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متثل الوثيقة الحالية تقريرا عن مدى التقدم يف املرشوع الذي تم إطالقه من قبل مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة
األمن والتعاون يف أوروبا للتأسيس لقامئة من املعايري واألعراف الحالية ،إضافة إىل االلتزامات واملبادئ و»املامرسات الفعالة» ذات الصلة بعملية
االنتخابات.
ومنذ تبني تلك املبادرة يف عام  ،1990فقد تم االعرتاف والتصديق عىل الوثيقة الصادرة عن اجتامع كوبنهاجن ملؤمتر البعد اإلنساين ملؤمتر األمن
والتعاون يف أوروبا (واملعروفة اختصارا بـ  CSCEوالتي تحولت اآلن إىل  ،)OSCEواملعروفة إعالميا “بوثيقة كوبنهاجن” ،باعتبارها أحد النصوص
الدولية الرئيسة والتي تحدد وتؤطر للمبادئ األساسية لالنتخابات الدميقراطية يف منطقة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،ومنها إىل كل أنحاء
العامل ،وعىل الرغم من أنها أداة ال تتصل بصفة أساسية بالعملية االنتخابية ،إال أنها تضم العديد من االلتزامات واسعة النطاق للدول املشاركة يف
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا إلقامة انتخابات دميقراطية حقيقية مبنظورها الواسع الذي يحرتم حقوق اإلنسان والتي تتميز بالحرية والعدالة
والشفافية واملسئولية من خالل تفعيل دور القانون ،ومن خالل حق االقرتاع الدويل والرسي واملساوي ،وأنها يف الوقت ذاته تعترب ضامنا للحق يف
االنتخاب والحق يف التصويت.
ولقد كانت االلتزامات التي تنص عليها وثيقة كوبنهاجن مبثابة دليل لألعامل ذات الصلة بالعملية االنتخابية الخاصة مبكتب املؤسسات الدميقراطية
وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا وذلك منذ إنشائها كمكتب لالنتخابات الحرة يف عام  ،1991ونظرا لتوسيع دائرة نطاق
وتفويض الفعاليات ذات الصلة باالنتخابات والخاصة مبكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،فقد
استمرت وثيقة كوبنهاجن وثيقة الصلة بهذه األمور ،وبعد انقضاء ثالثة عرش سنة ما زال التأثري املستمر لوثيقة كوبنهاجن يعود الفضل فيه بنسبة
كبرية إىل الشمولية التي اتسمت بها لغتها.
ومنذ عام  1990فقد ازدادت وتطورت النصوص التي تحدد مبادئ االنتخابات الدميقراطية عىل كافة املستويات املحلية واإلقليمية والدولية ،وعىل
الرغم من إقرار االنتخابات الدميقراطية يف اإلعالن الدويل لحقوق اإلنسان يف عام  1948واالتفاقية الدولية للحقوق السياسية واملدنية (واملعروفة
اختصارا ب  )ICCPRيف الستينات من القرن العرشين ،إال أن املجتمع الدويل مل يبدأ يف االهتامم بهذه القضية مبزيد من العمق حتى وقت متأخر.
وعىل الرغم من ذلك ،فمنذ تبني منظمة األمن والتعاون يف أوروبا لوثيقة كوبنهاجن استمرت العديد من املؤسسات التي أسهمت يف تطوير
املبادئ الدولية ذات الصلة باالنتخابات .ففي أوروبا ،عززت األعامل التي قام بها املجلس األورويب ومجلسه الربملاين يف هذا املجال املبادئ الدولية
لالنتخابات الدميقراطية ،وقد قامت اللجنة األوروبية للدميقراطية عرب القانون (لجنة فينيسيا) التابعة للمجلس األورويب بتطوير كود للمامرسات
الفعالة والجيدة يف الشئون االنتخابية ،وأصبح املجلس الربملاين للكومنولث للدول املستقلة أحدث مساهم يف الجهود الرامية إىل تحقيق التطور يف
هذا األمر وأصبح ساري املفعول وقابال للتطبيق داخل لجنة  ،CISكام صدق عرشون عضوا من أعضاء جمعية مسئويل االنتخابات يف أوروبا الرشقية
والوسطى (واملعروفة اختصارا بـ  )ACEEEOعىل مسودة اتفاقية حول االنتخابات الدميقراطية وقاموا بتقديم الوثيقة للمجلس األورويب إلبداء
الرأي فيها ،وعىل املستوى الدويل ،فقد تبنت لجنة حقوق اإلنسان باألمم املتحدة الوثيقة العام (الوثيقة العامة رقم  )25والتي ترشح وتفرس مبادئ
االنتخابات الدميقراطية التي تم تحديدها يف املادة رقم  25من االتفاقية الدولية للحقوق السياسية واملدنية ( )ICCPRوالتي كانت تضم غالبية
الدول األعضاء يف مجلس األمن والتعاون يف أوروبا كأعضاء فيها ،إضافة إىل مساهمة العديد من كيانات األمم املتحدة األخرى يف زيادة وتطوير
قامئة الوثائق الدولية حول هذا األمر ،والذي يعترب مبثابة اتفاق شامل حول تدعيم الدميقراطية والذي تم إطالقه يف التسعينات من القرن العرشين.
ولقد كانت الكيانات الغنية من األعراف وااللتزامات السياسية ،واملبادئ والقضايا ،والوثائق ،والتوصيات مبعرثة وغري مرتبة يف العديد من الوثائق
التي تم نرشها بواسطة العديد من املنظامت الدولية ،ولهذا السبب فلم يحقق املامرسون يف املجال االنتخايب أية فائدة واستفادة من وثيقة واحدة
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تضم هذا الجمع الهائل من املواد حول مبادئ االنتخابات الدميقراطية بصورة شاملة وسهلة املنال ،ونظرا لكونه مؤسسة رائدة يف التشجيع عىل
االنتخابات الدميقراطية منذ التسعينات من القرن العرشين يف منطقة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،فإن مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق
اإلنسان قد أخذ عىل عاتقه تجميع هذه الوثيقة الشاملة ،إضافة إىل قامئة األعراف املوجودة ،وااللتزامات واملبادئ السياسية ،ونتيجة لذلك؛ ويف
محاولة من املكتب لتقديم الدعم للدول األعضاء يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا من خالل توفري املنهجية املتكاملة واملستمرة عند مالحظة
ومراقبة االنتخابات وتوفري الدعم الفني خالل هذه املراحل ،فقد أطلق مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان مرشوعا يف نوفمرب من عام
 2001يقيض بتجميع تلك القامئة.
وتجدر اإلشارة إىل أن هناك ثالثة طفرات تنموية إضافية قد شجعت مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان عىل خوض هذه املبادرة،
وهي :أوال :خالل االجتامع الوزاري الذي تم يف بوخارست يف عام  2000حثت روسيا االتحادية املكتب عىل إعداد وتجهيز مراجعة شاملة
للترشيعات الخاصة باالنتخابات لدى الدول املشاركة رغبة منها يف تطوير املعايري املشرتكة التي سيتم تعزيز الدميقراطية مبوجبها ،ثانيا :خالل جلسة
البعد اإلنساين ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف عام  ،2001تم تشجيع املكتب عىل القيام بفحص إمكانية البناء عىل وثيقة كوبنهاجن وتفسري
وتطوير االلتزامات تجاه االنتخابات الدميقراطية فيام بعد ،وثالثا :خالل الثالثة منتديات املختلفة األخرية ،تم إطالق مرشوعات لتطوير وثائق
دولية جديدة لالنتخابات الدميقراطية ،وهذه املرشوعات هي :أ) اتفاقية  CISحول معايري االنتخابات الدميقراطية ،والحقوق االنتخابية والحرية
والتي تم تبنيها يف عام  ،2001والتي تخضع اآلن لعملية مراجعة وتقييم من جانب الدول األعضاء؛ ب) مسودة اتفاقية  ACEEEOحول معايري
االنتخابات ،والحقوق االنتخابية والحرية ،2002 ،والتي تم تقدميها للمجلس األورويب التخاذ قرار بشأنها؛ وج) ميثاق لجنة فينيسيا للمامرسات
الجيدة للشئون االنتخابية ،2002 ،والذي ميكن أن يكون أساسا لفعاليات أخرى تتم يف هذا املجال من قبل املجلس األورويب يف املستقبل.
ولقد رحب مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان بهذه املبادرات وقام بالتعليق عىل نسخ املسودات الخاصة بهذه الوثائق ،ومع ذلك؛
فقد اهتم املكتب بأنه دون وجود وثيقة شاملة تقدم قامئة كاملة لألعراف الدولية الحالية وااللتزامات واملبادئ الخاصة باالنتخابات الدميقراطية،
وعقب التغيريات التي طرأت عىل العالقات الدولية منذ إطالق وثيقة كوبنهاجن يف عام  ،1990فإن الجهود واملساعي الحميدة للمؤسسات
والكيانات املختلفة تضعنا أمام مخاطر تقسيم وتفتيت االلتزامات املتفق عليها بصورة عامة ،ولهذا السبب ،وكخطوة أوىل يف هذا املضامر ،قام
مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف نوفمرب من عام  2001بإطالق مرشوع لتجميع هذه املعايري الحالية يف وثيقة شاملة ،ولقد كان
هذا املرشوع ممكنا مع تلك املشاركات الحميدة والسخية التي قدمتها سويرسا يف هذا املجال .
وتحقيقا لهذا الهدف؛ فقد أقنع مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان مجموعة متنوعة من الخرباء يف القانون الدويل والذين لديهم خربة
يف املامرسات االنتخابية ومامرسات حقوق اإلنسان يف الغرب ،إضافة إىل  CISودول يوغسالفيا السابقة باملشاركة يف هذا املرشوع ،ولقد اجتمعت
هذه املجموعة خمس مرات ،وتشاوروا فيام بينهم عىل أساس دائم خالل فرتة استمرار املرشوع ،وقاموا بتجهيز وإعداد مسودتني لقرارين تم
تقدميهام للمجلس الدائم يف االجتامع الخاص بتطبيق البعد اإلنساين ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف عام  ،2002ويف القرار رقم  509الصادر
يف الخامس من ديسمرب من عام  ،2002رحب املجلس الدائم (واملعروف اختصارا بـ  )PCبجهود مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان
وجعلها خطوة عىل طريق “تطوير  ...املسودة الحالية وتقديم تقرير عن مدى التطورات التي حدثت للمجلس الدائم بحلول الثالثني من يونيو
من عام  ،”2003وإضافة إىل ذلك؛ ففي القرار رقم  7الصادر يف السابع من ديسمرب من عام  2002فقد حدد املجلس الوزاري ملنظمة األمن
والتعاون يف أوروبا يف بورتو للمجلس الدائم مهمة “االهتامم بالحاجة إيل تفسري االلتزامات اإلضافية حول االنتخابات ،بروح التعاون البناء مع
املنظامت الدولية إضافة إيل الدول األعضاء ولتقديم تقرير الجتامع املجلس الوزاري يف عام .2003
واستجابة للمتطلبات التي تم تحديدها إلعداد وتطوير الوثيقة التي ستكون مبثابة قامئة ألعراف والتزامات ومبادئ الدميقراطية الحالية وتدعيم
املجلس الدائم لالهتامم بالحاجة إىل تفسري االلتزامات اإلضافية حول االنتخابات ،فإن تقرير التقدم الحايل يحدد يف الجزء األول منه قامئة شاملة
تحدد بصورة جلية الوضوح ما ييل )1( :األعراف الدولية املوجودة ذات الصلة باالنتخابات واملنصوص عليها يف وثائق األمم املتحدة مبا فيها
معاهدات حقوق اإلنسان )2( ،التزامات وتعهدات منظمة األمن والتعاون يف أوروبا النابعة من وثيقة كوبنهاجن والنصوص الناتجة عنها)3( ،
املبادئ املستمدة من األدوات اإلقليمية األخرى واملعمول بها يف منطقة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا إضافة إىل معايري املامرسات املشرتكة
بني الدول املشاركة ،وباإلضافة إىل ذلك؛ ففي بعض الحاالت والتي ال ميكن فيها تحديد أي مبادئ عاملية ،فقد حدد الخرباء أيضا مامرسات جيدة
وفعالة تأخذها هذه الدول املشاركة يف االعتبار.
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وليك تكون مرجعا جاهزا ،وعقب االنتهاء من القسم الذي يفرس بالتفصيل املبادئ وااللتزامات العامة ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،فقد تم
تنظيم القامئة وفقا للمكونات الوظيفية التي تتكون منها عملية االنتخابات ،وذلك عىل النحو التايل:
	املقدمة
1
	اإلطار القانوين :النطاق والنظام
2
	املساواة :الدوائر االنتخابية وتقسيامتها
3
	النزاهة :اإلدارة والتنظيم
4
	العمومية والعاملية :الحق يف التصويت
5
	الرتشيحات واألحزاب السياسية
6
	الحملة االنتخابية ،التمويل والدعاية
7
	عملية التصويت
8
	النتائج :تحديدها ،وإعالنها وتنفيذها
9
	الشكاوى والطعون
10
	املراقبة املحلية والدولية ،و
11
	التعاون والتطوير  /التحسني
12
كام يضم الجزء الثاين من هذا التقرير تعليقات تفسريية تناظرية للفقرات التي تشتمل عليها القامئة (املوجودة يف الجزء األول) ،كام يضم الجزء
الثالث مواد خلفية تاريخية تدعم القامئة ،والتي تشتمل يف معظمها عىل ما تم ذكره وتناوله يف مسودات التقارير التي تم تقدميها مسبقا ،وأخريا
فإن الجزء الرابع يحتوي عىل املراجع املستخدمة يف هذا التقرير والتي تم تنظيمها وفقا ملؤسسة املصدر.

الجزء ݚ
األول
قامئة التزامات ومبادئ منظمة األمن والتعاون يف أوروبا
حول االنتخابات الدميقراطية

املبادئ العامة والتزامات منظمة األمن والتعاون يف أوروبا:
	«تدرك الدول املشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا أن الدميقراطية التعددية ومبادئ القانون متثل رضورة كربى للتأكد من احرتام
1
كافة حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،كام أنها متثل أيضا رضورة كربى يف تطوير نظم وآليات التواصل البرشي وحل القضايا األخرى
ذات الصلة بامليثاق اإلنساين ،وبالتايل فإنها ترحب بالتعهدات وااللتزامات التي يتم التعبري عنها من قبل كافة الدول املشاركة حول ُمثُل
الدميقراطية والتعددية السياسية إضافة إىل االهتامم والتوجه املشرتك نحو بناء املجتمعات الدميقراطية القامئة عىل االنتخابات الحرة ومبادئ
القانون وأحكامه(».)1
	«وحيث أن الدول املشاركة تعرب عن إميانها الراسخ بأن االحرتام التام لحقوق اإلنسان والحريات األساسية وإنشاء الجمعيات بناء عىل
2
الدميقراطية التعددية وأحكام القانون تعترب متطلبات أساسية لالستمرار يف سيادة أفضل مراحل السالم ،واألمان ،والعدالة والتعاون التي
ترغب يف أن تسود يف أوروبا جميعها ،وبالتايل فإنها تعيد تأكيدها وإرصارها عىل التزاماتها وتعهداتها نحو التطبيق الشامل والتام لألحكام
املنصوص عليها يف القانون النهايئ ويف الوثائق األخرى الخاصة مبنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ذات الصلة بالبعد اإلنساين وتتعهد من
()2
جانبها بالبناء واالنطالق من هذا التقرير الذي توصلوا إليه».
	«وحيث تعلن الدول املشاركة أن إرادة الشعب والتعبري الحر والعادل عنها من خالل االنتخابات املرحلية النزيهة هي أساس سلطة ورشعية
3
كافة الحكومات ،فإن الدول املشاركة تحرتم حقوق املواطنني اآلخرين للمشاركة يف حكومة دولتهم ،إما بصورة مبارشة أو من خالل ممثليها
()3
الذين تم اختيارهم بحرية من خالل عمليات االقرتاع العادلة».
	«كام تدرك الدول األعضاء أن سيادة التعاون بينهم ،إضافة إىل املشاركة الفعالة من قبل األفراد ،واملجموعات واملنظامت واملؤسسات
4
ستكون رضورية لضامن التقدم املستمر تجاه تحقيق األهداف املشرتكة»(.)4
	كام تعيد الدول األعضاء يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا تأكيدها عىل أن الدميقراطية تعترب عنرصا هاما داخليا من عنارص أحكام
5
()5
القانون ،كام تدرك أهمية التعددية بالنسبة للمنظامت السياسية» .
	«كام تؤكد الدول عىل احرتامها لحقوق اآلخرين لالختيار والتنمية الحرة ،مبا يتوافق مع املعايري الدولية لحقوق اإلنسان ،والنظم السياسية
6
واالجتامعية واالقتصادية والثقافية ،وملامرسة هذه الحقوق ،فإن الدول األعضاء تضمن أن قوانينها وضوابطها ومامرساتها وسياساتها تتوافق

()1
()2
()3
()4
()5

وثيقة كوبنهاجن  ،مرجع سابق  ،جميع االستشهادات هي املواد مدرجة يف املراجع يف نهاية هذا التقرير.
مؤلف سابق( ،منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،بدال ملؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا).
مؤلف سابق( 6 ،مقتطفات).
مؤلف سابق ،.الديباجة.
مؤلف سابق.3 ،
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مع تعهداتها مبوجب القوانني الدولية وأنها تنسجم مع أحكام اإلعالن الخاص باملبادئ وااللتزامات األخرى الخاصة مبنظمة األمن والتعاون
يف أوروبا»(.)6
	«كام تعلن الدول املشاركة رسميا أن العنارص التالية تعترب من بني عنارص العدالة الرضورية للتعبري التام عن الكرامة املتأصلة وحقوق
7
املساواة غري القابلة للتحول لحقوق اإلنسان ،وتتمثل تلك العنارص فيام ييل( ...... :)7سيتم التعبري عن أنشطة الحكومة واإلدارة إضافة
إىل السلطة القضائية مبا يتوافق مع النظم التي تحتمها القوانني ،لذا ينبغي ضامن احرتام هذا النظام( .....)8يضمن القانون حقوق اإلنسان
والحريات األساسية ومبا يتوافق مع االلتزامات مبوجب القانون الدويل( ......)9كافة األفراد متساوون أمام القانون دون أدىن تفرقة يف أحقية
الحصول عىل الحامية املتساوية مبوجب القانون ،ويف هذا الصدد ،يحظر القانون أي تفرقة بني األفراد ،ويضمن أن كافة األفراد متساويني
ويحصلون عىل الحامية الفعالة ضد أي نوع من التمييز والتفرقة(.)10
	تضمن الدول املشاركة أن مامرسة حقوق اإلنسان والحريات األساسية والتي تم تحديدها [يف وثيقة كوبنهاجن] لن تكون عرضة ألي
8
قيود باستثناء تلك التي يفرضها القانون والتي تتوافق مع التزاماتهم مبوجب القانون الدويل ،وخصوصا االتفاقية الدولية للحقوق السياسية
واملدنية ،ومع االلتزامات الدولية ،وخصوصا اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،وأن هذه القيود ليس بها استثناءات ،وأن الدول املشاركة
ستضمن أن ال يتم إساءة هذه القيود ولن يتم تطبيقها بطريقة عشوائية ،لكن يتم تطبيقها بالوسيلة التي تضمن املامرسات الفعالة لهذه
()11
الحقوق».
	«يتعني أن تتصل أي قيود حول الحقوق والحريات – يف املجتمع الدميقراطي – بأحد أهداف القوانني املعمول بها وتتسق بصورة تامة
9
()12
مع أهداف هذا القانون».

 1املقدمة
	عرب الوثيقة الصادرة عن اجتامع كوبنهاجن ملؤمتر البعد اإلنساين واآلليات األخرى ،أدركت الدول األعضاء يف منظمة األمن والتعاون
1.1
()13
يف أوروبا األهمية الخاصة للتعددية السياسية يف تحقيق أهدافهم املشرتكة للتطوير التعاوين للبعد اإلنساين  ،فقد ألزموا أنفسهم
بتأسيس وتطوير املؤسسات الدميقراطية ،مبا فيها الحكومات املمثلة وأحكام القانون(« ،)14كام يدركون أهمية التعدد بالنسبة للمنظامت
السياسية»( ،)15كام اتفقت الدول األعضاء فيام بينها عىل أن االنتخابات عىل وجه الخصوص ستتم مراقبتها( )16وتقييمها يف ضوء هذه
االلتزامات املحددة إضافة إىل عملية تعزيز املؤسسات الدميقراطية(.)17

()6
()7
()8
()9
()10
()11

()12
()13
()14
()15
()16
()17

مؤلف سابق( 4 ،تغيري مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا مبنظمة األمن والتعاون يف أوروبا).
مؤلف سابق.5 ،
مؤلف سابق.5.5 ،
مؤلف سابق.5.7 ،
مؤلف سابق.5.9 ،
مؤلف سابق .24 ،جميع الدول املشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا هي أعضاء يف األمم املتحدة ،وبالتايل فهي تخضع ألحكام اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان،
وكذلك إىل قرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة األخرى والوثائق املتعلقة بالدميقراطية ،واالنتخابات الدميقراطية ،وحقوق اإلنسان.شاركت إحدى وخمسون دولة
وهي األطراف يف العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ( )ICCPRوتخضع ألحكامها .فضال عن 45 ،دولة مشاركة وهي أعضاء يف املجلس األورويب وتخض لالتفاقية
األوروبية لحقوق اإلنسان وقرارات املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان.
مؤلف سابق
مؤلف سابق ،.الديباجة.
انظر ،عىل سبيل املثال ،مؤلف سابق 6 ،والديباجة
مؤلف سابق.3 ،
انظر مؤلف سابق.8 ،
انظر إعالن اسطنبول ،ميثاق األمن األورويب25 ،

الجزء األول قامئة التزامات ومبادئ منظمة األمن والتعاون يف أوروبا حول االنتخابات الدميقراطية
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	أدركت الدول األعضاء يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا أن االنتخابات املرحلية النزيهة تعترب من أسس الحكومات املمثلة للشعب(،)18
2.1
وأن الحق يف املشاركة يف االنتخابات يعترب حقا حرا أصيال وعادال من حقوق اإلنسان( )19وتضمنه القوانني الدولية( ،)20وأنه ليك تتسم عملية
االنتخابات بالدميقراطية الحقيقية البد من أن تكون عاملية ،وبها قدر كبري من املساواة والعدل والرسية والحرية والشفافية واملسئولية
واملحاسبة(.)21
	ومنذ تبني وثيقة كوبنهاجن ،أصبحت هناك تنمية مستمرة للمعايري الدولية لالنتخابات الدميقراطية سواء داخل منطقة منظمة األمن
3.1
والتعاون يف أوروبا أو يف أي مكان آخر بالعامل ،وذلك جعل من السهولة مبكان أن يتم إعادة تفسري وتوضيح وتنمية وتطوير مبادئ
االنتخابات الدميقراطية التي تم التعبري عنها يف وثيقة كوبنهاجن.
	تم تنظيم التزامات منظمة األمن والتعاون يف أوروبا واملبادئ األخرى ذات الصلة باالنتخابات الدميقراطية املنصوص عليها يف هذا التقرير
4.1
يف األقسام التالية والتي تعكس األمناط املختلفة للعملية االنتخابية:
	املقدمة
	1
	اإلطار القانوين :النطاق والنظام
	2
	املساواة :الدوائر االنتخابية وتقسيامتها
	3
	النزاهة :اإلدارة والتنظيم
	4
	العمومية والعاملية :الحق يف التصويت
	5
	الرتشيحات واألحزاب السياسية
	6
	الحملة االنتخابية ،التمويل و الدعاية
	7
	عملية التصويت
	8
	النتائج :تحديدها ،وإعالنها وتنفيذها
	9
	الشكاوى والطعون
	10
	املراقبة املحلية والدولية ،و
	11
	التعاون والتطوير  /التحسني
	12

 2اإلطار القانوين :النطاق والنظام
	تعلن الدول األعضاء يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا «رسميا أن العنارص التالية تعترب من العنارص الهامة للعدالة والتي متثل رضورة
1.2
كربى للتعبري الكامل والتام عن النزاهة الكاملة والحقوق اإلنسانية املتساوية وغري القابلة للتحول  ،وتتمثل هذه العنارص يف( .....)22تشكيل
الحكومة املمثلة بالفرد ،والتي يكون فيها التنفيذيون مسئولني عن الترشيعات االنتخابية أو الناخبني»(.)23
	«لضامن أن إرادة الشعب هي األساس لسلطة الحكومة ،تلتزم الدول املشاركة( )24بعقد انتخابات حرة عىل فرتات مناسبة وفقا للقانون،
2.2
([)25و] تسمح بطرح كافة املقاعد يف أحد الهيئات الترشيعية املحلية ليتم التنازع عليها والتصويت عليها يف إقرتاع شعبي»(.)26

()18
()19
()20
()21
()22
()23
()24
()25
()26

انظر وثيقة كوبنهاجن6 ،
انظر مؤلف سابق.5 ،
انظر مؤلف سابق.24 ،
انظر التقرير الرسمي ملكتب منظمة األمن والتعاون للمؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،مرجع سابق ،3 ،وانظر ،بشكل عام ،وثيقة كوبنهاجن ،وإسبانيا.8–6 .
مؤلف سابق.5 ،
مؤلف سابق.5.2 ،
وثيقة كوبنهاجن .7 ،
مؤلف سابق.7.1 ،
مؤلف سابق.7.2 ،.

12

االلتزامات الحالية لالنتخابات الدميقراطية للدول املشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا

	يتعني أن يتم اختيار تشكيل الكيانات الترشيعية الرئيسية عرب االقرتاح واالنتخابات املبارشة( ،)27كام يتعني أن يتم شغل مناصب املكاتب العليا
3.2
العامة األخرى ،مبا فيها موظفي الدولة الكبار والهيئة التنفيذية ،عرب االقرتاع املبارش ،أو غري املبارش بواسطة هيئة منتخبة للربملان القومي أو
كيان ممثل آخر أو مناصب إقليمية أو محلية أو الهيئات الترشيعية ذات الصلة(.)28
	كام يعترب نظام االنتخابات املبارشة للهيئة الترشيعية واملناصب الشعبية األخرى شأنا محليا ،رشيطة أن تتسم النظم التي تعمل بالشفافية،
4.2
ويعتمد عىل حق االقرتاع املتساوي والدويل للناخبني ،وال يبعث عىل التمييز بني املرشحني واألحزاب السياسية )29(،وعند اختيار النظام
االنتخايب ،يتعني أن تضع الدول يف اعتبارها درجة ومدى تفعيل إرادة الناخبني( ،)30وتحفظ التعددية السياسية( )31وتحمي مصالح األقليات
واملجموعات األخرى يف املجتمع(.)32
	يتعني أن يتم تأسيس إطار ترشيعي واضح ومفصل إلجراء االنتخابات عرب القانون الترشيعي( ،)33سواء يف ميثاق شامل أو عرب مجموعة من
5.2
القوانني التي تعمل سويا بصورة متكاملة ومستمرة دومنا أي غموض أو حذف)34( ،وباستثناء الحاالت الشاذة – والتي يتم فيها التعبري عن
أوجه القصور الخطرية يف الترشيعات أو تطبيقاتها ،والتي يكون فيها اتفاقا عاما وفعاال حول الحاجة إىل تصحيحها – فال ميكن أن يتم عمل

()27

()28
()29
()30

()31
()32
		
		
		
()33

()34

انظر وثيقة كوبنهاجن 6 ،و 7.2؛ بروتوكول االتفاقية األوروبية لحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،1 .املادة3 .؛ املحكمة األوروبية ،قضايا ماثيو ،ماثيو موهيت؛
إرشادات CDL، I، 5؛  .)ACEEEO، 1 (1)، 2 (1) 10 (1–2انظر بشكل خاص .إرشادات  ،CDLبعنوان“ :يجب انتخاب التايل عن طريق االقرتاع العام املبارش1:
غرفة واحدة عىل األقل من الربملان الوطني؛  .2الهيئات الترشيعية الفرعية الوطنية؛  .3املجالس املحلية“ .مقارنة االتفاقية االنتخابية لرابطة الدول املستقلة ،مرجع سابق،
 ،)1( 1والذي ينص عىل أن االنتخابات هي “أساس الهيئات االنتخابية للسلطة الحكومية والحكم الذايت املحيل ،الهيئات األخرى التي متثل األفراد (وطنية) ،من رشعية
الهيئات الترشيعية التي تم انتخابها ،انتخابات رسمية” .انظر أيضا ميثاق مركز متيز الحكم الذايت املحيل  ،الديباجة ،وبشكل خاص املادة :)2( 3 .الحق [يف الحكم الذايت
املحيل] يجب أن يتم من قبل املجالس أو الجمعيات التي تتكون من أعضاء منتخبني بحرية باالقرتاع الرسي عىل أساس حق االقرتاع ،عىل قدم املساواة العاملي ،والتي قد
متتلك األجهزة التنفيذية املسئولة عنها”.
انظر رابطة مسئويل انتخابات أوروبا الرشقية والوسطى“ :2 ،يدرك الطرفان أن معايري االنتخابات كام ييل 2.1 :الحق يف االنتخاب والرتشيح للهيئات ومؤسسات سلطة
الدولة وهيئات اإلدارة املحلية (هيئات الحكم الذايت املحيل) وغريها من هيئات التمثيل (وطنية) الشعبية ،واملرحلة االنتخابية ،ومكاتب البلدية “ ...
راجع وثيقة كوبنهاجن6 ،5.2 ،؛ اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان)3( 21 ،؛ إرشادات CDL، I، 4؛ إرشادات املراجعة القانونية ملكتب منظمة األمن والتعاون للمؤسسات
الدميقراطية وحقوق اإلنسان
العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ( )25تضمن «التعبري الحر عن إرادة الناخبني» ،وبروتوكول االتفاقية األوروبية لحامية حقوق اإلنسان والحريات
األساسية ،3 ،1 .يضمن «حرية التعبري عن الرأي لألفراد»؛ وتعني هذه عادة أن نظام االنتخابات يجب أن يؤدي إىل حكومة متثيلية حقيقية .تعليقات مجلس حقوق
اإلنسان ،21 ،تطبيق رؤية العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية الخاصة باملساواة يف حقوق التصويت ،عىل سبيل املثال ،فيام يخص إعادة تقسيم الدوائر
وخصوصا عند طلب مراجعة قانونية طريقة االنتخابات كاملة .ففي قضية إيكس ضد
االنتخابية و .وطلب من الوحدات تقييم املمثلني لنتائج االنتخابات ،ومع ذلك،
ُ
اململكة املتحدة وقضية الحزب الليربايل ضد قرارات اململكة رفضت املفوضية األوروبية لحقوق اإلنسان الحكم بأن نتائج االنتخابات يف دوائر انتخابية ذات مقعد واحد
مل متثل املناطق حيث مل يالقى منح املقاعد أصوات ًا انتخابية .ففي القضية األوىل ،خلصت املفوضية إىل أن العبارة «حرية التعبري» يف بروتوكول االتفاقية األوروبية لحامية
حقوق اإلنسان والحريات األساسية  ،1املادة ،3تشري إىل حرية الناخب يف التصويت وليس املقصود بها تطبيق النظام االنتخابيز فعىل الرغم من غياب خط أسايس قانوين
واضح بشأن الصفة التمثيلية لنتائج االنتخابات ،أوسع من االعتبارات الترشيعية – متضمنة وثيقة كوبنهاجن  6والفقرات األخرى – وترسي عىل نظام تم تشويه نتائج
االنتخابات بشكل كامل به.
مثل مسألة متثيل الحكومة ،ميكن تقييم تأثري نظام االنتخابات – متضم ًنا ديباجة وثيقة كوبنهاجن الجزء  – 3فيام يتعلق بإثارة عىل التعددية السياسية .يف نفس الوقت،
ومع ذلك ينبغي اإلشارة إىل حق الدول يف تحقيق أغراض معينة من خالل أنظمتها التمثيلية ،ويعترب إحدى أهداف الترشيع هو تحقيق االستقرار للحكومة وتجنب تجزئة
الهيئات الترشيعية.
راجع إعالن األمم املتحدة لألقليات ،إرشادات  ،CDL، 2.4.bإرشادات مكتب منظمة األمن والتعاون للمؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان ملساعدة األقليات يف
العملية االنتخابية (وارسو ،منظمة األمن والتعاون يف أوروبا/مكتب منظمة األمن والتعاون وحقوق اإلنسان( ،)2001(،إرشادات األقليات االنتخابية) .راجع بشكل
خاص وثيقة كوبنهاجن:31 ،
«يحق لألفراد املنتمني إىل أقليات قومية مامرسة كامل حقوقهم بشكل كامل وفعال يف مجال حقوق اإلنسان والحريات دون أي متييز وعىل قدم املساواة التامة أمام
القانون.
«وتعتمد الدول املشاركة ،عند الرضورة ،تدابري خاصة لغرض ضامن أن األشخاص املنتمني لألقليات القومية يتساوون بشكل كامل مع املواطنني اآلخرين يف مامرسة
الحريات والتمتع بحقوق اإلنسان والحريات األساسية».
اتفاقية رابطة الدول املستقلة لالنتخابات( )1( 18 ،ب) ،يستثنى من الحظر ضد التمييز «تدابري خاصة يتم اتخاذها لتوفري متثيل ٍ
كاف ألي من سكان البالد ،وخاصة
من األقليات القومية واملجموعات العرقية ،التي هي بالفعل ،بسبب ظروف سياسية واقتصادية ودينية واجتامعية وتاريخية وثقافية ،محرومة من إمكانية االستفادة من
املساواة القامئة فيام يتعلق بالحقوق السياسية وحقوق االنتخابات والحريات التي يتمتع بها بقية السكان».
راجع  ،,EComHRالحالة اليونانية ،إرشادات CDL، 2،2أ“ ،برصف النظر عن القواعد الخاصة باملسائل التقنية والتفاصيل ،...يجب أن تضمن قواعد القانون االنتخايب
مرتبة النظام األسايس عىل األقل ”.اتفاقية دول رابطة الدول املستقلة لالنتخابات ،)3(1 ،حق املواطن يف أن ينتخب أو يُنتخب واملرصح به بشكل ثابت يف االتفاقية و/
أو القوانني .كام يدعو إىل تنفيذه بواسطة القوانني أو صكوك قانونية أخرى ».....االتفاقية( )2(19 ،ب) ،كام يطلب إجراءات العتامد «إطار قانوين كامل لالنتخاب»
يف الشأن الترشيعي وليس فقط عن طريق مرسوم تنفيذي.
تعليقات املفوضية األوروبية لحقوق اإلنسان والحريات األساسية ،19 ،تشري إىل « يحب أن تكون االنتخابات نزيهة وحرة وأن تكون عىل أساس دوري يف إطار قوانني
تضمن مامرسة فعالة لحقوق التصويت».

الجزء األول قامئة التزامات ومبادئ منظمة األمن والتعاون يف أوروبا حول االنتخابات الدميقراطية
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تعديالت القانون خالل الفرتة التي تسبق االنتخابات مبارشة)35( ،وبصفة خاصة يف حالة ما إذا كان من املمكن التعدي عىل قدرات الناخبني
()36
واألحزاب السياسية أو املرشحني يف الوفاء بأدوارهم يف هذه االنتخابات.

 3املساواة :الدوائر االنتخابية وتقسيامتها
	«لضامن أن إرادة الشعب هي األساس لسلطة الحكومات ،تضمن( )37الدول املشاركة حق االقرتاع املساوي والشامل ملواطنيها البالغني».
1.3
()38

	يتعني أن تحافظ التخطيطات والتصورات الخاصة بالدوائر االنتخابية التي يتم فيها إجراء وتنفيذ االنتخابات عىل املساواة يف حقوق االقرتاع
2.3
من خالل توفري نفس معدل الناخبني للممثلني املنتخبني يف كل دائرة ومقاطعة )39(،وميكن أن تنعكس األقسام اإلدارية الحالية أو العوامل
األخرى ذات الصلة (مبا فيها الطبيعة الجغرافية والدميوغرافية والتاريخية) يف الدوائر واملقاطعات االنتخابية ،رشيطة أن تكون تصميامت
()40
الدوائر متسقة مع مبدأ املساواة يف عملية التصويت والتمثيل العادل للمجموعات املختلفة التي يتكون منها املجتمع.
	عند الرضورة ،يتعني أن تتم إعادة رسم الدوائر واملقاطعات االنتخابية وفقا للجدول الزمني املقرتح واملتوقع ،وعرب الطريقة واملدخل اللذان
3.3
حددهام القانون كام يتعني أن يعكس اإلحصاء التام أو أمناط التسجيل املختلفة للناخبني ،كام ينبغي أن يتم تنفيذ عملية إعادة تقسيم
الدوائر االنتخابية بصورة جيدة قبل البدء يف عملية االقرتاع ،وينبغي أن تعتمد عىل املقرتحات التي تتسم بالشفافية وتسمح باملشاركة
()41
الشعبية وتوفر املعلومات للجميع.

 4النزاهة :اإلدارة والتنظيم
	يتعني أن تتم عملية إدارة االنتخابات بصورة مستقلة متاماً ،وخالية من التدخل أو التداخل الحكومي ،من قبل املسئولني أو الكيانات التي
1.4
()42
تعمل بشفافية مبوجب القانون ،ويطلب من املعينني إلدارة العملية االنتخابية تنفيذ مسئولياتهم بصورة فعالة وبطريقة نزيهة جدا كام
()43
يتعني أن يكونوا أفرادا ذوو كفاءة ومهارة والتزاما متكنهم من القيام بذلك.

()35
()36
()37
()38
()39

()40

()41
()42

()43

راجع إرشادات CDL ،2، 2ب“ :يجب أن تكون العنارص األساسية للقانون االنتخايب ...مطروحة للتعديل يف أقل من عام قبل االنتخابات”.
راجع التقارير النهائية ملكتب منظمة األمن والتعاون للمؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف االنتخابات الرئاسية الجورجية و  1999واالنتخابات الربملانية
األستونية.
وثيقة كوبنهاجن .7
.وثيقة كوبنهاجن .7.3
انظر عىل وجه العموم مؤلف سابق UDHR، 1 ،.و 2و)3( 21؛ ( ICCPR، 25ب)؛  ،ECtHRقضيتي إكس ضد اململكة املتحدة والحزب الليربايل؛ اتفاقية CIS
االنتخابية)1( 3 ،؛ إرشادات  ،CDLالجزء األول ،2–2 ،و 4–2ب و5–2؛  ACEEEO، 9 (1–1و .)2–1انظر عىل وجه الخصوص إرشادات  ،CDLالجزء األول،
“ :2–2قوة التصويت عىل قدم املساواة :يجب توزيع املقاعد بالتساوي بني الدوائر – 2 .... .يخول ذلك توزي ًعا واض ًحا ومتوازنًا للمقاعد فيام بني الدوائر عىل أساس
معايري التخصيص التالية :تعداد السكان ،وعدد املواطنني املقيمني (بم فيهم الصغار) ،وعدد الناخبني املسجلني ،ورمبا عدد األشخاص الذين يدلون بأصواتهم بالفعل .ويجوز
تصور مجموعة مالمئة من كل هذه املعايري م ًعا.
انظر إعالن األمم املتحدة لألقليات)2( 2 ،؛ وتعليقات UNHRC، 21؛ إرشادات  ،CDLالجزء األول ،ODIHR ،4–2 ،توجيهات انتخابات األقلياتACEEEO، 9 ،
 .)(1–1) – (1–2تعليقات  ،UNHRCمؤلف سابق ،.تنص يف الجزء ذي الصلة عىل “يجب تطبيق مبدأ الشخص الواحد والصوت الواحد ،ويف نطاق إطار عمل كل
نظام انتخايب يف الدولة ،يجب أن يكون صوت الناخب الواحد مساويًا لصوت كل ناخب آخر .ويجب أال يؤدي رسم حدود الدوائر االنتخابية وطريقة توزيع األصوات إىل
تشويه عملية توزيع األصوات أو التمييز ضد أية مجموعة “ ...
انظر إرشادات  ،،CDLالجزء األول ،2–2 ،عىل سبيل املثال ،الجزء األول« :7 ،2–2 ،عند إعادة تعيني حدود الدوائر االنتخابية  ...يجب أن يتم ذلك  ...بحادية؛  ...من
دون اإلرضار باألقليات القومية؛ [و] مع الوضع يف الحسبان رأي لجنة تكون أغلبية أعضائها من املستقلني...
انظر تعليقات UNHRC، 20؛ إرشادات  ،CDLالجزء الثاين1–3 ،؛ توجيهات  ODIHRللمراجعة القانونية ،الجزء السادس؛ ACEEEO، 5 (2–5)، 13؛ .)IPU، 4 (2
انظر ،عىل سبيل املثال ،IPU ،مؤلف سابق ،.التي تشري إىل أنه “يجب عىل الدول أن تتخذ الخطوات  ...الرضورية من أجل ضامن التحقيق املطرد لألهداف الدميقراطية
وتوحيدها ،ويشمل ذلك ما يتم من خالل إنشاء آلية محايدة أو موضوعية أو متوازنة إلدارة االنتخابات  “ ...إن النظم الدميقراطية الناشئة ،التي مل تعهد كث ًريا تقليد
مساءلة إدارة الحكومة ،غالبًا ما تفضل تحقيق الحيادية والنزاهة من خالل تكوين لجان انتخابية مستقلة .انظر عىل سبيل املثال ميثاق  CISاالنتخايب)2( 19 ،)1( 11 ،
(ي)؛  ،ACEEEOمؤلف سابق.
انظر ،عىل سبيل املثال ،مؤلف سابق ... “ :.يجب عىل الدول [ ...أن] تضمن أن األشخاص املسؤولني عن العديد من جوانب العملية االنتخابية مدربون ويترصفون عىل
نحو موضوعي”.
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االلتزامات الحالية لالنتخابات الدميقراطية للدول املشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا

	وميكن أن يتم تحقيق الشفافية يف إدارة العملية االنتخابية إما من خالل محرتفني يف هذا املجال أو من خالل التشكيل املتوازن سياسيا،
2.4
ويتعني أن يتم تنفيذ التعيينات للوظائف اإلدارية عىل كافة املستويات بصورة شفافة ،وال ينبغي أن يتم إزاحة أحد املعينني عن وظيفته
()45
قبل انتهاء دورهم باستثناء ما إذا كان هناك أمرا قانونيا ينص عىل ذلك.
()44

	كام يتعني أن يتوافر لدى مؤسسات االنتخابات التمويل الكايف والدعم الرسمي للدولة ليمكنهم من العمل بفعالية ،كام يتعني أن يتم توفري
3.4
الدعم لهم من قبل سكرتارية احرتافية مهنية ،ويفضل أن تكون مستقلة ،وتتلقي الدعم والتعاون من الوكاالت األخرى )46(،وفيام يتعلق
بتنفيذ الفعاليات واألنشطة املتعلقة باالنتخابات ،يتعني أن تكون قرارات الكيانات االنتخابية ،والتي تم التوصل إليها يف حدود مجاالت
()47
كفاءاتهم ،ملزمة ،كام يتعني أن تخضع عمليات الوكاالت الحكومية األخرى لسلطة إدارة وتنظيم العملية االنتخابية.
	من املفضل أن يتم تأسيس إدارة العملية االنتخابية ،وبصفة خاصة سلطة االنتخابات املركزية ،عىل أساس دائم)48( ،وإن أمكن ،رشيطة
4.4
أن يتم توفري الدعم املايل والتمويل املنتظم لها ،مام يسهل من عملية تنفيذ الوظائف والعمليات والربامج الرضورية ذات الصلة بالعملية
االنتخابية عىل أساس مستمر ومستديم )49( ،ومن هنا فإنه يتعني أن يتم تقليد األعضاء الرئيسيني يف كيانات االنتخابات الدامئة مناصب
قيادية محددة( ،)50ويتم تدوير العضوية عىل أساس منتظم(.)51

 5العمومية والعاملية :الحق يف التصويت
	«لضامن أن إرادة الشعب متثل األساس لسلطة الحكومة ،تضمن الدول( )52املشاركة ملواطنيها البالغني حق االقرتاع املساوي والعام».
1.5

()53

	تتطلب عملية توفري حق االقرتاع املتساوي والعام أن يتم السامح لألفراد بالتصويت عىل أساس عدم التمييز بينهم ودومنا أي تفرقة بناء
2.5
عىل العوامل االجتامعية أو االقتصادية ،أو اإلعاقة الجسدية ،أو الخلفية العرقية ،أو املعتقدات السياسية )54(،هذا ورمبا يتم تربير الظروف
الخاصة االستثنائية ،كالحاجة إىل توفري مزيد من التمثيل للسيدات واألقليات املحلية أو املجموعات األخرى ،معايري لتزويدهم بحقوق
()55
االقرتاع القوية.

()44
()45
()46
()47
()48
()49
()50
()51
()52
()53
()54
()55

انظر مؤلف سابق.؛ توجيهات  ODIHRللمراجعة القانونية ،الجزء السادس
انظر مؤلف سابق ،.الجزء السادس – ألف .انظر أيضً ا ميثاق  CISاالنتخايب( )3( 11 ،يتم تنفيذ اإلنهاء املبكر لهيئات االنتخابات أو أعضائها حسبام يحدده القانون).
تعتمد هذه املبادئ عىل املالحظات والتوصيات التي يوفرها العديد من بعثات مراقبة االنتخابات ( )EOMالتابعة ملكتب  .ODIHRانظر ،عىل سبيل املثال ،تقارير
 ODIHRالنهائية بشأن االنتخابات األلبانية املحلية لعام ( 2000استلزم هيئة موظفني الئقة للجنة االنتخابات)؛ االنتخابات الربملانية لعام  2002يف جمهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة (يوىص بتمويل ودعم األمانة املستقلة)؛ وانتخابات مجلس النواب الكروايت لعام ( 2000يوىص بدعم إداري إضايف للجنة االنتخابية العام بالدولة).
انظر ميثاق  CISاالنتخايب“ :)6( 11 ،إن قرارات الهيئات االنتخابية ،التي تم إقرارها يف إطار االختصاص ،هي قرارات ملزمة للسلطات التنفيذية ومؤسسات الدولة
وأجهزة الحكم الذايت املحيل واألحزاب السياسية والهيئات العامة األخرى وممثليها ومنظامتها ومسؤوليها ومجالسها االنتخابية األدىن واألشخاص واملنظامت التي ينص
عليها القانون».
انظر ،عىل سبيل املثال ،إرشادات  CDLالجزء الثاين 1–3 ،ج؛  ،ODIHRتوجيهات املراجعة القانونية ،مؤلف سابق ..انظر أيضً ا تقارير  ODIHRالنهائية بشأن االنتخابات
الوطنية الرومانية لعام  2000واالنتخابات الرئاسية بجمهورية سلوفاكيا (الحاجة إىل إدارة انتخابات دامئة).
انظر ،عىل سبيل املثال ،تقرير  ODIHRالنهايئ بشأن االنتخابات الكرواتية املحلية عام ( 2001يحتاج األمر إىل هيئة دامئة لدعم  SECواالستمرار يف العمل بني
االنتخابات)؛ تقرير بشأن الحاجة إىل بعثة تقييم االنتخابات الرئاسية األرمينية عام ( 2003يلزم توفري موارد كافية إلدارة االنتخابات).
انظر  ،ODIHRتوجيهات املراجعة القانونية ،الجزء السادس أ.
يويص خرباء االنتخابات برضورة الحفاظ عىل االستمرارية وتجنب التحوالت املفاجئة يف العضوية من خالل تبني آليات مثل «تنظيم» فرتات عضوية لهيئات االنتخابية
الدامئة.
وثيقة كوبنهاجن.7 ،
مؤلف سابق.3–7 ،.
انظر وثيقة كوبنهاجن3–7 ،؛ ( ICCPR، 25ب)؛ ( CEDAW، 7أ)(-ب)؛ ( CERD، 5ج)(-د)؛ اتفاقية حقوق املرأة ،الجزء األول؛ إرشادات  ،CDLالجزء األول،
4–2–2؛ توجيهات  ODIHRالنتخابات األقليات؛  )ACEEEO، 8 (2و 12و )3–2( 20و)2–2( 21؛  )IPU، 2 (4و.)1( 4
انظر عىل وجه الخصوص وثيقة كوبنهاجن( 31 ،مقتبس يف السابق) .انظر أيضً ا إرشادات  ،CDLالجزء األول4-–2 ،ب“ :القواعد الخاصة التي تضمن حصول األقليات
القومية عىل مقاعد أو تنص عىل استثناءات ملعايري توزيع املقاعد املعتادة  ...ال تخالف بالرضورة االقرتاع عىل قدم املساواة ”.وقد تم مؤخ ًرا إدراك الحاجة إىل تعزيز
متثيل املرأة يف ميثاق  CISاالنتخايب ،)2( 10 ،والذي يدعو إىل “املزيد من الخطوات التي تستهدف تزويد املرأة بإمكانات عادلة وحقيقية عىل قدم املساواة مع الرجل
ملامرسة حقها يف االنتخاب والرتشح لالنتخابات  ، ...يف املناصب املنتخبة فرديًا وكجزء من األحزاب السياسية (التحالفات) بناء عىل الرشوط ووفقًا إلجراء املنصوص عليه
يف الدستور والقوانني”.
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	لكل املواطنني الحق يف التصويت يف االنتخابات ،وال ميكن السامح ملواطن ال ينتمي للبلد بالحق يف التصويت يف انتخابات فرعية مبوجب
3.5
()56
االتفاقيات الدولية املعمول بها أو تحت أي ظرف من الظروف.
	وتتطلب عملية ضامن حق التصويت العام أن يقوم األفراد الذين لهم حق االنتخاب بالتصويت فور بلوغهم سن الحق يف التصويت( ،)57وأن
4.5
الحق يف التصويت ال ميكن أن يتم تعليقه أو سحبه منهم ألي سبب من األسباب باستثناء أسباب عدم القدرة القانونية (عىل سبيل املثال
اعتامدا عىل اإلعاقة العقلية) أو االتهام يف جرمية خطرية ،إذ أن عملية سحب الحق يف التصويت من الفرد يتعني أن تعتمد عىل حكم قضايئ،
()58
ويف حالة االتهام الجنايئ ،يتعني أن يكون السحب مرتبطا نسبيا بطبيعة الجرمية واالتهام.
	رمبا يطلب من املقيمني يف الدولة مامرسة الحق يف االنتخاب« )59(،فليك تقوم بالتصويت يف انتخابات محلية أو إقليمية ،رمبا يتطلب األمر
5.5
()60
مشاركة مجموعة معينة من القاطنني يف هذه املنطقة».
	يتعني أن يتم تنفيذ عملية تسجيل الناخبني بطريقة دقيقة وشفافة وفورية ،وأنه البد من إعطاء األفراد الفرصة الفعالة لفهم حقوقهم،
6.5
()61
وفحص دقة عملية التسجيل ،والتأكد من تصحيح جميع األخطاء.
	يتعني أن يتم تطبيق واتخاذ احتياطات( )62تقنيات التأمني للسامح بالتصويت الغياب من قبل األفراد الذين يقطنون بعيدا عن مواطن
7.5
()63
إقامتهم ،وبصفة خاصة إذا كان هؤالء األفراد يسكنون يف مكان آخر غري أماكن إقامتهم األصلية داخل نفس البلد ،وينبغي أن ال مينع
()64
الغياب الدائم عن البلد إضافة وتسجيل شخص آخر مؤهل يف قامئة الناخبني.

 6الرتشيحات واألحزاب السياسية
	«لضامن أن إرادة الشعب تعترب األساس لسلطة الحكومة ،ستحرتم ( )65الدول املشاركة حق املواطنني يف الذهاب إىل أحد املكاتب العامة
1.6
والسياسية ،سواء بصورة فردية أو كممثلني عن األحزاب أو املنظامت السياسية دومنا أي نوع من التمييز[ )66( ،و] ستحرتم أيضا حق

()56
()57
()58
()59

()60
()61
()62
()63
()64
()65
()66

انظر اتفاقية األجانب؛ إرشادات  ،CDLالجزء األول1- ،ب؛ و.)ACEEEO، 21 (2–12
انظر مؤلف سابق.؛ تعليقات UNHRC، 14؛ ( ICCPR، 25ب)؛ اتفاقية حقوق الطفل1 ،؛ إرشادات  ،CDLالجزء األول1- ،ب وج؛  .)ACEEEO، 8 (1–1إرشادات
 ،CDLمؤلف سابق ،.تنص عىل “[أن] الحق يف التصويت يجب اكتسابه عىل أقىص تقدير يف سن الرشد[ ”]،وتنتهج  ACEEEOنفس املنهج.
انظر تعليقات  UNHRCو ،ICCPRمؤلف سابق.؛  ،ECtHRقضيتي البيتا إيوانكزوك؛ قرارات EComHR؛ إرشادات CDL، 1، 1-د؛  )ACEEEO، 20 (1و (-)2.1
( .)2.2تسمح إرشادات  ،CDLمؤلف سابق ،.بتجريد الحق يف التصويت أو الرتشح لالنتخاب فقط إذا نص القانون عىل ذلك ،مع مراعاة مبدأ التناسب ،عىل أساس اإلعاقة
العقلية أو اإلدانة الجنائية بسبب جرمية خطرية ،مع سحب الحقوق السياسية أو اكتشاف اإلعاقة العقلية مفروضة مبوجب قرار محكمة رصيح.
انظر  ECtHRعن قضية هيلبي؛  ،EComHRإكس ضد اململكة املتحدة .يف القرار األخري ،ص  ،122وجدت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن رشط اإلقامة يف
االنتخابات الوطنية تم تربيره بعدة عوامل» «[أوال] افرتاض أن املواطن غري املقيم أقل اهتام ًما بشكل مبارش أو مستمر ،ولديه معلومات يومية أقل بشأن املشكالت؛
ثان ًيا،عدم التحيل بالجدية بالنسبة للمرشحني الربملانيني من حيث طرح مختلف قضايا االنتخابات عىل املواطنني بالخارج من أجل ضامن حرية التعبري عن الرأي؛ ثالثًا،الحاجة
إىل تفادي الغش يف االنتخابات والذي يتزايد خطره بالنسبة لألصوات الربيدية التي ال تخضع للرقابة؛ وأخ ًريا ،الصلة بني الحق يف التمثيل يف الربملان وااللتزام بدفع الرضائب،
والتي ال يتم فرضها دامئًا عىل من اختاروا اإلقامة يف الخارج طواعية وبشكل مستمر ».يتبنى ميثاق  CISاالنتخايب( 2 ،ج) ،منه ًجا مختلفًا ،حيث اختار استبعاد حالة غري
املقيم من املنع من التصويت من قبل املواطنني يف االنتخابات الوطنية[“ :كل] مواطن يعني أو يسكن خارج حدود بلده يف فرتة إجراء االنتخابات الوطنية له حقوق يف
التصويت عىل قدم املساواة مع الحقوق املتعلقة باملواطنني اآلخرين بالدولة ”... .
انظر  ،EComHRقضية بوالتشو؛ إرشادات  ،CDLالجزء األول1- ،ج (بصورة طبيعية ،ستة شهور بحد أقىص)؛  .)ACEEEO، 8 (1–3يف قضية بوالتشو ،مؤلف سابق،.
أشارت اللجنة إىل أن الفرتة املطلوبة لإلقامة من أجل االنتخابات املحلية ال يجوز أن تتعدى شهو ًرا قليلة.
انظر ،عىل وجه العمومECHR، 8 ،؛ اتفاقية البيانات الشخصية108 ،؛ إرشادات  ،CDLالجزء األول ،2–1 ،توجيهات  ODIHRللمراجعة القانونية ،الجزء السابع؛
 )ACEEEO، 8 (1–5)، 21 (2–3-.4)، IPU، 2 (2و(.)1( 4 ،)4
انظر توجيهات  ODIHRللمراجعة القانونية ،الجزء الثاين عرش-هـ .ينص ميثاق  CISاالنتخايب ،)3( 3 ،عىل أن “ضامن توفري القدر األكرب من الراحة للناخبني” ،لكن هذا
يخضع للتنفيذ من خالل القانون ،ويجب تزويد املواطنني بالفرصة للتصويت عن طريق تصويت الغائب والوسائل األخرى (مبا فيها التصويت مقد ًما أو التصويت املتنقل
أو إجراءات أخرى).
انظر تقرير  ODIHRالنهايئ بشأن االنتخابات الربملانية لعام  2002يف جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،ص .18
انظر تقرير  ODIHRالنهايئ بشأن انتخابات مجلس النواب الكروايت لعام  ، 2000ص .28
وثيقة كوبنهاجن.7 ،
مؤلف سابق.5–7 ،.
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االلتزامات الحالية لالنتخابات الدميقراطية للدول املشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا

األفراد والجامعات يف تأسيس أحزابهم أو منظامتهم السياسية بحرية تامة وتزويد هذه األحزاب واملنظامت السياسية بالضامنات القانونية
()67
الرضورية التي تتيح لها املنافسة مع بعضها البعض عىل أساس املعاملة املتساوية أمام القانون وأمام السلطات».
	يتعني أن تسمح الدول للمرشحني بالتوجه إىل مكاتب االنتخاب ،سواء بصورة فردية أو كمندوبني عن األحزاب واملنظامت السياسية األخرى،
2.6
دومنا عقبات غري رضورية)68( ،ويجوز أن تكون الرتشيحات عرضة إلجراءات التسجيل التي يتم تطبيقها بصورة متساوية ومنطقية ،كمتطلب
من متطلبات توفري معلومات الهويات الشخصية ،والبيانات الشخصية أو التوقيعات الحزبية أو دليل للمستوى األدىن من الدعم الشعبي
()69
العام.
	ال يتم فرض أية متطلبات إضافية للمؤهالت عىل املرشحني ،غري تلك التي يتم فرضها عىل الناخبني ،باستثناء ،بعض املكاتب ،عنرص العمر
3.6
وفرتة املواطنة أو اإلقامة )70(،رمبا يتم استثناء بعض فئات الوظائف العامة لتكون غري متوافقة مع الرتشيح ،يف حالة ما إذا تعارض هذا مع
طبيعة املنصب ( )71أو الحتاملية حدوث رصاع يف االهتاممات واملصالح.
	هذا وال ميكن رفض تسجيل مرشح عىل أساس ان برنامجه أو برنامج حزبه يخالف الدستور أو أن ترشيحه يشكل خطرا غري معقول لوقوع
6.4
العنف ،إال بنا ًء عىل تحديد مربر ووفقا للمراجعات القانونية مثل إذا يكون )1( :برنامج املرشح أو الحزب يثري الكره العرقي ،أو العنف
السيايس أو إعالن حرب أو ال يكون متوافقا مع القيم الدميقراطية الجوهرية ،أو (ب) يظهر سلوكه عدم استعداده الحرتام القانون أو إلزام
نفسه بالوسائل اآلمنة ليك يقوم بتحقيق أهدافه )72( ،هذا ويتعني أن تكون اإلجراءات املتخذة ضد املرشح عىل هذه األسس مناسبة وال يتم
()73
اتخاذها ألسباب سياسية.

()67

()68
()69

()70
()71
()72

()73

مؤلف سابق .6–7 ،.يؤكد ميثاق  CISاالنتخايب ،)2( 9 ،عىل أن االنتخابات النزيهة تعتمد عىل “ التعددية السياسية الحقيقية ،والتنوع األيديولوجي والنظام متعدد
األحزاب والتي يتم مامرستها من خالل تفعل األحزاب السياسية ”.انظر أيضً ا مؤلف سابق ،.املادة ( )19ز (تسهيل إنشاء األحزاب السياسية) .وبالتوافق مع املامرسة
السابقة يف مجال  ،CISمع ذلك ،فإن اتفاقية االنتخابات العادلة ،يف املادة  ،)3( 10تؤكد أيضً ا عىل دور املرشحني املستقلني واملرشحني برعاية “منظامت وجهات عامة
أخرى  ...الواردة يف الدستور والقوانني”.
انظر UDHR، 20 (1)، 21؛ تقرير  UNHRCبشأن قريغستان؛ ECHR، 14؛  ،ECtHRقضية بودكولزينا؛ إرشادات  CDLالجزء األول 3–2 ،3–1 ،و 1–3ب؛
توجيهات  ODIHRللمراجعة القانونية ،الجزء الثامن أ-ب؛ ACEEEO، 4 (5)، 9 (1–3)، 14، 20؛  )IPU، 3 (1و( .)7انظر ،عىل سبيل املثال ،إرشادات CDL،
2–3أ“ :يجب ضامن املساواة يف الفرص لألحزاب واملرشحني عىل السواء .ويخول هذا موقفًا محايدًا من قبل سلطات الدولة ”....انظر توجيهات  ODIHRالقانونية ،مؤلف سابق ،ACEEEO ،مؤلف سابق )ACEEEO، 4 (5 .تنص عىل أن “ :االنتخابات النزيهة تضمن رشوطًا عادلة للرتشيح أو
التسجيل أو رفض أو إلغاء تسجيل املرشحني أو قوائم املرشحني لدى األحزاب السياسية (التحالفات) وتضمن مشاركة كل األحزاب السياسية (التحالفات) يف الحملة
االنتخابية .ويتم وضع متطلبات التسجيل يف وقت معقول قبل بدء الحملة االنتخابية؛ وتكون هذه املتطلبات واضحة ومحددة وخالية من أية رشوط من شأنها أن تعمل
كأساس لقيود متييزية أو إساءة استخدام محتملة ،ويتم تطبيقها فطريقة موحدة ».انظر أيضً ا ميثاق  CISاالنتخايب“ :)6( 9 ،تتبنى االنتخابات النزيهة رشوطًا متساوية
وعادلة لتسجيل املرشحني وقوائم املرشحني واألحزاب السياسية (التحالفات) .ويجب أن تكون متطلبات التسجيل واضحة ،ويجب أال تشتمل عىل رشوط قد تصبح مربرات
لفرض قيود أو منح امتيازات بطريقة متييزية .وال يُسمح بأي تطبيق اعتباطي أو متييزي ملعايري التسجيل من أجل اإلرضار باألحزاب السياسية (التحالفات) املنفصلة
واملرشحني وقوائم املرشحني”.
انظر وثيقة كوبنهاجن 5–7 ،و6–7؛ UDHR، 29–30؛ تعليقات UNCHR، 15؛  ،UNHRCقضية التفيا؛ )ECHR، 10 (2؛ إرشادات CDL، 1–1؛ ACEEEO، 4
)(5)، 8 (1–1)، 20 (3؛  .)IPU، 3 (7تنص إرشادات CDL، 1–1-أ -3عىل أن “الحق يف الرتشح لالنتخابات يفضل أن يتم اكتسابه يف نفس سن اكتساب الحق يف
التصويت ،وعىل أي حال ال يتعدى ذلك  25سنة من العمر ،فيام عدا حالة وجود أعامر تأهيل محددة ملناصب معينة (مثالً عضو مجلس نيايب رفيع ،أو رئيس الدولة)”.
انظر  ،ECtHRقضية أحمد.
(خصوصا قضية رفاع بارتيزي ،الفقرة  ،)98قضية ستانكوف؛  .EComHRقضية جليمريفني .ينص ميثاق  CISاالنتخايب،
انظر  ،ECtHRالقضايا السياسية الرتكية
ً
 ،)6( 13عىل أنه “ :خالل الحملة االنتخابية ،لن يُسمح باإلساءة لحرية الحديث وحريق التواصل عرب وسائل اإلعالم ،ويشمل ذلك الطعون يف العنف واستخدام القوة،
والتحويل العنيف للنظام التأسييس ومخالفة السالمة اإلقليمية للدولة ،والطعون التي تهدف إىل الدعاية للحرب أو اإلرهاب أو أية إجراءات عنيفة أخرى ،والطعون التي
تدين العداء والكراهية االجتامعية أو العرقية أو القومية أو الدينية”.
انظر قضايا  ECtHRو ،EComHRمؤلف سابق .يف التقرير النهايئ بشأن االنتخابات العامة يف البوسنة والهرسك يف أكتوبر ( 2002وارسو 9 ،يناير  ،)2003الحظ
مكتب  ODIHRأن أساس قرارات املجتمع الدويل التي تقيض باستبعاد أفراد من الرتشح لالنتخاب مل يكن واض ًحا يف املنطوق دامئًا ،ومل تكن العملية شفافة ،ومل تكن مثة
وسيلة فعالة لإلصالح القضايئ أو حق يف عقد جلسة استامع علنية .وقد وجد أن كل من املعايري الدولية ومواثيق  OSCEتستلزم توفر هذه العنارص.
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	ال ميكن تنفيذ إجراءات متييزية ضد مرشحني بعينهم )74( ،كام ال ميكن منح مرشحني أو أحزاب سياسية بعينها أية مزايا خاصة سواء تنظيمية
5.6
أو مالية)75( ،باستثناء ما يتصل بعملية تقديم التامسات التوقيع أو الكفاالت املالية )76(،وينبغي أن تتاح هذه املزايا بصورة متساوية وتعكس
()77
أساس الدعم الحزيب أو السجل االنتخايب.

 7الحملة االنتخابية
أ عام
	تؤكد الدول األعضاء عىل أن ]1[ :لكل فرد الحق يف حرية التعبري مبا فيها الحق يف التواصل والحديث ،ويشتمل هذا الحق عىل حرية إبداء
1.7
اآلراء والحصول عىل املعلومات واألفكار دون تدخل أو تداخل من السلطة العامة وبغض النظر عن الحدود ]2[ ....لكل فرد الحق يف
التجمع والتظاهر السلمي ،وأن أي قيود ميكن أن يتم فرضها عىل مامرسة هذه الحقوق ينبغي أن ينص عليها القانون وتكون متوافقة مع
املعايري الدولية ]3[ ،ضامن الحق يف التجمع(.)78
	«لضامن أن إرادة الشعب تعترب األساس لسلطة الحكومة ،تضمن ()79الدول املشاركة تفعيل القانون والسياسية العامة للسامح بتنفيذ
2.7
الحمالت السياسية يف مناخ عادل وحر ال يتم فيه اتخاذ أي إجراءات إدارية أو عنف أو ترهيب لألحزاب وال املرشحني أن ال يقوموا بالتعبري
عن وجهات نظرهم ومؤهالتهم وعرضها للعامة ،أو منع الناخبني من التعلم من املرشحني واملناقشة معهم أو من صياغة آرائهم واالنتخاب
دون خوف من العقاب[ )80( ،و] ال يتم وضع عقبات قانونية أو إدارية – عىل أساس متييزي – أمام الوصول إىل اإلعالم لكافة التجمعات
()81
السياسية أو األفراد الذين يرغبون يف املشاركة يف العملية االنتخابية».
	يتطلب توفري املناخ العادل والحر املطلوب للحمالت السياسية الفعالة من الدولة أن تقوم بتوفري الفرص االنتخابية املتساوية أمام كافة
3.7
املرشحني واملنافسني لعرض رسالتهم وإيصالها إىل جمهور الناخبني )82( ،كام تلتزم الحكومة وكافة الكيانات الرسمية يف الدولة بتوفري الفرص
املتساوية أمام الجميع الستخدام املرافق العامة (مبا فيها األماكن الداخلية والخارجية لالجتامعات) ،والخدمات والدعم ( ،)83وال ينبغي
()84
التمييز بني املرشحني يف تطبيق القانون والقيود واللوائح واإلجراءات اإلدارية.
	إن التعهد بضامن مناخ عادل وحر للحمالت االنتخابية يُلزِم السلطات الرسمية باتخاذ كل ما من شأنه أن مينع اإلجراءات واألفعال التي
4.7
يقوم بها األفراد ضد الخصوم السياسيني وما من شأنه أن يحجم من قدرتهم عىل الرتويج ملرشحيهم وبرامجهم ،مبا فيها اإلجراءات التي

()74
()75
()76

()77
()78
()79
()80
()81
()82

()83
()84

انظر وثيقة كوبنهاجن  5–7و6–7؛ إرشادات  ،CDLالجزء األول3-–2 ،أ؛ .)ACEEEO، 14 (2
انظر وثيقة كوبنهاجن .4–5
انظر ،عىل سبيل املثال“ :)ACEEEO 14 (5 ،يف القضايا واإلجراءات املنصوص عليها يف القانون ،يجوز إجراء ترشيح وتسجيل املرشحني وقوائم مرشحي األحزاب
السياسية (التحالفات) عن طريق جمع العدد الذي ينص عليه القانون من توقيعات الناخبني ،أو إيداع مبلغ نقدي (مايل) لالنتخابات أو عن طريق إجراءات أخرى تضع
يف االعتبار ،باإلضافة إىل أمور أخرى ،الحالة الربملانية للحزب السيايس (التحالف) وعدد األصوات التي حصل عليها الحزب يف االنتخابات السابقة الخاص بالهيئة الترشيعية
الوطنية (الربملان)”.
انظر إرشادات  ،CDLالجزء األول3-–2 ،ب“ :عىل حسب املوضوع ،يجوز أن تكون املساواة صارمة أو تناسبية ... .فإذا كانت تناسبية ،فيجب معاملة األحزاب السياسية
وفقًا للنتائج املحرزة يف االنتخابات ...
وثيقة كوبنهاجن.9 ،
مؤلف سابق.7 ،
مؤلف سابق7–7 ،
مؤلف سابق8–7 ،
انظر وثيقة كوبنهاجن )UDHR، 29 (2)-(3 ،7.7؛ )ECHR، 10 (2؛  ،ECtHRقضية إنكال؛ إرشادات  ،CDLالجزء األول1-–3 ،أ؛ )ACEEEO، 5 (2–2؛ IPU،
.)3 (3)-(4هناك تفويض اقل بخصوص املدة الزمنية للحملة االنتخابية؛ وحول هذه النقطة ،ينص ميثاق  CISاالنتخايب  ،)5( 9عىل أن“ :تحديد مدة لالنتخابات
وإجرائها [وإجراءات االنتخاب األخرى] يجب أن يتم بطريقة تسمح للمرشحني واألحزاب السياسية (التحالفات) وأصحاب األدوار اآلخرين يف العملية االنتخابية بشن
حملة انتخابية مسبقة كاملة عىل نطاق واسع”.
انظر إرشادات  ،CDLمؤلف سابق“ :يحب عىل سلطات الدولة مراعاة واجبها بشأن الحيادية .وبشكل خاص ،ينطوي ذلك عىل  – 1وسائل األعالم – 2 ،النرشات 3
–الحق يف التظاهر  – 4متويل األحزاب واملرشحني».
انظر ،عىل سبيل املثال ،تقرير  ODIHRالنهايئ بشأن االنتخابات الربملانية يف جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة عام .2002
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تخالف القوانني والقيود )85( ،كام يقع عىل الدولة االلتزام مبنع واالستجابة إىل أي طعون ضد العنف أو الرتهيب الذي يتم توجيهه ومامرسته
()86
ضد املشاركني يف االنتخابات.
	كام تلتزم الدولة بتوفري املجاالت ،سواء من خالل اإلعالم التابع للدولة أو الوسائل األخرى ،التي يتم من خاللها التعبري عن الربامج الفعالة
5.7
لتوفري املعلومات والتثقيف للناخبني )87( ،ويف املناطق التي تقطنها أقلية قومية أو لغوية ،يتعني أن يتم توجيه هذه الربامج باللغة أو اللهجة
()88
الخاصة بأهل هذه املنطقة.
ب التمويل
	يجوز للدولة وضع الحدود املعقولة للتمويل الخاص لألحزاب السياسية أو املرشحني ليتم الحفاظ عىل التنافس الرشيف خالل االنتخابات(،)89
6.7
()90
والحد من متويل مبادرات الفساد والتأثري السلبي عىل السياسة.
	ينبغي أن يتم توفري أي متويل عام أو دعم للمرشحني أو األحزاب السياسية وحمالتهم االنتخابية بصورة مساوية وأكرث فعالية ،اعتامدا عىل
7.7
()91
معايري موضوعية مثل الدعم الحايل للمرشح أو الحزب أو النتائج يف آخر انتخابات أو حجم الدعم املطلوب للحملة.
	تطلب الدول من األحزاب السياسية واملرشحني املستقلني يف االنتخابات اإلفصاح من فرتة ألخرى وتقديم تقرير عن متويالت الحملة التي
8.7
تلقونها واملصادر التي أيت منها هذا التمويل ،إضافة إىل معدالت اإلنفاق عىل حمالتهم والغرض الذي تم من أجله تقديم هذه التمويالت
للحملة )92( ،ويتعني قيام سلطة االنتخابات القومية أو كيان رسمي آخر ()93مبراقبة التقارير الخاصة بتمويل الحمالت ونرشها للجميع عىل
املأل بصورة فورية ومناسبة.
	يجوز للدول تقييد أو منع مساهامت مادية أو عينية أو أي دعم آخر لألحزاب السياسية أو املرشحني من مصادر بعينها ،مثل األفراد
9.7
األجانب أو املنظامت األجنبية( ،)94وينبغي أن يتم منع املساعدة املبارشة من أجهزة الدولة أو املؤسسات الحكومية العامة )95(،كام ينبغي
أن يتم تحديد الطبيعة املحددة للمصادر وأنواع املساهامت وأوجه الدعم غري املسموح بها بصورة واضحة يف القانون وتحديدها ،عند
()96
الرضورة ،عرب لوائح وضوابط تضعها الجهات املعنية بالدولة.

()85
()86
()87
()88
()89
()90
()91
()92
()93
()94
()95
()96

انظر وثيقة كوبنهاجن .7–7 ،انظر أيضً ا ميثاق  CISاالنتخايب( )8( 9 ،االلتزام بالعقاب عىل انتهاكات حقوق الناخبني يف التصويت واإلجراءات االنتخابية).
انظر “ :)IPU، 4 (8يجب أن تتخذ الدول التدابري الرضورية لضامن متتع األحزاب واملرشحني واملؤيدين بدرجة متساوية من األمن ،ويجب أن تتخذ سلطات الدولة
الخطوات الالزمة ملنع حدوث عنف يف االنتخابات ”.انظر أيضً ا .)ACEEEO، 2 (3
انظر “ : )IPU، 4 (1وعىل وجه الخصوص ،يجب عىل الدول  ....أن تبدأ أو تسهل الربامج القومية للتعليم املدين ،وذلك لضامن أن الشعب يعرف إجراءات االنتخابات
ومشكالتها ”.انظر أيضً ا إرشادات  ،CDLالجزء األول1-–3 ،ب (تم االستشهاد به سابقًا بشكل جزيئ؛ انظر أيضً ا الحاشية السفلية التالية)
انظر إرشادات  ،CDLمؤلف سابق“ : – 3 ،.يجب [أيضً ا] توفري معلومات الناخبني بلغات األقليات القومية .انظر أيضً ا “ :)ACEEEO، 17 (6تبذل األحزاب أقىص
جهودها [من أجل] توفري املعلومات االنتخابية املشار إليها بالقانون ملمثيل األقليات الوطنية والجامعات العرقية بلغتهم األم”.
انظر  ،ECtHRقضيتي بومان وبييري بلوك ،إرشادات CDL؛ الجزء األول 3–2 ،ج-هـ؛ توجيهات  ODIHRللمراجعة القانونية)X.C، ACEEEO، 5 (2–2 ،؛ IPU، 3
 .)(3تنص إرشادات  ،CDLالجزء األول 3–2 ،هـ ،عىل أن“ :مبدأ املساواة يف الفرص ،يف حاالت معينة ،ميكن أن يؤدي إىل فرض قيود عىل إنفاق األحزاب السياسية،
خصوصا عىل اإلعالنات”.
ً
انظر تعليقات  ،UNHRC، 19التي تنص جزئيًا عىل أنه“ :يجوز تربير فرض قيود معقولة عىل إنفاق الحمالت حيثام كان ذلك رضوريًا لضامن عدم املساس بحرية اختيار
الناخبني أو عدم تشويه العملية الدميقراطية بسبب اإلنفاق غري التناسبي بالنيابة عن أي مرشح أو حزب”.
انظر إرشادات  ،CDLالجزء األول 3–2 ،أ-ب؛ توجيهات  ODIHRللمراجعة القانونيةX.B ،؛  .)ACEEEO، 16 (4تنص إرشادات  ،CDLالجزء األول 3–2 ،أ ،عىل
وخصوصا فيام يتعلق [جملة
أن“ :املساواة يف الفرصة يجب أن يكون مضمونًا لألحزاب واملرشحني عىل السواء .ويخول ذلك موقفًا محايدًا من جانب سلطات الدولة،
ً
القول] بالتمويل العام لألحزاب والحمالت( ”.الفقرة التالية ،ب  ،تناقش ما إذا كان من الجائز أن تكون املساواة “صارمة” أو “تناسبية” ،وتم االستشهاد به سابقًا).
انظر  ،ECtHRقضية بيري بلوك؛ إرشادات  ،CDLالجزء األول 3–2 ،د؛  .)ACEEEO 16 (5)-(8ينص إرشاد  CDLاملقتبس فقط عىل أن“ :متويل األحزاب السياسية
واملرشحني والحمالت االنتخابية يجب أن يكون شفافًا ”.وأحكام  ACEEEOاملقتبسة ترد بتفاصيل أكرب بكثري .انظر أيضً ا ميثاق .)CIS، 12 (5
انظر ميثاق  CISاالنتخايب( )6( 12 ،املراقبة أو اإلرشاف عىل متويل الحمالت ميكن أن يكون إما عرب الهيئات االنتخابية أو هيئات أو مسئولني آخرين).
انظر ECHR، 16؛  .)ACEEEO، 2 (7يتخذ ميثاق  CISاالنتخايب موقفًا قويًا ضد املشاركة األجنبية “املبارشة أو غري املبارشة” يف االنتخابات ،ويشمل ذلك من خالل
“املواطنني األجانب أو األشخاص من غري املواطنني أو الكيانات القانونية األجنبية أو الحركات الدولية غري الحكومية ”.ومبوجب املادة  )3( 12من امليثاق ،يُحظر كافة
أنواع التربعات األجنبية للمرشحني و األحزاب السياسية املتنافسة يف االنتخابات ،أو منظامت أخرى عامة مرتبطة مبرشح أو حزب.
انظر إرشادات  ،CDLالجزء األول 3–2 ،هـ.
انظر  ،ODIHRتوجيهات املراجعة القانونية ،الجزء العارش.

الجزء األول قامئة التزامات ومبادئ منظمة األمن والتعاون يف أوروبا حول االنتخابات الدميقراطية

19

ج اإلعالم
	10.7يتعني قيام الدول بتوفري الفرص املتساوية ،عىل أساس متسا ٍو وغري متييزي ،للمرشحني يف االنتخابات إلعالم العامة بربامجهم السياسية مبا
()97
فيها استخدام الوسائط اإلعالمية الرسمية للدولة.
	11.7يتعني قيام الدول بالحث عىل التغطية اإلعالمية الفعالة لالنتخابات )98(،ويتعني عىل سلطات االنتخابات توفري املعلومات بصورة منتظمة
لوسائل اإلعالم ،إضافة إىل توفري فرص أخرى لتغطية االنتخابات بصورة كلية وفورية )99(،وال تقوم الدول بفرض أي قيود خاصة عىل وسائل
اإلعالم خالل عملية االنتخابات باستثناء ما يتعلق باملحتوى الذي يؤثر بصورة كبرية عىل التصويت (مثل إعالن نتائج االقرتاع قبل أو أثناء
عملية التصويت )100( ،أو إجراء دعاية انتخابية أو برامج ذات صلة بأحزاب خالل فرتة تعليق الدعاية االنتخابية القانونية التي تم اإلعالن
()101
عنها).
	12.7يتعني عىل الدول ضامن توفري اإلتاحة الكاملة واملعاملة العادلة للمرشحني يف االنتخابات من قبل كافة وسائل اإلعالم املحلية اململوكة
للدولة ،مبا فيها وسائل اإلعالم املطبوعة واإللكرتونية )102(،وميتد هذا االلتزام للتقارير اإلخبارية ،والتعليقات اإلخبارية وكافة املحتويات
األخرى.
	13.7تضمن الدول أن كافة األحزاب واملرشحني يحصلون عىل معدالت متساوية لإلعالن عن حمالتهم االنتخابية )103( ،وخالل فرتة االنتخابات
يطلب من كافة وسائل اإلعالم تحديد مصدر اإلعالنات أو الربامج األخرى الخاصة باالنتخابات بصورة واضحة وأن هذه الربامج ترعاها
()104
أحزاب سياسية أو مرشحني أو جهات أخرى.
	14.7كام تلتزم الدول بإقامة الوسائل التي من خاللها يتم تنفيذ وتوفري التغطية اإلعالمية العادلة لالنتخابات والحفاظ عىل هذه العدالة ،دون
تقييد غري رضوري لقدرة وسائل اإلعالم عىل تقديم تقرير كامل ومفصل حول االنتخابات ،وينطبق األمر ذاته عىل وسائل اإلعالم الخاصة
للتعبري عن وجهات نظرهم وآرائهم يف املرشحني واألحزاب السياسية وبرامجها )105( ،وبصفة خاصة يتعني عىل الدول تحديد اإلجراءات
الخاصة بتلقي الشكاوي من قبل املنافسني االنتخابيني فيام يتعلق باملامرسات اإلعالمية غري القانونية أو غري العادلة خالل عملية االنتخابات
()106
والبت فيها.

()97
()98
()99
()100
()101
()102
()103
()104
()105
()106

انظر إرشادات  ،CDLالجزء األول 1–3 ،ب .)ACEEEO 7، 17 (6 ،تنص إرشادات  ،CDLمؤلف سابق ،.عىل أنه “ :تتحمل الهيئات العامة عدد من االلتزامات؛ يف
مجملها ،يجب عليها – 1 :تقديم أوراق الرتشيح املستلمة إىل اللجنة االنتخابية – 2 ،متكني جمهور الناخبني من معرفة القوائم واملرشحني املتنافسني يف االنتخابات ،عىل
سبيل املثال من خالل النرش الالئق”... .
انظر وثيقة كوبنهاجن.8.7 ،
انظر ميثاق  CISاالنتخايب( )3( 13،يجب عىل الدول ضامن أن الصحافة لها الحق يف حضور اجتامعات الهيئة االنتخابية ومراجعة وثائق ومواد االنتخابات وحضور
مناسبات الحمالت العامة وأن تكون متواجدة أثناء عملية التصويت وحساب عدد األصوات وجدولة األصوات وإعالن النتائج).
انظر  ،ODIHRدراسة الستفتاء اآلراء حول االنتخابات.
انظر تقرير  ODIHRالنهايئ بشأن االنتخابات الربملانية األلبانية لعام  ،2001الصفحة ( 22يجب احرتام فرتة الصمت االنتخايب من جانب األحزاب ووسائل اإلعالم).
انظر وثيقة كوبنهاجن 7–7 ،و 8–7؛  ،OSCEقضية  BiHاإلعالمية؛ UDHR، 19؛ إرشادات  ،CDLالجزء األول 3–2 ،أ – ACEEEO، 4 (3)، 17 ،1؛ IPU، 3
.)(4
انظر إرشادات  ،CDLالجزء األول“ :3–2 ،وفقًا ملبدأ حرية التعبري ،يجب وضع حكم قانوين لضامن وجود حد أدىن من إمكانية الوصول إىل وسائل اإلعالم املسموعة
واملرئية الخاصة ،وذلك فيام يتعلق بالحملة االنتخابية واإلعالن ،بالنسبة لجميع املشاركني يف العملية االنتخابية ”.انظر أيضً ا تقرير  ODIHRالنهايئ بشأن االنتخابات
الربملانية يف جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة لعام .2000
انظر توجيهات  ODIHRللمراجعة القانونية.
انظر وثيقة كوبنهادن 7–7 ،و 8–7؛ UDHR، 19؛ تقرير  UNHRCبشأن قريغستان21 ،؛  ،ECtHRقضيتي لوبيز جوميز دا سيلفا و أوبريشليك؛ إرشادات ،CDL
الجزء األول 3–2 ،أ –  2وج؛ ACEEEO، 4 (3)، 17؛.)IPU، 3 (4
انظر ،عىل سبيل املثال ،تقارير ODIHRالنهائية بشأن االنتخابات الربملانية والرئاسية بجمهورية قريغستان عام  2000واالنتخابات الربملانية الجورجية.
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 8عملية التصويت
	«لضامن أن إرادة الشعب تعترب األساس لسلطة الحكومة )107( ،تضمن الدول املشاركة أن يلتزم الناخبني باالقرتاع الرسي أو بإجراءات
1.8
()108
االقرتاع الحر واملساواة.
	ينبغي أن تضمن اإلجراءات التي تحكم االنتخابات أن عملية االقرتاع رسية ومنظمة وفردية وتتم بصورة رسية.
2.8

()109

	ينبغي أن تضمن إجراءات االقرتاع أن الناخبني املسجلني محددين بصورة متساوية وأن األدوات يف مكانها وذلك ملنع التصويت املزور،
3.8
كام يتعني تنفيذ اإلجراءات أيضا يف حامية سالمة صناديق االقرتاع وأدوات االقرتاع الحساسة األخرى قبل وخالل وبعد عملية التصويت.
()110

()111

	يتعني أن يتم وضع أماكن االقرتاع ( )112يف املواقع التي تضمن توفري الفرص املتساوية لكافة الناخبني ملامرسة حقوقهم يف االنتخاب بالصورة
4.8
التي ال متثل عبئا ال ميكن تحمله )113( ،ومبوجب القيود األمنية الرضورية ،يتعني أن يتم تطبيق إجراءات االقرتاع الخاصة للسامح للمرىض
واملعاقني وكبار السن وقاطني األماكن النائية والذين ليست لديهم القدرة عىل الوصول لصناديق االقرتاع بالتصويت ووضع أصواتهم يف
()114
الصناديق.
	يتعني أن تضمن إجراءات االقرتاع توفري مناخ هادئ ومرتب داخل مناطق االقرتاع ،ويف أقرب أماكن للناخبني ،بالدرجة املمكنة ،وال ينبغي
5.8
()115
أن يتم تعريض الناخبني ألي شكل من أشكال اإلزعاج ،أو الرتهيب أو التأثري القرسي /اإلجباري.
	وينبغي أن ال يتم وضع أي رموز ألحزاب أو صور لشخصيات بارزة مرتبطة بحزب معني ،أو ممتلكات شخصية من أي نوع لوسائل إعالم
6.8
أو برامج أخرى معروف عنها انتامءاتها السياسية داخل لجان وأماكن االقرتاع )116(،كام ال ينبغي السامح لألفراد الذين ليس لديهم ترخيصا
()117
للمشاركة يف عملية االقرتاع أو مراقبتها أو اإلرشاف عليها بالتواجد يف مراكز االقرتاع.

()107
()108
()109
()110
()111
()112
()113
()114
()115
()116
()117

وثيقة كوبنهاجن.7 ،
.مؤلف سابق( 4–7 ،.مقتطفات)
انظر وثيقة كوبنهاجن 1–5 ،و4–7؛ تعليقات UNHRC، 20؛ إرشادات  ،CDLالجزء األول2–3 ،؛  ACEEEO، 11 (1و )3؛  .)IPU، 4 (5يؤكد ميثاق CIS
االنتخايب ،)4( 5 ،أيضً ا عىل استبعاد “احتامل بذل أي جهد سيطرة أو مراقبة عىل ملء ورقة التصويت من قبل الناخب  “ ...كام يعارض ميثاق  CISاالنتخايب أي إكراه
أو إجبار يُفرض عىل الناخبني لسحب أوراق االقرتاع يف االنتخابات .مؤلف سابق ،.املادة (.)8
انظر إرشادات  ،CDLالجزء األول.2–3 ،
انظر ،عىل سبيل املثال ،تقرير  ODIHRالنهايئ النتخابات الحكومة املحلية األلبانية عام  ،2000ص .19
انظر مؤلف سابق[ : 2 ،.يجب] عىل جمهور الناخبني أن يتوقعوا احتامل التصويت يف لجنة اقرتاع”... .
انظر “ :)IPU، 2 (5يحق لكل ناخب الوصول بفاعلية وعىل قدم املساواة إىل لجنة اقرتاع من أجل مامرسة حقه يف التصويت”.
انظر إرشادات  ،CDLالجزء األول 2–3 ،من  2إىل .6
انظر وثيقة كوبنهاجن 4–7 ،و .7–7وتشري تعليقات  ،UNHRC، 10إىل أن“ :أي تدخل ميسء لالستخدام يف عملية التسجيل أو التصويت ،وكذلك التخويف أو اإلكراه
للناخبني ،يعترب ذلك محظو ًرا مبوجب قانون العقوبات ويجب تفعيل هذه القوانني بكل رصامة”.
مل يتم التوصل إىل وجود مراجع محددة يف هذه النقطة ،لكن غالبا ما يقدم مراقبي االنتخابات تقارير تفيد وجود مخالفات وانتهاكات ملبادئ الحفاظ عىل املواد االنتخابية
وأماكن االقرتاع ليك يتم الحفاظ عىل املناخ املرتب والذي ال تتوافر فيه أمارات اإلكراه يف التصويت واملطلوب لتوفري االقرتاع الحر الحقيقي.
انظر التقارير النهائية ملكتب  ODIHRحول االنتخابات الربملانية يف أرمينيا وأوزبكستان عام  ،1999واالنتخابات الربملانية يف جورجيا وطاجيكستان يف عام
2000وانتخابات املحليات يف جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة (ال ميكن بقاء أفراد ال يحملون تصاريح يف أقسام االقرتاع ،مبا يف ذلك ،يف العديد من الحاالت،
املوظفني املحليني.
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	يتعني أن تتوافر لدى لجنة االقرتاع السلطة لطلب الدعم األمني من الجهات والسلطات املعنية يف حالة حدوث أي اضطرابات أو إزعاج،
7.8
( )118بيد أنه ال ينبغي أن يدخل أفراد األمن لجان االقرتاع أو يترصفوا بصورة تؤثر عىل عملية التصويت )119( ،وينبغي أن تسري أماكن االقرتاع
()120
والبيئة املحيطة بها وفقا للسياسات التي وضعتها السلطات املعنية للدرجة الرضورية التي تحددها القوانني املحلية.
	يتعني أن توفر القوانني والضوابط السارية واملعمول بها أن كافة مراحل عملية التصويت تكون فردية ،وال يتم عمل أي استثناء لقيام العامل
8.8
القامئني عىل االستفتاء بالسامح بالتصويت لشخص آخر غري موجود (سواء بالتصويت الجامعي ،أو ألحد أفراد األرسة ،أو تصويت الوكيل
غري الرسمي) )121( ،باستثناء عندما ال يكون لدى الناخب القدرة عىل وضع ورقة االقرتاع يف الصندوق وأنه يف حاجة إىل مساعدة شخصية
للقيام بذلك ،ففي املوقف األخري ،يتعني أن يتم توفري املساعدة من قبل شخص ما يختاره الناخب أو شخص آخر يتم اختياره بصورة محايدة،
()122
ويكون مطلوبا منه أن يقوم باحرتام رسية التصويت ،ويتجنب احتاملية التأثري عىل الناخب يف التصويت.
	يتعني الحفاظ عىل الرسية املطلقة لالقرتاع يف كافة نواحي العمليات االنتخابية داخل أماكن االقرتاع ،مبا فيها ما يتعلق بإصدار أوراق
9.8
()123
التصويت ،وترتيبها وعدد كبائن التصويت أو الشاشات وإحكام غلق الصناديق.
	10.8هذا وتؤثر عمليات التصويت الخاصة كالتصويت مقدما أو التصويت يف يوم االنتخابات يف أماكن اإلقامة (مبا فيها املستشفيات ،ومؤسسات
اإلعاشة األخرى ،أو أماكن الحجز أو السجون) ،أو يف مواقع خاصة (كالقواعد العسكرية ،واملباين الدبلوماسية والقنصلية ،أو السفن يف
البحار) ،أو التصويت غيابياً (مبا يف ذلك التصويت بالربيد) ،أو بأي وسيلة تصويت أخرى تحدث خارج مراكز االقرتاع (كام هو الحال بالنسبة
للمرىض أو العجزة) ،إضافة إىل األنواع املختلفة للتصويت االلكرتوين عن بعد ،كل هذا وذاك يؤثر تأثريا كبريا عىل الحق يف التصويت،
( )124ومع ذلك فيتعني أن يتم تصميم وتنفيذ إجراءات االقرتاع اإللكرتونية أو الخاصة بحرص شديد ليك يتم الحفاظ عىل رسية االقرتاع
()125
واملحاسبية ،بينام يف الوقت ذاته يتم البعد عن التزوير أو التأثري غري الرضوري.

 9النتائج :تحديدها وإعالنها وتنفيذها
	«لضامن أن تكون إرادة الشعب األساس لسلطة الحكومة ،تضمن( )126الدول املشاركة أن يلتزم الناخبون بضامن تقديم تقرير عن األصوات
1.9
من خالل إعالن النتائج الرسمية للعموم بأمانة[ )127(،و] ضامن أن املرشحني الذين حصلوا عىل العدد الرضوري لألصوات والتي يطلبها
القانون قد تم متثيلهم متثيال صحيحا يف املكاتب وأنه مسموح لهم بالبقاء يف املكتب إىل أن تنتهي فرتة ترصيحهم أو أن تنتهي عملية الفرز
()128
بالصورة التي يضبطها القانون مبا يتوافق مع اإلجراءات الدميقراطية الربملانية والدستورية».

()118

()119
()120
()121
()122
()123
()124
()125
()126
()127
()128

ينص التقرير التفسريي املصاحب إلرشادات  ،CDLمرجع سابق عىل أنه“ :يتعني أن يقوم كل قانون انتخايب بتوفري الفرصة للتدخل من قبل قوات األمن يف حالة حدوث
مشكلة ،ففي هذه الحالة؛ يتعني أن يكون لدى الضابط النوبتجي يف االنتخابات السلطة مبفرده الستدعاء قوات الرشطة ... ،حيث أن األمر يف هذه الحالة يتطلب قرارا
لحظيا ”...ومل يتم تضمني وال إدراج التوصيات التي تتعلق بتعيني هذه السلطة للضابط النوبتجي بدال من لجنة االقرتاع يف هذا البند ،نظرا ألن هناك انقساما يف وجهات
النظر بني خرباء االنتخابات يف هذه النقطة ،وبصفة خاصة فيام تعلق بكيفية تطبيق هذا األمر يف ظروف محددة.
انظر عىل سبيل املثال ،التقارير النهائية ملكتب  ODIHRحول االنتخابات الربملانية يف التفيا وأوكرانيا لعام  ،2002واالنتخابات الرئاسية يف بيالروسيا.
انظر ( )IPU، 4 (8تم اقتباسه مسبقا).
انظر إرشادات  CDL،I، 4ب“ ،يتعني أن تكون عملية التصويت رسية ،كام يتعني منع التصويت العائيل وأي شكل من أشكال الرقابة عىل صوت الناخب من جانب ناخب
آخر.
مل يتم الحصول عىل مرجع محدد لهذه النقطة ،لكن ينبع هذا املبدأ من القوانني التي تتعلق بتجنب انتهاك رسية الناخب ،وأمنه ،وحريته يف التصويت ،وينصح خرباء
االنتخابات باالهتامم بالعوامل املذكورة يف هذا البيان فيام يتعلق مبساعدة الناخبني املعاقني.
انظر  ،)ICCPR،25 (2إرشادات .CDL، I، 4
تم إعطاء انتباه وتركيز قليل عىل فوائد التصويت الخاص أكرث من املشكالت التي يؤدي إليها من وجهة نظر ما يتعلق باألمن ،فلقد متت التوصية بالتصويت الخاص يف
امليثاق االنتخايب لـ “ :)CIS، 3(3يف الحاالت ويف املسارات املنصوص عليها يف القانون ،يتعني أن يتم تزويد املواطنني بإمكانية مامرسة حقوقهم يف التصويت من خالل
تنظيم تصويت [مقدما] ،والذي يقوم عىل التصويت خارج مراكز االقرتاع أو إجراءات التصويت األخرى التي تضمن توفري أقىص درجات الراحة واملالمئة للناخبني”.
انظر إرشادات .)CDL، I، 3.2، ACEEEO، 9 (3
وثيقة كوبنهاجن.7 ،
مؤلف سابق( 4.7 ،مقتطفات)
مؤلف سابق.9.7 ،
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	يتعني أن تتسم عملية فرز األصوات وعدها وتحديد نتائج االنتخابات بالشفافية املفتوحة للمراقبني واملندوبني عن املرشحني يف االنتخابات
2.9
إضافة إىل باقي املراقبني )129( ،ويتعني أن يتم التوقيع عىل النتائج الختامية من قبل رئيس اللجان ويتم طرحها للتوقيع أو لتسجيل التعليقات
من باقي أعضاء اللجنة ،كام يتعني أن يتم عرض النتائج عىل مندويب املرشحني يف االنتخابات واملراقبني الحارضين ،ويتم طرحها للتفتيش
()130
العام ،ويتم توفري نسخ لكافة أعضاء اللجان ،وأي مندوب من مندويب املرشحني ،وإن أمكن يتم توفري نسخ لكافة الحارضين.
	كام يتعني يف الوقت ذاته أن تتسم عمليتا نقل واستالم النتائج من قبل اللجان العليا املسئولة عن االنتخابات وإعالن نتائجها بالشفافية
3.9
وتتاح ملندويب املرشحني إضافة إىل باقي املراقبني مراقبتها )131( ،كام يتعني أن يتم توفري نسخ من النتائج الختامية للمندوبني أنفسهم ،وإن
أمكن يتم توفري نسخ لكافة املراقبني الحارضين( ،)132كام يتعني توافر الوسائل التي تضمن سالمة الربامج ودقة البيانات الخاصة مبعلومات
()133
التصويت والتي يتم نقلها إلكرتونيا.
	يتعني أن يتم تنفيذ إعالن النتائج – مبا فيها عدد األصوات رقميا (وعدم االكتفاء بالنسب املئوية فقط) للمرشحني املختلفني ،أو قامئة
4.9
املرشحني جميعهم ،أو إن أمكن ،مستلمي التفويضات التي تم إعطاؤها بناء عىل أساس التمثيل النسبي أو النظام اآلخر الذي يتطلب إحصاء
إضايف – بطريقة شفافة ودقيقة جدا )134( ،ويجوز أن يتم تأجيل إعالن النتائج النهائية إىل أن يتم نظر الطعون املقدمة من املرشحني أو
–عادة االنتخابات يف الدوائر التي يقىض بإعادتها ،لكن ينبغي الترسيع بإعالن وإطالق النتائج املبدئية يف أرسع وقت باستثناء الظروف
()135
املستحدثة.
	هذا ويتعني أن تشتمل النتائج املنشورة عىل جدول يحتوي عىل تقسيم كامل لألصوات الصحيحة بالدائرة االنتخابية (املقاطعة) وباملنطقة
5.9
(يف حالة ما إذا كانت األصوات محصورة عىل يد كيان انتخايب آخر وسيط) ،إضافة إىل تقسيم كامل لألصوات بلجان التصويت (لجنة
االقرتاع) )136( ،باستثناء ما إذا مل يتم إحصاء وعد األصوات عىل أساس لجان االقرتاع ،وميكن أن يتم حذف تقسيم عدد األصوات باملنطقة أو
بلجان االقرتاع يف حالة ما إذا كان ذلك الحرص سيؤدي إىل التمييز أو فعاليات عكسية عدائية ضد مجموعة معينة من قاطني هذه املنطقة.
()137

	ويتعني أن تتم إعادة كافة مواد االقرتاع الشديدة الحساسية (والتي تضم صناديق االق�تراع ،وسجالت لجان التصويت والقوانني
6.9
والربوتوكوالت اإلحصائية بكافة مستوياتها) وذلك عقب انتهاء التصويت بفرتة معينة ومحددة يف القانون ،والتي تكون فرتة كافية التخاذ
()138
القرار النهايئ والبت يف كافة الطعون االنتخابية يف كافة الدوائر واملحاكم كحد أدىن.
	وال يجوز ألية جهة حكومية رسمية أن تقوم بتعليق عمل مندوب املرشح الفائز يف االنتخابات أو سحبه (سواء كانت هذه الجهة وكالة
7.9
تنفيذية ،أو سلطة انتخابية ،أو جهة ترشيعية ،أو محكمة ،أو كيان آخر) فيام عدا ما يطلبه ويجيزه القانون ،وال ينبغي أن يسمح القانون

()129
()130
()131
()132
()133
()134

()135
()136
()137
()138

انظر إرشادات  ،CDL، I،3.2، xiiiوإرشادات املراجعة القانونية الخاصة مبكتب .)ODIHR، XIII، ACEEEO، 5(4.2)، IPU، 4 (6
انظر بوجه عام ،إرشادات املراجعة القانونية الخاصة مبكتب  ،ODIHRمؤلف سابق.
انظر إرشادات  ،CDL، I،2.3، xiiiإرشادات املراجعة القانونية الخاصة مبكتب  ،ODIHRيتعني أن تتسم عملية عد األصوات بالشفافية ،حيث يتعني أن يتم السامح
للمراقبني ومندويب املرشحني ووسائل اإلعالم بالحضور ،ويتعني أن يتوافر لدى هؤالء األفراد الفرصة للحصول عىل السجالت ،xiv ،كام يتعني أن يتم نقل النتائج ألعىل
املستويات بصورة مفتوحة وعامة”.
انظر إرشادات املراجعة القانونية الخاصة مبكتب  ،ODIHRمؤلف سابق.
مل يتم تناول موضوع هذه الفقرة بالتفصيل يف األعراف أو املعايري الحالية للمامرسات االنتخابية ،ونظرا ألن نقل النتائج أصبح يعتمد عىل الحاسب بصورة كبرية ،فإن
هناك حاجة ماسة إىل الحصول عىل طرق خاصة بفحص سالمة البيانات ودقة نقل البيانات.
انظر ،عىل سبيل املثال“ :)ACEEEO، 5(2 ،تضمن االنتخابات العادلة  4.2 .... :األداء األمني للفعاليات االنتخابية واإلجراءات االنتخابية التي تم توفريها مبوجب
القوانني ،وبصفة خاصة خالل عملية التصويت وحساب عدد األصوات ،والرشط الرسيع للمعلومات الكاملة حول نتائج التصويت ،والتي تبدأ من مستوى لجان التصويت،
مبا يف ذلك الرشط الخاص بإمكانية استالم املراقبني النسخ الرسمية ،والربوتوكوالت الخاصة بالتصويت و/أو نتائج االنتخاب من الكيانات االنتخابية وإمدادهم باملنشورات
الرسمية لكافة القامئني بالتصويت ونتائج االنتخابات يف حدود الوقت املعقول”.
انظر عىل سبيل املثال ،التقرير النهايئ ملكتب  ODIHRحول انتخابات النواب يف املجلس الكروايت ،ص .29
انظر  ،ACEEEOمؤلف سابق ،تدعم نتائج عدد من بعثات مراقبة االنتخابات التي قام بها مكتب  ODIHRهذا املبدأ.
انظر إرشادات املراجعة القانونية ملكتب .ODIHR، XIII.F
انظر عىل سبيل املثال ،التقرير النهايئ  ODIHRحول االنتخابات الرئاسية البيالروسية يف عام  ،2001ص.27.
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الذي يعتمد عليه هذا اإلجراء بفرض عقوبات بصورة موجزة أو غري متناسبة وال يجوز أن يتم تطبيقه بالصورة التي تطغى عىل اإلرادة
()139
التي عرب عنها جمهور الناخبني ،أو عىل الحق يف االنتخاب يف املكتب ،أو عىل حرية الرأي السياسية أو اآلراء األخرى.

 10الشكاوي والطعون
	1.10تعلن الدول األعضاء يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا رسميا أن العنارص التالية تندرج ضمن عنارص العدالة الرضورية للتعبري التام
والكامل عن الكرامة والنزاهة األصيلة وحقوق املساواة غري القابلة للتقييد والتي يتم توفريها لحقوق اإلنسان ،وتتمثل تلك العنارص فيام
ييل( .....)140لكل فرد الحق يف الحصول عىل الوسائل الفعالة لالعرتاض واالستئناف ضد القرارات اإلدارية ،لضامن احرتام الحقوق األصيلة
األساسية )141(،وضامن سالمة اإلجراءات القانونية ،ويتعني أن تكون القرارات اإلدارية املتخذة ضد الفرد مربرة ولها سندها القانوين ويتعني
أن تكون موافقة للقوانني االعتيادية املتاحة[ )142(،و] ضامن استقاللية القضاة ،والعمل املستمر واملتواصل للخدمة القضائية العامة للشعوب
()143
خالل تلك املرحلة.
«	2.10تأمل الدول األعضاء ضامن أكرب قدر من الشفافية يف تطبيق االلتزامات التي تم التعهد بها يف وثيقة فيينا الختامية تحت رئاسة البعد
اإلنساين ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،وقررت قبولها كمعيار قائم عىل الثقة لقياس حضور املراقبني الذين تم إرسالهم من قبل الدول
املشاركة أو مندويب املنظامت غري الحكومية واألفراد املهتمني اآلخرين لحضور فعاليات الجلسات بنفس الصورة التي نص عليها يف القانون
الترشيعي املحيل والدويل ،ويُفهم أن الجلسات ميكن أن يتم تعليقها وفقا للظروف التي يحددها القانون والتي تتوافق مع االلتزامات القامئة
()144
مبوجب القانون وااللتزامات الدولية.
	3.10يتعني أن يكون لجمهور الناخبني القدرة عىل تقديم الشكاوي التي تتعلق بكافة أوجه العمليات االنتخابية ،لتستمع الجهات والكيانات
القانونية واإلدارية املعنية لشكواهم ،وللطعن يف املحكمة املعنية )145( ،كام يكون للناخبني القدرة عىل تقديم الشكاوى والطعون التي
()146
تتعلق بانتهاك الحق يف االقرتاع مبا فيها عملية تسجيل الناخبني.
	4.10ويتعني أن يتم النظر واالهتامم بالشكاوى والطعون االنتخابية التي تسمح بحلها بصورة فعالة وفورية )147( ،وال ينبغي أن تسمح عملية
()148
الشكاوى والطعون بتكرار الطعون بصورة قد تعيق إعالن النتائج.

( )139انظر وثيقة كوبنهاجن( 52 ،5 ،)2(2 ،ICCPR ،7.9 ،أ) ،ECHR ،بروتوكول رقم  ،1بند رقم  ،ECtHR ،3القضايا السياسية الرتكية ،قضية جوليدير ،والقضايا
األخرى ،انظر بوجه عام تعليقات  ،UNHRCوبصفة خاصة  ،71–01وينص ميثاق  CISاالنتخايب ،)5( 1 ،عىل أن“ :الفرد املنتخب هو الفرد الذي يفوز بالعدد
املطلوب من األصوات .....ويتعني أن يتم تسكينه يف الوظيفة التي تم انتخابه لها مبوجب اإلجراءات والرشوط التي ينص عليها القانون ،وبالتايل فإنهم يضطلعون
ملسئولياتهم ....ويظلون يف مناصبهم [حتى] انتهاء فرتة سلطتهم ،أو [حتى] إنهاء املدة بطريقة أخرى محكومة يف الدستور ،والقوانني مبا يتوافق مع اإلجراءات
الدستورية والربملانية الدميقراطية”.
()140
()141
()142
()143
()144
()145

()146
()147
()148

وثيقة كوبنهاجن.5 ،
مؤلف سابق.10.5 ،.
مؤلف سابق.11.5 ،.
مؤلف سابق.12.5 ،.
مؤلف سابق( ،12 ،استبدال  OSCEمحل )CSCE
انظر إرشادات  ،CDL، II، 3.3مكتب  ،ODIHRتقرير النزاع االنتخايب ،وإرشادات املراجعة القانونية ،XIV، ACEEEO، 4 (6)، 5(6.2)، 18 ،وتنص إرشادات ،CDL
مؤلف سابق ،عىل“ :يتعني أن تتوافر لدى الكيان الذي يبت يف الطعن السلطة يف هذه األمور كالحق يف التصويت – مبا يف ذلك السجالت االنتخابية – واألهلية ،ورشعية
وصالحية اإلجراءات االنتخابية ،واإلرشاف املناسب عىل قوانني الحمالت االنتخابية ونتائج االنتخابات”.
انظر إرشادات “ ،CDL، I، 2.1، ivيتعني أن يكون هناك إجراء إداري – مبوجب قيد قضايئ – أو إجراء قضايئ ،مام يسمح بتسجيل الناخب غري املسجل “ ... ،انظر
أيضا امليثاق االنتخايب لـ  ،)CIS، 16 (1انظر بوجه عام ،مكتب  ،ODIHRتقرير النزاع االنتخايب.
انظر إرشادات  ،)CDL، II، 3.3، ACEEEO، 5 (6.2)، IPU، 4 (9حيث تنص املادة األخرية عىل“ :تلتزم الدول بضامن أن انتهاك حقوق اإلنسان والشكاوى ذات
الصلة بالعملية االنتخابية يتم تحديدها فورا خالل اإلطار الزمني للعملية االنتخابية وبشكل فعال عىل يد هيئة مستقلة ومحايدة مثل لجنة االنتخابات أو املحكمة .أنظر
كذلك إعالن  CISاالنتخايب ( )f( )4( 10إن إجراءات الطعن واالستئناف يجب أن تكون “رسيعة وفعالة”) .أنظر ،عموماً ،ODIHR ،تقرير النزاعات االنتخابية.
تنص املادة رقم  ،)4( 6من امليثاق االنتخايب لـ  ،CISعىل أن“ :األحزاب تتابع االفرتاض القائل بأنه ال يتعني أن يكون هناك إجراءات متخذة ،أو طعون منشورة لتنفيذ
اإلجراءات التي تحث أو تهدف إىل كرس أو إلغاء أو إيقاف رشوط االنتخابات ،لتنفيذ اإلجراءات االنتخابية واإلجراءات التي تحدد مبا يتوافق مع الدستور ،والقوانني”،
انظر أيضا التقرير النهايئ ملكتب  ODIHRحول االنتخابات الربملانية لعام  2002يف جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة.
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	5.10يتعني أن تتسم عمليات النظر يف الشكاوى من قبل كيانات االنتخابات والطعون أمام املحاكم بالشفافية الكاملة )149( ،كام ينبغي أن يتم
تطبيق نتائج وأسباب الشكاوى والطعون رسميا ،ويتم إصدارها يف استامرة مكتوبة ويتم إعالنها للرأي العام ،هذا ويجب أن يشتمل السجل
العام للشكاوى والطعون االنتخابية عىل تفاصيل كافية عن الشكوى ،والبت فيها ،والقرار الذي تم التوصل إليه ليك يتم توفري فهم تام
()150
للظروف واملالبسات والقضايا املندرجة تحتها.

 11املراقبة املحلية والدولية
	1.11تعترب الدول املشاركة أن حضور املراقبني ،سواء كانوا مراقبني محليني أو أجانب ،سوف يعزز من العملية االنتخابية يف الدول التي تجري
فيها االنتخابات ،وبالتايل فإن تلك الدول تتوجه بالدعوة إىل املراقبني من أي دول مشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومن أي
مؤسسة أو منظمة أخرى خاصة والذين يرغبون يف مراقبة االنتخابات أن يقوموا مبراقبة فعاليات االنتخابات املحلية التي تجرى يف أوطانهم،
بالدرجة التي ينص عليها القانون ،كام أن تلك الدول األعضاء ستحاول تيسري عملية مراقبة واستقرار العملية االنتخابية التي تجرب يف
()151
أوطانهم ،ويتعهد هؤالء املراقبون بعدم التدخل يف فعاليات العملية االنتخابية أو إعاقة سريها.
«	2.11يف محاولة منهم إلعادة التأكيد عىل التزاماتهم بضامن فعالية حقوق األفراد يف معرفة حقوق اإلنسان والحريات األساسية والترصف بناء
عليها ،واملساهمة بصورة أكرث فعالية ،سواء عىل املستوى الفردي أو من خالل التعاون مع اآلخرين ،يف حامية هذه الحقوق وصيانتها ،فإن
الدول األعضاء تعرب عن التزاماتها بتحقيق النقاط التالية ...... )152( :ضامن حصول األفراد عىل التصاريح التي متكنهم من الحق يف التجمع ،مبا
يف ذلك الحق يف تشكيل واالنضامم واملشاركة بفعالية يف املنظامت غري الحكومية والتي تهدف إىل تطوير وحامية حقوق اإلنسان والحريات
األساسية )153(،والسامح ألعضاء هذه الجامعات واملنظامت بالتواصل مع الكيانات املامثلة داخل وخارج أوطانهم ومع املنظامت الدولية،
واملشاركة يف التعامل والتواصل والتعاون مع هذه الجامعات واملنظامت ،ولتلقي واستالم واالستفادة من املساهامت املالية التطوعية والتي
()154
يتم الحصول عليها من مصادر محلية وأخرى دولية مبا يتوافق مع القانون يف تطوير وحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية.
	3.11ويتعني أن يحمل املراقبون من املنظامت املحلية والدولية تصاريح تجيز لهم متابعة كافة فعاليات ومراحل العملية االنتخابية( ،)155كام يتعني
استالمهم التصديقات املناسبة التي تساعدهم عىل تحقيق هذا الغرض قبيل فرتة كافية من االنتخابات لتتيح لهم الفرصة لرتتيب فعالياتهم
ومهامهم بفعالية ،ويتعني أن تسمح األحكام القانونية السارية واملعمول بها يف البلد إضافة إىل الضوابط واللوائح الرضورية لهم بالقيام
()156
مبهامهم بفعالية ومبا يتوافق مع أفضل املامرسات الدولية يف الرقابة عىل االنتخابات.
«	4.11ميكن للمنظامت غري الحكومية (واملعروفة اختصارا بـ  )NGOأن تقوم بدور هام وحيوي يف تطوير وترويج حقوق اإلنسان والدميقراطية
وأحكام القانون ،حيث إنها تعترب مكونا ال يتجزأ من املجتمع املدين القوي ،ولقد عاهدنا أنفسنا عىل أن نقوم بتدعيم قرة املنظامت غري
()157
الحكومية عىل املساهمة التامة والكاملة يف تطوير املجتمع املدين واحرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية”.
	5.11كام يعيد ممثلو الدول املشاركة تأكيدهم عىل التزاماتهم بإقامة انتخابات جرة وعادلة مبا يتوافق مع االلتزامات الخاصة مبنظمة األمن
والتعاون يف أوروبا ،وخصوصا وثيقة كوبنهاجن لعام  ،1990حيث إننا ندرك أن مساعدة مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان
من املمكن أن تزود الدول املشاركة بالقدرة عىل تطوير وتطبيق الترشيعات االنتخابية ،ومبا يتوافق مع هذه االلتزامات ،ندعو املراقبني

()149
()150
()151
()152
()153
()154
()155
()156
()157

انظر بوجه عام ،إرشادات  ،CDLمؤلف سابق ،مكتب  ،ODIHRتقرير حول الرصاع يف االنتخابات وإرشادات املراجعة القانونية.XIV، ACEEEO، 18 ،
انظر التقرير النهايئ ملكتب  ODIHRحول االنتخابات الربملانية  2002يف جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،انظر أيضا التقارير النهائية ملكتب  ODIHRحول
االنتخابات الربملانية األوكرانية لعام  ،2002واالنتخابات الرئاسية لبيالروسيا لعام  ،2001واالنتخابات الربملانية األزبكية لعام ( 1999االنتخابات العامة املطلوبة)،
واالنتخابات الربملانية الكازاخستانية لعام ( 1999تقرير حول مناقشة القضايا امللطوبة).
وثيقة كوبنهاجن( 8 ،استبدال  OSCEبدال من  ،)CSCEانظر أيضا مؤلف سابق 24 ،واملقتبسة يف املقدمة.
وثيقة كوبنهاجن.10 ،
مؤلف سابق.3.10 ،
مؤلف سابق ،4.10 ،انظر أيضا مؤلف سابق  ،24واملقتبسة يف املقدمة.
انظر وثيقة كوبنهاجن ،8 ،إرشادات  ،)ECL، II 3.2، ACEEEO، 1 (5.2)، 6(5)، 15، 19، IPU، 4 (7سيمنح إعالن  CISويطرح أمام كافة املراقبني املحليني
والدوليني ،انظر املادة رقم ( 14املراقبني القوميني) ،و رقم ( 15املراقبني الدوليني).
انظر الكتيب األزرق ملكتب  ،ODIHRكتيب مالحظات  ،CoEكتيب مالحظات  ،ECانظر أيضا  ACEEEO، 15س.
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،إعالن اسطنبول ،ميثاق األمن األورويب.27 ،

الجزء األول قامئة التزامات ومبادئ منظمة األمن والتعاون يف أوروبا حول االنتخابات الدميقراطية
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من الدول األعضاء إىل القدوم للمراقبة عىل انتخاباتنا ،كام ندعو أيضا مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،والجمعية  /املجلس
الربملاين ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا واملؤسسات واملنظامت املامثلة التي ترغب يف مراقبة فعاليات وسري العملية االنتخابية ،وتوافق
()158
عىل إتباع التقييامت وتوصيات االنتخابات ملكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان».
«	6.11يلعب مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان دورا كبريا يف مراقبة االنتخابات قبل وخالل وبعد االنتخابات ،ويف هذا السياق
يتعني عىل املكتب تقييم الظروف واملالبسات التي تساعد وسائل اإلعالم عىل العمل والتغطية اإلعالمية الحرة واملستقلة.
	«تطلب الدول املشاركة أن يتم تطوير أوجه التعاون بني املنظامت املختلفة يف مراقبة االنتخابات ،وتطلب من مكتب املؤسسات
()159
الدميقراطية وحقوق اإلنسان أن يقوم مبهمة استشارة املنظامت املامثلة ليك يتم تطوير إطار فعال للتنسيق والتعاون يف هذا املجال»...
	7.11تلتزم الدول املشاركة بتوجيه الدعوة ملكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان ملراقبة االنتخابات ،وفور أن يقرر املكتب االستمرار
يف هذا األمر ،تلتزم الدول املشاركة بتوفري التسهيالت للمكتب للقيام مبهمة تقييم وتثبيت مهمة مراقبة االنتخابات (واملعروفة اختصار
بـ  ،)EOMويتعني أن تقوم الدول املضيفة بتقديم املساعدة للمكتب للنجاح يف القيام مبهمة مراقبة االنتخابات مبا يف ذلك التعاون التام
مع املراقبني مبوجب التفويض الصادر من مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،ويتعني إعطاء املراقبني األعضاء يف مهمة مراقبة
االنتخابات التابعة ملكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان ترصيح عدم معارضة ملتابعة كافة مراحل وفعاليات إدارة العملية
االنتخابية ،وترصيح دخول للمكاتب العامة األخرى ذات الصلة بالعمل يف العملية االنتخابية ،وتتوافر لديهم القدرة عىل لقاء كافة
()160
التشكيالت السياسية ،ووسائل اإلعالن واملجتمع املني وجمهور الناخبني.

 12التعاون والتطوير  /التحسني
«	1.12تدرك الدول املشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا أن الدميقراطية الحقيقية تعتمد يف وجودها عىل جزء ال يتجزأ من الحياة
الخاصة بالوطن وهي القيم واملامرسات الدميقراطية إضافة إىل وجود مجموعة متنوعة وقوية من املؤسسات الدميقراطية ،وبالتايل فإن
تلك الدول تشجع وتيرس وتقدم الدعم ملحاوالت التعاون الفعال والعميل وتبادل املعلومات بني الجامعات واألفراد واملنظامت يف املجاالت
()161
التي تضم ما ييل .....:الترشيعات االنتخابية ،اإلدارة واملراقبة لالنتخابات ....،واألحزاب السياسية ودورها يف املجتمعات التعددية.
	2.12ومن بني الوظائف الهامة ملكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،أن يقوم املكتب بـ «تيسري آليات التواصل وتبادل املعلومات
حول االنتخابات بني الدول املشاركة» ،ويف هذا الصدد ،سيقوم املكتب بالتشجيع عىل تطبيق االلتزامات ذات الصلة باالنتخابات واملنصوص
عليها يف الوثيقة الصادرة عن اجتامع كوبنهاجن ملؤمتر البعد اإلنساين (وثيقة كوبنهاجن  ،)1990مبا يف ذلك جمع املعلومات جول
االنتخابات ،وتسهيل الرتتيبات ملراقبة االنتخابات ،وتنظيم فعاليات ومامرسات االنتخابات واملؤسسات الدميقراطية األخرى ،ويهتم بالعمل
()162
والتعاون مع املنظامت األخرى العاملة يف هذا املجال.
«	3.12يقدر مندويب وممثيل الدول األعضاء الدور الرائد ملكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف مساعدة الدول يف تطوير الترشيعات
االنتخابات لاللتزام مببادئ والتزامات منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،ونوافق عىل إتباع تقييامت وتوصيات مكتب املؤسسات الدميقراطية
()163
وحقوق اإلنسان حول االنتخابات».

()158
()159
()160
()161
()162
()163

مؤلف سابق.25 ،
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،الوثيقة الختامية لبودابست ،1994 ،قرارات بودابست ،الفصل  ،VIIIالبند رقم .12
انظر ،بوجه عام ،الكتيب األزرق ملكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان.
وثيقة كوبنهاجن.26 ،
انظر منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،ميثاق باريس ألوروبا الجديدة ،1990 ،وثيقة تكميلية لتفعيل الرشوط واألحكام املحددة املنصوص عليها يف ميثاق باريس
ألوروبا الجديدة« ،الرتتيبات املؤسسية» ،القسم (ز) (استبدال  ODIHRللمكتب السابق لالنتخابات الحرة).
إعالن اسطنبول.26 ،
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االلتزامات الحالية لالنتخابات الدميقراطية للدول املشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا

الجزء ݚ
الثاين
تعليقات تفسريية حول قامئة التزامات منظمة األمن
والتعاون األورويب واملبادئ األخرى لالنتخابات الدميقراطية

يحتوي هذا الجزء عىل تعليق عىل محتوى الوثيقة التي نحن بصدد الحديث عنها ،وهي «قامئة التزامات منظمة األمن والتعاون يف أوروبا واملبادئ
األخرى ذات الصلة باالنتخابات» )164(،حيث تناولت القامئة يف أول األمر بجمع االلتزامات املختلفة ذات الصلة بعملية االنتخابات والتي قامت
بجمعها الدول املشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا للتاريخ ،وبصفة خاصة وثيقة كوبنهاجن ،حيث تم تقدميها كتعليقات مبارشة وتم
إدراجها يف املبادئ العامة وااللتزامات الخاصة مبنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،إضافة إىل املقدمة وأقسام أخرى.
كام تضم القامئة أيضا مبادئ إضافية حول االنتخابات والتي تم جمعها من قانون حقوق اإلنسان اإلقليمي والدويل ،إضافة إىل األعراف واإلرشادات
ذات الصلة بعملية االنتخابات والتي حاذت عىل رضا وموافقة وتصديق املجلس ،وبناء عىل هذا األساس فمن املمكن أن يتم إعادة توضيح وتفسري
وتطوير املعايري وااللتزامات واملبادئ املوضوعة لالنتخابات الدميقراطية التي يتم تطبيقها يف منطقة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا.
وباإلضافة إىل املبادئ العامة وااللتزامات الخاصة مبنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،فقد تم تنظيم الوثيقة إىل  12جز ًء حسب املجاالت الرئيسية
ألحكام وإجراءات االنتخابات ،عىل النحو التايل:
	املقدمة
1
	اإلطار القانوين :النطاق والنظام
2
	املساواة :الدوائر االنتخابية وتقسيامتها
3
	النزاهة :اإلدارة والتنظيم
4
	العمومية والعاملية :الحق يف التصويت
5
	الرتشيحات واألحزاب السياسية
6
	الحملة االنتخابية ،التمويل و الدعاية
7
	عملية التصويت
8
	النتائج :تحديدها ،وإعالنها وتنفيذها
9
	الشكاوى والطعون
10
	املراقبة املحلية والدولية ،و
11
	التعاون والتطوير  /التحسني
12
ولقد تم تطوير تلك القامئة عرب عمل مجموعة من الخرباء يف قوانني االنتخابات وإدارتها وفقا لتوجيهات مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق
اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف عام  2002وبدايات عام  ،2003ومتت هذه القامئة عقب إعداد ونرش مسودة البحث الذي
قام بتقدميه مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا بعنوان «املعايري وااللتزامات الدولية حول
()165
الحق يف االنتخابات الدميقراطية :دليل مرجعي عميل ألفضل مامرسات االنتخابات الدميقراطية».

( )164تم إعداد هذا التعليق ملكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان من قبل املستشار دانييل فني ،والذي خدم يف يوم من األيام كمقدم تقارير ملجموعة من الخرباء
يهتمون بقامئة االلتزامات واملبادئ.
( )165وارسو 20 ،نوفمرب.2002 ،

الجزء الثاين
ݚ
تعليقات تفسريية حول قامئة التزامات منظمة األمن والتعاون يف أوروبا واملبادئ األخرى لالنتخابات الدميقراطية

27

ولقد رحبت منظمة األمن والتعاون يف أوروبا باملبادرة التي أطلقها مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان لتطوير دليل عميل ألفضل
مامرسات االنتخابات الدميقراطية ،مبا يف ذلك جمع االلتزامات املوجودة واملعايري ،وجعلها شغله الشاغل بغرض تطوير مسودة وتقرير بحلول
الثالثني من يونيو من عام  )166( ،2003وبعد ذلك بفرتة قليلة اهتم املجلس الوزاري ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف بورتو بقرار املجلس الدائم،
والذي دعا الدول املشاركة إىل «تعزيز استجاباتهم لتوصيات مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان الناتجة عن مراقبة االنتخابات» ،ووجه
عناية املجلس الوزاري إىل «االهتامم بالحاجة إىل تفسري االلتزامات اإلضافية حول االنتخابات بروح التعاون القوي مع املنظامت الدولية إضافة
()167
إىل الدول املشاركة ،وتقديم تقرير بهذا كله يف اجتامع املجلس الوزاري».

املبادئ العامة والتزامات منظمة األمن والتعاون يف أوروبا
البند رقم  ،1و  2وتم استخالصهام من ديباجة  /متهيد وثيقة كوبنهاجن ،حيث يذكر البندان عالقة حقوق اإلنسان والحريات األساسية املعرتف
بها دوليا بنظام الدميقراطية التعددية وحامية قواعد وأحكام حقوق اإلنسان.
ومن األهمية مبكان أن نأخذ يف االعتبار أن قواعد االنتخابات وإجراءاتها ،منذ أن أصبحت تطبيق حقوق الشعب يف اختيار الحكومات املمثلة
له ،يتعني أن يتم تقييمها وتفسريها مبا يتوافق مع مبادئ ومعايري حقوق اإلنسان الدولية ،ومن األهمية مبكان أيضا أن نضع يف اعتبارنا عالقة
االنتخابات بنظام التعددية السياسية واحرتام مبادئ وأحكام القانون والتي ألزمت منظمة األمن والتعاون يف أوروبا نفسها باحرتامها.
البند رقم  :3يعيد هذا البند ما جاء يف البند رقم  6من وثيقة كوبنهاجن ،والتي تحتوي عىل إعالن أن «إرادة الشعب التي تم التعبري عنها بحرية
وبعدالة عرب انتخابات نزيهة ومرحلية» ،هي األساس لرشعية الحكومات ،وقد ألزمت الدول األعضاء أنفسها باحرتام حق مواطنيها يف املشاركة
يف الحكومة والحوكمة ،مبا يف ذلك «عرب اختيار ممثليها بحرية يف عملية انتخابات عادلة ونزيهة».
البند رقم  :4يعيد هذا البند الفقرة الخاصة بديباجة وثيقة كوبنهاجن للتأكيد عىل الحاجة إىل التعاون بني الدول املشاركة« ،إضافة إىل املشاركة
الفعالة من األفراد والجامعات واملنظامت واملؤسسات» ..... ،هذا وتشتمل الجامعات واملنظامت واملؤسسات التي متت اإلشارة إليها الكيانات
الحكومية وغري الحكومية املحلية والدولية.
البند رقم  :5من وثيقة كوبنهاجن البند رقم  ،3ويربز هذا البند الدميقراطية التعددية كجزء ال يتجزأ من نظام ثاليث الجوانب للحكومة ويضم
الدميقراطية وأحكام القانون.
البند رقم  :6ويعيد هذا البند أحكام البند رقم  3من وثيقة كوبنهاجن والتي تتعلق بحرية الدول يف اختيار النظم السياسية والنظم األخرى،
رشيطة أن «تضمن أن قوانينها وضوابطها ومامرساتها وسياساتها تتوافق مع االلتزامات والقوانني الدولية وتنسجم مع التزامات منظمة األمن
والتعاون يف أوروبا».
البند رقم  :7وهو مستمد من البند رقم  5من وثيقة كوبنهاجن ،ويتناول «عنارص العدالة والتي متثل رضورة هامة للتعبري التام عن النزاهة
والشفافية يف حقوق املساواة غري القابلة للتحول لكافة البرش» ،مبا يف ذلك ضامن حقوق اإلنسان والحريات األساسية مبا يتوافق مع القوانني الدولية
وقانون الحامية املتساوية وعدم التمييز.
البند رقم  :8وهو مستمد من البند رقم  24من وثيقة كوبنهاجن ،ويلزم الدول املشاركة بضامن أن الحقوق والحريات املنصوص عليها يف الوثيقة
«ال تخضع ألي قيود باستثناء تلك القيود التي ينص عليها القانون وأنها متوافقة مع االلتزامات مبوجب القانون  »...كام أن هذا البند ينص أيضا
عىل أن «هذه القيود ال تخضع ألي استثناءات» ،ولهذا فإن الدول األعضاء منوط بها ضامن أن هذه القيود لن يساء استغاللها ،ولن يتم فرضها
اعتباطيا ،أو يتم تطبيقها بالصورة التي تتناقض مع املعايري الدولية.
البند رقم  :9وهو مستمد من نفس املصدر ،ويشري إىل أن« :أي تقييد للحقوق والحريات ،يف املجتمعات الدميقراطية ،يتعني أن يتصل بأحد
األهداف للقوانني املعمول بها وتكون نسبية ومتوافقة مع أهداف القانون» ،كام أن البندين رقم  1.4ورقم  1.5متثالن قواعد هامة للتفسري يف
تقييم ما إذا كانت تلك املامرسات تؤثر عىل حقوق اإلنسان املتوافقة مع املعايري الدولية أم ال ،كام أنها تقوم عىل املبدأ الذي ينص عىل أنه حتى
الغاية املسموح بها ال ميكن أن تربر الوسيلة التي تفرض قيودا مبالغ فيها أو غري صحيحة.
( )166املجلس الدائم ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،القرار رقم « ،509املعايري وااللتزامات الدولية :دليل عميل ألفضل املامرسات لالنتخابات الدميقراطية» 5( ،ديسمرب .)2002
( )167املجلس الوزاري ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،القرار رقم « ،7التزامات االنتخابات» 7( ،ديسمرب .)2002
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 1املقدمة
البند رقم  :1.1وهو ملخص اللتزامات منظمة األمن والتعاون يف أوروبا حول االنتخابات التعددية ،والدميقراطية التمثيلية ،وأحكام القانون التي
تتم صياغتها عرب االلتزامات املتفق عليها مسبقا.
البند رقم  :2.1ويلخص االلتزامات العامة الحالية ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا حول االنتخابات عىل وجه الخصوص.
البند رقم  :3.1ويلقي الضوء عىل التنمية املستدامة واملستمرة للمعايري الدولية حول االنتخابات والحاجة إىل إعادة تحديد وتوضيح وتطوير
هذه املعايري.
البند رقم  :4.1ويقدم اثنتا عرشة ( )12منحى من مناحي العملية االنتخابية والتي تندرج تحتها التزامات منظمة األمن والتعاون يف أوروبا
واملبادئ األخرى ،حيث ميكن تنظيمها لزيادة قيمتها كدليل ومرشد وكقاعدة لتقييم املامرسات االنتخابية.

 2اإلطار القانوين :النطاق والنظام
البند رقم  :1.2ويعيد هذا البند االلتزام املنصوص عليه يف البند رقم  6من وثيقة كوبنهاجن ،والذي يتعلق بنظام التمثيل يف الحكومة ومحاسبتها.
البند رقم  :2.2ويعيد هذا البند االلتزامات األساسية من البند رقم  7من وثيقة كوبنهاجن ،والذي يتعلق باالنتخابات الحرة املرحلية ،مبا فيها
أحد هيئات الترشيع املحلية عىل األقل.
البند رقم  :3.2وهو مبدأ جديد يذكر التزام إجراء االنتخابات املبارشة والذي ميتد إىل الكيانات الترشيعية عىل املستوى املحيل واإلقليمي ،وأيضا
إىل مناصب بعينها داخل الحكومة (ما مل يتم اختيارهم عن طريق االنتخاب غري املبارش من قبل كيان ترشيعي منتخب أو كيان ممثل آخر)،
وينعكس هذا املبدأ يف املسودات الحالية لكومنولث الدول املستقلة ،واللجنة األوروبية للدميقراطية عرب القانون (لجنة فينيسيا) ،وجمعية مسئويل
االنتخابات يف أوروبا الوسطي والرشقية (واملعروفة اختصارا بـ  ،)ACEEEOويعتمد عىل مبادئ الدميقراطية األساسية واملنصوص عليها يف القوانني
()168
الدولية لحقوق اإلنسان.
البند رقم  :4.2يهتم باعتبار نظام االنتخابات شأنا تحدده اإلرادة القومية ،رشيطة أن تتوافق مع املعايري املعرتف بها شعبيا ،وهناك عوامل أخرى
تتعلق باختيار نظام االنتخابات وتم تناولها والرتكيز عليها ،وتضم شخصية املمثلني ،واألسس التعددية ،وحامية األقليات واملجموعات األخرى يف
املجتمع.
البند رقم  :5.2وينص عىل أنه يتعني أن يذكر اإلطار الواضح لالنتخابات يف القانون الترشيعي ،وميكن أن يتم توفري مناحي اإلطار الترشيعي
أيضاً يف الدستور ،أو يتم تناولها عرب اإلجراء اإلداري املتخذ تحت التوجه القانوين والترشيعي املناسب ،ويف حالة اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان،
حددت اللجنة أن غياب القانون املنظم لعملية االنتخابات لفرتة طويلة (أثناء الحكم العسكري) هو نفسه مخالفة صارخة لحقوق اإلنسان ملشاركة
األفراد يف العملية االنتخابية.
كام ينص ذلك البند أيضا عىل أن القوانني ذات الصلة بعملية االنتخابات ال يتعني أن يتم تعديلها خالل الفرتة التي تسبق االنتخابات ما مل تكن هناك
رضورة قانونية تضطرهم للقيام بذلك ،وهناك اتفاقا قويا عىل التدعيم واملساعدة يف ذلك ،ولن تخرق التعديالت قدرة املشاركني يف االنتخابات
عىل القيام بأدوارهم يف هذه العملية ،وليس من املوىص به أن يتم ذكر أي فرتة زمنية بعينها أو ظروف إضافية بخصوص التعديالت الترشيعية،
مثل تلك التي تم افرتاضها من قبل لجنة فينيسيا ،نظرا لالختالف الكبري والواسع ألسباب التعديالت الحديثة يف االنتخابات.

( )168ملحوظة :املراجع الخاصة بالرشوط املحددة لقامئة التزامات منظمة األمن والتعاون يف أوروبا واملبادئ األخرى ذات الصلة باالنتخابات منصوص عليها يف الحوايش السفلية
يف هذه الوثيقة.

الجزء الثاين
ݚ
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 3املساواة :الدوائر االنتخابية وتقسيامتها
البند رقم  :1.3يعيد هذا املبدأ الضامنات املنصوص عليها يف البند رقم  3.7يف وثيقة كوبنهاجن لحق األفراد البالغني الدويل واملساوي يف
االنتخابات.
البند رقم  :2.3ويهتم بالحاجة إىل تقسيم الدوائر االنتخابية بالصورة التي تضمن املساواة يف حقوق التصويت ،وبينام هناك العديد من العوامل
التي توضع يف االعتبار عند تحديد الدوائر االنتخابية ،إال أن تصميمها قد ال يقلل من املساواة وال يؤثر بصورة غري عادلة عىل حق التصويت
للجامعات املختلفة يف املجتمع ،ويف ضوء التنوع الكبري للعوامل الجغرافية والدميوغرافية والعوامل األخرى ذات الصلة يف منطقة منظمة األمن
والتعاون يف أوروبا ،ليس من املوىص به أن نحيد بعيدا عن هذه املبادئ العامة.
البند رقم  :3.3ينص هذا البند عىل رضورة إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية وأن يحدث هذا التقسيم بصورة منظمة وقانونية ويعتمد عىل تعداد
موثوق به للسكان أو معلومات موثقة عن الناخبني ،كام أن إعادة رسم الدوائر االنتخابية يجب أن يتم فورا وبصورة شفافة ،ولقد تم التعبري عن
املعايري األخرية بصورة عامة ومل يتم التطرق إىل إرشادات أكرث تفصيال والتي اقرتحتها لجنة فينيسيا (راجع الحوايش السفلية للنص) ،والتي تطالب
طلبات إعادة التقسيم بأن يتم عرضها يف أحد اللجان الدامئة.

 4النزاهة :اإلدارة والتنظيم
مل يتم تناول موضوع اإلدارة الفعلية لالنتخابات بصورة مبارشة يف وثيقة كوبنهاجن ،ومل يتم التطرق إليها بالتفصيل يف أي إعالنات أخرى أصدرتها
أي دولة من دول منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،وتقدم النتائج التي توصلت إليها بعثات ولجان مراقبة االنتخابات التابعة ملكتب املؤسسات
الدميقراطية وحقوق اإلنسان والفعاليات االنتخابية األخرى ،وأيضا الدراسات والتوصيات التي توصلت إليها كيانات أخرى يف هذا الشأن إىل صياغة
إرشادات هامة تتناول الطبيعة العامة والتفصيلية لهذا الجانب من جوانب العملية االنتخابية.
وأما املبادئ التي تم تحديدها يف هذا القسم فقد تم تحجيمها يف مناقشة األمور العامة ذات الصلة بنزاهة وفعالية إدارة العملية االنتخابية ،ومل
يتم يف هذا القسم تناول أو وصف الوظائف املتنوعة إلدارة العملية االنتخابية ،سواء خالل االنتخابات أو خالل مراحل اإلعداد لها ،وذلك نظرا ً
ألن هناك تنوع كبري يف إدارة العملية االنتخابية داخل منطقة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،إضافة إىل مستويات الخربة املختلفة ،وعدم إتاحة
املوارد بالتساوي ،ونتيجة لذلك؛ فيبدوا أنه من األفضل يف هذا الوقت أن تتم معاملة ومعالجة هذه األمور مثل املامرسات الجيدة بدال من املبادئ
العامة( ،ويحتوي تقرير الخلفية التايل عىل تناول ملناقشة بعض أفضل املامرسات للوظائف التفصيلية إلدارة االنتخابات).
البند رقم  :4.1يتناول هذا البند رضورة أن تكون إدارة عملية االنتخابات مستقلة ويقوم عليها أفراد مؤهلون ،ويطلب منهم العمل بصورة نزيهة
جدا( ،هناك مقرتحات تقدمت بها بعض املنظامت األخرى وتتعلق بالتدريب والخلفيات املحددة ملوظفي ومسئويل االنتخابات مل تدرج يف هذا
البند) ،ولقد تم اختيار لفظ «مستقلة» لئال يفهم ضمنيا أن إدارة االنتخابات يتعني أن تكون مستقلة فقد عن الكيان الحكومي ،نظرا ألن الدول
املشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا تقوم بتنفيذ االنتخابات باستخدام موظفني نظاميني يعملون يف أدوار مستقلة يف العملية االنتخابية.
ويف الوقت ذاته ،ال بد من أن يدرك الجميع أن هناك اتجاها سائدا يف أوروبا الوسطى والغربية وكومنولث الدول املستقلة يدعم عملية تشكيل
لجان انتخابات مستقلة متاما يف الدول يف هذه املناطق( ،ومن املمكن أن يتم اللجوء إىل هذا املدخل بالنسبة للدول التي صدقت عىل ميثاق CIS
االنتخايب ،راجع الحوايش السفلية يف النص) ،ومن املفهوم فيام يتعلق بالخربة مع حكومات النظم االشرتاكية ،والتي يتنازل فيها املوظفني الحكوميني
عن املسئوليات الحيادية يف االنتخابات ،أن ال يتم افرتاض أو اللجوء إىل ذلك نظرا لالنفصال غري الكامل بني السلطة وخلط القنوات السياسية
والسلطات التنفيذية يف صنع القرار ،ويف هذه النقطة تناولت لجنة فيينا البند التايل ووضعته يف إرشادات حول االنتخابات (البند رقم :)31.3
«ولهذا السبب :فإنه يتعني أن يتم إنشاء لجان انتخابية مستقلة ونزيهة من املستوى القومي إىل مستوى لجان االنتخابات لضامن أن هذه
االنتخابات تسري عىل النحو املقبول ،أو عىل األقل تقلل من الشكوك الخطرية التي تشوب عملية االنتخابات».
البند رقم  :2.4ويعكس هذا البند النظامني األساسيني إلدارة عملية االنتخابات واللذان يتم إتباعهام يف منطقة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا
ويف أي مكان بالعامل ،من خالل اإلشارة إىل أن النزاهة يف إدارة العملية االنتخابية ميكن أن يتم تحقيقها من خالل تشكيل لجنة متوازنة سياسيا
ومحايدة ،ويف هذه الحالة؛ ميكن أن يتم النجاح يف حامية الحيادية والنزاهة من كل ما يشوبها من خالل ضامن أن التعيينات الخاصة بالعملية
االنتخابية قد متت مبنتهى الشفافية وأن القامئني عىل إدارة االنتخابات لديهم بعض الحامية يف البقاء يف مناصبهم؛ مبعني أنه ال ميكن أن يتم عزلهم
أو استبدالهم دون سبب.
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البند رقم  :3.4يذكر هذا البند أن إدارة عملية االنتخابات يجب أن تلقى الدعم الكايف من الدولة ليك تعمل بفعالية وكفاءة ،كام تحتوي أيضا
عىل مبدأ هام (وقد تم ذكره بوضوح يف وثيقة  CISاالنتخابية) وهو أن الكيانات االنتخابية ال ينبغي أن تدعم الوكاالت الحكومية األخرى فيام
يتعلق بسري وتنفيذ فعاليات العملية االنتخابية.
كام يويص هذا البند أيضا :أن دعم إدارة العملية االنتخابية يشتمل عىل السكرتارية املهنية والتي يتعني أيضا أن يتم تنظيمها بصورة مستقلة إن
أمكن ،وبالنسبة لألمور املتعلقة بدعم فريق العمل فلم يتم تناولها يف األدوات الدولية ،باستثناء بعض آراء ووجهات نظر الخرباء (والتي يدعمها
مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،إضافة إىل ما متخضت عنه نتائج مراقبة عملية االنتخابات األخرى) والتي تربز اهتامما خاصا
بالحاجة إىل إنشاء منظمة تضم موظفني عىل قدر كبري من االستقاللية والقوة والنزاهة.
البند رقم  :4.4وينصح هذا البند أنه يتعني أن يتم وضع بعض أوجه إدارة االنتخابات عىل أساس دائم ،وقد يشتمل ها كحد أدىن عىل األعضاء
األساسيني يف إدارة العملية االنتخابية (وبصفة خاصة عىل املستوى املحيل) ،وإن أمكن يتم تحديد ميزانية بدالت ومتويل بصورة منتظمة.
وكام هو الحال يف التوصيات التي تم ذكرها يف البند السابق ،فالتوصيات التي يشملها هذا البند مل تذكر يف أي أدوات دولية ،وبدال من ذلك فإن
هذه التوصيات تم جمعها وتتبعها من وجهات نظر وآراء خرباء يف عملية االنتخابات (مبا يف ذلك التوصيات التي تم إدراجها يف لجنة فينيسيا)
ونتائج عمليات مراقبة االنتخابات.
وتتمثل تلك التوصيات يف أن عضوية لجان وكيانات االنتخابات الدامئة يتعني أن تكون دوارة أي عىل أساس نظامي يتم اللجوء إليه لتجنب الفساد
الذي قد يحدث عندما تكون العضوية يف هذه الكيانات عضوية أبدية أو عضوية لفرتة وجيزة من الزمن ،ولقد تم تناول هذه املشكلة من خالل
تعظيم وتقوية رشوط التعيني.
ويتم تغيري مسألة ذات صلة باملوقف الذي حدث عندما كانت العضوية الكاملة يف هذا الكيان االنتخايب الدائم قبل االنتخابات أو بعدها فورا ،ولقد
تم إتباع هذا اإلجراء يف بعض الدول التي انبثقت عن يوغوسالفيا السابقة ،ويف هذه الحاالت هناك نقص يف مستوى الثقة يف استمرارية ونزاهة
إدارة عملية االنتخابات – سواء اإلدراك السائد بأنه تم تعيني بعض األفراد لضامن تحقيق نتائج بعينها يف االنتخابات الوشيكة أو أن هؤالء األفراد
تم تعيينهم كمكسب من مكاسب املنترصين يف االنتخابات املاضية.

 5العمومية والعاملية :الحق يف التصويت
البند رقم  :1.5يكرر هذا البند الضامن النابع من البند رقم  3.7من وثيقة كوبنهاجن والخاص بالحق املساوي والعام لألفراد البالغني يف
التصويت يف االنتخابات.
البند رقم  :2.5وينص هذا البند عىل أن العمومية واملساواة يف التصويت تستلزم عدم التمييز بني األفراد أو الجامعات ألسباب اجتامعية أو
ألسباب أخرى ،ويف الظروف االستثنائية والتي يتم فيها انخفاض متثيل السيدات واألقليات املحلية والجامعات األخرى ميكن أن تتم االستفادة من
املعايري لتعزيز مستويات التمثيل.
البند رقم  :3.5ويتناول متطلبات املواطنة يف االنتخابات ،حيث يعكس هذا البند أن املواطنة تكون مطلوبة للمشاركة يف االنتخابات املحلية،
ولكن أحيانا (بصفة خاصة يف حالة االتفاق الدويل عىل رسيان ذلك) يتم مد هذا الحق ليشمل غري املواطنني وخصوصا يف املناطق املحلية الفرعية،
ومل يتم تفسري هذا العنرص بصورة أكرب كام هو الحال يف لجنة فينيسيا ،والتي متت اإلشارة فيها إىل التوصية بأن يسمح بالتصويت يف االنتخابات
املحلية لقاطني البلد من غري مواطنيها.
البند رقم  :4.5ويتناول حقوق االنتخابات لألفراد ،فيام يتعلق بكل من الوصول لسن التصويت وعدم املؤهالت ،ولقد تم تحديد املقصود بلفظ
«البالغني» املشار إليه يف وثيقة كوبنهاجن بصورة أكرث تحديدا هنا من خالل تبديل مفهوم األغلبية القانونية.
هذا ويدعم القانون الدويل بشدة أن يكون املعدل العمري ألغلبية البالغني هو مثانية عرشة سنة ،ومل يتم إتباع املطالبات الخاصة بضم هذا العمر
يف املبادئ االنتخابية ،نظرا ً ألن معظم األدوات الدولية وكيانات الخرباء مل تتبني هذا األمر لألغراض االنتخابية.
كام أن سحب هذا الحق يف االنتخابات محدود مببدأين أساسيني :هام عدم األهلية القانونية (أو االجتامعية) أو االتهام يف قضية وجرمية مخلة
بالرشف ،ويف الحالة األخرية ،يتعني أن يكون سحب هذا الحق بصورة نسبية إىل أن يتم فقد هذه الحقوق ،وال يتم فقدان الحق يف التصويت يف
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االنتخابات ألي شخص إال بحكم قضايئ (عىل الرغم من أنه ،عىل عكس حالة بعض الدول ،ال يتطلب هذا البند حكام قضائيا منفصال يف موضوع
حقوق التصويت).
البند رقم  :5.5يعكس هذا البند أن اإلقامة املحلية رمبا تكون مطلبا من متطلبات املشاركة يف االنتخابات ،ذاك املطلب الذي أيدته بالتحديد
اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان (وتقوم بعض الدول كتلك الدول التي تشارك يف عملية التصديق عىل ميثاق  CISاالنتخايب بإلزام أنفسها بالسامح
للمواطنني غري املقيمني بالبالد باملشاركة يف التصويت).
ويف حالة االنتخابات املحلية أو اإلقليمية رمبا يتطلب األمر قضاء فرتة مناسبة يف املنطقة – وهو املبدأ الذي دعمته مجموعة الخرباء مثل لجنة
فينيسيا و  ،ACEEEOومل يحاول هذا البند اإلشارة إىل ماهية فرتة اإلقامة املحلية واملطلوبة لتكون “معقولة” ،نظرا ألنه يبدو أنه من األفضل أن
يتم ترك هذا التساؤل ألفضل املامرسات ،ومع ذلك فتتعني إضافة (راجع الحوايش السفلية يف النص) أن اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان قد قررت
ذات مرة أن الفرتة ينبغي أن ال تتعدى أشهر قليلة ،وأوصت لجنة فينيسيا أن تلك الفرتة يتعني أن ال تتعدى ستة أشهر.
البند رقم  :6.5ويتناول هذا البند موضوع تسجيل الناخبني ،ويهتم بأنه هناك مجموعة كبرية من املامرسات املحددة يف منطقة منظمة األمن
والتعاون يف أوروبا ،ويشري هذا البند إىل أن عملية التسجيل يتعني أن تكون دقيقة ،وفورية ،وشفافة وأيضا يتم توفري الفرص الفعالة لألفراد لفحص
سجالتهم وطلب تصحيحها إن كانت غري صحيحة (وسيتم تدعيم الفرصة األخرية من خالل الحق يف تقديم الطعون ،للمحكمة إن لزم األمر ،مبوجب
القوانني واألحكام ذات الصلة واملعمول بها يف هذا الشأن والتي تم تحديدها يف القسم الخاص بالشكاوي والطعون أدناه).
وهناك قضية هامة تتناول قامئة الناخبني مل يتم تناولها يف هذه القامئة ،وهي مسألة إتاحة املعلومات للناخبني املوجودين يف القامئة والتي ال تطابق
معلوماتهم الفعلية سواء للناخبني شخصيا أو ألفراد آخرين يف القامئة ،إذ أن هناك العديد من الدول التي تتيح معلومات قامئة الناخبني للعديد
من الناخبني ومستشاري االنتخابات ،أو الباحثني ،وأحيانا يتم هذا بصورة موجهة أو محددة ،لحامية املعلومات الشخصية للناخبني ،كام أن هناك
بعض الدول التي تسمح أيضا للمنظامت أخرى مبا يف ذلك املنظامت ذات االهتاممات التجارية ،باستثناء أنه يف العديد من الحاالت تتم إزالة بعض
املعلومات الشخصية وأحيانا ما يكون ذلك بناء عىل طلب الناخب).
هذا وتجدر اإلشارة إىل أن الضوابط والقيود الدولية واملحلية الحديثة حول األمان يف تخزين املعلومات الشخصية والتعامل معها – وبخاصة
املعلومات املتاحة يف الشكل االلكرتوين – تجعل من الصعب تحديد مبدأ مقبول وواضح لضبط إتاحة املعلومات القامئة ،وبصورة أكرث وضوحا فإن
املنافسني والخصوم يف االنتخابات لديهم اهتاممات رشعية بالحصول عىل املعلومات من القامئة بغرض مساعدتهم يف الوصول إىل جمهور الناخبني
ومراقبة مخاطر التصويت االحتيايل ،ويف الوقت الحايل فإنه مل يعد من الواضح أنه ميكن مامرسة االهتامم مبوجب القوانني املعمول بها يف هذا
املجال يف العديد من الدول.
البند رقم  :7.5ويتناول هذا البند التصويت الغيايب ،ويويص هذا البند بأنه يتعني أن يتم توفري وإتاحة إجراء التصويت الغيايب ألولئك الناخبني
البعيدين عن مناطق سكنهم يف يوم االقرتاع ،ويعتمد هذا املبدأ عىل الحقيقة التي تنص عىل أن هذا اإلجراء يعطي تأثريا قويا لحق األفراد يف
التصويت.
وينادي هذا البند بتطبيق التصويت الغيايب عرب أدوات وتقنيات آمنة ،كام يتناول البند أيضا قضية الناخبني الذين ليس لديهم مأوى أو إقصاء
الناخبني الذين ليست لديهم وثيقة إقامة من خالل اإلشارة إىل أنه ال يتم إقصاء األفراد الذين ليس لديهم عنوان دائم من سجالت الناخبني.
هذا وتركز العديد من املعايري الدولية املنشورة حول االقرتاع والتصويت الغيايب عىل قضية األمان ،وال تويص بأن هذه النظم مل يتم تطبيقها أو
تفعيلها ،ومع ذلك فتدعم وجهات نظر خرباء االنتخابات ونتائج مراقبة االنتخابات التوصية التي تقول بأن نظم التصويت الغيايب يجب أن يتم
تطبيقها للناخبني البعيدين عن أماكن سكنهم ،وبصفة خاصة إذا كانوا يسكنون يف أي مكان آخر يف املقاطعة املحلية.

 6الرتشيحات واألحزاب السياسية
البند رقم  :1.6ويعيد هذا البند أحكام البند رقم  ،7و 7.5و 6.7من وثيقة كوبنهاجن والذي يتناول احرتام «حقوق املواطنني يف أن يقصدوا
املكتب السيايس أو العام منفردين أو كمندوبني عن األحزاب أو املنظامت السياسية دون متييز ،وحق األفراد والجامعات يف إقامة وإنشاء أحزابهم
السياسية أو املنظامت السياسية األخرى بحرية كاملة ،إضافة إىل تزويد هذه األحزاب واملنظامت األخرى «بالضامنات القانونية الالزمة التي تتيح
لهم القدرة عىل التنافس مع بعضهم البعض عىل أساس املعاملة املتساوية أمام القانون وأمام السلطات املعنية».
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االلتزامات الحالية لالنتخابات الدميقراطية للدول املشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا

البند رقم  :2.6ويعيد هذا البند الرتكيز عىل أهمية تجنب التمييز والتفرقة بني املرشحني األفراد واألحزاب السياسية واملنظامت السياسية
األخرى ،كام أنها تضفي رضورة كربى لتجنب العقبات الرضورية املوضوعة أمام املرشحني لالنتخابات ،محددا أن تسجيل املرشحني يخضع فقط
إلجراءات وضوابط تسجيل معمول بها قامئة عىل املساواة والعدل.
هذا وتضم متطلبات التسجيل املقبولة توفري معلومات تحقيق الهوية الخاصة باألفراد للمرشحني ،بيان من املرشح أو الحزب بخصوص الرتشيح،
ودليل عىل الحد األدىن من الدعم والتأييد الشعبي (كام هو الحال من خالل تقديم عريضة توضح عددا معقوال من توقيعات الناخبني) ،حيث تم
ذكر كل هذا وذاك يف هذا البند ،ويتعني أن يتم تدقيق هذه املعلومات بدقة لتحديد ما إذا كانت رضورية بالفعل ،أو تضع قيودا ً ،أو تبعث عىل
بث روح الفرقة والتمييز ،ويف هذه النقطة ،من املفيد جدا أن نشري إىل األحكام والضوابط املشار إليها يف الحوايش السفلية التي تم تطبيقها مؤخرا
من قبل  CISوأوصت بذلك .ACEEEO
البند رقم  :3.6والذي يوضح أنه ال ميكن أن يتم طلب مؤهالت إضافية ملامرسة الفرد الحق يف أن يتم انتخابه عىل الحق يف أن يقوم هو
باالنتخاب أو بالتصويت ،باستثناء الحاالت الخاصة التي تكون فيها العوامل مرتبطة باملرحلة العمرية اإلضافية و /أو فرتة استمرار املواطنة أو
اإلقامة.
كام يعكس هذا البند السلطة القانونية الدولية ،مبا يف ذلك قضايا املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان (راجع الحوايش السفلية) ،والتي تتصل بعدم
جدارة وأهلية املرشحني االنتخابيني لحمل أنواع محددة من الوظائف الحكومية ،وعىل نحو مامثل فإن العديد من النظم السياسية تضم ضوابط
وأحكام منع رصاعات االهتاممات واملصالح بني املسئوليات الحكومية املتداخلة – والتي تتم اإلشارة إليها بلفظ عدم األهلية ،وبالتايل من الشائع
للمسئولني الكبار للفرع التنفيذي أن يتم منعهم – مبوجب القانون – من الخدمة يف الفرع التنفيذي.
البند رقم  :4.6ويتناول هذا البند االهتاممات التي تنص عىل املرشحني الذين يخالفون أو ينتهكون الدستور املحيل أو يحاولون التحريض عىل
العنف ،كام يعكس هذا البند قضية حقوق اإلنسان الدولية والسلطة األخرى التي تتصل بالسامح بحظر املرشحني يف ظروف بعينها.
ويعتمد هذا البند يف جزء كبري منه عىل قضية الريفاه بارتييس  Refah Partisiوالتي أخذت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان قرارا فيها،
وقرار جليمريفني  Glimmerveenالذي اتخذته اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان (راجع الحوايش السفلية واملراجع) ،وسوف يسمح هذا البند
أن يتم استبعاد أحد املرشحني ألسباب بعينها والتي ال تضم سلوكيات العنف غري القانونية ،هذا وتشتمل هذه األسس عىل أن برنامج الحزب البد
وأن يكون “متوافقا ومتسقا مع القيم الدميقراطية األصلية” ،من خالل ضم الطعون الخاصة بالكره العرقي ،والعنف السيايس أو الحرب.
ولهذا فإن الحزب الذي يدافع عن التغيري الهادئ والسلمي لألمور الدستورية مبا يف ذلك تغيري حدود الدولة لن يقوم بتقديم الطعن غري املتوافق
مع القيم الدميقراطية (راجع الحوايش السفلية) ،وال ميكن أن يتم حظر هؤالء املرشحني عن دخول االنتخابات إال إذا كانوا بالفعل متورطني يف
سلوك محدد يظهر أن املرشح أو جامعته ليسوا مستعدين الحرتام القانون أو إلزام أنفسهم بالوسائل السلمية.
كام أنه ليس كافيا أن يشكل املرشح مخاطر تؤدي إىل اضطراب عام مبا يف ذلك العنف ،كام ال ميكن أن تكون احتاملية االضطراب والعنف الذي
ميكن أن يطلقه اآلخرون كرد فعل تجاه أحد املرشحني قاعدة أساسية لحظر املرشح وحجبه عن الرتشح.
وأخريا فإن كان املرشحون سيتم حظرهم لألسباب التي تم تناولها يف هذا البند ،فسيكون هناك تحديد بعينه يف هذه األسس ،ويكون هذا خاضعا
للمراجعة القضائية ،وأن العقوبات االنتخابية قد تكون نسبية مقابل هذه األسس والقواعد.
البند رقم  :5.6ويتناول هذا البند التفضيالت الخاصة للمرشحني والتي وضعتها منظامت محددة ،عىل سبيل املثال األحزاب السياسية املسجلة
والتي تم تأسيسها بالفعل ،ويتم اعتبار هذه التفضيالت جائزة إال أن تكون محددة بطبيعتها وتدعمها معايري موضوعية ،مثل أساس دعم الحزب
أو السجالت االنتخابية.
وتضم بعض املزايا املحددة والتي متتد لألحزاب القامئة بالفعل اإلعفاء من ،أو التقييد ،أو طلب تقديم توكيالت موقعة أو ضامن مايل ،وتعترب هذه
املزايا شائعة وعامة نوعا ما وتهدف إىل تعزيز التعددية السياسية عن طريق تسهيل عمليات مشاركة األحزاب السياسية يف االنتخابات ،ومع ذلك
ففي الوقت ذاته؛ ميكن أن تصبح هذه التفضيالت باعثة عىل التمييز إن كانت املشاركة يف العملية االنتخابية صعبة جدا للداخلني الجدد يف املجال.
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 7الحملة االنتخابية
أ .عام
البند رقم  :1.7ويضم أجزا ًء من البند رقم  9من وثيقة كوبنهاجن ويهتم بحقوق التعبري الحر (مبا يف ذلك التواصل) ،والتجمع والتظاهر السلمي،
وتأسيس األحزاب ،وكام أوضح الخرباء فإن أي تقييد لهذه الحقوق يتعني أن يتم وصفه يف القانون ويكون متامشيا مع املعايري الدولية.
البند رقم  :2.7ويتعامل هذا البند مبارشة مع حامية الحقوق املذكورة أعاله فيام يتعلق بحمالت االنتخابات واستمد هذا البند من البند رقم
 7من وثيقة كوبنهاجن ،وبصفة خاصة البند رقم  ،7.7و ،8.7وعرب هذه البنود ألزمت الدول األعضاء يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا أنفسها
بخلق مناخ حر وعادل للحمالت االنتخابية ،وعدم وضع عوائق يف وجه اإلجراءات اإلدارية ،والعنف ،والتخويف ،وال تضع عوائق أو عقبات يف
طريق الوصول السلس والسهل لوسائل اإلعالم عىل أساس غري متييزي لكافة املشاركني يف االنتخابات.
البند رقم  :3.7يلخص هذا البند االلتزامات ذات الصلة بالبند رقم  7من وثيقة كوبنهاجن عرب اإلشارة إىل أنه مطلوب من الدول أن تقوم
بتزويد املرشحني يف االنتخابات فرصا مساوية للتعبري عن رسائلهم وإيصالها للناخبني ،وميكن أن يتم تنفيذ هذا البند فعليا من خالل إضافة وضم
معايري محددة ،مثل إتاحة الفرص املتساوية للمرافق والخدمات العامة ،وعدم التمييز فيام يتعلق بتطبيق القانون ،والضوابط واإلجراءات اإلدارية.
كام يوضح هذا البند أنه ال ينبغي أن يتم التمييز بني املرشحني يف االنتخابات فيام يتعلق بتقديم الدعم غري املبارش من الدولة لحملتهم االنتخابية،
مثل إتاحة املرافق والخدمات الحكومية والدعم ،ويضم هذا الفعاليات التي تتم يف قاعات االجتامعات التي تديرها الدولة ،واألماكن العامة،
وتعليق الالفتات وامللصقات االنتخابية يف املناطق املعنية ،وتوفري إمكانية التوصيل بالربيد أو ما شابه.
البند رقم  :4.7وميتد هذا البند ليشمل ضامن توفري مناخ عادل وحر للحملة االنتخابية ،والتي تعترب موضوع البند رقم  7.7من وثيقة كوبنهاجن،
هذا ويوضح البند رقم  3.7أن االلتزام األخري يتطلب أن تبذل الدولة كل جهودها ملنع الفعاليات التي يقوم بها أفراد بعينهم والتي من شأنها أن
تقلل من كفاءة الحملة االنتخابية من قبل املرشحني يف االنتخابات ،مبا يف ذلك الفعاليات التي تنتهك القانون أو الضوابط( ،راجع القسم الخاص
بوسائل اإلعالم للرشوط املعنية).
وأيضا فإن هذا البند يركز عىل أن االلتزام الخاص بضامن مناخ لحمالت انتخابية حرة وعادلة يتطلب من الدولة منع واالستجابة ألي طعن للعنف
أو تهديد ضد أحد املشاركني يف االنتخابات ،وناهيك عن أحكام وثيقة كوبنهاجن والتي تم التنويه إليها ،فإن هذا االلتزام تم تناوله واالعرتاف به
يف املنشورات الخاصة باالتحاد الربملاين الداخيل و .ACEEEO
البند رقم  :5.7ويطلب من الدولة أن تقوم بتنفيذ برامج فعالة ملعلومات الناخبني ومستويات تعليمهم من خالل وسائل اإلعالم والوسائل
األخرى ،ويف األماكن التي تكون فيها أقليات معينة ،فإنه يتعني أن يتم تنفيذ هذه الربامج باللغة الخاصة بهذه األقلية ،وبينام هناك رصاعا دامئا
ما ينشب بسبب لغات أوراق االقرتاع واملواد الدعائية األخرى لالنتخابات ،إال أن معظم الخرباء يعتقدون أن برامج ومواد توعية الناخبني يجب
أن تكون متوافرة بلغاتهم.

ب .التمويل
البند رقم  :6.7يقر هذا البند أن الدول رمبا تقوم بإقامة ووضع حدود معقولة يف وجه التمويل الخاص لألحزاب السياسية ومرشحيها ،وبصفة
خاصة ،خالل فرتات االنتخابات ،ويتوافق هذا مع التوصيات الحديثة التي متخضت عنها لجنة فينيسيا.
وال يلزم هذا البند الدول لفرض قيود حول التمويل السيايس ،حيث إنه يعكس أن العديد من الدول قد اختارت أن تقوم بهذا للغرض املنصوص
عليه يف البند املشار إليه ،وذلك سعياً نحو الحد من املبادرات التي تدعو للفساد وتقليل تأثرياتها يف السياسة.
كام يشري هذا البند أيضا إىل أنه يتعني أن تكون القيود املفروضة عىل التمويل الخاص «معقولة» ،وال يتم القيام بأي محاولة لتفسري أي أشكال
أو مستويات التقييد املعقولة ،ويعتمد العديد عىل الظروف االقتصادية للدولة ،وتكلفة الوصول إىل الناخبني ،والدليل عىل أن القيود عىل التمويل
السيايس تطلبها العوامل املذكورة آنفا.
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البند رقم :7.7ويشري إىل أنه يتعني أن يتم توفري الدعم الحكومي أو الدعم من مستشاري االنتخابات بصورة عادلة ومساوية وتعتمد عىل معيار
موضوعي مثل الدعم الحايل للحزب أو النجاح االنتخايب( ،استخدمت لجنة فينيسيا كلمة «مساوي» يف هذا الصدد ،لكن أقرت أن املساواة محل
شك ومن املمكن أن تكون إما «صارمة» أو «نسبية» اعتامدا عىل عوامل مامثلة).
البند رقم  :8.7ويطلب من الدول أن تطلب تقديم تقرير عن متويل الحملة من جانب األحزاب السياسية ومرشحيها ،وإىل اآلن؛ مل يتم إثبات
هذا املبدأ يف القانون الدويل أو األدوات السياسية ،عىل الرغم من أن القانون الدويل (راجع القضايا التي تم إدراجها وتوثيقها يف الحوايش السفلية
حول هذا األمر ،واألحكام األخرى) يدعم تطبيق هذه القيود وتفعيلها بصورة أكرث فعالية ،وأن ذلك يتطلب اإلفصاح وتقديم تقرير عنها.
هذا وتنص مسودة اتفاقية  ACEEEOتحديدا عىل الدعوة لإلفصاح الشامل وتقديم تقرير واف عن التمويل السيايس ،ويتفق هذا مع وجهة النظر
التي يتبناها العديد من الخرباء يف مجال االنتخابات واملراقبني والتي تنص عىل أن هذه القوانني متثل رضورة كبرية إلتاحة الفرصة لجمهور الناخبني
لتقييم مستوى ونوع الدعم املادي املقدم للمرشحني واألحزاب السياسية يف اتخاذ قرار بشأن من سيقومون بالتصويت له.
كام يشري هذا البند أيضا إىل أن هذا اإلفصاح وذاك التقرير يتعني أن تتم مراقبته من قبل وكالة موثوق بها يف الدولة (والتي من املمكن أن تكون
كيانا انتخابيا) وأن يتم نرش املعلومات الناتجة عن التقرير بطريقة مناسبة( ،هذا ومن املمكن أن يوفر هذا الرشط حامية لرسية املساهامت التي
يتم تلقيها من أفراد بعينهم رشيطة أن يتم التعبري عن مقدار وطبيعة هذه املساهامت).
كام أنه من املمكن أن يكون الوضع متمثال يف أن اإلفصاح والتقرير الخاص باملساهامت الخاصة والذي يقدمه املرشحون يف االنتخابات يتعني أن
يتم فورا مام يسمح للناخبني بتقييم املعلومات التي يحصلون عليها وتطرأ إىل مسامعهم قبل التصويت ،ونظرا لصعوبة تحديد معيار بعينه ،فإن
هذه النقطة مل يتم إدراجها يف املبدأ املوىص به.
البند رقم  :9.7ويتناول هذا البند املامرسة العامة التي تقوم بها الدول ملنع وحظر املساهامت املالية أو العينية للمرشحني يف االنتخابات من
مصادر محددة ،مثل األفراد واملنظامت األجنبية ،وكيانات حكومية ،ومؤسسات عامة ،كام يؤكد هذا البند عىل أن مثل هذه القيود واملحاذير ينبغي
أن يتم تحديدها ووصفها بصورة دقيقة وينص عليها القانون وأحكامه.
وتجدر اإلشارة إىل أن القيود املفروضة عىل الدعم األجنبي املقدم للمرشحني يف االنتخابات أو املراقبني واملقدم من مصادر دولية أو أجنبية محددة
– وبصفة خاصة املنظامت الدولية واملنظامت غري الحكومية املؤسسية – ال ينبغي أن يتعدى الدعم املادي والعيني الفرعي والذي يؤثر بصورة
مبارشة عىل قدرة املرشحني يف االنتخابات عىل تنفيذ فعاليات حملتهم ،ومن املفيد جدا أن نضع يف اعتبارنا وأذهاننا يف هذا اإلطار اللغة التي متت
اإلشارة إليها يف الديباجة ويف البند رقم  10من وثيقة كوبنهاجن والتي تتعلق بدور األفراد ،والجامعات واملنظامت (مبا يف ذلك املنظامت غري
الحكومية) ،واملؤسسات التي تتعاون فيام بينها لحامية التطورات يف مجال حقوق اإلنسان واملؤسسات الدميقراطية( ،ولقد متت اإلشارة إىل بعض
هذه اللغة ذات الصلة بالبند الرابع من وثيقة كوبنهاجن والبند رقم  2.11من هذا الدليل ،واللغة األخرى ذات الصلة من إعالن اسطنبول األخري
والذي تم إدراجه يف البند رقم .)4.11

ج .اإلعالم
البند رقم  :10.7ويحث هذا البند الدول ،مبا فيها تلك الدول التي تقوم بتشغيل اإلعالم الحكومي ،عىل إتاحة الفرصة للمرشحني يف االنتخابات
للظهور يف برامج موجهة لتنمية معلومات الناخبني.
البند رقم  :11.7ويتخطى اللغة الحرفية للبند رقم  8.7لوثيقة كوبنهاجن (راجع القسم الفرعي العام ) ،والذي ينص عىل أن الدول ال ينبغي
أن متنع إتاحة وسائل اإلعالم املجانية والحرة لكل املرشحني يف االنتخابات ،كام يشري البند رقم  11.7إىل أنه يتعني عىل الدول تشجيع التغطية
اإلعالمية الحية عىل االنتخابات ،وأن إدارة االنتخابات يتعني أن توفر معلومان منتظمة وفرص كبرية لتغطية االنتخابات ،ويتم تنفيذ التزام إيجايب
مؤكد يف هذا الصدد من قبل الدول التي صدقت عىل اتفاقية  CISاملتعلقة باالنتخابات.
كام يوضح هذا البند أيضا أنه يتعني أن ال تقوم الدول بفرض قيود خاصة عىل اإلعالم خالل فرتة االنتخابات ،باستثناء ما يتعلق بنرش مواد بعينها
(مثل اإلعالنات أو استطالعات الرأي) خالل الفرتة التي تسبق االنتخابات فورا ،وغالبا ما تظهر هذه األمور خالل مراقبة االنتخابات ،كام متت
اإلشارة إىل ذلك يف الحوايش السفلية.
البند رقم  :12.7ويتنزل هذا البند أيضا يف نفس االتجاه الذي يتنزل فيه البند رقم  7.7والبند رقم  8.7من وثيقة كوبنهاجن من خالل التأكيد
عىل أن الدول يتعني أن تضمن إتاحة الفرص املتساوية واملعاملة العادلة للمرتشحني يف االنتخابات يف كافة الربامج الخاصة باإلعالم الحكومي.

الجزء الثاين
ݚ
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البند رقم  :13.7ويطالب هذا البند الدول بأن تضمن توفري فرصا متساوية مستمرة لكافة املرتشحني يف االنتخابات لإلعالن عن حمالتهم
االنتخابية يف كل وسائل اإلعالم الحكومية والخاصة ،كام ينص هذا البند أيضا عىل رضورة تحديد املواد الدعائية املتصلة باالنتخابات بصورة أكرث
وضوحا.
البند رقم  :14.7ويطالب هذا البند الدول بان تحدد الوسائل التي تعتمدها من أجل توفري العدالة يف التغطية اإلعالمية لالنتخابات يف وسائل
اإلعالم الخاص ،وبينام ميكن تلبية هذا املطلب من خالل القنوات القانونية الطبيعية ،فإن هذا البند يشري أيضا إىل أنه ينبغي عىل الدول وضع
اإلجراءات لتلقي الشكاوي الخاصة باملامرسات غري القانونية وغري العادلة من وسائل اإلعالم خالل فرتة االنتخابات والتعامل معها.

 8عملية التصويت
يتناول هذا القسم بصفة أساسية النواحي الفنية لعملية التصويت والتي تتم داخل مراكز االقرتاع أو يف األماكن أو الوسائل األخرى ،ومل تتم إجراء
أية محاولة للتعامل مع القضايا الخالفية حول املواد املتوافرة للناخبني يف الوقت الذي يقومون فيه بالتصويت.
ورمبا تكون لغة أو لغات كل من أوراق االقرتاع ومواده من أخطر املشكالت يف هذا الصدد( ،وتضم املواد التي عليها عالمات استفهام اإلعالنات
املطبوعة وامللصقات التي تحدد هوية املرتشحني يف االنتخابات وتعطي تعليامت عن كيفية التصويت).
ويستنتج بشكل عام (راجع البند رقم  5.7والذي متت مناقشته مسبقا) أن برامج ومواد التوعية ينبغي أن يتم توجيهها للناخبني بلغتهم التي
يتحدثون بها .ورغم العديد من األسباب الدستورية أو األسباب األخرى فإن هناك اتفاقا بنسبة أقل عىل ما إذا كان من الرضوري أيضاً أن تتم إتاحة
وتوفري املواد واملطبوعات بلغات األقلية أو لهجاتهم وتحت أي ظروف.
وهناك محاولة جرت مؤخرا لتناول هذه القضية يف وثيقة قانونية وهي املحاولة التي قامت بها  CISيف اتفاقيتها االنتخابية ،ومع ذلك فإن
معالجة القضية التي قامت بها  CISيف اتفاقيتها تقوي فقط وجهة النظر التي تقول بأن قضية لغة مواد االنتخابات ال ميكن أن يتم تناولها من
خالل املبادئ العامة يف الوقت الحايل ،هذا وتعكس املادة رقم  )4( 9من االتفاقية رضورة اإلشارة إىل أن التساؤل الخاص بإصدار مواد االنتخابات
وطباعتها بلغات أخرى بدال من اللغة املحلية ينبغي أن ينص عليه القانون ،والتي متت إعادة إنتاجها فيام ييل ذلك (راجع أيضا املادة رقم 17
[ ]1امللحقة بهذه الوثيقة):
	“خالل فرتات االستعداد إلجراء االنتخابات ،تستخدم اللغة أو اللغات الرسمية ،ويف حاالت نص عليها القانون يتم استخدام لغات مجموعات
فرعية تتكون منها املقاطعة يف الدولة ،كام يتم استخدام لغات األمم والجنسيات ،واألقليات واملجموعات العرقية يف املقاطعات التي
يسكنوها.
البند رقم  :1.8يعيد هذا البند اللغة املستخدمة يف البند رقم  7والبند رقم  4.7من وثيقة كوبنهاجن والتي تتعلق برضورة أن يتم التصويت
يف صندوق االقرتاع عن طريق االقرتاع الرسي أو إجراء االقرتاع الحر املكافئ وذلك لحامية إرادة الشعب.
البند رقم  :2.8ويحدد هذا البند املبادئ األساسية لعملية التصويت لضامن االقرتاع الرسي الفردي املرتب واآلمن ،وتتفق هذه املبادئ مع تلك
املبادئ التي متت اإلشارة إليها وتناولها يف مصادر أخرى ،والتي تم توثيق بعضا منها يف الحوايش السفلية لهذا القانون.
البند رقم  :3.8وينص هذا البند عىل التحديد الفعال لهوية الناخبني إضافة إىل تقنيات مكافحة التزوير وذلك ليتم تطبيقها لضامن أن الناخب
البالغ هو املسموح له فقط أن يديل بصوته يف الصندوق ،كام ينادي البند أيضا بالحاميات األخرى وبصفة خاصة مراقبة صناديق االقرتاع والتحكم
بها ومبواد االنتخابات األخرى الحساسة.
البند رقم  :4.8ويشري هذا البند إىل أنه ينبغي أن يتم وضع صناديق االقرتاع يف أماكن تتوافر فيها أمام الناخبني فرص متساوية للتصويت بالصورة
التي ال تشكل عبئا عليهم ،وتتشابه هذه املفاهيم مع تلك املفاهيم املستخدمة يف التوصيات األخرى حول مواقع صناديق االقرتاع كتلك التي أوىص
بها ( IPUوهي “اإلتاحة الفعالة واملتساوية لصناديق االقرتاع”).
كام يشري هذا البند إىل أنه ،مبوجب الضوابط األمنية الرضورية ،يتعني أن يتم استغالل وتوظيف إجراءات التصويت الخاصة للسامح لألفراد الذين
مل يتوقع منهم أم يسافروا إىل مكان التصويت بالتصويت.
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البند رقم  :5.8ويتناول هذا البند املناخ الداخيل («الهدوء والرتتيب») بالقرب من مراكز االقرتاع ،كام يشري أيضا إىل أنه ينبغي أن ال يكون
الناخبني عرضة لإلزعاج أو التخويف أو التأثري اإلجباري.
البند رقم  :6.8يوضح هذا البند أنه ،داخل مراكز االقرتاع ،يتعني أن ال يكون هناك أي رموز أو شعارات تنتمي ألي أحزاب سياسية أو دعاية ،كام
يؤكد عىل أنه ال ينبغي السامح ملن ال يحمل ترصيحا من األفراد أن يكون متواجدا خالل مراحل عمليتي التصويت وعد األصوات.
هذا وتجدر اإلشارة إىل أن العديد من القوانني املنظمة لالنتخابات مل تنص عىل إخراج وإبعاد األفراد الذين ال يحملون ترصيحات من أماكن
االنتخابات نظرا ألنهم غري مرصح لهم بالتواجد فيها /ولقد تم النص عىل ذلك اإلبعاد يف هذا البند بأن ال يتم السامح لهؤالء األفراد «بالبقاء»
متواجدين يف مراكز االقرتاع ،ويرجع ذلك ألن مراقبة االنتخابات أظهرت وجود العديد ممن ال يحملون ترصيحا داخل مراكز االقرتاع وأنهم
يتواجدون ألهداف بعيدة كل البعد عن الرباءة ،فعىل سبيل املثال؛ رمبا يأيت أحد املرشحني ويتحدث مع مندوبيه يف مركز االقرتاع ،أو رمبا يدخل
موظف حكومي للتفتيش عىل الرتتيبات (سواء البدنية أو املعدات أو املوظفني) هناك ،لكن تجدر اإلشارة إىل أن مثل هذه الزيارات ال متثل أية
أهمية طاملا أنها تتم يف فرتة وجيزة جدا.
البند رقم  :7.8وينادي ذلك البند بوضع سياسات مناسبة ملراكز االقرتاع واألماكن املحيطة بها ،حيث يشري إىل أنه ينبغي عىل إدارة االقرتاع أن
تكون لديها السلطة عىل طلب الدعم األمني لكن ال ينبغي أن يتواجد أي رشطي أو فرد أمن داخل اللجان أو يترصف ما من شأنه أن يؤثر عىل
عملية التصويت.
وتجدر اإلشارة إىل أن هناك عدم اتفاق بني خرباء االنتخابات عىل ما إذا كان من األفضل تحديد مسئولية استدعاء الدعم األمني للمدير أو لضابط
الرشكة املتواجد ملدير اللجنة فقط أم تكون السلطة يف يد جميع أفراد اللجنة ،ولهذا السبب مل يتم التوصية مبامرسة وفعل محدد يف هذا الشأن.
البند رقم  :8.8ويركز ذلك البند عىل أن القوانني والضوابط املعمول بها والسارية تحتم أن يكون التصويت فرديا وأنه ال ينبغي أن يكون هناك
أي استثناء لهذا األمر من قبل موظفي االنتخابات للسامح بالتصويت الجامعي لجامعات أو ألفراد ينتمون ألرسة واحدة أو لوكالء عن أفراد
باستثناء الناخبني الذين ليست لديهم القدرة عىل وضع الورقة يف الصندوق أو ليست لديهم القدرة عىل التصويت بأنفسهم ،وميكن أن يتم تقديم
يد العون واملساعدة لهذه املجموعات من األفراد لكن بصورة تطوعية ويتجنب حدوث أي انتهاك أو مخالفة لرسية التصويت أو مامرسة أي تأثري
غري موضوعي عىل الناخب.
البند رقم  :9.8ويشري إىل األهمية الكربى لرسية عملية التصويت ،والتي تضم ما يتعلق بكافة العمليات التي تتم يف عملية االنتخابات ،هذا
وتلفت اإلشارات املرجعية املحددة ألوراق االقرتاع ،وترتيب كبينات وشاشات التصويت ،ووضع الصناديق االنتباه إىل املشكالت املرتبطة بعملية
تغيري االقرتاع أو ما يطلق عليه التصويت املفتوح ،والذي يقصد به القيام بالتصويت ووضع أوراق التصويت خارج شاشة التصويت.
البند رقم  :10.8ويتناول هذا البند األشكال املختلفة للتصويت الخاص ،كام يتناول أيضا النظم الخاصة بالتصويت االلكرتوين عن بعد والذي
يرتبط بهذا األمر ويقع ضمن هذه الفئة ،كام ينص ذلك البند عىل أن إجراءات التصويت الخاص تؤثر تأثريا جيدا عىل اتساع رقعة التصويت لكن
ينبغي أن يتم تصميمها بعناية وحرص بالغني ويتم تنفيذها ملنع التزوير أو التأثري غري الجيد عىل عملية االقرتاع.

 9النتائج :تحديدها وإعالنها وتنفيذها
البند رقم  :1.9يقوم هذا البند بإعادة أحكام البنود رقم  7ورقم  ،4.7ورقم  9.7من وثيقة كوبنهاجن والتي تتناول التقرير األمني والنرش الرسمي
وتطبيق النتائج وتنفيذها عرب إنشاء لجنة يف مكاتب املرشحني الناجحني ،والحظ أن ،مبوجب البند رقم  7.9من وثيقة كوبنهاجن ،املرشحني الناجحني
يف االنتخابات ينبغي أن ال يتم «تثبيتهم يف املكتب» ،لكن «يسمح لهم بالتواجد يف املكاتب حتى انتهاء فرتتهم أو أن يتم إنهاؤها مبوجب القانون
أو مبا يتوافق مع اإلجراءات الدستورية والربملانية الدميقراطية.
البند رقم  :2.9ويحدد هذا البند املعايري األساسية لعملية عد األصوات وتحديد النتائج بشفافية ،ويتم ذلك من خالل تلك املعايري مثل االنفتاحية
نحو حضور مندويب املرشحني يف االنتخابات واملراقبني اآلخرين لعملية الفرز وإعالن النتائج ،وليك يتم تحقيق املستوى املقبول من الشفافية يتعني
أن يقوم أعضاء لجان االنتخابات بالتوقيع عىل تقرير يتم تسجيل التعليقات فيه ،ويتعني أن يتم عرض النتائج عىل املندوبني واملراقبني ونرشها
للتفتيش العام ،ويتم إعطاء نسخة لكل أعضاء اللجان ،وإن أمكن للمندوبني واملراقبني.
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البند رقم  :3.9ويغطي هذا البند شفافية فعاليات عملية الفرز خالل هذه املرحلة من االنتخابات مام يجعل االنتقال إىل إعالن النتائج أمرا تقوم
به الكيانات االنتخابية املسئولة عن إعالن عدد األصوات ،ويتعني أن يتم تطبيق األحكام املامثلة لالنفتاحية خالل هذه العملية ،أضف إىل ذلك أنه
يتعني أن تتوافر وسائل لفحص مدى دقة النتائج التي يتم نقلها إلكرتونيا.
البند رقم  :4.9ويطالب هذا البند بإعالن النتائج بصورة نزيهة وشفافة ،وميكن أن يتم تأجيل إعالن النتائج مبوجب الطعون ،لكن باستثناء
الظروف الخارجة عن اإلرادة ،ينبغي أن يتم إعالن النتائج التمهيدية بأقىص رسعة( ،وميكن أن تشتمل تلك الظروف الخارجة عن اإلرادة غلق
اللجان االنتخابية ،أو النتائج األخرى ،وإمكانية وجود عدم راحة واطمئنان للنتائج الجزئية والتي ال تعكس دقة النتائج اإلجاملية).
البند رقم  :5.9وينص هذا البند عىل أنه يتعني أن يتم اإلعالن عن كافة النتائج من خالل ذكر عدد األصوات التي حصل عليها املرشحون ،وليس
فقط النسبة املئوية لألصوات ،وميثل هذا رضورة كربى لشفافية العد ،نظرا ألن هذا يتيح للمرشحني يف االنتخابات واملراقبني مقارنة النتائج الرسمية
مع التقارير الواردة إليهم.
كام يتعني أن تضم النتائج النهائية املعلنة تقسيام كامال لألصوات بالدائرة ،واملنطقة ولجنة االقرتاع إن أمكن ،ومع ذلك فرمبا يتجنب مديري
العملية االنتخابية إصدار عدد الناخبني عىل املستوى اإلقليمي أو اللجنة عند نرش هذه النتائج وقد يؤدي ذلك إىل التمييز والتفرقة ونتائج عكسية
ضد املواطنني يف هذه املناطق.
البند رقم  :6.9وينادي هذا البند برضورة الحفاظ عىل مواد االنتخابات الحساسة ،مبا يف ذلك صناديق االقرتاع ،وسجالت تصويت الناخبني،
وذلك لفرتة زمنية كافية حتى يتم البت يف كافة الطعون املقدمة من املرشحني ،إذ أن عدم تنفيذ ذلك قد يعرض قدرة املنافسني ورغبتهم يف
تقديم الشكاوى للخطر.
البند رقم  :7.9ويتناول هذا البند االلتزام املنصوص عليه يف البند رقم  7.9من وثيقة كوبنهاجن (متت إعادة طبعها هنا كجزء من البند رقم
 ،)1.9والذي يتعلق ببقاء املرشحني الناجحني يف املكاتب ،كام يشري أيضا إىل أنه ال ميكن أن يتم تعليق التفويضات أو سحبها من املرشحني املنتخبني
إال بالقانون ،وال يتم ذلك بصورة موجزة أو بصورة غري مناسبة.
هذا وميكن أن تعتمد عملية تجاهل التفويضات عىل أسس محددة قد تتسبب يف جعل الفرد غري مؤهل للبقاء يف املكتب نظرا لفقدانه أحد املزايا
واملؤهالت الشخصية( ،مثل أنواع بعينها من املوظفني) ،أو عدم األهلية (مع املناصب األخرى) ،ومع ذلك فيشري هذا البند إىل أن األسس األخرى
لتجاهل التفويض ال ميكن السامح بها ،وبصفة خاصة إن كان من املمكن تطبيقها للتأثري السلبي عىل إرادة الناخبني ،وعىل الحق يف التصويت ،أو
حرية اآلراء السياسية أو اآلراء األخرى.

 10الشكاوى والطعون
البند رقم  :1.10يعيد هذا البند التأكيد عىل األحكام األساسية يف وثيقة كوبنهاجن ،يف البند رقم  ،5حول دور القانون الذي يتناول حامية حقوق
اإلنسان ،ويشتمل ذلك عىل ،يف البند رقم  12.5 – 10.5هنا ،أن هناك إصالح وتدارك ضد القرارات اإلدارية ،حيث أن القرارات العكسية يتم
تربيرها وتكون خاضعة للتصحيح ،وأنه البد من التأكيد عىل نزاهة الوظائف القضائية.
البند رقم  :2.10يقوم هذا البند بإعادة إلزام الدول املشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا أنفسهم ،من خالل البند رقم  12من وثيقة
كوبنهاجن ،عىل السامح بأن يتم اإلرشاف عىل االنتخابات من قبل السلطات القضائية ومن قبل ممثلني من الدول األخرى املمثلة ،واملنظامت غري
الحكومية ،واألفراد املهتمني بهذا األمر ،وباإلضافة إىل ذلك ،فإنهم يتفقوا عىل أن هذه الفعاليات ال ميكن أن يتم تعليقها باستثناء ما إذا كان هناك
قانونا يجرب عىل ذلك ومبا يتوافق مع القانون وااللتزامات الدولية.
البند رقم  :3.10يطالب هذا البند أن يتوافر لدى املرشحني يف االنتخابات (تضم كلمة املرشحني كال من املرشحني واألحزاب أو املنظامت
األخرى) القدرة عىل تقديم الشكاوى والطعون املتعلقة بكافة نواحي إدارة العملية االنتخابية وأيضا تقديم الطعون للمحاكم املعنية ،كام ينص
هذا البند عىل أنه يتعني عىل الناخبني األفراد أن تتوافر لهم هذه القدرات املامثلة لتقديم الطعون فيام يتعلق بانتهاكات حقوق التصويت ،عىل
سبيل املثال تسجيل الناخبني.
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البند رقم  :4.10ويشري هذا البند إىل أن الشكاوى والطعون املحددة يتعني أن يتم حلها فورا وبصورة فعالة ،وباإلضافة إىل ذلك؛ فإنه ينبغي أن
يتم تصميم عملية الطعون مام يجعل الطعون املتكررة ال متنع من إعالن النتائج.
البند رقم  :5.10يطلب هذا البند أن تتسم كافة عمليات الطعون والشكاوى بالشفافية ،ويقصد بذلك أن يتم اإلعالن عن كافة أجزاء عملية
االهتامم بالشكاوى والطعون وأن يتم نرشها للعوام ،مبا يف ذلك القرارات والحيثيات التي تصدرها الكيانات االنتخابية أو املحاكم.

 11املراقبة املحلية والدولية
البند رقم  :1.11تم اقتباس هذا البند من البند رقم  8من وثيقة كوبنهاجن كلية ،والذي يتعلق بتفضيل وجود مراقبة دولية ومحلية عىل
االنتخابات والحاجة إىل تيسري الرتتيبات لهؤالء املراقبني.
البند رقم  :2.11بقوم هذا البند بإعادة أحكام البند رقم  10من وثيقة كوبنهاجن ،وبصفة خاصة البنود رقم  ،4.10 – 3.10والتي تتصل بدور
وفعاليات املنظامت غري الحكومية فيام يتعلق بالرتويج لحقوق اإلنسان والحريات األساسية ومراقبتها وحاميتها ،مبا يف ذلك التعاون مع الكيانات
املامثلة يف دول أخرى إىل جانب املنظامت الدولية.
البند رقم  :3.11ويدعو هذا البند إىل السامح للمراقبني املؤهلني التابعني للمنظامت املحلية والدولية مبتابعة كافة فعاليات العملية االنتخابية،
وينبغي أن يحصل املراقبون عىل الرتاخيص الالزمة لهذا الغرض والتي تسمح لهم مبتابعة االنتخابات ليك يتم السامح لهم بإدراك وتنفيذ فعالياتهم
بفعالية وكفاءة ،كام يتعني أن تسمح األحكام والضوابط القانونية املعمول بها ألداء الفعاليات املرتبطة باملراقبة مبا يتوافق مع أفضل املامرسات
الدولية.
وبالنسبة للمراقبني؛ وبصفة خاصة املراقبني املحليني ،فإن هذا املبدأ ال يحاول التأكيد عىل أن رضورة اعتبار املنظامت الراعية مؤهلة لطلب
االعتامد كمراقبني ،ومع ذلك فإن أفضل املامرسات يف هذا املجال سوف تشجع الدول عىل قبول طلبات االنضامم التي ترد من منظامت عدم االنحياز
أو املنظامت غري الحزبية والتي تبدى التزاما واضحا للدفاع عن حقوق اإلنسان والحكومات الدميقراطية وتطويرها.
وكام تشري الحاشية السفلية رقم  ،156فإن اإلرشادات الرسمية ألفضل املامرسات الخاصة مبامرسات الرقابة عىل االنتخابات قد تم نرشها من
قبل املجلس األورويب ،واللجنة األوروبية ،ومكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،وهناك إرشادات أخرى قد تم نرشها أيضا من منظامت
أخرى مبا يف ذلك املنظامت الدولية واملنظامت غري الحكومية.
البند رقم  :4.11يقوم هذا البند بإعادة البند رقم  27من إعالن اسطنبول يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،قانون األمن األورويب ،ففي هذا
القانون ،تعهدت الدول بالعمل عىل تعزيز قدرة املنظامت غري الحكومية للمساهمة الفعالة والكاملة يف تطوير املجتمع املدين وحقوق اإلنسان
والحريات األساسية.
البند رقم  :5.11يقتبس هذا املبدأ التأكيد الحديث يف إعالن قمة اسطنبول ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا والخاص بالتعهدات ذات الصلة
باالنتخابات ،مبا يف ذلك االهتامم بدور مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان فيام يتعلق بالتسجيل االنتخايب ومراقبة االنتخابات ،كام أن
هذا البند يعرب عن االلتزام الجديد من قبل الدول املشاركة والخاص بـ «إتباع تقييم وتوصيات مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان».
البند رقم  :6.11ويربز هذا البند بندين من بنود وثيقة بودابست الختامية ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف عام  ،1994فيام يتعلق بتعزيز
دور مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،يف التنسيق مع املنظامت األخرى ،بالنسبة ملراقبة االنتخابات.
البند رقم  :7.11ويصف هذا البند اإلجراءات التي تتبعها منظمة األمن والتعاون يف أوروبا والدول املشاركة والتي تتعلق ببلورة مكتب املؤسسات
الدميقراطية وحقوق اإلنسان ملهام التقييم ومهام مراقبة االنتخابات ( ،)EOMكام يركز هذا البند عىل أن تقوم الدول املشاركة مبنح ترصيح عدم
معارضة دائم ملهام مراقبة االنتخابات ملراقبة كافة مستويات إدارة العملية االنتخابية ،إضافة إىل إتاحة هذا األمر للمكاتب العامة األخرى ذات
الصلة ،وإتاحة الفرصة ملهام مراقبة االنتخابات لتلبية ومقابلة كافة التشكيالت السياسية إضافة إىل القطاعات األخرى املهتمة.
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 12لتعاون والتطوير
البند رقم  :1.12يقوم هذا البند بإعادة نسب معينة من البند رقم  26من وثيقة كوبنهاجن والتي تتعلق مبعايري التعاون العميل ،مبا يف ذلك
تبادل املعلومات والخربات ،ومساعدة الدول املشاركة عىل االستمرار يف تطوير مؤسساتهم الدميقراطية ،ومن بني املجاالت املحددة األخرى
والتي ينبغي توجيه االهتامم لها هي مجاالت «الترشيعات االنتخابية ،وإدارة االنتخابات ومراقبتها» إضافة إىل «األحزاب السياسية ودورها يف
املجتمعات التعددية».
البند رقم  :2.12ويلخص هذا البند األحكام الصادرة عن ميثاق باريس ألوروبا الجديدة التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا عام ،1990
والخاص بتطوير الرتتيبات املؤسسية للتعاون يف األمور التي تخص الشأن االنتخايب ،ففي هذه األحكام ،تم االهتامم والتطرق إىل وظيفة مكتب
املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف تسهيل وتيسري أوجه االتصال وتبادل املعلومات حول االنتخابات ،وتحديد تقييامت محددة للمسئوليات
التي تم إسنادها ملكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان.
البند رقم  :3.12ويقوم هذا البند بإعادة التعهدات من قبل الدول املشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،والتي تم أخذها عىل عاتقهم عرب
إعالن قمة اسطنبول ،كام يعيد التأكيد عىل االلتزام بأن االنتخابات تكون «حرة وعادلة ،مبا يتوافق مع مبادئ والتزامات منظمة األمن والتعاون
يف أوروبا» ،ففي هذه الوثيقة ،وافقت الدول عىل «إتباع تقييامت وتوصيات منظمة األمن والتعاون يف أوروبا تجاه االنتخابات».

ݚ
الثالث
الجزء
تقرير الخلفية التاريخية :التزامات منظمة األمن والتعاون
()169
يف أوروبا و املبادئ األخرى لالنتخابات الدميقراطية

 Iاملقدمة
عىل الرغم من تحديد مبدأ االنتخابات الدميقراطية يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان (واملعروف اختصارا بـ  )UDHRيف عام  ،1948واالتفاقية
الدولية الخاصة بالحقوق املدنية والسياسية (واملعروفة اختصارا بـ  )ICCPRيف الستينيات من القرن العرشين ،إال أن املجتمع الدويل قد تناول
هذه املسألة يف اآلونة األخرية بشكل أعمق ،وقد اعتمد املجلس األورويب االتفاقية األوروبية لحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ()ECHR
يف عام  ،1953ولكن مل يتم تطبيقها عىل الدميقراطيات الراسخة يف أوروبا الغربية حتى عام .1990
ومع ذلك ،فمنذ عام  ،1990كان هناك من ًوا كب ًريا يف حجم النصوص عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية التي تحدد معايري االنتخابات
الدميقراطية ،وتم اعتامد وثيقة اجتامع كوبنهاجن للمؤمتر املعني بالبعد اإلنساين( ،)170من خالل مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا ،ومتثل هذه
الوثيقة مجموعة أكرث تفصيال يف وقتها من املعايري الدولية لالنتخابات الدميقراطية وتعترب املرة األوىل التي تقدم فيها الدول التزامات دولية فيام
يتعلق بالعملية االنتخابية.
ومنذ اعتامد وثيقة كوبنهاجن ،قامت الدول املشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا بااللتزام باملزيد من االلتزامات املتعلقة باالنتخابات،
عىل سبيل املثال ،يف إعالن قمة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا باسطنبول( ،)171والذي تضمن االلتزام باملتابعة الفورية للتقييامت والتوصيات
االنتخابية من قبل مكتب منظمة األمن والتعاون للمؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان ( ،)ODIHRكام تم اتخاذ إجراءات كبرية وتنفيذ املزيد
من األعامل التي تتعلق باألمور االنتخابية من قبل مؤسسات املجلس األورويب ،وقد تم اتخاذ إجراءات أخرى من قبل األمم املتحدة وغريها من
الهيئات العاملية واإلقليمية ،ففي منطقة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،تم تنفيذ املبادرات ذات الصلة من قبل رابطة الدول املستقلة ()CIS
ورابطة مسئويل انتخابات أوروبا الرشقية والوسطى (.)ACEEEO
وكنتيجة للمؤسسات اإلقليمية وغريها من املؤسسات التي تم وصفها يف تقرير الخلفية التاريخية والتي انعكست يف القامئة املرفقة مع التزامات
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا واملبادئ األخرى ،يوجد اآلن مجموعة كبرية من السلطات عىل االنتخابات – متضمن ًة األعراف القانونية،
وااللتزامات السياسية ،واملبادئ العامة ،والحالة القانونية ،والقضايا ،واملعايري املقرتحة واملامرسات املوىص بها ،والتعليقات واملالحظات – موزعة
عىل مصادر عدة ،ومع ذلك ،ال يوجد حتى اآلن أي تجميع مالئم للمامرسني املهتمني بتقديم املساعدة االنتخابية ومراقبتها أو لصناع السياسات
سواء كانت االلتزامات الحالية واملبادئ القامئة عىل االنتخابات كافية أو شاملة مبا فيه الكفاية.
وعىل هذا األساس بدأ مكتب منظمة األمن والتعاون يف أوروبا للمؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان إعادة النظر يف مصادر املبادئ االنتخابية
ملامريس وصانعي السياسات ،فضال عن قيمتها املحتملة كدليل مرجعي ،فمثل هذا املنتج ميكن أيضً ا أن يساعد يف تناول القضايا األخرى التي تنشأ

( )169تم إعداد نسخة أولية من هذا التقرير ملكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان من قبل جييس بلجريم ،املستشار القانوين ،الواليات املتحدة األمريكية ،وقام
املكتب بتقدميها للمجلس الدائم ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا تحت عنوان «املعايري وااللتزامات الدولية الخاصة بالحق يف االنتخابات الدميقراطية :دليل مرجعي
عميل ألفضل مامرسات االنتخابات الدميقراطية» (مسودة ،وارسو 20 ،نوفمرب.)202 ،
( )170مرجع سابق ،.N.Bإال أنه عندما متت اإلشارة له يف اإلطار السفيل ،تم وصف جميع استشهادات املواد يف املراجع يف النهاية.
( )171إعالن اسطنبول ،مرجع سابق ،ميثاق األمن األورويب25 ،
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من النصوص املتعددة واملصادر البديلة حول االنتخابات ،كام ميكن أن يضمن أيضً ا عدم االنتقاص من الرؤية الواضحة اللتزامات كوبنهاجن من
خالل تعدد املصادر .ومبوجب املناقشات التي متت يف اجتامع املجلس الوزاري ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ببوخارست عام  2000وندوة
البعد اإلنساين يف عام  ،2002فقد دعا مكتب منظمة األمن والتعاون يف أوروبا للمؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان مجموعة من الخرباء
الدوليني لتناول قوانني ومعايري االنتخابات.
ولقد مزج مجموعة من الخرباء الخربة القانونية والسياسية والدستورية واالنتخابية والرقابية؛ ومداخل من أمريكا الشاملية ،وأوروبا ،ورابطة الدول
املستقلة ( )CISوأوروبا الرشقية والوسطى والخربة من مؤسسات دولية مختلفة (منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،واملجلس األورويب ،ورابطة
الدول املستقلة ،واالتحاد األورويب) ومنظامت غري حكومية ،ولقد اجتمعت املجموعة خمس مرات يف وارسو وفيينا ،وتناقشوا حول وضع أساس
مستمر طوال مدة املرشوع ،وأيدوا مفهوم “قامئة القواعد ،واملبادئ ،واملعايري ،واملامرسات الجيدة” ،وأعدوا تقريرين مؤقتني بذلك.
ولقد عرض مكتب منظمة األمن والتعاون للمؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان عمل املجموعة يف سبتمرب عام  2002ملنظمة األمن والتعاون
يف أوروبا يف االجتامع التنفيذي للبعد اإلنساين يف وارسو ،ومن ثم إىل املجلس الدائم يف فيينا ،ويف الخامس من ديسمرب من عام  ،2002كلف
املجلس الدائم مكتب منظمة األمن والتعاون يف أوروبا للمؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان “زيادة تطوير” مسودة القامئة و”تقديم تقرير
عن التقدم” بحلول الثالثني من يونيو  ،)172(2003ويف السابع من ديسمرب  ،2002كلف املجلس الوزاري يف بورتو ،املجلس الدائم «باالهتامم
بالحاجة إىل تفسري ووضع التزامات إضافية حول االنتخابات ،لزيادة تعزيز التعاون مع املنظامت الدولية األخرى ،فضال عن الدول املشاركة ،وتقديم
تقرير يف اجتامع املجلس الوزاري القادم»(.)173
وتعترب الوثيقة الحالية والتي تم استخالصها من وثيقة مسودة عام  2002والتي تم نرشها من قبل مكتب منظمة األمن والتعاون يف أوروبا
للمؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان بعد اعتامدها يف االجتامع التنفيذي للبعد اإلنساين( ،)174جز ًءا من تقرير التقدم الذي قام بتطويره مكتب
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا للمؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،مبساعدة مجموعة من الخرباء ،حول موضوع التزامات االنتخابات
واملبادئ الحالية املطبقة داخل منطقة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،وهو الجزء الثالث من الوثيقة املكونة من أربعة أجزاء ،وتنظم عىل النحو
التايل :امللخص التنفيذي ،وحرص التزامات منظمة األمن والتعاون يف أوروبا واملبادئ األخرى لالنتخابات الدميقراطية (الجزء األول) ،وتعليقات
توضيحية حول القامئة (الجزء الثاين) ،وتقرير الخلفية التاريخية (الجزء الثالث) ،واملراجع (الجزء الرابع).
ومتت مراجعة النسخة الحالية من هذا التقرير لتحديد جوانب املعايري بشكل أكرث وضوحا ،وقد تضمنت أفضل املامرسات التي تم استخالصها
من التزامات منظمة األمن والتعاون يف أوروبا الحالية واملبادئ األخرى من القانون الدويل أو من معايري أخرى ،وقد تم إتباع أفضل املامرسات
من قبل الدول ،وتم اقرتاح توصيات من قبل املنظامت والجمعيات الدولية وكبار الخرباء ،وعالوة عىل هذه املقدمة ،يحتوى التقرير الحايل عىل
ثالثة أقسام إضافية.
القسم الثاين ،توفر الخلفية التاريخية وصفًا أكرث تفصيالً للتنمية الشاملة ملبادئ االنتخابات الدولية وتطبيقها من خالل االلتزامات السياسية واألعراف
القانونية ،واملعايري واملامرسات املوىص بها والتي ميكن تضمينها يف هذه املقدمة.
القسم الثالث ،حول االلتزامات والواجبات األساسية ،ويبحث القواعد الدولية واملبادئ املتعلقة باالنتخابات الدميقراطية ،كام يصف األعراف العاملية
املختلفة واملعايري اإلقليمية ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا وااللتزامات التي تحكم حقوق املشاركة الشعبية ،والحكومة التمثيلية ،وسيادة القانون،
إىل جانب الحريات ذات الصلة الوثيقة بحريات التعبري والتجمع وتكوين الجمعيات.
القسم الرابع ،مكونات واعتبارات االنتخابات الدميقراطية ،ويتناول التزامات منظمة األمن والتعاون يف أوروبا واملبادئ األخرى املطبقة عىل
العنارص األساسية لنظام االنتخابات الدميقراطية ،وتم تنظم هذه العنارص ضمن  12عنوانًا وظيفياً وهي تشبه العنارص املستخدمة يف املنظامت
التي تحويها القامئة املرفقة مع التزامات منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومبادئ االنتخابات الدميقراطية والتعليقات التوضيحية امللحقة بها،
ويناقش القسم األخري أيضً ا أمثلة محددة للمامرسات التي تتفق أو تتعارض مع القواعد القانونية الدولية لالنتخابات الدميقراطية والتزامات منظمة
األمن والتعاون يف أوروبا؛ وتحدد مبادئ االنتخابات التي أنشئت من خالل الصكوك السياسية والقانونية اإلقليمية؛ مع األخذ يف االعتبار «أفضل
املامرسات» ذات الصلة.
( )172رقم  ،509ورقة مسودة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا/مكتب منظمة األمن والتعاون للمؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان «املعايري وااللتزامات الدولية حول
الحق يف انتخابات دميقراطية :دليل عميل ألفضل املامرسات النتخابات دميقراطية».
( )173رقم « ،7االلتزامات االنتخابية».
( )174منظمة األمن والتعاون يف أوروبا/مكتب منظمة األمن والتعاون للمؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،ورقة مسودة ،مرجع سابق.
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االلتزامات الحالية لالنتخابات الدميقراطية للدول املشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا

 .IIالخلفية التاريخية
تم إعالن الحق العاملي إلجراء انتخابات دميقراطية وحكومة متثيلية أوال يف املادة رقم  21من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ( )UDHRيف عام
 ،)175(1948ويف العام التايل ،تم تشكيل املجلس األورويب ،ومن خالل االتفاقية األوروبية لحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية من عام
 ،1953أصبحت محاولة لجعل مبادئ اإلعالن ملزمة قانونًا ،فضال عن كونها واجبة النفاذ بني الدول األعضاء ،وكانت االلتزامات ذات الصلة أيضً ا
محتملة وخاضعة للمقاضاة بني إحدى الدول األعضاء وأي شخص يخضع لواليتها.
وفيام يتعلق باالنتخابات والحكومة التمثيلية عىل وجه الخصوص ،فقد أصبحت التزامات الدول رصيحة يف عام  1954من خالل بروتوكول رقم
 ،1املادة رقم  ،3إىل االتفاقية األوروبية لحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،وكان يقترص تطبيق هذا الحق عىل الدميقراطيات يف أوروبا
الغربية.
ويف عام  ،1966اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة قر ًرا أرفقت فيه االتفاقيتني الدوليتني :الخاصة بالحقوق السياسية واالجتامعية والثقافية
والخاصة بالحقوق السياسية واملدنية ( ،)ICCPRهذا ولقد زادت املادة رقم  25من االتفاقية الدولية للحقوق السياسية واالجتامعية والثقافية
واملدنية من مضمون املادة رقم  21من االتفاقية الدولية للحقوق السياسية واالجتامعية والثقافية واملدنية املتعلقة بحقوق املواطنني املشاركني
يف الحكومة مبارش ًة أو من خالل ممثلني تم اختيارهم بحرية يف انتخابات دميقراطية ،فمن خالل رقابة لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان لالمتثال
مع متطلبات العهد الدويل الخاص بالحقوق السياسية واالجتامعية والثقافية والخاصة بالحقوق السياسية واملدنية ودورها يف إطار الربوتوكول
االختياري األول لالتفاقية ،ولقد وفرت االتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق السياسية واالجتامعية والثقافية والخاصة بالحقوق السياسية واملدنية
قياسا ملساءلة الدولة عن التزامات حقوق اإلنسان العاملية ،متضمن ًة تلك االلتزامات املتعلقة باالنتخابات ،وبدرجات متفاوتة ،أصبح الحق يف إجراء
ً
انتخابات دميقراطية أيضً ا واجب النفاذ قانونًا يف مناطق أخرى ،عىل سبيل املثال ،من خالل االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان(.)176
وتجدر اإلشارة إىل أنه تم تسهيل عملية التصديق وتنفيذ االتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق السياسية واالجتامعية والثقافية والخاصة بالحقوق
السياسية واملدنية والتقدم يف املراقبة األخرى وإنشاء املؤسسات الدميقراطية ،وبخاصة يف منطقة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،من خالل
التعاون بني الرشق والكتل الغربية من خالل «عملية هلسينيك» ،والتي بدأت يف نهاية عام  ،1972وقد بلغت عملية هلسينيك أوجها بشكل
مؤقت يف الوثيقة الختامية ملؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا ( )CSCEيف عام  )177(1975وعىل الرغم من عدم ذكر االنتخابات يف الوثيقة النهائية
لهلسينيك ،تضمنت الوثيقة  10مبادئ( ،)178والتي تسمى الوصايا العرش ،والذي تناول املبدأ السابع منها احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية،
متضمنة حرية الفكر والضمري وحرية الدين والعقيدة.
أساسا ألنشطة مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا حول البعد اإلنساين بد ًءا من عام  ،1975وقد انقضت فرتة الخمسة عرش
وقد كان املبدأ السابع ً
عا ًما ،إال أنه قبل أن تتم ترجمة املبدأ إىل مجموعة من االلتزامات السياسية املفصلة خالل وثيقة اجتامع كوبنهاجن  1990ملؤمتر األمن والتعاون
يف أوروبا حول البعد اإلنساين واملشهور باسم وثيقة كوبنهاجن.
وقد امتدت وثيقة كوبنهاجن لتتضمن االلتزامات من قبل الدول املشاركة يف مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا حول حقوق اإلنسان والحريات
األساسية لالنتخابات والحكومة التمثيلية .كام قدمت أيضً ا تفويضاً انتخابيًا ،أوال مكتب االنتخابات الحرة ،والذي تم إنشاؤه يف عام  1990مبوجب
ميثاق باريس ألوروبا الجديدة ،وفيام بعد( )179تم إنشاء مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف عام  1992ومامرسة الوظائف األوسع
والتي تعرب عن اسمها(.)180
ومنذ أن بدأت أنشطة مراقبة االنتخابات ،الحظ مكتب منظمة األمن والتعاون يف أوروبا للمؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان أن أكرث من
 100عملية انتخابية قد متت يف منطقة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،ولقد اشرتك فيها أكرث من  10.000مراقب دويل أثناء عملية االنتخاب،

()175
()176
()177
()178
()179
()180

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،مرجع سابق الذكر .ترد األجزاء ذات الصلة املشار إليها يف املقدمة يف القسم التايل ،االلتزامات األساسية.
االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان ،املادة  ،23سلسلة معاهدات منظمة الدول األمريكية ،رقم  ،UNTS، 123 1144 ،36والتي دخلت حيز التنفيذ يف 18يوليو
“( 1978امليثاق األفريقي”) راجع أيضً ا امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان وحقوق األفراد ،مادة  ،13وثيقة منظمة الوحدة األفريقية .مرجع 3/CAB/LEG/67
(دخلت حيز التنفيذ يف  27يونيو “( )1981امليثاق األفريقي”).
مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا ،وثيقة هلسنيك الختامية ،مرجع سابق الذكر
مؤلف سابق ،رقم  ،1إعالن املبادئ التوجيهية والعالقات بني الدول املشاركة.
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،وثيقة باريس« ،االتفاقية املؤسسية» ،الجزء رقم (ز).
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،وثيقة بودابست الختامية ،1994 ،قرارات بودابست ،الفصل رقم  ،8الجزء رقم (.)12
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وغالبا بالتعاون مع فرق أصغر يتم إرسالها من قبل الجمعية الربملانية ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،واملجلس األورويب ،والربملان األورويب،
هذا وتشكل السجالت املكتوبة لبعثات مراقبة االنتخابات من مكتب منظمة األمن والتعاون للمؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،والسيام
التقارير األولية والنهائية للمراقبة ،فضال عن التحليالت األخرى للعمليات االنتخابية واألُطُر الترشيعية ،والتي تشكل مصد ًرا غن ًيا باملعلومات الخاصة
بكيفية تنفيذ االلتزامات ذات الصلة بوثيقة كوبنهاجن يف منطقة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا.
وخالل العقد املايض أو نحو ذلك ،ساهمت مؤسسات أخرى أيضً ا يف النهوض والتطور التدريجي للمعايري الدولية ذات الصلة باالنتخابات ،وبصفة
خاصة ضمن منطقة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،ففي أوروبا ،قامت الجمعية الربملانية للمجلس األورويب ،ولجنة السلطات املحلية واإلقليمية
ألوروبا ،واللجنة األوروبية للدميقراطية من خالل القانون (لجنة فينيسيا)( – ،)181والذين تعاونوا تحت إطار مجلس االنتخابات الدميقراطية –
فضال عن الحالة القانونية للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،بتطوير املعايري اإلقليمية لالنتخابات الدميقراطية ،وتعد رابطة الدول املستقلة هذه
أحدث املساهمني ،وصادقت عىل مسودة اتفاقية حول معايري االنتخابات التي ستدخل حيز التنفيذ عند التصديق عليها من قبل ثالث دول من
رابطة الدول املستقلة .)182( CISولقد طورت رابطة مسئويل انتخابات أوروبا الرشقية والوسطى  ACEEEOأيضً ا مؤخ ًرا اتفاقية مقرتحة ،والتي
تم تقدميها إىل املجلس األورويب  CoEلدراستها(.)183
وعىل املستوى العاملي ،تبنت لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة اتفاقا عاما حول معايري االنتخابات الدميقراطية يف عام  ،)184(1996كام
ساهمت أيضا كيانات أخرى تابعة لألمم املتحدة فضال عن املنظامت متعددة األطراف واملنظامت غري الحكومية يف زيادة قامئة الوثائق الدولية يف
هذا اإلطار ،كام أن هناك اتفاقا عاما ينص عىل دعم الحكومات الدميقراطية والذي تم االتفاق عليه يف التسعينات من القرن العرشين.
هذا ولقد أصبحت االنتخابات الدميقراطية رشطا من رشوط العضوية يف منظامت دولية معينة ،كام تعترب يف الوقت ذاته أساسا لرشعية الحكومات
داخل املجتمع الدويل( ،)185كام تعرتف املؤسسات الدولية واإلقليمية أن الحقوق السياسية واملدنية مثل الحق يف إبداء الرأي ،وتبادل املعلومات،
وتكوين الجمعيات (مبا يف ذلك األحزاب السياسية) واملشاركة يف انتخابات حرة وعادلة ونزيهة تعترب أمورا مركزية للحكومات الدميقراطية وسيادة
القانون(.)186
وتطورت ببطء عملية تطوير إرشادات أكرث تفصيال عن القضايا االنتخابية األساسية مثل الفرتات الزمنية واملرحلية لالنتخابات ،ودور األحزاب
السياسية ،وتسجيل الناخبني ،أو سري عمليات االقرتاع ،ومع ذلك فمع بدايات التسعينات من القرن العرشين بدأت املؤسسات املعنية ،سواء من
خالل املشاركة الفعالة يف مراقبة االنتخابات أو تقديم الدعم الفتي ،يف تطوير وإنتاج مجموعة من املامرسات التي من املمكن أن يتم استخدامها
لتحديد املبادئ الدولية ،ودمج أفضل املامرسات يف االنتخابات الدميقراطية(.)187
هذا وتنوعت االلتزامات السياسية املختلفة وااللتزامات القانونية ،واملعايري واملامرسات الدولية ،وسيادة القانون ،والتعليقات والقضايا والتقارير
ذات الصلة باالنتخابات الدميقراطية عرب عدد غري قليل من الوثائق التي تنتمي ملصادر متنوعة ،ولقد استغل مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق
اإلنسان الخربات الغنية التي ميتلكها يف تطبيق االلتزامات واملبادئ ذات الصلة باالنتخابات واالستفادة منها بصورة جيدة يف مراجعة وتجميع
هذه املواد.
ويحتوى املقال الحايل عىل الخلفية التاريخية اللتزامات ومبادئ منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،ويدمج املعايري الدولية وأفضل املامرسات ذات
الصلة باالنتخابات الدميقراطية ،وعند اكتامله ،من املمكن أن يساعد هذا البحث مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان والدول املشاركة
يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف تطبيق مدخل أكرث توافقا ملراقبة االنتخابات ،وعمل التقييامت ,وتوفري الدعم الفني ،وعالوة عىل ذلك فإن
()181
()182
()183
()184
()185
()186
()187

إرشادات  ،CDLمرجع سابق.
اتفاقية رابطة الدول املستقلة  CISلالنتخابات ،مرجع سابق.
رابطة مسئويل انتخابات أوروبا الرشقية والوسطى  ،ACEEEOمرجع سابق.
تعليقات لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان  ،UNHRCمرجع سابق.
انظر عىل سبيل املثال بروتوكول تعديالت ميثاق تنظيم الواليات األمريكية ،املادة رقم ( 1بتاريخ  14ديسمرب عام ( )1992واملشار إليها فيام بعد بربوتوكول واشنطن)،
والتزام موناكو للمجلس األورويب بإصالح قانون االنتخابات (تقرير الجمعية الربملانية ملجموعة  ،CoEيونيو .)1999
انظر عىل سبيل املثال ،تعليقات  ،UNHRCمرجع سابق ،8 ،وقرار لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان رقم  57/1999حول الرتويج لحقوق الدميقراطية ()1999
والقرار رقم  47/2000حول الرتويج للدميقراطية وتنفيذها (.)2000
انظر جودوين – جيل ،بغض النظر عن املؤسسات التي تم توثيق أعاملها يف هذا التقرير ،هناك بعض املنظامت األخرى أسهمت إسهامات بارزة يف تطوير املعايري
الدولية لالنتخابات واملامرسات ،وهي عىل سبيل املثال أمانة األمم املتحدة ،وبصفة خاصة قسم الدعم االنتخايب ( ،)/http://www.un.org/Depts/dpaاملعهد
الدميقراطي القومي للشئون الدولية  ،)NDI (http://ndi.orgاملعهد الدويل للدميقراطية والدعم االنتخايب (.http://wwwمؤلف سابق ،)ea.netواملؤسسة
الدولية لنظم االنتخابات .)IFES (http://www.ifes.org
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االلتزامات الحالية لالنتخابات الدميقراطية للدول املشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا

مرشوع مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان والذي تم تنفيذ هذا البحث يف ضوئه وكجزء منه ،من املمكن أن يكون مبثابة ميرس ملناقشة
التطورات املستقبلية اللتزامات منظمة األمن والتعاون يف أوروبا تجاه االنتخابات الدميقراطية ،ومن املمكن أن تساهم أيضا الفعاليات التي يقوم
بها مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف تعزيز أوارص التعاون حول تطوير املبادئ الخاصة باالنتخابات ،واملعايري واملامرسات التي
يتم تنفيذها مع املجلس األورويب ،ورابطة الدول املستقلة واملنظامت املعنية األخرى.
هذا وال يخفي عىل الجميع أن الحاجة إىل هذه املبادئ واملعايري جلية الوضوح ،فمصطلحات املرحلية والنزاهة والدميقراطية واملنصوص عليها يف
األعراف القانونية الدولية وااللتزامات السياسية قد تم تفسريها بشكل شخيص ،وتم التنويه إىل أنه «يف الواقع ،من السهولة مبكان أن يتم تحديد
االنتخابات التي ليست حرة وال عادلة وال نزيهة ،وذلك من خالل الرتكيز عىل دليل التأثري الخارجي املفرط ،ونقصان القدرة عىل االختيار الهادف
لدى مرشح واحد ،أو نظام حزيب واحد ،أو إرهاب الناخبني( ،)188هذا ويهدف ذلك البحث واملواد التي تم تناولها فيه إىل تلبية هذه النقطة من
خالل تشكيل املبادئ التي من املمكن أن يتم تطبيقها بصورة أكرث موضوعية ومن خالل البدء يف تحديد أفضل املامرسات لتنفيذها.

 IIIااللتزامات والتعهدات األساسية
أ .الخلفية الدولية
تدرك وتعرتف االلتزامات الدولية األساسية لالنتخابات الدميقراطية حق املواطنني يف املشاركة يف حكوماتهم ،وتم ذكر هذا بإيجاز يف اإلعالن العاملي
لحقوق اإلنسان (واملعروف اختصارا بـ  ،)UDHRواالتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق املدنية والسياسية (واملعروفة اختصارا بـ  ،)ICCPRيف
املادة رقم  21من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان تم تحديد خمس أسس رئيسية للدميقراطية االنتخابية ،وهي :االنتخابات املرحلية والنزيهة،
وحق االقرتاع العاملي واملساوي ،والتصويت الرسي ،وذلك عىل النحو التايل:
(	)1لكل فرد الحق يف املشاركة يف حكومة دولته ،سواء بصفة مبارشة أو من خالل اختيار املمثلني بحرية ونزاهة.....
(	)2إرادة الشعب هي األساس لسلطة الحكومة ،ويتم التعبري عن هذا يف إطار انتخابات مرحلية ونزيهة والتي يتعني أن تعطي حق االقرتاع
()189
املساوي والعام للناخبني ،ويتم عقدها من خالل التصويت الرسي أو من خالل إجراءات تصويت حرة ومساوية.
ولقد تم تفعيل املبادئ ذات الصلة باالنتخابات والتي وردت يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف إطار التزامات قانونية عرب املادة  25من االتفاقية
الدولية الخاصة بالحقوق املدنية والسياسية( ،)190إذ متت مناقشة املادة رقم  25من االتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق املدنية والسياسية وتعظيم
املعايري املستقبلية يف تنفيذ وسري االنتخابات الدميقراطية يف النقاط التالية :عدم التمييز ،والتزامات الدول نحو توفري الفرص الحرة دون قيود
للمواطنني ملامرسة حقوقهم املنصوص عليها بالقانون ،والتزامها تجاه ضامن الحرية يف التعبري عن إرادة الناخبني ،ويف الوقت ذاته ،رسمت املادة
رقم  25رشوط وأحكام املادة رقم  21من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ووضعتها يف إطار منفصل بل ومستقل ،كام أسهمت يف تطبيق حقوق
املواطنني وتفعيلها بالقانون ،وتتمثل تلك الحقوق يف :الحق يف املشاركة يف تنفيذ األمور والقضايا العامة سواء بصورة مبارشة أو من خالل ممثلني
عنهم يتم اختيارهم بحرية ونزاهة (وعادة ما تتم اإلشارة إىل الحق يف الحكومة التشاركية أو التمثيلية) ،والحق يف التصويت ودخول االنتخابات،
()191
والحق يف املشاركة يف الخدمة العامة.
لكل مواطن الحق والفرصة ،دون أي نوع من التمييز املنصوص عليه ....ودون قيود غري معقولة ،يف أن:
(	)1يشارك يف سري وتنفيذ القضايا والشئون العامة ،سواء بصورة مبارشة أو من خالل اختيار ممثلني عنه باالنتخاب الحر.
( 	)2يقوم بالتصويت واالنتخاب يف انتخابات مرحلية تتسم بالنزاهة وتعطي الناخبني الحق يف االقرتاع والتصويت الحر واملتساوي ،ويتم ذلك
من خالل التصويت واالقرتاع الرسي ،وضامن حرية التعبري إلرادة الناخبني؛
(	)3يشارك ،اعتامدا عىل مصطلحات املساواة ،يف الخدمة العامة يف الدولة.

()188
()189
()190
()191

جودوين – جيل ،ص .2
 ،UDHRمرجع سابق.)3( ،)1( 21 ،
تكون وسائل التعزيز األساسية من خالل التقارير املرحلية والتي تقدم إيل لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان واألحزاب الحكومية األخرى للميثاق ،انظر ICCPR، 40
بالتتابع.
مؤلف سابق.25 ،
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وهناك أربع مواد أخرى إضافية يف االتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق املدنية والسياسية تحدد االلتزامات ذات الصلة ،فاملادة رقم  19من االتفاقية
الدولية الخاصة بالحقوق املدنية والسياسية تشرتط أن يكون:
	لكل فرد الحق يف تكوين أرائه الخاصة دون تدخل من أحد.
1
	لكل فرد الحق يف حرية التعبري ،ويشمل هذا الحق الحرية يف طلب واستقبال وإعطاء املعلومات واألفكار من كل األنواع ،بغض النظر عن
2
الحدود ،سواء شفويا ،أو كتابيا أو مطبوعا ،أو يف شكل من أـشكال الفن ،أو من خالل أي وسيلة إعالمية يختارها بنفسه.
	يقوم مبامرسة الحقوق املنصوص عليها يف البند رقم  2من هذه املادة بواجباتها ومسئولياتها الخاصة ،وبالتايل قد يكون هذا األمر خاضعا
3
لبعض القيود ،لكن ينبغي أن تكون تلك القيود منصوص عليها يف القانون وألمر رضوري:
(	)1الحرتام حقوق وسمعة اآلخرين؛
(	)2لحامية األمن القومي أو األوامر العامة ،أو الصحة العامة أو األخالقية.
وتشرتط املادة رقم  21من االتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق املدنية والسياسية ما ييل:
يتعني أن يتم االعرتاف بالحق يف التجمع السلمي ،وال ينبغي أن يتم فرض أي قيود عىل مامرسة هذا الحق باستثناء ما تم فرضه مبوجب القانون
أو أن تعترب رضورية يف املجتمع الدميقراطي وملصلحة األمن العام أو األمن القومي ،أو االستقرار الشعبي ،أو حامية الصحة العامة أو األخالقية أو
حامية حقوق وحريات اآلخرين.
كام تشرتط املادة رقم  22من االتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق املدنية والسياسية يف جزء منها أن:
	لكل فرد الحق يف حرية إنشاء الجمعيات مع اآلخرين ،مبا يف ذلك الحق يف تشكيل أو االنضامم إىل االتحادات التجارية أو حامية مصالحه
1
الخاصة.
	ال يتم فرض أي قيود عىل مامرسة هذه الحقوق التي نص عليها القانون ،والتي تعترب رضورية يف املجتمعات الدميقراطية ورضورية يف
2
مصلحة األمن القومي واألمن العام أو االستقرار الجامعي أو حامية الصحة العامة أو األخالقية أو حامية حقوق وحريات اآلخرين.
وتتصل املادة رقم  12من االتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق املدنية والسياسية والخاصة بحرية التحرك بسياق العملية االنتخابية.
هذا وتحدد هذه األحكام املبادئ الجوهرية التي متثل األساس لحق االنتخابات الدميقراطية( ،)192وتحت ظروف معينة ،فإن حقوق اإلنسان تلك،
مع االلتزامات نحو انتخابات حرة وعادلة ونزيهة ،تقدم أساسا قانونيا للفرد للمطالبة باالشرتاك يف الحكومة التشاركية والتمثيلية.
ومن املمكن أن تتم إعادة النظر يف هذه املواد كمواد تحتوي عىل «التزامات النتيجة» ،والتي تطلبها العديد من األدوات الدولية( ،)193وعىل
الرغم من تعهد الدول تحقيق نتائج محددة ،فإنها تحافظ عىل اختيار موفق للوسائل الخاصة بالتوصل إىل تحقيق الهدف املطلوب ،وما إذا كانت
التزامات النتائج التي تم تحقيقها تعتمد عىل تقييم كال الوسيلتني اللتني تم اختيارهام لتطبيق النتائج الفعلية ،وناهيك عن كل ذلك فإن معيار
اإلنجاز يظل يف جزء كبري منه معيارا دوليا ،ويعترب هذا األمر صحيحا بصفة خاصة يف املجال االنتخايب ،والذي تكون فيه املامرسات واإلجراءات

( )192عىل الرغم من أن هذه املواد هي املواد األساسية ،إال أن هناك العديد املبادئ الدولية لالنتخابات الدميقراطية من املمكن أن تظهر من موارد أخرى للقانون الدويل ،لذا
يتعني تحديد املعيار الدويل من خالل االسرتشاد مبفهوم القانون الدويل املنصوص عليه يف املادة رقم  38من قانون محكمة العدل الدولية ،والذي يظهر أن هذه السلطة
من املمكن أن تستمد من(« :أ) املواثيق الدولية ،سوا كانت عامة أو خاصة ،والتي تحدد األحكام التي يتم االتفاق عليها واالعرتاف بها من جانب  ....الدول( ،ب)
األعراف الدولية ،كدليل عىل قبول املامرسات العامة كقانون ،و(ج) املبادئ العامة للقانون والتي اعرتفت بها األمم املتحرضة ،و(د) القرارات القضائية وتعاليم أفضل
الدعاة يف األمم املتنوعة ،كوسيلة جوهرية لتحديد أحكام القانون» ،وتم التوقيع عليها يف  26يونيو  UNTS ،1945رقم  ،993وهو مفعل لكافة الدول األعضاء يف
األمم املتحدة (راجع ميثاق األمم املتحدة ،املادة رقم .)93
( )193جودوين – جيل ،ص ( 7مجموعة أخرى من الرشوط للتفريق بني االلتزامات املبارشة وااللتزامات الناتجة لـ «التحديد» يف مقابل معايري «األداء»)
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تحكمها بصورة كبرية الحاجة إىل دمج املبادئ الخاصة بعدم التمييز ،والحق الشعبي واملساوي لالقرتاع ،واالقرتاع الرسي ،وسيادة القانون ،وإرادة
()194
الشعب كأساس لسلطة الحكومة.

ب .الخلفية اإلقليمية
انعكست األعراف القانونية العاملية يف أدوات حقوق اإلنسان اإلقليمية )195(،هذا ويعيد التمهيد والديباجة الخاصة باالتفاقية األوروبية لحامية
حقوق اإلنسان والحريات األساسية ( ECHR) 1950التأكيد عىل “الفهم واإلميان العميق” من جانب الدول املشاركة بالحريات األساسية ،والتي
تعترب أساس العدالة والسالم يف العامل ،ويتم الحفاظ عليها من خالل سيادة الدميقراطية السياسية من ناحية ،ومن خالل الفهم العام ومراقبة حقوق
()196
اإلنسان التي تحدث من ناحية أخرى.
ومل يتم تناول الحقوق االنتخابية – ككيان منفصل عن الحق يف املعيشة يف دميقراطية متثيلية – يف نص االتفاقية األوروبية لحامية حقوق اإلنسان
والحريات األساسية ( )ECHRلكن بدال من ذلك ظهر ذلك جليا يف املادة رقم  3من الربوتوكول األول ،والتي تشرتط:
تتعهد األحزاب العليا املشاركة بعقد انتخابات حرة عىل فرتات متفاوتة من خالل االقرتاع الرسي ،وفقا للرشوط التي تضمن التعبري الحر عن الرأي
للشعب وحقهم يف اختيار الهيئة الترشيعية.
هذا وقد الحظت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن عبارات الديباجة والتمهيد متثل أهمية أساسية نظرا ألنها تدخر املبادئ الخاصة
بالدميقراطية ،وتتطور من «فكرة الحق املؤسيس يف عقد انتخابات حرة  ....وتتحرك نحو مفهوم الحق العام يف االقرتاع وبعد ذلك – كنتيجة لهذا
()197
للحق الشخيص يف املشاركة – يتم التأكيد عىل الحق يف التصويت والحق يف إقامة االنتخابات للهيئة الترشيعية».
ولكن ما أطلق عليه «البيان املنسجم واملكثف للمبادئ التي تتعلق باالنتخابات»( )198فقد تم اكتشافه يف وثيقة كوبنهاجن ملنظمة األمن والتعاون
يف أوروبا يف عام  ،1990ففي هذه الوثيقة ،أدركت الدول املشاركة أن الدميقراطية التعددية وسيادة القانون متثالن رضورة لضامن احرتام كافة
حقوق اإلنسان والحريات األساسية )199(،ففي البند رقم  6تشرتط الوثيقة أن:
تعلن الدول األعضاء أن إرادة الشعب والتعبري الحر والعادل من خالل االنتخابات النزيهة واملرحلية ،هي أساس لسلطة ورشعية كافة الحكومات،
وبالتايل فستحرتم الدول املشاركة حقوق املواطنني يف املشاركة يف حكم دولتهم ،سواء بصورة مبارشة أو عن طريق ممثلني يتم اختيارهم بحرية
من خالل عمليات االقرتاع الحر ،كام تدرك الدول املشاركة مسئوليتها يف الدفاع وحامية االلتزامات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان إىل جانب
التعهدات الدولية ،مبا يتوافق مع القانون ،كام تضمن الدول حامية الكيان الدميقراطي الحر والذي تم اختياره عن طريق إرادة الشعب يف مقابل
فعاليات وأفعال األفراد والجامعات واملنظامت التي تشرتك يف أو ترفض اإلرهاب أو العنف املوجه إىل تفكيك وبعرثة هذا الرتتيب أو الرتتيبات
الخاصة بالدولة املشاركة.
ومبوجب البند رقم  7من وثيقة كوبنهاجن فإن الدول املشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا قد ألزمت نفسها بااللتزامات التالية:
لضامن أن إرادة الشعب هي األساس لسلطة الحكومة ،ستقوم الدول املشاركة مبا ييل:
		إقامة انتخابات حرة عىل فرتات متفاوتة ،حسبام يقتضيه القانون.
()1.7
(	)2.7السامح باملنافسة عىل كافة املقاعد يف مجلس ترشيعي واحد عىل األقل يف الدولة بصورة حرة يف اقرتاع شعبي عام.
(		)3.7
()194
()195
()196
()197
()198
()199

ضامن الحق يف االقرتاع املتساوي والعام للمواطنني البالغني.

انظر مؤلف سابق.
ألغراض هذه املقالة ،يتعني أن يتم تحديد وتقييد وصف املوقف اإلقليمي ملنطقة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا.
 ،ECHRالديباجة.
 ،ECtHR.قضية ماثيو موهني.
جودوين –جيل ،ص .23
انظر عىل سبيل املثال ،وثيقة كوبنهاجن.6 ،
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(	)4.7ضامن أن األصوات تم جمعها من خالل االقرتاع الرسي ،أو من خالل إجراءات التصويت الحر املساوي ،وأن األصوات يتم حسابها
وتقديم تقرير عنها بأمانة ونزاهة تتطابق مع النتائج الرسمية وإعالنها للجميع.
(	 )5.7احرتام حقوق املواطنني يف قصد املكاتب العامة والسياسية ،سواء بصورة فردية أو كممثلني عن األحزاب السياسية أو املنظامت دون
متييز.
(	 )6.7احرتام حق األفراد واملجموعات يف إنشاء أحزابهم السياسية – بكامل حرياتهم – أو منظامت سياسية أخرى ،إىل جانب تزويد هذه
األحزاب وتلك املنظامت بالضامنات القانونية الالزمة والتي تتيح لهم القدرة عىل التنافس مع بعضهم البعض عىل أساس املعاملة
باملساواة أمام القانون وأمام السلطات األخرى.
(	 )7.7ضامن أن القانون والعمل العام يعمل عىل السامح بالحمالت االنتخابية وتنفيذها يف مناخ حر وعادل والذي ال يتم فيه فرض أي
إجراءات إدارية أو عنف أو إرهاب أو تخويف لألحزاب أو املرشحني ،والتعبري والعرض الحر عن أرائهم ومؤهالتهم وبرامجهم ،أو
منع الناخبني من معرفة مناقشتهم أو منعهم عن التصويت الحر خوفا من اإلرهاب والتخويف والعقوبة.
(	 )8.7تشرتط أنه ال يتم فرض أي إجراء قانوين أو عقبة إدارية لتقف عائقا يف طريق الوصول إىل وسائل اإلعالم عىل أساس عدم التمييز
والحيادية مع كافة التجمعات السياسية واألفراد الذين يرغبون يف االشرتاك يف العملية االنتخابية.
(	 )9.7ضامن أن املرشحني الذين يحصلون عىل العدد الرضوري من األصوات الذي ينص عليه القانون يتم تسكينهم يف مكاتبهم ويسمح
لهم بالبقاء يف مناصبهم ومكاتبهم إىل أن تنتهي الفرتة املحددة لهم أو يتم إنهاؤها بفعل القانون وتنتهي بالصورة التي يضبطها
القانون ومبا يتوافق مع اإلجراءات الدستورية والربملانية الدميقراطية.
ويتناول البند رقم  8من وثيقة كوبنهاجن دور املراقبني املحليني واألجنبية يف تعزيز العملية االنتخابية ،حيث يشرتط أن:
تهتم الدول املشاركة بأن وجود املراقبني ،سواء األجانب واملحليني ،من املمكن أن يعزز العملية االنتخابية للدول التي تجري فيها االنتخابات،
وبالتايل فإنهم يوجهون الدعوة للمراقبني من الدول األخرى املشاركة يف مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا وأي مؤسسات خاصة جيدة أو منظامت
ترغب يف القيام بذلك ملراقبة سري فعاليات العملية االنتخابية يف البالد وفقا للدرجة التي يسمح بها القانون ،كام تحاول تلك الدول أيضاً تيسري
وتسهيل اإلتاحة املامثلة للفعاليات االنتخابية التي تحدث يف البلد عىل املستوى القومي ،ويتعهد هؤالء املراقبون بان ال يتدخلوا يف سري العملية
االنتخابية.
هذا وتجدر اإلشارة إىل أن وثيقة كوبنهاجن تعرف بأنها احد أهم وأشمل التشكيالت الدولية ملبادئ االنتخابات الدميقراطية ،وتم تصميمها لتغطي
العديد من القطاعات والتي متتد من أمريكا الشاملية مرورا بأوروبا إىل وسط آسيا ،لذا فقد اعرتف بها العامل أجمع ،وبرغم أنها مل تكن وثيقة موجهة
إىل االنتخابات بصورة خاصة ،إال أنها تسجل التزامات واسعة النطاق من جانب الدول املشاركة بعقد انتخابات دميقراطية تتسم بالنزاهة ،ويقصد
بذلك االنتخابات التي تتسم بالعمومية واملسئولية والشفافية والرسية والحرية والعدالة واملساواة( )200كشكل من األشكال املوسعة يف سياق احرتام
حقوق اإلنسان ،أضف إىل ذلك أنه وللمرة األوىل أكدت جميع الدول املشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا باإلجامع عىل التزاماتهم تجاه
الدميقراطية التعددية وسيادة القانون كرشوط أساسية لالحرتام الفعال لحقوق اإلنسان والحريات األساسية(.)201
ولقد تم تحديد االلتزامات الخاصة باالنتخابات من وثيقة كوبنهاجن يف البند رقم  6ورقم  ،7ورقم  ،8فالبند رقم  7عىل وجه الخصوص يحدد
تسع التزامات محددة اتفقت عليها الدول املشاركة ،ومع ذلك فإن أحد أهم نقاط القوة الرئيسية لوثيقة كوبنهاجن تتمثل يف أن االلتزامات ذات
الصلة باالنتخابات ترتبط ارتباطا وثيقا بااللتزامات العامة لحقوق اإلنسان وتطوير الدميقراطية ،كام متت تقوية تنفيذ وتطبيق هذه االلتزامات

( )200انظر  ،ODIHRالكتيب األزرق.
( )201انظر وثيقة كوبنهاجن.5 ،
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االلتزامات الحالية لالنتخابات الدميقراطية للدول املشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا

وااللتزامات األخرى يف وثيقة كوبنهاجن يف العام التايل بوثيقة موسكو ،من خالل االتفاق الذي تم بني الدول املشاركة والذي ينص عىل أن التزامات
()202
البعد اإلنساين تعترب أمورا من اهتاممات الجانب الترشيعي لكل الدول املشاركة وال تخضع فقط للسلطات الداخلية للدولة املعنية.
كام أكدت وثيقة كوبنهاجن يف بند آخر عىل أن التعاون وتبادل املعلومات يعتربان من أهم متطلبات االنتخابات الدميقراطية )203(،كام تتصل العديد
من البنود اإلضافية املتعددة ،والتي تضم العديد من االلتزامات اإلضافية ،بصورة جيدة باملسائل والشئون االنتخابية.
هذا وتجدر اإلشارة إىل أن مبدأ الشفافية يحتل مكانته يف قلب العملية ويتم تسهيله من خالل مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا ،وهو السابق
ملصطلح منظمة األمن والتعاون يف أوروبا الحايل ،حيث إن االرتفاع يف معدالت شفافية األنظمة السياسية يف الدول الواقعة ضمن منظمة األمن
والتعاون يف أوروبا تعترب من أهم معايري بناء الثقة ،والتي تخدم الهدف املزدوج لالستقرار السيايس والدميقراطية.
ويطبق البند الثامن من وثيقة كوبنهاجن املبدأ األسايس للشفافية يف االنتخابات من خالل تأسيس القواعد الرئيسية للمراقبة الدولية واملحلية ،حيث
إن الرقابة الدولية كانت تركز بصورة مبارشة عىل الدميقراطية أكرث من االستقرار السيايس ،لكنها كانت يف الوقت ذاته تعزز االستقرار ،نظرا ألن
مراقبة االنتخابات تعمل كوسيلة للتأكيد ،وبالتايل كحافز ،لاللتزام بسيادة القانون والتعددية السياسية يف حكومة هذه الدول.
وعىل الرغم من أن لغة البند رقم  8من وثيقة كوبنهاجن كانت حذرة بعض اليشء ،إال أن هذا البند يفتح الباب لقيام مكتب املؤسسات الدميقراطية
وحقوق اإلنسان بتوظيف وتعيني أكرث من  10.000مراقب دويل لحوايل أكرث من  100عملية انتخابية تتم يف العقود القادمة ،كام ساهمت العديد
من املنظامت الدولية األخرى سواء الحكومية أو غري الحكومية ،إسهامات هامة عرب مراقبة االنتخابات يف دول منظمة األمن والتعاون يف أوروبا،
كام فعل املراقبني املحليني عىل االنتخابات ،والذين ضموا مئات بل إن شئت فقل آالف من املراقبني يف دولهم ،وبالنسبة للعديد من الدول يف
أوروبا العظمى ،فإن االنتخابات املقبولة كانت من بني معايري االنضامم للمجلس األورويب ،إضافة إىل قرارات التعاون والدعم الذي يقدمه االتحاد
األورويب ،وبالنسبة للدول األعضاء ،يف االعرتاف الدويل وعضوية األمم املتحدة.
ولقد تم تنفيذ العديد من مراقبات مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان عىل االنتخابات بالتعاون مع املبعوثني من دول منظمة األمن
والتعاون يف أوروبا والجمعيات الربملانية للمجلس األورويب والربملان األورويب ،كام أن للتقييامت التي متت يف أعقابا االنتخابات والتقارير املرفقة بها
سلطة عىل املواقع واملناصب التي تم الحصول عليها /بالنيابة عن املجتمع الدويل األكرث رحابة ،ولقد تم تفعيل هذا الدور من خالل وضع منظمة
األمن والتعاون يف أوروبا «كاتفاق إقليمي» مبوجب الفصل رقم  VIIIوقانون األمم املتحدة.
هذا وتشكل السجالت الكتابية لهؤالء املراقبني – والتي تضم التقييامت التي تتم قبل االنتخابات ،والتقارير الختامية ،وتحليالت العمليات االنتخابية
واإلطارات الترشيعية – مصادر غنية من املعلومات حول كيفية تطبيق ومراقبة االلتزامات ذات الصلة بوثيقة كوبنهاجن ،فلقد كانت مصدرا لجزء
كبري من مبادئ االنتخابات التي تم تحديدها يف قامئة االلتزامات واملبادئ األخرى ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا واملنصوص عليها يف الوثيقة
املرفقة ،إضافة إىل التوصيات املفصلة التي تتناول أفضل املامرسات لالنتخابات.
وعقب عرش سنوات من الخربة مع وثيقة كوبنهاجن يف عام  ،2000فقد أصبح من الطبيعي أن نقوم بتحديد قامئة مبا تم إنجازه ومبا يتم العمل
حاليا عىل إنجازه ،إذ متت كتابة العديد من الدساتري وقوانني االنتخابات الجديدة ،ومعظمها كانت مبساعدة مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق
اإلنسان ،ولجنة فينيسيا للمجلس األورويب (لجنة الدميقراطية عرب القانون) ،واملنظامت الدولية وغري الحكومية ،ويف بوخارست يف عام  2000ويف
اجتامع املجلس الوزاري ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،طلب االتحاد الفيدرايل الرويس من مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان أن
يقوم مبراجعة هذه القوانني من خالل النظر إىل املعايري العامة.
وباإلضافة إىل كم الخربات املرتاكمة لدى مكتب املؤسسات ض8الدميقراطية وحقوق اإلنسان وتسجيل كل ذلك يف عدد من التقارير ،فقد كان
هناك تطوران رئيسيان يف هذا العقد ،السلطة القضائية للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،متزامنة مع زيادة عضوية املجلس األورويب ،وقد

( ،CSCE )202وثيقة موسكو ،مرجع سابق ،بند واجد من الديباجة والذي تم التعبري عنه كالتايل:
		 تركز الدول األعضاء أن القضايا ذات الصلة بحقوق اإلنسان ،والحريات األساسية ،والدميقراطية وسيادة القانون تقع ضمن دائرة اهتامم املجتمع الدويل ،وبالنسبة لهذه
الحقوق والحريات فإنها تشكل أحد األسس الجوهرية للنظام العاملي ،كام تعلن الدول األعضاء أن االلتزامات التي تعهدوا بها يف مجال البعد اإلنساين لـ  CSCEهي
شئون مبارشة وتحظى باهتامم ترشيعي من جانب كافة الدول املشاركة ،وال تنتمي حرصيا للشئون الداخلية للدول املهتمة باألمر ،كام يعربون عن رغبتهم وتحديدهم
لتحقيق التزامات البعد اإلنساين وحل أي قضية ذات صلة بالوسائل السلمية ،سواء بصورة فردية أو جامعية ،عىل أساس االحرتام والتعاون املتبادل ،ويف هذا السياق
تدرك الدول املشاركة أن املشاركة الفعالة من جانب األفراد والجامعات واملنظامت واملؤسسات متثل رضورة كربى يف ضامن التقدم املستمر واملستدام يف هذا االتجاه.
( )203مؤلف سابق.26،
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سببا ذلك اتساع الرقعة الجغرافية ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا لتغطي  45دولة ،وسيادة أحكام وقوانني املحكمة التي تتعلق باالنتخابات
بصورة ملحوظة.
كام كانت هناك أيضا العديد من املبادرات للوصول إىل بيانات أكرث تفصيال عن االنتخابات ،حيث تبنى االتحاد الربملاين الداخيل ( )IPUإعالنا حول
معايري االنتخابات الحرة والعادلة يف عام  ،1994وأصدرت لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة التعليق العام رقم  25يف عام .1996
ولقد قدمت اللجنة األوروبية للدميقراطية عرب القانون  CDLاقرتاحا مؤخرا لتطوير وتنمية اإلرشادات اإلقليمية واملعايري لالنتخابات ،وتعمل هذه
اللجنة مبثابة كيانا استشاريا (اتفاقية موسعة) للمجلس األورويب ،ويف الجلسات التي متت خالل عام  ،2002تبنت لجنة فينيسيا “ميثاق املامرسات
الجيدة يف الشئون االنتخابية :اإلرشادات والتقرير التفسريي” )204(،ولقد حددت اإلرشادات التي قدمتها اللجنة األوروبية للدميقراطية عرب القانون
قامئة شاملة من املبادئ واملعايري واملامرسات لالنتخابات التي تتم داخل الدول األعضاء يف املجلس األورويب ،وتم اعتامدها والتصديق عليها من
الجمعية الربملانية للمجلس األورويب وكونجرس السلطات اإلقليمية واملحلية يف أوروبا ،مع التوصية بأن يتم العمل عىل التطوير املستقبيل لذلك
()205
يف اتفاقية املجلس األورويب.
كام تجدر اإلشارة إىل تطورين آخرين حدثا يف منطقة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا واللذين تتعني مراقبتهام ،أوال :وقعت الدول األعضاء
يف رابطة الدول املستقلة يف عام  2002عىل اتفاقية معايري االنتخابات الدميقراطية ،والحقوق االنتخابية والحريات يف الدول املشاركة يف رابطة
الدول املستقلة ،وهي اآلن معدة للتصديق عليها )206( .ثانيا :قامت جمعية مسئويل االنتخابات يف أوروبا الرشقية والوسطى (واملعروفة اختصارا
بـ  )ACEEEOبتطوير مسودة اتفاقية حول معايري االنتخابات والحقوق االنتخابية والحريات ،والتي تم تقدميها إىل املجلس األورويب للتصديق
()207
عليها يف عام .2002

 IVاالنتخابات الدميقراطية :املكونات واالعتبارات
يقوم هذا القسم بفحص أجزاء املكونات الرضورية إلجراءات وقانون وإدارة االنتخابات الدميقراطية يف ضوء التزامات منظمة األمن والتعاون يف
أوروبا ،واألعراف الدولية لحقوق اإلنسان والتي متت مناقشتها يف القسم السابق ،كام يضم هذا القسم أيضا مناقشة للقضايا ذات الصلة واألدوات
الدولية املحددة التي تتناول مكونات عملية االنتخابات )208(،وتم تقسيم العد`يد من أوجه عملية االنتخابات إىل املكونات التالية تحقيقا ألغراض
العرض والتقديم ،:تلك األقسام التي تتبع نفس التنظيم يف القامئة املرفقة اللتزامات منظمة األمن والتعاون يف أوروبا واملبادئ األخرى لالنتخابات
الدميقراطية إضافة إىل التعليقات التفسريية ،وتتمثل تلك املكونات يف:

املبادئ العامة والتزامات منظمة األمن والتعاون يف أوروبا
1
2
3
4
5
6
7
8
9

()204
()205
()206
()207
()208

املقدمة
اإلطار القانوين :النطاق والنظام
املساواة :الدوائر االنتخابية وتقسيامتها
النزاهة :اإلدارة والتنظيم
العمومية والعاملية :الحق يف التصويت
الرتشيحات واألحزاب السياسية
الحملة االنتخابية ،التمويل والدعاية
عملية التصويت
النتائج :تحديدها ،وإعالنها وتنفيذها

إرشادات  ،CDLمرجع سابق.
الجمعية الربملانية لـ  ،CoEالتوصية رقم  ،)2002( 1595مرجع سابق.
امليثاق االنتخايب لـ  ،CISمرجع سابق.
 ،ACEEEOمرجع سابق
يف مناقشة قضايا املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،من الجدير بالذكر أنها تعكس الفكرة التي تنص عىل أن النظم االنتخابية تنطوي عىل أهداف متصارعة ومتناقضة:
وهي الحاجة إىل عكس قرارات جمهور الناخبني باملقابل مع الحاجة إىل دمج اآلراء الفكرية الحالية للممثلني ليك يتم السامح بدمج اإلرادة السياسية الواضحة واملنسجمة.
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 10الشكاوى والطعون
 11املراقبة املحلية والدولية ،و
 12التعاون والتطوير  /التحسني

أ

املقدمة

تبني املناقشات حول األجزاء من  1إىل  3من تقرير الخلفية أن األحكام الخاصة باالنتخابات وإجراءاتها يجب تقييمها وتفسريها وفقاً ملبادئ ومعايري
حقوق اإلنسان الدولية ألنها تحقق حق الشعب يف انتخاب حكومة متثيلية .وكذلك من املهم للغاية األخذ يف االعتبار أن االنتخابات لها صلة وثيقة
لنظام التعددية السياسية واحرتام سيادة القانون وهي العنارص التي أكدت عليها الدول املشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا من خالل
مساهمتها يف وثيقة كوبنهاغن وغريها من اإلعالنات.
ففي الفقرة  24من وثيقة كوبنهاغن تعهدت الدول املشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا للتضمني أن الحقوق والحريات املشار إليها
يف هذه الوثيقة «لن تخضع ألية تقيدات غري تلك املنصوص عليها قانوناً مع رشط متاسكها مع التزاماتها النابعة عن القانون الدويل .»...وتنص
هذه الفقرة فيام بعد أن «مثل هذه التقيدات لها طابع استثنايئ» .فبالتايل ،عىل الدول املشاركة واجب التأكد من عدم فرض التقيدات بإفراط
أو تعسف أو بطريقة تتناقض مع املعايري الدولية .فإن الدول املشاركة ملزمة فعلياً بضامن املامرسة الفعالة للحقوق املنصوص عليها يف وثيقة
كوبنهاغن.
وتشري نقطة أخرى من نفس املصدر أن «أية تقييدات مفروضة عىل الحقوق والحريات يف مجتمع دميقراطي يجب أن تتعلق بغرض من أغراض
القانون املطبق وأن تكون متناسبة كل النتاسب مع املراد من القانون» .إن األحكام الواردة يف الفقرة  24تشكل قواعد ها ّمة للغاية للتفسري
والتقييم فيام إذا كانت املامرسات املؤثرة يف حقوق اإلنسان متطابقة مع املعايري الدولية .وميكن اعتبارها جزئياً مبثابة املبدأ املؤكد عىل أنه حتى
الغرض املقبول من فرض تقييد ال ميكنه أن يربر الوسائل املفرطة أو تقييدية عىل نحو غري مالئم.

ب اإلطار القانوين :النطاق والنظام
تستلزم االنتخابات الدميقراطية أن يكون هناك نظاما انتخابيا معموالً به لتحويل إرادة الشعب ،والتي تم التعبري عنها من خالل أصواتهم ،إىل
مقاعد أو تفويضات يتوالها ممثلون منتخبون (يف الهيئات الترشيعية أو املناصب العامة) ،وقد يتم ذلك من خالل نظام التصويت النسبي ،أو نظام
تصويت األغلبية ،أو نظام يضم كليهام م ًعا ،وبرصف النظر عن الطريقة املختارة ،يتعني أن تكون هناك آلية معلنة لتحويل صوت من أصوات
الشعب إىل حكومة ممثلة يف الهيئة الترشيعية.
وتقر التزامات منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ( ،)209()OSCEوفقه القانون اإلقليمي واللوائح التنظيمية للجمعية العامة لألمم املتحدة( )210بأنه
ليس مثة نظام انتخايب واحد يناسب جميع الدول عىل السواء(.)211ويتعني احرتام اختيار الدولة للنظام االنتخايب ،بيد أنه يف الوقت ذاته «يتعني أن
يسهل وييرس النظام املختار  ...التعبري عن إرادة الشعب عرب انتخابات دورية مرحلية حقيقية ت ُج َرى عىل أساس االقرتاع العام وعىل قدم املساواة
وبنظام االقرتاع الرسي(».)212
هذا وتخضع النظم االنتخابية لخلفيات وعوامل تاريخية وسياسية وثقافية ودينية وغريها من العوامل التي يتمخض عنها طرقاً مختلفة
لالنتخابات( ،)213ومع ذلك فأيًا كان النظام الذي يقع عليه االختيار ،فيتعني أن تتمخض العملية االنتخابية عن هيئة ترشيعية ممثلة للقوى السياسية
الكربى يف الدولة( ،)214كام يتم تطبيق ورسيان متطلبات االختيار الدميقراطي أيضً ا عىل انتخابات املناصب التنفيذية.

()209
()210
()211
()212
()213
()214

وثيقة كوبنهاجن.4 ،
انظر  ،ECTHRقضية ماثيو موهني ،ص 54؛  ،EComHRقضية الحزب الليربايل و إكس ضد اململكة املتحدة.
انظر ،عىل سبيل املثال ،مصادر الجمعية العامة لألمم املتحدة أرقام  17( 137/46ديسمرب  )1991و 18( 130/47ديسمرب .)1992
جودوين جيل ،ص  .28انظر أيضً ا إرشادات  ،CDLالجزء الثاين“ :-1فيام يتعلق باملبادئ السابقة ،يجوز اختيار أي نظام انتخايب”.
إصدار جودوين جيل.
انظر  ،ECtHRقضية ماثيو موهني ،ص 54؛  ،EComHRقضية الحزب الليربايل.
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هذا وتجدر اإلشارة إىل أن املصطلح «دورية» عرضة لتفسريات متباينة ،وذلك عىل حسب طول الفرتة الزمنية املنقضية بني االنتخابات ،وقد
حددت املفوضية األوروبية لحقوق اإلنسان أن الدورة االنتخابية املعينة التي طولها خمس سنوات ال تشكل فاصالً زمنيًا غري معقول( ،)215ويتفق
(،)216
هذا القرار مع املامرسات العاملية العامة فيام يتعلق بإجراء انتخابات منتظمة كل أربع أو خمس سنوات للهيئات الترشيعية والرئاسية الوطنية
كام ينبغي االنتباه أيضً ا إىل الفاصل الزمني املالئم بني الدعوة إىل إجراء االنتخابات وإجرائها بالفعل ،بحيث يكون أمام األحزاب واملرشحني وقت
خصوصا من أجل توصيل الرسائل السياسية لجمهور الناخبني.
كاف لالستعداد لالنتخابات،
ً
وتشرتط وثيقة كوبنهاجن أنه يف الدول املشاركة يف منظمة االمن والتعاون يف أوروبا ،يتعني انتخاب غرفة برملان وطني واحدة عىل األقل بنظام
االقرتاع العام املبارش ،وقد ذهبت املعايري اإلقليمية الناشئة يف أوروبا( )217وأوراسيا( )218وأماكن أخرى إىل أبعد من ذلك لتشمل الهيئات الترشيعية
اإلقليمية واملحلية أيضً ا( ،يبدو أن املعيار الوارد يف ميثاق  CISاالنتخايب يشتمل أيضً ا عىل مناصب أخرى يف الدولة(.))219
ومع ذلك ،فال ينبغي اعتبار هذه القامئة قامئة شاملة ،لكنها ممتدة .ويف قضية ماثيو ضد اململكة املتحدة ،قامت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
بتطبيق املادة رقم ( )3من الربوتوكول األول لالتفاقية األوروبية لحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ( )ECHRعىل انتخابات إحدى
الهيئات (وهي الربملان األورويب) “املشاركة بشكل كاف” يف “العملية الترشيعية” ليك “تشكل جز ًء من الترشيع(.»)220

ج املساواة :الدوائر االنتخابية وتقسيامتها
يتعني أن يوفر النظام االنتخايب تنظيم الدوائر االنتخابية (دوائر االنتخابات) التي تُجرى فيها املنافسات االنتخابية ،مبا يف ذلك رسم حدود الوحدات
االنتخابية ،وينطوي ذلك عىل )1( :التواتر؛ ( )2املعايري؛ ( )3درجة املشاركة الجامهريية؛ ( )4األدوار ذات الصلة بالسلطات الترشيعية والقضائية
والتنفيذية للحكومة؛ ( )5تعيني سلطة مطلقة الختيار الخطة النهائية للوحدات االنتخابية؛ و( )6تحديد الظروف التي قد يخالف مبوجبها حجم
الوحدة االنتخابية املعايري املوضوعة.
كام يتعني رسم الوحدات االنتخابية بطريقة تحافظ عىل املساواة فيام بني الناخبني ،األمر الذي ميثل حجر الزاوية يف االنتخابات الدميقراطية(،)221
ويف الوقت ذاته ال مينع وضع الراحة وسهولة وصول الناخبني إىل مراكز االقرتاع يف الحسبان ،مبا يف ذلك استخدام الحدود اإلدارية القامئة مسبقًا،
وباإلضافة إىل ذلك ،يتعني عدم رسم الوحدات االنتخابية عىل أساس يفيض إىل التمييز ،األمر الذي يُضعف من قوة التصويت لدى املجموعات
العرقية أو القومية أو العنرصية أو الدينية أو غريها من الجامعات املختلفة.
ومن هنا ينبغي إعادة رسم أفضل املامرسات للوحدات االنتخابية يف ظل إرشادات عىل النحو التايل( )1( :)222يتعني إعادة تنظيم الدوائر بشكل
دوري لضامن عدم إضعاف مبدأ العدالة املساواة بني جمهور الناخبني بسبب تنقالت السكان؛ ( )2يتعني أن تكون هناك درجة عالية من املشاركة
الشعبية يف عملية رسم الحدود االنتخابية؛ ( )3يتعني اإلبقاء عىل مستويات االنحراف عن السكان املتامثلني يف الوحدات االنتخابية عند الحد
األدىن؛ و( )4تتعني مراجعة الدوائر بصورة كافية قبل االنتخابات من أجل الحد من تأثري الحدود الجديدة عىل نتائج االنتخابات ولتفادي عدم
االستقرار وارتباك الناخبني والشعور باإلحباط.
إن االنتخابات املجراة عىل أساس املساواة يف حق االقرتاع تتطلب املساواة يف قدرة التصويت .ومن هذا املنطلق ،ينبغي أال يحتمل أي صوت وزنًا
أكرث من صوت آخر تناسبيًا ،بحيث يكون هناك عدد متساو نسبيًا من املصوتني لكل ممثل منتخب يف كل دائرة( ،عادة ما يتم التعبري عن الحد
األقىص لالنحراف يف شكل نسبة مئوية أعىل من متوسط كل الدوائر أو أقل منه ،كام حاول بعض الخرباء تحديد نطاق مقبول لهذا األمر)(.)223

( ،EComHR )215قضية تيميك.

()216
()217
()218
()219
()220
()221
()222
()223

إرشادات  ،CDLالجزء األول ،6.1عدم تجاوز فرتة الدعوة فيام بني االنتخابات بالنسبة للجمعيات الترشيعية بخمس سنوات.
إرشادات  ،CDLالجزء األول.5.1
انظر .)ACEEEO، 2 (1.2
ميثاق  CISاالنتخايب.)1( 1 ،
املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،الطلب رقم  18 ،94/28433فرباير .1999
انظر ،عمو ًما ،مؤلف سابق؛  UDHR، 1و 2و)3( 21؛ ( ICCPR، 25ب)؛  ،ECtHRقضية إكس ضد اململكة املتحدة وقضية الحزب الليربايل؛ إرشادات  CDLالجزء
األول 4–2 ،2–2 ،ب و5–2؛ .)ACEEEO، 9 (1 .1–1. 2
انظر ،عمو ًما ،إرشادات  CDLالجزء األول.2–2 ،
انظر ،مثال ،مؤلف سابق ،الجزء األول ( 4 2–2انحراف مبا ال يزيد عىل  10باملائة يف الظروف العادية).
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االلتزامات الحالية لالنتخابات الدميقراطية للدول املشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا

وال يتطلب مبدأ املساواة يف قوة التصويت إحداث نظام للتمثيل النسبي ،ويف شكوى مصدرها اململكة املتحدة ،فرست املفوضية األوروبية لحقوق
اإلنسان املادة رقم ( )3من الربوتوكول األول امللحق باتفاقية  ECHRبأنه يعني أنه يتعني منح مختلف األحزاب السياسية فرصة معقولة لتقديم
مرشحيها لالنتخابات ،ولكنها مل تستلزم وجود نظام انتخايب من شأنه أن يضمن أن إجاميل عدد األصوات لكل مرشح سوف ينعكس تناسب ًيا يف
تشكيل الهيئة الترشيعية(.)224
مستقال بذاته ،ودامئا ما يظل
ً
ومن وجهة نظر القانون الدويل ،فإن تقسيم الدوائر االنتخابية هو نتاج للنظام االنتخايب ككل( )225وليس موضو ًعا
الهدف العام نفسه :ترجمة إرادة الشعب إىل حكومة نيابية فاعلة( ،)226كام أن مامرسات الدول والتفاوت بني الدول نفسها من حيث تعداد السكان
والجغرافيا والتوزيع السكاين وتقاليد املجتمع واملوارد ،كلها تكشف عن مجموعة من التفاوتات املحتملة(.)227
ومع ذلك ،فإن التفاوت الكبري يف نسبة التمثيل إىل تعداد السكان بني الوحدات االنتخابية تثري العديد من التساؤالت األخرى ،عىل سبيل املثال ،هل
التفاوت له أثر عىل املجموعة أو املجموعات املحرومة ،عىل العكس من القاعدة العاملية للتمييز؟ وبصيغة أخرى ،هل التقسيم غري املتساوي يؤثر
بشكل غري عادل عىل نتيجة االنتخابات()228؟ هذا وتثري أي من الحالتني احتامل انتهاك القانون الدويل أو املعايري العاملية(.)229

د النزاهة :اإلدارة والتنظيم
تتطلب إدارة االنتخابات الدميقراطية توافر مؤسسات تتوىل تنفيذ وإدارة أعامل إجراء االنتخابات ،ويتعني أن تكون هناك إدارة انتخابات تعمل من
أجل اإلرشاف عىل طباعة أوراق االقرتاع وفتح لجان التصويت وتزويدها مبا يكفي من العاملني وتشغيلها بشكل صحيح وحساب أعداد األصوات
وإعالن الفائزين ،وال شك أن هذا املجال شديد الحساسية ،ألن مؤسسات إدارة االنتخابات غالبًا ما تصدر قرارات مهمة ميكنها أن تؤثر يف نتيجة
االنتخابات ،لذا فلضامن إجراء انتخابات دميقراطية حقيقية ،يتعني أن تكون إدارة االنتخابات محايدة من الناحية السياسية وعالية الكفاءة من
الناحية اإلدارية.
وتجدر اإلشارة إىل أن هناك شكالن أساسيان من أشكال إدارة االنتخابات ،وحيثام كان هناك تقليد طويل األمد فيام يخص استقالل الهيئات اإلدارية
عن تلك التي متسك بزمام السلطة اإلدارية ،فيمكن أن تتوىل الحكومة إدارة االنتخابات مبارش ًة عرب هيئة أو أكرث من هيئات الخدمة االجتامعية،
سواء تحت إرشاف هيئة رقابية ترشف عىل العملية أو دون إرشاف ،كام ميكن أن تعمل إدارة االنتخابات بشكل مستقل عن الهيكل الحكومي
النظامي ،وهو نهج مفضل بشكل خاص يف البلدان التي تتمتع بتقليد قصري املدى من االستقالل بالنسبة للهيئات الحكومية النظامية( ،)230ويف
البلدان التي ال تتمتع بتقليد طويل املدى من االنتخابات الدميقراطية ونظام التعددية السياسية ،خاصة عندما مل تكن الثقة العامة يف نزاهة إدارة
العملية االنتخابية قد تشكلت جيدًا بعد لدى الناخبني ،كام ثبت أن إنشاء لجان انتخابات مستقلة يعترب مامرسة أفضل( .)231وعاد ًة ما تتضمن إدارة
االنتخابات املستقلة لجنة انتخابية مركزية أو وطنية متتلك السلطة وتتحمل املسؤولية عن لجان وهيئات انتخابية فرعية.
وميكن تحقيق إدارة نزيهة لالنتخابات من خالل تشكيلها يف األساس بعيدًا عىل االنتامءات الحزبية أو من خالل عضوية متوازنة تتضمن مجموعة
من املنظامت السياسية (األحزاب أو منظامت ترشيح أخرى) ،وعندما تشمل إدارة االنتخابات ممثلني لألحزاب السياسية ،فإن أفضل مامرسة هي
اشرتاط ضمها ممثلني من كل األحزاب واألطياف ،األمر الذي يضمن عدم سيطرة حزب أو تحالف واحد عىل اللجنة.
ومن حيث التسلسل الهرمي إلدارة االنتخابات املستقلة ،عادة ما تكون هناك مجموعة من اللجان تندرج بني اللجنة املركزية وأصغر هيئة انتخابية
فرعية ،وغال ًبا ما تتشكل هذه اللجان االنتخابية الفرعية لكل دائرة انتخابية بالصورة التي يُنتخب فيها عضو يف الهيئة الترشيعية ،ويف االنتخابات
متعددة الدوائر ،عاد ًة ما تلعب هذه اللجان دو ًرا كب ًريا يف توحيد األصوات والبت يف الشكاوى ،باإلضافة إىل املرشحني املسجلني اآلخرين.

()224
()225
()226
()227
()228
()229
()230
()231

 ،EComHRقضية إكس ضد اململكة املتحدة .تبنت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان موقفًا شبي ًها يف قضية ماثيو موهني ،انظر عىل وجه الخصوص ص .24–23
انظر أيضً ا  ،EComHRقضية الحزب الليربايل ،ص 211
انظر مؤلف سابق.
انظر مؤلف سابق.
انظر مؤلف سابق.
انظر مؤلف سابق.
انظر مؤلف سابق.
انظر ،عىل سبيل املثال ،ميثاق  CISاالنتخايب( )2( 19 ،)1( 11 ،ي)؛  ،ACEEEOمؤلف سابق..
انظر إرشادات  CDLالجزء الثاين.3 ،
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ويف بعض األحيان ،تتشكل هيئة وسيطة أخرى أيضً ا عىل مستوى املناطق من أجل تنفيذ وظائف إدارية ووظائف أخرى أحيانًا (ويشمل ذلك
توحيد نتائج التصويت) ،وعىل وجه العموم ،يتمثل املستوى األسايس لهيئة إدارة االنتخابات من الهيئة التي تعمل يف لجنة االقرتاع ،حيث تجري
عملية التصويت الفعلية.
وينبغي أن تكون اللجنة االنتخابية بالدولة أو اللجنة االنتخابية املركزية هيئة تعمل بشكل مستمر وليس لفرتة زمنية محدودة قبل االنتخابات،
وتربر هذه التوصية – والتي تُعد من أفضل املامرسات – الحاجة إىل مواصلة برامج انتخابية معينة ومتثيل املشاهد االنتخابية فيام يتعلق بالربامج
الحكومية األخرى خالل الفرتة الزمنية ما بني االنتخابات ،ومع ذلك ،غال ًبا ما تكون اللجان /الهيئات االنتخابية الصغرى مؤقتة يتم تشكيلها لعملية
خصوصا لجان االقرتاع.
انتخابية واحدة،
ً
وبشكل عام ،ترشف إدارة االنتخابات عىل كل الجوانب املتعلقة بإجراء االنتخابات ،ويشمل ذلك ما ييل:
• توظيف وتدريب مسئويل االنتخابات والعاملني املسئولني عن إدارة االنتخابات؛
• اإلرشاف عىل تسجيل األصوات وإعداد قوائم الناخبني؛
• تأهيل املتنافسني لالقرتاع؛
• إعداد وتوزيع أوراق االقرتاع ومواد التصويت األخرى بطريقة آمنة فعالة؛
• تنظيم عملية التصويت؛
• إخطار الناخبني باالنتخابات وأماكن االقرتاع وإجراءات التصويت؛
• إعالم الناخبني باألحزاب السياسية واملرشحني؛
• حامية رسية وسالمة عملية االقرتاع؛
• حساب عدد أوراق االقرتاع وجدولة النتائج بطريقة ميكن حسابها؛
• تحديد الفائزين ومنح التفويضات؛ و
• تسوية الشكاوى ،يف املقام األول ،واملتعلقة بالعمليات االنتخابية ،مبا يف ذلك انتهاكات حقوق التصويت أو التقدم للرتشيح.
هذا وتعترب اإلدارة النزيهة للعملية االنتخابية مكونًا هاما وركنا أساسيا يف االنتخابات الدميقراطية( .)232وعالوة عىل ذلك ،يتعني أن تكون النزاهة
يف إدارة االنتخابات مصحوبة بظهور العدالة ،وبرصف النظر عن طريقة تشكيل إدارة االنتخابات ،من األهمية مبكان أال يقترص عملها عىل تحري
النزاهة فحسب ،بل يتعني أن يرى ويدرك جمهور الناخبني أنها كذلك.
كام يتعني توجيه اهتامم خاص إىل الحاجة إىل انتخابات دميقراطية بغرض تزويد جمهور الناخبني بالقدرة عىل التعرف عىل أهمية االنتخابات
وعىل األحزاب السياسية واملرشحني وبرامجهم ،وقد يشمل ذلك توفري توعية عامة أكرث مدنية بشأن وظائف املؤسسات الدميقراطية والغرض منها،
وأهمية التمثيل النيايب ،ودور األحزاب الحاكمة وأحزاب املعارضة ،كام يتعني أن يتعرف الناخبون أيضً ا عىل إجراءات االنتخابات املحددة ،مبا يف
ذلك طريقة ملء أوراق االقرتاع الخاصة بهم ،أو العثور عىل املكان الصحيح للتصويت ،أو الحصول عىل معلومات بشأن الطرق البديلة للتصويت،
وباإلضافة إىل ذلك ،ينص البند رقم ( )7.7من وثيقة كوبنهاجن عىل أنه ال يجوز السامح باتخاذ إجراء إداري وال التلويح بالعنف وال التخويف ملنع
األحزاب واملرشحني من تقديم وجهات نظرهم ومؤهالتهم بحرية من أجل الفوز بدعم الناخبني.
وقد تعاملت هيئة فلسفة الترشيع التي تم تشكيلها بشأن االنتخابات الدميقراطية يف األساس مع القضايا الرئيسية ،مثل حقوق التصويت واالنتخاب،
ولذلك ،متت دراسة مجال التعليم املدين ومعلومات الناخبني بشكل عام ،ليس يف السياق القانوين ،ولكن من حيث املامرسات الجيدة ،ومع ذلك،
وكام أظهرت تقارير مراقبة االنتخابات التي أصدرتها املنظامت الدولية ،يتعني أن يكون الناخبون مثقفون جيدًا ولديهم معلومات بشأن عمليات
التصويت واملرشحني واألحزاب السياسية وآليات تقديم الشكاوى وتسوية النزاعات من أجل إيجاد تعبري حقيقي عن إرادة الشعب يف االنتخابات.
وتناول البند رقم ( )7.7من وثيقة كوبنهاجن أهمية التوعية والتعليم املدين ومعلومات الناخبني ،والتي تشري إىل أن القانون والسياسة العامة
ينبغي أن تتحقق من أن الناخبني مل يمُ نعوا من التعرف عىل األحزاب السياسية واملرشحني ،وتتمثل مراعاة هذا املبدأ يف وجوب تحمل السلطات
مسؤولية العمل بهمة ونشاط من أجل تعليم وتثقيف جمهور الناخبني بشأن العمليات االنتخابية واملرشحني واألحزاب السياسية (أو منظامت
الرتشيح األخرى) وبرامج املتنافسني.

( )232انظر تعليقات  ،UNHRC، 20إرشادات  ،CDLالجزء الثاين1–3 ،؛ إرشادات  ODIHRللمراجعة القانونية ،الجزء السادسACEEEO، 5 (2–5)، 13 ،؛ IPU، 4
 .)(2انظر ،عىل سبيل املثال ،IPU ،مؤلف سابق ،.التي تشري إىل أنه « ...يجب عىل الدول أن تتخذ الخطوات  ...الرضورية لضامن اإلنجاز املتقدم وتوحيد األهداف
الدميقراطية ،مبا يف ذلك وضع آلية محايدة أو نزيهة أو متوازنة إلدارة االنتخابات« ... .

االلتزامات الحالية لالنتخابات الدميقراطية للدول املشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا

54

وباإلضافة إىل املوضوعات التي ورد ذكرها ،يتعني أن تتضمن برامج معلومات الناخبني اإلشارة إىل اإلجراءات املتبعة من أجل حامية الحقوق
االنتخابية لجمهور الناخبني ،مبا يف ذلك ما يتعلق بعملية تسجيل الناخبني ،ويف النهاية ،ينبغي أيضً ا توفري مواد التعليم والتثقيف والتوعية املدنية
ومعلومات الناخبني بلغات لهجات أو األقليات الوطنية أو اللغوية يف املناطق الجغرافية التي تتواجد بها تلك األقليات ،وعرب وسائل اإلعالم املالمئة
حتى تصل إىل تلك األقليات.

هـ الحق يف التصويت :العمومية والعاملية
رصا أساسيًا يف نظام االنتخابات الدميقراطية ، ،ويتعني يف املقام األول أن تكون هناك معايري واضحة وشاملة لتحديد األشخاص
ميثل التصويت عن ً
الذين يحق لهم التصويت يف عملية انتخابية معينة ،وذلك يف ضوء املتطلبات الواردة يف وثيقة كوبنهاجن وكل الوثائق الدولية الكربى لحقوق
اإلنسان ،والتي تنص عىل أنه يتعني إجراء االنتخابات الحقيقية عىل أساس االقرتاح العام املبارش وعىل قدم املساواة.
لذلك ،يتعني أن يوفر النظام االنتخايب معايري واضحة وشديدة التحديد فيام يتعلق بالظروف التي ميكن يف ظلها إنكار حق التصويت أو سحبه
أو تعليقه ،كام تتعني معالجة املعايري التي تضع تعريف االقرتاع العام (عىل سبيل املثال ،السن واملواطنة) يف الدستور ويف قانون االنتخاب ،كام
ينبغي تحديد معايري عدم التأهيل (عىل سبيل املثال ،بسبب اإلعاقة الذهنية أو اإلدانة الجنائية) يف القانون وينبغي تنفيذها مبشاركة القضاء(.)233
كام يتعني السامح لكل شخص له حق االقرتاع مبامرسة حقه يف االقرتاع بطريقة تنأى عن التمييز وعىل أساس املساواة يف املعاملة أمام القانون(،)234
ويتطلب هذا املبدأ السامح للشخص الذي يتمتع بحق االقرتاع مبامرسة حقه يف االقرتاع من دون متييز من أي نوع ،مثل العرق أو اللون أو النوع
أو اللغة أو الدين أو التوجه السيايس أو غريه من التوجهات أو األصل القومي أو االجتامعي ،أو االنتامء إىل أقلية وطنية أو ملكية أو ميالد معني
أو اإلصابة بإعاقة أو بسبب حالة شخصية أخرى ،ويُعد هذا أحد عنارص حق االقرتاع عىل قدم املساواة ،وهناك حق آخر ،تناوله تقرير الخلفية
بالنقاش يف موضع آخر منه ،ويتعلق بتساوي وزن صوت كل شخص عند تخطيط الدوائر االنتخابية والجوانب األخرى من تصميم النظام االنتخايب.
ولهذا يتعني أن يوفر النظام االنتخايب آلية لتسجيل جمهور الناخبني ،وال ميكن تأمني الحق يف التصويت إذا مل يكن من املمكن تحديد األشخاص
املؤهلني له بفاعلية وكفاءة ،وبالتايل يُسمح لهم بالتصويت يف االنتخابات ،وعالوة عىل ذلك ،يتم إبطال الحق يف التصويت إذا تعذر عىل النظام
االنتخايب ضامن دقة قوائم الناخبني ،وبالتايل إما أن يفوت فرصة التصويت عىل الناخبني املؤهلني أو يسمح بالتصويت غري القانوين ،وبنا ًء عىل ذلك،
هناك مكون آخر مهم من مكونات النظام االنتخايب وهو اإلجراء السليم لعمليات تسجيل قوائم الناخبني وحفظها ،ويتطلب ذلك أيضً ا تحديد
طريقة إثبات أهلية الناخب.

1

حقوق االقرتاع بشكل عام

نظ ًرا ألن الحق يف التصويت ميثل أهم عنرص أسايس يف نظام االنتخابات الدميقراطية ،فهناك مجموعة تم تشكيلها من املامرسات التي تتناول الحدود
التي ميكن فرضها عىل هذا الحق من دون انتهاك مبادئ االقرتاع العام عىل قدم املساواة واملعلنة يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان ،وبوجه عام،
تنقسم هذه الحدود إىل أربع فئات )1( :متطلبات الحد األدىن للسن؛ ( )2متطلبات املواطنة؛ ( )3متطلبات اإلقامة؛ و ( )4فقدان الحق الدستوري
بسبب اإلعاقة الذهنية أو السلوك الجنايئ أو عوامل أخرى ،ومع ذلك فيمكن تدقيق أي تحديد أو تقييد للحق يف التصويت من حيث كونه مرب ًرا
بوضوح بسبب الظروف االستثنائية وما إذا كان متناسبًا مع الظروف املشار إليها أم ال.
ويخضع الحق يف التصويت للحد األدىن للعمر بصورة طبيعية ،وتتمثل املامرسة املقبولة يف منطقة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا بالنسبة للحد
خصيصا باالنتخابات عن تحديد
األدىن لسن التصويت يف أال يتجاوز السن مثانية عرش عا ًما( ،)235ورغم ذلك ،أحجمت معظم املبادئ الحالية املتعلقة
ً
سن محددة ،وتشري بدالً من ذلك إىل سن الرشد أو سن البلوغ(.)236

()233
()234
()235
()236

انظر تعليقات  UNHRCو ،ICCPRمؤلف سابق؛  ،ECtHRقضية البيتا؛ قرارات EComHR؛ إرشادات CDL، 1، 1-د؛  )ACEEEO، 20 (1و (.)22(0)2–1
إرشادات  ،CDLمؤلف سابق ،تسمح بالتجريد من حق التصويت أو االنتخاب فقط إذا نص القانون عىل ذلك مع مراعاة مبدأ التناسب ،عىل أساس اإلعاقة الذهنية أو
اإلدانة الجنائية بسبب جرمية خطرية ،مع سحب الحقوق السياسية أو اكتشاف أن اإلعاقة الذهنية مفروضة بقرار رصيح من املحكمة.
انظر وثيقة كوبنهاجن.3–7 ،
انظر اتفاقية حقوق الطفل،مرجع سابق ،1 ،التي تنص عىل أن الشخص يحصل عىل حقوقه السياسية يف سن  18سنة.
انظر مؤلف سابق ،تعليقات ،UNHRC، 14؛ ( ICCPR، 25ب)؛ اتفاقية حقوق الطفل ،الجزء األول ،إرشادات CDL 1-ب و ج؛  .)ACEEEO، 8 (1–1تنص إرشادات
 CDLالسابقة الذكر عىل[“ :إن] الحق يف التصويت يجب اكتسابه ،عىل أقىص تقدير ،عند بلوغ سن الرشد” ،وتنتهج  ACEEEOنفس النهج.
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خصوصا فيام يتعلق باالنتخابات الوطنية ،ومع ذلك ،هناك وثائق إقليمية محددة تنص عىل
ويخضع الحق يف التصويت يف املعتاد لرشط املواطنة،
ً
السامح ملواطني الدول األعضاء فيها بالتصويت يف االنتخابات املحلية يف البلدان األخرى املشاركة بعد مرور فرتة معينة عىل إقامتهم فيها(.)237
وقد يخضع الحق يف التصويت أيضً ا ملتطلبات اإلقامة ،لذلك فإن حقوق املواطنني يف التصويت الذين يعيشون بالخارج مبحض إرادتهم قد
يتم تعليقها( ،)238وبالنسبة للتصويت يف االنتخابات املحلية أو الوطنية الفرعية ،قد يلزم انقضاء مدة زمنية معقولة يف مكان اإلقامة من أجل
التصويت(.)239
ويف بعض البلدان ،يتم حرمان األشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن من الحق يف التصويت ،وتحظى هذه الحدود بتأييد املفوضية
األوروبية لحقوق اإلنسان( ،)240ومع ذلك ،يف قضية البيتا ضد إيطاليا( ،)241اكتشفت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ارتكاب مخالفة للامدة رقم
( )3من الربوتوكول األول لالتفاقية األوروبية لحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ( )ECHRيف حالة واجه شخص فيها فقدان حقوقه
كناخب مبوجب أحكام قانونية استهدفت السيطرة عىل نشاط إجرامي منظم ،ومع االعرتاف بأن التعليق املؤقت لحقوق األشخاص يف التصويت
ضد من ثبت أنهم من أعضاء منظمة املافيا يسعى لتحقيق هدف مرشوع ،فإن املحكمة رغم ذلك الحظت أنه مل يكن هناك دليال ماديا ميكن أن
يُبنى عىل أساسه “االشتباه” يف أن السيد البيتا كان ينتمي إىل منظمة املافيا ،وبالتايل مل يكن مبقدور املحكمة اعتبار العقوبة متناسبة وأصدرت
قرارها بوجود مخالفة للربوتوكول املشار إليه.
وقد يخضع الحق يف التصويت النعدام األسباب التي ترتبط بسحب أهلية الشخص املدنية ،مثل اإلعاقة الذهنية أو ارتكاب جرمية خطرية أو عوامل
أخرى محتملة ،ورغم هذا ،يتعني عدم تقييد أي رشط لفقدان الحق يف التصويت بشدة ،كام يتعني بيان مربرات الفقد املحتمل للحق يف التصويت
بوضوح يف القانون ،كام يجب احرتام مبدأ التناسب( ،)242وال ميكن فرض فقدان الحق يف التصويت أو الحق يف الرتشح لالنتخاب إال بعد صدور
أساسا إلجراءات قضائية منفصلة ،وعالوة عىل ذلك ،ففي ظل تفسريات املحكمة
حكم قانوين من محكمة ،ويف بعض الدول يتوجب أن يكون ذلك ً
األوروبية لحقوق اإلنسان ،ينبغي استعادة الحق يف االنتخاب تلقائيًا مبجرد انتهاء أو زوال أسباب سحبه أو تعليقه.
وعاد ًة ما يعترب التصويت يف االنتخابات حقًا مصاحبًا للمواطنة ،وتذهب القليل من الدول إىل أبعد من ذلك وتعترب أن التسجيل للتصويت ،أو حتى
التصويت نفسه ،واجب وحتمي ،وبالتايل فهو أمر إلزامي ،كام تتجاوز بعض البلدان ذلك إىل حد فرض عقوبات عىل املواطنني الذين يتعذر عليهم
التسجيل أو يفشلون يف التصويت ،لكن ال تنفذ هذه العقوبات دامئًا ،وقد قررت املفوضية األوروبية لحقوق اإلنسان أن التصويت اإلجباري يتوافق
مع الربوتوكول رقم ( ،)1املادة رقم (.)243()3

2

األقليات الوطنية

يتم إقرار املساواة يف الحق لألقليات الوطنية بخصوص املشاركة يف الشؤون العامة ،ويشمل ذلك التمثيل الفعال يف املناصب العامة( ،)244و يضم هذا
حقوق التصويت والرتشح لالنتخاب واملشاركة يف الشؤون العامة وتشكيل األحزاب السياسية من دون متييز.

()237
()238
()239
()240
()241
()242
()243
()244

انظر اتفاقية مشاركة األجانب يف الحياة العامة عىل املستوى املحيل ،املادة ( ،)6سلسلة االتفاقيات األوروبية رقم ( 144التي دخلت حيز التنفيذ يف  1مايو )1997؛
يجب أيضً ا مالحظة أن دول الكومنولث تسمح ملواطني الكومنولث بالتصويت يف االنتخابات الوطنية يف بلدان اإلقامة؛ ومتنح انتخابات الربملان األورويب أيضً ا ملواطني
دول االتحاد األورويب الحق يف التصويت يف أماكن إقامتهم ،وينبغي تطوير أمثلة من هذه النوعية يف املستقبل.
انظر  ،ECmHRإكس ضد اململكة املتحدة (قرار اإلقامة).
انظر إرشادات  ،CDLالجزء األول1- ،ج؛ .)ACEEEO، 8 (1–3
 EComHR، 5أكتوبر  ،1972ج RFA، DR 43/ص 28؛ إكس ضد جمهورية أملانيا االتحادية ،الطلب رقم  25 ،66/2728قرار ورد املفوضية األوروبية لحقوق
اإلنسان رقم )1967( 40 ،38؛ أيتش ضد هولندا ،الطلب رقم  33 ،82/9914قرار ورد املفوضية األوروبية لحقوق اإلنسان رقم .)1983( 46–245 ،242
 ،ECtHRقضية البيتا.
انظر الحوايش السفلية املصاحبة للقسم الفرعي  1أعاله.
 ،EComHRإكس ضد النمسا.
إن حق األقليات الوطنية يف املشاركة عىل قدم املساواة يف العملية السياسية لهو أمر معرتف به يف إعالن منظمة األمم املتحدة بشأن األقليات،مرجع سابق،)2( 2 ،
والذي ينص عىل أن أعضاء األقليات الوطنية لهم «الحق يف املشاركة بفاعلية يف  ...الحياة العامة» ،ويف اتفاقية  CoEبشأن األقليات ،مرجع سابق ،15 ،التي تقر بالتزام
الدولة بتسهيل مشاركة “األقليات الوطنية يف الحياة الثقافية واالجتامعية واالقتصادية والشؤون العامة ،خاصة تلك التي تؤثر فيهم ”.باإلضافة إىل ذلك ،تفرض وثيقة
خصوصا الشؤون “املرتبطة بحامية وتعزيز هوية تلك األقليات” .انظر
كوبنهاجن عىل الدول األعضاء بها مسؤولية احرتام مشاركة األقليات الوطنية يف الشؤون العامة،
ً
أيضً ا املواد  4–1و 2–2و 5ج) من االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي ،والتي انضمت إليها العديد من الدول املشاركة يف .OSCE
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وميكن تسهيل عملية متثيل األقليات الوطنية من خالل إزالة الحواجز أمام املشاركة ،مثل ترسيم الدوائر وتنظيامت النصاب القانوين ،ومع ذلك
فعندما يلزم األمر ،ميكن تقوية متثيل األقليات الوطنية من خالل املزيد من اإلجراءات الفعالة ،مثل ( )1طباعة أوراق االقرتاع و/أو مواد االنتخابات
باللغة (اللغات) الرسمية ولغة (لغات) األقليات عىل حد سواء؛ ( )2حفظ أو تخصيص مناصب يف كل فروع الحكومة ،مبا فيها الهيئات الترشيعية
والقضائية والتنفيذية واإلدارية؛ ( )3إنشاء دوائر أحادية األعضاء بحيث ميكن أن يكون ناخبو األقليات املركزون قادرين عىل انتخاب مرشح من
دائرتهم؛ ( )4تطوير نظم التمثيل النسبي يف الدوائر الكربى ،مع وضع صيغة لتخصيص التفويضات يف صالح األحزاب األصغر ومن دون حدود
ترشيعية جوهرية (يلزم حد أدىن للنسبة املئوية لألصوات للحصول عىل التمثيل)؛ ( )5السامح بالتصويت املفضل من خالل ترك الناخبني يقومون
بتصنيف املرشحني من أجل االختيار أو اختيار مرشحني معينني يف قامئة واحدة أو أكرث؛ و( )6خفض الحدود العددية للتمثيل يف الهيئة الترشيعية
(الحد الترشيعي)(.)245
وإذا مل يكن باإلمكان الحصول عىل متثيل كاف لألقليات الوطنية من خالل عنارص النظام االنتخايب أو بطرق مامثلة ،فيمكن تعزيز متثيل األقلية
مبارشة من خالل ترتيبات تصويت خاصة ،وتعترب هذه اإلجراءات غري مخالفة ملبدأ املساواة يف حق االقرتاع إذا تم تبنيها لغرض تصحيحي مرشوع
أو لتحسني مشاركة األقليات يف الحياة السياسية الوطنية(.)246

3

املرأة

إن تخويل الحقوق املتساوية (مبا فيها املشاركة السياسية) برصف النظر عن النوع أمر معرتف به عىل نطاق واسع يف ميثاق منظمة األمم املتحدة
واتفاقية  UDHRواتفاقية  ICCPRواتفاقية إزالة كل أشكال التمييز ضد املرأة ( )CEDAWواالتفاقيات األخرى ،مبا فيها االتفاقية الدولية إلزالة
كل أشكال التمييز العنرصي ( )CERDواتفاقية حقوق الطفل.
وتنص اتفاقية عام  1952بشأن الحقوق السياسية للمرأة يف املادة األوىل عىل أن “املرأة مخولة للتصويت يف كل االنتخابات عىل قدم املساواة مع
الرجل ،ومن دون أي متييز ”،وتنص اتفاقية  CEDAWاألحدث (انظر املرجع) يف املادة ( )7عىل ما ييل:
عىل الدول األطراف أن تتخذ كافة اإلجراءات املالمئة للتخلص من التمييز ضد املرأة يف الحياة السياسية والعامة يف البالد ،وعليها بشكل خاص أن
تضمن ،عىل قدم املساواة مع الرجل ،الحق فيام ييل:
( أ ) التصويت يف كافة االنتخابات واالستفتاءات العامة ،وأن تكون مؤهلة لخوض االنتخابات يف كل الهيئات املنتخبة عالنيةً؛
(ب) املشاركة يف صياغة سياسة الحكومة وتنفيذها وشغل املناصب العامة وأداء كل الوظائف العامة عىل كافة املستويات الحكومية.
(ج) املشاركة يف املنظامت غري الحكومية والجمعيات املعنية بالحياة العامة والسياسية يف البالد.
وعىل الرغم من ذلك ،تواجه املرأة يف أغلب األحوال عقبات أمام التمثيل العادل والفعال بسبب التمييز العام ،ويشمل ذلك ما يتعلق مبخالفات
الرسية والتأثري غري املربر املرتبط مبامرسات تصويت الجامعة واألرسة والوكيل ،والذي مل يتم منعه بالكامل.
ومن أجل مكافحة التمييز يف التمثيل ،يتعني أن تبذل الدول جهودها من أجل تأسيس نظام انتخايب يسهل عملية املساواة الكاملة بني الرجال والنساء
بحيث ميكن لكل من الرجل واملرأة أن يدركا بالكامل حقوقهم املكفولة يف املشاركة االنتخابية والسياسية ،إضافة إىل أنه تتعني مواصلة الجهود
النشطة من أجل التخلص من كافة أشكال التصويت غري الشخيص.
ويُضاف إىل كل هذا إمكانية اتخاذ تدابري خاصة لزيادة عدد املرشحات وصاحبات املناصب العامة من السيدات( ،)247ويف نفس الدول الواقعة يف
منطقة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،تلتزم األحزاب السياسية ومنظامت الرتشيح األخرى بتقديم حد أدىن من عدد املرشحني من كل نوع،
رغم أنه قد لوحظ أن املرشحات من السيدات غال ًبا ال يتم وضعهن ضمن قوائم املرشحني ،األمر الذي قد ينتج عنه عدد متامثل من املقاعد يف حالة
نجاح الحزب( ،)248ويف القليل من الحاالت ،تم فرض متطلبات إضافية من شأنها أن تحاول معالجة املشكلة الالحقة.
()245
()246
()247
()248

انظر ،عىل وجه العموم ،ODIHR ،اإلرشادات االنتخابية لألقليات.
انظر عىل وجه الخصوص وثيقة كوبنهاجن .31 ،انظر أيضً ا إرشادات  ،CDLالجزء األول4-–2 ،ب“ :قواعد خاصة تضمن حجز األقليات الوطنية مقاعد أو توفر
استثناءات ملعايري تخصيص املقاعد العادية  ...ال تتعارض بالرضورة مع حق االقرتاع عىل قدم املساواة”.
انظر عىل سبيل املثال ،ميثاق  CISاالنتخايب ،)2( 10 ،الذي يدعو إىل “املزيد من الخطوات بهدف تزويد املرأة بإمكانات عادلة وحقيقية عىل قدم املساواة مع الرجل
من أجل مامرسة الحق يف االنتخاب والرتشح لالنتخابات  ، ...للمناصب االنتخابية فرديًا وكأحزاب سياسية (تحالفات) عىل السواء بناء عىل الرشوط ووفقًا لإلجراءات
املنصوص عليها يف الدستور والقوانني”.
انظر ،عىل سبيل املثال ،تقرير  ODIHRالنهايئ حول االنتخابات الربملانية لعام  2002يف جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة.
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وفيام يتعلق بالتدابري الخاصة ملعالجة مسألة التمييز ضد املرأة ،تنص املادة رقم  )1(4من اتفاقية إزالة كل أشكال التمييز ضد املرأة ()CEDAW
عىل ما ييل:
إن تبني الدول األطراف للتدابري الخاصة املؤقتة التي استهدفت يف الواقع اإلرساع باملساواة بني الرجل واملرأة لن تعترب متيي ًزا كام هو محدد يف
هذه االتفاقية ،ولكنها لن تخول بأي حال من األحوال ،نتيجة لذلك ،الحفاظ عىل معايري غري متساوية أو منفصلة؛ ويتعني أن تتوقف هذه التدابري
عندما تتحقق أهداف املساواة والفرصة والتعامل.

4

األشخاص ذوو اإلعاقات

تؤسس االتفاقية الدولية للحقوق السياسية واملدنية ( )ICCPRللحقوق االنتخابية لكل املواطنني “من دون قيود غري معقولة” ومن خالل “االقرتاع
العام عىل قدم املساواة” ،و لذلك ،ليس مثة قيود ينبغي فرضها عىل الحق يف التصويت عىل أساس ( )1اإلعاقة البدنية أو الشعورية؛ أو ( )2الثقافة
والتعليم؛ أو ( )3اإلعاقة الذهنية أو املرض النفيس ،ما مل يكن حجم هذه اإلعاقة يصل إىل درجة عدم األهلية العقلية التي تربر سحب الحق يف
التصويت ،وعالوة عىل ذلك ،يتعني أن تكون املعايري املستخدمة لتقييد الحق يف التصويت غري قامئة عىل التمييز.
ويساهم التمييز والجهل والفقر واإلهامل جمي ًعا يف حرمان األشخاص ذوي اإلعاقات من الحقوق السياسية واالنتخابية ،وتتضمن بعض أفضل
املامرسات لعالج هذه املشكلة مساعدة الناخبني من ذوي اإلعاقات يف الوصول إىل لجان التصويت وسحب أوراق االقرتاع خاصتهم بطريقة كرمية
تحفظ لهم رسية االقرتاع ومتنع التأثري غري املربر عىل الناخب؛ وتطبيق طرق التصويت الخاصة (مثل تصويت املتغيب باستخدام نظام املظروفني،
أو التصويت خارج لجنة االقرتاع – ويُشار إليه أحيانًا باسم “التصويت املتحرك”) ،وباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي عىل الهيئات املسئولة عن التثقيف
والتوعية املدنية ومعلومات الناخبني دراسة احتياجات الناخبني الخصوصيني عند تصميم تلك الربامج وتنفيذها.

5

تسجيل الناخبني

بعد حق الفرد يف التصويت يأيت واجب الدولة نحو ضامن املامرسة الفعالة لذلك الحق من خالل تسجيل جمهور الناخبني ،ويف هذا اإلطار يتعني
أن تكون قوائم الناخبني حديثة ودقيقة وكاملة ويسهل الوصول إليها لفحصها من قبل الناخبني املؤهلني ورمبا من قبل آخرين – بحسب آليات
حامية املعلومات الشخصية – (مثل املتنافسني يف االنتخابات والباحثني العلميني) ممن لديهم سبب قانوين للوصول إليها ،ويجب تنفيذ إجراء من
أجل توفري عملية التسجيل للناخبني ممن سقطوا سه ًوا من السجالت ،أو من تم تسجيل بياناتهم بصورة خاطئة أو من وصلوا إىل السن القانونية
للتسجيل بعد نرش السجالت ،وباملثل ،يتعني تنفيذ اإلجراءات من أجل االعرتاض عىل وجود قيود يف قوائم الناخبني ألشخاص وافتهم املنية أو مل
يبلغوا السن القانونية بعد أو غريهم من غري املؤهلني ،والدعوة إىل شطبهم من القوائم.
وتتضمن بعض أفضل املامرسات الخاصة بتسجيل الناخبني االحتفاظ بقوائم دامئة يتم تحديثها بشكل دوري ،كل عام واحد عىل األقل ،وإذا مل يتم
تسجيل الناخبني تلقائ ًيا ،فينبغي أن يكون من املمكن تقديم طلب للتسجيل خالل فرتة زمنية طويلة نسب ًيا ،ويتعني أن يكون الناخبون عىل علم
كامل بقدرتهم عىل التحقق من دقة تسجيلهم ،وإذا تعذر عىل السلطات إجراء التصحيحات املطلوبة ،فينبغي أن يكون للفرد القدرة عىل السعي
نحو املزيد من املراجعة ،مبا يف ذلك عن طريق املحكمة.
وأيًا كان الغرض الذي تم وضع النظام من أجله ،من حيث إنشاء قوائم الناخبني وحفظها ،من الرضوري أن يكون النظام متسامً بدرجة كبرية من
الشفافية والوضوح بحيث يتسنى فحصه من جانب للناخبني واملتنافسني يف االنتخابات ومراقبي االنتخابات ،ورغم أن هناك اعتبارات مهمة تتعلق
بالخصوصية ،والتي قد يتم قياسها بصورة متباينة يف دول مختلفة ،يتعني توفري وسيلة للوصول إىل قوائم الناخبني من أجل مامرسات التحقق منها،
ويف العديد من البلدان ،ال يتم السامح للمتنافسني السياسيني ومراقبي االنتخابات بفحص قوائم الناخبني فحسب ،بل يتم تزويدهم بنسخ من هذه
القوائم ،ويسمح باستخدام أجهزة الكمبيوتر ملعالجة قوائم الناخبني بالنسخ منخفض التكلفة والسهل للبيانات عىل أقراص مدمجة ووسائل أخرى،
والتي تعزز من قدرة إدارة العملية االنتخابية عىل تشجيع التحقق من قوائم الناخبني ،األمر الذي يؤدي بدوره إىل تحسني دقة قوائم الناخبني
وزيادة ثقة الجمهور يف العملية االنتخابية.

و الرتشيحات واألحزاب السياسية
1

املساواة يف املعاملة يف االعرتاف القانوين باألحزاب السياسية واألهلية لالقرتاع

رصا أساس ًيا يف االنتخابات الدميقراطية ،إذ يتعني السامح لألفراد واملجموعات،
باإلضافة إىل الحق يف التصويت ،يعترب حق الرتشح لالنتخابات عن ً
من دون متييز أو قيود غري معقولة ،بإنشاء أحزاب سياسية من أجل السعي للوصول إىل مناصب يف الحكومة وطرح سياسات عامة عىل أساس
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برامجهم املشرتكة( ،)249ويتعني منح حق االعرتاف القانوين لألحزاب السياسية عىل أساس غري متييزي ويف الوقت املناسب وبطريقة تسمح باملامرسة
الفعالة لحق الرتشح لالنتخابات وكافة الحقوق املدنية والسياسية ذات الصلة( ،)250ويتعني أن متتلك كافة األحزاب السياسية واملرشحني القدرة عىل
املنافسة يف االنتخابات مع بعضهم البعض عىل أساس املساواة يف املعاملة أمام القانون( ،)251وعالوة عىل ذلك ،ينبغي أن تفسح القوانني والسياسيات
الرسمية املجال أمام كل األحزاب السياسية واملرشحني املشاركني يف العمليات االنتخابية(.)252
وكام هو الحال مع الحق يف التصويت ،يتعني أن تقترص القيود املفروضة الحق يف الرتشح لالنتخاب عىل معايري مقبولة :كمتطلبات السن ،والذي
قد يكون أكرب إىل حد ما من السن القانونية للتصويت يف حالة املرشحني ملناصب حكومية رفيعة؛ ومتطلبات املواطنة ومتطلبات اإلقامة املعقولة؛
والقيود املالمئة أو عدم األهلية يف حاالت اكتشاف اإلعاقة العقلية واإلدانات الجنائية ،وباإلضافة إىل ذلك ،من املسموح به إنكار األهلية للرتشح
ملناصب حكومية عىل من يشغلون يف الوقت الحايل مناصب حكومية أخرى معينة ،عىل أساس تعارض املصالح أو مذهب عدم توافق املناصب،
ويتعني أن تكون كافة هذه القيود املفروضة عىل حق الرتشح لالنتخاب معقولة وغري متييزية ،ويتعني تحديدها بوضوح يف القانون أو الدستور.
ويتعني السامح للمرشحني الذين يسعون إىل شغل املناصب بالتقدم إما كمرشحي أحزاب أو فرديًا( ،)253ويف البلدان التي تستخدم التمثيل النسبي
عىل أساس التصويت للقامئة الحزبية ،يتعني السامح لألحزاب بضم أشخاص من غري أعضاء الحزب عىل قوامئها ،وباإلضافة إىل ذلك ،ال ميكن التمييز
بني املرشحني برصف النظر عن تبعيتهم للحزب من عدمها.

2

الوصول إىل صناديق االقرتاع

ليك يتم تطبيق الحق يف الرتشح لالنتخاب ،يتعني أن تكون إجراءات تسجيل املرشحني غري قامئة عىل التمييز كام ينبغي أن تكون مبارشة
ورصيحة( ،)254ويتعني أن تكون مربرات رفض تسجيل طلب معني قامئة عىل معايري موضوعية منصوص عليها بوضوح يف القانون ،ويجوز أن تكون
الودائع املؤقتة مببالغ إلعاقة املرشحني العابثني ،ولكن يتعني أال تكون الودائع كبرية للغاية حتى ال تعوق األحزاب السياسية الرشعية أو املرشحني
املستقلني من الوصول إىل االقرتاع ،ويتعني أن تكون الضامنات املالية قابلة إلعادة االسرتداد يف حالة الحصول عىل عدد معني معقول (نسبة مئوية)
من أصوات الناخبني ،كام يتعني أن يكون مستوى الدعم (يظهر مثالً من خالل تقديم عرائض موقعة من الناخبني) معقوالً أيضً ا (من حيث عدد
التوقيعات املطلوب والوقت املسموح به لجمعها واملتطلبات اإلجرائية األخرى) ،ويتعني أن تكون عملية التحقق من مصداقية التوقيعات الداعمة
للرتشح معقولة ومطبقة بطريقة غري قامئة عىل التمييز ،ويتعني أن تتسم هذه العمليات بالشفافية أيضً ا ،مبا يف ذلك وضوحها من أجل املراقبة من
قبل ممثيل األحزاب السياسية /املرشحني ومراقبي االنتخابات ،وينبغي السامح للناخبني املسجلني ،أو املواطنني بشكل أعم ،بالتوقيع عىل عرائض
التأهيل للرتشح ألكرث من حزب واحد ومرشح واحد ،أو أن املواطنني لهم الحرية يف إظهار دعمهم لنظام التعددية السياسية وغري مقيدين بالظروف
التي قد ميكن أن تكون إجبارية من الناحية السياسية من خالل دعوتهم إلظهار دعمهم لحزب واحد أو مرشح واحد.
ويتعني أن يكون هناك وضوحاً يف تحديد املواعيد النهائية لهيئة التسجيل املعنية باعتامد أو رفض طلبات األحزاب السياسية لالعرتاف القانوين
وطلبات تأهيل املرشحني لالنتخابات ،ويتعني أن ينص القانون بوضوح عىل مربرات الرفض ،ويكون ذلك بنا ًء عىل معايري موضوعية ،وينبغي أن
يسمح القانون بتصحيح األخطاء البسيطة فيام يتعلق بطلبات االعرتاف القانوين باألحزاب السياسية وترشيحات االقرتاع يف نطاق فرتة زمنية
معقولة بعض الرفض ،وأن يتيح فرصة االستئناف أمام إحدى املحاكم القانونية بعد الرفض النهايئ لالعرتاف القانوين أو تأهيل للرتشح لالنتخابات،
وأن يحدد بوضوح عملية عاجلة لالستئناف من أجل متكني االعرتاف القانوين والوصول إىل االنتخابات يف حالة رفض التسجيل أو التأهيل للرتشح
بصورة غري سليمة.
ومبجرد أن يتم التسجيل للرتشح ،ينبغي أال تعيد هيئة االنتخابات النظر يف مسألة التسجيل أو إلغاء التسجيل املحتمل بصورة طبيعية ،ويتعني أن
يكون احتامل سحب تسجيل حزب سيايس أو مرشح يف أضيق الحدود ،األمر الذي يسمح مبراجعة التسجيل فقط يف حاالت املخالفات الخطرية
للقانون ووفقًا لإلجراءات املحددة بوضوح ،مبا يف ذلك املشاركة القضائية.

()249
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انظر وثيقة كوبنهاجن.6–7 ،
انظر مؤلف سابق ،انظر أيضً ا  ،ICCPR 25مرجع سابق.؛  UNHCRالتعليقات العامة ،واملناقشة والحوايش السفلية يف القسم ( )3أدناه.
خصوصا  5–7و .6–7
انظر وثيقة كوبنهاجن،7 ،
ً
خصوصا  7–7و .8–7
انظر مؤلف سابق،
ً
وثيقة كوبنهاجن.5–7 ،
انظر .)ACEEEO، 4 (5
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رفض الرتشح  :األسباب والقيود

نظ ًرا ألهمية الوصول إىل الرتشح لالقرتاع يف ظل التعددية السياسية واالنتخابات الدميقراطية ،قامت هيئة ترشيعية معنية بتطوير القيود املعنية
التي ميكن فرضها عىل الحقوق من دون مخالفة للمبادئ العاملية لحقوق اإلنسان ،ويتناول هذا القسم بالنقاش والتحليل بعض القضايا األساسية
التي تناولت القيود املفروضة عىل الرتشيحات واألحزاب السياسية.
ويف قضية بودكولزينا ضد التفيا( ،)255قامت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان مبعالجة مشكلة عجز اإلجراءات والضامنات القانونية املهمة عن
حامية حق الشخص يف الرتشح ،وكانت صاحبة الدعوى مرشحة يف االنتخابات الربملانية ،وعىل أساس تقييم تم تقدميه من قبل القائم بالفحص يف
الوالية ،إذ قامت اللجة املركزية لالنتخابات بشطب اسمها من قامئة املرشحني عىل أساس أنها مل تكن تتقن لغة الوالية مبا يكفي ،وأثبتت صاحبة
الدعوى أن شطب اسمها من قامئة املرشحني لالنتخابات الربملانية انتهك حقها يف الرتشح لالنتخابات كام هو مكفول مبوجب املادة رقم ()3
من الربوتوكول رقم ( )1من اتفاقية  ،ECHRوحيث إن التقييم كان مرتوكًا لتقدير مسئول واحد فقط ،ونظرا لغياب أية ضامنات أو إجراءات
موضوعية لالعرتاض عىل هذا التقييم ،فقد اكتشفت املحكمة أن طريقة معالجة ترشح السيدة بودكولزينا مل تكن متوافقة مع املتطلبات اإلجرائية
للعدالة واليقني القانوين من أجل تحديد األهلية للرتشح لالنتخابات ،وقد قررت املحكمة بإجامع اآلراء وجود مخالفة للامدة رقم ( )3من
الربوتوكول رقم (.)1
ويف قضية أحمد وآخرين ضد اململكة املتحدة( ،)256تعاملت املحكمة مع القيود التي تحدد مشاركة كبار مسئويل الحكومة املحلية يف أنواع معينة
من األنشطة السياسية ،مبا يف ذلك القيود املفروضة عىل حق تقدمهم للرتشح يف االنتخابات ،وقد اعرتض أصحاب الدعوى عىل القيود ألنهام ترفض
حقوقهم يف املشاركة الكاملة يف العملية االنتخابية مبوجب املادة رقم ( )3من الربوتوكول رقم ( )1من اتفاقية  ،ECHRوالحظت املحكمة مبوجب
هذه املادة أن الدول يجوز لها فرض قيود عىل حق املتقدم للرتشح للتنافس يف الحصول عىل مقاعد يف االنتخابات ،ومع ذلك ،يتعني النظر إىل هذه
القيود يف سياق الهدف الذي تسعى إليه الهيئة الترشيعية من أجل تفعيل القواعد املنظمة للتقييد ،ومن هنا ،فإن الهدف من وراء ضامن النزاهة
خصوصا يف ضوء
السياسية يف مناصب حكومية عامة معينة كان كافياً ألغراض تقييد مامرسة حق مقدمي الطلبات الشخصية يف الرتشح لالنتخابات،
ً
الحقيقة القائلة بأن التقييد ال يعمل إال طوال الفرتة التي يشغل مقدمو الطلبات خاللها مناصب محظورة سياسيًا ،وبالتايل فإن املحكمة قررت يف
النهاية عدم وجود مخالفة للامدة رقم ( )3من الربوتوكول رقم (.)1
ويف قضية صادق وآخرين ضد تركيا( ،)257عالجت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان الحق يف الرتشح يف سياق مصادرة التفويض بعد انتهاء
االنتخابات ،وقد أنهت محكمة تركية التفويضات الربملانية لصاحب الدعوى بعد صدور قرار محكمة بحل حزبهم السيايس بنا ًء عىل بيانات رئيس
الحزب السابق وليس نتيجة األنشطة السياسية ألصحاب الدعوى بوصفهم أفرادًا ،وقررت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن العقوبة الشديدة
املفرطة التي تم فرضها عىل أصحاب الدعوى مل يكن باإلمكان النظر إليها باعتبارها متناسبة مع الهدف الرشعي الذي اعتمدت عليه تركيا ،وأن
اإلجراء كان غري متوافق مع الجوهر األصيل للحق يف الرتشح يف االنتخابات وشغل منصب برملاين ،وأن هذا اإلجراء انتهك حرية التقدير غري املقيدة
لجمهور الناخبني الذي أودع ثقته يف أصحاب الدعوى وقام بانتخابهم.
كام أن هناك قضية مامثلة وهي قضية الحزب االشرتايك الرتيك وآخرون ضد تركيا( ،)258إذ قامت محكمة تركية بحل الحزب االشرتايك ،حيث
اكتشفت أهداف الحزب غري مقبولة ،وحظرت مؤسيس الحزب ومديريه من شغل مناصب مشابهة يف أي هيئة سياسية ،وقد زعم أصحاب الدعوى
أن حل الحزب والحظر املفروض عىل قادته قد انتهك حقهم يف حرية تشكيل األحزاب مبوجب املادة رقم ( )1من اتفاقية  ،)259(ECHRوقد
اكتشفت املحكمة أن حامية اآلراء وحرية التعبري عنها متثل أحد أهداف حرية التجمع وتشكيل الجمعيات كام هو منصوص عليه يف املادة رقم
( ،)11األمر الذي ينطبق أيضً ا عىل األحزاب السياسية ،وقد قامت املحكمة أيضً ا بدراسة ما إذا كان حل الحزب ميكن اعتباره رضوريًا يف املجتمع
الدميقراطي ،وكررت املحكمة قولها أنه يتعني تفسري االستثناءات املوضحة يف املادة رقم ( )11بدقة عندما يرتبط األمر باألحزاب السياسية،

()255
()256
()257
()258
()259
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 ،ECtHRقضية بودكولزينا.
 ،ECtHRقضية أحمد.
انظر  ،ECtHRالقضايا السياسية الرتكية ،مرجع سابق.
انظر مؤلف سابق.
املادة ( )11من اتفاقية  ECHRتنص عىل ما ييل:
للجميع الحق يف التجمع بسالم وحرية تشكيل الجمعيات مع اآلخرين ،ويشمل ذلك الحق يف تشكيل االتحادات التجارية واالنضامم إليها لحامية مصالحهم.
ليس مثة قيود مفروضة عىل مامرسة هذه الحقوق بخالف ما يفرضه القانون وما هو الزم من أجل إقامة املجتمع الدميقراطي يف ضوء مصالح األمن القومي أو األمن
العام ،أو منع االضطرابات أو الجرمية ،أو حامية الصحة أو األخالق ،أو لحامية حقوق اآلخرين وحرياتهم ،ولن متنع هذه املادة فرض قيود قانونية عىل مامرسة هذه
الحقوق من جانب أفراد القوات املسلحة أو الرشطة أو الجهاز اإلداري للدولة”.
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وبإجراء مراجعة دقيقة ،قررت املحكمة يف النهاية أن حل الحزب االشرتايك مل يكن متناسبًا مع الهدف املرجو ،وبالتايل فهو أمر غري رضوري يف
املجتمع الدميقراطي ،ووفقًا لذلك ،تم اعتبار الحل مخالفة للامدة رقم ( )11من اتفاقية .ECHR
وهناك قضية أخرى من ضمن هذه السلسلة وهي قضية حزب تركيا الشيوعي املتحد وآخرون ضد تركيا( ،)260خالل  14يو ًما من تأسيس حزب
تركيا الشيوعي املتحد ( ،)TBKPقامت محكمة تركية بحل الحزب وحظرت مؤسسيه ومديريه من شغل مناصب مشابهة يف أي هيئة سياسية،
وكان هذا القرار قامئًا عىل اكتشاف أن أهداف الحزب تشجع عىل االنفصالية وانقسام األمة الرتكية ،وقد أكد أصحاب الدعوى بالدليل أن حل
الحزب والحظر املفروض عىل األعضاء قد انتهك حقهم يف حرية تشكيل الجمعيات الذي تكفله املادة رقم ( )11من اتفاقية  ،ECHRوقد قررت
املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن املادة رقم ( )11تنطبق عىل األحزاب السياسية ،عىل الرغم من أن تلك املنظامت ليست واردة يف هذا
السياق تحديدًا ،ألن األحزاب السياسية تعترب مكونات أساسية من أجل تفعيل الدميقراطية وبيان أهمية الدميقراطية كام يف اتفاقية ،ECHR
واملنظمة حتى قبل أن يتم البدء يف تنفيذها ،وقد قررت املحكمة يف النهاية أن إجراء الحل الفوري والدائم للحزب عنيف ومتطرف ،باإلضافة إىل
أنه صدر قبل أن ميارس الحزب أنشطته ،عالوة عىل أن الحظر املفروض عىل قادته من تويل مسؤولية أي منصب سيايس ،مل يكن متناس ًبا مع الهدف
من وراء املادة ،وبالتايل فهو أمر غري رضوري يف املجتمع الدميقراطي ،ووفقًا لذلك ،اعترب الحل مخالفة للامدة رقم ( )11من اتفاقية .ECHR
ويف هاتني القضيتني ،قضية حزب تركيا الشيوعي املتحد وآخرون ضد تركيا ( )261وقضية الحزب االشرتايك وآخرون ضد تركيا( ،)262اعرتفت املحكمة
األوروبية لحقوق اإلنسان بحق املواطنني يف املشاركة يف املداوالت واألنشطة السياسية بخصوص قضايا الساعة عىل الساحة السياسية ،وقد أوضحت
املحكمة أن األحزاب السياسية يف تركيا ال ميكن إبعادها وحرمانها عىل أساس أنها تؤيد استقالل الشعب الكردي يف دولة فيدرالية ،ومبعنى آخر ال
يجوز استبعاد األفراد واألحزاب من الجدل السياسية ملجرد أنهم أعضاء يف مجموعة أقلية أو ألنهم يعتنقون أفكا ًرا أو يؤيدون برامج ال تتفق مع
مبادئ وهياكل الحكومة الحالية ،وباملثل ،يف قضية ستانكوف ومنظمة إليندين املتحدة يف مقدونيا ضد بلغاريا( ،)263قررت املحكمة أن املجموعة
التي تدعو إىل انفصال أو انعزال جزء من إقليم الدولة ال ميكن حظرها تلقائ ًيا من دخول هيئات الدولة.
ومع ذلك ،ففي قضية حزب الرفاهية ،أربكان وكازان وتيكدال ضد تركيا( ،)264مل تجد املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أية مخالفة ألحكام اتفاقية
 ECHRعندما تم حل حزب الرفاهية ،وقد رأت املحكمة أن العقوبات املفروضة عىل الحزب وقادته ال ميكن بشكل معقول اعتبارها تضغط
عىل الحاجة االجتامعية لحامية الدميقراطية ،ألنه بنا ًء عىل حجة إعطاء معنى مختلف ملبدأ الدنيوية ،فإن قادة الحزب قد أعلنوا عن نيتهم إلنشاء
تعددية من األنظمة القانونية عىل أساس الفروق يف املعتقدات الدينية وتنصيب الرشيعة اإلسالمية ،وهو نظام قانوين يتناقض بشكل صارخ مع
القيم الواردة يف اتفاقية  ،ECHRكام أن موقفهم أحيط به الشك فيام يتعلق باللجوء إىل القوة من أجل االستحواذ عىل السلطة واالحتفاظ بها،
رصا موروث ًا للدميقراطية،
وباإلقرار بضيق هامش التقدير لإلجراءات املرتبطة بحل األحزاب السياسية ،واعتبار أن تعددية األفكار واألحزاب متثل عن ً
فقد قررت املحكمة أن الدولة ميكنها بشكل معقول أن متنع تنفيذ مثل هذا الربنامج السيايس.
وتتفق قضية حزب الرفاهية مع املبادئ املنصوص عليها يف الوثائق الدولية لحقوق اإلنسان واملتعلقة بتقييد األنشطة املتعارضة مع الدستور أو
التي تنطوي عىل التحريض عىل العنف ،مثل تلك األنشطة التي تشجع عىل الكراهية بني مختلف الجامعات( ،)265فعىل سبيل املثال ،تتطلب اتفاقية
 ICCPRالحظر ضد تأييد الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضً ا عىل التمييز أو العداء أو العنف( ،)266وإىل جانب ذلك أيضً ا،
قررت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان بشكل متكرر عدم قبول شكاوى من املنظامت النازية الجديدة التي تحد هذه القيود من حقها يف حرية
التعبري( ،)267كام أكدت املحكمة أيضً ا عىل أن األمر مردود إلرادة الدول فيام يتعلق بالنظر إىل ماهية «السياسات الحقيقية» للحزب السيايس،
برصف النظر عن أهدافه املعلنة(.)268
()260
()261
()262
()263
()264
()265

()266
()267
()268

انظر  ،ECtHRالقضايا السياسية الرتكية ،مرجع سابق.
انظر مؤلف سابق.
انظر مؤلف سابق.
 ،ECtHRقضية ستانكوف.
انظر  ،ECtHRالقضايا السياسية الرتكية ،مرجع سابق.
أقرت مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان أن «النظم السياسية القامئة عىل النزعة العرقية أو رهاب األجانب أو مذاهب السمو العرقي واملتعلقة بالتمييز العنرصي
يتعني إدانتها بوصفها غري متوافقة مع الدميقراطية ».مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،40/2000/E/CN – 4 ،الديباجة .وباملثل ،أدانت الجمعية العامة ملنظمة
األمم املتحدة هذه النظم السياسية ،مشجعة الدول عىل “مناهضة النظم واألنشطة السياسية القامئة عىل مذاهب السمو العرقي والتي تعتمد عىل التمييز العنرصي
أو الخصوصية العرقية ورهاب األجانب ،ويشمل هذا عىل وجه الخصوص النازية الجديدة ”.قرار  UNGAرقم  ،82/55الذي تم تبنيه يف  26فرباير A/ ،2001
 ،82/RES/55يف الفقرة رقم .3
املادة رقم .)2( 20
 ،ECtHRقضية غليمرفني.
 ،ECtHRقضية الحزب االشرتايك الرتيك املتحد وآخرون ضد تركيا ،مرجع سابق ،الفقرة رقم .58
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ز الحملة االنتخابية ،التمويل والدعاية
1

عام

من خالل وثيقة كوبنهاجن ،ألزمت الدول املشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا نفسها باحرتام وتوفري فرص فعالة ملامرسة الحقوق
والحريات املكفولة مبوجب القانون ،ويشمل ذلك ضمن أمور أخرى التعبري الحر والتجمع وتشكيل الجمعيات( ،)269وقد ذهبت الدول إىل أبعد من
هذه الضامنات العامة إىل مسألة مامرسة هذه الحقوق أثناء الحمالت االنتخابية ،وذلك من خالل األحكام التالية:
	«لضامن أن إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة ،فإن الدول املشاركة( ... )270تضمن أن القانون والسياسة العامة يعمالن من أجل
السامح بتدشني حمالت سياسية يف جو من العدالة والحرية ال يتم فيه اتخاذ إجراء إداري وال التلويح بالعنف وال التخويف ملنع األحزاب
واملرشحني من تقديم وجهات نظرهم ومؤهالتهم بحرية ،أو منع جمهور الناخبني من التعرف عليها ومناقشتها أو من سحب أوراق
التصويت من دون الخوف من العقاب »)271(...
وتشري هذه األحكام ضمنيًا إىل أنه يقع عىل عاتق الدول املشاركة رضورة إفساح املجال للمتنافسني يف االنتخابات ،وفوق كل هذا عدم إعاقتهم
عن توصيل رسائلهم إىل جمهور الناخبني ،وهذا من شأنه أال مينع الدول املشاركة من إعاقة الحمالت السياسية لألحزاب واملرشحني ،ولكنه يستلزم
أيضً ا اتخاذ إجراءات من جانبها ضد التدخل غري العادل من جانب أشخاص بعينهم.
وتجدر اإلشارة إىل أن األحكام املتعلقة بدور الدول املشاركة تساهم يف خلق جو من العدالة والحرية للحمالت االنتخابية ،عالوة عىل التزامها بعدم
وجود عوائق قانونية من شأنها أن تقف يف طريق الوصول غري املقيد إىل وسائل اإلعالم وعىل أساس غري متييزي لكل املجموعات السياسية ولألفراد
الراغبني يف املشاركة يف العملية االنتخابية ،فام من شك يف أن كل هذا يخلق التزاماً إيجابيًا نحو تشجيع وتسهيل مستوى معني من تدشني الحمالت
من قبل جميع املتنافسني يف االنتخابات األمر الذي من شأنه أن ميكنهم من إدخال ترشيحاتهم وبرامجهم إىل دائرة اهتامم جمهور الناخبني ،وميكن
إنجاز هذا االلتزام جزئيًا من خالل توفري سبيل غري قائم عىل التمييز للوصول إىل وسائل اإلعالم الحكومية ،وكذلك منشآت أخرى معينة متلكها
الدولة أو تنظمها (مثل أماكن االجتامعات واألماكن العامة ومواقع نرش مواد الحمالت).
وهناك التزام آخر يجب عىل السلطات االضطالع به وهو توفري معلومات الناخبني األساسية ،وينبغي عليها أيضً ا أن تدعم برامج تثقيفية مدنية
خصوصا
أوسع نطاقًا تتعلق بالعمليات االنتخابية ،وبالنسبة للبلدان التي لديها وسائل إعالم حكومية ،يكون ذلك بالتوافق مع أفضل املامرسات
ً
بالنسبة لقنوات التواصل املفرتض استخدامها لتوصيل برامج معلومات جمهور الناخبني .وهناك مامرسة أخرى من أفضل املامرسات ذات الصلة
باألمر وهي رضورة إطالق برامج معلومات توعية جمهور الناخبني تدعمها الدولة لألقليات الوطنية أو اللغوية ،ويف املناطق التي ترتكز بها هذه
األقليات ،وبلغتها أو لهجتها الخاصة.

2

التمويل

توفر القضايا التي جرت مناقشتها يف قسم «رفض الرتشح :األسباب والقيود» إرشادات حول القيود العامة التي قد يتم فرضها عىل حقوق املرشحني
واألحزاب السياسية ،ويزداد توجيه االهتامم يف الوقت الحايل إىل تنظيم الحمالت االنتخابية ،بصفة خاصة من خالل القيود املفروضة عىل جمع
األموال واإلنفاق ،وقد تشمل هذه الضوابط والقيود الكشف عن مصادر التمويل والتدقيق وكتابة التقارير املنتظمة حول الحسابات السياسية؛
وفرض حد عىل املبلغ املايل الذي يتم جمعه و/أو إنفاقه من قبل املتنافسني يف االنتخابات؛ وتنظيم عملية التمويل من جانب مجموعات املصلحة
التي قد تدعم مرشحني بعينهم أو أحزاب بعينها أو تعارضهم يف االنتخابات.

(أ) تحديد حجم اإلنفاق
اكتُ ِشف أن فرض قيد معقول عىل اإلنفاق عىل الحمالت يعترب أمرا مسموح به مبوجب القانون الدويل ،كام هو الحال بالنسبة لفرض عقوبات
مالية عىل املرشحني أو غريهم بسبب مخالفة هذا القيد ،ومع ذلك ،يتعني أن يُسمح للمتنافسني يف االنتخابات إنفاق موارد كافية لتوصيل رسائلهم
السياسية.
( )269وثيقة كوبنهاجن 9 ،و.24
( )270مؤلف سابق.7 ،.
( )271مؤلف سابق.7.7 ،.
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ففي قضية بيري – بلوك ضد فرنسا( ،)272عىل سبيل املثال ،مل تعرث املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان عىل مخالفة التفاقية  ECHRبعد أن تم إنزال
عقوبة مالية بأحد املرشحني نظري تعذره يف الكشف عن أنه خالف حدًا قانونيًا فيام يتعلق باإلنفاق عىل الحملة االنتخابية ،ويف قضية بومان ضد اململكة
املتحدة( ،)273مع ذلك وجدت املحكمة أن فرض قيد صارم عىل اإلنفاق فيام يتعلق باالنتخابات من قبل شخص خاص كان انتهاكًا غري معقول لحرية التعبري.

(ب) التمويل العام
يتعني توفري أي متويل عام لألحزاب السياسية أو حمالتها عىل أساس املساواة يف املعاملة أمام القانون ،وليس من شأن هذا أن يعني أن كل األحزاب
السياسية واملرشحني يجب عليهم تلقي مبلغًا متامثالً من أموال الحمالت ،بل يعني أن األحزاب السياسية واملرشحني يجب توفري التمويل العام
لهم عىل أساس املساواة(.)274
ويجب أن ينص القانون بوضوح عىل أية أحكام تخص التمويل العام ،ويتعني أن يعتمد هذا التمويل عىل معايري واضحة وموضوعية ووثيقة الصلة،
وباإلضافة إىل ذلك ،ال ميكن تحويل موارد الدولة أو إساءة استخدامها ألغراض الحمالت؛ ويتعني توفري كافة مواد الدولة املستخدمة ألغراض
الحمالت ،مثل وسائل اإلعالم واملباين واملمتلكات الحكومية واملوارد األخرى ،لكافة املشاركني يف العملية االنتخابية عىل أساس املساواة يف املعاملة.

(ج) تقييد التمويل
يتعني أن يكون أي قيد مفروض عىل التمويل الخاص للحمالت السياسية قيدا ً معقوالً( ،)275إذ متثل القيود أو الحدود املفرطة يف الرصامة املفروضة
عىل التمويل الخاص مخالفة لحقوق املتربعني يف حرية تشكيل الجمعيات والتعبري ،وتعتمد معقولية الحدود املفروضة عىل مبالغ املساهامت
الخاصة املبارشة أو غري املبارشة للمرشحني واألحزاب يف االنتخابات عىل نوعية االنتخابات والعوامل الفريدة الخاصة بتلك الدولة بعينها ،مثل
الطبيعة الجغرافية والسكانية وتكاليف وسائل اإلعالم ومواد الحمالت األخرى.

(د) الكشف وكتابة التقارير
ال ميكن مراقبة الحدود املرشوعة املفروضة عىل نفقات الحمالت أو تنفيذها من دون كتابة التقارير والكشف من جانب املرشحني واألحزاب،
وتشتمل أفضل املامرسات عىل كتابة تقارير دورية عىل فرتات زمنية معقولة؛ والكشف يف الوقت املناسب عن كافة املساهامت التي تم استالمها
ومصدر تلك املساهامت والغرض من اإلنفاق واملبلغ الذي تم إنفاقه ويتعني أن تتوافر تقارير الكشف عالنية لضامن الشفافية واملساءلة والثقة
العامة يف سالمة العملية االنتخابية.
وفيام يتعلق بنرش التقارير املالية ،من املستحسن اشرتاط نرش تقرير أويل قبل يوم االنتخابات ،بحيث ميكن للناخبني أن يضعوا هذه املعلومات يف
حسبانهم عند اتخاذ القراء بشأن الجهة التي مينحونها أصواتهم ،ويجب رفع تقرير نهايئ ،ويفضل أن يكون متوافقًا مع املتطلبات املحاسبية ،خالل
فرتة قصرية نسب ًيا بعد االنتخابات ،ويجوز حامية خصوصية أسامء املتربعني ،خاصة األشخاص الخصوصيني ،يف التقارير املنشورة ،بيد أنه يتعني أن
تحدد التقارير مبالغ كل مساهمة قدمها هؤالء األشخاص ،وكذلك الفوائد الخاصة ألخرى (مثل الكيانات التجارية أو املنظامت الخاصة األخرى).

3

وسائل اإلعالم

تشري الفقرة رقم ( )8.7من وثيقة كوبنهاجن إىل أهمية الوصول إىل وسائل اإلعالم ،وتنص عىل رضورة عدم إعاقة الوصول إىل وسائل اإلعالم
عىل أساس غري متييزي لكافة املجموعات السياسية واألفراد الراغبني يف املشاركة يف العملية االنتخابية ،ويف ضوء هذا املبدأ ،وعىل أساس الخربة يف
مجال مراقبة االنتخابات ،تتطلب املعايري الدولية توفري فرص متساوية لكافة املرشحني واألحزاب السياسية من أجل الوصول إىل وسائل اإلعالم
()272
()273
()274

()275

 ،ECtHRقضية بيري – بلوك ،مرجع سابق.
 ،ECtHRقضية بومان.
انظر إرشادات  ،CDLالجزء األول 3-–2أ-ب؛ إرشادات املراجعة القانونية ODIHR، X.B؛  .)ACEEEO، 16 (4تنص إرشادات  ،CDLالجزء األول 3-–2أ-ب عىل:
خصوصا فيام يتعلق [جملة األمور]
“أ .يجب ضامن املساواة يف الفرص أمام األحزاب واملرشحني عىل السواء .وهذا يخول وجود اتجاه محايد من جانب هيئات الدولة؛
ً
بالتمويل العام لألحزاب والحمالت .ب .عىل حسب املوضوع ،يجوز تقييد املساواة أو جعلها تناسبية .فإذا كانت مقيدة ،فإن األحزاب السياسية تتم معاملتها عىل قدم
املساواة بغض النظر عن قوتها الربملانية الحالية أو الدعم الذي تحظى به بني جمهور الناخبني .وإذا كانت تناسبية ،فإن األحزاب السياسية يجب أن تتم معاملتها وفقًا
للنتائج املحرزة يف االنتخابات .وينطبق مبدأ املساواة يف الفرص بشكل خاص عىل [جملة األمور] التمويل العام وأشكال أخرى من الدعم”.
انظر  ،ECtHRقضية بومان ،إرشادات  ،CDLالجزء األول – 3–2 ،ج-هـ ،إرشادات  ODIHRللمراجعة القانونيةX.C ،؛ )ACEEEO، 5 (2–2؛  .)IPU، 3 (3تنص
خصوصا.
إرشادات  ،CDLالجزء األول  – 3–2هـ ،بأن “مبدأ املساواة يف الفرص ،يف حاالت معينة ،ميكن أن يؤدي إىل تقييد إنفاق األحزاب السياسية،
ً
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حتى يعلم جمهور الناخبني بصورة الئقة بوجهات نظرهم وبرامجهم وآرائهم يف املتنافسني يف العملية االنتخابية ،وميكن التنبؤ بأن هذه املسألة
سوف تدخل إىل املنتديات القضائية مع تحول تكنولوجيا االتصاالت ووسائل اإلعالم أكرث إقنا ًعا يف الحمالت االنتخابية ،ويرد وصف بعض املعايري
وأفضل املامرسات الناشئة يف هذا املجال يف القسمني الفرعيني التاليني:

(أ) املساواة يف املعاملة وإمكانية الوصول
يتعني أن تتمتع كافة األحزاب السياسية واملرشحون بإمكانية الوصول إىل كافة وسائل اإلعالم غري قامئة عىل التمييز وكذلك ال تتم إعاقتها ،إضافة
إىل املساواة يف املعاملة من قبل وسائل اإلعالم اململوكة للدولة أو التي تتحكم فيها الدولة ،ويشمل هذا كل أشكال وسائل اإلعالم ،مبا فيها اإلذاعة
والتليفزيون والصحب واملجالت واألشكال الناشئة املتطورة واملستحدثة من أشكال التواصل ،مثل شبكة اإلنرتنت.
ويتعني تخصيص الوقت املجاين الذي توفره وسائل اإلعالم الحكومية أثناء فرتات االنتخابات يف ظل الصيغة املعلنة التي ميكن تطبيقها بطريقة
موضوعية ،وتشتمل األمثلة عىل التطبيق املوضوعي عىل القوانني أو اللوائح التنظيمية التي تحدد ما ييل )1( :النسبة املئوية من أوقات البث
املفرتض توزيعها عىل األحزاب السياسية واملرشحني وفقًا لعدد املقاعد التي يشغلونها يف الربملان أو نتائج آخر انتخابات؛ أو ( )2ويتم توزيع النسبة
املئوية عىل األحزاب السياسية واملرشحني بالتساوي ،برصف النظر عن ميزان القوة يف الربملان( ،)276ومن املستحسن أيضً ا أن يكون وقت البث املوزع
عىل قدم املساواة كاف ًيا لتمكني كل األحزاب السياسية واملرشحني من التنافس بفاعلية ومتكني جمهور الناخبني من الحصول عىل معلومات دقيقة
مبا يكفي مام يجعلهم يقررون بنا ًء عليها خياراتهم السياسية القامئة عىل املعلومات.
وتجدر اإلشارة إىل أن مجال اإلعالن السيايس مدفوع األجر يفرض أيضً ا مشكالت متعلقة بالوصول واملعاملة عىل قدم املساواة ،وعندما يكون
مسمو ًحا باإلعالن السيايس ،فمن املمكن أن يكون هناك ضامن بالوصول املفتوح واملعاملة عىل قدم املساواة فيام يتعلق بقدرة املتنافسني يف
االنتخابات عىل رعاية اإلعالن السيايس الخاص( ،)277وبينام ال يتوافر معيار عاملي يتطلب توفري اإلعالن السيايس مدفوع األجر ،وذلك يف البلدان التي
يوجد فيها تاريخ من حكم الحزب الواحد وإعالم البث اململوك للدولة مبا يتسم به من تغطية غري متوازنة من جانب الحزب الحاكم ،إذ ميكن أن
ميثل اإلعالن السيايس مدفوع األجر وسيلة مهمة لألحزاب واملرشحني اآلخرين لتقديم رسائلهم إىل جمهور الناخبني ،وتعترب تدابري ضامن الوصول
غري التمييزي لإلعالنات السياسية مدفوعة األجر أم ًرا رضوريًا ،وميكن أن توضع يف االعتبار التدابري لتغطية الفرتات الزمنية التي يشرتيها أي حزب
لضامن إفساح املجال بشكل أكرب له.
من هنا نؤكد عىل أن معيار املعالجة املتكافئة عىل قدم املساواة والوصول عىل وسائل اإلعالم قد يتم التأثري عليه سلبيا يف حالة ما إذا كانت وسائل
اإلعالم اململوكة للدولة أو التي تحكمها الدولة تحايب أحد األحزاب السياسية أو أحد املرشحني يف تغطيتها اإلخبارية ،أو تغطيتها السياسية ،أو املنتديات
النقاشية أو املقاالت الصحفية ،إذ يتعني حظر ومنع التغطية املتحيزة ألحد األطراف واملعاملة غري املتكافئة أو التمييز يف كافة وسائل اإلعالم الحكومي،
ويتعني أن تقوم السلطات باتخاذ إجراءات رادعة حال حدوث هذا االنتهاك فورا دون تأخري ،كام يتعني توفري اإلجراءات العالجية املحددة واإلجراءات
الخاصة بالبت يف الشكاوى لتصحيح اآلثار املرتتبة عىل هذا االنحياز أو التعامل غري املتكافئ للتغطية يف وسائل اإلعالم التابعة للدولة(.)278
هذا وتجعل قضية حرية الصحافة وقضايا حرية الرأي األخرى من الصعب عىل الدولة تنظيم املحاباة يف وسائل اإلعالم الخاصة ،مام يجعل هيئات
االنتخابات والسلطات املسئولة عن ترخيص وسائل البث الخاصة لديها أساس إلصدار إرشادات للتغطية اإلخبارية النزيهة والدقيقة يف وسائل اإلعالم
الخاصة ،وباإلضافة إىل ذلك ،ميكن تشجيع جمعيات الصحفيني ومالك جمعيات وسائل البث اإلعالمي ومجالس الصحافة واملنظامت الشبيهة من
أجل إصدار إرشادات للموضوعية يف نقل األخبار وتبني إجراءات تنظيمية ذاتية لتعزيز األخالق واملسؤوليات الصحفية بغرض املساعدة يف ضامن
إجراء انتخابات دميقراطية حقيقية.

(ب) حامية الحرية يف الحديث والتعبري
ال تكون االنتخابات الدميقراطية ممكنة يف ظل قيام الحكومات مبنع الحديث والتعبري يف الحمالت أو حظرها أو بخالف ذلك كبحها ،ففرض القيود
عىل حرية التعبري يخالف القانون الدويل لحقوق اإلنسان ،وعالوة عىل ذلك ،عادة ما تخالف هذه األحكام ضامنات حرية الحديث املنصوص عليها
يف الدساتري الوطنية.
( )276إرشادات  ،CDLالجزء األول – 3–2 ،أ-ب .انظر أيضً ا “ إرشادات لبث االنتخابات يف الدميقراطيات االنتقالية” ،املادة ( :)19الحملة العامة لحرية التعبري (لندن
.)1994:
( )277انظر مؤلف سابق3.2- ،.ج.
( )278انظر وثيقة كوبنهاجن 10–5 ،و.11
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االلتزامات الحالية لالنتخابات الدميقراطية للدول املشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا

ورغم هذا ال تنطبق هذه الضامنات عىل حاالت الحظر يف الخطابات السياسية الرنانة والساخنة والتي يتم إعدادها من قبيل تحريض شخص آخر
عىل العنف ،كام ال مينع هذا املعيار القيود املعقولة عىل استطالعات الرأي أو االستفتاءات بالقرب من موعد التصويت ولكن قبل اقرتاب إعالن
نتائج االقرتاع.
وتجدر اإلشارة إىل أن الوصول إىل وسائل اإلعالم وحامية حرية الحديث والتعبري يف الحمالت االنتخابية أمران عىل صلة وثيقة ببعضهام البعض،
وقد تعاملت الهيئة الترشيعية الناشئة مع االنتخابات الدميقراطية مع املجال األخري بشكل أكرب من املجال األول ،ومع ذلك ،كام تظهر تقارير مراقبة
االنتخابات التي جمعتها املنظامت الدولية العاملة يف املجال ،يتعني امتالك املرشحني واألحزاب السياسية للحد األدىن من إمكانية الوصول املتكافئ
إىل وسائل اإلعالم ،عىل أساس العدالة واملساواة ،وذلك إلعالم جمهور الناخبني برتشيحهم وبرامجهم إذا كان من املفرتض اعتبار اإلرادة الرصيحة
لجمهور الناخبني صادقة وحقيقية.
وفيام يتعلق بحرية الرأي أثناء االنتخابات ،دعت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان الحكومات إىل «إظهار التحفظ» وقبول املبدأ القائل بأن
الخطابات العدائية والصادمة وحتى املزعجة ميكن أن تسهم يف التعددية وعادة ما يجب التسامح فيها يف املجتمع الدميقراطي ،ويعترب هذا األمر
صحيحا بصفة خاصة خالل الحمالت االنتخابية والخطابات التي «تستهدف» السلطات الحكومية واملسئولني املنتخبني واملرشحني للمناصب.

(ج) التفسري القضايئ
خصوصا فيام يتعلق بنقد املرشحني ،وتعترب حامية حرية
كانت قضية حرية الحديث والتعبري ذات الصلة باالنتخابات موضو ًعا للدراسة القضائية،
ً
الحديث والتعبري أم ًرا مهماً عىل وجه الخصوص يف سياق الحمالت السياسية ،ويؤكد قانون السوابق القضائية للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
عىل هذه النقطة.
ففي قضية أوبرشليك ضد النمسا( ،)279قررت املحكمة أن إدانة صاحب الدعوى بسبب إهانة مسئول سيايس أدت إىل مخالفة املادة رقم ()10
من اتفاقية  ،ECHRويف هذه الحالة ،كررت املحكمة قولها بأنه ،وفقًا للفقرة رقم ( )2من تلك املادة ،كانت حرية التعبري سارية ليس فقط عىل
“املعلومات” و”األفكار” التي تم تلقيها أو النظر إليها باعتبارها غري عدائية أو عىل سبيل عدم التحيز ،ولكن عىل املعلومات واألفكار العدائية
والصادمة واملزعجة ،وعالوة عىل ذلك ،بالنسبة لحدود النقد املقبول ،فإنها كانت أوسع نطاقًا فيام يتعلق مبسئول سيايس يترصف بنا ًء عىل صفته
العامة أكرث من كونه شخص خاص ،ويف النهاية ،اعتربت املحكمة أنه مل تظهر رضورة التدخل يف مامرسة صاحب الطلب لحرية التعبري.
وباملثل ،يف قضية لوبيز جوميز دا سيلفا ضد الربتغال( ،)280اكتشفت املحكمة وجود مخالفة للامدة رقم ( )10من اتفاقية  ،ECHRوكان صاحب
الدعوى يف هذه القضية مدي ًرا إلحدى الصحف اليومية التي نرشت مقاالً افتتاحيًا ينتقد اختيار أحد األحزاب السياسية مرش ًحا بعينه ،وقد أدين
صاحب الدعوى يف النهاية بتهمة التشهري وقضت بتغرميه ودفع التعويضات والتكاليف ،وقد تذرع هو بأن اإلدانة قد انتهكت حقه يف حرية التعبري
مبوجب املادة رقم ( ،)10ومع مالحظة أن حرية التعبري لها أهمية خاصة فيام يتعلق بالصحافة وأن القيود املفروضة عىل النقد املقبول أوسع نطاقًا
من فيام يرتبط مبسئول سيايس يترصف بنا ًء عىل صفته العامة ،فقد رصحت املحكمة بأن النربة الشخصية للذم السيايس تعترب إحدى أخطار الحياة
السياسية وحرية الجدل ،وقد يلجأ الصحفيون إىل درجة من املبالغة أو حتى اإلثارة ،ورغم الحقيقة القائلة بأن العقوبة املفروضة كانت بسيطة،
فإن صاحب الدعوى أصبح اآلن موصو ًما بإدانة جنائية ،وعقوبة مل تكن تناسبية بشكل معقول مع الهدف املرجو املرشوع.
ويف قضية بومان ضد اململكة املتحدة( ،)281اكتشفت املحكمة وجود مخالفة للامدة رقم ( )10من اتفاقية  ،ECHRإذ كانت السيدة بومان قد
وزعت نرشات يف الفرتة السابقة عىل االنتخابات الربملانية مبارشة واتهمت مبوجب القانون بأنها منعت إنفاق خمسة جنيهات إسرتلينية من جانب
شخص غري مرصح له خالل الفرتة السابقة عىل االنتخابات الربملانية بغرض توصيل معلومات إىل الناخبني يف ضوء الدعاية لالنتخابات أو تدبري
مرصوفات أحد املرشحني ،وادعت السيدة بومان انتهاك حقها يف حرية التعبري مبوجب املادة رقم ( ،)10وعىل الرغم من أن القانون مل يقيد حرية
التعبري مبارشة لكنه قيد اإلنفاق بدالً من ذلك خالل فرتة االنتخابات ،فقد اعتربت املحكمة أن الحظر قد أفىض إىل تقييد حرية التعبري ،األمر الذي
أثر مبارشة عىل صاحبة الدعوى ،واكتشفت املحكمة أن القانون عمل بوصفه حاج ًزا كليًا عىل نرش معلوماتها يف ضوء التأثري عىل جمهور الناخبني
لصالح مرشح بعينه ،وبنا ًء عىل ذلك ،توصلت املحكمة إىل أن القيد املعني كان غري متناسب مع الهدف املرجو وأنه كان هناك مخالفة للامدة رقم
( )10من اتفاقية .ECHR

( ،ECtHR )279قضية أوبرشليك ،مرجع سابق.
( ،ECtHR )280قضية لوبيز جوميز دا سيلفا ،مرجع سابق.
( ،ECtHR )281قضية بومان ،مرجع سابق.
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ويف قضية إنكال ضد تركيا( ،)282نظرت املحكمة مرة أخرى يف نطاق املادة رقم ( ،)10إذ كان السيد إنكال قد أدين مبوجب القانون الرتيك بتوزيع
منشورات احتوت عىل دعاية قادرة عىل دفع الناس إىل مناهضة الحكومة وارتكاب مخالفات جنائية ،وقد انتقدت النرشات اإلجراءات التي اتخذتها
السلطات املحلية ضد أشكال التجارة الصغرية ومعسكرات املعتصمني غري القانونية ،وادعى السيد إنكال أن اإلدانة الجنائية انتهكت حقه يف حرية
التعبري املكفولة مبوجب املادة رقم ( )10من اتفاقية  ،ECHRوقد توصلت املحكمة إىل أن إدانة السيد إنكال كانت غري متناسبة مع الهدف املرجو
وبالتايل مل تكون رضورية يف املجتمع الدميقراطي ،ووجدت املحكمة بنا ًء عىل ذلك أن هناك مخالفة للامدة رقم (.)10

(د) نرش بيانات االقرتاع
هناك مشكلة غالبًا ما تحدث فيام يتعلق بوسائل اإلعالم أثناء االنتخابات ترتبط بنرش بيانات االقرتاع مبارشة قبل أو أثناء التصويت ،وهناك بعض
القيود غري املألوفة تم فرضها عىل نرش قوائم االقرتاع قبيل االنتخابات ،رغم أن الفرتة الزمنية السابقة عىل يوم االنتخابات الذي تنطبق عليه
القيود تخضع الختالفات كبرية( ،)283وتتمثل أفضل املامرسات يف أنه ينبغي تقييد نرش معلومات االقرتاع خالل الفرتة السابقة عىل االنتخابات
مبارشة وأثناء ساعات التصويت ،ألنه خالل هذا الوقت لن تكون هناك فرصة فعالة للمتنافسني يف االنتخابات الذين قد يؤثرون سلبًا من خالل
التقرير املنشور لالعرتاض عىل نتائج االقرتاع.
وخالل وقت قصري قبل يوم االنتخاب وأثناء ساعات التصويت ،من الشائع – لكنه ال يعني مامرسة عامة – حظر إعالنات الحمالت االنتخابية أو
الربامج اإلعالمية األخرى التي تناقش بشكل مبارش حملة االنتخابات و/أو النتائج املحتملة لالنتخابات (بنا ًء عىل آراء غري بيانات االقرتاع األخرية)،
وفرتة «التعتيم» هذه ،بعد ساعات االقرتاع ،عادة ما تكون قصرية نسبيًا – ال تزيد عن يوم واحد ،ويف بعض الدول ،أدت اعتبارات الحديث والتعبري
الحر إىل معالجة هذه املشكلة من خالل التنظيم الذايت التطوعي عرب وسائل اإلعالم وليس القانون أو اللوائح التنظيمية.

ح عملية التصويت
خصوصا من خالل وضع اإلجراءات الرضورية لضامن رسية التصويت وسالمته ،ويتطلب
يتعني أن يقوم النظام االنتخايب بتنظيم عملية التصويت،
ً
هذا نظا ًما انتخاب ًيا ملعالجة التوزيع النموذجي املطبوع والسليم ألوراق االقرتاع ،وأسلوب سحبها وطريقة حساب عددها ،عالوة عىل إجراءات
جدولة نتائج االنتخابات وكتابة التقارير بشأنها ،ويتعني أن تكون كافة الخطوات شفافة ،ويكون هذا من خالل توفريها لفحص املتنافسني السياسيني
ومراقبي االنتخابات ،كام يجب وضع قواعد واضحة للتصويت يف لجان االقرتاع ،عالوة عىل طرق أخرى للتصويت ،مبا يف ذلك اإلجراءات الوقائية
للحفاظ عىل رسية االقرتاع والتي تفيد يف املراقبة من جانب املتنافسني السياسيني واملراقبني ،ويتعني أن تضمن إجراءات التصويت أن جميع
األشخاص ممن يتمتعون بحق التصويت مسموح لهم بهذا ،وأن كل األشخاص ممن يتمتعون بحق التصويت قادرون عىل مامرسة حقهم بفاعلية.
وتشري الفقرة رقم ( )3.7من وثيقة كوبنهاجن إىل أهمية إجراءات االقرتاع ،والتي تنص عىل أن تضمن الدول املشاركة سحب األصوات من خالل
االقرتاع الرسي أو عن طريق إجراء تصويت حر معادل آخر ،وأنه يتم حساب عدد هذه األصوات وكتابة تقارير بشأنها بدقة مع إعالن النتائج
الرسمية عىل املأل( ،)284وعىل الرغم من أن هذا يبدو واض ًحا من تلقاء نفسه ،إال أن هناك بعض اإلجراءات الفنية التي تناسب ذلك بصورة أفضل
من غريها من أجل استيفاء هذا االلتزام ،وكام بني تقرير مراقبة االنتخابات وتقارير أخرى جمعتها املنظامت الدولية الناشطة يف هذا املجال ،هناك
مامرسات يجب التوصية بها ،وأخرى يجب تفاديها ،يف هذا املجال.
وهناك مشكلة واحدة مرتبطة بلجان االقرتاع تتمثل يف موقعها وعدد الناخبني املتوقع حضورهم ،إذ يتعني أن يكون موقع لجان االقرتاع مري ًحا
وميكن الوصول إليه عىل السواء ،قد اإلمكان ،من جانب الناخبني( ،)285وذلك من حيث الظروف الجغرافية ووسائل املواصالت املتاحة ،ويجب أن
يكون عدد أفراد اللجنة وهيئة التصويت (العاملون إن لزم األمر) كاف من أجل التعامل مع عدد الناخبني املتوقع حضورهم ،وغالبًا ما يكون من
املستحسن أن تقوم هيئات االنتخاب بإجراء دراسات زمنية وحركية لتحديد الفرتة الزمنية املطلوبة للتعامل مع كل ناخب مبوجب القواعد املعلنة
بخصوص هوية الناخبني وملء أوراق االقرتاع.

()282
()283
()284
()285

 ،ECtHRقضية إنكال ،مرجع سابق.
انظر  ،ODIHRدراسة حول استفتاءات اآلراء االنتخابية.
وثيقة كوبنهاجن.4.7 ،
انظر ،عىل سبيل املثال“ :)IPU، 2 (5 ،كل ناخب له الحق متساو وفعال يف الوصول إىل لجنة االقرتاع من أجل مامرسة حقه يف التصويت”.
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إن االستعانة مبسئويل لجان االقرتاع وتكوين هيئات لجان االقرتاع املحايدة من الناحية السياسية والتدريب الكايف ملسئويل لجان االقرتاع ،كلها أمور
حساسة ومهمة تتطلب وقتًا وموارد كافية يتم الحصول عليها من خالل عملية سياسية شاملة تعزز من الثقة الجامهريية ،وتعترب االعتبارات التي
طُرحت للمناقشة أعاله يف القسم ( – 4د)« ،النزاهة :اإلدارة والتنظيم» وثيقة الصلة بتنظيم لجان االقرتاع أيضً ا.
وهناك مسألة أخرى متعلقة بالتصويت يف لجان االقرتاع تتمثل يف الكفاية املادية وتخطيط اللجنة نفسها وتنظيمها ،إذ يتعني أن تتوافر أماكن إجراء
االقرتاع بحجم كاف ،ويفضل أن تكون يف مساحة مفتوحة تحسن من رؤية كل جوانب عملية التصويت ،كام يتعني أن تكون اللجان يف وضعية
توفر انسيابية منتظمة للناخبني يف تدفقهم إىل طاوالت إبراز الهوية وإصدار أوراق االقرتاع وستائر أو أكشاك التصويت (التي يجب أن يكون هناك
عدد كاف منها) وصناديق االقرتاع.
وهناك أشكال متعددة من أشكال التصويت الخاص تحظى بأهمية كبرية ،وتعطي إجراءات التصويت الخاص تأث ًريا أكرب للحق يف التصويت من خالل
توفري فرصة التصويت ملن قد ال يقدرون عىل الذهاب إىل لجنة االقرتاع ،ويجب تصميم مواد التصويت الخاص وإجراءاته وتنفيذها بطريقة توفر
األمان الالزم ،عالوة عىل قدر كاف من الشفافية لعملية التصويت وإعادة صناديق االقرتاع وحساب عدد األصوات.
وال يتوافر املزيد من السندات القانونية يف الفقه القانوين بشأن إجراءات االقرتاع ،نظ ًرا ألنها ذات طبيعة فنية يف املقام األول( ،)286ومع ذلك ،يتعني
أن نتوقع إدخال هذه القضية يف املنتديات القضائية مع تطور تقنيات التصويت واكتشاف وسائل تصويت إلكرتونية.
وهناك مشكلة أساسية متعلقة بالتطور يف مجال االقرتاع تتمثل يف استخدام الوسائل اإللكرتونية وامليكانيكية من التصويت وحساب عدد األصوات
آليًا ،ويف عامل تقنيات التصويت وحساب عدد األصوات املتطورة ،فإن أمان األنظمة اإللكرتونية يعد أم ًرا غاية يف األهمية ،وهناك مجال اهتامم
آخر أال وهو الثقة يف األنظمة التي تتطلب أجهزة وبرمجيات موثوق بها ،والتي يجب أن تعمل حتى لو تعطلت األجهزة أو الربمجيات ،وهناك
شواغل أخرى تشمل :ضامن الثقة الجامهريية ،وهو أمر يرتبط بقوة مبسائل األمان والثقة؛ وتصميم ورق االقرتاع الذي من شأنه أن يساعد يف
تفادى االرتباك؛ وإنشاء نظام من شأنه أن يسمح للناخبني بالتأكد من أصواتهم و/أو تصحيح األخطاء يف التصويت من دون تعريض رسية أصواتهم
للخطر؛ وإنشاء نظام احتياطي متوفر يف حالة تعطل النظام اإللكرتوين (والذي قد يشتمل عىل القدرة عىل طباعة األصوات عىل أوراق االقرتاع)؛
خاصا أمام التصويت اإللكرتوين
وضامن القدرة عىل فحص النظام لتحديد ما إذا كان يعمل بشكل سليم أم ال ،ومتثل حامية رسية األصوات شاغالً ً
وأشكال التصويت الخاص األخرى التي تتم يف أماكن ال تخضع لرقابة مسئويل االنتخابات.
ويفرض حساب عدد األصوات إلكرتونيا وجدولتها وإرسال النتائج شواغل أخرى أيضً ا ،ومن األهمية مبكان التحقق من كل هذه األنظمة وأن
تخضع لتدقيق مندويب املتنافسني السياسيني ومراقبي االنتخابات ،وكام ناقشنا أعاله للتو ،من الرضوري السامح للمتنافسني السياسيني واملراقبني
باختبار برامج الكمبيوتر من أجل جدولة النتائج واتخاذ تدابري أخرى لضامن الثقة الجامهريية يف تقنيات االنتخابات املستخدمة يف تحديد املتنافس
الذي فار يف االنتخابات.

ط النتائج :تحديدها ،وإعالنها وتنفيذها
من خالل وثيقة كوبنهاجن ،تلزم الدول املشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا نفسها بأن «تضمن اإلبالغ [عن] عدد األصوات بصدق ودقة
مع النتائج الرسمية وإعالنها عىل املأل »)287(...ويتمثل العامل األسايس يف تنفيذ هذا املعيار يف شفافية عملية حساب عدد األصوات وتحديد النتائج
وإعالن النتائج ونرشها ،واحرتام النتيجة فيام بعد.
وتعتمد شفافية عملية تحديد النتائج وإعالنها عىل مجموعة متنوعة من التدابري ،وكام هو الحال مع عملية التصويت التي تناولناها بالدراسة سابقا،
فقد تم اقرتاح العديد من أفضل املامرسات من جانب املجموعات واملنظامت الدولية املهتمة بهذا األمر.
ومن ضمن إجراءات الشفافية املوىص بها ما ييل:

( )286عالجت املحكمة األوربية لحقوق اإلنسان بإيجاز مسألة إجراءات االقرتاع يف سياق السجون .ففي قضية إيوانزوك ،مرجع سابق ،.اكتشفت املحكمة أنه من املشكوك فيه
إذا كانت مامرسة الحق يف التصويت يف االنتخابات الربملانية من قبل األشخاص املحتجزين يف السجون يجب أن يخضع ألية رشوط خاصة بخالف الرشوط التي تفرضها
املتطلبات االعتيادية املتعلقة بأمن السجون .وبشكل محدد ،اكتشفت املحكمة أنه مل يكن من الالئق مطالبة السجني بأن يتجرد من مالبسه أمام مجموعة من حراس
السجن قبل أن يتم إعطائه ورقة لالقرتاع.
( )287وثيقة كوبنهاجن.4.7 ،

الجزء الثالث
ݚ
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يتعني أن تتسم عملية حساب عدد األصوات وجدولتها بالشفافية الكاملة وميكن الوصول إليها من جانب مندويب املتنافسني يف االنتخابات،
وكذلك غريهم من املراقبني؛
يتعني إعطاء املندوبني ،واملراقبني إن أمكن ،صو ًرا من النتائج املجمعة عىل كل مستويات تنظيم االنتخابات؛
كام يتعني أيضً ا أن تكون عمليتي نقل مواد االنتخابات املهمة واستالمها سهلة املنال والوصول إليها من جانب املندوبني واملراقبني مبوجب
ترتيبات أمنية مالمئة؛
يتعني التعجيل بإعالن النتائج ،ويجب أن تكون املعلومات التي يتم نرشها كاملة (مبا يف ذلك األعداد الفعلية لألصوات التي تم سحبها،
وليس النسب املئوية فحسب)؛
كام يتعني أن يتضمن نرش النتائج توزيعات مفصلة عىل املستوى الوطني واإلقليمي (إن أمكن) ،وعىل حسب لجان االقرتاع (إن تم حساب
عدد األصوات بهذه الطريقة) أو يف مواقع أو بطرق تصويت أخرى ،إال يف ظل الظروف االستثنائية التي ميكن فيها أن يؤدي تحديد التوزيع
الجغرايف لنتائج عملية التصويت إىل التمييز أو العقوبات أو ترصفات سلبية أخرى خطرية ضد السكان املحليني أو اإلقليميني ،ويتعني توضيح
هذه الظروف وأن تخضع للمراجعة القضائية؛
يجب حفظ أوراق االقرتاع وحساب عدد األصوات (الربوتوكوالت) يف مكان آمن ،عىل األقل لفرتة زمنية كافية من أجل إصدار القرار
النهايئ يف كافة الطعون االنتخابية.

كام ألزمت الدول املشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا نفسها بأن «تضمن أن املرشحني الذين حصلوا عىل العدد الالزم من األصوات
املطلوب مبوجب القانون قد شغلوا املناصب ويًسمح لهم بالبقاء فيها حتى انتهاء املدة املقررة أو حتى يتم إنهاء وجودهم فيها بطريقة ينظمها
القانون بالتوافق مع اإلجراءات الربملانية والدستورية الدميقراطية(».)288
وقد أثريت عدة تساؤالت بعد إجراء االنتخابات يف دول معينة من الدول املشاركة فيام يتعلق بتنفيذ هذا االلتزام الدميقراطي األسايس ،ويف أشد
الحاالت خطورة ،تم رفض تفويض مرشحني فرديني أو حتى قامئة كاملة من املرشحني الذين تم تقدميهم للرتشح من جانب حزب سيايس معني أو
تم سحبهم بعد ذلك ،عىل الرغم من أنهم قد فازوا يف االنتخابات.
ويجوز رفض التفويضات أو رفضها من أشخاص ليسوا مؤهلني للحصول عليها (عىل سبيل املثال ،بسبب عوامل شخصية معينة أو بسبب عدم
أساسا لرفض تأهيل املرشح ،وليس لرفض
التوافق مع مسؤوليات عامة أخرى) .وإذا كانت تلك العوامل معروفة ،فكان من الواجب أن تكون ً
التفويضات ،وال يجوز رفض املفوضني املنتخبني إال مبوجب القانون ،وباملعايري املنصوص عليها بوضوح مقد ًما ،وال يجوز أن يكون هذا الرفض اعتباطيًا
أو متييزيًا ،وباإلضافة إىل ذلك ،ال يجوز فرض عقوبات عىل املرشحني الفائزين بطريقة غري تناسبية.
ولقد أثريت عدة تساؤالت أخرى بشأن احرتام نتائج االنتخابات يف مواقف حدث فيها ما ييل:
•
•

يُسمح لحزب أو منظمة ترشيح أخرى ،مبوجب القانون ،باستبدال أشخاص آخرين مكان املرشحني الذين ترشحوا للمنصب عىل قامئته أو
تغيري ترتيب منح التفويضات للمرشحني املسجلني عىل قامئته؛ أو
يجوز لحزب أو منظمة ترشيح أخرى من حيث السعي إىل رفض تفويض أو سحبه من مرشح فائز عىل قامئته إذا تم طرد ذلك ملرشح أو
قيد ذلك الحزب امتيازات املرشح املذكور.

ويف كلتا الحالتني ،هناك سبب خطري للخوف من عدم احرتام إرادة جمهور الناخبني ،ويف الحالة األخرية ،هناك أيضً ا مشكالت بخصوص حرية
الرأي السياسية لصاحب التفويض وقدرته عىل متثيل الناخبني بضمري حي ،ويف الحالة األخرية أيضً ا يتعارض اإلجراء الذي يتخذه الحزب أو منظمة
الرتشيح ضد املفوض مع االلتزام الوارد يف الحكم املستشهد به يف وثيقة كوبنهاجن بأن هذا اإلجراء يجب تنفيذه «مبا يتفق مع اإلجراءات الربملانية
والدستورية الدميقراطية(.»)289
ومن الشواغل أيضً ا ،ولكن بدرجة أقل نسبيًا ،ذلك املوقف الذي يجوز فيه للحزب السعي للحصول عىل رفض أو شطب تفويض من مرشح فائز عىل
قامئته بنا ًء عىل أن املرشح قد ترك هذا الحزب طواعية ،ويف هذه الحالة ،من غري املربر للدول – حتى تلك الدول التي تستعني بأنظمة انتخابات
«القوائم املغلقة» – النظر إىل األحزاب أو غريها من منظامت الرتشيح عىل أنها متحكمة يف التفويضات املمنوحة لقوامئها ،وباإلضافة إىل ذلك،
يعترب التقرير الذي ينص عىل أن املرشح قد ترك الحزب طواعية يف حد ذاته قرارا يُفضل أن تتخذه املحاكم ،إن مل يكن ذلك هو األفضل عىل
اإلطالق ،وليس هيئات انتخابية أو برملانية ،والتي قد يُطلب منها اتخاذ إجراء يف تلك الحاالت.
( )288مؤلف سابق.9.7 ،.
( )289وثيقة كوبنهاجن.9.7 ،
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ي الشكاوى والطعون
يتعني أن يوفر نظام االنتخابات آليات ووسائل عالجية فعالة لتنفيذ الحقوق االنتخابية( ،)290وتعترب حامية الحق يف التصويت والحق يف الرتشح
رصا أساسيًا يف نظام االنتخابات الدميقراطي ،كام أن الحق يف التصويت والحق يف الرتشح لالنتخاب ميثالن حقني أساسيني من حقوق
لالنتخاب عن ً
اإلنسان ،ويتطلبان وجود عالج فعال ملخالفتهام.
كام يتعني تفعيل آليات مناسبة لحامية حقوق االقرتاع قبل االنتخابات وأثنائها وبعدها ،كام يتعني تفعيل إجراءات مالمئة للفصل يف النزاعات االنتخابية
وحامية حقوق االنتخاب ،عىل سبيل املثال ،يف قضية بودكولزينا ضد التفيا ،التي تناولناها بالنقاش أعاله ،اكتشفت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
أن ترشح السيدة بودكولزينا تم رفضه عىل سبيل الخطأ وأنها مل يتم منحها ضامنات إجرائية وقانونية كافية وجوهرية لحامية حقها يف الرتشح.
وتشري وثائق حقوق اإلنسان التي متت مناقشتها يف القسم الثالث من تقرير الخلفية هذا إىل وجوب توفري الحد األدىن من املعايري اإلجرائية
والجوهرية من أجل عالج مخالفات حقوق االقرتاع( ،)291وتتمثل العنارص األساسية يف وجود وسائل فعالة لرفع الشكاوى بشأن املخالفات والسعي
لعالجها ،وأن هناك عملية لتسوية النزاعات تتسم بالقدر الكايف من الشفافية ،بحيث ميكن أن يفهم كل املشاركني يف االنتخابات (املرشحون
واألحزاب وجمهور الناخبني عىل ٍ
حد سواء) القضايا وحلولها.
وبالنسبة للدول املشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،فإن رشط إتاحة الفرصة لألشخاص من أجل رفع الشكاوى والطعن عىل القرارات
غري املواتية لهو رشط أوسع نطاقًا ،وتضمن وثيقة كوبنهاجن ما ييل:
	«[يتمتع] الجميع بوسيلة فعالة لعالج القرارات اإلدارية ،من أجل ضامن احرتام الحقوق األساسية وضامن النزاهة القانونية()292؛ ويجب
أن تكون القرارات اإلدارية ضد شخص مربرة بالكامل ويتعني أن تشري إىل توافر وسائل العالج املعتادة([ ،)293و] يتم ضامن استقالل القضاة
والتشغيل النزيه للخدمة القضائية العامة(».)294
وباإلضافة إىل ذلك ،قررت الدول املشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا« ،الراغبة يف ضامن قدر أكرب من الشفافية» ،ما ييل:
	«  ...أن تقبل ،كإجراء لبناء الثقة ،وجود مراقبني ترسلهم الدول األعضاء ومندوبني من منظامت غري حكومية وأشخاص آخرين من أصحاب
املصلحة يف اإلجراءات أمام املحكمة كام هو منصوص عليه يف الترشيع الوطني والقانون الدويل؛ ومن املفهوم أن اإلجراءات ال يجوز تنفيذها
يف غرفة القايض إال يف الظروف املنصوص عليها يف القانون واملتوافقة مع االلتزامات املفروضة مبوجب القوانني واملواثيق الدولية»)295(.
وبنا ًء عىل القانون الدويل وتعهدات منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،يتعني عىل املتنافسني يف االنتخابات امتالك القدرة عىل تقديم الشكاوى ضد
ترتيبات االنتخابات التي تؤثر عليهم سلبًا ،والحق يف الطعن أمام املحاكم إذا لزم األمر ،ويتعني أن ميتلك جمهور الناخبني الحق يف حامية حقوق
االقرتاع خاصتهم بطرق مامثلة.
يتعني أن تتميز اإلجراءات الخاصة بالشكاوى والطعون بالشفافية ،ويشمل ذلك ما هو يف نطاق إدارة االنتخابات ويف املحاكم ،ويف غرفة القايض،
تكون اإلجراءات مقبولة يف ظل ظروف معينة ،لكن ينطبق االلتزام العام بالشفافية أيضً ا عىل تسجيل هذه اإلجراءات ،ويتعني عىل السلطات نرش
التفاصيل الكاملة بشأن التعامل مع كل شكوى أو طعن ،مبا يف ذلك قرار هيئة تسوية النزاعات وتربيرها.

()290
()291
()292
()293
()294
()295

انظر وثيقة كوبنهاجن 10–5 ،و.11
انظر املادتني رقمي ( )8و ( )10من UDHR؛ واملواد أرقام ( )14و ( )15و ( )16من ICCHR؛ واملواد أرقام ( )6و ( )13و ( )17من  .ECHRانظر أيضً ا البند
رقم ( )9–13من وثيقة فيينا لتعديل  OSCEلعام  ،1989والبنود من ( )9–5إىل ( )12–5و ( )11من وثيقة كوبنهاجن ،والبنود من ( )18حتى ( )21من
وثيقة موسكو لتعديل  OSCEلعام .1991
مؤلف سابق.10.5 ،.
مؤلف سابق.11.5 ،.
مؤلف سابق.12.5 ،.
مؤلف سابق ( 12 ،.استبدال  OSCEمكان .)CSCE
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ومن أفضل املامرسات املتبعة يف شكاوى االنتخابات وطعونها توفري عملية عاجلة للشكاوى والطعون ،وذلك من أجل السامح بتسوية الشكاوى
بطريقة فعالة – إن أمكن ،خالل فرتة االنتخابات( ،)296وبالذهاب إىل أبعد من املتطلبات واملامرسات الواردة أعاله ،هناك بعضاً من أفضل املامرسات
اإلضافية ملعالجة شكاوى االنتخابات وطعونها ،وتشمل ما ييل:
•
•
•
•
•
•
•
•

فرصة طرح الدليل أو تقدميه لدعم الشكوى؛
خصوصا إذا كانت اإلجراءات
فرصة املشاركة يف جلسة االستامع العلنية بشأن الشكوى إذا كان جدول مواعيد تسوية الشكاوى يسمح بذلك،
ً
قضائية أو رشعية؛
الحق يف عقد جلسة استامع عادلة للشكوى؛
الحق يف توفري محكمة نزيهة التخاذ قرار بشأن الشكوى؛
الحق يف الحصول عىل إجراءات شفافة بشأن الشكوى؛
الحق يف الحصول عىل عالج فعال؛
الحق يف الحصول عىل عالج يف الوقت املناسب؛
الحق يف الطعن يف املحكمة لو تم رفض العالج.

ك مراقبة االنتخابات
تلزم وثيقة كوبنهاجن الدول املشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا بدعوة مراقبني من الدول األخرى املشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف
خصيصا من أجل مراقبة االنتخابات الوطنية والسعي إىل توفري سبل فعالة للوصول إىل إجراءات االنتخابات
أوروبا ومن املنظامت املحلية والدولية
ً
األدىن من املستوى الوطني( ،)297وتؤكد الوثيقة أيضً ا عىل دور املنظامت غري الحكومية يف املساعدة يف ضامن تطبيق حقوق اإلنسان والحريات
األساسية يف بلدانها( ،)298كام تتعهد الدول املشاركة بالسامح لتلك املنظامت وتشجيعها من أجل تطوير والحفاظ عىل اتصاالتها مع املجموعات
املشابهة وتلقي املساعدة منها خارج بلدانها ،ويشمل ذلك مراقبة االنتخابات( ،)299وفيام بعد ،تضم وثائق منظمة األمن والتعاون يف أوروبا تعهدات
إضافية بخصوص توسيع دور  ODIHRيف االنتخابات واملراقبة( )300و»املتابعة العاجلة لتقييم انتخابات  ODIHRوتوصياتها(».)301
ولضامن شفافية كافة العمليات االنتخابية ،يتعني أن يوفر النظام االنتخايب رصاح ًة دو ًرا للمراقبني ،ويشمل هذا املراقبني الدوليني واملراقبني املحليني
ومندويب وسائل اإلعالم واألحزاب السياسية واملرشحني ،وذلك يف كل عمليات االنتخابات ،ويتعني أن تشرتط قوانني االنتخابات ولوائحها التنظيمية
مراقبة كل جوانب عملية االنتخاب من جانب منظامت معنية محلية أو أجنبية ،باإلضافة إىل مراقبني من الدول املشاركة يف منظمة األمن والتعاون
يف أوروبا ،ويشرتط البند رقم ( )24من وثيقة كوبنهاجن أن كافة األحكام القانونية يتعني أن تضمن املامرسة الفعالة للحقوق ،وهو ما ينطبق
عىل مراقبة االنتخابات ،ويجب مالحظة أن وثيقة كوبنهاجن تصادق رصاحة عىل مراقبة االنتخابات من جانب أية مؤسسات أو منظامت «معنية»
خاصة ،محلية كانت أو أجنبية ،وهذا تعريف موسع يهدف إىل السامح باملراقبة من جانب املنظامت غري الحكومية من دون متطلبات مرهقة
للتصديق من أجل دخول منشآت إجراء االنتخابات.
رصا من عنارص مامرسة حق املشاركة يف تسيري الشؤون العامة من خالل املشاركة يف
وتعترب مراقبة االنتخابات من جانب املنظامت املحلية عن ً
العملية االنتخابية( ،)302ويقر إعالن منظمة األمن والتعاون يف أوروبا بقمة إسطنبول بالدور الهام للمنظامت غري الحكومية يف تعزيز دور املجتمع
عنرصا مهماً يف هذه العملية ،وقد أسهم هذا
املدين كعنرص أسايس يف التطور الدميقراطي( ،)303وتعترب مراقبة االنتخابات مبعرفة املنظامت املحلية ً
يف تحسني نزاهة االنتخابات وبناء الثقة الجامهريية عىل السواء يف الدول املشاركة يف مؤمتر منظمة األمن والتعاون يف أوروبا.

()296
()297
()298
()299
()300
()301
()302
()303

انظر إرشادات  ،CDLالجزء الثاين3–3 ،؛ )ACEEEO، 5 (2–6؛  .)IPU، 4 (9تنص املادة األخرية عىل أن “الدول يجب أن تضمن البت يف مخالفات حقوق اإلنسان
والشكاوى املتعلقة بالعملية االنتخابية بشكل عاجل يف نطاق اإلطار الزمني للعملية االنتخابية وبشكل فعال من خالل هيئة مستقلة ومحايدة ،مثل لجنة انتخابية أو
محاكم ”.انظر أيضً ا مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،وثيقة تسوية نزاعات االنتخابات.
وثيقة كوبنهاجن.8 ،
مؤلف سابق10 ،.؛ انظر أيضً ا وثيقة إسطنبول.25 ،
وثيقة كوبنهاجن 4–10 ،و.26
وثيقة بودابست الختامية ،1994 ،قرارات بودابست ،الفصل الثامن ،الفقرة .12
إعالن إسطنبول ،ميثاق األمن األورويب.25 ،
انظر  ،ICCPR، 25مرجع سابق ،والتعليقات العامة  ،UNHRCمرجع سابق.
وثيقة إسطنبول.25 ،
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وفيام يتعلق بنرش املراقبني الدوليني من قبل مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا وغريها من
املنظامت ،ينبغي عىل البلد املضيف أن يفعل أي يشء ممكن من أجل دخول وفود وبعثات مراقبة االنتخابات ،ويتعني أن يبدي تعاونا مع إنشاء
مقرات لهم داخل البلد ،وسوف تخضع أنشطة املراقبني الدوليني إلرشاف املنظامت الراعية لهم .ويجب أال تضع الدول املشاركة أية معوقات يف
طريق هؤالء املراقبني من أجل الوصول إىل أية هيئات حكومية أو مسئولني حكوميني ترتبط أنشطتهم بالعملية االنتخابية ،ويجب أال تعرقل الدول
املشاركة بأي حال الوصول إىل املرشحني أو األحزاب السياسية أو وسائل اإلعالم أو جمهور الناخبني(.)304
ويُظهر مراقبو االنتخابات الدوليون اهتاممهم باملجتمع الدويل يف تنظيم االنتخابات الدميقراطية ،كام أنهم يعززون من الثقة يف مسئويل االنتخابات
واملتنافسني السياسيني واملنظامت املحلية املعنية بتعزيز االنتخابات املحلية ،إىل جانب جمهور الناخبني ،وميكن أن يعمل وجود املراقبني الدوليني
لالنتخابات عىل رد األشخاص الذين قد يسعون إىل التالعب بالعملية االنتخابية ،وميكنهم تقديم التوصيات من أجل تحسني العملية ،وميكنهم
املساعدة يف بناء الثقة العاملية واملحلية الجامهريية يف العمليات املحلية الخاضعة للمراقبة .كام يساعد مراقبو االنتخابات الدوليون أيضً ا يف تطوير
االتصاالت والتعاون املبارشين فيام بني األفراد والجامعات واملنظامت التي تدعم املساعي التعاونية الجادة ومشاركة املعلومات واألفكار والخربات
التي من شأنها أن تعزز وتحمي حقوق اإلنسان وسيادة القانون وتطوير النظم السياسية التعددية الدميقراطية.

ل التعاون والتحسني
إن التعاون واملساعدة املتبادلني من أجل تحسني املؤسسات الدميقراطية لهام حجر األساس ألنشطة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،وفيام يتعلق
باالنتخابات والتعددية السياسية ،تذكر وثيقة كوبنهاجن تحديدًا ،ضمن أمور أخرى« ،الترشيع واإلدارة واملراقبة االنتخابية» و»إنشاء األحزاب
السياسية ودورها يف املجتمعات القامئة عىل التعددية» كنقاط تركيز خاصة(.)305
ويعترب مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان  ODIHRمبثابة الهيئة الرائدة يف مؤمتر منظمة األمن والتعاون يف أوروبا املفوضة من أجل
السعي إىل تنفيذ برامج وأنشطة يف مناطق االنتخابات الحرة( ،)306واملؤسسات املحلية وحقوق اإلنسان( ،)307ويف إعالن قمة إسطنبول مؤخ ًرا،
أشارت الدول املشاركة إىل «أننا نعيد التأكيد عىل التزامنا بإجراء انتخابات حرة وعادلة وفقًا ملواثيق منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،وخصوصا
وثيقة كوبنهاجن الصادرة عام  ... 1990ونحن نوافق عىل املتابعة العاجلة لتقييم انتخابات مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان
 ODIHRوتوصياتها»)308(.
وتقر الدول املشاركة يف مؤمتر منظمة األمن والتعاون يف أوروبا بأن «الدميقراطية القوية تعتمد عىل وجود جزء ال يتجزأ من الحياة الوطنية للقيم
واملامرسات املحلية ،إىل جانب مجموعة كبرية من املؤسسات املحلية» وعىل هذا األساس ،التزمت الدول «بتشجيع وتسهيل ،وإن أمكن ،دعم
املساعي التعاونية الجادة ومشاركة املعلومات واألفكار والخربات بني بعضها البعض وعن طريق االتصاالت والتعاون املبارش بني األفراد والجامعات
واملنظامت(».)309
وقد أضفى هذا املنهج الوارد يف اتفاقية كوبنهاجن فوائد ملموسة يف مجال تعزيز االنتخابات الدميقراطية وسمح بإنشاء مجموعة خصبة من
مامرسات الدول عالوة عىل وضع قواعد ومعايري ومامرسات جيدة دولية وردت يف تقرير الخلفية هذا ويف مجموعة مواثيق منظمة األمن
والتعاون يف أوروبا املصاحبة واملبادئ األخرى لالنتخابات الدميقراطية ،ويوضح هذا التقرير ومجموعة الوثائق قوة لغة وثيقة كوبنهاجن الشاملة،
التي وجهت مامرسة متنامية وعملت عىل تطوير املعايري ،كام يوضح التقرير ومجموعة الوثائق أيضً ا فجوات معينة تطورت بني أحكام وثيقة
كوبنهاجن الرصيحة واملعايري واملامرسات الجيدة التي رشحت ووسعت املبادئ واملواثيق املذكورة يف وثيقة كوبنهاجن ملواجهة هذه الفجوات،
ومع استمرار منهج التعاون الجاد ومشاركة املعلومات واألفكار والخربات ،سوف يكون مؤمتر منظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف وضع يجعله
يعالج املزيد من التطورات يف الفرتة القادمة.

()304
()305
()306
()307
()308
()309

انظر ،عىل وجه العموم ،التقرير الرسمي ملكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان ؛ كتيب مراقبة االنتخابات  CoEو.EU
وثيقة كوبنهاجن.26 ،
مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،ميثاق باريس ألوروبا الجديدة ،1990 ،وثيقة تكميلية لتفعيل أحكام معينة واردة يف ميثاق باريس ألوروبا الجديدة،
«الرتتيبات املؤسسية» ،الجزء (ز).
وثيقة بودابست الختامية ،1994 ،مؤلف سابق.
إعالن إسطنبول ،1999 ،ميثاق األمن األورويب.25 ،
وثيقة كوبنهاجن.26 ،

الجزء الرابعݚ
املراجع

منظمة األمم املتحدة
االتفاقيات
العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،واملوقع بتاريخ  16ديسمرب عام  ،1966والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ  23مارس ،1976
 999سلسلة اتفاقيات األمم املتحدة 171
اتفاقية حقوق الطفل ،واملوقعة بتاريخ  20نوفمرب  ،1989والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ  2سبتمرب  1577 ،1990سلسلة اتفاقيات األمم
املتحدة .3
اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة (« ،)”CEDAWواملوقعة بتاريخ  18ديسمرب  ،1979والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 3
سبتمرب  1249 ،1981سلسلة اتفاقيات األمم املتحدة .13
االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي (“ ،)”CERDواملوقعة بتاريخ  7مارس  ،1966والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 4
يناير  660 ،1969سلسلة اتفاقيات األمم املتحدة .195
اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة (“حقوق املرأة”) ،واملوقعة بتاريخ  31مارس  ،1953والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ  7يوليو 193 ،1954
سلسلة اتفاقيات األمم املتحدة .135
قرارات الجمعية العامة
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،قرار الجمعية العامة رقم (( )217أ) ( ،)3بتاريخ  10ديسمرب )”UDHR«( 1948
إعالن بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو عرقية أو دينية أو لغوية ،قرار الجمعية العامة رقم  ،135/47بتاريخ  18ديسمرب
“( 1992إعالن األمم املتحد لألقليات”) (الحق يف املشاركة الفعالة يف الحياة العامة).
“احرتام مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول يف عملياتها االنتخابية” ،قرار الجمعية العامة رقم  ،124/48بتاريخ
 20ديسمرب 1993؛ و  ،/ 130 47بتاريخ  18ديسمرب 1992؛ أيضا “تعزيز فعالية مبدأ إجراء انتخابات دورية وحقيقية” ،قرار الجمعية العامة
رقم  ،137/46بتاريخ  17ديسمرب “( 1991قرارات الجمعية العامة”) [“( .إن] الجهود التي يبذلها املجتمع الدويل لتعزيز فعالية مبادئ إجراء
انتخابات دورية وحقيقية ال تدعو إىل التشكيك يف حق كل دولة ذات سيادة ،وفقا إلرادة شعبها ،بحرية الختيار وتطوير نظامها  ...السيايس)”.
مراجع أخرى
مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان («“ ،)”UNCHRالتعارض بني الدميقراطية والعنرصية” ،وثيقة األمم املتحدة E/CN.4/2000/40
(إعالن الربامج السياسية النازية الجديدة وغريها “تتعارض مع الدميقراطية”) (“قرار .)”UNCHR
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لجنة حقوق اإلنسان (“ ،)”UNHRCالتعليق العام  25بشأن “الحق يف املشاركة يف الشؤون العامة وحقوق التصويت والحق يف تقلد الوظائف
العامة ”،وثيقة األمم املتحدة  ،CCPR/C/21/Rev.1امللحق  ،7بتاريخ  27أغسطس ( 1996تعليقات .)UNHRC
لجنة حقوق اإلنسان ،تقرير عن قريغيزستان ،وثيقة األمم املتحدة  CCPR/CO/69/KGZ (24يوليو  UNHRC“( )2000تقرير قريغيزستان”)
(يف املجمل ،متثلت أسباب القلق يف لوائح تنظيم تراخيص البث غري الواضحة التي تؤدي إىل اإلكراه الفعال لوسائل اإلعالم واستبعاد األحزاب
السياسية من االنتخابات الربملانية ،والتي مل تسجل ملدة سنة عىل األقل ،والتي أعلنت رصاحة عن النية يف املشاركة يف االنتخابات يف نظامها
األسايس) .إيغناتانا ضد التفيا ،UNHRC،الوثيقة رقم ( 1999/884اعتمدن بتاريخ  25يوليو  ،)2001وثيقة األمم املتحدة CCPR/
 C/72/D/1999 (“UNHRCقضية التفيا”) (شطب مرشحة الكتلة النيابية يف التفيا ظلام من قبل لجنة االنتخابات عىل أساس أنها مل تكن تتقن
لغة الوالية مبا يكفي عىل الرغم من أن املرشحة كانت تحمل شهادة إجادة قانونية بناء عىل رأي عدد من الخرباء).
مؤمتر منظمة األمن والتعاون يف أوروبا OSCE
املؤمتر الثاين املعني بالبعد اإلنساين ملؤمتر األمن والتعاون (كوبنهاجن ،بتاريخ  5يونيو –  29يوليو  ،)1990وثيقة اجتامع كوبنهاجن للمؤمتر
املعني بالبعد اإلنساين ملؤمتر األمن والتعاون (“وثيقة كوبنهاجن”).
املؤمتر الثالث املعني بالبعد اإلنساين ملؤمتر األمن والتعاون ،وثيقة اجتامع موسكو للمؤمتر املعني بالبعد اإلنساين ملؤمتر األمن والتعاون ،بتاريخ 10
سبتمرب –  15أكتوبر “( 1991وثيقة موسكو”).
قمة (هلسنيك ،)1975 ،الوثيقة الختامية ( 1أغسطس “( )1975قانون هلسنيك النهايئ”).
إعالن قمة إسطنبول ( 19نوفمرب ( )1999انظر الفقرة  ...“ :25ونحن نقدر دور  ODIHRيف مساعدة البلدان عىل تطوير الترشيعات االنتخابية
وذلك متشيا مع مبادئ والتزامات املنظمة ،ونوافق عىل املتابعة العاجلة لعمليات تقييم انتخابات  ODIHRوتوصياتها  “( )“ ....إعالن اسطنبول “).
وثيقة بودابست الختامية ،1994 ،قرارات بودابست ،الفصل الثامن ،الفقرة (.)12
ميثاق باريس ألوروبا الجديدة ،1990 ،وثيقة تكميلية لتنفيذ بعض األحكام الواردة يف ميثاق باريس ألوروبا الجديدة“ ،الرتتيبات املؤسسية”،
الجزء (زاي) (“ميثاق باريس”).
بعثة يف البوسنة والهرسك (البوسنة والهرسك) ،طعون انتخاب اللجنة الفرعية ،قرار يف القضية رقم “( )98-GE – 81 (1998البوسنة والهرسك
وسائل اإلعالم القضية”) (قرار بأن محطة اإلذاعة العامة التي يديرها الحزب الدميقراطي الرصيب ( )SDSاضطر إىل بث بيان اللجنة الفرعية بشأن
البث غري العادل وإال سيتم شطب مرشح  SDSواحد من قامئة الحزب كل يوم).
مكتب منظمة األمن والتعاون يف أوروبا  OSCEللمؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان
 ،OSCE/ODIHRاملبادئ التوجيهية ملراجعة اإلطار القانوين لالنتخابات (وارسو ،مارس «( )2001املبادئ التوجيهية للمراجعة القانونية»).
 ،OSCE/ODIHRحل املنازعات االنتخابية يف منطقة منظمة األمن والتعاون :نحو نظام انتخايب مستوى الرصد املنازعات (وارسو)2000 ،
(«تقرير نزاعات االنتخابات»).
 ،OSCE/ODIHRاملبادئ التوجيهية ملساعدة مشاركة األقليات القومية يف العملية االنتخابية (وارسو ،مارس «( )2001املبادئ التوجيهية
النتخابات األقليات»).
 ،OSCE/ODIHRدراسة مقارنة للقوانني والقواعد التي تحظر نرش استطالعات الرأي االنتخابية ،التي أعدتها املادة  19للحملة العاملية لحرية
التعبري (لندن ،يناير «( )2003دراسة استطالعات الرأي االنتخابية»).
 ،OSCE/ODIHRدليل مراقبة االنتخابات ،الطبعة الرابعة (وارسو ،أبريل «( )1999التقرير الرسمي»).
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 ،OSCE/ODIHRاملعايري وااللتزامات الدولية املعنية بالحق يف االنتخابات الدميقراطية :دليل عميل ألفضل مامرسات االنتخابات الدميقراطية،
ورقة مرشوع ( OSCE / ODIHRوارسو 20 ،نوفمرب “( )2002مرشوع معايري والتزامات االنتخابات”).
 ،OSCE/ODIHRميكن االطالع عىل التقارير النهائية ملراقبة االنتخابات والبعثات األخرى لالنتخابات يف موقع  ODIHRاإللكرتوين http://
.www.osce.org/odihr
املجلس األورويب
االتفاقيات
االتفاقية األوروبية لحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية لعام  ،1950جنبا إىل جنب مع بروتوكوالتها املعدلة ،الربوتوكول رقم 11
( ،)ECHRوقعت  4نوفمرب  ،1950ودخل حيز التنفيذ يف  3سبتمرب  ،ETS 005 1953والربوتوكول رقم  ،11ودخل حيز التنفيذ يف  1نوفمرب
 ،)ETS 155( 1998والربوتوكول رقم ( ،)1ودخل حيز التنفيذ  18مايو  ،)ETS 009( 1954والربوتوكول رقم  ،4ودخل حيز التنفيذ يف
 2مايو  ETS( 1968رقم  ،)46والربوتوكول رقم  ،6ودخل حيز التنفيذ يف  1آذار  ETS( 1985رقم  ،)114والربوتوكول رقم  ،7ودخل
حيز التنفيذ يف  1ترشين الثاين  ETS( 1988رقم .)117
اتفاقية مشاركة األجانب يف الحياة العامة عىل املستوى املحيل (“اتفاقية األجانب” ) ،وقعت يف  5فرباير  ،1992ودخلت حيز التنفيذ يف  1مايو
 ETS ،1997رقم .144
االتفاقية اإلطارية لحامية األقليات القومية“( ،اتفاقية األقليات”) ،التي فتح باب التوقيع عليها يف  1فرباير  ،1995ودخلت حيز التنفيذ يف 1
فرباير  ETS ،1998رقم .157
امليثاق األورويب للحكم الذايت املحيل (“ميثاق  CoEللحكم الذايت املحيل”) ،الذي فتح باب التوقيع عليه يف  15أكتوبر  ،1985ودخل حيز التنفيذ
يف  1سبتمرب  ETS ،1988رقم .122
اتفاقية حامية األفراد فيام يتعلق باملعالجة اآللية للبيانات الشخصية (“االتفاقية البيانات الشخصية”) ،التي فتح باب التوقيع عليها يف  28يناير
 ،1981ودخلت حيز التنفيذ يف  1أكتوبر  ETS ،1985رقم .108
قرارات املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
أحمد وآخرون ضد اململكة املحتدة ،تقارير  – ECHR 1998الجزء السادس.
بومان ضد اململكة املتحدة – ECHR 1998 ،الجزء األول (تم الكشف عن أن قيودًا شديدة الرصامة مفروضة عىل املبالغ املالية التي ميكن
إنفاقها من قبل شخص للتأثري عىل جمهور الناخبني يف االنتخابات املحلية متثل انتهاكًا غري مربر للحق يف حرية التعبري).
ماثيو ضد اململكة املتحدة – ECHR 1999 ،الجزء األول (مواطن من اململكة املتحدة يسكن يف أحد أقاليم اململكة املتحدة كلن له الحق يف
التصويت يف انتخابات الربملان األورويب).
غوليدير ضد سلوفاكيا ،الطلب رقم  ،97/36909الحكم بتاريح  18مايو ( 2000تأكيد حكم  EComHRبأن فقدان التفويض مل يكن مرب ًرا
يف حالة ترك برملاين منتخب مكانه يف االئتالف طواعية).
غيتوناس وآخرون ضد اليونان – ECHR 1997 ،الجزء الرابع (األفراد لهم “حقل أصيل” يف التصويت والرتشح لالنتخاب ،لكن هذا يخضع إىل
قيود تفرضها الدولة ألغراض معينة مثل استبعاد املسؤولني السابقني يف الحكومة).
هيلبي ضد ليشتنشتاين ،تقارير  – ECHR 1999الجزء السادس (الحق يف التصويت والرتشح لالنتخابات قد يخضع لرشط اإلقامة).
إنكال ضد تركيا ،تقارير  – 1998الجزء الرابع (اكتشاف مجموعة متنوعة عقوبات صارمة املطبقة ضد عضو مجلس إدارة الفرع املحيل لحزب
سيايس غري متناسبة بعد أن ضبطت محكمة عسكرية منشورات للحزب ،بدعوى أنها تشكل تحريضا عىل املقاومة واالنفصالية).
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إيوانكزوك ضد بولندا ،الطلب رقم  ،94/251196الحكم بتاريخ  15نوفمرب ( 2001تفتيش سجني يطلب ورقت اقرتاع للتصويت وهو عار
أثناء وجوده يف السحن يعترب أم ًرا غري مربر يف ظل الظروف).
البينتا ضد إيطاليا ،تقارير  – ECHR 2000الجزء الرابع (فقدان حق التصويت عىل أساس االشتباه يف التورط يف جرمية منظمة يعترب أم ًرا غري مربر).
لوبيز جوميز دا سيلفا ضد الربتغال ،تقارير  – ECHR 2000الجزء العارش (اإلدانة بتهمة التشهري الجنايئ وفرض غرامات مالية هو أمر ال مربر
له وغري متناسب يف حالة ارتباط األمر بترصيحات حاسمة يف مقالة افتتاحية بشأن ترشيح مرشح معني).
ماثيو موهني و كلريفايت ضد بلجيكا ،مسلسل (أ) ( 113الحق يف التصويت يف االنتخابات الترشيعية املبارشة ال ينطبق فقط عىل الهيئات املحلية،
ولكن أيضً ا عندما تكون التدابري ذات الطابع الترشيعي حقا) (ماثيو موهني).
أوبريشليك ضد النمسا ( رقم  ،) 2التقارير  – 1997الجزء الرابع (إدانة صحفي بتهمة إهانة سيايس غري مسموح بها).
بري بلوك ضد فرنسا ،التقارير  – 1997الجزء السادس (إلغاء عقوبة مفروضة بسبب مخالفة السقف املحدد لإلنفاق يف الحمالت).
بودكلوزينا ضد التفيا ،الطلب رقم  ،99/46726الحكم بتاريخ  9أبريل ( 2002ال يُربر سحب تسجيل مرح مبعرفة لجنة االنتخابات ملرشحة
عىل أساس أنها مل تكن تتقن لغة الوالية مبا يكفي وتم الفحص من قبل فاحص واحد ،وذلك يف ضوء حقيقة أن املرشحة تحمل شهادة إجادة قانونية
صادرة مبعرفة عدد من الخرباء).
ستانكوف ومنظمة إليندين املتحدة يف مقدونيا ضد بلغاريا ،الطلب رقم  95/29221و رقم  ،،95/29225الحكم بتاريخ  2أكتوبر 2002
(استبعاد مجموعة من العملية السياسية ،حتى لو كانت تتبنى برنام ًجا انفصاليان ليس مسمو ًحا به يف غري املزيد من األسباب).
صادق وآخروف ضد تركيا ،الطلب رقم  94/25144وآخرون ،الحكم بتاريخ  11يونيو 2002؛ الحزب االشرتايك وآخرون ضد تركيا ،التقارير
 – 1998الجزء الثالث؛ الحزب الشيوعي املتحد وآخرون ضد تركيا ،التقارير  – 1998الجزء األول؛ ريفاح بارتيزي وآخرون ضد تركيا ،أرقام
الطلبات  98/00041340و 98/00041342و 98/00041343و ECHR GC ،98/00041344الحكم بتاريخ  13فرباير 2003
(وكلها معنية مبا إذا كانت الدولة استبعدت أحزابًا سياسية معينة وسياسيني محددين من العملية االنتخابية؛ ويشار إىل كل هذا جامعيًا باسم
“القضايا السياسية الرتكية).
قرارات املفوضية األوروبية لحقوق اإلنسان (:)EComHR
جليمرفني وهاجينبيك ضد هولندا ،الطلب رقم  78/8384و  78/8406و ( )DR 187 (1979 13حامة الحقوق االنتخابية ال ميكن املطالبة
بها من قبل من يسعون إىل تدمريها) (جليمرفني).
الحزب الليربايل ضد اململكة املتحدة ،الطلب رقم ( DR 211 (1980 21 ،79/8765حق متثيل الحكومة ير املخالف من قبل نظام االنتخابات
الذي ال يرتجم نتائج التصويت مبارشة إىل تفويضات ممنوحة).
باالتشو وجارافالو ضد إيطاليا ،رقم الطلب  ،94/23450بتاريخ  15سبتمرب ( 1997رشط اإلقامة للتصويت يف االنتخابات املحلية ال يجوز أن
يتعدى شهو ًرا قليلة) («باالتشو»).
تيميك ضد أملانيا ،رقم الطلب  ،95/27311بتاريخ  11سبتمرب ( 1995خمس سنوات تعترب مدة معقولة بني االنتخابات).
إكس ف .إف .آر .ضد أملانيا ،رقم الطلب )DR 38 (1967 25 ،66/2728؛ إتش ضد هولندا ،رقم الطلب DR 242 33 ،82/9914
( )(1983مسموح بسحب الحق الدستوري من املجرمني املدانني ،برشط أن تكون املدة متناسبة مع الجرمية) (“إكس» و «إتش»).
إكس ف .إف .آر .ضد أملانيا ،رقم الطلب  ،71/4984قرار بتاريخ  5أكتوبر ( 1972السجني الذي تم رفض حقه يف التصويت يف االنتخابات
عىل سبيل الخطأ والذي ُرفض الترصيح له أيضً ا عىل سبيل الخطأ برفع عريضة انتخابات للشكوى قيد النقاش ال يؤثر عىل نتيجة االنتخابات).
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إكس ضد اململكة املتحدة ،رقم الطلب  ،75/7140قرار من  6أكتوبر  ECHR( 1976الربوتوكول رقم  1املادة  3بخصوص حرية التعبري عن
نية الناخبني ال تتطلب تبني النظام النسبي للتمثيل .كان القصد من ذكر “حرية التعبري” اإلشارة إىل حرية التصويت وال متثيلية نتائج االنتخابات).
( DR 121 9اإلقامة املطلوبة للتصويت يف االنتخابات الوطنية كانت مربرة فيام يتعلق بالعديد من العوامل ،مبا يف ذلك املشاركة املبارشة األقل
يف الشؤون العامة ،وصعوبة شن الحمالت بالخارج والحاجة إىل منع الغش واالرتباط بالرضائب والتمثيل) (“قرار اإلقامة”).
إكس ضد اململكة املتحدة ،رقم الطلب  ،76/7566قرار بتاريخ  11ديسمرب ( DR 121 9 ،1976اإلقامة املطلوبة للتصويت يف االنتخابات
الوطنية كانت مربرة فيام يتعلق بالعديد من العوامل ،مبا يف ذلك املشاركة املبارشة األقل يف الشؤون العامة ،وصعوبة شن الحمالت بالخارج
والحاجة إىل منع الغش واالرتباط بالرضائب والتمثيل) (“قرار اإلقامة”).
إكس ضد النمسا 8 ،كتاب العام من  )ECHR (1965ص( 174 – 168 .القول بأن التصويت اإلجباري ال يخالف قاعدة حرية التعبري عن إرادة
جمهور الناخبني يف حالة إذا تم اإلعالن عن أنه غري مقبول ألسباب إجرائية).
كتاب العام من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان :القضية اليونانية ،املجلد ( )1969( 12غياب قانون االنتخابات ملدة عامني بعد االنقالب
العسكري منع تطبيق الحقوق االنتخابية املكفولة مبوجب  ECHRالجزء األول ،املادة  EComHR“( )3القضية اليونانية”) عىل حسب ،CoE
مجلس الوزراء ،القرار  HD (70 (1) (15أبريل  ،(1970الفقرة .)12
املفوضية األوروبية للدميقراطية من خالل القانون ( ،CDLأو لجنة فينيسا)“ ،معايري املامرسات الجيدة يف الشؤون االنتخابية” ،اإلرشادات والتقرير
التفسريي؛ تم إقراره بتاريخ  19–18أكتوبر “( 2002إرشادات .)”CDL
مراجع أخرى
كتيب مراقبي االنتخابات («( )1996كتيب مراقبي  )”CoEمنشورات .CoE
الجمعية الربملانية ،التوصية رقم “ ،)2003( 1595معايري املامرسات الجيدة يف الشؤون االنتخابية» ،تم إقراره بتاريخ  30يناير ( 2003يوىص
بأن معايري  CDLللمامرسات الجيدة يف الشؤون االنتخابية يجب تحويلها إىل اتفاقية أوروبية ،مع األخذ يف االعتبار أيضً ا عمل  ACEEEOو
.)OSCE
وثائق إضافية
رابطة الدول املستقلة الكومنولث ( ،)CISاتفاقية معايري االنتخابات الدميقراطية ،حقوق والحريات االنتخابية يف الدول املشاركة التابعة لرابطة
الدول املستقلة ،وقعت يف  7أكتوبر  ،2002ومل تدخل حيز التنفيذ بعد (مطلوب إدخال ثالثة تعديالت) (ترجمة غري رسمية) (“اتفاقية CIS
االنتخابية”).
رابطة مسئويل االنتخابات يف أوروبا الرشقية ،مرشوع اتفاقية معايري االنتخابات ،حقوق والحريات االنتخابية 28–26 ،سبتمرب  ،2002قدمت
للدراسة إىل الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا ( ،)CoEمركز التميز ،الوثيقة  20 ،9646ديسمرب .2002
االتحاد الربملاين الدويل ( ،)IPUاملجلس الربملاين الدويل ،إعالن معايري االنتخابات الحرة والنزيهة 26 ،مارس “( 1994االتحاد الربملاين الدويل”).
أيه إيركسون (تحرير) ،املفوضية األوروبية ،دليل بعثات االتحاد األورويب ملراقبة االنتخابات (بروكسل EC«( )2002 ،كتيب املراقب”).
جي جودوين جيل ،االنتخابات الحرة والنزيهة :القانون الدويل واملامرسة ،االتحاد الربملاين الدويل (جنيف.)1994 ،
يف .هينز و إم .سوكيس ،عنارص االنتخابات :عىل املعايري الدولية املشاركة االنتخابية (توركو  /أبو.)2002 ،
إس كوليفر و يب مريلو ،مبادئ توجيهية إلذاعة االنتخابات يف الدميقراطيات االنتقالية ،املادة  19يف إطار الحملة العاملية لحرية التعبري (لندن،
.)1994
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نبذة عن مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان  / ODIHRمنظمة األمن والتعاون يف أوروبا OSCE
ميثل مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا املؤسسة الرئيسية ملؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا
ملساعدة الدول املشاركة “لضامن االحرتام الكامل لحقوق اإلنسان والحريات األساسية ،وااللتزام بسيادة القانون ،وتعزيز مبادئ الدميقراطية و()...
بناء املؤسسات الدميقراطية وتعزيزها وحاميتها ،وكذلك تعزيز التسامح يف املجتمع “(وثيقة هلسنيك .)1992
وتم إنشاء مكتب  ،ODIHRومقره يف وارسو ،بولندا ،باعتباره مكت ًبا لالنتخابات الحرة يف قمة باريس عام  ،1990وبدأ يف العمل يف مايو ،1991
وبعد مرور عام واحد ،تم تغيري اسم مكتب ليعكس التفويض املوسع بحيث يضم حقوق اإلنسان والدميقراطية ،ويعمل يف املكتب حاليًا أكرث من
 100موظف.
ويعترب مكتب  ODIHRمبثابة الوكالة الرائدة يف أوروبا يف مجال مراقبة االنتخابات ،فهو يتوىل تنسيق وتنظيم عملية نرش عدة بعثات مراقبة تضم
عدة آالف من املراقبني كل عام لتقييم ما إذا كانت االنتخابات يف منطقة  OSCEتتامىش مع الترشيعات الوطنية واملعايري الدولية ،كام أن منهجيته
الفريدة من نوعها توفر نظرة متعمقة يف جميع عنارص العملية االنتخابية ،ومن خالل مرشوعات املساعدة ،فإن مكتب  ODIHRيساعد الدول
املشاركة يف تحسني إطارها االنتخايب.
تشمل أنشطة نرش الدميقراطية باملكتب املجاالت املواضيعية التالية :سيادة القانون ،واملجتمع املدين ،وحرية التنقل ،واملساواة بني الجنسني،
واالتجار يف البرش ،وينفذ مكتب  ODIHRأكرث من  100برنامج مساعدات موجهة كل عام ،كام يسعى إىل تيسري وتعزيز االمتثال ملواثيق OSCE
وتطوير هياكل دميقراطية.
ويعمل مكتب  ODIHRعىل تعزيز حامية حقوق اإلنسان من خالل مرشوعات املساعدة التقنية والتدريب عىل قضايا البعد اإلنساين ،كام أنه
يجري البحوث ويُعد التقارير حول مختلف موضوعات حقوق اإلنسان ،وباإلضافة إىل ذلك ،ينظم املكتب عدة اجتامعات كل عام الستعراض تنفيذ
التزامات  OSCEاملتعلقة بالبعد اإلنساين من قبل الدول املشاركة ،ويف أنشطة مكافحة اإلرهاب ،ويعمل  ODIHRعىل بناء الوعي بقضايا البعد
اإلنساين وتنفذ املرشوعات التي تعالج العوامل األساسية لتوليد اإلرهاب.
ويقدم مكتب  ODIHRاملشورة للدول املشاركة فيام يخص سياساتها بشأن مجتمعات الروما والسنتي ،كام أنه يعزز من بناء القدرات والتواصل
بني مجموعات الروما والسنتي ،ويشجع مشاركة ممثيل الروما والسنتي يف هيئات صنع القرار ،ويعمل املكتب أيضا كمركز لتبادل املعلومات بشأن
القضايا الروما والسنتي بني الجهات الفاعلة الوطنية والدولية.
ويتم تنفيذ جميع األنشطة  ODIHRبتنسيق وتعاون دقيقني مع مؤسسات  OSCEوعملياتها امليدانية ،وكذلك مع املنظامت الدولية.
تتوافر املزيد من املعلومات عىل موقع  ODIHRاإللكرتوين  ،http://www.osce.org/odihrالذي يحتوي أيضا عىل مكتبة شاملة من
التقارير وغريها من الوثائق ،مبا يف ذلك جميع تقارير االنتخابات السابقة وتحليالت قانون االنتخابات الصادرة عن  .ODIHRوباإلضافة إىل ذلك،
يشمل املوقع  ))http://www.legislationline.orgقاعدة البيانات أكرث شموال تخص الترشيعات االنتخابية وقانون السوابق القضائية
من حوايل  44دوال يف منطقة .OSCE
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