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»لقد جاءت انتخابات المجلس الوطني االتحادي األخيرة في مقدمة إنجازات دولتنا حيث كانت خطوة مهمة على طريق استكمال 
برنامج التمكين الذي أطلقناه عام 2005 تعزيزًا للمشاركة وتطويرًا لدور المجلس الوطني االتحادي .. لقد برهن شعبنا الكريم خالل 

هذه االنتخابات على وعيه الشديد وحرصه الكبير على المشاركة في تطوير مؤسسات الدولة«.

»إن ما وصلت إليه اإلمارات من تقدم وتطور هو ثمرة من ثمار مسيرة االتحاد التي بدأها اآلباء المؤسسون بقيادة الوالد القائد المغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – رحمه اهلل – والذي عمل وإخوانه حكام اإلمارات منذ بداية االتحاد بنهج عز نظيره يقوم على 

التشاور مع أبناء الشعب وإشراكهم في صياغة مستقبل بالدهم«.

»منذ إنشاء المجلس الوطني االتحادي في العام 1972 عمل المجلس على تجسيد العالقة السليمة بين الحكومة والشعب في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة. فكان وما زال منصة قوية للمشاركة السياسية والتأثير اإليجابي في عملية صنع القرار في البالد. من هنا 
كان االهتمام الكبير بتمكين المجلس الوطني االتحادي وتفعيل دوره ليكون سلطة داعمة ومرشدة للسلطة التنفيذية في الدولة. 
وقد بدأنا منذ العام 2006 بتجربة جديدة بانتخاب نصف أعضاء المجلس إيمانًا منا بأن المشاركة السياسية جزء ال يتجزأ من تقدم 

الدولة والتنمية الشاملة التي نعيشها«.

»المواطن هو العنصر الرئيس في تقدم الدولة وتطورها ويجب أن يكون شريكًا في صياغة مستقبل األمة ورسم سياستها لينعم 
أبناؤنا بغٍد مشرق. وعلينا أن نسير برؤية واضحة تجاه تمكين المجلس الوطني االتحادي«.

صاحب السمو الشيخ/ خليفة بن  زايد آل نهيان )حفظه اهلل(
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
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الهيئات  في  كبير  بتوسع  االتحادي  الوطني  المجلس  انتخابات  من  الثالثة  الدورة  إنجاز  مسيرتنا  في  المهمة  المحطات  من  »إن 
تكلل هذا  )%66(. وقد  بلغت  زيادة  بنسبة   2011 العام  ألفًا في   )135.308( ألفًا من   )224.281( إلى  ارتفع عددها  التي  االنتخابية 
اإلنجاز بانتخاب أعضاء المجلس زميلتهم الدكتورة أمل القبيسي رئيسًا لمجلسهم في سابقة عربية تؤكد نجاح نهجنا في تمكين 
المرأة وتعزيز مشاركتها في ميادين العمل الوطني كافة على قدم المساواة مع أخيها الرجل وهكذا تتحرك التنمية السياسية 
في مسارها الصاعد وتأخذ حيزها كاماًل في مسيرة التنمية الشاملة وفي برنامج العمل الوطني الذي أطلقه صاحب السمو رئيس 

الدولة لتمكين الوطن والمواطن«.

»نحن لنا خصوصيتنا، دولتنا فتية، وقد قطعنا أشواطًا طويلة في التنمية االقتصادية والتنمية السياسية والبشرية واالجتماعية، 
واآلن دخلنا في مرحلة التنمية السياسية المؤسسية بتوسيع وتعميق المشاركة عبر المجلس الوطني االتحادي« 

» نحن مستمرون في التجربة دون تسرع، وسنعمل كقيادة على توسيع صالحيات المجلس الوطني االتحادي خطوة خطوة« 

»االنتخابات التشريعية تمثل بعدًا مهمًا وأساسيًا في تعزيز تجربة ومسيرة التنمية الشاملة في دولتنا العزيزة«

 صاحب السمو الشيخ / محمد بن راشد آل مكتوم )رعاه اهلل( 
نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

رئيس مجلس الوزراء-حاكم دبي
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كلمة معالي رئيس اللجنة الوطنية لالنتخابات
تمهيد

تطور انتخابات المجلس الوطني االتحادي
التعريف بالمجلس الوطني االتحادي

انتخابات المجلس الوطني االتحادي 2006
انتخابات المجلس الوطني االتحادي 2011

انتخابات المجلس الوطني االتحادي 2015
مشاركة قيادات الدولة

الجدول الزمني لالنتخابات
تشكيل الهيئات االنتخابية

تسجيل المرشحين
اإلعالن النهائي لنتائج انتخابات 2015

الطعون
نسب المشاركة في انتخابات 2015

نسب المشاركة بحسب كل إمارة
نسب التصويت بحسب مراكز االنتخاب

دراسات رضا المتعاملين )الناخبين والمرشحين والمجتمع(
الشركاء االستراتيجيون

الرقابة على انتخابات المجلس الوطني االتحادي 2015
استشراف المستقبل

التشكيل المبكر للجنة الوطنية لالنتخابات ولجانها الرئيسة
مختبرات العصف الذهني لالبتكار واالبداع

موجهات تطوير الخطة االستراتيجية للجنة
موجهات تطوير الحكومة االلكترونية للجنة

دراسة امكانية التصويت عبر االنترنت
استطالع رأي المجتمع الستشراف تطلعاته

استدامة اإلدارة االنتخابية
التخطيط االستراتيجي و اإلطار العام إلدارة المشاريع

مراحل تطوير الخطة االستراتيجية للجنة
محددات المفاهيم االستراتيجية لعمل اللجنة 

مالمح خطة العمل للجنة التنظيمية ولجانها الفرعية
تطبيق مبادئ ومنهجية إدارة المشاريع ومتابعة األداء

العمليات التنظيمية والخدمات
الهيكل التنظيمي ومكونات اإلدارة االنتخابية

اختصاصات اللجنة الوطنية لالنتخابات
اللجان الرئيسة ومهامها

تشكيل لجان اإلمارات
اإلطار القانوني لالنتخابات )التعليمات التنفيذية(

الحكومة الذكية
تصميم وتطبيق خدمات الكترونية ذكية

عوامل نجاح نظام التصويت االلكتروني

م
1

2

3

3.1

3.2

3.3

 4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

6

6.1

6.2

6.3

6.4

7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8

8.1

8.2

الصفحة
8

10

12

14

15

17

18

21

22

23

24

25

26

26

26

27

27

28

29

30

32

32

33

33

34

34

34

36

38

39

40

40

42

44

46

47

48

50

52

54

56

المحتويات
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الربط الشبكي لمراكز االنتخاب
نظام تسجيل الهيئات االنتخابية

نظام تسجيل المرشحين
أمن المعلومات وتكنولوجيا التشفير االلكتروني

الموقع اإللكتروني والتطبيق الذكي
إحصائيات بشأن الموقع اإللكتروني للجنة الوطنية لالنتخابات

الموارد البشرية المشاركة في االنتخابات
عملية استقطاب وتدريب العاملين في مراكز االنتخاب

خطة عمل برنامج تأهيل وتدريب وإدارة شؤون العاملين بمراكز االنتخاب
إنجازات ومخرجات برنامج تأهيل وتدريب وإدارة شؤون العاملين في مراكز االنتخاب
الحلول المبتكرة في برنامج تأهيل وتدريب وإدارة شؤون العاملين بمراكز االنتخاب

إدارة وتخطيط وتجهيز مراكز االنتخاب
القائمة التفقدية لتجهيز مراكز االنتخاب

القائمة النهائية لمراكز االنتخاب
إدارة وتخطيط وتجهيز مراكز االنتخاب 

التصميم الفني لمراكز االنتخاب
وضع آلية التعامل مع الموردين

المسئولية المجتمعية للجنة الوطنية لالنتخابات
االبـتـكـــــار

االبتكار في العملية االنتخابية
التصويت في الخارج

التصويت المبكر
نظام الصوت الواحد

نظام التصويت االكتروني
تحديد مواقع مراكز االنتخاب من خالل دراسات التوزيع السكاني

التصويت في مراكز التسوق
وحدة االتصال المركزية

أجهزة ومنصات وبيئة التصويت  
نظام إدارة وتخطيط االنتخابات

نظام حماية التصويت االلكتروني
تسويق الموقع االلكتروني للجنة

الرصد والتحليل لألخبار المنشورة في كافة وسائل اإلعالم
استحداث مركز تدريب العاملين وبناء شبكة شراكات فاعلة مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي

الحوكمة
ميثاق خدمة المتعاملين )الناخبين والمرشحين(

الخاتمة
المالحق

إحصائيات الناخبين والمرشحين والتصويت

م
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المحتويات
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 كلمة معالي رئيس
 اللجنة الوطنية

1لالنتخابات
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آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  المؤسس  الوالد  حرص  لقد 
نشأة  منذ  اإلمارات  وإخوانه حكام  ثراه(  اهلل  )طيب  نهيان 
الدولة مكانتها  1971، على أن تأخذ  االتحاد في عام  دولة 
مؤسساتها  جميع  بناء  خالل  من  األمم  بين  المرموقة 
تعزيزًا لمسيرة االتحاد، وترسيخًا لشعور الوحدة واالنتماء 
لتبقى  خدمته  في  أبناؤه  يتفانى  معطاء  واحد  لوطن 
اإلمارات  أبناء  ويتذكر  الشعوب.  بين  الراسخة  مكانته 
المجلس  أعضاء  بها  خاطب  التي  كلماته  فخر-  -بكل 
 1972 عام  فبراير  من  عشر  الثاني  في  االتحادي  الوطني 
الطيبة  األرض  هذه  على  الشعب  جماهير  “إن  بقوله: 
المؤمنة بربها، ووطنها، وترابها، تتطلع إليكم واثقة 
في  آمالها  تحقيق  في  ستشاركون  اهلل،  بعون  بأنكم 

العزة والتقدم والرفاهية”.

من  مستفيدة  تطورًا،  البرلمانية  المسيرة  اليوم  وتزداد 
السمو  صاحب  أعلنه  الذي  السياسي  التمكين  برنامج 
»حفظه  الدولة  رئيس  نهيان-  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
اهلل« في عام 2005م، والذي يجني اإلماراتيون جميعًا ثماره 
والمشاركة  البرلمانية  الحياة  تعزيز  في  أكله  أتى  أن  بعد 

الفاعلة في صنع القرار الوطني.

أبرز المشهد االنتخابي 
حرص كل فئات المجتمع 

على المشاركة في 
انتخابات المجلس 

الوطني االتحادي 
-وبخاصة الشباب 

والمرأة- وهو أمر يبعث 
على الفخر ويدعو 

لالطمئنان، ويؤكد مدى 
الوعي السياسي الذي 

وصل إليه أبناء اإلمارات، 
وحرصهم على منح 

أصواتهم لمن يستحقها.

ويمتلك صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان- 
آفاق  تستشرف  ثاقبة  نظرة  اهلل”  “حفظه  الدولة  رئيس 
المستقبل وتقوي وتعزز وتمكن الحاضر؛ حيث قال سموه: 
القادمة يتمثل في  للمرحلة  “إن واحدًا من أهم مقاصدنا 
تهيئة الظروف الالزمة إلعداد مواطن أكثر مشاركة وأكبر 
إسهامًا، وكان ال بد من االنتقال بتجربة المجلس الوطني 
والتصاقًا  فاعلية  وأوضح  تمثياًل  أكبر  مرحلة  إلى  االتحادي 
خاللها  من  تترّسخ  المواطنين،  وهموم  الوطن  بقضايا 
دوره  المجلس  يمارس  الشورى،  ونهج  المشاركة  قيم 
يشهدها  التي  التحوالت  لكل  داعمة  تشريعية  كسلطة 
المجتمع، وذلك عبر ممثلين كل والئهم للوطن دون غيره، 

ملتزمين بأهدافه ومصالحه، معززين نظامه السياسي”.

وقد اتسم “برنامج التمكين” بالتدرج بحيث يتم تطبيقه 
طبيعة  مع  تنسجم  ومدروسة،  متدرجة  مراحل  على 
واالجتماعية  الثقافية  وخصوصياته  اإلماراتي  المجتمع 
وتطلعاته  واتجاهاته  وغيرها،  والسياسية  واالقتصادية 
التي  والتحوالت  الذي نعيشه  العصر  للمستقبل وظروف 
ضرورة  على  التأكيد  مع  حولنا،  من  العالم  يشهدها 
نشر وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين المواطنين، 
والتي يعتبر برنامج التمكين أساسًا لكثير من التطورات 
منظومة  تعزيز  في  يسهم  بما  مسيرتها،  في  اإليجابية 
التنمية الشاملة في الدولة عبر المسار السياسي المتدرج 
الذي ينتهجه برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو 

رئيس الدولة “حفظه اهلل”.
ومن هذا المنطلق، فقد جاء يوم الثالث من أكتوبر لسنة 
2015 ليشهد مرحلة جديدة من مراحل برنامج التمكين 

الوطني  المجلس  انتخابات  أجريت  حيث  السياسي؛ 
االتحادي الثالثة، والتي أبرزت حرص جميع اإلماراتيين، قيادة 
منهم  إدراكًا  ودعمها،  الخطوة  هذه  إنجاح  على  وشعبًا، 
بأهمية برنامج التمكين السياسي وتقديرًا لدور المجلس 
الوطني االتحادي في التعبير عن قضاياهم ومتطلباتهم 

ومناقشتها التخاذ الحلول المناسبة لها.

المجتمع  فئات  كل  حرص  االنتخابي  المشهد  أبرز  حيث 
االتحادي  الوطني  المجلس  انتخابات  في  المشاركة  على 

-وبخاصة الشباب والمرأة- سواء في مراكز االنتخاب داخل 
الدولة وبعثاتها  الخارج بما شهدته سفارات  الدولة أو في 
الدبلوماسية في مختلف دول العالم من إقبال المواطنين 
الختيار  بأصواتهم  اإلدالء  على  الخارج  في  المتواجدين 
ممثليهم في المجلس الوطني االتحادي، وهو أمر يبعث 
على الفخر ويدعو لالطمئنان، ويؤكد مدى الوعي السياسي 
الذي وصل إليه أبناء اإلمارات، وحرصهم على منح أصواتهم 

لمن يستحقها.

التي  بالمجهودات  وفي هذا السياق، فإنه يتعين اإلشادة 
بذلتها اللجنة الوطنية لالنتخابات في كافة مراحل العملية 
سير  دعم  في  كبير-  -بشكل  أسهم  بما  االنتخابية 
العمليات التنظيمية، وفى إثراء ونجاح التجربة الثالثة من 
اإلشادة  يتعين  كما  االتحادي،  الوطني  المجلس  انتخابات 
والبعثات  وقنصليات  سفارات  بذلتها  التي  بالمجهودات 
اإلمكانات  كافة  لتوفير  الخارج  في  للدولة  الدبلوماسية 

التي تكفل تسهيل قيام أعضاء الهيئات االنتخابية باإلدالء 
بأصواتهم في الخارج.

الحكومة في مجال  رؤية  ترجمة  تم  عالوة على ذلك، فقد 
االبتكار وفق إعالن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة )حفظه اهلل( لعام 2015 عامًا لالبتكار، 
بإطالق  بدءًا  الماضية  الفترة  خالل  تمت  التي  والخطوات 
)رعاه  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
العمليات  مجال  في  لالبتكار  الوطنية  لالستراتيجية  اهلل( 
االنتخابية من خالل األخذ بنظام التصويت المبكر لمدة ثالثة 
أيام، واعتماد نظام التصويت االلكتروني بما يتيح لعضو 
على  انتخاب  مركز  أي  من  بصوته  اإلدالء  االنتخابية  الهيئة 
مستوى الدولة وهو من الممارسات الدولية التي طبقتها 

اللجنة الوطنية لالنتخابات.

االتحادي  الوطني  المجلس  انتخابات  “تقرير  إصدار  ويأتي 
2015” انطالقًا من حرص اللجنة الوطنية لالنتخابات على 

العمليات  أهم  وإبراز  االنتخابي  االستحقاق  هذا  توثيق 
ُأضيفت  التي  واإلجرائية  القانونية  والتطورات  االنتخابية 
لصاحب  السياسي  البرنامج  أهداف  مع  تماشيًا  إليها 

السمو رئيس الدولة “حفظه اهلل”.

وإذ تضع اللجنة الوطنية لالنتخابات هذا اإلصدار بين أيدي 
ومراحل  الدولة  في  االنتخابية  بالعملية  المعنيين  كافة 
تطورها واستشراف آفاق مستقبلها في اإلمارات العربية 
وبما  والفائدة،  النفع  فيه  يجدوا  أن  تأمل  فإنها  المتحدة، 
وطننا  في  النيابية  الحياة  مسيرة  على  إيجابًا  ينعكس 

الغالي.

 دكتور/ أنور محمد قرقاش
)رئيس اللجنة الوطنية لالنتخابات(

9
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2- تمهيد:
من منطلق حرص اللجنة الوطنية لالنتخابات على ترجمة 
رؤية الحكومة في مجال االبتكار وفق إعالن صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة )حفظه اهلل( 
لعام 2015 عامًا لالبتكار، والخطوات التي تمت خالل الفترة 
الماضية بدءًا بإطالق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم )رعاه اهلل( لالستراتيجية الوطنية لالبتكار، وأيضا 
العمليات من خالل  االبتكار في مجال  اللجنة مبدأ  اعتماد 
العملية  في  االلكتروني  التصويت  لنظام  اللجنة  تبني 
االنتخابية وفقًا للنماذج العالمية التي يحتذى بها والتجارب 
واستمرارًا  عليها،  اطلعت  التي  الدولية  والممارسات 
منها  واسترشادًا  اللجنة  عملت  فقد  االبتكار؛  لمبادارات 
على  الرابع-  -الجيل  الحكومي  التميز  منظومة  بمعايير 
وضع هذا التقرير المفصل الذي بين أيديكم؛ بحيث يشمل 

جميع مراحل العملية االنتخابية.

وعلى هذا األساس، فقد تم تقسيم محتويات التقرير إلى 
األقسام الرئيسة التالية:-

من  وذلك  االنتخابية،  العملية  استعدادات  يتناول  األول: 
في  والتنظيمية  والتشريعية  التحضيرية  األطر  خالل 

المراحل التالية:- 
• استشراف المستقبل.

• التخطيط االستراتيجي للعملية االنتخابية.
• العمليات التنظيمية والخدمات.

تم  حيث  االنتخابية؛  العملية  تنفيذ  يتناول  الثاني: 
استعراض إجراءات التنفيذ في المراحل التالية:-

• إدارة المشاريع.
• الحكومة الذكية.

• االبتكار.
• الموارد البشرية في االنتخابات.

• إدارة وتخطيط وتجهيز مراكز االنتخاب.
النحو  على  وهي  المالحق  من  مجموعة  يتناول  الثالث: 

التالي: -
• الحوكمة.

• النتائج واإلحصائيات.

11



93

 تطور إنتخابات المجلس3
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ُتشكل انتخابات المجلس 
الوطني االتحادي أهمية 

كبيرة في نشر الوعي 
ضمن إطار نشر الثقافة 
السياسية في مجتمع 

اإلمارات
السلطات االتحادية 
وفقًا لدستور دولة 

اإلمارات العربّية 
المّتحدة

المجلس األعلى لالتحاد

رئيس االتحاد ونائبه

المجلس الوطني 
االتحادي

القضاء االتحادي

مجلس وزراء االتحاد

3- تطّور انتخابات المجلس 
الوطني االتحادي

حق  إلى  عام-  –بوجه  االنتخابات  مفهوم  يشير 
في  القانونية  الشروط  فيهم  تتوافر  الذين  المواطنين 
اختيار ممثليهم في المجلس النيابي. وتمثل االنتخابات 
–بهذا المعنى- السبيل إلى قيام مجلس نيابي يستند 
المنبر  المواطنين، بحيث يصبح هو  إرادة  إلى  في قيامه 
مع  تتالقى  والتي  وطموحاتهم  رغباتهم  عن  يعبر  الذي 
االنتخابات  تعتبر  كما  الحكومة،  واستراتيجيات  سياسات 
لها،  الحلول  أفضل  وطرح  العامة  القضايا  إلثارة  وسيلة 

وترتيب أولويات العمل الحكومي. 

الوطني  المجلس  انتخابات  ُتشكل  األساس،  هذا  وعلى 
نشر  إطار  ضمن  الوعي  نشر  في  كبيرة  أهمية  االتحادي 
تحقيق  أجل  من  اإلمارات  مجتمع  في  السياسية  الثقافة 
المشاركة  دعائم  وترسيخ  للمواطنين،  الكريمة  الحياة 

السياسية. 

1-3: التعريف بالمجلس 
الوطني االتحادي:

االتحادية  السلطة  االتحادي  الوطني  المجلس  يمثل 
الترتيب في سلم السلطات االتحادية  )الرابعة( من حيث 
الخمس المنصوص عليها في الدستور، وهي: المجلس 
وزراء  ومجلس  ونائبه،  االتحاد  ورئيس  لالتحاد،  األعلى 

االتحاد، والمجلس الوطني االتحادي، والقضاء االتحادي.

اإلمارات  على  يتوزعون  عضوًا،  أربعين  المجلس  ويضم 
بحسب الدستور على أساس: )8( مقاعد إلمارة أبوظبي، 
و)8( مقاعد إلمارة دبي، و)6( مقاعد إلمارة الشارقة، و)6( 
مقاعد إلمارة رأس الخيمة، و)4( مقاعد إلمارة عجمان، و)4( 

مقاعد إلمارة الفجيرة، و)4( مقاعد إلمارة أم القيوين.

ويمارس المجلس الوطني االتحادي وظيفتين أساسيتين، 
هما:-

- الوظيفة التشريعية: وتعني سلطة المجلس في مناقشة 
وللمجلس  القوانين،  ومشروعات  الدستورية،  التعديالت 

سلطته  وأيضًا  يرفضها.  أو  يعدلها  أو  عليها  يوافق  أن 
به  ُيخطر  ما  على  يراها  التي  المالحظات  إبداء  في 

إليه  من معاهدات واتفاقيات دولية وما يحيله 
ومعاهدات.  اتفاقيات  من  الدولة  رئيس 

وأخيرًا حق المجلس في مناقشة ميزانية 
الدولة وحسابها الختامي وإبداء ما يراه 

من مالحظات عليها.

وتعني  الرقابية:  الوظيفة   -
رقابته  بسط  في  المجلس  حق 
السياسية على السلطة التنفيذية 
محددة،  رقابية  أدوات  خالل  من 
وهي: مناقشة الموضوعات العامة، 

توصيات  يصدر  أن  وللمجلس 
رئيس  إلى  أسئلة  وتوجيه  بشأنها، 

االستفهام  حالة  في  الوزراء  مجلس 
ولوزير  للدولة  العامة  السياسة  عن 

األمور  من  أمر  عن  لالستفسار  معين 
في  والفصل  وزارته،  اختصاصات  في  الداخلة 

شكاوى المواطنين ضد جهات حكومية اتحادية 
أن يطلب من  المجلس  ولرئيس  وفق شروط معينة، 

تقديم  المختصين  الوزراء  من  أو  الوزراء  مجلس  رئيس 
البيانات واإليضاحات المتعلقة بالشكوى.

وتبرز أهمية المجلس الوطني االتحادي بوصفه ممثاًل لشعب 
حيث  وتطلعاته؛  طموحاته  عن  المعبر  والصوت  االتحاد 
بالمسؤولية  لإلحساس  مثاالً  تاريخه-  -عبر  المجلس  كان 
أجل  من  والواعي  والمسئول  المخلص  والعمل  الوطنية، 
ناحية،  الحكومة من  التكاملي مع  الوطن من خالل عمله 
بحياتهم  وتتصل  المواطنين  تهم  التي  القضايا  وطرحه 

وحاضرهم ومستقبلهم من ناحية أخرى.

في  نشأته  منذ  االتحادي  الوطني  المجلس  لعب  ولقد 
الوحدة  تجربة  تكريس  في  وبارزًا  مهمًا  دورًا  1972م  عام 
وتدعيم مسيرة العمل الوطني في دولة اإلمارات، ورفدها 
باألفكار والمقترحات التي ساعدت على دفعها إلى األمام 
ونجاحها في الوصول إلى ما وصلت إليه من تقدم وتنمية 
األساسية  الدعائم  أحد  جعله  مما  المجاالت،  كافة  في 

للتجربة اإلماراتية في المشاركة والتنمية.

ظبي

أبو

ي
دب

الشارقة

مة
خي

س ال
رأ

عجمان

الفجيرة

إمارة أم القيوين
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كان انضمام المرأة إلى 
العمل السياسي من 

خالل مجلس الوزراء 
وعضوية المجلس 
الوطني االتحادي 

انعكاسًا لمدى وعي 
قيادة وشعب اإلمارات 

ونضجه السياسي 
وإيمانه العميق بُقدرات 

المرأة والثقة الكاملة 
في إمكاناتها كونها 
شريكًا فاعاًل في بناء 

مستقبل الوطن.

2-3 : انتخابات المجلس 
الوطني االتحادي 2006:

نهيان-  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  أرسى 
التمكين  برنامج  قواعد  اهلل(  )حفظه  الدولة  رئيس 
لالتحاد  الوطني  العيد  بمناسبة  خطابه  في  السياسي 
والذي  2005م،  عام  من  ديسمبر  في  والثالثين  الرابع 
االتحادي  الوطني  المجلس  دور  تفعيل  إلى  يهدف 
وداعمة  ومرشدة  مساندة  سلطة  ليكون  وتمكينه 
للسلطة التنفيذية من خالل العمل على أن يكون مجلسًا 
وهموم  الوطن  بقضايا  والتصاقًا  وفاعلية  قدرة  أكبر 
ونهج  المشاركة  قيم  خالله  من  تترسخ  وأن  المواطنين، 
الشورى من خالل مسار متدرج منتظم عبر مسيرة ُتكلل 

بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن.

عام  في  البرنامج  من  األولى  المرحلة  تدشين  تم  وقد   
نصف  النتخاب  األولى  التجربة  إجراء  خالل  من  2006م 

عدد أعضاء المجلس الوطني االتحادي عن طريق هيئات 
انتخابية تشكل في كل إمارة، وذلك تنفيذا لقرار المجلس 
األعلى لالتحاد رقم )4( لسنة 2006م بشأن تحديد طريقة 
اختيار ممثلي اإلمارات في المجلس الوطني االتحادي، وما 
 2006 )3( لسنة  رقم  الدولة  رئيس  قرار  تبعه من صدور 
في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي اإلمارات في المجلس 
أعضاء  لعدد  األدنى  الحد  جعل  والذي  االتحادي،  الوطني 

الهيئة االنتخابية في كل إمارة بما يعادل )مائة( مضاعف 
كحد  االتحادي  الوطني  المجلس  في  اإلمارة  ممثلي  عدد 
أدنى )8 أعضاء لكل من أبوظبي ودبي، و6 أعضاء لكل 
الفجيرة  من  لكل  أعضاء  و4  الخيمة،  ورأس  الشارقة  من 
اآلخر  النصف  يتم تعيين  أن  القيوين(. على  وأم  وعجمان 

من قبل حاكم اإلمارة. )أي نصف عدد أعضاء اإلمارة(

لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  على تشكيل  القرار  كما نص 
االتحادي  الوطني  المجلس  لشؤون  الدولة  وزير  برئاسة 
قائمة  إعالن  في  تتمثل  التي  اختصاصاتها  وحدد 
لالنتخابات  زمني  برنامج  وإصدار  إمارة،  لكل  المرشحين 
يحدد مواعيد بدء الترشيح ومهلة العدول عن الترشيح 
الطعون  ومهلة  إمارة  كل  في  االنتخابات  عقد  وموعد 
االنتخابات،  لنتائج  النهائي  اإلعالن  وموعد  االنتخابات  في 
والدعوة لالنتخابات في كل إمارة وتحديد المواعيد المقرر 
عقدها فيها، وتشكيل اللجان الفرعية لالنتخابات وتحديد 
المكلفة  العمل  فرق  وتشكيل  اختصاصاتها،  نطاق 
المقدمة  المقترحات  ، واعتماد  االنتخابية  العملية  بتنفيذ 
والجداول  باالستمارات  والخاصة  االنتخابات  إدارة  لجنة  من 
والوثائق واألختام المعتمدة الخاصة بالعمليات االنتخابية، 
واعتماد مراكز االنتخاب في كل إمارة بناء على توصية من 
لجنة إدارة االنتخابات، واعتماد المكافآت المالية المقترحة 
للفائزين  النهائي  واإلعالن  االنتخابات،  إدارة  لجنة  من 
باالنتخابات، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لعضويتهم بالمجلس 

الوطني االتحادي.

نتخابات أعضاء 
المجلس 
الوطني 

االتحادي للعام 
2006

 هو عدد أعضاء الهيئات 
االنتخابّية على مستوى 

الدولة

6,595

نسبة عضوية الهيئات االنتخابّية

% 26.4  
%23

%15.4
%16
%6.6
%6.3
%6.1

اإلمارة
أبوظبي

دبي
الشارقة

رأس الخيمة
عجمان
الفجيرة

إمارة أم القيوين

توزيع الهيئات االنتخابية على اإلمارات

أعضاء  عدد  نصف  الختيار  انتخابات  أول  أجريت  وقد 
عام  من  ديسمبر  شهر  في  االتحادي  الوطني  المجلس 
فيها  االنتخابية  الهيئات  أعضاء  بلغ عدد  والتي  2006م؛ 

أبوظبي  إمارة  في  نسبتهم  بلغت  حيث  عضوًا،   )6595(
26.4%، وفي إمارة دبي 23%، وفي إمارة الشارقة %15.4، 

وفي إمارة عجمان 6.6%، وفي إمارة أم القيوين 6.1%، وفي 
إمارة رأس الخيمة 16%، وفي إمارة الفجيرة %6.3. 

الوطني  المجلس  لعضوية  المرشحين  عدد  بلغ  وقد 
االتحادي في هذه االنتخابات من كافة إمارات الدولة )456( 
 ،)%21.9( بنسبة  أبوظبي  إمارة  عن   )100( بواقع  مرشحًا، 
و)82( عن إمارة دبي بنسبة 18%، و101 عن إمارة الشارقة 
بنسبة 22.1%، و24 عن إمارة عجمان بنسبة 5.3%، و29 
رأس  إمارة  عن  و83   ،%6.4 بنسبة  القيوين  أم  إمارة  عن 
الخيمة بنسبة 18.2%، و37 عن إمارة الفجيرة بنسبة %8.1. 
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هو عدد المرشحين الكلي

456

اإلمارة

أبوظبي
دبي

الشارقة
رأس الخيمة

عجمان
الفجيرة

إمارة أم القيوين

عدد المرشحين في كّل إمارة ونسبتهم من المجموع 
الكلي

النسبة من المجموع

%21.9
%18

%22.1
%18.2
%5.3
%8.1
%6.4

عدد المرشحين

100
82
101
83
24
37
29

نسبة المشاركة

%60
%71.05
%82.20 
%78.98 
%85.09 
%90.41 

%88.83 

اإلمارة

أبوظبي
دبي

الشارقة
رأس الخيمة

عجمان
الفجيرة

إمارة أم القيوين

هي نسبة المشاركة العاّمة 
عىل مستوى الدولة

74.4%
نسب المشاركة في انتخابات المجلس 

الوطني االتحادي للعام 2006

الحياة  في  المرأة  بأهمية  الكبير  الرشيدة  القيادة  وإليمان 
بدعم  اإلماراتية  المرأة  حظيت  الوطني،  والعمل  العامة 
المرأة  انضمام  الميادين، وكان  وتقدير كبيرين في شتى 
وعضوية  الوزراء  مجلس  خالل  من  السياسي  العمل  إلى 
قيادة  وعي  لمدى  انعكاسًا  االتحادي  الوطني  المجلس 
وشعب اإلمارات ونضجه السياسي وإيمانه العميق بُقدرات 
فاعاًل  شريكًا  كونها  إمكاناتها  في  الكاملة  والثقة  المرأة 
المجلس  في  المرأة  فتجربة  الوطن.  مستقبل  بناء  في 
الوطني االتحادي قفزة نوعية في العمل البرلماني بشكل 
للترشح  اإلماراتية  المرأة  أمام  الفرصة  إتاحة  أن  حيث  عام، 
والتصويت كان رسالة واضحة بأهمية حضورها على ساحة 
التي  الدول  بعض  من  العكس  على  السياسي  العمل 
اضطرت فيها المرأة إلى أن ُتناضل عقودًا طويلة للحصول 

على حقها في التصويت.

مناقشة  على  االنتخابية  المرشحين  حمالت  ركزت  وقد 
اإلمارات  دولة  مواطني  تهم  التي  المجتمعية  القضايا 

كخلل التركيبة السكانية والهوية الوطنية، وفرص العمل 
والطفل،  المرأة  وحقوق  والصحة،  والتعليم،  والتوطين، 
مما  المواطن،  معيشة  مستوى  وتحسين  واإلسكان، 
أظهر ارتباط المرشحين بالواقع المعاش على أرض الدولة 

والتصاقهم بهموم الوطن والمواطن.

التصويت  نظام  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  اعتمدت  وقد 
خالل  من  التقليدي،  االقتراع  نظام  من  بدالً  اإللكتروني 
بيانات  وتخزين  لتسجيل  اآللي  الحاسب  تقنيات  استخدام 
الناخبين  هوية  من  والتحقق  والناخبين،  المرشحين 
لكل  األصوات  وعد  فرز  ثم  إلكترونيًا،  التصويت  لمباشرة 

مرشح، وهي عملية تميزت بالدقة والسرعة.

المعتمد  الزمني  الجدول  وفق  االنتخابات  أجريت  وقد 
االنتخاب  مراكز  في  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  قبل  من 
أبوظبي  من  كل  في  جرت  فقد  إمارة،  كل  في  المحددة 
والفجيرة في يوم السبت الموافق 16 ديسمبر، وفي دبي 

18 ديسمبر، وفي  الموافق  اإلثنين  الخيمة في يوم  ورأس 
الشارقة وعجمان وأم القيوين في يوم األربعاء الموافق 20 

ديسمبر.

الدولة  العامة على مستوى  المشاركة  بلغت نسبة  حيث 
دبي،  في  و%71.05  أبوظبي،  في   %60 بواقع   ،%74.4

و82.20% في الشارقة، و85.09% في عجمان، و%88.83 
في أم القيوين، و78.98% في رأس الخيمة، و90.41% في 

الفجيرة.
عبد  أمل  الدكتورة  فوز  عن  االنتخابات  نتائج  أسفرت  وقد 
االتحادي،  الوطني  المجلس  مقاعد  بأحد  القبيسي  اهلل 
مما جعلها أول امرأة تدخل مؤسسة تشريعية باالنتخاب 
على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
لرئيس  األول  النائب  منصب  على  حصولها  ًعلى  فضال 
قبل  من  وتقديرًا  ترحيبًا  القى  الذي  األمر  وهو  المجلس، 
مختلف المؤسسات المعنية الخليجية والعربية والعالمية، 
ودورها،  بقدراتها  الالمحدودة  الثقة  يعكس  الذي  األمر 
الوطني  العمل  مسيرة  دفع  في  الفاعلة  ومساهماتها 
والتشريعي  التنفيذي  العمل  وممارسة  أرحب،  آفاق  نحو 
بكل اقتدار. ثم تم بعد ذلك تعيين ثمانية نساء أخريات 
ليصل عدد المقاعد التي شغلتها المرأة في هذا المجلس 
النسبة  والتي كانت   %22.5 إلى )تسعة( مقاعد، بنسبة 

األعلى في تاريخ برلمانات الدول العربية.

فصله  أعمال  االتحادي  الوطني  المجلس  بدأ  وقد 
عقب  2007م  فبراير   12 يوم  في  عشر  الرابع  التشريعي 
الدولة،  تشهدها  انتخابية  تجربة  أول  إجراء  من  االنتهاء 
والتي كان من شأنها نقل العمل البرلماني في الدولة إلى 
محطات متقدمة من المشاركة السياسية بمشاركة أبناء 
منحتها  التي  األمانة  مسؤولية  متحملين  الوطن،  وبنات 
لهم قيادة وشعب اإلمارات. وهو ما جسده صاحب السمو 
رئيس الدولة حفظه اهلل، في خطابه بمناسبة افتتاح الدور 
قمة  »إن  بقوله:  عشر،  الرابع  التشريعي  الفصل  من  األول 
ما نسعى له من المشروع النهضوي الذي نأمله لدولتنا، 

هو تحويل الرؤية التطويرية بما تتضمنه من معان ومبادئ 
ومفاهيم إلى استراتيجيات عمل، وقيم سلوكية يمارسها 
عنها،  ويدافع  لها،  وينتصر  اليومية،  حياته  في  المواطن 
قمة  وهي  التمكين،  غاية  وهذه  مكتسباتها،  ويصون 

المسؤولية والوالء«.

لم  الجزئي  االنتخاب  األخذ بنظام  أن  القول  وختامًا، يمكن 
يكن سوى الخطوة األولى في عملية تهدف إلى تعزيز دور 
المجلس الوطني االتحادي وتمكينه، وتطوير قنوات أكثر 
فعالية وحيوية للتنسيق بين المجلس الوطني االتحادي 
الحياة  مسيرة  في  جديدة  آفاقًا  فتح  مما  والحكومة، 
النيابية في الدولة. كما أثمرت هذه التجربة االنتخابية عن 
وزيادة  المواطنين،  لدى  السياسي  الوعي  مستوى  ارتفاع 
في  المشاركة  على  وحرصهم  العام،  بالشأن  اهتمامهم 
الشيخ  السمو  صاحب  ذلك  دعا  وقد  السياسية.  الحياة 

إن قمة ما نسعى له 
من المشروع النهضوي 
الذي نأمله لدولتنا، هو 
تحويل الرؤية التطويرية 

بما تتضمنه من معان 
ومبادئ ومفاهيم إلى 

استراتيجيات عمل، وقيم 
سلوكية يمارسها المواطن 
في حياته اليومية، وينتصر 
لها، ويدافع عنها، ويصون 

مكتسباتها، وهذه غاية 
التمكين، وهي قمة 

المسؤولية والوالء.
صاحب السمّو رئيس الدولة

)حفظه اهلل(
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عدد المرشحين

117

124

94

60

34

21

19

اإلمارة
أبوظبي

دبي
الشارقة

رأس الخيمة
عجمان
الفجيرة

إمارة أم القيوين

توزيع المرشحين على اإلمارات 

انتخابات أعضاء المجلس 
الوطني االتحادي للعام 2011

135,308
 هو عدد أعضاء الهيئات 

االنتخابّية على مستوى الدولة

469
هو عدد 

المرشحين الكلي

إلى  الدولة -حفظه اهلل-  زايد آل نهيان رئيس  خليفة بن 
المشاركة  توسيع  خطى  في  االستمرار  على  التأكيد 
المجلس  إلى  وجهها  التي  كلمته  في  وذلك  السياسية، 
الرابع  التشريعي  فصله  ختام  بمناسبة  االتحادي  الوطني 
المشاركة  مسيرة  أن  على   ،2011 فبراير  شهر  في  عشر 
بما  والتطور  النمو  بثقة في  البرلماني ستستمر  والعمل 
اإلمارات  شعب  آمال  ويحقق  الوطنية،  االحتياجات  يلبي 
وطموحاته إلى المشاركة واألمن واالستقرار ويحافظ على 

مصالح الوطن في مستوياتها ودوائرها كافة.

3-3: انتخابات المجلس 
الوطني االتحادي 2011:

تفعيل  في  رؤيتها  ترجمة  على  الرشيدة  القيادة  حرصت 
سلطة  ليكون  وتمكينه  االتحادي  الوطني  المجلس  دور 
إجراء  عبر  التنفيذية  للسلطة  وداعمة  ومرشدة  مساندة 
عدة تعديالت على دستور الدولة في عام 2009م، وذلك 
وتعزيز  االتحادي  الوطني  المجلس  دور  تطوير  بهدف 
أكد  حيث  والرقابية؛  التشريعية  صالحياته  وزيادة  مكانته 
التعديالت  هذه  أن  على  الدولة  رئيس  السمو  صاحب 
»تدخل في إطار رؤية شاملة لتطوير وتفعيل دور المجلس 
الوطني االتحادي، وفق خطوات مدروسة تأخذ في االعتبار 
التي تشهدها  والتطورات  بها  تمر  التي  المرحلة  طبيعة 

بالدنا على مختلف الصعد«.

وينطلق قرار القيام بهذه اإلصالحات من إيمان القيادة الراسخ 
جانب  من  فاعلية  وأكثر  أوسع  مشاركة  تحقيق  بأهمية 
جميع أبناء الوطن -رجاالً ونساء- في عملية البناء والتنمية 
لترسيخ المكاسب واإلنجازات التي حققتها الدولة. حيث أعلن 
رئيس  نهيان-  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ/  السمو  صاحب 
الدولة )حفظه اهلل( في شهر ديسمبر من عام 2005 عن 
هذه اإلصالحات بقوله: »إننا سنتقدم إلى المجلس الوطني 

االتحادي في دورته القادمة باقتراح إجراء تعديالت على دستور 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، تستهدف تفعيل دور المجلس 
وتعزيز صالحياته لمواكبة متطلبات المرحلة القادمة، وكذلك 
زيادة عدد أعضائه بما يتناسب وزيادة عدد مواطني الدولة، 
كما أننا سنقترح زيادة فترة عمل المجالس القادمة على أن 
يتولى المجلس اتخاذ اإلجراءات الدستورية الالزمة للتحضير 

إلجراء انتخابات مباشرة«.

نصف  النتخاب  الثانية  التجربة  جاءت  المنطلق،  هذا  ومن 
والتي  2011م،  االتحادي  الوطني  المجلس  أعضاء  عدد 
ناحية توسيع  أهمية خاصة تفوق سابقتها من  اكتسبت 
تعديل  تم  للمواطنين. حيث  السياسية  المشاركة  نطاق 
2006م، كما  )4( لسنة  رقم  لالتحاد  األعلى  المجلس  قرار 
تم تعديل قرار رئيس الدولة رقم )3( لسنة 2006 المشار 
الهيئات  أعضاء  لعدد  األدنى  الحد  أصبح  بحيث  إليهما 
كل  ممثلي  عدد  مضاعف  )ثالثمائة(  عن  يقل  ال  االنتخابية 

سقف  وجود  دون  االتحادي  الوطني  المجلس  في  إمارة 
بلغ  إمارة. حيث  الهيئات في كل  أعلى لعدد أعضاء هذه 
وخمسة  مائة   )135,308( االنتخابية  الهيئات  أعضاء  عدد 
ذكور   %54 بنسبة  أعضاء  وثمان  وثالثمائة  ألف  وثالثين 
و46% إناث. مما أتاح الفرصة لشريحة كبيرة من المواطنين 
الختيار ممثليهم في المجلس الوطني االتحادي في ظل 
ظروف قد تم تهيئتها بشكل يتناسب مع وزن الحدث في 
تكفل  التي  الضمانات  كافة  توفير  مع  السياسية،  حياتنا 
إجراء االنتخابات بالشكل المالئم، األمر الذي يعكس مدى 
إيمان القيادة السياسية الرشيدة بأهمية العنصر البشري 
المؤهل والقادر على تحمل مسؤوليته في جميع مجاالت 

العمل الوطني بما يحقق صالح الوطن والمواطنين.

المرشحين  قائمة  سجلت  فقد  للمرشحين؛  بالنسبة  أما 
األولية النتخابات المجلس الوطني االتحادي )469( مرشحًا 
ومرشحة. حيث بلغ عدد المرشحين في إمارة أبو ظبي 117 
الشارقة  إمارة  وفي  مرشحًا،   124 دبي  إمارة  وفي  مرشحًا، 
 60 الخيمة  رأس  إمارة  في  عددهم  بلغ  كما  مرشحًا،   94

 19 القيوين  أم  وإمارة  مرشحًا،   34 عجمان  وإمارة  مرشحًا، 
سيدة   85 وتقدمت  مرشحًا،   21 الفجيرة  وإمارة  مرشحًا، 
للترشح لعضوية المجلس الوطني االتحادي. وقد تقدم 19 
القائمة بطلبات سحب ترشيحاتهم  مرشحًا ومرشحة من 
الموعد  نهاية  قبل  االتحادي،  الوطني  المجلس  النتخابات 
المقرر النسحاب المرشحين وفقًا للجدول الزمني المعتمد 
 21 االتحادي والذي حدد بيوم  الوطني  المجلس  النتخابات 

سبتمبر  2011م كآخر موعد النسحاب المرشحين.

الدولة بحسب  إمارات  المرشحين على  انسحابات  وتوزعت 
التالي: إمارة أبو ظبي سجل 8 مرشحين انسحابهم، وفي 
إمارة الشارقة انسحب 7 مرشحين، وفي إمارة دبي انسحب 
عجمان،  في  واحد  مرشح  انسحب  وكذلك  واحد،  مرشح 
ورأس الخيمة انسحب مرشح واحد، وفي الفجيرة انسحب 

مرشح واحد، وفي إمارة أم القيوين لم يسجل أي انسحاب. 
النتخابات  للمرشحين  النهائية  القائمة  وبذلك فقد ضمت 

المجلس الوطني االتحادي 2011 ) 450 ( مرشحًا.

انتهج  فقد  االنتخابية؛  الدعاية  ووسائل  طرق  عن  أما 
االلكترونية  االنتخابية  الدعاية  ووسائل  طرق  المرشحون 
وهي  بوك  وفيس  تويتر،  االجتماعي  التواصل  كمواقع 
للترويج  المتاحة  الحديثة  التقنية  الوسائل  من  تعتبر 
مواقع  على  المرشحين  من  العديد  وركز  االنتخابي، 
التواصل االجتماعي لمخاطبة الناخبين. وقد أتاحت مواقع 
مثل »تويتر« و«فيسبوك« مجاالت من اللقاء والنقاش بين 
المرشحين وناخبيهم، فيما يتعلق بخططهم وبرامجهم 
واألهداف التي يسعون لتحقيقها من وراء الترشح والفوز 

بعضوية المجلس الوطني االتحادي.

التصويت  نظام  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  اعتمدت  وقد 
الدولة،  مستوى  على  انتخابيًا  مركزًا   )13( في  اإللكتروني 
مباشرًة  بأصواتهم  االنتخابية  الهيئة  أعضاء  أدلى  حيث 
الهوية  بطاقة  طريق  عن  شخصيتهم  من  التحقق  بعد 
العملية  للهوية. وقد استمرت  اإلمارات  الصادرة من هيئة 

االنتخابية لمدة )12( ساعة كاملة.

المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أن  القول  يمكن  وختامًا، 
دخلت  قد  وحكمتها-  الرشيدة  القيادة  دعم  -بفضل 
توسيع  عبر  الوطني،  العمل  مسيرة  في  جديدة  مرحلة 
قاعدة المشاركة الشعبية في انتخابات المجلس الوطني 
2011م  سبتمبر  من   24 يوم  في  أجريت  التي  االتحادي 
الختيار نصف عدد أعضاء المجلس، حيث شهدت نقلة في 
ضعف   300 ليصبح  االنتخابية  الهيئة  أعضاء  عدد  زيادة 
كحد  المجلس  في  إمارة  لكل  المخصصة  المقاعد  عدد 
تجربة  أول  100 ضعف في  العدد  أن كان هذا  بعد  أدنى، 

انتخابية عام 2006م.
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العام

2006
2011
2015

الزيادة %

ـ

95%
66%

عدد الناخبين

6,595
135,308
224,281

عدد فرق العمل واللجان
اللجان الفرعية للجنة الوطنية لالنتخابات )9( 
عدد اللجان والفرق التي تشكلت بقرار من 

رئيس

لجنة إدارة االنتخابات )13(

العدد اإلجمالي 
للهيئات االنتخابية

224,281 ناخب

موزعين بنسبة:

 الذكور  %52 

واالناث  %48

العدد اإلجمالي 
للمرشحين

329 مرشح

مجموع مراكز االنتخاب

36 مركز

عدد المصوتين في 
التصويت المبكر

37,663 بنسبة  
%47.58

عدد مراكز 
التصويت المبكر

9 مراكز

عدد المصوتين في 

السفارات

1,378 بنسبة 
%1.74

عدد مراكز االنتخاب 

خارج الدولة

94 مركز

عدد المصوتين في 
يوم االنتخاب الرئيس

 40,116
بنسبة )%50.68(

العدد اإلجمالي 
للمصوتين

79,157 ناخب
 حيث بلغت نسبة 

 المشاركة 
     %35.29

عدد العاملين في مراكز االنتخاب:
عدد العاملين الفعليين في 
مراكز االنتخاب 1,224 رؤساء 

المراكز والنواب وأمناء السر، عدد 
102 من الموظفين التنفيذيين 
للجان اإلمارات، أبوظبي 96، دبي 

17، الفجيرة 7، عجمان 8، رأس 
الخيمة 17، أم القيوين 5( عدد 
موظفي أمانة اللجنة الوطنية 

لالنتخابات 64

نسبة رضا الناخبين 
والمرشحين عن إجراءات 

العملية االنتخابية

%92.9 

عدد الطعون
- ثالثة طعون في 

طالبي الترشح.
- طعن واحد على 

إجراءات عملية االقتراع 
ونتائج الفرز.

عدد المصوتين الذكور

48,330 بنسبة
)%61.06(

عدد المصوتين اإلناث

30,827 بنسبة
)%38.94(

4 انتخابات المجلس الوطني 
االتحادي 2015:

تمّثل انتخابات المجلس الوطني االتحادي 2015م، والتي 
على  2015م  أكتوبر  من  الثالث  السبت  يوم  في  أجريت 
مستوى إمارات الدولة، المرحلة الرابعة من برنامج تمكين 
المجلس الوطني االتحادي، والتي تخللها تطبيق مبادرات 
المشاركة  زيادة  في  اإليجابي  األثر  له  كان  مما  مبتكرة 
أكثر  إلى  ألف   35 االنتخابي من  االستحقاق  الشعبية في 
من 79 ألف ناخب وناخبة، مما يمثل مؤشرًا هامًا، يعزز من 
دولة  في  السياسي  التمكين  وتجربة  البرلمانية  التجربة 
اإلمارات العربية المتحدة بوجه عام.  ويحقق الهدف األعلى 

للقيادة الرشيدة وهو تعزيز وتعميق مشاركة المواطنين 
في الشأن العام.

ولعل ما يؤكد هذه النظرة هو تتبع مسار تجربة انتخابات 
المجلس الوطني االتحادي بداية من عام 2006م وصوالً 
2015م.  األخيرة  االتحادي  الوطني  المجلس  انتخابات  إلى 
االنتخاب  حق  لهم  كان  الذين  المواطنين  عدد  بلغ  فقد 
في االنتخابات األولى التي أجريت عام 2006 هو )6595(
 2011 انتخابت  العدد في  زاد هذا  مواطن ومواطنة، وقد 
إلى )135.308( مواطنًا، حتى وصل العدد إلى )224.281( 
تصل  زيادة  بنسبة   2015 عام  انتخابات  في  مواطنًا 
على  واضحًا  ومؤشرًا  نوعية  نقلة  يمثل  مما   ،)%66( إلى 
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التمكين  مسيرة  استكمال  على  الرشيدة  القيادة  حرص 
السياسي.

من  العديد  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  اتخذت  وقد 
اإلجراءات التي تضمن مشاركة أبناء الوطن جميعا سواء 
تقنية  أنظمة  باستحداث  بدءا  خارجها.  أو  الدولة  داخل 
االنتخابية  الهيئات  أعضاء  من  للمواطنين  تتيح  حديثة 
من  كنوع  إمارة،  أي  من  التصويت  الدولة  مستوى  على 
األمر  وتسهيل  االنتخابات  في  المشاركة  على  التشجيع 
على الناخبين، وذلك من خالل االعتماد على بيانات بطاقة 
الهوية الخاصة بالمواطن المسجل في الهيئات االنتخابية 
التصويت  آلية  اعتماد  عن  فضاًل  الدولة،  مستوى  على 
إتاحة  بهدف  وذلك  األولى،  للمرة  اعتمد  الذي  المبكر 
بأصواتهم  لإلدالء  االنتخابية  الهيئات  أعضاء  أمام  الفرصة 
واجبهم  أدائهم  دون  تحول  ظروف  لديهم  لمن  وخاصة 
التصويت  بنظام  األخذ  اللجنة  قررت  حيث  االنتخابي. 
المبكر، من خالل فتح باب التصويت أمام أعضاء الهيئات 
االنتخابية لإلدالء بأصواتهم قبل اليوم المحدد لالنتخابات 
االنتخاب  مراكز  في  2015م(  أكتوبر  من  الثالث  قبل  )أي 
إمارة،  كل  في  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  تحددها  التي 

وخالل فترة معينة.

وبناء على ذلك، فقد تقرر فتح باب التصويت أمام أعضاء 
الهيئات االنتخابية في كافة اإلمارات لإلدالء بأصواتهم في 
الوطنية  اللجنة  حددتها  التي  الرئيسة  االنتخاب  مراكز 
 29-27( أيام  ثالثة  لمدة  وذلك  إمارة،  كل  في  لالنتخابات 
لعملية  الزمنية  المدة  تكون  أن  على  2015م(.  سبتمبر 
التصويت المبكر )ثماني( ساعات كاملة في اليوم الواحد، 
بحيث تبدأ في تمام الساعة )العاشرة( صباحًا، وتنتهي في 
تمام الساعة )السادسة( مساًء. بينما كانت المدة الزمنية 
ليوم االنتخاب الرئيس )أي الثالث من أكتوبر 2015م( اثنتا 
عشرة ساعة، بحيث تبدأ في تمام الساعة )الثامنة( صباحًا، 

وتنتهي في تمام الساعة )الثامنة( مساًء.

االنتخابية  الهيئات  أعضاء  بتصويت  يتعلق  فيما  أما 
انتخابيًا  مركزًا   )94( اللجنة  حددت  فقد  الخارج؛  في 
المواطنين  مكنت  والتي  الدبلوماسية  البعثات  بمقار 
الموجودين خارج الدولة  من  التصويت في هذه االنتخابات. 

ومما ال شك فيه أن هذه اإلجراءات والتيسيرات التي تضمن 
الوطني  المجلس  انتخابات  في  المواطنين  مشاركة 
الرشيدة  القيادة  إيمان  إنما تجسد في جوهرها  االتحادي، 
العملية  في  مؤثر  دور  للمواطنين  يكون  أن  بأهمية 
يمثلهم  من  اختيار  في  شركاء  يكونوا  وأن  االنتخابية، 

ويعبر عن مطالبهم في المجلس الوطني االتحادي.

1-4 مشاركة قيادات الدولة:

كان لدعم أصحاب السمو 
حكام اإلمارات وأولياء 

عهودهم بمشاركتهم 
بالحضور الشخصي إلى 

مراكز االنتخاب دور مهم في 
تعزيز هذه التجربة وإثرائها

قيادة  إيمان  يجسد  الذي  الكبير،  اإلنجاز  بأهمية  وإيمانًا 
اإلماراتيون  ر  عبَّ السياسية  المشاركة  بتعزيز  اإلمارات 
خطوتها  في  السياسية  التنمية  لتجربة  دعمهم  عن 
الناخبون  اختار  وقد  الفعالة.  المشاركة  تعزيز  نحو  الثالثة 
إجراءات  ضمن  االتحادي  الوطني  المجلس  في  ممثليهم 
تميزت بأعلى درجات الشفافية والمصداقية. وقد شهدت 
بينها  ومن  المجتمع،  فئات  كافة  من  مشاركة  االنتخابات 

الشباب والمرأة.

عهودهم  وأولياء  اإلمارات  حكام  السمو  أصحاب  لدعم  وكان 
بمشاركتهم بالحضور الشخصي إلى مراكز االنتخاب دور مهم 

في تعزيز هذه التجربة وإثرائها.

الجدول  وفق  المحدد  موعدها  في  االنتخابات  أجريت  وقد 
الوطنية  اللجنة  قبل  من  المعتمد  لالنتخابات  الزمني 
لالنتخابات وبمراكز االنتخاب المحددة في كل إمارة، وقد بلغت 
وبمشاركة   )%35 الدولة(  إمارات  جميع  في  المشاركة  نسبة 

حجمها( 79( ألف ناخب. 
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2-4 الجدول الزمني لالنتخابات: 
على  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  مساعدة  في  لالنتخابات  الزمني  الجدول  وضع  من  الرئيس  الهدف  يتمثل 
التحقق من إنجاز كافة خططها التحضيرية ضمن المواعيد والحدود الزمنية المفروضة. ويوضح الجدول أدناه 
المعتمدة،  التنفيذ  وفترات   2015 االتحادي  الوطني  المجلس  النتخابات  الزمني  بالجدول  الخاصة  الفعاليات 

والتي جاءت كما يلي:
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 3-4 تشكيل الهيئات االنتخابية: 
 تم تسمية أعضاء الهيئات االنتخابية من قبل دواوين أصحاب السمو حكام اإلمارات، كما قامت اللجنة الوطنية لالنتخابات 
توافر  من  التأكد  بعد  بالناخب  الخاصة  والمعلومات  البيانات  جميع  تشمل  بحيث  لالنتخابات  النهائية  القوائم  باعتماد 
الشروط فيها )المادة 3 من التعليمات التنفيذية(. وتعلن اللجنة الوطنية لالنتخابات القائمة الرسمية لهيئة الناخبين 
االنتخابية  القوائم  بها. وتعتبر  الناخبين  الالزمة إلشعار  اإلجراءات  باتخاذ  االنتخابات  إدارة  لجنة  أن تقوم  إمارة. على  لكل 
المعتمدة حجة قاطعة وقت االنتخاب )المادة 7 من التعليمات التنفيذية(. ويبين الجدول أدناه عدد المقاعد المخصصة 

لإلمارة في المجلس الوطني االتحادي والعدد اإلجمالي ألعضاء الهيئات االنتخابية لسنة 2015، وعلى النحو التالي:

شكل رقم )1( توزيع الناخبين حسب اإلمارة

80000

40000

20000

60000

100000

ابوظبيدبيالشارقةعجمان  أم القيوين رأس الخيمة الفجيرة

توزيع الناخبين حسب اإلمارة )انتخابات  2015(  

أبوظبي

90,518
عدد أعضاء الهيئات االنتخابية لسنة 2015

عدد مقاعد اإلمارة في المجلس الوطني االتحادي

دبي

53,066
عدد أعضاء الهيئات االنتخابية لسنة 2015

عدد مقاعد اإلمارة في المجلس الوطني االتحادي

الشارقة

32,285
عدد أعضاء الهيئات االنتخابية لسنة 2015

عدد مقاعد اإلمارة في المجلس الوطني االتحادي

أم القيوين

4,114
عدد أعضاء الهيئات االنتخابية لسنة 2015

عدد مقاعد اإلمارة في المجلس الوطني االتحادي

راس الخيمة

27,348
عدد أعضاء الهيئات االنتخابية لسنة 2015

عدد مقاعد اإلمارة في المجلس الوطني االتحادي

الفجيرة

10,995
عدد أعضاء الهيئات االنتخابية لسنة 2015

عدد مقاعد اإلمارة في المجلس الوطني االتحادي

224,281
إجمالي عدد الهيئات االنتخابية

عجمان

5,955
عدد أعضاء الهيئات االنتخابية لسنة 2015

عدد مقاعد اإلمارة في المجلس الوطني االتحادي

جدول رقم )2( توزيع الهيئات االنتخابية حسب اإلمارة
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4-4  تسجيل المرشحين:

ُيقصد بعملية تسجيل المرشحين العملية التي تم خاللها تسجيل أسماء أعضاء الهيئات االنتخابية الراغبين في الترشح 
أغسطس   16 الموافق  األحد  يوم  الفترة من  العملية خالل  تمت هذه  وقد   .2015 االتحادي  الوطني  المجلس  لعضوية 
20 أغسطس 2015م. وقد ضمت قائمة المرشحين األولية النتخابات المجلس  الموافق  2015م، وحتى يوم الخميس 

الوطني االتحادي )330( مرشحًا ومرشحة. حيث بلغ عدد المرشحين في إمارة أبو ظبي 89 مرشحًا، وفي إمارة دبي 60 
مرشحًا، وفي إمارة الشارقة 61 مرشحًا، كما بلغ عددهم في إمارة رأس الخيمة 41 مرشحًا، وإمارة عجمان 23 مرشحًا، وإمارة 
أم القيوين 20 مرشحًا، وإمارة الفجيرة 36 مرشحًا. وقد تقدمت )74( سيدة للترشح لعضوية المجلس الوطني االتحادي.

شكل رقم )2( توزيع المرشحين حسب اإلمارة )مقارنة انتخابات 2011 و 2015(
توزيع المرشحين  حسب اإلمارة )مقارنة بين انتخابات 2011 و 2015(

20

80

30

130

ابوظبي دبي الشارقة عجمان  أم القيوين رأس الخيمة الفجيرة

توزيع عدد المرشحين  اإلجمالي )مقارنة بين انتخابات 2011 و 2015(  

400500 300 200

عدد المرشحين 2011

عدد المرشحين 2015

شكل رقم )3( عدد المرشحين  اإلجمالي )مقارنة للسنوات 2011 و 2015(

جدول رقم )3( توزيع المرشحين ، مقارنة سنوات 2011 و 2015 

ذكر

أنثى

100% )450(اإلجمالي

المرشحين سنة 2011

%82
)367(

المرشحين سنة 2011

%18
)83(

المرشحين سنة 2015

%78
)256(

المرشحين سنة 2015

%22
)74(

100% )330(اإلجمالي

ويالحظ انخفاض عدد المرشحات 
في انتخابات 2015 عنها في 

انتخابات 2011 بمقدار )9( 
مرشحات، بينما انخفض عدد 

المرشحين بمقدار )111( مرشحًا. 
حيث ضمت القائمة األولية 
للمرشحين )347( مرشحًا 

انخفضوا إلى )329( مرشحًا وفق 
القائمة النهائية للمرشحين. 
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5-4  اإلعالن النهائي لنتائج انتخابات 2015: 
أصدرت اللجنة الوطنية لالنتخابات قرارها بشأن اعتماد المرشحين الفائزين بعضوية المجلس الوطني االتحادي 

في كل إمارة، حيث جاءت النتائج على النحو التالي: 

القائمة النهائية للفائزين في انتخابات المجلس الوطني االتحادي 2015

أبوظبي

اسم الفائز
خليفة سهيل علي ربيع المزروعي

مطر حمد مطر عميره الشامسي

سعيد صالح ميزر سعيد الرميثي

صالح مبارك مسلم عثعيث العامري

رقم الفائز
107
175
158
146

دبي

اسم الفائز
حمد أحمد سلطان عبيد الرحومي المهيري

مروان أحمد علي خليفه بن غليطه المهيري

خالد علي أحمد بن زايد الفالسي

جمال محمد مطر مصبح الحاي

رقم الفائز
283
272
264
269

الشارقة

اسم الفائز
جاسم عبداهلل عبدالرزاق النقبي

سالم عبيد محمد عبيد الحصان الشامسي

محمد علي سيف علي الكتب

رقم الفائز
377
323
311

راس 
الخيمة

اسم الفائز
 سالم علي أحمد علي الغليلي الشحي

أحمد يوسف محمد درويش النعيمي

ناعمه عبداهلل سعيد الشرهان

رقم الفائز
639
646
697

عجمان

اسم الفائز
حمد عبداهلل سعيد عبداهلل غليطة الغفلي

سالم عبدهلل حمد راشد الشامسي

رقم الفائز
481
472

أم 
القيوين

اسم الفائز
خلفان عبداهلل سالم حميد بن يوخه آل علي

عبيد حسن حميد بن ركاض آل علي

رقم الفائز
527
577

الفجيرة

اسم الفائز
محمد أحمد محمد أحمد اليماحي

أحمد محمد مبارك عبداهلل الحمودي

رقم الفائز
727
753
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6-4 الطعون:
 

النتخابات  التنفيذية  التعليمات  من   )55( المادة  أجازت 
أعضاء  من  عضو  لكل   2015 االتحادي  الوطني  المجلس 
في  بالطعن  طلب  تقديم  اإلمارة  في  االنتخابية  الهيئة 
التي يتبعها وفق  اإلمارة  إلى لجنة  المرشحين  ترشح أحد 
الوطنية  اللجنة  المعد لذلك )طلب الطعن أمام  النموذج 
أن  على  لطعنه.  الداعمة  الوثائق  به  مرفقًا  لالنتخابات( 
يودع  درهم   )3000( بمبلغ  شيك  الطعن  بطلب  ُيرفق 
على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية لالنتخابات؛ بحيث 
القرار لصالحه  إذا صدر  الطعن  إلى مقدم  المبلغ  ُيرد هذا 
التي حددتها  الفترة  إذا رفض طعنه. وذلك خالل  ويصادر 
االثنين  يوم  من  بدأت  والتي  لالنتخابات،  الوطنية  اللجنة 
الموافق 24 أغسطس 2015م وحتى يوم األربعاء الموافق 

26 أغسطس 2015م. 

بشأن  قراراتها  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  أصدرت  وقد 
الموافق  الخميس  يوم  المرشحين  على  االعتراض  طلبات 
27 أغسطس 2015م، وهي قرارات نهائية ال يجوز الطعن 

اللجنة  تلقت  )وقد  الطعن  طرق  من  طريق  بأي  عليها 
الوطنية لالنتخابات ثالثة طعون في طالبي الترشح(. 

التنفيذية النتخابات  كما أجازت المادة )56( من التعليمات 
الطعن  في  الحق  مرشح  لكل  االتحادي  الوطني  المجلس 
على إجراءات عملية االقتراع ونتائج الفرز باستخدام النموذج 
الطعن  أن يتم تقديم  اإلمارة، شريطة  المعتمد لدى لجنة 
خالل )48( ثمانية وأربعين ساعة من إعالن نتائج الفرز األولية 
في اإلمارة، وأن يكون الطعن مسببًا ومحددًا حول إجراءات 
عمليتي االقتراع والفرز، وأن يودع مقدم الطعن مبلغًا قدره 
لدى  الكفالة  سبيل  على  يودع  درهم  آالف  ثالثة   )3000(
اللجنة الوطنية، ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر 

القرار في صالحه ويصادر إذا رفض طعنه.

االقتراع  عملية  إجراءات  على  الطعن  باب  فتح  تم  وقد 
ونتائج الفرز أمام المرشحين لمدة ثالثة أيام ابتداء من يوم 
2015م. وقد تلقت اللجنة الوطنية لالنتخابات  )4( أكتوبر 
الفرز من  االقتراع ونتائج  طعنًا واحدًا على إجراءات عملية 
أحد المرشحين في إمارة دبي. والتي أصدرت بشأنه قرارها 
وما  موضوعًا  ورفضه  شكاًل،  الطعن  بقبول  قضى  الذي 
أو  الواقع  آثار، لمجيئه على غير سند من  يترتب عليه من 

القانون.

7-4 نسب المشاركة في 
انتخابات 2015:

 2015 االتحادي لسنة  الوطني  المجلس  انتخابات  شهدت 
جاءت  التصويت،  على  االقبال  نسب  في  ملحوظة  زيادة 
االنتخابية  الهيئات  أعضاء  في  الكبير  لالرتفاع  مواكبة 
)والبالغ عددهم  224,281 ناخبًا(. وقد بلغ عدد الناخبين 
ناخبًا،   )79,157( االنتخابات  في  بأصواتهم  أدلوا  الذين 
االنتخابية،  الهيئات  أعضاء  )35.29%( من مجموع  بنسبة 
في حين كانت هذه النسبة )27%( في انتخابات المجلس 

الوطني االتحادي عام 2011م.

- جدول رقم )5( توزيع األصوات ونسب 
المشاركة موزعة على أيام االنتخاب 

 النسبة من
مجموع األصوات

%1.74

%47.58

%50.68

%35.29

السفارات

التصويت المبكر

يوم االنتخاب الرئيس

المجموع

 عدد
األصوات

1,378

37,663  

40,116

79,157

وتعزى زيادة اإلقبال على التصويت في انتخابات 2015 إلى 
زيادة الوعي بأهمية العملية االنتخابية، والرغبة الحقيقية 
التمكين  إنجاح برنامج  االنتخابية في  لدى أعضاء الهيئات 
أن  وبخاصة  السياسية،  المشاركة  وتفعيل  السياسي 
لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  أدخلتها  التي  الجديدة  اآلليات 
زيادة  االنتخابية قد ساهمت بدور فاعل في  العملية  على 
في  والتصويت  المبكر  التصويت  مثل  اإلقبال  معدالت 
الخارج، باإلضافة إلى إمكانية تصويت الناخبين من أي مركز 
ينتمي  التي  اإلمارة  عن  النظر  بغض  الدولة،  في  انتخابي 

إليها الناخب.

توزيع المرشحين  حسب اإلمارة )مقارنة بين انتخابات 2011 و 2015(

-20

80

30

130

ابوظبي دبي الشارقة عجمان  أم القيوين رأس الخيمة الفجيرة

نسب التصويت انتخابات 2011

نسب التصويت انتخابات 2015

8-4 نسب المشاركة بحسب 
كل إمارة:

االنتخابات،  إدارة  لجنة  بها  قامت  التي  الدراسة  على  بناء 
للمشاركة  األكبر  النسب  أن  اإلحصائيات  أظهرت  فقد 
تركزت في كل من إمارة أم القيوين بنسبة )70%(، تلتها 
إمارتا الفجيرة وعجمان بنسبة )50%( ثم إمارة رأس الخيمة 
بنسبة )42%(. فيما سجلت كل من إمارة أبو ظبي نسبة 
إمارة  سجلت  بينما   .)%30( نسبة  الشارقة  وإمارة   ،)%39(

دبي نسبة )%22(.

شكل رقم )4( نسب التصويت حسب اإلمارة
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شكل رقم )5( تطور نسب المشاركة في االنتخابات ، مقارنة للسنوات 2011 و 2015

%21

90

80

100

الفجيرةرأس الخيمةأم القيوينعجمان الشارقةدبيابوظبي

70

60

40

30

50

20

10

التصويت العام

%35

%27

%50

%34

%42

%30

%70

%55
%50

%40

%30

%29 %22 %25

%39

نسب التصويت انتخابات 2011

نسب التصويت انتخابات 2015

)ملحق رقم 1 يوفر إحصائيات الناخبين والمرشحين والتصويت(.

شكل رقم )6( نسب التصويت العام ، مقارنة 
للسنوات 2015 و 2011

انتخابات 2011 انتخابات 2015

جدول رقم )6( مقارنة االقتراع في مراكز االنتخاب حسب أعلى وأقل األصوات المسجلة

أعلى عدد لألصوات المسجلة وفق مراكز التصويت )أعلى 3 مراكز(

 14,194
 11,532
5,480

العين: مركز العين للمؤتمرات \ الخبيصي

مركز أبو ظبي الوطني للمعارض

كلية رأس الخيمة للطالبات

أقل عدد لألصوات المسجلة وفق مراكز التصويت )أقل خمسة مراكز(

 409
 376
 327

الثانوية الفنية \ فلج المعال

قاعة أفراح حتا

المنطقة الغربية: صالة أفراح السلع

10-4 دراسات رضا 
المتعاملين )الناخبين 
والمرشحين والمجتمع(

دراسة رضا المتعاملين عن العملية االنتخابية:

أبدى 92.9% من الناخبين 
والمرشحين رضاهم عن إجراءات 

العملية االنتخابية على مستوى مراكز 
االنتخاب 

78% هي نسبة الرضا عن مركز 
االتصال

95% نسبة الرضا عن المدة الزمنية 
للتصويت 

94.8% هي نسبة الرضا عن التقنيات 
الحديثة المستخدمة مثل نظام 

التصويت اإللكتروني ونظام التأكد من 
الهوية 

بلغ مستوى الرضا عن مستوى تعامل 
موظفي المراكز اإلنتخابية 94.8% من 

إجمالي االستجابات

9-4 نسب التصويت بحسب مراكز االنتخاب:
وبتحليل النسبة اإلجمالية لإلقبال على التصويت، فقد سجلت ارتفاعًا ملحوظًا من 27% إلى 35% أي ارتفاع بمقدار )8(  
مئوية وارتفاعًا بمعدل الضعف لعدد الناخبين حيث وصل العدد اإلجمالي للمقترعين مايقارب 79 ألف ناخب لسنة 2015 

مقابل 35 ألف لالنتخابات السابقة في عام 2011.
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لرصد  دراسة  بتنفيذ  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  قامت 
والمجتمع  والمرشحين  الناخبين  فئات  ومالحظات  آراء 
في  المقدمة  الخدمات  مستوى  حول  األعمار  مختلف  من 
كافة  مراكز االنتخاب في أيام التصويت المبكر والتصويت 
المتعاملين  رضا  مستوى  قياس  بهدف  وذلك  الرسمي. 
التطورات  على  للوقوف  ومجتمع  ومرشحين  ناخبين  من 
االنتخابية  العملية  في  المقدمة  الخدمات  في  الحاصلة 

للوصول بها إلى أعلى مستويات الجودة.

وقد قامت اللجنة بتصميم نموذج الستطالع رضا الناخبين 
1411 استبيانًا،  االستبيانات وعددها  أن  والمرشحين حيث 
بحيث يتكون كل استبيان منها على أسئلة تقيس بدقة 
الخدمة،  تقديم  وآلية  اللجنة،  خدمات  عن  العام  االنطباع 
الخدمات.  إنجاز  والشفافية، والجودة والدقة والسرعة في 
وفق  معتمدة  آليات  باتباع  االستبيان  تحليل  تم  وقد 
قياس  الموضحة في منهجية  االستبيانات  تحليل  عملية 
وزارة  في  المعتمدة  المتعاملين  احتياجات  وتحديد  رضا 
الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي، وبما يتوافق مع 

معايير برامج التميز المعتمدة. 

الناخبين والمرشحين رضاهم عن  92.9% من  أبدى  وقد 
مراكز  جميع   مستوى  على  االنتخابية  العملية  إجراءات 
االنتخاب وبلغ مستوى الرضا عن مستوى تعامل موظفي 
االستجابات،  إجمالي  من   %94.8 اإلنتخابية  المراكز 
مثل  المستخدمة  الحديثة  التقنيات  عن  الرضا  ومستوى 
الهوية  من  التأكد  ونظام  اإللكتروني  التصويت   نظام 
للتصويت  الزمنية  المدة  عن  الرضا  ومستوى   ،%94.8

95%، ومستوى الرضا عن مركز االتصال 78%، وهذا يعزى 

إلى وفرة المعلومات الضرورية عبر الوسائل المختلفة.

شكل رقم )7( نتائج دراسات الرضا للناخبين 
والمرشحين عن اجراءات العملية االنتخابية

الرضا عن مركز االتصال %92.9

94.8% الرضا عن المدة الزمنية للتصويت

الرضا عن التقنيات الحديثة المستخدمة 
مثل نظام التصويت %94.8

الرضا عن مستوى تعامل موظفي 

المراكز اإلنتخابية 
%95

الرضا عن اجراءات العملية االنتخابية %78

إلى  وصلت  والتي  األصوات  عدد  في  الكبيرة  الزيادة  إن 
مجموع  من   %127 إلى  وصلت  وبنسبة  صوت   79,157

الوطني  المجلس  انتخابات  في  بها  المدلى  األصوات 
االتحادي 2011 كان لها عدة أسباب، والتي يمكن تلخيصها 

في اآلتي:

1. التصويت المبكر على مدى ثالثة أيام مكن الناخبين من 
اإلدالء بأصواتهم قبل يوم االنتخابات، بما يقارب 48% من 

%51
%47%2

السفارات التصويت المبكر يوم االنتخابات

11-4 الشركاء االستراتيجيون:
اللجنة  بين  والهام  الفاعل  والتنسيق  التعاون  إطار  في 
القطاع  من  سواء  وشركائها،  لالنتخابات  الوطنية 
الحكومي أو الخاص، وعلى المستويين االتحادي والمحلي 
القيمة  ذات  المشتركة  والمبادرات  المشاريع  تحديد  في 
المضافة لجميع المعنيين، وفي سبيل إنجاح هذا الحدث 
التاريخي الهام، فقد شاركت العديد من الجهات العاملة 
منها  نذكر  الجميع،  لمسه  الذي  النجاح  في  الدولة  في 

بصفة خاصة:

مجموع األصوات الكلية خالل االنتخابات تم اإلدالء بها خالل 
فترة التصويت المبكر.

دولة  من  المواطنين  شجع  السفارات  من  التصويت   .2
اإلمارات والمقيمين في دول مختلفة من ممارسة حقهم 
تم  1,300 صوت  أكثر من  االنتخابي بكل سهولة ويسر، 
حول  والمنتشرة  اإلمارات  دولة  سفارات  في  بها  اإلدالء 

العالم.

عدم  ناخبًا   )485( اختار  بالتصويت«:  أرغب  »ال  خيار   .3
التصويت ألي من المرشحين. وعلى الرغم من أن عددهم 
هؤالء  أن  االعتبار  في  األخذ  يجب  أنه  إال  جدًا؛  كبيرًا  ليس 
العملية  في  المشاركة  على  حريصين  كانوا  األشخاص 

االنتخابية. 

توزيع األصوات

1دواوين الحكام
3وزارة شؤون مجلس الوزراء

األمانة العامة للمجلس 
الوطني اإلتحادي

9

5وزارة الخارجية

7وزارة الصحة

الهيئة االتحادية للموارد 
البشرية الحكومية

11

43شركة سايتل تكنولوجي

شركة أصداء بيرسون 
41مارستيلر

33تلفزيون دبي

35تلفزيون الظفرة

25جريدة االمارات اليوم

29جريدة ذا ناشونال

31جريدة الخليج تايمز

27جريدة الرؤية

مركز أبوظبي للتعليم 
21والتدريب التقني والمهني

مؤسسة اإلمارات 
15للمواصالت

مؤسسة اإلمارات 
17لإلتصاالت )اتصاالت(

23جريدة االتحاد

45فنادق روتانا

37جمعية كلنا اإلمارات

39جمعية اإلمارات للتطوع

19كليات التقنية العليا

الهيئة الوطنية لألمن 
13اإللكتروني

وزارة شؤون الرئاسة 2

وزارة الداخلية 4

6 وزارة المالية

هيئة اإلمارات للهوية 10

وزارة التربية والتعليم 8

هيئة الخدمة 
الوطنية واالحتياطية

الهيئة الوطنية إلدارة 
الطوارئ واألزمات والكوارث 14

هيئة تنمية المجتمع 
في دبي 16

مركز دبي التجاري العالمي 22

قناة سكاي نيوز العربية 38
فريق أسعد شعب للتطوع 40

مركز التفوق لالبحاث 
التطبيقية والتدريب 42

مؤسسة وطني اإلمارات 18

االتحاد النسائي العام 20

جريدة الخليج 28

جريدة الوطن 30

جريدة جولف نيوز 32

جريدة البيان 26

شركة باتس بان جلف 44

شركة فيوتشر انترنت 46

تلفزيون ابوظبي 34

تلفزيون الشارقة 36

وكالة أنباء اإلمارات 24

شكل رقم )8( الشركاء االستراتيجيون في 
تنفيذ العملية االنتخابية

12

28
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أسند إلى شركة 
عالمية متخصصة 

في تقييم احتياطات 
األمن اإللكتروني 

مهمة التدقيق على 
نظام التصويت 

اإللكتروني. حيث 
أكدت الشركة في 

تقريرها –بعد 
انتهائها من عملية 

التدقيق- على 
سالمة إجرءات 

نظام التصويت 
اإللكتروني.

12-4 الرقابة على انتخابات 
المجلس الوطني االتحادي 

:2015

جمعية اإلمارات لحقوق 

اإلنسان: 13 ممثاًل

جمعية اإلمارات للمحامين 

والقانونيين: 10 ممثلين

)جمعيات النفع العام(

الرقابة على انتخابات 
المجلس الوطني االتحادي

االتحادي  الوطني  المجلس  انتخابات  على  الرقابة  تمت 
بعض  ممثلو  بها  قام  محلية  رقابة  خالل  من   2015

ووكالء  جهة،  من  الدولة  في  العام  النفع  ذات  الجمعيات 
المرشحين من جهة أخرى.

بأهمية  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  إيمان  منطلق  فمن 
تدعيم  في  المدني  المجتمع  منظمات  تلعبه  الذي  الدور 
دولة  تنتهجها  التي  والتطوير  الشاملة  التنمية  مسيرة 
البالغ  الهتمامهم  وتقديرًا  المتحدة،  العربية  اإلمارات 

2015؛  االتحادي  الوطني  المجلس  انتخابات  على  بالرقابة 
حضور  على  وافقت  قد  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  فإن 
ممثلي الجمعيات ذات النفع العام في الدولة والتي طلبت 
الوطني  المجلس  انتخابات  على  الرقابة  بعملية  القيام 
االتحادي 2015؛ حيث تم السماح لهؤالء الممثلين بالرقابة 
مركز  أي  بدخول  لهم  السماح  خالل  من  االنتخابات  على 
انتخابي على مستوى الدولة شريطة التزامهم بالقواعد 
التي وضعتها اللجنة الوطنية لالنتخابات في هذا الشأن.

ذات  الجمعيات  بين  من  جمعيتين  هناك  أن  إلى  وُيشار 
على  للرقابة  بطلبين  تقدمتا  قد  الدولة  في  العام  النفع 

انتخابات المجلس الوطني االتحادي 2015، وهما: 
قامت  حيث  والقانونيين:  للمحامين  اإلمارات  جمعية   -
الجمعية بالرقابة على انتخابات المجلس الوطني االتحادي 

2015 من خالل عشرة ممثلين لها.

الجمعية  قامت  حيث  اإلنسان:  لحقوق  اإلمارات  جمعية   -
 2015 االتحادي  الوطني  المجلس  انتخابات  على  بالرقابة 

من خالل ثالثة عشر ممثاًل.

كما أجازت المادة )22( من التعليمات التنفيذية النتخابات 
يختار وكياًل عنه  أن  لكل مرشح   2015 الوطني  المجلس 
من بين الناخبين المقيدين في الهيئة االنتخابية لإلمارة 
باب  فتح  تم  حيث  نفسه.  المرشح  إليها  ينتمي  التي 
التقدم بطلبات اختيار وكالء أمام المرشحين الراغبين في 

ذلك حتى يوم االثنين الموافق )14( سبتمبر 2015م.
التنفيذية  التعليمات  من   )22( المادة  تقضي  كذلك 
على حضور  المرشح  وكيل  دور  يقتصر  بأن  إليها  المشار 
المرشح  يمارس صالحيات  أن  وله  والفرز،  االقتراع  عمليتي 

في هذا الخصوص.

وُيشار إلى أن عدد وكالء المرشحين في جميع اإلمارات قد 
التالي:  النحو  على  موزعين  وكياًل،   )167( مجموعهم  بلغ 
)30( وكياًل، وإمارة  )61( وكياًل، وإمارة دبي  أبو ظبي  إمارة 
الشارقة )18( وكياًل، وإمارة رأس الخيمة )27( وكياًل، وإمارة 
أم  وإمارة  وكالء،   )5( عجمان  وإمارة  وكياًل،   )23( الفجيرة 

القيوين )3( وكالء.

عالمية  شركة  إلى  أسند  فقد  التقنية،  الناحية  من  أما 
األمن  احتياطات  تقييم  في  متخصصة  )فرنسية( 
التصويت  نظام  على  التدقيق  مهمة  اإللكتروني 
–بعد  تقريرها  في  الشركة  أكدت  حيث  اإللكتروني. 
نظام  إجرءات  سالمة  على  التدقيق  عملية  من  انتهائها 

التصويت اإللكتروني واستحالة العبث به بأية وسيلة. 

)وكالء المرّشحين(

167 وكياًل للمرشحين في 
جميع إمارات الدولة

29
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5  - استشراف المستقبل:
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  الرشيدة في  القيادة  ارتأت 
وفهم  آفاقه  واستشراف  بالمستقبل  وعيها  خالل  من 
التمكين”  “برنامج  مراحل  تنفيذ  في  االستمرار  تحدياته 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  أطلقه  الذي 
نهيان- رئيس الدولة )حفظه اهلل( في عام 2005م، والذي 
يراعي متطلبات تحديث وتطوير المشاركة السياسية مع 
إنجازاتها  وتعزيز  الدولة  استقرار  ضمان  االعتبار  في  األخذ 

التنموية الكبيرة. 

العربية  المناطق  من  عدد  يشهدها  التي  األحداث  ولعل 
برنامج  أن  وعلى  اإلمارات،  خيار  صحة  على  واضح  دليل 
التمكين جاء في وقته الصحيح من خالل تعزيز المسيرة 
في  إيجابية  مساهمة  يساهم  سياسي  بمكون  اإلماراتية 
تكمن  حيث  للمستقبل،  ومستقرة  راسخة  أسس  وضع 
فلسفة البرنامج في التطوير المتدرج المستمر الذي يقوم 
التصورات  ووضع  عليها  والبناء  مرحلة  كل  دراسة  على 

والبدائل للمراحل التي تليها واختيار أفضلها.

1-5 التشكيل المبكر 
للجنة الوطنية لالنتخابات 

ولجانها الرئيسة:
المجلس  االستشرافي النتخابات  التخطيط  لقيادة عملية 
تم  فقد  له؛  المبكر  واالستعداد   2015 االتحادي  الوطني 
وقت  في  لالنتخابات  الوطنية  للجنة  الدائم  التشكيل 
تراها  التي  التصورات  ووضع  مهامها  لتباشر  مبكر 
في  االتحادي  الوطني  المجلس  انتخابات  بتطوير  كفيلة 
جميع مراحلها. وذلك انطالقًا من اختصاص اللجنة العام 
سير  على  لإلشراف  الالزمة  الصالحيات  كافة  بممارسة 
العام  اإلطار  كافة جوانبها، ورسم  االنتخابية من  العملية 
االنتخابات،  سير  على  العام  واإلشراف  االنتخابية  للعملية 

رئيس  قرار  من  الخامسة  المادة  لنص  تنفيذًا  وذلك 
2006م  لسنة   )3( رقم  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
اللجنة في عقد اجتماعاتها والتوجه  وتعديالته. وسارعت 
طبيعة  لتوقع  وكمية  نوعية  أساليب  استخدام  نحو 
)االجتماعية  المستقبلية  واالتجاهات  التطورات  وأهمية 
التطورات  هذه  تأثير  مدى  وتحليل  والتكنولوجية(، 
المستقبلية على تنظيم االنتخابات لسنة 2015، كما تم 
دراسة وتحديد البدائل الخاصة بعناصر ومكونات العملية 
على  بناء  أفضلها  واختيار  التصويت  وآليات  االنتخابية 
أو  التعامل معها  أو  االتجاهات لالستفادة منها  قوة هذه 
توجيهها نحو األفضل بما يخدم أهداف اللجنة واألسباب 

التي أنشئت من أجلها.

ولمعاونة اللجنة في القيام بالمهام المنوطة بها وبخاصة 
واألمور  اإللكتروني  الربط  وعمليات  اللوجستية  المهام 
الوطني  المجلس  انتخابات  بعملية  المتعلقة  الفنية 
االتحادي في جميع مراحلها؛ فقد تم إنشاء جهاز تنفيذي 
يكون تابعًا للجنة الوطنية لالنتخابات )ُيسمى لجنة إدارة 
وكيل  برئاسة  اللجنة  تشكيل  يتم  أن  على  االنتخابات(، 
وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي، وعضوية 
الفنية، وهي  اللجنة  بعض من موظفيها. كما تم إنشاء 
باإلشراف  وتختص  لالنتخابات،  الوطنية  للجنة  تابعة  لجنة 
بالعملية  الخاصة  واللوجستية  الفنية  األمور  كافة  على 

االنتخابية.

ولتحقيق االستدامة السياسية تم دراسة تطوير وتقويم 
وذوي  والرأي  الفكر  أصحاب  خالل  من  السياسي  البرنامج 
المتالحقة  التطورات  ضوء  في  واالختصاص  الكفاءة 
السياسية  المجاالت  كافة  في  الدولة  تشهدها  التي 
تطوير  والتركيز على  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية 
قفزة كبيرة  بغرض عمل  لالنتخابات  التحضيرية  اإلجراءات 
بما  االنتخابية  العملية  وتركيبة  ومضمون  حجم  في 
التمكين لصاحب السمو رئيس  يسهم في نجاح برنامج 
الدولة إلشراك المواطنين في العملية السياسية وتحديث 
متدرجة  مراحل  خالل  من  السياسية،  المشاركة  أدوات 

بحيث ُتبنى كل مرحلة على نجاح المرحلة السابقة . 

راعت اللجنة الوطنية 
لالنتخابات آلية تصميم 

المبادرات والبرامج 
والسياسات والخطط 

المستقبلية والسيناريوهات 
البديلة من خالل تكثيف 

العمل واإلعداد والتنفيذ 
لورش مختبرات العصف 

الذهني واإلبداع.

2-5 مختبرات العصف 
الذهني لالبتكار واإلبداع:

تصميم  آلية  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  راعت 
المستقبلية  والخطط  والسياسات  والبرامج  المبادرات 
والسيناريوهات البديلة من خالل تكثيف العمل واإلعداد 
واإلبداع  الذهني  العصف  مختبرات  لورش  والتنفيذ 
سنة  انتخابات  في  العاملين  مع  والتنسيق  وبالمشاركة 
وأعضاء   ورؤساء  اإلمارات  لجان  وأعضاء  رؤساء  من   2011

االستراتيجيين  والشركاء  واإلعالميين  االنتخاب  مراكز 
من  لالستفادة  وذلك  االنتخابية،  العملية  عناصر  وكافة 
تأثيراتها  حسب  المستقبلية  التوجهات  لرسم  األفكار 
في  بما  اللجنة  واختصاصات  مهام  على  بناء  أهميتها  أو 
اللجنة  ورسالة  )رؤية  على  المحتملة  التأثيرات  تحديد  ذلك 
وقيمها وأهدافها االستراتيجية وعناصر العملية االنتخابية 
المقدمة  والخدمات  والمستقبليين  الحاليين  والمتأثرين 
والسياسات  العمل  وأنظمة  والعمليات  تقديمها  وآليات 

والقوانين والتشريعات للعملية االنتخابية(. 
وقد تم تنظيم جلسة عصف ذهني لرؤساء مراكز االنتخاب 
في انتخابات المجلس الوطني االتحادي 2011، وذلك في يوم 
الخميس الموافق 2014/05/08م. حيث تم تقسيم الحضور 
إلى مجموعتي عمل، بهدف الوقوف على أهم المالحظات 
والمقترحات المتعلقة بشأن تطوير عملية انتخابات المجلس 

الوطني االتحادي وزيادة فعاليتها، وهما:-

ناقشت  والتي  اإلمارات:  بلجان  الخاصة  العمل  مجموعة   •
الهيئات  تشكيل  وهي:  الرئيسة،  المحاور  من  عددًا 
االنتخابية- تشكيل لجان اإلمارات- مقار لجان اإلمارات- فترة 
فتح باب الترشح- فترة الحمالت االنتخابية- فترة الطعون 
أماكن مراكز  اختيار  النتائج-  أو في  المرشحين  سواء في 
يوم  تحديد  االنتخابات-  إدارة  لجنة  مع  التواصل  االنتخاب- 

االنتخاب- نظام التصويت اإللكتروني- آلية إعالن النتائج.

ناقشت  والتي  االنتخاب:  بمراكز  الخاصة  العمل  • مجموعة 
عددًا من المحاور الرئيسة، وهي: مراكز االنتخاب- التجهيزات 
التقنية- تدريب الناخبين- دور وسائل اإلعالم في التوعية 
بالعملية االنتخابية- ضوابط اختيار المتطوعين المشاركين 
االحتياجات  ذوى  الناخبين  تصويت  آليات  االنتخابات-  في 

الخاصة والناخبين المتواجدين خارج الدولة.
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3-5 موجهات تطوير الخطة 
االستراتيجية للجنة:

تم التركيز على زيادة نسبة 
مشاركة المرأة والشباب في 

الهيئات االنتخابية، فمن جهة 
تعبر هذه األرقام عن التوازن 
الطبيعي في المجتمع، ومن 
جهة أخرى تمثل مرآة صادقة 

لطبيعة الحراك االجتماعي 
ونجاح تجربة تمكين المرأة 

في الدولة.

الوطنية  اللجنة  حرصت  فقد  العمل؛  لتكامل  وضمانًا 
واضحة  أهدافًا  استراتيجيتها  تضمين  على  لالنتخابات 
المتعلقة  األداء  بمؤشرات  مرتبطة  وسياسات  وطموحة 
مؤشراتها  وأهم  رؤيتها،  تحقيق  إلى  الرامية  باالستدامة 
على  الناخبين  إقبال  نسب  “تعزيز  على  ينص  والذي 
التصويت”. ولم تغفل اللجنة تقييم إنجازات االنتخابات التي 
المتحققة  النتائج  وعلى  و2011،   2006 عامي  في  أجريت 
التعامل  كيفية  وكذلك  والكمية  النوعية  مؤشراتها  من 
في  والملحوظة  الكبيرة  الزيادة  وأهمها  التحديات،  مع 
أعداد الهيئات االنتخابية، لتحقيق قفزة نوعية في العملية 
االنتخابية في ضوء دعم القيادة السياسية لهذه الخطوة 

الرائدة.

االنتخابية  الهيئات  عدد  في  الكبير  التوسع  مثل  وقد 
تحديًا تنظيميًا كبيرًا للجنة، إال أن اتباعها ألسس منهجية 
استشراف المستقبل مكنتها من بلورة االختيارات الممكنة 
االختيارات  وإخضاع  المفاضلة  عمليات  وترشيد  والمتاحة 
للفحص والتمحيص بقصد استطالع ما يمكن أن يؤدي إليه 
من تداعيات وما يمكن أن يسفر عنه من نتائج مثل “زيادة 
التوزيع  بحسب  جغرافيًا  وتوزيعها  االنتخاب  مراكز  عدد  

السكاني وابتكار عمليات التصويت االلكتروني المتكامل 
والتصويت المبكر والتصويت في سفارات الدولة بالخارج”. 

ولمواكبة االستدامة االجتماعية تم التركيز على زيادة نسبة 
مشاركة المرأة والشباب في الهيئات االنتخابية، فمن جهة 
تعبر هذه األرقام عن التوازن الطبيعي في المجتمع، ومن 
االجتماعي  الحراك  لطبيعة  صادقة  مرآة  تمثل  أخرى  جهة 
ونجاح تجربة تمكين المرأة في الدولة، إضافة إلى أن الواقع 
االجتماعي والوظيفي يسير في نفس االتجاه، فالمرأة تؤدي 
دورًا كبيرًا في حياتنا اليومية، وقد نجحت في إثراء تجربة 
المسيرة  شعلة  يحملون  الشباب  أن  كما  المجتمع،  هذا 
في  الفئتين  هاتين  وحضور  واقتدار،  ثقة  بكل  االتحادية 

القوائم االنتخابية تعبير إيجابي ومتوقع في مجتمعنا .

ولضمان التنفيذ الكفؤء لعملياتها وخدماتها وأنشطتها؛ 
تصميم  على  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  حرصت  فقد 
استحداث  المشاريع من خالل  إدارة  برامج  أفضل  وتطبيق 
البرامج  تنفيذ  ومتابعة  ووضع  إلدارة  تنفيذي  مكتب 
والمبادرات والسياسات لدعم تحقيق األهداف االستراتيجية 
حسب مهام واختصاصات اللجنة ولجانها الرئيسة  والفرعية 

وبالتنسيق مع الشركاء والجهات المعنية المشاركة. 

4-5 موجهات تطوير 
الحكومة اإللكترونية للجنة:

لم تغفل اللجنة الوطنية لالنتخابات توجهات الحكومة نحو 
التحول االلكتروني الذكي وتطبيق خطط وسياسات لدعم 
هذا التحول في تقديم الخدمات االلكترونية خصوصًا في 
التصويت  نظام  يعتبر  حيث  االلكتروني،  التصويت  مجال 
اإللكتروني واحدًا من المبادرات االستراتيجية المبتكرة في 
الدولة ويحتاج تطبيقه إلى بنية تحتية شاملة باالعتماد على 
السكاني  السجل  بيانات  وقاعدة  الرقمية  الهوية  مشروع 
في هيئة اإلمارات للهوية مع توفير أحدث الوسائل التقنية 
الالزمة لحماية أمن وسرية البيانات على مختلف المستويات 

تشكيل الهيئات االنتخابية

مقار لجان اإلمارات

إعالن النتائج

اختيار مواقع مراكز االنتخاب

تشكيل لجان اإلمارات

فترة فتح باب الترشح

فترة الحمالت االنتخابية

التواصل بين لجان االنتخابات

تحديد يوم االنتخاب

التصويت اإللكتروني

فترة الطعون سواء في المرشحين أو في النتائج

محاور مختبرات العصف الذهني واإلبداع
البيانات(،  مركز  الشبكي،  التوصيل  التصويت،  )تطبيقات 
على  تطورًا  األكثر  اإللكتروني  التشفير  إمكانات  وتوظيف 
الصعيد العالمي لضمان سرية البيانات وعدم التالعب في 
العملية االنتخابية أو في عمليات تسجيل األصوات وفرزها. 
كما حرصت اللجنة على توفير االستقاللية التامة في عملية 
باإلضافة  الخدمة،  من  المستفيدة  للجهات  األصوات  فرز 
االنتخابية  العملية  أثناء  آنية  متابعة  خدمات  تقديم  إلى 

)مؤشرات أداء، لوحات تحليلية(.

التصويت  مبادرات  العالم  دول  من  العديد  تبنت  وقد 
الخدمات  أفضل  تقديم  إلى  للوصول  سعيًا  اإللكتروني، 
للجمهور فيما يتعلق بإدارة عملية التصويت وإعالن النتائج 
في أسرع وقت ممكن، ولكل دولة معطياتها التي تميزها 
إلى  المتحدة  العربية  اإلمارات  عن غيرها. وقد عمدت دولة 
االستفادة من تجارب هذه الدول من خالل النهج المستمر 
للقيادة الحكيمة في الدولة حيث يتجسد ذلك في أفضل 
الممارسات التي تم تبنيها من شتى دول العالم، وإرسال 
الوفود إلى عدة دول لدراسة هذه التجارب واالطالع عليها 

وتبني ما يفيد الدولة.

وتصنف الدول التي تتبنى مبادرات التصويت اإللكتروني 
إلى عدة مستويات من حيث نضجها في تحقيق التكامل 
االنتخابية  العملية  إدارة  معطيات  مختلف  بين  والترابط 
مع  تفاعلها  وقنوات  وآليات  اإلدارية  السجالت  واستخدام 
ومتكاملة  سهلة  بطريقة  والمرشحين  الناخبين  جمهور 
تبني  تدعم  التي  اإلدارية  القوانين  صياغة  إلى  باإلضافة 
تقبل  ومدى  الرقمي  الفضاء  عبر  التصويت  لنتائج  الدول 
دول  بعض  وتعتبر  الجديد.  الطرح  هذا  لمثل  الناخبين 
االتحاد األوروبي ذات تجربة ناضجة في هذا المجال، وتزويد 
الخدمات اإللكترونية عبر الفضاء اإللكتروني مثل استونيا، 
تشاركها  كما  والدنمارك،  والنرويج  والسويد  واسبانيا، 

بعض دول شرق آسيا مثل كوريا الجنوبية وماليزيا.

33



71

عملت اللجنة الوطنية 
لالنتخابات على تنفيذ 

استبيانات استشراف 
المستقبل للوقوف على 

رأي األطراف الفاعلة من 
الناخبين والمرشحين 

حول العملية االنتخابية

5-5 دراسة إمكانية 
التصويت عبر االنترنت:

أفكار  دراسة  على  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  عملت 
جديدة بحيث يتم إخضاعها للتجارب العملية وتصميمها 
وتطويعها بشكل يتناسب مع معطيات الدولة وقوانينها، 
باإلضافة إلى دعمها باألدوات القانونية المناسبة والتي تعزز 
وإنضاج  تطوير  دراسة  تم  حيث  متكامل.  بشكل  تبنيها 
آلية التصويت عبر األجهزة الذكّية واللوحية، باإلضافة إلى 
االستعاضة عن الربط الشبكي المغلق بإمكانية استخدام 
تقنية »الحوسبة السحابية« واالستفادة من البنية التحتية 
لشؤون  الدولة  وزارة  قامت  كما  الدولة.  في  لإلنترنت 
للجنة  العامة  األمانة  )بوصفها  ياالتحادي  الوطن  المجلس 
الميدانية  الزيارات  من  عدد  بتنفيذ  لالنتخابات(  الوطنية 
لبعض الدول، وذلك لالطالع على التقنيات واألفكار الجديدة 
في مجال التصويت وإدارة االنتخابات والتي من شأنها أن 
ترفد العملية االنتخابية بإضافات نوعية على كافة الصعد. 
وفي هذا السياق، قامت اللجنة الوطنية لالنتخابات بدراسة 
حيث  اإلنترنت.  عبر  التصويت  نظام  اعتماد  إمكانية  مدى 
فترة  خالل  مرات  عدة  التصويت  إجراء  إمكانية  دراسة  تم 
يتم  بحيث  االنتخابي  اليوم  قبل  المفتوحة  التصويت 
احتساب آخر عملية تصويت تمت من قبل الناخب. وهذا من 
شأنه توفير فرصة أكبر للناخبين إلجراء عملية التصويت في 
أي يوم خالل هذه الفترة. باإلضافة إلى فتح المجال أمام زيادة 
أعداد المشاركين في العملية االنتخابية من قبل الناخبين. 
ويتم دراسة هذا األمر بشمولية وبما يتوافق مع التعليمات 
التنفيذية لالنتخابات والتشريعات النافذة في الدولة، وبما 

يضمن النزاهة والشفافية ومصداقية االنتخابات.

وقد رأت اللجنة الوطنية لالنتخابات عدم األخذ بهذا النظام 
خالل انتخابات 2015 واخضاعه لمزيد من الدراسات.

6-5 استطالع رأي المجتمع الستشراف تطلعاته:
كما عملت اللجنة الوطنية لالنتخابات على تنفيذ استبيانات استشراف المستقبل للوقوف على رأي األطراف الفاعلة من 
الناخبين والمرشحين حول العملية االنتخابية وللتعرف على مستوى اإلقبال على المشاركة في التصويت عبر مراحله، 

ومعرفة ميل التركز الجغرافي في التصويت وتوقيت الناخبين المفضل للتصويت في فترتي االنتخاب المبكر والرئيس.

في أي فترة ستقوم بالتصويت؟

%37

في يوم اإلنتخاب الرئيس

)3 أكتوبر 2015( 

%63

التصويت المبكر

)28 – 30 سبتمبر 2015( 

التوزيع الجغرافي للتصويت المتوّقع حسب موقع المركز: إمارة دبي

)%32(

)%14( )%14(

)%21(

)%16(

37 )14%( صن ِست مول – جميرا)4%(

57 )21%( القاعة الرياضّية – 
اتحاد كرة القدم - مشرف

10 )4%( قاعة أفراح حتا

85 )32%( المركز التجاري

37 )14%( مبنى الهوّية - البرشاء

42 )16%( ندوة الثقافة والعلوم

7-5 استدامة اإلدارة 
االنتخابية:

اإلدارة  استدامة  على  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  حرصت 
االنتخابية من خالل استحداث إدارة الشؤون االنتخابية ضمن 
الهيكل التنظيمي لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني 
االتحادي باعتبارها األمانة العامة للجنة بما يضمن استدامة 
إدارة العملية االنتخابية ونظم عملها على المدى الطويل. 
عام،  بشكل  االنتخابي  باإلطار  االستدامة  هذه  وتتعلق 
والضوابط  والقانونية  الدستورية  النصوص  ذلك  في  بما 
اإلدارة  تمكين  أسباب  على  وغيرها  اإلدارية  والسياسات 
وضمان  ومهنية  بفاعلية  بعملها  القيام  من  االنتخابية 
االستدامة المالية واالقتصادية لإلدارة االنتخابية، بالحصول 
على اعتماد موازنة سنوية لإلدارة االنتخابية لتفي مواردها 
القيام  من  تمكينها  بغرض  تمويلها  ومستويات  المالية 
بدورها وتنفيذ مسؤولياتها. كما تم اعتماد كادر وظيفي 
االنتخابية  لإلدارة  البشرية  الموارد  استدامة  ضمن  مؤهل 
وتنفيذ نظمها وأعمالها مما سيسهم في تطوير اإلدارة 
االنتخابية والسياسات والممارسات نحو تعزيز استدامتها 

ورفع  مستويات ثقة الشركاء في العملية االنتخابية.
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6  - التخطيط االستراتيجي 
و اإلطار العام إلدارة 

المشاريع

قامت اللجنة بمراجعة 
وتحليل نتائج تنظيم 

انتخابات المجلس الوطني 
االتحادي في سنة 2011، 
ومناقشة آليات تنظيم 

وإدارة االنتخابات في 
بعض الدول المتقدمة 

والشبيهة بنظام الدولة، 
ومنها على سبيل 

المثال: المملكة المتحدة 
وكندا وجنوب إفريقيا، 

وأفغانستان، واستراليا 
ونيوزيلندا، واستونيا، 

والبحرين، وكوستاريكا، 
وغينيا الجديدة، واإلطالع 

على عدد من المراجع في 
شأن آلية اإلدارة االنتخابية 

والمواقع االلكترونية 
المتخصصة.

االنتخابية  العملية  لتنفيذ  االستراتيجية  الخطة  تعتبر 
الوطنية  اللجنة  مكنت  التي  الرئيسة  الخطوات  إحدى 
تحقيق  على  للعمل  جهودها  تركيز  من  لالنتخابات 
إلى  والمستندة  عليها  المتفق  األهداف  من  مجموعة 

المسؤوليات المحددة. فالخطة االستراتيجية هي الوسيلة 
الرئيسة،  االنتخابية  اإلدارة  قرارات  منها  تنبع  التي  اإلدارية 
الموارد  وتوزيع  األولويات،  وتحديد  التنفيذية  كالخطط 
وتحديد معايير الخدمة. كما أن الخطة االستراتيجية توفر 
بمهامها  قيامها  في  هامة  مرجعية  االنتخابية  لإلدارة 
والخدمات المتوخاة منها، وفي تقوية تنظيمها الداخلي، 
وتنسيقه وتطويره. كما أن الخطة االستراتيجية من شأنها 
تمكين اإلدارة االنتخابية من االستجابة إلى متغيرات الواقع 

المحيط، وفهمه والعمل من خالله بنجاعة أكبر.

خطتها  تطوير  من  اللجنة  تمكين  في  ساهم  ومما 
االستراتيجية، قيامها بما يعرف بالتحليل الرباعي )سوات( 
والفرص  الضعف،  ومواطن  القوة،  مواطن  تحليل  أي 
فتحديد  تواجهها.  التي  التحديات  أو  والعقبات  المتاحة 
إليها  تستند  والتي  القائم  بالسياق  المتعلقة  العناصر 
قامت  وقد  االستراتيجية.  الخطة  في  المتوخاة  النتائج 
انتخابات المجلس  اللجنة بمراجعة وتحليل نتائج تنظيم 
الوطني االتحادي في سنة 2011، ومناقشة آليات تنظيم 
والشبيهة  المتقدمة  الدول  بعض  في  االنتخابات  وإدارة 
المملكة  المثال:  سبيل  على  ومنها  الدولة،  بنظام 
واستراليا  وأفغانستان،  إفريقيا،  وجنوب  وكندا  المتحدة 
على  واإلطالع  الجديدة،  وغينيا  وكوستاريكا،  ونيوزيلندا، 
االنتخابية والمواقع  اإلدارة  آلية  المراجع في شأن  عدد من 
على  الممارسات  ألفضل  ووفقًا  المتخصصة،  االلكترونية 
االنتخابية  الدورة  ونموذج  والدولي  اإلقليمي  المستويين 
والذي ينقسم إلى ثالثة مراحل رئيسة، هي: مرحلة ما قبل 
االنتخابات والتي تحتوي على التخطيط والتدريب، ومرحلة 
على  تحتوي  والتي  االنتخابات  بعد  ما  ومرحلة  االنتخابات، 
تقارير النتائج واألرشفة والتقييم ورسم االستراتيجيات لما 

بعد االنتخابات.

1-6  مراحل تطوير الخطة 
االستراتيجية للجنة:

دليل  على  استراتيجيتها  وضع  عند  اللجنة  استندت 
دراسة  منها  مراحل  عدة  وفق  االستراتيجي  التخطيط 
المحيطة  والخارجية  الداخلية  البيئة  عناصر  وتحليل 
ثم  وتعميمها  ونشرها  اإلستراتيجية  وصياغة  بالعمل 
وقياس  التطبيق  على  اإلستراتيجية  والرقابة  تطبيقها 
للمؤثرات  الرباعي  التحليل  عملية  واجراء  األداء،  وإدارة 
الداخلية والخارجية لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص 
والتهديدات مما يسهم في تمكين اللجنة االنتخابية من 
المعمق  بالتحليل  قيامها  االستراتيجية،  خطتها  تطوير 
على  يعمل  حيث  االنتخابية،  للبيئة  أخصائيين  قبل  من 
تحديد مواطن القوة، ومواطن الضعف، والفرص المتاحة 

والتحديات. 

شكل رقم )9( المسار 
التدفقي لعملية وضع الخطة 

االستراتيجية للجنة الوطنية 
لالنتخابات 2015

تحديد نقاط قوة وضعف خطة انتخابات 2011

نتائج رضا 
المتعاملين

تحليل للبيئة 
الداخلية

دراسات

حصر دراسات رضا كافة الفئات المعنية ) متعاملين، 
عاملين ، شركاء، موردون ، مجتمع (

حصر كافة دراسات التقييم و قياس األداء 
المؤسسي وخطة ورؤية اإلمارات االستراتيجية

حصر كافة الدراسات و المعلومات حول البيئة 
الخارجية 

) سياسية، اقتصادية ، اجتماعية ، بيئية ، تقنية (

تحليل المخاطر لألهداف ووضع 
السيناريوهات والخطط البديلة

برامج التميزرؤية االمارات 2021 

تحليل للبيئة الخارجية

تحليل المعلومات من كافة هذه الدراسات و 
تفريغها في مصفوفة التحليل الرباعي

التحليل الرباعي

عقد مختبرات العصف الذهني واالبداع وبمشاركة العاملون 
في انتخابات سنة 2011 من رؤساء وأعضاء لجان االمارات 
ورؤساء وأعضاء المراكزاالنتخابية واالعالميون والشركاء 
االستراتيجيون وكافة عناصر العملية االنتخابية للتعامل 

عرض نتائج SWOT و التعرف على األهمية النسبية لكافة 
نقاط القوة و الضعف و الفرص و التحديات و

اجتماعات اللجنة 

اجتماعات مع اللجان  الرئيسة وفرق العمل 
الفرعية إلعداد الخطط التشغيلية 

نموذج متابعةنموذج متابعة

سيناريوهات

صياغة االستراتيجّية

نشر االستراتيجّية وتعميمها

تطبيق االستراتيجّية

الرقابة على التطبيق

قياس وإدارة األداء

التحليل الرباعي لتحديد نقاط القّوة، الّضعف، 
الفرص والتهديدات

دراسة وتحليل عناصر البيئة الداخلّية والخارجّية

مراحل تطوير الخطة االستراتيجّية للجنة االنتخابات
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2-6 مّحددات المفاهيم 
جدول رقم )9( الوثيقة اإلستراتيجية وأهداف اللجنة الوطنية لالنتخابات 2015اإلستراتيجية لعمل اللجنة

األهداف ومؤشرات االداء الرئيسة

الوطنية  اللجنة  في  العمل  وتطوير  لتحسين  وضمانًا 
لالنتخابات على نحو يكفل انسجام توجهاتها وخططها 
والغايات  والقيم  والرسالة  الرؤية  المستقبلي مع  وأدائها 
لمشاركة  وضمانًا  الموضوعة،  اإلستراتيجية  واألهداف 
الخطة  وضع  في  االنتخابات  إدارة  لجنة  أعضاء  كافة 
االستراتيجي  التخطيط  منهجية  عرض  تم  اإلستراتيجية، 
وآليات وضع الرؤية والرسالة والقيم واألهداف والمقاييس 
والمستهدفات الرقمية على األعضاء في أكثر من جلسة 
التميز  ومتطلبات  معايير  إلى  استنادًا  وذلك  واجتماع، 
وتطبيق أفضل الممارسات اإلدارية والمهنية بهذا الصدد، 
ومحددات  المتطورة  العمل  ألساليب  الشرح  على  عالوة 

المفاهيم اإلستراتيجية مثل: 

• تحديد الرؤية وما تصبو أن تكون عليه وتحديد الرسالة 
واألهداف التي تشكل محور تركيز اإلدارة االنتخابية.

عليها  ترتكز  التي  األخالقية  والمفاهيم  القيم  تحديد   •

واالستقاللية،  كالمسؤولية،  االنتخابية  اإلدارة  أعمال 
والمهنية، والكفاءة، والخدمة المتميزة.

االنتخابية  اإلدارة  تصبو  التي  والنتائج  األهداف  تحديد   •

القيمالرسالةالرؤية

أن نكون نموذجا يحتذى به في 
تنفيذ العمليات االنتخابية

إدارة العملية االنتخابية 
الختيار أعضاء المجلس 
الوطني االتحادي في 
دولة اإلمارات العربية 

المتحدة من خالل 
استخدام أفضل 

التطبيقات والممارسات

النزاهة والحيادية 
- المسؤولية - 
الشفافية - روح 

الفريق

المستهدف
 2015 

 %35

  %94

%90

المستوى
)انتخابات 2011( 

 %27
لسنة 2011

%93.59

%88.94

مقاييس

نسبة اإلقبال على المشاركة في 
انتخابات المجلس الوطني االتحادي 

نسبة رضا الناخبين عن إجراءات 
العملية االنتخابية

نسبة رضا المرشحين عن إجراءات 
العملية االنتخابية

العناصر

تعزيز المشاركة في 
العملية االنتخابية

تنظيم وإدارة 
العملية االنتخابية 
بكفاءة وفعالية 

األهداف 
اإلستراتيجية

الهدف األول

الهدف الثاني

مّحددات المفاهيم اإلستراتيجية لعمل اللجنة

رؤية، رسالة وأهداف اإلدارة االنتخابية

القيم والمفاهيم األخالقية التي ترتكز عليها 
أعمال اإلدارة االنتخابية )المسؤولية، االستقاللية، 

المهنية، الكفاءة والخدمة المتميزة(

النتائج التي تصبو لتحقيقها اإلدارة االنتخابية 

مؤشرات تقييم مدى تحقيق النتائج

تحديد إستراتيجية إدارة األداء لتعزيز وتطوير أداء 
األفراد وفرق العمل 

تحقيقها  مدى  لتقييم  المؤشرات  وتحديد  تحقيقها  إلى 
وتحديد إستراتيجية إدارة األداء لغايات تعزيز وتطوير أداء 
األفراد، وفرق العمل، بطريقة شمولية، نمطية ومستدامة. 

ويتبين من الوثيقة اإلستراتيجية القيم الموضوعة والتي 
سبيل  على  لتعكس  مطولة-  نقاشات  -بعد  تبلورت 
المثال قيم: النزاهة والحيادية أي نزاهة العملية االنتخابية 
لنتائج  القبول  مستويات  أوسع  وتعزيز  ومصداقيتها 

تعمل  أن  االنتخابية  اإلدارة  على  يجب  بحيث  االنتخابات، 
االنتخابية  للفعاليات  تنظيمها  إلى  باإلضافة  تام  بحياد 
استخدام  المسؤولية  تعكس  فيما  كاملة.  باستقاللية 
الخدمات  وتوفير  بحكمة  لالنتخابات  المخصصة  الموارد 
االنتخابية بكفاءة عاليتين، فيما يمكن مبدأ الشفافية في 
اإلدارة  العملية والمالية من متابعة وتدقيق قرارات  اإلدارة 
مبادئ  أحد  الشفافية  تعتبر  لذا  ومسبباتها.  االنتخابية 

ويعبر  اإلدارة.  وأنشطة  فعاليات  لكافة  السليم  العمل 
مبدأ روح الفريق مسألة تقديم أفضل الخدمات االنتخابية 
الممكنة لكافة الشركاء وتطوير اإلدارة االنتخابية للمعايير 
التي تحكم كافة أعمالها وفعالياتها ونشرها على أوسع 
والموظفين  والمعنيين  وشركائها  ألعضائها  نطاق 
تحقق  مميزة  نوعية  خدمات  وتوفير  الفريق  بروح  للعمل 

األهداف المرجوة.
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ووضعت اللجنة الخطط التشغيلية وفق احتياجات اإلدارة 
االنتخابية، وتضمنت مالمح خطة العمل للجنة التنظيمية 
الفرعية بشكل عام، مع وضع وتطبيق مجموعة  ولجانها 
من الضوابط اإلدارية، والمالية والفنية التي تحكم طريقة 
وعضوية  الداخلي،  بنظامها  الخاصة  واإلجراءات  عملها 

4-6 تطبيق مبادئ 
ومنهجية إدارة المشاريع 

ومتابعة األداء:
أهداف خّطة عمل اللجنة الوطنية لالنتخابات 

• إدارة االنتخابات باحترافية وفقًا ألحدث وأفضل الممارسات 
العالمية.

• إعداد وتنسيق الخطة العامة للمشروع.
خطة  ومراقبة  ومراجعة  تطبيق  وخطوات  آلية  وضع   •

العمل.
• االلتزام بالجدول الزمني )إدارة عمر/ وقت المشروع(.

• تحديد المخاطر لتفادي الوقوع فيها والحد منها.
• وضع خطة االتصال بين عناصر العملية االنتخابية.

• وضع خطة إدارة عملية التغيير وتحديد األطراف المتأثرة.

واستناداَ لمبدأ المساءلة قامت اللجنة الوطنية لالنتخابات 
بإعداد خطط عمل تنفيذية ذات مسؤوليات وأطر زمنية 
التشغيلية  المبادرات  لتحقيق  األنشطة  لكافة  محددة 
وتطوير معايير التميز في إدارة المشاريع، حيث تم تحديد 
وتنمية  دعم  خالل  من  التشغيلية  الخطة  دعم  آليات 
القدرات والمهارات في كيفية تصميم وإدارة المشروعات 
اآلثار  تحقيق  بغرض  وتقييمها  ومتابعتها  والبرامج 

المرجوة والغايـات المنشودة والمتمثلة في:
وأفضل  ألحدث  وفقًا  باحترافية  االنتخابات  مشروع  إدارة   •

الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال.

شكل رقم )10( اإلطار العام لعملية وضع الخطة االستراتيجية النتخابات المجلس الوطني 
االتحادي 2015

اللجان الفرعية المنبثقة عنها، والترتيبات اللوجستية، وما 
والعمليات  الممتلكات،  المشتريات وجرد  بتنظيم  يتعلق 
التالي  الشكل  ويوضح  وأرشيفها.  ملفاتها  وإدارة  المالية 
اإلطار العام لتفاصيل الخطة التشغيلية والبرامج والمبادرات 

واألنشطة الرئيسة ومؤشرات أدائها ومستهدفاتها.

جمع المقارنات المعيارية
ومراجعة األداء السابق وتقديم الخدمات

وتقييم الممكنات التنظيمية

التقييم الداخلي   -    تحليل الوضع الحالي  
-   التقييم الخارجي

جمع المقارنات المعيارية
ومراجعة األداء السابق وتقديم الخدمات

التنظيمية الممكنات  وتقييم 

القيم الجوهرية

بنود الموازنة المالية

االنشطة
مقاييس األداء التشغيلية

الرؤية الرسالة

الهدف االستراتيجي 3: توفير خدمات 
دعم متميزة 

مؤشرات األداء االستراتيجية

المبادرات
مؤشرات األداء التشغيلية

الهدف االستراتيجي 1: تعزيز 
المشاركة في العملية االنتخابية

مؤشرات األداء االستراتيجية

المبادرات
مؤشرات األداء التشغيلية

االنشطة
مقاييس األداء التشغيلية

الهدف االستراتيجي 2: تنظيم وإدارة 
العملية االنتخابية بكفاءة وفعالية 

مؤشرات األداء االستراتيجية

المبادرات
مؤشرات األداء التشغيلية

االنشطة
مقاييس األداء التشغيلية

3-6 مالمح خطة العمل للجنة 
التنظيمية ولجانها الفرعية: 

)يشمل  للمشروع  العامة  الخطة  وتنسيق  إعداد   •
المبادرات والبرامج والمخرجات المتوقعة(.

خطة  ومراقبة  ومراجعة  تطبيق  وخطوات  آلية  وضع   •
العمل.

الخاصة  الزمنية  والمدة  الزمني  بالجدول  االلتزام   •
بالمشروع )إدارة عمر/ وقت المشروع(.

لتفادي  وذلك  المشروع،  ستواجه  التي  المخاطر  تحديد   •
الوقوع فيها والحد منها.

• وضع خطة االتصال بين كافة عناصر العملية االنتخابية.
• وضع خطة إدارة عملية التغيير وتحديد األطراف المتأثرة 

بالمشروع.
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تحديد  على  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  حرصت  كما 
مسؤولية اللجان وفرق العمل ومتابعة أدائها واالستفادة 
من أساليب منهجية إدارة المشاريع لجمع وتحليل بيانات 
ومؤشرات  المرحلية  التنفيذ  نتائج  على  واالطالع  األداء 
كفاءة األداء بشكل أسبوعي من خالل تطبيق واستخدام 
األداء  وتقارير  نتائج  على  واالعتماد  األداء  إدارة  نظام  تقارير 

الداعمة  والسياسات  االستراتيجية  الدورية  المراجعة  في 
لها وتحديثها وفي المراجعة الدورية للعمليات والخدمات 
والمشاريع /المبادرات واتخاذ اإلجراءات التصحيحية لتقويم 
األخطاء بالنسبة للفعاليات التي ال تحقق النتائج المرصودة 
لها، أو مستويات الخدمة ومعايير األداء المحددة. وموضح 

أدناه نماذج عن التقارير لألهداف المرحلية ومؤشرات األداء:

شكل رقم )11( آلية متابعة تنفيذ األهداف المرحلية للمشروع

FEB.MARCHAPRIL

MAY JULY

AUG.

JUNE

END
OCT. 27

OCT. 11-15, 2015:

 اعتماد النتائج
النهائية للفائزين

START
JAN. 4

SEPT. 1, 2015:

 اكتمال أنشطة
 توظيف العاملين

SEPT. 16, 2015:

االنتخابات التجريبية

MAY 25, 2015:

 اختيار مواقع
 المراكز

OCT. 3, 2015:

 عرض نتائج
 االنتخابات

OCT. 3, 2015:

يوم االنتخابات
SEPT. 21, 2015:

 انتهاء التصويت
 في السفارات

AUG. 24, 2015:

 إنهاء وثيقة
 متطلبات األعمال

AUG. 16-22, 2015:

 تسجيل
المرشحين

SEPT.

SEPT. 28-30, 2015:

التصويت المبكر
SEPT. 26, 2015:

االنتخابات التجريبية

OCT.

MAY 4, 2015:

 اكتمال نظام
 قوائم الهيئات

 االنتخابية

MAY 5, 2015:

 اختيار مواقع
المراكز

MAY 5, 2015:

 إطالق الموقع
 اإللكتروني الخاص
 باللجنة الوطنية

لالنتخابات

اإلنجازات واألهداف المرحلية المحققة

اإلنجازات
تاريخ اإلنجاز 

التاريخ الفعلي التاريخ المخطط 

انتهاء فترة التصويت المبكر

انتهاء فترة التصويت المبكر
انتهاء فترة الحمالت الدعائية 

للمرشحين

30-09-201530-09-2015

30-09-201530-09-2015

26-09-201526-09-2015

اإلنجازات واألهداف المرحلية القادمة 

يوم االنتخابات

إعالن نتائج الفرز األولية

بدء فترة الطعون في نتائج الفرز

03-10-2015

03-10-2015

04-10-2015

التاريخ المستهدف اإلنجازات

مؤشرات األداء – كفاءة أداء المشروع

MC لجنة االتصال واإلعالمEMC لجنة إدارة االنتخابات

إدارة الموارد البشرية HRM اإلطار الزمني النتخابات 

TC اللجنة الفنيةECLC لجنة اختيار وتجهيز ة

HEALTH: %100HEALTH: %99

HEALTH: %96HEALTH: %99

HEALTH: %83HEALTH: %98
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7  - العمليات التنظيمية 
والخدمات

أخذ قرار رئيس الدولة 
رقم )3( لسنة 2006 
بشأن تحديد طريقة 

اختيار ممثلي اإلمارات في 
المجلس الوطني االتحادي 

)المعدل( بنظام اإلدارة 
االنتخابية المكون من 

هيئة واحدة محددة أطلق 
عليها “اللجنة الوطنية 
لالنتخابات”، بحيث تجمع 

في تشكيلها ممثلين 
عن القطاع الحكومي 

وآخرين عن القطاع األهلي، 
وتتوافر فيها المبادئ 

األساسية المتطلبة في 
الجهات المنوط بها 

اإلشراف على العملية 
االنتخابية وفقًا ألفضل 

الممارسات الدولية الخاصة 
باإلدارة االنتخابية

إدارة  وجود  ناجحة  انتخابية  عملية  تنفيذ  يستلزم 
الفعاليات  تنفيذ  مسؤولية  تتولى  مؤهلة  انتخابية 
الالزمة  اإلدارية  واإلجراءات  األساسية  والمهام  االنتخابية 
االنتخابية”  “اإلدارة  مصطلح  ويشير  سيرها.  لحسن 
المؤسسة(  أو  الجهاز  أو  الهيئة  أو  )اللجنة  الجهات  إلى 
بغض  االنتخابية،  العملية  إدارة  عن  قانونًا  المسئولة 
النظر عن أشكالها أو أحجامها أو التسميات التي تطلق 
واحدة  هيئة  من  االنتخابية  اإلدارة  تتألف  وقد  عليها. 
بحيث  جهات  عدة  من  تتألف  أن  يمكن  كما  محددة، 
تضطلع كل منها بجانب من الجوانب األساسية للعملية 
االنتخابية، مثل: تشكيل الهيئات االنتخابية وأصحاب حق 
لالنتخابات  الترشيح  طلبات  واعتماد  واستقبال  االقتراع 
االقتراع  عمليات  وتنفيذ  وتنظيم  المرشحين،  قبل  من 
وإعداد  وتجميع  الكترونيا  أو  يدويا  األصوات  وفرز  وعّد 

االنتخابات. نتائج 

2006 بشأن  )3( لسنة  الدولة رقم  وقد أخذ قرار رئيس 
المجلس  في  اإلمارات  ممثلي  اختيار  طريقة  تحديد 
االنتخابية  اإلدارة  بنظام  )المعدل(  االتحادي  الوطني 
“اللجنة  عليها  أطلق  محددة  واحدة  هيئة  من  المكون 
الوطنية لالنتخابات”، بحيث تجمع في تشكيلها ممثلين 
األهلي،  القطاع  عن  وآخرين  الحكومي  القطاع  عن 
الجهات  في  المتطلبة  األساسية  المبادئ  فيها  وتتوافر 
المنوط بها اإلشراف على العملية االنتخابية وفقًا ألفضل 
هو  )كما  االنتخابية  باإلدارة  الخاصة  الدولية  الممارسات 

موضح في الجدول التالي(.

1-7 الهيكل التنظيمي 
ومكونات اإلدارة االنتخابية:

وضمانًا لتأدية اللجنة لمهامها على أكمل وجه؛ فقد تم 
التنظيمية  والوحدات  والفرعية  الرئيسة  اللجان   إنشاء 
العمل على تحديد  االنتخابات، وأيضًا  إدارة  للجنة  التابعة 
اللجنة  استراتيجية  لتنفيذ  الالزمة  العمليات  وتصنيف 
األولوية  حسب  العمليات  وترتيب  أهدافها  وتحقيق 
أساليب  واستخدام  للجنة،  اإلداري  النظام  من  كجزء 
التي  العمليات  ذلك  في  بما  وتطويرها  إلدارتها  مناسبة 

االنتخابية  العملية  أن  خصوصًا  الجهة.  حدود  تتخطى 
ما  لمرحلة  التخطيط  منها  مراحل،  عدة  على  تنطوي 
االنتخابات،  موظفي  وتأهيل  وتوظيف  االنتخابات،  قبل 
الناخبين،  وتسجيل  االنتخابية،  للعمليات  والتجهيز 
وعد  واالقتراع،  االنتخابية،  والحملة  الترشيح،  وعمليات 
النتائج،  وإعالن  االنتخابات،  نتائج  وتجميع  األصوات.  وفرز 
والتقييم،  واألرشفة  االنتخابية،  النزاعات  في  والنظر 
أفضل  ودراسة  واإلطالع  البحث  خالل  ومن  وعليه  إلخ. 
اإلقليمي والدولي تم وضع  المستويين  الممارسات على 
وعلى  لالنتخابات  الوطنية  للجنة  االنتخابية  الدورة  شكل 

النحو المبين في الشكل أدناه.

الخصائص

مستقلة تنظيميًا

مكونات االدارة االنتخابية

الترتيبات التنظيمية

الترتيبات التنفيذية

المسئولية

الصالحيات

التشكيل

مدة العضوية

الموازنة

تتمتع باستقاللية لإلشراف على تنفيذ االنتخابات ومتابعتها، وفي بعض 
الحاالت لوضع السياسات االنتخابية العامة

تكون مسؤولة كليًا أمام السلطة التنفيذية

تتمتع بصالحية وضع الضوابط القانونية بشكل مستقل استنادًا 
للتعليمات التنفيذية، باإلضافة إلى اإلشراف على أعمال الهيئة التنفيذية

يقوم على رأسها أحد الوزراء أو الموظفين الحكوميين

لفترة محددة

تمتلك ميزانيتها الخاصة

جدول رقم )10( مكونات االدارة االنتخابية
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شكل رقم )13( الدورة االنتخابية

ولتنفيذ مكونات الدورة االنتخابية كان البد من تحديد المسؤولين عن كل عملية وبيان أدوارهم ومسؤولياتهم في 
إدارة وتطوير هيكل العمليات الرئيسة وفق االعتبارات العامة التالية:

الخدمات بشكل أسرع وبفاعلية  إدارية أقل( على توفير  )التي تحتوي على مستويات  تساعد الهيكلية المسطحة   •  

وكفاءة أكبر. 
 • تكون الهيكلية أكثر كفاءة عندما يتم ربطها بشكل واضح بالخطة اإلستراتيجية لإلدارة االنتخابية.

 • تعتبر الهيكلية المنفتحة التي تركز على تقديم الخدمات للشركاء ومتطلباهم أفضل من الهيكليات المنغلقة على 
نفسها والقائمة بشكل أساس استنادًا إلى االعتبارات اإلدارية والمهام الداخلية.

 • يجب أن توفر الهيكلية سبل التواصل العمودي واألفقي 
بكل يسر داخل اإلدارة االنتخابية.

 • يجب أن تنص الهيكلية بوضوح على النتائج المتوخاة 

من  ومسؤولياتهم  مقترحة  تنظيمية  وحدة  كل  ألعمال 
الخدمات المقّدمة.

)تشغيلية  للعمليات  أداء  مؤشرات  تصميم  يجب   •  

الخطة  مع  مباشر  بشكل  وربطها  واستراتيجية( 
االستراتيجية.

 • يجب معالجة الموضوعات المتعلقة بالتداخل واالزدواجية 
االتحادية  الجهة  داخل  العمليات  وتنفيذ  المهام  أداء  في 

لضمان إنجاز فعال للعمليات من البداية وحتى النهاية. 
 • مراجعة مدى فعالية اإلطار العام للعمليات في تطبيق 

االستراتيجية والسياسات الداعمة لها.
 • إيجاد وتطبيق اتفاقيات لضمان نطاق مستوى الخدمة 

الواجب تقديمها للمتعاملين من الجهات الحكومية.
مسئولة  وحدات  على  تشتمل  االنتخابية  العمليات   •  

الهيئات  تسجيل  مثل  االنتخابية  الفعاليات  مختلف  عن 
االنتخابية، تحديد وتجهيز مراكز االنتخاب، وتنظيم عمليات 
والتدريب  المرشحين،  وتسجيل  األصوات،  وفرز  االقتراع 
والمنشورات،  واإلعالم  والبحث،  االنتخابي،  والتأهيل 

والشؤون القانونية...إلخ.

وأيضًا لتجويد العمل تم اإلطالع على الهياكل التنظيمية 
للعمليات االنتخابية وتجارب بعض الدول في هذا المجال 
أفغانستان،  إفريقيا،  جنوب  المثال  سبيل  على  منها 
نيوزيلندا، كوستاريكا وغينا الجديدة ، وتم من خالل اإلطالع 
واالجتماعات  والجلسات  المطبقة  الممارسات  أفضل  على 
ومقترحاتهم،  ومداخالتهم  الشركاء  مع  التنسيقية 
االنتخابية،  الدورة  نموذج  وعلى  سلفًا  ماعرض  وبحسب 
للجنة  التنظيمي  للهيكل  النهائي  الشكل  على  االتفاق 
الوطنية لالنتخابات ولجانها  الرئيسة والفرعية ووحداتها 

في  االنتخابات  إدارة  أجهزة  تخضع  حيث  التنظيمية 
بالنظام  المسطح  النظام  لخلط  المتعددة  مستوياتها 
الهرمي، حيث تضع اللجنة الوطنية لالنتخابات السياسات 
العامة، وتلتزم اللجان األخرى بالقرارات وفق الشكل المدرج 
أدناه وبما يتواءم مع الخطة اإلستراتيجية ويحقق أهدافها.

يمّثل نموذج اللجنة 
الوطنية لالنتخابات 

اإلطار الجامع بين 
الحكومة والقطاع 

األهلي، وهو 
النموذج الذي يعطي 

االنتخابات اإلماراتية 
صبغة مدنية 

متوافقة مع التوّجه 
العام للدولة

مرحلة 
ما قبل 

االنتخابات

اباتمرحلة االنتخابات
تخ

االن
د 

بع
ما 

لة 
رح

م المرشحون 
النتائج الرسمية
مواثيق الشرف
وسائل اإلعالم
الترشح
الطعون
النتائج
تجميع النتائج
عد وفرز األصوات
تنسيق الحملة االنتخابية
طباعة وتوزيع أوراق االقتراع
االقتراع
الحملة االنتخابية
االقتراع

التطوير المهني وتدعيم المؤسسة
عالقات التعاون 

رسم االستراتيجيات: تحديث سجالت 
الناخبين 

األرشفة والبحث 
التقييم: عمليات التدقيق والتقييم 

التخطيط : إعداد الميزانية 
والتمويل

الجدول الزمني والخطط 
التنفيذية

المشتريات التوظيف
اللوجستيات واألمن 

التدريب: تنفيذ برامج التدريب 
لموظفي االنتخابات إعداد 

الضوابط واألدلة 
التوعية: التنسيق مع الشركاء

حمالت التوعية االنتخابية
اعتماد المراقبين 

التسجيل:  تسجيل الناخبين
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شكل رقم ) 13 ( اللجان

نبذة عن اللجنة الوطنية لالنتخابات

جدول رقم )11( تشكيل اللجنة الوطنّية لالنتخابات

م

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

اسم العضو

معالي / الدكتور أنور محمد قرقاش

معالي/ حمد عبدالرحمن المدفع

معالي/ سلطان بن سعيد البادي

معالي/ عبدالرحمن محمد العويس 

معالي/ حسين إبراهيم الحمادي

سعادة الدكتور/ سعيد بن مطلق 
الغفلي

سعادة الفريق/ سيف عبداهلل الشعفار 

سعادة/ نجالء محمد العور

سعادة/ أحمد بن شبيب الظاهري

سعادة/ المستشار احمد محمد 
الخاطري

سعادة/ الدكتورة فاطمة سعيد 
الشامسي

سعادة/ طارق هالل لوتاه

سعادة/ الدكتور سعيد الغفلي

الصفة

وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني 
االتحادي

 أمين عام شؤون المجلس األعلى 
لالتحاد بوزارة شؤون الرئاسة

وزير العدل

وزير الصحة

وزير التربية والتعليم

مدير عام هيئة اإلمارات للهوية

وكيل وزارة الداخلية

أمين عام مجلس الوزراء

مدير عام مؤسسة زايد لألعمال الخيرية 
واإلنسانية/ ممثاًل للقطاع األهلي  

رئيس دائرة المحاكم- رأس الخيمة

نائب مدير جامعة باريس سوربون
ممثاًل للقطاع األهلي

وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس 
الوطني االتحادي

الوكيل المساعد لقطاع شؤون 
المجلس الوطني االتحادي - وزارة الدولة 

لشؤون المجلس الوطني االتحادي

تم تشكيل اللجنة الوطنية لالنتخابات في عام 2006م 
بموجب المادة الرابعة من قرار صاحب السمو رئيس الدولة 

“حفظه اهلل” رقم )3( لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار 
ممثلي اإلمارات في المجلس الوطني االتحادي )وتعديالته(

رؤيتنا 
أن نكون نموذجًا يحتذى به في تنفيذ العمليات االنتخابية 

قيمنا 
النزاهة والحيادية -المسؤولية -الشفافية -روح الفريق

رسالتنا 
إدارة العملية االنتخابية الختيار أعضاء المجلس الوطني االتحادي 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل استخدام أفضل 
التطبيقات والممارسات

مهامنا
للجنة كافة الصالحيات الالزمة لإلشراف 

على العملية االنتخابية، وتتمثل 
اختصاصات اللجنة في رسم اإلطار 
العام للعملية االنتخابية واإلشراف 

العام على سير االنتخابات، إلى جانب 
اإلسهام في جهود التوعية والتثقيف 
المتعلقة باالنتخابات ووضع القواعد 
اإلرشادية لسير العملية االنتخابية 

وتحديدمراكز االنتخاب  في كل إمارة، 
إلى جانب اعتماد اإلجراءات التنظيمية 

لتكوين اإلطار القانوني لالنتخابات، 
باإلضافة إلى إصدار القواعد المنظمة 
إلعداد جداول أسماء الهيئة االنتخابية 
واعتمادها، كما تتولى اللجنة مهمة 

تحديد يوم انعقاد االنتخابات.

اللجنة 
الوطنية 

لالنتخابات 

اللجنة الفنية

ت
ارا

إلم
ن ا

جا
ل

اللجنة اإلعالمية

اللجنة األمنية

ة الطعون
جن

ل

لجنة إدارة االنتخابات

لجنة الفرز

2-7: اختصاصات اللجنة 
الوطنية لالنتخابات:

اإلعالن النهائي للفائزين باالنتخابات

إعالن قائمة المرشحين لكل إمارة

إصدار البرنامج الزمني لالنتخابات

الدعوة لالنتخابات في كل إمارة وتحديد 
المواعيد المقرر عقدها فيها

تشكيل اللجان الفرعية لالنتخابات وتحديد 
نطاق اختصاصاتها

تشكيل فرق العمل المكلفة بتنفيذ العملية 
االنتخابية

اعتماد المقترحات المقدمة من لجنة إدارة 
االنتخابات

اعتماد مركز االنتخاب في كل إمارة بناء على 
توصية من لجنة إدارة االنتخابات

اعتماد المكافآت المالية المقترحة من لجنة 
إدارة االنتخابات

اإلعالن النهائي للفائزين باالنتخابات واتخاذ اإلجراءات 
الالزمة لعضوية الفائزين بالمجلس الوطني االتحادي
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اإلمارات  دولة  رئيس  قرار  من  )الخامسة(  المادة  تقضي 
وتعديالته   2006 لسنة   )3( رقم  المتحدة  العربية 
كافة  بممارسة  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  تختص  بأن 
االنتخابية  العملية  سير  على  لإلشراف  الالزمة  الصالحيات 
بالمهام  القيام  ذلك  سبيل  في  ولها  جوانبها  كافة  من 

التالية :
• إصدار برنامج زمني لالنتخابات يحدد مواعيد بدء الترشح 
في  االنتخابات  إجراء  وموعد  الترشح  عن  العدول  ومهلة 
إعالن  وموعد  االنتخابات  في  الطعون  ومهلة  إمارة  كل 

النتائج النهائية لالنتخابات.
• الدعوة لالنتخابات في كل إمارة وتحديد مواعيد إجرائها 

سواء داخل الدولة أو خارجها.
• تشكيل اللجان الفرعية لالنتخابات وتحديد اختصاصاتها.
• تشكيل فرق العمل المكلفة بتنفيذ العملية االنتخابية 
ولها أن تستعين بمن ترى من ذوي الخبرة والكفاءة كل 

في مجاله.
• إصدار األدلة االنتخابية الالزمة لتنفيذ االنتخابات.

• اعتماد المقترحات المقدمة من اللجان الفرعية المتعلقة 
باالستمارات والجداول والوثائق واألختام المعتمدة الخاصة 

بالعملية االنتخابية.
• اعتماد مقار مراكز االنتخاب في كل إمارة بناء على اقتراح 

لجنة إدارة االنتخابات.
بناء  االنتخابات  في  للعاملين  المالية  المكافآت  اعتماد   •

على اقتراح لجنة إدارة االنتخابات.
• إعالن النتائج النهائية لالنتخابات واتخاذ اإلجراءات الالزمة 

إلتمام عضوية الفائزين في المجلس.
والفرعية  الرئيسة  اللجان  مهام  إعداد  عند  روعي  وقد 
المعنية إلى أهداف رئيسة ثم إلى أهداف فرعية ثم ثانوية 
مرتبطة بالعمليات سواء تلك الخاصة بالعمل المؤسسي 
الخصائص  مراعاة  مع  وتم  والتقنية  الرئيسة  والخدمات  

والشروط التالية:
بحيث  بالشمولية  المهام  تتصف  أن  على  التأكيد   •

تغطي األهداف والواجبات والعمليات التي قام من أجلها 
التنظيم.

الخلط  عدم  من  والتأكد  منطقيًا  ترتيبًا  المهام  ترتيب   •

ومراجعة  والثانوية،  والمساندة  األساسية  المهام  بين 
باالستغناء  الضرورية  غير  المهام  واستبعاد  المهام 
االختصاص،  صاحبة  األخرى  الجهات  إلى  تحويلها  أو  عنها 
وأيضًا التعبير بنصوص محددة وواضحة وواقعية وبدون 
وموحدة  محددة  ألفاظ  استخدام  مع  للمهمة  تضخيم 

للتعبير عن طبيعة العمل والمهام.
• ربط العمليات بالمهام لضمان التجانس بينها، والتأكد 
حيث  السلطات،  بين  والفصل  االختصاصات  وضوح  من 
تحمل  ال  بحيث  االختصاص،  مبدأ  على  تقوم  السلطة  أن 
التنفيذ مما  إجراءات  أي خلط في  أو  الفهم  أي لبس في 
يسهل أعمال المتابعة والمراقبة والتقييم وقياس األداء.

واالزدواجية  بالتداخل  المتعلقة  الموضوعات  معالجة   •

االتحادية  الجهة  داخل  العمليات  وتنفيذ  المهام  أداء  في 
لضمان إنجاز فعال للعمليات من البداية وحتى النهاية.

• تصميم مؤشرات أداء للعمليات )تشغيلية واستراتيجية( 
وربطها بشكل مباشر مع الخطة االستراتيجية.

• مراجعة مدى فعالية اإلطار العام للعمليات في تطبيق 

االستراتيجية والسياسات الداعمة لها.
الخدمة  اتفاقيات لضمان نطاق مستوى  إيجاد وتطبيق   •
الواجب تقديمها للمتعاملين من )الناخبين والمرشحين(.

اللجنة
اللجنة األمنية

لجنة الطعون

لجنة الفرز

لجنة إدارة االنتخابات

اللجنة الفنية

المهام
 • وضع مشروع الخطة األمنية لالنتخابات متضمنا حجم القوى البشرية الالزمة ميدانيًا 

لضمان سالمة وحرية ونزاهة االنتخابات على أن تقدمه إلى اللجنة الوطنية العتماده 
قبل بدء االنتخابات بوقت كاف.

• فحص كافة الطعون المقدمة إليها سواء بالطعن على ترشح أحد المرشحين أو على 
إجراءات االقتراع والفرز وتقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية.

• متابعة سير االنتخابات والتأكد من سالمة تطبيق اإلجراءات الخاصة بعملية االنتخاب.
• التأكد من صالحية مقار لجان مراكز االنتخاب وسالمتها ومطابقتها للشروط المقررة 

قانونا.
• توفير وتدريب العاملين في مراكز االنتخاب وفقا لألنظمة النافذة وقرارات اللجنة الوطنية.

• التنسيق مع الجهات المختصة وكذلك التنسيق بين أعمال اللجان الفرعية فيها بما 
يكفل تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بها.

• تحديد االحتياجات من القوى البشرية واإلمكانات المادية التي يتطلبها تنفيذ االنتخابات 
ورفعها إلى اللجنة الوطنية العتماها.

• اقتراح النظم والقرارات المتعلقة بتنفيذ مهامها ومهام اللجان التابعة لها واعتمادها 
من اللجنة الوطنية ومتابعة تنفيذها.

• متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات اللجنة الوطنية الموجهة إلى اللجان الفرعية والمتعلقة 
باإلعداد والتجهيز للعملية االنتخابية ورفع تقارير دورية بذلك إلى اللجنة الوطني لالنتخابات.

• إعداد موازنات العمليات االنتخابية.
• اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لضمان سالمة االنتخابات.

• استالم محاضر نتائج االنتخابات من لجان مراكز االنتخاب ورفعها إلى اللجنة الوطنية 
لالنتخابات.

• أية مهام أخرى ُتكلف بها من قبل اللجنة الوطنية لالنتخابات.
• وضع وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات والمعايير واإلجراءات وأنظمة االنتخابات المالئمة 

وتوفير خدمات فعالة في مجال تقنية المعلومات.
• استخدام تقنية المعلومات لتلبية االحتياجات االنتخابية.

• تحديد االحتياجات من البرامج واألنظمة التقنية لتعزيز عمالت الربط االلكتروني وفق 
المتطلبات.

• اإلشراف على تطوير الشبكات االلكترونية الالزمة للنظم المطورة.
• التأكد من مواصفات الشبكات المستخدمة وخطوط االتصال الالزمة.

3-7  اللجان  الرئيسة ومهامها:
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اللجنة
اللجنة الفنية

اللجنة اإلعالمية

لجان اإلمارات

المهام
• إعداد وتقديم الخطط البديلة لمواجهة الطوارئ.

• تدريب المستخدمين للنظم االلكترونية بمزاياها وطرق تشغيلها.
• اإلشراف الفني على الصفحة االلكترونية بالتنسيق مع اللجنة اإلعالمية ولجنة إدارة 

االنتخابات.
• وضع سيناريوهات آلليات التصويت اإللكتروني من ناحية الربط واالحتياجات االلكترونية .

• توفير االحتياجات التقنية للمراكز االنتخابية واإلعالمية.
• التأكد من جاهزية وسالمة وأمن كافة األجهزة وأنظمة التشغيل التقنية.

• وضع استراتيجية االتصال للجنة الوطنية لالنتخابات وخطة تنفيذها.
• وضع خطة حملة لتوعية المواطنين بانتخابات المجلس الوطني االتحادي وذلك بالتنسيق 

مع أجهزة اإلعالم المختلفة.
• وضع خطة حملة إعالمية لتحفيز أعضاء الهيئات االنتخابية على المشاركة فيها.

• اقتراح القواعد المنظمة الستخدام وسائل اإلعالم الرسمية في عرض برامج المرشحين 
في االنتخابات بما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص فيما بينهم.

• أية مهام أخرى ُتكلف بها من قبل اللجنة الوطني لالنتخابات.

• تتولى لجنة اإلمارة القيام بكافة األمور الفنية واإلدارية المتعلقة بإجراء االنتخابات في 
اإلمارة، وذلك بالتنسيق مع لجنة إدارة االنتخابات. ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي:

    - تحديد مقرها في اإلمارة.
    - استالم قائمة الهيئة االنتخابية النهائية وإشعار األعضاء بها.

    - توفير االستمارات الخاصة بالعملية االنتخابية في مقرها بعد استالمها من لجنة إدارة 
       االنتخابات.

- التنسيق مع بلدية اإلمارة لتحديد أماكن الدعاية االنتخابية للمرشحين.
- اقتراح مقار لجان مراكز االنتخاب في اإلمارة بالتنسيق مع لجنة إدارة االنتخابات.

- تحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون مع أعضاء الهيئات 
االنتخابية.

- استالم طلبات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط فيها ورفعها إلى لجنة إدارة 
االنتخابات.

- مراقبة تطبيق ضوابط وقواعد الحمالت االنتخابية في اإلمارة ورفع التقارير والمالحظات 
بشأن أية مخالفات إلى لجنة إدارة االنتخابات.

4-7 تشكيل لجان اإلمارات:اللجان  الرئيسة ومهامها

وقد تم تشكيل لجان اإلمارات على النحو التالي:
جدول رقم )13( تشكيل لجان اإلمارات

لجنة أبوظبي

االسم

سعادة جبر محمد غانم السويدي

سعادة محمد هالل المهيري

سعادة محمد صغير الظاهري

المستشار يوسف سعيد الكويتي

سعادة راشد خليفة الرميثي

سعادة محمد مصبح الكتبي

سعادة خليفة راشد النيادي

سعادة سيف سعيد المزروعي

العقيد عوض محمد الظاهري

السيد راشد علي الغفلي

السيد حمد محمد الظاهري

السيد عبداهلل ابراهيم المرزوقي

السيد عامر محمد المنصوري

السيد عبداهلل مبارك بالعبد الظاهري

السيد عويضة أحمد القبيسي

السيد راكان محمد المرر

جهة التمثيل

مدير عام ديوان سمو ولي العهد

غرفة تجارة وصناعة ابوظبي

دائرة الشؤون البلدية

دائرة الشؤون البلدية

بلدية مدينة ابوظبي

بلدية مدينة العين

بلدية مدينة العين

بلدية المنطقة الغربية

القيادة العامة لشرطة أبوظبي

وزارة شؤون الرئاسة

وزارة شؤون الرئاسة

غرفة تجارة وصناعة أبوظبي

ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية

ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية

بلدية مدينة أبوظبي

بلدية المنطقة الغربية

الصفة

رئيس اللجنة

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا
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لجنة دبي

االسم

سعادة / أحمد محمد بن حميدان

اللواء / عوض حاضر المهيري

السيد / عبيد سالم الشامسي

السيد / صالح سعيد لوتاه

السيد / عبيد سعيد بن مسحار

الدكتور/ علي أحمد ثاني بن عبود

السيد/محمد جمعة السويدي

السيد/ سيف عمر الدليل الرميثي

السيد/ عيسى محمد خليفة 

المطيوعي

جهة التمثيل

ممثل الديوان

القيادة العامة لشرطة دبي

بلدية دبي

ممثل القطاع األهلي

ممثل القطاع األهلي

ممثل القطاع األهلي

ممثل القطاع األهلي

ديوان سمو الحاكم

ديوان سمو الحاكم

الصفة

رئيس اللجنة

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

لجنة الشارقة

االسم

 السيد / منصور محمد بن نصار

المقدم / عبدالعزيز عبدالرحمن النومان

السيدة / نورة عبداهلل الشامسي

ثاني هزيم سالم السويدي

عبيد سالم الخيال

جهة التمثيل

ممثل الديوان االميري

-مدير اإلدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم

ممثل شرطة الشارقة

ممثل بلدية الشارقة

ممثل القطاع األهلي

ممثل القطاع األهلي

الصفة

رئيس اللجنة

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

لجنة عجمان

االسم

السيد / راشد عبدالرحمن بن جبران 
السويدي

العقيد / مبارك خلفان الرزي

فيصل عبداهلل بو شهاب

سالم احمد السويدي

مريم عبدالرحمن الشرفاء

جهة التمثيل

ممثل ديوان صاحب السمو حاكم عجمان مدير اإلدارة 
المركزية لتنمية الموارد البشرية

ممثل القيادة العامة لشرطة عجمان مدير إدارة 
المؤسسة العقابية واإلصالحية

دائرة البلدية والتخطيط- مدير إدارة الشؤون 
القانونية

القطاع األهلي )مدير عام غرفة تجارة وصناعة 
عجمان(

القطاع األهلي )رئيس االتصال المؤسسي 
والتسويق مصرف عجمان(

الصفة

رئيس اللجنة

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

لجنة رأس الخيمة

االسم

الشيخ/ عبداهلل بن حميد القاسمي

سعادة / منذز محمد بن شكر الزعابي

سعادة المستشار / محمد أحمد الكيت 
العلي

سعادة / الرائد حمد عبداهلل محمد 
العوضي

سعادة / محمد سلطان الزعابي

جهة التمثيل

ممثل الديوان األميري- رئيس مكتب سمو 
الحاكم

ممثل بلدية رأس الخيمة

مدير عام بلدية رأس الخيمة 
ممثل القطاع األهلي

اإلدارة العامة لشرطة رأس الخيمة

ممثل القطاع األهلي

الصفة

رئيس اللجنة

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا
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لجنة أم القيوين

لجنة الفجيرة

5-7  اإلطار القانوني لالنتخابات )التعليمات التنفيذية(:

إضافة  في  ساهم  مما  الجديدة،  بصيغتها  التنفيذية 
مقارنة  التنفيذية  التعليمات  على  البنود  من  العديد 
بالتجربة السابقة، حيث تم اعتماد نظام جديد في عملية 
يقضي  والذي  الواحد”،  “الصوت  بنظام  يعرف  التصويت 
بأن ال يكون للناخب سوى اختيار مرشح واحد، وذلك دون 
النظر إلى عدد المرشحين المطلوب انتخابهم في اإلمارة 

التي ينتمي إليها.

التنفيذية  التعليمات  التي تضمنتها  التعديالت  أبرز  ومن 
استحداث “لجنة الفرز”، وهي لجنة مركزية ُتشكل برئاسة 
الخبرة  ذوي  من  عدد  وعضوية  الوطنية،  اللجنة  رئيس 
بإجراء  تتعلق  مهام  اللجنة  بهذه  وانيط  واالختصاص، 
نظام  في  المتبعة  الفنية  الطرق  باستخدام  الفرز  عملية 
في  الفائزين  نتيجة  إعالن  ثم  ومن  اإللكتروني،  التصويت 
االنتخابات بالنسبة للحاصلين على أعلى األصوات بحسب 
اإلمارة. كما تتولى  انتخابه في  المطلوب  المرشحين  عدد 
إمارة  كل  في  االحتياط  قائمة  أعضاء  تحديد  اللجنة  هذه 
كل  عليها  حصل  التي  األصوات  عدد  بحسب  مرتبين 

منهم.
الطعون”  “لجنة  ُتشكل  أن  على  التعليمات  نصت  كما 
برئاسة قاض، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة واالختصاص. 
بحيث تتولى مهام فحص جميع الطعون االنتخابية سواء 
بالطعن على ترشح أحد المرشحين أو على نتائج عملية 
إلى  فيها  القانوني  بالرأي  تقرير  وتقديم  والفرز،  االقتراع 

اللجنة الوطنية لالنتخابات. 

االسم

العميد/ محمد أحمد بن غانم الكعبي

الدكتور/ ابراهيم سعد محمد

السيد/ عبداهلل محمد الحنطوبي

السيد/ محمد حسن الضنحاني

العقيد. م/ علي سعيد الهاشمي

جهة التمثيل

ممثل شرطة الفجيرة

ممثل الديوان األميري

ممثل بلدية الفجيرة

ممثل القطاع األهلي

ممثل القطاع األهلي

الصفة

رئيس اللجنة

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

االسم

المستشار/ راشد جمعة حميد
المقدم/ خالد علي بوعصيبة

السيد/ سالم خلفان سلطان

السيد / سلطان حميد عبداهلل

السيد / خليفة سعيد غانم

جهة التمثيل

الديوان األميري
ممثل شرطة ام القيوين

ممثل البلدية

ممثل القطاع األهلي

ممثل القطاع األهلي

الصفة

رئيس اللجنة
عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

أبرز التعديالت على التعليمات التنفيذية لالنتخابات
 • اعتماد نظام “الصوت الواحد” في التصويت

 • استحداث “لجنة الفرز” المركزّية
 • تشكيل “لجنة الطعون”

 • منح لجنة اإلمارة صالحية تشكيل لجان فرعية تابعة لها 

 • توضيح العديد من األحكام العاّمة المتعلقة بالعملّية 
    االنتخابّية

 • اعتماد نظام التصويت اإللكتروني كآلية موحدة 
    للتصويت داخل الدولة وخارجها

 

 2015 النتخابات  التنفيذية  التعليمات  على  أدخل  وقد   
القانوني  اإلطار  ضمن  الجديدة  التعديالت  من  عدد 
لتنفيذ العملية االنتخابية في كافة مراحلها، بما يضمن 
إلى  وصوالً  والمهنية  الشفافية  درجات  أعلى  تحقيق 
أفضل المعايير واإلجراءات التنظيمية التي تليق بمكانة 
رؤية  يواكب  الذي  وبالشكل  االنتخابية،  العملية  ورصانة 
القيادة الرشيدة الهادفة إلى تعزيز المشاركة السياسية 
وتطوير تجربة المجلس الوطني االتحادي إلى مرحلة أكبر 
التمكين  برنامج  تطوير  يخدم  بما  فاعلية،  وأكثر  تمثياًل 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  لصاحب  السياسي 

نهيان- رئيس الدولة )حفظه اهلل(.

خالل  ومن  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  قامت  وقد 
كافة  مفصل-  -وبشكل  مناقشة  الدورية  اجتماعاتها 
التعليمات  إلى  الوصول  قبل  االنتخابية  العملية  جوانب 
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توضح التعليمات 
التنفيذية العديد 

من األحكام العامة 
المتعلقة بالعملية 

االنتخابية والتي تشير 
إلى أن الغرض من 

عضوية المجلس هو 
تمثيل شعب االتحاد 
جميعه وليس فقط 
اإلمارة التي يمثلها 

العضو، والسعي إلى 
تعزيز االنتماء الوطني، 

والعمل على تحقيق 
المصلحة العامة.

صالحية  اإلمارة  لجنة  التنفيذية  التعليمات  منحت  كما 
تشكيل لجان فرعية تكون تابعة لها لمعاونتها في أداء 

مهامها، وذلك بعد أخذ موافقة لجنة إدارة االنتخابات.
العامة  األحكام  العديد من  التنفيذية  التعليمات  وتوضح 
المتعلقة بالعملية االنتخابية والتي تشير إلى أن الغرض 
جميعه  االتحاد  شعب  تمثيل  هو  المجلس  عضوية  من 
إلى  والسعي  العضو،  يمثلها  التي  اإلمارة  فقط  وليس 
المصلحة  تحقيق  على  والعمل  الوطني،  االنتماء  تعزيز 

العامة.
نصت  منها،  األول  الفصل  من  الثالثة  المادة  وبمقتضى 
هيئة  إمارة  لكل  يكون  أن  على  التنفيذية  التعليمات 
المقاعد  لعدد  مضاعف  ثالثمئة  بواقع  تشكل  انتخابية 
أدنى،  كحد  للدستور  وفقًا  بالمجلس  لإلمارة  المخصصة 
وفيما  اإلمارة.  حاكم  قبل  من  أعضائها  تسمية  ويتم 
يخص تحديد من يحق له التصويت في االنتخابات، نصت 
أن  على  منها  الخامسة  المادة  في  التنفيذية  التعليمات 
الهيئة  في  اسمه  ورد  مواطن  كل  االنتخاب  بحق  يتمتع 

االنتخابية لإلمارة التي ينتمي إليها.
على  التنفيذية  التعليمات  من   )20( المادة  نصت  كذلك 
لعضوية  الترشح  صالحية  انتخابية  هيئة  عضو  لكل  أن 
المجلس متى توافرت فيه الشروط اآلتية: أال تقل سنه عن 
خمس وعشرين سنة ميالدية، أن يكون متمتعًا باألهلية 
المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم 
إليه  رد  قد  يكن  لم  ما  بالشرف،  مخلة  جريمة  في  عليه 
بالقراءة  إلمام كاف  لديه  يكون  أن  للقانون،  اعتباره طبقًا 

والكتابة.

التصويت  نظام  التنفيذية  التعليمات  اعتمدت  كما 
اإللكتروني كآلية موحدة للتصويت داخل الدولة وخارجها، 

حيث نصت المادة )29( منها على أن يدلي الناخب بصوته 
في  المعتمدة  االلكتروني  التصويت  أجهزة  خالل  من 
والتخلي  فيها،  المحددة  للخطوات  وفقًا  االنتخاب  مركز 
استعمالها  يتم  كان  التي  التصويت  أوراق  استعمال  عن 
في السابق. كما أن التعليمات التنفيذية لعام 2015 قد 
أعادت صياغة التعريف الخاص بمركز االنتخاب وهو المكان 
الذي تحدده اللجنة الوطنية إلدالء أعضاء الهيئة االنتخابية 
بأصواتهم في العملية االنتخابية سواء في داخل الدولة 

أو “خارجها”.

مرشح  لكل  أن  على  التعليمات  من   )39( المادة  ونصت   
يستهدف  نشاط  بأي  والقيام  نفسه،  عن  التعبير  حق 
االنتخابي  لبرنامجه  والدعاية  باختياره،  الناخبين  إقناع 
التي  والقواعد  الضوابط  االلتزام  شريطة  تامة،  بحرية 
والتقيد  المجتمع  ومبادئ  قيم  على  بالمحافظة  تتمثل 
تضمين  وعدم  العام،  النظام  واحترام  واللوائح  بالنظم 
الديني  التعصب  إثارة  إلى  تدعو  أفكارًا  االنتخابية  الحملة 
الغير، وعدم خداع  العرقي تجاه  أو  القبلي  أو  أو الطائفي 
كما  كانت،  وسيلة  بأي  عليهم  التدليس  أو  الناخبين 
تنص على عدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو 
التعدي باللفظ أو اإلساءة إلى غيره من المرشحين بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة، وتنص كذلك على عدم تضمين 
حملته االنتخابية وعودًا أو برامج تخرج عن صالحيات عضو 

المجلس الوطني االتحادي.

التزام  وجوب  على  التعليمات  من   )44( المادة  ونصت 
الدعاية  على  اإلنفاق  سقف  تجاوز  بعدم  المرشحين  كافة 
عن  اإلفصاح  وكذلك  درهم،  مليون   )2( مبلغ  االنتخابية 
مصادر تمويل الحمالت الدعائية واالنتخابية، وتسليم لجنة 

إدارة االنتخابات خطة الحملة الدعائية وموازنتها العتمادها، 
أو  الشركات  قبل  من  الهاتفية  الرسائل  استعمال  وعدم 
إلى  باإلضافة  االنتخابية،  حملته  في  التجاري  االستعمال 

عدم تقديم أية هدايا عينية أو مادية للناخبين.

العملية  إدارة  بيان  التنفيذية  التعليمات  وتضمنت 
االنتخابية  العملية  على  اإلشراف  جهة  وبيان  االنتخابية 
حيث  منها.  كل  اختصاصات  وبيان  لها  المعاونة  واللجان 
رسم  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  تتولى  أن  على  نّصت 
على  العام  واإلشراف  االنتخابية  للعملية  العام  اإلطار 
التوعية  جهود  في  اإلسهام  جانب  إلى  االنتخابات،  سير 
المنظمة  القواعد  ووضع  باالنتخابات  المتعلقة  والتثقيف 
لسير العملية االنتخابية وتحديد  مراكز االنتخاب في كل 
الطعون  ماهية  التنفيذية  التعليمات  بّينت  كما  إمارة. 
أحد  على  الطعن  شروط  بيان  حيث  من  االنتخابية: 
عملية  في  الطعن  شروط  وبيان  ناحية،  من  المرشحين 
تال  وقد  أخرى.  ناحية  من  النتائج  وإعالن  األصوات  فرز 
التنفيذية -والتي تهدف للوصول إلى  التعليمات  اعتماد 
بمكانة  تليق  التي  التنظيمية  واإلجراءات  المعايير  أفضل 
العملية االنتخابية، والتي تعزز من أداء اللجنة في تنفيذ 
مهامها على الوجه األمثل وبكل كفاءة في إدارة المشهد 
التعليمات  نشر  على  العمل  تم  البالد-  في  االنتخابي 
متناول  في  وجعلها  بها،  الجمهور  وتعريف  التنفيذية 
الجميع عبر جميع الوسائل التي تمكن اللجنة من تحقيق 
أهدافها سواء كان ذلك بواسطة قنوات اإلعالم الرسمي 
من  واإلذاعات  الصحف  من  وغيرها  االجتماعي  والتواصل 
العملية  بمنظومة  الشامل  الوعي  من  حالة  إيجاد  أجل 
االنتخابية من قبل الهيئات االنتخابية كمرحلة أولى ومن 

ثم للمرشحين في مرحلة الحقة.
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 الحكومة الذكية8



52



51

8 - الحكومة الذكية:

حرصت اللجنة على 
أن تجرى العملية 

االنتخابية بالشكل 
الذي يتماشى والتطور 

الذي تعيشه اإلمارات 
على كافة الصعد، 

من خالل االستمرار في 
تطبيق نظام التصويت 

االلكتروني للمرة الثالثة 
في الدولة، نظرًا للنجاح 

الكبير الذي حققته 
التجارب السابقة.

الكترونية  خدمات  بتقديم   2021 اإلمارات  لرؤية  تحقيقًا 
ذكية والتي تتطلع من خاللها بأن تكون في طليعة دول 
الوطنية  اللجنة  الذكية، عملت  للخدمات  المقدمة  العالم 
والسياسات  الخطط  وتطبيق  تطوير  على  لالنتخابات 
الداعمة لتطبيق وتعميم استخدام الخدمات اإللكترونية/
وعملياته  االنتخابات  مشروع  أعمال  مختلف  في  الذكية 
تجرى  أن  على  اللجنة  حرصت  وقد  والمساندة.  الرئيسة 
الذي  والتطور  يتماشى  الذي  بالشكل  االنتخابية  العملية 
تعيشه اإلمارات على كافة الصعد، من خالل االستمرار في 

تطبيق نظام التصويت االلكتروني للمرة الثالثة في الدولة، 
نظرًا للنجاح الكبير الذي تحقق في التجربتين السابقتين. 
بتنفيذ  للقيام  التحتية  البنية  لجنة  تشكيل  تم  لذلك 
التصورات التي تعتمدها اللجنة الوطنية لالنتخابات فيما 
يتعلق بالجانب الفني والتقني لإلدارة االنتخابية، حيث كان 
لهيئة اإلمارات للهوية من خالل رئاستها لهذه اللجنة دور 

حيوي في توفير البيانات الخاصة بالسجل السكاني.

وقد أسند إلى اللجنة الفنية لالنتخابات المهام التالية:

وقد ساهمت اللجنة الفنية بشكل فعال في توفير بيانات 
من  لالنتخابات  الوطنية  للجنة  االنتخابية  الهيئات  أعضاء 
خالل السجل السكاني الخاص بهيئة اإلمارات للهوية، وقد 
الهيئات  اختيار  الزاوية في عملية  السجل حجر  مثل هذا 
توفير  على  فعال  بشكل  اللجنة  عملت  كما  االنتخابية، 
برنامجي تسجيل المرشحين والناخبين، األمر الذي ساهم 

في وجود نظام إلكتروني متكامل إلدارة االنتخابات.

1-8 تصميم وتطبيق خدمات 
الكترونية ذكية:

الناخبين،  لتصويت  كشرط  الهوية  بطاقة  اعتماد  تم 
االنتخابية  العملية  إجراءات  وتبسيط  تسهيل  بهدف 
وضمان قيام الناخبين بواجبهم الوطني دون أية عوائق 
انتخابات  في  الهوية  بطاقة  اعتماد  أتاح  وقد  تقنية، 
المجلس الوطني االتحادي إمكانية التعرف على الناخبين 
بسرعة ودقة عاليتين، وذلك عبر إدخال بطاقة الهوية في 
الذي  األمر  االنتخابية،  بالعملية  الخاص  االلكتروني  القارئ 
من  أكثر  الناخب  لنفس  التصويت  تكرار  منع  في  ساهم 
مرة حتى لو تم استهداف أكثر من مركز انتخابي لوجود 
خاصية الكتابة على بطاقة الهوية وتسجيل واقعة اإلدالء 
بالصوت االنتخابي على بطاقة الهوية، حيث يتم تسجيل 
من قام بالتصويت مباشرة على بطاقة الهوية من خالل 
األجهزة الموضوعة في مراكز االنتخاب. كما ساهم النظام 
في التحقق من وجود أسماء األشخاص في قوائم الهيئة 
التصويت  بعملية  للقيام  أهليتهم  وبالتالي  االنتخابية 
وذلك بمجرد التعرف عليهم عبر قارئ البطاقة االلكتروني. 

وتجدر اإلشارة إلى أنه تم االعتماد الكلي على قاعدة بيانات 
االنتخابية سابقًا، حيث  الهيئة  فرز  السكاني في  السجل 
تم تطوير نظام الكتروني متكامل لهذا الغرض وتزويده 
اللجنة  وقامت  الدولة.  إمارات  جميع  في  المعنية  للجهات 
تطوير  مجال  في  العالمية  الخبرات  باستقطاب  الفنية 
فعال  بدور  اإلسهام  بهدف  االلكتروني  التصويت  نظام 
في تقديم تجربة فريدة من نوعها وذلك عبر توفير نظام 
تشفير خاص لعملية التصويت على عدة مستويات ويتبع 
ذلك  ويتبلور  واالعتمادية.  والحماية  األمن  معايير  أعلى 
بأدوات  االنتخابية  العملية  من خالل تغطية جميع مراحل 

الحماية والسرية التقنية وفق اإلجراءات التالية:. مهام اللجنة الفنية لالنتخابات

تطوير وتطبيق الخطط والسياسات الداعمة لتطبيق 
وتعميم استخدام الخدمات اإللكترونية/الذكية في مختلف 

أعمال مشروع االنتخابات وعملياته الرئيسة والمساندة.

تطوير وإدارة الموقع اإللكتروني وحضور المشروع على 
شبكة االنترنت وشبكات التواصل االجتماعي.

إدارة البنية التحتية االلكترونية لمشروع االنتخابات وتطبيق 
سياسات أمن المعلومات.

تحديد الشراكات في مجال ربط األنظمة االلكترونية وتقديم 
الخدمات االلكترونية / الذكية في ضوء احتياجات اللجنة 
واالستراتيجية وبما يتكامل مع قدراتها ويعزز نقاط القوة 
لديها في ربط هذه األنظمة وتقديم الخدمات االلكترونية 
/ الذكية المشتركة، بما في ذلك التعهيد والتعاقد مع 

القطاع الخاص في تقديم الخدمات االلكترونية /الذكية أو 
تنفيذ العمليات.

ضمان شمولية وتكامل الخدمات االلكترونية / الذكية 
واألنظمة االلكترونية مع خدمات الجهة الحكومية األخرى 

واألنظمة االلكترونية / الذكية المشتركة.
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شكل رقم )15( إجراءات أمن المعلومات في نظام التصويت االكتروني

كما عملت اللجنة الفنية على توفير مجموعة من الحلول التقنية المتكاملة للعملية االنتخابية مع تقديم الدعم الفني 
أليام االنتخابات المبكرة واليوم الرئيس وتدريب الناخبين والمرشحين على عملية االنتخاب والتصويت بما يضمن للناخب 
سهولة اإلدالء بصوته بشكل بسيط ومرن والتي ال تستغرق مدتها أكثر من خمس دقائق بداية من تدريب الناخب على 

عملية التصويت وحتى اإلدالء بصوته مع التركيز على تعزيز الشفافية في عملية التصويت. وقد راعت اللجنة ما يلي:
• التصويت خالل انتخابات المجلس الوطني االتحادي 2015 باستخدام بطاقة الهوية كمعرف أساس.
• التعاون مع شركة اتصاالت لخلق بنية تحتية فعالة لدعم انتخابات المجلس الوطني االتحادي 2015.

• تطبيق نظام التصويت اإللكتروني المتكامل لزيادة الفائدة المرجوة من التكنولوجيا المتاحة.
• إعالن النتائج بعد إغالق االنتخابات خالل مدة زمنية قياسية )30 دقيقة بعد إغالق مراكز االنتخاب(.

شكل رقم )16( خطوات التصويت االلكتروني

عملية التصويتالمصادقة على الناخب

نقل األصوات

التحقق من الهوية

إحصاء األصوات 

1

2

3

4

5

12

34

خطوات التصويت اإللكتروني

أدخل بطاقة اإلمارات للهوية في جهاز 
قارئ الهوية

إضغط زر )اضغط هنا ( 

اختر مرشحك من خالل إحدى الطريقتين
الطريقة األولى : أدخل رقم المرشح

اضغط على زر 
)تأكيد(

 لتعديل الرقم 
اضغط على زر 

)امسح( 

* في حالة ادخال رقم ليس ضمن قائمة المرشحين فإنه سيختفي تلقائيًا 
إلعادة اإلدخال مرة أخرى

الطريقة الثانية : اضغط على صورة المرشح 

 للتنقل بين الشاشات اضغط على زر )الالحق( 
وللعودة لشاشة صور المرشحين السابقة اضغط 

على زر )السابق( السابق

الالحق

تأكد من اختيارك للمرشح ... ثم اضغط على 
زر ) التصويت ( 

*للتعديل أو التراجع اضغط على زر )تعديل التصويت(

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

عملية التصويت بنجاح 
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2-8 عوامل نجاح نظام 
التصويت اإللكتروني:

لشؤون  الدولة  وزارة  وفد  زيارات  نتائج  على  اإلطالع  تم 
على  واإلطالع  الدول  لبعض  االتحادي  الوطني  المجلس 
لهم  من  وتحديد  اإلجراءات  حيث  من  االنتخابية  تجاربهم 
حق االقتراع، واستقبال واعتماد طلبات الترشح لالنتخابات 
من قبل المرشحين، وتنظيم وتنفيذ عمليات االقتراع، وعد 

وفرز األصوات، وتجميع وإعداد نتائج االنتخابات، واستعراض 
واليوم  المبكر  االقتراع  أيام  في  الناخبين  انتظار  نظام 
اللوجستية  واالحتياجات  العدد  وفق  واالحتماالت  الرئيس 
والتقنية. ولعل من أهم العوامل التي ساعدت على نجاح 

مشروع التصويت االلكتروني ما يلي:
الوسائل  استخدام  عن  الناتجة  الفرز  نفقات  تقليل   •

التقليدية لالقتراع.
• إعالن النتائج خالل أقل من ساعة من بداية عد األصوات.

الناخبين،  هوية  على  التعرف  عمليات  كافة  إتمام   •

واالقتراع، وعّد األصوات، ونقل البيانات إلكترونيًا وبوسائل 
رقمية، بدون التدخل البشري في معالجتها. 

بالمزايا  اإللكتروني  التصويت  يتسم  العموم،  وجه  وعلى 
التالية:

الصعوبات  يجنب  مما  االقتراع،  أوراق  عن  االستغناء   •

اللوجستية المعتادة المصاحبة لذلك.
• إدراج صور المرشحين بأقل كلفة ممكنة )وهو ما يساعد 
التصويت  في  حقهم  ممارسة  على  األميين  الناخبين 

بسهولة(.
• الجدولة السريعة لألصوات وإعداد النتائج، والتي يمكن 

أن تتم خالل دقائق بعد إقفال باب التصويت.
أو  البشرية  األخطاء  بعض  وقوع  احتماالت  من  الحد   •

محاوالت الغش المرتبطة بعمليات التصويت اليدوي.
• توفير استقاللية أكبر لألميين ولذوي االحتياجات الخاصة 

في اإلدالء بأصواتهم.

3-8 الربط الشبكي لمراكز 
االنتخاب:

 
معايير  أرقى  توفير  على  االنتخابات  إدارة  لجنة  من  حرصًا 
شبكة  تطوير  تم  االنتخابية  للعملية  والحماية  النزاهة 
ذكية لربط كافة مراكز االنتخاب بالمركز الرئيس والخوادم 
يضمن  وبما  االلكتروني  التصويت  لنظام  المستضيفة 
الوصول  دون  والحيلولة  المعلومات  سرية  على  الحفاظ 
بيانات  االنتخابية، والسيما  بالعملية  بيانات خاصة  أية  إلى 
الترشح واالنتخاب الخاصة بأعضاء الهيئات االنتخابية دون 
االنتخابية،  العملية  وديمومة  النظام  كفاءة  على  التأثير 
التصويت  مراكز  من  األصوات  نقل  وسرعة  سرية  وضمان 
إلى الخادم الرئيس للنظام من خالل اعتماد آلية التشفير 
من  واعتمادها  اختبارها  تم  والتي  لألصوات  االلكتروني 

في  مستوى  أعلى  على  وعالميين  محليين  خبراء  قبل 
مجال تشفير ونقل البيانات.

4-8 نظام تسجيل الهيئات 
االنتخابية:

يتمثل الهدف الرئيس من تطوير نظام تسجيل الهيئات 
االنتخابية في إعداد قوائم متكاملة ذات مصداقية عالية 
االنتخابية.  للعملية  الالزمة  المعلومات  كافة  على  تحتوي 
حيث قامت اللجنة الفنية -مستعينة بالخبرات والكفاءات 
االنتخابية  الهيئات  تسجيل  نظام  بتطوير  الالزمة- 
البيانات  قاعدة  على  السكاني  التعداد  بيانات  وتحميل 
األولي  االختيار  عملية  سهل  الذي  األمر  بالنظام،  الخاصة 

والنهائي لقوائم الهيئات االنتخابية.

مزايا التصويت اإللكتروني

توفير استقاللية أكبر لألميين ولذوي االحتياجات 
الخاصة.

االستغناء عن أوراق االقتراع.

إدراج صور المرشحين بأقل كلفة.

الجدولة السريعة لألصوات وإعداد النتائج.

الحد من احتماالت وقوع بعض األخطاء البشرية 
أو محاوالت الغش.

شكل رقم )17( نظام تسجيل الهيئات االنتخابية
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تم  االنتخابية،  الهيئات  قوائم  إلعالن  األولية  المراحل  في 
تحميل قوائم الهيئات االنتخابية على الموقع االلكتروني 
الوطنية  باللجنة  الخاص  الذكي  التطبيق  على  ونشرها 
من  التحقق  الدولة  مواطني  لجميع  ليتسنى  لالنتخابات 

ورود أسمائهم ضمن قوائم الهيئات االنتخابية من خالل 
وإدخال  باللجنة  الخاص  االلكتروني  الموقع  على  الدخول 

معايير البحث المناسبة كما هو مبين أدناه:

شكل رقم )18(- شاشة البحث على الموقع اإللكتروني للجنة الوطنية 
لالنتخابات

شكل  رقم )19( شاشة البحث في نظام تسجيل الهيئات االنتخابية

للناخبين  النهائية  القوائم  تحميل  تم  الحقة،  مرحلة  في 
للمصادقة  الستخدامها  االلكتروني  التصويت  نظام  على 
على بيانات الناخبين خالل أيام االقتراع والتحقق من ورود 

أسمائهم ضمن قوائم الهيئات االنتخابية. 

ومما ميز النظام هو سهولة االستخدام من حيث البحث 
والتعديل وإصدار التقارير وتحديد صالحيات المستخدمين 

والتقارير واإلحصائيات المناسبة.
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5-8 نظام تسجيل المرشحين: 

شكل رقم )20(  نظام تسجيل المرشحين

لالنتخابات  الترشح  باب  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  فتحت 
خالل الفترة من 16 – 20 أغسطس في 9 مراكز انتخاب 
في جميع إمارات الدولة عبر لجان اإلمارات، وقد قام أعضاء 
لعضوية  الترشح  في  يرغبون  ممن  االنتخابية  الهيئات 
لجنة  إلى  طلباتهم  بتقديم  االتحادي  الوطني  المجلس 

اإلمارة من خالل نظام تسجيل المرشحين الكترونيًا.

عملية  خالل  تطبيقها  تم  التي  اآللية  ساهمت  وقد 
تسجيل المرشحين والمميزات المدرجة في نظام تسجيل 
الترشح  طلبات  تقديم  سهولة  حيث  -من  المرشحين 
في  االنتخابية-  للعملية  الالزمة  التقارير  وإصدار  والبحث 

شكل رقم )21( شاشة البحث في نظام تسجيل المرشحين

االنتخابات  إدارة  لجنة  إلى  الطلبات  رفع  عملية  تيسير 
بالسرعة والشكل المناسب، والتي عكفت خالل )خمسة( 
توافر  من  والتأكد  الطلبات  وتدقيق  مراجعة  على  أيام 
المتطلبات  إلى  باإلضافة  للترشح،  القانونية  الشروط 
بحيث  2015؛  النتخابات  التنفيذية  التعليمات  في  الواردة 
إمكانية  مع  الكترونيًا،  الحقًا  الترشح  طلبات  اعتماد  تم 
وبعد  النظام.  خالل  من  المرشحين  اعتماد  عن  التراجع 
الناخبين، تم استصدار بيانات  اإلعالن النهائي عن قوائم 
الحقًا  وتحميلها  المرشحين  تسجيل  نظام  من  الناخبين 
على نظام التصويت االلكتروني قبل الشروع ببدء عملية 

االقتراع.

6-8 أمن المعلومات وتكنولوجيا 
التشفير االلكتروني:

تشفير  تكنولوجيا  على  يعتمد  إلكتروني  تصويت  نظام  اعتماد  تم 
يتطلب نظام  األصوات، حيث  واحتساب  فرز  إلكتروني خاصة في عملية 
التشفير استخدام بطاقات الدخول لنظام التصويت اإللكتروني من قبل 
لجنة الفرز باستخدامها لكي تتمكن من القيام بهذه العملية، ويعقب 
األصوات  احتساب  عملية  االنتخاب،  مراكز  في  التصويت  عملية  انتهاء 
لعملية  النهائية  النتائج  عن  اإلعالن  بعدها  ليتم  إلكترونية  بصورة 

التصويت لمرشحي المجلس الوطني االتحادي.

شكل رقم )22( بطاقة التشفير

اعتماد المرشحينطلبات المرشحين
 التراجع عن

اعتماد المرشحين
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7-8 الموقع اإللكتروني 
والتطبيق الذكي: 

يعد الموقع اإللكتروني أحد المصادر الرئيسة للمعلومات 
المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني اإلتحادي 2015، وقد 
والتطوير  التحسين  نقاط  دراسة  بعد  الموقع  تطوير  تم 
االلكتروني  الموقع  تجربة  من  منها  االستفادة  تم  والتي 
وفقًا  الموقع  تطوير  تم  وقد  و2011م.   2006 عامي  في 
الهوية  دليل  مع  يتفق  وبما  العالمية  الممارسات  ألفضل 
أعمال  كافة  الموقع  ويغطي  االتحادية.  للحكومة  المرئية 

شكل رقم )23( الموقع اإللكتروني للجنة الوطنية لالنتخابات
الموقع اإللكتروني للجنة الوطنية لالنتخابات

8-8 إحصائيات بشأن الموقع اإللكتروني للجنة الوطنية 
لالنتخابات 

شكل رقم )24( التطبيق الذكي للجنة الوطنية لالنتخابات
شكل رقم )24( التطبيق الذكي للجنة الوطنية لالنتخابات

أوالً: الزيارات حسب الدولة:

اللجنة الوطنية لالنتخابات ويبرز في صفحاته أهم البيانات 
الحملة  يعزز  وبما  المتصفح  تهم  التي  والمعلومات 
مراحل  بمختلف  والتعريف  االنتخابية  بالعملية  التوعوية 
انتخابات المجلس الوطني االتحادي. وحرصًا على الوصول 
إلى شرائح أوسع من المجتمع تم تطوير التطبيق الذكي 
للجنة الوطنية لإلنتخابات بحيث يتضمن جميع المعلومات 
الموقع  إطالق  تم  وقد  االنتخابية.  بالعملية  المتعلقة 
2015، وتم  مايو  الذكي في شهر  والتطبيق  اإللكتروني 
تطوير محتوى الموقع بشكل مرن بحيث يواكب مختلف 
مراحل العملية االنتخابية وفق الجدول الزمني المحدد لها. 

اإلمارات العربية المتحدة

745,867
الزيارات

زيارات جديدة %51.6

المغرب

1,731
الزيارات

زيارات جديدة %85.7

سلطنة عمان

3,190
الزيارات

زيارات جديدة %69.3

المملكة العربية

6,276
الزيارات

زيارات جديدة %74.0

الواليات المتحدة األمريكية

8,668
الزيارات

زيارات جديدة %58.3

تايالند

1,612
الزيارات

زيارات جديدة %54.7

مصر

1,950
الزيارات

زيارات جديدة %70.3

المملكة المتحدة

3,498
الزيارات

زيارات جديدة %61.7

ألمانيا

3,608
الزيارات

زيارات جديدة %57.3

قطر

1,532
الزيارات

زيارات جديدة %68.7
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ثانيًا: الزيارات حسب اللغة وأجهزة التصفح وإجمالي أعداد الزوار:

ثالثًا: الصفحات األكثر زيارة:
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خامسًا: عدد الزيارات ألهم الصفحات:

رابعًا: أكثر ثالثة أيام حصلت على أكبر عدد من الزوار:

سادسًا: عدد مرات تنزيل 
التطبيق الذكي:
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 الموارد البشرية9
المشاركة في االنتخابات
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9- الموارد البشرية 
المشاركة في االنتخابات:

تألف الجهاز اإلداري والتنفيذي النتخابات المجلس الوطني 
االتحادي 2015 من رؤساء وأعضاء اللجان الرئيسة والفرعية 
وموظفي وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي 
الجهات  من  والمستقطبين  اإلمارات  لجان  وموظفي 
لمراكز  الوظيفية  االحتياجات  لسد  والمحلية  االتحادية 
قامت  حيث  االنتخابات.  في  العاملة  والوحدات  االنتخاب 
والكفاءات  المهارات  بتحديد  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة 
البشرية  الموارد  في  توافرها  الالزم  والقدرات  السلوكية 
استراتيجية  لتحقيق  المطلوبة  االنتخابات  في  المشاركة 
اللجنة، وبما يتوافق مع الهيكل التنظيمي واإلطار العام 
لتوفيرها،  الالزمة  الخطط  ووضع  االنتخابية  للعمليات 
وآمنة  صحية  عمل  بيئة  توفير  على  اللجنة  حرصت  كما 
ومالئمة تساهم في تحفيز الموارد البشرية المشاركة في 

االنتخابات على اإلنتاج واإلبداع.

عملت اللجنة على اعتماد 
نظام استقطاب وتدريب 

متطور يعزز من جهودها 
الرامية إلى إرساء المزيد من 

االبتكار في تجربة انتخابات 
المجلس الوطني االتحادي 

2015، وتوفير نظام يتصف 
بأعلى المعايير ويتوافق 

معها، وُيسهم في تحقيق 
معدالت عالية من رضا جميع 

أطراف العملية االنتخابية

1-9 عملية استقطاب 
وتدريب العاملين في مراكز 

االنتخاب:
تمثل عملية االستقطاب والتدريب التي انتهجتها اللجنة 
الوطنية لالنتخابات ثمرة جهود لجنة إدارة االنتخابات التي 
ومعايير  واستراتيجيات  سياسات  تطوير  على  عملت 
وبخاصة  فاعلية،  أكثر  وجعلها  البشرية  الموارد  وإجراءات 
وتدريب  البشرية،  الموارد  واختيار  استقطاب  مجالي  في 
العاملين في مراكز االنتخاب ومركز اتصال اللجنة الوطنية 

تتولى بموجبه  العليا  التقنية  اتفاقيه مع كليات  بإبرام  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  وتأسيسًا على ما سبق، قامت 
اللجنة،  المعتمد من  للبرنامج  االنتخاب طبقًا  بمراكز  العاملين  وإدارة شؤون  تأهيل وتدريب  العليا  التقنية  كليات 
وكفاءات  متميزة،  خبرات  من  العليا  التقنية  كليات  به  تتمتع  لما  وذلك  االنتخابات،  إدارة  للجنة  التنفيذية  والخطة 

وطنية وأجنبية مشهود لها.

تطوير  على  االنتخابات  إدارة  لجنة  عملت  وقد  لالنتخابات. 
عمليات  تنفيذ  خالل  من  والتدريب  االستقطاب  عمليتي 
تلقى  أجل  من  المختلفة  العمل  لفرق  الذهني  العصف 
إلى  للوصول  والتفاعل،  التواصل  مبدأ  وتعميق  األفكار 
األهداف  ويحقق  أساسيًا  حافزًا  يمثل  مستحدث  نظام 
خالل  العمليتين  مخرجات  من  واالستفادة  منه،  المرجوة 

انتخابات المجلس الوطني االتحادي 2011.

وتدريب  استقطاب  نظام  اعتماد  اللجنة على  وقد عملت 
من  المزيد  إرساء  إلى  الرامية  جهودها  من  يعزز  متطور 
االتحادي  الوطني  المجلس  انتخابات  تجربة  في  االبتكار 
ويتوافق  المعايير  بأعلى  يتصف  نظام  وتوفير   ،2015

معها، وُيسهم في تحقيق معدالت عالية من رضا جميع 
المجلس  انتخابات  تجربة  ورفد  االنتخابية،  العملية  أطراف 
تحقق  إبداعية  ومشاريع  بأفكار   2015 االتحادي  الوطني 
على  البرلمانية  االنتخابات  تجارب  في  متميزة  مكانة  لها 

المستويين اإلقليمي والدولي.
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وقد أثمرت هذه المبادرة عن وضع نظام استقطاب وتدريب يمثل نموذجًا يحتذى به في تنفيذ العمليات االنتخابية.

جدول رقم )14( استقطاب واختبار العاملين في مراكز االنتخاب

في سبيل تنفيذ ذلك؛ فقد حرصت اللجنة الوطنية لالنتخابات على بناء الشراكات االستراتيجية ودعوة جميع الجهات 
البرنامج،  والتسجيل في  للمشاركة  التطوع على حث منتسبيها  ببرامج  المعنية  والمؤسسات  والجامعات  الحكومية 

ليكونوا جزءًا من تجربة انتخابات المجلس الوطني االتحادي 2015.

وقد أسفرت هذه الجهود عن تسجيل أكثر من )3549( طلبًا لاللتحاق بالبرنامج؛ والتي تم تصنيفها وفرزها وأرشفتها 
من خالل نظام الكتروني متكامل أعد خصيصًا لهذا الغرض.

جدول رقم )15( إجمالي عدد المسجلين موزعين حسب اإلمارة والنوع

جدول رقم )16( إجمالي عدد المسجلين  الذين أكملوا تدريباتهم موزعين حسب المؤهل والنوع

العدد اإلجمالي
663

91

452

208

244

331

63

2052

اإلمارة
أبوظبي
عجمان

دبي
الفجيرة

رأس الخيمة
الشارقة

أم القيوين
اإلجمالي

النسبة
%16

%2

%10

%4

%4

%6

%1

%43

العدد
334

31

196

80

88

131

22

882

النسبة
%16

%3

%12

%6

%8

%10

%2

%57

العدد
329

60

256

128

156

200

41

1170

النسب اإلجمالية
%32

%4

%22

%10

%12

%16

%3

%100

أنثىذكر

العدد اإلجمالي
472

79

317

163

199

248

46

1524

اإلمارة
أبوظبي
عجمان

دبي
الفجيرة

رأس الخيمة
الشارقة

أم القيوين
اإلجمالي

النسبة
%16

%2

%8

%4

%5

%6

%1

%42

العدد
242

29

122

65

73

99

16

646

النسبة
%15

%3

%13

%6

%8

%10

%2

%58

العدد
230

50

195

98

126

149

30

878

النسب اإلجمالية
%31

%5

%21

%11

%13

%16

%3

%100

أنثىذكر

جدول رقم )17( إجمالي عدد المتدربين موزعين حسب المؤهل والنوع

العدد اإلجمالي

3

227

129

21

513

10

101

27

493

1524

الشهادة
إعدادي

الثانوية العامة
دبلوم

دبلوم عالي
بكالوريوس

دبلوم الدراسات العليا
ماجستير
دكتوراه

غير معّرف
اإلجمالي

النسبة

%0.1

%6.6

%3.0

%0.6

%9.0

%0.3

%2.4

%0.4

%20.1

%42

العدد

2

100

45

9

137

4

37

6

306

646

النسبة

%0.1

%8.3

%5.5

%0.8

%24.7

%0.4

%4.2

%1.4

%12.3

%58

العدد

1

127

84

12

376

6

64

21

187

878

النسب اإلجمالية

%0.2

%14.9

%8.5

%1.4

%33.7

%0.7

%6.6

%1.8

%32.3

%100

أنثىذكر

إجمالي عدد المسجلين 
الذين لم يستكملوا األوراق 

المطلوبة

1497
إجمالي عدد المسجلين 
الذين استكملوا األوراق 

المطلوبة

2052
 إجمالي المسجلين 

3549

سعى البرنامج إلى إكساب 
الكوادر العاملة في مراكز 

االنتخاب الخبرة العملية 
والميدانية في إدارة وتنظيم 
أحد أهم الفعاليات الوطنية 

وهي انتخابات المجلس 
الوطني االتحادي وتمكينهم 

وضمان حصولهم على 
األدوات والمعلومات الالزمة 

لضمان مساهمتهم القصوى 
في تحقيق األهداف.

وتنفيذه  للبرنامج  التدريبي  المحتوى  تصميم  تم  كما 
المستمر  والتعلم  التدريب  وأشكال  معايير  باستخدام 
المعارف  المنتسبين  إكساب  يضمن  بما  المختلفة، 
فاعلية  مدى  وقياس  المطلوبة،  والسلوكيات  والمهارات 

وأثر التدريب على األداء.

 وقد سعى البرنامج إلى إكساب الكوادر العاملة في مراكز 
االنتخاب الخبرة العملية والميدانية في إدارة وتنظيم أحد 
أهم الفعاليات الوطنية وهي انتخابات المجلس الوطني 
األدوات  على  حصولهم  وضمان  وتمكينهم  االتحادي 
في  القصوى  مساهمتهم  لضمان  الالزمة  والمعلومات 

تحقيق األهداف.
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شكل رقم )25( نماذج من أدلة تدريب العاملين في مراكز االنتخاب

كما عمل البرنامج على تزويد الملتحقين بقواعد ومعايير 
إلتمام  الناخبين  استقبال  وبآليات  وضوابطها،  االنتخابات 
المتعلقة  والتقنية  الفنية  وبالمهارات  التصويت  مراحل 
االنتخاب من  اإللكتروني وجاهزية مراكز  التصويت  بنظام 
الناحية الفنية واللوجستية وذلك للوصول إلى المستوى 
االنتخابية  العملية  في  والحرفية  الدقة  من  المنشود 
مستويات  أعلى  لتحقيق  الالزمة  المهارات  بكافة  واإللمام 

الجودة والتميز فضال عن النزاهة والشفافية. 

وتم التدريب التخصصي حسب األدوار والتوزيع التنظيمي 
ويوضح  االنتخابية.  العملية  في  بهم  المناطة  والمهام 
االنتخاب حسب  العاملين في مراكز  توزيع  التالي  الجدول 

الوظيفة المنوطة بكل منهم. 

المسمى الوظيفي
إعالمي

خدمة العمالء
رئيس فريق

مدرب جماعي
مدرب فردي
مدقق هوية

مراقب
منظم

اإلجمالي

النسبة

%4

%8

%1

%4

%9

%33

%19

%23

%100

العدد

49

106

9

47

119

440

245

301

1316

اإلجمالي
النسبة

%1

%3

%0

%1

%2

%15

%10

%10

%42

العدد

12

37

4

15

32

198

128

128

554

ذكر
النسبة

%3

%5

%0

%2

%7

%18

%9

%13

%58

العدد

37

69

5

32

87

242

117

173

762

أنثى

كان لهذه األدلة األثر الكبير والدور الحيوي في المساهمة في جهود إنجاح 
العملية االنتخابية، وكذلك إيجاد ثقافة انتخابية للكوادر العاملة ضمن هذا 
االنتخابية  العملية  بكافة جوانب وثقافة  تدريبهم وتثقيفهم  البرنامج، عبر 
وخدمة  الجماعي  العمل  وأساسيات  االنتخاب  مركز  في  المطلوبة  والمهام 

العمالء.

جدول رقم )18( توزيع العاملين في مراكز االنتخاب حسب نوع الوظيفة

2-9 خطة عمل برنامج تأهيل وتدريب وإدارة شؤون 
العاملين في مراكز االنتخاب:

لذلك،  الزمني  والجدول  إتمامها،  يجب  التي  التدريبية  للعملية  األساسية  الفعاليات  تحديد  التنفيذية  الخطة  شملت 
بحسب ما هو موضح في الجدول التالي:

جدول رقم )19( الفعاليات األساسية للعملية التدريبية والجدول الزمني
األحداث الفرعية 

 تحديد مسؤوليات المساعدين اإلداريين لكل إمارة 

 تخصيص رقم هاتف والبريد االلكتروني لمركز 

االتصال 

تصميم كتيب المنشورات )250 صفحة( 

تصميم نماذج الطلبات 

تصميم لوحات اإلعالنات )50 لوحة( 

البريد اإللكتروني/ تصميم وسائل اإلعالم والرسومات

تطوير موقع التوظيف االلكتروني/الهواتف النقالة 

التسجيل من خالل الموقع االلكتروني/ عدد المسجلين )3122(

التسجيل من خالل المراكز/ عدد المسجلين )427(

متابعة طلبات التسجيل والحصول على الوثائق الالزمة 

للموافقات األمنية )3549 طلبًا(

تقديم طلبات الحصول على الموافقات األمنية )2052 طلبًا(

تطوير وطباعة المواد التدريبية )1750 نسخة(

اختيار وتعيين المدريين/ عدد )12( مدربًا من الجنسية اإلماراتية، 

و)8( مدربين من جنسيات أخرى

تحديث ونشر جداول التدريب على الموقع االلكتروني ليتسنى 

للمتدربين معرفة موعد ومركز التدريب المخصص لكل منهم

تدريب المدربين ورؤساء اللجان والمساعدين/ عدد )118(

الحدث الرئيس

تجهيز

مركز

االتصال

التوظيف

تسجيل المتدربين

طلبات الموافقات 

األمنية

التدريب

تاريخ البدء

15-04-01

15-04-16

01-06-15

01-06-15

01-07-15

01-05-15

01-06-15

01-08-15

19-08-15

تاريخ االنتهاء

15-04-15

01-06-15

31-08-15

20-09-15

15-09-10

16-08-15

18-08-15

13-08-15

25-08-15
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الحدث الرئيس

التدريب

توزيع المرشحين 

على مراكز االنتخاب

القائمة النهائية

شهادات التدريب

التقرير النهائي

توزيع خطابات 

الشكر والشهادات

تاريخ البدء

23-08-15

23-08-15

16-09-15

13-09-15

06-09-15

23-08-15

22-09-15

27-09-15

27-09-15

25-08-15

27-09-15

04-10-15

04-10-15

18-10-15

22-11-15

تاريخ االنتهاء

15-10-08

21-09-15

16-09-15

27-09-15

26-09-15

17-09-15

23-09-15

08-10-15

30-09-15

30-09-15

30-09-15

15-10-11

22-10-15

18-11-15

متوقع في نهاية 
ديسمبر

األحداث الفرعية 

تسليم رسائل التفرغ من العمل للمتدربين 

تدريب المسجلين في مراكز التدريب التابعة لكليات التقنية 

العليا/ بلغ عدد المتدربين )1396( متدربًا في )178( دورة تدريبية

تخطيط توزيع المتدربين في يوم االنتخاب التجريبي في اإلمارات 

الشمالية

إنتاج وتسليم بطاقات التعريف الشخصية لعدد )1750( متطوعًا

تعيين وتوزيع المتطوعين على مراكز االنتخاب

تحديث معلومات الموقع االلكتروني لعرض أماكن توزيع 

المتطوعين على المراكز وأيام العمل

فرز البطاقات التعريفية وتوزيعها على مراكز االنتخاب

تسليم خطابات التفرغ من العمل للمتطوعين للعمل في 

مراكز االنتخاب

جمع معلومات عن احتياجات المتطوعين من النقل واإلقامة في 

الفنادق في جميع المناطق، ليتم توفيرها لهم من قبل اللجنة 

الوطنية لالنتخابات

تزويد اللجنة بمعلومات عن توزيع المتطوعين على مراكز 

االنتخاب بشكل يومي

متابعة التعديالت والتغيرات التي تطرأ خالل أيام االنتخاب 

تصميم شهادات للمتطوعين الذين عملوا خالل أيام االنتخاب

تصميم شهادات للمتدربين

تسليم التقرير النهائي للجنة 

رسائل التقدير من اللجنة 

شهادات 

التكريم

3-9 إنجازات ومخرجات برنامج تأهيل وتدريب وإدارة شؤون 
العاملين في مراكز االنتخاب:

تتلخص أهم إنجازات ومخرجات برنامج تأهيل وتدريب وإدارة شؤون العاملين في مراكز االنتخاب فيما يلي:
• تدريب 20 مدربًا العتمادهم كمدربين خالل فترة التدريب.

وكافة  المشاركين  وتوزيع  الجداول  معلومات  وعرض  لتسجيل  المتحرك  الهاتف  وخدمة  الكتروني  موقع  تصميم   •

المعلومات الضرورية التي يحتاجها المتطوع.

تجهيز مركز اتصال في كافة المناطق لمتابعة طلبات   •
خالل  من  االنتخابية  اللجان  في  المشاركين  واستفسارات 

الهاتف والبريد االلكتروني والرسائل النصية.
• استالم أكثر من )3000( طلبًا للعمل في مراكز االنتخاب 
الموافقات  طلبات  وتقديم  الكتروني  الموقع  خالل  من 

األمنية.
التطوع  وطلبات  اإلعالنية  الحملة  مواد  وإعداد  تصميم   •

وكافة متطلبات التسجيل.  
• تنظيم وتسليم طلبات الموافقات الرسمية إلى الجهات 

المختصة.
• تدريب أكثر من )1500( متطوعًا في كافة المناطق.

• توفير كافة متطلبات التدريب بواقع )6( أيام في األسبوع 
)صباحًا ومساء(.

مراكز  كافة  على  الشخصية  التعريف  بطاقات  توزيع   •

االنتخاب.
مراكز  كافة  في  المشاركين  مهام  توزيع  خطة  تجهيز   •

االنتخاب في أيام االنتخاب.
• جمع معلومات عن احتياجات المتطوعين الذين يعملون 

الفنادق  في  واإلقامة  النقل  من  سكنهم  مناطق  خارج 
اللجنة  قبل  من  لهم  توفيرها  ليتم  المناطق،  في جميع 

الوطنية لالنتخابات. 
• تصميم تقرير حول إحصائيات المشاركين واالنتخابات. 

• توفير فريق عمل متكامل لتغطية كافة المناطق مكون 
من )37( إداريًا و)20( مدربًا.

• تخطيط وتوزيع المشاركين ليوم االنتخاب التدريبي.
• تسليم بطاقات التعريف الشخصية.

الوطنية لالنتخابات في توزيع خطابات  اللجنة  مساعدة   •

وفرق  والمدربين  المشاركين  على  والشهادات  الشكر 
العمل.

في  المبتكرة  الحلول   9-4
برنامج تأهيل وتدريب وإدارة 
مراكز  في  العاملين  شؤون 

االنتخاب:
تضمن برنامج تأهيل وتدريب وإدارة شؤون العاملين في 
مراكز االنتخاب توفير حلول جديدة ومتنوعة ومبتكرة من 

أجل تحقيق األهداف المرجوة منه. ومثال ذلك:
وتأهيله  بالبرنامج  الخاص  االلكتروني  الموقع  تطوير   •

التسجيل  استمارات  وتعبئة  المتقدمين  طلبات  لتلقي 
وتقديم كافة المعلومات الالزمة عن البرنامج، مما أسهم 

في نجاح وسهولة عملية التسجيل.
والخاصة،  الحكومية  والجهات  المؤسسات  مع  التعاون   •

مما زاد من عدد المشاركين فيه.
• التخطيط للحصول على عدد أكبر من العدد المطلوب 
من  عدد  تغيب  تداعيات  لتالفي   )%150( بنسبة 

المشاركين في أيام االنتخاب.
• استخدام مواد تدريبية من شأنها نشر ثقافة المشاركة 
السياسية وتوعية المتطوعين بأهمية العملية االنتخابية 

ورفع درجة الوعي االنتخابي لديهم.
• التوزيع الجغرافي للعاملين وتحديد مراكز االنتخاب التي 
إلي تسهيل عملية توزيع  الذي أدى  األمر  سيعملون بها، 
مراكز  احتياجات  ودعم  والتخطيط  والواجبات  المهام 

االنتخاب. 
• ربط عملية التسجيل بالهوية الوطنية، وذلك لتسهيل 

عملية الحصول على الموافقات األمنية.
إجراء  يشمل  والذي  العملي،  التدريبي  اليوم  تنفيذ   •

تجربة عملية )محاكاة( ليوم االنتخاب في مراكز انتخاب تم 
إعدادها خصيصًا لذلك.  
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10  - إدارة وتخطيط وتجهيز 
مراكز االنتخاب

عملت لجنة تجهيز مراكز 
االنتخاب على توفير البنية 

التحتية الالزمة من حيث 
الربط الشبكي، أجهزة 

الحاسب اآللي والمزودة 
بنظام تصويت الكتروني 

وفق أعلى مواصفات ونظم 
الحماية االلكترونية العالمية 

وتوفير المطبوعات والنشرات 
المطلوبة ليوم االنتخاب.

بتحديد  االنتخاب  مراكز  وتجهيز  تحديد  لجنة  تختص 
وإدارة وتخطيط وتجهيز مراكز االنتخاب في كل إمارة من 
وضعت  وقد  اإلمارات،  لجان  مع  والتعاون  التنسيق  خالل 
منها  المراكز  هذه  تحديد  في  محددات  عدة  اللجنة 
والسكاني  الجغرافي  والتوزيع  االنتخابية  الهيئات  عدد 
كما  للجمهور،  ووضوحه  المركز  إلى  الوصول  وسهولة 
ومجموعة  العالمي  التجاري  دبي  مركز  مع  التعاون  تم 
مراكز  لتجهيز  بالكفاءة  لها  مشهود  وجهات  اتصاالت 
مراكز  تجهيز  لجنة  وعملت  اإلمارات.  جميع  في  االنتخاب 
حيث  من  الالزمة  التحتية  البنية  توفير  على  االنتخاب 
بنظام  والمزودة  اآللي  الحاسب  أجهزة  الشبكي،  الربط 
الحماية  ونظم  مواصفات  أعلى  وفق  الكتروني  تصويت 
والنشرات  المطبوعات  وتوفير  العالمية.  االلكترونية 
متطور  نموذج  اعتماد  تم  كما  االنتخاب.  ليوم  المطلوبة 
سائر  في  متشابهًا  المركز  وتنظيم  شكل  يكون  بحيث 
اإلمارات بما يعكس –إيجابًا- انطباعات كافة المشاركين 

في العملية االنتخابية.

خطة عمل لجنة تحديد وتجهيز مراكز االنتخاب

كما حرصت اللجنة وبالتنسيق مع كافة لجان اإلمارات على تطوير وتطبيق سياسات وخطط إلدارة  مراكز االنتخاب والمرافق 
تقديم  في  اإلمارات  استراتيجية  مع  يتوافق  وبما  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  واستراتيجية  سياسة  يدعم  بما  والمعدات 
اإلمارات للخدمة  برنامج  للناخبين والمرشحين بغرض توفير قيمة مضافة طبقًا لمعايير وأدلة عمل  االنتخابية  الخدمات 

الحكومية المتميزة.

وضع معايير لتحديد مواقع 
االنتخابات

جمع البيانات لتحديد عدد 
وأماكن مواقع االنتخابات

التواصل مع 
السلطات المعنية 

في الدولة بخصوص 
مواقع المراكز 

االنتخابية

تحديد عدد 
المواقع لكل 

إمارة

تحديد 
مواقع مراكز 
االنتخاب لكل 

إمارة

وضع قائمة 
للتحقق 

من صالحية 
مراكز 

االنتخابات

زيارات ميدانية 
للتحقق 

من المراكز 
المقترحة

التحقق من 
إمكانية الوصول 

للموقع

التحقق من 
أماكن وقوف 

السيارات

التحقق من 
تسهيالت 
الوصول 

لألشخاص 
ذوي اإلعاقة

االنتهاء من 
تقييم إمكانية 

الوصول 
للمواقع

التحقق من 
متطلبات 
االتصاالت

تركيب األثاث 
وفقًا لعملية 

التصميم
تركيب األجهزه

اختبار تواصل 
شاشات 

التصويت مع 
الشبكة 

اعتماد مراكز 
االنتخابات 

المقترحة - 
نهائي

تقديم التصاميم 
لمراكز االنتخابات 

المقترحة

اعتماد التصاميم 
النهائية للمراكز 

االنتخابية
وضع اللمسات األخيرة 

للمواصفات الفنية والربط 
الشبكي بين مراكز االنتخاب

تحديد موعد 
استالم مراكز 

االنتخابات

اختيار مواقع 
مراكز التصويت 

المبكر

القائمة 
الرسمية 

لمواقع مراكز 
التصويت

إعداد وتجهيز 
البنية التحتية 
لمراكز االنتخاب 

المحددة

إعداد شاشات 
التصويت 
ومنصات 
التصويت
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1-10  القائمة التفقدية لتجهيز مراكز االنتخاب:

عملت اللجنة على وضع معايير لتحديد وتجهيز مراكز االنتخاب، تضمنت على سبيل المثال: تطبيق المواصفات البيئية 
في عمليات الشراء واستخدام المواد الصديقة للبيئة بما يضمن المحافظة على البيئة والموارد غير المتجددة وتطبيق 
الرئيسة ومدى توفر مناطق االستقبال  المداخل والمخارج   المربع وعدد  بالمتر  المركز  المفتوحة في  المساحة  معايير 
والتقنية  الفنية  المتطلبات  على  التدقيق  وأيضًا شملت  والخدمات،  والمرافق  والتحميل  والتخزين  والتدريب  واالنتظار 
LAN Switch-Voting Terminals-Pollbooks-WAN Router--  ( الخوادم  وغرفة  واالتصاالت  الكهرباء  ومتطلبات 

لتحديد  التفقدية  القائمة  التالي  الشكل  Training Voting Terminal-Active Server - Server Monitor(. ويوضح 

مراكز االنتخاب واإلدارة األمثل للمستودعات والمخزون:

القائمة التدقيقية الخاصة بلجنة 
إدارة االنتخابات

أبواب المخارج والمداخل
Entrance / exit doors

توّفر أماكن للتدريب
Availability of training area

توّفر أماكن لالنتظار
Availability of waiting area

منطقة االستقبال
  Reception area

مناطق التصويت
  Voting area

توّفر أماكن للتخزين
Availability of Storage area

مناطق التحميل
Loading area

محوالت الطاقة
Power supply

المرافق والخدمات
Availability of  service

room and toilets )M/F(

مراكز االعالم
Media center

القائمة التدقيقية الخاصة 
بشركة اتصاالت

متطلبات التوصيالت

Cabling Requirement

متطلبات المساحة

Space Requirement

متطلبات الكهرباء

Power Requirement

القائمة التدقيقية الخاصة بمركز دبي 
التجاري العالمي

الموقع واللوجستيات

Location & Logistics

الكهرباء

Power Supply/Electricity

محيط وتصميم المركز االنتخابي

Voting Center Dimensions/Layout

غرف الخوادم والمخازن

Storage Area/Server Room

القائمة التدقيقية الخاصة 
بشركة  التجهيز االلكتروني 

للمراكز االنتخابية 

LAN Switch

LAN Switch

الطابعات

Printers

محطات التصويت

Voting Terminals

Pollbooks )Notebook(

Active Server

WAN Router

Server Monitor

طابعات التدريب

training printers

محطات التدريب على التصويت

training  voting terminals

أنظمة االستقبال

reception systems

جدول رقم )20( نموذج للقائمة التفقدية لتجهيز مراكز االنتخاب

2-10  القائمة النهائية لمراكز االنتخاب:
 

اعتمدت اللجنة الوطنية لالنتخابات القائمة النهائية للمراكز االنتخابية وعددها)36( مركزًا انتخابيًا موزعة على مختلف 
إمارات الدولة: 11 مركزًا في إمارة أبوظبي، و6 مراكز في إمارة دبي، و7 مراكز في إمارة الشارقة، و )2( مركز انتخابي لكل 
من إمارة عجمان وإمارة أم القيوين و5 مراكز انتخاب في إمارة رأس الخيمة و3 مراكز في إمارة الفجيرة. وكان توزيعها 

كاآلتي: 
شكل رقم )26( توزيع مراكز االنتخاب على مستوى إمارات الدولة

10

5

15

ابوظبي دبي الشارقة عجمان  رأس الخيمة أم القيوينالفجيرة

شكل  رقم )27( صورة من  آحد مراكز االنتخاب

وقد مر تحديد مراكز االنتخاب عبر عدة مراحل بدءًا من التنسيق مع وزارة التربية والتعليم حول تحديد أنسب المدارس 
لتنظيم فعاليات االنتخابات ونتج عن ذلك اختيار )الثانوية الفنية/ فلج المعال – أم القيوين( وكذلك نتج عن التنسيق مع 
الهيئة العامة للشباب والرياضة اختيار )القاعة الرياضية/ اتحاد كرة القدم - دبي ( و)6 أندية رياضية(، وعدد )2(  من مبانى 
هيئة اإلمارات للهوية، و)3( مواقع تابعة للجامعات والكليات، وكذلك اختيار مبنى الخدمات االجتماعية في عجمان التابع 
لوزارة الشؤون االجتماعية، وكذلك التنسيق مع مجالس ضواحي مدينة الشارقة وقد تم اختيار مجلس ضاحية )مقيدر( 
كمركز انتخاب يغطي المناطق المحيطة. ونتج عن التنسيق مع الشركاء المعنيين في تقديم الخدمات المشتركة والقطاع 
الخاص اختيار )َسن ِست مول –دبي( و)ياس مول- أبوظبي( واختيار األماكن المجتمعية مثل ) 8 مواقع لصاالت األفراح(. وقد 
قام أعضاء لجنة تجهيز مراكز االنتخاب بجوالت تفقدية للمراكز التي تم اعتمادها للوقوف على مدى جاهزيتها، وتقييم عدد 

)73( موقعًا محتمال لمراكز االنتخاب. 
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3-10 إدارة وتخطيط وتجهيز 
مراكز االنتخاب

الدراسات  خالل  من  االنتخاب  مراكز  تجهيز  لجنة  وحددت 
االنتخاب  لمراكز  االستيعابية  القدرة  تكون  أن  الفنية 
النهائية ما يقارب )135( ألف ناخب. كما حددت اللجنة أجهزة 
الستكمال  المطلوبة  الهوية  على  والتدقيق  التصويت 
المراكز  الربط بنظام الشبكات في  المراكز وآليات  تجهيز 
التدريب  الطابعات وأجهزة  التقنية مثل عدد  واالحتياجات 
وأجهزة التدقيق وفق السعة االستيعابية والموقع )حسبما 

يشير إليه الجدول التالي(:

جدول رقم )21( توزيع األجهزة الفنية على 
مراكز االنتخاب

أجهزة تصويت
930

أجهزة تحقق من 
الهوية

385

جهاز قارى 
باركود

أجهزة التدريب:76
بروجكتر54

جهاز 184
تصويت

خدمة العمالء
حاسب آلي86

طابعة86
خط ربط 
احتياطي

19

توفير  على  االنتخاب  مراكز  تجهيز  لجنة  حرصت  وقد 
احتياجات الناخبين مثل التأكد من أن كافة المراكز يتوافر 
بها غرف النتظار الرجال، وأخرى النتظار للسيدات، وأماكن 
مخصصة للتدريب على عملية التصويت للرجال والنساء، 
وأخرى مخصصة للمرشحين، إضافة إلى مواقف للسيارات، 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  الستقبال  مؤهلة  تكون  وأن 
المطلوبة  الخدمية  المستلزمات  من  وغيرها  )المعاقين(، 

للتسهيل على أعضاء الهيئات االنتخابية. 

من عوامل نجاح إتمام تجهيز مراكز االنتخاب ما يلي: 

4-10 التصميم الفني لمراكز االنتخاب:
 

وتوقعاتهم  احتياجاتهم  على  مبنية  مبتكرة  حلول  خالل  من  للناخبين  مضافة  قيمة  ذات  خدمات  وتوفير  تصميم   
وتنفيذ دراسة علمية آللية وحركة الناخبين أيام االقتراع والتي تبدأ بالتدقيق على بطاقة الهوية الوطنية للناخب، مرورًا 
بتدريب الراغبين من الناخبين على عملية التصويت االلكتروني ومن ثم اتباع متطلبات التصويت، وأخيرًا التصويت من 
خالل األجهزة وفق )3( خطوات سهلة وميسرة تستغرق بحد أقصى دقيقتين. كما قامت اللجنة بإعداد كتيبات إدارة 
المخاطر وتحديد اإلجراءات االحتياطية لمعالجة أية حالة طارئة وكيفية التعامل معها. أدناه صورة عامة لنظام تصميم 

مراكز االنتخاب:
شكل رقم )28( نظام تصميم مراكز االنتخاب

مدخل    

تدريب على التصويت رجال منظم الدخولتدريب على التصويت نساء

خدمة 
المتعاملين 

عام 

خدمة 
المتعاملين 

نساء 
منظمي التدفق 

على تدقيق الهوية 

منظم التدفق على 
أجهزة التصويت مراقب أجهزة 

التصويت 

مخرج

االعالم المرشحينالزوار
منظم الخروج رئيس 

المركز
نائب رئيس 

المركز

تدقيق الهوية نساء فقط

أجهزة مخصصة * 
للتصويت بالباركود

مراقب أجهزة 
التصويت 

االلتزام بخطة العمل والجدول الزمني للمشروع وقوائم 
التدقيق.

اتباع المنهج العلمي في إتمام المهام بما يتناسب مع 
اختصاص كل جهة. 

إنشاء غرفة عمليات في المركز الرئيس والخطوط 
الساخنة.

توافر الحلول والخطط البديلة باستمرار لحل المشكالت 
والتغلب على العوائق أثناء التنفيذ.

إنجاز عدد )3( زيارات تفقدية من قبل فرق عمل لجنة 
تجهيز مراكز االنتخاب.

إنجاز عدد )2( من االختبارات المتكاملة شبيهة بيوم 
االنتخاب لقياس الجاهزية لكافة األجهزة واألنظمة 

وأطقم مراكز االنتخاب.

جدول رقم )22( توزيع األجهزة الفنية على مراكز االنتخاب في إمارة دبي
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فقد  المستويات،  أفضل  وفق  االنتخاب  مراكز  ولتجهيز 
عملت لجنة تجهيز مراكز االنتخاب على اآلتي:

شبكة  وإعداد  الشبكي  الربط  معدات  وتوفير  توريد   •

محلية ربطت كافة  مراكز االنتخاب بشكل آمن وفق أفضل 
الممارسات العالمية.

• تجهيز )36( مركزا انتخابيا تم اختيارها من قبل اللجنة 
الوطنية لالنتخابات لتمكين الناخبين من اإلدالء بأصواتهم 

الكترونيًا.
• تقديم الدعم الالزم لتنصيب نظام التصويت االلكتروني 

في مركز البيانات، وتطوير بيئة التعافي من الكوارث.
التصويت  نظام  على  االختبارات  من  العديد  تنفيذ   •

وعمل  وظيفيًا  النظام  جاهزية  من  للتأكد  االلكتروني 
اختبارات اإلجهاد اإلضافي.

• شراء وتزويد ما مجموعه )1006( منصة تصويت: )930( 

منصة تصويت مزودة بأجهزة حاسوب متقدمة )شاشاتها 
تعمل باللمس( وقارئ بطاقة الهوية، )76( منصة تصويت 
مزودة بأجهزة حاسوب متقدمة )شاشاتها تعمل باللمس( 
وماسحات ضوئية لقراءة شيفرة التعرف )الباركود(. و)86( 
طابعات ليزر أحادية اللون، تم توزيعها على جميع مراكز 

االنتخاب.
على  التشغيل  لنظام  موحدة  نسخة  وتنصيب  إعداد   •

التصويت  منصات  في  المستخدمة  الحاسوب  أجهزة 
وأجهزة الحاسوب التي تم استخدامها في انتخابات عام 
النسخة  هذه  تشمل  بحيث  الهوية.  من  للتحقق   2011

نظام التشغيل والجزئية المستخدمة من نظام التصويت 
الحماية  توفير  مراعاة  مع  األجهزة.  هذه  على  اإللكتروني 
تعيق  مخاطر  أي  لتجنب  النسخ  إعداد  عند  القصوى 

العملية االنتخابية.
التصويت  نظام  وتشغيل  لمراقبة  الالزم  الدعم  توفير   •

االلكتروني.
الكتروني  التصويت  نظام  من  تجريبية  نسخة  إعداد   •

لغايات التدريب.
على  االنتخاب  مراكز  في  العاملين  تدريب  عملية  دعم   •

هوية  من  التحقق  حيث  من  االلكتروني  التصويت  نظام 

خطوات  إلى  باإلضافة  للتصويت،  وأهليتهم  الناخبين 
التصويت االلكتروني.

تحت  السبع  الدولة  إمارات  في  االنتخابي  الحدث  إعداد   •

مظلة لجنة فرز واحدة تمثل كافة اإلمارات.
العمليات  وغرفة  االنتخاب  لمراكز  الالزم  الدعم  توفير   •

االنتخاب  يوم  وخالل  المبكر  التصويت  خالل  الرئيسة 
الرئيس.

أرض  مركز  في  الرئيسة  العمليات  غرفة  وتجهيز  إعداد   •
النتائج  وإعالن  االنتخابات  لمراقبة  ظبي،  أبو  المعارض– 

األولية في نفس المركز.
التجريبية  االنتخابات  خالل  الالزم  الدعم  وتقديم  إعداد   •

)دبي والشارقة ورأس الخيمة(.
• تقديم الدعم بعد االنتخابات من حيث توفير المعلومات 
التصويت  نظام  من  باالنتخابات  الخاصة  واإلحصائيات 

االلكتروني.
وبعد  وأثناء  قبل  األمنيين  للمدققين  الدعم  تقديم   •

االنتخابات.
• تقديم الدعم الفني إلعداد مراكز االنتخاب وتوفير اإلدارة 

الفنية للمعدات التي تم توريدها لعملية االنتخاب.
اإلدالء  التي تم  إعداد واجهة مستخدم إلضافة األصوات   •

بها بشكل يدوي في السفارات.

العمل على  فترة طويلة- على  اللجنة -منذ  وقد عملت 
تجهيز البنى التحتية الالزمة لتشغيل العملية االنتخابية 
على  الخدمات  تقديم  لضمان  القياسية  المعايير  بأعلى 
أكمل وجه، آخذين بعين االعتبار جميع االحتياطات الالزمة 
على سريان  تؤثر سلبًا  قد  أو معوقات  أخطار  أية  لتفادي 
العملية االنتخابية. حيث تم تصميم البنى التحتية التقنية 
في  طويل  باع  ذات  خبرة  بيوت  وبمشاركة  عالية  بحرفية 
بمستوى  ارتقت  أساسيات  وضع  تم  كما  المجال.  هذا 

التجهيز التقني إلى أعلى مستوياته، نذكر منها: 
جهة  قبل  من  وتشغيلها  التحتية  البنية  استضافة   -

مختصة ذات موثوقية في الدولة.
والتوقيع  التشفير  في  متقدمة  تقنيات  استخدام   -

الرقمي أثناء عملية التصويت.

- تحقيق توافرية واعتمادية عالية لألنظمة بما يخدم فترة 
االنتخاب دون انقطاع وبما يضمن فعالية األنظمة بالسرعة 

المطلوبة.
المطلوبة  والحماية  السرية  معايير  على  الحفاظ   -
الجهات  توصيات  على  بناء  الدولة  في  بها  والمعمول 

المختصة.
الرقمية  والشهادات  الذكية  البطاقة  تقنيات  استخدام   -

ضمن أنظمة التصويت لضمان الموثوقية والسرية.

5-10 وضع آلية التعامل مع 
الموردين:

حرصت اللجنة الوطنية لالنتخابات على رسم إطار وحدود 
يحقق  بما  الموردين  مع  )شراكة(  المدى  طويلة  عالقة 
المنفعة المتبادلة ويؤدي إلى بناء عالقات مستدامة تدعم 
للمعنيين  قيمة مضافة  تحقيق  اللجنة في مجال  أهداف 
سياسة  واتبعت  المعتدل.  واإلنفاق  التكاليف  وخفض 
والتعامل  الموردين  اختيار  معايير  نشر  في  الشفافية 
معهم وتقييم أدائهم )تعديل ومراجعة العقود، تصنيف 

الموردين، إحالة العطاءات،...الخ(.

 وانطالقًا من ذلك قامت لجنة تحديد مراكز االنتخاب وكافة 
اللجان المعنية بتحديد الخدمات المقترحة للتعهيد بناء 
على األولويات المحددة في الخطة العامة لالنتخابات، وفق 
المتعلقة  الفنية  المواصفات  كافة  وتوثيق  تحديد  مراحل 
للموردين  الفني  والتأهيل  المطلوبة.  الخدمة  بأداء 
مع  التواصل  خالل  من  الخدمة  لتقديم  المرشحين 
والطلب  المتميزة  الخبرة  وبيوت  والهيئات  المؤسسات 
مطلوب  هو  لما  التوضيحية  االجتماعات  خالل  من  منهم 
وفق  والتكلفة  الفنية  العروض  عروض  وطلب  تنفيذه 
تقييم  ثم  ومن  الخصوص.  بهذا  المتبعة  اإلجراءات 
اختيار  واقتراح  فنيًا  الموردين  من  المقدمة  العروض 
أنسبها. وقد تم وضع استراتيجيات وآليات تحويل الخدمة 
الخدمة  إلدارة  نظام  شاماًل  الخاص  القطاع  إلى  المطلوبة 

بعد تعهيدها واإلشراف عليها والتأكد من استكمال كل 
العمل  -نطاق  منها  والمستفيدين  الخدمة  طبيعة  من 
وحجم العمل المطلوب-  الموارد البشرية المعنية بتنفيذ 
ذات  والتشريعات  واألنظمة  واللوائح  القوانين  الخدمة- 
العالقة. ومن الخدمات التي تم تعهيدها: نظام التصويت 
االلكتروني، تجهيز مراكز االنتخاب، العالقات العامة واإلعالن 

والتسويق.

6-10  المسئولية 
المجتمعية للجنة الوطنية 

لالنتخابات: 
يقضي  قرارًا  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  أصدرت  حيث 
بالتبرع بأجهزة الكمبيوتر والطابعات التي تم استخدامها 
في إجراء انتخابات المجلس الوطني االتحادي 2011 و2015 
إلى الجهات المختصة بالعملية التعليمية في الجمهورية 
على  اللجنة  حرص  منطلق  من  وذلك  الشقيقة،  اليمنية 
المؤسسات  بها  تقوم  التي  الجهود  في  المساهمة 
في  أشقائنا  إلى  العون  يد  لتقديم  الدولة  في  المعنية 

الجمهورية اليمنية في كافة مناحي الحياة.
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11- االبتكار

شكل رقم )29(: اإلطار العام لعملية االبتكار  

لتطبيق االبتكار البد من وجود بعض العوامل المساعدة 
والمساندة لعملية االبتكار وهي:

• فريق المؤسسة )الثقافة، االتصال والخ(.
• فريق التوجيه والحوكمة.

• عمليات المؤسسة.

• توفر الموارد الالزمة

من اإلطار العام لعملية االبتكار يمكن استخالص الخطوات الرئيسة لجلب األفكار االبتكارية واإلبداعية وتحديد اإلجراءات 
الواجب اتباعها لتطوير هذه األفكار والعمليات كما يلي: 

أو  إلى عمليات  اإلبداعية وتحويلها  األفكار  الخطوات اإلضافية لجلب  االبتكار يبين بعض  30: خطوات عملية  شكل رقم 
منتجات على أرض الواقع مع األخذ في االعتبار الهدف الرئيس وهو تحسين عمليات ومخرجات العملية االنتخابية:

شكل رقم )30( خطوات عملية االبتكار

• توليد وتجميع األفكار لتقييمها.
• التصميم، التخطيط والتنفيذ لألفكار ووضعها ضمن 

اإلطار المناسب.
• تطوير األفكار والسيناريوهات الختبار الفكرة.

• تنفيذ االختبار وتقييم النتائج.
• أرشفة الفكرة وكافة عمليات االبتكار.

من العوامل الرئيسة لنجاح عملية اإلبداع هي تحديد معايير نجاح األفكار والعمليات االبتكارية. وتحديد العوامل المساعدة 
بالتقدم  ربطها  الضروري  االنتخابية من  العملية  لتحسين  المثال:  االبتكارية وتطبيقها، على سبيل  األفكار  في تطوير 
التكنولوجي بشكل متواز ومتكامل والذي من شأنه تحسين بعض المؤشرات مثل رضا الناخبين وزيادة نسبة المشاركة 

في االنتخابات.

1-11  االبتكار في العملية 
االنتخابية:

“حرصت اللجنة على بناء شبكة شراكات فاعلة مع الجامعات 
الحكومي  القطاع  في  والهيئات  العلمي  البحث  ومراكز 
والخاص لدعم عملية االبداع واالبتكار بما يضمن التكامل 
المتاحة  والموارد  اإلمكانيات  من  األطراف  جميع  واستفادة 

وضمان االستخدام األمثل للمعارف والمعلومات المتاحة.”

عمل  بيئة  خلق  على  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  حرصت 
وتحتضنها  اإلبداعية  األفكار  تساند  لالبتكار  متكاملة 
ينسجم  بما  فاعليتها  وقياس  تنفيذها  على  وتعمل 
اللجنة  واستراتيجية  لالبتكار  الوطنية  اإلستراتيجية  مع 
أكثر  من  تكون  بأن  اإلمارات  حكومة  طموح  وتحقيق 
الحكومات ابتكارًا على مستوى العالم بحلول عام 2021، 

كافة  لدى  المتوفرة  الخبرات  من  االستفادة  جانب  إلى 
عناصر االنتخابات والجهات ذات العالقة بما يعزز من فرص 
في  واإلجراءات  والحلول  الممارسات  أفضل  إلى  الوصول 
جديدة  خدمات  تقديم  بهدف  االنتخابية  العملية  تنفيذ 
وسياسات  مبادرات  واستحداث  األعمال  وتنفيذ  ومبتكرة 
الناخبين  لجميع  مضافة  قيمة  تحقق  إبداعية  بطرق 

والمرشحين.
مع  فاعلة  شراكات  شبكة  بناء  على  اللجنة  حرصت  كما 
القطاع  في  والهيئات  العلمي  البحث  ومراكز  الجامعات 
الحكومي والخاص لدعم عملية االبداع واالبتكار بما يضمن 
اإلمكانيات والموارد  التكامل واستفادة جميع األطراف من 
والمعلومات  للمعارف  األمثل  االستخدام  وضمان  المتاحة 
انتخابات  عملية  في  تمت  التي  االبتكارات  ومن  المتاحة. 

المجلس الوطني االتحادي لسنة  2015، ما يلي:

2-11  التصويت في 
الخارج:

لعام  االتحادي  الوطني  المجلس  انتخابات  في  تم 
في  انتخابيًا  مركزًا  وتسعين  أربعة  تعيين   2015

وتعد  العالم.  أنحاء  جميع  في  الدولة  سفارات 
االماراتيون  خاللها  يمكن  التي  األولى  المرة  هذه 
المقيمون في الخارج من التصويت. وهي بال شك 
للتمكين  التدريجي  للتطور  مهمة  خطوة  تعتبر 
االتحادي  الوطني  المجلس  وانتخابات  السياسي 
إلعطاء المواطن اإلماراتي المقيم في الخارج الحق 
باإلدالء بصوته والسعي لجعل اإلمارات في مصاف 
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3-11  التصويت المبكر:

تعتبر عملية التصويت المبكر من األفكار المبتكرة التي تم تطبيقها في انتخابات 2015، والتي من خاللها يستطيع 
الناخب التصويت خالل ثالث أيام قبل يوم االنتخاب الرئيس. ومن فوائدها: زيادة إقبال الناخبين على التصويت، وتخفيف 
ازدحام مراكز االنتخاب يوم االنتخاب الرئيس، وإعطاء الفرصة للناخبين للتصويت في حالة وجود ظرف طارئ لهم في 

يوم االنتخاب الرئيس.

4-11  نظام الصوت الواحد:
يعتبر األخذ بنظام الصوت الواحد “غير المتحول” من أكبر 
المجلس  انتخابات  في  تمت  التي  االبتكارية  التغييرات 
لعضو  يكون  ال  أن  يعني  وهو   .2015 االتحادي  الوطني 

المقاعد  عدد  )نصف(  يساوي  المرشحين  من  عدد  اختيار 
المخصصة لإلمارة التي ينتمي إليها وفقًا للدستور.

االنتخابية  التحالفات  من  يقلل  بأنه  النظام  هذا  ويتميز 
متكافئة  فرصًا  ويضمن  القبلية  النزعات  على  ويقضي 
هذا  قضى  حيث  المرشحين؛  لنجاح  ومتساوية  وعادلة 
الذي يقوم على  التكتيكي  التصويت  النظام على نظام 
تحالف بعض المرشحين من أجل عدم فوز مرشح آخر، كما 
أنه يؤدي إلى تبسيط نظام التصويت وجعله أكثر فعالية 
من حيث إعالء قيمة صوت الناخب باعتباره العامل المؤثر 

في حسم نتائج االنتخابات.

5-11 نظام التصويت 
اإللكتروني:

المبادرات  من  واحدًا  اإللكتروني  التصويت  نظام  يعتبر 
تحتية شاملة  بنية  تطوير  تم  الدولة؛ حيث  في  المبتكرة 
ألنظمة التصويت اإللكتروني باالعتماد على مشروع الهوية 
الرقمية وقاعدة بيانات السجل السكاني في هيئة اإلمارات 
للهوية. ويوفر النظام أحدث الوسائل التقنية الالزمة لحماية 
)تطبيقات  المستويات  مختلف  على  البيانات  وسرية  أمن 
التصويت، التوصيل الشبكي، مركز البيانات(، كما يوظف 
الصعيد  على  تطورًا  األكثر  اإللكتروني  التشفير  إمكانات 
العالمي لضمان سرية البيانات وعدم التالعب في العملية 

االنتخابية أو في عمليات تسجيل األصوات وفرزها.
العالم  األول على  بانه  اإللكتروني  التصويت  ويتميز نظام 
 ، متكامل  الكتروني  بشكل  التصويت  اجراء  ناحية  من 
كما أنه يقوم بإجراء عملية فرز األصوات واستخراج النتائج 
عامل  تقليص  إلى  باإلضافة  هذا  وسريع.  لحظي  بشكل 
الوقت في تنفيذ إجراءات العملية االنتخابية، بالمقارنة مع 

التجربة السابقة من خالل:  

- اختصار الوقت الممستغرق في عملية التحقق من هوية 
الناخب وإلغاء القوائم الورقية المعنية بذلك، حيث تقلص 
وقت عملية التحقق من الهوية والتأكد من أحقية الناخب 

دون  -فقط-  واحد  مرشح  اختيار  سوى  االنتخابية  الهيئة 
النظر إلى عدد المقاعد المخصصة لإلمارة التي ينتمي إليها 
“الصوت  نظام  عن  النظام  هذا  ويختلف  للدستور.  وفقًا 
اللتين  االنتخابيتين  الدورتين  في  به  أخذ  الذي  المتعدد” 
أجريتا في عامي 2006 و2011م؛ حيث كان يحق لكل ناخب 

في التصويت من )4( دقائق إلى )1( دقيقة واحدة.
بالصوت  اإلدالء  عملية  في  المستغرق  الوقت  اختصار   -
)2( دقيقتين بدالً  إلى حوالي  أتمتتها  االنتخابي من خالل 

من )5( دقائق كما كان الحال في الدورة السابقة.
الوقت المستغرق في عملية احتساب األصوات  - اختصار 
وإعالن النتائج من يوم عمل كامل إلى عدة دقائق )خمسة 
دقائق فقط(، مما يعكس وفرًا ماليًا أيضًا، من خالل احتساب 
فرز  عملية  في  المشاركين  األفراد  لجميع  عمل  يوم  راتب 
لالنتخابات  األولية  النتائج  إعالن  الناخبين، حيث تم  أصوات 
في وسائل اإلعالم خالل )نصف( ساعة بعد إغالق صناديق 

االقتراع في الدولة.

ميزات نظام التصويت اإللكتروني

إلغاء القوائم الورقّية

اختصار وقت التحّقق من هوية الناخب

اختصار وقت اإلدالء بالصوت االنتخابي

اختصار وقت احتساب األصوات وإعالن 
النتائج
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إلى عدة دقائق  األولية لالنتخابات من يوم عمل كامل  النتائج  الوقت المستغرق في عملية فرز األصوات وإعالن  اختصار 
)خمسة دقائق فقط(؛ مما يعكس وفرًا ماليًا أيضًا من خالل احتساب راتب يوم عمل لجميع األفراد المشاركين في عملية فرز 
أصوات الناخبين، حيث تم إعالن النتائج األولية لالنتخابات رسميًا في وسائل اإلعالم خالل )نصف( ساعة بعد إغالق صناديق 

االقتراع في الدولة.

كما يساهم في استخراج التقارير اإلحصائية، حيث تم إنتاج جميع التقارير المطلوبة خالل يومي عمل، وذلك بالمقارنة مع 
العمل اإلحصائي اليدوي، والذي يتطلب ما يقارب أسبوعين إلى ثالثة أسابيع، فضاًل على عامل الدقة حيث أنه باالعتماد 

على األنظمة االلكترونية، فإن عامل الدقة في البيانات اإلحصائية يعتبر %100.

6-11  تحديد مواقع مراكز االنتخاب من خالل دراسات 
التوزيع السكاني:

عملت اللجنة الوطنية لالنتخابات من خالل جهود لجان اإلمارات ولجنة تجهيز مراكز االنتخاب على تنفيذ دراسة التوزيع 
السكاني لتحديد المواقع المناسبة للمراكز، والتركيز على اختيار مراكز انتخاب قريبة من المناطق والتجمعات السكانية 

لتسهيل عميلة الوصول إليها من قبل الناخبين.
حيث قامت اللجنة الوطنية لالنتخابات بتنفيذ عدد من الزيارات الميدانية وفق خمس مراحل تهدف الختيار أفضل األماكن 
في مختلف مناطق الدولة ليتم تحديدها وتجهيزها ليوم االنتخاب، من خالل قيام فرق عمل لجنة تجهيز مراكز االنتخاب 
ولجان اإلمارات بزيارات ميدانية لألماكن المقترحة للوقوف على جاهزيتها ومالءمتها من حيث سهولة وصول الناخبين 
إليها، والعمل على ضمان تجهيز هذه المراكز بأفضل الوسائل والتقنيات الفنية التي تضمن سالسة العملية االنتخابية 

وتسهل عملية دخول وخروج المقترعين بشكل منظم وسريع.

7-11 التصويت في مراكز 
التسوق:

إنشاء مراكز للتصويت في مراكز التسوق الكبرى مفهوم 
مع  أكبر  تفاعل  لخلق  اللجنة  ابتكرته  للتصويت  جديد 
الناس والذهاب إلى كافة أفراد المجتمع وحيث يتواجدون، 
األماكن  في  التقليدي  الشكل  من  االقتراع  عملية  ونقل 
أمام  المفتوحة  التسوق  مراكز  إلى  المغلقة،  الروتينية 
الجميع. حيث أرسى التصويت في مراكز التسوق في ياس 
مول في أبوظبي، وسن ست مول في دبي تقليدًا مبتكرًا 

لالنتخابات البرلمانية على مستوى العالم.
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8-11  وحدة االتصال 
المركزية:

ضمانًا اليصال المعلومات المطلوبة المتعلقة باالنتخابات 
تم  فقد  العمل؛  وفرق  اللجان  نشاطات  أخبار  وتبادل 
تأسيس وحدة اتصال متخصصة تتكون بشكل أساس 
من مسؤول الوحدة ومنسقين يتم تعيينهم من قبل 
كافة اللجان والفرق العاملة في أمانة انتخابات المجلس 
الوطني االتحادي 2015. بحيث تكون مهمتها الرئيسة 
الفريق  أو  للشخص  المطلوبة  المعلومة  وصول  تأمين 
استمرار  يضمن  مما  المناسب،  الوقت  في  المناسب 
العمل بشكل سهل وسلس، كما كانت وحدة االتصال 

هي حلقة الوصل بين كافة العاملين في االنتخابات. 

9-11 أجهزة ومنصات وبيئة 
التصويت  

القياسية  المواصفة  وتنفيذ  وضع  على  اللجنة  عملت 
صديقة  مراكز  لتصبح  االنتخابية،  للمراكز  الخاصة 
الكراسي  )مستخدمي  الحركية  اإلعاقة  لألشخاص ذوي 
خالل  من  واحتياجاتهم  تتناسب  بحيث  المتحركة(؛ 
المعدات  وتصميم  للمراكز  والمخارج  المداخل  تهيئة 
والتقنيات من الشاشات وأجهزة التصويت التي تساعد 
السهولة  من  كبير  بقدر  التصويت  عملية  إتمام  على 

واليسر. 

القيمة  ذات  الخدمات  من  كود(  )البار  خدمة  وتعتبر 
الخاصة  الهوية  المضافة  لمعالجة حاالت تلف بطاقات 
االلكتروني  البطاقة  قارئ  جهاز  تمكن  وعدم  بالناخب 

من استرجاع بيانات البطاقة.
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10-11  نظام إدارة وتخطيط االنتخابات:

يعتبر التخطيط للعملية االنتخابية عملية لوجستية معقدة، لذا فإن األمر يتطلب توافر أدوات متقدمة تحقق مستوى 
مشروع  إنجاز  متابعة  نظام  تطوير  تم  وقد  وفعالة.  سلسة  االنتخابية  العملية  لجعل  واإلدارة  الرقابة  من  وقوي  عال 
االنتخابات الكترونيًا من خالل التعاون مع أحد الشركات العالمية المتخصصة؛ حيث أصبح في استطاعة كافة المعنيين 
االطالع على نتائج ونسب إنجاز أنشطة برنامج االنتخابات والخطط الخاصة بإدارة المخاطر والموارد من خالل الدخول إلى 

النظام من خالل شبكة االنترنت بواسطة الكمبيوترات المحمولة واأللواح والهواتف الذكية.

إدارة موارد  الرئيسة والفرعية في  اللجان   االنترنت رؤساء وأعضاء  إلى شبكة  المستندة  المشاريع  إدارة  أدوات  وساعد 
المشروع في كافة مراحله ، سواء في مرحلة التخطيط للمشروع أو في مرحلة المتابعة وإصدار التقارير. حيث تم توفير 
بعض التطبيقات ذات واجهات تفاعلية بسيطة للمساعدة على إنجاز العديد من المهام المطلوبة خالل عدة دقائق، 

والدخول من أي مكان وفي أي وقت لتحديث حالة المشاريع. كما كانت متاحة على األجهزة الذكية، 

شكل رقم )31( اداة تخطيط  ومتابعة المشاريع

شكل رقم )32( نماذج الخطط والتقارير

برنامج التخطيط  االلكتروني

خطط  التالي  الشكل  ويبين 
المشروع المتاحة على شبكة 
اإلنترنت ولوحات القيادة، بحيث 
اللجان  أعضاء  لجميع  يمكن 
مهام  من  لديهم  ما  معرفة 
وما  إلنجازها  المحدد  والوقت 
والتسلسل  فعليًا،  إنجازه  تم 
الى  للوصول  األنشطة  في 
نهاية المشروع ضمن التكلفة 
الخاصة  والجودة  والميزانية 
أو  حجم  عن  النظر  بغض  به 

نطاق المشروع.

شكل رقم )33( لوحة القيادة إلدارة المشروع

المشروعات طلبات المشروعات الجدول الزمني تقرير المصروفات تنبيهات

قائمة األعمالالمهام الموضوعات المطلوبات طلبات المصادقة
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11-11 نظام حماية التصويت 
اإللكتروني:

تم تطوير نظام الحماية اإللكتروني “التشفير اإللكتروني” 
لعملية التصويت في انتخابات المجلس الوطني االتحادي 
والحيولة  االنتخابية  للمعلومات  التامة  السرية  بما يضمن 
االنتخابية،  بالعملية  خاصة  بيانات  أية  إلى  الوصول  دون 
االنتخابية.  الهيئات  وأعضاء  المرشحين  بيانات  والسيما 
ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني خاصة 
نظام  يتطلب  بحيث  األصوات،  واحتساب  فرز  عملية  في 
التصويت  لنظام  الدخول  بطاقات  استخدام  التشفير 

12-11 تسويق الموقع 
اإللكتروني للجنة:

الوطنية  للجنة  االلكتروني  الموقع  تسويق  بأهمية  إيمانًا 
الجمهور  وحث  الموقع  عنوان  نشر  تم  فقد  لالنتخابات؛ 
المستهدف على دخول الموقع من خالل إعالنات الصحف 
والتلفزيونية،  واإلذاعية  القصيرة  النصية  والرسائل 
باإلضافة إلى الترويج عن الموقع من خالل قنوات التواصل 
االجتماعي التويتر والبالك بيري مسنجر، كما تم التعميم 
على جميع المؤسسات االتحادية والمحلية واإلعالمية على 
صفحاتها  على  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  رابط  إضافة 
اللجنة  رابط  التي أضافت  الجهات  بلغ عدد  الرئيسة، وقد 

على موقعها اإللكتروني )50( جهة.

13-11 الرصد والتحليل 
لألخبار المنشورة في كافة 

وسائل اإلعالم:
باالنتخابات  المعنية  للجهات  الحلول  من  النوع  هذا  يوفر 
نظرة دقيقة وملخصة لكافة المواضيع التي يتم تبادلها 
بخصوص  الجماعي  التواصل  مواقع  على  ومناقشتها 
بحيث  االنتخاب.  مراكز  و  والمرشحين،  االنتخابية،  العملية 
تستطيع الجهات المعنية تحويل هذه البيانات إلى أعمال 
تحليلها  يمكن  بحيث  خاصة  تقارير  في  تنشر  مخططة 
اآلراء  تتبع  الحلول  هذه  خالل  من  يمكن  كما  ومتابعتها. 

باستخدامها،  المخولين  األشخاص  قبل  من  اإللكتروني 
انتهاء  ويعقب  العملية.  بهذه  القيام  من  يتمكنوا  لكي 
احتساب  عملية  االنتخاب  مراكز  في  التصويت  عملية 
نتائج  اإلعالن عن  ليتم بعدها  إلكترونية،  األصوات بصورة 
االتحادي.  الوطني  المجلس  لمرشحي  التصويت  عملية 
تعد  التي  العام  التشفير  مفتاح  بنى  استخدام  تم  وقد 
كما  اإلطالق.  على  وأنجعها  التشفير  أساليب  أفضل  من 
تم االستعانة ببيوت خبرة للتحقق من هذه العملية وأخذ 
وسد  المستويات  جميع  على  الالزمة  االحتياطات  جميع 
واإلجراءات  الفنية  بالتجهيزات  المرتبطة  األمنية  الثغرات 

المرتبطة بالعملية االنتخابية برمتها.

خالل  من  وذلك  معينة،  مفتاحية  كلمة  أو  موضوع  حول 
أوامر سهلة وشاشات قيادة مصممة خصيصًا لجلب هذا 

النوع من البيانات وإعداد التقارير.

14-11 استحداث مركز 
تدريب العاملين وبناء 

شبكة شراكات فاعلة مع 
الجامعات ومؤسسات 

البحث العلمي:
مراكز  في  العاملين  فرق  وتدريب  تأهيل  برنامج  يعتبر 
االنتخاب الذي أطلقته اللجنة الوطنية لالنتخابات بالتعاون 
شهادة  يمنح  برنامج  أول  العليا  التقنية  كليات  مع 
االنتخاب. وقد شهد هذا  متخصصة للعاملين في مراكز 
البرنامج تفاعاًل وتجاوبًا من قبل المواطنين الراغبين في 
العملية  تنفيذ  في  والمشاركة  البرنامج  بهذا  االلتحاق 
البرنامج  في  المشاركون  خضع  حيث   .2105 االنتخابية 
التدريبي لدورات متخصصة من شأنها إثراء معلوماتهم 
الدولة )حفظه  رئيس  السمو  برنامج صاحب  الثقافية عن 
القانونية  باألطر  وتوعيتهم  السياسي،  للتمكين  اهلل( 
اكتساب  من  وتمكينهم  االنتخابية،  للعملية  المنظمة 
مهارات العمل في مراكز االنتخاب ليتمكنوا من التعامل 
على  االنتخاب  مراكز  في  االنتخابية  الهيئات  أعضاء  مع 

الوجه األمثل.
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12 -  الحوكمة
راعت اللجنة مبدأ الحوكمة في تحديد المبادرات والمساهمة 
في اتخاذ القرار وتعزيز مبدأ المساءلة في اللجان من خالل 
لكافة  والحيادية  النزاهة  وضمان  األداء،  مخرجات  شفافية 

أعضاء اللجان.

حرصت اللجنة الوطنية لالنتخابات على تطبيق إطار عمل 
فعال وشامل للحوكمة على مجاالت إدارة العملية االنتخابية 
واإلدارة  البشرية،  الموارد  إدارة  مثل  المختلفة،  ومكوناتها 
الموارد  وإدارة  المشاريع،  وإدارة  المعلومات،  وإدارة  المالية، 
للناخبين  النوعية  االنتخابية  الخدمات  والممتلكات وتوفير 
على  اللجنة  عملت  فقد  ثم  ومن  وشركائها.  والمرشحين 
العمليات  تحديد  خالل  من  والمسؤوليات  المهام  فصل 
لتنفيذ  المالئم  التنظيمي  والهيكل  والمساندة  الرئيسة 
من  تمكنها  والتي  لها  الداعمة  والسياسات  االستراتيجية 
تنفيذ مهامها، والتحقق من تنفيذ تلك السياسات ضمن 

اإلطار العام للنموذج العالمي لإلدارة االنتخابية.

لعملية  الحاكمة  القانونية  بالقواعد  اللجنة  التزمت  كما 
تشكيل لجانها الرئيسة والفرعية، واالستفادة من أصحاب 
اللجان مع تكليفهم  الخبرة والكفاءة للمشاركة في هذه 
بوضع الخطط والمبادرات وفق متطلبات البرامج الحكومية، 
وتركيز الجهود للمتابعة الفعالة لتنفيذ الخطط الموضوعة 
في  يرد  ما  بحسب  تصحيحية  إجراءات  من  يلزم  ما  واتخاذ 
التي  الغايات  تحقيق  يضمن  بما  والتدقيق  التقييم  تقارير 
الحوكمة  مبدأ  اللجنة  راعت  كذلك  ألجلها.  تشكيلها  تم 
وتعزيز  القرار  اتخاذ  في  والمساهمة  المبادرات  تحديد  في 
مبدأ المساءلة في اللجان من خالل شفافية مخرجات األداء، 

وضمان النزاهة والحيادية لكافة أعضاء اللجان. 

وشملت االحتياطات التي وفرتها اللجنة للتحقق من نزاهة 
نظم التصويت االلكتروني الخاصة بالعمليات االنتخابية ما 

يلي:

• االستعانة بشركات عالمية محايدة إلخضاع البرامج والنظم 
موضع  وضعها  يسبق  ودقيق  شامل  فحص  عملية  إلى 

االستخدام الفعلي.
• استخدام البرامج التطبيقية المستندة إلى مصادر عامة 
ومفتوحة للجميع، وذلك لتعزيز شفافية البرامج والتطبيقات 

المستخدمة.
• القيام بعمليات تدقيق دورية للبرامج والتطبيقات، وخاصة 

فيما يتعلق بأمنها.
ورقية  ألدلة  والتطبيقات  البرامج  كافة  إنتاج  من  التحقق   •
مطبوعة يمكن العودة إليها للتحقق من نتائج العمليات 

التي يتم تنفيذها من خالل تلك البرامج والتطبيقات.
والتطبيقات  البرامج  كافة  من  آمنة  بنسخة  االحتفاظ   •

أو  أعطال  أية  المستخدمة، لالستعانة بها في حال حدوث 
خلل في األنظمة اإللكترونية.

وعملت اللجنة الوطنية لالنتخابات من خالل البرامج الداخلية 
معايير  تستوفي  التي  الفعاليات  جودة  من  التحقق  على 
هذه  شملت  وقد  المطلوبة.  والمواءمة  والفاعلية  الخدمة 

البرامج ما يلي:
وطرق  النظم  حول  االستراتيجيين  الشركاء  استشارة   •

العمل الجديدة.
المستمرة  المتابعة  خالل  من  التطوير  برامج  تنفيذ   •

المستندة إلى مؤشرات معتمدة مسبقًا.
• القيام بتجربة البرامج وفحصها قبل الشروع بتنفيذها.

• تنفيذ برامج التدريب الشاملة.
• التحقق من كفاءة موظفي مراكز االنتخاب المهنية ذات 

الصلة.
• تنفيذ برامج المتابعة والتدقيق التي تتبع تنفيذ الفعاليات 

المختلفة.
• اعتماد وسائل لكشف األخطاء ووضع المعالجات المالئمة 

لتصحيحها.

المسائل التي خضعت للتدقيق في عملية تدقيق األداء

عمليات التدقيق

التحضير لالنتخابات ووضع التصاميم الخاصة بها

نجاعة العملية االنتخابية

فعالية األنشطة االنتخابية

مستوى التأثير

االستدامة

محتوى التدقيق

منطقية وشمولية الخطط االنتخابية للجان

العالقة بين كلفة الفعاليات ونتائجها والجودة الناجمة عن ذلك

مدى إسهام خدمات العملية االنتخابية في تحقيق األهداف الموضوعة

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

مدى قدرة  اللجنة الوطنية لالنتخابات على الحفاظ على الفوائد الرئيسة الناتجة عن 
االنتخابات
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1-12 ميثاق خدمة المتعاملين )الناخبين والمرشحين(

كما عملت اللجنة الوطنية لالنتخابات على وضع ميثاق خدمة المتعاملين )الناخبين- المرشحين(، على النحو المبين في 
الشكل التالي:

شكل رقم )34( ميثاق خدمة المتعاملين )الناخبين والمرشحين(

وضع اإلطار العام إلدارة التميز والتوثيق ودراسات رضا المعنيين: 

تطبيق منهجية قياس رضا المتعاملين )الناخبين والمرشحين والمجتمع ولجان اإلمارات(، وبالتنسيق والتعاون مع كافة 
المعنيين بالعملية االنتخابية تم تصميم استبيانات قياس الرضا واإلشراف على توزيعها وشرحها وتجميعها ومن ثم 

تبويب وتحليل نتائجها لمقارنتها بالنتائج وباألهداف الموضوعة وتشخيص مسببات النتائج.
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13 -  خاتمة

يجسد اإلقبال المتزايد من جانب المواطنين سواء في داخل الدولة أو في الخارج على المشاركة في 
انتخابات  في  المشاركة  بقيمة  العميق  المواطنين  إيمان   ،2015 االتحادي  الوطني  المجلس  انتخابات 
االستحقاقات  في  الشعبية  المشاركة  أن  على  واضحًا  مؤشرًا  ويعطي  االتحادي،  الوطني  المجلس 
القادمة ستكون كبيرة، وبالشكل الذي يعزز من التجربة البرلمانية، وبرنامج التمكين السياسي في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة بوجه عام.

فمنذ أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان- رئيس الدولة )حفظه اهلل( في عام 2005م 
انتقال دولة اإلمارات العربية المتحدة من مرحلة )التأسيس( إلى مرحلة )التمكين(، والتي تتمحور حول 
تعزيز مشاركة المواطنين في العمل الوطني، يمضي برنامج التمكين السياسي في مساره بخطوات 
الشأن  المواطنين في  تعزيز وتعميق مشاركة  الرشيدة في  قيادتنا  نحو تحقيق هدف  ثابتة واضحة 

العام، مع األخذ في االعتبار الخصوصية الثقافية والمجتمعية للدولة.

التي  األولى  دورتها  منذ  االتحادي  الوطني  المجلس  انتخابات  تجربة  مسار  تتبع  ذلك  على  ويؤكد 
حيث  2015م.  عام  األخيرة  االتحادي  الوطني  المجلس  انتخابات  إلى  وصوالً  2006م،  عام  في  تمت 
نالحظ زيادة عدد أعضاء الهيئات االنتخابية )أي من يحق لهم التصويت( من دورة إلى أخرى، فعلى 
2006م  عام  في  أجريت  التي  األولى  االنتخابات  في  االنتخابية  الهيئات  أعضاء  عدد  كان  حين 

)20( ضعفًا، حيث وصل  2011م بنحو  انتخابات عام  )6595( مواطنًا، فإن عددهم قد تضاعف في 
زيادة  تمت  فقد   ،2015 األخيرة  االنتخابات  في  أما  مواطنًا.  و)308(  ألفًا   )135( حوالي  إلى  عددهم 
عدد أعضاء الهيئات االنتخابية إلى )224( ألفًا و)279( عضوًا، بنسبة زيادة )66%( في عدد أعضاء 

االنتخابية. الهيئات 

نقلة   2015 االتحادي  الوطني  المجلس  انتخابات  تأتي  أن  على  الرشيدة  القيادة  ومن منطلق حرص 
نوعية في مسيرة التمكين السياسي؛ وإيمانها بأهمية أن يكون للمواطنين دور مؤثر في العملية 
الوطني  المجلس  في  ويعبر عن مطالبهم  يمثلهم،  اختيار من  يكونوا شركاء في  وأن  االنتخابية، 
االتحادي من خالل مشاركتهم الفاعلة في التصويت؛ فقد اتخذت اللجنة الوطنية لالنتخابات العديد 
من اإلجراءات التي تسهل مشاركة أبناء الوطن في هذه االنتخابات، ويأتي في مقدمة هذه اإلجراءات 
مقار  في  أقيمت  انتخابيًا  مركزًا   )94( عبر  بالتصويت  الخارج  في  المتواجدين  للمواطنين  السماح 
البعثات الدبلوماسية للدولة، مرورًا باستحداث أنظمة تقنية جديدة ومبتكرة، تتيح للمواطنين من 
اإلمارة  من  –فقط-  وليس  إمارة،  أي  من  التصويت  الدولة،  مستوى  على  االنتخابية  الهيئات  أعضاء 
االنتخابات،  في  المشاركة  على  االنتخابية  الهيئات  أعضاء  تشجيع  بهدف  وذلك  إليها،  ينتمي  التي 
فضاًل على اعتماد آلية التصويت المبكر للمرة األولى، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام أعضاء الهيئات 

االنتخابية لإلدالء بأصواتهم خالل فترة معينة تسبق اليوم الرئيس المحدد إلجراء االنتخابات.
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1- إحصائيات الناخبين:
 

يلي  فيما  ونعرض  ناخبَا.   )224.281( اإلمارات  كافة  في  االنتخابية(  الهيئات  )أعضاء  للناخبين  اإلجمالي  العدد  بلغ 
للخصائص العامة للهيئات االنتخابية حسب المعلومات التي توافرت عن كافة أعضاء الهيئات االنتخابية وفق اإلمارة، 
المقبولة  الحدود  في  خطأ  نسبة  على  تعتمد  اإلحصائيات  هذه  أن  الصدد  هذا  في  وُيشار   . والنوع  العمرية،  والفئة 
لبعض المؤشرات. وقد تم االعتماد في التحليل على ما توافر من بيانات وتم التعامل معها على أساس عينة تمثل 
المطلقة  األرقام  أكثر من  النسبي  التوزيع  التحليل على أساس  تركيز  تم  االنتخابية، كما  الهيئة  أعضاء  مجموع عدد 

متى تطلب األمر ذلك.

1-1  توزيع الناخبين حسب اإلمارة:
 

إلمارة   %12 ونسبة  الشارقة  إلمارة   %14 ونسبة  دبي  إلمارة   %24 ونسبة  أبوظبي  إلمارة   %40 بنسبة  الناخبون  توزع 
2% إلمارة أم القيوين. ويوضح الجدول اآلتي  3% إلمارة عجمان ونسبة  5% إلمارة الفجيرة ونسبة  رأس الخيمة ونسبة 

والشكل البياني التالي توزيع الناخبين حسب اإلمارة والفئة العمرية:

اإلمارة

أبوظبى
دبى

الشارقة
عجمان

أم القيوين
رأس الخيمة

الفجيرة
العدد اإلجمالي

إجمالي عدد 
الناخبين
90518

53066

32285

5955

4114

27348

10995

224281

20 - 29

29940

15446

11212

1749

1285

6403

3932

69967

30 - 39

29360

15035

10791

2264

1480

11943

5244

76117

40 - 49

15214

10317

4953

1111

866

5664

1341

39466

50 - 59

7337

5731

2587

490

339

1993

358

18835

60 - 69

3850

3351

1337

187

105

970

87

9887

>= 70

4817

3186

1405

154

39

375

33

10009

التوزيع حسب األعمار

توزيع الناخبين في كل إمارة حسب الفئة العمرية »النسبة«

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

>=70

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

الفجيرة

رأس الخيمة

ام القيوين

عجمان

الشارقة

دبى

أبوظبى

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

>=70

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000

الفجيرة

رأس الخيمة

ام القيوين

عجمان

الشارقة

دبى

أبوظبى

توزيع الناخبين في كل إمارة حسب الفئة العمرية »العدد«
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نسب توزيع الناخبين حسب كل إمارة 

اإلمارة
أبوظبى

دبى
الشارقة
عجمان

أم القيوين
رأس الخيمة

الفجيرة
العدد اإلجمالي

العدد                  
90518

53066

32285

5955

4114

27348

10995

224281

النسبة
%40

%24

%14

%3

%2

%12

%5

%100

45%توزيع الناخبين حسب كل إمارة

ابوظبي دبي الشارقة عجمان  أم القيوين رأس الخيمة الفجيرة

%40

%35

%30

%25

%20

%15

%10

%5

%0

ابوظبي دبي الشارقة عجمان  أم القيوين رأس الخيمة الفجيرة

100000

80000

60000

40000

20000

90518

53066

32285

5955
4114

27348

10995

توزيع الناخبين حسب كل إمارة

1-2 توزيع الناخبين حسب النوع:

نسب توزيع الناخبين حسب النوع 

%48 %52

انثى

ذكر

توزع الناخبون بنسبة 52% للذكور وبنسبة 48% لإلناث. ويوضح الجدول التالي توزيع الناخبين حسب النوع.

إجمالي الناخبين حسب النوع

النوع
ذكر
أنثى

اإلجمالي

العدد               
116057

108224

224281

النسبة
%52

%48

%100

اإلمارة
أبوظبى

دبى
الشارقة
عجمان

أم القيوين
رأس الخيمة

الفجيرة
العدد اإلجمالي

النسبة

الناخبين إجمالي 
90518

53066

32285

5955

4114

27348

10995

224281

%100

مؤهل عال
17525

14076

8248

347

48

836

139

52997

%24

مؤهل متوسط
32741

22426

14428

1547

881

8138

1436

91487

%41

ما دون الثانوية
30268

14707

8622

2779

1968

11748

5397

65599

%29

غير معروف
9984

1857

987

1282

1217

6626

4023

14198

%6

توزيع الناخبين حسب المستوى التعليمي

توزيع الناخبين في كل إمارة حسب المستوى التعليمي

%100

ابوظبي دبي الشارقة عجمان  أم القيوين رأس الخيمة الفجيرة

%80

%70

%60

%50

%40

%30

%20

%10

%0

%90
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توزيع الناخبين في كل إمارة حسب النوع  نسب توزيع الناخبين حسب المستوى التعليمي

%41

%24

%29

%6

النوع
الناخبين  إجمالي 

90518

53066

32285

5955

4114

27348

10995

224281

%100

اإلمارة
أبوظبى

دبى
الشارقة
عجمان

أم القيوين
رأس الخيمة

الفجيرة
العدد اإلجمالي

النسب

ذكر 
42278

26110

17098

3204

1632

9427

4031

103780

%46

أنثى 
48240

26956

15187

2751

2482

17921

6964

120501

%54

ويوضح الرسم البياني التالي نسب توزيع الناخبين حسب النوع )ذكر/ أنثى( في كل إمارة.

توزيع الناخبين حسب النوع

%100

ابوظبي دبي الشارقة عجمان  أم القيوين رأس الخيمة الفجيرة

%80

%70

%60

%50

%40

%30

%20

%10

%0

%90

انثى

ذكر

بلغ العدد النهائي للمرشحين في كافة اإلمارات )330( مرشحًا. ونعرض فيما يلي للخصائص العامة للمرشحين حسب 
المعلومات التي توافرت عن كافة المرشحين بحسب: اإلمارة- السن- الجنس- المؤهالت العلمية .

2: إحصائيات المرشحين:

12% إلمارة  18% إلمارة الشارقة، ونسبة  18% إلمارة أبوظبي، ونسبة  27% إلمارة دبي، ونسبة  توزع المرشحون بنسبة 
الجدول  ويوضح  الفجيرة.  إلمارة   %11 ونسبة  القيوين،  أم  إلمارة   %6 ونسبة  عجمان،  إلمارة   %7 ونسبة  الخيمة،  رأس 

والشكل البياني التاليان توزيع المرشحين حسب اإلمارة، وأيضا توزيعهم حسب النوع:

1-2 توزيع المرشحين حسب اإلمارة:
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اإلمارة
أبوظبي

دبي
الشارقة
عجمان

أم القيوين
رأس الخيمة

الفجيرة
إجمالي

العدد                  
89

60

61

23

20

41

36

330

النسبة
%27

%18

%18

%7

%6

%12

%11

%100

توزيع المرشحين حسب كل إمارة

النوع
ذكر
أنثى

اإلجمالي

العدد                  
265

74

330

النسبة
%78

%22

%100

توزيع المرشحين حسب النوع

نسب توزيع 
المرشحين 

حسب النوع 
)ذكر/أنثى(

%22
انثى

%78
ذكر

ويوضح الرسم البياني التالي النسب المئوية لتوزيع المرشحين حسب النوع واإلمارة. حيث سجلت إمارة أبوظبي أكبر 
نسبة للذكور بنسبة )20%(، في حين سجلت إمارتا عجمان وأم القيوين أقل عدد للنساء المترشحات بنسبة )%1(.

ابوظبي دبي الشارقة عجمان  أم القيوين رأس الخيمة الفجيرة

انثىذكر

67 38 50

22 22 11
19 17

4 3

36 29

5 7

توزيع المرشحين في كل إمارة حسب النوع

اإلمارة

ذكر

أنثى

المجموع

أبوظبي

67

22 

89

دبي

67

22 

89

الشارقة

50

11

61

عجمان

19

4

23

أم القيوين

17

3

20

رأس الخيمة

36

5

41

الفجيرة

29

7

36

اإلجمالي

256

74

330

2-2 توزيع المرشحين  حسب العمر:
األربعينات  فئة  تبعها  المرشحين،  إجمالي  من   %29,7 بنسبة  الثالثينات  فئة  في  للمرشحين  العمري  التوزيع  تركز 
من   %57,5 من  أكثر  أن  التالية  البيانية  والرسوم  الجدول  ويوضح   ،%21,8 بنسبة  الخمسينات  فئة  ثم   %41 بنسبة 

المرشحين تقل أعمارهم عن )50( عامًا.

اإلمارة
أبوظبى

دبى
الشارقة
عجمان

أم القيوين
رأس الخيمة

الفجيرة

العدد اإلجمالي

جميع الفئات 
العمرية

89

60

61

23

20

41

36

330

%100.0

20 - 29

4

4

2

0

1

1

3

15

%4.5

30 - 39

25

12

19

7

6

17

12

98

%29.7

40 - 49

37

28

26

9

5

14

17

136

%41.2

50 - 59

20

13

12

7

7

9

4

72

%21.8

60 - 69

2

3

2

0

1

0

0

8

%2.4

>= 70

1

0

0

0

0

0

0

1

%0.3

توزيع المرشحين في كل إمارة حسب العمر

3-2 توزيع المرشحين حسب المستوى التعليمي:
فئة  تبعتها  المرشحين،  إجمالي  من   %49 بنسبة  العالي  المؤهل  فئة  في  للمرشحين  العلمي  المؤهل  توزيع  تركز 

المؤهل المتوسط بنسبة 31%. ويوضح الجدول اآلتي توزيع المرشحين في كل إمارة حسب مؤهالتهم العلمية.

عال

ثانوية
 ما دون 
الثانوية

غير معروف

اإلجمالي

أبوظبي

41

19

15

14

دبي

31

17

9

3

الشارقة

32

21

8

0

عجمان

10

7

5

1

أم القيوين

6

10

4

0

رأس الخيمة

24

12

3

2

الفجيرة

17

17

2

0

العدد

161

103

46

20

330

النسبة

%49

%31

%14

%6

%100

93
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1-3 توزيع إجمالي عدد المصوتين حسب النوع: 
بلغ العدد اإلجمالي للمصوتين أكثر من 79 ألف مصوت، وسجل المصوتون الذكور نسبة 61% بينما سجل المصوتون 

اإلناث نسبة %39.

2-3 نسب التصويت في كل إمارة:
49,8% وإمارة عجمان بنسبة  70%، تلتها إمارة الفجيرة بنسبة  سجلت إمارة أم القيوين أعلى نسبة تصويت بنسبة 

49,79%، في حين سجلت إمارة الشارقة نسبة 29,7%، وإمارة دبي أقل نسب تصويت بمقدار %22,1.

اإلمارة

أبو ظبي
دبي

الشارقة
رأس الخيمة

عجمان
أم القيوين

الفجيرة
المجموع

عدد أعضاء 
الهيئات 
االنتخابية

90518

53066

32285

27348

5955

4114

10995

224281

نسب التصويت في كل إمارة
عدد 

المصوتين

35162

11772

8891

11444

2965

2882

5475

79,157

نسبة 
المشاركة

%38.72

%22.16

%29.69

%41.85

%49.79

%70.05

%49.80

%100.00

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80

أبو ظبي

دبي

الشارقة

رأس الخيمة

عجمان

أم القيوين

الفجيرة

%38.72

%22.16

%29.69

%41.85

%49.79

%70.05

%49.80

نسبة المشاركة في كل إمارة

نسبة التصويت في كل إمارة

3-3 نسبة التصويت في كل إمارة حسب النوع: 
إمارة أبوظبي أعلى مشاركة لإلناث  )74%(، في حيت سجلت  الخيمة أعلى مشاركة للذكور بنسبة  إمارة رأس  سجلت 

بنسبة )%44,5(.

عدد المصوتين 
اإلناث

15594

4727

3835

2962

1124

1023

1562

اإلمارة

أبو ظبي
دبي

الشارقة
رأس الخيمة

عجمان
أم القيوين

الفجيرة

عدد 
المصوتين

35162

11772

8891

11444

2965

2882

5475

عدد المصوتين 
الذكور
19452

7033

5750

8482

1841

1859

3913

 تيوصت ةبسن
روكذلا
%55.50

%59.80

%59.99

%74.12

%62.09

%64.50

%71.47

نسبة تصويت 
اإلناث

%44.50

%40.20

%40.01

%25.88

%37.91

%35.50

%28.53

نسبة التصويت في كل إمارة حسب النوع

%100

ابوظبي دبي الشارقة عجمان  أم القيوين رأس الخيمة الفجيرة

%80

%70

%60

%50

%40

%30

%20

%10

%0

%90
%44.50 %40.20 %40.01 %25.88 %37.91 %35.50 %28.53

%55.50 %59.80 %59.99 %74.12 %62.09 %64.50 %71.47

نسبة مشاركة الذكورنسبة مشاركة االناث

نسبة التصويت في كل إمارة حسب النوع

نسب توزيع المصوتين حسب أيام التصويت

نوع الجنس
ذكور
إناث

المجموع

عدد المصوتين                 

48330

30827

79,157

النسبة
%61.06

%38.94

%100.00

%39 %61

انثى

ذكر

94
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نسب توزيع المصوتين حسب أيام التصويت

4-3 توزيع المصوتين حسب أيام التصويت:
بلغت نسب اإلقبال على التصويت في أيام التصويت المبكر ما يقارب )48%(، وهو أقل من نسب اإلقبال على التصويت 
يوم االنتخاب الرئيس بحوالي )3%(، في حين بلغت نسب اإلقبال على التصويت في الخارج ما يقارب )2%( من إجمالي 

عدد المصوتين في االنتخابات. 

السفارات

أيام التصويت المبكر

يوم االنتخاب الرئيس

المجموع

عدد المصوتين                 

1,378

37,663

40,116

79,157

النسبة
%1.74

%47.58

%50.68

%100.00

%51 %47

%2

يوم االنتخابات

التصويت المبكر

السفارات

5-3 توزيع المصوتين حسب اإلمارة:

نسب توزيع المصوتين حسب اإلمارة

اإلمارة
أبو ظبي

دبي
الشارقة

رأس الخيمة
عجمان

أم القيوين
الفجيرة
المجموع

عدد 
المصوتين                  

35162

11772

8891

11444

2965

2882

5475

79,157

النسبة
%44.27

%14.86

%12.11

%14.46

%3.75

%3.64

%6.92

%100

أبو ظبي %47

دبي
%15

الشارقة
%12

رأس الخيمة
%14

الفجيرة
%7

عجمان
%4

أم القيوين
%4

اإلمارة
أبو ظبي

دبي
الشارقة

رأس الخيمة
عجمان

أم القيوين
الفجيرة
المجموع

عدد المصوتين 

الذكور                  

19,452

7,033

5,750

8,482

1,841

1,859

3,913

48,330

عدد المصوتين 

اإلناث

15,594

4,727

3,835

2,962

1,124

1,023

1,562

30,827

6-3  توزيع المصوتين في كل إمارة حسب النوع:

توزيع الناخبين في كل إمارة حسب الفئة العمرية

0 5000 10000 15000 20000 25000

الفجيرة

رأس الخيمة

ام القيوين

عجمان

الشارقة

دبى

أبوظبى

1562
3913

1023
1859

1124
1841

2962
8482

3835
5750

4727
7033

15594
19452

عدد أصوات اإلناث عدد أصوات الذكور
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7-3 توزيع المصوتين حسب أيام التصويت: 

التاريخ

2015/9/28

2015/9/29

2015/9/30

2015/10/3

المجموع

عدد المصوتين

10759

13352

13552

40116

77779

عدد المصوتين حسب أيام التصويت

52%

17%

17%

14%

8-3 توزيع المصوتين بخيار »ال أرغب بالتصويت«:

اإلمارة

الفجيرة

أم القيوين

عجمان

رأس الخيمة

الشارقة

دبي

أبوظبي

المجموع

عدد المصوتين

46

17

10

99

69

123

121

485

121

123

69

99

46
17

10

الفجيرة

أم القيوين

عجمان

رأس الخيمة

الشارقة

دبي

أبوظبي

تاريخ  في  التصويت  ساعات  حسب  المصوتين  توزيع   3-9 
28-09-2015 )أول أيام التصويت المبكر(

الوقت
10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

المجموع

عدد المصوتين
1880

1923

1189

854

828

855

1136

2013

81

10759

توزيع المصوتين حسب ساعات التصويت في يوم 2015-09-28
2500

2000

1500

1000

500

0
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

1880

1993

1189

854 828 855

1136

2013

81

عدد األصوات

1880

1923

1189

854

828

855

1136

2013

81

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

2015/9/28

2015/9/29

2015/9/30

2015/10/3

96



8

10-3 توزيع المصوتين حسب ساعات التصويت في يوم 
29-09-2015 )ثاني أيام التصويت المبكر(

الوقت
10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

المجموع

عدد المصوتين
1867

2115

1618

1116

990

1175

1476

2887

108

13352

توزيع المصوتين حسب ساعات التصويت في يوم 2015-09-29
3500

3000

2500

2000

500

0
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

2115

1618

1116 990
1175

1476

2887

108

عدد األصوات

1000

1867

1500

الوقت
10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

المجموع

عدد المصوتين
1882

1700

1611

1297

1215

1338

1650

2776

83

13552

توزيع المصوتين خالل ساعات التصويت في يوم 2015-09-30
3500

3000

2500

2000

500

0
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

1700
1611

1297
1215

1338

1650

2776

83

عدد األصوات

1000

1882

1500

الوقت
9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

المجموع

عدد المصوتين
2699

3907

4174

3411

2768

2589

2621

3091

4474

3569

3261

1560

26

40116

توزيع المصوتين حسب ساعات التصويت في يوم 2015-09-29
5000

3000

2500

2000

500

0

4174

3411

3091

4474

3569

1000

3907

1500

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

3500

4000

4500
عدد األصوات

2768
2589

2621

3261

1560

26

توزيع المصوتين خالل ساعات التصويت في يوم 2015-10-03

 11-3 توزيع المصوتين حسب ساعات التصويت في يوم
30-09-2015 )ثالث أيام التصويت المبكر(

 11-3 توزيع المصوتين حسب ساعات التصويت في يوم
30-09-2015 )ثالث أيام التصويت المبكر(

97



13-3 توزيع المصوتين حسب كل مركز انتخاب في 
إمارة أبوظبي:

توزيع المصوتين حسب كل مركز انتخاب في إمارة أبوظبي

مركز االنتخاب

 مركز المعارض / الخبيصي*

 أرض المعارض*

ياس مول

قاعة أفراح الظاهر

صالة أفراح غياثي

قاعة أفراح الهير

نادي الجزيرة

 صالة أفراح مدينة زايد*

جامعة زايد

قاعة أفراح الوقن

صالة أفراح السلع

عدد المصوتين

14,194

11,532

1,328

1,545

836

887

1,041

2,147

742

583

327

*مراكز االنتخاب باللون )األحمر( هي مراكز االنتخاب للتصويت المبكر

نسب المصوتين حسب كل مركز انتخاب في يوم االنتخاب الرئيس 

%40

%33

%4

%4

%2
%3

%3
%6

%2 %2
%1

ياس مول

قاعة أفراح الظاهر

صالة أفراح غياثي

قاعة أفراح الهير

نادي الجزيرة

صالة أفراح مدينة زايد*

جامعة زايد

قاعة أفراح الوقن

صالة أفراح السلع

98
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مركز االنتخاب

َسن ِست مول

القاعة الرياضية/ اتحاد كرة القدم

مبنى الهوية / البرشاء

ندوة الثقافة والعلوم

 المركز التجاري *

قاعة أفراح حتا

عدد المصوتين

2,104

3,214

757

1,030

4,291

376

14-3 توزيع المصوتين حسب كل مركز انتخاب في إمارة 
دبي:

توزيع المصوتين حسب كل مركز انتخاب في إمارة دبي

* مراكز االنتخاب باللون )األحمر( هي مراكز االنتخاب للتصويت المبكر

نسب المصوتين حسب كل مركز انتخاب في يوم االنتخاب الرئيس

مبنى الهوية / 
 البرشاء
%6

ندوة الثقافة 
 والعلوم

%9

الرياضية/  القاعة 
 اتحاد كرة القدم

%27

 َسن ِست مول
%18

 المركز التجاري*
%37

 قاعة أفراح حتا
%3

15-3 توزيع المصوتين حسب كل مركز انتخاب في إمارة 
الشارقة:

توزيع المصوتين حسب كل مركز انتخاب في إمارة الشارقة
مركز االنتخاب

أكسبو / خورفكان

نادي ناشئة الذيد

مجلس ضاحية مغيدر

نادي مليحة الثقافي

 نادي الشارقة للشطرنج *

جامعة الشارقة / كلباء

دائرة التسجيل العقاري

عدد المصوتين

1,622

889

878

1,000

3,730

446

326

* مراكز االنتخاب باللون )األحمر( هي مراكز االنتخاب للتصويت المبكر

%42

%11

%10

%10

%18

%4
%5

اكسبو / خورفكان

نادي ناشئة اللذيذ

مجلس ضاحية مغيدر

نادي مليحة الثقافي

نادي الشارقة للشطرنج

جامعة الشارقة / كلباء

دائرة التسجيل العقاري

نسب المصوتين حسب كل مركز انتخاب في يوم االنتخاب الرئيس
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17-3 توزيع المصوتين حسب كل مركز انتخاب في إمارة 
أم القيوين:

توزيع المصوتين حسب كل مركز انتخاب في إمارة أم القيوين

مركز االنتخاب

قاعة أفراح الشيخ خليفة

الثانوية الفنية / فلج المعال

عدد المصوتين

2,717

409

نسب توزيع المصوتين حسب كل مركز انتخاب في إمارة أم القيوين

الثانوية الفنية / فلج المعال

قاعة أفراح الشيخ خليفة*

%13

%87

18-3 توزيع المصوتين حسب كل مركز انتخاب في إمارة 
الفجيرة:

توزيع المصوتين حسب كل مركز انتخاب في إمارة الفجيرة

نسب توزيع المصوتين حسب كل مركز انتخاب في إمارة الفجيرة

مركز االنتخاب
 أرض المعارض *
نادي دبا الرياضي

مسافي

عدد المصوتين
3,256

1,520

530

%61

%29

%10

نادي دبا الرياضي

مسافي

أرض المعارض

16-3 توزيع المصوتين حسب كل مركز انتخاب في إمارة 
عجمان:

توزيع المصوتين حسب كل مركز انتخاب في إمارة عجمان

مركز االنتخاب
 مبنى الخدمات االجتماعية/ 

الجرف*
مركز سند / مصفوت

عدد المصوتين

2,887

247

نسب توزيع المصوتين حسب كل مركز انتخاب في إمارة عجمان

%92

%8

مركز سند / مصفوت

مبنى الخدمات االجتماعية/ الجرف

*مراكز االنتخاب باللون )األحمر( هي مراكز االنتخاب للتصويت المبكر

*مراكز االنتخاب باللون )األحمر( هي مراكز االنتخاب للتصويت المبكر
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19-3 توزيع المصوتين حسب عدد منصات التصويت في كل مركز انتخاب:
توزيع المصوتين حسب عدد منصات التصويت في كل مركز انتخاب

عدد منصات 
التصويت

38

14

6

22

20

38

20

18

6

8

75

36

18

18

22

22

32

6

38

اإلمارة

أبو ظبي

الفجيرة

رأس الخيمة

دبي

رأس الخيمة

دبي

الشارقة

رأس الخيمة

أم القيوين

الفجيرة

أبو ظبي

رأس الخيمة

الشارقة

الشارقة

الشارقة

أم القيوين

أبو ظبي

عجمان

أبو ظبي

مركز االنتخاب الذكور

مركز المعارض / الخبيصي *

نادي دبا الرياضي

مركز شباب الغيل

َسن ِست مول

مبنى الهوية

القاعة الرياضية/ اتحاد كرة القدم

أكسبو / خورفكان

الصالة الرياضية / الظيت الجنوبي

الثانوية الفنية / فلج المعال

مسافي

أرض المعارض *

كليات التقنية )طالبات( *

نادي ناشئة الذيد

مجلس ضاحية مغيدر

نادي مليحة الثقافي

قاعة أفراح الشيخ خليفة *

ياس مول

مركز سند / مصفوت

قاعة أفراح الظاهر

مجموع 
المصوتين

14,194

1,520

574

2,104

1,781

3,214

1,622

1,402

409

530

11,532

5,480

889

878

1,000

2,717

1,328

247

1,545

نسبة عدد المصوتين 
لكل منصة تصويت

10.10

8.35

7.36

7.36

6.85

6.51

6.24

5.99

5.24

5.10

4.16

4.11

3.80

3.75

3.50

3.34

3.19

3.17

3.13

عدد منصات 
التصويت

20

36

32

24

26

32

24

40

36

38

18

32

71

20

32

20

24

-

-

اإلمارة

دبي

الشارقة

الفجيرة

أبو ظبي

أبو ظبي

أبو ظبي

أبو ظبي

رأس الخيمة

عجمان

دبي

الشارقة

أبو ظبي

دبي

دبي

أبو ظبي

الشارقة

أبو ظبي

المجموع

المعدل

مركز االنتخاب الذكور

مبنى الهوية / البرشاء

نادي الشارقة للشطرنج *

أرض المعارض *

صالة أفراح غياثي

قاعة أفراح الهير

نادي الجزيرة

صالة أفراح مدينة زايد *

مركز أكسبو

مبنى الخدمات االجتماعية/ )الجرف( وزارة 

الشؤون االجتماعية *

ندوة الثقافة والعلوم

جامعة الشارقة / كلباء

جامعة زايد

المركز التجاري *

قاعة أفراح حتا

قاعة أفراح الوقن

دائرة التسجيل العقاري

صالة أفراح السلع

مجموع 
المصوتين

757

3,730

3,256

836

887

1,041

2,147

1,151

2,887

1,030

446

742

4,291

376

583

326

327

77,779

-

نسبة عدد المصوتين 
لكل منصة تصويت

2.91

2.80

2.75

2.68

2.62

2.50

2.42

2.21

2.17

2.09

1.91

1.78

1.63

1.45

1.40

1.25

1.05

-

3.80
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