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تشير منظمة األمن والتعاون في أوروبا أنه في حال مرافقة التصويت اإللكتروني للتصويت على 
الورق، فإن على فرق المراقبين لألجل القصير أن ال يخصوا األول بانتباه غير متناسب، وهو األمر 

 المركزي. الذي سيتلقون بموجبه تعليمات من طرف الفريق
 

من جهة أخرى، من األهمية بمكان اإلشارة إلى أن المراقبين ال يقومون أبدا بتقديم شهادة االعتماد 
بخصوص أنظمة التصويت اإللكتروني وعليه فإنهم ال يمكنهم أبدا التوقيع على أية وثائق أو اإلدالء 

ني. وينبغي للمراقبين أن بأي تصريحات يمكن تفسيرها كشهادة اعتماد للنظام التصويت اإللكترو
تكون لهم القدرة على الوصول بشكل كامل إلى نظام التصويت اإللكتروني، بما في ذلك الوثائق 
(شهادة االعتماد والمصممين وغير ذلك)، ولكن من األهمية بمكان أيضا أن ال يقوموا بأي عمل 

 يمكن اعتباره تالعب في أجهزة التصويت. 
 

م إدراجها في هذا الفصل، بغرض التوعية حصرا، تم أخذ معظمها من مالحظة: إن الصور التي ت
شبكة األنترنت ( ومعظمها من ويكيبيديا). وقد تم الترخيص باستعمالها أو أنها تستعمل تحت 

) من Copyleft )GNU GPL, Creative Commons o similaresترخيص كوبيليفت 
 طرف أصحابها على التوالي.

 
 
 األساسية. البيبليوغرافيا 3

 المفوضية األوروبية: 
Comisión Europea: Manual de Observación Electoral de la Unión 
Europea (2ª edición). Bruselas, 2008. 

 مركز كارتر:  
Developing a Methodology for Observing Electronic Voting. Atlanta, 
2007. 

 
 منظمة الدول األمريكية: 

Observación del Uso de Tecnología Electoral: Un Manual para las 
Misiones de Observación Electoral de la OEA. Washington, 2010. 

 
/ مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان  OSCEمنظمة األمن والتعاون في أوروبا 

)ODIHR :( 
Handbook for the Observation of New Voting Technologies. Varsovia, 
2013. 
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 كم عدد الناخبين الذين يطلبون المساعدة؟ -
 

هل يمكن للمعاقين وكبار السن التصويت دون الحاجة إلى المساعدة؟ وإذا ما كان يتم  -
استعمال لغات األقليات في التصويت؟ ويمكن استعمالها في نظام التصويت اإللكتروني 

 بدون مصاعب شديدة؟
 

 األمن:
ل يتطلب نظام التصويت ان يتم تشميع بعض عناصر األجهزة خالل عملية التصويت؟ ه -

 وهل يمكن لمراقبي األجل القصير أن يتحققوا من أن التشميع قد تم؟
 

من يستعمل األجهزة؟ وهل يمكن لعضو تابع للمزود بالخدمة استعمال األجهزة بحضور  -
 أعضاء المائدة؟

 
ابية تسوية المشاكل إذا ما دعت الضرورة؟ وبخالف هل يستطيع أعضاء المائدة االنتخ -

ذلك هل يوجد فنيون مكلفون بتسوية تلك المشاكل؟ وهل يتم تقييد المشاكل من خالل 
 بروتوكوالت رسمية ويتم الحقا التبليغ عنها بشكل مناسب؟

 
 هل قام عضو من المائدة االنتخابية أو فني بمعالجة األجهزة في لحظة ما ؟ ولماذا؟ -

 
 األجهزة الموجودة في مراكز االقتراع هي التي يجب استعمالها؟هل  -

 
في حال عدم توفر أجهزة التصويت اإللكتروني لمدة طويلة، هل بإمكان الناخبين  -

التصويت على الورق أو أن عليهم انتظار جلب جهاز جديد؟ هل يغادر بعض الناخبين 
 المركز دون اإلدالء باصواتهم؟

 
 لنتائج:اإلغالق والفرز ونقل ا

هل تحترم ترتيبات إغالق مراكز االقتراع؟ وهل يتم طبع نسخة ورقية لنتائج كل جهاز  -
للتصويت اإللكتروني وكل مركز اقتراع ويتم إحالتها على المراقبين واألحزاب 

 السياسية؟ وهل توضع نسخة من تلك النتائج في مكان عمومي؟
لإلدارة االنتخابية؟ هل يتم احترام  كيف تتم عملية نقل النتائج إلى المستويات األعلى -

 الترتيبات المنصوص عليها لعملية النقل تلك؟
 هل يتم إجراء أي عملية تدقيق في مركز االقتراع فورما يتم اإلعالن عن النتائج؟ -
ماذا يحصل لألصوات التي تم تخزينها إلكترونيا بعد اليوم االنتخابي؟ هل يتم مسح  -

ويت اإللكتروني؟ ومن يقوم بعملية المسح وبأي وحدات تخزين بيانات نظام التص
 طريقة؟

 
 اإلدارة االنتخابية:

إلى أي مدى يفهم أعضاء الموائد آلية نظام التصويت اإللكتروني؟ وما هو تأهيلهم  -
والتداريب التي خضعوا لها في هذا الصدد؟ وهل توجد مواد إرشادية في مركز االقتراع 

 بخصوص ذلك النظام؟
 عضاء المائدة اإلجراءات المنصوص عليها؟وهل تتوفر في أ -
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 تصويت اإللكتروني.عمليانية نظام ال -
 أعمال تأهيل وتربية الناخبين. -

يتلقى المراقبون لألجل القصير معلومات حول كافة الجوانب خالل جلسة اللقاء مع الفريق المركزي 
"كور تيم"، حيث يقوم الخبير في التصويت اإللكتروني بإطالع فريق مراقبة االنتخابات لألجل 

التصويت ذلك، ويزودهم بدليل خاص إلعانتهم على تقييم القصير على المواصفات الرئيسة لنظام 
األداء والسالمة والعمليانية لذلك النظام. كما يتلقى المراقبون لألجل القصير  جلسة أخرى من طرف 
مراقبي األجل الطويل تتمحور حول نظام التصويت اإللكتروني، إذا ما كان سيتم اعتماده في منطقة 

البلد عدة تكنولوجيات للتصويت، حسب المناطق أو قد يستعملها فقط  مسؤوليتهم (وقد يستعمل نفس
 في مناطق محددة).

وتتمثل الوظيفة الرئيسة لمراقبي األجل القصير بخصوص التصويت اإللكتروني في مراقبة ما إذا 
كان العمل به يسير بشكل سليم خالل اليوم االنتخابي، فضال عن أداء ومستوى تأهيل أعضاء الموائد 

الموظفين االنتخابيين والفنيين ومستوى ثقة الناخبين عالوة على مستوى فهمهم آلليات ذلك و
 التصويت اإللكتروني.

 
ومن أجل ذلك، تشمل استمارات المراقبة عددا من األسئلة المحددة بخصوص أجهزة التصويت، 

 وفي ما يلي عينة لذلك الصنف من االسئلة:
 

 
 مقتضيات مراكز االقتراع:

صل أي مشكل خالل فترة تثبيت األجهزة داخل مركز االقتراع؟ وفي حال حصوله، هل هل ح -
 يمكن ألعضاء المائدة تسويته؟ وهل فتح المركز المذكور أبوابه في الموعد المحدد؟

 
 ما هي االختبارات التي تم إجراؤها خالل تثبيت األجهزة؟ -
 
الذاكرة اإللكترونية خالية من أي تصويت ما هي اإلجراءات التي يتم اتخاذها من أجل ضمان أن  -

 سابق لبدء التصويت؟ هل هذا قابل للتحقق منه؟
 
هل وضع األجهزة في مركز االقتراع كفيلة بحماية سرية التصويت؟ وهل يتأكد أعضاء المائدة  -

 من أن الناخبين يدلون بأصواتهم بسرية، حتى عندما يحتاجون ليد المساعدة؟
 

 تعمال والوصول وسرية التصويت)التصويت (سهولة االس
هل يفهم المستعملون كيفية عمل نظام التصويت؟ وكم عدد الناخبين الذين يطلبون  -

المساعدة من طرف أعضاء المائدة لكي يصوتوا؟ هل أنهى بعض الناخبين العملية بعد 
 بدئها لكن دون التمكن من التصويت؟

 
ل يمنع أعضاء الموائد االنتخابية هل يستعمل الناخبون أجهزة التصويت بشكل فردي؟ ه -

 الناخبين من استعمال األجهزة مثنى أو أكثر في نفس الوقت؟
 

هل يوجد اكتظاظ؟ كم يضطر الناخبون إلى االنتظار للتصويت؟ هي يوجد ما يكفي من  -
 األجهزة لكي تكون مدة التصويت معقولة؟

 
والمرشحين في التصويت  ما هو رأي الناخبين والمراقبين المحليين واألحزاب السياسية -

 اإللكتروني؟
 



— 151 —

الطويل بالنسبة للتصويت اإللكتروني، لدينا المراقبة والتحليل وظائف فرق المراقبة لألجل 
 بخصوص ما يلي:

 
التحضيرات الفنية واللوجيستية على الصعيد اإلقليمي / المحلي من جانب السلطة  -

 االنتخابية بخصوص تنفيذ نظام التصويت اإللكتروني.
هم على كيفية اشتغال إعداد الموظفين االنتخابيين على الصعيد المحلي بما في ذلك إطالع -

 نظام التصويت وإلى أي حد هم مؤهلون لمواجهة اختالالت ذلك النظام.
 مدى قبول المجتمع المدني واألحزاب السياسية لنظام التصويت اإللكتروني ذلك. -
دور الفنيين في التحضيرات وما هو مستوى اإلشراف عليهم من طرف الموظفين  -

 االنتخابيين.
 للموظفين االنتخابيين.حصص التأهيل بالنسبة  -
 حمالت اإلرشاد والتربية بالنسبة للناخبين. -
 مصداقية نظام التصويت وتنفيذ أنظمة التدقيق. -
عملية توزيع األجهزة (من وكيف يقوم بتلك العملية؟) على مراكز االقتراع،  -

 واإلجراءات األمنية خالل إيداع األجهزة قبل اليوم االنتخابي، ومن يمكنه الوصول إليها
وما إذا كانت تحصل تحديثات للبرامج المعلوماتية التي تشملها تلك األجهزة (مثال،  
المعلومات في البطاقات اإللكترونية واستعماالت البرامج المعلوماتية وغيرها)، وكيف 

 يتم التحقق من أصالة البرامج المعلوماتية.
حلول اليوم االنتخابي، االختبارات التي تجري على المستوى المحلي لتلك األجهزة قبل  -

 ومن يقوم ويحضر تلك االختبارات.
 االختبارات التي يشارك فيها الجمهور قبل اليوم االنتخابي. -
مدى قدرة األحزاب السياسية والمراقبين المحليين على التعرف على نظام التصويت  -

 اإللكتروني والوثائق الهامة وما إذا كانت لهم إمكانية اختبار نظام التصويت.
االنطباع السائد لدى األحزاب السياسية والمجتمع المدني حول التصويت اإللكتروني  -

 وخططهم بالنسبة لمراقبته خالل اليوم االنتخابي.
 
 

وستقوم فرق المراقبة لألجل الطويل بإخبار الفريق المركزي حول هذه الجوانب في القسم 
 طلبها منهم الفريق المركزي.الخاص بالتقرير االسبوعي، فضال عن تقارير محددة أخرى ي

 
 )OCDمهام المراقبين لألجل القصير ( -ه 

عندما ينتشر مراقبو األجل القصير في البالد، فذلك يكون بعد مدة من انتشار مجموعة مراقبة 
االنتخابات ودراستها للوضع، كما سبقت اإلشارة إلى ذلك من قبل بالنسبة الستعمال التصويت 

ق المركزي وخبير التصويت اإللكتروني وفرق المراقبة لألجل الطويل. اإللكتروني من خالل الفري
 وقد تم تجميع المعلومات بشأن الجوانب التالية:

 صنف التصويت اإللكتروني المستعمل -
دواعي اعتماده وما إذا كان قرار اعتماده حظي بدعم أغلبية الفاعلين المشاركين في  -

 العملية االنتخابية.
 لنظام (دراسات الجدوي والمناقصة وغير ذلك).عملية اختيار ورسو ا -
إذا ما تم تغيير اإلطار القانوني بشكل سليم من أجل التكيف بشكل مالئم مع مواصفات  -

 النظام التصويتي.
سهولة وصول العموم وآخرون (األحزاب السياسية والمراقبون وغيرهم) إلى الوثائق  -

 المتصلة بالتصويت اإللكتروني.
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إذا ما كان تصميم النظام المذكور يسمح بتشغيله طيلة اليوم االنتخابي، وما هي  -
 اإلجراءات البديلة في حال حصول اختالالت في الكهرباء.

إذا إذا ما حصلت اختبارات لنظام التصويت اإللكتروني في وقت سابق لليوم االنتخابي، و -
ما كانت عمومية (عالوة على فحص الوثائق المتصلة باالختبارات التي جرت في وقت 
سابق النتشار فريق المراقبة وإذا ما كانت تلك الوثائق متاحة لألحزاب السياسية 

 والمواطنين وإلخ.).
إذا ما جرت اختبارات معملية لألجهزة والبرامج المعلوماتية للتحقق ما إذا كان النظام  -

 فر فيه شروط التصميم.تتو
ما هي متطلبات شهادة االعتماد بالنسبة للتصويت اإللكتروني والوثائق التي ترفق بذلك  -

المسار ( بما في ذلك دراسة سمعة هيئة شهادة االعتماد، وما إذا كانت مستقلة عن 
المزودين والسلطة االنتخابية نفسها وما إذا تمكنت من االطالع على كافة المعلومات 

 متصلة بنظام التصويت).ال
 إذا ما كانت تتم عمليات تحقق وإذا ما كان الفاعلون االنتخابيون قادرون على حضورها. -
وفي حال أنظمة قراءة السكانير للبطاقات، ما هو هامش الخطأ لدى األجهزة وإذا ما  -

 كانت هناك مقتضيات قانونية بالنسبة لعمليات الفرز األوتوماتيكية.
، هل تم إخبار الناخبين بشكل كاف حول ما يجب  VVPATطريقة  وفي حال استعمال -

 أن يتأكدون منه.
وفي حال تواجد عدة مناهج للتصويت، إذا ما كانت العملية تجري بشكل سليم وكيف يتم  -

التصنيف وتجميع النتائج واإلعالن عنها ( وما إذا كانت األحزاب السياسية والمرشحون 
 التحقق من المعالجة السليمة للنتائج).والمراقبون يتمتعون بإمكانية 

وفي حال اشتمال نظام التصويت على تحديد الهوية األوتوماتيكي للناخبين، ينبغي أيضا  -
 القيام بتحليل ذلك النظام ومدى اندماجه في عملية التصويت.

وفي حال التصويت البعيد عبر اإلنترنت، كيف يعمل نظام التحقق من هوية الناخب، وما  -
 جراءات الموجودة لحماية سرية التصويت.هي اإل

وفي حال التصويت البعيد عبر اإلنترنت، إذا ما كان النظام يسمح بعمليات تحقق من  -
 النتائج.

 
 )OLDدور المراقبين لألجل الطويل ( -د 

ويجب على مراقبي األجل الطويل المنتشرين في مناطق بالبالد يجري فيها التصويت اإللكتروني، 
ي المنطقة التابعة لمسؤوليتهم بخصوص الجوانب التي سبقت اإلشارة إليها، بهدف إجراء دراسة ف

 تقييم األداء السليم لنظام التصويت وأثره على العملية االنتخابية.
 

ولهذا ينبغي إخباره في االجتماع المنعقد في العاصمة من طرف الفريق المركزي، وبشكل خاص 
نظام التصويت اإللكتروني المستعمل في البالد وأن من طرف خبير التصويت اإللكتروني حول 

يقوموا إذا كان باإلمكان، بالمشاركة في جلسة تحضيرية مع السلطة االنتخابية بغرض التحقق معاينة 
من كيفية عمل ذلك النظام. كما سيتم في الوقت ذاته في االجتماع اإلقليمي الذي تنظمه فرق المراقبة 

على وضع النظام على الصعيد  OCDع مراقبي األجل القصير )، إطالOLDsلألجل الطويل (
اإلقليمي، مع اإلشارة إلى المشاكل التي يحتمل أن تبرز وما هي مراكز االقتراع التي ستعتمد 
التصويت اإللكتروني، ومن هي من بينها التي ينبغي إيالء مزيد من االنتباه لها فضال عن ما هي 

 عمليات التدقيق فيها (في حال نص القوانين على ذلك). مراكز االقتراع التي يجب اعتماد
 

وتمثل مراقبة التصويت اإللكتروني أحد المهام التي سيقوم بها فريق مراقبة األجل الطويل، حيث أن 
مهامه المحددة ستتغير وفق صنف التكنولوجيا المستعملة ودرجة اتساع النطاق وغير ذلك. ومن بين 
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اإللكتروني، والدور الذي تقوم به السلطة االنتخابية وما إذا كانت تتحكم في عملية إنجاز 
ات ومعالجة النظام المذكور، ومستوى فهم النظام الجديد من طرف موظفي االنتخاب

وتأهيلهم، فضال عن حمالت إرشاد الناخبين، وقدرة اإلدارة االنتخابية على إدارة 
ومراقبة نظام التصويت اإللكتروني، ودرجة وصول الفاعلين االنتخابيين إلى الوثائق 

 المتصلة بذلك النظام،...إلخ.).
االحتياجات ويقوم المحلل السياسي بتقييم آلية اتخاذ القرار بشأن إنجاز نظام التصويت ( -

والدوافع الداعية إلى إنجاز نظام التصويت اإللكتروني وما هي التحديات التي يسعى إلى 
معالجتها بواسطة ذلك النظام، وآلية القرار والنقاشات السياسية المنظمة قبل اتخاذ قرار 
 اإلنجاز المذكور وإذا ما شارك كل الفاعلون االنتخابيون في النقاشات المذكورة وما إذا

كانت آراؤهم أُِخذت بعين االعتبار، وما هو حجم االتفاق السياسي بخصوص إنجاز ذلك 
 النظام، ودرجة الثقة في اإلدارة االنتخابية و...إلخ.)

ويقوم محلل وسائل اإلعالم بفحص مواقف وسائل اإلعالم بخصوص التصويت  -
 .اإللكتروني وإذا ما كان هذا األخير يشكل موضع نقاش بين المواطنين

 
 

من جانبه يقوم محلل التصويت اإللكتروني، فضال عن مشاركته في فحص المسائل السابقة، بمراقبة 
 وتحليل عدد من األمور من بينها ما يلي:

 
 كيف يفترض أن يعمل نظام التصويت اإللكتروني، عمليا. -
كيف تعمل آلية التصويت، وكيف يتم حصي األصوات وكيف يتم نقل النتائج إلى  -

 المركزي. المستوى
 إذا ما كان نظام التصويت اإللكتروني يسمح بسالمة العملية وسرية التصويت. -
إذا ما كان ذلك النظام يسمح بالتحقق من أن التكنولوجيا عملت بشكل جيد كما كان  -

 متوقعا، وأنه تم احترام سرية التصويت وأن النتائج تتطابق مع معالجة كافة األصوات.
اإللكتروني وما هي اإلجراءات األمنية التي يشملها في  مدى متانة نظام التصويت -

مواجهة هجمات محتملة (هاكينغ أو تالعب داخلي)، والتدابير القانونية للرد على تلك 
 الهجمات.

وإذا ما كانت العمليات الحساسة تجري على يد عدة أشخاص وإذا ما كان هناك سجل  -
 كتابي لكافة العمليات التي يتم إنجازها.

 ا كانت األجهزة تشمل إجراءات أمنية للحماية من الدخول غير المرخص له.إذا م -
إذا ما كان النظام يقدم للناخبين خيارات واضحة بواسطة نظام التصويت اإللكتروني  -

 بشكل مفهوم وسهل االستعمال، وكم من الوقت يحتاج الناخب لكي يضع صوته.
لتصويت هذا، وإذا كان هذا األخير إذا ما كان الناخبون يتلقون جوابا من طرف نظام ا -

يشير بوضوح إلى أنه تم انتقاء خيار (مع التنبيه إن دعت الحاجة إلى أن التصويت كان 
 باطال)، ما يسمح للناخب بتصحيح خياره.

إذا كان النظام يسمح باستعمال لغات األقلية وإذا ما كانت المعلومات الواردة في  -
 هي نفسها الواردة في لغة األغلبية.البطاقات االنتخابية بتلك اللغات 

إذا ما كانت األحزاب السياسية والمرشحون يظهرون بشكل متساو في البطاقات  -
 االنتخابية.

إذا ما كان النظام المذكور يسمح للناخبين الذين يعانون من محدودية البصر، باإلدالء  -
وإذا ما كان ذلك بأصواتهم بمساعدة صوتية (مثل االستماع إلى ما تتضمنه البطاقة)، 

 النظام مصمم بطريقة تضمن سرية التصويت.
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وزيادة على ذلك، فإنه يتم تقليص المشاكل المحتملة بشأن غياب الشفافية والمراقبة عندما يتم 
سمح استعمال أجهزة للتصويت اإللكتروني تستعمل ما سبقت اإلشارة إليه كـ"وصل" ورقي ي

 بعمليات التحقق من النظام والفرز الورقي.
 

ومن القضايا الهامة التي ينبغي للفريق المركزي للمراقبة "كور تيم" تحديدها، هي ما إذا كان نظام 
 التصويت اإللكتروني يسمح بإجراء مراقبة فعالة وموثوقة.

 
 منهجية مراقبة التصويت اإللكتروني -ب 

 
ي تعتمد التصويت اإللكتروني على نفس المعايير الدولية المعروفة يتم خالل مراقبة االنتخابات الت

بالنسبة لالنتخابات بواسطة البطاقات التقليدية (حيث أن كافة الناخبين الذين تتوفر فيهم الشروط، 
ينبغي أن يكون لهم الحق في تصويت وسرية التصويت وأن تعكس النتيجة بشكل دقيق إرادة الناخب 

 المراقبة تتم عبر المنهجيات المعززة. وغير ذلك)، كما أن
 

ومنظمة الدول  ODIHRواستكماال لذلك، قامت منظمة األمن والتعاون في أوروبا /ومكتب 
بإعداد وثائق خاصة بمنهجيات خاصة بها من أجل مراقبة التصويت اإللكتروني.  OEAاألمريكية 

ساعة بإعداد أي منهجية، فإنه أدرج من جهته، وعلى الرغم من أن االتحاد األوروبي لم يقم حتى ال
في نسخته الثانية من "دليل مراقبة االنتخابات في االتحاد األوروبي"، فقرة خاصة بالتصويت 
اإللكتروني. وتحدد كل هذه الوثائق منهجية أكثر خصوصية لالستعمال في هذه المهمات التي يجب 

 هجية العامة.على المراقبين لألجل القصير أن يعتمدوها استكماال للمن
 
 

 دور الخبير في تحليل التصويت اإللكتروني -ج 
 

على غرار نظيره لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا،   OEAاألمريكية  لدولويشمل دليل منظمة ا
وظيفة محلل التصويت اإللكتروني داخل الفريق المركزي "كور تيم". كما أن مركز "كارتر" في 

تصويت اإللكتروني، تشير إلى أنه عندما يتم استعمال التصويت وثيقته للعمل الخاصة بمراقبة ال
اإللكتروني في االنتخابات "فمن الضروري االستعانة بمحلل متخصص في المعلوماتيات". أما في 
حالة االتحاد األوروبي، فال يتم التنويه بهذه الوظيفة في الدليل، وإن كانت موجودة تحت تسمية 

) في فرق مراقبة االنتخابات كما حصل e-voting expertروني) ((الخبير في التصويت اإللكت
 .2006و 2005في فنزويال خالل االنتخابات التي جرت في 

 
وبالتالي فإن محلل التصويت اإللكتروني يعمل بشكل وثيق مع باقي أفراد الفريق المركزي، بحيث 

 ا ما يلي:يقوم معهم بتحليل مختلف القضايا المتصلة بذلك النظام، ومن بينه
 

يقوم المحلل القانوني بفحص اإلطار القانوني في البالد (وما إذا كانت المقتضيات  -
التشريعية تضمن أن تتوفر في التصويت اإللكتروني كل متطلبات المعايير الدولية 
الضرورية إلجراء انتخابات ديمقراطية وما إذا كانت التشريعات تنص بوضوح على 

الحية للتصويت اإللكتروني وما إذا كان القانون الجنائي يتبنى الشروط الكفيلة بمنح الص
 عقوبات في مواجهة الهجمات التي قد يتعرض لها نظام التصويت ذلك وغيرها).

ويقوم المحلل االنتخابي بمراقبة ما تقوم به اإلدارة االنتخابية بخصوص إنجاز النظام  -
نظام التصويت والعالقة بين  (عملية المناقصة/العطاء والرسو بخصوص التعاقد بشأن

السلطة االنتخابية ومزودي الخدمة وإذا ما كانت هناك اتفاقات بشأن سرية النظام 
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سابقا، فإن الجهاز ُيصِدر وصل ورقي عن التصويت الذي حصل حتى يتمكن الناخب من التأكد من 
ال نظام أن صوته حصل بشكل سليم مع التمكين من إجراء تحقيقات في وقت الحق. ويتوقف استعم

VVPAT  على الكيفية التي تم بها تصميم النظام نفسه ومن األهمية بمكان إعارة اهتمام شديد لما
تنص عليه القوانين المحلية بخصوص القيمة القانونية للوصل الورقي والكيفية التي تجري بها 

 عمليات التحقق المحتملة وغيرها.
 

كترونية للتصويت، بحيث قد تصممها نفس السلطة وكما تمت اإلشارة إلى ذلك، توجد عدة أنظمة إل
 Openاالنتخابية أو مزودون من الخارج. كما أن النظام قد يتم إعداده بواسطة المصدر المفتوح (

Source) أو برامج المالك (Propietary software وفي هذه الحالة فإن رمز المصدر ،(
ن في حال إقدام اإلدارة االنتخابية والمزود ) قد ال يكون متاحا للمراقبيSource codeللبرنامج (

 ).NDAs, Non Discloure Agreementsالخارجي على توقيع عقد سرية (
 

وبغض النظر عن نوع التكنولوجيا المستعملة، فقد جرت العادة التمييز بين صنفين من الحاالت عند 
 استعمال التصويت اإللكتروني:

 في أماكن تشرف عليها اإلدارة االنتخابية. التصويت اإللكتروني الذي يجري حضوريا -
التصويت اإللكتروني البعيد دون أي إشراف (وهذا يمثل بشكل عام التصويت عبر  -

 األنترنت).
 

 امتيازات ومخاطر التصويت اإللكتروني .ج 
 

تقوم السلطات االنتخابية باعتماد التصويت اإللكتروني نظرا لالمتيازات التي يتمتع بها عند معالجة 
ملية االنتخابية مع اإلشارة تحديدا إلى عملية الفرز السريعة وتفادي حصول أخطاء بشرية، فضال الع

عن إمكانية مساعدته على الرفع من حجم مشاركة الناخبين والسيما الناخبين من خارج البالد 
 والناخبين الذين يعانون من إعاقات واألقليات اللغوية.

 
الدولية وأدبيات االنتخابات تبرز أن استعمال التصويت ولكن من جهة أخرى، فإن المنظمات 

اإللكتروني قد يتسبب في بعض الحاالت في عدد من المخاطر التي يجب االهتمام بها ( وتحديدا ما 
يتعلق بإمكانية تقليص الشفافية في عملية التصويت والفرز عالوة على مزيد من مخاطر خرق سرية 

صي بإدخال التصويت اإللكتروني بشكل تدريجي) وفي ظروف التصويت)، األمر الذي يجعلها تو
تتحلى باالنفتاح والشفافية، بما في ذلك اعتماد نقاش عمومي سابق وحمالت إرشاد للمواطنين 

 وتجارب واختبارات مسبقة وغيرها.
 

ويعتبر االتحاد األوروبي التصويت اإللكتروني أكثر مالءمة للبلدان التي بها مستويات عالية من 
الثقة في اإلدارة االنتخابية وسالمة العملية االنتخابية، طالما أن هذا النظام يلغي اإلجراءات الحامية 
للشفافية التي يشملها التصويت بالورق، وبالنسبة لسرية التصويت، فضال عن كونه معّرض 

 للهجمات المعلوماتية (وبشكل خاص في حالة التصويت البعيد).
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في هذا الصنف من األنظمة، يحدد الناخب اختياره على  ): DRE  +OMRأنظمة مختلطة ( -
(تكون شاشة لمس، بشكل عام)، يقوم بطبع وصل ورقي يجب نسخه بالسكانير في  جهاز تصويت

 جهاز آخر (مثال في بلجيكا).
 

CUADRAR BIEN LAS IMA-
GENES

 
 نظام تصويت مختلط بين شاشة اللمس والسكانير في صندوق االقتراع (بلجيكا)

 
 
 
 

عبر الربط تسمح أنظمة التصويت اإللكتروني عبر األنترنت للناخب بالقيام باختياره  اإلنترنت:  -
بموقع إلكتروني وذلك بواسطة حاسوب لوحة أو بي دي أي أو هات ذكي وغيرها (مثال في سويسرا 

 وإيستونيا والنرويج...).
 

 VVPAT) (Voterوتجدر اإلشارة إلى وجود أجهزة التصويت اإللكتروني التي تشمل (
Verifiable Paper Audit Trail حقق ورقي متأكد ) الذي يترجم في بعض األحيان كدليل ت

) التي تمت اإلشارة إليها OMRو  DREمنه. وفي هذا النظام وهو شبيه باألنظمة المختلطة (
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-  )OMR) (Optical Mark Recognitionوتقوم هذه األجهزة جهزة القراءة البصرية) أ :

 بنسخ البطاقات االنتخابية المؤشر عليها بواسطة قارئ وتفرزها.
 

 
 

 أجهزة القراءة البصرية المستعملة في الواليات المتحدة األمريكية
 

 



— 143 —

 صندوق اقتراع إلكتروني يستعمل في البرازيل

 آلة تصويت مستعملة في الهند

 لوحة تصويت باللمس مستعملة في فرنسا 

جهاز تصويت بلوحة مستعمل في الواليات المتحدة 
 األمريكية
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 2012ك االنتخابات التشريعية والرئاسية، المكسي
 

 
 الحادي والعشرون. مراقبة التصويت اإللكتروني

 كارلوس فيغاس غونثالث
 متخصص في التكنولوجيات الجديدة واالنتخابات

 
إن استعمال التكنولوجيات الجديدة في إدارة العمليات االنتخابية يمثل في الوقت الراهن واقعا ملموسا 

األمر الذي يجعل من الضروري، إذا ما أردنا القيام  في العديد من بلدان العالم ويمثل منحى متناميا،
 بمراقبة فعالة، أن نهتم به بما فيه الكفاية.

 
ويمكن لإلدارة االنتخابية أن تعتمد على التكنولوجيات الجديدة في عدة مراحل من الدورة االنتخابية 

تسجيل الناخبين في (استعمال البرامج المعلوماتية من أجل تسجيل المرشحين واألحزاب السياسية و
السجل االنتخابي وتحديد الناخبين من خالل األنظمة البايومترية وأنظمة الفرز اإللكتروني وأنظمة 

 الحساب وأنظمة نقل النتائج وغيرها).
 

وسيركز هذا الفصل على المراقبة االنتخابية للتصويت اإللكتروني، طالما أنها التكنولوجيا االنتخابية 
د تكون األكثر إثارة للجدل بسبب وقعها الشديد على العملية وعلى سير التصويت (فضال عن كونها ق
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 مراقبو االنتخابات لألجل الطويل 
 

يقوم مراقبو االنتخابات لألجل الطويل بتقديم معلومات بشكل مستمر للفريق المركزي "كور تيم" 
حول الديناميات الجنسانية المتصلة بإطار العملية االنتخابية في منطقة مراقبتهم، بما في ذلك 

ة بناء معلومات حول عدد ونسبة النساء المرشحات واللواتي التي تم اختيارهن كممثالت، والتشكيل
على الجنس، داخل اإلدارة االنتخابية اإلقليمية والمحلية والتركيبة بناء على الجنس بالنسبة لإلحصاء 

 االنتخابي، فضال عن قضايا أخرى.
 

 مراقبو االنتخابات لألجل القصير 
 

خابية يقوم مراقبو االنتخابات لألجل القصير بإطالع بعثة مراقبة االنتخابات حول تركيبة الموائد االنت
بناء على الجنس، باإلضافة إلى مستويات مشاركة الرجال والنساء كمقترعين في يوم االنتخابات 
ومؤشرات التصويت األسري  والحاالت التي ال يحترم فيها الطابع السري والفردي لتصويت النساء 

 باإلضافة إلى باقي اإلشكاالت التي قد تبرز خالل يوم االقتراع.
 

 الخالصـــة
 

الت النساء في السياق العالمي الراهن تتعرضن لتمييز خطير ضمن العملية االنتخابية، سواء ما ز
كمرشحات أو ناخبات أو أعضاء في المجتمع المدني، حيث يتم تقليص حقوقهن االنتخابية بشكل 
كبير. والحاصل أن عالقات القوة الموجودة بين الرجال والنساء، تضفي االستمرارية على نظام 

ة يفهم السياسة كمجال محصور على الذكور، ويحكم على النساء باإلقصاء االجتماعي هيمن
 ويحصرهن في المجال المنزلي.

 
إال أن النساء تمثلن قرابة نصف السكان في العالم ومن العدل أن يتم تمثيلهن بشكل الئق في 

لى الرغم من مؤسسات الحكم وأن تستطعن المشاركة بشكل فعلي في العملية االنتخابية. وع
المصاعب الكبرى التي تواجههن، فإن العديد من النساء في مختلف أنحاء العالم ما زلن يناضلن 
بإصرار من أجل المساواة الجنسانية. وتلتزم جمعيات النساء من أجل االعتراف بحقوقهن 

يطالهن وواحترامها، حيث أن النساء المرشحات يجتهدن من أجل تجاوز مختلف أوجه التمييز الذي 
في كافة مراحل العملية االنتخابية حتى ينجحن في أن يتم اختيارهن كممثالت سياسيات، وتقوم 
الناخبات بكل ما في وسعهن من أجل ممارسة حقهن في التصويت بشكل فعلي، على الرغم من 

التي الضغوط والتحرشات التي تعترضهن بشكل دائم... إذ أن الرؤية األبوية للعملية االنتخابية، و
تقلص حقوق النساء، ما فتئت الشكوك تحوم حولها بدافع المفاهيم االجتماعية الناشئة، وذلك لصالح 

 المساواة بين الرجال والنساء، كما تنص على ذلك المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان.
 

نساني، ومن هذا المنطلق فإن مراقبة االنتخابات تسهم في إنجاز انتخابات إشراكية من المنظور الج
مع األخذ بعين االعتبار الالمساواة الجنسانية في إطار العمليات االنتخابية وتقديم توصيات من شأنها 
تأمين مشاركة متساوية بين الرجال والنساء في االنتخابات المستقبلية. والحاصل أنه ليس باألمر 

ألحيان مستترة أو مطّبعة الهّين، والسيما أن الالمساواة بين الرجال والنساء قد تكون في بعض ا
ضمن بنية اجتماعية مجّنسة. ويشار إلى أن منهجيات مراقبة االنتخابات لدى منظمات مثل االتحاد 

) تمثل في حد ذاتها أداة ثمينة من أجل تيسير OIDDRاألوربي و منظمة األمن والتعاون ومكتب (
ما أنه حتى يتسنى الوقوف على أوجه عملية تبيان الالمساواة الجنسانية في العمليات االنتخابية. ك

الالمساواة هذه من خالل المراقبة، البد للمراقب من التحلي برؤية ناقدة للعملية االنتخابية من 
 المنظور الجنساني والحس المنطقي.
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) التابع لمنظمة األمن ODIHRنسان (وبناء على مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإل
والتعاون في أوروبا، فإن بعثات مراقبة االنتخابات يجب أن تجمع عددا من البيانات اإلحصائية 
الهامة حول القضايا الجنسانية (النوع االجتماعي)، ومن بينها عدد ونسبة النساء والرجال األعضاء 

رات في الحكومة السابقة والجديدة وعدد النساء في البرلمانين السابق والجديد وعدد ونسبة الوزي
المرشحات بالنسبة إلجمالي المرشحين ومواقعهن في قوائم الترشيح وكم نسبة النساء في مختلف 

 مستويات اإلدارة االنتخابية، وأخيرا عدد ونسبة الرجال والنساء المسجلين في اإلحصاء االنتخابي.
 

 الكور تيم (الفريق المركزي) 
البعثة في بعض األحيان محلال جنسانية أو نقطة اتصال/ارتباط، من بين أعضاء الفريق قد تشمل 

المركزي "كور تيم"، ولو أنه جرت العادة على تبني مقاربة تقاطعية ويتكلف مختلف خبراء 
 الكورتيم بتحليل المساواة بين الرجال والنساء في العملية االنتخابية انطالقا من مجاالت عملهم.

 
o  قانونيمحلل 

 
يتولى المحلل القانوني مسؤولية تحليل اآلثار التي قد تنجم عن الدستور والقوانين واللوائح أو 
القوانين التطبيقية بشأن االستفادة من الحقوق االنتخابية للرجال والنساء وتحديد ما إذا وجدت أحكام 

 تمييزية بدوافع جنسانية في اإلطار القانوني.
 

o المحلل السياسي 
 

المحلل السياسي بدراسة هياكل السلطة والثقافة الجنسانية داخل األحزاب السياسية من أجل  يقوم
تحديد نسبة األعضاء الرجال والنساء ودراسة المكانة التي يحتلها الرجال والنساء في مواقع 

رشحين الزعامة. كما أن المحلل السياسي هو المعني بالبحث في الكيفية التي يتم بها تعزيز قوائم الم
في األحزاب السياسية وإلى أي حد يتم تمثيل النساء فيها. وفي األخير، يتولى المحلل السياسي 
متابعة مجريات الحملة االنتخابية وتبيان ما إذا كانت تعالج خاللها قضايا هامة بالنسبة لمصالح 

تقطاب أصوات النساء، فضال عن دراسة ما إذا كانت األحزاب السياسية تستعمل إستراتيجيات الس
 الناخبات.

 
o المحلل االنتخابي 

 
يقوم المحلل االنتخابي بدراسة التشكيلة بناء على المقاربة الجنسانية في مختلف مستويات اإلدارة 
االنتخابية، بما فيها مستويات اتخاذ القرارات، والتداعيات التي قد تترتب عن النظام االنتخابي 

ألخذ بعين االعتبار بشكل خاص نوع الدائرة االنتخابية والسقف بالنسبة لتمثيل الرجال والنساء مع ا
االنتخابي وهيكل بطاقات االنتخابية وقائمة المرشحين والصيغة االنتخابية. كما يقوم المحلل 
االنتخابي أيضا بدراسة اآلثار التي قد تنجم عن الكوتا الجنسانية على مستويات تمثيل النساء في 

وفي نهاية المطاف، فإن المحل االنتخابي يقوم بتقييم إلى أي مدى عملية المؤسسات الديمقراطية. 
 تسجيل الناخبين تسمح بحضور متوازن بين الرجال والنساء في اإلحصاء االنتخابي.

 
o محلل وسائل اإلعالم 

 
يقوم محلل وسائل اإلعالم بتتع التغطية اإلعالمية للحملة االنتخابية، بواسطة عدد من تقنيات البحث 

لكمي والنوعي مع األخذ بعين االعتبار المعاملة المميزة التي قد تطال المرشحين حسب كونهم ا
رجال أو نساء، حيث جرت العادة على تقليص المرئية اإلعالمية للنساء وكثيرا ما يتم اللجوء إلى 

 صور نمطية جنسانية تقليدية لإلشارة إليهن كمرشحات.
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 : فترة ما بعد االنتخابات8المرحلة  
 

هامة من أجل تحفيز المساواة بين الرجال والنساء في العملية  تمثل فترة ما بعد االنتخابات فرصة
االنتخابية. حيث يحين األوان عقب االنتخابات لتعزيز المؤسسات الديمقراطية فضال عن تقوية 
قدرات النساء المنتخبات وذلك ليس فقط على صعيد التطوير الشخصي بل أيضا بخصوص تشكيل 

ت البرلمانيات. كما يمكن في الفترة التي تعقب االنتخابات جمعيات النساء السياسيات مثل جمعيا
تشجيع تعديل اإلطار القانوني إلجراء االنتخابات  من خالل إزالة المقتضيات واألحكام التي قد 
يشوبها التمييز بناء على دوافع جنسانية واإلقدام على تبني تدابير عمل إيجابية لضمان مشاركة 

 ء في النشاط السياسي.متوازنة بين الرجال والنسا
 

 العنف الجنساني في إطار العملية االنتخابية 
 

يحصل العنف االنتخابي بشكل تقاطعي على مدى الدورة االنتخابية، لكن من المعتاد أن يتأجج خالل 
الحملة االنتخابية واليوم االنتخابي وخالل فترة التحقق من النتائج وفي أعقاب اإلعالن عن هذه 

ن توصيف العنف االنتخابي بأنه كل عمل وتخويف وتهديد وهجوم يتم ارتكابه بهدف األخيرة. ويمك
 التأثير على نتائج العملية االنتخابية أو التي تنجم عن سياق التنافس االنتخابي.

 
ومن جهة أخرى فإن العنف الجنساني هو كل عنف موجه إلى رجل أو امرأة بدافع انتمائه إلى 

ال الرجال أو النساء بشكل غير متناسب ويمثل انتهاكا خطيرا لحقوق جنسانية محددة أو أنه يط
اإلنسان. ونظرا لعالقات النفوذ الموجودة بين الرجال والنساء في العديد من المجتمعات، فقد جرت 

 العادة أن تكون النساء ضحايا ذلك العنف الجنساني بشكل أكثر من الرجال.
 

ة االنتخابية نوعا خاصا من العنف االنتخابي. حيث أن من ويمثل العنف الجنساني في إطار العملي
المشهود في كثير من الحاالت ما تكون النساء خالل العملية االنتخابية، سواء كناخبات أو مرشحات 
أو مراقبات، عرضة للتهديد والتحرش بل حتى االعتداءات الجسدية الرامية إلى تقليص أو إلغاء 

 نتخابية، وذلك فقط بسبب كونهن نساء.ممارستهن الفعلية لحقوقهن اال
 

 المقاربة الجنسانية في مراقبة االنتخابات .3
 

) إلى تقييم التزام العملية االنتخابية بالقوانين الوطنية  MOEتهدف بعثات مراقبة االنتخابات (
ا. كما والمعايير الدولية من أجل انتظام انتخابات ديمقراطية تشمل ما يتعلق بالمساواة الجنسانية فيه

أن هذه البعثات تقدم توصيات من أجل تحسين العملية في المستقبل بما في ذلك اتخاذ إجراءات من 
 شأنها رفع مستويات المشاركة النسائية وتمثيل النساء في المؤسسات الديمقراطية.

 
وبعض  وفي ما يلي معظم التحديات المتصلة بمراقبة الديناميات الجنسانية في العمليات االنتخابية،

الصالحيات التي تخص أعضاء البعثة في هذا المجال، في انسجام مع منهجية المراقبة التي يتبعها 
) التابع  ODIHRكل من االتحاد األوروبي ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان (

 . 4لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا
  

                                                 
4Handbook for Monitoring Women’s Participation in Elections, OSCE/ODIHR (2004) 
   Para más información ver: http://www.osce.org/odihr/elections/ 
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الثابتة، فإن من الضروري األخذ بعين االعتبار، مدى يسر وصول الرجال والنساء إلى تلك 
 المراكز.

 
ة للنساء من جهة أخرى، بإمكان األحزاب السياسية القيام بدور رئيسي في تحفيز المشاركة السياسي

والسيما في عملية تسمية المرشحين. ومن األهمية بمكان أن يوجد داخل األحزاب السياسية ثقافة 
المساواة الجنسانية وأن تكون هناك عالقات جنسانية متوازنة، كما أن تؤمن األحزاب حضورا كافيا 

 للنساء في قوائم مرشحيها.
 

 : الحملة االنتخابية5المرحلة  
 

النساء المرشحات من معاملة تمييزية من طرف وسائل اإلعالم، التي تعمد إلى كثيرا ما تعاني 
تركهن في مستوى ثانوي خالل تغطيتها للحملة االنتخابية، كما تميل تلك الوسائل اإلعالمية إلى 
إعادة إنتاج صور نمطية جنسانية والتقليل من مؤهالتهن كمرشحات من خالل التركيز على 

بربطهن باألدوار التقليدية كزوجات وأمهات. كما أن التوجه القليل نحو النساء محاسنهن الجسدية أو 
كمصادر معلومات فضال عن غياب القضايا المتصلة بالمساواة الجنسانية في التغطية اإلعالمية 
للحملة االنتخابية، كل ذلك من شأنه مفاقمة "الرقابة على الجنسانية" المفروضة من طرف وسائل 

 Global Mediaي هذا الصدد يقوم "المشروع العالمي لمراقبة وسائل اإلعالم (اإلعالم. وف
Monitoring Project (GMMP)  الذي يعتبر بمثابة أكبر بحث على الصعيد الدولي حول ،(

 .3الالمساواة الجنسانية في وسائل اإلعالم، بتسليط الضوء على هذه الميول في تعاطي اإلعالم
 

مصاعب تمويل الحملة االنتخابية التي تواجه النساء المرشحات اللواتي كما تجدر اإلشارة إلى 
 تمتلكن بشكل عام موارد مالية أقل من المرشحين الذكور.

 
 : عمليات التصويت واليوم االنتخابي6المرحلة  

 
قد تواجه النساء خالل يوم االنتخابات عددا من العراقيل من أجل ممارسة حقهن في االنتخاب بشكل 

كمثل وجود التصويت العائلي الذي يتمثل في كون أن أحد أفراد األسرة الذي غالبا ما يكون  فعلي،
األب أو الزوج، هو الذي يقوم بالتصويت عن باقي أفراد األسرة. كما أن في بعض الحاالت ال يتم 
احترام سرية وفردية التصويت ولهذا ال تجرؤ بعض النساء على التصويت بشكل حر خالل يوم 

نتخابات. كما أن عدم الفهم الكافي إلجراءات التصويت قد تتسبب في تعقيد ممارسته وذلك بالنسبة اال
للرجال والنساء على حد سواء، لكنه غالبا ما يطال النساء أكثر. وفي نهاية المطاف، قد يعود التباين 

ى من بينها الحاصل على صعيد مشاركة الرجال والنساء في اليوم االنتخابي إلى عدة أمور أخر
غياب اهتمام النساء باالنتخابات والسياسة بشكل عام حيث أنها ما زالت تعتبر فضاء حكرا على 

 الرجال.
 

 : التحقق من النتائج7المرحلة  
 

ومن بين المشاكل التي يصادفها الرجال والنساء على حد سواء خالل مرحلة التحقق من النتائج، 
إلجراءات الطعون االنتخابية، حيث يؤثر الجهل بهذه التفاصيل تجدر اإلشارة إلى عدم الفهم الكافي 

في معظم األحيان على المرشحات بشكل خاص. كما أن المرشحين من الرجال قد ال يقبلون بسهولة 
 النتائج عندما تسفر عن فوز امرأة في االنتخابات.

                                                 
3 Para más información sobre el GMMP ver: http://www.whomakesthenews.org/  
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تتمثل في حجز عدد أو نسبة من المقاعد في المؤسسات والكوتا الجنسانية التي ترمي إلى 
األخيرة، قد يكون تحديد نسبة من النساء في قوائم مرشحي األحزاب السياسية. وفي هذه الحالة 

مناسبا، من أجل ضمان نجاعة الكوتا، أن يؤخذ بعين االعتبار ترتيب ظهور الرجال والنساء 
 في قائمة مرشحي األحزاب السياسية. 

 
 أثر النظام االنتخابي على التمثيل المتساوي 

 
التي يتم بها يترتب على اختيار النظام االنتخابي في بلد ما، أثر بالغ على صعيد الطريقة والدرجة 

االنتخاب الديمقراطي للرجال والنساء كممثلين سياسيين والسيما بخصوص نوع الدوائر االنتخابية 
وهيكلة البطاقات االنتخابية (أو قوائم المرشحين) والمعادلة االنتخابية. وبالنسبة لنوع الدوائر 

يال أكبر للنساء المرشحات االنتخابية، فإن التي تشمل منها تعددية  األسماء، عادة ما تؤمن تمث
بالمقارنة مع الدوائر أحادية األسماء. وبالنسبة لهيكل قوائم المرشحين، فإن القوائم التي تسهل تمثيل 
النساء المرشحات هي بشكل عام القوائم المغلقة وبترتيب للمرشحين يضع النساء في الرتب األولى. 

اسبية عادة ما تكون أكثر تفضيلية بالنسبة النتخاب وفي نهاية المطاف فإن المعادالت االنتخابية التن
 النساء المرشحات من المعادالت ذات األغلبية.

 
 : التخطيط والتنفيذ2المرحلة  

 
يكتسي عمل اإلدارة االنتخابية أهمية بالغة حيال المساواة الجنسانية بالنسبة لالستفادة من الحقوق 

وفضال عن تشكيلتها، التي اعتادت أن تكون بأغلبية  االنتخابية للمرشحين والناخبين على حد سواء.
ذكورية، والسيما على صعيد مستويات اتخاذ القرارات، البد من اعتبار أن اإلدارة االنتخابية تسن 
قوانين تطبيقية لتنفيذ القانون االنتخابي، ولهذا فإنها تتمتع بهامش لتضمين النظام االنتخابي قدرا أكبر 

 ية.من المساواة الجنسان
 

كما أن وجود بيانات مصّنفة على أساس الجنس، أمر يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لتصميم وتنفيذ 
العملية االنتخابية، حيث أنه يسمح بتشخيص واضح لعدم المساواة بين الرجال والنساء والقدرة بهذه 

مثال بمعرفة  الصورة على اتخاذ تدابير مناسبة. إذ أن البيانات الموزعة حسب الجنس، تسمح لنا
الحضور غير المتساوي مثال للنساء والرجال في اإلحصاء االنتخابي أو أن ندرك المستويات 

 المتباينة لمشاركة الرجال والنساء كناخبين في يوم االنتخابات.
 

 : التأهيل والتعليم3المرحلة  
 

مدنية، على تحقيق نتائج قد يساعد تنظيم برامج تربوية وإرشادية لفائدة الناخبين، وبرامج للتربية ال
جيدة جدا على صعيد المشاركة النسوية، والسيما بين أوساط ال تدرك فيها المواطنات تداعيات حق 
االقتراع وال يفهمن بشكل جيد اإلجراءات التي يجب اتباعها لالستفادة منه بشكل فعلي. ومن 

ر االحتياجات الخاصة للرجال الضروري أن تتمتع تلك البرامج برؤية جنسانية وتأخذ بعين االعتبا
 والنساء.

 
 : تسجيل الناخبين وتسمية المرشحين4المرحلة  

 
كثيرا ما نجد في بعض البلدان حضورا للنساء اقل بكثير من الرجال في اإلحصاءات االنتخابية، 
وهذا قد يعود إلى عدة عوامل بما فيها فهم غير كاف إلجراءات التسجيل في اإلحصاء االنتخابي. 

أنه عندما ال يتم التسجيل من بيت لبيت ويتوجب على الناخبين االنتقال إلى مراكز التسجيل  كما
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تمارس التمييز ضد النساء بشكل مباشر أو غير مباشر. ويمثل إعالن بكين وأرضية عمله التزاما 
 ل.أخالقيا، لكنه ال يضع أي واجبات قانونية ملزمة بالنسبة للدو

 
o  الصادر عن مجلس األمن الدولي حول المرأة والسالم واألمن 1325قرار 

 
من طرف مجلس األمن  2000حول المرأة والسالم واألمن في عام  1325أسهم تبني القرار 

الدولي في إدراج مقاربة الجنسانية في عمليات حفظ السالم، مع األخذ بعين االعتبار االحتياجات 
ات في حاالت النزاع وما بعد النزاع. كما أن القرار يطالب من يشاركون في الخاصة للنساء والفتي

مفاوضات وتطبيق اتفاقات السالم باتخاذ تدابير لضمان احترام حقوق اإلنسان بالنسبة للنساء 
 والفتيات، والسيما ما يتصل بالدساتير ونظام االنتخابات والشرطة والنظام القضائي.

 
o أهداف التنمية لأللفية 

 
تحديد أهداف التنمية لأللفية، وهي ثماني غايات للتنمية  2000تم عبر تبني إعالن األلفية لعام 

كانت ترمي إلى المساهمة في تسوية المشاكل الكبرى التي يعاني منها العالم  2015البشرية لعام 
ن النساء، كما أن المعاصر. ويتمثل الهدف الثالث للتنمية لأللفية في تشجيع المساواة الجنسانية وبتمكي

ستحافظ على النضال من أجل المساواة كإحدى  2015أجندة األمم المتحدة من أجل التنمية ما بعد 
 أولوياتها.

 
o اإلطار القانوني الوطني في مجال المساواة الجنسانية في عملية االنتخابات 

 
ن االنتخابي وقانون عادة ما يشمل اإلطار القانوني إلجراء االنتخابات كال من الدستور والقانو

األحزاب السياسية وقانون التمويل السياسي وأمور أخرى، فضال عن اللوائح/القوانين التطبيقية التي 
يتم من خاللها تنفيذ تلك القوانين. وسنقوم أدناه بمعالجة قضيتين رئيسيتين تتعلقان باإلطار القانوني 

انية وأثر النظام االنتخابي على التمثيل الوطني من أجل إجراء االنتخابات، وهما الكوتا الجنس
 المتساوي.

 
 2الكوتا الجنسانية 

 
تعني الكوتا في االنتخابات أن يتم حجز نسبة أو عدد محدد من مجموع التمثيل لصالح 
مجموعة اجتماعية معينة، ويرمي ذلك بشكل عام إلى ضمان درجة من المشاركة في 

في االنتخابات يعد مثيرا للجدل، حيث أنها تواجه  المؤسسات. إال أن إدراج الكوتا الجنسانية
في غالب األحيان العديد من المعترضين. إال أن استعمال الكوتا الجنسانية في االنتخابات قد 
يكون إيجابيا جدا بالنسبة للتمثيل المتساوي، كما برهنت على ذلك الحاالت التي سجلتها رواندا 

الكوتا الجنسانية، إجراء مؤقتا للعمل اإليجابي ذي  والسنغال وبلدان أخرى. ويعتبر اعتماد
 من اتفاقية "سيداو". 4الطابع المؤقت، في انسجام مع المادة 

 
وتوجد عدة أنواع من الكوتا الجنسانية، بما فيها الكوتا الجنسانية القانونية، التي ينص عليها 

التي يمكن أن تتبناها بشكل  القانون والتي تعد إلزامية، فضال عن الكوتا الجنسانية الطوعية،
طوعي بعض األحزاب السياسية. ويشار إلى االختالف الموجود بين الكوتا الجنسانية التي 
                                                 
2 Para más información ver:www.quotaproject.org 
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o أدوات قانونية دولية لتحفيز المساواة الجنسانية في العملية االنتخابية 
 

في ما يلي عدد من األدوات الدولية الكثيرة التي تعمل على تطوير المعايير الدولية الرامية إلى 
 المساواة الجنسانية من أجل إجراء انتخابات ديمقراطية.

 
 حقوق اإلنساناإلعالن العالمي ل 

من اإلعالن العالمي لحقوق  21إن حق االنتخاب والترشح، هو حق منصوص عليه في المادة 
على التوالي بالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في  20و 19اإلنسان، فيما تعترف المادتان 

المعايير  حرية االشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية، إذ أن احترام هذه الحقوق هو جزء من
تشير إلى مبادئ المساواة أمام  7الدولية الضرورية إلجراء انتخابات ديمقراطية. كما أن المادة 

تنص على عالمية الحقوق والحريات التي ينص  2القانون والحماية من كل أنواع التمييز والمادة 
وعلى الرغم من أن عليها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، بمعزل عن الجنس أو أي اعتبار آخر. 

اإلعالن العالمي ليس ملزما فإنه يمثل مرجعية أخالقية دولية ما فتئ وزنها المعنوي يتنامى ضمن 
 المجتمع الدولي.

 
o الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية 

 
) على حق االنتخاب PIDCPمن الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية ( 25تنص المادة 
على التوالي بالحق في حرية الرأي والتعبير والحق  22و  21و 19ما تعترف المواد والترشح، في

تشير إلى مبادئ المساواة  26في حرية المشاركة في الجمعيات والجماعات السلمية. كما أن المادة 
تنص على عالمية الحقوق والحريات التي  2أمام القانون والحماية من كل أنواع التمييز والمادة 

عليها الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بمعزل عن الجنس أو أي اعتبار آخر. كما أن ينص 
الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ملزم قانونيا بالنسبة للدول التي صادقت عليه أو انضمت 

 إليه. 
 

o اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
 

)، على معايير دولية حول CEDAWعلى جميع أنواع التمييز ضد المرأة" ( تنص "اتفاقية القضاء
التمييز ضد المرأة في ، التي تعترف بضرورة القضاء على 7المشاركة السياسية للنساء في مادتها 

 يالحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق ف
ع االنتخابات واالستفتاءات العامة، وأهلية االنتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب التصويت في جمي

ة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل كالمشار، وأعضاؤها باالقتراع العام
في جميع  والمشاركةالوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛ 

. وتعتبر اتفاقية والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد المنظمات
 "سيداو" ملزمة قانونيا بالنسبة للبلدان التي صادقت عليها أو التي انضمت إليها.

 
o إعالن بيجينغ وأرضية عملها 

 
ي الرابع حول في إطار المؤتمر العالم 1995شكلت المصادقة على إعالن بكين وأرضية عمله في 

المرأة، تقدما كبيرا على صعيد تشجيع المساواة بين الرجال والنساء في العديد من المجاالت، بما 
فيها االنتخابات. ويوجه اإلعالن نداء إلى الدول لكي تتخذ اإلجراءات الضرورية من أجل تأمين 

اسية بأن تدرج قضايا تمثيل متوازن للنساء والرجال في كل مستويات الحكم وتوصي األحزاب السي
الجنسانية في برامجها السياسية وأن تتفحص هياكلها وإجراءاتها الداخلية بهدف إزالة العراقيل التي 
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والفضاء العام يظالن حكرا على الرجال في حين تقصى منهما النساء وُتدَفعن إلى االنزواء في 
 المجال المنزلي.

 
o التمييز المباشر وغير المباشر 

 
الحقوق بين الرجال  وفي الوقت الذي يعترف فيه اإلطار القانوني في العديد من البلدان بمساواة

والنساء، غالبا ما توجد هوة بين المساواة القانونية أو الشكلية والمساواة الواقعية، بشكل أن في بعض 
المناسبات ال توجد ظروف اجتماعية تسمح للنساء باالستفادة الحقيقية من الحقوق المعترف بها 

 قانونيا.
 

لة غير المتساوية التي يتلقاها الرجال والنساء عندما وبالتالي فإن التمييز المباشر له عالقة بالمعام
يؤثر انتماؤهم إلى جنسانية أو أخرى على طبيعة استفادتهم من حق ما، فيما أن التمييز غير المباشر 
يحصل عندما ال يؤخذ بعين االعتبار انتماؤهم إلى جنسانية أو أخرى لعرقلة استفادتهم من أي حق، 

 لواقعية لكي تتبلور بشكل فعلي المساواة التي تنص عليها القوانين.حيث أنه ال توجد الظروف ا
 

 المقاربة الجنسانية خالل العملية االنتخابية. .2
 

إن مقاربة الدورة االنتخابية تمثل أداة مفيدة تسمح لنا بفهم االنتخابات كعملية من عدة مراحل بدل 
ة الدورة االنتخابية، سنقوم أدناه كونها حدث يحصل في لحظة معينة من الزمن. وبناء على مقارب

بتعريف العراقيل الرئيسية التي تواجهها النساء في مختلف أطوار العملية االنتخابية ضدا على 
استفادتهن الفعلية من حقوقهن االنتخابية، سواء كناخبات أو كمرشحات أو كأعضاء في المجتمع 

 المدني.
 

o  اإلطار القانوني1المرحلة : 
 

لقانوني من أجل تتنظيم انتخابات ديمقراطية من أدوات قانونية دولية وإقليمية، فضال يتألف اإلطار ا
 عن التشريعات والقوانين الوطنية التي تنظم العملية االنتخابية.

 
وقد يشمل اإلطار القانوني للعملية االنتخابية مقتضيات تمييزية بسبب الجنسانية، ما يطال الحقوق 

ء. بل أنه حتى عندما التشمل التشريعات السارية مقتضيات تمييزية بالنسبة االنتخابية للرجال والنسا
 للجنسانية، فإن تطبيق التشريعات ال يتم دائما في احترام مبدأ المساواة بين الرجال والنساء.

 
ومن األمور التي يجب أخذها بعين االعتبار أيضا، مستوى المعرفة بخصوص اإلطار القانوني، من 

المشاركين في العملية االنتخابية. حيث أن ضمن المجتمعات التي تسود فيها  طرف الفاعلين
العالقات األبوية بين الرجال والنساء فقد جرت العادة أن هؤالء األخيرات تعانين بقدر أكبر من 
جهل اإلطار القانوني المتصل باالنتخابات، األمر الذي ينجم عنه عدم إدراكهن دائما بشكل كامل 

 واجباتهن كناخبات ومرشحات.لحقوقهن و
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السياسي الذي التمييز الذي تتعرضن له عندما تشغلن مناصب عمومية وتتبوأن المسؤولية في المشهد 
ما زال يمثل مجاال ذكوريا. النساء المرشحات تواجهن العديد من الحواجز التي تعرقل انتخابهن بما في 

ل السلطة األبوية داخل األحزاب ذلك التمييز ضمن اإلطار القانوني من أجل الحفاظ على االنتخابات وهياك
السياسية فضال عن القيود التمويلية للحمالت االنتخابية والمعاملة غير المتساوية من طرف وسائل اإلعالم 

 واالنطباعات االجتماعية التي ترى في السياسة عالما حكرا على الرجال.
 

سبيل ممارسة حقهن في  من جهتهن، تضطر النساء الناخبات إلى مواجهة العديد من الصعاب في
االقتراع بشكل فعلي. وفي هذا السياق، فإن قيود التسجيل على نطاق اإلحصاء االنتخابي وانعدام فهم 
إجراءات التصويت وانتهاك سرية وفردية التصويت، من بين أمور أخرى، كل ذلك يسهم في تقييد 

يان ما تتعرض األخيرات حق التصويت لدى الرجال والنساء على حد سواء، لكن في غالب األح
 لذلك بشكل أكبر من الرجال.

 
 ومن بين أهداف هذا الفصل، ما يلي:

 
 تقديم المفاهيم األساسية المتصلة بالجنسانية أو النوع االجتماعي أو الجندر. 
استكشاف الالمساواة بين الرجال والنساء في مختلف مراحل العملية االنتخابية مع إدراج  

 في تحليل الدورة االنتخابية.المقاربة الجنسانية 
تحليل المسؤوليات على صعيد أعضاء بعثة مراقبة االنتخابات من خالل دراسة  

 الديناميات الجنسانية في العملية االنتخابية.
 

 مفاهيم أساسية حول الجنسانية .1
 

o الجنسانية والجنس 
 

م الجنسانية أو النوع يحيلنا الجنس على الفوارق البيولوجية بين الرجال والنساء فيما أن مفهو
االجتماعي أو الجندر فهو يحيلنا على الفوارق االجتماعية والثقافية التي أقيمت بين الجنسين. 
ويتصل مفهوم الجنسانية بشكل وثيق بالطرق التي ُتفهم وُتفّسر بها الذكورة واألنوثة، وهذا يعني 

حادية بل هي متعددة ومرنة وفي هويات الجنسانية أو النوع االجتماعي، التي ليست وحيدة وال أ
تطور مستمر. إذ أن هويات الجنسانية أو النوع االجتماعي تندرج في إطار هياكل محددة للسلطة 
التي اعتيد أن تسند فيها أدوار اجتماعية مختلفة للرجال والنساء، حيث يعمد في كثير من األحيان 

تكريس عدم المساواة االجتماعية في مختلف إلى استعمال الفوارق البيولوجية بين الجنسين كذريعة ل
 أوجهها.

 
o أدوار وأفكار نمطية للجنسانية أو النوع االجتماعي 

 
إن مفهوم الجنسانية يحيلنا على سلوكيات تم تلقيها بوصفها مالئمة على العموم للرجال والنساء في 

ل في صور وآراء مجتمع معين. ومن جهة أخرى فإن األفكار النمطية المتصلة بالجنسانية تتمث
وأفكار مسبقة حول الرجال والنساء كمجموعة متجانسة، مع تجاهل الخصوصيات الفردية إلى درجة 

 تكوين صورة جزئية وسلبية عنهم.
 

وتقوم األدوار والصور النمطية عن الجنسانية بتشجيع التمييز وتعزيز الالمساواة بين الرجال 
يمنة األبوي الذي يتم في كنفه تفسير أن المجال اإلنتاجي والنساء كما أنها تسهم في إعادة نظام اله
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 2005االنتخابات التشريعية، أفغانستان 

 
 

 تاسع عشر. الجنسانية واالنتخابات
 

 لويس خوان رودريغيث
 خبير في الجنسانية واالنتخابات

 
توجد العديد من الالمساواة الجنسانية على صعيد عدة مستويات اجتماعية، بما فيها الجانب السياسي 

ملية االنتخابية. ورغم أن المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء، أضحت وبشكل خاص الع
معترف بها قانونيا في كثير من البلدان، ففي غالب األحيان ما تحول الظروف االجتماعية دون إقامة 
مساواة واقعية، وبالتالي فإن النساء سواء كن مرشحات أو ناخبات أو أعضاء في المجتمع المدني، 

لعديد من العراقيل التي تعقد استفادتهن من حقوقهن بشكل حقيقي في مختلف مراحل تواجهن ا
 العملية االنتخابية.

 
وعلى صعيد التمثيل السياسي، فعلى الرغم من أن النساء تشكلن قرابة نصف سكان العالم، فإن 

س بدقة على المستوى العالمي، تعك 1%  21،4هزالة حضورهن في البرلمانات الوطنية، أي زهاء 

                                                 
  www.ipu.orgولمزيد من المعلومات اطلعوا على الموقع اإللكتروني:  2013ديسمبر/كانون األول  1بتاريخ  1
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افظة لكي يعبئونها تقديم محاضر على بياض إلى أعضاء اللجنة االنتخابية للمح -6
 حسب التعليمات التي تصلهم.

 تسليم محاضر يتم تغيير نتائجها عندما ال تنسجم مع النتائج المرجوة. -7
تعليق عملية تجميع النتائج بذريعة تعب أعضاء اللجنة االنتخابية للمحافظة أو  -8

حصول مشاكل تقنية بهدف التخلص من الشهود واستئناف العملية دون أن يبلغوا 
بوقت مسبق كاف حتى يتمكنوا من تكييف النتائج مع األهداف المنشودة  عنها

 والتي تتغير طيلة الليلة حسب ما تمليه الحاجة.
حصول عطب في نظام النقل المعلوماتي ما يخلق ثقبا أسودا يتم استعماله من  -9

 أجل التالعب في النتائج.
 
 . ح. البت في الشكاوى والمطالبات والطعون االنتخابية.2
 

ويتم إنجاز التزوير من خالل الردع والبيروقراطية المفرطة واستعمال التكتيكات 
 التأخيرية واالنحياز في البت في الطعون االنتخابية.

 
القوانين التي تحد من الفاعلين الذين لهم صالحية تقديم شكاوى أو طعون انتخابية. ففي  -1

 ليون تقديم شكاوى رسمية.بعض البلدان ال يستطيع الناخبون وال المراقبون المح
القوانين التي تحدد آجاال طويلة جدا من أجل البت في الطعون االنتخابية والشكاوى  -2

والتي تحول دون جبر الضرر الذي قد يكون حصل وإعادة الحقوق االنتخابية إلى 
أصحابها، حيث تحدد آجال للعدالة االنتخابية قد تصل إلى عام أو عامين إلصدار 

 األحكام.
ع شروط بيروقراطية شديدة من شأنها عرقلة وردع تقديم شكاوى ومطالب، وض -3

 مثل اآلجال القصيرة جدا أو وثائق صعبة التقديم وغير ذلك.
كما أن األنظمة السياسية السلطوية التي لها آليات مراقبة اجتماعية فعالة تمثل في  -4

السكان عن تقديم حد ذاتها أدوات ناجعة للردع، األمر الذي يفسر تلكأ أو امتناع 
شكاوى ومطالبات رسمية من شأنها أن تترك أثرا إداريا، وذلك خوفا من االنتقام 
الذي يرتبط باالختالف. وعندما ال تؤتي الرقابة الذاتية أكلها، يتم اللجوء إلى 
التخويف: الموجه إلى ممثلي األحزاب المعارضة أو المراقبين على صعيد مركز 

النتائج لكي يكفوا عن تقديم أي شكوى بل أنها قد تعمد  االقتراع أو مركز تجميع
إلى معاقبة من يقوم بذلك بشكل يكون عبرة للغير. وكثيرة هي حاالت ممثلي 
األحزاب المعارضة أو المراقبين المحليين لالنتخابات الذين تم طردهم من مراكز 

هكذا يتم االقتراع بعدما قدموا شكوى رسمية توشي بملء صندوق اقتراع مثال. و
بعث رسالة واضحة إلى باقي ممثلي األحزاب المعارضة ومراقبي االنتخابات 

 بشأن ما ينتظرهم في حال إقدامهم على نفس األمر.
وفي حال تجاوز خط التهديد في سياق النظام السلطوي، والقيام بتقديم شكاوى  -5

أن وطعون بخصوص أي اختالالت، فإنه إما أن ال يتم قبول الشكاوى بذريعة 
األسباب الرسمية غير مبررة أو في حال قبولها، يتم تجاهلها حيث أنه ال يتم حتى 
الشروع في إجراءات النظر فيها أو أن يتم اتخاذ قرار بعدم إحالتها على الهيئة 
ذات الصالحية. كما أنه يتم اكتشاف هوة شاسعة بين عدد الشكاوى التي تعلن 

 االنتخابية بأنها تلقته.األحزاب عن تقديمها وما تقول السلطة 
استعمال تقنيات تأخيرية في البت في الشكاوى والمطالبات والطعون االنتخابية  -6

 بشكل يحول دون جبر الضرر الالحق وإعادة الحقوق االنتخابية ألهلها.
 انحياز القرارات الصادرة يعكس غياب استقاللية الهيئات ذات الصالحية. -7
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أعضاء الموائد يدعون المراقبين الدوليين إلى وجبات عشاء في قاعة أخرى خالل  -6

 عملية الفرز كاستراتيجية إللهائهم للتمكن من التالعب في الفرز.
 

ن على مرأى الجميع كل البطاقات التي تم احتسابها أعضاء المائدة ال يعرضو -7
 األمر الذي يسهل اإلسناد المزور لألصوات.

 
أعضاء المائدة يصادقون على رزم من البطاقات االنتخابية التي تم إدخالها في  -8

 صناديق االقتراع بسبب ملء الصناديق.
 

دد الناخبين أعضاء المائدة ال يقومون بمقارنة عدد أصوات صناديق االقتراع وع -9
 المسجلين وتوقيعات اإلحصاء االنتخابي. 

 
أعضاء المائدة يعبئون بقلم الرصاص المحاضر بهدف تسهيل استبدالها الحقا بقلم   -10

 الحبر على مستوى تجميع النتائج.
 

 أعضاء المائدة يغيرون محاضر النتائج.  -11
 

اقبين، وهو أعضاء المائدة ال يسلمون محاضر النتائج إلى ممثلي األحزاب والمر -12
 شرط هام لمنع التالعب الالحق في النتائج.

 
 ال يتم عرض محضر النتائج على مدخل مركز االقتراع.  -13

 
 

 . ز. تجميع النتائج2
 

ال يتم السماح لممثلي األحزاب وال المراقبين المحليين وال الدوليين بالدخول إلى  -1
 اصطناع النتائج.مركز تجميع النتائج في المحافظة التي يجري فيها تغيير أو 

استعمال قاعات مختلفة ومنفصلة من أجل استقبال المواد االنتخابية والمحاضر  -2
والنقل المعلوماتي للنتائج إلى المركز الوطني لالحتساب، بحيث يصعب أو 
يستحيل دخولها على ممثلي األحزاب السياسية والمراقبين، والسيما في المرحلة 

لعملية ويسهل ارتكاب التزوير. بحيث ال ُيسَمح األخيرة، ما ينفي الشفافية عن ا
باالطالع على المراحل الحاسمة وكذا استقبال المحاضر والنقل المعلوماتي 

 للبيانات، بذريعة مخاطر اإلخالل بالعمل خالل العملية.
عدم إحالة النتائج على مراكز االقتراع في محضر عمالق يمكن أن يطلع عليه  -3

إحالتها معلوماتيا،  بعدب كلما وصلت المحاضر بل فقط المراقبون وممثلو األحزا
األمر الذي ال يضمن حقيقة النتائج التي قد تكون تعرضت للتالعب في مرحلة 

 استقبال المحاضر أو نقلها.
إن الصالحية القانونية الممنوحة ألعضاء المائدة من طرف اللجنة االنتخابية  -4

د يتم استعمالها بشكل غير قانوني للمحافظة من أجل تصحيح األخطاء الرياضية ق
 من طرف هؤالء من أجل تغيير النتائج.

يتم السماح بحضور المراقبين وممثلي األحزاب فقط في القاعة حيث تحال النتائج  -5
 عن كل مركز اقتراع إلى محاضر تجميع النتائج بعد نقلها معلوماتيا.
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الناخبون الذين يضعون رزما من البطاقات االنتخابية في  -2التي يؤشرون عليها, 
 صندوق االقتراع بتواطؤ مع أعضاء المائدة.

لمراقبة األصوات المشتراة. حيث أن صورة  استعمال الهاتف النقال كأداة فاعلة -16
 البطاقة المؤشر عليها ستكون دليال على الصوت المشترى.

 استعمال صناديق اقتراع غير شفافة، يسهل ملؤها.  -17
استعمال صناديق اقتراع نقالة عادة ما تخصص نظريا للمواطنين المعاقين الذين  -18

أعدادا من األصوات من  اليستطيعون التوجه إلى مركز االقتراع، والتي تسجل
صوت، لمدة  900المستحيل وضعها فيها في يوم انتخابي واحد، مثال أكثر من 

ساعات. والحسابات المتفائلة بالنسبة لنمط التصويت في صناديق  10تصويت من 
 5نقالة التي يجب نقلها إلى منازل الناخبين، تنص على مدة زمنية ال تقل عن 

االستعمال المزور للتصويت عبر الصناديق النقالة  دقائق للصوت. وبالتالي فإن
يتركز بشكل خاص في المناطق الريفية وشبه الريفية واألكثر هشاشة حيال 
الضغوط والتي تعتبر مراقبتها أصعب. ويستعمل التصويت عبر الصناديق النقالة 
من أجل الحصول على مشاركة مرتفعة إلضفاء الشرعية وإنتاج نتائج المرجوة 

 ح خيار ما.لصال
نقل المقترعين من بلدة إلى أخرى بغية تغيير التوازن االنتخابي بتواطؤ مع   -19

 السلطات االنتخابية.
اختطاف أعضاء الموائد المكلفين بنقل محاضر النتائج على دراجات نارية من  -20

مراكز االقتراع إلى مراكز تجميع النتائج من أجل إجبارهم على تغيير النتائج أو 
 اضر بأخرى تمت تعبئتها مسبقا.تغيير المح

 إقامة مراكز اقتراح شبحية.  -21
 
 

 . و. الفرز2
 

وضع ممثلي أحزاب ومراقبين على مسافة ال تسمح بالمراقبة السليمة لفرز  -1
 البطاقات االنتخابية.

 
استعمال تكتيكات تأخيرية ترمي إلى إطالة عمليات اإلغالق والفرز إلى ساعات  -2

لمراقبين وممثلي األحزاب بسبب اإلرهاق والقيام متأخرة من الليل بهدف طرد ا
بطاقة انتخابية مثال من  700بالتالعب في نتائج المحاضر. ويشار إلى أن فرز 

الساعة الثامنة مساء إلى الثالثة فجرا في أوساط تتسم بجودة المستوى الدراسي، 
 ترمي لتحقيق ذلك الهدف.

 
لطة من أجل تخويف حضور أشخاص غير مرخص لهم، مفوضين من طرف الس -3

المراقبين و ممثلي األحزاب وإجبارهم على توقيع محاضر نتائج وردعهم عن 
 تقديم شكاوى رسمية بخصوص النتائج التي تم تحديدها لمركز االقتراع المعني.

 
عدم إدراج شكاوى رسمية صادرة عن ممثلي األحزاب أو المراقبين بخصوص  -4

 قوانين.عملية الفرز، انتهاكا لما تنص عليه ال
 

أعضاء الموائد قد يقدمون محاضر بيضاء لممثلي األحزاب والمراقبين من أجل  -5
 توقيعها تحت التخويف.
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 . هـ. التصويت2
 
الحيلولة دون أن يصل إلى نسبة النصاب لفتح المائدة االنتخابية في معاقل  -1

 المعارضة.
الحيلولة دون وصول أعضاء المائدة المعينين وبدالئهم من أجل فرض استبدالهم  -2

 مع الحزب الذي قام بتلك المناورة.بأشخاص حاضرين متعاطفين 
التخويف الموجه إلى أعضاء المائدة لكي يتسامحوا مع التزوير أو يشاركوا فيه من  -3

خالل حضور أشخاص غير مرخص لهم في عين المكان معروفون بعالقتهم مع 
 السلطة وذلك بهدف اإلشراف على عمل أعضاء المائدة.

قتهم مع السلطة المحلية أو حضور أشخاص غير مرخص لهم ومعروفون بعال -4
 الحزب وذلك بهدف التخويف ومراقبة األصوات المشتراة.

جعل مركز االقتراع في مكان بعيد من بعض البلدات بهدف عرقلة ممارسة حقيقية  -5
 لالقتراع.

استعمال العنف في معاقل المعارضة من أجل تخويف الناخبين وحرمانهم من  -6
 تائج المرجوة.حقوقهم في التصويت وهكذا إنتاج الن

التسبب في تأخير شديد (لساعات) بدون تبرير على صعيد فتح مراكز االقتراع من  -7
أجل إنهاك الناخبين وجعلهم يتخلون عن التصويت وملء صناديق االقتراع 

 وبالتالي اصطناع النتائج.
 اإلغالق المبكر لمراكز االقتراع في معاقل المعارضة. -8
األماكن التي تسجل تجمعات كبرى للناخبين  المساحات الضيقة بشكل مقصود، في -9

األمر الذي يسهل انتهاك مبدأ سرية التصويت، وبالتالي فإن أعضاء المائدة ال 
يمكنهم مراقبة التصويت أو أي ممارسة تزوير، بسبب الفوضى السائدة ما يؤدي 

 إلى األصوات المتكررة وملء صناديق االقتراع.
بين غير مسجلين في اإلحصاء االنتخابي أو أعضاء المائدة يسمحون بتصويت ناخ -10

ببطاقة انتخابية مزيفة أو ببطاقة تعود لناخبين آخرين  أو يدعونهم يصوتون لعدة 
 مرات.

حضور مراقبين وممثلين مزيفين لألحزاب من أجل التهديد والمشاركة في التزوير  -11
 وإعطاء انطباع بتعددية المراقبة.

يم مسبق لبطاقات انتخابية أو غيرها من األصوات المتكررة: يتطلب هذا تسل  -12
الوثائق الثبوتية لمجموعة كبيرة من األشخاص مما يسمح لهم باالقتراع لعدة مرات 
من خالل تقمص هويات مصوتين أو بتبني هويات مختلفة عن هوياتهم، والتي يتم 
إدراجها بشكل مسبق في اإلحصاء. وهذا يستدعي تواطؤ أعضاء المائدة وقد يسهل 

 ما كان يتم التسجيل في اإلحصاء االنتخابي في اليوم نفسه. إذا
أخطاء عن عمد في توزيع المواد االنتخابية: مثال عدم كفاية المواد الحساسة في   -13

المناطق التي يراد بها تقليص التصويت أو الحيلولة دونه، بحيث أنه ال يتم استالم 
يتم تلقي بطاقات بكميات غير إال البطاقات االنتخابية التابعة لحزب واحد أو أن 

كافية أو أن ال يتم تلقي الحبر غير قابل للمحو أو أن يكون رديئا مما يسمح بتعدد 
 األصوات.

احتجاز المواد االنتخابية من مركز التوزيع من أجل ملء صناديق االقتراع  -14
 والتالعب في المحاضر في بيوت خاصة.

يقوم به أعضاء المائدة والمراقبون  -1ملء صناديق االقتراع: التقنيات متنوعة:   -15
وممثلو األحزاب الذين يفتحون صناديق االقتراع ويملئونها بالبطاقات االنتخابية 
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ستفيد من فضاءات عمومية إن الرفض (االعتيادي) لعدد من الترشحات لكي ت - ب
مركزية من أجل تنظيم تجمعات، ال ينتهك فقط مبدأ االستفادة المتكافئة من الموارد 
العمومية بل أيضا يقلص قدراتهم على نشر برامجهم المقترحة ويحد من فعالية 
نشر رسائلهم حيث أنها تصبح محددة في مجاالت أكثر ضيقا وفضاءات أقل قوة 

 رمزية.
 تغالل األموال العمومية وهيئات الدولة لفائدة ترشح بعينه.استعمال واس - ت
مواقع إلكترونية رسمية لإلدارة االنتخابية مع صورة المرشح الرسمي وليس  - ث

اآلخرين. إذ يحصل عدم تكافؤ على صعيد التنافسية بسبب الخلط بين المرشح 
 والرئيس.

بمواد عن مرشح تزويد صحف محلية أو وطنية ممولة بميزانيات محلية/حكومية،  - ج
 واحد.

إجراء مسوح واستطالعات خالل الحملة من أجل إعداد السكان لصالح خيار ما،  - ح
 األمر الذي يمثل انتهاكا ألبسط المتطلبات المنهجية.

ال يتم تنظيم حمالت للتوعية الحضرية الموجهة للمقترعين في األوساط التي تسجل  - خ
على خلق محيط مناسب للتالعب مستويات مرتفعة من األمية، حيث أن ذلك يساعد 

واشتراء الضمائر لصالح ترشح واحد مع ما يمثله كل ذلك من انتهاك لحق 
 التصويت عن معرفة، طالما أن التصويت يمثل موافقة عن علم.

االستعمال واالستغالل لألموال العمومية وهيئات الدولة لفائدة مرشح أو سلطات  - د
كون بشكل نشيط في الحملة االنتخابية محلية أو موظفين أو زعماء محليين يشار

مع ما يمثله ذلك من انتهاء لمبدأ الحيادية من طرف السلطات واالستفادة غير 
 المتكافئة من وسائل اإلعالم.

 
 
 
 

 . د. د) تقنيات أخرى للتزوير بخصوص التالعب في المواد االنتخابية.2
 

بات بواسطة المشاركة قد يحصل تالعب في المواد االنتخابية بشكل مسبق لالنتخا
 النشيطة أو تواطؤ السلطة االنتخابية مثلما نرى في النماذج التالية:

 
التوزيع غير االعتيادي للبطاقات االنتخابية مع استعمال أسماء أشخاص متوفين أو  -

 مغتربين، وذلك بهدف تقمص شخصياتهم.
ن المحليين توزيع أوراق اعتماد مزورة على ممثلي األحزاب السياسية والمراقبي -

بهدف ضمان مراقبة التصويت والفرز على مستوى المركز االقتراعي وإعطاء 
 انطباع مزيف بأن هناك مراقبة تعددية.

تصنيع بطاقات انتخابية بأعداد تفوق جدا االحتياجات الحقيقية من أجل السماح  -
 باالستعمال المزيف وتعدد األصوات وتعبئة صناديق االقتراع.

تي تعتمد على آليات فعالة لتأمين سالمة عملية حراسة البطاقات غياب الحصانة ال -
ما يسمح بتوزيعها واستعمالها بشكل غير قانوني من أجل ملء صناديق االقتراع 
واستعمال التصويت المتعدد. القيام مثال، بإسناد حراسة المواد االنتخابية إلى عضو 

يمثل مجازفة كبيرة حيث أنه قد من المائدة االنتخابية في بيته الخاص، األمر الذي 
 يضعف حيال الضغوط التي قد تمارس عليه.
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غير المعنية بتلك العملية. وتشمل تمظهراتها المتعددة عمليات أقل وضوحا لتبادل الخدمات  أو أكثر 
اطة باشتراء الصوت. وهو األمر الذي يخل بالعملية االنتخابية على شكل عروض أو وعود بس

بالعمل أو تهديدات بالفصل من العمل أو دفع عموالت لخدمات تم تقديمها أو التزامات بعقود في 
المستقبل أو تبني أو تكييف تشريع يخدم مصالح بعينها (الزبونية التي ترهن السياسات العمومية 

مستقبلية)، أو عرض أي نوع من المملتكات المادية أو الغذائية أو األجهزة المنزلية وغير ذلك. ال
وبالتالي فإن ضمان سرية الصوت يسهم في تقليص اآلثار السلبية لهذه الممارسات من خالل حرمان 

ت العمالء "المشترين" من آليات للسيطرة على األصوات المشتراة. وفي ما يلي بعض الممارسا
 األكثر شيوعا بهذا الصدد:

 
الشراء المباشر لبطاقات التصويت التي يعتبر أصحابها من مصوتي المعارضة من  - أ

أجل تأمين عدم توجههم لمراكز االقتراع لإلدالء بأصواتهم أو من أجل استعمالها 
 بشكل مزور من خالل تقمص هويتهم.

ال مقابل تأمين صوت االستقطاب الهرمي لألصوات: يتم تقديم مبلغ محدد من الم - ب
عدد معين من األقارب أو األصدقاء الذين يتم نقل بياناتهم للمراقبة التالية على 
صعيد مركز االقتراع. ومن أمثلة ذلك استعمال الهاتف النقال من أجل أخذ صورة 
للصوت المؤشر عليه أو المرافقة إلى مخدع التصويت أو النتيجة المحصل عليها 

 تراع إلى جانب الحضور التهديدي في مركز االقتراع.على صعيد مركز االق
تقديم بطاقات تأمين لسحب المال لمصوتين، ال يتم تفعليها إال بعد التأكد من نتائج  - ت

 االنتخابات الحقا.
تسليم ممتلكات لصالح زعماء محليين الذين يقومون مقابل ذلك بتأمين صوت  - ث

 والء الجماعي.مجموعتهم في المجتمعات التي تسود فيها مظاهر ال
منح زعماء محليين لمجموعات السكان األصليين، ممتلكات وخدمات لفائدة  - ج

المجموعة مثل بناء جسر أو قناة إمداد بالمياه أو أكياس بذور للزراعة وغيرها. 
ويشار إلى أن عمليات االشتراء هذه بواسطة الزعيم ال تحتمل أي آليات للمراقبة 

 صن االتفاق المحرز.الالحقة طالما أن عرف الشرف يح
تقديم بونات الستالم المواد الغذائية أو منتجات أخرى مودعة في بيت ممثل الحزب  - ح

في كل منطقة. والتسليم يتم بعد انتهاء االنتخابات ويتوقف على فوزه على صعيد 
 المركز االقتراعي.

الشراء المؤسساتي لألصوات الذي يرفق ببرامج اجتماعية موجهة للسكان والتي  - خ
ربط بين تصويتهم والبرهنة على ذلك. وفي بعض البلدان فإن توزير المنتجات ت

األساسية في المناطق المفقّرة يتم عالنية خالل األيام السابقة لالنتخابات، بما في 
 ذلك منح ثالجات وأجهزة مايكروويف في المناطق التي تفتقر إلى الكهرباء.

 
 على تكافؤ الحملة االنتخابية. د. ج) تقنيات أخرى للتزوير التي تؤثر 2
 
مقتضيات قانونية تلزم األحزاب والمرشحين بطلب (بدل االكتفاء باإلشعار)،  - أ

ترخيص من اإلدارة االنتخابية أو السلطات المحلية من أجل القيام بتجمعات أو 
مظاهرات خالل فترات الحملة االنتخابية. وفي األوساط التي تكون فيها استقاللية 

السلطات، ليست مضمونة بشكل كاف، فإن حرية التجمع والتظاهر  وحيادية تلك
لبعض األحزاب أو المرشحين والحق في االستفادة من الموارد العمومية في 
ظروف متساوية قد تتقلص الستعمال السلطات لتلك المأمورية من أجل تفضيل 

 ترشح ما على حساب آخر.
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انعدام قوانين تنص على تشكيل هيئة للتدقيق / الحوسبة، لها قدرة قانونية من أجل  .و 

 مراجعة وتدقيق الحسابات وأن تتمتع بقدرة إنزال عقوبات.
 

التي  ال يتم تزويد الهيئة المدققة والمحاِسبة بالموارد المالية واألدوات الضرورية .ز 
 تسمح لها بالقيام بوظائفها بشكل مستقل.

 
العقوبات التي تنص عليها القوانين تفتقر إلى القدرة الرادعة وال تستطيع تحقيق  .ح 

 هدف ضمان التكافؤ في المنافسسة.
 

قوانين وإجراءات معيبة من أجل مواجهة اختراق المال المتأتى من الجريمة  .ط 
 المنظمة.

 
 

 وسائل اإلعالم -2
 

لوسائل اإلعالم فإن المقتضيات القانونية والعملية على حد سواء يجب أن تضمن التعددية  بالنسبة
وحرية اإلعالم والوصول المعقول والمتكافئ لكافة الخصوم إلى وسائل اإلعالم العمومية وأن يكون 
هناك معاملة على قدم المساواة بالنسبة لوسائل اإلعالم الخاصة وتغطية غير منحازة للحملة 

 النتخابية.ا
 

 حرية اإلعالم مضمونة بشكل غير كاف قانونيا. .أ 
التهديد الممارس ضد الصحفيين أو وسائل اإلعالم من أجل الحد من حرية  .ب 

 اإلعالم.
الضغط على الوسائل اإلعالمية من أجل تقليص وصول بعد المرشحين األمر الذي  .ج 

 ينتهك مبدأ تعددية اإلعالم.
ب مؤسساتي والترشيح، من أجل تأمين استغالل الصفة المزدوجة لشغل منص .د 

حضور مهيمن في وسائل اإلعالم العمومية، األمر الذي يمثل تجاوزا في الموارد 
العمومية طالما ال يتم تسهيل نفس الفضاء لمرشحين آخرين، وبالتالي يتم انتهاك 

 مبدأ التكافؤ حيال التنافسية.
 ل تفضيل ترشح ما.تغطية منحازة من طرف وسائل اإلعالم العمومية من أج .ه 
توزيع تمييزي من طرف الهيئات المعنية لشرائح التوقيت من أجل بت الدعاية  .و 

االنتخابية من طرف المرشحين. ويتم تخصيص المواقيت التي تسجل أكبر قدر من 
الجمهور للمرشحين الحكوميين فيما تترك المواقيت قليلة الجمهور للمرشحين 

 اآلخرين.
 
 اشتراء األصوات -3
 
تبر اشتراء األصوات أو اشتراء الضمائر بمثابة التزوير األقدم في العمليات يع

االنتخابية. ويحصل بشكل أكبر في البلدان التي تعاني من نسب مرتفعة من الفقر واألمية ويمثل 
عائقا مهما للتنمية الديمقراطية. حيث أنه ينتهك مبدأ حرية االنتخاب ومبدأ تكافؤ التنافسية عندما 

بالفاعلين األقوى باشتراء الضمائر. وعلى غرار التهديد، فإن اشتراء األصوات يمثل إحدى يسمح 
طرق التزوير األصعب اكتشافها، حيث أنها تحصل في فضاءات خاصة وال تصل إليها األطراف 
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قبل بحيث ال تعتري الفوز أي استباق وتأكيد توقع نتائج انتخابية معينة في المست  -
 شكوك.

 
تهديد وإجبار الخواص من أصحاب الالفتات الدعائية الذين يقومون بتقديم  -4

خدمات الدعاية السياسية بأن ال يبيعوا أو يؤجروا تلك المساحات للمعارضة 
بواسطة التهديد بسحب رخص استغالل تلك الفضاءات. وبالتالي فإن رسائل 

لة، األمر الذي يمثل انتهاكا لمبدأ التكافؤ في الطرف اآلخر تصبح مختز
 الحملة.

 
القانون ال يضمن بشكل كامل الحريات األساسية للتعبير والتجمع والمعلومات  -5

 والحركة والتظاهر.
 

القانون يشمل تصنيف جرم النيل من شرف الرئيس والمرشحين بشكل يجعل  -6
ير والمعلومات بشكل تطبيقه يمثل أداة يتم توظيفها من أجل تقليص حق التعب

 غير صحيح.
 

 
 . د. ب) تقنيات التزوير التي تنتهك مبدأ تكافؤ الحملة2

 
يجب على اإلطار القانوني وتطبيقاته أن يضمن حملة انتخابية تستند إلى تساوي 
الظروف وتتبلور في االستفادة المتكافئة من الموارد العمومية وحيادية وعدم انحياز السلطات وتنفيذ 

 حاز للقانون.غير من
 
يؤثر تمويل الحملة بشكل مباشر على تكافؤ وتنافسية االنتخابات فضال عن جودة  – 1

رابط التمثيلية وطريقة عمل المؤسسات السياسية وتعريف السياسات والظروف العمومية للحوكمة 
شحون، في البالد. حيث أن شفافية مصادر ووجهات األموال التي تتلقاها األحزاب السياسية والمر

تمثل أحد األهداف الرئيسية ألي آلية لتنظيم تمويل الحمالت. إذ أن الشفافية ال تعمل فقط كحصانة 
ضد الفساد حيث أنها تفضح تعارض المصالح بل أيضا كوظيفة مركزية في تأمين التصويت عن 

شأنه أن دراية. ألن التمويل المنتظم بشكل مناسب وخاضع للتدقيق الفعال ويتحلى بالشفافية من 
يعزز تكافؤ التنافسية في االنتخابات. ونشير إلى أن أكثر التقنيات انتشارا بهذا الخصوص هي 

 التالية:
 غياب القوانين المنظمة لتمويل الحملة أو قصورها. .أ 

 
 انعدام المقتضيات القانونية التي تحدد سقفا لنفقات الحمالت االنتخابية. .ب 

 
مصادر التمويل (الخاصة والعمومية  انعدام المقتضات القانونية التي تنظم .ج 

 والمختلطة).
 

 انعدام المقتضيات القانونية التي تنظم إلزامية شفافية نفقات الحمالت االنتخابية. .د 
 

عدم وجود جدول زمني واقعي لتقديم الحسابات بشكل يسمح بإضفاء الشفافية على  .ه 
جب لتقديم التمويل ضمن آجال معقولة. ويتم تحديد أجل أقصى مدته أكثر مما ي

 الحسابات مثل سنة أو سنتين بعد االنتخابات.
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والمراقبة من طرف الفاعلين في العملية االنتخابية لتسوية تلك 
 النزاعات أو إخفاء طبيعة وحجم االختالالت التي تم التبليغ عنها.

 
إمالء قرارات تمييزية بخصوص الشكاوى والمطالبات والطعون بشكل تفضيلي  -2

 نتظم لطرف على حساب آخر.وم
استعمال تكتيكات تأخيرية بالنسبة لتسوية الشكاوى والطعون، بشكل يحول دون  -3

إعادة الحقوق االنتخابية للمرشحين والمقترعين في الوقت المطلوب أو أن يتم تجاهل تلك الشكاوى 
 بكل بساطة.

 
م وثائق وضع عراقيل بيروقراطية واستعمال تكتيكات تأخيرية من أجل تسلي -4

االعتماد إلى بعض مجموعات المراقبين المحليين بهدف حرمانهم من الحق 
 والقدرة على مراقبة االنتخابات.

 
استبدال أعضاء من المراكز االقتراعية من طرف اللجنة االنتخابية في المناطق  -5

التي لم يتم فيها الحصول على النتائج المرجوة، بآخرين أكثر تساهال وانخراطا في 
 زوير.الت

 
التالعب في المحاضر وابتكارها على صعيد المراكز االقتراعية أو في مرحلة  -6

 تجميع النتائج من طرف أعضاء اإلدارة االنتخابية.
 

 . د. الحملة االنتخابية2
 .د. أ) تقنيات تزوير تنتهك حرية الحملة 2
 
اختطاف وقتل المرشحين و/أو المتعاطفين و/أو المقترعين. ويرمي استعمال  -1

العنف بشكل محدد إلى تخويف وترعيب السكان بهدف تغيير اإلرادة 
 الشعبية.

 
ممارسة التهديد الذي يشمل التهديد باستعمال العنف و/أو التهديد بالحرمان  -2

من ممتلكات و خدمات يتوقف تسليمها على الحكومة أو زعماء محليين. وفي 
ن السيطرة األوساط السلطوية يتم استعمال آليات ضغط فعالة فضال ع

االجتماعية على السكان المحتاجين إلى هياكل وميزانيات الدولة (موظفون 
أو عاملون عموميون أو عسكريون أو عاملون في شركات عمومية وغير 
ذلك)، من خالل تخويفهم بفعالية من حرمانهم من العمل أو المكانة أو 

 ئج المرجوة.التمييزات أو االستفادة من الخدمات في حال عدم حصول النتا
 

التهديد واإلجبار الممارس على السكان الذين لهم تبعية لميزانية الدولة لكي  -3
يشاركوا في مظاهرات لدعم المرشح الحكومي بهدف خلق مسرحية الدعم 
الجماهيري لذلك المرشح والتحضير لنتائج غير قابلة للشك، حيث ترمي هذه 

 االستراتيجية إلى تحقيق هذين  الهدفين:
 

ه إشارة واضحة إلى باقي الناخبين بشأن جهة الخيار الفائز األمر الذي يمثل توجي -
رسالة فعالة جدا في األوساط التي يكون فيها تقديم المنتجات والخدمات مرتبط 

 بميزانية وهياكل الدولة، وحيث هناك خلط بين الدولة والحزب الحاكم.
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وضع معادالت لتعيين المقاعد عن الدوائر وتحويل األصوات إلى مقاعد بشكل يؤدي إلى  .3

ية في األجهزة التشريعية لبعض األحزاب على حساب أحزاب أخرى. تضخيم التمثيل
وعلى غرار التالعب في ترسيم الدوائر االنتخابية، فإن هذه الممارسة تمثل انتهاكا لمبدأ 
المساواة في االقتراع وتشّوه مبدأ التمثيلية السياسية الذي يستند إلى المساواة في االقتراع 

أن الصوت يفقد قيمته بحكم هذه المعادالت مما يؤدي إلى والتناسبية االنتخابية. حيث 
تباينات جسيمة بخصوص قيمة المقعد الواحد بالنسبة للصوت المدلى به. كما أن نظام 
"المكافأة" الذي يتم بموجبه منح "عالوة" على شكل مقاعد إضافية للحزب الفائز وهو ما 

 ناسبية االنتخابية.يمثل أكبر انتهاك لمبدأ المساواة في االقتراع والت
 
 . أ. ب) تسجيل المرشحين.2
 

االنتخابية من أجل تفضيل أو -يتم صياغة إطار قانوني يخل بمعادلة التنافسية السياسية .1
ومن أجل ذلك يتم وضع شروط صعبة غير في حال احتدام الصراع. ضمان فوز خيار 

لمرشحين وذلك بهدف الئقة للمشاركة السياسية والتنافسية االنتخابية بين األحزاب وا
تقليص مجالها على عدد من الفاعلين الذين ال يتمتعون بإمكانات واقعية للدخول في 
التناوبية أو أن يفسح المجال فيها ألحزاب أذناب من أجل إعطاء صورة كاذبة عن 
التنافسية التعددية وزرع الريبة  بين صفوف الناخبين. حيث أن إغالق األبواب في وجه 

د يحصل في االنطالقة، أي في مرحلة تشكيل الحزب السياسي واالعتراف به المنافسة ق
قانونيا، طالما أن األحزاب غير المسجلة ال تستطيع المشاركة في االنتخابات. وفي ما 
يلي بعض الشروط المقّيدة بشكل غير الئق والتي تنتهك حق المشاركة السياسية (منح 

لتعددية في المنافسة االنتخابية (تسجيل الحزب الصفة القانونية كحزب سياسي) ومبدأ ا
السياسي أو المرشح للمشاركة في االنتخابات)، وهو العنصر الهام في أي انتخابات 

 ديمقراطية تضمن التنوع في الخيارات التي تتقدم لالنتخابات.
 
المطالبة بعدد مفرط من المنتسبين للحزب من أجل الحصول على الصفة القانونية  .أ 

 لسياسي.للحزب ا
 

مطالبة األحزاب السياسية المرشحة للتسجيل بأن يكون لديها عدد مبالغ فيه من  .ب 
مكاتب التمثيل أو المطالبة بوجود تلك المكاتب في جزء من التراب الوطني أو 

 سائره.
 

مطالبة األحزاب بتقديم قائمة بأسماء كافة المنتسبين إليها في كل منطقة إلى هيئة  .ج 
ها. وفي أوساط األنظمة السلطوية حيث يتماهى الحزب التسجيل الموجودة في

والدولة، وحيث أن الدولة هي الفاعل االقتصادي األول، وحيث أن االختالف 
السياسي قد يكلف الكثير بالنسبة لفرص العمل والوصول إلى الممتلكات 
والخدمات، فإن هذا المطلب األخير يحكم على األحزاب المعارضة بالتهميش 

ظومة طالما أن حيزا هاما من السكان ال يرغبون في الكشف عن خارج األن
 عالقتهم بالمعارضة.

 
مطالبة األحزاب غير الممثلة في البرلمان أو المرشحين المستقلين بتقديم عدد  .د 

مفرط من التوقيعات الداعمة، األمر الذي يعد تمييزيا مقارنة مع األحزاب 



— 102 —

عملية التعبير الديمقراطية عن اإلرادة الشعبية تشمل بدورها عددا من المبادئ والحقوق االنتخابية 
ري وعن التي يجب ضمانها وهي كما يلي: حرية االقتراع (التصويت بدون ضغوط وبشكل الس

دراية)، وعدالة االقتراع وعموميته (إحصاء غير تمييزي وإشراكي وموثوق مع تيسير التصويت)، 
 وموثوقية النتائج.

 
وحرصا منه على تغيير اإلرادة الشعبية فإن التزوير ينتهك كال من هذه المبادئ األساسية عندما 

 يطال أي مرحلة من العملية االنتخابية.
 

 (من داخل األنظومة) و. التزوير الُنُظمي .1
 

من أجل تناول مختلف تقنيات التزوير، البد من الحديث بداية عن التزوير الُنُظمي الذي يتم انطالقا 
من قلب األنظومة أي من داخل اإلطار القانوني، وهذا ما يحيلنا على وجود واستعمال قوانين 

بية المعترف بها والمحمية دوليا وإجراءات وقواعد انتخابية تتعارض مع المبادئ والحقوق االنتخا
من أجل التأثير على نتائج االنتخابات وفي نهاية المطاف التالعب في اإلرادة الشعبية في مرحلة 

 تشكيلها والتعبير عنها.
كما أننا قد ندرج ضمن هذا المفهوم كل القوانين التي وإن كانت ال تتعارض صراحة مع تلك 

ها قد تكون معيبة، وبالتالي تفسح المجال القتراف التزوير سواء المبادئ والحقوق االنتخابية، فإن
بشكل مقصود أم ال. فمثال فإن التصويت عبر صناديق اقتراع نقالة، من أجل ضمان حق التصويت 
لألشخاص الذين يعانون من إعاقات تحول دون انتقالهم إلى مراكز االقتراع، فإن هذا األمر قد يمثل 

قانون ال يحصن بما فيه الكفاية تلك العملية. واألمر نفسه بالنسبة لمراكز  أداة قوية للتزوير ضمن
االقتراع ذات الطبيعة الخاصة مثال بالنسبة لمراكز العمل مثل المستشفيات والجامعات والثكنات 
التي تتحول إلى مراكز اقتراع خاصة بالنسبة للعاملين فيها، فضال عن تسجيل المقترعين في نفس 

ابات. وبالتالي فإن التزوير الُنُظمي ينتهك في عدة مراحل من الدورة االنتخابية وبأشكال يوم االنتخ
مختلفة حقوقا ومبادئ انتخابية أساسية مثل العمومية والمساواة وحرية االقتراع والتعددية وتكافؤ 

 المنافسة والحق في التصويت بحرية وسرية وعن المعرفة والحق في فرز موثوق.
 
 

 تزوير وفق أطوار الدورة االنتخابية.تقنيات ال .2
 

ال نزعم أننا بصدد تقديم تصنيف دقيق لتقنيات التزوير، بل نكتفي باإلشارة إلى بعض التقنيات 
 واألساليب التي جرت العادة على اتباعها، من خالل مختلف مراحل الدورة االنتخابية.

 
 االنتخابية.-. أ. تعريف إطار التنافسية السياسية2 

 االنتخابية من خالل التقنيات التالية:-التالعب في القواعد األساسية للتنافسية السياسيةيمكن 
 

 . أ. أ) النظام االنتخابي2 
 

تحديد وتعريف حجم الدوائر االنتخابية بنية تفضيل مرشحين بعينهم من خالل التالعب  .1
مرغوب فيها ( في أماكن تواجد المجموعات االنتخابية بناء على النتائج االنتخابية ال

 جيريمانديرينغ)، األمر الذي ينتهك مبدأ المساواة في االقتراع.
 

وضع أسقف انتخابية مرتفعة جدا من أجل تقليص حقوق المشاركة والتمثيلية السياسية  .2
 بشكل غير الئق.
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بأمانة الجسد االنتخابي حتى يكفل الممارسة الحقيقية لمبدأ عمومية االقتراع، كما أن 
ج ينبغي أن تضمن الطابع الحقيقي لألصوات التي تم اإلدالء بها. ويشار عملية نقل النتائ

إلى أن استعمال التكنولوجيا في خدمة العملية االنتخابية مثل نقل النتائج بواسطة 
التطبيقات المعلوماتية، قد أسهم في تعقيد عملية مراقبة التزوير من طرف المجتمع 

يا أيضا تمثل فرصة للمساعدة على اكتشاف المدني. لكن من جانب آخر فإن التكنولوج
التزوير كما تبين من خالل عدد من الحاالت حينما تم االطالع على شبكة النتائج، األمر 

 الذي فسح المجال أمام اكتشافه.
 

ويشار إلى أن التزوير يتم في غالب األحيان بشكل سري بهدف إخفائه، إال أن بعض 
بـ "التباهي بالتزوير" كاستراتيجية استعراضية  الحاالت قد تشير إلى مسعى ما يسمى

ابتزازية من طرف المتنفذين (إلعطاء مرئية للمكان الذي يحتله ومن يسيطر ويدير 
 السلطة).

 
 د. التزوير والممارسات السيئة. .1

 
إن ما يميز عمليات التزوير عن الممارسات السيئة هي وجود النية وراء التزوير، حيث أن هذا 

د إلى تالعب مقصود في أي مرحلة انتخابية، بهدف تغيير النتائج وذلك بغرض تغيير األخير يستن
 تشكيل و/أو تعبير اإلرادة الشعبية.

 
طرف  وتوجد أكثر أصناف الممارسات السيئة على شكل اختالالت وعيوب وإهمال يتم اقترافها من

مختلف الفاعلين في العملية االنتخابية مثل اإلدارة االنتخابية واألحزاب السياسية والناخبين، وذلك 
على مستوى كافة مراحل العملية دون أن يكون هناك أي قصد في التالعب أو تغيير اإلرادة الشعبية 

ء في اإلحصاء وبالتالي باإلمكان تصحيح ذلك إذا وجدت النية الصادقة، مثل أن تحصل أخطا
االنتخابي على شاكلة األخطاء اإلمالئية أو قلة الحبر غير القابل للمحو أو رداءته أو عدم استعمال 
ذلك النوع من الحبر لقلة خبرة أعضاء المائدة االنتخابية أو أخطاء واختالالت تكنولوجية على 

ئج أو تأخر صدور األحكام المتعلقة صعيد الموقع اإللكتروني لإلدارة االنتخابية أثناء عملية نقل النتا
بالبت في الطعون، وذلك بسبب اإلدارة السيئة أو االفتقار إلى القدر الكافي من الموظفين. فمثال، أن 
يقوم عضو في مائدة انتخابية بتعبئة صندوق اقتراع ببطاقات مؤشر عليها، فهذا يمثل تزويرا، لكنه 

كونه خلل، لكن األثر التراكمي لالختالالت التي يتم إذا فقط نسي ختم الصندوق فاألمر ال يعدو 
ارتكابها على نطاق واسع قد يؤدي إلى تغيير في اإلرادة الشعبية وبالتالي يتسبب في نفس اآلثار 

 الناجمة عن التزوير.
 

 هـ. مجال عمل التزوير .1
 

كيل اإلرادة قد يطال التزوير أي مرحلة من العملية االنتخابية، إذ يمكن أن يوجد خالل طور تش
الشعبية وخالل عملية التعبير عن تلك اإلرادة من خالل انتهاك المبادئ والحقوق االنتخابية المعترف 
بها على الصعيد الدولي والمحمية بقنوات دولية وإقليمية لحقوق اإلنسان. وكل هذا يؤثر على الجودة 

فاء اإلرادة الشعبية التي تم تشكيلها الديمقراطية لالنتخابات الديمقراطية التي من شأنها أن تعكس بو
ديمقراطيا والتعبير عنها بكل حرية. حيث أن االنتخابات الديمقراطية تمثل أداة فعالة تسمح بتمرير 

 تنوع المصالح والتباينات الموجودة في المجتمع.
 

الحديث والبد أن تشمل عملية تشكيل اإلرادة الشعبية مبدأين رئيسيين بدونهما من الصعوبة بمكان 
عن حصول انتخابات ديمقراطية وهما: تعددية المنافسة وتكافؤ هذه األخيرة. ومن جهة أخرى فإن 
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(حيث أن الوضع سيكون كذلك ولو لم يكن تزوير)، فإن اآلثار سلبية على صعيد تجذر الديمقراطية 
التزوير يحصل من  حيث أنه يسمح بسلوكيات تدعم ثقافة القيم المناهضة للديمقراطية.  حيث أن

 خالل اإللغاء أو التدخل أو اإلجبار.
 

ومن المرجح أن يحصل التزوير في أوساط تتسم بالضعف المؤسساتي حيث الحريات والحقوق 
األساسية غير مضمونة بشكل كامل، ومن هنا أن خطورة وحجم التزوير سيتوقف على فعالية 

من أجل حماية الحريات والحقوق األساسية الحكومة والمجتمع الدولي ومؤسسات اجتماعية أخرى 
 بشكل فعال.

 
 ب. عناصر التزوير .1

 
يمكن لممارسات التزوير أن تحصل أو يتم التحريض عليها من طرف عدد كبير من 
الفاعلين المشاركين في العملية االنتخابية والراغبين في تغيير اإلرادة الشعبية. وفي ما 

 يلي بعض هذه العناصر:
 
 تيون: سلطات حكومية ومحلية وانتخابية وقوات أمنية تابعة للدولة.فاعلون مؤسسا -
 فاعلون سياسيون: أحزاب سياسية ومرشحون. -
فاعلون اقتصاديون: شركات متعددة الجنسيات ورجال أعمال من البلد ومجموعات  -

 متنفذة ومنظمات مهنية وجمعيات رجال أعمال وغيرها.
إعالم ومنظمات غير حكومية المجتمع المدني: ناخبون وصحفيون ووسائل  -

 ومدافعون عن حقوق اإلنسان والحقوق المدنية ونقابات وغيرها.
 منظمات اإلجرام المنظم. -
 
 ج. طبيعة التزوير. .1
 

لقد سجلت عملية التزوير على مدى السنوات العشرين األخيرة تغيرا تدريجيا له تداعيات 
 هامة بالنسبة للمراقبة، ومن بينها األوجه التالية:

 
تبين في كثير من البلدان التي تجري فيها مراقبة االنتخابات، انتقاال لعمليات التزوير من ي

األوساط الحضرية التي تشهد مستويات أعلى من التأهيل، إلى المناطق الريفية األكثر 
االنتخابيين األمر الذي يعتبر أكثر -هشاشة حيال التخويف وضغوط الفاعلين السياسيين

 وبالتالي فإن التزوير يتخفى بهذه الصورة.لمراقبة. صعوبة بالنسبة ل
 

وتمثل هذه الجهود لتمويه التزوير جزءا من عملية أكبر على صعيد تطوير التزوير، 
 90-80حيث أن العاملين على التزوير لم يعودوا يسعون إلى نتائج مفضوحة مثل حال 

ائج التي ال تثير % من األصوات، بل يبحثون عن تأمين الفوز من خالل خيار النت
ويتم بهذه الصورة الشبهات وتضمن حدودا دنيا من التعددية في التنافس والتمثيلية. 

من خالل إدارة خفية إلنتاج النتائج على مختلف  إضفاء التحضر على عملية التزوير
 المستويات.

 
ت ومن جهة أخرى فإن التزوير انتقل أيضا في تركيزه، بدل األوساط التقليدية للتصوي

على مستوى مراكز االقتراع، إلى طرفي العملية االنتخابية األكثر هشاشة وأهمية وهما 
اإلحصاء االنتخابي وعملية نقل النتائج. وبالتالي ينبغي لإلحصاء االنتخابي أن يمثل 
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 2013 باراغواي، العامةبات االنتخا

 
 عشر. أصناف التزوير االنتخابي وفق أطوار الدورة االنتخابية. ثامن

 
 إيسابيل منتشون لوبيث،

خبيرة في العلوم السياسية ومسؤولة عن مراقبة االنتخابات في مكتب حقوق اإلنسان التابع لوزارة 
 الشؤون الخارجية والتعاون في اسبانيا.

 
 تزوير االنتخابات .1

 
 أ. تعريف .1

 
انطالقا من تعريف مقبول بشكل كبير، فإن تزوير االنتخابات يمكن تعريفه على أنه أي تدخل 
مقصود في العملية االنتخابية بهدف تغيير اإلرادة الفردية أو الجماعية للناخبين. حيث أن التزوير 

يم أصوات يغّير رغبات المواطنين من خالل حرمان بعضهم من الحقوق االنتخابية مع تضخ
مواطنين آخرين. بل حتى عندما ال يؤثر التزوير على نتائج االنتخابات بالنسبة للفائزين والخاسرين 
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www.eods.eu 
EODS

 
 

 
-http://ec.europa.eu/europeaid/what/human

rights/election_observation_missions/index_en.htm 
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EODS 
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 2013، أرمينيا االنتخابات الرئاسية

 
) أو "شريك اإلنجاز"  Service Providerسادس عشر. اختيار أعضاء "مقدمي الخدمات" (

)Implementing Partner( 
ألشخاص الذين يتمتعون بتجربة عريضة في مجاالت األمن و/أو العمليات اللوجيستية و يتعين على ا

المهتمين بالعمل ضمن إحدى البعثات كأعضاء في "سيرفيس بروفايدر" أو "إيمبلمنتينغ بارتنر"، أن 
 يتصلوا مباشرة المجموعات المعتمدة التالية:

GIZ, TRANSTEC, INDRA, IOM.  

 إللكترونية المتصلة بهذه المؤسسات:وفي ما يلي المواقع ا
http://www.giz.de/en/jobs/3109.htmlGIZ:  

http://www.transtec.be/website20/vacanciesTRANSTEC:  

-indra/empleo-en-carrera-http://www.indracompany.com/tuINDRA: 
indra-en 

-iom-ome/abouthttp://www.iom.int/cms/es/sites/iom/hIOM:
-1/recruitment/current vacancies.html 
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 2013االنتخابات التشريعية والرئاسية، مالي 

خامس عشر. اختيار أعضاء البعثات االستكشافية وبعثات الخبراء وبعثات تتبع توصيات االتحاد 
 األوروبي.

 
يقوم مكتب حقوق اإلنسان بإعادة إرسال الدعوة التي أوفته بها المفوضية إلى قاعدته البيانية، 

سبة الختيار أعضاء تلك البعثات. ويتم دعوة األشخاص المعنيين بتقديم ترشحاتهم كمعلومات، بالن
على المستشاريات الواردة في الدعوة. ويتم العثور على المستشاريات المذكورة على الموقع 

 :12و 7اإللكتروني التالي التابع لالتحاد األوروبي في مجموعتي 
-tract/beneficiariescon-http://ec.europa.eu/europeaid/work/framework

2009/documents/2_4_contact_details_en.xls  

كما أن االتحاد األوروبي يقوم بنشر الدعوة إلى اختيار أعضاء البعثات المذكورة، على الموقع 
 اإللكتروني التالي:

-http://ec.europa.eu/europeaid/what/human
s/election_observation_missions/index_en.htmright 

 وبإمكان األشخاص المهتمين أن يتصلوا مباشرة بهذه المستشاريات.
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ODIHR 

rts.odih.plhttp://elexpe 
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FPI
SEAE

 
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/announcements/jobs_en.htm 

 

  
ODIHR

 
http://www.osce.org/odihr/elections 
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وتقوم أمانة/وزارة/كتابة الدولة للشؤون الخارجية في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بتغطية 
النفقات الناجمة عن مشاركة المراقبين اإلسبان في بعثات مراقبة االنتخابات تابعة لمنظمة كافة 

 .OSCEاألمن والتعاون في أوروبا 
 

 عملية اختيار المراقبين اإلسبان في مجال االتحاد األوروبي .3
 

فضال عن توفر أحد الشرطين المذكورين في مطلع هذا الفصل، يتعين على المراقبين اإلسبان 
لراغبين في المشاركة في بعثات مراقبة االنتخابات التابعة لالتحاد األوروبي أن يدرجوا مسبقا ا

 سيرتهم الذاتية في قائمة مراقبي االتحاد األوروبي التي تم إعدادها لهذه الغاية:
http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-
rights/election_observation_missions/index_en.htm 
 
وكخطوة أولى، فإن المفوضية ترسل إلى مكتب حقوق اإلنسان، مذكرة تخبره فيها بانتشار بعثة 

ن توفيها بقائمة ممن وقع مراقبة االنتخابات في انتخابات معينة، وتطلب فيها من كل دولة عضو أ
 عليهم االختيار مسبقا من مراقبي األجل الطويل والقصير.

 
وعقب تلقي تلك المذكرة، يقوم المكتب ببعث الدعوة إلكترونيا إلى المراقبين الواردة أسماؤهم في 
قاعدة البيانات، حيث يطلب من األشخاص المهتمين بإرسال سيرهم الذاتية. وفي وقت الحق يتم 

ار قائمة أولية باسماء المرشحين للمهمة، ويتم ارسالها إلى المفوضية، التي تقوم باالختيار اختي
 النهائي بخصوص الترشحات المعروضة.

 
 ويقوم االتحاد األوروبي بتغطية كامل نفقات مشاركة المراقبين في بعثات لمراقبة االنتخابات.

 
 ول األمريكية.عملية اختيار المراقبين اإلسبان في مجال منظمة الد .4

 
توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة الدولة للشؤون الخارجية التابعة لوزارة  2009تم في أبريل/نيسان 

الشؤون الخارجية والتعاون من جهة واألمانة العامة لمنظمة الدول األمريكية، يتمكن بموجبها، 
للمنظمة المذكورة. وتم تحديد المراقبون اإلسبان من المشاركة في بعثات مراقبة االنتخابات التابعة 

% وفق ما جرت  15العدد األقصى للمراقبين اإلسبان المشاركين في هذه البعثات بما ال يزيد عن 
 عليه العادة بالنسبة للبلدان األعضاء األخرى.

 
 وتتحمل إسبانيا نفقات نقل المراقبين اإلسبان إلى غاية عاصمة البلد الذي سيقومون بمراقبة انتخاباته.

 
وبعد تلقي تأكيد انتشار بعثة مراقبة االنتخابات التابعة لمنظمة الدول األمريكية بالنسبة النتخابات 
معينة، يقوم مكتب حقوق اإلنسان ببعث الدعوة عبر البريد اإللكتروني إلى المراقبين الواردة 

ث يرسله قائمتهم أسماؤهم في قاعدته البيانية، في إطار االختيار األولي للمرشحين كمراقبين، بحي
إلى أمانة الشؤون السياسية في منظمة الدول األمريكية. ويتوقف العدد النهائي من مراقبي 
االنتخابات الذين يتم اختيارهم في نهاية المطاف على الموارد المالية التي جمعتها منظمة الدول 

 األمريكية بالنسبة لكل بعثة.
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مارس/آذا من كل  31و 1عليها على الموقع اإللكتروني للمدرسة الديبلوماسية ما بين  يمكن االطالع
 موسم دراسي، وهو كاآلتي:

 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/
Paginas/Inicio.aspx 
 
ومن أجل العمل كمراقب لألجل القصير، مطلوب التمتع بتجربة مسبقة في مراقبة االنتخابات أو 

 المشاركة المسبقة في الدورات الدراسية المذكورة.
 

ومن أجل الترشح لوظيفة مراقب لألجل القصير، المطلوب التمتع بتجربة مسبقة في مراقبة 
 نتخابات لألجل الطويل أو مراكمة ما ال يقل عن تجربتين في مراقبة االنتخابات لألجل القصير.اال
 

ويتم إدراج مراقبي االنتخابات الذين يتوفر فيهم على األقل أحد الشرطين المذكورين أعاله، في 
نتخابات قاعدة بيانات مكتب حقوق اإلنسان، األمر الذي سيسمح لهم بتلقي دعوات بعثات مراقبة اال

 التي يتلقاها المكتب المذكور.
 

ويجري العمل في الوقت الراهن على إعداد تطبيق معلوماتي يسهل وصول المراقبين ويسمح لهم، 
بعد تشغيله، بالترشح والحصول على المعلومات المتصلة بالدعوة المعنية ومتابعة تطور ترشحهم 

 الحقا.
 

ية لمكتب حقوق اإلنسان بالنسبة لمراقبة االنتخابات هي ويشار إلى أن الهاتف والعناوين اإللكترون
 كما يلي:

913798572 
observacionelectoral@maec.es.isabel.menchon@maec.es;  

 
 

 جال منظمة األمن والتعاون في أوروباعملية اختيار المراقبين اإلسبان في م .2
 

في البداية يتلقى مكتب حقوق اإلنسان مذكرة من طرف مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق 
)، حيث ُتخَبر فيها الدول األعضاء بنشر بعثة مراقبة في انتخابات معينة، والعدد ODIHRاإلنسان (

ا، يطلب مكتب المؤسسات الديمقراطية اإلجمالي للمراقبين المطلوبين. وفي هذه المذكرة نفسه
) من الدول األعضاء بأن يسهموا بعدد محدد من المراقبين لألجل ODIHRوحقوق اإلنسان (
 الطويل والقصير.

 
وعقب تلقي المذكرة المذكورة، يقوم مكتب حقوق اإلنسان بالتنسيق مع مندوبية المديرية الجغرافية 

ان مناسبا إرسال مراقبي انتخابات إسبان، وعددهم، وفي المعنية باتخاذ القرار بخصوص إذا ما ك
 كل األحوال فإن ذلك يتوقف على إمكانات الميزانية.

 
وفي حال اإليجاب، يتم بعث رسالة إلكترونية إلى المراقبين الواردة أسماؤهم في قاعدة البيانات، 

انتقاء المراقبين لألجل  يطلب فيها من األشخاص المعنيين بأن يرسلوا سيرة ذاتية لهم ويتم الحقا
الطويل والقصير. وبعد انتهاء عملية االنتقاء يتم إحالة أسماء المراقبين الذين تم اختيارهم إلى مكتب 

 .ODIHRالمؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان 
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 2010االنتخابات التشريعية، هايتي 

 
 

 ثالث عشر. اختيار مراقبي االنتخابات اإلسبان
 

 اعتبارات عامة. .1
 

يشرف مكتب حقوق اإلنسان التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون على اختيار مراقبي 
والتعاون في أوروبا أو االنتخابات اإلسبان لألجل القصير، سواء بالنسبة لمجال منظمة األمن 

 االتحاد األوروبي أو منظمة الدول األمريكية.
 

 ويتعين توفر الشروط التالية فيهم للتمكن من التقدم كمرشح لوظيفة مراقب انتخابات:
 
يجب عليهم أن يثبتوا تجربتهم في مراقبة االنتخابات الدولية في مجاالت االتحاد األوروبي أو  

منظمة الدول األوروبية، أو أن يكونوا شاركوا في إحدى الدورات  منظمة األمن والتعاون أو
إلى  2004الدراسية لتأهيل مراقبي األجل القصير، الذي نظمه مكتب حقوق اإلنسان من عام 

بالتعاون مع المدرسة الدبلوماسية وهيئات أخرى. وإلى غاية أن ينخفض بشكل ملموس عدد  2012
تسنح لهم الفرصة بعد، للمشاركة في بعثة مراقبة االنتخابات التابعة الذين تلقوا هذا التأهيل دون أن 

لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا، وذلك بسبب محدودية الموازنة في السنوات األخيرة، فإنه لن 
يتم استئناف دورات هذا التأهيل. وفي كل األحوال، فإن المعلومات المتعلقة بهذه الدورة الدراسية، 
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من بعثة مراقبة االنتخابات. تعود سلطة النظر في هذه القرارات إلى قيادة بعثة مراقبة صرفه 
 االنتخابات وحدها.

 
 تعهد بالتقيد بمدونة قواعد السلوك

على كل شخص يشارك في بعثة مراقبة االنتخابات هذه أن يقرا مدونة قواعد السلوك، ويفهمها،
 ويوّقع على تعّهد بالتقيد بها.
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 ال تعرقل العمليات االنتخابية
ينبغي أال يعرقل المراقبون أي عنصر من العملية االنتخابية، بما في ذلك العمليات السابقة 
لالنتخابات، واالقتراع، والفرز، وجدولة النتائج، والعمليات الجارية بعد اليوم االنتخابي. بإمكا

المراقبين أن يلفتوا نظر المسؤولين االنتخابيين فورا إلى عمليات الخلل واالحتيال أو
الجسيمةن إال إذا منع القانون ذلكن وعليه أن يفعل ذلك بطريقة غير معرقلة. ويمكن للمراقبين

قبين داخليطرحوا أسئلة على المسؤولين االنتخابيين، ومثثلي األحزاب السياسية وبقية المرا
المحطات االقتراعية، كما يمكن أن يجيبوا عن األسئلة بخصوص نشاطاتهم الخاصة، طالبما

المراقبين ال يعرقلون العملية االنتخابية. عند اإلجابة على األسئلةن يجب على المراقبين أال
ابة على أسئلتهم لكن ال إلى توجيه العملية االنتخابية. كما يمكنهم طرح أسئلة على الناخبين واإلج

 يسمح لهم بسؤالهم عن الحزب الذي صوتوا لهن أو عن االحتمال الذي اختاروه في االستفتاء.
 

 قدم التحديد المناسب للهوية
على المراقبين أن يعرضوا ما يثبت هويتهم، بحسب بعثة مراقبة االنتخابات، فضال عما يثبت الهوية

عليهم تقديم هذا اإلثبات إلى المسؤولين االنتخابيين والسلطاتوفقا لمقتضيات السلطات الوطنية، و
 الوطنية األخرى.

 
 حافظ على دقة المراقبات واالحترافية عند استخالص النتائج

على المراقبين أن يضمنوا دقة مراقباتهم كلها. يجب على المراقبة أن تكون شاملة، فتسجل العوامل 
لعوامل المهمة والتافهةن وتحدد المخططات التي يمكن أن تؤثر الغيجابية والسلبية معا، وتميز بين ا

تاثيرا هائال على نزاهة العملية االنتخابية. وينبغي أن يستند حكم المراقبين على أعلى معايير دقة 
المعلومات وحيادية التحليل، ويميز بين العوامل الذاتية والموضوعية. باإلضافة غلى ذلك، على 

ا، عند استخالص كافة استنتاجاتهم، على األدلة الواقعية التي يمكن إثباتها، المراقبين أن يرتكزو
 وعدم استخالص نتائجهم قبل األوان.

 
 احجم عن اإلدالء بتعليقات أمام الشعب أو اإلعالم قبل أن تصدر البعثة تصريحها

اتهم أمام وسائل على المراقبين أن يحجموا عن اإلدالء بأية تعليقات شخصية عن مراقبتهم أو استنتاج
اإلعالم اإلخبارية، أو افراد من الشعب، قبل أن تصدر بعثة مراقبة االنتخابات تصريحا، إال في حال 

أمرت قيادة بعثة المراقبة بغير ذلك تحديدا. يمكن للمراقبين أن يشرحوا طبيعة بعثة المراقبة، 
بة، كما ينبغي أن يحيلوا اإلعالم أو ونشاطاتها، وغيرها من المسائل التي تعتبرها بعثة المراقبة مناس

 بقية االشخاص المهتمين باألمر إلى االفراد الذين توكلهم بعثة المراقبة هذه المسؤولية.
 

 تعاون مع مراقبي االنتخابات اآلخرين
يجب ان يعي المراقبون وجود بعثات مراقبة االنتخابات األخرى، سواء العالمية منها أم المحليةن 

 ا وفق تعليمات قيادة بعثة مراقبة االنتخابات.ويتعاونوا معه
 

 حافظ على السلوك الشخصي المناسب
يجب أن يحافظ المراقبون على السلوك الشخصي المناسب، ويحترموا غيرهمن بما في ذلك مراعاة 
ثقافات الدول المضيفة وعاداتها، وإصدار الحكم السليم في عمليات التفاعل الشخصي، والتقيد بأعلى 

 السلوك المحترف طيلة الوقتن حتى في أوقات الراحة. درجات
 

 خروقات مدونة قواعد السلوك
في حال ساد قلق بشأن خرق مدونة قواعد السلوك هذه، يمكن لبعثة مراقبة االنتخابات أن تجري 
تحقيقا في المسألة. فإذا تبين أن الخرق خطير، يمكن سحب إجازة المراقبة من المراقب المعني، أو 
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 تخابات الدولية.وفي ما يلي نص مدونة السلوك المذكورة لمراقبي االن
 

"تلقى المراقبة الدولية لالنتخابات قبوال واسعا في أنحاء العالم كافة. وتجريها الجمعيات والمنظمات 
الحكومية الدولية، وغير الحكومية الدولية، بهدف تقييم طبيعة العمليات االنتخابية بطريقة دقيقة 

بات، ومصلحة المجتمع الدوليوحيادية، مع مراعاة مصلحة شعوب البالد حيث تجري االنتخا
هنا، يتوقف الكثير على نزاهة المراقبة الدولية لالنتخابات، ومن الضروري أن يشتركم في

قواعد السلوك، ويتعبها، كل من يشكل جزءا من بعثة المراقبة الدولية لالنتخابات هذه، كالمراقبين 
 يمية، وفرق المراقبة المتخصصة وقادة البعثة.على األجل القصير والطويل، وأعضاء البعثات التقي

 
 احترم السيادة وحقوق اإلنسان العالمية

تعبر االنتخابات عن السيادة التي يتمتع بها الشعب في دولة معينة، ومن شأن حرية التعبير التي
 يتمتع بها هذا الشعب أن تشكل أساسا لسلطة الحكومة وشرعيتها. فمن حقوق اإلنسان المعترف بها

عالميا هي حقوق المواطنين في التصويتن والفوز باالنتخابات، في إطار انتخابات منتظمة ونزيهة، 
وهي تتطلب ممارسة عدد من الحقوق والحريات األساسية. من هنا، ينبغي على مراقبي االنتخابات 

 أن يحترموا سيادة الدولة المضيفة، فضال عن حقوق الغنسان والحريات األساسية لشعبها.
 

 احترم قوانين الدولة وسلطة الهيئات االنتخابية
يجب أن يحترم المراقبون قوانين الدولة المضيفة وسلطات الهيئات المسؤولة عن إدارة العملية 
االنتخابية. وينبغي على المراقبين أن يلتزموا بأي توجيه قانوني من سلطات الدولة الحكومية، 

ا المحافظة على موقف محترم تجاه المسؤولين عن واألمنية، واالنتخابية. ومن واجبهم أيض
االنتخابات والسلطات الوطنية األخرىز باإلضافة إلى ذلك، على المراقبين أن يسجلوا إذا كانت 
قوانين الدولة و/أو المسؤولين عن االنتخابات، أو أحكامهم، أو أعمالهم، تعرقل على نحو غير مالئم 

 التي يضمنها القانون، أو الدستور، أو اآلليات الدولية المطبقة. تطبيق الحقوق المرتبطة باالنتخابات
 

 احترم نزاهة بعثة المراقبة الدولية لالنتخابات
يجب ان يحترم المراقبون بعثة المراقبة الدولية لالنتخاباتن ويحمون نزاهتها. ويتضمن ذلك اتباع 

والتوجيهات، واإلرشادات)، وأية  مدونة قواعد السلوك هذه، وأية تعليمات خطية (كنطاق الصالحية،
تعليمات شفهية من قيادة بعثة المراقبة. ومن واجب المراقبين: المشاركة في اجتماعات التزويد 
بالمعلومات، والتدريبات، وإدجراءات استخالص المعلومات التي تفرضها بعثة مراقبة االنتخابات، 

لقوانين التي تفرضها بعثة المراقبة، وااللتزام والتآلف مع القانون االنتخابي، واألحكام وغيرها من ا
الحذر بالمنهجيات التي تطبقها بعثة المراقبة. ويجب على المراقبين أيضا أن يبلغوا قيادة بعثة 
المراقبة عن أي تضارب في المصالح قد يواجهونه، واي سلوك غير الئق يالحظونه من جانب بقية 

 المراقبين في البعثة.
 

 ية السياسية الكاملة طيلة الوقتحافظ على الحياد
على المراقبين أن يحافظوا على الحيادية السياسية الكاملة طيلة الوقت، حتى حين يقضون وقتا 
للراحة في الدولة المضيفة. فمن الضروري أال يكشفوا عن أي تحيز أو تفضيل يتعلق بالسلطات 

ستفتاء، أو يتعلق بأية قضية مثيرة للنزاع الوطنية، أو األحزاب السياسية، أو المرشحينن أو قضايا اال
في العملية االنتخابية. ومن الضروري أال يجري المراقبون أيضا أي نشاط يعتبر، وفقا لمقاييس 
المنطق، متحيزا ألي منافس سياسي في الدولة المضيفة، أو عائدا عليه بالكسب المتحيز، كارتداء أو 

 ة، أو قبول كل ما له قيمة من المتنافسين السياسيين.عرض الرموز، واأللوانن والشعارات الحزبي
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2005االنتخابات التشريعية، أفغانستان   

 
 

 ثاني عشر. مدونة السلوك
 

دأبت جميع المنظمات الحكومية البينية والمنظمات الدولية غير الحكومية المختصة في مراقبة 
تخابات الدولية. االنتخابات، على تكييف مدونات خاصة بالسلوك، ملزمة ألعضاء بعثات مراقبة االن

لكن مختلف هذه المدونات السلوكية، تتمحور حول المبادئ األساسية المشتركة التالية: احترام سيادة 
البلد المضيف واحترام قوانين البلد المضيف وعدم انحياز المراقبين وعدم التدخل في العملية 

لمنظم مع وسائل اإلعالم عالوة االنتخابية وإعمال الشفافية المهنية في تنفيذ الوظائف واالتصال ا
 على مراعاة حقوق وواجبات مراقبي بعثة مراقبة االنتخابات.

 
وفي مسعى إلضفاء االنسجام على مختلف مدونات السلوك العملية التابعة لمختلف منظمات مراقبة 

ة تحت رعاية األمم المتحدة، تبني "مدون 2005االنتخابات الدولية، تم في أكتوبر/تشرين األول 
سلوك المراقبين الدوليين لالنتخابات"، إلى جانب "إعالن مبادئ المراقبة الدولية لالنتخابات ". وتم 

منظمة دولية لمراقبة االنتخابات، ومن بينها كل من المفوضية  21التوقيع على الوثيقتين من طرف 
المريكية واالتحاد األوروبية ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا واألمم المتحدة ومنظمة الدول ا

االفريقي ومجلس أوروبا واالتحاد البرلماني البيني وأمانة الكومنولث ومركز كارتر والمؤسسة 
 Network for Freeوآسيان و"شبكة االنتخابات الحرة"   IFESالدولية للنظم االنتخابية 

Elections  .وعشرة أخرى 
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 نقل نتائج المراقبة .10
 

يتعّين على مراقبي األجل القصير خالل يوم التصويت أن ينقلوا نتائج مالحظاتهم التي تم تجميعها 
سيقومون بدورهم بإرسالها إلى فريق في مختلف االستمارات، إلى مراقبي األجل الطويل الذين 

"الكور تيم". وهكذا يلتزمون بطريقة نقل المعلومات التي تم تحديدها مسبقا من طرف فريق مراقبي 
األجل الطويل. وبشكل عام فإن نقل تلك المالحظات يتم عبر الهاتف (النقال/الخلوي أو باألقمار 

المعلومات المتعلقة باالفتتاح وذلك بين الساعة االصطناعية في حال انعدام التغطية). ويتم تبليغ 
صباحا. وبالنسبة للمعلومات المتصلة بمراقبة التصويت في مختلف مراكز  10والعاشرة  9التاسعة 

االقتراع، فيتم نقلها تماما بعد نهاية يوم االنتخابات. وبعد انتهاء عملية الفرز، يقوم مراقبو األجل 
قة باإلغالق والفرز. وفي حال وجوب مراقبتهم لعملية تجميع النتائج القصير بنقل المعلومات المتعل

 فإنهم سيقومون بنقل المعلومات المطلوبة عقب انتهاء العملية المذكورة.
 

 االستمارات .11
 

يتم ضم بعض النماذج من االستمارات بالنسبة لمراقبة االفتتاح والتصويت واإلغالق والفرز وتعزيز 
 م استعماله في كل من االتحاد األوروبي ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا.النتائج، بناء على ما يت
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 . ج. المراقبة داخل المركز االنتخابي.7
 

 . ج. أ) ما الذي يجب مراقبته؟7 
 
 راقبين أن يقوموا بتقييم مدى احترام اإلجراءات االنتخابية.يتعين على الم

 
 ويجب أن يركزوا بشكل خاص على الجوانب الهامة التالية:

 
في حال مالحظة حضور أشخاص غير مرخصين داخل المركز االنتخابي مثل السلطات المحلية أو 

ما في المجتمعات الطائفية الزعماء التقليديين وغيرهم، فإنهم قادرون على تخويف الناخبين والسي
 أوالتي لها ماض شهد سيطرة اجتماعية وسياسية صارمة.

وما إذا كان يتم تحديد هويات الناخبين بشكل سليم، وبواسطة الوثائق المناسبة مثل بطاقة الهوية أو 
 بطاقة التصويت أو أي وثيقة أخرى ينص عليها القانون.

 
 بل السماح له بالتصويت.ما إذا تبّين أن األصبع ليس عليه مداد ق

 إذا ما يسمح بالتصويت فقط للذين توجد أسماؤهم في اإلحصاء االنتخابي.
إذا ما لوحظ أن العديد من األشخاص لم يتمكنوا من التصويت ألنهم غير موجودين في اإلحصاء 

لذين لم االنتخابي. وفي حال عدم المراقبة المباشرة يتم استفسار رئيس المائدة حول عدد األشخاص ا
يتمكنوا من التصويت ألنهم غير موجودين في اإلحصاء االنتخابي. ويتم إدراج هذه الجزئية في 

استمارة االستفسار الرامي إلى تقييم حجم االختالالت المحتملة بشأن التسجيل وأثرها على العملية 
صاء جزء من السكان االنتخابية. وهو األمر الذي يمكن أن يطال سالمة العملية االنتخابية بسبب إق

 من اإلحصاء االنتخابي.
 

وإذا لوحظت حاالت للتقمص، أي وجود أشخاص مسجلين لم يستطيعوا التصويت ألن أشخاصا 
 آخرين صوتوا بدال منهم.

 وإذا ما حصل تالعب في بطاقات التصويت.
ضافية في وإذا ما كانت هناك مؤشرات عن وجود تصويت متعدد. إذ أن إمكانية التسجيل في قائمة إ

 يوم التسجيل إلى جانب عدم استعمال المداد غير القابل للمحو، قد يسمحان بالتصويت المتعدد.
إذا ما كان يتم تأمين واحترام سرية التصويت من خالل الوضع واالستعمال السليم لمخادع 

تأمين  التصويت. وفي سياقات التخويف أو الفقر الشديد حيث تنتشر ممارسة اشتراء األصوات، فإن
 سرية التصويت تمثل حصانة هامة جدا للعملية االنتخابية.

 وفي حال سلوك أعضاء المائدة بشكل غير منحاز ومحايد ومهني دون التأثير على الناخب.
 وإذا ما كانت التشكيلة الحزبية المتعددة للموائد االنتخابية حقيقية أو مزيفة.

 ون لذلك من أميين أو معاقين وغيرهم.وإذا ما كان يتم مساعدة األشخاص الذين يحتاج
وإذا ما لوحظ وجود التصويت العائلي، حيث أن الحق في االقتراع ينص على أن التصويت يتم 

 بشكل سري وفردي، لكون هذا النوع من التصويت قد يؤثر على حق النساء في التصويت.
تحقق من هذا اإلجراء من أجل وإذا ما كانت البطاقات موقّعة أو مختومة قبل تسليمها. والبد من ال

 تفادي التالعب في البطاقات من أجل ملء صناديق االقتراع.
وإذا ما كان المصوتون يوقعون السجل بعد التصويت، حيث أن هذا اإلجراء يمثل حصانة أيضا ضد 

 التصويت المتعدد.
 

 التصويت المتعدد.وإذا ما كان يتم استعمال الحبر غير القابل للمحو، فهذا يمثل أيضا ضمانة ضد 
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 أ. المنهجية. 7 
 

 يقوم المراقبون بتقديم أنفسهم إلى أعضاء المائدة. 
ودون عرقلة عملية التصويت، سيطلبون من رئيس المائدة بعض المعطيات  

والبيانات مثل عدد الناخبين المسجلين واألصوات الصادرة وعدد الناخبين 
تخابية الذين لم يتم العثور عليهم في اإلحصاء االنتخابي وعدد البطاقات االن

 وغير ذلك.
سيقومون بتسجيل أي أمر غير اعتيادي أو عيب يالحظونه ويمكنهم بشكل  

بّناء لفت انتباه أعضاء المائدة حول تلك االختالالت أو العيوب، بشكل مؤدب 
 وبغير إجبار ودون عرقلة عملية التصويت.

 يتحدثون مع ممثلي األحزاب السياسية والمراقبين المحليين من أجل الحصول 
 على انطباعهم حول عملية التصويت في المركز االنتخابي المعني.

يسجلون أي شكوى أو دعوى بخصوص األمور غير االعتيادية التي ينقلها  
إليهم المراقبون المحليون أو ممثلو األحزاب أو المصوتون، مع السعي إلى 

اب بشأن تبيانها قدر اإلمكان. وعلى سبيل المثال، إذا أبلغهم أحد ممثلي األحز
حصول تخويف أو تصويت قاصرين في مركز انتخابي محدد، فينبغي 

للمراقبين أن يسعوا قدر اإلمكان إلى االنتقال إلى المركز المذكور والتحقق 
من تلك المعلومة وأيضا من أجل إعطاء أثر ردعي، كلما سمحت االعتبارات 

 األمنية بالقيام بذلك.
اخبين من أجل تقييم ثقتهم في العملية وبوسع المراقبين أن يتحدثوا مع الن 

االنتخابية واستفسارهم ما إذا كانوا يعتبرون أن تصويتهم جرى بسرية، إذا لم 
 تتوفر شروط تأمين سرية التصويت.

وبوسعهم تقييم فعالية الحمالت التربوية الموجهة للناخب، من خالل استفسار  
وإذا ما تلقى ما يكفي من هذا األخير ما إذا كان مستأنسا بإجراءات التصويت 

 المعلومات من أجل تقرير خياره.
 

وفي حال تشكيك المخاطبين في عملية تسجيل الناخبين، يتم التركيز بشكل خاص يوم التصويت على 
 درجة إشراكيتها.

 
 / الوسط. ب. المحيط7 

ه العنصر األول الذي يجب أن ينكب عليه مراقبو األجل القصير هو المحيط الذي يجري في
 التصويت. وينبغي لهم أن يكشفوا أي نشاط للتخويف يستهدف الناخبين قرب األماكن االنتخابية.

 
وهذا ليس سهال، ألن في كثير من األحيان ما يمارس التخويف بشكل غير مباشر ومن الصعوبة 

 بمكان أن يلحظه المراقب.
 

ثال قد يمثل شكال من حضور السلطات المحلية أو زعماء تقليديين في المرفق االنتخابي م -
 أشكال التخويف في المجال القروي حيث أن هذه السلطات تمارس نفوذا هاما.

وينبغي لمراقبي األجل القصير أن يولوا اهتماما خاصا لحضور وسلوك السلطات  -
األمنية. حيث أن حضورا مفرطا لقوات األمن قد يؤدي أيضا إلى اثر تخويفي والسيما 

 ت في مناطق كانت متمردة في السابق.في فترة ما بعد النزاعا
يتعين على المراقبين أن ينتبهوا إلى حضور أو غياب مواد الحملة االنتخابية أو إذا ما  -

 كانت هناك أنشطة متصلة بالحملة تخرق القوانين االنتخابية.
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في هذه المرحلة، ينبغي ألعضاء المائدة المعتمدين بصورة صحيحة أن يحصوا عدد  .ب 
البطاقات االنتخابية ويسجلوها في محضر االفتتاح، وهي العملية الضرورية من أجل 

 الصادرة والبطاقات االنتخابية المستلمة. المواءمة الالحقة بين األصوات
 

يتعين على المراقب أن يسجل عدد البطاقات االنتخابية المستلمة من أجل أن تتمكن البعثة  .ج 
 من تعقب أي تباين بين عدد البطاقات المستلمة وعدد األصوات التي تم إصدارها.

 
اخبين المسجلين إال بشكل ال ينبغي أن يتجاوز عدد البطاقات االنتخابية المستلمة عدد الن .د 

طفيف، تفاديا ألي مشكل يتعلق بامتالء الصناديق، أو ما يسمى بحشو صناديق االقتراع 
)Ballot stuffing حيث أن فرقا كبيرا بين عدد المصويت المسجلين والبطاقات . (

 التي تم تلقيها، قد يشير إلى وجود استراتيجية للتزوير.
 

ظة هامة بالنسبة لتحضير االفتتاح، ويتعين على المراقب يشكل ختم صناديق االقتراع لح .ه 
أن يكون منتبها إلى عرض رئيس المائدة للصندوق على كافة الحاضرين قبل الختم 

 عليها.
 

ويتم مهر الصندوق بخاتم أو أكثر من البالستيك، حيث يتم تسجيل رقمه التسلسلي من طرف 
أكد من انعدام التالعب في الصندوق. ومن األهمية المراقبين وممثلي األحزاب. ويساعد هذا على الت

بمكان مراقبة إذا ما كان يتم تطبيق المتطلبات القانونية وال تتم أي عرقلة من طرف أعضاء المائدة 
 لعملية تسجيل رقم الخاتم.

 
إن حضور المراقبين المحليين والممثلين، يمثل ضمانة لشفافية العملية االنتخابية وبالتالي  .و 

 نبا هاما للمراقبة.يشكل جا
 

إن االفتقار إلى المواد الضرورية مثل صندوق االقتراع وبطاقات التصويت واإلحصاء  .ز 
االنتخابي والمداد غير القابل للمحو، قد تتسبب في حرمان العديد من الناخبين عالوة 
 على تهديد شفافية العملية االنتخابية، وبالتالي البد من تسجيلها من طرف مراقبي األجل

 القصير، وقد يعود ذلك إلى عيب تقني أو إلى استراتيجية مقصودة.
 

يتعين على المراقبين أن يسجلوا ساعة االفتتاح، حيث أنه إذا ما افتتحت مراكز االقتراع  .ح 
متأخرة بساعتين أو ثالث ساعات عن الموعد الذي كان متوقعا، ودون أن يتم تأخير 

 ن الناخبين سيحرمون من حقهم في التصويت.ساعة اإلغالق بنفس النسبة، فإن العديد م
 
 

 المراقبة المتعددة للمراكز االنتخابية. .7
 

مركزا انتخابيا،  15و 10يقوم مراقبو األجل القصير بعد االفتتاح، بزيارة ما معدله ما بين 
دقيقة أو أكثر إذا ما اعتبروا ذلك ضروريا، في حال حصول  30وسيظلون ما معدله حوالي 

 مشاكل.
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 . مبادئ مراقبة عمليتي التصويت والفرز5
 

عقل فضال عن المعلومات التي تم تلقيها في وقت سابق حول العناصر البد من استعمال ال -أ 
المؤثرة على الصعيد االجتماعي والسياسي والثقافي ومجريات العملية االنتخابية، من 
أجل التمييز بين االختالالت التقنية البسيطة، والتي تعود بشكل خاص إلى غياب التجربة 

سواء، والتي ال تؤثر على النتائج وبين لدى أعضاء المائدة والمقترعين على حد 
االختالالت الخطيرة التي من شأنها تشويه طبيعة النتائج وتهدد سالمة العملية االنتخابية، 
من قبيل السماح بالتصويت ألشخاص ليس لهم الحق في التصويت أو منع ناخبين 

ويت في مسجلين من التصويت أو إتاحة التصويت المتعدد أو عدم تأمين سرية التص
 محيط يعمه التخويف بشكل واضح.

 
ال يجب أبدا الحديث إلى الصحافة من أجل تقييم العملية االنتخابية، حيث أن رؤية  -ب 

المراقبين للعملية جزئية وبالتالي سيتخذون أحكاما مسبقة بخصوص التقييم النهائي الذي 
على مدونة "كور تيم"، والرجاء االطالع في هذا الصدد  الفريق المركزيسيصدره 

 السلوك.
 

وفي سياقات تعاني من الهشاشة الديمقراطية، فإن اإلطار االعتيادي لمراقبة االنتخابات  -ج 
وعمليات االفتتاح والتصويت والفرز وتجميع النتائج، يعتبر محميا بواسطة عدد من 

 الحصانات التي ترمي إلى تأمين نظافة العملية االنتخابية.
 

 سبة، أن يولي اهتماما بالغا لهذه الحصانات، وهي كما يلي:ويتعين على المراقب بالمنا
 
 ختم صناديق االقتراع -
 تعداد البطاقات االنتخابية التي تم تلقيها، -
المصادقة على البطاقات االنتخابية بخاتم/طابع أو توقيع أحد أعضاء المائدة قبل تسليمها  -

 إلى الناخب،
 توقيع اإلحصاء من طرف الناخب، -
 زامي/اإلجباري لمخدع التصويت،االستعمال اإلل -
 استعمال المداد غير القابل للمحو. -

 
وكل هذه اإلجراءات تمثل تحصينات ترمي إلى تفادي حصول اختالالت خطيرة مثل ملء 
صناديق االقتراع والتصويت المتعدد والتالعب في النتائج وخرق سرية التصويت في 

 األوساط التي يعمها التخويف الواضح.
 
 اكز االقتراعافتتاح مر .6
 

يصل المراقبون إلى أول مركز اقتراع ساعة قبل االفتتاح من أجل مراقبة التحضير الفتتاح 
 التصويت، وتشكيل المائدة، وعليهم أن يقوموا بتعبئة استمارة خاصة باالفتتاح.

 
يجب أن يراقبوا في المقام األول ما إذا تم تشكيل المائدة وفق ما تنص عليه اإلجراءات  .أ 

ونية، المتصلة بالمصادقة على أعضاء المائدة والنصاب الضروري من أجل تشكيل القان
 المائدة.
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كما أن االطالع على منطقة مسؤوليتهم سيسمح لهم باالستئناس بالمشهد االنتخابي وتقييم األجواء 

 السياسية السائدة في المنطقة.
 

ويولي مراقبو األجل القصير انتباههم إلى كل المؤشرات الخارجية مثل عدد الفتات الحملة 
ة في الفضاءات العمومية والخاصة ورموزها السياسية، مثل بوابات المنازل االنتخابية المرئي

وعناصر أخرى لتقييم األجواء السياسية السائدة. وعلى سبيل المثال، فإن وجود الفتات وصور 
لألحزاب المعارضة على أبواب المنازل الخاصة يعكس مؤشرا واضحا على حرية الممارسة 

 السياسية المعارضة.
 
 قابالت مع الفاعلين االنتخابيين. المرئية.. ج. م4
 

عندما يتعلق األمر بسياق يتسم بالهشاشة المؤسسساتية، حيث تالحظ بعثة المراقبة مشاكل هامة 
تطال العملية االنتخابية، يجب القيام بزيارة للسلطات المحلية واإلدارة االنتخابية واألحزاب السياسية 

عطاء أكبر قدر ممكن من المرئية لبعثة المراقبة، حيث أن لهذه ليس فقط على سبيل المجاملة لكن إل
 المرئية أثر رادع بخصوص السلوكيات والممارسات غير السليمة المحتملة.

 
كما أن هذه الزيارات ستفيد في الحصول على معلومات هامة حول مجريات العملية االنتخابية 

عنف ومشاكل اإلحصاء االنتخابي وتصويت والمشاكل الممكن حصولها يوم التصويت (التخويف وال
القاصرين والتالعب في توزيع بطاقات التصويت واإلحصاء االنتخابي اإلشكالي)، ومستوى اإلعداد 

 لالنتخابات ودرجة الثقة في العملية االنتخابية من طرف الفاعلين السياسيين.
 

 . د. تحديد وتعريف منطقة المراقبة4 
 

المنتشرون في فرق من شخصين، قبل يومين من إجراء االنتخابات،  يقوم مراقبو األجل القصير
بتعريف المراكز االنتخابية التي سيزورونها يوم االنتخابات، بحيث يحددون مسار الزيارات بناء 
على الخريطة والعناوين التي زودتهم بها بعثة المراقبة لألجل الطويل، التي ستمدهم أيضا بتعليمات 

التي ستتم تغطيتها بل قد تخبرهم بشأن مراكز انتخابية أو مناطق بعينها تحوم عامة حول المنطقة 
 حولها شكوك في أن تحصل فيها مشاكل.

 
ويتعلق األمر بالحصول على عينة تمثيلية، ومن أجل ذلك، ينبغي السعي إلى إيجاد توازن بين 

رياف، حيث أنها وإن كانت المناطق الحضرية والمناطق الريفية. ومن األهمية بمكان عدم إغفال األ
تسجل كثافة سكانية أقل، إال أنها جرت العادة أن تشهد أخطر االختالالت، لكونها تمثل وسطا هشا 
وحساسا لضغوط وتخويف الزعماء التقليديين والمحليين، وبالتالي فإنها أكثر ميال لتسجيل األصوات 

 المتالعب فيها وبالتالي تصعب مراقبة االنتخابات فيها.
 

وعلى المراقبين إذا، أن يختاروا المركز االنتخابي الذي سيحضرون فيه ساعة االفتتاح واإلغالق، 
وفي حال معرفة وجود منظمات أخرى ذات موثوقية لمراقبة االنتخابات، ينبغي محاولة التنسيق 

 معها بخصوص االفتتاح واإلغالق من أجل تفادي التكرار.
 

أيضا توزيع وتسليم المواد االنتخابية للمراكز االنتخابية، األمر  وجرت العادة أن يتم في هذا اليوم
الذي يفسح المجال لمقابلة أعضاء المائدة المكلفين بالتسلم، ومعرف مجريات التحضيرات 

 واإلشكاالت الممكنة مثل االفتقار إلى المواد االنتخابية.
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 كما يتم تعريفهم على السائق والمترجم اللذين سيرافقان الفريق خالل فترة عمله.
 

 ما هي الوظائف التي يقوم بها مراقبو األجل القصير؟ .2
 

تتمثل مهمتهم الرئيسة في مراقبة التصويت والفرز وعملية تجميع النتائج خالل يوم االنتخابات، كما 
 خالل عدد من االستمارات.عليهم نقل نتائج مالحظاتهم من 

 
 قضايا هامة متصلة بمراقبة االنتخابات لألجل القصير. .3

 
 . أ. االستمارات3

 
تمثل االستمارات أداة رئيسية لعمل مراقبي األجل القصير، حيث أنها تتضمن العناصر التي يجب 

تختلف حتى  بتوحيد االستمارات التي كانت 2011مراقبتها. وقد قام االتحاد األوروبي في أواخر 
حينها حسب خصوصيات العمليات االنتخابية التي تتم مراقبتها. وتتمفصل هذه االستمارات الجديدة 

، حول محور يستند 2012التي تم استعمالها ألول مرة من طرف بعثات مراقبة االنتخابات في عام 
مقارنة في الزمن بين مختلف إلى المعايير الدولية. وتعتبر تلك المعايير مفيدة جدا للقيام بالتحاليل ال

االنتخابات عالوة على تحليل عمليات التصويت والفرز وتجميع  النتائج من منظور المعايير 
الدولية. لكن، برزت الحاجة إلى تكييف طفيف لتلك االستمارات بحيث تسمح بإدراج بعض 

أساسا تبني عليه البعثة الخصوصيات المتصلة بكل عملية انتخابية تتم مراقبتها. وتمثل في حد ذاتها 
تحليالتها الكمية لعملية التصويت والفرز وتجميع النتائج. كما أنها مفيدة بالنسبة للتقييم الالحق الذي 

 يطال العملية االنتخابية في مجملها.
 

ويقوم المراقبون بتعبئة أربع استمارات خالل اليوم االنتخابي، وهي لالفتتاح والتصويت واإلغالق 
 إلضافات.والفرز وا

 
 . ب. منهجية االنتشار3
 

أيام بالنسبة للفرق التي تتكون من شخصين، على نطاق كافة جغرافية  10ينتشرون لفترة تقارب 
 البلد، مع الوصول إلى منطقة مسؤوليتهم قبل قرابة ثالثة أيام قبل بدء االنتخابات.

 
صورة تكاد تكون آنية لمجريات  وسيسمح انتشارهم عبر جغرافية البلد، لكي يكّون فريق "كور تيم"

 التصويت والفرز وتجميع النتائج.
 

من جهة أخرى، فإن الحضور الكثيف للمراقبين الموزعين على كل أنحاء البالد سيسمح بتعزيز 
شفافية العملية االنتخابية وفي نهاية المطاف يعزز ثقة الناخبين فيها، األمر الذي يسهم في رفع حجم 

 ابات.المشاركة في االنتخ
 

ويشار إلى المرئية تمثل جانبا هاما من منهجية مراقبة االنتخابات، حيث أن له آثار رادعة حيال 
الممارسات غير السليمة ويمثل في الوقت نفسه إشارة واضحة لدعم المجتمع في جهوده الكتساب 

 حقه في المشاركة السياسية.
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 2013االنتخابات التشريعية ، باكستان 

 
 

 حادي عشر. مراقبو األجل القصير
 

 خروج مراقبي األجل القصير ووصولهم إلى البلد المضيف .1
 

بعد اختيار مراقبي األجل القصير من طرف الهيئة ذات الصالحية، فإن بوسع مكتب حقوق اإلنسان 
الخارجية والتعاون، أن يدعو إلى عقد اجتماع، في حال الضرورة، حتى يتسنى  في وزارة الشؤون

لممثل مندوبية المديرية الجغرافية المعنية في الوزارة، تزويد المراقبين بالمعلومات العامة والسياسية 
 واالنتخابية عن البلد المعني.

 
سيمكثون حوالي يومين،  وبعد وصولهم إلى عاصمة البلد الذي ستجري فيه االنتخابات، وحيث

سيحضرون عددا من الجلسات اإلعالمية التي ينظمها عدد من الخبراء في فريق "كور تيم". األمر 
الذي سيسمح لهم باالستئناس بالوضع السياسي واإلطار القانوني والنظام االنتخابي واإلجراءات 

لعملية االنتخابية مثل اإلحصاء المتبعة بالنسبة للتصويت والفرز فضال عن المشاكل التي قد تشوب ا
المعيب والعنف المتربص وانعدام المصداقية والثقة في اإلدارة االنتخابية وعدم فعالية نظام الموارد 

 وقصور تأهيل أعضاء المائدة وغير ذلك.
 
يتم إبالغ أعضاء الفريق بخطة االنتشار: أي المناطق التي ُيرَسلون إليها واسم الزميل مع من و

 الفريق. سيشكلون
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تقييم ما إذا كانت الشروط المطلوبة من أجل تسجيل األحزاب السياسية والمرشحين  .1
تشوبها قيود غير مبررة وترمي إلى إقصاء بعض األحزاب أو المرشحين من المنافسة 
االنتخابية. وعالوة على القيود التمييزية المتعلقة بالعرق والجنس واإليديولوجية 

نتماءات السياسية السابقة والديانة واألصل اإلثني، فإن المتطلبات اآلتية أيضا تعتبر واال
 تمييزية:

مطالبة المرشحين بإيداع مبالغ مالية كبيرة بدون مقابل أو مع إمكانية  
استعادتها جزئيا من أجل المشاركة في االنتخابات. ويشار إلى أن هذا 

لمستقلين واألحزاب السياسية المطلب يعد تمييزا في حال المرشحين ا
 الصغيرة التي لها موارد مالية محدودة.

مطالبة المرشحين بأن تكون لهم مكاتب تمثيلية في كافة أنحاء البالد. إذ أن  
هذا الشرط يحول دون المشاركة في االنتخابات من طرف األحزاب 

تمثل السياسية التي لها قاعدة جهوية أو إثنية أو األحزاب السياسية التي 
 األقليات.

مطالبة المرشحين بتقديم عدد مبالغ فيه من توقيعات الدعم من أجل الترشح  
كحزب سياسي أو مرشح فردي في االنتخابات، حيث يؤدي هذا الشرط إلى 
تقليص إمكانية المشاركة في االنتخابات من طرف األحزاب السياسية أو 

يم عدد كبير من حديثة العهد والمرشحين المستقلين. ويعتبر شرط تقد
 التوقيعات الموزعة بشكل متساو عبر جغرافية البلد، شرطا تقييديا أكثر.

مطالبتهم باجتياز امتحان لغوي شديد الصعوبة حول اللغة الوطنية، إذ من  
 شأن هذا أن يمارس تمييزا في حق األحزاب والمرشحين الممثلين لألقليات.

 
ا القانون يتم تطبيقها بشكل غير منحاز وبدون تقييم ما إذا كانت الشروط التي ينص عليه  .1

 تمييز.
 

 هـ. الحملة االنتخابية .6
 

يجب على المراقبين أن يقوموا بتقييم ما إذا كانت األحزاب السياسية والمرشحين،  ) أ
باستطاعتهم إطالق حملة انتخابية بشكل حر بدون عراقيل من أي نوع، ومن أجل ذلك 

 البد من االنتباه إلى ما يلي:
 

يل ما إذا كان اإلطار القانوني يضمن التمتع بالحقوق والحريات األساسية مثل حرية تحل -1
التعبير وتشكيل جمعيات والحركة، حيث أن أي قيد على أي من هذه الحريات سيقلص 

 بشكل مباشر من حرية الحملة االنتخابية.
 

لة انتخابية خالية تقييم ما إذا كان المحيط يسمح لألحزاب السياسية والمرشحين بالقيام بحم -2
 من العنف والتخويف والمالحقة.

 
يجب على المراقبين او يقوموا أيضا بتقييم ما إذا كان يتم ضمان حملة انتخابية متكافئة  ) ب

حيث ال يتمتع أي حزب أو مرشح بأي تفضيل ناجم عن االستعمال السيئ للموارد 
من طرف السلطات  الحكومية أو المحلية  وأن الحملة تخلو من أي تدخل غير الئق

المحلية أو اإلقليمية أو الوطنية لصالح بعض المرشحين، ومن أجل ذلك البد من مراقبة 
 ما يلي:
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ذلك)،  خروقات خطيرة للحقوق والحريات األساسية للمرشحين أو الناخبين أو أحداث عنف وغير
أن يرسلوا تقارير يومية تسمى تقارير بارقة "فالش ريبورت" أو تقارير األحداث "إينسدنت 

 ريبيورت".
 

كما يتعين على المراقبين التأكد من أن مالحظاتهم دقيقة وشاملة وأن استنتاجاتهم تستند إلى تحليل 
لهم أن يميزوا بشكل  غير منحاز وموضوعي بناء على مالحظاتهم وعلى أحداث بّينة. كما ينبغي

واضح بين األحداث التي تمت مراقبتها بشكل مباشر والتأكيدات أو الشكاوى التي يقوم بها 
 المخاطبون االنتخابيون الذين سيطلب منهم أن يبرهنوا عليها قدر اإلمكان.

 
وعلى الرغم من أنها ليست جزءا من األحداث التي تتم مراقبتها بشكل مباشر من طرف مراقبي 

ألجل القصير، فإن األطروحات التي لم تتبين صحتها (مثال أي يقول حزب من المعارضة بأن ا
الحزب الحاكم يقوم باشتراء اصوات بواسطة تسليم أكياس الرز ونقود إلى الناخبين أو أن أعمال 
عنف تحصل ضد الموالين للمعارضة ومرشحيها)، فإن باإلمكان تضمينها في تقارير بعثة مراقبة 

تخابات لألجل القصير، على حالها، لكونها تمثل عناصر مفيدة بالنسبة لتحليل العملية االنتخابية. االن
 حيث أنها تسهم في عكس األجواء السياسية المهيمنة وتمثل من جهة أخرى اتهامات مطلوب أثباتها.

 
 ما هي الجوانب التي يراقبونها في العملية االنتخابية؟ .6

 
 ياسي.. أ. السياق والوسط الس6

 
سيقوم المراقب لألجل الطويل بتحليل السياق السياسي في منطقة مسؤوليته وتقييم ما إذا كان الوسط 
السياسي يسمح بالمنافسة االنتخابية المفتوحة والتعددية وبالتصويت الحر. ومن أجل ذلك سيقوم 

 ن.بتحليل ما إذا كان يتم احترام الحقوق السياسية والمدنية للناخبين والمرشحي
 

كما سيقوم بتقييم المناخ السياسي وما إذا كان سلميا أو بخالف ذلك يتسم بالعنف والتخويف الموجه 
إلى الفاعلين في العملية االنتخابية، وبوجود تصدعات سياسية عميقة وانعدام ثقة متجذر بين مختلف 

شاكل بشأن الموافقة الفاعلين السياسيين. وفي هذه الحالة األخيرة، هل باإلمكان التنبؤ بحصول م
 على النتائج من طرف بعض الفاعلين السياسيين.

 
كما سيقوم بدراسة المعالم الرئيسية للنظام المهيمن لألحزاب في المنطقة (وإذا ما كان األمر يتعلق 
بأحزاب ذات أساس إيديولوجي، بهياكل وانضباط قويين أو أنها أحزاب ضعيفة مشخصنة وتميل إلى 

لك)، عالوة على دراسة القضايا الرئيسية التي يتم طرحها في برامج كل حزب في الزبونية وغير ذ
 منطقته.

 
 . ب. اإلدارة االنتخابية6

سيقوم المراقب لألجل الطويل بتقييم أداء اإلدارة االنتخابية بالنسبة لالستقاللية وعدم االنحياز 
التي تشرف على االنتخابات وتديرها  والشفافية والفعالية. كما أن اإلدارة االنتخابية تمثل الهيئة

 وتنجزها ، وبالتالي فإنها تمثل هيئة أساسية في العملية االنتخابية.
 
 

 . ب. أ) استقاللية اإلدارة االنتخابية6
 

 يمكن لإلدارة االنتخابية أن تتهيكل كهيئة مكونة مما يلي:
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يقوم أعضاء فريق "كور تيم" بتزويدهم  وخالل األيام الثالثة األولى إلقامتهم في العاصمة،
 بملعومات قّيمة بخصوص ما يلي:

 
. اإلطار القانوني الذي ينظم االنتخابات والنظام االنتخابي وهيكلة وتركيبة اإلدارة االنتخابية وعملية 

 التسجيل ونظام التصويت.
 . الوضع السياسي للبالد

ينبغي لمراقبي األجل القصير أن يركزوا عليها ألنها . العناصر األساسية في العملية االنتخابية التي 
 تمثل مصدر قلق بالنسبة للمخاطبين االنتخابيين وفريق الكور تيم.

 المسائل الهامة المتصلة باألمن
 . والمسائل المتصلة بإرسال التقارير ونظام المراسلة المستعمل وعدد المرات التي يتم فيها ذلك.

 
 كيف ينتشرون؟ .3

 
نتشار ضمن فرق من شخصين ألسباب أمنية، لكن أيضا لدواع منهجية حيث أن شاهدين يقومون باال

 أحسن " من شاهد واحد".
 

تعتبر استنتاجات مراقبة الفريق، بمثابة نتيجة التفاعل بين التحاليل التي يقوم بها شخصان وتباين 
ري المعلومات التي تحال وجهتي نظريهما بحيث يمكنهما أن يتكامال أو يتخالفا. وهذا من شأنه أن يث

 على فريق الكور تيم.
 

والمطلوب هو إنجاز انتشار يغطي معظم جغرافية البلد المعني أو على األقل المناطق األكثر تمثيلية 
على الصعيد السياسي والديمغرافي. وينبغي النتشار مراقبي األجل القصير أن يؤمن أكبر تغطية 

 مناطق ذات أولوية بسبب وزنها السياسي أو الديمغرافي. ممكنة، مع األخذ بعين االعتبار وجود
 

 كيف يقومون بالمراقبة؟ .4
 

يقومون بإجراء مقابالت مع األحزاب السياسية والمرشحين واإلدارة االنتخابية  .أ 
والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني (منظمات المراقبين المحليين ولحقوق 

مة أو هيئة أخرى لها أي صلة بالعملية االنتخابية اإلنسان وغيرها)، والناخبين وأي منظ
 أو أي أثر عليها.

يشاركون في التجمعات التي لها صلة بالحملة االنتخابية، التي ينظمها األحزاب  .ب 
 والمرشحون.

يشاركون في االجتماعات التي تعقدها اإلدارة االنتخابية مع الفاعلين االنتخابيين  .ج 
 مومية في حال حصولها.والسياسيين وأيضا في الجلسات الع

 يشاركون في منتديات تأهيل أعضاء المراكز االنتخابية. .د 
 
 

 كيف ينقلون المعلومات؟ .5
 
يتوجب على المراقبين أن يصوغوا تقريرا كل أسبوع ويرسلونه إلى منسق "المراقبين لألجل 

نب القصير" التابع لفريق "كور تيم" حيث يضمنونه أدق وأشمل المعلومات الممكنة حول جوا
العملية االنتخابية التي تتم مراقبتها، وحول أي مسألة تكتسي أهمية خاصة بالنسبة لفريق "كور تيم". 
وعالوة على هذه التقارير األسبوعية، بإمكانهم، في حال حصول أحداث خطيرة أو هامة ( مثل 
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 2008االنتخابات التشريعية ، كامبوديا 

 
 

 عاشرا. مراقبو األجل الطويل
 

 ما هي وظائف مراقبي األجل الطويل ؟ .1
 

يعتبر المراقبون لألجل الطويل بمثابة "أعين وآذان البعثة" وبالتالي فهم يشكلون عنصرا أساسيا في 
يع المعلومات وإخبار فريق "كور بعثة مراقبة االنتخابات. وتتمثل وظيفتهم األولى في المراقبة وتجم

تيم" حول خالصات مالحظاتهم. كما أنهم مسؤولون عن نشر المراقبين لألجل القصير، وتزويدهم 
بالمعلومات من خالل  إحاطتهم حول مجريات العملية االنتخابية في منطقتهم وإخبار فريق "كور 

يت والفرز، وذلك يوم االنتخابات. تيم" بشأن نتائج مالحظات المراقبين لألجل القصير حول التصو
وبالتالي فمن المطلوب أن تتوفر فيهم قدرة تحليلية كبيرة  فضال عن عدد من المهارات اللوجيستية 

 واالجتماعية من أجل إجراء مقابالت مع الفاعلين في العملية االنتخابية.
 

 ما هي مدة انتشارهم؟ .2
 

رين، حيث يقومون بمراقبة العملية ما قبل ينتشرون لفترات قد تتراوح ما بين شهر ونصف وشه
االنتخابية والحملة االنتخابية والتصويت والفرز وتجميع النتائج والفترة ما بعد االنتخابية مع اإلعالن 

 عن النتائج وتتبع الطعون االنتخابية التي تم تقديمها وكيف تم البت فيها.
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سبة لالهتمام اإلعالمي. اإلعالن بعد يومين من االنتخابات كأقصى حد، وهي الفترة القصوى بالن
ويقدم اإلعالن األولي تحليال وتقييما مستقلين عن العملية االنتخابية بناء على الحقوق المؤكد عليها 
في األدوات القانونية الدولية بالنسبة لالنتخابات الديمقراطية والممارسات الحسنة. ويشمل تقييمه 

 للعملية االنتخابية الجوانب التالية:
 

جة مواءمة اإلطار القانوني للواجبات الدولية بخصوص االنتخابات تحديد در 
 الديمقراطية.
 تركيبة وعدم انحياز وحيادية وفعالية اإلدارة االنتخابية. 
 الحرية التي اتسمت بها الحملة بالنسبة لألحزاب والمرشحين 
 استعمال الموارد الحكومية، 
 ا في مجال منظمة الدول األمريكية).تمويل الحملة (مراقبة أكثر نظامية، تم إنجازه 
 استفادة المتنافسين من وسائل اإلعالم 
 الطابع الشامل للتصويت 
 نوعية اإلحصاء 
 ظروف تسجيل األحزاب والمرشحين 
 فعالية وعدم انحياز النظام وقرارات فض النزاعات االنتخابية 
 مشاركة المرأة في العملية االنتخابية 
 احترام حقوق اإلنسانالوضع المتصل بحماية و 
 شفافية عملية التصويت والفرز وتجميع النتائج 
 وأي أمور أخرى لها عالقة بالطابع الديمقراطي لالنتخابات 

 
ويشار إلى أن اإلعالن األولي يمثل النتيجة األكثر مرئية واألقوى أثرا على الصعيد اإلعالمي. 

النتخابية التي تمت مراقبتها، على الرأي العام ويمثل أداة فعالة بيد البعثة من أجل عرض العملية ا
 الدولي والداخلي.

 
 ز. التقرير النهائي .1

 
كما يضطلع فريق "كور تيم" بمسؤولية صياغة التقرير النهائي الذي يتضمن بصورة شديدة 
التفصيل والدقة كل المالحظات والتحاليل واالستنتاجات والتوصيات التي تقوم بها البعثة. وسيتوجه 

س البعثة، مرفوقا برئيسها المساعد، في أعقاب شهر ونصف من االنتخابات، إلى عاصمة البلد رئي
المضيف من أجل تقديم التقرير النهائي أمام وسائل اإلعالم وتسليمه إلى السلطات االنتخابية 
، واألحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وفي تناغم مع الهدف األولي للمراقبة االنتخابية

المتمثل في دعم البلدان في عمليات الدمقرطة التي تجتازها، فإن التقرير النهائي قد صيغ بمقاربة 
بّناءة مع التأكيد على العناصر اإليجابية في العملية االنتخابية واإلشارة إلى العيوب التي ستكون 

 موضع اهتمام في الفصل  الرئيسي المخصص للتوصيات.
 

األولية والتقارير النهائية لبعثات مراقبة االنتخابات التابعة لكل من منظمة  ويشار إلى أن اإلعالنات
األمن والتعاون واالتحاد األوروبي ومنظمة الدول األمريكية، كافتها يمكن االطالع عليها في المواقع 

 اإللكتروني التالية التابعة للكيانات الثالثة المذكورة وهي كالتالي:
 
http://osce.org/odihr-elections/14207.html 
http://www.eeas.europa.eu/eueom/index_en.htm 
http://www.oas.org/es/sap/deco/ 
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ما كان القانون يضمن االستقاللية والحيادية للهيئات المسؤولة المخولة بالبت في تلك الطعون، وهذا 
يعني اإلدارة االنتخابية والهيئات القضائية. كما يقوم بمتابعة الطعون التي يتم تقديمها خالل وفي 

 م ما إذا قامت بالبت بشكل مستقل ومحايد وضمن اآلجال المتوقعة.أعقاب الحملة االنتخابية ويقيّ 
 

 ج. تحليل النظام االنتخابي .1
يقوم محلل االنتخابات بدراسة النظام االنتخابي إلى جانب الكيفية التي تم بها تصميم الدوائر 

ارسة الحقوق االنتخابية والمعادلة االنتخابية، حيث يستنتج ما إذا كان ذلك يسمح باالستفادة من مم
االنتخابية للناخبين والمرشحين على حد سواء. كما أنه يقوم بتحليل تشكيلة وممارسة السلطات 
االنتخابية ونوعية اإلحصاء وإجراءات التصويت والفرز وتجميع النتائج والموارد المستعملة من 

 مختلف المرشحين/األحزاب في الحملة االنتخابية.
 

 مد. تحليل سلوك وسائل اإلعال .1
 

تمثل وسائل اإلعالم إذا ما كانت حرة ومستقلة عنصرا حيويا بالنسبة إلحراز انتخابات ديمقراطية. 
وعلى السلطات أن تضمن حرية اإلعالم دون تخويف وال عراقيل وال رقابة. ويقوم الخبير في 

ي تعدديا وسائل اإلعالم بدراسة إذا ما وجدت ضمانات لحرية اإلعالم وإذا ما كان المشهد اإلعالم
 وإذا كان الناخبون يتلقون معلومات كافية ومتوازنة من أجل اتخاذ قرار عن دراية.

 
وبالنسبة لوسائل اإلعالم الحكومية، فإن ذلك الخبير سيقوم بدراسة إذا ما كانت القواعد التي تنظم 

لتالي سيقّيم ما وصول المتنافسين إلى تلك الوسائل متكافئة وإذا ما كان يتم تطبيقها بشكل سليم، وبا
إذا كان المرشحون واألحزاب السياسية يصلون بشكل متكافئ إلى وسائل اإلعالم الحكومية. كما 
سيقوم بتحليل إحصائي بخصوص تغطية الحمالت االنتخابية من طرف وسائل اإلعالم، من أجل 

 نتخابية.استنتاج إذا ما كانت تفي بواجباتها بتأمين تغطية محايدة وغير منحازة للحملة اال
 

ومن أجل تقييم إذا ما كانت وسائل اإلعالم الحكومية، المكتوبة والمسموعة والمرئية، تكفل تغطية 
متوازنة ومحايدة للحملة االنتخابية والمتنافسين، يقوم الخبير بتنسيق فريق من المهنيين المحليين 

رشح و حزب. كما سيقوم الذين ينبغي لهم أن يحددوا المدد الزمنية والفضاءات المخصصة لكل م
بمساعدة أولئك المراقبين بالتأكد مما إذا كانت تغطية الحمالت االنتخابية للمرشحين كانت إيجابية أو 
محايدة أو سلبية. وهذا التحليل النوعي والكمي، يتم إنجازه أيضا بالنسبة لوسائل اإلعالم الخاصة، 

 الحملة االنتخابية. بناء على مسعى تقييم أثر وسائل اإلعالم الخاصة على
 

 
 

 هـ. تقارير المراقبين لألجل الطويل .1
 

يتلقى فريق "كور تيم" ويحلل التقارير األسبوعية التي ينجزها مراقبو األجل الطويل المنتشرون في 
الميدان والتي تسمح باستخالص االستنتاجات التي يضمها الحقا إلى تحليله الخاص حول مجريات 

  العملية االنتخابية.
 

 و. اإلعالن األولي .1
 

يقوم رئيس البعثة بمساعدة فريقه بصياغة اإلعالن األولي الذي يستند فيه إلى مالحظات المراقبين 
لألجل الطويل والقصير على حد سواء فضال عما ينبثق من تحليالته الخاصة. ويتم إصدار هذا 
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 2005االنتخابات التشريعية ، إيثيوبيا 

 
 

 )كور تيمالمركزي ( فريقالتاسعا. 
 

 ما هي وظائف فريق "كور تيم"؟ .1
 
 انونيأ. تحليل اإلطار الق .1

 
يقوم الخبير القانوني بتحليل اإلطار القانوني من أجل تحديد إلى أي مدى يتضمن بين قوانينه 
وقواعده الممارسات الحسنة الكفيلة بانتخابات ديمقراطية تضمن الحقوق والحريات التي تنص عليها 

م بتقييم، وذلك بمساعدة األدوات التابعة للقانون الدولي بالنسبة ألي انتخابات ديمقراطية. كما أنه يقو
تقارير مراقبي األجل الطويل المنتشرين في الميدان، إلى أي درجة يمكن تطبيق اإلطار القانوني 
بشكل منسجم ومحايد. ويبنغي للمضامين القانونية أن تضمن التمتع بالحقوق والحريات األساسية 

 والسماح بإجراء انتخابات حرة وشفافة وتنافسية.
 

 الشكاوى والطعون ب. تحليل نظام .1
 

يقوم الخبير القانوني بتحليل ما إذا كان القانون االنتخابي يقدم إلى المتنافسين إمكانية أن يتقدموا 
بطعون ضد الخروقات المحتملة لقانون االنتخابات، وإذا ما كان يقدم بشكل واضح نظاما للطعون 

قوقهم االنتخابية. كما أنه يقوم بتقييم إذا قابال للتطبيق ويتوقع آجال معقولة ال تحرم المتنافسين من ح
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التراجمة والسواقين واستئجار السيارات لتنقل المراقبين في الميدان واشتراء المعدات الالزمة 
 لمزاولة وظائف المراقبين من حواسيب وهواتف وغير ذلك.

 
كما أنها تتولى مسؤولية ضمان أمن البعثات، فمثال بعد عملية المناقصة العمومية التي جرت في 

، تم اعتماد لمدة أربع سنوات أربع مجموعات على رأسها المنظمات/الشركات المعتمدة من 2012
) بصفة "سرفيس بروفايدر" أو "إيمبلمينتينغ بارتنر": FPIطرف فورينغ بوليسي إينسترومنت (

GIZ  وIOM و INDRA وTRANSTEC . 
 

 
 11يوليوز/تموز و 28بعثة مراقبة االنتخابات في رئاسيات مالي ما بين   

 2013أغسطس/آب 
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ويشمل فريق "كور تيم" ايضا الرئيس المساعد للبعثة الذي ينسق كل الفريق والذي يضطلع في 
 ت ومختلف المحللين:غياب رئيس البعثة بإدارة الفريق وتمثيلية بعثة مراقبة االنتخابا

 
وهنا نجد المحلل القانوني ومحلل االنتخابات ومحلل وسائل اإلعالم والمتحدث باسم بعثة مراقبة 

) والمحلل السياسي واإلحصائي ومحلل Press officer and Public Outreachاالنتخابات (
 وضع المرأة ومحلل حقوق اإلنسان ومنسق المراقبين.

 
 Press officer and Public خيرة تعزيز وظيفة المتحدث باسم البعثة، "وقد تم في السنوات األ

Outreach كمسؤول عن سياسة التواصل لدى البعثة من خالل إيالء أهمية بالغة ليس فقط لمرئية  "
البعثة لكن أيضا لضمان مصداقيتها، من خالل تفادي أن تظهر بصورة أو تعطي انطباعا خاطئا 

 إلى المهنية أو االستقاللية. باالنحياز أو االفتقار
 

كما تم ضم محللي وضع المرأة وحقوق اإلنسان، إلى البعثات، ولو أن المقاربة المنهجية الجديدة، 
"كور تيم" لكي يشملوا في تحليالتهم،  الفريق المركزيتشمل تعزيز قدرات األعضاء اآلخرين في 

 سياسيا بالنسبة للسياقات التي تتسم المنظور الجنساني وحقوق اإلنسان. كما يضم الفريق محلال
 السياسية.-بالتعقيد بالنسبة للوضع والهياكل والديناميات االجتماعية

 
حوالي شهرين ونصف قبل إجراء االنتخابات ويبقى في  الفريق المركزيويشار إلى أنه يتم نشر 

 لمرحلة التالية لالنتخابات.البلد من أسبوعين إلى ثالثة أسابيع عقب االنتخابات من أجل القيام بتتبع ا
 
 . المراقبون لألجل الطويل2
 

) على صعيد كافة 2) في مجموعات من فردين (2ينتشرون على مدى فترة تناهز شهرين (
 الجغرافية الوطنية ويحللون الفترة السابقة لالنتخابات والتي تعقب مباشرة االنتخابات.

 
 المراقبون لألجل القصير .3

 
) على صعيد كافة الجغرافية 2أيام في مجموعة من فردين ( 10ة تناهز ينتشرون على مدى فتر

 ويحللون ما يجري يوم التصويت والفرز وعملية تجميع النتائج.
 

 Implementing“ اإلنجاز/ شريك  ”Service Provider“مقدم الخدمات  .4
Partner” 

تية واألمنية لبعثات مراقبة بإسناد العمليات والخدمات اللوجيس 2008قام االتحاد األوروبي في عام 
)، وهي IPاالنتخابات إلى جهات خارجية بموجب ما يسمى شريك التنفيذ "امبليمينتينغ بارتنر" (

)، وهي شركات خاصة أو SPمنظمات ذات طابع دولي أو مقدم خدمات "سرفيس بروفايدر" (
يام بهذه المهام، من منظمات غير حكومية. وقد تم اعتماد هذه األخيرة في وقت سابق من أجل الق

) وذلك في عملية مناقصة FPIطرف "أداة السياسة الخارجية (فورينغ بوليسي إنيسترومنت) (
) من أجل نشر بعثة مراقبة FPIعمومية تسمح بتلقي العروض في كل العطاءات التي توجهها (

 لالنتخابات.
 

ة من أجل انتشار البعثة فضال وتعنى هذه الجهات بتأمين اللوجيستية والقيام باإلجراءات الضروري
عن إعداد العقود واشتراء تذاكر تنقل المراقبين ودفع نفقات المأكل والمبيت لهؤالء والتعاقد مع 
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 2005االنتخابات التشريعية، أفغانستان 

 
 

 ثامنا. ما هي هيكلية البعثة؟
 

يلي  تعكس هيكلية بعثة مراقبة االنتخابات ضرورة تغطية كل مراحلة العملية االنتخابية. وفي ما
 توصيف لهيكلية نموذجية اعتمادا على شكل بعثة مراقبة االنتخابات التابعة لالتحاد األوروبي.

 
 المركزي. "كور تيم" أو الفريق 1
 

يرأس الفريق، رئيس البعثة. وفي حال االتحاد األوروبي فإن األمر يتعلق بنائب من البرلمان 
على مقترح تتقدم به "مجموعة دعم الديمقراطية  األوروبي يتم تعيينه من طرف الممثلة العليا بناء

  Democracy Support and Election Coordination Groupوتنسيق االنتخابات" (
) في البرلمان األوروبي. وجاءت الرغبة في إشراك البرلمان األوروبي في بعثات مراقبة 

تحتضن بامتياز السيادة الشعبية االنتخابات التي يقوم بها االتحاد األوروبي، لكونه الهيئة التي 
األوروبية والهيئة التي تم انتخابها من خالل االقتراع العام فضال عن أن رئاسة البعثة من طرف 
ممثل برلماني، يحفّز التتبع السياسي للتوصيات التي توجهها بعثة مراقبة االنتخابات فضال عن منح 

مستقل بشكل تام عن المفوضية  الفريق المركزيأن مرئية أكبر لبعثة مراقبة االنتخابات. ويشار إلى 
 األوروبية وهو المسؤول الرئيسي عن اإلعالن األولي والتقرير النهائي.
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جدوى منها في هذا السياق، بل أيضا احتمال استعمال حضور هذه البعثة األخيرة، من 
 طرف السلطات إلضفاء الشرعية على عملية انتخابية معيبة.

 
حالة المقابلة، إذا ما تعلق األمر ببلد أنجز، بعد عدة انتخابات مراَقبة، جزءا وفي ال .ب 

كبيرا من اإلصالحات الموصى بها وأحرز تقدما ملموسا في عملية تعزيز 
) MOEالديمقراطية، فإنه يمكن االستغناء عن نشر بعثة مراقبة االنتخابات (

التي ستسمح من )، MEEويصبح من األجدى إرسال بعثة خبراء في االنتخابات (
جهة بالحصول على معلومات دقيقة حول العملية االنتخابية ومن جهة أخرى ستؤكد 
على االهتمام الذي يتم إيالؤه للتقدم الذي تم إحرازه على طريق توطيد الديمقراطية. 

ويشهد هذا النوع من البعثات نموا مضطردا نتيجة برمجة أكثر استراتيجية على 
 نتخابات.صعيد مراقبة اال

 
لكن ال يجب أن نغفل أن هذا الصنف من البعثات يسمح باالستجابة إلى الطلب المتصاعد 

تتكون مبدئيا  MEEعلى مراقبة االنتخابات بناء على موازنة محدودة. وبالتالي فإن بعثة 
من خبيرين (محلل قانوني ومحلل انتخابات)، ينتشران على مدى فترة متوسطة تناهز 

سيقومان بالتحليل انطالقا من مقاربة الدورة االنتخابية لعملية االنتخابات  الشهرين، حيث
في بلد ما، مع التركيز في تحاليلهما على نقاط القوة والضعف التي تتسم بها تلك العملية 

االنتخابية وبناء عليه يقومان بإعداد تقرير مستقل سيشمل توصيات ترمي إلى تحسين 
 الدورة االنتخابية.

 
إلى أنه ال يوجد نموذج موّحد بالنسبة للدعاية التي تقوم بها البعثة بشأن تقريرها.  ويشار

ففي بعض الحاالت، يقتصر االطالع عليه على المرافق الداخلية للوحدات المعنية ضمن 
االتحاد األوروبي، لكن في حاالت أخرى، يتم نشره على الموقع اإللكتروني لالتحاد 

 ه لسلطات البلد المعني.األوروبي وتسلّم نسخة من
 

بعثة خبراء انتخابات تناولت  11ما مجموعه  2013وفي هذا السياق، سجلت سنة 
العمليات االنتخابية في البلدان التالية: إيكوادور وزيمبابوي وبوتان وكمبوديا وتوغو 

 وغينيا بيساو والمالديف وفيجي ورواندا وسوازالندا وموريتانيا.
 

 EAT / (Election Assesment Teamت (فريق تقييم االنتخابا .2
 

)، يلجأ MOEعندما ال تسمح الظروف األمنية السائدة في البلد بإرسال بعثة مراقبة االنتخابات (
في أي  EATاالتحاد األوروبي إلى هذا النوع من بعثات المراقبة.  وال يشمل فريق تقييم االنتخابات  

 من األحوال، نشر مراقبين لألجل القصير.
 
مثلما جرى في االنتخابات األفغالية لعام  7يضم الفريق مجموعة من الخبراء التي تتراوح ما بين و

. وإذا سمحت بذلك الظروف األمنية، 2010كما الحال بالنسبة لالنتخابات العراقية لعام  16و   2010
بيا بمناسبة فإن الفريق يضم أيضا مجموعة محدودة من المراقبين لألجل الطويل مثل ما حصل في لي

. وفي تلك الحالة، شمل افريق بشكل استثنائي رئيس بعثة، وهو نائب من البرلمان 2012انتخابات 
األوروبي، األمر الذي يلبي رغبة االتحاد األوروبي في إعطاء الفريق مزيدا من المرئية األمر الذي 

ويتم تقديم خالصات وتوصيات يشكل دفعة أولية للبناء الديمقراطي في مشهد يتسم بالصعوبة البالغة. 
 البعثة في ندوة صحفية كما يتم تسليمها إلى مختلف المخاطبين في البلد المعني.
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 2013االنتخابات التشريعية والرئاسية، مالي 

 
 

 سابعا. أشكال أخرى لبعثات المراقبة
 

 بعثات خبراء االنتخابات .1
 

نتخابات التي ينشرها االتحاد األوروبي، التي تمثل إلى جانب الشكل التقليدي لبعثات مراقبي اال
موضوع الدراسة المفصلة لهذا الدليل، شهدت السنوات األخيرة انتشارا في استعمال "بعثات خبراء 

" من أجل معالجة الحاالت التي ال  MEE  " (Election Expert Missionsاالنتخابات (
تقليدية تشمل مراقبين لآلجال الطويلة والقصيرة،  يعتبرها االتحاد األوروبي تستدعي إرسال بعثة

وإنما للحصول على أداة تحليلية موثوقة للعملية االنتخابية إلى جانب التعبير عن اهتمامه بعملية 
 الدمقرطة في البالد.

 
 )، قد تكون متنوعة:MEEالحاالت التي يقرر فيها االتحاد األوروبي إرسال "بعثات خبراء انتخابات" (

 
حصل أنه بعد عدة انتخابات مراقبة من طرف االتحاد األوروبي، لم يحرز البلد إذا  .أ 

المعني أي تقدم في تطبيق التوصيات، بسبب انعدام اإلرادة لدى السلطات، بحيث يستمر 
وجود عيوب جدية تهدد بشكل خطير سالمة العملية االنتخابية، فإن االتحاد األوروبي 

). ويتفادى بهذه الصورة ليس MEEي االنتخابات (سيوصي بإرسال بعثة من الخبراء ف
) والتي ال  MOEفقط الكلفة الباهضة الناجمة عن إرسال بعثة لمراقبة االنتخابات (
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 مجال منظمة الدول األمريكية .3

 
على غرار االتحاد األوروبي ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا، تزايد اعتراف منظمة الدول 

عن بعثات مراقبة االنتخابات، بشأن  األمريكية باألهمية القصوى التي تكتسيها التوصيات المنبثقة
تطوير وتحديث المؤسسات االنتخابية وتوطيد المسارات الديمقراطية. وقد تحّول على إحدى 
أولويات المنظمة، تطوير آليات فعالة لتتبع التوصيات بما يسمح من بين أمور أخرى، مرافقة 

 الهيئات االنتخابية على مدى الدورة االنتخابية.
 

ى، وفي حضور تطور مسارات تعزيز الديمقراطية في المنطقة، يتزايد االعتراف من جهة أخر
بضرورة وحاجة إرسال بعثات متخصصة تركز على تحليل المشاكل الخاصة التي تؤثر على جودة 
أي عملية انتخابية، مقابل إرسال بعثات مراقبة االنتخابات الكثيفة، التي تحتاج إلى موارد مالية 

 رة.ضخمة، غير متوف
 

وتجدر اإلشارة في هذا الفصل إلى أن منظمة الدول األمريكية طورت خالل السنوات األخيرة عددا 
من األدوات المنهجية الفعالة من أجل تحليل عملية تمويل الحملة االنتخابية ومدى مشاركة المرأة 

ات مراقبة والسكان الذين يعانون من الضعف، في كل أطوار الدورة االنتخابية. وقد دأبت بعث
االنتخابات التابعة لمنظمة الدول األمريكية على ضم هاتين األداتين التحليليتين القويتين اللتين 
تسمحان بتقييم المكتسبات واالختالالت في مجالين يكتسيان أهمية قصوى بالنسبة لجودة العملية 

والشرائح التي تعاني من  االنتخابية. والحقيقة أن غياب التكافؤ وقصور المشاركة السياسية للمرأة
 أمريكا، تمثل اثنتين من أضعف حلقات العمليات االنتخابية في المنطقة.-الهشاشة في إيبيرو
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 ب. ج) المنهجية .1

ما زالت المنهجية في طور التحديد، األمر الذي يفسر كون هيكل تلك البعثات اشتملت في 
ى خبيرين فقط في حين أن بعثة الموزامبيق كانت تضم خبيرين حالتي بوليفيا وماالوي عل

 ورئيس بعثة.
 

مبدئيا، يتم في منتصف الدورة االنتخابية، أي بعد سنتين من إجراء االنتخابات، نشر "بعثة 
)، المكونة من خبيرين، أحدهما في االنتخابات واآلخر في القانون، MSRتتبع التوصيات" (

رئيس بعثة، وهو نائب في البرلمان األوروبي. ويشار إلى أن  يرافقهما في بعض األحيان
مشاركة رئيس بعثة، يمنحها طابعا سياسيا أكثر، ما يُكِسب البعثة مزيدا من المرئية ويسمح لها 
بالقيام بأنشطة وساطة بين مختلف المخاطبين من أجل حلحلة األوضاع التي تعرقل مسيرة 

 اإلصالحات.
 

) بتحليل فني لحالة تطبيق التوصيات واإلنجازات المكتسبة MSRيات (وتقوم بعثة تتبع التوص
والمصاعب التي اعترضت تطبيق التوصيات والطرق الممكنة لتجاوزها. كما أن بإمكان البعثة 
أن تقوم بتنظيم لقاءات وموائد مستديرة مع مختلف المخاطبين المؤسساتيين (المشّرعين 

اسية والقضاء وغيرهم)، فضال عن منظمات المجتمع والسلطات االنتخابية واألحزاب السي
المدني التي تسهم في تشجيع تطبيق التوصيات. ولدى اكتمال مهمة البعثة، يقوم رئيسها بندوة 

 صحفية يعرض فيها استنتاجات البعثة.
 
 
 )OSCEمجال منظمة األمن والتعاون في أوروبا ( .2
 

داخل منظمة األمن والتعاون في أوروبا لقد تحول تشجيع توصيات بعثات مراقبة االنتخابات 
إلى خط عمل ذي أولوية، يستند إلى االلتزام الذي أخذته الدول المشاركة على عاتقها في قمة 

"مكتب المؤسسات الديمقراطية إسطنبول بخصوص "التتبع الفوري لتقييمات وتوصيات 
 ).26حول القضايا االنتخابية". (المادة  OIDDHوحقوق اإلنسان" 

 
ما يعكس األهمية اإلستراتيجية التي يتم إيالؤها للدفع بالتوصيات، فقد تحّول إجراء وم

"مكتب األخيرة لدى  3زيارات/بعثات التتبع بشأن التوصيات أمرا شائعا في السنوات الـ 
، حيث أنها تسمح بتبني حوار بناء حول OIDDHالمؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان" 

من جهة ومختلف الفاعلين المحليين (الهيئات االنتخابية والمشرعين التوصيات بين المكتب 
والمجتمع المدني)، بهدف تحديد االحتياجات إذا دعت الضرورة، بخصوص التعاون/المساعدة 

 االنتخابيين من أجل تحسين العمليات االنتخابية.
 

في االنتخابات وبعد انتهاء بعثة تتبع التوصيات، المكونة بشكل عام من خبيرين (أحدهما 
واآلخر في القانون)، تقوم الدولة المشاركة بااللتزام بأن تقدم أمام "المجلس الدائم" لمنظمة 
األمن والتعاون، تقريرا ترد فيه على التوصيات، حيث تشرح فيه بشكل معلّل لماذا قبلت أو 

لتدابير رفضت أو أخذت بعين االعتبار جزئيا، كل واحدة من التوصيات، فضال عن عرضها ل
 واإلصالحات التي تم تبنيها أو التي سيتم تبنيها من أجل تطبيق التوصيات المذكورة.
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رير النهائي من طرف كبير البعثة في عاصمة البلد المعني بعد والحاصل أن العرض العمومي للتق
 شهر من االنتخابات يستجيب للرغبة في منح التوصيات مزيدا من المرئية والتشجيع على اتباعها.

 
 ". EU Follow-up Missions ب. بعثات متابعة التوصيات " .1

 
 ب. أ) األساس .1

 
، 2013نف جديد من البعثات منذ مطلع تمت ترجمة هذا المنظور الجديد من خالل تنفيذ ص

يستجيب للرغبة في تشجيع التطبيق الحقيقي للتوصيات المنبثقة عن بعثات مراقبة االنتخابات، مما 
يضع مراقبة االنتخابات داخل ممارسة أوسع نطاقا وأكثر فعالية في إطار البناء الديمقراطي. ويشار 

)"، منصوص عليه  MSRثات متابعة التوصيات (إلى ان هذا المنظور الذي يؤدي إلى تشكيل "بع
اإلطار االستراتيجي وخطة العمل التابعة لالتحاد األوروبي بخصوص حقوق اإلنسان في 

حيث  د. 6يونيو/حزيران، الفقرة  12والديمقراطية، الذي صادق عليه مجلس االتحاد األوروبي في 
بعة لالتحاد األوروبي وتقاريرها، دعما يشار إلى "تنظيم استعمال بعثات مراقبة االنتخابات التا

للدورة االنتخابية الكاملة، مع ضمان تطبيق فعلي لتوصياتها". وبالتالي فإن أثر بعثات مراقبة 
االنتخابات على عمليات التعزيز الديمقراطي، سيتوطد بفضل هذا الصنف الجديد من البعثات التي 

نشر ثالث "بعثات  2013و 2012قد تم  ما بين ما زالت في الوقت الراهن في مراحلها األولى. و
) والموزامبيق 2013) وماالوي (2012)، تجريبيا، في كل من بوليفيا (MSRمتابعة التوصيات (

)2013.( 
 

 ومن المتوقع أن يتم تعزيز هذه البعثات على ضوء األهداف المنشودة منها.
 

 ب. ب) األهـــداف .1
 

عن بعثات مراقبة االنتخابات، من أجل تشجيع تطبيق القيام بتتبع فعلي للتوصيات المنبثقة 
 التوصيات.

 
تقديم الدعم للبلد المعني بخصوص التطبيق الفعلي للتوصيات مما يسمح بتقييم أكثر دقة للمصاعب 
التي تواجه ذلك البلد بخصوص دفع اإلصالحات الضرورية بهدف تحسين العمليات االنتخابية 

بلد، بالنسبة للمساعدة على إنجاز االنتخابات في ضوء تطبيق وتحديد االحتياجات الحقيقية لل
 التوصيات.

 
تيسير الوساطة الضرورية بين المخاطبين المؤسساتيين من أجل تحفيز اإلصالحات التي تم 

 اقتراحها ضمن التوصيات مع تفادي انسدادات محتملة.
 

الدورة االنتخابية وفقا للرغبة التي  تحديد أحسن لشكل بعثة مراقبة االنتخابات في المرحلة التالية من
أعربت عنها السلطات بشأن تطبيق التوصيات واحتياجات البلد بالنسبة لمراقبة االنتخابات. وهكذا، 
في حال مالحظة أن بعد االنتخابات الثانية أو الثالثة التي تمت مراقبتها لم يتم تطبيق معظم 

م اعتبار أنه ال جدوى من نشر بعثة لمراقبة التوصيات من طرف الفاعلين المعنيين، فإنه سيت
 االنتخابات في ذلك البلد الذي يفتقر فيه مختلف المخاَطبون إلى الرغبة في تعميق البناء الديمقراطي.
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 2013االنتخابات التشريعية والرئاسية، كينيا 

 
 

 يدة بشأن مراقبة االنتخاباتسادسا. مقاربة جد
 

 مجال االتحاد األوروبي .1
 

 أ. التوصيات .1
 

تعزيز منظور جديد بالنسبة لمراقبة االنتخابات داخل االتحاد  2013و 2012تم على مدى العامين 
األوروبي، نتيجة لالعتراف بأهمية توصيات "بعثات مراقبة االنتخابات" بخصوص دفع 

لرامية إلى تحسين العمليات االنتخابية، بما يشمل أثرا جليا على اإلصالحات التقنية والقانونية ا
 توطيد الممارسات والعمليات والمؤسسات الديمقراطية.

 
من جانب آخر، جدير بالذكر أن تلك التوصيات تمثل أداة عمل ثمينة بحوزة االتحاد األوروبي أو 

للمساعدة/التعاون االنتخابي، منظمات أخرى، حيث أنها تسمح بتصميم استراتيجيات أكثر فعالية 
تتكيف مع االحتياجات الواقعية للبلد. وبالتالي، وإدراكا للحاجة إلى الدفع بتطبيق التوصيات 
المذكورة بغرض تحسين العمليات االنتخابية، قام االتحاد األوروبي بتضمينها في الحوارات 

 السياسية مع البلدان األخرى.
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عن أي مؤسسة تابعة لالتحاد األوروبي أو أي  مستقلةتصبح  وبعد انتشار بعثة مراقبة االنتخابات،
 دولة عضو.

 
 . ج. مجال منظمة الدول األمريكية9
 

تكريسا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ال تنص أي من األدوات القانونية للنظام األمريكي 
االنتخابية في أي من الدول البيني على الدعوة الدائمة لمنظمة الدول األمريكية لمراقبة العمليات 

األعضاء. وال يمكن لهذه البعثات أن ترسل إال بناء على طلب الدولة العضو في إطار ممارستها 
لسيادتها. وبالتالي، وضمن تنفيذه لمهمته، يقوم قسم التعاون ومراقبة االنتخابات بالرد باإليجاب على 

األعضاء. وسيتوقف حجم وتشكيلة البعثات بقدر  كافة طلبات مراقبة االنتخابات التي تتقدم بها الدول
كبير على األموال التي تقدمها الدول المانحة لكل بعثة. وقد قامت منظمة الدول األمريكية حتى اآلن 

 . 35بلدا من بين أعضائها الـ  27بمراقبة االنتخابات في 
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 أولوية بالنسبة للمراقبة (القائمة أ )، إلى جانب قائمة احتياطية (القائمة ب)، التي تشمل البلدان التي
أ ، ألي سبب كان (عدم  –يمكن مراقبة انتخاباتها في حال تعذر مراقبة أية انتخابات من القائمة 

 وجود دعوة أو عدم إجراء االنتخابات).
 

بتحديد األولويات التالية بناء على منظور استراتيجي  SEAEXوتقوم مصالح العمل الخارجي 
 يشمل االعتبارات التالية:

 
مع البلد المعني، والتي تنعكس على حضور أو انخراط االتحاد ألوروبي درجة ارتباط االتحاد ا

األوروبي من خالل سياسته للمساعدة من أجل التنمية. والغرض هو منح تماسك لسياسة االتحاد 
األوروبي بشأن تشجيع الديمقراطية وحقوق اإلنسان من خالل اشتراطهما عند تقديم المساعدة من 

ديمقراطية والتنمية يعززان بعضهما البعض. وبالتالي فإن االتحاد األوروبي أجل التنمية، حيث أن ال
 سينشر بعثات مراقبة االنتخابات في البلدان التي تربطه بها أواصر قوية.

حيث أنه  اإلسهام المحتمل لمراقبة االنتخابات في عملية الدمقرطة واالستقرار السياسي في البالد.
ها وفي أجواء انعدام الثقة بين الفاعلين في العملية االنتخابية، تكتسب في مشهد انتخابات متنازع علي

 مراقبة االنتخابات دورا هاما للدفع نحو القبول بالنتائج من طرف مختلف الفاعلين.
 

حيث سيكون هناك  االنسجام مع مبادرات االتحاد األوروبي بشأن تفادي اندالع األزمات وإدارتها.
يات، تشمل البلدان التي يشارك فيها االتحاد األوروبي بشكل نشيط ميل القتراح قائمة أولو

جمهورية الكونغو  )RDCبخصوص مبادرات إدارة األزمات، مثلما حصل بالنسبة لكل من (
 الديمقراطية ومالي ومدغشقر وكوت ديفوار (ساحل العاج)، وغيرها من الحاالت.

 
 بعض التوازن بين مختلف المناطق الجغرافية.ينبغي أن يكون سعي للحفاظ على  التوازن الجغرافي.

 
مليون يورو يسعى من خاللها إلى  38يرصد االتحاد األوروبي موازنة سنوية بحدود  توفر الموارد.
 بعثات لمراقبة االنتخابات في السنة. 10و 7نشر ما بين 

 
عمل الخارجي بعدما يتم إعداد القائمتين بشأن االنتخابات المحتمل مراقبتها، تقوم مصلحة ال

)SEAEX  بإخضاعهما للمناقشة بين الدول األعضاء الممثلة داخل اللجنة السياسية واألمنية (
)COPS  وينبثق ذلك النقاش عن األولويات في مجال مراقبة االنتخابات بالنسبة لالتحاد .(

األخيرة وفق األوروبي، التي يتم بموجبها اعتبار مصالح االتحاد األوروبي والدول األعضاء. وهذه 
األواصر التاريخية والمصالح االقتصادية والجيواستراتيجية، فضال عن احتياجات دعم العملية 
الديمقراطية، حيث أنها ستقوم بممارسة ضغوط في اتجاه ضمان حضور بعض البلدان ضمن تلك 

 األولويات.
 

ا" التي ستأخذ بعين االعتبار ويعود القرار النهائي لنشر بعثة مراقبة االنتخابات إلى "الممثلة العلي
 أيضا توصيات البعثة االستكشافية.

 
مع  مذكرة تفاهموبعد اتخاذ القرار بإرسال بعثة لمراقبة االنتخابات، يوّقع االتحاد األوروبي 

السلطات المعنية في البلد، ما يتضمن واجبات الطرفين ومأمورية وأهداف بعثة مراقبة االنتخابات. 
لملتزم بها، فإن البلد المضيف مطالب بااللتزام بضمان أمن كل البعثة وبخصوص الواجبات ا

ووصولها دون قيود إلى كافة الفاعلين في العملية االنتخابية. من جانبها، تلتزم بعثة مراقبة 
 االلنتخابات باحترام قوانين البلد وعدم التدخل في العملية االنتخابية.
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يتم تقييم القيمة المضافة التي يمكن وفق المخاطبين في العملية االنتخابية،  - مفيد  .ب 
إذا كانت بعثة المراقبة  أن تسهم بها بعثة مراقبة االنتخابات. وبشكل محدد، ما

بوسعها اإلسهام في تعزيز شفافية العملية االنتخابية وثقة الناخبين وفاعلين آخرين 
وأحزاب سياسية ومرشحين وغير ذلك، على تفادي النزاعات أو إذا دعت 

 الضرورة، التشجيع على قبول النتائج.
 

ن تسمح بنشر بعثة إذا ما كانت الظروف األمنية واللوجيستية في الميدا - ممكن  .ج 
مراقبة االنتخابات. والبد من كفالة حرية حركة المراقبين الذين ينبغي أن يتنقلوا 
بكل حرية في كافة أنحاء جغرافية البلد المعني والوصول إلى كافة الفاعلين 

 ومراحل العملية االنتخابية.
 
 

 . كيف تتم برمجة األولويات في مجال مراقبة االنتخابات؟9
 

 جال منظمة األمن والتعاون في أوروبا. أ. م9 
 

المشاركة فيها، على عاتقها االلتزام  57بالنسبة لمجال منظمة األمن والتعاون، أخذت البلدان الـ 
لدعوة "مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان"  1990السياسي في وثيقة كوبنهاغن 

) بنشر بعثة مراقبة ألي NAMالستكشافية (لمراقبة عملياتها االنتخابية. وفي حال أوصت البعثة ا
عملية انتخابية وبعد تلقي الدعوة الرسمية من الدولة المشاركة لمراقبة تلك العملية االنتخابية، يقوم 
مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان بإبالغ كافة الدول المشاركة بشأن إرسال بعثة 

عثة االستكشافية، حيث أن هذه األخيرة ستحدد تشكيلة للمراقبة وفق التشكيلة التي أوصت بها الب
وحجم البعثة بناء على احتياجات البلد في مجال مراقبة االنتخابات. وبإمكانها أن توصي بإرسال 

)، أو بعثة MOEبعثة تقليدية لمراقبة االنتخابات، تشمل مراقبين لآلجال الطويلة والقصيرة (
"،  تقتصر فقط  Limited Election Observation Missionمحدودة لمراقبة االنتخابات " 

على نشر مراقبين لألجل الطويل كما حصل مؤخرا في االنتخابات الرئاسية األمريكية التي جرت 
واالنتخابات الرئاسية  التي شهدتها مونتينيغرو (الجبل األسود) في  2012في نوفمبر/تشرين الثاني 

 Electoral Assessmentبعثة تقييم لالنتخابات (. كما أن بوسعها أن توصي بإرسال 2013
Mission .مكونة من فريق واحد صغير من الخبراء يتم نشره في أوساط الديمقراطيات الناضجة ( 

 
 . ب. مجال االتحاد األوروبي9 

يكتسي قرار مراقبة أي انتخابات بعينها، طابعا سياسيا حيث أنه يعكس اهتمام االتحاد األوروبي 
 ة الدمقرطة في بلد ما.بدعم عملي

 
ويشار إلى أن االتحاد األوروبي يتلقى طلبات مراقبة االنتخابات أكثر من طاقته، من طرف البلدان 
المستفيدة من المساعدة من أجل التنمية أو الراغبة في تلقي مصادقة شرعية ديمقراطية تضفي قيمة 

 ايجابية على العملية االنتخابية.
 

ايد والموارد المالية المحدودة، ال يستطيع االتحاد األوروبي إال أن ينتقي عددا وأمام هذا الطلب المتز
محدودا من االنتخابات التي سيستطيع مراقبتها. ومن أجل ذلك فإن "قسم المصالح األوروبية في 

"، وبعد التشاور مع  SEAEX " ( Democracy and Election Observationالخارج (
ة التابعة للمفوضية ورؤساء الوفود والوحدة السياسية للمجلس والوحدة مختلف الوحدات الجغرافي

المماثلة في البرلمان األوروبي، تقوم بإعداد قائمة أولية للبلدان التي تعتبر االنتخابات فيها ذات 
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ات المعروضة والعدالة في العملية انتخابات تنافسية: وهذا يعني التعددية في الخيار .ب 
 االنتخابية، ما يشمل المساواة في التصويت.

 
انتخابات إشراكية: ما يعني أن كافة المقترعين الذين لهم الحق في التصويت تم  .ج 

إحصاؤهم وأن بوسعهم ممارسة حقهم في التصويت، مع ضمان الطابع العام 
 للتصويت.

 
مطاف أن النتائج تعكس بشكل أمين إرادة انتخابات شفافة: ما يعني في نهاية ال .د 

 الناخبين.
 

 . أي نوع من المنهجيات يتم اتباعها في بعثات مراقبة االنتخابات؟7
 
يعتبر االنتخاب ذروة عملية تستغرق مدة محددة، ولذلك فإن االتحاد األوروبي ومنظمة األمن 

منهجية سنسميها لألجل والتعاون في أوروبا، فضال عن منظمات دولية أخرى، قاموا بإعداد 
الطويل. وهذا يعني مراقبة لالنتخابات ال تقتصر على مراقبة الحدث الخاص باالقتراع وفرز 
األصوات بل أنه يتم تمحيص بشكل صارم ودقيق من منظور الدورة االنتخابية، كافة مراحل العملية 

ة (المتكافئة والمتعددة والحرة)، االنتخابية، بما في ذلك الفترة السابقة لالنتخابات التي تشمل الحمل
وجودة اإلحصاء وتسجيل المرشحين وأداء اإلدارة االنتخابية وسلطات أخرى، وسلوك وسائل 

السياسي والتصويت والفرز وتجميع النتائج، عالوة -اإلعالم واإلطار القانوني والسياق االجتماعي
 عات االنتخابية واإلعالن عن النتائج.على المرحلة الفورية التالية لالنتخابات، مع متابعة النزا

 . ما الغرض من بعثة استكشافية لالنتخابات؟8
 

) قبل تبني أي التزام بمراقبة أي انتخابات من MEXيقوم االتحاد األوروبي بنشر بعثة استكشافية (
أجل تحديد مدى مالءمة إرسال بعثة لمراقبة االنتخابات، حيث يتفادى بهذه الصورة، أن يتم 

مالها من أجل إضفاء الشرعية على عملية انتخابية مزورة. ومن جهتها، فإن "بعثة تقييم استع
"  Needs Assessment Missionاالحتياجات" التابعة لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا " 

)NAM.أيضا تستجيب لنفس الهدف على غرار البعثة االستكشافية التابعة لالتحاد األوروبي ،( 
 

عثة االستكشافية، التي عادة ما تتشكل من مجموعة صغيرة من الخبراء في االنتخابات وينبغي للب
والقانون واللوجيستية واألمن، والتي يتم نشرها حوالي أربعة أشهر قبل إجراء االنتخابات، فإنها 
ا يجب أن تقّيم ما إذا كان مستحسنا ومفيدا وموصى به، إرسال "بعثة مراقبة لالنتخابات" أم ال، كم

 أنها ستحدد تشكيلة وحجم تلك البعثة إن دعت الضرورة.
 

 وبالتالي فإن البعثة االستكشافية ستقوم بتحديد األمور التالية بالنسبة لبعثة مراقبة االنتخابات:
 

إذا ما كانت تتوفر الشروط الدنيا إلجراء انتخابات ديمقراطية، وهذا  - مستحسن  .أ 
ن الحقوق والحريات األساسية وأن االقتراع يعني ما إذا كان اإلطار القانوني يضم

عام ومستويات التسجيل مقبولة، مما يسمح بإجراء انتخابات تنافسية يشارك فيها 
 عدة مرشحين.
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يتطلب هذا الحق من جهة أن يكون للمقترعين نفس العدد من في االقتراع.  المساواة .د 
األصوات، بحيث يتم تطبيق مبدأ لكل شخص صوت. ومن جهة أخرى، يقتضي أن 
يكتسي الصوت نفس القيمة وهذا يعني أن عوامل مثل تصميم الدوائر االنتخابية أو نظام 

في االقتراع. وهكذا فإنه ينبغي أن يكون إسناد المقاعد، ال يجب أن تغّير مبدأ المساواة 
عدد الممثلين في كل دائرة انتخابية متناسبا مع عدد الناخبين وذلك بناء على نظام التمثيل 
النسبي. ويجب أن يكون متعادال في نظام التمثيل باألغلبية، بالنسبة لعدد الناخبين في 

 %. 10الدوائر االنتخابية، مع القبول بفرق ال يتجاوز 
 

يجب ضمان أن يتمكن المقترع من التعبير بحرية عن خياره بسرية في االقتراع السري.  .ه 
مقصورة اقتراع آمنة أو بواسطة إجراءات مماثلة تكفل الطابع السري لالقتراع. والبد 
من إشعار المقترعين بأن لهم الحق في ممارسة اقتراعهم بسرية. إذ أن سرية االقتراع 

التخويف أو التي تعاني من فقر شديد، حيث تنتشر عملية في األوساط التي يسودها 
اشتراء األصوات، تمثل تلك السرية ضمانة رئيسية تمّكن الناخب من التعبير بحرية عن 
إرادته. وهكذا، يتم السماح بالحد من اآلثار السلبية الشتراء األصوات الذي يحرم 

أنه مشترى. كما أن الفقر الفاعلين من إمكانية مراقبة ذلك الصوت الذي يشتبه في 
واألمية والتخويف، تمثل كافتها عوامل من شأنها تشويه التعبير الحر عن اإلرادة 
السياسية وبالتالي فإنها تلوث العملية االنتخابية. ويعمل ضمان التصويت السري مع 
المعرفة، على تخفيف آثار العوامل التي سبق ذكرها والتي تؤثر على حرية التصويت. 

 يشار إلى أن األصوات العائلية أيضا من شأنها أن تهدد حرية التصويت لدى النساء.كما 
 

يمثل هذا الحق ضمانة لالستفادة الحقيقية للناخبين الحق في الطعن القانوني الحقيقي.  .و 
والمرشحين من نظام الطعون، وهو ما يعني أيضا أن ُيكفل عدم االنحياز وسرعة 

وق االنتخابية إلى المرشحين واألحزاب السياسية األحكام مما يسمح بإعادة الحق
 والناخبين والمقترعين.

 
وهو ما يعني حق المقترعين في احتساب سليم لألصوات وبدون الحق في فرز عادل.  .ز 

تالعب أو تزوير، وان تعكس النتائج المعلن عنها بشكل أمين اإلرادة الشعبية التي تم 
ني أيضا ضمان أن يتمكل الممثلون المنتخبون التعبير عنها بحرية. وهو األمر الذي يع

من شغل مناصبهم. كما أن حقوق النساء الفائزات من بين المرشحات، ستتعزز، حيث 
أن في بعض األوساط ُتمارس ضغوط على المرأة المنتخبة من أجل التنازل عن منصبها 

 التي انتخبت من أجله.
 

إجراء انتخابات على مدى فترات  يجب أن يتم التنصيص قانونا علىانتخابات دورية.  .ح 
سنوات) من أجل ضمان أن تستند شرعية الحكومة إلى إرادة  5أو  4عادية (كل 

الناخبين وتأمين مبدأ المسؤولية لدى الممثلين المنتخبين قصد مزاولة التفويض الذي أُسند 
 إليهم، كما يجب تحديد إجراءات واضحة بخصوص استدعاء إجراء انتخابات.

 
   

 ا هي العناصر األساسية التي تشكل أي انتخابات ديمقراطية؟. م6
 

انتخابات حرة: وهذا يعني تشكيل إرادة الناخب بشكل حر والتعبير عنها، ما يتطلب  .أ 
التمتع بالحريات األساسية باإلضافة إلى الطابع السري للتصويت وأن يكون عن 

 دراية.
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للمرشحين واألحزاب أن يتنافسوا على أرضية من المساواة والحيادية من جانب القانون ومختلف 
نحياز والحيادية واالستقاللية السلطات. وفي المقام الثاني، تأتي شفافية العملية االنتخابية وعدم اال

والفعالية في اإلدارة االنتخابية والتغطية المتوازنة للحملة مع ضمان التصويت عن دراية بواسطة 
 حمالت التوعية للناخبين مع خلو الحمالت والتصويت من العنف والتخويف.

 
 ما هي المعايير الدولية؟ .5

 
التشريعات الوطنية والممارسات الحسنة والمعايير يتم تقييم جودة العمليات االنتخابية بناء على 

 الدولية الخاصة باالنتخابات الديمقراطية، على النحو التالي:
 

االقتراع العام. ويعني هذا المبدأ أنه يحق ألي مواطن له الحق في التصويت أن يصّوت.  .أ 
ويجب تعريف هذا الحق في أوسع نطاق ممكن، كما ال يمكن وضع أي قيود ألسباب 

عود إلى الجنس أو العرق أو اإليديولوجية أو الدين. كما أن القيود التي تفرض على ت
الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين المدانين الرتكابهم جرائم، ينبغي أن تكون متناسبة 
مع طبيعة الجريمة التي اقترفوها، كما أنه يجب ترميم حقهم في التصويت بعدما يكملوا 

 العقوبة.
 

لى أن هذا الحق يتطلب عملية تسجيل إحصائي فعالة وغير منحازة وغير ويشار إ
تمييزية وموثوقة. وقد يتم عبر السجل اإلحصائي (في سياق السجل النشيط)، إقصاء 
شرائح من السكان أو أقليات أو فصائل معارضة، وذلك عبر اإلطار القانوني أو أثناء 

مموهة. حيث أن إحصاء تشوبه تطبيق القانون من خالل استراتيجيات إقصائية 
االختالالت، يتسبب في تشويه نتائج االنتخابات وينتهك الحق في االقتراع العام. إذ أن 
إعداد قائمة الناخبين، يمثل مرحلة هامة في الدورة االنتخابية وسيكون موضع دراسة 

 دقيقة على يد بعثة مراقبة االنتخابات.
 

العام النشيط فإنه يجب تعريف هذا الحق بأوسع  الحق في الترشح. وعلى غرار االقتراع .ب 
نطاق ممكن دون أي قيود من جهة الجنس أو العرق أو اإليديولوجية أو الديانة. حيث أنه 
باإلمكان من خالل عملية تسجيل المرشحين واألحزاب، القيام بإقصاء مرشحين وأحزاب 

من قبيل اشتراط تقديم عن المسيرة االنتخابية بواسطة استراتيجيات مبّطنة لإلقصاء 
مبالغ مالية ضخمة أو تجميع أعداد كبيرة من توقيعات الدعم أو النجاح في امتحانات 
لغوية صعبة وغير ذلك من األمور التي من شأنها ممارسة التمييز السلبي ضد األحزاب 
السياسية الصغيرة وممثلي األقليات. وبالتالي البد من ضمان تعددية الخيارات 

حيث أن ممارسة هذا الحق بدون عراقيل من شأنه ضمان انتخابات تعتمد  المعروضة،
 التعددية.

 
االقتراع الحر. تتطلب االنتخابات الحقيقية أن يتمتع كافة المواطنين بحقوقهم األساسية  .ج 

لحرية التعبير وتشكيل الجمعيات واالجتماعات والحركة. ويتعين على المقترع أن يكون 
ه السياسي من خالل االقتراع الخالي من العنف أو التخويف أو بوسعه التعبير عن خيار

التدخالت غير الالئقة. ومن جهة أخرى، ال يجب أن تخضع حرية االختيار للتشويه 
بسبب وجود تباينات كبيرة على صعيد القدرة التمويلية للحملة االنتخابية وال االستفادة 

 غير المتساوية من الموارد العمومية.
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 لمعايير الدولية والممارسات الحسنة بالنسبة لالنتخابات الديمقراطية؟ما معنى ا .4
 

تمثل المعايير الدولية بالنسبة لالنتخابات الديمقراطية في المقام األول، مقاييس 
 موضوعية معترف بها دوليا، يتم استعمالها من أجل تقييم جودة أي عملية انتخابية.

 
ات األساسية التي تنص عليها مختلف المواثيق وهي تنبثق عن الحقوق السياسية والحري

العالمية واإلقليمية لحقوق اإلنسان وااللتزامات السياسية المتعهد بها. وبعد مصادقة البلدان على تلك 
المواثيق، فإنها مطالبة بحمايتها وكفالتها. وبالتالي، يمكننا تعريف مراقبة االنتخابات بأنها بمثابة 

لتحقق من درجة تطبيق الدول لواجباتها الدولية واإلقليمية في مجال النشاط الذي يرمي إلى ا
االنتخابات الديمقراطية فضال عن تشريعاتها الداخلية التي ينبغي أن تشمل أيضا تلك الواجبات. 

 ولهذا، ال يمكن اعتبار مراقبة االنتخابات كتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان.
 

قليمية الرئيسية لحقوق اإلنسان والحريات التي تكرس ومن بين المواثيق العالمية واإل
الحقوق والحريات التي تكفل االنتخابات الديمقراطية هناك اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر 

واالتفاقية  1966والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام  1948عن األمم المتحدة في 
والميثاق  2001والميثاق الديمقراطي األمريكي البيني لعام  1969األمريكية لحقوق اإلنسان لعام 

 2004والميثاق العربي لحقوق اإلنسان لعام  1981اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب لعام
واالتفاقية األوروبية من أجل حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية لمجلس أوروبا ومعاهدة 

األساسية لالتحاد األوروبي. وعالوة على هذه األدوات التابعة  االتحاد األوروبي وميثاق الحقوق
حيث التزمت البلدان  1990للقانون الدولي، البد من اإلشارة أيضا إلى وثيقة كوبنهاغن لعام 

بااللتزام بضمان إجراء انتخابات  7األعضاء في منظمة األمن والتعاون في أوروبا في المادة 
 ديمقراطية.

 
الذي يكرس حق كل  1948إلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام من جهته، يقوم ا

بجملة من  21مواطن في المشاركة في انتخاب حكومة ذات تمثيلية كحق لإلنسان وتعترف مادته 
الحقوق التي يتوجب على الدول ضمانها من أجل إحراز انتخابات ديمقراطية، حيث يقام بهذه 

ية، وينص ذلك على : أن "الجميع لهم الحق في المشاركة الصورة الحق العالمي في انتخابات حقيق
في حكومة بلدانهم بصورة مباشرة أو عبر ممثلين يتم انتخابهم بحرية... بحيث أن اإلرادة الشعبية 
ستمثل أساس سلطة الحكومة: ويتم التعبير عن تلك اإلرادة من خالل انتخابات دورية وحقيقية تجري 

 اوي والسري أو من خالل آليات مماثلة للتصويت الحر".عبر التصويت الجماعي والمتس
 

من ذلك اإلعالن باالستفادة الكاملة من الحريات األساسية للتعبير  20و 19وتعترف المادتان 
 وتشكيل جمعيات واالجتماع والحركة، كإطار ضروري إلجراء انتخابات ديمقراطية.

 
والسياسية" يتناول ويرّمز بتفصيل أكبر، حقوق  من جهة أخرى، فإن "الميثاق الدولي للحقوق المدنية

مثال، لكل المواطنين دون أي  25اإلنسان المتصلة بالمشاركة السياسية، حيث أنه يمنح في مادته 
 تمييز، الحق في التصويت وفي الترشح.

 
ت وأما بخصوص الممارسات الحسنة المتعلقة باالنتخابات الديمقراطية، يمكن تعريفها بأنها "ممارسا

انتخابية، يعمل توسيع نطاق استعمالها على الصعيد الدولي، على تيسير الفرص حيال االنتخابات 
الديمقراطية". وهي تتصل في المقام األول بعدالة العملية االنتخابية مما يشمل ضمان نفس الظروف 

تتيحها الدولة، بما بين المتنافسين في االنتخابات، والسيما ما يتعلق بالوصول المتكافئ للموارد التي 
في ذلك وسائل اإلعالم التابعة لها، وذلك بالنسبة لكافة األحزاب والمرشحين. كما أنه ينبغي 
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االنتخابية هناك تم اإلشراف عليها من طرف األمم المتحدة ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا، 
 بعدما كانت تحت وصاية المجتمع الدولي.

 
 خابات؟ما هي أهداف بعثة مراقبة االنت .2

 
 تهدف بعثة مراقبة االنتخابات إلى المساهمة في ما يلي:

 
بناء وتقوية أنظمة ديمقراطية من خالل صياغة توصيات ترمي إلى تحسين العمليات  .أ 

 االنتخابية في المستقبل.
 

تقليص مستويات التزوير والممارسات غير العادية والتخويف، حيث أن حضور بعثة  .ب 
ها أثر ردعي بالنسبة إلمكانية اقتراف التزوير طالما أن مراقبة االنتخابات سيكون ل

الفاعلين يطمحون إلى الحصول على الشرعية الداخلية والدولية التي يمنحها التقييم 
 اإليجابي الصادر عن بعثة مراقبة االنتخابات.

 
اقبة تعزيز شفافية العملية االنتخابية وبالتالي رفع حجم ثقة الناخبين فيها، كما أن بعثة مر .ج 

 االنتخابات تعطي صورة الضامنة لشفافية العملية.
 

التشجيع على قبول النتائج من طرف كافة الفاعلين االنتخابيين ونزع فتيل أي توتر أو  .د 
عنف يمكنه أن يبرز خالل الفترة السابقة لالنتخابات، حيث أن بعثة مراقبة االنتخابات 

 لها صورة حيادية ومستقلة وحازمة ومهنية.
 

احترام حقوق اإلنسان حيث أن االنتخابات تمثل في حد ذاتها احتفاء بحقوق  تقوية .ه 
 اإلنسان.

 
تعزيز شرعية السلطات المنبثقة عن العملية االنتخابية الشفافة، ما يمثل عنصرا جوهريا  .و 

 في عمليات استتباب االستقرار وإعادة البناء التي تلي انتهاء النزاعات.
 

 لبها بعثة مراقبة االنتخابات؟ماهي القيمة المضافة التي تج .3
 

عندما تعرض بعثة مراقبة االنتخابات، أمام الرأي العام الداخلي والدولي، جودة  .أ 
العملية االنتخابية، فإنها تقدم شهادة بالغة األهمية أصبحت في بعض األحيان بمثابة 
عنصر تغيير، وساهمت في حاالت أخرى في تعزيز آليات الضغط الداخلي 

 لح العمليات الديمقراطية.والدولي لصا
 

كما أن هذه الوظيفة الشهودية الحيوية تكتسي في كل األحوال، ميزة بالغة األهمية  .ب 
تتمثل في وضع كلفة باهضة للتزوير تتمثل في فقدان الشرعية الداخلية والدولية، 

 مع كل ما يجره ذلك من عواقب على صعيد الحوكمة الداخلية والتخاطب الدولي.
 

ومات ميدانية وموثوقة وصادقة، حيث تقوم  بعثة مراقبة االنتخابات تقديم معل .ج 
بالقيام بوظيفة فريدة تمنح معنى وقيمة لها، حيث أنها تمثل أداة للتحليل الدقيق 
والمحايد والمستقل الذي يخدم مختلف الفاعلين المحليين والدوليين حتى يتمكنوا من 

 الدفع نحو بناء أنظمة ديمقراطية.
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 2005االنتخابات التشريعية، أفغانستان 

  
 

 خامسا. أسئلة رئيسية حول مراقبة االنتخابات
 

 ما هي بعثة مراقبة االنتخابات؟ .1
 

تقوم بعثة مراقبة االنتخابات بدراسة مستفيضة لمختلف المراحل التي تمر بها عملية االنتخابات من 
اقبة منطلق الدورة االنتخابية، وتقدم تقييما محايدا ومستقال ومهنيا حولها. وهكذا تقّيم بعثة مر

االنتخابات جودة العمليات االنتخابية ومستوى استجابتها للمعايير الدولية بخصوص االنتخابات 
الديمقراطية، والممارسات الجيدة والقوانين الوطنية. وبالتالي فإن أهم الوثائق المنبثقة عن بعثة 

قييما للنوعية التي تمت مراقبة االنتخابات هي اإلعالن األّولي والتقرير النهائي، حيث يقدم كالهما ت
بها العملية االنتخابية ويشمالن جملة من التوصيات الرامية إلى تحسين مختلف الجوانب التي تطال 

 اإلجراءات والمؤسسات التي تتصل بالعملية االنتخابية.
 

ال يمكن لبعثة مراقبة االنتخابات أن تنشر مراقبيها إال بدعوة من البلد المعني في إطار ممارسته 
لسيادته. وتعكس مهمة المراقب، القيام بالمراقبة واإلخبار، مع الحفاظ على االستقاللية والحيادية 
والمهنية التامة. واليمكن بأي حال من األحوال أن يتدخل المراقب في العملية االنتخابية. وفي هذا 

بإدارة العملية  الصدد، فإن المراقبة تختلف عن "اإلشراف"  الذي يضطلع بموجبه المجتمع الدولي
االنتخابية. وهذا ما حصل مثال في كل من البوسنة وكوسوفو وتيمور الشرقية، حيث أن العمليات 
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حيث أنه يشمل قسما  ،المختلفة التي يتناولها والدمقرطة. ويعكس هيكله التنظيمي المجاالت
لالنتخابات يعنى بتنظيم بعثات مراقبة االنتخابات، فضال عن تقديم المساعدة الفنية المطلوبة سواء 
على الصعيد االنتخابي أو القانوني وتشجيع منظمات مراقبة االنتخابات المحلية في كافة أنحاء 

با. كما أن أقسام الدمقرطة وحقوق اإلنسان والتسامح وعدم منطقة منظمة األمن والتعاون في أورو
 التمييز ونقطة االتصال حول القضايا المتصلة بموضوع روما وسينتي التي تكمل هيكله التنظيمي.

 
 

 مجال منظمة الدول األمريكية .3
) بمهمة "اإلسهام في تعزيز ودعم األنظمة DECOيضطلع قسم التعاون ومراقبة االنتخابات (

االنتخابية الديمقراطية وإجراء انتخابات شفافة وشرعية وموثوقة في بلدان المنطقة". ويتبع -سيةالسيا
بمهمة تقديم  2005هذا القسم نيابة سكرتارية الشؤون السياسية التي تم استحداثها في أواسط 
 المساعدة والدعم للدول األعضاء من أجل تعزيز مؤسساتها وعملياتها االنتخابية.

 
 وحدات متخصصة: 3بعملها من خالل  DECOمؤسة وتقوم  
 

): التي تعنى بتنظيم وإنجاز ومتابعة كافة بعثات مراقبة UOEوحدة مراقبة االنتخابات ( -
 االنتخابات التابعة للمنظمة.

 
): التي تمثل األداة الرئيسة للتعاون/المساعدة االنتخابية  UCEوحدة التعاون االنتخابي ( -

 تحفيز وتعزيز المؤسسات والعمليات االنتخابية في المنطقة.حيث أنها تتولى وظيفة 
 

وحدة الدراسات االنتخابية: وهي تعنى بإنجاز انشطة البحوث المطبقة وتحديد  -
 الممارسات الحسنة و/أو المعايير الدولية المتصلة باالنتخابات الديمقراطية.
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 2013االنتخابات الرئاسية، أرمينيا 

 
 

 قبة االنتخابات ضمن اإلطار المؤسساتيرابعا. مرا
 

 مجال االتحاد األوروبي .1
 

إن التغيرات المؤسساتية الناجمة عن دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ، تجعل المراقبة تحت 
المسؤولية المباشرة للممثلية العليا للمصلحة األوروبية للعمل الخارجي، مع إيالء األهمية التي 

ابات كأداة للعمل الخارجي في مجال تحفيز الديمقراطية من طرف االتحاد تحظى بها مراقبة االنتخ
األوروبي. وقد تم تحديد الصالحيات بخصوص برمجة البعثات والجوانب السياسية المتصلة بها في 

التي كانت تابعة في "  Democracy and Electoral Observation Divisionوثيقة " 
استحداث أداة جديدة داخل المفوضية، التي تستجيب مباشرة  ". وقد تمRELEX الماضي لمؤسسة "

). وتعنى هذه األخيرة FPI ) "Foreign Policy Instrumentللمثلية العليا، وهي المسماة "
بالجوانب العملياتية واللوجيستية واألمنية للبعثات مراقبة االنتخابات واالنتقاء النهائي لمراقبي 

 ولة مشاركة.االنتخابات الذي تقترحه كل د
 

 مجال منظمة األمن والتعاون في أوروبا .2
 

المؤسسة المتخصصة داخل  هيويشار إلى أن "مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان"، 
منظمة األمن والتعاون في أوروبا، التي تعنى بالقضايا المتصلة باالنتخابات وحقوق اإلنسان 
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األخيرة. وتمنح هذه األداة المالية مراقبة االنتخابات استقرارا وميزانية مستقبلية من شأنهما تيسير 
 برمجة أنشطة مراقبة االنتخابات.

 
 مجال منظمة األمن والتعاون في أوروبا .2

 
في مجمله، من  أو القصير نه يتم تمويل نشر مراقبي االنتخابات سواء لألجل الطويلويشار إلى أ

طرف الدول المشاركة التي تقرر المشاركة في إحدى بعثات مراقبة االنتخابات  التابعة لمنظمة 
األمن والتعاون في أوروبا. وتتحمل كل دولة مشاركة كلفة نشر مراقبيه االنتخابيين. وتوقف مستوى 

كة الدول المشاركة في بعثات مراقبي االنتخابات التابعة لمنظمة األمن والتعاون في أوروبي، مشار
في غالب األحيان، باالهتمام السياسي لهذه البلدان للمشاركة في إحدى البعثات المذكورة، وأيضا 
على حجم موارد الميزانية. ويتسبب كل هذا في بروز مستوى من الضبابية في عملية برمجة 

"، حيث أنه اضطر في بعض األحيان إلى إلغاء بعض بعثات مراقبة OIDDH لبعثات من طرف "ا
)، المبرمجة بسبب عدم الحصول على الرد المطلوب من طرف MOELاالنتخابات المحددة (

 20الدول المشاركة. وهذا ما حصل في بعثة مراقبة االنتخابات المحددة التي كانت مكونة من 
(حيث أنه ال يتم نشر مراقبين  2013بالنسبة لالنتخابات التشريعية اإليطالية لعام  مقاربا لالنتخابات

وبالمقابل، فإن نشر أعضاء الفريق المركزي ). MOELلالنتخابات لألجل الطويل بالنسبة لصيغة 
أو الكور تيم، المشّكل من عدد من الخبراء/المحللين، يتم تمويله على حساب ميزانية منظمة األمن 

 تعاون في أوروبا.وال
 
 

 مجال منظمة الدول األمريكية .3
 

ال تملك منظمة الدول األمريكية في الوقت الراهن اي أداة تمويلية تسمح لها بتمويل نشر بعثات 
لمراقبة االنتخابات المبرمجة، األمر الذي يضطرها إلى مطالبة الدول األعضاء بالنسبة لكل بعثة، 

آخرين للموارد التمويلية الضرورية من أجل نشر بعثات مراقبة فضال عن الدول المراقبة ومانحين 
االنتخابات. وقد أصبحت اسبانيا أحد المانحين الكبار لبعثات مراقبة االنتخابات في منظمة الدول 
األمريكية من خالل الصندوق اإلسباني لمنظمة الدول األمريكية، الذي يمثل أداة تمويلية تم إنشاؤها 

جل تمرير اموال التعاون إلى المنظمة، بخصوص تحسين الحوكمة في أمريكا من أ 2006في عام 
الالتينية والكاريبي. ويتوقف شكل وحجم بعثة مراقبة االنتخابات في نهاية المطاف على الموارد 

 المتحصل عليها، األمر الذي يعقد عملية برمجة البعثات.
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 2013االنتخابات التشريعية ، باكستان 

 
 

 ثالثا. تمويل بعثات مراقبة االنتخابات
 

 مجال االتحاد األوروبي .1
 

قبة االنتخابات في االتحاد األوروبي على حساب األداة األوروبية من أجل يتم تمويل بعثات مرا
الديمقراطية وحقوق اإلنسان. ويشار إلى أن هذه األداة التي تم إقرارها عبر القانون التطبيقي 

عن البرلمان األوروبي والمجلس، أي القانون التطبيقي  2006الصادر في ديسمبر/كانون األول 
)CE من أجل تحفيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان على الصعيد العالمي، 1889/2006) رقم ،

والذي يهدف من بين أغراض استراتيجية أخرى، إلى "توطيد الثقة في العمليات االنتخابية ورفع 
موثوقيتها، والسيما بعثات مراقبة االنتخابات ودعم منظمات المجتمع المدني التي تشارك في تلك 

ج من القانون التطبيقي المذكور). وبالتالي فإنها أداة  2، الفقرة 1ألول، المادة العمليات".( الباب ا
-2014سنوات، وقد وصلت ميزانيتها للفترة  7تمويلية متعددة السنوات يتم إقرارها على مدى 

، بعدما تم التفاوض بشأنها بين المفوضية األوروبية والمجلس والبرلمان األوروبي، ما قدره 2021
يورو، موجهة إلى تمويل المشاريع المتصلة بتشجيع حقوق اإلنسان والديمقراطية في  1.332.752

% من الميزانية اإلجمالية ألنشطة مراقبة  25العالم. وينص قانون تلك األداة  على تخصيص 
االنتخابات خالل الفترة المعنية. ويسمح هذا التخصيص باالستمرار في االستفادة من ميزانية سنوية 

مليون يورو من أجل تمويل أنشطة مراقبة االنتخابات، كما حصل في السنوات الثالثة  38ز تناه
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األخيرة بإرسال وفق من مراقبي االنتخابات الدوليين، بهدف مراقبة وتقييم إجراءات وعمليات 
االنتخابات، وإن كانت أكثر تركيزا على يوم  االنتخابات. وهكذا انتظمت آلية إرسال بعثات مراقبة

التصويت. وتنويها بالتطور الحاصل في اتجاه مفهوم أكثر شمولية للديمقراطية، فإن "الميثاق 
، إلى جانب أدوات قانونية أخرى للنظام األمريكي البيني، 2001الديمقراطي البيني األمريكي" لعام 

االنتخابية ويؤطر لبعثات مراقبة االنتخابات على المدى يحدد جملة من الحقول المتصلة بالعمليات 
 )، إسهامه كأداة لتعزيز الديمقراطية في المنطقة.5الطويل، حيث يبرز في فصله الخامس (
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الدمقرطة. وفي هذا السياق، تمثل مراقبة االنتخابات التي يقوم بها االتحاد األوروبي، أداة فعالة من 
جل قياس مدى إرادة البلدان في التقدم على صعيد مسارات الدمقرطة كما أنها أصبحت تمثل إحدى أ

الوسائل األكثر مرئية للعمل الخارجي لالتحاد األوروبي في مجال الترويج للديمقراطية. وهكذا 
ية كانت فبموجب ذلك "البند الديمقراطي"، قامت المفوضية األوروبية بتعليق مشاريع للتعاون والتنم

موجهة إلى مخاطبين حكوميين، عندما أكدت بعض بعثات مراقبة االنتخابات التابعة لالتحاد 
األوروبي، أن العملية االنتخابية التي تمت مراقبتها ال تستجيب في معظمها للمعايير الدولية 

 لالنتخابات الديمقراطية وبالتالي، فإنها ال تسمح بالتعبير عن اإلرادة الشعبية.
 
) التي تعود إلى عام UE COM (2000) 191جهة أخرى، فإن نشرة االتحاد األوروبي ( من

، تمثل وثيقة مرجعية لالتحاد األوروبي في مجال مراقبة االنتخابات حيث أنها تحدد المبادئ 2000
 المنِظمة لسياسته في هذا المجال، مع تحديد األهداف والمهمة واألسس المنهجية لمراقبة االنتخابات.

من جهة أخرى، فإن النشرة المذكورة، التي مثلت منعطفا هاما بخصوص مراقبة االنتخابات التي 
كان يقوم بها االتحاد األوروبي في ما سبق، والتي كانت تعتمد على مراقبة االنتخابات ألجل قصير، 

بأداة تمويلية  مع االفتقار لمنهجيات تستند إلى معايير وبتمويل آني، زودت مراقبة االنتخابات حينها
مستقرة. وفي نهاية المطاف، فإنها تتميز بالتأكيد على التفاعل المستمر بين مراقبة االنتخابات 

 والمساعدة إزاءها، مع تشجيع التكامل في ذلك بهدف تقديم أكبر قدر من الفعالية للنشاطين.
 
 

 مجال منظمة األمن والتعاون في أوروبا .2
 

مؤتمر األمن والتعاون في أوروبا" الذين اجتمعوا في كوبنهاغن في قام ممثلو الدول المشاركة في "
بصياغة وثيقة تمثل المرجعية الرئيسية التي تؤطر لمراقبة االنتخابات في  1990يونيو/حزيران 

)، 8، المادة 1990مجال منظمة األمن والتعاون في أوروبا. وفي تلك الوثيقة (وثيقة كوبنهاغن 
اللتزام السياسي بدعوة المؤسسات الديمقراطية والمدافعة عن حقوق اإلنسان تبنت البلدان المشاركة ا

لمراقبة العمليات االنتخابية من أجل توطيد الشفافية فيها. وقد تم تعزيز هذا االلتزام خالل قمة 
حيث تعهدت الدول المشاركة بمتابعة تقارير تقييم االنتخابات التي يقدمها  1999إسطمبول لعام 

OIDDH. 
 

 جال منظمة الدول األمريكيةم .3
 

إن األساس القانوني الذي يسمح بإنجاز مهام مراقبة االنتخابات من طرف منظمة الدول األمريكية 
، حيث يرد في مادتها 1948يعود في بدايته إلى "الميثاق التأسيسي" لمنظمة الدول األمريكية لعام 

يع وتعزيز الديمقراطية التمثيلية ضمن . ب) أن الغرض الرئيسي للمنظمة يكمن في "تشج2الثانية 
بالمصادقة على "إعالن  1959مبدأ عدم التدخل". وقامت الدول األعضاء في المنظمة في عام 

سانتياغو" الذي جدد االلتزام في المنطقة حيال الديمقراطية التمثيلية، حيث تم تعريف إجراء 
ل تحقيق نظام ديمقراطي تمثيلي حقيقي. ) من أج8انتخابات ديمقراطية كأحد المتطلبات الثمانية (

وسمح ذلك اإلعالن بعد ثالث سنوات من ذلك، بطلب من الحكومة المؤقتة لجمهورية الدومينيك، 
إرسال بعثة للمساعدة الفنية من أجل تقديم توصيات متصلة بإصالحات تسهم في إنجاز انتخابات 

بة االنتخابات، تقوم بها منظمة الدول ديمقراطية. ويمكن اعتبار تلك البعثة كأول سابقة لمراق
المتعلق بـ "حقوق اإلنسان ومراقبة االنتخابات"، الذي  991األمريكية. من جهة أخرى فإن القرار 

، أسهم في تعزيز مراقبة االنتخابات ضمن منظمة الدول 1989تمت المصادقة عليه في سنة 
يد اإلجراءات االنتخابية. ونص ذلك األمريكية، بوصفه إحدى األدوات الهامة الرامية إلى توط

القرار، أنه ينبغي، بناء على طلب أحد البلدان األعضاء في منظمة الدول األمريكية، أن تقوم هذه 
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 2014االنتخابات التشريعية والرئاسية، تونس 

 
 

 األســـاس القـــانونيثانيا. 
 

 مجال االتحاد األوروبي .1
 

إن نشاط االتحاد األوروبي في مجال مراقبة االنتخابات يستند قانونا إلى النصوص المؤِسسة والتي 
تي ألهمت إنشاءه. ومن قوانين معاهدة االتحاد، نشير في ما يلي إلى اآلثار تشمل المبادئ والقيم ال

 التي تهمنا من خالل المواد التالية:
 

التي تشير إلى القيم المؤِسسة والمبادئ المنِظمة في االتحاد األوروبي، أي  2المادة  -
 الديمقراطية والحرية والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان.

 
التي تحدد أهداف العمل الخارجي لالتحاد األوروبي، أي الترويج للديمقراطية  21مادة ال -

 ودولة القانون واحترام حقوق اإلنسان، فضال عن تشجيع السالم والتنمية المستدامة.
 

ومن أجل تقوية االنسجام بين العمل الخارجي وهذه المبادئ، أدخل االتحاد األوروبي بندا 
، 2004و 2000قاته للتعاون مع البلدان األخرى، وهي المسماة اتفاقات كوتونو ديمقراطيا في اتفا

التي تربط بين المساعدة المخصصة للتنمية واحترام حقوق اإلنسان واإلنجازات المكتسبة على مسار 
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التي يمكن نقلها إلى مسارح أخرى، ومن هنا القيمة البيداغوجية المضافة، لكن يسمح أيضا بالكشف 
ة االنتخابية التي مازالت بحاجة إلى التحسين، مثل حالة عن العيوب ونقاط الضعف في هذه األنظم

التصويت اإللكتروني والتصويت عبر البريد وما يلف ذلك من إفشاء سرية التصويت 
والسيناريوهات اإلعالمية التي تهدد تساوي التنافسية االنتخابية والتطبيق القاصر لمبدأ المساواة في 

ة التي يمكن أن تنتهك بعض الحقوق االنتخابية. وهكذا فإنه إلى التصويت أو تباين القوانين االنتخابي
جانب العديد من عمليات مراقبة االنتخابات التي أجراها مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق 

في السنوات األخيرة إزاء الديمقراطيات الناشئة، فقد عكف أيضا على مراقبة  ODIHRاإلنسان 
أخرى ومن بينها االنتخابات التشريعية اإليطالية التي جرت في االنتخابات التي جرت في بلدان 

 2008و 2004واالنتخابات التشريعية االسبانية خالل األعوام  2008و 2005أبريل/نيسان 
 2010و 2008و 2006واالنتخابات التشريعية األمريكية التي جرت في أعوام  2011و

. ويحمل هذا النوع من 2010و 2005مي واالنتخابات التشريعية في المملكة المتحدة في عا
ويشار إلى أنه  ). Election Assessment Missionبعثات التقييم االنتخابي (البعثات اسم "

 :ODIHRيمكن االطالع على هذه التقييمات في الموقع اإللكتروني  التالي التابع لمكتب 
http://osce.org/odihr-elections/14207.html 
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وبتعبير آخر، اليمكن بناء نظام ديمقراطي دون أن يشمل من بين عناصر أخرى، انتخابات حرة 
ام حقوق اإلنسان والحريات االساسية وفصل السلطات وسيادة القانون، وتنافسية وشفافة ضمن احتر

 وشفافية ومساءلة السلطات المنتخبة والحوكمة، فضال عن وجود مجتمع مدني قوي ومهيكل.
 

ويمكن اعتبار اجراء االنتخابات كأداة مفيدة من أجل تسوية المشاكل التي تعاني منها بعض 
السياسي. وفي هذا السياق، فإن مراقبة االنتخابات ستكفل  حصر المجتمعات وذلك في إطار الفضاء 

النزاع في الفضاء السياسي. إذ أن التقييم المحايد وتعزيز الشفافية في العمليات االنتخابية، الذي تقوم 
به مراقبة االنتخابات، من شأنه أن يسهم في تحفيز وحماية حقوق االنسان والديمقطراية والسالم. 

ة االنتخابات، في نهاية المطاف، إلى دعم ومرافقة البلدان التي تجتاز مرحلة سياسية وترمي مراقب
انتقالية أو ما بعد النزاع، إلطالق وتعزيز عملياتها للدمقرطة. وهو األمر الذي يمثل آلية ثمينة للتقييم 

مل المعقود الموضوعي والمحايد للعمليات االنتخابية وللتضامن الدولي غير المحازب، في خدمة األ
 على دمقرطة البلدان ومجتمعاتها.

 
ويشار إلى أن المنظمات الدولية ذات الطابع اإلقليمي التي تقوم في الوقت الراهن بتنظيم عمليات 
مراقبة االنتخابات هي كما يلي: االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون واألمن في أوروبا ومنظمة 

تي يضاف إليها منظمات دولية غير حكومية مثل مركز كارتر الدول األمريكية واالتحاد األفريقي، ال
 . )IRIوالمعهد الدولي الجمهوري ( )NDIوالمعهد الوطني الديمقراطي (

 
وإلى ذلك، فإن األمم المتحدة، الرائدة والنشيطة جدا في هذا الحقل في أعقاب الحرب العالمية الثانية، 

، لم تعد تقوم بأعمال مراقبة االنتخابات، لكون ذلك األمر الذي تزامن مع عمليات تصفية االستعمار
ال ينسجم مع نشاط المساعدة االنتخابية التي يقدمها "برنامج األمم المتحدة من أجل التنمية" 

)PNUD وقد قامت منظمة التعاون واألمن في أوروبا واالتحاد األوربي بجهود جبارة على  .(
النتخابات في العقد األخير من الزمن. وقد نشر االتحاد الصعيد البشري والمالي في مجال مراقبة ا

بعثة لمراقبة االنتخابات. من جانبها قامت  130حوالي  2013إلى عام  2000األوروبي منذ عام 
إلى  1996بعثة لمراقبة االنتخابات منذ  180منظمة التعاون واألمن في أوروبا بإرسال ما يناهز 

 200رافي فيما قامت منظمت الدول األمريكية بمراقبة حوالي البلدان التي تقع في مجالها الجغ
 أمريكا والكاريبي.-في منطقة إيبيرو 1962عملية انتخابية منذ 

 
ويتشاطر االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون واألمن في أوروبا، نفس الركائز المنهجية والمبادئ 

ة االنتخابات، لكنهما يختلفان في جانبين والقيم المنِظمة، التي تغذي وتدعم نشاطهما في مجال مراقب
 البد من اإلشارة إليهما.

 
بداية، هناك تقسيم جغرافي بين المنظمتين، بموجبه تقوم منظمة التعاون واألمن في أوروبا بمراقبة 

المشاركة فيها، فيما يقوم االتحاد األوروبي بمراقبتها في كل من  57االنتخابات داخل الدول الـ 
 يا وأمريكا الالتينية والشرق األوسط.افريقيا وآس

 
وفي المقام الثاني، فإنه بينما يراقب االتحاد األوروبي بشكل استثنائي االنتخابات التي تجري في 
الديمقراطيات الناشئة أو في طور التعزيز، فإن منظمة التعاون واألمن في أوروبا تعمل من خالل 

)، على مراقبة االنتخابات في  ODIHRان (مكتبها للمؤسسات الديمقراطية  وحقوق اإلنس
الديمقراطيات التي توجد في طريق التقوية وأيضا الديمقراطيات المعززة. وفي هذه البلدان ال ينشر 

بعثة مراقبة تقليدية بل فريقا محدودا من خبراء ومحللي االنتخابات سواء على  ODIHRمكتب 
)، ويركز هذا الفريق على تحليل النظام 15و 10الصعيد القانوني أو وسائل اإلعالم (ما بين 

االنتخابي واإلطار القانوني. ويساعد هذا النوع من المراقبة ليس فقط على تحديد الممارسات الحسنة 
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 2005االنتخابات التشريعية ، أفغانستان 

 
 

 مقــدمــةأوال. 
 

إن توسع نطاق مراقبة االنتخابات خالل السنوات الثالثين األخيرة، يرتبط بشكل مباشر مع الميول 
ي انطلقت في الثمانينات في العالمية نحو الدمقرطة. والحقيقة أنه في خضم موجة الديمقراطية الت

أمريكا الالتينية والتي اجتاحت عقب سقوط جدار برلين الفضاء الذي كان تابعا لالتحاد السوفياتي، 
فضال عن جزء من افريقيا وآسيا، فإن العديد من البلدان أجرت أولى انتخاباتها متعددة األحزاب، 

استراتيجية الخروج من وضع متأزم.  وفي حيث بدأت بهذه الصورة، مسار االنتقال الديمقراطي أو 
هذا السياق األخير تتحول االنتخابات إلى أداة مفيدة إلضفاء االستقرار على المجتمعات التي تعاني 
من انقسام عميق، وتساهم بالتالي في دفع أطراف النزاع إلى التخلي عن دينامية المواجهة المسلحة 

ديمقراطي حول السلطة من خالل المنافسة السياسية. ويعكس واستبدالها بدينامية النضال السلمي وال
هذا الصعود الصاروخي لمراقبة االنتخابات  اإلسهام القّيم الذي تمثله بالنسبة لتحفيز الديمقراطية 

 وحقوق االنسان وتعزيزها.
 

تشاركية  وإن كانت االنتخابات ال تعادل الديمقراطية في حد ذاتها، فإنه ال يمكن بدونها إقامة حكومة
وذات تمثيلية، حيث أن التصويت يمثل آلية للمشاركة السياسية للمواطنين، من شانها إضفاء 

 الشرعية ديمقراطيا على السلطة من خالل عكس قرار األغلبية.
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لجنة تمثل أيضا توجيها لكافة األشخاص الذين المتاحة حول عمليات اختيار مختلف اعضاء ال
 يرغبون في المشاركة في مختلف أنشطة مراقبة االنتخابات.

 
ومن أجل ذلك يورد هذا الدليل في فصله األول، مدخال يعرض فيه مدى تطور مراقبة االنتخابات 

تند إليه مراقبة األخيرة. ويفّسر الفصل الثاني األساس القانوني الذي تس 25على مدى السنوات الـ 
االنتخابات، كما يركز الفصالن الثالث والرابع على التمويل والسياق المؤسساتي لمراقبة االنتخابات. 
من جهته، يطرح الفصل الخامس عددا من التساؤالت الهامة المتصلة بمراقبة االنتخابات (ما هي 

وما تعنيه المعايير الدولية  بعثة مراقبة االنتخابات؟ وماهي أهدافها وما هي قيمتها المضافة؟
والتجارب الحسنة بالنسبة لالنتخابات الديمقراطية وغيرذلك). وأما الفصل السادس فيعكف على 
المنظور الجديد لمراقبة االنتخابات فيما يوّصف الفصل السابع األشكال األخرى التي قد تتبناها 

راقبة االنتخابات، فيما تركز الفصول البعثات. وأما الفصل الثامن فيسلط الضوء على هيكل بعثة م
التاسع والعاشر والحادي عشر على الفريق األساسي "كور تيم" ومراقبي األجل الطويل ومراقبي 
األجل القصير، على التوالي، مع تفصيل وظائفهم والجوانب التي تتم مراقبتها والمنهجية المستعملة. 

مراقبي االنتخابات. كما أنه يتم التطرق إلى من جهته، يعالج الفصل الثاني عشر، مدونة سلوك 
إجراءات انتقاء مختلف أعضاء البعثات في الفصول الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر 
والسادس عشر، فيما يسلط الفصل السابع عشر الضوء على عملية االختيار بالنسبة للمشاركة في 

 EODS( )Election Observation andالدورات الدراسية التي ينظمها مشروع "إيودز" (
Democracy Support الخاص بتأهيل المراقبين وأعضاء "كور تيم". وأما الفصول الثامن ،(

عشر والتاسع عشر والعشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون، فإنها تعنى بالتزوير في 
صويت اإللكتروني وأمن االنتخابات والمرأة في االنتخابات ومراقبة وسائل اإلعالم ومراقبة الت

 البعثات، على التوالي.
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 2013لرئاسية، كينيا االنتخابات التشريعية وا

 
 

 أ. لماذا نسخة ثالثة من هذا الدليل؟
 

قرر "مكتب حقوق اإلنسان" نشر النسخة الثالثة من "الدليل العملي لمراقبي االنتخابات لألجل 
القصير" بهدف االستجابة إلى ضرورة تبني المقاربات اإلستراتيجية الجديدة وتطور المنهجيات التي 

) األخيرة في مجال مراقبة االنتخابات. كما أنه تم استكمال 3ات الثالثة (تم اعتمادها خالل السنو
النسختين السابقتين بفصول جديدة توسع من نطاق المعارف وتعزز األدوات المتاحة لمراقبي 
االنتخابات لألجل القصير والطويل على حد سواء، األمر الذي سيساعدهم، حتما، على القيام 

 ة والتزام.بمهامهم باحترافية وجدي
 
 

 . لماذا ثالثة وعشرون فصال؟ب
 

حتي يتمكن المراقبون لألجل القصير، من القيام بعملهم على أحسن وجه، حيث يجب عليهم فضال 
عن معرفة وظائفهم ومهامهم والعناصر التي يجب أن يراقبوها، أن يكونوا مستأنسين بالمبادئ 

وهيكل لجنة المراقبة ووظائف الفريق األساسي  واألهداف والمنهجيات المتصلة بمراقبة االنتخابات
"الكور تيم" ومراقبي األجل الطويل، عالوة على مدونة السلوك وأمن البعثات وأنواع التزوير 
وسلوكيات وسائل اإلعالم ومشاركة المرأة في العمليات االنتخابية. من جهة أخرى فإن المعلومات 
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االنتخابات الرئاسية : اإلعالن األولي لبعثة مراقبة االنتخابات التابعة لالتحاد األوروبي حول 5ملحق 
 ير النهائي.. التقر 2013والتشريعية في باراغواي، 

: اإلعالن األولي لبعثة مراقبة االنتخابات التابعة لالتحاد األوروبي حول االنتخابات الرئاسية 6ملحق 
 . التقرير النهائي. 2013والتشريعية في كينيا، 

: محضر بعثة مراقبة االنتخابات التابعة لمنظمة الدول األمريكية حول االنتخابات العامة في إيكوادور، 7ملحق 
2013. 
: تقرير نهائي لبعثة مراقبة االنتخابات التابعة لمنظمة الدول األمريكية حول االنتخابات الرئاسية في 8ملحق 

 .2012المكسيك، 
 

 متعاونون
 

 واالنتخابات ، "الجندر واالنتخابات". (الجنسانية) النوع االجتماعيمتخصص في لويس خوان رودريغيث، 
 ستاذ في كلية الحقوق في جامعة جيرونا، "مراقبة وسائل اإلعالم".مستشار انتخابي وأشابير ميالن، 

 متخصص في التكنولوجيات الجديدة واالنتخابات، "مراقبة التصويت اإللكتروني".كارلوس بيغا غونثالث، 
 خبير في األمن الدولي، "أمن بعثات مراقبة االنتخابات".فيكتور بيريث سانيودو، 
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 السلوكثاني عشر. مدونة 
 ثالث عشر. عملية اختيار مراقبي االنتخابات اإلسبان

 عامة اعتبارات .1
 عملية اختيار المراقبين االسبان في مجال منظمة األمن والتعاون في أوروبا .2
 عملية اختيار المراقبين االسبان في مجال االتحاد األوروبي .3
 عملية اختيار المراقبين االسبان في مجال منظمة الدول األمريكية .4

 (كور تيم) المركزيرابع عشر. عملية اختيار أعضاء الفريق 
 حاد االوروبيمجال االت .1
 مجال منظمة األمن والتعاون في أوروبا .2

خامس عشر. عملية اختيار أعضاء المهام االستكشافية ومهام خبراء االنتخابات ومهام تتبع توصيات االتحاد 
 األوروبي.

 "شريك التطبيق/  التزويدسادس عشر. عملية اختيار أعضاء "خدمة 
 ".EODS لدروس "سابع عشر. عملية االختيار بالنسبة لدورات ا

 .أصناف التزوير االنتخابي وفق مراحل الدورة االنتخابيةثامن عشر. 
 تزوير االنتخابات .1

 تعريف .  أ 
 فاعلونال .  ب 
 طبيعة األمور .  ج 
 التزوير والممارسات السيئة .  د 
 المجال .  ه 
 األنظوميالتزوير  .  و 

 وفق مراحل الدورة االنتخابيةتقنيات التزوير  .2
 االنتخابية-تعريف المنافسة السياسية .  أ 

i. م االنتخابيالنظا 
ii. سجل المرشحين 

 .ناخبينتعريف الجسد االنتخابي. سجل ال .  ب 
 السلطة االنتخابية .  ج 

i. نواقص قانونية تساعد على التزوير 
ii. ة االنتخابية في مختلف المستوياتتقنيات للتزوير، تستعملها السلط 

 الحملة االنتخابية .  د 
i. تقنيات تزوير تنتهك حرية الحملة 
ii. تقنيات تزوير تنتهك مساواة الحملة 
iii. تقنيات تزوير أخرى تنتهك مساواة الحملة 
iv. تقنيات تزوير تتصل بالتالعب بالمعدات االنتخابية 

 التصويت .  ه 
 الفرز .  و 
 تعزيز النتائج .  ز 
 الشكاوى والمطالب والطعون االنتخابية. البت في .  ح 

 واالنتخابات النوع االجتماعيتاسع عشر. 
 عشرون. مراقبة وسائل اإلعالم

 كترونيحادي وعشرون. مراقبة التصويت اإلل
 ثاني وعشرون. أمن بعثات مراقبة االنتخابات

 
 مــالحــق

 
 Declaration of Principles for International Election Observation and: 1ملحق 

Code of Conduct for International Observers. 
حول االنتخابات في أوروبا ون : اإلعالن األولي لبعثة مراقبة االنتخابات التابعة لمنظمة األمن والتعا2ملحق 

 . التقرير النهائي.2012الرئاسية في روسيا، 
حول االنتخابات في أوروبا : اإلعالن األولي لبعثة مراقبة االنتخابات التابعة لمنظمة األمن والتعاون 3ملحق 

 . التقرير النهائي.2012الرئاسية في الواليات المتحدة األمريكية، 
عية االستفتاء حول "الجم بخصوصي لبعثة مراقبة االنتخابات التابعة لالتحاد األوروبي : اإلعالن األول4ملحق 

 التقرير النهائي. .2011التأسيسية " في تونس، 
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 (االتحاد األوروبي) شريك اإلنجاز/  مقدم الخدمات .4
 (كور تيم) المركزيتاسعا. الفريق 

 كور تيم؟فريق ما هي وظائف  .1
 دراسة اإلطار القانوني .  أ 
 دراسة نظام الشكاوى والطعون .  ب 
 دراسة النظام االنتخابي .  ج 
 دراسة سلوك وسائل اإلعالم .  د 
 األجل الطويلتقارير مراقبي  .  ه 
 اإلعالن األولي .  و 
 التقرير النهائي .  ز 

 األجل الطويلعاشرا. مراقبو 
 ؟األجل الطويلما هي وظيفة مراقبي  .1
 ما هي مدة انتشارهم؟ .2
 كيف يتم انتشارهم؟ .3
 كيف يراقبون؟ .4
 كيف يقدمون تقاريرهم؟ .5
 ات؟ما هي الجوانب التي يراقبونها من االنتخاب .6

 السياق والوسط السياسي .  أ 
 اإلدارة االنتخابية .  ب 

i. استقاللية اإلدارة االنتخابية 
ii. حياد اإلدارة االنتخابية 
iii. شفافية اإلدارة االنتخابية 
iv. فعالية اإلدارة االنتخابية 

 الفرز االنتخابي .  ج 
 تسجيل األحزاب والمرشحين .  د 
 الحملة االنتخابية .  ه 
 ناخبينال توعية .  و 

 األجل القصيرحادي عشر. مراقبو 
 ووصولهم إلى البلد المضيف األجل القصيرمراقبي  القانط .1
 ؟األجل القصيرما هي وظائف مراقبي  .2
 جل قصيرقضايا هامة بالنسبة للمراقبة أل .3

 استمارات .  أ 
 منهجية االنتشار .  ب 
 لألجل القصيرقدرة تغلغل المراقبة  .  ج 

 لدى وصولهم إلى الميدان جل القصيرألمراقبي اأنشطة  .4
 جل الطويلاألمن طرف مراقبي  إخباريةجلسة  .  أ 
 االستئناس بالمناخ السياسي في مجال المسؤولية المناطة .  ب 
 .مرئيةالمقابلة الفاعلين في االنتخابات.  .  ج 
 تحديد وتعريف المنطقة موضع المراقبة .  د 

 مراقبة التصويت وعملية الفرز منطلقات .5
 فتح مراكز االقتراع .6
 المراقبة المتعددة لمراكز االقتراع .7

 المنهجية .  أ 
 الوسطالمحيط/ .  ب 
 ة داخل مركز االقتراعالمراقب .  ج 

i.  نراقب ؟ماذا 
ii. كيف يتم تقييم عملية التصويت؟ 

 اإلغالق والفرز .8
 يجب مراقبته لدى اإلغالق؟ ما . أ

 يجب مراقبته لدى الفرز؟ ما . ب
 النتائج تجميع .9

 نقل نتائج المراقبة .10
 االستمارات .11
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 فـــهـــــرس
 

 خة ثالثة من الدليل؟أ. لماذا نس
 ب. لماذا ثالثة وعشرون فصال؟

 أوال. مقدمة.
 ثانيا. األساس القانوني

 مجال االتحاد األوروبي .1
 مجال منظمة األمن والتعاون في أوروبا .2
 مجال منظمة الدول األمريكية .3

 ثالثا. تمويل بعثات مراقبة االنتخابات
 مجال االتحاد األوروبي .1
 أوروبا مجال منظمة األمن والتعاون في .2
 مجال منظمة الدول األمريكية .3

 رابعا. مراقبة االنتخابات ضمن اإلطار المؤسساتي
 مجال االتحاد األوروبي .1
 مجال منظمة األمن والتعاون في أوروبا .2
 مجال منظمة الدول األمريكية .3

 لة رئيسية حول مراقبة االنتخاباتخامسا. أسئ
 ما معنى مهمة مراقبة االنتخابات؟ .1
 مراقبة االنتخابات؟ مهمة ما هي أهداف .2
 ما هي القيمة المضافة المترتبة عن مهمة مراقبة االنتخابات؟ .3
 ما معنى المعايير الدولية والممارسات الجيدة لالنتخابات الديمقراطية؟ .4
 ما هي المعايير الدولية بالنسبة لالنتخابات الديمقراطية؟ .5
 ما هي العناصر الرئيسية التي تشّكل انتخابات ديمقراطية؟ .6
 في مهمات مراقبة االنتخابات؟ اصنف من المنهجية يتم تطبيقهأي  .7
 ستكشافية لالنتخابات؟االمهمة الما الفائدة من  .8
 كيف تتم برمجة األولويات في مجال مراقبة االنتخابات؟ .9

 مجال منظمة األمن والتعاون في أوروبا .  أ 
 مجال االتحاد األوروبي .  ب 
 مجال منظمة الدول األمريكية .  ج 

 بخصوص مراقبة االنتخابات ة جديدةسادسا. مقارب
 مجال االتحاد األوروبي .1

 التوصيات .  أ 
 مهمات التتبع .  ب 

i. األساس 
ii. األهداف 
iii. المنهجية 

 مجال منظمة األمن والتعاون في أوروبا .2
 مجال منظمة الدول األمريكية .3

 االتحاد األوروبي. -للمهمةسابعا. صيغ أخرى 
 النتخاباتاخبراء مهمة  .1
 فريق تقييم االنتخابات .2

 ؟يكلية البعثة ما هي هثامنا. 
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 تمهيد
 

لحاجة إلى تحديث "الدليل العملي لمراقبي ابوزارة الشؤون الخارجية والتعاون في إسبانيا،  اهتمت
نشر النسخة الثالثة من هذا فقامت بببعض الفصول الجديدة،  وإثرائه" صيرلألجل القاالنتخابات 

في "مكتب حقوق  اتمراقبة االنتخاب عنالذي ألفته السيدة إيسابيل منشون، المسؤولة المحّدث  الدليل
، في المستقبل لألجل القصيريرمي إلى مساعدة مراقبي االنتخابات والذي اإلنسان" التابع للوزارة، 

هم ع بمهامهم باحترافية، فضال عن إكمال الدورات الدراسية الموجهة لتعزيز قدراتلالضطال
"مكتب حقوق اإلنسان" بالتعاون مع المدرسة  اينظمه التي، لألجل القصيرمراقبي االنتخابات ك

 .2004الدبلوماسية منذ عام 
 

الدورة الدراسية، ) من هذه 13مراقب على مدى النسخ الثالثة عشر ( 500وبعد تأهيل ما يناهز 
الدراسية آنفة الذكر،  اتتنظيم الدور بشأناستراحة  أخذ 2013فإن المكتب المذكور، قرر في عام 

. وينوي للمرة األولى مراقبة االنتخاباتفي فرصة لكافة المراقبين المؤهلين، للمشاركة ال إتاحةبغية 
 .لذلك المناسبة لظروفا"مكتب حقوق اإلنسان" مواصلة الدورات الدراسية فورما تتوفر 

 
تزويد مراقبي االنتخابات بأدوات متينة للقيام بمهامهم، نبرز ما  ومن بين الفصول الجديدة التي تروم

يتعلق بأصناف التزوير ومشاركة المرأة في االنتخابات ومراقبة وسائل اإلعالم والتصويت 
 اإللكتروني وأمن البعثات.

 
األجل القصير، لتعزيز قدرات مراقبي  مشار إليها سابقاية الحيث أن هذا الدليل والدورات الدراس

حقوق اإلنسان والقيم الديمقراطية  وتعزيزالتزام إسبانيا إزاء دعم البناء الديمقراطي  تبرز جميعها
سخية في الجهود التي ترعاها منظمات المساهمة الفي كل أنحاء العالم. ويتجسد هذا االلتزام القوي ب

)، واالتحاد األوروبي أو "منظمة الدول OSCEمة األمن والتعاون في أوروبا" (دولية مثل " منظ
حيث أن أحسن مساهمة في إشاعة القيم والممارسات  ،األمريكية" في مجال مراقبة االنتخابات

الديمقراطية، هي عبر ضمان وتعزيز حضور مراقبين مؤهلين بشكل جيد في بعثات المراقبة الدولية 
 لالنتخابات.

 
التوقيع على "مذكرة التفاهم بين أمانة الدولة للشؤون الخارجية واألمانة العامة لمنظمة  أتاحد وق

بعثات  ضمنمشاركة مراقبي االنتخابات اإلسبان، ، 2009في أبريل/نيسان الدول األمريكية"، 
الديمقراطية  زتعزيمراقبة االنتخابات التابعة لمنظمة الدول األمريكية، مما يجسد التزام اسبانيا تجاه 

 األمريكية.-في المنطقة اإليبيرية
 

الذي الطموح العميق قد كشفت موجة الديمقراطية التي اجتاحت عدة بلدان منذ الثمانينات، كما أن 
كافة المجتمعات الكتساب وممارسة حقها في المشاركة السياسية عبر انتخابات حرة وتنافسية  خامر

 مقراطي.وشفافة، كأداة حقيقية للتحول الدي
 

ذلك  لكونإذ أن دعم إجراء انتخابات حرة وتنافسية يمثل أولوية سياسية ومطلبا أخالقيا، ليس فقط 
تمثل أيضا آلية فعالة إلعادة بناء المجتمعات  ألنهايسهم في بناء وتعزيز الديمقراطية، لكن 

قالية. وبعيدا عن أي المتصدعة وعنصرا أساسيا في ما يصطلح عليه في يومنا الراهن، بالعدالة االنت
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 انتخابات ديمقراطية ول مجموعة من مراقبي األمم المتحدة أل
 1994عام في جنوب إفريقيا  

 

 دليــل عملــي لمراقبي االنتخابات
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