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ت�رسيحات تف�سريية
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م�ساركة الن�ساء يف النتخابات

مـقـدمــة

يف  اجلمعية  لهذه  الدائمة  اللجنة  اعتمدت  الربملانية،  اجلمعية  با�سم 
18/11/2001، القرار 1264 )2001(، داعية من خالله جلنة البندقية )1( اإلى 

ما يلي:

اجلمعية  عن  ممثلون  فيه  ي�سارك  اإطارها  اإحداث فريق عمل يف    .1
الربملانية، وموؤمتر ال�سلطات املحلية واجلهوية لأوروبا، واأي�سا، عند القت�ساء، 
منظمات اأخرى لها خربة يف هذا املجال، بهدف التفكري ب�سكل منظم يف 

الق�سايا النتخابية؛

ال�سلوك يف املجال النتخابي، يكون من  �سياغة مدونة حل�سن    .2
بني اأهدافها ا�ستح�سار اخلطوط التوجيهية املوجودة يف امللحق بعر�س 
اأهداف التقرير الذي �سكل اأ�سا�س  القرار احلايل )وثيقة 9267(، علما باأن 
مدونة كهذه ينبغي اأن تت�سمن يف نف�س الوقت قواعد تغطي فرتات ما 

قبل القرتاع واأثناءه، ف�سال عن الفرتات التي تلي الت�سويت مبا�رسة؛

حدود  يف  وذلك  الأوروبي،  النتخابي  الرتاث  مبادئ  اإح�ساء،    .3
والأن�سطة  املالحظات  وتنمية  وتنظيم  بتن�سيق  القيام  مع  اإمكانياتها 
املعطيات  جمع  املتو�سط  الأمد  يف  يتعني  كما  واملرتقبة.  منها  اجلارية 
بتحليلها  القيام  مع  بيانات،  قاعدة  يف  اأوروبا  يف  بالنتخابات  املتعلقة 

ون�رسها من طرف وحدة متخ�س�سة.

لهذا  الثالثة  اجلوانب  ذكرها  �سياأتي  التي  التوجيهية  اخلطوط  وجت�سد 
القرار، وقد متت امل�سادقة عليها من قبل جمل�س النتخابات الدميوقراطية
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ـ وهو جمموعة عمل م�سرتكة من�سو�س عليها يف قرار اجلمعية الربملانية 
ـ خالل اجتماعه الثاين ) يف 3 يوليوز 2002(، وجلنة البندقية خالل دورتها 
5 و6 يوليوز 2002(؛ وتقوم هذه اخلطوط على  يف   ( واخلم�سني  الواحدة 
نواة  اأخريا، و ب�سفة خا�سة،  الأوروبي، و ت�سكل  الرتاث النتخابي  مبادئ 

مدونة ح�سن ال�سلوك يف املجال النتخابي.

اأما التقرير التف�سريي فيب�سط املبادئ الواردة يف اخلطوط التوجيهية. اإلى 
جانب تعريفها  وتدقيقها ، كما يدمج فيها عند احلاجة، تو�سيات تتعلق 
النتخابات  امل�سادقة عليه من طرف جمل�س  اجلزئيات. وقد متت  ببع�س 
الدميوقراطية خالل اجتماعه الثالث )يف 16 اأكتوبر 2002(، وجلنة البندقية 

خالل دورتها الثانية واخلم�سني )يف 18 و 19 اأكتوبر 2002(.

ح�سن  مدونة  على  الأوروبي  للمجل�س  الربملانية  اجلمعية  �سادقت  وقد 
ال�سلوك يف املجال النتخابي، يف  جزئها الأول، خالل دورتها ل�سنة 2003، 
دورته  لأوروبا يف  اجلهوية  و  املحلية  ال�سلطات  موؤمتر  عليها  �سادق  كما 

الربيعية ل�سنة 2003.

ت�ستوحي  الوثيقة  هذه  فاإن  الربملانية  اجلمعية  قرار  لتوجيهات  ووفقا 
الذي  التقرير  اأ�سباب  بيان  يف  امللحق  يف  املوجودة  التوجيهية  اخلطوط 
�سكل اأ�سا�س قرار اجلمعية )الوثيقة 9267(، كما اأنها ت�ستح�رس اأعمال 
جلنة البندقية يف املجال النتخابي، كما هي موجزة يف الوثيقة 7 )2007(

..C.D.L

اخلطوط التوجيهية

 املعتمدة من قبل اللجنة
يف دورتها العامة 51 )البندقية 6-5 يوليوز 2002(

.I مبادئ الرتاث النتخابي الأوروبي
املبادئ اخلم�سة للرتاث النتخابي الأوروبي هي: القرتاع العام و املت�ساوي 
واحلر وال�رسي واملبا�رس، )اإ�سافة اإلى وجوب اإجراء النتخابات ب�سكل دوري(.

.1 القرتاع العام

1.1 القاعدة واال�ستثناءات 
يعني القرتاع العام من حيث املبداأ، باأن لكل اإن�سان احلق يف الت�سويت 
اأو يجب التن�سي�س على بع�س ال�رسوط  والرت�سح. ومع ذلك فاإنه ميكن 

التي تقيد هذا احلق:

اأ. �رشط ال�سن
وجوب خ�سوع الأهلية املدنية اإلى �سن اأدنى؛  .1

وجوب احل�سول على حق الت�سويت عند بلوغ الر�سد القانوين على   .2
اأبعد تقدير؛

من الأف�سل الإقرار بالقابلية لالنتخاب يف نف�س ال�سن امل�رسوط   .3
حلق الت�سويت، وعلى اأبعد تقدير يف �سن 25 �سنة، ماعدا اإذا تعلق 
اأو  ال�سيوخ،  )كع�سو يف جمل�س  خ�سو�سية  ذات  بوظائف  الأمر 

رئي�س الدولة(.
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ب. �رشط اجلن�سية 
ميكن الن�س على �رسط اجلن�سية؛  .1

يكون من املحبذ، بعد فرتة معينة من الإقامة، اأن مينح الأجانب حق   .2
الت�سويت يف النتخابات املحلية؛

ج. �رشط االإقامة 
ميكن فر�س �رسط الإقامة؛  .1

الإقامة تعني الإقامة العتيادية؛  .2
اإل بخ�سو�س  للمواطنني،  بالن�سبة  اإقامة،  ا�سرتاط مدة  ل ميكن   .3

النتخابات املحلية و الإقليمية؛
ل ينبغي اأن تتجاوز هذه املدة �ستة اأ�سهر؛ وميكن القبول مبدة اأطول   .4

فقط من اأجل �سمان حماية الأقليات الوطنية؛
يف  املقيمني  للمواطنني  والرت�سح  الت�سويت  حقي  اإعطاء  ميكن   .5

اخلارج.

د. احلرمان من حق الت�سويت والقابلية لالنتخاب 
ميكن الن�س على احلرمان من حق الت�سويت والقابلية لالنتخاب،   .1

لكن مع اخل�سوع لل�رسوط التالية معا:
يجب اأن ين�س على احلرمان من هذين احلقني يف القانون؛  .2

يجب اأن يحرتم مبداأ الن�سبية؛ وميكن اأن يخ�سع احلرمان من القابلية   .3
لالنتخاب ل�رسوط اأقل �رسامة من تلك املتعلقة بحق الت�سويت؛

اإدانات  اأو  العقلية  بال�سحة  ترتبط  باأ�سباب  مربرا  يكون  اأن  يجب   .4
نتيجة ارتكاب جنح خطرية؛

و بالإ�سافة اإلى ذلك، ل يتم النطق باحلرمان من احلقوق ال�سيا�سية   .5
اأو املنع لأ�سباب تتعلق بال�سحة العقلية اإل بحكم ق�سائي خا�س؛

2.1. اللوائح االنتخابية
يتعني لزوما تطبيق ال�رسوط التالية حتى ت�سح اللوائح النتخابية.

يجب و�سع لوائح انتخابية دائمة؛  .1
يجب حتيينها بطريقة منتظمة، و يتعني اأن يتم ذلك على الأقل   .2
�سنويا، و عندما ل يتم ذلك ب�سكل تلقائي، يجب اأن يكون ت�سجيل 

الناخبني ممكنا، خالل فرتة زمنية كافية ن�سبيا؛
يجب ن�رس اللوائح النتخابية؛  .3

اأو   – الق�سائية  للرقابة  خا�سعة   – اإدارية  م�سطرة  توفر  يجب   .4
م�سطرة ق�سائية متكن من ت�سجيل الناخب غري امل�سجل؛ و ينبغي 

اأن ل يتم الت�سجيل يف مكاتب الت�سويت يوم القرتاع؛
بطلب  للناخب  ت�سمح  م�سابهة  م�سطرة  تتوفر  اأن  الالزم  من    .5

ت�سحيح الت�سجيالت اخلاطئة؛
لالأ�سخا�س  بالت�سويت  اإ�سافية ت�سمح  املمكن و�سع لئحة  من   .6
الذين غريوا مقر �سكناهم اأو بلغوا �سن الت�سويت القانوين بعد 

الن�رس النهائي لالئحة.

3.1. تقدمي الرت�سيحات
املر�سحني  لوائح  اأو  الفردية  الرت�سيحات  تقدمي  تقييد  املمكن  من   .1

ب�رسط احل�سول على عدد من التوقيعات؛
يجب اأن ل ي�سرتط القانون توقيع اأكرث من 1 % من ناخبي الدائرة؛  .2

يجب اأن تخ�سع م�سطرة التحقق من التوقيعات لقواعد وا�سحة،   .3
خا�سة فيما يتعلق بالآجال؛

اأنه  اإل  التوقيعات،  املبداأ بكل  التحقق من حيث  يتعلق  اأن  يجب   .4
اإذا مت بلوغ عدد كاف من التوقيعات، اأمكن التخلي عن م�سطرة 

التحقق ب�ساأن التوقيعات الباقية؛
يتعني النتهاء من ت�سجيل الرت�سيحات عند بداية احلملة النتخابية؛  .5
اإذا كانت ال�سمانة مقررة، فاإنه يتعني اإرجاعها اإذا جتاوز املر�سح اأو   .6
احلزب عددا من الأ�سوات؛ و يجب اأن ل تكون قيمة هذه ال�سمانة 

ول عدد الأ�سوات املطلوبة لإرجاعها مبالغا فيهما.

2. القرتاع املت�ساوي 

ي�سمل القرتاع املت�ساوي.
واحد، ويف حالة  ناخب �سوت  الأ�سوات: لكل  احت�ساب  1.2.امل�ساواة يف 
ما اإذا ما كان النظام النتخابي مينح للناخبني اأكرث من �سوت فاإن لكل 

ناخب نف�س عدد الأ�سوات؛
 2.2.امل�ساواة يف القوة النتخابية. يجب توزيع املقاعد بطريقة مت�ساوية 

بني الدوائر؛
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بالن�سبة للم�ساواة يف القوة النتخابية.
يجب تطبيقها يف كل احلالت، على املجال�س الأولى يف الربملانات   .1

وعلى النتخابات الإقليمية واملحلية؛
يجب اأن تت�سمن توزيعا مت�ساويا ووا�سحا للمقاعد على اأ�سا�س   .2
املقيمني  الأ�سخا�س  ال�سكان، عدد  التالية.  التوزيع  اأحد مقايي�س 
)مبن فيهم القا�رسون(، عدد الناخبني امل�سجلني، و عند القت�ساء، 

عدد امل�سوتني. وميكن اللجوء اإلى املزج بني هذه املقايي�س؛
ميكن اأن يوؤخذ بعني العتبار مقيا�س احلدود اجلغرافية والإدارية وحتى   .3

التاريخية؛
يجب اأن ل يتجاوز الفارق الأق�سى املقبول بالن�سبة ملفتاح التوزيع   .4
%10، ويف كــل احلالت %15 ، ماعدا يف ظروف خا�سة )حماية اأقلية 

مركزة، اأوحدة اإدارية ذات كثافة �سكانية �سعيفة(؛
توزيع  جتديد  النتخابية،  القوة  يف  امل�ساواة  تاأمني  بهدف  يجب،   .5
املقاعد كل ع�رس �سنوات، ومن الأف�سل اأن يتم ذلك خارج الفرتات 

النتخابية؛
يف حالة دوائر اإ�سمية تعددية، يحبذ القيام بالتوزيع اجلديد من غري   .6
لوحدات  موافقة  اأمكن،  اإن  الدوائر،  وتكون  الدوائر،  تقطيع  اإعادة 

اإدارية؛
عند التن�سي�س على تقطيع جديد ـ وهو ما يلزم يف نظام اأحادي   .7

يجب. اأ�سمي – 
اأن يكون حمايدا؛  •

اأن ل ي�رس بالأقليات الوطنية؛  •
اأن ياأخذ بعني العتبار راأيا �سادرا عن جلنة يكون اأغلب اأع�سائها   •
م�ستقلني، ومن املحبذ اأن ت�سم خمت�سا يف اجلغرافيا واآخر يف 
علم الجتماع ومتثيال متوازنا لالأحزاب، وعند القت�ساء، ممثلني 

عن الأقليات الوطنية.

3.2. تكافوؤ الفر�ص
املر�سحني. وهذا  و  الأحزاب  الفر�س بني كل من  تكافوؤ  اأ.  يجب �سمان 

يتطلب حياد ال�سلطات العامة، خا�سة فيما يتعلق ب:
احلملة النتخابية؛  .1

الإعالم  و�سائل  وبخا�سة  الإعالم،  و�سائل  قبل  من  التغطية   .2
العمومية؛

التمويل العمومي لالأحزاب واحلمالت.  .3

ب. ميكن للم�ساواة اأن تكون تبعا للموا�سيع التي تن�سب عليها اإما عامة 
اأو ن�سبية، فاإذا كانت عامة، تتم معاملة الأحزاب بغ�س النظر عن وزنها 
احلايل يف الربملان اأو لدى الناخبني. اأما اإذا كانت ن�سبية، فيجب معاملة 
الأحزاب ال�سيا�سية تبعا لنتائجها النتخابية. تن�سب امل�ساواة يف الفر�س 
ب�سفة خا�سة بوقت التدخالت يف الإذاعة و التلفزة، وامل�ساعدات املالية 

العمومية واأ�سكال الدعم الأخرى.

ج. احرتاما حلرية التعبري، يجب اأن ين�س القانون على اأن و�سائل الإعالم 
النتخابات  يف  امل�ساركني  ملختلف  ت�سمن  اخلا�سة  ال�سمعية–الب�رسية 

حدا اأدنى من الولوج اإليها للقيام باحلملة النتخابية والدعاية.

النتخابية  واحلمالت  واملر�سحني،  الأحزاب،  متويل  يت�سف  اأن  يجب  د. 
بال�سفافية؛

من  احلد  اإلى  احلالت  بع�س  الفر�س يف  تكافوؤ  مبداأ  يقود  اأن  ميكن  هـ. 
م�ساريف الأحزاب، خا�سة يف جمال الدعاية.

4.2. امل�ساواة واالأقليات الوطنية
اأ. يجب اأن ت�ستفيد اأحزاب الأقليات الوطنية من الرتخي�س؛

ب. ل يعد مناق�سا، من حيث املبداأ، للم�ساواة النتخابية، اعتماد قواعد 
ت�سمن تخ�سي�س مقاعد لالأقليات الوطنية اأو تن�س على ا�ستثناء من 
القواعد العادية املتعلقة باإ�سناد املقاعد )كاإلغاء قاعدة العتبة( بالن�سبة 

لأحزاب الأقليات الوطنية؛
ج. يجب اأن ل يرغم املر�سحون والناخبون على الإ�سارة اإلى انتمائهم اإلى 

اأقلية وطنية؛

5.2. امل�ساواة والت�ساوي بني اجلن�سني 
يجب عدم اعتبار القواعد القانونية التي تفر�س اأدنى ن�سبة من الأ�سخا�س 
اإذا  النتخابية  للم�ساواة  خمالفة  املر�سحني  �سمن  للجن�سني  بالن�سبة 

كانت تعتمد على قاعدة د�ستورية.
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3. القرتاع احلر 

1.3. الت�سكيل احلر الإرادة  الناخب.:
تلتزم ال�سلطات العمومية بواجب احلياد خا�سة فيما يتعلق ب: اأ.  

و�سائط الت�سال؛  .1
املل�سقات   .2

حق التظاهر يف ال�سارع العمومي؛  .3
متويل الأحزاب واملر�سحني؛  .4

مطالبة  هي  و  اإيجابية  للتزامات  العمومية  ال�سلطات  تخ�سع  ب.   
على اخل�سو�س مبا يلي:

اإخ�ساع الرت�سيحات املودعة لختيار الناخبني؛   .1
املر�سحني،  و  اللوائح  معرفة  من  النتخابات،  اأثناء  الناخب،  متكني   .2

على �سبيل املثال عن طريق مل�سقات منا�سبة؛
�رسورة جعل املعلومات املذكورة يف النقط ال�سابقة متاحة اأي�سا   .3

يف لغات الأقليات الوطنية؛
يجب معاقبة الأفعال التي مت�س بواجب احلياد والت�سكيل احلر لإرادة  ج.   

الناخب.

التعبري احلر عن اإرادة الناخب ومكافحة الغ�ص االنتخابي   .2.3
1. يجب اأن تكون م�سطرة الت�سويت ب�سيطة؛

2. يف كل الأحوال، ينبغي اأن يكون الت�سويت ممكنا يف مكتب للت�سويت، 
غري انه ميكن قبول طرق اأخرى للت�سويت ح�سب ال�رسوط التالية:

3. ل ميكن قبول الت�سويت باملرا�سلة اإل اإذا كانت اخلدمة الربيدية م�سمونة 
وموثوقا بها؛ وميكن اإقت�سار هذا احلق على املر�سى بامل�ست�سفيات 
و امل�ساجني، وعلى الأ�سخا�س حمدودي التنقل، والناخبني املقيمني 

يف اخلارج؛ ف�سال عن �رسورة اإنتفاء اإمكانية الغ�س والرتهيب؛
4. ل يقبل العمل بالت�سويت الإلكرتوين اإل اإذا كان م�سمونا و موثوقا به؛ 
و ب�سفة خا�سة يجب اأن يح�سل الناخب على تاأكيد لت�سويته 
ذلك يف  و  بت�سحيحه،  القيام  ال�رسورة،  باإمكـانه عند  يكون  واأن 

اإطار احرتام �رسية الت�سويت و �سمان �سفافيته؛
5. ل يكون الت�سويت بالتوكيل م�سموحا به اإل اإذا خ�سع لقواعد �سارمة؛ 

ويجب اأن يكون عدد التوكيالت امل�سندة اإلى الناخب حمدودة؛
�سارمة  ب�رسوط  اإل  املتنقل  القرتاع  ب�سندوق  القبول  يجوز  ل   .6

ت�ساعد على جتنب الغ�س؛
يجب ا�ستخدام معيارين على الأقل للحكم على �سحة النتخاب:   .7
اأولهما عدد الناخبني الذين �ساركوا يف الت�سويت، و ثانيهما عدد 

الأوراق التي و�سعت يف ال�سندوق؛
يجب عدم التالعب باأوراق الت�سويت، اأو كتابة تعاليق عليها من   .8

قبل اأع�ساء مكاتب الت�سويت؛
يجب الحتفاظ ب�سكل دائم يف مكاتب الت�سويت باأوراق الت�سويت   .9

التي مل يتم ا�ستعمالها؛
يجب اأن ي�سم مكتب الت�سويت اأع�ساء ميثلون عدة اأحزاب كما   .10
يجب اأن يح�رس فيه املالحظون املعينون من طرف املر�سحني لتتبع 

عملية الت�سويت؛
ي�سوت الع�سكريون يف اأماكن اإقامتهم كلما كان ذلك ممكنا، واإل   .11
في�ستح�سن اأن يكونوا م�سجلني يف مكاتب الت�سويت القريبة من 

ثكناتهم؛
من الأف�سل اأن يتم الفرز يف مكاتب الت�سويت؛  .12

املالحظني  ح�سور  يقبل  اأن  ويجب  �سفافا؛  الفرز  يكون  اأن  يجب   .13
وممثلي املر�سحني والإعـالم واأن تكون املحا�رس يف متناولهم؛

يجب نقل النتائج اإلى امل�ستويات امل�رسفة العليا ب�سكل �سفاف؛  .14
يجب اأن تعاقب الدولة كل غ�س انتخابي.  .15

4. القرتاع ال�رسي 

�رسية الت�سويت بالن�سبة للناخب لي�ست فقط حقا له، ولكنها  اأ.  
الت�سويت عند ك�سف  اأوراق  اإلى بطالن  يوؤدي  اأي�سا واجب عليه 

م�سمونها؛
العائلي،  الت�سويت  منع  ويجب  فرديا،  الت�سويت  يكون  اأن  يجب  ب.  
وكذلك كل �سكل من اأ�سكال مراقبة ناخب لت�سويت ناخب اآخر؛

يجب عدم الك�سف عن قائمة الناخبني؛ ج.  
يجب معاقبة انتهاك �رسية الت�سويت. د.  
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5. القرتاع املبا�رس

يتم وجوبا اللتجاء اإلى النتخاب املبا�رس بالن�سبة:
ملجل�س واحد على الأقل من الربملان الوطني؛  .1

لهيئات الت�رسيعية الأدنى من امل�ستوى الوطني؛  .2
للمجال�س املحلية.  .3

6. دورية النتخابات

يجب اأن جتري النتخابات ب�سكل دوري؛ ويجب اأن ل تتجاوز ولية املجال�س 
الت�رسيعية خم�س �سنوات.

.II �رسوط تطبيق املبادئ

1. احرتام احلقوق الأ�سا�سية
حقوق  احرتام  دون  من  دميوقراطية  تكون  اأن  لالنتخابات  ميكن  ل  اأ.  
الن�سان، خا�سة ما يتعلق منها بحرية التعبري و حرية ال�سحافة، 
وحرية التنقل داخل البلد، وكذلك حرية الجتماع و النتماء اإلى 
جمعيات لها اأهداف �سيا�سية، ومن بينها حرية تاأ�سي�س الأحزاب 

ال�سيا�سية.
اأن يراعى يف احلد من هذه احلريات احرتام مبادئ امل�رسوعية  يجب  ب. 

وامل�سلحة العامة والن�سبية.

2. م�ستوى القواعد وا�ستقرار القانون النتخابي:
با�ستثناء القواعد التقنية والتف�سيلية ـ التي ميكن اأن تكون ذات  اأ.  
طابع تنظيمي ـ فاإن قواعد القانون النتخابي ينبغي اأن تكون لها 

على الأقل مرتبة ت�رسيعية.
ل يجوز تعديل العنا�رس الأ�سا�سية يف القانون النتخابي، خا�سة  ب.  
الدوائر  وتق�سيم  النتخابية  اللجان  وت�سكيل  القرتاع،  منها منط 
تناول  وجب  واإل  النتخابات،  على  الأقل  على  �سنة  مرور  قبل 
مو�سوع التعديل على امل�ستوى الد�ستوري اأو على م�ستوى اأعلى 

من القانون العادي.

3. ال�سمانات امل�سطرية

1.3. تنظيم الت�سويت من قبل هيئة حمايدة
هيئة  اخت�سا�س  من  النتخابي  القانون  تطبيق  يكون  اأن  يجب  اأ.  

حمايدة.

ينبغي عند انعدام تقليد ماألوف ل�ستقالل الإدارة جتاه ال�سلطة  ب.  
ال�سيا�سية، اإقامة جلان انتخابية م�ستقلة و حمايدة انطالقا من 

امل�ستوى الوطني اإلى م�ستوى مكتب الت�سويت.

يجب اأن تكون اللجنة النتخابية املركزية دائمة. ج.  

يجب اأن ت�سم اللجنة النتخابية املركزية: د. 
قا�سيا واحدا على الأقل؛  .1

مندوبني عن الأحزاب املمثلة يف الربملان اأو التي ح�سلت على الأقل على عدد   .2
 من الأ�سوات؛ ويجب اأن يكون لهوؤلء الأ�سخا�س دراية باملجال النتخابي؛

وميكن اأن ت�سم بالإ�سافة اإلى ذلك:
ممثال عن وزير الداخلية؛  .3

وممثلني عن الأقليات الوطنية.  .4

النتخابية  اللجان  يف  ال�سيا�سية  الأحزاب  متثيل  يكون  اأن  يجب  هـ.  
الهيئة  عمل  معاينة  من  متكينها  وجب  اإل  و  مت�ساو  ب�سكل 
املحايدة. وميكن اأن يتم اعتبار امل�ساواة ب�سكل عام اأو ن�سبي )اأنظر 

النقاط I، 2–3  ب(.

التي  الهيئات  قبل  من  النتخابية  اللجان  اأع�ساء  عزل  يجوز  ل  و. 
عينتهم.

يجب �سمان تاأهيل موحد لأع�ساء اللجان النتخابية؛ ز. 

من املحبذ اأن تتخذ قرارات اللجان النتخابية بالأغلبية املو�سوفة  ح. 
اأو بالرتا�سي.
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2.3. مالحظة االنتخابات
يجب اأن تكون اإمكانية امل�ساركة يف مالحظة النتخابات متاحة  اأ.  
اإلى اأق�سى حد ممكن �سواء تعلق الأمر مبالحظني وطنيني اأو دوليني.
اإذ لبد اأن ت�سمل  ينبغي اأن ل تقت�رس املراقبة على يوم القرتاع،  ب.   
اأي�سا فرتة ت�سجيل املر�سحني و عند القت�ساء الناخبني، وكذلك 
بت�سجيل  املالحظة  هذه  ت�سمح  اأن  يجب  و  النتخابية.  احلملة 
اأو اأثناءه اأو بعده.  املخالفات يف حالة حدوثها �سواء قبل القرتاع 

كما ينبغي اأن تكون متاحة ب�سفة خا�سة اأثناء علمية الفرز.
يجب اأن يبني القانون بو�سوح تام الأماكن التي ل ميكن للمالحظني  ج.  

زيارتها.
يجب اأن ت�سمل املالحظة احرتام ال�سلطات لواجب احلياد. د.   

3.3. وجود نظام طعن فعال 
اأ.  يجب اأن تكون هيئة الطعن يف املجال النتخابي اإما جلنة انتخابية 
فيما  الربملان  اأمام  ابتدائيا  بالطعن  ال�سماح  وميكن  حمكمة،  اأو 
يتعلق بالنتخابات الربملانية. غري انه يجب، يف كل الأحوال، اإتاحة 

اإمكانية الطعن نهائيا اأمام حمكمة.
ب.  يجب اأن تكون امل�سطرة ب�سيطة و غري مثقلة بال�سكليات، خا�سة 

فيما يتعلق بقبول الطعون.
يجب اأن ينظم القانون بو�سوح مقت�سيات الطعن، خا�سة تلك  ج.   
املتعلقة باخت�سا�سات وم�سوؤوليات الهيئات املختلفة، وذلك جتنبا 
لكل تنازع اإيجابي اأو �سلبي يف الخت�سا�سات. و ينبغي اأن ل يكون 
هناك ما يتيح للطاعنني اأو ال�سلطات على ال�سواء اإمكانية اختيار 

هيئة الطعن.
بحق  يتعلق  مبا  اأ�سا�سا  خمت�سة  الطعن  هيئة  تكون  اأن  يجب  د.  
الت�سويت – مبا يف ذلك اللوائح النتخابية – و بالقابلية لالنتخاب، 
ونتيجة  النتخابية  احلملة  قواعد  واحرتام  الرت�سيحات،  و�سحة 

القرتاع.
يجب اأن تكون لهيئة الطعن �سلطة اإلغاء القرتاع اإذا اأثرت خمالفة  هـ.  
بالن�سبة  �سواء  ممكنا  الإلغاء  يكون  اأن  ويجب  النتيجة.  على  ما 
ملجموع النتخاب اأو بالن�سبة لدائرة اأو مكتب للت�سويت. ويف حالة 

الإلغاء، يجري اقرتاع جديد يف املكان الذي األغي فيه النتخاب.

لكل مر�سح اأو ناخب يف دائرة ما ال�سفة للتقدم بالطعن. وميكن  و.   
فر�س ن�سبة معقولة لطعون الناخبني املتعلقة بنتائج النتخابات.
يجب اأن تكون اآجال الطعن واآجال اتخاذ القرار ب�ساأنه ق�سرية )من  م.   

ثالثة اإلى خم�سة اأيام ابتدائيا(.
يجب �سون حق الطاعنني عن طريق اإ�رساكهم يف امل�سطرة. ز.  

اأن  يجب  للطعن،  هيئات  العليا  النتخابية  اللجان  تكون  عندما  ح. 
تكون لها �سلطة التعديل اأو الإلغاء املبا�رس لقرارات اللجان الدنيا.

4. النظام النتخابي
يعد اختيار النظام النتخابي حرا، ب�رسط احرتام املبادئ املبينة اأعاله.
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تقرير تف�سريي

 املعتمدة من قبل اللجنة
يف دورتها العامة   52)البندقية، 19-18 اأكتوبر 2002(

ت�سكل الدميقوراطية، مع حقوق الإن�سان و�سيادة القانون، اإحدى الركائز 
ل  و  اأوروبا.  ملجل�س  بالن�سبة  وكذلك  الأوروبي،  الد�ستوري  للرتاث  الثالث 
من  عدد  احرتام  فيها  يتم  انتخابات  دون  من  الدميقراطية  ت�سور  ميكن 

املبادئ التي على اأ�سا�سها ميكن اعتبار هذه النتخابات دميقراطية.

ويحق  الأوروبي،  الد�ستوري  للرتاث  خا�سا  مظهرا  املبادئ  هذه  ت�سكل 
ت�سميتها بالرتاث النتخابي الأوروبي. وي�سمل هذا الرتاث جانبني. اجلانب 
الأول يتعلق بالنواة ال�سلبة لهذا الرتاث، اأي باملبادئ الد�ستورية للقانون 
النتخابي كالقرتاع العام املت�ساوي و احلر وال�رسي و املبا�رس، و اجلانب الثاين 
يتعلق بانتخابات ذات طابع دميقراطي اأكيد ل ميكن اأن تتم بدون احرتام 
عدد من ال�رسوط املوؤطرة يف دولة دميوقراطية تقوم على �سيادة القانون، 
وال�سمانات  النتخابي  القانون  وا�ستقرار  الأ�سا�سية،  احلقوق  بينها  من 
امل�سطرية الفعلية. و على هذا الأ�سا�س، فاإن الن�س املوايل ـ كما هو حال
اخلطوط التوجيهية املذكورة اأعاله ـ يت�سمن فيما يخ�س �رسوط تطبيق 
مبادئ الرتاث الأوروبي ق�سمني: يف الق�سم الأول يتم تقدمي تعريف للرتاث 

النتخابي الأوربي و يف الق�سم الثاين يتم التطرق اإلى م�سامينه.
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I. مبادئ الرتاث النتخابي الأوروبي

مقدمة: املبادئ واأ�س�سها القانونية
تتطلب النتخابات املطابقة للمبادئ امل�سرتكة للرتاث الد�ستوري الأوروبي 
القواعد  احرتام  احلقيق–،  الدميقراطي  املجتمع  اأ�سا�س  ت�سكل  التي   –
الأ�سا�سية التالية: يجب اأن يكون القرتاع عاما، وحـرا، ومت�ساويا، و�رسيا، 
ومبا�رسا. و يجب، عالوة على ذلك اأن يتم تنظيم النتخابات ب�سكل دوري. 

و هذه املبادئ ت�سكل يف جمموعها الرتاث النتخابي الأوروبي.

وبالرغم من ال�سبغة التقليدية لهذه املبادئ، فاإن تطبيقها يطرح عددا 
من الق�سايا التي يتعني فح�سها باإمعان، من ذلك حتديد نواتها ال�سلبة 

التي ت�سكل مرجعا ل مندوحة عنه بالن�سبة للدول الأوروبية.

تت�سكل اأ�سا�سا النواة ال�سلبة للرتاث النتخابي الأوروبي من قواعد دولية. 
ويتعلق الأمر على امل�ستوى العاملي باملادة 25 )1( و)ب( من العهد الدويل 
جمموع  على  �رساحة  تن�س  التي  وال�سيا�سية،  املدنية  باحلقوق  اخلا�س 
املبادئ، ماعدا القرتاع العام الذي يرتتب عنها �سمنيا1. اأما على امل�ستوى 
الإ�سافية  التفاقية  من   3 املادة  هي  امل�سرتكة  القاعدة  فاإن  الأوروبي، 
للميثاق الأوروبي حلقوق الإن�سان، التي تنادي �رساحة باحلق يف انتخابات 
دورية بالقرتاع احلر و ال�رسي2 وقد مت العرتاف كنتيجة لذلك باملبادئ الأخرى 
من طرف الجتهاد الق�سائي3. وقد مت اأي�سا، ولو ب�سكل �سمني، قبول 
احلق يف النتخابات املبا�رسة من طرف حمكمة �سرتا�سبورغ4. اإل اأن املبادئ 
الن�سو�س  يف  فقط  توجد  ل  الأوروبية  القارة  يف  امل�سرتكة  الد�ستورية 

انظر املادة 21 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان.  1
املادة 3. احلق يف انتخابات حرة. “ تتعهد الأطراف العليا املتعاقدة باأن تنظم، يف فرتات   2
معقولة، انتخابات حرة باقرتاع �رسي ويف �رسوط ت�سمن لل�سعب حرية التعبري عن راأيه يف اختيار 

الهيئة الت�رسيعية “.
الإن�سان، رقم  الأوروبية حلقوق  العاملية، املحكمة  املثال، بخ�سو�س  انظر على �سبيل   3
 A �سل�سلة   ،1987 مار�س   2 بتاريخ  بلجيكا،  Mathieu Mohin et Clerfayt �سد  قرار   ،81/9267
رقم 113، �س 13 ؛ وقرار Gitonas �سد اليونان بتاريخ 1997/7/1، اأرقام 18747/91، 92/19376، 
وبخ�سو�س  ؛   1233 �س  الرابع،  اجلزء   ،1997 وقرارات  الأحكام  و27755/95 جمموعة   ،95/28208

امل�ساواة، انظر على �سبيل املثال قرار Clerfayt و Mathieu–Mohin  ، املذكور اأعاله �س 23.
انظر املحكمة الأوروبية حلقوق الن�سان، رقم 94/24833، قرار Matthews �سد اململكة   4

املتحدة، بتاريخ 18 فرباير 1999

الدولية، ولكن غالبا ما يتم ذكرها ب�سكل مف�سل يف الد�ساتري الوطنية5. 
وي�سمح تظافر الت�رسيعات واملمار�سات الوطنية من حتديد اأدق مل�سمونها.

1. القرتاع العام

1.1. القاعدة و اال�ستثناءات
واأهلية  الت�سويت(  الناخب )حق  اأهلية  العام كال من  يت�سمن القرتاع 
املر�سح )القابلية لالنتخاب(. و ميكن ب�سكل ح�رسي اأن يتم تقييد حقي 
الت�سويت و الرت�سح بعدد من ال�رسوط التي �سياأتي تف�سيلها فيما بعد. 

ويعد �رسط ال�سن واجلن�سية من ال�رسوط الأكرث اعتيادا.

اإل  الت�سويت والرت�سح؛  اأدنى ملمار�سة حقي  لبد من توفر �سن  اأ.  
احلقوق،  بع�س  لي�س فقط  عنه  ترتتب  الذي  املدين  الر�سد  �سن  بلوغ  اأن 
ولكن اأي�سا بع�س الواجبات من الناحية املدنية، يجب اأن يوؤهل يف الأدنى 
اأن  املقبول  فمن  لالنتخاب،  القابلية  يخ�س  فيما  اأما  الت�سويت.  حلق 
التي  الوظائف اخلا�سة  اأعلى؛ وماعدا بع�س  التن�سي�س على �سن  يتم 
اأو رئي�س الدولة(،  تقت�سي عادة �سنا معينا )ع�سو يف جمل�س ال�سيوخ 

فاإنه ينبغي عدم ا�سرتاط اأكرث من 25 �سنة.

ب.   تن�س معظم الت�رسيعات على �رسط اجلن�سية. غري اأن املالحظ 
احلقوق  على  املقيمني  الأجانب  ح�سول  ل�سالح  التطور  بع�س  وجود 
حول  اأوروبا  لتفاقية جمل�س  تطبيقا  املحلي،  امل�ستوى  على  ال�سيا�سية 
م�ساركة الأجانب حمليا يف احلياة العامة 6. و لهذا ال�سبب، يو�سى باإعطاء 
حق الت�سويت على امل�ستوى املحلي بعد فرتة حمددة من الإقامة. و عالوة 
الأوروبيني  املواطنني  باإعطاء  الأوروبي  الندماج  �سمح  فقد  ذلك،  على 
الربملان  وانتخابات  البلدية،  النتخابات  يف  والرت�سح  الت�سويت  يف  احلق 
الأوروبي يف الدولة الع�سو التي يقيمون فيها 7. ومن جانب اآخر ميكن اأن 
يطرح مقيا�س اجلن�سية بع�س امل�ساكل يف حالة ما اإذا رف�ست دولة ما 
اإعطاء �سفة مواطن لأ�سخا�س مقيمني فيها منذ عدة اأجيال، بالعتماد 
مثال على اعتبارات لغوية. هذا، و يجب، اأن يتوفر مزدوجو اجلن�سية على 
اأنظر على �سبيل املثال، املادة 38 )1( من الد�ستور الأملاين، واملادتني 68 )1(، و 69 )2( من   5

الد�ستور الإ�سباين، واملادة 59 )1( من الد�ستور الروماين. 
�سل�سلة التفاقيات الأوروبية  )STE(، رقم 144  6

املادة 19 من التفاقية التي اأن�ساأت املجموعة الأوروبية  7
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نف�س احلقوق  النتخابية اإ�سوة باملواطنني الآخرين8، وذلك تبعا للمعاهدة 
الأوروبية حول اجلن�سية،9.

الت�سويت  حق  من  لكل  بالن�سبة  لالإقامة  �رسوط  فر�س  ميكن  ج.   
وبالن�سبة  العتيادية.  الإقامة  اإقامة  بكلمة  10ويق�سد  الرت�سح.  واأهلية 
يعترب  ل  معينة،  ملدة  اإقامة  ا�سرتاط  فاإن  واجلهوية،  املحلية  لالنتخابات 
متنافيا مع مبداأ القرتاع العام اإذا مل تتعد هذه املدة بع�س ال�سهور؛ ول 
ميكن القبول باأجل اأطول اإل من اأجل حماية الأقليات الوطنية11. وخالفا 
لهذا، مينح عدد لباأ�س به من الدول لي�س فقط حق الت�سويت، واإمنا حق 
املمار�سة  هذه  تكون  اأن  وميكن  اخلارج.  يف  املقيمني  ملواطنيها  الرت�سح، 
مبالغا فيها يف بع�س احلالت اخلا�سة، عندما يتم منح اجلن�سية مثال 
على اأ�سا�س عرقي. ومن املمكن التن�سي�س على الت�سجيل يف املكان الذي 
الإقامة منتظمة  اإذا كانت هذه  ثانوية،  اإقامة  الناخب على  يتوفر فيه 
وتتجلى، على �سبيل املثال، يف اأداء ال�رسائب املحلية؛ ومن امل�سلم به يف 

هذه احلالة، اأن ل يكون الناخب م�سجال يف مكان اإقامته الرئي�سية.
تعد حرية تنقل املواطنني داخل البلد و حق الدخول اإليه يف كل وقت من 
احلقوق الأ�سا�سية وال�رسورية لإجراء انتخابات دميوقراطية 12. و يف حالة 
اإرادتهم، فاإنه من  ما اإذا مت ب�سفة ا�ستثنائية نقل اأ�سخا�س �سدا على 
املنا�سب اأن يرتك لهم، ب�سفة انتقالية، اإمكانية اعتبارهم مقيمني يف 

مكان اإقامتهم ال�سابق.

د.   ميكن التن�سي�س على بع�س البنود القا�سية باحلرمان من احلقوق 
ال�سيا�سية. ويجب اأن تتنا�سب هذه القيود مع ال�رسوط املاألوفة حني يتم  

احلد من احلقوق الأ�سا�سية، وب�سكل خا�س يجب مراعاة مايلي13: 
تقف املعاهدة الأوروبية حلقوق الإن�سان دون ذلك. اللجنة الأوروبية حلقوق الإن�سان –   8

رقم 95/28858، قرار Gantchev  25/11/96 �سد بلغاريا، DR–87 �س 130.
(8) �سل�سلة التفاقيات الأوروبية  166، املادة 17.  9

قرار   ،96/31981 رقم  الإن�سان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة  الأخرية،  املرحلة  يف  انظر   10
7/9/1999، ق�سية Hilba �سد لي�ستين�ستاين.

  Polacco انظر اللجنة الأوروبية حلقوق الإن�سان، رقم 94/23450، قرار 97/9/15، ق�سية  11
و Garofalo  �سد اإيطاليا.

.1–II انظر فيما بعد  12
 Labita انظر على �سبيل املثال املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان، رقم 95/26772، قرار  13

�سد اإيطاليا بتاريخ 6 اأبريل 2002، النقطة 201 وما يليها.

اأن ين�س عليها القانون؛  •
اأن يتم فيها احرتام التنا�سب؛  •

اأن يكون احلرمان معلال باأ�سباب تتعلق بال�سحة العقلية اأو باإدانات   •
جنائية من اأجل جنح خطرية.

ويجب، عالوة على ذلك، اأن يكون احلرمان من احلقوق ال�سيا�سية متخذا 
من طرف حمكمة بوا�سطة قرار خا�س، اإل اأنه يف حالة احلرمان لأ�سباب 
القرار  هذا  عن  يرتتب  اأن  املمكن  من  فاإنه  العقلية،  بال�سحة  مرتبطة 

احلرمان من احلقوق املدنية.

وميكن اإخ�ساع احلرمان من اأهلية الرت�سح ل�رسوط اأقل �رسامة من تلك 
اخلا�سة بحق الت�سويت، لأن الأمر يتعلق هنا مبزاولة وظيفة عامة، ويكون 
اإذ ذاك من امل�رسوع اأن يبعد عنها الأ�سخا�س الذين يكون ن�ساطهم يف 

هذه املهمة معار�سا مل�سلحة عامة راجحة.

اللوائح االنتخابية   .2.1
يعترب التدبري ال�سليم للوائح النتخابية �سفة اأ�سا�سية ل�سمان القرتاع 
العام. و مع ذلك، قد يحدث اأن ل يتم ت�سجيل الناخب اإل بطلب منه. 
يف  عنه  ينتج  النتخابية،  اللوائح  دقة  عدم  اأن  عمليا  املالحظ  ومن 
اإلى النق�سان  الغالب تقدمي اعرتا�سات وترجع �سعوبة �سياغة اللوائح 
املواطنني مبا فيه  ال�سكان، وعدم اكرتاث  الإدارية، وتنقالت  املمار�سة  يف 
تعر�س عليهم، وحتى  النتخابية عندما  اللوائح  بالتحقق من  الكفاية 

تكون اللوائح ذات م�سداقية ينبغي توفر عدد من ال�رسوط :

يجب توفر لوائح انتخابية دائمة؛  .1
يجب اأن تخ�سع للتحيني املنتظم، على الأقل كل �سنة، بال�سكل   .2
الذي يجعل الإدارة البلدية )املحلية( معتادة، يف نف�س الوقت من 
كل �سنة، على اإجناز املهام املرتبطة بالتحيني. و اإذا كان ت�سجيل 
الناخبني ل يتم تلقائيا، فينبغي اأن يكون هذا الت�سجيل ممكنا ملدة 

من الوقت طويلة ن�سبيا؛
يجب ن�رس اللوائح النتخابية. ويتعني اإر�سال التحيني النهائي لهذه   .3
اأعلى، حتت مراقبة هيئة حمايدة وخمت�سة يف  اإدارة  اإلى  اللوائح 

تطبيق القانون النتخابي؛
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اأو   – الق�سائية  للمراقبة  خا�سعة   – اإدارية  م�سطرة  توفر  يجب   .4
يرد  اإذا مل  الت�سجيل  الناخب من طلب  م�سطرة ق�سائية، متكن 
يتم  اأن  البلدان،  بع�س  و ميكن، يف  النتخابية.  اللوائح  ا�سمه يف 
اأو حتى  15 يوما قبل النتخاب،  الت�سجيل يف الالئحة الإ�سافية 
ليربالية  عقلية  على  الأخرية  الإمكانية  هذه  تدل  و  القرتاع.  يوم 
بالنعقاد  ملزمة  تكون  من حمكمة  قرارا  تتطلب  ولكنها  قوية، 
عليها  تقوم  التي  التنظيم  م�ستلزمات  توافق  ول  القرتاع،  يوم 
الأنظمة الدميوقراطية. و يجب يف كل الأحوال ا�ستبعاد الإمكانية 
القرتاع  يوم  الناخبني  ي�سجل  ت�سويت كي  لكل مكتب  املرتوكة 

نف�سه؛
عالوة على ذلك، تتخذ عدم الدقة يف اللوائح النتخابية اإما �سكل   .5
الت�سجيالت غري قانونية واإما عدم ت�سجيل بع�س الناخبني. وينبغي 
الفقرة  يف  الواردة  للم�سطرة  موافقة  م�سطرة  هناك  تكون  اأن 
الت�سجيالت  ت�سحيح  يطلبوا  باأن  للناخبني  ت�سمح  ال�سابقة، 
اخلاطئة. و ميكن اأن يقت�رس حق طلب هذا الت�سحيح على الناخبني 

يف نف�س الدائرة اأو يف نف�س مكتب الت�سويت؛
الذين  الأ�سخا�س  الت�سويت  من  متكن  اأن  اإ�سافية  لقائمة  ميكن   .6
غريوا اإقامتهم اأو بلغوا ال�سن القانوين للت�سويت منذ ن�رس الالئحة 

النهائية. 

تقدمي الرت�سيحات   .3.1
من  عدد  جمع  �رسورة  بني  تعار�س  اأي  املبدئية  الناحية  من  هناك  لي�س 
الناحية  من  يبدو  العام.  القرتاع  ومبداأ  الرت�سيح  لتقدمي  التوقيعات 
ب�سهولة  حت�سل  الوهمية،  التنظيمات  خارج  الأحزاب،  كل  اأن  العملية 
على عدد التوقيعات املطلوبة، عندما ل يتم ا�ستعمال التقنيات املوافقة، 
للحيلولة دون تقدمي الرت�سيحات،. ويكون من الأف�سل، لتجنب مثل هذه 
املناورات، اأن ل ي�سرتط القانون توقيع اأكرث من 1 % من الناخبني 14. كما 
وا�سحة،  لقواعد  التوقيعات  من  التحقق  م�سطرة  تخ�سع  اأن  يجب 
خا�سة اإذا تعلق الأمر بال�سلطات امل�سوؤولة والآجال وجمموع التوقيعات 
بدل عينة منها فقط 15؛ اإل اأنه، عندما يظهر من عملية التحقق باأن 
جمموعة من  التوقيعات الكافية قد مت بلوغها، فاإنه ميكن التخلي عن 
الإنتهاء  يتعني  فاإنه  الأحوال،  كل  ويف  الأخرى.  التوقيعات  من  التحقق 

CDL )99( 66، �س 9.  14

من اإثبات الرت�سيحات يف بداية احلملة النتخابية، لأن الإثباتات املتاأخرة 
مت�س بامل�ساواة بني الأحزاب وبني املر�سحني فيما يخ�س اإمكانيات القيام 

باحلملة النتخابية.
ميكن  كفالة  طلب  على  تقوم  اأخرى  م�سطرة  هناك  تكون  اأن  ميكن 
ا�سرتدادها فقط اإذا كان املر�سح اأو احلزب قد ح�سل على ن�سبة معينة 
من الأ�سوات. وتبدو هذه الطريقة اأكرث فعالية من جمع التوقيعات. اإل 
اأن مبلغ الكفالة وعدد الأ�سوات املطلوب ل�سرتدادها ينبغي اأن ل يكونا 

مبالغا فيهما.

2. القرتاع املت�ساوي

تت�سمن امل�ساواة يف املجال النتخابي عدة جوانب، يتعلق البع�س منها 
بامل�ساواة يف القرتاع كقيمة اأوروبية م�سرتكة، والبع�س الآخر يتجاوز هذا 
امل�ستوى، اإذ ل ميكن اعتبارها جمرد ترجمة لقاعدة عامة. ويف كل الأحوال 
الت�سويت،  احت�ساب  امل�ساواة يف  هي  احرتامها  يتعني  التي  املبادئ  فاإن 
والقوة النتخابية، و تكافوؤ الفر�س. و على العك�س من ذلك، فاإن امل�ساواة 
يف النتائج، عن طريق التمثيلية الن�سبية فيما يخ�س الأحزاب واجلن�س 

مثال، ل ميكن اأن يتم فر�سها.

امل�ساواة يف احت�ساب الت�سويت   .1.2
يف  عادة  احلق  ناخب  لكل  اأن  الأ�سوات  احت�ساب  يف  امل�ساواة  تعني 
الذي  املتعدد،  الت�سويت  ا�ستبعاد  يتم   . اأكرث  لي�س  فقط  واحد  �سوت 
ي�سكل خمالفة مازالت قائمة يف الدميوقراطيات الفتية، �سواء اإذا تعلق 
تعلق  اأو  املكان  نف�س  يف  املتكرر  الت�سويت  من  الناخب  بتمكني  الأمر 
اأمكنة خمتلفة،  اآن واحد يف  الت�سويت يف  الناخب من   الأمر بتمكني 

كالت�سويت يف حمل الإقامة احلالية والإقامة ال�سابقة.

اأكرث  احل�سول على  للناخب  يحق  النتخابية  الأنظمة  بع�س  اأنه يف  اإل 
ي�سمح  الذي  النظام  –كما يف  الأمر مثال  يتعلق  اأن  وميكن  من �سوت. 
ب�سوت عن كل مقعد يتعني ملوؤه؛ اأو الإدلء ب�سوت يف  بقاعدة املزج – 
دائرة حمدودة، ثم بالإدلء ب�سوت اآخر يف دائرة اأكرب، كما هو احلال غالبا يف 
الأنظمة التي جتمع بني النظامني الأغلبي الأحادي والتمثيلية الن�سبية 
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ناخب  لكل  يكون  احلالة،  هذه  ويف  اجلهوي15.  اأو  الوطني  امل�ستوى  على 
نف�س عدد الأ�سوات مبقت�سى امل�ساواة يف احت�ساب الت�سويت.

امل�ساواة يف القوة االنتخابية   .2.2
تقوم القوة النتخابية، طاملا اأن القرتاع ل يجري يف دائرة موحدة، على اأن 
التق�سيم الرتابي يجب اأن يكون منظما بطريقة ت�سمح  بتوزيع املقاعد 
يف املجال�س الأولى التي متثل ال�سعب، ب�سكل مت�ساو بني الدوائر، وذلك 
ح�سب مقيا�س حمدد يتمثل يف  عدد املواطنني املقيمني يف الدائرة )مبن 
عدد  الإقت�ساء،  عند  اأو  امل�سجلني  الناخبني  عدد  اأو  القا�رسون(،  فيهم 
امل�سوتني. ومن املمكن اللجوء اإلى مزج هذه املقايي�س يف التوزيع. ويتم 
يقع  مل  واإذا  واملحلية.  اجلهوية  النتخابات  على  القواعد  نف�س  تطبيق 

احرتام هذا املبداأ فاإن الأمر يتعلق اآنذاك بهند�سة انتخابية.

تكون الهند�سة النتخابية فاعلة عندما يرتتب عن توزيع املقاعد، تفاوتات 
يكون  عندما  فاعلة  غري  وتكون  مرة،  لأول  تطبيقه  عند  التمثيلية  يف 
الرتابي ملدة طويلة بدون تغيري.  التوزيع  الإبقاء على  ناجما عن  التفاوت 
وعالوة على ذلك هناك منط اآخر من املناوراة يبدو فيما ي�سمى بالتجزيئ 
النتخابي )gerrymandring(، يتم اللجوء اإليه اأحيانا يف الأنظمة التي ل 
تكون ن�سبية على الوجه الأكمل، خا�سة منها اأنظمة القرتاع الأغلبي؛ 
ويقوم هذا النمط على تقطيع اعتباطي للدوائر النتخابية ل�سالح حزب 

معني.  
اجلغرايف والتق�سيمات الإدارية وحتى التاريخية التي غالبا ما تتم على 

اأ�سا�س اجلغرافيا.

التوزيع  مقيا�س  اإلى  بالنظر  قبوله  ميكن  الذي  الأق�سى  الفارق  يتوقف 
على كل حالة على حدة، ول ميكن اأن يتجاوز ن�سبة 10 %، ويف كل احلالت 
يجب اأن ل يتجاوز 15 % ، ماعدا اإذا تعلق الأمر بظرف خا�س )كوجود وحدة 
اإدارية قليلة ال�سكان، تكون مع ذلك يف م�ستوى وحدات اأخرى ممثلة على 

الأقل بنائب واحد، اأو كوجود اأقلية وطنية مركزة( 16.

انظر على �سبيل املثال املادة 64 من الد�ستور الألباين، واملادة 1 من القانون الحتادي   15
النتخابي الأملاين.

CDL– ؛ �س 5 ؛  CDL )2000(  2  س 8 ؛� ، CDL )99( 51 س 3 ؛� ،CDL )98(  45 انظر  16
AD )2002( 9 فقرة 22 ؛ 

التوزيع كل  الفاعلة، ل بد من جتديد  النتخابية غري  الهند�سة  لتجنب 
اأن تكون عملية التجديد خارج  ع�رس �سنوات على الأقل، ومن الأف�سل 

الفرتات النتخابية، وهو ما يحد من املناورات ال�سيا�سية17.

الهند�سة  ال�سهل جتنب  ا�سمية تعددية، يكون من  دوائر  يف حال وجود 
الدوائر طبقا  اإلى  ب�سكل منتظم  املقاعد  اإ�سناد  النتخابية عن طريق 
وحدات  مع  الدوائر متطابقة  تكون  اأن  بالتايل  يتعني  و  التوزيع.  ملقيا�س 
يتم  اأما عندما  التقطيع.  لإعادة عملية  تكون هناك حاجة  ولن  اإدارية، 
تطبيق نظام اأغلبي ا�سمي اأحادي، فاإن كل توزيع جديد للمقاعد يقت�سي 
اإعادة تقطيع للدوائر. وملا كانت الآثار ال�سيا�سية لتقطيع الدوائر لها وقع 
كبري، فمن ال�رسوري األ يكون هذا التقطيع يف �سالح طرف دون اآخر واأل 
امل�سكل  هذا  العتيقة  الدميقراطيات  تواجه  و  الوطنية.  بالأقليات  ي�رس 
ومن  الأخرى.  هي  خمتلفة  اأ�س�س  على  عليه  وت�ستغل  خمتلفة  بطرق 
وم�ساطر  ب�سيطة  مقايي�س  تتبنى  اأن  الفتية  للدميوقراطيات  املنا�سب 
ي�سهل تطبيقها. وقد يكون احلل الأف�سل هو اإخ�ساع امل�سكل يف بادئ 
الأمر للجنة تتكون غالبيتها من اأع�ساء م�ستقلني من بينهم ب�سفة 
متثيلية  وت�سم  الجتماع،  علم  يف  واآخر  اجلغرافيا  يف  خمت�س  خا�سة 
متوازنة لالأحزاب، واإن اقت�سى احلال، ممثلني عن الأقليات الوطنية. وبعد 
مع  اللجنة،  مقرتحات  باعتماد  املو�سوع  يف  البت  الربملان  يتولى   ذلك، 

اإمكانية وحيدة للطعن.

امل�ساواة يف الفر�ص   .3.2
يتعني �سمان امل�ساواة بني الأحزاب وبني املر�سحني، كما يتعني اأن تكون  
ب�سكل  القانون  نف�س  عليهم  تطبق  واأن  هوؤلء،  جتاه  حمايدة  الدولة 
مت�ساو. ويتعني ب�سفة خا�سة مراعاة احلياد بالن�سبة للحملة.النتخابية 
التمويل  و  منها،  العمومي  الطابع  ذات  الإعالمية،خا�سة  التغطية  و 

العمومي لالأحزاب واحلمالت.
»ن�سبية«.  وم�ساواة  »تامة«  امل�ساواة معنيني: م�ساواة  تكت�سي  اأن  ميكن 
فامل�ساواة التامة تعني معاملة الأحزاب دون اعتبار لأهميتها احلالية يف 
ا�ستعمال  على  امل�ساواة  هذه  تطبيق  ويتعني  الناخبني.  لدى  اأو  الربملان 
الربيدية  واخلدمات  الإعالنات،  )كتعليق  دعائية  لأغرا�س  التحتية  البنى 
العمومية  القاعات  وا�ستعمال  العمومية،  والتظاهرات  �سابهها،  وما 

)CDL–AD )2002 9، فقرة 23  17
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باعتبار  الأحزاب  معاملة  فتعني  الن�سبية،  امل�ساواة  اأما  لالجتماعات(. 
)تامة كانت  الفر�س  امل�ساواة يف  اأن  اأ�سوات.كما  ما ح�سلت عليه من 
التلفزة،  و  الإذاعة  يف  للحديث  املخ�س�سة  باملدة  تتعلق  ن�سبية(  اأم 
وبالإعانات املالية العمومية و اأ�سكال الدعم الأخرى. وميكن اأن تخ�سع 
الآخر  اجلزء  ويف  التامة  للم�ساواة  منها  جزء  يف  الدعم  اإجراءات  بع�س 

للم�ساواة الن�سبية. 
من  الرئي�سية  ال�سيا�سية  القوى  متكني  هو  الأ�سا�سي  الهدف  يكون 
اإ�سماع �سوتها يف كربى و�سائل اإعالم البلد، واأن كل القوى ال�سيا�سية 
توزيع  ومن  العمومي،  ال�سارع  حتى يف  اجتماعاتها  تنظيم  لها   ميكن 
وثائقها، و تعليق اإعالناتها يف اإطار احرتام حرية التعبري. يجب اأن تخ�سع 
هذه احلقوق لتقنني وا�سح، واأن يكون اأي م�س بها من طرف ال�سلطات 
وامل�ساركني يف احلملة على حد �سواء، مو�سوع عقوبات مالئمة. و يجب اأن 
تكون هناك طرق �رسيعة للطعن من �ساأنها معاجلة هذا الأمر قبل اإجراء 
القرتاع. اإل اأن عجز و�سائل الإعالم على تقدمي اأخبار حمايدة عن احلملة 
النتخابات.  اأثناء  املتكررة  امل�ساكل  اأحد  ي�سكل  واملر�سحني  النتخابية 
بالن�سبة لكل بلد، بجرد حل�سيلة و�سائل  اأهم مو�سوع هو القيام،  واإن 
للحديث  وقت  لالأحزاب  للمر�سحني كما  يتوفر  اأن  على  واحلر�س  الإعالم 
الإذاعية  القنوات  ذلك يف  مبا يف  متوازن،  ب�سكل  اإ�سهارية  اأو م�ساحات 

والتلفزية العمومية.
الإعالم  و�سائل  اأن  على  القانون  ين�س  اأن  يجب  التعبري،  حلرية  احرتاما 
الب�رسية اخلا�سة ت�سمن ملختلف امل�ساركني يف النتخابات  ال�سمعية – 

حدا من الولوج اإليها اأثناء القيام باحلملة النتخابية والدعاية.
ل�رسورة  خا�س  وب�سكل  التمويل،  ملو�سوع  لحقا18  التطرق  �سيتم 
�سفافيته. اأما فيما يخ�س م�ساريف الأحزاب ال�سيا�سية، فاإنه بالإمكان 

اأي�سا، �سمانا لتكافوؤ الفر�س، احلد منها، خا�سة يف جمال الدعاية.

امل�ساواة واالأقليات الوطنية   .4.2
القانون  ي�سمن  اأن  يجب  الدويل،  القانون  يف  بها  معرتف  ملبادئ  طبقا 
النتخابي امل�ساواة فيما يخ�س الأ�سخا�س املنتمني لأقليات وطنية، لذا، 
هذا  وعلى  جتاههم19  متييز  كل  منع  خا�سة  ب�سفة  يت�سمن  اأن  يجب 

 .5.3 II (19) انظر الف�سل  18
)157 STE( الإطار حلماية الأقليات الوطنية (20) املادة 1.4. من التفاقية –   19

الأ�سا�س، يجب ب�سفة خا�سة الرتخي�س لأحزاب الأقليات الوطنية.20 كما 
يجب األ  يرتتب عن تقطيع الدوائر اأو القواعد املتعلقة بالن�ساب جعل 
�رسوط وجود الأ�سخا�س املنتمني لأقليات يف الهيئة املنتخبة اأكرث �سعوبة.
ل ت�سكل خمالفة ملبداأ امل�ساواة، الإجراءات التي يتم اتخاذها ق�سد �سمان 
بالتن�سي�س  اأو  لها،21  مقاعد  بتخ�سي�س  وذلك  لالأقليات،  دنيا  متثيلية 
على ا�ستثناءات للقواعد املعمول بها يف توزيع املقاعد، كال�ستغناء عن  
التن�سي�س  ميكن  كما   . الوطنية22  الأقليات  لأحزاب  بالن�سبة  الن�ساب 
اأي�سا على اأن لالأ�سخا�س املنتمني لأقليات وطنية احلق يف الت�سويت، على 
ال�سواء، ل�سالح اللوائح العامة ولوائح الأقليات الوطنية.�رسيطة األ يلزم 

املر�سحون والناخبون بالإ�سارة اإلى انتمائهم اإلى اأقلية وطنية23  24.

امل�ساواة والت�ساوي بني اجلن�سني    .5.2
من املمكن، اإذا توفر الأ�سا�س الد�ستوري لذلك 25)26(، اأن يتم تبني قواعد 
ت�سمن بع�س التوازن بني اجلن�سني يف الأجهزة املنتخبة، قد يذهب اإلى 
حد التمثيلية املت�ساوية. ويف غياب هذا الأ�سا�س، فاإنه ميكن اعتبار هذه 

املقت�سيات مناق�سة ملبداأ امل�ساواة واحلرية املتعلقة باجلمعيات.

تتوقف اأهمية هذه القواعد على النظام النتخابي القائم. ففي نظام 
اللوائح املح�سورة، يكون الت�ساوي بني اجلن�سني مفرو�سا اإذا كان عدد كل 
من الرجال والن�ساء يف و�سعية القابلية لالنتخاب هو نف�س العدد. وعلى 
املزج،  الأف�سلية وقاعدة  اإذا كان م�سموحا بت�سويت  العك�س من ذلك، 
فلي�س موؤكدا اأن يختار الناخب مر�سحني من اجلن�سني، بل من املمكن اأن 

يوؤدي ذلك و باإرادة من الناخب، اإلى تركيبة غري متوازنة للهيئة املنتخبة.

 
1CDL–INF )2000( انظر بخ�سو�س منع الأحزاب ال�سيا�سية والإجراءات املماثلة  20

كما هو معمول به يف �سلوفينيا وكرواتيا.  21
كما هو معمول به يف اأملانيا وبولونيا. بل اإن القانون الروماين ين�س متثيل منظمات   22
التي نالت عددا من الأ�سوات ي�ساوي  %5 من العدد املتو�سط لالأ�سوات املعرب عنها  الأقليات 

بطريقة �سحيحة يف جمموع البلد من اأجل انتخاب نائب.
الإطار حلماية الأقليات الوطنية. املادة 3 من التفاقية –   23

CDL-INF )2000( 4 .انظر بخ�سو�س القانون النتخابي والأقليات الوطنية  24
25  انظر على �سبيل املثال املادة 3 )2( من الد�ستور الفرن�سي، واأنظر القرار ال�سادر يف 

18/11/1982، جمموعة قرارات املجل�س الد�ستوري، 1982، �س 66 وما بعدها.
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3. القرتاع احلر

والتعبري  اإرادته؛  ت�سكيل  الناخب يف  احلر جانبني. حرية  القرتاع  يت�سمن 
احلر عن هذه الإرادة، اأي الطابع احلر مل�سطرة الت�سويت وحقيقة النتائج 

املعلن عنها.

اإرادته  حرية الناخب يف ت�سكيل    .1.3
ت�ساوي  مع  ن�سبيا،  اإرادته  ت�سكيل  يف  الناخب  حرية  تتطابق  اأ. 
وال�سلطات العامة ب�سكل عام  الفر�س. وهي تقوم على اإلزام الدولة – 
الإعالم،  با�ستخدام و�سائل  بالتقيد بواجب احلياد خا�سة فيما يتعلق  ـ 
الأحزاب  اأو متويل  العمومي  ال�سارع  التظاهر يف  الإعالنات وحق  وتعليق 

واملر�سحني.

الواجبات  بع�س  اأي�سا  العمومية  ال�سلطات  عاتق  على  يقع  ب. 
الإيجابية. اإذ تكون مطالبة باإخ�ساع الرت�سيحات املقدمة اإليها  ب�سفة 
ا�ستثناء  اإل  منها  البع�س  منع  ميكن  ول  املواطنني.  لت�سويت  قانونية 
عندما تفر�س ذلك م�سلحة عامة اأ�سا�سية. كما اأن ال�سلطات العمومية 
تكون مطالبة بتمكني الناخب من معرفة اللوائح واملر�سحني عن طريق 
تعليق اإعالنات منا�سبة. ويجب اأن يكون هذا الإخبار يف متناول الأقليات 
الوطنية با�ستعمال  لغاتها، اإذا كانت هذه الأقليات  متثل ن�سبة معينة 

من ال�سكان.

و من املمكن اأي�سا اأن يقع امل�س بحرية الناخب يف ت�سكيل اإرادته ب�سبب 
ما يقوم به بع�س الأ�سخا�س من �رساء اأ�سوات الناخبني، وهو ما يجب 

على الدولة ا�ستباقه اأو زجره بكامل احلزم.

وحتى يتم ال�سمان الفعلي للقواعد اخلا�سة بهذه احلرية، يجب  ج. 
معاقبة انتهاكات القواعد ال�سابقة.

التعبري احلر عن اإرادة الناخب ومكافحة الغ�ص االنتخابي  .2.3
من الناحية العامة  .1.2.3

يتم  اأن  الأولى  بالدرجة  اإرادته  عن  التعبري  يف  الناخب  حرية  تقت�سي 

احرتام امل�سطرة املن�سو�س عليها يف القانون. من الناحية العملية يجب 
واملر�سحني  اللوائح  يخ�س  فيما  ب�سوته  الإدلء  من  الناخب  يتمكن  اأن 
امل�سجلني، وهو ما يتطلب اأن تكون يف متناوله اأوراق الت�سويت احلاملة 
لأ�سماء املر�سحني واأن يكون ممكنا و�سع هذه الأوراق يف �سناديق القرتاع. 
العمليات  لإجراء  ال�رسورية  الأماكن  تهيئ  اأن  الدولة  على  ويتعني 
النتخابية. و ينبغي اأن ل يتعر�س الناخب لتهديدات اأو �سغوطات �سواء 
اأو  الت�سويت  الأ�سخا�س، متنعه من  اأو عن  ال�سلطات  كانت �سادرة عن 
من الت�سويت ح�سب رغبته. ومن واجب الدولة اأن حتول دون وقوع هذه 

املمار�سات واأن تعاقب عليها.
عالوة على ذلك، للناخب احلق يف معرفة حقيقة النتائج املعلنة، ويجب 

على الدولة اأن تعاقب كل غ�س حمتمل.

م�ساطر الت�سويت   .2.2.3
لأن  النتخابي،  امل�سل�سل  اأ�سا�سيا طيلة  دورا  الت�سويت  تلعب م�ساطر 

فرتة الت�سويت هي التي تكون اأكرث عر�سة لعمليات الغ�س.
الدول، تغيريا جذريا  الدميوقراطية، يف بع�س  املمار�سات  يتطلب تطبيق 
يف العقليات. ويعود لل�سلطات اأن  ت�سجع على مثل هذا التغيري واتخاذ 
الإجراءات التي ت�سع حدا لبع�س ردود الأفعال اأو العادات التي لها تاأثري 
�سلبي على النتخابات. وكما هو ال�ساأن بالن�سبة »للت�سويت العائلي«26، 

حتدث معظم هذه املخالفات اأثناء م�سطرة الت�سويت.

توؤدي كل هذه املالحظات اإلى ال�ستنتاج التايل. يجب اأن تكون م�سطرة 
الت�سويت ب�سيطة. ولذلك تو�سي هذه الورقة باحرتام املقايي�س املحددة 

يف الفقرات التالية.

يف  من�سف  ب�سكل  ممثلة  ال�سيا�سية  احل�سا�سيات  خمتلف  كانت  اإذا 
مكتب الت�سويت، فاإنه من ال�سعب  وقوع الغ�س املادي؛ وعليه، هناك 
حمددان رئي�سيان يتعني ا�ستعمالهما للحكم على �سحة الت�سويت هما: 
عدد الناخبني امل�ساركني يف الت�سويت، مع مقارنته بعدد اأوراق الت�سويت 
بالرجوع  الأول  باملحدد  الإحاطة  وميكن  القرتاع.  �سندوق  يف  املو�سوعة 
اإلى عدد التوقيعات املوجودة يف ال�سجل النتخابي. وملا كانت الطبيعة 
الب�رسية هي ما هي عليه )وبغ�س النظر عن كل اإرادة يف الغ�س(، فاإنه من 

 4-I انظر الف�سل  26
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ال�سعب الو�سول اإلى تطابق كامل بني املحددين املذكورين؛ ومن املمكن 
هو  اإ�سافية كما  مبراقبة  القيام  عند  الدالة  القيمة  نوع من  يتوفر  اأن 
ال�ساأن بالن�سبة لأرومات اأوراق الت�سويت املرقمة، اأو ملقارنة جمموع الأوراق 
ال�سحيحة وامللغاة و غري امل�ستعملة قيا�سا مع عدد الأوراق املو�سوعة 
رهن اإ�سارة مكتب الت�سويت، اإل اأنه ل يجب املراهنة على قيام تطابق 
كامل بني خمتلف املحددات. بل اإن ما هو غري مرغوب فيه عند تعدد هذه 
املحددات هو اأن ل توؤخذ ماأخذ اجلد الفروق بني هذا املجموع وذاك وبالتايل 
ملحددين  �سارمة  مبراقبة  القيام  اإذن  الأف�سل  من  احلقيقية.  املخالفات 

اثنني بدل مراقبة رخوة وعدمية الفائدة ملتغريات متعددة.
اأوراق الت�سويت غري امل�ستعملة يف مكتب  يجب الإبقاء با�ستمرار على 
و يجب، عند  اآخر.  اأو حتفظ يف مكان  اأن ل تو�سع  ينبغي  و  الت�سويت، 
التي مل ت�ستعمل بعد  الأوراق  اأن تكون كل  الت�سويت،  افتتاح مكاتب 
ورقة  باأي  الحتفاظ  ميكن  ل  و  مثال.  الرئي�س  طاولة  على  للعيان،  بارزة 

ت�سويت يف خزانة اأو يف مكان اآخر.
ل يجوز توقيع اأوراق الت�سويت اأو ختمها حني يتم ت�سليمها للناخب لأن 
ال�سخ�س املكلف بتوقيع الأوراق اأو ختمها قد ي�سع عليها عالمة ت�سمح 
خمالفا  يعد  ما  وهو  الأ�سوات،  فرز  يتم  عندما  الناخب  هوية  بتحديد 

ل�رسية الت�سويت.
ل يجوز لأحد اأن مي�س ورقة الت�سويت اعتبارا من اللحظة التي ياأخذ فيها 

الناخب هذه الورقة.
من ال�رسوري اأن ي�سم مكتب الت�سويت ممثلني عن عدة اأحزاب واأن يح�رس 

عملية الت�سويت مالحظون يعينهم املر�سحون. 
يجب اأن يكون الت�سويت متاحا، يف كل الأحوال، يف مكتب للت�سويت. 
و ميكن القبول بطرق اأخرى للت�سويت ب�رسوط كما هو مبني يف النقط 

املوالية.

1.2.2.3 الت�سويت باملرا�سلة اأو بالتوكيل يف بع�س الأحوال
باملرا�سلة  الت�سويت  الأحيان  غالب  يكون ممكنا يف  الغربية،  البلدان  يف 
اأو بالتوكيل، علما باأن الأ�ساليب تختلف كثريا من بلد اإلى اآخر. و هكذا، 
اآخر  بلد  بلد وممنوعا يف  باملرا�سلة منت�رسا يف  الت�سويت  اأن يكون  ميكن 
ب�سبب قيام اإمكانيات الغ�س. و يجب عدم ال�سماح بهذا الت�سويت اإل 
املق�سود  التالعب  عن  بعيدة  اأي   – م�سمونة  الربيد  خدمات  كانت  اإذا 

ال�سماح  يجوز  ل  و  ب�سكل �سحيح.  تعمل  اأنها  بحيث  بها  وموثوقا   –
اأجل  اإذا خ�سع لقواعد �سارمة، من  اإل  التوكيل  بالت�سويت عن طريق 
جتنب الغ�س اأي�سا؛ ويجب اأن يكون عدد التوكيالت التي يح�سل عليها 

الناخب حمدودا.
تنظيم  اإذا كانت م�ساكل  املمار�سات  الت�سجيع على هذه  ينبغي عدم 
من  النوع  بهذا  الل�سيقة  ال�سعوبات  اإلى  تن�ساف  الربيدية  اخلدمات 
بالإمكان،  اأنه  اإل  املتزايد.  العائلي«  الت�سويت، خا�سة خطر »الت�سويت 
مع بع�س الحتياطات، ا�ستعمال الت�سويت بالتوكيل ق�سد متكني نزلء 
والناخبني  املحدودة،  احلركية  ذوي  والأ�سخا�س  وال�سجناء،  امل�ست�سفيات، 
الغ�س  اأ�سباب  تكون  عندما  وذلك  الت�سويت،  من  اخلارج  يف  املقيمني 
والتخويف منعدمة. و من �ساأن هذا احلل اأن يغني عن عملية نقل �سناديق 
القرتاع التي ترافقها م�ساكل واإمكانيات الغ�س. وباإمكان الت�سويت عن 
طريق املرا�سلة اأن يتم، ب�سعة اأيام قبل القرتاع، ح�سب م�سطرة خا�سة.
وبالفعل لي�س حمبذا اللجوء اإلى ال�سندوق املتنقل، نظرا ملخاطر الغ�س 
الكربى التي ينطوي عليها. واإذا مت مع ذلك الأخذ به، فيجب اأن يخ�سع 
ل�رسوط �سارمة، ت�سمح بتجنب الغ�س، خا�سة اإذا تواجد قرب ال�سندوق 
املتنقل عدة اأع�ساء من اللجنة النتخابية يف مكتب الت�سويت، ميثلون 

اجتاهات �سيا�سية خمتلفة.

2.2.2.3 ت�سويت الع�سكريني
فمن  القرتاع،  يوم  مبنازلهم  اللتحاق  من  الع�سكريون  يتمكن  مل  اإذا 
من  القريبة  الت�سويت  مكاتب  يف  ت�سجيلهم  يتم  اأن  فيه  املرغوب 
ثكناتهم. وتقوم القيادة املحلية بتبليغ هوية الع�سكريني احلا�رسين اإلى 
ال�سلطات البلدية التي تتولى ت�سجيلهم يف اللوائح النتخابية. وميكن 
اأن يقع ال�ستثناء من هذه القاعدة عندما تكون الثكنة بعيدة جدا عن 
اأقرب مكتب للت�سويت، ولذلك ينبغي اإحداث جلان خا�سة داخل الوحدات 
الع�سكرية لالإ�رساف على الفرتة ال�سابقة على القرتاع حتى ل يتمكن 

الروؤ�ساء من فر�س اختيارات �سيا�سية اأو اإ�سدار اأوامر يف �ساأنها.

3.2.2.3 الت�سويت الآيل والإلكرتوين 
اأو  اأو تو�سك اأن ت�ستعمل تقنيات الت�سويت الآيل  ت�ستعمل عدة بلدان 
الإلكرتوين. وت�سكل هذه التقنيات مزية وا�سحة عندما يتم تنظيم عدة 
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انتخابات يف نف�س الوقت، ولو اأن بع�س الحتياطات تكون واجبة للحد من 
خماطر الغ�س، كاأن ي�سمح للناخب باأن يراقب يف احلني ت�سجيل ت�سويته. 
الت�سويت ل  اأوراق  اأن �سكل  التحقق من  تاأكيد يكون من املهم  وبكل 
ي�سمح بوقوع اأي خلط. ومن املمكن اأي�سا، ق�سد القيام بعمليات التاأكد 
واإعادة احل�ساب يف حالة تقدمي �سكاية، توفري اآلة تطبع تلقائيا ورقة ت�سم 
علبة  الت�سويت يف  اأوراق  الطريقة  بنف�س  وجتمع  عنه  املعرب  الت�سويت 
كل  ت�سمح  اأن  اإذن  يجب  العيون.  عن  اإبعادها  اأجل  من  وذلك  مغلقة، 

الو�سائل امل�ستعملة بالتاأكد من �رسية الت�سويت.
يجب اأن يكون الت�سويت الإلكرتوين م�سمونا وموثوقا به. يكون م�سمونا 
اإذا كان باإمكان املنظومة املعتمدة اأن تقاوم الهجومات املتعمدة؛ ويكون 
املعدات  نقائ�س  كانت  ي�ستغل مهما  ذاته،  كان، يف حد  اإذا  به  موثوقا 
وبرناجمها املعلوماتي. وعالوة على ذلك، يجب اأن يكون يف متناول الناخب 
اإذا كان ذلك �رسوريا، التاأكد من ت�سويته واإمكانية ت�سحيحه، يف احرتام 

ل�رسية الت�سويت.
يف املقابل، يجب �سمان �سفافية املنظومة املعتمدة باأن يكون التحقق 

من ا�ستغالها ال�سحيح ممكنا.

4.2.2.3 الفرز 
يبدو من الأف�سل اأن يتم فرز الأ�سوات مبا�رسة يف مكاتب الت�سويت بدل 
القيام به يف مراكز خا�سة، فاأع�ساء هذه املكاتب قادرون متاما على هذه 
العملية، مما يحول دون نقل �سناديق القرتاع وما يرافقها من وثائق، ويحد 

بالتايل من خماطر اإ�سناد هذه املهمة اإلى الغري.
يجب اأن يكون فرز الأ�سوات �سفافا. و من املقبول اأن يح�رسه الناخبون 
امل�سجلون يف مكتب الت�سويت املعني، كما ينبغي اأن ي�سمح بح�سور 
مالحظني وطنيني ودوليني. و يتعني، بالن�سبة للمحا�رس، اأن حترر يف عدد 
كاف من الن�سخ حتى يت�سنى ت�سليم ن�سخة لكل واحد منهم؛ وتعلق 
واحدة من هذه الن�سخ يف احلني، ويحتفظ باأخرى يف مكتب الت�سويت، 

بينما تر�سل ثالث ن�سخة اإلى اللجنة اأو اجلهاز امل�رسف املخت�س. 
بع�س  على  التنظيمية  الن�سو�س  يف  التن�سي�س  يتم  اأن  الالزم  من 
الحتياطات العملية. و هكذا ينبغي مثال اأن تتم كتابة املحا�رس باحلرب 
معر�سا  يكون  الأخري  بهذا  يكتب  ما  لأن  ر�سا�س،  بقلم  ولي�س  اجلاف 

للم�سح.

يتوقف عمليا الوقت ال�رسوري لفرز الأ�سوات على فعالية رئي�س مكتب 
و  اآخر.  اإلى  مكتب  من  ملمو�س  ب�سكل  خمتلفا  يجعله  مما  الت�سويت، 
الكتيب  يف  املوجودة  التنظيمية  اأو  الت�رسيعية  املقت�سيات  فاإن  لذلك، 
اخلا�س بتكوين اأع�ساء مكاتب الت�سويت يجب اأن تن�س على م�سطرة 

ب�سيطة جرى اختبارها فيما قبل.
غري  اأو  الالغية  الأوراق  من  كبري  بعدد  الت�رسيح  جتنب  اأمكن  ما  يجب 
الناخب  نوايا  معرفة  على  العمل  يجب  ال�سك،  حالة  ويف  ال�سحيحة. 

امل�سوت.

5.2.2.3 نقل النتائج
هناك نوعان من النتائج. النتائج املوؤقتة والنتائج النهائية )قبل ا�ستنفاذ 
بفارغ  تنتظر  الإعالم  و�سائل  اأن  املالحظ  و  املتاحة(.  الطعن  طرق  كل 
ال�سرب، كما هو �ساأن البلد كله، النتائج املوؤقتة الأولى. وتتوقف �رسعة 
الإعالن عن النتائج املوؤقتة الأولى على نظام الت�سال القائم يف البلد 
اإلى  الت�سويت  نتائج مكتب  ت�سليم  املثال،  �سبيل  على  وميكن،  املعني. 
الدائرة من طرف رئي�س املكتب، مرفوقا بع�سوين من هذا املكتب يكونان 
حتمل  التي  الأمن  قوات  مراقبة  حتت  اأحيانا  املعار�سة،  لأحزاب  ممثلني 

املحا�رس، و�سندوق القرتاع الخ...
كيفما كانت ال�رسامة التي جرت بها عمليات الت�سويت وفرز الأ�سوات، 
اأن  الذي ميكن  الإهمال  رغم  اأهمية ق�سوى،  يكت�سي  النتائج  نقل  فاإن 
يطاله. لذا يتعني اأن يتم بطريقة �سفافة. وميكن اأن يكون نقل النتائج 
النتخابية  اللجنة  اإلى  ثم  الأعلى،  النتخابية  اللجنة  اإلى  الدائرة  من 
الفاك�س. ويف  عن طريق   – املخت�سة  العليا  الأجهزة  اإلى  اأو   – املركزية 
هذه احلالة يتم ن�سخ املح�رس باحلا�سوب وتعليق النتائج ح�سب التو�سل 
بها، اأو بثها تلفزيا. اإل اأنه يف هذه احلالة اأي�سا ميكن اأن تكون املبالغة يف 
ال�سفافية لها خطورتها، خا�سة اإذا كان اجلمهور غري معتاد على تلقي 
اأخبار متقطعة. و بالفعل، فاإن النتائج الأولى تاأتي عادة من احلوا�رس حيث 
اأن يتم  اإذن  يختلف الت�سويت عما هو عليه يف املناطق القروية. يجب 
اإخبار اجلمهور بكل و�سوح باأن النتيجة النهائية ميكن اأن تكون خمتلفة 
كثريا عن النتائج املوؤقتة. بل من املمكن اأن يحدث انقالب تام يف التوجه، 

خارج اأية مناورات. 
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4. القرتاع ال�رسي 
تهدف �رسية الت�سويت كمظهر من مظاهر حرية الت�سويت اإلى اإبعاد 
الناخب عن كل ال�سغوط التي قد تنتج عن تعرف الآخرين على اختياره، 
وهي لزمة يف كل مراحل امل�سطرة وخا�سة اأثناء القرتاع نف�سه وخالل 
فرز الأ�سوات. فالأمر ل يتعلق فقط بحق للناخب ولكن اأي�سا بالتزام يقع 

عليه، يوؤدي وجوبا اإلى بطالن الأوراق التي مت الك�سف عن م�سمونها 27.
الذي ي�سمح  يجب اأن يكون الت�سويت فرديا. و يعد الت�سويت العائلي – 
خمالفا ل�رسية  لع�سو من العائلة مبراقبة ت�سويت اأع�سائها الآخرين – 
الت�سويت؛ وهذا يعترب انتهاكا للقانون النتخابي غالبا ما تتم معاينته، 
اأ�سكال املراقبة التي ميار�سها ناخب  اآخر من  لذا يتعني منع كل �سكل 
على ت�سويت ناخب اآخر. ويبقى الت�سويت بالتوكيل حقا حمفوظا مع 

خ�سوعه ل�رسوط �سارمة.28
على  ينطوي  اأن  ميكن  الت�سويت  عن  الإم�ساك  اأن  مبا  ذلك،  على  عالوة 

اختيار �سيا�سي، فاإنه يجب عدم الك�سف للعموم عن لئحة امل�سوتني.
يجب معاقبة انتهاك �رسية الت�سويت ككل انتهاك للجوانب الأخرى من 

حرية الت�سويت.

5. القرتاع املبا�رس 
الرتاث  من  عن�رسا  الربملان  جمل�سي  لأحد  املبا�رس  النتخاب  ي�سكل 
القواعد  مراعاة  مع  و  الأوروبية.  القارة  جمموع  يف  امل�سرتك  الد�ستوري 
اخلا�سة املطبقة على املجل�س الآخر الذي قد يتم التن�سي�س عليه، فاإن 
تطبق  التي  الأخرى  الت�رسيعية  الهيئات  يعني  اأن  بد  ل  املبا�رس  القرتاع 
عليها املادة 3 من الربوتوكول الإ�سايف لالتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان، 
كما هو �ساأن برملانات الدول الحتادية.29 كما ل ميكن ت�سور احلكم الذاتي 
املحلي كعن�رس اأ�سا�سي يف الدميوقراطية بدون اأجهزة منتخبة حمليا. 30 
ويق�سد هنا باملجال�س املحلية تلك التي ت�سم مبدئيا جمموع الأجهزة 

انظر  CDL )2000( 2، �س 9  27
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التداولية دون امل�ستوى الوطني31 وعلى العك�س من ذلك، فاإن النتخاب 
املبا�رس لرئي�س اجلمهورية يعد، رغم طابعه املتكرر، اختيارا د�ستوريا لكل 

دولة.

6. دورية االنتخابات
وال�سيا�سية32  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  من  كل  ين�س 
الطابع  الإن�سان33 على  الأوروبية حلقوق  الإ�سايف لالتفاقية  والربوتوكول 
الدوري لالنتخابات. و هكذا جتري النتخابات الت�رسيعية عموما كل اأربع 
بالن�سبة  اأطول  ولية  على  التن�سي�س  املمكن  ومن  �سنوات؛  خم�س  اأو 

لالنتخابات الرئا�سية، اإل اأن ولية من �سبع �سنوات ينبغي عدم جتاوزها.

.II �رسوط تطبيق املبادئ 

�رسوط  اأطرتها  اإذا  اإل  الأوروبي  النتخابي  الرتاث  مبادئ  �سمان  ميكن  ل 
معينة.

الإن�سان  حقوق  احرتام  يقت�سي  عام،  طابع  ذو  وهو  �رسط،  اأول    –
املتعلقة  وتلك  والجتماع  التعبري  الأ�سا�سية، خا�سة منها حرية 

باجلمعيات، واإل تعذر قيام دميوقراطية حقيقية؛
النتخابي، حتى ل  للقانون  الن�سبي  ال�ستقرار  ثاين �رسط يفر�س    –

يتحول اإلى مو�سوع للمناورات احلزبية؛
امل�سطرية،  ال�سمانات  توفر عدد من  ثالث �رسط  واأخريا، يقت�سي    –

تتعلق خا�سة بتنظيم القرتاع. 

عالوة على ذلك، ل جتري النتخابات يف املطلق، ولكن �سمن نظام انتخابي 
ونظام حزبي حمددين و�سيتم اختتام هذا اجلزء الثاين بعدد من الأفكار يف 

هذا املجال، خا�سة حول العالقات بني النظامني النتخابي واحلزبي.

املادة 13 من امليثاق الأوروبي للحكم الذاتي املحلي  31
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1. احرتام احلقوق الأ�سا�سية 

بدون  دميوقراطية  بوجود  والقول  دميوقراطية  انتخابات  اإجراء  ميكن  ل 
واأي�سا  وال�سحافة،  التعبري  حرية  منها  خا�سة  الإن�سان،  حقوق  احرتام 
يف  مبا  �سيا�سية،  لأغرا�س  الجتماعات  وعقد  باجلمعيات  املتعلقة  تلك 
ذلك تاأ�سي�س اأحزاب �سيا�سية. ويكون احرتام هذه احلريات �رسوريا خا�سة 
اأثناء احلمالت النتخابية. ويجب اأن يكون احلد من هذه احلقوق الأ�سا�سية 
ل�رسوط  اأعم،  وب�سفة  الإن�سان،  حلقوق  الأوروبية  لالتفاقية  مطابقا 

خا�سعة للقانون وامل�سلحة العامة والن�سبية.

ومع ذلك، فاإن الت�رسيعات الوطنية غالبا ما حتتوي على قواعد حتد من 
حرية التعبري، قد يكون من املمكن تقبلها لو مت تاأويلها بطريقة �سيقة، 
الليربالية  التقاليد  فيها  تنعدم  دول  يف  جتاوزات  اإلى  تقود  قد  ولكنها 
والدميوقراطية. يف الظاهر، يكون الهدف من هذه القواعد هو ا�ستباق 
وحتى  وال�سلطات  املر�سحني  �رسف  كحماية  التعبري،  حرية  يف  الإفراط 
النظام الد�ستوري نف�سه. اأما يف الواقع، فاإنها ميكن اأن توؤدي اإلى الرقابة 
تعديل  اإلى  الهادف  اأو  ال�سلطات  اإلى  املوجه  ال�سيا�سي  اخلطاب  على 
الد�ستور، واحلالة هذه اأن ذلك ي�سكل جوهر النقا�س الدميوقراطي نف�سه. 
وهكذا فاإن القانون النتخابي يكون غري مطابق للمعايري الأوروبية عندما 
حق  يف  والقذف  ال�سب  عبارات  النتخابية  احلملة  وثائق  ت�سمني  مينع 
�سخ�سيات ر�سمية اأو مر�سحني اآخرين، وي�سمح مبتابعة ن�رس اأخبار مزيفة 
تقذف يف حق مر�سح، ويجعل املر�سحني م�سوؤولني عن بع�س النتهاكات 
املعدات  باإخ�ساع  الإلزام  اإن  منا�رسيهم.  طرف  من  املقرتفة  القانونية 
اإنتاجها وتلك  مع ذكر اجلهة التي طلبت  اخلا�سة باحلملة النتخابية – 
التي قامت باإنتاجها، وعدد الن�سخ وتاريخ الن�رس – لللجان النتخابية يعد 
اإذا كانت هذه اللجان ملزمة  �سكال من الرقابة ل ميكن قبوله، خا�سة 
مل�سمون  احلاملة  اأو  للقانون  املخالفة  املن�سورات  �سد  اإجراءات  باتخاذ 
لتجاوزات  املانعة  القواعد  كانت  كلما  �سحيحا  هذا  ويكون  مزيف. 

الو�سائط الإعالمية اأثناء احلملة النتخابية ذات طابع عام بارز.

حق اأ�سا�سي اآخر هام جدا يف الدميوقراطيات هو حرية التنقل داخل البلد، 
وكذلك حق املواطنني يف العودة اإلى بلدانهم متى �ساوؤوا.

2. م�ستوى القواعد وا�ستقرار القانون النتخابي 

التي  النتخابي  امل�سل�سل  القانون عامال هاما مل�سداقية  ا�ستقرار  يعد 
كانت   اإذا  وبالفعل  الدميوقراطية34.  لتوطيد  �رسورية  ذاتها  حد  يف  تعد 
القوانني تعدل با�ستمرار ، فاإن الناخب ميكن اأن يتيه ويتعذر عليه فهمها، 
اإذا كان لها طابع معقد؛ ومن املمكن ب�سفة خا�سة اأن نعترب،  خا�سة 
عن خطاأ اأو �سواب، اأن القانون النتخابي مبثابة اأداة ي�ستعملها من ميار�س 
يقرر  الذي  العن�رس  هو  لي�س  الناخب  ت�سويت  واأن  ل�ساحله،  ال�سلطة 

نتيجة النتخاب.
من الناحية العملية، ل يتعلق �سمان ال�ستقرار باملبادئ الأ�سا�سية التي 
يكون من ال�سعب ت�سور الطعن فيها، بقدر ما يتعلق ببع�س القواعد 
الأكرث دقة يف القانون النتخابي، خا�سة منها منط القرتاع يف حد ذاته، 
وت�سكيل اللجان النتخابية، وتقطيع الدوائر. فهي عنا�رس غالبا ما تبدو 
ولذلك، من  القرتاع،  لنتيجة  بالن�سبة  حا�سمة  عن خطاأ اأو �سواب –   –
الالئق يف �ساأنها جتنب املناورات ل�سالح احلزب احلاكم، بل واأي�سا حتى ما 

ي�سبه املناورات.
ما يتعني جتنبه، لي�س هو تعديل منط القرتاع، لأن بالإمكان دائما حت�سينه، 
واإمنا تعديله املتكرر اأو التعديل الذي يتم قبيل القرتاع )اأقل من �سنة(. 
و حتى يف غياب اإرادة املناورة، فاإن ذلك قد يظهر مرتبطا مب�سالح حزبية 

ظرفية.
لتجنب املناورات، ميكن اأن يتم يف الد�ستور اأو يف قانون اأ�سمى من القانون 
وت�سكيل  القرتاع،  منط  )مثل  ح�سا�سية  الأكرث  العنا�رس  تعريف  العادي 
اللجان النتخابية، والدوائر والقواعد املتعلقة بتقطيعها(. و هناك حل 
القانون  تغيري  حالة  الد�ستور، يف  التن�سي�س يف  وهو  �رسامة،  اأقل  اآخر 
النتخابي، على اأن النمط القدمي يبقى مطبقا على القرتاع املقبل – اإذا 
واأن النمط اجلديد لن ي�رسي اإل على  كان �سيجرى يف ال�سنة املقبلة – 

النتخابات املوالية.
اأما فيما تبقى، فاإن القانون النتخابي يجب اأن تكون له، مبدئيا، مرتبة 
القواعد  التنفيذ، خا�سة منها  بقواعد  يتعلق  فيما  و ميكن،  ت�رسيعية. 

التقنية واجلزئية، اأن يتم القت�سار على اتخاذها يف �سكل تنظيمي.
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3. ال�سمانات امل�سطرية 

تنظيم االقرتاع من قبل هيئة حمايدة   .1.3

�سيا�سية  مناورة  كل  عن  وال�ستقالل  واحلياد  ال�سفافية  عنا�رس  وحدها 
باإمكانها �سمان التدبري اجليد للم�سل�سل النتخابي، انطالقا من الفرتة 

ال�سابقة على القرتاع اإلى نهاية معاجلة النتائج.

يف الدول التي تكر�س فيها منذ مدة طويلة تقليد ا�ستقالل الإدارة عن 
النتخابي  القانون  العمومية  الوظيفة  تطبق  ال�سيا�سية،  ال�سلطة 
املعتاد  من  يكون  لذلك  و  ال�سلطة.  هذه  �سغوطات  عن  با�ستقالل 
واملقبول اأن يتم تنظيم العمليات النتخابية من طرف الإدارة، واأن تكون 

هذه العمليات حتت اإ�رساف وزارة الداخلية ب�سفة خا�سة.

وعلى العك�س من ذلك، يكون خطر تاأثري ال�سلطة على الإدارة كبريا،باأن 
يجعلها تعمل يف الجتاه الذي ير�سيها، وذلك عندما تكون الدول حديثة 
العهد بتنظيم انتخابات تعددية. و ل ي�سح هذا فقط بالن�سبة لل�سلطة 
التي  احلالة  املحلية، حتى يف  لل�سلطات  بالن�سبة  اأي�سا  ولكن  املركزية 

تكون فيها املعار�سة الوطنية هي التي تدبر هذه ال�سلطات.

وحمايدة،  م�ستقلة  انتخابية  جلان  اإحداث  ال�رسوري  من  يكون  لذلك،  و 
�سحة  ل�سمان  الت�سويت،  مكتب  م�ستوى  اإلى  الوطني  امل�ستوى  من 
النتخابات، اأو على الأقل حتى ل يكون امل�سل�سل النتخابي حمط �سكوك 

بوقوع خمالفات.

مت يف تقارير مكتب اجلمعية )الأوروبية( حول مالحظة النتخابات، ر�سد 
الأع�ساء  الدول  النتخابية يف عدد من  اللجان  التي عرفتها  املخالفات 
املركزية؛  اللجنة النتخابية  اأ�سغال  ال�سفافية يف  الأمر بنق�س  ويتعلق 
انتخابية م�ستقطبة �سيا�سيا؛  اإدارة  الفرز؛  تاأويل م�سطرة  اختالفات يف 
جمادلت حول تعيني اأع�ساء اللجنة النتخابية املركزية؛ تعيني اأع�ساء 
من هذه اللجنة من طرف موؤ�س�سة تابعة للدولة؛ �سيطرة احلزب احلاكم 

على اإدارة النتخابات.
مكلفة  دائمة،  اإدارية  بنية  املركزية  النتخابية  اللجنة  تكون  اأن  يتعني 

باحلفاظ على العالقة مع ال�سلطات املحلية واللجان الدنيا الأخرى، كما 
هو الأمر بالن�سبة لو�سع وتدبري اللوائح النتخابية.

واأن  مناق�سة  مو�سوع  مركزية  انتخابية  جلنة  ت�سكيل  يكون  اأن  ميكن 
يتحول اإلى رهان �سيا�سي جوهري عند �سياغة القانون النتخابي. و من 
املفرو�س اأن متكن اخلطوط التوجيهية التالية، ما اأمكن ذلك، من �سمان 

حياد وكفاءة اللجنة املذكورة.

ب�سفة عامة، يجب اأن تت�سمن اللجنة.
بتدبري  مكلفة  ق�سائية  هيئة  كانت  اإذا  ما  حالة  ويف  قا�سيا:    –
خالل  من  م�سمونا  يكون  اأن  يجب  ا�ستقاللها  فاإن  النتخابات، 
تابعني  املعينون  الق�ساة  يكون  ل  اأن  ينبغي  و  �سفافة؛  م�سطرة 

لالأ�سخا�س املر�سحني؛
مندوبني عن الأحزاب املمثلة يف الربملان اأو التي ح�سلت على الأقل    –
ممثلة  الأحزاب  تكون  اأن  يجب  الأ�سوات.  من  معينة  ن�سبة  على 
هذه  تكون  اأن  وميكن  املركزية؛  النتخابية  اللجنة  يف  بالت�ساوي 
امل�ساواة باملعنى ال�سيق اأو الن�سبي، اأي قائمة اأو غري قائمة على 
ما لالأحزاب من اأهمية انتخابية خا�سة بكل واحد منها 35 وعالوة 
على ذلك، فاإنه يجب اأن تتوفر ملندوبي الأحزاب موؤهالت يف املادة 

النتخابية واأن مينع عليهم القيام باحلملة النتخابية.

ميكن، بالإ�سافة اإلى ما �سبق، اأن ت�سم اللجنة النتخابية املركزية. 
ممثلني لالأقليات الوطنية؛ ومن املحبذ وجود هوؤلء املمثلني عندما    –

تكون لالأقلية الوطنية اأهمية داخل الرتاب املعني بهذا الأمر؛
ممثال عن وزارة الداخلية. اإل اأن وجود ممثل عن هذه الوزارة داخل اللجنة    –
بالبلد. ولقد  تاريخية خا�سة  دائما مرغوبا فيه لأ�سباب  ل يكون 
�رسحت اجلمعية الأوروبية خالل مهامها يف املالحظة النتخابية، 
بان�سغالها لعدة مرات، بنقل امل�سوؤوليات التي كانت م�سندة فيما 
قبل بقوة القانون للجان انتخابية متعددة الأطراف اإلى موؤ�س�سة 
بني  ممكنا  يبقى  التعاون  اأن  اإل  التنفيذية.  لل�سلطة  خا�سعة 
اللجنة النتخابية املركزية ووزارة الداخلية، ولو على الأقل لأ�سباب 

انظر �سابقا I، الفقرة 3.2  35



�سفحة 42مدونة ح�سن ال�سلوك يف جمال االنتخابات �سفحة► 43اخلطوط التوجيهية والتقرير التف�سريي ►

عملية، كما هو �ساأن نقل وتخزين اأوراق الت�سويت ومعدات اأخرى. 
و ينبغي، بالن�سبة للباقي، اأن ل يتمكن اجلهاز التنفيذي من التاأثري 

على ت�سكيل اللجان النتخابية 36 

يجب، ب�سكل عام، جتنب عزل اأع�ساء اللجان النتخابية من قبل الهيئات 
الذي  العزل  بخالف  و  ا�ستقاللهم.  يف  يطعن  ذلك  لأن  عينتهم،  التي 
ي�سدر عن �سلطة تقديرية، فاإن العزل خلطاأ وظيفي، اأو حتى ب�سبب عدم 
الكفاءة يعد مقبول. اإل اأنه يف هذه احلالة يتعني اأن ين�س القانون على 
اأ�سباب العزل ب�سكل وا�سح وحمدد )فمثال يكون من غري املقبول الإ�سارة 

املبهمة اإلى » اأعمال من �ساأنها امل�س ب�سمعة اللجنة » (.

يف الدميوقراطيات العريقة حيث ل توجد جلان انتخابية، نظرا لقيام هيئة 
اأخرى حمايدة تكون خمت�سة يف املجال النتخابي، يجب اأن تكون لالأحزاب 

�سلطة مالحظة عمل هذه الهيئة.

ولكن  اأهميتها،  لها  املركزية  النتخابية  اللجنة  تركيبة  اأن  املوؤكد  من 
لي�س اأكرث اأهمية  من طريقة ا�ستغال هذه اللجنة لذا، يتعني اأن يكون 
نظامها الداخلي دقيقا لأن الروؤ�ساء غالبا ما ي�سمحون لالأع�ساء باحلديث 
املتوا�سل وهو ما يفرط فيه هوؤلء. ل بد اأن ين�س النظام املذكور على 
جدول اأعمال وعلى حتديد مدة تناول الكلمة من طرف كل ع�سو، يف ربع 
�ساعة مثال. واإل فاإن من �ساأن املناق�سات الالمتناهية اأن حتجب الق�سايا 

الأ�سا�سية. 

تتعدد طرق اتخاذ القرار، لذا، من املحبذ اأن يتم اتخاذ القرارات بالأغلبية 
املو�سوفة )كاأغلبية الثلثني مثال(، وذلك لت�سجيع النقا�س بني الأغلبية 
واأحزاب الأقلية ولو مع واحد منها. ويعد اللجوء اإلى الرتا�سي اأمرا حممودا.

يجب اأن تكون اجتماعات اللجنة النتخابية املركزية مفتوحة للجميع مبا 
يف ذلك و�سائل الإعالم، )ولهذا ال�سبب يتعني حتديد مدة تناول الكلمة(. 
عن  والت�سالت  الإعالميات  قاعات  زيارة  بالإمكان  يكون  اأن  يجب  كما 

طريق الهاتف والفاك�س واآلت الن�سخ الإلكرتوين.
يجب اأن تكون لللجان، �سواء على م�ستوى اجلهات اأو الدوائر، نف�س تركيبة 
اللجنة النتخابية املركزية. وتلعب جلان الدوائر، يف حالة القرتاع الأغلبي 
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الإ�سمي الأحادي، دورا مهما لأنها حتدد الفائز يف النتخابات الت�رسيعية. 
اإلى اللجنة  اأهمية يف نقل النتائج  وتلعب اللجان اجلهوية دورا ل يقل 

النتخابية املركزية.
يتطلب اإجراء النتخابات وجود فريق موؤهل  من املوظفني، يكون متوفرا 
النتخابية  اللجنة  اأع�ساء  يكون  اأن  ويتعني  خا�سة37.  �سالحيات  على 
املركزية خمت�سني يف القانون وعلم ال�سيا�سة والريا�سيات، اأو ممن لهم 

دراية بالق�سايا النتخابية.
الإدارة  اللجان النتخابية، على كل م�ستويات  اأع�ساء  اأن يح�سل  يجب 
متاحا  التكوين  هذا  يكون  اأن  ويجب  موحد.  تكوين  على  النتخابية، 
لأع�ساء اللجان الذين اختارتهم الأحزاب. ويف هذا الإطار، تبني، يف كثري 

من احلالت، انعدام موظفني مكونني وموؤهلني. 
اإلى  يرجع  اأنه  على  تن�س  مادة  النتخابي  القانون  يت�سمن  اأن  يجب 
اللجنة  وحاجيات  طلبات  تلبية  امل�ستويات(  كافة  )على  ال�سلطات 
النتخابية. ومن املمكن اإ�سدار تعليمات لوزارات خمتلفة ولأجهزة اأخرى 
من الإدارة العمومية، ولعمداء املدن وموظفي البلديات ق�سد م�ساعدة 
اخلا�سة  واملالية  الإدارية  بالعمليات  القيام  طريق  عن  النتخابية  الإدارة 
باإعداد واإجراء النتخابات. وهكذا، باإمكان اجلميع التكفل بو�سع وتوزيع 
والأختام  القرتاع،  و�سناديق  الت�سويت،  واأوراق  النتخابية،  ال�سجالت 
الر�سمية، وكل املعدات الأخرى ال�رسورية، واأي�سا باتخاذ الإجراءات الالزمة 

لعمليات التخزين والتوزيع والأمن.

مالحظة االنتخابات    .2.3
امل�سل�سل  جريان  مدى  مبعاينة  هاما  دورا  النتخابات  مالحظة  تلعب 

النتخابي ح�سب القواعد املعمول بها.
الوطنيون  املالحظون  املالحظني.  من  اأ�سناف  ثالثة  بني  التمييز  ميكن 
واملالحظون  لها  التابعني  غري  الوطنيون  واملالحظون  لالأحزاب،  التابعون 
الدوليون )بدون انتماء حزبي(. ويف واقع الأمر فاإن التمييز بني ال�سنفني 
الأولني لي�س بديهيا. و لذلك، من الأف�سل اأن تكون املالحظة مفتوحة 

اإلى اأق�سى حد على كل من امل�ستويني الوطني والدويل. 
التاأكد من  اإلى  القرتاع فقط، ولكنها تهدف  بيوم  املالحظة  تتعلق  ل 
وقوع خمالفات �سواء قبل القرتاع )كالتدبري اخلاطئ للوائح النتخابية، 
اإجراءات حتد من حرية  اأو  املر�سحني،  ت�سجيل  دون  وجود عقبات حتول  اأو 
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التعبري، اأو انتهاكات للقواعد اخلا�سة بولوج و�سائل الإعالم اأو بالتمويل 
على  )كال�سغوطات  القرتاع  اأثناء  اأو  النتخابية(،  للحمالت  العمومي 
اأو بعده  اإلخ...(،  الناخبني، والت�سويت املتعدد، وانتهاك �رسية الت�سويت، 
تكون  اأن  خا�سة  ب�سفة  ويتعني،  النتائج(.  واإعالن  الفرز  اأثناء  )خا�سة 

املالحظة من�سبة على مدى  احرتام ال�سلطات لواجب احلياد.
املالحظة الدولية �رسورية حيث تنعدم تقاليد املراقبة املحايدة ل�سحة 

النتخابات.
يجب ب�سكل عام، متكني املراقبني وطنيني كانوا اأم دوليني من ا�ستجواب 
كل الأ�سخا�س احلا�رسين، وتدوين مالحظاتهم، وتقدمي تقارير ملنظماتهم؛ 

اإل اأنهم ملزمون بالإم�ساك عن كل تعليق.
يجب اأن يحدد القانون بو�سوح الأماكن التي مينع على املالحظني زيارتها، 
وذلك حتى ل يتعر�س عملهم لالإعاقة املفرطة. وهكذا قد يكون القانون 
فيها  يجري  التي  الأماكن  اإل  يزوروا  ل  باأن  للمالحظني  ي�سمح  الذي 
القرتاع )اأو الت�سويت( حمط تاأويل �سيق خاطئ من طرف بع�س مكاتب 

الت�سويت38.

وجود نظام طعن فعال    .3.3
اأن  الواجب  من  ورق،  على  حربا  النتخابي  القانون  قواعد  تبقى  ل  حتى 
خمت�سة.  هيئة  اأمام  بها  التقيد  عدم  يف  الطعن  املمكن  من  يكون 
فيها  الطعن  ي�سمح  حيث  القرتاع،  نتيجة  على  خا�سة  هذا  وينطبق 
الت�سويت؛ كما ينطبق  التي قد تعرفها  م�سطرة  اإثارة املخالفات  من 
بحق  تعلق منها  ما  القرتاع، خا�سة  قبل  املتخذة  القرارات  على  اأي�سا 
الت�سويت، واللوائح النتخابية، والقابلية لالنتخاب، و�سحة الرت�سيحات، 
والتقيد بقواعد احلملة النتخابية والولوج اإلى و�سائل الإعالم والتمويل 

العمومي لالأحزاب.

ملعاجلة املخالفات التي تثريها الطعون ميكن ت�سور حلني:
معاجلة الطعون من طرف املحاكم، �سواء كانت هذه املحاكم عادية    –

اأو خا�سة، اأو د�ستورية؛
معاجلة الطعون من طرف هيئات خمت�سة هي اللجان النتخابية.    –
وميكن هذا النظام من امتيازات حقيقية، بالنظر اإلى التخ�س�س 
الأوروبي،  املجل�س  النتخابات،  مالحظي  دليل  النتخابات،  مالحظة  بخ�سو�س  اأنظر   38

.1996

الكبري لهذه اللجان والتي تكون على دراية اأكرب بامل�سائل النتخابية 
اأن  باب الحتياط،  املحبذ، من  و مع ذلك، فمن  باملحاكم.  مقارنة 
اللجنة  �ستكون  عليه،  و  الق�سائية.  املراقبة  نوع من  اإقامة  يتم 
واملحكمة  الطعن،  يف  الأولى  الدرجة  مبثابة  املركزية  النتخابية 

املخت�سة مبثابة الدرجة الثانية.

ب�ساأن  يق�سي  الذي  الربملان  اأمام  الطعن  على  اأحيانا  التن�سي�س  يتم 
القرتاع اخلا�س به. اإل اأنه من املمكن اأن ترتتب عن هذه الطريقة قرارات 
مدة  منذ  معروف  هو  كما  ابتدائيا  ذلك  يتم  اأن  املقبول  من  �سيا�سية. 

بعيدة، واإل فاإن اإمكانية الطعن الق�سائي يجب اأن تكون قائمة.

الإمكان، خا�سة عندما  قدر  الطعن خمت�رسة  تكون م�سطرة  اأن  يجب 
هذه  يخ�س  فيما  ويتعني،  القرتاع.  قبل  املتخذة  بالقرارات  الأمر  يتعلق 
النقطة، جتنب عقبتني. من جهة، اأن ل توؤدي م�سطرة الطعن اإلى تاأخري 
اأثر التعليق، اأن ل  امل�سل�سل النتخابي؛ ومن جهة ثانية، ونظرا لنعدام 
يتم اتخاذ قرارات الطعن بعد النتخابات، واحلالة هذه اأنه كان بالإمكان 
اتخاذها قبل ذلك. و عالوة على ذلك، فاإن القرارات املتعلقة بنتائج القرتاع 
يجب اأن ل تاأتي متاأخرة، خا�سة عندما يكون املناخ ال�سيا�سي م�سحونا. 
واأن تكون هيئة  الطعن ق�سرية جدا  اآجال  تكون  اأن  اآن  يقت�سي يف  مما 
الطعن ملزمة بالبت يف اأقرب وقت ممكن. و مع ذلك، فاإنه يتعني اأن تكون 
اأجل �سمان ممار�سة حقوق الدفاع  الآجال كافية لت�سمح بالطعن، من 
واخلروج بقرار حكيم. و يبدو اأجل ثالثة اإلى خم�سة اأيام ابتدائيا )بالن�سبة 
لكل من الطعن واإ�سدار احلكم( اأجال معقول بالن�سبة للقرارات املتخذة 
)من  العليا  الهيئات  تتوفر  اأن  املقبول  فمن  ذلك،  ومع  النتخابات.  قبل 

جمال�س عليا وحماكم د�ستورية( على وقت اأطول ق�سد البت.

بالإ�سافة اإلى هذا، ينبغي اأن تكون امل�سطرة ب�سيطة. وهكذا، فاإن متكني 
ي�ساهم  خا�سة،  مطبوعات  من  بطعون  التقدم  يف  الراغبني  الناخبني 
خا�سة  القبول،  عدم  قرارات  جتنب  يتم  وحتى  امل�سطرة39.  تب�سيط  يف 
عندما تثار الق�سايا ال�سيا�سية احل�سا�سة، فاإنه من ال�رسوري البتعاد عن 

التم�سك بال�سكليات. 

39  انظر CDL )98( 45 ، �س 11.
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اأن يتم البت بو�سوح من طرف القانون  عالوة على ذلك، ينبغي قطعا 
الراجعة  وامل�سوؤوليات  الخت�سا�س  قواعد  خا�سة  الطعن،  قواعد  يف 
�سلبي  اأو  اإيجابي  نزاع  كل  جتنب  اأجل  من  وذلك  الهيئات،  اإلى خمتلف 
حول الخت�سا�سات. و هكذا، ينبغي اأن ل يكون ممكنا، ل للطاعنني ول 
خطر  فاإن  بالفعل،  و  الطعن.  هيئة  اختيار  �سواء،  حد  على  لل�سلطات 
الإعرا�س عن اإ�سدار الأحكام يكرب اإذا كان الطعن ممكنا بالتعاقب اأمام 
املحاكم واللجان النتخابية، اأو يف غياب حتديد وا�سح لالخت�سا�سات بني 
حماكم متعددة كما هو ال�ساأن فيما يخ�س املحاكم العادية واملحكمة 

الد�ستورية،  مثال. 

ميكن الف�سل من طرف املحاكم البتدائية يف النزاعات املرتبطة باللوائح 
حتت  العامة  املحلية  الإدارة  اخت�سا�س  اإلى  مثال  ترجع  التي  النتخابية 

مراقبة اللجان النتخابية اأو بتعاون معها.

يجب العرتاف على نطاق وا�سع باأهلية الطعن. وهكذا يتعني فتح الطعن 
اأمام كل ناخب يف الدائرة وكل مر�سح يتقدم فيها. اإل اأنه بالإمكان فر�س 

ن�ساب معقول بالن�سبة لطعون الناخبني املتعلقة بنتائج النتخابات.
يف  احلق  للطاعنني  ي�سون  ق�سائي  طابع  للم�سطرة  يكون  اأن  يجب 

اإ�رساكهم يف املحاكمة.

باإمكانها  اأن يكون  اأهميتها لذا، يجب  تكت�سي �سلطات هيئة الطعن 
توزيع  تعديل  اأي  النتيجة،  على  معينة  اأثرت خمالفة  اإذا  القرتاع  اإلغاء 
املقاعد. ويجب تدقيق هذا املبداأ العام، بحيث ل يكون حتما من الالزم 
نف�سها؛  الدائرة  جمموع  ول  الرتاب،  جمموع  الإلغاء  ق�ساء  ي�سمل  اأن 
مكاتب  من  مكتب  الإلغاء  يهم  اأن  يجب  ذلك،  من  العك�س  على  بل 
الت�سويت على حدة. وهذا �سيكون من �ساأنه جتنب و�سعيتني ق�سويتني. 
حمدودة  املخالفات  فيه  تكون  الذي  الوقت  يف  القرتاع  جمموع  اإلغاء 
جغرافيا؛ رف�س اإلغاء القرتاع عندما تكون الرقعة اجلغرافية للمخالفات 
غري كافية. فاإلغاء النتخاب يجب اأن يوؤدي اإلى اإعادة النتخاب يف النطاق 
الذي مت فيه الإلغاء. عندما تكون اللجان النتخابية العليا هيئات طعن، 
النتخابية  اللجان  عن  ال�سادرة  القرارات  تعديل  �سلطة  متلك  اأن  يجب 

العليا، اأو اإلغائها تلقائيا.

نقاط اأخرى ت�ستحق ال�ستعرا�س.

تنظيم وا�ستغال مكاتب الت�سويت    .4.3
امل�ساطر  احرتام  وكذلك  الفرز  وعملية  الت�سويت  نظام  جودة  تتوقف 
النتخابية على تنظيم وا�ستغال مكاتب الت�سويت. و تربز تقارير مكتب 
من  عددا  دول،  عدة  يف  النتخابات  مالحظة  ب�ساأن  الأوروبية  اجلمعية 
اختالفات  اإبراز  مت  هكذا  و  لالقرتاع.  املادية  باجلوانب  املتعلقة  املخالفات 

مهمة بني مكاتب الت�سويت يف جهات خمتلفة داخل نف�س الدولة.

خمالفات  للجمعية  املالحظة  فرق  متعددة،  حالت  يف  اأي�سا،  اأظهرت 
تقنية كما هو �ساأن �سناديق القرتاع التي ل حتمل طابعا وا�سحا اأو غري 
خمتومة اأو كتبت عليها معلومات خاطئة، اأو اأوراق الت�سويت املعقدة، 
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ال�سيئ  ال�ستعمال  اأو  ال�سناديق،  اأو  الت�سويت  اأوراق  مالءمة  عدم  اأو 
مالحظني  غياب  اأو  امل�سوتني،  هوية  حتديد  يف  النق�س  اأو  لل�سناديق، 

حمليني.

من املمكن اأن مت�س هذه املخالفات والنقائ�س يف جمموعها، اإ�سافة اإلى 
الدعاية ال�سيا�سية داخل مكاتب الت�سويت وكذلك م�سايقات ال�رسطة، 

ب�سحة امل�سل�سل النتخابي، بل واأن تف�سد نزاهته.

التمويل    .5.3
هاما  عامال  النتخابية  واحلمالت  ال�سيا�سية  الأحزاب  متويل  تقنني  يعد 

ل�سمان �سحة امل�سل�سل النتخابي.
�رسورية،  تعد  التي  املالية  ال�سفافية  �سمان  الأولى  الدرجة  يف  يجب، 

مهما كان م�ستوى تطور الدولة ال�سيا�سي والقت�سادي.
املالية  احل�سابات  يهم  الأول  امل�ستوى   ال�سفافية يف م�ستويني.  تتجلى 
وهكذا  وم�سبوطة.  خا�سة  حما�سبة  يف  ك�سفها  واإلزامية  للحمالت 
بالإمكان اأن توؤدي خمالفة  للقواعد اأو وجود فرق بالقيا�س مع ال�سقف 
فيهم  الثاين  امل�ستوى  اأما  القرتاع.  اإلغاء  اإلى  للم�ساريف  القانوين 
مراقبة و�سعية املنتخب املالية قبل وبعد وليته. و يكون للجنة مكلفة 
تاأخذ علما بت�رسيحات املنتخبني، وهي ت�رسيحات  اأن  بال�سفافية املالية 
اإلى  اأن يحول عند القت�ساء  اأن ملف املعني ميكن  اإل  تخ�سع لل�رسية؛ 

النيابة. 

يف الدول الأحادية، ينبغي مبدئيا اأن تتحمل الدولة النفقات املرتتبة على 
ال�سلطات املحلية واملتعلقة باإجراء اقرتاع وطني، وت�سديد اأجور اأع�ساء 

اللجان النتخابية، وطبع اأوراق الت�سويت اإلخ...
للتذكري، من املنا�سب، فيما يخ�س التمويل العمومي لالأحزاب واحلمالت، 
احرتام مبداأ تكافوؤ الفر�س )باملعنيني »ال�سيق« اأو »الن�سبي«(. 40 و على اأي 
حال، فاإن التمويل العمومي يجب اأن يهم كل الأحزاب املمثلة يف الربملان. 
ال�سيا�سية،  القوات  خمتلف  بني  التكافوؤ  هذا  �سمان  اأجل  من  اأنه  اإل 
التي  ال�سيا�سية  الت�سكيالت  اأي�سا  العمومي  التمويل  اأن ي�سمل  ميكن 
لالنتخابات.  مبر�سحني  وتتقدم  الناخبة  الهيئة  من  مهمة  ن�سبة  متثل 
الأحزاب  العمومي مبراقبة ملحا�سبة  باملال  الأحزاب  ويجب ا�سرتاط متويل 

3.2-I انظر ما �سبق  40

احل�سابات(.  )كمجال�س  خا�سة  عمومية  اأجهزة  طرف  من  ال�سيا�سية 
ويتعني اإذن على الدول اأن ت�سجع �سيا�سة ال�سفافية بالن�سبة لالأحزاب 

ال�سيا�سية التي ت�ستفيد من متويل عمومي41 .

االأمن    .6.3
يتعني التن�سي�س يف كل قانون انتخابي على تدخل قوات الأمن عند وقوع 
ما ي�ستدعي ذلك. ينبغي، عند القت�ساء، متكني رئي�س مكتب الت�سويت 
اأو من ينوب عنه من كامل ال�سلطة ل�ستدعاء ال�رسطة. و من املهم اأن ل 
ي�سمل هذا احلق جمموع اأع�ساء املكتب، لأنه يتعلق بو�سعية تقت�سي 

اتخاذ قرار فوري، بدون مناق�سة.
يف بع�س الدول، ي�سكل ح�سور اأفراد ال�رسطة يف مكاتب الت�سويت تقليدا 
ل ترتتب عنه بال�رسورة، ح�سب تقارير املالحظني، ا�سطرابات اأو �سغوطات 
على الناخبني. و املالحظ اأن وجود ال�رسطة يف مكاتب الت�سويت يكون 
اأن  ولو  الغربية،  الدول  لبع�س  النتخابية  القوانني  عليه يف  من�سو�سا 

هذه املمار�سة عرفت التغيري مع مرور الوقت. 

اخلـامتــة

النتخابي  للرتاث  اخلم�سة  املبادئ  احرتام  للدميوقراطية  �رسوريا  يعترب 
الأوروبي )القرتاع العام، املت�ساوي، احلر، ال�رسي واملبا�رس(. ويف هذا الإطار، 
تتخذ الدميوقراطية اأ�سكال متنوعة، مع قيام بع�س احلدود. تتعلق هذه 
التي  الدنيا  القواعد  اإلى  الن�س  وي�سري هذا  املبادئ؛  بتاأويل  بداية  احلدود 
يتعني اتباعها لحرتام املبادئ املذكورة. و ل يكون كافيا، ثانيا، اأن يت�سمن 
النتخابي  للرتاث  مطابقة  قواعد  ال�سيق  مبعناه  النتخابي  القانون 
ب�سمان  وذلك  حميطها،  يف  القواعد  هذه  و�سع  ينبغي  بل  الأوروبي، 
احلقوق  احرتام  �سيء  كل  قبل  يجب  النتخابي.  امل�سل�سل  م�سداقية 
الأ�سا�سية؛ ثم اإنه من �ساأن ا�ستقرار القواعد اأن يبعد ال�سك يف وجود 
مناورات؛ واأخريا، ينبغي اأن ي�سمح الإطار امل�سطري من تطبيق القواعد 

املعلنة تطبيقا فعليا.

 CDL-INF )2001( 8 .41   انظر بخ�سو�س متويل الأحزاب ال�سيا�سية
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ت�سريحات تف�سريية

ثبات حق النتخاب1

تن�س مدونة ح�سن الت�رسف يف املجال النتخابي اأول. 
)CDL-AD)2002( 023rev، point II.2.b( على ما يلي:

النتخابي،  النظام  وبخا�سة  النتخاب،  حلق  الأ�سا�سية  »العوامل   
اأن  وت�سكيل اللجان النتخابية وتوزيع الدوائر النتخابية، ل يجب 
يتم تعديلها قبل م�سي عام على النتخابات، اأو اأن يتم التعامل 
اأو على م�ستو اأعلى من القانون  معها على امل�ستوى الد�ستوري 

العادي«.

تف�رس جلنة البندقية هذا الن�س كما يلي: ثانيا. 
املبداأ الذي ين�س اأن على العوامل الأ�سا�سية للحق النتخابي ل   .1
يجب اأن يتم تعديلها قبل على الأقل عام على النتخابات ل يلغي املبادئ 

الأخرى من مدونة ح�سن الت�رسف يف املجال النتخابي.
مبادئ  تخالف  حالة  يف  لال�ستمرار  اإليها  التطرق  يتم  اأن  اإذن  يجوز  ل 
الرتاث النتخابي الأوروبي، ول اأن ت�سكل عقبة على طريق تنفيذ تو�سيات 

املنظمات الدولية.
ل يتعلق هذا املبداأ اإل بالقواعد الأ�سا�سية حلق النتخاب عندما تكون 

�سمن القانون العادي.

القواعد الأ�سا�سية هي بخا�سة:

النظام النتخابي، مبعنى اآخر القواعد اخلا�سة على حتويل الأ�سوات اإلى 
مقاعد.

 65 العامة  دورتها  يف  البندقية  جلنة  اعتمدتها   CDL-AD )2005( 043 الوثيقة   1
)البندقية، 17-16 دي�سمرب/كانون الأول 2005(.
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مكلفة  اأخرى  هيئة  اأو  النتخابية  اللجان  بت�سكيل  اخلا�سة  القواعد 
بتنظيم الت�سويت.

تق�سيم الدوائر والقواعد اخلا�سة بتوزيع املقاعد بني الدوائر.
على  تطبيقه  يق�سد  النتخابي  للت�رسيع  تعديل  كل  عام،  ب�سكل 

انتخابات، يجب اأن يتم ب�سكل مبكر حتى يتم بالفعل تنفيذه.

م�ساركة الن�ساء يف النتخابات

الوثيقة CDL-AD )2006( 020 التي اعتمدتها جلنة البندقية يف 
 دورتها العامة 67 

)البندقية، 10-9 يونيو/حزيران 2006(.

النقطة I.2.5 من مدونة ح�سن الت�رسف يف املجال النتخابي تن�س على 
ما يلي:

»القواعد القانونية التي تفر�س حد اأدنى من الأ�سخا�س من كل   
جن�س من بني املر�سحني ل يجب اعتبارها خمالفة لعدالة النتخاب 

اإذا كانت متتلك قاعدة د�ستورية«.

مت ا�ستكمال هذا املبداأ بالعتبارات التالية:
تطبيق مبداأ التعادل ميكن اأن يقود اإلى القبول مبا يلي: اأ. 

انتخابات ح�سب الالئحة:  .1  
اللتزام بت�سكيل متناوب بني الرجال والن�ساء يف قوائم املر�سحني.  

رف�س ت�سجيل القوائم التي ل حترتم هذا التناوب.  
انتخابات على لوائح دنيا:  .2  

اللتزام بوجود ن�سبة متوازنة بني الن�ساء والرجال بني املر�سحني من نف�س 
احلزب )على �سبيل املثال، يف كل الأرا�سي التي تتم فيها النتخابات(.

عقوبات رادعة يف حال عدم احرتام هذا اللتزام.

يجب اأن تكون النتخابات فردية و�رسية، مما ي�ستبعد كل �سكل  ب. 
من اأ�سكال »الت�سويت العائلي«، اإذا مت ب�سكل جماعي )عندما يرافق اأحد 
اأفراد العائلة )ذكر( اأحد اأو كال الأقرباء يف معزل الت�سويت(؛ ب�سكل عام 
)عندما ت�سوت جمموعات عائلية معا على مراأى وم�سمع من اجلميع(؛ 

اأو بتفوي�س )عندما ياأخذ فرد )ذكر( من العائلة اأوراق الت�سويت العائدة 
لواحد اأو كال الأقرباء ويقوم با�ستكمالهم ح�سب رغبته(.
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 مدونة ح�سن ال�سلوك 

يف جمال االنتخابات

جمل�س اأوروبا هو املوؤ�س�سة احلقوقية الرائدة يف القارة الأوروبية، 
الأوروبي،  الحتاد  يف  ع�سوا   28 منها  ع�سو،  دولة   47 وي�سم 
وقد وقع جميع اأع�ساء املجل�س على التفاقية الأوروبية حلقوق 
والدميوقراطية  الإن�سان  حقوق  حلماية  ت�سعى  والتي  الإن�سان، 
و�سيادة القانون. ت�رشف املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان على 

تطبيق التفاقية يف الدول الأع�ساء.

جلنة البندقّية
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