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 مجلس حقوق اإلنسان 
 الدورة الخمسون 

 2022تموز/يوليه   8 -حزيران/يونيه   13

 من جدول األعمال 3البند  

المدنية والسياسية واالقتصادية    ،تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان
 بما في ذلك الحق في التنمية ،واالجتماعية والثقافية

وال سرريما الحق  ،في المشررار ة في العملياا االنتخاةية حق المشرريد د دايليا    
 في التصويت والتيشح لالنتخاباا

 داماري   - سيسيليا ييمينيس  ، تقييي المقيرة الخاصة المعنية بحقوق اإلنسان للمشيد د دايليا    

 موجز  
  ،  اماري  -سةياةيشيا ايميني     ،تقدم المقررة الخاصة  المنني  حققو  انناةان لشمدةر ين  ااشيا   

في هذا التقرير عرضةةةةةةةا  لما اضةةةةةةةطشنع حه من وندةةةةةةةط  عما  حالو م  التي وسةةةةةةةندها  لي ا م ش  حقو  
 .41/15انناان في قراره 

مدةةةةةةارش  المدةةةةةةر ين  ااشيا  في   ،في الفرع المواضةةةةةةيني من التقرير  ،وتدرس المقررة الخاصةةةةةة  
النمشيات ا نتخابي . وهي تقشل قدرت م عشى ممارسةة  حق م في التيةةويع والترالةةخ لانتخاحات عشى قدم 

والتدابير الخاصةةة  التي ممرن اعتما ها    ،والنقبات التي يواج ون ا  ،الماةةةاواة مل الاةةةران مير المدةةةر ين
 نتخابي  لتمرين م من المدةةةةةارش . وتقدم المقررة الخاصةةةةة  توصةةةةةيات  لى الدول والم تمل  في النمشيات ا

 الدولي والم تمل المدني والمؤساات الوطني  لققو  انناان.
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 مقدمة -أوال   

م هذا التقرير الذي وعّدته المقررة الخاصةةةة  المنني  حققو  انناةةةةان لشمدةةةةر ين  ااشيا   - 1 سةةةةياةةةةيشيا    ، ُمقدَّ
. ويغطي ال زء األول من هةةةذا التقرير  15/ 41عما  حقرار م ش  حقو  انناةةةةةةةةةةةةةةةةان    ،  امةةةاري   - ايميني   

تنظر المقررة الخاصة     ، . وفي ال زء الثاني ( 1) األندةط  التي اضةطشنع ب ا المقررة الخاصة  منذ تقريرها الاةابق 
م في التيةةةويع وتدرس التقدمات التي يواج ون ا في ممارسةةة  حق    ، في المدةةةارش  ا نتخابي  لشمدةةةر ين  ااشيا  

 والتدابير الخاص  التي ممرن اعتما ها في النمشيات ا نتخابي  لمنال   تشك النقبات.   ، والترالخ لانتخاحات 

 أنشطة المقيرة الخاصة -ثانيا   

واصةةةشع المقررة الخاصةةة  متاحن  وندةةةطت ا حاةةة  الت شي   ،منذ الفترة المدةةةمول  حالتقرير الاةةةابق -2
عشى مرار   ،اليةةا ر عن ال مةي  النام  وم ش  حقو  انناةةان في قرارين حدةةين حمام  المدةةر ين  ااشيا  

. وفي اضةةم اسةةتمرار  ( 2) 2017ما وعشنته في تقريرها األول الذي قدمته  لى م ش  حقو  انناةةان في عام 
تمرنع المقررة الخاصةةةة  من التواصةةةةل مل النديد  ،القيو  المفروضةةةة  عشى الاةةةةفر  وعشى الرمم من  ،ال ائق 

 ،تمدةةيا  مل و يت ا ،ت صةةاحب  الميةةشق  لتنزيز المبا ت التوجي ي  حدةةين التدةةريد الدااشيامن الدول وال  
زت  اال األمم المتقدة واارج ا. وعز  والماةةةةةةةاهم  حدةةةةةةةرل شبير في تنميم مراعاة حقو  المدةةةةةةةر ين  ااشيا  

والمنظم     ،لدةةةةةؤون الاج ين  الاةةةةةامي  و  سةةةةةيما مفوضةةةةةي  األمم المتقدة ،تناون ا مل شيانات األمم المتقدة
ومل   ،وبرنةةاما األمم المتقةةدة اننمةةائي  ،ومنظمةة  األمم المتقةةدة لشطفولةة  )اليونياةةةةةةةةةةةةةةي (  ،الةةدوليةة  لش  رة

 ،نظمةةات الم تمل المةةدنيوشةةذلةةك مل م  ،الم موعةة  النةةالميةة  لشقمةةامةة  ومختشف فر  عمش ةةا ووعضةةةةةةةةةةةةةةةةائ ةةا
 ،وم موعات الاةةةران المتضةةةررين. وواصةةةشع المقررة الخاصةةة  حوارات ا مل حن  الدول ،والمدةةةر ين  ااشيا  

  سةةةةةةيما تيما يتنشق حماةةةةةةؤوليت ا عن حمام  حقو  انناةةةةةةان لشمدةةةةةةر ين  ااشيا . وواصةةةةةةشع تقدمم الخبرة في  
م و عمع المبا رات البقثي  حدةةةين م موع  متنوع  م ال بناء القدرات لشمؤسةةةاةةةات األةا ممي  ومراةز التنش

 من المواضيل والموا  ذات اليش .

ويرشز  ،وماةةيل  حمام  حقو  انناةةان لشمدةةر ين  ااشيا  ماةةيل  مقوري  في و م  المقررة الخاصةة  -3
شي.  عشى وسةةةةةةةاس المبا ت التوجي ي  المتنشق  حالتدةةةةةةةريد الداا ،النديد من وندةةةةةةةطت ا عشى تنزيز تشك الققو  

وواصةةةةةةةشع المقررة الخاصةةةةةةة  مدةةةةةةةارشت ا الندةةةةةةةط  بوصةةةةةةةف ا مدعوة  ائم   لى الش ن  الدائم  المدةةةةةةةترش  بين  
حما في ذلك في سةيا  المناقدةات واتخاذ القرارات حدةين ا سةت احات ال مالي  لشم تمل انناةاني  ،الوشا ت

و  سةةةةةةةةةةةيما تيما يتنشق  ،توبدةةةةةةةةةةةين وطر الاةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةات والتوجي ا ،الدولي لشبشدان التي تمر حقا ت طوارت 
حاسةةةةتنراس ا سةةةةت اح  انناةةةةاني  لقا ت التدةةةةريد الدااشي وتنفيذ سةةةةياسةةةةات القمام  التي وضةةةةنت ا الش ن   

. وسةةةةةةةاهمع المقررة الخاصةةةةةةة  حخبرت ا في صةةةةةةةيام  جدول وعمال األمم ( 3) الدائم  المدةةةةةةةترش  بين الوشا ت
ي ذلك اال القشق  الدراسةي  التي  امع يومين حدةين حما ف ،من اال مدةاورات مختشف   ( 4) المتقدة لشقمام 

 عم جدول وعمال األمم المتقدة حدةةةةةةةةين القمام  برعام  جامن  ماةغيل والمن د الدولي لشاةةةةةةةةام. وسةةةةةةةةشطع  
من قبيل المدةةةةاورة التي عقدت   وحداثالمقررة الخاصةةةة  الضةةةةوء عشى حقو  انناةةةةان لشمدةةةةر ين  ااشيا  في  

التي  ،  آسةةةةةةيا حدةةةةةةين تنميم مراعاة حقو  انناةةةةةةان في النمل انناةةةةةةانيعشى نطا  راحط  ومم جنوب الةةةةةةر 
  

(1) A/HRC/47/37. 

(2) A/HRC/35/27. 

-https://interagencystandingcommittee.org/operational-response/terms-reference-iasc-reviewانةةةةةظةةةةةر   (3)

implementation-iasc-protection-policy. 

 (.2021عام  ،E.21.I.8رقم المبينات  ،)مندور األمم المتقدة تقرير األمين النام -اطتنا المدترش   (4)

http://undocs.org/ar/A/HRC/47/37
http://undocs.org/ar/A/HRC/35/27
https://interagencystandingcommittee.org/operational-response/terms-reference-iasc-review-implementation-iasc-protection-policy
https://interagencystandingcommittee.org/operational-response/terms-reference-iasc-review-implementation-iasc-protection-policy
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نظمت ا الش ن  القرومي  الدولي  لققو  انناةةةةةةةةةان التاحن  لراحط  ومم جنوب الةةةةةةةةةر  آسةةةةةةةةةيا  ومؤتمر حننوان  
"مظاهر تنوع راحط  ومم جنوب الةةر  آسةةيا ومبا ئ ا نقو الت امل )القانوني( لراحط  ومم جنوب الةةر  آسةةيا  

اسةتضةافته جامن  جاةرتا وال امن  الماةيقي  في  ندونياةيا  وحشق     ،التقدمات في عيةر ال ائق "الفرص و 
تقالف آسةةةةةيا والمقيا ال ا ت ل مةيات الدةةةةةبان الماةةةةةيقي  حول   نظم ا راسةةةةةي  الةةةةةبري  عشى نطا  آسةةةةةيا 

األطر القانوني  والاةةةةةياسةةةةةي  الدولي  لشمدةةةةةر ين  ااشيا  وشيني  حمايت م  ومناقدةةةةة  افتراضةةةةةي  مل الطاب في  
حدةةةةين حمام  المدةةةةر ين   ،برعام  منظم  سةةةةوليداريتري   ،الممش   المتقدة لبريطانيا النظمى وويرلندا الدةةةةمالي 

  ومدةةةةةةةةاورة  ولي  حدةةةةةةةةين الناق  بين ال  ات الفاعش  انناةةةةةةةةاني  الدولي  وال  ات الفاعش  الدولي  في   ااشيا  
بتياةةةةةةير من فريق الاةةةةةةياسةةةةةةات انناةةةةةةاني  التاحل لمن د التنمي  الخارجي  والم موع   ،سةةةةةةيا  النزاع الماةةةةةةشخ

م ال الاةةياسةة  النام  حدةةين   قدمع المقررة الخاصةة  المدةةورة في ،النالمي  لشقمام . وعشى اليةةنيد القطري 
ال  و  المبةذولة  لقمةامة  المدةةةةةةةةةةةةةةر ين  ااشيةا  في ال م ورية  النربية  الاةةةةةةةةةةةةةةورية  وجورجيةا وليبيةا والمراةةةةةةةةةةةةةةيةك 

منفر ة ومدةةةترش  مل مرشفين آارين بو مات في  طار انجراءات   ،وهندوراس. ووصةةةدرت ومضةةةا  عدة رسةةةائل
 ى حدين حال  المدر ين  ااشيا  في بشدان مختشف .موج    لى عد  من الدول وج ات فاعش  وار  ،الخاص 

 وفي وعقاب اط  النمل لشن وس حالوقام  والقمام  وإم ا  القشول لألالةةةةةةةخاص المدةةةةةةةر ين  ااشيا   -4
وومنةةدا   ورعت ةةا  2018( التي عقةةدت ةةا المقررة الخةةاصةةةةةةةةةةةةةةة  في عةةام  2,0)اطةة  النمةةل    2020-2018لشفترة  

األمم المتقدة الاةةةامي  لققو  انناةةةان ومرت  تناةةةيق الدةةةؤون حالتناةةةيق مل مفوضةةةي   ،والنماةةةا وهندوراس
المندةةةةةية  2,0قدمع المقررة الخاصةةةةة  المدةةةةةورة حدةةةةةين حشول التدةةةةةريد الدااشي  لى اط  النمل   ،انناةةةةةاني 

حديثا . وتنتقد المقررة الخاصةةةةةةةة  ون   راح حمام  حقو  انناةةةةةةةةان لشمدةةةةةةةةر ين  ااشيا  ومر وسةةةةةةةةاسةةةةةةةةي لشنظرة  
 حدين  ورها الماتقبشي في تنزيز القشول في م ال التدريد الدااشي. 2,0رة اط  النمل ا ستراتي ي  لمبا 

بوجه ااص   اعن سةةةةةروره   الخاصةةةةة  ةالمقرر   عوعرب  ،وتيما يتنشق بتنزيز حمام  المدةةةةةر ين  ااشيا   -5
مام  فريق ابراء مننيا  حق ،حالتناون مل مفوضةةةةةةةي  الةةةةةةةؤون الاج ين والم موع  النالمي  لشقمام   ،نندةةةةةةةائ ا

المدةر ين  ااشيا  مضةم في عضةويته األسةاسةي  المرشفيلن حالو يتين الاةاحقتين مباالةرة المننييلن حققو  انناةان 
لشمدةةر ين  ااشيا   وينتمي وعضةةاء الفريق ا سةةتدةةاري  لى طائف  واسةةن  من م ا ت الخبرة المتنشق  حقمام  

في م ال القمام  حاةةةة  الطش  من اال تقشيل  المدةةةةر ين  ااشيا . وي دي فريق الخبراء  لى تقدمم الدعم
الةةةةامل لشقمام  وتوصةةةةيات مشموسةةةة  عشى ورس الواقل موج    لى فريق األمم المتقدة القطري وفريق األمم 
المتقةةدة انناةةةةةةةةةةةةةةةاني في البشةةد قيةةد النظر. ووجرى فريق الخبراء حنثتةةه ا فتتةةاحيةة   لى بورشينةةا فةةاسةةةةةةةةةةةةةةو في  

التناون والدعم من مناةةةق األمم المتقدة المقيم ومفوضةةةي  الةةةؤون  واسةةةتفا  من وقيةةةى قدر من 2021 عام
الاج ين وبرنةاما األمم المتقةدة لشماةةةةةةةةةةةةةةتوطنةات البدةةةةةةةةةةةةةةرية  )موئةل األمم المتقةدة( في البشةد. وتنرب المقررة 

البنث  وتيمل ون تزيد النتائا من تنزيز     جراءالخاصةةة  عن الةةةررها لقروم  بورشينا فاسةةةو عشى انفتاح ا في  
  عما  ل  و  القروم . ،لقمام  التي تضطشل ب ا وسرة األمم المتقدة في البشدوعمال ا

وقد اسةتندت المقررة الخاصة   لى األهمي  الماةتمرة لألولويات المواضةيةي  التي حد ت ا في بدام   -6
نني و يت ا. ومما له وهمي  ااصةةةةةة  النمشي  التي وضةةةةةةن ا األمين النام نندةةةةةةاء الفريق الرتيل الماةةةةةةتوى الم

حدةةةةينه والةةةةارشع تيه. وياةةةةر المقررة الخاصةةةة  حيةةةةف    المقررة الخاصةةةة   الذي اسةةةةُتدةةةةيرت ،حالتدةةةةريد الدااشي
  ، ااصةةة  ون جزءا  شبيرا  من مضةةةمون تقرير الفريق الرتيل الماةةةتوى تضةةةمن وولويات ا المواضةةةيةي  الرئياةةةي 

ومنل التدةريد    ،وحمايت م في جميل مراحل التدةريد  ،مدةارش  المدةر ين  ااشيا  ل الطاحل األسةاسةيفي ذلك  حما
التناةةةةةفي. وتتطشل المقررة الخاصةةةةة   لى مواصةةةةةش  المدةةةةةارش  في نتائا النمشي  لضةةةةةمان زيا ة تنزيز حمام   

 حقو  انناان لشمدر ين  ااشيا .

والندةرين  وشان تغير المناخ ماةيل  حارزة اال الفترة المدةمول  حالتقرير. تبمناسةب  المؤتمر الاةا س   - 7
في   ، الممش   المتقدة   ، المنقو  في ماسةةةةةةةرو  ، لألطراي في اتفاقي  األمم المتقدة انطاري  حدةةةةةةةين تغير المناخ 
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استندت المقررة الخاص   لى تقريرها   ، 2021تدرين الثاني/نوفمبر    13تدرين األول/وةتوبر  لى    31الفترة من 
لبطي   القدوث لتغير المناخ الذي قدمته  لى ال مةي   الرائد عن التدةةةةةةريد الدااشي في سةةةةةةيا  ااثار الضةةةةةةارة ا 

وسةةةةةةةةةةةةةاهمةع حخطة  رئياةةةةةةةةةةةةةية  ومقةا ت ف رية  ومةدااات في عةد  من األحةداث التي  ، 2020النةامة  في عةام 
. وشةان من بين هةذه األحةداث حشقة  نقةاة عطشة  ن ةامة  األسةةةةةةةةةةةةةبوع ( 5) نظمت ةا مختشف ال يةانةات وال  ةات الفةاعشة  

مننون  "ااتفاء األراضةةةي والمدةةةر ون  تغير المناخ والقانون الدولي"  وحدث جانبي الخاصةةة  حالقانون الدولي ال 
الةةارف في    ، لقم  المناخ حدةةين ااثار المنااي  شدوافل لشتدةةريد  والنشوم وحقو  انناةةان وا سةةت اح  الاةةياسةةاتي  

سةةةةةةةاهمع المقررة تنظيمه ا تقا  األوروبي ومفوضةةةةةةةي  األمم المتقدة الاةةةةةةةامي  لققو  انناةةةةةةةان والدةةةةةةةرشاء. و 
( نظمه المنبر المنني حالتدةةةةريد في حا ت  2021الخاصةةةة  ومضةةةةا  في حدث جانبي لم ش  حقو  انناةةةةان ) 

حدةةةين حقو  انناةةةان والتدةةةريد والظواهر البطي   القدوث  ومقابش  فيديو ماةةة ش  ألندةةةط     ، ال وارث والدةةةرشاء 
 ،اسةتضةافت ا منظم  "حشول التدةريد"   ، نزل المف رين" الدعوة التي تقوم ب ا مؤسةاة  الندال  البي ي   وحوارات في " 

حول النبور  لى بر األمان  اةتدةةاي بيتنا المدةةترف  ومناقدةة  متنمق  حول التدةةريد وتغير المناخ مل وعضةةاء  
منيةةةةةةةةةةةةة  المناخ وال  رة والتدةةةةةةةةةةةةةريد. وشانع المقررة الخاصةةةةةةةةةةةةة  متقدث  في منتدى  مفيد بتراسةةةةةةةةةةةةةيك التذشاري  

الذي اسةتضةافته جامن  ووتاوا.    ، خ وال  رة وحقو  انناةان والنزاعات  التراحا القيوي" "تغير المنا  ، 2021 لنام 
وصةةةةدرت المقررة الخاصةةةة  مل مناةةةةق الم موع  النالمي  لشقمام    ، 2021وفي اليوم النالمي لشنمل انناةةةةاني  

المتنشق  بتغير  بيانا  مدةةةةةةةةةةةترشا  حدةةةةةةةةةةةين النامشين في الم ال انناةةةةةةةةةةةاني الذين مقمون الناس في حال  الطوارت 
انضةةةةةمع المقررة الخاصةةةةة   لى البيان ال ماعي لش ن  الدائم  المدةةةةةترش  بين   ، . وبانضةةةةةاف   لى ذلك ( 6) المناخ 

الوشا ت الذي يدعو قا ة النالم  لى  عطاء األولوي  وتقدمم الدعم لشبشدان والم تمنات المقشي  األةثر ضةةةةةةةةةةةنفا   
الاةةةةةنوي    . و عيع المقررة الخاصةةةةة  ومضةةةةةا   لى المدةةةةةارش  في ا جتماع ( 7) وعرضةةةةة  لشخطر اال وزم  المناخ 

 لش مةي  األمريري  لشقانون الدولي لشتقدث عن هذا الموضوع. 

وشثفع المقررة الخاصةةةةة  مدةةةةةارشت ا حدةةةةةين حمام  الناةةةةةاء واألطفال في سةةةةةيا  التدةةةةةريد الدااشي.  -8
عززت المقررة الخاصةةةةةةة     ،( 8) 2019 لى تقريرها المواضةةةةةةةيني المقدم  لى ال مةي  النام  في عام  واسةةةةةةةتنا ا  

المدةةر ين  ااشيا  من اال المدةةارش  في حوار افتراضةةي رتيل الماةةتوى حدةةين سةةد الثغرات    حقو  األطفال
اسةةتضةةافته اليونياةةي  حيةةفت ا رئياةة  التقالف   ،في البيانات المتنشق  حاألطفال المتنقشين  ماةةؤولي  مدةةترش 

  حول تققيق التنشيم الدولي المنني حالبيانات المتنشق  حاألطفال المتنقشين  وفي القشق  الدراسةةةةةةةةةةةةةي  الدةةةةةةةةةةةةةبري 
التي نظمت ا منظم   نقاذ الطفول  والدةبر  المدةترش  بين الوشا ت    ،ال يد لألطفال والدةباب المدةر ين  وليا  

لشتنشيم في حا ت الطوارت  وفي المؤتمر المنني حقمام  األطفال والمراهقين في حا ت التدةةةةةةةةةةةةريد الدااشي  
س ألمريرا الوسةطى في الاةشفا ور. وسةاهمع المقررة الخاصة   برعام  جامن  اوسةيه سةيميون شانيا ،القاةري 

بتياةةةةةةةةير من   ،ومضةةةةةةةةا  في المناقدةةةةةةةةات المتنشق  حيةةةةةةةةيام  توجي ات لألطفال المتنقشين حاةةةةةةةةب  تغير المناخ
 اليونياي  وجامن  جورح تاون.

 الةةةارشع المقررة الخاصةةة  في  ،في حا ت التدةةةريد الدااشي المنظور ال ناةةةانيوتيما يتنشق بدور  -9
حما في ذلك حشق  نقاة حدةةةةةين تغير المناخ والتدةةةةةريد  ااثار المختشف  عشى الناةةةةةاء   ،وحداث عشى اننترنع

واجتمةاع المةائةدة   ،نظمت ةا مقرمة  البشةدان األمريرية  لققو  انناةةةةةةةةةةةةةةةان اال اليوم الةدولي لشمروة   ،والفتيةات
والمثشيين ومز وجي الميل ال ناةةةةةةةي  شمثشياتلقشول القمام  و تقدمم الحدةةةةةةةين    2021الماةةةةةةةتديرة النالمي لنام 

  

(5) A/75/207. 

-https://www.globalprotectioncluster.org/2021/08/19/humanitarians-protecting-people-in-theانةةةةظةةةةر   (6)

climate-change-emergency/. 
 .  https://reliefweb.int/report/world/statement-principals-inter-agency-standing-committee-iascانظر  (7)

(8) A/74/261 وCorr.1. 

http://undocs.org/ar/A/75/207
https://www.globalprotectioncluster.org/2021/08/19/humanitarians-protecting-people-in-the-climate-change-emergency/
https://www.globalprotectioncluster.org/2021/08/19/humanitarians-protecting-people-in-the-climate-change-emergency/
https://reliefweb.int/report/world/statement-principals-inter-agency-standing-committee-iasc
http://undocs.org/ar/A/74/261
http://undocs.org/ar/A/74/261/Corr.1
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ومغايري ال وي  ال ناةةةةةةةاني  ووحرار ال وي  ال ناةةةةةةةاني  وحامشي صةةةةةةةفات ال ناةةةةةةةين ووفرا  الف ات ال ناةةةةةةةاني   
برعام  الخبير الماةةةةتقل المنني حالقمام  من الننف والتمييز القائمين   ،األارى في حا ت التدةةةةريد القاةةةةري 

  ،2021اةةاني  ومفوضةةي  األمم المتقدة لدةةؤون الاج ين. وفي عام  عشى وسةةاس الميل ال ناةةي وال وي  ال ن 
واصةةةةشع المقررة الخاصةةةة  عضةةةةويت ا الندةةةةط  في الةةةةبر  النمل حدةةةةين التدةةةةريد القاةةةةري التي نظمت ا الوزارة  

والتي ت دي  لى تقدمم   ،ا تقا م  لشتناون ا قتيةةةةةةةةا ي والتنمي  في ولمانيا والوشال  األلماني  لشتناون الدولي
م لشناةةةاء المدةةةر ات ومنظمات ن ووندةةةطت ن في عد  من البشدان لتمرين ن من المدةةةارش  في مناقدةةةات  الدع

قدمع    ،الاةةةةةةياسةةةةةةات عشى اليةةةةةةنيد الدولي وفي بشدان ن. و عما  لشمبا رات المتنشق  حالقشول الدائم  والتنمي 
ماةةةةةةةةةةةةةةؤولي حروم   ل  مةائيالمقررة الخةاصةةةةةةةةةةةةةة  مةدااات اال  ورة تةدريبية  نظم ةا برنةاما األمم المتقةدة انن 

اليةومال حدةين الماةائل ال ناةاني  والقشول الدائم  والقدرة عشى اليةمو  في القواضةر. والةارشع ومضةا  في  
 صةدار البنك الدولي مندةورا  جديدا  حننوان "األحنا  ال ناةاني  لشتدةريد القاةري  توليف  من البقوث ال ديدة".  

  الدائم  المدةترش  بين الوشا ت في ج و ها المتنشق  حالقمام  تواصةل المقررة الخاصة   عم ا لش ن  ،ووايرا  
 من ا ستغال ال ناي وا عتداء ال ناي والتقرة ال ناي في القطاع اننااني.

اسةةةةةةةتمر لدى النديد من ال  ات الفاعش  في الم ال انناةةةةةةةاني   ،واال الفترة المدةةةةةةةمول  حالتقرير -10
وهو  ،ققو  انناةان صةدى منل التدةريد التناةفي في سةيا  النزاع الماةشخ والننف المنممالم ال المتنشق ح و 

. وعق   ( 9) 2021الترشيز المواضةةةةةةةةةةةيني لشتقرير الذي قدمته المقررة الخاصةةةةةةةةةةة   لى ال مةي  النام  في عام 
الةةةةةةةارشع المقررة الخاصةةةةةةة  في حدث جانبي عشى اننترنع حظي حقضةةةةةةةور واسةةةةةةةل النطا     ،عرس التقرير

برعام  النرويا ووربن  شيانات تاحن  لألمم المتقدة والم موع  النالمي  لشقمام . وقدمع حند ذلك عروضةةةةةةةةةةا  
موضةةولي  حدةةين هذا الموضةةوع في حشق   راسةةي  الةةبري  ااصةة  عقدها من د  راسةة  حقو  انناةةان التاحل 

وسةةاهمع في اليةةيام  الموضةةولي  لمندةةور المفوضةةي  المننون "جنل التدةةريد التناةةفي   ، امن  شولومبيال
 جريم   القانون والممارس " وإصداره في ن ام  المطاي.

وتواصةةل المقررة الخاصةة   عم الدور ال ام لشمؤسةةاةةات الوطني  لققو  انناةةان في حمام  حقو   -11
النقو المبين في تقريرها المواضةةيني المقدم  لى م ش  حقو  انناةةان في   عشى ،انناةةان لشمدةةر ين  ااشيا  

. والةةةةةارشع المقررة الخاصةةةةة  مل مفوضةةةةةي  الةةةةةؤون الاج ين والتقالف النالمي لشمؤسةةةةةاةةةةةات  ( 10) 2019عام 
الوطني  لققو  انناةةةةةةةةان وبرناما األمم المتقدة اننمائي في ندةةةةةةةةر شتاب "حمام  المدةةةةةةةةر ين  ااشيا    ليل 

وما زالع تدعم ج و  المؤسةاةات الوطني  لققو  انناةان في مختشف   ،الوطني  لققو  انناةان"  لشمؤسةاةات
 تنزيز برام  ا لقمام  المدر ين  ااشيا .في و  سيما في  عوت ا  لى سن تدرينات ذات صش  و   ،البشدان

الدااشي ماةةيل  و  تزال حقو  المدةةر ين  ااشيا  في الاةةرن واألرس والممتش ات في حال  التدةةريد   -12
حارزة حدةةةةةرل ااص في ا سةةةةةت احات انناةةةةةاني  وا سةةةةةت احات المتنشق  حققو  انناةةةةةان لشتدةةةةةريد الدااشي.  

من اال    ،عق  تقريرها  لى م ش  حقو  انناةةةةةةان ،وتوسةةةةةةنع المقررة الخاصةةةةةة  في تناول هذه الماةةةةةةيل 
ال م وري  النربي  الاةةةةةةةةوري   جراء مدةةةةةةةةاورات مل القطاع انناةةةةةةةةاني ومل مقامي انسةةةةةةةةران في بشدان مثل 

  تزال   ،فنيما مخص ماةةةةةةةةيل  البيانات المتنشق  حالتدةةةةةةةةريد الدااشي ،. وعاوة عشى ذلك( 11) والممش   المتقدة
 ،المقررة الخاصة  عضةوة ندةط  في الش ن  التنفيذم  لشدائرة المدةترش  المنني  بتقديد سةمات المدةر ين  ااشيا  

وهي تدعم وندةةةةةةةطت ا وشذلك وندةةةةةةةط  فريق الخبراء المنني حنحيةةةةةةةاءات الاج ين والمدةةةةةةةر ين  ااشيا  التاحل 
 ومراتب ا انحيائي  الوطني . ،لش ن  انحيائي  لألمم المتقدة

  

(9) A/76/169. 

(10) A/HRC/41/40. 

(11) A/HRC/47/37. 

http://undocs.org/ar/A/76/169
http://undocs.org/ar/A/HRC/41/40
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/37
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وترى المقررة الخاصةةةةةة  ون  ور المؤسةةةةةةاةةةةةةات األةا ممي  ومراةز التنشم وشيانات البقوث مرتاةةةةةةي   -13
د المنرف  وتنزيز الخبرة وإذشاء الوعي حققو  انناةان لشمدةر ين  ااشيا . وقد واصةشع  وهمي  ااصة  في تولي 

المقررة الخاصةة  مدةةارشت ا في اسةةتضةةاف  الدورة الدراسةةي  المتنشق  حاةةياسةةات المدةةر ين  ااشيا  التي ينظم ا 
والمؤسةةاةةات الوطني   المن د الدولي لشقانون انناةةاني وسةةاسةةا  لشماةةؤولين القروميين ووشا ت األمم المتقدة 
  ،ولشدول المدةةةةةةةةارش    ،لققو  انناةةةةةةةةان والم تمل المدني. وتتقدم المقررة الخاصةةةةةةةة  حخالص الةةةةةةةةررها لشمن د

عقد  ،ولمفوضي  الؤون الاج ين والمانقين الذين مقدمون  عما  سخيا . ومنذ الفترة المدمول  حالتقرير الاابق
جمنع حوالي مائ   ،نسةةةةةةةةباني  وانن شيزي  والفرناةةةةةةةةي المن د ثاث  ورات  راسةةةةةةةةي  عشى اننترنع حالشغات ا

مدةةةةةارف من مختشف ونقاء النالم. وولقع المقررة الخاصةةةةة  ومضةةةةةا  مقاضةةةةةرات والةةةةةارشع في مناقدةةةةةات في  
والقرم ال امني  ،وجامن  جورح تاون   ،وجامن  جنوب الةةةةةةةر  الفشبين ،من ا جامن  تافت  ،جامنات مختشف 

وال امن  الشبناني  األمريري . وسةاهمع المقررة الخاصة     ،ينيو  ي مانياوجامن  وت   ،النالمي لققو  انناةان
يز حقو  انناةان وبقوث  ز ومضةا  في ال  و  التي تبذل ا جامن  ماهيدول وجامن  الةو لونغرورن وبرناما تن

لتدةةةةة يل مناقدةةةةة  التدةةةةةريد الدااشي في منطق  الراحط .   ،الاةةةةةام والتنشيم في راحط  ومم جنوب الةةةةةر  آسةةةةةيا
تو  المقررة الخاصةةةةة  ون تثني عشى مبا رة قانون الاج ين التي اتخذت ا جامن  لندن نندةةةةةاء الةةةةةبر    ،وايرا  و 

. وهي تؤشد  ( 12) والةةةبر  اليةةةق  والتدةةةريد الدااشي ،والةةةبرات ا البقثي  انقشيمي  ،البقث في التدةةةريد الدااشي
تي  لتنزيز البقوث المتنشق  حقال   لشمنظمين واألةا مميين والباحثين  عم ا الماةةةةةةةةةةتمر وتشتم  موار   ضةةةةةةةةةةا

 التدريد الدااشي في جميل ونقاء النالم.

وال سرريما الحق  ،حق المشرريد د دايليا  في المشررار ة في العملياا االنتخاةية -ثالثا   
 في التصويت والتيشح لالنتخاباا

 مقدمة -ألف 

 ،ه في ون ميةةةةةةةوت وُينتخ  حما في ذلك حق ، ن حق الفر  في المدةةةةةةةارش  في ا نتخاحات في بشده -14
ووول ك الذين مقق ل م التيةةةةةةويع وو الترالةةةةةةخ لشمناصةةةةةة    ،مقمي حموج  القانون الدولي لققو  انناةةةةةةان

رّش وا. بيةد ون المدةةةةةةةةةةةةةةر ين  ااشيةا  شثيرا  مةا يواج ون عوائق عةديةدة تقول  ون    مفقةدون هةذا القق  ذا الةةةةةةةةةةةةةةُ
وفي حن  القا ت ُماةةةةةةةةةتبن دون    ،ميرهم من المواطنينمدةةةةةةةةةارشت م في ا نتخاحات عشى قدم الماةةةةةةةةةاواة مل  

ممرن ومضةةةةةةةةةةةةةةا  ربا النزاعات ا نتخةابية   ،ُي م شون عمةدا  في النمشيةات ا نتخةابية . وفي حن  الاةةةةةةةةةةةةةةيةاقات وو
وا سةةتبنا  من المدةةارش  الاةةياسةةي  حاألسةةباب ال ذري  التدةةريد. ويؤ ي القرمان من الققو  ومضةةا   لى تفاقم 

ا قتيةةةةةا ي وحرمان المدةةةةةر ين  ااشيا  من  مراني  التيثير عشى القرارات التي ممرن   -  يالت ميش ا جتماع
 مما مدرل عقبات ومام القشول الدائم  ويدمم التدريد. ،ون مرون ل ا تيثير شبير عشى حالت م

حما في ذلك  ،تمثل في حمام  حقو  المدةر ين  ااشيا  المسةاسةي األواج   الويقل عشى عاتق الدول  -15
بواح وضةةمان تمرن م من ممارسةة  هذا القق  ون تمييز حاةةب  تدةةريدهم. وينزز    ،ق م في ون ميةةوتوا وُينتخ 

وينزز الطاحل   ، عمال الققو  ا نتخابي  ومضةةةةةةا  القوشم  الدممقراطي  وسةةةةةةيا ة القانون والتنمي  ا قتيةةةةةةا م 
بير لتمرين المدةةةةةر ين  ااشيا  من عد  من البشدان تدا وعشى الرمم من اتخاذالتمثيشي لشقرومات والةةةةةرعيت ا. 

 في النديد من الم ا ت.قائم  نوائق   تزال فنن ال ،المدارش  في ا نتخاحات

  

 ./https://researchinginternaldisplacement.orgانظر  (12)

https://researchinginternaldisplacement.org/
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وقد جنشع المقررة الخاصةة  من األولويات األسةةاسةةي  لو يت ا تنزيز مدةةارش  المدةةر ين  ااشيا  في   -16
ل المقةدم  لى ال مةية  النةامة  في وهو مةا شةان ومضةةةةةةةةةةةةةةا  موضةةةةةةةةةةةةةةوع تقريرهةا األو   ،( 13) القرارات التي تماةةةةةةةةةةةةةة م

رمم ون القاج    ،وقد  حظع منذ ذلك القين تغييرات مشموسةةةةةةةةةة  في الخطاب والممارسةةةةةةةةةة   ( 14) .2017 عام
حرثير. والةةةد  تقرير الفريق الرتيل الماةةةتوى المنني حالتدةةةريد الدااشي التاحل لألمين   تدعو  لى وةثر من ذلك

عشى وهمي  مدةةةةةارش  المدةةةةةر ين  ااشيا  والم تمنات المقشي     ،2021الذي صةةةةةدر في ويشول/سةةةةةبتمبر   ،النام
وووصةةةةى حين تتخذ القرومات اطوات اسةةةةتباقي  لتنزيز مدةةةةارشت م  ،المضةةةةيف  في القرارات التي تؤثر عشي م

. ولما شان اهتمام الم تمل الدولي مررسةةةةةةةةةةةا  اان لتقديد الطريق  لى األمام لقل  ( 15) في النمشيات ا نتخابي 
فشي  هناف وقع    ،المي  لشتدةةةةةةةةةةريد الدااشي في وعقاب نتائا الفريق الرتيل الماةةةةةةةةةةتوى وتوصةةةةةةةةةةياتهاألزم  الن

وفضةل لشمقررة الخاصة  لشتنمق وةثر في مرشزي  حقو  انناةان والمدةارش  الفنال  لشمدةر ين  ااشيا  في حل  
 مدرش  التدريد الدااشي.

طوال فترة و يت ا التي  امع سع سنوات واستنا ا   لى النمل الذي اضطشنع حه المقررة الخاص    -17
مل   ،تشقي في هذا التقرير نظرة فاحيةةة  عشى مدةةةارشت م ا نتخابي فنن ا  ،لتنزيز مدةةةارش  المدةةةر ين  ااشيا  

بوا. ويتناول التقرير حال  المدةةةةر ين  ااشيا  المؤهشين ل ي ميةةةةوتوا   الترشيز عشى حق م في ون ميةةةةوتوا وُينتخ 
بوا وفقا  لشقان  . وفي ( 16) مثل وول ك الذين ماةةةةتوفون الةةةةرطي ال ناةةةةي  والاةةةةن المنمول ب ما ،ون المقشيوُينتخ 

 ،تاةشم المقررة الخاصة  حين المدةارش  الاةياسةي  ووسةل نطاقا  من التيةويع والترالةخ لانتخاحات ،الوقع نفاةه
اسةةةتمرار وتدةةةد  عشى وهمي  والةةةرال وارى مير انتخابي  لشمدةةةارش  في صةةةنل القرار الذي ينبغي ون مقدث ح 

 حانضاف   لى المدارش  ا نتخابي .

وج ع المقررة الخاصةةةةةة  نداء  لشقيةةةةةةول عشى مداات من الدول   ،ولدى التقضةةةةةةير ل ذا التقرير -18
طالب  آراءهم حدةةةةين التقدمات التي يواج  ا المدةةةةر ون  ااشيا    ،األعضةةةةاء وميرها من وصةةةةقاب الميةةةةشق 

ووثر المدةةةةةةةارش  ا نتخابي  عشى   ،ة لدعم منق م حق التيةةةةةةةويعوالتدابير المتخذ ،لشمدةةةةةةةارش  في ا نتخاحات
 ميل الدول  ل هااالص الةةةةةةرر  ووعربع عنورق    30آفا  القشول الدائم . وتشقع المقررة الخاصةةةةةة  وةثر من  

األعضةةةةاء والمنظمات الدولي  والمؤسةةةةاةةةةات الوطني  لققو  انناةةةةان ومنظمات الم تمل المدني ووصةةةةقاب  
. وهي تدةةةةةةرر ومضةةةةةةا  جميل وصةةةةةةقاب الميةةةةةةشق  الذين الةةةةةةارشوا في ( 17) ات مالميةةةةةةشق  ااارين عشى مدا

حما في ذلك الةةةةب  الماةةةاعدة ا نتخابي  التاحن  ن ارة الدةةةؤون الاةةةياسةةةي     ،المدةةةاورات المتنشق  ب ذا التقرير
  ، ومفوضةةةةةةي  الةةةةةةؤون الاج ين  ،ومفوضةةةةةةي  حقو  انناةةةةةةان ،وبناء الاةةةةةةام في األمان  النام  لألمم المتقدة

 وم موعات القمام  الميداني . ، موع  النالمي  لشقمام والم

  

(13) A/HRC/35/27،  52-47الفقرات. 

(14) A/72/202. 

(15) High-Level Panel on Internal Displacement, Shining a Light on Internal Displacement: a Vision for 

the Future (United Nations, 2021), pp. 21–23. 

بوا (16) مون الذين ُممن خ المقيمون الدائ  ،في حن  البشدان. و مالبا ما تقتفظ القوانين ا نتخابي  لشمواطنين حالقق في ون ميةةةةةةةةةةةةةوتوا وُينتخ 
 مثل ا نتخاحات المقشي . ،لياوا مواطنين ومضا  القق في التيويع في انتخاحات منين 

الوار ة (17) والورقةةةةةةةات  المةةةةةةةداات  عشى  -https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/calls-input/callانظر    ،لاطاع 

inputs-report-special-rapporteur-human-rights-internally-displaced. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/35/27
http://undocs.org/ar/A/72/202
https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/calls-input/call-inputs-report-special-rapporteur-human-rights-internally-displaced
https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/calls-input/call-inputs-report-special-rapporteur-human-rights-internally-displaced


A/HRC/50/24 

9 GE.22-05519 

 المعا يي القانونية الدولية -باء 

حما في ذلك حقه في المدةةارش  في انتخاحات بشده  ، ن حق الفر  في المدةةارش  في الدةةؤون النام  -19
ت وُينتخ    ذ .  ( 18) حق منتري حه عشى نطا  واسةةل ومقمي حموج  القانون الدولي لققو  انناةةان  ،ميةةوّش

 ون وي وجه   ،من الن د الدولي الخاص حالققو  المدني  والاةياسةي  عشى ون ل ل مواطن  25وتنص الما ة 
ي حق وفرصةةةةةةة  المدةةةةةةةارش  ف ،و ون قيو  مير منقول   ( 19) من الن د 2من وجوه التمييز المذشورة في الما ة 

وُينتخ   في    ميةةةةةةةةةوتوفي ون  ، ما مباالةةةةةةةةةرة وإما بواسةةةةةةةةةط  ممثشين مختارون حقري  ،  ارة الدةةةةةةةةةؤون النام 
تضةةةةةمن   ،انتخاحات نزي   ت رى  وريا  حا قتراع النام وعشى قدم الماةةةةةاواة بين الناابين وبالتيةةةةةويع الاةةةةةري 

 التنبير القر عن  را ة الناابين.

تنص اتفاقي  القضةاء عشى ف.  ( 20) مضةا  وحراما  ذات صةش وتتضةمن صةروف وارى لققو  انناةان و -20
القق في    ،عشى قدم الماةةةةةةةةةةةةاواة مل الرجل  ،جميل والةةةةةةةةةةةةرال التمييز ضةةةةةةةةةةةةد المروة عشى ون ت فل الدول لشمروة 

واألهشية  لانتخةاب ل ميل ال ي ةات التي ُينتخة    ،التيةةةةةةةةةةةةةةويةع في جميل ا نتخةاحةات وا سةةةةةةةةةةةةةةتفتةاءات النةامة 
)و((. وتنص اتفاقي  حقو  األالةةخاص ذوي انعاق  عشى التزام الدول حين  7)الما ة  وعضةةااها حا قتراع النام

ت فل لألالةخاص ذوي انعاق   مراني  المدةارش  حيةورة فنال  وشامش  في القياة الاةياسةي  عشى قدم الماةاواة 
بوا )المةا ة   ،مل ااارين األمم المتقةدة من  عان   5(. وعما  حةالمةا ة  29حمةا في ذلةك ل ي ميةةةةةةةةةةةةةةوتوا وُينتخ 

لشدةةةنوب األصةةةشي  القق في القفام عشى مؤسةةةاةةةات ا الاةةةياسةةةي  والقانوني   ،حدةةةين حقو  الدةةةنوب األصةةةشي 
 ذا ااتارت  ،مل احتفاظ ا حقق ا في المدةارش  ال امش   ،وا قتيةا م  وا جتمالي  والثقاتي  المتميزة وتنزيزها

. وبموج  ا تفاقي  الدولي  لشقضةةةاء ( 21) في القياة الاةةةياسةةةي  وا قتيةةةا م  وا جتمالي  والثقاتي  لشدول  ،ذلك
تن دت الدول األطراي حقظر التمييز الننيةري والقضةاء عشيه حراف    ،عشى جميل والةرال التمييز الننيةري 

في    ، ون تمييز حاةةةةةب  النر  وو الشون وو األصةةةةةل القومي وو انثني ،وبضةةةةةمان حق شل  ناةةةةةان  ،والةةةةةراله
و  سيما القق في المدارش  في ا نتخاحات  ،حما في ذلك في التمتل حققوقه الاياسي   ،المااواة ومام القانون 

 )ح((.5عشى وساس ا قتراع النام المتااوي )الما ة  -اعا  وتراليقا   اقتر  -

فنن وي قيو    ،(1996)25وشما ووضةةةةةةةقع الش ن  المنني  حققو  انناةةةةةةةان في تنشيق ا النام رقم  -21
وون ت ون مير   ،تنطبق عشى ممارسةةةةةةةةةةةةة  حق الفر  في ون ميةةةةةةةةةةةةةوت وُينتخ   م   ون ينص عشي ا القانون 

لى منايير موضةولي  ومنقول . وينبغي و  ُتفر س قيو  عشى وسة  تمييزي  مثل النر  وون تاةتند    ،تمييزي 
 ،وو الثروة ،وو الروي الاياسي وو مير الاياسي  ،وو الدين  ،وو الشغ   ،وو ال ن  ،وو الشون وو األصل انثني

وو المتطشبةةات ان اريةة    ،وو متطشبةةات انقةةامةة  المفرطةة   ،وو انلمةةام حةةالقراءة وال تةةاحةة  وو التنشيم  ،وو انعةةاقةة 
المرهق  وو مير المائم  ثقاتيا  لشقيةول عشى الوثائق الازم  لممارسة  الققو  ا نتخابي . وعشى الرمم من 

فنن النظم ا نتخابي  م   ون تيةةةةةةةمم في احترام شامل  ،ون ااتيار النظام ا نتخابي مخضةةةةةةةل لتقدير الدول

  

حقو  انناةةةان وا نتخاحات   ليل حدةةةين المنايير الدولي  لققو  انناةةةان  ،انظر مفوضةةةي  األمم المتقدة الاةةةامي  لققو  انناةةةان (18)
"المبا ت التوجي ي  لشدول   ،(  ومفّوضةةةي  األمم المتقدة الاةةةامي  لققو  انناةةةان2021  ،)مندةةةورات األمم المتقدة حدةةةين ا نتخاحات

 (.2018 ،مال الفنال لشقق في المدارش  في الدؤون النام " )جني حدين انع

وو الروي سةةةةةةةةياسةةةةةةةةيا  وو مير   ،وو الدين  ،وو الشغ   ،وو ال ن   ،وو الشون   ،هو شما يشي  " ون وي تمييز حاةةةةةةةةب  النر    2نص الما ة  (19)
 ب".وو مير ذلك من األسبا ،وو النا  ،وو الثروة ،وو األصل القومي وو ا جتماعي ،سياسي

الما تان الندةةةةةةةةةةةةرون والثاني    ،انعان األمريري لققو  انناةةةةةةةةةةةةان وواجباته انظر انعان النالمي لققو  انناةةةةةةةةةةةةان،  الما ة  21. (20)
  والبروتوشول 13الما ة    ،  والميثا  األفريقي لققو  انناةةةةان والدةةةةنوب23الما ة   ،والثاثون  وا تفاقي  األمريري  لققو  انناةةةةان

  وإعان حقو  انناةةةان 24الما ة   ،  والميثا  النربي لققو  انناةةةان3الما ة   ،المشقق حا تفاقي  األوروبي  لققو  انناةةةاناألول  
 .25الما ة  ،لراحط  ومم جنوب الر  آسيا

 )ب(. 1- 6الما ة    ، ( 169رقم )   1989 ،   واتفاقي  منظم  النمل الدولي  حدين الدنوب األصشي  والقبشي  20( و 2) 13انظر ومضا  الما تين   ( 21) 
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مل  ،وون تنفذ التنبير القر عن  را ة الدةةةةةن   ،لي لققو  انناةةةةةانحما في ذلك القانون الدو  ،لشقانون الدولي
احترام مبةا ت ا قتراع النةام والمتاةةةةةةةةةةةةةةاوي وعةدم التمييز. وقةد تةدعو القةاجة   لى اتخةاذ تةدابير  م ةابية  لشتغشة  
عشى عوائق مقد ة تمنل األالةةةةةخاص الذين مقق ل م التيةةةةةويع من ممارسةةةةة  حق م ومرافق  عدم الماةةةةةاواة 

 .( 22) ي النمشيات ا نتخابي والتمييز ف

وهناف حقو   ناةان وارى ضةروري  لتمرين المدةارش  الم دم  في بي   تفضةي  لى انتخاحات حرة  -22
  ، وعةدم التنرس لشتمييز  ،وت وين ال مةيةات والتنقةل  ،والت مل الاةةةةةةةةةةةةةةشمي  ،مثةل حرية  الروي والتنبير  ،ونزي ة 

. و  بد ومضةةا  من ا عتراي حرل فر  شدةةخص ( 23) فضةةا  عن القق في التنشيم والقق في األمن الدةةخيةةي
 حيث ُمدتر ط  ثبات ال وي  لتقديد األهشي  لشتيويع والترالخ لشمناص .  ،ومام القانون 

حاةةب  و  مفقد المدةةر ون  ااشيا  حق م في المدةةارش  في ا نتخاحات وو ميرها من حقو  انناةةان  -23
تنص  ،تدةةةةةةريدهم. وهم مقتفظون بنف  الققو  التي يتمتل ب ا الاةةةةةةران مير المدةةةةةةر ين. وفي هذا اليةةةةةةد 

التي تنر  القةانون الةدولي لققو  انناةةةةةةةةةةةةةةان والقةانون    ،( 24) المبةا ت التوجي ية  المتنشقة  حةالتدةةةةةةةةةةةةةةريةد الةدااشي
سةواء شانوا مةيدةون في    ،لتدةريدهم عشى ونه   م وز التمييز ضةد المدةر ين  ااشيا  نتي   ،الدولي انناةاني
مثل حق م في التيةةةةةةةةةةويع والمدةةةةةةةةةةارش  في الدةةةةةةةةةةؤون   ،عندما يتنشق األمر حالتمتل حققوق م ،مخيمات وم  

حمةةا في ذلةةك القق في القيةةةةةةةةةةةةةةول عشى الوسةةةةةةةةةةةةةةةائةةل الازمةة  لممةةارسةةةةةةةةةةةةةةة  هةةذا القق    ،القروميةة  والنةةامةة 
في وفريقيا عشى ون تتخذ  ماةةةاعدة النازحين  ااشيا  ) ((. وتنص اتفاقي  ا تقا  األفريقي لقمام  و 22 )المبدو

 ،الدول األطراي التدابير الازم  لضةةةمان تمتل المدةةةر ين  ااشيا  من المواطنين حققوق م المدني  والاةةةياسةةةي 
بوا لشمناصةةةةةة  النام  )الما ة )تاسةةةةةةنا () ،و  سةةةةةةيما المدةةةةةةارش  النام  ()ل((.  2والقق في ون ميةةةةةةوتوا وُينتخ 

ارسةةةةةة  حق م في التيةةةةةةويع والترالةةةةةةخ لانتخاحات عشى قدم الماةةةةةةاواة مل المواطنين ااارين والقدرة عشى مم
و ون تمييز حاةب  تدةريدهم هي وحد المنايير الثماني  المنيةوص عشي ا في  طار الش ن  الدائم  المدةترش  

 .( 25) حل  ائمبين الوشا ت المتنشق حالقشول الدائم  لمدرش  المدر ين  ااشيا  لتقديد مدى التوصل  لى 

بيةد ون المدةةةةةةةةةةةةةر ين  ااشيةا  شثيرا  مةا يواج ون عقبةات تقول  ون ممةارسةةةةةةةةةةةةة  حق م في المدةةةةةةةةةةةةةارشة  في   - 24
ا نتخاحات عشى قدم الماةةاواة مل الاةةران مير المدةةر ين. وتقل عشى عاتق الدول الماةةؤولي  الرئياةةي  عن حمام  

بوا   ، حقو  المدةر ين  ااشيا   وقد تقتاح  لى اتخاذ تدابير  م ابي  لضةمان   ، حما في ذلك حق م في ون ميةوتوا وُينتخ 
 ون يتمرن هؤ ء األالخاص من ممارس  هذا القق عشى قدم المااواة مل ميرهم من المواطنين. 

 العقباا التي تحول دون المشار ة االنتخاةية في سياق التشييد الدايلي -جيم 

قد يواجه المدةةر ون  ااشيا  عقبات قانوني   ،نظام ا نتخابي والشوائخ ا نتخابي  لشبشداعتما ا  عشى ال -25
بوا. وحتى القوانين والاةةةياسةةةات التي ممرن ون تبدو  وإ اري  تقول  ون ممارسةةة  حق م في ون ميةةةوتوا وُينتخ 

ا . وقد تقمي الشوائخ  مير  الةرالي  في الاةياقات النا م  ممرن ون مرون ل ا وثر التمييز ضةد المدةر ين  ااشي 
ول ن النقبات النمشي  قد تؤ ي  لى حرمان م حقرم الواقل من  ،صةةةةراح  الققو  ا نتخابي  لشمدةةةةر ين  ااشيا  

قد ت ون القواجز التي تقول  ون مدةارش  المدةر ين  ااشيا  في    ،حق م في التيةويع. وفي حن  القا ت
التي تقول  ون مدةارش  المدةر ين  ااشيا  في ا نتخاحات ا نتخاحات مرتبط  حالميةالخ الاةياسةي . والنقبات 

  

 .OHCHR, Human Rights and Elections (2021), para. 113انظر  (22)

(23) Ibid., chap. III.A.2, “Prerequisite rights”. 

 . https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-internally-displaced-persons/international-standardsانظر   ( 24) 
-https://interagencystandingcommittee.org/other/iasc-framework-durable-solutions-internallyانةةةظةةةر   (25)

displaced-persons   (.1)29والمبدو التوجي ي 

https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-internally-displaced-persons/international-standards
https://interagencystandingcommittee.org/other/iasc-framework-durable-solutions-internally-displaced-persons
https://interagencystandingcommittee.org/other/iasc-framework-durable-solutions-internally-displaced-persons
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مقد ة الاةةةةيا  وتقتاح  لى تقشيل يراعي ايةةةةوصةةةةيات شل حال . وياةةةةشا هذا التقرير الضةةةةوء عشى حن  
 التقدمات األةثر اليوعا  التي يتم انباغ عن ا عبر م موع  متنوع  من الاياقات.

 ئية االنتخاةيةمتطلباا اإلقامة: تحد د مكان التصويت والدا  

من الماةةةةائل ال ام  حالناةةةةب  لشمدةةةةر ين  ااشيا  المران الذي ممرن م تيه ان  ء حيصةةةةوات م. فنا ة   -26
منين يرتبا عةةا ة حمرةةان  قةةامةة  النةةااةة  ومةةالبةةا     تيةةةةةةةةةةةةةةويةةعتربا الشوائخ ا نتخةةابيةة  شةةل نةةااةة  حمرةةان   مةةا
ن قوائم الناابين التي تناةةةةة  شل ناا   ينطوي عشى عمشي  تاةةةةة يل قبل يوم ا نتخاحات. ويمرن ون ت و  ما

مما ماةةاعد عشى ضةةمان  ، لى مرشز اقتراع منين مفيدة ألسةةباب تدةةغيشي  ويمرن ون تاةة م في نزاه  النمشي 
 ان  ء حيوت واحد فقا ل ل ناا . بيد ون اعتبارات ااص  تندي في سيا  التدريد الدااشي.

شوا لشتيةةةةويع في موطن م األصةةةةشي من النو ة ل   ء  فقد   يتمرن المدةةةةر ون  ااشيا  الذين سةةةةُ ّش  -27
حيصةوات م يوم ا نتخاحات ألن موطن م هو المران الذي فروا منه. وقد ت ون المنطق  مير آمن  حالناةب  ل م 

وو حاةةةةةةةةةةب  وجو  ولغام وذاائر مير   ،وو الننف المنمم وو ا ضةةةةةةةةةةط ا  ،حاةةةةةةةةةةب  األعمال الندائي  ال اري 
عشى سةةةةةبيل المثال. وحتى عندما مرونون عشى اسةةةةةتندا  لشقيام حمثل  ،ار الطبيةي وو حاةةةةةب  األاط ،منف رة

فةنن م قةد   مرونون قةا رين عشى تقمةل ت ةالي  الاةةةةةةةةةةةةةةفر وو قةد يواج ون حواجز عمشية  وارى.   ،هةذه الرحشة 
 ربما لم مند من الممرن  جراء ا نتخاحات في منطقت م األصةةةةةشي  حاةةةةةب  انندام األمن  ،وفي حن  القا ت

وو ألن المنطق  لم تند تقع سةةةةةةيطرة القروم . وإذا رم  المدةةةةةةر ون  ااشيا  في تغيير مران تيةةةةةةويت م وو 
فقد يواج ون تقدمات نةمال التاةةة يل حاةةةب  متطشبات   ،التاةةة يل لشتيةةةويع ألول مرة في مران تدةةةريدهم

 عشى سبيل المثال.  ،الوثائق اليارم  ومنايير األهشي  والمواعيد الن ائي 

تتمثل ماةةةةةةيل  منفيةةةةةةش  وإن شانع ذات صةةةةةةش  في الدائرة ا نتخابي   ،في حن  النظم ا نتخابي و  -28
 ةا. وتختشف النظم ا نتخةابية  من بشةد  لى آار. فقةد مدةةةةةةةةةةةةةةرةل بشةد حةيةمشةه  ائرة  عن التي يتم فرز األصةةةةةةةةةةةةةةوات  

ان ان  ء  وفي هةذه القةالة  يتم فرز جميل األصةةةةةةةةةةةةةةوات بنف  الطريقة  حغ  النظر عن مرة  ،انتخةابية  واحةدة
مع ب ا  ،ب ا. ويمرن ون مرون بشد آار مقاةةما   لى  وائر انتخابي  مختشف  ويمرن ون مرون لشطريق  التي ُرسةةش

حدو  الدوائر ا نتخابي  تيثير مباالةةةةةةةةر عشى نتائا ا نتخاحات. ومن الممرن ومضةةةةةةةةا  ون مدةةةةةةةةرل بشد ما  ائرة  
ي  وو ا سةةةةتفتاءات الوطني  وُيقاةةةةم  لى عدة  وائر انتخابي  واحدة عشى اليةةةةنيد الوطني لانتخاحات الرئاسةةةة 

 انتخابي  لانتخاحات البرلماني .

حةاألصةةةةةةةةةةةةةةوات في مرةان   يُةدلىعةا ة مةا    ،وفي األنظمة  ا نتخةابية  ذات الةدوائر ا نتخةابية  المتنةد ة -29
حمتطشبةات انقةامة . وعةا ة  ائرة  قةامتةه. ومةالبةا  مةا ترتبا ا نتخةاحةات المقشية  ومضةةةةةةةةةةةةةةا  عن   قةامة  الدةةةةةةةةةةةةةةخص 

ي دي ربا الدائرة ا نتخابي  حمران  قام  الدةةةخص  لى تدةةة يل القيةةةول عشى نتائا تمثل حدةةةرل ووثق  ما
ممرن ون مرون تقديد المران الذي   ،في سةةةيا  التدةةةريد الدااشي  ، را ة الاةةةران المننيين واحتياجات م. ول ن

  ، نتخابي  التي سةةيتم احتاةةاب م ل ا ومرا  منقدا  حدةةرل ااص سةةيدلى تيه حيصةةوات المدةةر ين  ااشيا  والدائرة ا
وو في مران   ،وي ما  ذا شان م وز ل م التيةةةةةةةةويع في مران م األصةةةةةةةةشي عن  ائرت م ا نتخابي  األصةةةةةةةةشي 

 وو في مران تدريدهم عن الدائرة ا نتخابي  لمران تدريدهم. ،تدريدهم عن  ائرت م ا نتخابي  األصشي 

فنن   ، يع في الموطن األصةةةةةةشي تقدمات واضةةةةةةق  عشى النقو المذشور وعاه. ولذلك ويطرح التيةةةةةةو  - 30
آليات ا قتراع الغيابي التي تاةةةةمخ لشمدةةةةر ين  ااشيا  حالتيةةةةويع عن  ائرت م ا نتخابي  األصةةةةشي   ون القاج   

قد    ، قا ت  لى النو ة الفنشي  ممرن ون ت ون وسةةاسةةي  في تمرين م من المدةةارش  في ا نتخاحات. وفي حن  ال 
مثا   ذا تم تنشيق ا نتخاحات في    ،   مرون التيةةةةةةةةةةويع عن  ائرت م ا نتخابي  األصةةةةةةةةةةشي  ايارا  عشى انطا  

منطقت م األصشي . وقد يواجه المدر ون  ااشيا  ومضا  تقدمات في نقل تا يش م ا نتخابي )وو تا يش م المدني 
ن ( ليتمرنوا من التيةةةةةويع في مران تدةةةةةريدهم عن الدائرة في البشدان التي يرتبا في ا ا ثنان ببنضةةةةة ما الب 
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فةنن التقةدمةات المواج ة  ممرن ون تختشف ااتافةا  شبيرا    ، ا نتخةابية  لمرةان تدةةةةةةةةةةةةةريةدهم. وومةا  شةان الخيةار المتةاح 
قةد   مرون لةدى المدةةةةةةةةةةةةةر ين  ااشيةا  الوثةائق الازمة   ، تبنةا  لشوائخ ا نتخةابية  في شةل بشةد. فنشى سةةةةةةةةةةةةةبيةل المثةال 

قد ُمطش   من الناابين تقدمم و ل  ماةةةتندم     ، ثبات هويت م والتاةةة يل في وماةن تدةةةريدهم. وفي حن  البشدان ن 
األمر الذي قد ينطوي عشى وثائق قد   مقمش ا المدةةةةةةةر ون  ااشيا   وو قد   ، عن  قامت م ليتمرنوا من التاةةةةةةة يل 

خابي  لفترة زمني   نيا ليرونوا مؤهشين لشتيةةةةةةةويع ُمدةةةةةةةترط من الناابين ون مرونوا قد وقاموا في نف  الدائرة ا نت 
األمر الذي ممرن ون مدةةةةرل تقدما  في حال  التدةةةةريد حديثا . وقد مخضةةةةل التاةةةة يل    ، عن تشك الدائرة ا نتخابي  

ا نتخابي ومضةةةةا  لموعد ن ائي قد   يتمرن المدةةةةر ون  ااشيا  من الوفاء حه. وقد تثني سةةةةياسةةةةات وارى ومضةةةةا  
وذلك مثا  حالنص   ، يا  عن التاةةةة يل من وجل التيةةةةويع عن الدائرة ا نتخابي  لمران تدةةةةريدهم المدةةةةر ين  ااش 

 عشى ون نقل مقل انقام  ا نتخابي  يؤ ي  لى الدط  من استققاقات المااعدة. 

عا ة ما ت ون متطشبات انقام  وعشى لشترالةةخ من ا لشتيةةويع  ذ مالبا  ُتدةةتر ط انقام  في منطق   و  -31
. ويمرن لشدةةةةةروط األةثر صةةةةةرام   ( 26) ي  لندة سةةةةةنوات ليرون الدةةةةةخص مؤها  لشترالةةةةةخ في ا نتخاحاتانتخاب 

لشترالةخ فضةا  عن التقدمات األارى ون ت نل من هذا الدةرل من والةرال المدةارش  ا نتخابي  تقدما  ااصةا   
 لشمدر ين  ااشيا .

 عدم توافي الوثائق  

المدني  عشى وعدا  شبيرة من المدةةةةةر ين  ااشيا  ويضةةةةةل عقبات  يؤثر عدم القيةةةةةول عشى الوثائق  -32
حما في ذلك عشى سةةةةةبيل  ،ومام م في القيةةةةةول عشى الخدمات األسةةةةةاسةةةةةي  وممارسةةةةة  م موع  من الققو  

ما ُمطش   من الناابين وو المرالةةةةةةةةةقين ون   المثال   القيةةةةةةةةةر حق م في المدةةةةةةةةةارش  في ا نتخاحات. ومالبا  
مثل حطاقات ال وي  وو جوازات   ،ت هويت م ووهشيت م لشمدةةةةةةارش  في ا نتخاحاتمقدموا وثائق الةةةةةةخيةةةةةةي  نثبا

وفي حن  البشدان  ثبات انقام . بيد ون المدةةةةةةر ين  ااشيا  شثيرا  ما   ممش ون    ،وبطاقات الناابين ،الاةةةةةةفر
مدةةةر ون من التي ربما ت ون قد ُفقشد ت وو صةةةو رت وو وتشفع وثناء الفرار. وقد مقمل ال ،وثائق م الدةةةخيةةةي 

المنةةاطق التي تاةةةةةةةةةةةةةةيطر عشي ةةا ج ةةات فةةاعشةة  من مير الةةدول وثةةائق   تنتري ب ةةا الاةةةةةةةةةةةةةةشطةةات الوطنيةة .  
 حتى قبل تدريدهم.   ،مرن لدى المدر ين األةثر ضنفا  وثائق مدني  لم وربما

وقد مرون القيةةةةةول عشى الوثائق وو ت ديدها ومرا  حالع اليةةةةةنوب  وو ماةةةةةتقيا  حالناةةةةةب  لشمدةةةةةر ين   - 33
األمر الذي قد   ماةةةةةةةةةتطينون ون    ،  ااشيا . فقد تتطش  الشوائخ من م النو ة  لى موطن م األصةةةةةةةةةشي لشقيام بذلك 

من الناحي  التقني  لشمدةةةةر ين  ااشيا  ون مقيةةةةشوا عشى وثائق الةةةةخيةةةةي  وو م د وها  مفنشوه. وحيثما شان ممرنا  
  ، ن  لى المنشومات الازم  عن هذا انجراء فنن م قد مفتقرو   ، في مرات  الاةةةة ات المدني  في وماةن تدةةةةريدهم 

وو قد مرونون مير قا رين عشى   ، وقد يواج ون تقدمات في الوصةةةةةةةةةةةول الفنشي  لى مرات  الاةةةةةةةةةةة ات المدني  
قد يواجه المدةةةةر ون  ااشيا  المنتمون   ، مثل الرسةةةةوم والنقل. وفي حن  الاةةةةياقات  ، تقمل الت الي  المرتبط  حه 

  ،مييزي  تنو  حيةةول م عشى الوثائق المدني . وفي سةةيا  اليةةراعات وال وارث لى م موع  منين  ممارسةةات ت 
قد يواجه المدةر ون  ااشيا  ومضةا  تقدمات  ضةاتي  مثل ال ياةل األسةاسةي  ومرات  الاة ات المدني  المتضةررة 

قد   يتمرن   ، وانندام األمن. وفي حن  الاةةياقات   ، والقيو  المفروضةة  عشى حري  التنقل  ، وو المتشف  وو المغشق  
 المدر ون  ااشيا  من  ثبات جنايت م وقد يتنرضون لخطر انندام ال ناي . 

مير متاح لند  شبير من المدةةةةةةةر ين  ااشيا     ، عند االةةةةةةةتراطه  ، ويمرن ومضةةةةةةةا  ون مرون  ثبات انقام   - 34
ألن م قد   مقمشون وي الةةةرل من والةةةرال األ ل     ، الذين مةيدةةةون في ماةةةتوطنات وترتيبات وارى مير رسةةةمي  

قد   مرون المدةةةر ون  ااشيا  الذين  ، مثل اتفاقات انم ار وو فواتير المرافق النام  حاسةةةم م. وعاوة عشى ذلك 
  

(26)  Brookings Institution and University of Bern, Protecting Internally Displaced Persons: a Manual 

for Law and Policymakers (Washington, DC, 2008), p. 209. 
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  ،ا حتياجات األسةاسةي  في وضةل ممرن م من  عطاء األولوي  لشمدةارش  في ا نتخاحاتمرافقون من وجل تشبي   
 مما مقوس بدوره قدرت م عشى التيثير في صنل القرار والاياسات التي ممرن ون تقدث فرقا  في وضن م. 

 التحدياا األييى   

 ون مدةةةةةةةةةةةةةارش م في   قد يواجه المدةةةةةةةةةةةةةر ون  ااشيا  ومضةةةةةةةةةةةةةا  عد ا  من التقدمات األارى التي تقول  - 35
والمران الذي ممرن م    ، قد مفتقرون  لى المنشومات المتنشق  حيهشيت م لشتيةةويع  ، ا نتخاحات. فنشى سةةبيل المثال 

وإجراءات التاةةةةةةةةةةةةة يةل. وقةد ُمنزى عةدم توافر المنشومةات  لى عةدم شفةامة  ال  و  التي تبةذل ةا  ، التيةةةةةةةةةةةةةويةع تيةه 
 مات انعامي  التي   تتاءم مل احتياجات هذه الف ات. الاشطات لشتواصل مل الف ات الم مد  وو  لى الق 

  ،وقد يواجه المدةةةةةةر ون  ااشيا  ومضةةةةةةا  تقدمات في الوصةةةةةةول  لى مواقل التاةةةةةة يل ومراةز ا قتراع  -36
وو القيو  المفروضةةة  عشى حري    ،وت الي  النقل التي   ممرن تقمش ا ،وانندام األمن  ،في ذلك الماةةةاف  حما

قد تندةةةةةةةةت متطشبات الوثائق وو التمييز عقبات ومام عبورهم  ،في حا ت النزاع ،يل المثالالتنقل. فنشى سةةةةةةةةب 
نقاط التفتيش. وقد   يتمرن المدةةةةةةةر ون  ااشيا  الذين مةيدةةةةةةةون في وراسط مقتش  وو مناطق تاةةةةةةةيطر عشي ا  

 جماعات ماشق  من مير الدول من مغا رة المنطق  لشمدارش  في ا نتخاحات. 

األصةةةةةةةةةةةةةشي   الموطنويمرن ون مدةةةةةةةةةةةةةرل انندام األمن تقدما  شبيرا . وا ضةةةةةةةةةةةةةطرار  لى النو ة  لى  -37
لشمدةةارش  في ا نتخاحات ممرن ون مدةةرل مخاطر ومني  واضةةق  لألالةةخاص الذين اضةةطروا  لى الفرار من 

ني  هذا المران في المقام األول. مير ون التيةةةةويع في مران تدةةةةريدهم ممرن ون مدةةةةرل ومضةةةةا  مخاطر وم
وو   ،وو يتنرضةةةةون لشتمييز من قبل الم تمل المقشي المضةةةةي  ،ألن م قد مةيدةةةةون في مناطق متيثرة حالنزاع

مرونون منرضةةةةةةةةةةةةين حدةةةةةةةةةةةةدة لخطر الننف المرتبا حا نتخاحات وو ميره من ونواع الننف. وقد يتنرضةةةةةةةةةةةةون  
 . وفي ضةةةةةةوء انندام ر  لي م عشى ون م يدعمون حزب المنارضةةةةةة نظ    سةةةةةةيما عندما يُ  ،لشمضةةةةةةامق  والترهي 

 ،قد تقرر الاةةةةةةشطات ا نتخابي   ما  مراةز ا قتراع في مناطق منين   ،و  سةةةةةةيما في حا ت النزاع  ،األمن
بدوره  ذلك قد يؤ يو  ،حمن في م المدةةر ون  ااشيا    ،مما يؤ ي  لى اسةةتبنا  الاةةران األةثر تضةةررا  من النزاع

  لى انحباط وزيا ة التوترات.

( وتدابير اليةةةةةةةةةةةق  النام  ذات اليةةةةةةةةةةةش  19-جائق  مرس فيروس شورونا )ةوفيد  وندةةةةةةةةةةةيتوقد  -38
ووضةنع في حن  الاةياقات    ،تقدمات  ضةاتي  ومام الخدمات الشوجاةتي  المنقدة وصةا  لشنمشيات ا نتخابي 

ربما قد تم وقف حمات التاةةةةةة يل   ،سةةةةةةبيل المثال  عقبات  ضةةةةةةاتي  ومام مدةةةةةةارش  المدةةةةةةر ين  ااشيا . فنشى
المدني والتاةةةةةةةةة يل ا نتخابي التي تدةةةةةةةةةمل وحدات متنقش  الغرس من ا الوصةةةةةةةةةول  لى الم تمنات المقشي   

شع حاةةةةةةةةب  شوفيد ،النائي  وو الم مدةةةةةةةة   ،19-حما في ذلك المدةةةةةةةةر ون. وقد ُولغيع حن  ا نتخاحات وو ُوجّش
. وقد مدةةرل ( 27) اطق التي تاةةتضةةي  عد ا  شبيرا  من المدةةر ين  ااشيا  وثر في حن  القا ت عشى المن  مما

حيث قد    ،عقب   ضةةةةاتي   ،حيثما وجدت  ،االةةةةتراط تقدمم حطاقات التشقيخ وو نتائا ا اتبارات الاةةةةشبي  لشاةةةةفر
ُمطش   من النديد من المدةةةةةةةةةةر ين  ااشيا  الاةةةةةةةةةةفر ليتمرنوا من التيةةةةةةةةةةويع ول ن قد ت ون  مرانيت م مقدو ة  

 . ( 28) ل عشى التشقيخ وا اتبار وو ربما ت ون حطاقات تشقيق م قد ُفقشدت وو ُوتششفع وثناء تدريدهملشقيو 

قد ت ون الميةالخ والقاةاسةيات الاةياسةي  ميةدرا  لبن  القواجز التي تقول  ، وفي حن  الاةياقات  - 39
 ون مدةارش  المدةر ين  ااشيا  في ا نتخاحات. وقد تخدةى الاةشطات والم تمنات المقشي  المضةيف  ون الاةماح 

  

 . https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-electionsانظر   (  27) 

-https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/04/covid-19-do-not-forget-internally-displacedانظر    (28)

persons-un-expert-urges  وhttps://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/04/leave-no-one-behind-

dont-forget-your-commitments-your-response-covid-19. 

https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/04/covid-19-do-not-forget-internally-displaced-persons-un-expert-urges
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/04/covid-19-do-not-forget-internally-displaced-persons-un-expert-urges
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/04/leave-no-one-behind-dont-forget-your-commitments-your-response-covid-19
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/04/leave-no-one-behind-dont-forget-your-commitments-your-response-covid-19
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  ،لشمدةةةةر ين  ااشيا  حالتيةةةةويع في مران تدةةةةريدهم قد مغير مخيةةةةيةةةةات الدوائر ا نتخابي  وجماهير الناابين
عشى ون م يدعمون   ااصةةةةةةة  عندما ُينظ ر  لى المدةةةةةةةر ين  ااشيا    ، قد مرون له تيثير عشى النتائا ا نتخابي   مما 

في الغال  حزبا  مختشفا  وو ميةالخ سةياسةي  مختشف . وعشى الرمم من ون ااتيار المدةر ين  ااشيا  المدةارش   في  
م عشى ونه تخلّط عن حق م في النو ة ا نتخاحات في وماةن تدةةةةةةةةةةةةةريدهم   ينبغي حيي حال من األح  وال ون ُمف  

تغيير في موقل التيةةويع  فقد تخدةةى الاةةشطات والم تمنات المقشي  ون ُينظ ر  لى وي  ،  لى موطن م األصةةشي 
عشى ونه قبول حالتدريد وو حتى فقدان لألراضي. ويمرن ون تؤ ي القااسيات  لى افتقار الاشطات  لى انرا ة  

وو تؤ ي في حن   ،  تخاذ التدابير الضةروري  لمنال   حرمان المدةر ين  ااشيا  من حقوق م الاةياسةي  الازم  
مثا  عن طريق وضةةةةةةل  جراءات منقدة عن قيةةةةةةد لتغيير الدوائر ا نتخابي    - القا ت  لى اسةةةةةةتبنا هم عمدا  

رامبون في الترالةةةةةخ في  عرقش   صةةةةةدار الوثائق الازم  لشتاةةةةة يل ا نتخابي. وقد يواجه المدةةةةةر ون  ااشيا  ال  وو 
 ذ ُينظ ر  لي م عشى ون م   ينتمون  لى الم تمل المقشي. وعشى   ، ا نتخةاحةات المقشية  ومضةةةةةةةةةةةةةةا  حواجز وتمييزا  

وقد   ، قد ينظر الاةةةةياسةةةةيون في الواقل  لى المدةةةةر ين  ااشيا  عشى ون م شتش  تيةةةةويتي  مقتمش   ، النر  من ذلك 
 ل ضنف م لتققيق مراس  سياسي . تانى ال  ات الفاعش  الخبيث   لى استغا 

 أشكال التمييز المتعددة والمتدايلة  

لي  المدةةةةةةر ون  ااشيا  م موع  مت اناةةةةةة . ف ثيرا  ما ت ون الناةةةةةةاء والدةةةةةةباب واألالةةةةةةخاص ذوو   -40
انعاق  واألقشيات ممثشين تمثيا  زائدا  بين الاةةةةةةةران المدةةةةةةةر ين وممثشين تمثيا  ناقيةةةةةةةا  شناابين ومرالةةةةةةةقين 

من القيةول عشى الوثائق المدني  ألسةباب تمييزي  من  منتخبين. وقد ُمقر م المدةر ون  ااشيا  ومضةا    وممثشين
وو ا نتماءات وو التيةةةةةةةةةورات انثني  وو الديني  وو الاةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةي  وو ميرها من  ا عتبارات ال ناةةةةةةةةةاني قبيل 

والةةةةةةةرا   متند ة ومتدااش  من ا نتماءات وو التيةةةةةةةورات الخاصةةةةةةة  ب م. وشثيرا  ما يواجه المدةةةةةةةر ون  ااشيا  
وقد تدعو القاج   لى اتباع ن ا مررسةةةةةةةةة  لشتيةةةةةةةةةدي لتشك  ،التمييز تيما يتنشق حمدةةةةةةةةةارشت م في ا نتخاحات

 التقدمات المقد ة.

  ، ( 30) حوالي نيةةةةف الاةةةةران المدةةةةر ين  ااشيا  في جميل ونقاء النالم  ( 29) وتدةةةةرل الناةةةةاء والفتيات -41
ومل ذلك فنن عدم المااواة بين ال ناين المتيصل في المنايير ا جتمالي  وا قتيا م  والثقاتي  والاياسي  

في ا نتخةاحةات. ولمةا شةان من مير المرجخ ون يتمرن من   ت نومخةاطر القمةامة  قةد تنو  فرص مدةةةةةةةةةةةةةةارش
قد   ماةةتطنن تشبي  متطشبات التاةة يل ا نتخابي تيما مخص تقديد  نفنن  ،ى الوثائق المدني القيةةول عش

ومضةةةا  عن القيةةةول عشى الوثائق والتاةةة يل االةةةتراط اشل الق اب    نقد يثني  ،ال وي . وفي حن  الثقافات
مثا   ،لشناةةةاء ضةةةا   لتقاط صةةةورة ال وي . وقد مدةةةرل الوصةةةول  لى مواقل التاةةة يل ومراةز ا قتراع تقدما  وم 

حاةةب  انندام األمن وو الن ء األةبر المشقى عشى المروة تيما يتنشق برعام  الطفل واألسةةرة. ونظرا  لمقدو م   
فقد   مرّن قا رات عشى تقمل الت الي  المرتبط  بذلك   ،فرص حيةةةول ن عشى التنشيم وسةةةبل شاةةة  الرز  

ومضةةةةا  مدةةةةارشت ن شناابات وو مرالةةةةقات. وتواجه    الننف ال ناةةةةانيو مثل رسةةةةوم الاةةةةفر وو الوثائق. وين
مل اسةةةةةتخدام الوصةةةةةم والمضةةةةةامق    ،الناةةةةةاء عشى نقو متزايد اطر الترهي  والننف وثناء قيام ن حقمات ن

 مَّش والننف ال ناةةةةاني في حن  الاةةةةياقات نسةةةةرات ن وثني ن عن المدةةةةارش  في القياة الاةةةةياسةةةةي . وقد تُ 
سةةةي . وحتى في القا ت التي توجد في ا سةةةياسةةةات وتدابير ااصةةة  مؤقت   المروة ومضةةةا   اال األحزاب الاةةةيا

 مرالقات. تنيينوظ رت األحزاب الاياسي  في حن  الاياقات تر  ا  في  ،لتد يل زيا ة مدارش  المروة 

  

 /https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachmentsو     A/HRC/23/50. A/73/301انظر   (  29) 

Sections/Library/Publications/2015/Inclusive-electoral-processes-en.pdf . 
(30)  Internal Displacement Monitoring Centre, Impact and Plan International, “Women and girls in 

internal displacement” (Geneva, Internal Displacement Monitoring Centre, 2020). 

http://undocs.org/ar/A/HRC/23/50
http://undocs.org/ar/A/73/301؛
http://undocs.org/ar/A/73/301؛
http://undocs.org/ar/A/73/301؛
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2015/Inclusive-electoral-processes-en.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2015/Inclusive-electoral-processes-en.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2015/Inclusive-electoral-processes-en.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2015/Inclusive-electoral-processes-en.pdf


A/HRC/50/24 

15 GE.22-05519 

الذين مةيدةةةةةةون في حال  تدةةةةةةريد  ااشي تقدمات ااصةةةةةة    ( 31) وقد يواجه األالةةةةةةخاص ذوو انعاق  -42
مثا  تيما يتنشق حنمراني  الوصةةةةةةةةول  لى الموا  والمنشومات المتنشق   ،في ا نتخاحات المدةةةةةةةةارش يتنشق ح  تيما

ومراةز ا قتراع. وقد يواج ون ومضةةةةا  التمييز ويرونون وةثر عرضةةةة  لخطر   ،ومواقل التاةةةة يل  ،حا نتخاحات
ي  وو تقيده  تاةةةةةةةةتبند تدةةةةةةةةرينات انتخابي  تمييزي  القق في المدةةةةةةةةارش  ا نتخاب   ،الننف. وفي حن  القا ت

 اجتمالي  وو ذهني  متيورة وو فنشي .  -عشى وساس  عاق  نفاي  

قد يتنرس المدةةر ون  ااشيا  المنتمون  لى وقشيات لشت ميش وا سةةتبنا  من   ،وفي حن  الاةةياقات -43
وو حتى  ،قد يواج ون عقبات في القيةةةةةول عشى الوثائق المدني   ،. وباةةةةةب  التمييز( 32) النمشيات ا نتخابي 

 ثبات جناةةةةةيت م ووهشيت م لشتيةةةةةويع. وقد تتيثر مدةةةةةارشت م ومضةةةةةا  من ا فتقار  لى مواقل التاةةةةة يل ومراةز  
ا قتراع في المناطق التي تضةم عد ا  شبيرا  من األقشيات. وقد يواجه المرالةقون المنتمون  لى األقشيات ومضةا  

يؤثر تيةميم  ،ي. وفي حن  الاةياقاتانخفاضةا  في الدعم المالي والاةياسةي وزيا ة في اطر الننف الاةياسة 
النظم ا نتخابي  سةةةةةشبا  عشى تمثيل األقشيات. وعشى الرمم من ون الدةةةةةنوب األصةةةةةشي  ربما ت ون قد ضةةةةةمنع  

مثل   ،فنن ا قد تواجه عقبات متند ة تقول  ون ممارسةةةةةةةةةةةة  هذا القق ،القق في المدةةةةةةةةةةةةارش  في ا نتخاحات
. وقد تواجه ( 33) وعدم الوصةةول  لى األماةن المناسةةب  ،وعدم ا عتراي والتاةة يل الرسةةمي  ،الت ميش ال يرشي

نظرا     ( 34) تم انتخاب ا حموج  النظام ا نتخابي النامي األقشيات وو الدةةةةةنوب األصةةةةةشي  ومضةةةةةا  صةةةةةنوبات ل ي 
 د ا وو انخفاس وعدا ها.لت مي 

 المشار ة االنتخاةية والحلول الدائمة -دال 

ممارسةةةة  الققو  ا نتخابي  لياةةةةع شاتي  في حد ذات ا لتققيق حل  القدرة عشىعشى الرمم من ون   -44
. وتمرن المدةةةةةةةةةةارش  ا نتخابي  المدةةةةةةةةةةر ين  ااشيا  من تمثيل  ( 35) فنن ا جزء   منى عنه من هذا القل  ، ائم

حما في ذلك ما يتنشق حالاةةةياسةةةات التي قد مرون ل ا   ،م في عمشيات صةةةنل القرار التي تؤثر عشي مميةةةالق 
تيثير عشى آفاق م في التوصةةةةةةةةل  لى حشول  ائم . ويؤ ي القرمان من الققو   لى  حنا  المدةةةةةةةةر ين  ااشيا  

   حتياجات م. مما مقفز الاةةياسةةيين وواضةةني الاةةياسةةات عشى عدم  عطاء األولوي   ،عن المدةة د الاةةياسةةي
ويقتمل ون يزيد من حدة   ،ويدةةةةةرل عقب  ومام   ماج م ،في ت ميش المدةةةةةر ين  ااشيا   هذا القرمان وياةةةةة م

ميةةةةةةةةبخ   ،التوترات مل الم تمل المقشي المضةةةةةةةةي  وينرقل القشول الدائم . وبفضةةةةةةةةل المدةةةةةةةةارش  ا نتخابي 
مما يؤثر عشى  ،عشى ماةةةةيل  التدةةةةريد الدااشيالمدةةةةر ون  ااشيا  جزءا  من الدائرة ا نتخابي  وُياةةةةشَّا الضةةةةوء 

 ،وتقديد األولويات  ،الخطاب الاةةياسةةي ويوجه انتباه الاةةياسةةيين والقرومات عند القيام حالقمات ا نتخابي 
 وتيميم الاياسات. 

 ا ون عن ومن الةةةةةين  عطاء المدةةةةةر ين  ااشيا  ايار الدائرة ا نتخابي  التي يرمبون في التيةةةةةويع  -45
ممرن ون ت ون المدةةارش  ا نتخابي  في   ،تققيق القل الدائم الذي مختارونه. فنشى سةةبيل المثاليدعم م في  

  

والةةةةةةةةةةةةةةراةةة  األمم المتقةةدة لتنزيز حقو  األالةةةةةةةةةةةةةةخةةاص ذوي   A/HRC/31/62و   A/HRC/19/36و  A/HRC/44/41انظر    (31)
  النفاي  المدارش  الاياسي  لألالخاص ذوي انعاقات الذهني  وو  ،المنظم  الدولي  ل  ماح وبرناما األمم المتقدة اننمائي  ،انعاق 

 (.2021 ،برناما األمم المتقدة اننمائي  ،)نيويورف ا جتمالي  -

 .A/HRC/13/23انظر   (32)

(33)  A/73/176،  انظر ومضا  . و 69الفقرةA/74/149. 

  23تنفيذ  عان األمم المتقدة حدةةةةةةةةين حقو  الدةةةةةةةةنوب األصةةةةةةةةشي   شتي  لشبرلمانيين رقم  ،وآارون   ،انظر ا تقا  البرلماني الدولي  (34)
  ما وراء األرقام  مدةةةةةةارش  الدةةةةةةنوب األصةةةةةةشي  في البرلمان  ،وا تقا  البرلماني الدولي(   2014  ،ا تقا  البرلماني الدولي ،)جني 

 (.2014 ،ا تقا  البرلماني الدولي  ،)جني  ونيويورف

 .41اليفق   ،طار المتنشق حالقشول الدائم  لمدرش  المدر ين  ااشيا  اليا ر عن الش ن  الدائم  المدترش  بين الوشا تانظر ان  (35)

http://undocs.org/ar/A/HRC/44/41؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/44/41؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/44/41؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/19/36؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/19/36؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/19/36؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/62؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/62؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/62؛
http://undocs.org/ar/A/HRC/13/23
http://undocs.org/ar/A/73/176
http://undocs.org/ar/A/74/149
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 ائرت م ا نتخابي  األصةةةةةةةشي  ذات وهمي  ألول ك الذين يرمبون في القفام عشى رواحط م حموطن م األصةةةةةةةشي  
يةويع عن الدائرة  في حين قد مفضةل آارون الت   ،والماةاعدة في صةيام  الاةياسةات التي تمرن م من النو ة

 ا نتخابي  لمران تدريدهم لتنزيز اندماج م المقشي.

وُيظ شر منخ المدةةةةر ين  ااشيا  حق التيةةةةويع ال امل وال ا ي ومضةةةةا  انرا ة الاةةةةياسةةةةي  لشقروم   -46
ما ت ون ا نتخاحات جزءا  هاما   وياة م في ج و  الميةالق  واننناة. ومالبا    ،لمنال   وزم  التدةريد وحش ا

ويمرن ون مرون ماةتوى الةموليت ا عاما  رئياةيا  من عوامل الن اح. وت يت   ،من حل النزاعات وبناء الاةام
ذلك حمةا في  ،المدةةةةةةةةةةةةةةارش  ا نتخةابية  ومضةةةةةةةةةةةةةةا  بي ة  لشم تمنةات المقشية  المتضةةةةةةةةةةةةةةررة من النزاعات واألزمات

وتنزيز ا ندماح والميةةةةةةةةةالق  في الم تمنات المقشي  المنقاةةةةةةةةةم .  ،لشتنبير عن آرائ م  ،المدةةةةةةةةةر ون  ااشيا  
ويمرن ون تاةاعد المدةارش  الاةياسةي  لشمدةر ين  ااشيا  ومضةا  في صةيام  الاةياسةات المتنشق  حالتخني  من 

نمير في المنةاطق األصةةةةةةةةةةةةةةشية  لمنل وج و  الت   ،والقةد من مخةاطر ال وارث  ،آثةار تغير المنةاخ والت ي  منةه
 التدريد الناجم عن ال وارث والتيدي له. 

 التداةيي الخاصة لمشار ة المشيد د دايليا  في االنتخاباا -هاء 

وقد تقتاح الدول  لى اعتما  تدابير ااص  لتمرين    ،من الققو     ن المدارش  في ا نتخاحات حق -47
شى قدم الماةةةةةةاواة مل ميرهم من المواطنين من اال التيةةةةةةدي من ممارسةةةةةة  هذا القق ع المدةةةةةةر ين  ااشيا  

لشنقبات المقد ة التي يواج ون ا نتي   لتدةريدهم. ولشمدةر ين ميةشق  مدةروع  في المدةارش  في حرومت م 
والتيثير في عمشيات صةنل القرار التي سةتؤثر عشي م وعشى حال  تدةريدهم. وتاة م ا نتخاحات الدةامش  ومضةا  

 نمشي  ا نتخابي  وتمثيشي  القرومات والرعيت ا.في ميداقي  ال

ويمرن اتخةةاذ عةةد  من التةةدابير لتمرين المدةةةةةةةةةةةةةةر ين  ااشيةةا  وتنزيز مدةةةةةةةةةةةةةةةةارشت م في النمشيةةات   -48
مثل نوع النظام ا نتخابي ونطا  ا نتخاحات  ،ا نتخابي . وي   ون تيةةةةةةةةةمم التدابير وفقا  لشاةةةةةةةةةيا  المقد 

والتقدمات الخاصةةةةةةةةةةة  التي يواج ون ا. ومن الم م ومضةةةةةةةةةةةا  ون  ، ين  ااشيا  والقال  المقد ة لشمدةةةةةةةةةةةر   ،المنني 
حمن في م وول ك الذين مةيدةةةةةةةةون   ،تتيةةةةةةةةدى التدابير لشتقدمات التي يواج  ا المدةةةةةةةةر ون  ااشيا  حرل تنوع م

وو في المناطق الخاضةةةن  لاةةةيطرة القروم  وو في المناطق التي وقنع تقع   ، اال المخيمات وو اارج ا
ووول ك الذين يواج ون والةةةرا   متند ة ومتدااش    ،ماعات المنارضةةة  وو ميرها من ال  ات الفاعش سةةةيطرة ج

 من التمييز.  

وسةةةةتتطش  حن  التدابير اعتما  تدةةةةرينات جديدة وو تنديل التدةةةةرينات القائم . ويمرن لتفوي   -49
  وحمايت ا من الضةغوط الاةياسةي .  تدةريني ومضةا  ون ممرن هي     ارة ا نتخاحات من اعتما  التدابير الازم

وينبغي تيةةميم تدابير ااصةة  واعتما ها وتنفيذها من اال عمشي  الةةامش  والةةفاف  تدةةمل مدةةارش  المدةةر ين 
  ااشيا  والم تمنات المقشي  المضيف  والم تمل المدني ووصقاب الميشق  ااارين.

مما يتطش     ،ى النمشي  ا نتخابي وقد مرون لشتدابير الخاصةةةةةةةةةةةة  آثار تدةةةةةةةةةةةةغيشي  وت الي  شبيرة عش -50
قد تتطش  وورا   اقتراع ميةةمم  ايةةييةةا  وترتيبات ااصةة    ،تخيةةيص ميزاني  مناسةةب . فنشى سةةبيل المثال

النظر في اتخةاذ تةدابير واعتمةا هةا قبةل ا نتخةاحةات   ،ششمةا ومرن ذلةك  ،. وينبغي( 36) لتوزيل ونقةل وورا  ا قتراع
من وجل عمشي  صةةةةةةةةنل قرار الةةةةةةةةامش    ،لتقشيل القال  وا حتياجات  متاةةةةةةةةنا  من الوقعمما يتيخ    ،بوقع شايط 
 ،ولتفنيل التدابير المنتمدة. ومن الم م ومضةةةةةا  مراعاة ون القال  قد تتغير في اضةةةةةم ا نتخاحات  ،وتدةةةةةاوري 

  

انظر الورق  المقدم  من الةةةةةب  الماةةةةاعدة ا نتخابي  التاحن  ن ارة الدةةةةؤون الاةةةةياسةةةةي  وبناء الاةةةةام نياح  عن مرشز تناةةةةيق األمم    (36)
 حماائل المااعدة ا نتخابي .المتقدة المنني 
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وتوفير سةةةةةبل   ،ماةةةةةتوطنون من جديدحيث قد تقدث حا ت تدةةةةةريد جديدة وو قد منو  المدةةةةةر ون  ااشيا  وو 
 لمنال   هذه التطورات المقتمش . 

ث    -51 عن التدةةريد الدااشي والمدةةارش  ا نتخابي  لشمدةةر ين ويرتاةةي توافر بيانات وو ل  ميةةنف  ومقدَّ
 ااشيا  والنائدين وهمي  رئياةةةةي  لتوجيه الاةةةةياسةةةةات والاةةةةماح حاتخاذ قرارات قائم  عشى األ ل  واعتما  تدابير  
جيدة التيةميم ومقد ة األهداي. ويمرن جمل البيانات من اال  راسةات اسةتقيةائي  عن التدةريد الدااشي  

الاةةةةياسةةةةي  وتنتمد ن ا واذ النينات وجمل البيانات التي ت فل التيةةةةني  ال افي والتمثيل  تدةةةةمل المدةةةةارش  
 المتنوع لشف ات الم مد . 

فنن ا تنرس عد ا  من التدابير الخاصةةةةةةةةة  التي  ،ورمم ون األبواب الفرلي  التالي  لياةةةةةةةةةع الةةةةةةةةةامش  -52
 في ا نتخاحات. ممرن اعتما ها وفقا  لشايا  لتمرين المدر ين  ااشيا  من المدارش 

 موقع ودائية المشار ة االنتخاةية  

حةالنظر  لى التقةدمةات التي شثيرا  مةا يواج  ةا المدةةةةةةةةةةةةةةر ون  ااشيةا  لشنو ة  لى موطن م األصةةةةةةةةةةةةةةشي   -53
سةةةةةةواء شان ذلك لقاةةةةةاب    ،من الم م اتخاذ تدابير لتمرين م من التيةةةةةةويع في مران تدةةةةةةريدهم ،لشتيةةةةةةويع
 األصشي  وو الدائرة ا نتخابي  لمران تدريدهم.   ائرت م ا نتخابي  عن  وصوات م 

وبالنظر  لى ون متطشبات انقام  لشمدةةةةارش  في ا نتخاحات ت دي عا ة  لى ضةةةةمان وجو  صةةةةش   -54
فقد مرون من المنقول في ظروي منين  لألالةةةةةخاص    ،مدةةةةةروع  بين الناا  وو المرالةةةةةخ والدائرة ا نتخابي 

رة انتخةابية  واحةدة ويرونون مؤقتةا  فقا في  ائرة انتخةابية  وارى ون الةذين مقيمون حيةةةةةةةةةةةةةةفة  اعتيةا مة  في  ائ 
 ائرت م األصةةةةشي  شوسةةةةيش  عن  ائرت م األصةةةةشي . وقد يرم  المدةةةةر ون  ااشيا  في التيةةةةويع  عن  ميةةةةوتوا  

مثا  عندما مقدث تدةةريدهم في سةةيا    ،لشقفام عشى الرواحا وحمام  ميةةالق م هناف. وفي حن  القا ت
قد م تاح م الةةةةةنور قوي ااص حندم ترف شل الاةةةةةشط  الاةةةةةياسةةةةةي  ألول ك الذين الةةةةةر وهم.   ،يالتط ير انثن 

حما في ذلك التيةةويع في مرشز اقتراع مختشف وو عن طريق التيةةويع  ،ويمرن وضةةل آليات اقتراع ايابي
اج    ائرت م ا نتخابي  األصةةةةشي   ونما حعن  لتمرين المدةةةةر ين  ااشيا  من التيةةةةويع   ،البريدي وو الدةةةةبري
  لى عو ة فنشي . 

ومن المف وم ومضةةةةةةا  ون المدةةةةةةر ين  ااشيا  قد يرمبون في التيةةةةةةويع عن الدائرة ا نتخابي  لمران  -55
حيث ممرن ون مرون لنتائا ا نتخاحات تيثير مباالةةةةر عشى حيات م القالي . وقد مرون ل ذا األمر   ،تدةةةةريدهم

دةةةر ون  ااشيا  في تشك الدائرة ا نتخابي  لبن  حيث مةيش الم ،وهمي  ااصةةة  في حا ت التدةةةريد المطول
الوقع. وتتاةةةق  مراني  تاةةة يل المدةةةر ين  ااشيا  وتيةةةويت م في مران تدةةةريدهم ومضةةةا  مل حق م في حري  
التنقةل وااتيةار مرةان  قةامت م. ولتمرين المدةةةةةةةةةةةةةةر ين  ااشيةا  من التيةةةةةةةةةةةةةةويةع عن الةدائرة ا نتخةابية  لمرةان 

ز ان ارية  وميرهةا من القواجز التي تقول  ون تاةةةةةةةةةةةةةة يش م في تشةك الةدائرة  ينبغي  زالة  القواج  ،تدةةةةةةةةةةةةةةريةدهم
  ،ا نتخابي  وو نقل تاةةةة يش م ا نتخابي  لي ا. وقد مرون من المناسةةةة  ومضةةةةا  تقيةةةةير مدة انقام  المطشوب  

بوا في الدائرة ا نتخابي  لمران تدريدهم ،حيثما وجدت  .( 37) ل ي ميوت المدر ون  ااشيا  وُينتخ 

  

ظر المرجل  نسةةةبق ون وعطي المدةةةر ون  ااشيا  ايار التيةةةويع في  ائرة انتخابي  سةةةيقيمون في ا في الماةةةتقبل. ا  ،في حا ت قشيش   (37)
 A. Shujaat, H. Roberts and P. Erben, Internally Displaced Persons and Electoralالةةةةةةةةةتةةةةةةةةةالةةةةةةةةةي   

Participation: a Brief Overview, IFES White Paper (Arlington, Virginia, United States of America, 

International Foundation for Electoral Systems, 2016), pp. 8–9. 



A/HRC/50/24 

GE.22-05519 18 

اعتا  المواطنون األوشرانيون ربا تاةة يش م ا نتخابي حمران  قامت م الرسةةمي شما    ، فنشى سةةبيل المثال  - 56
التي شان من اليةةةةةن  جدا     ( 38) هو ماةةةةة ل في نظام تاةةةةة يل مدني وطني موروث من البروبياةةةةةرا الاةةةةةوتياتي  
مّرن اعتمةا     ، والم تمل الدولي   تغييرها. وبنةد  عوة مرثفة  من الم تمل المةدني والمةدافنين عن حقو  انناةةةةةةةةةةةةةان 

المدةةةةةر ين  ااشيا  من المدةةةةةارش  في ا نتخاحات المقشي  من اال    ( 39) 2020و   2019تدةةةةةريل جديد في عامي  
 .( 40) فيل عنوان م ا نتخابي عن عنوان تا يش م المدني وتخني  متطشبات الوثائق لتغيير مران تيويت م 

ينبغي    ، ااشيا  ااتيار الدائرة ا نتخابي  التي يدلون في ا حيصةةوات مس عشى المدةةر ين  نر  وعندما مُ  -57
ون مرونوا قا رين عشى ممارسةةةةةةةة  ااتيارهم  ون وي الةةةةةةةةرل من والةةةةةةةةرال انةراه. وإذا ااتاروا المدةةةةةةةةارش  في  

فنن ااتيارهم   ينبغي ون يؤ ي حيي حال من األحوال    ،ا نتخاحات في الدائرة ا نتخابي  لمران تدةةةةةةةةةةةةةريدهم
وينبغي و  مقول  ون عو ت م الطولي  وو  عا ة توطين م في ن ام   ،ى الةةطب م من اسةةتققاقات الماةةاعدة ل

 المطاي في وماةن وارى من البشد. 

ومن الم م ومضةةةةا  مراعاة تفضةةةةيات الم تمل المقشي المضةةةةي . وقد تخدةةةةى الم تمنات المقشي   -58
  ، ن تؤ ي مدةةةةةةةةةةةةةارشت م في ا نتخاحات  لى تغيير النتائامن المدةةةةةةةةةةةةةر ين  ااشيا  و التي تاةةةةةةةةةةةةةتقبل تدفقا  شبيرا  

سةةةةةةةةيما عندما ت ون هناف ااتافات ثقاتي  وو سةةةةةةةةياسةةةةةةةةي  مشقوظ  بين المدةةةةةةةةر ين والم تمنات المقشي     و 
قد يؤ ي فرس مدةةةةةةارش  المدةةةةةةر ين  ااشيا  في نف  الدائرة ا نتخابي    ،المضةةةةةةيف  ل م. وفي حن  القا ت

قةد تنزز المدةةةةةةةةةةةةةةارشة  ا نتخةابية  في الواقل القوار والت ةامةل.  ،ع. وفي حةا ت وارى  لى زيةا ة التوترات والنزا 
ومرافق  اطاب    ،ممرن ون ت ون البراما الرامي   لى تنزيز القوار والتماسةةةك ا جتماعي ،وفي هذا اليةةةد 

 وبناء التفاهم حدين التدابير الخاص  ومرا  وساسيا .  ،ال راهي 

 التسجيل االنتخاةي  

يةدي لشتقدمات التي يواج  ا المدةر ون  ااشيا  في الوفاء حمتطشبات الوثائق لشتاة يل شناابين  لشت  -59
ممرن لشاةةةةةشطات ون تياةةةةةر  صةةةةةدار الوثائق المدني  وت ديدها في مران تدةةةةةريدهم عن طريق   ،وو مرالةةةةةقين

بات  وتخني  المتطش  ،الاةةةةةة ات المدني  في وماةن تدةةةةةةريدهممرات  الاةةةةةةماح حالقيةةةةةةول عشى الوثائق في  
ونقل وحدات الاةةةةةةةةةةةةة ل المدني المتنقش   لى   ،وتقدمم الماةةةةةةةةةةةةةاعدة القانوني   ،البيروقراطي  لشمدةةةةةةةةةةةةةر ين  ااشيا  

 المخيمات وميرها من المناطق التي تاتضي  المدر ين  ااشيا . 

ويمرن ومضةةةةا  تخني  متطشبات الوثائق الازم  لشتاةةةة يل في ا نتخاحات لتمرين من مفتقرون  لى  -60
مثا  عن طريق الاةةةماح ل م بتقدمم ونواع وارى من األ ل  عشى  ،ن المدةةةر ين  ااشيا  من التاةةة يلالوثائق م

منخ المدةةةةةةةر ين   ومن الةةةةةةةينوالتنازل عن الرسةةةةةةةوم  سةةةةةةةتبدال حطاقات الناابين المفقو ة.   ،هويت م وعناوين م
 سةيما حالناةب  لشمدةر ين   ، ااشيا  والنائدين تمديدا  لشتاة يل ون يزيد ومضةا  من ماةتوى حق م في التيةويع

ممرن النظر في حطاقات    ،وو الذين عا وا وو وعيد توطين م عند اقتراب موعد ا نتخاحات. وفي هذا اليةةةةةةةد 
مما ماةةةةمخ لشمدةةةةر ين  ااشيا  والنائدين حالتيةةةةويع في مرشز اقتراع لياةةةةوا ماةةةة شين  ،اقتراع مؤقت  وو منشق 

 اقات ا قتراع حند  ما  ا قتراع.رهنا  حنجراءات التققق الثانوي  من حط ،تيه

  

 شان يتقرم ومضا  في القيول عشى ا ستققاقات.. و تيريخ شان مخول الدخص انقام  والنمل في مدين  وو بشدة منين  (38)

 .2020لنام  88والقرار رقم  2019نون ا نتخاحات لنام قا  (39)

انظر  . و والمؤسةةةةةةةةاةةةةةةةة  الدولي  لشنظم ا نتخابي  ،والم ش  النروي ي لاج ين في ووشرانيا  ،انظر الورقات المقدم  من حروم  ووشرانيا  (40)
 .  https://previous.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/RDP.aspxومضا  

https://previous.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/RDP.aspx
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 الوصول إلى مواقع التسجيل ومياكز االقتياع  

ينبغي اتخاذ تدابير لضةةمان تمرن المدةةر ين  ااشيا  من الوصةةول  لى المرافق ا نتخابي  لشتاةة يل   -61
حما في   ، ون وي الةةةةةةرل من والةةةةةةرال انةراه وو الترهي   ،ومانو   في ا نتخاحات وان  ء حيصةةةةةةوات م في ومن

ذلةةك الننف ال ناةةةةةةةةةةةةةةةاني. وينبغي ون ت ون مواقل التاةةةةةةةةةةةةةة يةةل ومراةز ا قتراع موجو ة في المنةةاطق التي 
تاةةةةتضةةةةي  المدةةةةر ين  ااشيا  وو حالقرب من ا مثل المخيمات وو الماةةةةتوطنات مير الرسةةةةمي  وو الم تمنات 

وندةةيت ل ن  ا نتخاحات مراةز اقتراع    ،مثا    ،ريني  والقضةةري . ففي الفشبينالمقشي  المضةةيف  في المناطق ال
ووصةدرت لوائخ تدةترط التاة يل بواسةط  الاةواتل في المناطق   ،مطو    تدةريدا  جديدة في المناطق التي تدة د 

و   جيدة . ويمرن ون ت ون مواقل التاةةة يل ومراةز ا قتراع المتنقش  حش( 41) التي تاةةةتضةةةي  المدةةةر ين  ااشيا  
ممرن  ندةةةةةةاء طر  عبور  ،لشوصةةةةةةول  لى المدةةةةةةر ين  ااشيا  في المواقل النائي . وفي الاةةةةةةياقات مير اامن 

آمن . ويمرن ون مرون النقل الم اني المقدم حطريق  مقايدة واالي  من وي الةةةةةةةةةةةرل من والةةةةةةةةةةةرال الضةةةةةةةةةةةغا  
ومضةةةةةةا  وصةةةةةةول    من الممرنالاةةةةةةياسةةةةةةي وو انةراه و اة وارى مقتمش  لتاةةةةةة يل الوصةةةةةةول. وينبغي ون مرون  

 األالخاص ذوي انعاق   لى مواقل التا يل ومراةز ا قتراع.

 تداةيي أييى   

األمر    ،مرون الوصةةةول  لى المنشومات ومرا  حالع األهمي  لمنخ حق التيةةةويع ،اةةةيا ال م ما شان -62
 ،ءات ا نتخابي الذي يتطش  التواصةةةةةل بندةةةةةاط مل المدةةةةةر ين  ااشيا  لندةةةةةر المنشومات عن الققو  وانجرا

تضةةةةةةةةةةةطشل ل ن  ا نتخاحات حانتظام حيندةةةةةةةةةةةط  تولي  لتمرين   ،مثا   ،. ففي جورجيامابشغ  والةةةةةةةةةةةرل مف مون 
  ،. وينبغي ون تشبي القمات انعامي  ا نتخابي  احتياجات متنوع ( 42) المدةةةةةةةةةةةةر ين  ااشيا  من المدةةةةةةةةةةةةارش 

شغوي  وو األميين  لى المنشومات. وينبغي  في ذلك ضمان وصول األالخاص ذوي انعاق  وو األقشيات ال حما
ومضةةةةةا  ون ُتتاح لشمدةةةةةر ين  ااشيا   مراني  القيةةةةةول عشى المنشومات المتنشق  حكليات تقدمم الدةةةةةراوى حدةةةةةين 

 التي ينبغي ون تامخ ل م حالقيام بذلك  ونما حاج   لى النو ة  لى موطن م األصشي.  ،النمشي  ا نتخابي 

لى اعتما  تدابير ها ف  لضةةةمان قدرة المدةةةر ين  ااشيا  عشى المدةةةارش  في  وقد تقتاح القرومات   -63
عن طريق حمايت م من وي الةةةةةرل من والةةةةةرال انةراه وو الترهي  ومير ذلك من والةةةةةرال    ،ا نتخاحات حيمان

وضةةةمان وصةةةول م اامن  لى مواقل  ،ومنل الخطاب التمييزي وو التيةةةدي له  ،الننف المتيةةةل حا نتخاحات
التاةة يل ووحداث القمات ا نتخابي  ومراةز ا قتراع. ويمرن لشم تمل المدني والمؤسةةاةةات الوطني  لققو   
انناةان والم تمل الدولي رصةد القوا ث األمني  وانت اةات حقو  انناةان في الفترة التي تاةبق ا نتخاحات 

الضنفاء. ومن الم م ومضا  ضمان و  تتاب  الطريق  التي تقا  ب ا   وفي يوم ا نتخاحات لقمام  الاران
التي   ،عن ونماط تيةةةةةويت م  ،عن مير قيةةةةةد  ،وصةةةةةوات المدةةةةةر ين  ااشيا  والنتائا المبشع عن ا في ال دةةةةةف

 ممرن ون تدرل ت ديدا  ومنيا  ل م. 

عشى  ،وون ت فل  ، وان وينبغي ون تاةةةةةةةةةت دي التدابير ومضةةةةةةةةةا  التمييز المتند  األوجه والمتند  ال -64
وون   ، مراني  وصةةةةةةةةةول األالةةةةةةةةةخاص ذوي انعاق   لى المنشومات والموا  والمواقل ا نتخابي   ،سةةةةةةةةةبيل المثال

اعتمدت ل ن  ا نتخاحات   ،مثا   ،تامخ لألالخاص ذوي انعاق  حا ستنان  حدخص مختارونه. ففي ووشرانيا
 ،اء  مباةةةةةطا  لتغيير الننوان ا نتخابي ومران التيةةةةةويع جر  ،2020قبل ا نتخاحات المقشي  لنام   ،المرشزي 

وهو  جراء ماةةةةمخ لألالةةةةخاص ذوي انعاق  حنعطاء توشيل رسةةةةمي لدةةةةخص موثو  حه نةمال هذا انجراء  

  

 .https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/GP20_web.pdfانظر   (41)

 انظر الورق  التي قدمت ا   ارة الدؤون الاياسي  وبناء الاام.  (42)

https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/GP20_web.pdf
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 ، . ويمرن ون تدةةةمل النظم ا نتخابي  ومضةةةا  آليات لتنزيز تمثيل األقشيات والدةةةنوب األصةةةشي ( 43) نياح  عن م
.  ( 44) البرلمانات الوطني  لممثشي ا وو االةةتراط وجو  قوائم مختشط   ثنيا  لشمرالةةقينمثل تخيةةيص المقاعد في 

بنداط عد ا    2016الدنوب األصشي  التي الر ها الننف في و م  تدياحاس منذ عام    طشبع  ،وفي المرايك
في موقل   2018من التدابير لتمرين ا من التيةةةةةةويع في ا نتخاحات الرئاسةةةةةةي  والبرلماني  والمقشي  في عام 

 ،ُوندةةةةةةةت مرشز اقتراع ااص في مخيم م  ،بتشبي  طشبات متقضةةةةةةةي  تدةةةةةةةريدها. وبناء  عشى ووامر من المقرم   
.  ( 45) وُوتيخ لشذين بشغوا سن الرالد حند تدريدهم  جراء مباا لشتا يل ،ووعيد طبل وثائق م ا نتخابي  المفقو ة

ممرن  عم مدةةةةارش  المروة حنندةةةةاء مواقل تاةةةة يل ومراةز اقتراع منفيةةةةش  وو طوابير  ،وفي حن  الاةةةةياقات
 وو توفير وسائل حااس  ثقاتيا  لشتققق من ال وي . ،منفيش  لشنااء

  16ُوندةةةش ع   ،مثا    ،ويمرن ومضةةةا  اعتما  تدابير ااصةةة  في سةةةيا  عمشيات الاةةةام. ففي شولومبيا -65
برلمانيا   ضةةةةةةةةةةةةةةاتيا   16 نتخاب   ،2021بدءا  من عام   ، ائرة انتخابي  انتقالي  ااصةةةةةةةةةةةةةة  من وجل الاةةةةةةةةةةةةةةام

 ،شنزاع الماةةةشخللتمثيل الاةةةران األةثر ضةةةنفا  الذين وقنوا ضةةةقاما   2030-2026و  2026-2022 لشفترتين
و منظمات الفاحين حمن في م المدةةر ون  ااشيا . و  ممرن ون ماةة ل المرالةةقين سةةوى منظمات الضةةقاما و

حما في ذلك منظمات الناةةةةةةاء وم موعات شبيرة من المواطنين. ويمّرن التدةةةةةةريل   ،المنظمات ا جتمالي  وو
 .  ( 46) النائدين عشى وجه التقديد من الترالخ لانتخاحات

 حماية نزاهة االنتخاباا  

ا نتخابي  التي تدرش ا ممرن ون ت ون هناف مخاوي حدين المخاطر المقتمش  عشى نزاه  النمشي   -66
قد تاةةةةةةتغل متطشبات الوثائق وو انقام  المرن  ج ات فاعش    ،حن  التدابير الخاصةةةةةة   فنشى سةةةةةةبيل المثال

ابيث  تاةةةةةةةةةنى  لى ارت اب تزوير انتخابي من اال انتقال الدةةةةةةةةةخيةةةةةةةةةي  وو التيةةةةةةةةةويع المتند . ويمرن  
  ، مة  لتنزيز التةدقيق في النمشيةات ا نتخةابية التخني  من حةدة هةذه المخةاطر من اال اتخةاذ التةدابير الاز 

 ،ورفل ماةةةةةتوى التدقيق من جان  المراقبين والم تمل المدني ووسةةةةةائا انعام ،حاةةةةةبل من ا زيا ة الدةةةةةفاتي 
. ويمرن ون مااعد ( 47) وإنفاذ النقوبات عشى ال رائم ا نتخابي  ،وااليات الفنال  لتاوي  المنازعات ا نتخابي 

 ومضا   الراف المدر ين  ااشيا  ونفا م في مراقب  ا نتخاحات.  في منل التزوير

  

 انظر الورق  التي قدمت ا المؤسا  الدولي  لشنظم ا نتخابي .   (43)

(44)  A/73/176،    و  69الفقرةA/HRC/13/23،   تنفيةذ  عان األمم المتقةدة   ،وآارون  ،  وا تقةا  البرلمةاني الةدولي75و  74الفقرتةان
 . حدين حقو  الدنوب األصشي 

انظر الورقةة  التي قةةدمت ةةا مفوضةةةةةةةةةةةةةيةة  حقو  انناةةةةةةةةةةةةةةةان في المراةةةةةةةةةةةةةيةةك. انظر ومضةةةةةةةةةةةةةةةا  المن ةةد ا نتخةةابي الوطني في المراةةةةةةةةةةةةةيةةك   (  45) 
(INE/CG518/2018) ،  https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96324/ 

CGex201806-20-ap-2.pdf (  المقاةم  ومام الغرف  النشيا لشمقرم  ا نتخابي  التاحن  لشاةةةةةةشط  القضةةةةةةائي  لاتقا  SUP-JDC-

 /https://www.te.gob.mx  ، (SX-JDC-497/2018)(  المقرمة  ا نتخةابية  لشقضةةةةةةةةةةةةةةاء ا تقةا ي في المراةةةةةةةةةةةةةيةك  366/2018

salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-JDC-0497-2018.pdf انناةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان لققو   األمريريةةةةةة   البشةةةةةةدان  ول نةةةةةة     ، 
 . 2018/ 13 القرار 

  والقةانون 6-3-2و  3-2البنةدان  ،المرفق الثةاني(  ،S/2017/272النزاع وإحال سةةةةةةةةةةةةةةام ماةةةةةةةةةةةةةةتقر و ائم )ا تفةا  الن ةائي نن ةاء    (46)
. انظر ومضةةةةةا  2021تدةةةةةرين األول/وةتوبر    5المؤرخ    1207  والمرسةةةةةوم رقم 2021آب/وماةةةةةط     25المؤرخ    02التدةةةةةريني رقم 
 ت ا حروم  شولومبيا.الورق  التي قدم

ال تاب األبي  لشمؤسةةةةاةةةة    ،انظر الورق  التي قدمت ا   ارة الدةةةةةؤون الاةةةةةياسةةةةةي  وبناء الاةةةةةام  والمؤسةةةةةاةةةةة  الدولي  لشنظم ا نتخابي   (47)
 .7اليفق   ،(2016)

http://undocs.org/ar/A/73/176
http://undocs.org/ar/A/HRC/13/23
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96324/CGex201806-20-ap-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96324/CGex201806-20-ap-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96324/CGex201806-20-ap-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96324/CGex201806-20-ap-2.pdf
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-JDC-0497-2018.pdf
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-JDC-0497-2018.pdf
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-JDC-0497-2018.pdf
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-JDC-0497-2018.pdf
http://undocs.org/ar/S/2017/272
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 االستنتاجاا والتوصياا -رابعا   

  ،يكتسرري التمكيد مد منح حق التصررويت للمشرريد د دايليا  أهمية أسرراسررية لمكافحة الت مي   -67
وحل مسررر لة التشرررييدا وحعمال حق المشررريد د   ،والتغلب على األزماا ،وتعزيز المصرررالحة وءناء السرررالم

دايليا  في المشررار ة في االنتخاباا على قدم المسرراواة مع الموا نيد انيييد هو المسرراولية اليئيسررية  
للردول وقرد  تطلرب اعتمراد ترداةيي إيجراةيرةا وهنرا  العرد رد مد الترداةيي التي يمكد اعتمرادهرا ل ر ا الغي   

ياا الملموسررررة التي  واج  ا المشرررريدون دايليا ا ويمكد للمجتمع  تبعا  لخصرررروصررررياا  ل سررررياق والتحد
 الدولي والمجتمع المدني والماسساا الو نية لحقوق اإلنسان أن تضطلع ةدور هاما

 توصي المقيرة الخاصة الدول بما  لي: -68

إصرال  جميع التشرييعاا والسرياسراا التي تحد بشركل ريي شريعي مد حيية التع يي   )و( 
 بما في ذلك للحمالا االنتخاةية؛ ،سلمي لضمان ةيئة مواتية للمشار ة االنتخاةيةوالتجمع ال

السرررررما  للمشررررريد د دايليا  بالتصرررررويت في موقع تشرررررييدهم عد دائيت م االنتخاةية   )ب( 
 األصلية أو الدائية االنتخاةية لمكان تشييدهم؛ 

بما في ذلك االنتخاباا    ،تمكيد المشرررريد د دايليا  والعائد د مد التيشررررح لالنتخاباا )ح( 
 على قدم المساواة مع الموا نيد انيييد؛ ،المحلية

تعزيز جمع وتحليل ال ياناا واألدلة المصرررررنأة بشررررر ن التشررررريد الدايلي والمشرررررار ة   ) ( 
عد  ييق تعزيز ن ج    ،االنتخاةية للمشيد د دايليا  لضمان التمثيل الكافي للتنوع في المجتمعاا المحلية

 وحدراج عناصي ةياناا نوعية إلجياء تحليالا متعمقة وسياقية؛ أي  العيناا 

ضررررررمان اتخاذ القياراا المتعلقة بالتداةيي الخاصررررررة لصررررررالح المشرررررريد د دايليا  في  )ه( 
بمد في م النسررررررررراء    ،العمليراا االنتخراةيرة مد يالل عمليرة ترداوليرة يشرررررررررار  في را المشررررررررريدون دايليرا  

شررعوا األصررلية والمشرريدون دايليا  المنتمون إلى مجموعاا أييى واألشررخاذ ذوو اإلعاقة واألقلياا وال
في جملة    ،فضرال  عد مشرار ة المجتمعاا المحلية المضريأة والمجتمع المدني ،قد تواجه تحدياا ياصرة
 أصحاا مصلحة آيييد؛

ضررمان أن تكون مخصررصرراا الميزانية للتداةيي الخاصررة مناسرربة وأن القياراا المتعلقة   )و(  
لخاصة قد اتخ ا ق ل االنتخاباا ةوقت  اف إلتاحة متسع مد الوقت التخاذ التيتيباا التشييعية بالتداةيي ا 

 مع المشار ة المبكية مد ق ل هيئة مستقلة مزودة بالموارد الكافية إلدارة االنتخاباا؛   ، والتشغيلية الالزمة 

  ،توعيرة النراي يد ونشررررررررري المعلومراا المتعلقرة براالنتخرابراا على المشررررررررريد د دايليرا   )ز( 
وضرمان نشي    ،وعملية التسرجيل ومواقع التصرويت  ،في ذلك عد أهليت م للتصرويت والتيشرح للمناصرب بما

وأن را في متنراول األشرررررررررخراذ ذوي    ،ا والمواد المتعلقرة براالنتخرابراا ةلغرة وشررررررررركرل يأ مون مراالمعلومرا
بما في ذلك الأئاا    ،وتصررررررل إلى المشرررررريد د دايليا  ال  د يعيشررررررون دايل المخيماا ويارج ا  ،اإلعاقة

 األكثي ت ميشا ؛

ا  تنظيم حمالا ضرررررررد يطاا الكياالية وحمالا ضرررررررد المعلوماا الخا ئة والمعلوما  )ح( 
 بما في ذلك أشكال التمييز المتعددة والمتدايلة؛ ،المضللة لمكافحة التمييز

تسرر يل حصررول المشرريد د دايليا  على الوثائق المدنية المطلوءة للتسررجيل االنتخاةي   )ط( 
وتسر يل وصرول م    ،مد يالل السرما  ل م بالحصرول على الوثائق المدنية وتجد دها في أماكد تشرييدهم

 دنية وتبسيط عملية تقديم الطلباا علي م؛إلى السجالا الم
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تبسرررريط إجياءاا تسررررجيل المشرررريد د دايليا  لالنتخاباا أو نقل تسررررجيل م وتخ ي    )ي( 
عبء اإلثباا علي م مد يالل التنازل عد متطلباا معينة أو ق ول مجموعة أوسرع مد الوثائق وأشركال  

ياصررررة بالنسرررربة ألولئك ال  د تغييا    ،للتسررررجيلومنح م الميونة فيما  تعلق بالمواعيد الن ائية    ،األدلة
 ظيوف م مع اقتياا االنتخاباا بس ب تشييدهم أو عودت م أو إعادة تو ين م حد ثا ؛ 

ضررررمان أال تكون مشررررار ة المشرررريد د دايليا  في االنتخاباا ميتبطة ب ي شرررركل مد  )ف( 
 يها مد االستحقاقاا؛األشكال ب هليت م أو تسجيل م للحصول على المساعدة اإلنسانية أو ري

اتخراذ ترداةيي لحمرايرة نزاهرة العمليراا االنتخراةيرة ومنع الميشرررررررررحيد مد اسرررررررررتغالل   )ل( 
وذلك مثال  بحظي توزيع األر ية ورييها مد المواد أثناء    ،احتياجاا المشرررررررريد د دايليا  مد المسرررررررراعدة

 الحمالا السياسية؛ 

ميم ا وحدارت ا بطييقة تضررررمد ضررررمان تحد د مواقع التسررررجيل ومياكز االقتياع وتصرررر )م( 
وضررمان وصررول    ،وتوفيي أمد الناي يد وتمكين م مد حيية التنقل  ،وصررول المشرريد د دايليا  ب مد وأمان

األشررررررخاذ ذوي اإلعاقة إلى المواقع االنتخاةية؛ وحماية الناي يد والميشررررررحيد المشرررررريد د دايليا  مد 
 باالنتخاباا؛التيهيب والمضايقة والعنف الجنساني والعنف الميتبط 

توفيي التدريب لموظأي االنتخاباا وقواا األمد حول  ي ية التعامل مع المشرررررررريد د   )ن( 
و ي ية تنأي  التداةيي الخاصة التي    ،دايليا  وحقوق م والتحدياا التي  واج ون ا للمشار ة في االنتخاباا

 رءما تكون قد اعُتِمداا

الدولي والمجتمع المدني والماسررررررسرررررراا الو نية لحقوق  توصرررررري المقيرة الخاصررررررة المجتمع   -69
 اإلنسان بما  لي:

مد أجل انتخاباا شررراملة تمكد   ،حسرررب االقتضررراء ،الدعوة إلى اتخاذ تداةيي ياصرررة )و( 
واألشرررخاذ ذوو    ،وأفياد األقلياا أو جماعاا السررركان األصرررلييد  ،بمد في م النسررراء  ،المشررريد د دايليا  

مد ممارسرة حقوق م االنتخاةية على قدم المسراواة مع   ،ا المشريد د دايليا  ورييهم مد مجموعا  ،اإلعاقة
الموا نيد انيييد؛ وتقديم الدعم التقني لتصررررميم التداةيي الخاصررررة؛ والدعوة إلى عملياا لصررررنع القيار  

 قائمة على المشار ة وشاملة فيما  تعلق باعتماد التداةيي الخاصة؛

 اا الأاعلة السرررياسرررية والحكومية والمجتمع المدني  المسررراهمة في تعزيز قدراا الج )ب( 
حسرررب    ،والج اا الأاعلة األييى المشرررار ة في العملياا االنتخاةية أو في االسرررتجابة للتشرررييد الدايلي

مد يالل ج ود ةناء    ،فيما  تعلق بالحقوق االنتخاةية ومنح حق التصررويت للمشرريد د دايليا    ،االقتضرراء
 القدراا والتوعية؛

المسررررررررراهمة في توعية المشررررررررريد د دايليا  بحقوق م االنتخاةية وأهمية المشرررررررررار ة   )ح( 
االنتخاةية؛ ونشرري المعلوماا المتعلقة ب هليت م للتصررويت والتيشررح للمناصررب وءكي ية التسررجيل؛ وتعزيز  
الحوار ةيد المشرررررريد د دايليا  والمجتمعاا المحلية المضرررررريأة بمية ةناء التماسررررررك االجتماعي والتأاهم  

 ش ن أهمية إجياء انتخاباا شاملة؛ب

دعم المشررررريد د دايليا  ال  د يسرررررعون إلى ت ميد الوثائق المدنية الالزمة للتسرررررجيل   ) ( 
 مثال  مد يالل التوعية وتقديم المساعدة القانونية؛ ،والتصويت

التردقيق في العمليراا االنتخراةيرة مد يالل رصررررررررررد االنتخرابراا فيمرا يخ  حقوق   )ه( 
وحدماج التشررررريد الدايلي في رصرررررد    ،اقبة االنتخاباا لزيادة شرررررأافية العملية وشرررررموليت اومي   ،اإلنسررررران

بما في ذلك مياكز االقتياع    ،وضررررررمان تغطية المواقع االنتخاةية للمشرررررريد د دايليا    ،االنتخاباا ومياق ت ا



A/HRC/50/24 

23 GE.22-05519 

إلنسررررران في وحدراج الحوادث والقضرررررايا المتعلقة باالنتخاباا في مجال الحماية ورصرررررد حقوق ا  ،النائية
 الأتية التي تس ق االنتخاباا وفي  وم االنتخاباا؛

التوصرية ب ن تدعو الج اا الأاعلة المتخصرصرة التي تقدم المسراعدة االنتخاةية إلى  )و( 
منح حق التصرررويت للمشررريد د دايليا  مد يالل التوعية وءناء القدراا وتقديم المسررراعدة التقنية بشررر ن  

 التداةيي الخاصة؛

  ،ية ب ن يقوم المانحون ةتع ئة الموارد لتشرجيع إجياء انتخاباا شراملة وشرأافة التوصر )ز( 
 حسب االقتضاءا ،ودعم اعتماد وتأعيل التداةيي الخاصة ،وتعزيز قدرة هيئاا إدارة االنتخاباا
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