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 الملخص
 ظقققس ححب تققققس يتعلققمحتوتقققا حلققق بحبمعوققق حعسمتعققسيييحبجبسبقققاتحبمتقققءحي ققق حتيب ست ققسح   قققس ح

بيبوحبفتق حات ععحل هحبمتعسيييحتق حبمتعسلقدبوحابفتقسااقسوحبمداماقتحااقيح،حب تخسبءحمدامتحتس
تتققسحاظقققءح لققاحلقق هحبمتعققسيييحيقققتحداماققتحي قق ح لققاحبمققدا حتيب ست ققسح   ققس ح،حبمتتوققد 

باقس حبمعابتقاحبمتقءحتتقب يحب قسح تلاقتحإمقاححكتسحايتطقي حبمعوق ،حب تقسئ  حمل ظس حبف تخسبء
بم ظققس حح تقققس بمطققي حبمتختلقققتحفإمققاححفضقق عح قق حتطققي حبمعوقق ،حبم ظققس حبف تخققسبءحب تقققس 

افقءح ققاحبمااقوحتق حإاتقيب ح قددح،حافمحبمظيافحبمتقءحتتقيحب قسحبمدامقتحبمتع اقتبف تخسبءح
ح.ت حبجفكسيحابمتقتيوسوحملتشيعحبمعيباءحإلي  حبم ظس حبف تخسبءحبمعيباءحبموسمء

 ،حبمعيب ،حبيمتس بم ظس حبف تخسبءالكلمات المفتاحية: 
Abstract 

The content of this research relates to the basic criteria that should 

be taken into consideration during the selection of an electoral 

system for a country. These standards are based on international 

treaties, agreements and UN decisions. These standards are 

international standards that should be taken into consideration by 

mailto:shorsh.omer@univsul.edu.iq
mailto:mariwanlawyer@gmail.com
https://sites.google.com/a/univsul.edu.iq/faculty-of-law-and-politics/


 -العراق إنموذجا -النظام االنقخابي المالئم نققا المعايير األساسية ال

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

370 

the states during their selection of the electoral system. The 

selection process of the electoral system and the various ways of 

selection of the electoral system are affected according to the 

circumstances experienced by the country concerned. At the same 

time a number of suggestions are provided to the Iraqi legislators 

to consider in order to reform the current electoral system. 

Key words: the electoral system, Iraq, parliament 

 المقدمة
كتققسحفاققبتءحدا ح،حفحاققبتءحتقق حفققيب ح ظستققسحإ تخسباققسحتعي ققسحمدامققتحتعي ققتحب تقققس إ ح تلاققتح

فققءحضققا ح،حاققيب  حدااقققتحمفلققدبفحابمتتطلعققسوحبمتققءحيققيبدحتقق حبم ظققس حبإل تخققسبءحتوقاق ققس
إ حي ققق حب حاعكقققاحبم ظقققس حبف تخقققسبءحبمتقققيبدح،حبمتعطاقققسوحبمتا قققاد ح لقققاح ي حبماباقققع

كتقسح،حمقتتيتاتتحايلباحتسحتتطلعهحبمظيافحبمباسباتحابف تتس اقتحابمتسداقتحابمعشقييتحملداح
إ حل هحبمظيافحم سحتب ييح لاححطييقتحتوديقدحبم ظقس حبف تخقسبءحابمقتوك حعسم  قسوحبمتقءح

اب  حلققق هحبمعابتقققاح،حتققققا حععتلاقققتحديببقققتحبمققق ظ حبف تخسباقققتحابختاقققسيحبمت سبققق حتققق حبيققق   
ااقتح لقاحعقساءحبمتعقسيييحبجامابمظيافحتتوك حعسمتعسيييحابف تعسيبوحبمتءحي  حإ طسئ سح

مقق موحاابققاح،حبفخققي ح   ققس حبمعوقق ح قق ح م ققيحبمقق ظ حبف تخسباققتحت ئتققتعحملبلققدابف تعققسيبوح
إتخققس حبمقققيبيحبتب ققءح ظققس حب تخققسبءحتعققي حتقق حبققي حبج ظتققتحبإل تخسباققتحبمتختلقققتحفبققدحتقق ح

الاحبمبؤب حبمتتعلمحبتااعست سحت حبم ظس حبف تخسبءحابم دفح،حبف سعتح لاحبؤب ح الييح
  تظققيحتقق حبم ظققس حبف تخققسبءحبمقق يح ييققدح  ح  علققهحابققيلتحتققس بح،حتوقاقققهإمققاححبمقق يح يتققء

ف تخقس حبمتؤببقسوحاا قس حبمدامقتهحتقسلاحطتاو قسحتق حبم ظقس حبف تخقسبءحفقءحت ققس حبدبي ح
بميقيبعحبمباسبقءحابمتقدبا حبمبقلتءحملبقلطتحاب  قس حبميقيب سوهحكيقنح ييقدحب حابقسل حفقءح

م ظققس حب حاوققققهحتقق حبمبققل حتوقيققمحتطققاييحبماضققعحبفاتيققسديحفققءحبمبلققدهحتققس بح ييققدحتقق حب
بمت تتعقءححا عققاح قسفققتح ققد حابققا حبفخققيحابمطسئقاققتحابمت لباققتح ققا حتقق حبمتسضققءهحتققس بح
  تظيحت حل بحبم ظس حتوقاقهحت حوي حبمتت ياحبمعسد حممسفتحبمقئسوحبمت تتعاتهحلاح ييدح

  هحت حبم ظس حتوقيمحتت ياحبيمتس ءح سد حم سح  ح ييدحت هحب تسجحوكاتتحتبتقي حاكقا 
،حل هحلءحبجبئلتحبم الييتحبمتءحي  حطيو سحاباحبتخس حبمققيبيحبتب قءح يح ظقس حب تخقسبء
ويققق حتققق حبماب ققق حابمضقققياييحبمتوديقققدحبداقققتح سماقققتحبفلقققدبفحبمتقققءح ييقققدلسحتققق حبم ظقققس ح
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فقس ح،ح يح تلاتحتوديدحبميؤاقتحابفلقدبفحابميساقسو،حاادا حبمقاس حب  هحبمعتلات،حبف تخسبء
 ظققس حب تخققسبءحبققافحاكققا حإ عكسبققسحملياعققسوحابمتيققسم حبمباسبققاتححبمقققيبيحوققا حتب ققءح ي

،حبمضقققاقتحملققققا حبمباسبقققاتحبممبيقققي حاوتقققاحبواس قققسحتيقققسم حبمققققا حبمتتيقققسي تحفقققءحبلقققدحتقققس
ح2003اخققق  حلققق بحبمعوققق ح وقققسا ح  ح بخققق حبمت ياقققتحبف تخسباقققتحفقققءحبمعقققيب حععقققدح قققس ح

 تخسباتحبمتءحت حتب ي سحف يب حإ تا  سحمتعيفتحتد حتطبيمحل هحبمتعسيييح لءحبف ظتتحبف
حب تخسعسوحت لاحبم اب حبمعيباء.حح

اقبتءح لتاقتحبمعوق حتق ح  قهحبقاوددحاعشقكاحدايقمحا تيقمح تاقعحبمعابتققاح: أهميةة الححة 
حب تققققس بمطقققي حبمتختلققققتحبمتقققءحعسفتكقققس حإمقققاححااشقققيي،حبمتقققءحيتقققب يحب قققسحبم ظقققس حبف تخقققسبء

بمتعققسيييحبمداماققتحبمتققءحي قق حبف تتققسدحاحإمققحكتققسحايتطققي ح،حبم ظققس حبف تخققسبءحتقق حخ م ققس
اتقد حتقابفيحلق هحبمتعقسيييحتقعحبف تخسعقسوح،ح لي سحمتيتا ح ظس حب تخقسبءحت ئق حجيحبلقد
ح.حح2003بمتشييعاتحبمتءح يوحفءحبمعيب حععدح س ح

إ حبمتعقققدا وحبمتقققءح قققيوح لقققاحبم ظقققس حبإل تخقققسبءحإل تخسعقققسوحت لقققاح: مشةةة لة الححةةة 
تققتوك حفي ققسحتيققسم حبجوققاب حبممبيققي حملويققا ح لققاح،ح2003بم ققاب حبمعيباققءحععققدح ققس ح

ام حتت حتلقوح،حافءحبمتقسباحتو ا حبفواب حبميييي حاوتاحبمتتابطت،حتقس دح اسباتح م ي
بمتعققدا وح لققاحضققا حتبققت دبوحبمظققيافحبمباسبققاتحابف تتس اققتحابفاتيققسداتحابمققا ءح

سماحبمباسبقاتحابفاتيقسداتحتتسح عاحت حبم ظس حبف تخسبءحببعسحمتعتيمحبمتشق،حبمت تتعء
افققءح قققاحبمااققوحتتيققسد حتققعح،حابإل تتس اققتحبققدفحتقق حبمتبققسلتتحفققءحوققاحلقق هحبمتشققسما

 ددحت حبمتعسيييحبمداماتحبمتءح يوح لاهحبميكاوحابفتقسااسوحبمداماقتحاي ق حتيب ست قسح
حبم ظس حبف تخسبء.حححب تقس فءح

بمباسبققققءحابف تتققققس ءحل ققققسوحف ققققا حاببققققعتحبققققي حتققققسحيتطلعققققهحبماباققققعح: فرضةةةةية الححةةةة 
  حل ققققسوحبققققاطي حابضققققوتحمفوققققاب حاححكتققققس،حابفاتيققققسديحاتققققسح لاققققهحبم ظققققس حبف تخققققسبء

بمباسبققاتحبممبيققي ح لققاحتوديققدحإت ققسهحبمتعققدا وحبمتققءحت ققييح لققاحبم ظققس حبف تخققسبءحتتققسحح
حبم ظس حبف تخسبء.ححح تقس خي ح ددحت حبمتعسيييحبمداماتحفإماححيؤدي
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وي حياينحبمتعقسيييح،حبمت   اتحبمايقاتحابمتوليلاتإماححعو ابت دحبم: منهجية الحح 
كتققسحااولققاحبمت ياققتحبف تخسباققتح،حبمداماققتحبمتققءحيققت حفققءحضققائ سحتيققتا حبم ظققس حبف تخققسبء

حاديببتحتد حتوقمحل هحبمتعسيييحفي س.ححح2003بمعيبااتحععدح س ح
ابمتعسيييحبمتقؤ ي ح ت سا حبمعابتاححبجا فءح،حتعو ي إماححب قب حعو  سحل ب: خطة الحح 

حب تققس ديببقتحبمتعقسيييحبميئابقاتحفقءحإمقاححافءحبم قس ءح تطقي ح،حبم ظس حبف تخسبءحب تقس فءح
حبم ظس حبف تخسبء.

 األولالمحح  
 النظام االنتخابي والجهة المخولة بذلك انتقاءالعوامل المؤثرة في 

 ح ظس حب تخسبءحآخيح ظس حإ تخسبءحتعي حداححس تقس فشوح  حايبيحبم  تحبمتخامتحعحححححح
يؤ يحعت تا تحت حبمعابتاحبمتا اد حفءحبمت تتعحابمتءحي عكاحبماباعحبمباسبءحابمقاتءح

اي  ح  حتما حلق هحبمعابتقاحلقءحبمتقءحتقتوك ح،حابمت لبءحابف  ءحابمدي ءحم موحبمت تتع
وحكقق ماححمتعيفققتح لقق حلقق هحبمتعققسييياححمقق مو،حبم ظققس حبف تخققسبءحس تقققس عقققيبيحبم  ققتحبمتخامققتحع

 ت ققسا ححبجا فققءح،حبم ظققس حبف تخققسبءحبقق تطي حمققهحخقق  حتطلبققي حس تقققس بم  ققتحبمتخامققتحع
افقءحبم قس ءح خيقلحبمعوق حوقا حابم  قتح،حبم ظقس حبف تخقسبءحب تققس بمعابتاحبمتؤ ي حفءح

حبم ظس حبإل تخسبء.ححس تقس بمتخامتحع
 األولالمطلب 

 االنتخابيالنظام  انتقاءالعوامل المؤثرة في                   
تسحبم يحي عاح ظستسحب تخسباسحي بوح  س تهحا دبيتهحفءحدامتحتسحايخقمحفءحدامتحححححححح

بخققي هحفققءحوققي حب حبم ظققس حبمتبققتخد ح قبققهحاطييقققتحتاايققعحبمتقس ققدح قبقق سحاكقق موحو قق ح
بمدبئي حبف تخسباتحاا اتحاياتحبفاتيبعهحايتب ح اضسحبق قاحبمت قاعحبمققاتءحابمعياقءحابف  قءح

دحفققءحبمققدا حبفخققي حبمتققءحيخقققمحفي ققسحلقق بحبم ظققس هحفققسم اب ح لققاحلقق هحبفبققئلتحبمتا ققاح
إخققت فحبمعابتققاحبمبيئققتحبمباسبققاتحابف تتس اققتحابمتسييخاققتحابم قسفاققتحإمققاححبم الييققتحاعققاد

حتعقسد دي قتحتيبقياحبمإمقاححعسفضقسفت،حاك موحبمدي اتحابمتدخ وحبمخسي اتحفءحل هحبمقدا 
فتقق ح لقق ح،حمباسبققاتحابمب اققتحبم ل اققتحجفققيبدحلقق هحبمت تتعققسوبمداتقيبطاققتحفققءحبمتتسيبققسوحب

حل هحبمعابتا:ح
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،حبمتوقافوحبمتقءحتوققد حفقءحدامققتحتقسحفحتوقد حفققءحدامقتح خققي حأواًل: العوامةل الييايةةية: 
إمقاححبم س تتح ق حبمويكقتحبمباسبقاتحاقدحتقدفعحعبقلطسوحبمدامقتحابجودب كتسح  حبمتطايبوح

متتتسشاحتعحتطايحبمت تتقعحاتوامقهحعياقتحتبقسيي ح  سبمتع ياحبإ يب حتعدا وح لاحااب ي 
اتختلنحدي تحتطايحبم ظس حبف تخسبءحتق ح،ح(1)ات  عسحمفاتسوحبمباسبات،حبماضعحبم ديد

دامقتحفحتعيقيحبلتتستقسحإمقاححبمداتقيبطاقتحابمتعقسد دامتحتققداحبموييقسوحبمقيداقتحابم تس اقتح
تطقققايحبم ظقققس حإمقققاححديحعسمضقققياي ابمققققا حبمداتقيبطاقققتحتقققؤححبجبسبقققاتفت ققق يحبموييقققسوح،حم قققس

حإضققسفت،حويقق حتعتققاح وكستققهح لققاحخلققمحويااققتحا شققسسحفققءحبمواققس حبمباسبققات،حبف تخققسبء
 تقسح،حبمداتقيبطاقتحبمتت قدد حتعقسد بمباسباتحعتسحيتتسشاحااقا حاححبجواب توبي ح دب حإماح

 تقققادحبمداتقيبطاقققتحابموييقققسوحفعقققسد حتقققسحابقققادلسحبميكقققادحابمحتعقققسد بمقققدا حبمتقققءحفتيب قققءحبم
فققءحفتقي حبمتوقا حبف تققسمءحملعقيب حتقسح،ح(2)اتما ح يضتحمفاتقسوحبمباسبقاتحابف تتس اقت

ت حبختاسيح ظس حبمتت ياحبم ببءحتعحبمقسئتتحبمتيلقتحاب تعقسيحبمعقيب حدبئقي حح2003ععدح س ح
حفبقاتس،حاكس حملاباعحبمباسبءحبم ديدحتب ييحكبيقيح لقاحتب قءحلق بحبم ظقس ،حب تخسباتحابود 

دتت  حضقياي حبختاقسيح ظقس حب تخقسبءحبإتكس قهحببقتاعس ح تاقعحبمتكا قسوحبمتختلققتحافءحتق
ا قد ح،حتشكياحوكاتتحبئت فاتحمتت يقاح تاقعحبمقئقسوحبمت تتعاقتحإماححفءحبمعيب حتتسح د 

ابقققسئاحخسي قققتح ققق حبمققققس ا حإل عقققسوحإمقققاححإ طقققس حبمتبقققييبوحملققققا حبمباسبقققاتحفقققءحبمل قققا 
ئيحبف تخسباقققتحاب قققدبدحبققق اح قققسخبي ح لقققاحتبقققتا ح قبققق س.حكتقققسحاب حيقققعاعتحتاايقققعحبمقققداب

حبمدابئيحبف تخسباتحكس وحمهحبمدايحفءحتب ءحل بحبم ظس .ح
بم ظققس حبف تخققسبءحفققءححب تقققس معقق حلقق بحبمعستققاحدايبحتواييققسحفققءحثانيةةًا: العوامةةل الد:نيةةة: 

اس حويق حكقس حاعتا ق حإبقتب،حات  سحبمعيب ،حبمدا حبمتءحتتاب دحفي سحبمتيب عحبمدي اتحعقا 
تعوا قققسحتققق حبمت تتقققي حعسمشقققب حبمباسبقققءحتققق ح بقققست  ح ستعقققسوحاطلعقققتحح404  قققييحبقققي ح

ديببقققسوح لاقققسحاباسبقققيي حاايمتقققس يي حاكسفقققتحبمقئقققسوحبمت تتعاقققتحبمتختلققققتحفقققءحبمعسيقققتتح
(ح لققاح  حبمتققب ييحبفمبققيح لققاح56,6إ تتعققوحآيب ح م ققيحتقق ح يققنحبمتعوققا ي ح)،حعيققدبد

                                                           

نتخابية وأثرها على االحزاب السياسية في الجزائرر، رسرالة جاتسرتير، ةليرة لرقيم رشيد، النظم اال (1)

 .14، ص2005الحقوق، تاجعة جنتوري قسنطينة، 

د.جحمد المجذوب، القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان واهم النظم الدستورية والسياسرية  (2)

 .318، ص2002، جنشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 4في العالم، ط
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عبققققب حطباعققققتح،حاعققققادحملعستققققاحبمققققدي ءح2003 حبم ظققققس حبف تخققققسبءحفققققءحبمعققققيب حععققققدح ققققس
بمت تتقققققعحبمعيباقققققءحبمققققق يحيتمقققققا حتققققق ح الباقققققتحتبقققققلتتحتلتقققققا حعسمتعلاتقققققسوحبمتقققققءحتيقققققديلسح

.حااظ قققيحلققق بحبمقققدايح لقققاحبمعتلاقققتحبمباسبقققاتحبم سشقققئتحابضقققوسحتققق ح(1)بمتي عاقققسوحبمدي اقققت
 حتق حخ  حبمتييي حبم يح يديهحبمتي عحبف لقاحبمبقيدح) لقءحبمبابقتس ء(حععقدح بقبا ي

بفبسباتحبمتءحي  ح  حاكا ح لي سحبمعيب حفقءححتعسد دخا حاابوحبفوت  حاوددحفاهحبم
وقمحبمشقع حبمعيباقءحفقءحوكق ح قبقهحععيقدبح ق حح-1اتتت احفءحبم ققسسحبفتاقت:ح،حبمتبتقبا

  حي قققسسحوكققق حبمبلقققدحعسففضقققاحتققق ح ب س لقققسحبمتشققق ادحم ققق حح-2،حتدخلقققه اححبيبد حبمتوتقققا
ب تتسدحتبد حبف تخس حفختاسيحبموكاتتحكس يب حمتت ياحبمشع حح-3،حعسفخ لحابماط ات

اك موحدايحبمتقساضسوحبمتءح  يتهحبلطتحبفئت فحبمتؤاتتحتعحبمبقيدح،ح(2)ايب حتبتقبله
) لءحبمبابتس ء(حكب لاحتي عاتحدي اتحشقاعاتحوقا حإ شقس حت لقاحبموكق حاتقسيياحت ظقا ح

.حافحاقتيققيحدايحبمتي عاققتح(3)تعتققا حعققهبف تخسعققسوحبمتشققييعاتحا ققاعحبم ظققس حبف تخققسبءحبم
إمققاححبقاحاتتققدحلقق بحبج ققي،حبمدي اقتحاتققدخل سحفققءحبمشققب حبمباسبقءح لققاحبمقتققي حبف تقسماققتحفققق 

ويقق حكققس حملتي عاققتحبمدي اققتحبمققدايحبمققيئااحفققءحإ تتققسدحبمقسئتققتحبمتقتاوققتحبققدفح،حيات ققسحلقق ب
د قققا حبمبقققيدح) لقققءحععقققدحح2010تققق حبمقسئتقققتحبمتيلققققتحف تخسعقققسوحت لقققاحبم قققاب حفقققءحآ بي

،ح(4)بمبابتس ء(حف تتسدلسحيا حياعتح ال حبمققا حبمباسبقاتحعسفعققس ح لقاحبمقسئتقتحبمتيلققت
ح1.7كتقسح بقد حبمتي قعح)بماعققااء(حتااقنحبمقيف حفقءحتب قءحتعسدمقتحبقس وحمايقاحبمتعقد ح

اب تبيلقققسحح12/5/2018ابمتعتتقققد حفقققءحتاايقققعحتقس قققدحب تخسعقققسوحت لقققاحبم قققاب حبمعيباقققءح
ح.حح(5) حبفي  حبمباسبءحت حاباحبممتاحبممبيي توسامتحميف

                                                           

، جطبعرة أوفسري  2(د.عبدالعزيز عليوي إسماعيل، النظام االنتخابي االنسب لعرراق ديمقراطري، ط1) 

 . 192، ص2017للكتاب، بغداد، 

( خليررل الربيعرري، المرتعيررة الدينيررة واالنتخابررات، المجلررة العراقيررة للعلرروم السياسررية، ةليررة العلرروم 2)

 .35، ص2005لثاني، السياسية، تاجعة بغداد العدد األول، ةانون ا

لإلطرررعل علرررى  ما ررريل جرررا دارت بيرررذا الخئررروص بررري  سرررلطة االئرررتع  الم قترررة واالحرررزاب  (3)

والمرتعيات الدينية العراقية أنظر: بول بريمر، عام قضيته في العرراق النضرال لبنراد مرد جرترو، 

 .  364- 359، 2006بيروت، دار الكتاب العربي، 

 . 213و 199ي، جئدر سابق، صد.عبدالعزيز عليوي العيساو (4)

، https://sawanews.netالموقرر ، أنظررر الرررابت انلكترونرري التررالي: لإلطررعل علررى  ما رريل  (5)

 .19/1/2019 اريخ الزيارة: 

https://sawanews.net/
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م ق هحبمعابتقاح اضقسحتقس ييح لقاحبمعتلاقتحبف تخسباقتححثالثًا: العوامةل االجتماييةة والثقافيةة:
ايختلقنحتقس ييحلق هح،حفتوقددحبببقهحاتعسدئقه،حابم ظس حبف تخسبءحبمتعتتدحفءحكقاحب تخسعقسو

،حدامققتحبمابوققد حتقق حتيولققتحفخققي حبققاحيختلققنحتس ييلققسحدبخققاحبم،حبمعابتققاحتقق حدامققتحفخققي ح
فسمدا حبمتءحتعس ءحت ح بعتحبجتاتحبمتيتقعتح،حوحوب حطباعتحبمتيولتحاخياياست سا م

ابمتقلياحت حب عكسبست سح،حي عيءحب حتمينح ظست سحبف تخسبءحعتسحيتتسشاحتعحل هحبمظسلي 
 حبقي حتختلقنحكتسح  حبمدا حبمتءحتتتيقاحعس قبقستسوحوقسد،حبمبلباتح لاحبمعتلاتحبف تخسبات

ي قق حب حابخقق ح ظست ققسحبف تخققسبءح،حبمطعقققسوحابفطققيبفحبمتشققسيكتحفققءحبمعتلاققتحبف تخسباققت
ح.ح(1)ععي حبف تعسيحل هحبمعابتا

افاتقسحيتعلقمحعقسمعيب ح،حايلع حبمت اعحبم قسفءحدايبحابضوسحفءحتوديدح اعحبم ظس حبف تخسبء
بمب اققتحإمققاححعسفضققسفت،حي ققسحعقققا ابمقققاتءحف،حابمطققسئقء،حابمققدي ء،حإ حا ققادحبمت ققاعحبف  ققءفقق

بوققدحبفبققعس حبمتققءحدفعققوحح(2)بمتققءحمققهحدايحت قق حفققءحبمواققس حبمباسبققات،حبمقبلاققتحابمعشققسئييت
بقققلطتحبفئقققت فحبمتؤاتقققتحابمبسبقققتحبمعقققيبايي حاكققق موحبمتي عاقققتحبمدي اقققتحفقققءحتب قققءح ظقققس ح

حبف .امودح2003ت لاحبم اب حبمعيباءحت   س ححبمتت ياحبم ببءحضت حاس ا حب تخسعسو
تحتققب ييحكبيققيحفققءحتوديققدح ققاعحدبييققملعابتققاحبمتسداققتحابإلحة:دار ةةراحعةةًا: العوامةةل الماديةةة واإ
دبييققج حل ققسوح  ظتققتح  تخسباققتحتتطلقق حاققديبوحتسماققتحاح،حبم ظققس حبف تخققسبءح اضققس تحكبيققي حب 

إ حاعتبقيحبم ظقس حبمق يحي ققاحكسلقاح يحبلقدح،حك ظس حبم قامتي ،حفبتدبتتحبمعتلاتحبف تخسبات
،حاك موحبموقس حعسم بقعتحمت تخسعقسوحبمتمتيلاقت،حتدبيياح مبيحت حبم سويتي حبمتسداتحابإلعشك

،حويقق ح تاققعح ظقق حبفالباققتحتتطلقق حب ققيب حبف تخسعققسوحبمتمتيلاققتحمتققا حبمتقس ققدحبمشققساي 
ااعتبققيحكققاحتقق ح ظققس حبميققاوحبمبققدياحابمتوققدادحابميققاوحبمابوققدحبمتتوققا حتقق حبف ظتققتح

،حتحمتطباق ققسحعشققكاح يققددبييققتبققتااسوح سماققتحتقق حبمقققديبوحبإلحإمققاحبف تخسباققتحبمتققءحتوتققسج
ابم ققامتي حابميققاوحبمبققدياححبجا كتققسحب حتيبققا حبمققدابئيحبف تخسباققتحفققءحظققاح ظقق حبمقققسئاح

بخق فح ظقس حبممتلقتحابممتلقتحبمواااقتحابميقاوحبمابوقدح،حتدبييقتعتبيحتعقد حتق حبم سواقتحبإل

                                                           

 .16لرقيم رشيد، جئدر سابق، ص (1)

ي في العراق دراسة في االنتخابات النيابيرة د.رياض مازي البدران، سوسيولوتيا السلوك االنتخاب (2)

 . 135و 112، ص2016، ج سسة ثائر العئاجي، بغداد، 1، ط2014
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إ ققيب بوحإمققاححمتتوققا حبمتققءحفتوتقسجايقيحبمتتوققا حابميقاوحبمتوققدادحابميققاوحبمابوقدحب
ااعتبقققيح ظقققس حبمتت يقققاحبم بقققبءحبفاقققاحكلققققتحابفبققق احتققق حويققق حتتطلعستقققهح،حتحتعققققد إدبييققق
فكقاحتق ح،حبم ظقس حبف تخقسبءح اضقسحس تققس كتسحتتب يحتتطلعسوحتبق ياحبم قسخبي حع،حتدبييبإل

لقققاحكلققققتحابم قققامتي حابميقققاوحبمبقققدياحا ظقققس حبقققايدبحلقققءحبمققق ظ حبف حبجا  ظقققس حبمققققسئاح
افقققءحظقققاح ظقققس حبممتلقققتحابممتلقققتحبمواااقققتحابميقققاوح،حتدبييقققابفم قققيحتعقيقققدبحتققق حبم سواقققتحبإل

،حبي ح بق احععق حبمشققء بمتتوقا حفت عقاحتق ح تلاقتحتبق ياحبم قسخوقدحبمتتوقا حااييحبماب
 ظقققس حبمتت يقققاحبم بقققبءحبمتطبقققمحضقققت حدابئقققيحب تخسباقققتحكبيقققي حبفاقققاحتقعيقققدبححبي تقققسحاعتبقققي

ح.ح(1)اتملاقس
فقققءح،حيلعقق حلقق بحبمعستققاحدايحفققءحتعيققي حبم ظققس حبف تخققسبءحالعوامةةل الخارجيةةة: خاميةةًا:

وحبقلطتحبفئقت فحبمتؤاتقتحعقسفت حبمتتوقد حفمتقس حببقتعس ح2003 ابقس حح9بمعيب حاععدح
اييوحبفت حبمتتوقد حح2004كس ا حبم س ءحح24افءح،حبمعيبايي إماححب يب بوح قاحبمبلطت

 ققادحبمتققءحبقق مت سحبفتقق حبمتتوققد حمتقققسي حا  ققسوح ظققيحا دوحبم ،حبمعققيب إمققاححبيبققس حعع ققت
كقققس ا حبم قققس ءحح30ب قققيب حبف تخسعقققسوحبمتشقققييعاتحفقققءحإمقققاححبمقياقققس حبمباسبقققيي حفقققءحبمعقققيب 

افيخقققاحدايحبمافاققسوحبمتتوققد حبفتييكاققتحتت لققتحعوسمتققهحبمتققد ءحفققءحبمعققيب ح،ح(2)2005
ءح  ييوحعتا عهح ا حب تخسعسوحبا حبييتيحفءحبمتدخاحمتوديدحتعسم حبم ظس حبف تخسبءحبمت

ح96ااظ ققيحلقق بحبمققدايحفققءح تلاققتحيققاساتحبفتققيح،حتشققييعاتحععققدحبقققاسحبم ظققس حبمبققسبم
القق بحبفتققيحيققد حعشققكاحابضقق حب ح،حبميققسديح قق حبققلطتحبفئققت فحبمتؤاتققتح2004مبقق تح

ج حبمتقدتتحتضينح  حت لاحبموك ح،حبمقس ا حاضعحت حاباحبمتوتاحعتشسيكتحبمعيبايي 
بمقق يحيقققسد ح لققاحب تعقققسيحح2004مبققق تحح87ب ققاحفقققءحااققوحبقققسبمحبمقققيبيحياقق حبمعيباققءحت

ا  حبف تخققققس حاكققققا حعسمتت يققققاحبم بققققبءحفققققءحبف تخسعققققسوح،حبمعققققيب حدبئققققي حب تخسباققققتحابوققققد 

                                                           

، الم سسررة الدوليررة 2(آنرردرو رينولرردز وآخرررون، أشرركال الررنظم االنتخابيررة،  رتمررة أيمرر  أيرروب، ط1)

 .195- 191، ص2010للديمقراطية واالنتخابات، بولز ترافيكس، السويد، 

 . 232- 230لعزيز عليوي العيساوي، جئدر سابق، ص( د.عبدا2)
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.حتتقققسحيقققد ح لققاح  حلققق بحبمققققس ا حكقققس حويققيلتحإلتققققس حبقققي حت لقققاح(1)بمتشققييعاتحبمتقبلقققت
ح.ح(2)بلطتحبفئت فحبمتؤاتتاححبموك 

فءحوسفوحبمتوقا ح وقاحبمداتقيبطاقتحفقءحبمت تتعقسوحبمتقءحتعقس ءححامل الوقت:ياديًا: ي
 ايققاحدي ققتحابفبققتقسد حت ققهحإمققاححي قق حببققتي  حبمااققو،حتقق ح ققاحباسبققءحلقق حات قبقق 

اب  حإختاقققسيح،حبموسمقققتحبمطباعاقققتحاب  قققسد حتشقققكياحبمتؤببقققسوإمقققاححف قققسد حبمواقققس حبمباسبقققات
إمقققاحح ظتقققتحبف تخسباقققتحبمتختلققققتحتوتقققسجج حبف،حبم ظقققس حبف تخقققسبءحيتقققب يحب كققق بحظقققياف

فعتلاقتحتبق ياح،حفتيبوحات اقتحتتقساتقتحإل قدبدحبمب اقتحبمتوتاقتحبمضقياييتحمتطبيقمحكقاحت  قس
إمققاححتقق حبمتبققسئاحبمتققءحتوتققسج،ح لققاحبققبياحبمت ققس ،حبم ققسخبي حاتيبققا حبمققدابئيحبف تخسباققت

شقققي اتحيقققعاعسوحتتقققاحإمقققاححابمتقققءحتققق حشقققب  سح  حتقضقققء،حتايقققدحتققق حبمااقققوحإلتتست قققس
بم ظققس حبف تخققسبءحبمقق يحإمققاحح.حفقققءحلقق هحبموققسفوح ققسد حي ل ققب(3)بمعتلاققتحبف تخسباققتحبيتت ققس

القق بحلققاحإوققد ح بققعس ح،حتققد حات اققتحطايلققتحف ققدبدحبمب اققتحبمتوتاققتحمتطباقققهإمققاححفاوتققسج
،ح ظققس حبمقسئتققتحبم بققباتح لققاح بققساحدبئققي حاط اققتحابوققد حفققءحت ققاحلقق هحبمبلققدب إمققاححبمل ققا 

معققيب حبمقق يح  تتققدح ظققس حبمقسئتققتحبم بققباتحتققعحب تعققسيح تاققعحتوسفظققسوحبمعققيب حعتققسحفي ققسحب
حدبئي حب تخسباتحابود .ح

حب تقس ب  ح،حاحعب حل سوح ابتاحتتعدد حيتب يحب  حبم ظس حبف تخسبء،ح بت تجحتتسحتقد حححححح
 يح ظس حب تخسبءحدا حوبس حملعابتقاحبمتا قاد ح لقاح ي حبماباقعحابمق يحيتطلعقهح  قس ح

اققدفحتقق ح  حتشققسيوحفققءحتيبققياحد ققسئ حاحح حب تخققسبءحبققافحمقق حاكتقق حمققهحبم  ققس  يح ظققس
تمقققققا ح قققققا بحتققققق حتعتيقققققمحبمتشقققققسماح،حتوبقققققي حبدب حبموكتاتقققققتحابمبيمتقققققس اححبمداتقيبطاقققققت

حابمييب سوحبمباسباتحابف تتس ات.
ح

                                                           

، ج سسرة الغرد 1( ف اد قاسم عبداالجير، جقاالت سياسية واقتئرادية فري العرراق جابعرد االحرتعل، ط1)

، نقرع عر : د.عبردالعزيز عليروي العيسراوي، المئردر 163، ص2004للدراسات والنشر، بغداد، 

 . 232السابق، ص

المعاهدة الدوليرة فري و رل الدسرتور فري  رود قرانون ادارة الدولرة  (  عح تبير البئيئي، دور2)

، 66العراقيرة فرري المتررة االنتقاليررة، جرةرز المرررات للتنميرة والدراسررات االسرترا يجية، ةررربعد، ص

 .232نقع ع : د.عبدالعزيز عليوي العيساوي، المئدر السابق، ص

 .162آندرو رينولدز وآخرون، جئدر سابق، ص (3)



 -العراق إنموذجا -النظام االنقخابي المالئم نققا المعايير األساسية ال

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

378 

 المطلب الثاني
 النظام اإنتخابي انتقاءالجهة الميؤولة ين 

كتقسحافحيقت ح،حباقتحمتلباقتحتتطلعقسوحبجوقاب حبممبيقي حفقق فيت حاضعحبج ظتتحبف تخسحححححح
كتسحات حبميقع ح  حاكتق حبم  قس حمل ظقس ح،حاضع سحافمحتستييدهحبجواب حبميييي حفق 

كقققا حبفوقققاب ح قققسد ح،حتعقققديل س اححبف تخقققسبءحبمتقققءحاققققا حبفوقققاب حبمباسبقققاتحفقققق حبقققإاتيب 
بم ظققس ححب تقققس  حتبققبمتحفققءحوققي حإ،حيعو ققا ح قق حبم ظققس حبمقق يحاوقققمحتيققسمو  حبمضققاقت

اكتققسحفوظ ققسحفققءحتققب ييحبمقق ظ ح،حبف تخققسبءح مبققيحعك يققيحتقق حبمياعققسوحابمتيققسم حبمواااققت
بف تخسباقققتح لقققاحبمعتلاقققتحبمباسبقققاتحفقققإ حمل ظقققس حبإل تخقققسبءح يقققع حيتعلقققمحعكسفقققتحبمشقققيبئ ح

فت حبجبئلتحبم الييتحبمتءحي  حاضع سح لاح،حتتعاتحابمظيافحبمباسباتحبمتا اد بمت 
بم ظققققس حبإل تخققققسبءهحعتع ققققاحتقققق حلقققق ححب تقققققس امققققتحبمت ساشققققسوحلققققء:حتقققق حاقققققا حععتلاققققتحطس

اتقققق حلقققق ح،حبمتخامقققا حباضققققعحتبقققسمتحتيييققققيحبم ظقققس حبف تخققققسبءح لقققاحبف  ققققد حبمباسبقققات
بمتعدمقققتحاتققق حخققق  حباقققتحابقققسئاهحاتقققسحلقققءح اححبمتبقققؤاما ح ققق حباتقققيب حبمققق ظ حبم ديقققد 

بمتعققدياهحاتققسح احح ءحملقاققس حععتلاققتحبمتيييققيبمابققسئاحبمتققءحيافيلققسحبفطققسيحبمباسبققءحابمقققس اح
بمتعقد ح اححلءحتقتضاسوحبموابيحابمت سظي حبمتطلاعتحكقءحيتبق حبم ظقس حبف تخقسبءحبم ديقد

بمتعدياح لاحبي حبماباعحععدحبف ت س حت ح اححعسمشي اتحابمقبا هحاكينحيت حت قي حبمتيييي
 قد حتوقيقمحبفلقدبفح احح قس اتسحلءحبمتقسيااحبمتءحيقت حخ م قسحااقساحتقد ح ح(1)بايبيهه

بمتءحإاتي حبم ظس حبف تخسبءحت ح  ل سهحتتسحتقد حيتبي حم سح  حموي اقسوحبمعتلاقتحبمتقءحيقت ح
تعديلققهحتققب ييحكبيققيح لققاح ققاعحبم ظققس حبف تخققسبءح اححبم ظققس حبف تخققسبءحب تقققس تقق حخ م ققسح

بمقبققا حبمعققس حتققد حشققي يتهحاحإمققاححعسفضققسفت،حات ئتتققهحملاباققعحبمباسبققء،حبمقق يحي ققتجح   ققس
حبم ظس حبف تخسبء:ح تقس ل سوح د حطي حف،ح.حتبدئاسحافءحبم س  حبمعتلء(2)عه

حب تققققس اقققدحاشققيفح لقققاححالنظةةةام االنتخةةةابي مةةةن قبةةةل المؤييةةةات الدوليةةةة: انتقةةةاءأواًل: 
اباتيب حبم ظس حبف تخسبءحبمتؤببسوحبمداماتحبمتشيفتح لاحإ سد حب س حبم ظس حبمباسبءحفءح

كل  قتحبجتق حبمتتوقد حبإلاتيقسداتحابإل تتس اقتح،حبميقيبعحابفاتتقس حبمقدبخلءبمدا حتقسحععقدح
                                                           

 .30و رينولدز المئدر السابق، صآندر (1)

 . 30آندرو رينولدز، جئدر سابق، ص (2)
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ميي حآباسح)آفبكاب(حابمتؤببتحبمداماتحملداتقيبطاتحابإل تخسعقسوحميقي حتاايقدحبجطقيبفح
بمقس لققتحبمبقققاييتحابمداماققتحعسمع سيقققيحبجبسبققاتحجخققق لسحعسف تعققسيحفقققءح تلاققسوحإ تخسباقققتح

ضققت ح مققوحتققسحاستققوحعققهحبققلطتحبفئققت فحبمتؤاتققتحفقققءح.حايققدخاح(1)تبققتقبلاتحفققءحبققاييس
ابفبقققتقسد حتققق ح،حويققق حاقققستابحعسمتشقققسايحبمتبقققتقا حتقققعحتت لقققءحبفتققق حبمتتوقققد ،حبمعقققيب 

اا قس بح لقاح مقوح،حاتعحاطقسعح قيي حتق حبمشقع حبمعيباقء،حتشسايبت  حتعحت لاحبموك 
ح.ح(2)ت حتب ءح ظس حبمتت ياحبم ببء

فتققسح،ح واس ققسحاقققي حبم ظققس حبف تخققسبءحخسي اققسعححيةةًا:ثانيةةًا: فةةرن النظةةام االنتخةةابي خارج
اكقق موحفققءح،حوققد حفققءحبمتس اققسحبمييااققتحععققدحبموققي حبمعسمتاققتحبم س اققتحاعتبققيحتقق حلقق بحبم ققاع

بيبدوحبمققققابوحبمبييطس اقققتحب حتتققققسد ح قققاد ح،حفققققءحبمتس اقققس،ح ستباقققسحفقققءحبابخقققيحبم تس ي قققسو
بمقيداققتحبمقق يحكققس حتطعقققسحفققءححاكققس حبمخققافحتقق ح ظققس حبمققدبئي ،حبموكقق إمققاححبموقا حبم ققسايح

مقققق بحكققققس حبت ققققسهحبمقققققابوحبمبييطس اققققتحب حتعتتققققدحفققققءح،ح1933-1919بمتس اققققسحبققققي ح ققققستءح
 ظقققس حبف تخقققس حبم بقققبءح لقققاحببقققساحبمقسئتقققتح،حبمت قققسطمحبفمتس اقققتحبمخسضقققعتحمبقققاطيت س

بمتيلقققققتحتتققققسحاوققققي حبم ققققسخبي حتقققق حوييققققتحبفختاققققسيحبققققي حبمتيشققققوي .حبتققققسحفققققءحبمت ققققسطمح
ات حل ي ح،حفطعقوح ظس حااتسيحبف تخسبءحبسعقسعح،حاطي حبمقي باتحابفتييكاتبمخسضعتحملب

ح.(3)1949امدحبم ظس حبمتختل حبم يحب تتدحفءحبف تخسعسوحبمبيمتس اتحمعس ،حبم ظستي 
بم ظقس حبف تخقسبءحخق  ححب تققس اقدحاكقا ححالمةواطن:ن: المشةار ة الوايةعة لجمهةورثالثا: 

الققق هحلقققءحبمطييققققتحبمتقققءحبتععت قققسح،حبط ي حفقققءحبمعتلاقققتتشقققسيكتحبابقققعحطاققققسعحم ت قققايحبمتقققاح
ويققق حاقققسدوحبفبقققت تس سوحبمتتتخضقققتح ققق حبمل قققس ح،حتقسطعقققتحبقققييت حكاماتباقققسحفقققءحك قققدب

 ظقس حبميقاوحبجا حإمقاحباتيب حمتيييقيحبم ظقس حبف تخقسبءحتق ح ظقس حبمققسئاحإماححبمتشسيكت
.حاكقققق موح(4)يبيهبمابوققققدحبمتتوققققا حمطيوققققهحفققققءحببققققتقتس ح ققققس ح لققققاحتبققققتا حبمتقسطعققققتحفاقققق

                                                           

فرانك جراةوخلي ، إرسراد االسرس ننتخابرات جسرتقبلية فري سروريا،  رتمرة: جرريم فررح، بيرروت،  (1)

 .3، ص2018

 المسمى بـ)قانون االنتخاب(. 2004( لسنة 96أجر سلطة االئتع  رقم )أنظر: جقدجة  (2)

، جنشررورات الحلبرري 1وعلرري جقلررد وعئررام نعمررة إسررماعيل، الررنظم االنتخابيررة، ط( د.عبرردو سررعد 3)

 . 161-160، ص2005الحقوقية، بيروت، 

، و قريررررر الم سسررررة الدوليررررة للديمقراطيررررة 31( آنرررردرو رينولرررردز وآخرررررون، جرتررررل سررررابق، ص4)

 .14، ص2004واالنتخابات حول الديمقراطية في العالم العربي، 
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ويقق ح  ققهحا تي ققتحملقققس بوحبمتتعققدد حبققي حكسفققتح،حب تتققدوحفلبققطي حت ياققتحاييعققتحتقق حلقق ه
 طققققيبفحبمت تتقققققعحبمتقققققد ءحابفوققققاب حبمباسبقققققاتحابمشخيقققققاسوحبمتبققققتقلتحاعسمتعقققققسا حتقققققعح

 اقققيحبمت لقققاحبمتشققييعءحتقتقققي حبمقققس ا حبف تخقققسبءحبمتقققءح،حبمت لققاحبمتشقققييعءحبمقلبققطي ء
،ح2006حمتخققتل حميققت حببققتخدبتهحفققءحبف تخسعققسوحبمتشققييعاتحمبقق تتضققت حتطبيققمحبم ظققس حب

اتقسحكقس حتب قءحح(1) ايهحيئااحبمبلطتحبمقلبطي اتحتوتقادح عقساح2005فءحش يح ابس حاح
بفحح15/12/2005 ظقققس حبمقسئتقققتحشقققعهحبمتقتاوقققتحفقققءحب تخسعقققسوحت لقققاحبم قققاب حبمعيباقققء
عحبمتقققد ءحبمتقققءحب تققققدوحإبقققت سعتحملتطسمققق حبمشقققعباتحابمققققا حبمباسبقققاتحات ظتقققسوحبمت تتققق

ح.ح(2)بمقسئتتحبمتيلقت
تمققيياحإمقاححويق حتعتققدحبمقدا حبفبقتعتسييتحخق  حبوت م قسحراحعةًا: الم:ةرا  االيةتعمار :

 موحب حل هحبمقدا ح،حعتسحفءح موحبم ظس حبف تخسبء،ح ظت سحاااب ي  سحفءحبمدا حبمتبتعتي 
ت قدح قبق سح،حب تخقسبءحتعقي اتياق حعس ت قس ح ظقس ح،حبمتءحتوسا حبمدخا حفقءحبمداتقيبطاقت

  قسدوحتلقسئاسحإل تتسدحبم ظس حبم يحتطعقهحبمدامتحبمتقءحكس قوحتبقتعتيلس.حفتق  حتق ح يقاح
ح11ا  ح،حدامتحت  قسح خق وحب ظقس حبمقدبئي حبمقيداقتح37فإ ح،حتبتعتي حبييطس اتحبسعقتح53

  ححكتقس،حدامقتحفيب كقا اقتحتبقتعتاح ظقس حبمقدايتي حبمتطبقمحفقءحفي بقسح27دامتحت ح يقاح
تبقتعتاح ظقس حبمتت يقاحبم بقبءح)كتقسحاعتقاحح17دامتحت حبمقدا حبم سطققتحعسفبقعس اتحبمققح15

ايا ح  حبم  دحت حتبتعتيبوحبييطس اسحاخطوحخطسلسحفءحتب ءح ظس ح،ح(3)عهحفءحببعس اس(
إفح  حتب قققققءحلققققق بحبم ظقققققس ح تقققققاح تي قققققتحااقققققس حبم تعاقققققتحبمتسبابقققققاتحماضقققققعحبجا ،حبمققققققسئاح
،حابمتقكققيي حبمباسبققيي ،حابمتوققستيي ،حمعديققدحتقق حخبققيب حبمقققس ا حابمتققءحضققتوحب،حبمدبققتاي

                                                           

ة االنتخابيررة المعا رررة واال ررعح االنتخررابي فرري العررالم العربرري، بحرر  د.طالررب عرروض، اال مرر (1)

، 1جنشور في ةتيب اعمرال المر  مر الردولي حرول الديمقراطيرة واالنتخابرات فري العرالم العربري، ط

 .108، ص2014القاهرة، 

جر ضى احمد خضر، النظرام االنتخرابي فري العرراق، قضرايا واشركاليات، بحر  جنشرور فري ججلرة  (2)

 174، ص20، العردد6، السرنة2ة  كري  للعلوم القانونية والسياسرية، تاجعرة  كرير ، المجلردتاجع

 178و

، 2011، جنشررورات زيرر  الحقوقيررة، بيررروت، 2د.عئررام نعمررة إسررماعيل، الررنظم االنتخابيررة، ط (3)

 272ص
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عت ساشققسوحطايلققتحإبققتيياوح قق  حبقق ابوحوققا حتسلاققتحبم ظققس حبف تخققسبءحبمقق يحاتكقق حب ح
ح.(1)بجا تب ءح ظس حبمقسئاحإماححاباحب حتتايا،حيت ئ حتعحبم  د

وحبق  حبقي حاقدحت قتجح ق حتعسو قساححخاميًا: محاحثات اليالم ب:ن المجمويةات المحليةة:
ب قبقققس حفقققءحبمبلقققدحبمتع قققءح)ت قققاح اححت تا قققسوحتولاقققتحتتابفقققمح لقققاحإ  قققس حوسمقققتحيقققيبع

افءحل هحبموسفوحفققدحفحتخضقعح تلاقتحبختاقسيحبم ظقس ح،حا  ا ح فييقاسحامب س (،حماباتا
بقققاحت ويقققيحضقققت حدبئقققي حبمتقساضقققسوحبمبقققلتاتحبقققي ح،حبف تخقققسبءحمل قققد حابمعوققق حبمعقققس 

 .(2) طيبفحبمييبع
ابتءحبم ظس حبم ديدح تي تعحج تس ححالنظام االنتخابي نت:جة أليمال فنية: انتقاء: يادياً 

 اححتاييشياا( اححم  تحف اتحيت حتشكيل سحإتسحم  بحبميي حعسمتوديدح)كسموس حفءحبييطس اس
ملعتققاح لققاحتبققسئاحبإليقق  حبمدبققتاييحعشققكاح ققس ح)كتققسحكققس حفققءحفي ققء(.حااققدحتقضققءح

بفاتيبوسوحيت حإخضقس  سحم بقتقتس حبمعقس ح)كتقسحوقد حفقءحت تا تحت حإماححل هحبمعتلات
 اح يضق سح تقس حبمبقلطتحبمتشقييعاتحفتخقس حبمققيبيبوحبمت ئتقتحعشقب  سح)الق بحتقسح)  ياايل قدب

 .(3)وياحفءحفي ء(
ادحاقي حبم ظقس حاححياحعًا: تحد:د معالم النظام االنتخابي من قبل الح ام الدي تاتور :ن:

ويق حاقات  حتمقا ح مبقيحتق ح يحتت قاحباسبقءح،حبفبقتبدبديا ححبف تخسبءحت حاباحبموكقس 
ال حبمتتوكتا حفءحإ يب حبمتعدا وحبمتءحاوتس ا  سحفءحبمققس ا حبف تخقسبء.حاتق ح،حآخي

فقدح تاحاباحتخلاهح ق ح،حفءحتشيلءح1990ح-1973 ظس حبي اتشاهح،حبفت لتح لاح مو
احميقسم حتؤيداقهحاولقسئقهحبموك ح لاحتبميق حبم ظقس حبف تخقسبءحعشقكاحاضقت ح تقسئجح فضق

إفح  ح،حبمباسبققيي .حاععققدحتققيايح م ققيحتقق ح قققدحتقق حبمققات ح لققاحبابوتققهحتقق حبققد حبموكقق 
ح.ح(4)بم ظس حبف تخسبءحبم يحخلقهحايب هحتساب حاسئتسحدا ح يحتيييي

                                                           

 .58آندرو رينولدز وآخرون، جئدر سابق، ص (1)

أيرررس ، جتررروفر علرررى الموقرررل انلكترونررري الترررالي: جشررررول ادارة االنتخابرررات وةلمتيرررا  جشررررول  (2)

http://aceproject.org/ :12/1/2019،  أريخ الزيارة. 

 .31آندرو رينولدز وآخرون، جئدر سابق، ص (3)

 . 36، وآندرو رينولدز، جئدر سابق، ص157-156عبدو سعد وآخرون، جئدر سابق، ص (4)

http://aceproject.org/
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 قققي ح  ح فضققققاحطييقققققتحفققققءحبموققققسفوحبإل تاسداققققتحلققققءحااققققس حبمت لققققاحبمتشققققييعءحبققققإ يب ح
خق  ح،ح مبيحاديحتتك حتق حبمشقيبئ حبمت تتعاقتحبمتختلققتحتشسايبوحات ساشسوحشستلتحتع

 قدحبم دابوحابماي حاتقدا حبمتقتيوسوحوا حبمع سييحبميئاباتحبمتءحيتما حت  سحبإلطسيح
 لققاحبفاقققاح اححبمت تققققاحتقبققافحتقق حابققاحبم تاققعبمقققس ا ءحمت تخسعققسوحكققءحاكققا حبم ظققس ح

كقا حبفوقاب ح،ح  هحبمت تتحبموبسبقتي  حب حفابت حعسمبيمتس حاودهحبمقاس حب،حاحبفم ييت
اقدحابقتيلا ح قد حبفمتقس حبممقسفءحتق حابقاحعقساءح،حاحبممبيي حابتيلا حاقات  حبميقاتاتحل قسو

بفوقققاب حبفخقققي حفقققءحبمبيمتقققس حبتقسيقققياحبف ظتقققتحبف تخسباقققتحبمتختلققققتحاي تققققا ح ظستقققسح
ك يقققي ححب تخسباقققسحيخقققد حتيقققسمو  حبمواااقققتحبمضقققاقتحتتقققسحي قققتجح  قققهحفققققدب حبوقققاب حباسبقققات

ظ ققايحظققسلي حبفو ققس ح قق حبمتشققسيكتحفققءحبف تخسعققسوحإمققاححو ت ققسحبموقاقققءحكتققسحايققؤدي
ححت حاباحشيبئ حبم سخبي .

بم ظقس حح تققس تتسحببمحيتبي حم سحبا ادحطي حاآماسوحتتعدد حاتك حبف تتقسدح لاقهحفححححح
اتبقتا حاتعح موحفإ حطباعتحبمظيافحبمباسباتحبمتقءحاتقيحب قسحبمبلقدحبمتع قءح،حبف تخسبء

بمداتقيبطاتحادي تحبما ءحبمباسبءحمد حبمتابط ي حاتبقتا حوضقايحبمتؤببقسوحبمتد اقتح
ظ قيوح،حفءحختقس حلق بحبمتطلق ،حبمطي حبمت كاي حب  هحدا حاييلسيتوك حبإ تتسدحبود ح

م ققققسح  حبم ظقققققس حبف تخققققسبءحممقققققءحابققققت ي حملتتطلعقققققسوحبمباسبققققاتحابفاتيقققققسداتحابم قسفاقققققتح
  حييب ققاحفققءحب تقسئققهحاتيققتاتهحبماباققعحبمباسبققءحابف تتققس ءححي قق ،حابف تتس اققتحملبلققد

ا  حاشسيوحفءح تلاتحب تقسئهحكسفقتحبمقئقسوح،حابم قسفءحابفت ءحاك موحبفاتيسديحفءحبمبلد
حبمت تتعات.ح

 المحح  الثاني
 المعا::ر الرئييية التي :جب تحقيقها من خالل النظام االنتخابي

 حبم ظس حبف تخسبءحي  ح  حيت حإ تقسئ سحاياسات سحكتسح شي سحفءحتقدتتحبمعو حفإحححححح
ااإتكقس ح،حفءحضا حبمتعقسيييحبمداماقتحبمت يقالح لي قسحفقءحبإلتقسااقسوحابمتاب يقمحبمداماقت

بمقققدا ح  حتختقققسيحتققق حبقققي حلققق هحبمتعقققسيييحاعتقققسحيقققت ئ حتقققعحاباعقققهحبمباسبقققءحابإلاتيقققسديح
حبجا فققءحبمتطلقق ح،حي تطلبققإمققاحح لاققهحبققافح قبقق حلقق بحبمتاضققاع،حابمتققبييخءحابم قققسفء
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افققققءحبم ققققس ءح ت ققققسا حبمتعققققسيييحبمتتعلقققققتح،ح ت ققققسا حبمتعققققسيييحبمتتعلقققققتحعققققسم ظ حبف تخسباققققت
ح.عسمتؤببسوحبم ست تح  حبإل تخسعسو

 األولالمطلب 
 المعا::ر المتعلقة حالنظم االنتخابية

 وقققسا حفقققءحلققق بحبمتطلققق حب ح بقققل حبمضقققا ح لقققاحبلققق حبمتعقققسيييحبمتتعلققققتحعقققسم ظ ححححححح
حابمتءحي  ح  حتتافيحفءحبم ظس حبف تخسبء.ح،حف تخسباتب
تقق ح  ققاحيفققعحتبققتا حبمشققي اتحاضققتس ح: تحق:ةةم ميةةتويات التمث:ةةل المختلفةةة -1

ي ققق ح  حاعكقققاحبم ظقققس حبف تخقققسبءح،حدي قققتحتققق حبمقبقققا حبف تخقققسبءحجيحتشقققكياحوكقققاتء
إمققققاححويقققق حي قققق ح  حي ظققققي،حعيققققاي ح سدمققققتحآيب ح تاققققعحبم ققققسخبي حامققققااحفققققق حبجالباققققت

عتع قاحي ق حب حاكقا حعتققدايحبم ظقس ححاتيآ حم س.ح(1)بمبيمتس ح لاح  هحات احبجتتحعبمتل س
تققق حبمي قققس حابم بقققس ح،حبف تخقققسبءحإ تقققسجحبيمتقققس حاعكقققاحبمتمقققاي حبمت تتعقققءحعكسفقققتح طاسفقققه

بمشقتامء.ح اححال بحتسحاتك حتبتيتهحبمتت ياحبمايققء،حابمتكا سوحبمدي اتحابمقاتاتحابف  ات
بقاب ح مس ققوحتوسفظققتح  ح،ح ققاحبمبيمتقس حكسفققتحبمت ققسطمحبم ييبفاقتحفققءحبمبلققدكتقسحي قق حب حات
اابتاحل بحبم اعحت حبمتت ياحعسمتت ياحبم ييبفقء.حاكق موحتق حبمضقياييح،حاضس ح  ح سوات

ب حي قققتجحبم ظقققس حبف تخقققسبءحبيمتس قققسح احت قققاعحوااقققءحوبققق حبماضقققعحبمباسبقققءحبموقققسمءحفقققءح
.ح(2)ايعققسوحبمباسبققاتحابفيداما اققتحفققءحبمت تتققععويقق حتعكققاحبم يئققتحبمت تخعققتحبمتاح،حبمدامققت

فتقق حبف ظتققتحبف تخسباققتحبمتققءحبإتكس  ققسحتوقيققمحلقق بحبمتعاققسيح ظققس حبمتت يققاحبم بققبءح لققاح
 بقققساحبمقسئتقققتحا ظقققس حبميقققاوحبمابوقققدحبمتتوقققا حاكققق موحبم قققا حبمخقققسلحعقسئتقققتحبمتت يقققاح

حطلعسوحل بحبمتعاسي. تسح ظ حبجالباتحف حتبت حبتوقيمحتت،حبم ببءحفءحبم ظ حبمتختلطت
 تسحتسحيتعلمحبتت ياحبم بس ح،حابم ظس حبف تخسبءحبمعيباءحوققوحل بحبمتعاسيحعياي ح يد 

ابمتكا ققسوحفتقق حبمابضقق ح  ققهحاعبققب حضققعنحا ققءحبم سخقق حبمعيباققءحاتققب ييحبمتقبققييبوح

                                                           

(1) Andrew Reynolds, Electoral systems and democrazation in southern 

Africa, oxford university press, New York, 2004, page 91. 

، 2010أنظر بيذا المعنى: د.إرواد فخري عبداللطي ، جباديد النظام االنتخابي في العرراق لعرام  (2)

  .4، ص2010، سررنة 5 كريرر ، عرردد بحرر  جنشررور فرري ججلررة تاجعررة  كريرر  للحقرروق، تاجعررة ، 

 . 152عبدو سعد وعلي جقلد وعئام نعمة، جئدر سابق، صو
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فكس حوضاض  حفءحبمتت يقاحبموقاققءحضقعاقتح،حبمبلباتحبمدي اتحملدايحبف تتس ءحمل بس 
(ح9)لققاحبم ققاب حمل بققس حخقق  حبمدبققتايحا%(حتقق حتقس ققدحت 25مقق موحتقق حو ققاح)اح،ح ققدبعح

حتقس دحملتكا سوحبمعيبااتحخ  حبمقس ا حبف تخسبء.حح
ي ققق ح  حاكقققا حبم ظقققس ح: ذات معنةةة و  جعةةةل االنتخاحةةةات فةةةي متنةةةاول الجميةةة  -2

بف تخسبءحعبا حبمياساتحابمتيكي حااإتكقس حبم قسخبي حف تقهحابمتيقايوحعقبمبيحدي قتحتق ح
ب ح،حاحا مققوحب بحيقع ح لاقهحبمتيققايو،حااخ فقهحي عقاحوتسبققتحبم قسخبي حتخبقا،ح امتبمبق

تعاقققسيحبققق امتحبمتيقققايوحاوقققددحعت تا قققتحتققق حبمعابتقققاحت  قققس:حب اقققتحاياقققتحبفاتقققيبعحاتقققد ح
تيكققاحإمققاححاتققد حبقق امتحايققا حبم سخقق ،حتعقيققدلسحا ققد حاضققا حبماققتحبمتيققايوح لي ققس

.ح(1)بمخسيقتحفقءحتيقتا حتيبمقاحبفاتققيبعحاتقد حتيب قس ح ايحبفوتاس قسو،حاتوطقتحباتيب قه
 قي ح  قهحاققدحتوققمحلق بحبمتعاققسيحفقءح تاقعحبف تخسعققسوح،حافاتقسحيتعلقمحعسف تخسعقسوحبمعيبااققت

كتقسحتق ح،حاادح اض حتيتا حاياتحبفاتيبعحإ يب بوحتبشييحاياتحبفاتقيبع،حعسم بعتحمل سخبي 
كتقققسحا  حبققق اح،حعتاايقققدحكقققاحتوطقققتحباتقققيبعحعتليقققمحياضققق حكاقاقققتحتسشقققييحاياقققتحبفاتقققيبح

اكقق موحتقق ح،ح(2)بم ققسخبي حكس ققوح لققاحتبققتا حتوطققسوحبفاتققيبعحاوبقق حبجوققيفحبجب داققت
املعققيبايي حفققءحفققت حتيبمققاحاتوطققسوحباتققيبعحملتيضققاحابمبقق ا حابمت  ققيي ححابمعبققكييي ح

بفح  حب تتقققسدحبمقسئتققتحشقققعتحبمتقتاوقققتحيقققعبوح تلاققتحبمعقققدحابمققققياحاكققق موح،حخققسيجحبمعقققيب 
ويق حكقس حيتطلق ح تقعحبفيقابوحميقسم حكقاحابوقدحتق ح،حاحبمتيشوي تاايعحبمتقس دح ل

 ققد حتضققتي حإمققاححبمتيشققوي حتقق ح  ققتحامفوققاب حبمتشققسيكتحتقق ح  ققتح خققي .ححعسفضققسفت
ويتقققس   حتققق حوقققمحإمقققاححتتقققسح د ،حبققق  وحبم قققسخبي ح لقققاح بقققتس حك يقققي حتققق حبم قققسخبي 

حبمتيايو.
اكقا ح تقسئجحبف تخسعقسوحم قسححبقاحي ق ح اضقسح  ،حافحاكقءحب امتحبف تخسعقسوحفقق حححححح
بموا حبمباسبءحبمق يحي قايح اححوي حح  حبم سخ حب بحشعيحعب حتيشوهحبمتقضا،ح دا ح

ب حيقاتهحفاييقيح اححبمتيايوحمهحبافحفاكا حمهحبمقييتحفءحبمققااحعسمتعققدحبمبيمتقس ء

                                                           

(1) Jarret Blanc Aanund hylland and kare volan, previouse resource, page 40. 

حير  ةران سرجل  15/12/2005و 30/1/2005بإستثناد سجل الناخبي  المسرتخدم فري انتخابرات  (2)

 جرةز التسجيل. الناخبي  على جستوى 
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 حي بدحمداهحبمق س تحعب حتشسيكتهحا د،حت حبماضعحبمباسبءحابمطييقتحبمتءحيدبيحعهحبمبلد
تشققسيكتهحفققءحبمعتلاققتحبف تخسباققتح قققاحبمشققء حاك لتققسحفاوققد س حفياققسحفققءحبمطييقققتحبمتققءح

اعسم تي تحاتك حب حتياح بقعتحبيقابوحتق حاو تقا ح ق حبمتشقسيكتحفقءح،حيدبيحب سحبمبلد
ااي ي قسح،ح(1)تبتااسوح سماتحت حت تاعحبفيابوح لقاحبمتبقتا حبمقاط ءإماححبف تخسعسو

 بعتحبمتشسيكتحفءحبف تخسعسوحبم اسباتحبمعيبااقتحبمتقءح قيوححفإ حبمبب حبميئابءحفءحتد ء
 قد حبمتقاب حبفوقاب حبمباسبقاتحإمقاحح%حاعقاد44.5وي حكس وحبم بعتحح12/5/2018فءح

حببيبت   حبف تخسبء.ح
ويققق حيقققتتك حبم قققسخبا حتققق حتيباعقققتح: اخضةةةال الممثلةةة:ن المنتخبةةة:ن للميةةةاءلة -3

بم ي ح بوح  ال حاكقس ت  ح  ح،ح اح تخسباتاتبس متحت تخبي  حبم ي حم حيافابحعسما ادحبف
اوققمحمل ققاب ح  حاقعلققابحتققسح،حيققوا حإ حعت ققيدحب تخققسب  ،حتبققا حبمت سيقق حبمتققءحاشققيلا  س

مم حل قسوح،حاييحدبتايي(حخ  حفتي حافيت   اححيييدا ح)شييطتح  حفاكا حاييحاس ا ء
يتقققتحفقققءحيققق سديمحعتع قققاحإ حبمت ديقققدحعسم اح،حععققق حبمياسعقققتحايقققيحبمتعسشقققي حبمتبقققعقتح لقققي  

بفاتيبعحيخلمحوابفاحملباسبيي حماكا ابحت تب ي حمتتطلعسوح سخبي  حج   حاعلتا ح يدبحإ ح
اممق حاقدحفابقتطاعحح(2)بم سخبي حبافحم حي تخبال حإ بحشعيابحعب   حم حاقاتابحععتقاح يقد 

اسمقتحاححبم سخبي حفعاح موحب بحم حابتطاعابحتوديدحبمتبقؤا ح ق حبمققيبيبوحبمتقءحيقت حبتخس لقس ب 
اتقق حب ققاحتوقيققمح مققوح تلاققسحتعطققءحععقق ح،ح(3)لققؤف حبجشققخسلحإ بحمقق حيققؤدابح دب عحكسفاققسعح

بف ظتقققتحبف تخسباققققتحإتكس اقققتحمل ققققسخبي حفققققءحبختاقققسيحاتيتيقققق حبمتيشققققوي حتققق حبققققي حبمقققققابئ ح
اكقق موح،حك ظققستءحبمقسئتققتحبمتقتاوققتحابموققي حفققءح ظققس حبمتت يققاحبم بققبءح لققاح بققساحبمقسئتققت

ابمتقءحتايقدحتق حاقدي حبم قسخبي ح لقاحح،حباقتحبمتسععقتحمعسئلقتح ظق حبفالباقت ال حبم ظ حبف تخس
تبقققتا حتقققب ييحالققق بحاع قققءح  ح،ح(4)بايقققس حبمتت لقققي حبففقققيبدحبمققق ي حفاوقققققا حم ققق حبميضقققا

بم سخقق ح لققاحتت لققهحاعتتققدح لققاحكققاحتقق حو قق حبمققدابئيحبم ييبفاققتحاتبققتا حبفختاققسيحبققي ح

                                                           

 .152عبدو سعد وآخرون، جئدر سابق، ص (1)

(2) Nathalie Des Rosiers and others, previouse resourse, page 66. 

(3) André Blais, previouse resourse, page 3. 

 . 50أنظر: د.رابح زموني، جئدر سابق، ص (4)
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اتكق حتوقيقمحلق بحبمتعاقسيحعشقكاح فضقاحخق  حا قي ح  قهح،ح(1)بمتيشوي حتقسي تحعقسجواب 
،حتطبيمحبف ظتتحبف تخسباتحافمحتبد حبفالباتحبمتءحتعتتدح لاحبمدابئيحبف تخسباقتحبمقيداقت

او قق حبمققدبئي حبف تخسباققتح،حتقعققدي  اححكققا حبمت سفبققتحفي ققسحتمققا ح لققاحتبققتا حتقعققدحابوققد
د حتوقيققمحتطسمعققهح قق ح ققفي ققسحيققيييحعويقق حابققتطاعحبم سخقق حعبقق امتحتوديققدحبمتبققؤا ح

ااقققدحببقققتطسعح ظقققس حبمتت يقققاحبم بقققبءحافقققمحبمقسئتقققتحشقققعهحبمتقتاوقققتحفقققءحبمعقققيب ح،حبف تخسباقققت
وي حإ ح م ييتحبم اب حبم ي ح  قسدابحتيشقا ح  قبق  حفقءحب تخسعقسوح،حتوقيمحتبس متحبم اب 

تققسحويققلابح لققاح يققابوحاليلققتح ققدبحتقسي ققتحعتققسحويققلابحح12/5/2018 إتققسححمقق حاقققااابحاب 
ح.ح30/4/2014 تخسعسوح لاهحفءحب

فحتبققتطاعحبمققدا ح:ة دار ةةجعةةل االنتخاحةةات ميةةتدامة مةةن الناحيةةة الماديةةة واإ -4
 بوحبمقققققديبوحبمتسماققققتحبمتوققققداد حتقققق حتوتققققاح ققققققسوحب تخسعققققسوحتتعققققدد حبمتيبوققققاحك ظققققس ح

افققءح قققاحبمااققوحفققس حعبققسطتحبم ظققس حبف تخققسبءح،ح ظققس حبميققاوحبمتقضققيلء اححبم ققامتي 
ابم ظقس حبف تخقسبءح،حفتلبقاحبم تقسئجحبمتيااعقتح لقاحبمتقد حبمععيقد لاحبمتد حبمقيييحادح

،حببتقيبيحبمدامتح لاحبمتد حبمععيدإماححبم يحادحيبداحفءحبدبيتهحتكلقسحاتعقدبحياتسحيؤدي
بم ظقققققس حبف تخقققققسبءحب ظقققققيححب تققققققس الققققق بحتقققققسحي ققققق حب حتسخققققق هحبم  قققققسوحبمتبقققققؤامتحتققققق ح

بم ظقس حب تخقسبءح  حتبخق حفقءححب تققس كتسحي  ح لاحبم  قسوحبمتبقؤامتح ق ح،ح(2)بف تعسي
بف تعققسيحبمتققابيدحبمعشققييتح بوحبمت ققسيبوحبمعسماققتحابممسفاققتحملقاققس حعققسدبي حبمعتلاققتحبف تخسباققتح
امقققق موحفققققس حبمتيتيعققققسوحبمتتعلقققققتحعسم ظققققس حبمباسبققققءحبمتبققققتدب حابمتبققققتقيحي قققق حب حتسخقققق ح

اققدحفحابققتطاعحبلققدحفقيققيحفعلققاحبققبياحبمت ققس ح،ح(3)تدبييققعسموبققعس حاققديبوحبمبلققدحبمتسماققتحابإل
تافييحبمتبتلاتسوحبممسفاتحبمتءحيتطلب سحت ظقا حبم قيحتق ح تلاقتحب تخسباقتحابوقد حفقءحظقاح

ادحفاكا حمداقهحبمتقابيدحبمعشقييتحملقاقس حععتلاقتحبمعقدحابمققياح،ح اح ظس حبم امتي حبف تخسبء

                                                           

(1) Andrew renolds, Electoral systems and democrazation in southern Africa, 

previous resourse, page 91. 

 Nils A.Butenschon and kere، و5د.إرواد فخررري عبررداللطي ، جئرردر سررابق، ص (2)

Vollan previous resourse, page 21. 

د.عررادل عبرردالملك جئررطمى، الررنظم االنتخابيررة وادارة العمليررات االنتخابيررة، جقررال جنشررور علررى  (3)

 .18/1/2019،  أريخ الزيارة: https://www.sudaress.comعلى الرابت التالي: االنترن  و

https://www.sudaress.com/
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ظقققس حك ،ح تقققسحعقققساءحبف ظتقققتحبفخقققي ح،ح(1)بمتعققققدحبمققق يحيتطلعقققهح ظقققس حبميقققاوحبمتقضقققيلء
ا ظققس حبمتت يققاحبم بققبءح)بمقسئتققتحبمتيلقققت(حا ظققس حبميققاوحبمابوققدحبمتتوققا ححبجا بمقققسئاح

ا ظققس حبققايدبحا ظققس حبممتلققتحابممتلققتحبمواااققتحابميققاوحبمابوققدحايققيحبمتتوققا حفقق حاوتققايح
ت.حمم قهحافقءحبمعقيب حفقإ حل قسوحتوقداسوحدبييق لاحتوداسوحفعلاتحت حبم سواتحبمتسداتحابإل

،حف اققتحياب ققهحتطبيققمحبف ظتققتحبف تخسباققتحبمتققءحيتطلقق حا ققادحبمققدابئيحبف تخسباققتحبمقيداققت
حا موحمعد حا ادحإويس حدايمحوتاحيت حفءحضائ سحتوديدحبمدابئيحعشكاحتتبساي.ح

ءحبمقق ظ حبف تخسباققتحبميققا حاوققد حفققحب تقققس ب ح: اخةةذ المعةةا::ر الدوليةةة حالحيةةحان -5
اتتقققسحفشققوحفاققهحاتقققعح ققد حا ققادحاسئتقققتح،حبققاس ح ققددحتقق حبميقققكاوحابفتقسااققسوحبمداماققت

بفح  حل سوحتابفقسح لاح  حتلوحبمتعسيييحتشتاح،حتاود حب  هحبمتعسيييحبمتتقمح لي سحداماس
.ح(2)ت  ققققسحوققققمحتشققققسيكتحبمتققققابط ي حفققققءحبختاققققسيحتت لققققي  حعوييققققتتعققققسد ،حت تا ققققتحتقققق حبم

ي  ح  حت ييحبف تخسعسوحعياي حداييقتح لقاحفتقيبوحفتمقا حوي ح،حابف تخسعسوحبمداييت
متضققت ح  حبققلطتحبموكاتققتحتسابمققوحاسئتققتح لققاحبمتعبيققيح قق ح،حتتعس ققد ح م ققيحتتققسحي عيققء

ابمققققققق يحابققققققققت حفي ققققققققسحممقققققققاحبمتققققققققابط ي حبمعققققققققسميي ح،ح.حابفاتققققققققيبعحبمعققققققققس (3)بيبد حبم قققققققسخبي 
تبققققد حبميققققاوحبمابوققققدح يحبمتققققاب ح،حاكقققق موحبمتبققققساب حفققققءحااتققققتحبجيققققابو،ح(4)عسمتيققققايو

تمققاي حفكققي حإمققاححافحاقضققءحتوديققدحبموققدادحبف تخسباققتحا بققلا حبفاتققيبع،حملشققخلحبمابوققد
ات  قققسحوقققمح،ح(5)بمتتييقققاحضقققدح يحفئقققتحتققق حبمقئقققسو احإمقققاححتشقققالهح ققق حتاايقققعحبم قققسخبي 

ي عيءح  حتتخ حتدببييحإي سباتحملتيلق ح لقاحيقعاعسوحتعي قتحتق حابيقاحبفتاقتح،حبمتيايو
،حكتققسحي عيققءح  حتعتتققدح بققسمي حتعي ققت،حتققساعيمحوييققتحبمت قققا،ح احليااققتحابمققققيابمعابئققمحبم

ت ققققاحببققققتخدب حبميققققايحبمقاتاايبفاققققتحابميتققققااحمضققققتس ح  حاكا ققققابحبم ققققسخبي حبفتيققققي ححاققققدح
ويقققلابح لقققاحتقققسيلا حتققق حبمتعلاتقققسوحمتتكيققق   حتققق حبفختاقققسي.حاي ققق حتقققابفيحبمتعلاتقققسوح

                                                           

 .29اندرو رينولدز وآخرون، جئدر سابق، ص (1)

 .9 - 7للجنة حقوق اننسان، المقر ان  25أنظر: التعليق العام رقم  (2)

 .9ة حقوق اننسان، المقرة للجن 25أنظر: التعليق العام رقم  (3)

 .10و 4للجنة حقوق اننسان، المقر ان  25أنظر: التعليق العام رقم  (4)

 .21للجنة حقوق اننسان، المقرة  25أنظر: التعليق العام رقم  (5)
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ا  حتقافيحبمتبقس د حبمتتسوقتحملتعقااي حفساقديح،ح(1)سوابمتابدحبم اتقتحمتاتقيبعحبليقسوحبفالاق
كتقسحي ق حبمبقعءحفطق عحبم قسخبي ح لقاح،حبفتيي ح  حطييمح  سوححتبقتقلت اححبمعيي

ا مققوحاع ققءحا ققا حوتساققتح،ح.ححات  ققسحبفاتققيبعحبمبققييح(2)لقق هحبمضققتس سوح لققاح متققاحا ققه
 قققق ح اباققققسل حبممشققققنحإمققققاححبفاققققيب حبمتققققءحتققققدفع   اححبم ققققسخبي حتقققق حشققققتاح شققققكس حبمقبققققي

ح.ح(3) ت حببتقسدحت حيات   اححبفاتيب ات
اع ءحعبقسطتحااضقا حبم ظقس حبف تخقسبءحبتكس اقتح:حياطة ووضوح النظام االنتخابي  -6

باب عحتسحيتعلمحت  سحعآماتح،حببتاعسب سحاف  حطييقتح تاحبم ظس حت حاباحبفواب حبمتت سفبت
تعسدمققتحبمييسضققاتحبمتبققتخدتتحبم احح ققدحافققياحبفيققابو اححبمتيققايوح لققاحاياققتحبفاتققيبع

حج حلقق بحبمتعقيققدحاققدحيققؤدي،حبماققتحتاايققعحبمتقس ققدحبمشققساي  اححتقس ققدإمققاححمتوايققاحبفيققابو
اكقق موح،ح(4)بوقاب حخققسيجحبموكاتققت اححايعحبمشققوحابققا حبمق ق حمققد حبفوققاب حبميققييي إمقاح

متقكيققيحبموققس حعسم بققعتحمل ققسخبي حفإ ققهحي قق حتيب ققس حتبققتا حكتسعققتحااققيب  حبم ققسخبي ح   ققس حب
ج حفققءحوسمققتحبمقققيبيح لققاحبختاققسيحبوققد حبمقق ظ حبف تخسباققتح،ح ظققس حب تخققسبءحتعققي حس تقققس ع

 اححبمتققءحيتبقق حبب اققتحاياققتحبفاتققيبعحا تلاققتحبمتيققايوحفي ققسحعسمتعقيققدحك ظققس حبميققاوحبمبققديا
وتقاح ظقس حبمقسئتقتحبموقي ح اححبقايدب احح ظقس حبميقاوحبمتوقداد اححبمياوحبمابودحبمتتوا 

ضاسعحبم سخق حاعسم تي قتحعطق  ح بق حكبيقي حتق حإماححادحيؤدي،حت ياحبم ببءفءح ظس حبمت
بم ظس حبف تخسبءحتيب س حادي ححب تقس اادحتضطيحبم  تحبمتبؤامتح  ح،ح(5)بيابوحبم سخبي 

بمتؤببققتحبف تخسباققتح لققاحب ققدبدحبممققابديحبمت  اققتحابمقققسدي ح لققاحبدبي ح تلاققتحبمعققدحابمقققياح
تبااتحابمتطسعقتحاببتتسيبوحبم تسئجحاتعبئتحبمتابدحبف تخسباتحاتا حبفبتتسيبوحبمخسيتحعسم

ج حل سوح  ظتتحب تخسباتح لاحدي تح سماتحت حبمتعقيدحاادحيقؤديح،حفءح  ساتحيا حبفاتيبع
                                                           

 .12للجنة حقوق اننسان، المقرة  25أنظر: التعليق العام رقم  (1)

 .20وق اننسان، المقرة للجنة حق 25أنظر: التعليق العام رقم  (2)

 .20للجنة حقوق اننسان، المقرة  25أنظر: التعليق العام رقم  (3)

فرانشسركا بينردا وأنردرو ، و198أنظر بيذا المعنرى: آنردرو رينولردز وآخررون، جئردر سرابق، ص (4)

أليس وآخرون، التحرول نحرو الديمقراطيرة الخيرارات الرئيسرية فري عمليرة التحرول الرديمقراطي فري 

 .33، ص2005راق،  جنشورات الم سسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، الع

(5) Nils A.Butenschon and kere Vollan, Electoral quotas and the challenges 

of democratic transition in conflict –radden societies, printed by: 07 

gruppen, Oslo, 2014, page 20.   
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ويققققا حفاضققققاحإمققققاححتحمل يئققققتحبمتشققققيفتح لققققاحبف تخسعققققسودبييقققق ققققد حتيب ققققس حبمقققققديبوحبإل
بقتتسيبوحاكق موحتعبئقتحبمتقابدحبف تخسباقتحا خطس حفسدوتحفقءح تلاقتحبمعقدحابمققياحاتعبئقتحبف

عشقكاحيقوا حاوبق حتققسحتق لح لاقهحب قيب بوحبفاتققيبعحكسف ظتقتحبف تخسباقتحبمتقءحبشققي سح
مم ققهحاتققعحكققاحتققسحتقققد ح ابفققمحبمققي يحتققعحب ققدياحيي امققداحفققءحتققسحاعتقققدهحعققب ح،ح(1)بماققهحب قق ه

 ح لققاحب قهحلققاحبمخاققسيحك يت ققسحفيقد اححعبقسطتحاتعقيققدحبم ظقس حبف تخققسبءحاالقتحكلقققتحبم ظقس 
بققاحي قق حب حاكققا حبم ظققس حبف تخققسبءحاققسديح لققاحبفبققت سعتح،حبففضققاحفققءحكققاحبموققسفو

ااكققا حتبققس دبحم بققتقيبيحبمباسبققءح،حملظققيافحبمباسبققاتحابمت ققاعحبمقققاتءحابف  ققءحابمققدي ء
ح.ح(2)ااكا حب عكسبسحمياعتحبم سخ حاتيبيخسحمشي اتحبمبلطتحبمت تخعت،حابمت و حبمت تتعء

ابم امتي حابممتلتحابمياوحبمتودادحابممتلتحبمواااتححبجا بحايتب حكاحت ح ظس حبمقسئاحل 
عسم بقعتحمل قسخبي حابمتؤببقتح،حابمياوحبمابودحاييحبمتتوا حعسمعبسطتحابمب امتحفقءحبمق ق 

 تسح ظس حبمتت ياحبم ببءحابمياوحبمابوقدحبمتتوقا حا ظقس ح،حبف تخسباتحابفواب حبمباسبات
ا ظقققس حبقققايدبحفيتبقققتا حعسميقققعاعتحابمتعقيقققدحفقققءحبمق ققق حتققق حابقققاحبم قققسخبي حبميقققاوحبمبقققدياح

اكققق موحاشقققكاحيقققعاعتحمققق دبي حبف تخسباقققتحتققق ح سواقققتحبمعقققدحابمققققياح،حابفوقققاب حبمباسبقققات
حاك موحبم تسئج.حح

 المطلب الثاني
 المعا::ر المتعلقة حالمؤييات الناتجة ين اإنتخاحات

ل قققسوحت تا قققتحتققق حبمتعقققسيييح،ح ظقققس حبف تخقققسبءبمتعقققسيييحبمتقققءحيتعلقققمحعسمإمقققاححعسإلضقققسفت
بفخي حبمتءحلءحت حإفيبابوحتطبيمحبم ظ حبف تخسباقتحبمتختلققتحايق عكاح لقاحتؤببقسوح

حالء:ح،حبمدامت
مةةةن السةةةرايات بةةةدال مةةةن تةةةوف:ر الحةةةوافي لتحق:ةةةم المسةةةالحة لااليةةةهام فةةةي الحةةةد  -1

اعتبيح اضسحكسدب ح،حوسمتتبم ظس حبف تخسبءحيا حكا هحطييقتحمتشكياحبم يئسوحبمح:تفاقمها(
إلدبي حبم ققابعحابميققيبعحدبخققاحبمت تتققعحاتققافييحبيئققتحملتبققااتحابمتيققسموتحبققدفحتقق حإشققعس ح

                                                           

(1) Jarret Blanc Aanund hylland and kare volan, State structure and and 

electoral systems in post conflict situation, Washington DC, 2005, Page 

40. 

 .191اندرو رينولدز وآخرون، جئدر سابق، ص (2)
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فققءحبمت تتعقسوحبمتقءحتعقس ءحتق حبميقيب سوحبمعيااقتحاتكق ح،ح(1)بمتكباو اححبمييبعحبمقسئ 
حلباقت  حابقتععدحبمخ فقسوحبمت ،حاحمل ظس حبف تخسبءحتش اعحتبقس د حبمبقادحملبقا حابمعكقا

بفيداما اتحااييلس.حالك بحتيع حت يتحباسبتحبموا ح م يحشتاماتحا ااح اححبمقاتات اح
،حببقت  سئات اححابم يحاود حاشقتاماتحا اقاحفئااقت،حب قبستسحاوييبح لاح اب حباتيب هحبميلعت

ااتك حمتوقابوحبخي حمل ظ حبف تخسباتحب حتودحت حتقااعحبفواب حبمباسباتحضت حبطيح
ح1989فتق  حبم ظقس حبف تخقسبءحبمتطبقمحفقءحبفيد ح قس ح،حبيداما اقت،ح احاات يح،ح احابلات

ا لاحبم س  ح،ح(2)بما حبم سخ حب حاعطءحياتهحم   تحتيشوي حتبلتي حاتيش حتباوء
اتكقق حمل ظققس حبف تخققسبءحب حاعققااحبمققداتقيبطاسوحبمتؤببققتحابم ديققد ح،حبفخققيحتقق حبمتعسدمققت

ااقايحبفواب حبماط اتحبمتقبامتحشقعباسحبقدفح،حك تااوقظح لاحببتتيبييت سحفطا حفتي حتت
بمتيب اتحملشقؤا ح اححتقااتحبفواب حبمت سداتحعسمطسئقات،ح احت حتيايجحفكي حت ائتحبفواب 
.ححاكققق موحبفتقققيحعسم بقققعتحملققق ظ حبف تخسباقققتحبمتقققءحتعطقققءح(3)بفالاتاقققتحابمتيقققسم حبمضقققاقت

 حبمتيشققوي حوبقق حبففضققلاتحتقبقق حمققهحبمت ققس حمتيتيقق اححمل سخقق ح م ققيحتقق حيققاوحابوققد
،ح(4)ف ءحتافيحبمقييتحمهحمتخطقءحبموقاب احبف تتس اقتحبميببقختحفقءح ل يتقه،حبمتءحييتبي س

بمدا حبمتقءحتعقا حفقءحبمقتقي حبف تقسماقتح اححفقءحبمت تتعسوحبمتءحخي وحتؤخيبحت حبموي 
حمبديااك موح ظس حبمياوحب،حيلع ح ظس حبمتت ياحبم ببءحدايبحفعسفحفءحتوقيمحبمتيسموت

لقق بحبمعستققاحكقس حبمقس ققاحبميئابققءحاححاقايدبحفققءحبمت تتعققسوحبمت قبقتتح يااققسحاب   اققسحاااتاقس.اح
ح.ح2003ايب حتب ءحبمعيب حم ظس حبمتت ياحبم ببءحععدح س ح

فاتكققق حبمقققققا حعقققب حبم ظققققس ح: تم ةةة:ن الح ومةةةةات مةةةةن التمتةةة  حاإيةةةةتقرار والكفةةةةاءة -2
إفح،حكاتقسوحا تل قسحعكققس  حااقا بف تخسبءح يسحبوييتحاتك حاوقدهحضقتس حإبقتقيبيحبمو

ابجل ح،حفءحتوقيمحبإلبتقيبيحفءحبت سلسوح د ،حعتسحفيدعحت سفحملشو،ح  ح تسئ هحتب  

                                                           

(1) Andrew Reynolds, previouse resource, page 91, And Nils A.Butenschon 

and kere Vollan, previouse resource, page 5. 

، ود.عئررام نعمررة إسررماعيل، جئرردر سررابق، 26فرانشسرركا بينرردا وآخرررون، جئرردر سررابق، ص (2)

 .264ص

 .264أنظر: عئام نعمة إسماعيل، جئدر سابق، ص (3)

(4) Andrew Ellis, previouse resource, page 5. 
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حاتققد حبتكس اققتحبموكاتققتحتشققييع،حل ققسحلققاحتققد حا س ققتحبم ققسخبي حععدبمققتحبم ظققس حبف تخققسبء
 اححضققدح وققاب الققاحب حبم ظققس حبف تخققسبءحيت  قق حبمتتيققاح،حبمقققاب ي حابدبي حبمدامققتحعكقققس  

 تقققسحتقققسيخلحاقققدي حبموكاتقققتح لقققاحإيقققدبيحات قيققق حبمققققاب ي حعكققققس  ح،(1) تس قققسوحبمتيقققسم 
افعسماقققتحفيتعلقققمحعققققديت سح لقققاحتشقققكياح الباقققتحبيمتس اقققتحتبقققتقي حات بققق تتحتعكقققاحفعسماقققتح

تعتبقققيحبمققق ظ ح،حافقققءح م قققيحتطباقستقققه،حالققق بحتقققسحيقققيتع حبقققدايهحعسم ظقققس حبف تخقققسبء،حبموكاتقققت
إ تققسجحتيكيعققتحمل يئققتحبمتشققييعاتحاتكقق حتقق حخ م ققسحموققا حابوققدحإمققاححتيققافحبفالباققتحبفم ققي

ااكا حلق بحبمتقب ييح م قيحاضقاوسح،حباحكسفتح واب حبمتعسيضتحت تتعتتوقيمحبفالباتحتقس
ج حبم  قققس حبف تخقققسبءحملوقققا حبمققققسئاحيقققت حتعايقققاهحعبالباقققتح،حإ بحكقققس حل قققسوح ظقققس حوقققااي 

بي تقسح،ح قتحب بقعتحبفيقابوحبمتقءحويقاح لي قسااوياح لاحتقس قدح م قيحتقسيح،حبفيابو
اوا حبم ظس حبف تخسبءحبمتطبمحفءح،(2)إفيباحبموكاتسوحبفئت فاتإماححتتياحبم ظ حبم ببات

اي ي سحفقدحكس حات  حبمبدباتحبقبعسعحفقءحاضقعحبمعقعقتح تقس حفإ هحاح،حوحبم اسباتحبمعيبااتبف تخسعس
،حم دفحت حب تتسدحبم ظس حبم بقبءحملعقيب ج هحم حاك ح موحب،حب تسجحوكاتتحتبتقي حاكقا  

حعقديحتسمس حبم دفحت هحلاحضتس حتت ياح تاعحبمقئسوحبمتختلقتحفءحت لاحبم اب .ح
ب حبموكقق حبمقعققس حفاعتتققدحفققق ح لققاح: تحف:ةةي المعارضةةة التشةةر عية والرقابيةةة المةةؤثرة -3

تققا حبققدايح لقاحبامئققوحبمقق ي حاقاح،حاعسمقققديح قبققهحتقييعققس،حاب  تقس،حبامئقوحبمقق ي حفققءحبمبققلطت
مققق موحي ققق ح لقققاحبم ظقققس حبف تخقققسبءحبمتبقققسلتتحفقققءحا قققادح،حبمتعقققسي حابميايققق ح لي قققس

تعسيضققتحبيمتس اققتحفعلاققتحااققسدي ح لققاح قققدحبمتشققييعسوحاوتساققتحوقققا حبمتكا ققسوحاتققققدا ح
،ح(3)اكقق موحتت يقاح سخبي ققسحعشققكاحفس ققا،حاتبققس متحبموكاتقتح لققاحبدبئ ققس،حبمبقدبئاحبمتقيققد 
بمتءحتقا حبلع حدايحبمتعسيضتحبمتشقييعاتحممقءحتمقا ح شقطتححبجواب  اححإفح  حبموا 

افس لتحام سحتس ييح لاحبيدبيحبمتشييعسوحاعتسحيخقد حتيقسم ح تاقعحبمقئقسوحبمت تتعاقتح
                                                           

(1) Andrew Ellis, previouse resource, page 5. 

(2) Elena cincea, Proportionality or majoritarianism? In search of electoral 

equity, Research published in the Journal of Philosophy; 2013, Vol. 2 

Issue 8, p187 ، وجحمرد خورشريد  وفيرق، 26، وآنردرو رينولردز وآخررون، جئردر سرابق، ص

ردن،  راثي يةةرةم، لرة بروةراوةةرانى وةزارة رى ررشرنبيري، سةرة ايةك ب   يَطةيشرتنى هةلَبرذا

.57، ال 2003هةوليَر،   

(3) Nathalie Des Rosiers and others, previouse resource, page 67. 
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ي ق حب حتمقا حمقدي سح قددحكقسفحتق حبمتت لقي حبمت تخبقي ح)ب بحتك  قسحح،حامااحفئتحتعي قت
احوقاققءحملوكاتقتحبمقسئتقتحفقءحبدبئ سحبف تخسبءحت ح مو(حاب حتما حاسدي ح لاحطي حبدي

اتقق حبمابضقق حب حاققا حبمتعسيضققتحبمبيمتس اققتحتعتتققدح لققاح ابتققاح،حباققتحداتقيبطاققتحبيمتس اققت
اممقق حب بح عققاحت  ققسح مققوحبم ظققس ح ققس ا ح،حبم ظققس حبف تخققسبءإمققاححك يققي حبخققي حعسفضققسفت

يتعلقمححافاتقس،ح(1)فس ح موحاضعنحبفدبي حبمداتقيبطاتحملوكق حعت تل قس،ح  حبمقاس حبدايلس
عب هحاممءحتما حبمتعسيضتحبمبيمتس اتحاااتحفءحبمعيب حي  ح،حفإ  سح عتقد،حعسماباعحبمعيباء

ا مققوحمتقلققالح ققددحبفوققاب حبمباسبققاتحبمت سفبققتح،حل ققسوح تعققتحب تخسباققتحتعي ققتب حتمققا ح
وتاحاكا حعسإلتكس حتشكياحبموكاتتح،حت حبم سواتحبممتاتحابمتيكياح لاحبم سواتحبم ا ات

ال ققققسحتمققققا حمققققدي سح،حبفوققققاب حاتعقققققاحبفوققققاب حبفخققققي حخققققسيجحبموكاتققققتحتقققق ح ققققددحتقققق 
افح  بقققاح  ح،حد  حبموكاتقققتتقققبمتعسيضقققتحبمبيمتس اقققتحبمقااقققتحب س ققق حكتلقققتحبيمتس اقققتحاااقققتح

دخقا حبممتقاحإمقاححبود حبفبعس حبميئاباتحمياس حبمتعسيضقتحبمبيمتس اقتحفقءحبمعقيب حاعقاد
سبقققاتحتقققعحبممتقققاحبممبيقققي حتقسبقققاحتققق و  حبميقققييي حابف ضقققس حبمتبقققتقلا حفقققءحبتقساقققسوحبا

.حااإ تقسد ققسحفققإ ح مققوحإوققد حآ ققسيحتطباقققسوحتق ققا حبممتلققتح(2)ععقق حبمت سيقق حبموكاتاققت
حبمبيمتس اتحبفمبيحبمتءحتب تهحبمتوكتتحبفتوسداتحبمعلاسحفءحبمعيب .ح

بموكاتققسوح   قسحتبقؤامتح تققس حبم قسخبي حفقءح  ساققتحإمقاححي ظقي: اخضةال الح ومةات للميةةاءلة -4
الق هحبمتوسبقعتح،حااإتكس حبم سخبي حتوسبعتحبموكس حاتبس مت  حااوحبف تخسعقسو،ح حافيت  فتيح

تمققا حإتققسحتقق حخقق  حتقققاا حبققيبتجحبمتت سفبققي حابققاحبف تخسعققسوحاو قق حتبييققدل ح قق حبموققا ح
تعساعقتحبفوقاب ح احح ق حطييقمحتكسفقب ،ح احبموقسم ح  قدتسحاقشقاحفقءحبدبي حبموكق حعشقكاحبقلا 

تعسيضتح)وس ح د حااست  حعسما ادحبمتءحاطعالسحفءحبف تخسعسوحبمبسعقت(حوتاحبم اححبموسمتت
القققق بحبمتعاققققسيحاعققققدحابوققققدبحتقققق حببققققياحتعققققسيييحبم ظققققس ح،حب بحتققققسحبيبدابحبمتيشققققا حملتققققي حبم س اققققت

ابوقققد حبفماقققسوحبميئابقققاتحبمتقققءحاتكققق حتققق حخ م قققسحبمتبمقققدحإ حبموكاتقققتحبمت تخعقققتح،حبف تخقققسبء

                                                           

، ود.إرواد فخري عبداللطي ، 27أنظر بيذا المعنى: فرانشسكا بيندا وآخرون، جئدر سابق، ص (1)

النظام االنتخرابي ةم شرر لقيرار ارادة اال رعح السياسري  ، ود.رابح زموني،5جئدر سابق، ص

فرري ديموقراطيررات الموتررة الثالثررة: الجزائررر نمونتررا، بحرر  جنشررور فرري المجلررة العربيررة للعلرروم 

 .51، ص2016، 52-51السياسية، العددان 

 . 118د.عبدالعزيز عليوي العيساوي، جئدر سابق، ص (2)
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ااقدحبلقت حك يقيحتق حبمعقسو ي ح،حبي حاتي احتيسمو  حبمتختلقتتبت ي حعس تظس حمتطسم حبم سخ
 يحتبس متحبموكس ح  حطييمحب يب ح،حعت ساشتحت تاحبم اب  حبمتتيلتحعسمتبس متحبف تخسبات

ب تخسعسوحوي حا اي تحعيقتحداييتحا عقاحعققسئ  حفقءحتقاباع  حتيلا قسحعبيقابوحبم قسخبي حفقءح
تشقققكياحإمقققاححمتسععقققتحمققق ظ حبفالباقققتحابمتقققءحتقققؤديفسف ظتقققتحبف تخسباقققتحب،ح(1)تلقققوحبف تخسعقققسو

بققاحلققءح،حال ققسحمقق حتمققا حفعسمققتحفوبقق ،حوكاتققتح م ييققتحاققدحتشققكاح اضققسحبجالباققتحبمبيمتس اققت
ا ظقيبحف حبمتيييقيحبمطقيقنحفقءحبمتقضقا وح،ح  حبمقيبيبوحبمتقءحتتخق لس اضسح م يحتبؤاماتح

فإ بحكس قوحايبيبت قسحفحتتققمح،حقبلاتخبسي حبف تخسعسوحبمتبتإماححبف تخسباتحملتابط ي حادحتؤدي
بي تققسحح.(2)فبإتكققس حبم ققسخبي ح  حاعققسابابحبفوققاب حعبقق امت،حتققعحتيققسم حاتقضققا وحبم ققسخبي 

اوس ح د حبمتقابت  حعقسما ادحبمتقءحاطعالقسح،حتيتع حبم ظ حبم بباتحعسفئت فسوحتتعدد حبفواب 
بقققا حبمتقكيقققيحفقققءح،حتعقققسابت  حفققق حابققتطاعحبم قققسخبي ،ح لققاح  قبققق  ح   قققس حبموتلقققتحبف تخسباقققت

ج ح قسد حاشقسيوح تاقعحبفوقاب حبمباسبقاتحبمتقءحم قسحاا حباسبقءح،حبمعاافح  حبف تخسعقسو
ح.ح2003ال بحتسحي ي سهحفءح تاعحبمت سي حبف تخسباتحبمعيبااتحععدح س ح،حفءحتشكيلتحبموكاتت

كققاحتققق حتشققييحبمققدفئاحفققءح: تحف:ةةي قيةةام االحةةياب الييايةةةية وتحق:ةةم التقةةارب داخلهةةةا -5
بمققداتقيبطاسوحبميببققختحابمققداتقيبطاسوحبم سشققئتحعققب حبمتيبققياحبمققداتقيبطءح لققاحبمتققد حبمععيققدح
) يحبمتققد حبمقق يحاكققا حبم ظققس حبمققداتقيبطءحتويقق سحضققدحكسفققتحبمتوققداسوحبمدبخلاققتحبمتققءحاققدح

ببتتيبييتحبفواب حبمباسباتحبمقس لقتحبقدفحتق حتيبقياحاححياب   سحبم ظس حبمباسبء(حيتطل حااس 
بمق ظ حبف تخسباقتحملعتقاح لقاحبايقس ححب تقس مم هحاتعح موحاتك ح،حتيوحابف شقس حبموااءبمتق

ايتقققمحتعظقق حبمخبققيب ح لققاح،ح(3)اببققتععسدحبفوققاب حبميققييي ح بوحبمقس ققد حبمشققعباتحبمتوققداد 
ضياي حب حاقا حبم ظس حبف تخسبءح لاح بساحتوقياحاتقااتحبفوقاب حبمباسبقاتحبمقسئتقتح لقاح

فلتتستقققسوحبماط اقققتحابمققققا حبفبسبقققاتحبقققدفحتققق حبف قبقققستسوحبمعيااقققتحابمقاتاقققتح بقققساحبمققققا حاب
بقققدفحتققق حبفوقققاب ح بوحبفلتتستقققسوح،حاب تتسدلقققسح لقققاحبقققيبتجحباسبقققاتحتوقققدد ،حابم ييبفاقققت

كا  سحتعتاح لاحبمودحإماححفعسفضسفت،حبمطسئقاتحبمضاقت اححبفالاتات اححابمتيسم حبمع يييت
                                                           

االنتخابات والحكم الرشيد، بح  جنشور في ججلرة دراسرات  ينظر: عبدهللا فا ل حسي  العاجري، (1)

 .99، ص2015انتخابية، العددان الثال  والرابل، 

(2) Elena cincea, previous resourse, page 182-183. 

، ود. إرواد فخررري عبررداللطي ، 27-26انرردرو وفرانشسرركا وانرردرو الرريس، جئرردر سررابق، ص (3)

 . 5جئدر سابق، ص
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احبم قيحاقدي ح لقاحتت يقاحبجامقفس حبجواب حبمتءحتتععحبمقئتح،حءت حتخسطيحبمييبعحبف تتس 
اعسم بقعتحملعقيب ح،ح(1)بمي يحبمعس ح لاحبمتبتا حبماط ءحت حتلوحبمتيق قتحضقت حبمقئقتحبم س اقت
ب س  ح ابتاحح2003فإ حبم ظس حبف تخسبءحبم ببءحبمتطبمحفءحبف تخسعسوحبم سييتحععدح س ح

،ح ايح  دبدحكبيي حاتعسمغحفي سحت حبفواب حبمباسباتادحبس دحعشكاحتقيسحظ،حباسباتح خي ح
 م ققيحتقق حإمققاحح30/1/2005عويقق حايققاح ققددحبفوققاب حبمباسبققاتحبمتشققسيكتحفققءحب تخسعققسوح

ح300 م ققيحتقق حإمققاححفقققدحايققاحبمعققددح2010 تققسحب تخسعققسوحت لققاحبم ققاب حفققءح،حكاقس ح200
س بقتحفقءحبمبيمتقس حا ياقوحااس ح الباقتحتت إماححات حآ سيهحبمبلباتح   سح دو،ح(2)كاس حباسبء

 تققاحبموكاتققسوحبمعيبااققتحبمتتعساعققتحا  ققيحبققلعسح لققاحواققس حبمتققابط حعبققب حتااققنحبمتشقققسييعح
ح.ح(3)ا يالتح تاحبموكاتت

بم ظققس حبف تخققسبءحفققءححب تقققس تتققسحتقققد حيبققداحم ققسحعققب حل ققسوحبمعديققدحتقق حبمتعققسيييحبمتققءحي قق ح
اب حل ققسوحتقق حبمتعققسيييحبمتققءحتليققءحح،اتبققي حم ققسح اضققسحبا ققادحبمت ققسا حبيقق   ح واس ققس،حضققائ س
الققق بحاع قققءح  حإختاقققسيح ظقققس حب تخقققسبءحلقققاح تقققيح،حت تا قققتحتققق حبمتعقققسيييحبفخقققي ح اححتعاقققسي

افءحبم  ساتحفإ ح،حباحكاح ظس حمهحتاباسهحا ياعه،حافيا دح ظس حب تخسبءحت سمء،حيع حمليسات
افققءح،حااقتبجاما حمققهحبم ظقس حبف تخققسبءحاعتتقدح لققاحتوديقدحبمتعققسيييحبمتقءحي قق حب حاكقحب تققس 

ج قهحتق ح،حبي سدحواحتي حبقدفحتق ح  حاكقا حت قسمءإماححي عيءحب ح  دف،حت احل هحبموسمت
ااقققسوحبققي حكقققاحلققق هحبجامايققيحبمتوتتقققاح  حاكققا حل قققسوحب تقققسعحفققءحبمت تتقققعحوققا حتيتيققق ح

 ظققس حب تخققسبءحخققس حتقق ح ا ققهحبمقيققايححب تقققس اممقق حتقق حبمت قق ح ققدبحاتقق حبموكتققتح،حبمتعققسييي
اوققا حبمتقي  ح،حبمتقابط ي حكقضساسحبمتت يقاحبمعقسد حممسفقت،ح(4)فاتسحيتعلمحب  هحبمتعسيييحبمخطيي 

اضققياي حبفخقق حعتتطلعققسوح ايحبفوتاس ققسوح،حوتساققتحوقققا حبمتكا ققسو،حاحفققءحبمتبققساب حتققعحبمي ققا
حبمخسيت.ح

 

                                                           

(1) Andrew renolds, Electoral systems and democrazation in southern Africa, 

previous resourse, page 91. 

 .187جر ضى احمد خضر، جئدر سابق، ص (2)

، ج سسررة المعررار  1، ط2003نيسرران  9د.فررار البيررا ي، التحررول الرديمقراطي فرري العررراق بعرد  (3)

 .182، ص2013للمطبوعات، النج ، 

(4) André Blais, previous resource, page 9. 
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 الخاتمة
سوحفقدح  ي سح  ح بياح تلتحت حبإلبت تس سوحابمتايا،حععدحبإل ت س حت حل هحبمديببت

ح لاحبمشكاحبآلتء:ح
 أوال: اإيتنتاجات

ت  ققققسحبمعابتققققاحبمباسبققققاتح،حبم ظققققس حبف تخققققسبءحب تقققققس ل ققققسوح ابتققققاحك يققققي حتققققؤ يح لققققاح -1
 ابفاتيسداتحابف تتس اتحابمدي اتحابمت لباتحاك موحبمعابتاحبمخسي ات.

اب  حظققيافحبمققدا حتققتوك حعسمطييقققتح،حبم ظققس حبف تخققسبءح تقققس تا ققدح م ققيحتقق حطييقققتحف -2
 بم ظس حبف تخسبءحبمت ئ حملبلد.حح تقس تءحيت حبمل ا حبمي سحفبم
بم ظس حبف تخسبءحفءحضا حديببتحتتب اتحادااقتحملتعسيييحبمتءح ايوححب تقس ي  ح  حيت ح -3

 بم ظس حبف تخسبء.ححس تقس ت حاباحبمت تتعحبمدامءحابمخسيتحع
 حتطبيققمح ظققس حال ققسوحتقق حيتطلقق،حل ققسوحتعققسيييحتتطلقق حتطبيققمح ظققس حإ تخققسبءح البققء -4

 ات حبمتعسيييحتسحيتطل حإختاسيحبمطييقتحبم سم تحالءحبم ظ حبمتختلطت.،حب تخسبءح ببء
يتت احفقءحبمتعقسيييحبمتتعلققتحبتوقيقمح،حبمتعسيييحبمتءحتتطل حتطبيمحإود ح ظ حبفالبات -5

اادي حبم سخبي ح لقاح،حب  تسجحبمتعسيضتحبمتشييعاتحابمياسباتحبمقعسمتاححوكاتتحتبتقي حاكقا  
فض ح ق ح،حاتوقيمحبمتقسي حدبخاحبفواب حبمباسباتحبدفحت حتشي ت س،حوسبعتحبم اب ت

 تقلالح ددحبجواب حبمباسبات.ح
لقءحبمتعقسيييحبمتقءحمقهحبمققدي ح لقاحتوقيقمح،حابمتعسيييحبمتءحتتطلق حتطبيقمح ظقس حبم بقبء -6

،حتابموقققدحتققق حبميقققيب سوحبمباسبقققاتحابمت تتعاققق،حبمتت يقققاحبمعقققسد حم تاقققعحبمقئقققسوحبمتختلققققت
 اتوقياحااس حبفواب حبمباسبات.ح

فيتت ققققاحفققققءحتوقيققققمحبفبققققتقيبيح،ح تققققسحبمتعققققسيييحبمتققققءحتتطلقققق حتطبيققققمحبمقققق ظ حبمتختلطققققت -7
 .ايسد حتس ييحبم سخبي ،حاحادفعحبفواب حبميييي حمت دتسجحتعح واب ح خي ح،حبموكاتء

فءححي  حب حيتابفمحتيتا حبم ظس حبف تخسبءحتعحبفلدبفحبماط اتحملدامتحملتضءحادتس -8
تيليققق حبمتيقققسم ححقيقققمحياعقققسوحاخاقققسيبوحبم قققسخبي حامقققااتوقيقققمحببقققتقيبيحبموكاتقققتحاتو

 .بمباسبات
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 ثانيا: التوسيات
ح  حييب احبمتعسيييحبفتات:ح،ح قتي ح لاحبمتشيعحبمعيباءح  دحتعديلهحمقس ا حبف تخسعسو

بم ظققس حح ب تقققستيب ققس حبآليب حبمباسبققاتحابمشققعباتحابماباققعحبإل تتققس ءح   ققس حبمتقكيققيحفققءح -1
 بإل تخسبء.

 قققد حإاتيقققسيحبمتعقققدا وحبمتقققءحي يي قققسح لقققاحبم ظقققس حبإل تخقققسبءحعقققسجواب حبمباسبقققاتح -2
كسبقست  حبمققس ا ح،حباحإشقيبوحبمقئقسوحبمت تتعاقتحبجخقي ح،حبمتا اد حفءحبم يئتحبمت تخعت

بمدبققتاييحابمتختيققي حفققءحبف تخسعققسوحاتت لققءحت ظتققسوحبمت تتققعحبمتققد ءحبمت تتققي ح
اك موحتقعياحدايحبمتقاضاتحبمعلاقسحبمتبقتقلتحم  تخسعقسوحفقءحتققدا ح،حبءعسمشب حبف تخس

بفبتشققسي حابمتقتيوققسوحفاتققسحيخققلحبم ظققس حبف تخققسبءحبمتقتققي حكا  ققسحبم  ققتحبمت قي اققتح
 متطبيمحبم ظس حبف تخسبء.

تقدا حبمتعسيييحبمتءحتوققمحبمعدبمقتحبم ائاقتحفقءحبمتت يقاحااقدي حبم قسخبي ح لقاحتوسبقعتح -3
جحوكاتقققتحتبقققتقي حاكققققا  حايخلقققمحبمتعسيضقققتحبمتشقققييعاتحابمياسباقققتحبمقعسمقققتحبم ققاب حاي قققت

فضق ح ق حتقلقالح قددح،حاتوقمحبمتقسي حدبخاحبفوقاب حبمباسبقاتحبقدفحتق حتشقي ت س
 بجواب حبمباسبات.ح

ت  ققسحتب ققءح،حتققعحإ ققيب حععقق حبمتعققدا وح لي ققس،حتب ققءح ظققس حبمتت يققاحبم بققبءحبموققسمء -4
،ح%3اتوديقدحبموقس احبف تخقسبءحب بققعتح،حيقعحبمتقس قدطييققتحبقس وحمايقاحبفيقلاتحمتااح

(ح5-3اتييييحو ق حبمقدابئيحبف تخسباقتحعويق حفات قاحكقاحدبئقي حب تخسباقتح م قيحتق ح)
ب  تتققسدحبمقسئتققتحبمتقتاوققتحبموققي حتبقت حمل ققسخبي حبإختاققسيحتيشققوي  حبمتقضققلي ح،حاحتقس قد

 ت حبي حبمقابئ حبف تخسباتحبمتت سفبت.حح
عويقق حيققت حب تخققس ح يققنحبم ققاب ح،ح ظققس حبم بققباتحبمتختلطققتديببققتحإتكس اققتحتطبيققمح -5

حتتحبمتيلقتحاب تخس حبم ينحبفخقي لاح بساح ظس حبمتت ياحبم ببءح لاح بساحبمقسئ
،حاتب قققءحطييققققتحبقققس وحمايقققاحبفيقققلء،حخققق  ح ظقققس حبميقققاوحبمابوقققدحايقققيحبمتتوقققا 

 بء.ح%حفءحبم ا حبمخسلحب ظس حبمتت ياحبم ب2توديدحبموس احبف تخسبءحب بعتحاح



   (2021لعام )ا(/36/العدد )(10) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

397 

 المسادر
ح اف:حبممت حبمعياات

بمتؤببقققتحبمداماقققتح،ح2س،حتي تقققتح اتققق ح يقققا ،ح شقققكس حبمققق ظ حبف تخسباقققت،حآ قققدياحيي امقققداحاآخقققيا ح -1
 .2010،حبمبايد،حباماح يبفاكا،حبف تخسعسواححملداتقيبطات

 .2006،حدبيبممتس حبمعياء،حبيياو،حفءحبمعيب حبم ضس حمب س حادحتي ا س حاضيتهح،حبا حبييتي -2
بابياما اسحبمبقلاوحبف تخقسبءحفقءحبمعقيب حديببقتحفقءحبف تخسعقسوحبم اسباقتح،حييس حاسايحبمبديب د. -3

 .ح2016،حعيدبد،حتؤببتح سئيحبمعيستء،ح1س،ح2014
،ح1س،حديببقتحتوليلاقتحتقسي قت،حبم ظ حبف تخسباتحفءحبمعقسم حبمعقيب ح تا  قس،حبيابوحتيطقاحيشيد -4

 .ح2011،حدلاو،ح ستعتحدلاوتطععتح بس ،حت شايبوحت ظتتحبيب حموقا حبإل
 .2007،حبم ظ حبمباسباتحفءحبمعسم حبمتعسيي،حد.بعسدحبمشياسايح -5
،حبفبققك دييت،حدبيحبم ستعققتحبم ديققد ،حبمقق ظ حبف تخسباققتحديببققتحتقسي ققت،ح بققدبمخسممحتوتققدحتيققطقا -6

2018. 
دايحبمتعسلد حبمداماتحفءحاضعحبمدبتايحفءحضقا حاقس ا حبدبي حبمدامقتح،حي  ح بييحبمعيايء -7

 كيا  .،حتيكاحبمقيبوحملت تاتحابمديببسوحبفبتيبتي ات،حمعيبااتحفءحبمقتي حبف تقسماتب
تطععققققتح،ح2س،حبم ظققققس حبف تخققققسبءحبف بقققق حمعققققيب حداتقيبطققققء،حد.ح بققققدبمعاياح ليققققايحإبققققتس يا -8

 .2017،حعيدبد،ح افبيوحملمتس 
بوحبمولبقققءحت شقققايح،ح1س،حبمققق ظ حبف تخسباقققت،حد. بقققداحبقققعدحا لقققءحتقلقققدحا يقققس ح عتقققتحإبقققتس يا -9

 .2005،حبيياو،حبموقااات
 .2011،حبيياو،حت شايبوحاي حبموقااات،ح2س،حبم ظ حبف تخسبات،حد. يس ح عتتحإبتس يا -10
تحفءح تلاقققاحبمداتقيبطاقققتحبمخاقققسيبوحبميئابقققاتبمتوققا ح وققق،حفيب شبققكسحبي قققدبحا  قققدياح مقققااحاآخقققيا ح -11

 .2005،حطاتابف تخسعسويبوحبمتؤببتحبمداماتحملداتقيبت شاح،حبمتوا حبمداتقيبطءحفءحبمعيب 
،حبيققياو،حتي تققت:حتققيي حفققي ،حإيبققس حبفبققاحإل تخسعققسوحتبققتقبلاتحفققءحبققاييس،حفيب ققوحتققسماخلي ح -12

2018. 
تؤببققتح،ح1س،حتقققسفوحباسبققاتحاباتيققسداتحفققءحبمعققيب حتسععققدحبفوققت  ،حفققؤبدحاسبقق ح بققدبفتييح -13

 .2004،حعيدبد،حبميدحملديببسوحابم شي
مقتحعواكيبا كقس اح،حضقس ءحاتكقت ،حبؤحتَاطتاشقت احلتَمبق بيد حبتي تساتو،حتوتدحخايشيدحتافيمح -14

ح.2003،حلتامَيي،حا ابي تاحيؤش بيييح
بمقققققس ا حبمدبققققتاييحابم ظققققس حبمباسبققققءحفققققءحمب ققققس حابلقققق حبمقققق ظ حبمدبققققتاييتح،حد.توتققققدحبمت قققق ا ح -15

 .2002،حبيياو،حت شايبوحبمولبءحبموقااات،ح4س،حابمباسباتحفءحبمعسم 



 -العراق إنموذجا -النظام االنقخابي المالئم نققا المعايير األساسية ال

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

398 

 ثانيا: الكتب األجنبية
1- Andrew Renolds, Electoral systems and democrazation in southern 

Africa, Oxford University press, New York, 2004. 
2- Jarret Blanc, Aanund hylland and kare volan, State structure and 

electoral systems in post conflict situation, Washington DC, 2005. 

3- Nils A.Butenschon and kere Vollan, Electoral quotas and the 

challenges of democratic transition in conflict – radden societies, 

printed by: 07 gruppen, Oslo, 2014  

 ثالثا: ريائل الماجيت:ر
،حييبسمتحتس بتي،ح  يلسح لاحبفواب حبمباسباتحفءحبم ابئياححبم ظ حبف تخسبات،حمياا حيشيد -

ح.2005،ح ستعتحت تاييحاب طي ت،حكلاتحبموقا ح
 راحعا: الححو 

عوقققق ح،ح،ح2010تعققققسدي حبم ظققققس حبف تخققققسبءحفققققءحبمعققققيب حمعققققس ح،حد.إياب حفخققققييح بققققدبملطين -1
 .2010ب تح،ح5 ددح،ح ستعتحتمييو،حت شايحفءحت لتح ستعتحتمييوحملوقا ح

كلاققتحبمعلققا ح،حملعلققا حبمباسبققاتحبمت لققتحبمعيبااققت،حبمتي عاققتحبمدي اققتحابف تخسعققسو،حخليققاحبميااعققء -2
 .2005،حكس ا حبم س ءبجا ،ح ستعتحعيدبدحبمعددح،حبمباسبات

بم ظققس حبف تخققسبءحكتؤشققيحمقاققساحبيبد حبفيقق  حبمباسبققءحفققءحداتاايبطاققسوح،حد.يبعقق حااققا ء -3
-51بمعقددب ،حبمت لتحبمعيااتحملعلا حبمباسبقاتعو حت شايحفءح،حبمتا تحبم سم ت:بم ابئي تا  س

 .2016،ح52
عوق ح،حبفظتتحبف تخسباتحبمتعسيي حابفيق  حبف تخقسبءحفقءحبمعقسم حبمعياقء،حد.طسم ح ا  -4

،حت شققايحفققءحكتيقق حب تققس حبمتققؤتتيحبمققدامءحوققا حبمداتقيبطاققتحابف تخسعققسوحفققءحبمعققسم حبمعياققء
 .2014،حبمقسلي ،ح1س

يببققسوحعوقق حت شققايحفققءحت لققتحد،حبف تخسعققسوحابموكقق حبميشققيد،ح بققدفحفسضققاحوبققي حبمعققستييح -5
 .2015،حبمعددب حبم سم حابميبعع،حب تخسبات

6-  Elena Cincea, Proportionality or majoritarianism? In search of 

electoral equity, Research published in the Journal of Philosophy; 

2013, Vol. 2 Issue  

 خاميا: المؤتمرات: 
- Andrew Ellis, Principles of electoral system choice, research 

presented at Sixth Global Forum on Reinventing Government, Seoul, 

24-27 may 2005. 



   (2021لعام )ا(/36/العدد )(10) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

399 

 ياديا: التقار ر
- Voting counts electoral reform for Canada, a Report prepared by: 

Nathalie Des Rosier and others of the law commission of Canada on 

reforming the electoral system, 2004. 

 ياحعا: القرارات الدولية
ح. بس مل  تحوقا حبإلح25بمتعليمحبمعس حيا ح -

 يةلكترونثامنا: المواق  اإ 
عو حت شايح لاحبف تي وحا لاح،حبم  دبتحبف تخسباتحتقسياتحتعيفات،حد.حبتو دحبياا حح -1

 . dz.com-https://www.politicsبمبيبع حبمتسمء:ح
تقس حت شايح،حبف تخسعسوحبمقسدتتحابوتتسماتحبمتييييحفءحتا  سوحبم سخ ،حد.تسفكتحبوتدحتيياب -2

 .https://annabaa.org/arabicح لاحبف تي وحا لاحبميبع حبمتسمء:
تقس حت شايح لاح،حاياتحفءحإي  حاس ا حت سماحبمتوسفظسو،حويديح بدح  ايحبمايدي -3

 .http://www.almothaqaf.com/a/b1d/919200ءحبمتسمء:حممتيا بمتااعحبإل
تقس حت شايح لاح،حبم ظ حبف تخسباتحابدبي حبمعتلاسوحبف تخسبات،حاد. سد ح بدبمتلوحتيطق -4

 .https://www.sudaress.comبف تي وحا لاحبميبع حبمتسمء:ح
ءحبمتققققسمء:حممتيا قققتتقققافيح لققققاحبمتااقققعحبإل،حكلقت قققسح تشققققياعح اقققا اححتشقققياعحبدبي حبف تخسعقققسو -5

http://aceproject.org/ح. 
6- André Blais, Criteria for assessing electoral systems, A Research 

published online and on the following link: 

https://www.researchgate.net 

https://www.politics-dz.com/community/threads/alxnds-alantxabi-mqarb-myrfi-d-mxhnd-brquq.6158/
https://annabaa.org/arabic
http://www.almothaqaf.com/a/b1d/919200
https://www.sudaress.com/
http://aceproject.org/
https://www.researchgate.net/

