
 الفصل الرابع عشر
 مراقبة االنتخابات

 
 المفاهيم الرئيسية

حق آل شخص في المشارآة في إدارة شئون الحكم من 
هو أحد حقوق اإلنسان  خالل انتخابات حرة  ونزيهة 

 .األساسية التي ينبغي التمتع بها دونما تمييز
وتتطلب االنتخابات الحرة والنـزيهة احتراما  للحق في 

الرأي والتجمع السلمي وحرية تكوين حرية التعبير و
الجماعات وحرية التنقل وغير ذلك من الحقوق 

 .األخرى
وينبغي لموظفي حقوق اإلنسان الذين يعملون آمراقبين 

 :لالنتخابات أن
توجد منهم أعداد آافية لضمان تواجدهم  •

 بصورة آافية في أماآن وأنشطة االنتخاب؛
أن ُيعرف عنهم االستقالل وعد التحيز  •

الموضوعية والمهارات اللغوية والخبرة في و
 إدارة شئون االنتخابات؛

 التواجد منذ بداية العملية االنتخابية؛ •
مع ) سابقة والحقة لالنتخابات(ترتيب لقاءات  •

مسؤولي الحكومة وقادة األحزاب والمرشحين 
والمنظمات غير الحكومية وغيرهم لمعرفة ما 

ن آانت إن آانت حقوقهم تحظى باالحترام وما إ
 لديهم شواغل بشأن العملية االنتخابية؛

 دراسة القوانين والبينة األساسية •
 التمتع بحرية التنقل والوصول •
رصد االستعدادات  السابقة لالنتخابات، وفترة  •

الحملة االنتخابية، وأي عملية تسجيل، وأي 
تثقيف للمواطنين، ووسائل اإلعالم، واالقتراع، 

 .خابات ومتابعتهاوعد األصوات، ونتائج االنت
 
 

 1مقدمة-ألف
 

                                                      
دليل اجلوانب القانونية والتقنية وجوانب حقوق -حقوق اإلنسان واالنتخاباتتستند املادة الواردة يف هذا اجلزء بصورة أساسية إىل 1

 .HR/P/PT/2 ،1994اإلنسان،  ، مركز األمم املتحدة حلقوق 2، سلسلة التدريب املهين رقم اإلنسان يف االنتخابات



أوال،  قامت .  طرق شارآت بها األمم المتحدة في االنتخابات أربع هناك على األقل -1
وفي هذه الحالة، تنظم األمم .  في بلدان مثل ناميبياوإجراء االنتخاباتاألمم المتحدة بتنظيم 

على االنتخابات  األمم المتحدة تأشرفوثانيا، .  المتحدة تقريبا آل جوانب العملية االنتخابية
  ليشهد بصالحية جوانب حاسمة معينة في عن طريق اختيار ممثل خاص لألمين العام

وُيطلب إلى األمم  ولى تنظيم العملية االنتخابية جهاز وطنيوثالثا، يت.  العملية االنتخابية
 . بحرية ونزاهةتجري  مما إن آانت العملية االنتخابية والتحقق المتحدة مراقبة االنتخابات

 
، البد من ة وبالنسبة لما ورد أعاله من أنواع  المشارآات التي  تسهم بها األمم المتحد-2

 :توفر جميع العناصر الخمسة التالية
  من الدولة المعنية؛أن تتلقى طلبا رسميا )1(
  لمشارآة األمم المتحدة؛وجود دعم عام عريض )2(
  جانب األمم المتحدة؛ للمشارآة الشاملة منوجود وقت مسبق آاف )3(
  في الحالة؛ُبعد دولي واضحوجود  )4(
مثل الجمعية العامة أو  (اتخاذ قرار إيجابي من إحدى هيئات األمم المتحدة )5(

 ).مجلس األمن
 
أو (  لألمم المتحدة ي في أي انتخابات، سيتعين على المقر الرئيسوقبل االضطالع بدوٍر -3

 :النظر بدقة فيما يلي) نسانعملية األمم المتحدة الميدانية لحقوق اإل
 ؟حالة انتهاآات جسيمة لحقوق اإلنسانهل توجد  )1(
 ؟نطاق المساعدة المطلوبة مالئمهل  )2(
  في عملية متصدعة  ستشجع مشارآة األمم المتحدة  على الثقة بدون مبررهل  )3(

 وزائفة؟
 والفاعلين هل ستوضع نصيحة األمم المتحدة موضع التنفيذ من جانب الحكومة )4(

 ين  الرئيسيين ؟السياسي
 
 فيما يتعلق  وهناك نوع رابع من مشارآة األمم المتحدة، وهو تحسين القدرة الوطنية -4

بجوانب االنتخابات المادية والجوانب الخاصة بالبينة األساسية والجوانب القانونية 
ويمكن االستجابة لطلبات المساعدة التقنية سريعا .   والجوانب الخاصة بحقوق اإلنسان

 .ون الحاجة إلى دراستها من جانب إحدى هيئات صنع القرار في األمم المتحدةبد
 
.  وينبغي إجراء اختيارات استراتيجية حول شكل الدور الذي ستؤديه األمم المتحدة  -5

وُيطلب مرارا .  ومن الواضح أن دور عملية األمم المتحدة الميدانية يتغير  بتغير واليتها
لتابعين لألمم المتحدة وغيرهم من مراقبي االنتخابات  أداء عدة من مراقبي االنتخابات ا

أدوار أثناء االنتخابات، بما في ذلك المساعدة في التحضير لالنتخابات ثم مراقبتها وذلك 
وبعد المساعدة في التحضير لعملية االنتخابات يكون من الصعب على .  على سبيل المثال

 ينبغي على أنه.   د مراقبة نتائج جهودهم الخاصةنفس األفراد التحلي  بعدم التحيز عن
عموما للعملية الميدانية ولموظفيها، والسيما فيما يتعلق بمراقبة االنتخابات، التحلي بالحياد 

 .فيما يتعلق بنتيجة االقتراع
 



 وأيًا آان الدور المحدد الذي يضطلع به مراقب األمم المتحدة لالنتخابات، يمكن أن -6
وموظفو حقوق اإلنسان الذين يعملون .  على ضمان سالمة العملية االنتخابيةيساعد وجوده 

آمراقبين لالنتخابات يكونون في موقع يتيح لهم تقديم تقارير عن احترام البلد للحقوق 
وباإلضافة إلى ذلك، يمكن لموظفي حقوق اإلنسان تقييم درجة احترام الحكومة .  السياسية

تكوين الجمعيات، واعتناق آراء بدون تدخل،  والتجمع لحقوق حرية  التعبير وحرية 
وفضال عن ذلك، قد يستفيد الموظفون من االنفتاح النسبي الذي تتسم به فترة .  السلمي، الخ

 .االنتخابات وذلك للتحقيق في تقارير محددة عن انتهاآات حقوق اإلنسان
 
لثالث من مشارآة األمم وينصب هذا الفصل من الدليل في المقام األول على النوع ا -7

المتحدة، وهو مراقبة االنتخابات والتحقق منها، وهو نوع من المشارآة من المرجح أن 
تشارك فيه العملية الميدانية لحقوق اإلنسان لدرجة أآبر مما في أنواع المشارآة األخرى 

خبرة فنية    وبينما يتطلب إجراء االنتخابات موارد هائلة و.التي تسهم بها األمم المتحدة
آبيرة مثلما هي الحال في ناميبيا،  يتطلب مراقبة االنتخابات والتحقق منها أيضا موارد 

وباإلضافة إلى ذلك، فإن مراقبة انتخابات قد تضع عملية .  وخبرة فنية آبيرة على السواء
حقوق اإلنسان الميدانية في موقف بالغ الحساسية قد يؤثر على وظائفها األخرى في مجال 

ومن هنا، يجب أن  يخضع قرار .  رصد  وقد يعرض حيادها الضروري للخطرال
ومع ذلك، فقد منحت عدة عمليات في .  المساعدة في رصد االنتخابات لدراسة متفحصة

 .ميدان حقوق اإلنسان والية للقيام بمراقبة االنتخابات والتحقق منها
 
ن الدولية فيما يتصل باالنتخابات  ويشمل هذا الفصل نبذة عامة عن  معايير حقوق اإلنسا-8

ويستند .  الحرة والنـزيهة، آما يشمل تحليال للقضايا واألساليب المتصلة بمراقبة االنتخابات
دليل الجوانب -حقوق اإلنسان واالنتخابات"هذا الفصل في األساس إلى المنشورة المعنونة 

تي صدرت عما آان يعرف ال" القانونية والتقنية وجوانب حقوق اإلنسان في االنتخابات
 التوجيهية ط الخطو1التذييل ويتضمن .  2مرآز األمم المتحدة لحقوق اإلنسان"باسم 

-لمفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان بشأن المساعدة والرصد والمراقبة االنتخابية
 . قائمة  مراجعة حقوق اإلنسان لبحث الترتيبات االنتخابية

 

 نتخابات الحرة والنـزيهة المعايير الدولية لال-باء
 
 المشارآة في الحكم وعدم التمييز-1
 

                                                      
 Larry Gerber, Guidelines for International Election Observing؛   أنظر أيضا 1أنظر احلاشية رقم  2

(1984); Guy D. Goodwin-Gill, Free and Fair Elections: International Law and 
Practice (1994); OSCE/ODIHR Election Observation Handbook (1996); Hege 
Araldsen and Oyvind W. Thiis, “Election Observation”, Manual on Human Rights 

Monitoring (Norwegian Institute of Human Rights 1997). 



.   حق أساسي من حقوق اإلنسانحق آل شخص في المشارآة في إدارة شئون بلده  إن -9
  وتنص 3.وتتسم االنتخابات بأهمية أساسية  في ضمان االلتزام بحق المشارآة السياسية

إرادة الشعب هي مناط "سان على أن من اإلعالن العالمي لحقوق اإلن) 3 (21المادة 
باالقتراع  نزيهة تجري دورياالسلطة، ويجب أن تتجلى  هذه اإلرادة من خالل انتخابات 
 أو بإجراء مكافئ من حيث العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري

 ."ضمان حرية التصويت
 

الحقوق المدنية والسياسية  يضمن في  وباإلضافة إلى ذلك،  فإن العهد الدولي الخاص ب-10
، في انتخابات  َينتخب وُينتخب]أن"[ والفرصة في  الحقأن لكل مواطن )  ب (25المادة 

نزيهة تجري دوريا باالقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، 
 ..."تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين

 
.   اإلقليمية أيضا الحق في المشارآة في انتخابات حرة ونزيهة آما أآدت المنظمات-11

 من البروتوآول األول الملحق باالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، تتعهد 3وتبعا للمادة 
وتنص .   بإجراء انتخابات حرة على فترات معقولة   باالقتراع السريالدول األطراف 

لبعد اإلنساني  في مؤتمر األمن والتعاون في الوثيقة األخيرة التي صدرت عن اجتماع ا
االنتخابات الحرة التي تجري على فترات معقولة أوروبا الذي عقد في آوبنهاغن على أن 

باالقتراع السري تتسم بأهمية جوهرية للتعبير الكامل عما يتمتع به جميع البشر من آرامة 
د مجلس االتحاد البرلماني   وباإلضافة إلى ذلك، اعتم.أصيلة وحقوق متساوية وثابتة

الدولي في أوروبا باإلجماع اإلعالن الخاص بمعايير االنتخابات الحرة  والنـزيهة في عام 
1994. 

 
 من اإلعالن األمريكي الخاص بحقوق اإلنسان وواجباته والمادة 20 وتضمن المادة -12
نتخبوا وُينتخبوا في من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان حق المواطنين في أن َي) ب (23

من الميثاق األفريقي ) 1 (13وإضافة إلى ذلك، تنص المادة .  انتخابات نزيهة تجري دوريا
لحقوق اإلنسان والشعوب على أن لكل مواطن الحق في المشارآة بحرية في ) بنجول(

 .  إدارة شئون الحكم
 

 تطبيقا ت حرة ونزيهةالحق في المشارآة في انتخابا وباإلضافة إلى ما سبق، ُيطبق -13
من ) أ (7 من اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة والمادة 1وتنص المادة .  عاما وبدون تمييز

حق المرأة في التصويت في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على 
لقضاء من اتفاقية ا) ج (5وعمال بالمادة . جميع االنتخابات  على قدم المساواة مع الرجل

تتعهد الدول األطراف بحظر التمييز العنصري  "على جميع أشكال التمييز  العنصري، 
والقضاء عليه بكافة أشكاله وبضمان حق آل إنسان ، دون تمييز بسبب العرق  أو اللون  
أو األصل القومي أو  اإلثني، في المساواة أمام القانون، ال سيما في التمتع بالحقوق 

 على أساس االقتراع -اقتراعا وترشيحا-سيما  حق االشتراك في االنتخابات، وال]السياسية[
العام المتساوي،  واإلسهام في الحكم وفي إدارة الشئون العامة  على جميع المستويات، 

                                                      
 .اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان من ) 1 (21املادة 3



 من اإلعالن العالمي 2أنظر أيضا المادة ...".  (وتولي الوظائف العامة على قدم المساواة
 ). العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من2لحقوق اإلنسان والمادة 

 
 4 الحقوق األساسية-2
 

 تحمي صكوك حقوق اإلنسان الدولية أيضا عددا من الحقوق األساسية التي يعد التمتع -14
والحق في المشارآة في انتخابات حرة ونزيهة  .  بها حاسما ألي عملية انتخابية حقيقية

  : هذه الحقوق، بما فيهايتضمن
 

 العملية االنتخابية آليٌة الغرض منها هو التعبير عن اإلرادة -الحق في حرية التعبير 
ولذلك  يجب توطيد حماية الحق في التعبير عن  األفكار الحزبية .  السياسية للشعب

 5.خالل فترة االنتخابات
 الحرية غير المشروطة في اعتناق رأى سياسي تعد أمرا -الحق في حرية الرأي 

 لإلرادة الشعبية في بيئة الرسميا في سياق االنتخابات نظرا  الستحالة التأآيد حتمي
  6.تغيب عنها هذه الحرية أو تخضع فيها لقيود بأي طريقة

 يجب احترام حق التجمع حيث إن  المظاهرات العامة -الحق في التجمع السلمي 
 وتتيح آلية فعالة والتجمعات السياسية تشكل جزءا ال يتجزأ من العملية االنتخابية

 7.لنشر المعلومات السياسية على الجمهور
 يشمل هذا الحق بوضوح الحق في تكوين المنظمات -الحق في تكوين الجمعيات 

واحترام هذا الحق أمر حيوي أثناء العملية االنتخابية .  السياسية والمشارآة فيها
مثل واحدة من أهم نظرا ألن القدرة على تكوين أحزاب سياسية واالنضمام إليها ي
  8.الوسائل التي يمكن أن يشارك بها الشعب في العملية الديمقراطية

 
نبذة عامة عن معايير القانون الدولي لحقوق اإلنسان " المعنون الفصل الرابع أنظر -15

للحصول على مزيد من التفاصيل عن  المعايير الدولية المتصلة بهذه " والقانون اإلنساني
 الحقوق األخرى ذات الصلة بالعملية االنتخابية  الحق في حرية التنقل، وتشمل.  الحقوق

وتنظيم اتحادات العمال، ومشارآة الشخص في إدارة شئون الحكم، والتحرر من التمييز 
ألسباب سياسية و الحق في التحرر من القتل التعسفي في الظروف التي تتسم بصعوبة 

 .خاصة
 

 أهداف مراقبة االنتخابات-جيم
 

                                                      
 .8 إىل 6 الفصل الثالث، الصفحات من  حقوق اإلنسان واالنتخابات، مركز األمم املتحدة حلقوق اإلنسان،4
 .7املرجع السابق، صفحة  5
 .7املرجع السابق، صفحة  6
 .8املرجع السابق، صفحة  7
 .8املرجع السابق، صفحة  8



 : يمكن أن يحقق رصد االنتخابات سبعة أغراض على األقل-16
يتسم  للعملية االنتخابية تقييم إجراء ضمان والرئيسي في الواقع هو األولالغرض  

 .والموضوعية وعدم التحيز باالستقالل
 .لتشجيع قبول نتائج االنتخاباتوثانيا، يمكن إجراء الرصد  
 في تشجيع المشارآة ولبناء ثقة المنتخبلوثالثا، يمكن إجراء مراقبة االنتخابات  

 .العملية االنتخابية
، بما في ذلك ردع وآشف ضمان سالمة العملية االنتخابيةوالغرض الرابع هو  

 .العنف  واإلرهاب والتزوير
 .وخامسا، هناك حاجة إلى رصد حماية جميع حقوق اإلنسان خالل فترة االنتخابات 
، وبخاصة فيما يتعلق بالقضايا لمنازعاترصد االنتخابات فض اوسادسا، يسّهل  

 .المتصلة بالعملية االنتخابية
وبناء دعما غير مباشر  للتربية الوطنية  رصد االنتخابات يوفروسابعا، يمكن أن  

 .المجتمع المدني
 

اختيار موظفي حقوق اإلنسان للعمل آمراقبين -دال
 لالنتخابات

 
ومن المثالي رغم .  ن عضوين آحد أدنى ينبغي أن يتألف وفد مراقبة االنتخابات م-17

ومن المهم . ذلك  أن يضم الوفد عددا  أآبر آثيرا من اثنين من موظفي حقوق اإلنسان
بعدد آاف من المراقبين لضمان وجودهم في عدد آاف من أماآن التصويت السماح 

جم البلد وعند تقرير حجم وفد المراقبة، ينبغي النظر في عوامل مثل ح. وأنشطة االنتخابات
 .  وعدد سكانه وعدد مراآز التصويت

 
وآلما قل عدد المراقبين، .   ينبغي النظر في عدد من العوامل عند اختيار المراقبين-18

 تفوق بسمعة في االستقالل وعدم التحيز والموضوعيةآلما ازدادت أهمية تمتعهم 
.  رات اللغوية مهمة أيضاوالمها.  المؤهالت الطبيعية التي يتمتع بها موظفو حقوق اإلنسان

 .وهناك عامل آخر، وهو الخبرة في إدارة شئون االنتخابات أو السياسة
 

وباإلضافة إلى .   ينبغي أن يدرك مراقبو االنتخابات والية  العملية الميدانية وطرقها-19
إحاطتهم بالمعلومات عن تاريخ ذلك، ينبغي أن يكونوا واسعي المعرفة بالفعل أو أن يتم 

 .لد الذي تجري فيه االنتخابات وسياسته الراهنة وثقافته المحلية والعملية االنتخابية فيهالب
 

  مدة المراقبة-هاء
 

وجودهم من  المشارآة الفعالة لموظفي حقوق اإلنسان باعتبارهم مراقبين تتطلب -20
وإذا  آان موظفو حقوق اإلنسان الذين يعملون مراقبين . بداية العملية االنتخابية

لالنتخابات ال يقيمون بصفة منتظمة  في البلد، فُيفضَّل أن يقوموا بزيارة موقع االنتخاب 



 والحملة السياسية ومرة ثانية تمرتين على األقل، مرة الستعراض التحضيرات لالنتخابا
وآحد أدنى، ينبغي لموظفي حقوق اإلنسان القائمين .   لمراقبة االنتخابات وعد األصوات

وينبغي أن .  على األقل خابات  أن يخططوا إلجراء زيارة تستغرق سبعة أيامبمراقبة االنت
يستخدم مراقبو االنتخابات هذه المرة لمقابلة الفاعلين الرئيسيين في العملية السياسية والسفر 
خارج العاصمة وتقييم االستعدادات لالنتخابات، بما في ذلك جلسات التسجيل ومراقبة 

 .خابات ورصد عد األصواتاألنشطة اليومية لالنت
 

  إخطار السلطات بالمراقبة-واو
 

آمراقبين لالنتخابات،  فالبد أن يكون  إذا آان لموظفي حقوق اإلنسان أن يعملوا -21
وجودهم مسموحا به صراحةً من جانب آل من والية العملية الميدانية وقوانين االنتخابات 

البارزة التي تتسم بها عملية االنتخابات،  ونظرا  لألهمية .  أو المسؤولين/واإلجراءات و
 .  ينبغي وصف دور المراقب وصفا واضحا في المواد اإلعالمية العامة

 
 وفي بداية عملية مراقبة االنتخابات، ينبغي أن يعلن موظفو حقوق اإلنسان عن -22

بغي آما ين.  وينبغي أن يوضحوا األهداف المحددة للمراقبة.  وجودهم في موقع االنتخاب
أن يؤآدوا على استقالل موظفي حقوق اإلنسان وعدم تحيزهم في أدائهم لدور مراقبي 

 .االنتخابات، وعلى استعداد عملية حقوق اإلنسان الميدانية لتلقي تعليقات
 

 االتصاالت والمقابالت-زاي
 

 ينبغي لموظفي حقوق اإلنسان  الذين يعملون آمراقبين لالنتخابات السعي إلى مقابلة -23
سابقة لالنتخابات (ومن المهم ترتيب اجتماعات .  عدد من المشارآين في العملية السياسية

وينبغي أن .  مع مسؤولي الحكومة وزعماء األحزاب والمرشحين) والحقة لها على السواء
يحاولوا أيضا مقابلة أعضاء الهيئة الحكومية التي تدير االنتخابات، وممثلي المنظمات، 

وعند مقابلة .  مال والمنظمات المهنية وجماعات حقوق اإلنسان، الخمثل اتحادات الع
أعضاء المنظمات، ينبغي لموظفي حقوق اإلنسان التحقيق في الشكاوى المحددة بخصوص 

 .العملية االنتخابية
 
 قضايا حقوق اإلنسان الرئيسية-1
 

 9  إلى معرفةيعملون آمراقبين لالنتخابات عموما موظفو حقوق اإلنسان الذين يحتاج -24
 

قد حظيت حرية التنقل والتجمع وتكوين الجمعيات والتعبير ما إن آانت  )1(
 باالحترام أثناء فترة االنتخاب؛
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 ؛أنشطتها السياسية في حدود القانونما إن آانت جميع األحزاب قد أجرت  )2(
لقيود ما إن آان أي حزب سياسي أو جماعة ذات اهتمام خاص قد خضعا  )3(

 أو يما يتعلق بإمكانية الوصول إلى وسائل اإلعالمتعسفية وغير ضرورية ف
 فيما يتعلق عموما بحرية  توصيل آرائها؛

  والمؤيدين قد تمتعوا باألمن على قدم األحزاب والمرشحينما إن آانت  )4(
 المساواة؛

  بدون خوف أو تهديد؛التصويت بحريةما إن  آان  المنتخبون قد استطاعوا  )5(
 ؛ االقتراعسريةما  إن آان هناك حفاظ على  )6(
تتفادى التزوير والخروج على ما إن آان االقتراع قد جرى في مجمله بطريقة  )7(

 .المبادئ القانونية
 
  الجماعات المعنية-2
 

تقرير موقف وانطباعات الجماعات  ينبغي أن يسعى موظفو حقوق اإلنسان إلى -25
 : عن طريق طرح األسئلة التاليةالمعنية

 
 ؟حزاب السياسية المتنافسةشواغل آل واحد من األما هي  )1(
 ؟شواغل منظمات حقوق اإلنسان غير الحكومية المحليةما هي  )2(
 ؟شواغل منظمات حقوق اإلنسان الدولية المعنيةما هي  )3(
 ؟شواغل األوساط القانونيةما هي  )4(
 الالعبين الوطنيين الرئيسيين علنا على االلتزام بنتيجة جميعوافق هل  )5(

 االنتخابات؟
 ؟ الديبلوماسيةشواغل األوساطما هي  )6(

 
  البنية األساسية الوطنية-3
 

دراسة البنية وينبغي أيضا لموظفي حقوق اإلنسان العاملين آمراقبين لالنتخابات -26
 : وطرح األسئلة التاليةاألساسية القائمة في البلد

 
 ؟بخبرة في تنظيم انتخابات حرة ونزيهةهل يتمتع الهيكل اإلداري الوطني  )1(
بخبرة في   المشارآة في االنتخابات المتعددة سياسية  الاألحزابهل تتمتع  )2(

 ؟األحزاب
 ؟تستطيع األحزاب السياسية المشارآة في االنتخابات الوشيكةهل  )3(
الذين يتيحان لها  الهيئة القضائية باالستقالل الكافي وحسن األداء هل تتمتع  )4(

 الحكم في أمور االنتخابات؟
 

قوق اإلنسان القائمين بمراقبة االنتخابات   وباإلضافة إلى ما سبق، يقوم موظفو ح-27
 :بشأن قوانين البلد وإجراءاته ما يلي بتقرير

 



 ؟تحترم القوانين واإلجراءات  المعايير الدوليةهل  )1(
 للشعب تعبر عن االحتياجات الخاصة والطموحات والواقع التاريخيوهل  )2(

 الذي يعنيه األمر؟
  تقرير مصيره؟  وحق الشعب فيتعبر عن اإلرادة السياسيةوهل  )3(

 

 السفر-حاء
 

آمراقبين لالنتخابات أن   من المهم بصفة خاصة لموظفي حقوق اإلنسان الذين يعملون -28
  آما ينبغي ، في ظل الوالية األساسية للعملية الميدانية، .يتمتعوا بحرية التنقل والوصول

 .حمايتهم من األذى أو التدخل في واجباتهم الرسمية
 

وقوع انتهاآات للحملة وتزوير لالنتخابات في جميع أنحاء البلد، ينبغي  ومع احتمال  -29
للموظفين السفر على امتداد واسع قدر اإلمكان  من أجل الحصول على تقييم دقيق للعملية 

وينبغي لموظفي حقوق اإلنسان أثناء سفرهم عدم استخدام مرافقين من الحكومة .  االنتخابية
األمن الحكومية أو مسؤولي الحكومة أو ممثلي األحزاب قد فالسفر مع قوات .  أو الجيش

 .يرهب األفراد الذين يتم إجراء مقابالت معهم
 

 10رصد االنتخابات-طاء
 

عند مراقبة عملية االنتخاب، قد تقسم عملية حقوق اإلنسان الميدانية جهودها إلى أربع -30
النتخابية، والتصويت،  وعد االستعدادات السابقة لالنتخابات وفترة الحملة ا: فترات هي

 . األصوات،  والمتابعة الالحقة لالنتخابات
 
 رصد االستعدادات السابقة لالنتخابات وفترة الحملة االنتخابية-1
 
  وضع قانون وإجراءات لالنتخابات-أ
 

ينبغي أن تحترم عملية تحديد الدوائر والحدود االنتخابية المعيار الدولي الخاص  -31
وينبغي أال يكون الهدف من  هذا التحديد .    قدم المساواة بين الناخبينباالقتراع على

 . تمييع أو  استبعاد أصوات أي مجموعات أو مناطق جغرافية معينة
 

 في االعتبار نطاقا من المعلومات، إجراءات التحديد المنصف للدوائر االنتخابيةتأخذ -32
لسالمة اإلقليمية، والتوزيع الجغرافي،  بما في ذلك المعلومات الديمغرافية المتاحة،  وا

وإذا آان التحديد يستند إلى بيانات التعداد، ينبغي لموظفي حقوق .  والتضاريس، الخ
                                                      

 الصادرة عن مركز األمم املتحدة حلقوق حقوق اإلنسان واالنتخاباتإىل يستند هذا اجلزء بصورة أساسية  10
  .HR/P/PT/2 ، 1994اإلنسان،



توزيع مراآز وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي .  ما إن آان  التعداد دقيقااإلنسان أن يقرروا 
 .رة انتخابية داخل آل دائيضمن المساواة في الوصول إليها على نحو االقتراع

 
 وينبغي أن  تحاذر القوانين واإلجراءات  االنتخابية من منح مزايا غير منصفة -33

ويجب أن تكون األحكام المتعلقة بمؤهالت المرشحين .  للمرشحين الذين تدعمهم الحكومة
. واضحة ويجب أال تنطوي على تمييز ضد المرأة أو جماعات عنصرية أو إثنية معينة

 . فقد األهلية الستعراض مستقلويجب أن  يخضع
 

 على المشارآة أو إجراء وينبغي أال تواجه األحزاب السياسية قيودا غير معقولة -34
.  وينبغي توفير حماية  بمقتضى القانون ألسماء األحزاب ورموزها.  الحمالت االنتخابية

وقت وينبغي أن ينشئ القانون بوضوح إجراءات تسمية وآالء األحزاب،  ومتطلبات 
 التقويم االنتخابيوباإلضافة إلى ذلك،  ينبغي أن يوفر .  ومكان الترشيح، وتمويل الحمالت

 .وقتا آافيا للحمالت والجهود اإلعالمية العامة
 
 رصد إدارة شئون االنتخابات-ب
 

 هيكل إداري موضوعي وغير متحيز ومستقل تطبيقالقانون  أحكام ينبغي أن تضمن -35
 األحكام الخاصة بالتعيين في حقوق اإلنسان االنتباه بعناية إلى وينبغي لموظ.  وفعال

. والمكافأة والواجبات والسلطات والمؤهالت وهيكل تقديم تقارير موظفي االنتخابات
هل أنشئ خط واحد للسلطة ) 1: (وينبغي أن يطرح موظف حقوق اإلنسان هذه األسئلة

هل من المحتمل أن )  3(تحيزة؟ وهل طريقة التعيين موضوعية وغير م) 2(النهائية؟ و
 تكون وسيلة التعويض فاسدة؟

 
آما . حسن األداءمؤهالت  على جميع المستويات الموظفين ويجب أن تتوفر في -36

والتدريب المسبق .  معزولين عن التحيز والضغط السياسي يكون الموظفونينبغي أن 
راء جميع األنشطة االنتخابية، وينبغي إج.  الكافي حتمي لجميع المسؤولين عن االنتخابات

بما فيها عملية صنع القرار والعملية القانونية وتنظيم األنشطة،  على نحو يتسم بالشفافية 
 .وباإلضافة إلى ذلك، البد من وجود إجماع عام بشأن الهيكل اإلداري.  الكاملة

 
  رصد التسجيل-ج
 

تنظيما دقيقا لضمان   العملية يمتنظ للناخبين، فيجب التسجيل المسبق في حالة اقتراح -37
إنصاف وفعالية األحكام المتعلقة بمؤهالت الناخبين ومتطلبات اإلقامة وقوائم االنتخاب 

وينبغي أن تتاح قوائم الناخبين  لألحزاب .  والسجالت ووسائل الطعن في تلك الوثائق
مثل استخدام  (ةتدابير بديلوإذا لم يجر تسجيل سابق لالقتراع، فيجب تطبيق .   المعنية

 وتصويت األشخاص الذين ال يتمتعون لمنع ازدواجية التصويت) الحبر الذي ال يمحى
 .باألهلية

 
 ويجب أال تمثل عوامل فقد األهلية تمييزا غير مسموح به، وينبغي أن تقييدها لتوفير -38

 التسجيل إجراءات ويجب أن تتسع.  الحد األقصى المعقول من حق الشعب في االنتخاب



 وأال ينجم عنها حواجز تقنية غير ضرورية أمام مشارآة األشخاص للمشارآة الواسعة
 .  المؤهلين

 
  رصد توعية المواطنين-د
 

لتوعية الناخبين توعية موضوعية وغير حزبية  ينبغي توفير التمويل واإلدارة -39
بة السكان في وينبغي أن تقوم حملة توعية الناخبين على أساس تجر.   وللحمالت اإلعالمية

  آما ينبغي .وينبغي إحاطة الجمهور علما بمكان وزمان وآيفية التصويت.  التصويت
 . توعية الجمهور بأسباب أهمية التصويت

 
وينبغي إتاحة آتابات على نطاق واسع  وينبغي نشرها بشتى اللغات الوطنية للمساعدة -40

وينبغي أن تشجع توعية .  نعلى ضمان المشارآة الفعالة من جميع الناخبين المؤهلي
وينبغي .  الناخبين على مشارآة الجميع، بمن فيهم أفراد الجماعات اإلثنية والمرأة

استخدام طرق الوسائط المتعددة لتوفير توعية فعالة للمواطنين  على مختلف مستوياتهم من 
ع أرجاء إقليم وينبغي أن تمتد حمالت توعية الناخبين في جمي.  القدرة على القراءة والكتابة

 .البلد، بما في ذلك المناطق الريفية والنائية
 
  رصد وسائل اإلعالم-هـ
 

 تتسم بأهمية وسائل اإلعالم المرشحين واألحزاب إلى اإلنصاف في وصول ترتيبات -41
 أنظمةوينبغي أن تنص .  خاصة  عندما تسيطر الحكومة على وسائل اإلعالم الرئيسية

ضمانات ضد الرقابة السياسية والمزايا الحكومية غير وسائل اإلعالم على وجود 
والوصول المنصف .  المنصفة وعدم المساواة في الوصول خالل فترة الحملة االنتخابية

إلى وسائل اإلعالم ال يتضمن فقط المساواة في الوقت والمكان المخصصين،  بل أيضا في 
آما ينبغي .  ه اإلعالنات المطبوعةاالنتباه إلى ساعة البث اإلذاعي والموضع الذي تنشر في

لموظفي حقوق اإلنسان محاولة تقرير ما إن آان هناك اتفاق واسع بشأن النظام التنظيمي 
 .لوسائل اإلعالم

 
 وينبغي لموظفي حقوق اإلنسان الذين يعملون آمراقبين لالنتخابات  القيام برصد -42

 تقييم إمكانية وصول المشارآين إلى ويمكن.  وسائل اإلعالم الوطنية والمحلية على السواء
العملية السياسية عن طريق رصد البرامج  السياسية وبرامج توعية المواطنين المذاعة 

 .وتخصيص الوقت لمختلف األحزاب السياسية
 
  رصد التصويت-2
 

تغطية أآبر عدد ممكن من مراآز االقتراع   ينبغي لموظفي حقوق اإلنسان السعي إلى -43
 .وينبغي لهم إيالء اهتمام خاص بمراعاة المبادئ التالية.  نتخابفي يوم اال

 



بأحكام تفصيلية تتعلق بشكل بطاقات   ينبغي توجيه االنتخابات الحرة  والنـزيهة -44
وينبغي لهذه .   وتصميم صناديق ومقصورات االنتخاب وطريقة التصويتالتصويت

 .غي أن تحترم سرية التصويت وينبتحمي العملية من ممارسات التزويراألحكام أن 
 

وينبغي أن تصاغ بطاقات االنتخاب صياغة واضحة وأن تحتوي على معلومات   -45
مع ذلك ينبغي وضع مناصب المرشحين وأسماء   و.مماثلة بجميع اللغات الوطنية

األحزاب بالتناوب على البطاقة االنتخابية وذلك لتفادي التزوير وإلتاحة فرصة متساوية 
ُتؤخذ في االعتبار مختلف مستويات القدرة وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن . كلكل مشار

وينبغي تصميم أحكام .   في البلد  عند تصميم شكل البطاقة االنتخابيةعلى القراءة والكتابة
 والتصويت الغيابي بما يشجع أوسع مشارآة ممكنة بدون اإلخالل بأمن ةالتصويت بالوآال

مثل  (خاذ ترتيبات تالئم الناخبين ذوي االحتياجات الخاصةوينبغي ات.  االنتخابات
المعوقين وآبار السن والطلبة والمجندين والعمال وموظفي الخدمة الخارجية والسجناء 

 .مع عدم اإلخالل بأمن االنتخابات) الذين يحتفظون بحقوق التصويت
 

.  آن التصويتوينبغي إتاحة آميات آافية من مواد التصويت في آل واحد من أما -46
وينبغي تزويد موظفي االنتخاب بتوجيه واضح بشأن قبول الناخبين المؤهلين والتعرف 

. وينبغي أن تكون األسئلة المطروحة على الناخبين محددة بالنظام األساسي. على هوياتهم
أي شواهد تدل على حدوث  موظفو حقوق اإلنسان يراقبوباإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن 

 .بين أو َتعرضهم لمعاملة تمييزيةإرهاب للناخ
 

 وينبغي أال يتدخل موظفو حقوق اإلنسان في عملية التصويت، إال إذا استعانت بهم -47
واستجابة موظف حقوق اإلنسان لطلبات المساعدة تتوقف على الظروف التي .  السلطات

" آمراقب"وينبغي لموظف حقوق اإلنسان  أن يكون واعيا لمرآزه .  تنطوي عليها الحالة
لدى اتخاذ مثل هذا القرار وأن يضمن عدم تأويل أي إجراء يتم اتخاذه باعتباره حزبيا أو 

وينبغي إبالغ سلطات االنتخابات المرآزية بأي .  أن يساء تفسيره بأي طريقة أخرى
 .مشاآل خطيرة

 
 رصد عد األصوات-3
 

ية االقتراع وعد لموظفي حقوق اإلنسان التواجد عند نها  من المهم بصفة خاصة -48
وينبغي أن يكون عد األصوات مفتوحا أمام المراقبة الرسمية من قبل .  البطاقات االنتخابية

ويجب في آل الحاالت أن .   األحزاب المعنية، بما في ذلك المراقبين الوطنيين والدوليين
بطريقة تؤخذ في الحسبان جميع البطاقات االنتخابية التي صدرت والتي لم تصدر والتالفة 

ويجب أن تكون عمليات عد األصوات والتحقق منها وإبالغ النتائج واالحتفاظ .  منتظمة
وينبغي إتاحة إجراءات إعادة عد األصوات في حالة .  بالوثائق الرسمية آمنة ونزيهة

ومن المثالي تطبيق إجراءات بديلة ومستقلة للتحقق، مثل جدولة .  النتائج المشكوك فيها
 .  ازيالتصويت بالتو

 
ما إن آان األشخاص الذين حرموا من حقوق  موظفو حقوق اإلنسان يقرر وينبغي أن -49

وينبغي أن ينص القانون على حق الطعن .  التصويت يحصلون على تعويض موضوعي



وينبغي أن تحدد .   في نتائج االنتخابات وعلى حق األحزاب المغبونة في التماس التعويض
ستعراض المتاح وإجراءات الشروع فيه والسلطات التي تتمتع بها عملية االلتماس نطاق اال

 .الهيئة القضائية المستقلة المكلفة بهذا االستعراض
 
  رصد النتائج والمتابعة-4
 

 وعقب االنتخابات مباشرة، تطلب الصحافة  في العادة من األمم المتحدة  والمراقبين -50
ومن المستحيل إصدار .  نتخابات حرة ونزيهةالدوليين اآلخرين اإلعالن عما إن آانت اال
 حيث لم يتم بعد البدء في التقدم بشكاوى ولم يتم حكم نهائي سريع بخصوص االنتخابات

من الضروري في العادة غير أنه .  الحصول بعد على المعلومات  من المناطق القروية
 استنادا قت ومشروطإصدار بيان مؤ  أو الممثل الخاص لألمين العام لمقر األمم المتحدة

 .  إلى المعلومات المتاحة في ذلك الوقت وذلك من أجل االستفادة من اهتمام وسائل اإلعالم
 

وال يمكن لموظفي حقوق اإلنسان تكوين صورة آاملة عما حدث إال بعد تلقي شكاوى  -51
 وبعد قيام موظفي حقوق اإلنسان.  من األحزاب السياسية المعارضة والناخبين وغيرهم

 لتقرير ما إن آانت مبررة  وبعد تقرير ما إن آان ذلك قد أثر على  بالتحقيق في الشكاوى
يمكن لقيادة عملية حقوق اإلنسان الميدانية  التي تتولى رصد االنتخابات نتائج االنتخابات، 

فإن أي ومع ذلك، .    قد جرت بصورة حرة ونزيهةتأن تقوم بتقييم ما إن آانت االنتخابا
 أو الممثل الخاص لألمين العام   هذا التقييم يصدره في العادة مقر األمم المتحدةبيان عن

وال .  أو قيادة  عملية حقوق اإلنسان الميدانية وذلك بعد التشاور والحصول على التفويض
يجوز  تحت أي ظرف أن يتولى موظف حقوق اإلنسان أو مراقب االنتخابات مخاطبة 

 .النتخابات أو الحكم عليها أو على نتيجتهاوسائل اإلعالم بشأن تقييم ا
  



  للفصل الرابع عشر1التذييل 
الخطوط التوجيهية لمساعدة ورصد ومراقبة 

 االنتخابات
 مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

 
 قائمة مراجعة حقوق اإلنسان لفحص الترتيبات االنتخابية

 )1993ن، وثيقة داخلية لمفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسا(
 

 إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكومة
 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان) 3 (21المادة 

 
 :تشمل أغراض مشارآة األمم المتحدة ما يلي

 بناء الثقة -
 ردع العنف واإلرهاب -
 تسهيل فض المنازعات -
 ردع التزوير -
 الكشف عن التزوير -
 تشجيع قبول النتائج -
 دعم توعية المواطنين -
 ماية حقوق اإلنسانتعزيز وح -

 :تشمل الموضوعات التي يغطيها الراصدون والمستشارون
 وضع قانون وإجراءات لالنتخابات -
 إدارة شئون االنتخابات -
 التسجيل -
 إعداد قوائم الناخبين -
 فترة الحملة االنتخابية -
 توعية المواطنين -
 التصويت -
 وسائل اإلعالم -
 عد األصوات -
 )تسليم السلطة، الخ(النتائج والمتابعة  -
حاالت األقليات  وغيرهم من الجماعات المستضعفة قبل وأثناء وبعد  -

 االنتخابات
 :تشمل أسئلة الرصد والمراقبة والتحقق ما يلي

 هل هناك ما ينص صراحة على وجود مراقبين؟ -
 هل سُيسمح بحضور مراقبين  وطنيين؟ -
 هل سُيسمح بحضور مراقبين دوليين؟ -
 هل دورهم يحدده القانون بوضوح؟ -



 قدم مواد توعية الناخبين وصفا لدورهم؟هل  ت -
 هل سيتمتعون بحرية التنقل داخل البلد؟ -
 هل سيتاح لهم إمكانية الوصول إلى آافة األنشطة الهامة؟ -
 آيف سيتم حمايتهم من وقوع أذى لهم؟ -
 آيف  سيتم منع التدخل في واجباتهم؟ -
 آيف  سيتم تدريبهم وتوجيهم؟ -
 هل سيتواجدون بأعداد آافية؟ -
 م إيواؤهم؟آيف سيت -
 ما هو الدور المحدد الذي سيضطلعون به؟ -
 هل   لهم الحق في تقديم  شكاوى والتماسات؟ -

 :األسئلة المسبقة بشأن مشارآة األمم المتحدة
 والية رسمية من الحكومة؟/هل تم الحصول على طلب -
 هل يوجد دعم عام واسع لمشارآة األمم المتحدة؟ -
 جانب األمم المتحدة؟هل يتوفر وقت مسبق لمشارآة فعالة من  -
 هل يوجد بعد دولي  واضح للحالة؟ -
 الشواغل بشأن حقوق اإلنسان التي يتم تقديمها؟ -
 إمكانية فض المنازعات؟ -
هل قامت إحدى هيئات األمم المتحدة الرسمية باتخاذ قرار لصالح  مشارآة  -

 ؟)مثل مجلس األمن أو الجمعية العامة(األمم لمتحدة 
 سيمة لحقوق اإلنسان؟هل توجد حالة انتهاآات ج -
 هل نطاق المساعدة المطلوبة مالئم؟ -
 هل ينبغي توسيعها؟ -
 هل ينبغي تخفيضها؟ -
هل ستشجع مشارآة األمم المتحدة على الثقة غير المبررة في عملية  -

 متصدعة أو زائفة؟
 هل ستحسن مشارآة األمم المتحدة من العملية؟ -
ن بتنفيذ نصيحة األمم هل ستقوم الحكومة  والفاعلين السياسيين  الرئيسيي -

 المتحدة؟
 : الجماعات المعنيةتاالستعالم عن مواقف وانطباعا

 ما هي شواغل آل واحد من األحزاب السياسية المتنافسة؟ -
 ما هي شواغل منظمات حقوق اإلنسان غير الحكومية المحلية؟ -
 ما هي  شواغل جماعات األقلية؟ -
 ما هي  شواغل جماعات المرأة؟ -
 ات حقوق اإلنسان الدولية المعنية؟ما هي  شواغل منظم -
 ما هي  شواغل األوساط القانونية؟ -
 ما هي  شواغل األوساط الديبلوماسية؟ -
 هل وافق جميع الالعبين الرئيسيين  موافقة علنية على االلتزام بنتيجة  -

 االنتخابات؟
 :فحص البنية األساسية القائمة

 نتخابات حرة ونزيهة؟هل يتمتع الهيكل اإلداري الوطني  بخبرة في تنظيم ا -



هل تتمتع األحزاب السياسية  بخبرة في المشارآة في االنتخابات المتعددة  -
 األحزاب؟

هل تتمتع الهيئة القضائية باالستقالل الكافي وحسن األداء الذين يتيحان لها  -
 الحكم في المسائل االنتخابية؟
 :استعراض القوانين واإلجراءات االنتخابية

 واإلجراءات  المعايير الدولية؟هل تحترم القوانين  -
وهل تعبر عن االحتياجات الخاصة والطموحات والواقع التاريخي للشعب   -

 المعني باألمر؟
 وهل تعبر عن اإلرادة السياسية  وحق الشعب في تقرير مصيره؟ -

 :الحكم  بما إن آانت االنتخابات حرة
 هل ستسمح  بعدم تقييد التعبير عن إرادة الشعب؟ -
  جو يخلو من اإلرهاب؟هل ستجري في -
 هل ستصاحبها آليات لحماية حقوق اإلنسان؟ -

 :تقرير ما إن آانت الحقوق األساسية مضمونة
 حرية التعبير؟ -
 حرية الرأي؟ -
 حرية  المعلومات؟ -
 حرية التجمع؟ -
 حرية تكوين الجمعيات؟ -
 استقالل اإلجراءات القضائية ؟ -

 :فحص ترتيبات سرية االقتراع
وبطاقات وصناديق  التصويت آافية لتحقيق هل المقصورات والستائر  -

 )تحليل موضوعي(السرية؟ 
تحليل (هل يضمن الناخبون أنهم في أمان يتيح لهم التصويت آما يرغبون؟  -

 )ذاتي
 :قياس الترتيبات الرامية إلى تحقيق اإلنصاف

 هل تم إرساء مبدأ االقتراع على قدم المساواة بين الناخبين؟ -
 ع العام بين الكبار؟هل تم إرساء مبدأ االقترا -
 هل هناك ضمان لعدم التمييز في الحقوق السياسية؟ -
 ما هي الضمانات التقنية لحماية اإلنصاف؟ -

 :تقييم التواتر الكافي للدورات
 هل توجد فواصل زمنية معقولة لالنتخابات الجديدة؟ -
 هل يوجد وقت آاف لالستعداد  لكل مرحلة من مراحل العملية؟ -
 على إجراءات  التعطيل المسموح بها في حاالت هل توجد قيود آافية  -

 الطوارئ؟ 
 ":بالنـزاهة" توقع ما إن آانت االنتخابات ستتسم 

  نزيهة تالئم إرادة الشعب؟إجراءاتهل توجد  -
   حقيقية، بما في ذلك نقل السلطة؟تأثيراتهل ستوجد  -
   حقيقي لمختلف األحزاب والمرشحين؟اختيارهل سيكون هناك  -
 :اة في الحصول على الترشيح والخدمةتقييم المساو



هل تعمل القوانين أو اإلجراءات أو الوقائع الموجودة على  أرض الواقع  -
 على التمييز ضد مرشحين  محتملين؟
 :قياس  إمكانية االختيار عن علم من جانب الناخبين

هل آانت الحملة االنتخابية آافية ليكون الشعب على فهم بالقضايا  -
 والمواقف؟

لت إلى جميع قطاعات جمهور الناخبين مواد مفهومة لتوعية هل وص -
 الناخبين؟

 هل يفهم الناخبون في الحقيقة القضايا واألحزاب الرئيسية؟ -
 :تقييم خطط إدارة االنتخابات

 هل الهيكل اإلداري مستقل وموضوعي؟ -
 هل هو فعال؟ -
 هل تم إنشاء خط واحد للسلطة النهائية؟ -
 ير متحيزة؟هل طريقة التعيين  موضوعية وغ -
 هل من المحتمل أن وسائل التعويض فاسدة؟ -
 هل سيتمتع الموظفون بالمؤهالت الضرورية لحسن األداء؟ -
 هل آل مستويات الموظفين معزولة عن التحيز؟  -
 هل هي معزولة عن الضغط السياسي؟ -
 وعن تعديل المرتبات أو الحرمان منها ألسباب سياسية؟ -
  الفساد؟هل هناك ضمانات قانونية مطبقة لمنع -
 ولمنع التحيز؟ -
 ولمنع التزوير؟ -
 هل هناك إجماع عام بشأن الهيكل اإلداري؟ -
 هل سيتوفر تدريب مسبق آاف للمسؤولين؟ -

 :فحص حدود الدوائر االنتخابية
 هل تحترم  الدوائر والحدود االقتراع على قدم المساواة بين الناخبين؟ -
 هل تم رسمها النتقاص أصوات جماعة معينة؟ -
 افية معينة؟منطقة جغر -
 هل تأخذ في الحسبان المعلومات الديمغرافية المتاحة؟ -
 هل هناك تعداد دقيق؟ -
 هل تأخذ التضاريس في الحسبان؟ -
 هل ُيأخذ التوزيع الجغرافي في الحسبان؟ -
 هل سيتم توزيع مراآز االقتراع بالتساوي؟ -

 :تقييم تسجيل الناخبين
 هل تم اقتراح تسجيل مسبق للناخبين؟ -
 لخاصة بالمؤهالت منصفة؟هل األحكام ا -
 هل متطلبات اإلقامة منصفة؟ -
 هل اإلجراءات الخاصة بالقوائم والسجالت منصفة؟ -
 وهل هي فعالة؟ -
 هل تم وضع إجراءات للطعن في القوائم؟ -
 الستئناف تلك القرارات؟ -



 هل القوائم مقبولة  لألطراف المعنية؟ -
 هل تمثل عوامل الحرمان من األهلية تمييزا غير مسموح به؟ -
 وهل تسمح بالحد األقصى المعقول من الحق في االنتخاب؟ -
 هل هناك حواجز تقنية  تعترض سبيل التصويت أمام األشخاص المؤهلين؟ -
 إجراءات التسجيل لمن يناهزون العمر األدنى؟ -
 هل فترة التسجيل طويلة بما يكفي لتحقيق أقصى إمكانية للوصول إليه؟ -
 :ك وسائل أخرى من أجلإذا لم يكن هناك تسجيل مسبق، فهل هنا -

   منع ازدواجية التصويت؟-
  منع التصويت  الذي ال تتوفر فيه الشروط المطلوبة؟-     

 :النظر في الترشيحات واألحزاب والمرشحين
 هل يحظى المرشحون الذين تدعمهم الحكومة بمزايا غير منصفة؟ -
 هل األحكام الخاصة بمؤهالت المرشحين واضحة؟ -
 وهل هي منصفة؟ -
 تشكل تمييزا ضد المرأة؟وهل  -
 وهل توقع تمييزا ضد جماعات عنصرية معينة؟ -
 وضد جماعات إثنية محددة؟ -
 هل يخضع  فقد األهلية الستعراض مستقل؟ -
 هل تواجه األحزاب  قيودا غير معقولة على المشارآة؟ -
 وعلى تنظيم الحمالت؟ -
 هل تتمتع األحزاب ورموزها بالحماية بمقتضى القانون؟ -
الخاصة بوآالء األحزاب، إن آانت مسموحة، منصفة هل اإلجراءات  -

 وواضحة؟
 هل هناك ما ينص بوضوح على أوقات وأماآن الترشيح؟ -
 هل يتصدى القانون على نحو منصف لتمويل الحمالت؟ -
 هل هناك وقت آاف إلجراء حمالت سياسية؟ -

 :فحص االقتراع والجدولة وتقديم التقارير
 يات االقتراع؟هل توجد أحكام تفصيلية تحدد شكل عمل -
 وتحدد تصميم صناديق االقتراع؟ -
 وتصميم مقصورات االقتراع؟ -
 وطريقة االقتراع؟ -
 وهل تحمي هذه التصاميم العملية من التزوير؟ -
 وهل تحترم سرية التصويت؟ -
 هل بطاقات التصويت مكتوبة بطريقة واضحة؟ -
 هل يتم تطبيق إجراءات  للتصويت بالوآالة والتصويت الغيابي؟ -
 ذه اإلجراءات المشارآة الواسعة؟هل تسهل ه -
 وهل تعرض أمن االنتخابات للخطر؟ -
 وهل هناك تجهيزات تالئم الناخبين المعوقين؟ -
 وغيرهم من ذوي االحتياجات الخاصة؟ -
 والناخبين من آبار السن والعجزة؟ -
 والطلبة؟ -



 والمجندين؟ -
 والعمال؟ -
 والالجئين والمشردين داخليا؟ -
 والعاملين في الخدمة الخارجية؟ -
 والسجناء الذين يحتفظون بحق التصويت؟ -
وهل لدى موظفي االقتراع توجيه واضح بشأن التعرف على هويات  -

 الناخبين؟
 هل األسئلة التي ستطرح على الناخبين محددة بالنظام األساسي؟ -
 هل هناك ترتيبات لحضور المراقبين؟ -
 هل عد األصوات مفتوح أمام المراقبة الرسمية؟ -
 اق االقتراع في الحسبان في آل الحاالت؟هل  يتم أخذ جميع أور -
 هل عملية عد أصوات آمنة ومنصفة؟ -
 هل هناك ترتيبات لتخزين مواد االنتخابات بطريقة مأمونة؟ -
 هل تم إنشاء إجراءات إلعادة عد األصوات في النتائج المشكوك فيها؟ -

 :عمليات تقديم الشكاوى وااللتماسات والطعون
 تقديم شكاوى؟هل لألحزاب المتضررة الحق في  -
 هل تتوفر وسائل انتصاف موضوعية؟ -
 هل  تحدد عملية االلتماس نطاق االستعراض المتاح؟ -
 هل ينشئ القانون بوضوح إجراءات لاللتماسات؟ -
 هل االلتماسات هي الوسيلة الوحيدة للطعن في النتائج؟ -
 هل سلطات الهيئة المكلفة باالستعراض واضحة؟ -
 وهل هي هيئة قضائية مستقلة؟ -
 تتاح مستويات متعددة لالستعراض عند االقتضاء؟هل  -
 ما هو تأثير الحاالت الشاذة المؤآدة على النتيجة؟ -
 هل هناك انتصاف  لألفراد المحرومين من حقوق التصويت؟ -

 :االنتباه إلى احترام حقوق اإلنسان األساسية
 هل هناك ضمان لحرية التعبير؟ -
 وحرية الرأي؟ -
 وحرية المعلومات؟ -
 ؟وحرية التجمع -
 وحرية تكوين الجمعيات؟ -
 وحرية التنقل؟ -
  واحترام حقوق الشخص؟ -
 واحترام حقوق اإلنسان األخرى؟ -
 هل يسود جو من اإلرهاب؟ -
 هل هناك قوانين أخرى قد تثبط من المشارآة؟ -
 هل تسري حالة طوارئ؟ -
 هل هناك تدابير استثنائية أخرى تتطلبها بشدة مقتضيات الحالة؟ -
 الستثنائية تفسد العملية؟هل  ُيعتقد بأن التدابير ا -
 هل ُيعتقد بأن التدابير االستثنائية تؤخر العملية بدون دواع ضرورية؟ -



هل توجد مشاآل تتعلق بالتمييز على أساس العنصر  أو اللون أو نوع  -
الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو األصل أو الثروة أو المولد أو أي 

 وضع آخر؟
 :على النظامالجرائم والجزاءات والحفاظ 

 هل يحمي القانون العملية من الفساد؟ -
ومن التقصير الرسمي وإساءة استعمال السلطة وإتيان أفعال منافية  -

 للقانون؟
 ومن إعاقة ممارسة الحقوق؟ -
 ومن ممارسة تأثير غير مشروع ؟ -
 ومن انتحال شخصية الغير؟ -
 ومن الرشوة؟ -
 ومن اإلآراميات؟ -
 ومن اإلرهاب؟ -
 الت اختفاء؟ واألدلة على حدوث  حا -
 ودعاوى التعذيب؟ -
 وحاالت التوقيف واالعتقال  تعسفا؟ -
  بإجراءات موجزة أو تعسفا؟موحاالت اإلعدا -
وأي حاالت تم استرعاء االنتباه إليها في مختلف اآلليات الموضوعية للجنة  -

 حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة؟
روعة هل يحاذر القانون من جميع  ضروب الممارسات غير المش -

 والفاسدة؟
وهل تحترم الجزاءات واإلجراءات المعايير الدولية بشأن إدارة شئون  -

 القضاء؟
 هل ستتواجد الشرطة في أماآن االقتراع؟ -
  إن آان األمر آذلك، فهل ستتواجد فقط  بالقدر الضروري تماما؟ -
 هل ستتسبب في احدث تأثير   ترهيـبي على الناخبين؟ -
 قيق وظيفة الشرطة في بعض الحاالت؟هل يمكن لموظفي االقتراع تح -
 هل تفرض المساءلة الجنائية على إساءة التصرف الرسمي؟ -
 هل تفرض المساءلة المدنية على التعويض ضد المسؤولين؟ -

 :تقييم الوصول إلى وسائل اإلعالم وتنظيمها
هل هناك ترتيبات مطبقة إلتاحة إمكانية الوصول المنصف إلى وسائل  -

 اإلعالم؟
 لألحزاب؟ -
 للمرشحين؟و -
 هل تسيطر الحكومة على وسائل اإلعالم الرئيسية؟ -
 هل وسائل اإلعالم الرئيسية مرخصة من الحكومة؟ -
 هل تتوفر ضمانات للحماية من الرقابة؟ -
 ومن المحسوبية؟ -
 ومن المزايا الحكومية غير المنصفة؟ -
 ومن عدم المساواة في الوصول خالل فترات الحمالت؟ -



 واة في الوقت؟وهل هناك ما ينص على المسا -
 وعلى المساواة في أولوية البرامج المذاعة؟ -
 هل هناك اتفاق واسع بشأن النظام التنظيمي؟ -

 :االستفسارات بشأن المعلومات العامة  وتثقيف الناخبين
 هل تم تخطيط حملة لتوعية الناخبين؟ -
 وهل تتلقى التمويل الكافي؟ -
 وهل هي غير متحيزة؟ -
 :ة في التصويت لدىوهل تقوم على أساس مستوى الخبر -
 السكان؟ -
 وهل هي مالئمة من الناحية التعليمية؟ -
 وهل هي مالئمة من الناحية الثقافية؟ -
 وهل تستهدف جميع   فئات العمر المؤهلة؟ -
 وهل تشجع مشارآة المرأة؟ -
 وهل تشجع مشارآة جميع الجماعات اإلثنية؟ -
 وهل توضح أين يتم التصويت؟ -
 وهل توضح متى يتم التصويت؟ -
 ضح من يمكنه التصويت؟وهل تو -
 وهل توضح آيفية التصويت؟ -
 وهل يتم إجراؤها بجميع اللغات الوطنية؟ -
 وهل تشجع على الثقة في العملية؟ -
 هل هناك آتابات متاحة على نطاق واسع؟ -
 هل تذاع برامج على نطاق واسع؟ -
 هل يتم الوصول إلى المناطق النائية والريفية؟ -

 :ينفحص قضايا السلطة والهيكل القانوني
 هل  ترد الحقوق السياسية في الدستور؟ -
 وفي غيره من القوانين األساسية العليا للدولة؟ -
 وهل يشمل ذلك صراحًة الحق في انتخابات حرة؟ -
 وفي انتخابات دورية؟ -
 وفي اقتراع عام على قدم المساواة بين الناخبين وبدون تمييز؟ -
 وفي االقتراع السري؟ -
 رشيح؟وفي خوض المعرآة االنتخابية والت -
 وفي إمكانية تقلد المناصب العامة على قدم المساواة؟ -
 وفي حرية التعبير والرأي والمعلومات والتجمع وتكوين الجمعيات؟ -
 والتعددية واألحزاب السياسية؟ -
 هل اللغة القانونية واضحة وموجزة؟ -
 وهل هي محددة بدرجة تكفي لمنع إساءة االجتهاد في الرأي؟ -
 ولمنع التطبيق التمييزي؟ -
 ولمنع التفسيرات التي تثبط حرية الكالم؟ -
 ولمنع التفسيرات التي تثبط المشارآة الكاملة؟ -
 هل اللغة القانونية محايدة للجنسين؟ -



 وهل تشجع مشارآة المرأة؟ -
 هل القوانين واألنظمة مترجمة إلى جميع اللغات؟ -
 هل تم اإلعالن عن تشريع فرعي؟ -
 هل األنظمة مفصلة تفصيال آافيا؟ -
 مات اإلدارية واضحة وشاملة؟هل التعلي -
 هل ُأعدت أدلة لتوجيه الموظفين على آل المستويات؟ -

 :تحليل المسؤولية القانونية الدولية
 ؟)الميثاق(هل الدولة عضو في األمم المتحدة  -
وهل هي طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؟  -

 )25المادة (
للقضاء على جميع أشكال التمييز وهل هي طرف في االتفاقية الدولية  -

 ).5المادة (العنصري؟  
وهل هي طرف في االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد  -

 ).7المادة (المرأة؟  
المواد (وهل هي طرف في االتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة؟  -

 )األولى والثانية والثالثة
لية لقمع جريمة الفصل العنصري وهل هي طرف في االتفاقية الدو -

 ).المادة الثانية(والمعاقبة عليها؟ 
وهل هي طرف في البروتوآول االختياري األول الملحق بالعهد الدولي  -

 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؟ 
إن آانت آذلك، فهل نظرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في أي شكاوى  -

 بالحقوق المدنية والسياسية؟ من العهد الخاص 25تتعلق بالمادة 
هل الدولة طرف في أٍي من صكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية التي تنص  -

 على الحقوق السياسية؟
هل القوانين واإلجراءات الخاصة باالنتخابات تتمشى مع جميع متطلبات  -

 الصكوك المذآورة أعاله؟
  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؟21وهل تفي بمتطلبات المادة  -
 وهل تفي  بمتطلبات ميثاق األمم المتحدة، عند االقتضاء؟ -
  من إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة؟4وهل تحترم المادة  -
  من إعالن طهران؟5وهل تحترم المادة  -
 من  إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب 5 و2وهل تحترم المادتان  -

 المستعمرة؟
ن الخاص بالتقدم واإلنماء في  من اإلعال18 و 5وهل تحترم المادتان  -

 الميدان االجتماعي؟
 :مالحظات

 


