية وتقدمي طلبات الوكالء وغريها من االأمور.

	يوم االنتخاب، الرتكيز على اأهمية امل�ساركة واحلقوق والواجبات للمر�سحني والناخبني. 	•

و�سمت االأخبار ال�سحفية التي مت ن�رشها خالل الفرتة من اأبريل – �سبتمرب 2011، العناوين التالية:

ل
ري

�أب
ر 

ه
ش
	خالل اجتماعها الرابع برئا�سة معايل اأنور قرقا�س، »اللجنة الوطنية لالنتخابات« ت�ستعر�س اآخر م�ستجدات � 	•

اخلطة العامة النتخابات املجل�س الوطني االحتادي

املعال ي�سيد بجهود اللجنة الوطنية لالنتخابات 	•
حاكم راأ�س اخليمة يطلع على ا�ستعدادات انتخابات املجل�س الوطني االحتادي 	•

و
اي

م
ر 

ه
ش
�

	معايل الدكتور اأنور حممد قرقا�س ي�سيد بالتجاوب الكبري الذي اأبدته دواوين اأ�سحاب ال�سمو حكام  	•
االإمارات مع اللجنة الوطنية لالنتخابات

	اللجنة الوطنية لالنتخابات ت�سدر كتيب التعليمات التنفيذية النتخابات املجل�س الوطني 2011 	•
	جلنة اإدارة االنتخابات تعقد �سل�سلة من اللقاءات مع املتطوعني الراغبني بالعمل يف املراكز االنتخابية 	•
االإمارات ت�سارك يف امللتقى الثاين جلهات التن�سيق بني احلكومات واملجال�س النيابية يف الوطن العربي 	•

	اللجنة الوطنية لالنتخابات تعقد حما�رشتني تثقيفيتني حول انتخابات املجل�س الوطني يف جامعتي  	•
»زايد« و«االإمارات«

	اأنور قرقا�س: انتخابات 2011 مرحلة جديدة ونوعية يف تطور احلياة ال�سيا�سية بدولة االإمارات العربية  	•
املتحدة

اللجنة الوطنية لالنتخابات تعتمد ت�سكيل جلان االإمارات 	•
	اأنور قرقا�س: برنامج رئي�س الدولة لتعزيز امل�ساركة ال�سيا�سية يُعرب عن بُعد نظر القيادة واإدراكها الأهمية  	•

التحديث ال�سيا�سي

و
ي
ون

 ي
ر
ه

ش
�

جلنة اإدارة االنتخابات تبداأ لقاءاتها مع جلان االإمارات 	•
	اأنور قرقا�س: انتخابات املجل�س 2011 متثل عالمة بارزة يف م�سرية التحديث والتطوير التي ت�سهدها الدولة  	•

يف كافة املجاالت

طارق لوتاه: جلنة اإدارة االنتخابات قطعت �سوطاً مهماً يف االإعداد ل�سري العملية االنتخابية 	•
	اأنور قرقا�س: التو�سع الكبري يف اأعداد الهيئات االنتخابية يوؤكد على التزام الدولة بتعزيز امل�ساركة  	•

ال�سيا�سية  

اللجنة الوطنية لالنتخابات تناق�س اآخر اال�ستعدادات املتعلقة مبقار جلان االإمارات واملراكز االنتخابية  	•

و
ي
ول

 ي
ر
ه

ش
�

مذكرة تفاهم بني اللجنة الوطنية لالنتخابات وبرنامج »تكاتف« 	•
	قرقا�س: اإتاحة املجال اأمام املراأة االإماراتية لدخول معرتك العمل النيابي نتاج الثقة الكبرية التي توليها  	•

قيادة الدولة للمراأة

	اللجنة الوطنية لالنتخابات تعلن يوم غد االثنني قوائم الهيئات االنتحابية التي ت�سم )135308( على  	•
موقعها االإلكرتوين  

	اللجنة الوطنية لالنتخابات تطلق برنامج ندواتها التعريفية مع الهيئات االنتخابية يف كافة االإمارات  	•
	ح�سور قوي للمراأة وجيل ال�سباب يف الهيئات االنتخابية النتخابات املجل�س الوطني االحتادي 	•

	معايل اأنور قرقا�س: انتخابات 2006 كانت بداية لربنامج طموح من قائد ي�سعى وباإخال�س اإىل دعم وتعزيز  	•
التجربة االحتادية

اللجنة الوطنية لالنتخابات تبداأ ندواتها التعريفية بلقاء الهيئة االنتخابية الإمارة اأبوظبي 	•
اللجنة الوطنية لالنتخابات توا�سل ندواتها التعريفية الأع�ساء الهيئات االنتخابية 	•

	اللجنة الوطنية لالنتخابات توؤكد على مراقبة احلمالت االنتخابية واتخاذ كافة الو�سائل التي ت�سمن  	•
تنفيذها بال�سكل املطلوب

جلان االإمارات تزود املر�سحني بقوائم الهيئات االنتخابية عند التقدم بطلب الرت�سح 	•
	الندوات التعريفية بانتخابات املجل�س الوطني االحتادي توؤ�س�س لثقافة انتخابية يف اأو�ساط املجتمع  	•

االإماراتي

س
�

ط
ش
�

غ
 �أ

ر
ه

ش
�

اللجنة الوطنية لالنتخابات تعقد ور�سة عمل تدريبية حول نظام الت�سجيل اخلا�س باملر�سحني 	•
اللجنة الوطنية لالنتخابات تلتقي قادة فرق املتطوعني امل�ساركني يف االنتخابات 	•

	التاأكيد على اأهمية امل�ساركة الوا�سعة يف االنتخابات املقبلة لرفد املجل�س املقبل بالكفاءات واخلربات التي  	•
تعزز من دوره امل�ستقبلي

اللجنة الوطنية لالنتخابات تعلن مراكز ت�سجيل املر�سحني على م�ستوى الدولة 	•
قرقا�س ين�سم ر�سميا ملوقع التوا�سل االجتماعي »تويرت« 	•

	اأنور قرقا�س: امل�ساركة الوا�سعة يف انتخابات املجل�س الوطني االحتادي تدعم خطوات التنمية ال�سيا�سية 	•
89 مر�سحاً يف اليوم الثاين لت�سجيل املر�سحني النتخابات املجل�س الوطني االحتادي 	•

104 مر�سحني يف اليوم الثالث لت�سجيل املر�سحني النتخابات املجل�س الوطني االحتادي 	•
155 مر�سحاً يف اليوم الرابع واالأخري لت�سجيل املر�سحني النتخابات املجل�س الوطني االحتادي 	•

469 مر�سح ومر�سحة على القائمة االأولية النتخابات املجل�س الوطني االحتادي 	•
اللجنة الوطنية لالنتخابات ت�سدر »دليل الناخب واملر�سح« و«برنامج متكني املجل�س الوطني االحتادي« 	•

اللجنة الوطنية لالنتخابات تطلق برنامج الندوات التعريفية للمر�سحني 	•
اللجنة الوطنية لالنتخابات و�سعت اأنظمة وجزاءات �سارمة ت�سمن جتنب املخالفات االنتخابية 	•

اللجنة الوطنية لالنتخابات تعلن عدم تلقيها اأية طعون مبر�سحي املجل�س الوطني االحتادي 	•
اللجنة الوطنية لالنتخابات تعتمد القائمة النهائية ملر�سحي انتخابات املجل�س الوطني االحتادي 	•
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تقرير انتخابات
المجلس الوطني االتحادي
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	اللجنة الوطنية لالنتخابات تعتمد القائمة النهائية للفائزين بع�سوية املجل�س الوطني االحتادي بعد  	•
النظر يف الطعون املقدمة

اللجنة الوطنية لالنتخابات تعلن القائمة االأولية للفائزين بع�سوية املجل�س الوطني االحتادي 2011 	•
حممد بن زايد يتفقد املركز االنتخابي يف مركز اأبوظبي الدويل للمعار�س  	•

جلنة اإدارة االنتخابات توؤمن و�سائل نقل جماعي للناخبني يوم ال�سبت 24 �سبتمرب 2011 	•
	اللجنة الوطنية لالنتخابات توؤكد على اأهمية االإطالع على نظام الت�سويت االإلكرتوين على موقعها  	•

والتعرف على كافة تفا�سيل العلمية االنتخابية

	اللجنة الوطنية لالنتخابات تهيب بكافة املر�سحني التوقف عن اأي �سكل من اأ�سكال الدعاية االنتخابية  	•
اعتبارا من �سباح 22 �سبتمرب 2011

العدد النهائي للمر�سحني 450 ان�سحاب 19 مر�سحاً من انتخابات املجل�س الوطني االحتادي  	•
	الدكتور اأنور قرقا�س: كلمة رئي�س الدولة حول انتخابات املجل�س الوطني االحتادي دافع ملزيد من االإجناز  	•

والتقدم

اللجنة الوطنية لالنتخابات تعلن مقار املراكز االنتخابية النتخابات املجل�س الوطني االحتادي 2011 	•
	الدكتور اأنور قرقا�س: وفرنا كافة ال�سبل واملتطلبات التي متكن الناخب من االإدالء ب�سوته بكل �سهولة  	•

وي�رش

الدكتور اأنور قرقا�س: اأمام املراأة فر�سة مثالية للفوز يف انتخابات املجل�س الوطني االحتادي 2011 	•
اللجنة الوطنية لالنتخابات ت�سارك يف املعر�س الدويل لل�سيد والفرو�سية 	•

مذكرة تفاهم الإقامة �رشاكة اإ�سرتاتيجية بني اللجنة الوطنية لالنتخابات و«ات�ساالت« 	•
	الدكتور اأنور قرقا�س: امل�ساركة الوا�سعة يف االنتخابات ر�سالة قوية للقيادة برغبة املواطنني بتطوير  	•

الربنامج ال�سيا�سي

	الدكتور اأنور قرقا�س: امل�ساركة الوا�سعة يف انتخابات املجل�س الوطني االحتادي اأداة رئي�سية الإجناح م�سرية  	•
التمكني

	اللجنة الوطنية لالنتخابات تد�سن مبادرة »ت�سويت« للتعرف بنظام الت�سويت االإلكرتوين النتخابات  	•
املجل�س الوطني االحتادي

اللجنة الوطنية لالنتخابات تهيب باملر�سحني التقيد ب�سوابط احلمالت االنتخابية 	•

�ملقابالت �ل�شاملة )و�شائل �الإعالم �ملقروءة و�مل�شموعة و�ملرئية(

ــة والتنظيمية للعملية  ــب ال�سيا�سي ــرشح وتو�سيح كافة اجلوان ــة االإعالمية يف � ــاً مع جهود اللجن متا�سي

ــن معايل الدكتور اأنور  ــالت تلفزيونية واإذاعية و�سحفية لكل م ــة عملت اللجنة على اإعداد مقاب االنتخابي

ــادي رئي�س اللجنة  ــة ل�سوؤون املجل�س الوطني االحت ــة لل�سوؤون اخلارجية وزير الدول ــد قرقا�س، وزير الدول حمم

ــوؤون املجل�س الوطني االحتادي ع�سو  ــات؛ و�سعادة طارق هالل لوتاه، وكيل وزارة الدولة ل�س ــة لالنتخاب الوطني

ــة الوطنية لالنتخابات رئي�س جلنة اإدارة االنتخابات؛ و�سعادة الدكتور �سعيد الغفلي، الوكيل امل�ساعد  اللجن

ــوؤون املجل�س الوطني االحتادي ع�سو اللجنة الوطنية لالنتخابات مقرر اللجنة؛ و�سعادة �سامي بن عدي،  ل�س

الوكيل امل�ساعد لقطاع اخلدمات امل�ساندة ع�سو جلنة اإدارة االنتخابات. 

وخالل الفرتة من يونيو وحتى �سبتمرب اأجريت للمتحدثني الر�سميني ما يزيد عن 27 مقابلة تلفزيونية واإذاعية 

و�سحفية، و�سملت هذه املقابالت غالبية و�سائل االإعالم املحلية، وركزت املقابالت التي مت اإجرائها على ثالثة 

حماور رئي�سية:

اجلانب ال�سيا�سي 
تو�سيح كافة اجلوانب املتعلقة بربنامج رئي�س الدولة واأهمية التغيري املتدرج لعملية امل�ساركة 

ال�سيا�سية، ور�سالة الدولة بخ�سو�س انتخاب ن�سف اأع�ساء املجل�س الوطني االحتادي.

اجلانب التوعوي 
رفع م�ستوى الوعي لدى خمتلف فئات املجتمع بالعملية االنتخابية واأهمية امل�ساركة يف انتخابات 

املجل�س الوطني االحتادي.

تو�سيح و�رشح اجلوانب القانونية والتنظيمية املرتبطة باجلدول الزمني لالنتخابات.اجلانب التنظيمي 

 

�ملرحلة �لثالثة: يوم �النتخاب 24 �شبتمرب 2011

ــة على اال�ستعداد ليوم االنتخاب من خالل التجهيز واالإعداد امل�سبق له الإبراز الوجه  ــت اللجنة االإعالمي عمل

احل�ساري للعملية االنتخابية برمتها. وقد علمت اللجنة على:

ــني الراغبني يف تغطية االنتخابات، وجتهيز البطاقات ال�سحفية اخلا�سة بهم وجتهيز  	ت�سجيل ال�سحفي 	•
ــة الت�سهيالت الالزمة لعمل  ــة يف كل اأبوظبي ودبي وال�سارقة، �سملت كاف ــالث مراكز اإعالمية رئي�سي ث

و�سائل االإعالم.

	توفري فريق اإعالمي كبري عمل على اإدارة املراكز االإعالمية. 	•

	عقد موؤمتر �سحفي ملعايل رئي�س اللجنة الوطنية لالنتخابات وذلك يف نهاية اليوم االنتخابي. 	•

�حلملة �الإعالنية

الفئة امل�ستهدفة يف احلملةاأهداف احلملة

	ت�سليط ال�سوء على برنامج �ساحب ال�سمو ال�سيخ  	•
خليفة بن زايد اآل نهيان حول تعزيز دور املجل�س الوطني 

االحتادي  ب�سكل متدرج يف ظل مرحلة التمكني  

		تعزيز الوعي حول انتخابات املجل�س الوطني االحتادي  	•
	الت�سجيع وزيادة امل�ساركة يف العملية االنتخابية   	•

	املجتمع االإماراتي ب�سكل عام 	•
	تثقيف املجتمع االإماراتي بربنامج رئي�س الدولة لتعزيز دور  	•
املجل�س والتعريف بالعملية االنتخابية والتاأكيد على اأن 

االنتخابات تخدم م�سلحة الوطن يف املرتبة االأوىل.

	الهيئة االنتخابية واملر�سحني 	•
  -  تقدمي املر�سحني والتعريف بحقوقهم وواجباتهم

  -  التعريف بالعملية االنتخابية واطالع الناخبني على 

حقوقهم وواجباتهم 

الت�سجيع على امل�ساركة يف االنتخابات والت�سويت   -  

�لتوجه �ال�شرت�تيجي للحملة

املرحلة االأوىل | احلملة العامة  بناء الفكرة حول اأهمية العملية االنتخابية وتهيئة الراأي •	

العام وتعزيز احل�س الوطني وم�ساعر الفخر والوحدة والتالقي 

على الهدف االأ�سمى املتبلور يف بناء وطن يحفه االزدهار 

والتطور يف ظل برنامج رئي�س الدولة لتعزيز دور املجل�س 

الوطني االحتادي .

املرحلة الثانية | احلملة التكتيكية )التثقيفية(  ن�رش احلقائق واملعلومات حول العملية االنتخابية•	

املرحلة الثالثة | احلملة التحفيزية 	•
حملة ت�ستهدف زيادة عدد امل�ساركني يف االنتخابات - فئة 

الن�ساء وال�سباب من اأع�ساء الهيئة االنتخابية.
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�ملرحلة �الأوىل | �حلملة �لعامة

�الإعالن �لتلفزيوين – �النعكا�شات

مت تطوير واإنتاج اإعالن تلفزيوين مدته 60 ثانية تدور فكرته حول انعاكا�سات يف املراآة ملا مت حتقيقه من اإجنازات 

ــت بدورها على حياة املواطنني بالدولة موفرة لهم م�ستوى  ــة االإمارات العربية املتحدة والتي انعك�س يف دول

معي�سي اأف�سل �سمن كافة املجاالت احلياتية. وفيما يلي ن�س االإعالن:

رجل مع عائلته ظاهرين يف املراآة: بالدي ... موطن الرخاء

انعكا�س �سيدة اإماراتية يف املراآة:  ... ن�ساهم يف منائها 	•
انعكا�س يف املراآة لرجل اإماراتي كبري ال�سن ومعه طفل: ... متنحنا االأمان واالأمل 	•

انعكا�س �ساب اإماراتي يف املراآة وهو يرتدي زي التخرج من اجلامعة: ... ون�ساركها النجاح واحللم  	•
ــك جت�سيداً ل�سعار املجل�س الوطني  ــراآة لطفل اإماراتي وهو يرك�س حامالً العلم االإماراتي وذل ــد انعكا�سات يف امل 	ون�ساه 	•

االحتادي كما تظهر انعكا�سات �سناديق االقرتاع يف املراأة: انتخابات املجل�س الوطني االحتادي 2011، م�ساركة ومتكني. 

وتظهر اجلملة التالية على ال�سا�سة: انتخابات املجل�س الوطني االحتادي املوافق 24 �سبتمرب 2011 – م�ساركة ومتكني

 

�الإعالنات �ملطبوعة

ــول اإىل كافة الفئات  ــالن التلفزيوين وللو�س ــات مطبوعة لدعم االإع ــات �سحفية اأو اإعالن ــر 4 اإعالن مت تطوي

امل�ستهدفة، وفق ما يلي من اإعالنات:

ــن الرخاء واالزدهار ويظهر يف االإعالن كالً من  ــالن اخلا�س برفاهية العي�س للمواطن االإماراتي فكرة العي�س يف بيئة م ــد االإع يج�س

االأب واالبن معاً ليج�سدان املعاين االجتماعية ال�سامية الأ�رش تنعم باالأمان نتيجة االرتقاء بامل�ستوى املعي�سي يف الدولة.

ــو وجهها اإبت�سامة الر�سا ملا حققته من جناح وعلم وي�ستهدف  ــالن اخلا�س بتمكني املراأة االإماراتية فكرة امراأة اإماراتية تعل ــر االإع يظه

االإعالن املاأخوذ عن اإحدى �سخ�سيات االإعالن التلفزيوين فئات اجلمهور من الن�ساء وال�سابات املثقفات يف املجتمع االإماراتي. 		

ــل اأعمال من فئة ال�سباب املواطنني يبدو على وجهه  ــر االإعالن اخلا�س بالتعليم وم�ستقبل االأجيال اجلديدة فكرة حول رج يظه

ــني ليعزز خال�سة االإجنازات من خالل  ــدف االإعالن فئة النخبة واملثقفني من ال�سباب االإماراتي ــاح ومظاهر القناعة. وا�سته االرتي

عبارة »جمتمع يحقق النجاحات« ويوؤكد دوره ال�ستكمال امل�سرية البناءة لهذا الوطن.

ــول فتاة �سغرية الأحدى  ــرية التطور والنمو فكرة االإعالن ح ــو وقيادته الر�سيدة مل�س ــالن خا�س بروؤية �ساحب ال�سم ــد االإع يج�ّس

ــل الواعد واخلطى احلثيثة التي  ــز هذه الفتاة ال�سغرية للم�ستقبل واجلي ــي ظهرت يف االإعالن التلفزيوين وترم ــات الت ال�سخ�سي

ت�سري بها الدولة وتاأتي مذيلة بكلمات الروؤية التي ر�سخها �سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان.   
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�الإعالن �الإذ�عي

مت اإنتاج اإعالن اإذاعي واحد يحمل نف�س ر�سائل االإعالن التلفزيوين واالإعالنات املطبوعة التي ت�ستهدف الفئات 

ــن اجلماهري. وقد مت بث االإعالن خالل اأوقات الذروة اأو خالل الفرتة الق�سوى يف عدد امل�ستمعني عرب  ــة م املختلف

ــة والتي ي�ستمع لها اجلمهور امل�ستهدف من كافة  ــن اأهم االإذاعات الوا�سعة االنت�سار والتغطية بالدول 6 م
الفئات املعنية باحلملة . وتتلخ�س الر�سائل املوجهة اإىل الفئات اجلماهريية املتعددة عرب الراديو كالتايل:

�ساب اإماراتي: بالدي موطن الرخاء 

�سيدة اإماراتية: ... ن�ساهم يف منائها

عجوز اإماراتي: ... متنحنا االأمان واالأمل

رجل اإماراتي: ... ون�ساركها النجاح واحللم

املذيع: انتخابات املجل�س الوطني االحتادي 2011، م�ساركة ومتكني

�ملرحلة �لثانية | �حلملة �لتكتيكية )�إجر�ئية(

�الإعالنات �ل�شحفية �أو �ملطبوعة

اأطلق عدد من االإعالنات املطبوعة عرب نف�س ال�سحف امل�ستخدمة يف احلملة وذلك لتوجيه ر�سائل ا�سرتاتيجية 

خالل اأوقات الذروة اأو اأوقات التجمع اجلماهريي الق�سوى وذلك من تاريخ 12 يوليو واإىل 24 �سبتمرب 2011. وقد 

اأرفق اجلدول الزمني املف�سل لالإعالنات اأدناه ليبني كافة االإعالنات التي اأطلقت �سمن هذا االإطار وخالل هذه 

املرحلة من احلملة االإعالنية. 

14 و17 يوليو– اإعالن عن وقت وموقع الندوات التعريفية12 و13 يوليو-اإعالن اأ�سماء اأع�ساء الهيئة االنتخابية

19 يوليو– اأهم االإجنازات يف تاريخ التقدم ال�سيا�سي بالدولة18 يوليو– اإعالن »كلماتنا اأفعال«

11 اأغ�سط�س– اإعادة اإعالن قوانني الرت�سح واإعالنات اللجنة10 اأغ�سط�س– قوانني الرت�سح واإعالنات اللجنة

18 �سبتمرب– الت�سويت االإلكرتوين4 �سبتمرب– اإعالن قوانني احلملة

23 و24 �سبتمرب– االإعالن عن خدمة التو�سيل ومواعيد 19 و22 �سبتمرب– اإعالن يوم االنتخابات
احلافالت ال�سغرية واملواقف اخلا�سة بحمل الركاب
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ومن مناذج الإعالنات يف ال�صحف مايلي:ومن مناذج الإعالنات يف ال�صحف مايلي:
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�الإعالنات �الإذ�عية: مت بث ثالثة �إعالنات �إذ�عية خالل هذه �لفرتة.ومن مناذج الإعالنات يف ال�صحف مايلي:

�الإعالن �الإذ�عي 1 | �إعالن تعريفي بدور 

ع�شو �لهيئة �النتخابية

اأعلنت اللجنة الوطنية لالنتخابات عن اأ�سماء الهيئات االنتخابية النتخابات 

املجل�س الوطني االحتادي. اإذا كان ا�سمك مدرجاً �سمن الهيئة االنتخابية، فيحق 

لك االنتخاب اأو الرت�سح لع�سوية املجل�س اإذا توفرت لديك ال�رشوط الد�ستورية. 

لالإطالع على اأ�سماء اأع�ساء الهيئة االنتخابية الرجاء زيارة موقعناuaenec.ae   اأو 

االت�سال على 566661 600 

انتخابات املجل�س الوطني االحتادي 24 �سبتمرب 2011 ... م�ساركة ومتكني

�الإعالن �الإذ�عي 2 | �إعالن تعريفي ب�رشوط 

�لرت�شح

تعلن اللجنة الوطنية لالنتخابات عن فتح باب الرت�سح النتخابات املجل�س الوطني 

االحتادي خالل الفرتة من 14 اإىل 17 اأغ�سط�س  . لالإطالع على �رشوط الرت�سح ومواقع 

تقدمي الطلبات الرجاء زيارة موقعنا uaenec.ae   اأو االت�سال على 566661 600 

انتخابات املجل�س الوطني االحتادي 24 �سبتمرب 2011 ... م�ساركة ومتكني

�الإعالن �الإذ�عي 3 | �إعالن للتذكري بيوم 

�النتخاب و�لت�شويت �اللكرتوين

اأع�ساء الهيئات االنتخابية ...   24 �سبتمرب يقرتب... ندعوكم اىل امل�ساركة 

واالإدالء باأ�سواتكم . لالإطالع على خطوات الت�سويت االلكرتوين  والوثائق املطلوبة 

ملمار�سة حقك االنتخابي والتعرف على مواقع مراكز االنتخاب يرجى زيارة موقعنا 

uaenec.ae  او االت�سال على 566661 600 
انتخابات املجل�س الوطني االحتادي 24 �سبتمرب 2011 ... م�ساركة ومتكني

�الإعالنات �لتلفزيونية

ــة بعنوان »الر�سم على الرمال«  ــالين بالتن�سيق مع  قناة ال�سارقة التلفزيونية مدته 45 ثاني ــاج فلم اإع مت اإنت

لتعزيز الر�سائل اخلا�سة باحلملة االنتخابية. باالإ�سافة اإىل ذلك وكذلك اإعالناً تلفزيونياً مدته 70 ثانية مللخ�س 

ــدام ماكينة الت�سويت  ــرتوين بهدف تثقيف العامة عن طريقة ا�ستخ ــوات املتبعة يف الت�سويت االإلك اخلط

االإلكرتوين.   

�ملرحلة �لثالثة | �حلملة �لت�شجيعية �أو �لتحفيزية

ــع اقرتاب موعد االنتخابات، لوحظ باأن هناك عدداً كبرياً من مواطني االإمارات مل يكن لديهم االإملام الكايف  م

ــد هذه ال�رشيحة من املواطنني  ــم وواجباتهم الوطنية واملدنية. االأمر الذي قد ال ي�ساع ــور وبحقوقه بالد�ست

على فهم اأ�سباب ودوافع االنتخابات واآلياتها. و�سممت حملة مكثفة موجهة لتعزيز امل�ساركة عرب الرتكيز 

ــات التلفزيونية اإنتاج فلمني )فلر(  ــج االنتخابات ،وت�سمنت حملة االإعالن ــى اآلية الت�سويت وموعد ونتائ عل

ق�سريين مدة )30( ثانية ، بهدف حتفيز ال�سباب والن�ساء للم�ساركة يف انتخابات املجل�س الوطني االحتادي .

ال�سباب هم من يحمل راية الوطن وتقدمه وازدهاره ، �ساهم يف رفعة الوطن وامنح ن�س �لفلر �ملوجه لل�شباب 

�سوتك من ي�ستحق .

املراأة هي �رشيك اأ�سا�سي يف بناء الوطن... م�ساركتك يف انتخابات املجل�س الوطني ن�س �لفلر �ملوجه للمر�أة 

االحتادي م�سئولية وطنية .
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�أعمدة �الإنارة 

مت اختيار مواقع ا�سرتاتيجية الأعمدة االأنارة 

ــج باجلمهور لو�سع  ــن حيوية تع ويف اأماك

اللوحات االإعالنية التي حتمل اأهم الر�سائل 

ــة االإعالنية.  ــة الثالثة من احلمل يف املرحل

ــل هذه املواقع �سارع الو�سل و�سارع  وت�سم

الرباط يف دبي. باالإ�سافة اإىل �سارع ال�سيخ 

ــان �سيتي  ــان ومدخل عجم ــد يف عجم زاي

ــل مركز �رشطة  ــن ومقاب ــرت واأم القيوي �سن

ــل مدينة الفجرية  ــس اخليمة وبني مدخ را�

ــرت ويف مواقع حيوية  ــرية �سيتي �سن والفج

بال�سارقة مثل كورني�س البحرية ومنطقة 

القراين واخلان ومنطقة الكورني�س الكائنة 

بني ال�سارقة وعجمان.  

من�شات �إعالنات �لطرق

ــرب االإمارات ال�سبع لتعزيز  ــت 480 من�سة اإعالنية يف نقاط حيوية ع ن�سب

الر�سائل وللتوا�سل مع الفئات املعنية من اجلمهور.

�إعالنات �جل�شور

ــة االإعالنية االأوىل بني  ــان كبريتان على اجل�سور. علقت اللوح علقت لوحت

�سارع املطار و�سارع الكورني�س يف اأبوظبي وعلقت اللوحة الثانية يف �سارع 

ــوؤدي اإىل مدينة  ــاين باجتاه الطريق امل ــد بدبي عند التقاطع الث ــخ زاي ال�سي

اأبوظبي.  	

ــت من حمتوى االإعالنات  ــة الرئي�سية حيث تبلورت الفكرة وا�ستوح ــني لدعم اأهداف احلمل ــم اإعالن مت ت�سمي

ــة. وتدور الفكرة حول �سورة امراأة اإماراتية و�ساب اإماراتي يحمالن الر�سائل املوجهة للفئة املعنية  التكتيكي

ــة التوا�سل ومنا�سدة  ــالل ت�سل�سل الربط االإعالين وتكثيف لغ ــور يف هذه احلملة الداعمة من خ ــن اجلمه م

اجلماهري املعنية يف احلملة.

لوحة �إعالنية عرب �الإنرتنت

مت ت�سميم لوحة اإعالنية حتمل الر�سالة الت�سجيعية »�سوتك اأمانة ... م�ساركتك واجب« ل�رشيحة املواطنات 

�سمن الفئة املعنية من اجلماهري عرب االإنرتنت وو�سعت على املوقع االإلكرتوين www.uaewomen.net لكونه 

موقعاً ي�ستقطب عدداً كبرياً من الن�ساء وال�سابات االإماراتيات. 

�الإعالنات �الإذ�عية

يوم 24 �سبتمرب بكون من اأول امل�ساركني يف االنتخابات. هذا واجبي كمواطن و �شوت �شاب بلهجة �إمار�تية

اإماراتي اأحلم مب�ستقبل اأف�سل لبالدي وهلها. 

اجلملة االإعالنية: انتخابات املجل�س الوطني االحتادي 2011. �سوتك اأمانة 

وم�ساركتك واجب

يوم 24 �سبتمرب بكون من اأول امل�ساركني يف االنتخابات. هذا واجبي كمواطنه �شوت �مر�أة بلهجة �إمار�تية	

وكاإماراتيه اأحلم مب�ستقبل اأف�سل لبالدي وهلها. 

مذيع: انتخابات املجل�س الوطني االحتادي 2011. �سوتك اأمانة وم�ساركتك واجب
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تقرير انتخابات
المجلس الوطني االتحادي

ــد  ــة فق ــات الرئي�سي ــة اإىل االإعالن باالإ�ساف

ــة الإر�ساد  ــة وداخلي ــات ثانوي ــت اإعالن �سمم

ــق  ــت و�سنادي ــز الت�سوي ــري اإىل مراك اجلماه

ــوات الت�سويت  ــات تبني خط ــرتاع ولوح االق

االإلكرتوين الكائنة يف مراكز الت�سويت. 

فهر�س �مللحق رقم ) 6 ( تقرير نتائج در��شة ر�شا �ملتعاملني )�لناخبني و�ملر�شحني و�ملجتمع(

�ل�شفحة�ملحتوياتم

147نتائج ا�ستبيان ر�سا الناخبني1

149نتائج ا�ستبيان  ر�سا الناخبني ح�سب الفئة العمرية1.1

150نتائج ا�ستبيان ر�سا الناخبني ح�سب املوؤهل العلمي2.1

150نتائج ا�ستبيان ر�سا الناخبني ح�سب املهنة

150نتائج ا�ستبيان ر�سا املر�سحني2

152نتائج ا�ستبيان ر�سا املجتمع3

154نتائج ا�ستبيان املجتمع ح�سب الفئة العمري1.3

154نتائج ا�ستبيان املجتمع ح�سب احلالة االجتماعية2.3

154نتائج ا�ستبيان املجتمع ح�سب املوؤهل العلمي3.3

154نتائج ا�ستبيان املجتمع ح�سب املهنة4.3
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تقرير انتخابات
المجلس الوطني االتحادي

�مللح���ق رقم ) 6 ( تقرير نتائ���ج  در��شة ��شتبيانات ر�شا �ملتعاملني )�لناخبني- 

�ملر�شحني- �ملجتمع(

ــاء اآراء املتعاملني  ــة لالنتخابات ال�ستق�س ــه اللجنة الوطني ــة البحث الذي اأجرت ــرب هذا التقرير خال�س يعت

)الناخبني واملر�سحني واملجتمع ( عن اإجراءات تنفيذ العملية االنتخابية من حيث ت�سميم وتطوير ا�ستبيان 

ر�سا املتعاملني لتقييم كفاءة وفعالية عمل اللجنة وفق معايري حمددة منها :

ــراءات العملية االنتخابية ومدى  ــة االنتخابية االنطباع العام مثل اإج ــاع العام عن تنفيذ العملي 	االنطب 	•
مالئمة مواقع املراكز االنتخابية وقيا�س مدى �سهولة و�رشعة الو�سول اإىل تلك املراكز.

	م�ستوى اخلدمات املقدمة م�ستوى اخلدمات املقدمة من حيث اجلودة والدقة ومدى االلتزام بتقدمي اخلدمات  	•
�سمن الوقت املحدد لها.

ــة  من حيث مدى معرفة موظفي املركز االإنتخابي وقدرتهم على  ــة تقدمي اخلدمة يف املراكز االنتخابي 	اآلي 	•
اإجناز اخلدمة.

	ال�سفافية من حيث توافر وكفاية و�سهولة احل�سول على املعلومات املتعلقة بالعملية االنتخابية ومدى  	•
دقة و�سمولية املعلومات املتعلقة بالعملية االنتخابية.

ــراءات ا�ستالم  ــة وال�رشعة يف االإجناز يف اإج ــث اجلودة والدق ــن اخلدمات املقدمة من حي ــوى الر�سا ع 	م�ست 	•
ــات االنتخابية واآلية  ــني واإطالعهم على كافة امل�سوؤولي ــكاوى واالقرتاحات وتوعية الناخب ــة ال�س ومعاجل

ت�سجيل املر�سحني. 

وفيما يلي عر�س النتائج واملح�سالت وتفا�سيل ا�ستبيانات الناخبني واملر�سحني واملجتمع:

1. نتائج ��شتبيان ر�شا �لناخبني 

اجلدول التايل يبني النتائج بناءا على االأ�سئلة التي وردت يف ا�ستبيان ر�سا الناخبني:

�ملعدلنتائج ��شتبيان ر�شا �لناخبني 

93.87 %االنطباع العام1

94.44 %االنطباع العام عن اإجراءات العملية االنتخابية1

96.45 %مالئمة موقع املركز االنتخابي2

96.23 %�سهولة و�رشعة الو�سول اإىل املركز االنتخابي3

93.38 %توافر الو�سائل االإر�سادية للمركز االنتخابي4

92.98 %توافر مواقف ال�سيارات حني الو�سول اإىل املركز االنتخابي5

87.98 %توافر اأماكن للجلو�س واالنتظار6

93.95 %�رشعة الرد على اال�ستف�سارات اأو ال�سكاوي7

95.77 %امل�ساواة يف التعامل مع جميع الناخبني8

95.39 %اهتمام موظفي جلنة اإدارة االنتخابات9

�ملعدلنتائج ��شتبيان ر�شا �لناخبني 

95.57 %جهود موظفي جلنة اإدارة االنتخابات10

93.45 %تقدمي اخلدمة2

94.12 %معرفة موظفي املركز االنتخابي وقدرتهم على اإجناز اخلدمة11

95.48 %ح�سن الت�رشف واحلر�س على تقدمي امل�ساعدة عند احلاجة12

95.44 %ا�ستعداد موظفي املركز االنتخابي الدائم لتقدمي الدعم واالإر�ساد لكافة الناخبني13

94.06 %توافر اأدلة واإر�سادات للعملية االنتخابية 14

90.73 %االهتمام بال�سكاوى املقدمة15

90.07 %االهتمام باالقرتاحات املقدمة16

94.28 %املدة الزمنية لعملية الت�سويت17

93.29 %اخلدمات3

93.89 %م�ستوى اخلدمات املقدمة من حيث اجلودة والدقة.18

93.07 %االلتزام بتقدمي اخلدمات �سمن الوقت املحدد لها19

93.71 %تقدمي اخلدمة بالدقة املطلوبة من املرة االأوىل20

91.28 %�رشعة ت�سحيح االأخطاء يف حال وقوعها 21

94.50 %التقنيات احلديثة امل�ستخدمة )ا�ستخدام نظام الت�سويت االإلكرتوين(22

94.36 %ال�سفافية4

94.26 %توافر وكفاية و�سهولة احل�سول على املعلومات املتعلقة بالعملية االنتخابية23

94.46 %دقة و�سمولية املعلومات املتعلقة بالعملية االنتخابية 24

م�ستوى الر�سا عن اخلدمات املقدمة التالية من حيث اجلودة والدقة وال�رشعة يف 5

االإجناز
% 93.18

90.61 %ا�ستالم ومعاجلة ال�سكاوى واالقرتاحات25

91.59 %توعية الناخبني واإطالعهم على كافة امل�سوؤوليات االنتخابية26

94.70 %التدقيق على ورود اال�سم �سمن الهيئة االنتخابية27

93.40 %تدريب الناخبني28

95.61 %ت�سجيل الناخبني )التحقق من الهوية والتاأ�سري عليها مبوؤ�رش الت�سويت االإلكرتوين(29

93.59 %املعدل العام لر�سى الناخبني  - ح�سب اأ�سئلة معايري اال�ستبيان
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تقرير انتخابات
المجلس الوطني االتحادي

بلغت ن�سبة الر�سا العام للناخبني عن العملية االنتخابية 93.59 %، وترّكزت اعلي ن�سبة ر�سا للناخبني يف 

ــى املعلومات املتعلقة بالعملية االنتخابية  ــار ال�سفافية من حيث توافر وكفاية و�سهولة احل�سول عل معي

ــة االنتخابية، حيث كانت ن�سبة ر�سا الناخبني عن معيار  ــدى دقة و�سمولية املعلومات املتعلقة بالعملي وم

ــل اإجراءات العملية  ــذ العملية االنتخابية مث ــار االنطباع العام عن تنفي ــا معي ــة 94.36 % ، تاله ال�سفافي

ــول اإىل تلك املراكز،  ــة وقيا�س مدى �سهولة و�رشعة الو�س ــة مواقع املراكز االنتخابي ــة ومدى مالئم االنتخابي

حيث كانت ن�سبة ر�سا الناخبني عن هذا املعيار 93.87 %. يف حني �سّجل معيار م�ستوى الر�سا عن اخلدمات 

املقدمة من حيث اجلودة  والدقة وال�رشعة يف االإجناز يف اإجراءات ا�ستالم ومعاجلة ال�سكاوى واالقرتاحات وتوعية 

الناخبني واإطالعهم على كافة امل�سوؤوليات االنتخابية اقل الن�سب بن�سبة 93.18 %.

 1.1 – نتائج ��شتبيان  ر�شا �لناخبني ح�شب �لفئة �لعمرية

ــني يف ا�ستبيان  ــع العمري للم�سارك تركز التوزي

ر�سا الناخبني يف فئة الثالثينات بن�سبة 38.7 %، 

ــات وبن�سبة 27.2 %، ثم فئة  تلتها فئة االأربعين

ــات بن�سبة 19.0 % واخلم�سينات 6.9%  الع�رشين

ــني مل يحدد 7.9 % من امل�ساركني فئاتهم  ، يف ح

العمرية.

2.1 – نتائج ��شتبيان ر�شا �لناخبني ح�شب �ملوؤهل �لعلمي

تركز التوزيع ح�سب املوؤهل العلمي للم�ساركني 

ــا الناخبني يف فئة البكالوريو�س  يف ا�ستبيان ر�س

بن�سبة 36.6 %، تلتها فئة الثانوي فاأقل وبن�سبة 

ــة 15.6 % وفئة  ــم فئة الدبلوم بن�سب 27.6 %، ث
ــة 11.4 % ، يف حني مل  ــا بن�سب ــات العلي الدرا�س

يحدد 8.7 % من امل�ساركني موؤهالتهم العلمية.

3.1– نتائج ��شتبيان ر�شا �لناخبني ح�شب �ملهنة

ــني يف  ــة للم�سارك ــب املهن ــع ح�س ــز التوزي ترك

ا�ستبيان ر�سا الناخبني يف فئة املوظف احلكومي 

بن�سبة 55 %، تلتها فئة ربة بيت وبن�سبة 15 %، 

ــف القطاع اخلا�س بن�سبة 7 % ، يف  ثم فئة موظ

حني مل يحدد 9 % من امل�ساركني مهنتهم.

 2. نتائج ��شتبيان ر�شا �ملر�شحني 

اجلدول التايل يبني النتائج بناءً على االأ�سئلة التي وردت يف ا�ستبيان ر�سا املر�سحني:

�ملعدلنتائج ��شتبيان ر�شا �ملر�شحني 

87.37 %االنطباع العام1 

84.44 %االنطباع العام عن اإجراءات العملية االنتخابية1

92.59 %مالئمة موقع املركز االنتخابي2

89.81 %�سهولة و�رشعة الو�سول اإىل املركز االنتخابي3

86.79 %توافر الو�سائل االإر�سادية للمركز االنتخابي4

89.81 %توافر مواقف ال�سيارات حني الو�سول اإىل املركز االنتخابي5

83.70 %توافر اأماكن للجلو�س واالنتظار6

82.31 %�رشعة الرد على اال�ستف�سارات اأو ال�سكاوي7

149150

 

186 

 

نتائج  استبيان  رضا  الناخبين  المعدل    

5 
مستوى الرضا  عن  الخدمات  المقدمة  التالية  من  حيث  الجودة  والدقة   

والسرعة في  ز  الإنجا  
93.18% 

 %90.61 والاقتراحات الشكاوى ومعالجة استلام 25

 %91.59 الانتخابية المسؤوليات كافة على وإطلاعهم الناخبين توعية 26

 %94.70 الانتخابية الهيئة ضمن الاسم ورود على التدقيق 27

 %93.40 الناخبين تدريب 28

29 
 بمؤشر عليها والتأشير الهوية من التحقق) الناخبين تسجيل

 (الإلكتروني التصويت
95.61% 

المعدل م  العا لرضى  الناخبين  حسب    أسئلة  معايير   %93.59 الاستبيان 

 

 

 نسبة بلغت  نسبة اعلي وتركّزت ،% 93.59 الانتخابية العملية عن للناخبين العام الرضا  رضا

 المتعلقة المعلومات على الحصول وسهولة وكفاية توافر حيث من الشفافية معيار في للناخبين

 بالعملية  ومدى الانتخابية  دقة  المعلومات وشمولية  المتعلقة  بالعملية  كانت حيث الانتخابية،

 العملية تنفيذ عن العام الانطباع معيار تلاها ، %94.36 الشفافية معيار عن الناخبين رضا نسبة

 الانتخابية  مثل  إجراءات  العملية  الانتخابية  ومدى  ملائمة  مواقع  مراكزال  وقياس الانتخابية  مدى

 تلك إلى الوصول وسرعة سهولة  نسبة كانت حيث المراكز،  عن الناخبين رضا  .%93.87 المعيار هذا

 ������ �������� �����

2011 �������� ������ 

االنطباع العام عن 
العملية االنتخابية  آلية تقدمي اخلدمة  مستوى اخلدمات 

املقدّمة  الشفافية  مستوى الرضا عن 
اجلودة  الرضا العام 

الناخبني  93.87%  93.45%  93.29%  94.36%  93.18%  93.59% 

88.00% 

90.00% 

92.00% 

94.00% 

96.00% 

98.00% 

100.00% 

الناخبني نتائج استبيان رضا 
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 مستوى معيار سجّل حين في  الجودة حيث من المقدمة الخدمات عن الرضا  الإنجاز في والسرعة والدقة 

 المسؤوليات كافة على وإطلاعهم الناخبين وتوعية والاقتراحات الشكاوى ومعالجة استلام إجراءات في

 .%93.18 بنسبة النسب اقل الانتخابية

 

نتائج – 1.1  استبيان  رضا    

الناخبين حسب  الفئة  العمرية   

 تركز  التوزيع  العمري  للمشاركين

 في  استبيان  رضا  الناخبين  في

 الثلاثينات فئة  بنسبة 38.7%، 

 تلتها  فئة  الأربعينات  وبنسبة

27.2%،   ثم  فئة  العشرينات

 %6.9 والخمسينات %19.0 بنسبة

،   في  حين  لم  يحدد 7.9%   من

 .العمرية فئاتهم المشاركين

 

 

 

 

 

 

نتائج – 2.1 استبيان  رضا   

الناخبين حسب  المؤهل  العلمي   

 تركز  التوزيع  حسب  المؤهل  العلمي

 للمشاركين  في  استبيان  رضا

 الناخبين  في  فئة  البكالوريوس

 بنسبة 36.6%،   تلتها  فئة

 فأقل الثانوي  ثم ،%27.6 وبنسبة

 الدبلوم فئة  %15.6 بنسبة  وفئة

 الدراسات  العليا  بنسبة 11.4%  ، 

 في  حين  لم  يحدد 8.7%   من

 .العلمية مؤهلاتهم المشاركين

 

 

 ������ �������� �����

2011 �������� ������ 

19.0% 

38.7% 
27.2% 

6.9% 

0.3%  7.9% 

توزيع املشاركني في استبيان رضا الناخبني حسب الفئة 
العمرية 

21‐29 

30‐39 

40‐49 

50‐59 

أكثر من 60 

غير محدد 

27.6% 

15.6% 36.6% 

11.4% 

8.7% 

توزيع املشاركني في استبيان رضا الناخبني حسب املؤهل 
العلمي 

ثانوي فأقل 

دبلوم 

بكالوريوس 

دراسات عليا 

غير محدد 
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 مستوى معيار سجّل حين في  الجودة حيث من المقدمة الخدمات عن الرضا  الإنجاز في والسرعة والدقة 

 المسؤوليات كافة على وإطلاعهم الناخبين وتوعية والاقتراحات الشكاوى ومعالجة استلام إجراءات في

 .%93.18 بنسبة النسب اقل الانتخابية

 

نتائج – 1.1  استبيان  رضا    

الناخبين حسب  الفئة  العمرية   

 تركز  التوزيع  العمري  للمشاركين

 في  استبيان  رضا  الناخبين  في

 الثلاثينات فئة  بنسبة 38.7%، 

 تلتها  فئة  الأربعينات  وبنسبة

27.2%،   ثم  فئة  العشرينات

 %6.9 والخمسينات %19.0 بنسبة

،   في  حين  لم  يحدد 7.9%   من

 .العمرية فئاتهم المشاركين

 

 

 

 

 

 

نتائج – 2.1 استبيان  رضا   

الناخبين حسب  المؤهل  العلمي   

 تركز  التوزيع  حسب  المؤهل  العلمي

 للمشاركين  في  استبيان  رضا

 الناخبين  في  فئة  البكالوريوس

 بنسبة 36.6%،   تلتها  فئة

 فأقل الثانوي  ثم ،%27.6 وبنسبة

 الدبلوم فئة  %15.6 بنسبة  وفئة

 الدراسات  العليا  بنسبة 11.4%  ، 

 في  حين  لم  يحدد 8.7%   من

 .العلمية مؤهلاتهم المشاركين
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توزيع املشاركني في استبيان رضا الناخبني حسب الفئة 
العمرية 

21‐29 

30‐39 

40‐49 

50‐59 

أكثر من 60 

غير محدد 

27.6% 

15.6% 36.6% 

11.4% 

8.7% 

توزيع املشاركني في استبيان رضا الناخبني حسب املؤهل 
العلمي 

ثانوي فأقل 

دبلوم 

بكالوريوس 

دراسات عليا 

غير محدد 
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نتائج –3.1 استبيان  رضا   

الناخبين حسب  المهنة   

 تركز  التوزيع  حسب  المهنة

 للمشاركين  في  استبيان  رضا

 الحكومي الموظف فئة في الناخبين

 بنسبة 55%،   تلتها  فئة  ربة

 موظف فئة ثم ،%15 وبنسبة بيت

 القطاع  الخاص  بنسبة 7%  ،   في

 حين  لم  يحدد 9%   من  المشاركين

 .مهنتهم
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2011 �������� ������ 
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7% 
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توزيع املشاركني في استبيان رضا الناخبني حسب املهنة 

موظف)ة( قطاع حطومي 

موظف)ة( قطاع خاص 

طالب )ة( 

ربة بيت 

رجل / سيدة أعمال 
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غير محدد 



تقرير انتخابات
المجلس الوطني االتحادي

�ملعدلنتائج ��شتبيان ر�شا �ملر�شحني 

90.37 %امل�ساواة يف التعامل مع جميع الناخبني8

88.89 %اهتمام موظفي جلنة اإدارة االنتخابات9

85.00 %جهود موظفي جلنة اإدارة االنتخابات10

87.74 %تقدمي اخلدمة2 

88.15 %معرفة موظفي املركز االنتخابي وقدرتهم على اإجناز اخلدمة11

86.42 %ح�سن الت�رشف واحلر�س على تقدمي امل�ساعدة عند احلاجة12

88.89 %ا�ستعداد موظفي املركز االنتخابي الدائم لتقدمي الدعم واالإر�ساد لكافة الناخبني13

90.38 %توافر اأدلة واإر�سادات للعملية االنتخابية 14

84.35 %االهتمام بال�سكاوى املقدمة15

86.96 %االهتمام باالقرتاحات املقدمة16

89.05 %املدة الزمنية لعملية الت�سويت17

88.14 %اخلدمات3 

91.76 %م�ستوى اخلدمات املقدمة من حيث اجلودة والدقة18

89.23 %االلتزام بتقدمي اخلدمات �سمن الوقت املحدد لها19

88.40 %تقدمي اخلدمة بالدقة املطلوبة من املرة االأوىل20

83.40 %�رشعة ت�سحيح االأخطاء يف حال وقوعها 21

87.92 %التقنيات احلديثة امل�ستخدمة )ا�ستخدام نظام الت�سويت االإلكرتوين(22

90.49 %ال�سفافية 4

90.38 %توافر وكفاية و�سهولة احل�سول على املعلومات املتعلقة بالعملية االنتخابية23

90.59 %دقة و�سمولية املعلومات املتعلقة بالعملية االنتخابية 24

5 
م�ستوى ر�ساك عن اخلدمات املقدمة التالية من حيث اجلودة والدقة وال�رشعة يف 

االإجناز
% 93.91

90.22 %ا�ستالم ومعاجلة ال�سكاوى واالقرتاحات25

%93.20توعية الناخبني واإطالعهم على كافة امل�سوؤوليات االنتخابية26

97.31 %ت�سجيل املر�سحني27

94.90 %توفري املعلومات والبيانات اخلا�سة باملر�سحني28

88.94 %املعدل العام لر�سى املر�سحني  - ح�سب االأ�سئلة

بلغت ن�سبة الر�سا العام للمر�سحني عن العملية االنتخابية 88.94 %، وترّكزت اعلي ن�سبة ر�سا للمر�سحني 

يف معيار ال�سفافية من حيث توافر وكفاية و�سهولة احل�سول على املعلومات املتعلقة بالعملية االنتخابية 

ــدى دقة و�سمولية املعلومات املتعلقة بالعملية االنتخابية، حيث كانت ن�سبة ر�سا املر�سحني عن معيار  وم

ــن اخلدمات املقدمة من حيث اجلودة والدقة وال�رشعة يف  ــة 90.49 %، تالها معيار م�ستوى الر�سا ع ال�سفافي

االإجناز يف اإجراءات ا�ستالم ومعاجلة ال�سكاوى واالقرتاحات وتوعية الناخبني واإطالعهم على كافة امل�سوؤوليات 

ــا يف  معيار االنطباع العام عن  ــة 88.94 %.  بينما مت ت�سجيل اقل ن�سبة ر�س ــل الن�سب بن�سب ــة اق االنتخابي

ــراءات العملية االنتخابية ومدى مالئمة مواقع املراكز االنتخابية وقيا�س  ــذ العملية االنتخابية مثل اإج تنفي

مدى �سهولة و�رشعة الو�سول اإىل تلك املراكز، حيث كانت ن�سبة ر�سا املر�سحني عن هذا املعيار 87.37 %. 

 3. نتائج ��شتبيان ر�شا �ملجتمع 

اجلدول التايل يبني النتائج بناءً على االأ�سئلة التي وردت يف ا�ستبيان ر�سا املجتمع:

�ملعدلنتائج ��شتبيان ر�شا �ملجتمع 

82.6 %االنطباع العام عن اللجنة1

82.6 %ما هو انطباعك العام عن اللجنة1

80.0 %ما مدى ر�ساك عن اللجنة كجهة م�سوؤولة يف املجتمع من خالل:2

83.6 %توفري ون�رش معلومات ذات عالقة باملجتمع1

84.2 %�سهولة الو�سول اإىل املعلومات2

82.6 %امل�ساواة يف جمال التعامل وتقدمي اخلدمات للمجتمع3
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 رضا نسبة اعلي وتركّزت ،% 88.94 الانتخابية العملية عن للمرشحين العام الرضا نسبة بلغت

 المتعلقة المعلومات على الحصول وسهولة وكفاية توافر حيث من الشفافية معيار في للمرشحين

 بالعملية  ومدى الانتخابية  دقة  المعلومات وشمولية  المتعلقة  بالعملية  كانت حيث الانتخابية،

 المقدمة الخدمات عن الرضا مستوى معيار تلاها ،%90.49 الشفافية معيار عن المرشحين رضا نسبة

 وتوعية والاقتراحات الشكاوى ومعالجة استلام إجراءات في الإنجاز في والسرعة والدقة الجودة حيث من

 تم بينما  .%88.94 بنسبة النسب اقل الانتخابية المسؤوليات كافة على وإطلاعهم الناخبين

 اقل تسجيل  نسبة  في رضا    معيار  الانطباع  عن العام  تنفيذ  العملية  إجراءات مثل الانتخابية

 العملية  ومدى الانتخابية  مواقع ملائمة  المراكز  مدى وقياس الانتخابية  سهولة  إلى الوصول وسرعة

   .%87.37 المعيار هذا عن المرشحين رضا نسبة كانت حيث المراكز، تلك

 

 

 

 

 

 

نتائج  .3 استبيان  رضا  المجتمع    

 النتائج يبين التالي الجدول  على بناءا  استبيان في وردت التي الأسئلة  رضا

 :المجتمع

 ������ �������� �����

2011 �������� ������ 

االنطباع العام عن 
العملية االنتخابية  آلية تقدمي اخلدمة  مستوى اخلدمات 

املقدّمة  الشفافية  مستوى الرضا عن 
اجلودة  الرضا العام 

املرشحني  87.37%  87.74%  88.14%  90.49%  88.94%  88.94% 

80.00% 

82.00% 

84.00% 

86.00% 

88.00% 

90.00% 

92.00% 

94.00% 

96.00% 

98.00% 

100.00% 

 نتائج استبيان رضا املرشحني 



تقرير انتخابات
المجلس الوطني االتحادي

76.6 %مدى تعريف اللجنة باجنازاتها املجتمعية4

77.4 %طبيعة العالقة والتعاون مع الوزارات واجلهات االأخرى5

75.4 %تلتزم اللجنة بتطبيق القوانني واالأنظمة للتقليل من التلوث البيئي6

76.9 %ما مدى ر�ساك عن م�ساركة اللجنة يف الن�ساطات املجتمعية من خالل:3

78.1 %امل�ساركة يف برامج واأن�سطة التدريب1

77.6 %دعم امل�ساريع اخلريية2

78.1 %اجلهود واملبادرات التطوعية واالإن�سانية واالجتماعية3

75.9 %تهتم اللجنة بتوعية املجتمع باملوا�سيع املتعلقة بال�سحة وال�سالمة4

78.4 %املعدل العام لر�سا املجتمع  - ح�سب االأ�سئلة

ــي ن�سبة ر�سا املجتمع  ــة االنتخابية 78.4 %، وترّكزت اعل ــة الر�سا العام للمجتمع عن العملي ــت ن�سب بلغ

ــرش معلومات ذات عالقة باملجتمع  ــة املجتمعية بن�سبة 81.2% وذلك من خالل توفري ون� ــار امل�سوؤولي يف معي

ــة لالنتخابات باجنازاتها املجتمعية وطبيعة  ــة الو�سول اإىل املعلومات ومدى تعريف اللجنة الوطني و�سهول

ــرى ومدى التزام اللجنة بتطبيق القوانني واالأنظمة للتقليل من  ــة والتعاون مع الوزارات واجلهات االأخ العالق

التلوث البيئي، تالها معيار ال�سفافية يف العملية االنتخابية بن�سبة 80.4%، ثم معيار الر�سا عن م�ساركة 

ــة يف برامج واأن�سطة التدريب  ــة بن�سبة 77.2% ،  وذلك من خالل امل�سارك ــة يف الن�ساطات املجتمعي اللجن

ودعم امل�ساريع اخلريية والثقافية واجلهود واملبادرات التطوعية واالإن�سانية واالجتماعية ومدى اهتمام اللجنة 

بتوعية املجتمع.

1.3 – نتائج ��شتبيان �ملجتمع ح�شب �لفئة �لعمرية

ــني يف ا�ستبيان  ــع العمري للم�سارك تركز التوزي

ــع يف الفئة العمرية 35-44 بن�سبة  ر�سا املجتم

ــة25-34 وبن�سبة  ــة العمري ــا الفئ 38%، تلته
ــا فوق بن�سبة  ــة العمرية 45 فم ــم الفئ 32%، ث
ــة %10،  ــة 18-24 بن�سب ــة العمري 14% والفئ
ــني فئاتهم  ــن امل�سارك ــدد 5% م ــني مل يح يف ح

العمرية.

2.3 – نتائج ��شتبيان �ملجتمع ح�شب �حلالة �الجتماعية

ــع امل�ساركني يف ا�ستبيان ر�سا املجتمع  تركز توزي

ح�سب احلالة االجتماعية يف فئة املتزوج بن�سبة 

ــا فئة االأعزب وبن�سبة 17%، ثم فئة  76%، تلته
ــني مل يحدد 5% من  ــق بن�سبة 2% ، يف ح املطل

امل�ساركني حالتهم االجتماعية.

3.3 – نتائج ��شتبيان �ملجتمع ح�شب �ملوؤهل �لعلمي

تركز التوزيع ح�سب املوؤهل العلمي للم�ساركني 

يف ا�ستبيان ر�سا املجتمع يف فئة اجلامعي بن�سبة 

ــا فئة الثانوي وبن�سبة 22%، ثم فئة  52%، تلته
ــة االإعدادي  ــا بن�سبة 11% وفئ الدرا�سات العلي

بن�سبة 8% ، يف حني مل يحدد 7% من امل�ساركني 

موؤهالتهم العلمية.

4.3 – نتائج ��شتبيان �ملجتمع ح�شب �ملهنة

ــني يف  ــة للم�سارك ــب املهن ــع ح�س ــز التوزي ترك

ــة املوظف بن�سبة  ــان ر�سا املجتمع يف فئ ا�ستبي

58%، تلتها فئة ربة بيت وبن�سبة 14%، ثم فئة 
ــة 7% ، يف حني مل يحدد %9  ــل اأعمال بن�سب رج

من امل�ساركني مهنتهم.
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 بلغت  نسبة  الرضا  العام  عن للمجتمع  العملية  الانتخابية  اعلي وتركّزت ،% 78.4  نسبة  رضا

 ذات معلومات ونشر توفير خلال من وذلك %81.2 بنسبة المجتمعية المسؤولية معيار في المجتمع

 بانجازاتها للانتخابات الوطنية اللجنة تعريف ومدى المعلومات إلى الوصول وسهولة بالمجتمع علاقة

 المجتمعية  وطبيعة  العلاقة  والتعاون  مع  الوزارات  والجهات  الأخرى  ومدى  التزام  اللجنة  بتطبيق

 التلوث من للتقليل والأنظمة القوانين  البيئي،  الانتخابية العملية في الشفافية معيار تلاها

 ،%80.4 بنسبة  ثم  معيار  عن الرضا  مشاركة  النشاطات في اللجنة  المجتمعية (   تنظيم  (رعاية

 بنسبة 77.2%  ،   من وذلك   خلال  في المشاركة  برامج  التدريب وأنشطة  ودعم  المشاريع  الخيرية

 المجتمع بتوعية اللجنة اهتمام ومدى والاجتماعية والإنسانية التطوعية والمبادرات والجهود والثقافية

 والسلامة بالصحة المتعلقة بالمواضيع

 

 

نتائج – 1.3 استبيان  المجتمع   

حسب الفئة  العمري   

 في للمشاركين العمري التوزيع تركز

 استبيان  رضا  المجتمع  في  الفئة

 العمرية 35‐44   بنسبة 38%،   تلتها

 الفئة  34‐25العمرية  وبنسبة 32%، 

 ثم  الفئة  العمرية 45   فما  فوق

 بنسبة 14%   والفئة  العمرية 18‐24 
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االلتزام بالعمل كمؤسسة 
مسؤولة في املجتمع 

املشاركة في النشاطات 
املجتمعية 

اجلهود املبذولة لتقليل 
اإلزعاج واألضرار 

الناجمة عن أعمال اجلهة 
االحتادية 

الشفافية  الرضى العام 

 نتائج استبيان رضا املجتمع

10% 

32% 

38% 

14% 

5% 

توزيع املشاركني في استبيان رضا املجتمع حسب الفئة 
 العمرية

18 فأقل 

18 ‐ 24 

25 ‐ 34 

35 ‐ 44 

45 فما فوق 

غير محدد 
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 بلغت  نسبة  الرضا  العام  عن للمجتمع  العملية  الانتخابية  اعلي وتركّزت ،% 78.4  نسبة  رضا

 ذات معلومات ونشر توفير خلال من وذلك %81.2 بنسبة المجتمعية المسؤولية معيار في المجتمع

 بانجازاتها للانتخابات الوطنية اللجنة تعريف ومدى المعلومات إلى الوصول وسهولة بالمجتمع علاقة

 المجتمعية  وطبيعة  العلاقة  والتعاون  مع  الوزارات  والجهات  الأخرى  ومدى  التزام  اللجنة  بتطبيق

 التلوث من للتقليل والأنظمة القوانين  البيئي،  الانتخابية العملية في الشفافية معيار تلاها

 ،%80.4 بنسبة  ثم  معيار  عن الرضا  مشاركة  النشاطات في اللجنة  المجتمعية (   تنظيم  (رعاية

 بنسبة 77.2%  ،   من وذلك   خلال  في المشاركة  برامج  التدريب وأنشطة  ودعم  المشاريع  الخيرية

 المجتمع بتوعية اللجنة اهتمام ومدى والاجتماعية والإنسانية التطوعية والمبادرات والجهود والثقافية

 والسلامة بالصحة المتعلقة بالمواضيع

 

 

نتائج – 1.3 استبيان  المجتمع   

حسب الفئة  العمري   

 في للمشاركين العمري التوزيع تركز

 استبيان  رضا  المجتمع  في  الفئة

 العمرية 35‐44   بنسبة 38%،   تلتها

 الفئة  34‐25العمرية  وبنسبة 32%، 

 ثم  الفئة  العمرية 45   فما  فوق

 بنسبة 14%   والفئة  العمرية 18‐24 
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 %10 بنسبة  %5 يحدد لم حين في ،

 .العمرية فئاتهم المشاركين من

 

 

نتائج – 2.3 استبيان  المجتمع   

حسب لة  الحا الاجتماعية   

 تركز  توزيع  المشاركين  في

 استبيان  رضا  حسب المجتمع  الحالة

 في الاجتماعية  فئة  المتزوج  بنسبة

76%،   تلتها  فئة  الأعزب  وبنسبة

17%،   ثم  المطلق فئة  بنسبة 2%  ، 

 حين في  لم  يحدد  المشاركين من 5%

 .الاجتماعية حالتهم  

 

نتائج – 3.3 استبيان  المجتمع   

حسب المؤهل  العلمي   

 تركز  التوزيع  حسب  المؤهل  العلمي

 للمشاركين  في  استبيان  رضا

 المجتمع  في  فئة  الجامعي  بنسبة

52%،   تلتها  فئة  الثانوي  وبنسبة

22%،   ثم  فئة  الدراسات  العليا

 %11 بنسبة  الإعدادي وفئة  بنسبة

8%  ،   في  حين  لم  يحدد 7%   من

 .العلمية مؤهلاتهم المشاركين
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نتائج – 4.3 استبيان   

المجتمع حسب  المهنة   

 تركز  التوزيع  حسب  المهنة

 للمشاركين  في  استبيان  رضا

 المجتمع  في  الموظف فئة  بنسبة

58%،   تلتها  فئة  ربة  بيت

 وبنسبة 14%،   ثم  فئة  رجل  أعمال

 %9 يحدد لم حين في ، %7 بنسبة

 .مهنتهم المشاركين من
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