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يتقــدم مشــروع دعــم المؤسســات الديمقراطيــة األردنيــة
والتنميــة ( )EU-JDIDمــن فريــق العمــل الــذي أعــد هــذا الدليــل
بالشــكر والتقديــر علــى الجهــود المبذولــة فــي تطويــر محــاوره،
بمــا يتالئــم مــع الســياق الوطنــي األردنــي والغايــة منــه بــأن
ً
مرجعــا لكافــة الفئــات المســتهدفة.
يكــون

أهداف الدليل
يهدف هذا الدليل إلى تحقيق األهداف التالية:

※تعميــق الخبــرة النظريــة لــدى الفئــة المســتهدفة فيمــا
يتعلــق بفمهــوم البيانــات االنتخابيــة.

※تطويــر مهــارات الفئــات المســتهدفة فــي صياغــة المحتــوى
السياســي والبرامجــي وتوعيتهــا حــول أهميــة تصديــر خطاب
انتخابــي سياســي عصــري مبنــي علــى أســس برامجيــة
ومنســجم مــع األدبيــات والمبــادىء واأليدولوجيــة التــي
يســتند إليهــا مرشــح الحــزب /القائمــة االنتخابيــة ،يحاكــي
أبــرز التجــارب العالميــة فــي هــذا المجــال.

※صقــل مهــارات الفئــات المســتهدفة حــول كيفيــة تطويــر
ســواء علــى مســتوى الحــزب أو علــى
البيانــات االنتخابيــة،
ً
مســتوى المرشــح لالنتخابــات.

※تقديــر أهميــة البيانــات االنتخابيــة فــي الحيــاة السياســية
بشــكل عــام ،وخــال الحمــات االنتخابيــة بشــكل خــاص.

الفئات المستهدفة
يســتهدف هــذا الدليــل كافــة الفئــات والمؤسســات واألحــزاب
السياســية وغيرهــا مــن الفئــات ذات العالقة بالعملية االنتخابية
أو الحمــات االنتخابيــة علــى وجــه الخصــوص وال ســيما الفئــات
التالية:
※المرشحون والمرشحات لالنتخابات.
※األحزاب والحركات السياسية.

※مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بالرقابة على
العملية االنتخابية وال سيما الحمالت االنتخابية.

※الجهات اإلعالمية المعنية بتغطية الحمالت االنتخابية.
※مدراء الحمالت االنتخابية والعاملين عليها.

دليل تطوير البيان اإلنتخابي

※تعزيــز مبــدأ التنافــس الحــر والعدالــة بيــن كافــة المرشــحين
والمرشــحات للعمليــة االنتخابيــة.
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تمثــل األحــزاب السياســية ضــرورة فــي ســبيل تطويــر أي
ديمقراطيــة تعدديــة واســتدامتها ،فهــي أدوات حيويــة تكفــل
المشــاركة فــي الحيــاة السياســية والتعبيــر عــن إرادة الشــعب،
ممــا يشــكل أســاس ســلطة الحكومــة فــي أي دولــة ديمقراطيــة.

ويســتند اإلطــار الدولــي لحمايــة حقــوق األحــزاب السياســية
ً
أساســا إلــى الحــق فــي حريــة التنظيــم وحريــة التعبيــر كذلــك
الحــق فــي التجمــع الســلمي .وقــد نــص اإلعــان العالمــي
لحقــوق اإلنســان الصــادر عــام  1948علــى هــذه المبــادئ الثالثــة،
تباعــا إلــى التزامــات ملزمــة قانونـ ًـا مــن خــال عــدد
والتــي تحولــت ً
مــن صكــوك حقــوق اإلنســان الدوليــة واإلقليميــة  .ويبــرز مــن
بيــن هــذه ٌ
كل مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة
والسياســية واالتفاقيــة األوروبيــة لحمايــة حقــوق اإلنســان
والحريــات األساســية بمــا يتضمنانــه مــن أحــكام تفصــل الحقــوق
والحريــات التــي تضمــن عمــل األحــزاب السياســية بحريــة.
وبينمــا ترســخ منــذ زمــن طويــل دور األحــزاب السياســية
وأهميتهــا ،فــإن التنظيــم القانونــي لألحــزاب السياســية يعتبــر
ً
ً
ً
نســبيا  .فبالرغــم مــن إشــارة الكثيــر مــن الــدول
حديثــا
تطــورا

ذات أنظمــة اإلدارة القائمــة علــى األحــزاب اآلن فــي دســاتيرها
أو غيــر ذلــك مــن قوانينهــا إلــى دور األحــزاب السياســية ،لــم
تظهــر النمــاذج األولــى للتشــريعات المؤثــرة فــي عمــل األحــزاب
السياســية حتــى األربعينيــات مــن القــرن العشــرين ،بــل حتــى فــي
عصرنــا هــذا ،بعــد التطــور المعتبــر الــذي شــهده هــذا الميــدان،
وتــدل االختالفــات القائمــة بيــن األعــراف القانونيــة واألنظمــة
الدســتورية فــي مختلــف الــدول علــى تنــوع فــي درجــة خضــوع

ً
ونظــرا للــدور المحــوري الــذي تؤديــه األحــزاب السياســية فــي
الديمقراطيــات ،قــررت وزارة الشــؤون السياســية والبرلمانيــة
تطويــر دليــل عملــي لتهتــدي بــه األحــزاب السياســية والقوائــم
التــي ســوف تترشــح لإلنتخابــات البرلمانيــة ،وكذلــك األفــراد
المســتقلين ،فــي عمليــة بنــاء وتطويــر بيان انتخابــي .وقد تم هذا
الجهــد بدعــم مــن برنامــج «دعــم االتحــاد األوروبــي للمؤسســات
الديمقراطيــة األردنيــة والتنميــة» المكــون الثالــث «دعــم األحــزاب
السياســية» وبتنفيــذ مــن المعهــد الهولنــدي للديموقراطيــة
متعــددة األحــزاب ( .)NIMDوقــد ُأعــد هــذا الدليــل لتنظيــم
األحــزاب السياســية ليكــون أداة مســاعدة لألحــزاب السياســية
والقوائــم التــي ســوف تترشــح لإلنتخابــات البرلمانيــة ،وكذلــك
األفــراد المســتقلين ،فــي عمليــة بنــاء وتطويــر بيــان إنتخابــي،
مــن أجــل المســاهمة فــي تطويــر الحيــاة السياســية فــي األردن.
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األحــزاب السياســية للتنظيــم مــن بلــد إلــى آخــر .وقــد حــال تفــرق
مســارات التطــور التاريخــي والســياقات الثقافيــة الفريــدة دون
التوصــل إلــى مجموعــة شــاملة موحــدة مــن لوائــح تنظيــم
األحــزاب السياســية ،إال أنــه يمكــن االســتناد إلــى قــرارات
المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان والمبــادئ العامــة لحقــوق
اإلنســان والتزامــات منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا إلرســاء
مبــادئ مشــتركة قابلــة للتطبيــق علــى أي نظــام قانونــي لتنظيــم
األحــزاب السياســية فــي ديمقراطيــة متعــددة األحــزاب.
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مفهوم البيان االنتخابي

ويجســد البيــان االنتخابــي النقــاط العمليــة التــي يتقــدم بهــا
ً
أساســا
المرشــح بغــرض وضــع اســتراتيجية عمــل تتعلــق

باألوضــاع التــي تعيشــها الدولــة مــن النواحــي المختلفــة ،كمــا
أنــه نتــاج لرؤيــة يقدمهــا المرشــح بهــدف تقديــم حلــول فــي حالــة
وجــود أزمــة مــا أو طروحــات مســتقبلية.2

 .1محمد منير حجاب ،إدارة الحمالت االنتخابية ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة ،2008 ،ص .89

 .2زكريــا بــن صغيــر ،الحمــات االنتخابيــة  ..مفهومهــا وســائلها وأســاليبها ،دار الخلدونيــة للتوزيــع والنشــر ،الجزائــر،2004 ،
ص .82
https://www.parliament.uk .3
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والبيــان االنتخابــي هــو مجموعــة الترتيبــات المنهجيــة
الموضوعيــة والشــكلية العامــة والتفصيليــة ،التــي تنظــم علــى
أساســها األفــكار والقضايــا الخاصــة بموضــوع البرنامــج ،بحيــث
تصبــح هــذه األفــكار والقضايــا فــي صورتهــا النهائيــة قــادرة علــى
التأثيــر علــى الناخبيــن وتحقيــق الفــوز للمرشــح أو الحــزب بصــورة
منظمــة وتلقائيــة.1

دليل تطوير البيان اإلنتخابي

يعــرف البيــان اإلنتخابــي بأنــه تصريــح عــن األهــداف والسياســات
التــي ســوف يتــم تحقيقهــا وإتباعهــا مــن قبــل المرشــح أو
الحــزب ،ويســتخدم كإعــان مــن قبــل الحــزب أوالمرشــح عــن
نوايــاه القادمــة ومــاذا يريــد أن يحقــق /تحقــق .وهــو يعتبــر التــزام
مــن قبــل الحــزب أو المرشــح عمــا تعهــد بــه للناخبيــن أو لدائرتــه
اإلنتخابيــة وهــو يتمحــور حــول الســؤال « مــا هــي نوايــاك فــي
المرحلــة القادمــة» .كذلــك فــإن كتابــة البيــان اإلنتخابــي تتقاطــع
مــع كتابــة بعــض وثائــق الحــزب او غيرهــا مــن الوثائــق التــي
يعدهــا المرشــح.

عــرف البرلمــان البريطانــي “البيــان اإلنتخابــي” علــى
هــذا وقــد ً
النحــو التالــي:

دليل تطوير البيان اإلنتخابي
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“هــو وثيقــة تصــدر عــن الحــزب قبــل اإلنتخابات العامــة ،ويحتوي
البيــان علــى مجموعــة مــن السياســات التــي يســتند إليهــا الحزب
والتــي يصبــو الــى تحقيقهــا وتنفيذهــا ،إذا تــم إنتخابــه للحكــم
3
أو قيــادة الحكومــة”

الجانب النظري

كمــا ويســاعد البيــان اإلنتخابــي علــى إيصــال الرســالة المطلوبــة
واضحــا
علــى نطــاق واســع جـ ًـدا ،لذلــك يجــب أن يكــون الحــزب
ً
حــول النوايــا واألفــكار المطروحــة ،حيــث يعتبــر البيــان اإلنتخابــي
فرصــة إلعــام الناخبين/الناخــب عــن هــذه األفــكار والنوايــا.
كذلــك تشــير الدراســات المتخصصــة بــأن البيــان اإلنتخابــي يعتبر
باكــورة أو بدايــة أعمــال الحملــة اإلنتخابيــة للحــزب أو المرشــح.
وتتبايــن طــرق كتابــة البيــان وتتــراوح بيــن قيــام لجنــة أو فريــق
متخصــص مــن جهــة ،أو يتــم طــرح األفــكار والسياســات علــى
الهيئــات العامــة ويتــم التصويــت عليهــا مــن جهــة أخــرى ،وذلــك
للطريقــة التــي يراهــا الحــزب .4

Ideological Clarity in Party Competition: A Theory and Measure of Election Manifestos, James Lo & .4
Sven-Oliver Proksch, University of Mannheim & Jonathan B. Slapin, University of Houston, February
28, 2013

أهمية البيان اإلنتخابي

هــو بمثابــة إعــان عــن األهــداف :مــا هــو الهدف/األهــداف
للحــزب فــي المرحلــة القادمــة ومــا هــي السياســات المتبنــاة؟

يعبــر عــن وجهــات النظــر أو اآلراء حــول القضايــا التــي تهــم
المجتمــع :مــا هــي وجهــات نظــر الحــزب بقضايــا الســاعة
والقضايــا اإلســتراتيجية؟

يمثــل الحافــز :لمــاذا يخــوض الحــزب هــذه اإلنتخابــات ومــا هــو
دوره المتوقــع؟

أوال :على مستوى الحزب نفسه:
ً

1.دراســة المجتمــع والتعمــق بفهــم مشــاكله وتحدياتــه فــي
جميــع المجــاالت وعلــى جميــع األصعــدة.

2.يســهل علــى الحــزب تنظيــم أفــكاره ،وتحديــد احتياجاتــه
بنــاء علــى المراجعــة الدوريــة والتقييــم
وترتيــب أولوياتــه،
ً
الذاتــي الــذي يقــوم بــه الحــزب.
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وممــا يؤكــد علــى أهميــة البيــان االنتخابــي ،أنــه يســاعد األحــزاب
بشــكل عــام بالعديــد مــن األمــور أبرزهــا:

دليل تطوير البيان اإلنتخابي

تســاؤال وهــو :لمــاذا نريــد بيــان انتخابــي أو مــا
عــادة مــا نطــرح
ً
هــي أهميــة وجــود بيــان انتخابــي؟ ومــا هــي القيمــة المضافــة
إلعــداده؟ ونســتطيع اإلجابــة علــى هــذا التســاؤل بالقــول أن
البيــان االنتخابــي تكمــن أهميتــه بمــا يلــي:

3.يعــزز البيــان االنتخابــي العالقــة اإليجابيــة بيــن القيــادة
واألعضــاء.

دليل تطوير البيان اإلنتخابي
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4.يعتبــر البيــان االنتخابــي بمثابــة خارطــة طريــق للحــزب،
والقاعــدة الصلبــة التــي يقــف عليهــا ،والنقطــة المرجعيــة
لجميــع أعضــاءه.

5.يســهم البيــان فــي تطويــر خطــط اســتراتجية وتشــغيلية
للحــزب بكفــاءة أعلــى وبجهــد أقــل.

ً
ثانيا :على مستوى الجماهير العامة (الناخبين):

1.يعــد البيــان االنتخابــي مؤشــر قــوة علــى وجــود الحــزب
وفاعليتــه علــى األرض بالنســبة للنــاس.

الجانب النظري

2.يعتبــر البيــان االنتخابــي بمثابــة وعــد رســمي مكتــوب ومعلن
قطعــه الحــزب علــى نفســه ،وهــذا يســهم فــي عمليــات
قيــاس وتقييــم الحــزب أمــام الــرأي العــام.

3.يســهل البيــان االنتخابــي علــى النــاس فهــم فلســفة الحــزب
وتوجهاتــه والقطاعــات والمحــاور التــي يركــز عليهــا فــي عملــه.

4.يســهم البيــان االنتخابــي فــي تعزيــز قناعة النــاس باالنضمام
للحــزب ،والتصويت ألعضــاءه خالل االنتخابات.

5.يســهل علــى النــاس المقارنــة بيــن البيانــات االنتخابيــة
لمختلــف األحــزاب ،وبالتالــي اختيــار األفضــل.

معايير البيانات االنتخابية
تخضــع البرامــج االنتخابيــة لعــدة معاييــر هامــة وضروريــة عنــد
ـواء أكانت برامج انتخابية حزبية أو برامج لمرشــحين
صياغتها ،سـ ً
مســتقلين ،ومــن أهــم هــذه المعاييــر:5

 .٥موسى عساف ،مرجع سابق ،ص .91-88
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يجــب علــى البيــان اإلنتخابــي أن يكــون محــدد مــن حيــث
األهــداف المــراد تحقيقهــا وأن تكــون هــذه األهــداف قابلــة
للقيــاس ممــا يمكــن الحــزب والناخبيــن مــن تقييــم المنجــزات.
كمــا يجــب علــى األهــداف أن تكــون واقعية بشــكل عــام وقابلة
للتحقيــق فــي ظــل المــوارد المتوفــرة للحــزب وفــي الدوللــة
ككل ،باإلضافــة إلــى تحديــد هــذه األهــداف بإطــار زمنــي وهــو
بالعــادة مــا يكــون بيــن اإلنتخابــات الحاليــة واإلنتخابــات التــي
تليهــا.

دليل تطوير البيان اإلنتخابي

 -1وضع أهداف قابلة للتحقيق والقياس:

-2اتساق مكونات البرنامج االنتخابي

دليل تطوير البيان اإلنتخابي
16
الجانب النظري

ً
متســقا
يفتــرض فــي البيــان االنتخابــي ألي مرشــح أن يكــون
فــي مكوناتــه ،بمعنــى أال يحتــوي علــى تنافــر أو تضــاد حتــى
ً
معبــرا عــن شــخصية المرشــح وتوجهاتــه األيديولوجيــة
يكــون
والسياســية بشــكل واضــح ،ممــا يســاعد جمهــور الناخبيــن علــى
تكويــن صــورة حقيقيــة عــن المرشــح .وبالتالــي فمــن الخطــأ
الفــادح أن يجمــع المرشــح فــي برنامجــه بيــن مطالــب وشــعارات
ـا ال يمكنــه المطالبة
ال يســتقيم بعضهــا مــع البعــض اآلخــر ،مثـ ً
بتقليــص االنفــاق  فــي ميزانيــة الدولــة فــي أبــواب المرتبــات
واألجــور وفــي الوقــت ذاتــه المطالبــة بتعييــن العاطليــن عــن
العمــل فــي المؤسســات الحكوميــة .ففــي هــذه الحالــة سيشــعر
الناخــب أنــه أمــام مرشــح مهــزوز الشــخصية ال يعــرف مــاذا يريــد
وال عــن أي شــيء يتحــدث ،فيفقــد ثقتــه بــه وبالتالــي ال يمكــن
أن يعطيــه صوتــه.
 -3توازن البرنامج بين االحتياجات القومية والمحلية

ً
مقنعــا للناخبيــن فيمــا
حتــى يأتــي البيــان االنتخابــي للمرشــح
يخــص المطالــب التــي يطرحهــا ويتعهــد بالدفــاع عنهــا ،ال بــد مــن
أن يــوازن بيــن المطالــب واالحتياجــات علــى المســتويين القومــي
والمحلــي ،فــا يجــوز اإلســراف فــي الحديــث عــن القضايــا العامة
بينمــا يتنــاول علــى اســتحياء القضايــا المحليــة التــي تهــم دائرتــه.
هنــا يشــعر الناخــب بــأن المرشــح صاحــب البرنامــج غيــر معنــي
بالدرجــة الكافيــة بالحاجــات الملحــة ألهالــي الدائــرة فــا يطمئــن
للتصويــت لــه.

 -3توازن البرنامج بين االحتياجات القومية والمحلية

 -4طرح الحلول للمشاكل التي يتناولها
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مــن المهــم لجمهــور الناخبيــن والمتابعيــن للعميلــة االنتخابيــة
أن يتعرفــوا علــى رؤيــة المرشــح بشــأن القضايــا والمشــاكل التــي
يطرحهــا ،حتــى يســتطيعوا المفاضلــة بيــن المرشــحين ،إذا أن
المرشــح الــذي يكتفــي فقــط بالمطالبــة بحــل المشــاكل العامــة
ـوال لهــا ســيحضى بتقديــر أقــل
أو المحليــة مــن دون أن يقتــرح حلـ ً
ـوال عمليــة
بكثيــر مــن المرشــح الــذي يجتهــد ويفكــر ويطــرح حلـ ً
لهــذه المشــاكل ،ويضعهــا أمــام المســؤولين فــي الدوليــة
لدراســتها ،مــع التعهــد أمــام الناخبيــن بالدفــاع عنهــا.

دليل تطوير البيان اإلنتخابي

ً
مقنعــا للناخبيــن فيمــا
حتــى يأتــي البيــان االنتخابــي للمرشــح
يخــص المطالــب التــي يطرحهــا ويتعهــد بالدفــاع عنهــا ،ال بــد مــن
أن يــوازن بيــن المطالــب واالحتياجــات علــى المســتويين القومــي
والمحلــي ،فــا يجــوز اإلســراف فــي الحديــث عــن القضايــا العامة
بينمــا يتنــاول علــى اســتحياء القضايــا المحليــة التــي تهــم دائرتــه.
هنــا يشــعر الناخــب بــأن المرشــح صاحــب البرنامــج غيــر معنــي
بالدرجــة الكافيــة بالحاجــات الملحــة ألهالــي الدائــرة فــا يطمئــن
للتصويــت لــه.

 -5الواقعية واالبتعاد عن الخيال

دليل تطوير البيان اإلنتخابي
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قــد يذهــب بعــض المرشــحين للمطالبــة بأمــور خياليــة أو مــن
الصعــب وقــد يكــون مــن المســتحيل تحقيقهــا ،واألغــرب
أنهــم يتعهــدون بتحقيــق هــذه المطالــب ويضعونهــا علــى رأس
برامجهــم االنتخابيــة .وذلــك مــن قبيــل التعهــد بزيــادة األجــور
والرواتــب بنســب عاليــة ،أو تقديــم الوعــود بتوظيــف العاطليــن
عــن العمــل .وهــذه المطالــب التــي مــن المســتحيل تحقيقهــا ال
يمكــن إدراجهــا فــي البرنامــج االنتخابــي ،وفــي هــذه الحالــة يفقــد
المرشــح مصداقيتــه أمــام جمهــور الناخبيــن ،وقــد ينصرفــون
إلــى مرشــح آخــر يســتم برنامجــه بالواقعيــة.
 -6أسلوب إعداد البرنامج االنتخابي
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يعتبــر أســلوب البيــان االنتخابــي مــن األســس المهمــة فــي كتابــة
البرنامــج ،لذلــك فمــن الضــروري مراعــاة تقســيم البرنامــج إلــى
أقســام ،يتــم فــي كل قســم منهــا تنــاول قضيــة معينــة واقتــراح
الحلــول لهــا .هــذا األســلوب يســاهم فــي تقديــر الجمهــور مقارنــة
بأســلوب مرشــح آخــر قــد يخلــط كل األوراق وهــو يتحــدث عــن
القضايــا التــي يتعــرض لهــا فــي برنامجــه ،حيــث ينتقــل البرنامــج
بيــن القضايــا السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة مــن دون
تحديــد أو فصــل واضــح بيــن القضايــا ،ممــا يدخــل الناخبيــن فــي
دوامــة تزيــد خيرتهــم ،ويفقــدون معهــا القــدرة علــى إدارك مــا
يريــدة بالضبــط ،وقــد يتولــد لديهــم إحســاس بــان تفكير المرشــح
غيــر منظــم وبالتالــي ال يســتحق التصويــت لــه.

 -7الشكل واإلخراج

وجمــال الشــكل الخارجــي للبرنامــج ال يرتبــط فقــط بجــودة
الــورق المســتخدم فــي الطباعــة أو تعــدد األلــوان ،بــل يكفــي
أحيانـ ًـا ترتيــب فقراتــه والقضايــا التــي يتناولهــا بشــكل مناســب
واســتخدام العناويــن الفرعيــة التــي تريــح عيــن القــارئ وتجعلــه
ينتقــل بيــن أجزائــه بسالســة.

 -8طريقة ترويج البرنامج

وإلنجــاح البيــان االنتخابــي ال بــد مــن تحديــد طريقــة ترويجــه
وكيفيــة وصولــه إلــى جمهــور الناخبيــن المســتهدفين.
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مــن المهــم فــي أي برنامــج انتخابــي أن يقــدم للناخــب بشــكل
ملفــت ،بحيــث يجــذب االنتبــاه ويشــجع علــى القــراءة ،وهــذا
ـرا كبيـ ً
ـكليا ،بــل إن لــه تأثيـ ً
األمــر ليــس شـ ً
ـرا فــي الناخــب ،فكلمــا
كان الشــكل اإلخراجــي للبرنامــج جيـ ً
ـدا ومطبوعـ ًـا بمســتوى جــودة
ً
انطباعــا لــدى الناخــب أن المرشــح يحترمــه
عــال ،تــرك ذلــك
ٍ
ويقــدره.

دليل تطوير البيان اإلنتخابي

ً
أيضا أن يعتمد أســلوب إعــداد البيان االنتخابي على
ومــن المهــم
مخاطبــة العقــل بالدرجــة األولــى ،وأن يكــون برنامجـ ًـا موضوعيـ ًـا
مدروسـ ًـا يهــدف إلــى إقنــاع الناخــب بمضمونــة ،وعــدم االعتمــاد
علــى الــكالم المرســل ،والــذي ال  يعــدو أن يكــون موضوع إنشــاء
يســتهدف التأثيــر فــي نفــوس الناخبيــن فقــط.

أوجه اإلختالف بين البيان اإلنتخابي
والمبادئ األساسية والعقائدية
()٦
لألحزاب السياسية

دليل تطوير البيان اإلنتخابي
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كمــا أســلفنا ،إن البيــان اإلنتخابــي يعــد وثيقــة تصــدر عــن
الحــزب قبــل اإلنتخابــات العامــة ،ويحتــوي البيــان علــى
مجموعــة مــن السياســات التــي يســتند إليهــا الحــزب والتــي
يصبــو الــى تحقيقهــا وتنفيذهــا ،إذا تــم انتخابــه للحكــم
أو قيــادة الحكومــة .أمــا المبــادئ األساســية والعقائديــة
لألحــزاب السياســية تعــود الــى المبــادئ التــي تســتند عليهــا
األحــزاب فــي تأسيســها.

الجانب النظري
https://political-encyclopedia.org .٦

البيان اإلنتخابي

تعريف سياسات
الحزب ومبادئه

المبادئ التي
تستند عليها
األحزاب في
تأسيسها وهي
ثالثة أنواع من
األحزاب؛ أحزاب
إيديولوجية،
وأحزاب برجماتية،
وأحزاب أشخاص
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عند تأسيس
الحزب أو تعدل
حسب االتفاق من
قبل الهيئة العامة.

الجانب النظري

المبادئ األساسية
والعقائدية
لألحزاب السياسية

توضيح نوايا
وأهداف الحزب
خالل المرحلة
القادمة

مجموعة من
السياسات التي
يستند إليها الحزب
والتي يصبو الى
تحقيقها وتنفيذها

كل دورة إنتخابية.

الهدف منها

دليل تطوير البيان اإلنتخابي

الوثيقة

مضمون
الوثيقة

دورية
اإلصدار

الفصل
الثاني

البيان اإلنتخابي
الجانب العملي

مراحل كتابة وتطوير
البيان االنتخابي
تمــر عمليــة كتابــة وتطويــر البيــان االنتخابــي بأربعــة مراحــل
رئيســية هــي:

 -1العصف الذهني

خــال المرحلــة األولــى التحضيريــة يتــم عــادة تشــكيل فريــق
ً
مســتندا علــى
العمــل الــذي ســيقوم بكتابــة البيــان االنتخابــي،

 -2التحليل الرباعي (سوات)

تحليــل الســوات الرباعــي  SWOTأو مــا ُيعــرف ب “مصفوفــة
الســوات” ،أو “أداة التحليــل الرباعــي” :هــو إطــار تحليــل ُيســتخدم
لتقييــم موقــع المؤسســة التنافســي ويحــدد نقــاط القــوة
والضعــف والفــرص والتهديــدات التــي تتعرض لهــا .يعتبر تحليل
أساســيا يقيــس مــا يمكن/اليمكــن
تقييميــا
نموذجــا
الســوات
ً
ً
ً
للمؤسســة القيــام بــه ،باإلضافــة إلــى فرصهــا والتهديــدات
المحتملــة التــي تواجههــا.
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جميــع أدبيــات الحــزب ،وعلــى تحليــل الوضــع القائــم ،باإلضافــة
إلــى الرؤيــة والرســالة والقيــم ،والتركيــز علــى الهويــة السياســية
للحــزب ،كذلــك يقــوم الفريــق بتحديــد الخطــوط العريضــة
للبيــان ،مــن حيــث المحــاور والمجــاالت التــي ســيتم تغطيتهــا،
واألولويــات التــي ســيتم التركيــز عليهــا.

دليل تطوير البيان اإلنتخابي

أوال :المرحلة التحضيرية
ً

دليل تطوير البيان اإلنتخابي
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يكمــن الغــرض مــن ذلــك هو تقييــم الحزب كجهة فاعلة سياسـ ً
ـيا
وكمؤسســة ،ويعتبــر إجــراء التحليــل الرباعــي طريقــة فعالــة
لتحديــد المســائل األساســية الداخليــة والخارجيــة التــي يواجهــا
الحــزب وتشــير نقــاط القــوة والضعــف إلــى البيئــة الداخليــة التــي
يملــك الحــزب شـ ً
ـيئا مــن التأثيــر فيهــا .وترتبــط الفــرص والمخاطر
بالبيئــة الخارجيــة للحــزب ،والتــي عــادة مــا يكــون تأثيــر الحــزب
ً
ـدودا ويســاعد اســتخدام إطــار عمــل التحليــل الرباعــي
عليهــا محـ
ـزب علــى توجيــه تركيــزه وأهدافــه وأنشــطته إلــى حيــث تلقــى
الحـ َ
أكبــر قــدر ممكــن مــن االهتمــام والتقديــر ،ويكــون لهــا أكبــر قــدر
ممكــن مــن الفعاليــة.
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ومــن األســئلة التــي يتــم التفكيــر فيهــا عنــد تحليــل نقــاط القــوة
مــا يلــي:

※مــا هــي مزايــا الهيــكل التنظيمــي بالمقارنــة بالهيــاكل
التنظيميــة لألحــزاب السياســية األخــرى فــي النظــام؟

※مــا هــي األمــور التــي يجيــد الحــزب السياســي القيــام بهــا ،أو
يقــوم بهــا علــى نحــو أفضــل مــن اآلخريــن؟ ما هي األنشــطة
أو البرامــج التــي ينفذهــا الحــزب علــى نحــو جيــد؟

※مــا هــي المــوارد ذات الصلــة المتوافــرة والتــي يمكــن
اإلعتمــاد عليهــا؟

※بم يشتهر الحزب السياسي؟

※مــا هــي جوانــب الهيــكل التنظيمــي والحوكمــة والمســاءلة
التــي تعمــل جيـ ً
ـدا؟
※مــا هــي نقــاط القــوة فــي قاعــدة المــوارد البشــرية للحــزب
وقاعــدة العضويــة ومــا إلــى ذلــك؟

※مــا هــي عيــوب الحــزب السياســي بالمقارنــة مــع األحــزاب
السياســية األخــرى فــي النظــام؟

※مــا هــي األمــور التــي ال يجيــد الحــزب السياســي القيــام
بهــا؟ أو يقــوم بهــا علــى نحــو أســوأ مــن اآلخريــن؟ ومــا هــي
البرامــج واألنشــطة التــي تنــدرج تحــت هــذا التصنيــف؟

※مــا هــي جوانــب الهيــكل التنظيمــي والحوكمــة والمســاءلة
التــي تمثــل مشــكلة؟

25
الجانب العميل

※مــا هــي المــوارد ذات الصلــة غيــر المســتقرة أو التــي ال
يمكــن االعتمــاد عليهــا أو غيــر المتوافــرة؟

دليل تطوير البيان اإلنتخابي

ومــن األســئلة التــي يتــم التفكيــر فيهــا عنــد تحليــل نقــاط
الضعــف مــا يلــي:

ومــن األســئلة التــي يتــم التفكيــر فيهــا عنــد تحليــل الفــرص مــا
يلــي:

※أيــن تكمــن أفضــل الفــرص أمــام الحــزب (مــن حيــث
األنشــطة ،قاعــدة العضويــة ،وقاعــدة المــوارد)؟

دليل تطوير البيان اإلنتخابي
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※مــا هــي اإلتجاهــات التــي يمكــن أو ينبغــي أن تفتــح البــاب
أمــام المزيــد مــن الفــرص (تغيــرات فــي التكنولوجيــا أو
الطلــب أو التشــريعات أو المشــهد السياســي أو العــرض،
وغيرهــا)؟
※هــل مــن المرجــح أن تطــرأ تغيــرات علــى السياســات
الحكوميــة بخصــوص األحــزاب السياســية؟

※هــل ثمــة تغيــرات فــي األنمــاط االجتماعيــة أو القيــم أو
الخصائــص الســكانية أو أنمــاط الحيــاة وغيرهــا؟

الجانب العميل

※مــا هــي األحــداث التــي يمكــن أن تفتــح البــاب أمــام المزيــد
مــن الفــرص؟
ومــن األســئلة التــي يتــم التفكيــر فيهــا عنــد تحليــل المخاطــر مــا
يلي :
※ما هي المعوقات التي يرجح ظهورها؟

※هــل هنــاك منافســون قدامــى أو جــدد يمكــن أن يشــكلوا
خطـ ً
ـرا؟

※هــل هنــاك تغيــرات فــي العــرض والطلــب تعـ ّـرض الحــزب
للمخاطــر؟

※مــا هــي التغيــرات التكنولوجيــة التــي يمكــن أن تشــكل
ً
خطــرا ؟

※هــل يوجــد مشــكالت متعلقــة بالديــون أو التدفقــات
النقديــة؟

 -3استشارة أصحاب المصلحة

بعــد كتابــة الخطــوط العريضــة للبيــان خــال عمليــة العصــف

وتتضمن هذه المرحلة عدة أمور يجب أخذها بعين اإلعتبار:

※يلعــب اهتمــام قــادة الحــزب فــي المشــاركة بصياغــة وتطوير
مهمــا فــي مــدى شــمولية عمليــة
دورا
ً
البيــان اإلنتخابــي ً
تطويــر وبنــاء البيــان اإلنتخابــي.

※إن إقتصــار تطويــر البيــان اإلنتخابــي علــى أشــخاص محدديــن
تــؤدي الــى عــدم ســماع صــوت جميــع أعضــاء الحــزب.
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ســواء كانــوا
الذهنــي ،نقــوم باستشــارة أصحــاب المصلحــة
ً
أعضــاء فــي الحــزب أو مــن خــارج الحــزب ممــن يعتــد برأيهــم
ً
ولديهــم الخبــرة الكافيــة التــي تؤهلهــم لمســاعدتنا فــي إنجــاز
العمــل .وتجــري خــال هــذه العمليــة تنقيــح للخطــوط العريضــة
التــي تــم التوافــق حولهــا.

دليل تطوير البيان اإلنتخابي

※هــل يمكــن للتغيــرات التــي تطــرأ علــى السياســات المعنيــة
بالحوكمــة أن تؤثــر سـ ً
ـلبا علــى الحــزب؟

دليل تطوير البيان اإلنتخابي
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※ربمــا يــؤدي قلــة عــدد المشــاركين فــي صياغــة البيــان
االنتخابــي ،إلــى إصــدار بيــان قاصــر ،وبالتالــي إحتماليــة
كبيــرة بوجــود العديــد مــن األفــكار والمواقــف التــي لــم يتــم
ســماعها ،ممــا يــؤدي إلــى إخــراج بيــان غيــر ممثــل لكافــة
األطيــاف الموجــود داخــل الحــزب.
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※ومــن ناحيــة أخــرى ،فــإن زيــادة عــدد ومســتوى المشــاركين
المشــمولين فــي الصياغــة ،قــد يــؤدي الــى تراجــع مســتوى
تكامــل وبالغــة األفــكار والنصــوص المقترحــة والموجــودة
فــي البيــان .وهــذا يقودنــا إلــى مســألة التــوازن التــي تعنــي
إشــراك المختصيــن مــن أعضــاء الحــزب فــي هــذه العمليــة
مــع ضمــان تنــوع التخصصــات والخبــرات الفنيــة ،وضمــان
ضبــط إيقــاع فريــق العمــل فــي مســار واحــد ،مــع ســماع
صــوت أكبــر عــدد ممكــن مــن منتســبي الحــزب وأخــذ هــذه
األصــوات بعيــن االعتبــار أثنــاء عمليــة الكتابــة.

ً
ثانيا :المرحلة التنفيذية
 -1الكتابة

ـا:
※األولــى :قيــام شــخص واحــد بكتابــة البيــان وتطويــره ،مثـ ً
أميــن عــام الحــزب ،أو رئيــس الدائــرة السياســية فــي الحــزب.

※الثانيــة :قيــام لجنــة تحــت مســمى معيــن مثــل( :لجنــة
صياغــة أو تطويــر البيــان االنتخابــي) بهــذه المهمــة.

※الرابعــة :قيــام مســتويات مختلفــة علــى مســتوى الحــزب
نفســه ،بتطويــر البيــان اإلنتخابــي تشــمل قــادة وأعضــاء
وممثلــي الحــزب ولجــان مختصــة منــه ومستشــارين مــن
خارجــه ،وقــد تكــون هــذه الطريقــة األخيــرة هــي األفضــل
ً
نظــرا لشــموليتها.
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※الثالثــة :دعــوة الحــزب لشــخصية مــن خــارج الحــزب
للمســاهمة فــي إعــداد وتطويــر البيــان االنتخابــي ،مــن خــال
مشــاركات محــددة.

دليل تطوير البيان اإلنتخابي

نبــدأ هنــا بعمليــة كتابــة البيــان وتعبئــة جميع المحــاور والمجاالت
واألولويــات التــي تــم االتفــاق عليهــا ،ويتــم تجميــع مــا كتــب مــن
أعضــاء الفريــق فــي قالــب واحــد .وتقســم الطرق/المنهجيــات
المتبعــة لكتابــة البيــان اإلنتخابــي إلــى مــا يلــي:

 -2استشارة أصحاب المصلحة

دليل تطوير البيان اإلنتخابي
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هــذه الخطــوة تمثــل تغذيــة راجعــة هامــة للفريــق ،فبعــد تجهيــز
المســودة األولــى مــن البيان نقوم باستشــارة أصحاب المصلحة
ـواء مــن خــال اجتماعــات يتــم عقدها
ومعرفــة وجهــة نظرهــم ،سـ ً
مــع كل منهــم أو مــن خــال مجموعــات عمــل مركــزة ،ويتــم
جمــع المالحظــات والتوصيــات ومناقشــتها مــع فريــق العمــل،
إلجــراء عمليــة التحســين المطلوبــة.
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ً
ثالثا :مرحلة األصدار
 -1المراجعة النهائية

فــي هــذه المرحلــة يتــم إصــدار البيــان علــى مســتوى الحــزب
واإلعــان عنــه عبــر وســائل اإلعــام ،ومــن الممكــن أن يعقــد
مؤتمــر صحفــي لهــذه الغايــة ،ويتــم نشــره كذلــك عبــر الموقــع
اإللكترونــي للحــزب.

 -3التوزيع والنشر

يقــوم الحــزب بعــد اصــدار البيــان بطباعتــه ،وتوزيعــه ونشــره عبــر
ً
مركــزا علــى جمهــوره ،ويتــم تزويــد كافــة فــروع
أوســع نطــاق
الحــزب بهــذا البيــان ،وعــادة مــا يقــوم الحــزب بطباعــة البيــان
بشــكل دوري.
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 -2إصدار البيان واإلعالن عنه

دليل تطوير البيان اإلنتخابي

فــي هــذه المرحلــة نكــون قــد أخذنــا جميــع اآلراء والمالحظــات
بعيــن االعتبــار ،وتــم تطويــر البيــان االنتخابــي بمــا ينســجم مــع
رؤيــة وفلســفة الحــزب وتوجهاتــه المســتقبلية ،ومــن األفضــل
أن يتــم تدقيــق البيــان لغويـ ًـا ،كذلــك رفــده بالصــور والتصاميــم
والشــعارات المناســبة ،واالهتمــام بجانــب الشــكل واإلخــراج.

ً
رابعا :مرحلة المراجعة الدورية
 -1المتابعة والرصد
دليل تطوير البيان اإلنتخابي

يتــم مــن خــال هــذه الخطــوة متابعــة كافــة القضايــا علــى
المســتوى الوطنــي التــي تــم التطــرق لهــا فــي البيــان بصيغتــه
النهائيــة ،ونجــد أن العديــد مــن القضايــا قــد تــم حلهــا بشــكل
كامــل أو بشــكل جزئــي ،وفــي أحيانـ ًـا أخــرى نجــد أنــه قــد اســتجد
وظهــر وبــرز بعــض القضايــا التــي لــم تؤخــذ بالحســبان ولــم يتــم
التطــرق لهــا فــي البيــان الحالــي والتــي مــن الممكــن أن تشــكل
أولويــة وطنيــة لــدى الحــزب.
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 -2التعديل والتحديث

بعــد أن يتــم إجــراء عمليــة الرصــد للقضايــا التــي تــم حلهــا أو
التــي حلــت بشــكل جزئــي ،كذلــك التــي ظهــرت علــى الســطح،
وارتــأي الحــزب تحديــث وتطويــر نســخة البيــان الحاليــة فإنــه يقــوم
بهــذه العمليــة ،وهــذا لــه عــدة مؤشــرات أبرزهــا :أن الحــزب متابــع
لكافــة التفاصيــل علــى المســتوى الوطنــي ،وأن الحــزب مهتــم
بمصالــح النــاس ويأخذهــا علــى محمــل الجــد ،وأن لديــه التجديــد
والتحديــث والتحســين المســتمر.

مثاال –
التجربة المغربية
ً
()٧
حزب العدالة والتنمية المغربي

وفــي هــذا الصــدد ،ارتكــزت منهجيــة العدالــة والتنميــة فــي إعداد
برنامجــه االنتخابــي ،علــى أربــع ركائــز هي:

  .7الموقع اإللكتروني لحزب العدالة والتنمية – المغرب ،انظر الرابط:

https://www.pjd.ma/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%87
%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%87%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%
84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A
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1.اســتثمار تجربــة الحــزب فــي قيــادة العمــل الحكومــي ،وهــو
متغيــر جديــد جعــل مــن الــازم وضــع تقييــم حصيلــة العمــل
الحكومــي فــي صلــب هــذه المنهجيــة ،وذلــك عمــا بمبــدأ
ربــط المســؤولية بالمحاســبة ،وبذلــك اســتوحى البيــان
االنتخابــي للحــزب مضامينــه األوليــة مــن تقييــم حصيلــة
تجربتــه األولــى فــي تدبيــر الشــأن الحكومــي ،بمــا مكــن مــن
اقتــراح تدابيــر وإجــراءات غايتهــا ترصيــد االنجــازات وتــدارك
التعثــرات واالختــاالت ،فضــا عــن اختيــار مــا هــو واقعــي
وقابــل لإلنجــاز مــن األهــداف واإلجــراءات.

دليل تطوير البيان اإلنتخابي

تميــزت منهجيــة إعــداد برنامــج حــزب العدالــة والتنميــة االنتخابــي
باعتمــاد منطــق السياســات العموميــة فــي بلــورة مضامينــه
وتجــاوز منطــق اإلجــراءات القطاعيــة والمتناثــرة ،كمــا حرصــت
علــى التفاعــل االيجابــي مــع مذكــرات ومقترحــات الفاعليــن
االجتماعييــن واالقتصادييــن وجمعيــات المجتمــع المدنــي
واالنفتــاح علــى التجــارب البرامجيــة الدوليــة المعتمــدة فــي
ســياقات متشــابهة.

دليل تطوير البيان اإلنتخابي
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2.ترصيــد خبــرة أطــر الحــزب فــي إعــداد البرامــج االنتخابيــة
الســابقة ،حيــث اعتمد الحزب في إعــداده للبرنامج االنتخابي
الحالــي علــى التجربــة التــي راكمتهــا أطــره فــي هــذا المجــال
منــذ اســتحقاقات  ،1997انطالقــا مــن تحديــد المرجعيــات
والمبــادئ المؤطــرة لبلــورة هــذا البرنامــج ،حيــث حــرص
الحــزب فــي صياغتــه لهــذا البرنامــج علــى اســتثمار الكفــاءات
الداخليــة التــي يزخــر بهــا ،والمزاوجــة بيــن المقاربــة المبنيــة
علــى االختصــاص والخبــرة  المتجليــة فــي تشــكيل لجــان
موضوعاتيــة يعهــد إليهــا تشــخيص مجــاالت اختصاصهــا
وتحديــد اشــكالياتها واقتــراح التدابيــر العمليــة لمعالجتهمــا.
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3.االســتئناس بالمقترحــات الوجيهــة لمختلــف الشــركاء
والفرقــاء ،مــن خــال االنفتــاح علــى مختلــف الشــركاء
والفرقــاء ،واالســتفادة مــن المســاهمات القيمــة لفعاليــات
ميدانيــة وأكاديميــة مــن خارج الحــزب ،فضال عن التفاعل مع
مقترحــات منظمــات المجتمــع المدنــي والهيئــات الممثلــة
للفاعليــن االجتماعييــن واالقتصادييــن وعمــوم المواطنيــن،
وفــي هــذا اإلطــار حــرص الحــزب علــى إســتحداث موقــع
الكترونــي لتلقــي مقترحــات عمــوم المواطنيــن ومختلــف
الشــركاء ،وعقــد نــدوات علــى المســتوى المجالــي،
ولقــاءات مــع هيئــات المجتمــع المدنــي وممثلــي الفاعليــن
االجتماعييــن واالقتصادييــن.

دليل تطوير البيان اإلنتخابي

4.االســتفادة مــن الممارســات الدوليــة الرائــدة ،مــن خــال
االســتئناس بمجموعــة مــن الممارســات الجيــدة لتقديــم
برنامجــه االنتخابــي ،وفــق صيغــة مجــودة ومبتكــرة ،ســواء
علــى مســتوى المضمــون أو علــى مســتوى أســلوب
الصياغــة والشــكل ،وهــي الممارســات التــي اســتخلصها
الحــزب مــن دراســة مقارنــة لبرامــج انتخابيــة أو حكوميــة
شــملت  13تجربــة دوليــة ،وقــد اســتفاد الحــزب مــن هــذه
الممارســات الجيــدة علــى مســتوى مضمــون البرامــج
االنتخابيــة مــن حيــث تحديــد تدابيــر واقعيــة وملموســة تضــع
المواطــن فــي صلبهــا.
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المصادر والمراجع

المراجع باللغة العربية
1.محمــود مرتضــى ،دليــل الحملــة االنتخابيــة لمرشــحات
مجلــس النــواب ،نظــرات للدراســات النســوية ،القاهــرة،
.2015

3.زكريــا بــن صغيــر ،الحمــات االنتخابيــة  ..مفهومهــا وســائلها
وأســاليبها ،دار الخلدونيــة للتوزيــع والنشــر ،الجزائــر.2004 ،

4.غطــاس عبــد الــرزاق ،دور الحملــة االنتخابيــة فــي الحــد مــن
العــزوف االنتخابــي ،رســالة ماجســتير ،جامعــة قاصــدي
مربــاح ورقلــة ،الجزائــر.2016 ،

6.روي بيتــر كالرك ،أدوات الكتابــة 49 ..اســتراتيجية ضروريــة
لــكل كاتــب ،منصــة الكتابــة اإلبداعيــة والــدار العربيــة للعلــوم
ناشــرون ،ط .2017 ،1

7.برايــن أوداي ،دليــل إعــداد الحمــات السياســية االنتخابيــة،
المعهــد الديمقراطــي الوطنــي للشــؤون الدوليــة (،)NDI
لبنــان.2004 ،
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المراجع األجنبية

المالحق
الملحق األول :محتويات بيان
انتخابي مقترح لحزب سياسي قائم

•تأسيس الحزب

•مرتكزات الحزب
•منطلقنا
•شعارنا
•هدفنا

※أهدافنا لألردن للمرحلة المقبلة
•المجال السياسي
•المجال األمني

•الحريات العامة

•المجال االقتصادي واالجتماعي

•مجال الثقافة والتربية والعلوم والفنون
•مكافحة الفساد

•العالقات الخارجية
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※ اسهامات الحزب على المستوى الوطني
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※ المقدمة

※برنامجنا

أوال :المجال السياسي
• ً
•الديمقراطية

•سيادة القانون والقضاء
دليل تطوير البيان اإلنتخابي
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•اإلعالم المهني والحر
•العالقات الخارجية

• ً
ثانيا :المجال االقتصادي واالجتماعي
•السياسات االقتصادية
•االستثمار

•األنشطة االقتصادية

•المسؤولية االجتماعية
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•الصناعة
•العمال

•الضمان االجتماعي
•أمن الطاقة
•ندرة المياه

•القطاع الزراعي
•البيئة

• ً
ثالثا :مجال الخدمات األساسية
•الخدمات الصحية
•السكن الكريم
•السياحة

•النقل والمواصالت
•المجال الديني

•اإلرهاب والتطرف
•التهريب

•العنف والجريمة

ً
رابعا :المجال المجتمعي
•
•الشباب

•ذوي اإلعاقة

•المناطق المهمشة واألطراف
•الريادة واالبتكار

•الموروث الثقافي

•مؤسسات المجتمع المدني
•الرياضة

•الفنون.

•خاتمة
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•المرأة
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•التعليم

الملحق الثاني :البيان االنتخابي لحزب
العدالة والتنمية – المغرب 2007
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_https://kurzman.unc.edu/files/2011/06/PJD_2007
Prog_Electoral.pdf

الملحق الثالث :البيان اإلنتخابي لحزب
العمال البريطاني إلنتخابات 2019
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https://labour.org.uk/wp-content/uploads/2019/12/
Large-Print-Manifesto-2019-pdf.pdf

الملحق الرابع :البيان اإلنتخابي لحركة
النهضة التونسية إلنتخابات 2014
http://www.election-2014.net/download/election2014ennahdha.pdf

دﻟﻴﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺒﻴﺎن اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻲ

تم اصدار هذا المنشور بدعم من االتحاد األوروبي ويقع عاتق محتوى هذا
المنشور على مرشوع “دعم االتحاد األوروبي للمؤسسات الديمقراطية
األردنية والتنمية” وال تعكس بالرضورة وجهة نظر االتحاد األوروبي

