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 :طمخصال
السيسة فى مػر تسػيل الحسالت االنتخابية مغ األ تعتبخ وسائل الخقابة عمى

 ،ومغ ثع ،مػال التى تشفق عمى الجعاية االنتخابيةلزخامة األ نطخا   ،العسمية االنتخابية
مخ الحػ معو األ ،مػال والشفقات االنتخابيةمغ الزخورػ مخاؾبة مرادر ىحه األ نإف

سشج ليا ميسة أو ،1791نذاء لجشة االنتخابات الفيجرالية عام إمخيكى بقام السذخع األ
ومشػط بيا تفعيل الجػانب السجنية لمقػانيغ  ،والخقابة عمى العسمية االنتخابيةشخاف اإل

وتجيخ بخنامج  ،وتتمقي التقاريخ الفيجرالية عغ تسػيل الحسالت االنتخابية ،الفيجرالية
التسػيل العام لحسالت االنتخابات الخئاسية لمسخشحيغ الحيغ يخغبػن في السذاركة في 

السخشحيغ واألحداب والشاخبيغ  ىتي يتعيغ عمشادات التمظ الحسالت وتقجيع اإلر 
 .تباعياا

دوالر بالشدبة  1111قرى لمتبخع بسبمغ لى ؾيامو بتحجيج الحج األإضافة باإل
حالة السخالفة قخر  يفخاد وفدوالر بالشدبة لسجسػعة مغ األ0111ومبمغ  ،لمفخد الػاحج

أو غخامة  ،أو غخامة تداوؼ ثالثة أضعاف السبمغ السخالف ،عقػبة الدجغ لسجة سشة
 دوالرا، وقج يتع الجسع بيغ العقػبتيغ عشجما يختكب الستيع عسجا   00111ترل إلى 

بل قج يتع حخمان السخشح مغ تقجيع أوراق تخشيح  ،دوالر 0111مخالفة بسبمغ تفػق 
مة في حالة االمتشاع عغ كسا يسكغ الحكع بعقػبة الحبذ والغخا ،مغ ججيج لسجة معيشة

 .اإلعالن عغ اإليخادات

نذاء الييئة الػششية إب حدغ السذخع صشعا  أفقج  ،وعمى الرعيج السرخػ 
سشج ليا إدارة االستفتاءات أو  ،0119لدشة 171لالنتخابات بسػجب القانػن رقع 

رة كافة إدا ية، وضسغ ليا الجستػر االستقالل فواالنتخابات الخئاسية، والشيابية، والسحمي
عاية والتسػيل الجولة ومشحيا الجستػرتحجيج ضػابط الج يف ؼ تجخ  ياالنتخابات الت

فالييئة تسمظ الخقابة عمى  ،، باإلضافة إلى الخقابة عمييا، ومغ ثع  يواإلنفاق االنتخاب
فزال  عغ ىا بالحيجة والشداىة، ؤ عزاأ العسمية االنتخابية، ويتستع كافة األمػر الستعمقة ب
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مة والستخرريغ ن تدتعيغ بسغ تخػ مغ الذخريات العاأأن الييئة الػششية ليا 
جاز أليع حق الترػيت فى االنتخابات، و مجال االنتخابات ال يكػن  يوذوػ الخبخة ف

 81زاء فى خالل السذخع الصعغ عمى قخارات الييئة الػششية لالنتخابات أمام الق
وذلظ  ؛يجاع الصعغإيام مغ أ 11يو خالل الن بالقخار والفرل ؼعساعة مغ تاريخ اإل

عمى العكذ مغ شبيعة اختراصات )لجشة االنتخابات الخئاسية( التي كانت تتػلى في 
الدابق اإلشخاف عمى انتخابات الخئاسة، حيث كانت قخارات تمظ المجشة محرشة مغ 

 أن القانػن أتاح الصعغ عمى الصعغ عمييا أمام كافة الجيات القزائية.. مػضحا  
قخارات الييئة الػششية لكل ذؼ شأن في تػقيتات محجدة أمام قزاء مجمذ الجولة، 

 وىػ ما يسثل ضسانة إضاؼية لشداىة العسمية االنتخابية في كل جػانبيا وإجخاءاتيا.

عمى العسمية  يلقزائية والجولية والسجتسع السجنن الخقابة اإف ،وبالتالي
عغ التدويخ  بعيجا   ى سيخىا بذكل حيادؼ ونديوكيج عماالنتخابية بخمتيا تيجف الى التأ

 ،وعسل لجشة االنتخابات ،وذلظ مغ وقت عسمية التدجيل ،والتالعب بأؼ شكل كان
وكافة األمػر الستعمقة بيا حتى  ،وفخز األصػات ،واالقتخاع ،والحسالت االنتخابية

خاصة في البمجان التي ما زالت تذيج عسمية  ،إعالن نتائجيا وىػ ما يسثل أىسية كبخػ 
ويحتاج السػاششػن فييا  ،حيث تزعف الثقة في السؤسدات الخسسية ،تحػل ديسقخاشي

وبث الثقة والصسأنيشة  ،إلى السديج مغ اإلجخاءات لمتأكيج عمى ججية ونداىة االنتخابات
تػجو لمسذاركة وسخعة ال ،وروح االنتساء لمػشغ ،في نفػس الشاخبيغ وكل السػاششيغ

 .الدياسية
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Abstract: 

The means of controlling the financing of electoral campaigns 

is considered one of the important matters in the electoral process due 

to the huge amount of money spent on electoral campaigning، and 

therefore it is necessary to monitor the sources of these funds and 

electoral expenditures، which is with which the US legislator 

established the Federal Election Commission in 1971 and assigned it 

the task of supervising it. It oversees the electoral process and is 

entrusted with activating the civil aspects of federal laws، receives 

federal reports on campaign financing، manages a program of public 

funding for presidential election campaigns for candidates wishing to 

participate in those campaigns، and provides instructions that 

candidates، parties and voters should follow. 
In addition to setting the maximum amount of donation in the 

amount of 1000 dollars for one person، and the amount of 5000 

dollars for a group of individuals، and in case of violation he decided a 

one-year prison sentence، or a fine equal to three times the amount in 

violation، or a fine of up to 25،000 dollars، and the two penalties may 

be combined when The accused willfully commits an offense in the 

amount of more than $ 2000، and the candidate may even be deprived 

of submitting nomination papers again for a certain period، and a 

penalty of imprisonment and a fine can be imposed in the event of 

refraining from declaring the revenues. 
On the Egyptian level، the legislator did well to establish the 

National Election Authority according to Law No. 198 of 2017 and 

assigned it to administer referendums and presidential، parliamentary 

and local elections، and the constitution guaranteed it independence in 

managing all elections that take place in the country and granting it 

the constitution، determining the controls of advertising، financing 

and electoral spending، in addition to monitoring Therefore، the 

commission has oversight over all matters related to the electoral 

process، and its members enjoy impartiality and integrity، in addition 

to the fact that the National Commission has the right to seek the 
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assistance of public figures، specialists and experts in the field of 

elections who do not have the right to vote in the elections. The 

decisions of the National Elections Commission before the judiciary 

within 48 hours from the date of announcing the decision، and a 

decision on it within 10 days of the filing of the appeal، in contrast to 

the nature of the terms of reference of the (Presidential Elections 

Commission) that was previously in charge of supervising the 

presidential elections، where the decisions of that committee were 

fortified. From appealing against it before all judicial authorities... 

explaining that the law allowed for appeals against the decisions of the 

National Authority for everyone That at specific times before the State 

Council، which represents an additional guarantee of the integrity of 

the electoral process in all its aspects and procedures. 
Consequently، judicial، international and civil society oversight 

over the entire electoral process aims to ensure that it proceeds in a 

neutral and fair manner، away from fraud and manipulation in any 

form، from the time of the registration process، the work of the 

election commission، electoral campaigns، polling، vote counting، and 

all matters related to it until Announcing its results، which is of great 

importance، especially in countries that are still undergoing a 

democratic transition process، where trust in official institutions 

weakens، and citizens need more measures to confirm the seriousness 

and integrity of elections، and to spread confidence and reassurance in 

the hearts of voters and all citizens، and the spirit of belonging. For 

the homeland، and the speed of going to political participation. 
  



 ياسر دسهقي الديد بدوى الطكاوي  /الباحث«        دراسة مقارنة» النتخابيةاعمى تطهيل الحطالت  وسائل الرقابة 

Forty - eighth year - Vol. 79 September 2022 323 

 -:ةمقدم :والا
جل نجاح أؼ أمحة مغ تعتبخ الخقابة عمى تسػيل الحسالت االنتخابية ضخورة م

لى انتخابات حخة ونديية نادرا  ما تتع بجون وجػد إوأصبحت الحاجة  ،عسمية انتخابية
كافة وقج أعمشت أغمب الجول الجيسقخاشية التداميا بجعػة  ،مدتقمة ومحايجة رقابة

جولييغ لمؿيام بعسمية مخاؾبة االنتخابات التي السخاقبيغ وال يمشطسات السجتسع السجن
تعكذ اىتسام السجتسع الجولي مغ أجل تػشيج الجيسقخاشية  ىحه الخقابةو  ،تجخػ فييا

تعديد نداىة العسمية االنتخابية، البج أن تدتشج إلى معاييخ حيادية مغ أجل  ،وبتالى
وذلظ مغ خالل الترجؼ لكل أشكال الغر والسخالفات التي قج تػاكب عسمية 

 ن اليجف مغ الخقابة عمىإكسا  ،والقجرة عمى الكذف عغ تمظ السخالفات ،االنتخابات
لفخص تكافؤ ا أعمى مبج حفاضا  االنتخابات ىػ دعع العسمية الجيسقخاشية  تسػيل

 (1)بيغ السخشحيغوالسداواة 
مخيكى بتأسيذ لجشة االنتخابات الفيجرالية لكي تخاقب وقج قام السذخع األ 

عمى حجع التبخعات  واضحا   حخكة السال في االنتخابات، كسا وضعت القػانيغ سقفا  
ا السػاشغ األمخيكي أو لجان العسل الدياسية التي تسثل الدياسية التي يسكغ أن يقجمي

 وقج تقػم السشطسات الجولية أو اإلقميسية (0)بذكل مباشخ لمسخشحيغجساعات السرالح 
، تخابات تحت مدسى الخقابة الجوليةبالخقابة عمى االن كسشطسة األمع الستحجة أو غيخىا

وإن كانت تؿيع العسمية االنتخابية عمى أساس  ،ان الخقابة الجولية لالنتخابات ،وبتالي
فيي تعتخف وتقخ بحات الػقت بأن  ،ي والجاخميالسبادغ السعتبخة في القانػن الجول

 ،الذعب في أؼ دولة ىػ الحؼ يقخر في الشياية السرجاؾية والذخعية لالنتخابات
كسا عدز  ،(3)وتمعب دورا  أساسيا  في إضفاء صفة الذخعية عمى نتائج االنتخابات

ششية وسائل الخقابة عمى العسمية االنتخابية بإنذاء الييئة الػ  ؼ السرخ السذخع 
لإلشخاف والخقابة عمى االنتخابات  0119لدشة  171لالنتخابات بسػجب القانػن رقع 

ول وسائل الخقابة عمى ىحا البحث السصمب األ يف نتشاول فوسػ  ،الخئاسية والتذخيعية
السصمب الثانى وسائل  يوف ،الػاليات الستحجة االمخيكيةتسػيل الحسالت االنتخابية فى 
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 .جسيػرية مرخ العخبية يالحسالت االنتخابية فمى تسػيل الخقابة ع
  -:: مهضهع البحثثانيا  

لػسائل  ،يتسحػر مػضػع ىحا البحث حػل الجراسة الفقيية الجستػرية السقارنة 
وذلظ  ،ؼ مخيكى والسرخ االنتخابية فى كل مغ التذخيع األ الخقابة عمى تسػيل الحسالت

شاممة عمى  تديصخ وبرػرة يالتعادة تسثيل كافة السفاـيع الخئيدة إ  يرغبة ف
  كل مغ الشطامى االنتخابات العامة سالفة الحكخ. يالحسالت االنتخابية ف

 -:شكالية البحثإ :ثالثا  

 الجراسة السقارنة لػسائل الخقابة عمى يساسية ليحا البحث فشكالية األسثل اإلتت
 ،ساسا  أشكالية تتعمق إ يوى ،مخيكا ومرخأكل مغ  يتسػيل الحسالت االنتخابية ف

لشطام االنتخابات  ،ميةيسان الكامل بالؿيسة العمسية والعساإل يبخؤية محجدة تتخكد ف
وبالسثل التأكج السدتسخ والجائع والكامل لقجرة الشطام  ،مخيكا مغ جانبأ يالعامة ف

وذلظ عقب الديخ  ،بيةلتسػيل الحسالت االنتخا يلتحقيق نطام قانػن ،يالحال ؼ خ السر
ليات أ يسذ فدخال ىحه األإمغ خالل  ،الجيسقخاشي األمخيكي سذ الشطامأحثيثا عمى 

 .مرخ يتسػيل الحسالت االنتخابية فالخقابة عمى 
 -:هداف البحثأ :رابعا  

 -:يوىسا كاالتىجاف البحث فى ىجفيغ رئيديغ أ يسكغ حرخ 

طامى االنتخابات العامة لكل مغ ن ،الجراسة الفقيية التذخيعية السقارنة :ولاليجف األ 
والسبادػ  ،ساسيةدراج كافة السفاـيع األإجل أذلظ مغ  ،مخيكاأفى مرخ و 

 .تديصخ عمى كال الشطاميغ يالجستػرية العامة الت

ديسقخاشي  ؼ لسدتسخ عمى تصبيق نطام متكامل قػ العسل ا يفيتسثل ف :ياليجف الثان 
 .مرخ يتسػيل الحسالت االنتخابية ف يحؿيقا لزسان الشداىة والذفاؼية فكثخ تأ
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  -:أهطية البحث :خامدا  

 -:ىسيتو مغ وجييغ وىسا كاالتىأ يتدع ىحا البحث 

 ينطسة الجستػرية القانػنية فحج األأىػ  ،ن نطام االنتخابات العامةإ :ولالػجو األ 
دارة الستصمبات وذلظ إل ؛الحجيثة ة فى الشطع الجيسقخاشيةالدياسية السخكدي

 .ساس ديسقخاشيألدياسية لمعسمية االنتخابية عمى ا

سخكدية الجستػرية ن الؿيسة الإوعميو ف ،ال ؾيسة لبحث عمسى بال ججيج :يالػجو الثان 
 ،قجرتو عمى شق معيار مختمف نحػ نطام ججيج يتكسغ ف يى ،ليحا البحث

ى عمى خص ،مرخ يالت االنتخابية فتسػيل الحس لتفعيل وسائل الخقابة عمى
نطسة الجيسقخاشية والجستػرية كأقػػ األ ،مخيكىالفيع الكامل العسيق لشطيخه األ

 .يالجول يالسجتسع الدياس يف وحجيثا   قجيسا  

 -:مظهج البحث :سادسا  

السشيج  ييتسثل ف ،لمغاية ا  خاص دراستشا ليحا البحث مشيجا   يف لقج اتبعشا 
سػف  يوفقي ؼ كل فكخة ذات محتػػ قانػنى ودستػر السقارن ف يالتخكيب يالتحميم

السدتسخ ولى عبخ التفكيظ ورىا األحذلظ وصػال بيا الى ج ؛تخزع لتحجيات
 .وضح صػرة لياأجل تحقيق أوذلظ مغ  ؛عادة تجسيع ذات العشاصخإ ثع  ،لعشاصخىا

 

 ولالططمب ال 

 مريكيةالهاليات الطتحدة الوسائل الرقابة عمى تطهيل الحطالت االنتخابية في 

تعتبخ الػاليات الستحجة األمخيكية الشسػذج األكثخ وضػحا  لصػيان األمػال 
عمى الحياة الدياسية لتأثيخ وسائل الجعاية عمى نتائج االنتخابات مسا جعل العجيج مغ 

ي األمخيكي بدبب نفػذ األمػال رجال القانػن يححرون مغ انييار الشطام الجيسقخاش
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وذلظ  ،ويذيج الػاقع األمخيكي الكثيخ مغ التجاوزات والفزائح الدياسية ،الدياسة ىعم
يخجع لمجور الستشاسي والستدايج لجساعات السرالح في سعييع الحتػاء رجال الدياسة 

ولقج حاول السذخع األمخيكي الترجؼ ليحه الطاىخة وإدخال  ،لتحقيق مآرب خاصة
إصالحات عمى الشطام االنتخابي األمخيكي لفخض رقابة جادة عمى تسػيل الحسالت 

 .(8) االنتخابية بسا يزسغ الذفاؼية وتكافؤ الفخص

ولقج أدرك السذخع األمخيكي أىسية وضع حجود قرػػ لشفقات الجعاية 
وذلظ مغ أجل مػاجية  ،مغ تاريخ الجولة االتحادية خ ندبيا  االنتخابية مشح وقت مبك

يكي مشح العقجيغ حيث عسج السذخع األمخ  ،صػر الفداد التي واكبت عسميات الجعاية
إلى إصجار قانػن بيحا  1133عام  خيخيغ مغ القخن التاسع عذخ وتحجيجا  اال

قػانيغ مساثمة ( والحؼ أتبعيا بعجه (Pendleton act(0)الخرػص عخف باسع قانػن 
 (6) ةضج الخشػ  ا القانػن الفيجراليأبخزى

ن الخقابة عمى مرادر تسػيل الحسالت االنتخابية مدألة في أ الباحث ويرى 
لغخض التػصل إلى وجػد  ،غاية األىسية مغ خالل فحز الشذاط السالي لمسخشحيغ

السخالفات مغ عجمو عشج ؾيام السخشح بتسػيل حسمتو االنتخابية وتسارس ىحه المجشة 
عالنيع إ و  ،خشحيغ في الحسالت االنتخابيةاختراصاتيا في الخقابة عمى حدابات الس

وتكمف ىحه المجشة بفحز الحدابات الخاصة  ،نذصتيع الدياسيةأعغ مرادر تسػيل 
 .يغ االنتخابيةبحسالت السخشح

كسا تختز لجشة االنتخابات الفيجرالية بالخقابة عمى تسػيل الحسالت 
والمجشة ليا اختراص قزائي ؼيسا يتعمق  مخيكيةفي الػاليات الستحجة األ نتخابيةاال

ويتسثل ذلظ في الؿيام بالعجيج مغ األعسال مثل التحقيق  ،بفحز حدابات السخشحيغ
وكحلظ تمقي الذكاوؼ  ،ورفع السػضػع إلى القزاء الجشائي أو إقامة الجعػػ السجنية

 يور لجشة االنتخابات الفيجرالية فوسػف نتشاول فى ىحا السصمب د ،والتحقيق فييا
  -:يوذلظ ؼيسا يمالخقابة عمى تسػيل الحسالت االنتخابية 
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 ولالفرع ال 

  دور لجظة االنتخابات الفيدرالية في الرقابة عمى تطهيل الحطالت االنتخابية
 (Federal election commission)لجشة االنتخابات الفيجرالية  

(FECىي الػكالة الفيجرالية)  الحسالت  ىمؤثخ عم ميعالػحيجة التي ليا دور تشطيسي
التقاريخ الفيجرالية  ىتتمقومشػط بيا تفعيل الجػانب السجنية لمقػانيغ الفيجرالية و  ،الدياسية

وتجيخ بخنامج التسػيل العام لحسالت االنتخابات  ،عغ تسػيل الحسالت االنتخابية
الخئاسية لمسخشحيغ الحيغ يخغبػن في السذاركة في تمظ الحسالت وتقجيع اإلرشادات 

 .(9)تباعيا احداب والشاخبيغ مي السخشحيغ واألالتي يتعيغ ع
ويتع  ،نذأىا الكػنجخس لمخقابة عمى بخنامج تسػيل الحسمة االنتخابيةأ وقج

اثشان يعيشيسا رئيذ  :تذكيميا مغ ثسانية أعزاء يتع اختيارىع عمى الشحػ التالي
 ،واثشان يعيشيسا رئيذ مجمذ الذيػخ، واثشان يعيشيسا رئيذ مجمذ الشػاب ،الجسيػرية

أما االثشان  ،الدتة يجب أن يخزع قخار تعييشيع لترجيق الكػنجخس بسجمديووىؤالء 
ويشاط بتمظ المجشة ميسة التأكج . الباؾيان مشيسا سكختيخ مجمذ الذيػخ وكاتب المجشة

 .(1)مغ أن السخشحيغ والشاخبيغ قج التدمػا بأحكام القانػن 
دوار ثانػية في الحسالت االنتخابية الفيجرالية ألى وجػد وكاالت ليا إباإلضافة 

 .(11)ومثل وزارة التجارة (7)والعسميات االنتخابية 
و خالل أدائيا ليحه السيسة وضعت ىحه الػكالة في دائخة الججل الجستػرؼ 
والفمدفي والدياسي، فسغ ناحية يتعيغ عمي المجشة أن تجيخ وتفعل القانػن الفيجرالي 

والحؼ قالت عشو السحكسة العميا أنو يخجم السرالح الفيجرالية  ،لمحسالت االنتخابية
فإن المجشة يجب أن تأخح في اعتبارىا الحخيات  ،السذخوعة ومغ ناحية أخخؼ 

الجستػرية مثل حخية التعبيخ وحخية تكػيغ االتحادات والجسعيات، والجالالت العسمية 
 ؛فإن المجشة لع تكغ وحجىا ىي التي تتحسل السدئػلية ،وبالتأكيج ،لترخفات تمظ المجشة
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وقج  ،ستشافدةن الكػنجخس والسحاكع قج عسمت عمي تحقيق تػازن تمظ السرالح الإإذ 
التػتخ بيغ السرالح الحكػمية السذخوعة وبيغ ضسانات دستػرية متعمقة بحخية  ػأد

 . (11)العجيج مغ القزايا ثارة إ لىإوالتعبيخ  الخأؼ
ت نتيجة الزغػط عمى الكػنجخس لمسصالبة أنذأالمجشة ن ىحه أ باإلضافة

ة عمى أثخ فزيحة بإدخال إصالحات عمى قانػن تسػيل الحسالت االنتخابي
 .أشاحت بالخئيذ نيكدػن  يالت (10)ووتخجيت

المجشة يشتسػن لحدب  يعزاء فأ كثخ مغ ثالثة أويذتخط القانػن عجم وجػد 
عزاء يشتسػن لمحدب أ يكػن ىشاك دائسا  ثالثة مسا يعشى مغ الشاحية العسمية أن  ،واحج

 ن ىؤالء األعزاء يمتدمػن بالحيادإإال  ،ثة يشتسػن لمحدب الجسيػرؼ وثال ،الجيسقخاشي
وضائفيع  بحيث ال يجػز عدليع مغ ،المجشة يالدياسى بسجخد تعييشيع كأعزاء ف

يقخ ميدانية ىحه المجشة وزيادتيا أو تقميميا  ؼوالكػنجخس ىػ الح ،بارات سياسيةالعت
كسا يسكشيا أن تتبع السخالفيغ  ،، وتعسل المجشة عمى التأكج مغ تصبيق القانػن (13)

لمقانػن وتقجميع لمقزاء وليا اختراص قزائي ؼيسا يتعمق بفحز حدابات 
التحقيق ورفع السػضػع ويتسثل ذلظ في الؿيام بالعجيج مغ األعسال مثل  ،السخشحيغ

 ،وكحلظ تمقي الذكاوؼ والتحقيق فييا ،إلى القزاء الجشائي أو إقامة الجعػػ السجنية
حيث تتيح المجشة  ،وتقػم المجشة كحلظ باإلعالن عغ الحدابات الخاصة بالسخشحيغ

 .لمجسيػر حخية االشالع عمى ىحه الحدابات
األحكام الستعمقة باإلفراح  و ما تججر اإلشارة إليو ىشا تقػم المجشة فى ضػء

أكثخ  0110في قانػن تسػيل الحدبيغ الكبيخيغ في الػاليات الستحجة األمخيكية عام 
 ؛شسػال  مسا تزسشيا القانػن الفيجرالي لتسػيل الحسالت االنتخابية وبسػجب ىحا القانػن 

يخ في االنتخابية مصالبة بأن تقجم تقخ  فالسجسػعات السذاركة في تسػيل ىحه الحسالت
ججيجا  في كل مخة يتع  أالف دوالر، وأن تقجم تقخيخا   11اليػم التالي الكتسال إنفاق مبمغ 

ويتعيغ عمي مجسػعات تسػيل الحسالت االنتخابية أن  ،إنفاق مبمغ ألف دوالر إضافي
تكذف عغ أسساء كل الستبخعيغ الحيغ ساىسػا بسبمغ يديج عغ ألف دوالر في تسػيل 
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والقرج الػاضح مغ قانػن تسػيل الحدبيغ الكبيخيغ في الػاليات  ،االنتخابيةالحسالت 
الستحجة ىػ التقميل مغ قزية الجعع االنتخابي الحؼ تقجمو مجسػعات السرالح قخب 

خارج نصاق األمػال التي تخزع لمػائح التشطيسية التي تزعيا لجشة  ،االنتخابات
  (18)االنتخابات الفيجرالية

الن عغ كافة السعمػمات بذان التبخعات والسداىسات التي تع والبج مغ اإلع
وكحلظ كافة السعمػمات عغ الستبخعيغ وىجفيع مغ التبخع ومقجار السبالغ  ،تقجيسيا لمجشة
بل إن المجشة لجييا سجل يحتػؼ عمى أكثخ مغ أربعة آالف لجشة مغ  ،التي قجمػىا

سػف نتشاول ذلظ  ،االنتخابية لجان العسل الدياسي تحسل كافة التفاصيل عغ الحسمة
مى الذبكة الجولية لمسعمػمات والمجشة ليا مػقع ع ،فى السصمب الثانى مغ ىحا السبحث

تقجم فييا كافة السعمػمات عغ التبخعات التي حرل عمييا كل مخشح  (نتخنت)اإل
 .(10)الستبخع وؾيسة السبمغ الستبخع بووىػية 

 أن يحجد لجشة لمحسمة االنتخابيةكسا أوجب السذخع األمخيكي عمى كل مخشح 
يشاط بيا أن تقجم إلى المجشة السحكػرة تقاريخ واؼية تتزسغ بيانات دؾيقة عغ التبخعات 

 ،وكحلظ بيانا عغ الشفقات التي أنفقت بغخض الجعاية ،التي تمقاىا السخشح مغ الغيخ
وعمى ىحه المجشة أن تحتفع بالسمفات التي تثبت أسساء وعشاويغ الستبخعيغ أكثخ مغ 

وألدم القانػن ىحه المجشة بأن تبيغ في تقخيخىا سبب إنفاق أؼ مبالغ تديج  ،دوالر 111
وبعج  ،ويتعيغ عمييا أن تقػم بتقجيع تمظ التقاريخ قبل عذخة أيام ،دوالرات 11عغ 

وألقى  ،ب وفي مجػ عذخة أيام مغ انتياء كل ربع سشةثالثيغ يػما مغ كل انتخا
عمى عاتق أعزاء المجشة االلتدام بالسحافطة عمى سخية البيانات التي تزسشتيا القانػن 

 .تقاريخىا وعجم إفذائيا
دوالر كحج أقرى  1111كسا حجدت الحجود القرػػ لسبالغ التبخعات بـــ 

دوالر  0111ومبمغ  ،ن يتمقاىا مغ الغيخلؿيسة التبخعات الفخدية التي يسكغ لمسخشح أ
كحج أقرى لمتبخع الجساعي في االنتخابات األولية عمى أال يتجاوز إجسالي السبالغ 

دوالرا، وأوجب السذخع أن تكػن ىحه التبخعات بسػجب  00111الستبخع بيا عغ 
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ادة ولمجشة كحلظ سمصة إع .وأال يتجاوز ؾيسة التبخعات الشقجية السائة دوالر ،شيكات
وذلظ عغ شخيق الترالح أو الحمػل الػدية  ،تشطيع وتختيب الحدابات السخالفة لمقانػن 

وإن فذمت ىحه الحمػل الػدية تقػم بخفع األمخ لمقزاء  ،بجال مغ رفع األمخ لمقزاء
أو غخامة تداوؼ ثالثة أضعاف السبمغ  ،الحؼ يسكغ أن يحكع بعقػبة الدجغ لسجة سشة

دوالرا، وقج يتع الجسع بيغ العقػبتيغ عشجما  00111لى أو غخامة ترل إ ،السخالف
بل قج يتع حخمان السخشح مغ  ،دوالر 0111يختكب الستيع عسجا مخالفة بسبمغ تفػق 
كسا يسكغ الحكع بعقػبة الحبذ والغخامة في  ،تقجيع أوراق تخشيح مغ ججيج لسجة معيشة

 .حالة االمتشاع عغ اإلعالن عغ اإليخادات
مسخشح تمقى أؼ تسػيل أجشبي سػاء مغ األفخاد أو السؤسدات كحلظ ال يجػز ل

االنتخابية عمى  الستعمق بالحسالت 0110لمقانػن الرادر عام  وذلظ وفقا   ،األجشبية
مشع أؼ أجشبي مغ السداىسة بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ في تسػيل أؼ انتخابات 

انتياك ىحا السشع أو  كسا يحطخ مداعجة األجانب عمى ،سػاء كانت اتحادية أو محمية
حيث يعخض نفدو لمغخامة أو الدجغ أما بالشدبة  ،شمب مداىستو السالية أو قبػليا

فقج صجرت أحكام مغ السحكسة  ،لمحجود القرػػ لإلنفاق عمى الحسالت االنتخابية
العميا األمخيكية ببصالن وضع سقف أو حج أقرى إلجسالي نفقات الحسمة االنتخابية 

 (16)لمسخشحيغ 
حيث قزت بإلغاء القيػد التي فخضيا السذخع عمى السخشح ؼيسا يتعمق 
بالحجود القرػػ لمسبالغ التي تشفق بغخض الجعاية التي يكػن مرجرىا مال السخشح 

غيخ مقيج بسبمغ معيغ كحج أقرى لإلنفاق مغ  أصبح السخشح حاليا   ،الخاص، ومغ ثع
 .(19)أمػالو الخاصة 

لمقػانيغ سالفة الحكخ وما  عاية االنتخابية وفقا  وكان الحج األقرى لشفقات الج
أما السخشح  ،دوالر 0111شخأ عمييا مغ تعجيالت لمسخشح لعزػية مجمذ الشػاب 

عمى  كسا فخضت تمظ القػانيغ حطخا   ،دوالرا 00111لعزػية مجمذ الذيػخ 
 فقج انصػت ،ومع ذلظ ،السخشحيغ بتمقي أؼ مداىسات مالية مغ قبل الذخكات والبشػك
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القػانيغ سالفة الحكخ عمى العجيج مغ الثغخات التي مغ أبخزىا عجم وجػد آلية 
وعجم معالجة السذخع لمحاالت التي ترخف فييا نقػد دون عمع  ،لمسخاجعات الحدابية

وذلظ مغ  ،بسحاولة سج ىحه الثغخات 1791قام السذخع في عام  ،وإزاء ذلظ ،السخشح
 F.E.C.A)" federal election compaignخالل الحسمة االنتخابية االتحادية "

act)، وقانػن تسػيل الحسمة االنتخابية الخئاسيةPresidential election 
compaign fund act، (11)القانػنان ضخورة مخاعاة ما يمى  حيث أوجب ىحان. 

غ مداىسات الحسمة ضخورة تقجيع تقاريخ مفرمة خالل مػاعيج غيخ محجدة تبي - أ
وىحا االلتدام يقع عمى عاتق كافة السخشحيغ  ،ومرخوفاتيا االنتخابية
 .الفيجرالييغ

االلتدام بحج أقرى لمسبالغ الشقجية التي يسكغ لمسخشحيغ أنفاقيا عمى الجعاية   - ب
 .عبخ وسائل اإلعالم السختمفة مغ إذاعة مدسػعة ومخئية وجخائج ومجالت

قانػن لسخشحي األحداب الكبخػ فقج أجاز ال ،أما بالشدبة لالنتخابات الخئاسية -ج
لسشرب الخئاسة أن يختاروا بيغ تسػيل دعايتيع مغ السال العام أو مغ 

سمتو مغ السال العام فإذا اختار السخشح أن يتع تسػيل ح ،األمػال الخاصة ليع
ن يشفق في ىحه الحالة أكثخ مسا يحق لو أن يتمقاه مغ الرشجوق أال يجػز لو 

 .قبػل مداىسات خاصة كسا ال يجػز ليع ،العام
بخز القيػد أو  ،1798نتخابات الفيجرالية عام دخال تعجيالت عمى قانػن االإوقج تع 

التي يفخضيا ىحا القانػن عمى التسػيل واإلنفاق عمى الحسالت االنتخابية لمخئاسة 
 -:القيػد التالية

( وضع حج أقرى لسا يسكغ أن يشفق عمى الحسمة االنتخابية لمخئاسة يقجر 1
بعذخيغ مميػنا مغ الجوالرات في حسمة االنتخابات العامة وعذخة مالييغ مغ 

 الجوالرات في حسمة التخشيح.
نو ال يجػز لمسخشح لسشرب الخئاسة أن يشفق أكثخ مغ خسديغ ألفا مغ إ( 0
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عمى حسمتو  (أؼ زوجتو وأبشائو)الجوالرات مغ مالو الخاص أو مغ مال أسختو 
 االنتخابية لمتخشيح واالنتخابات ليحيغ 

وذلظ لمحج بقجر ما مغ التسيد الحؼ يسكغ أن يحطى بو السخشح الحؼ  ،السشربيغ
مع مخاعاة أن مبمغ الخسديغ ألف دوالر ليذ  ،عمى غيخة مغ السخشحيغ

 ا  ومغ السسكغ تػافخه ألعجاد كبيخة جج ،في الػاليات الستحجة بالسبمغ الكبيخ ججا  
 .مغ الذعب األمخيكي

نو يجػز ألؼ مغ شخز أن يديع في أيو حسمة انتخابية بسا يديج عغ ألف إ( 3
 .كانت ذلظ ام نقجاأمغ الجوالرات سػاء 

نو ال يجػز ألؼ مػضف الحكػمة األمخيكية أن يقجم أيو مداىسة في الحسالت إ( 8
مدايا غيخ ن مغ ػ ا لسا قج يدسى إليو ىؤالء السػضفو ذلظ مشع،االنتخابية

مذخوعة لقاء ما يدتصيعػن تقجيسو مغ مداىسات مالية ضخسة وقج قزى 
 ةالقانػن الحالي بتػؾيع عقػبات الدجغ والغخامة لسخالفة حكع القػاعج الثالث

 .الدابقة الحكخ
ويعاقب مغ يخالف  ،نو ال يجػز الحرػل عمى أيو مداىسة مغ دولة أجشبيةإ( 0

ن ألفا مغ و ات وغخامة قجرىا خسذ وعذخ خسذ سشػ ىحا الحطخ بالدحغ لسجه 
 .الجوالرات

ويعاقب  ،( حطخ مداىسة أؼ شخز في أؼ حسمة انتخابية باسع شخز آخخ6
ن ألفا مغ و بالدحغ لسجه عام وغخامة قجرىا خسذ وعذخ  عمى تمظ السخالفة

أقرى عمى  لمتحايل عمى القػاعج التي تزع حجا   وذلظ مشعا   ؛الجوالرات
 .الحسمةداىسة الفخد في م

بسػجب  1798وقج تع الصعغ عمي دستػرية التعجيالت التي أجخيت عام 
يشايخ  31القزية حتي دعػؼ قزائية رفعيا الديشاتػر جيسذ باكمي وتجاولت

 ؛لغاء الحج االقرى لمشفقات االنتخابيةإبحيث أصجرت السحكسة حكسيا (17) 1796
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  (01)ػ والتعبيخ أول لمجستػر بحخية الخ نو يخالف التعجيل األأل
ن ىحه القيػد تحج مغ القجرة عمي التعبيخ الدياسي الحؼ أوقج عممت السحكسة 
وجػىخ الحخيات السشرػص عمييا في التعجيل األول  ،ىػ جػىخ العسمية االنتخابية

لمجستػر وقج قزت السحكسة بجستػرية الشرػص التي أوجبت الكذف عغ السداىسة 
ن ىحه الشرػص تدسح بالكذف عغ السداىسة أل ؛يةواإلنفاق عمى الحسمة االنتخاب

ن ىحه الشرػص تدسح بالكذف عغ كافة األمػر أل؛واإلنفاق عمى الحسمة االنتخابية
 .لمييئة االنتخابية وتسشع اإلفداد في العسمية االنتخابية

لغاء التدام السخشح لسشرب الخئاسة ولسشرب إوحيث قج قخرت السحكسة العميا 
وبأال يتجاوز ما يشفقو مغ  ،ج األقرى لإلنفاق عمى حسمتو االنتخابيةنائب الخئيذ بالح

وصار مغ حق السخشح ألؼ مغ ىحيغ  ،معيشا   ا  مالو الخاص أو مال أسختو حج
وذلظ بذخط  ،السشربيغ أن يشفق أؼ قجر مغ مالو الخاص أو مسا يتمقاه مغ تبخعات

و أن يقػم السخشح بتقجيع تقاريخ مفرمة عغ  ،أال يتجاوز ىحه التبخعات الحج االقرى
 .كافة أوجو إنفاقو عمى الحسمة وما يقجم إليو مغ تبخعات

ألن عجم تحجيج حج أقرى لإلنفاق عمى الحسالت  ؛انتقاد ىحا الحكع ويرى الباحث
  االنتخابية يعج إىجارا  

يشبغي  لسبجأ تكافؤ الفخص الحؼ ا  ر وكحلظ إىجا ،لسبجأ السداواة بيغ السخشحيغ
حيث يعتبخ السال أداة لمتحكع في سيخ العسمية  ،أن يحطى بو جسيع السخشحيغ

لمترجؼ  االنتخابية لحوؼ الثخوات واألمػال الزخسة بغس الشطخ عغ مجػ كفاءتو
ن تأثيخ السال أقػػ مغ أؼ تأثيخ سػاء في مكانتو الدياسية إف ،لمعسل الدياسي العام

ديفيج )أحج رجال الفكخ والدياسة األمخيكية ويجعىوىػما دعا ،أو العمسية أو األدبية
لع تعج في صشاديق االقتخاع وإنسا  " إن الدياسة:يقػل David Mathews (ماتيػس

.وبسشاسبة ضاىخة شػيان السال التي اجتاحت (01)أصبح مكسشيا في صشاديق األمػال " 
تعجيل الجستػر  االنتخابات األمخيكية أبجػ الخئيذ األمخيكي باراك أوباما رغبتو في

األمخيكي لشقس قخار السحكسة العميا الحؼ سيل عمى التجخل في تسػيل الحسالت 
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سسح القانػن لمجشة االنتخابات الفيجرالية سمصة إعادة تشطيع  ،تالىال، وب(00)االنتخابية
وذلظ عغ شخيق الترالح أو الحمػل الػدية بجال  ،وتختيب الحدابات السخالفة لمقانػن 

 (03)الػدية تقػم بخفع األمخ لمقزاء  وإن فذمت ىحه الحمػل ،خ لمقزاءمغ رفع األم
الحؼ يسكغ أن يحكع بعقػبة سشة سجغ أو غخامة تداوؼ ثالثة أضعاف السبمغ 

.وقج يتع الجسع بيغ العقػبتيغ (08)( دوالر00،111أو غخامة ترل إلى )السخالف 
دوالر، بل يتع حخمان السخشح  (0111عشجما يختكب الستيع عسجا  مخالفة بسبمغ يفػق )

غخامة كسا يسكغ الحكع بعقػبة الحبذ وال ،مغ تقجيع أوراق تخشيحو مغ ججيج لسجة معيشة
الزغط الذعبي بل قج يؤدؼ  ،حالة االمتشاع عغ اإلعالن عغ مرادر التسػيل يف

استقالة العزػ السخالف بعج نجاحو وحرػلو عمى العزػية  يالخأػ ف يالستسثل ف
 .(00) 171مايػ سشة31 يف Wrigh.Jinمع رئيذ مجمذ الشػاب كسا حجث 

 وسائل الرقابة عمى تطهيل الحطالت االنتخابية في مصر :الططمب الثاني
وشفاؼية ىع نداىة أ مى تسػيل الحسالت االنتخابية مغ شخاف والخقابة عن اإلإ

بإدارة العسمية نذاء ىيئة انتخابية تختز إمعو يتصمب  ؼمخ الحاأل ،العسمية االنتخابية
ووجػد رقابة قزائية محايجة ومدتقمة تعسل عمى السػازنة بيغ  ،االنتخابية بخمتيا

مع ضخورة الحفاظ عمى  ،السرمحة العامة لمجولة والسرمحة الخاصة لمسخشحيغ
حداب الدياسية والسجتسع السجني ساسية لمسجتسع ورقابة مغ قبل األالحقػق األ

  .(06)والجولي
الخقابة عمى العسمية  يكبخ فكان ليا الشريب األ الجاخميةارة ن وز إكسا 

ثع لإلشخاف القزائي عمى بعس مخاحل  ،السجيجة 0111االنتخابية قبل ثػرة يشايخ 
، أما بعج ثػرة يشايخ 0110العسمية االنتخابية بعج إنذاء المجشة العميا لالنتخابات عام 

تخابية اختراص أصيل لمجشة فأصبحت مدألة مخاؾبة نفقات الحسمة االن ،السجيجة
فإن  ،أما بالشدبة لالنتخابات الخئاسية ،العميا لالنتخابات بذأن االنتخابات البخلسانية

 0110سشة  198بسػجب القانػن رقع  وذلظ ،األمخ مشػط بمجشة االنتخابات الخئاسية
 (09) 0110لدشة  10السعجل بالسخسػم رقع 
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بالصعػن عمى القخارات الستعمقة  –كقاعجة عامة  –ويختز القزاء اإلدارؼ 
بالعسمية االنتخابية الخاصة بانتخاب أعزاء مجمذ الذعب والذػرػ، أما بالشدبة 

فإن قخارات لجشة االنتخابات الخئاسية نيائية وغيخ قابمة لمصعغ  ،النتخابات الخئاسة
 .(01)أمام أؼ جية 

الخقابة  يفوسػف نتشاول فى ىحا السصمب دور الييئة الػششية لالنتخابات 
 يسجتسع السجنى والخقابة الجولية فعمى تسػيل الحسالت االنتخابية والخقابة القزائية وال

  -:يوذلظ ؼيسا يم شخاف والخقابة عمى تسػيل الحسالت االنتخابيةاإل
شخاف والخقابة عمى تسػيل اإل يدور الييئة الػششية لالنتخابات ف :ولالفخع األ

 .الحسالت االنتخابية
لييئة الػششية لالنتخابات في جسيػرية مرخ العخبية بالقانػن رقع أنذئت ا

كسا كفل الجستػر لمييئة الػششية  ،0118لشرػص دستػر  تشفيحا   0119لدشة  171
اإلشخاف عمى االنتخابات وإجخائيا، وقج باشخت  يالنتخابات االستقاللية الكاممة فل

سشة  الييئة الػششية لالنتخابات اإلشخاف ألول مخة عمى االنتخابات الخئاسية الساضية
لحلظ فيى تسثل  ،انتخابات ؼإدارة أ يتمعب ىحه الييئة الجور األساسى فو  ،0111
لجستػر والقانػن يع لكل ما يترل بالعسمية االنتخابية بكل أشكاليا، وحجد امكيان 

  -:يوسػف نتشاول ذلظ ؼيسا يم ياميساوم اختراصاتيا

 اختصاصات الهيئة الهطظية لالنتخابات :وللغصن ال ا
نذاء الييئة إن أبذ 0119لدشة  171مغ القانػن رقع قج نرت السادة الثالثة 

 -:يبات عمى اختراصات الييئة ؼيسا يمالػششية لالنتخا
 ،واالنتخابات الخئاسية ،بإدارة االستفتاءات" تختز الييئة دون غيخىا 

واإلشخاف عمييا باستقاللية  ،وتشطيع جسيع العسميات السختبصة بيا ،والسحمية ،والشيابية
وحيادية تامة عمى الشحػ الحؼ يشطسو ىحا القانػن واليجػز التجخل في أعساليا أو 

 ،االقتخاع لكل ناخبوتعسل الييئة في ىحا اإلشار عمى ضسان حق  اختراصاتيا
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وليا في  ،والسداواة بيغ جسيع الشاخبيغ والستخشحيغ خالل االستفتاءات واالنتخابات
 :سبيل ذلظ عمى األخز اآلتي

 ،وتشفيح عسمية االستفتاءات واالنتخابات ،إصجار جسيع القخارات السشطسة لعسميا - 1
 .ييا دوليوشبقا  لألسذ والقػاعج الستعارف عم ،وفقا  ألحكام القػانيغ

وتحجيثيا وتعجيميا  ،إعجاد قاعجة بيانات الشاخبيغ مغ واقع بيانات الخقع القػمي - 0
 .وتشقيتيا ومخاجعتيا دورية مدتسخة

ووضع الججول  ،وتحجيج مػاعيجىا ،دعػة الشاخبيغ لالستفتاءات واالنتخابات - 3
 .وذلظ بسخاعاة الحاالت السشرػص عمييا في الجستػر ،الدمشي لكل مشيا

واإلجخاءات والسدتشجات واألوراق  ،وتحجيج السػاعيج الخاصة بو ،فتح باب التخشح - 8
 .السصمػب تقجيسيا عشج التخشيح

والبت  ،السصمػبة -والتحقق مغ استيفائيا لمذخوط  ،وفحريا ،تمقي شمبات التخشح 0
 .وإعالن أسساء الستخشحيغ ،فييا

بسا يزسغ  ،خابات وإجخاءاتيا وآلياتياوضع قػاعج سيخ عسمية االستفتاءات واالنت - 6
 .سالمتيا وحيجتيا ونداىتيا وشفافيتيا

نجب األعزاء إلدارة عسمية االقتخاع والفخز في االستفتاءات واالنتخابات مغ بيغ  - 9
العامميغ السجنييغ في الجولة وغيخىع عمى أن يتػافخ فييع ذات الذخوط الػاجب 

 ،ويجػز ليا أن تدتعيغ بأعزاء مغ الييئات القزائية ،تػافخىا بالعامميغ بالجياز
 .بعج مػافقة السجالذ الخاصة والعميا لكل مشيا بحدب األحػال

 .وتػزيع األعزاء ،والقائسيغ عمييا ،تحجيج مخاكد االقتخاع والفخز ومقارىا -1
 ،إصجار القخارات الالزمة لحفع الشطام واألمغ أثشاء االستفتاءات واالنتخابات - 7

 .داخل المجان وخارجيا
وضع القػاعج السشطسة إلجخاءات عسمية ترػيت السرخييغ السؿيسيغ بالخارج  - 11
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وتحجيج مقار ىحه  ،في االستفتاءات واالنتخابات بسا يتفق واألوضاع الخاصة بيع
وذلظ كمو مع تػفيخ الزسانات التي تكفل نداىة  ،والقائسيغ عمييا ،المجان وعجدىا
 .بالتشديق مع وزارة الخارجية ،ءات أو االنتخابات وحيادىاعسمية االستفتا

والتسػيل واإلنفاق االنتخابي واإلعالن  ،تحجيج ضػابط الجعاية االنتخابية -11
 .والخقابة عمييا ،عشو

 .تحجيج تاريخ بجء الحسمة االنتخابية ونيايتيا -10
جانب وسائل  وضع القػاعج السشطسة لستابعة االستفتاءات واالنتخابات مغ - 13

ووكالء  ،وغيخىا ،اإلعالم ومشطسات السجتسع السجني السرخية واألجشبية
 .ومخاؾبة مجػ االلتدام بتمظ القػاعج ،الستخشحيغ

 -وضع القػاعج السشطسة الستصالعات الخأؼ الستعمقة باالستفتاءات  - 18
 .واإلعالن عشيا ،ومػاعيجىا ،وكيؽية إجخائيا ،واالنتخابات

السذاركة  -ثؿيف الشاخبيغ واألحداب واالئتالفات الدياسية بأىسية تػعية وت -10
ويجػز ليا أن تدتعيغ في  ،وحقػقيع وواجباتيع ،في االستفتاءات واالنتخابات

والشقابات السيشية  ،ومشطسات السجتسع السجني ،ذلظ بالسجالذ القػمية
 .وغيخىا ،ووسائل وأجيدة اإلعالم ،والعسالية

 ،االنتخاب -نطام لتحجيج الخمػز الجالة عمى الستخشحيغ في وضع وتصبيق  -16
 .عمى أن يتدع ىحا الشطام بالحيادية وأن يكفل السداواة وتكافؤ الفخص

 -وضع وتصبيق قػاعج وتعميسات تمقي التطمسات والبالغات والذكاوؼ  -19
 .والبت فييا ،الخاصة بعسمية االستفتاءات واالنتخابات

الالزمة  -راق االستفتاءات واالنتخابات واإلجخاءات وضع قػاعج حفع أو  -11
 .والترخف فييا ،ومجة حفطيا ،لحلظ

 ،السعشية -اقتخاح تقديع الجوائخ االنتخابية أو تعجيميا بالتشديق مع الجيات  -17
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والتسثيل الستكافئ لمشاخبيغ في  ،بسا يخاعى التسثيل العادل لمدكان والسحافطات
 .األحػال السقخر فييا ذلظ

 .-تحجيج الجية السخترة بتػؾيع الكذف الصبي عمى الستخشحيغ  -01
عغ  -وإعالن ميعاد التشازل  ،إعجاد القائسة الشيائية لمستخشحيغ وإعالنيا -01

 .التخشح وإجخاءاتو
بالقخارات  -وضع وتصبيق قػاعج وإجخاءات إخصار الستقجميغ لمتخشح  -00

 .بسا يزسغ عمسيع بيا ،الرادرة عغ الييئة
مغ  -وضع اإلجخاءات التيديخية الالزمة لتسكيغ األشخاص ذوؼ اإلعاقة  -03

 .اإلدالء بأصػاتيع في االستفتاءات واالنتخابات
واألحداب  -وضع مجونة لمدمػك االنتخابي تكػن ممدمة لكل مغ السخشحيغ  -08

الدياسية ومؤيجييع وتحجد الجداءات الستختبة عمى مخالفتيا بسا فييا شصب 
 .الستخشح في األحػال التي تقتزي ذلظ

 .-إعالن نتيجة االستفتاءات واالنتخابات  -00
واالنتخابات  -إبجاء الخأؼ في مذخوعات القػانيغ ذات الرمة باالستفتاءات  -06

ولمييئة أن تقخر استخجام وسائل االترال  .والسحمية ،والشيابية ،الخئاسية
في كل أو بعس مخاحل إجخاء  ،والترػيت والحفع اإللكتخونية السؤمشة

ويجػز ليا أن تدتعيغ بسغ  ،االستفتاءات واالنتخابات عمى الشحػ الحؼ تشطسو
بذخط أن تتػافخ  ،تخاه مغ ذوؼ الخبخة والكفاءة إلنجاز عسميا في ىحا الذأن

 فييع االستقاللية والحيجة. 
بإنذاء الييئة الػششية  حدغ صشعا  أن السذخع السرخػ أ ويرى الباحث

فى مباشخة اعساليا وبدط سمصتيا  ؼ دار ات وضسغ ليا االستقالل الفشى واإللالنتخاب
و انتخابات رئاسة الجولة أة سػاء فى انتخابات مجمذ الشػاب بإدارة العسمية االنتخابي

إنذاء  ينو يشبغأػ استكساال لجيػد السذخع السرخػ ونخ  ،عمى الشحػ الدالف ذكخه
مدتقمة لمخقابة عمى اإلنفاق السالي فى االنتخابات والشز عمى ضخورة تدميع ىيئة 
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التقخيخ الخاص باإلنفاق عمى الجعاية قبل إجخاء االنتخابات بيػميغ عمى األقل مع 
والشز عمى  ،تعميق إعالن الشتيجة لحيغ إصجار تقخيخ الجياز السخكدؼ لمسحاسبات

 ،خاءات وأن تجخل ضسغ تكمفة اإلنفاق االنتخابىجاد الخقابة السالية عمى مخحمة اإلامتج
وتعجيل القانػن بتغميع العقػبات عمى السخالفيغ لمقػاعج والشرػص الخاصة باإلنفاق 

لسخالفة ضػابط التسػيل االنتخابى بجال  االنتخابى بالشز عمى عقػبة الذصب والحبذ
ة االنتخابية ويحب الشز عمى عجم خزػع حداب الحسم ،مغ عقػبة الغخامة السالية

عغ سخية ىحا الحداب لرالح  حكسا   تشازال  ويعتبخ السخشح  ،لقانػن سخية الحدابات
شالع عمى ىحا اال يوأن يعصى القانػن ليا الحق ف ،الييئة الػششية لالنتخابات

 تتمقاىا مغ السخشحيغ أسبػعيا   يلدام المجشة بشذخ التقاريخ التإالحداب فى أػ وقت و 
و تتيح السعمػمات لمشاخبيغ عغ مرادر التبخعات وأوجو  ،عمى السػقع الخسسي لمجشة

إنفاقيا ويجب تذكيل لجان فشية متخررة لسخاؾبة اإلنفاق السالي تزع بجانب الخبخاء 
ويجب عمى السذخع وضع  ،يغ أعزاء مغ مشطسات السجتسع السجنالسالييغ والسحاسبي

 ،يمخيكمثمسا فعل السذخع األ ،ات السخشحالػاحجة لح حج أقرى لمتبخع مغ أفخاد العائمة
كثيخ مغ األحيان يقػم عجد مغ أفخاد عائمة واحجة بإيجاع مبالغ  ينو فإحيث 

مغ ىجف السذخع مغ وضع ىحا الشز وىػ عجم سيصخة  وىحا يعج تيخبا   ،السداىسات
لخغع مغ ونالحع عمى ا ،حسمة السخشح يأو مجسػعة واحجة عمى السداىسة ف فخد واحج

ص باإلنفاق عمى حسمتو بكذف حداب خا أن القانػن قج ألدم كل مخشح بأن يتقجم
يكػن غيخ قابل لمتصبيق  ن ىحا الشزإف ،ياء االنتخاباتوذلظ بعج انت ،االنتخابية
أحج محاسبتو حتى ولػ ثبتت عميو  فمغ يدتصيع عسميا ،فػز السخشح يالعسمى ف

لدام السخشح بتقجيع الكذف إز السذخع عمى قابو لحا يجب ان يشمخالفات تدتػجب ع
 ،قبل االنتخابات بيػميغ وتعميق الشتيجة فى حالة عجم تقجيسو وفخض عقػبة الذصب

لمتفتير عمى حداب السخشح  ويجب مشح القانػن صالحيات لمييئة الػششية لالنتخابات
فة مغ ىحا بالسبالغ الػاردة والسبالغ السشرخ  ا  بل اكتفى بأن يقجم ليا السخشح بيان
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ليا أية  ولكغ القانػن لع يعط ،الغ السػدعةالحداب وألدم إخصار البشظ لمجشة بالسب
ن القانػن لع يعط لمجشة إكسا  ،الخقابة عمى ىحا الحداب يصالحيات حؿيؿية ف

الحسمة االنتخابية لمسخشح  يأشخاص تع التعامل معيع ف ؼاستجعاء أ يالرالحية ف
وسساع أقػاليع ؼيسا ثبت مغ إيجاعيع أو تمقييع لشفقات مغ الحداب السخرز لإلنفاق 

 .عمى الحسمة االنتخابية
 التعاون الدولي لمهيئة الهطظية لالنتخابات :يالغصن الثان

مشيا  تيتع الييئة بسػضػعات التعاون الجولي في مجال االنتخابات، إدراكا  
ألىسية اكتداب الخبخات الجولية في ىحا السجال، والعسل عمى مػاكبة أحجث التصػرات 

وإن قانػن الييئة قج أوجب أن يتع تشفيح االستفتاءات  ،سيساالوالتجارب السقارنة 
في ىحا السجال، وكحلظ مخاعاة مغ  واالنتخابات بسخاعاة القػاعج الستعارف عمييا دوليا  

وما تتيحو ىحه الستابعة مغ استخالص  ،ستابعة الجولية لالنتخاباتالييئة ألىسية ال
 التقييسات الجولية السحايجة عغ العسمية االنتخابية.

وقج نز قانػن الييئة في ىحا اإلشار عمى اختراصيا باقتخاح إبخام 
االتفاؾيات التي تجخل في نصاق عسميا، والتعاون مع السشطسات والجيات الجولية 

لعاممة في مجال عسل الييئة، وتدسح القػانيغ السشطسة لالنتخابات الستخررة وا
واالستفتاءات في مرخ بستابعة السشطسات الجولية واألجشبية ليحه االنتخابات 
واالستفتاءات، كسا يجػز لمييئة أن تػجو الجعػة لػفػد مغ مشطسات أو ىيئات دولية 

 تجخؼ تحت إشخافيا.أو إقميسية لستابعة االنتخابات واالستفتاءات التي 
أىع ضسانات سالمة العسمية االنتخابية في كافة إجخاءاتيا  الباحث ويرى 

وتفاصيميا وحتى إعالن نتيجتيا، تتسثل في كػن مجمذ إدارة الييئة الػششية 
عمى أن الييئة وضعت مغ الزػابط  لالنتخابات ذا تذكيل قزائي خالز، مذجدا  

لألسذ والقػاعج الستعارف  انتخابات رئاسية شبقا  والقػاعج التي سيتع بسقتزاىا إجخاء 
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ضافة أن الييئة الػششية لالنتخابات، باإل ،في السجتسعات الجيسقخاشية عمييا دوليا  
 .بسػجب الجستػر والقانػن  مدتقمة استقالال كامال وحؿيؿيا  

 الرقابة القضائية عمى تطهيل الحطالت االنتخابية :يالفرع الثان
ومشح أن عخف العالع نطام االقتخاع  -تقػم كافة الجول الجيسقخاشية الحخة  

بعيجة  ،تػفيخ الزسانات الالزمة إلجخاء انتخابات حخة نديية -بإسشاد الدمصة الدياسية 
وكان ال بج مغ إسشاد اإلشخاف عمييا مغ  ،عغ أية ضغػط أو تػاتخت سياسية أو غيخه

إلى سمصة مدتقمة تتستع  أو شكميا   وليذ صػريا   مال وفعميا  كا بجايتيا إلى نيايتيا إشخافا  
 .بالحيجة والشداىة

عغ الدمصتيغ التذخيعية  ما يتػافخ في الدمصة القزائية بعيجا   يزا  أوىػ  
 ،ونذخ العجالة ،والتشفيحية عمى اعتبار أن القزاه ىع األمشاء عمى حساية الحقػق والحخيات

إذ  ؛وتقػم العالقة بيغ الشاس ،التي عمى أساسيا يبشى السجتسع ،وتصبيق وتصػيخ القػانيغ
مغ السعخوف أنو ال يتع تعييغ أؼ شخز في مشرب القزاء إال إذا تػافخت ؼيو صفات 

يزاح إالكفاءة واالستقامة واألمانة واالستقاللية والشداىة والذخف وبتالى يجب عميشا قبل 
حتى يسكغ  -خاز دورىع الفعال والججؼ فييا و إب ،أسباب إسشاد تمظ السيسة إلى القزاة

  لسجسػع أفخاد الذعب السذاركة بكل قػة وججية في الحياة الدياسية

وال تدال تمعب  ،معقجة ومخكبة ،وتعتبخ العسمية االنتخابية عسمية شائكة 
تبجأ مغ وقت قيج الشاخبيغ في  ،بارزا   الدمصة التشفيحية مسثمة في وزارة الجاخمية دورا  

ثع بتقديع البالد إلى دوائخ  ،والخقابة عمى سالمتيا ،و إعجادىا ،الججاول االنتخابية
ومتابعتيا في جسيع  ،وتػزيع الشاخبيغ عمى المجان ،وتقديع الجوائخ إلى لجان ،انتخابية

الشتائج مخاحميا السختمفة إلى حيغ االنتياء مغ عسمية الترػيت والفخز و إعالن 
 (07)الشيائية لالنتخابات 

 ،وكسا نعمع أن تقجيع أوراق التخشيح يكػن بسجيخيات األمغ في السحافطات 
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باإلضافة أن شباعة جسيع األوراق الستعمقة بالعسمية  ،الجاخميةوىي أيزا تابعة لػزارة 
االنتخابية لمتخشيح أو االستفتاء أو الترػيت و اإلعالن وحتى تػزيع الخمػز و األشكال 

ن دور القزاء وتػاججه داخل إف ،ومغ ثع ،لمسخشحيغ ىػ كمو مغ اختراص وزارة الجاخمية
 .قزائيالمجان االنتخابية محجود بعسل معيغ ىػ اإلشخاف ال

 رقابة الطجتطع الطدني عمى االنتخابات. :الفرع الثالث

عمى  يرقابة السجتسع السجن :ولالفخع األ ،نتشاول فى ىحا السصمبسػف 
 .الخقابة الجولية عمى االنتخابات ياالنتخابات وفى الفخع الثان

والقانػن رقع  ،بتشطيع االنتخابات الخئاسية 0118لدشة  00جازة القانػن رقع إ
نذاء الييئة الػششية لالنتخابات بسذاركة السجتسع السجنى فى إب 0119لدشة  171

 .(31)الخقابة عمى االنتخابات 

فإن الخقابة االنتخابية في نطخ مشطسات السجتسع السجني ما ىي إال  ،تالىالوب
تباع اوذلظ ب ،نتخابية بكافة مخاحمياعسمية جسع وحرخ لمسعمػمات حػل العسمية اال

التي تدتخجم ؼيسا  ،آلية مشيجية ومشطسة في جسع السعمػمات حػل سيخ تمظ العسمية
 .(31) بعج إلصجار تقييسات مغ السفتخض أن تكػن مػضػعية ومحايجة

ويعتبخ اليجف مغ ىحه السخاؾبة والستابعة االنتخابية إلى التأكج مغ سيخىا  
أؼ شكل كان وذلظ مغ وقت عسمية عغ التدويخ والتالعب ب بعيجا   ،بذكل حيادؼ ونديو

 ،وفخز األصػات ،واالقتخاع ،والحسالت االنتخابية ،وعسل لجشة االنتخابات ،التدجيل
 وكافة األمػر الستعمقة بيا حتى إعالن نتائجيا 

خاصة في البمجان التي ما زالت تذيج عسمية تحػل  ،وىػ ما يسثل أىسية كبخػ  
ويحتاج السػاششػن فييا إلى السديج  ،حيث تزعف الثقة في السؤسدات الخسسية ،ديسقخاشي

وبث الثقة والصسأنيشة في نفػس  ،مغ اإلجخاءات لمتأكيج عمى ججية ونداىة االنتخابات
 .وسخعة التػجو لمسذاركة الدياسية ،وروح االنتساء لمػشغ ،الشاخبيغ وكل السػاششيغ
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 :الخاتطة
شخاف والخقابة عمى تسػيل ىحا البحث بذان مػضػع وسائل اإل ،ختاما لجراستشا

الحسالت االنتخابية تػصمشا إلى أن السذخع حاول مدايخة أغمب الجول الجيسقخاشية بػضع 
عمى  ،مجسػعة مغ الشرػص القانػنية في مجال الخقابة عمى تسػيل الحسالت االنتخابية

إلى سالمة العسمية  لسخحمة تؤدؼ حتسا  اعتبار أن سالمة عسمية تسػيل الحسالت في ىحه ا
لدشة  00االنتخابية ونداىتيا، كسا يالحع مغ استقخاء قانػن االنتخابات الخئاسية رقع 

قرى لشفقات الحسمة لجشة أنطع عسمية تسػيل الحسالت االنتخابية ووضع حج  0118
وبحلظ (30) االنتخابات الخئاسية لإلشخاف عمى االنتخابات وفخض عقػبات عمى السخالفيغ

يكػن السذخع قج كفل السخحمة التحزيخية لالنتخابات بسجسػعة مغ الزسانات اليجف 
مغ إحراء الشاخبيغ  مشيا حساية االنتخابات برفة عامة مغ أؼ اعتجاء أو تدويخ بجءا  

والقيج في القائسة االنتخابية و تقديع الجوائخ االنتخابية وما تكدػىا مغ إجخاءات مخاؾبة 
ونالحع افتقار التصبيق الفعمى لمخقابة عمى قػاعج الحج االقرى لتسػيل الحسالت  .دؾيقة

تذجيج العقػبة عمى جسيع السخالفيغ لترل لمحبذ  لحلظ يجب ،االنتخابية الخئاسية
 .مخيكىالسذخع األ ة عمى غخاروالغخام

نذاء الييئة الػششية لالنتخابات إالسذخع ىحه الخقابة والزسانات ب كسا عدز
زاء وسسح لمسخاقبيغ الجولييغ ئاسية وسسح ليا ومشطسات السجتسع السجنى والقالخ 

 .شخاف والخقابة عمى العسمية االنتخابيةباإل

كل فى  قرىلشرػص القانػنية الخاصة بالحج األونصالب السذخع بتعجيل ا
سعار بذكل مدتسخ بسا يتالءم مع حق السخشح بالجعاية دورة انتخابية نتيجة لتغيخ األ

 تكافؤ الفخص بيغ السخشحيغ وخػفا   ألسبج والحفاظ عمى السرمحة العامة الجولة تصبيقا  
 مػال عمى العسمية االنتخابية.ثيخ األأمغ ت

مخيكى عمى تسػيل واأل ؼ الخقابة التي بدصيا السذخع السرخ وعمى الخغع مغ  
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جدة عغ نيا تبقى عاإع الزسانات التي كفميا بيا، إال ومجسػ  الحسالت االنتخابية
تحقيق كل األىجاف بحيث تبقى مػاضع العجد مػجػدة، تدتحق استجراكيا مغ قبل 

 1791ة االنتخابات الفيجرالية نذاء لجشإمخيكى بكسا الحطشا ؾيام السذخع األ ،ذخعالس
 1798فيجرالية وتع تعجيل قانػن االنتخابات ال ،شخاف والخقابة عمى االنتخاباتلإل

 يالحسالت لؿيام لجان العسل الدياستسػيل  يذجة فضيخ ب ؼلتخؽيف الفداد الح
ووضع  ،نفاق مميارات الجوالرات عمى الحسالت االنتخابيةإوالمجان الجاعسة لمسخشحيغ ب

قج تع الصعغ عمى ىحه ف ،بدالم ن ىحه التعجيالت لع تشجإال إ ،رى لتسػيل الحسالت االنتخابيةقأحج 
قرى لغاء الحج األإمخيكية بوقج قخرت السحكسة العميا األ ،القزية الذييخة " باكمى " يالتعجيالت ف

مخ ن كان األإو  ،مخيكىجستػر األقخرىا ال يالتعبيخ التو  أؼالخ ية حخ لمشفقات باعتبار ذلظ يتعارض مع 
معو  ؼمخ الحاأل ،مخيكية مغ اختراص الخئيذلى تذكيل السحكسة العميا األإمغ وجية نطخنا يخجع 

فكل رئيذ يسكغ لو  ،نياء خجمة الدادة القزاءوعجم وجػد سغ محجد إل ،الخئيذىػاء أثخ السحكسة بأتت
 .تذكيل السحكسة بسا يخاه 

  



 ياسر دسهقي الديد بدوى الطكاوي  /الباحث«        دراسة مقارنة» النتخابيةاعمى تطهيل الحطالت  وسائل الرقابة 

Forty - eighth year - Vol. 79 September 2022 345 

 :تهصيات البحث

بة ن التجخ إحيث  ،فزلأالتػصيات لعميا تزعشا عمى شخيق  نصخح مجسػعة مغ
يسكغ  يالكثيخ مغ الخبخات الدياسية الت مخيكية فيياالدياسية لمػاليات الستحجة األ

 -:يوتتسثل التػصيات ؼيسا يم ،مشيا االستفادة

 .لشفقات االنتخابيةلمخقابة عمى اضخورة إصجار قانػن مدتقل  -1

 .االنتخابات يمة لمخقابة عمى اإلنفاق السالي فإنذاء ىيئة مدتق -0

تجخل ضسغ تكمفة جخاءات وأن اد الخقابة السالية عمى مخحمة اإلالشز عمى امتج-3
 .ياالنتخاباإلنفاق 

 ،الشز عمى عجم خزػع حداب الحسمة االنتخابية لقانػن سخية الحدابات -8 
ويعتبخ السخشح متشازل حكسا عغ سخية ىحا الحداب لرالح الييئة الػششية 

أػ  ياالشالع عمى ىحا الحداب ف يلحق فوأن يعصى القانػن ليا ا ،لالنتخابات
  .وقت

عمى حداب السخشح  الػششية لالنتخاباتالييئة تتع مغ  يكسا أن الخقابة الت-0
 ؼالنتخابية لمسخشح فقط لسخشح والحمقرػرة فقط عمى الحداب الخاص بالحسمة ا

وقج أغفل  ،يتع فتح أثشاء فتخة التخشيح ويشفق مشو عمى الجعاية االنتخابية فقط
لفتخة سابقة عمى ىحه االنتخابات حتى  كافة حدابات السخشح القانػن مخاؾبة

لمجشة الػقػف عمى مجػ مذخوعية ىحه األمػال السػجػدة فى ذمتو تدتصيع ا
 .السالية حتى تتػفخ الذفاؼية فى مرادر دخمو

تدبق فتخة الجعاية لخقابة المجشة  يإخزاع الشفقات الت ن عمىن يشز القانػ أيجب  -6
 .واحتدابيا مغ ضسغ نفقات الجعاية االنتخابية
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 الههامش
 

دراسة مقارنة  –ضسانات اإلشخاف والخقابة عمى االنتخابات  ،د/ عبج الحكيع فػزػ سعػدػ (1)
د / خجيجة عخفة دمحم  ،396و 390صــ  0110دار الشيزة العخبية لمشذخ  ،بالشطام الفخندي

 .393مخجع سابق ص  –االنتخابات الجيسقخاشية وواقع االنتخابات فى األقصار العخبية  –
مقال مشذػر في اعسال السؤتسخ الجولى  ،الجيسقخاشية واالنتخابات فى العالع العخبى ،نجاة البخعي (0)

الشاشخ السشطسة العخبية لحقػق االندان  ،حػل الجيسقخاشية واالنتخابات فى الػشغ العخبى
 .169ص  0118القاىخة  ،الصبعة االولى

 –د / عالء عبجالسحدغ العشدؼ  نقال عغ ،399مخجع سابق ص  د/ عبج الحكيع فػزؼ سعػدؼ (3)
وص  133ص  –البحث الدابق ذكخه  –حخية االنتخابات الػششية ونداىتيا الخقابة الجولية عمى 

06. 
دار الشيزة  ،دراسة مقارنة –د. عبجهللا حشفي الخقابة القزائية عمى تسػيل الحسالت االنتخابية  (8)

 .180العخبية لمشذخ ص 
السػضفيغ , وعسل ىحا القانػن عمى إنذاء مجسػعات مغ 1113صجر قانػن بشتمتػن عام  (0) 

الفيجرالييغ تكػن ميستيع جسع التبخعات مغ السػضفيغ في الحكػمة والستعاقجيغ معيا الحيغ 
وحطخ تسػيل  ،يطيخون والءىع لمدمصة لمحج مغ مطاىخ فداد تسػيل الحسالت االنتخابية

 jالذخكات لالنتخابا
 (6)

 (3) K. z. paltiel: compaign finance: contrasting practices and reforms in 

butl er , penniman and Ranney , democracy at the polls. p. 831 et. Sa9. 
(7)

 (8) R. Sam Garrett, Federal Role in U.S. Campaigns and Elections: An 

Overview, Congressional Research Service, Sept. 4, 8181, p. 89.  
 ،االنتخابات الشيابية وضساناتيا الجستػرية والقانػنية دراسة مقارنة ،عؽيفى كامل عؽيفى د/ (1) 

 717ص،جامعة اإلسكشجرية
(9)

 (3) R. Sam Garrett, Federal Role in U.S. Campaigns and Elections: An 

Overview, Congressional Research Service, Sept. 4, 8181, p. 89..  
وزارة التجارة: يقػم مكتب التعجاد بػزارة التجارة بإجخاء استصالعات الخأؼ بعج االنتخابات حػل (11) 

تدجيل الشاخبيغ في كذػف االنتخابات والسذاركة في العسمية االنتخابية وفقا  لمزػابط 
 .السشرػص عمييا في قانػن حقػق الترػيت االنتخابي
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(11)  (5) Danny L. McDonald, Lee Ann Elliott, Joan D. Aikens, John Warren 

McGarry, The Federal Election Commission Twenty Year Report, 

8995, p. 5.  
و قج بجأت وقائع ىحه الفزيحة عشجما ؾبس بػليذ واششصغ عمى خسدة مغ الخجال في  - (10)

المجشة القػمية لمحدب الجيسقخاشي في داخل مكتب  1790يػنيػ  19الرباح الباكخ مغ يػم 
بالجور الدادس بفشجق واتخجيت وكان مغ ىؤالء الخجال شخز يجعى جيسذ ماكػرد الحؼ كان 

والحؼ كان يعسل وقت  ،عسيال سابقا بالسخابخات األمخيكية ومكتب السباحث الفيجرالي األمخيكي
وقج أدػ التحقيق مع  ،الؿبس عميو كزابط لألمغ في لجشة إعادة انتخاب الخئيذ نيكدػن 

ىؤالء األشخاص إلى أن ىشاك اثشيغ آخخيغ مسغ يعسمػن مع نيكدػن ليع صمو بيحا االقتحام 
وجػردون ليجؼ وكان يعسل وقتحاك بالبيت  ،وىسا ىػ أرد ىشت السدتذار بالبيت األبيس

 األبيس وكان في نفذ الػقت مدتذارا لمجشة السالية العادة انتخاب الخئيذ نيكدػن 

االنتخابات الشيابية وضساناتيا الجستػرية والقانػنية فى القانػن  –عؽيفى كامل عؽيفى  :راجع - (13) 
 770صــــــ  0111رسالة حقػق أسيػط سشة  –السرخؼ 

(14)  - John C. Green, Financing the 0118 Presidential Nomination 
Campaigns, in Financing the 0118 Election, David B. Magleby, 
Anthony Corrado, Kelly D. Patterson (eds.), Brookings Institution 
Press, 0116, p. 013.  

يع شعبان (10) يع إبخـا مشطسات السجتسع السجنى ودورىا فى الخقابة عمى االنتخابات  ،د/ عمي إبخـا
، نقال عغ د. 813و 810و 811دار الجامعة الججيجة لمشذخ ص  ،دراسة تصبيؿية مقارنة

 .106ص  ،السخجع الدابق :عبجهللا حشفي
يع شعبان (16) يع إبخـا حكع السحكسة العميا  :نقال عغ، 813مخجع سابق ص  ،د/ عمى إبخـا

Buckley V. Valeo 1798، 1و الحؼ قزت ؼيو السحسة العميا بعجم دستػرية قانػن 
أحكام  :وكحلظ راجع – .Harve TRANKA op.cit.p.16مذخ إليو في  1798أغدصذ 

 California med. Ass n V.F.E.C 1710السحكسة العميا األمخيكية ذات الرمة 
 ،لقانػنية دراسة مقارنةاالنتخابات الشيابية وضساناتيا الجستػرية وا: د. عؽيفي كامل عؽيفي (19)

" :أليػت -فخيج وفخنجلذ مارتاج ىــ  :، وراجع في تفزيالت ذلظ719ص  ،جامعة اإلسكشجرية
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 ،د. ت ،دار السعارف ،القاىخة ،السدتذار ياقػت العذساوؼ  :قزايا دستػرية " تخجسة وتعميق
  111,  179ص 

يع شعبان (11) مشطسات السجتسع السجنى ودورىا فى الخقابة عمى االنتخابات مخجع  ،د/ عمى ابخـا
 نقال عغ 813سابق ص 

(19) F.E.C.V. National conservation political action committee 8915 

 (81) Austin. V. Michigan Chamber of Commerce 8991.  

(21)Buckley v. Valeo, 484 U.S. 8 (8996) Danny L. McDonald, Lee Ann 

Elliott, Joan D. Aikens, John Warren McGarry, The Federal Election 

Commission Twenty Year Report, 8995, p. 1.  
يع شعبان (00) يع إبخـا  ،مشطسات السجتسع السجني ودورىا في الخقابة عمى االنتخابات ،د/ عمى إبخـا

 نقال عغ 318مخجع سابق ص 
 (23)David Mathews: politices for peole, finding are ponsible vice, 

university of illionois, press urban and Chicago, 8994, p. 89.  
حيث قال الخئيذ االمخيكي باراك أوباما في مقابمة عبخ مػقع ريجيت لمتػاصل االجتساعي أن"  (08)

إال إنشا نذيج أمخا  ججيجا  مع وصػل كسيات كبيخة  ،السال لصالسا كان عامال مؤثخا  في الدياسة
مغ الذيكات بدتة أو سبعة أصفار غالبيتيا مغ مرادر مجيػلة لرالح السجسػعات الدياسية 
السؤثخة عمى الحسالت "وأضاف أوباما "أن ىحه السجسػعات تيجد بذكل أساسي بإغخاق العسمية 

" وكانت السحكسة العميا اعتخفت في  .الدياسية عمى السجػ الصػيل وخشق أصػات الشاخبيغ
م بحق الذخكات في التجخل غيخ السحجود في العسمية االنتخابية بػاسصة  0111يشايخ عام 

لجان العسل الدياسي مغ دون كذف مرجر التسػيل باسع حخية التعبيخ السجرجة في البشج 
مميػن دوالر ؼيسا  101بة األول مغ الجستػر األمخيكي. ومغ الججيخ بالحكخ, إن أوباما جسع قخا

دوالر لسديج مغ التفاصيل يخاجع  مميػن  111تجاوز السخشح الجسيػرؼ ميت رومشى مبمغ 
 :السػقع اإللكتخوني "إيالف " عمى الخابط التالي

www.elaph.com/web/news/8188/1/951893/html? entry world  
أقرى لمػصػل إلى التخاضى مغ أجل يػما كحج  71يػما  كحج أدنى و  31وحجد القانػن مجة  (00)

صحيح السخالفة, فإذا لع يتع التػصل إلى تدػية خالل تمظ السجة كان لمجشة ان تخفع األمخ  ت
بيغ السشطػر  ،تسػيل األحداب الدياسية فى األنطسة الجيسقخاشية .فاشسة بخيخ :لمقزاء راجع

خبية عمى شبكة اإلنتخنت عام عمى مػقع جخيجة األحجاث السغ القانػني والػاقعي مقال مشذػر
  www.ahdath.infoوعشػان السػقع  0111
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(26)  (4 ) Harve TRANKA.Op. cit. p. 86, pierre AVRIL. op. cit. p.43,Marie- 

france TOINET. Op.cit p.439, William kimbeling. Op.cit.loc.cit. 
بذأن القػاعج السشطسة لمحسالت االنتخابية في  0111سشة  01قخار لجشة االنتخابات رقع  :انطخ (09)

 .مادتو الخابعة
بذأن قػاعج تسػيل الحسالت  0110لدشة  9انطخ: قخار لجشة االنتخابات الخئاسية رقع  (01)

 سشة 10السعجل بو لسخسػم بقانػن رقع  0110سشة  198القانػن  :االنتخابية، وانطخ كحلظ
 .06، مادة 0110

 0111مارس سشة  31مغ اإلعالن الجستػرؼ الرادر في  01السادة  (07)
 ،دور القزاء والسجتسع السجنى في اإلشخاف عمى العسمية االنتخابية ،د/ الديج أحسج دمحم مخجان (31)

 60صـ ،0111دار الشيزة العخبية لمشذخ والتػزيع الصبعة الثانية 
 ،جامعة عيغ شسذ ،مكتبة سعيج رأفت ،نطامشا االنتخابي في السيدان ،د/ مرصفى عؽيفي (31)

 .001ص  ،1718
.....ويدسح بحزػر كل مغ مشجوبي .تشز عمى " 0118لدشة  00مغ القانػن رقع  01السادة  (30)

وسائل اإلعالم ومسثمي مشطسات السجتسع السجني السرخح ليع مغ قبل لجشة االنتخابات 
خابات وعسمية الفخز وٕاعالن نتيجتو عمى الشحػ الستقجم بسا ال يعيق عسل الخئاسية لستابعة االنت

 المجشة.
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 الطراجعالطصادر و 
 -:يوال الطراجع العربأ

دراسة مقارنة بالشطام  –شخاف والخقابة عمى االنتخابات ضسانات اإل ،ؼسعػد ؼ د/ عبج الحكيع فػز  -1
 .0110دار الشيزة العخبية لمشذخ  ،يالفخند

حػل  يعسال السؤتسخ الجولأ مقال مشذػر فى  ،يالعالع العخب يالجيسقخاشية واالنتخابات ف ،ينجاة البخع -0 
 ،ولىندان الصبعة األالشاشخ السشطسة العخبية لحقػق اإل ،يالػشغ العخب يالجيسقخاشية واالنتخابات ف

 .0118القاىخة 
دار الشيزة العخبية  ،دراسة مقارنة –الت االنتخابية د. عبجهللا حشفي الخقابة القزائية عمى تسػيل الحس -3

 لمشذخ
جامعة  ،االنتخابات الشيابية وضساناتيا الجستػرية والقانػنية دراسة مقارنة ،د/ عؽيفى كامل عؽيفى-8

 سكشجريةاإل
الة رس –االنتخابات الشيابية وضساناتيا الجستػرية والقانػنية فى القانػن السرخؼ  –عؽيفى كامل عؽيفى  -0

 0111حقػق أسيػط سشة 
يع إ يد/ عم -6 يع شعبانإبخـا الخقابة عمى االنتخابات دراسة  يودورىا ف يمشطسات السجتسع السجن ،بخـا

 دار الجامعة الججيجة لمشذخ ،تصبيؿية مقارنة
دار  ،شخاف عمى العسمية االنتخابيةفى اإل يدور القزاء والسجتسع السجن ،حسج دمحم مخجانأد/ الديج -9

 .0111شيزة العخبية لمشذخ والتػزيع الصبعة الثانية ال
 1718 ،جامعة عيغ شسذ ،مكتبة سعيج رأفت ،نطامشا االنتخابي في السيدان ،د/ مرصفى عؽيفي -1
 بانذاء لجشة االنتخابات الخئاسية.0118لدشة  00القانػن رقع  -7

 لمحسالت االنتخابيةبذأن القػاعج السشطسة  0111سشة  01قخار لجشة االنتخابات رقع 
 بذأن قػاعج تسػيل الحسالت االنتخابية،  0110لدشة  9قخار لجشة االنتخابات الخئاسية رقع  -11
 .06، مادة 0110سشة  10السعجل بو لسخسػم بقانػن رقع  0110سشة  198القانػن  -11
 الذعب والذػرػ.السشطع النتخابات مجمذ  0111مارس سشة  31عالن الجستػرؼ الرادر في اإل -10
 نذاء الييئة الػششية لالنتخاباتإبذان  0119لدشة  171القانػن رقع  -13
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