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    المجلس القومى               لحقوق اإلنسان



 
 المعايير القانونية 

تستمد منظمات حقوق اإلنسان واليتها القانونية الوطنية للعملية االنتخابية فى مجال           
ة لحقوق اإلنسان التـى     مراقبة االنتخابات من خالل قوانين االنتخابات ومن االتفاقيات الدولي        

 . صادقت عليها مصر ومن المعايير الدولية ذات الصلة 
 : الدستور المصرى 

  الخاصة بحق المشاركة ٦٢المادة 
  الخاصة بحرية الرأى والتعيير ٤٨-٤٧المادة 
  الخاصة بالحق فى التجمع السلمى ٥٤المادة 
  الخاصة بحق تكوين الجمعيات ٥٥المادة 
 ة باستقالل السلطة القضائية  الخاص١٦٥المادة 
  الخاصة بحق اإلنصاف٦٣المادة 
  الخاصة بحرية التنقل ٣٥-٥٠المادة 
  الخاصة بمبدأ المساواة وعد التمييز ٤٠المادة 

كما تستمد مراقبة االنتخابات شرعيتها القانونية من خالل العديد من المواد القانونية            
 . إلنسان التى نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق ا

  ) ٢١ ، ٨ ، ٢المادة ( اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان  -
  ) ٢٥ ، ٢المادة ( العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  -
 ) ٥المادة ( االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى  -
   )٧المادة ( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  -
  ) ٣ ، ٢ ، ١المواد ( اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة  -
  ) ١٣المادة ( الميثاق األفريقى لحقوق اإلنسان وحقوق الشعوب  -
 ،  ١٢ ،   ٧المـواد   ( الميثاق األفريقى للمشاركة الجماهيرية فى التطور والتعبير         -

١٧(  
  ١٩٩٠اتفاقية كوبنهاجن لمؤتمر البعد اإلنسانى سنة  -

 
 األساسية لسلوك الراصد طوال فترة االنتخابات المبادئ 

احترام الوالية القانونية فى عملهم والتى مصدرها القوانين الوطنية والمعايير           -١
 . الدولية لحقوق اإلنسان ذات الصلة باالنتخابات 

 . التحلى بحسن التقدير فى جميع الحاالت وفى كل الظروف  -٢



سياسات والممارسات الحكومية وغير    احترام األداء السليم للسلطات وتشجيع ال      -٣
الحكومية التى تؤدى إلى إعمال مبادئ حقوق اإلنسان طـوال فتـرة العمليـة              

 . االنتخابية 
 .عدم التعهد بوعود من غير المرجح أو من غير المستطاع الوفاء بها  -٤
 احترام سرية المعلومات التى يتم الحصول عليها  -٥
معلومات دائما أمام نصـب أعيـنهم       أن يضعوا أمن األشخاص الذين يقدمون ال       -٦

 . وعدم تعريض مصادرهم ومن يتم إجراء مقابالت معهم والشهود للخطر 
توفير معلومات صحيحة ودقيقة ، وفحص هذه المعلومات ومقارنتها والتحقق           -٧

 . من صحتها 
أن يتعامل مع مهمة المراقبة بحيادية تامة وال يظهر أو يعبر فى أى وقت عن                -٨

 .ل تجاهه أى حزب سياسى أو مرشح أخر أى تحيز أو تفضي
أن ينظر بموضوعية إلى جميع الوقائع المقدمة له بشكل غير متحيز ومحايد ،              -٩

أن يعامل جميع المصادر ومن يجرى معهم المقابالت والسلطات العامة بلياقـة            
 . واحترام 

الظهور بوضوح فى المجمع االنتخابى وأن يقوم بتقـديم نفسـه فـورا ألى               -١٠
أو مسئول حامال شارات أو بطاقات الهوية المحددة التى تصدرها          شخص مهتم   

 . المراقبة طوال أدائه ألنشطته فى كل األوقات 
يحظر على المراقب توزيع نشرات أو بـرامج أو المشـاركة فـى الدعايـة       -١١

االنتخابية أو تعليق شارات أو شعار يدل على تأييد أو معارضة ألى حـزب أو               
 أفكار أو موضوعات تدخل فـى إطـار المنافسـة           أى مرشح أو االنحياز ألى    

 . االنتخابية 
يحظر على المراقب المشاركة فـى اجتماعـات أو تظـاهرات انتخابيـة أو               -١٢

التحريض عليها ، أو ترديد شعاراتها أو المشاركة فى مناقشات داخـل هـذه              
 . االجتماعات أو خارجها 

 .  لمهمته الرقابية يمتنع المراقب عن حمل أو إظهار أية أسلحة أثناء أدائه -١٣
يلتزم المراقب فى سلوكه طوال أداء مهمته بـاحترام نصـوص القـوانين              -١٤

الوطنية والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان ، واحترام سلطة لجنة اإلشراف على           
االنتخابات وقراراتها ، وكذلك قرارات لجنة المراقبة علـى االنتخابـات فيمـا             

 . يخص أدائه بوصفه مراقب 



 
 :  التى تحكم الراصد أثناء المتابعة العوامل
هناك مجموعة من العوامل التى تحدد حركة الراصد أثناء ممارسة عملية المتابعـة              

ورصد االنتهاكات منها ما يتعلق بطبيعة مهمة الراصد وأخرى تتعلق بطبيعة الوقائع محـل              
 . الرصد 

 )  التشريعية االنتخابات( ما يتعلق بطبيعة الواقعة محل المتابعة : أوالً 
يتعين على الراصد الذى يتم اختياره أن يكون من ذات الـدائرة االنتخابيـة وأن                -

يكون ملما بأكبر قدر ممكن من المعلومات عن الدائرة المقرر رصد االنتهاكـات             
 : بها ، ومنها على سبيل المثال 

عـدد  و) عدد األصوات بالدائرة    ( معرفة العدد الكلى لهيئة الناخبين بالدائرة        •
وقوة كل مرشح التصويتية أو مـدى       )  عمال   –فئات  ( المرشحين بالدائرة   

أيضاً العوامـل التـى     . نطاق المنافسة فى الدائرة بين عدد من المرشحين         
المنـاطق أو   )  سياسـية    – خدمية   –عائلية  ( تؤثر فى اختبارات الناخبين     

 . اللجان المحتمل وقوع تزوير بها أو أحداث عنف 
ة كل المرشحين بالدائرة وذلك بغرض تحقيق قناة اتصال بـين           ضرورة مقابل  •

وأيضـا إمكانيـة الحصـول علـى        . الراصد والمرشحين فى فترة الدعاية      
 . معلومات أكثر دقة عن اللجان المحتمل التزوير بها 

 –مدرسـة   ( ضرورة معرفة األماكن المحتمل انعقاد اللجان الفرعيـة بهـا            •
 )  الخ –حضانة 

 تليفون للراصد ثابت يبلغ للمرشحين أو المندوبين فى مرحلة          تحديد مكان أو   •
 . الدعاية االنتخابية ، وذلك لسهولة استدعائه وقت الحاجة إليه 

لما كانت العملية االنتخابية هى تفاعل بين مجموعة من العناصر مختلفة فى             •
 مرشحين ناخبين فإنه مـن      – أحزاب   – حكومة   –أساليب ممارسة حقوقها    

ن تحدث مخالفات من كل العناصر أثناء ممارسة كل منهـا لحقـه             المتوقع أ 
 .وأن تفاوتت درجات المخالفة من الحكومة إلى الناخبين 

ترتيباً على ما سبق يجب أن يشمل الرصد المخالفات التى قد تحدث مـن أى       •
طرف من أطراف العملية االنتخابية دون مغـاالة أو انتقـاص فـى حجـم               

 .المخالفة 
عملية االنتخابية الغرض منها هو التحقيق من مدى التـزام كـل     إن متابعة ال   •

طرف من أطراف العملية االنتخابية بممارسة حقه دون االعتداء على حـق            



اآلخرين وكذلك مدى أعمال قيم ومفاهيم حقوق اإلنسان وااللتـزام بأحكـام            
 .الدستور أثناء ممارسة العملية االنتخابية من كافة األطراف 

 
 :ق تقصى الحقائ

 مصادر المعلومات : أوًال 
 .يمكن إجمال مصادر المعلومات إلى مصادر أساسية وأخرى ثانوية 

مصادر المعلومات األساسية تلك المصادر المرتبطة ارتباط بالواقعة محل المتابعة أو  -١
المالحظة وتشمل المرشحين ومندوبيهم والقائمين على تنظيم العمليـة االنتخابيـة           

د الواقعة وتعتبر تلك المصادر محل اتياح عندما تقترن بوثائق          لصالحهم وكذلك شهو  
 شـهادات مـن     –محاضر رسـمية    (تؤكد ما يتم تحصيله من معلومات عبرها مثل         

ولى كل األحوال تتغير تلك المصادر المحققة ألغراض التقصى فـى           ) جهات إدارية 
 .حالة صعوبة الحصول على مستندات رسمية تؤكد الواقعة 

هى المصادر التى أمكنها الحصول بالفعل على بيانات وأعملتها         : انوية  المصادر الث  -٢
وهـى  . فى قوالب خاصة مثل المتابعات اإلخبارية والتحقيقات الخاصة الصـحفية           

تعتمد على مدى صدق وحيادية العارض وهى دائماً ما تخضع لتقييم الراصد ورغم             
ى معلومات بشأنها من أحد     ذلك تشكل أهمية فى تأكيد الواقعة إذا تعذر الحصول عل         

وتلك المصادر  . المصادر األساسية أو فى حالة تعدد البيانات حول الواقعة الواحدة           
ال يعتمد عليها الراصد لالنتهاكات بشكل وإن كانت تصلح لالستخدام باعتبارها بالغ            
موجه بشكل غير مباشر للراصد لالشتباك مع المعلومات المتوافرة بها والبدء فـى             

 . تقصى الحقائقمرحلة
 

 وسائل الرصد : ثانيًا 
 : المقابالت الشخصية -١

تعد المقابالت الشخصية من أهم وسائل الرصد أو التقصى ال سـيما عنـدما        
 .تكون مع الشخص المنتهك حقه أو مع المرشح الذى وقعت المخالفة فى دائرته 

 : شهود العيان -٢
اك إما لحدوثه وإبالغه بعد     قد ال يتمكن الراصد من الوقوف على واقعة انته        

فترة أما لسرعة وقوع االنتهاك أثناء حركة الراصد وفى هذه الحالة يمكن للراصـد              
 .االنتقال إلى محل الواقعة وااللتقاء بشهود الواقعة 

 
 



 : المعاينة -٣
وهو إجراء يلجأ إليه الراصد أما بشكل أساسى لرصد واقعة أو بشكل تبعـى              

ها وهى غالباً ما تؤثر فى مدى صدق الواقعـة محـل            للتحقيق من أقوال تحصل علي    
 ) .الخ... حاالت تمزيق الدعاية االنتخابية أو أحداث العنف (االنتهاك 

 
 مراقبة مرحلة الدعاية االنتخابية

 :الفترة الزمنية 
 .مباشر وحتى موعد إجراء انتخابات مجلس الشعب / بعد غلق باب الترشيح 

 :أدوات الرصد 
اد بشكل أساسى على المراقبين ومندوبى المرشحين بكل سوف يتم االعتم

 .الدوائر التى يمكن االتصال بها 
 :عناصر الرصد 

مدى مطابقة القرارات للعملية االنتخابية والدعاية مع المواثيق الدولية وإعـالن           
 .اتحاد البرلمان الدولى 

 :حاالت 
 .إلغاء المؤتمرات االنتخابية  -
 .القبض على عناصر المرشحين  -
 .مصادرة أوراق الدعاية الخاصة بالمرشحين أو تمزيقها  -
 .االمتناع عن التصريح بالمؤتمرات  -
 .التعرض للمواكب االنتخابية  -
 .الممارسات التعسفية أثناء انعقاد المؤتمرات  -
مساحات اإلرسال اإلذاعى والتليفزيونى للدعاية االنتخابية ومدى كفالتها لمبـدأ           -

 .المساوى بين المرشحين 
 

 :االنتهاآات التى يجب خضوعها للرصد 
عدم تنقية الجداول االنتخابية من أسماء المتوفين وتكرار أسماء الناخبين فى أكثـر              -١

من دائرة ويمكن الحصول على تلك المعلومات من المرشحين حيث تتوافر كشـوف             
 .الناخبين لديهم وكذلك قيام البعض منهم بحصر باسم المتوفين أو المكرر أسماؤهم 

 :استخدام المال العام فى الدعاية لشخص محدد أو حزب ما ومثال ذلك  -٢
 .إعطاء العاملين أو الموظفين أجازات من العملية لحضور المؤتمرات  •
 .صرف مبالغ للعاملين أو الموظفين لحضور المؤتمرات  •



 .استخدام سيارات القطاع العام فى الدعاية  •
 –شـرطة   (نع من قبل الجهات الحكومية      وغالباً ما يتم الم   : منع مسيرات انتخابية     -٣

 ) .أمن دولة
قد تقع أحداث العنف بين مجموعة انتخابية تابع لمرشح         : أحداث عنف ومصادمات     -٤

ما وقوات الشرطة أثناء محاولة الشرطة منع مؤتمر أو مسيرة قد تحدث بين أنصار              
 .مرشحين يوجد بينهما منافسة داخل الدائرة 

 ما يحدث منع المؤتمر من قبل رجال الشرطة وقد يكون           غالباً: منع مؤتمر انتخابى     -٥
ذلك مصحوباً بالقوة أو التهديد بالقوة أو سهولة تخويف المواطنين بـأن تحاصـر              
الشرطة مكان المؤتمر وقد يحدث ذلك المنع من قبل أنصار مرشح آخـر يعـارض               

 .إنشاء المؤتمر 
من قبل األمن ، ويحتمـل      ويحدث ذلك دائماً    : القبض على المرشحين أو المندوبين       -٦

 .أن يتكرر ذلك فى الدوائر التى تحتوى على مرشحين التحالف 
يمكن الحصول على تلك المعلومات من خـالل        : القبض على مندوبين أو مرشحين       -٧

 .المرشح أو مندوبين أو عن طريق الصحف 
 
 
 


