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ــة الســورية يف 18 أبريــل  ــة العربي ــات 2021 الرئاســية للجمهوري ــاغ إىل إجــراء انتخاب دعــا رئيــس مجلــس الشــعب حمــودة الصب

2021. وأعلــن رئيــس مجلــس النــواب يــوم 26 مايــو، وهــو أقــرب موعــد ممكــن وفًقــا لإلطــار القانــوين الســوري، يومــا الالنتخابــات.

الــراع املســتمر منــذ عقــد يف ســوريا ليــس بيئــة مواتيــة النتخابــات ذات مصداقيــة. ومــع ذلــك، وبغــض النظــر عــن الظــروف، 

فــإن هــذا التقييــم لإلطــار القانــوين واإلدارة والعمليــات االنتخابيــة يوضــح الطــرق التــي أخفقــت فيهــا االنتخابــات يف تلبيــة املعايــر 

الدوليــة املتعــددة. أحــد األمثلــة الرئيســية عــى أوجــه القصــور يف العمليــة االنتخابيــة هــو جانــب التصويــت يف الخــارج )املعــروف 

أيًضــا باســم التصويــت خــارج البــالد )OCV(. يف حــني أن الســوريني يف الخــارج مؤهلــون للتصويــت يف االنتخابــات الرئاســية )عــى 

ــا مــن  عكــس االنتخابــات الترشيعيــة، حيــث ال يحــق لهــم التصويــت )خــارج البــالد(. مل يتمكــن ماليــني الســوريني النازحــني دوليً

اإلدالء بأصواتهــم يف هــذه االنتخابــات1.

وقــد اسرتشــد هــذا التقييــم باملعايــر االنتخابيــة الدوليــة املنصــوص عليهــا يف املعاهــدات واالتفاقيــات التــي قبلتهــا الجمهوريــة 

العربيــة الســورية كالتزامــات أو تعهــدات. ال ينصــب تركيزهــذا البحــث عــى إبــراز الديناميكيــة السياســية بــني املرشــحني أو أصحاب 

املصلحــة، ولكــن ملعالجــة الجوانــب اإلجرائيــة للعمليــة االنتخابيــة وإنتــاج مجموعــة مــن التوصيــات لإلصالحــات االنتخابيــة عــى 

املســتويات الدســتورية والترشيعيــة واإلداريــة والتنفيذيــة. كــا نظــر الباحثــون يف الحاجــة إىل عمليــة انتخابيــة سياســية تصالحيــة 

وشــاملة ملــا بعــد الــراع مــن شــأنها متكــني مشــاركة الســوريني يف الخــارج يف املســتقبل.

هــذا التقييــم ليــس بديــالً عــن املراقبــة الرســمية لالنتخابــات، والتــي كانــت مســتحيلة بســبب حقيقــة أن االنتخابــات الســورية 

ــة العامــة.  ــة األمني ــود املفروضــة عــى الســفر بســبب جائحــة COVID-19 والبيئ ــة فقــط، والقي ــا بدعــوة برملاني ميكــن مراقبته

ومــع ذلــك، فــإن مراجعــة التوثيــق والتقاريــر اإلعالميــة املوصوفــة يف هــذا التقريــر اســتكملت بتقاريــر مــن باحثــني داخــل ســوريا 

وخارجهــا. يتضمــن كل موضــوع نوقــش أدنــاه مراجعــة لإلطــار القانــوين ذي الصلــة وتحليــل تنفيــذه. يف الحــاالت التــي ال تتوفــر 

فيهــا معلومــات منهجيــة، ميتنــع التقريــر عــن ذكــر نتائــج نهائيــة.

املقدمة



اإلطار القانوين
والنظام االنتخايب
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يف ســوريا، يتــم تحديــد انتخــاب الرئيــس باألغلبيــة املطلقــة. يجــب أن يحصــل املرشــح عــى أصــوات أكــر مــن 50 باملائــة مــن 

الناخبــني املشــاركني مــن أجــل الفــوز. يف حالــة عــدم حصــول أي مرشــح عــى األغلبيــة، يتنافــس املرشــحان اللــذان يحصــالن عــى 

ــة  ــم اللجن ــد تقدي ــد يف غضــون أســبوعني بع ــون، يجــب أن تعق ــا للقان ــي، وفًق ــة2 والت ــة ثاني ــن األصــوات يف جول ــدد م أعــى ع

 .)SCC( 3 ــا ــة الدســتورية العلي ــت إىل املحكم ــن التصوي ــة األوىل م ــج الجول ــات )SJEC( نتائ ــا لالنتخاب ــة العلي القضائي

تــم تحديــد اإلطــار األســايس للحقــوق السياســية والعمليــة االنتخابيــة يف ســوريا مبوجــب دســتور الجمهوريــة العربيــة الســورية، 

كــا متــت املوافقــة عليــه يف اســتفتاء 26 شــباط / فربايــر 2012. تــرد إجــراءات تنفيــذ هــذه الحقــوق يف قانــون االنتخابــات العامــة 

رقــم 5 لعــام 2014، وهــو الترشيــع الرئيــي الــذي يحكــم انتخابــات الرئيــس وأعضــاء مجلــس الشــعب ومجالــس اإلدارة املحليــة. 

تشــمل الترشيعــات األخــرى التــي تكمــل قانــون االنتخابــات أو تنظــم األحــوال املدنيــة والعمليــات التــي تؤثــر بشــكل مبــارش عــى 

االنتخابــات الرئاســية مــا يــي:

القانون رقم 8 لسنة 2016 بتعديل قانون االنتخابات العامة 2014	 

اللوائح التنفيذية لقانون االنتخابات العامة رقم 5 لسنة 2014 الذي أقره مجلس الوزراء يف 2014	 

قانون األحوال املدنية رقم 26 لسنة 2007 )معدل(.	 

قانون الجنسية لعام 1969	 

قانون العقوبات لعام 1949	 

قانون املحكمة الدستورية رقم 7 لسنة 2014	 

املراسيم الرئاسية	 

القرارات القضائية	 

الئحة وزارة العدل بشأن الجنح )2014(	 

اللوائح والتعليات الصادرة عن الهيئة القضائية العليا لالنتخابات	 

 	SCC القرارات الصادرة عن املحكمة الدستورية العليا

ــة  ــة االنتخابي ــة هــو أن أهــم جوانــب العملي ــات الرئاســية والترشيعي ــة التــي توجــه االنتخاب الفــرق الرئيــي بــني األطــر القانوني

الرئاســية يحددهــا الدســتور وبالتــايل تــدار مــن قبــل املحكمــة الدســتورية العليــا بــدالً مــن الهيئــة القضائيــة العليــا لالنتخابــات، 

كــا هــو الحــال بالنســبة لالنتخابــات الترشيعيــة. يف حــني ال توجــد معايــر دوليــة ملــدى تحريــم الدســتور فيــا يتعلــق بتنفيــذ 

العمليــات االنتخابيــة، فــإن القانــون الســوري يجعــل العديــد مــن اإلصالحــات االنتخابيــة مرشوطــة بإصالحــات دســتورية، مبــا يف 

ذلــك أي تغيــر يف عمليــة الرتشــيح.

اإلطار القانوين
والنظام االنتخايب
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ــع  ــوق يف الترشي ــذ هــذه الحق ــد تنفي ــم تحدي ــا يت ــادة م ــة الدســتورية. ع ــة الرئيســية الحاي ــوق االنتخابي تســتحق بعــض الحق

االنتخــايب ويف بعــض األحيــان يتــم تفويضــه وفًقــا للوائــح وتعليــات اإلدارة االنتخابيــة. يف البيئــات التــي ال توجــد فيهــا مؤسســات 

ــراً يف أن  ــات خط ــالل الترشيع ــن خ ــب م ــكل مناس ــوق بش ــذه الحق ــة ه ــل يف حاي ــل الفش ــورة، ميث ــة متط ــر دميقراطي ومعاي

ــة الســورية هــي إحــدى هــذه الحــاالت. ــة االنتخابي ــدون شــفافية. العملي ــز ســيايس وب ــات ســتُنفذ عشــوائياً، مــع تحي االنتخاب

ــة يف  ــة رصاح ــر محمي ــا غ ــدة ألنه ــية مقي ــة الرئيس ــوق االنتخابي ــض الحق ــوري أن بع ــوين الس ــار القان ــم لإلط ــذا التقيي ــد ه وج

الدســتور. عــالوة عــى ذلــك، فــإن الترشيعــات غــر الكافيــة - الترشيعــات التــي تفتقــر إىل التفاصيــل األساســية لتوجيــه العمليــة - 

تــؤدي إىل نقــص الشــفافية يف إدارة االنتخابــات. باختصــار، ال يوفــر اإلطــار القانــوين الســوري أساًســا متيًنــا إلجــراء انتخابــات تتوافــق 

مــع املعايــر االنتخابيــة عــى النحــو املحــدد يف املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة وتفســراتها الرســمية. وهــي تشــمل 

 ،)CEDAW( واتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،)ICCPR( العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية

ومنهــاج عمــل بيجــني، واالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز العنــري،و اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقة 

وامليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان. إن ســوريا ملزمــة أو أكــدت التزامهــا بــكل هــذه الصكــوك.

كانــت أوجــه القصــور الرئيســية التــي لوحظــت موجــودة حتــى بــدون التأثــر اإلضــايف للــراع الســوري الحــايل. عنــد أخــذ مــا 

ــات  ــون االنتخاب ــة يف الدســتور الســوري وقان ــإن ضعــف األحــكام االنتخابي ــار، ف يقــرب مــن 10 ســنوات مــن الــراع يف االعتب

ــا، وتعديــل 2016  يصبــح أكــر وضوًحــا. قانــون االنتخابــات لعــام 2014، الــذي حــل محــل قانــون 2011، تجاهــل الــراع متاًم

ــا، متجاهــالً مشــاركة أكــر مــن 5 ماليــني ســوري خــارج حــدود البــالد كنتيجــة مبــارشة  تنــاول فقــط تصويــت النازحــني داخليً

ــع لألمــم املتحــدة  ــس األمــن التاب ــرارات مجل ــح ق ــني واللوائ ــك، تتجاهــل القوان ــاد الســيايس. عــالوة عــى ذل للــراع واالضطه

واإلطــار الناشــئ التفاقيــات حــل النزاعــات. تتــم مناقشــة نقــاط الضعــف األكــر أهميــة يف اإلطــار القانــوين تحــت كل موضــوع 

ــر، إىل جانــب التوصيــات. يف هــذا التقري

ــية الرئيســية،  ــوق السياس ــة الحق ــز حاي ــأنها تعزي ــن ش ــالت م ــرتاح تعدي ــتورية واق ــة دس ــراء مراجع ــات: إج 1.1 التوصي

ــة الســوريني  ــى أهلي ــود املفروضــة ع ــة القي ــام 2015، وإزال ــم 2254 لع ــن رق ــس األم ــرار مجل ــع ق ــتور م ــة الدس ومواءم

للمشــاركة يف االنتخابــات، وإنشــاء هيئــة انتخابيــة مســتقلة. إصــالح قانــون االنتخابــات لالمتثــال للمبــادئ املقبولــة عموًمــا 

فيــا يتعلــق بســيادة القانــون ولتوفــر إطــار لعمليــة انتخابيــة تعــرتف ببيئــة مــا بعــد الــراع وتســمح بالرشاكــة مــع األمــم 

ــات يف ســوريا. املتحــدة يف إدارة االنتخاب



الدعوة إىل االنتخابات 
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ــداور( عــى النحــو املحــدد يف  ــدأ الدورية)الت ــات مــع مب عــى املســتوى الســطحي، تتوافــق معالجــة الدســتور الســوري لالنتخاب

العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية4. مــدة الرئاســة محــدودة بســبع ســنوات - وهــو اختــالف نــادر عــن حــاالت 

الرئاســة التنفيذيــة5. يســمح الدســتور باســتثناء إذا مل يتــم انتخــاب رئيــس جديــد بنهايــة املــدة، ويف هــذه الحالــة يكــون التمديــد 

تلقائيًــا6. ميكــن انتخــاب الرؤســاء لفــرتة متتاليــة واحــدة فقــط. ومــع ذلــك، هنــاك تحذيــر: يتضمــن الدســتور حكــاً انتقاليــاً يســمح 

لشــاغل الوظيفــة بالخدمــة لفرتتــني إضافيتــني بعــد تعديــل الدســتور يف عــام 2012. وهــذا ميّكــن رئاســة بشــار األســد مــن متديدهــا 

مــن 17 متــوز )يوليــو( 2000 إىل عــام 2028، مــا مجموعــه أربــع فــرتات متتاليــة.

2.1 التوصيــات: تعديــل الدســتور ملنــع الرؤســاء مــن الخدمــة ألكــر مــن واليتــني تحــت أي ظــرف مــن الظــروف. النظــر يف 

تقليــص املــدة مــن ســبع ســنوات إىل خمــس ســنوات لضــان التجديــد الــدوري للرشعيــة الرئاســية.

يعالــج الدســتور الشــواغر الرئاســية مــن خــالل تفويــض نائــب الرئيــس )أو رئيــس الــوزراء، يف حالــة عــدم وجــود نائــب للرئيــس 

يف ذلــك الوقــت(، لتــويل الســلطة ملــدة 90 يوًمــا. يجــب إجــراء انتخابــات رئاســية جديــدة يف غضــون هــذا اإلطــار الزمنــي. ومــع 

ذلــك، ال يتنــاول الدســتور أســباب الشــغور. وهــي محــددة يف قانــون االنتخابــات وتقتــر عــى ثــالث حــاالت: الوفــاة واالســتقالة 

وفقــدان أي مــن معايــر األهليــة للرتشــيح7.

عــزل الرئيــس مــن منصبــه ممكــن فقــط للخيانــة العظمــى. يجــب أن يصــدر هــذا االتهــام بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء مجلــس الشــعب، 

ــتور  ــي الدس ــة، يحم ــس8. بخــالف الخيان ــا الرئي ــي يعينه ــا، الت ــتورية العلي ــة الدس ــل املحكم ــن قب ــس م ــم الرئي ويجــب أن يحاك

الرئيــس رصاحــة مــن املالحقــة القضائيــة ألي ســبب مــن األســباب.

2.2 توصيــة: مبــدأ اســتقالل القضــاء رشط أســايس لســيادة القانــون، وإصــالح القضــاء لــه آثــار تتجــاوز االنتخابــات. ومــع 

ذلــك، يف ســياق إقالــة مســؤول منتخــب، فيجــب االمتنــاع عــن منــح هــذه الســلطة لهيئــة يعينهــا ذلــك املســؤول.

مينــح الدســتور ســلطة الدعــوة النتخابــات رئاســية لرئيــس مجلــس النــواب، وينــص عــى أن الدعــوة لالنتخابــات يجــب أن تصــدر قبــل 

60 إىل 90 يوًمــا مــن انتهــاء فــرتة الرئاســة. يف الــدورة االنتخابيــة 2021، صــدرت هــذه الدعــوة يف 18 أبريــل، يف أقــرب وقــت ممكــن 

قانونيًــا، وحــدد موعــد االنتخابــات يف 26 مايــو. يتــم تحديــد مــا تبقــى مــن التقويــم االنتخــايب مــن خــالل املواعيــد النهائيــة للتســجيل 

والرتشــيح والتصويــت وإعــالن النتائــج، عــى النحــو املنصــوص عليــه يف الدســتور وقانــون االنتخابــات. ومــع ذلــك، فــإن اإلطــار القانــوين 

ال يحــدد بشــكل كاف بعــض األحــداث االنتخابيــة الرئيســية )مثــل تســجيل الناخبــني وإعــالن نتائــج االنتخابــات(. ال ميكــن تحديد ذلك 

إال مــن خــالل حســاب تاريــخ انتهــاء الفــرتة الرئاســية، عــى أســاس أن العمليــة االنتخابيــة يجــب أن تكتمــل بحلــول ذلــك الوقــت.

هــذا االفتقــار إىل الوضــوح يقــوض اليقــني والقــدرة عــى التنبــؤ بالعمليــة االنتخابيــة ويســمح لــإلدارة االنتخابيــة بتحديــد تعســفي 

ــال، فــرتة حملــة قصــرة. يوضــح الشــكل 1 توقيــت  لبعــض املواعيــد النهائيــة الرئيســية يف العمليــة االنتخابيــة - عــى ســبيل املث

عمليــة االنتخابــات الرئاســية املكتملــة مؤخــرًا.

الدعوة إىل االنتخابات 
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الشكل 1. الجدول الزمني لعملية االنتخابات الرئاسية لعام 2021

1.3 توصيــة: تعديــل قانــون االنتخابــات لتحديــد املواعيــد النهائيــة الرئيســية يف العمليــة االنتخابيــة بــدالً مــن تركهــا مفتوحة 

لقــرارات تعســفية مــن قبــل اإلدارة االنتخابية.

طعون الرتشيح
4-6 مايو

قانون االنتخابات 35. أ

النتائج
July 4 اقىص حد

قانون االنتخابات 79

اتسجيل تصويت خارجي 
OCV

12-25 أبريل
قانون االنتخابات 101

تسجيل الناخبني
قبل شهرين

قانون االنتخابات2

الدعوة ل
االنتخابات
18 أبريل

الدستور 85.1ا

قرار الرتشيح
29-3 مايو

الدستور 85.4

نهاية الوالية
July 15 اقىص حد

الدستور 88

يوم االنتخابات
May 26

قانون االنتخابات 36

اترشيح
19-28 أبريل
الدستور 85.2

فض الطعون
July 14-8 اقىص حد

الدستور 89.2

التصويت يف السفارات
MAY 20

قانون االنتخابات 103

القامئة النهائية للمرشحني
10 مايو

قانون االنتخابات 36

الطعون بالنتائج
July 7-5 اقىص حد

الدستور 89.2



إدارة االنتخابات
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الدعوة إىل االنتخابات 

مــن  ســوريا  يف  االنتخابــات  تــدار 

ــة.  ــة والحكومي ــات القضائي ــل الهيئ قب

يتضمــن الدســتور عــدة أحــكام تنظــم 

بشــكل جــزيئ الهيئــة االنتخابيــة. يف 

يوفــر  االنتخــايب  الترشيــع  أن  حــني 

إدارة  حــول  مفصلــة  إرشــادات 

يفــوض  الدســتور  فــإن  االنتخابــات، 

ــا  ــتورية العلي ــة الدس ــًة املحكم رصاح

بــإدارة الجوانــب الرئيســية لالنتخابــات 

ــل يف  ــح( والفص ــل الرتش ــية )مث الرئاس

النزاعــات9. الســلطة للجوانــب األخــرى 

بــني  مقســمة  االنتخابيــة  للعمليــة 

الهيئــة القضائيــة العليــا لالنتخابــات 

اإلرشافيــة،  الهيئــة  باعتبارهــا   ،SJEC

األدىن،  املســتوى  ذات  واللجــان 

وبعضهــا معــني مــن قبــل الســلطة 

التنفيذيــة. فيــا يتعلــق بالعمليــات 

الداخليــة  وزارة  تــرشف  االنتخابيــة، 

عــى إدارة قامئــة الناخبــني ؛ أرشــفة 

الوثائــق والبيانــات االنتخابيــة ؛ األمــان؛ 

ــواد  ــات؛ وامل ــا املعلوم ــم تكنولوجي دع

االنتخابيــة مثــل الحــرب الــذي ال ميحــى 

والطوابــع وصناديــق االقــرتاع وغــر 

ذلــك مــن املــواد. كــا توفــر وزارة 

ــي واللوجســتي  ــة الدعــم األمن الداخلي

االنتخابيــة. للعمليــة 

الشكل 2. هيكل اإلدارة االنتخابية

At Polling Level

At Governorate 
Level

Appeals on 
candidacy  
& results

At National Level

O
ut-of-country

Election Centre 
Committee

3 civil servants

Judicial Sub-Committee 
for Elections

3 Appeal Court judges

Supreme Judicial 
Elections Committee

7 Cassation Court 
judges

Supreme 
Constitutional Court

7 Cassation Court 
judges

Govenor

Ministry 
of Interior 

Operations

Ministry 
of Interior 

Operations

Ministry of 
Interior

Supreme Judicial 
Council

includes President

Minister of 
Foreign Affairs

Embassy 
Election 

Committee

President
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يؤســس اإلطــار القانــوين عالقــة مبــارشة بــني الرئيــس واإلدارة االنتخابيــة. يعــني الرئيــس املحكمــة الدســتورية العليــا ويــرتأس مــع 

وزيــر العــدل الهيئــة القضائيــة العليــا لالنتخابــات10. يف املســتوى األدىن، يتــم تعيــني مســؤويل االقــرتاع مــن قبــل املحافظــني الذيــن 

يتــم تعيينهــم مــن قبــل الرئيــس.

ال يضمــن هــذا الرتتيــب اســتقالل اإلدارة االنتخابيــة بشــكل كاٍف ألنــه يعتمــد عــى هيئــات قضائيــة يتــم تعيينهــا بشــكل مبــارش 

ــات أقســام  ــة املشــاركة يف إدارة االنتخاب ــات الحكومي ــدى الهيئ ــك، ال يوجــد ل ــل الرئيــس. عــالوة عــى ذل ــارش مــن قب أو غــر مب

متخصصــة ميكنهــا العمــل بطريقــة مســتقلة سياســياً - عــى ســبيل املثــال، مــن خــالل اســتخدام عمليــة التعيــني املحميــة مــن التأثــر 

الســيايس. هــذا مخالــف للمعايــر الدوليــة إلدارة االنتخابــات املســتقلة املنصــوص عليهــا يف العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة 

والسياســية ؛ يعــرض أي انتخابــات رئاســية لخطــر تدخــل شــاغل الوظيفــة11.

3.1 التوصيــات: النظــر يف تعديــل الدســتور والقوانــني االنتخابيــة إلنشــاء مفوضيــة انتخابيــة مخولة بــإدارة االنتخابات بشــكل 

مســتقل عــن التأثــر الســيايس. ميكــن تقاســم مســؤولية تعيــني املفوضيــة االنتخابيــة بــني الشــقني الترشيعــي والتنفيــذي 

للدولــة. يجــب أن تتمتــع مفوضيــة االنتخابــات بالســلطة واملســؤولية لتنظيــم جميــع جوانــب العمليــة االنتخابيــة واإلرشاف 

عليهــا وتنفيذهــا، مبــا يف ذلــك تعيــني املوظفــني وتدريبهــم وإدارة اللوجســتيات واملــواد املســتخدمة يف االنتخابــات.

كــا حــدث خــالل االنتخابــات الترشيعيــة لعــام 2020، يف االنتخابات الرئاســية لعــام 2021، مل تتحمل الهيئة القضائيــة العليا لالنتخابات 

مســؤولية تعزيــز اإلطــار القانــوين مــن خــالل تطويــر وتكميــل قانــون االنتخابــات وإصــدار اللوائــح. يقــوض قانــون االنتخابــات ســلطته 

يف وضــع اللوائح،كونــه هــو الــذي يخــول مجلــس الــوزراء وضــع التعليــات التنفيذيــة12. لقــد أصبــح موقــع SJEC الهيئــة القضائيــة 

العليــا لالنتخابــات اإللكــرتوين قدميًــا منــذ عــام 2016. باإلضافــة إىل فشــلهم يف تطويــر وإصــدار اللوائــح، مل تنــرش الســلطات االنتخابيــة 

أي قــرارات بشــكل اســتباقي. عــى الرغــم مــن تــداول بعــض القــرارات الصــادرة عــن اللجــان الفرعيــة واملحافظــني خــالل االنتخابــات 

الترشيعيــة عــى وســائل التواصــل االجتاعــي، مل يكــن هــذا هــو الحــال خــالل االنتخابــات الرئاســية. ومل تُنــرش أي قــرارات عــى مواقــع 

التواصــل االجتاعــي، رمبــا تشــر إىل عــدم اهتــام الجاعــات السياســية وأنصــار املرشــحني بالعمليــة.

3.2 توصيــة: تعديــل القانــون للســاح رصاحــًة واملطالبــة مــن الهيئــة القضائيــة العليــا لالنتخابات SJEC بســن لوائــح للجوانب 

ــي  ــاد مراقب ــة واعت ــات االنتخابي ــل النزاع ــحني وح ــمية املرش ــني وتس ــجيل الناخب ــل تس ــة، مث ــة االنتخابي ــية للعملي الرئيس

االنتخابــات. الطلــب مــن الهيئــة القضائيــة العليــا لالنتخابــات SJEC نــرش جميــع اللوائــح عــى موقعهــم عــى الويــب.

وذكــر أعضــاء اللجــان الفرعيــة عــى مســتوى املحافظــات أنــه تــم تعيينهــم بعــد أيــام قليلــة مــن الدعــوة لالنتخابــات الرئاســية. 

وبــرف النظــر عــن حــدث 16 مايــو، عندمــا اســتدعت الهيئــة القضائيــة العليــا لالنتخابــات جميــع اللجــان الفرعيــة إىل دمشــق 

للتعهــد بأنهــا ســتارس »االســتقالل التــام والحيــاد والنزاهــة والشــفافية« واالعــرتاف بأنــه »يحظــر عــى أي كيــان آخــر التدخــل يف 

شــؤونها ومهامهــا أو الحــد مــن صالحياتهــا »، كانــت مشــاركة اإلدارة االنتخابيــة يف إدارة العمليــات االنتخابيــة يف حدهــا األدىن، عــى 

غــرار االنتخابــات الترشيعيــة.

وفًقــا لقانــون االنتخابــات، يقتــر دور املحافظــني يف االنتخابــات عــى تعيــني لجــان االنتخابــات عــى مســتوى أقــالم االقــرتاع. لكــن 

ــا  ــة، عــني املحافظــون م ــات الترشيعي ــة. كــا هــو الحــال يف االنتخاب ــر أهمي ــة، يلعــب املحافظــون دوًرا أك ــة العملي ــن الناحي م

يســمى بلجــان الدعــم للمســاعدة يف عمليــة الرتشــيح واللجــان الفرعيــة يف الوظائــف التشــغيلية: املــوارد البرشيــة والطباعــة وإنتــاج 

املــواد االنتخابيــة واللوجســتيات )مبــا يف ذلــك التعامــل مــع املــواد الحساســة مثــل أوراق االقــرتاع و صناديــق االقــرتاع وجمــع النتائــج 
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ومهــام أخــرى(. وقــد كانــت البنيــة التحتيــة لــإلدارة املحليــة )الوحــدات اإلداريــة( مبثابــة العمــود الفقــري التشــغيي لهــذه العمليــات. 

هــذا الــدور غــر محــدد يف القانــون ؛ يف الواقــع، يشــر القانــون إىل أن وزارة الداخليــة تقــوم بوظائــف مســاندة. خــالل فــرتة الحملــة، 

يكــون املحافظــون مســؤولني عــن أمــن فعاليــات الحملــة. بالتنســيق مــع اللجــان الفرعيــة، يكــون املحافظــون مســؤولني عــن تنظيــم 

مراســم التدريــب وأداء اليمــني ملســؤويل االقــرتاع. كــا أن املحافظــني مســؤولون بشــكل فعــال عــن عمليــة يــوم االنتخابــات بأكملهــا، 

ــة  ــة وقــدرة الهيئ ــج. هــذا الرتتيــب يقــوض بشــكل أكــرب اســتقاللية اإلدارة االنتخابي ــة النتائ ــني موظفــي االقــرتاع إىل جدول مــن تعي

القضائيــة العليــا لالنتخابــات SJEC واللجــان الفرعيــة عــى اإلرشاف عــى العمليــة وإدارة موظفــي االنتخابــات.

أكــدت مراقبــة العمليــة االنتخابيــة أن وزارة العــدل واملدعــني العامــني عــى مســتوى املحافظــات واملدعــني العامــني لهم مســؤوليات يف 

العمليــة االنتخابيــة. ومــع ذلــك، فــإن األســاس القانــوين ملشــاركتهم يف العمليــة االنتخابيــة غــر واضــح، ألن قانــون االنتخابــات ال يحــدد 

أدوارًا لهــم. باإلضافــة إىل ذلــك، تــم تنفيــذ إدارة االقــرتاع مــن قبــل الجيــش مــن قبــل لجنــة فرعيــة منفصلــة أنشــأتها وزارة الدفــاع.

ــل  ــني عــى مســتوى املحافظــة عــى أســاس طوي ــني مســئولني إداري ــث يشــرتط تعي ــون بحي ــل القان ــات: تعدي 3.3 التوصي

ــع موظفــي  ــون لوضــع جمي ــل القان ــات. تعدي ــار مســؤويل إدارة االنتخاب ــل األمــد لكب ــب طوي األمــد. الاســتثار يف التدري

االنتخابــات واملعينــني العاملــني تحــت ســلطة وتــرف إدارة االنتخابــات.. ضــان أن يكــون الدعــم اللوجســتي والتعامــل 

مــع املــواد االنتخابيــة الحساســة تحــت إرشاف إدارة االنتخابــات وأن دور الرشطــة يقتــر عــى توفــر األمــن ملســؤويل إدارة 

ــات عــى مســتوى املحافظــات، تحــت اإلدارة  ــم إلدارة االنتخاب ــة االقــرتاع. النظــر يف إنشــاء مكتــب دائ ــات وعملي االنتخاب

املبــارشة للمكتــب عــى املســتوى الوطنــي.

يف األســبوع الــذي ســبق االنتخابــات، مــن 18 إىل 24 مايــو، شــارك طاقــم االقــرتاع املعــني يف مراســم أداء اليمــني، حيــث وضعــت 

كل لجنــة فرعيــة جدولهــا الزمنــي لهــذه األحــداث. كانــت االحتفــاالت التــي تســتغرق ســاعة يف العــادة ذات طبيعــة فولكلوريــة 

واحتفاليــة. تلقــى مســؤولو االقــرتاع تعليــات أوليــة فقــط إلجــراء هــذه األحــداث الجاهريــة وكانــت لديهــم فرصــة محــدودة 

للتعامــل مــع أعضــاء اللجــان الفرعيــة13. عــالوة عــى ذلــك، يف عــدة حــاالت، اندلعــت االحتفــاالت يف هتافــات يُفــرتض أنهــا عفويــة 

بالــوالء للرئيــس األســد، متجاهلــة بشــكل صــارخ املبــادئ األساســية للحيــاد14 )انظــر الشــكل 3(.

الشكل 3. حفل أداء القسم يف الالذقية

3.4 التوصيــات: إنشــاء برنامــج تدريــب ملســؤويل مراكــز االقــرتاع. تعديــل القانــون للمطالبــة بحيــاد مســؤويل االنتخابــات 

وحظــر رصيحــة ألي تعبــر أو نشــاط يدعــم أي مرشــح.



الناخبون
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الناخبون

ــة عــرشة مــن عمــره. يف الوقــت نفســه، يســمح الدســتور  ــكل مواطــن تجــاوز الثامن ــت ل ــح الدســتور الســوري حــق التصوي مين
للترشيــع االنتخــايب بتقييــد هــذا الحــق مــن خــالل إدخــال رشوط - بعضهــا غــر معقــول أو غــر موضوعــي. يفــوض الترشيــع كذلــك 

ــا. الحكومــة ســلطة تقييــد حقــوق التصويــت، رصاحــًة وعمليً

ترتبــط حقــوق التصويــت مبــارشة باملواطنــة ؛ يحــق ملواطنــي ســوريا فقــط التصويــت15. يف معظــم الحــاالت، يتــم الحصول عى الجنســية 
عــن طريــق األب، وال يلعــب مــكان الــوالدة دورًا16. ال تســتطيع األمهــات نقــل جنســيتهن الســورية ألطفالهــن إال عندمــا يكــون األب 
مجهــوالً. ميكــن للرجــل الســوري أن مينــح الجنســية لزوجتــه األجنبيــة، لكــن املرأة الســورية ال ميكنهــا منح الجنســية لزوجها األجنبــي. تأيت 
هــذه السياســة يف أعقــاب التحفظــات الســورية عــى املــادة 9 مــن اتفاقيــة القضاء عــى جميع أشــكال التمييز ضــد املرأة )املصــدق عليها 

عــام 2003(، والتــي تنــص عــى حقــوق جنســية متســاوية للرجــال والنســاء، مبــا يف ذلــك نقــل الجنســية إىل األطفــال17. 

4.1 توصيــة: مراجعــة التحفــظ عــى املــادة 9 مــن اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وتعديــل قانــون 
الجنســية لتوفــر حقــوق متســاوية للنســاء والرجــال يف مســائل الجنســية.

يســمح قانــون الجنســية للمواطنــني األجانــب مــن أصــل ســوري بتقديــم طلــب للحصــول عــى الجنســية الســورية. ميكــن لوزيــر 
ــح الجنســية بشــكل تعســفي18.  ــادة ومن ــات املعت ــح الجنســية، تجــاوز املتطلب ــة الواســعة ملن ــة، نظــرًا لســلطته التقديري الداخلي
يتمتــع الوزيــر أيًضــا بســلطة تقديريــة واســعة القــرتاح إلغــاء جنســية الفــرد ؛ عــى العكــس مــن ذلــك، ال ميكــن للســوريني التخــي 

عــن جنســيتهم دون إذن مــن الحكومــة19. 

ــة مــن خــالل إعــادة توطــني  ــرات الدميوغرافي ــراًرا وتكــراًرا أن الحكومــة تشــارك بنشــاط يف التغي رصحــت املعارضــة الســورية م
الســوريني داخــل البــالد ومــن خــالل منــح اإلقامــة لألجانــب الذيــن يقاتلــون يف النــزاع. هــذا بــدوره يؤثــر عــى تفضيــالت التصويت. 
يف حــني ال توجــد بيانــات موثوقــة حــول عــدد األجانــب الذيــن ُمنحــوا الجنســية أثنــاء النــزاع، فــإن هــذه القضيــة لهــا وزن ســيايس 
كبــر، ال ســيا يف ضــوء حــاالت ماثلــة يف املنطقــة20. تعتــرب مســألة إلغــاء الجنســية ومنحهــا ذات صلــة بشــكل خــاص بعــدد كبــر 

مــن األكــراد، الذيــن تــم إنــكار حقوقهــم يف املواطنــة يف املــايض.

4.2 توصيــة: مراجعــة عمليــات منــح وإلغــاء الجنســية، مبــا يف ذلــك إزالــة ســلطة وزيــر الداخليــة التخــاذ قــرار تعســفي 
بشــأن مســائل الجنســية.

ــكاب  ــني بارت ــى املدان ــت ع ــد التصوي ــات الســوري هــو تقيي ــون االنتخاب ــود التعســفية يف قان ــا للقي ــر وضوًح ــال األك ــل املث ولع
»جنايــة أو جنحــة مخلــة بالــرشف أو تلــك التــي تزعــزع الثقــة العامــة«21. ال يحــّدد القانــون الجرائــم التــي يُنظــر إليهــا عــى أنهــا 

مزعزعــة للثقــة العامــة، لكنــه بــدالً مــن ذلــك مينــح وزيــر العــدل ســلطة تحديــد تلــك التــي تنطبــق بشــكل تعســفي.22

4.3 توصيــة: تعديــل القانــون إلزالــة قيــود التصويــت عــى األشــخاص املدانــني بعــد انتهــاء مــدة عقوبتهــم. ضــع يف اعتبــارك 
إزالــة القيــود املفروضــة عــى التصويــت مــن قبــل األشــخاص املدانــني متاًمــا.

ميكــن حرمــان األشــخاص ذوي اإلعاقــات الذهنيــة أو النفســية االجتاعيــة مــن حــق التصويــت يف ســوريا. يحتــوي الترشيــع عــى 
حكــم غامــض التعريــف يشــر إىل أولئــك »املــرىض عقليــا بطريقــة تؤثــر عــى أهليتهــم« دون تفصيــل. وهــذا يتعــارض مــع بيــان 
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مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامي لشــؤون الالجئــني ذي الصلــة، والــذي يتطلــب مــن الــدول مراجعــة ترشيعاتهــا للتأكــد مــن أنهــا 
ال متيــز ضــد اإلعاقــة الذهنيــة23 وتجــدر اإلشــارة إىل أن البيــان ذي الصلــة للجنــة اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يذهــب 

إىل أبعــد مــن تفســر املفوضيــة وال يســمح بتقييــد حقــوق التصويــت عــى أســاس اإلعاقــة الذهنيــة يف أي حالــة.

4.4 توصية: تعديل القانون إلزالة اإلشارات إىل املرىض عقليًا.

ــات الرئاســية )ولكــن ليــس يف  يكفــل قانــون االنتخابــات، وليــس الدســتور24، حــق الســوريني يف الخــارج يف التصويــت يف االنتخاب
االنتخابــات الترشيعيــة(. بينــا نــادًرا مــا تتنــاول الدســاتر هــذه القضيــة، إال أن هنــاك بعــض الحــاالت البــارزة25. ال تتطلــب معايــر 
االنتخابــات الدوليــة الســاح للمواطنــني يف الخــارج بالتصويــت، عــى الرغــم مــن أن 151 دولــة توفــر هــذه الفرصــة ملواطنيهــا26. 
ــم  ــت شــخصياً. ال يت ــني التصوي ــث ميكــن للناخب ــرتاع يف الســفارات الســورية حي ــز اق ــع الســوري عــى إنشــاء مراك ــص الترشي ين
تضمــني أي نــوع آخــر مــن التصويــت الخارجــي )عــى ســبيل املثــال، االقــرتاع الربيــدي، التصويــت بالوكالــة( يف الترشيــع. ليتمكنــوا 
ــم جــواز ســفر  ــم تقدي ــون، يجــب عليه ــت، يجــب عــى الســوريني يف الخــارج التســجيل يف ســفارة، ومبوجــب القان ــن التصوي م
ســاري املفعــول وختــم خــروج ســاري املفعــول للتصويــت. القانــون ال يعالــج قضيــة الالجئــني عــى اإلطــالق. تــرد تفاصيــل تســجيل 

املغرتبــني الســوريني للتصويــت يف إحــدى الســفارات يف تقريــر IFES حــول تصويــت الســوريني يف الخــارج27. 

4.5 توصيــة: تعديــل القانــون لتوفــر أســاس قانــوين للتصويــت يف انتخابــات مجلــس الشــعب لجميــع الســوريني يف الخــارج، 
مبــن فيهــم الالجئــون.

عــى غــرار االنتخابــات الترشيعيــة لعــام 2020، باســتثناء الســفارات الســورية، مل تكــن هنــاك أنشــطة لتســجيل الناخبــني يف مــكان 
آخــر قبــل االنتخابــات الرئاســية لعــام 2021، ومل تكــن هنــاك قامئــة ناخبــني. وهــذا مخالــف للترشيــع الــذي يلــزم وزارة الداخليــة 
بإعــداد الســجل بالتنســيق مــع وزارة العــدل ووزارة اإلدارة املحليــة والجهــاز املركــزي لإلحصــاء. كــا يخــول القانــون الهيئــة العليــا 
القضائيــة لالنتخابــاتSJEC »تحديــث وتدقيــق« الســجل قبــل شــهرين مــن االنتخابــات، عــى الرغــم مــن أنــه ال يقــدم تفاصيــل 

حــول كيفيــة إعــداد الســجل وتحديثــه ومراجعتــه.

إن عــدم وجــود قامئــة الناخبــني يعنــي أنــه ال توجــد طريقــة لالمتثــال للمبــادئ األساســية للشــفافية فيــا يتعلــق بعــدد الناخبــني 
املؤهلــني واملســجلني، وأماكــن تواجدهــم. و ال تعكــس أي بيانــات وإحصــاءات للناخبــني الــواردة يف تريحــات املســؤولني صــادرة 
ــل  ــة28. ميث ــيطرة الحكوم ــن س ــة ع ــق الخارج ــارج أو يف املناط ــوريني يف الخ ــر للس ــدد الكب ــس الع ــدين، ال تعك ــجل امل ــن الس ع
اســتخدام الســجل املــدين ألغــراض انتخابيــة إشــكالية، حيــث ال ميكــن اعتبــاره ســجالً دقيًقــا للمواطنــني يف ســوريا.29 عــى الرغــم 
مــن الــرأي الســائد بــأن النظــام الســوري قــد أبقــى ســيطرته املشــددة عــى الســكان، إال أن ذلــك مل ينعكــس يف ســجالت الســجل 
املــدين املنظمــة - حتــى قبــل التأثــر الشــديد للــراع عــى صيانتهــا30. منــذ بدايــة النــزاع، بذلــت املنظــات غــر الحكوميــة عــدة 
محــاوالت متوازيــة وغــر منســقة للحفــاظ عــى ســجالت الســجل املــدين. ومــع ذلــك، ال تنعكــس هــذه الجهــود يف ســجالت الســجل 

املــدين التــي تســتخدمها الحكومــة الســورية.

تعتــرب مســألة الدقــة واإلدراج يف الســجل املــدين ذات أهميــة خاصــة يف حالــة الســكان األكــراد، ألن حالــة التســجيل املــدين لعــدد 
كبــر مــن األكــراد ال تســاوي املواطنــني الســوريني اآلخريــن. يف عــام 1962، أجــرت الحكومــة الســورية تعــداًدا ســكانيًا يف محافظــة 
الحســكة لتحديــث الســجل لتســجيل األكــراد الذيــن يُزعــم أنهــم دخلــوا البــالد مــن تركيــا والعــراق31. بعــد التعــداد، تــم تســجيل 
مئــات اآلالف مــن األكــراد كأجانــب )أجانــب( يف ســجل خــاص. ظــل العديــد منهــم غــر مســجلني )مكتومــني( ومل يتلقــوا ســوى 
إشــعار تحديــد الهويــة، والــذي ال ميكــن اســتخدامه ألغــراض رســمية ومل يصــدر إال مبوافقــة مديريــة األمــن الســيايس الســوري. يف 
عــام 2011، منــح مرســوم رئــايس الجنســية ظاهريـًـا لألكــراد املســجلني عــى أنهــم أجانــب، ينــص عــى إعــادة تســجيلهم يف الســجل 
املــدين. ومــع ذلــك، تشــر املقابــالت مــع نشــطاء أكــراد وســوريني إىل أن األعبــاء اإلداريــة واإلجــراءات األمنيــة والتهجــر وانعــدام 

الثقــة أدت إىل حصــول عــدد قليــل فقــط مــن األكــراد الســوريني عــى الجنســية بنجــاح مــن خــالل هــذه املبــادرة.
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ــن  ــعة م ــة واس ــة ملجموع ــه مقبول ــات بدون ــون االنتخاب ــن تك ــو رشط ل ــه ه ــوق ب ــني املوث ــجل الناخب ــات: س 4.6 التوصي
أصحــاب املصلحــة. يعــد تحديــد الناخبــني بطريقــة شــفافة مــن أهــم الخطــوات التــي يجــب اتخاذهــا قبــل االنتخابــات 
القادمــة. لهــذا الســبب، يــوىص بإصــالح قامئــة الناخبــني مــن األلــف إىل اليــاء، إمــا عــن طريــق إصــالح الســجيل املــدين أو 
عــن طريــق إنشــاء قامئــة ناخبــني مســتقلة. يجــب تحديــد هــذه العمليــة يف القانــون ويجــب أن تتضمــن إجــراءات تضمــن 
ــم  ــن فيه ــارج، مب ــوريني يف الخ ــجيل الس ــراءات لتس ــجيل إج ــة التس ــن عملي ــب أن تتضم ــة. يج ــة واملهني ــفافية والدق الش
ــا. باإلضافــة إىل ذلــك، يجــب أن تأخــذ عمليــة  الالجئــون، مــع األخــذ يف االعتبــار عــدًدا كبــرًا مــن الســكان النازحــني داخليً
ــا مختلفــة مــن وثائــق الهويــة الصــادرة عــن مختلــف املؤسســات والبلــدان املضيفــة. تســجيل الناخبــني يف االعتبــار أنواًع

إن االفتقــار إىل الشــفافية األساســية يف بيانــات الناخبــني يجعــل مــن املســتحيل تحليــل مشــاركة الســوريني يف االنتخابــات. ال ميكــن 
الوثــوق باألرقــام املذكــورة يف تريحــات مســؤولني مختلفــني أو التحقــق منهــا. مل تقــدم الهيئــة القضائيــة العليــا لالنتخابــات بيانــات 
الناخبــني الخاصــة باالنتخابــات الرئاســية بالتفصيــل الــكايف، أو حتــى موزعــة حســب املحافظــة. نظــرًا ألنــه مل يتــم التحقــق مــن 
بيانــات الناخبــني بشــكل مســتقل مطلًقــا ومل تنــرش الهيئــات االنتخابيــة قامئــة الناخبــني مطلًقــا، فــإن املعلومــات الوحيــدة املتاحــة 

حــول انتخابــات 2021 هــي األرقــام املذكــورة يف بيانــات الهيئــة القضائيــة العليــا لالنتخابــات )انظــر الشــكل 4(.

ــني.  ــجيل الناخب ــات تس ــل بيان ــال مث ــدة املن ــكانية بعي ــرات الس ــاس التقدي ــى أس ــني ع ــني املؤهل ــدد الناخب ــر ع ــاوالت تقدي مح
وتــرتاوح تقديــرات إجــايل عــدد ســكان ســوريا بــني 24 مليونــا و 27 مليونــا، منهــم 16 مليونــا إىل 20 مليونــا يف البــالد و 6 ماليــني إىل 
8.5 مليــون خــارج البــالد32. ســوريا هــي واحــدة مــن أصغــر الســكان يف العــامل، حيــث يبلــغ 55 يف املائــة فقــط مــن الســكان الذيــن 
تزيــد أعارهــم عــن 18 عاًمــا33. إذا تــم تطبيــق هــذه النســبة، فــإن تقديــرات الســوريني يف ســن االقــرتاع داخــل البــالد تــرتاوح مــن 
9 ماليــني إىل 11 مليــون )حتــى 15 مليونًــا، مبــا يف ذلــك الســوريون يف الخــارج( و 3 إىل 5 ماليــني مــن ســن االقــرتاع خــارج البــالد. 
باإلضافــة إىل البيانــات الســكانية غــر املؤكــدة، يــرتاوح عــدد الســوريني الذيــن يعيشــون يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة 

مــن 9.5 مليــون إىل 14 مليونـًـا، ويــرتاوح عــدد الســكان يف ســن االقــرتاع مــن 5.2 مليــون إىل 7.7 مليــون.

4.7 توصيــة: التفكــر يف التعــاون مــع األمــم املتحــدة والــوكاالت الدوليــة األخــرى للتحقــق مــن بيانــات الســكان وتوحيدهــا 
بغــرض التخطيــط لعمليــة تســجيل الناخبــي

الشكل 4. عدد الناخبني وفًقا لبيانات الهيئة القضائية العليا لالنتخابات

السنة نوع 
االنتخابات

2007
ترشيعية

2007
رئاسية

2012
ترشيعية

2014
رئاسية

2016
ترشيعية

2020
ترشيعية

2021
رئاسية

الناخبون 
املسجلون أو 

املؤهلون
7,805,99411,967,61110,118,00015,845,5758,834,99418,763,87918,107,109

11,472,1575,186,00011,634,4125,085,4446,224,68714,239,140الناخبون 



الرتشيح
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الرتشيح

ينظــم الدســتور الرتشــح ملنصــب الرئاســة، مــا يعكــس أهميــة املنصــب يف نظــام الحكــم الســوري. بــرف النظــر عــن ســن االقــرتاع 

املحــددة، والتــي تتــاىش مــع املعايــر الدوليــة، هنــاك عــدد مــن القيــود األخــرى إمــا محظــورة رصاحــة مبوجــب معايــر املعاهــدات 

أو ميكــن أن تــؤدي إىل نتائــج عكســية يف الســياق الســوري.

إن االنتهــاك األكــر مبــارشة للعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية هــو التقييــد الدســتوري للديــن. يســمح الدســتور 

للمســلمني فقــط بالرتشــح للرئاســة34. القيــود األخــرى التــي يجــب مراجعتهــا هــي35:

ــر 	  ــية غ ــو الجنس ــوالدة. مزدوج ــوريني بال ــم س ــون والداه ــوالدة، وأن يك ــد ال ــوريني عن ــحون س ــون املرش ــب أن يك يج

ــح. ــني للرتش مؤهل

عــى غــرار املرشــحني للربملــان، يجــب أن يتمتــع املرشــحون للرئاســة بالحقــوق املدنيــة والسياســية وليــس لديهــم ســجل إدانــة 	 

ــم/رد  ــدت حقوقه ــو أعي ــى ل ــني حت ــن يســعون للرتشــح للرئاســة غــر مؤهل ــك الذي ــك، يظــل أولئ ــع ذل ــة مشــينة. وم بجناي

اعتبارهــم يف وقــت الحــق.

ينــص الدســتور عــى وجــوب أن يكــون املرشــحون مــن الذكــور، حيــث تســتخدم اللغــة صيغــة مؤنثــة لكلمــة »الــزوج« يف 	 

ــم  ــإن هــذا الحك ــن الرتشــح، ف ــرأة م ــًة امل ــع رصاح ــتور ال مين ــر الســوري. يف حــني أن الدس ــن غ ــزواج املحظــور م ــياق ال س

يســتخدم لغــة متييزيــة بــني الجنســني. نظــرًا ألن الهيئــة القضائيــة العليــا لالنتخابــات SJEC مل تنــرش أســباب رفــض الرتشــح، 

ــة املطــاف عامــل اســتبعاد. فمــن غــر الواضــح مــا إذا كان جنــس املرشــح هــو يف نهاي

يجــب أن يكــون املرشــحون قــد أقامــوا يف ســوريا ملــدة 10 ســنوات متواصلــة عــى األقــل قبــل االنتخابــات. بالنظــر إىل طــول 	 

الــراع، ســيؤدي ذلــك إىل اســتبعاد املرشــحني مــن الشــتات أو الالجئــني الذيــن فــروا مــن الحــرب.

ــم انتخــاب 	  ــان. ت ــا ال يقــل عــن 35 عضــًوا يف الربمل ــل م ــا سياســيًا هــو رشط دعــم املرشــح مــن قب ــود تحرميً لعــل أكــر القي

ــة. مــن الصعــب تصــور كيــف  ــة، ودون منافســة حقيقي ــات ال تلبــي املعايــر الدميقراطي األعضــاء الحاليــني مــن خــالل عملي

ــني. ــني الترشيعي ميكــن ملرشــحي املعارضــة الحصــول عــى الدعــم مــن هــؤالء املمثل

5.1 التوصيــات: تعديــل الدســتور إلزالــة القيــود التــي ال تتوافــق مــع املعايــر االنتخابيــة أو التــي تضــع أعبــاء ال داعــي لهــا 

عــى املرشــحني املحتملــني يف الســياق الســوري. راجــع القيــود التاليــة لإلزالــة املحتملــة: الجنســية املزدوجــة، وعــدم أهليــة 

املرشــحني الذيــن أعيــدت حقوقهــم املدنيــة والسياســية، والــزواج مــن مواطــن أجنبــي، واإلقامــة املســتمرة ملــدة 10 ســنوات. 

مراجعــة الدســتور والقوانــني االنتخابيــة إلدراج لغــة شــاملة للجنســني. ضــع يف اعتبــارك اســتبدال رشط املصادقــة مبتطلــب 

الحصــول عــى مســتوى معــني مــن الدعــم الشــعبي )عــى ســبيل املثــال، 100،000 توقيــع(.
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العمليــة  االنتخابيــة  والقوانــني  الدســتور  ينظــم  ال 

اإلداريــة للرتشــح بتفصيــل كبــر؛ هــذا مشــمول باللوائــح 

الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء.36 ومــع ذلــك، يجــب أن 

ــل  ــن قب ــحني م ــيح املرش ــة برتش ــح املتعلق ــدر اللوائ تص

الســلطة االنتخابيــة )انظــر التوصيــة 3.2(. عــالوة عــى 

ــتور  ــة يف الدس ــة للعملي ــوط العريض ــإن الخط ــك، ف ذل

ــح غــر متســقة.  ــواردة يف اللوائ ــون، واألحــكام ال والقان

ــداث:  ــل األح ــن يف تسلس ــم يكم ــض األه ــل التناق ولع

موافقاتهــم  بتقديــم  املرشــحني  يطالــب  فالقانــون 

ــم  ــة بتقدي ــمح الالئح ــا تس ــح، بين ــدم للرتش ــد التق عن

ــام.  ــوازي ملــدة 10 أي ــة بالت ــات املصادق ــات وطلب الطلب

املرشــحني  أن  هــذا  يعنــي  العمليــة،  الناحيــة  مــن 

الذيــن يقدمــون طلبــات يف وقــت الحــق مــن العمليــة 

لديهــم فرصــة ضئيلــة للغايــة للحصــول عــى املوافقــات 

ــة  ــات يومي ــح األعضــاء موافق ــتمرة، ومين ــواب املس ــس الن ــة مجل ــاً خــالل جلس ــيحات يومي ــن الرتش ــالن ع ــم اإلع ــة. يت املطلوب

ــا للوائــح، ال يقــوم املرشــحون أنفســهم بإخطــار الربملــان برتشــيحهم ؛ بــل يتــم إصــدار اإلخطــار مــن  خــالل هــذه الفــرتة. خالفً

.SCC ــا ــتورية العلي ــة الدس ــل املحكم قب

5.2 توصيــة: مراجعــة اللوائــح وتبســيط إجــراءات الرتشــيح لضــان املعاملــة املتســاوية لجميــع طلبــات الرتشــيح الخاصــة 

باملرشــحني.

ــات الرئاســية خــالل مؤمتــر صحفــي عقــد  ــات الرتشــح لالنتخاب ــا بشــأن طلب ــات قراراته ــا لالنتخاب ــة العلي ــة القضائي نــرشت اللجن

ــات  ــم رفــض الطلب ــه وبشــار األســد ومحمــود مرعــي. ت ــد الل ــه ســلوم عب ــد الل ــو. وافقــت عــى ترشــيحات كل مــن عب يف 3 ماي

الـــ 48 املتبقيــة ألنهــا »مل تســتوف املتطلبــات القانونيــة«. ســبعة مــن املرشــحني املرفوضــني كانــوا مــن النســاء37. مل يتــم تقديــم 

أي معلومــات حــول املتطلبــات القانونيــة التــي مل يســتوفها املرشــحون، أو عــدد املصادقــات التــي جمعوهــا. وأعلنــت املحكمــة 

الدســتورية العليــا أنــه يحــق للمرشــحني املرفوضــني االعــرتاض يف غضــون ثالثــة أيــام، وأنــه ريثــا يتــم الفصــل يف أي اســتئناف، لــن 

ــة. ــة، ولــن ميكــن للمرشــحني املعتمديــن البــدء يف حملتهــم االنتخابي يتــم ادراجهــم يف الرتشــيحات النهائي

5.3 توصية: تعديل القانون بحيث يطالب اإلدارة االنتخابية بنرش أسباب رفض طلبات الرتشح.

Figure 5. MP Endorsing a Candidate

Photo Credit: SANA
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الشكل 3. حفل أداء القسم يف الالذقية

خ1

ترشح الفردللمحكمة الدستورية 

العليا1

خ4

تقرر املحكمة اساء املرشحني 

املقبولني

خ7

استئناف الطلبات املرفوضة

خ2

ترسل املحكمة الدستورية 

اشعارات الرتشح للربملان

خ5

يرسل الربملان اراق اقرتاع مختومة 

للمحكمة الدستورية

خ8

املحكمة الدستورية تنظر 

بالطعون

خ3

يسجل الربملان الطلبات و يخطر 

اعضاء الربملان

خ4

يصادق اعضاء الربملان عى 

الطلبات باقرتاع رسي

خ9

اعالن القامئة النهائية للمرشحني



املنافسة والحمالت 
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املنافسة والحمالت 

ــات  ــه يف االنتخاب ــت علي ــا كان ــوظ ع ــكل ملح ــة بش ــام 2021 مختلف ــية لع ــات الرئاس ــة يف االنتخاب ــالت االنتخابي ــت الحم كان

الترشيعيــة لعــام 2020، التــي مل تشــهد حملــة مكثفــة مــن قبــل املرشــحني أو القوائــم. إال أن الحملــة الرئاســية مل تتســم بالتنافــس 

بــني املرشــحني، أو عــرض برامــج واجنــدات سياســية، أو رســائل متيــز مرشــًحا عــن آخــر. كان تركيــز الحمــالت االنتخابيــة بشــكل كبــر 

عــى الخــروج مــن التصويــت لدعــم الرشعيــة الظاهــرة لالنتخابــات مــع نســبة إقبــال عاليــة.

يقنــن قانــون االنتخابــات بعــض القواعــد األساســية للدعايــة االنتخابيــة38. ومــع ذلــك، فــإن اللوائــح عــى مســتوى مجلــس الــوزراء ال 

توســع القواعــد أو توفــر إرشــادات لتنفيذهــا39. يحظــر القانــون اســتخدام األمــوال العامــة يف الحمــالت االنتخابيــة. كــا أنــه يحظــر 

التمويــل األجنبــي، لكنــه يضيــف »متويــاًل خارجيًــا«، مــا يعنــي أن الســوريني املقيمــني خــارج البــالد قــد ال يســاهمون يف الحمــالت. 

كــا يبــدو القانــون شــديد التقييــد بشــأن مــن ميكنــه املســاهمة: يحــق لألحــزاب السياســية واملرشــحني فقــط متويــل حملــة مــا، 

مــا يعنــي أن التربعــات مــن األفــراد أو املنظــات محظــورة. وهــذا مخالــف لالنتشــار الواســع النتــاج وعــرض الفتــات وملصقــات 

ــة،  ــالت االنتخابي ــل الحم ــد متوي ــذ قواع ــة تنفي ــول كيفي ــب ح ــا يف الغال ــع صامتً ــل الترشي ــد. يظ ــس األس ــم الرئي ــن دع ــرب ع تع

ويتطلــب فقــط أن يقــدم كل مرشــح بيانًــا ماليًــا نهائيًــا، مدقــق مــن قبــل مدقــق حســابات معتمــد.

ــه  ــه الــرشوع بحملت ــة هــي أن املرشــح ال يجــوز ل ــي تقــوض املنافســة والحمــالت االنتخابي ــًدا الت ــت القاعــدة األكــر تقيي رمبــا كان

االنتخابيــة إال بعــد أن تؤكــد املحكمــة الدســتورية العليــا ترشــيحه40. هــذا يقــوض الحقوق األساســية لحريــة التعبر الســيايس والتنظيم. 

باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن عــدم اليقــني بشــأن طــول فــرتة الحملــة يقــوض الفــرص املتاحــة للمرشــحني لتنظيــم حمــالت فعالــة.

6.1 التوصيــات: مراجعــة وتعديــل الترشيعــات لتشــمل مبــادئ الشــفافية يف متويــل الحمــالت االنتخابيــة. النظــر يف إزالــة 

القيــود املفروضــة عــى التمويــل الخارجــي، والتــي ميكــن أن تســتبعد عــدًدا كبــرًا مــن الســوريني النازحــني بســبب النــزاع، 

ــح  ــة لوضــع لوائ ــات االنتخابي ــع لتفويــض الهيئ ــل الترشي عــى عكــس إطــار عمــل قــرار مجلــس األمــن رقــم 2254. تعدي

ــع للســاح رصاحــة مبســاهمة  ــل الترشي ــة. تعدي ــل الحمل ــد متوي ــاذ بخصــوص قواع ــة واإلنف ــذ املراقب ــة تنفي بشــأن كيفي

الناخبــني الســوريني يف الحمــالت. تعديــل الترشيــع إلزالــة قيــود الحملــة قبــل اعتــاد املرشــحني.

ــن  ــل 24 ســاعة م ــي قب ــو وتنته ــة ســتبدأ يف 16 ماي ــة االنتخابي ــرتة الحمل ــا أن ف ــت املحكمــة الدســتورية العلي ــو، أعلن يف 10 ماي

بــدء االقــرتاع يف 26 مايــو، كــا هــو منصــوص عليــه يف القانــون41، مــا يســمح فعليًــا بحملــة 10 أيــام فقــط. كــا دعــت املحكمــة 

املرشــحني وأنصارهــم إىل احــرتام املواعيــد وتجنــب الدعايــة قبــل فــرتة الحملــة الرســمية. ومبــا أنــه كان مــن املقــرر إجــراء تصويــت 

الســوريني يف الخــارج يف 20 أيــار )مايــو(، مل تتــح الفرصــة للمرشــحني للتحــدث إىل الشــتات الســوري42. أطلــق املرشــحون الثالثــة 

املعتمــدون حمالتهــم يف 16 مايــو / أيــار.

اختــار محمــود مرعــي شــعار »معــا« لحملتــه االنتخابيــة. اســتخدمت منصــة حملتــه مجموعــة مــن الرســائل التــي تناولــت إعــادة 

اإلعــار، وإطــالق رساح الســجناء السياســيني، ورفــض الفتنــة الطائفيــة، وبنــاء عقــد اجتاعــي جديــد ودعــم الطبقــات املحرومــة. 

وطالــب بدميقراطيــة تشــاركية يف ســوريا، وانتقــد العقوبــات األمريكيــة أحاديــة الجانــب عــى ســوريا واتهــم املعارضــة يف الشــتات 
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بالخيانــة ومحاولــة تقويــض العمليــة االنتقاليــة التــي اقرتحتهــا األمــم املتحــدة. وأعــرب مرعــي عــن دهشــته، كمرشــح معــارض ذي 

مصداقيــة، للموافقــة عــى الرتشــح، وقــال إن الحكومــة أظهــرت نوايــا إيجابيــة مــن خــالل الســاح برتشــيحه. أرى أن هنــاك عقليــة 

جديــدة يف ســوريا ميكــن أن تكــون بدايــة تغيــر دميقراطــي وطنــي. ورصح مرعــي يف مقابلــة مــع وكالــة ســبوتنيك لألنبــاء43 »يجــب 

أن نلتــزم بهــذه التجربــة الناشــئة ونطورهــا«.

ــة  ــي وجــود أي عالق ــا ينف ــه، بيانً ــه ميثل ــي أن ــذي ادعــى مرع ــريب الدميقراطــي، ال ــو، أصــدر حــزب االتحــاد االشــرتايك الع يف 17 ماي

معــه44. باإلضافــة إىل ذلــك، ورد أن حــزب التضامــن الســوري رفــع دعــوى قضائيــة ضــد مرعــي يتهمــه بـــ »التشــهر والقــذف والخيانــة 

والتوبيــخ«45. ورصح األمــني العــام لحــزب التضامــن، أبــو قاســم، أن املرشــحني ال يتمتعــون بالحصانــة أمــام القضــاء. واتهــم أبــو قاســم 

مرعــي بخــرق الفقــرة الثالثــة مــن املــادة 50 مــن قانــون االنتخابــات، التــي تحظــر الحمــالت التــي »تخــل بالنظــام العــام واآلداب 

العامــة«، مشــرًا إىل أن االعتــداء عــى األحــزاب السياســية املرخصــة يخالــف هــذه القاعــدة. واتهــم مرعــي بــدوره حــزب التضامــن 

بإقامــة عالقــات مــع اململكــة العربيــة الســعودية واالرتبــاط باملعارضــة والجبهــة الوطنيــة الدميقراطيــة املحظــورة. أخــرًا، قــدم حــزب 

شــباب مــن أجــل البنــاء والتغيــر اســتئنافًا إىل املحكمــة الدســتورية العليــا، مدعيًــا أن مرعــي أقــام خــارج البــالد لفــرتة تتجــاوز الحــد 

املســموح بــه دســتوريًا. وتحــدى عــدد مــن جاعــات املعارضــة املحليــة والخارجيــة ادعــاء مرعــي بأنــه مرشــح معــارض.

كان شــعار حملــة عبــد اللــه ســلوم عبــد اللــه »قوتنــا تــأيت مــن وحدتنــا«. ركــزت حملتــه عــى هزميــة »اإلرهــاب االقتصــادي«، 

ــب  ــو يف املكت ــه عض ــادئ«. وعبدالل ــن املب ــالق م ــانية واألخ ــن اإلنس ــد أدىن م ــا ح ــس لديه ــا دول »لي ــي تفرضه ــات الت والعقوب

الســيايس لحــزب الوحدويــني االشــرتاكيني لكنــه مل يــروج لرتشــيحه أو يقــدم تفاصيــل عــن برنامجــه. عــالوة عــى ذلــك، أعلــن تحالــف 

الجبهــة الوطنيــة التقدميــة، التــي ينتمــي إليهــا حــزب الوحدويــني االشــرتاكيني، دعمــه لرتشــيح بشــار األســد.

وبينــا شــارك مرعــي وعبــد اللــه يف مقابــالت تلفزيونيــة وصحفيــة لجــذب الناخبــني، مل يشــارك الرئيــس األســد. وركــزت حملتــه 

عــى شــعار »العمــل باألمــل« وركــزت عــى ترســيخ االنتصــار العســكري مــن خــالل تعزيــز إعــادة إعــار ســوريا. وتناولــت رســائل 

الحملــة »تحويــل الدمــار واإلرهــاب إىل تجديــد وســالم«.

ــات الرئاســية.  ــة، بذلــت الحكومــة جهــوًدا كبــرة يف حمــالت الخــروج مــن التصويــت لالنتخاب ــات الترشيعي عــى عكــس االنتخاب

رعــت وزارة الداخليــة أربــع أغنيــات لفنانــني ســوريني بارزيــن46، ونُظمــت فعاليــات »دعــم االنتخابــات الرئاســية« يف جميــع أنحــاء 

ــق االقــرتاع. وتضمنــت معظــم  ــز الناخبــني عــى الذهــاب إىل صنادي ــة املشــاركة لتحفي ــة ألهمي ــوات اإلعالمي ــالد. روجــت القن الب

الرســائل صــور العلــم الســوري دون صــور أو إشــارات مبــارشة لألســد. وأظهــر العديــد مــن السياســيني املحليــني حضــور فعاليــات 

»دعــم االنتخابــات الرئاســية« ودعــوا الناخبــني إىل املشــاركة يف االنتخابــات والتصويــت لـــ »املرشــح األنســب«، وهــو »الــذي يحمــي 

الوطــن« و »يدعــم ويقــود الجيــش العــريب الســوري«. اســتضافت الجامعــات والبلديــات والقبائــل وغرهــا مــن املنظــات هــذه 

الفعاليــات وحظيــت بوقــت بــث كبــر عــى وســائل اإلعــالم التــي تديرهــا الدولــة.

فاقــت أنشــطة الحملــة واملــواد الرتويجيــة يف الدعــم املبــارش أو غــر املبــارش للرئيــس األســد أنشــطة مرعــي وعبــد اللــه. كان هــذا ملحوظًا 

بشــكل خــاص يف عــدد امللصقــات والالفتــات املعروضــة يف الشــوارع واملبــاين. يبــدو أن غالبية مــواد الحملة تــم إنتاجها من قبل مؤسســات 

الدولــة املحليــة واملجتمعــات والــرشكات واألفــراد، بــدالً مــن متويلهــا مــن قبــل صنــدوق الحملــة املركزيــة أو حــزب البعــث التابــع للرئيس 

األســد. زعمــت التقاريــر اإلخباريــة أنــه تــم تشــجيع أصحــاب األعــال - وأحيانـًـا إجبارهــم - عــى نرش مــواد الحملــة. يف املقابــل، اقترت 

معظــم مــواد حملــة مرعــي وعبــد اللــه عــى اللوحــات اإلعالنيــة املدفوعة عــى الطــرق )انظر الشــكل 7(.
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الشكل 7. اللوحات اإلعالنية للحملة

ــات الرئاســية عــى اإلنرتنــت ووســائل التواصــل االجتاعــي، وانتــرشت حتــى داخــل  ــة االنتخاب ــة للطعــن يف رشعي انطلقــت حمل

املناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة. يف درعــا، دعــت ملصقــات وكتابــات عــى الجــدران إىل رفــض االنتخابــات وحــذرت مــن 

ــروا الســكان بـــ »املصاعــب والعنــف الــذي تعرضــوا لــه هــم وأبناؤهــم«. يف 23 مايــو، دعــت الجاعــات الثوريــة  املشــاركة. وذكَّ

ــه »مصــادرة إرادة الســوريني  ــم في ــتبدادي« ت ــاخ اس ــا تجــري يف »من ــات، مشــرة إىل أنه ــة االنتخاب ــا إىل مقاطع ــة يف درع والقبلي

الحــرة«47. وأصــدر ناشــطون وشــخصيات عامــة أخــرى باملحافظــة بيانــات رفضــت فيهــا االنتخابــات واعرتضــت عــى فتــح أقــالم 

اقــرتاع48. نــرش ناشــطون يف قريــة الحــراك رشقــي درعــا بيانـًـا عــى فيســبوك يرفضــون فيــه فتــح مراكــز االقــرتاع يف الحــراك ويدعــون 

إىل نهــج »عــدم التســامح« مــع أولئــك الذيــن يروجــون لالنتخابــات. وتــم توثيــق نــداءات ماثلــة يف مدينــة جاســم شــال درعــا 

وقــرى جيــدور ونحطــا وصيــدا ونســيب والطيبــة والطاســيل. مل تقتــر الحملــة يف منطقــة درعــا عــى التريحــات والكتابــات عــى 

الجــدران. واندلعــت احتجاجــات يف القــرى والبلــدات، مبــا يف ذلــك الكــرك الرشقيــة، وغازيــة الرشقيــة، ومليحــة الغربيــة، وجاســم. 

ــا لالنتخابــات قــد ألغــت خطــط فتــح مراكــز اقــرتاع يف صيــدا والطيبــة  ظهــرت تقاريــر غــر مؤكــدة بــأن الهيئــة القضائيــة العلي

والغازيــة وكرفــا ومناطــق أخــرى »لحايــة موظفــي االقــرتاع واألمــن49«. هــذا القلــق بــدا لــه مــا يــربره، إذ انتــرشت عــى اإلنرتنــت 

مقاطــع فيديــو مليليشــيات تهــدد مبهاجمــة مراكــز االقــرتاع.

أفــادت وســائل إعــالم مقرهــا حمــص، يف 18 أيــار / مايــو، عــن هجــوم عــى خيمــة حملــة األســد يف قريــة الفرحانيــة املتاخمــة لبلــدة 

تلبيســة عــى طريــق حمــص- حــاة الرسيــع بريــف حمــص الشــايل. واستشــهد يف الخيمــة مهنــدس صــوت عــار فــوزي التــالوي 

واصيــب اثنــان اخــران. وكانــت جاعــة رسايــا مقاومــة يف حمــص قــد أصــدرت تهديــدا ضــد الخيمــة عــى تلغــرام يف اليــوم الســابق 

ثــم أعلنــت مســؤوليتها عــن قتــل التــالوي.50 

ــا«. ويف  ــا يف وحدتن ــب تحــت شــعار »قوتن ــف حل ــع يف ري ــره الراب ــار، مؤمت ــل والعشــائر الســورية، يف 24 أي ــس القبائ ــد مجل عق

بيــان ختامــي، رفــض املجلــس »انتخابــات بشــار الصوريــة وغــر الرشعيــة« التــي زعمــوا أنهــا »انتهكــت حــق الســوريني يف اختيــار 

قيادتهــم«. وأضــاف البيــان أن »نظــام األســد ليــس لــه الحــق يف إجــراء أي انتخابــات قبــل ســن دســتور جديــد وتحــت إرشاف األمــم 

املتحــدة الكامــل لالنتخابــات يف بيئــة آمنــة ومحايــدة وفــق قــراري مجلــس األمــن 2118 و 2254«.
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الشكل 8. حملة كتابات ضد بشار األسد، 11 أيار 2021

الشكل 8. حملة كتابات ضد بشار األسد، 11 أيار 2021

ــو، تركــت منشــورات  ــال، يف 25 ماي ــزور والقنيطــرة. عــى ســبيل املث ــر ال ــة يف دي ــات ماثل تــم توثيــق أنشــطة مناهضــة لالنتخاب

تهديــد عــى أبــواب وســيارات أعضــاء حــزب البعــث يف بلــدة أوفانيــا بريــف القنيطــرة الشــايل. وطالبــت الرســائل بإغــالق مركــز 

االقــرتاع الــذي يُزعــم أنــه أنشــأه حــزب البعــث والفــروع األمنيــة. تــم إغــالق عــدد مــن مراكــز االقــرتاع يف القنيطــرة بعــد رفــض 
املواطنــني املشــاركة يف االنتخابــات.51

ال النتخاب قاتل االطفال و عميل ايران، أحرار 

الغوطة

“العار اطول من االعار، ذهابك اىل االنتخابات 

الصورية وصمة عار عى جبينك، ال رشعية 

لألسد و انتخاباته

ال النتخاب قاتل االطفال و عميل ايران، الكرك 

الرشقي

“العار اطول من االعار، ال رشعية لألسد و 

انتخاباته

»والخيل والبغال والحمر لرتكبوها، وليس 

لتنتخبوها.« - الكرك الرشقي

»التصويت للطاغية يعني املوت ألطفالك من 

الجوع واملرض. بقاء الطاغية يف السلطة يعني 

االعتقاالت الجاعية. بقاء الطاغية يف السلطة 

يعني املالحقة األمنية لجميع أفراد عائلة أي 

ثوري. صمتك يقتل أبناءك. التصويت للطاغية 

يعني الترشد والتهجر واإلذالل يف املخيات 

األجنبية. ال للتصويت لقاتل األطفال واملتسلل 

اإليراين بشار حافظ األسد ». - أهايل املعتقلني 

)نرُش يف مليحة الغربية(.



وسائط التواصل االجتامعي
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وسائط التواصل االجتامعي

أكــدت مراقبــة وســائل التواصــل االجتاعــي أن فيســبوك هــو املنصــة األساســية لوســائل التواصــل االجتاعــي لتنظيــم الحمــالت 
ــات  ــات وعالم ــى الصفح ــم ع ــذا التقيي ــز ه ــو، رك ــو إىل 5 يوني ــن 6 ماي ــوريا. م ــات يف س ــة باالنتخاب ــاالت املتعلق ــادل االتص وتب

التصنيــف واإلعجابــات والوصــول واملشــاهدات والتعليقــات، وجمــع 82،239 مشــاركة مــن 5651 صفحــة52. ميثــل هــذا املســتوى 
مــن النشــاط زيــادة كبــرة عــن االنتخابــات الترشيعيــة لعــام 2020، حيــث تــم توثيــق 13478 وظيفــة مرتبطــة باالنتخابــات فقــط 
عــى مــدار 70 يوًمــا. العوامــل الرئيســية التــي أثــرت يف هــذه الزيــادة كانــت جهــود املعارضــة لتشــويه ســمعة االنتخابــات والحملــة 

املتقدمــة التــي تدعــم األســد مــن خــالل تشــجيع زيــادة اإلقبــال. مل يحــدد التحليــل أي حمــالت تضليــل كبــرة.53

الحمالت املؤيدة واملناهضة لالنتخابات

ــد  ــا مرعــي أو عب ــة الرئيــس األســد، لكــن مل يدعــم أي منه ــات، دعمــت 26 حمل ــة هاشــتاغ مرتبطــة باالنتخاب ــني 31 حمل مــن ب
ــات. ال  ــة تقويــض مصداقيتهــا ودعــوة الناخبــني إىل مقاطعــة االنتخاب ــة مبحاول ــة االنتخابي ــه. عارضــت خمــس حمــالت العملي الل
توجــد حمــالت كبــرة تدعــم مرعــي. كانــت الحملــة املؤيــدة لالنتخابــات، التــي تضــم 17،617،138 تفاعــاًل، أكــر نشــاطًا بشــكل 
غــر متناســب مــن الحملــة املناهضــة لالنتخابــات، مــع 279،277 تفاعــاًل فقــط )انظــر الشــكل 10(. كانــت الحمــالت املناهضــة 
لالنتخابــات أكــر نشــاطًا عــى Twitter منهــا عــى Facebook، ومــن املفــرتض أنهــا تســتهدف الجاهــر الدوليــة. أطلــق االئتــالف 
الوطنــي الســوري لقــوى الثــورة واملعارضــة الســورية حملــة واحــدة مناهضــة لالنتخابــات تحــت عنــوان »للمحاكمــة ال للحكــم«، 

اســتهدفت كل مســتخدم ســوري داخــل وخــارج ســوريا.

الشكل 10. التفاعالت لكل حملة هاشتاغ
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أنتجــت أهــم 100 صفحــة عــى Facebook تنــرش مواضيــع انتخابيــة أكــر مــن 40 باملائــة مــن املحتــوى. واحــد فقــط كان تابعــا 
للمعارضــة، وقامــت بحملــة مناهضــة لالنتخابــات. تــم إنشــاء الغالبيــة العظمــى مــن الصفحــات املؤيــدة لالنتخابــات مــن قبــل 
وســائل اإلعــالم الحكوميــة أو حــزب البعــث أو املؤسســات اإلعالميــة الداعمــة للحكومــة الســورية، مــا يشــر إىل قــدرة تنظيميــة 

أفضــل وتنســيق أفضــل للحمــالت عــرب اإلنرتنــت.

التوزع الجعرايف للمنشورات 

الغالبيــة العظمــى مــن املشــاركة يف حمــالت الفيســبوك - حــوايل 89 باملائــة مــن املنشــورات - نشــأت مــن ســوريا. وهــذا يعكــس 
ــى النحــو  ــي منشــؤها خــارج ســوريا ع ــدات الت ــع التعاق ــني الشــتات الســوري. وكان توزي ــات ب ــد لالنتخاب ــدين مســتوى التأيي ت
التــايل: تركيــا ٪3؛ لبنــان 2 يف املائــة ؛ والعــراق وأملانيــا واإلمــارات العربيــة املتحــدة ومــر، ٪1 لــكل منهــا. يــرسد الشــكل 11 عــدد 

املنشــورات التــي نشــأت مــن أفضــل 20 دولــة.

نشــأت معظــم املشــاركات يف الحمــالت املناهضــة لالنتخابــات يف الخــارج ؛ كانــت تركيــا وأملانيــا والدمنــارك أكــر دول املنشــأ شــيوًعا. 

تــم إطــالق العديــد مــن الحمــالت املؤيــدة لالنتخابــات مــن قبــل املســتخدمني يف لبنــان وفلســطني ومــر. كشــف التحليــل الرسيــع 

ــه  ــل حــزب الل ــني مث ــت تابعــة لحلفــاء ســوريا اإلقليمي ــل مجموعــات منظمــة عــى اإلنرتن ــا مــن قب لهــذه الحمــالت عــن دعمه
والجاعــات العراقيــة املقربــة مــن مقتــدى الصــدر.54

املؤسسات العامة الداعمة لألسد

ــوزارات واملؤسســات  ــة وال ــت عــى صفحــات الفيســبوك للمؤسســات العام ــرب اإلنرتن ــر ع ــم كب ــى دع ــس األســد ع حصــل الرئي

ــات. ــدة لالنتخاب ــائل مؤي ــرشت رس ــي ن ــة الت ــات العام ــكل 12 املؤسس ــح الش ــة. يوض ــرشكات الخاص ــات وال ــة والنقاب التعليمي

الشكل 11. ال 20 دولة األكرث مشاركة يف االنتخابات

عدد املنشوراتالبلدعدد املنشوراتالبلد

11179. الواليات املتحدة 171,898. سوريا

12142. قطر 22,228. تركيا 

13125. الكويت 31,741. لبنان 

14125. تونس 566 4. العراق 

15120. إيران 504 5. مرص 

1688. بريطانيا العظمى 503 6. أملانيا 

1788. فلسطني 453 7. االمارات 

1884. الجزائر 347 8. األردن 

1981. كندا 341 9. السويد

2081. املغرب 217 10. فرنسا 
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الشكل 12. املؤسسات العامة التي نرشت رسائل مؤيدة لالنتخابات

اسم الصفحة بالعربية اسم الصفحة باللغة االنكليزية

 Directorate of Theaters & Music - Damascus مديرية املسارح واملوسيقا - دمشق

 Al-Furat University جامعة الفرات

 Syriatel سريتل

 الهيئة اإلدارية لكلية الرتبية بجامعة حلب
The Administrative Board of the Faculty of Education at the University of 
Aleppo 

 Directorate of Endowments of Damascus مديرية أوقاف دمشق

 الهيئة العامة ملستشفى العيون الجراحي

 بدمشق
General Authority of the Ophthalmological Surgical Hospital in Damascus 

 Syrian Trade Institution املؤسسة السورية للتجارة

 The Administrative Board of the Faculty of Law - Open Learning الهيئة اإلدارية لكلية الحقوق - تعليم مفتوح

 Al-Baath University - College of Arts and Humanities جامعة البعث - كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 Al-Hasakah Directorate of Education مديرية تربية الحسكة

 Al-Jalaa Family Club and Swimming Pool مسبح ومطعم نادي الجالء العائي

 Teachers` Syndicate in Syria نقابة املعلمني يف سورية

 Syrian Public Establishment for Insurance املؤسسة العامة السورية للتأمني

 الهيئة اإلدارية لوحدة معهد إدارة األعال

 والتسويق يف جامعة حلب

The Administrative Board of the Institute of Business Administration and 
Marketing Unit at the University of Aleppo 

 الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون يف سورية -

 قناة دراما
The General Authority for Radio and Television in Syria - Drama channel 

 Faculty of Education at Tartous University - Administrative Authority كلية الرتبية يف جامعة طرطوس-الهيئة األدارية

 Lattakia Health Directorate مديرية صحة الالذقية

 Dentists` Syndicate in Tartous نقابة أطباء األسنان بطرطوس

 Dentists` Syndicate in Syria نقابة أطباء األسنان يف سورية

 Syrian Engineers` Syndicate-Homs Branch نقابة املهندسني السوريني - فرع حمص

 Homs Workers Union اتحاد عال حمص

 Press Office - Directorate of Education in Hama املكتب الصحفي - مديرية الرتبية يف حاة

 الهيئة االدارية لكلية األقتصاد_وحدة التعليم

 املفتوح
The Administrative Board of the Faculty of Economics_Open Learning Unit 

 The Administrative Board of the Faculty of Economics - Aleppo University الهيئة االدارية لكلية االقتصاد-جامعة حلب
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اسم الصفحة بالعربية اسم الصفحة باللغة االنكليزية

 The Administrative Body of the Faculty of Architecture الهيئة اإلدارية يف كلية الهندسة املعارية

 الهيئة اإلدارية لكلية الهندسة الكهربائية

 وااللكرتونية
Administrative Board of the Faculty of Electrical and Electronic Engineering 

 The administrative body of the Faculty of Law - Al-Baath University الهيئة االدارية يف كلية الحقوق - جامعة البعث

 Administrative Board of the Faculty of Law - University of Aleppo الهيئة االدارية لكلية الحقوق - جامعة حلب

 General Authority of Al - Bassel Hospital / الهيئة العامة ملشفى الباسل

 جامعة دمشق _ كلية الحقوق _ دراسات

 قانونية
Damascus University _ Faculty of Law _ Legal Studies 

 The Faculty of Arts at Tartous University - the administrative body كلية اآلداب يف جامعة طرطوس - الهيئة اإلدارية

 Faculty of Agriculture, Tishreen University/official page كلية الزراعة جامعة ترشين/الصفحة الرسمية

 Faculty of Pharmacy - Damascus University كلية الصيدلة - جامعة دمشق

 كلية الطب البرشي يف جامعة طرطوس - الهيئة

 اإلدارية
Faculty of Medicine at Tartous University - Administrative Board 

 كلية الهندسة التقنية يف طرطوس - الهيئة

 اإلدارية
Faculty of Technical Engineering in Tartous - Administrative Authority 

 كلية هندسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 - الهيئة اإلدارية

College of Information and Communication Technology Engineering - 
Administrative Authority 

 Jableh City Council مجلس مدينة جبلة

 Douma City Council مجلس مدينة دوما

 Deir Ezzor City Council مجلس مدينة ديرالزور

 Hama Endowments Directorate مديرية أوقاف حاة

 Homs Endowments Directorate مديرية أوقاف حمص

 Homs Tourism Directorate مديرية سياحة حمص

 Damascus Countryside Governorate Health Directorate مديرية صحة محافظة ريف دمشق

 Bar Association - Aleppo Branch نقابة املحامني - فرع حلب

 Syrian Pharmacists Syndicate, Rural Damascus Branch نقابة صيادلة سوريا فرع ريف دمشق

 Syndicate of Rural Damascus Engineers - official page نقابة مهنديس ريف دمشق - الصفحة الرسمية
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اسم الصفحة بالعربية اسم الصفحة باللغة االنكليزية

 Administrative Board of the Faculty of Dentistry, Aleppo University الهيئة االدارية لكلية طب األسنان جامعة حلب

 Public Authority for Radio and Television الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون

 Tartous University -جامعة طرطوس

 Hama Health Directorate مديرية صحة حاه

 Tishreen-hospital مشفى ترشين

 Daraya Municipal Executive Office املكتب التنفيذي لبلدية داريا

 الهيئة اإلدارية بكلية الرتبية-فرع جامعة البعث
The Administrative Board of the College of Education - Al-Baath University 
Branch 

 الهيئة اإلدارية لكلية الهندسة املعارية جامعة حلب
The administrative body of the Faculty of Architecture, University of 
Aleppo 

 Al-Hawash Private University جامعة الحواش الخاصة

 Faculty of Political Science, Damascus University كلية العلوم السياسية جامعة دمشق

 Hama City Council مجلس مدينة حاه

الثقافة بدمشق  Directorate of Culture, Damascus مديرية 

 Directorate of Endowments, Rural Damascus مديرية اوقاف ريف دمشق

 Al-Assad University Hospital in Damascus مستشفى األسد الجامعي بدمشق

 Lattakia Medical Syndicate نقابة أطباء الالذقية

 Pharmacists` Syndicate Hama Branch نقابة الصيادلة فرع حاه

 Engineers` Syndicate, Aleppo Branch نقابة املهندسني فرع حلب

 Syrian Pharmacists Syndicate نقابة صيادلة سوريا -

 The General Electricity Company of Damascus Governorate الرشكة العامة لكهرباء محافظة دمشق

 The General Establishment for Tartus Port الرشكة العامة ملرفأ طرطوس

السورية للمخابز  The General Establishment for Bakeries .املؤسسة 

 General Corporation for Electricity Transmission and Distribution املؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء

 The Administrative Body of the Faculty of Arts, University of Hama الهيئة اإلدارية يف كلية اآلداب جامعة حاة

 The Administrative Board of the College of Arts and Humanities الهيئة اإلدارية يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 The Administrative Board of the Faculty of Education - Tishreen University الهيئة اإلدارية يف كلية الرتبية - جامعة ترشين

 The Administrative Body of the Faculty of Medicine - Al-Baath University الهيئة اإلدارية يف كلية الطب البرشي - جامعة البعث
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Figure 14. Interactions on the Official Campaign Facebook Pages

Figure 15. Facebook “Likes” Trends
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Figure 13. Public Institutions that Posted Pro-Election Messages 

“Hope for Work”
Bashar al-Assad

“Together”
Mahmood Merai

“Our Strength Is 
from Our Unity”
Abdallah Saloum 

Abdallah

Posts During the 
Campaign eriod

166 48 35

Interactions With  
Official Page

1,076,618 13,626 2,681

Type of Media

Live video: 2
Shared video: 53

Photos: 65
Status: 46

Link: 2
Live video: 3

Uploaded video: 19
Photos: 21
Status: 2

YouTube: 1

Live video: 2
Uploaded video: 10

Photos: 22
Status: 1

The messaging of the al-Assad campaign was similar to the overall media campaign, with themes addressing 
reconstruction, Syria’s win over terrorism, its struggle against the blockade and the importance of reviving 
various sectors to overcome the crisis. The campaign page published videos of an ad campaign, photos and 
videos of major pro-Assad campaign events in regions and information about the voting process abroad. 
Merai’s campaign called for establishment of a participatory government, and dialogue between the internal 
opposition and the government. It also promoted the release of prisoners of conscience. Merai’s Facebook 
posts consisted mostly of videos of his media interviews and meetings. 

Abdallah’s campaign was the least active on social media and generated negligible engagement. The 35 
posts focused mostly on the importance of reconciliation and resistance against occupation and plots against 
Syria. The vast majority of posts presented footage of Abdallah’s media interviews. No customized advertising 
campaign was developed. Figures 14 and 15 show interactions on the official Facebook campaign pages and 
Facebook “likes” trends, respectively.



النازحون داخليا
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النازحون داخليا

ســمحت تعديــالت 2016 عــى قوانــني االنتخابــات بإنشــاء مراكــز اقــرتاع للنازحــني خــارج املحافظــات. كــا ســمحت التعديــالت 

للناخبــني بنقــل تســجيالتهم إىل محافظــات أخــرى. ومــع ذلــك، ال يقــدم القانــون أي إرشــادات حــول كيفيــة إدارة تصويــت النازحــني 

أو إجــراءات التحقــق مــن وضــع النازحــني داخليًــا.

نظــرًا لعــدم وجــود قامئــة ناخبــني وأجريــت االنتخابــات الرئاســية يف دائــرة انتخابيــة واحــدة عــى مســتوى البــالد، ميكــن للنازحــني 

التصويــت يف أي مركــز اقــرتاع يف البــالد. مل يتــم تســجيل أو نــرش عــدد النازحــني املؤهلــني والذيــن أدلــوا بأصواتهــم لعــدم وجــود 

قامئــة ناخبــني أو طريقــة تســجيل لهــم. بينــا أدىل بعــض املســؤولني بتريحــات تشــر إىل أن الهيئــات االنتخابيــة قــد زادت عــدد 

ــا، مل يتــم نــرش55 أي معلومــات منهجيــة حــول هــذا املوضــوع. ال تتضمــن  مراكــز االقــرتاع الســتيعاب مجتمعــات النازحــني داخليً

نتائــج االنتخابــات أي معلومــات عــن تصويــت النازحــني داخليًــا - مل يكــن العــدد اإلجــايل أو معــدل اإلقبــال أو أصواتهــم شــفافة، 

وال توجــد بيانــات لتقديــر مشــاركتهم يف االنتخابــات.

ــر  ــك تداب ــا يف ذل ــا، مب ــت النازحــني داخليً ــح لتســجيل وتصوي ــة وضــع لوائ ــة االنتخابي ــات: يجــب عــى الهيئ 8.1 التوصي

لحايــة نزاهــة العمليــة ومعايــر إنشــاء مراكــز اقــرتاع للنازحــني داخليًــا. مراجعــة عــرض نتائــج االنتخابــات لتشــمل بيانــات 

مراكــز اقــرتاع النازحــني.



االقرتاع والفرز
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االقرتاع والفرز

ال يحمــي اإلطــار القانــوين الســوري نزاهــة االقــرتاع، حيــث ال يتضمــن إجــراءات فعالــة للرقابــة واإلرشاف عــى لجــان االقــرتاع، أو 

رسيــة التصويــت أو اإلدارة الفعالــة للعمليــة. حتــى اإلجــراءات اإلجرائيــة األساســية املنصــوص عليهــا يف القانــون مل يتــم تنفيذهــا 

يــوم االنتخابــات.

وبحســب قانــون االنتخابــات، عــى اللجــان الفرعيــة االنتخابيــة تحديــد اللجــان االنتخابيــة قبــل ســبعة أيــام عــى األقــل مــن يــوم 

االنتخابــات بالتنســيق مــع إدارات املحافظــات. أعلنــت اللجــان الفرعيــة عــى مســتوى املحافظــات أنهــا أصــدرت قــرارات رســمية 

ــز االقــرتاع هــو  ــد للمعلومــات عــن مراك ــم. كان املصــدر الوحي ــم اإلعــالن عــن القوائ ــك مل يت ــم أماكــن االقــرتاع - ومــع ذل بقوائ

ــات تغــر بشــكل متكــرر ومل يصــل إىل  ــك البيان ــة. إال أن عــدد أقــالم االقــرتاع بحســب تل ــة مــن اللجــان الفرعي ــات العرضي البيان

العــدد النهــايئ البالــغ 12102 مركــزًا الــذي تــم اإلعــالن عنــه خــالل مؤمتــر صحفــي مشــرتك بــني وزارة الداخليــة والهيئــة القضائيــة 
العليــا لالنتخابــات.56

940. ادلب11,870. دمشق

ارتفع إىل 1018 بحلول 21,018. الالذقية 
ارتفع إىل 95 بحلول 23 1095. الرقة 24 مايو

مايو

2,058 11. ريف دمشق 628 3. حلب 

12130. القنيطرة 617 4. ريف حلب 
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إن االفتقــار إىل الشــفافية فيــا يتعلــق بعــدد مراكــز االقــرتاع ومواقعهــا، فضــالً عــن الزيــادات التعســفية يف اللحظــات األخــرة يف 

عــدد مراكــز االقــرتاع، يقــوض نزاهــة العمليــة ويجعــل مــن الصعــب اإلرشاف عــى االقــرتاع.

9.1 التوصيــات: تعديــل القانــون بحيــث يطلــب مــن مســؤويل االنتخابــات نــرش قامئــة كاملــة مبراكز االقــرتاع قبــل االنتخابات، 

مبــا يف ذلــك عــدد الناخبــني املســجلني لــكل مركــز. تعديــل القانــون لتحديد أماكــن أقــالم االقرتاع.

ــدار  ــة إدارة التصويــت العســكري، أشــارت املالحظــات إىل أن مراكــز االقــرتاع العســكرية كانــت ت وبينــا ال ينظــم القانــون عملي

مــن قبــل العســكريني وبالتنســيق معهــم. صــّوت الجيــش يف نفــس اليــوم الــذي صــوت فيــه بقيــة الجمهــور، لكــن مل يتــم نــرش 

معلومــات عــن مواقــع مراكــز االقــرتاع العســكرية.

9.2 توصيــة: تعديــل القانــون لتنظيــم إدارة التصويــت العســكري مبــا يتفــق مــع التوصيــة 3.2، التــي تتنــاول اإلرشاف واإلدارة 

ــى إدارة االنتخابات. ع

كــا هــو مذكــور يف قســم الناخبــني، مل تكــن هنــاك قوائــم ناخبــني متوفــرة يف مراكــز االقــرتاع يــوم االنتخابــات. تــم »تحديــد« أهليــة 

الناخبــني فقــط عــن طريــق التحقــق مــن هويــة كل ناخــب. تــم تســجيل أولئــك الذيــن صوتــوا يف ســجل يحتــوي عى خمســة حقــول: 1( 

الرقــم التسلســي، 2( االســم الكامــل للناخــب )مبــا يف ذلــك اســم األب(، 3( اســم األم، 4( موقــع ورقــم التســجيل و 5( رقــم بطاقــة الهويــة.

ــم  ــت يف محافظاته ــني التصوي ــس بشــكل عــام، ميكــن للناخب ــز محــددة، وانتخــاب الرئي ــني يف مراك ــني الناخب ــم تعي ــه مل يت مبــا أن

ــتية  ــات اللوجس ــط الخدم ــد تخطي ــوض يعق ــذا الغم ــإن ه ــر، ف ــر التزوي ــادة مخاط ــة إىل زي ــم. باإلضاف ــل إقامته ــة أو مح األصلي

لالنتخابــات ولــه آثــار مبــارشة عــى عمليــات يــوم االنتخابــات مثــل التوظيــف وتوزيــع املــواد االنتخابيــة والتزاحــم وأماكــن مراكــز 

ــال. االقــرتاع. باإلضافــة إىل ذلــك، أدى عــدم وجــود قوائــم الناخبــني إىل اســتحالة التحقــق مــن أرقــام اإلقب

رســمت املراقبــة املبــارشة، والتقاريــر اإلعالميــة حــول عمليــة االقــرتاع، صــورة مــن الفــوىض والرتهيــب واإلكــراه للناخبــني، وانهيــار 

اإلجــراءات األساســية لحايــة النزاهــة58. كانــت قــوات األمــن موجــودة داخــل مراكــز االقــرتاع وخارجهــا. يبــدو أن الحكومــة وحــزب 

ــة  ــل واملؤسســات الحكومي ــات والقبائ ــة والنقاب ــات العالي ــة مــن خــالل الجامعــات والنقاب ــا منهجي ــد مارســوا ضغوطً البعــث ق

والــرشكات الخاصــة لزيــادة إقبــال الناخبــني. مل يُســمح للطــالب يف حمــص مبغــادرة حرمهــم الجامعــي قبــل التصويــت، ومل يُســمح 

للطــالب يف دمشــق بتقديــم امتحاناتهــم دون تصويــت. مل تقبــل جامعــة طرطــوس الطــالب يف الفصــول الدراســية إال إذا صوتــوا. يف 

ديــر الــزور تــم اإلعــالن عــن الدرجــات املدرســية يــوم االنتخابــات. طُلــب مــن أوليــاء األمــور مرافقــة أطفالهــم والتصويــت قبــل أن 

يتمكنــوا مــن الحصــول عــى الدرجــات.

ــة بفصــل املوظفــني  ــات عالي ــة ورؤســاء نقاب يف الحســكة والقامشــي والســويداء، هــدد مــدراء عامــون يف املؤسســات الحكومي

الذيــن امتنعــوا عــن التصويــت. قامــت املنظــات الحكوميــة بتجميــع قوائــم الناخبــني الخاصــة بهــا ليتــم وضــع عالمــة عليهــا عنــد 

تصويــت املوظفــني. يف الحســكة والقامشــي، ضغــط زعــاء العشــائر عــى أفــراد عشــائرهم للتصويــت لصالــح األســد. تــم اإلبــالغ 

عــن حمــالت الضغــط لضــان تصويــت املوظفــني املدنيــني يف دمشــق وحلــب. عــى عكــس املشــاهد التــي تــم بثهــا يف التلفزيــون، 

مل تظهــر طوابــر طويلــة مــن الناخبــني يف معظــم مراكــز االقــرتاع املرصــودة يف ســوريا. تــم توثيــق االزدحــام والطوابــر يف الســاعات 

األوىل مــن يــوم االنتخابــات، عندمــا كان الطــالب وموظفــو الخدمــة املدنيــة وموظفــو القطــاع العــام مييلــون إىل التصويــت، ويف 

مراكــز االقــرتاع التــي كانــت تزورهــا وفــود وســائل اإلعــالم والرســمية. حيــث كان اإلقبــال مرتفًعــا، مل تكــن قوائــم االنتظــار منظمــة 

للغايــة، ومل يتــم تنفيــذ التدابــر الوقائيــة لـــ COVID-19. عــى الرغــم مــن أن القانــون يحظــر رصاحــة تنظيــم الحمــالت االنتخابية 
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يف يــوم االنتخابــات، فقــد أعلنــت الهيئــة القضائيــة العليــا لالنتخابــات أن »وكالء الرتويــج ُســمح لهــم بالعمــل خــارج مراكــز االقــرتاع 

والرتويــج ملرشــحيهم ضمــن الحــدود املســموح بهــا قانونًــا«59. مل يكــن فــرض رسيــة التصويــت أولويــة ملســؤويل االقــرتاع. مل يكــن 

فــرض رسيــة التصويــت أولويــة ملســؤويل االقــرتاع. كانــت أكشــاك التصويــت إمــا غــر متوفــرة أو تــم تجاهلهــا. يف بعــض الحــاالت، 

طلــب مســؤولو االقــرتاع مــن الناخبــني عــدم التواجــد يف األكشــاك لترسيــع العمليــة. جــرى التصويــت بحضــور عمــالء أمــن الدولــة 

أو ممثلــني عــن اتحــادات طالبيــة مرتبطــة بحــزب البعــث. جميــع مراكــز االقــرتاع التــي متــت مراقبتهــا كان يعمــل بهــا مســؤولون 

مــن املوالــني البارزيــن لحــزب البعــث. جميــع مراكــز االقــرتاع التــي متــت مراقبتهــا كان يعمــل بهــا مســؤولون مــن املوالــني البارزيــن 

لحــزب البعــث. كان التصويــت املتعــدد، وتعبئــة صناديــق االقــرتاع، وتدريــب الناخبــني، وتعليــم أوراق االقــرتاع بأصابــع ملطخــة 

بالدمــاء، مــن الســات املعتــادة ليــوم االنتخابــات. تــم اســتخدام الحــرب الــذي ال ميحــى، والــذي مينــع نظريًــا التصويــت املتعــدد، 

فقــط كدليــل عــى الــوالء للرئيــس األســد خــارج مراكــز االقــرتاع.

ــم. يف  ــد تصويته ــم لتأكي ــار أصابعه ــش إظه ــاط التفتي ــربون نق ــن يع ــخاص الذي ــن األش ــب م ــص، طُل ــال، يف حم ــبيل املث ــى س ع

محافظــة درعــا، كانــت العمليــة مختلفــة بشــكل الفــت للنظــر - ورفضهــا العديــد مــن الســكان متاًمــا. كانــت الدعــوات للمقاطعــة 

ــوم  ــرتاع. يف ي ــبقت االق ــي س ــة الت ــرتاع يف الليل ــز االق ــى مراك ــة ع ــات متفرق ــا أدى إىل هج ــات، م ــوم االنتخاب ــل ي ــائعة قب ش

ــكريني  ــة العس ــت الحكوم ــا. نقل ــرتاع متاًم ــطة االق ــت أنش ــدات، وغاب ــرى والبل ــن الق ــدد م ــام يف ع ــرى إرضاب ع ــات، ج االنتخاب

ــك املناطــق. ــادة املشــاركة يف تل ــايل زي ــم وبالت ــإلدالء بأصواته ــا ل ــا ودوم ــة يف درع ــم إىل مناطــق املقاطع وعائالته

9.3 التوصيــات: تقديــم آليــات لــإلرشاف والرقابــة عــى لجــان االقــرتاع، إىل جانــب برنامــج تدريبــي قــوي. ضــان حــق مراقبة 

عمليــة االقــرتاع. تعديــل قانــون االنتخــاب لحظــر التصويــت بالوكالــة رصاحــة والتأكيــد عــى الســاح بالتصويــت الشــخيص 

ــق  ــن أن صنادي ــد م ــني. تأك ــني األمي ــت للمواطن ــم التصوي ــرتاع وتنظي ــة االق ــة رسي ــرتاع لحاي ــط. وضــع إجــراءات االق فق

االقــرتاع مؤمنــة بأختــام تثبــت التالعــب.

الشكل 17. االقرتاع الرئايس
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ال يذكــر قانــون االنتخابــات حــق مراقبــي االنتخابــات غــر الحزبيــني يف مراقبــة االقــرتاع، لكنــه يســمح رصاحــًة للمرشــحني ووكالئهــم 

)الوكيــل( مبراقبــة االنتخابــات. ال يتمثــل دور وكالء املرشــحني يف املســاهمة يف التدقيــق املســتقل لالنتخابــات ولكــن لحايــة مصالــح 

املرشــح. ســوريا هــي الدولــة الوحيــدة يف املنطقــة التــي ال توجــد فيهــا مجموعــات مراقبــة غــر حزبيــة.

مل يتــم نــرش أي بعثــات مراقبــة دوليــة ملراقبــة االنتخابــات الرئاســية. دعــا الربملــان الســوري الربملانــات »الصديقــة« مــن البلــدان 

األخــرى ملتابعــة العمليــة ولكــن ليــس للمراقبــة، ألن هــذا مــن شــأنه »تقويــض ســيادة األمــة60«. تــم إدراج 14 دولــة يف اإلعــالن 

األويل. أعلنــت وزارة اإلعــالم أنهــا اعتمــدت 290 مراســال أجنبيــا مــن 65 دولــة61 لتغطيــة االنتخابــات.

9.4 التوصيــات: تعديــل قانــون االنتخابــات للســاح للمنظــات غــر الحزبيــة باملراقبــة. تعديــل قانــون االنتخابــات للســاح 

بتوجيــه الدعــوات لبعثــات املراقبــة الدوليــة.
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تصويت الشتات 

ــت يف  ــة للتصوي ــدم 14 توصي ــام 2021 وق ــية لع ــات الرئاس ــوري يف االنتخاب ــتات الس ــت الش ــامالً لتصوي ــًا ش ــرى IFES تقيي أج

الشــتات يف املســتقبل. وشــمل التقييــم مســح عمليــات التصويــت يف األردن ولبنــان والســويد وتركيــا. وهــي متوفــرة عــى موقــع 

ــم بإيجــاز. ــة. يلخــص هــذا القســم التقيي ــة والعربي ــني اإلنجليزي IFES باللغت

ــة. اســتبعدت  ــر الدولي ــع املعاي ــة م ــة ذات الصل ــت يف الشــتات الســوري واملارســات العملي ــوين للتصوي ــق اإلطــار القان ال يتواف

العمليــة االنتخابيــة لالنتخابــات الرئاســية الغالبيــة العظمــى مــن الســوريني الذيــن يعيشــون خــارج البــالد، وال ســيا أولئــك الذيــن 

نزحــوا بســبب النــزاع. فقــد افتقــر إىل جميــع تدابــر الشــفافية واملســاءلة االنتخابيــة األساســية لتســجيل الناخبــني وإجــراءات ونتائج 

ــم عــى  ــب، مــا أرض بقدرته ــات الدبلوماســية. تعــرض أعضــاء الشــتات للضغــط والرتهي ــت عــى البعث ــر التصوي ــرتاع. اقت االق

التصويــت بحريــة.

ــوريا  ــكان س ــدد س ــايل ع ــن إج ــة م ــن 30 يف املائ ــرب م ــا يق ــخص - م ــون ش ــوايل 8.5 ملي ــوريا بح ــني يف س ــدد املغرتب ــدر ع يق

ــا. الغالبيــة العظمــى مــن الالجئــني. وجــد اســتطالع حديــث لألمــم املتحــدة أن 90 باملائــة مــن الالجئــني الســوريني ال  املقــدر دوليً

ــدويل رقــم 2254 يضــع إطــاًرا  ــدان املضيفــة. يف حــني أن قــرار مجلــس األمــن ال ــة احتياجاتهــم األساســية يف البل يســتطيعون تلبي

إلجــراء انتخابــات تشــمل الشــتات، فقــد نُظمــت االنتخابــات الرئاســية لعــام 2021 خــارج هــذا اإلطــار وأدانتهــا أجــزاء كبــرة مــن 

ــدويل. الشــتات واملجتمــع ال

ال ينــص اإلطــار القانــوين الســوري عــى عمليــة شــاملة أو ذات مصداقيــة. يحتــوي عــى أحــكام متعــددة تســتبعد الناخبــني، مــع 

تأثــر خــاص عــى الالجئــني، ويفتقــر إىل الضانــات االنتخابيــة األساســية. ال ميكــن ألفــراد الشــتات الرتشــح للرئاســة حتــى لــو عــادوا 

إىل ســوريا. ال توجــد تدابــر للشــفافية أو املســاءلة، وال توجــد أحــكام للتدقيــق املســتقل أو الوصــول إىل ســبل االنتصــاف. تتــم إدارة 

تصويــت املغرتبــني مــن قبــل وزارة الخارجيــة واملغرتبــني ويتــم إجــراء تصويــت املغرتبــني يف الســفارات الســورية.

ــب  ــى تدري ــؤرش ع ــاك أي م ــن هن ــية. مل يك ــات الرئاس ــالل االنتخاب ــتقالل خ ــايس إىل االس ــكل أس ــات بش ــرت إدارة االنتخاب افتق

املوظفــني. كانــت توعيــة الناخبــني غــر كافيــة وغــر متســقة. لذلــك ليــس مــن املســتغرب أن تظهــر بيانــات االســتطالع أن املعلومات 

االنتخابيــة للمســتجيبني جــاءت يف املقــام األول مــن مصــادر أخــرى غــر إدارة االنتخابــات: وســائل التواصــل االجتاعــي واألصدقــاء 

ووســائل اإلعــالم الدوليــة.

ــايئ  ــع تجاهــل املوعــد النه ــة، م ــاض للغاي ــت بشــكل فضف ــد أجري ــني ق ــة تســجيل الناخب ــدو أن عملي ــة، يب ــة العملي ــن الناحي م

واســتمرار التســجيل يف يــوم االنتخابــات. ركــزت فــرتة الحملــة االنتخابيــة عــى تعزيــز اإلقبــال بــدالً مــن االختيــار االنتخــايب. كان 

الضغــط عــى الشــتات أكــر وضوحــا يف لبنــان، حيــث أبلغــت منظــات حقــوق اإلنســان عــن اختطــاف ثالثــة أشــخاص ورضبهــم 

وتهديــد مــدراء املخيــات. تشــر تقاريــر أخــرى إىل االنتقــام، مبــا يف ذلــك التهديــدات باالعتقــال والرتحيــل والفصــل مــن العمــل، 

واملشــاركة االنتخابيــة التــي ُوِصفــت بـــ »التصويــت اإلجبــاري«.
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تــم إجــراء االقــرتاع للمغرتبــني يف 20 مايــو، قبــل ســتة أيــام مــن التصويــت يف البــالد. ذكــرت إعالنــات الســفارة ووســائل اإلعــالم 

الحكوميــة أن التصويــت تــم يف 47 موقًعــا )مبــا يف ذلــك القنصليــات الفخريــة( يف 44 دولــة. ومــع ذلــك، حتــى يف يــوم االنتخابــات، 

أشــار عضــو فيالهيئــة القضائيــة العليــا لالنتخابــات SJEC إىل 67 ممثــاًل دبلوماســيًا يســتضيف التصويــت وأشــار إىل أن العــدد كان 

مــن املمكــن أن يــزداد أكــر.

كان الرتهيــب والــراع أكــر وضوحــا يف لبنــان. كانــت هنــاك تقاريــر مكثفــة عــن أشــكال متعــددة مــن الضغــط واإلكراه للمشــاركة. 

باإلضافــة إىل ضغــوط املواطنــني الســوريني، كانــت هنــاك ديناميكيــات صعبــة بــني أعضــاء الشــتات وبعــض كيانــات الدولــة املضيفة، 

حيــث تكثفــت ألن عمليــة التصويــت كانــت تحــت إدارة النظــام. حاولــت بعــض املجموعــات اللبنانيــة ردع الناخبــني، بحجــة أن 

أولئــك الذيــن يصوتــون، وبالتــايل يدعمــون النظــام الســوري، ال ينبغــي أن يكونــوا مؤهلــني للحصــول عــى وضــع الالجــئ. وشــمل 

ذلــك املشــاجرات التــي دمــرت املركبــات وأســفرت، حســبا ورد، عــن إصابــة ســبعة أشــخاص عــى األقــل.

ــن،  ــن أشــكال اإلخــالص بالنســبة للكثري ــوالء وفعــل م ــار لل ــه إظه ــام 2021 بأن ــات يف ع ــوم االنتخاب ــرتاع يف ي ميكــن وصــف االق

وإظهــار الدعــم واإلخــالص للرئيــس األســد. ليــس مــن املمكــن تقييــم مــدى مشــاركة الناخبــني يف االنتخابــات بحريــة - أو بشــكل 

عمــي، مــن أجــل الحايــة الذاتيــة. كانــت عمليــة اإلبــالغ عــن النتائــج تــدور حــول الــرسد وليــس األرقــام ؛ يف الواقــع، مل يتــم نــرش 

أي بيانــات عــن مشــاركة املغرتبــني أو النتائــج.

10.1 التوصيــات: تتضمــن توصيــات املؤسســة الدوليــة لألنظمــة االنتخابيــة، املوضحــة يف تقريــر منفصــل، إنشــاء إطــار دويل 

متفــق عليــه ملشــاركة املغرتبــني تحــت إرشاف األمــم املتحــدة وإلدارة االنتخابــات مــن قبــل هيئــة مســتقلة. كــا أوصــت 

املؤسســة الدوليــة لألنظمــة االنتخابيــة بإجــراء إصــالح جــذري لإلطــار القانــوين ؛ التوصــل إىل إجــاع ســيايس حــول القضايــا 

الرئيســية ؛ تشــمل الشــتات ؛ إجــراء التخطيــط والبحــث املبكــر ؛ وعقــد اتفاقيــات يف الوقــت املناســب مــع البلــدان املضيفــة. 

كــا أوصــت املؤسســة الدوليــة لألنظمــة االنتخابيــة بتوفــر أقــىص ضانــات الحايــة، وتوســيع نطــاق الوثائــق املســموح 

بهــا، واســتخدام أماكــن محايــدة، وزيــادة مواقــع وســاعات التصويــت، وتوفــر معلومــات عامــة واســعة النطــاق وتوعيــة 

الناخبــني، وضــان التدقيــق يف العمليــات االنتخابيــة.



النتائج
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النتائج

مــن بــني جميــع مــؤرشات الحكــم عــى مصداقيــة االنتخابــات الرئاســية الســورية، رمبــا تعطــي نتيجــة االنتخابــات املعلنــة والبيانــات 

أوضــح صــورة لهــذه العمليــة الزائفة.

ينــص قانــون االنتخابــات عــى إعــالن نتائــج أقــالم االقــرتاع يف نهايــة عمليــة الفــرز. ومــع ذلــك، فإنــه ال يتطلــب عــرض النتائــج عنــد 

مداخــل كل مركــز اقــرتاع لجعلهــا يف متنــاول الجمهــور. إعــالن النتائــج يف مراكــز االقــرتاع هــي املــرة الوحيــدة يف عمليــة مــا بعــد 

االقــرتاع التــي قــد يتــم فيهــا الكشــف عــن النتائــج الكاملــة. ال يشــرتط القانــون عــى مســؤويل االنتخابــات نــرش النتائــج الكاملــة يف 

أي وقــت بعــد يــوم االنتخابــات. بينــا ينــص القانــون عــى أنــه ميكــن مراعــاة عمليــات الجدولــة مــن قبــل اللجــان الفرعيــة عــى 

مســتوى املحافظــات، إال أنــه ال يتطــرق إىل شــفافية النتائــج أو يطلــب مــن اللجــان الفرعيــة نــرش النتائــج التفصيليــة. هــذا هــو 

الحــال أيًضــا بالنســبة للنتائــج املجدولــة النهائيــة. ال يوجــد أي التــزام قانــوين عــى املحكمــة الدســتورية العليــا لإلعــالن عــن نتائــج 

االنتخابــات التفصيليــة، مبــا يف ذلــك عــن طريــق مركــز االقــرتاع.

ــة لــكل مركــز اقــرتاع، مبــا  11.1 التوصيــات: تعديــل القانــون ملطالبــة الهيئــات االنتخابيــة بنــرش نتائــج االنتخابــات الكامل

يف ذلــك اإلقبــال مــع التوزيــع حســب جنــس الناخبــني، وعــدد الناخبــني املســجلني وعــدد األصــوات الباطلــة. وضــع جــدول 

زمنــي لنــرش النتائــج األوليــة.

كــا متــت مناقشــته يف قســم الناخبــني، يــرتاوح الســوريون الذيــن بلغــوا ســن االقــرتاع داخــل البــالد مــن 9 ماليــني إىل 11 مليــون )أو مــا 

يصــل إىل 15 مليونـًـا، مبــا يف ذلــك الســوريون يف الخــارج(. ويقــدر عــدد الســوريني الذين يعيشــون يف املناطق التي تســيطر عليهــا الحكومة 

الســورية مبــدى يــرتاوح بــني 9.5 مليــون و 14 مليونـًـا، ويــرتاوح عــدد الســكان يف ســن االقــرتاع مــن 5.2 مليــون إىل 7.7 مليــون. ومــع ذلــك، 

وفًقــا للنتيجــة النهائيــة، أدىل هــؤالء الســكان بأكــر مــن 14.2 مليــون صوت.

الشكل 18. نتائج االنتخابات كام تم اإلعالن عنها يف 27 مايو

18,107,109 الناخبون املؤهلون

14,239,140 voted )78.64%( األصوات الصحيحة

14,000 )0.1%( أوراق االقرتاع الفاسدة

N/A أصوات الشتات 

13,540,860 )95.1%( بشار األسد

470,276 )3.3%( محمود أحمد مرعي

213,968 )1.5%( عبدالله سلوم العبدالله

12,101 إجاميل مراكز االقرتاع
.



فض النزاعات
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فض النزاعات

ال يوفــر القانــون الســوري إرشــادات كافيــة لحــل النزاعــات الناشــئة عــن العمليــة االنتخابيــة. إنــه يقــدم فقــط إطــاًرا زمنيًــا عاًمــا 

ويســمح باالعرتاضــات والطعــون يف ثــالث حــاالت يف العمليــة االنتخابيــة - الرتشــح واالقــرتاع ونتائــج االنتخابــات. مينــح القانــون 

ــحني  ــى املرش ــتئناف ع ــق االس ــن ح ــد م ــا، ويح ــتورية العلي ــة الدس ــات إىل املحكم ــح واالنتخاب ــج الرتش ــل يف نتائ ــلطة الفص س

املرفوضــني أو الخارسيــن، الذيــن ميكنهــم االعــرتاض خــالل ثالثــة أيــام بعــد نــرش قامئــة املرشــحني أو إعــالن النتائــج النهائيــة. ال 

يــرشح القانــون أي عنــارص رئيســية أخــرى لعمليــة التحكيــم، مثــل شــفافية التوثيــق واإلجــراءات، ونــرش القضايــا أو متطلبــات 

عــبء اإلثبــات أو ســبل االنتصــاف. ال توجــد مراجعــة مــن املســتوى الثــاين لالعرتاضــات عــى القــرارات املتعلقــة بالرتشــح ونتائــج 

ــة. يقــوض هــذا النظــام  ــة االنتخابي ــة و الهيئ ــا هــي أعــى محكمــة يف الدول ــات، حيــث أن املحكمــة الدســتورية العلي االنتخاب

ــا عــن الفصــل يف  ــات مســؤولة أيًض ــر االنتخاب ــي تدي ــة الت ــة االنتخابي ــة املســتقلة بالنظــر إىل أن الهيئ ــة القضائي ــدأ املراجع مب

االعرتاضــات عــى عملهــا.

تســند صالحيــة معالجــة اعرتاضــات يــوم االنتخابــات ضــد لجــان االقــرتاع للجــان الفرعيــة عــى مســتوى املحافظــات. مــرة أخــرى، 

ال يوضــح القانــون أيًــا مــن العنــارص الرئيســية يف العمليــة.

12.1 التوصيــات: تعديــل القانــون عــى غــرار التوصيــة 3.1 )إنشــاء هيئــة انتخابيــة مســتقلة( لتعيــني الهيئــات االنتخابيــة 

كآليــة أوليــة لتســوية املنازعــات االنتخابيــة. تعديــل القانــون ملطالبــة الهيئــات االنتخابيــة بتطويــر اللوائــح اإلداريــة للفصــل 

يف الطعــون االبتدائيــة واملحاكــم لتطويــر ونــرش اللوائــح القضائيــة للفصــل يف اســتئناف الدرجــة الثانيــة. تعديــل القانــون 

لتوســيع حــق االعــرتاض عــى أي جانــب مــن جوانــب العمليــة االنتخابيــة، بــدالً مــن حــره يف الرتشــح واالقــرتاع والنتائــج. 

تعديــل القانــون لضــان شــفافية العمليــة، مبــا يف ذلــك نــرش قــرارات الهيئــات االنتخابيــة واملحاكــم.

ولفــت رئيــس املحكمــة الدســتورية العليــا، جهــاد اللحــام، يف بيــان لــه، إىل أن املحكمــة ســتنظر يف الطعــون املتعلقــة برفــض الرتشــح 

مــن قبــل فــراس محمــد بــن ياســني رجــوح ومحمــد بــن موفــق صــوان وســنان بــن أحمــد الكســاب ومحمــد كامــران بــن محمــد 

جميــل مرخــان ومحمــد بشــار بــن محمــد فايــز وياســني الصبــاغ ووليــد بــن ناظــم العطــار يف جلســة عامــة. نقــالً عــن مصــدر 

يف املحكمــةSCC، أشــارت تقاريــر وســائل اإلعــالم إىل أنــه ســيتم رفــض الطعــون إذا مل يحصــل املرشــحون عــى املوافقــات الـــ 35 

املطلوبــة مــن أعضــاء الربملــان62. 
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باإلضافــة إىل الطعــون الســت الرســمية، نــرش حــزب الشــباب للبنــاء والتغيــر رســالة إىل املحكمــة الدســتورية العليــا يعــرتض فيهــا 

عــى ترشــيح محمــود مرعــي، مدعيًــا أنــه أقــام خــارج ســوريا ملــدة عــام كامــل تقريبًــا بــني 2013 و 632014. املرشــحة فاتــن عــي 

نهــار نــرشت عــى Facebook أنهــا حاولــت تقديــم اســتئناف ولكــن »قوبلــت بــرد فعــل ســخيف مــن شــخصيات مهمــة يف الربملــان 
]الذيــن[ أخربوهــا أن هــذه العمليــة االنتخابيــة برمتهــا هــي مرسحيــة«. وبالتــايل، فهــي مل تقــدم اســتئنافًا رســميًا.64

يف 10 مايــو، أعلنــت املحكمــة الدســتورية العليــا يف مؤمتــر صحفــي أن جميــع الطعــون الســتة قــد رُفضــت وأن قــرارات املحكمــة 

تضمنــت التربيــر القانــوين للرفــض. ومــع ذلــك، مل تقــدم املحكمــةSCC أي معلومــات عــن محتــوى الطعــون أو القــرارات.

ــة عــى مســتوى املحافظــات ســتعالج  ــأن اللجــان الفرعي ــات ب ــا لالنتخاب ــة العلي ــة القضائي ــات، رصحــت الهيئ ــوم االنتخاب ــل ي قب

الشــكاوى يف يــوم االنتخابــات. يف اليــوم التــايل لالنتخابــات، هنــأت الهيئــة القضائيــة العليــا لالنتخابــات الســورية الشــعب الســوري 

عــى االنتهــاء مــن االنتخابــات بنجــاح65، وذكــرت أنــه »مل يتــم تســجيل أي انتهــاكات قانونيــة يف يــوم االنتخابــات«. نظــرًا لعــدم 

تقديــم طعــون عــى نتائــج االنتخابــات، تــم تنصيــب بشــار األســد يف 17 يوليــو 662021. 
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امللحقات

تاريخ الطلب # االسم بأحرف انكليزية  االسم بالعربية الجنس

19/04/2021 1 Abdullah Salloum Abdullah عبد الله سلوم عبد الله Male

19/04/2021 2 Mohammed Firas bin Yassin محمد فراس بن ياسني رجوح Male

19/04/2021 3 Faten Ali Nahar فاتن عي نهار Female

21/04/2021 4 Muhannad bin Nadeem Shaaban مهند بن نديم شعبان Male

21/04/2021 5 Mohammed bin Muwafak Sawan محمد بن موفق صوان Male

21/04/2021 6 Bashar bin Hafez al - Assad بشار بن حافظ األسد Male

22/04/2021 7 Ahmed Yousef Abdel Ghani أحمد يوسف عبد الغني Male

22/04/2021 8 Nahed Anwar Dabbagh ناهد أنور الدباغ Female

22/04/2021 9 Mohammed Saleh Asaad Haj Abdullah محمد صالح اسعد الحاج عبد الله Male

22/04/2021 10 Abdul Hanan Khalaf Al-Badawi عبد الحنان خلف البدوي Male

22/04/2021 11 Mahmoud Ahmed Mari محمود أحمد مرعي Male

22/04/2021 12 Khalid bin Abdo Al-Karidi خالد بن عبدو الكريدي Male

23/04/2021 13 Sanan bin Ahmed Al Qasab سنان بن أحمد القصاب Male

23/04/2021 14 Mohammed bin Yusuf Ramadan محمد بن يوسف رمضان Male

24/04/2021 15
Ahmed Haitham bin Ahmed Al - 
Makari

أحمد هيثم بن أحمد املكاري Male

24/04/2021 16 Daad Bint Mubarak Kanouh دعد بنت مبارك قنوع Female

24/04/2021 17
Mohammed Kamiran bin Mohammed 
Jamil Mirkhan

محمد كامران بن محمد جميل مرخان Male

24/04/2021 18 Hussein bin Mohammed Tijan حسني بن محمد طيجان Male

25/04/2021 19 Inas Marwan Al Qadri إيناس مروان القادري Male

25/04/2021 20 Hani Adnan Al Dahan هاين عدنان الدهان Male

25/04/2021 21 Mohamed Hamdi Salah محمد حمدي الصالح Male

26/04/2021 22
Mohammed Bashar Ben Mohammed 
Fayez Yassin Al- Sabagh

محمد بشار بن محمد فايز ياسني الصباغ Male
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تاريخ الطلب # االسم بأحرف انكليزية  االسم بالعربية الجنس

19/04/2021 23 Abdullah Salloum Abdullah عبد الله سلوم عبد الله Male

19/04/2021 24 Mohammed Firas bin Yassin محمد فراس بن ياسني رجوح Male

19/04/2021 25 Faten Ali Nahar فاتن عي نهار Female

21/04/2021 26 Muhannad bin Nadeem Shaaban مهند بن نديم شعبان Male

21/04/2021 27 Mohammed bin Muwafak Sawan محمد بن موفق صوان Male

21/04/2021 28 Bashar bin Hafez al - Assad بشار بن حافظ األسد Male

22/04/2021 29 Ahmed Yousef Abdel Ghani أحمد يوسف عبد الغني Male

22/04/2021 30 Nahed Anwar Dabbagh ناهد أنور الدباغ Female

22/04/2021 31 Mohammed Saleh Asaad Haj Abdullah محمد صالح اسعد الحاج عبد الله Male

22/04/2021 32 Abdul Hanan Khalaf Al-Badawi عبد الحنان خلف البدوي Male

22/04/2021 33 Mahmoud Ahmed Mari محمود أحمد مرعي Male

22/04/2021 34 Khalid bin Abdo Al-Karidi خالد بن عبدو الكريدي Male

23/04/2021 35 Sanan bin Ahmed Al Qasab سنان بن أحمد القصاب Male

23/04/2021 36 Mohammed bin Yusuf Ramadan محمد بن يوسف رمضان Male

24/04/2021 37
Ahmed Haitham bin Ahmed Al - 
Makari

أحمد هيثم بن أحمد املكاري Male

24/04/2021 38 Daad Bint Mubarak Kanouh دعد بنت مبارك قنوع Female

24/04/2021 39
Mohammed Kamiran bin Mohammed 
Jamil Mirkhan

محمد كامران بن محمد جميل مرخان Male

24/04/2021 40 Hussein bin Mohammed Tijan حسني بن محمد طيجان Male

25/04/2021 41 Inas Marwan Al Qadri إيناس مروان القادري Male

25/04/2021 42 Hani Adnan Al Dahan هاين عدنان الدهان Male

25/04/2021 43 Mohamed Hamdi Salah محمد حمدي الصالح Male

28/04/2021 44 Bashir Mohammed Al-Balah بشر محمد البلح Male

28/04/2021 45 Khaled Issa Alissa خالد عيىس العيىس Male

28/04/2021 46 Fayez Kamal Geha فايز كال جحا Male

28/04/2021 47 Wissam Eldin Abdel Rahman Othman وسام الدين عبد الرحمن عثان Male

28/04/2021 48 Mohamed Habib Arous محمد حبيب عروس Male
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تاريخ الطلب # االسم بأحرف انكليزية  االسم بالعربية الجنس

28/04/2021 49 Jabr Mahmoud Khallouf جرب محمود خلوف Male

28/04/2021 50 Mouin Ahmed Ibrahim معني أحمد إبراهيم Male

28/04/2021 51 Hassan Rabih Rouawli حسن ربيع الرويي Male

امللحق 2. عناوين األخبار:

متوفرة عى اإلنرتنت عى هذا الرابط

امللحق 3. قامئة املخترصات

اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد املرأة  CEDAW

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   CRPD

جائحة كورونا  COVID-19

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية   ICCPR

نازحو الداخل   IDP

املؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية   IFES

منظمة غر حكومية   NGO

املحكمة الدستورية العليا   SCC

اللجنة القضائية العليا لالنتخابات   SJEC

األمم املتحدة   UN

مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني  UNHCR
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