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ال يتوافــق اإلطــار القانــوين واملامرســات العمليــة املســتخدمة يف تصويــت الشــتات الســوري مــع املعايــري الدوليــة لالنتخابــات، عــى 

النحــو املنصــوص عليــه يف العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية ومعاهــدات حقــوق اإلنســان األخــرى التــي التزمــت 

بهــا الجمهوريــة العربيــة الســورية، فقــد اســتبعدت العمليــة االنتخابيــة لالنتخابــات الرئاســية لعــام 2021 الغالبيــة العظمــى مــن 

الســوريني الذيــن يعيشــون خــارج ســوريا، وال ســيام أولئــك الذيــن نزحــوا بســبب النــزاع، وافتقــرت إىل جميــع تدابــري الشــفافية 

واملســاءلة االنتخابيــة األساســية. كان هنــاك نقــص شــامل يف البيانــات حــول األمــور األساســية، مثــل مــكان إجــراء االقــرتاع، وعــدد 

األشــخاص املســجلني واملصوتــني ومــا هــي نتائــج الشــتات. تعــرض بعــض املغرتبــني للضغــط والرتهيــب، مــام أرض بقدرتهــم عــى 

اتخــاذ قــرارات حــرة. وبالتــايل، فــإن عمليــة تصويــت الشــتات تفتقــر إىل املصداقيــة األساســية. يف الواقــع، ميكــن النظــر إىل هــذه 

العمليــة عــى أنهــا مامرســة للــرسد الســيايس يشــوبها االخــراج املرسحــي، بــدالً مــن كونهــا ضامنــات رضوريــة النتخابــات نزيهــة.

ــا  ــون شــخص. هــذا هــو م ــداً ســوريا( بحــوايل 8.5 ملي ــة الســورية )مــن اآلن فصاع ــة العربي ــني يف الجمهوري ــدر عــدد املغرتب يق

يقــرب مــن 30 يف املائــة مــن إجــاميل عــدد ســكان ســوريا املقــدر دوليًــا، والغالبيــة العظمــى مــن الشــتات هــم مــن الالجئــني. وجــد 

اســتطالع حديــث لألمــم املتحــدة أن 90 باملائــة مــن الالجئــني الســوريني الذيــن شــملهم االســتطالع أفــادوا بأنهــم غــري قادريــن 

ــادة  ــة سياســية بقي ــدان املضيفــة. كــام يؤســس قــرار مجلــس األمــن رقــم 2254 لعملي ــة احتياجاتهــم األساســية يف البل عــى تلبي

ســورية وبتيســري مــن األمــم املتحــدة إلنهــاء الــراع يف ســوريا. ويشــمل ذلــك إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة، وفًقــا لدســتور جديــد، 

تـُـدار تحــت إرشاف األمــم املتحــدة مــع جميــع الســوريني، مبــن فيهــم املغرتبــون، املؤهلــون للمشــاركة. نظــرًا لتنظيــم االنتخابــات 

الرئاســية لعــام 2021 خــارج هــذا اإلطــار، فقــد شــجبت أجــزاء كبــرية مــن الشــتات واملجتمــع الــدويل ذلــك األمــر.

ميثــل اإلطــار القانــوين الحــايل ملشــاركة الشــتات الســوري يف االنتخابــات إشــكالية كبــرية وال يوفــر عمليــة شــاملة أو ذات مصداقيــة. 

يحتــوي عــى أحــكام إقصائيــة متعــددة، مــع تأثــري انتقــايئ عــى أولئــك الذيــن فــروا مــن النظــام، ويفتقــر إىل الضامنــات االنتخابيــة 

األساســية. وينطبــق فقــط عــى االنتخابــات الرئاســية، مــام يحــرم نســبة كبــرية مــن الناخبــني الســوريني مــن أي رأي يف متثيلهــم 

الربملــاين. ال ميكــن ألفــراد الشــتات الرتشــح للرئاســة حتــى لــو عــادوا إىل ســوريا. كــام مُينــع العديــد مــن املغرتبــني مــن التصويــت 

ألنهــم ال يســتطيعون تلبيــة متطلبــات جــواز ســفر ســاري املفعــول مــع ختــم خــروج، وهــو أمــر غــري مرجــح بالنســبة ألولئــك الذيــن 

فــروا مــن وطنهــم. ال توجــد تدابــري للشــفافية أو املســاءلة، وال أحــكام للتدقيــق املســتقل أو الوصــول إىل ســبل االنتصــاف. عامــل 

اســتبعاد آخــر هــو حقيقــة أن تصويــت املغرتبــني تتــم ادارتــه مــن قبــل وزارة الخارجيــة واملغرتبــني )MFAE( ويتــم بشــكل عــام 

يف الســفارات، حيــث أن العديــد مــن الالجئــني الســوريني غــري مســتعدين للتعامــل مــع الســلطات الســورية بســبب الخــوف املــربر 

مــن االضطهــاد أو االنتقــام. 

املقــرات الدبلوماســية الســورية ليســت مناســبة للتصويــت. فهــي تفتقــر إىل املســاحة الكافيــة وقــد تكــون بعيــدة عــن مســاكن 

العديــد مــن أفــراد الشــتات. مبــا أن التصويــت يــدار مــن قبــل موظفــي الســفارة يف املبــاين املســتخدمة والتــي يُنظــر إليهــا عــى 

أنهــا مراكــز مراقبــة، فــإن أعضــاء الشــتات مطالبــون بالتعامــل مــع النظــام الســوري إذا كانــوا يريــدون التصويــت. كــام و كشــفت 

الدراســات االســتقصائية ألعضــاء الشــتات الســوري عــن وجــود مســتويات عاليــة جــًدا مــن عــدم الثقــة يف الســفارات الســورية 

ومســؤويل وزارة الخارجيــة والشــؤون املاليــة يف إجــراء العمليــات االنتخابيــة. متاشــياً مــع حــق الــدول املضيفــة يف االعــرتاض عــى 
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ــت يف  ــا أكــر مــن نصــف الشــتات الســوري، الســامح بالتصوي ــان تســتضيفان مًع ــا، اللت ــا وأملاني ــت الســفارة، رفضــت تركي تصوي

االنتخابــات الرئاســية لعــام 2021 يف إطــار النظــام الحــايل.

ــام  ــة الرئاســية وال تخضــع للمســاءلة أم ــن الســلطة التنفيذي ــات الســورية بشــكل أســايس إىل االســتقالل ع ــر إدارة االنتخاب تفتق

أصحــاب املصلحــة فيــام يتعلــق بإدارتهــا لالنتخابــات. مل يتــم تقديــم أي معلومــات عامــة حــول إجــراءات تصويــت املغرتبــني، وحتى 

البيانــات االنتخابيــة األساســية مل يتــم توفريهــا. ومل يكــن هنــاك مــا يشــري إىل أن املوظفــني تلقــوا تدريبــاً يف العمليــات االنتخابيــة. 

كانــت توعيــة الناخبــني غــري كافيــة وغــري متســقة. لذلــك ليــس مــن املســتغرب وفقــا لبيانــات االســتطالع أن املســتجيبني حصلــوا 

عــى معلومــات انتخابيــة يف املقــام األول مــن مصــادر أخــرى: وســائل التواصــل االجتامعــي واألصدقــاء ووســائل اإلعــالم الدوليــة.

يبــدو أن تســجيل الناخبــني قــد تــم بطريقــة فضفاضــة للغايــة، مــع تجاهــل املوعــد النهــايئ واســتمرار التســجيل يف يــوم االنتخابــات. 

لذلــك، مل يكــن مبثابــة ضامنــة لضــامن مشــاركة الناخبــني املؤهلــني فقــط، وأنــه تــم تســجيل كل شــخص مــرة واحــدة فقــط وأن 

ــني  ــات املغرتب ــة بيان ــكام لحامي ــود أح ــدم وج ــات. أدى ع ــوم االنتخاب ــل ي ــا قب ــني كان معروفً ــني املحتمل ــاميل للناخب ــدد اإلج الع

ــة  ــالت مــع املؤسســة الدولي ــريا مــا ذكــر املشــاركون يف املقاب ــة إىل ظهــور مخاطــر الشــائعات واالنتقــام الفعــي. كث أو الخصوصي

لألنظمــة االنتخابيــة )IFES( واملشــاركني يف االســتطالع هــذه املشــاكل.

يف الواقــع، بــدا أن الغــرض مــن فــرتة الحملــة االنتخابيــة هــو تشــجيع اإلقبــال بــدالً مــن دعــم االختيــار االنتخــايب. وأشــار البعــض إىل 

أن هــذه العمليــة كانــت محاولــة الكتســاب الرشعيــة االنتخابيــة مــن خــالل عــدد الناخبــني واالنتشــار الجغــرايف وليــس مــن خــالل 

املنافســة الحقيقيــة. أكــدت التعليقــات الــواردة مــن املصــادر الرســمية واملواليــة للنظــام يف ســوريا عــادًة عــى الواجــب الوطنــي. 

يف املقابــل، كانــت أصــوات جامعــات املعارضــة صامتــة إىل حــد مــا. وردت تقاريــر موثوقــة عــن إغــراءات وتهديــدات باالنتقــام 

والرتهيــب، وكان معظمهــا عــى مــا يبــدو يهــدف إىل زيــادة إقبــال الناخبــني. وشــمل ذلــك إخبــار املغرتبــني الســوريني بأنهــم لــن 

يحصلــوا عــى الوثائــق املطلوبــة مــن الســفارات أو أنهــم لــن يتمكنــوا مــن العــودة إىل ســوريا يف املســتقبل، والتهديــد مبصــادرة 

املمتلــكات يف ســوريا والتهديــد بأفــراد األرسة إذا مل يصوتــوا.

كان الضغــط عــى الشــتات أكــر وضوحــا يف لبنــان، حيــث أفــادت منظــامت حقــوق اإلنســان عــن تعــرض ثالثــة أشــخاص للخطــف 

والــرب، وتعــرض مــدراء مخيــامت الالجئــني للتهديــد. تشــري تقاريــر أخــرى إىل االنتقــام، مبــا يف ذلــك التهديــد باالعتقــال والرتحيــل 

والفصــل مــن العمــل ؛ ُوِصفــت املشــاركة االنتخابيــة عــى أنهــا »تصويــت إجبــاري«. عــى العكــس مــن ذلــك، كانــت هنــاك أيًضــا 

شــائعات عــن عمليــات انتقاميــة بســبب التصويــت، حيــث طالــب بعــض القــادة السياســيني بســحب وضــع الالجئــني الســوريني أو 

مــا يعادلــه إذا صوتــوا، مــام يــدل عــى مــا يبــدو عــى دعمهــم للنظــام الســوري.

تــم إجــراء اقــرتاع الشــتات يف 20 مايــو 2021، قبــل ســتة أيــام مــن التصويــت داخــل البــالد. افتقــر االقــرتاع إىل أبســط الضامنــات 

والضوابــط الالزمــة للعمليــة االنتخابيــة. مل يتــم تقديــم معلومــات نهائيــة عــن مواقــع االقــرتاع. أدرجــت إعالنــات الســفارة ووســائل 

اإلعــالم الحكوميــة 47 موقًعــا )مبــا يف ذلــك القنصليــات الفخريــة( يف 44 دولــة، ولكــن مل يتــم اإلدالء بــأي بيــان رســمي. هــذا الرتتيــب 

الفضفــاض ملواقــع االقــرتاع ال يتوافــق مــع اإلدارة االنتخابيــة املوثوقــة.

مل يكــن هنــاك دليــل عــى أن الضامنــات النموذجيــة والقياســية لالقــرتاع كانــت موجــودة أثنــاء تصويــت الشــتات. مل يتــم التقيــد 

دامئـًـا باملتطلبــات الترشيعيــة ؛ عــى ســبيل املثــال، أظهــرت الصــور والتقاريــر أن قامئــة الناخبــني املجمعــة مســبًقا مل يتــم اســتخدامها 

ــا اســتخدام جــوازات الســفر أو التحقــق منهــا لتأكيــد هويــة الناخبــني وأهليتهــم. مل يتــم اســتخدام  بشــكل متســق، ومل يتــم دامئً

الحــرب الــذي ال ميحــى لتمييــز أصابــع أولئــك الذيــن صوتــوا، ومل تكــن صناديــق االقــرتاع موحــدة وعــادة مــا كانــت مختومــة بشــكل 
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غــري كاٍف، وكانــت أوراق االقــرتاع فضفاضــة وغــري موحــدة، ومل تكــن خصوصيــة الناخبــني محميــة دامئًــا. مل يكــن هنــاك مــا يشــري 

ــل هــذه  ــة مســتقلة. بالنظــر إىل مث ــون الســوري عــى مراقب ــص القان ــة، وال ين ــني للعملي ــون كمراقب إىل أن وكالء املرشــحني يعمل

اإلجــراءات غــري املالمئــة، ليــس مــن املســتغرب أن تكــون هنــاك عالمــات عــى التصويــت مــن قبــل أشــخاص غــري مؤهلــني وتعــدد 

بطاقــات االقــرتاع التــي أدىل بهــا بعــض األفــراد.

ــوالء، حيــث يظهــر الكثــريون دعمهــم للرئيــس األســد. ليــس مــن  ــه دليــل عــى ال ــات بأن ميكــن وصــف االقــرتاع يف يــوم االنتخاب

املمكــن تقييــم مــدى مشــاركة الناخبــني يف االنتخابــات بحريــة - أو مــا إذا كانــوا قــد فعلــوا ذلــك بشــكل عمــي، مــن أجــل الحاميــة 

الذاتيــة. يف لبنــان، شــوهدت ديناميكيــات صعبــة بــني بعــض كيانــات الدولــة املضيفــة، وتكثفــت ألن عمليــة التصويــت كان يديرهــا 

النظــام الســوري. حاولــت بعــض املجموعــات اللبنانيــة ردع التصويــت، بحجــة أن أولئــك الذيــن يصوتــون، وبالتــايل يدعمــون النظــام 

ــوا مؤهلــني للحصــول عــى وضــع الالجــئ. وألحقــت بعــض املشــاجرات أرضارا باملركبــات وأســفرت،  الســوري، ال ينبغــي أن يكون

حســبام ورد، عــن إصابــة ســبعة أشــخاص عــى األقــل بجــروح.

كانــت عمليــة النتائــج تــدور حــول الــرسد بــدالً مــن األرقــام ؛ يف الواقــع، مل يتــم نــرش أي بيانــات عــن مشــاركة املغرتبــني أو النتائــج. 

يف يــوم االنتخابــات، ظهــرت أعــداد كبــرية مــن الناخبــني يف وســائل اإلعــالم يف لبنــان ومــر وإيــران والعــراق، ولكــن ليــس يف أي 

مــكان آخــر. ويف الوقــت الــذي أفــاد فيــه ممثلــو الســفارات بإقبــال كبــري باســتمرار، إال أنهــم مل يقدمــوا معلومــات موثوقــة عــن 

األعــداد الفعليــة ؛يف الواقــع، كانــت األرقــام القليلــة التــي تــم اإلعــالن عنهــا بعيــدة االحتــامل نظــرًا للوقــت الــالزم للتعامــل مــع 

الناخبــني. الحــظ العديــد مــن املعلقــني أنــه حتــى لــو كانــت األرقــام غــري املحتملــة التــي أعلــن عنهــا عــدد قليــل مــن الســفراء 

الســوريني دقيقــة، فإنهــم لــن ميثلــوا ســوى جــزء صغــري جــًدا مــن ســكان الشــتات الســوري البالغــني. عــى ســبيل املثــال، ميثــل 

اإلقبــال املبلــغ عنــه والــذي بلــغ 50 ألــف ناخــب يف بــريوت 8 يف املائــة فقــط مــن الســكان الســوريني البالغــني املقيمــني يف لبنــان. 

هــذا النقــص الشــديد يف شــفافية البيانــات يســهل الفســاد االنتخــايب ويقــوض املصداقيــة يف العمليــة ويحــرم املواطنــني مــن حقهــم 

يف الحصــول عــى املعلومــات.

بــدا أن الحكومــة الســورية تــروج لزيــادة مواقــع التصويــت مــن 32 دولــة يف عــام 2014 كتطبيــع ملوقــف البــالد دوليًــا وعالمة عى شــعبية 

الرئيــس األســد. ووصفــت الحكومــة الســورية الــدول التــي مل تدعــم العملية بأنها تنتهــك حقوق الســوريني وتعطــل الدميقراطية.

تتضمــن توصيــات IFES إنشــاء إطــار دويل متفــق عليــه ملشــاركة املغرتبــني تحــت إرشاف األمــم املتحــدة وإدارة االنتخابــات تحــت 

رعايــة هيئــة مســتقلة. وتشــمل التوصيــات األخــرى اإلصــالح األســايس لإلطــار القانــوين، والتوصــل إىل إجــامع ســيايس حــول القضايــا 

الرئيســية، وإرشاك مجموعــات الشــتات، وإجــراء التخطيــط والبحــث املبكــر، وإبــرام االتفاقيــات مــع البلــدان املضيفــة يف الوقــت 

املناســب. تــويص IFES أيًضــا بالحصــول عــى أقــى ضامنــات الحاميــة، وتوســيع نطــاق الوثائــق املســموح بهــا، واســتخدام أماكــن 

محايــدة، وزيــادة مواقــع وســاعات التصويــت. عــالوة عــى ذلــك، تــويص املؤسســة الدوليــة لألنظمــة االنتخابيــة بتوفــري معلومــات 

عامــة واســعة النطــاق وتوعيــة الناخبــني وضــامن التدقيــق املناســب للعمليــة.

تكمــل هــذه التوصيــات، اضافــة لهــذا التقريــر، التقريــر الرئيــي لـــ IFES حــول االنتخابــات الرئاســية الســورية لعــام 2021. يجــب 

معالجــة القضايــا القانونيــة والتشــغيلية واألمنيــة العميقــة التــي تــم تحديدهــا قبــل اعتبــار أي مــن هــذي العمليــات االنتخابيــة 

كونهــا ذات مصداقيــة.



املنهجية



املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية

    9|تقييم تصويت الشتات السوري يف االنتخابات الرئاسية لعام 2021

املنهجية

اســتخدم هــذا التقييــم والــذي جــرى عــن بعــد، لتصويــت الشــتات الســوري لالنتخابــات الرئاســية لعــام 2021 منهجيــة مختلطــة 

ــل  ــار عم ــل إط ــتخدم التحلي ــة. اس ــول العملي ــن اآلراء ح ــة م ــة متنوع ــتامع إىل مجموع ــاملة واالس ــات ش ــع معلوم ــة جم ملحاول

اللتزامــات ســوريا الدوليــة مــن معاهــدات حقــوق اإلنســان واملعاهــدات األخــرى، وتفســريها الرســمي. متــت صياغــة التوصيــات 

بنــاًء عــى املشــاورات يف البلــدان التــي تــم فيهــا تصويــت املغرتبــني. ســعت IFES إىل العمــل وفًقــا إلعــالن مبــادئ املراقبــة الدوليــة 

لالنتخابــات الــذي أنشــئ تحــت رعايــة األمــم املتحــدة يف عــام 2005. 1 

أجــرت مؤسســة ايفيــس IFES مراجعــة مكتبيــة للمــواد املتاحــة قبــل وأثنــاء عمليــة االنتخابــات وجنــد أربعــة باحثــني، عمــل كل 

منهــم يف بلــد مختلــف )ثالثــة يف املنطقــة وواحــد يف أوروبــا(. تــم جمــع آراء أصحــاب املصلحــة مــن خــالل 17 مقابلــة يف أربعــة 

بلــدان، ومســح قصــري شــمل 114 مشــاركًا يف نفــس البلــدان واجتامعــني )قبــل وبعــد االقــرتاع( مــع أعضــاء الشــتات الســوري يف 

مجموعــة واســعة مــن البلــدان. أجريــت جميعهــا باللغــة العربيــة، وكانــت املقابــالت والــردود عــى االســتبيان رسيــة.

يجــب اعتبــار بيانــات املســح إرشــادية وليســت متثيليــة، بالنظــر إىل قيــود العينــة. ففــي حــني ركــز البحــث عــى محاولــة الحصــول 

ــع يف املشــاركة بســبب  ــدول األرب ــن األشــخاص يف ال ــا. 2 مل يرغــب عــدد م ــا دامئً ــة، إال أن هــذا مل يكــن ممكًن ــة متنوع عــى عين

مخــاوف مــن أن الســلطات الســورية ســتتمكن مــن الوصــول إىل النتائــج، أو رأوا أن االنتخابــات تفتقــر إىل املصداقيــة وال يريــدون 

أي جــزء منهــا. إجــامالً، اعتــرب ٪86.7 مــن 114 مشــاركاً يف االســتطالع أنهــم أُجــربوا عــى مغــادرة ســوريا. وكان مــن بــني املســتجيبني 

63 رجــالً و 51 امــرأة.

ومــن القيــود األخــرى عــى التقييــم عــدم وجــود مراقبــة مبــارشة. ومــع ذلــك، عرضــت وســائل اإلعــالم الحكوميــة مقاطع فيديــو وصور 

فوتوغرافيــة للمغرتبــني الذيــن يصوتــون يف جميــع أنحــاء العــامل. تــم التشــكيك يف مصداقيــة التقاريــر الــواردة بنــاًء عــى املالحظــة 

املبــارشة أو املراجعــة املبــارشة للتقاريــر مــن قبــل الباحــث، وتوافــر الوثائــق الداعمــة وتثليــث املعلومــات مــن مصــادر أخــرى.

ســوريا دولــة طــرف يف معاهــدات حقــوق اإلنســان التــي تتضمــن أحكاًمــا تتعلــق باالنتخابــات. انضمــت إىل العهــد الــدويل الخــاص 

بالحقــوق املدنيــة والسياســية يف عــام 1969. 3 كــام أنهــا دولــة طــرف يف اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة 

 ،)CERD( ــري ــز العن ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء ع ــة القض ــة، واتفاقي ــخاص ذوي اإلعاق ــوق األش ــة حق )CEDAW(، واتفاقي

واتفاقيــة حاميــة حقــوق جميــع العــامل املهاجريــن وأفــراد أرسهــم. كــام وقعــت ســوريا )يف عــام 2003( عــى اتفاقيــة مكافحــة 

ــة  ــات االنتخابي ــفافية يف العملي ــق بالش ــة تتعل ــكام إيجابي ــى أح ــوي ع ــي تحت ــا، والت ــدق عليه ــا مل تص ــاد )CAC( ولكنه الفس

والسياســية. ال يــزال يشــار إىل اتفاقيــة مكافحــة الفســاد CAC، نظــرًا العرتافهــا العاملــي القريــب ؛ والــدول املوقعــة ملزمــة باالمتنــاع 

عــن انتهــاك هــدف املعاهــدة والغــرض منهــا.4 

تــم اســتخدام كلمــة »الشــتات« يف هــذا التقييــم، نظــرًا الســتخدامها يف قــرار مجلــس األمــن رقــم 2254 )2015( يف ســياق االنتخابات 

الســورية املســتقبلية. ميكــن أن يكــون للكلمــة تعريفــات متنوعــة ولكنهــا تســتخدم بشــكل عــام لوصــف األشــخاص الذيــن لديهــم 
عالقــة محــددة مــع الوطــن ولكنهــم يعيشــون خارجــه.5



السياق السيايس و السكاين
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السياق السيايس
والسكاين 

الظروف الحالية 

تســبب الــراع يف ســوريا يف نــزوح واســع النطــاق عــى مــدى الســنوات العــرش املنرمــة. يف حــني أن الحجــم الدقيــق للشــتات 
ــرات إىل أن مــا يقــرب مــن 8.2 مليــون ســوري يقيمــون خــارج البــالد، مــع كــون  غــري معــروف )انظــر امللحــق 1(، تشــري التقدي
الغالبيــة العظمــى منهــم مــن فئــة الالجئــني املســجلني. هــذا هــو مــا يقــرب مــن 30 يف املئــة مــن التعــداد املقــدر رســميا للســكان 
ــة الســامية لألمــم  ــث أبلغــت املفوضي ــة أخــرى يف العــامل، حي ــني أكــر مــن أي دول ــد األصــي لالجئ الســوريني.6 ســوريا هــي البل

املتحــدة لشــؤون الالجئــني عــن 6.6 مليــون )تليهــا فنزويــال بـــ 3.7 مليــون، وأفغانســتان بـــ 2.7 مليــون(.7 

مــن املعلــوم بــأن اإلدمــاج الســيايس للمغرتبــني أمــر أســايس للعمليــة السياســية إلنهــاء الــراع يف ســوريا.8 تــم تحديــد املشــاركة 
االنتخابيــة للمغرتبــني يف قــرار مجلــس األمــن رقــم 2254 )2015(، الــذي يحــدد عمليــة سياســية بقيــادة ســورية وتيســريها األمــم 
ــع  ــدار تحــت إرشاف األمــم املتحــدة... مــع جمي ــة... ت ــات حــرة ونزيه ــك أوجــه يف »انتخاب ــراع. وســيبلغ ذل ــاء ال املتحــدة إلنه

الســوريني، مبــن فيهــم أعضــاء الشــتات، املؤهلــون للمشــاركة«.9

نــدد بعــض املغرتبــني باالنتخابــات، معتربيــن أنهــا تفتقــر بشــكل أســايس إىل الرشعيــة السياســية وال تســاهم يف إنهــاء األزمــة.10 مــن 
الواضــح انتشــار انعــدام الثقــة. عــى ســبيل املثــال، وجــد اســتطالع أجرتــه الجمعيــة الســورية لكرامــة املواطنــني عــام 2020 لـــ 500 
نــازح ســوري )26 باملائــة داخليًــا( أن 7.5 باملائــة فقــط مــن املســتجيبني كانــوا مهتمــني بالتصويــت يف االنتخابــات يف ظــل الظــروف 

الحاليــة. يف املجمــوع، أعــرب 85.5 يف املائــة مــن املســتطلعني عــن عــدم ثقتهــم يف أن االنتخابــات ســتكون نزيهــة.11 

رصح وزيــر الخارجيــة األمريــي ووزيــر خارجيــة اململكــة املتحــدة ووزراء خارجيــة فرنســا وأملانيــا وإيطاليــا قبــل يــوم االنتخابــات 
يف ســوريا أن العمليــة لــن تكــون حــرة ونزيهــة.12 واســتنكروا قــرار نظــام بشــار األســد تنظيــم انتخابــات خــارج إطــار القــرار 2254 
وأيــدوا إدانــة العمليــة. واســتنكروا قــرار نظــام بشــار األســد تنظيــم انتخابــات خــارج إطــار القــرار 2254 وأيــدوا إدانــة العمليــة. 
ــراد  ــون وأف ــم الالجئ ــن فيه ــوريني، مب ــع الس ــون جمي ــث يك ــدة بحي ــم املتح ــت إرشاف األم ــات تح ــراء انتخاب ــوا إىل إج ــام دع ك
الشــتات، قادريــن عــى املشــاركة يف بيئــة آمنــة ومحايــدة. وباملثــل، رصحــت تركيــا أن االنتخابــات كانــت غــري متوافقــة مــع خارطــة 

الطريــق املقدمــة يف القــرار 2254 و »بعيــدة كل البعــد عــن كونهــا حــرة ونزيهــة«.13 

وقــد تعــزز هــذا الــرأي ببيانــات مــا بعــد االنتخابــات، مبــا يف ذلــك تريحــات املمثــل األعــى لالتحــاد األورويب للشــؤون الخارجيــة 
والسياســة األمنيــة، الــذي ذكــر أن االنتخابــات »مل تســتوف أيـًـا مــن معايــري التصويــت الدميقراطــي الحقيقــي«.14

تــم تقديــم التصويــت مــن قبــل الشــتات الســوري لالنتخابــات الرئاســية لعــام 2014 يف 32 ســفارة، حيــث تــم تســجيل 200000 

للتصويــت.15 يف حــني أن البيانــات الرســمية حــول عــدد أعضــاء الشــتات الذيــن خرجــوا للتصويــت غــري متوفــرة، هنــاك فهــم ثابــت 
ــة املســتقلة. عرضــت وســائل اإلعــالم  ــة بحجــم الســكان البالغــني يف الشــتات. مل يســمح باملراقب ــا مقارن ــأن العــدد كان منخفًض ب
املختلفــة مشــاهد فوضويــة يف الســفارة يف بــريوت، مــع ادعــاءات بــأن مــا يصــل إىل 800 ألــف شــخص حاولــوا التصويــت، مــام أدى 
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ــا إىل الشــائعات التــي مفادهــا أن  إىل تحديــات يف إدارة الحشــود.16 يف حــني أن حجــم اإلقبــال محــل خــالف، إال أنــه يُعــزى جزئيً
عــدم التصويــت قــد يــؤدي إىل مصــادرة املمتلــكات يف ســوريا. كانــت االنتخابــات الرئاســية أول فرصــة لتصويــت الشــتات منــذ عــام 

2014، ومل يكــن هنــاك نــص ترشيعــي لتصويــت الشــتات يف االنتخابــات الربملانيــة.

 بيانات الشتات 

مل تقــدم الســلطات الســورية أي معلومــات عــن حجــم أو مواقــع الشــتات الســوري. مثــل هــذه البيانــات أساســية لوضــع األحــكام 
املناســبة للمشــاركة االنتخابيــة يف دول خــارج ســوريا. كــام أنــه ميّكــن املتنافســني االنتخابيــني مــن معرفــة حجــم الناخبــني املحتملــني 

والتخطيــط وفًقــا لذلــك، وللجمهــور األوســع ملعرفــة معايــري العمليــة االنتخابيــة.

تتوفــر بيانــات الشــتات مــن مختلــف الــوكاالت الدولية. أفاد قســم الســكان التابــع إلدارة األمــم املتحدة للشــؤون االقتصاديــة واالجتامعية 
)DESA( عــن وجــود 8،457،214 مهاجــر ســوري دويل يف منتصــف عــام 2020 )باســتخدام نهج شــامل، حيث تشــري كلمة »مهاجــر« إىل أي 

شــخص يقيــم خــارج بلــده األصــي17(. هــذه زيــادة كبــرية مــن 1،057،322 يف عــام 2010، مــام يســلط الضوء عى تأثــري الراع عــى النزوح 
ويرتبــط بعــدد الالجئــني املســجلني الذيــن ســجلتهم املفوضيــة. تُظهــر البيانــات أن ما يقــرب من ثلثــي جميع املهاجريــن من ســوريا كانوا 

يعيشــون يف البلــدان املجــاورة مثــل األردن ولبنــان وتركيــا )يعــرض امللحق 1 تفصيالً حســب البلد(.

تتوفــر بيانــات عــن الالجئــني والتهجــري القــرسي مــن املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني. تُظهــر البيانــات العامليــة 
مــن تطبيــق بيانــات الالجئــني التابــع للمفوضيــة أن إجامليًــا عامليًــا يبلــغ 6،730،317 ســوريًا عانــوا مــن النــزوح القــرسي إىل بلــدان 

ــني الخاصــة  ــة الســامية لشــؤون الالجئ ــة للمفوضي ــة التشــغيلية املحدث ــاًرا مــن منتصــف عــام 2020. 18 تقــدم البواب أخــرى اعتب
ــا تظهــر  ــا وشــامل إفريقي ــان وتركي ــاًرا مــن 21 أبريــل 2021 ملــر والعــراق واألردن ولبن ــات اعتب بوضــع الالجئــني الســوريني بيان
5،600،039، مــع توقــف عــدد الالجئــني الســوريني املســجلني جزئيًــا خــالل عــام 2018. تشــري التقاريــر إىل أن األشــخاص الذيــن تزيــد 

أعامرهــم عــن 18 عاًمــا يشــكلون 55.1 يف املائــة مــن هــؤالء الســكان.19 

يتــم تســجيل عــدد أقــل مــن النســاء باســتمرار يف إحصــاءات الشــتات. تظهــر بيانــات إدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجتامعيــة لألمــم 
املتحــدة أن 42.4 يف املائــة مــن املهاجريــن مــن اإلنــاث. وباملثــل، تشــري بيانــات الالجئــني العامليــة الصــادرة عــن املفوضيــة الســامية 
لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني إىل أن 46 يف املائــة مــن هــؤالء املســجلني هــم مــن اإلنــاث، مــع وجــود فــارق بــني الجنســني أكــر 
وضوًحــا يف الســكان البالغــني الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني 18 و 59 عاًمــا. تظهــر البوابــة التشــغيلية للمفوضيــة أن 21.4 يف املائــة 
مــن إجــاميل الســكان مــن اإلنــاث البالغــات و 33.7 يف املائــة مــن الذكــور البالغــني. أرجــع األشــخاص الذيــن متــت مقابلتهــم مــن 
قبــل املعهــد الــدويل لألنظمــة االنتخابيــة يف املقــام األول انخفــاض عــدد اإلنــاث إىل زيــادة عــدد الذكــور الذيــن يغــادرون ســوريا 
لتجنــب الخدمــة العســكرية. تــم تســجيل مــا يقــرب مــن ٪5 )280،444( مــن الالجئــني عــى أنهــم يعيشــون يف املخيــامت، واســتقر 

هــذا العــدد منــذ النصــف الثــاين مــن عــام 2019.

ــوريني  ــني الس ــورات الالجئ ــول تص ــني ح ــؤون الالجئ ــدة لش ــم املتح ــامية لألم ــة الس ــادس للمفوضي ــي الس ــح اإلقليم ــد املس وج
ونواياهــم بشــأن العــودة أن 70 باملائــة يأملــون يف العــودة إىل ســوريا يوًمــا مــا، حتــى وإن مل يكــن يف املــدى القريــب، مــع وجــود 
10 باملائــة آخريــن مل يقــرروا بعــد. ومــن بــني أولئــك الذيــن كانــوا يأملــون يف العــودة، يعتــزم 89 يف املائــة العــودة إىل مناطقهــم 
األصليــة. أعــرب عــدد صغــري عــن نيتــه العــودة يف األشــهر الـــ 12 املقبلــة )2.4 يف املائــة، و 7.6 يف املائــة مل يقــرروا(. تــم ذكر الســالمة 
واألمــن، وفــرص كســب العيــش، واإلســكان والخدمــات األساســية كعوامــل رئيســية تؤثــر عــى قــرار العــودة. وأشــار حــوايل ٪20 إىل 
أنــه ليــس لديهــم أمــل يف العــودة إىل ســوريا. يف املجمــوع، أفــاد 90 باملائــة مــن املســتجيبني أنهــم ال يســتطيعون تلبيــة احتياجاتهــم 

األساســية يف البلــدان املضيفــة.



اإلطار القانوين 
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اإلطار القانوين 

ال ينــص القانــون الســوري عــى املامرســة الفعالــة لحقــوق تصويــت املغرتبــني.20 يتضمــن اإلطــار القانــوين أحكاًمــا تعرقــل املشــاركة 

بحكــم األمــر الواقــع، مــع تأثــري انتقــايئ عــى مــن فــروا مــن النظــام. عــالوة عــى ذلــك، ال يتضمــن القانــون حتــى الحــد األدىن مــن 

الضامنــات لالنتخابــات ويفتقــر إىل أحــكام الشــفافية والتدقيــق واإلنصــاف. تــم تقديــم تصويــت املغرتبــني لالنتخابــات الرئاســية 

لعــام 2014، ولكــن دون التشــاور مــع مجموعــات الشــتات.

ال توجــد أحــكام خاصــة بأعضــاء الشــتات للرتشــح للرئاســة،21 وهــم يف الواقــع مســتبعدون متاًمــا نظــرًا ألن رشطـًـا واحــًدا لألهليــة 

هــو أن يكونــوا مقيمــني يف ســوريا ملــدة ال تقــل عــن 10 ســنوات.22 هــذا االســتبعاد الدســتوري ألي شــخص عــاش يف الخــارج يف 

الســنوات العــرش املاضيــة هــو قيــد غــري معقــول عــى حقــوق املواطنــني. وباملثــل، فــإن منــع األشــخاص الذيــن يحملــون جنســية 

ــتات  ــاء الش ــكام ألعض ــد نصوص/اح ــام وال توج ــة.23 ك ــة الجامعي ــرة القرسي ــوري للهج ــياق الس ــكلة يف الس ــل مش ــرى ميث أخ

للتصويــت يف االنتخابــات الترشيعيــة.

ينــص قانــون االنتخابــات العامــة لعــام 2014 عــى أن »للمواطــن الســوري غــري املقيــم عــى األرض الســورية الحــق يف مامرســة حقــه 

يف انتخــاب رئيــس الجمهوريــة يف الســفارات الســورية«.24 هــذا التخصيــص يقــر املشــاركة االنتخابيــة عــى الــدول التــي ليــس 

لديهــا ســفارة ســورية أو بعثــات قنصليــة أخــرى. عــالوة عــى ذلــك، فــإن اســتخدام الســفارات للتصويــت مقيــد مــن حيــث كونهــا 

مركزيــة جغرافيــاً، ويثــري قضايــا الســالمة والحاميــة، ويتطلــب التعامــل مــع النظــام )انظــر أدنــاه(. وهــذا يف الواقــع مينــع رشائــح 

كبــرية مــن املغرتبــني مــن املشــاركة ويتعــارض مــع متطلبــات املــادة 25 مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية 

للمواطنــني لـــ »الحــق والفرصــة« يف التصويــت )التشــديد مضــاف(.

ــإلدارة  ــات ل ــد متطلب ــك، ال توج ــع ذل ــتات.25 وم ــت الش ــإدارة تصوي ــة ب ــورية )MFAE( مكلف ــني الس ــة واملغرتب وزارة الخارجي

االنتخابيــة لتكــون محايــدة أو مســتقلة. وجــدت أبحــاث IFES يف الشــتات أن هنــاك قلًقــا كبــريًا بشــأن وجــود فــرع مــن الســلطة 

التنفيذيــة، ميثــل النظــام، ويكــون مســؤوالً عــن العمليــة. إن عــدم وجــود أحــكام ترشيعيــة لــإلدارة االنتخابيــة املســتقلة الهيكليــة 

ــه  ــى أن ــص ع ــذي ين ــية، وال ــة والسياس ــوق املدني ــاص بالحق ــدويل الخ ــد ال ــمي للعه ــري الرس ــع التفس ــارض م ــغيلية يتع أو التش

»يجــب إنشــاء هيئــة انتخابيــة مســتقلة لــإلرشاف عــى العمليــة االنتخابيــة ولضــامن إجرائهــا بنزاهــة وحياديــة ووفًقــا مــع القوانــني 
املعمــول بهــا والتــي تتوافــق مــع العهــد«.26

قانــون االنتخابــات مقيِّــد بشــكل مفــرط للمغرتبــني حيــث يشــرتط أن »يصــوت الناخــب باســتخدام جــواز ســفره الســوري العــادي 

الســاري، والــذي يحمــل ختــم الخــروج مــن الحــدود الســورية«.27 هــذا يف الواقــع مينــع أجــزاء كبــرية مــن املغرتبــني مــن املشــاركة، 

بالنظــر إىل أن أولئــك الذيــن فــروا عــادة مــا يفتقــرون إىل جــوازات ســفر صالحــة مــع وجــود ختــم خــروج. وهــذا يف الواقــع اســتبعاد 

 IFES انتقــايئ لصالــح النظــام. يُحــرم الناخبــون مــن حــق املشــاركة يف االنتخابــات، واالقــرتاع العــام عرضــة للخطــر.28 وجــد اســتطالع

ــوا قادريــن عــى  ــه ســيكون مــن األفضــل ألفــراد الشــتات أن يكون ــة مــن املســتجيبني يعتقــدون أن أن مــا يقــرب مــن 80 يف املائ

التصويــت دون الحاجــة إىل جــواز ســفر ســاري املفعــول مــع ختــم خــروج.
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ينــص القانــون الســوري عــى أنــه يجــوز لــوكالء املرشــحني حضــور التصويــت لكنــه ال ينــص عــى وجــود مراقبــني مســتقلني أو وصول 

ــة  ــدويل الخــاص بالحقــوق املدني ــني.29 ال يتوافــق هــذا مــع التفســري الرســمي للعهــد ال ــة تصويــت املغرتب وســائل اإلعــالم لتغطي

والسياســية، والــذي ينــص عــى أنــه »يجــب أن يكــون هنــاك فحــص مســتقل لعمليــة التصويــت والفــرز.30 هنــاك فجــوة أساســية 

أخــرى تتمثــل يف االفتقــار إىل متطلبــات الشــفافية مــن أي نــوع، مــام يزيــد مــن مخاطــر املامرســات الســيئة والفســاد. ال يتــم توفــري 

املعلومــات التــي تهــم الجمهــور، مبــا يتعــارض مــع التفســري الرســمي للعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية وأحــكام 

االتفاقيــة ملناهضــة الفســاد.31 ال توجــد أيًضــا أحــكام لحاميــة البيانــات أو حقــوق الخصوصيــة للناخبــني املغرتبــني.32 وهــذا ميثــل 

مشــكلة خاصــة بالنظــر إىل مــدى وصــول النظــام، والظــروف املعيشــية التعيســة للمغرتبــني، وانعــدام الثقــة عــى نطــاق واســع، 

وعــدم القــدرة عــى الوصــول إىل ســبل االنتصــاف والتعويــض.

ال يتضمــن الترشيــع أي آليــة للشــكاوى أو تســوية املنازعــات للمغرتبــني ؛ لذلــك، فــإن الحــق يف االنتصــاف غــري منصــوص عليــه.33 

عــالوة عــى ذلــك، فــإن الترشيــع االنتخــايب يقــر الشــكاوى عــى املرشــحني، وال ينــص عــى الناخبــني. أضــف إىل ذلــك، يتــم تقديــم 
الشــكاوى إىل نفــس الهيئــة التــي لديهــا مســؤوليات إرشافيــة عــى االنتخابــات،34 وبالتــايل ال توجــد آليــة للفصــل املســتقل.35



السفارة و ترتيبات
البلد املضيف
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السفارة وترتيبات
البلد املضيف

استخدام السفارات للتصويت 

ــدد  ــن املجــدي ببســاطة أن يصــوت ع ــس م ــددة. أوالً، لي ــني عــى الســفارات مشــكلة ألســباب متع ــت املغرتب ــد قــر تصوي يُع
كبــري مــن األشــخاص يف مكتــب ســفارة واحــد يف يــوم واحــد. يف بعــض البلــدان، ال ميكــن لعــدد محــدود مــن موظفــي الســفارات 
إدارة عمليــة التصويــت )يوفــر امللحــق 1 بيانــات الشــتات حســب البلــد(. عــالوة عــى ذلــك، ميكــن أن تــؤدي الطبيعــة السياســية 

للنشــاط إىل تضخيــم املخاطــر األمنيــة ملثــل هــذا الحشــد مــن النــاس.

واملشــكلة الثانيــة هــي أن املغرتبــني يتشــتتون عــادة إىل أجــزاء مختلفــة مــن البلــد املضيــف، بــدالً مــن أن يرتكــزوا يف العاصمــة. قــد 
يحتــاج األشــخاص الذيــن يعيشــون بعيــًدا عــن العاصمــة إىل الســفر ملســافات طويلــة ال تتطلــب الوقــت والنفقــات فحســب، بــل 
تتطلــب أيًضــا املخاطــر األمنيــة. يف حــني أن بعــض الســفر أمــر ال مفــر منــه للتصويــت الشــخيص يف الشــتات، ميكــن تخفيــف العــبء 
إذا تــم التصويــت يف أكــر مــن مــكان واحــد يف بلــد مضيــف. مــن املحتمــل أن يكــون توفــري الخدمــات بشــكل مركــزي مشــكلة 
إذا تــم التصويــت يف تركيــا وأملانيــا، بالنظــر إىل أن مــا يقــدر بنحــو 10 يف املائــة فقــط مــن ســكان الشــتات يف تركيــا يعيشــون يف 

اســطنبول ونســبة أقــل يف برلــني.

املشــكلة الثالثــة هــي أن موظفــي الســفارة يديــرون االقــرتاع، وهــم - واملبنــى نفســه - جــزء مــن الحكومــة الســورية. هــذا األمــر 
الواقــع يســتثني الناخبــني الذيــن ال يريــدون التعامــل مــع النظــام. املشــكلة عويصــة بشــكل خــاص بالنظــر إىل أن الغالبيــة العظمــى 

مــن املغرتبــني قــد فــروا مــن هــذا النظــام.

ــب  ــد وتره ــي ترص ــفارات الت ــن الس ــد م ــات العدي ــاءلة )SJAC( ترف ــة واملس ــوري للعدال ــز الس ــق املرك ــام 2020، وث يف ع

ــي ترعاهــا الســفارات«36. يف  ــة الت ــرب مــن املراقب ــدم »ملحــة عــن شــبكة أك ــني الســوريني، مشــريًا إىل أن هــذا البحــث ق املغرتب
اســتطالع أجرتــه الرابطــة الســورية لكرامــة املواطنــني لعــام 2020، أفــاد ٪82.1 مــن املشــاركني أنهــم مل يشــعروا باألمــان عنــد 

ــورية37. ــفارات الس ــت يف الس التصوي

أكــد األشــخاص الذيــن متــت مقابلتهــم مــن قبــل IFES واملشــاركني يف االســتطالع هــذا القلــق، وعلقــوا، عــى ســبيل املثــال، عــى 
أن »الســفارات الســورية هــي أفــرع أمنيــة للنظــام« و »هنــاك انعــدام ثقــة مطلــق يف جهــاز النظــام«. وجــدت أبحــاث IFES أن 
»الســفارات الســورية يجــب أال تكــون مركــزًا اســتخباراتيًا لحكــم الرئيــس الحــايل، وإذا بقيــت كذلــك فمــن األفضــل عــدم املشــاركة 
يف االنتخابــات«. يعتقــد أقــل مــن ٪5 مــن املشــاركني يف اســتطالع IFES أن الســلطات الســورية يجــب أن تديــر عمليــة التصويــت 

يف املســتقبل، و ٪10 فقــط اعتقــدوا أن التصويــت يجــب أن يتــم يف الســفارات.
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ــل دبلومــايس لســوريا.  ــا متثي ــي ال يوجــد فيه ــدان الت ــني يف البل ــني عــى الســفارات يســتثني املغرتب ــت املغرتب أخــريًا، قــر تصوي
تشــمل البلــدان التــي ليــس لديهــا ســفارات ولكــن بهــا شــتات ســوري كبــري كنــدا والدمنــارك واململكــة العربيــة الســعودية )انظــر 
ــث  ــإن التحدي ــة، ف ــات محدث ــر معلوم ــني)MFAE( ال يوف ــؤون املغرتب ــة و ش ــع وزارة الخارجي ــني أن موق ــني 1 و 2(. يف ح امللحق

األخــري يحــدد التمثيــل الدبلومــايس يف 46 دولــة وثــالث منظــامت دوليــة )انظــر امللحــق 2(38. ال يــزال هنــاك عــدد غــري معــروف 
مــن القنصليــات والقنصليــات الفخريــة، وبعضهــا عــى األقــل لديــه تصويــت للشــتات.

ترتيبات البلد املضيف 

ــا  ــة فيين ــا التفاقي ــت شــخيص، وفًق ــب الســفارة بإجــراء تصوي ــة لالعــرتاض عــى طل ــة بالســلطة التقديري ــدان املضيف ــع البل تتمت
للعالقــات القنصليــة التــي تــم التصديــق عليهــا عــى نطــاق واســع. تصــف اتفاقيــة فيينــا وظائــف وحقــوق وواجبــات املكاتــب 

القنصليــة »للــدول املرســلة« و »الــدول املســتقبلة«39. ال تشــري قامئــة الوظائــف القنصليــة املعــرتف بهــا إىل التصويــت الشــخيص. 

تخضــع أحــكام »أي وظائــف أخــرى« لالعــرتاض مــن قبــل الدولــة املســتقبلة40. يتوقــع الربوتوكــول الدبلومــايس أن تبلــغ الســفارة 
الدولــة املضيفــة بنيتهــا إجــراء التصويــت يف ســفارتها. ال يُطلــب مــن البلــد املضيــف تقديــم موافقــة رصيحــة ولكــن قــد يعــرتض.

رفضــت تركيــا وأملانيــا )اللتــان تســتضيفان مًعــا أكــر مــن نصــف الشــتات الســوري( االتفــاق عــى التصويــت النتخابــات الرئاســة 

الســورية لعــام 2021 يف إطــار النظــام الحــايل. أوضحــت كنــدا أنهــا مل تتلــق طلبًــا للتصويــت يف البــالد - ولــن توافــق عــى ذلــك41. 
تشــمل أســباب رفــض اإلذن االعرتاضــات السياســية عــى عمليــة تفتقــر إىل املصداقيــة وال تتــامىش مــع قــرار مجلــس األمــن 2254، 
وقضايــا األمــن والحاميــة املحتملــة، واحتــامل رد فعــل عنيــف مــن الجمهــور يف البلــد املضيــف. قــد يكــون لــدى بعــض البلــدان 
املضيفــة األخــرى مخــاوف ولكنهــا مل تعــرتض عــى تجنــب تقويــض العالقــات القنصليــة املتبادلــة وإمكانيــة تصويــت الشــتات يف 

املســتقبل مبوجــب ترتيبــات مختلفــة.

أعلنــت البعثــات الدبلوماســية الســورية يف تركيــا وأملانيــا تســجيل الناخبــني )والتصويــت يف أملانيــا( عــى مواقــع الســفارات. ومــع 

ذلــك، مل يتــم االقــرتاع42 )ومل يحــدث التصويــت يف أي مــن البلديــن النتخابــات 2014 الرئاســية(.

اتبعــت وزارة الخارجيــة وشــؤون املغرتبــني الســورية نهًجــا واســًعا الســتخدام كلمــة »ســفارة« يف ترشيعاتهــا وتضمنــت القنصليــات 
)كــام هــو الحــال يف جنيــف، ســويرسا( وبعــض القنصليــات الفخريــة، حتــى يف حالــة عــدم وجــود ســفارة يف بلــد مــا )عــى ســبيل 

املثــال، أســرتاليا(43. ال يوفــر موقــع الــوزارة MFAE اإللكــرتوين قامئــة محدثــة بالتمثيــالت الدبلوماســية الســورية التــي مــن شــأنها 
أن تســمح بالتحقــق مــن حــدوث تصويــت املغرتبــني )أو عدمــه(.

شــوهدت بعــض التناقضــات يف تصويــت الشــتات الســوري يف ســفارات دول أخــرى. عــى ســبيل املثــال، دعــت الســفارات يف ماليزيــا 
وبيالروســيا والقنصليــات الفخريــة يف أســرتاليا الســوريني يف الــدول املجــاورة للتصويــت هنــاك. حيــث يبقــى األســاس املنطقــي لهــذه 

املامرســة غــري واضح.44 

ــرت  ــال، ذك ــبيل املث ــى س ــكام COVID-19. ع ــأن أح ــف بش ــد املضي ــلطات البل ــال بس ــفارات باالتص ــن الس ــد م ــادت العدي أف
ــا إىل خطــاب أرســلته إىل أقســام  ــة، وأشــارت الســفارة يف ماليزي ــات مــع الســلطات املعني ــا أجــرت ترتيب ــال أنه الســفارة يف فنزوي

ــة45. ــب الوصــول والحرك ــة لطل الرشط
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إدارة االنتخابات

التدبري االنتخايب
 

ال ينــص اإلطــار القانــوين يف ســوريا عــى إدارة انتخابيــة مســتقلة ميكــن أن تعمــل بحياديــة. بــدالً مــن ذلــك، هنــاك تقســيم اســمي إىل 

حــد مــا للمســؤوليات بــني مختلــف الهيئــات - ال يعمــل أي منهــا بشــكل مســتقل عــن الحكومــة. يتفاقــم غيــاب االســتقالل الهيــكي 

بســبب عــدم وجــود أحــكام ترشيعيــة للشــفافية وتدابــري أخــرى لتعزيــز االســتقالل الوظيفــي46. مثــة قضيــة أخرى وهــي أن أحــد فروع 

الحكومــة، وزارة الخارجيــة و املغرتبــني، هــو املســؤول عــن تصويــت املغرتبــني، مــرة أخــرى مــع عــدم وجــود ضوابــط كافيــة.

األدوار املؤسســية غــري واضحــة، وكذلــك اإلجــراءات التــي تضعــف املســاءلة يف العمليــة. مييــز الترشيــع بــني »اإلرشاف« االنتخــايب و 

»اإلدارة« دون الخــوض يف تفاصيــل أي منهــام. مــن حيــث املبــدأ، يفــوض الدســتور املحكمــة الدســتورية العليــا لــإلرشاف عــى الجوانب 

الرئيســية لالنتخابــات الرئاســية، مثــل متطلبــات الرتشــح واألهليــة، ومعالجــة النتائــج والفصــل يف النزاعات. اللجنــة االنتخابيــة القضائية 

العليــا )SJEC( هــي املســؤولة عــن إدارة االنتخابــات الرئاســية. تتــم التعيينــات يف كل مــن هاتــني الهيئتــني القضائيتــني، إمــا بشــكل 

مبــارش أو غــري مبــارش، مــن قبــل الحكومــة. تتحمــل وزارة الداخليــة أيًضــا مســؤولية بعــض العنــارص االنتخابيــة، مبــا يف ذلــك قامئــة 

الناخبــني، والتوثيــق االنتخــايب، واألمــن، ودعــم تكنولوجيــا املعلومــات، واملــواد االنتخابيــة واللوجســتيات.

ال توجــد مواصفــات قانونيــة تصــف كيــف ينبغــي لــوزارة الخارجيــة واملغرتبــني أن تديــر تصويــت املغرتبــني47. ال توجــد إشــارة إىل 

مســؤوليات الســفارات تجــاه اللجنــة القضائيــة االنتخابيــة العليــا ووزارة الداخليــة. ال توجــد متطلبــات للشــفافية وفقــط أحــكام 

ــة وغــري  ــات غــري مرضي ــوكالء(. ينطــوي هــذا اإلطــار عــى مخاطــر وجــود ترتيب ــل ال ــق )وفقــط مــن قب ــة للتدقي محــدودة للغاي

واضحــة، وتضــارب بــني الــدول، ومامرســات فاســدة، ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن نقــص يف ثقــة الناخبــني.

مــن الناحيــة العمليــة، ال يوجــد تفصيــل عــام إلجــراءات تصويــت املغرتبــني، والتــي يجب أن تغطي املســائل األساســية مثــل كيفية تجميع 

قامئــة الناخبــني، وكيفيــة تنظيــم االقــرتاع، ومــا هــي املعلومــات العامــة التــي ينبغــي نرشها، وكيــف ينبغي عــد األصــوات والنتائــج. مل تجد 

املؤسســة الدوليــة لألنظمــة االنتخابيــة أي دليــل عــى تدريــب موظفي الســفارة الذيــن يعملون كمســؤولني عــن االنتخابات.

املعلومات العامة و تثقيف الناخبني
 

كانــت املعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن الســفارات لهــذا التقييــم غــري كافيــة وغــري متســقة. مل يتــم تقديــم أي معلومــات 

بخصــوص األساســيات مثــل عــدد ومواقــع مراكــز االقــرتاع، وعــدد الناخبــني املســجلني، واإلقبــال أو بيانــات النتائــج. كان توعيــة الناخبني 

ناقًصــا، وبــدت املعلومــات حــول متطلبــات التســجيل والتصويــت غــري متســقة وغــري كاملــة. لذلــك، ليــس مــن املســتغرب أن تعــرب 

التعليقــات عــرب اإلنرتنــت مــن الناخبــني عــن االرتبــاك بشــأن مســائل مثــل الفــرق بــني التســجيل والتصويــت، واإلجــراءات ذات الصلــة.
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وباملثــل، وجــدت بيانــات مســح IFES أن النــاس ال يعرفــون املعلومــات األساســية مثــل تاريــخ تصويــت الشــتات. كانــت بعــض 

ــاعة 7:00  ــن الس ــفارة م ــر الس ــس يف مق ــال، »الخمي ــبيل املث ــى س ــط، ع ــول فق ــث تق ــة، حي ــرة للغاي ــفارة مخت ــات الس إعالن

صباًحــا«48، دون تحديــد وقــت اإلغــالق أو املتطلبــات القانونيــة إلحضــار جــواز ســفر ســاري املفعــول مــع ختــم خــروج أو تضمينــه 

يف قامئــة الناخبــني املســجلني.

مل يكــن هنــاك دليــل عــى بــذل جهــود لتقديــم معلومــات للفئــات املمثلــة متثيال ناقصــا، مثــل النســاء أو األشــخاص ذوي اإلعاقة. أشــار 

األشــخاص الذيــن متــت مقابلتهــم إىل الحاجــة إىل مثــل هــذه املعلومــات ملواجهــة املامرســات التقليديــة املتمثلــة يف تــرك النســاء يف 

املنــزل وأفــراد األرسة الذكــور التخــاذ قــرارات بشــأن املشــاركة يف االنتخابــات ومــن يصوتــون. أفــاد 14.4 يف املائــة فقــط مــن املشــاركني 

ــام األول مــن  ــي تلقوهــا جــاءت يف املق ــة الت ــني لعــام 2020 أن املعلومــات االنتخابي يف اســتطالع الرابطــة الســورية لكرامــة املواطن

مصــادر رســمية ؛ 70.1 باملائــة قالــوا إنهــم ال يثقــون باملعلومــات التــي لديهــم حــول العمليــة االنتخابيــة وظروفهــا49. يف ظــل عــدم 

وجــود معلومــات رســمية موثوقــة، وجــد االســتطالع أيًضــا أن األشــخاص ســعوا للحصــول عــى املعلومــات يف املقــام األول مــن وســائل 

التواصــل االجتامعــي، ثــم األصدقــاء ثــم وســائل اإلعــالم. وباملثــل، وجــد اســتطالع IFES أن املصــدر الرئيــي ملعلومــات املســتجيبني 

حــول االنتخابــات جــاء برتتيــب تنــازيل، مــن وســائل التواصــل االجتامعــي، واألصدقــاء، ووســائل اإلعــالم، ثــم مــن الســفارات.



تسجيل الناخبني 



املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية

    23|تقييم تصويت الشتات السوري يف االنتخابات الرئاسية لعام 2021

تسجيل الناخبني 

 إطارعمل تسجيل الناخبني

ــه يجــب النظــر يف  ــات الرئاســية لعــام 2021، إال أن ــدا مفتقــًدا لالنتخاب عــى الرغــم مــن أن التقيــد باإلطــار القانــوين لتســجيل الناخبــني ب
حــدوده يف ضــوء االنتخابــات املســتقبلية واإلصالحــات الالزمــة. يف الواقــع، فــإن متطلبــات األهليــة العامــة للســوريني للتصويــت تســتثني 
الســكان النازحــني. أوالً، مينــع القانــون املدانــني بارتــكاب »جنايــة أو جنحــة مخلــة بالــرشف أو مــا يزعــزع ثقــة العامــة«50. ميكــن أن يؤثــر 
هــذا التقييــد بشــكل خــاص عــى أولئــك الذيــن تــم تهجريهــم قــرساً، بالنظــر إىل أن أنشــطتهم أو آرائهــم الفعليــة أو املتصــورة املناهضــة 
للنظــام قــد تكــون قــد أدت إىل إدانــات. تشــري ورقــة بحثيــة حديثــة نرشتهــا كليــة لنــدن لالقتصــاد والعلــوم السياســية إىل أن القيــد »ينطبــق 
عــى العديــد مــن الالجئــني الذيــن ُحكــم عليهــم غيابيــا، ســواء وفًقــا ألحــكام قانــون العقوبــات أو قانــون مكافحــة اإلرهــاب، وهــي أحــكام 

ســتُنزع لهــم القــدرة عــى مامرســة حقهــم يف التصويــت«51.

إن أوجــه القصــور الواضحــة وإســاءة اســتخدام النظــام القانــوين الســوري تجعــل املواطنــني عرضــة لخطــر اإلدانــات التــي ال داعــي لهــا ومــا 
يرتتــب عــى ذلــك مــن حرمــان مــن حــق التصويــت52. عــالوة عــى ذلــك، يتمتــع وزيــر العــدل بســلطة تقديريــة واســعة لتحديــد مــا يوصــف 
بأنــه جنايــة أو جنحــة مخلــة بالــرشف، مــام يخلــق إمكانيــة التطبيــق التعســفي واالنتقــايئ. مثــل هــذا االســتبعاد الكاســح، الــذي يفتقــر إىل 
التدابــري املتناســبة، يتعــارض مــع تفســري العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية. ذكــرت لجنــة حقــوق اإلنســان التابعــة للعهــد 
الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية أن أســباب الحرمــان مــن الحــق يف التصويــت يجــب أن تكــون »موضوعيــة ومعقولــة« وأن 
»اإلدانــة بارتــكاب جرميــة هــي أســاس لتعليــق الحــق يف التصويــت، وفــرتة هــذا التعليــق« يجــب أن تكــون متناســبة مــع الجــرم والحكــم53«.

ــا، يف حــني أن حــر التصويــت عــى املواطنــني أمــر معقــول، فــإن هنــاك خطــر اســتبعاد انتقــايئ54 يف ســياق الشــتات الســوري. يتمتــع  ثانيً
وزيــر الداخليــة بســلطة تقديريــة واســعة ملنــح واقــرتاح التجريــد مــن الجنســية. وتشــمل األســس القانونيــة لهــذا األخــري اكتســاب جنســية 
أجنبيــة دون إذن الوزيــر؛ أن تكــون موظًفــا لــدى دولــة أجنبيــة وعــدم االمتثــال ألمــر الوزيــر بــرتك هــذا العمــل؛ واســتقرارهم يف دولــة غــري 

عربيــة ألكــر مــن ثــالث ســنوات وعــدم الــرد عــى إشــعار العــودة إىل ســوريا.55

مــن حيــث املبــدأ، يواجــه املغرتبــون الســوريون عقبــة إدراجهــم يف الســجل االنتخــايب العــام )GER( يف ســوريا ثــم الحاجــة إىل إدراجهــم يف قامئة 
الناخبــني املســجلني بالســفارة56. ال تصــف األحــكام الترشيعيــة الخاصــة بتجميــع ســجل التســجيل اإلجــاميل العمليــة يف الواقــع. مــن الناحيــة 
العمليــة، مل يكــن لــدى ســوريا عمليــة تســجيل الناخبــني أو قامئــة الناخبــني قبــل االنتخابــات الرئاســية لعــام 2021. أي بيانــات وإحصــاءات 
للناخبــني وردت يف تريحــات املســؤولني صــادرة عــن الســجل املــدين وال تشــري إىل وجــود عــدد كبــري مــن الســوريني يف الخــارج أو يف مناطــق 
خــارج ســيطرة الحكومــة. عــالوة عــى ذلــك، ال يعتــرب الســجل املــدين ســجالً دقيًقــا ملعلومــات املواطنــني - خاصــة بالنســبة ألولئــك الذين غــادروا 
ســوريا قبــل أن يبلغــوا مــن العمــر مــا يكفــي إلدراجهــم يف الســجل املــدين أو GER. هنــاك مشــكلة أخــرى تتمثــل يف أن األشــخاص الذيــن يفرون 
مــن بلــد مــا يفقــدون هويتهــم الشــخصية يف كثــري مــن األحيــان. وجــد اســتطالع IFES أن مــا يقــرب مــن واحــد مــن كل أربعــة مشــاركني ليــس 

لديــه أو يعــرف رقــم هويتــه الوطنيــة. بشــكل عــام، ميكــن أن تؤثــر مشــاكل التوثيــق هــذه بشــكل خــاص عــى النســاء.

تسجيل السفارة للناخبني من حيث املامرسة 

يف املامرســة العمليــة، كان تجميــع قوائــم الســفارات للناخبــني املســجلني عمليــة غامضــة، تفتقــر إىل أي معلومــات مــن شــأنها متكــني املســاءلة 
العامــة. مل يتــم نــرش أي بيانــات بشــأن عــدد الناخبــني املســجلني يف كل ســفارة أو عــدد الطلبــات، مبــا يف ذلــك الطلبــات املرفوضــة. يبــدو أنــه 

ال توجــد طريقــة للناخبــني لتأكيــد إدراجهــم يف ســجل التســجيل أو قامئــة الســفارات.
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ــت معظــم  ــة. أعلن ــا غــري فعال ــت بأنه ــني للتصوي ــن الســفارات حــول تســجيل املغرتب ــة م ــات العام ــم املعلوم ــن متــت مقابلته وصــف م
الســفارات عــرب اإلنرتنــت أن التســجيل مفتــوح )القليــل منهــا مل يفعــل ذلــك، عــى الرغــم مــن وجــوده عــرب اإلنرتنــت(57. ومــع ذلــك، مل يبلغــوا 
عــن املتطلبــات القانونيــة األساســية، مثــل جــواز ســفر ســاري املفعــول، أو االســتثناءات القانونيــة املتعلقــة بالجنســية والجنايــات واســتبعاد 
اإلعاقــات الذهنيــة أو النفســية االجتامعيــة58. بشــكل عــام، كانــت املشــاركة عــرب اإلنرتنــت منخفضــة - كانــت بضــع عــرشات مــن التعليقــات 

واملشــاركة منوذجيــة يف العديــد مــن األماكــن، عــى الرغــم مــن أن املشــاركة يف لبنــان كانــت أعــى.59 

كانــت املعلومــات غــري متســقة حــول كيفيــة إضافــة اســم الفــرد إىل قامئــة الناخبــني املســجلني، مبــا يف ذلــك البيانــات املطلوبــة. تــم اســتخدام 
منــاذج Google يف 12 حالــة60؛ طُلــب مــن أعضــاء الشــتات يف العــراق إرســال البيانــات عــرب WhatsApp، وتــم توجيــه املوجوديــن يف تركيــا 
ــارات  ــا زي لتقديــم نســخ مــن جــوازات الســفر عــرب الربيــد اإللكــرتوين، وتــم اســتخدام منــوذج ورقــي يف فنزويــال. ذكــر املســتجيبون أحيانً

الســفارات الشــخصية.

عــى الرغــم مــن وجــود نافــذة قياســية مدتهــا 14 يوًمــا لتقديــم الطلبــات )مــن 12 إىل 25 أبريــل(، بــدا املوعــد النهــايئ مرنـًـا ثــم اســميًا يف 
النهايــة ومل يتــم تطبيقــه فعليًــا. وأشــارت ســفارة اإلمــارات العربيــة املتحــدة إىل أنــه »ســيتم متديــد التســجيل حتــى نهايــة يــوم 2021/04/26 
وســيتم وضــع األســامء التــي ســيتم اســتالمها بعــد هــذا التاريــخ عــى قوائــم منفصلــة للنظــر فيهــا«61. أعــاد التمثيــل يف ســويرسا فتــح بــاب 
التســجيل للناخبــني يف 18 مايــو / أيــار62، وأعــادت الســفارة يف بــريوت فتــح بــاب التســجيل يف 25 مايــو / أيــار ملــن يريــدون التصويــت يف 

ســوريا يف اليــوم التــايل.63

شــارك املســتجيبون توقعــات مشــرتكة بــأن التصويــت ميكــن أن يتــم دون تســجيل مســبق مــع الســفارة. مل تقــدم أي معلومــات لإلشــارة إىل 
وجــود قوائــم معــدة ؛ تُظهــر الصــور املأخــوذة مــن تصويــت الشــتات أن القوائــم يتــم تجميعهــا عــى الفــور مــع وصــول األشــخاص للتصويــت. 

أدى االفتقــار الفعــي لــرشط التســجيل مقدًمــا إىل جهــود متواصلــة مــن قبــل البعــض لتعظيــم معــدالت املشــاركة.

أفــاد الســفراء بتســجيل أعــداد كبــرية مــن األشــخاص يف قوائــم الســفارات لكــن مل يقدمــوا أي بيانــات تدعــم مزاعمهــم. عــى ســبيل املثــال، 
أشــار الســفري يف إيــران إىل »60 باملائــة مــن إجــاميل عــدد الجاليــة الســورية يف إيــران« و »95 باملائــة« تــم ذكرهــا للهنــد.64 

ال توجــد أحــكام قانونيــة لحاميــة بيانــات املغرتبــني أو خصوصيتهــم. وهــذا يتعــارض مــع متطلبــات العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة 
والسياســية والتفســري الرســمي، الــذي يتطلــب مــن الــدول اتخــاذ تدابــري فعالــة لضــامن عــدم اســتخدام املعلومــات الشــخصية ألغــراض ال 

تتوافــق مــع العهــد.65 

يــؤدي االفتقــار إىل مثــل هــذه الحاميــة إىل خطــر األعــامل االنتقاميــة أو اإلشــاعات عــن أعــامل انتقاميــة - وهــو مصــدر قلــق خــاص للســكان 
النازحــني قــرساً الذيــن قــد يخشــون الوصــول غــري املرغــوب فيــه للدولــة. علــق األشــخاص الذيــن متــت مقابلتهــم عــى نقــص املعلومــات 
حــول كيفيــة تخزيــن البيانــات أو مشــاركتها. وأشــار أحدهــم إىل أن »املواطنــني الســوريني يخشــون تقديــم دليــل عــى أنهــم يعيشــون يف 
دولــة أوروبيــة. فهــم يعتقــدون أنهــم قــد يحاســبون عــى مغادرتهــم ]ســوريا[ بطريقــة غــري رســمية. ميكــن أن تشــمل العواقــب مصــادرة 

املمتلــكات أو إلغــاء الجنســية«.

ــن  ــات مل تك ــن التصحيح ــائعات، لك ــرشت ش ــة، انت ــري الكافي ــات غ ــات واملعلوم ــة البيان ــص حامي ــات، ونق ــام لالنتخاب ــياق إدارة النظ يف س
وشــيكة. عــى ســبيل املثــال، أفــاد األشــخاص الذيــن متــت مقابلتهــم أنهــم ســمعوا عــن حوافــز التصويــت، والعفــو عــن اإلدانــات الجنائيــة، 

والجرائــم املقدمــة مقابــل طلبــات التصويــت ؛ كــام أبلــغ البعــض عــن أعــامل ترهيــب وتهديــدات )انظــر أدنــاه(.



فرتة الحمالت )االنتخابية(
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فرتة الحمالت )االنتخابية(

إطار عمل الحمالت االنتخابية 

ــة  ــع حمل ــة م ــة االنتخابي ــة الرســمية للحمل ــت االنطالق ــة محــددة للشــتات. تزامن ــون الســوري عــى أحــكام حمل ــص القان ال ين

داخــل البــالد يف 16 مايــو / أيــار، وفقــا ملــا أعلنتــه املحكمــة الدســتورية العليــا. ســمح هــذا اإلطــار الزمنــي بأربعــة أيــام فقــط مــن 

حمــالت الشــتات، قبــل التصويــت يف 20 مايــو )ســتة أيــام قبــل التصويــت داخــل البلــد(. ينــص قانــون االنتخابــات عــى أن الدعايــة 

االنتخابيــة يجــب أن تتوقــف قبــل 24 ســاعة مــن يــوم االنتخابــات، دون توضيــح مــا إذا كان وقــف الدعايــة االنتخابيــة يبــدأ قبــل 

20 مايــو )يــوم االنتخابــات للشــتات( أو 26 مايــو66، بالنســبة لالنتخابــات الرئاســية. ثالثــة أو أربعــة أيــام ال تــرتك للناخبــني الوقــت 

الــكايف للتعــرف عــى املرشــحني ومواقفهــم والتــداول بشــأن خياراتهــم.

فرتة الحمالت االنتخابية من حيث املامرسة
 

ركــزت فــرتة الحملــة االنتخابيــة عــى حمــل النــاس عــى التصويــت بــدالً مــن متكــني الناخبــني مــن االختيــار بــني املتنافســني. وأشــار 

بعــض أصحــاب املصلحــة إىل أنــه، يف ضــوء االفتقــار الفعــي للمنافســة، كان النظــام يحــاول اكتســاب الرشعيــة مــن خــالل اإلقبــال، 

ســواء يف عــدد الناخبــني أو انتشــارهم الجغــرايف، مــن خــالل إظهــار الدعــم املزعــوم عــرب الشــتات.

ــي، ودعــت الســوريني إىل املشــاركة يف  ــن ســوريا بشــكل منوذجــي عــى الواجــب الوطن ــواردة م ــات ال ــدت الرســائل والتعليق أك

االنتخابــات. تضمنــت أنشــطة الحملــة بعــض األنشــطة التــي نظمهــا قــادة األعــامل يف لبنــان ومــر؛ ومــع ذلــك، أثــريت أســئلة 

حــول الدعــم املحتمــل مــن النظــام67. يف لبنــان، أظهــرت املســريات املنتظمــة دعــم الرئيــس األســد68.

قــدم مــن متــت مقابلتهــم وممثلــو جامعــات حقــوق اإلنســان تقاريــر موثوقــة عــن اإلغــراءات والرتهيــب واالنتقــام. كانــت معظــم 

ــي الشــتات،  ــل هــذا الضغــط عــى ناخب ــا كان يهــدف إىل ردع املشــاركة. مث ــني، لكــن بعضه ــال الناخب ــادة إقب هــذه الجهــود لزي

ــة  ــوق املدني ــدويل الخــاص بالحق ــد ال ــع التفســري الرســمي للعه ــق م ــب عــى هــذه املشــاكل، ال يتواف ــاب اإلجــراءات للتغل وغي

والسياســية، والــذي ينــص عــى أن »األشــخاص الذيــن يحــق لهــم التصويــت يجــب أن يكونــوا أحــراًرا يف التصويــت ألي مرشــح يف 

االنتخابــات... وأن يكونــوا أحــراًرا يف تقديــم الدعــم أو ملعارضــة الحكومــة، دون تأثــري غــري مــربر أو إكــراه مــن أي نــوع قــد يشــوه 

أو مينــع التعبــري الحــر عــن إرادة الناخــب. يجــب أن يكــون الناخبــون قادريــن عــى تكويــن آراء مســتقلة، خاليــة مــن العنــف أو 

التهديــد بالعنــف أو اإلكــراه أو التحريــض أو التدخــل املتالعــب مــن أي نــوع«69.

وصــف األشــخاص الذيــن متــت مقابلتهــم باســتمرار مجموعــة مــن اإلجــراءات القرسيــة، عــى الرغــم مــن عــدم التحقــق منهــا. 

ســمعت IFES عــن مطالبــة الناخبــني املحتملــني بتســليم وثائــق هويتهــم، أو تقديــم معلومــات شــخصية الســتخدامها يف التصويــت 

ــم  ــيفقدون ممتلكاته ــم س ــض إنه ــل للبع ــفارة. قي ــن الس ــق م ــتالم وثائ ــت إذا أرادوا اس ــجل التصوي ــامئهم إىل س ــة أس أو إضاف

ــام أشــار  ــات. ك ــراد األرسة يف ســوريا لخطــر التداعي ــون عــن فرصــة العــودة ويعــرض أف ــايل يتخل يف ســوريا إذا مل يشــاركوا، وبالت

األشــخاص الذيــن متــت مقابلتهــم مــن قبــل املؤسســة الدوليــة لألنظمــة االنتخابيــة يف العديــد مــن البلــدان إىل مخــاوف بشــأن 
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ــر املســتطلعون ضغــوط األحــزاب وشــبكات  ــار الدعــم العــام للنظــام. كــام ذك ــالغ عــن الفشــل يف إظه ــا مــن اإلب ــة، خوفً املراقب

املخابــرات، مبــا يف ذلــك الشــبيحة )امليليشــيات الســورية التــي ترعاهــا الدولــة(. وتضمنــت اإلغــراءات وعــوًدا بالعــودة إىل ســوريا 

ــق. ــة والحصــول عــى األوراق والوثائ دون مضايق

يف لبنــان، الحــظ مركــز الوصــول لحقــوق اإلنســان تعــرض أفــراد مــن الشــتات لضغــوط بســبب افتقارهــم إىل اإلقامــة القانونيــة، 

ويعانــون مــن ظــروف معيشــية صعبــة ويخشــون االعتقــال والرتحيــل إىل ســوريا.70 وذكــرت التقاريــر أن ثالثــة أشــخاص تعرضــوا 

لالختطــاف والــرب مــن قبــل األحــزاب السياســية اللبنانيــة لرفضهــم الكشــف عــن أســامء اثنــني مــن املرتبطني بهــا تلقــوا تهديدات 

مســتمرة. كــام لوحظــت تهديــدات مبــارشة ضــد مــدراء مخيــامت الالجئــني واألشــخاص املشــاركني يف أنشــطة املجتمــع املــدين يف 

محاولــة إلجبارهــم عــى الضغــط عــى الالجئــني إلضافــة أســامئهم إىل قوائــم التســجيل والتصويــت. وتحدثــت تقاريــر إضافيــة عــن 

اجتامعــات يف مخيــامت يف لبنــان، تتعلــق ظاهريًــا باملســاعدات خــالل شــهر رمضــان ولكنهــا يف الواقــع تتعلــق بالتصويــت اضافــة 

اىل التخويــف، مبــا يف ذلــك تصويــر الحارضيــن يف املخيــامت، طالــب النــاس ببيانــات مــن الالجئــني وهــددوا أمنهــم ومســاكنهم.71 

وشــمل ذلــك االنتقــام القبــض عليهــم والرتحيــل واخــالء املنطقــة والفصــل مــن العمــل والخطــف والــرب وحــرق املخيــامت72.

أشــار أحــد الذيــن متــت مقابلتهــم يف وســائل اإلعــالم يف لبنــان إىل أن »العديــد مــن الســوريني الذين يعيشــون يف املســتوطنات يف جميع 

أنحــاء البــالد مــن املحتمــل أن يصوتــوا خوفـًـا مــن أنهــم إذا مل يفعلــوا ذلــك، فســيتم إبــالغ النظــام أو األحــزاب املواليــة للنظــام من قبل 

عمــالء املخابــرات وســيواجهون االنتقــام - حتــى إذا مل يهددهــم أحــد رصاحــة73«. رصحــت هيــا أتــايس، مــن الرابطــة الســورية لكرامــة 

املواطنــني، أنــه يجــب حاميــة الســوريني ليــس فقــط مــن العــودة القرسيــة، ولكــن أيًضــا مــن التصويــت القرسي.

تلقــت املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني يف لبنــان تقاريــر مــن الجئــني ســوريني تفيــد بأنهــم يتعرضــون لضغــوط 

للتصويــت74 يف يــوم االنتخابــات، أوضــح املتحــدث باســم املفوضيــة أن التصويــت هــو اختيــار شــخيص وال يؤثــر عــى املســاعدة 

اإلنســانية للمفوضيــة والحاميــة75.

انتــرشت شــائعات عــن أعــامل انتقاميــة تهــدف إىل ردع التصويــت. كان أبرزهــا التســاؤل حــول وضــع الالجئــني أو مــا يعادلــه مــن 

الناخبــني الذيــن يُنظــر إىل أفعالهــم عــى أنهــا دعــم لنظــام األســد. كان ذلــك واضحــا عشــية االنتخابــات، عندمــا دعــا ســمري جعجــع 

مــن حــزب القــوات اللبنانيــة وزاريت الداخليــة والدفــاع اللبنانيــة إىل الحصــول عــى قوائــم الناخبــني وإلزامهــم مبغــادرة لبنــان، ألن 

النظــام الســوري مل يعــد مصــدر تهديــد لهــم76.



االقرتاع 
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االقرتاع 

افتقــر االقــرتاع إىل أبســط الضامنــات والضوابــط الالزمــة للعمليــة االنتخابيــة. اســتمر تعــرض املغرتبــني للضغــط والرتهيــب، وذلــك 

يف املقــام األول إلجبارهــم عــى املشــاركة يف االنتخابــات. ال يتــامىش هــذا مــع متطلبــات العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة 

والسياســية إلجــراء انتخابــات »حقيقيــة« أو بالنســبة للــدول األطــراف يف االتفاقيــة »لضــامن التعبــري الحــر عــن إرادة الناخبــني«77. 

ــة يف  ــة االنتخابي ــى أن العملي ــات ع ــا لالنتخاب ــة العلي ــة القضائي ــس الهيئ ــدد رئي ــية، ش ــوب األساس ــذه العي ــن ه ــم م ــى الرغ ع

الســفارات تســري بسالســة وشــفافية ونزاهــة78. وأشــار إىل أن الســوريني يف الخــارج أثبتــوا شــعورهم باالنتــامء وااللتــزام بوطنهــم األم.

مواقع االقرتاع 

مل يتــم توفــري معلومــات نظاميــة مركزيــة حــول مراكــز االقــرتاع. يحــول عــدم وجــود قامئــة نهائيــة بأماكــن االقــرتاع دون تقييــم 

املســاءلة االنتخابيــة األساســية. وهــو يثــري احتــامل إضافــة مواقــع اســمية إضافيــة، مــع عــدم وجــود وســيلة للتأكــد مــن أن االقــرتاع 

قــد تــم بالفعــل. تشــري إعالنــات الســفارات عــرب اإلنرتنــت وتقاريــر وســائل اإلعــالم الحكوميــة إىل أن التصويــت قــد تــم يف 47 موقًعــا 

ــة )انظــر امللحــق 2(. ومــع ذلــك، يف يــوم االنتخابــات، أفــاد عضــو يف اللجنــة القضائيــة العليــا لالنتخابــاتSJEC عــى  يف 44 دول

ORTAS، مذيــع التلفزيــون والراديــو الرئيــي، أنــه اعتبــاًرا مــن الســاعة 3:00 مســاًء. يف 19 مايــو، 67 ســفارة أو قنصليــة مؤكــدة 

تنظــم االقــرتاع. وعلــق بــأن هــذا العــدد ميكــن أن يــزداد. أشــارت وزارة الخارجيــة يف 23 مايــو أن التصويــت جــرى يف 46 موقًعــا79. 

هــذا الرتتيــب الفضفــاض ملواقــع االقــرتاع ال يتوافــق مــع اإلدارة االنتخابيــة املوثوقــة.

اإلجراءات 

مل يتــم تطبيــق أي مــن الضامنــات التــي تعتــرب عنارصقياســية مــن االقــرتاع أثنــاء تصويــت الشــتات. مل يتــم االلتــزام دامئـًـا باملتطلبــات 

الترشيعيــة. تصــور الصــور التــي عرضتهــا وكالــة األنبــاء الســورية )ســانا(، ووكالــة األنبــاء الرســمية، ووســائل إعــالم أخــرى، مجموعــة 

متنوعــة مــن املشــاكل منهــا مــا يي80:

ــني  	 ــم الناخب ــتخدام قوائ ــم اس ــه ت ــح أن ــن الواض ــس م لي

الترشيعيــة.  للمتطلبــات  خالفًــا  مســبًقا،  املعــدة 

القامئــة  إىل  األســامء  إضافــة  متــت  ذلــك،  مــن  بــدالً 

مجمعــة  قامئــة  بــدون  األشــخاص.  صــوت  عندمــا 

مســبًقا، هنــاك خطــر مــن تصويــت األشــخاص عــدة 

 مــرات، حيــث ال يتــم شــطب أســامئهم مــن القامئــة.

ــع  	 ــز أصاب ــى لتميي ــذي ال ميح ــرب ال ــتخدام الح ــم اس مل يت

ــذا  ــت. وه ــرار التصوي ــع تك ــوا ملن ــن صوت ــخاص الذي األش

ــري  ــدد كب ــا ع ــي به ــدان الت ــاً يف البل ــراً خاص ــكل خط يش

ويزيــد  لبنــان(  املثــال،  ســبيل  )عــى  املغرتبــني  مــن 

 مــن تفاقــم االفتقــار إىل الضامنــات يف هــذه العمليــة.

مل تكــن جــوازات الســفر مطلوبــة أو يتــم فحصها باســتمرار  	

ــات  ــا للمتطلب ــروج، خالفً ــم الخ ــا وخت ــن صحته ــد م للتأك

الترشيعيــة. يف بعــض األحيــان، تــم اســتخدام بطاقــات 

ــم  ــه ت ــح أن ــن الواض ــس م ــن لي ــخصية، ولك ــة الش الهوي

ــا. ــا دامئً ــق منه التحق

أنواًعــا  	 مل تكــن صناديــق االقــرتاع موحــدة وتســتخدم 

ــض  ــة. يف بع ــاوت الفعالي ــع تف ــام، م ــن األخت ــة م مختلف
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كلتا الصورتني: تباين يف أوراق االقرتاع )مع اختالف ترتيب املرشحني يف الصورة(.

عى اليمني: بطاقة هوية مستخدمة بدالً من جواز سفر )الحظ أن الناخب ميز ورقة االقرتاع بالدم(.

عى اليسار: قامئة الناخبني التي يتم تجميعها عى الفور ؛ أوراق االقرتاع السائبة )مع تصوير املرشحني برتتيب مختلف وأكوام مختلفة(.

عى اليمني: صندوق اقرتاع غري مختوم ؛ مل يتم متييز إصبع الناخب بحرب ال ميحى.
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وإضافــة  األغطيــة  رفــع  املمكــن  مــن  كان  الحــاالت، 

ــرتاع(. ــدوق االق ــو صن ــدوق )حش ــرتاع إىل الصن  أوراق االق

الســامت  	 إىل  وتفتقــر  فضفاضــة  االقــرتاع  أوراق  كانــت 

األمنيــة ومل تكــن موحــدة. لذلــك، كان االستنســاخ الســهل 

كانــت  االقــرتاع.  صناديــق  حشــو  أتــاح  مــام  ممكًنــا، 

ــرى  ــت أوراق أخ ــام كان ــة بين ــرتاع ملون ــض أوراق االق بع

ــة  ــحني الثالث ــم إدراج املرش ــود، وت ــض واألس ــني األبي باللون

يف طلبــات مختلفــة عــى أوراق االقــرتاع املســتخدمة يف 

نفــس الوقــت يف نفــس املوقــع. عــادًة مــا يتــم عــرض صــور 

ــات أخــرى. كان  ــدون أســامء أو معلوم املرشــحني فقــط، ب

ــن  ــني مل يك ــرًا ألن الناخب ــاص نظ ــكل خ ــكاليًا بش ــذا إش ه

ــحني،  ــى املرش ــرف ع ــام للتع ــة أي ــن أربع ــر م ــم أك لديه

ــهرة. ــل ش ــوا أق ــن كان ــك الذي ــاف أولئ ــام أدى إىل إضع  م

األحيــان،  	 بعــض  يف  ؛  دامئًــا  محميــة  الرسيــة  تكــن  مل 

اآلخريــن. أمــام  عالنيــة  يصوتــون  النــاس   كان 

مل يكــن وكالء املرشــحني حارضيــن لتقديــم فحــص أســايس  	

لعمليــة االقــرتاع.
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بالنظــر إىل مثــل هــذه اإلجــراءات غــري املالمئــة، ليــس مــن املســتغرب أن يالحــظ املراقبــون التصويــت مــن قبــل أشــخاص غــري مؤهلــني 

وأفــراد أدلــوا بأصــوات متعــددة81. يف لبنــان، شــوهد األشــخاص الذيــن تقــل أعامرهــم عــن 18 عاًمــا وهــم يدلــون بأصواتهــم.

مل يتــم تطبيــق تدابــري التباعــد االجتامعــي COVID-19 بشــكل منوذجــي. بــدال مــن ذلــك، تجمعــت الحشــود للتصويــت. قبــل يــوم 

االنتخابــات، أكــدت بعــض الســفارات ووســائل اإلعــالم عــى التباعد االجتامعــي وارتداء األقنعــة، لكن مل يتم مامرســة أي منهام باســتمرار82.

ينــص القانــون الســوري عــى أن اقــرتاع الشــتات يجــب أن يتــم مــن الســاعة 7:00 صباًحــا حتــى 7:00 مســاًء. حســب التوقيــت 

املحــي للمدينــة التــي تقــع بهــا الســفارة83. وفًقــا للقانــون، تــم اإلعــالن عــن متديــد شــامل لجميــع الــدول ملــدة خمــس ســاعات، 

حتــى منتصــف الليــل، لتمكــني املزيــد مــن النــاس مــن التصويــت. ومــع ذلــك، تــم اإلعــالن يف الســاعة 3:20 مســاًء. التوقيــت املحــي 

لســوريا ؛ نظــرًا الختالفــات املنطقــة الزمنيــة، تــم إغــالق بعــض مواقــع االقــرتاع بالفعــل )عــى ســبيل املثــال، يف أســرتاليا(. يف بعــض 

.COVID-19 البلــدان )عــى ســبيل املثــال، فرنســا(، مل يكــن التمديــد ممكًنــا بســبب قيــود

 بيئة وحيثيات يوم االنتخاب
 

اتســم االقــرتاع يف يــوم االنتخابــات بأنــه دليــل عــى الــوالء للكثرييــن، مــام يــدل عــى دعــم الرئيــس األســد. وصــف األشــخاص الذيــن 

ــة التفــاين  ــوالء للنظــام. هيمنــت رواي ــة عــرب الســفارات بانتظــام عــى أنهــا تتعلــق بإظهــار ال متــت مقابلتهــم واملعلقــون العملي

هــذه، مــع تناقــض ضئيــل نســبيًا مــن قبــل جامعــات املعارضــة التــي تشــري إىل املشــاكل العميقــة يف العمليــة االنتخابيــة. فقــط يف 

يــوم االنتخابــات حدثــت بعــض حمــالت املعارضــة عــى وســائل التواصــل االجتامعــي ؛ وخرجــت مظاهــرات يف النمســا وفرنســا 

وأملانيــا والســويد وتركيــا. كــام هــو مذكــور يف تقريــر IFES الرئيــي حــول االنتخابــات الرئاســية الســورية لعــام 2021، فــإن الغالبيــة 

العظمــى مــن املشــاركة يف الحمــالت االنتخابيــة عــى Facebook نشــأت مــن داخــل ســوريا )حــوايل 89 باملائــة مــن املنشــورات(، 

مــام يشــري أيًضــا إىل انخفــاض مســتوى املشــاركة يف االنتخابــات بــني الشــتات الســوري األوســع.

كــام هــو الحــال مــع التســجيل، أثــرت الديناميكيــات املختلفــة عــى قــرارات الناخبــني بشــأن املشــاركة يف االنتخابــات. عــى ســبيل 

ــؤدي عــدم املشــاركة إىل حجــب األوراق عــن الســفارة،  ــم مــن أن ي ــم إىل مخاوفه ــن متــت مقابلته ــال، أشــار األشــخاص الذي املث

وإلغــاء ملكيــة العقــارات يف ســوريا، وفقــدان اإلذن بدخــول ســوريا مــرة أخــرى، وســحب الجنســية بالنظــر إىل صالحيــات وزيــر 

الداخليــة الواســعة84. أشــار األشــخاص الذيــن أجريــت معهــم املقابــالت واملشــاركني إىل أن االقــرتاع يف بيئــة مــن املضايقــة والتزاحــم 

ــني عــى اتخــاذ  ــدرة الناخب ــدات والــراع عــى ق ــب والتهدي ــة الرتهي ــر بيئ ــد يكــون ضــاًرا بشــكل خــاص مبشــاركة املــرأة. تؤث ق

خيــارات حــرة بشــأن املشــاركة يف االنتخابــات أو ملــن يصوتــون85.

كان الرتهيــب أكــر وضوحــاً يف لبنــان، حيــث وردت أنبــاء مكثفــة عــن ضغــوط وإكــراه للمشــاركة يف االنتخابــات. رأى األشــخاص الذيــن 

متــت مقابلتهــم أن الظــروف املعيشــية والقانونيــة الهشــة للشــتات الســوري يف لبنــان ومــدى نفــوذ النظــام الســوري يف البــالد عوامــل 

تســاهم يف بيئــة شــديدة الضغــط والرتهيــب للناخبــني املحتملــني86. يف مثــل هــذه الظــروف، ليــس مــن املمكــن تقييــم مــدى مشــاركة 

الناخبــني يف االنتخابــات بحريــة - أو بشــكل عمــي، مــن أجــل الحاميــة الذاتيــة. وشــوهدت حشــود مــن الناخبــني مــع حافــالت تنقــل 

النــاس مــن مختلــف أنحــاء البــالد. امتــد طابــوران لحــوايل ثالثــة كيلومــرتات. كان الناخبــون يف الطابــور يف الغالــب مــن الذكــور.
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كانــت  الســوريني،  املواطنــني  ضغــوط  إىل  باإلضافــة 

الديناميكيــات مــع مواطنــي البلــدان املضيفــة صعبــة، 

وتكثفــت ألن عمليــة التصويــت كان يديرهــا النظــام. لبنان 

لديــه أكــرب عــدد مــن الشــتات الســوري مقارنــة بســكان 

ــدل إىل  ــرية للج ــوريا مث ــع س ــه م ــف، وعالقت ــد املضي البل

حــد كبــري ومثــرية لالنقســام. يف هــذا الســياق، أصبــح 

تصويــت الشــتات شــديد الحساســية ؛ يبــدو أن أجــزاء مــن 

ســكان البلــد املضيــف تدعــم الســلطات الســورية، بينــام 

اســتخدم البعــض اآلخــر عمليــة التصويــت لالحتجــاج عــى 

النفــوذ الســوري األوســع يف لبنــان. عــى ســبيل املثــال، ورد 

ــى  ــوا ع ــرى ضغط ــة أخ ــات لبناني ــه وجامع ــزب الل أن ح

الســوريني للتصويــت، مبــا يف ذلــك مــن خــالل الخــوف مــن 

ــامت. ــد للمخي ــالء أو التهدي ــل أو اإلخ ــال والرتحي االعتق

حاولــت بعــض الجامعــات السياســية اللبنانيــة أيًضــا ردع 

الســوريني يف لبنــان عــن التصويــت، بحجــة أن أولئــك 

ــي أن  ــام(، ال ينبغ ــوا النظ ــايل دعم ــوا )وبالت ــن صوت الذي

ــملت  ــئ. وش ــة الج ــى صف ــول ع ــني للحص ــوا مؤهل يكون

ــاء عــن  ــات ووردت أنب جهودهــم مشــادات دمــرت املركب

ــرى،  ــن أخ ــل87. يف أماك ــى األق ــبعة أشــخاص ع ــة س إصاب

تــم اإلبــالغ عــن إغــالق الشــوارع يف طرابلــس، ليبيــا، ملنــع 

الناخبــني مــن العــودة إىل منازلهــم. تــم نــرش مثــل هــذه 

التهديــدات والهجــامت عــى نطــاق واســع يف وســائل 

البعــض  اإلعــالم الســورية، مــام ســاهم يف اســتجواب 

حــول مــدى دعــم النظــام الســوري أو األطــراف التابعــة 

ــة يف  ــة جامعي ــة تعــرّض الســوريني لعرقل ــز رواي ــه لتعزي ل

ــت. ــاعيهم للتصوي مس

بــريوت  الســوريني يصطفــون يف  صــورة مــن وكالــة ســانا لالجئــني 

للتصويــت.



النتائج وفرتة
ما بعد االنتخابات 
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النتائج وفرتة
ما بعد االنتخابات 

معلومات النتائج و االقبال

أظهــرت وســائل اإلعــالم الســورية أعــداًدا كبــرية مــن الناخبــني يــوم االنتخابــات يف مــر وإيــران والعــراق ولبنــان، لكــن ليــس يف أي 

مــكان آخــر. أفــاد ممثلــو الســفارة بوجــود إقبــال كبــري. ومــع ذلــك، مل يتــم تقديــم أي معلومــات عــن العــدد الفعــي لألشــخاص الذيــن 

صوتــوا. أعلنــت الســفارة الســورية يف لبنــان عــن إقبــال تقريبــي يختلــف عــام شــوهد يف الجــوار وال يعكــس الوقــت الــالزم لعمليــة 

التصويــت. بحلــول الســاعة 10:00 مــن صبــاح يــوم االنتخابــات، بعــد ثــالث ســاعات مــن بدء االقــرتاع، أفــادت الســفارة لوســائل اإلعالم 

أن 10000 شــخص قــد صوتــوا88. الرقــم التقريبــي البالــغ 3300 صــوت يف الســاعة هــو أعــى بكثــري مــن القــدرة التشــغيلية للســفارة، 

بالنظــر إىل 20 صنــدوق اقــرتاع و 17 مركــز اقــرتاع ورد أنهــا أعــدت ليــوم االنتخابــات. بحلــول الســاعة 8:00 مســاًء، أبلغــت الســفارة عن 

50000 ناخــب، أو 3846 ناخبًــا يف الســاعة. حتــى لــو كان هــذا الرقــم دقيًقــا، فهــو أقــل مــن 8 يف املائــة مــن ســكان الشــتات الســوري 

البالغــني يف لبنــان، وفًقــا ألرقــام إدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجتامعيــة لألمــم املتحــدة، 1،162،305. 89 

ــة  ــر العــدل و لجن ــة فــرز أصــوات املغرتبــني إىل وزي بعــد أن كان مــن املقــرر إجــراء الفــرز يف الســفارات، قدمــت وزارة الخارجي

االنتخابــات القضائيــة العليــا90. ليــس مــن الواضــح ســبب مشــاركة وزيــر العــدل، بالنظــر إىل أن هــذا الــدور غــري مــدرج يف الهيــكل 

االنتخــايب املنصــوص عليــه قانونًــا91. 

يف ظــل عــدم وجــود قوائــم ناخبــني فاعلــة، مل يكــن هنــاك مــا مينــع أعضــاء الشــتات الســوري مــن العــودة إىل ســوريا مــن أجــل 

التصويــت داخــل البــالد بعــد ســتة أيــام مــن تصويــت الشــتات وبالتــايل التصويــت مرتــني. وبحســب مــا ورد أقيمــت مراكــز اقــرتاع 

ــان ويف أحــد املطــارات. وأظهــرت صــور يف وســائل اإلعــالم الســورية حشــودا  ــني ســوريا ولبن ــوس عــى الحــدود ب ــدة ياب يف جدي

ــر  ــن وزي ــار. أعل ــو / أي ــريوت يف 20 ماي ــت يف ب ــن التصوي ــة م ــم البلطجي ــد أن منعه ــم، بع ــإلدالء بأصواته ــان ل ــن لبن ــة م قادم

الخارجيــة الســوري حرمــان هــؤالء الناخبــني مــن حــق التصويــت يف بــريوت بســبب اعتــداءات وهجــامت92. 

تــم إعــالن نتائــج االنتخابــات يف اليــوم التــايل للتصويــت يف ســوريا. حصــل بشــار األســد عــى 95.1 باملائــة مــن األصــوات93. مل يتــم 

تقديــم أي معلومــات عــن النتائــج املركبــة، لذلــك مل يكــن مــن املمكــن معرفــة كيفيــة حســاب األرقــام اإلجامليــة. مل تكــن هنــاك 

بيانــات عــن تصويــت املغرتبــني، مبــا يف ذلــك عــدد ناخبــي الشــتات، حيــث صوتــوا أو عــدد األصــوات املــدىل بهــا لــكل مرشــح. هــذا 

النقــص الشــديد يف الشــفافية يســهل الفســاد االنتخــايب ويحــرم املواطنــني مــن حقهــم يف الحصــول عــى املعلومــات94. يعكــس عــدم 

وجــود تقاريــر عــن أي أرقــام تدهــوراً حتــى مــن االنتخابــات الرئاســية لعــام 2014، عندمــا تــم اإلبــالغ عــن مــا يقــرب مــن 200000 

ناخــب يف الشــتات. تظهــر األرقــام اإلجامليــة إقبــااًل كبــريًا بشــكل غــري معقــول، كــام متــت مناقشــته يف تقريــر IFES الرئيــي حــول 

االنتخابــات الرئاســية لعــام 2021.
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أعــرب املحــاورون باســتمرار عــن رأي مفــاده أن جائحــة COVID-19 مل يكــن لهــا أي تأثــري عــى قــرار املشــاركة يف االنتخابــات. 

ــة«.  ــن »حقيقي ــات مل تك ــو أن االنتخاب ــاركة ه ــدم املش ــى اآلن لع ــيوًعا حت ــر ش ــي األك ــبب الرئي ــتطالع IFES أن الس ــد اس وج

ــازيل للوتــرية(: انعــدام الثقــة يف الســفارة، والخــوف مــن االضطهــاد مــن قبــل الســلطات  وشــملت األســباب األخــرى )برتتيــب تن

الســورية، والقلــق مــن أن املشــاركة قــد تعــرض وضــع الفــرد يف البلــد املضيــف للخطــر. ذكــر عــدد قليــل مــن املجيبــني عــدم وجــود 

الوثائــق الصحيحــة، واملشــاكل اللوجســتية وعــدم املعرفــة باالنتخابــات. يف املقابــل، كانــت األســباب الرئيســية التــي تــم تقدميهــا 

ــار  ــن خي ــري ع ــلبية، والتعب ــاكل الس ــر أو املش ــب التقاري ــوريا، وتجن ــكات يف س ــة املمتل ــي حامي ــرار( ه ــب التك ــت )برتتي للتصوي

ســيايس، والحفــاظ عــى التفاعــالت اإليجابيــة مــع الســفارة.

قضايا البلد املضيف
 

ــرية عــن 32  ــادة كب ــة، بزي ــت يف 44 دول ــالغ عــن إجــراء التصوي ــم اإلب ــد ت ــني غــري واضــح، فق ــق للناخب يف حــني أن العــدد الدقي

ــة املتحــدة،  ــة يف عــام 2014. وبحســب مــا ورد حــدث التصويــت ألول مــرة يف البحريــن ومــر والكويــت واإلمــارات العربي دول

ويف أوروبــا، يف بلجيــكا وبلغاريــا وفرنســا وســويرسا )انظــر امللحــق 2(. تــم الرتويــج للعــدد األكــرب مــن البلــدان التــي صــوت فيهــا 

أعضــاء الشــتات باعتبــاره تطبيًعــا ملوقــف ســوريا دوليًــا وتــم تقدميــه كدليــل عــى شــعبية الرئيــس األســد يف جميــع أنحــاء العــامل.

يف املقابــل، كانــت هنــاك انتقــادات شــديدة ألملانيــا مــن قبــل الحكومــة الســورية لرفضهــا الســامح للمغرتبــني بالتصويــت، عــى 

الرغــم مــن عــدم وجــود انتقــادات مامثلــة يف تركيــا، التــي مل تســمح أيًضــا بالتصويــت. أكــدت وزارة الشــؤون الخارجيــة وبشــكل 

غــري دقيــق أن رفــض تصويــت املغرتبــني يعــد انتهــاكًا صارًخــا التفاقيــة فيينــا للعالقــات الدبلوماســية95، وذكــرت أنهــا اعرتضــت عــى 

»االعتــداء الســافر عــى حقــوق وحريــات الســوريني« الــذي يفضــح »زيــف الدميقراطيــة« وزعمــت وســائل إعــالم ســورية أن أملانيــا 

وتركيــا تدعــامن اإلرهابيــني وتتآمــران ضــد ســوريا. الحظــت روســيا اليــوم، »يف إغــالق الســفارات الســورية حــول العــامل، أوضــح 

تحالــف تغيــري النظــام أنــه ال يريــد أن ميــارس الشــعب الســوري حقوقــه الدميقراطيــة... إنهــم يعلمــون أن الســوريني ســيخرجون 

بأعــداد كبــرية للتصويــت لرئيســهم96.«

بعــد تصويــت الشــتات يف لبنــان، ازدادت التوتــرات مــع ســكان البلــدان املضيفــة. وصفــت تقاريــر حمــالت لطــرد الناخبــني مــن 

شــبان يف منطقــة وادي خالــد الحدوديــة تخريــب متاجــر يديرهــا ســوريون يف املنطقــة وصــور عــى وســائل التواصــل االجتامعــي 

ألشــخاص مســلحني يهــددون الحــزب الســوري القومــي االجتامعــيSSNP( 97(، وهــو حــزب قومــي ســوري إقليمــي. ونظــم الحــزب 

الســوري القومــي االجتامعــي مســرية يــوم 23 مايــو دعــا فيهــا الحــارضون إىل مقتــل ســمري جعجــع مــن القــوات اللبنانيــة. دعــت 

زوجــة قنصــل فخــري ســوري يف كنــدا إىل قتــل اللبنانيــني الذيــن منعــوا أبنــاء الشــتات مــن التصويــت98.



السياق الدويل
لتصويت الشتات 
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السياق الدويل
لتصويت الشتات 

ــز دويل  ــاك تركي ــة لســكان الشــتات99. ومــع ذلــك، هن ــزام قانــوين دويل لتوفــري فــرص املشــاركة االنتخابي ال تخضــع الــدول ألي الت

متزايــد عــى هــذه القضيــة. يشــجع امليثــاق العاملــي للهجــرة اآلمنــة واملنظمــة والنظاميــة )GCM( الــدول عــى متكــني املهاجريــن 

ــم  ــن يف بلدانه ــاق إىل »متكــني املشــاركة السياســية وإرشاك املهاجري ــة100، يشــري امليث ــم األصلي ــات بلدانه ــن املشــاركة يف انتخاب م

األصليــة، مبــا يف ذلــك يف عمليــات الســالم واملصالحــة، واالنتخابــات واإلصالحــات السياســية« )فيــام يتعلــق بالهــدف 19(.

ــة لديهــا أحــكام للتصويــت خــارج  تُظهــر قاعــدة بيانــات IDEA الدوليــة للتصويــت مــن الخــارج أن 58.3 باملائــة مــن 216 دول

البــالد )OCV( للمواطنــني يف الخــارج لالنتخابــات الترشيعيــة، و 41.2 باملائــة لالنتخابــات الرئاســية101. عــادًة مــا يكــون ذلــك مــن 

خــالل التصويــت الشــخيص )50.5 باملائــة( أو التصويــت بالربيــد )24.1 باملائــة(. شــارك املغرتبــون يف االقــرتاع خــارج البــالد املبــارش 

ــوب  ــا وجن ــزاع يف أفغانســتان والبوســنة والهرســك والعــراق وليبي عــى نطــاق واســع للتصويــت الشــخيص يف أعقــاب حــاالت الن

الســودان وأماكــن أخــرى.

توصيات ألجل مشاركة الشتات يف االنتخابات املستقبلية 

ــة تشــمل الشــتات  ــات انتخابي ــار أي عملي ــة العميقــة قبــل أن ميكــن اعتب ــة والتشــغيلية واألمني ــا القانوني يجــب معالجــة القضاي

الســوري ذات مصداقيــة. بــدون إصــالح ســيايس وهيكليــة شــامل، ســيظل الشــتات الســوري مســتبعًدا مــن العمليــات االنتخابيــة 

وســيظل عرضــة للتالعــب الســيايس. يتطلــب إرث الرتتيبــات االنتخابيــة الحاليــة إنشــاء عمليــة رشعيــة لبنــاء ثقــة ناخبــي الشــتات.

ــي  ــات الت ــة( إن االنتخاب ــام 2020 )97 باملائ ــني لع ــة املواطن ــورية لكرام ــة الس ــتبيان الرابط ــا يف اس ــاركني تقريبً ــع املش ــال جمي ق

تســتثني النازحــني مــن التصويــت أو الرتشــح للمناصــب ال ميكــن اعتبارهــا رشعيــة. حــدد االســتطالع التغيــريات الرئيســية الالزمــة 

لتنظيــم االنتخابــات محليًــا بــإرشاف دويل )80.2 يف املائــة(، والتغيــريات اإليجابيــة يف الوضــع األمنــي وقــوات األمــن )79.8 يف املائــة( 

واإلصالحــات الدســتورية والقانونيــة )76.6 يف املائــة(. اتفقــت بيانــات اســتطالع IFES، عــى أن أن أكــر مــن ٪70 مــن املســتجيبني 

يعتقــدون أنــه ســيكون مــن األفضــل للمغرتبــني الســوريني التصويــت تحــت إرشاف األمــم املتحــدة )عــى الرغــم مــن أن واحــًدا مــن 

كل أربعــة تقريبًــا قــال إنهــم ال يعرفــون وأن أقــل مــن ٪5 يفضلــون الســلطات الســورية الحاليــة(.
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تستند التوصيات التالية إىل تحليل مشاركة املغرتبني يف االنتخابات الرئاسية لعام 2021.

وضــع إطــار دويل متفــق عليــه للمشــاركة االنتخابيــة للشــتات الســوري تحــت إرشاف األمــم املتحــدة، عــى النحــو املنصــوص . 1

عليــه يف قــرار مجلــس األمــن 2254.

ــم . 2 ــت إرشاف األم ــتقلة تح ــة مس ــل هيئ ــن قب ــتات، م ــت الش ــك تصوي ــا يف ذل ــوريا، مب ــات يف س ــوة إىل إدارة االنتخاب الدع

ــات. ــفارة يف إدارة االنتخاب ــؤولو الس ــارك مس ــى ال يش ــدة حت املتح

ــا . 3 ــة حًق ــا لعمليــة عادل ــة، مــام يضمــن فرًص ــات انتخابي ــة القيــود وتوفــري ضامن إجــراء إصــالح جــذري لإلطــار القانــوين إلزال

ــني ومرشــحني.  ــتفتاءات( كناخب ــة واالس ــية والربملاني ــة )الرئاس ــات الوطني ــع االنتخاب ــن للشــتات املشــاركة يف جمي ــث ميك حي

تعديــل الدســتور إلزالــة معايــري األهليــة التــي متنــع املشــاركة وإصــالح قانــون االنتخابــات العامــة إلزالــة العوائــق التــي تحــول 

دون املشــاركة، ووضــع تدابــري للنزاهــة واملســاءلة، وتوفــري فــرص لالنتصــاف.

الوصــول إىل إجــامع ســيايس حــول القضايــا الرئيســة ذات الصلــة بالتصويــت يف الشــتات، مثــل األنظمــة االنتخابيــة التــي متكــن . 4

ــا  ــي ســيجري فيه ــدان الت ــار البل ــادئ اختي ــني يف الشــتات ؛ مب ــني املؤهل ــري وتعريفــات الناخب ــني مــن املشــاركة ؛ معاي املغرتب

تصويــت املغرتبــني ؛ التســجيل الشــامل للناخبــني ؛ تدابــري لحاميــة الخصوصيــة والبيانــات الشــخصية ؛ والجــدول الزمنــي واألطــر 

الزمنيــة لالنتخابــات التــي ستشــمل تصويــت املغرتبــني.

إرشاك مجموعات الشتات يف تطوير الخطط واألنشطة االنتخابية لزيادة الفعالية وبناء الثقة.. 5

إجــراء التخطيــط والبحــث املبكــر للتصويــت يف الشــتات، وجمــع املعلومــات بشــكل مســتقل مــن البلــدان التــي ميكــن أن . 6

يتــم فيهــا التصويــت. يجــب أن يشــمل ذلــك مراجعــات مواقــع الشــتات، والوصــول إىل وثائــق الهويــة، ومخــاوف املجتمــع، 

والقضايــا األمنيــة، والقــدرة عــى الســفر، ومصــادر املعلومــات وغريهــا مــن املوضوعــات.

إبــرام اتفاقيــات مــع البلــدان املضيفــة يف وقــت مبكــر مبــا يكفــي حتــى يفهــم أعضــاء الشــتات الفــرص التــي ســتتاح لهــم . 7

وتحــت أي ظــروف. الحفــاظ عــى الحــوار مــع ســلطات البلــد املضيــف حــول عــدم تدخلهــا يف العمليــة والدعــم االســتباقي، 

مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق باألمــن والســالمة العامــة، ولضــامن أال تشــكل املشــاركة يف االنتخابــات خطــرًا عــى الوضــع القانــوين 

واإلقامــة، مبــا يف ذلــك الالجئــني.

توفــري أقــى ضامنــات الحاميــة للمغرتبــني. ويشــمل ذلــك حاميــة البيانــات والخصوصيــة، والتأكيــدات عــى اإلدارة املســتقلة . 8

ــق  ــالغ والشــكوى، والتدقي ــات اإلب ــادة السياســية، وآلي ــن الســلطات والقي ــن، والرســائل م ــز األم ــة، وتعزي ــة االنتخابي للعملي

املســتقل لجميــع جوانــب العمليــات االنتخابيــة والتدابــري األمنيــة للحاميــة مــن الرتهيــب أو التهديــد باملشــاركة.

ــح حــق . 9 ــا ملن ــر إنصافً ــرص أوســع وأك ــري ف ــت لتوف ــن اســتخدامها للتســجيل والتصوي ــي ميك ــة الت ــق اإلضافي ــد الوثائ تحدي

االنتخــاب، مبــا يف ذلــك النظــر يف وثائــق رســمية بديلــة يف الحــاالت التــي مل يعــد لــدى املغرتبــني وثائــق ســورية رســمية صالحــة.
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إجراء جميع األنشطة االنتخابية يف أماكن محايدة منفصلة عن البعثات الدبلوماسية السورية.. 10

ــات . 11 ــني الضامن ــاركة ؛ تحس ــني املش ــم لتمك ــارج العواص ــرتاع خ ــع االق ــة مواق ــني ؛ إضاف ــت للمغرتب ــاعات التصوي ــادة س زي

االنتخابيــة. ســيؤدي توفــر الخدمــات إىل املزيــد مــن املواقــع ومتديــد التســجيل والتصويــت ألكــر مــن يــوم واحــد )مبــا يف ذلــك 

عطــالت نهايــة األســبوع( فرًصــا أكــر أهميــة للمشــاركة، نظــرًا للتوزيــع الجغــرايف املحتمــل لســكان الشــتات. هنــاك حاجــة إىل 

ضامنــات أقــوى لضــامن نزاهــة العمليــات االنتخابيــة.

ــة . 12 ــفافية رضوري ــذه الش ــة. ه ــطة االنتخابي ــات واألنش ــط والرتتيب ــورات والخط ــول التط ــعة ح ــة واس ــات عام ــري معلوم توف

ــة. ــاء الثق ــب الفســاد وبن لتجن

ــك النســاء. وهــذا أمــر رضوري بالنظــر إىل . 13 ــات املهمشــة، مبــا يف ذل ــز عــى الفئ ــني، مــع الرتكي ــة شــاملة للناخب إجــراء توعي

ــة. ــة مرشوع ــة انتخابي ــني الســوريني إىل الخــربة يف عملي ــار الناخب افتق

ــة . 14 ــوكالء املرشــحني واألحــزاب يف مناطــق الشــتات واملراقب ــن خــالل أحــكام خاصــة ب ــة م ــة االنتخابي ــق العملي ضــامن تدقي

املســتقلة مــن قبــل املجتمــع املــدين ووســائل اإلعــالم والجامعــات الدوليــة. ضــامن الوصــول اآلمــن لجميــع الــوكالء واملراقبــني 

مبوجــب اتفاقيــات مــع الــدول املضيفــة.
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امللحق األاول: البيانات السكانية 

ذكــرت إدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجتامعيــة التابعــة لألمــم املتحــدة أن إجــاميل 8،457،214 مهاجــر ســوري دويل يف منتصــف 

عــام 2020 )باســتخدام نهــج شــامل، حيــث يشــري مصطلــح »مهاجــر« إىل أي شــخص يقيــم خــارج بلــده األصــي(102. ومــع ذلــك، 

يبــدو أن توزيــع البيانــات حســب الدولــة متــاح فقــط لعــام 2019. بيانــات املفوضيــة مأخــوذة مــن تطبيــق بيانــات الالجئــني 

التابــع للمفوضيــة103.

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية لألمم املتحدة DESA 2019 )بناء عىل البيانات املتاحة(

الشتات السوري البلد

3,743,494تركيا

1,162,305لبنان 

802,915السعودية

724,508األردن

589,628أملانيا

258,144العراق 

181,793السويد 

124,688مر 

91,663الواليات املتحدة

70,713هولندا

56,404كندا 

52,142االمارات العربية 

44,184ليبيا 

37,667الدمنارك 

26,484بلجيكا 

25,825أسرتاليا 

25,290قطر

23,319اليونان 
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الشتات السوري البلد

22,603الرنوج 

22,596الكويت 

18,960سويرسا 

18,451فرنسا 

17,401أرمينيا 

15,311فنزويال 

14,080بلغاريا

11,757النمسا

54,749آخرون، يف أوروبا

28,104آخرون يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

6,899آخرون يف األمريكيتني

2,791باقي العامل 

8,274,868اإلجاميل 

املنطقة العربية وتركيا أوروبا األمريكيتني باقي العامل
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UNHCR 2020 املفوضية السامية التابعة لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

الشتات السوري البلد

3,580,645تركيا

891,802لبنان 

660,382األردن 

600,292أملانيا 

249,138العراق 

130,106مر 

115,873السويد 

93,498السودان 

54,616النمسا 

43,533اليونان 

35,864هولندا 

22,366فرنسا 

20,340سويرسا 

20,191الدمنارك 

18,809ليبيا 

18,745بلجيكا 

17,996بلغاريا 

16,296اسبانيا

16,017قربص 

14,786الرنوج 

14,744أرمينيا 

12,881اململكة املتحدة 

11,063الواليات املتحدة 

70,334باقي دول العامل

6,730,317االجاميل

املنطقة العربية وتركيا أوروبا األمريكيتني باقي العامل



املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية

    43|تقييم تصويت الشتات السوري يف االنتخابات الرئاسية لعام 2021

امللحق 2: التمثيل
الدبلومايس السوري

قنصلية/سفارةالبلد 
تصويت الشتات، تم اإلبالغ 

عنه يف عام 2014

تصويت الشتات، تم اإلبالغ 

عنه يف عام 2021

نعمنعمالجزائر العاصمةالجزائر

نعم املنامة البحرين 

نعم القاهرة مر 

نعمنعمبغداد العراق 

نعمنعمعامن األردن 

نعم الكويت العاصمة الكويت 

نعمنعمبريوت لبنان 

نعمنعمنواكشوط موريتانيا 

نعمنعممسقط عامن

نعمنعمالخرطوم السودان 

اإلمارات العربية املتحدة 
نعم أبوظبي 

نعم ديب/قنصلية 

نعمنعميريفان أرمينيا 

نعمنعمفيينا النمسا 

نعمنعممنسك بيالروسيا 

نعم بروكسل بلجيكا 

نعم صوفيا بلغاريا 

نعمنعمنيقوسيا قربص 

نعمنعمبراغ جمهورية التشيك 

نعم باريس فرنسا 

ال برلني أملانيا 
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قنصلية/سفارةالبلد 
تصويت الشتات، تم اإلبالغ 

عنه يف عام 2014

تصويت الشتات، تم اإلبالغ 

عنه يف عام 2021

هولندا )منظمة حظر األسلحة 

الكيميائية(
ال توجد سفارة الهاي 

نعمنعم وارسوبولندا

نعمنعم بخارسترومانيا

نعمنعم موسكوروسيا 

نعم سانت بيرتسربغ/القنصلية

نعمنعم بلغراد رصبيا 

نعمنعم مدريد اسبانيا 

نعمنعمستوكهومل السويد 

نعم جنيف/قنصلية سويرسا)األمم املتحدة( 

ال اسطنبول/القنصلية تركيا 

أوكرانيا، أغلقت يف 2018
ال توجد سفارةنعم كييف 

نعمنعم بكني 

نعمنعم دلهي الهند 

نعم جاكرتا اندونيسيا 

نعمنعمطهران ايران 

نعمنعم طوكيو اليابان 

جمهورية كوريا الدميقراطية 

االشعبية
نعمنعم بيونغ يانغ

نعمنعم كواالالمبور ماليزيا 

نعمنعماسالم اباد باكستان 

اسرتاليا 

 

نعم سيدين/قنصلية 

نعم ملبورن/قنصلية 

نعمنعم بيونس آيرس األرجنتني 

نعمنعم برازيليا الربازيل 
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قنصلية/سفارةالبلد 
تصويت الشتات، تم اإلبالغ 

عنه يف عام 2014

تصويت الشتات، تم اإلبالغ 

عنه يف عام 2021

نعم سانتياغو تشيي 

نعمنعمهافانا كوبا 

التوجد سفارة نيوركالواليات املتحدة)األمم املتحدة( 

نعمنعمكاراكاس فنزويال

نعمابوجا نيجرييا 

نعم داكارالسنغال 

نعمنعمبريتورياجنوب افريقيا 

نعم دار السالمتنزانيا

   

املجموع: 46 دولة وثالث 

منظامت دولية )منظمة حظر 

األسلحة الكيميائية يف هولندا 

ومواقع األمم املتحدة يف 

سويرسا والواليات املتحدة(. 

تم إغالق السفارة السورية يف 

أوكرانيا.

املجموع: 47 موقًعا يف 44 دولةاملجموع 32 دولة 
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امللحق 3: قامئة االختصارات

CACاتفاقية مكافحة الفساد

CEDAWاتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد املرأة

CERDاتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز العنري

COVID-192019 جائحة كورونا فريوس

DESAإدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية باألمم املتحدة

GCMاالتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية

GERالسجل االنتخايب العام

ICCPRالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

IFESاملؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية

MFAEوزارة الخارجية و شؤون املعرتبني

OCVالتصويت خارج البالد

SANAوكالة األنباء العربية السورية

SJACاملركز السوري للعدالة واملساءلة

SJEC اللجنة القضائية العليا لالنتخابات

SSNPالحزب القومي السوري االجتامعي

UNاألمم املتحدة

UNHCR مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
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كانت املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية إحدى املنظامت التي صدقت عى إعالن مبادئ املراقبة الدولية لالنتخابات يف عام 2005.. 1

حــاول الباحثــون جمــع عينــة متنوعــة وفًقــا ملعايــري مثــل مــا إذا كان النــاس قــد فــروا مــن ســوريا أم ال، أو شــاركوا يف االنتخابــات الســورية أم ال، . 2

وموقــع املنشــأ يف ســوريا، والجنــس والعمــر.

ومع ذلك، فإن سوريا ليست طرفًا يف الربوتوكول االختياري )الذي كان سيعرتف باختصاص لجنة هيئة املعاهدة للنظر يف القضايا الفردية(.. 3

انضمــت ســوريا إىل اتفاقيــة فيينــا لقانــون املعاهــدات لعــام 1969 يف عــام 1970. وتنــص االتفاقيــة عــى أن الدولــة “ملزمــة باالمتنــاع عــن األعــامل . 4

التــي مــن شــأنها أن تحبــط هــدف املعاهــدة والغــرض منهــا” عندمــا تكــون قــد وقعــت ولكنهــا مل تصبــح بعــد طرفـًـا يف معاهــدة. اتفاقيــة فيينــا 

للعالقــات القنصليــة، املــادة CAC .18 و 187 دولــة هــي أطــراف يف املعاهــدة.

تشــري املنظمــة الدوليــة للهجــرة إىل املغرتبني/الشــتات عــى أنهــم “مهاجــرون أو أحفــاد املهاجريــن الذيــن تشــكلت هويتهــم وشــعورهم باالنتــامء، . 5

ــا، مــن خــالل تجربتهــم وخلفيتهــم يف الهجــرة. إنهــم يحافظــون عــى روابــط مــع أوطانهــم ومــع بعضهــم البعــض،  ــا أم رمزيً ســواء أكان حقيقيً

بنــاًء عــى اإلحســاس املشــرتك بالتاريــخ أو الهويــة أو الخــربات املتبادلــة يف بلــد املقصــد “. معجــم املنظمــة الدوليــة للهجــرة حــول الهجــرة، قانــون 

الهجــرة الدوليــة، املنظمــة الدوليــة للهجــرة، 2019.

تشــري البيانــات الرســمية التــي نرشهــا املكتــب املركــزي لإلحصــاء الســوري إىل أن إجــاميل عــدد الســكان يقــدر بـــ 26.4 مليــون )2020(. ومــع . 6

ذلــك، تشــري البيانــات التــي نرشتهــا إدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجتامعيــة التابعــة لألمــم املتحــدة والبنــك الــدويل إىل أن إجــاميل عــدد الســكان 

املقيمــني يبلــغ 17.1 مليــون )2019(.

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، ملحة عن األرقام، يونيو 2020. 7

قرار مجلس األمن 2254 )2015(. 8

يــأيت ذلــك يف أعقــاب بيــان مجموعــة الدعــم الدوليــة الصــادر يف 14 نوفمــرب / ترشيــن الثــاين 2015، والــذي نــص عــى “إجــراء انتخابــات حــرة . 9

ونزيهــة وفًقــا... ألعــى املعايــري الدوليــة للشــفافية واملســاءلة، بحيــث يكــون جميــع الســوريني، مبــن فيهــم الشــتات، مؤهلــني للمشــاركة”.

سوريا تجري انتخابات رئاسية وصفتها املعارضة بأنها مهزلة، يب يب يس، 26 مايو 2021.. 10

ال معنى لالنتخابات إذا مل يتمكن النازحون من إجراء االنتخابات والتصويت: مسح النازحني السوريني، الرابطة السورية لكرامة املواطنني، 2020.. 11

بيــان مشــرتك لوزيــرة خارجيــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة ووزيــر خارجيــة اململكــة املتحــدة ووزراء خارجيــة فرنســا وأملانيــا وإيطاليــا يف 25 . 12

مايــو 2021.

بيان املتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية 23 أبريل 2021.. 13

بيان املمثل السامي جوزيب بوريل بشأن االنتخابات الرئاسية، خدمة العمل الخارجي باالتحاد األورويب، 27 مايو 2021.. 14

الســوريون يف الخــارج ينتخبــون رئيســهم وســط إقبــال كبــري عــى التصويــت، ســانا، 29 مايــو / أيــار 2014. انظــر أيًضــا االنتخابــات الرئاســية 2014 . 15

وســط الحــرب األهليــة، فانــاك، 25 يونيــو / حزيــران 2014. خريطــة االنتخابــات الرئاســية الســورية، ســكاي نيــوز عربيــة، 3 يونيــو / حزيــران 2014.

االنتخابات السورية يف لبنان قلبت املفاهيم، العربية، 30 مايو / أيار 2014.. 16

أرصــدة املهاجريــن الدوليــة التابعــة إلدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجتامعيــة التابعــة لألمــم املتحــدة، تــم التحديــث األخــري يف 5 فربايــر 2021. . 17

يُعــرَّف املهاجــر الــدويل بأنــه “أي شــخص يغــري بلــد إقامتــه املعتــاد.”

تطبيق بيانات الالجئني التابع للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. 18

البوابة التشغيلية للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني لوضع الالجئني السوريني. 19

ــة حقــوق . 20 ــت”. لجن ــة لحقــوق التصوي ــي تضمــن املامرســة الفعال ــني الت ــة... ضمــن إطــار مــن القوان ــات بنزاهــة وحري “يجــب إجــراء االنتخاب

ــرة 19. ــم 25، الفق ــام رق ــق الع ــة والسياســية، التعلي ــوق املدني ــدويل الخــاص بالحق ــد ال اإلنســان بالعه

تنــص املــادة 25 مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية عــى أن “لــكل مواطــن الحــق والفرصــة... دون قيــود غــري معقولــة:... . 21

Endnotes
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أن يصــوت وينتخــب يف انتخابــات دوريــة حقيقيــة “.

“ال يجــوز ألي شــخص يحمــل جنســية أخــرى باإلضافــة إىل جنســية الجمهوريــة العربيــة الســورية أن يشــغل منصــب رئيــس الجمهوريــة أو نائــب . 22

ــوزراء أو أعضــاء مجلــس الشــعب أو أعضــاء املحكمــة الدســتورية  ــوزراء أو ال ــوزراء أو نــواب رئيــس ال رئيــس الجمهوريــة أو رئيــس مجلــس ال

العليــا “. الدســتور، املــادة 152. هنــاك عائــق آخــر يؤثــر بشــكل خــاص عــى املغرتبــني وهــو اســتبعاد األشــخاص الذيــن أدينــوا بارتــكاب جنايــة 

مخلــة بالــرشف )الدســتور، املــادة 84.3(.

قانون االنتخابات. 23

قانون االنتخابات، املادة 99.. 24

قانون االنتخابات، املادة 101.. 25

لجنة حقوق اإلنسان التابعة للعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، التعليق العام رقم 25، الفقرة 20.. 26

قانون االنتخابات، املادة 102.. 27

تنــص املــادة 25 مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية عــى أن “لــكل مواطــن الحــق والفرصــة... دون قيــود غــري معقولــة:... . 28

أن يصــوت ويُنتخــب يف انتخابــات دوريــة حقيقيــة تكــون باالقــرتاع العــام واملتســاوي وتُجــرى باالقــرتاع الــرسي، مبــا يضمــن حريــة التصويــت. 

تعبــريا عــن إرادة الناخبــني “.

قانون االنتخابات، املادة 106. 29

لجنة حقوق اإلنسان التابعة للعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، التعليق العام رقم 25، الفقرة 20.. 30

ــة ذات . 31 ــات الحكومي ــام املعلوم ــتباقي يف املجــال الع ــدول األطــراف أن تضــع بشــكل اس ــي لل ــات، ينبغ “إلعــامل الحــق يف الوصــول إىل املعلوم

املصلحــة العامــة. وينبغــي للــدول األطــراف أن تبــذل قصــارى جهدهــا لضــامن الوصــول الســهل والرسيــع والفعــال والعمــي إىل هــذه املعلومــات 

“. لجنــة حقــوق اإلنســان التابعــة للعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، التعليــق العــام رقــم 34، الفقــرة 19. أيًضــا، “يتعــني عــى 

كل دولــة طــرف، وفًقــا للمبــادئ األساســية لقانونهــا املحــي، أن تســعى إىل تبنــي وصيانــة وتعزيــز األنظمــة التــي تعــزز الشــفافية ومتنــع تضــارب 

املصالــح”. املــادة 7.4.

تنــص املــادة 17 مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية عــى أنــه “ال يجــوز تعريــض أي شــخص لتدخــل تعســفي أو غــري قانــوين . 32

يف خصوصيتــه”. يشــري التعليــق العــام رقــم 16 إىل أن “جمــع املعلومــات الشــخصية واالحتفــاظ بهــا... يجــب أن ينظمهــا القانــون. يتعــني عــى 

الــدول اتخــاذ تدابــري فعالــة لضــامن عــدم وصــول املعلومــات املتعلقــة بالحيــاة الخاصــة للفــرد إىل أيــدي األشــخاص غــري املــرح لهــم مبوجــب 

القانــون بتلقيهــا ومعالجتهــا واســتخدامها، وعــدم اســتخدامها مطلًقــا يف أغــراض ال تتوافــق مــع العهــد “. لجنــة حقــوق اإلنســان بالعهــد الــدويل 

الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، التعليــق العــام رقــم 16، الفقــرة 10.

تُلــزم املــادة 2 مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية الــدول األطــراف “بضــامن أن أي شــخص تُنتهــك حقوقــه أو حرياتــه عــى . 33

النحــو املعــرتف بــه يف هــذه االتفاقيــة يجــب أن يكــون لــه تعويــض فعــال، عــى الرغــم مــن أن االنتهــاك قــد ارتكــب مــن قبــل أشــخاص يترفــون 

بصفــة رســمية”. لجنــة حقــوق اإلنســان التابعــة للعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، التعليــق العــام رقــم 25، الفقــرة 20، يشــري 

أيًضــا إىل “الوصــول إىل املراجعــة القضائيــة أو أي عمليــة أخــرى معادلــة بحيــث يثــق الناخبــون يف أمــن االقــرتاع وفــرز األصــوات”.

“تنظــر املحكمــة الدســتورية العليــا وتبــت يف االعرتاضــات املتعلقــة بصحــة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة عــى النحــو التــايل: أ. يقــدم املرشــح الــذي . 34

مل يفــز اعرتاضــه إىل املحكمــة خــالل 3 أيــام مــن تاريــخ إعــالن نتيجــة االنتخابــات. يتــم تســجيل االعــرتاض يف ســجل خــاص. ب. تصــدر املحكمــة 

قرارهــا خــالل ســبعة أيــام مــن تاريــخ إغــالق تقديــم االعرتاضــات. وقرارهــا حاســم “. قانــون االنتخابــات، املــادة 82.

ال يتــامىش هــذا مــع التفســري الرســمي للعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، والــذي ينــص عــى مــا يــي: “إن الحالــة التــي ال ميكــن . 35

فيهــا التمييــز بوضــوح بــني وظائــف واختصاصــات الســلطة القضائيــة والســلطة التنفيذيــة أو حيــث يكــون األخــري قــادًرا عــى التحكــم يف األول 

أو توجيهــه ال يتوافــق مــع مفهــوم محكمــة مســتقلة “. لجنــة حقــوق اإلنســان التابعــة للعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، 

التعليــق العــام رقــم 32، الفقــرة 19.

ظالل املراقبة: وثائق حكومية تؤكد رصد السفارات السورية لسوريني يف الخارج، مركز العدالة واملساءلة السوري، 2020.. 36

ــات والتصويــت: مســح النازحــني الســوريني، الرابطــة الســورية لكرامــة . 37 ــا إذا مل يتمكــن النازحــون مــن خــوض االنتخاب ــى له ــات ال معن االنتخاب

ــني، 2020. املواطن
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هذه هي منظمة حظر األسلحة الكيميائية يف هولندا واألمم املتحدة يف سويرسا والواليات املتحدة.. 38

اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية، التي تم تبنيها عام 1963 ودخلت حيز التنفيذ منذ عام 1967. صدقت عى االتفاقية 180 دولة.. 39

اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية، املادة 5 )م(.. 40

وكان التعليق عى الطلب من جريجوري جاليجان، املنسق التنفيذي الكندي لسوريا. وللعلم فسوريا تفيد بأن لديها قنصلية فخرية يف فانكوفر.. 41

يف حالــة أملانيــا، أعلنــت الســفارة الســورية يف 19 أيــار / مايــو 2021 أن الســفارة “تأســف الضطرارهــا إىل االعتــذار ألبنــاء الجاليــة الســورية املوقــرة . 42

ــة يف إجــراء هــذه  ــات.... بســبب فشــل الســلطات األملاني ــتقبالهم للمشــاركة يف االنتخاب ــن اس ــا م ــدم متكنه ــة لع ــا االتحادي ــة أملاني يف جمهوري

االنتخابــات يف ســفارتنا يف برلــني “. اإلعــالن عــن عــدم إجــراء االنتخابــات الرئاســية يف أملانيــا، تاريــخ الوصــول 19 مايــو 2021.

البلدان التي ال يوجد فيها متثيل دبلومايس، وزارة الخارجية و شؤون املغرتبنيMFAE، تم الوصول إليها يف 17 مايو 2021.. 43

 بينــام أشــارت الســفارة يف ماليزيــا إىل قــدوم املغرتبــني الســوريني يف الــدول املجــاورة للتســجيل، مل يــرد ذكــر ألفــراد مــن الشــتات يف بلــدان ثالثــة . 44

ــود.  ــن قي ــا م ــا يتصــل به ــادة مســتويات COVID-19 وم ــن أن هــذا ميكــن أن يعــزى إىل زي ــم م ــت، عــى الرغ ــور للتصوي ــون إىل كواالملب يأت

دعــت الســفارة الســورية يف بيالروســيا أعضــاء الشــتات يف إســتونيا والتفيــا وليتوانيــا وأوكرانيــا للمشــاركة. يف أســرتاليا، تــم تشــجيع املغرتبــني مــن 

نيوزيلنــدا أيًضــا عــى التســجيل. الســفارات الســورية يف العديــد مــن دول العــامل تنهــي اســتعداداتها لالنتخابــات الرئاســية للســوريني يف الخــارج 

الخميــس املقبــل، 17 مايــو 2021، ســانا.

الســفارة الســورية يف فنزويــال، صفحــة الفيســبوك، تــم الوصــول إليهــا يف 17 مايــو 2021. الســفارة الســورية يف ماليزيــا، صفحــة الفيســبوك، تــم . 45

الوصــول إليــه يف 17 مايــو 2021.

ويتعــارض هــذا مــع التفســري الرســمي للعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، والــذي ينــص عــى أنــه “يجــب إنشــاء هيئــة انتخابيــة . 46

ــا للقوانــني املعمــول بهــا واملتوافقــة مــع العهــد”. لجنــة  مســتقلة لــإلرشاف عــى العمليــة االنتخابيــة ولضــامن إجرائهــا بنزاهــة وحياديــة ووفًق

حقــوق اإلنســان بالعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، التعليــق العــام رقــم 25، الفقــرة 20.

ــاء وجودهــم يف الخــارج، باســتخدام الســفارات الســورية يف . 47 ــم يف االنتخــاب أثن ــداء رغباته ــني إىل إب ــني املواطن ــة واملغرتب “تدعــو وزارة الخارجي

ــات، املــادة 101. ــون االنتخاب ــي يراهــا مناســبة”. قان الخــارج بالطريقــة الت

انظر، عى سبيل املثال، السفارة السورية يف عامن، متت الوصول يف 17 مايو / أيار 2021.. 48

ــات والتصويــت: مســح النازحــني الســوريني، الرابطــة الســورية لكرامــة . 49 ــا إذا مل يتمكــن النازحــون مــن خــوض االنتخاب ــى له ــات ال معن االنتخاب

ــني، 2020. املواطن

قانون االنتخابات، املادة 5.. 50

عقبات قانونية أمام مشاركة الالجئني السوريني يف االنتخابات الرئاسية، كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية، نيسان 2021.. 51

عــى ســبيل املثــال، أشــارت دراســة أجريــت عــام 2017 إىل وجــود نظامــني قضائيــني متوازيــني يف املناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة الســورية . 52

- نظــام محاكــم عــادي و “شــبكة مــن املحاكــم االســتثنائية بــدون إجــراءات ثابتــة وبــدون قيــود واضحــة عــى االختصــاص القضــايئ. عــى حــد 

ــا يف االلتــزام باملعايــري الدوليــة لالســتقالل والحيــاد... هنــاك ميــل واضــح للحكومــة لنقــل القضايــا الحساســة سياســيًا  ســواء…. ]ز[ فشــل فعليً

مــن نظــام املحاكــم العاديــة ليتــم االســتامع إليهــا أمــام محاكــم اســتثنائية... تكــون املحاكــم االســتثنائية معيبــة بشــكل أســايس عندمــا يتعلــق 

األمــر بتنفيــذ معايــري مقبولــة لالســتقاللية واإلجــراءات القانونيــة الواجبــة “. تقريــر تقييــم ســيادة القانــون ILAC: ســوريا 2017، اتحــاد املســاعدة 

القانونيــة الدوليــة، 2017.

لجنة حقوق اإلنسان بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، التعليق العام رقم 25، الفقرة 14.. 53

تشــمل املشــاكل األخــرى املتعلقــة بالجنســية عــدم قــدرة األمهــات عــى نقــل جنســيتهن الســورية )مــا مل يكــن األب مجهــوالً( وعــدم قــدرة . 54

النســاء عــى نقــل جنســيتهن إىل أزواجهــن )قامــت ســوريا بتحفــظ عــى اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة لهــذا الغــرض(.

قانون الجنسية السورية، املادتان 10.1 و 21 )أ، ج، ز(.. 55

تنــص املــادة 105 مــن قانــون االنتخابــات عــى أنــه “ال يتــم التحقــق مــن صحــة أي يشء إذا تــم تســجيله يف الســجل االنتخــايب”. بعــد املوعــد . 56

النهــايئ للتســجيل، يتــم تنظيــم قوائــم انتخابيــة مســتقلة لــكل ســفارة تحتــوي عــى أســامء األشــخاص املؤهلــني قانونـًـا للتصويــت “. وزارة الداخلية، 

بالتنســيق مــع الــوزارات األخــرى، مفوضــة مبوجــب املادتــني 28 و 29 مــن قانــون االنتخابــات، إلعــداد وتحديــث الســجل الســنوي، عــى أن يكــون 

املجلــس األعــى لالنتخابــات مســؤوال عــن تحديــث ومراجعــة الســجل قبــل شــهرين مــن االنتخابــات.
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أرمينيا والصني ورومانيا وروسيا. تم إصدار اإلعالنات عرب اإلنرتنت بشكل أسايس من خالل صفحات Facebook أو عى مواقع السفارات.. 57
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